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  هـ١٤٢٩
 م٢٠٠٨

التخطيط بكلية التربية بجامعة قسم اإلدارة التربوية و دراسة مقدمة إلى
الدكتوراه في اإلدارة أم القرى كمتطلب تكميلي للحصول على درجة 

  التخطيطالتربوية و
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  ملخص الدراسة
  بعد، ومن ال نبي بعده السالم على ، والصالة و وحدهالحمد هللا    

  : عنوان الدراسة 
في  دكتوراهمتطلب تكميلي للحصول على درجة الوهي ،  " لإلدارة التربوية منهجية التأصيل اإلسالمي"    

  .التخطيط اإلدارة التربوية و
  :الدراسة  دافأه
 .توضيح مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية والحاجة إليه  - ١

  .اإلسالمي لإلدارة التربوية تحديد أسس ومبادئ التأصيل أو التوجيه  - ٢
 .توضيح ضوابط ومعايير التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية  - ٣

 .اقتراح خطوات للتأصيل أو التوجيه اإلسالمي لإلدارة التربوية  - ٤

  . التي يمكن التطرق إليها وتوضيح كيفية وضوابط البحث في كل منها  التأصيل مجاالت واتجاهاتبيان  - ٥
  :المناهج المستخدمة 

  . الوثائقي البحث المكتبيمنهج    
  :فصول الدراسة 

  :ة فصول ، كالتالي سبعتشتمل هذه الدراسة على    
  .الدراسة  شكلةم: الفصل األول 
  . المفاهيم األساسية: الفصل الثاني 
  . مصادر التأصيل اإلسالمي: الفصل الثالث 
   .أسس التأصيل : الفصل الرابع 

   .التأصيل آليات :  خامسالفصل ال
   .وضوابط التأصيل  معايير:  سادسالفصل ال
   . تأصيلتطبيقات في ال:  بعساالفصل ال
  .التوصيات النتائج و:  ثامنالفصل ال

  :أهم النتائج 
 .تأصيل اإلدارة التربوية هو إعادة صياغة مفاهيم اإلدارة التربوية بما يوافق الشريعة المقصود ب .١

 . اإلدارة التربوية وفي إصالح أحوال العالم اإلسالميالتأصيل يسهم في تطوير  .٢

 . االتجاهان األساسيان للتأصيل هما االتجاه البنائي واالتجاه العالجي .٣
 .التأصيل ) بعد  –أثناء  –ما قبل : ( يمكن تقسيم خطوات التأصيل إلى ثالث مراحل  .٤

  :أهم التوصيات 
، جعل العمل جماعيا من خالل فرق العمل و، متابعتها والتخطيط الجيد لها و تنظيم عملية التأصيل )١

انطالقا من جامعة أم ذلك وبالوسائل المختلفة ،  تنمية الباحثينو تحفيزااللتزام بضوابط التأصيل ، مع و
 .القرى التي تقع في قبلة المسلمين 

خالل رابطة التأصيل ي العام من توعية الرأي وإعطاء زخم للتأصيل من خالل العناية بالجانب اإلعالم )٢
 .الوسائل األخرى و التطبيق العمليو موقع اإلنترنتو
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The Thesis Summary  
 

     In the name of Allah the most Gracious the most Merciful. Praise be to Allah and 
peace be upon the prophet Muhammad ( PBUH ) who is no prophet after him. 
 
The Thesis Subject: 
     Methodology of Islamic foundation for the educational management. It is 
complementary demand to get the doctorate degree of educational management and 
planning. 
 
The Thesis goals : 
1. Explaining the Islamic foundation of educational management & the need of it. 
2. Determining principles of Islamic foundation of educational management. 
3. Explaining measures and rules of Islamic foundation of educational management. 
4. Suggesting steps of Islamic foundation of educational management. 
5. Explaining directions and fields of Islamic foundation & explaining measures & how 

to research  each. 
 
The used Methodologies: 
 The official documentary research of methodology. 
 
The Elements of Thesis: 
     This thesis contains seven elements : 
The 1st element : Thesis problem. 
The 2nd element : Main concepts. 
The 3rd element : Islamic foundation resources.  
The 4th element : Foundation principles. 
The 5th element : Foundation methodologies. 
The 6th element : Measures and rules of foundation. 
The 7th element : practical working of foundation. 
The 8th element : Consequences and recommendations. 
 
The Main Consequences: 
1) The meaning of educational management foundation is rearranging educational 

management concepts to be according to Allah's law "shareea".  
2) Foundation develops educational management & improves Islamic world. 
3) The two directions of Islamic foundation are : construction direction & improving 

direction. 
4)  The steps of Islamic foundation can be separated to : ( before - through – after ) 

foundation. 
 
The Most Significant Recommendations: 
1) Arrange and organize the process of foundation and have a good plan to it and 

follow up and make in groups through the team work and keep up the rules of 
foundation and to encourage and develop the researchers with different means 
beginning from Umm AlQura University which is located in Makkah, The Holey 
place for Muslims. 

2) Giving the foundation more interest through media and make information available 
to all people through the connective of foundation, internet site and practical 
working and other means.  

 
Presented by 

Ihsan Muhammad Sharaf Al Halawani 
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  اإلهداء
  ..أمر خبفض جناح الذل هلما من قضى ا باإلحسان إليهما ، وإىل    
  ..أوىل الناس بطاعيت إىل من مها أحق الناس بصحبيت ، و   
  ..حرصهما علي كبريا إىل من نعمت بعطفهما وحناهنما صغريا ، وحبهما و   
يا من ضحوقتهما الثمني ، و بذال إيل منإىل من غمراني بفضلهما ، و   

  ..ما فوق طاقتهما إيل من اإلحسان ما يف وسعهما و قدماأجلي براحتهما الغالية ، و
  ..حسناهتما حسنة من و، إىل من أنا بعض من خريمها    
عوضهما حفظهما ا ، وأجزل ثواهبما ، وأحسن جزاءمها ، و.. دي الفاضلني إىل وال   

  ..خريا  
  ار ــــــــــــأمي منبع اإليثـــــــأبي و              املنى         ائي يفأمي يا رجأبي و                
  رضاكما عوني على األخطارو                ا      ــــــــــــــــــــــــكمبدعا إني جعلت ذخريتي               
  .. االمتنانقدير والتلكما اإلهداء واحلب والعرفان ، والشكر و   
  ..ال يسعين لكما إال الدعاء و   
  ..رب ارمحهما كما ربياني صغريا    
  ..للمؤمنني يوم يقوم احلساب ربنا اغفر يل ولوالدي و   
وأن أعمل  وعلى والدي ن أشكر نعمتك اليت أنعمت عليب أوزعين أر   

  ..إني من املسلمني تبت إليك و أصلح يل يف ذرييت إنيصاحلا ترضاه و
ثم إىل كل مدير تربوي يف أي موقع كان ، وإىل كل من يعمل يف حقل    

  ..املفيد الرتبية والتعليم جبد وإخالص وتفاني ورغبة يف تقديم اجلديد و
  أبو بالل                                                      
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  شكر و تقدير
رب السماوات واألرضين ، الذي يسر لي أمري ،  -سبحانه وتعالى  -الحمد هللا رب العالمين ، والشكر له    

  ..يرفع لي ذكري ناس قولي ، ويضع عني وزري ، وأسأله أن يفقه الوشرح لي صدري ، و
لحالي ، بعد أن بالشكل الرسالة العلمية إلى حيز الواقع أشكره أن وفقني إلى إخراج هذه اأحمده جل وعال و   

ال ؛ فإن جهد البشر معرض للخطأ والصواب ، ال أزعم الكمكانت مجرد فكرة وأمنية في الخاطر والخيال ، و
من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،  اليديه ويه الباطل من بين بعد لكتاب اهللا الذي ال يأتوالعصمة قبل ذلك و

  ..عليه سالمه األتمان األكمالن  ولنبيه المصطفى صلوات اهللاو
هاشم  /الدكتوراألستاذ سعادة .. المشرف على هذه الرسالة ثم جزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل و   

وتذليل الصعوبات والعقبات ، ، يهي توجإلرشادي و ؛ وقتهوفكره و، على كل ما بذله من علمه  بكر حريري
؛ حتى خرج  إعارتي من كتبهاتبته الخاصة في بيته العامر لي وفتح مك، و التوجيهبالكلمة الطيبة والنصيحة و

  ..ترحاله أسأل اهللا أن ينفع به وبعلمه ، وأن يحفظه في حله و.. لصورة هذا البحث بهذه ا
عبد اهللا محمد . المناقش الداخلي د كال من :وأشكر مع المشرف على الرسالة كذلك أعضاء لجنة المناقشة    

وإضافات فهد سعد الجهني على ما قدماه من ملحوظات وتوجيهات واقتراحات . الحميدي والمناقش الخارجي د
  .بناءة 

ه دور كبير ومقترحات كثيرة ساهمت في وأخص بالشكر سعادة الدكتور عبد اهللا الحميدي الذي كان ل   
  .إخراج الرسالة بصورتها الحالية 

، ممثال بشخص  التخطيط بكلية التربية بمكة المكرمةجزيل إلى قسم اإلدارة التربوية وكما أتقدم بالشكر ال   
م أثناء دت منهأخص منهم أساتذتي األفاضل الذين استفوأعضاء هيئة التدريس ، و محمد الوذيناني. رئيسه د

الدوسري ، محمد . ، د عبد اهللا الحميدي. سلطان مقصود ، د. د/ بالذات أصحاب السعادة دراستي بالقسم ، و
مثابرتهم أبلغ األثر في سة الذين كان لتعاونهم الجماعي وء الدرا، وأثني بشكر زمال كل من درست على يديهو

  .تحقيق األهداف المنشودة 
انب والملحوظات التي أبداها حول الجمزة الفعر على الجهد الذي بذله وح/ كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور   

  . في الدراسة  ةالشرعي
هذا البحث من األساتذة األفاضل واألصدقاء ساعدني على إنجاز  يفوتني أن أشكر كل من ساندني والو   

  . اإلعداد للبحثفي فترة الدراسة وتقدير الظروف والمساعدة وواألهل واألقارب واألرحام ، بالكلمة والصبر 
بذلوا كل ما في وسعهم لمساعدتي األرحام ، الذين وأخيرا الشكر العاطر لزوجتي وأبنائي وبقية األهل و   
  .قلة مواصلتهم طوال فترة اإلعداد لهذه الرسالة و انشغالي عنهمصبروا على تحمل و

وصحيح ،  ٧٧٦ص  ٤١٦رقم  ١الصحيحة ج و،  ٢٠٣٧الترمذي  صحيح ،(  } ال يشكر الناسال يشكر ا من  {و       

نا أن الحمد هللا رب العالمين ، آخر دعوا، والشكر هللا من قبل ومن بعد ، و ) ٩١٣ص  ٤٠٢٦رقم  ٣أبي داوود ج 
  .سلم وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه و

  إحسان
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  قدمةامل
  .ما لم يعلم ، فسبحانه من خالق حكيم عليم خبير  اإلنسان علم بالقلم ، علم الذي الحمد هللا   
حمد بن عبد اهللا صلى اهللا م المجتبىاألسوة الرسول المصطفى و السالم علىوالصالة و   

  .صحبه أجمعين عليه وعلى آله و
  :أما بعد           

ڃ  ڃ  چ   ٹ ٹ چ  ؛ هو الدين الذي ارتضاه اهللا للبشرية كافةفإن اإلسالم هو خاتم األديان و   

، وهو دين صالح لكل زمان ومكان ، وهو دين شامل لكل أمر  )  ١٩: آل عمران  ( چ  چچ  چ
هو منهج متكامل لكل جوانب الحياة ، و)  ٣٨: األنعام  ( چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ٹ ٹ چ؛  مجالو

  . الكون، وفيه تصور شامل كامل للحياة و المختلفة

هي ، وإنما خلقهم لغاية عظيمة و لم يتركهم سدىو، لم يخلق البشر عبثاً  الجليلاهللا و   
  .)  ٥٦: الذّاريات (  چڃ     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  : عبادته ، قال تعالى

عه في كل أمور الحياة تحكيم شرية هللا تقتضي إسالم الوجهة هللا واالستسالم ألمره والعبودو   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې          ۈ  ٷ  ۋ   ۋٹ ٹ چ  ..جليلها ؛ صغيرها وكبيرها ، حقيرها و

 ( چ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆٹ ٹ چ و ) ٦٥: النساء  ( چ                          
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چڃ  ڃ  چ  چ   چ ٹ ٹ چ، و ) ٤٩: المائدة 
البقرة  ( چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ڱک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ   کک  ک

  .كل مناحي الحياة دنيا وعلى كل مجاالت ال ، فيجب أن تهيمن شريعة اإلسالم ) ٨٦ -  ٨٥: 
ذلك لتحقيق مقتضى كوننا ، و r الرسولإلى ا برد كل أمور حياتنا إلى اهللا ولقد أمرن   

                                              ٹ ٹ چ ؛  مؤمنين مستسلمين ألمر اهللا

طلوب هو ، فالم ) ٤٠: يوسف  ( چ   ڑڈ     ڈ    ژ  ژ چٹ ٹ و ) ٥٩: النساء (  چ       
تعالى في شتى مجاالت الحياة ، ومنها العلوم  تحكيم منهج اهللاإرجاع كل شيء إلى اهللا و

علم اإلدارة التربوية ، فالبد من وجود نظر شرعي : من أهم العلوم اإلنسانية اإلنسانية ، و
ا في هذه الحياة الدنيا ، واجهنتأصيلي ناقد لعلم اإلدارة التربوية كما هو الحال مع كل شيء ي

 .نواهيه مين ؛ أي مستسلمين ألوامر اهللا وهذا هو معنى كوننا مسلو

م عمارة األرض التي يعيش عليها واستصالحها واستغاللها كذلك فالمطلوب من المسلو   
، فعلى  ) ٣٠: البقرة  ( چ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ چ ؛  القيام بعملية االستخالفو

أمثل لوسائل التي تحقق أفضل النتائج وأحسن ان يقوم بهذا األمر بأفضل الطرق واإلنسان أ
على المجتمعات البشرية بالراحة ورغد العيش وتوفير الوقت والجهد االستغالل بما يعود 

  .اإلمكانيات و
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واألفراد لموارد واإلمكانيات حتى يقوم اإلنسان بهذه المهمة فإنه يحتاج إلى حسن اإلدارة لو   
من أهم األنشطة اإلنسانية  الفالح ، فاإلدارةا من أثر عظيم في تحقيق النجاح والنظم ، لما لهو

تأثيرا مباشرا على حياة الشعوب في المجتمعات على اختالف مراحل تطورها ، ألنها تؤثر 
  . ٥ص  )هـ ١٤٢٥العدلوني ، (  .بكافة مناحي حياتها واألمم وترتبط 

من . .حاجة إلى اإلدارة ماسة في كل مجال من مجاالت الحياة بدون استثناء بذلك فإن الو   
المؤسسات و.. إدارة اإلنسان ألمور نفسه وأسرته إلى المصانع والمزارع والمتاجر والمعامل 

  .   سائر أفراد المجتمع لمهن والتربوية التي لها الدور األكبر في صناعة كافة ا
مجاالت الحياة التي ينبغي أن تطبق فيها العبودية هللا وحده دون  مناإلدارة التربوية  إن   

: ل في ، تتمث على القائم بأمر اإلدارة التربوية أداء مهمة عظيمة جدا، وشريك أو ند آخر 
تزام أكيد باألصول الشرعية وعدم الخروج إبداع كل مفيد ، مع الاالستفادة من كل جديد ، و

  .ريعة اإلسالم الغراء الحذر من كل ما يخالف شعنها و
،  تعددتكثرت والنظريات اإلدارية  ، ألن اإلدارة التربوية أحوج ما تكون إلى التأصيلو   
العوامل المؤثرة في ها وواضعيالظروف المختلفة التي مرت ب تحكمها كل واحدة منهاو

يناقض البعض اآلخر ، في حين  فأصبح بعضهاالمجتمعات التي نشأت فيها هذه النظريات ، 
 هناكو ..زاوية مختلفة بعضها جزئيات تهملها أخريات ، وكل ينظر من جهة و يناقش
تطرفت في جانب من الجوانب ؛ فجاءت األخرى ريات جاءت كرد فعل لنظريات غلت ونظ

مثال ذلك غابة النظريات ، و: سماها البعض معاكسة تماما على طرف النقيض اآلخر ، حتى 
( من ردود الفعل التي حصلت على االتجاه التقليدي  )هـ ١٤٠٣ ( طهبستان و ا ذكرهم

ص  . تجاه نحو العالقات اإلنسانية في اإلدارةفي اإلدارة مما أدى إلى نشوء اال) الكالسيكي 
٣٢ -  ٢٨ .   
ى ية ؛ فالبعض يتبنالتخبط لدى المهتمين باإلدارة التربول ذلك أدى إلى شيء من التردد وك   

آخرون يرون أن عالج مشكالت اإلدارة ، و آخرون يرون صواب األخرىهذه المدرسة و
أسس عامة تجمع ثالثة ، دون وجود قواسم مشتركة والتربوية لن يكون إال باتباع المدرسة ال

  .الجميع في إطار واحد يغلب فيه ما يتفق عليه على ما يختلف فيه 
: الحشر (  چ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  :تعالى ما أحوجنا إلى العمل بتوجيه اهللا و   
، وذلك بغرض دعم وتعزيز اإليجابيات ومعالجة وتالفي السلبيات ، والمحاسبة والتقويم  ) ١٨
الجانب التعليمي والتربوي ، : ضرورية جدا لكل جوانب حياتنا ، وبشكل أخص المراجعة و
لطبيعته ، ميدان اإلدارة التربوية : التقويم عة ويادين التي تحتاج إلى المراجأهم تلك المو

لهذا خرج تقرير أمريكي دة الحاجة الماسة لهذا العلم ، ولشو، الخاصة المتغيرة المتجددة 
للتحذير من الخطر الذي يواجه أمريكا بسبب الخلل في نظامها " أمة في خطر : " بعنوان 
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الريادة ألمريكا ؛ فإن بالسيادة و -عمليا  – التعليمي ، فإذا كنا في مجتمعاتنا المسلمة نعترف
محدق باألمة اإلسالمية هو أكبر وأخطر ، وحاجتنا للمراجعة والتقويم والمحاسبة أشد الخطر ال

  . ، وما التأصيل إال نوع من المحاسبة والمراجعة أكبر و
تكلمت عن التأصيل والتوجيه للعلوم  قليلة أبحاث سابقةورغم أنه توجد دراسات و   

الدراسات اإلنسانية بشكل عام ؛ فإن ل للعلوم االجتماعية والتأصي: منها والمعارف والفنون و
عدم االكتفاء ، و التوجيه الخاصة بعلم اإلدارة التربويةاجة ماسة لبحث تفصيالت التأصيل والح

عمل كبير ال يمكن  الخاصة بكل علمالتوجيه بحث تفصيالت التأصيل و ألن،  بالحديث العام
، فعلى أهل كل تخصص بحث  ٦ص  ) "أ "  هـ١٤١٦يالجن ، ( قوم به متخصص واحد يأن 

  .تفصيالت تأصيل تخصصهم 
دين التأصيل في مجال تأصيل اإلدارة التربوية من أهم ميا ) "أ "  هـ١٤١٦ (يالجن  عدقد و   

أ "  هـ١٤١٦ ( يالجن اعتبر كما،  ٦٦ص  . األساسيةاعتبرها من البحوث التأصيلية التربية ، و
 أن يوضع منهج تفصيلي متخصص للتأصيل: أن من شروط نجاح الدعوة إلى التأصيل  )" 
سبب في عدم إقدام وضوح الطريق عائق عن السير فيه ومعايير له في كل علم ، ألن عدم و

