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 ﴾ أَلَزِيَدنَُّكم   َشَكر ُتم   لَِئن   ﴿رب العاملني، املنعم املتفضل، القائل يف كتابه العزيز: هلل حلمدا
( والصالة والسالم علي املبعوث رمحة للعاملني، وحجة علي اخلالئق 7)إبراهيم، اآلية:

ُكرُ  َل "القائل: ملسو هيلع هللا ىلصأمجعني، حممد رسول اهلل  ُكرُ  َل  َمن   اللَ  َيش  )البخاري "الناسَ  َيش 
، الذي وفقين وأعانين علي إمتام هذه الدراسة ، فله ( فالشكر هلل تعاىل 35ه، ص 2211

 وآخرا  .   الفضل أوال  
 الربوفسور األفاضل يتذساتأ إيل التقدير وعظيم الشكر جبزيل مأتقد أن إال يسعينال
 وايبخل ومل األطروحة هذه علي أشرفوا الذين العابدين، منري والدكتور اسراري، إمام الدكتور

 وتقدمي ونصحي بتوجيهي وخارجها، اجلامعة يف همدوام أثناء همووقت هموجهد همبعلم علي
 يف وأمد همطريق اهلل أنار ،النور األطروحة هذه رأت حيت الصادقة واملشورة السديد الرأي
  . والتقدير والعرفان الشكر جزيل مين موهل همعمر 

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة إيل املوصول بالشكر أتقدكم كما
 التدريس هيئة عضاءالدراسات العليا و أمنارة العلم والتقدم ، ممثلة برئيسها وعميد  ماالنج
 العون كل وتقدمي واملعريف العلمي كرمهم من به غمروين مبا.. الرتبوية اإلدارة قسم يف الكرام

  . الرسالة هذه إعداد وأثناء قبل يل واملساعدة
 جلنة أعضاء األفاضل ذةتااألس إيل والتقدير بالشكر أتقدم أن إال اليسعين كما 
  . صورة بأفضل إلجنازه العمل هذا إثراء يف ويسهمون به أسهموا ما علي املناقشة
 العون وتقدمي الرسالة هذه إجناز يف ساهم من مجيع إيل بالشكر وأتقدم كما 

  . خري كل عين اهلل فجزاهم الدراسة فرتة طوال يل واملساعدة
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إندونيسيا جمهورية  
الدينية الشئون وزارة  

مالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك مولنا جامعة  
 التربية اإلسالمية إدارة قسم  -العليا الدراسات كلية

 ) إقرار الطالب(
 أنا املوقع أدناه وبيانايت كاآليت : 

 03031131. رقم القيد :  كامل صالح خليفة القاللاالسم بالكامل / 
إقر بأن األطروحة اليت حضرهتا لتتوافق مع شروط درجة الدكتوراه يف جمال إدارة الرتبية 

 اإلسالمية بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية . 
لقد ، (( التعليم أستراتيجيات بناء في ودورها السالم في التربوية القيادةحتت عنوان )) 

قمت بتحضريها وكتابتها بنفسي ومل أخالف األمانة العلمية، وحال إدعاء أي طرف بأهنا من 
اعداده أحتمل املسؤولية التامة، وال عالقة للمشرفني أو كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية بتحمل أي مسؤولية عن هذه اإلطروحة من حيث اإلمانة 

 ة يف كتاهبا . العلمي
 ررت هذا االقرار مبحض إراديت وبدون ان جيربين أحد عن ذلك . ح

 الباحث / كامل صاحل خليفة القالل
 ........................ التوقيع                                                        

 م 1127/   /      املوافق                                             
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 قسم يف ، التعليم أسرتاتيجيات يف دورها و االسالم يف الرتبوية القيادة م1127 القالل خليفة صاحل كامل
 . ماالنج مبدينة احلكومية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات بكلية الرتبوية االدارة

 العابدين منري الدكتور -1،  اسراراي إمام بروفسيور -2: إشراف حتت

  التعليم ، أسرتاتيجيات ، بناء،  اإلسالمية الرتبوية القيادة، القيادة: املفتاحية الكلمات

 تويل وطرق الشروط -1.ومساهتا اإلسالم يف الرتبوية القيادة مفهوم -2: بيان اىل الدراسة هدفت 
. اإلسالم يف التعليم بناء أسرتاتيجيات -2.  اإلسالم يف الرتبوية القيادة أمناط -5.األسالم يف الرتبوية القيادة

 القرآنية النصوص ضبط علي يقوم الذي األستنباطي باملنهج مستعينا   الكيفي املدخل الباحث واستخدم
 مع فيها، املضمنة املعايري الستخالص وحتليلها الرتبية علماء واجتهادات الصحابة وأقوال النبوية واألحاديث

 . الواضحة باألدلة نادهاإس

 يتضمن اإلسالمية القيادة ان -2: امهها بنتائج الدراسة خرجت ومناقشتها البيانات حتليل خالل من
 للقائد بد وال.  املعينة األهداف إىل للوصول ، التابعني ووجود ، األفراد من اجملموعة شؤون يتويل شخص وجود

، الثقة، العدل، الصحيحة اإلسالمية العقيد هي السمات هذه ومن. املعينة بالسمات يتضمن أن اإلسالمى
. القيادة لتوىل والطرق شروط لديها اإلسالمية القيادة ويف -1.  جرى وهلم التواضع، الصرب، الصديق األمانة

 عند والعفو واحلزم والشجاعة النظر وبعد والشورى واألمانة والقوة والكفاءة الصدق هي الشروط هذه أهم ومن
 كاحلسد الرتبوى القائد ليكون اجتناهبا وجوب الشروط هناك أخرى جانب ومن بالصرب والتحلي قدرةامل

 طريقة وهي الرتبوى القائد اختيار يف املهمة الطرق معرفة على الدراسة هذه ووصلت. التهم مواطن يف والوقوع
 متنوعة أمناط هناك أن معرفة إىل البحث توصل -5. والبيعة والشورى العهد وطريقة واالنتخاب االختيار
 – املستبد النمط – الشوري منط: ) هي األمناط وهذه تطبيقها ممنوعة وبعضها مطلوبة بعضها اإلسالم يصورها
 من تبني -2. م2151 عام بعد إال عليها االستقرار إيل احلديث الفكر يتوصل مل اليت( احلر) الرتسلي النمط
 النبي استخدمها التي لرتبويةاو التعليمية األسرتاتيجيات في الًمشوو ًتنوعا هنالك أن إلى الدراسة خالل
 والرتبية بالقدوة، الرتبية) األسرتاتيجيات هذه ومن ،رةـالعط سريته خالل من صحابهأل تربيته في ملسو هيلع هللا ىلص
  .األمثال( بضرب والتعليم باألحداث، والرتبية بالقصة،
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ABSTRAK 
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Kata Kunci: kepemimpinan, kepemimpinan pendidikan Islam, strategi pendidikan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep kepemimpinan 

pendidikan dalam islam dan karakteristiknya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

menjadi pemimpin dalam pendidikan Islam, tipologi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dan strategi dalam membangun pendidikan Islam.Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Untuk menganalisis 

data peneliti menggunakan metode deduktif yang datanya diambil dari ayat-ayat 

Alquran, yang kemudian diperjelas dengan hadits Nabi, perkataan para sahabat dan 

ijtihad. Setelah dilakukan analisis peneliti menarik simpulan atau pon-poin penting di 

dalamnya dengan bersandar pada dalil-dalil yang jelas. 

Setelah melakukan proses analisis, peneliti menemukan beberapa hal penting 

yaitu: (1) pemimpin dalam Islam adalah orang yang memimpin beberapa orang 

sebagai pengikut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang pemimpin dalam 

Islam harus memiliki beberapa karakter tertentu dan diantara karakter tersebut adalah 

memiliki akidah Islam yang benar, adil, dapat dipercaya, sabar, rendah hati dan 

sebagainya. (2) Untuk menjadi pemimpin dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu dan dilakukan dengan cara yang benar. Di antara syarat-syarat tersebut 

adalah dapat dipercaya, cakap, kuat, amanah, demokratis, berwawasan ke depan, 

berani, semangat, memaafkan, dan sabar.  Di samping  itu ada beberapa syarat lain 

yang harus dijauhi untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan di antaranya 

pemimpin tidak boleh memiliki sifat hasut, dengki dan jatuh dalam fitnah. Penelitian 

ini juga menemukan beberapa cara dalam memilih pemimpin dalam pendidikan 

Islam, yaitu metode pemilihan, metode perjanjian, metode musyawarah dan metode 

baiat. (3) penelitian ini juga menemukan tipologi kepemimpinan dalam Islam yaitu 

tipe demokratis, tipe dictator, tipe alterly. (4) penelitian ini juga menemukan beberapa 

strategi dalam pendidikan Islam, yaitu strategi keteladanan, kisah, pendidikan 

fenomenologi dan pendidikan dengan perumpamaan. 
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ABSTRACT 
 

Elgelal, Kamel Saleh Khalifa, S 7102. Leadership in Islamic Education and Its 

Strategic Role in Educational Development. Dissertation Department of Islamic 

Education Management Graduate of Islamic State University Maulana Malik 
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This study aims to explain the concept of leadership in Islam and its 

characteristics, the conditions that must be met to become a leader in Islamic 

education, leadership typology in Islamic education and strategy in building Islamic 

education. Researchers employ qualitative approaches with literature study type. To 

analyze the data the researcher uses deductive and inductive method which data is 

taken from Qur'anic verses and then clarified with the hadith of the Prophet, the 

words of the Companions and ijtihad. After the analysis, the researcher draws 

important conclusions by relying on clear arguments. 

After conducting the analysis process, the researcher found several important 

things: (1) the leader in Islam is the person who leads several people as followers to 

achieve a certain goal. A leader in Islam must have certain characters and among 

these characters is to have a true Islamic faith, fair, trustworthy, patient, humble and 

so on. (2) To be a leader in Islam must fulfill certain conditions and be done in the 

right way. Among these conditions are trustworthy, capable, strong, trustworthy, 

democratic, forward-looking, courageous, passionate, forgiving, and patient. In 

addition there are some other conditions that should be shunned to become leaders in 

education. The leaders in Islam must not have the nature of incitement, malice and 

fall in slander. The study also found several ways in selecting leaders in Islamic 

education, namely selection, agreement, musyawarah and baiat method. (3) This 

research also found leadership typology in Islam those are democratic, dictator, and 

alterly type. (4) This research also found some strategys in Islamic education that is 

exemplary strategy, story, education of phenomenology and education with parable. 
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  األول فصلال

 والدراسات السابقة العام اإلطار 

 خلفية الدراسة  -أ
خمتلف ، بل مشل ىوالسياس ىالعمل اإلدار  ىمقتصرًا عل يعد مل القيادة موضوع

الدراسات العلمية احلديثة . وملا كان للقائد دور اجملاالت من جوانب حياة الناس يف كافة 
ألخص يف سة القيادة أصبح من االمور اهلامة وبافإن اإلهتمام بدرا اجملاالتكافة   مؤثر ىف

 ملا للقائد من أثر فعال يف القدرة علي التغيري والتأثري. ، ىاجملال التعليم
األمثال  فضلوخلفـاؤه الراشدون أ ملسو هيلع هللا ىلصاألول ضرب الرسول  ياإلسالم العصر وىف

بلغ قمة  ىفعلال سلوكال جيسدبالعمل الـذي  لكنالقيادة الناجحة، ليس بالتنظري و  ىف
التأثري عدال وتساحما وتنظيما مما أدى إىل اجتماع األمة حول تلك القيادات املتميزة، 
فعملوا مجيعا كقلب واحد، فحقق اهلل هبم ما أراده من خيـر لألمـة، وقامت حضارة 

يؤكد على ضرورة قيادة  ملسو هيلع هللا ىلصشاخمة البناء، أصلها ثابت وفرعها يف السماء، فالرسول 
     1 ((َأَحَدُهمْ  فَ ْليُ َؤمُِّروا ِفي َسَفر   َثالثَة   َخَرجَ  ذاإ ماعة بقول  ))اجل

فـي العمـل  اً صوصخو  ىعـاأمهية القيادة يف العمل اجلم حول حيث أن  ليس هناك
ال ميكن أن حتقق هدفها بصورة مقبولة  بعناصرها املختلفة تعليمية، والعملية الىالرتبو 

بني اإلدارة  تقارنمفهوم القيـادة أن  ة ىفرتبويالاالدارة  تقد حاولفبدون قيادة حكيمة، 
ما تتعلق باجلوانب  ة تعىنالرتبوي القيادةوالقيادة على اعتبار أن اإلدارة بالنسبة لرجل 

توفر الظروف املناسبة، واإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة للعملية  التنفيذية الىت
وتتطلب ممن يقـوم بدورها أن حيلق  ذلك ، أما القيادة فتتعلق مبا هو أكرب منعليميةالت

وهذا الغايات البعيدة واألهداف الكربى،  حتققميكن من خالل  أن  ىعلعلى مستوى أ
أن القائد غري مسؤول عن األمور التنفيذية أوالتطبيقية بل علي  أن جيمع بني  اليعىن

                                                            
 (٨٠٦٢حديث رقم )، القوم يسافرون يؤمرون أحدهميف باب : اجلهاد، داود: كتاب سنن أيب  ( 1



2 
 

  
 

ارتباطها  االثنني، حبيث يرى الغايات يف ارتباطها باألهداف، ويرى األهـداف فـي
و تنفيذ هذه  اترسم السياس بالطرائق واألساليب التنفيذية، كما أن  يقوم بدور رئيس ىف

  .السياسة
ميارسـ  فرد  ىالتأثري الذ وجوهر ظاهرة القيادة من وجهة النظر النفسية يتثمل ىف

دف أو اهلعلى سلوك ومشاعر األفراد وشخصيتهم لتحقيق  اً قيادي اً يشغل موقع
إجياد نوع من  مهمتة ىف دائما هماملديرين  أن ختتلف ىفاملديرين  ولقادة ا .هدافاإل

 ون إىل جتنـب املخـاطرليميم إهنفلك يديروهنا، لذ التوازن بني الوظائف والعمليات الىت
اليت  اكلحل املش اخليارات ىفالعديد من ، واحلد من الوضع الراهنعلى فا  واحل

قة صحيحة، أما القادة فإهنم مييلون إلـى تبنـي االجتـاه األشياء بطري فعلتواجههم وحماولة 
حنو حتقيق األهداف اليت يعملون لتحقيقها، لـذا فهـم يتـسمون  واالجياىب ىالشخص

 فا رة قضايا جديدة بدال مـن احلقيادهتم، بل وإثا األساليب اجلديدة ىف باإلبداع وتبىن
  .كما يفعل املديرون  راهنعلى الوضع ال

هي عملية ديناميكية حية ميكن  بل ثابتةفإن القيادة ليست عملية  لك،نتيجة لذ
من خالهلا أن يقوم القائد بأدوار خمتلفة وفقا ملقتضيات املوقف وما يتوقع من القائد 

وسلوكا، وتسعى إلـى حتقيـق آمال  اة تتعامل مع اإلنسان فكرً الرتبويومبا أن القيادة  .نفس 
أو مبثابة الرأس من اجلسد لنجاح  ى، وهعليميةالت سساتؤ املاألمة من خالل  تطلعاتو 

 . عليميةالعملية التفشل 
نظام تعليمي، وعلـى   ىمدخالت أ أحد العناصر اهلامة ىفى الرتبو القائد  أذ يعترب
االهتمام  زيادة إىل ىمما أدجودهتا،  ىف عليميةت  تعتمد خمرجات العملية التكفاءت  وقدر 

 و٨ة من تأثري يف نشاط األفراد واجلماعاتالرتبويملا للقيادة لتعليمية العملية ا ىف ةالقياد ىف
ة حتتل مركزا مهما يف النظام الرتبويتوجي  النشاط حنو حتقيق غاية معينة وملا كانت القيادة 

                                                            
 .1٦م ،ص  1٨٢1السلمي، علي إدارة األفراد والكفاءة االنتاجية، القاهرة، مكتبة غريب،  ( 2
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والعمل على  ىصائص يف النظام اإلسـالماخلكان البد من استقراء بعض   ىالتعليم
 .وفقا للمعايري اإلسالميةة الرتبوياستخالص مسات للقيادة 

الرجل العظيم هو الذي يعتقد اتباع  أن  ميتلك قدرات سـحرية خارقـة فـوق مستوى 
اآلخرين. ووفقا هلذه النظرة ميكن اعتبار القائد ملهما وفـوق مـستوى اآلخرين بالنسبة 

يما مجاعـة معينة، قد ال يكون عظ أن الرجل العظيم ىف ىألتباع ، فهي عالقة نسبية، أ
أي نوع من أنواع  بالنسبة جلماعات أخرى، هبذا املعىن ميكن أن يبـرز رجل عظيم ىف

اجلماعات البشرية، مثل: مجاعة الفنـانني أو مجاعة الصوفية أو مجاعة املهندسني أو مجاعة 
 ىاجملال السياس ني، أو غريهم، متاما كما يربز رجل عظيم ىفالرتبويالكتاب أو مجاعة 

نظرة األتباع لقائدهم،  ىلالمـة مجعاء. واملعيار يف كل هذه احلالت ه أو ىحلزب سياس
 .ميلك قدرات خارقة، وأن  فوق مستوى األخرين  3 واعتبـارهم أنـ 

: ىتؤكد على فرضية ال ختتلف كثيـراً عن سابقتها وه الىت مث ظهرت نظرية السمات
تعرضت هذه النظرية إىل  ، ولقـد4أن القادة ميتلكون مسات موروثة متيزهم عـن غيـرهم

النقد من قبل باحثني عديدين خالل الثالثينات من القـرن العشرين، فقد أكد بعضهم 
صحتها،بينما رفضها آخرون، حيث انتقدوا مناهج البحث اليت استخدمت آنذاك، 
وعدوا النظرية ناقصة ألهنا اعتمدت نظامًا معينًا مقصوداً، األمر الذي ال ميكن االعتماد 

مقصورة على عينة  فإن النتـائج احملـصلة ، وبالتاىلىتعميمها على اجملتمع األصلعلى 
أن ما يفعل   يؤكد فيها املوقفيون نظريات املواقف والىت ظهرتبعد ذلك  5،البحث فقط

املرافق اإلدارية أكثر بكثيـر مـن مسألة ماهيتهم أو كنههم، ومن األساليب  القادة ىف
متطلبات املواقـف اإلدارية من خالل حتليل أنواع السلوك ذلك دراسة  املستخدمة ىف

أن الفرضية اليت تؤكد عليها هذه النظرية  ىأ ،٠ إىل أسلوب فعال وغري فعـال ىاإلدار 

                                                            
 .٨م  ،ص1٨٢٨مـان،اجلامعـة األردنية، اخلضرا، بشري، النمط النبوي اخلليفي، نظرية ملفهوم القيادة عند العرب، ع ( 3
 ٨٨م، ص  1٨٩1مرسي، حممد منري، اإلدارة التعليمية، أصوهلا وتطبيقاهتا، القاهرة، عامل الكتـب،  ( 4
 ٨م ،ص ٨٦٦٨رهيف، علي هداد، آيات الرمحن ومسلمات النظرية القيادية، ملخص حبث،  ( 5
 ٨٨مرسي، مرجع سابق، ص  ( 6
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املوقفية أن  ال توجد قيادة تصلح لكل الظـروف واألحوال، بل هناك مواقف متغرية هي 
  .    ٩ .ليدة املوقفو  ىحتدد نوعية القائد أو القيادة والتـي هـ الىت

يؤكد بعض الباحثني على أن كلتا النظريتني مل حتال مشكلة اختيار القادة حيث 
بصورة جيدة، وبقيت احللول قاصرة، حيث أن نظرية السمات ظلت لعدة سـنوات فـي 
وضـع مذبذب، وهناك تشكك متزايد يف جدواها وفائدهتا فعلى الرغم من أن كل دراسة 

القادة فقط أظهرت أن القادة يف املتوسط يتميزون خباصية أو عملـت على خصائص 
أكثر، فإننا الجند مسة واحدة أو جمموعة من السمات ميكن استخدامها لفـصل الـصاحلني 

تفرتض أن القيادة حمددة باملوقف، فإهنا قد هامجـت  عـن غريهم. أما نظرية املواقف الىت
ن الواسع خلصائص القادة الناجحني، حىت نظرية السمات، على عدة جبهات منها التباي

بني أفراد اجملموعة الواحدة، ومنها أيضا تناقض األدلة حول السمات املختلفة، وبعض 
هذه السمات قد تلزم قبل ممارسة القائد لوظيفت  وليس بعدها، مث هناك افرتاض أساس 

أن يقـف  إال جمموعة من السمات، وهو افرتاض ال ميكن  ىيقول بأن الشخصية ما ه
    ٢. نظرية املواقف ىأمام النقد على حسب رأ

بعدم وجود وسيلة مـضبوطة سـهلة ميكن بواسطتها متييز  عرتف السماتيون اجلددي
غري الصاحلني، ومع ذلك فإهنم يؤكدون على أن  مـن الـسخف إنكار أمهية بعض 

انوية األخرى، ولذا الصفات النوعية املعنية مثل الذكاء وغريه من السمات الشخـصية الث
يف هذا امليدان، أسربت  شهد العقدان األخريان من القرن العشرين ظهور حبوث متميـزة

أصبحت  ، وتوصلت إىل مجلة من النتائج الىتىغور كل جزئية من جزئيات العمل القياد
 -   :ومن هذه الفرضيات ما يلي ىالقياد ىفرضيات مقبولة يف تفسري السلوك اإلدار 

                                                            
7 (Bennio.W.and R.Towned(1٨٨5) Reinventing leadr ship ،London piatkus, p.f 

   1٦٦مرجع سابق، مرسي ،  ص  ( 8
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األمد  الطويـل ىترتبط ارتباطا مباشرا بالتوج  االسرتاتيج ىقيادة هي عمل مجاعإن ال -1
  ٨ . لعمل املنظمة من أجل حتقيق أهدافها املستقلة احملددة واملعرفة

إن القادة أناس مؤمنون بأهداف اجملموعة ورسالتها ويعملون جبد لتحقيقها من  -٨
احملـدد  ر االعتبار السقف الزمىنخالل إدارهتم الكفؤة للعاملني معهم آخذين بنظ

  1٦ .لتحقيق كل هدف من األهداف
  11  .أن القادة ميلكون كفاءة ومهارة تقنية عالية إلدارة شؤون العمل اإلداري -3
 أن القادة يعملون مبوضوعية على تفعيل نشاطات العاملني معهم وإثارة دوافعهم  -4

  1٨ . وتوجيهها حنو األهداف املطلوبة
يف القيادة، ولكن أكثرها قد تناولتهـا مـن  ختلفةاملدراسات كثري من الال ظهرت

اإلسالم،  وجهة نظرالنظريات الغربية يف القيادة، وقليال ما يتم دراسة القيادة من  وجهة
 منظورتناولـت القيـادة مـن  املكتبة العربية اإلسالمية إىل البحوث الىت حبيث تفتقر

ميكـن استخالصـها مـن الثوابـت  ريا من املسلمات الىتأن هناك كث نالحظ، ىإسالم
مسلمات ذات داللة قيادية يف اجملاالت اإلدارية املختلفة، ومـن هنـا  ىاإلسالمية، وه

قيادية النظرية  ستخالصستقراء املصادر اإلسالمية الال يف حماولة ،أمهية هذا البحث ىتأت
يف هذا  السيمااجلديرة بالبحث والتناول  من القضايا احليوية املعاصرة ىسالمية، وهاإل

على مواكبة احلضارة  موعدم قدرهت والتالعب يتهم ب  اإلسالم بالتخلف ىالعصر الذ
 .، أو عدم قدرت  على إبداع نظريات متميزة يف عاملنا املعاصرحلديثةا

                                                            
9 ( Tich, N.M and .Sherman (1994) Control your own desting or some one else will, New 

york Harber business p287 
11 ( Morden, Tony, (1999) Anintroduction To business strategy London Mc graw hill Co, 
11 (  KOCH, RICHARD(2112) THE Financiat times guide to London, Anded prentice 

Hal, p.73 .strategy 
12 ( ill, Charles. W.L. and Jones .GR . (1998) Strategic Management New york ,Houghton 

Miflin CO .p.91 



6 
 

  
 

ود دراسة القيـادة لـم تـصنع احلد فإن االجتاهات النظرية ىف ىرغم تطور الفكر اإلدار 
الفاصلة بني القيادة بوصفها مسة شخصية وبني فكرة القيادة كوظيفة تنظيمية، فاألوىل 
تشري إىل مجلة من اخلصائص أو السمات اليت تتحقق لـدى بعـض األفـراد، واألخرى 

 تتضمن توزيع القوى والسلطة واختاذ القرارات يف إطار تنظيم معني .
يقوم ب  الفرد حني يوج  نـشاط   ىالذ)السلوك  ىوكما هو معروف بأن القيادة ه

تطور أداء العاملني حتت رئاسـت   ىوأن وظيفة القائد ه ،13 (مجاعة حنو هدف مشرتك
واجبات كان يقـوم بأدائهـا هلـؤالء  ميكن  من تفويض أعمال و ىباستمرار للمدى الذ

  14املرؤوسني لتأديتها بأفضل مما يؤديها شخصيا .
ارتبطت ارتباطا مباشرا يف وظيفة القائد، ويف مدى قدرتـ   القيادة يف اإلسالمأن 

ولذلك فإن مسؤولية القائد يف اإلسالم قيادة املسلمني  .على حتمل مسؤولية القيادة
األمور الدنيوية واألخروية، ففي األمور الدينية يلزم القائد بالتقيد مبا  لتدبري أمورهم ىف

ثر عن اخللفاء الراشدين والـصحابة رضـوان ، ومبا أملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل وسنة رسول    جاء ىف
 األمور الدنيوية فأن ذلك مرتوك الجتهاد القادة .  اهلل عليهم، أما ىف
اإلسالم ميكن تقسيمها إىل نوعني: األوىل قيادية دينية واألخرى قيادة  والقيادة ىف

ح الناس دنيوية، والقيادتان كلتامها متالزمتان وتكمل إحدامها األخرى، فإن صلحتا صل
 فيما رواه أبو نعيم يف )احللية( ملسو هيلع هللا ىلصوأن فسدتا فسد الناس. وهذا ما أخرب ب  رسول اهلل 

قال: )صنفان مـن الناس إذا صلحا صلح الناس: وإذا  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس أن رسول اهلل 
 . فسدا، فسد الناس، العلماء واألمراء

لماء هم حياة تحديد مسؤولية القائد، ذلك أن العب ، يقوموهذا احلديث الشريف
األمة اإلسالمية، وأساس منطلقهـا إىل اخلري، وتقع على عاتقهم مسؤولية قيادة األمة حنو 

مسئولية تربوية، ولذا يعترب العلماء قادة تربويني يف  ىاخلري، أو صرفها عـن الـشر وه
                                                            

 .141مرسي، مرجع، سابق، ص  (13
 .1٦4م الرياض، ص ٨٦٦1هـ أغسطس  14٨٨مجادي األول  ٩4جملة املعرفة، العدد  (14
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، وتقـع على عاتقهم مسؤولية توجي  اجملتمع وقيادة األمة وتوجيهها ىاجملتمع اإلسالم
لتسري يف حياهتا علـى منهج اهلل وسنة رسول ، والعمل على وحدة األمة وقوهتا، واحلفا  
علـى مـصاحلها، ودرء املفاسد عنها، باإلضافة إىل مسؤولية إعداد اجليوش إلرهاب 

 . األعداء وختـويفهم حىت ال يكونوا عقبة يف مسار نشر الدعوة اإلسالمية
كانوا أمراء األمـة وعلماؤها   رضي اهلل عنهماخللفاء متيزت فرتة اخللفاء الراشدين بأن 

شهد ظهور قيادتني لألمة، مها: قيـادة األمراء  ىالوقت نفس ، ولكن العهد األمو  ىف
وقيادة العلماء، مث استمر األمر على هذا املنوال يف العهود العباسية واململوكية والعثمانية 

مها بالـشريعة اإلسـالمية، ألن الشريعة هي وكانت قيادة األمراء تأخذ شرعيتها من التزا
توضح واجبات وحقوق كل من الراعي والرعية.   الىت ىاليت حتدد هلا عالقتها برعيتها، وه

كما أن قيادة األمراء مل تكن تنفرد بقيادة مجاهري األمة اإلسالمية، بل كانت قيادة 
 من تصرفاهتا من جهة هذه القيادة من جهة وحتاسبها على الكثري العلماء تشاركها ىف

 . اإلسالم تعترب أساس العملية القيادية ىف أخرى، تعزيزا ملبدأ الشورى، الىت
في بت  غج ورإلنتاا ىف ادهستعدد والفررة اقدى على مدية إلنتاجءة الكفااترتبط  

د تحداد وألفرك اسلوج  لتي توافز الحوأ ابمبدأيضا ترتبط ريب ولتدير والتطووالعمل ا
لبحث والعمل داء األق لطرافضل ألبحث عن ية اإلنتاجة اءلكفااتتطلب هاهتم وتجاا

لناتجة عن ية العملية والعلمة الخبرد والفرحيصل عليها ا الىتية لعلمة اءلكفااعن توفر 
 ل . ألعماداء ابأتطبيقية للقيام سة رمما

من  ةأي صور  والوقت واملال ىف وميكن القول أن الكفاءة اإلنتاجية تعين ) توفري اجلهد
 15 صور العمل و اإلنتاج (.

 : ة الرتبويلتعليمية و ؤسسات اامل يفية إلنتاجءة الكفازيادة امل اعور من بعض صوو

                                                            
 ٩ -٠م ص  1٨٩4حممد مصطفى زيدان ،" عوامل الكفاية اإلنتاجية يف الرتبية "، دار مكتبة األندلس ، بنغازي ، ليبيا ،  ٦د (15
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اد ألفربني الة العداتعمل على نشر  لىتا ىهلناجحة إن القيادة ا :نيةإلنسات العالقاا -أ
ية عنولموح الرافع رلى إ ىدتؤشاهنا أن من نية الطيبة إلنساالمعاملة ملتهم امعاو

 ية. إلنتاجئتهم افع كفارلى إ ىدمن ثم تؤيت  وفعالداء وألبينهم وزيادة ا
د لجموواثابتًا ًا موقفًا جامد ىلتربوالقائد : اليصح أن يقف ا ر والتنظيملتطوا -ب

قف المواعلى مية لقديب األساليق اتطبولسابقة ات الخبرالى ع إلرجومعناه ا
ار باستمر ىأن يسعلناجح داري اإلائد لقااعلى  ىر وهلذا ينبغتطويدة دون لجدا
ليات كبرية ذات مسئواد ألفرأن حيمل ا ىينبغكما الير لتطويل والتعدالى جانب إ

 ريج .بالتدليات بسيطة وعلى تحمل مسئوأن يتعودوا خطر قبل 
لمؤسسة من ابالعمل في  ىي يرقلذهو الناجح ا ىلتربوالقائد إن ا يط:لتخطا -ت

لى ل إلوصووابالعمل ء تقارالالى سبيل إالداء. وألافي لية لفاعج واإلنتال اخال
على يات  لوأوفي ي يقوم لذالسليم العلمي لتخطيط ابا يعىنمالم ية إلنتاجءة الكفاا

على رت  قد ويلىبلمجتمع يًا يستجيب حلاجات اعالادا عدإ ىلبشرالعنصر إعداد ا
ازن لتواث احدإلى إتسعى  تىلن القيادة افاوهكذا لعمل. ا ىفدة لجوج واإلنتاا

نب اجومجيع  ىفازن لتوالى يهدف إ ىلذطيط التخل امن خال عىلنووا الكمي
 يدها . تجوية ولتربودارة اإلحتسني اعلى ية ويعمل لتنما

 .ىدلفرالعمل امن قيمة كثر ى وأجدأ عىلجماالعمل : إن ا ونلتعاواكة رلمشاا -ث
بري لتعء والعطاوا ألخذوالمناقشة اد الألفريتيح  ىلذهو الفاعل ا ىلتربوالقائد إن ا

عن ع تغيب مختلفة للموضوءات ضااز إبرإنب تساعد على الجوهذه اكل  .لحرا
س  حساى إبمدداد تزد بعمل  لفرأهتمام اجة ده. إن درحم بالتفكري ولو قاد لفرا

ضع وفي اك  شترل  وا التخطيط ىفو لعمل أهداف اضع و ىف الفعلي وإسهام 
نوية لمعروح  الرفع هامة مسالة وهو تنفيذه  ىففقط وليس ألسس وامج البرا
 لعمل .ح انجاو
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تشعر ن والطمئناامن ًا جويع تش لىتا ىدارة القديرة هإلإن ا لسلطة:يض اتفو -ج
هداف بأ قىلرالى إتسعى هتم وغبارتلبي حلهم ومصا ن قيادهتم تديرإبؤوسني لمر

لة دمتبالالثقة وإجياد الحسنة دارة اإلل العمل من خالين أداء الى تحسوالمؤسسة ا
لسلطة يض اتفون فالية بالمسئواد ألفرسهم. وحني يشعر انفو ىفلحماسة ابث و

ت لعالقاهذه الذلك تنبع ية ولمسئولت هذه اجباابوام اللتزء والوفاهم اتحملهلم 
فقية ألاسية والرت العالقابني ابط الترء حتقيق السلطة على ضوامفهوم من اهلامة 

  1٠. ؤوسنيلمرء واساؤلرا بني
وات لعالت والمكافآؤوسني المرابمنح م تقو لىتالناجحة دارة اإلإن ا فز:الحوا -ح

ف سويقة لدقلتقييمات اباادهم مدوإللعمل ية لصحبيئة الفري اتويرات ولتقدوا
   1٩ كبر.ل جمهود اببذوفضل يقة أبطرل ألعماداء ابأن مويقو

ؤوسني رلمء واساؤلرت بني العالقال امجا ىفحيوية  ل عمليةالتصاإن ا ل:التصاا -خ
ل لفّعاا ىلتربووا ىدار إلالقائد امن ل وهلذا يتطلب ألعماز انجال  يتم امن خالو
اد لألفر ىظيفلوك السلوافي ثري فّعالة للتأن  أداة فال التصامهارات افر الناجح تووا
 .لعمل اقف ابمويطة لمحوف الظراعلى ف لوقوداء واألافي جهدهم  جي توو

 لبحث امشكلة  -ب
ة، ولكن معظمها الرتبويتناولت موضوع القيادة  الىتمؤخرا و  الدراسات اليت أجريت

إلينا من الغرب، دون النظر إليها من  جاءتدرست القيادة من منظور النظريات اليت 
احلضارة العربية اإلسالمية مما جعل املكتبة العربية  اليت ظهرت ىف ىاملنظور االسالم

ة تشتق مسلماهتا من تعاليم الـدين رتبويالواإلسالمية تفتقر إىل مصادر حبث يف القيادة 

                                                            
والنشر والتوزيع ، عّمان ، األردن   -" ، دار الفكر للطباعة  الرتبوياف تيسري الدويك وآخرون ، " أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلشر ( 16

 ٩٢-٩٠م ، ص 1٨٨٢الطبعة الثانية ، 
 .٨٢٠م ، ص  ٨٦٦1" ، مكتبة جرير ، الرياض ،   م، " حتفيز املوظفني ومكافأهت يامھالكسندر ( 17



11 
 

  
 

كتبت عـن   تعج في  املكتبة باملصادر املتنوعة الىت ىاإلسـالمي احلنيف، يف الوقت الذ
 القيـادة اإلدارية مبفامهيمها الغربية . 

 لثورة نتيجة وحتديات ضغوطات األخرية اآلونة ىف التعليم منظومة تواج 
 العالقات على طرأت الىت التغيريات من سلسلة إىل تأد وبالتاىل احلديثة، التكنولوجيا

 احتياجها ضرورة إىل احلديثة اإلدارة تعيش  الذي السريع التطوير هذا أدى وقد. اإلنسانية
 القيادات تلك فبدون ، التعليمية العملية جناح يف كبري أثر هلا يكون تربوية إدارة إىل

 ةالرتبويو  التعليمية بأهدافها القيام التعليمية املؤسسات على يتعذر فإن  واملسئولة الواعية
 بكل العناية خالل من املدرسية اإلدارة ىف جديدة اجتاهات برزت وقد. وج  أكمل على

 وىف القيادة ىف مهارة بوصفها اإلدارة فكانت ة،الرتبوي بالعملية الصلة ذات اجملاالت
 وبناء. ىاجلماع العمل تنظيم وىف للعمل، املالئمة الظروف وهتيئة اإلنسانية العالقات

 إحدى املدرسة أن اعتبار يف متثل ووظيفتها، للمدرسة جديد مفهوم ظهر فقد علي 
 وحتقيق اجملتمع، هذا مشكالت حل ىف املسامهة من هلا البد الىت اجملتمع مؤسسات

 ىلإ اآلباء من الثقايف الرتاث بنقل املتمثلة األساسية وظيفتها أداء إىل باإلضافة أهداف 
 .القائد أو املدير مسألة ىه االهتمامات أوىل فكانت األبناء

ع القيادة موضوبية لتردارة واإلء امن علمان سوارلدن والباحثوول القد تنا
قد  ىة من املنظور األسالمالرتبويالقيادة كانت مشكلة ث وألبحات واسارالدت استمروا

لمعرفي وا العلميم تقدلافي ظل مهية ألابعد بالغ ذات صبحت أحتى  ىأهتمامشكلت 
 ىت وير لرغباامليول وا ت وتغريلحاجاد اتعدهيم والقيم ولمفاا ىفر والتغري لتطووا
ءة واملهارة لكفاة وابالخبردة يتميزون لى قاإصبحت ماسة ألحاجة أن الباحث بما ا
ر متطوجديد و هومع كل ماللتكيف لتنبؤ لية والمسئواعلى تحمل رة لقدوالمعرفة وا

داء ألجية واإلنتاءة الكفاافع رعلى ينعكس لك ن ذفاب لمطلوا ىور القياددبالللقيام 
 .  املؤسسات التعليمية  ىفلني للعاماجليد 
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 أسئلة البحث  -ت
 ما مساهتا؟و اإلسالم  ة ىفالرتبويمامفهوم القيادة  -1
 ؟ سالمإلا ىفة الرتبويالقيادة  الطرق لتوىلو الشروط  ىماه -٨
 ؟  اإلسالم ىف ةالرتبوي القيادة أمناط ىماه -3
 ؟اإلسالم  ىف التعليم بناء أسرتاتيجيات ىماه -4

 

 لبحث أهداف ا -ث
اً نظرشيدة ولرمتميزة والد القيادة اجوولى إجع ية يرلتربوالمؤسسة ح انجاإن 

لمؤسسة ميم اتصة بني لفجوالسد وشمواًل وتنوعًا تعقيدًا وكثر ألعملي اقع الون اال
هذه تعالج  لىتالمسئولة والفعالة د القيادة اجووالبد من بيق طلتاعند  العلمىقع الووا
 ات . لثغرا
 لبحث :أهداف امن أن لباحث ا ىير لذلك و
 مساهتا .ماو اإلسالم  ة ىفالرتبويمفهوم القيادة  -1
 األسالم .  ىف ةالرتبويالقيادة  طريقة توىلو شروط  -٨
   . اإلسالم ىف ةالرتبوي القيادة أمناط -3
 .اإلسالم  ىف التعليمبناء  اتيجياتأسرت   -4
 أهمية البحث -ج

ة يف االسالم الرتبويالقيادة على ف تسعى للتعرأهنا  ىفلبحث أمهية هذا اتتمثل 
لتعامل من افن  ىفهم سة تسارالدهذه امثل ن الو اسرتاتيجيات التعليم،بناء  ىفودورها 

للرفع ة الرتبويمية و لعلاألسس د اوإجيالمؤسسة افي ملني مع  لعاي أجتاه التربوالقائد اقبل 
هتم غبادوافعهم ورمعرفة يرهم وتطوريبهم وتداد وحتفيزهم وألفرء االى أداء هؤمن مستو

لفرصة اتاحة هوبني منهم وإلموقني ورعاية المتفوامن دة الستفاهاهتم وميوهلم واتجاوا
 رهم . تطومهم ولتقد
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ى مستودية زاد لماهتم اكافأمهلم وخواد وزادت دلعامة لألفرالصحة ى امستوزاد فكلما 
ظل  ىفلمؤسسة أهداف اتتحقق جية وإلنتاداد اتز ىلبالتاعملهم وعن هم ضار
 شيدة . لرجهات القيادة احلكيمة واتو

ى خرت أسارالدل لمجااتفتح أن لبحث هذا امل من ن  يؤلك فاذلى إضافة إ
ءة لكفاا فعرمل اعوية ولتربودارية واإلل القيادة افي مجاحثني خدمة للبام تقدو
 عها .موضول حوت وبيانات من معلومام  بما تقدجية يف األسالم إلنتاا

 حدود البحث  -ح 
و دورها  اإلسالم ىف ةالرتبوي بالقيادة املتعلقة احلقائق مجع على البحث هذا يقتصر

 السنة وكتب الكرمي، القرآن يف املتمثلة األولية مصادرها ،من اسرتاتيجيات التعليمبناء  ىف
 الستخالص ىاالستنباط املنهج باستخدام واملتأخرين، األول القادة ،وسري الشريفة ويةالنب

 .اإلسالمية املعايري ضوء على خصوصا ةالرتبوي والقيادة عموما، القيادة وخصائص مسات

 مصطلحات البحث  -خ

 مكانتها أمهية وأن اإلدارة، مفتاح وأهنا النابض وقلبها اإلدارية العملية جوهرة هي :القيادة
 اإلدارية، العملية جوانب كل من ىيسر  ىأساس بدور تقوم كوهنا من نابع ودورها
 وأصبحت أهدافها، لتحقيق هلا حمركة كأداة وتعمل وفاعلية دينامية أكثر اإلدارة فتجعل
  1٢ . ىإدار  تنظيم ىأ فشل أو جناح ضوئ  على حيدد ىالذ املعيار ىه القيادة

 يف العاملني جلميع املشرتكة اجلهود تكاتف فهو ةالتربوي ادةللقي اإلجرائي التعريف أما
 املؤسسة أهداف حتقيق أجل من ىاإلدار  العمل مستويات خمتلف يف ةالرتبوي املؤسسة

 .اإلسالمية للثوابت وفقا

                                                            
 .111م ، ص 1٨٨٨توزيع، ، مكتبة الثقافة للنشر وال عمان ، كنعان، نواف القيادة اإلدارية( 18
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 ،ىالوظيف موقف  خالل من ملؤسسة مستقبال ختطيط عن املسؤول هوالشخص القائد:
 أن  من والتأكد أدائهم، ومراقبة عليهم، واإلشراف مرؤوسي  توجي  عن املسؤول وهو
 سلطتهم وحتديد مرؤوسي ، بنيات العلمي توزيع وميارس األهداف، مع يتفق

  1٨ أعماهلم . على وحماسبتهم ومسؤوليتهم،
 و اجلماعة وأهداف باهلل يؤمن ىالذ الشخص فهوالتربوي للقائد اإلجرائي التعريف أما

 العلم مبنهجية إميان  خالل من أهدافها لتحقيق اهداج ويسعى ة،الرتبوي املؤسسة
 ،ىاإلدار  عمل  يف كسلوك اإلسالم قيم ويرتجم ىاإلدار  العمل تطوير يف كأساس
 مبهارة مع  العاملني مع جنازه يف يتعاون مقدس عمل هو ىاإلدار  العمل بأن ويؤمن
 .  عالية

 

 تؤثر والىت نسانإلبا احمليطة اديةامل أو البشرية املكونات مجيع ىه المؤسسات التعليمية :
 نشأ أو مقننة، ونظم معايري وحتكمها هلا خمطط كان سواء سلباً، أو سلوك  اجياباً  يف

   هبا . وتأثر حميطها ىف االنسان
 تلك وتنعكس املعلم، يتخذها الىت القرارات من جمموعة ىهأستراتيجيات التعليم: 

 ،ىالتعليم املوقف يف والتالميذ املعلم يؤديها األفعال من أمناط على القرارات
 يتم حيث جوهرية عالقة املختارة واالسرتاتيجية التعليمية األهداف بني والعالقة
 واستيعاب األهداف لتحقيق وسيلة أنسب أهنا أساس على االسرتاتيجية اختيار
 . للطالب بالنسبة الدرس

 
 
 

                                                            
م ، ص 1٨٢٨، جدة، مكتبة جدة، الرتبويحممد، طاهر حامد احلاج، مدى توافق السمات القيادية مع املعايري اإلسالمية يف اختيار القائد  (19

٨4  
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 الدراسات السابقة -د
عرجت علي هذه  العربية الىتالسابقة  ساتالدرا استعراض إىل الباحث يهدف

يف اإلسالم ودورها  ةالرتبوي لقيادةاالطروحة احلالية عن عدد من الدراسات اليت أهتمت با
 كالتايل:    ىوه أسرتاتيجيات التعليميف بناء 

 ." اإلسالم في ةالتربوي واإلدارة القيادة " :بعنوان (م١٠٠٢عبيدات) دراسة - 1
 الفكر ضوء يف األردن يف ةالرتبويو  اإلدارية القيادة وتقومي ليلحت إىل الدراسة هدفت

   ٨٦.النبوية والسنة الكرمي القرآن من مستقاة هي ،كما اإلدارية للقيادة ىاإلسالم
 أجل من وحتليلها النصوص لضبط ىاالستنباط املنهج على الدراسة اعتمدت

 القيادة مهمات ىه جماالت ثالثة إىل بتبويبها الباحث قام مث ة،الرتبوي املبادئ استخالص
 ىاإلدار  القائد وصفات اإلسالمية، ةالرتبوي اإلدارية القيادة جناح وعوامل ة،الرتبوي اإلدارية

 الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق ىتربو  مبدأ (1٦٨) إىل ووصلت املسلمى الرتبو 
 أفراد من ( فرداً 3٩5و ) لياالع اإلدارية القيادة أفراد من أفراد (1٦٨) على استبانة بتوزيع
 األساليب الباحث واستخدم القصدية، العينة طريق عن اختيارهم مت الوسطى القيادة

 )القيادة فقرات من فقرة لكل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات :التالية اإلحصائية
 من جمال لكل اإلسالمي( الفكر ضوء يف األردنية الوسطى، و العليا ةالرتبوي اإلدارية
 الذكر، سابقة (Tukey) ملعرفة وذلك البعدية للمقارنات الثالثة املقياس جماالت
 ذات قيمة ىأ يف الفروق داللة مصادر ىتوك وأسلوب ىاألحاد التباين حتليل وأسلوب

 .إحصائية داللة
 :التالية النتائج إىل الدراسة توصلت

 والىت مباشر بشكل ةالرتبوي اإلدارية القيادة متس وصفةً  وعامالً  مهمة (5٦) هناك إن -
 :ىه جماالت ثالثة إىل قسمت النبوية والسنة الكرمي القرآن من استخلصت

                                                            
 .4٦،41م ص ٨٦٦1ة يف اإلسالم، دار البيارق، عمان ، الرتبويعبيدات، زهاء الدين القيادة واإلدارة ( 21
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 اإلميان :منها فقرة عشرة سبع تتضمن وقد ة،الرتبوي اإلدارية القيادة مهمات جمال -1
 .االعتدال على الشباب وتربية عن ، والدفاع الوطن وحب باهلل

 التوكل :منها فقرة عشرة ست تتضمن وقد ة،الرتبوي اإلدارية القيادة جناح عوامل جمال -٨
 .  بالشورى العمل والتواصل، االتصال مهارة إتقان األخبار، من التثبت اهلل، على

 أن :منها فقرة عشرة سبع تتضمن وقد املسلم،ى الرتبو  ىاإلدار  القائد صفات جمال -3
 املؤسسة أسرار على احملافظة القرار، اختاذ ىف التأىن املسلم، اجملتمع أبناء من يكون
 .إخل ...وسلوكيات  أفعال  ىف ملسو هيلع هللا ىلص حممد بالرسول االقتداء ة،الرتبوي

 العليا، القيادة أفراد أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق التوجد أن  -4
 لىتا اإلجيابية الفقرات أمهية على اإلجابة ىف الوسطى، القيادة أفراد أداء ومتوسطات

 .الثالثة للمجاالت رضاهم تنل مل الىت السلبية والفقرات العينة أفراد رضا نالت
 

 ." اإلسالم في ةالتربوي القيادة " :بعنوان :(م٢٩٩١) إبراهيم دراسة -٨

 استخدم .اإلسالم ىف ةالرتبوي القيادة ىف النظرية إطار حتديد إىل الدراسة هدفت
 القرآن من والفكرية الفلسفية املبادئ لتحديد ىيلالتحل املنهج الدراسة هذه يف الباحث
 ىف للنظرية إطاراً  تشكل مبادئ استنباط أجل من مصادر من عليها مابىن وبعض والسنة
 .القيادة

 :الدراسة نتائج أبرز من
 ىف القيادة ىف النظرية إطار لتمثل املبادئ من جمموعة إىل الدراسة خلصت وقد

 :ىمايل خالهلا من اتضح اإلسالم
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 بالقيم ىيهتد هادف إنساىن جمتمع لكل ىحتم سلوك ىه اإلسالم ىف القيادة إن -
 األهداف حتقيق ىف ويعتمد لعباده، وتعاىل سبحان  حددها الىت والروحية اخللقية
  ٨1 .اإلنسان طبيعة مع وتنسجم القيم وهذه تتفق الىت والوسائل األساليب كل على

 مفاهيم خالل من إليها النظر عدم إلنسانية،ا املفاهيم مع التعامل عند يتوجب -
 عن واستقالهلا تفردها من أساس على معها التعامل جيب بل مبنظورهم، أو اآلخرين

 .غريها
 ىف العاملون يشارك أن اليعىن ىاإلسالم املفهوم يف املسئولية( يف )أوالتشارك التشاركية -

 .الشورى نظام ب  مايسمح حدود يف إال القرار واختاذ والتنظيم التخطيط
 إال واملسئوليات السلطات وتفويض املشاورة على تؤكد كانت وإن اإلسالم يف القيادة -

 .كاملة األمانة أداء مسئولية وحتمل  القرارات ختاذا حقا النهاية يف للقائد ىتبق أهنا
 وكما هو كما اإلنسان مع تتعامل حيث فعالً  إنسانية قيادة اإلسالم يف القيادة إن -

 .احليوان و املالك بني رتبة على اهلل خلق 
 واإلدارة العامة اإلدارة بين مقارنة دراسة" بعنوان (م٢٩٩٣) الحماد دراسة - ٣

 ."اإلسالم في اإلدارة ومبادئ أسس ضوء في ةالتربوي
 ةالرتبوي واإلدارة العامة اإلدارة بني واالختالف الشب  أوج  بيان إىل الدراسة هدفت

 يف بينهما والعالقة منهما كل عمل وجماالت وطبيعة واألهداف يف،التعار  حيث من
 األسس يف بينهما واالختالف الشب  وأوج  األخرى، واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 واالختالف التشاب  هذا مدى وبيان والرقابة القيادة من كل يف عليها تقوم الىت الفكرية

                                                            
 م1٨٨٩ة يف اإلسالم ، دار جمدالوي، عمان ، الرتبوياهيم، مفيدة حممد ، القيادة إبر  (21
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 عن ةالرتبوي اإلدارة تتميز مدى أي إىل بيانو  اإلسالم، يف اإلدارة ومبادئ أسس ضوء يف
  ٨٨ . العامة اإلدارة

 واملنهج املقارن املنهج من مركباً  منهجا الدراسة هذه إعداد يف الباحث استخدم
 العامة اإلدارة من كل وتطور نشأة لبيان املنهج هذا الباحث استخدم حيث ،ىالتارخي

 .الدراسة مواضيع بني ختالفواال الشب  وبيان وحتليل ةالرتبوي واإلدارة

 :الدراسة نتائج أبرز من
 والغائية والوسطية العقدية، األسس تشمل رئيسة أسس على اإلسالم يف اإلدارة تقوم -

 .املبادئ من عددا األسس هذه وتتضمن والتنظيمية واإلنسانية
 سأس من أكثر يف الواحد املبدأ جند فقد اإلسالم يف اإلدارة أسس وتداخل تكامل -

 .التنظيمية واألسس التشريعية، األسس يف املوجود الشورى مبدأ مثل
 اإلسالم. يف اإلدارة بأسس التأثر يف ةالرتبوي واإلدارة العامة اإلدارة من كل تشرتك -
 بينما العمومية، صفة هلا العامة اإلدارة أن يف ةالرتبوي اإلدارة عن العامة اإلدارة ختتلف -

 .الدقيق التخصص فةص هلا ةالرتبوي اإلدارة
 املهارات يف العامة اإلدارة يف القيادة عن الفنية الناحية من ةالرتبوي القيادة ختتلف -

 .  ىإدار  قائد أي لنجاح الالزمة  األساسية
 السلىب اجلانب فيها وظهر العامة املصلحة اعتبارات من العامة اإلدارة يف الرقابة تنطلق -

ى الرتبو  العمل تطوير هدف من تنطلق ةالرتبوي اإلدارة يف الرقابة أن حني يف للرقابة،
 .السلبية دون للرقابة االجيابية باألساليب وبراجم 

                                                            
ة يف ضوء أسس ومبادئ اإلدارة يف اإلسالم"، رسالة جامعة أم القرى مبكة الرتبوياحلماد، إبراهيم "دراسة مقارنة بني اإلدارة العامة واإلدارة ( 22

 م1٨٨3املكرمة ، 
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 المعايير مع القيادية السمات توافق مدى":بعنوان (م٢٩٩٩) محمد دراسة -4
 ."التربوي القائد اختيار في اإلسالمية

 اختيار عند توافرها واجبال املعايري ألهم متكامل منط إجياد إىل الدراسة هدفت
 بصفة املتوسطة املكرمة مكة مدينة مدارس ويف عامة بصفة ةالرتبوي املؤسسات ىف القائد
 .خاصة

 الظواهر بوصف قام حيث التحليلي الوصفي املنهج دراست  يف الباحث واتبع
 قام اليت استبانت  تكوين ىف املعلومات هذه واستخدم بالبحث، عالقة ل  مما وحتليلها
 ووافدين سعوديني احلكومية املدارس ىمدرس على املتوسطة البنني مدارس يف بتطبيقها
 السمات توافق مدى ملعرفة ه،14٦٩ عام إحصائية حسب (٠33)عددهم والبالغ
 . النظري اإلطار يف الباحث وضعها اليت اإلسالمية املعايري مع القيادية

 ٨3 :الدراسة نتائج أبرز ومن  
 خمتلف يف الكرمي القرآن يف ورد مبا العاملني يذكرون املتوسطة رساملدا مديري إن -

 عمل كل على اهلل وحيمدون اهلل، إىل حيققون  جناح كل وينسبون املناسبات
 .ينجزون 

 مرؤوسيهم ويعاملون كل ، خري األمور كل يف العدل أن يؤكدون املدارس ىمدير  إن -
 معهم العاملني وحيثون شخصياً، مهب املتعلقة اإلساءة عن ويصفحون ،كما بالسوية

 .بالصرب التحلي على
 واليفرضون بأخطائهم، ويبصروهنم معهم العاملني من يسمعون املدارس ىمدير  إن -

 .العمل صالح مافي  إىل ويوجهوهنم هبا، يقنعوهنم بل عليهم أرائهم
 

                                                            
)دراسة ميدانية(، مكتبة جدة،  الرتبويى توافق السمات القيادية مع املعايري اإلسالمية يف اختيار القائد حممد، طاهر صامد احلاج مد( 23

   ٨4م  ، ص 1٨٢٨
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 .والغربي اإلسالمي المفهوم بين ةالتربوي القيادة:بعنوان (م٢٩٩١) الثبيتي دراسة-5
 ودورها األخالقية وأسسها اإلسالم يف ةالرتبوي القيادة نظم إبراز إىل الدراسة هدفت

 املتباينة األسس توضيح وإىل اإلسالمية، الشريعة إطار يف ةالرتبوي األهداف حتقيق يف
 حيث وقصورها الغرب يف ةالرتبوي القيادة يف متمثلة خالقي أساسأ على التستند والىت
 جبميع ىالفكر  الغزو حبائل يف الوقوع من ةالرتبوي املؤسسات وحتذير بشر،ال من إهنا

 ٨4 . الغربية الرباقة املصطلحات من احلظر وكذلك جوانب 
 :الدراسة هذه نتائج أبرز ومن
 ةالرتبوي األهداف حتقيق يف ودورها األخالقية أسسها اإلسالم يف ةالرتبوي القيادة لنظم -

 .ةالرتبوي و اإلدارية للمجاالت شاملة فهي يةاإلسالم الشريعة إطار يف
 احلظر ضرورة مع والرتبية القيادة جمايل يف الغربية النظم من االستفادةمن املمكن  -

 مع وتدقيق متحيص دون احلديثة املصطلحات استخدام يف ىالتماد من الشديد
 .ومكان زمان لكل ىاإلسالم احلل حبتمية التسليم

 اإلنسانية للعالقات اإلسالمي المفهوم ":بعنوان (م٢٩٩٣) الخوتاني دراسة -٠
 ." ةالتربوي اإلدارة في

 اليت واألسس اإلدارة، يف اإلنسانية العالقات مفهوم توضيح إىل الدراسة هدفت
 تأصيل مسرية يف واإلسهام وأهدافها، هلا املنظمة واملبادئ العالقات هذه عليها تقوم

 جذب إىل باإلضافة إسالمي، منطلق من ةالرتبوي ارةاإلد يف اإلنسانية العالقات دراسة
 حنو خاص بشكل ةالرتبوي اإلدارة ويف عام، بشكل اإلدارة يف املسلمني الباحثني اهتمام

 الراشدين وخلفائ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عصر يف اإلدارية واملمارسات والنبوية القرآنية التوجيهات
   ٨5. بعده من

                                                            
 م1٨٢4ة بني املفهوم اإلسالمي والغريب"؛ رسالة ماجستري ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى مبكة املكرمة ، الرتبويالثبيت ؛فهد  القيادة   (24
ة"، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى مبكة املكرمة ، الرتبوياين، سعيد "املفهوم اإلسالمي للعالقات اإلنسانية يف اإلدارة اخلوت( 25

 م1٨٢3
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 :الدراسة هذه نتائج أبرز ومن
 العملية ممارسة أساسيات من تعترب اإلسالم نظر وجهة من اإلنسانية لعالقاتا أن -

 ىفه الغرب نظر وجهة من أما عنها، ىالتخل والجيوز هلا، املميز وطابعها اإلدارية
 تستخدمها أن لإلدارة ميكن الىت العديدة اإلدارية األساليب من أسلوباً  إال ليست

 .أهدافها حتقيق يف
 :منها مبادئ مبجموعة غريه عن اإلدارة يف اإلنسانية للعالقات اإلسالمي املفهوم يتميز -

 .التعاون الصرب، الصدق، الرمحة، املساواة، العدل، اإلخاء،
 واالستبدادية التسيبية القيادتني عن تبتعد اإلسالم يف ةالرتبوي اإلدارية القيادة إن -

 حيث من عنها وختتلف األمور بعض يف الدميقراطية القيادة من تقرتب ولكنها
 .منها تستمد اليت الفلسفة طبيعة

 وتعاىل سبحان  اهلل ارتضاه إهلي نظام إطار يف تسري اإلسالمية ةالرتبوي القيادة إن -
 من فلسفات إطار يف الدميقراطية القيادة تتحرك بينما مجيعاً، للناس حياة كمنهج

 .البشر وضع
 مضامينها اإلسالم، في ةالتربوي ادةلقيا ":بعنوان:(م٢٩٩١) أبوصالحة دراسة -٩

 ." الحاضر في تطبيقها وإمكانيات
 ويف إسالمي منظور من ةالرتبوي القيادة دراسة تأصيل إىل الدراسة هدفت

 أمهية وإبراز املسلم، القائد مواصفات أهم على التعرف ،كذلك ةالرتبوي املؤسسات
 ىالتارخي املنهج من كل على ستهادرا يف اعتمدت الباحثة .الرتبية نظر وجهة من القيادة
  ٨٠ املقارن واملنهج

 :الدراسة هذه نتائج أبرز ومن

                                                            
ة أم القرى مبكة ة يف اإلسالم مضامينها و إمكانيات تطبيقها يف احلاضر"، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعالرتبويأبو صاحلة، عبري "القيادة  (26

 م1٨٢٨املكرمة ، 
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 رب  مع القائد هبا يتحلى أن جيب اليت الصفات بني جتمع صفاتى الرتبو  للقائد إن -
 .مهنت  ومع مرؤوسي  ومع نفس  ومع

 طيبة عالقة تشكل حىت اإلسالمية الرتبية مبادئ على يولد أن منذ الطفل تربية وجوب -
 مبادئ على ترتىب اليت املسلمة الشخصية إجياد على نعمل ولكي رب ، وبني بين 

 .اإلسالمية واإلدارة القيادة
 البشرية القوى تعد أهنا ذلك جيدة إدارة الرتبية شؤون تصريف يتوىل أن الواجب من -

 تمعاتاجمل يف الرتبية قيادة تكون أن جيب لذا بلد، أي يف املواقع من موقع ألي
 املسلمني والشابات الشباب لتخرج رشيدة؛ واعية إسالمية قيادة اإلسالمية

 أن جيب اإلسالمية القيادة وهذه املختلفة، اجملتمع مواقع يف والعاملني واملسلمات
 وال اإلسالم مع يتفق ومبا اهلام هذااملنصب لتويل صاحلة ماجيعلها بكل تتمتع
 .خيتلف

 أصولها"اإلسالم في اإلدارية القيادة" بعنوان(م٢٩١١) أبوالعزم دراسة -٢
  "ومقوماتها

 متمثالً  املسلمني، قادة طبقها اليت اإلسالمية املبادئ إبراز إىل الدراسة هدفت
 اإلسالمي باألسلوب عملوا وكيف بعده، من الصحابة واخللفاء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بشخص

 وأساليب إلي  وتوصلوا الغرب علماء كتب  ما بني قارن ( ،وقدىالدميقراط ى)االستشار 
 ٨٩ . اإلسالم يف اإلدارية القيادة
 :الناجح القائد طبقها اليت اإلسالمية املبادئ من وكان

 العمل تقسيم مبدأ -1
 للتعليم هلم فرص إتاحة -٨
 العاملني تدريب -3

                                                            
   م1٨٩٩أبو العزم، فتوح القيادة اإلدارية يف اإلسالم: أصوهلا ومقوماهتا. عّمان: املنظمة العربية للعلوم اإلدارية  ، (27
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 املناسب املكان يف املناسب الرجل وضع -4
 العاملني رأي احرتام -5

 .الوصفي تارخييال املنهج الباحث اتبع وقد
 :الدراسة هذه نتائج أبرز ومن
 :املختلفة اإلسالمية العصور يف القيادة مميزات الباحث ذكر
 .العدل،املساواة،الشورى :وتشمل اإلسالم يف للقيادة الكلية واملبادئ األصول -1
 والكفاءة. احلب -٨
 .أمر كل يف القيادة ضرورة -3
 :ىوه بذلك يكلف فيمن القيادة صفات توفر -4
 للجماعة االنتماء -أ

 والقيادة الصالحية -ب
 اإلنسانية العالقات مراعاة -ت
 ووضوح  اهلدف مسو -ث
 جمتمعة( بسياسة ملماً  يكون ) أن القيادة تسييس -ج
 ىالثور  الدافع أو اإلميان قوة -ح
 والسلوك العمل ىف القدوة -خ
 التحديات ومقاومة الصرب -د
 .واملرؤوسني القادة بني التعاون عالقة -ذ
 واحلرية اجلماعية القيادة -ر
 اإلسالمية العصور يف وجودها من وتأكد املبادئ هذه إىل توصل كيف الباحث يذكر ومل

 اهلل رضوان والصحابة الراشدين واخللفاء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لسرية تتبع  خالل من املختلفة،
 .عليهم
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 درجة لنيل مكمل حبث "والغربي اإلسالمي المفهوم بين ةالتربوي القيادة دراسة -٨
 ،عامالثبيىت لباحث هبا تقدم املكرمة، مبكة القرى أم جبامعة الرتبية، يف املاجستري
  ه14٦4

 وصفات القيادة، وأساليب واإلدارة القيادة مفهوم ببيان حبث  الباحث واستهل
 مفهومها حيث من عموما اإلسالم يف ةالرتبوي القيادة عن حتدث . مثىالرتبو  القائد

 القيادة عن حتدث مث،  ٨٢ املسلمني قادة بعض لدى ةالرتبوي القيادة من ومناذج سسهاوأ
 صفات وبعض الغرب يف ةالرتبوي القيادة يف املؤثرة العوامل حيث من الغرب يف ةالرتبوي
 مث الغربية ةالرتبوي القيادة عليها قامت الىت واملؤثرات واألسس الغرب علماء عند القائد
 . الغرب يف ةالرتبوي والقيادة اإلسالم يف ةالرتبوي القيادة بني مقارنة وضع

 القيادة عن حتدث السابق البحث أن من السابق البحث عن البحث هذا وخيتلف
 اإلسالم يف ةالرتبوي القيادة بني الفرق بيان من  اهلدف كان  و عموما، اإلسالم يف ةالرتبوي
 الرتبية منهج يفى الرتبو  القائد اختيار معايري إىل يتطرق ومل الغرب يف ةالرتبوي القيادة وبني

.  بالتفصيل عنها يتحدث وملى الرتبو  القائد صفات بعض هو ماذكر وغاية اإلسالمية
 منهج ضوء ىفى الرتبو  القائد اختيار معايري حتديد يف مستقل حبث فهو البحث هذا أما

 معرفة إىل باإلضافة املعايري هذه من معيار كل عن احلديث ويفصل اإلسالمية الرتبية
 نظر وجهة من الثانوية املرحلة يف املدارس ىمدير  اختيار عند املعايري هذه حتقيق مدى

  . املعلمني
  ٨٨ هلاشل جاسم سعد :للدكتور حبث المعاصر الفكر في ةالتربوي دراسة القيادة -1٦

 أمهية عن باحلديث حبث  ابتدأ وقد صفح ، وعشرين إحدى يف البحث هذا ويقع
 بعض ذكر مث ةالرتبوي القيادة مفهوم عن حتدث مث اإلدارة ونشأة ةالرتبوي العملية يف اإلدارة

                                                            
 مرجع سابق ذكره(  28
   ٨4٩هـ ، ص   14٦٩مس ، د.سعد جاسم يوسف اهلاشل حولية كلية الرتبية ، جامعة  قطر ، السنة اخلامسة ، العدد اخلا(  29
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 .باختصار القيادية األمناط عن حتدث مث الباحثني بعض يراها كما ىالرتبو  القائد صفات
 : ىمايل حيث من كبريا اختالفا السابق البحث عن البحث هذا وخيتلف 
 اإلسالمية الرتبية منهج يف ىالرتبو  القائد اختيار معايري دحيد مل السابق البحث أن -أ

 . الباحثني بعض نظر وجهة خالل من ىالرتبو  القائد معايري عن حتدث وإمنا
 جدا قليل وهذا صفحات أربع حدود يف إالى الرتبو  القائد معايري عن يتحدث مل -ب

 . اإلسالمية بيةالرت  منهج يف ىالرتبو  القائد معايري يف مستقل حبث البحث وهذا
 شرحها يف يتوسع ومل فقط ىالرتبو  القائد معايري بتعداد اكتفى السابق البحث أن -ت

 يهتم فهو البحث هذا أماى الرتبو  للقائد بالنسبة وأمهيتها أمهيتها، على األدلة وذكر
 . كل  بذلك

 ندع املعايري هذه تطبيق مدى معرفة إىل اهلل بإذن ،يتوصل سوف البحث هذا أن -ث
 . املعلمني نظر وجهة من املنورة باملدينة الثانوية املدارس ىمدير  اختيار

  
 ،التربوي القائد اختيار في اإلسالمية المعايير مع القيادية السمات توافق مدى-11

  ٣٠ المكرمة. مكة بمدينة المتوسطة المرحلة معلمي نظر لوجهة ميدانية دراسة
 لباحث هبا تقدم املكرمة، مبكة القرى أم عةجبام املاجستري درجة لنيل مكمل حبث

 . حممد احلاج حامد طاهر
 واستهالل ميدانية، وأخرى نظرية دراسة : قسمني إىل حبث  الباحث قسم ولقد

 مث مفهومها وبيان اإلسالمية القيادة وأمهية اإلدارة أمهية ببيان ىالنظر  القسم باحث
 يراها وكما األوائل املسلمني علماء اهاير  كما ىالرتبو  القائد اختيار معايري عن حتدث
 املسلمى الرتبو  القائد اختيار معايري إىل انتقل مث ىاالجتماع النفس وعلم اإلدارة كتاب

 :أقسام الثةث إىل وقسمها

                                                            
 هـ . 141٦رسالة ماجستري مطبوعة ، عام (  31
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 اإلسالمية العقيدة معايري-أ
 شخصية معايري - ب
 . مهنية معايري -ج
 خالصة ذكر مث الدراسة يمتصم كيفية مث معايري من ذكره ماسبق حتليل يف شرع مث

 : أمهها من والىت إليها وصل الىت النتائج
 القرآن يف مباورد  العاملني يذكرون املتوسطة املدارس ىمدير  أن الدراسة نتائج أثبتت -1

 اهلل وحيمدون تعاىل، اهلل إىل حيققون  جناح كل وينسبون املناسبات خمتلف يف الكرمي
 .ينجزون  عمل كل على

 كل ، خري األمور كل يف العدل أن يؤكدون املدارس ىمدير  أن الدراسة تائجن أثبتت -٨
 . بالسوية مرءوسيهم ويعاملون

 مهب املتعلقة اإلساءة عن يصفحون املدارس ىمدير  أن الدراسة نتائج أثبتت -3
 . بالصرب ىالتحل على معهم العاملني وحيثون شخصيا،

 أداء ىف تقصري ىأ على يعاقبون ملتوسطةا املدارس ىمدير  أن الدراسة نتائج أثبتت -4
 يف اإلخالص على معهم العاملني وحيثون األكفاء إىل األمور ويسندون األمانة،
 .العمل

 ويقربون الكذب عدم على العاملني حيثون املدارس ىمدير  أن الدراسة نتائج أثبتت -5
 . باآلخرين الوشاية واليقبلون عمل ، يف خملص كل منهم

 .اإلقناع على القدرة وهلم والبديهة سريع املدارس ىمدير  أن الدراسة جنتائ أكدت -٠
 ألنفسهم. ماحيبون لآلخرين حيبون املدارس ىمدير  أن الدراسة نتائج أكدت -٩
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 : فيمايلي السابق البحث عن البحث هذا ويختلف
 ذلك ويظهر ،ىالنظر  البحث من يسري جانب مع ميداىن السابق البحث أصل أن -1

 أحد تأصيل وهو نظري فأصل  ىلاحلا البحث خبالف .ونتائج  عنوان  من جليا
 ميدانية بدراسة إحلاق  مع اإلسالمية الرتبية منهج وفق ةالرتبوي اإلدارة موضوعات

 اختيار عند اإلسالمية الرتبية منهج ىفى الرتبو  القائد اختيار معايري حتقق مدى تبني
 . الثانوية املرحلة ىمعلم نظر وجهة من نورةامل باملدينة الثانوية املدارس ىمدير 

ى الرتبو  القائد اختيار معايري عن احلديث يف الشمولية يعط   مل السابق البحث أن -٨
 : مايلي يف تظهر الشمولية وعدم فقط، صفحة ثالثني حدود يف عنها وحتدث

: مثل ايذكره مل ذلك ومعى الرتبو  القائد يف تتوفر أن من البد عدة معايري هناك -أ
 والواقعية، والعزمية، واملشاورة، االختصاصات، وحتديد والعفو، واملهابة، العلم،

 . املعايري من وغريها ملرءوسي  قدوة يكون وأن والفصاحة، باخلطأ، واالعرتاف
 . املعايري هذه من معيار بكل التعريف يتناول مل أن  كما-ب
 :التايل السؤال على جيب ومل ،ىالرتبو  ائدللق بالنسبة املعايري أمهية يبني مل أن  كما  -ج

 هو ىالذ ة؟الرتبوي املؤسسة يف املعايري هذه تطبيقى الرتبو  القائد يستطيع كيف
 دراسة فإن  البحث هذا وأما املوضوعات، هذه مثل يفى الرتبو  لقائد إليها مايتطلع
 وسوف ميةاإلسال الرتبية منهج يفى الرتبو  القائد اختيار معايري حتديد يف مستقلة
 مهتما السابق؛ البحث ىف القصور أوج  ويعاجل أوسع و أمشل بشكل ذلك يتناول
 تطبيقات ل  واضعا اهب األخذ إىل حيفزه مباى الرتبو  للقائد املعايري هذه أمهية ببيان
 . ملموساً  واقعاً  وجعلها املعايري هذه تطبيق من اهلل بإذن متكن  تربوية

 املدارس ىمدير  اختيار عند املعايري هذه تطبيق مدى إىل يتوصل البحث هذا أن -3
 . املنورة املدينة يف الثانوية
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 النبوية السيرة في اإلنسانية العالقات" م(بعنوان١٠٠١الطويرقي) دراسة-1٨
 ."المدرسية اإلدارة في وتطبيقاتها

 السرية من اإلنسانية بالعالقات املتعلقة املبادئ بعض استنباط إىل الدراسة هدفت
 اإلدارة جمال ىف اإلنسانية العالقات هذه هبا تطبق أن ميكن الىت الكيفية وحتديد النبوية،
 سليمة إنسانية عالقات تأسيس ىف املستنبطة اإلنسانية العالقات أمهية وتوضيح املدرسية

 31 . املدرسية اإلدارة يف
 ريةالس من وأحداث وقائع الباحث تتبع حيث ىالتارخي الباحث املنهج استخدم

 .للمستقبل التخطيط إمكانية يف منها واالستفادة احلاضر فهم أجل من حتليلها مث النبوية
 :الدراسة نتائج أبرز من
 يف وقيم مبادئ استخالص يف منها االستفادة وميكن الينضب معني النبوية السرية إن -

 .والتعليم الرتبية جماالت ىف وخاصة اجملاالت خمتلف
 خاصة تكن مل قرنا عشر أربعة قبل حيات  يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول رسهاما الىت املبادئ إن -

 ومع زمان كل ىف للتطبيق قابلة مبادئ هي بل غريهم، دون األفراد من معينة بفئة
 .األفراد مجيع

 اإلدارات هبا ىتناد والىت املؤسسات يف األفراد بإدارة ترتبط الىت احلسنة املبادئ إن -
 .اإلسالم فجر منذ ب  اقتداء املسلمون هاوطبق ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مارسها قد احلديثة

 في وطلبتهم المعلمين بين اإلنسانية العالقات :بعنوان (م١٠٠٢) قنديل دراسة-13
 بغزة الحكومية الثانوية المدارس في تمثلها ومدى اإلسالمي،التربوي الفكر ضوء

 :إلى الدراسة هدفت
 .ىاإلسالمى الرتبو  الفكر ضوء يف واملتعلم املعلم بني اإلنسانية العالقات طبيعة إبراز -

                                                            

غزة ،  -الطويرقي، نوال بعنوان:"العالقات اإلنسانية يف السرية النبوية وتطبيقاهتا يف اإلدارة املدرسية"، رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية (31 
 م .٨٦٦٨
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 املدارس يف احلاضر الوقت يف واملتعلم املعلم بني اإلنسانية العالقات واقع عن الكشف -
  3٨ اإلسالميى الرتبو  الفكر ضوء يف بغزة احلكومية الثانوية

 الفكر ضوء يف وطلبتهم املعلمني بني اإلنسانية بالعالقات لالرتقاء توصيات تقدمي -
 اإلسالمي . ىالرتبو 

 :الدراسة هذه نتائج أبرز ومن
 باملتعلمني الرفق مسة اإلسالميى الرتبو  الفكر يف للمعلم املميزة السمات أبرز من -

 .هبم يرفق ىالذ املعلم إال ملموساً  إجيابياً  تأثرياً  فيهم اليؤثر املتعلمني أن حيث
 لبناء عليها سالماإل حث الىت املهمة األسس من التعصب وعدم واملوضوعية العدل -

 .اإلنسانية العالقات
 للحقد أسباب ىأ من خالية للتعلم سليمة بيئة توفري على هبايساعد املعلم ومتسك -

 .والكراهية
 ومهنة وذات ، رب ، حنو كدوره األدوار، من العديد اإلسالميى الرتبو  الفكر يف للمعلم -

 حيسن مامل املتعلمني جتاه بدورها القيام يستطيع ولن. املتعلمني جتاه ودوره التعليم،
 معاملتهم.

 :السابقة الدراسات على التعقيب
 :مايلي يتضح السابقة الدراسات استعراض خالل من
 ماهو املعاصر أو الغرىبى الرتبو  الفكر إلي  ماوصل أن على الدراسات بعض أكدت -

 وقد أفضل وه اإلسالم يف ماجاء إن بل اإلسالمي،ى الرتبو  الفكر يف وروده إالسبق
 :التالية األمور على الدراسات تلك أكدت

 احلذر ضرورة مع ةالرتبوي القيادة جمال يف الغربية النظم من املدرسة مدير يستفيد أن -
 .وتدقيق متحيص دون احلديثة املصطلحات استخدام ىف ىالتماد من الشديد

                                                            

بني املعلمني وطلبتهم يف ضوء الفكر اإلسالمي ومدى متثلها يف املدارس الثانوية احلكومية بغزة"، قنديل، أنيسة عطية "العالقات اإلنسانية (  32 
 م٨٦٦1غزة ،   -رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية
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 تفردها أساس لىع اإلسالمية املفاهيم مع ىتربو  كقائد املدرسة مدير يتعامل أن -
 .اآلخرين منظور خالل من إليها النظر وعدم واستقالهلا،

 وأن إسالمية، تربوية قيادة تكون وأن جيدة، قيادة الرتبية شئون تصريف يتوىل أن -
 .ومكان زمان كل يف هادف إنساىن جمتمع لكل ىحتم سلوك اإلسالم يف القيادة

 جناح عليها يتوقف الىت األساسية اتالدعام أحد ىه اإلنسانية العالقات أن أبرزت -
 القيادية املبادئ وأن. اإلسالم نظر وجهة من للقيادة املميز الطابع ىوه القيادة
 املسلمون وطبقها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مارسها قد احلديثة القيادات هبا ىتناد اليت احلسنة
 كافة لديها تتوفر الىت هي الناجحة القيادة وأن اإلسالم، فجر منذ ب  إقتداء

 دفع ىه الناجحة القيادية واألساليب الطرق أفضل وأن والبشرية، املادية اإلمكانات
 .العاملني ومشاركة الشخصي التأثري على وقدرهتا واإلجناز للعمل العاملني

 املسئولية كاستشعارى  الرتبو  القائد هبا يتمتع أن جيب الىت واملهارات الصفات أبرزت -
 التعامل وأصول األدب بقواعد وااللتزام املشاعر على والسيطرة ىالعاطف واالتزان
 والتنظيم التخطيط :ىالرتبو  القائد مهام من أن وضحت كما والطالقة، والذكاء
 .املناسبة احللول وإجياد والتدريب والتوجي  واملتابعة

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه :ثانيا  
 :منها ورأم عدة ىف السابقة الدراسات من الباحث استفاد

 كلخ ودراسة (م٨٦٦٩)الداعور كدراسة ىالتحليل ىالوصف ىوه الدراسة منهج اختيار -
 ( .م٨٦٦٦)

 ( . م٨٦٦4) مسلم كدراسة للدراسة املناسبة املتغريات بعض حتديد  -
 ( م٨٦٦1)  عبيدات كدراسة وفقراهتا جماالهتا وحتديد االستبانة ىوه الدراسة أداة بناء -

 . (م1٨٢٨) حممد دراسةو 
 ( . م1٨٨٩) إبراهيم كدراسة ىالنظر  اإلطار كتابة -
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 .السابقة الدراسات معظم اتبعت  الذي البحث منهجية -
 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميز أوجه :ثالثا  
 ىف ةالرتبوي القيادة لنمط الثانوية املدارس ىمدير  ارسةمم تقوميم تناولت الدراسة أن -1

 اإلسالمية . املعايري ضوء

 :  بقةالسا الدراسات على لتعقيبا
 ستعراض الدراسات السابقة يتضح مايلي :امن خالل 

يتناول  موضوع  حد ما يف ما تتفق الدارسة احلالية مع الدراسات السابقة إىل
ل  من أمهية بارزة ألسباب تعود إيل تركيز املؤسسات  اة يف اإلسالم ملالرتبويالقيادة 

ة الرتبويدارسة مفاهيم ونظريات مستقاه من مفاهيم القيادة  لم احلديث إىلالتعليمية والع
من املنظور اإلسالمي والشريعة اإلسالمية والسيما أن هناك عرفانا ملا بذلوه ويبذلوه 

مواضيع القيادة وما يقوموا بتوظيف  يف هذا العلم  أصحاب الفكر املعاصر وخاصة ىف
أن ماجيدر ذكره هنا يف الدراسات  الة والعملية، اجماالت احلياة العلمي وتسخريه ىف

علي القيادة من املنظور  السابقة، هو اهنا حماولة تسيس للقيادة من املنظور الغرىب
الرغم من  ى، وعلىوإظهار أفكار علي أساس أهنا جديدة يف العلوم األخر  ىاإلسالم

وبعض مامحل    ىسالمال أفكار وعلوم مقتبسة ومستقاه من املنظور اإلا ىمجيعها ماه
 وأحاديث الرسول  الكرمي . كتاب اهلل سبحان  وتعاىل

شهدت  جمتمعاتنا  ىكما يكتسب املوضوع أمهية بسبب التوسع اهلائل الذ
عدد ونوعية املؤسسات العاملة فيها وتنوع العاملني فيها ، وكذلك ندرة  اإلسالمية ىف

وقد  ىة من املنظور اإلسالمالرتبوية تتناول القياد الدراسات واإلحباث والنقاشات الىت
ضوء البحوث النظرية  للقيادة من املنظورين ىف ىحاولت الدراسة تقدمي إطار مفهوم

تناولت هذا  ىتوالدراسات امليدانية واآلييات القرانية واألحاديث النبوية الشريفة ال
 املوضوع. 
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ملؤسسات التعليمية من حيث يف ا ىة من املنظور اإلسالمالرتبويوناقشت الدراسة القيادة 
املفهوم واألمناط وأساليب والنظريات والصفات القيادية، مث عرجت عليها من املنظور 

ة املستقاه من القرآن الكرمي، الرتبويمن حيث املفهوم وإتباتات القيادة  ىاإلسالم
ط واألحاديث النبوية الشريفة واليت محلت من مضامين  ، نظريات قيادية و مسات وأمنا

وآساليب أيضًا ميكن القول أهنا تتشاب  مع كل مامحل  القيادة من املنظور الغريب، ولكن 
ليس يف املعين وإمنا مسمي الكلمة اليت تناوهلا أو التعبري عنها  اً قد ختتلف أختالفا بسيط

من الكلمات اإلدارية املعاصرة، ولكنها من املنظور  بأشكال مرادفة، كالقيادة مثأل الىت
ورد بعضها يف  ىأخر  مي مث تناوهلا كثريًا ولكن ليس بنفس الكلمة وإمنا مبعاىناإلسال

، وامللك، واألمام، ىالقرآن الكرمي، والبعض اآلخر من صنع املسلمني أنفسهم ، كالراع
 اخلليفة ، مث القائد وغريها . 