للتأصيل للعلوم االجتماعية عام كثير من الدارسين على دراسات التأصيل ، ألن المنهج ال
  . ٨٢ص  . اإلنسانية ال يصلح إال أن يكون أساسا فقطو

قد ، فقسم اإلدارة التربوية بجامعة أم القرى : ومن الجهات التي ساهمت في عملية التأصيل    
 من الرسائل التي تتعلق موضوعاتها بالتأصيل كبيرة قدم مجموعة قام بجهد مشكور ، حيث

/  ١٣٨٥أن ذلك بدأ منذ عام  )هـ ١٤٢٥( ، وقد بين دليل كلية التربية  لماضيةخالل السنوات ا
هـ بدأ القسم تقديم ١٣٩٦/  ١٣٩٥هـ عندما كان تابعا لقسم التربية ، ومنذ عام ١٣٨٦

وبدأ منذ برنامج الدراسات العليا لمرحلتي الدبلوم والماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط ، 
يم برنامج الدكتوراه في اإلدارة التربوية ، حتى أصبح القسم مستقال هـ في تقد١٤٠٦عام 

  . ١٣٥ص . هـ ١٤٠٧على وضعه الحالي عام 
الدبلوم العام في "على أن أول أهداف برامج  )هـ ١٤٢٥( وقد نص دليل كلية التربية    

" الدكتوراه في اإلدارة التربوية"و" الماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط"و" اإلدارة التربوية
تعميق المفاهيم اإلسالمية من خالل النظرية والتطبيق في مجال : "والتي يقدمها القسم هو 
  . ١٤٣ – ١٣٩ص " . اإلدارة التربوية والتخطيط

،  لتأصيلت التي تخدم موضوع امقررامجموعة من ال قسم اإلدارة التربوية والتخطيط وقدم   
أن برنامج الماجستير يقدم مادة اإلدارة في اإلسالم  )هـ ١٤٢٥( فذكر دليل كلية التربية 

 بساعتين معتمدتين ، ومادة الفكر اإلداري اإلسالمي المقارن بساعتين معتمدتين ، وأن برنامج
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 ١٤١ص . بثالث ساعات معتمدة  هااتالدكتوراه يقدم مادة التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة وتطبيق
  . ١٧ص )  هـ١٤٢٤،  المفرجي( ، و  ١٦٨و  ١٤٧ –

أهمية التأصيل ، معناه ، قواعد : أن مفردات مادة التأصيل هي  )هـ ١٤٢٤( وبين بخاري    
 –المفاهيمي  –المصدري  –العقدي : شرعية في التأصيل ، هرم المرتكزات ، المرتكز 

  . ٣ص . المقاصدي  –الوظيفي  –العنصري  –القيمي 
في  الثانييات المؤتمرين العالميين األول وتوص )هـ ١٤٠٦( أوردت مجلة األمة قد و   

الدعوة إلى جعل سنة " : جاء فيها و هـ١٣٩٨و  ١٣٩٧ السيرة النبوية المنعقدين في العامين
جاء في توصيات ، و ٧٣ص  ." التعليميةن مصدري المناهج التربوية ومع القرآ rالنبي 

يات التربية التوجيه لكل" :  ) هـ١٤٠٠ ( المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية المنعقد بالدوحة
في  rأن تستفيد من منهج الرسول وسنته ، و rأهدافها من سيرة الرسول بأن تستمد التربية و

تشجيع الباحثين على  :ات دراسالكثير من الجاء في توصيات ، و ٤٥ص  ." التعليمالتربية و
طالب  قدو،  علومهاكمظهر من مظاهر تأصيل التربية و االهتمام بالتربية النبوية العملية

 بها في مناهجنا التربوية االهتمامبمبادئ اإلسالم و االلتزامالعودة إلى ب " )هـ ١٤٠٤ (الحسيني 
وجودنا ، ب حياتنا ، حتى ننهض من كبوتنا ونشعر بشخصيتنا وفي شتى جوانوفي أساليبنا و

ربوية إال كما تعرفها التمية ال يدرسون النظم اإلدارية وإذ أن شبابنا في معظم الجامعات اإلسال
  . ٧ ص ."أوروبا 

التبعية الفكرية والثقافية واإلدارية للعالم الغربي : هذه الطريقة نتج عن دراسة شبابنا بو   
أدى إلى تخلف األمة  التي غلبت على األمة اإلسالمية في العصر الحاضر ، مماوالشرقي ، و
لن نتغلب على اإلدارة التربوية ، و:  هل مفاصلها في كل جوانب حياتها ومنهاتراإلسالمية و
 .اإلدارية ممارساتنا بالتأصيل اإلسالمي لكل تعليمنا والتبعية إال 

بل إن من المؤكد أن كل عاقل يدرك أهمية التأصيل اإلسالمي لكل شيء ، فهذا هو معنى    
ع العملي على كوننا مسلمين مؤمنين ، لكن المؤكد كذلك أن هذه القناعة النظرية لم تنتقل للواق

 .الصورة المأمولة بعد 

اإلسالمية منطلقين في تعليمهم  مثقفين معتزين بهويتهمن الحاجة ماسة إلى تخريج مربين وإ   
الذي  البد من تضافر جهود الغيورين لدعم هذا االتجاهمية ، ودراساتهم من األصول اإلسالو

ذلك من خالل إجراء مظاهر التبعية للفكر الوافد ، و محاربةيسهم في تأصيل فكر األمة و
  .   دراسات تأصيلية تتناول الجوانب المختلفة لإلدارة التربوية 

نجاحها في توجيه وإدارة  أثبتت اإلدارة التربوية اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم لقد   
ما ية متميزة ، وحضارة إنسانية عالمأسعدت البشرية بإنشاء وتكوين جيل قرآني فريد ، و
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اآلن في مثل هذه الظروف الصعبة واألحوال العصيبة التي نعايشها أحوجنا إلى تكرارها 
 .نتلظى بنارها في عالمنا اإلسالمي و

،  لإلدارة التربوية لتأصيل اإلسالميمنهجية التحاول تقديم صورة للذا جاءت هذه الدراسة    
اإلدارة التربوية ونظرياتها وأجزائها المختلفة ، وذلك ع من يتعامل مرغبة في أن يستفيد منها 

  .المصادر اإلسالمية  في الوسائل المبثوثة استرشادا بالضوابط والمنهجية و
لذا فال مانع من دها فهو أحق الناس بها ، وال شك أن الحكمة ضالة المؤمن ، أنى وجو   

األحسن ، بل ألجمل واألكمل ولكن ا.. في هذا المضمار  االستفادة من كل نتاج جهد بشري
  . أن نترك خلفنا أثرا حسنا قويان تكون لنا شخصيتنا المستقلة ، وأن نضع بصمتنا ، والواجب أ

  
  حتديدهاالدراسة و مشكلة

 
يذكرون و، يتحدث المهتمون بالجانب التأصيلي لإلدارة التربوية عن اإلدارة في اإلسالم    

يوردون و ، بعض الخلفاء الراشدينو rويتحدثون عن إدارة الرسول ، بعض المبادئ العامة 
إلى كثير مما يعد  ينظر البعض، وهناك على أنها من اإلدارة اإلسالمية ت من هنا ومقتطفا

تزيا ، فقط ألنه تلبس لبوس اإلسالم و مخالفا للمنهج اإلسالمي على أنه من اإلدارة اإلسالمية
  ، لكن هل هذه هي اإلدارة اإلسالمية ؟أو كان في عهد إسالمي ، بزيه 

  
 

ة التربوية مجموعة من المفاهيم والرؤى والنظريات ، وبها تواجهنا معاشر المهتمين باإلدار   
تأثرت بالظروف والبيئات التي نشأت فيها ، وألنها بعيدة مالحظات ، ألنها ما بها من عيوب و

ما هي وما يذرون ، ب الباحثين الحيرة فيما يأخذون وتصي، و عن التصور اإلسالمي الصحيح
دون أن تحدث آثار ، والتي يمكن أن نطبقها بنجاح  –من بين مختلف النظريات  -النظرية 

كمدير تربوي يتطلع إلى  ما هي النظرية التي يمكن أن أعتمد عليها.. جانبية أو أمور عكسية 
ضة األمة اإلسالمية ؟ وكيف أستطيع أن أتحاشى سهم في نهأن يكون قائدا تربويا يالنجاح و

ترافق بعض هذه النظريات ، خاصة العقدية التي األخطاء واالنحرافات السلوكية والمنهجية و
كيف يمكن لي ات غربية بعيدة عن سمت اإلسالم ومنهجه وتشريعه ؟ وأنها نشأت في بيئو

  التطورات ؟  ت والمتغيرات وية التي تحفل دائما بالمستجداالتعامل مع اإلدارة التربو
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 عنالنظريات الحديثة  عجزو،  نظرا لوجود العديد من المشكالت في واقع اإلدارة التربوية   

الواقع الذي ظروف واقعنا التربوي عن البيئة و، واختالف بيئة و تقديم الحلول الناجعة لها
األخذ بنظرية موحدة واضحة صالحة  عدم وجود إجماع علىو ،نبتت فيه هذه النظريات 

إلدارة التربوية ؛ كانت الحاجة ماسة ل العناية بالجانب التأصيليقلة ل نظرا، و للتطبيق العملي
  . شاملة للتأصيل اإلسالمي لإلدارة التربويةمعايير واضحة وعملية والستنباط 

  
 

ات تأصيلية متعددة للجزئيات راسقاعدة النطالق دكون ي يمكن لموضوع الرسالة أن .١
له أهمية كبيرة  - اإلدارة التربوية خصوصا و -خاصة وأن علم اإلدارة عموما الفروع ، و

في شتى مجاالت الحياة ، فكل منظمة تحتاج إلى إدارة ، بل حتى كل بيت يحتاج إلى 
  . جماعيةدية وإدارة ، فالحاجة إلى اإلدارة فر

يسترشد بها خالل عملية يستهدي و معايير تأصيليةلى اإلداري التربوي المسلم إ يحتاج .٢
من خاللها تقويم هذه النظريات والحكم  يستطيعع النظريات المختلفة لإلدارة ، وتعامله م

تساعده هذه المعايير في وضع عليها والتعرف على الصواب لألخذ به وتجنب الخطأ ، و
الدراسة يمكن أن تكون دليال هذه و.. قواعد خاصة مستمدة من األصول اإلسالمية 

بوية ، مما تفصيليا للراغبين في الخوض في بحوث التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة التر
يجعلهم على بصيرة ، بعيدا عن غبش الرؤية الذي قد يصد كثيرا يوضح الطريق أمامهم و

 . منهم عن البحث في هذا المجال

  
 

  :األهداف التالية إلى تحقيق تسعى الدراسة 
 .الحاجة إليه صيل اإلسالمي لإلدارة التربوية وتوضيح مفهوم التأ - ١

  .مبادئ التأصيل أو التوجيه اإلسالمي لإلدارة التربوية تحديد أسس و - ٢
 .معايير التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ضوابط و توضيح - ٣

 . اقتراح خطوات للتأصيل أو التوجيه اإلسالمي لإلدارة التربوية - ٤

من يريد العمل تمهيد الطريق لصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية وتسهيل مهمة القائمين بالتأ - ٥
تجاهات االربوية ، من خالل بيان المجاالت ونظريات اإلدارة التفي تأصيل جزئيات و

  . ضوابط البحث في كل منها التي يمكن التطرق إليها وتوضيح كيفية و



 الدراسة موضوع ١الفصل                                               منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية        
٨ 

  
 

  : ئيس في هذه الدراسة السؤال الر   
  ؟ ما هي منهجية التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة التربوية   
  :يتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية هي و   
  ؟ ما مدى الحاجة إليهصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية والتأ هو مفهومما  .١
  ؟ التأصيل أو التوجيه اإلسالمي لإلدارة التربوية مبادئو أسسما هي  .٢
  ما هي معايير وضوابط التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ؟ .٣
 خطوات التأصيل أو التوجيه اإلسالمي لإلدارة التربوية ؟ما هي  .٤

المجاالت التي يمكن التطرق إليها عند الرغبة في التأصيل اإلسالمي ما هي االتجاهات و .٥
 ؟ ما ضوابط ذلكالتربوية وكيف يمكن البحث في كل منها ولإلدارة 

  
 

 الوثائقي منهج البحث المكتبيأن أقرب مناهج البحث لهذه الدراسة هو  الباحث يرى   
الحقائق المتعلقة بموضوع معين  يتضمن تقييممنهج : "  )هـ ١٤٠٤( هو كما يعرفه بدر و

 )هـ ١٤٠٩( ، ويعرفه العساف  ٢٣٤ص  "الوصول إلى تعميمات بشأنها ومقارنتها وتفسيرها و
الجمع المتأني والدقيق للسجالت والوثائق المتوافرة ذات العالقة بمشكلة البحث ، : على أنه 

ومن ثم التحليل الشامل لمحتوياتها ؛ بهدف استنتاج أدلة وبراهين تعين على اإلجابة على أسئلة 
  . ٢٠٦ص . البحث 

من خالل مناقشة  ، ااإلجابة عليه، واستعراض أسئلة الدراسة واحدا بعد اآلخر وسيتم    
بيان التفصيالت الالزمة لتوضيح المفهوم رضه السؤال لغويا واصطالحيا ، والمفهوم الذي يع

  .ثم بيان عالقته بموضوع الدراسة 
  :وستكون خطة فصول الدراسة كاآلتي    

  .موضوع ومشكلة الدراسة : الفصل األول 
  .المفاهيم األساسية : الفصل الثاني 
  .مصادر التأصيل : الفصل الثالث 
  .أسس التأصيل : الفصل الرابع 

  .آليات التأصيل : الفصل الخامس 
  .وضوابط التأصيل  معايير: س سادالفصل ال
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  .تطبيقات في التأصيل :  بعالفصل السا
  .النتائج والتوصيات :  ثامنالفصل ال

  
  

سابقة المتعلقة بموضوع البحث الدراسات الالكتب و - نظراً لطبيعة بحثه  -ث ستخدم الباحا   
لتي تتحدث مراجع اإلدارة التربوية ، إضافة للل لها عالقة بالتأصيل اإلسالميالمراجع التي ، و

  .ممارساتها عن اإلدارة التربوية و
  

 
  :املنهجية 

المسلك النهج والمنهج والمنهاج يعني الطريق و أن ) هـ١٤٠٧ ( يذكر الفيروز آباد   
  . ٢٦٦ص  . الواضح

البيان  :أن معنى المنهج مقاييس اللغة عن لسان العرب و )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقلو   
  . نهج: مادة  ،موقع الباحث العربي  .الطريق المستقيم والوضوح والمسلك و

  .للتأصيل  المفصلة الطريقة الواضحة: نعني بالمنهجية هنا و
   

  :التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية 
مقاييس والقاموس المحيط والصحاح و عن لسان العرب )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي   نقل   
، الحسب ، وثبات الرأي والعقل و جميعهو جذرهأسفل كل شيء و :أن معنى األصل  اللغة

  . أصل: مادة  ،موقع الباحث العربي  . األسوالثبات والرسوخ واإلحكام ، واألساس و
" أ " هـ ١٤١٦يالجن ، ( بناء علم اإلدارة التربوية على نهج اإلسالم : التأصيل باختصار هو و  
  .  ٣٦ص ) 

ة كلها جعل اإلدارة التربوي: يمكن تعريف هذا المصطلح الرئيس في هذه الدراسة بأنه و   
وغير  - لمستلهمة من المصادر الشرعية ا -مفاهيمه العقدية منبثقة من أصول اإلسالم و

  . االستفادة من جهود العلماء فيما ال يتعارض مع تلك األصولمخالفة لها ، و
  

  :التوجيه اإلسالمي لإلدارة الرتبوية 
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أن معنى  الصحاحوالقاموس المحيط و عن لسان العرب )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   
والتدبير ، المقصد والموضع و المسلكو السبيلوالجهة واإلشارة إلى الوجهة  :التوجيه 

  . وجه: مادة  ،موقع الباحث العربي  . السدادوالتشريف والوجاهة والشرف و
صد اإلرشادات التي تتعلق بمقا: يمكن تعريف هذا المصطلح الرئيس في هذه الدراسة بأنه و   

يـالجن ،  ( كيفية تطبيقه في ضوء الفكر اإلسالمي تحقيق علم اإلدارة التربوية وبطرق دراسته و

  . ١٠٠ص )  " أ "  هـ١٤١٦
 تكييـف التطبيـق  طأ وتصحيح الخاستكمال جوانب النقص وعالج الخلل و: عنى آخر أو بم   

  .   مقاصدهو تشريعاتهبما يتماشى مع تعاليم اإلسالم و
  

   :اإلدارة الرتبوية 
 :أن معنى اإلدارة  الصحاحو القاموس المحيطعن  )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   

  . الدار: مادة  ،موقع الباحث العربي  .المعالجة 
والقاموس المحيط  لسان العربو مقاييس اللغةعن  )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقلو   
وضم الشيء الدنو صالح والقيام على الشيء والمالزمة واإل :أن معنى التربية  الصحاحو

موقع  .التنشئة واالرتفاع والعلو والمضاعفة والتعاظم و اءالنموالتجمع ، والزيادة وللشيء 
  . رباو رب: مادة  ،الباحث العربي 

منظمة العمليات أو األنشطة ال"  : اإلدارة التربوية هي أن )م ١٩٨٦(  محموديرى حسني وو   
اإلجراءات  اتخاذالتي يتم من خاللها المنظمات التعليمية أو بينها ، والمقصودة داخل و
وضعها موضع التنفيذ ، بهدف تحقيق األغراض التربوية لهذه المنظمة ، عن طريق و
  . ٨ص  " المادية المتاحةستخدام األمثل للموارد البشرية واال
مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل  " :أنها  )هـ ١٤٠٩(  حسنويرى مطاوع و   

 )ديوان الوزارة  (لإلدارة ، أي على المستوى القومي  ةفيما بينها في المستويات الثالث
لتحقيق  )الوحدة المدرسية  (المستوى اإلجرائي و )المديريات التعليمية  (المستوى المحلي و

   . ١٥ص  " األهداف المنشودة من التربية
ت التعليم في المستوياكل ما يسهم في عملية التربية و:  هنا المقصود باإلدارة التربويةو   
، شامالً كل من يستطيع اإلسهام فيها ، عن ) تنفيذا تخطيطا وتشريعا و( المحاور المختلفة و

ية ، باألسلوب المالئم للمجتمع طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة ، لتحقيق أهداف الترب
  .تطلعاته قيمه وو
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التعليم  من يقوم بإدارة عملية التربية و كل: على هذا التعريف يقصد بالمدير التربوي و   
سواء كان معلماً في الفصل أو إداريا في المدرسة أو مسؤوالً في إدارة التعليم أو مسؤوالً في 

  .  الوزارة 
  

  : )األسس (  املبادئ
، بمعنى بداية كل  ٤٢ص  " المبدأ هو أول كل شيء" أن  ) هـ١٤٠٧ ( يالفيروز آبادذكر    

  .أساسه شيء و
فعل الشيء أوال : معنى المبدأ  أن عن لسان العرب )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقلو   
  . بدأ: مادة  ،موقع الباحث العربي  .ابتداؤه و

مقاييس الزاخر وعن لسان العرب والصحاح والعباب  )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقلو   
: مادة  ،موقع الباحث العربي  .الشيء الوطيد الثابت األصل والقلب و :اللغة أن معنى األساس 