بعض اآليات واألحاديث النبوية الشريفة، نظراً  ىولكن الباحث أقتصر عل
 ىا املباشرة بالدراسة وأهدافها من أجل التفقد الدراسة قيمتها يف املوضوع الذلعالقاهت

 جاءت من أجل  . 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :   

معظم خطوات الدراسة ابتداء  أستفاد الباحث من مجلة من الدراسات السابقة وىف
ستخدام ، كما أستفاد ا ىمن حتديد مشكلة الدراسة، واختيار املنهج املناسب الذ

عدة تعاريف للقيادة مستقاه من الكتاب  ىواحلصول عل ،ىاألدبيات و النظر  الباحث ىف
 أتبعت  معظم الدراسات السابقة. ىوالسنة ومنهجية البحث الذ

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :  
 أسرتاتيجيات التعليم،يف االسالم ودورها  ة ىفالرتبويأن الدراسة تناولت القيادة 

 بشكا عام . ىو اإلسالم ولكن الدراسات السابقة، تناولتها من املنظورين الغرىب
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 ةالتربويالفصل الثاني القيادة 
 ةالتربويالمبحث األول: مفهوم القيادة 

 :تمهيد
 فإذا واستمراره ببقائ  ترتبط معينة أهداف حتقيق إىل ىبالسع اإلنسان سلوك يتميز

 سلوك  تعديل حاول تتحقق مل وٕاذا واالرتياح بالرضا شعر األهداف ذهه حتققت
 .وتصرفات 

 

 الغري مع التعاون إن بل مبفرده األهداف كل حتقيق الميكن أن  اإلنسان أدرك لقد
 زاد كلما العمل وأن ،ىاجلماع العمل بقيمة اإلنسان إميان ازداد وبالتاىل، لذلك ىضرور 

 كانت املعقدة االجتماعية احلياة ظل ويف لوحده ب  القيام ىعل الفرد قدرة نقصت تعقيده
 تناسق ىف الناس من جمموعة جهود في  تتظافر ىمجاع ونشاط عمل إىل ماسة احلاجة
 ميكن ال ذات  حد ىف اجلماعي العمل هذا أن إال املنشودة، األهداف حتقيق بغية ونظام

 العمل وتنسيق توجي  األوىل مهمت  تكون وموج  خاص جهد بدون النجاح ل  يكتب أن
 .القيادة اسم عليها مايطلق ىه املهمة هذه و اجلماعي

 

 ىلك الناس على التأثري نشاط ىفه فاعلية، التوجي  أدوات أكثر من القيادة تعترب
 الفعالة القيادة وأصبحت اجلماعة أهداف حتقيق يف برغبتهم ويعملوا جهودهم، يبذلوا

 وتنظيم جهودهم وتنسيق قدراهتم وتعبئة طاقاهتم وحشد األفراد سلوك لرتشيد ضرورية
 .املرجوة والغايات األهداف حتقيق حنو الصحيحة الوجهة وتوجههم أمورهم

 ة وجوانبهاالرتبوية وأمهية القيادة الرتبويالقيادة  مفهوم حيث يتناول هذا الفصل
ى الرتبو  القائد يف توفرها ىينبغ الىت واملهارات الصفات وكذلك وأساليبها ونظرياهتا
 الناجح.
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 ة :التربويأوأل : مفهوم القيادة 
 يقود، قاد، من فالقيادة منظور، البن العرب لسان حسب:  )لغة( القيادة تعريف

 خلف، من والسوق أمام من فالقود خلفها، من ويسوقها أمامها من يقود الدابة قود،
 قادة ومنها اخلضوع، مبعىن قياداالن ومنها يقودها، إياها مبعىن أعطاه خيال أقاده ويقال
        33. قائد مجع وهو

 وحتديد القيادة تعريف حماوالت ىف النظر وجهات تعدد : القيادة )اصطالحاً(
 خالل من جلياً  واتضح ة،الرتبوي العملية يف األساسية الركائز أحد باعتبارها ، مفهومها
 الختالف نظرا جامع، و حمدد تعريف على االستقرار عدمى الرتبو األدب  على اإلطالع
 حيث من وتركيزها جماالهتا تفاوتت واليت إليها ينتمون ىتال واملدارس النظر وجهات
 مما اإلجتماعى، اجلانب إىل إضافة أخرى تارة ىاإلدار  اجلانب و تارة السلوكي اجلانب

 : منها البعض ىيل فيما نستعرض جداً  كثرية تعريفات أنتج
تقوم ب  اجلماعة بغية الوصول إيل األهداف  ىاملشرتك الذ" العمل  باهنا وعرفها

  34 اإلخاء والتألف". جو تسوده املودة و احملدودة للمؤسسة ىف
متكن القائد من توجيههم  وعرفها بأهنا،"القدرة علي الثأثري يف سلوك العاملني والىت
إنسانية جيدة  ظل عالقات التوجي  الصحيح ليحققوا األهداف املنشودة املتفق عليها ىف

   35بني القائد وتابعي ".
التنظيم والتنسيق وتوجي  جهود أفراد اجلماعة لتحقيق  ىبأهنا " القدرة عل عرفهاو 

   3٠ األهداف املنشودة مبشاركة فعالة من قبل أعضاء اجلماعة ".
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هادف يدرك في   ىجتماعا" كل نشاط بأن القيادة يف مفهومها احلديث تعىن ىوير 
 إىل ىمصاحلها، ويهتم بأمورها؛ ويقدر أفرادها ويسع ى  عضو يف مجاعة يرعالقائد أن

رسم اخلطط وتوزيع املسئوليات  حتقيق مصاحلها عن طريق التفكري والتعاون املشرتك ىف
    3٩ .حسب الكفايات واألستعدادات البشرية واالمكانيات املادية املتاحة "

يبدأ العمل وبني من ينجزه و يرتتب على  تلك العالقة املتبادلة بني من ىالقيادة ه
هذه العالقة متثيل دورين متباينني فالدور األول من يتوىل القيام بالعمل وهو القائد أو 

من ينجزون العمل ويقومون ب  وهم األفراد  املدير ووظيفت  إعطاء األوامر. والدور الثاىن
روح املبادرة بالفعل و املخاطر  ىفوظيفتهم تنفيذ ألوامر. وتتجلى مقدرة القائد أو املدير 

     3٢.  إجنازه للمهمة سبيل  أكثر من جتسدها ىف اليت يتحملها ىف
 أن هناك ثالثة شروط لظهور القيادة: ةالسابق اتو تتضح من خالل التعريف

 فراد يعملون يف تنظيم معني . عة من األو مجموجود  -1
 سلوك اآلخرين. ثري ىفوجود شخص بني أعضاء اجلماعة قادر على التأ -٨
 إىل حتقيق . اجلماعة  تسعى شرتكمهدف  -3

التأثري اليت يقوم هبا القائد أو املدير يف مرؤوسي  إلقناعهم  فالقيادة الرتبوية تعىن
وحثهم على املسامهة الفعالة جبهودهم يف أداء النشاط أو العمل املنوط هبم لتحقيق 

 األهداف املطلوبة و املرسومة.
 :ىة و هالرتبويل ما تقدم يتبني أن هناك عناصر أساسية لوجود القيادة و من خال

 
 

                                                            
املعلمون ، الكتاب السنوي يف الرتبية وعلم النفس ، ة  ملديري املدارس كم يدركها الرتبويحممد يوسف حسن . فعالية القيادة اإلدارية و (  37

 ٠٦٩م ، ص  1٨٢٠اجمللدان احلادي عشر والثاين عشر ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 
 ٠٩نواف كنعان، " القيادة اإلدارية " ،مرجع سابق، ص٦د(  38



35 
 

  
 

 . عملية التأثير الذي يمارسه القائد على مرؤوسيه -٢
 على مايستخدم  القائد من وسائل وأساليب من أجل إقناع وتقوم عملية التأثري

ومن هذه  مرؤوسي  ألخذ زمام األمور باملبادرة والتعاون لتحقيق األهداف املطلوبة
 الوسائل:

قوة التأثري املرتبطة باإلثابة واملكافأة حيث أن االلتفات إىل جمهودات العاملني مبنحهم  -أ
إىل إشباع حاجاهتم املادية واملعنوية  ىاجملزية واحلوافز نظري أدائهم تؤد املكافآت
م يساعد على حتقيق أهدافهم وتطلعاهت سلوكهم وميوهلم واجتاهاهتم وبذلك وتؤثر ىف
 الوظيفية.

لدفع  القائد أو املدير سلطة استخدام أن حيث السلطة على القائمة التأثري قوة -ب
اللوائح  ملنظومة استخدام هو العمل من ومزيد اجلهد من مزيد إىل املرؤوسني

 .بني العاملني االنضباط على واحلفا  العمل دفة لتسيري الرمسية اإلدارية والتنظيمات
 إىل ىاالجتماعية تؤد للعالقات وفهم  القائد أو املدير خربة على قائمةال التأثري قوة -ت

 هذا خالل شخصية من العالقة هذه فتتضح املرؤوسني ىف والتأثري الفهم من مزيد
 وسلوكهم باجتاهات العاملني واملعرفة واالحتواء والتفاهم باملرونة تتسم الىت القائد

 .عملهم أداء ىف يندجمون ويثابرون علهمجي ىالذ النفسي املناخ ممايهيئ ودوافعهم
 

 ىف للتأثري املدير أو القائد يستخدمها اليت الوسائل تعددت مهما أن  الباحث يرى
 من األفضل القائد استخدام مدى على تعتمد الىت تلك الفعالة القيادة فتبقى مرؤوسي 

 .إن وتوجيهم هموضبط املرؤوسني سلوك يف للتأثري ترابطها مع والوسائل األساليب تلك
 الشخصية واالجتماعية العوامل بني واملوازنة األفراد هندسة من تنبع الفعالة القيادة أثر

 اختاذ ىف املشاركة مبدأ إىل للوصول اجلهود هذه كل ىتؤد حبيث واملرونة والنظامية
 .  الطرفني بني املتكامل والتعاون القرارات
 



36 
 

  
 

  : جهودهم وتوحيد المرؤوسين توجيه - ١
  3٨. اإلنسانية واهتمام  بالعالقات التنظيم ملشكالت املدير أو القائد تفهم إن

البذل  حدود أقصى إىل و التعاون حدود أقصى إىل للتعاون املرؤوسني محل يساعد على
 .األداء إنتاجية ىف التنفيذ يف اجلودة أقصى إىل والوصول العمل أداء ىف والعطاء

 :املرؤوسني ىف املؤثرة العوامل ىيع أن القائد على اجلهود هذه ولتحقيق
  االجتماعية والنفسية والظروف والثقافة السن حيث من األفراد حباالت تتعلق عوامل -أ

 . والتنسيق والتطبيق والربامج اخلطط إعداد ىف باملشاركة األفراد برغبة تتعلق عوامل -ب
 وقائدهم يف التطلع ديرهمم من مايتوقعون  حتقيق ىف املرؤوسني برغبة تتعلق عوامل -ت

 .العمل يف نظرائهم مع املنافسة ملواقف وتعرضهم أهدافهم إىل
  : الوظيفي الهدف تحقيق - ٣

تأثريه  خالل من مرؤوسي  حنو املدير أو يقوم ب  القائد ىالذ األساسي اهلدف إن
 . للتنظيم املنشود اهلدف هو أدائهم وحتسني سلوكهم وتوجي  جهودهم وتوحيد فيهم
 :ىمايل يتبني الفهم هذا خالل من

 :التنظيم أهداف فهم -أ
 وتوحيد جهودهم مرؤوسي  توجي  ىف التأثري مسؤولية يتحمل الرمسي التنظيم يف فاملدير
 :وذلك لتحقيقها التنظيم وجد الىت املطلوبة األهداف وحتقيق
 ألفراد يفا عليها يستند الىت واملعايري اللوائح بإصدار جاءت الىت القوانني إتباع 

 .العمل
 العمل أداء يف األفراد عليها يسر الىت الوظائف أو األمناط إتباع.  
 العمل .  أداء ىف والكفاءة املهارة حتقيق إىل التوصل 

                                                            
 ٢نواف كنعان، " القيادة اإلدارية " ،مرجع سابق، ص ٦د(  39
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 املنظمة . ألهداف البعيد األثر ذات الفعالة اخلدمات تقدمي إىل الوصول 
 التنظيم  أهداف مع يتالءم مبا التقدم و للتطوير األفراد أمام الفرصة إتاحة · 
 ويؤيده العام التنظيم يرضي ىالذ األداء حتقيق يف لفاعلة املسامهة. 

  4٦ : التنظيم أعضاء مجموعة أهداف - ب
العمل  أثناء وتفاعلهم عملهم حبكم التنظيم أعضاء جمموعة والتقاء جتمعات إن
 .ب  القيام تنوي وما وميوهلا التجمعات هذه اجتاهات تعكس

أجل  من اجملموعات هذه أمام الصعاب وتذليل السبل توفري يف قائدال مهمة ىفتات
 ومرونت  لتسهيل كقائد تأثريه يستخدم مث ومن املنظمة أهداف إطار يف أهدافها حتقيق
 .أهدافها إىل اجملموعات هذه وصول

القيام  يف املعلمني زمالءه رغبة جيد عندما الرتبوية املؤسسة أو املدرسة فمدير
 تربوية أو رحالت ىف إشراكهم مثل الطالب على فائدت  يعود ىتربو  ميتعلي مبشروع

 ملؤسسات تربوية ميدانية بزيارات القيام أو اجتماعية أوخدمة ثقافية تعليمية مسابقات
 . جتارية ومنشآت صناعية مواقع أو أخرى واجتماعية
وهذه  ياراتالز  هلذه املعدة واألهداف الربامج على يطلع أن املدير على ىينبغ فإن 
 وحني التوصل اجيابية نتائج من عليها ومايرتتب مؤسست  على تعود الىت واآلثار األعمال

 األفراد يقوم مبعاونة واالقتصادية والرتبوية وجدواها االجتماعية الربامج هذه فوائد إىل
 يف الطالب تنعكس على والىت املطلوبة األهداف لتحقيق أمامهم الصعاب وتذليل

 .وماليا وفنيا بدعمهم إداريا يقوم مث ومنى الرتبو  وسلوكهم مناهجهمو  دراستهم
 
 

 

                                                            
  44-3٨م، ص ٨٦٦٨القيادية " ،مكتبة جرير،الطبعة األوىل، مهاراتك" اخترب  برايان أونيل، (41
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 :للفرد الشخصية األهداف -ت
على  تستهدف املدير يستخدمها اليت والتنظيمية واإلدارية الرتبوية األساليب أن
 وذلك وصوال البناء، العمل على واستمالتهم وحفزهم األفراد سلوك يف التأثري اختالفها

 منو إىل يتج  أن القائد على ينبغي العمل. لذا هذا وراء من املنشودة افاألهد إىل
 أن إىل يسعى وأن العمل ىف واطمئناهنم مصاحلهم وسالمتهم وحتقيق األفراد ذاتية وتطوير
 تقبلهم فيحصل أعماهلم ىف األفراد يندمج حبيث سلسلة مرنة وجيعلها املواقف يكيف

 :لخال من ذلك ويتأتى. املنظمة ألهداف
  بالرضا والقبول خالل  من الفرد يشعر العمل جو يف واالستقرار األمن بيئةتوفري. 
 . سالسة قيام الفرد بعمل بدون ضغوط أو تسلط 

 يعملون منعزلني بأهنمأداء عملهم ومساندهتم وعدم إحساسهم  مؤازرة األفراد ىف 
 .القائد مع جنب إىل جنبا بل أومنفردين

  41 : للقائد لشخصية دافھاأل -ث
 الذي االجتاه يف مرؤوسي  يوج  أن األحيان من كثري يف املدير أو القائد حياول
 مصلحة وأهداف حتقيق على احلرص ستار حتت الشخصية وأغراض  أهداف  يكفل حتقيق

 أومركز مسعة أجل إحراز من وذلك األفراد مصلحة على احلرص ستار حتت أوحىت املنظمة
  .أوتقدير ترقية من علي  وما حيصل رغبات  وإشباع نجزات مب منصب  واإلعجاب يف متقدم

 وينبغي التنظيم من واألهداف املصاحل بني والتوفيق التوازن من نوع إجياد ىينبغ لذا
 أن أجل من أعماهلم وتنظيم رغباهتم حتقيق يف واألفراد القائد بني املتبادلة العالقة تتم أن

 فرض أو األضرار غري من اآلخر على كل فيها عتمدي واليت املتوازنة العالقة من جو يسود
   4٨.  التبعية

                                                            
    ٠٨-٠٠خليل سيباين، " املديرالفّعال وبناء القائد الناجح " ،دارالراتب اجلامعية ، بدون تاريخ ، ص (41
  3٠-33القيادية "،مرجع سابق، ص مهاراتك بريان أونيل،" اختربم (42
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 هبم املنوطة األعمال إلمتام األفراد على التأثري حول تدور القيادة أن سبق مما نستخلص
 ليتبعوا األفراد بالتزام الفوز مباحيقق ىيأت مايتحقق الن طوعا واالنقياد اجلودة مستوى على

 والعالقات املرونة درجات بأقصى التعامل يف وأسالبي  بقدرات  وإعجابا قائدهم حبا
 جمهوداهتم تدعم عملية خربة ميتلك أن  ويرون العالقة سلطة المتالك  ويهابون اإلنسانية

 .أعماهلم وتربز
 

 حتقيق مدى على القائد أداء وحسن القيادة كفاية وتقوم اإلدارة من القيادة تنبع
معهم  للعمل وإدارت  خدمت  من واملستفيدين ملنيالعا من اآلخرين رضاء الكفاية ومدى

 بالثناء ومع القائد هذا يذكر وقلما رئيسهم من والتذمر بالشكوى األفراد ماجيأر وكثرياً 
 أجل من أدائ  حسن على والوقوف القائد عمل لتقومي والطرق الوسائل من فهناك ذلك
 االنتخابات طريق عن الدميقراطية العملية ممارسة الوسائل هذه ومن اإلنتاجية زيادة و رفع

 تتناقل  وما العامة االستفتاءات طريق عن األفراد اجتاهات ومعرفة اآلخرين وآراء العامة
 وكذلك املماثلة األخرى واملؤسسات واهليئات اجملالس طريق وعن املختلفة إلعالما وسائل

 جديرة الوسائل هذه لك اآلخرين والرؤساء واملشرفني وأجهزة الرقابة والتقارير الشكاوي
 مع وتناسقها ترابطها ومدى املنظمة يف القيادة هبا تقوم الذي اخلدمة واألداء على باحلكم
 .فيها العمل دفة إدارة وكيفية العام للمنظمة اإلطار

توجي   ىف للدولة العامة السياسات إرادة حتقيق ىف الرغبة القيادة من اهلدف إن
 وخوض التجارب للعمل واالستعداد املرونة حيقق امب والتنظيمات املؤسسات وإدارة

 واجنازها األهداف املطلوبة إىل الوصول إىل يطمح مبا األعمال وتنفيذ اإلمكانات ودراسة
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 ة : التربويأهمية القيادة  -تانيا  
حياة األمم، فهي دعامة  تعد الرتبية من أهم االسرتتيجيات القومية الكربي ىف

 من أبرز خصائص  . ىتقدم األمم ورقيها. ويزيد هذا العصر الذأساسية من دعائم 
ة الرتبويوسرعة التغيري من مسئولية املؤسسات  ،واألنفجار السكاىن ،األنفجار املعرىف -

 يف جماراة متطلبات  . 
ة والتعليمية وحتقيق أهدافها الرتبويجناح املؤسسات  ة أمهية كربي ىفالرتبويومتثل القيادة 

 ة وممارستها ملهامها اإلشرافية والقيادية .الرتبويها يف قمة هرم املسئولية حبكم موقع
ة وحتقيق الرتبوية من أرتباطها جبميع جماالت اإلدارة الرتبويوتنبع أمهية القيادة 

االجناز والتطوير من خالل  ىة اليتم بدون وجود قيادة تربوية قادرة علالرتبوياألهداف 
      44 .يات والطاقات البشرية املتوافرة األستخدام األمثل لألمكان

تنظيم  ىة وتوجيهها، إذ يعتمد جناح أالرتبوية مسئولة عن سري العملية الرتبويفالقيادة 
       45 .توجي  النشاطات لتحقيق األهداف املطلوبة ىوقدرت  عل ىاألسلوب القياد ىعل

يف أي  ىإصالح حقيقتغيري فعال أو  ىة الميكن حتقيق أالرتبويوبدون القيادة 
ة تتعامل مع أفراد ذوي ثقافة متباينة ومتنوعة وختصصات الرتبويمؤسسة تربوية، فالقيادة 

وكثرياً   ،4٠ خمتلفة وتطلعات واجتاهات متعددة، وهذا يتطلب منها قدرة ومهارة يف التعامل
قصور اإلدارة أو  ىف ضعفحتقيق أهدافها بسبب  ة ىفالرتبويما يكون أخفاق املؤسسات 

 ة ذات الكفاءة العالية .الرتبويمقومات التنظيم أو لعدم وجود القيادة  ىف
تنمية الشعور  ودوره ىف ىأمهية السلوك القياد وميكن القول بأن  ليس هناك شك ىف

رفع الروح املعنوية لديهم عن طريق  ىء اهليئة التدريسية والعمل علضاأع ىباملسئولية لد
                                                            

 . ٠1٦ة ، مرجع  سابق ، ص الرتبويحممد يوسف حسن . فعالية القيادة اإلدارية  و (  44
م ، ص  1٨٢٨لعامة ، سلطنة عمان ، ة ، جملد اإلداري ، العدد احلادي عشر ، معهد اإلدارة االرتبويحممد نقد . مقومات اإلدارة ( عوض  45

٠٢ 

 53م ، ص  1٨٩1ة ، األسكندرية ، الرتبويحممد أمحد الغنام . يف اإلدارة  ( 46
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القيادة، فالسلوك  والتاكيد علي ممارسة العالقات اإلنسانية ىف هتيئة اجلو املالئم للعمل
 .  ة وتطورهاالرتبوييعترب الضمان األكيد لنجاح املؤسسة ى الرتبو الفعال للقائد  ىالقياد
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 لمبحث الثانيا
 ةالتربويجوانب القيادة 

من أكثر أدوات التوجي  فاعلية ،فهي نشاط التأثري على الناس  ةالرتبوي تعترب القيادة
حتقيق أهداف اجلماعة وأصبحت القيادة  ويعملوا برغبتهم ىف لكي يبذلوا جهودهم،

يق جهودهم الفعالة ضرورية لرتشيد سلوك األفراد وحشد طاقاهتم وتعبئة قدراهتم وتنس
 على.  وتنظيم أمورهم وتوجههم الوجهة الصحيحة حنو حتقيق األهداف والغايات املرجوة

 :منها متعددة جوانب للقيادة فإن ماتقدم ضوء وعلى  اآلخرين.
 :للقيادة التنظيمي الجانب -٢

التنسيق  على قدرت  خالل من ىالتنظيم اجلانب ىف املدير أو القائد دورأن 
 مع وتوجيهها مبا يتالءم جهودهم وجتويد األفراد هبا يقوم الىت النشاطات ألوج  والتنظيم

 و املكان املناسب ىف فرد كل وضع خالل من وذلك .املنظمة وأهداف توجيهات
 وبني جهود العاملني بني الكامل التنسيق قيام إىل ىيؤد ذلك ألن املناسبة الوظيفة
 .القائد تطلعات
 والرضا بني والسعادة التفاهم حيقق أن ميكن ىاإلدار  يمالتنظ يف التعاوىن املدخل إن
 العاملني ولكن حاجات إشباع ظل  يف ويتم والوئام التعاون من جواً  وخيلق العاملني
 البد من أو التنظيم أهداف مع متمشيا اجلانب هذا يكون أن بالضرورة ليس أحيانا

 مصاحل التوفيق بني أن إال ظمةاملن وأهداف األفراد أهداف بني والتوفيق املالئمة أسلوب
 مع تعامل  ىف حازم وصارم ىإدار  قائد وجود حينذاك يتطلب التنظيم ومصاحل األفراد
 جيعل مما ب  املنوطة املهام إجناز يتطلب  وما ىالرمس مركزه علي  مايفرض  وهو األفراد

 األفراد عم يتناسب وهذا أوامره ويطيعون عن مهمت  ويرضون رئيسهم حيرتمون املرؤوسني
  4٩. مسؤولياهتم حتمل على قدرهتم وعدم اخلضوع والطاعة إىل مييلون الذين

   
                                                            

 1٨1-1٨٦مرجع سابق ،ص نواف كنعان، " القيادةا إلدارية "،٦د ( 47
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 :للقيادة اإلنساني الجانب - ١
إلجناز  وأساليب وسائل إال ىماه واإلجراءات واللوائح للقواعد األفراد إتباع إن

 واألفراد.القائد  بني إنسانية عالقات مضموهنا ىف القيادة ولكن التنظيم وأهداف مهام
 على املبىن التسلط طابع من العاملني ختليص ىف القيادة دور يربز اإلنساىن العنصر إن

 .والء وال روح بال متحركة ومجادات صماء كأآلت األفراد إىل والنظر وحده العمل جهود
 

 اليومية واالعتداد ومشكالهتم وحياهتم شؤوهنم ماميس مناقشة يف األفراد إشراك إن
 إشعار هو أهداف املنظمة حتقيق ىف تنصب قيمة ذات وأفكار أطروحات من يبدون  مبا
 استخدام على العمل أن تطوير كما واالهتمام والتقدير بالعرفان العاملني حنو القائد من

 أداءهم وفاعلية لديهم الطاقات إىل إبداع ىتؤد وقبول ورضا حبماس وحفزهم مهاراهتم
   4٢ وإنتاجهم.

 

 بطريقة عملهم ىف العاملني األفراد اندماج تعىن القيادة ىف نيةاإلنسا العالقاتو 
 والنفسية املادية حاجاهتم إشباع على عالية بإنتاجية متعاونني العمل إىل تدفعهم

 هذا ويدور حول اإلنسانية زواياه من إلي  منظورا الوظيفي النظام آخر مبعىن واالجتماعية
 الفرد بني اندماج حيدث أن العمل يف عالةف نتائج على حيصل لكي ينبغي ان  املعىن

 الفرد بني مصاحل تناقض أو تعارض هناك يكون أال ىوينبغ .في  يعمل ىالذ والتنظيم
 .التحفيز اإلجياىب طريق عن األفراد حاجات بإشباع ذلك ويتم املنظمة ومصاحل

 :نواحي ثالث من احلاجات هذه إشباع ويتم
 :االقتصادية الحاجات إشباع -أ 

 واملناسب لإلمكانات املالئم احلد وتوفري لألفراد االقتصادية احلاجات إشباع عىنوت
 أن مراعاة مع واملكافآت والرواتب احلوافز طريق عن احلاجات هذه إشباع وميكن املالية

                                                            
   ٨1-1٢، ص م1٨٠٠ رةھالعريب، القا رالفك محدي أمني عبداهلادي، " نظرية الكفاية يف الوظيفة العامة "،الطبعة األوىل ،دار٦د ( 48
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 اليت والنتائج املبذولة ومقدار اجلهود العمل طبيعة مع متناسبة املالية احلوافز هذه تكون
 جهودهم حبسب األفراد بني يف التوزيع والعدل التساوي مراعاة مع هاعلي احلصول أمكن

  .وإنتاجهم
 :النفسية الحاجات إشباع -ب

 العاملني األفراد حاجات إلشباع وحده كافيا ليس األجور طريق عن التحفيز إن
الظروف  هتيئة إىل ىيؤد التنظيم داخل اإلنساين العمل دوافع يف النقدي إن التحفيز

 اليستجلب عطفهم قد الزمن مرور مع العاملني لألفراد املعيشية األحوال وحتسني املادية
 قائدهم مع القلىب التعاون وال واإلبداع النشاط كوامن فيهم والحيرك املنظمة على

 4٨  لألفراد. النفسية واالجتماعية احلاجات إشباع على الرتكيز من البد هنا من ومديرهم
 بذل إىل تدفعهم اليت احلوافز من املنظمة ىف للعاملني النفسية احلاجات إشباع إن

 القائد بني جيدة إنسانية عالقات قيام إىل ىوتؤد العمل يف والنشاط واإلبداع اجلهد
 :احلاجات هذه ومن .األفراد وبني

 ل  االستقرار يوفر ىالذ عمل  ىف :والطمأنينة باألمن اإلحساس إىل األفراد حاجة -1
 .ىالوظيف مستقبل  نويؤم ألسرت  ىاملاد

 واملؤسسة الفرد بني الروابط ىتقو  الىت احلاجات أقوى من بالطمأنينة املوظف إحساس أن
 .اجليد وأداءه

 وتنظيماهتا ولوائحها املنظمة سياسة على الفرد اطالع إن :للفرد والعلم املعرفة توفري -٨
 أن كما التنظيم يف ومسؤوليات  وواجبات  عمل  ملتطلبات وإطالع  معرفت  مهام من

 عمل  جتاه إحساس  مبسؤوليات  من تزيد وآراءه وعادات  قائده وطباع خلصائص معرفت 
 ويشعر هلا ويستعد القادمة التغريات مواجهت  على قادرا إنسانا من  وجتعل

  .في  رأي  و قائده وطباع منظمت  بأحوال ملعرفت  باالطمئنان
 

                                                            
  .٨٨4-٨٨٨م، ص1٨٠٩نوفمرب ، رةھاملركزي للتنظيم واإلدارة، القا القادة اإلداريني، اجلهاز محزة ، " الفرد واملنظمة "،مؤمتر خمتار٦د ( 49
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 حقول ىف تدريبية دورات ىف واخنراط  العمل تمستجدا ىف الفرد وإشراك اطالع أن كما
 ىالذ لقائده تقديره احرتام  وىف املنظمة يف وثقت  خربت  من تزيد ميارسها الىت النشاطات

 على ب  يقوم العمل الذي ومستجدات متطلبات ملواكبة الثمينة الفرصة هذه ل  أتاح
 .التنظيم يف الثقة يعزز وهذا مما علمية أسس

 مع الفرد عالقة حيكم ثابت نظام وجود إن :العمل عالقات حيكم ثابت نظام وجود -3
 على عمل  أداء من ميكن  مما األسس وحيدد للفرد والطمأنينة األمن يوفر قائده
 اليت لألنظمة ومراعات  تقيده عدم أن املوظف يعلم الوقت نفس وىف وج  أكمل
 األنظمة تلك جتاوز إذا ن وأ واجلزاء للعقاب يعرض  سوف املنظمة لوائح عليها تنص
 مضطرا حينذاك سيكون األهم حاجات  إشباع من حرمان  إىل ىسيؤد أسباب بدون

 .املرعية بالنظم وااللتزام االنضباط إىل
 متقنة وإدارية فنية مسوغات أو مربرات بدون التنظيم داخل ىف التنقالت كثرة أن كما

  5٦ .ىالوظيف واالستقرار الطمأنينة من جوا لألفراد توفر ال تعسفية تقارير على ومبنية
 :االجتماعية الحاجات إشباع - ت

العمل  ممارسة من متكين  ىه العمل ىف وكفاءت  لقدرت  الفرد إثبات إىل احلاجة إن
 إفساح اجملال ىينبغ لذلك أدائ  عن يعجز الذي العمل وليس في  يربز أن يستطيع الذي
 ليتمكن تصرف  مايلزم حتت ووضع وجودهتا مبهنت  اءواالرتق ومهارت  كفاءت  إلبراز أمام 
 داخل ىف الفرد إشباع حاجات إن القول ميكن وهبذا منظمت  وأهداف أهداف  حتقيق من

 القيادة وعلى النفسية إشباع حاجات  عن أمهية تقل ال االجتماعية الناحية من املنظمة
 :ومنها االجتماعية احلاجات مراعاة

 
 

                                                            
 .٨1٨-٨1٩، مرجع سابق، ص القادة اإلداريني خمتارمحزة،" الفرد واملنظمة "،مؤمتر٦د(  51
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 :للمنظمة باالنتماء اإلحساس إلى المنظمة في لالعام الفرد حاجة -
 .اجلماعة هذه ىف لالندماج اجتماعيا املؤهلة الصفات حيمل وأن  فيها يعمل الىت

 هذه اجلماعة أفراد مصاحبة من ورضاه وتعلق  املنظمة هبذه عائليا مرتبط أن  حيس وبذلك
 حتقيق يعىن ىالذ ىاجلماع االنسجام جاذبية حتقيق على يعمل أن القائد على لذا

 والكراهية الشخصية الصراعات عن بعيدا أعضائها بتوجي  العمل مجاعة بني االنسجام
 .وغريها أوالعادات الطبقة أو العرق ىف والفروق

 :واإلنتاجية بالكفاءة اإلحساس إلى العامل الفرد حاجة -
وهذه  وزمالءه قائده أمام والزهو بالفخر فيشعر األداء ىف والتفوق العمل ىف
لديهم  اإلحساس زيادة خالل من األفراد لدى هذه احلاجة إشباع يف القائد مسؤولية
 من االبتكار مزيد على لتشجيعهم واالحرتام بالتقدير وإشعارهم مبهنتهم باالعتزاز
 51  واإلبداع.

 :العمل في زمالءه مع أفكاره تبادل إلى الموظف حاجة -
مع  واآلراء األفكار تبادل فرصة من ل  حيتا  مبا مرتبط عمل  ىف الفرد شعور إن

 صالت محيمي  تكوين إىل التنظيم داخل يف الفرد حباجة مايسمى وهو املنظمة يف زمالءه
 التجمع وهي حبب احلاجة هذه عن يعرب كما العمل يف زمالءه مع أخوية وعالقات

هذه  أن يطور هراملا القائد فعلى التنظيم أفراد بني رمسية غري جتمعات تكوين إىل احلاجة
  5٨ التنظيم. لصاحل ويوجهها رمسية الغري العالقات

 :للقيادة االجتماعي الجانب -٣
 يف لألفراد ىاالجتماع للنشاط امتداد هو للقيادة االجتماعي الدور إنكما 

والزيارات  العامة واخلدمات الرحالت ىف االشرتاك تتضمن اليت العمل خارج نطاق التنظيم

                                                            
 .31٦- 3٦5م،  ص1٨٩٨ رةھي السلمي، " سياسات واسرتاتيجيات اإلدارة يف الدول النامية " ،مكتبة داراملعارف، القاعل٦د(  51
 . ٠5-٠٨م، ص 1٨٩٨ رة،ھ" اجلوانب السلوكية  يف اإلدارة " ،الطبعة األوىل، داراملعارف، القا ،ھاشم زكي حممود ٦د(  52
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 من اجتماعية نابعة بعوامل ملهام  ممارست  يف يتأثر فالقائد الرتفيهية، ثقافةوال االجتماعية
 السائدة العالقات االجتماعية بعوامل هذا التأثر ويتمثل املنظمة يف مع  العاملني األفراد

 .والقيم والتقاليد والعادات اجملتمع يف
دفة  ىه بل يعاجلم على الواحد ىالرأ فرض والتعىن السيطرة التعىن القيادة إن
 عمل بناء يف اجلميع ومشاركة عملهم مسار لتخطيط اجملموعة على القائد مقياس

 األفكار التنافس بني وإجياد البدائل وابتداع الوقت ومسابقة املرحلة واختصار اجملموعة
 ىمايؤد إقرار من أجل ذلك كل اجليدة والبدائل اخليارات وتقدمي اجملموعة أفكار ومعرفة

    53 التنظيم. أهداف وحتقيق العامة حةاملصل إىل
 

 عمل  مهام من أن يعرف وأن جيدا مهنت  ىف يفكر أن العمل ىف القائد جناح إن
هدوء  على واحملافظة املنظمة ىف مع  العاملني األفراد إىل واإلنصات كقائد االستماع

 م والضريوتفه حبكمة املعاكسة اآلراء ومواجهة معهم والتحدث املناقشة خالل الصوت
 .عن  وتراجع ب  أقر و باخلطأ اعرتف إن

 وجتنب اخلالفات العمل ىف واجلدية لإلنتاج الزمن تكريس إىل حباجة املنظمة إن
 ىف القائد وهذه مهمة العمل أداء ىف والتقصري القصص سرد ىف الوقت إضاعة وعدم
 .املشكالت هذه احتواء

 من اجتماعية بعوامل القيادية ام مله ممارست  ىف يتأثر القائد أن سبق مما خنلص
 وتطلعاهتم، واجتاهاهتم قيمهم ىف وتتمثل التنظيم أعضاء من نابعة وتكون املنظمة داخل
 والعادات االجتماعية القيم ىف تتمثل التنظيم خارج اجتماعية بعوامل القائد يتأثر كما

 .لتنظيما داخل ومرؤوسي  القائد سلوك على ينعكس ذلك كل اجملتمع ىف السائدة
 
 

                                                            
 .1٦٠-1٦٨لقائد الناجح " ،مرجع سابق، صالفعال بناء ا خليل سيباين، " املدير(  53
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 : إذن فعلي  املنظمة داخل األعلى املثل القائد يكون ىولك
 .واألناقة والنظافة بالبساطة املتميز ىوالز  اهليئة وحسن املظهر ىف احلشمة مراعاة -أ

 .التسرع وعدم وضبطها النفس ىف والتحكم والرتيث اهلدوء على احملافظة -ب
 .والغضب العصبية عن والبعد البال وهدوء التحمل وقوة الصرب-ت
 .وتفهم حبكمة املشكالت ومواجهة التوتر وعدم النفسية بالراحة اإلحساس -ث
 .العمل وعدم احلط من قيمتهم وتتبع أخطاءهم احرتام الزمالء ىف -ج
 .عن  الرتاجع وعدم الصائب ىاملنطق ىالرأ وفرض املبادئ عن الدفاع -ح
 من واملديح اإلطراء انتظار دون العمل ىف ارواالستمر  املواعيد يف والدقة بالوعد الوفاء -خ

 .األخطاء لتجنب باملالحظات اآلخرين وإشعار اآلخرين
 .العمل يف واملضى والفعل القول ىف والصدق الشائعات إىل اإلنصات عدم -د
 إظهار التربم وعدم العمل مركز إىل والعائلية الشخصية املشكالت اصطحاب عدم -ذ

 .بالعمل التتعلق ىتال الزمالء أمام والشكوى
 

 اإلنتاجية الكفاءة رفع ل  تتيح الىت واألساليب الوسائل لكل القائد استخدامإن 
 الزمة الغري و النشاطات احلركات من كثري من بالتخلص وذلك للعاملني اجليد واألداء

 العمل. أداء اليتطلبها الىت
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 المبحث الثالث
 ةالتربوينظريات القيادة 

القيادة اىل شخصية القائد ومسات  وخصائص  اجلسمية  اعةصنجع نشأة و تر 
احملرك حول  ، ولكن علماء االجتماع والنفس اختلفواوالعقلية والنفسية واالجتماعية
أهم السمات واخلصائص القيادية، كما  اختلفوا ىفو  األساس للشخصية القيادية،

 م مكتسبة،أية وراثية ذا كانت تلك السمات واخلصائص القيادإايضًا حول ما  اختلفوا
 وسأذكر هنا أهم هذه النظريات :

   Great Man Theory  نظرية الرجل العظيم -٢

 القائلون يرى و وراثية، أسس على القيادة تفسر الىت النظريات أقدم من تعترب
 السمات من لديهم األفراد من قليال عددا وأن للفرد، مميزة مسة القيادة أن النظرية هبذه

 وكذا اآلخرين، على يسيطروا وأن قادة، يكونوا أن من ميكنهم ما والقدرات الشخصية،
 احلياة يف فالتغريات. يراها تغيريات ىأ هبا فيحدث ب ، احمليطة البيئة على التأثري من

 .عادية غري مواهب ىذ أفراد طريق عن تتحقق واألجتماعية اجلماعية
 مألوفة غري قدرات من ب  نيتمتعو  ملا يربزون العظماء الرجال أن يرون كما
 اليت املواقف كانت أيا قادة منهم جتعل وراثية ومسات عظيمة مواهب وامتالكهم
 القيادة مسات ميلك ال لشخص ميكن ال وأن  قادة، يولدون القادة أن مبعىن. يواجهوهنا

 من لديهم ألهنم قادة، يولدون هؤالء كل ىاإلقطاع واألمري فامللك قائدا، يصري أن
النظرية  هلذه املؤيدين اشد من جالتون ويعترب. للقيادة أهال جيعلهم ما الوراثية اتالسم

   55 : التالية األفرتاضات على النظرية هذه وتستند. 54
 

                                                            
 , االسكندرية الجامعة شباب  مؤسسة والتنظيمي, الداري و النفسي االجتماع علم في دراسة  القيادة ,رشوان  احمد الحميد عبد حسين ( 54

 61 ص , م 2111
 153-152 ص ص ,2119 اإلردن, والتوزيع, للنشر داراسامة , 1ط الحديثة, اإلدارية والنظريات التنظيمي السلوك جلده, سامر(  55
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 املطلقة  اإلدارة حرية العظماء الرجال ميتلك -
 كفاحهم؛ خالل من واملستقبلية احلالية التاريخ مسارات رسم على بالقدرة يتمتعون -
 .رؤيتهم مع ينسجم مبا األزمات على السيطرة بقدرة يتمتعون -

 وتعرب فيها، مبالغا كان فيها القائد خصائص معظم أن النظرية هذه على ويؤخذ
 لتلك وحتديدها طرحها الن فعال، كائن ماهو على والتدل يكون، أن ىينبغ عما

 الدراسات لباقي األوىل اللبنة وضعت أهنا إال واقعيا، وال علميا يكن مل الصفات
 موضوعية أكثر دراسة تقدمي يف نتائجها اعتمد من أول وكان القيادي للفكر والنظريات

 .السمات نظرية ىه وواقعية

  Treaits Theory نظرية السمات - ١

ميتلكها القائد بانتشار املوقف  تري أن القيادة تتشكل بفضل السمات الىت
جحة يعتمد علي وجود خصائص ومسات لدي القائل أن النمط القيادي للقيادة النا

حيث عددها " تيد  5٠ ،.اخل .، القائد متيزه عن غريه مثل الشجاعة، األمانة، الذكاء
Tead" حتقيق .اخل ، وقام "بروان " بتكملتها بسمات  ىيف الشعور باهلدف والعمل عل

 أخري كالسن ، الوزن ، والقدرة علي إجناز القرار ...اخل .
" عدة مسات شخصية مثل الضخامة اجلسمانية،  1٨4٢ "ديلواكتشف "ستوج

تدعم األمناط القيادية اإلشرافية، فرأت  الوزن و كذلك الثقة بالنفس، اإلرادة وغريها الىت
أن نوعية األداء تعتمد علي نوعية السمات اليت متيز العنصر البشري ، فاملعرفة الفنية 

أداء العاملني إذا وتأثري قيادي علي  للقادة يف العمل تساعد علي لعب دور توجيهي
دعمت بنمط قيادي مناسب فتوفرها يعترب من معايري تقييم األداء بتغطيتها جوانب 

 خمتلفة من  كالتعاون، املواظبة فرتي أهنا موجودة داخل شخصية القائد .

                                                            
 1٠٨م ، ص ٨٦٦5علي عسكر : األسس النفسية  واالجتماعية للسلوك يف جمال العمل ، دار الكتاب احلديث ، الكويت ، (  56
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ذكرها "زهران" كالسمات اجلسدية والعقلية واملعرفية وأيضا  باإلضافة للسمات الىت
نفعالية واإلجتماعية، ومسات عامة كالتمسك بالقيم الروحية واإلنسانية واملعايري اال

  5٩ االجتماعية .
   

 Behavioral Theoryالنظرية السلوكية  - ٣
أن القيادة ليست مسة شخصية تتوافر عند بعض األفراد دون غريهم، فالقيادة 

األفراد، أذ هي  ليست مسة شخصية ميكن حبثها كما لو كانت خاصية من خصائص
ترتكز علي معايري وأسس موضوعية. فالشخص قائداً، دون أن يشغل مركزًا عاليًا ، أو 

 دون أن تكون لدي  صفات معينة ، ودون أن يقوم بوظائف معينة. 
ويف ضوء هذا ميكن تعريف القيادة يف ضوء السلوك الذي يقوم ب  الشخص 

كون تأثريه يف أعضاء مجاعت  أكرب من القائد ، وفحواه أن القائد هو الشخص الذي ي
تأثري أي أحد منهم، وذلك من حيث حتديد هدف اجلماعة، ومن حيث تنفيذ هذا 
اهلدف. وعلي هذا فدور املراكز العالية يف املؤسسة الميكن أعتبارهم قادة جملرد مراكزهم 

    5٢ عل ."، يف حني أن غريهم ممن اليشغلون هذه املراكز الرمسية قد يكونوا قادة بالف
ولقد ناقش هومانز القيادة يف ضوء سلوك القائد . و قرر أن القائد يستطيع أن 

من خالل إصداره لألوامر اليت حتكم سلوك  ىينقل مجاعة من حالة أجتماعية إيل أخر 
أن  ىأعضائها. علي أن األوامر يف رأي  الختتلف عن املعايري، وكالمها يتعلق مبا ينبغ

ضاء اجلماعة. وإن كان هناك فارق بينهما فإن  ينحصر يف أن يكون علي  سلوك أع
التغريات  ىاملعايري تنطبق للمحافظة علي السلوك القائم. أما األوامر فتنطبق عل

املستقبلية يف السلوك، وبينهما درجات حمددة تتمثل فيما يعرف بالقوانني والعادات 
 قرتحات .والنظم واخلطط والتوجيهات والتعليمات والنصائح وامل

                                                            
 . ٩4-٩1م ، ص ص  1٨٢1عبد احلليم قشطة: اجلماعات والقيادة ، دار الكتب املوصل ، العراق ، (  57
 . 3٢5جح . علم النفس الصناعي ، ص د . أمحد عزت را(  58
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إال  ىحالة أجتماعية أخر  وهذا الميكن للقائد أن ينقل مجاعت  من حالة أجتماعية إىل
ذلك نظر هومانز  ىإذا أطيعت أوامر، وال ميكن حتقيق الطاعة بدون سلطة، وبناء عل

إيل القادة علي أهنم أشخاص يف وضع السلطة، وميكن هلم أن يفرضوها علي اآلخرين 
 يبدأون بالتفاعل يف مجاعتهم .، وليسوا جمرد أشخاص 

وقرر ماكزجيور أن العمل باملنظمات املختلفة يعترب وسيلة للفرد لتلبية وإشباع 
احلالة النفسية و اإلجتماعية  ىفإن بيئة العمل هلا أثر كبري عل حاجات  اإلنسانية وبالتاىل

شرفني . واملناخ لألفراد العاملني.كما يتأثر سلوك العاملني بالنمط السلوكي للقادة و امل
 التنظيمي العام باملؤسسة.

  Situational Theory  النظرية الموقفية -١
يهتم القائد  إن النظرية التوافقية تقول أن مثة جمموعات من العناصر والعوامل الىت

مسات القائد الشخصية  ىيتالءم ومتطلبات املواقف وه ىالذ ىيف اختيار النمط القياد
الفهم والتعاون  ىات األتباع واملرؤسني واستعدادهم وقدراهتم علوقدرات  الكامنة ومس

يعملون فيها ومسات املوقف  وحتمل املسؤولية وفلسفت  ودرجة انتمائهم للمؤسسة الىت
أوجدت املوقف ودرجة تعقدها ومتطلبات حلها .  وطبيعة املشكلة أو الظروف الىت

  5٨ واملوقف املتوافر إلجياد احلل املناسب .
علي  ىبط هذه النظرية بني السمات الشخصية للقائد الناجح واملوقف اإلدار وتر 

تظهر وحتدد مسات الشخصية القيادية وبناء علي هذه  أساس أن هذه املواقف هي الىت
حتدد السمات  الوظيفة القيادية هي الىتالنظرية فإن مهمات وواجبات ومسؤوليات 

اختيار القائد فمثال مسات القائد العسكري  واملهارات والقدرات اليت جيب مراعاهتا عند
فكل قيادة منها تتطلب صفات  ىأو القائد اإلدار  ىختتلف عن مسات القائد السياس
   ٠٦ومسات معينة باختالف القيادة .
                                                            

     م ،1٨٨٦بلقيس ، أمحد : القيادة وديناميات اجلماعة . االنروا ، معهد الرتبية ، عمان : األردن . (  59
 م 1٨٨٢أمحد ، امحد  . حتديث اإلدارة التعليمية . اإلسكندرية : مكتبة املعارف احلديثة للنشر . (  61
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موقف  ىاملتضمنة يف أ ىاهتمامًا بالتغريات األخر  ىكما أن النظريات املوقفية تعط
ئد داخل هذا العمل أو هم مجيعًا . وتركز هذه وخباصة الواجب أو موقع القا ىقياد

النظرية علي أسلوب جيد يتصف باملرونة والتكلفة مع املستجدات واملتغريات ولذا علي 
القائد أن يعرف أن  ليس هناك أسلوب واحد للقيادة يصلح لكل زمان ومكان أو لكل 

قائد وليس  التنظيمات وأن  ليس هنالك صفات حمددة حبد ذاهتا جيب توافرها بكل
فإن القيادة والثقافة واهليكل  هناك قائد ناجح يف كل األوقات والظروف وبالتاىل

سبيل  ىواختاذ القرارات البد أن تناسب موقف املنظمة أو املؤسسة . فعل ىالتنظيم
املثال فإن حجم املؤسسة وظروفها اخلارجية وطبيعة عملها وإسرتاتيجيتها حتدد اهليكل 

 ٠1 أسلوب القيادة . . وطبيعة العمل ومهارة املرؤوسني تؤثران ىفاألنسب  ىالتنظيم
       

 
 : العوامل الموقفية المؤثرة علي فعالية القائد (٢)شكل 

 من أعداد الباحث ( المصدر:)
 

                                                            
ة  الرتبويني يف اإلدارة العامة للتعليم  مبنطقة عسري . جملة مركز البحوث الرتبوياط القيادية ومدي فعاليتها للمشرفني آل ناجي ، حممد .األمن ( 61

 ٨٦٨ - 1٩٩( ، ٨٦) 1٦م ، ٨٦٦1جامعة قطر .  
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  Interactional Theory النظرية التفاعلية - ٥ 
بني كل  على عملييت التفاعل والتكامل االجتاهنظر هذا  ترتكز القيادة ىف

للسمات الشخصية باالتجاه األول  االجتاهالقيادة، إذ جنده يربط  املتغريات الرئيسية ىف
يتحقق التكامل بني املتغريات، وتتفاعل  وهو االتجاه املوقفي، وهبذا التفاعل الثاىن

أن يتوافر فيها من  عوامل ثالثة يف القيادة، هى: السمات الشخصية للقائد وما ينبغي
  اصر املوقف والعوامل املتداخلة ىف إحداث ؛ اجلماعة من حيث تركيبهاعناصر؛ عن

 التفاعلية العالقة ميثل التايل والشكل. ٠٨ ومشاكلها ومتطلباهتا وخصائصها واجتاهاهتا
 خصائص حتديد ىف إجيابيا إسهاما النظرية هذه أسهمت وقد :الثالثة املتغريات بني

 ٠3 :ىاآلت يف ذلك ويبدو القيادة
 حاولت ولكنها واملوقفية(، )السمات السابقتني النظريتني أمهية النظرية تنكر مل -

 لتحديد كمعيار حدة على منها واحدة كل كفاية عدم ألهنا ترى بينهما؛ اجلمع
 . القيادة خصائص

 القائد جناح أن ترى إذ القيادة، خلصائص حتليلها ىف واقعية التفاعلية النظرية أن يبدو -
 كما وإشباع حاجاهتم، مرؤوسي  أهداف متثيل على قدرت  مبدى ةمن ناحي يرتبط
 مبطالب للقيام شخص أصلح بأن  املرؤوسني مبدى إدراك أخرى ناحية من يرتبط
 ٦الدور هذا

                                                            
 ٩٢حسني عبد احلميد امحد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص (  62

 ٢٦ مرجع سابق ، حسني عبد احلميد امحد رشوان  ،  ص ( 63



55 
 

  
 

  
 

 (أعداد الباحث المصدر:: التاثير القيادي في النظرية التفاعلية )( ١) الشكل
 

 

   Functional Theory  النظرية الوظيفية  - ٦
أن األدوار واملهارات والسلوك القيادي يعتمد علي  ىتؤكد هذه النظرية عل

يوضع ب  القائد بعيدًا عن السمات أو حاجات التابعني، فالوظيفة اليت  ىاملواقف الذ
أستخدام النظرية املناسبة للحل، ومن هنا  ىتعهد إلي  والقيادة املالئمة تعتمد عل

مجيع األحوال، لذلك فمواصفات الوظيفة حتدد  يادية ىففالقائد اليستطيع القيام مبهام ق
     ٠4 خصائص القائد ومميزات  املطابقة هلذه الوظيفة.

السمات واملواقف، إذ تعد النظرية  اجلمع بني نظريىت ىفالنظرية الوظيفية تقوم عل
بني الشخصية بكل  ىعلي التفاعل الوظيفجوهرها  الوظيفية أن القيادة تقوم ىف

ا وبني الظروف املوقفية والبيئة احمليطة هبا، وهكذا هتتم النظرية الوظيفية بدراسة مقوماهت
    ٠5 تعمل فيها القيادة واجلماعات . املواقف الىت

                                                            
 م ٨٦٦4. عمان : دار الفرقان للنشر والتوزيع . الرتبوينشوان ، يعقوب ونشوان ، مجيل  . السلوك التنظيمي يف اإلدارة واإلشراف (  64

 م   ٨٦٦5البدري ، طارق عبد احلميد  أساسيات اإلدارة التعليمية ومفاهيمها . عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون .  ( 65
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 ما يقول إطار الوظائف واألشخاص الذين يقومون هبا طبقًا حلجم وحتدد القيادة ىف
لح أساسًا الختيار وطبقًا لذلك فإن هذه النظرية تصكل منهم من هذه الوظائف 

  ٠٠تصادفها . صعوبات التطبيقية الىتجمال إدارة املؤسسات نظراً لل القادة واملديرين ىف
: متطلبات املهمة، متطلبات ىموقف عمل ه ىأ وهناك ثالثة متغريات ىف

القائد الكفء حماولة املوازنة بني هذه املتغريات  ىجمموعة العمل، متطلبات األفراد. وعل
القائد أن يفرز أيها ل  األولوية  ىالوقت نفس  وعل بات املوقف ككل، ىفوبني متطل

الظروف  ىدارسة القيادة، ويعتمد بشكل كامل عبل ، ويتميز هذه املنهج باملرونة ىفومىت
 احمليطة  باملوقف . 

أن أي شئ  يوضح التداخل بني اجملموعات الثالثة، مما يعىن الشكل التاىل وىف
اآلخرين، فمثال عندما يركز االثنني  ىاجملموعات، سيؤثر عل ىإطار إحد حيدث ىف
حتفيز اجملموعة، سيؤدي ذلك إيل حتفيز أفرادها أيضاً، مما يسهل إجناز هذه  ىالقائد عل

  املهمة .   
 

           

 ) املصدر: من أعداد الباحث(: متغريات القيادة الوظيفية  (3)شكل رقم 
 
 

                                                            
 م.  .٨٦٦4: أصوهلا وتطبيقاهتا . عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع الرتبويت عزت . اإلدارة التعليمية واإلشراف عطيوي ، جود ( 66
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اجلماعة   متطلبات كل من األفراد كقيادة وأعضاء ىلأن هذه النظرية ركزت ع ىير  
املتطلبات  ىكمرؤوسني ومتطلبات بيئة العمل كمهمة ، وأن أي تقصري يف أداء إحد

معادلة من ثالثة أطراف  ىالطرفني اآلخرين ، فهىف ل وإخفاق مهاإ الثالثة سيؤدي إىل
  الطرفني اآلخرين . اخللل ىف إحداها سيؤدي إىل خلل ىف ىأ

 : القيادة نظريات على يبتعق
 حتاول الىت املختلفة القيادية النظريات استعراض مت قد بأن  القول للباحث ميكن

 العظيم الرجل نظرية ربطت حني ىفف بشرى، جتمع ىأ ىف القيادة وفعالية تفسري مفهوم
 هذه أمهية على السمات نظرية ركزت كقائد، وجوده وسبب املوروثة صفات القائد بني

 ركزت فقد السلوكيني نظريات أما. القيادة بفاعلية وعالقتها املوروثة واملكتسبة اتالسم
 جناح على املؤثرة األبعاد بتحديد القيادة عملية ممارست  القائد أثناء سلوك حتليل على
 بعني يأخذ للقيادة األمثل األسلوب أن إىل النظرية التفاعلية وتوصلت العملية، تلك

 قد ىفه واملرؤوسني املوقف، وعناصر الشخصية للقائد السمات نيب التفاعل االعتبار
 . السلوكية واملوقفية والنظريات السمات نظرية بني دجمت
والظروف  الشخصية النواحي بني تبادلية تفاعلية عملية القيادة فإن هنا، ومن 

 ومكتسبة، فطرية شخصية صفات من القائد ب  يتصف ما بني وتفاعل ، االجتماعية
 ما ضوء وىف.  حتقيق  إىل اجلماعة تسعى هدف وجود يف يتمثل اجتماعي ني موقفوب

 ودجمتها قبلها الىت النظريات احتوت ألهنا التفاعلية النظرية إىل مييل فإن الباحث تقدم
 . والشمول بالواقعية تتصف أهنا إىل باإلضافة بينها وحاولت اجلمع معاً 
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 المبحث الرابع
 ةتربويالمهارات القيادة 

هناك جمموعة من املهارات ضرورية لنجاح مدير املؤسسة التعليمية باعتباره يشغل 
منصبًا قياديًا علي مستوي اإلدارة املدرسية ، والمناص ل  من امتالكها حيت يتمكن من 

وتصنف املهارات املطلوبة إيل اربعة القيام مبسؤوليات  علي وج  سليم وصحيح وفعال. 
 :  اصناف وهي كالتايل

 :) الشخصية ( الذاتية المهارات -٢
عنصراُ هامأ  شخصيت  تعد حيث القائد يف كامنة بسمات تتعلق الىت املهارات ىه

 للفرد والعقلية واالنفعالية اجلسمية الصفات جمموعة هنا بالشخصية ويقصد القيادة يف
  ٠٩" . ونفسيأ وعقلًيا بدنيا للفرد ،اجليدة بالصحة السمات هذه وترتبط

 :الشخصية للمهارات مثلةأ
   ٠٢: يف وتتمثل :جسدية مهارات

متتع  بصحة جيدة ألن طبيعة عمل  تتطلب من  جهداً  والعصبية : وتعىنالبدنية  القوة -
 مركزاً وشاق . 

املرؤوسني أكثر  ميتاز بشخصية قوية يكون تأثريه ىف ىالقائد الذقوة الشخصية:  -
 ويكتسب ثقتهم في  . 

مارأوا مديرهم نشيطًا وحيويًا فإن ذلك سوف  ألن املرؤوسني مىتنشاط: احليوية وال -
 حيفزهم ويدفعهم لتحقيق األهداف املطلوبة . 

                                                            
ني لديهم ،رسالة الرتبويللمهارات القيادية من وجهة نظرهم واملشرفني الرتبوياحلارثي، سعد. درجة ممارسة مديري مراكزاإلشراف ( 67

 م .٨٦٦٢ة جامعة مؤتة ،سنة  لرتبوياماجستريمقدمة لقسم اإلدارة 
 أبوزعيرت،منري. درجة ممارسة مدير ياملدارس الثانوية مبحافظات غزة للمهارات القيادية وسبل تطويرها،رسالة ماجستريمقدمة لقسم اإلدارة(  68

 م .٨٦٦٨ة جامعة كلية الرتبية جامعةغزة ،سنة الرتبوي
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 التكلم بصوت واضح ومؤثر وتعىن ىالطالقة اللفظية : ويقصد هبا قدرة املدير عل -
 .  وسيلة هامة للتواصل بين  وبني مرؤوسي ىالقدرة علي أنتقاء األلفا  املناسبة وه

شخص  القيادة اجلماعية، حيتاج إىل ىيعتمد عل ىالصحة النفسية : إن العمل الذ -
يؤثر فيهم ويوجههم ويرشدهم وهذا ليس باألمر السهل واليستطيع القيام بذلك إال 

 من تتوافر في  الصحة النفسية .
 اخللق الطيب والقدوة احلسنة  -
 التامةالعدالة  -
 التحمل  ىعلالقدرة  -
  

 :عقلية اتمهار 
 ٠٨ : أمهها ومن االنفعالية واالستعدادات الذهنية والعادات الفكرية القدرات وتشمل
         الذكاء: وهو أمر مطلوب للقيادة والزم هلا وهو من السمات الفطرية وتتكيف

 ينشأ فيها الفرد .  بالوراثة ونوع البيئة الىت
 علي  وتساعده والتزمت الصرامة عن بعيدا القائد جتعل والىت :والدعابة املرح روح

  .  املرؤوسني مع ودية عالقاتإقامة 
 ابتداء العمل أو االقرتاح إىل القائد يدفع ىالذ امليل ومعناها :املبادأة واألبتكار 

 . للغري وسبقا
 وأن االتزان وتعىن االنفعال وقابلية احلساسية ضبط على القدرة :النفس ضبط  

 . اآلخرين إدارة قبل نفس  إدارة قادراً على القائد يكون
 
 

                                                            
 م٨٦٦٨،  3. الدمام  :مكتبة املتنيب.طالرتبويدارة والتخطيط عبداخلالق،عبداخلالق وعلي ، حممد ، اإل(  69



61 
 

  
 

 الفنية: المهارات -١
 الفنية والطرائق األساليب استخدام ىف القائد كفاءة مبدى الفنية باملهارات يقصد

 قدر تتطلب الفنية واملهارات. بالعمل املتعلقة للمواقف ومعاجلتها لوظيفتها ممارستها أثناء
   ٩٦ .ىاإلدار  العمل جناح يتطلبها الىت والعملية العلمية واحلقائق املعارف من معني

 

 : الفنية باملهارات املرتبطة السمات أهم من أن  كما
 ما اجناز على اهتوقدر  بنفسها القائد بثقة ترتبط ىوه املسئولية حتمل على القدرة -أ

 اهب تقوم الىت واألعمال تتخذها الىت القرارات مسئولية حتمل على اهتوقدر  ب  تكلف
 . اآلخرين على وإلقائها  املسئولية من التهرب وعدم

 اإلنسانية باملعارف ملمة  القائدة تكون أن ومعناها لألمور والشامل العميق الفهم -ب
 .بثقافتها غنية تكون أن و حوهلا مبا شاملة معرفة لديها يكون أن يتطلب دورها ألن

 لكن ومالعل كل يف متخصصة القائدة تكون أن التعىن باألمور الشاملة واإلحاطة
 ضرورية السابقة اخلربة تعترب كما وفوائدها، العلوم هذه من شيئاً  تعرف أن عليها

 احلسنة السمعة إىل ىيؤد كما بالنفس الثقة إىل ىيؤد السابق جناحها ألن للقائدة
 .اآلخرين ثقة لكسب ضرورية تعترب الىت

 يف املهارة عم قاطعة أوامرها و حازمة القائدة تكون أن تعىن كلمة ىوه احلزم -ت
 تتطلب كما أخرى ناحية من مرؤوسيها شعور ومراعاة ناحية من احلزم بني التوفيق

 .الصائب احلكم على والقدرة والتنفيذ التقرير على القدرة توفر
 إقناع على القدرة من القائدة ميكن ذلك ألن حتقيق  وبإمكانية باهلدف اإلميان -ث

 .اهلدف حتقيق بضرورة مرؤوسيها
 

 

                                                            
 ٨٦م ، ص ٨٦٦٩املعايطة ،عبدالعزيزعطاهلل :  اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر، داراحلامد، عمان ،  ( 71
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 :الفنية للمهارات ةأمثل
ى الرتبو  للقائد العامة الفنية املهارات ومن القائد عمل لطبيعة وفقا الفنية املهارات ختتلف

 ٩1 : ىمايل
 العاملني حاجات عن التعبري ىف املهارة 
 التوصيات وتفسري حتليل ىف املهارة 
  العمل ىف الرضا مظاهر علىالتعرف 
   العاملني كفاءةتقدير 
  الوظائفو  الواجباتتوضيح 
 املعلومات من واالستفادة البيانات حتليل 
 املهىن النمو احتياجات على التعرف. 

 
 

 اإلنسانية: المهارات - ٣
 متماسك بناء وتكوين بنجاح الغري مع التعامل على القائد قدرة اهب ويقصد

 احرتام خالل من العمل جمال ىف إنتاجيتهن وزيادة معها العامالت من ومتعاون
 بالقهر وليس واالستمالة الرتغيب من بنوع العمل إىل ودفعها نسانيةاإل الشخصية
 املهارة تتطلب الواحدة . كما موعةجملا أفراد بني املتبادل واالحرتام الثقة وببناء واإلرهاب،
      ٩٨:  األساسية السمات من جمموعة اإلنسانية

 أن تعىن كما السلوك يف واالتزان االنسجام توافر وتعىن الشخصية وتكامل االستقامة -أ
 األنظمة احرتام التعىن واالستقامة الطيب، واخللق واإلخالص األمانة مسات تتوافر
 .العليا املثل إىل والتطلع واهلدف النهج سالمة تعىن ولكنها فقط

                                                            
 م٨٦٦٨، 3. الدمام :مكتبة املتنيب.طالرتبويعبداخلالق،عبداخلالق وعلي ، حممد. اإلدارة والتخطيط  ( 71
  34٨م ، ص ٨٦٦٩املعايطة،عبدالعززعطاهلل، اإلدارة املدرسية يف ضوءالفكراإلداري املعاصر،داراحلامد،عمان ،  ( 72
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 وبني بينها الثقة خلق على يساعد ذلك ألن واإلخالص الطيب واخللق األمانة -ب
 املهارة تتطلب كما مصونة مصاحلهم أن على طمئناناال إىل ىيؤد مما مرؤوسيها
 روح إلظهار اجملال وإفساح البناءة واالنتقادات االقرتاحات تقبل اإلنسانية
 ٩3.االبتكار

 :اإلنسانية للمهارات أمثلة 
 ىيؤد تصرف أو فعل أو عمل إىل ترمجة املعرفة ىعل القدرة ىمهارات األتصال : ه 

األتصاالت الرمسية  ىوالبد أن يتمتع القائد بقدرة علحتقيق أداء مرغوب في .  إىل
  ( وغري الرمسية . كتاىب  -)شفوي 

 : تنظيم العاملني  ىقدرت  عل القائد اإلنسانية ىف تظهر مهارات بناء فريق العمل
تكوين  شكل جمموعات عمل أو فرق متعاونة وتتمثل قدرة القائد ىف حتت قيادت  ىف

  ٩4 باملسؤولية، والكفاءة واإلبداع . فرق العمل من الذين يتميزون
 إن إدارة اإلجتماعات بفاعلية من أهم مهام اإلدارة الناجحة  : إدارة اإلجتماعات

توجي   وتعترب اإلجتماعات وسيلة لتحقيق هدف والبد أن ختضع اإلجتماعات إىل
اآلخرين وعند انعدام هذه  التأثري ىف ىميتلك القدرة عل ىمن القائد املؤهل الذ

  ٩5 . شجار دون نتيجة املهارة تفقد اإلجتماعات أهدافها وتتحول إىل
 :حتفيز العاملني للدفع للعمل جبد وأهتمام  يعد دور القائد أساسًا ىف حتفيز العاملني 

يقوم ب  ذلك  ىيربط احلالة الوجدانية للمرؤوس والعمل الذ ىفالقائد املتميز هو الذ
د بوجوده يندفع للعمل برغبة صادقة وكفاءة يدرك أهتمام، القائ ىأن العامل الذ

 ٩٠ عالية .
                                                            

 . 3٩، دارالفكر،عمان ، صالرتبويالدويك، تيسري وآخرون : أسس اإلدارة الرتبوية  واملدرسية واإلشراف (  73

ملسؤولني يف شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية بني الواقع واملنظوراملعياري ،رسالة ماجستري مقدمة اآلغا ، رائد .املهارات القيادية لدى ا( 74
 1٢٦م ، ص ٨٦٦٢لقسم إدارة األعمال بكلية التجارة جامعةغزة ،سنة 

سالة ماجستري مقدمة لقسم اإلدارة أبوزعيرت،منري.درجة ممارسة مدير ياملدارس الثانوية مبحافظات غزة للمهارات القيادية وسبل تطويرها ،ر (  75
 م٨٦٦٨ة جامعة كلية الرتبية جامعة غزة ،سنة الرتبوي

    م .٨٦٦٢ة يف أختاد القرارات اإلدارية عمان. دار املناهج الرتبوياحلريري ، رافدة  مهارات القيادة  ( 76
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 التصورية: المهارة اإلدراكية -١
التعامل مع األفكار حبيث يكون جمال إدراك  ىقدرة القائد عل وتتمثل بوج  عام ىف

مدير املؤسسة التعليمية واسعاً ورؤيت  للمشاكل واضحة وشاملة وأفكاره سديدة وأحكام  
الذهم والتحليل واستنتاج العالقات كافية ، وأن يكون  ىة وقدرت  علصائبة وقرارات  رشيد

إدارة جلسات العمل بطريقة  قادرًا علي التنظيم وحل املشاكل بطريقة مناسبة وماهرا ىف
حتقيق الفهم  ىمرؤوسي  وعامال عل ىلد ىتنمية التفكري االبتكار  ىدميقراطية وما عدا عل

          ٩٩ .املشرتك لآلهداف املنشودة 
 وفهم ، مدرست ، تنظيم رؤية ىف وقدرت  املدير كفاءة مدى يف اإلدراكية املهارات"

 العالقة على فيها حتدث الىت والتغريات األجزاء بني العالاقات أثر وإدراك أجزائ ، وربط
 املدرسة مدير مهارة أيضا التصورية أو اإلدراكية املهارات وتشمل ل،ككّ  التنظيم وعلى

 إىل النظر جمرد وليس تمع،جملوا املدرسة بني والعالقة ةالرتبوي العملية وليةمش إدراك ىف
 التخطيط عن منفصلة كعملية التعليم إىل النظر أو األمور، تسيري كعلم املدرسية اإلدارة
 .واإلرشاد والتقومي

 واملستجدات املتغريات لبكّ  اجلاد التفكري على املدير قدرة ىه: القول وملخص
 ىف تساعد أن ميكن الىت بالفرص التنبؤ على والقدرة ملواجهتها، املناسب ورالتص ووضع
 .  االتجملا مجيع ىف املؤسسة مستوى تعزيز

 األفكار ابتكار يف فعاال يكون املهارات هذه لدي  يتّوفر الذي القائد فإن وهلذا
 واألولويات واالسرتاتيجيات احللول يضع حيث حدوثها قبل باملشكالت واإلحساس

 .املشكلة وقوع قبل العالجية واخلطط
 

 

                                                            
ة، عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع الرتبويإلدارية يف املؤسسات عياصرة، حممد حممود العودة الفاضل ، االتصال اإلداري وأساليب القيادة ا(  77

 م . ٨٦٦٠
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 :اإلدراكية للمهارات مثلةأ
  اختاذ على والقدرة اإلدارية العملية جوهر ىه القرار اختاذ عملية:مهارة اختاذ القرار 

 التخطيطية القرارات يتخذ من هو فالقائد املرؤوسني عن القائد مامييز ىه القرار
  .  ٩٢   " التنظيمية والقرارات جراءاتواإل والسياسات، األهداف بتحديد اخلاصة

  ىينته ىوالذ العمل تنفيذ تسبق اليت التفكري مرحلة هو التخطيط:مهارة التخطيط 
 الكثري اكتساب إىل القائد وحيتاج تنفيذه وكيفية عمل  ُيب مبا املتعلقة القرارات باختاذ

 العشوائية عن يدةبع منظمة بطريقة عمل  أداء من متكن حىت التخطيطية املهارات من
 خلطة ووضعا وصياغتها األهداف، حتديد لكيفية إدراك  املهارات هذه أهم ومن

     . ةالرتبوي
 ختطيط على وتعتمد للقائد اإلدارية املهارات أهم من املهارة هذه تعترب :إدارة الوقت 

 إلجنازها املناسب والوقت إجنازها املطلوب األعمال حتديد حيث من الوقت
 العمل.  إجناز ىف والتتابع ياتواألولو 

 بتذليلها لتقوم تعرتض سبيلها صعوبات وجود من إدارة ىحل املشكالت: ال ختلو أ 
جهة  من سليم بشكل األهداف ولتحقيق جهة من النظام على  حفاظا أمكن ما

 القائد من يفرتض الىت املشاكل بعض تواج  وأن البد اإلدارية العملية فإن لذا ،أخر
 ونتائجها . مسبباهتا على التعرف بعد وعقالنية حلها ،مبوضوعيةو  تالفيها

 

 :آراء عدة إىل املسألة هذه حول القيادة العلماء أختلف يري الباحث إن
 بالتعلم، يكتسب علم) أمور ثالث يف تتلخص القيادة بأن القول ونستطيع

 .( علي  الشخص جبل فطري وسلوك  واملمارسة، بالتدريب تكتسب ومهارات
. والعقار املال يرث كما أجداده عن ويرثها صاحبها مع وتولد فطرية القيادة أن: ألولا

 قليلة قلة اليوم أهنم إال العليا، الكلمة أصحاب ىاملاض يف ىالرأ هبذا القائلون كان ولئن
 .صوهتا يسمع يكاد ال

                                                            
 رائد,  اآلغا.  سابق مرجع(  78
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 سبهايكت أن كان ىأل ميكن ومميزات وسلوكيات مهارات إال ىه ما القيادة إن: الثاين
 .ويطورها ويقويها
 ميكنها ال أيضا قليلة أخرى فئة وتقابلها بالفطرة، قائدة الناس من قليلة فئة هناك: الثالث

 من القيادية صفة اكتساب ميكنها الىت جدا الواسعة الشرحية وتبقى القيادة، اكتساب
 .وتطويرها وتنميتها القيادية املهارات تعلم خالل
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 الخامس المبحث
 ةالتربويالقيادة  نماطأ

هي ثالثة أمناط رئيسة هي القيادة  دةاياعتمدت الق أبرز التقسيمات الىت من
 ىوفيما يلوالقيادة السياسية والقيادة العسكرية، األوتوقراطية، و الدميوقراطية، و الرتسلية. 

 استعراض لتلك األمناط الثالثة : 
 

 :ديكتاتوريةالقيادة األتوقراطية أو ال: أوال  
أو املتحكم، أو النمط  ىتعددت تسميات هذا النمط، مثل النمط االستبداد

، أو النمط الديكتاتوري، أو التسلطي، أو اآلمر، وإن كانت كل املسميات حتمل ىالفرد
يدي ، وتتحرك التفاعالت  نفس املعىن، و هو املركزية املطلقة للقائد، الذي يرتكز النفوذ ىف

اعة العمل جتاه القائد. وحيتكر القائد السلطة وينفرد بتصميم الشخصية داخل مج
السياسات واإلجراءات وصنع القرارات، وينفرد بتحديد مهام اجملموعة، ويتحكم 

املؤسسة، فهو من وجهة  بأساليب الثواب والعقاب، ويرى يف نفس  األقدر على إدارة
 األكثر علماً وفكراً ثقافة. نظره األذكى،

ير هنا قوت  يف إصدار القرارات من السلطة املمنوحة ل  حبكم مركزه يف ويستمد املد
، ويعزو هذا النوع من القادة اإلداريني إدارات  إىل نفس  بغض النظر عن ىالتنظيم اإلدار 

متخض عن هذه  املنفذين حينما تظهر نتائج إجيابية لقرارت  املختلفة، ذا وما األشخاص
مرؤوسي  الذين قد يوصفون باإلمهال  ىوم يقع علالقرارات نتائج سلبية فإن الل

  ٩٨.والتهاون
 هذا النمط ومن خالل انفراده بوظيفة اختاذ القرارات، و ويالحظ أن القائد ىف

ذلك، فإن   حىت استشارهتم ىف وضع السياسات واخلطط دون مشاركة من مرؤوسي ، أو

                                                            
ظمات أبو النور، مروة  : العوامل املؤثرة يف أمناط السلوك القيادي لدى القيادات النسائية يف منظمات اجملتمع املدين ) دراسة حالة على من(  79

 .1٠م ، ص ٨٦1٨افظة رفح، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني ،اجملتمع املدين يف حم
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غري رمسية بني املرؤوسني  الغالب ما تكون هناك نتائج سلبية تظهر من خالل جتمعات ىف
 .نتيجة اإلحباط والتوتر، واخنفاض الروح املعنوية ىداخل التنظيم الرمس

فراد، لألاهتمامًا كبريًا للمهام، واهتماما أقل  ىوبشكل عام، فإن هذا النمط يعط
اآلخرين، كما أن  غري  السلوك غري مناسب، وليس هلذا القائد ثقة ىف حيث يكون ذلك

   ٢٦قط بالعمل العاجل.سار، ويهتم ف
 

 :أنواع القيادة األوتوقراطية -أ
 :ىميكن تقسيم منط القيادة األوتوقراطية إىل ثالثة أنواع ه

القائد األوتوقراطي املتشدد: وهو الذي يقوم مبفرده بكل صغرية وكبرية يف التنظيم  -1
ع نطاق سلطات  يلتزم هبا املرؤوسون، وحياول دائماً توسي األوامر الصارمة الىت ىويعط

 وصالحيات  لتكون كل األمور حتت سيطرت  .
من األساليب املرتبطة  حياول أن يستخدم كثريًا ىاخلري: وهو الذ ىالقائد األوتوقراط -٨

بالقيادة اإلجيابية، ويستخدم اإلطراء والثناء وقلياًل من العقاب حىت يضمن والء 
 .قد تظهر بينهم سلبية الىتاملرؤوسني لتنفيذ قرارات  وختفيف ردود الفعل ال

جيعل مرؤوسي  يعتقدون أهنم يشرتكون يف صنع  ىاللبق: وهو الذ ىالقائد األوتوقراط -3
القرار عن طريق الندوات واللقاءات اليت يعقدها مع مساعدي ، ليرتك لدى العاملني 

  ٢1 " انطباعاً بوجود حرية وإتاحة فرصة للمناقشة، ولكن  يتخذ القرارات مبفرده
 
 

                                                            
اجلميلي، مطر: األمناط القيادية وعالقتها مبستويات التمكني من وجهة نظر موظفي جملس الشورى، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية  ( 81

  .٨5م ، ص ٨٦٦٢للعلوم اأملنية، الرياض، السعودية ، 

ريف، طالل : األمناط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة مكة املكرمة ، رسالة ماجستري، جامعة نايف الش ( 81
 .٢٨م ، ص ٨٦٦4للعلوم األمنية، السعودية ، 
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 خصائص القيادة األوتوقراطية: -ب
نستطيع أن نوجز خصائص  ىمن خالل العرض السابق لنمط القائد األوتوقراط

  :ىعدة نقاط كما يل هذا النمط ىف
  .يضع منفرداً أهداف املؤسسة وخطط سري العمل فيها-1
 .ال يفوض أياً من سلطات  اإلدارية ملرؤوسي  -٨
 . ال يهتم بإشباع حاجات مرؤوسي -3
 .إجناز العمل يركز اهتمام  ىف -4
 .االتصال غالباً بين  وبني مرؤوسي  يكون رأسياً من أعلى إىل أسفل وليس العكس-5
 .يلجأ للتعزيز السليب متمثاًل يف العقاب لضمان سري العمل -٠

 

 :إيجابيات القيادة األوتوقراطية -ت
إال أننا الميكن أن  على الرغم من أن سلبيات هذا النمط تطغى على إجيابيات ،

تتمثل يف ما  متيز هذا النمط عن غريه من األمناط والىت نغفل عن بعض اإلجيابيات الىت
  :ىيل
الميكن أداؤها إال بطريقة واحدة، و خاصة  يعترب النمط األفضل إلجناز األعمال الىت -1

  .ىالشخص ىدرست مبعرفة اخلرباء، حيث الجمال لالجتهاد و الرأ تلك الىت
 ىناجحًا للتطبيق مع بعض املرؤوسني الذين الجيد ىقد يكون النمط األوتوقراط -٨

  .ىمعهم النمط الدميوقراط
  ٢٨. تتطلب الشدة واحلزم يعترب النمط األجنح خالل األزمات والظروف الطارئة الىت -3

                                                            
ن وجهة نظر العاملني هبا، رسالة الرتبوميلقرار مغاري، تيسري: منط القيادة السائد يف مديريات الرتبية والتعليم مبحافظات غزة وعالقت  بصنع ا ( 82

  .٩٠م ،  ص ٨٦٦٨ماجستري، جامعة األزهر، غزة، فلسطني ،
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 :سلبيات القيادة األوتوقراطية -ث
 :  ىنها ما يلاالنتقادات اليت توج  هلذا النمط نذكر م ىكثرية ه

  .يولد الكراهية بني املرؤوسني و قائدهم -1
 .يصنع اجتاهاً سلبياً لدى املرؤوسني جتاه العمل -٨
  .يقتل روح املبادرة عند املرؤوسني -3
 .يقلل من فرص صناعة قادة جدد من املرؤوسني -4
  .إىل جتمعات غري رمسية بني املرؤوسني لدى املؤسسة ىيؤد-5
 لية الدائمة على القائد لدى املرؤوسني . يورث االتكا -٠
  .يقلل من فرص التعاون بني القائد ومرؤوسي -٩
يؤدي إىل حالة من عدم االستقرار النفسي لدى الفرد فهو يشعر أن هذا األسلوب -٢

يؤدي إىل استخدام الشدة وإنزال اجلزاء وايقاع العقاب مما جيعل  يف حالة من التوتر 
  .وعدم االتزان

إىل هجرة أصحاب العقول و الكفاءات العالية من املؤسسة كوهنا الحتب  ىديؤ -٨
اهليكل التنظيمي  بدوره إىل ضعف عام ىف ىالتعامل مع هذا النمط، ومما يؤد

 .للمؤسسة
ويرى الباحث أن هذا النمط وان كان ميكن  أن ينجح يف مؤسسات أخرى إال أن  ال 

ة، ألن مدير املدرسة يتعامل مع فئة متعلمة ميكن أن يتماشى مع املدرسة كمؤسسة تربوي
عالقة  ىمستبد، كما سيرتك آثارًا سلبية عل ىالميكنها القبول بتغييب آرائها واالنقياد لرأ

 املعلمني باملدير .
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 ثانيا : القيادة الديموقراطية : 
 ، والنمط البناء، والنمط التشاركى، والنمط االجياىبىيسمى أيضًا بالنمط التشاور 

ن  يقوم على التعاون والتفاعل بني القائد ومرؤوسي ، و لذلك يسود جو من أل، وذلك 
تسيري العمل  على التفويض ىف ىاالحرتام املتبادل والثقة بينهما، وحيرص القائد الدميوقراط

وتوزيع  واختاذ القرارات الالزمة بشأن ، ويتيح الفرصة للمبادرات الشخصية و االبتكارات 
 .هنا حتقيق أهداف املؤسسةمن شا الىت

 ىممارسة شئون اجلماعة ومناقشة مشكالهتم مما يؤد يتيح القائد ملرؤوسي  احلرية ىف
القيادة  زيادة املبادأة واالبتكار والوصول إىل األهداف احملددة، والتعىن النهاية إىل ىف

ر إال أن  أخ الدميوقراطية املشاركة الكاملة حيث ختتلف درجات املشاركة من موقف إىل
 ٢3 "اختاذ القرارات مجيع األحوال البد أن حيتفظ القائد بالسلطة النهائية ىف ىف

مؤسست  يعملون مع  وال  فريق، واألفراد ىف وينطلق القائد هنا من أن  عضو ىف
يقدموهنا جتاه  يعملون عنده، فهو يستمع إليهم ويعتمد كثريًا على التغذية الراجعة الىت

سرياملؤسسة، كما أن  يهتم مبا لديهم من احتياجات من أجل زيادة و  ىالسلوك القياد
         ٢4 "رضاهم لرفع روحهم املعنوية .

إىل رفع الروح املعنوية للعاملني ومضاعفة الطاقة  ىوالقيادة الدميوقراطية تؤد
اإلنتاجية وتشجيع روح املبادأة وتنمية القدرة على اإلبداع واالبتكار، وحتقيق التآلف 

تواج   االندماج بني العاملني، وتفهم القائد ملشاعر مرؤوسي ، ومعرفة املشكالت الىتو 
  ٢5 " العاملني على حلها، وإشباع احلاجات اإلنسانية واالقتصادية والنفسية للعاملني

 

                                                            
ظمات أبو النور، مروة  : العوامل املؤثرة يف أمناط السلوك القيادي لدى القيادات النسائية يف منظمات اجملتمع املدين ) دراسة حالة على من ( 83

 . 1٨٢م  ، ص ٨٦1٨رفح(، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلساملية، غزة، فلسطني ،   اجملتمع املدين يف حمافظة

 .1٨4م  ص 1٨٨٠ة أصوهلا ونظرياهتا وتطبيقاهتا احلديثة، مطبعة منصور، غزة، فلسطني ، الرتبوي( االغا ، رياض واألغا، هنضة  : االدارة  84
الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة مكة املكرمة ، رسالة ماجستري، جامعة نايف الشريف، طالل : األمناط القيادية وعالقتها باألداء  ( 85

 .٩٨م  ، ص ٨٦٦4للعلوم األمنية، السعودية ، 
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  أنواع القيادة الديموقراطية -أ
 :  تتمثل ىف ى( مخسة مناذج للقائد الدميوقراطىأورد )ياغ

صنع القرار،  يتيح قدرًا بسيطًا من احلرية للمرؤوسني ملشاركت  ىف ىقائد الذمنوذج ال -1
إجياد حلول  تواجه  أمام مرؤوسي ، وطلب مشاركت  ىف وذلك بطرح املشكلة الىت

 يراه مناسباً .  ىمتعددة هلا، مث اختياره احلل الذ
إطارها،  القرار ىفميكن اختاذ  حيدد املشكلة، ويرسم احلدود الىت ىمنوذج القائد الذ -٨

  .ذلك اإلطار ويفوض مرؤوسي  اختاذ القرار ىف
يتخذ القرار بنفس ، ولكن  حيرص على إثارة احلوار بتنفيذه،  ىمنوذج القائد الذ -3

  ستياء لديهم يعمل على تعديل  .الا
طرق  اختاذ القرار، وىف يتيح ملرؤوسي  فرصة أكرب للمشاركة ىف ىمنوذج القائد الذ -4

 .هتنفيذ
 ىيوافقون علي ، واختاذه أ ىيرتك ملرؤوسي  أمر اختاذ القرار الذ ىمنوذج القائد الذ -5

   ٢٠ قرار يكون مقبواًل، ومتفقاً علي  من قبل املرؤوسني .
 خصائص القيادة الديموقراطية: -ب

 :  من العرض السابق للقيادة الدميوقراطية ميكن إجياز خصائصها على النحو التاىل
  .صنع القرار اآلخرين ىف مشاركة-1
 .تتيح تعدد اآلراء، وترحب بوجهات النظر املختلفة -٨
 .تقوم على تفويض الصالحيات من القائد للمرؤوسني -3
 .عالقة قائمة على احملبة والثقة بني القائد ومرؤوسي  تبىن -4

                                                            
 .13٦م ،  ص 1٨٨٠ياغي، حممد عبد الفتاح : مبادئ اإلدارة العامة، دار اخلرجيي، الرياض، السعودية ،  ( 86
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 .للقائد واملرؤوسني تتيح الفرصة للنمو املهىن -5
بني  ىالقائد وبني املرؤوسني باإلضافة لألتصال األفق تدعم االتصال الرأسي بني -٠

 املرؤوسني أنفسهم.
  .لتطور املؤسسة ىتشجع على التجديد واالبتكار، وتدعم األفكار اجلديدة اليت تؤد -٩
 .هتتم بتلبية احتياجات املرؤوسني، وتسعى حلل مشكالهتم -٢

 إيجابيات القيادة الديموقراطية:  -ت
تعود بالنفع على املؤسسة  وقراطية بكثري من اإلجيابيات الىتتتمتع القيادة الدمي

بنوع من االحرتام جيعل  قادرًا على قيادة  ىبشكل عام وعلى يتمتع القائد الدميوقراط
استعراض ألهم  ىدفةً املرؤوسني بشكل خاص، واملؤسسة بشكل سلس، وفيما يل

 إجيابيات القيادة الدميوقراطية .
 . صنع القرار سيساعد يف حتسني نوعية القرارمشاركة املرؤوسني يف-1
مشاركة املرؤوسني يف صياغة أهداف املؤسسة، ستعمل على زيادة محاسهم لتحقيق  -٨

  .تلك األهداف
القيادة الدميوقراطية تعمل على إنشاء قادة جدد من خالل تفويض املرؤوسني ببعض  -3

  .املهام القيادية
 اجتاه إجيايب جتاه العمل . ىقائد واملرؤوسني تعطعالقة الود واالحرتام بني ال -4
من خالل التعامل مع مجيع املرؤوسني وتفويضهم ببعض املهام القيادية، فإن القائد  -5

يستفيد منها بشكل أمثل يف  سيحدد حدود قدرات وكفاءات كل شخص، وبالتاىل
 .خدمة املؤسسة
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 سلبيات القيادة الديموقراطية: -ث
يعترب النمط األمثل  ىفاق العلماء على أن النمط الدميوقراطعلى الرغم من ات

  :للقيادة، إال أن هذا مل مينع أن ل  بعض السلبيات من أمهها
القائد عن  ىأحيان كثرية إىل ختل ىف ىإن ممارسة القائد للقيادة الدميوقراطية تؤد -1

 .مهام  األساسية، مما يؤثر على مركزه كقائد
كل صغرية و كبرية إىل بطء يف   ملرؤوسي  ىف ىقائد الدميوقراطمشاركة ال ىقد يؤد -٨

 .اختاذ القرارات مما ينعكس سلبياً على سرعة إجناز املهام أحياناً 
  .قد تصبح املشاركة هدفاً حبد ذاهتا، وليست وسيلة لتحقيق األهداف -3
 .زمةحتتاج لقرارات سريعة و حا األوقات الىت من الصعب استخدام هذا النمط ىف -4
إىل عدم علم  ببعض ما يتم إجنازه من قبل  ىممارسة القائد ملبدأ التفويض قد تؤد -5

  .مرؤوسي 
 االهتمام البالغ باملرؤوسني على حساب العمل من املمكن أن ينعكس بشكل سلىب -٠

  .على اإلنتاج
م، و بعض املرؤوسني الحيبون حتمل املسؤولية و يفضلون أن يتلقون األوامر من قادهت -٩

يف ظل النمط  هذا الصنف من املرؤوسني الميكن أن خيرج ما حبوزت  من كفاءة إال
 ٢٩ .ى، وال يتالءم مع منط القيادة الدميوقراطىاألوتوقراط

 النمط وـفه سسةالمؤ لقيادة نسباأل النمط هو ىالدميقراط النمط أن، الباحث ىير 
يستطيع القائد  وحىت مات،لوللمع المستمر التدفقو ىفالمعر نفجاراال مع يتمشي الذي

 هبذه  اإللماميستعني هبم من أجل ويشارك مرؤوسي   أن علي  التطور هذا مواكبة
 يزيد من انتماء املرؤوسني ويزيد من إنتاجهم. النمط هذا أنكما  ،المعرفة

   
                                                            

 م٨٦1٦مبادئ، نظريات، اجتاهات حديثة، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان األردن. ة، الرتبويالقيسي، هناء  : اإلدارة (  87
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 :ثالثا : القيادة الترسلية 
لقائد النمط احلر، حيث إن  على النقيض من ا ، أويسمى بالنمط التسيىب
يرتك مجيع شئون املؤسسة لألفراد الذين يعملون مع ،  ىاألوتوقراطي، فإن القائد الرتسل

رسم السياسة  اختاذ القرارات دون أن يسهم مسامهة فعالة ىف وهلم احلرية املطلقة ىف
  ٢٢  . والتخطيط والتنظيم والتوجي  واملتابعة والتقومي و ما إىل ذلك

لتحل  ىألنظمة والقوانني واللوائح لدى القائد الرتسليف هذا النمط تقل فاعلية ا
حملها الرغبات والنزاعات دون متييز، وتتحطم احلواجز احلدود بني النجاح والفشل، 

رقابة، بل اضطراب وتسيب  ويصبح كل شيء يف حالة انعدام املراقبة، فال مسؤولية وال
توصيل األوامر  ينحصر دوره ىف ىوبلبلة وانعدام الرؤية الواضحة لألمور، والقائد الرتسل
وتتصف القيادة احلرة خبصائص   ٢٨ "واإلشارة والقوانني إىل املرؤوسني دون متابعة أو مراقبة

اجتاه القائد اصدار القرار إلجناز العمل،  متيزها عن غريها من األمناط األخرى تتمثل ىف
  السلطة ملرؤوسي  على إلعطاء أكرب قدر من احلرية ملرؤوسي  ملمارسة نشاطاهتم وتفويض

   ٨٦. أوسع نطاق واتباع  سياسة الباب املفتوح يف االتصاالت
يعتقد القائد احلر أن تنمية قدرات املوظفني وزيادة إمكاناهتم يف العمل يتحقق من 

ممارسة السلطة واستقالهلم يف إجناز أعماهلم، ولذلك فإن  يهتم  خالل إعطاء احلرية ىف
سي  من خالل تعليمات غري حمددة ومالحظات عامة، ويرتك بالتوجي  العام ملرؤو 

يوفرون ألنفسهم حوافز  املرؤوسني حيددون أهدافهم يف نطاق األهداف العامة للتنظيم و
    ٨1 " العمل دون االعتماد على القائد، وبذلك تتجاهل مجاعة العمل وجود القائد متاماً 

                                                            
 .٨٠3م  ، ص 1٨٢٩ة يف الفكر املعاصر، حولية كلية الرتبية، جامعة قطر، قطر ، الرتبوياهلاشل، سعد : القيادة (  88
الفلسطينية يف حمافظات غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة  اخلطيب، مازن : النمط القيادي السائد لدى املدراء يف املنظمات احلكومية (89

 .4٠م  ، ص ٨٦٦4اإلسالمية، غزة، فلسطني ، 
مرجع سابق ، اجلميلي، مطر: األمناط القيادية وعالقتها مبستويات التمكني من وجهة نظر موظفي جملس الشورى، رسالة ماجستري، جامعة ( 91

 .٨٩م  ، ص ٨٦٦٢عودية ، نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، الس

 مرجع سابق ، الشريف، طالل : األمناط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة مكة املكرمة ، رسالة ماجستري،( 91
 .٩3م  ، ص ٨٦٦4جامعة نايف للعلوم األمنية، السعودية ، 
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  وملهم لعمل األفراد واجلماعات، فيصبح يتنازل عن دوره كموج ىولذا فإن القائد الرتسل
إعطاء  ىدوره وسيطًا أو ثانوياً، بل ينحو منحى سلبياً، ويصبح عمل  مقتصرًا عل

 املعلومات عند الطلب . 
التطبيق العملي، ويرى بعضهم أن  غري  وخيتلف اإلداريون حول منط القيادة احلرة ىف

لعمل على املرؤوسني دون ضبط سلوكهم مسؤولية إجناز ا ىنظرهم يلق جمد ألن القائد ىف
يرى آخرون أن هذا النمط ميكن أن يكون جمديًا يف ظل ظروف و أو توجي  جهودهم، 

معينة تقتضي تطبيق ، ومعظم االنتقادات اليت وجهت إىل منط القيادة احلرة ترتكز حول 
دان التعاون، على التنظيم أو املرؤوسني، ومنها: تفكك جمموعة العمل، وفق السلبية اآلثار

 .واالفتقار إىل الضبط والتنظيم، وزيادة الروح الفردية
  :خصائص القيادة الترسلية -أ

 :  من العرض السابق يتضح أن خصائص القيادة الرتسلية تتمثل ىف
تعطى للمرؤوسني ملمارسة نشاطاهتم، وإصدار القرارات، واتباع و  احلرية الكبرية الىت-1

  .ناسبة للعمليروهنا م اإلجراءات الىت
 تفويض املهام للمرؤوسني بشكل واسع جدا .  -٨
 .اجنازه على النحو املطلوب حتمل مسؤولية العمل و اشرتاك املرؤوسني مع القائد ىف-3
 .االتصال بني القائد ومرؤوسي  اتباع سياسة الباب املفتوح ىف -4

 إيجابيات القيادة الترسلية: -ب
 حتقيق األهداف مرؤوسني جتعلهم يبذلون جهدًا أكرب ىفاحلرية الكبرية املمنوحة لل -1

 .إلثبات صحة ثقة القائد هبم
الكفاءة واخلربة العالية الذين حيسنون استخدام  ىينجح هذا النمط مع املرؤوسني ذو  -٨

  .إجناز املهام بشكل أفضل التفويض املمنوح هلم ىف
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اقف والظروف مثل ميكن أن يكون العمل ناجحًا هبذا النمط يف بعض املو  -3
، حيث يكون املرؤوسون من العلماء ىاملؤسسات العلمية ومراكز البحث العلم

  .الذين يفرتض أن ترتك هلم حرية البحث وإجراء  التجارب
التعليمات العامة تتيح للمرؤوس فرصة االعتماد على نفس ، وتكسب  خربة يف حتمل  -4

 ٨٨ " .املسئولية عرب إصدار القرارات
 :ات القيادة الترسليةسلبي -ت
 قد يؤدي إىل إصدار القرارات، أداء العمل وىف إطالق العنان للمرؤوسني ىف -1

 .الفوضى
 .سري العملمن التفويض الزائد عن احلد قد يؤدي إىل نتائج كارثية تعطل  -٨
يف ظل أسلوب عدم التدخل من قبل القائد فإن اجملموعات العاملة تفتقر إيل  -3

م، مع زيادة حدة الروح الفردية مما جيعل من الصعب قيادهتا الضبط والتنظي
  .وتوجيهها حنو األهداف املطلوبة

هناك مواقف اليستطيع املرؤوسون االعتماد على أنفسهم فيها مما جيعلهم عاجزين  -4
   ٨3 . بدوره لشعورهم بالتقصري و الفشل ىعن التصرف و الذي سيؤد

مدارسنا نظرًا ألن  األنسب لألستخدام ىف هو ىأن النمط الدميوقراط يستنتجو 
يستطيع  يتعامل مع فئة مثقفة متعلمة وهم املعلمون،ً  بالتاىل ىمدير املدرسة كقائد تربو 

بعض مهام اإلدارة وتفويض بعض صالحيات  بصورة مقننة، حبيث ختدم  أن يشركهم ىف
يسوده  ىالدميوقراط العمل وال تؤثر على حتقيق النتائج بالشكل املطلوب، كما أن النمط

على حنو ميكنها من  تعليميةجو من الثقة والتعاون يكون ضرورياً لسري املدرسة كمؤسسة 
                                                            

ائد لدى املدراء يف املنظمات احلكومية الفلسطينية يف حمافظات غزة، رسالة ماجستري، مرجع سابق ، اخلطيب، مازن  : النمط القيادي الس ( 92
 .4٢م ،  ص ٨٦٦4اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني ، 

مرجع سابق ،الشريف، طالل : األمناط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة مكة املكرمة ، رسالة ماجستري،  (93
 .٨٩م ، ص ٨٦٦4جامعة نايف للعلوم األمنية، السعودية ،  
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المينع من أن األمناط  هلا على الوج  األمثل، إال أنة املرسومة الرتبويحتقيق األهداف 
أو  النمط األوتوقراطي، واألخرى تتمتع بشيء من اإلجيابيات مثل سرعة إجناز األعمال 

، إال أن إجيابيات تلك األمناط حمفوفة بسلبيات  ىكما يف النمط الرتسل  ىالرضا الوظيف
 .بشكل عام هو األفضل ىكثرية جتعل النمط األوسط بينهما، وهو النمط الدميوقراط

 

 

 
 

 ) املصدر: من أعداد الباحث( األمناط القيادية (4) شكل
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 المبحث السادس
 الكفاءة اإلنتاجية    

 تمهيد
 على املؤسسة أن تسعى دوما إىل تنمية قدرات عامليها وتزيد من معارفهم و ىينبغ

معلوماهتم وذلك من خالل التخطيط إلجراء دورات تكوينية بغرض احلصول على يد 
املة مؤهلة وكفؤة ذات خربة ومهارة عالية، فكلما زادت معارف ومهارات وقدرات ع

 ذلك إىل رفع مستوى كفاءة اإلنتاج. العاملني باملؤسسة كلما أدى
 

 الكفاءة اإلنتاجية : -أ 
 ، نتيجة تزايدؤسسات التعليميةربز االهتمام مؤخرا مًبفهوم الكفاءة واإلنتاجية يف املي

اإلنتاجية بشكل  إىل التعليم، واعتباره استثمارًا طويل املدى، وتعرف النظرة االقتصادية
أجل احلصول على خمرجات  االختيار األفضل واالستخدام األمثل للمدخالت منبعام" 

اإلنتاج املختلفة للحصول على أكرب  معينة ، أو التوازن الذي ميكن حتقيق  بني عوامل
 ٨4 ".إنتاج بأقل ما ميكن من جمهودات وتكاليف

واملخرجات التعليمية، وتصبح  ويعرف اإلنتاجية بأهنا" دراسة العالقة بني املدخالت
 نسبة املدخالت إىل املخرجات. ىاإلنتاجية ه

 التعليم من مبان ومعدات وتشمل املدخالت التعليمية كل العناصر الداخلة ىف
التالميذ وأدوات ومدرسني وإدارة وتالميذ ومناهج وبرامج كما تشمل املخرجات 

  ٨5 للعاملني". الناجحني والنمو املهىن

                                                            
 1٦م ،  ص  1٨٢5سعيد، إمساعيل على : حبوث يف التعليم يف اململكة العربية السعودية. دار الفكر العريب. القاهرة. مصر. (  94
 ٨٠٦م  ، ص  1٨٨3مرسي، حممد منري : اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا. عامل الكتب، القاهرة، مصر. (  95
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بني الفعالية  أن اإلنتاجية مؤشر للكفاءة والفعالية معا ًذلك ألهنا تربط ترى مودىلحيث 
والعناصر اإلنتاجية املتاحة  حسن استخدام املوارد للوصول إىل األهداف، والكفاءة ىف

  ٨٠ بغية بلوغ هذه األهداف.

واإلنتاجية  إلي  عابدين من أن " العالقة بني الكفاءة ومما يؤكد ذلك ما ذهب
متزايدة وكفاءة  ذا إنتاجية ةالتعليمي ؤسساتليست موجبة دوما ًوذلك عندما يكون امل

تربوية أفضل مقرونة  إمكانات ةالتعليمي مؤسسةمتناقصة، وحيدث ذلك إذا ما توافرت لل
مبان مزدمحة  كانت ىف أكثر بضعف االستخدام األمثل فمثال ًعند انتقال مدرسة أو

التكلفة  تعليمية أفضل وخفض ىف جمهز جند أن  مت توفري بيئة ىومتفرقة إىل مبىن مدرس
اجلديد كاملعامل مل تستخدم جيًدا بسبب  املبىن ولكن قد توجد إمكانات اختصاصية ىف

 نقص املعلمني املتخصصني أو غريه .
 دام األفضل للموارد املتاحة علىاالستخ األمر الذي يؤدى إىل ضعف الكفاءة ىف

 الرغم من زيادة اإلنتاجية، فالكفاءة ترتبط بدرجة االستخدام األمثل لإلمكانيات
املخرجات  التعليمية املتاحة )املدخالت وبأقل تكلفة ممكنة( للحصول على أكرب قدر من

    ٨٩ املدخالت ". واإلنتاجية تعىن مقدار الوحدة من املخرجات بالنسبة للوحدة من
كانت  لذلك هناك ارتباط وثيق بني اإلنتاجية التعليمية والكفاءة التعليمية، وإن

هي حمصلة  فاإلنتاجية، Efficiency ختتلف عن الكفاءة Productivity اإلنتاجية
ؤسسات امل االقتصادية ىف دالة عليها، ويرتبط املفهومان بالقضية ىالكفاءة، ومن مث فه

ومال وأقصر وقت  بأقل جهد ىحلصول على أكرب عائد تعليمتستهدف ا الىت التعليمية
  ٨٢ ".التعليمية لفاعلي  النظم ىالتحليل املوضوع ويفيد املفهومان ىف

 

                                                            
96  )  Teaching. Oxford Program Press ( .1987   Criteria for Evaluating  Medley ,D.M   

 . ٠ه ،  ص  14٨1عابدين، حممود عباس : علم اقتصاديات التعليم احلديث. الدار املصرية اللبنانية. القاهرة. مصر. (  97

 ٨55م ، ص  1٨٨3هلا وتطبيقاهتا. عامل الكتب، القاهرة، مصر. مرسي، حممد منري : اإلدارة التعليمية أصو (  98
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 التعليميةللمؤسسة مفهوم الكفاءة  -ب
برتشيد نفقات ،  أدت النظرة االقتصادية للتعليم من أن  عملية استثمارية إىل االهتمام

   ٨٨ بصوره املختلفة. ىخلية واخلارجية وتقليل الفاقد التعليمورفع مستوى كفاءت  الدا
بأقل كلفة وأقل  القدرة على إنتاج أو حتقيق اهلدف املطلوب وتعين الكفاءة "

    1٦٦ مهدور".
  بأهنا "احلصول على أكرب قدر ممكن من املخرجات باستخدام أدىن قدر من فيعرفها
   1٦1 املدخالت".

والكفاية. فتارة يتم  الكفاءة ىميدان الرتبية بني مفهوم ىفيكثر اخللط والتداخل 
يرى بعض اللغويني أن الكفاءة  التمييز بينهما وتارة أخرى يستخدمان مبعىن واحد. حيث

واملكانة والشرف، أما الكفاية فإهنا تعىن  القوة واملماثلة أو املناظرة ىف ىتعىن التساو 
واحد  نما يتج  بعضهم اآلخر إىل إعطاء معىنبي1٦٨ ، االستغناء عن الغري وسد احلاجة

  لكل من الكفاءة والكفاية.
 على أهنا )كفاية(، ىف Efficiency الكتابات العربية ترمجة كلمة كثريا ما ترد ىف

      1٦3 .حني أن الرتمجة الصحيحة هلا )كفاءة( 
على ة يميالتعل ؤسسةفيقصد هبا " مدى قدرة امل ةالتعليمي ؤسسةامل أما الكفاءة ىف

 حتقيق األهداف املنشودة من . 

                                                            
 3٩٩م  ، ص  1٨٢3، بريوت. 4عبد الدائم، عبداهلل : الرتبية يف البالد العربية. دار العلم للماليني، ط (  99

 3٢ه ، ص  14٦٨. العبيدي، غامن سعيد : اجتاهات معاصرة يف اقتصاديات التعليم، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض ( 111
الوكيل، صربي كامل . مدى كفاءة الدراسات العليا يف ضوء معوقاهتا واإلمكانات املتاحة: دراسة مقارنة بني مصر والكويت والسعودية.  ( 111

 3٩ه  ، ص  14٦٨رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طنطا. مصر. 
 53٩م  ، ص  1٨٩٩صباح املنري، دار املعارف، القاهرة. الفيومي، أمحد بن حممد بن علي : امل(  112
م 1٨٢٨أمحد، حسن عبد امللك : الكفاءة الداخلية لنظام التعليم باألزهر. رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر. مصر. (  113

 11،  ص 
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 منها يتعلق بالكفاءة الداخلية، واجلانب الثاىن وهلذه الكفاءة جوانب أربعة: اجلانب األول
الثالث يتعلق بالكفاءة الكمية، واجلانب الرابع يتعلق  يتعلق بالكفاءة اخلارجية، واجلانب

  1٦4.بالكفاءة النوعية "
غرار كل التعريفات السابقة، أهم املؤشرات الدالة  لقد اشتمل هذا التعريف على

زيادة اإلنتاج، االنضباط و املواظبة يف العمل و االلتزام بتنفيذ  :اإلنتاجية  على الكفاءة
 .أوامر وتعليمات العمل

من خالل كل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أن الكفاءة اإلنتاجية بأهنا قدرة 
تاج ممكن من السلع واخلدمات وبأقل نفقة من املوارد، وميكن على حتقيق أكرب إن املؤسسة

املؤسسة إىل حتقيق مستوى كفاءهتا اإلنتاجية من خالل املؤشرات  االستدالل بوصول
اخنفاض معدالت الغياب، القدرة على العمل، اخنفاض  اخنفاض حوادث العمل،: التالية

   .غبة والدافعية للعملزيادة الر  ودة ،اجلتكاليف اإلنتاج، زيادة اإلنتاج، 
تنظيما ًمفتوحا  كفاءة املؤسسة التعليمية باعتبارها  من األبعاد املؤثرة ىف ددهناك ع

ميكن  تفاعال تًبادلياً، والىت يًتكون من أنظمة فرعية )أبعاد( ويتفاعل مع البنية اخلارجية
 :إمجاهلا على الوج  التاىل

 وعمال(. ) مديرين، وإداريني،القوى البشرية، وتشمل: مجيع العاملني من  -
، وظروف نشأة التنظيم، طبيعة التنظيم ،األبعاد التنظيمية، وتشمل: أهداف التنظيم -

 كيفية تشغيل العاملني .،يؤديها ونوع اخلدمة الىت
 ىواحلضار ، ىوالسياس ىأبعاد البيئة اخلارجية، وتتكون من النظام االقتصاد -

       1٦5 .ىوالتكنولوج ىواالجتماع

                                                            
 ٨٨3م ،  ص  1٨٩٩النهضة العربية، القاهرة، مصر.. مرسي، منري والنوري، حممد : ختطيط التعليم واقتصاديات ، دار  ( 114
 1٠م ، ص  1٨٢٨عبد الباري، درة : العامل البشري واإلنتاجية يف املؤسسات العامة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان. (  115
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إىل كفاءة   يتضح مما سبق أن هناك نوعني من الكفاءة مها: الكفاءة الداخلية وتنقسم
خارجية كمية  كمية وكفاءة نوعية، والنوع الثاين الكفاءة اخلارجية وتنقسم إىل كفاءة

 .وكفاءة خارجية نوعية

 ةالتعليمي مؤسسةالداخلية لل االنتاجية الكفاءة -ت 
 ةالتعليمي ؤسسة"مدى قدرة امل سسة التعليميةللمؤ ويقصد بالكفاءة الداخلية 

الكفاءة الداخلية إىل  ومبعىن آخر تشري 1٦٠ القيام باألدوار املتوقعة من ". على ةالداخلي
    1٦٩.  املتاحة على حتقيق أهداف  يف ضوء إمكانات  ةالتعليميؤسسة قدرة امل

 تخدام األمثلمن االس ةالتعليمي مؤسساتتتحدد فعالية الكفاءة الداخلية لل
مدرسية  للعناصر البشرية من معلمني وإداريني وطالب، وللعناصر املادية من مبان

املدخالت على  وخمتربات وأجهزة ومكتبات وبرامج ومناهج تعليمية. "وكلما كانت تلك
عمليات تعليمية وإدارية  قدر كبري من اجلودة، وكلما تفاعلت تلك املدخالت خططا يف

، ةالتعليمي مؤسسةة للالرتبوياألهداف  د وكلفة وىف أقصر وقت،حققتوإشرافية بأقل جه
 وحتققت ل  أعلى مستوى من الكفاءة الداخلية.

الكمية  هكذا يتضح أن الكفاءة الداخلية نتاج تفاعل مستمر وتبادل بني العناصر
داخل املختلفة  والكيفية املكونة للعملية التعليمية، وحمصلة تكامل بني األدوار الوظيفية

 مؤسسةالداخلية لل من أجل حتقيق أهداف . ولذا تتضمن الكفاءة ةالتعليمي ؤسسةامل
 بعدين رئيسني مها الكفاءة الكمية والكفاءة النوعية. ةالتعليمي

 الداخلية الكمية للمؤسسة التعليمية اإلنتاجية الكفاءة -ث 

الة لتحسني تعد دراسة الكفاءة الداخلية الكمية للمؤسسة التعليمية وسيلة فع
ميكن حتقيق مبدأ االستخدام األمثل للموارد  اإلنتاجية التعليمية وختفيض كلفتها، وهبا

                                                            
 ٨5٩م ، ص  1٨٨3مرسي، حممد منري : اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا. عامل الكتب، القاهرة، مصر. (  116
 1٨م ، ص 1٨٢1سلطان، حممود السيد : دراسات منهجية يف الكفاءات البشرية والكفاية التعليمية، دار احلسام. (  117
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يف  يةلتعليماأمهية دراسة الكفاءة الداخلية الكمية  واإلمكانات املادية والبشرية. وتكمن
 التعليمية وحتسني خمرجاهتا إذا اعتمد املخططون على إسهامها الكبري يف تطوير العملية

مما يؤدى إىل توفري يف  يةتعليمالحملاولة رفع الكفاءة الداخلية الكمية  نتائج تلك الدراسات
 1٦٢  ". املالية واستثمار أفضل للموارد املادية والبشرية النفقات
من  على إنتاج أكرب عدد ةالتعليمي ؤسسةالكفاءة الداخلية الكمية قدرة امل تعىنحيث 

املخرجات  عن نسبة ى، أؤسسةمن الطالب الداخلني يف امل ىاخلرجيني مقابل العدد الكل
، وأحيانًا يطلق مفهوم اإلنتاجية التعليمية اليت 1٦٨إىل املدخالت يف أي مرحلة تعليمية.

فعاليتها كل من الرسوب والتسرب على الكفاءة الداخلية الكمية  يؤثر فيها وحيد من
  11٦.ىللنظام الفصل

ؤسسة هتتم بقياس مدخالت امل للمؤسسة التعليمية كميةلذا فإن الكفاءة الداخلية ال
خمرجات.  من الطلبة ومدى قدرهتم على اجتياز املرحلة التعليمية على شكل ةالتعليمي

التحقوا باملؤسسة  إذا خترج مجيع الطالب الذين%  1٦٦وتكون نسبة هذه الكفاءة 
  111.  لعدد سنوات الدراسة التعليمية يف نفس السنة الدراسية بنجاح يف مدة احلد األدىن

التعليمية،  لذا تعرب مؤشرات الكفاءة الداخلية الكمية املرتفعة عن حتسني اإلنتاجية
 وختفيض نسب الرسوب والتسرب، وتقليل الكلفة.

 
 
 

                                                            
 3(، دار الفكر العريب بالقاهرة. ص  1٨( و)  11وعلم النفس، اجمللدان ) (  118
لكمية للدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى )دراسة م(. واقع الكفاية الداخلية ا 1٨٢٠مرسي، منري حسان، حسن حممد ) (  119

 ٨4٩م . ص  1٨٩٩حتليلية(، الكتاب السنوي للرتبية والنوري، حممد : ختطيط التعليم واقتصاديات ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. 
ألزهر. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر. بركات، مسري حسناين : الكفاءة الداخلية لنظام الدراسات العليا جبامعة ا(  111

 ٨م ،  ص  1٨٢٠مصر . 
 31٨، ص  14٦٨النوري ، عبد الغين : اجتاهات جديدة يف اقتصاديات التعليم يف البالد العربية، دار الثقافة ، الدوحة. (  111
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 الكفاءة اإلنتاجية الداخلية النوعية للمؤسسة التعليمية -ج

 ؤسساتجودة نتاج امل وتركز الكفاءة الداخلية النوعية على نوعية املخرجات أ
أي أهنا  ،11٨ ، وتعرب عن انطباق نوع املخرجات على املواصفات املوضوعة هلاةالتعليمي

بالغرض املعد  ىعلى إنتاج خريج ذي مواصفات تف ةالتعليمي ؤسساتتشري إىل قدرة امل
 ل  ووفًقا ملعايري حمددة. 

مدخالت العملية  ةضوء نوعي تتحدد نوعية التعليم الذي حيصل علي  الطالب ىف
معلومات ومهارات، وما  التعليمية املادية والبشرية لداللتها على مستوى ما تعلموه من

ات مؤسسوميكن النظر إىل الكفاءة الداخلية النوعية لل113اكتسبوه من سلوك واجتاهات.
 تنفس  يف ضوء معايريه الداخلية وأمهها االمتحانا ةالتعليمي ؤسسةداخل امل من ةالتعليمي

 ةالتعليميؤسسة حتدد مستوى أداء الطالب ونوعية اخلرجيني، أو من خارج امل القياسية الىت
واتصال  حباجات  ىيف ضوء بعض املعايري اخلارجية وأمهها مدى مالءمة النتاج التعليم

بني املعايري الداخلية واخلارجية للكفاءة الداخلية النوعية  وكلما زاد التنسيق ،114اجملتمع
التوصل إىل مستويات مرتفعة من الكفاءة الداخلية النوعية،  أمكن ةالتعليميات مؤسسلل

 العالية للتعليم وأثره اإلجيايب للطالب واجملتمع. مما يعكس اجلودة
النظرة  يتطلب ةالتعليمي للمؤسساتاالهتمام بتحقيق الكفاءة الداخلية النوعية أن 

وخمرجات  من أهداف ومدخالت ةيميالتعل ؤسساتالشمولية املتكاملة إىل عناصر امل
املدخالت  وعمليات وتغذية راجعة ألن حتقيق األهداف يتوقف على تفاعل تلك

  واستثمارها بطريقة مثلى. 

                                                            
جملة الرتبية اجلديدة، العدد الثالث، السنة األوىل، مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية مساك أندري  : قياس الكفاءة الداخلية للنظام للتعليمي،  ( 112

 ٢٨م  ، ص  1٨٩4يف البالد العربية بريوت. 
(، دار  1٠العدوى، حممد أمحد: الكفاية الداخلية للمؤسسات التعليمية املفهوم والقياس، الكتاب السنوي يف الرتبية وعلم النفس، جملد ) ( 113
 1٠4م ، ص  1٨٨٦ر العريب بالقاهرة. الفك
م ، 1٨٢٠كومز، فليب  : أزمة العامل يف التعليم من منظور الثمانينيات، ترمجة حممد خريي حريب وآخرون، دار املريخ للنشر، الرياض.  ( 114
 1٩٠ص 
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 ختريج أعداد معينة من الطالب، ولكن التعليمية احلديثة الحتصر اهتمامها ىف فاألنظمة
 ومتطلبات . حاجات اجملتمعميتد ذلك إىل توفري نوعية جيدة من اخلرجيني تتناسب مع 

عالقة  ليست دائًما ةالتعليمي مؤسساتالعالقة بني الكفاءة الداخلية واخلارجية للمتثل 
إنتاج  ما عالية إذا ما اجت  إىل ةتعليمي ؤسسةطردية، فقد تكون الكفاءة الداخلية مل

اج عدد والتدريب، وإنت متخصصني يف جمال معني بكم أكرب وعلى درجة عالية من املهارة
تعذر توظيف هؤالء املتخصصني  قليل من املتخصصني يف اجملاالت األخرى، وإذا ما

لقدراهتم ومهاراهتم، فإن الكفاءة اخلارجية  لسبب أو آخر حيول دون االستخدام األمثل
    115  . تكون منخفضة ةالتعليمي ؤسساتهلذا امل

ضعف التنسيق بني  تشري إىل وتلك العالقة العكسية بني الكفاءة الداخلية واخلارجية
 وأهداف اجملتمع. ةالتعليمي ؤسساتأهداف امل

 

 التعليمية مؤسساتطرق قياس كفاءة ال -ح
الداخلية  يرى العديد من الباحثني املهتمني باقتصاديات التعليم أن قياس الكفاءة

اليت التداخالت  عملية تواج  بالصعوبات اليت ترجع إىل ةالتعليمي مؤسساتواخلارجية لل
     11٠ . ميكن قياس خمرجاهتا من حيث الكم والكيف

 ؤسساتامل تواج  قياس املدخالت واملخرجات ىف وتتضمن الصعوبات الىت
والدقيق على  من حيث تقديره الشامل ةالتعليمي مؤسسةالتعليمية معرفة األثر احلقيقي لل

     11٩ . املدى القريب و البعيد

                                                            
 عين جامعة التربية, كلية منشورة, غير اهدكتور رسالة. مصر في  الجامعي التعليم لنظام الداخلية الكفاءة واقع:  حلمي نوال عطية, ( 115

 7 ص ,  م 1994. شمس
 جامعة التربية, كلية منشورة, غير دكتوراه رسالة الليبية, بالجامعات العليا الدراسات إلدارة الداخلية الكفاءة:  محمد الرحيم عبد البدري, ( 116

 148 ص ,  م1997. مصر. شمس عين
 رسالة الغربية, بالمحافظة والمعلمات المعلمين بدور الداخلية الكفاءة في المؤثرة للعوامل تحليلية دراسة.  الوھاب عبد سمير الخويت, ( 117

 م1988.  ماجستير
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، وإمنا يستخدم يف ىية يصعب إخضاعها للقياس الكمأن املخرجات التعليمية الكيف
مقدمتها طريقة النقد املوضوعية أو طريقة احلكم  ىف ىيأت دراستها التقومي الكيفي والىت

   11٢.احلدسي وغريها من الطرق القائمة على املنطق واالستقراء واخلربة 
يمية فأن التعلؤسسة امل وعلى الرغم من هذه اجلدلية حول قياس املخرجات ىف

بعض األساليب  التعليمية ساعد على التوصل إىل ؤسسةاالهتمام بدراسة كفاءة امل
للمؤسسة الكمية  قياس الكفاءة الداخلية العملية والنماذج الكمية اليت تستخدم ىف

االستدالل على  تستخدم ىف ، وظهور بعض مؤشرات اجلودة التعليمية الىتالتعليمية
ميكن من خالهلا احلكم على  لنوعية، ووجود بعض املعايري الىتمستوى الكفاءة الداخلية ا

يلي عرض موجز لبعض الطرق  التعليمية، وفيما مؤسسةمستوى الكفاءة اخلارجية لل
 الداخلية واخلارجية للمراحل التعليمية املختلفة. واملؤشرات واملعايري اخلاصة بقياس الكفاءة

 : هي القياس طرق أبرز
 الطالىب للتدفق قياسها ىف الظاهري الفوج طريقة تعتمد:  اهريالظ الفوج طريقة -1

 ىفه احلقيقي، الفوج باستقصاء االهتمام دون املختلفة الدراسية السنوات خالل
 .الطالب لتسرب اعتباراً  تقيم ال أهنا كما ثابتة الرسوب نسبة أن تفرتض

 خالل من الطالب قتدف تتبع أساس على الطريقة هذه تقوم:  احلقيقي الفوج طريقة -٨
 أهنا إال الظاهري الفوج طريقة من بكثري أدق تعترب ىوه للطالب، احلقيقية األفواج

 .طالب كل عن دقيقة بيانات إىل وحتتاج صعوبة أكثر
 و احلجم، صغرية التعليمية النظم ىف الطريقة هذه تطبق ما غالـبا : الشاملة الطريقة -3

 ىف الطالب أفواج لكل شاملة بطريقة الكمية الكفاءة حساب طريقة تطبق قد
 .دراستها املراد املرحلة

                                                            
 15مرجع سابق ، اخلويت ، ص  ( 118
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 املرحلة من املدارس من عينات اختيار على العينات طريقة تعتمد:  العينات طريقة -4
 وليس املدارس هذه بعض على االقتصار يعىن وهذا الكمية، كفاءهتا قياس املراد
 .كلها

 تعليمية : للمؤسسات ال الكفاءة اإلنتاجية الخارجية -خ 
اخلارجي  على حتقيق أهداف اجملتمع ةالتعليمي ؤسساتهبا مدى قدرة امل يقصد
    .11٨  من أجل خدمت  ؤسسةالذي وجد امل
 بأهنا "مدى مالءمة التأهيل العلمي ونتائج اخلربة العلمية ىيعرفها النعيمحيث 

إلي  يف  مل املسنداكتسبها الفرد من خالل دراست  ملتطلبات الع والنواحي الشخصية الىت
 والعلمية والىت باإلضافة إىل اكتساب  مزجًيا من االجتاهات اإلنسانية .احلياة العملية

      1٨٦ .جمتمع "  حتديد ومواجهة مشكالت تساعده ىف
ولتحديد  وتنقسم الكفاءة اخلارجية إىل كفاءة خارجية كمية وكفاءة خارجية نوعية.

 حاجاتاملؤسسات التعليمية مدى يليب  ىعرفة إىل أم ىالكفاءة اخلارجية الكمية ينبغ
ومواقع اإلنتاج  اجملتمع، ومدى توازن أعداد اخلرجيني مع األعداد املطلوبة لسوق العمل

مدى  ىمعرفة إىل أ ىلتحديد الكفاءة اخلارجية النوعية فينبغ أما .1٨1 دون نقص أو زيادة
   1٨٨ . جملتمعا للقيام بأدوارهم املستقبلية ىف مت إعداد الطالب

                                                            
 ٨5٩مرجع سابق . مرسي، حممد منري ، ص ( 119
اإلمارات رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، النعيمي، أمحد بن ناصر : الكفاءة الداخلية لنظام التعليم جبامعة  ( 121

 11٨م ، ص 1٨٢٢مصر. 

مصر. عبد العال، فتحي هتامي : الكفاءة الداخلية واخلارجية ملعهد كيما بأسوان، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة القاهرة،  (121
 ٠٦م ، ص  . 1٨٨5

العزيز : الكفاءة الداخلية واخلارجية للدراسات العليا بكليات البنات بالرياض التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات. رسالة العواد، هيا عبد  ( 122
 11ه ،  ص  1415ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض. 
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جنح أو فشل يف  ةالتعليمي ؤسسةمعرفة أن امل لعدمومن الصعوبة قياس الكفاءة اخلارجية 
 ؤسسةاحلكم هبا على مدى جناح امل حتقيق أهداف اجملتمع. ولكن هناك مؤشرات ميكن

  1٨3. ةالتعليمي
    1٨4 .مؤشرات الكفاءة اخلارجية 

 وفقا لًلخطط املرسومة. ةالتعليمي ؤسسةعدد اخلرجيني من امل -أ 
 القومي. نوعية اخلرجيني ومدى مسامهتهم يف اجملاالت اإلنتاجية يف االقتصاد -ب
نوعية اخلرجيني  مدى رضى كل من أفراد اجملتمع واخلرجيني وأصحاب العمل على -ت

 وأدائهم.
والواجبات  قدرة اخلريج على القيام بدور املواطنة الصاحلة وممارسة احلقوق -ث

 ماعية املرتبطة هبذا الدور.االجت
 .ىمن الدخل القوم ىالتوازن بني كلفة التعليم والعائد االقتصاد -ج

   
 ) املصدر: من أعداد الباحث ( التعليمية الكفاءات تصنيف (5)شكل 

 

                                                            
 ٨5٢مرجع سابق . مرسي، حممد منري ، ص (  123
محن عبداهلل . الكفاءة الداخلية لكليات الرتبية جبامعات دول جملس التعاون اخلليجي،رسالة ماجستري غري منشوره، جامع  الزكري، عبد الر (  124

 3٢ه  ، ص  141٢امللك سعود،الرياض. 
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 : للمؤسسات التعليميةنتاجية إلساسية للكفاءة االمكونات األ -د
    1٨5 :ىوعة من املكونات الساسية أمهها مايلجمم يةللتعليم للمؤسسات نتاجيةإلللكفاءة ا

 السياسة التعليمية :  -1
تستمد من  املدرسة أهدافها واملناهج والكتب الدراسية  ىطار الكبري الذإلا ىه

 هزة والوسائل املعنية على التدريس الىتالجتطبقها وا وأساليب التقومي واخلتبارات الىت
 تزودها هبا.

 املدرسة :  -٨
 لمؤسساتساسية لت األتتفاعل فيها كل املداخال رب املدرسة البوتقة الىتحيث تعت

يصقل  ىاملصنع الذ ىاجملتمع فاملدرسة ه نسان للحياة ىفمن أجل إعداد األ ةالتعليمي
جيرهبا ويتفاعل معها طلية التحاق  هبا. وهلذا  التلميذ عن طريق العمليات التعليمية الىت

ا مؤسسة إنتاجية تعد املواطن الصاحل وتزوده بكافة املعارف ينظر حاليا إىل املدرسة بأهن
مع درجة منو اجملتمع، وهبذا يصبح املواطن الصاحل  ئمجتاهات اليت تتالواخلربات والقيم واأل

أداة من أدوات الفكر والنتاج داخل بيئتي . وهكذا لعبت املدرسة منذ نشأهتا دورا مهما 
إعداد خمتلف الفئات  وظيفة اجتماعية تتمثل ىفاجملتمع حيث أصبحت هلا  وأساسيا ىف

ملمارسة شؤون سياسة أو دينية أو عسكرية...اخل. بالضافة إىل أن املدرسة ركزت على 
ضوء ما أوضحنا  مهارهتم،  وىف تدريب وتكوين متخصصني مهنيني حيتاج اجملتمع اىل

      1٨٠مراحل  ميكن حتديد تطور الوظيفة اجلتماعية للمدرسة ىف
 كمؤسسة تعليمية : املدرسة   -3

كثري من احليان ايل   هذه املرحلة على نقل املعرفة أساسا مما أدى ىف الرتكيز ىف ميثل
حشد وتكثيف املعلومات للطلب والعتماد غالبا على احلفظ مع بعض التكافل 

                                                            
 ٨44م ، ص ٨٦٦1عبد ال الزاهي الراشدان يف اقتصاديات التعليم الطبعة االوىل عمان ، (  125
 14-13م ، ص  1٨٨٨االجتماعية للمدرسة دار الفكر العريب مصر عديل سليمان الوظيفة (  126
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، دون مراعاة الفروق الفردية أو مقابلة رغبات الدراسيني وكادت تنحصر ىاجلتماع
هذه املرحلة على تزويد الطلب باملعارف كمتطلبات مهنية  اجلتماعية للمدرسة ىف الوظيفة

 حيتاج إليها اجملتمع.
 المدرسة كمؤسسة تعليمية تربوية:  -ذ

هذه املرحلة بفهم شخصية الطالب وحتسني قدرات  كأساس  حيث بدأ اهلتمام ىف
دم علوم النفس والرتبية تتحقق فاعليتها، وقد ساعد على ذلكم تق ىللعملية التعليمية ك

جتماعية بشكل عام، وقد ركزت هذه املرحلة على إيصال املعرفة إلنسانية واإلوالعلوم ا
 واخلربة النسانية للطلب عن طريق تقدير خصائصهم وقدراهتم.

 لمدرسة كمؤسسة تعليمية تربوية ذات وظيفة اجتماعية متخصصة:ا -ر
تمعا تؤثر وتتأثر باجملتمع العام، حيث أصبحت املدرسة يف هذه املرحلة متثل جم

تتعادل مع بعضها البعض ملقابلة احتياجاهتا ومواجهة  وتضم مجاعات الطلب الىت
 هي:  ثالثحتقق عمليات حمورية  ىمشكلتها وانفتحت بذلك املدرسة على اجملتمع ك

  . التنمية  -التنشئة   -التعليم  
 عرفة املتجددة ملواجهة احتياجاهتم املهنية.: يتمثل يف تزويد الطلب بالعلم وامل التعليم 

  .ىملقابلة متطلبات التغري والنمو اجملتمع ى: تكسبهم خصائص اجتماع التنشئة
مفهوم  إلي  ومن كل ما ذكرناه ميكن حتديد ىتنتم ىالتنمية: تنمية البيئة واجملتمع الذ

 .  الوظيفة اجلتماعية للمدرسة
إقتصاديات الرتبية و إمنا راجع للعالقة  ل إىلمدخ نستنتج أن الكفاءة اإلنتاجيةو 

الوطيدة واملهمة بني األقتصاد والرتبية وكذلك يف حتقيق التنمية األقتصادية وهذا بفضل 
 ، باألضافة إيل أبراز الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات التعليمية والىتىرأس املال البشر 

التعليمية بأقل قدر ممكن  مبوجبها يتم حتقيق أقصي قدر ممكن من خمرجات املؤسسات
 من املداخالت .
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 ( االنتاجية الكفاءة: )  العلمية اإلدارة نظرية -ز
 التشغيل،و مستويات أو االنتاجية الكفاءة ىف لتطبيقها معروفة النظرية هذه تعد

 ما غالبا السبب هو وهذا تايلور، وينسلو فريدريك هو النظرية هذه ىف الرئيسي املساهم
 ".تايلور" باسم العلمية اإلدارة تسمى

 الرتكيز و املنظمة يف فرد كل كفاءة حتسني على العلمية اإلدارة نظرية ركزت
 على وتعتمد املكثفة، التكنولوجيا استخدام خالل من اإلنتاج زيادة على هو الرئيسي
 وهذه املنظمة يف املنجز العمل أساسا تشمل كما الروتينية املهام أداء يف  واآلالت االفراد
 ىف متكررة ىوه ، املنظمة داخل تتم الىت املهام من غريها عن متاما خمتلفة هي املهام

 التكرار من كبري عدد ىف اليومية أنشطتهم أداء الفردية العمالة تقسيم ويتم الطبيعة،
 العامل تتطلب ال األنشطة هذه أن كما. وثيقا ارتباطا ترتبط أو نفسها لألنشطة الدوري
 إىل االهتمام من مزيد مطلوب ولذلك،. املشاكل عقدة وحل النشاط ةممارس ىف الفردي

 هذا على تشدد العلمية اإلدارة نظرية وبالتاىل العمل، أساليب توحيد على تفرض أن
 تلخيصها وميكن تايلور، قدمها الىت العلمية، اإلدارة نظرية الرئيسية املبادئ ومن اجلانب

 :التاىل النحو على
 دخل وربط وتكلفة وجهد وقت بأقل املهام إجناز ىأ اإلنتاجية، فاءةالك مبدأ حتقيق -1

 .إنتاجيتهم مبستوى األفراد
 على املعتمد والتحليل الدراسة على اإلعتماد ىأ العلمية؛ والبحوث التجارب -٨

 .التخمني من بدأل ودقيقة صحيحة وبيانات معلومات
 .واألفراد املديرين بني واملسؤولية العمل تقسيم -3
 وحتسني وتطوريهم وتدريبهم اختيارهم لطريقة ىعلم أسلوب وإجياد العاملني، تدريب -4

 .أدائهم
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 (مايو التون) اإلنسانية العالقات نظرية -س 
 ألهنا احلـضارات، مـن حـضارة ىأ يف املـشرق اجلانـب متثـل اإلنـسانية العالقـات إن

 .اإلنتاج لزيادة املعنوية الدوافع تشمل األهن اإلنتاج وتطور اجملاالت شىت يف التقدم عمـاد
  نظــرا وذلــك اإلدارة، ىف املعاصــرة النظريــات أهــم مــن اإلنــسانية العالقــات نظريــة وتعتــرب

 . تنظيم ىأل احلية اخللية بأهنم وصفهم ميكن الذين لألفراد تعطيها الىت املرموقة للمكانة
 : إليها لتوص الىت النتائج هلم يلي وفيما

 يعترب جمموعة من كجزء الذات وحتقيق ىالنفس الرضا وحتقيق باجملموعة االرتباط إن
 البحوث أن إال. للعمل ودفعهم العاملني لسلوك القصوى األمهية ذات العوامل من

 تلخيص وميكن. اإلنتاجية الكفاءة حتقيق يف عنصر أهم تعترب املشاركة أن أثبتت األخرى
 :  اإلسالمية العالقات نظرية من مايو التون مسامهة

 كوسيلة لألفراد اإلنسانية الرغبات إشباع على اإلنسانية العالقات نظرية ركزت -1
 .اإلنتاجية لتحسني

 العمل موقع يف اجلماعات تكوين تشجيع ضرورة اإلنسانية العالقات نظرية أكدت -٨
 اإلدارة بني االتصاالت وتنمية للمشاركة الفرصة إلعطاء الدميقراطية القيادة وتوفري
 .اجلماعات وهذه

 العلمية اإلدارة لنظرية خالفاً  ىاالجتماع البعد اإلنسانية العالقات نظرية انتهجت -3
 .ىالفسيولوج البعد على ركزت الىت

 دوراً  تلعب املعنوية أو مادية الغري احلوافز أن على اإلنسانية العالقات نظرية أكدت -4
 ترى الىت العلمية النظرية بعكس اإلنتاج لرفع املؤدية املعنوية وحوالر  الدافعية يف هاماً 
 .لإلنتاج العامل يرفع ىالذ الوحيد احلافز هي املادية املكافئة و األجر أن
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 نظرية ترى ال بينما العمل وتقسيم التخصص على العلمية اإلدارة نظرية ركزت -5
 .اإلنتاج لرفع صاحلاً  أساساً  الكامل املطلق التخصص أن اإلنسانية العالقات

 بينما السلوك حتديد ىف اجلماعات أمهية عن اإلنسانية العالقات نظرية كشفت-٠
 التنظيم يضمهم منعزلني أفراداً  باعتبارهم العمال إىل العلمية اإلدارة نظرية نظرت
 .فقط ىالرمس

 أن بل العامل ل  يستجيب ىالذ الوحيد الدافع ليس ىاملاد احلافز أن مايو اكتشف-٩
 .زمالئ  بإنتاج مرتبط العامل إنتاج
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية

   مدخل البحث  -أ
 أو السياق ىف إجراءها أو هبا القيام ميكن اليت الدراسة يعرف أن  ىالكيف البحث

 حيللها مث الصور، أو الكلمات، أو البيانات، جبمع الباحث يقوم حيث الطبيعي، املوقف
 بلغة العملية وتصف املشاركون، يذكرها الىت املعاىن على الرتكيز مع استقرائية بطريقة
 ىالعلم البحث ملنهج املتميزة التقاليد على مستندة للفهم، حتقيق هو أو. ومعربة مقنعة
 معقدة صورة ببناء الباحث ويقوم. إنسانية أو اجتماعية مشكلة عن بالكشف تقوم اليت

 بإجراء يقوم مث املرشدين نظر وجهات في  يفصل تقريراً  ويضع الكلمات، وحيلل ومشولية
 خالل من ىالكيف البحث ماهية توضيح ميكن ولذلك. ىالطبيع املوقف ىف الدراسة
 وخيتلف هلا، واألعمق والفهم الظواهر وصف على تركز العلوم يف البحث منهجية توضيح

 النتيجة أو السبب عن الكشف وعلى التجريب على عادة يركز ىالذ ىالكم البحث عن
 مفتوح سؤال ىالكيف البحث ىف املطروح فالسؤال. العددية املعطيات على باالعتماد

 .1٨٩ والنتيجة  بالسبب اهتمام  من أكثر واملعىن بالعملية ويهتم النهاية
تمّيزة التقاليد على مستندة للفهم، حتقيق عمليةُ  أيضاً  وهو

ُ
 ىالعلم البحث ملنهج امل

 معقدة صورة ببناء الباحث ويقوم. إنسانية أو اجتماعية مشكلة عن الكشفب تقوم الىت
 بإجراء يقوم مث املرشدين نظر وجهات في  يفّصل تقريرا ويضع الكلمات، وحُيّللُ  ومشولية
  1٨٢.  ىالطبيع املوقف ىف الدراسة

( مكتىب) نظري حبث فهو النظرية األحباث حتت ىينطو  األحباث من النوع وهذا
 حقائق إىل الوصول من  الغرض يكون ىالذ ىالعلم النشاط إيل تشري الىت بحوثال ىوه

 فهم حتقيق وىف العلمية املعرفة منو ىف يسهم بذلك وهو حمققة، ونظريات علمية وقوانني
                                                            

 . 1٢م ،  ٨٦٦3رجب، إبراهيم عبد الرمحن . مناهج البحث يف العلوم االجتماعية. الرياض، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،  ( 127
 .   ٨٠م ، ص ٨٦٦٩ن، دار الشروق للنشر والتوزيع ، البلداوي، عبد احلميد. أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي. عما(  128
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 إىل والوصول املعرفة هلذه العلمية بالتطبيقات األهتمام عن النظر بصرف هلا وأعمق أمشل
 أساسياً  أعتماداً  ،يعتمد املرجوة النتائج اىل ايضاً  والوصول ثالبح تساؤالت ىعل األجابة

 البحث تساؤالت ىعل لألجابة الباحث يتخذها سوف الىت العلمية املنهجية علي
 أجراءات أختاذ علي  جيب الباحث فإن أهداف ، لتحقيق البحث نتائج إىل والدخول
 لألجابة للبحث املطلوبة املعلومات لنوع مناسبة تكون البيانات ىعل للحصول منهجية

 يستخدمها الىت األساليب من املنهجية فأن علي  أهداف ، وحتقيق البحث أسئلة ىعل
 البحث مبوضوع املتعلقة والثانوية األولية مصادرها من البيانات علي للحصول الباحث
 واألدوات السابقة األحباث من النوع هذا ىف املستخدمة البحث مناهج بيان كذلك
  .للبحث املطلوبة والتوصيات النتائج إىل للوصول وحتليلها البيانات جلمع املالئمة ةالعلمي

  البحث مناهج -ب
 وحدوده وامهية أهداف إىل انتقاالً  البحث مشكلة بتحديد البداية من الباحث قام

 مت ىالذ ىالنظر  اإلطار حتليل عرب النتائج إىل والتوصل وحتليلها البيانات مجع وطريقة ،
 دّقة، بكلّ  الدراسة من عليها احلصول مت الىت األولّية بالبيانات وربط  املشكلة عن  مجع

 والعقبات والصعوبات املشكالت من العديد املراحل تلك خالل الباحث يواج  حيث
 نفسية وعلى املعلومات دقة وعلى البحث إعداد طريقة على تؤثّر أن شأهنا من الىت

 حبث  ىف علي  االعتماد للباحث ميكن الىت ، واملراجع صادرامل ومنها قلة .وغريها الباحث
 املعلومات هذه اجياد وراء سعياً  طويالً  وجهداً  وقتاً  ىيقض الباحث ماجيعل وهذا رسالت  او

 مبوضوع  .  املرتبطة واملصادر
 يستخدم سوف الباحث فإن البحث هذا أهداف حتقق علمية دارسة إىل للوصول

 : التالية املناهج الباحث أستخدم.  الدراسة هذه ىف مهيتها أل نظراً  التالية املناهج
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 :االستنباطي المنهج -
 دراسة عند ، ىونفس ىعقل جهد أقصى ببذل الباحث هبا يقوم الىت الطريقة وهو
  1٨٨.  الواضحة باألدلة مدعمة تربوية مبادئ استخراج هبدف النصوص
 ضبط على يقوم ىالذ ىالتحليل ىاالستنباط املنهج هذا خالل من الباحث قام
 الرتبية علماء واجتهادات الصحابة وأقوال الشريفة واألحاديث القرآنية النصوص
 الواضحة باألدلة إسنادها مع فيها، املضمنة املعايري الستخالص حتليلها و املسلمني،
 .  البحث فصول خالل من الصاحلة ةالرتبوي والنظريات
 اآليات تتبع ىف ىاألستنباط املنهج ىعل راسةالد هذه ىف الباحث أعتمد وقد

 السنة من القيادة ىف الواردة األحاديث علي والتعرف باملوضوع، الصلة ذات القرآنية
 واتبعت وحتليلها، بدراستها الباحث قام مث العلماء، وأقوال وتفاسري آيات ومن النبوية
 ما نوعا حديثا يعترب ىالذ املوضوعي التفسري أسلوب البحث هذا ىف عامة بصفة

 سور يف املتفرقة النبوية واألحاديث القرآنية اآليات مجع عن عبارة هو املوضوعي والتفسري
. القرآنية املقاصد حسب وتفسريها حكماً  أو لفظاً  الواحد باملوضوع املتعلقة القرآن

 : التالية املنهجية اخلطوات الباحث اتبع ذلك ولتحقيق
 اللفظة فيها ترد الىت اآليات جيمع مث الكرمي، القرآن تكلما من لفظة الباحث تتبع -1

 حياول بتفسريها واإلحاطة اآليات مجع وبعد اللغوية، مادهتا من مشتقاهتا أو
 ألفا  ىف وبالنظر الكرمي، القرآن استعمال خالل من الكلمة دالالت استنباط
: مثل اجلامعية والرسائل الكتب فيها ألفت املتكررة الكلمات من كثرياً  جند القرآن

    13٦ .وغريها األمامة القيادة،
 تناولت الىت اآليات ويستخرج الكرمي، القرآن سور خالل من أيضاً  الباحث تتبع -٨

 املوضوع عناصر أستنباط الباحث حياول بتفسريها واإلحاطة مجعها وبعد املوضوع،
                                                            

      43-5٨هـ ، ص14٦٢ة ، دار الشروق ، جـدة ، الرتبويعبدالرمحن صاحل عبدااهلل ، حلمي حممد فودة ، املرشد يف كتابة البحوث (  129
 ٨3م ، ص ٨٦٦٦بريوت ،  -مباحث يف التفسري املوضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم ، دمشق ( 131
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 إلي ، مايذهب كل علي القرآنية باآليات ويستدل الكرمية، اآليات خالل من
 اضواء والقاء حلها وحماولة ومشاكلهم الناس بواقع ذلك ربط مع عن  ويتحدث

 131 . عليها قرآنية
 

 ومصادرها بياناتال -ت
 الىت البيانات ىه االساسية البيانات من تتكون البحث هذا ىف البيانات مصادر

 من مأخوذة يةاألول فاملصادر. األوىل املصادر من وتوضيحها واستنبطاها الباحث جيمعها
 من تأخذ الثانوية والبيانات. الشريفة النبوية واالحاديث التفاسري وكتب الكرمي القرآن
 املصادر .عادة جالتلما أو العلمية النشر ىف وتوضيحها واستنبطاها األخرى املراجع
 :  مصدريني من وتتكون الدراسة مبوضوع املتعلقة الكتب ىه البحث هذا ىف الثانوية

 :األولية البيانات مصادر -٢
 يف ىأساس بشكل الباحث عليها يعتمد سوف الىت املصادر ىوه األولية املصادر

 : ىاآلت يف واملتمثلة البحث مبوضوع اخلاصة البيانات استخراج
  التفسري كتب و الكرمي القرآن -
 مبوضوع املتعلقة العلمية والكتب الصحاح كتب خالل من الشريفة النبوية األحاديث -
  .  لبحثا

 :  الثانوية البيانات مصادر -١
 :  ىاآلت يف واملتمثلة ثانوي بشكل الباحث عليها أعتمد اليت املصادر وهي

  ىاالسالم التاريخ كتب -
  البحث مبوضوع املتعلقة اإلدارية العلمية املنهجية كتب -
 .البحث مبوضوع املتعلقة السابقة العلمية الدراسات -

                                                            
   ٨٩مرجع سابق ، ص  (131
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 اتالبيان جمع طريقة -ث
 والثانوية األولية املصادر ودراسة باألطالع تتعلق نظرية دراسة هي الدراسة أن مبا

 مبوضوع تتعلق اليت الكرمي القرآن من القرانية اآليات وأستخراج املطلوبة، البيانات جلمع
 كتب من التارخيية واآلحاديث العالقة، ذات الشريفة النبوية اآلحاديث وكذلك البحث،
 نصوصها وحتليل البحث، مبوضوع العالقة ذات واملقاالت واملراجع مياالسال التاريخ

 النتائج أفضل إىل التوصل يتم لكي البحث مبوضوع وربطها ومناقشتها وتفسريها
 . البحث أهداف لتحقيق والتوصيات

  البيانات تحليل طريقة -ج
 مبوضوع قتتعل اليت والثانوية األولية مصادرها من مجعها بعد البيانات حتليل مت
 وتفسريها بتحليلها للقيام ومجعها أستخراجها مث اليت البيانات هذه وحتليل ، البحث

 ومثال. الدراسة هذه من اهلدف حتقق اليت النتائج إيل ذلك بعد تقودنا اليت ، ومناقشتها
 تعترب اليت الشريفة، النبوية واآلحاديت القرانية اآليات نصوص حتليل يتم سوف ذلك

 صحيحة إجابات إيل للوصول البحث مبوضوع عالقتها وبيان للبيانات ساسياأل املصدر
 .  البحث أسئلة علي واضحة و

 

 : التالية اخلطوات وفق
 :ومفيدة مهمة معلومات إىل حتويلها ومث البيانات حتليل -1

 مت اليت األسئلة على اإلجابة يف تساعد اليت املعلومات استنتاج أجل من تتمّ 
 مجاعي بشكل وختطيطها تنفيذها يكون أن يفضل البيانات وهذه ،مسبقاً  حتديدها

 .دقيق حتليل على للحصول األراء لتنوع
 : نتائج إىل املعلومات وحتويل تفسري -٨

 حتليل خالل من حّددت اليت األمور أو احلقائق ربط عملية على تعتمد هنا
 اليت املعلومات نأ مراعات مع البيانات، حتليل من والغرض املؤشرات مع البيانات

 .طرحها مت اليت األسئلة على لإلجابة أدلة إىل تتحول ومجعت عليها احلصول مت
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 رابعالفصل ال
 وتحليلها بياناتال عرض

 يف ةالرتبوي القيادة على للتعرف وحتليلها البيانات عرض اىل الفصل هذا يهدف
 املصادر اىل بالرجوع يةنظر  دراسة خالل من أسرتاتيجيات التعليم بناء يف ودورها االسالم
 . علمية بنتائج للخروج دراسةال مبوضوع عالقة هلا الىت واملراجع

 وسماتها اإلسالم في ةالتربوي القيادة مفهوم:  االول المبحث
 الكريمن آفي القر القيادة  -أوال  

 القدوة بمعني القيادة  -٢
 أفعايل مجيع يف  واتبعت، ب  اقتديت إذا ب  تأسيت: ويقال،  األسوة مثل والقدوة

اُهمُ  اهللُ  ه د ى الَِّذين   أُول ِئك   : ﴿تعاىل قال، وأقوايل  الذين أولئك تعين، 13٨﴾اقْـت ِدهِ  ف ِبُهد 
 وقال الشرعية األحكام وتطبيق الرسالة وتبليغ التوحيـد يف بطريقهم فاقتدِ  اهلل هدى قبلوا
 وطريقتهم ومنهجهم منواهلم على سائرون يأ،  133﴾ُمْقت ُدون   آ ث ارِِهمْ  ع ل ى و ِإنَّا :﴿تعاىل

   134 . احلياة هذه يف
خنلص مما تقدم أن القدوة واألسوة شيء واحد يعين أن كل ما يتخذه اإلنسان 

وقد أستخدم القرآن الكرمي  ،مثااًل حيًا يف سائر أفعال  وأقوال  يعترب قدوة وأسوة يف حيات 
  . عدة نظائر

 يف هنج  على والسري، ب  االقتداء على أتباع  لحيم احلسنة القدوة ذو القائد
 ﴿: تعاىل قال يقودها اليت اجلماعة خدمة يف وتفاني  وصدق  نزاهت  ويف أخالق  مكارم

 يقول ،135 ﴾اآلخر واليوم اهلل يرجو كان ملن حسنة أسوة اهلل رسول يف لكم كان لقد

                                                            
 ٨٦سورة األنعام ، اآلية (  132
   ٨3سورة الزخرف ، اآلية  (133
 . ٩٩، وانظر : تفسـري مفردات القرآن الكرمي ، ص 1٦٨، ص 14، جزء ٩انظر : تفسري القرطيب ، جملد(  134

 ٨1سورة األحزاب ، اآلية (  135



111 
 

  
 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول اتقينا الوطيس محي إذا كنا املعارك يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب شجاعة عن الصحابة
 .األخالق مكارم مجيع ويف الصرب ويف الكرم ويف الشجاعة يف هلم القدوة فهو

 يتعلمون مما أكثر وسلوك  سريت  من يتعلمون لطالب  قدوة فهو الرتبوي القائد أما
 أخالق  أو مبروءت  خيل ما فعل وإذا، هلم األعلى املثل أن  على إلي  وينظرون، لسان  من

 تربية على األمني وهو ال كيف قائمة، بعدها عندهم ل  تقم ومل، عيوهنم من سقط
 يف للمعلمني قدوة الرتبوي واملشرف املدير وكذا ،نفوسهم يف الفضيلة وغرس األجيال
 وإذا والتعليم الرتبية أهداف حتقيق على وحرص  العمل مصلحة على وحفاظ  انضباط 
 .أوىل و أسهل قيادهتم يتوىل فيمن فقدها كان احلسنة القدوة في  فقدت

  13٠اإلمامة : القيادة بمعني -١
( مرة وهو نفس عدد ائمة أهل 1٨أن كلمة اإلمامة وردت يف القرآن الكرمي )

، مث اإلمام علي كرم اهلل وجه  علي  السالم، ملسو هيلع هللا ىلصالبيت عليهم السالم من النيب العظيم 
 رضي اهلل عنهمسني التسعة مث سيدا شباب أهل اجلنة احلسن و احلسني مث وأوالد احل

 وردت اإلمامة يف القرآن الكرمي علي لفظتني : و أمجعني املعرتف هبم لدي املسلمني 
اِعُلك  لِلنَّاِس ِإم اماً ﴾ األويل: )إماما(: ومنها قول  تعاىل     13٩ .:﴿ ق ال  ِإيني ج 

   13٢و املقصود باإلمامة هنا أحد معنيني : 
 وة والرسالة ، فهما أكمل أنواع اإلمامة . إمامة الدين من النب -1
 إمامة القدوة للصاحلني يف أصول الدين، ومكارم األخالق .  -٨

ُنَّ ع ل ى الثانية :)أئمة (: وردت يف غري موضع، نذكر منها قول  تعاىل : ﴿ و نُرِيُد أ ْن من 
     13٨ .ع ل ُهْم اْلو ارِِثني  ﴾ الَِّذين  اْسُتْضِعُفوا يف األ ْرِض و جن ْع ل ُهْم أ ِئمًَّة و جن ْ 

                                                            
   ٨4، السجدة: 41، القصص: ٩3، األنبياء: 1٨(، و)أئمة( يف: )التوبة: ٩4فرقان: ، ال1٨4وردت كلمة ) إماما( يف: ) البقرة:  ( 136
 1٨4سورة البقرة ، اآلية ،   ( 137
)،موسوعة الصحيح املسبور  ٨٦٨:1(، التفسري الوسيط: للشيخ حممد سيد طنطاوي: )3٦3:1انظر: التفسري املنري: د.ً وهبة الزحيلي: ) (138

 ( .   ٨٨٨:1د. حكمت بن بشري بن ياسني: )من التفسري باملأثور: أ. 
 5 , اآلية , القصص سورة(  139
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اخلري مقتدي هبم يف الدين والدنيا،  فاألئمة: قادة ميلكون األرض والسلطان، دعاة إىل
يقودون أمة حرة مالكة أمر نفسها بشريعة عادلة وبقوة تدفع هبا أعداءها، وحبضارة كاملة 

    14٦.اهلناء تفوق حضارة جريهتا، حبيث تصري قدوة لألمم يف شؤون الكمال وطلب
إمامة اخلري والعدل والرشاد، ويف املقابل ورد  ىدلت الشواهد القرآنية السابقة عل
أمراء السوء، وقادة الفساد، ورؤساء الصد عن  ىلفظ األئمة يف القرآن الكرمي للداللة عل

ثُوا و ِإنْ : ﴿ تعاىل قال الباطل، ودعاة وجل عز اهللسبيل   ع ْهِدِهمْ  دِ بـ عْ  ِمنْ  أ مْي انـ ُهمْ  ن ك 
ُمْ  أ مْي ان   ال ِإنَـُّهمْ  اْلُكْفرِ  أ ِئمَّة   فـ ق اتُِلوا ِديِنُكمْ  يف  و ط ع ُنوا     141.﴾ ي نتـ ُهون   ل ع لَُّهمْ  هل 

 مجيع يف هبا الرعية واقتداء وإمامتهم، الناس، تقدم: تعين اإلمامة أن: ونستخلص
 .والفساد الشر أو والصالح، اخلري بجان يف ذلك كان سواء والدنيوية، الدينية، أحواهلا

 شئةالنا جيالاال إعداد يف احلسنة القدوة ميثل الرتبوي والقائد القيادة، تعين اإلمامة
 قدوة يكون أن الرتبوي القائد على لذا ،لالعمسلوك  في النبوة ىهد ىـعل تسرياليت 

 سلوكفإن  الذو سني،والمرؤو لنشئا على ذلك ينعكس حىت داهتمقيا يتوىل ملن حسنة
 يسلك أن  ـل جيوز وال سي ؤومر مامأ رزاباو ظاملحو يكون ما اكثريً  بويالتر ئدالقا

 أن لرتبويا ئدالقا على لذا يسلكوه، أن مرؤوسي  يطالب الذى للسلوك اقًضمنا سلوكاً 
 لقا ذلك وفي سي ،لمرؤو حسنة سوةأ كان دـفق دت ،قيا في ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولر حذو حيذو
ن ة   ُأْسو ة   اللَّ ِ  ر ُسولِ  يف  ل ُكمْ  ك ان   ل ق دْ  ﴿: تعايل اهلل  اآْلِخر   و اْليـ ْوم   اللَّ    يـ ْرُجو ك ان   ِلم نْ  ح س 

ِثريًا اللَّ    و ذ ك ر      14٨ .﴾ ك 
 

 
 

                                                            
(، حترير املعىن السديد وتنوير العقل ٩5:15انظر: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيـم والسبع املثاين: حملمود األلوسي أيب الفضل: )(  141

(، تفسري املنتخب: جلنة من علماء ٩1:٨٦: حملمد الطاهر بن عاشور التونسي: )اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد، املشهور بالتحرير والتنوير
 1( ٩:٨األزهر: )

 1٨سورة التوبة ، اآلية ، (  141
  ٨1سورة األحزاب ، اآلية (  142
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   :وآلية ال القيادة بمعني -٣
ا ي ا﴿ :تعاىل اهلل قالالوالية،  القيادة مبعىن  و أ ِطيُعوا اللَّ    أ ِطيُعوا آ م ُنوا الَِّذين   أ يُـّه 

 والسالطني األئمة هم: االمر أوىل ،144الشوكاين يذكر ،143﴾ ِمْنُكمْ  اأْل ْمرِ  و أُويل  الرَُّسول  
 أنفرد الكرمي القرآن أن ويذكر ، طاغوتية والية ال شرعية والية ل  كانت من وكل والقضاه
 وبني بين و  ونفس  الشخص بني العالقات أصول أوضح و والدنيا الدين شئون بتنظيم

 . واملعامالت النظم وكذلك الناس من غريه
 الوج  على احلياة تسري ال وبدوهنا اإلسالمية اإلدارة يف االنضباط أساس الطاعة

 درجة كانت مهما اخلالق معصية ىف ملخلوق طاعة ال إذ باملعروف مقيدة لكنها املطلوب
 . املخلوق هذا علو

 يطيع فالطالب األمر ويل إىل الطالب نم الطاعة تتسلسل ةالرتبوي اإلدارة ىفف
 أن إىل الوزير يطيع بدوره الذي الرتبية مدير يطيع واملدير مديره يطيع واألستاذ أستاذه
: اخلضر مع موسى عن تعاىل قال، الشريفني احلرمني خادم األمر ويل إىل الطاعة تنتهي

     145.﴾ أمراً  لك أعصي وال صابراً  اهلل شاء إن ستجدين قال ﴿
 

  14٠ : فةخالالقيادة بمعني ال -١
 علي الكافة محل:" اخلالفة،  مرة( 1٨) القرآن يف ومشتقاهتا اخلليفة كلمة ذكرت

 الدنيا أحوال إذ إليها، الراجعة والدنيوية األخروية، مصاحلهم يف ىالشرع النظر مقتضي
 يف الشرع فةخال احلقيقة يف فهي اآلخرة، مبصاحل اعتبارها إيل الشارع عند كلها ترجع

 14٩.  ب  الدنيا وسياسة الدين، حراسة

                                                            
 5٢سورة النساء ، اآلية (  143
  4٢1/ 1تفسري الشوكاين ، (  144
  ٠٨سورة الكهف ، اآلية (  145
   (.. ٠٨، النمل: 55، النور: 14، يونس:   ٠٨،٩4لفاء ومشتقاهتا يف: )األعراف: وردت كلمة اخل ( 146
 .1٩٨مقدمة ابن خلدون: لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون:  ( 147
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ِليف ةً  ج ع ْلن اك   ِإنَّا د اُوودُ  ي ا: ﴿تعاىل قال:  اخلالفةالقيادة مبعين   بـ نْي   ف اْحُكمْ  اأْل ْرضِ  يف  خ 
، فيها وملكناك األرض يف استخلفناك إنا داود ياتفسري السعدي،  ،14٢﴾ بِاحلْ قي  النَّاسِ 

    .  األحكام يف اهلوى تتبع وال، واإلنصاف بالعدل سالنا بني فاحكم
 عام بوج  ملسلما مسات من ساسيةأ مسة العدل يعتربالرتبوي القائد أن يعين اخلالفة

 موراأل في ينظر ىلقاضكا ملدرسةا يـف بويالتر القائد ألن خاص، بوج  بويالتر لقائدوا
 حدأ على باحلكم يتعجل وأال حق ، حق ذي كل ىيعطو المشكالت يعاجلو حبكمة

 لنظروا ذلك من كدالتأ علي  بل يعجب ،ال كالماً  عن  مسع ن أ لمجرد املنيوالع ساتذةاأل
 "جوانب  مجيع من مراأل في

 إشاعة ميكن حىت العاملني مع العدل مبدأ حتقيق الرتبوي القائد واجبات من إن
 احلسد اهرظو  فتختفي املتماسكة، الواحدة األسرة روح وخلق النفوس يف الطمأنينة
 سوف املدرسة أعباء فإن ذلك حتقيق من املدرسة مدير متكن ما ومىت.  بينهم والبغض

 العاملني بني عادل بشكل توزيعها على حرص طاملا جيدة وبصورة بسهولة إجنازها ميكن
 العاملني بني العمل أنشطة فيوزع ظلمهم أو اضطهادهم وعدم قدراهتم ذلك يف مراعياً 

 بني مييز العادل املدير. الصحية وظروفهم العملية وقدراهتم الفردية روقهمف مراعياً  بالعدل
 باهتمام شعر طاملا الكفء املعلم مستوى رفع استمرار وبالتايل ذلك وغري الكفء املعلم
 إعطاء العدل فمن. مستواه يرتفع حىت بيده يأخذ من جيد اجملد غري املعلم أن كما املدبر
 مساوات  العدل غري من فإن  التميز على والقادر املثابر تهداجمل فاملعلم حق ، حق ىذ كل

 . باملدرسة املكرتث غري املقصر باملعلم
 
 
   

                                                            
 ٨٠سورة ص، اآلية (  148
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 األحاديث النبوية القيادة في  -ثانيا  
يف  القيادة واقع على تدل أو تثبت اليت الشريفة النبوية األحاديثب يتعلق فيما أما
 :اآليت منها نبني أن ميكن أيضا احلصر ال املثال سبيل على وصفات كأمهية اإلسالم

 : اجلماعة اختيار -1
 الصَّالة علي  اهلل ر سول لق ولِ  القيادة؛ ضرورةِ  على النبوية األحاديثُ  وتؤكد

 أمَّروا إالَّ  األرض من بفالة يكونوا أن لثالثة حيل ال: ))ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال :والسَّالم
 عليهم فليؤمروا سفر، يف الثةث خرج إذا):)أيًضا ،وقول 14٨((أحدهم عليهم

 15٦.((أحدهم
تار اليت هي اجلماعة   أنَّ  السابقني احلديثني من ويتضح ا ؛الرتبوي القائد خت   ِلم 

 بالقوة، القيادة وفرض التسلط عن بعيًدا للقيادة، تؤهيل  وصفات قدرات من ب  يتمتع
 يقود ها أنْ  يف القائد هذا ُقدرةِ ب واقتناعها اجلماعة رضا نتيجة   تأيت اليت هي احلقة فالقيادةُ 

 .املرُجوَّة أهدافها وحتقيق األمان، بـ ري  إىل
 نـم كثري عدد على وتشتمل األجيال تربية تتبىن اليت(( املدرسة)) فإن هنا من
 يدير قائدا تتطلب اليت االجتماعات تلك أنواع أحد تعد والعاملني واملعلمني الطالب
 . التعليمية يةالتربو أهدافها حتقيق حنو هبا ويأخذ أمورها

 : املسؤولية -٨
 شاملة هي وإمنا وحده القائد على قاصرة ليست اإلسالمية القيادة يف املسؤولية

 مجيع على حماسب اإلنسان أن مبدأ من تنطلق وهي واملرؤوس والرئيس واجملتمع للفرد
: والسالم الصالة علي  النيب وقال(  رهينة كسبت مبا نفس كل: )تعاىل قال تصرفات 

 الغري جتاه املسؤولية هبا يلحق أن وميكن. 151((رعيت  عن مسؤول وكلكم راع   كلكم))
                                                            

  (٨/  1٩٩مسند اإلمام أمحد ) (149
 ( .٨٠٦٢حديث رقم )، القوم يسافرون يؤمرون أحدهميف باب : ، داود: كتاب اجلهاديب أسنن ( 151
 ٨٨٩٢، ح  ٢4٢/  ٨رواه الرتمذي ، (  151
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 منكراً  منكم رأى من: )ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال املنكر عن والنهي باملعروف األمر مسؤولية وهي
( اإلميان أضعف وذلك فبقلب  يستطع مل فإن فبلسان ، يستطع مل فإن بيده، فليغريه
 كربت القائد سلطة كربت فكلما وثيقاً  ارتباطاً  املسؤوليةب اإلسالم يف قيادةال وترتبط

  .مسؤولية من مامحل قدر كل املرؤوسني حماسبة يف القائد ينطلق املبدأ هذا ومن مسؤوليت 
 امللقاة الكبرية املسؤوليات من أفكاره وتنقية وتوجيه  الطالب تعليم اعتبار وميكن

 ومشرفني إداريني من والتعليم بالرتبية قةعال ل  من وكل املدارس ومديري املعلمني على
 .واآلخرة الدنيا يف فيها التفريط على اإلنسان حياسب عظيمة أمانة وهي تربويني

 

  بالرعية الرفق -3 
 اجلانب هذا يطغي أال علي العمل يف النفسي اجلانب مراعاة ب  نقصد الرفق إن

 ويف هبم باملرؤوسني رفيقاً رتبويال القائد يكون أن يتطلب مواقف فهناك العمل مصلحة علي
 وهذا هبا وصارماً  حازماً  يكون أنالرتبوي القائد علي جيب مواقف أيضاً  اآلخر اجلانب

 اليت الرتبية أساليب اصحاب  مع استخدم أن  حيث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول شخصية يف يتمثل كان
 الرسول شخصية يف متثل ملا اإلسالمي الدين واعتناق اإلسالمية الدعوة انتشار إيل أدت
 غ ِليظ   ف ظًّا ُكْنت   و ل وْ : ﴿وتعاىل سبحان  اهلل قال حيث واحلب والتواضع الرفق ملسو هيلع هللا ىلص

نـْف ضُّوا اْلق ْلبِ   و يل   م ن اللهم:")) ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دعاء ذلك أكد وقد ،15٨﴾ ح ْوِلك   ِمنْ  ال 
 هبم فرفق شيًئا، أميت أمر من و يل   ومن علي ، فاشقق عليهم فش قَّ  شيًئا، أميت أمر من

 علي ويعطي الرفق، حيب رفيق اهلل إن: )) أيضا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وقال ،153((ب  فارفق
  154.((" سواه علي يعطي ال وما ، العنف علي يعطي ال ما الرفق

 

                                                            
 15٨سورة آل عمران ، االية  ( 152
يروت ، التراثإحياء دار ، فؤاد عبد الباقيصحيح مسلم ، حتقيق : حممد الحجاج القشيري :  بوحتسني مسلم  بن أالنيسابوري ، (  153

 ٩: ص ٠، ج 1٨٩5
 14٨م ، ص  ٨٦٦1عمان. ، دار الفرقان ،النبي المربي، أحمد مسر ،األ(  154
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  املعروف يف الطاعة -4
 الوج  على احلياة تسري ال وبدوهنا ةالرتبوي القيادة يف االنضباط أساس الطاعة

 درجة كانت مهما اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال إذ باملعروف مقيدة لكنها املطلوب
 . املخلوق هذا علو

 قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول  وطاعة بطاعت  وتعاىل تبارك احلق ربطها فقد الطاعة ألمهية و
ا ي ا)تعاىل  155( .ِمْنُكمْ  اأْل ْمرِ  و أُويل  الرَُّسول   و أ ِطيُعوا اللَّ    أ ِطيُعوا آ م ُنوا الَِّذين   أ يُـّه 
 فقد عصاين ومن،  اهلل أطاع فقد أطاعين من: ))ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال هريرة أيب عن

    15٠. ((عصاين فقد اإلمام عصى ومن،  أطاعين فقد اإلمام أطاع ومن،  اهلل عصى
 يطيع فالطالب األمر ويل إىل الطالب من الطاعة تتسلسل ةالرتبوي اإلدارة ففي

 أن إىل الوزير يطيع بدوره الذي الرتبية مدير يطيع ديروامل مديره يطيع واألستاذ أستاذه
 شاء إن ستجدين قال: )) اخلضر مع موسى عن تعاىل قال، األمر ويل إىل الطاعة تنتهي

  15٩(( .أمراً  لك أعصي وال صابراً  اهلل
 

 باخلري التناصح -5
 الرسول قال ذلك كل ثواب مجيعاً  هلم واإلصالح املنافع حتقيق يف ذلك ويكون

 منبعاً  يكون أن الرتبوي القائد علي15٢ (( فاعل  أجر مثل  فل  خري علي دل من)) ملسو هيلع هللا ىلص
 يف جهده قصاري يبذل أن وعلي  املرؤوسني اخلري بذرة يزرع من هو فيكون معطاء للخري
 أمري من ما))  الرسول قول يف ذلك ويتمثل ، للمرؤوسني والصالح واالرشاد اخلري حتقيق
   15٨(( . اجلنة معهم يدخل مل إال هلم وينصح هلم جيهد ال مث ، املسلمني أمور يلي

                                                            
  5٨سورة النساء ، اآلية (  155
 1٨31) ومسلم (  ٨٢1٨رواه البخاري ( (  156
 ٠٨سورة الكهف ، اآلية (  157

 13٨، ص ٨٦1م  1٨34الرتمذي : سنن الرتمذي ، بشرح اإلمام بن العريب املالكي ، مطبعة الصاوي ، القاهرة ، (  158
    3٩4ص  1م ، ج 1٨٩٨ بريوت ،، يـراث العربـاء التـدار إحي،  صحيح مسلمح النووي على شرف : بن شر حيي، النووي(  159
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   الغربي الفكر في ةالتربوي القيادة مفهوم -ثالثا   
 علم عامة بصفة وهي التعليمية، اإلدارة اجناز يف كربى أمهية ةالرتبوي القيادة متثل  
 خربة يف يتجلى نالف أن حني يف املتنوعة املعرفة ومصادر الدراسات يف يتوفر فالعلم وفن،

 مفهوم فالقيادة ولذلك التطبيقي، امليدان يف العلمي اجلانب من استفادت  ومدى القائد،
 .الرتبوي النشاط حمورها يكون اليت ةالرتبوي القيادة عكس واسع

 أهنا على إليها النظر ميكن هنا ومن القيادة، أشكال من شكل هي وبذلك  
 القوى قيادة"  أهنا على تعريفها وميكن سلوكية، ةوعملي شخصية، ومسة اجتماعية، وظيفة
 حتقق مؤثرة بطريقة أفرادها بني االجتماعي التفاعل وحتسني ة،الرتبوي العملية يف العاملة

 اجلماعة بناء على... احملافظة مع ممكن، حد أقصى إىل أدائهم مستوى ورفع تعاوهنم،
 ". ومتاسكها

 يلي وفيما خمتلف، بأوج  املعاصر يبالغر  الفكر أصحاب قبل من القيادة عرفت
 املختلفة اجلهود خالهلا من القائد يبذل اجتماعية عملية القيادة :تناوهلا مت ما بعض

 . املنظمة أهداف إىل للوصول املرؤوسني مع طوعي بشكل املشاركة على للحصول
 سلوك يف التأثري علي – املدير – اإلداري القائد قدرة هي"  ةالرتبوي القيادة عرف -

 ثقتهم كسب و وحتفيزهم ،(  والتالميذ املعلمني ، اإلداريني)  مرءوسي  واجتاهات
   1٠٦ " املدرسة أهداف حتقيق حنو

 أو تربوية أهداف اجناز على تساعد فعالية عن عبارة بأهنا:  ةالرتبوي القيادة تعرف كما -
 اجملموعة يف عضو أي أو الرمسي القائد قبل من ممارستها وميكن اجنازها، يف التعجيل

"1٠1     
 أو األفراد فيها يؤثر اليت الطريقة هي القيادة أن" نيول. أ كالرنس" يرى بينما -

  .  املنظمة أو اجلماعة أهداف وحتقيق وضع يف قصد عن اجلماعات
                                                            

 .٢٨م ،  ص ٨٦٦٦بريوت : دار النهضة العربية ،  1البعد التخطيطي والتنظيمي املعاصر ، ط  –عبد الصمد األغربي .اإلدارة املدرسية (  161

 1٨م ، ص 1٨٨٩عمان. ، الويجمددار سالم  ، في اإلبوية دة الترالقياإبراهيم ، مفيدة  حممد ،  ( 161
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 هو للقيادة اجلوهري املعىن يتضمن تعريف أفضل أن نظري وجهة من يبدو أن  إال
 بيئت ، وبني ما شخص بني العالقة من نوع"  أهنا على القيادة ىلإ ينظر الذي التعريف
 اآلخرين اجلماعة أفراد على والسيطرة التوجي  قوة وبصريت  ومشاعره إلرادت  تكون حيث

  1٠٨ " وحتقيق  مشرتك هدف وراء السعي يف
 لالتفاع ذلك هي ، ةالرتبوي القيادة بأن القول ميكننا ، السابقة التعاريف خالل من 
 - املدرسني - العمال)  املدرسية واجلماعة املدرسة مدير بنيالرتبويو  االجتماعي النفسي
 القرارات واختاذ ، وتوجي  واتصال التأثري عمليات من التفاعل هذا يتضمن  وما ،(التالميذ

 . ةالرتبوي األهداف حتقيق لغرض ، املشكالت وحل
 :عملية تعترب ةرتبويال القيادة أن نستنتج أيضا، سبق ما على وبناء

 تفاعل أجتماعي تربوي بني املدير واجلماعات املدرسية . 
 تأثري ميارس  القائد علي األعضاء الذين يشرف عليهم .