  . أسس
يستهدف و ما يقوم على أساس من التفكير والعقل ، وأن المبدأ ه) هـ ١٤١٢ ( البوطي بينو   

المبادئ هي الخط الذي يجب أن ينضبط به تطور الزمن ال مقصد محدد ، و إلى الوصول
ا ألن من شرعها بعكس المبادئ البشرية ؛ فإن مبادئ اإلسالم ال تخطئ الصواب أبدوالعكس ، 

  . ٧٦ص  . األفكارهو خالق العقول و
األمور المهمة التي تعتمد و قواعدهو أسسه:  في هذا البحث هو التأصيلالمقصود بمبادئ و   

  .عليه 
  

  :األساليب 
  . ١٢٥ص  " األسلوب هو الطريق" أن  ) هـ١٤٠٧ ( يالفيروز آباد ذكر   
الطريق : عنى األسلوب أن م الصحاحعن لسان العرب و )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقلو   

  . سلب: مادة  ،موقع الباحث العربي  .الفن الممتد ، والوجه والمذهب و
  . في التأصيل المنهج المستخدمالطريقة و:  التأصيل المقصود بأسلوبو   
  

  :الوسائل 
يعمل ويتقرب : سيلة هي ما يتوسل به أي الو" أن  ) هـ١٤٠٧ ( يالفيروز آباد ذكر   

  . ١٣٧٩ص  " يرغب بهويتوصل و
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 ، الدرجةالمنزلة و :أن معنى الوسيلة عن لسان العرب  )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقلو   
 ،موقع الباحث العربي  . ما يتَوصل به ِإلى الشيء ويتَقَرب به، والرغبة إلى ، ووالتقرب القُربة و

  . وسل: مادة 
  . تأصيلاألدوات المستخدمة للوصول إلى ال:  التأصيل المقصود بوسائلو   

  

  : عايريامل
 الموازنة : معيارأن معنى ال الصحاحو عن لسان العرب )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   

  . عير: مادة  ،موقع الباحث العربي  . التسويةوالتقدير والنظر والكيل و
لذي ينبغي للتأصيل أن يصل المقياس االحدود والمستوى و :معايير التأصيل المقصود بو   

  .ال ينزل عنه إليه ويتحرك في نطاقه و
  

  : ضوابطال
أن القاموس المحيط الزاخر وعن لسان العرب والعباب  )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   

لزوم الشيء وحبسه وحفظه بالحزم والقوة على العمل ، والحزم ولزوم الشيء  :معنى الضابط 
  . ضبط: مادة  ،موقع الباحث العربي  .األخذ بشدة وعدم مفارقته ، و

عدم تجاوزها أثناء ممارسة القواعد التي ينبغي العمل بها و: ضوابط التأصيل المقصود بو   
  .ملية التأصيل ع
  

 
من  سالمي لإلدارة التربوية ،رسم منهجية للتأصيل اإلالمساهمة في هذه الدراسة هدفها    

مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة  بحيث تناقش خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة المحددة ،
التربوية ومدى الحاجة إليه ، وتحديد أسس ومبادئ التأصيل ، وتوضيح ضوابطه ومعاييره ، 
واقتراح خطوات له ، وبيان اتجاهات ومجاالت التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ، وتوضيح 

  . ضوابط البحث في كل منها
ة التطبيقية لعملية التأصيل ، وإنما محاولة رسم منهجية وهذه الدراسة غير معنية بالممارس   
  .له 

  الدراسات السابقة

ارة التربوية حسب علم الباحث ، ليس هناك دراسات سابقة حول التأصيل اإلسالمي لإلد   
نهجية التأصيل كل الدراسات السابقة التي استطاع أن يطلع عليها الباحث لها عالقة بمو
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تطبيقات عملية جزئية دراسات أخرى لها عالقة بالعلوم التربوية ، و اإلسالمي للعلوم ولبعض
من زوايا مختلفة ،  هذه الدراسة جوانب تمس موضوع هذه الدراسات تناولت قدللتأصيل ، و

بعضها كما سيالحظ ليس له عالقة كبيرة بالموضوع ، إال أن الباحث قد استعرض هذه و
م بتلخيص مواضيعها وتحدث عن مدى االلتقاء اسات مرتبة حسب الترتيب الزمني وقاالدر

  :بين هذه الدراسة ، كما يلي واالختالف بينها و
  

  :الدراسات املتعلقة مبنهجية التأصيل : أوال 
 

عام  - بحث منشور –  – عبد الرحمن صالح عبد اهللا
  هـ١٤٠٦

   : ف الدراسةاهدأ 
ساعد وضع بعض المعايير التي تالمي للعلوم التربوية المختلفة والمساهمة في التوجيه اإلس   

  .المنهجية على ذلك في جوانب األهداف والمحتوى والطريقة والتقويم و
   : ملخص الدراسة 

حاجاته ، ثم تحدث بية بعقيدة المجتمع وعالقة الترتكلم الباحث في بداية هذه الدراسة عن    
على ضوء هوم العلم الشامل في اإلسالم ، وعالقة التربية ببقية العلوم ، ثم تحدث عن مفعن 

الواقع الحالي عرج على ين الحاجة إلى العلوم التربوية وذلك ناقش مفهوم العلم التربوي ، ثم ب
  . ما يالحظ عليها من سلبياتللعلوم التربوية و

 –األهداف : ( ضرورة التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في جوانب ثم تناول بالحديث    
.                                                                                                      ذكر بعض المعايير المقترحة لكل جانب، و) المنهجية  –التقويم  –الطريقة  –المحتوى 
  :  الدراسة أدوات

  .المراجع المصادر و   
   : منهجية الدراسة

  .المنهج المكتبي : لم يشر إليها ولكن من الواضح أنها    
  :  نتائج الدراسةأهم  

المالحظات ألنه يشوبها الكثير من الشوائب وضرورة التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية    
أن التربية ليست علما قائما بذاته نشأت فيها ، و ية العلمانية التيبسبب تأثرها بالبيئات الجاهل

  . بل إن هناك علوما أخرى ترفد التربية بما تحتاجه
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و 
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بية التي ال مبرر الكلمات األجنوى التربية خاليا من المصطلحات وضرورة أن يكون محت   
أن المؤلفات في التربوية الغربية ، وفي العلوم  ضرورة إعادة النظر فيما كتبالستخدامها ، و

تي تنطلق من منطلقات إسالمية ، العلوم التربوية ينبغي أن ترشد الدارسين إلى المؤلفات ال
  .أهمية ذلك في الموضوعات التي تبحث ام بالقيم اإلسالمية عند البحث وااللتزو
  

 
 – طه جابر العلواني وآخرون     – 

 - المعرفة والمنهجية :  ١ج  –بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر اإلسالمي 
  هـ١٤١١عام  - بحث منشور

   : ف الدراسةاهدأ 
المساهمة في التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية المختلفة ووضع بعض المعايير التي تساعد    

  .على ذلك في جوانب األهداف والمحتوى والطريقة والتقويم والمنهجية 
   : ملخص الدراسة 

والقيم والمسلمات تناولت األبحاث المنهجية اإلسالمية ، وناقشت منهجية الصدر األول    
ات األساسية للمنهجية العلمية اإلسالمية ووسائل المنهجية اإلسالمية وشمولية وتنظير والفرضي

المنهجية اإلسالمية وتنظيمها االجتماعي وعالقة المنهجية اإلسالمية بالمبادرة والمعرفة العلمية 
  .وواقعها اإلنساني 

اإلنسان وتوجيهات طبيعة : ثم ناقشت المنهجية اإلسالمية في العلوم السلوكية من خالل    
القرآن والسنة والمفاهيم اإلسالمية والعقل والوحي وتكامل المنهج العقلي والشرعي وآثار 
البيئة االجتماعية ونظام األسرة وتكامل األساليب اللغوية مع الكمية والتجريبية والعمل 

  .والتكامل االجتماعي والمرأة واألخالق 
دراسة القرآن والسنة : ي التربية والتعليم ، من خالل ثم تحدثت عن المنهجية اإلسالمية ف   

ومقارنة غايات التربية بين الصدر األول ، ومقارنة أساليب التربية والتعليم قبل وبعد اإلسالم 
وعالقة ، ومقارنة غايات وأساليب التربية اإلسالمية مع األمم المتقدمة ، والعصور الالحقة 

وغياب الدراسات النفسية ، األساليب التربوية اإلسالمية باألهداف اإلسالمية التربوية 
والمنهجية ، ودور المفاهيم في تحقيق األهداف اإلسالمية التربوية ، واالجتماعية اإلسالمية 

المية والعالقة بين الغايات اإلس، اإلسالمية للتربية اإلسالمية وإلسالمية المناهج الدراسية 
  .والوسائل والضوابط والعالقة بين التربية والعلوم السلوكية 

  :  الدراسة أدوات
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  .المصادر والمراجع    
   : منهجية الدراسة

  .المنهج المكتبي : لم يشر إليها ولكن من الواضح أنها    
  :  نتائج الدراسةأهم  

  .إيضاح األسلوب العلمي والطريقة المنهجية الواجب اتباعها في البحوث    
  : المستخلصة  المقترحات والتوصياتوأهم  

وأهمية اإلبداع في التصنيف ، ضرورة توفر الضوابط األخالقية للتفكير العلمي والبحثي    
  . تشجيع حركة الترجمة وتنظيمهاضرورة و، والبعد عن التقليد 

  
 

 – سعيد إسماعيل علي     –  دراسة مقدمة لمؤتمر
  هـ١٤١٣عام  -  التوجيه اإلسالمي للعلوم بالقاهرة

   : ف الدراسةاهدأ 
لمجال أصول التربية ، وتوضيح المالبسات الحالية التوجيه اإلسالمي  بيان أهمية وكيفية   

  . والعقبات التي تعترض ذلك
   : ملخص الدراسة 

أسباب تأخر وتخلف المسلمين في العصر الحالي ، وأن أبرز األسباب هو البعد الباحث  بين   
عن تطبيق الشريعة اإلسالمية بالشكل الكامل والصحيح ، واالستيراد غير الواعي لألنظمة 

  . الخارجيةمصادر الالتربوية من 
اعية واإلنسانية والطبيعية باألفكار والمعتقدات ثم أوضح تأثر جميع أنواع العلوم االجتم   

  . والتصورات الغربية المخالفة للشريعة اإلسالمية
ثم أكد على ضرورة إصالح أوضاع العلوم المختلفة من خالل دراسة أصول اإلسالم ، وأن    

                                                                                                     .ذلك واجب كل المشتغلين في الحقل التربوي 
  :  الدراسة أدوات

  .المصادر والمراجع    
   : منهجية الدراسة

  .المنهج الوصفي التحليلي    
  :  نتائج الدراسةأهم  
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البد من تربية األمة اإلسالمية وأجيالها على أصول اإلسالم والتمسك بالقرآن الكريم والسنة    
  . النبوية المطهرة

  :  المقترحات والتوصياتوأهم  
بشكل خاص بالصبغة اإلسالمية  التربوية بشكل عام ، والعلوم ضرورة صبغ العلوم   

  . واعتمادها على العقيدة اإلسالمية ، واستلهام القرآن الكريم كأساس لوضع أصول التربية
  

 
 – زكريا بشير   –  دراسة مقدمة لمؤتمر المنهجية اإلسالمية

  هـ١٤١٥عام  - والعلوم السلوكية والتربوية بأمريكا
   : ف الدراسةاهدأ 

  . والعوامل المؤثرة على ذلك،  والتعليم التربية توضيح كيفية تحقيق إسالمية   
   : ملخص الدراسة 

  . مفهوم إسالمية المعرفةالباحث  أوضح   
ثم حدد مفهوم إسالمية التربية والتعليم ، وأنه عبارة عن برنامج إلحداث تغيير ضخم في    

  .قطاع التربية والتعليم 
  . ثم بين أهداف هذا البرنامج المقترح للتغيير   
  .ثم فصل الحديث في جزئيات برنامج التغيير المقترح    

  :  الدراسة أدوات
  .المصادر والمراجع    

   : الدراسةمنهجية 
  .المنهج الوصفي التحليلي    

  :  نتائج الدراسةأهم  
يغلب على التعليم الجامعي عدم التوازن ، وبالتالي ضعف المخرجات ، وعدم بروز علماء    

  . وباحثين مسلمين على المستوى العالمي ، والعالج هو بالتركيز على العلوم التطبيقية
  :  المقترحات والتوصياتوأهم  

رورة محاربة التبعية للغرب في كافة المجاالت ، وأهمية توجيه البحث العلمي لخدمة ض   
دون خضوع لهيمنة الغرب ، وضرورة تأهيل الكوادر الجامعية على  العالم اإلسالمي وقضاياه

الصعيد المحلي ، وأن يتبنى البحث العلمي برامج تحقق أهداف التنمية العلمية والحضارية 
  . للمسلمين
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بحث  –  – مقداد يالجن

 - اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةبجامعة  العلوم االجتماعيةكلية بقسم التربية  -  منشور
  هـ١٤١٦عام 

   : ف الدراسةاهدأ
ت وضع أساسياللعلوم المختلفة و وجيه اإلسالميالتتسهيل مهمة القائمين بالتأصيل و   

عالم اإلسالمي في تناول العلوم الرغبة في إصالح الطريقة المتبعة بالتساعدهم على ذلك و
  . طرق تدريسها و

   : ملخص الدراسة
يل اإلسالمي للعلوم االجتماعية أساسيات التأصتكلم الباحث في بداية هذه الدراسة عن    
سابقة ثم بعض التجارب الو األركان األساسية لنجاح التأصيلفذكر ، الدراسات اإلنسانية و

شروط استعرض مفهوم التأصيل وأهدافه وأهميته ومجاالته وخطواته والمزالق التي تواجهه و
  . نجاحه

ه اإلسالمي للعلوم فذكر مفهومه وأهدافه ومجاالته وأبعاده أساسيات التوجيثم تناول بالحديث    
طرق كالت التوجيه اإلسالمي للعلوم واألساسيات ثم ذكر مشأهميته ثم تحدث عن هذه و

.                                                                                                      معالجتها
  :  الدراسة أدوات

  .المراجع المصادر و   
   : منهجية الدراسة

  .المنهج المكتبي    
  :  الدراسةنتائج أهم  

دم التخلي عنه تعذرا بالصعوبات وجوب عحث في التأصيل اإلسالمي للعلوم وأهمية الب   
ضيح كال المفهومين بشكل توقة الواضحة بين مفهومي التأصيل والتوجيه ، والتفروالعقبات ، و

م كلها أنه ال ينبغي تسمية بعض العلوم بالشرعية ألن العلومتكامل واآلثار المترتبة عليهما ، و
  . مطلوبة شرعا

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و 
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الراغبين في البحث في التأصيل وأهمية مثابرتهم واستمرارهم والتعاون فيما  دعمتشجيع و
دراسات تشجيع البينهم ، وتخصيص ميزانية كافية للتأصيل ، وتذليل العقبات التي في طريقه و

  .مؤسسة خاصة مستقلة للتأصيل أصيل وللتإنشاء مركز بحوث العليا على البحث فيه ، و
   

 
األمة كتاب  – بحث منشور –  –عبد الحليم عويس 

  هـ١٤١٦عام  -الشؤون اإلسالمية بقطر الصادر عن وزارة األوقاف و
   : ف الدراسةاهدأ

متميز كرمز من محاولة إنصاف فكره الحر اليل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون والتأص   
  . تنقية فكره مما أراد المغرضون إلحاقه بهرموزنا العمالقة و
   : ملخص الدراسة

مكانته بن خلدون من الحضارة اإلسالمية وبيان مكانة اتناول الباحث في مطلع هذه الدراسة    
  . بالنسبة لعصره

انت تستخدم قبل عصر ابن خلدون ثم تطرق طرائق البحث التاريخي التي كثم تحدث عن    
  . لبعض األخطاء التي وقع فيها المؤرخون بتأثير المناهج التقليدية للبحث التاريخي

ثنى بالحديث عن النظرة الخلدونية اإلسالمية لنظريات ابن خلدون ، وثم تكلم عن األصول    
  . ها أثرومكانتها و) علم العمران ( ريخ االجتماعي اإلسالمية للتا

ناقش اإلسقاطات المادية المزعومة لمنهجية ابن خلدون ، ثم تحدث عن ابن خلدون ثم    
  . كرائد للتفسير العلمي للتاريخ

عن نظرية ابن خلدون في العصبية والعروبة ودورها في قيام الدول ثم ختم بالحديث    
  .سقوطها و

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

   : الدراسة منهجية
  .المنهج التاريخي المنهج المكتبي باإلضافة إلى : لم يشر إليها ولكن من الواضح أنها    

  :  نتائج الدراسةأهم 
أنه رائد دون هو نبتة للحضارة اإلسالمية وثوابتها وليس نتاجا وثمرة لعصره فقط وابن خل   

ي علم التاريخ وعلم االجتماع إسالمية رائدة ف أن لديه نظرياتالعلمي للتاريخ وللتفسير 
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نظرياته ال تخرج عن األصول اإلسالمية عموما مع وجود بعض اإلنساني وأن فكره و
     . الملحوظات البسيطة التي ال يخلو منها كاتب أو مؤلف

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
ة إلى رصد ة هذه األمالباحثين المنتمين إلى حضاربية واإلسالمية ودعوة الجامعات العر   

الغربية في المجاالت اإلنسانية وتعرضت البحوث التي قدمت للجامعات األطروحات و
  .مراجعتها لتوجيهات غير علمية ومن ثم فحصها وتقويمها و

  
 

 –سند الفي الحربي     –  قسم التربية -رسالة دكتوراه 
  هـ١٤١٦عام  -كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ب المقارنةاإلسالمية و

   : ف الدراسةاهدأ
يان أهمية دراسة تاريخ التربية وحاجته إلى التوجيه اإلسالمي واقتراح معايير لتوجيه ب   

  .طريقة عرض المحتوى األهداف والمحتوى و
  : ملخص الدراسة

التفسير اإلسالمي  –المفهوم اإلسالمي للتاريخ : في البداية مصطلحات  الباحث وضح   
  .التوجيه اإلسالمي لتاريخ التربية   –تاريخها المفهوم اإلسالمي للتربية و –للتاريخ 

مصادر تاريخ التربية في ضوء اإلسالم وتطرق إلى أهداف ومنهج و دراسةثم تكلم عن   
  .دراسة تاريخ التربية 

التزييف ( ن سبب ذلك هو أتوجيه اإلسالمي لتاريخ التربية والحاجة إلى الثم وضح    
طغيان التفسير المادي في تاريخ التربية و) ه العلماني تأثير االتجاالحاصل وطغيان الترجمة و
  .للتاريخ على تاريخ التربية 

( ه اإلسالمي لـية فتحدث عن التوجيثم تناول بالحديث أبعاد التوجيه اإلسالمي لتاريخ الترب   
  ) .صفات الباحث األهداف والمحتوى والطريقة و

في ضوء ) التربية عبر التاريخ لمؤلفه عبد اهللا عبد الدائم : ( ثم كتب رؤية نقدية لكتاب    
  . التوجيه اإلسالمي 

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و  

   : الدراسة منهجية
  . المنهج الوصفي والمنهج االستنباطي   
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  : نتائج الدراسةأهم 
عملية ي لتاريخ التربية يشمل األهداف والمحتوى والطريقة والمنهج وأن التوجيه اإلسالم   

يقوم عليها من تصور شامل للكون والحياة ما طار العقيدة اإلسالمية الصحيحة والتقويم في إ
  . التاريخمعرفة والواإلنسان و