 جمموعة من السمات واخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف القائد .
 عملية تفجري طاقات ومواهب األفراد يف املدرسة . 

 املدرسة ) اجملتمع ( عملية تتأثر بالظروف احمليطة ب
   ة .  الرتبويعملية تسعي إيل حتقيق األهداف 

 يف التأثري تعين املعاصر الغريب الفكر يف القيادة هي كما اإلسالم يف فالقيادة إذن 
 احلكيم كتاب  يف اهلل أنزل مبا الرعية بني واحلكم والدنيوية الدينية الرسالة لبلوغ اآلخرين

 ال   و ر بيك   ف ال  ﴿: تعاىل قول  يف واضحاً  اهلل أمر كان فقد ولذلك الكرمي، نبي  وسنة
ا حُي كيُموك   ح ىتَّ  يـُْؤِمُنون   نـ ُهمْ  ش ج ر   ِفيم  ُدوا ال   مُثَّ  بـ يـْ  ق ض ْيت   ممَّا ح ر ًجا أ نـُْفِسِهمْ  يف  جيِ 
   1٠3 .﴾ت ْسِليًما و ُيس ليُموا

                                                            
 ٨4م ، ص 1٨٨٨ملعرفة اجلامعية ، : دار اسكندريةاإل ،مبادئ  و صول  أ – جتماعياال لنفسا علماريددو لفتاحا عبد(  162
 ٠5سورة النساء ، اآلية (  163
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 على الوضعية والنظرة للقيادة يةاالسالم النظرة بين االختالف أوجه يبين (٢)جدول
 1٠4:التالي النحو

 للقيادة الوضعية النظرة للقيادة اإلسالمية النظرة
 من مبادئ  يستمد إمياين القيادة منطلق -1

 السلف وسرية املظهرة والسنة الكرمي القرآن
 .  الصاحل

 أهنا التأثري عملية إيل القيادة تنظر -٨
 مع يتفق صائب برأي للخروج ضرورية
 .  اإلسالم تعاليم

 قول ضابط  إمياين التعريف منطلق -3
ْمُتمْ  و ِإذ ا)) وتعاىل تبارك احلق  بـ نْي   ح ك 
 5٢ النساء(( بِاْلع ْدلِ  حت ُْكُموا أ نْ  النَّاسِ 

 والغاية وسيلة يعد األهداف حتقيق -4
 .  اهلل شرع موافقة

 علي القائمة هي احلقيقية القيادة -5
 اآلمن وحتقيق االرض رةعما مث اهلل عبادة

 .  والعدل
 والدين الدنيا مطالب بني توازن القيادة -٠
ا و ابـْت غِ : )) تعاىل قال ، ار   اللَّ ُ  آ ت اك   ِفيم   الدَّ

نـْي ا ِمن   ن ِصيب ك   تـ ْنس   و ال   اآْل ِخر ة   (( الدُّ
 ٩٩ القصص

 للجماعة املشرتك اهلدف ، القيادة منطلق
 . حبث مادي وهو

 هتتم فال ، القيادة لب تعد ثريالتأ عملية
 املمارسات علي تركز ألهنا اإلمياين باملرجع
   البشرية
 املصلحة علي قائم نفعي التعريف منطلق
 .  لغريها حتر دون العاجلة
 . املرجوة الغاية هو األهداف حتقيق
 عائد أكرب حتقق اليت هي الناجحة القيادة
 .      مادي
 دون املادي باجلانب إال الهتتم القيادة
 . أخروية سعادة حتقيق إيل النظر

  

                                                            
 15ه ، ص 141٠دي تطبيقها يف اإلدارة املدرسية ، رسالة ماجستري ) أمناط القيادة الواردة يف القرآن الكرمي وم(  164
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 ة في االسالمالتربويسمات القيادة  -رابعا  
أن أي إدارة البد وان تعكس فكرًا معينا ، مبعين اهنا تتمثل  وتقيم دعائمها علي ، 
وهذا الفكر املعني يكون نتاج عدة امور منها، الدين الذي تدين ب ، والفلسفة 

علي علي هذا للدين، والثقافة اليت متيز اجملتمع الذي تنتمي الي   االجتماعية اليت تقوم
فالبد  ،هذه اإلدارة ، وأمور عديدة اخري . والقيادة اإلسالمية تتوج اإلدارة االسالمية 

من أهنا هي ايضًا تعكس روح اإلسالم ومبادئ  ومفاهيم  يف صورة واقعية ، فاإلسالم 
 صل باإلنسان ايل املثالية يف كل شئ.دين مثايل واقعي حياول دائماً ان ي

 ملسو هيلع هللا ىلصوهو هبذا ال يكون صعب املنال بل سهل التطبيق يف ارض الواقع والرسول 
متثل االسالم فكرًا وسلوكًا فكان قرآنا يتحرك علي وج  األرض وكان علي  الصالة 
والسالم يتحلي بصفات هي يف جمموعها ، فكان بذلك أعظم قائد عسكري وتربوي 

اين..عرفت  البشرية، وكان كذلك شأن الصحابة رضوان اهلل عليهم، وهم واداري إنس
وخترجوا من مدرست  فكان دأهبم دأب استاذهم  ملسو هيلع هللا ىلصالذين تربوا علي يدي الرسول 

وأشرفهم، اال  ومعلمهم الكبري ورغم الفرق بينهم وبني أعظم خلق اهلل سبحان  وتعاىل
لآلمة اإلسالمية والبشرية ائدة ق  فكانوا أهنم أيضا مثلوا القرآن واالسالم وحتلوا بصفات

  1٠5وكأعظم قادة عسكرياً وتربوياً وادارياً .
ات متثال جيدًا اال بعد ان مير مبراحل هي يف سموال يصل القائد ايل متثل هذه ال

جمموعها، عبارة عن الرتبية اليت يتعرض هلا تلك الرتبية اليت تعكس اإلسالم ومفهوم  
مل خيلقوا قادة بالفطرة ولكنها الرتبية اليت تتلمذوا فيها ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل فصحابة رس ،ونظريت 

علي يد حممد علي  افضل الصالة والسالم وهذا يعين شحذ اليهم كلها والطاقات 
والوسائل واالمكانيات خاصة يف اطار الرتبية والتعليم للوصول ايل هدف واحد هو 

كاً فيكون قائد لنفس  أوال مث لغريه مبا الوصول باإلنسان ايل ان يتمثل اإلسالم روحا وسلو 
املناهج واألهداف وكل ما يرضي اهلل عز وجل وفق اطار الرتبية والتعليم البد ان تكون 

                                                            
 1٦م ، ص  1٨٩٢ه / 13٨٢،  3حممد اجملذوب ، مشاهد من حياة الصديق ، دار االعتصام ، القاهرة ، ط  ( 165
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يوضع لرتبية وتعليم اإلنسان متمشيًا مع اإلسالم حبيث ينبع ويصب في  مع عدم غض 
كن يتم تطويعها النظر عن كل جديد يف عامل اليوم فحضارة اإلنسان انسان ال هتمل ول

وغريهم  و املهندس املسلم واملعلم املسلم لالسالم ومتطلبات  فيتخرج لنا الطبيب املسلم
 أسوة حسنة .  ملسو هيلع هللا ىلصوكل منهم قائد تربوي مسلم بطبع  عمل  ولنا يف رسول اهلل 

 :، ميكن تقسيمها ايل أربعة مسات وهيالرتبويوالسمات اليت جيب ان يتحلي هبا القائد 
    
   ولها وعالقته بصلته بربه :   التربويمات التي يجب ان يتحلي بها القائد الس  -أ
 عالقة قوية باهلل :  -1

مبعين أن خيلص يف أداء عمل  علي الوج  الذي يرضي اهلل عزوجل فتكون تقوي اهلل 
( الرتبوي)أي القائد مالزمة ل ، ووجه  قولنا تعامل  مع اهلل اننا نقصد أن  وخشيت  

قراره قلب  دائما ويف كل حلظة أن هناك من يراقب  وحيصي علي  أعمال  ، فال  يستشعر يف
يف عمل  وال يهمل اما ان هو أراد ارضاء الشر علي  ينافق وال يقبل رشوة وال يتهاون

حساب ارضاء رب ، فإن  سيقبل الرشوة وسيتهاون وسيحايب ايل غري ذلك من صغائر 
امر يهم ان يقوم ب  جيب ان تنبثق من مفهوم االمور وسفاسفها، فنظرة القائد لكل 

 عميق يتمثل يف رضاء اهلل وأن يسأل نفس  باستمرار هل يرضي اهلل ما أقوم ب  . 
فيما يقوم ب  اإلنسان ابتغاء وج  سبحان  وتعايل البد  فرضاء اهلل سبحان  وتعاىل

 وان  سيعود بالنفع والفائدة للبشر وملن هم يف دائرة عمل القائد . 
يف املؤسسة التعليمية ابتداء من الوزير االعلي ايل املدير يف املدرسة  الرتبويلقائد ا

ايل املعلم الفصل، ان اتصف هبذه الصفة فإن  سيؤدي ايل أن يكون قدوة حسنة تؤثر 
علي من حتت يده، وعلي اتباع ، فيحسنون اداء اعماهلم ويسعي كل فرد منهم ايل أن 

ئدهم من مسات أو صفات وعلي رأسها خشية اهلل ومراقبت  يتمثل ولو جزءًا مما يف قا
وحصل  كل هذا العمل اجلاد املثمر العائد علي االمة باخلري، مث أن هذا القائد ال جيب 
علي  ان يتمثل فقط هذه الصفة ويتوقف عندما بل علي  أن حبث عليها ويعمل علي 
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من أي قائد تربوي آخر بتمثل  نشرها بني اتباع  واعوان  ، فاملعلم كقائد تربوي اويل 
وعكس  هذه السمة ، فيكون قدوة حسنة يف خمافت  اهلل للنشئ عماد املستقبل ورجال 
االمة ، والتعامل مع اهلل يعين يف احد معاني  التحلي باإلخالق القرآنية ، فقد قال تعايل 

 يف كتاب  العزيز: 
 الدليل :

 و اْليـ ْوم   اللَّ    يـ ْرُجو ك ان   ِلم نْ  ح س ن ة   ُأْسو ة   اللَّ ِ  ولِ ر سُ  يف  ل ُكمْ  ك ان   ل ق دْ ﴿:  قال تعاىل
ِثريًا اللَّ    و ذ ك ر   اآْل ِخر      1٠٠. ﴾ ك 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول1٠٩ "التأسي يف كبري أصل الكرمية اآلية هذه يف كثري أبنتفسري 
 صربه يف زاب،األح يوم ملسو هيلع هللا ىلص بالنيب بالتأسي الناس أمر وهلذا وأحوال ، وأفعال  أقوال  يف

 دائما علي  وسالم  اهلل صلوات علي  رب ، من الفرج وانتظاره وجماهدت  ومرابطت  ومصابرت 
يوم  أمرهم يف واضطربوا وتزلزلوا وتضجروا تقلقوا للذين تعايل قال وهلذا الدين، يوم إيل

 وتأسيتم ب  أقتديتم هال: أي﴾  ح س ن ة   ُأْسو ة   اللَّ ِ  ر ُسولِ  يف  ل ُكمْ  ك ان   ل ق دْ :﴿األحزاب
ِثريًا اللَّ    و ذ ك ر   اآْلِخر   و اْليـ ْوم   اللَّ    يـ ْرُجو ك ان   ليم ن: ﴿قال وهلذا بشمائل   ﴾.ك 

وثبت يف صحيح مسلم من حديث قتاده عن زراره بن أويف عن سعد بن هشام 
 ملسو هيلع هللا ىلصفقلت اخربين عن خلق رسول اهلل  قال سألت عائشة ام املؤمنني رضي اهلل عنها

 ن ﴿ :، وقال تعايل1٠٢الت : أما تقرأ القرآن، قلت بلي فقالت كان خلق  القرآن فق
ُْنون   غ يـْر   أل  ْجرًا ل ك   و ِإنَّ  * مب ْجُنون   ر بيك   بِِنْعم ةِ  أ ْنت   م ا * ي ْسطُُرون   و م ا و اْلق ل مِ   و ِإنَّك   * مم 
هو اإلسالم وقال عطي : لعلي يعين وانك لعلي دين عظيم و  ،1٠٨ ﴾ ع ِظيم   ُخُلق   ل ع لى

                                                            
 ٨1سورة األحزاب ، اآلية  ( 166
 (4٢3/ 3تفسري ابن كثري يف القرآن العظيم ، ) ( 167
كثري ) حتقيق مصطفي عبدالواحد ( ، مشائل الرسول ودالئل نبوت  وفضائل  وخصائصة ، دار املعرفة ، بريوت   االمام ايب الفداء امساعيل بن ( 168

 5٢ -5٩، لبنان ، ص ص 
 4 -1سورة القلم ، اآليات  ( 169
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ما أوصي ، وأول  1٩1 أوصي القرآن ب  لكل ما كان جتسيداً ملسو هيلع هللا ىلص، أي أن  1٩٦أدب عظيم
 ب  القرآن علي  اإلميان باهلل وان  واحد حممود صمد ال شريك ل  واالعتماد علي  وتقواه . 

يـْر   ف ِإنَّ  و تـ ز وَُّدوا﴿: وقال تعاىل ، علي القائد 1٩٨﴾اأْل ْلب ابِ  أُويل  ي ا ونِ و اتَـّقُ  التـَّْقو ى   الزَّادِ  خ 
هنا ايضًا أن يطيع اهلل أوال ورسول  يف كل أمر أمره اهلل ب  وكل ماحيب  ويرضاه الرتبوي

 ان فعل ذلك وجبت ل  الطاعة . ملسو هيلع هللا ىلصوانينتهي عن كل ماهني عن  اهلل ورسول  
      1٩3اهلل ورسول  . قال أبوبكر يف اول خطبة ل  بعد تولي  اخلالفة " أطيعوين ما أطعت

مث ها هو ذا االمام علي رضي اهلل عن  يكتب ايل األشرت النخعي حني واله مصر  
كتابًا حوي من النصائح والتوجيهات واالرشادات ما جيب علي كل قائد ومسؤول ان 

هذا ما أمر ب  عبد اهلل علي أمري املؤمنني مالك بن حارث  فقال:حياول أن يعمل هبا 
عهده الي ، حني واله مصر، حبماية خراجها وجهاد عدوها واستصالح اهلها االشرت يف 

امره بتقوي اهلل وايثار طاعت  واتباع ما أمره ب  يف كتاب ، من فرائض  ، وعمارة بالدها
وسنت   اليت اليسعد احد اال باتباعها وال يشقي اال مع جحودها واضاعتها وان ينصر اهلل 

  1٩4 ان  جل امس  قد تكفل بنصر من نصره واعزاز من أعزه.سبحان  وقلب  ويده ولسان  ف
ونالحظ ان ما أوصاه ب  هو )تقوي اهلل( اليت يسعد هبا اإلنسان يف الدنيا واآلخرة  
مث ها هو ذا طاهر بن احلسني يكتب البن  عبداهلل فيبدأ بكلمات ويقول: ) اما بعد، 

  عز وجل، ومزايل  سخط ، والعمل فعليك بتقوي اهلل وحده ال شريك ل  وخشيت  ومراقبت
يف ذلك كل  مبا يعصمك من اهلل عزوجل وينجيك يوم القيامة عقاب  وأليم عذاب  

كأنسان وكفرد مسؤول عن رعيت   الرتبوي،وصالح امر اإلنسان بتقوي اهلل، والقائد 1٩5
 -أوال: سواء : اكانوا تالميذ او عاملني او موظفني او اداريني او اي رعية لذا وجب علي 

                                                            
 5٩مرجع سابق ، ص  ( 171
 264 ص , م 1977 , 3 ط , يروتب , للماليين العلم دار , ورسالته محمد حياة ,(  البعكبكي منير ترجمة)  علي محمد ( 171
 1٨٩سورة البقرة ، اآلية  ( 172
 111خالد حممد خالد ، خلفاء الرسول ، ص  ( 173
 ٨٠٩م ، ص  1٨٩٠محدي أمني عبداهلادي ، الفكر اإلداري االسالمي املقارن ، االصول العامة ، دار الفكر العريب ،  ( 174
 ٨٢1مرجع سابق ، ص  ( 175
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لزوم تقوي اهلل وخمافت  بعد حمبت ، وحمبة اهلل وتقواه وطاعت  وخمافت  وعدم خمافة الناس ينشأ 
الطفل منذ الصغر فرييب عليها يف البيت واملدرسة واجلامعة والعمل . فهو يف صغره  علي 

ئما جيد من يوجه  ويربي  مث اذا كرب يريب نفس  بنفس  ويكبح مجاحها مما جيعلها تسري دا
ا ف أ هْل م ه ا * س وَّاه ا و م ا و نـ ْفس  ﴿علي الطريق السليم"   ز كَّاه ا م ن أ فْـل ح   ق دْ  * و تـ ْقو اه ا ُفُجور ه 

، وما التقوي اال عبارة عن حال النفس اليت تتكون وتتولد 1٩٠ ﴾د سَّاه ا م ن خ اب   و ق دْ  *
كل ناحية من نواحي احلياة   والشعور بالتبع  وتظهر وتتجلي يف من خشية اهلل تعاىل

ومظهر من مظاهرها، فالتقوي احلقيقية هي أن يكون قلب املرء ستنرياً خبشية اهلل والشعور 
بعبوديت  وان يكون وعي  للقيام بني يدي رب  واملسؤولية امام  يوم القيامة شديدًا قويا، 

   1٩٩ارا ال متحان  .وان يدرك ادراكاً تاماً قوياً، أن ليست هذه احلياة الدنيا اال مضم
 

 سالمية منهاجاً وتطبيقاً : إلالتمسك التام بالعقيدة ا -٨ 
ماهي اال نتيجة وحمصلة  الرتبويهذه السمة جيب أن يتحلي هبا القائد اإلداري 

للتحلي بالسمة االويل، فاألميان الكامل باهلل وعبادت  وحده وتقواه حق تقات ، كل هذا 
دين  (لتقيد بشريعت  والتمسك بعقيدة راسخة هي )اإلسالميستتبع  السري علي هنج  وا

والذي صلح لكل مكان فهو رسالة اهلل للبشر هلداهم ايل مافي   اهلل سبحان  وتعاىل
صالحهم وخريهم يف الدنيا واآلخرة. والتمسك بالعقيدة اإلسالمية نعين هنا ان  ال 

ب ان ينتهج يف حيات  هنج عند خمافة اهلل وتقواه بل جي الرتبوييتوقف هذا القائد 
، فيرتجم ايل واقع وممارسة وعمل اميان  العميق باهلل اإلسالم، يف البيت يف املدرسة

وبشريعت  السمحة، وان تسالنا عن سبب جناح وتفوق القيادات اإلسالمية املاضية يف 
حلياة مجيع املواقع فلسوف جند أن السبب هو" اإلميان الكامل باهلل" وبتطبيق شريعت  يف ا

 ".واختاذ اإلسالم اسلوب ومنهاج وطريقة وحياة 
 الدليل : 

                                                            
 ٨ -٩اآليات سورة الشمس ،  ( 176
 5٠م ، ص 1٨٢٦أبو االعلي املودودي ، االسس االخالقية للحركة االسالمية ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، طبعة عام ،  ( 177
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ِت ِ  بِاللَّ ِ  آ م ن   ُكل   و اْلُمْؤِمُنون   ر بي ِ  ِمنْ  ِإل ْي ِ  أُْنزِل   مب ا الرَُّسولُ  آ م ن  ﴿ :تعاىل قال ِئك   و ُكتُِب ِ  و م ال 
ْعن ا و ق الُوا ُرُسِل ِ  ِمنْ  أ ح د   بـ نْي   نـُف ريقُ  ال   و ُرُسِل ِ       1٩٢ .﴾اْلم ِصريُ  و ِإل ْيك   ر بَـّن ا ُغْفر ان ك   و أ ط ْعن ا مسِ 

رجل يؤمن باإلسالم والعقيدة اإلسالمية ويعيشها، فيكون  الرتبويفيكون القائد 
  اإلسالم حمور حيات  ومن  تنبع آراوه وافكاره وحكم  يف كل قضية وموضع، فلقد ثبت

، يف نفوس اتباع  مث انتقل معهم بعد ذلك ايل بدءبادئ ذي  -العقيدة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
برتمجة هذه العقيدة ايل واقع يعيشون ، فلقد أن رسول اهلل قرآنا يتحرك طور الرتبية وذلك 

ال يكفي  ان حيمل بطاقة تبت ان مسلم هو يبتعد يف الرتبوييتحرك علي اإلرض، والقائد 
كًا أو رأمسالياً، او ينهج ما تريده آرائ  وفكرة وعمل  عن اإلسالم وينهج منهجًا اشرتا 

احلياة من مبادئ مثل مبدأ الغاية تربر الوسيلة، ان كل ذلك لن حيقق لنا النتاج اإلسالمي 
املمتاز، فالفكرة والعقيدة اليت يتبناها القائد تتحول ايل سلوك وعمل يودئ ، والعقيدة  

 ساحة القتال وهي مهمة  كما نعرف واملعنوية املرتفع  هامة جدًا ايل جانب املادة يف
ايا   الرتبويكذلك وبنفس القدر يف ساحة العمل اليومي يف احلياة ، ويف مكتب القائد 

كان مديرًا او وزيرًا علي  ان يتذكر أوال ان  مسلم حيمل أمانة هذه الكلمة فكرًا وتطبيقاً 
يصبح قدوة  وحينها يلتزم القائد بالدعوة اليت يؤمن هبا التزام فكر وعمل وتطبيق فان 

للجماعة اليت يقودها وليست أبلغ يف التأثري من تطابق القوي والعمل واجلماهري تتأثر مبا 
يلقي  )القائد( من تعاليم وتستحوذ بالغت  ومحاست  علي مشاعرها ولكنها سرعان ماتفقد 

ريه ثقتها ب  اذا مل يتبع قول  بالعمل ، فالقائد البد وان يبدأ بنفس  يف كل مايطلب  من غ
فال يطلب من الغري االلتزام بالدعوة وهو بعيد عنها او أن يضحي يف سبيلها وهو يغنم 

والتمسك بالعقيدة يعين يف احد معاني  العديدة واليت الميكن حصرها  1٩٨ عن طريقها .
عجالة هنا التمسك باالركان االساسية يف االسالم مث مبا يطلب  اإلسالم يف العمل من يف 

                                                            
 ٨٢5سورة البقرة ، اآلية  ( 178
نة التصريف باالسالم ، ج .م حممد عبداملنعم مخيس ، إدارة يف صدر اإلسالم ) دراسة مقارنة ( ، اجمللس االعلي للشئون االسالمية ، جل ( 179

 1٦٨ -1٦٢م ، ص ص  1٨٩4.ع ، الكتاب التسعون ، 
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وحتمل تام للمسؤولية ومراقبة اهلل يف ذلك وغريه ومتسك القائد  اخالص وامانة
 بالتعاليم االسالمية يسبق  فهم  لالسالم فهما واضحاً .الرتبوي

 الفهم العميق الواضح لإلسم وحماولة تطبيق  يف حياة القائد ويف إدارت  :  -3
طار حياة يف اطار اإلسالم ويتمسك حبدود هذا اال الرتبويان يعيش القائد 

ومتطلبات  ، ولكن هنا نريد من  أكثر اال وهو ينادي فقط بعبارات تصور لنا أن  يتمسك 
بعقيدة ال يفهم هدفها أو يردد ما جيد غريه يرددون  يف احلياة، اننا نريد من  ان يطبق 
الشئ ويتمسك ب  عن اقتناع وفهم، واضح ل  وألبعاده وجزئيات  ودقائق  وكليات  ولنا يف 

التالية خري مثال للتوضيح" هناك حيث تنتهي املهمة احملددة للقاعدة وينتهي معها العبارة 
اكراه سلطتها ، يبدأ نشاط الفرد يف ممارسة حريت  ونستطيع ان منضي ايل أبعد من ذلك 
، حني نواج  القاعدة من جهة حتديدها، اذ ينبغي ان نعلم ان قاعدة مامل نوضح مطلقاً 

ها بطريقة معينة ، وفائدة القاعدة املقرره أهنا اوال توفر ترددنا وتقلل لتقييد حريتنا بل تنميت
اهات املمكن  حبثًا عن االجت ، يف كل بذلك من اخطائنا بدال من أن يرتك تفكرينا موزعا

احكام صائب ، مث اهنا حني حتصر جمال نشاطنا ال تعين اال تقوية هذا النشاط وزيادة 
ل  جمراه وتدعم صنعتاه فما سوف تفقده حريتنا يف االمتداد  فاعليت ، شأن تيار املاء حيفر

ان تعيد هذا يعين ، 1٢٦سوف تكسب  يف العمق حبثها من افضل الطرق الداء الواجب
يف اإلسالم فكرًا وتطبيقًا ال يعين الوقوف عند جمرد القواعد  الرتبويالقائد اإلداري 

ن علي  ان يفهم هذا اإلسالم فهما واالحكام والتعاليم اي اليعين اجلمود، بل يعين ا
 ملسو هيلع هللا ىلصواضحًا ، مبعين ان  بعقيدة راسخة قوية نابعة من اإلميان باهلل ومبحمد رسول اهلل 

 .واتباع ل  وفهم جيعل  يرتبط حبدود ومتطلبات الدين اإلسالمي 
 
 

                                                            
 -13٦م ، ص ص 1٨٢٦،  3حممد عبداهلل دراز ، دستور االخالق يف القرآن ، مؤسسة الرسالة ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ط ( 181
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 الدليل:
ومعىن الرد إىل اهلل  ،1٢1 ﴾ُسوِل ف ِإْن تـ ن از ْعُتْم يف ش ْيء  فـ ُردُّوُه ِإىل  اللَِّ  و الرَّ : ﴿قال تعاىل

الرد إىل سنت  بعد وفات  وهذا مما ال  ملسو هيلع هللا ىلصسبحان  الرد إىل كتاب  ومعىن الرد إىل رسول  
     1٢٨.خالف في  بني مجيع املسلمني" 

والتعاليم واحلدود والقواعد اإلسالمية، كما جاء يف العبارة ليست تقييد حلريتنا 
مام امان هلا لكي جتري كيف شاءت واين شاءت بقدر ماهي ضبط هلذه احلريات وص

وراء كل مستحدث وجديد ولكي ال تظل جامدة مرتبطة بكل قدمي فاإلسالم دين صاحل 
لكل زمان ولكل مكان وفهم  فهما تاما واضحًا يعين التقيد ب  كاسلوب حياه ومنهج 

سواء بويالرت سري وعمل وهذا ال مينع االطالع علي كل جديد يستحدث يف عمل القائد 
اكان مادي أو كل جديد يف تكنولوجيا التعليم ولكن يأخذ ويعمل من كل ذلك مباال 
خيالف القاعدة اإلسالمية احملدده ورمبا ال يعمل علي هذه القاعدة من افكار مناوئ  
ومبادئ هدام ، حيت يف هذا االخذ ال بد من شرط اساسي اال وهو تطبيع  بطابع 

سالمي إل، ولنا يف تارخينا اإلداري اسالمية علي قدر االمكاناإلسالم او بلورت  بلورة ا
واليت اقامها يف املدينة   ملسو هيلع هللا ىلصخري مثال علي هذا ، فدولة اإلسالم االويل أيام الرسول 

من تلك اليت كانت علي عهد سيدنا عمر بن اخلطاب رضي  اً كانت أقل اتساعاً وانتشار 
واعراف فوجب اجياد نظم إدارية اهلل عن  ، حيث جرت امور واحداث واختلفت عادات 

جديدة لكل جديد، فما كان من عمر رضي اهلل عن  اال أن أوجد هذه النظم اجلديدة 
، ملسو هيلع هللا ىلصشرع اهلل وال االصول واالسس والتفصيالت اليت وضعها املصطفي  مباال خيالف

وضربنا املثل بعمر رضي اهلل عن  الن دولت  ابان حكم  وواليت  كانت اوسع واكرب من 
املسلم اذن ان  الرتبوياليت كانت علي ايام ابوبكر رضي اهلل عن ، علي القائد  تلك

حياول ترمجة وان وان يدرسها ويفهمها فهما واضحًا  ملسو هيلع هللا ىلصيتمسك بكتاب اهلل وسنة نبي  
هذا الفهم والدراسة ايل واقع يف إدارت ، واي إدارة كما هو معلوم ترتجم سياسة البلد 

                                                            
 5٨سورة النساء ، اآلية  ( 181
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لسياسية يتوقف علي عدة امور منها أستيعاب هذه القيادة الذي حتكم  وجناح القيادة ا
لدعوهتا وثقتها هبا وبأحقيتها وثقتها بانتصارها وعدم تناقض سلوك هذه القيادة مع ما 

   1٢3تدعو الي  .
  :لها عالقة بنفسة وشخصيته التربويالسمات التي يجب ان يتحلي بها القائد  -ب
 اجلسمي  (  سالمة االعضاء واحلواس ) النواحي -1

فسالمة احلواس واالعضاء اليت جاءت يف النصوص امنا نعين هبا ان يتمتع القائد 
يف اإلسالم ) بصحة بدني  جيدة وجسم قوي سليم ( فمركز القيادة مركز التفكري  الرتبوي

الدائب والعمل املتواصل واجلهاد املستمر وهذه القدرات مرتبطة ارتباطًا عصبية مبراكزها 
يف اجلسم وما مل تكن االعضاء واحلواس و االجهزة كلها حبالة سليمة ونشيطة العضوية 

، ويذكر ابن 1٢4فستفقد القدرة علي امداد اإلنسان حباجات  ومتطلبات  احليوية والصحية 
وما خلدون سالمة احلواس واالعضاء من النقص والعطلة كاجلنون والعمي والصم واخلرس 

ل كفقد اليدين والرجلني ، فتشرتط السالمة فيها كلها يؤثر فقده من االعضاء يف العم
لتأثري ذلك يف متام عمل  وقيادت  مبا جعل الي  وان كان امنا يشني يف املنظر فقط كفقد 

   1٢5احد هذه االعضاء فشرط السالمة في  شرط كمال .
 الدليل:

 ك ل   و ُهو   ش ْيء   ع ل ى يـ ْقِدرُ  ال   مُ أ ْبك   أ ح ُدمهُ ا ر ُجل نْيِ  م ث اًل  اللَّ ُ  و ض ر ب   ﴿ :قال تعاىل
هُ  ع ل ى ا م ْوال   ِصر اط   ع ل ى و ُهو   بِاْلع ْدلِ  ي ْأُمرُ  و م نْ  ُهو   ي ْست ِوي ه لْ  خِب رْي   ي ْأتِ  ال   يـُو جيْه ُ  أ يـْن م 

  .ذلك غري أو أخرس أو أعمى، القائد يقون أن يصح ال ، أي مبعين1٢٠﴾ُمْست ِقيم  

                                                            
 . 1٨٩م ، ص  1٨٩٨،  4سعيد حوي ، الرسول ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، اجلزء االول ، ط ( 183
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سالمة احلواس واالعضاء امنا هو كما ظهر الجناز العمل علي أحسن وادق واشرتاط مسة 
وجه  واكمل  وليس املراد اشرتاط اجلمال االخاذ يف هذه االعضاء، الن املرض او النقص 
والضعف واهلوان يسبب تأخر يف اجناز العمل او عدم امتام  علي احسن وجه ، لذا 

قيادة أيا كانت وخنص هنا قيادتنا يف اإلدارة وجب اشرتاط هذه السمة ملن يتويل مهم  ال
ة ملا هلا من امهية يف ختريج النشئ " القوي العاملة " ولن نري اليضاح ذلك افضل الرتبوي

احب لك ما احب )) ياأبا ذر اين اراك ضعيفًا واين  -اليب ذر : ملسو هيلع هللا ىلصمن قول الرسول 
في   ملسو هيلع هللا ىلصد قال رسول اهلل ، ولق1٢٩لنفسي: ال تأمرون علي اثنني وال تولني مال يتيم ((

، 1٢٢وال أقلت الغرباء )االرض( أصدق هلجة من ايب ذر"ماأظلت اخلضراء ) السماء ( 
اليقوي  ينهي ابا ذر ان يلي او يتسلم قيادة امر ما ملاذا ، الن ضعيف ، ملسو هيلع هللا ىلصفها هو ذا 

عليها رغم ان  صادق ولعل هذا احلديث يعطينا اكرب دليل علي وجوب ان يكون القائد 
( قويًا يف جسده ويف فكره ويف الرتبويلتصريف امور الناس ) وهذا بالذات القائد  تويلامل

 عقل  ويف روح  ولكن ملاذا هذه القوة . 
اهنا امانة واهنا يوم القيامة خزي وندامة اال من  ))اليب ذر يف االماره  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ة مطالبها كل قائد ال ، فالقوة اجلسدية واملعنوي1٢٨ ((اخذها حبقها مأوي الذي علي  فيها 
متام عمل  علي احسن وجه  وللوفاء هبذه االمانة كما جيب، وليس املقصود بالقوة الشدة 
او اللني فعمر رضي اهلل عن  كان شديداً وابوبكر رضي اهلل عن  كان لينا ودودا ولكن كل 

اء املنصب ، ولكن يقصد بالقوةهنا ، التمتع بالقدرة علي حتمل أعبمنها كان قوياً يف احلق
القيادي دون وجود مرض أو تعب او ارهاق او ضعف )قوة جسدي ( وكذلك التمتع 

 بالقدرة علي احقاق احلق ) قوه معنوية ( .
 

  

                                                            
 1٢٨٠راوه مسلم  ( 187
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   العدالة  -٨
جاء يف ابن خلدون اشرتاط  العدالة والكفاية للمتويل تصريف امور الناس وكذلك 

ملعين العدالة اليت يراه " واما العدالة  اشرتط املاوردي العدالة فذكر ابن خلدون يف تفسريه
طها فالن  منصب ديين ينظر عن سائر املناصب اليت هي شرط فيها فكان أويل باشرتا

بفسق اجلوارح يف ارتكاب احملظورات وامثاهلا، يف فيها وال خالف يف انتفاء العدالة في  
 الناس يف عزوجل اهلل حكم  من كل علي فيجب1٨٦ .انتفائها بالبيع االعتقادي  خالف"

 وعمارة للعباد مصلحة من في  ملا ملك  أمن العدل جيعل أن رقاهبم، بالسلطة وملك 
 علي وينبغي ،1٨1 والسلطان احلكم نعمة علي عزوجل اهلل القائد يشكر بالعدل للبالد
 . ومواقفها أحواهلا مجيع يف العدل راعاةالرتبوميالقائد 
 : الدليل

ا ِإىل   اأْل م ان اتِ  تـُؤ دُّوا أ نْ  ي ْأُمرُُكمْ     اللَّ  إنَّ ﴿  :تعاىل قال ْمُتمْ  و ِإذ ا أ ْهِله   النَّاسِ  بـ نْي   ح ك 
يًعا ك ان   اللَّ    ِإنَّ  ِب ِ  ي ِعُظُكمْ  نِِعمَّا اللَّ    ِإنَّ  بِاْلع ْدلِ  حت ُْكُموا أ نْ   ، املعين أمر 1٨٨﴾ب ِصريًا  مسِ 
 من العدل ألن والقسط، بالعدل يهاف حيكم أن قضية يتوىل من كل عزوجل اهلل

 القاضي.  أو احلاكم، أمانة علي الدالة العالمات
يف ذلك )ان يكون القائد حسن السريه والسلوك بعيدًا عن مواطن ولعل  أراد 

ومواقع الشبهات، اليقرتف احملرمات، فان ثبت علي  ذلك فأن  تنتقي عدالت  وبذلك 
بن احلسني يف كتابة البن  عبداهلل يذكره بذلك ينتمي عمل  كقائد(، وها هو ذا طاهر 

فيقول ل " واجتنب سوء االهواء واجلور واصرف عنها رأيك، وظهر برائتك من ذلك 
  1٨3لرعيتك وتورع عن النطف .

                                                            
 1٨3مرجع سابق ، ابن خلدون ، مقدمة العالقة ابن خلدون ، ص  ( 191
(، تيسري الكريـم الرمحن يف تفسري كالم 3: 1٨33(، يف ظالل القرآن: لسيد قطب: )٢: 1٨٨انظر: تفسري املنار: حملمد رشيد رضا: ) ( 191

 ٨٢٦املنان: للسعدي : 
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اويل الناس ان يكون بعيدًا عن كل ماميس  بسوء، فهو يريد ان يبت  الرتبويوالقائد 
 رية العطرة واخللق القومي بني تابعي  .الشرف واالمانة واالخالق احلسنة والس

 بالنفس الثقة  -3 
هبا مصب لروافد كثرية غذهتا  الرتبويهذه الثقة بالنفس واليت جيب حتلي القائد 

  -وتغذيها أمهها :
 اإلميان الكامل باهلل ربا وخالقاً ورازقاً  -أ

 حسن االعتماد العميق والتوكل علي اهلل مبفهوم  احلقيقي . -ب
وجعل  نرباسًا يهتدي  ملسو هيلع هللا ىلصتمسك التام بالعقيدة اإلسالمية واالقتداء بنيب ورسول  ال -ت

 بنوره . 
احلق  والصحيحة اليت أنشات القائد طفال من منظار اسالمي الرتبية اإلسالمية  -ث

البيت واملدرسة واجلامعة وغريها من وسائل الرتبية املقصودة وغري  ذلكويشمل 
 املقصوده 

 فتخار باإلسالم كمنهج ودستور ومبدأ حياه دنيا واخره . االعتزاز واال -ج
قوة الثقة بالنفس يف اتباع احلق دائما والبعد عن الباطل ايا كان وكيف كان، ولقد  -ح

يف قيادتنا إلسالمية االويل، ومنهم االمام علي  ارتبطت مسة الثقة هذه مع الشجاعة
ثقة بعد عن الزهو املذموم فهي" رضي اهلل عن  فهذه الثقة في  علي  السالم كانت ا

ترت آي مكشوف  يف صراحتها واستقامتها الن صاحبها مل يتكلف مدارهتا ومل حيس 
  1٨4 .ان  حيتاج ايل مدارهتا والن  ال يقصدها وال يتعمد ابداءها "

 
 

                                                            
 ٨٩عباس حممود العقاد ، عبقرية االمام علي ، املكتبة العصرية  ،  بريوت ، ص  ( 194
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 الدليل : 
جند هذا املعين يف شخصية اخلضر علي  السالم ، من خالل إمالئ  للشروط علي 

 ف ال   اتَـّبـ ْعت يِن  ف ِإنِ  ق ال  ﴿   السالم للقبول بتعليم  ، قال تعايل علي لسان :موسي علي
، حيث وقف موقف املعلم املريب، 1٨5﴾ِذْكرًا ِمْن ُ  ل ك   ُأْحِدث   ح ىتَّ  ش ْيء   ع نْ  ت ْسأ ْليِن 

ا ق ال  ﴿ :، قال تعاىل1٨٠شديد الثقة بنفس  يف عرض  للحقائق الغيبية  بـ ْييِن  ِفر اقُ  ه ذ 
فالثقة بالنفس هو شعور القائد .﴾ص بـْرًا ع ل ْي ِ  ت ْست ِطعْ  م امل ْ  بِت ْأِويلِ  س أُنـ بيُئك   و بـ ْيِنك  
احلاالت أن  قادر علي جتاوز واقتحام ما يعرتض  من مشاق وصعاب يف في مجيع الرتبوي

 يف االرض عمل  وخارج عمل  طاملا ان  يعتمد علي اهلل أوال وحياول دائمًا اعالء كلمة اهلل
واخذه جبميع االسباب املشروع  للوصول ايل االهداف ولتحقيق االفضل واالحسن فيما 

اخل، ومل نري ...من مجيع نواحي ) مناهج، اهداف تالميذ ، معلمني  الرتبويخيص عمل  
علي مر العصور والتاريخ ( أناس ذوي ثقة بأنفسهم مادامت علي احلق مثل اصحاب 

( فهؤالء هم من ريب حممد فكيف مبحمد علي  أفضل الصالة والسالمحممد واتباع  علي  
 أفضل الصالة ولنا فيهم مجيعاً أسوة حسنة. 

 اإلمانة  -4
، وكون القائد امينا مصب 1٨٩ ذكر ابن تيمي  ان للوالية ركنان مها القوة واالمانة

قد مر بنا سابقاً لروافد احدها وامهها خشية اهلل ومراقبت  وعدم خشية الناس ومراقبتهم ول
قول الرسول علي  الصالة والسالم عن الوالية اهنا ) أمانة( فوجب علي من تويل مسؤولية 

كان قبل بعتث  رسوال ونبيا   ملسو هيلع هللا ىلصهذه االمانة ان يكون امينًا وقائد البشرية مجعًا حممد 
وبعده مسميًا االمني لشدة امانت ، مث محل بعده خلفائ  املسؤولية مبنتهي االمانة 

 االخالص .و 
 

                                                            
 ٩٦سورة الكهف ، اآلية  ( 195
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 الدليل :
 يُوص ل   أ نْ  ِب ِ  اللَّ ُ  أ م ر   م ا و يـ ْقط ُعون   ِميث اِق ِ  بـ ْعدِ  ِمنْ  اللَّ ِ  ع ْهد   يـ نـُْقُضون   الَِّذين  ﴿ :قال تعاىل
 دون أمراً  ختص ال" األمانة أن ، كما1٨٢﴾ اخلْ اِسُرون   ُهمُ  أُول ِئك   اأْل ْرضِ  يف  و يـُْفِسُدون  

 ربط وقد مجاعية، فهي مسؤولية آخر، دون اجملتمع يف فرداً  ختص ال أيضاً  فهي آخر
 لسان  من املسلمون سلم من املسلم: )) قال حيث واإلميان األمانة بني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
 خيانة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ذكر كما،  1٨٨(( وأمواهلم دمائهم على الناس أمن  من واملؤمن ويده،
 وعد وإذا كذب، حدث إذا: ثالث )) املنافق آية:"فقال النفاق، خصال من أهنا األمانة

 ٨٦٦((.خان اؤمتن وإذا أخلف،
)) واذا ضيعت االمانة  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  قدومن االمانة اسناد االمر ايل اهل  ول

 : قال أذا وسد االمر ايل غري اهل انظر الساعة (( قيل يارسول اهلل : وما اضاعتها 
ون أمينا فيما يقع يف دائرة عمل  وحتت يجب ان يكالرتبوي، فالقائد ٨٦1 فانتظر الساعة"

يده من اموال ومعامالت وبشر اي ان يكون امينا مبا يسمي" مبد خالل العملية التعليمية 
 ة والتعليمية ليحصل علي امانة يف املخرجات أو االنتاج .الرتبوي=واالدارة 

 

  الصدق  -5
الصدق يف كل  لعل يف صدق االعتماد علي اهلل وصدق اإلميان ب  جند انعكاس

. يف احلديث سرًا وعالنية، يف معاملة تابعية، يف اداء حقوقهم، الرتبويشئ يف القائد 
جيب علي  التزام شأن  شأن أي قائد اداري مسلم بل اي انسان مسلم الرتبويوالقائد 

جانب الصدق حتب وان وجد في  اهللكة واالبتعاد عن عجائب الكذب حيت وان وجد 
 .اسوة حسنة " ملسو هيلع هللا ىلصيف رسول اهلل في  النجاة ولنا 
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 الدليل:
ا ي ا: ﴿  تعاىل قال ، وأرشد املعلم األول ٨٦٨ ﴾ الصَّاِدِقني   م ع   و ُكونُوا اللَّ    اتَـُّقوا آ م ُنوا الَِّذين   أ يُـّه 

إن الصدق يهدي إيل الرب، وإن يهدي إيل ))  إيل أن الصدق يهدي إيل اجلنة فقال ملسو هيلع هللا ىلص
حري الصدق يهدي إيل الرب، وإن الرب يهدي إيل اجلنة، اجلنة ، وإن الرجل ليصدق ويت

   ٨٦3.وإن الرجل ليصدق ويتحري الصدق حيت يكتب عند اهلل صديقاً (( 

 ،٨٦4﴾اأْل قْـر ِبني   ع ِشري ت ك   و أ نِذرْ ﴿عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ملا نزلت 
حيت اجتمعوا  الصفاه فجعل ينادي بابين فهر يابين عدي ليطون قريش ملسو هيلع هللا ىلصصعد رسول 

فقال أرايتكم ولو اخربتكم ان خيال بالوادي تريد ان تغري عليكم اكنتم مصدقي : قالوا : 
قال أبوهلب :  .نعم ماجربنا عليك اال صدقا قال فاين نذير لكم بني يدي عذاب شديد

ا أ يب هل  ب   فنزلتتبا لك ياحممد أهلذا مجعتنا  ﴾ ﴿تـ بَّْت ي د  بني من هذه النصوص ت و ت بَّ
 كانت متوفره ومل يكن هذا املوضوع في  شك أبدا . ملسو هيلع هللا ىلصلك أن الثقة بصدق حممد 

، فصدق القائد من تابعي  يؤدي ايل صدق هؤالء مع ، وها هو ابوبكر رضي اهلل عن  ٨٦5
يف حيات  وسريت  قبل االسالم وبعده ما حيقق هذه التسمية أو " يلقب بالصديق ألن  

رضي اهلل عن  وعثمان بن عفان رضي اهلل عن  وعلي كرم مث كان عمر  ،٨٦٠ هذا اللقب"
اهلل وجه  وخالد وغريهم من عظماء قادة املسلمينفها هو ذا علي كما يقول علي  العقاد 

 ٨٦٩ ." صدق يف تقواه واميان  كما صدق يف عمل  ميين  ومقال  لسان  "
  املدرسة أو يف الفصل  ) يف اإلدارة العليا او يف إدارات املناطق أو يفالرتبويوالقائد 

 أحري الناس أن يكون صادقاً الن  قدوة لغريه . 
 

                                                            
 .11٨سورة التوبة ، اآلية  ( 212
 (٨٨٠1/  5راوه البخاري ، )  ( 213
 1٨1/  ٨وسنن الرتمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء يف انذار النيب ) ص ( قوم   ( 214
 ٨1ص  مرجع سابق ، سعيد حوي ، الرسول ) صلي اهلل علي  وسلم ( ( 215
 . 14عباس حممود العقاد ، عبقرية الصديق ، املكتبة العصرية ، بريوت ، صيدا ، ص  ( 216
 3٦مرجع سابق ، عباس حممود العقاد ، عبقرية االمام علي ، ص  ( 217
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 الصرب -٠
  الدليل:

انُوا ص بـ ُروا ل مَّا بِأ ْمرِن ا يـ ْهُدون   أ ِئمَّةً  ِمنـُْهمْ  و ج ع ْلن ا﴿  :تعاىل قال  ،٨٦٢ ﴾يُوِقُنون   بِآ ي اتِن ا و ك 
 العمل مشاق وحتمل نفس ، ضبط من اإلنسان متكن اإلرادة قوة على تدل مسة وهي
وهلذا كان الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد، ال  .القائد يف توفرها جيب صفة وهي

إميان ملن ال صرب ل ، كما أن  ال جسد ملن ال رأس ل  ، وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل 
    ٨٦٨ ."بأن " من يتصرب يصربه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعن  )خري عيش أدركناه بالصرب( وأخرب النيب 

البشر ويتحدد هبذه  هو" امليزان الذي توزن بتصرفات  أخالق ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل
فها هو علي  أفضل الصالة  ،٨1٦ التصرفات حدود كل خلق فال يطغي خلق علي خلق"

خري  ملسو هيلع هللا ىلصوالسالم قد صرب علي ايذاء قوم  وغريهم ل  مدة ثالثة عشر عاما وان لنا في  
الصالة والسالم أتباع  واصحاب  فما وهنوا وما أسوة واحسن مثل، وتأذي مع  علي  

 ضعفوا . 
يمة متيزه وتعين  علي سيف إدارات  جيب ان يتحلي بالصرب وجيعل   الرتبويوالقائد 

تصرف امور إدارات  حبنكة ورؤي  مها نتاج الصرب، مث ها هو ذا اخلليفة املأمون يضع 
 عفة ذا اخلري خلصال جامعا رجال ألمري التمست اين ))املواصفات لوزير خيتاره فيقول 

 على اؤمتن اذا، التجارب وأحكمت ،  االداب هذبت  قد، طرائف  يف واستقامة، خالئق  يف
 وتكفي ، العلم وينطق ، احللم يسكت ، فيها هنض األمور مهمات قاد وان، هبا قام األسرار
، الفقهاء وفهم، لماءالع وتواضع، احلكماء وأناة األمراء صولة ل ، اللمحة وتغني ، اللحظ 

 يسرتق، غده حبرمان يوم  نصيب يبيع ال، صرب باألساءة ابتلى وان، شكر الي  أحسن ان
وجاء يف كتاب علي كرم اهلل وجه  ايل   ،٨11. بيان (( وحسن لسان  خبالبة الرجال قلوب

                                                            
 ٨4سورة السجدة ، اآلية  ( 218
 ( ٠4٩رقم  ٩/٨34صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، )  ( 219
 13٩حوي ، الرسول ) صلي اهلل علي  وسلم ( ص مرجع سابق ، سعيد  ( 211
 ٨٨املاوردي ، االحكام السلطانية والواليات الدينية ، ص ( 211



126 
 

  
 

انة واالستع االهتمام ذلك من اهلل ماألزم  حقيقة من الوايل خيرج )) ويلاالشرت التخعي"
   ٨1٨باهلل وتوطني نفس  علي لزوم احلق والصرب علي  فيما خف علي  وثقل(( .

 التواضع ولني اجلانب  -٩
 الدليل: 

اِفرِين   ع ل ى أ ِعزَّة   اْلُمْؤِمِنني   ع ل ى أ ِذلَّة  ﴿: لقول  تعاىل ِبيلِ  يف  جُي اِهُدون   اْلك   و ال   اللَّ ِ  س 
ِئم   ل ْوم ة   خي  اُفون    ﴿:، وقال تعاىل٨13 ﴾ع ِليم   و اِسع   و اللَّ ُ  ي ش اءُ  م نْ  يـُْؤتِي ِ  اللَّ ِ  ف ْضلُ  ذ ِلك   ال 

 .﴾ف ُخور خُمْت ال   ُكلَّ  حيُِبُّ  ال   اللَّ    ِإنَّ  م ر ًحا اأْل ْرضِ  يف  مت ْشِ  و ال   لِلنَّاسِ  خ دَّك   ُتص عيرْ  و ال  
٨14  

جربوت يكون من  تكرب وال ان تواضع القائد يف غري مهان  وثقت  بنفس  يف غري
تابعي ( ل  أثر اجيايب حتماً،  العوامل املعينة علي جعل قيادت  وتأثريه فيمن حتت يده )

يف تياسره جم التواضع وافر االدب يبدا الناس بالسالم  ملسو هيلع هللا ىلصفلقد كان رسول اهلل 
ا وينصرف بكل  ايل حمدث  صغرياً كان او كبرياً ويكون آخر من يسحب يده اذا صافح واذ
 تصدق وضع الصدقة يف يد املسكني واذا اقبل جلس حيث ينتهي اجمللس بأصحاب .)مل

، مث ها هو علي  ٨15جار( أو صاحب وحاجة حاجت  لقضاء بعلم  عمل من يأنف يكن
 منها يعجبك مبا والثقة بنفسك واإلعجاب إياك) رضي اهلل عن  يوصي االشرت قائال

 إحسان من يكون ما ليمحق نفس  يف طانالشي فرص أوثق من ذلك فإن اإلطراء وحب
، وجاء يف كتاب طاهر بن حسني البن  عبد اهلل حني واله املأمون الرق  ٨1٠( احملسنني

ومصر ومابينهما" واكثر االذن للناس عليك وارهم وجهك وسكن هلم خواسك واخفض 
والنطق واعطف عليهم جبودك هلم جناحك واظهر هلم بشرك ولن هلم يف املسأل  

                                                            
 ٨٩1محدي امني عبد اهلادي ، الفكر اإلداري االسالمي واملقارن ، ص  ( 212
 54سورة املائدة ، اآلية  ( 213
 1٢سورة لقمان ، اآلية  ( 214
 153الرسول ، ص  مرجع سابق ، سعيد حوي ، ( 215
 1٩٨مرجع سابق ، محدي امني عبداهلادي ، الفكر االداري واالسالمي املقارن ،ص  ( 216
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 وأغنياؤكم خياركم، أمراؤكم كان ))إذا ملسو هيلع هللا ىلص، ولقد قال رسول اهلل ٨1٩ضلك((وف
 أمراؤكم كان وإذا. بطنها من لكم خري األرض فظهر بينكم، شورى وأموركم مسحائكم،

ظهرها  من لكم خري األرض فبطن نسائكم، إىل وأموركم خبالءكم، وأغنياؤكم شراركم،
 أمرائكم خبيار أخربكم أال ن  قال ))أ ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمر بن اخلطاب عن الرسول ، ٨1٢((.

 أمرائكم وشرار ، لكم ويدعون هلم وتدعون وحيبونكم حتبوهنم الذين خيارهم ؛ وشرارهم
   ٨1٨. (( ويلعنونكم وتلعنوهنم ويبغضونكم تبغضوهنم الذين

الرسول "  سرية كانت ولقد ﴾ف ُخور   خُمت ال   كُّل حُيبي  ال اهلل إني ﴿: وقال تعاىل
النفس  ومساحة اجلانب لني و اجلناح، وخفض التواضع يف حياً  مثاالً  العملية ملسو هيلع هللا ىلصالقائد 

 هبا اهلل خص  اليت العظمى واملنزلة النبوة حتجب  فال يلعبون الصبيان على مير كان أن  حىت
    ٨٨٦. "معهم ويتبسط هلم، ويهش الصبيان، أولئك يسلم على أن من

)) دلوين علي رجل استعمل ،   : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن  الصحاب
قال اذا كان يف القوم وليس امريهم كان كأن  امريهم واذا كان  : فسألوه : ماشرطك في 

ة اكثر أنواع القيادات الرتبوي، ولعل موقف القيادة ٨٨1امريهم كان كأن  رجل منهم ((
ري يلعب يف صالحية بالنسبة للتواضع ولني اجلانب حيث أن العالقات االنسانية دور كب

 ما يستلزم ل  التواضع ولني اجلانب .  الرتبويساحة العمل 
 
 
 

 

                                                            
 31٦مرجع سابق ، ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ص  ( 217
ة للنشر والتوزيع اجلزائر ، ( الدار التونسية للنشر ، تونس والشركة الوطني ٨حممود شليب ، حممد املريب االمني ) سلسلة شخصية حممد رقم  ( 218

 (٨٨٠٩. ، أخرج  الرتمذي )  ٨٢م ، ص  1٨٩٨
 (٨٨٠4/ اخرج  الرتمذي كتاب  الفنت )41مرجع سابق ، حممود شليب ، ص  ( 219
 3٦4 -3٦3م ، ص  1٨٢3اهلامشي، حممد علي ،  شخصية املسلم، دار القرآن الكرمي، بريوت ،  ( 221
 (1٦٩، املكتبة العصرية ، بريوت ، ص عباس العقاد ، عبقرية عمر  ( 221
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   والفظنة والعقل الراجح   الذكاء  -٢
ويدخل معها الفطنة النفاذه والفصاحة وذكر احلجة ، فبدون العقل العظيم ملا 

لناس فهم" ال يتبعون انسانًا اال اذا كان ارجحهم عقال حب القيادة ال يسلم ل  ا
     ٨٨٨مئنوا علي ان  ال يسري هبم يف الطريق اخلاطي".ليط

 الدليل:
 مع حوار يف السالم علي  إبراهيم عن تعاىل اهلل حكاه ما الرسل يف الفطنة مواقف من -

 اْلُمْلك   اللَّ ُ  آت اهُ  أ نْ  ر بي ِ  يف  ِإبـْر اِهيم   ح اجَّ  الَِّذي ِإىل   تـ ر   أ مل ْ  : ﴿تعاىل اهلل قال النمرود
 اللَّ    ف ِإنَّ  ِإبـْر اِهيمُ  ق ال   و أُِميتُ  ُأْحِيي أ ن ا ق ال   و مُيِيتُ  حُيِْيي الَِّذي ر يبي   ِإبـْر اِهيمُ  ق ال   ذْ إِ 

ْغِربِ  ِمن   هِب ا ف ْأتِ  اْلم ْشرِقِ  ِمن   بِالشَّْمسِ  ي ْأيت   يـ ْهِدي ال   و اللَّ ُ  ك ف ر   الَِّذي فـ ُبِهت   اْلم 
   ٨٨3. ﴾الظَّاِلِمني   اْلق ْوم  

 أن دون البينة وبداهة احلجة قوة على يثبت فرعون مع حواره يف السالم علي  موسى -
 ِفْرع ْونُ  ق ال  : ﴿  بقول  ذلك تعاىل اهلل ذكر وقد ب  واستخفاف  فرعون استفزاز يثريه
نـ ُهم ا و م ا و اأْل ْرضِ  السَّم او اتِ  ر بُّ  ق ال  *  اْلع ال ِمني   ر بُّ  و م ا  ق ال  *  ُموِقِنني   ُكْنُتمْ  نْ إِ  بـ يـْ
ْول  ُ  ِلم نْ   الَِّذي ر ُسول ُكمُ  ِإنَّ  ق ال  *  اأْل وَِّلني   آب اِئُكمُ  و ر بُّ  ر بُُّكمْ  ق ال  *  ت ْست ِمُعون   أ ال   ح 

ْغِربِ  اْلم ْشرِقِ  ر بُّ  ق ال  *  ل م ْجُنون   ِإل ْيُكمْ  أُْرِسل   نـ ُهم ا و م ا و اْلم  *  تـ ْعِقُلون   ُكْنُتمْ  ِإنْ  بـ يـْ
ًا اختَّ ْذت   ل ِئنِ  ق ال     ٨٨4 . ﴾ اْلم ْسُجوِنني   ِمن   أل  ْجع ل نَّك   غ رْيِي ِإهل 

كأداري وكمريب ال بد وان متر علي  امور معضلة وغريها حيتاج فيها  الرتبوياذا ان القائد 
 ايل عقل واع ومفكر ذكي مبدع وفطنة وبديه  وسرعة لتصريف هذه االمور علي أحسن
وج  ولكي يكون االداء سليمًا كاماًل، وال بد ان يعرتض علي  يف موقف أو اكثر من 
جهة اختصاص  فيجب علي  اقامة احلجة الدافعة والربهان والدليل علي بيان صحة 
مايقول. او ماينتهج من منهاج او لتفنيد االعرتاض، ومسات العدل والرمحة والغريه والفطن  

                                                            
 ٨1مرجع سابق ، سعيد حوي ، الرسول صلي اهلل علي  وسلم ، ص  ( 222
 ٨5٢سورة البقرة ، اآلية  ( 223
 ٨٨-٨3سورة الشعراء ، اآلية  ( 224
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فهو مل يكن حبا ولكن احلب ال خيدع   ،٨٨5ينة يف عمرواإلميان الوثيق مسات مك
، ٨٨٠وكذلك علي رضي اهلل عن  كان علي نصيب من الفطنة النافذة ال ينكره منصف

ولعل العقاد فسر هذه الفطنة بعض التفاسري حيث قال عن عمر رضي اهلل عن  )) فعمر  
عليها قط  يحكم  لمو س،لنفوا خباياوكانت ل  فطن  الرجل العظيم : بنقائض االخالق 

كان  ينظر اليها من جانب واحد او يطبعها يف تفكريه بطابع واحد بل علم الدنيا وعلم  
كيف يتغلب االنسان وراح يف عمل  هذا يراقب الناس مراقبة اجلذور ويقيم عليهم 
االرصاد اقامة الرجل الذي ال يفوت  ان ينتظر منهم ما ينتظر من خري وشر وقوة وضعف 

 ٨٨٩ اد((.وصالح وفس
   الرمحة واحلب  -٨

 الرتبويرغم السمات السابقة كلها من قوة وصرب وشدة يف احلق، اال أن القائد 
البد ان يكون رحيما متالء قلب  احملبة والثقة وحسن الظن مبتابعي  بدون هتاون مفرط فلقد 

واعزه ، ويف أن نرأف ونرحم احليوان فما بالنا واالنسان الذي كرم  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأمرنا الرسول 
الرمحة حفظ الرعية ) يعين أولئك الذين يكون القائد مسؤوال عنهم ( فها هو ذا طاهر 

" فليك بتقوي اهلل وحده ال شريك ل  وخشيت  :بن احلسيين يوصي ابن  عبداهلل قائاًل 
  ٨٨٢ .ومراقبت  عز وجل ومزايل  سخط  واحفظ رعيتك يف الليل والنهار "

 الدليل :
اف  ﴿ :قال تعاىل ُمْ  لِْنت   اللَّ ِ  ِمن   ر مْح ة   ِبم  نـْف ضُّوا اْلق ْلبِ  غ ِليظ   ف ظًّا ُكْنت   و ل وْ  هل   ِمنْ  ال 

: هذه رمحة جعلها اهلل يف قلوب عباده وإمنا يرحم ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهلل ٨٨٨.﴾ ح ْوِلك  
 وأشعر ))مث هذا علي رضي اهلل عن  يقول لألشرت يف كتاب : ، ٨3٦من عباده الرمحاء.

                                                            
 3٨مرجع سابق ، عباس حممود العقاد ، عبقرية عمر ، ص  ( 225
 31قرية االمام علي ، ص مرجع سابق ، عباس حممود العقاد ، عب ( 226
 4٨مرجع سابق ، عباس حممود العقاد ، عبقرية عمر ، ص (  227
 4٨مرجع سابق ، محدي امني عبداهلادي ، الفكر االداري واالسالمي املقارن ، ص  ( 228
 15٨سورة آل عمران ، اآلية  ( 229
 1٨٦4: قول  النيب ص يعذب ، حديث رقم حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري، كتاب: اجلنائز، باب(  231
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، أكلهم تغتنم ضارياً  سبعاً  عليهم تكونن وال هبم واللطف هلم واحملبة، للرعية الرمحة قلبك
 وتعرض، الزلل بينهم يفرط، اخللق يف لك أونظري الدين يف لك أخ أما:  صنفان فإهنم
 مثل، وصفحك عفوك من فأعطهم، واخلطأ العمد يف أيديهم على ويؤثر، العلل هلم

 عليك األمر ووايل فوقهم فإنك، وصفح  عفوه من تعاىل اهلل يعطيك أن حتب الذي
 نفسك تنصنب وال، هبم وابتالك أمرهم استكفاك وقد،  والك من فوق تعاىل واهلل فوقك
   ٨31. ((ورمحت  عفوه عن بك غىن وال، بنقمت  لك البد فإن ، تعاىل اهلل حلرب
 االهتمام باملظهر اخلارجي  -1٦

 الدليل :
اي اأ يُـّ ﴿: قال تعاىل ثـيرُ  ه  بـيرْ  و ر بَّك   * ف أ ْنِذرْ  ُقمْ  * اْلُمدَّ قال رسول ، ٨3٨﴾ف ط هيرْ  و ثِي اب ك   * ف ك 

فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم حىت تكونوا كأنكم شامة يف الناس، )) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
اال يهمل مظهره  الرتبويفيجب علي القائد  ٨33.((فإن اهلل ال حيب الفحش وال التفحش

من لبس نظافة وأناقة الن العني حتب الشئ اجلميل املرتب وتنفر من نفيض اخلارجي 
 .ذلك 
  القدوة احلسنة  -11

 االطاعة حسن وبالتايل التأثري يف وطريقة وسيلة وأبلغ وأسرع وافضل خري ان
 يف االمثل للسلوك احلي املثال هي احلسنة فالقدوة ،(احلسنة القدوة)  وسيلة هي واالتباع
 دليل :ال. احلياة

 يـ ْرُجو ك ان   ِلم نْ  ح س ن ة   ُأْسو ة   اللَّ ِ  ر ُسولِ  يف  ل ُكمْ  ك ان   ل ق دْ ﴿:سبحان  وتعاىل ويقول
ِثريًا اللَّ    و ذ ك ر   اآْل ِخر   و اْليـ ْوم   اللَّ    ، أسوة حسنة أي قدوة حسنة ٨3٠ يقول حجازي، ٨35﴾ك 

                                                            
  ٨٠٢مرجع سابق ، محدي امني عبداهلادي ، الفكر االداري واالسالمي املقارن ، ص  ( 231
 4-1سورة املدثر ، اآلية  ( 232
 1٢3مرجع سابق ، سعيد حوي ، الرسول صلي اهلل علي  وسلم ، ص (  233
 ٨1سورة االحزاب ، اآلية (  235
 ٩٨/ 3حجازي  ( 236
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فالقدوة يف كي شئ.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ،ويف اآلية ارشاد للناس مجيعًا بوجوب التأسي برسول 
احلسنة هلا أثر فعال وذلك الن اإلنسان فطر علي التقليد واحملاكاه كما وأن الناس أو 
االتباع حينما جيمدوا امامهم مثاًل واقعيًا حيا لسمات وفضائل يعتقدون بعدم امكانية 

فيسعي هذا تطبيقها يكون دافعًا هلم لتطبيق مايروا، املثال احلي الفاضل يعجب ب  غريه 
، وميثل نفس ٨3٩بغريه يشعر يف داخل نفس  ان يصري ايل ما صار الي  هذا املثال احلي

درجت  يف التقدم والرقي، ولن حيقق القائد الشئ الكثري يف التقدم ان مل يكن هو نفس  
قدوة حسنة يف نفس  واخالق  وخلقت  واعمال  ، يف كل شئ فيسعي دائماً وابدا ان يكون 

 اخلري والصالح بعيداً عن الشر والفساد وقدميًا قيل لسان احلال أفصح منلسان ايلسباقًا 
املقال ، والناس علي دين ملوكهم وروي عن احلسن البصريي والفضل بن عياض وغريمها 
هذا القوي احلكيم، لو كانت يل دعوة مستجابة لدعوهتا للسلطان فان اهلل يصلح 

 ٨3٢كثرياً . بصالح  خلقاً 
 لها عالقة بتابعيه ) المعاملة ( :  التربويت التي يتحلي بها القائد السما -ت
 العدل : -1

ا ي ا﴿ :قال تعاىل اء   بِاْلِقْسطِ  قـ وَّاِمني   ُكونُوا آ م ُنوا الَِّذين   أ يُـّه   ع ل ى و ل وْ  لِلَّ ِ  ُشه د 
ْينِ  أ وِ  أ نـُْفِسُكمْ  ا أ ْوىل   ف اللَّ ُ  ف ِقريًا وْ أ   غ ِنيًّا ي ُكنْ  ِإنْ  و اأْل قْـر ِبني   اْلو اِلد   أ نْ  اهْل و ى تـ تَِّبُعوا ف ال   هِبِم 

ُلون   مب ا ك ان   اللَّ    ف ِإنَّ  تـُْعِرُضوا أ وْ  تـ ْلُووا و ِإنْ  تـ ْعِدُلوا ِبريًا تـ ْعم    ٨3٨.﴾خ 
ماً يف احلقوق والواجبات واجلزاءات بل متسك  بالعدل دائ الرتبويجيب حتلي القائد 

والضرائب وتولي  املناصب، العدل بني افراد إدارة القائد حبيث يطمئن هؤالء واملكافأت 
وبثقة تامة أن حقوقهم لن تضام ولن يفلت احدهم من العقاب ان اخطأ وسيجازي ان 

، ومل يري  ﴾بِاْلِقْسطِ  قـ وَّاِمني   ُكونُوا  ﴿ :سبحان  وتعاىل أحسن أيا كان ومن كان ولقد قال

                                                            
 ٢٦مرجع سابق ، عبدالرمحن حسن حبنك  ، ص  ( 237

 353م ، ص  1٨٩٩،  3يوسف القرضاوي ، احللول املستورده وكيف جنت علي امتنا االسالمي ، مكتبة وهب  ، القاهرة ، ط (  238

 135سورة النساء ، اآلية  ( 239
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فها هو ذا يقول حني كلمة  ملسو هيلع هللا ىلصط  أعدل من رسول اهلل انسان قط علي وح  البسي
 ملسو هيلع هللا ىلص وقالاسامة بن زيد يف أمر امرأة سرقت اال يقام عليها احلد ملكانة قومها وشرفهم، 

خاطبًا يف الناس، أما بعد فامنا هلك الناس أهنم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا 
د بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرق فيهم الضعيف اقاموا علي  احلد، والذي نفس حمم
  ٨4٦سرقت لقطعت يدها، مث امر رسول اهلل بقطع يد املرأة .

وكذا سرية اخللفاء االربعة ، القتدائهم برسول البشرية ، ولنا اال ننسي الفاروق عمر 
بن اخلطاب رضي اهلل عن  والذي عرف بعدل  حيت أن االرض عدال يف عهده وآمنا 

صلب  عمر بن عبدالعزيز الذي مالء االرض عدال هو بدوره،  ، جاء من ٨41ورمحة وهدي
كتب وايل عمر بن عبد العزيز علي خراسان يستأذن  يف أن يرخص ل  باستخدام بعض 

اهنم ال يصلحون اال السيف والسوط مع أهلها، قائاًل يف رسالت  للخليفة " القوة والعنف 
احلق فابسط ذلك فيهم ، وأعلم فكان رده التقي احلازم: )) كذبت بل يصلحهم العدل و 

يعلي  يف رواية ل  عن ايب ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهلل ٨4٨أن اهلل ال يصلح عمل املفسدين (( 
))ما من عبد يسرتعي  اهلل رعية ميوت يوم ميوت وهو  معقل بن يساد رضي اهلل عن "

ائحة اجلنة ويف راوية فلم حيطها بنصح  مل جيد ر  ،٨43((غاش لرعيت  إال حرم اهلل علي  اجلنة
 مل إال وينصح هلم جيهد ال مث املسلمني أمر يلي أمري من " ويف راوية عند مسلم: ))ما

، وغش الرعية وعدم النصح هلا والذي يعين عدم ايفائها احلق  ٨44اجلنة (( معهم يدخل
كاماًل أي عدم العدل التام ان ذلك لن يكون جزاؤه اال احلرمان من اجلنة فأي عذاب 

 . أقسي من ذلك
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 ٢1مرجع سابق ، سعيد حوي ، الرسول صلي اهلل علي  وسلم ، ص (  241
 14٨م ، ص  1٨٩4،  ٨خالد حممد خالد ، خلفاء الرسول ) صلي اهلل علي  وسلم ( دار الكتب العريب ، بريوت لبنان ، ط (  241
 ٢٨٢مرجع سابق ، خالد حممد خالد ، خلفاء الرسول صلي اهلل علي  وسلم ، ص  ( 242
 (.٠٩31اسرتعى رعية فلم ينصح " حديث ) (، وأخرج  البخاري يف " كتاب األحكام " " باب من14٨أخرج  مسلم حديث )(  243
   . 3٢5 -3٢4مرجع سابق ، عبد الرمحن حسن حبنك  امليداين ، أسس احلضارة اإلسالمية ووسائلها ، ص  ( 244
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 بتطبيق ما يدعوا تابعي  الي  ) من قول او عمل أو اخالق ( :الرتبويالتزام القائد  -٨
  الدليل:
 ، أحب٨45 ﴾احلْ ِميدِ  ِصر اطِ  ِإىل   و ُهُدوا اْلق ْولِ  ِمن   الطَّييبِ  ِإىل   و ُهُدوا﴿: تعآىل لاق
 أو مسلم، على تدخل  رسرو  وجل، عز الّل  إىل األعمال وأحب أنفعهم، الّل  إىل الناس

 يف املسلم أخي مع أمشي ولئن جوعاً، عن  تطرد أو ديناً، تقضي أو كربة، عن  تكشف
   ٨4٠ . شهراً  املسجد يف أعتكف أن من إيلَّ  أحب حاجة

ينتظر القائد من تابعي  أن يأتوا ايل اعماهلم مبكرين وهو يصلهم متأخراً وكما يقال 
يلتزم وبالكامل  دة البشريةاوام الرمسي ( ، فها هو ذا خري قبتعبرينا اليومي ) علي آخر الد

من كلمات قاهلا اجللندي وهو ملك  بتطبيق ما يدعو الي  علي  السالم وليس لنا ابلغ
 دلَّين لقد )) واهللعمان يف هذا املعين ) قال ملا بلغ  ان رسول اهلل يدعوه ايل اإلسالم :

 إالَّ  شيء عن يـ نـْه ى وال ب ، آخذ أوَّل كان إالَّ  خبري ُمرُ يأْ  ال أن  األُمييي  النيبي  هذا على
 وينجز بالعهد ويفي يضجر، فال ويُغلب يبطر، فال يـ ْغلب وأن  ل ، تارك أوَّل كان

وهذه السمة هي طريق حلسن طاعة التابعني للقائد  ،٨4٩نيب(( أن  وأشهد املوعود،
وصالح ادارت  وتابعية واجملتمع الذي  ايل االمام وملا في  صالحهموللنهوض هبم والتقدم 

 تعمل مع  ول  اإلدارة اليت يقودها القائد.
 النصح واالرشاد :  -3

 الدليل 
 كل على حيتم ، والواجب242﴾اْلُمْؤِمِنني   تـ نـْف عُ  الذيْكر ى ف ِإنَّ  و ذ كيرْ : ﴿ تعاىل قال

 النصح يف اجلد ساعد عن يشمر أن مقدرت  حسب وعلى استطاعت ، بقدر مسلم
 غريه .  ب  ويهتدي ذمت  تربأ حىت والتوجي 

                                                            
 ٨4سورة احلج ، اآلية (  245
 ( 453/  1٨راوه الطرباين يف )) الكبري (( )  ( 246

 55علي  وسلم ، ص مرجع سابق ، سعيد حوي ، الرسول صلي اهلل  ( 247
 55 اآلية , الذاريات سورة(  248
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 يلي أمري من يقول:)) ما ملسو هيلع هللا ىلصوبنا حديث ايب يعلي معقل بن يسار قال أن  مسع الرسول 
، فالنصح واالرشاد ٨4٨ اجلنة (( معهم يدخل مل إال وينصح هلم جيهد ال مث املسلمني أمر

 .ن مل يهتم وينصح هلموالذود عن التابعني شئ أساسي وضروري واال فما جزائ  ا
 

 آخذ الرعية بالرفق واملعاملة احلسنة ) وجود عالقات انسانية جيدة ( -4
 الدليل :

اء ُكمْ  ل ق دْ  ﴿قال تعايل:  ع ل ْيُكمْ  ح رِيص   ع ِنتُّمْ  م ا ع ل ْي ِ  ع زِيز   أ نـُْفِسُكمْ  ِمنْ  ر ُسول   ج 
 ملسو هيلع هللا ىلصهلل عنها قالت مسعت رسول اهلل عن عائشة رضي ا، ٨5٦﴾ر ِحيم   ر ُءوف   بِاْلُمْؤِمِنني  

اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق علي ، ومن  )) يقول يف بييت هذا:
، مث ها هو ذا طاهر بن احلسني يوصي ابن  عبد اهلل ٨51((ويل أمر أميت فرفق هبم فارفق ب 

ك، وسلط احلق وارفق جبميع رعيت لربك وتواضع والنهار الليل يف رعيتك قائال: ))احفظ
 ٨5٨ . علي نفسك ((

 

 حني يتأزم االمر:ترك القائد تابعي  حيلون مشاكلهم بأنفسهم والرجوع الي   -5
 الدليل:

ًما أ ْهِل ِ  ِمنْ  ح ك ًما ف ابـْع ثُوا بـ ْيِنِهم ا ِشق اق   ِخْفُتمْ  و ِإنْ ﴿: قال تعاىل  أ ْهِله ا ِمنْ  و ح ك 
ا ِإنْ  ًحا يُرِيد  ا للَّ ُ ا يـُو فيقِ  ِإْصال  نـ ُهم  ِبريًا ع ِليًما ك ان   اللَّ    ِإنَّ  بـ يـْ   ٨53.﴾خ 

كان عمر رضي اهلل عن  حيث الناس علي االستغناء عن التحاكم ايل احلكام 
حكما يف كل شئ فكان يقول خالفًا الصحاب األمر الذين يودون لو فرضوا ألنفسهم 

 يــلإ ااكموــتح أن ىــعل اــبعض كمــبعض لــيحم الو كمــنفسأ نـــم قـــلحا وـــعطوأ))هلم : 

                                                            
 (.1/88:مسلم صحيح , 385 ص , ووسائلها اإلسالمية الحضارة أسس , الميداني حبنكه حسن الرحمن عبد , سابق مرجع ( 249
 .  1٨٢سورة التوبة ن اآلية  ( 251
 ( 1٢٨٢حديث رقم ) ، كتاب اإلمارة ، صحيح مسلم  ( 251
 . 3٢٩ -3٢1وسائلها ، ص  عبد الرمحن حسن حبنك  امليداين ، أسس احلضارة اإلسالمية و مرجع سابق ، ( 252
 35سورة النساء ، اآلية  ( 253
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ومن  ٨54. (( هللا ءشا إن هماسو حدأ لىإ ادةوــه ساــلنا نــم دــحأ ينــبو يــبين يســل  ــفإن
 على وأعينوين عين، بكفها أنفسكم على وأعينوين! اهلل عباد اهلل اتقوا )) خطبة ل  يقول

أمركم  من اهلل والين فيما النصيحة وإحضاري املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر نفسي
)) .٨55 
   القائد ال يتميز عن تابعي  اال يف ان  أثقلهم محال ومؤون   -٠

يف مقالة لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عن  للواله توضح هلم أن عملهم مميز" 
 هلم ))افتحبالواجب والكفاءة " فهم ليس متيزًا بالوجاه  واالستعالء فكان يقول للوايل 

،  محال (( أثقلهم جعلك اهلل أن غري منهم رجل انت فإمنا بنفسك أمورهم وباشر كباب
 ٨5٠ .ولقد قال عمر بن عبد العزيز " لست اال أحدكم غري اين اثقلكم محاًل "

 

 فيما خيتص بكيفية املعاملة وقواعدها  -٩
ُمْ  لِنت   الّل ِ  مين   ر مْح ة   ف ِبم ا﴿: قال تعاىل  ِمنْ  ال نف ضُّواْ  اْلق ْلبِ  غ ِليظ   اً ف ظّ  ُكنت   و ل وْ  هل 

 إال شيء من نزع وما زان ، إال شيء   يف الرفق كان ما)  :تعاىل وقول  ،٨5٩﴾ ح ْوِلك  
       ٨5٢ . شان 

مع تابعي  اليتبع قاعدة معينة حمددة ولكن نستطيع ان نضع  الرتبويتعامل القائد 
 ىوتيسره وميكننا ان نستدل بكتاب عل بعض القواعد اليت تساهم يف اجناز العمل وتسهل 

، كما لنا ذلك وهذه القواعد العام  ميكن امجاهلا فيما ٨5٨كرم اهلل وجه  لالشرت النخعي
 :يلي

  
 

                                                            
 45 – 4٠م ، ص  ٨٦٦٨ـ ه- 14٨٨وت بير –ا صيد، لعصرية المكتبة ، اضا رلمحمد ب لخطااعمر بن روق لفاكتاب  ( 254
  . 111 ص , عمر عبقرية , العقاد عباس سابق مرجع ( 255
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 15٨سورة آل عمران ، اآلية (  257
 (3/3) داود أبو رواه ( 258
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  جتنب احملاباة لصديق أو قريب  -أ
ان روح االسالم تفرض املوضوعية يف كل معاملة والبعد عن اهلوي اآلنساين ويف 

 ومن نفسك، من الناس وأنصف اهلل، أنصف )) كرم اهلل وجه   ىذلك يقول عل
 ظلم ومن ت ْظلم، تفعل إال فإنك رعيّتك، من هوى في  لك ومن أهلك، خاصة
 هلل وكان حجت ، أدحض اهلل خاصم  ومن عباده، دون خصم  اهلل كان اهلل عباد

 من نقمت  وتعجيل اهلل، نعمة تغيري إىل أدعى شيء وليس. يتوب أو ينزع حىت حربًا،
   ٨٠٦باملرصاد (( . للظاملني وهو املضطهدين، دعوة مسيع اهلل فإن ظلم، على مةإقا

 ماعة معينة يودون  ويودها دون سائر افراد اإلدارة :عدم ختصيص القائد جل -ب
 يف مؤون  الوايل علي اثقل الرعية من احد وليس ذلك بقول علي )) ىونستشهد عل  

لالنصاف وأسال بالحلاف وأقل شكرا عند الرخاء ، واقل معونة يف البالء واكره 
ملمات الدهر من أهل اخلاصة وامنا عذراً عند املنع وأضعف صرباً عند  ظاً العطاء وأي

عماد الدين ومجاع املسلمني والعدة لألعداء ) العامة من األمة ( فليكن صفوك هلم 
 وميلك معهم(( . 

  البعد عن الواشني  -ت
 يف فان الناس، ملعائب اطلبهم عندك اشنؤهم و كمن رعيتك ابعد قال علي" وليكن

  ٨٠1 منها ". عنك غاب عما تكشفن فال. سرتها من احق الوايل عيوبا الناس
   يف جمال املعامالت العامة  -ث

جيب علي القائد ان حياول دائمًا القضاء علي احلقد، " أطلق عن الناس عقده كل 
ة   النَّاسِ  ع نِ  ْطِلقْ ألق.) حقد" وكذلك القضاء علي الفوضي املسبب  للق  ُكلي  ُعْقد 

                                                            
حقوق –بن أيب طالب إىل األشرت النخعي ملا واله مصر)مقال ( أعمال الندوة العلمية  جعفر عبد السالم، كتاب أمري املؤمنني علي ( 261

 .13٢-133اإلنسان  ، ص 
 (43٦-4٨٨هنج البالغة: ( 261
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 ، املعين أطلق٨٠٨(( ي ِضحُ  ال   م ا كلي  ع نْ  و تـ غ اب   ِوْتر، ُكلي  س ب ب   ع ْنك   و اْقط عْ  ِحْقد،
 اإلنطواء:  واحلقد.  قلبك علي  عقدت ما:  العقدة:  حقد كل عقدة الناس عن
 واقطع. للرعّية الشر وإضمار قداحل ترك:  واملراد لفرصتها والرتبص العداوة، على
 و.  اإلنتقام دواعي عنك أبعد:  واملراد.  مبكروه أدرك :  وتره:  وتر كل سبب عنك
 يظهر مل:  لك يضح ال ما كل عن. تغافل:  تغاب

   السمات التي يتحلي بها القائد لها عالقة بطبيعته العمل ) السمات المهنية ( -ث
   العلم  -1

 الدليل:
 ٨٠3 .﴾بالقسط قائما العلم وأولوا واملالئكة هو إال إل  ال أن  اهلل شهد﴿ :تعاىل اهلل قال
 كان لو فإن  وفضلهم العلماء وشرف العلم فضل على دليل اآلية هذه يف: القرطيب قال
 .العلم أهل اسم قرن كما مالئكت  واسم بامس  اهلل لقرهنم العلم أهل من أشرف أحد
 من أشرف شيء كان فلو( علما زدين رب وقل)  ملسو هيلع هللا ىلص نبي ل العلم شرف يف: تعاىل وقال
  ٨٠4 .العلم من يستزيده أن أمر كما من  املزيد يسأل  أن ملسو هيلع هللا ىلص نبي  تعاىل اهلل ألمر العلم

ان العلم البد من  وذلك لالجتهاد يف النوازل واالحكام فاذا اشرتط ابن خلدون 
اهلل عن علم وهو يشرتط  العلم لالمامة وقصد ب  كل علم يصلح هلا حبيث ينفذ احكام
علي ان يتصرف القائد يف   أن يكون هذا العلم ال علم يقرأ ويطبق بل هو علم يساعد

كل جديد مير علي ، الن االمامة تستدعي الكمال يف االوصاف واالحوال " اي حماولة 
اجياد االفضل الذي رمبا يصل ايل درجة الكمال يف كل مايقوم ب  االمام ، ولنا أن نقيس 

أن يكون علي  الرتبويلي هذا الكالم مبقياس عصرنا فنقول أن  ال بد للقائد اإلداري ع
علم ودراسة، اي ان يكون ذا مؤهل هلذا العمل، قد يكون جامعيًا او قد يكون من 

                                                            
 ٩٦٦هنج البالغة للشريف الرضي ، ص  ( 262
 .1٢سورة آل عمران : (  263
 .41/ ص4تفسري القرطيب ج ( 264
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معاهد تدريب خاصة للقادة، فالبد أوال، ان يكون علي علم بالشريعة اإلسالمية فيقرأ 
، وان يتحصل من العلم علي كل مال  عالقة بطبيعة ملسو هيلع هللا ىلصويدرس كتاب اهلل وسنة نبي  
إدارة واال لم اصول وقواعد ومبادئ القيادة و ان يتع الرتبويعمل  ، وكذلك البد للقائد 

يعتمد يف ذلك فقط علي ما كتب باللغة العربية بل البد من االطالع علي كل جديد  
وواعياً وعميقاً يف النظر ويف  كتب باللغة العربية وغريها من اللغات وعلي  ان يكون حذراً 

   ٨٠5:وهنا لنا ان نشرتط يف اإلنسان الذي يتعلم ليصبح قائداً أمرين االخذ ويف االقتباس. 
 أن يكون ذا عقلية أسالمية :  –أوهلما 

مبعين أن ينظر عقل القائد ايل كل االشياء مبنظار اإلسالم، فأراؤه وافكاره واحكام  
ان ختضع لتقييم اسالمي صحيح فيكون عقلية القائد  واحملسوسات والعييبات جيب

االسالمي قاعدة فكرية تعكس مفاهيم االسالم واحكام  يف كل شأن من الشئون، 
 ولتكوينها ثالثة عوامل هي : 

الفهم الصحيح مع الدراسة العميقة لكل من الكتاب والسنة حبيث تتضح اخلطوط  -أ
 ضوء االسالم . االساسية للحياة االنسانية واركاهنا يف 

 االدراك الكامل للفكر االسالمي والهداف  .  -ب
االستيعاب الكامل والكايف جلوانب التصور االسالمي دون طغيان جلانب علي  -ت

االخر فالعقلية االسالمية الميكن ان تكون اسالمية صافية ما مل تطل علي العامل 
وتقارن كل ذلك علي تقبح توازن من نافذة االسالم تفكر وتقدر وتستحسن وتس

 ضوء االسالم ووفق اصول  وقواعده . 
 ثانيهما : أن يكون ذا نفسية اسالمية :

هذه النفسية هي" االنعكاس احلسي لتفاعل الفكرة االسالمية واثرها يف حياة الفرد 
نسان ودوافع  مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مبفاهيم  وتصورات  الفكرية، ومن هنا كانت اإل،فميول 

                                                            
 . 111 -1٦٢الدعوة والداعية ، ص  مرجع سابق ، فتحي يكن ، مشكالت ( 265
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ية اإلسالمية هي الكيفية اليت يشبع الداعية علي ضوئها دوافع  وميول  وحاجات  النفس
 العضوية .

فنفس القائد جيب ان تكون نفسًا اسالمية خالصة من الشوائب اليت تعلق هبا من 
جراء الثقافات الغربية، الفكر االجنيب، والديانات واملفرق امللحدة او غريها، واال فما سر 

إلسالمية السابقة يف عصور االزدهار وميلها ايل االخفاق حالياً، او ميل جناح قيادتنا ا
بعضها ، طاملًا صفا النبع فان املاء اجلاري اال يغفل عقليت  االسالمية وال نفسيت  املسلمة 

اإلداري حيتاج دائمًا ايل غذاء عقلي ومعرفة " واالعذية الفكرية الرتبوي، وعمل القائد 
، فال يكتفي بالثقافة االسالمية فقط بل يطلع ٨٠٠أن تكون منوعة بالنسبة للقائد جيب 

اعة، وينبغي اال يقف علي غريها. ويكون مواكبا للحياة السياسية واحداث الدنيا والس
ركب  عن السري، ولكن يقوده قيادة رشيدة واعية. البد من القائد ان حييا حياة كلها حركة 

  واهداف ، لكي يعمل بالركب ايل شاطئ االمان ونشاط يف ظل االسالم ووفقًا ملتطلبات
وال ينبغي ان يقف علم  عند مرحلة معينة بل هو يف تعلم دائم طاملا هو علي قيد احلياة 
وال ينبغي ان حيبس علم  يف عقل  بل علي  ان يرتمج  ايل فعل وسلوك وقرارات واجنازات 

عاصفة تواحه  بل علي  وحلول ملشكالت طارئة واجتهاد يف ذلك، فال يقف عند اول 
 لعاصفة منتصراً دائما باذن اهلل .ان يقف يف وج  الريح صامدا حيت يقتحم ا

 

   الكفاية  -٨
 الدليل:

نـ ُهمْ  ق س ْمن ا حن ْنُ :﴿تعاىل قال تـ ُهمْ  بـ يـْ نـْي ا احلْ ي اةِ  يف  م ِعيش   فـ ْوق   بـ ْعض ُهمْ  و ر فـ ْعن ا الدُّ
 يف الناس بني سبحان  ففاضل، ٨٠٩﴾ُسْخرِيًّا بـ ْعًضا ُضُهمْ بـ عْ  لِي تَِّخذ   د ر ج ات   بـ ْعض  

 ل  إتقان  مدى يف و عمل، مـن فرد كل يؤدي  أن ميكن فيما و واالستعدادات، املواهب
 فاضل، عز كما فيها الكفاية أهل لفقد األعمال من كثري لتعطلت التفاوت هذا ولوال ،

                                                            
 . ٩٩مرجع سابق ، فتحي يكن ، مشكالت الدعوة والداعية ، ص (  266
 3٨سورة الزخرف ، اآلية  (267
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 فلو والصنائع واحلرف األعمال يف اً بعض بعضهم ليسخر)  األرزاق يف النـاس بني وجل
  مصاحلهم من كثري لتعطلت بعض إىل بعضهم حيتج ومل الغىن، يف الناس تساوى

 ٨٠٢ ومنافعهم.
قال ابن خلدون" واما الكفاية فهو ان يكون جريئًا علي اقامة احلدود. فالقائد 

يف يكون جريئا سريعاً اعتماداً علي اهلل أوال مث علي علم  العميق ودرايت  باالمور والنفوس 
اختاذ القرارات علي بين  ودالئل ومشورة، اي ان  وبلغة العصر يكون علي علم تام وثقة 
تامة مبا يفعل  ومل يفعل  ويكون ذو حجة ظاهرة يف كل ما يقوم ب  فمثآل كقائد إداري 

ائل تربوي يدرك متامًا أهداف التعليم لكل مرحلة وعالقة كل منها باملراحل االخري ووس
حتقيقها وبراجمها وتنفيذها ويعرف خصائص تالميذه ومن يعمل مع  واجتاهاهتم ، ويدرك 
البيئة احمللية ويدرك بقوة ويفهم عميق كيف يوج  كل ذلك للحصول علي حتقيق افضل 

ة فيكون الرتبويمع املام ومعرفة بالنواحي املالية واالدارية وكل ما يتصل بالعملية لالهداف 
 .ية يف عمل  أو كفاءة عالية ذا كفاية عال

   االحساس الكامل باملسؤولية  -3
 ملسو هيلع هللا ىلصجتاه أي عمل هو ما نستقي  من قول الرسول  باملسؤوليةالكامل واالحساس 

وهذا االحساس ال ينمو وال ، ٨٠٨ ب اذا عمل عمل احدكم عمال ان يتقن (())ان اهلل حي
تشعر رقابة اهلل علي  يف مجيع يتكون اال باستشعار االنسان اخلشية من اهلل مث هو يس

حركات  وسكنات  ، ولن تغن عنها أي رقابة أخري ، وهو شعور يؤدي بصحاب  ايل أن 
))خري الناس أنفعهم  ملسو هيلع هللا ىلصيقوم بعمل  كاماًل فيكون أنفع الناس ولقد قال الرسول 

، فال صبح شعاره، ، وهو شعور يؤدي بزيادة منو حس صاحب  االجتماعي٨٩٦للناس((
ب الذات، حجتماعي يؤدي ايل االجيابية والتقدم والرقي بعيدا عن االنانية و فاحلس اال

                                                            
 .٩٠5تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص  –ابن سعدي  ( 268
 (٢٨1رواه الطرباىن يف ) األوسط ( )  ( 269
م ، ص 1٨٩٢،  1ة ) من سلسلة مفاهيم تربوية ( ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ط الرتبوياالسالم  حممود امحد السيد ، معجزة (271
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ق االحساس باملسئولية واالمانة اليت سيسأل عنها يو القيامة كل يعم نع ناشئوكذلك 
الذي تقع علي عاتق  مسئولية تصريف ادارة امور دائرت ،  الرتبويمن محلها ومنهم القائد 

بعض قيادتنا اليوم هو سبب كبري من أسباب فشلها أو  ولعل فقد هذا الشعور يف نفوس
تعاوهنا وبالتايل ضياع كثري من اجلهود املبذولة واالموال املتاحة والوقت " فاذا عرف كل 

مرافق اجملتمع كان مثة داللة علي حيوية هذا اجملتمع ورقية، فرد مسؤوليت  يف خمتلف 
  وذوي  والناظر حنو جهازه التعليمي مسؤولية املدرس جتاه طالب  والطالب جتاه مدرست
واألم ازاء أوالدها وبيتها واحلاكم جتاه وتالميذه، مدير املؤسسة حنو موظفي  ومرؤوسي  

املواطنني، ولو ادرك كل من هؤالء مسؤوليات  وواجبات  وحقوق رعيت  علي ، فأداها خري 
خصية املتكاملة اليت أداء هنض اجملتمع وارتقي سلم التقدم املطرد، ومن هنا كانت الش

عمل الرسول علي اجيادها هي تلك اليت تتحمل املسؤولية ومراعاة حقوق الغري وواجباهتم 
وادراك املصلحة العامة والتعاون يف العمل اجلماعي املشرتك، والقدرة علي تنسيق اجلهود 

 جة .، ولو فقد هذا الشعور بثقل االمانة فماذا تكون النتي٨٩1وتقدير عمل اآلخرين " 
 الدليل: 
 ،٨٩٨﴾م ْسُئواًل  ع ْن ُ  ك ان   أُول ِئك   ُكلُّ  و اْلُفؤ اد   و اْلب ص ر   السَّْمع   ِإنَّ : ﴿تعاىل قال

 الرتبوياالحساس باملسؤولية جيب ان يكون موجوداً جتاه اي عمل ولكن القائد اإلداري 
اعداد البشر احري أن يستشعر هذا الشعور فهو مسؤول عن إدارة عمل  االساسي) بناء و 

عماد االمة ، وختريج قوي عاملة، فمسؤولية كبرية عظيمة ماذا حيصل ل  ان هتاون فيها  (
 غاش وهو ميوت، يوم ميوت رعية، اهلل يسرتعي  عبد   من ))ما ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول اهلل 

 ٨٩3. اجلنة (( رواه مسلم علي  اهلل حّرم إال لرعيت 
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 ارئة :قدرة القائد علي اجياد حل للمشاكل الط -4
 الدليل :

ا ف أ ْصِلُحوا اقْـت تـ ُلوا اْلُمْؤِمِنني   ِمن   ط ائِف ت انِ  و ِإنْ  ﴿:قال تعاىل نـ ُهم  امهُ ا بـ غ تْ  ف ِإنْ  بـ يـْ  ِإْحد 
ا ف أ ْصِلُحوا ف اء تْ  ف ِإنْ  اللَّ ِ  أ ْمرِ  ِإىل   ت ِفيء   ح ىتَّ  تـ ْبِغي الَّيِت  فـ ق اتُِلوا اأْلُْخر ى ع ل ى نـ ُهم   بـ يـْ

 أ خ و ْيُكمْ  بـ نْي   ف أ ْصِلُحوا ِإْخو ة   اْلُمْؤِمُنون   ِإمنَّ ا * اْلُمْقِسِطني   حيُِبُّ  اللَّ    ِإنَّ  و أ ْقِسطُوا ْلع ْدلِ بِا
ُون   ل ع لَُّكمْ  اللَّ    و اتَـُّقوا والرؤية والثاين وذلك باالستعانة باهلل أوال مث بالصرب ثانيًا ٨٩4﴾ تـُْرمح 

احللول هلا مث  عد دراستها دراسة عميقة، واقتالحيف املشكلة اي بوالنظر الناقد والثاقب 
 يستشعر فيها ذوي اخلربة ليقرروا اي احللول يتم اختيارها وتكون اكثر مناسبة .

 

  توفر االرادة القوية يف القائد  -5
 الدليل :

 أ ْمِضي   أ وْ  اْلب ْحر ْينِ  م ع  جم ْ  أ بـُْلغ   ح ىتَّ  أ بـْر حُ  ال   ِلف ت اهُ  ُموس ى ق ال   و ِإذْ  ﴿: قال تعاىل
املشقة،  وحلقت ب  الشقة، علي طالت وإن مسافراً  يزال ، فقد أخرب أن  ال٨٩5﴾ُحُقًبا

حيت حيقق هدف  الذي خرج من ألجل ، وهو الوصول إيل جممع البحرين والعثور علي 
عاب وهبا لقيادية هبا تذل الصاقوة االرادة ركن من اركان الشخصية  ٨٩٠العبد الصاحل .

حتل املشكالت وهبا جتتاز العقبات وقادة االسالم أحوج ما يكونون يف هذا العصر ايل 
 .ارادات فوالذية هتزأ باحملن واخلطوب "

 
 
 
 
 

                                                            
  1٦-٨سورة احلجرات ،  ( 274
 ٠٦سورة الكهف ، اآلية  ( 275
 4٢1انظر: تيسري الكرمي الرحن يف تفسري كالم املنان: للسعدي:  ( 276
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 القدرة علي احلزم والبث يف االمور -٠
 الدليل: 

 حيُِبُّ  اللَّ    ِإنَّ  اللَّ ِ  ع ل ى فـ تـ و كَّلْ  ع ز ْمت   ف ِإذ ا اأْل ْمرِ  يف  و ش اِوْرُهمْ ﴿:قال تعاىل
، قال املاوردي : اعلم أن من احلزم لكل ذي لب، أال يربم أمراً، والميضي ٨٩٩﴾اْلُمتـ و كيِلني  

  ٨٩٢ عزما إال مبشورة ذي الرأي الناصح، ومطالعة ذي  العقل الراجح .
 أكون أن رجاء ولوال عليكم، وليت قد إين الناس أيها يا قال عمر بن اخلطاب ))

ما وليت  أموركم مهم من ينوب مبا استطالًعا وأشدكم عليكم، وأقواكم لكم، خريكم
، فاقدر الناس علي الرب واحلزم والنهوض باالعباء احق من غريه يف تويل ٨٩٨(( ذلك منكم

 امور املنصب القيادي .
 البد ان يتسم القائد ببعد نظر كبري  -٩

 الدليل: 
 ِعْند ك   يل  اْبنِ  ر بي  ق ال تْ  ِإذْ  ِفْرع ْون   ِاْمر أ ة   آ م ُنوا لِلَِّذين   م ث اًل  اللَّ ُ  و ض ر ب  ﴿: قال تعاىل

ِل ِ  ِفْرع ْون   ِمنْ  و جن ييِن  اجلْ نَّةِ  يف  بـ ْيًتا ، املعين النظرة البعيدة ٨٢٦﴾الظَّاِلِمني   اْلق ْومِ  ِمن   و جن ييِن  و ع م 
سلم  يف إبداء الرأي واملشورة للنيب قد يقصد اآلثار املستقبلية يف الدنيا كما فعلت أم 

ويدل ذلك علي علي بعد نظرها ملا يرتتب لي  من آثار للحدث، والنظرة البعيدة  ملسو هيلع هللا ىلص
من زبيدة جتاه احلجيج ، فبتلك العني وفرت العناء واحتمال ضروب املشقات علي مئات 

   األلوف من حجاج بيت احلرام .    
لعل موقف عمر بن و أن ينظر اليها مبنظار واحد، فال ينظر لالمور بنظرة التتعدي أنف  أ

اخلطاب رضي عن  من جبلة بن األيهم وغريها من املواقف لتعطي صورة صادقة لعدل 
عمر رضي اهلل عن  ذكر العقاد أن مافعل  عمر ال يقتصر علي العدل فقط بل حيتوي 

                                                            
 15٨سورة ال عمران ، اآلية  ( 277
 3٦أدب الدنيا كالديف: البف أيب الدنيا:  ( 278
 111 ص , عمر عبقرية , العقاد عباس , سابق مرجع ( 279
 11سورة التحرمي ، اآلية  ( 281
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ب والقرون )) وها هي ذي السنون قد مضت وتلتها االحقا العدل وبعد النظر فيقول،
فبدأ لنا اليوم ان النظر البعيد والعدل الشديد يف هذه القضية يلتقيان وأن عمر كان 
أحسن املتصرفني فيها الن  اجتنب التصرف الذي يهواه الدهاة فقد أفاد االسالم ما مل 

أوخم من نكون أولئك الصابئني  ووقاه ضررًا أضخم ويفد بقاء جبلة واتباع  علي دين  
ه ثقة أهل  باقامة أحكام  واطمئنان الضعفاء ايل كنف  ورهب  االقوياء من بأس  عن  : أفاد

ومسعت  يف الدنيا برعاية احلق واجناز الوعد وتصديق معين الدين. وال معين ل  ان كان 
  ٨٢1أضعف بأسا من امري العقاد علي .

  ٨٢٨ االنتماء ايل اجلماعة -٢
ة وتفاهم بلغة واحدة واحساسهم ان التقاء القائد واجلماعة علي ارض واحد

مبشاعر متشاهبة يؤدي ذلك ايل بداية االنطالق حنو حتقيق االهداف املشرتكة فان الفرد 
يف املركز الرئيسي، مهما بلغت كفاءت ، يصعب علي  الوصول ايل مرتبة القيادة اذا مل يكن 

 .  ةايل اجلماعة . " فيبقي رئيساً خارج دائرة تفاعل هذه اجلماعمنتمياً 
اء ُكمْ  ل ق دْ  ﴿ولقد قال تعايل تأكيداً هلذا املبدأ   م ا ع ل ْي ِ  ع زِيز   أ نـُْفِسُكمْ  ِمنْ  ر ُسول   ج 

 ِمنْ  أ ن ا أ ْعر ُبُكْم، : )أ ن املسو هيلع هللا ىلصوقال  ،٨٢3﴾ر ِحيم   ر ُءوف   بِاْلُمْؤِمِنني   ع ل ْيُكمْ  ح رِيص   ع ِنتُّمْ 
،  ٨٢4.ب ْكر ( نِ بْ  س ْعدِ  ب يِن  ِلس انُ  و ِلس اين  قـُر ْيش 

 

 التعاون بني القادة والتابعني ) املرؤوسني (  -٨
 الدليل: 

مثِْ  ع ل ى تـ ع او نُوا و ال و التـَّْقو ى اْلربي  ع ل ى و تـ ع او نُوا ﴿:قال تعاىل  اللَّ    و اْلُعْدو اِن و اتَـُّقوا اإْلِ
 وترامحهم توادهم يف ننياملؤم )مثلملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وقال٨٢5﴾اْلِعق ابِ  ش ِديدُ  اللَّ    ِإنَّ 

                                                            
  5٩جع سابق ، عباس حممود العقاد ، عبقرية عمر ، مر  ( 281

م ص  ٨٩٩فتوح حممود أبو العزم ، القيادة اإلدارية يف االسالم ) أصوهلا ومفوماهتا ( املنظمة العربية للعلوم االدارية ، االردن ، عمان ، (  282
31-3٨ 

 1٨٢سورة التوبة ، اآلية  ( 283
 15م. ص  ٨٠ادة اإلدارية  يف اإلسالم. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي:القاهرة، مجهورية مصر العربية عبد الشايف حممد أبو الفضل، القي ( 284
 ٨سورة املائدة ، اآلية  ( 285
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. واحلمى( بالسهر اجلسد سائر ل  تداعى عضو من  اشتكى اجلسد إذا كمثل وتعاطفهم
٨٢٠   

بدون تعاون القائد مع مرؤوسي  لن يكون هناك حتقيقًا لالهداف والقائد ال 
يستطيع أن ينشر افكاره ومبادئ  اال اذا وثق في  من يعمل مع ، وهذه الثقة عادة ما تأيت 

ذا كان هناك ودا مشرتكًا بني القادة واملرؤوسني. وجناح القائد يتحقق بنجاح  يف ا
  ٨٢٩احلصول علي تعاون من يعمل مع  .

من أستخالص السمات القيادية اليت هتيئ الفرد وتكسب   ويستنتج الباحث
الصالحية واألهلية للقيادة، وهي تلك السمات اليت الوقوف عليها من خالل التحاكم 

آيات القرآن الكرمي، اليت توضح سن  وتدبري اخلالق سبحان  يف آصطفائ  واعداده إيل 
هلؤالء الرسل الكرام والقادة العظام الذين أختارهم اهلل عن علم وحكمة لقيادة وهداية 

بسنة وسرية الرسول علي  الصالة وكذلك من خالل التحاكم واألسرتشاد  ،اإلنسان
القدرة علي حتقيق الغايات  الرتبويتكسب القائد وهي تلك السمات اليت والسالم، 

واألهداف املوضوعة ل  وجلماعت  بكفاءة عالية وفعالية، كما تكسب  القدرة علي مواجهة 
التغريات والتطورات يف الظروف البيئية احمليطة ب ، ومن مث تكفل ل  االستقرار يف القيادة، 

لتحاكم إيل هدي القرآن ولقد مث الوقوف علي تلك السمات ايضًا من خالل ا
 احلقيقية القيادية السمات على واالسرتشاد بسنة وسرية الرسول علي  السالم ، للوقوف

والفكر اإلسالمي جتاه حقيقية تلك  الوضعي، الفكر من كل مواقف يف للقيادة،
 الدراسة وأشارت اإلسالمي، الفكر يف القيادة بني الفروق فيها حيث أوضحالسمات، 

 والشورى واألمانة والقوة العقيدة صدق أمهها من اليت اإلسالم يف لقيادةا مسات إىل
 وأوضحت بالصرب، والتحلي املقدرة عند والعفو واحلزم والشجاعة النظر وبعد والفطنة

                                                            
 (، واللفظ ل .  ٨5٢٠(، وصحيح مسلم، برقم: )٠٦11صحيح البخاري، برقم: ) ( 286
 . ٨٨٦ -٨٠٩سالمي واملقارن ، ص ص مرجع سابق ، محدي امني عبداهلادي ، الفكر االداري واال ( 287
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 وكذلك الوضعي، الفكر يف القيادة نظريات أهم سبق اإلسالمي الفكر أن الدراسة
 : التالية األساسية ائصباخلص يتميز اإلسالمي الفكر أن إىل توصلت
 الصحابة وسرية واألحاديث، الكرمي القرآن يف ورد ما بذلك ونقصد: رائد فكر أن 

 كل سبق فكر هو جلماعت ، القائد معاملة وأسلوب القيادة أمناط حول عليهم اهلل رضوان
 الفرتة هذه طوال وصلح الزمان، من قرنا عشر أربعة من أكثر قبل ظهر حيث تاله، ما

 .والثقافية البيئية ظروفهم اختالف من بالرغم املسلمني بلدان من خمتلفة مواقع يف بيقللتط
 مل لدرجة الغزارة من جيده اإلسالمي الرتاث يف املتأمل إن: وغزير متكامل فكر أن 

 .  أحصاها إال ةكبري  أو صغرية الكرمي القرآن لنا يرتك فلم عن ، وحتدث إال شيئا فيها يرتك
 السماوية والتعاليم اإلسالم فحدود. ومكان زمان لكل يصلح أن  أي: دمتجد فكر أن 
 وقرت طاملا حلت أينما التطبيق ممكنة ولكنها بعين  جمتمع على حكرا ليست وردت اليت
 ٨٢٢ .العمل وصدقها القلوب يف

 على والعمل العقل، وأعمال التبصر إىل يدعو أن  مبعىن: عقالين وقائي فكر أن 
 .العالج من خري فالوقاية. القرار اختاذ قبل ويوالرت  التفكري

 للخري ًا مصدر  زال ما اآلن وحىت ظهوره منذ اإلسالم أن نؤكد أن نود وأخريا
 أو قادة كانوا سواء السمحاء تعاليم  تنفيذ على والعاملني ب ، للمتمسكني والربكة
 حت ِْملْ  و ال   ر بَـّن ا أ ْخط ْأن ا أ وْ  ِسين ان   ِإنْ  تـُؤ اِخْذن ا ال   ر بَـّن ا: ﴿تعاىل لقول . مجاعة يف أعضاء
ن ا ا ِإْصرًا ع ل يـْ ْلن ا و ال   ر بَـّن ا قـ ْبِلن ا ِمنْ  الَِّذين   ع ل ى مح  ْلت  ُ  ك م   ع نَّا و اْعفُ  بِ ِ  ل ن ا ط اق ة   ال   م ا حُت مي
ن ا أ ْنت   و اْرمح ْن ا ل ن ا و اْغِفرْ  اِفرِين   مِ اْلق وْ  ع ل ى ف اْنُصْرن ا م ْوال   ٨٢٨. ﴾اْلك 

 
 

                                                            
 .11ص -القيادة يف اإلدارة العربية وموقعها من النظريات املعاصرة والرتاث اإلسالمي/ نعيم نصري.(  288
  ٨٢٠سورة البقرة ، اآلية (  289



147 
 

  
 

 
  (الباحث أعداد من: املصدر) االسالم  يف ةالرتبوي القيادة مسات (٠) رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

  
 

  األسالم في ةالتربوي القيادة توليل طرقالشروط وال: الثاني المبحث
 ة في اإلسالم التربويالشروط لتولي القيادة  -أ

    الكريم القرآن يراها كما التربويقائد ال في تتوفر أن ينبغي التيالشروط  -٢
امهُ ا ق ال تْ :﴿تعاىل قال: واألمانة الكفاءة -أ يـْر   ِإنَّ اْست ْأِجْرُه  أ ب تِ  ي ا ِإْحد   اْست ْأج ْرت   م نِ  خ 

 الكفاءة اجتمعت اذا:  قال حبان إبن عن ،٨٨1 الصفوة ففي ،٨٨٦﴾اأْل ِمنيُ  اْلق ِويُّ 
  . املقصود مت فقد األمور من بأمر القائم يف واالمانة

واألمانة جيب توافرها يف الذي خيتار، وان يف ضياعها ألمرًا صعبًا وقد ورد يف 
ا ق ال  ك ْيف   السَّاع ة   ف انـْت ِظرِ  األ م ان ةُ  ُضيـيع تِ  ذ اإاحلديث ))  ِإىل   األ ْمرُ  ُأْسِند   ِإذ ا ق ال   ِإض اع تـُه 

  ٨٨٨ .(( " ة  السَّاع   ف انـْت ِظرِ  أ ْهِل ِ  غ رْيِ 
 يف  ب ْسط ةً  و ز اد هُ  ع ل ْيُكمْ  اْصط ف اهُ  اللَّ    ِإنَّ  ق ال  : ﴿تعاىل قال: والعلم البدنية الصحة -ب

 القائد يكون ان ينبغي قال، كثري ابن عن ،٨٨4 الصفوة ففي ،٨٨3﴾ و اجلِْْسمِ  اْلِعْلمِ 
  . ونفس  بدن  يف وقوة حسن وشكل علم ذا

هُ  بـ ل غ   و ل مَّا: ﴿تعاىل قال البصرية ونفاذ اإلدراك سعة من ائدالق ميكن العلم وألن  أ ُشدَّ
ن اهُ   ومتام القوة وهناية رشده كمال بلغ ملا ، ٨٨٠ الصفوة ففي ،٨٨5﴾و ِعْلًما ُحْكًما آتـ يـْ
 أهم من والفهم العلم ألن الدين يف والفق  والعلم الفهم اعطيناه واالعتدال، العقل

 .الرشيد ديالقيا السلوك موجهات

                                                            
 ٨٠سورة القصص ، اآلية  ( 291
 (413/ ٨تفسريالصابوين ، صفوة التفسري) (291
 ٨44سنن الرتمذي._ كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع، باب : من ، حديث رقم  حممد بن عيسي بن سورة، (292
 ٨4٩سورة البقرة ، اآلية  (293
 ( 15٩/ 1تفسريالصابوين ، صفوة التفسري )  (294
 ٨٨سورة يوسف ، اآلية  (295
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 أكتملت في  القوة عناصر أكتملت كلما ألن  نفس ، قيادة علي قادراً  يكون أن -ت
ِنيًفا لِلَّ ِ  ق انًِتا أُمَّةً  ك ان   ِإبـْر اِهيم   ِإنَّ : ﴿ تعاىل قال لغريه قيادت   اْلُمْشرِِكني   ِمن   ي كُ  و مل ْ  ح 

 ذات  يف أصبح حيت والعمل العلم من الكمال صفات مجع والذي ،واألمة ،٨٨٩﴾
 املوت بعد ملا وعمل نفس  دان من الكيس)) احلديث يف و للغري، توجي  وشخصيت 

    ٨٨٢.(( األماين اهلل على ومتىن هواها نفس  اتبع من والعاجز
ُمْ  لِْنت   اللَّ ِ  ِمن   ر مْح ة   ف ِبم ا: ﴿ تعايل قال ، املرؤوسني جذب علي القدرة -ث  و ل وْ  هل 

إن اللني  ،3٦٦ويذكر الشوكاين ، ٨٨٨﴾ ح ْوِلك   ِمنْ  النـْف ضُّوا اْلق ْلبِ  ِليظ  غ   ف ظًّا ُكْنت  
اجلاين، واآلية تؤكد نفور  ما كان إال بسبب الرمحة العظيمة من اهلل والفظ : الغيظ

املرؤوسني من القائد الغليظ الطبع، القاسي يف معاملتهم، وهذه الصفات التليق 
 بالقائد املسلم املتزن.

 ((كل  األمر يف الرفق حيب رفيق اهلل الرفق إن))  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن ،البخاري وروي
 3٦٨ ((اخلري حيرم الرفق حيرم من)) قال أن  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن، داود أبو وروي 3٦1

  . احلديث العصر يف اإلنسانية نظرية الي  تدعوا ما وذلك
 ال ما يقولون الذين املؤمنني من الفئة تلك القرآن ذم وقد لألقوال، األفعال مطابقة -ج

ا ي ا: ﴿تعاىل قال حني يفعلون بـُر  *  تـ ْفع ُلون   ال   م ا تـ ُقوُلون   مِل   آ م ُنوا الَِّذين   أ يُـّه   م ْقًتا ك 
أن اآلية  ،3٦4 يذكر الصابوين يف الصفوة، 3٦3﴾تـ ْفع ُلون   ال   م ا تـ ُقوُلوا أ نْ  اللَّ ِ  ِعْند  

لذي جيب أن يقتدي ب  كل قائد ومقود ،هو املثل اآلعلي املسو هيلع هللا ىلصتوضح أن الرسول 
                                                            

 1٨٦سورة النحل ، اآلية  (297
 3/3٠1، طبعة حيدر أباد )ب.ن( ،  1٦ي ، أمحد بن احلسني ، السنن الكربي  ، ج البيهق (298
 15٨ ة( سورة آل عمران ، اآلي٨٨٨
 ( 1/3٨٨( تفسري الشوكاين ، ) 3٦٦
 (1٦/44٨( راوه البخاري ، )3٦1
 ( 5/15٩( رواه أبو دواد ، ) 3٦٨
   3-٨( سورة الصف ، اآلية 3٦3
 ( ٨5٦/ ٨سري ، ) الصابوين ، صفوة التف ( تفسري3٦4
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 علي جيب فإن  لذا صعب التنفيذ لكن سهل فالقوليف مجيع األقوال واألفعال. 
 .  أقوال  مع تصرفات  تتطابق حيت وفضائلها األخالق مبكارم يتحلي أن القائد

 ُرمح  اءُ :﴿ تعاىل قال ومراكزهم عقوهلم قدر علي املرؤوسني وخماطبة اجلانب لني -ح
نـ ُهمْ بـ   ُمْ  لِْنت   اللَّ ِ  ِمن   ر مْح ة   ف ِبم ا﴿ تعايل وقال ،3٦5﴾يـْ  موجهاً  تعايل وقال ،3٦٠﴾هل 

 ل ع لَّ ُ  ل يـيًنا قـ ْواًل  ل  ُ  فـ ُقوال  ﴿ فرعون مع التعامل كيفية إيل وأخاه السالم علي  موسي
 قلوب إيل هاوطريق اإلسالمية القيادة مفتاح اجلانب فلني ،3٦٩﴾خي ْش ى أ وْ  يـ ت ذ كَّرُ 

  . التابعني
 لِْنت   اللَّ ِ  ِمن   ر مْح ة   ف ِبم ا﴿:  عند التعليق علي قول  تعاىل ،3٦٢يذكر الضخيان 

ُمْ  تطالب اآلية القائد باللني يف تعامل ، والبعد عن القسوة والغلظة ليكون  ﴾ هل 
ادة شديداً يف غري عنف، لينًا يف غري ضعف، فإذا حتقق هذا اإلسلوب استقرت القي

 وحسن االنتماء للوظيفة، وحصل مايريده اجملتمع من خري . 
ِبيلِ  ِإىل   ادْعُ : ﴿تعاىل قال واإلتزان احلكمة-خ  ْوِعظ ةِ  بِاحلِْْكم ةِ  ر بيك   س   3٦٨﴾ احلْ س ن ةِ  و اْلم 

 اهداف يضيع والتسيب املرؤوسني ينفر تشدد فال القيادة يف الوسطية يعين ،واإلتزان
 إىل منهم احتاج م ن: يف تفسري ابن كثري لآلية أي، الفوضي علي ويشجع العمل
، مناظرة         31٦. خطاب   وُحسن ولني   برفق   احلس ن؛ بالوج  فليُكنْ  وجدال 

 علي القدرة لديخ يكون أن ينبغي املسلم فالقائد:  الشبهات ورد احلوار علي القدرة -د
 ح اجَّ  الَِّذي ِإىل   تـ ر   أ مل ْ :﴿ىلتعا قال دين  وعن مرؤوسي  وعن نفس  عن الشبهات رد

 أ ن ا ق ال   و مُيِيتُ  حُيِْيي الَِّذي ر يبي   ِإبـْر اِهيمُ  ق ال   ِإذْ  اْلُمْلك   اللَّ ُ  آ ت اهُ  أ نْ  ر بي ِ  يف  ِإبـْر اِهيم  

                                                            
  ٨٨سورة الفتح ، اآلية  (315
 15٨سورة آل عمران ، اآلية  (316
 44سورة ط  ، اآلية  (317
 1٨٦م ، ص 1٨٨1ه / 141٨الصيخان ، عبدالرمحن ،ابراهيم ، اإلدارة واحلكم يف االسالم ،  (318
 1٨5سورة النحل ، اآلية  (319
 . ٠13صـ  - 4جـ  -تفسري ابن كثري  (311
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ْغِربِ  ِمن   هِب ا تِ ف أْ  اْلم ْشرِقِ  ِمن   بِالشَّْمسِ  ي ْأيت  اللَّ    ف ِإنَّ  ِإبـْر اِهيمُ  ق ال   و أُِميتُ  ُأْحِيي  اْلم 
        311 . ﴾الظَّاِلِمني   اْلق ْوم   يـ ْهِدي ال   و اللَّ ُ  ك ف ر   الَِّذي فـ ُبِهت  

 مع التعامل يف العاطفي االسلوب سلوك ينبغي فال: املشكالت حل علي القدرة -ذ
 بةاملناس احللول إلجياد الفكر وإعمال باملسئولية الشعور خالل من وذلك املشكالت

 آية( 45) من أكثر فهناك العقل وإستعمال النظر بعد علي حيث الكرمي والقرآن ،
 تكونوا تعقلون، كنتم تعقلون، لعلكم يعقلون، أفال: تعاىل بقول  تنتهي أو تبدأ

  . هبا يعقلون ، يعقلون ال يعقلون، لقوم ، تعقلون
 القيادة أمور ويف األمور كافة يف العقل إستخدام أمهية علي واضحة داللة وهذه

  .أجدي و أويل يكون
 والكالم احلديث حسن إيل حتتاج القيادة فأخالقيات:  احلديث وحسن الفصاحة -ر

 االفكار تنظيم علي والقدرة الفصاحة الناجحة القيادة مستلزمات فمن الطيب،
 ق ْولِ الْ  ِمن   الطَّييبِ  ِإىل   و ُهُدوا: ﴿تعاىل قال مقبول، حسن باسلوب العبارات وصياغة
 31٨. ﴾احلْ ِميدِ  ِصر اطِ  ِإىل   و ُهُدوا

 م ا فـ ق ال   الطَّيـْر   و تـ ف قَّد  : ﴿ تعاىل قال غائبهم عن والسؤال وتفقدهم باملرؤوسني العناية -ز
 314 تفسري سيد قطب هلذه اآلية:، 313﴾اْلغ ائِِبني   ِمن   ك ان   أ مْ  اهْلُْدُهد   أ ر ى ال   يل  

 سليمان ولكن املخالف، الغائب اجلندي يتهدد احلازم امللك النيب سليمان جند وهلذا
 اهلدهد حجة بعد يسمع مل وهو عجواًل، متسرًعا وال األرض، يف جبارًا ملًكا ليس

 أن قبل هنائيًّا قضاءً  شأن  يف ويقضي والتثبت األناة يرتك أن ينبغي فال الغائب،
 ِبُسْلط ان   ل ي ْأتِيـ يني  أ وْ ﴿ املتثبت العادل النيب مسة تربز مث ومن عذره، ويتبني من  يسمع
   . عن  املؤاخذة وتنفي عذره توضح واضحة قوية حجة: أي ﴾ مُِّبني  

                                                            
 ٨5٢سورة البقرة ، اآلية  (311
 ٨4سورة احلج ، اآلية  (312
 ٨٦سورة النمل ، اآلية  ( 313
 .1٩، وفق  الدعوة يف إنكار املنكر، لعبد احلميد الباليل، ص5/٨٠3٢انظر: يف ظالل القرآن لسيد قطب،  ( 314
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 ق ال  : ﴿ السالم علي  إبراهيم لسان علي تعاىل قال املشروعة للمصاحل احملق الدهاء -س
ِبريُُهمْ  فـ ع ل  ُ  ب لْ  ا ك  انُوا ِإنْ  ف اْسأ ُلوُهمْ  ه ذ  ُعوا*  يـ ْنِطُقون   ك   ِإنَُّكمْ  فـ ق اُلوا أ نـُْفِسِهمْ  ِإىل   فـ ر ج 

    315.﴾الظَّاِلُمون   أ نـُْتمُ 
 يف  و ش اِوْرُهمْ : ﴿تعاىل قال نص في  يرد مل فيما واملختصني املرؤوسني مشاورة -ش

وشاورهم يف مجيع أمورك ليقتدي بك الناس، واذا عقدت  31٩،للصابوين 31٠﴾اأْل ْمرِ 
  .  االستشارة ، فاعتمد علي اهلل، وفوض أمرك إلي  قلبك علي أمر بعد

 داوود عن حكاية وتعاىل تبارك احلق يقول علي  اإلصرار وعدم باخلطأ اإلعرتاف -ص
 31٢. ﴾و أ ن اب   ر اِكًعا و خ رَّ  ر بَّ ُ  ف اْستـ ْغف ر   فـ تـ نَّاهُ  أ منَّ ا د اُوودُ  و ظ نَّ ﴿ السالم علي 

 

 هبا الّل  أمر الكرمي، القرآن من مستوحاة مصدرها لهاالشروط ك أن ،يستنتج الباحث
أن مدير املدرسة من  كثرية، حيث أحاديث يف الكرمي رسول  هبا أمر كما سبحان ،

العقلية واالجتماعية واالنفعالية الصفات او  الشروط من ةالضروري أن تتوفر في  جمموع
اءة وجناح، مث إن القيادة التعين واألخالقية، اليت تسمح ل  مبمارسة دوره كقائد تربوي بكف

بل إن السلوك التعايل علي أفراد اجلماعة أو إعطاء األوامر هلم، أو السيطرة عليهم، 
، أو السيطرة عليهم، بل القيادي الناجح يكمن يف حث اجلماعة علي حتقيق األوامر هلم

من ذلك إن السلوك القيادي الناجح، يكمن يف حث اجلماعة علي حتقيق أهدافها ويتض
إثارة تنسيق جهود أعضائها والتفاعل اإلجيايب معهم وتفهم ظروفهم وتشجيعهم، إيل 
جانب ذلك إثارة الدافعية لديهم واحلفا  علي متاسكهم، والعمل علي بلوغ أعلي 
درجات األداء املهين حسب إمكانياهتم وقدراهتم ، وذلك يف ضل جو من الدميقراطية 

  واإلنسانية .  

                                                            
 ٠4 -٠3( سورة اإلنبياء ، اآليات 315
 15٨( سورة آل عمران ، اآلية 31٠
 (   ٨4٦/ 1الصابوين ، )( تفسري 31٩
 ٨4( سورة ص ، اآلية 31٢
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ًا تتميز عن القيادات األخري، مما يتطلب من جيعلهًا ة طابعًا خاصالرتبويإن للقيادة 
أن يكون علي دراية تامة بطبيعة البيئة املدرسية والرتكيبة البشرية املوجودة فيها الرتبويالقائد 

  ة اليت يتوخاها اجملتمع .الرتبوي، حبيث تسمح ل  هذه املعرفة بتحقيق األهداف 
 وأشارت املعاصر، واملفهوم اإلسالمي الفكر يف القيادة بني الفروق فيها أوضح

 أمهها من اليت املسلم الرتبوي اإلداري القائدالشروط الواجب توافرها يف  إىل الدراسة
 والعفو واحلزم والشجاعة النظر وبعد والفطنة والشورى واألمانة والقوة والكفاءة صدقال

 املعاصر، اإلداري الفكر يف القيادة إن الدراسة وأوضحت بالصرب، والتحلي املقدرة عند
 نفس  الوقت ويف ومتكامل رائد فكر بأن  يتميز اإلسالمي الفكر أن إىل توصلت وكذلك

 . وعقالين ووقائي متجدد فكر
 

 

 
 الكرمي القرآن يف الرتبوي القائد يف تتوفر أن ينبغي اليت الشروط ٩شكل رقم 

 الباحث( أعداد من: املصدر ) 
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 اإلسالم .  في التربويط الواجب اإلبتعاد عنها في أختيار القائد لشرو ا -١
 :احلق قبول عن االستكبار -أ

 يرى الذي هو واملستكرب وتكربًا، معاندة احلق قبول عن االمتناع هو االستكبار
 غ رْيِ بِ  اأْل ْرضِ  يف  و ُجُنوُدهُ  ُهو   و اْست ْكبـ ر  : ﴿تعاىل قال الناس، من أكرب وكبريًا عظيًما نفس 
ن ا أ نَـُّهمْ  و ظ نُّوا احلْ قي   3٨٦﴾ط غ ى ِإنَّ ُ  ِفْرع ْون   ِإىل   اْذه بْ : ﴿تعاىل وقال ، 31٨﴾يـُْرج ُعون   ال   ِإل يـْ

 وأخطر، أكرب مرحلة إىل الطغيان مرحلة يتجاوز مث الظلم، يف احلدود كل جتاوز أي ،
 .  وهنمشؤ  هلم يدبر الذي الناس ربُّ  بأن  نفس  إىل ينظر حني وذلك

 مل   ما فيها مسع أو عندك، ليس معيَّنة مسألة يف علم طلبتك أحد لدى يكون قد
 حاجز كسر يف فكَّرت فهال قلت ، ما خبالف احلقَّ  أنَّ  النقاش بعد لك يتَّضح أو تسمع،
 شأنك؟ من يغضُّ  هذا أنَّ  إليك يُوحي الذي الوهم على واالنتصار احلقي  وقبول اهلوى،

 من أحد   من ما وأن  لبشر، كمال ال أن  يُدركون الناس كلُّ  فالناس الثقة،و  الرفعة في  بل
  وبك . يب فكيف واردة، أو شاردة عن  وتعزب إال العلم أهل كبار

 إال تنطق وال تعلم، ما إال تقول ال أنك ثقةً  الطالب يزيد باحلقي  االعرتاف إنَّ  بل
 عن يستنكف أالَّ الرتبوي القائد او عليماْلمُ  صفات من النووي اإلمام فيعد لذا توقن، مبا

 على حيرص بل آخر، علم   يف أو ِدين   أو شهرة   أو نسب   أو سن   يف دون ، هو ممَّن التعلُّم
   3٨1.هذا مجيع يف دون  كان وإن عنده، كانت ممن الفائدة

 احلسد -ب
 أمر   يف فاقها من ترى حني املريضة النفوس أصحاب عن يصدر شاذ سلوك احلسد

 وعدم اهلل قضاء على سخطًا الطوية ُخبث على عالوة حيمل وهو الفانية، الدنيا أمور من

                                                            
 3٨سورة القصص ، اآلية  (319
 ٨4سورة ط  ، اآلية  (321
 .1/٨٨اجملموع شرح املهذب، ح (321
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مل أن من شأنًا وأعلى قدرًا أعظم فاْلُمعليم لذا بعطائ ؛ رضا  غالً  أو حسًدا قلب  يف حي 
 .الصاحل السلف من  حذر مسلك وهو يفوق ، حني خاصة أبنائ ؛ أحد جتاه

 لألجانب، حرام فاحلسد حتصيل ، لكثرة منهم أحًدا سدحيُ  وال: النووي اإلمام قال
 ول  مربي ، فإن  وافر؛ نصيب منها ُمعليم  إىل يعود وفضيلت  الوالد، مبنـزلة ألن  أشّد؛ وهنا
   3٨٨اجلميل. والثناء املستمر الدعاء الدنيا ويف اجلزيل، الثواب اآلخرة يف وخترجي  تعليم  يف
 علم  بغري الفتيا -ت

 فهال طلبتك، من واالستفتاء السؤال اْلُمعليمالقائد أو  أخي يأتيك ما أكثر ما
 مقاتل ، أصيبت أدري ال ُحرم فمن «أعلم ال» تعلم ال ِلما تقول أن على نفسك روَّضت

 و م ا ِمنـْه ا ظ ه ر   م ا اْلف و اِحش   ر يبي   ح رَّم   ِإمنَّ ا ُقلْ :﴿تعاىل قول  عينيك نصب وضعت وهل
مْث   ب ط ن    اللَّ ِ  ع ل ى تـ ُقوُلوا و أ نْ  ُسْلط انًا ِب ِ  يـُنـ زيلْ  مل ْ  م ا بِاللَّ ِ  ُتْشرُِكوا و أ نْ  احلْ قي  ِبغ رْيِ  و اْلبـ ْغي   و اإْلِ

 3٨3﴾.تـ ْعل ُمون   ال   م ا
 ُكلُّ  و اْلُفؤ اد   و اْلب ص ر   السَّْمع   ِإنَّ  ِعْلم   ِب ِ  ل ك   ل ْيس   م ا تـ ْقفُ  و ال  : ﴿سبحان  وقول 

 . سحنون قال كما علًما أقلُّهم الفتيا على الناس وأجرأ ، 3٨4﴾م ْسُئواًل  ع ْن ُ  ك ان   أُول ِئك  
 العامل يلزم ما))  بعنوان بابًا وفضل  العلم بيان جامع يف الرب عبد ابن اإلمام عقد

 :قال مهدي بن الرمحن عبد عن بسنده وروى(( العلم وجوه ومن يدري  ال عما سئل إذا
 ستة مسرية من جئتكم اهلل، عبد أبا يا: فقال رجل فجاء أنس، بن مالك عند كنا

 عن الرجل فسأل : قال. فسل: قال. عنها أسألك مسألة بلدي أهل محَّلين أشهر،
. شيء كلَّ  يعلم من إىل جاء قد كأن  الرجل فُبِهت: قال. ُأحسنها ال: فقال. املسألة

 ال: مالك قال: هلم تقول: قال إليهم؟ رجعت إذا بلدي ألهل أقول شيء أيُّ : قال
    3٨5. ُأحِسن

                                                            
  .٨3ص 1املرجع السابق شرح املهذب ،  ج ( 322
 33سورة األعراف ، اآلية (  323
 3٠سورة األسراء ، اآلية  ( 324
 . 53ص ٨فضل ، ججامع بيان العلوم و  ( 325
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 فإن  ،«أدري ال» قول علي  أشكل فيما يألف أن للعامل ينبغي: اهلل رمح  مالك وقال
 وقال((. أدري ال: ))يقول ما كثريًا أمسع  وكنت: وهب ابن قال خري ل  يُهيَّأ أن عسى

  3٨٠. األلواح ألنامل(( أدري ال))  مالك عن كتبنا لو: آخر موضع يف
 «أدري ال» املسئول قول أنَّ  واعلم" : فيقول بذلك اْلُمعليم مجاعة ابن يُوِصي ولذا

 حمّل  ِعظم على عظيم دليل   ألن  يرفع ؛ بل اجلهلة، بعض يظن  كما قدره من يضع ال
 عن ذلك معىن روينا وقد تثبُّت ، وُحسن معرفت  وكمال قلب  وطهارة ربي  وتقوى دين  وقوَّة

 معرفت ؛ وقلَّت ديانت  ضعفت من «أدري ال» قول من يأنف وإمنا،  السلف من مجاعة
 خطؤه يشهر ورمبا دين، ورقَّة جهالة وهذه احلاضرين، أعني من سقوط  من خياف ألن 
 العلماء تعاىل اهلل أدَّب وقد عن ، احرتز مبا عندهم ويتصف من ، فرَّ  فيما فيقع الناس بني

حني مل يرّد موسى علي  السالم العلم إىل اهلل تعاىل ل مَّا ُسئل هل  اخلضر مع موسى بقصة
    3٨٩ .أحد يف األرض أعلم منك 
وإذا ُسئل عن شيء ال يعرف  أو عرض يف الدرس ما اليعرف  "وقال اإلمام النووي:

 فليقل ال أعرف  وال أحتقق ، واليستنكف من ذلك، فمن ِعلم العامل أن يقول ِلما اليعلم
، فقد قال ابن مسعود رضي اهلل عن : يا أيها الناس، من علم «اهلل أعلم»أو « ال أعلم»

شيًئا فليقل ب  ومن مل يعلم فليقل اهلل أعلم، فإنَّ من العلم أن يقول ِلما ال يُعلم اهلل أعلم 
   3٨٢ت ك ليِفني ﴾.:﴿ُقْل م ا أ ْسأ ُلُكْم ع ل ْيِ  ِمْن أ ْجر  و م ا أ ن ا ِمن  اْلمُ ملسو هيلع هللا ىلصقال تعاىل لنبي  

 أنَّ  وليعلم منها، يُكثر: معناه، أدري ال ألصحاب  يُورث أن للعامل ينبغي: وقالوا
 وتقواه حملي  ِعظم على دليل   هو بل منـزلت ، يضع ال أدري ال العامل قول أنَّ  احملّققني معتقد
 ال بقول  يستدلُّ  بل معدودة، مسائل معرفت  عدم يضرُّه ال املتمكين ألنَّ  معرفت ؛ وكمال
تنع وإمنا فتواه، يف جيازف ال وأن  تقواه، على أدري  علم  قلَّ  من «أدري ال» من مي 

                                                            
 .54-53ص ٨املرجع السابق، ج  (326
 .٩٨تذكرة السامع واملتكلم. ص (327
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 وهو احلاضرين، أعني من يسقط أن لقصوره خياف ألن  تقواه؛ وضعفت معرفت  وقصرت
 ذلك يرفع  وال العظيم، باإلمث يبوء يعلم  ال فيما اجلواب على بإقدام  فإن  من ؛ جهالة

 يف يقولون احملققني رأينا إذا ألنا قصوره؛ على ب  يستدلُّ  بل القصور، من ل  عرف  اعمَّ 
 لِعلمهم يتورعون أهنم علمنا أبًدا؛ يقوهلا ال القاصر وهذا ،«الأدري» األوقات من كثري  

 لفساد من ، احرُتز مبا واتَّصف عن ، فرَّ  فيما فوقع دين ، وقلَّة جلهل  جُيازف وأن  وتقواهم،
 كالبس يعط مل مبا املتشبيع:)  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن الصحيح ويف، 3٨٨.طويت  وسوء يت ن

      33٦. (زور ثويب
 

 املزاح  كثرة -ث
 ملسو هيلع هللا ىلص كان وقد مطلوب، أمر امللل وإذهاب اللطيفة والدعابة الرتويح أنَّ  الشكَّ 

 حُيذيرنا آخر أثر ل  يصبح يكثر حني املزاح لكنَّ  ،331 حقًّا إال يقول وال أصحاب  يداعب
 ويُِقلُّ  احلشمة ُيسِقط فإن  جملس ؛ يف املزاح يتَّقي أن جيب:  قائالً  البغدادي اخلطيب من 

 أحنف، يا:)) اخلطاب بن عمر يل قال: قال قيس بن األحنف إىل بإسناده وساق. اهليبة
    33٨((ب  استخفّ  مزح ومن ب ، ُعرف شيء من أكثر ومن هيبت ، قلَّت ضحك  كثر من

 333عليهم فتهون الصبيان متازح ال بين، يا: أمي يل قالت: املنكدر بن حممد قالو 
 تالمذت ، على ويهون هيبت  وتقلُّ  قدره يسقط فسوف املزاح من اْلُمعليم ُيكثر وحني

 وأن صاحلة، قدوةً  يكون أن اجليل وُمعليم اْلُمعليم من يُنتظر ما أهم من أنَّ  عن ناهيك
 قدوةً  يُعطيهم اهلزل وكثرة املزاح يف واإلسفاف أبنائ ، لدى واملثابرة اجلدي  غرسِ  يف يسهم
 .ذلك يف سيئةً 

                                                            
 .34ص 1انظر: النووي، اجملموع شرح املهذب، ج (329
 (.٨13٦(. ومسلم برقم )4٨٨1رواه البخاري برقم ) (331
( وقال في  حمقق ٨3٢برقم ) 1٨5سن صحيح، ورواه يف الشمائل احملمدية ص( وقال: وهذا حديث ح1٨٨٦رواه الرتمذي برقم ) ( 331

 الشمائل صحيح
 .5٦ص ٨اجلامع ألخالق الراوي آداب السامع. ج ( 332
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 :الشخصية األمور يف الطلبة استخدام -ج
 الشخصية، أموره يف الطالب استغالل يتجنَّب أنالرتبوي القائد او اْلُمعليم على

 الدوائر يف ورهأم بعض ل  يقضي كأن الدرس؛ موضوع عن خارج هو مبا بتكليفهم وذلك
ويتأكد  هداياه، قبول يف يُقال ومثل ..  ذلك حنو أو عن ، ويبيع ل  يشرتي أو احلكومية،

 وإن احملاباة، مظنة ألن  وتقييم ؛ وامتحان  تدريس  اْلُمعليم يباشر الذي الطالب يف جتنُّب 
 هذا يُثري وقد والعدل، اإلنصاف صفو يُعكير مما متومّهة، تظلّ  لكنها وجودها، عدم قدَّر

 .اْلُمعليم زمالء أو الطالب، زمالء عند الشكوك السلوك
 أو مبال   طلبت  من رفق يف طمع من علم  ، ينـزيه  وكذا" : مجاعة ابن احلافظ يقول

 يستعني ال املعتمر ابن منصور وكان ،إلي  وتردُّدهم علي  اشتغاهلم بسبب غريمها أو خدمة  
  334. حاجة يف إلي  خيتلف بأحد

 خبدمتك، يشرف وهو خواصك من الطالب كان إذا ما ذلك من ُيستثىن وقد
 شخصية، غري عامة حاجة وتكون طاقت ، فوق ماهو وال أموال حتمُّل غري من لكن

  .وأهل  للعلم وأحفظ أكمل ذلك عن والتنـزُّه
 :التهم مواطن يف الوقوع -ح

 :مجاعة ابن قال كما همالت مواضع عن يُبعدها أن وعلي  نفس ، عن مسئول املرء
 ما أو مروءة، نقص يتضمَّن شيًئا يفعل وال بعدت، وإن التهم مواضع يتجنَّب وكذلك
 ويوقع للوقيعة، وعرض  للُتهمة، نفس  يُعريض فإن  باطًنا؛ جائزًا كان وإن ظاهرًا، ُيستنكر
 أو اجةحل ذلك من شيء وقوع اتُّفق فإن ، الوقيعة وتأثيم املكروهة، الظنون يف الناس
 فال عن  ينفر أو بسبب ، يأمث كيال ومقصوده وبعذره حبكم ، شاهده من أخرب حنوها،
: فوليا صفية مع يتحدث رأياه ل مَّا للرجلني ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال ولذلك 335.بعلم  ينتفع

                                                            
 .4٢تذكرة السامع واملتكلم. ص (334
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 الدم، جمرى آدم ابن من جيري الشيطان إنَّ : )) قال مث(( صفية إهنا رِسلكما، على))
   33٠ (( .شيًئا وبكماقل يف يقذف أن فخفت

 :التهديد ولغة االنفعال سرعة -خ
 لغة واستبعاد الغضب، وشدَّة االنفعال ُسرعة عن الرتفُّع اخللق ُحسن لوازم من
 من الكراهية إال الرتبوي القائد او اْلُمعليم منها الجيين اليت األساليب أسوأ ومن التهديد
 اْلُمعليم وعناية يفعل ، لن أن  الطالب يعلم مبا التهديد: وسخريتهم استخفافهم بل طالب 

 .الطالب مع وعالقت  الرتبية حساب على تكون أالَّ  ينبغي وهدوئ  الفصل بانضباط
 هذه حلجم ترق ى ال وخمالفات لسلوكيات فعل رّدة املواقف هذه تكون أن واألغلب

 وقدره وقاره للُمعليم وحيافظ يزيلها لطيف تنبي  أو بإشارة جتاوزها وميكن والقسوة، العقوبة
.33٩   
 واحتقاره  الطالب من السخرية -د

ا ي ا:﴿وجل عز قال رًا ي ُكونُوا أ نْ  ع س ى قـ ْوم   ِمنْ  ق وم   ي ْسخ رْ  ال   آ م ُنوا الَِّذين   أ يُـّه  يـْ  خ 
رًا ي ُكنَّ  أ نْ  ع س ى ِنس اء   ِمنْ  ِنس اء   و ال   ِمنـُْهمْ  يـْ  أمر من ملسو هيلع هللا ىلص النيب ، وشدد33٢﴾ ِمنـُْهنَّ  خ 

   33٨. (املسلم أخاه حيقر أن الشر من امرئ حبسب:) فقال باملسلم السخرية

لقد مجع اهلل سبحان  وتعاىل بني قلوب املؤمنني جبامع اإلخوَّة، وربط بينهم برابطة 
التقوى، تلك اإلخوَّة والرابطة اليت تذوب عندها كلُّ الفواصل األرضية والنعرات اجلاهلية، 

صغري والكبري، والشريف والوضيع، ومن اإلخالل هبذا األدب الذي أدَّبنا ويستوي فيها ال
أن حنتقر الطالب ونسخر من ،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ب  يف كتاب ، ومن ارتكاب الشر الذي هنانا عن  

                                                            
 (.1931) برقم البخاري رواه ( 336
 .بتصرف ٠٩مد الدرويش، املدرس ومهارات التوجي ، صانظر: حم ( 337
 11سورة احلجرات ، اآلية  ( 338
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فُنحرج  أمام زمالئ ؛ فقد جييب إجابة، أو يسأل سؤااًل، أو يقع يف خطأ  ما، فهل يعين 
  .  لق الفاضل لنوجي  ل  ُسخرية الذعةهذا أن مُنريغ كلَّ معاين اخلُ 

 مشاعر ل  الطلبة سائر ومشاركة من ، يسمع ِلما وردَّه ُمعليم ، على صدره إيغار إنَّ 
 بعض مُيارس  الذي السخرية ألسلوب وبدهية   منطقية   نتيجة   ذلك كلُّ  الُسخط
 .اْلُمعليمني

 يصل أن ميكن اليت تيجةالن تصوُّر قصة مرسي العليم عبد حممد. د األستاذ ويذكر
 منذ اآلن حىت أذكر زلت وال: فيقول واالحتقار بالسخرية يعامل حني الطالب إليها
 أن  اإلجنليزية اللغة مدرس لُيخرب  وقف الثانوية املرحلة بداية يف يل زميالً  أنَّ  طالًبا كنت

 تسلَّم  لقد كارثة؛ وكانت األستاذ، قال  عمَّا خمتلًفا معىن فوجد القاموس يف نظر قد
 قد بل احلّد، هذا عند األمر ينت ِ  ومل صامًتا، الولد وانسحب واستهزاًء، سخريةً  األستاذ
 صاحبنا أين: بالسؤال ليُبادر الفصل إىل يدخل أن يوم كلّ  املذكور للُمعليم عادةً  صارت
 إمَّا زميلهم، من يضحكون والطالب وهكذا اليوم؟ قاموسنا أين القاموس؟ يف الباحث

 اللغة درس من متاًما انسحب الذي املسكني زميلهم حلالة فهم عدم وإمَّا لألستاذ، املةً جم
 34٦. اإلجنليزية

  الطالب غيبة -ذ
 إىل احلديث هذا ميتدُّ  وقد بالطالب، يتعلق فيما اْلُمعليمني بني كثريًا احلديث يدور

 يـ ْغت بْ  و ال  : ﴿ تعاىل الق مسلم، في  يشك ال ممَّا الغيبة وحترمي ، أعراضهم يف الوقوع
م   ي ْأُكل   أ نْ  أ ح دُُكمْ  أ حيُِبُّ  بـ ْعًضا بـ ْعُضُكمْ   تـ وَّاب   اللَّ    ِإنَّ  اللَّ    و اتَـُّقوا ف ك رِْهُتُموهُ  م ْيًتا أ ِخي ِ  حلْ 

 دماءكم، إنَّ :)) يقول إذ بليغ، بتشبي  املسلم عرض حترمي ملسو هيلع هللا ىلص النيب وُيشبي  .341﴾ر ِحيم  
 بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم أعراضكمو  وأموالكم

                                                            
 .٨٨اْلعليم واملناهج وطرق التدريس، ص ( 341
 1٨سورة احلجرات ، اآلية  ( 341
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(( يكره مبا أخاك ِذكرك: )) بأهنا مانع جامع بتعريف الِغيبة ملسو هيلع هللا ىلص النيب ويُعريف34٨((هذا
: )) الربا أرىب هي اليت الغيبة من يكره مبا ل  وِذكُرك اْلُمعليم، أيها لك أخ   فالطالب 343
    344 (( .حق بغري املسلم عرض يف ةاالستطال الربا أرىب من إنَّ 
  يدرك ال ما الطالب تعليم -ر

 قد ما لتعليمهم يسعى أن إىل طالب  تعليم على واحلرص باْلُمعليم احلماسة تبلغ قد
 قال..  ذلك عن السلف هنى لذا واللبس، للتخليط مدعاة يكون أو فهم ، علي  يصعب

   345(( .ورسول  اهلل ُيكذَّب أن أحتبُّون ن،يعرفو  مبا الناس حدثوا))  عن  اهلل رضي علي
 لبعضهم إالكان عقوهلم تبلغ  ال حديثًا قوًما حمديث أنت ما)): مسعود ابن وقال

 فال فهم ، قدر على باملتعليم يقتصر أن اْلُمعليم وظيفة من أنَّ  الغزايل ويرى، 34٠((فتنة
  34٩ . عقل  علي  خيبط أو فينفيره عقل ؛ يبلغ  ال ما إلي  يلقي

 سأل  فلو حال ، علي  يفسد لئال ل ، يتأهَّل مل شيًئا إلي  يلق وال: النووي اإلمام قال
 ُشحًّا، ذلك من مينع  مل وأن  ينفع ، وال يضرُّه ذلك أنَّ  ويعرف  جيُِب ، مل ذلك عن املتعليم

  34٢  . وُلطًفا شفقةً  بل
    اآلخرين املدرسني انتقاد -ز

 نظر وجهة ل  يكون أو ملحظًا، زمالئ  بعض علىالرتبوي القائد او ماْلُمعلي  يلحظ قد
 امللحوظة هذه لكن ،طالب  مع تعامل  يف أو التدريس، يف أسلوب  أو سلوك ، يف جتاه 
 أو الطالب، أمام زميل  بانتقاد التصريح إىل اْلُمعليم تدفع أن يسوغ فال شأهنا عال مهما

                                                            
 (.٠٩رواه البخاري برقم ) ( 342
 (.٨5٢٨رواه مسلم برقم ) ( 343
 (.4٢٩٠ود برقم )رواه أبو دا ( 344
 (.1٨٩رواه البخاري برقم ) ( 345
 .٨5ص 1رواه مسلم يف املقدمة باب النهي عن احلديث بكل ما مسع ج ( 346
 .٨٠ص 1إحياء علوم الدين، ج ( 347
 .٨٠ص 1إحياء علوم الدين، ج ( 348
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 صالحيتها وعدم معينة مادة عن احلديث ذلك مثلو  إلي ، واإلشارة لذلك اإلمياء
 ينهى كان مسلك وهو .شيًئا الطالب يفيد وال يُؤخير، وال يُقديم ال مما فهذا للتدريس،

 يُقبيح أالَّ  ينبغي العلوم ببعض املتكفيل إنَّ : الغزايل حامد أبو قال ، كما 34٨ األوَّلون عن 
 الفق  وُمعليم الفق ، علم تقبيح عادت  إذ اللغة ُمعليمك وراءه، اليت العلوم املتعليم نفس يف
  35٦. والتفسري احلديث تقبيح عادت  إذ

 اليت اإلجيابية الصفات أو بالشروط يتحلي ان يتبغيالرتبوي القائد ان ويري الباحث،
 ، عنها يتخلي ان ينبغي اليت السيئة او السلبية الشروط وليست هبا، يتصف ان ينبغي
 بكفاءة تربوي كقائد هدور  مبمارسة ل  التسمح اليت السيئة الشروط في  توافرت اذا ولكن

 فإن  اخل،... الغضب وسرعة الغيبة، واحلسد، ، احلق علي اإلستكبار مثل وفعالية،
 اهلاوية ايل بفريق  يسري بل التميز من ميكن  الذي الصحيح بالشكل  فريق قيادة اليستطيع
 .  العمل يف دنيةتم مستويات حنو ويقودهم

 بالصفات يتسموا مل إذا  ومسؤولياهتم مهامهم يف نيالرتبوي القادة ينجح أن الميكن
 بصورة معهم والتفاعل الناس عقول كسب من متكنهم اليت الناجحة للقيادة اإلجيابية

 . وجيدة حية

                                                            
 .٩٨-٩1حممد الدرويش، املدرس ومهارات التوجي ، ص ( 349
 .٨٠ص 1إحياء علوم الدين، ج ( 351
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الماإلس يف الرتبوي القائد أختيار يف عنها اإلبتعاد الواجب الشروط ٢ رقم شكل  

الباحث أعداد من: املصدر ) ) 
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 في اإلسالم :  التربويالطرق ألختيار القائد  -٣
أن لنا يف الطرق اليت مت هبا اختيار قادتنا يف ادارتنا اإلسالمية خري اسوة ومثال، 
فيمكن لنا ان نرتمجها يف حياتنا يف إدارتنا اإلسالمية االساسية اليت مت علي أساسها 

يف االختيار اليت نتسائل عنها ، غري ان يادات فتكون كأحدي الطرق اختيار هذه الق
حديثنا عن هذه الطرق هو الذي سيعطينًا حبق صورة واضحة عن كيف ميكن اختيار 

 .القائد يف اإلسالم 
، ( قد اختاره اهلل سبحان  وتعاىلملسو هيلع هللا ىلصالقائد اإلعلي واملريب العظيم ) سيدنا حممد 

اختيار كل من ايب بكر مث عمر مث عثمان مث  ملسو هيلع هللا ىلصبعده فكان أفضل واحسن اختيار، ومث 
  علي ، وسنتعرض الختيار كل هؤالء رضوان اهلل عليهم امجعني. 

  اإلسالم يف الراشدين اخللفاء هنج علي القادة اختيار طرق 
  األختيار أو األنتخاب طريقة -أ 

ومل يعهد ديق، الص بكر ابو الراشدين اخللفاء اول مبوجبها أختري اليت الطريقة وهي
باخلالفة من بعده النسان معني عن طريق نص صريح، ولكن  بطلب  ص  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

كان يري ان   ملسو هيلع هللا ىلصأبابكر ان يصلي بالناس يف مرض  ، ودالئل أخري، كلها تشري ايل ان  
))  ملسو هيلع هللا ىلص، من ذلك قول الرسول 351احق الناس خبالفت  يف أمت  هو أبوبكر رضي اهلل عن  

 .  (( بكرالناس بأميت ابو أرحم 
يف شئ فأمرها ان ترجع إلي   ملسو هيلع هللا ىلصويروي االمام البخاري عن أمراة اتت النيب 

) ويف راوية آخري :  )كأهنا تريد املوت فقالت يارسول اهلل ارأيت ان رجعت فلم اجدك ،  
كيف مت ،  35٨ذكر الطربي، (( قال: ان مل جتديين فايت ابابكر ((كأهنا تعرض باملوت

اجتمعت االنصاري يف سقيفة بين  ملسو هيلع هللا ىلصال " ان  مل قبض النيب اختيار ابابكر خليفة فق
                                                            

، ص  ٨٠4حممد يوسف موسي ، نظام احلكم يف اإلسالم ، دار املعرفة ، القاهرة ) جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العليا ، ( 351
53   
 5٢ -55مرجع سابق ، حممد يوسف موسي ، نظام احلكم يف االسال ، ص  ( 352
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ساعده وقالوا نويل هذا االبعد حممد علي  الصالة والسالم سعد بن عباده، واخرجوه 
اليهم وهو مريض، واخذوا يتداولون يف االمر وفيما يقولون  للمهاجرين، وايت عمر اخلرب 

كان يف الدار هو وعلي بن أيب فأرسل ايل ايب بكر و  ملسو هيلع هللا ىلصفاقبل ايل منزل رسول اهلل 
ان اخرج فقد حدث امر البد لك من حضوره فخرج الي  ، طالب يف شغل جبهاز الرسول

فقال ل  عمر : اما علمت ان االنصار قد اجتمعت يف سقيفة بين ساعده يريدون ان 
  يولوا هذا سعد بن عباده واحسنهم مقالة من يقول منا أمري ومن قريش أمري . 

  :  الدليل 
ُه ِمْن نِْعم ة   -1 ا اأْل تْـق ى* الَِّذي يـُْؤيت م ال ُ  يـ تـ ز كَّى * و م ا أِل ح د  ِعْند  نَّبـُه  قول  تعاىل: ﴿و س ُيج 

    353 .جُتْز ى * ِإالَّ ابِْتغ اء  و ْجِ  ر بيِ  اأْل ْعل ى * و ل س ْوف  يـ ْرض ى﴾
ا التصريح بأن  أتقى من سائر قال ابن اجلوزي: أمجعوا بأهنا نزلت يف أيب بكر، وفيه

 ،354 األمة، واألتقى هو األكرم عند اهلل لقول  تعاىل:﴿ِإنَّ أ ْكر م ُكْم ِعْند  اللَِّ  أ تْـق اُكْم﴾
 . ملسو هيلع هللا ىلصوهذا دليل على أن  أفضل األمة بعد نبيها 

حت ْز ْن ِإنَّ اللَّ   م ع ن ا ف أ نـْز ل   قول  تعاىل: ﴿ث اين  اثـْنـ نْيِ ِإْذ مهُ ا يف اْلغ اِر ِإْذ يـ ُقوُل ِلص اِحِبِ  ال   -٨
ُه جِبُُنود  ملْ  تـ ر ْوه ا﴾ أمجع املسلمون على أن املراد  ،355اللَُّ  س ِكين ت ُ  ع ل ْيِ  و أ يَّد 

 بالصاحب هنا أبو بكر. 
 اْلُقْرىب   و اْلم س اِكني  :﴿ و ال  ي ْأت ِل أُوُلو اْلف ْضِل ِمْنُكْم و السَّع ِة أ ْن يـُْؤتُوا أُويل قال اهلل تعاىل -3

ِبيِل اللَِّ  و ْليـ ْعُفوا و ْلي ْصف ُحوا أ ال  حتُِبُّون  أ ْن يـ ْغِفر  اللَُّ  ل ُكْم و اللَُّ   اِجرِين  يف س  و اْلُمه 
وقال يف تفسري امليسر: وال حيلف أهل الفضل يف الدين والسَّع ة ،35٠.غ ُفور  ر ِحيم ﴾

ربائهم الفقراء واحملتاجني واملهاجرين، ومنعهم النفقة؛ يف املال على ترك صلة أق

                                                            
 ٨1-1٩سورة الليل ، اآلية  (353
 13اآلية  سورة احلجرات ، ( 354
 (4٦سورة التوبة ، اآلية  ( 355
 ٨٨سورة النور ، اآلية  ( 356
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بسبب ذنب فعلوه، وْليتجاوزوا عن إساءهتم، وال يعاقبوهم. أال حتبون أن يتجاوز 
اهلل عنكم فتجاوزوا عنهم. واهلل غفور لعباده، رحيم هبم. ويف هذا احلثُّ على العفو 

 والصفح، ولو قوبل باإلساءة.
وأبو بكر وعمر وعثمان أحًدا، فرجف هبم،  ملسو هيلع هللا ىلصيبُّ قال: صعد النَّ  عن أنس -5

ا عليك نيب  وصديق  وشهيدان ))برجل  وقال: ملسو هيلع هللا ىلصفضرب  النَّيبُّ      35٩((اثبت أحد فإمنَّ
بعد مغاضبة حدثت بني أيب بكر وعمر رضي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأيب الدَّرداء أن النَّيبَّ عن  -٠

وقال أبو بكر: صدق، وواساين إنَّ اهلل بعثين إليكم فقلتم كذبت، )) عنهما، قال: 
     35٢ .مرَّتني، فما أوذي بعدها ((بنفس  ومال ، فهل أنتم تاركوا يل صاحيب

  35٨ ((.أرحم أمَّيت بأمَّيت أبو بكر)) قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس رضي اهلل عن ، عن النَّيبي  -٩
 

 يت :الطريقة اليت متت هبا تويل أبوبكر رضي اهلل عن  اخلالفة اال أنالباحث  ويري
ميكن التلميح النسان معني عند ترشيح  ملنصب قيادي ) وحنن استقينا ذلك من أن  -1

مل يقل بنص واحد واضح أن أبوبكر ) يتويل اموركم ( ولكن  امره  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
بالصالة وامام  الناس فيها والصالة عمود الدين فان صح هلا فان  البد وأن يصلح 

 لغريه . 
شروط أساسية اال وهي، أن يكون يف املرشح للقيادة يف االستنتاج السابق ل   -٨

منصب معني صفات وخصائص تؤهل  لقيادة هذا املنصب وتناسب  فمن الصفات 
اليت ذكرت يف حق أبوبكر رضي اهلل عن  من احلادثة ) ان  افضل املهاجرين وثاين 

صديق ، مث ان  كان اليف الصالة ( ملسو هيلع هللا ىلصاثنني اذ مها يف الغار وخليفة رسول اهلل 
 . الصدوق رضي اهلل عن  

                                                            
 3٠٢٠رواه البخاري  ( 357
 3٠٠1رواه البخاري  ( 358
 وصحَّح  األلباين 1٨5رواه ابن ماج   ( 359
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أذن البد من مؤهالت معينة حيملها االنسان الذي ميكن االشارة والتلميح بأن  سيتويل 
 منصب قيادي معني . 

 ة وبارادهتا أو بارادة ممثلي هذه االمة ماختيار القائد االعلي يكون باالنتخاب من اال -3
داء الرأي ويكون اجملموع راضي بعض الناس الثقاه حيلون حمل اجملموع يف اب ،3٠٦

عنهم فها هي ثقاه من األنصار يتحدثون نيابة عنهم يف تولي  احدهم وداهم ثقاه 
من املهاجرين يتحدثون عنهم يف تولي  احدهم، مث ها هي األمة كلها تتفق مع الرأي 

 فال تتم تولي  القائد اال برضا اجملموع كل  أو الغالبية العظمي من  . الصائب 
فها هو  ،رضا اجملموع اليعين العدد الكلي بالتمام والكمال ولكن يعين النسبة الكبرية -4

ذا سعد بن عبادة ال يوافق علي تولي  هذا االمر اليب بكر الن  أراده لنفس ، )مع 
 (.  فيما بعد ملسو هيلع هللا ىلصاالشارة ايل أن  قد رضي بايب بكر خليفة عن رسول اهلل 

لي نظام ) البيعة ( حيث كانت بيعة أبابكر رضي تكون صورة اختيار االمة للقائد ع -5
اهلل عن  بيعة عامة يف املسجد يف اليوم التايل ، والبيعة " تعين )اعطاء العهد علي 

والبيعة عقد خاص بني األمة واالمام ، هو الوكيل واالمة هي االصيل  ،3٠1الطاعة (
قد اال يف حالة ، فال حيل لألمة ان حتل العفهو ليس عقد بيعة وال عقد وكالة 

 قلب  ومثرة يده صفقة فأعطاه إماما بايع ومن )) ملسو هيلع هللا ىلصخاصة اال وهي الكفر قال 
 3٠٨.اآلخر ((  عنق ينازع  فاضربوا آخر جاء فإن استطاع إن فليطع 

من خالل االسرتشاد بطريقة االنتخاب عند  تعليمعلى الطبق هذه الطريقة تحيث 
ن والسنة النبوية وطرق االنتخاب لدى اخللفاء اختيار القادة وبالرجوع اىل حتكيم القرا

الراشدون والىت ترشدنا اختيار الشخص املناسب لتوىل القيادة والبد ان يتصف باالخالق 
والقيم االسالمية والسلوك الذى يتماشى مع بيئة اجملتمع االسالمى فاملؤسسات التعليمة 

                                                            
 1٩5حممد ضياء الدين الريس ، النظريات السياسية االسالمية ، ص (  361
  3٨م ، ص  1٨٢٦،  1واجلندية يف االسالم ، دار االنصار القاهرة ، ط حممد السيد الوكيل ، القيادة ( 361
 34 -33مرجع سابق ، حممد السيد الوكيل ، القيادة واجلندية يف االسالم ، ص  ( 362
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شراف املؤسسات التعليمية جيب ان ختتار قيادهتا عن طريق االنتخاب وفق شروط حتت ا
من  ةالرتبويالتعليمية و  ة الىت تراها مناسبة لتولىي القيادة حيث ختتلف املؤسساتالرتبويو 

مؤسسة اىل اخرى حسب النشاط وطبيعة اجملتمع وحجمها، فأنتخاب القيادة ىف 
ى ة جيب ان يتصف بالنزاهة واملصداقية الن  تعود نتائج  علالرتبوياملؤسسة التعليمية و 

 : ﴿تعاىل اهلل لقول ة وأن تتوفر شروط القيادة عند االختيارالرتبوياملؤسسات التعليمية و 
ابُوا و الَِّذين   مْ  اْست ج  ة   و أ ق اُموا ِلر هبِي نـ ُهْم  ُشور ى   و أ ْمُرُهمْ  الصَّال   تفسري يف ورد مما و ،3٠3﴾بـ يـْ
 فُمِدُحوا خيتلفون؛ ال متفقون مأموره يف الرأي إىل النقيادهم إهنم: اآلية هلذه القرطيب
 .أمورهم ألرشد هدوا إال قط قوم تشاور ما:  احلسن قال. كلمتهم باتفاق

 

 3٠4  (الخطاب بن عمر) العهد طريقة -ب
 ل  عهد إذ اخلطاب ابن عمر الراشدين اخللفاء ثاين مبوجبها اختري اليت الطريقة وهي

 مثلما( املسلمني تفكك) املسلمني بني ةفتن حدوث من خوفاً  وفات  قبل باخلالفة بكر ابو
 .  الفرس حتارب االسالمية اجليوش كانت حني يف الرسول وفاة بعد حدث

 اهلل رضي  اخلطاب بن لعمر عهد من عن  اهلل رضي الصديق بكر أبو ب  قام وما
 بكر أيب من وبعرض باختيارهم، كان فقد املسلمني؛ على جربًا العهد هذا يكن ومل عن ،
 مرض يف الناس على خرج بكر أبا أن تارخي ، يف الطربي ذكر فقد هلم؛ عن  هللا رضي
 وال الرأي، جهد من ألوت ما واهلل فإين عليكم أستخلف مبن أترضون :"هلم فقال وفات 
 مسعنا: فقالوا. وأطيعوا ل  فامسعوا اخلطاب، بن عمر استخلفتُ  قد وإين قرابة، ذا و لَّيت
  .  وأطعنا

 آراء استطلع فقد للمسلمني؛ مفاجأة هذا عن  اهلل رضي بكر أيب لِفعْ  يكن ومل
 على عزم ملا عن  اهلل رضي بكر أبا أن الطربي رواه فمما هذا، قراره قبل الصحابة كبار

                                                            
 3٢سورة الشوري ، اآلية  ( 363
 ٠٨ -5٨مرجع سابق ، حممد يوسف موسي ، نظام احلكم يف االسالم ، ص ص  ( 364
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 عن ، اهلل رضي عوف بن الرمحن عبد دعا" الوفاة مرض يف عن  اهلل رضي لعمر العقد
 من أفضل واهلل هو اهلل، رسول خليفة يا: فقال .عن  اهلل رضي عمر عن أخربين: فقال
 يراين ألن  ذلك: عن  اهلل رضي بكر أبو فقال. غلظة في  ولكن رجل، من في  رأيك
 إذا فرأيُتين رمقُت ُ  قد حممد أبا ويا علي ، هو مما كثريًا لرتك إلي  األمر أفضى ولو رقيًقا،

 تذكر ال علي ، الشدة   أراين ل  لنتُ  وإذا عن ، الرضا أراين   الشيء يف الرجل على غضبتُ 
 اهلل، عبد أبا يا: قال عفان، بن عثمان دعا مث. نعم: قال. شيًئا لك قلتُ  مما حممد أبا يا

: قال. اهلل عبد أبا يا ذاك على: بكر أبو فقال. ب  أخربُ  أنت: قال. عمر عن أخربين
 اهلل رمحك: بكر بوأ قال. مثل  فينا ليس وأن عالنيت ، من خري   سريرت  أن ب  علمي اللهم

 ألمري العهد كان ولذلك. 3٠5 "أفعلُ : قال. شيًئا لك ذكرتُ  مما تذكر ال اهلل، عبد أبا يا
 ".السابق اخلليفة مرشح على األمة إمجاع" مبنزلة عن  اهلل رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني
    الدليل: 

ُذوا ِمْن م ق اِم ِإبـْر اِهيم  ُمص لًّى  قال تعايل: ﴿ و ِإْذ ج ع ْلن ا اْلبـ ْيت  م ث اب ًة لِلنَّا -1 ِس و أ ْمًنا و اختَِّ
 و ع ِهْدن ا ِإىل   ِإبـْر اِهيم  و ِإمْس اِعيل  أ ْن ط هير ا بـ ْييِت  لِلطَّائِِفني  و اْلع اِكِفني  و الرُّكَِّع السُُّجوِد﴾

مرجعا  (ناسمثابة لل)الكعبة  (وإذ جعلنا البيت) ، تفسري اجلاللني هلذه اآلية  ،3٠٠
مأمنا هلم من الظلم واإلغارات الواقعة يف غريه،   (وأمنا)يثبون إلي  من كل جانب 

 (من مقام إبراهيم)أيها الناس  (واختذوا)كان الرجل يلقى قاتل أبي  في  فال يهيج  
مكان صالة بأن تصلوا خلف   (مصلى)هو احلجر الذي قام علي  عند بناء البيت 

أمرنامها أن  (وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل)ءة بفتح اخلاء خرب ركعيت الطواف، ويف قرا
والركع )املقيمني في   (للطائفني والعاكفني)من األوثان  (طهيرا بييت)أي بأن 

ل ْقن ا اإلنسان ِمن ساللة قال تعاىل مجع راكع وساجد املصلني. (السجود : ﴿ و ل ق ْد خ 
ْنس ان" آد م ، اآلية تفسري اجلاللني هلذهيف ، 3٠٩ ﴾ مين ِطني   ل ْقن ا اإْلِ " اللَّْ  "ل ق ْد خ  و 
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ص ت   ل ة" ِهي  ِمْن س ل ْلت الشَّْيء ِمْن الشَّْيء أ ْي اْست ْخر ْجت  ِمْنُ  و ُهو  ُخال  "ِمْن ُسال 
ل ة     "ِمْن ِطني" ُمتـ ع ليق ِبُسال 

ناس  ألممالقد كان فيمن كان قبلكم من ))  :ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة قال: قال النيب  -٨
    3٠٢. ((عمر فإن  أميت أحد يف، من غري أن يكونوا أنبياء، فإن يكن حمدثون

لو كان من )) عن عقبة بن عامر رضي اهلل عن  قال: مسعت رسول اهلل يقول:  -3
      3٠٨. لكان عمر بن اخلطاب(( نيببعدي 

 -  االيت:هبا بيعة سيدنا عمر رضي اهلل عن متت اليت الطريقة ويري الباحث، أن 
للقائد أو الرئيس االعلي أن خيتار القادة اللذين يري فيهم الصالحية للقيادة منعاً  -1

الحداث فتنة او جلبة او صراع، فابوبكر رضي اهلل عن  اختار أصلح الناس لقيادة 
املسلمني ومل يرتك االمر هلم بدون اختيار فأرجع  هلم يف البداية مث عندما ما مل 

تياره ، وكل ذلك كان جتنبا ومنعًا للفتنة اليت رمبا كانت ستقع لو مل يتفقوا كان اخ
 يقرر هلم من سيلي .