اإلنسان بكافة مكوناته الروحية والعقلية أن مجال التربية في ضوء التوجيه اإلسالمي هو و   
لذا ة واقعية ترتبط بحاجات اإلنسان وظروفه ومشكالته وأن التربية اإلسالمية مثاليو الجسميةو

  .في أي زمان أو مكان ية وفإن نتائج دراسة تاريخها قابلة للتطبيق في المجتمعات اإلسالم
مي إلزالة ما علق بها من أن غالب دراسات تاريخ التربية بحاجة ماسة إلى التوجيه اإلسالو   

  .تفسيرات مادية تزييف وتشويه وتصورات علمانية إلحادية و
  : المقترحات أهم 

إجراء دراسة لبيان مالمح إسالمي لدراسة تاريخ التربية ، وإجراء دراسة لبلورة منهج    
إجراء توجيه اإلسالمي لهذا التاريخ ، وإسهامه في اليخ التربية وتفسير اإلسالمي لتارال

دراسات تقويمية للفكر التربوي خالل العصور التاريخية في ضوء التوجيه اإلسالمي لتاريخ 
  .التربية 

  :  التوصياتأهم 
التربية جيه اإلسالمي لتاريخ المصطلحات اإلسالمية التي يستند إليها التواالهتمام بالمفاهيم و   
عن العقيدة اإلسالمية  االعتماد في دراسة تاريخ التربية على التوجيه اإلسالمي المنبثق، و

توجيه عناية خاصة إلعداد الباحثين في ة كتابته في ضوء هذا التوجيه ، وإعادالصحيحة و
  .تاريخ التربية في ضوء التوجيه اإلسالمي 

  
 

 –طه جابر العلواني      –  دراسة صادرة عن المعهد
  هـ١٤١٧عام  - العالمي للفكر اإلسالمي

   : ف الدراسةاهدأ
  . تقديم صورة مبسطة لعملية التأصيل اإلسالمي للمعرفة   

  : ملخص الدراسة

النكد في وضح الباحث مفهوم إسالمية المعرفة ، ومفهوم التأصيل وأهميته ، وحجم الفصام    
  .المناهج والنظم التربوية الحديثة بين الدين والعلم 

  . ثم بين الباحث أهداف إسالمية المعرفة   
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  :  الدراسة أدوات
  .المصادر والمراجع   

   : الدراسة منهجية
  . التحليليالمنهج الوصفي    

  : نتائج الدراسةأهم 
 –النظام المعرفي اإلسالمي ( : هناك ستة محاور لعملية التأصيل ، وتشمل بناء أن    

وحسن ) منهج التعامل مع السنة  –منهج التعامل مع القرآن  –المنهجية المعرفية القرآنية 
  . والتعامل مع التراث الغربيقراءة التراث اإلسالمي 

  :  والتوصيات المقترحاتأهم 

الغربية في العصر  ضرورة حل إشكاالت النتائج الفلسفية الجامدة التي خلصت إليها المعرفة   
  . الحديث

  
 

 –حامد سالم الحربي        
 –  كلية التربية بجامعة ب المقارنةاإلسالمية و قسم التربية -بحث منشور

  هـ١٤١٨عام  - أم القرى بمكة المكرمة
   : الدراسةف اهدأ

اهج التربوية وتحديد مفهوم أسلمة المناهج والتأصيل والتوجيه اإلسالمي تحديد مفهوم المن   
  . التوجيه اإلسالمي لمناهج العلوم التربويةلها وكيف يكون التأصيل و

   : ملخص الدراسة
له ثم تطرق إلى المفهوم التقليدي عن مفهوم المنهج والباحث في مطلع هذه الدراسة  تحدث   

  .         ثم مفهوم منهج التربية اإلسالمية  المفهوم الحديث
  .   ما تواجههواقع المناهج الحالي وثم تكلم عن    
سالميا فتحدث عن مفهوم األسلمة والتوجيه اإلسالمي تحدث عن كيفية توجيه المناهج إثم    

  . التوجيه اإلسالمي لمكونات المنهجوعناصر الموقف التعليمي و
  . كيفيته في مجاالت األهداف المختلفةاإلسالمي لألهداف وتكلم عن التوجيه ثم    

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

   : الدراسة منهجية
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  . وصفي والمنهج االستنباطي ومنهج تحليل المعلوماتالمنهج ال   
      : نتائج الدراسةأهم 

تاب والسنة وارتباط التأصيل ربطها بالكهجها وعادة النظر في العلوم التربوية ومناضرورة إ
التركيز على م التربوية بالعقيدة اإلسالمية واللغة العربية والتوجيه اإلسالمي لمناهج العلوو

  .ترك المنهي عنه تطبيق لها من خالل فعل المأمور وتوظيف المعرفة بال
  :  التوصياتالمقترحات وأهم 
يه التربية اإلسالمية أن على المربين المسلمين إثراء الفكر التربوي اإلسالمي بما تدعو إل   

إخالص ج التربوية بالحاجات اإلنسانية وربط المناهمن أفكار وضرورة ربط العلم بالعمل و
  .النية فيها 

  
 

كلية  - دراسة دكتوراه –  –محمد عز الدين توفيق 
  هـ١٤١٨عام  - المغربية بالرباط جامعة الب داباآل
   : ف الدراسةاهدأ

دراسة العالقة بين الدراسات النفسية و المنظور اإلسالمي بعيدا عن أي حكم مسبق حول 
  . حاضر هذه العالقة أو مستقبلها

  :  ملخص الدراسة
بعلم النفس و دفاعا عنه و المواقف من مشروع تعريفا ذكر الباحث في مطلع دراسته هذه    

التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية و موقف كل من القرآن و السنة و أصول الفقه و الفكر 
  . اإلسالمي من التأصيل اإلسالمي للبحث النفسي

علم  –العلم  –اإلنسان : تناول مفاهيم تأصيل العلمي للدراسات النفسية والثم تحدث عن    
وم بعض السلوكيات وكيفية التعامل معها ممارسة ، ثم تناول بالحديث مفهفس نظريا والن
  . الموقف منهاو

ذكر مجموعة من صيل التاريخي للدراسات النفسية وإسهام المسلمين فيها  والتأثم تكلم عن    
االتجاه لدراسة (  الحديثسة المفاهيم النفسية في القرآن واألمثلة استعرض من خاللها درا

 –الكتب : االتجاه لدراسة ( دراسة المفاهيم النفسية في التراث اإلسالمي و) الموضوعات 
  . )المصطلحات 

  . مشروعات فرعية لإلنجاز حول بعض موضوعات علم النفسثم كتب    
  : الدراسة أدوات



 الدراسة موضوع ١الفصل                                               منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية        
٢٣ 

  .النفس علم ات في جانبي الثقافة اإلسالمية والموسوعالمصادر والمراجع و    
   : الدراسة منهجية

  .المنهج المكتبي : لم يشر إليها ولكن من الواضح أنها    
  :  نتائج الدراسةأهم 
ليست موقفا سلبيا من علم النفس الدراسات النفسية ذات التوجه اإلسالمي أن األبحاث و   
التحقيق وأن  أن هذا المشروع ممكنمشروعيته في بيئتنا اإلسالمية و إنما موقف إيجابي يدعمو

التأصيل : الث جوانب هي للعلوم االجتماعية البد أن يتناول ثوالتأصيل اإلسالمي لعلم النفس 
التأصيل التاريخي ، ثم ذكر بعض العوائق التي تواجه طريق هذا الشرعي والتأصيل العلمي و

  . المشروع
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و  
لعلم النفس بشكل خاص هـو مشـروع   انية بشكل عام ومي للعلوم اإلنسأن التأصيل اإلسال   

  . المستقبل بإذن اهللا 
   

 
 قسم التربية -بحث منشور  –  - صالح سليمان العمرو

  هـ١٤٢٠عام  -كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ب المقارنةاإلسالمية و

   : الدراسةف اهدأ 
المي للعلوم التربوية وكيفيته وتأصيل مفهوم فلسفة التربية توضيح مفهوم التأصيل اإلس   

اقتراح ح مفهوم إسالمي لفلسفة التربية ووظائفها واقتراودراسة العالقة بين الفلسفة والتربية و
  . خطوات لتحسين مقرر فلسفة التربية في الجامعات

   : ملخص الدراسة 
استعرض تحت و مفهوم التأصيل اإلسالمي للعلوم التربويةلباحث في هذه الدراسة تناول ا   

  . الحاجة إليهأهميته وأهدافه و: هذا العنوان 
  . ضوابطهأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية وكيفية التثم تحدث عن    
العنوان حاول تحت هذا و التأصيل اإلسالمي لفلسفة التربية في المجتمع المسلمثم تكلم عن    

: التربية ن اتجاهات العالقة بين الفلسفة وتأصيل مفهوم مصطلح فلسفة التربية ثم تحدث ع
  . )التأصيلي  –المعاصر  –التقليدي ( االتجاه 

ختم بمقترحات لتأصيل ة التربية في الجامعات العربية وثم ناقش واقع مقررات فلسف   
  .مقررات فلسفة التربية 
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  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

  :  الدراسة منهجية
  . وصفي التحليليالمنهج ال   

  :  نتائج الدراسةأهم 
  .  ضرورة التأصيل اإلسالمي لمقررات فلسفة التربية   
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و

مقرر فرض تدريس لمن يدرس مقررات فلسفة التربية وقوة التأهيل المتكامل ضرورة    
لمي بين أساتذة العلوم الشرعية وأساتذة وجوب التعاون العاإلسالمية للتربية واألصول 

تشجيع طالب الدراسات العليا المميزين على بحث التأصيل اإلسالمي مقررات فلسفة التربية و
  .  لفلسفة التربية

  
 

قسم  - رسالة دكتوراه – –عبد الرحمن سعيد الحازمي 
  هـ١٤٢١عام  -كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ب المقارنةإلسالمية وا التربية

   : الدراسة أهداف
لتوجيه اإلسالمي ألصول التربية وإيضاح مفهوم أصول التربية وما التعرف على أبعاد ا   

تحديد أسس التوجيه اإلسالمية وتربية من وجهة النظر إيضاح مفهوم أصول اليتعلق به و
  .  اإلسالمي ألصول التربية

   : ملخص الدراسة
  . مفهوم أصول التربيةالباحث في بداية هذه الدراسة  وضح   
  . تناول االتجاهات المعاصرة للتأليف في أصول التربية ثم    
  . مفهوم أصول التربية من وجهة النظر اإلسالميةثم تكلم عن    
  .س التوجيه اإلسالمي ألصول التربية ثم بين أس   

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

   : منهجية الدراسة
  .المنهج المكتبي    

   : نتائج الدراسةأهم 
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أن األصول اإلسالمية للتربية ول التربية أو أسسها هو األنسب وأن استخدام مصطلح أص   
لعدد  أنه ال توجد ضوابط محددةفقط وتربية المعروفة في المحتوى تختلف عن أصول ال

من أصول التربية بل هو  أنه ال يمكن اعتبار الدين مجرد أصلأصول التربية أو ترتيبها و
  .أصولها األساس والموجه واإلطار للتربية و

  :  التوصيات أهم
م مصطلح أصول التربية أو أسسها وترك ما سواهما أهمية اتفاق التربويين على استخدا   
الخبرات األجنبية وفق المعايير والضوابط الشرعية أهمية السعي الجاد لالستفادة من و
  . ضرورة معالجة المآخذ الشرعية التي تزخر بها بعض مؤلفات أصول التربية المعاصرةو

  : المقترحات أهم 
إجراء دراسات عد لكل أصل من األصول التربوية والقواإجراء دراسات الستنباط المبادئ و   

  . محتوى األصول الغربية للتربيةاألصول اإلسالمية للتربية ومقارنة بين محتوى 

  
 

 ماجستيررسالة  –  –بدرية صالح الميمان 
  هـ١٤٢١عام  - الملك عبد العزيز فرع المدينة المنورةكلية التربية بجامعة  -
   : الدراسةف اهدأ

هية التأصيل اإلسالمي توضيح مامية المفاهيم ووضعها بين األصالة والتغريب وبيان أه   
  .أهدافها مقترحة لتأصيل مفهومي التربية و وضع خطواتللمفاهيم وأهميته وضرورته و

  : ملخص الدراسة

  .ما يتعلق بمصطلح المفاهيم في هذه الدراسة  ةالباحث تتناول   
دثت عن تعريف التأصيل اإلسالمي تحالمي للمفاهيم التربوية والتأصيل اإلسعن  تثم تكلم   

  . خطوات التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربويةوأهدافه و
  .ثم تكلمت عن التأصيل اإلسالمي لمفهوم التربية    
  . ثم تحدثت عن التأصيل اإلسالمي ألهداف التربية    

  :  الدراسة أدوات
  .جع المراالمصادر و  

   : الدراسة منهجية
  . لم تذكر الباحثة منهجا محددا وإنما حددت الخطوات التي سوف تتبعها   

  : نتائج الدراسةأهم 
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للعلوم مبني على أن التأصيل اإلسالمي مفاهيم التربوية ضرورة شرعية ، وأن تأصيل ال   
التراث اإلسالمي والمطهرة السنة النبوية فهوم التربية في القرآن الكريم وأن مقواعد محددة ، و

 لكن تغير مفهومبع من التصور اإلسالمي لإلنسان والكون والحياة ، ومفهوم شامل متكامل ين
داف أن مفهوم األهرف عن المفهوم الصحيح األصيل ، وانحالتربية في الكتابات المعاصرة و

على  مركزااء متسقا والتراث اإلسالمي جالتربوية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة و
اصرة ركز على لكن مفهوم األهداف التربوية في الكتب التربوية المعالغاية السامية للتربية ، و

اهتم باألهداف السلوكية الصغيرة بعيدا عن الغاية األهداف الدنيوية واعتراه الغموض و
  . القصوى للتربية

  : المقترحات أهم 

عناوين لدراسات تأصيلية ، وذكرت بعض األشياء اقترحت الباحثة مجموعة من ال   
  .المهارات التي يجب أن يتحلى بها من يفكر في خوض مجال التأصيل و

  :  التوصياتأهم 
لوم على أساس مفاهيمي بناء جميع العام بالتأصيل اإلسالمي للعلوم ، وضرورة االهتم   

روع تصنيف لألهداف ل مشعمبلة الكتب التربوية المعاصرة ، وضرورة غرإسالمي ، و
  .األهداف السلوكية اإلسالمية الجزئية و

  
  :الدراسات املتعلقة بتطبيقات ملوضوع التأصيل : ثانيا 

  

 
 - ماجسـتير  -  -رياض صالح جنزرلي 

  هـ١٣٩٨عام  -كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بقسم التربية 

   : ف الدراسةاهدأ
  .عالقتها بالمفاهيم اإلدارية المعاصرة سس التربوية لإلدارة اإلسالمية وإبراز بعض األ   

   : ملخص الدراسة
: وان استعرض تحت هذا العنو تناول الباحث في هذه الدراسة أسس اإلدارة اإلسالمية   

  .صفاتها مصادر اإلدارة اإلسالمية ومقوماتها و
العقائدية والمالية والقضائية والسياسية : ث عن أنواع اإلدارات اإلسالمية وذكر منها ثم تحد   

  .الداخلية واألخالقية والتعليمية و االجتماعيةوالحربية و
هذه المفاهيم  تناول منوء المفاهيم اإلدارية المعاصرة وثم تكلم عن اإلدارة اإلسالمية في ض   

  .المتابعة كالً من التخطيط والتنظيم والرقابة و
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  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

  :  الدراسة منهجية
  .المنهج التاريخي    

  :  نتائج الدراسةأهم 
  .  يمكن تطبيقها على المفاهيم اإلدارية المعاصرة  إلدارة اإلسالميةل تربوية عديدة أسس هناك 
  :  التوصياتقترحات والمأهم و

  .ضرورة إعادة النظر في المفاهيم اإلدارية المعاصرة على ضوء أسس اإلدارة اإلسالمية    
   

 
 -  حسن القناوي       t 

-  عام  -كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بقسم التربية  - ماجستير
  هـ١٤٠٠

   : الدراسة أهداف
  . ذات العالقة باإلدارة التربوية  tاستخالص بعض أسس إدارة الفاروق عمر    

   : ملخص الدراسة

  . tتناول الباحث في بداية هذه الدراسة تعريفا بحياة عمر بن الخطاب    
تصوره الدقة في الوضوح و: ( المستخلصة من إدارته وهي سس العامة ثم ذكر بعض األ   

بتحقيقها ، عوامل نجاح  االلتزاملمفهوم اإلدارة ، الوضوح والدقة في تصوره ألهداف إدارته و
بدور القدوة  اهتمامهتحديده ألسلوب التعامل ، ، فهمه لطبيعة من يتعامل معهم و العمل

  .  ) الصالحياتية الجمهور باألهداف وبتوع اهتمامهالصالحة في العمل اإلداري ، 
  .ثم تكلم عن عالقة األسس التي استخلصها باإلدارة التربوية    

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

   : منهجية الدراسة
لم يشر الباحث إلى منهج البحث الذي استخدمه في هذه الدراسة إال أنه من الواضح أنه    

  .ي استخدم المنهج التاريخ
   : نتائج الدراسةأهم 
  . tهناك أسس عديدة لإلدارة التربوية في حياة عمر بن الخطاب    
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  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
أهمية اقتباس أسس اإلدارة ذات العالقة باإلدارة التربوية من سيرة السلف الصالح رضي    

  . استخالص كثير من مفاتيح العمل الناجح من تراثهمو اهللا عنهم

   
 

 -  صالحة عبير أبو      
 - عام  - كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمةبقسم التربية  - ماجستير
  هـ١٤٠٢

   : ف الدراسةاهدأ
تطبيق هذه المضامين في الواقع إمكانية ن القيادة التربوية في اإلسالم والحديث عن مضامي   

  .المعاصر 
    : ملخص الدراسة

  .         أهميتها في اإلسالم طلع هذه الدراسة ماهية القيادة وتناولت الباحثة في م   
اختيار  :ضربت على ذلك أمثلة م وثم تكلمت عن كيفية اختيار القائد التربوي في اإلسال   

  .  علي رضي اهللا عنهم أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان و
ذا البند عن عالقة القائد بربه تكلمت تحت هفات القائد التربوي في اإلسالم وثم ذكرت ص   

  .ه المهنية وشخصـية القائد وعالقته بمن معه وصفات
شارت إلى دور التربية في إعداد وتكوين أية في اإلسالم وثم تحدثت عن نمط القيادة التربو   
  .لقيادة اإلسالمية اختيار او

  .المدرسة سالمية بالنسبة إلدارة التربية وثم تكلمت عن دور القيادة اإل   
  :  الدراسة أدوات

  .المراجع المصادر و
   : الدراسة منهجية

  .المنهج التاريخي 
   : نتائج الدراسةأهم 

  .الحاضر يمكن تطبيقها في العصر م وهناك مضامين عديدة للقيادة التربوية في اإلسال
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و

  .الجد في تطبيق دورها في الواقع المعاصر أصيل القيادة التربوية إسالميا وضرورة ت
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 ماجستير -  - سعيد الخوتاني

  هـ١٤٠٣عام  -كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بقسم التربية  -
   : ف الدراسةاهدأ

  . إبراز المفهوم اإلسالمي للعالقات اإلنسانية في اإلدارة التربوية   
   : ملخص الدراسة

 انعكاساتهايسة لمفهوم العالقات اإلنسانية وتناول الباحث في هذه الدراسة المكونات الرئ   
في الفكر الغربي ثم قارن بين هذه المكونات لدى كل من في الفكر اإلسالمي وذلك التربوية و
  .الفكرين 