اختيار الرئيس األعلي للقواد يف أي موقع اليكون االبعد استشارة املختصني  -٨
 واملعنيني ) او ما يسمي باهل احلل والعقد وأويل االمر ( . 

للقائد او القواد ومواجهة أي اعرتاض أو سبب اختياره علي الرئيس االعلي أن يذكر  -3
 رفض مواجهة صرحية ومانعة وفعالة . 

التأكيد علي حصول رضا اجملموع العام بالقائد اجلديد، حيث متت بيعة سيدنا عمر  -4
 رضي اهلل عن  برضا مجوع االمة املسلمة ومبايعت  علي ذلك . 

رضي اهلل عن  ليكون خليفة ان اختيار سيدنا أبوبكر رضي اهلل عن  لسيدنا عمر  -5
مل يكن اختيارا عشوائيًا بل كان نتيجة تفكري عميق من  ، فقد عرف  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
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اهلل عن  أن عمر رضي اهلل عن . أجدد من خيلف ، تلك اجلدارة اليت اكتسبها 
واستحقها سيدنا عمر رضي اهلل عن  بعد أن تريب يف املدرسة احملمدية واليت صقلت  

روق ملا عرف عن  من العدل والذي كان صفة وراثية، مث ها هو ذا فلقد لقب بالفا
ومرتعاً يلتقيان يف نقطة واحدة االسالم برتبيت  جيد يف نفس عمر أرضا خصبة للعدل 

 ليصل عمر يف عدل  ايل قمة العدل البشري . 
 دةقيا بناء اىل حتتاج فأهنا ةالرتبويو  التعليمية املؤسسات علىعند تطبيق طريقة العهد 

 احلسبان ىف ووضعها ةالرتبويالتعليمية و  املؤسسات تتوىل الىت القيادات خالل من رشيدة
 سريت  يعرف جديد قائد اىل القيادة السابق القائد يعهد وأن تغيري، أى حدوث حال

 تعتمد الطريقة هذه أن حيث و املؤسسة ختدم أن يراها الىت الصفات خالل من القيادية
 قيادة عن والبحث التغيري خالل من حتدث قد الىت االخطار ملؤسسةا وجتنب التزكية على

 قد أخطار يف الدخول التعليمية وعدم املؤسسات أستقرار تضمن العهد وطريقة ، جديدة
 جناح تضمن القيادة لتوىل الطريقة هذه ىف بالصحاب  واالقتداء املؤسسة اهنيار اىل تؤدى

 .والسنة القران احكام من أستنباطها مت ريقةالط هذه أن باعتبار التعليمية املؤسسات
ِلم ات   ر بُّ ُ  ِإبـْر اِهيم   ابـْتـ ل ى و ِإذِ  ﴿ :لقول  تعاىل اِعُلك   ِإيني  ق ال   ف أ مت َُّهنَّ  ِبك   ق ال   ِإم اًما لِلنَّاسِ  ج 

يـ ن الُ  ق ال   ُذرييَّيِت  و ِمنْ  حيلف هبا الرجل ثق واليمني المو دــوالعه، 3٩٦﴾الظَّاِلِمني   ع ْهِدي ال 
 وقيل ويل العهد ألن  ويل امليثاق الذي يؤخذ علي من بايع اخلليفة، العهد واالمان والذمة

.3٩1     
 

 (  عفان بن عثمان)  الشوريطريقة  -ت
مت اختيار رضي اهلل عن  خليفة للمسلمني بطريقة ختتلف عن سابقاهتا يف بيعة 

يت متت بيعة سيدنا عثمان رضي اهلل سيدنا أبوبكر وسيدنا عمر رضي اهلل عنهما، ح
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، ذلك أن عمر بن اخلطاب كان يسأل وهو صحيح أن 3٩٨عن  بطريقة الشوري
فيأيب فصعد املنرب يوما، فتكلم بكلمات وقال" ان ست فأمركم ايل هؤالء يستخلف 

وهم عنهم راضي " وذكرهم وهي : علي والزبري بن  ملسو هيلع هللا ىلص الستة الذين فارقوا رسول اهلل
طلحة بن عبيد اهلل وسعد بن ايب  ،دالرمحن بن عوف وعثمان بن عفان العوام، وعب

طلب الي  أن يعهد ملن يراه خريًا لالسالم واملسلمني فقال فيما قال كما يذكر وقاص، 
) يريد أبابكر ( وان أترك  : ان استخلف فقد استخلف من هو خري مين 3٩3 بخاريال

ولن يضيع اهلل دين  مث قال : ما أريد  (ملسو هيلع هللا ىلصفقد ترك من هو خري مين ) يريد رسول اهلل 
اهنم من أهل  ملسو هيلع هللا ىلصذين قال رسول اهلل ال ان احتملها حيًا وميتا ، عليكم هبؤالء الرهط

 اجلنة . 
كما امر ان حيضرهم عبداهلل يف االجتماع للتشاور علي اال يكون ل  من االمر 

ين نظرت فوجدتكم ولني اذ كان طلحة غائباً وقال هلم ا فلما أصبح دعا اخلمسة االشئ 
وهو عنكم  ملسو هيلع هللا ىلصتويف رسول اهلل رؤساء املاس وقادهتم وال يكون هذا االمر اال فيكم وقد 

ان استقتم ولكن اخاف عليكم اختالفكم فيما بينكم  اخاف الناس عليكم راضي اين ال
باذن منها فتشاوروا واختاروا رجال منكم مث  فيختلف الناس، اهنضوا ايل حجرة عائشة

ووضع وقد نزف الدم فدخلوا  ،لوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريبًا منهاقال ال تدخ
فتناجوا ، وهنا يذكر املؤرخون ماوضع  عمر رضي اهلل عن  من النهج القومي احلكيم حيت 
التتفرق الكلمة وليصلوا يف مدة ثالثة أيام ايل أختيار من يتويل أمر املسلمني كما يذكرون 

انتهوا ايل اختيار سيدنا عثمان وبيعت  بيعة عامة يرضي  ما كان منهم حني اجتمعوا حيت
    اجلميع . 
 كثرية نصوص يف فضلهم وورد الرضوان بيعة أهل عن الكرمي القرآن يف حتدث وقد

 : منها النبوية واألحاديث القرآن من
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 الدليل:
ابُوا و الَِّذين  ﴿: قال تعاىل -1 مْ  اْست ج  ة   و أ ق اُموا ِلر هبِي نـ ُهمْ  ُشور ى أ ْمُرُهمْ و   الصَّال   و ممَّا بـ يـْ

 حني لرهبم استجابوا والذين، يف تفسري السعدي هلذه اآلية، 3٩4﴾يـُْنِفُقون   ر ز قْـن اُهمْ 
 أرادوا وإذا، أوقاهتا يف حبدودها املفروضة الصالة وأقاموا، وطاعت  توحيده إىل دعاهم

 ما ويؤدون، اهلل سبيل يف يتصدقون األموال من أعطيناهم ومما، في  تشاوروا أمرا
 . اإلنفاق وجوه من ذلك وغري ونفقة زكاة من ألهلها احلقوق من عليهم اهلل فرض

  ن ك ث   ف م نْ  أ ْيِديِهمْ  فـ ْوق   اللَّ ِ  ي دُ  اللَّ    يـُب اِيُعون   ِإمنَّ ا يـُب اِيُعون ك   الَِّذين   ِإنَّ : ﴿تعاىل قال -٨
يـُْؤتِي ِ  اللَّ    ع ل ْي ُ  ع اه د   مب ا أ ْوىف   نْ و م   نـ ْفِس ِ  ع ل ى يـ ْنُكثُ  ِإمنَّ ا  يف، 3٩5﴾ع ِظيًما أ ْجرًا ف س 

 إمنا. )باحلديبية الرضوان بيعة( يبايعونك الذين إن)، اآلية هلذه اجلاللني تفسري
 اليت( أيديهم فوق اهلل يد" ) اهلل أطاع فقد الرسول يطع من" حنو هو( اهلل يبايعون
( نكث فمن) عليها فيجازيهم مبايعتهم على مطلع تعاىل هو يأ النيب، هبا بايعوا
 علي  عاهد مبا أوىف ومن نفس  على) نقض  وبال يرجع( ينكث فإمنا) البيعة نقض

 (.عظيما أجرا) والنون بالياء( فسيؤتي  اهلل
 ح ر ج   اْلم رِيضِ  ىع ل   و ال   ح ر ج   اأْل ْعر جِ  ع ل ى و ال   ح ر ج   اأْل ْعم ى ع ل ى ل ْيس  : ﴿ تعاىل قال -3

نَّات   يُْدِخْل ُ  و ر ُسول  ُ  اللَّ    يُِطعِ  و م نْ  ا ِمنْ  جت ْرِي ج  ْب ُ  يـ تـ و لَّ  و م نْ  اأْل نـْه ارُ  حت ِْته  ابًا يـُع ذي  ع ذ 
 قـُُلوهِبِمْ  يف  م ا فـ ع ِلم   الشَّج ر ةِ  حت ْت   يـُب اِيُعون ك   ِإذْ  اْلُمْؤِمِنني   ع نِ  اللَّ ُ  ر ِضي   ل ق دْ *  أ لِيًما
 ليس، اآليتني هلذه السعدي تفسري، 3٩٠﴾ ق رِيًبا فـ ْتًحا و أ ث ابـ ُهمْ  ع ل ْيِهمْ  السَِّكين ة   ف أ نـْز ل  
 أن يف، إمث املريض على وال، إمث األعرج على وال، إمث الناس أيها منكم األعمى على

 . استطاعتهم لعدم، املؤمنني مع اجلهاد عن يتخلفوا
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 ومن، األهنار وقصورها أشجارها حتت من جتري جنات يدخل  رسول و  اهلل يطع ومن
 رضي لقد .موجعا مؤملا عذابا يعذب ، املؤمنني مع اجلهاد عن فيتخلف، ورسول  اهلل يعص

 يف الرضوان بيعة هي وهذه) الشجرة حتت حممد يا بايعوك حني املؤمنني عن اهلل
من اإلميان والصدق والوفاء، فأنزل اهلل  اهلل ما يف قلوب هؤالء املؤمنني فعلم( احلديبية)

الطمأنينة عليهم وثبت قلوهبم، وعوضهم عما فاهتم بصلح احلديبية " فتحا قريبا، وهو 
  .فتح " خيرب "

   3٩٩ . )) اسرتشدوا العاقل ترشدوا، وال تعصوه فتندموا(( قال رسول اهلل  -4
بو بكر وعمر وعثمان، أحدا ومع  أ ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس رضي اهلل عن  قال: صعد النيب  -5

اسكن أحد أظن  ضرب  برجل  فليس عليك إال نيب وصديق  فقال:) فرجف
   3٩٢(وشهيدان

كان على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان ، وعلي   ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة: أن رسول اهلل  -٠
اهدأ فما عليك إال  ملسو هيلع هللا ىلص، وطلحة، والزبري ، فتحركت الصخرة ، فقال رسول اهلل 

   3٩٨يد .نيب أو صديق أو شه
 سيدنا عثمان رضي اهلل عن  اآليت :  بيعة هبا متت اليت الطريقة ويري الباحث ، أن

تنصيب القائد يف موقع القيادة يكون بتمكني جملس من عدد من اجالء الناس ومن  -1
تتوفر فيهم أيضا  الروح القيادية ليختاروا قائداً معينا اما منهم او من غريهم بشرط ان 

 .ئد االعلي من أهم أعضاء جملس الشوري ، يعني القا
اختيار القائد األعلي الفراد اجمللس جيب أن يكون اختيارًا قائمًا علي اجلدارة  -٨

واالحقية والكفاءة ال لقرابة أو صداقة، فها هو ذا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن  
 " اليقول حني دل  املغريه بن شعبة علي من يستخلف اال وهو عبداهلل بن عمر 
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 فقد خرياً  كان إن بييت، أهل من ألحد فيها فأرغب محدهتا ،فما أموركم يف لنا أرب
 رجل منهم حياسب أن عمر آل حبسب..عنا صرف فقد شراً  كان وإن من ، أصبنا
 وإن أهلي، وحرمت نفسي جهدت لقد واهلل أما.. حممد أمة عن ويسأل واحد
مث أن  رضي اهلل عن  طلب اشراك ، 3٢٦ "لسعيد أجر إين وال وزر ال-كفافاً  جنوت

 إال وندامة خزي القيامة يوم وإهنا عبداهلل يف الرأي ال يف االستخالف لعلم  أمانة
 فيها باحلق .  علي  الذي وأدى حبقها أخذها من

ان طريقة الشورى يف القيادة تتم عندما يكون هناك عدة خيارات متاحة لتوىل القيادة 
ون ىف احلسبان عند توىل القيادة ىف املؤسسات التعليمية فمثل هذه الطريقة جيب أن تك

ة وذلك عن طريق اختيار القيادة مببدأ الشورى وهو حكم االغلبية يف التزكية وان الرتبويو 
تكون نزيهة الهنا تتم بعملية االختيار املباشر والحتكام للقران والسنة ، حبيث تتوفر يف 

لوالء هلل وأن يكون ملتزما بالشريعة االسالمية القيادة مجيع املتطلبات مثل أن يكون ا
بالعفو والتشاور والتوكل على اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوحيافظ على االمانة وان يقتدى بقيادة الرسول 

واالستغفار، وحتتاج املؤسسات التعليمية اىل مبدأ الشورى لتجنب اخلالف الذى قد يطرا 
قرار ويساعد على االستقرار نتيجة غياب القيادة ومبدأ الشورى مبدأ سريع ىف اختاذ ال

 وجناحها. ةالرتبويات التعليمية و والرفع من مستوى املؤسس
 

 ( طالب ابي بن علي)  البيعةطريقة  -ث
 من  عن  اهلل رضي طالب أيب بن علي الراشد اخلليفة اختيار مت اليت الرابعة الطريقة

 ألحداث مالزمة كانت ألهنا أمامها؛ الوقوف وجيب األمهية يف غاية كانت خالهلا،
 ومن! بعينها الفتنة كانت األحداث وهذه حينئذ، اإلسالمية الدولة هبا مرت استثنائية

 أن بُد   من يكن فلم استفحاهلا، قبل املفسدة هذه األمة تدرأ أن الضروري من كان مث،
 بالفعل، متَّ  ما وهو عن ، اهلل رضي طالب أيب بن علي مبكانة رجل ملبايعة املسلمون ُيسرع

                                                            
 م1٨٩4 ٨خالد حممد خالد ، خلفاء الرسول ، دار الكتاب ، بريوت ، ط ( 381
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 املسجد، يف عامة بيعت  تكون أن اشرتط قد ، عن  اهلل رضي طالب أيب بن علي إن حىت
 املسجد يف البيعة من ختوُّف يف عن  اهلل رضي عباس بن اهلل كعبد البعض كان ولقد
 املهاجرين من بالفعل متت قد البيعة لكن ،"الشغب" وأحداث الفتنة هذه وسط

 وسط املسلمون إليها جلأ اليت اجلديدة اآللية هذهو  .3٢1 اهلل رسول مسجد يف واألنصار
 أوقات يف املناسب الرجل إىل اللجوء" عليها نطلق أن ميكن الدامية األحداث هذه
 ".احملن

  الدليل :  
 3٢٨.﴾ت ْطِهرياً  و يُط هير ُكمْ  اْلبـ ْيتِ  أ ْهل   الريْجس   ع نُكمُ  لُِيْذِهب   اللَّ ُ  يُرِيدُ  اَّمن ا﴿تعاىل: قال -1

 ُتظهرن وال حلاجة، إال منها خترجن وال بيوتكن، واْلز ْمن   تفسري امليسر هلذه اآلية:، 
 اإلسالم، على السابقة األزمنة يف األوىل اجلاهلية نساء يفعل كان كما حماسنكن،

 يف كاملة الصالة النيب نساء يا وأديين. عصر كل يف املؤمنات للنساء خطاب وهو
 إمنا وهنيهما، أمرمها يف ورسول  اهلل وأطعن اهلل، شرع كما الزكاة وأعطني أوقاهتا،

 النيب بيت أهل يا والشر والسوء األذى عنكنَّ  ويبعد ليزكيكنَّ، هبذا؛ اهلل أوصاكن
 .الطهارة غاية نفوسكم ويطهير والسالم، الصالة علي  وذريت  زوجات  ومنهم

من    مرحل  مرط    وعلي     غداة   ملسو هيلع هللا ىلص خرج النيب عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :  -٨
  فدخل مع  مث جاءت  احلسني    فأدخل  مث جاء  احلسن بن علي  شعر أسود فجاء 

الرجس    إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم  فأدخل  مث قال :    علي    فأدخلها مث جاء   فاطمة  
       3٢3أهل البيت ويطهركم تطهريا . 

يِ  ِمن بـ ْعِد م ا ج اءك  ِمن  اْلِعْلِم فـ ُقْل تـ ع ال ْوْا ن دُْع أ بـْن اءن ا تعاىل:﴿ف م ْن ح آجَّك  فِ  قال -3
و أ بـْن اءُكْم و ِنس اءن ا و ِنس اءُكْم و أ نُفس ن ا وأ نُفس ُكْم مُثَّ نـ ْبت ِهْل فـ ن ْجع ل لَّْعن ة  الّلِ  ع ل ى 

                                                            
 .٠٨٠/ ٨املصدر السابق  ( 381
 33سورة اآلحزاب ، اآلية  ( 382
 445٦صحيح مسلم رقم  ( 383
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اِذِبني ﴾ )  النصارى من ادلكج (حاجَّك فمن)تفسري اجلاللني هلذه اآلية: ، 3٢4 اْلك 
 وأبناءكم أبناءنا ندع تعالوا) هلم (فقل) بأمره (العلم من جاءك ما بعد من في 

)  الدعاء يف نتضرع (نبتهل مث) فنجمعهم ( وأنفسكم وأنفسنا ونساءكم ونساءنا
 عيسى شأن يف الكاذب العن اللهم: نقول بأن ( الكاذبني على اهلل لعنة فنجعل

 مث أمرنا يف ننظر حىت: فقالوا ب  حاجُّوه ملا لذلك رانجن وفد ملسو هيلع هللا ىلص النيب دعا وقد
 فودعوا هلكوا إال نبيا قوم بأهل ما وأن  نبوت  عرفتم لقد: رأيهم ذو فقال نأتيك
 وعلي وفاطمة واحلسني احلسن مع  خرج وقد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فأتوا وانصرفوا الرجل
 نـُع ْيم، أبو رواه زيةاجل على وصاحلوه يالعنوا أن فأبوا فأمينوا دعوت إذا: هلم وقال
 أهال، وال ماال جيدون ال لرجعوا يباهلون الذين خرج لو: قال: عباس ابن وعن
 .الحرتقوا خرجوا لو: وُروي

   اهلل رسول يا   علي   ل  فقال مغازي  بعض يف   خلف   ل  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مسعت -4
 مبنزلة مين تكون أن ترضى  أما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ل  فقال والصبيان النساء مع  خلفتين 
 رجال الراية ألعطني  خيرب  يوم يقول ومسعت  بعدي نبوة ال أن  إال   موسى   من  هارون   

   ب  فأيت   عليا  يل ادعوا فقال هلا فتطاولنا قال ورسول  اهلل وحيب  ورسول  اهلل حيب
 تعالوا فقل   اآلية ههذ نزلت وملا علي  اهلل ففتح إلي  الراية ودفع عين  يف فبصق  أرمد 

 اللهم فقال    وحسينا  وحسنا  وفاطمة  عليا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول دعا  وأبناءكم أبناءنا ندع
 .أهلي هؤالء

 وأنذر )اآلية :تفسري اجلاللني هلذه ،  3٢5﴾اأْل قْـر ِبني   ع ِشري ت ك   و أ نِذرْ ﴿: تعاىل قال -5
 3٢٠ " جهارا أنذرهم دوق" املطلب عبد وبنو هاشم بنو وهم( األقربني عشريتك

 من  ملسو هيلع هللا ىلص النيب مجع  قال  األقربني عشريتك وأنذر   اآلية هذه نزلت ملا  احلديث قال 
 ديين عين يضمن من هلم فقال قال وشربوا فأكلوا ثالثون فاجتمع بيت  أهل

                                                            
 ٠1رة آل عمران ، اآلية سو  ( 384
 ٨14سورة الشعراء ، اآلية   ( 385
 ٨15رواه البخاري ومسلم #  ( 386
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 يسم  مل  رجل فقال أهلي يف خليفيت ويكون اجلنة يف معي ويكون ومواعيدي
 فعرض قال اآلخر قال مث قال هبذا يقوم من حبرا كنت أنت اهلل رسول يا  شريك 

 تعين باهنا عرفنا كما البيعة، 3٢٩ .أنا  ضي اهلل عن ر    علي   فقال بيت  أهل على ذلك
 حكم  ليباشر اخلليفة وشخص املسلمني عامة بني يتم عقدا وهي والعقد اإلتفاق
 الكرمي القران عاد الذي، النيب خليفة لشخص املسلمني جانب من الطاعة وتعين

 يتعذر فعند التعليمية باملؤسسات االسالمية القيادة يف احلال وينطبق، طاعت  اىل
 اىل تلجا فاهنا والعهد والشورى االختيار او االنتخاب السابقة الطرق اتباع عليها
 باملؤسسات العاملني بيعة خالهلا من يتم والىت البيعة طريقة وهى الطريقة هذه

 احلكمة يف تتمثل الىت للبيعة املناسبة الشروط في  تتوفر لشخص ةرتبويالو  التعليمية
 باملؤسسات العاملني لدى مقبول يكون وان واخللقي الديين وااللتزام والعلم

 . ةالرتبويو  التعليمية
 أو الشورى أهل أو اخلاصة بيعة وهي اإلنعقاد بيعة وتسمى األوىل مرحلتني على والبيعة
 من وهي العامة أو الطاعة بيعة والثانية القائد اختيار موضع يف تموت والعقد احلل أهل

 من علي  مالحظات يأ ابداء او التعليمى الوسط يف علي  خالف وجود وعدم العامة
 املؤسسة تتبعها اليت االعلى اجلهة قبل من علي  ويصادق واملسؤولة املشرفة اجلهة خالل

 م ا فـ ع ِلم   الشَّج ر ةِ  حت ْت   يـُب اِيُعون ك   ِإذْ  اْلُمْؤِمِنني   ع نِ  اللَّ ُ  ر ِضي   ل ق دْ : ﴿تعاىل لقول  .التعليمية
ِثري ةً  و م غ امِن   * ق رِيًبا فـ ْتًحا و أ ث ابـ ُهمْ  ع ل ْيِهمْ  السَِّكين ة   ف أ نـْز ل   قـُُلوهِبِمْ  يف   اللَّ ُ  و ك ان   ي ْأُخُذونـ ه ا ك 

ِكيًما ع زِيزًا  3٢٢ ﴾. ح 
 استحدثها اليت الطرق من وغريها واحلاكم القادة اختيار يف األربع الطرق هذه تعد
 مث َّ  ومن اإلسالمية، الشريعة مرونة على يـُؤ كيد مما هو الراشدين اخللفاء عصر بعد املسلمون

 ب  تـ ف رَّد تْ  مما هي املرونة وهذه املستجدات، مواكبة على اإلسالمية احلضارة قدرة

                                                            
 ٠1سورة آل عمران ، اآلية  ( 387
 1٨ -1٢سورة الفتح ، اآليات  ( 388
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 هذه خالل من تربز والىت ،األخرى احلضارات من هاسوا على اإلسالمية احلضارة
 حتديات تواج  قد اهنا رغم ةالرتبوي املؤسسات على لتطبيقها عليها االعتماد يف الدراسة

 وحال ،ةالرتبوي االدارة تطبيق على احلكومات تضعها الىت واللوائح النظم خالل من
 على تعتمد الهنا القيادة يف  الرتبوي التعليمية املؤسسات قدرة من تزيد سوف تطبيقها
 . القيادة يدعم اسالمى منهج وفق تطبق اخالقية مبادئ

 

 عن الصحابة وهنج النبوية والسنة الكرمي القرآن هبا جاء االدلة اليت نأ، ويري الباحث
 تتمثل يف االيت: القادة اختيار عملية يف العامة القواعد بعض نستنتج بان عملية االختيار

 وأمهها احلديثة النظريات اليوم ب  تنادي ما وهذا قويًا املختار لشخصا يكون أن -1
 . الشخصية نظرية السمات

يقـوي  للنـاس حب  وإن هبا، يتصف مبن الناس حتبب مسة فاألمانة أميًنا، يكون أن -٨
النظريـات  مع يتفق ما وهذا واإلنساين، االجتماعي تفاعل  من ويزيد معهم، عالقات 

 . احلديثة اإلنسانيةو  االجتماعية
الكـفء  الـشخص القادة عن اختيار عملية يف نبحث بأن اإلسالمي الدين ينادي -3

 . عمل  يف يوظفها أن ميكن معينة بصفات يتميز الذي
  اهلل أنزل مبا حكم إذا إال عدالً  هناك يكون وال بالعدل، املختار الشخص يتصف أن -4
 تتناسب حبيث املرحلة، وطبيعة هبا القيام داملرا املهمة حسب االختيار يتم أن -5

 . ب  تكليف  املراد العمل مع اختياره املراد صفات الشخص
اختيـار  مـن يتمكنـوا حىت وأمانة، ثقة ذوي االختيار عملية على القائمون يكون أن -٠

 . األفضل
 دماعن شعيب ااهلل نيب ابنة مع موسى قصة من ذلك على يستدل و مبادرًا يكون أن -٩

 .تطلب أن دون سقى هلا
 .  أوامره وتنفيذ وإطاعت  املختار، للشخص التام الوالء- ٢
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 اختيار طرق إن الدراسة اشارت اإلسالمي، والفكر الوضعي، الفكر بني الفروق أوضح
 :  األيت علي تقوم الوضعي، الفكر يف القادة

 على القادة اختيار يف التقليدية الطرق تقوم: السمات منهج أساس على االختيار -
 عدد على املشرفني تقرير طريق عن الغالب يف ذلك ويتم السمات، منهج أساس

 مسؤولون إما التقرير هبذا ويقوم غريهم، عن القادة متيز أهنا يظن اليت السمات من
 معرفتهم أساس على تقديراهتم ويبنون املؤسسة يف الرؤساء من غالبا يكونون

 مع مقابالت إجراء أو اختبارات تطبيق طريق عن ياراالخت يتم وقد باملرشحني،
 وامليول الذكاء اختبارات تسهم وقد هذا قياسها، أو السمات هذه لتقدير املرشحني
 .االختبار صدق زيادة يف الشخصية

 الوسائل هذه يف النظر يعاد أن الطبيعي من كان:التفاعل حتليل أساس على االختيار -
 على الوسائل هذه تبىن أن أيضا الطبيعي من وكان ة،القاد اختيار يف التقليدية
 الشامل االستخدام أساس وعلى موقفية، أهنا على القيادة إىل النظر أساس

 كقائد.  النجاح من والتنبؤ التفاعل حتليل ألساليب
 املرشح اكتسبها اليت السابقة اخلربة أو األقدمية تعترب: األقدمية أساس على االختيار -

 للمحاباة الخيضع ألن  البعض، عند منطقيا اً معيار  مدرسة مدير منصب لشغل
 الفكر يف أما األسلوب هذا مربرات ومن املربرة، غري التجاوزات أو الشخصية
 اليعتلي بأن نادي حيث احلديثة، الطرق هذه سبق اإلسالم فإن اإلسالمي،

 التزام  من وأخرياً  أوال تنبع هذه وأحقيت  ل  مستحق وهو اال ما منصبا اإلنسان
 وهي اال االساسية القاعدة والننسي وتطبيقاً  وفكراُ  سلوكاً  والشريعة اإلسالم مببادئ
 خيتار وحني.  الرتقية عملية تتم والكفاءة اجلدارة طريق وعن االختيار، عند الشورئ
 وتطبيق لاللتزام وامنا الختيار او لالقدمية فقط اليلتفت اإلسالم يف الرتبوي القائد
 واحلياة احلكم يف ازدهار من إلي  ماوصلوا الراشدين اخللفاء الن.  اإلسالمية عةالشري
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 سلوكاً  مث أوالً  علي  تربوا وعقيدة فكراً  اإلسالمي الدين العتناقهم اال االجتماعية
  3٢٨ .علي  اآلخرين ربوا حيث

 

 
 

 اإلسالم يف الرتبوي القائد ألختيار الطرق أنواع (٨) رقم شكل
 (الباحث أعداد من: املصدر) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . ٨13أبراهيم عبدالعزيز شيحا . اإلدارة العامة ، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر ، االسكندرية ، ص  ( 389
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  اإلسالم في ةالتربوي القيادة أنماط: الثالث المبحث
 :ة التي ذكرت في القرآن الكريم التربويأنماط القيادة  -أ

 خلق أن منذ أمهيتها برزت وقد واجملتمع الفرد حياة يف مهماً  ضابطاً  القيادة تشكل
ِئك ةِ  بُّك  ر   ق ال   و ِإذْ :﴿تعاىل قال السالم، علي  أدم اهلل اِعل   ِإيني  لِْلم ال  ِليف ةً  اأْل ْرضِ  يف  ج   خ 
 ودنياها دينها أمر يصلح ما إيل الربانية القيادات وتتابعت القيادة تعين واخلالفة ،3٨٦.﴾
 ،3٨1﴾ الطَّاُغوت   و اْجت ِنُبوا اللَّ    اُْعُبُدوا أ نِ  ر ُسواًل  أُمَّة   ُكلي  يف  بـ ع ثْـن ا و ل ق دْ :﴿ تعاىل قال ،

 . والعلم اإلميان نور إيل واجلهل الشرك ظلمات من خيرجوهنم األمم قادة هم فالرسل
 األمناط تعاجل الكرمي القرآن آيات من الكرمي القرآن ماورد يف الباحث يذكر سوف

 املختلفة املواقف يف اإلدارة علي يهيمن الذي القيادي السلوك وفق ويصنفها ، القيادية
 . الشريفة النبوية بعثةال وبعد قبل ،وذلك

 . الكريم القرآن في الشوري نمط -1
 بعض سلوك يف الشوري منط جيد وقصص  ، الكرمي القرآن آيات الباحث يستعرض

 النبوية البعثة بعد قمت  القيادي النمط هذا ويبلغ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعثة قبل القيادات
 العاملني ومتتدح يادةالق يف أستخدام  علي تنصص القرآنية اآليات جاءت حيث الشريفة

 كما الباحث يتتبع  فسوف القيادي العمل جناح يف بالغة أمهية من النمط هلذا وملا ب ،
  -: زاويتني من الكرمي القرآن ب  جاء

 يف وتعاىل سبحان  اهلل قص مما النبوية، البعثة قبل الشوري بنمط وتتعلق: األويل
 . النمط هبذا حياهتم ارتباط ومدي السابقة، األمم عن كتاب 

 وتكريس الشوري مبفهوم ارتباط من اإلسالم يف ماحدث بتتبع وختتص: الثانية
 .  ثابت  وقواعد معينة اسس علي النمط هذا
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  النبوية البعثة قبل الشوري منط -أ
 العصور يف القيادة أمناط من مناذج علي يقف القرآنية، القصص الباحث يستعرض

 لتطييب إما وذلك القيادي، سلوكها يف فيصالً  الشوري أسلوب من جتعل كانت ، الغابرة
 يف ذلك ويتجلي ، بارائهم لألسائناس وإما موافقتهم، إيل ةحللحل وإما املرؤسني نفوس
 فال لإلسالم، يدعوها وهو لقومها السالم علي  سليمان خرب تعرض حني سبأ ملكة قصة
 قص وقد للشوري جلأت كنهال القرار اختاذ علي قادرة وكانت برأيها األمر يف تقطع
ا ي ا ق ال تْ ﴿ :تعاىل  قول يف خربها القرآن  أ ْمًرا ق اِطع ةً  ُكْنتُ  م ا أ ْمرِي يف  أ فْـُتوين  اْلم أل ُ  أ يُـّه 
 لكةم فقائدة: بقول  اآلية هذه علي 3٨3 ،تفسريه يف كثري ابن ويعلق، 3٨٨﴾ت ْشه ُدونِ  ح ىتَّ 
 قاطعة ماكنت: ﴿ بقوهلا للمشورة وجديتها طلبها دوتؤك رجاهلا، من املشورة تطلب سبأ،
    .علي وتشريون حتضرون حيت أي﴾ تشهدون حيت أمراً 

 علي  سليمان إيل هدية إرسال وتقرتح رجاهلا، بلقيس في  تشاور الذي الوقت ويف
 اقرتحت حيث القيادي، دورها تلغي مل لقومها مشاورهتا إن الباحث حظيال السالم،
 سليمان نري وباملقابل اختاذ، يف احلزم من ملرحلة توطئ سليمان إيل ةهدي أرسال عليهم
 أكثر منحي تنحو هنا املشورة لكن، اهلدية تالقي ان بعد جنوده يستشري السالم علي 

 الرسالة منهج اليوافق أسلوب بأهنا لقناعت  باهلدايا التعامل فريفض قوت  يعلم ن أل صرامة
 االمكانات ضوء يف للتعديل خيضع قرار لكن  ، القرار خمرج الشوري فخرجت حيملها اليت

 من تكون ام ستهتدي كان إذا فيما إلي  عرشها يف أحضارها طلب ان  وذلك املتاحة
ا ي ا ق ال  : ﴿وتعاىل تبارك احلق يقول ذلك ويف اليهتدون الذين  ي ْأتِييِن  أ يُُّكمْ  اْلم أل ُ  أ يُـّه 

ا  الكرمي القرآن يورده نسق يف واملشورة احلوار ويقع، 3٨4﴾ ُمْسِلِمني   ي ْأتُوين  أ نْ  قـ ْبل   ِبع ْرِشه 
 ل ق ِوي   ع ل ْي ِ  و ِإيني  م ق اِمك   ِمنْ  تـ ُقوم   أ نْ  قـ ْبل   ِب ِ  آ تِيك   أ ن ا اجلِْني  ِمن   ِعْفريت   ق ال  : ﴿اآليتني يف

هُ  الَِّذي ق ال  *  أ ِمني    ر آ هُ  فـ ل مَّا ط ْرُفك   ِإل ْيك   يـ ْرت دَّ  أ نْ  قـ ْبل   ِب ِ  يك  آ تِ  أ ن ا اْلِكت ابِ  ِمن   ِعْلم   ِعْند 
                                                            

 3٨سورة النمل ، اآلية  ( 392
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هُ  ُمْست ِقرًّا ا ق ال   ِعْند  ُلو ين  ر يبي  ف ْضلِ  ِمنْ  ه ذ   لِنـ ْفِس ِ  ي ْشُكرُ  ف ِإمنَّ ا ش ك ر   و م نْ  أ ْكُفرُ  أ مْ  أْشُكرُ  لِي بـْ
 جنوده، قدرات بني املفاضلة يف القائد دور زيرب  مث ،3٨5﴾ ك ِرمي   غ يِن   ر يبي  ف ِإنَّ  ك ف ر   و م نْ 

 السالم علي  سليمان فاختار.  ل  يفوضها حني املسئولية بتحمل جديراً  يراه الذي فيختار
 .  باملهمة وكلف  عنده، مستقراً  رأه الذي ،

 ومعرفتهم علمهم إظهار املرؤوسني علي التنكر الشوري، منط يف املؤمنة والقيادة
 .  التشجيع أساليب أهم من وذلك القائد، وعلم معرفة ليع تفوقوا لو حيت

 علي  سليمان قيادة يف ذلك يظهر اآلخرين، خربات من واإلستفادة اآلراء، وأحرتام
ا ي ْأتِييِن  أ يُُّكمْ ﴿ جنوده سأل حني السالم  قادراً  كان وقد﴾ ُمْسِلِمني   ي ْأتُوين  أ نْ  قـ ْبل   ِبع ْرِشه 

 علي ليعرف شوري االمر ترك لكن  باملهمة، تقوم معينة لفئة صارماً  أمراً  يوج  أن علي
 علي  سليمان إيل وصل الذي اخلب وليس املوقف، لعالج باقواها فيأخذ املختلفة القوي
 يكون حني يف أمور علي  ختفي قد القائد أن علي مؤشراً  إال اهلدهد لسان علي السالم

 مهما الرأي حيتقر اال القائد علي فإن كولذل معها، والتعامل معرفتها مرؤسي  مقدور يف
 قراره يغري أن القائد يف عيباً  وليس ، ضعيفاً  كان مهما صاحب  حيتقر وال بسيطاً، كان
 فهذا ، إمضائ  إيل الدوافع من أقوي تغيريه إيل االسباب رأي أو من ، أفضل غريه رأي إذا

 إيل وعدل عزره مسع ان بعد اهلدهد من االنتقام ملسو هيلع هللا ىلص قرارا يلغي السالم علي  سليمان
: قال حني اهلدهد اوردها اليت اخلرب صحة القرار إللغاء واشرتط احلكم يف من  تلطيفاً  غريه
 أي ،3٨٩كثري ابن ويقول، 3٨٠﴾ي ِقني   بِن ب إ   س ب إ   ِمنْ  و ِجْئُتك   ِب ِ  حتُِطْ  مل ْ  مب ا أ ح طتُ ﴿ 

 مواقف عرض يف الكرمي القرآن ويستطرد ، جنودك وال أنت علي  تطلع مامل علي اطلعت
 .  الشوري
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 ُكْنُتمْ  ِإنْ  ُرْؤي اي   يف  أ فْـُتوين  اْلم أل ُ  أ يُـّه ا ي ا:﴿وتعايل تبارك احلق يقول يوسف سورة ففي
 الكهنة فجمع هالت ، الرؤيا امللك رأي عندما ،3٨٨كثري ابن يقول، 3٨٢.﴾تـ ْعبـُُرون   لِلرُّْؤي ا
 فسرها وملا. ذلك يعرفوا فلم تأويلها يف استشارهم الرؤيا عليهم وقص دولت ، وكبار

 ،4٦٦.﴾ لِنـ ْفِسي أ ْست ْخِلْص ُ  ِب ِ  ائْـُتوين  اْلم ِلكُ  و ق ال  ﴿ برءات  وحتققت السالم، علي  يوسف

 عقل  رجح إذا إال اخلاصة من الفرد يكون وال مشوريت، وأهل خاصييت من أجعل  أي
 .  وفهم  علم  وزاد مشورت  وسددت

 فهماً  أكثرهم مرؤوسي ، من يستخلص أن قائد وأي ،الرتبوي بالقائد نفيحس
 .  والفنية اإلدارية باألمور ودراية وتعقالً 

 ويفسرها ،4٦1 ﴾أ ْمرِي يف  و أ ْشرِْك ُ ﴿ السالم علي  موسي لسان علي تعايل ويقول
 لدي املقبول القيادي النمط هي الشوري وتظل مشاوريت، يف: بقول  ،4٦٨كثري ابن

 لصرح وقاية فتشكل املرؤوسني وسخط األحوال، وتغري املواقف، اختالف عند املرؤوسني
 إيل تعيد بآرائهم منهم املستبدين حيت للقادة ملجأ وتصبح التصدع، من القيادة

 والتسلط الطغيان قمة فرعون، عن حكاية تعايل قول  بذلك يشهد ، هبم الثقة مرؤوسيهم
: ﴿  رب  عن  حكاه فيما ملرؤوسي  قال حني مبعجزات  السالم علي  موسي هبره حيث ،

ْول  ُ  لِْلم إل ِ  ق ال   ا ِإنَّ  ح  اذ ا ِبِسْحرِهِ  أ ْرِضُكمْ  ِمنْ  خُيْرِج ُكمْ  أ نْ  يُرِيدُ *  ع ِليم   ل س اِحر   ه ذ   ف م 
اهُ  أ ْرِج ْ  ق اُلوا*  ت ْأُمُرون   اِئنِ  يف  و ابـْع ثْ  و أ خ  اِشرِين   اْلم د  ، 4٦3.﴾ع ِليم   س حَّار   ِبُكلي  ك  ي ْأتُو * ح 
 وأخاه أخره أن علي  فأشاورا مبوسي، يصنع ماذا مشورهتم يطلب ،4٦4كثري ابن يقول
 .  السحرة جتمع حيت
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 اجنح إهنا والتأييد، املودة واستجالب النفوس، يف للشوري البليغ األثر يظهر وهكذا
 .  وأفضلها القيادة أساليب

 يتصل فيما خاصة) الصغار تشمل بل فقط السن ركبا علي الشوري تقتصر وال
 احتقار وعدم اجملتمع فئات مجيع توظيف يف الكرمي القرآن حكمة علي دليل وهذا حبياهتم
 كل واستقراره بنائ  يف باملشاركة مطالبون اجملتمع أفراد الن أخري دون فئة علي الرأي
 اليت الرؤيا امر امضاء يف ابن  رأي يأخذ السالم علي  أبراهيم اهلل نيب فهذا علي  يقدر فيما
ن امِ  يف  أ ر ى ِإيني  بـُين َّ  ي ا ق ال  : ﴿تعاىل قال احلكم إيل بالنزوع يستقل ومل رأها  أ ْذحب ُك   أ يني  اْلم 

   4٦5. ﴾الصَّاِبرِين   ِمن   اللَّ ُ  ش اء   ِإنْ  س ت ِجُدين  تـُْؤم رُ  م ا افْـع لْ  أ ب تِ  ي ا ق ال   تـ ر ى م اذ ا ف اْنظُرْ 
 مشكالهتم، ويتحسس تالميذه، يشاور أن الرتبوي القائد علي فإن هنا ومن
 البشرية النفس يوافق مكاهنا يف االمور وضع الن هبم، مايتعلق كل يف آراءهم ويستطلع

 مشاركة خالل من املربون إلي  يصل الذي واحلل والفكرية، الزمنية اطوارها مجيع يف
 ني،الرتبوي القادة من مرشديهم مبعاونة قناعتهم ميثل ألن  الطالب بأهتمام حيظي طالهبم

 اإلحساس البشرية للنفس حيقق ألن  القيادة، يف الشوري اسلوب جناح يظهر هنا ومن
 .  الواحدة املؤسسة يف حبركتها املتعلقة املشكالت مناقشة يف املشاركة طريق عن ، بكياهنا

 فهوالء السلبية، األمور يف تكون ذلكك اإلجيابية، األمور يف املشاورة تكون وكما
 كان الذي أخيهم مصري يف اآلراء تبادل يف املشورة حيكمون السالم علي  يوسف أخوة

 من التخلص حنو نفوسهم الغرية فحركت حمبت  جل علي مستحوذاً  والدهم إهتمام موضع
 قتل  عدم علي أمجعوا وآخرياً  وعنفاً  حدة أقل من ومنهم بقتل  الشري منهم فكان أخيهم
 ِإذْ :﴿ تعاىل قول  يف املشورة هذه القرآن ويصف السيارة بعض يلتقط  البئر يف وطرح 

ل   ل ِفي أ ب ان ا ِإنَّ  ُعْصب ة   و حن ْنُ  ِمنَّا أ بِين ا ِإىل   أ ح بُّ  و أ ُخوهُ  ل ُيوُسفُ  ق اُلوا  اقْـتـُُلوا*  ُمِبني   ض ال 
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 ق اِئل   ق ال  *  ص احِلِني   قـ ْوًما بـ ْعِدهِ  ِمنْ  و ت ُكونُوا أ بِيُكمْ  و ْج ُ  مْ ل كُ  خي ْلُ  أ ْرًضا اْطر ُحوهُ  أ وِ  يُوُسف  
ُهمْ      4٦٠﴾ف اِعِلني   ُكْنُتمْ  ِإنْ  السَّيَّار ةِ  بـ ْعضُ  يـ ْلت ِقْط ُ  اجلُْبي  غ ي اب ةِ  يف  و أ ْلُقوهُ  يُوُسف   تـ ْقتـُُلوا ال   ِمنـْ

 احلبة يف األبناء بني املساواة حتري يلإ اآلباء تدعو تربوية إشارة اآليات هذه ويف
 هبة علي يشهده بشري بن النعمان والد  جاء عندما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث يف جاء فقد

 مطلوب املادي فالعدل(  أوالدكم بني وأعدلوا اهلل اتقوا:) ملسو هيلع هللا ىلص فقال النعمان هبا خص
 . القلب أفعال من ألهنا ، الشرط هلذا ختضع فال احلبة أما األبناء بني
  النبوية البعثة بعد القيادة يف الشوري منط -ب

 املقاصد هذه وثبات وتشريعاً، وسلوكاً  عبادة الدين باكتمال احملمدية الرسالة متيزت
 يوالذ الكرمي، القرآن هو خلف  من وال يدي  بني من الباطل يأتي  ال خالد كتاب يف

 قبل الشوري ممارسات يعل يقف القيادة، أمناط تعاجل اليت القرآن آيات يف النظر ينعم
 السلوكيات، تلك يف الشوري بكلمة يصرح نصاً  هناك ليس لكن  الشريفة، النبوية البعثة
 املتضمنة األلفا  وأن اإلصتالح، هبذا احملمدية األمة وتعاىل سبحان  احلق آثر وكأمنا

 لذيا املتكامل القيادة لنمط موطئة كانت باللفا  تصريح دون وتطبيقاً  واقعاً  للشوري
 الرسالة تسعي اليت الصحيحة للقيادة ومتكاملة متطورة مرحلة ليكون ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد جاء
 قول  يف للشوري الصريح النص جاء ولذلك متحاب متماسك جمتمع يف تأصيلها إيل

 أركان من الشوري فكانت﴾ اأْل ْمرِ  يف  و ش اِوْرُهمْ ﴿ و﴾ بـ ْينهمْ  ُشور ى و أ ْمرهمْ : ﴿تعاىل
 قال اإلسالمي التشريع يف مجيعاً  للناس وتعاىل سبحان  اهلل رضيها اليت اإلسالمية القيادة
مِ  غ يـْر   يـ ْبت غِ  و م نْ :﴿تعايل ْسال   إن، 4٦٩﴾اخلْ اِسرِين   ِمن   اآْل ِخر ةِ  يف  و ُهو   ِمْن ُ  يـُْقب ل   فـ ل نْ  ِديًنا اإْلِ
 احلق نور ءإطفا تستهدف كانت مشاورة البعثة بعد الكرمي القرآن ذكرها مشاورة أول

 ك ف ُروا الَِّذين   ِبك   مي ُْكرُ  و ِإذْ :﴿تعاىل قال مكة يف وقتل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول بالكيد وذلك

                                                            
 1٦ - ٢سورة يوسف ، اآليات  ( 416
 ٢5سورة آل عمران ، اآلية  ( 417
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يـْرُ  و اللَّ ُ  اللَّ ُ  و مي ُْكرُ  و مي ُْكُرون   خُيْرُِجوك   أ وْ  يـ ْقتـُُلوك   أ وْ  لِيُْثِبُتوك   اِكرِين   خ   ففي، 4٦٢ ﴾اْلم 
 فقال مبكة ليلة قريش تشاورت:  قال هماعن اهلل رضي عباس ابن عن ،4٦٨الطربي
 وقال اقتلوه بل:  بعضهم وقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب يريدون بالوثاق فأثبتوه أصبح إذا:  بعضهم
 فراش  علي عن  اهلل رضي علي فبات ذلك علي نبي  اهلل فأطلع اخرجوه، بل:  بعضهم

 .  اخل... بالغار حلق ملسو هيلع هللا ىلص وخرج الليلة تلك
 واجلماعات األفراد بني السليم اإلجتماعي لبناءا دعائم أهم من الشوري أن وحيث

:﴿  تعاىل قال ، اإلسرة من بدءا يف السلوكية اخلالفات حل يف الكرمي القرآن وظفها فقد
ا تـ ر اض   ع نْ  ِفص ااًل  أ ر اد ا ف ِإنْ     41٦.﴾ ُجن اح   ف ال   و ت ش اُور   ِمنـُْهم 

 فالرسول القيادة، أركان نم ركناً  أصبحت حيت بالشوري الكرمي القرآن أهتم وقد
 اهلل أن"  411ويذكر ، واإلدارة احلكم أمور يف أصحاب  من الرأي أهل يستشري كان ملسو هيلع هللا ىلص
 الرأي منهم وليستخرج بعده، من ب  وليقتدي أصحاب ، قلوب لتأليف بالشوري نبي  أمر
 ".  باملشاورة أويل ملسو هيلع هللا ىلص فغريه وحي في  ينزل مل فيما

 مكي نص﴾ بـ ْينهمْ  ُشور ى و أ ْمرهمْ ﴿ نص أن ،41٨ الظالل يف قطب سيد ويذكر
 اجلماعة طابع ان  املسلمني، حياة يف الدولة من أعم طابع فهو الدولة، قيام قبل أي

 .     للقيادة املختارة للجماعة مميزة ومسة حاالهتا، كل يف اإلسالمية
 ع ل ى فـ تـ و كَّلْ  ع ز ْمت   اف ِإذ   اأْل ْمرِ  يف  و ش اِوْرُهمْ ﴿ :لقول  تعاىل 413، يف تفسري الطربي

 ألن السماء من وحي وهويأتي  األمور يف اصحاب  يشاور ان ملسو هيلع هللا ىلص نبي  اهلل أمر ،414﴾اللَّ ِ 
 تسمع انك لرتيهم أي االمر يف وشاورهم اسحاق ابن وعن القوم ألنفس اطيب املشاورة

                                                            
 3٦سورة األنفال ، اآلية  ( 418
 (٨٨٢/  ٨الطربي ، جامع البيان ، ) ( 419
 ٨33سورة البقرة ، اآلية  ( 411
 ه.14٦5والرعية ابن تيمية ، السياسة الشرعية يف اصالح الراعي  ( 411
 ( 31٠55سيد قطب ، يف ظالل القرآن ، ) ( 412
 ( 15٨،153/  3الطربي ، جامع البيان ، )  ( 413
 15٨سورة آل عمران ، اآلية  ( 414
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 ملسو هيلع هللا ىلص بي ن اهلل امر ما مزاحم، بن الضحاك وعن غنيا عنهم كنت وان هبم وتستعني منهم
 هدوا إال قط قوم قوم شاور ما البصري احلسن وعن الفضل من فيها علم ملا إال بالشورة
 عزمك صح أذا يعين فان ((  اللَّ ِ  ع ل ى فـ تـ و كَّلْ  ع ز ْمت   ف ِإذ ا: ))تعاىل قول  وأما أمرهم ألرشد
 رناكام ملا فامض ودنياك دينك أمر من وحزبك نابك فيما لك وتسديدنا اياك بتثبيتنا
 . ب  وثق اهلل علي وتوكل خالفها أو أصحابك آراء ذلك وافق

  -:  ملخص  ما فيقول أصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فيها شاور اليت املواقف من ويذكر
  ونزل املناسب باملوقع املنذر بن احلباب فأشار املنزل يكون أين بدر يوم شاورهم أن  -1

 . رأي  علي ملسو هيلع هللا ىلص
 .  املشركني من األسري مصري يف ركةاملع إنتهاء بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول شاور -٨
  باخلروج مجهورهم فأشار العدو إيل خيرج أو املدينة يف يقعد أن يف أحد يوم شاورهم -3
"  السعدان علي  فأيب املدينة مثار بثلث األحزاب مصاحلة يف اخلندق يوم شاورهم -4

 . رأيهما علي ملسو هيلع هللا ىلص فنزل"  عبادة بن وسعد"  معاذ بن سعد
 أشريوا : ))قال حني اإلفك قصة يف وذلك ملسو هيلع هللا ىلص خصوصيات  أخص يف شاورهم بل -5

 وأبنوهم سوء، من أهلي علي ماعلمت اهلل وأمي ورموهم، أهلي أبنوا اناس يف علي
 415 . ((  سوء من ماعلمت واهلل مبن

 بأقرب  ويأخذ اخلالف، ذلك يف ينظر والقائد الرأي، أختالف علي مبنية والشوري
 لقول  ذلك يف املصلحة رأي إذا املرؤوسني رغبة عن يعدل أن ول  والسنة، القرآن إيل

 . ذلك تفسري سبق وقد((  اللَّ ِ  ع ل ى فـ تـ و كَّلْ  ع ز ْمت   ف ِإذ ا: )) تعاىل
 يري من فمنهم عدم  من بالشوري القائد التزام وجوب يف العلماء أختلف وقد

 هذه اخلالدي ناقش وقد ، أدلت  ولكل ذلك، يري ال من ومنهم مطلقاً، بالشوري التزام 
 القائد التزام وجوب عدم منطقية فيها أثبت"  اإلسالم يف الشوري نظام" كتاب  يف املسألة

                                                            
 5٢راوه مسلم ، باب التوبة  ( 415
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 علي تدل ال﴾ اأْل ْمرِ  يف  و ش اِوْرُهمْ : ﴿تعاىل قول  ان ،41٠ويضيف الشوري بنتيجة
 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول علي واجبة كانت فلو واحدة مرة ولو تركها الوجوب فينقص الوجوب

 يف تركها لكن  والكبري الصغري ويف مرة كل يف ملسو هيلع هللا ىلص لفعلها ظاهرة علي فيها األمرو 
 وهو تبوك، بغزوة وأمره األحزاب، هزمية بعد قريظة بين إيل بالتوج  كأمره املسائل امهات
 مكانت  ويضعف ، هيبت  من يقلل الشوري باتباع القائد الزام ألن إلي ، يتج  الذي الرأي

 .  مرؤوسي  أو مستشاري  يد يف آلة وجيعل  القيادي سلوك  يف املبادأة ويقتل ،
 خمتلفة قيادية ممارسات ل  تتضح القيادة يف الشريف النبوي كالسلو  يتتبع والذي

 ب  يهتدي الذي النرباس هو ،ملسو هيلع هللا ىلص سلوك  يكون أن والواجب وردها، الشوري قبول من
 .  املسلمة للقيادة التشريعي واملنهج املسلم، القائد

 :  وهي القيادة يف الشوري منط عليها يرتكز اليت عايريامل
 قال املسئولية من مكانتهم يدركوا حيت الرأي مبشاركتهم املرؤوسني نفوس تطييب -1

 ﴾ .اأْل ْمرِ  يف  وش اِوْرُهمْ :﴿  تعاىل
ُمْ  لِْنت   اللَّ ِ  ِمن   ر مْح ة   ف ِبم ا: ﴿تعاىل قال: باملرؤوسني واللني الرفق -٨  عن عدوالب﴾ هل 

نـْف ضُّوا اْلق ْلبِ  غ ِليظ   ف ظًّا ُكْنت   و ل وْ ﴿ النفور من عنهما يتولد ملا والقسوة الغلظة  ال 
 التنفيذ حسن علي التعاون إيل املرؤوسني جتذب احلسنة فاألخالق﴾. ح ْوِلك   ِمنْ 

 .  االجناز وسرعة
 ي ا ق ال  : ﴿ تعاىل لقا بأحسنها واآلخذ ، احلوار أثناء بينها واملفاضلة اآلراء ترجيح -3

ا ا ي ْأتِييِن  أ يُُّكمْ  اْلم أل ُ  أ يُـّه   فـ ل مَّا:﴿ تعاىل قول  ايل ،41٩﴾ُمْسِلِمني   ي ْأتُوين  أ نْ  قـ ْبل   ِبع ْرِشه 
هُ  ُمْست ِقرًّا ر آهُ  ا ق ال   ِعند  ذ   ﴾ . ر يبي  ف ْضلِ  ِمن ه  

                                                            
 م1٨٢٦ه  14٦٦جربي ، حممد سالمة ، كتاب الشوري ، دار البحوث العلمية ، الكويت ،  ( 416
   3٢ورة النمل ، اآلية  س ( 417
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 املرؤوسني بني من بأن نواإلميا ، وآرائهم أفكارهم واحرتام للجميع الشوري وبسط -4
 علي  سليمان فقبل﴾ ِب ِ  حتُِطْ  مل ْ  مب ا أ ح طتُ ﴿ :تعايل قال القائد يعلم  ماال يعلم من

 قبول علي متحفظاً  كان ان  مع سبأ ملكة إيل برسالة وأيده األسلوب، هذا السالم
نـ ْنظُرُ  ق ال  ﴿ حني اخلرب اِذِبني   ِمن   ُكْنت   أ مْ  أ ص د ْقت   س   اخلرب صدق حتريو ﴾ اْلك 

ا ي ا:﴿ تعاىل قال قراره يتخذ أن قبل القائد من مطلوب اء ُكمْ  ِإنْ  آ م ُنوا الَِّذين   أ يُـّه   ج 
ال ة   قـ ْوًما ُتِصيُبوا أ نْ  فـ ت بـ يـَُّنوا بِن ب أ   ف اِسق    41٢ .﴾ن اِدِمني   فـ ع ْلُتمْ  م ا ع ل ى فـ ُتْصِبُحوا جِب ه 

 والدنيوية الدينية األمور فتخضع حميطها يف لالعم مشكالت مناقشة علي احلرص -5
 املشرتكة األمور من أمر يف برأي  منهم أحد تستبد فال ومرؤوسي  القائد بني للشوري

       41٨.﴾بـ ْينهمْ  ُشور ى و أ ْمرهمْ : ﴿تعاىل قال بينهم
 

 وتوج  بأمزجتهم وتتأثر البشر أجتهادات من مبادئها تستمد الدميقراطية أن والواقع
 بالتناقض ومتتاز التصور، حمدود شري فكر وليدة وهي طبقية أو فردية مصاحل فقو 

 إيل حبال ترقي وال ومتطلبات  بدوافع  واالحاطة اإلنسان مشكالت حل عن والعجز
 والنزوات الشخصية املنافع وفوق واألثرة األهواء فوق الشوري ألن الشوري مستوي
 سعادهتم وحيقق عباده أحوال يصلح مبا العامل اهلل وحي من تشريعها تستمد ألهنا الفردية

 غالبا في  تكون الذي الوضعي احلكم أنظمة من نظام الباحث يراها كما والدميقراطية
 السلطات مجيع مصدر فهم املرؤوسني حق من والتشريعات القوانني إصدار سلطة

 . والنظامية والتنفيذية التشريعية
 تقليب يف حمصورة املشاورين ومهمة وحده هلل الإ تكون ال الشوري يف السادة بينما

 خري وهي اهلل شرع مع يتعارض ال حبيث املعروضة اآلراء من املناسب وأختيار الرأي أوج 

                                                            
 ٠سورة احلجرات ، اآلية  ( 418
   3٢سورة الشوري ، اآلية   ( 419
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 مزايا ومن املسئولية حتمل علي وتدريبها الرشيدة للقيادة وإعدادها االمم لرتبية وسيلة
 : مايلي ،4٨٦ يري كما الشوري

 من فالشوري سلبية نتيجة تكون عاطفي اندفاع إيل االحيان ضبع يف القائد يتعرض -1
 تضر قرارات علي األقدام من اهلل بأذن فتعصم العواطف هذه ترشيد ضوابط أجنح

 .  باملرؤوسني
 وأفكار جهود من يستطيعون ما ليقدموا املرؤوسني أمام الفرصة تتيح الشوري -٨

 . املؤسسة منها تستفيد ومهارات
 وهي ومرؤوسي  القائد بني والثقة احلب تعزز فهي املفتوح احلوار من نوع الشوري -3

 تنمو اليت افشاعات ووقف املرؤوسني لدي الشكوك وإزالة اهلواجس لنفي سبيل خري
 .الدميقراطية ضنهاحتت اليت الغوغائية عتمة يف وتنتشر االستبدادية القيادات ظل يف

 ويشعر وقائدهم املرؤوسني بني اسكوالتم العاطفي الدفء املؤسسة متنح الشوري -4
 جو يف اكرب بنشاط للقيام يدفع  مما واإلنسانية والفكرية الذاتية بقيمت  املرؤوس فيها
 .  واحلقد الكبت علي وتقتضي والرضي اإلبداع من

 .  وسلم علي  اهلل صلي برسول  واقتداء اهلل ألمر القائد من امتثال الشوري تطبيق -5
 : 4٨1 أبوسن ويضيف  
 تفرض أو معينة مطالب لتحقيق تسعي اليت الرمسية غري التنظيمات علي تقضي أهنا -1

 .  اإلدارة يف السلطة توجي  علي سيطرهتا
 قال ومعرفت ، القائد كفاءة إيل تستند بل طبقي اساس علي تقوم ال القيادة أن -٨

     4٨٨﴾.ع ِليم   ِعْلم   ِذي ُكلي  و فـ ْوق   ن ش اءُ  م نْ  د ر ج ات   نـ ْرف عُ :﴿تعاىل

                                                            
 1٢٦زيدان ، عبدالكرمي ، أصول الدعوة ، القاهرة ، ب،ت  ،  ( 421
 ٨٩ه  ، ص  14٦4أبوسن ، أمحد أبراهيم ، اإلدارة يف اإلسالم ، الدار السودانية ، ب ، ت ،  ( 421
 ٩٠آلية سورة يوسف ، ا ( 422
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 لكن  ودراية خربة دون  هم ملن يرتك  وال القرار بأختاذ ينفرد تسلطياً  ليس القائد إن -3
 . اجلماعة برأي القرار فيصدر للشوري األمر يعرض

 خلصها ودنيوية دينية مكاسب حتقق فأهنا الشوري مبدأ طبقت إذا ةالرتبوي والقيادة -4
 : االتية النقاط يف ، 4٨3احلريب

 ﴾ .اأْل ْمرِ  يف  و ش اِوْرُهمْ : ﴿ يقول حيث وتعاىل سبحان  اهلل طاعة -أ
 .  املختلفة القيادة مواقف بعض يف عن  ثبت كما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سنة تطبيق -ب
 تنفيذه علي فيعلمون املرؤوسني لدي وقبوال ثباتا اكثر وجعل  القرار نوعية حتسني -ت

 .  شديد ومحاس صادقة برغبة
 . واجملتمع النؤسسة إدرة وبني ومرؤوسي  القائد بني الثقة دلمع زيادة -ث
 .  للقيادة الصاحلة املواهب واكتشاف القيادية القدرات تنمية -ج
 وحيقق الرتبوي للعمل يصلح فيما مشاورهتم عند للمرؤوسني املعنوية الروح رفع -ح

 . الشوري مطلن الرتبوي القائد اتباع ضرورة تؤكد املميزات هذه أن ومع أهداف ،
 

 :  بالرأي المستقل أو المتسلط أو المستبد النمط -١
 مشاورة اعتماد وعدم بالرأي، واإلستبداد الشخصية، بقوة النمط هذا ميتاز
 القيادي االسلوب هذا جاء وقد عنها، باخلروج واليسمح وقرارات ، أوامرة ميلي املرؤوسني،

 الظاملة واألمم بالرأي، املستبدين امللوك لسلوك مالزماً  احملمدية البعثة قبل الكرمي القرآن يف
 . الكهف سورة يف ذكره جاء الذي وامللك هود، وقوم فرعون أمثال
 مث القيادي، األسلوب هذا استخدموا معينة مواقف يف واألنبياء احلكماء بعض أن كما

 عضب يف النمط هذا فأقر" الكرمي القرآن" احملفو  بالكتاب اخلالدة الرسالة جاءت

                                                            
ة احلريب ، طالل مبارك ، مدي ادراك ممارسة مديري املدارس الثانوية لبعض مفاهيم اإلدارة اإلسالمية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامع ( 423

 م .1٨٨5م -ه1415ة والتخطيط ، الرتبويام القري ، كلية الرتبية ، قسم اإلدارة 
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 النمط هذا من الغابرة النماذج وعرض احلرب، أوقات ويف الكفار مع خاصة املواقف
 قبل حمورين، يف النمط هلذا الكرمي القرآن وصف الباحث يعرض وسوف هذا. القيادي

 :  يلي كما وذلك وبعدها البعثة
 :  القرآنية القصص يوضحه كما البعثة قبل برأيه المستبد النمط -أ

 سلوك  علي يسيطر أو ب  يتصف الذي القائد ونعت النمط هذا كرميال القرآن ذكر
 ففي اجلبار املستبد، املسرف، الفاسق، الطاغي، الظامل، املستكرب، منها كثرية بصفات
 م نْ  و ق اُلوا احلْ قي  ِبغ رْيِ  اأْل ْرضِ  يف  ف اْست ْكبـ ُروا ع اد   ف أ مَّا :﴿تعاىل يقول الظاملة األمم وصف

ل ق ُهمْ  الَِّذي اللَّ    أ نَّ  يـ ر ْوا أ و مل ْ  قـُوَّةً  نَّامِ  أ ش دُّ  ُهمْ  أ ش دُّ  ُهو   خ  انُوا قـُوَّةً  ِمنـْ  بِآ ي اتِن ا و ك 
 أهلها علي األرض يف تعظموا أي: 4٨5تفسريه يف السعود أبو وقال،  4٨4﴾جي ْح ُدون  
 قوة كانت وإن ية،والوال للتعظيم أستحقاق بغري أهلها علي واستولوا فيها، واستعلموا

 التسلط إيل جنحت إذا مذمومة تصبح أهنا إال الشخصية القيادة مقومات من اجلسم
 :  الشاعر يقول ذلك ويف واإلستبداد،

  العصافري وأحالم البغال جسم**              عظم ومن طول من بالقوم باس ال
 عليهم إلستيالءوا قهرهم إيل الناس خدمة يف مسارها عن البدنية بالقوة فاخلروج

 بقوة إهالكهم النتيجة وكانت السالم علي  هود قوم من ماحدث وهذا غامشة قوة جيعلها
 .  وتعاىل سبحان  اجلبار القوي

ادِ  ذ اتِ  ِإر م  *  ِبع اد   ر بُّك   فـ ع ل   ك ْيف   تـ ر   أ مل ْ : ﴿تعاىل اهلل يقولو   خُيْل قْ  مل ْ  الَّيِت * اْلِعم 
ا دِ  يف  ِمثْـُله  ُود  * اْلِبال  ابُوا الَِّذين   و مث   يف  ط غ ْوا الَِّذين  *  اأْل ْوت ادِ  ِذي و ِفْرع ْون  *  بِاْلو ادِ  الصَّْخر   ج 
دِ  ا ف أ ْكثـ ُروا*  اْلِبال  ((  ل ُكمْ  آذ ن   أ نْ  قـ ْبل  ))  قول   ، 4٨٩كثري ابن ويقول، 4٨٠ .﴾اْلف س اد   ِفيه 

                                                            
 15سورة فصلت ، اآلية  ( 424
 ( ٢/ ٢و السعود ، )تفسري أب ( 425
 11 -٠سورة الفجر ، اآليات   ( 426
 ( 3٢٨/ ٨تفسري ابن كثري ) ( 427
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 يعارض  وال ، سلطان  يف أحد ينازع ال وأن  الناس، عقول علي أستحواذه علي دليل
 ،4٨٢﴾ ل ُكمْ  آذ ن   أ نْ  قـ ْبل   ل  ُ  آم ْنُتمْ  ق ال  : ﴿تعايل قول  ومثل  واستبداده، من  اخلوف لشدة
 الشديد رعيت ، يف املتحكم برأي  املستبد املتسلط القائد سلوك األسلوب، هذا يف فيظهر

 .  اهلل عن لبعده وذلك أمره خيالف من لكل العقاب
ب ا: ﴿تعاىل قول  تفسري عند ،4٨٨القرآن ظالل ويف : يقول﴾ ط غ ى ِإنَّ ُ  ِفْرع ْون   ِإىل   اْذه 

 مايعين  كل اهلل فسأل الضخمة، املهمة هلذه منتدب ان  يعلم السالم علي  موسي يكن مل
* ص ْدرِي يل  اْشر حْ  ر بي  ق ال  ﴿ قال الصالحيات من العسرية املهمة هذه مواجهة علي

ةً  و اْحُللْ *  أ ْمرِي يل  ي سيرْ و   *  أ ْهِلي ِمنْ  و زِيرًا يل  و اْجع لْ *  قـ ْويل  يـ ْفق ُهوا* ِلس اين  ِمنْ  ُعْقد 
اُرون           43٦.﴾ أ ْمرِي يف  و أ ْشرِْك ُ *  أ ْزرِي ِب ِ  اْشُددْ *  أ ِخي ه 

 ةممارس من ومتكن  حجت ، تؤيد صالحيات رب  من موسي يطلب اآليات ففي
 إدارت  وتضعف القائد تضعف صالحيات من دعم دون املسئولية ممارسة ألن.  املسئولية
 أُوتِيت   ق دْ  ق ال  : ﴿ تعاىل قال الي  وفوضها الصالحيات تلك وتعاىل سبحان  اهلل فأعطاه
 ويف بامس ، اهلل ينادي  حني ملوسي وايناس تكرمي عطف ذلك ويف ،﴾ُموس ى ي ا ُسْؤل ك  
 مضاعفة إيل ويدفع  رئيس ، قلب من ب  يقر أمر بامس  املرؤوس ذكر أن يلإ لفت  اآلية

 .  العمل يف واالطمئنان ، اجلهد
 ومقتاً  كراهة القيادات أشد من املرؤوسني معاملة يف املتحيزة الظاملة القيادة وهذه

 .وقوم  لفرعون ذلك كان وقد واهنيارها فشلها أسباب وحتمل ، املؤسسة منسويب عند
 للروح هدم معول يكون بالرأي واالستبداد التسلط اسلوب فإن الرتبوي املستوي وعلي

 ةالرتبويو  التعليمية للعملية ومعوق نفس ، للقائد توتر ومصدر املرؤوسني، لدي املعنوية
  .للطالب الدراسي التحصيل مستوي وبالتايل  واألداء اإلنتاجية مستوي فينخفض

                                                            
 ٩1سورة ط  ، اآلية  ( 428
 ( 41٨/ 5تفسري يف ظالل القران ، ) ( 429
 3٨ -٨5سورة ط  ، اآليات  ( 431
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 ِلم س اِكني   ف ك ان تْ  السَِّفين ةُ  أ مَّا:﴿ تعاىل قول  يف جاءما واإلستبداد التسلط أمناط ومن
ُلون   ا أ نْ  ف أ ر ْدتُ  اْلب ْحرِ  يف  يـ ْعم  ِفين ة   ُكلَّ  ي ْأُخذُ  م ِلك   و ر اء ُهمْ  و ك ان   أ ِعيبـ ه   ،431﴾غ ْصًبا س 

 .غصباً  صاحلة سفينة كل يأخذ ملظا ملك علي ميرون  ،43٨كثري ابن قال

 :   والصالحين والحكماء األنبياء قصص في برأيه مستقلال النمط -ب
 وال القرار، اختاذ عند وذلك للقيادة املستقل الفردي السلوك ميثل النمط هذا

 القادة حياة يف الطارئة املواقف تقتضي  سلوك وهو املناقشة أو باملشاركة للتابعني يسمح
 معارضتهم أو اإلداري القرار عادأب أدراك علي التابعني قدرة عدم تقتضي  كما الصاحلني

 سلوك يف الكرمي القرآن يف القيادي النمط هذا متثل وقد ، اجلادة عن االحنراف بغرض ل 
 النمط، هذا أصحاب أخبار وتعاىل تبارك احلق يقص حيث والصاحلني األنبياء بعض

 ومن اض،لألعرت  فرصة يتيح وال احلوار، يقبل ال باسلوب معينة قيادية ملواقف ومعاجلتهم
 قول  يف جاء ما ذلك ومن توضحيها عدم أو القرار صدور يف العلة توضيح القائد حق

 يذكر، 433﴾ِذْكرًا ِمْن ُ  ل ك   ُأْحِدث   ح ىتَّ  ش ْيء   ع نْ  ت ْسأ ْليِن  ف ال   اتَـّبـ ْعت يِن  ف ِإنِ  ق ال  ﴿:تعاىل
 هنا فالتسلط بالقتل،"  نعذب  فسوف"  وشرك  كفره علي يستمر من أن ،434كثري ابن

 فاستئصال املؤمنة للقيادة التابعني فطرة يفسده الذي األمر وهو باهلل، الكفر بسبب كان
 .  وتابعيها القيادة استقامة عوامل من الفئة هذه

 ملوقف خاص بتقدير وال من ، مبادأة ال النمط هذا حتت مندرجاً  القائد يكون وقد
 الذي الصارم النمط يف املتمثل السلوك ذاه بتطبيق مكلفاً  يكون قد بل ذات ، من نابع

 املناسب، القيادة أسلوب يف اهلل ألوامر مطبقاً  القائد فيكون معني، قيادي ملوقف يصلح
 بالكف ملسو هيلع هللا ىلص رسول  يوج  نراه احلرم، االشهر ويف احلرام املسجد يف القتال اهلل حرم فكما

                                                            
 ٩٨سورة الكهف ، اآلية  ( 431
 3/٨٢تفسري ابن كثري ،  ( 432
  ٩٦ سورة الكهف ، اآلية (433
 ( 1٦٨/ 3تفسري ابن كثري ) ( 434
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 القتال املسلمني حق من يصبح وعندئذ املعتدين، هم املشركون يكون حيت القتال عن
 .  احلرام املسجد عند ذلك كان ولو حيت انفسهم عن دفاعاً 

"  عليهم واغلظ"  عنهما اهلل رضي عباس ابن قول، 435 الصفوة يف الصابوين ويورد
 جتوز اآليات من كثري الكرمي القرآن ويف. واإلرعاب والقتال باجلهاد عليهم أشدد أي

 وال والقتال، احلرب أمر يف وخاصة هبم الرأفة وعدم ، نيباملشرك االستبداد املسلم للقائد
      43٠﴾.الريق ابِ  ف ض ْرب   ك ف ُروا الَِّذين   ل ِقيُتمُ  ف ِإذا: ﴿ تعاىل يقول ذلك يف يشاور
اءُ  م ع  ُ  و الَِّذين   اللَّ ِ  ر ُسولُ  حُم مَّد  ﴿ وقول  نـ ُهمْ  ُرمح  اءُ  اْلُكفَّارِ  ع ل ى أ ِشدَّ      43٩﴾.بـ يـْ

 عن خيرجون الذين االتباع مع غالباً  تكون الكرمي القرآن يف الصارمة املؤمنة والقيادة
 ملسو هيلع هللا ىلص رسول  اهلل أمر ولذلك لعباده اختاره الذي اهلل سبيل عن وحييدون الدعوة منهج

 هذا ألن واالستبداد والقهر احلزم علي قائمة األصناف هلذه قيادهتم تكون بأن واملؤمنني
 . االوصاف هذه ملثل املناسب هو القيادي النمط

 قصص يف بالرأي املستقل القيادي النمط تقرر اليت اآليات أستعراض خالل ومن
 في  مقطوع سلوك أحوال  أكثر يف النمط هذا ان يتضح والصاحلني واحلكماء االنبياء
 . ذلك يف للمشاورة مكان فال وبالتايل االسلوب هبذا لألخذ القائد يدعو قرآين بنص

 غالباً  املقوتة القيادية االساليب من فإن  توجي  في  يرد مل فيما بالرأي ستبداداال أما
 نتيجت  وكانت واجلبابرة للطغاة القيادي السلوك يف جلياً  ذلك ظهر وقد الكرمي القرآن يف

 . وسقوطها قياداهتم اهنيار
خدام  يف والفكر الوضعي يعترب النمط املستبد من األمناط القيادية مطلقة ويربر است

، وذلك مما حيسن في  هذا ٨1وأخصها الباحث يف صفحة ، 43٢ مواقف ذكرها جريي
                                                            

 ( 51٨/ 1تفسري الصابوين ) ( 435
 4سورة حممد ، اآلية  ( 436
 ٨٨سورة حممد ، اآلية  ( 437
جريي .ل جراي ، االشراف ، مدخل علم السلوك التنظيمي إلدارة الناس ، ترمجة هوان  ، وليد عبد اللطيفن معهد اإلدارة العامة ، الرياض  ( 438
 41٢م ، ص  1٨٢٢ه/  14٦٢، 
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يتفقون علي أن النمط نادر التطبيق يف اإلدارة احلديثة ، 43٨ االسلوب الشيخ وآخرون
لعدم مالئمت  مع متطلباهتا وملا يرتك من االثار السلبية علي املرؤوسني وكفاءهتم اإلنتاجية 

 ثالثة مستويات من السلوك هي :   مث صنفوه إيل
 توقراطيو اال والنمط الصاحل، توقراطيو اال والنمط املتحكم، االوتوقراطي النمط

 األمناط من اللبق والنمط الصاحل النمط لكن وعيوب  مميزات  األمناط هذه من ولكل اللبق،
 القرآن توجيهات مع تنسجم تلك مواقفها يف وهي املرؤوسني عند قبوالً  تلقي اليت القيادية
 يعملون اليت واملؤسسة املرؤوسني مصاحل حلماية القيادة يف احلزم علي احلث يف الكرمي
 . فيها

 إقامة القرآين، النمط فغاية املنشودة الغاية يف الكرمي القرآن منط عن خيتلف لكن 
 إيل الوصول الوضعية األمناط وغاية اإلميان، حركت  وينظم اهلل شرع يسوده صاحل جمتمع
 القرآن يف املستبد النمط إن كما الدنياوية، واملصاحل والربح اإلنتاج من حد أقصي
 اجملتمعات، يف مهامها البشرية القيادات بدأت أن منذ البشرية احلياة عمق يف ضارب
 من اإلنسان عرفها اليت احلضارات عرب إال االمناط هذه يناقش مل الوضعي الفكر بينما

 .  اخل..واليونانية كاملصرية يةالتارخي آثارها خالل
 

  : الكريم القرآن يوضحه كما((  المتسيب))  القيادة في الترسلي النمط -3
 تغيري أو تدخل دون علي  كانت ما علي تسري األمور ترك علي النمط هذا يعتمد

 مرؤوسي  يف لقوة أو في  لضعف القيادية األعمال تبين علي القائد قدرة عدم يعكس وهو
 .  أتفق كيفما تسري األمور فيرتك متردها خيشي

 األفكار مؤسست  يف تظهر حيث الفوضوي، أو باملتسيب النمط هذا ويعرف
 اختياره مت الذي" الشخص ألن قيادياً  اسلوباً  ليس ان  االستهتار ويشيع املتضاربة، واآلراء

 " . مناسب بشكل مبهام  القيام يف فشل قد القيادي للمنصب
                                                            

 14٨م ، ص  1٨٢٨ه /  14٦٨سامل ، فؤاد الشيخ ، وآخرون ، املفاهيم اإلدارية احلديثة ، شركة  دار الشعب ، عمان ،  ( 439
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 التهكم سبيل علي الكرمي القرآن يف ذكره وجاء القيادات بعض يف لنمطا هذا شاع وقد
 االبداع، وقتل املرؤوسني، حقوق ضياع إيل يؤدي تسيب من ميثل  ملا اقراره، وعدم ب 

 علي يساعد بل قيادهتا، إيل واليسمو األمة مصلحة حيقق ال فهو األداء، مستوي وتدين
 .  االنضباط وعدم الفوضي نشر

 تنكبت ضالة قيادات يف النمط هذا ل  يتبني الكرمي القرآن لباحثا ستعرضا
: تعاىل قال والتنهي تأمر ال فكانت الصواب عن وحادث املرغوب القيادي السلوك

 ِمنْ  ع ل ْيِهمْ  ل  ُ  ك ان   و م ا* اْلُمْؤِمِنني   ِمن   ف رِيًقا ِإالَّ  ف اتَـّبـ ُعوهُ  ظ نَّ ُ  ِإبِْليسُ  ع ل ْيِهمْ  ص دَّق   ل ق دْ ﴿
ا ُهو   ممَّنْ  بِاآْل ِخر ةِ  يـُْؤِمنُ  م نْ  لِنـ ْعل م   ِإالَّ  ُسْلط ان    ش ْيء   ُكلي  ع ل ى و ر بُّك   ش ك   يف  ِمنـْه 
ِفيظ        44٦.﴾ ح 

 ل  كان ما سلطان، من عليهم ل  كان وما:  قول  تفسري عند ،441الطربي يقول
 يل  ك ان   و م ا﴿ أبليس يادةق عن آخر موضع يف قال حيث هبا يظلهم حجة من عليهم
ْبُتمْ  د ع ْوُتُكمْ  أ نْ  ِإالَّ  ُسْلط ان   ِمنْ  ع ل ْيُكمْ   ﴾ . يل  ف اْست ج 

 اْبنِ  و ِعيس ى د اُوود   ِلس انِ  ع ل ى ِإْسر ائِيل   ب يِن  ِمنْ  ك ف ُروا الَِّذين   لُِعن  :﴿ تعاىل وقال
انُوا ع ص ْوا مب ا ذ ِلك   م ْرمي    انُوا*  يـ ْعت ُدون   و ك  انُوا م ا ل ِبْئس   فـ ع ُلوهُ  ُمْنك ر   ع نْ  يـ تـ ن اه ْون   ال   ك   ك 

 سبحان  واقسم اتوه، فعلوه منكر عن يتناهون ال كانوا ،443الطربي ففي، 44٨ ﴾يـ ْفع ُلون  
 القيادات يشمل وهذا اهلل، معاصي عن النهي تركو الهنم الفعل بأس ذلك مثلهم ان

 القيام يف وهتاون  اجملتمعات، تلك يف القيادي الدور ابغي اآلية وتوضح واملرؤوسني،
 . مبسؤليات 
 قيادات يف املؤهلة غري العناصر تتدخل القادة، اختيار حتكم اليت املعايري غياب ويف
 للناس قيادهتا أن مع الضالة القيادات مقاعد علي مكاهنا الشياطني وتلقي ، املؤسسات

                                                            
 ٨1-٨٦سورة سبأ ، اآليات  ( 441
 (٠/٨1٨تفسري الطربي ، ) (441
 ٩٨-٩٢سورة املائدة ، اآلية  ( 442
 (3/14٠مرجع سابق ، الطربي ) ( 443



211 
 

  
 

: وتعاىل تبارك احلق يقول اخلصوص هذا ويف إكراه، وال قوة وال فيها قهر ال ترسلية قيادة
    444 .﴾ ط اِغني   قـ ْوًما ُكْنُتمْ  ب لْ  ُسْلط ان   ِمنْ  ع ل ْيُكمْ  ل ن ا ك ان   و م ا﴿ 

 من واحلساب واملتابعة التعقيب جيئ عندما حقيقتها علي الرتسلية القيادات وتظهر
﴿  مسؤليتها عن تتنصل عندما قياداتال هذه وصف يف: تعاىل يقول وتعاىل سبحان  اهلل
   . ﴾ ط اِغني   قـ ْوًما ُكْنُتمْ  ب لْ  ُسْلط ان   ِمنْ  ع ل ْيُكمْ  ل ن ا ك ان   و م ا

 ال قيادات كانت بأهنا احملاسبة مواقف يف القيادات هذه بعض تصرح وهكذا
 القادة ألن الرتسلي، النمط حتت تقع بذلك فإهنا املرؤوسني علي قهر وال هلا سلطة

 اجملتمعات متارس  ملا معارضة دون القيادية مراكزهم هلم حيفظ مبا إال يهتمون ال الرتسلني
 احلق، وناهضت اهلوي تابعت اليت الغابرة االمم يف بارزاً  السلوك ذلك وكان ، واملرؤوسني

 خيالف منط احلر فالنمط شعوهبم واهنيار وعذاب إداراهتم اهنيار يف سبباً  بذلك كانوا
 من والن  بال ذات مصلحة حيقق ال الن  املرؤوسني لقيادة واليلح الكرمي القرآن مايقرره

 يعده اإلداري الفكر ان ومع اهلوي وإتباع التسيب علي تشجع اليت القيادية السلوكيات
 ويوضح القائمة ذيل يف يضع  والتطبيقية النظرية دراست  مجيع يف أن  إال القيادة أمناط من

 مثل اإلدارة علماء بعض ان بل واالفراد العمل مستوي علي ضعيفال اإلنتاجي مردوده
 .  احلقيقية منزلت  النمط هذا انزال يف القرآن مع يتفق وبذلك قيادياً  منطاً  يعده مل جريي