أهداف العالقات اإلنسانية في اإلدارة ثم تناول بالحديث المحاور ثم تكلم عن مبادئ و   
  .التربوية اإلنسانية في العملية اإلدارية واألساسية للعالقات 

  :  الدراسة أدوات
  .المصادر والمراجع 

   : الدراسة منهجية 
  .المنهج التاريخي 

  :  نتائج الدراسةأهم 
في تصورهما للعالقات اإلنسانية الفكر الغربي فرق الكبير بين الفكر اإلسالمي وتأكيد ال   
  .انعكاسات ذلك على الواقع و

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
رة التربوية دون التأثر بالفكر تطبيق المفهوم اإلسالمي للعالقات اإلنسانية في اإلداضرورة 
  .الغربي 

  
  

 
قسم  -ماجستير  -  - فهد سعد الثبيتي

  هـ١٤٠٤عام  - كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمةبالتربية 
   : ف الدراسةاهدأ

  .المفهوم الغربي في تصورهما للقيادة التربوية وم اإلسالمي والمقارنة بين المفه   
  : ملخص الدراسة 
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ذكر الباحث في مطلع دراسته هذه تعريف القيادة التربوية وصفات القائد ومفهوم إدارة    
  .التربية وتاريخها والعوامل المؤثرة فيها 

مفاهيمها وأسسها وشروطها وأهميتها وواجباتها : ثم تحدث عن القيادة التربوية في اإلسالم    
  .ثم تناول عدة نماذج من القادة 

 االتجاهاتثم تكلم عن القيادة الغربية وأهدافها عندهم والعوامل المؤثرة في قادة الغرب و    
  .المختلفة عندهم 

عليها كل من القيادة التربوية في اإلسالم والقيادة  ثم كتب تحليال لألسس التي قامت    
  .التربوية الغربية من الجوانب اإلنسانية والخلقية 

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و

   : الدراسة منهجية
  . والمنهج التحليلي المقارن المنهج التاريخي

  : نتائج الدراسةأهم 
   .ي والغربي للقيادة التربوية الفروق الجوهرية بين المفهومين اإلسالم   

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
      .  أهمية استقاللية القيادة التربوية بمفاهيمها وطريقتها 

  
 

  -علي الزهراني 
  هـ١٤٠٥عام  -كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بقسم التربية  - ماجستير  -
   : ف الدراسةاهدأ 

بعض بوية على ضوء المفهوم اإلسالمي وتناول بعض المبادئ العامة في اإلدارة التر   
  .المواقف من السيرة النبوية 

   : ملخص الدراسة 
، ثم ما يتعلق بها النبوية وة عن بعض جوانب السيرة تكلم الباحث في بداية  هذه الدراس   

  .وظائفها وأهدافها و أهميتهاتحدث عن اإلدارة التربوية وتعريفها و
ثم تناول بالحديث آثار التغريب والمعاصرة على اإلدارة التربوية وقيم بعض المصطلحات    

                                                                 .                                    التربوية في ميزان اإلسالم واألنماط اإلدارية و
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لتي استخلصها الباحث من االتربوية في المفهوم اإلسالمي و ثم ذكر خصائص اإلدارة   
الكتاب والسنة كما قال ؛ وهي أنها إدارة أخالقية وعملية إنتاجية وإنسانية وجماعية وتراعي 

اإلحاطة ، ثم تكلم عن بعض وتمتاز بالشمول و االعتدالزن والفروق الفردية وتحقق التوا
الحاكمية هللا والشورى والتخطيط والعدل : ئ المختارة لإلدارة التربوية ، وهي المباد

  .فتح المجال أمام الشباب الكفؤ واإلنصاف والمساواة وتولية األصلح والسمع والطاعة و
  :  الدراسة أدوات

  .المراجع المصادر و
   : الدراسةمنهجية 

     .  المنهج الوصفي التحليليالمنهج التاريخي و

  :  نتائج الدراسةأهم 
نهج متكامل لإلدارة التربوية ، وهو بحاجة إلى مزيد بحث أن في السيرة النبوية م   
  .استقصاء و
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و

      .   ضرورة توجيه الدراسات العلمية األكاديمية للبحث في السيرة النبوية 
  

 
 – لما علي محمود جمعة

 -  اليرموك بجامعة  اإلدارة واإلشراف التربوي بكلية التربيةقسم  -ماجستير
  هـ١٤٠٧عام  - باألردن

   : ف الدراسةاهدأ 
بيان معايير اتخاذ القرار اإلداري التربوي في الفكر اإلداري اإلسالمي اعتمادا على القرآن    

  . والسنة ، ومعاييره في الفكر اإلداري الحديث ، والمقارنة بينهما
   : ملخص الدراسة 

الفكر اإلداري الحديث وعناصره ة مفهوم اتخاذ القرار التربوي في الباحث أوضحت   
ومقوماته ومعوقاته والعوامل المؤثرة فيه ، ثم رشد القرارات وفعاليتها وأنواعها وأهدافها 

  .وأساليب المشاركة فيها 
ناقشت اتخاذ القرارات في الفكر اإلداري اإلسالمي ، وأهمية الشورى ومجاالتها ثم    

  .ر ووسائلها واآللية الشورية في اتخاذ القرا
  :  الدراسة أدوات
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  .المراجع المصادر و
   : منهجية الدراسة

     .  المنهج الوصفي التحليلي

  :  نتائج الدراسةأهم 
، بينما ترتبط في الفكر اإلداري الحديث معايير الفكر اإلداري اإلسالمي شاملة ومتنوعة    

ن في أخرى بسبب تأثير بالماديات والمنفعة ، ويتفق الفكران في بعض المعايير بينما يختلفا
  . فلسفة كل منهما

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
، واعتبارها عند اتخاذ القرار ،  تطوير المعايير اإلسالمية ، واألخذ بها في البرامج التدريبية

      .   وبناء التقويم على أساسها
  

 
 –سفر عويض الحارثي 

  -  كلية التربية بجامعة أم بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط  - ماجستير
  هـ١٤١١عام  - القرى بمكة المكرمة

   : ف الدراسةاهدأ
استنباط بعض القيم اإلسالمية ذات العالقة باتخاذ القرار من القرآن والسنة ، وبيان عالقتها    

  . ودورها في اتخاذ القرارات
   : ملخص الدراسة

بعض القيم اإلسالمية المتعلقة باتخاذ القرار من القرآن والسنة ، وهي  الباحث استخلص   
  .العدل واإلحسان والشورى والمسؤولية 

، والسمات ثم قارن بين مفهوم القيم ومصادرها لدى كل من اإلدارتين اإلسالمية والغربية    
  .بينهما المشتركة 

ثم بين الركائز المشتركة في اتخاذ القرار لدى كل من اإلدارتين اإلسالمية والغربية ، وهي    
    . الحقائق والقيم ، ثم أوضح خطوات اتخاذ القرار ، وعالقة اتخاذ القرار بالقيم 

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و

   : الدراسة منهجية
  . االستنباطي والمقارنالمنهج 
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  :  نتائج الدراسةأهم 
في مجال العبودية والمجال اإلنساني واالجتماعي ،  الشريعة اإلسالمية حافلة بالقيم السامية   

     . ولها دور كبير في اتخاذ القرار
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و

  . تنمية الحس اإلداري اإلسالمي ، وتطبيق الشورى والعدل والرفق وحسن المعاملة   
  

 
 -  محمد مشبب القحطاني        

      -  قسم اإلدارة التربوية  -ماجستير
  هـ١٤١٢عام  -  كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمةبالتخطيط و
   : ف الدراسةاهدأ

ليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وتطبيقاته في اإلدارة بحث األنموذج اإلداري عند الخ   
  .اإلدارة التربوية و

   : ملخص الدراسة
حمه اهللا تناول الباحث في مطلع هذه الدراسة الحالة العلمية في عهد عمر بن عبد العزيز ر   

توجيهاته هاته اإلدارية في مجال التعليم وتوجيثم توجيهاته اإلدارية والقيادية في مجال التربية و
  .في مجال تربية أوالده 

قيادي الذي اتسمت ذكر النمط الر القيادية وصفات عمتحدث عن اإلطار الفكري للقيادة وثم    
  .المبادئ اإلدارية العامة في عهده ثم تطبيق هذه المبادئ به قيادة عمر و

ية الحديثة في إدارته وهي التخطيط والتنظيم ئف اإلدارث عن بعض الوظاثم ختم بالحدي   
  .الرقابة والتوجيه و

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و

   : الدراسة منهجية
  .المنهج التاريخي 

  :  نتائج الدراسةأهم 
مليئة بالفوائد القابلة للتطبيق في مجال اإلدارة  - رحمه اهللا  -إدارة عمر بن عبد العزيز    

     .التربوية 
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
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  .ضرورة دراسة النماذج اإلدارية المشرقة لدى سلفنا الصالح رضوان اهللا عليهم    
  

 
 –إحسان الحلواني         - 

 - بجامعة أم القرى بمكة المكرمةكلية التربية بالتخطيط قسم اإلدارة التربوية و - ماجستير 
  هـ١٤١٨عام 

   : ف الدراسةاهدأ
هذه  أن تكون، و استنباط معالم تفصيلية لإلدارة التربوية ، مقتبسة من السيرة النبوية   

  .ألهل اإلدارة التربوية  دليال مفصال موسعا الدراسة
   : ملخص الدراسة

التفصيلية لإلدارة التربوية في السيرة النبوية ، تحليال للمعالم تناول الباحث في هذه الدراسة    
مبادئ الكتمان وسبق النظر واستدعاء ذكر منها ث عن مبادئ اإلدارة التربوية ، وفبدأ بالحدي

  .الروية الخبرة والتثبت و
الحديث أهداف اإلدارة التربوية تناول بنظريات اإلدارة التربوية ، وثم تحدث عن    

وتوسيع رقعة المتعلمين وتعلم اللغة األجنبية وتعلم األساسيات وتعليم والتفويض والالمركزية 
لتعليم والدافعية والمنهجية العلمية وتأطير القواعد واألسس ومنهجية التلقي قواعد بناء االمرأة و

التخطيط السليم بناء على توفر المنهجية ، ثم تحدث عن الفردية والجماعية والقواعد العلمية و
  .   ومات قاعدة المعل

  . تهيئة البيئة المالئمةتحدث عن بيئة اإلدارة التربوية وذكر فيها معرفة الواقع وثم    
ثم تكلم عن المجتمع التربوي وأسسه وتناول بالحديث أساس األخوة والروح المعنوية    

على مجموعته والحب المقابل منهم له ومراعاة الحالة النفسية والمعرفة  rوحرص الرسول 
المدير واألفراد الحب المتبادل بين م بتكاليف مناسبة بناء على ذلك وتكليفهوية باألفراد والق

  .عملية كسب القلوب ودور الحب في صناعة اإلنجازات والمعجزات و
، فتطرق إلى التشويق في العرض واستخدام  وسائل التعليمثم تحدث الباحث عن أساليب و   

هره واستخدام األوراق وتنويع األساليب واإليفاد للتعليم الوسائل التعليمية وروح النص وظا
سال البعوث التربوية وتركيز الجهود والخطابات السرية وابتكار الوسائل الحديثة إرو

الحركة واالستدالل بالقرائن والرحالت وأسلوب الضرب وتوازن المصالح واغتنام الفرص  و
  .الدائبة 
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ة تربيالبعد عن التهميش و: ة التربوية وأورد منها ة من القواعد العمليثم ذكر مجموع   
النكرات والشعارات المحفزة والحث والتحريض وروح المبادأة ومراعاة الجوانب اإلنسانية 
ومراعاة الفروق الفردية والحوافز المعنوية والمحفزات التعليمية والتشجيع وإعطاء األفراد 

بدء باألفضل والسن المعتبرة الواألحداث وة المواقف قيادالمكانة واالحترام واالنطالقة الذاتية و
  . االستمرارية في العطاء للرجولة وتفريغ الطاقة الذهنية واالهتمام باألفراد واالعتدال و

إعالن الشعائر اإلسـالمية  : نها ذكر ماإليمانية في اإلدارة التربوية وثم تحدث عن القواعد    
القرآن وأثر تعلـيم القـرآن واالهتمـام    الحاالت بالمواقف وواليوم اآلخر كمحرك أول وعالج 

  .التعليق باهللا منذ البداية بالتوحيد واالستجابة التامة واالهتمام بتغيير ما في النفوس و
القدوة الصالحة والصبر والثبات وحفـظ اهللا  : وك فتطرق إلى السلثم تحدث عن األخالق و   

ات والتقبل النفسي واإلخالص والتأكد وعـدم التعجـل   والحياء والوفاء والشورى وتحمل الكلم
  .أدب التعامل والشجاعة والقابلية البدنية العالية والفراسة والعقلية التحليلية والتفاؤل و

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

   : الدراسة منهجية
  . المنهج الوصفي التحليليو المنهج التاريخي

  :  نتائج الدراسةأهم 
، تستمد التربوية أرض خصبة لإلدارة منهج متكامل وقاعدة واسعة و rسيرة الرسول أن    

منها مبادئها وتصوراتها ومفاهيمها ، وتسير على هديها أعمالها وقراراتها ، في مختلف 
  .الميادين المجاالت و

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
رة النبوية لتستلهم من الترقية إلى السيأبحاث ات العليا وضرورة أن تتجه أبحاث الدراس   

درسة على المدير التربوي أن يكون في عمله منتهجا للم، وأن تقتبس من هديها مبادئها و
  . rسمت الرسول القدوة النبوية ، متمثال بتصرفات وطريقة و

  
  
  

 
قسم اإلدارة  - ماجستير  -  – محمد حسن الغامدي

  هـ١٤٢٠عام  - كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمةبالتخطيط التربوية و
   : ف الدراسةاهدأ
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 –التوجيه  –التنظيم  –التخطيط : التوجيهات اإلدارية من سورة البقرة في مجاالت استنباط    
  .اتخاذ القرار  -الرقابة 

   : ملخص الدراسة
بمقدمة عن القرآن الكريم وتعريفه وأسمائه وأوصافه ونزوله والسور المكية بدأ الباحث    

  .والمدنية ، ثم تحدث عن سورة البقرة 
ثم ناقش مفهوم اإلدارة في اإلسالم ومصادرها ومبادئها وأسسها ومهامها ووظائفها ،    

  . وأركان القيادة اإلسالمية وصفات القائد وخصائص المنهج اإلسالمي في اإلدارة
  .ثم تحدث عن مفهوم اإلدارة الحديثة ومدارسها الفكرية ووظائفها    
 –التخطيط : ثم استعرض التوجيهات اإلدارية المستلهمة من سورة البقرة ، وذكر منها    

  .اتخاذ القرار  –الرقابة  –التوجيه  –التنظيم 
  :  الدراسة أدوات

  .المصادر والمراجع    
   : الدراسة منهجية
  .ستنباطي اال المنهج

  :  نتائج الدراسةأهم 
  . التنبؤ والمتابعة والمرونة: من وظائف التخطيط اإلداري    
إقامة اإلصالح اإلداري ودرء الفساد اإلداري والحفاظ على :  الهدف من التنظيم اإلداريو   

 .الحقوق الخاصة المشروعة وتحقيق المصلحة العليا 

والوسطية والمرونة واإلنسانية تعد مبادئ عامة في عمليات العدل والشورى واألمانة وأن    
 .التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار 

التوجيه : الجدلي ، ومن أنواعه  –العاطفي : األسلوب : من أساليب التوجيه اللفظي وأن    
 .السلبي 

 .الشمولية  –االستمرارية الدوام و –الدقة والوضوح : من خصائص نظام الرقابة الجيد و   

 –الشورى والمشاركة  –مراعاة الطاقة  –التيسير والتخفيف : من معايير القرار الرشيد و   
  .الرضا والقبول 

  :  التوصياتأهم و
 .ضرورة تطبيق المبادئ العامة أثناء ممارسة العمليات اإلدارية المختلفة    

 .في ضوء سورة البقرة  دراسة العمليات التي لم يتطرق لها البحثو   

  .القيام بدراسات مشابهة في سور القرآن األخرى و   
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 –نوال سعد الطويرقي 
  -  كلية التربية بجامعة أم القرى بالتخطيط قسم اإلدارة التربوية و -ماجستير

  هـ١٤٢٢عام  - بمكة المكرمة
   : ف الدراسةاهدأ

يقها في مجال تحديد كيفية تطبت اإلنسانية من السيرة النبوية واستنباط بعض مبادئ العالقا   
  .توضيح أهميتها اإلدارة المدرسية و

   : ملخص الدراسة 
وصفات مدير هذه الدراسة عن اإلدارة العامة واإلدارة التربوية تحدثت الباحثة في بداية    

  .لدى اإلدارة المدرسية العالقات اإلنسانية لدى الغرب وإسالميا و مفهومالمدرسة و
  .    rذكرت نبذة عن حياته تحدثت عن مصادر السيرة النبوية وثم    
ر صفات القائد تطرقت إلى المبادئ المستنبطة من السيرة النبوية فذكرت تحت محوثم    

ن الظن والوضوح في التعامل والعفو والتسامح حسلين الجانب والحلم والتواضع و: المثالي 
والصبر والحزم والعدل ومراعاة المصلحة العامة والوفاء بالوعد وإعطاء الحق ألهله 

  . منازلهم والوضوح في التعليمات ومخاطبة الناس على قدر عقولهم وإنزال الناس
ئ األخوة والتناصح والمشاركة تحت محور تنمية روح الفريق الواحد تكلمت عن مبادو   

  .االحترام والمبادأة والمحبة والطاعة واإلكرام والتعاون والتقدير و
مراعاة إلنساني تحدثت عن مبادئ الرحمة والتبشير واإلحسان وتحت محور الشعور او   

  .اآلخرين 
ر ف القدرات وتقديحسن التوجيه تحدثت عن مبادئ اكتشاوتحت محور اكتشاف المواهب و   

  . تولية األصلح اإلمكانات والقدرات واختيار األفراد و
العفو عـن  تكلمت عن مبادئ معاتبة المخطئ وقبول العذر و تحت محور تصويب األخطاءو   

  .المخطئ 
حدثت عن مبادئ الحوافز المادية والمعنويـة  تحت محور أساليب التحفيز اإلداري الفعال تو   
  .مكافأة المحسن الحسن و القولو
ور صنع القرار تكلمت عن الشورى وتشجيع إبداء الرأي والحرية في قبول رأي تحت محو   

  .اتخاذ القرار الرئيس والحكمة في التصرف و
  :  الدراسة أدوات



 الدراسة موضوع ١الفصل                                               منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية        
٣٨ 

  .المراجع المصادر و   
   : الدراسة منهجية

  . المنهج التاريخي
  :  نتائج الدراسةأهم 
االستفادة منها ، وهي قابلة للتطبيق في كل ن ال ينضب يمكن معي rسيرة الرسول أن    

لعالقات اإلنسانية كل ال أن مبادئ افضل النتائج في الواقع العملي ومكان مما يؤدي ألزمان و
  . تطبيقها له أثر كبير على نفوس العاملينيتجزأ و

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
يربطوا اإلدارة النبوية ويستفيدوا منها ورة التربوية في السيرة أن يقرأ أهل اإلداضرورة    

  . التربوية بمصادر التشريع اإلسالمي
منها سيرة النبوية في مختلف الجوانب والقيم التربوية من الالعمل على استخراج المبادئ وو   

 . العالقات اإلنسانية

  
 

 – عيضة عبد المعطي السفياني
  -  كلية التربية بجامعة أم بالتخطيط قسم اإلدارة التربوية و -ماجستير

  هـ١٤٢٢عام  - القرى بمكة المكرمة
   : ف الدراسةاهدأ

المعامالت  –العبادات : معرفة مالمح إدارة الوقت المستنبطة من القرآن الكريم في جوانب    
ات مالمح إدارة اآلداب العامة ، ووضع تصور مقترح إلمكانية تطبيق –األحوال الشخصية  –

  . الوقت في وظائف اإلدارة التربوية
   : ملخص الدراسة 

تحدث الباحث عن الوقت في اإلدارة ، فذكر مفهوم الوقت واالهتمام به في اإلدارة وأنواعه    
بوظائف اإلدارة ومضيعات الوقت وتسجيل الوقت وخصائصه ودوافع دراسته وعالقة الوقت 

  .وتحليله 
ثم ناقش الوقت في القرآن ، فذكر النصوص القرآنية المتضمنة للوقت وخصائص الوقت    

  .في القرآن من حيث سرعة انقضائه ومحدوديته ونفاسته ، وعناية القرآن بالوقت 
هوم العبادة والطهارة والصالة ثم تكلم عن إدارة الوقت في جانب العبادات ، فناقش مف   

  .والزكاة والصوم والحج والعمرة ومالمح إدارة الوقت التي يمكن استنباطها من هذه العبادات 
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ثم ناقش إدارة الوقت في جانب المعامالت ، فتطرق إلى مفهوم المعامالت والبيوع ومالمح    
  .إدارة الوقت التي يمكن استنباطها من هذه المعامالت 

تكلم عن إدارة الوقت في جانب األحوال الشخصية والعدد واإليالء والرضاع ، وناقش ثم    
  .مفهوم األحوال الشخصية ومالمح إدارة الوقت التي يمكن استنباطها من هذه األحكام 

ثم تناول بالحديث إدارة الوقت في جانب اآلداب العامة ، فذكر مفهوم اآلداب العامة    
  .تي يمكن استنباطها من هذه اآلداب ومالمح إدارة الوقت ال

ثم وضع تصورا مقترحا لتطبيقات إدارة الوقت المستنبطة من القرآن في وظائف اإلدارة    
  .التربوية مناقشا كال من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات 

  :  الدراسة أدوات
  .المراجع المصادر و   

   : الدراسة منهجية
  . ستنباطياالالمنهج 

  :  نتائج الدراسةأهم 
أن القرآن قد عود المسلم على تخطيط الوقت وتوزيعه وترشيده في ضوء الفرص المتاحة    

  .وحسب مقتضى األحوال 
وأن القرآن أشار إلى العمليات اإلدارية ، وأخضعتها اإلدارة النبوية للتطبيق والممارسة    

  . اءالفعلية ، وبقي علينا التأسي واالقتد
  .وضرورة استثمار المساحات الزمنية في اليوم بما يناسبها    
  .والتكامل والترابط بين تلك العمليات أثناء الممارسة والتطبيق    
  :  التوصياتالمقترحات وأهم و

بناء منظور إسالمي إلدارة الوقت يستمد قواعده من القرآن والسنة ، مع االستفادة ضرورة    
  .الحديثة من النظريات 

  .واالهتمام بالتاريخ الهجري واالستفادة من المساحات الزمنية المبكرة في اليوم    
  .وتطبيق المبادئ التي توصلت إليها هذه الدراسة في وظائف اإلدارة التربوية    
  .والقيام بدراسات منفصلة لجوانب العبادات أو الوظائف اإلدارية في ضوء القرآن الكريم    
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 – سعد سعيد الرفاعي        - 
 - كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمةبالتخطيط قسم اإلدارة التربوية و - ماجستير 

  هـ١٤٢٣عام 
   : ف الدراسةاهدأ

  .الوقوف على مصادر وأساليب تمويل التعليم في العصور اإلسالمية األولى    
   : ملخص الدراسة 

بدأ الباحث بالحديث عن التمويل في اإلسالم ، ثم تمويل التعليم وأساليب اإلنفاق عليه ، ثم    
  . التمويل نماذجبناء 
ثم ناقش العوامل المؤثرة في تمويل التعليم ومصادر تمويل التعليم وأوجه اإلنفاق على    

  .التعليم ثم ختم بالحديث عن النماذج التمويلية 
  :  الدراسة أدوات

  .المصادر والمراجع    
   : الدراسة منهجية
  .الوصفي التحليلي المنهج 

  :  نتائج الدراسةأهم 
مويل التعليم في العصور اإلسالمية األولى ، وتنوع مصادر هناك عوامل مؤثرة في ت   

، والمجانية المقيدة في اإلنفاق على التعليم وظهور التعليم الخاص ،  تمويل التعليم اإلسالمي
والسعي إلى ترشيد اإلنفاق على التعليم ، واختالف اإلنفاق حسب المكان ، والتوصل إلى 

  . في العصور اإلسالمية األولىتوصيف مجموعة من النماذج التمويلية 
  :  التوصياتوأهم 

 .أهمية العودة لنظام الوقف على التعليم ، وهناك آليات مقترحة لذلك    

 .دراسة العوامل المؤثرة في تمويل التعليم وتوجيهها بالشكل المالئم و   

 .أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل التعليم ، مع مراعاة تكافؤ الفرص و   

  .العمل على ترشيد اإلنفاق التعليمي ، والحد من الفاقد فيه و   
  :  المقترحاتوأهم 

توجيه جهود الباحثين نحو جمع وثائق الوقف على التعليم واالستفادة منها في أبحاث    
 .الدراسات العليا 

تي إجراء دراسات حول الموازنة بين متطلبات إشراف الدولة على التعليم ، والحرية الو   
  .تحقق كفاية تمويله 
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 –محمد مشبب القحطاني        
   - كلية التربية بجامعة أم بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط  - دكتوراه
  هـ١٤٢٤/ ١٤٢٣عام  - القرى بمكة المكرمة

   : ف الدراسةاهدأ
الواقع اإلداري في العهد  :التعرف على معالم المنهج النبوي في اتخاذ القرارات من خالل    

أخالقيات القرارات النبوية وتصنيفاتها ومراحلها وخطواتها وأساليب اتخاذها ومالمح النبوي و
  . واقعها التنفيذي وإعالنها ومتابعتها والتطبيقات العامة لها في مجال اإلدارة التربوية

   : ملخص الدراسة 
عن الواقع اإلداري في العهد النبوي وكذلك البيئات  لمحةفي بداية هذه الدراسة  ذكر الباحث   

  .في العهد النبوي  وأهم  مظاهر التطور اإلداري المحيطة والمجاورة
أهم تصنيفات القرارات النبوية من حيث األنواع و مجمل أحداث السيرة النبوية ذكرثم    

  .    والمجاالت
  . ثم تحدث عن أخالقيات القرارات النبوية من حيث مبادئها وخصائصها   
مراحلها وخطواتها وأساليب و مفهومها ثم تناول عملية اتخاذ القرارات النبوية من حيث   

  . اتخاذها
تحدث عن واقع تنفيذ القرارات النبوية من خالل أساليب وخصائص إعالنها وإجراءات ثم    
  . متابعتهاأساليب وخصائص تنفيذها وصائص وخ
متناوال  ثم ناقش بعض التطبيقات العامة لمنهج اتخاذ القرارات النبوية في اإلدارة التربوية   

  .  أخالقيات ومبادئ وخصائص ومراحل وأساليب وإعالن وتنفيذ ومتابعة القرارات النبوية
  :  الدراسة أدوات

  .المراجع المصادر و   
   : الدراسة منهجية

  . التحليلي المنهج التاريخي
  :  نتائج الدراسةأهم 
أن القرارات النبوية اشتملت أنواعا عديدة ومجاالت مختلفة ، وأن للقرارات أخالقيات تتمثل    

في مبادئ وخصائص مميزة من ناحية الفكر والتطبيق ، واتخاذ القرارات يتم من خالل 
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وات كل منهما األخرى ، وتنفيذ القرارات النبوية يتم من مرحلتين معنوية ومادية ، وتكمل خط
  . خالل أساليب وإجراءات وخصائص فريدة

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
المتعلقة بالسلوك اإلنساني واإلداري ، بسبب التوافق ضرورة التأصيل اإلسالمي للعلوم    

 .القائم بين الطبيعة البشرية واألصول اإلسالمية 

أن يكون للمؤسسات التعليمية العليا دور إيجابي في ترسيخ مفاهيم اإلدارة النبوية يجب و   
 .واإلسالمية من حيث الفكر والتطبيق 

   
 

عام  - بحث منشور –  – دباس ن شيخ األرض وأحمدعنا
  هـ١٤٢٤

   : ف الدراسةاهدأ
لوقوف على المبادئ اإلدارية التي يزخر بها القرآن ، ولفت الممارسة ، واباإلدارة تعريف ال   
وإيضاح دور اإلدارة الرشيدة  القرآن ،: نظر إلى وجود أسس نظام إداري في دستور األمة ال

رغبة في إنشاء إدارة حديثة رشيدة في المجتمعات وذلك  الهام في تحقيق التقدم والسؤدد ،
  .اإلسالمية 

   : سةملخص الدرا 
قام الباحثان باختيار بعض آيات القرآن الكريم التي تتصل بجوانب إدارية مختلفة ، وتسليط    

  . الضوء على ما تحويه من مبادئ وأحكام ونصوص وإشارات عامة تتصل باإلدارة وشؤونها
التخطيط والتدريب والتأهيل : في البداية تناوال الوظائف العامة لإلدارة ، وذكرا منها    

والرشد والتبيين والوضوح والتحفيز وتغليب الثواب على العقاب وتوزيع العمل والتتبع 
  .والمساعدة واإلحصاء والمعلوماتية 

والهيكل  والتسخير اإلنسانتكريم : ثم تحدثا عن المرتكزات األساسية لإلدارة ، وذكرا    
  .التنظيمي 

والتحذير من تدبر القرآن والحض على العلم والعمل : ثم ذكرا مقومات النجاح ، ومنها    
وارتباط اإليمان بالعمل الصالح وتنظيم الوقت واحترامه والشورى الجهل والجدل والتقليد 

  .والجماعية وحسن االختيار والتفاؤل واألمل 
وجهاد النفس والبساطة  والعدل االستقامة: لعالقات والسلوكيات ، فذكرا ثم تناوال ا   

  .وحسن الخلق  روح القانون وتعديل القوانين واألنظمةنضباط ووالتواضع واال
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األمثال والجاهزية للطوارئ ومعاداة األنبياء : ثم ذكرا متفرقات إدارية ، وذكرا فيها    
القدوة والعلم والكفاءة واالحترام وإبعاد : ، ومنها  شيدوالعقلية المحافظة وصفات اإلداري الر

االنتهازيين وأداء الحقوق والعدل والتركيز على الهدف وقوة االنتماء واالستقامة والجدية 
  . وحسن توزيع العمل والمحاسبة والشورى والجماعية والتواضع وحسن التعامل

  :  الدراسة أدوات
  . صادر والمراجعوال الم لم تذكر أدوات الدراسة   

   : الدراسة منهجية
  . ولكن يبدو أنها المنهج االستنباطي لم تذكر المنهجية المتبعة   

  :  نتائج الدراسةأهم 
ما قدم ال يحيط بالموضوع ، ألن مدلوالت اآليات أوسع من أن يحاط بها ، والدراسة ال أن    

  . تدعي الكمال ألنه هللا وحده ، لكنها إثارة هامة لألمة
عدم الدعوة لالنغالق واالنكفاء إلى الخلف ، فالقرآن ال يدخل في التفاصيل ، والمبادئ فيه و   

أساسية واستراتيجية وعامة ودائمة ، وما ورد من تفاصيل أكملتها السنة والسيرة فهي ظرفية 
وتكتيكية وخاصة بأوضاع معينة ، كما أن اإلدارة في األصل مهنة محلية ومرهونة بظروفها 

  .بيئية الزمانية والمكانية ، واألمور فيها نسبية ، ويجب أن تتكيف مع الواقع المحيط ال
  :  المقترحات والتوصياتوأهم 

من األمم سبقتنا في مضمار اإلدارة في القرون األخيرة ؛ فالبد من التعرف على ما كثير    
ا واالستفادة منها بما يتفق ستها ، لمقارنتها والقياس عليها وتطويرها واإلضافة عليهلديهم ودرا

  . مع أوضاعنا ومعتقداتنا
  

 
 -   – الشهراني مريم محمد
 - كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمةبالتخطيط قسم اإلدارة التربوية و - دكتوراه

  هـ١٤٢٦عام 
   : الدراسةف اهدأ

وضع أطر ومواصفات عامة ، مبنية على أسس إسالمية ، لتقوم عليها برامج الجامعات في    
عصر العولمة ذي األبعاد المتعددة ، ومناقشة مستقبل برامج الجامعات ومدى تحقيقها ألهدافها 

  . في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع
   : ملخص الدراسة 
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مفهوم التأصيل اإلسالمي وأهميته وأهدافه بداية هذه الدراسة عن تحدثت الباحثة في    
واالتجاهات المعارضة ، ، ومفهوم العولمة ونشأتها وأبعادها  وخطواته ومجاالته وأسسه

  . عالمية اإلسالم والعولمة، ووالمؤيدة لها 
وأهداف ناقشت مفهوم برامج الجامعات وأسس بنائها ومكوناتها وأنظمتها ومتطلباتها ثم    

     .الجامعات وتحديات العولمة ومضامينها التربوية وتأثيرها على التعليم الجامعي 
األسس اإلسالمية لبناء  حاولت وضع تصور مستقبلي لبرامج الجامعات من خالل مناقشة ثم   

في ضوء  برامج الجامعات في عصر العولمة ، والبرامج الجامعية المطلوبة في عصر العولمة
، والتصور المستقبلي لبرامج الجامعات المحققة ألهداف الجامعات في التدريس  لمتعددةأبعاده ا

  . العولمةو التأصيل اإلسالمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ظل
  :  الدراسة أدوات

  .المراجع المصادر و   
   : الدراسة منهجية
  . )التحليلي ( وصفي الوثائقي المنهج ال

  :  نتائج الدراسةأهم 
 –العقدي : أهم األسس لبناء برامج الجامعات في عصر العولمة هي كل من األساس    

 . وأساس وحدة المعرفة والعلم –المصلحي  –األخالقي  –الشرعي 

عصر العولمة يتطلب الدراسة والفهم الجيد لهذه الظاهرة الواقعية ، لالستفادة من وأن    
 .وسلبياتها بما يعزز قوة األمة اإلسالمية الذاتية إيجابياتها ، والتعامل مع إيجابياتها 

الثورة العلمية والتقنية واالتصالية أكسبت عصر العولمة نموا وقوة دفع هائلة غير وأن    
مسبوقة في جميع المجاالت ، والتنافس العالمي قائم على امتالك أدوات العصر المعرفية 

 .واإلبداعية والتقنية واالقتصادية 

ظم برامج جامعات العالم اإلسالمي تحتاج إلى إعادة نظر من حيث فلسفتها وأهدافها معوأن    
  .ومحتواها ونظمها ، بما يتوافق مع العقيدة اإلسالمية في الجانب النظري والتطبيقي 

  :  التوصياتالمقترحات وأهم و
ثقافة  طويرها على منطلقات وأسس إسالمية ، تؤكد علىضرورة بناء برامج الجامعات وت   

 .األمة وهويتها ، والتعامل اإليجابي مع متغيرات العصر وتحوالته 

أهمية التحديث والتطوير المستمر لبرامج الجامعات وأنظمتها ومتطلباتها ؛ لمواجهة و   
  . المتغيرات السريعة والمتالحقة في عصر العولمة 
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u – مرعي محمد البركاتي
  - كلية التربية بجامعة أم القرى بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط  - ماجستير

  هـ١٤٢٧عام  - بمكة المكرمة
   : ف الدراسةاهدأ

استنباط مفهوم الحوار وآداب الحوار الواردة في سورة هود  وإبرازها لمديري المدارس ،    
وتوضيح أهمية توظيف آداب الحوار في مجال العمل ، وتقديم بعض المجاالت التطبيقية 
آلداب الحوار لالستفادة منها في اإلدارة المدرسية ، والمساهمة في التأصيل اإلسالمي لإلدارة 

  .ة المدرسي
   : ملخص الدراسة 

قدم الباحث بالحديث عن القرآن الكريم وتعريفه وخصائصه ، ثم عرف بسورة هود    
  .ونزولها وسبب تسميتها وما ورد حولها من أحاديث 

ثم تكلم عن مفهوم الحوار واأللفاظ المرادفة له وأهميته وأركانه والممارسات الخاطئة في    
  .الحوار وعالقته بالسياسة التعليمية في المملكة 

ثم تحدث عن خصائص الحوار في القرآن الكريم وأهدافه ووظائفه ، ثم الحوار في القرآن    
  .المكي 

سورة هود ، فذكر مجموعة من اآلداب القيمية ومجموعة  ثم ناقش آداب الحوار الواردة في   
  .من اآلداب المهارية 

ثم تحدث عن تطبيقات الحوار من خالل وظائف اإلدارة المدرسية وكيفية توظيف الحوار    
  .في كل وظيفة 

ين الطالب والمعلم: ثم تكلم عن توظيف مدير المدرسة للحوار في تعامله مع اآلخرين    
  .مور والمشرفين التربويين وأولياء األ

  :  الدراسة أدوات
  .المصادر والمراجع    

   : الدراسة منهجية
  . االستنباطيالمنهج 

  :  نتائج الدراسةأهم 
أن الحوار أسلوب رباني ، وقد انتهجه األنبياء ، وأن سورة هود قد تضمنت آدابا قيمية    

درسية وفي وظائفها وفي التعامل مع ومهارية للحوار يمكن االستفادة منها في اإلدارة الم
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اآلخرين ، وأن القرآن يزخر بكثير من آداب الحوار ويمكن استنباطها واالستفادة منها ، وأن 
  .تطبيق آداب الحوار يقوي العالقات ويزيد من اإلنتاجية 

  :  المقترحات والتوصياتوأهم 
ضرورة القيام بدراسات مشابهة الستنباط آداب الحوار من القرآن والسنة وإبرازها للقادة    

  .التربويين 
والقيام بدراسة ميدانية تطبيقية لمعرفة مدى تطبيق مديري المدارس آلداب الحوار في مجال    

  .عملهم 
  .كيفية توظيفها وإقامة دورات وبرامج لتعريف مديري المدارس والمعلمين بآداب الحوار و

  . وتعليم الطالب آداب الحوار وتدريبهم عليها   
  

 
 – سعود عبد الجبار الحارثي      

    - كلية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط  - ماجستير
  هـ١٤٢٧عام  - القرى بمكة المكرمةالتربية بجامعة أم 

   : ف الدراسةاهدأ
العمل على تأصيل علم اإلدارة ، واستنباط قيم السلوك اإلداري من سورة الحجرات لتسهم    

في إصالح الواقع التنظيمي ، وإيجاد تطبيقات إدارية لهذه القيم في اإلدارة المدرسية ، ومعرفة 
  .لمدرسية مجاالت تطبيق هذه القيم في اإلدارة ا

   : ملخص الدراسة 
السلوك اإلنساني والتنظيمي والمناخ التنظيمي في المؤسسات قدم الباحث بالحديث عن    

التعليمية وكيفية تحسينه والبيئة االجتماعية المدرسية واالتصال في اإلدارة المدرسية الشائعة 
المدرسي وكيفية إدارته  والمنهج الشرعي في التثبت من األخبار والصراع في العمل اإلداري

من خالل وجهة نظر الفكر اإلداري اإلسالمي والدوافع في العمل اإلداري المدرسي وسلم 
  .ماسلو والقيم وعالقة القيم بالسلوك اإلداري 