 نظام يف متثل إمنا فإهنا املشركني قيادة عن األنبياء ختلي ظاهرها اليت اآليات أما
 قوم أدرك وقد التابعون، يتصوره مما أقوي جبزاء التهديدو  بالعقوبة اإلنذار احلديث التأذيب
ان تْ  فـ ل ْوال  :﴿وتعاىل تبارك احلق يقول ذلك ويف فأسلموا التهديد ذلك يونس  قـ ْري ة   ك 
ا فـ نـ ف ع ه ا آ م ن تْ  ْفن ا آ م ُنوا ل مَّا يُوُنس   قـ ْوم   ِإالَّ  ِإمي انـُه  نـْي ا اةِ احلْ ي   يف  اخلِْْزيِ  ع ذ اب   ع نـُْهمْ  ك ش   الدُّ

  445. ﴾ِحني   ِإىل   و م تـَّْعن اُهمْ 

                                                            
 3٦سورة الصافات، اآلية (  444
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بُوك   و ِإنْ : ﴿تعاىل قول  املشركني قيادة عن التخلي ظاهرها اليت اآليات ومن  يل  فـ ُقلْ  ك ذَّ
ُلُكمْ  و ل ُكمْ  ع م ِلي ُلون   ممَّا ب رِيء   و أ ن ا أ ْعم لُ  ممَّا ب رِيُئون   أ نـُْتمْ  ع م      44٠.﴾تـ ْعم 

 عند من ب  ماجئتهم عليك وردوا املشركون، ياحممد كذبك فإن: 44٩ يالطرب  ففي
 كل جيازي وإمنا وعملكم، دينكم ولكم وعملي، ديين يل القوم، أيها:  هلم فقل ربك
 .  بقتاهلم أمر آخر موضع ويف اآلية، وارد النظر ولفت فالتأديب بعمل ، عامل

لُ  قـ ْومِ  و ي ا: ﴿وتعاىل تبارك احلق ويقول ان ِتُكمْ  ع ل ى وااْعم   س ْوف   ع اِمل   ِإيني  م ك 
 44٢﴾.ر ِقيب   م ع ُكمْ  ِإيني  و اْرت ِقُبوا ك اِذب   ُهو   و م نْ  خُيْزِي ِ  ع ذ اب   ي ْأتِي ِ  م نْ  تـ ْعل ُمون  

 وسوف. تعلمون  الذي العمل من متكنكم علي اعملوا أي ،44٨الطربي ففي
  .وخيزهنم يذهلم عذاب اخلامتة بسوء ويهددهم هاإلي واحملسن نفس  علي اجلاين أينا تعلمون

ِثريًا أ ْضل ْلن   ِإنَـُّهنَّ  ر بي :﴿ السالم علي  ابراهيم لسان علي تعايل ويقول  النَّاسِ  ِمن   ك 
 تبعين فمن ، 451الطربي يقول، 45٦﴾ ر ِحيم   غ ُفور   ف ِإنَّك   ع ص اين  و م نْ  ِميني  ف ِإنَّ ُ  ت ِبع يِن  ف م نْ 
 وأشرك أمري خالف ومن بسنيت، مسنت أي مين فإن  باهلل اإلميان من علي  ناأ ما علي
 وظل ، منهم يشاء عمن ويعفو ، بفضل  املدنبني ذنوب يغفر اهلل ايل مرده فإن باهلل

 . اليقني أتاه حيت اهلل ايل الدعوة من موقف  علي السالم علي  ابراهيم
 وهو اخليارات أصعب املرؤوسني أمام تضع إمنا القرآن يف ومثيالهتا اآليات هذه كل

 ِإنَّ : ﴿تعاىل قال القادة غضب المياثل  شأن  جل وغضب  العصاة، علي اهلل بنقمة اإليذان
  45٨﴾.ل ش ِديد   ر بيك   ب ْطش  

                                                            
 41سورة يونس ، اآلية  ( 446
 (٩/11٨تفسري الطربي ، ) ( 447
   ٨3سورة هود ، اآلية  ( 448
 ٩/1٦٢مرجع سابق الطربي،  ( 449
 3٠سورة إبراهيم ، اآلية  ( 451
 (٢/٨٨٢تفسري الطربي ، ) ( 451
 1٨سورة الربوج ، اآلية  ( 452
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 احلياة، شئون لكل الشامل والتشريع الينضب، الذي املعني الكرمي، القرآن يظل وهكذا
 وترشيد الصاحل، اجملتمع لبناء األول واملرجع خلف ، من وال يدي  بني من الباطل اليأتي 
 . أحواهلا يصلح ما إيل الناس لقيادة املتكامل القيادي السلوك

 مطلقة وليست - عامة الدميوقراطي )الشوري( بصفة النمط إن ويستنتج الباحث
 وإمكانات طاقات ول  بشر فالقائد للتطبيق وأصلحها الثالث القيادة أمناط أسلم -
 لذلك حاول مهما بذات  عليها واإلشراف األعمال بكل القيام يستطيع لن وهو دودةحم

 العمل وتنظيم توجيههم حسن مع عليهم املسؤوليات وتوزيع بالعاملني فاالهتمام
 . للنجاح الطريق هو وختطيط 

 من يتطلب وهذا الفشل ل  يسببون أو للنجاح القائد يدفعون الذين هم والعاملون
 العاملني طاقات كل من االستفادة من متكن  وكفاءة وقدرة معينة حدود إىل ونةمر  القائد
 عيب أو نقص أي من اخلايل الرشيد القيادي النمط أن إال. العمل لصاحل وتوجيهها مع 

 اهلل كتاب من املستمد اإلسالمي النمط هو املستمر النجاح ب  متسك ملن يكفل والذي
 هو البشر فخالق بعده من الراشدين اخللفاء وسرية موالسال الصالة علي  رسول  وسنة

 املنهج هي اإلسالمية فالشريعة لذلك الساعة تقوم أن إىل لعباده يصلح مبا األدرى
 حيات  أسلوب أو قيادت  يف اعتمد ومن ومستقبلها، حاضرها احلياة شؤون لكل الشامل

 أمجل ولقد.  وىوغ ضل فقد عن  حاد ومن رشد فقد الصحيح اإلسالمي املنهج على
 منط الرفيع اإلداري واحلس النافذه البصرية ذو وهو عن  اهلل رضي اخلطاب بن عمر اخلليفة
 غري يف والقوي ضعف غري يف اللنّي  إال في  يصلح ال األمر هذا إن: )  قول  يف القيادة
 اليت واملبادئ القواعد بأن أيقنوا احلديث العصر يف الدميوقراطية دعاة ولعل(.  عنف

 أقرت اليت وتعاليمها اإلسالمية الشريعة من األصل يف مستمدة هي هبا األخذ يدّعون
 453. الزمن من قرناً  عشر أربعة من أكثر منذ احلقيقية الدميوقراطية

                                                            
 1٨5ه ، ص 141٠رسالة ماجستري ) أمناط القيادة الواردة يف القرآن الكرمي ومدي تطبيقها يف اإلدارة املدرسية( ،  ( 453
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 النمط يف ممثلة احلديث اإلداري الفكر عليها أمجع اليت القيادة أمناط أن ،الباحث يري
 يف وردت اليت اإلمناط من وغريها الرتسلي، والنمط االوتوقراطي، والنمط الدميقراطي،

 تتعلق اليت الكرمي القرآن آيات بدراسة قام مث يرده أو القرآن يقره مما الوضعي، الفكر
 القرآن ب  ماجاء مع الوضعي الفكر يتفق الدراسة تبني من خالل وتفسريها، بالقيادة
 اإلداري الفكر علي تسيطر سوف لقرآنا أقرها اليت القيادية األمناط أن يعين ،وهذا الكرمي

 و ِإنَّ ُ :﴿ تعاىل لقول الرتبوي القيادي للسلوك الصحيحة املسارات حنو وتوجه  احلديث
ْي ِ  بـ نْيِ  ِمنْ  اْلب اِطلُ  ي ْأتِي ِ  ال  * ع زِيز   ل ِكت اب   ْلِف ِ  ِمنْ  و ال   ي د  يد   ح ِكيم   ِمنْ  تـ ْنزِيل   خ   يـُق الُ  م ا محِ 

 454 .﴾أ لِيم   ِعق اب   و ُذو م ْغِفر ة   ل ُذو ر بَّك   ِإنَّ  قـ ْبِلك   ِمنْ  لِلرُُّسلِ  ِقيل   ق دْ  ام   ِإالَّ  ل ك  
 وأرسل البشرية اهلل خلق أن منذ للقيادة النمطية اجلوانب عرض الكرمي القرآن فإن

 الرتسلي، النمط أو املستبد والنمط الشوري منط يف القيادية األمناط وحدد لألمم، رسل 
 ةالرتبوي القيادة يف النمطية اجلوانب مشل قد القرآن يكون وبذلك األبائي أو االخالقي، وأ

 ش ْيء   ِمنْ  اْلِكت ابِ  يف  فـ رَّْطن ا م ا:﴿تعاىل لقول  مصداقاً  الوضعي الفكر يولد أن قبل
ي انًا اْلِكت اب   ع ل ْيك   و نـ زَّْلن ا﴿ وقول 455﴾  .﴾لِْلُمْسِلِمني   و ُبْشر ى ةً و ر مْح   و ُهًدى ش ْيء   ِلُكلي  تِبـْ

45٠  
  

                                                            
 43-4٦سورة فصلت ، اآلية  ( 454
 3٢سورة األنعام ، اآلية  ( 455
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 فى االسالم: التعليماستراتيجيات بناء  لرابعلمبحث اا>
 عىن قد الكرمي القرآن فإن اإلسالمية، النظر وجهة من التعليم إسرتاتيجية ان
 إسرتاتيجيات من العديد الكرمي القرآن استخدم وقد العقل، وخماطبة العقل، باحرتام
 ويتدبر، ليتفكر، للعقل؛ عديدة خطابات وج  فقد البشري؛ للعقل واخلطاب التوجي 
: وتعاىل سبحان  فقال التدبر؛ وعلى التفكري، وعلى العقل، إعمال على وحث ويتأمل،

لْ  يف  و يـ تـ ف كَُّرون  ﴿  ع نِ  ُجُنوبـُُهمْ  تـ ت ج اىف  ﴿:ىلتعا وقال ،45٩.﴾و اأْل ْرضِ  السَّم او اتِ  قِ خ 
ْوفًا ر بَـُّهمْ  ي ْدُعون   اْلم ض اِجعِ  ًعا خ   45٢.﴾و ط م 

 بني التآزر وإحداث البصر، إعمال من  مطلوب اإلنسان أن الكرمي القرآن بنيَّ  كما
ِبلِ  ِإىل   ن  يـ ْنظُُرو  أ ف ال   ﴿:فقال العقل، وبني بالبصر حاسة  وعدد ،45٨ ﴾ُخِلق تْ  ك ْيف   اإْلِ

 4٠٦.﴾تـُْبِصُرون   أ ف ال   أ نـُْفِسُكمْ  و يف  ﴿: وقال وآالءه؛ نعم  وتعاىل سبحان 

 بالعظة يذكر وحيًنا القصة، يذكر فحيًنا كثرية؛ أسرتاتيجيات القرآن ساق وقد
 ببعض لإلنسان يذكر وحيًنا والتيسري، بالتدريب يذكر وحيًنا باألمر، يذكر وحيًنا والعربة،
 أن ل  كان ما اليت واألمور يعلمها، ال اليت األشياء بعض لإلنسان يذكر وحيًنا النعم،
 العلم، من جزء هناك أن إىل خفية إشارة ذلك ويف الغيب، علوم خالل من إال يدركها
 النفوس يف يأيت الذي العلم اللدين، العلم وهو عباده، من يشاء ملن اهلل يهب  كبري وجزء

 جامدة، معلومات العقل يعط مل الكرمي فالقرآن يريد؛ من قلب يف وجل عز اهلل يقذف  إذ
 ل  وأعطى مبخاطبت ، وعىن باحرتام ، عىن بل علي ، ويهيمن العقل على يسيطر ومل

 .هلك فيمن يهلك ال حىت معينة؛ حدود إىل التفكري يف الفرصة

                                                            
 1٨1سورة آل عمران ، اآلية  ( 457
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 مما والرتبية التعليم إسرتاتيجيات من نأخذ أن ةاإلسالمي بيئتنا يف حاجة يف حنن ولذلك
 ومع تعلمنا، مع ويتناسب يتوافق ما الغرب من لنا يرد ومما األجنبية، البيئة من لنا يرد

 وبقدر حاجة يف أننا كما منها، الكل وراء ننساق وال التعليمية، نظمنا ومع تعليمنا،
 التعليم إسرتاتيجيات من لعديدوا النماذج، من العديد نبتكر وأن نبدع أن إىل أكرب

 والشرعية اإلسالمية ومناهجنا الدراسية، ومناهجنا مبقرراتنا، خاصة تكون والرتبية اليت
 فهي الطبيعية؛ العلوم غري خصوصية هلا اإلسالمية العلوم أن وذلك التحديد، وج  على

 على منها كبري قدر يف تعتمد العلوم هذه أن كما وأنبلها، العلوم وأرفع وأعظم أشرف
 العقلية قدراهتم وتفاوت اختالف عند املتعلمني بعض عقول على يصعب قد مما التجريد
 واإلعداد، والتأليف، البحث، يف اجلهد من الكثري نبذل أن بد فال استيعاهبا، من واملعرفية

 تعليمية إسرتاتيجيات إىل نصل أن أجل من واالبتكار، واإلبداع، والرتتيب، والتصنيف،
 بيئتنا من نابعة وتكون وحدنا، هبا ننفرد اإلسالمية، منهاجناو  ملقرراتنا مناسبة ويةوترب

 .اإلسالمية
 

    4٠1 الكريم القرآن في التعليم بناء استراتيجيات: -أ
   الحسنة والموعظة ، الطيبة بالقدوة التعليم أستراتيجية -1

 القدوة املتعلم وإعداد ةبيوالرت  التعليماسرتاتيجيات  من الكرمي القرآن علمنا لقد
 املتعلم يوج  حيث احلسنة، املوعظة اتباع مع واملعلم األب، سلوك يف والصادقة الطيبة

 ويتضح من ، واملرفوض السيء من املتعلم وختلية من  احلسن وتدعيم القومي، السلوك إىل
 ق ال   و ِإذْ ﴿  :تعاىل قال يربّي  وهو ابن  مع السالم علي  لقمان سيدنا أسلوب يف جلياً  هذا

ن ا ، ع ِظيم   ل ظُْلم   الشيْرك   ِإنَّ  بِاللَّ ِ  ُتْشرِكْ  ال   بـُين َّ  ي ا ي ِعظُ ُ  و ُهو   اِلبِْن ِ  لُْقم انُ  ْنس ان   و و صَّيـْ  اإْلِ
ْي ِ   اْلم ِصرُي، ِإيل َّ  ْيك  و ِلو اِلد   يل  اْشُكرْ  أ نِ  ع ام نْيِ  يف  و ِفص الُ ُ  و ْهن   ع ل ى و ْهًنا أُمُّ ُ  مح  ل ْت ُ  ِبو اِلد 

اك   و ِإنْ  ا ف ال   ِعْلم   ِب ِ  ل ك   ل ْيس   م ا يب  ُتْشرِك   أ نْ  ع لى ج اه د  ا ُتِطْعُهم  نـْي ا يف  و ص اِحبـُْهم   الدُّ

                                                            
  4٠ص  ،م 1٨٨1آل ياسني. حممد حسني: مبادئ يف طرق التدريس العامة.  بريوت. الطبعة الرابعة.  ( 461
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ِبيل   و اتَِّبعْ  م ْعُروفًا  ِإنَـّه ا بـُين َّ  ي ا ُلون ،تـ ْعم   ُكْنُتمْ  مب ا ف أُنـ بيُئُكمْ  م ْرِجُعُكمْ  ِإيل َّ  مُثَّ  ِإيل َّ  أ ن اب   م نْ  س 
بَّة   ِمثْـق ال   ت كُ  ِإنْ   هِب ا ي ْأتِ  اأْل ْرضِ  يف  أ وْ  السَّم او اتِ  يف  أ وْ  ص ْخر ة   يف  فـ ت ُكنْ  خ ْرد ل   ِمنْ  ح 
ِبري ، ل ِطيف   اللَّ    ِإنَّ  اللَّ ُ  ة   أ ِقمِ  بـُين َّ  ي ا خ  ْعُروفِ  و ْأُمرْ  الصَّال   ع ل ى و اْصربْ  ُمْنك رِ الْ  ع نِ  و اْن    بِاْلم 
مت ْشِ  لِلنَّاسِ  خ دَّك   ُتص عيرْ  و ال   ، اأْلُُمورِ  ع ْزمِ  ِمنْ  ذ ِلك   ِإنَّ  أ ص اب ك   م ا  ِإنَّ  م ر ًحا اأْل ْرضِ  يف  و ال 

 ر  أ ْنك   ِإنَّ  ص ْوِتك   ِمنْ  و اْغُضضْ  م ْشِيك   يف  و اْقِصدْ  ف ُخور ، خُمْت ال   ُكلَّ  حيُِبُّ  ال   اللَّ   
  4٠٨.  ﴾احلْ ِمريِ  ل ص ْوتُ  اأْل ْصو اتِ 
 التعليم يف الطيبة والقدوة واحلكمة احلسنة، املوعظة لقمان سيدنا استخدم فهنا

 ُتْشرِكْ  ال  ﴿ عملياً  ومارس  عقائدياً  هو علم  أن بعد التوحيد ابن  يعلم بدأ حيث ،بيةوالرت 
ا﴿ شيء كل على القادر هو حبق املعبود وعلم ﴾  ع ِظيم   ل ظُْلم   الشيْرك   ِإنَّ  بِاللَّ ِ   ت كُ  ِإنْ  ِإنَـّه 

بَّة   ِمثْـق ال   ْرد ل   ِمنْ  ح   اللَّ    ِإنَّ  اللَّ ُ  هِب ا ي ْأتِ  اأْل ْرضِ  يف  أ وْ  السَّم او اتِ  يف  أ وْ  ص ْخر ة   يف  فـ ت ُكنْ  خ 
ة  الصَّ  أ ِقمِ ﴿ ذلك إىل املؤدي العملي النشاط إىل أرشده مث ،﴾خ ِبري   ل ِطيف    و ْأُمرْ  ال 

ْعُروفِ   اأْل ْرضِ  يف  مت ْشِ  و ال   لِلنَّاسِ  خ دَّك   ُتص عيرْ  و ال   أ ص اب ك   م ا ع ل ى و اْصربْ  اْلُمْنك رِ  ع نِ  و اْن    بِاْلم 
 ِإنَّ : ﴿ ذلك إىل الدوافع ل  وضح مث ،﴾ ص ْوِتك   ِمنْ  و اْغُضضْ  م ْشِيك   يف  و اْقِصدْ  م ر ًحا
 اأْل ْصو اتِ  أ ْنك ر   ِإنَّ ﴿ ،﴾  ف ُخور   خُمْت ال   ُكلَّ  حيُِبُّ  ال   اللَّ    ِإنَّ ﴿ ،﴾اأْلُُمورِ  مِ ع زْ  ِمنْ  ذ ِلك  

 ﴾.احلْ ِمريِ  ل ص ْوتُ 
 لتعديل أسلوباً  والقدوة احلسنة املوعظة من اختذت اليت القرآنية اآليات تعددت وقد

يت :﴿تعاىل قال األفضل حنو املتعلم سلوك  يف  و اْهُجُروُهنَّ  ف ِعظُوُهنَّ  ُنُشوز ُهنَّ  ن  خت  اُفو  و الالَّ
ُغوا ف ال   أ ط ْعن ُكمْ  ف ِإنْ  و اْضرِبُوُهنَّ  اْلم ض اِجعِ  ِبياًل  ع ل ْيِهنَّ  تـ بـْ ِبريًا ع ِليًّا ك ان   اللَّ    ِإنَّ  س   4٠3.﴾ك 

 والتّفكر أستراتيجية التعليم بالتدبر -٨
 والتدبر التفكر املطهرة، والسنة الكرمي، نالقرآ يف والرتبية التعليم أسرتاتيجيات من

 اهلل، كتاب لفهم الكرمي القرآن آيات من كثري يف ذلك على الكرمي القرآن حث وقد
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 الفطرة حلماية املهارة؛ هذه طالهبم إكساب على املربون وليحرص أوامره وامتثال
 تدريب والرتبيةأسرتاتيجية التعليم  أهم من كان ولذلك" واالحنراف الزلل من اإلنسانية
 حيات  يف يرافق  أميناً، منهجياً  وتفكرياً  سليماً  تفكراً  والتفكر التفكري حسن على اإلنسان
 االبتالء ويف بالشدة، االبتالء يف وطراوت ، العيش لني ومع والفنت، الشدائد مع كلها،
 " .شكورا اهلل عبداً  ليظل ، بالنعيم

 النبوية سنةوال الكريم القرآن في والتدبر التفكر -أ
 آيات  ليدبروا مبارك إليك أنزلناه كتاب﴿ :تعاىل قول  التدبر على الدالة اآليات ومن

 اهلل غري عند من كان ولو القرآن يتدبرون أفال﴿: ، وقال تعاىل 4٠4﴾األلباب أولوا وليتذكر
 أقفاهلا قلوب على أم القرآن يتدبرون أفال﴿ :ولقول  تعاىل 4٠5 ﴾كثرياً  اختالفاً  في  لوجدوا

 وعلى وقعوداً  قياماً  اهلل يذكرون الذين﴿ :تعاىل قول  التفكر الدالة علي آيات ومن، 4٠٠.﴾
 عذاب فقنا سبحانك باطالً  هذا خلقت ما ربنا واألرض السموات خلق يف ويتفكرون جنوهبم

 من جتري وأعناب خنيل من جنة ل  تكون أن أحدكم أيود﴿: قول  تعاىل ومنها 4٠٩﴾النار
 نار في  إعصار فأصاهبا ضعفاء ذرية ول  الكرب وأصاب  الثمرات كل من فيها ل  األهنار حتتها

    4٠٢.﴾تتفكرون لعلكم اآليات لكم اهلل يبني كذلك فاحرتقت
 اهلل عظمة يف والتأمل الكون، يف التفكر على حثت الكرمي القرآن يف كثرية آيات

 يف استخدم التدبر أن يالحظ اهلل آليات املتدبر أن بالذكر وجدير الكون، خلق يف
 أغلب يف استخدم فقد التفكر أما الكرمي، املصحف يف الشرعية لآليات الكرمي القرآن
 اجلبال األهنار اجلنات والنهار الليل واألرض السماء مثل الكونية لآليات القرآنية اآليات
 . اخل .. الرياح الوديان
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 اهلل كتاب يتلون اهلل بيوت من بيت يف قوم اجتمع ما))قول : فمنها األحاديث أما
 وذكرهم املالئكة، وحفتهم الرمحة، وغشيتهم السكينة، عليهم إالنزلت بينهم، ويتدارسون 

  4٠٨.  ((عنده فيمن  اهلل
 من الناس يقنط ال الفقي  حق الفقي :)) قال عن  اهلل رضي طالب أيب بن علي عن ومنها
 عبادة يف خري ال إن  اهلل معاصي يف هلم واليرخص ، اهلل عذاب من يؤمنهم وال اهلل، رمحة

   4٩٦.(فيها( تدبر ال قراءة يف خري وال ، في  فهم ال علم يف خري وال فيها علم ال
 وال اهلل، آالء يف تفكروا: )) قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن عمر ابن فعن التفكر عن أما

  4٩٨. ((اهلل يف رواتفك وال ، اهلل خلق يف تفكروا: ))  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، 4٩1(( اهلل يف تفكروا
  :والترهيب بالترغيب التعليم أستراتيجية -3

 نوع وإمنا وتربيت ، اإلنسان توجي  يف وحيدا مسلكا الكرمي القرآن يسلك مل
 حتقيق يف يرغب تارة فهو املخاطبني، وطبيعة احلاالت حبسب تنويعا ةالرتبوي األسرتاتيجية

 حتتها من جتري جنات هلم أن الصاحلات اوعملو  آمنوا الذين وبشر ﴿ :تعاىل كقول  أمر
 وهلم متشاهبا ب  وأتوا قبل من رزقنا الذي هذا قالوا رزقا مثرة من منها رزقوا كلما االهنار

 كقول  شيء على اإلقدام يف يرهب وتارة ،4٩3﴾خالدون فيها وهم مطهرة أزواج فيها
 وتارة ،4٩4 ﴾نكرا اباعذ فيعذب  رب  إىل يرد مث نعذب  فسوف ظلم من أما قال﴿: تعاىل
 أجورهم فيوفيهم الصاحلات وعملوا آمنوا الذين فأما:﴿تعاىل كقول  األسلوبني بني يزاوج

 من هلم جيدون وال أليما عذابا فيعذهبم واستكربوا استنكفوا الذين وأما فضل  من ويزيدهم
   4٩5﴾.نصريا  وال وليا اهلل دون
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 يغرت، وال يقنط فال شخصيت  يف توازنا لمتلقيل يعطي والرتهيب الرتغيب بني املراوحة إن
 مبنية كلها األمور جعل الذي السديد اإلسالم منهج إن . والرجاء اخلوف بني يعيش بل

 .واالعتدال الوسطية على
   والمنظمة الدقيقة بالمالحظة التعليم أستراتيجية -4

 حيث ،لرتبيةوا ليمالتع يف املتكررة واملشاهدة املنظمة املالحظة أمهية القرآن أقرّ 
 يشاهدها اليت باملعجزات التعليمي موقف  ويدعم أوالرسول النيب وتعاىل سبحان  اهلل يرسل
 فق  إذا سلوك  من فيعدل والعرب، والعظات النتائج منها ويستنتج ،(إلي  )املرسل املتعلم
ِذهِ  قـ ْومِ  و ي ا:﴿تعاىل قال ، ووعاه الدرس ا ةً آ ي   ل ُكمْ  اللَّ ِ  ن اق ةُ  ه  ُروه   اللَّ ِ  أ ْرضِ  يف  ت ْأُكلْ  ف ذ 

ِذهِ  ق ال  : ﴿تعاىل وقال ،4٩٠.﴾ق رِيب   ع ذ اب   فـ ي ْأُخذ ُكمْ  ِبُسوء   مت  سُّوه ا و ال    ِشْرب   هل  ا ن اق ة   ه 
ا م ْعُلوم   يـ ْوم   ِشْربُ  و ل ُكمْ  مت  سُّوه   4٩٩. ﴾ع ِظيم   يـ ْوم   ع ذ ابُ  فـ ي ْأُخذ ُكمْ  ِبُسوء   ال 

 اليت الناقة هبذه وتعاىل سبحان  اهلل قدرة لقوم  صاحل سيدنا أوضح اآليات هذه ويف
 عشرات الكرمي القرآن حشد وقد اللنب، وتعطيهم يوم، يف املاء وتشرب أمامهم، تسري

 والقمر الشمس مع إبراهيم سيدنا موقف مثل املنظمة باملالحظة التعليمية املواقف
 .اهلل خلق يف التفكر وكذا هلل، وعبادت 

  بالمناقشة ربيةوالت التعليم أستراتيجية -5 
 وإجيابية حبماس التعليمية العملية يف املتعلم مشاركة يستلزم اجليد التعليم إن حيث

 احلوار من لون واملناقشة التعليمي، ملوقف يف املشاركة على املتعلم تشجع ،واملناقشة
 األساسية املعرفية التعلم جوانب إىل توصلال إىل باملتعلم يؤدي واملعلم املتعلم بني الشفوي

اُهمْ  م ْدي ن   و ِإىل  : ﴿ تعاىل قال رُهُ  ِإل     ِمنْ  ل ُكمْ  م ا اللَّ    اْعُبُدوا قـ ْومِ  ي ا ق ال   ُشع ْيًبا أ خ   و ال   غ يـْ
ُقُصوا  قـ ْومِ  و ي ا * حمُِيط   يـ ْوم   ذ اب  ع   ع ل ْيُكمْ  أ خ افُ  و ِإيني  خِب رْي   أ ر اُكمْ  ِإيني  و اْلِميز ان   اْلِمْكي ال   تـ نـْ

 اأْل ْرضِ  يف  تـ ْعثـ ْوا و ال   أ ْشي اء ُهمْ  النَّاس   تـ ْبخ ُسوا و ال   بِاْلِقْسطِ  و اْلِميز ان   اْلِمْكي ال   أ ْوُفوا
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ُتك   ُشع ْيبُ  ي ا ق اُلوا﴿ :وقال تعاىل ،4٩٢﴾ ُمْفِسِدين    آ ب اُؤن ا يـ ْعُبدُ  م ا نـ تـُْرك   أ نْ  ت ْأُمُرك   أ ص ال 
 ُكْنتُ  ِإنْ  أ ر أ يـُْتمْ  قـ ْومِ  ي ا ق ال  * الرَِّشيدُ  احلْ ِليمُ  أل  ْنت   ِإنَّك   ن ش اءُ  م ا أ ْمو الِن ا يف  نـ ْفع ل   أ نْ  أ وْ 

ًنا رِْزقًا ِمْن ُ  و ر ز ق يِن  ر يبي  ِمنْ  بـ يـين ة   ع ل ى اِلف ُكمْ  أ نْ  أُرِيدُ  و م ا ح س   ِإنْ  ع ْن ُ  مْ أ نـْه اكُ  م ا ِإىل   ُأخ 
ح   ِإالَّ  أُرِيدُ   ال   قـ ْومِ  و ي ا* أُنِيبُ  و ِإل ْي ِ  تـ و كَّْلتُ  ع ل ْي ِ  بِاللَّ ِ  ِإالَّ  تـ ْوِفيِقي و م ا اْست ط ْعتُ  م ا اإْلِْصال 

 قـ ْومُ  و م ا ص اِلح   قـ ْوم   أ وْ  ُهود   قـ ْوم   أ وْ  نُوح   قـ ْوم   أ ص اب   م ا ِمْثلُ  ُيِصيب ُكمْ  أ نْ  ِشق اِقي جي ْرِم نَُّكمْ 
ِثريًا نـ ْفق  ُ  م ا ُشع ْيبُ  ي ا ق اُلوا﴿ :وقال تعاىل ،4٩٨﴾بِب ِعيد   ِمْنُكمْ  ُلوط    ل نـ ر اك   و ِإنَّا تـ ُقولُ  ممَّا ك 
ن ا أ ْنت   و م ا ل ر مج ْن اك   ر ْهُطك   و ل ْوال   ض ِعيًفا ِفين ا  ع ل ْيُكمْ  أ ع زُّ  أ ر ْهِطي قـ ْومِ  ي ا ق ال  * ِبع زِيز   ع ل يـْ
ُلون   مب ا ر يبي  ِإنَّ  ِظْهرِيًّا و ر اء ُكمْ  و اختَّ ْذمُتُوهُ  اللَّ ِ  ِمن   ُلوا قـ ْومِ  و ي ا* حمُِيط   تـ ْعم  ان ِتُكمْ  ع ل ى اْعم   م ك 
 ر ِقيب   م ع ُكمْ  ِإيني  و اْرت ِقُبوا ك اِذب   ُهو   و م نْ  خُيْزِي ِ  ع ذ اب   ي ْأتِي ِ  م نْ  تـ ْعل ُمون   س ْوف   ع اِمل   ِإيني 
.﴾4٢٦ 

 علي  شعيب سيدنا املعلم، بني ومنظمة حرة مناقشة السابقة اآليات من ونستنتج
 إين هلم فقال علي ، فردوا أخطائهم إىل أنظارهم بلفت بدأها وقوم ، والسالم الصالة

 وجدها أينما املؤمن ضالة احلكمة وأن ، واجب احلق أتباع أن ونبههم ريب، من بينة على
 عناد يف ل  قالوا مث ،﴾ِشق اِقي جي ْرِم نَُّكمْ  ال  : ﴿اخلصم من كان ولو حىت أخذها

ِثريًا نـ ْفق  ُ  م ا: ﴿املستكربين  ووقف املناقشة انقطعت وهنا بإيذائ  ومهوا ،﴾ تـ ُقولُ  ممَّا ك 
 . النتائج انتظار يف اجلميع

 وأن تالميذه، وبني بين  احلوار أسلوب اتباع ضرورة إىل املسلم املعلم ننب  هناومن 
يعد قائدا  الناجح فاملعلم احلوار، يف هبم رفيقاً  املتعلمني، على صبوراً  املسلم املعلم يكون
 احلوار ميس وأن مقنعاً، منطقياً  منظماً  احلوار يصبح حبيث تدريس  يف للحوار خيطط
 من ذلك يف يقنع  مبا املتعلم سلوك تعديل على املعلم يعمل وأن املتعلم، عند حاجة
 أن فعلي  جمدية غري احلوار نتائج أن املعلم يرى أو منتهاه، إىل احلوار يصل وعندما احلوار،
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 وهذا سلوكهم، وتعديل تالميذه لتعليم احلواري األسلوب هذا غري آخر أسلوب يف يفكر
 . هود سورة من السابقات اآليات إلي  أرشدتنا ما
 : العملية ضبالعرو ربية والت أستراتيجية التعليم -٠

 أو متخصص أي أو املتعلم أو املعلم ب  يقوم الذي النشاط هو)  العملي العرض
 نظرية أو قاعدة أو قانون أو حقيقة توضيح بقصد املتخصصني أو املتعلمني من جمموعة

 والنماذج العينات مثل اإليضاح وسائل بعض باستخدام العملية احلياة يف تطبيقاهتا أو
 ( .الشفوي الشرح جانب إىل العملية والتجارب ألفالموا والرسوم والصور

 التعليمية املواقف من العديد يف العملية بالعروض ميالتعل أسلوب الكرمي القرآن أقر وقد
 ن ُكون   أ نْ  و ِإمَّا تـُْلِقي   أ نْ  ِإمَّا ُموس ى ي ا ق اُلوا:﴿تعاىل قول  ومنها الكرمي القرآن يف الواردة

ا ِسْحرِِهمْ  ِمنْ  ِإل ْي ِ  خُي يَّلُ  و ِعِصيـُُّهمْ  ِحب اهُلُمْ  ف ِإذ ا أ ْلُقوا ب لْ  ق ال   ى،أ ْلق   م نْ  أ وَّل    ت ْسع ى، أ نَـّه 
ِيِنك   يف  م ا و أ ْلقِ  اأْل ْعل ى، أ ْنت   ِإنَّك   خت  فْ  ال   قـُْلن ا ُموس ى، ِخيف ةً  نـ ْفِس ِ  يف  ف أ ْوج س    تـ ْلق فْ  مي 

ْيدُ  نـ ُعواص   ِإمنَّ ا ص نـ ُعوا م ا  ُسجًَّدا السَّح ر ةُ  ف أُْلِقي   أ ت ى، ح ْيثُ  السَّاِحرُ  يـُْفِلحُ  و ال   س اِحر   ك 
اُرون   ِبر بي  آ م نَّا ق اُلوا  4٢1﴾.و ُموس ى ه 

 ضحى، الناس حشر حيث رائع عملي عرض السابقات اآليات من ونستنج
 موسى بارزوت صف، يف يقف وموسى صف، يف يقفون والسحرة واضحة، فالرؤية

 رأيتم فهل اجلميع، أمام احلق وظهر ثانياً، موسى ألقى مث أواًل، السحرة فألقى والسحرة،
 تعليمي موقف أي يف مل نراه العلمي العرض هذاو  العلم هذا مثل تعلمياً /  تعليمياً  علماً 
 حبيث جيب على املعلم االيت: للمتعلمني نعقده

 اخلصائص من العديد ويتعلم السابق التعليمي فاملوق من يستفيد أن املسلم املعلم على-
 . الناجح التعليمي للموقف اجليدة
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 علي  موسى نبوة إثبات)  واضحة وفرعون موسى بني التعليمي املوقف أهداف كانت -
 ( . العاملني رب رسول وأن  والسالم، الصالة

 يـ ْومُ  ْوِعدُُكمْ م  ﴿والزمان  املكان حدد حيث دقيقاً  ختطيطاً  للموقف موسى سيدنا خطط -
 4٢٨﴾ .ُضًحى النَّاسُ  حُيْش ر   و أ نْ  الزيين ةِ 

 والسحرة والناس وفرعون جانب يف موسى سيدنا ل  املعد املكان يف فريق كل جلس -
 . آخر جانب يف

 النَّاسُ  حُيْش ر   و أ نْ ﴿ العلمية ونتائج  املوقف خطوات اجلميع يرى حىت الرؤية وضوح -
 .﴾ُضًحى

 ﴾ .أ ْلق ى م نْ  أ وَّل   ن ُكون   أ نْ  و ِإمَّا تـُْلِقي   أ نْ  ِإمَّا ُموس ى ي ا ق اُلوا: ﴿صوتال وضوح - 
 ِمنْ  ِإل ْي ِ  خُي يَّلُ  و ِعِصيـُُّهمْ  ِحب اهُلُمْ  ف ِإذ ا( ﴿ألقوا فلما) املوقف يف املتفاعالت رؤية - 

ا ِسْحرِِهمْ   ﴾ .ت ْسع ى أ نَـّه 
 

  مختبرية الال والدراسة العملي بالتجريب التعليمأستراتيجية  -٩
 واليت القاطعة، بيةالرت و  اسرتاتيجيات التعليم من طريقة التجريب الكرمي القرآن أقر

 و ِإذْ ﴿: تعاىل قول  يف السالم علي  إبراهيم سيدنا موقف يف اتضح وقد بعدها، شك ال
ْوت ى حُتِْيي ك ْيف   أ ِرين  ر بي  ِإبـْر اِهيمُ  ق ال    ق ال   قـ ْليب  لِي ْطم ِئنَّ  و ل ِكنْ  بـ ل ى ق ال   تـُْؤِمنْ  و مل ْ أ   ق ال   اْلم 
ب ل   ُكلي  ع ل ى اْجع لْ  مُثَّ  ِإل ْيك   ف ُصْرُهنَّ  الطَّرْيِ  ِمن   أ ْربـ ع ةً  ف ُخذْ   ي ْأتِين ك   اْدُعُهنَّ  مُثَّ  ُجْزًءا ِمنـُْهنَّ  ج 
ْعًيا  4٢3.﴾ح ِكيم   ع زِيز   اللَّ    أ نَّ  و اْعل مْ  س 

 استيقن ما إىل عملياً، يطمئن أن يود إبراهيم فسيدنا بالتجريب ميالتعل قمة وهذا
 من أربعة فيها أخذ اليت التجربة تلك فكانت عملية، جتربة فطلب وقلبياً، وعقلياً  نظرياً  ب 

 على بيدي  ووضع ، قطعاً  مزقهن مث جيداً، وعرفهن علمهن أن بعد بيدي ، وذحبهن الطري
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 على ويوزعهن ميزقهن أن قبل هيئتهن على سعياً  فأتين  دعاهن مث ، جزءاً  منهن جبل كل
  .اجلبال

 أن الكرمي القرآن يف معجزات آيات كتابنا يف التجرييب العلمي الضبط يف لنا سبق وقد -
 والتعميم واالستنتاج النتائج وجتربة الضابطة بالتجربة الكرمي القرآن أقرّ  كيف وضحنا

الَِّذي أوْ ﴿:  قول  يف اِوي ة   و ِهي   قـ ْري ة   ع ل ى م رَّ  ك  ِذهِ  حُيِْيي أ ىنَّ  ق ال   ُعُروِشه ا ع ل ى خ   ه 
    4٢4.﴾ق ِدير   ش ْيء   ُكلي  ع ل ى اللَّ    أ نَّ  أ ْعل مُ  ق ال   ﴿ :تعاىل قول  إىل ﴾م ْوهِت ا بـ ْعد   اللَّ ُ 

 ِجْئُتُكمْ  ق دْ  يني أ   ﴿: والسالم الصالة علي  مرمي بن عيسى سيدنا لسان على تعاىل وقال -
ْيئ ةِ  الطينيِ  ِمن   ل ُكمْ  أ ْخُلقُ  أ يني  ر بيُكمْ  ِمنْ  بِآ ي ة   رًا فـ ي ُكونُ  ِفي ِ  ف أ نـُْفخُ  الطَّرْيِ  ك ه   بِِإْذنِ  ط يـْ
ْوت ى و ُأْحِيي و اأْل بـْر ص   اأْل ْكم     و أُْبرِئُ  اللَّ ِ   و م ا ُكُلون  ت أْ  مب ا و أُنـ بيُئُكمْ  اللَّ ِ  بِِإْذنِ  اْلم 

 4٢5.﴾ُمْؤِمِنني   ُكْنُتمْ  ِإنْ  ل ُكمْ  آل  ي ةً  ذ ِلك   يف  ِإنَّ  بـُُيوِتُكمْ  يف  ت دَِّخُرون  
  استراتيجية القران الكريم في التطبيق العملي: -أ

 سيدنا أن فرغم النتائج إلثبات واضحاً  طريقاً  العملي التجريب الكرمي القرآن يُقرُّ  -
 عملياً، اطمئناناً  يطمئن أن أراد لكن  قدير، شيء كل على اهلل أن يعلم إبراهيم
 ، الربهان أم فالتجربة العملية، التجربة فطلب للقلب اطمئنان في  قاطعاً  إمياناً  ويؤمن
 أذهان يف يرتسخ لن العلم أن ويعلم اآليات هذه من يستفيد أن املسلم املعلم وعلى
 الكفايات وإتقان العملية املهارات بواكتسا العملي بالتجريب إال وسلوكهم أبنائ 

  .هبا اخلاصة
 للمرضى وشفائ  اهلل، بإذن الطني من الطري للناس عيسى سيدنا خلق آيات من تأكد -

 يف يدخرون ومبا يأكلون مبا وإنبائهم وعلم ، اهلل بقدرة عملياً  وتعلمهم اهلل، بإذن
 . اهلل بإذن بيوهتم
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 : التعليمية الزياراتو  بالرحالت التعليمأستراتيجية  -٢

 عملية من متكامالً  جزءاً  باعتباره ل  املخطط التعليمي النشاط الكرمي القرآن أقرّ  -
 ويتضح ، اخلارجية البيئة يف املعلم إشراف حتت املتعلم ب  يقوم الذي والتعلم التعليم

 قسب واليت(  السالم علي  اخلضر)  الصاحل العبد مع موسى سيدنا قصة يف جلياً  هذا
 و ِإذْ ﴿: تعاىل قال ،(  السالم عليهما واخلضر موسى)  كتابنا يف شرحناها أن لنا

: تعاىل قول  إىل ﴾ ُحُقًبا أ ْمِضي   أ وْ  اْلب ْحر ْينِ  جم ْم ع   أ بـُْلغ   ح ىتَّ  أ بـْر حُ  ال   لِف ت اهُ  ُموس ى ق ال  
 4٢٠.﴾ص بـْرًا ع ل ْي ِ  ت ْسِطعْ  مل ْ  م ا ت ْأِويلُ  ذ ِلك   ﴿

 ومواصفات ، املعلم لقاء مكان وحدد والرفيق، الطعام حبمل للرحلة خطط ثحي -
 . مجيعاً  لنا معلومة والقصة

 : االجتماعي ميالتعلأستراتيجية  -٨
(  واحلج والزكاة والصيام الصالة)  العبادات وتأدية العقائد تعلم الكرمي القرآن بىن

 يقول حيث منفرداً  العبادة ييؤد الفرد كان ولو حىت اجلماعي والسلوك النشاط على
 ،4٢٩ ﴾اْلُمْست ِقيم   الصير اط   اْهِدن ا *ن ْست ِعنيُ  و ِإيَّاك   نـ ْعُبدُ  ِإيَّاك  ﴿:  صالة كل يف املسلم
ِبيِل ِ  يف  يـُق اتُِلون   الَِّذين   حيُِبُّ  اللَّ    ِإنَّ  ﴿: تعاىل وقال أ نَـُّهمْ  ص فًّا س  ي ان   ك   4٢٢. ﴾م ْرُصوص   بـُنـْ
 : الذهني والعصف اإلبداعي ميالتعلراتيجية أست -1٦

 قال ،لرتبيةوا التعليم يف الذهين والعصف اإلبداعي ميالتعل الكرمي القرآن استخدم
ُلوا ِإذْ  *اْلِمْحر اب   ت س وَُّروا ِإذْ  اخلْ ْصمِ  نـ ب أُ  أ ت اك   و ه لْ ﴿: تعاىل ُهمْ  فـ ف زِع   د اُوود   ع ل ى د خ   ِمنـْ
نـ ن ا ف اْحُكمْ  بـ ْعض   ع ل ى بـ ْعُضن ا بـ غ ى ْصم انِ خ   خت  فْ  ال   ق اُلوا  ِإىل   و اْهِدن ا ُتْشِططْ  و ال   بِاحلْ قي  بـ يـْ
ا ِإنَّ * الصير اطِ  س و اءِ  ة   نـ ْعج ة   و يل   نـ ْعج ةً  و ِتْسُعون   ِتْسع   ل  ُ  أ ِخي ه ذ   أ ْكِفْلِنيه ا فـ ق ال   و اِحد 
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 و خ رَّ  ر بَّ ُ  ف اْستـ ْغف ر   فـ تـ نَّاهُ  أ منَّ ا د اُوودُ  و ظ نَّ ﴿: تعاىل قول  إىل ،4٢٨﴾ اخلِْط ابِ  يف  و ع زَّين 
ِبريُُهمْ  فـ ع ل  ُ  ب لْ  ق ال  ﴿ :تعاىل وقال ،4٨٦﴾و أ ن اب   ر اِكًعا ا ك  انُوا ِإنْ  ف اْسأ ُلوُهمْ  ه ذ   يـ ْنِطُقون   ك 

﴾.4٨1   
 : الذاتي ميالتعلأستراتيجية  -11

 سواء املتعلمني سلوك يف تغيري إحداث يف الذايت ميالتعل سلوبأ الكرمي القرآن أقرّ 
 معلم بدون اهلل خلق يف بالتفكر الكرمي القرآن أمرهم حيث مجاعات، أو فرادى أكانوا

 يف الرتبية رجاالت هبا ينادي اليت ةالرتبوي رتاتيجياتاألس أحدث من وهذا بالذات، أي
لْ  يف  ِإنَّ ﴿: تعاىل قال احلديث، العصر او اتِ  قِ خ  فِ  و اأْل ْرضِ  السَّم   و النـَّه ارِ  اللَّْيلِ  و اْخِتال 
اءِ  ِمن   اللَّ ُ  أ نـْز ل   و م ا النَّاس   يـ نـْف عُ  مب ا اْلب ْحرِ  يف  جت ْرِي الَّيِت  و اْلُفْلكِ   بِ ِ  ف أ ْحي ا م اء   ِمنْ  السَّم 
 بـ نْي   اْلُمس خَّرِ  و السَّح ابِ  الريي احِ  و ت ْصرِيفِ  د ابَّة   ُكلي  ِمنْ  ِفيه ا و ب ثَّ  م ْوهِت ا بـ ْعد   اأْل ْرض  
اءِ  ة   أ ِعُظُكمْ  ِإمنَّ ا ُقلْ ﴿: تعاىل وقال ،4٨٨﴾يـ ْعِقُلون   ِلق ْوم   آل  ي ات   و اأْل ْرضِ  السَّم   أ نْ  ِبو اِحد 
 4٨3.﴾ة  ِجنَّ  ِمنْ  ِبص اِحِبُكمْ  م ا تـ تـ ف كَُّروا مُثَّ  و فـُر اد ى م ثْـىن   لِلَّ ِ  تـ ُقوُموا

 : والعقاب بالثواب ميالتعلأستراتيجية  -1٨
 سلوك وتعديل بيةوالرت  التعليم عملية يف كربى أمهية والعقاب للثواب أن علمياً  ثبت

 ﴿:تعاىل قال املواقف من كثري يف والعقاب الثواب مبدأ الكرمي القرآن أقر وقد ، املتعلم
اًدا اأْل ْرضِ  يف  و ي ْسع ْون   و ر ُسول  ُ     اللَّ  حُي ارِبُون   الَِّذين   ج ز اءُ  ِإمنَّ ا  أ وْ  ُيص لَُّبوا أ وْ  يـُق تـَُّلوا أ نْ  ف س 

ف   ِمنْ  و أ ْرُجُلُهمْ  أ ْيِديِهمْ  تـُق طَّع   ُمْ  ذ ِلك   اأْل ْرضِ  ِمن   يـُنـْف ْوا أ وْ  ِخال  نـْي ا يف  ِخْزي   هل  ُمْ  الدُّ  يف  و هل 
ا و اِحد   ُكلَّ  ف اْجِلُدوا و الزَّاين  الزَّانِي ةُ ﴿: تعاىل لوقا 4٨4. ﴾ع ِظيم   ع ذ اب   اآْل ِخر ةِ   ِمئ ة   ِمنـُْهم 
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ة   ْلد  ا ت ْأُخْذُكمْ  و ال   ج   و ْلي ْشه دْ  اآْل ِخرِ  و اْليـ ْومِ  بِاللَّ ِ  تـُْؤِمُنون   ُكْنُتمْ  ِإنْ  اللَّ ِ  ِدينِ  يف  ر ْأف ة   هِبِم 
ا ابـ ُهم   عظة يصبح حىت السارق يد بقطع القرآن أقرّ  كما،  4٨5﴾ اْلُمْؤِمِنني   ِمن   ط ائِف ة   ع ذ 

 . اجملتمع حرمات على االعتداء نفس  ل  تسّول ملن وتعليماً  وتعلماً  وعربة
 : والطاعة بالعبادة ميالتعلأستراتيجية  -13

 أُوِحي   م ا اْتلُ ﴿: تعاىل قال السلوك وتعديل العبادات بني اإلسالم ربط حيث
ة   و أ ِقمِ  بِ اْلِكت ا ِمن   ِإل ْيك   ة   ِإنَّ  الصَّال   أ ْكبـ رُ  اللَّ ِ  و ل ذِْكرُ  و اْلُمْنك رِ  اْلف ْحش اءِ  ع نِ  تـ نـْه ى الصَّال 
 4٨٠. ﴾ت ْصنـ ُعون   م ا يـ ْعل مُ  و اللَّ ُ 
  التاريخي والعرض بالقصةربية والت التعليمأستراتيجية  -14

 على تستحوذ فهي ،والرتبية يموالتعل السلوك تعديل يف طيباً  أثراً  للقصة أن املعلوم
 مفيد ، مغزىً  ذات القصة كانت إذا طيبة مثاراً  وتؤيت األعمار مجيع يف املتعلمني لب

 الواقعية حيث القصص أحسن بأن  القرآين القصص متيز وقد ، مفسدة غري وكلماهتا
ن ا مب ا ص صِ اْلق   أ ْحس ن   ع ل ْيك   نـ ُقصُّ  حن ْنُ ﴿: تعاىل قال ، اهلدف ونبل والعفة والصدق يـْ  أ ْوح 

ا ِإل ْيك    باشتقاقاهتا قص كلمة وردت وقد4٨٩﴾اْلغ اِفِلني   ل ِمن   قـ ْبِل ِ  ِمنْ  ُكْنت   و ِإنْ  اْلُقْرآ ن   ه ذ 
 اهلل قص وقد القصص سورة تسمى سورة القرآن ويف مرة،( ٨٠) الكرمي القرآن يف املختلفة

 أسلوب يف القرآن علينا عرض كما ،هود وقوم لوط وقوم وفرعون ومثود عاد قصص علينا
 حيث من ونبدأ سلوكنا ونعدل العربة، منها لنتخذ السابقة األمم تاريخ تعلمي تعليمي
 . اآلخرون انتهى
   األمثال بضرب التعليمأستراتيجية  -15

 شيء تشبي  فإهنا العاملون إال يعقلها ال القرآن وأمثال أمثال، الكرمي القرآن يف وقع
 واعتبار اآلخر من احملسوسني أحد أو احملسوس، من املعقول وتقريب  ،حكم يف بشيء
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 احلديثة الرتبية علماء الكرمي القرآن ب  سبق تربوي علمي أسلوب وهذا باآلخر، أحدمها
 ﴿: تعاىل قول  يف للمنافقني مثالً  وتعاىل سبحان  اهلل فضرب باحملسوس اجملرد تقريب يف

ث لِ  م ثـ ُلُهمْ  ْول  ُ  م ا أ ض اء تْ  فـ ل مَّا ن ارًا تـ ْوق د  اسْ  الَِّذي ك م   يف  و تـ ر ك ُهمْ  بُِنورِِهمْ  اللَّ ُ  ذ ه ب   ح 
  4٨٢.﴾يـُْبِصُرون ال   ظُُلم ات  

اءِ  ِمن   أ نـْز ل  ﴿: للمؤمنني التايل املثل سبحان  ضرب كما  أ ْوِدي ة   ف س ال تْ  م اءً  السَّم 
ا رِه   ِمثْـُل ُ  ز ب د   م ت اع   أ وْ  ِحْلي ة   ابِْتغ اء   النَّارِ  يف  ع ل ْي ِ  يُوِقُدون   و ممَّا ر ابًِيا ز ب ًدا السَّْيلُ  ف اْحت م ل   ِبق د 
ِلك    فـ ي ْمُكثُ  النَّاس   يـ نـْف عُ  م ا و أ مَّا ُجف اءً  فـ ي ْذه بُ  الزَّب دُ  ف أ مَّا و اْلب اِطل   احلْ قَّ  اللَّ ُ  ي ْضِربُ  ك ذ 

 4٨٨.﴾اأْل ْمث ال   اللَّ ُ  ِربُ ي ضْ  ك ذ ِلك   اأْل ْرضِ  يف 
 واألبصار واألمساع القلوب حلياة أنزل  الذي الوحي وتعاىل سبحان  اهلل شب  حيث

 يسع كبري فقلب باألودية، القلوب سبحان  وشب  بالنبات، األرض حلياة أنزل  الذي باملاء
 . اآلية هناية إىل وهكذا كثرياً  ماء يسع كبري كواد عظيماً  علماً 

 احلْ ي اةِ  م ث لُ  ِإمنَّ ا﴿ :تعاىل قال التايل، املثال يف الدنيا وتعاىل سبحان  اهلل  شب كما
نـْي ا اءِ  ِمن   أ نـْز ْلن اهُ  ك م اء   الدُّ  ح ىتَّ  و اأْل نـْع امُ  النَّاسُ  ي ْأُكلُ  ممَّا اأْل ْرضِ  نـ ب اتُ  ِب ِ  ف اْختـ ل ط   السَّم 

ا اأْل ْرضُ  أ خ ذ تِ  ِإذ ا ا ق اِدُرون   أ نَـُّهمْ  أ ْهُله ا و ظ نَّ  زَّيَـّن تْ و ا ُزْخرُفـ ه  ا ع ل يـْه   أ وْ  ل ْياًل  أ ْمرُن ا أ ت اه 
ارًا ا نـ ه   ﴾يـ تـ ف كَُّرون   ِلق ْوم   اآْل ي اتِ  نـُف صيلُ  ك ذ ِلك   بِاأْل ْمسِ  تـ ْغن   مل ْ  ك أ نْ  ح ِصيًدا ف ج ع ْلن اه 
5٦٦ 
   التفكير في العلمي لمنطقيا واألسلوب بالتقصي التعليمأستراتيجية  -1٠

 األدلة ومجع باملشكلة، الشعور حيث من خطوات الصحيح للتفكري فإن نعلم كما
 بالنتائج، واخلروج الصاحل، على واإلبقاء منها الطاحل ورفض صحتها، مدى لتعرف

 وت  م ل كُ  ِإبـْر اِهيم   نُرِي و ك ذ ِلك  ﴿: تعاىل قال :التالية اآليات يف األسلوب هذا ويتجلى
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ًبا ر أ ى اللَّْيلُ  ع ل ْي ِ  ج نَّ  فـ ل مَّا اْلُموِقِنني ، ِمن   و لِي ُكون   و اأْل ْرضِ  السَّم او اتِ  ا ق ال   ك وْك   ر يبي  ه ذ 
ا ق ال   ب ازًِغا اْلق م ر   ر أ ى فـ ل مَّا ، اآْل ِفِلني   ُأِحبُّ  ال   ق ال   أ ف ل   فـ ل مَّا  مل ْ  ِئنْ ل   ق ال   أ ف ل   فـ ل مَّا ر يبي  ه ذ 

ا ق ال   ب ازِغ ةً  الشَّْمس   ر أ ى فـ ل مَّا ، الضَّاليني   اْلق ْومِ  ِمن   أل  ُكون نَّ  ر يبي  يـ ْهِدين  ا ر يبي  ه ذ   أ ْكبـ رُ  ه ذ 
 م او اتِ السَّ  ف ط ر   لِلَِّذي و ْجِهي   و جَّْهتُ  ِإيني  ُتْشرُِكون ، ممَّا ب رِيء   ِإيني  قـ ْومِ  ي ا ق ال   أ فـ ل تْ  فـ ل مَّا

ِنيًفا و اأْل ْرض    5٦1.﴾اْلُمْشرِِكني   ِمن   أ ن ا و م ا ح 
   التاريخية والعظة بالعربة التعليمأستراتيجية  -1٩

 وتعلم تعليم يف للسابقني حدث مبا والعظة العربة طريق الكرمي القرآن استخدم
اِد، ذ اتِ  م  ِإر   ِبع اد ، ر بُّك   فـ ع ل   ك ْيف   تـ ر   أ مل ْ ﴿:تعاىل قال املؤمنني  ِمثْـُله ا خُيْل قْ  مل ْ  الَّيِت  اْلِعم 

ِد، يف  ُود   اْلِبال  ابُوا الَِّذين   و مث  دِ  يف  ط غ ْوا الَِّذين   اأْل ْوت اِد، ِذي و ِفْرع ْون   بِاْلو اِد، الصَّْخر   ج   ، اْلِبال 
ا ف أ ْكثـ ُروا ،ع ذ   س ْوط   ر بُّك   ع ل ْيِهمْ  ف ص بَّ  اْلف س اد ، ِفيه      5٦٨ ﴾ل ِباْلِمْرص ادِ  ر بَّك   ِإنَّ  اب 
 ،والرتبية للتعليم والسابقة والشاملة واملتباينة املتنوعة الرتبيةن إب الباحثيستنتج و 
 اإلعجاز وأمام أمام  وعاجزة قاصرة احلديثة ةالرتبوي العلمية األساليب تقف والذي
 و املصدر يف وضع االسرتاتيجيات.وان القران الكرمي ه والتعليم الرتبية جمال يف القرآين

 

  5٦3التعليم في السنة النبوية  بناء استراتيجيات  -ب
 املصطفى سنة يف الرتبيةو  التعليم اسرتاتيجية بعض عنهتمت السنة النبوية أكذلك 

 واملرسلني، األنبياء وخامت وإمامهم املربني أسوة ملسو هيلع هللا ىلص حممداً  نبينا أن لنعلم ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد
 : يلي ما االسرتاتيجيات هذه ومن الدين ومي إىل البشرية ومعلم
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   الحسنة باألسوة التعليمأستراتيجية  -٢
 يتصف أن شاء وقد ،رتبيةوال التعليم يف االسرتاتيجيات أفضل من احلسنة األسوة

 عن  ليأخذوا األمة أفراد جلميع أسوة اهلل بفضل فأصبح الكمال، بصفات ملسو هيلع هللا ىلص رسول 
 وتعاىل سبحان  اهلل أوجز وقد حيييهم ملا دعاهم إذا ل  يبواويستج ب  ويقتدوا من  ويتعلموا

 اللَّ    يـ ْرُجو ك ان   ِلم نْ  ح س ن ة   ُأْسو ة   اللَّ ِ  ر ُسولِ  يف  ل ُكمْ  ك ان   ل ق دْ ﴿: تعاىل قول  يف هذا
ِثريًا اللَّ    و ذ ك ر   اآْل ِخر   و اْليـ ْوم    ها،بعد وال البعثة، قبل ملسو هيلع هللا ىلص رسول على يثبت فلم، 5٦4﴾ك 

 ذكياً، فطناً  ملسو هيلع هللا ىلص وكان ، األمني بالصادق لقبوه هنا ومن مازحاً، ولو حىت كذب أي
 . األسود احلجر وضع على اختلفوا يوم قوم  مجع الذي فهو

 يعلم فكان أتباع ، عن خيفيها اليت اخلاصة حيات  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول يكن ومل
 . واخلاصة العامة احلياة يف التفاصيل أدق أصحاب 

 ﴿:تعاىل قال ومحاس ومهة إخالص يف الدعوة تبليغ يف اجتهد ملسو هيلع هللا ىلص مبعث  وبعد
ا يـُْؤِمُنوا مل ْ  ِإنْ  آ ث ارِِهمْ  ع ل ى نـ ْفس ك   ب اِخع   فـ ل ع لَّك      5٦5.﴾أ س ًفا احلْ ِديثِ  هِب ذ 
 لِ اللَّيْ  ثـُلُث يِ  ِمنْ  أ ْدىن   تـ ُقومُ  أ نَّك   يـ ْعل مُ  ر بَّك   ِإنَّ ﴿ :تعاىل قال الناس، أعبد ملسو هيلع هللا ىلص وكان

 فـ ت اب   حُتُْصوهُ  ل نْ  أ نْ  ع ِلم   و النـَّه ار   اللَّْيل   يـُق ديرُ  و اللَّ ُ  م ع ك   الَِّذين   ِمن   و ط ائِف ة   و ثـُلُث  ُ  و ِنْصف  ُ 
 كان عن  اهلل رضي شعبة بن املغرية عنو ، 5٦٠﴾ اْلُقْرآ نِ  ِمن   تـ ي سَّر   م ا ف اقْـر ُءوا ع ل ْيُكمْ 
 لك اهلل غفر قد أليس:  ل  قيل فلما ، قدماه تتورم حىت لليلا من يقوم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

       5٦٩.(( شكوراً  عبداً  أكون أفال )): قال تأخر وما ذنبك من تقدم ما

                                                            
 ٨1ورة األحزاب ، اآلية :س ( 514
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 عن خيففوا أن منهم وطلب العبادة، على العزم يف تقلده أن أمت  من يطلب مل ذلك ومع
   5٦٢.( يسقيينو  ريب يطعمين أظل ، مثلكم لست إين ):هلم قائالً  أنفسهم

 املرسلة، الريح من باخلري أجود وكان ، الفقر خيشى ال من عطاء يعطي ملسو هيلع هللا ىلص وكان
 . رمضان يف يكون ما أجود وكان

 أكرب هي ومن سناً، من  أصغر هي من تزوج فقد لألمة حياة منهج ملسو هيلع هللا ىلص وحيات 
 لعبوي زوجات  يالطف وكان والثيب البكر وتزوج ذلك يفعل ملن أسوة ليكون ، سناً  من 

 5٦٨. (( ألهلي خريكم وأنا ألهل  خريكم خريكم )):  وقال معهن،
 املعركة وطيس يشتد عندما وكان ، العدو يقابل من أول ملسو هيلع هللا ىلص كان املعارك ويف

 . واملعلم األسوة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول الصحابة حيتمي
 ثالث ملسو هيلع هللا ىلص فصرع  بقريش، املصارعة أبطال بطل ركانة ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى صارع وقد

 أن أمت  ملسو هيلع هللا ىلص أمر فقد ذلك ومع اهلل، رسول أنك أشهد:  الثالثة بعد ةركان ل  فقال مرات
  .اخلاصة والقدرات الفردية للفروق ومراعاة ورأفة، رمحة الركب أمري الضعيف يكون

  العملية بالعروض التعليمأستراتيجية  -١
 التعليم عملية يف اإليضاح ووسائل العملية العروض ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي رسولنا استخدم

 يف عن  اهلل رضي البخاري روى إياها، ويعلمهم الدعوة يبلغهم ومن ألصحاب ، بيةوالرت 
 مربعاً  خطاً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لنا خط: قال عن  اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن صحيح 

 الذي جانب  من الوسط يف الذي هذا إىل صغاراً  خطوطاً  وخط من ، خارجاً  خطاً  وخط
( اخلط عن)  خارج الذي وهذا ب ، حميط أجل  وهذا اإلنسان، هذا ): فقال الوسط يف

 هذا أخطأ فإن املفاجئة، والنوائب احلوادث هي واألعراض الصغار اخلطوط وهذه أمل ،
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 كلها أخطأه وإن هذا، هنش  هذا أخطأ وإن هذا، هنش  هذا أخطأ وإن هذا، هنش 
 . ( اهلرم أصاب 

 كنا:  قال عن  اهلل رضي جابر عن مسنده يف عن  اهلل رضي ، أمحد اإلمام وروى
 وخط ، (اهلل سبيل هذا): فقال هكذا خطاً  األرض يف بيده فخط ملسو هيلع هللا ىلص النيب عند جلوساً 
 اخلط يف يده وضع مث ،( الشيطان سبل هذه ): وقال مشال ، عن وخطني ميين  عن خطني

ا و أ نَّ  ﴿:  اآلية هذه تال مث األوسط  فـ تـ ف رَّق   السُُّبل   تَِّبُعواتـ   و ال   ف اتَِّبُعوهُ  ُمْست ِقيًما ِصر اِطي ه ذ 
ِبيِل ِ  ع نْ  ِبُكمْ   51٦.﴾ تـ تـَُّقون   ل ع لَُّكمْ  ِب ِ  و صَّاُكمْ  ذ ِلُكمْ  س 

 عن  املنهي الشيء لرييهم املتعلمني أمام ويوضحها بيده العينات ميسك ملسو هيلع هللا ىلص وكان
 بن علي عن ماجة وابن والنسائي داود أبو روى فقد الشفهي، العرض أثناء باملشاهدة

 مث ، بيمين  وذهباً  بشمال ، حريراً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أخذ:  قال عن  اهلل رضي طالب أيب
  511.  (إلناثهم حل   أميت، ذكور على حرام هذين إن): فقال ، يدي  هبما رفع

 

  العملي بالتجريب التعليمأستراتيجية  -3
 بيةوالرت  التعليم مبدأ إقرار يف احلديثة الرتبية علماء ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى رسولنا سبق
 بعد يطالبهم مث املتعلمني، أمام العملي بالعرض يقوم كان حيث العملي، بالتجريب

 51٨. (أصلي رأيتموين كما صلوا):ألصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص قال ، علمياً  تعلموه ما بإجراء ذلك
 عن أبي  عن شعيب ابن عمرو حديث من ماجة وابن والنسائي داود أبو روى

 فدعا( الوضوء أي) الطهور كيف اهلل رسول اي:  فقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أتى رجالً  أن جده
 عن زاد فمن ):  قال مث ، استوىف حىت ثالثاً  كفي  فغسل إناء يف مباء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
 513. ( وظلم تعدى فقد نقص أو هذا

                                                            
 153سورة األنعام ، اآلية :  ( 511
 .٨/11٢٨أخرج  ابن ماجة  ( 511
 ٠31راوه البخاري رقم  ( 512
 135أبو دواد  ( 513
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 لريوا املنرب على وهو إماماً  بالناس مرة صلى ملسو هيلع هللا ىلص أن  في  ذكر حديثاً  البخاري وروى
 الناس أيها يا ): فقال الناس أقبل فرغ فلما. وأفعال  ت مشاهد من وليتعلموا كلهم، صالت 

 514.( صاليت ولتعلموا ، يب لتأمتوا هذا صنعت إمنا
 : الحسنة والموعظة بالحكمة التعليمأستراتيجية  -4

 احلسنة، واملوعظة ،(السنة وهي) باحلكمة أتباع  وعّلم إال فرصة اليرتك ملسو هيلع هللا ىلص كان
 يوماً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب خلف كنت: ) قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن الرتمذي روى فقد
 إذا ، جتاهك جتده اهلل احفظ حيفظك، اهلل احفظ:  كلمات أعلمك إين غالم يا :))فقال

 ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم ، باهلل فاستعن استعنت وإذا اهلل، فاسأل سالت
 يضروك مل بشيء يضروك أن على اجتمعوا وإن لك، اهلل كتب  قد بشيء إال ينفعوك مل بشيء

 . (الصحف وجفت األقالم رفعت عليك، اهلل كتب  قد بشيء إال
  األمثال بضرب التعليمأستراتيجية  -5

 علمي أسلوب وهذا باحملسوس، اجملرد لتشبي  األمثال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول استخدم
 فقد ني،للمتعلمبية والرت  التعليم عملية يف الرتبية علماء ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسولنا ب  سبق تربوي
 إن ): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال:  قال عن  اهلل رضي األشعري موسى أيب عن الشيخان روى
 طيبة طائفة منها فكانت أرضاً، أصاب غيث كمثل والعلم اهلدى من ب  اهلل بعثين ما مثل

 الناس هبا اهلل فنفع املاء أمسكت أجادب منها وكان الكثري، والعشب الكأل فأنبتت املاء قبلت
 تنبت وال ماء متسك ال قيعان هي إمنا أخرى طائفة منها وأصاب ، وزرعوا وسقوا نهام فشربوا
 يرفع مل من ومثل وعّلم، فعلم ب  اهلل بعثين ما ونفع  ، اهلل دين يف فق  من مثل فذلك ، كأل

 . ( ب  أرسلت الذي اهلل هدى يقبل ومل رأساً  بذلك
 اليت باألرض النبوي ياهلد من استفادهتم حسب العباد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول شب  وهنا

 حيتجز وبعضها الوفري، الزرع فيعطي املاء عليها ينزل طيب فبعضها املاء، عليها يسقط

                                                            
 (14٢/ 1راوه البخاري )  ( 514
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 الزرع، تنبت وال املاء متسك ال خبيثة أرض باهلل والعياذ وبعضها الناس، ب  فينتفع املاء
 . غريها ب  تنفع وال باخلري تنتفع ال فاسدة أرض فهي

 السليم والتقويم المنظمة بالمالحظة التعليمأستراتيجية  -٠
 رجالً  الحظ فقد املتعلمني، وتعلم تعليم يف املنظمة املالحظة ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا استخدم

 علي  يكررها وأخذ ،( تصلّ  مل فإّنك صلي ):  قائالً  يعيدها أن فأمره ناقصة صالة يصلي
 كما يؤديها أن  إىل واطمأن إياها، وعلم  الصحيحة الصالة إىل أرشده ذلك بعد مث ثالثاً 
 . صحيحاً  أداءً  يؤديها الحظ  بعدما جيب

  الذهني والعصف اإلبداعي التعليمأستراتيجية  -٩
 تعليم يف الذهين والعصف اإلبداعي التعلم أسلوب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول استخدم

 اهلل رسول قال:  اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد قال كما ألصحاب  قال حيث املسلمني،
 فوقع:  عمر ابن قال ( ورقها يسقط ال أي)  يتحات ال شجرةك املؤمن مثل ): ملسو هيلع هللا ىلص

 قال حىت أصابوا فما الشجرة فذكروا العرب، من رجال وعنده ، النخلة أهنا نفسي يف
 يا:  فقال ، النخلة أهنا نفسي يف وقع لقد:  أليب فقلت ، (النخلة هي): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ألن:  فقال سناً، القوم أصغر من وكنت احلياء،:  فقلت هبا تتكلم أن منعك ما:  بين
 . يسري اختالف مع الشيخان أخرج  وكذا، كذا من إيلّ  أحب حيياً  تكون

 مساء أثر على باحلديبية الصبح صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لنا: قال البخاري روى
 هل ):  هلم فقال الناس على أقبل ملسو هيلع هللا ىلص النيب انصرف فلما ،(مطر أي)  الليلة كانت
 يب مؤمن عبادي من أصبح ): قال أعلم ورسول  اهلل:  قالوا ( ربكم قال ماذا تدرون
 وأما بالكواكب، كافر يب، مؤمن فذلك ، ورمحت  اهلل بفضل مطرنا:  قال من فأما وكافر،

 . ( بالكواكب مؤمن يب، كافر فذلك وكذا كذا بنوء مطرنا:  قال من
 ما قمة وهذا ،ةبيوالرت  للتعليم الذهين العصف ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى يستخدم املثال هذا ويف

 . وباحثوها الرتبية رجاالت حديثاً  إلي  توصل
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  التعاوني ميالتعلأستراتيجية  -٢
 ملسو هيلع هللا ىلص والرسول واجلهاد، واحلج كالصالة مجاعية أعمال كلها املسلمني فحياة

 فتختلف ختتلفوا ال): هلم يقول وكان ،(الغنم من القاصية الذئب يأكل إمنا): يقول
 والعمل علي ، ليجتمعوا الطعام هلم وجيمع اخلندق، حفر يف معهم يعمل وكان ،( قلوبكم

 ن ْست ِعنيُ  و ِإيَّاك   نـ ْعُبدُ  ِإيَّاك  ﴿:تعاىل قال اإلسالم شعار ةوالتعاوني ةاجلماعيبية والرت  اجلماعي
 515.﴾اْلُمْست ِقيم   الصير اط   اْهِدن ا *
  بالرفق التعليمأستراتيجية  -٨

 حيث ،ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى إياها علمنا اليتبية والرت  التعليم سرتاتيجيةأ من واللني الرفق
 51٠. ((شان  إال شيء من ينتزع وال زان  إال شيء يف يكون ال الرفق إن )): علمنا

 ليعاقبوه إلي  الناس فهم املسجد يف يبول رجالً  وأصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى رأى وقد
 فقام املسجد يف أعرايب بال: قال عن  اهلل رضي هريرة أيب عن: ،ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى فنهاهم
رِيـُْقوا د ُعوهُ )): ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال في ، ليقعوا إلي  الناس  أوْ  م اء ، ِمنْ  س ْجالً  بـ ْولِ ِ  ع ل ى و ه 
 51٩. (( ُمع سيرِين   تـُبـْع ثُوا و مل   ُمي سيرِين   بُِعْثُتمْ  ف ِإمنَّ ا م اء ، ِمنْ  ذ نُوباً 

 بالرفق الرسول فعلم  الزىن، يف ل  يرخص أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من شاب طلب وقد
 شاباً  غالماً  أن عن  اهلل رضي أمامة أيب عن جيد بإسناد أمحد اإلمام روى فقد ، واللني
 قربوه،) ملسو هيلع هللا ىلص فقال الناس، ب  فصاح ؟ الزىن يف يل أتأذن اهلل نيب يا: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أتى

 ال :قال (ألمك أحتب  ): والسالم الصالة علي  فقال يدي  بني جلس حىت فدنا (نذا
 اهلل الجعلين: قال (البنتك أحتب  ألمهاهتم، الحيبون  الناس كذلك):قال فداك، اهلل جعلين
 فداك، اهلل الجعلين: قال (ألختك أحتب  لبناهتم، الحيبون  الناس فكذلك ):قال فداك،

                                                            
 ٠ -5سورة الفاحتة ، اآليات :  ( 515
 (٨5٨4راوه مسلم ، ) ( 516
 ٨٨٦صحيح البخاري  ( 517
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: وقال صدره، على يده ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وضع مث (ألخواهتم الحيبوهنم الناس فكذلك):قال
  .الزىن من إلي  أبغض شيء يكن فلم (فرج  وحصن ذنب ، اغفرو  قلب ، طهر اللهم)

  الطاعة على بالمداومة التعليمأستراتيجية  -1٦
 فسنَّ  الطاعة، مبداومة أتباع  علم قد جيده ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى النيب سنة يف ينظر من

 ودعاء النوم دعاء علمهم حيث املتعلم، حياة كل يف والتسبيح الدعاء منهج ملسو هيلع هللا ىلص
 ودعاء البيت من اخلروج ودعاء من ، اخلروج ودعاء اخلالء دخول ودعاء من ، االستيقا 

 من املداومة وهذه وهكذا واللبس، ، الطعام ودعاء الدابة، ركوب ودعاء إلي ، الدخول
 . السلوك وتعديل اإلمياين باملنهج املتعلم ربط يف املهمة والطرائق الوسائل

  بالقصة التعليمأستراتيجية  -11
 وقص حق، تعليمي قصص من واملعراج اإلسراء يف رآه ما ملسو هيلع هللا ىلص صطفىامل روى فقد

 والساحر األخدود أصحاب وقصة إسرائيل، بين من واألبرص واألقرع األعمى قصة علينا
 عملية يف فعال أسلوب وهذا الشريف، النبوي القصص من وغريها والغالم، والراهب
 . بيةوالرت  التعليم

  لمباحا باللهو التعليمأستراتيجية  -1٨
 يلعبون األحباش رؤية على يساعدها وكان عائشة، السيدة يسابق ملسو هيلع هللا ىلص كان فقد

 . والتعليم للرتبية سرتاتيجية وهذا املسجد، يف
  المشركين بمخالفة التعليمأستراتيجية  -13

 أتباع  ربيةوت تعليم يف ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى اتبعها اليت التعليمية رتاتيجياتاألس أهم من
 العبادات، يف اجلحيم أصحاب خمالفة املستقيم الصراط ضاءاقت من أن على تدريبهم

 وهذا املسائل، من العديد يف اجلاهليني ملسو هيلع هللا ىلص خالف وقد العامة، واملظاهر والعادات،
 . واملشركني الكفار لسلوك املشاب  سلوك  من ويعدل ،الرتبوي التمايز املسلم يعلم
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 ماعياالجت بالتطبيعربية والت التعليمأستراتيجية بناء  -14
 أن املسلم الرجل وهنى بالرجال، تتشب  أن املسلمة املرأة ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى هنى فقد

 اهلل رسول لعن:  قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن البخاري روى فقد بالنساء، يتشب 
 تطبيع هذا ويف بالرجال، النساء من واملتشبهات بالنساء الرجال من املتشبهني ملسو هيلع هللا ىلص

 من واملرتجالت الرجال من املخنثني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولر  لعن كما للمسلمني، اجتماعي
 اهلل رسول عن مسلم روى اهلل، خلق وتغيري اخليالء، ثياب املسلمني على وحرم النساء،

 األسنان برد)  واملستوشرة والواشرة واملستومشة الوامشة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لعن: قال ملسو هيلع هللا ىلص
 41٢.( باملربد

 ان  يف النبوية، والسنة الكرمي رآنالق يف التعليم أسرتاتيجيات منالباحث  ستنتجي
 متابعت وتفعيل  و يبوالتر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول منهج يراعي شامل تعليمي نظام فيرتو من البد

 :حيث من التعليمية العملية مكونات اعاةمر من البد النظام هذا حتقيق جلأ منو
 اتيجياتسرت أ من معلمالأو الرتبوي القائد يستفيد أن ميكن: أوالمعلم التربوي القائد -أ

 واستخدام  استلهام  خالل من يمـوالتعل بيةالتر في النبوية والسنة الكرمي القرآن
 أنواع ومن ةالرتبويو  التعليمية العملية أهداف مع يتناسب مبا االسرتاتيجيات هلذه
 والتدبر، التفكر واسرتاتيجية احلسنة، القدوة اسرتيجية: االسرتاتيجيات هذه

 واسرتاتيجية واملناقشة، باحلوار التعليم واسرتاتيجية لرتهيب،وا الرتغيب واسرتاتيجية
 الرحالت واسرتاتيجية العملي، التجريب واسرتاتيجية العلمية، العروض اسخدام
 واسرتاتيجية ، الذهين عصفالو  اإلبداعي التعليم واسرتاتيجية التعليمية، والزيارات

 األمثال، ضرب واسرتاتيجية ي،التارخي والعرض القصة واسرتاتيجية والعقاب، الثواب
 املالحظة واسرتاتيجية التفكري، يف العلمي املنطقي واالسلوب التقصي واسرتاتيجية

 والرتبية التعليم واسرتاتيجية التعاوين، التعليم واسرتاتيجية السليم، والتقومي املنظمة
 .عياالجتما التطبيع واسرتاتيجية الطاعة، على املداومة واسرتاتيجية بالرفق،

                                                            
 (٨1٨5( ومسلم )4٢٢٠رواه البخاري ) ( 418
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 العملية يف لهااستغالو االسرتاتيجيات هذه توظيف املعلم أو الرتبوي القائد على فيجب
 إذا ًجلياً  ذلك يظهرو خرةواآل ـدنياال يـف بالنفع التالميذ ىلع يعود فيما والتعليمية ةالرتبوي

 العلوم حتصيل يـالًفمثاو الطاعةو العبادة ًفيمثاال ملعلماأو الرتبوي القائد هذا كان ما
 على والقادر والتطورات حداثلأل اكبالمو ملعلما أن كما ،المهمة والمعارف

 ثروأ معين ذات سيكون تدريسي  أن شكال هبا الطالب بطور عمل  جمال يـف توظيفها
 نفوس في ميايناإل نبالجا تنمية في دوره الرتهيبو للرتغيب أن كما ،لطالبا على

 التعليم سلك يف بالعاملني جيدر كما نية،فاال نياالد على الباقية خرةاآل يثاروإ لطالبا
 الطالب في ثريالتأ من ليتمكنوا النبيلة والقيم واملعرفة اإلسالمية الثقافة من بدرجة التمتع

 .منوه مرحلةو لعمره سبةالمنا المعارف يصالوإ
 مواكبة ىـإل ضافةإ يتقتهاو مهنة يتعلم أن على طالب كل مساعدة :المتعلم -ب

 لالعم لوفض العلم لفض بينت التي يةالنبو السيرة في والشواهد ةـالعلمي ست درا
 مقتبل في األغنام رعي لمهنة ميالكر النبي متهانا كـذل ىـعل شاهد خريو كثرية
 لبناءكا المختلفة لاألعما في صحاب أ يعني كانو ، ذلك بعد التجارة مث حيات 

 ج الو على دعوةـال ءوأدا الرسالة تبليغ في دوره ألداء ضافةإ وغيرها والجهاد
 .يرضيو اهلل حيب الذي

 مباشراً  ارتباطاً  موضوعاهتاو افهاهدأ ترتبط مناسبة سيةدرا مناهج إجياد :المنهاج -ت
 مواكبةو اهلل سبيل في والجهاد كالتضحية النبيلة باألخالقو اإلسالمية، بالعقيدة

 . ووطن  مت أ ينفع صاحل مواطن جيادإل العصر مستجدات
 بويةالتر األسرتاتيجيات استثمار رسيةملدا اإلدارة على :سيةرمدال اإلدارة -ت

 سيةدرا مواد فيرتو خالل من وذلك النبوية والسنة الكرمي القرآن من املستمدة
 من مناسب جو فيرتو اعيترو لطالبا بني يةالفرد الفروق اعيتر تعليمية سائلوو

 .  الهادفة باملرونة انينهقو تتميز وأن ملتعلموا املعلم بني نسانيةاإل العالقات
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 الفصل الخامس
 النتائج مناقشة

   علي األطالع وكذلك ةالرتبوي والبحوث السابقة الدارسات أستعراض خالل من
 العاملية والتجارب والدراسات اإلجتاهات أبرز علي والتعرف واإلسالمية الغربية لقياداتا

 ةالرتبوي القيادة لتحديد املقرتحة والتوصيات النتائج أهم إيل الباحث خلص فقد املميزة
 :مأيلي وهي أسرتاتيجيات التعليم بناء يف ودورها اإلسالم يف

  سالم وسماتها :ة في اإلالتربويمفهوم القيادة  أوال :
 حماوالت يف القيادية، املسألة على العرب الباحثني من عدد اشتغل املاضية العقود يف 
 وجهة من اإلسالميو  الغريب الفكر ختص اليت واألفكار املفاهيم بعض لبلورة بعضها جهد
 إسالمي، غريب منظور من بالقيادة التعريف عملية ذلك يف ويدخل الباحثني، أولئك نظر
 ذلك:" بأهنا يقرر حيث الياسني جاسم ذلك ومن التعريفات، تلك تعدد إيل اإلشارة مع

 فهي اجلماعة، أفراد من غرّيه مع تفاعل  أثناء، اخلالفة مركز شاغل ب  يقوم الذي السلوك
 مركزاً  كون  على عالوة ومؤثر موّج  نشاط في  اجتماعي تفاعل وهي سلوكية، عملية
    51٨".وقوة

 إطار تتجاوز مل ،الشديد لألسف ،العلمية احملاوالت تلك من رّياً كث أن على 
 الغريب الفكر من اعتبارها النطيق جيعلنا الذي األمر الغريب، الفكر من احلريف النقل

 سعت اليت اإلسهامات ألبرز عام ضالغريب، استعر  للفكر  مرآة جمرد  إهنا إذ اإلسالمي،
 غرّي  أو مباشر بشكل ماإ إسالمي، و غريب مبنظور يةالقياد واألفكار املفاهيم بعض لبلورة
  .مباشر

 القيادة سياق يف عديدة موضوعاتقدم  االسالمي الفكر أن الباحث يرى حيث
 وشروطها اإلسالمية، للقيادة السمات التفصيل من بشئ واستعرض إسالمي، منظور من

                                                            
 ٨3مقتبس من حزام املطريي، اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة ص  جاسم الياسني، األسباب الذاتية للتنمية القيادية، ( 519
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 وقد السمات تلك ضوء يف الغربية القيادة لعناصر تقومي بعملية قام أن  كما،  السلوكية
 قواعد إيل السمات تلك ترمجة عرب البحثي العمل ذلك استكمال ضرورة على شدد

 بيئة يف القادة اختيار وحسن القيادي األدا، تعزيز شأهنا من وإجراءات وسياسات
   . اجملاالت خمتلف يف األعمال

 أن مبيناً   أمهيت علي أكد قد اإلسالمية، القيادية للسمات ،الباحث يرى بينما
 الرشيدة للقيادة اإلنسان تؤهل اليت األساسية السمات من ومسة دعامة يعترب احلسن اخللق

 قول  ومنها ، ذلك تعضد اليت الدينية النصوص من مجلة الكتاب ساق وقد اإلسالم، يف
 نفظوا ال القلب غليظ فظاً  كنت ولو: ﴿تعاىل وقول  ،﴾عظيم خلو لعلى وإنك﴿ :تعايل
اء ُكمْ  ل ق دْ : ﴿تعاىل وقول  ،﴾جببار عليهم أنت وما: ﴿تعايل وقول  ،﴾حولك من  ر ُسول   ج 
 احلديث ويف ،﴾رَِّحيم   ر ُءوف   بِاْلُمْؤِمِنني   ع ل ْيُكم ح رِيص   ع ِنتُّمْ  م ا ع ل ْي ِ  ع زِيز   أ نُفِسُكمْ  مينْ 

 متم أل تبعث إمنا))  بقول  األخالق أمهية علي ملسو هيلع هللا ىلص أخالقي قائد اعظم يؤكد الشريف
 اإلسالمية، للقيادة األول السلوكي املقوم هي القدوة أن علي وأكد"((. األخالق مكارم

 من أقوي رجل ألف يف رجل فعل إن:))  املأثور بالقول القدوة ملوضوع معاجلت  واستهل
 (( .  لرجل رجل ألف قول

 ودورها القيادة ضرورة عن في  حتث ،" اإلسالمية القيادة" أن ،الباحث ويستنتج 
 حثّ  ضمنها ومن الوحيني، من عديدة بنصوص مستشهداً  املشرتكة، املصاحل حتقيق يف

 إال األرض من بفالة يكونوا لثالثة حيل ال)) يقول حيث القيادة مسألة تنظيم على ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ارتباطاً  بالعقيدة اإلسالم يف القيادة ارتباط على أّكد كما ،(( أحدهم عليهم أمروا

 التابعني على التأثري على القائد قدرة حول يتمحور القيادة لبً  أن ووضح وأثيقاً،
 خيدم مشرتك هدف لتحقيق وتعاوهنم والءهم يضمن مبا اإلسالم لقيم وفقاً  وتوجيههم
 ضرورة بوصفها القيادة علي اإلسالم حرص إيل الباحث، وتطرق اجلماعة مصلحة

 لتدعيم استشهد وقد تطلعات ،و  أهداف  حتقيق يف وتسهم اجملتمع طاقات توحد اجتماعية
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ُهمْ  فـ ْليـُؤ ميُروا س ف ر   يف  ث الث ة   خ ر ج   إذ ا: )) حبديث رأي   اختيار أن أوضح وقد ،5٨٦(( أ ح د 
 .  عليها يفرض وال بإدارهتا يتم للجماعة، حق هو القائد

 السمات بني كبرياً  تشاهبا هناك أن ،الباحث يرى السابقة النظريات خالل ومن
 يف تتابني أهنا بيد الغربية، الدراسات يف الواردة والسمات اإلسالمية الدراسات يف دةالوار 

 أبرز ومن املسلم، القائد لدي باهلل باإلميان مؤطرة بأن  متتاز اليت والضوابط الدوافع
 اإلميان األمانة، الصدق، الصرب، العلم، العدل، ، احلكمة:  مايلي عددها اليت السمات

العلماء والباحثني يف الفكر  رآي إستقرار عدم يف قصور تواج  أهنا اال، .قةالث ،اإلخالق،
شاماًل للمفهوم القيادة، والذي عاجلت  نظريات  تعريفاً الغريب يف جمال القيادة علي وضع 

القيادة اإلسالمية بالقرآن الكرمي والسنة النبوية ، بالدليل والربهان حيث قال سبحان  
وأما من  ، 5٨1﴾الطَّاُغوت   و اْجت ِنُبواْ  الّل    اْعُبُدواْ  أ نِ  رَُّسوالً  أُمَّة   ُكلي  يف  ع ثْـن ابـ   و ل ق دْ ﴿ :وتعاىل

ناحية السنة النبوية، فإن القيادة مرتبطة أرتباطًا وثيقًا بالعقيدة اإلسالمية التنفات عنها 
كرمي علي  السالم ألن العقيدة علياً يؤمن هبا األنسان يف مسؤولية نابعة من قول الرسول ال

  5٨٨.((  ر ِعيَِّت ِ  ع نْ  م ْسؤول و ُكلُُّكمْ  ر اع   ُكلُُّكمْ ))
 

   ة في اإلسالم :التربويطرق تولي القيادة الشروط و  المبحث الثاني:
 املؤسسات يف القادة أختيار طرق من القيادة دراسة يف الغربية النظريات تعد
 مسمي يف ختتلف ولكنها ، اإلسالمي الفكر ب  جاء ما كل يف تتشاب  أهنا يف التعليمية،

 التعليم، يف تطبق مل أهنا أي والتطبيق، الكرمي رآنلقا في بعضها ورد مبعاين إمنا و الكلمة
 الكرمي بالقرآن اإلسالمية النظريات عاجلت  والذي. القادة ألختيار احملددة املعايري وفق

 ما وهو الراشدين اخللفاء عصر بعد وناملسلم أستحدثها اليت الطرق يف النبوية، والسنة

                                                            
 ٨٠٦٢رواه أبو داوود  ( 521
 3٠سورة النحل ، اآلية  ( 521
 111: ص  1٨٩٨راوه البخاري  ( 522
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 يف عليها األعتماد يف الدراسة خالل من تربز واليت اإلسالمية الشريعة مرونة علي يؤكد
 .  اإلسالمي النهج وفق تطبق ، أخالقية مبأدي علي تعتمد ألهنا التعليم، يف تطبيقها

اخللفاء  األستنتاجات من طرق تويل هناك بعض الدراسة احلالية، تبني منحيث 
  :  ، وهي كالتايل التعليمة يف الرتبويالراشدين يف أختيار القيادات 

ة ، هو أن تكون هذه العناصر البشرية القيادية إسالمية، الرتبويإن واقع القيادات  -1
مبعين أن ننتهج اإلسالم فكرًا وعقيدة وسلوكًا ابتداء من الرئيس وانتهاء مبدير 

صل، وهلم يف أيب بكر رضي اهلل عن  وعثمان رضي اهلل املدرسة أو املعلم داخل الف
عن  وعلي كرم اهلل وجه  خريًا سوه وخري مثال ، والنغفل هنا مريب هؤالء مجيعاً 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومعلمهم األول وهو الرسول 
هذه العناصر القيادية جيب أن تكون قيادية أسالمية تربوية مربية، مبعين أن تكون  -٨

خالق اآلسالمية الرفيعة، حبيث ميكن بعد ذلك أن تكون قدوة حسنة يف الرتبية واأل
"بالقدوة احلسنة اجليدة من وسائل التعليم عناصر مربية، فال أجنح من األقتداء 

والرتبية احلديثة، فالقيادات األربعة السابقة الذكر تربت يف أعظم مدرسة وأرفعها 
عت ترمجت االقتناع والعقيدة مسوا وأخالقاً االوهي، املدرسة احملمدية، مث وبعد أن أقتن

 إيل سلوك عملي واقعي . 
عند أختيار القائد يف أي مؤسسة فأننا ميكن أن نستقي ذلك من طريقة جملس  -3

، حيث يقر هذا اجمللس الشوري الذي وضع أسس  عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن 
فرها في  يف ااملؤسسة املراد أختيار فيها املسؤول )مثاًل( املواصفات الآلزم توا

املؤهالت اليت جيب أن حيملها مث وبعد املشاورة يقررون من يستحق املنصب 
وأسباب أختيارهم ل . فكما، أن هناك مواصفات معينة كانت من األسباب اليت 

ومواصفات معينة عند اختيار  ملسو هيلع هللا ىلصأكدت أختيار أبوبكر خليفة أول لرسول اهلل 
اصفات معينة ومؤهالت خاصة حيملها رئيس يف املؤسسة التعليمية، فأن  البد من مو 
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 من سيقوم بأمانة ومسؤولية قيادة أي مؤسسة تربوية مبا يتناسب مع هذه املؤسسة.