 –الحث على تطبيق الشريعة : ثم استعرض القيم التسعة المستنبطة من السورة ، وهي    
تحقيق  –األخوة اإلسالمية  –العدل  –اإلصالح  –التثبت من األخبار  –خفض الصوت 
  .المساواة  –النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة  –واحترام الذات 

ثم وضع بعض التطبيقات واإلجراءات التي تساعد على تطبيق هذه القيم في اإلدارة    
  .المدرسية 
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  :  الدراسة أدوات
  .المصادر والمراجع    

   : الدراسة منهجية
  .االستنباطي المتفرع من المنهج التاريخي هج المن
  :  نتائج الدراسةأهم 
أن سورة الحجرات تحتوي على عدد من قيم السلوك اإلداري التنظيمية التي يمكن أن تسهم    

  .ناخ التنظيمي إن طبقت بشكل صحيح في إصالح واقع الم
  .وأن سورة الحجرات ما هي إال نموذج لبقية سور القرآن    
  :  المقترحات والتوصيات وأهم
على المدير تشكيل المناخ التنظيمي المدرسي بما يوافق القيم الواردة في هذه السورة ، وأن    

  .تكون هذه القيم واقعا ملموسا في كافة تعامالت المدير 
  .وأن على المدير اتباع الوسائل الشرعية التي أوردتها السورة لحل اإلشكاليات التي تواجهه   
  .وضرورة إجراء دراسة ميدانية تطبيقية للتعرف على مدى تطبيق هذه القيم داخل المدرسة   

  .وإجراء دراسات مماثلة على بقية سور القرآن الكريم    
  

 
 – فهد محمود طيب       

 - كلية التربية بجامعة أم القرى بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط  - ماجستير
  هـ١٤٢٧/١٤٢٨عام  - بمكة المكرمة

   : ف الدراسةاهدأ
، واستنباط بعض  rالوقوف على بعض مواقف الذكاء العاطفي التي مارسها الرسول    

لذكاء العاطفي المبادئ المتعلقة بالذكاء العاطفي من السيرة النبوية ، وتوضيح كيفية تطبيق ا
  . المستنبط من السيرة النبوية في اإلدارة التربوية

   : ملخص الدراسة 
بدأ الباحث بمقدمة عن السيرة النبوية ، وقارن بين األفعال المختلفة ، وذكر مصادر السيرة    

  .وأهميتها ومميزاتها وعالقتها بالتربية واإلدارة التربوية 
ثم تكلم عن أهمية الذكاء العاطفي وتعريفه ومكوناته وأبعاده وعالقته بالقيادة وعمل الفريق    

  .والعالقات اإلنسانية ، ثم قياس الذكاء العاطفي 
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: ناقش مفهوم الذات من خالل إدراك ثم ذكر الباحث مواقف الذكاء العاطفي في السيرة و   
  .استخدام الحدس بشكل صحيح المبادئ والقيم واألهداف ومشاعر الذات و

، فناقش التفاؤل والمرونة والمبادرة وتحمل ثم تحدث عن التعامل اإليجابي مع الذات    
  .المسؤولية والتحكم بالمشاعر والثقة بالنفس والتصميم واإلبداع واالنسجام 

  .ثم ناقش فهم اآلخرين من خالل إدراك مشاعرهم    
مع اآلخرين ، فناقش التعاطف والتعبير عن المشاعر ثم تحدث عن التعامل اإليجابي    

  .والتواصل مع اآلخرين واالختالف البناء والثقة باآلخرين 
  :  الدراسة أدوات

  .المصادر والمراجع    
   : الدراسة منهجية
  . وصفيالالتاريخي والمنهج المنهج 

  :  نتائج الدراسةأهم 
  .أن هناك العديد من العمليات اإلدارية التي تعتمد على الذكاء العاطفي    
وأن تحلي المدير بالذكاء العاطفي يؤدي دائما إلى نتائج إيجابية ، ويسهم في تطوير العمل    

  .وتفاني األفراد وحسن األداء 
بوي لتمكينه من أداء وأن الذكاء العاطفي مهارة إدارية راقية يجب أن تتوفر لدى المدير التر   

  .العمل على الوجه المنشود 
  :  المقترحات والتوصياتوأهم 

  . ضرورة إقامة دورات لتنمية مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس والمعلمين   
  .وعناوين ألبحاث مقترحة مرتبطة بالذكاء العاطفي    

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 – العليانيسعيد سهالن        

       - قسم اإلدارة التربوية  - ماجستير
  هـ١٤٢٨/١٤٢٩عام  -  كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمةبوالتخطيط 
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   : ف الدراسةاهدأ
القيم اإلدارية اإلسالمية لدى مديري مدارس التعليم العام التعرف على درجة ممارسة    

بمحافظة بلقرن من وجهة نظر المعلمين ، والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
: استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية  والتي تعزى لكل من 

  .والدورات التدريبية  المؤهل العلمي ونوع المؤهل وسنوات الخبرة
   : ملخص الدراسة 

بدأ الباحث بالحديث حول مفهوم القيم وخصائصها ووجهات نظر بعض مدارس الفكر    
اإلداري في القيم ولمحة عن النظريات اإلدارية المعاصرة وأثر القيم الدينية في توجيه السلوك 

القيم في اإلسالم وأنواع القيم اإلداري وأهم خصائص نظرية اإلدارة في اإلسالم ومصادر 
  .وطرق اكتسابها وأهميتها 

 –اللين والتسامح  –الشورى  –العدل  -األمانة  –العلم : ثم تحدث عن تسع من القيم وهي    
  .اإلبداع  –القدوة الحسنة  –الحكمة  –القوة 

   . ثم ناقش وحلل نتائج االستبانة وأجاب على أسئلة الدراسة   
  :  الدراسة أدوات

  .المصادر والمراجع استبانة جمع المعلومات و   
   : الدراسة منهجية
  . المسحي وصفيالمنهج ال

  :  نتائج الدراسةأهم 
األمانة فاللين فالتسامح فالقدوة : ترتيب القيم اإلدارية اإلسالمية لدى عينة الدراسة هي    

  .الحسنة فالقوة فالعدل فالحكمة فالعلم فاإلبداع فالشورى 
  . ٣,٦٨وأن درجة ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية كانت عالية بمتوسط حسابي    
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيم    

  .اإلدارية اإلسالمية تعزى للمؤهل العلمي 
يم اإلدارية ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة حول درجة ممارسة الق   

  .اإلسالمية تعزى لنوع المؤهل 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيم اإلدارية    

  .اإلسالمية تعزى لسنوات الخبرة 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيم اإلدارية    

  .اإلسالمية تعزى للدورات التدريبية 
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  :  المقترحات والتوصياتوأهم 
  . توخي الدقة في اختيار الكفاءات اإلدارية من خالل معايير دقيقةضرورة    
اإلدارة التربوية دوريا لمواكبة الجديد في  وإلحاق المديرين بدورات تدريبية مكثفة في   

  .الميدان التربوي 
وتذكير مديري المدارس في بداية كل سنة بالقيم اإلدارية اإلسالمية ، ومنها قيمة الشورى    

  .التي حلت في المرتبة األخيرة 
  .واالهتمام بجانب اإلبداع لدى المديرين بالوسائل المختلفة    
  .وتأهيل مديري المدارس في كيفية تنظيم العمل في مدارسهم    
  .قوة الشخصية : وأن يكون من معايير اختيار مديري المدارس    
  .وعقد دورات تدريبية سنوية لمديري المدارس حول تطورات مناهج التعليم العام    
  

  موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة
مفهوم و كيفية التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم والمعارف والفنون هذه الدراسات تتناول    

بشكل عام ، ثم تتخصص في مفهوم و كيفية التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية ، ثم 
أصول التربية ( تتعمق بالحديث عن التأصيل والتوجيه اإلسالمي لبعض الموضوعات التربوية 

، وكذلك التأصيل ) تاريخ التربية  -الدراسات النفسية  –هداف األ –المفاهيم  –المناهج  –
اإلسالمي لنظريات ابن خلدون في جانبي علم التاريخ وعلم االجتماع ، وهذه هي الموضوعات 

التأصيل أو التوجيه ، غير أن موضوع الباحث يتناول  التي لها عالقة قريبة بموضوع البحث
ذات وكيفيته وأهدافه وأهميته ومجاالته وخطواته ومزالقه اإلسالمي لعلم اإلدارة التربوية بال

، وذلك استنادا إلى خصوصية علم  في الواقع المعاصره ، وكيفية تطبيق وشروطه ومعاييره
  . اإلدارة التربوية من بين سائر العلوم التربوية
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  مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية
هناك جملة من التعريفات للتأصيل اإلسالمي للعلوم ، نبدأ بها كمقدمة للتوصل إلى مفهـوم     

  .التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية 
  :بأنه  المنهج األصولي )هـ ١٤١٣( عرف أمزيان    
تصرفاتهم ، وفق األصـول  لماء اإلسالم في صياغة أفكارهم وثقافتهم والمنهج الذي نهجه ع" 

هـو  مد شرعيتها من عقيدة التوحيـد ، و التي تستية ، حتى تأخذ الصفة الدينية ، وعية الكلالشر
زان الذي توزن به كل المنطلقات والتصـورات ، وتضـبط بـه كـل اآلراء والفلسـفات      المي
هو مجموع هذه الموازين التـي تحفـظ بهـا    لمعتقدات ؛ مهما تعددت منابعها ومفاهيمها ، واو

العقـل   عصمة الرسالة من فقدان معالمها ، لتظل الرؤية المهيمنة علـى ا الوحي ، وقدسية هذ
هـو  لعقل المسلم هو زمام الرسالة ، ويظل الزمام الذي يتمسك به االمسلم هي رؤية الوحي ، و

  . ٤٠ص .  "ستمرارية الوحي بالمجهود البشريالضامن ال
  .يتكلم عن منهجية علماء اإلسالم بشكل عام وهو هنا    
 تعريف اللجنة الدائمة للتأصيل فـي عمـادة البحـث العلمـي     " )أ " هـ ١٤١٦( يالجن  نقلو   

ـ ه١٤١٣عام  " مفهوم التأصيل اإلسالمي "ندوة في  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 : لتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعيةل

ل جمعها أو استنباطها مـن  من خال ، إبراز األسس اإلسالمية التي تقوم عليها هذه العلوم"    
، ودراسة موضوعات هذه العلوم دراسـة  ة لعامامصادر الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها 

 ، وتستفيد مما توصل إليه العلماء المسلمون وغيـرهم مـن نتـائج    تقوم على األسس السابقة
  . ٣٥ص  " راء ال تتعارض مع تلك األسسآو نظرياتو

شق يتناول بناء أسس إسالمية من خالل المصادر الشرعية ، وشـق  : والتعريف ذو شقين    
 .عالجي لواقع العلوم وما يرد عليها من عند غير المسلمين 

  :تعريف إسماعيل الفاروقي ألسلمة المعرفة بأنها ) هـ ١٤٢٠( العمرو نقل و   
اغة المعلومات وتنسـيقها ، وإعـادة   صياغة العلوم في ضوء اإلسالم ، وإعادة صيإعادة "    

إعـادة  الستنتاجات التي انتهت إليهـا ، و تقييم االتفكير في المقدمات والنتائج المحصلة منها ، و
ر تحديد األهداف ؛ على أن يكون كل ذلك بطريقة تجعل فروع المعرفة المختلفة تثري التصـو 

  . ٢٨ص  "تخدم أهداف اإلسالم اإلسالمي ، و
النتـائج  لوم بحيث تشمل مراجعة المقـدمات و يف هنا على الغربلة الشاملة للعويركز التعر   

  .واالستنتاجات واألهداف 
  :التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية بأنه ) هـ ١٤٢٠( العمرو  عرفو   



 املفاهيم األساسية ٢الفصل                                                  منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية   
٥٣ 

جعل العلوم التربوية التي تدرس في المجتمعات المسلمة المعاصرة منطلقة ومنبثقـة مـن   "    
المحددة لمفـاهيم األلوهيـة   ، المبثوثة في القرآن والسنة ، وومفاهيمه العقدية  أصول اإلسالم ،

واإلنسان والكون والحياة والمعرفة والقيم ، والعالقة بين كل منها ، ورفض إقامة هذه العلـوم  
  . ١٧ص " على أصول ومفاهيم تتعارض مع العقيدة اإلسالمية ومقتضياتها 

طويل ويمكن أن يختصر ، كما أن صياغته تحتاج إلى اإليجابيـة  وهذا التعريف جيد إال أنه    
  .في التعامل مع العلوم 

  : يرى الباحث أن مفهوم التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة التربوية هو و   
لمستلهمة من ا - مفاهيمه العقدية ن أصول اإلسالم وجعل اإلدارة التربوية كلها منبثقة م   

االستفادة من جهود العلماء فيما ال يتعارض مع تلك خالفة لها ، ووغير م -المصادر الشرعية 
  . األصول 

، ال تخرج عن أن نوجد نظرية إسالمية لإلدارة التربوية : الهدف النهائي لنا من التأصيل و   
  . تحقق النهضة لألمة في شتى المجاالت فق مع الواقع المعاصر ، وتتوااألصول الثابتة ، و

  
  التوجيهو التأصيلمفهوما 

  : هناك سؤاالن يطرحان نفسهما هنا    
  التوجيه ؟ بين هذين المصطلحين ؛ التأصيل و هل هناك فرق )١
  نحتاجه في اإلدارة التربوية هو التأصيل أم التوجيه ؟   هل ماو )٢

ديد المقصود بكل مـن  التوجيه البد من تحي بحث موضوع الفرق بين التأصيل ولكي نبدأ ف  
  :التوجيه التأصيل و

( بناء اإلدارة التربوية على نهـج اإلسـالم   : اإلسالمي لإلدارة التربوية يقصد به  التأصيلف   
  . ٣٦ص " ) أ " هـ ١٤١٦يالجن ، 

  .إعادة صياغة شاملة لمفاهيمه وفق التصور اإلسالمي : أو بمعنى آخر    
تحقيـق   تتعلق بمقاصداإلرشادات التي : اإلسالمي لإلدارة التربوية هو  التوجيهالمقصود بو   

يـالجن  ،  ( كيفية تطبيقه في ضوء الفكر اإلسـالمي  علم اإلدارة التربوية ، وبطرق دراسته ، و
  . ١٠٠ص " ) أ " هـ ١٤١٦

تكييـف التطبيـق   استكمال جوانب النقص وعالج الخلل وتصحيح الخطأ و: عنى آخر أو بم   
  .  تشريعاته م اإلسالم وبما يتماشى مع تعالي
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  تأصيل أم توجيه ؟؟: دارة الرتبوية علم اإل
سوف نحاول فيما يلي بيان المصطلح األنسب لالستخدام مع اإلدارة التربوية هل هو    

   .التأصيل أم التوجيه ، ويعتمد ذلك على طبيعة تكوين علم اإلدارة التربوية 
  : ملحوظة 

أنهما إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقـا  : أحيانا يطلق أحد المصطلحين ويراد اآلخر ، بمعنى    
  .اجتمعا 

وبشكل عام فإن التربية واالجتماع وعلم النفس يتبادر إلى الذهن أنها تحتاج إلى تأصـيل ،     
الواقع فعليـا ،   بينما التاريخ واإلدارة تحتاج إلى توجيه غالبا ؛ ألنها أمور موجودة على أرض

فهي إما حقائق قد وقعت وال مجال لدينا في التحكم فيها ، أو تجارب وممارسات عملية وجـد  
  .مع الوقت أنها تحقق نتائج فعالة ، وكذلك الجانب التجريبي في علم النفس يحتاج إلى توجيه 

إلى توجيـه  أما الجزئيات التي هي عبارة عن خالصة تجارب وتطبيقات عملية فإنها تحتاج    
  .، إال أن تكون مرتكزة إلى أصول ومفاهيم نظرية فإنها تحتاج إلى تأصيل 

أما الجزئيات التي تتعلق بمعرفة كنه وطبيعة الناس والمجتمعات ، وتوقع سلوكياتهم فإنهـا     
  .تحتاج إلى تأصيل ؛ ألن المرجع فيها إلى عالم الغيوب الذي هو أعرف بما خلق ومن خلق 

  
 

  هل اإلدارة التربوية تحتاج إلى تأصيل أم توجيه ؟: نعود اآلن إلى هذا السؤال المهم    
لإلجابة على هذا التساؤل البد من الرجوع إلى مفاهيم اإلدارة التربوية ونظرياتها وتحليـل     

  .هذه المفاهيم لتحديد األمر الذي تحتاجه 
طرق وأساليب لقيادة وتوجيه تربيـة النـاس   : ي أبسط مفهوم لها هي إن اإلدارة التربوية ف   

  . وتعليمهم ، وتسيير أمور حياتهم بنجاح وفعالية وبأفضل ما يمكن 
وبالنظر إلى مفاهيم ونظريات اإلدارة التربوية نجد أن جزءا منها يعتمد على تصور    

، أو المدرسة السلوكية ،  Yونظرية  Xوتنظير للطبيعة اإلنسانية ؛ كما هو الحال في نظرية 
ومبادئ مدرسة العالقات اإلنسانية ؛ فهذه تحتاج إلى تأصيل ، ألنه ال يعرف طبيعة البشر إال 

، والتعرف  ) ١٤:  الملك(  چٿ       ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿٹ ٹ چ الذي خلقهم وهو أعلم بهم ؛ 
على طبيعة البشر ال يتم من خالل علماء غربيين ؛ بعيدين عن الهداية اإللهية ، وهم يتعاملون 

ۆ  ۆ  ۈ   ٹ ٹ چ مع مجتمعات انحرفت عن الفطرة السليمة التي فطر اهللا الناس جميعا عليها ؛ 

بعض القوانين  ، بدليل أنها قامت بإقرار ) ٣٠:  الروم(  چ  ې  ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ  ٷۋ
المخالفة للفطرة البشرية ؛ كإباحة الشذوذ الجنسي ، وزواج المثليين ، وغيرها من التشريعات 
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كامل ، هذا إضافة إلى أن " ديمقراطي " الشنيعة ، وذلك من خالل مجالسها النيابية ، وبشكل 
ترمي إليه ، التطبيق الواقعي أثبت فشل وقصور هذه المفاهيم والنظريات في تحقيق ما كانت 

  .وانتقض بعضها بالبعض اآلخر 
، وهـو  ) وهو الجزء األصـغر  ( وهناك جزء آخر من مفاهيم ونظريات اإلدارة التربوية    

عبارة عن تصور وتنظير للعملية اإلدارية وعناصرها ومكوناتها ووظائفها ، كنظريـة تحليـل   
النظم ، أو بناء الهياكل التنظيمية ؛ فهذه المفاهيم تحتاج إلى توجيه إسالمي ؛ الستكمال النقص 

  .يح الخلل إن وجد ، وتصح
وهناك جزء آخر من نظريات ومفاهيم اإلدارة التربوية يعتمد علـى التجربـة والممارسـة       

والتطبيق العملي لبعض الفرضيات ، بحيث يثبت منها ما أثبت التطبيق سالمته ، ويستبعد مـا  
بعـة  سوى ذلك ، أو هو عبارة عن الحديث عن آليات اتخاذ القرار أو حل المشـكالت أو متا 

؛ فهذه المفاهيم والنظريات تحتـاج إلـى   ) بحوث العمليات ( األعمال ، كمدرسة علم اإلدارة 
  .توجيه ؛ للتأكد من عدم مخالفتها للمبادئ اإلسالمية ، واستكمال ما فيها من نقص 

  ما هي الجوانب التي تتعلق باإلدارة التربوية ؟ : وهنا سؤال يطرح نفسه    
 –مبـادئ اإلدارة   –اإلمكانيات والمـوارد   –بيئته  –سلوكه  –نسان طبيعة اإل: والجواب    