5٨3 
، ملن هم حتت يده من مدراء أدارات تعليمية  للتعليم ىعند أختيار هذا القائد األعل -4

دارة وتربوية ميكن  إن يضع مواصفات معينة ومؤهالت معينة لكل من يدير كل إ
ملن يستحق لتويل تلك  اص مبجلس إدارة التعليمويستشري جملس الشوري، خ

املناصب . وقد يكون ذلك بعقد أجتماع مفتوح يناقش في  ) من سيكون يف إدارة 
ما ، فيتم عملية ترشيح فرد من األفراد ، وميكن عمل أستفتاء ملن ل  عالقة بتلك 

لون في  برآيهم فيمن يستحق القيادة اإلدارة من مسؤولني وإداريني أو مفتشني يد
لتلك اإلدارة( وتتم املوافقة علي القائد اجلديد من قبل اجلميع عن طريق مبايعت  
حبيث تتم مصافحت  وأعطاوه العهد علي السمع والطاعة وهو بدوره يعطيهم العهد 

 علي القيام باعباء مسؤوليات  كاماًل .
اإلدارة يف املؤسسة التعليمية فراد  إن يرتك ال ،يمالتعليف إدارات  ىميكن للقائد األعل -5

أساس أن  ىحتت أمره رئيسها يف عملية أختيار موظفيها ومديري املدارس فيها، عل
يضع أو تضع املؤسسة الشروط األساسية لذلك واليت تقتضيها املصلحة العامة 

تتمشي  اإلسالمية واخلاصة للفرد واليت جيب توافرها فيمن يتويل أي منصب حبيث
مع املنهل العام واخلطوط األساسية للسياسة اليت تضعها الدولة واليت تتمشي بدورها 

شخص معني لقيادة  توىل  برغبت  يف ىعلي إدارات املؤسسة، وقد يلمح القائد األعل
منصب إداري تربوي أذا وجد في  الصالحية التامة، لذلك بشرط أن يكون أمينا يف 

 هذا األختيار 
والذي ينتج عن  قرار أختيار إنسان ما لقيادة منصب ما سواء  ىش الشور إن جمل -٠

، جيب أن وازرة التعليمعلي مستوي اآلمة أوعلي مستوي  ىأكان اجمللس الشور 
يكون ممثليها من ثقاه الناس وأفاضلهم وأجدرهم حلسن أختيار القادة ) فها هو ذا 

                                                            
 . ٨15 – ٨٦٢ابراهيم عبدالعزيز شيحا ، اإلدارة العامة ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، ص ص  ( 523
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سبب رئيسي وهو أهنم من عمر رضي اهلل عن  خيتار الستة ولكن أختياره كان ل
مات وهو عنهم راض،  ملسو هيلع هللا ىلصالعشرة املبشرين من اجلنة باالضافة إيل أن رسول اهلل 

اإلسالم فكرًا وسلوكًا وهذا أهم شئ يتطلب يف قيادتنا اإلسالمية يف متثلوا أي اهنم 
 5٨4 ة يف جمتمع مسلم .الرتبويأي موقع وأمهها املؤسسات التعليمية و 

يف أي  الرتبية والتعليميف اإلداريني عديدة يتم أختيار القادة  وقد يكون هناك طرق -٩
جمتمع أسالمي، علي حسب تغريات العصر ولكن البد من أسس هامة هلذا 

  -األختيار اال وهي :
أن يتفق هذا األختيار مع اإلسالم، فمثاًل الخيتار مدير مسيحي إلدارة مدرسة  –أ 

 مسلمة .
أعدادًا أسالميًا جيدا إلدارة التعليم بالذات بالنسبة  أن يتم أعداد هؤالء القادة -ب

وبرتبية أسالمية جيدة. فمثآل من اخلطر أن تنصب رئيسًا للمؤسسة مسلم أمساً 
 ولكن مبادئ  وأخالقيات  غربية ..اخل ، جملرد أن  حيمل مؤهالت علياً . 

المية حبيث يكونون اإلس يف التعليم والرتبية أننا ننادي هنا بأن يتم أختيار القادة -ج
ألن اخللفاء الراشدين ماوصلوا إلي  من أزدهار يف  قلبا وقالبًا معتنقني اإلسالم،

احلكم واحلياة اإلجتماعية اال العتناقهم الدين اإلسالمي فكرًا وعقيدة )تربوا علي  
 أوال( مث سلوكاً، حيث ربوا اآلخرين علي  . 

وفاة سيدنا عثمان رضي اهلل عن  ئة )كما حصل حني ر ميكن يف احلاالت الطا -٢
وأنتخاب علي رضي اهلل عن ( أن يتكون جملس شوري من الثقاة والعدول ويرشحون 
أسم قائد تربوي بدل آخر، وقد يوصي هذا القائد بأنسان معني فان كان القائد 
السابق علي قدر كبري من الثقة واالمانة أمكن االخذ برأي  واالعتماد علي  ولكن 

  .رة يف ذلكبعد املشو 

                                                            
 ٨1٢م ، ص 1٨٩4،  ٨لد حممد خلفاء ، خلفاء الرسول ، دار الكتاب ، بريوت ، طخا ( 524
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يف اإلسالم اال  التعليمن يف الرتبويهناك قواعد أساسية نالحظها يف أختيار القادة  -٨
 وهو: 

 البد من وجود صفات معينة يف هذا القائد  -أ
 رئيس املؤسسة أو مدير املدرسة وغريه (  البد من مراعاة املوقف الذي سيقوده ) -ب
 ة ( رضا اجملموع هبذا االختيار ) املبايع -ت
 . االختيار يف أساسية قاعدة الشوري اختاذ -ث

احلديثة حيث نادي بإن اليعتلي اإلنسان منصبًا ما اال واإلسالم سبق هذه الطرق 
وهو مستحق ل  وأحقيت  هذه تنبع أواًل واخرياً من التزام  مببادئ اإلسالم والشريعة سلوكاً 

عند االختيار، وعن طريق  ىالشور  وفكرًا وتطبيقًا والننسي القاعدة اإلساسية اال وهي
 اجلدارة والكفاءة .

 

   االسالم في ةالتربوي القيادة أنماط: الثالث المبحث
ممثلة يف النمط الدميقراطي  غريبتتبع الباحث أمناط القيادة اليت أمجع عليها الفكر ال 

فكر يف ال، و النمط االوتوقراطي، والنمط الرتسلي، وغريها من اإلمناط اليت وردت 
الوضعي، مما يقره القرآن أو يرده مث قام بدراسة آيات القرآن الكرمي اليت تتعلق بالقيادة 

إن القرآن الكرمي عرض اجلوانب النمطية للقيادة  احلالية الدراسة تبني حيثوتفسريها، 
شرية وأرسل رسل  لألمم، وحدد األمناط القيادية يف منط الشوري بمنذ أن خلق اهلل ال

النمطية يف  نبوبذلك يكون القرآن قد مشل اجلوا رتسلي،النمط الستبد أو والنمط امل
 اْلِكت ابِ  يف  فـ رَّْطن ا م ا﴿: ة قبل أن يولد الفكر الوضعي مصداقًا لقول  تعاىلالرتبويالقيادة 

ي انًا اْلِكت اب   ع ل ْيك   و نـ زَّْلن ا﴿وقول   ﴾ش ْيء   ِمنْ   و ُبْشر ى ةً و ر مْح   و ُهًدى ش ْيء   ِلُكلي  تِبـْ
 5٨5 .﴾لِْلُمْسِلِمني  
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 :  إلي مايلي الحالية الدراسة وتشير
 احلضارات عن وعرب القدمية، املصرية باحلضارة بدء ،تارخي  عرب الوضعي الفكر قدم -1

 منوذج عن وتبتعد تقرتب قيادية معاجلات ،واحلديثة والصينية والرومانية اإلغريقية
 قريب من تعرفوا القيادي السلوك يف املفكرين أن ذلك دمر  الكرمي، القرآن يف القيادة

 بـ ع ثْـن ا ول ق دْ :﴿  يقول اهلل ألن األمم من أمة كل يف االنبياء سلوك علي بعيد من أو
  5٨٠ .﴾ رَُّسوالً  أُمَّة   ُكلي  يف 

 الدنيا اصقاع يف انتشر القرآن يف القيادي والسلوك جتاهلوه أم بذلك أقروا سواء
 الشعوب لتلك الغريب الفكر يف يؤثر أن البد فإن  ذلك ومعين اإلسالمية تالفتوحا عرب
 والنمط ،ىالشور  منط: وهي القيادة أمناط علي مشتمالً  الكرمي القرآن جاء وقد هذا

 دراسة بعد الوضعي الفكر علي  استقر اليت األمناط وهي الرتسلي، والنمط بالرأي، املستبد
 .  م 1٨3٨ عام وهوايت ليبيت

 ما خمالفة أو موافقة علي للتعرف الكرمي القرآن يف القيادة أمناط الباحث ضاستعر ا -٨
 :  اآليت النحو علي وذلك الكرمي للقرآن قيادية أمناط من الوضعي الفكر ب  جاء

 : الوضعي الفكر يف والدميقراطية الكرمي القرآن يف الشوري منط -أ
 : النمط هذا من منوذجني القرآن يعرض

 وغريهم نيالرتبوي القادة ويدعو الكرمي القرآن يقرها اليت الشوري منط :األول النموذج
 أ يُُّكمْ ﴿ :تعاىل قول  يف الواردة اآليات علي النمط هذا يف الشوري وترتكز للمارستها

ا ي ْأتِييِن  نـ ُهمْ  ُشور ى و أ ْمُرُهمْ  ُمْسِلِمني   ي ْأُتوين  أ ن قـ ْبل   ِبع ْرِشه   ﴾اأْل ْمر يف  ْرُهمْ و ش اوِ ﴿،5٨٩﴾بـ يـْ
ا ي ْأتِييِن  أ يُُّكمْ ﴿ وقول 5٨٢   53٦﴾أ ْمرِي يف  و أ ْشرِْك ُ ﴿ وقول  ،5٨٨﴾ُمْسِلِمني   ي ْأتُوين  أ ن قـ ْبل   ِبع ْرِشه 
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 وحبهم البشر طبيعة وإدراك التفكري، سالمة فرضتها اليت الشوري :الثاني النموذج
 مادية مكاسب حتقيق يف رغبة ئد،القا وضعف املرؤوسني قوة فرضها أو للمشاركة
 لسان علي وتعاىل تبارك احلق قول بصورة النموذج هذا والسلطان، امللك علي كاحملافظة

ا ي ا ق ال تْ ﴿ سبأ ملكة  531 ﴾ت ْشه ُدونِ  ح ىتَّ  أ ْمرًا ق اِطع ةً  ُكْنتُ  م ا أ ْمرِي يف  أ فْـُتوين  اْلم أل ُ  أ يُـّه 

ْول  ُ  لِْلم إل ِ  ق ال  ﴿ ملك  علي افخ عندما فرعون لسان علي وقول  ، ا ِإنَّ  ح   ل س اِحر   ه ذ 
اذ ا ِبِسْحرِهِ  أ ْرِضُكمْ  ِمنْ  خُيْرِج ُكمْ  أ نْ  يُرِيدُ *  ع ِليم      53٨.﴾ت ْأُمُرون   ف م 

 للشوري الثاين النموذج مع يتفق بدميقراطيت  الوضعي الفكر بان الباحث ويستنتج
 ومراكز وشخصية، إجتماعية ومصاحل مادية سبمكا لتحقيق القرآن يف جاءت اليت

 القرآن ويدعو اإلميانية، الشوري علي  تقوم الذي العقدي املرجع من خللوها وذلك قيادي،
 لبعض موافقة الدميقراطية هبا جاءت اليت والفلتات ةالرتبوي القيادة يف ممارستها إيل

 فطر اليت اهلل فطرة دتؤك اليت التجارب بعد جاءت إمنا اإلسالمية، الشوري خصائص
 نفوس يف استقرارها وشهدت اإلسالمية القيادة منابع علي تتلمذت أهنا أو عليها، الناس

 ما وذلك بريقها وراء فينخرط اإلسالمي الفكر لتغزو خصائصها بعض فطبقت املرؤوسني
 .  اإلسالمية الشوري قمة الدميقراطية تعد اليت اإلسالم يف اإلدارة مؤلفات يف نشهده

 : الوضعي الفكر و الكرمي القرآن يف برأي  املستقل أو املستبد النمط -ب
 اليت املواقف بعض يف ب  لألخذ املسلمة القيادات توجي  يف القيادي النمط هذا ورد -1

 املشركني، مع والتعامل احلرب يف( املفاجئة) الطارئة كاملواقف الشوري، هلا التصلح
: ﴿ تعاىل قال ، اهلل أعداء علي والغلظة الشدةب وأصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص نبي  اهلل وصف وقد

اءُ  م ع  ُ  و الَِّذين   اللَّ ِ  ر ُسولُ  حُم مَّد   نـ ُهمْ  ُرمح  اءُ  اْلُكفَّارِ  ع ل ى أ ِشدَّ  النمط فهذا ،533﴾بـ يـْ
 تلك ألن القيادة، جماالت شيت يف اخلاطئة املمارسات بعض استخدام  تربر القيادي
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 مع القائد قبل من ممارست  إن كما املرغوبة، ألهدافا تغيري إيل تؤدي املمارسات
 سواء ب  األخذ الرتبوي للقائد خيول الذي النص وجد إذا واجبة تصبح مرؤوسي 

 .  مسلمة قيادة من الصادرة واألنظمة كاللوائح تشريعياً  أم عقدياً، النص ذلك كان
 يف وذلك الظلم يف رسةاملتغط واألمم اجلبارة بالقيادات مقرتنا النمط هذا ورد كما -٨

 هود، وقوم الكهف، سورة يف ذكره جاء الذي وامللك فرعون،: مثل الغابرة العصور
 والبعد التسلط وحب باألنانية مدفوعاً  احلق، بغري األرض يف للكربياء مالزما فكان
 . الشعوب وقهر والسلطان امللك علي احلفا  يف والرغبة اهلل منهج عن

 املرجع من اخلايل النمط هذا مع الوضعي الفكر يف املستبد النمطويري الباحث بإن 
 األمة خلدمة وسيلة وليست ذاهتا حد يف هدف الصنف هذا نظر يف القيادة ألن اإلمياين
 ان احلديث الفكر عرف عندما القيادي السلوك هذا وطئة خفت وقد ، مصاحلها ورعاية

 حيدد فراح الغامشة القوة حكم ينيع ألن  احلكم نظم أسوا من ،يري كما املطلق التسلط
 الفكر أن بل القيادي، السلوك من النمط هذا ممارسة تستدعي اليت القيادية املواقف
 جيعل ً  مما والتحكم التسلط حنو التطرف ميثل ألن ( استبدادي) مسمي استبعد احلديث

 .  اجلادة عن االحنراف حماولتهم حالة يف املدارس يف املوظفني وبقية كاملعلمني
 :  الوضعي الفكر و الكرمي القرآن يف احلر أو الرتسلي النمط -ت
 التهكم سياق يف النمط هذا عرض القيادة، أمناط الكرمي القرآن عاجل عندما -1

 الفكري والتجمد اإلدراك وضعف الوعي بعدم ووصفهم املشركني، من بأصحاب 
انُوا:﴿  تعاىل قال ، خاطئة ضالة قيادات يتبعون ألهنم  فـ ع ُلوهُ  ُمْنك ر   ع نْ  يـ تـ ن اه ْون   ال   ك 
انُوا م ا ل ِبْئس    534﴾.يـ ْفع ُلون   ك 

 بالعقوبة وإنذارهم األمم وتلك القادة، أولئك نظر لفت إيل أنبياه اهلل وج  وقد 
ُلوا قـ ْومِ  و ي ا:﴿  السالم علي  هود لسان علي تعايل قال ، واآلخرة الدنيا يف الشديدة  اْعم 
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 و اْرت ِقُبوا ك اِذب   ُهو   و م نْ  خُيْزِي ِ  ع ذ اب   ي ْأتِي ِ  م نْ  تـ ْعل ُمون   س ْوف   ع اِمل   ِإيني  ن ِتُكمْ م ك ا ع ل ى
    535.﴾ر ِقيب   م ع ُكمْ  ِإيني 

 حيقق الذي القيادي النمط إيل فعاد ، العاقبة سوء أدرك من الغابرة األمم ومن
 سلوك  علي بقي من ومنهم السالم علي  يونس قوم مثل األرض يف االستخالف صالح
 .  العذاب علي  فوقع آلبائ  املقلد

 جتعل  مربرات ل  ويورد القيادي السلوك من النمط هذا يقر فإن  الوضعي الفكر أما -٨
 مرؤوسي  أما ضعيفاً  القائد يكون كأن املرؤوسني من لفئات القيادي شكل  يف مقبوال
 النمط هذا علي يتحفظون احلديث العصر يف اإلدارة علماء من املفكرين بعض ،لكن

 التصور هذا ساد ماعند ذلك إيل الباحث آشار وقد ، قيادياً  منطاً  بعضهم يعده وال ،
 القرآن ب  ماجاء مع سيتفق النمط هذا فإن اإلدارة العلماء علي  وامجع اإلداري الفكر
 الفكر علي سيطرت سوف القرآن أقرها اليت القيادية األمناط أن يعين وهذا الكرمي

 وصدق ،الرتبوي القيادي للسلوك الصحيحة املسارات حنو وتوجه  احلديث اإلداري
 ِمنْ  اْلب اِطلُ  ي ْأتِي ِ  ال  *  ع زِيز   ل ِكت اب   و ِإنَّ ُ  ج اء ُهمْ  ل مَّا بِالذيْكرِ  ك ف ُروا الَِّذين   ِإنَّ ﴿ العظيم اهلل
ْي ِ  بـ نْيِ  ْلِف ِ  ِمنْ  و ال   ي د  يد   ح ِكيم   ِمنْ  يل  تـ ْنزِ  خ    53٠﴾.محِ 

 

 يف لألستخدام األنسب هو الشوري النمط أن وجدنا وتبني من خالل الدراسة،
 بالتايل ، مثقفة فئة مع يتعامل تربوي كقائد املدرسة مدير ألن نظراً  التعليمية املؤسسات

 النمط أن كما صالحيات ، بعض وتفويض اإلدارة مهام بعض يف يشركهم أن يستطيع
 حنو تعليمية كمؤسسة املدرسة لسري ضرورياً  والتعاون الثقة من جو يسوده( ىالشور )

 .   للمؤسسة اإلنتاجية الكفاءة رفع و حتقيق
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   التعليم في اإلسالم  بناء اتاستراتيجي:  المبحث الرابع
 كانوا سواء املتعلمني سلوك تغيري إحداث يف التعليم اسرتاتيجية الكرمي القرآن أقرّ 

 بالذات أي معلم بدون اهلل خلق يف بالتفكر الكرمي القرآن أمرهم حيث أومجاعات رادىف
 العصر يف الرتبية رجاالت هبا ينادي اليت ةالرتبوي األسرتاتيجيات أحدث من ،وهذا

 والرتبية، للتعليم املختلفة األمناط بني جتمع اليت املشرفة النبوية الرتبية تعد كما احلديث،
 عباد إىل اخلبري العليم من معلماً  بعث الكرمي فالرسول املتعلم، سلوك عديلت كاسرتاتيجية

 نآالقر  يف وردت الىت للرباهني نيالرتبوي من املسلمني غري من ينكره ان اليستطيع وهذا اهلل
 53٩ .وغريها االسالم يف ةالرتبوي بالقيادة يهتم من كل اليها يلجأ قد والىت النبوية والسنة

 سرتاتيجيةإيل أن هناك تنوعًا ومشوال يف األ احلالية الدراسة اللخ من ويستنتج
يف تربيت  الصحاب  من خالل سريت  العطرة،   ملسو هيلع هللا ىلص ة اليت أستخدمها النيبالرتبوي

كأسرتاتيجية التعليم والرتبية بالقدوة ، والرتبية يف القصة وما للقصة من دور يف تنمية 
حن ذاكرت  ، وأسرتاتيجية التعليم والرتبية خيال الطالب وهتذيب وجدان  وتقوية حفظ  وش

باملوعظة وما للموعظة من فؤائد يف توفري اجلهد عن طريق نقل خربة الراشدين إيل غري 
ة ل  وكيف أن  يسهم يف الرتبويوالقيمة  ناقشة واحلوارين ، وأسرتاتيجية الرتبية باملالراشد

اآلخرين، م وجهة نظر امة أحرت ويغرس يف نفس املتعلم قي توضيح األمور وإزالة الغموض
وأسرتاتيجية التعليم والرتبية باألحداث ومال  من فؤائد تربوية قيمة كتوفري الفرصة 
للعمليات العقلية كالوصف والتحليل واحلكم علي األمور واألحداث بأستخدام معايري 

ل األشياء وأسرتاتيجية التعليم بضرب األمثال ودورها يف متثي قائمة علي التعقل والتدبر،
غري املادية وغري املنظورة حبيث تصبح يف متناول اإلنسان ليفهمها ويتدبرها، وأسرتاتيجية 
اجلمع بني الرتغيب والرتهيب حيث أن النفس البشرية فيها إقبال وإدبار وفيها نشاط 

 اإلسالمي مع هذه النفس بكل هذه االعتبارات.  الرتبويوفتور ومن مث تعامل هذا املنهج 
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 الغريب املنظور بني وأختالف تشاب  أوج  هناك بأن الباحث استنتج الدراسة خالل ومن
 على املبنية االسرتاتيجيات يف تتمحور التعليم بناء حول لالسرتاجيات واالسالمي
 واملوج  املرشد مبثابة تعد األدوار وهذه األكفاء املعلمني أدوار على الغربية النظريات

 موجهة تعليمية أدوار فهي التقليدية الصيغ عن جوهريًّا تالفًااخ ختتلف وهي ملتعلميهم،
 الذي الضيق التحصيل أساس على ال املتدرجة املهارات من خريطة أساس على  للرتبية
 قدرًا املعلمون يكّرس أن الضرورة من أصبح ولذا والفهم، التذكر مستوى على يقتصر
 لفظيًّا، يتعلموا أن ال باملمارسة البالط يتعلم حىت الطالب مع للتفاعل وقتهم من أكرب
 وهذا،  التقليدية الربامج يف سائد هو كما عنها يتعلمون وال التعليمية املادة يتعلمون إهنم

 علمية حماولة هو وإمنا التنظري، ألمهية نكران أن  على يفسر أن الينبغي التقدمي االجتاه
 يتمثل أن بالضرورة يعين كاملالت هذا إن والعمل، النظر بني التكامل لتحقيق جادة

 يف فكرهم اختربوا إذا إال ذلك هلم يتحقق ومل ،جاً واستنتا حبثًا النظري األساس الطالب
 متطورة، تعليمية مواد للطالب يقدمون األكفاء واملعلمون عليهم، يطبق الذي السياق

 ي،فعل ميدان يف عملي إىل النظري وتفكريهم عملهم حتويل على طالهبم ويساعدون
 . مسارهم هبا يصححون مرتدة أو مرجتعة تغذية على ذلك يف وحيصلون
 عىن قد الكرمي القرآن فإن اإلسالمية النظر وجهة من التعليم إسرتاتيجية عن أما
 إسرتاتيجيات من العديد الكرمي القرآن استخدم وقد العقل، وخماطبة العقل باحرتام
 دور على فتعتمد احلديثة ةالرتبوي نظرةلل سبةوبالن. البشري للعقل واخلطاب التوجي 
 اجتاه لتكوين املطلوب التفكري وهي أبعاد ستة حول يتمحور والذي األكفاء املعلمني
 املعرفة لتعميق الالزم والتفكري املعرفة، الكتساب الالزم والتفكري التعلم، حنو إجيايب

 على والقدرة نتجةامل العقل عادات مث املعرفة الستخدام الالزم والتفكري وصقلها،
 .االبتكار

 التفسري يف حبث  علمية اسس على تعتمد العلمية النظريات ان نالحظ حيث
 ياتآلبا مدعومة وبراهني أدلة على تعتمد االسالم يف بينما، سرتاتيجياتألل املنطقي
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 يف ورد كما التعليم يف باالسرتاتيجيات االسالم اهتمام مدى على تفسر اليت نيةآالقر 
 االثنني مابني يايت االختالف مبدأ وان، النبوية االحاديث وكذلك الذكر سالفة االيات

 على املعتمدة الثانية يف بينما لالفراد الفكرية واالراء الدراسات حسب متغري االويل يف
 واالحاديث نيةآالقر  صوصنال وفق ثابت  اسرتاتيجيات فهى النبوية والسنة الكرمي نآالقر 

 بان مايربهن وهو والسنة نآالقر  على مبين منطقي االبتفسري تتغري ومل الصحيحة
 العلم اهل وتفسري واالحاديث نيةآالقر  االيات من قوهتا تستمد االسالم يف سرتاتيجاتألا

 السياق نفس يف اسرتتيجيات كالمها التشاب  حيث من أما .العصر متطلبات وفق لذلك
 على املبنية العلمية رتاتيجياتسألفا خمتلفة مصادر من مستمد وكالمها، واملسمى
 من مستمدة سالميةإلا اما، املفكرين واراء وخطط دراسات على تعتمد الغربية النظريات

 اهل وتفسري ومعاني  نآالقر  على يعتمدون الذين املسلمون العلماء واراء والسنة نآالقر 
  .هلا العلم
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 الفصل السادس
 الخ   اتم   ة -أ

 حاجة هناك ةالرتبوي الساحة وعلى، امليادين مجيع يف جدا مهمة للقيادة ةاحلاج ان
 كثرة يف التخبط خالل من العامل يغرق اليوم احلال هو كما للغاية جيدين لقادة

 تنتهي ان ميكن حكيمة قيادة طريق عن تصحيحها يتم مل إذا واليت وتنوعها املؤسسات
 القيادة ومنوذج. وثقافات واخالق قيم وفق عليها تقوم مبادئ وجود عدم نتيجة

 التميز من الباب تفتح أن ميكن اليت للقيادة بديال تقدم هبا املرتبطة واملبادئ اإلسالمية
 حممد النيب وأحاديث وممارسة احلكيم، العزيز قول القرآن من املبادئ واستقاها، واإلجناز

 .العظماء منياملسل القادة من وغريهم الراشدين اخللفاء وأفعال الشخصية ملسو هيلع هللا ىلص
 ةلمعاصراية لتربوا ثلبحووا تسارالدا نتائج اضستعريتناول هذا الفصل ا

 زبرأ على فلتعروا يلتربوا داريإلا لفكرا في اجلديد على عإلطالا كذلك،و
جمموعة من  لىخلصت الدراسة إ فقدملية املميزة لعاا ربلتجاوا تسارالدوا جتاهاتالا
ة يف اإلسالم ودورها يف بناء الرتبويقيادة ال لتحديد لمقترحةوالتوصيات ا لنتائجا

 لتاليا لنحوا على لكإسرتاتيجيات التعليم، وذ
 

   الدراسة نتائج -ب
تبني من خالل الدراسة اتفاق الفكرين الغريب واإلسالمي ان مفهوم القيادة يتضمن  -1

وجود شخص يتويل شؤون اجملموعة من األفراد، ووجود التابعني، وضرورة توفر مسة 
أن كل ما لى وصل إلتلقدرة يف التأثري والسعي لتحقيق هدف أو إصالح معني و اا

جاء ب  الفكر الغريب من حيث القيادة ومساهتا ما هي إال إعادة بلورة لألفكار اليت 
جاء هبا الفكر اإلسالمي قبل اآلف السنيني من خالل كالم اهلل سبحان  وتعايل يف 

مي حممد علي  أفضل الصالة وأمت التسليم، علما القرآن الكرمي وأحاديث رسول  الكر 
أن للفكر الوضعي فضل كبري علي اجملتمعات املعاصرة من مؤسسات تعليمية 
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وعلماء وباحثني وقادة إداريني ومنظمات أعمال نظرًا ملا حقق  من معارف 
ونظريات وقواعد استقاها سواء من الفكر اإلسالمي أو غريه من العلوم،كما أن  متيز 

الفكر اإلسالمي حيث استطاع أن يفرز علم مستقل أضيف إيل صرح العلوم  عن
األخري والرتكيز علي طرح املواضيع ذات العالقها بة وتناوهلا بشكل مباشر 
واعطاءها طابع التخصصية ، باإلضافة إيل إمكانية االستفادة من  من قبل خمتلف 

 الشعوب علي اختالف اللغة والثقافة والدين .  
ستفادة من منهج اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهما يف أختيار القيادات اإل -٨

ة الرتبويوتطبياقتها يف أسرتاتيجيات التعليم ، وضرورة تقومي معايري أختيار القيادات 
وتطويرها مبا يتناسب مع متطلبات التعليم يف الوقت احلاضر، ومن الواجب أن يتوىل 

رة جيدة ألهنا تعد من القوى البشرية ألي ة بصو الرتبويتصريف شؤون القيادات 
موقع من املواقع يف أي بلد، لذا جيب أن تكون قيادة الرتبية يف اجملتمعات اإلسالمية 
قيادة إسالمية واعية رشيدة؛ مبعين أن تكون قدوة حسنة يف الرتبية واألخالق 

تمع املختلفة، اإلسالمية الرفيعة لتخريج املسلمني واملسلمات والعاملني يف مواقع اجمل
وهذه القيادة اإلسالمية جيب أن تتمتع بكل ماجيعلها صاحلة لتويل هذا املنصب 

 اهلام ومبا يتفق مع اإلسالم وال خيتلف مع .
تبني من خالل الدراسة إن القرآن الكرمي عرض اجلوانب النمطية للقيادة منذ أن  -3

يادية يف منط الشوري والنمط خلق اهلل البشرية وأرسل رسل  لألمم، وحدد األمناط الق
املستبد أو املستقل بالرأي والنمط املتسيب أو احلر وبذلك يكون القرآن قد مشل 

ة قبل أن يولد الفكر الوضعي مصداقًا لقول  الرتبوياجلوانب النمطية يف القيادة 
ي انًا ِلُكلي :﴿مَّا فـ رَّْطن ا يف اْلِكت اِب ِمن ش ْيء ﴾ وقول  ﴿و نـ زَّْلن ا ع ل ْيك  اتعاىل ْلِكت اب  تِبـْ

. على عكس الفكر الغريب املعاصر جاء تابعًا ملا اشتمل ٢٨النحل سورة ش ْيء ﴾ 
علي  القرآن الكرمي وأن أمناط  :) الدميقراطية ، والديكتاتورية، والرتسلية جاءت 

سيبني موافقة ألمناط القيادة القرآنية اليت كانت تالوم ممارسات املشركني والطغاة واملت
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،ذلك ألن أمناط القيادة يف الفكر الغريب خالية من املرجع العقدي اإلسالمي 
الصحيح وهي هتتم باالنتاج بالدرجة األويل بغض النظر عن االهتمام باملصاحل 

 العامة للمرؤوسني ورعايتها . 
األسرتاتيجيات التعليمية الً في مشوً وتنوعاإلى أن هنالك تبني من خالل الدراسة  -4

،  رةـالعطصحاب  من خالل سريت  ألتربيت  في  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي استخدمها التي لرتبوية او
تنمية خيال دور في من للقصة مافي القصة وبية والترلتعليم بالقدوة، اكأسرتاتيجية 

لتعليم اسرتاتيجية وأشحن ذاكرت ، وتقوية حفظ  وجدان  وهتذيب والطالب 
هد عن طريق نقل خربة الراشدين ائد يف توفري اجلفومن ة ـللموعظما لموعظة وبا

ة ل  وكيف أن  يسهم الرتبويسرتاتيجية التعليم باحلوار والقيمة وأإيل غري الراشدين ، 
يف توضيح األمور و إزالة الغموض ويغرس يف نفس املتعلم قيمة احرتام وجهة نظر 

الفرصة  اآلخرين، وأسرتاتيجية التعليم باألحداث وما ل  من فوائد تربوية قيمة كتوفري
للعمليات العقلية كالوصف والتحليل واحلكم علي األمور واألحداث بأستخدام 
معايري قائمة علي التعقل والتدبر، وأسرتاتيجية التعليم بضرب األمثال ودور هذا 
األسرتاتيجية يف تقريب ومتثيل األشياء غري املادية وغري املنظورة حبيث تصبح يف 

رها، وأسرتاتيجية اجلمع بني الرتغيب والرتهيب حيث متناول اإلنسان ليفهمها ويتدب
أن النفس البشرية فيها إقبال وإدبار وفيها نشاط وفتور ومن مث تعامل هذا املنهج 

  .اإلسالمي مع هذه النفس بكل هذه االعتبارات الرتبوي

 النظرية 
يف ة يالرتبو يتميز مفهوم القيادة من خالل النتائج اليت حتصلنا عليها من الدارسة، 

أمرتكم بأمر فأتوا من  ما استطعتم" راوه  "إذا ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم بالوسطية واالعتدال لقول  
 عةااجلم البخاري. وإن تكامل عناصر القيادة قيد أصبح أمرًا الزمًا للحفا  علي وجود

ومتاسكها واستمرارها من خالل اشباع احلاجات اجلماعية والفردية، ويدعو اإلسالم إيل 
(  راوه البخاري)"إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا احدهم:" ملسو هيلع هللا ىلص، فقال وجوب القيادة 
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،الن يف ذلك السالمة للجماعة من اخلوف واهلالك، فإذا امروا احدهم قل االختالف 
 واجتمعت الكلمة .

" وإذا املسلم : العدل لقول  تعاىل الرتبويومن الشروط اليت يستند إليها القائد 
: " وشاورهم و الشوري لقول  تعاىل( 5٢النساء بالعدل" ) حكمتم بني الناس أن حتكموا

:" لقد كان لكم يف رسول اهلل  ( والقدوة احلسنة لقول  تعايل15٨آل عمران )  "يف األمر
املسلم : صدق وثبات العقيدة ،  الرتبوي أسوة حسنة" )األحزاب( . ومن مسات القائد

فرد القائد بقرارات  ، والقوة واألمانة لقول  والرقابة الذاتية، والتشاور مع اآلخرين حيت الين
(، والفطنة وبعد النظر، ٨٠القصص :" إن خري من استأجرت القوي األمني ")تعاىل

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب  :الشجاعة، واحلزم والعفو عند املقدرة لقول  تعاىل
 ( .153البقرة والصالة إن اهلل مع الصابرين " ) 

يف اإلسالم بني مسات أو صفات القائد املسلم من ة الرتبويية القيادة وترتبط نظر 
مفهوم  خالل نظرة اإلسالم لشروط ومتطلبات ومكونات العملية القيادية من ناحية

وح مرتبط ببقاء اإلنسان تالنظم من ناحية أخري، والنموذج اإلسالمي هو نظام مف
  األرض ومن عليها . ويصلح للتطبيق يف كل زمان ومكان، إيل أن يرث اهلل

 بعضها تكمل اليت األساسية األجزاء من جمموعةمن  -نظام أي -النظام ويتكون
 وهي كالتايل :  دقيق إطار يف وتعمل البعض،

 اهلدف األمسي  -1
 من القيادة منظومة وهدف. اهلدف حتديد هو عمل ألي األساس أن الشك

 أرض ، يف اهلل وعبادة تعاليم ، ونشر اهلل، ةمرضا ابتغاء هو املسلمالرتبوي القائد نظر وجهة
 (.5٠الذاريات " وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون") :الكرمي كتاب  يف تعاىل قال فقد
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 املدخالت  -٨
 أن وميكن األهداف، حتقيق يف واجلماعة القائد إليها حيتاج وهي األدوات اليت

 مادية ألسباب احلركة على القدرة من حيد قد ما املدخالت تلك إطار يف يدخل
 وقدره، اهلل بقضاء ترضى معنوية وروحية و عقيدية ثابتة، والنفس املطمئنة اليت أو

 ومن .اجتهدت وإن حىت الذايت بالنقد وتتمتع نفسها تلوم والنفس اللوامة، اليت
 التعامل جيب قيودا متثل قد اليت احملددات من جمموعة هناك جند أخرى ناحية
 النفس ظهور أو املطلوبة، الطاقات بعض توفر عدم احتمال: ومنها معها،
 .اجلماعة أعضاء أحد عند بالسوء األمارة

 العمليات  -3
من خالل املشاورة واألسوة احلسنة ومعرفة حاجات  الرتبويوتتمثل بدور القائد 

أما دور اجلماعة فهو إرضاء القائد واتباع توجيهات  واملشاركة يف سبيل  ،اجلماعة
 .وعلى جل اهلل مرضاة ابتغاء وهو أال -يق اهلدف األمسيحتق

 صاحبها تلزم اليت الثابتة العقيدة خالل من إال يتحقق لن كل  هذا أن والشك
 .والعلن السر يف حدوده ومراعاة اهلل بطاعة

 املخرجات  -4
وهي االشباع الروحي للفرد ، واالشباع املادي للحاجات واالنتماء والوالء للهدف 

وثبات العقيدة يف القلوب، وزيادة التكاثف وانتشار روح التعاون والرب  ،اسياألس
واحملبة بني اجلماعة و  الرمحة دور ، تعاظموالتقوي واإليثار بني اجلماعة الواحدة

 زيادة األمن . 
 التغذية الراجعة  -5

 التقييم عملية خالل من تظهر اليت فعل  وردود العمل، على املرتتبة هي اآلثار
 الذايت النقد مبدأ يسود كما ،(النصيحة الدين)والتقومي مثل التناصح بني الناس 

 بأخطائ  ليعرتف آلخر وقت من اإلنسان تراجع اليت( اللوامة النفس) دور ويتعاظم
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 اهلل راية رفعة اجل من لألداء أفضل مستوى حتقيق على جاهدا ويعمل فيها، وقع إن
  .الدين كلمة وإعالء القدير العلي

 البيئة اخلارجية  -٠
مع  مجاعت ، مع القائد فيها يتعامل اليت اخلاصة والظروف احمليطة، البيئة وهي

 حبيث واالجتماعية، والدينية والسياسية االقتصادية األخذ يف االعتبار العوامل
 تطاع، أن أردت إذا . )حتقيق  ميكن ما حدود يف للجماعة وتوجيهات  قرارات  تكون
   (. اعيستط مبا فأمر

اإلسالمية اليت تنبع من العقيدة الراسخة قادرة علي حتقيق  ةالرتبوي إن القيادة
املسلم يتوقع من أتباع  السمع والطاعة ملا يتمتع ب  من الرتبوي أهدافها، ألن القائد

مسات وصفات جتعلهم يثقون ب ، فيكون القدوة احلسنة هلم، وقد ضرب املسلمون 
لفتوحات اإلسالمية ، كما كانت الرعية املسلمة خري رعية أروع األمثلة يف تاريخ ا

 تراقب نفسها وتقوم احنرافاهتا . 
 من الكثري سبق قد اإلسالمي الفكر أن إىل الوصول ميكنناومن خالل الدراسة 

 الفكر هذا وأن األخريين، القرنني خالل وردت اليت املستحدثة والنظريات املدارس
 :التالية األساسية باخلصائص متيز قد اإلسالمي

 :رائد فكر أن  -1
 اهلل رضوان الصحابة وسرية واألحاديث، الكرمي القرآن يف ورد ما بذلك ونقصد
 سبق فكر هو جلماعت ، القائد معاملة وأسلوب ةالرتبوي القيادة أمناط حول عليهم

 طوال وصلح الزمان، من قرنا عشر أربعة من أكثر قبل ظهر حيث تاله، ما كل
 اختالف من بالرغم املسلمني بلدان من خمتلفة مواقع يف للتطبيق ةالفرت  هذه

 .والثقافية البيئية ظروفهم
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 :وغزير متكامل فكر أن  -٨
 إال شيئا فيها يرتك مل لدرجة الغزارة من جيده اإلسالمي الرتاث يف املتأمل إن

 .  أحصاها إال كبري أو صغرية الكرمي القرآن لنا يرتك فلم عن ، وحتدث
 :متجدد فكر أن  -3

 اليت السماوية والتعاليم اإلسالم فحدود. ومكان زمان لكل يصلح أن  ب  ونقصد
 وقرت طاملا حلت أينما التطبيق ممكنة ولكنها بعين  جمتمع على حكرا ليست وردت

 .العمل وصدقها القلوب يف
 :عقالين وقائي فكر أن  -4

 اختاذ قبل والرتوي التفكري على والعمل العقل، وأعمال التبصر إىل يدعو أن  مبعىن
 .العالج من خري فالوقاية. القرار

 زال ما اآلن وحىت ظهوره منذ اإلسالم أن املقال هذا هناية يف نؤكد أن نود وأخريا
 سواء السمحاء تعاليم  تنفيذ على والعاملني ب ، للمتمسكني والربكة للخري مصدرا
 .مجاعة يف أعضاء أو قادة كانوا
 نظرية ) عليها يطلق نظرية استنتاج إيل الباحث، توصل الدراسة ئجنتا خالل من

 مرتبط مفتوح نظام هو اإلسالمي النموذجبأعتبار إن  ( ة يف اإلسالمالرتبويالقيادة 
 ومن األرض اهلل يرث أن إيل ومكان، زمان كل يف للتطبيق ويصلح اإلنسان ببقاء
 .  عليها

  التوصيات - ت
ليكون منهجًا تتبع  األمة اإلسالمية يف كافة  ملسو هيلع هللا ىلصنة رسول  التزام كتاب اهلل وس -1

 . جوانب احلياة
ن قيادة لوين يتولذا وأختيار األفراد يةلتربواالتعليمية و  تلمؤسساء اببناأن العناية  -٨

فر القائمة على تومية اإلسالدئ المبااسس من أعلى ت لمؤسساوإدارة هذه ا
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خري أداء وحتقيق على ات لمؤسسا هذهبرسالة ل للنهوض لعدة والقوواألمانة ا
لعمل مخافة هلل تعالى  قبل كل أداء افي ى لتقويلة والفضانشر اخلري وعلى ون لتعاا

ير جهود تقد. ورينآلخالعامة نحو المصلحة ابث هية ولرفاحتقيق اثم ء شي
دية لماافز الحواضافة إمع ول ال بأهتم أومعاشال منحهم من خالاد ألفرا

قيات تروتب رواسلم  سيستأولعمل ج واإلنتامن ا يدلمزل اعلى بذجيعهم لتش
املعيشي لوضع سني اجل تحامن دية لماوات العالوا ملميزاتامن يد لعدي اتحو

بالتالي ولنفسي العامل افع رلى يؤدي إمما اهلم حوار أستقرملني واالجتماعي للعاوا
 .  داءألافي ج إلنتاوا عليةلفازيادة ا

ية التقومي كعنصر أساسي يف املؤسسات التعليمية داء املؤسسي. نظرًا ألمهألمي اتقو -3
ة فمن الضروري أنتشار مراكز متخصصة تتويل هذا األمر وتزويدها الرتبويو 

املستويات وأن يكون هلا األستقالل الذايت الذي يعطيها  باملختصني علي أعلي
ة والكشف الرتبويالصالحيات لتقييم مدي جودة خمرجات املؤسسات التعليمية و 

 جلوانب السلبية يف املؤسسات وأقرتاح سبل العالج . عن ا
  
ني واألهتمام بتنمية مهاراهتم من خالل دورات الرتبويالرتكيز علي تنمية القادة  -4

، حيت يتم مساعدهتم يف الندوات وورش العمل واملؤمترات تنظيم أكثرتدريبية و 
افعها وآثارها ونواجتها، ة اإلسالمية ودو الرتبويتكوين رؤية واضحة عن ماهية القيادة 

فيسعون فيما بعد إيل ترمجتها وبلورهتا يف برامج تنفيذية عملية قابلة للتطبيق يف 
 املؤسسات التعليمية) املدارس ( بصورة تعاونية . 

ة علي اجلوانب األنسانية واألخذ مببدأ الرتبويضرورة تركيز املؤسسات التعليمية و  -5
هذا  .صالحيات الواسعة للمؤسسات التعليمية وتفويض السلطات ومنح ال ىالشور 

نَ ُهمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُهمْ :) املبدأ الذي آقره اإلسالم لقول  سبحان  وتعاىل ( الشوري بَ ي ْ
3٢. 
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واألسرتاتيجيات  واملبادئ باألسس غنية فهي النبوية بالسرية نيالرتبوي اهتمام ضرورة -٠
املشكالت  لبعض احللول من العديد دإلجيا تفعيلها على العمل ميكن واليت ةالرتبوي

 .املسلم املريب تواج  اليت ةالرتبويو  التعليمية
 القرآن يف بأسرتاتيجيات التعليمية يهتموا أن واملسئولني املناهج واضعي نوصي كما  -٩

 الرتبية منهاج وخاصة املناهج وضع عند اعتبارهم يف ويضعوها النبوية، الكرمي والسنة
 املقررات تدريس عند األسرتاتيجيات هذه من االستفادة يفيةك للمعلمني ويوضحوا
 . الدراسية

  المقترحات -ج
ة من الرتبوياألستمرار يف إجراء الدراسات واإلحباث وحلقات العمل حول القيادة  -1

 املنظور اإلسالمي وأثره علي النتاجات الفكرية يف املواضيع اإلدارية األخري. 
 ة اإلسالمية يف املؤسسات التعليمية. الرتبويلقيادة برامج مقرتحة ألعداد ا  -٨
ة وتطبيق مبادئ ومسات الرتبوياملشكالت اليت تواج  إدارة املؤسسات التعليمية و  -3

 ة اإلسالمية .  الرتبويالقيادة 
ة الرتبوية يف ضوء القيادة الرتبويتطوير اإلدارات املدرسية يف املؤسسات التعليمية و  -4

 اإلسالمية . 
ني الرتبويمن خالل هذه الدراسة يقرتح الباحث على الباحثني والدارسني عامة و  -5

يهتموا بالدراسات اليت تتصل بالقرآن الكرمي، والسنة النبوية يف اجملاالت  خاصة أن
 . التعليمية التعلمية أسرتاتيجياتوخاصة استنباط املزيد من  ة والتعليميةالرتبوي

 

دراسة المتواضعة ، فإن أحسنت فمن اهلل وإن أسات توصلت إليه في هذه ال هذا ما
 فأستغفر اهلل ، وآخر دعوانا أي الحمداهلل ربي العالمين
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 المصادر والمراجع
 . القرآن الكرمي

 االحاديث النبوية

  التفسيركتب   -أوال:

  م ٨٦٦3 ، بريوت ،العلمية الكتب دار ، الثالث اجلزء ، 1 ط ،العرب لسان:   منظور ابن
 م1٨٩٢. بريوت اإلسالمي، املكتب ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند  ، أمحد نبل،ح ابن

    ه 13٢٩(  ت ب،)  السودانية الدار ، اإلسالم يف اإلدارة ، ابراهيم امحد ، أبوسن
    م1٨٢5 -ه 14٦5( الرابعة الطبعة كرمي ، حممد والدين : للماوردي : شرح وتعليق : الدنيا أدب

 ، القاهرة - السعادة دار( األزهر شيخ) طنطاوي سيد حممد للدكتور: ـ الكرمي رآنللق الوسيط التفسري
 ( .               م 1٨٩3 ، ه 13٨3) ،

 ه( 1354: املتوىف) رضا علي بن رشيد حممد للشيخ: املنار بتفسري املشهور ، احلكيم القرآن تفسري
  الثانية الطبعة - الفكر دار ،

 حتقيق ،(3٨٨: ت ،3٨4:و: ) زمنني أيب بن عبداهلل بن حممد عبداهلل أليب: العزيز القرآن تفسري
 والنشر ، للطباعة احلديثة الفاروق ، الكنز مصطفي بن وحممد ، عكاشة حسن عبداهلل أيب
 (    م ٨٦٦٨ – ه 14٨3: ) األويل الطبعة ،

 ،(ه٩٩4-٩٦٦)الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب: العظيـم القرآن تفسري
-ه14٨٦) الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار سالمة، حممد بن سامي: حتقيق

   م1٨٨٨

 دار ، الشافعي الرازي يندـال رـفخ رـالمفس مةللعال ،الكبير بالتفسري المسمى ،الغيب مفاتيح تفسري
 م ٨٦٦٦ - ه 14٨1 لبنان - بريوت األويل الطبعة ، العريب الثرات إحياء

 مؤسسة ، اللوحيق معال بن عبد حتقيق ، للسعدي:  املنان ـ كالم تفسري يف الرمحن ـ الكرمي تفسري
 .  م ٨٦٦٦ ه 14٨٦، األويل الطبعة ، الرسالة

 :  األندلسي حيان بأيب الشهري يوسف بن حملمد: احمليط البحر تفسري
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 .  م٨٦٦٦ ، بريوت - دمشق ، القلم دار مسلم، مصطفى املوضوعي، التفسري يف مباحث

 الشرعية الطبعة ،)بريوت - القاهرة: ) الشروق دار قطب، سيد لألستاذ: ـ الكرمي القرآن ظالل يف
 (ـ1٨٨٨ – ق141٨) عشرة السابعة

 ، األويل الطبعة ، الرسالة مؤسسة ،( ه٢5٨)ت ،العسقالني حجر ابن للحافظ ،الباري فتح
 م٨٦٦1 -ه 14٨٦

 .الفكر دار النووي؛ شرف بن دينال حمي زكريا أبو املهذب، شرح اجملموع
 .هـ141٨ ،1ط احلديث، دار الغزايل، حامد أبو الدين، علوم إحياء

 .هـ141٠ ٨ط رمادي، دار الكتاين؛ مجاعة ابن واملتعلم، العامل أدب يف واملتكلم السامع تذكرة

 .هـ14٦٩ بريوت، اجليل، دار احلنبلي، رجب ابن واحلكم، العلوم جامع
 .العلمية الكتب دار البغدادي، اخلطيب وفضل ، العلم بيان جامع

 املعارف، مكتبة الطحان، حممود حتقيق البغدادي، اخلطيب السامع، وآداب الراوي ألخالق اجلامع
 .هـ14٦3

 ،حقق ( ه31٦-٨٨4) الطربي جرير بن حممد جعفر أليب: القرآن آي تأويل عن البيان جامع
 الطبعة ، شاكر حممد أمحد: أحاديث  وخرج ع ،راج ، شاكر حممد حممود: حواشي  علي وعلق
 .    القاهرة - تيمية ابن مكتبة ، الثانية

 عامل دار ،البخاري مسري هشام:  حتقيق( ه ٠٩1:ت) للقرطيب الكرمي القرآن ألحكام اجلامع
 (.ـ٨٦٦3-ه14٨3) الطبعة السعودية، العربية اململكة ،الرياض ،الكتب

 ابن دار ،( ه٨٠1) ت النيسابوري حسني بن احلجاج بن مسلم احلافظ لإلمام ، مسلم صحيح
 (.م٨٦٦٨ -ه 14٨3) لبنان - بريوت ، األويل الطبعة ، حزم

 الطبعة ، لبنان بريوت)  حزم ابن دار ،( ـه٨٩5) ت ،داوود أيب: للحافظ ،داوود أبو سنن
 .  م1٨٨٢  -ه141٨ األويل 

 العريب الرتاث إحياء دار ،( ه٨5٠) ت ، بخاريال إمساعيل بن حممد: للحافظ ، البخاري صحيح
 . م٨٦٦٨- ه14٨4 ، األويل الطبعة ،
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 م1٨34القاهرة ،  الصاوي، مطبعة املالكي، العريب بن اإلمام بشرح الرتمذي، سنن:  الرتمذي

 ، دار أحياء الثراث العريب ، بريوت )ب . ت(الشوكاين ، فتح القدير
 م 1٨٢٠ه / 14٦٠لقلم ، بريوت ، ، دار االصابوين ، صفوة التفاسري

 

 المراجع العربية
 دار( ه٩٨٢) ت، تيمية ابن سالماإل لشيخ:  والرعية الراعي إصالح في الشرعية لسياسةا

  . م1٨٢٠ - ه14٦٠ ، الكويت األرقم 

 منصور، مطبعة احلديثة، وتطبيقاهتا ونظرياهتا أصوهلا ةالرتبوي اإلدارة:  هنضة واألغا، رياض االغا،
 م 1٨٨٠،  فلسطني غزة،

 عام طبعة ، بريوت ، الرسالة مؤسسة ، االسالمية للحركة االخالقية االسس ، املودودي االعلي أبو
  م1٨٢٦ ،

 ،الرياض ،1، ط ،احلديثة ةالرتبوي القيادة اجتاهات ضوء يف املدرسية القيادة ،عائل بن قاسم احلريب،
 ه14٨5،  والتوزيع للنشر الرشد مكتبة

، عمان  احلامد، دار املعاصر، اإلداري الفكر ضوء يف املدرسية اإلدارة: عطاهلل، عبدالعزيز ،املعايطة
 م٨٦٦٩

 والتوزيع، للنشر املناهج دار حديثة، اجتاهات نظريات، مبادئ، ة،الرتبوي اإلدارة:  هناء القيسي،
 م ٨٦1٦،  األردن عمان

، الرياض والنشر، للطباعة العلوم دار التعليم،اقتصاديات يف معاصرة اجتاهات.  سعيد غامن العبيدي،
 ه14٦٨

، الدوحة الثقافة، دار العربية، فيالبالد التعليم اقتصاديات يف جديدة اجتاهات.  الغين عبد النوري،
 ه 14٦٨

 يف السنوي الكتاب والقياس، التعليميةاملفهوم للمؤسسات الداخلية الكفاية : أمحد حممد العدوى،
 م1٨٨٦،  بالقاهرة العريب دارالفكر ،( 1٠)  جملد لنفس،ا وعلم الرتبية
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 األردنية، عمـان،اجلامعـة العرب، عند القيادة ملفهوم نظرية اخلليفي، النبوي النمط بشري، اخلضرا،
   م1٨٢٨

 م 1٨٢٩. قطر قطر، جامعة الرتبية، كلية حولية املعاصر، الفكر يف ةالرتبوي القيادة:  سعد اهلاشل،

 م1٨٢3/  ه 14٦٨ ،الرياض ،العلم دار ،املهام ،األسس ،املفاهيم اإلدارة ،عبداهلل راهيماب ،املنيف
 للنشر الشروق دار عمان،. اإلحصائي والتحليل العلمي البحث أساليب. احلميد عبد البلداوي،

 م٨٦٦٩ ، والتوزيع
 .هـ141٠ ،٨ط اض،الري الوطن، دار التوجي ، ومهارات املدرسالدرويش  اهلل عبد بن حممد

 .هـ14٦5 ،1ط الكتب، عامل دار التدريس، وطُرق واملناهج العلم،مرسي  العليم عبد حممد

 الكتب عامل دار الرياض،. االجتماعية العلوم يف البحث مناهج.  الرمحن عبد إبراهيم رجب،
 م  ٨٦٦3 ، والتوزيع والنشر للطباعة

 للعلوم العربية املنظمة(  ومفوماهتا أصوهلا)  االسالم يف اإلدارية القيادة ، العزم أبو حممود فتوح
 .  م 1٨٩٩ ، عمان ، االردن ، االدارية

   م٨٦٦٨ حبث، ملخص القيادية، النظرية ومسلمات الرمحن آيات هداد، علي رهيف،
   م ٨٦٦5،  ، عمان : مكتبة اجملتمع العريب للنشر1، ط، اإلدارة التعليمية، وليد أمحدأسعد 

  . ، دارالفكر، عمانالرتبويك، تيسري وآخرون : أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلشراف الدوي 

   م ٨٦٦٩، ة يف أختاد القرارات اإلدارية عمان. دار املناهجالرتبويمهارات القيادة  احلريري ، رافدة .
 هـ 13٩4 سن  بريوت العلمية الكتب دار ، للماوردي ، السلطانية األحكام 

 . م 1٨٢1 غريب، مكتبة القاهرة، االنتاجية، والكفاءة األفراد إدارة علي ،السلمي
  يت،الكو يت،الكو حكومة مطبعة ،٢ج ،العروس تاج ،حممد بيدي،لزا

 م1٨٨1/ ه 141٨ ، االسالم يف واحلكم اإلدارة ،ابراهيم ،عبدالرمحن ،الصيخان
 .م ٨٦٦1، ، الرياضجريرالكسندر هيام ، " حتفيز املوظفني ومكافأهتم " ، مكتبة 
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 ناشرون الفكر دار:  عمان.  ومفاهيمها التعليمية اإلدارة أساسيات. احلميد عبد طارق ،البدري
   م ٨٦٦5،  وموزعون

 مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة يف نيالرتبوي للمشرفني فعاليتها ومدي القيادية األمناط. حممد ناجي، آل
  ٨٦٨- 1٩٩ ،( ٨٦) 1٦ م٨٦٦1). قطر جامعة ةبويالرت  البحوث مركز جملة. عسري

 م . 1٨٨1. الرابعة الطبعة. بريوت.  العامة التدريس طرق يف مبادئ: حسني حممد. ياسني آل

 م 1٨٩٩،  . املصباح املنري، داراملعارف، القاهرةمي، أمحد بن حممد بن علي الفيو 
 . م 1٨٢1. الكتب عامل. رةالقاه. والتطبيق النظرية بني املناهج: حسني امحد اللقاين

. الكفاءة الداخلية لنظام التعليم باألزهر.رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية بد امللك أمحد، حسن ع
 م 1٨٢٨ .الرتبية، جامعة األزهر. مصر
 م 1٨٢1ه /14٨٦، بريوت ،، دار العلم، مقدمة ابن خلدونابن خلدون ، عبدالرمحن بن حممد

   م ٨٦٦5  ، للنشر العريب اجملتمع مكتبة:  عمان ،1ط ،التعليمية اإلدارة ،أمحد وليد ،أسعد 
 ، االسكندرية ،والنشر للطباعة ، اجلامعة شباب مؤسسة ،العامة اإلدارة ،شيحا عبدالعزيز ابراهيم

 ه13٢٦
  م1٨٨٢، للنشر احلديثة املعارف مكتبة:  اإلسكندرية.  التعليمية اإلدارة حتديث : امحد ، أمحد

          ، ، دار الشروقةالرتبوي، املرشد يف كتابة البحوث ، حلمي حممد فودةعبدالرمحن صاحل عبدااهلل
 . هـ14٦٢جـدة ، 

  ، م 1٨٩٦ ،  ط ،ووسائلها اإلسالمية احلضارة أسس ،امليداين حبنك  حسن الرمحن عبد

  م 1٨٨٨صر عديل سليمان الوظيفة االجتماعية للمدرسة دار الفكر العريب م
   بريوت ،العصرية املكتبة ،علي االمام عبقرية ،العقاد حممود عباس 

   ، صيدا ،بريوت ، العصرية املكتبة ،الصديق عبقرية ،العقاد حممود عباس
 مصر القاهرة.  املصرية اللبنانية . علم اقتصاديات التعليم احلديث. الدارعابدين، حممود عباس 

 ه 141٨
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 الثقافة دار:  عمان.  وتطبيقاهتا أصوهلا: الرتبوي واإلشراف التعليمية اإلدارة. عزت دتجو  ،عطيوي
 م ٨٦٦4، والتوزيع للنشر

 دار:  بريوت 1 ط ،املعاصر والتنظيمي التخطيطي البعد ،املدرسية اإلدارة. األغربي الصمد عبد
 م٨٦٦٦ ، العربية النهضة

 ملعرفةا دار:  سكندريةاإل ومبادئ ، أصول  – جتماعياال النفس علم دويدار حممد الفتاح عبد
  م1٨٨٨ ، اجلامعية

 م 1٨٢3،  ، بريوت4. الرتبية يف البالد العربية. دار العلم للماليني، ط لدائم، عبداهلل عبد ا
 م ٨٦٦٨، 3. الدمام :مكتبة املتنيب.طالرتبوياإلدارة والتخطيط  ،حممد.لق ،عبداخلالق وعليعبداخلا

  م٨٦٦1،  ة يف اإلسالم، دار البيارق، عمانالرتبوي: القيادة و اإلدارة زهاء الدين عبيدات، 
  م٨٦٦1عبد ال الزاهي الراشدان يف اقتصاديات التعليم الطبعة االوىل عمان 

العامل البشري واإلنتاجية يف املؤسسات العامة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، : عبد الباري، درة 
 م .  1٨٢٨،  عمان

 القاهرة،:اإلسالمي للفكر العاملي املعهد. اإلسالم يف  اإلدارية القيادة الفضل، أبو حممد الشايف عبد
 .م 1٨٨٠ – ه 141٩ العربية مصر مجهورية

 م.   1٨٢1 ، املوصل الكتب ، العراق دار ، والقيادة اجلماعات: قشطة احلليم عبد

 الكويت ،احلديث الكتاب دار ،العمل الجم يف للسلوك واالجتماعية النفسية األسس: عسكر علي
 م . ٨٦٦5 ،

 م1٨٩٨ القاهرة داراملعارف، األوىل، ،الطبعة"  اإلدارة يف السلوكية ،اجلوانب هاشم حممود زكي٦د
  م1٨٠1 ، احلديثة املطبوعات مؤسسة ، اإلسكندرية ،الصناعي النفس علم.  راجح عزت أمحد.  د

، بنغازي ، لكفاية اإلنتاجية يف الرتبية "، دار مكتبة األندلس،" عوامل اد .حممد مصطفى زيدان
 م1٨٩4ليبيا ، 

ليلى تكال،" أصول اإلدارة العامة "،مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة  ٦عبدالكرمي درويش،د٦د 
 .م1٨٩٠، 
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يب، محد أمني عبد اهلادي،"نظرية الكفاية يف الوظيفة العامة " الطبعة األوىل، دار الفكر العر ٦د
  م1٨٠٠القاهرة  
    العريب الفكر دار ،العامة االصول ،املقارن االسالمي اإلداري الفكر ،عبداهلادي أمني د. محدي
    ، م 1٨٩٠،

، القاهرة، الفرد واملنظمة "،مؤمتر القادة اإلداريني، اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة" خمتار محزة،٦د
 م1٨٠٩نوفمرب 

" ، دار الفكر للطباعة  الرتبويون ، " أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلشراف تيسري الدويك وآخر 
    م1٨٨٢والنشر والتوزيع ، عّمان ، األردن ، الطبعة الثانية ،  - 

 . م1٨٨٨كنعان، نواف القيادةاإلدارية، عمان، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، 
ور الثمانينيات،ترمجة حممد خريي حريب وآخرون، دار . أزمة العامل يف التعليم من منظكومز، فليب 

 م 1٨٢٠،  املريخ للنشر، الرياض
 م 1٨٨3،  . اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا. عامل الكتب، القاهرة، مصرمرسي، حممد منري 

 النهضة العربية، القاهرة، مصر . ختطيط التعليم واقتصاديات ، دارلنوري، حممدمرسي، منري وا
 م 1٨٩٩،

 العليا للدراسات الكمية الداخلية الكفاية واقع(. م 1٨٢٠)  حممد حسن حسان، منري مرسي،
:  حممد والنوري، للرتبية السنوي الكتاب ،(حتليلية دراسة) القرى أم جامعة الرتبية بكلية

 م 1٨٩٩. مصر القاهرة، العربية، النهضة دار واقتصاديات ، التعليم ختطيط

. حبوث يف التعليم يف اململكة العربية السعودية. دار الفكرالعريب. القاهرة.  سعيد،إمساعيل على
 م .  1٨٢5،  مصر

     م٨٦٦٦ ، بريوت- دمشق ، القلم دار مسلم، مصطفى املوضوعي، التفسري يف مباحث
 م 1٨٩1، ة ، األسكندريةالرتبويحممد أمحد الغنام . يف اإلدارة  

 م 1٨٩٠ ٠، ط مكتبة دار الثرات القاهرة ،االسالمية السياسية اتالنظري ،الريس الدين ضياء حممد
 . م 1٨٢٦ ، 1ط ، القاهرة االنصار دار ،االسالم يف واجلندية القيادة ،الوكيل السيد حممد
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  م 1٨٩٢/ه 13٨٢ ،3 .ط القاهرة ،االعتصام دار ،الصديق حياة من مشاهد ،اجملذوب حممد 

 ، 3 ط ، بريوت ،للماليني العلم دار ،ورسالت  حممد حياة ،( عكبكيالب منري ترمجة)  علي حممد
 .م 1٨٩٩

 االسالمية للشئون االعلي اجمللس ،( مقارنة دراسة)  اإلسالم صدر يف إدارة ،مخيس عبداملنعم حممد
 م  1٨٩4 ،التسعون الكتاب ،ع. م. ج ،باالسالم التصريف جلنة ،

 معهد العربية الدول جامعة)  القاهرة ،املعرفة دار ،اإلسالم يف احلكم نظام ،موسي يوسف حممد
 .       م1٨٠4، العليا العربية الدراسات

 ، الكويت ،العلمية البحوث دار ،الرسالة مؤسسة ،القرآن يف االخالق دستور ،دراز عبداهلل حممد
 م1٨٢٦ ، 3ط

 تونس ، للنشر التونسية الدار(  ٨ مرق حممد شخصية سلسلة)  االمني املريب حممد ، شليب حممود
  م 1٨٩٨ ، اجلزائر والتوزيع للنشر الوطنية والشركة

 ، العلمية البحوث دار ،(  تربوية مفاهيم سلسلة من)  ةالرتبوي االسالم معجزة ، السيد امحد حممود
   م1٨٩٢ ، 1 ط ، الكويت

 م1٨٢٦ ه 14٦٦ ، ويتالك ،العلمية البحوث دار ،الشوري كتاب ،سالمة حممد ،جربي

 عبد وليد ،هوان  ترمجة ،الناس إلدارة التنظيمي السلوك علم مدخل ،االشراف ،جراي ل. جريي
 م 1٨٢٢/ ه 14٦٢ ،الرياض ،العامة اإلدارة معهد اللطيفن

 اإلسالمية اإلدارة املطريي، حزام من مقتبس القيادية، للتنمية الذاتية األسباب الياسني، جاسم
   . واملمارسة املنهج

  . م، دار الشروق، جدة1٨٩٢حسني عبداهلل حمضر، " اجلديد يف اإلدارة املدرسية "،الطبعة الثانية، 

 والتنظيمي، اإلداريو  النفسي ااجلتماع علم يف دراسة القيادة رشوان، امحد احلميد عبد حسني
 م  ٨٦1٦  ، االسكندرية اجلامعة شباب مؤسسة

   م 1٨٩4 ، ٨ ط ،لبنان بريوت ،العريب الكتب دار( ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول ءخلفا ،خالد حممد خالد
      م 1٨٩٨ ، 4ط ، االول اجلزء ،لبنان بريوت ،العلمية الكتب دار ،الرسول ،حوي سعيد
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 م 1٨٢1. دراسات منهجية يف الكفاءات البشرية والكفاية التعليمية،سلطان، حممود السيد 

 اإلردن، والتوزيع، للنشر داراسامة ،1ط احلديثة، اإلدارية النظرياتو  التنظيمي السلوك جلده، سامر 
 م ٨٦٦٨

/ ه 14٦٨ ،عمان ،الشعب دار شركة ،احلديثة اإلدارية املفاهيم ،وآخرون ،الشيخ فؤاد ،سامل
   م 1٨٢٨

 ،السنة د الثالثجلديدة، العد. قياس الكفاءة الداخلية للنظام للتعليمي، جملةالرتبية امساك، أندري  
 م1٨٩4،  األوىل، مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبيةيف البالد العربية بريوت

 . م٨٦٦٨برايان أونيل، " اخترب مهاراتك القيادية " ،مكتبة جرير، الطبعة األوىل، 

    م  1٨٨٦،  األردن:  عمان ،الرتبية معهد ،االنروا.  اجلماعة وديناميات القيادة : أمحد ،بلقيس
 دار:  عمان. الرتبوي واإلشراف اإلدارة يف التنظيمي السلوك، مجيل ،ونشوان يعقوب ،نشوان

  م  ٨٦٦4، والتوزيع  للنشر الفرقان
ة وبعض السمات الشخصية الرتبوييوسف نربواي ، وعلي حممد حييي. العالقة بني القدرة والقيادة  

،  ٨ات العربية املتحدة، عدد ، جامعة اإلمار ، حولية كلية الرتبيةلدي مديري املدارس 
 .  م1٢٩٨السنة الثانية ،  

 ،،، القاهرة ، وهب  مكتبة ،االسالمي امتنا علي جنت وكيف املستورده احللول ،القرضاوي يوسف
   م 1٨٩٩ ، 3 ط

 .م(: مبادئ اإلدارة العامة، دار اخلرجيي، الرياض، السعودية1٨٨٠ياغي، حممد عبد الفتاح)

  ه-14٨٨ وتبير ، اصيد ، لعصريةا لمكتبةا ، ضار لمحمد بلخطاا بن عمر روقلفا كتاب
 م ٨٦٦٨

  الرسائل العلمية
بعنوان:"العالقات اإلنسانية يف السرية النبوية وتطبيقاهتا يف اإلدارة املدرسية"، رسالة  :الطويرقي، نوال 

 م ٨٦٦٨،  غزة -ماجستري اجلامعة اإلسالمية
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 ومدي  اإلسالمي اإلنسانية بني املعلمني وطلبتهم يف ضوء الفكر : "العالقات قنديل، أنيسة عطية 
 م  ٨٦٦1، ة غز  متثلها يف املدارس الثانوية احلكومية بغزة"، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية

 اإلدارة ة يف ضوء أسس ومبادئ الرتبوي: "دراسة مقارنة بني اإلدارة العامة واإلدارة احلماد، إبراهيم 
 م  1٨٨3،  "، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى مبكة املكرمةيف اإلسالم

ة بني املفهوم اإلسالمي والغريب"؛ رسالة ماجستري ، كلية الرتبية، جامعة الرتبوي"القيادة  :الثبيت ؛فهد 
 م 1٨٢4،  أم القرى مبكة املكرمة

ة"، رسالة ماجستري، كلية يالرتبو "املفهوم اإلسالمي للعالقات اإلنسانية يف اإلدارة  :اخلوتاين، سعيد
 م 1٨٢3،  الرتبية، جامعة أم القرى مبكة املكرمة

للمهارات القيادية من وجهة نظرهم الرتبويسعد. درجة ممارسة مديري مراكز اإلشراف  احلارثي،
 ،ة جامعة مؤتة ،سنة الرتبويلديهم ،رسالة ماجستري مقدمة لقسم اإلدارة  نيالرتبويواملشرفني 

    م٨٦٦٢
 مكة( منشورة غيـر ماجـستري رسـالة) واإلسالم، الغريب املفهوم بني ةالرتبوي القيادة سعد، فهد ييت،الثب

 . م1٨٢٨ الرتبية، كلية القرى، أم جامعة املكرمة،
م(: مدى توافق السمات القيادية مع املعايري اإلسالمية يف اختيار 1٨٢٨حممد، طاهر حامد احلاج )

   م 1٨٢٨، ية(، مكتبة جدة، جدة)دراسة ميدانالرتبويالقائد 

ة يف اإلسالم مضامينها و إمكانيات تطبيقها يف احلاضر"، رسالة الرتبوي"القيادة  :أبو صاحلة، عبري 
 م  1٨٢٨،  ماجستري،كلية  الرتبية، جامعة أم القرى مبكة املكرمة

لفلسطينية بني الواقع اآلغا ، رائد .املهارات القيادية لدى املسؤولني يف شركةاالتصاالت اخللوية ا
املعياري ،رسالة ماجستري مقدمة لقسم إدارة األعمال بكلية التجارة جامعة غزة  واملنظور  
  . م٨٦٦٢سنة ، 

أبوزعيرت، منري، درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة للمهارات القيادية وسبل 
ة جامعةكلية الرتبية جامعة غزة ،سنة  الرتبويتطويرها،رسالة ماجستري مقدمة لقسم اإلدارة  
 .م٨٦٦٨ 
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منظمات  لقيادي لدى القيادات النسائية يفالعوامل املؤثرة يف أمناط السلوك ا :أبو النور، مروة 
 ماجسترياجملتمع املدين )دراسة حالة على منظمات اجملتمع املدين يف حمافظة رفح(،رسالة 

 م ٨٦1٨،  اجلامعة  اإلسالمية، غزة، فلسطني

: األمناط القيادية وعالقتها مبستويات التمكني من وجهة نظر موظفي جملس الشورى، اجلميلي، مطر
 م ٨٦٦٢،  رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم اأملنية، الرياض، السعودية

حمافظات يف  يف املنظمات احلكومية الفلسطينية: النمط القيادي السائد لدى املدراء اخلطيب، مازن
 م   ٨٦٦4،  زة، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطنيغ

: األمناط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة مكة  الشريف، طالل
  م ٨٦٦4، املكرمة ، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، السعودية

دراسة  املتاحة عليا يف ضوء معوقاهتا واإلمكاناتات ال. مدى كفاءة الدراسالوكيل، صربي كامل 
معة طنطا. جا مقارنة بني مصر والكويت والسعودية.رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية،

 ه  14٦٨،  مصر

الكفاءة الداخلية إلدارة الدراساتالعليا باجلامعات الليبية، رسالة دكتوراه . البدري، عبد الرحيم حممد 
 .م 1٨٨٩ رة، كلية الرتبية، جامعةعني مشس. مصرغري منشو 

 ر املعلمنياملؤثرة فيالكفاءة الداخلية بدو  . دراسة حتليلية للعواملاخلويت، مسري عبد الوهاب
،  باحملافظة الغربية، رسالة ماجستريغري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طنطا، مصرواملعلمات 

 م 1٨٢٢

غري ماجســــــــــــــــــــــــــــــــتري  الداخلية لنظام التعليم جبامعة اإلمارات رسالة  الكفاءة. النعيمي، أمحد بن ناصر 
 م .1٨٢٢ .، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، مصرمنشورة

. الكفاءة الداخلية واخلارجية للدراسات العليا بكليات البنات بالرياض التابعة عزيز العواد، هيا عبد ال
شورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، للرئاسة العامة لتعليم البنات. رسالة ماجستري غري من

 ه 1415،  الرياض
س التعاون ات دول جمل. الكفاءة الداخلية لكليات الرتبية جبامعزكري، عبد الرمحن عبداهللال

 ه141٢ الرياض. اخلليجي،رسالة ماجستري غري منشوره، جامع  امللك سعود، 
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القرار  بية والتعليم مبحافظات غزة وعالقت  بصنعمنط القيادة السائد يف مديريات الرت  : مغاري، تيسري
 . زهر، غزة، فلسطنياألن وجهة نظر العاملني هبا، رسالة ماجستري، جامعة الرتبومي

    (م٨٦٦٨)

 ، اإلسالمية اإلدارة مفاهيم لبعض الثانوية املدارس مديري ممارسة ادراك مدي ،مبارك طالل ،احلريب
 ، والتخطيط ةالرتبوي اإلدارة قسم ،الرتبية كلية ،القري ام معةجا ،منشورة غري ماجستري رسالة

 . م1٨٨5م -ه1415
  141٠ (املدرسية اإلدارة يف تطبيقها ومدي الكرمي القرآن يف الواردة القيادة أمناط) ماجستري رسالة

 غري ماجستري رسالة بأسوان، كيما ملعهد واخلارجية الداخلية الكفاءة:  هتامي فتحي العال، عبد
   م1٨٨5. مصر القاهرة، جامعة الرتبية، كلية منشورة،

جبامعة األزهر. رسالة ماجستري غري  . الكفاءة الداخلية لنظام الدراسات العليامسري حسناين بركات، 
 م 1٨٢٠،  منشورة، كلية الرتبية، جامعةاألزهر. مصر

 غري  دكتوراه رسالةفي مصر. ام التعليم اجلامعي. واقع الكفاءة الداخلية لنظعطية، نوال حلمي 
 م 1٨٨4، عني مشس منشورة، كلية الرتبية، جامعة

 م1٨٨٩،  ، دار جمدالوي، عمانة يف اإلسالمالرتبوي: القيادة إبراهيم، مفيدة حممد 

 تاريخ اجلامعية،بدون الراتب وبناء القائد الناجح " ،دار خليل سيباين، " املدير الفّعال 

ه /  14٦٦، ، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة ن بريوتدعوة والداعية، مشكالت الحتي يكن 
 م 1٨٢٦،،

  ب،ت ، القاهرة ، الدعوة أصول ، عبدالكرمي ، زيدان
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 (والمجاالت المقاالت ، والمواقع اإللكترونية ) االنترنت
، معهد اإلدارة ، العدد احلادي عشر، جملد اإلداريةالرتبويمقومات اإلدارة  :حممد نقد عوض

   م 1٨٢٨، سلطنة عمان ، العامة 

 رةھالقا دار املعارف، ،مكتبة"  النامية الدول يف اإلدارة واسرتاتيجيات سياسات"  السلمي، علي٦د
   م،1٨٩٨،

 ، اخلامسة السنة ،(٨4٩) ص ،قطر جامعة ،بيةالرت  كلية حولية اهلاشل يوسف جاسم سعد.د
 هـ 14٦٩ ، اخلامس العدد

 الرياض،    م٨٦٦1 أغسطس هـ14٨٨ األول مجادي ٩4 العدد ، املعرفة جملة

ة  ملديري املدارس كم يدركها املعلمون ، الكتاب الرتبويحممد يوسف حسن . فعالية القيادة اإلدارية و 
، ، دار الفكر العريب، اجمللدان احلادي عشر والثاين عشرفسوعلم النالسنوي يف الرتبية 

 . م1٨٢٠القاهرة ، 
(  مقال)مصر واله ملا النخعي األشرت إىل طالب أيب بن علي املؤمنني أمري كتاب، السالم عبد جعفر

    اإلنسان حقوق ، العلمية الندوة أعمال
 . بالقاهرة يبالعر  الفكر دار ،( 1٨) و(  11)  اجمللدان النفس، وعلم
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