  .الخ ... المنظمة  –القيادة والسلطة  –الهياكل التنظيمية  –الوظائف  –مبادئ التربية 
فإذا نظرنا للعملية اإلدارية على أنها مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية راجعـة ؛ فـإن      

  . التوجيه عملنا التأصيلي سيتحرك في نطاق 
 –التوجيـه   –التنظـيم   –التخطـيط  : وإذا نظرنا إلى وظائف ومكونات العملية اإلداريـة     

  . ؛ فإننا سنكون في إطار التوجيه ...  -الرقابة 
األهـداف العامـة    –الرسالة  –الرؤية : وأما إذا نظرنا في مكونات التخطيط االستراتيجي    

، أما إذا كنا سنتناول آليات تطبيق االستراتيجية ؛ فـإن   والخاصة ؛ فإن بحثنا سيتجه للتأصيل
  .بحثنا سيتجه للتوجيه 

  
 

 يمجموعة ماكينز هقدمتنموذجا  )هـ ١٤٢٨(  الفيفي فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي أورد   
ف وعـر م ، وهذا النمـوذج )   Consulting Firm Mckinsy & Company(االستشارية 

السبعة الضرورية لنجاح تطبيـق  التنظيمية يهتم ببيان العناصر اإلدارية وماكينزي ، ونموذج ب
 ييوضح الشكل التالي  إطـار مـاكينز  ، و)  The Seven Ss Framework ( اإلستراتيجية

  . ستراتيجية المختارةلتحقيق فعالية تنفيذ اال
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 : ماكينزىيشير إليها نموذج  التنظيمية التيالعناصر اإلدارية و

  .)    Strategy( ستراتيجيةاال) ١(

   .)  Structure ( الهيكل) ٢(
   .)   System( األنظمة) ٣(
   .)  Style ( نمط اإلدارة) ٤(
   .)   Staff ( الهيئة اإلدارية) ٥(
   .)   Shared Values(القيم المشتركة ) ٦(
  . ٨ – ٦ص  .)  Skills (المهارات ) ٧(

  نموذج ماكينزي) :  ١( شكل 

  
   ٨هـ ، ص ١٤٢٨الفيفي ، : المصدر 
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ويالحظ في هذا النموذج أن القيم المشتركة اعتبرت عنصرا من عناصـر النمـوذج ولهـا       
  :عالقة تبادلية مع كافة العناصر األخرى ، ويمكن توجيه هذا النموذج كما يلي 

  
  نموذج ماكينزي المعدل) :  ٢( شكل 

        
                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من عمل الباحث: المصدر 
  

وذلك بجعل القيم المشتركة حاكمة على كافة العناصر األخرى ، وموجهة لها ، ألن القـيم     
لها أهمية كبيرة جدا في حياة اإلنسان ، ويجب أن تهيمن على كل العناصر ، فما الخلل الـذي  

  االستراتيجية

  املهارات

  اإلدارة منط

  األنظمة  اهليكل

  املوظفون

  املشتركةاملشتركة  القيمالقيم
  املؤصلةاملؤصلة
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يحدث في حياة الناس ، وبالذات في العصر الحديث إال بسبب البعد عن القيم ، وطغيان القـيم  
ما الغش إال طغيان للقـيم  : ية والضيقة على القيم األصيلة األساسية ؛ وعلى سبيل المثال الماد

المادية والشخصية الضيقة ، وما انغماس البعض في المسكرات والمخدرات إال طغيـان لقـيم   
الكيف والمتعة على القيم األساسية ، وما تفريط المعلم في درسه إال تضييع لقيمة العلم والجـد  

  .رام عقول الطالب وأوقاتهم والحت
والجانب اآلخر المهم في توجيه هذا النموذج هو ضرورة أن تكـون هـذه القـيم موافقـة        

  ) .أي المؤصلة إسالميا ( للشريعة اإلسالمية ، ولهذا عبر عنها بالقيم المشتركة المؤصلة 
ظمـة ؛ لتتحـرك   صحيح أنه البد أن تكون هناك قيم مشتركة وموحدة ومتفق عليها في المن   

المنظمة ككتلة واحدة ، تسعي لرؤية واحدة محددة ، وتعمل وفق رسالة واحدة محددة ؛ لكن ال 
يكفي أن تكون القيم مشتركة ومتفقا عليها بدون تحديد ما هي هـذه القـيم ، فـإن الفطـر إذا     

ها انحرفت عن الهداية الربانية ؛ ربما اتفقت على قيم ظالمة ضيقة األفـق ، تحقـق مصـالح   
الجزئية على حساب اآلخرين ؛ ولذا يجب توجيه القيم بأن تكـون مؤصـلة وفـق الشـريعة     

  . اإلسالمية ، التي جاءت لتحقيق العدل والخير للجميع بدون استثناء 
   

هذا على سبيل التفصيل للمسألة ، وإذا أردنا اإلجمال واالختصار فإننا نقول أن علم اإلدارة    
؛ فما كان من المفـاهيم يتحـدث   ) ألن التأصيل يتضمن التوجيه ( التربوية يحتاج إلى تأصيل 

عن ممارسات عملية ، وتجارب تطبيقية ؛ فإنه يرشد ويوجه توجيها إسالميا ، وما كان يتحدث 
ن طبيعة اإلنسان ، وتصور ما يحتاج إليه ؛ فإنه يحتاج إلى إعـادة بنـاء وفـق المفـاهيم     ع

  .اإلسالمية ، أي التأصيل 
بأن يكون التركيز على البحث في جانب التأصيل ، ألن معظم  )هـ ١٤٢٤(  بخاري ويوصي   

  . ٣ص  .الجهود منصبة على البحث في جانب التوجيه 
  

  يهاحلاجة إلأهمية التأصيل و
دخولها في كل مجال رة التربوية في العصر الحديث ، وتنبع أهمية التأصيل من أهمية اإلدا   

الرياضة تفـوق فيهـا   ا في الدنيا يحتاج إلى إدارة ، وحتى مجاالت الترفيه والفنون و، فكل م
  .التخطيط المتميز ألنهم اعتمدوا اإلدارة الجيدة و أقوام ؛

على أقصاها ، فتوسـع   الكونية الصغيرة ، التي انفتح أقصاهانحن نعيش في عصر القرية و   
ليس باإلمكان أن نعيش بمعـزل  المعرفي ، بل الغزو المعرفي ، و حصل االنتقالاالتصال ، و
احلكمـة ضـالة املـؤمن أنـى      { الم ، بل الواجب أن نتعرف عليه ونسـتفيد منـه ، و  عن هذا الع
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حسنه السيوطي و،  ٤١٠٩ك الزهد ب الحكمة رقم  ابن ماجةو، الترمذي (  } وجدها فهو أحـق النـاس هبـا   
،  ٢١٦المشـكاة  : ، وضعفه األلبـاني   ٦٤٦٢ ف في المحلى بأل من حرف الكاف ٥ج  في الجامع الصغير

  .) ومعناه صحيح 
على العالم ؛ البد من االنتقاء والغربلة لمـا يـرد إلينـا ، وإال تمزقـت     مع هذا االنفتاح و   

اهيم إن تصحيح المف: محمد قطب قول  )هـ ١٤٢٩ ( العودةضاعت هويتنا ، ينقل شخصيتنا ، و
لن تستطيع األمة أن تثمر ثمرتها روري لألمة اإلسالمية دون شك ، وتصحيح المنهج أمر ضو

  . موقع اإلسالم اليوم. تتوجه إليه وة ؛ إن لم تعرف الطريق الصحيح والمرج
  :ماوردي لعملية التأصيل بقوله تأكيد ال )هـ ١٤٢٤( نقل الحازمي و   
مداخل تفضي إلى حقائقها ، فليبتـدئ طالـب   ؤدي إلى أواخرها ، واعلم أن للعلوم أوائل تو"  

وائلها ؛ لينتهي إلى أواخرها ، وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها ، وال يطلب اآلخـر قبـل   العلم بأ
ن البناء على غيـر  الحقيقة ، أل ال يعرفقبل المدخل ، فال يدرك اآلخر ، وال الحقيقة األول و

  . ٧١ص  " .الثمر من غير غرس ال يجنى أس ال يبنى ، و
فالماوردي هنا يؤكد على أهمية التأصيل ، بالرجوع إلى األصول والجذور ، وعدم االكتفاء    

  . بما هو معروف في البيئة المعاصرة ، ليتم البناء المنهجي للعلم على أسس صحيحة راسخة 
ة من اآلراء والرؤى واألفكـار  التأصيل البد منه ، فنحن في العصر الحديث نعيش عاصفو   

مـع  :  )هــ  ١٤٢٩ (  المنجـد نحتاج إلى تأصيل دائم لكل شؤون حياتنا ، يقول والنظريات ، و
، وإعجاب كّل ذي رأي برأيـه  ، زحمة األفكار وكثرة األطروحات المخالفة لمنهج سلف األمة 

مع حـديث   أن يعيشبد للمسلم ال ؛ والتساهالت والتنازالت، وابط الشرعية واالنفالت من الض
إنه من يعش منكم بعدي ؛ فسريى اختالفا كثريا ، فعليكم بسنيت ، وسنة اخللفاء املهديني  { : eالنبي 

صححه األلباني ، (  } ..الراشدين ؛ متسكوا هبا ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم وحمـدثات األمـور   
 .جواب اإلسالم سؤال وموقع  . ) ٥٢٦ص  ٢٧٣٥رقم  ٦ ج الصحيحة

التـي يتنـاقض   ية ، هناك كم هائل من المفاهيم والنظريات ، وعلى صعيد اإلدارة التربوو   
دائمـا الجديـد مـن هـذه المفـاهيم       بعضها مع بعض ، كما أن الحاجة أم االختراع ، فهناك

  .الضوابط لالستفادة منها حكم عليها ، وتكون لدينا أسس ال نحتاج أنوالنظريات ، و
راسة تشير إلى أن هناك د )هــ  ١٤٢٤ (بخاري  الواقع العملي يثبت الحاجة للتأصيل ؛ ذكرو   

االستعالء ، بينما نسمع قـول  هي حب السيطرة و) مدرسة العلمية ال( فورد أن فلسفة تايلور و
سنني باملدينة وأنا غـالم لـيس كـل أمـري     عشر  rخدمت النيب  {:  e أنس بن مالك خادم رسول اهللا

(  } وما قال يل مل فعلت هذا أو أال فعلت هذا، ما قال يل فيها أف قط ؛ صاحيب أن أكون عليه  كما يشتهي
  . ٧ص  ) ٩٠٧ص  ٣٩٩٥رقم  ٣صحيح أبي داوود ج متفق عليه ، 
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من مجموعة من التفكير الناقد يعتبر من مهارات التفكير العليا لدى اإلنسان ، ألنه مركب و   
االنفتاح المعرفي ؛ هو في حاجـة  نسان الذي يعيش في عصر العولمة واإلمهارات التفكير ، و

عملية التأصيل هي ممارسة راقية موضـوعية للتفكيـر   للتفكير الناقد في كل أموره ، و ماسة
  . أشرف مجال الناقد في 

إيراد ما يؤيـدها  رفة ما يتوافق منها مع ديننا ، ومعوتأصيل المفاهيم والنظريات الحديثة ، و   
ية لدى أهل اإلدارة التربوية ، ويزيـد ثقـتهم بأنفسـهم ،    يولد قناعة قو: من اآلثار الشرعية 

فعية كبيرة ألخـذ  طيهم دايعهم ، ويفتح آفاقالتغيير في أوضاع مجتمعاتهم ، و بإمكانية حدوثو
  .التقوقع على الذات الحكمة والمعرفة من اآلخرين ، وعدم االنغالق و

أن اللجنة الدائمة لتأصيل العلوم االجتماعيـة بـدأت فـي عـام     " ) أ "  ١٤١٦ ( يالجن ذكرو   
،  ٣٩ص  .هـ في عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية    ١٤٠٩

  : ملحوظات وللباحث تعليقات و
سنة ، لكن لو أجريت دراسة استطالعية بين الباحثين وليس  ٢٠مضى على إنشاء اللجنة  - ١

نه ال توجد لديهم فكرة كافية عامة الناس لوجد أنهم ليس لديهم فكرة عن اللجنة تماما ، أو أ
 .هذا يدل على قصور إعالمي ، و

لتقـائهم فـي المواسـم    مكـان ا مكرمة هي قبلة المسلمين أجمعين ومهوى أفئدتهم ومكة ال - ٢
ي المبادرة لمثل هذا التأصيل كان األجدر أن تكون جامعة أم القرى في مكة هالمختلفة ، و

قدوم المسلمين المتكرر إلى مكة سيغذي أي مشروع من هذا القبيل بـالخبرة الالزمـة   ، و
ـ   ية المكـان  والدعاية اإلعالمية المتنقلة في أنحاء العالم اإلسالمي ، إضافة إلـى أن قدس

 .وشرفه وهيبته تعطي الموضوع تأصيال ذهبيا وهيبة وأهمية 

 .ال توجد نتائج ملموسة عملية لهذه اللجنة رغم مرور كل هذه السنوات  - ٣

للعلـوم  بعد مضي هذه السنوات كلها ما هي اللجان التي انبثقت عنها في الفروع المختلفة  - ٤
  اإلنسانية ؟االجتماعية و

منهاج اهللا حق ال يأتيه الباطل من : عن عدنان رضا النحوي قوله ) ـ ه١٤٢٩ ( العودة ونقل   
بين يديه وال من خلفه ، صالح لكل زمان ومكان ، وواقع وحال ، فإذا لم نجـد الحـل فيـه ؛    
فالخلل في الجهد البشري ، وفي مدى التزام الجهد البشري بمنهاج اهللا ، ومدى وفائه بالتكاليف 

   . قع اإلسالم اليوممو. الربانية التي عليه 

فاألصل هو التأصيل ، والمطلوب أن تكون كل األمور على منهاج اهللا ، وطالما أن التأصيل    
  . غير حاضر بفعالية في واقع اإلدارة التربوية ؛ فإنه يبقى مطلبا ملحا 
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وتأصيل علم اإلدارة التربوية بالذات له أهمية كبرى ، ألن اإلدارة تشمل جوانـب الحيـاة      
المختلفة ، وعلى أصعدة مختلفة ؛ فاإلنسان يحتاج إلى إدارة أمور حياته ، ثم يحتاج إلـى إدارة  
أمور عائلته وأبنائه وأهله ، وكل الوظائف فيها جانب إداري ، وكل المؤسسـات والمنظمـات   

اج إلى إدارة صحيحة لتحقق أهدافها ، واألعمال الرسمية الحكومية تحتـاج إلـى حسـن    تحت
اإلدارة ، واألعمال التطوعية والخيرية والنقابية وغير الرسمية ال تنفك عـن إدارة ، وسياسـة   

  .أمور الرعية نوع من اإلدارة ، والعمل االجتماعي واالقتصادي واإلعالمي يحتاج إلى إدارة 
منـاحي  ي فالتأصيل مهم لإلدارة التربوية ؛ إذا أردنا اإلصالح الفعال الشامل لكافـة  بالتالو   

  .تحقيق األهداف الحياة ، تحقيقا للتطوير والتغيير و
لبة االهتمام بالجوانب المادية وغيـاب الجانـب الروحـي ،    غ: من مشكالت هذا العصر و   

 الظلـم المقـنن ، نقـل   د والقهر ، وولذلك يتخبط العالم في الصراعات والحروب ، واالضطها

، االلتجاء إلى اهللا في جميع مراحل الحيـاة  : عن أبي الحسن الندوي قوله ) هـ ١٤٢٩ (العودة 
سـر  و، ، هو طريقة األنبياء عليهم السالم  واالطراح على عتبة عبوديته اطراح الفقير الكسير

 eكـان   {، وقـد   روحي واإليمانيتهم بطابعهما الا، لذا امتازت دعو ومفتاح دعوتهم ، قوتهم
 ١، صحيح أبي داوود ج  وحسنه األلباني ابن حجر في فتح الباريأخرجه (  } إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة

   . موقع اإلسالم اليوم . ) ٢٤٥ص  ١١٧١رقم 
اهللا ، واتبـاع نهـج األنبيـاء ،     التأصيل يضع خطوة في الطريق إلى العودة الصادقة إلىو   
  . جل ارة التربوية كلها إلى اهللا عز والسعادة للعالم أجمع ؛ برد اإلدتحقيق و
مناحي الحيـاة  التأصيل يعول عليه بشكل أساسي ؛ إذا أردنا اإلصالح الفعال الشامل لكافة و   

تحقيق األهداف ، كمطلب من مطالب أي مجتمع واعـد واعـي ،   ، تحقيقا للتطوير والتغيير و
 نقـل  األمم ،صعيد األفراد والغايات الكبرى ، والنجاح على  حقيقيق إلى تفالتأصيل هو الطر

ما ضعف المسـلمون إال ألنهـم   : بن سعدي قوله عن الشيخ عبد الرحمن ) هـ ١٤٢٩ (العودة 
حيـاة  لوتركوا السنن الكونية التي جعلها اهللا بحكمته مـادة   ، e خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم

؛  ، وإلى تعاليمـه  لهم دينهم رسمهإلى ما  ع المسلمون، فإذا رج رقيها في هذه الحياةلو، األمم 
 ح الحقيقي والرقي الصـحيح ن أقرب األمم إلى النجاوالمسلم، و فإنهم البد أن يصلوا إلى الغاية

   . موقع اإلسالم اليوم. 
نجاح ؛ ألن فيه تعديال لألوضاع تأصيل اإلدارة التربوية أفضل ما يعين على تحقيق هذا الو   

الرتباط هذه اإلدارة بمنـاحي الحيـاة المختلفـة    وتصحيحا لألخطاء وعمال بالسنن الكونية ، و
  .ارتباطا وثيقا 
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المنظومات العامة ، من تخلف فـي العـالم   ا تعاني منه المؤسسات التربوية وبالنظر إلى مو   
ألخذ بالنـافع  يساعد على زيادة سرعة االمي ؛ فالتأصيل يمهد السبيل ، ويذلل العقبات ، واإلس

فسـية بـين أهـل اإلدارة    بالتالي تنكسر الحواجز النثة ، ومن نظريات اإلدارة التربوية الحدي
أن ديـنهم يحـثهم علـى األخـذ     حين يحسون بأنها قريبة منهم ، و هذه النظريات ؛التربوية و

ارتقائهـا  ورة في نهضة المؤسسـات التربويـة و  مما يسهم بالضر.. بالجوانب المشرقة فيها 
  . اإلداري التربوي 

  
  أهداف التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة الرتبوية

تعتبر األهداف من المفاهيم األساسية في اإلدارة عموما ، وفي اإلدارة التربوية خصوصا ،    
ألنه ال يمكن السير في طريق دون تحديد االتجاه ، ولذا البد من الوضوح التـام لألهـداف ،   

  .    إضافة إلى الموضوعية والصدق والثبات فيها 
لتأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية يزيـد هـذا   أن تحديد أهداف ا) هـ ١٤٢٠ ( النحوي ذكر   

الموضوع وضوحا وجالء ، ويعين على سالمة ممارسته ، ويصبح تحديد األهداف جزءا مهما 
  .  ٢٢٧ص  .من عملية التنظير والتخطيط 

  

 
عن لسان العرب ومقاييس اللغة والصـحاح فـي اللغـة     )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   

. الدنو واالستقبال واالنتصاب واالقتراب والعلو والغـرض  : والعباب الزاخر أن معنى الهدف 
  .هدف : موقع الباحث العربي ، مادة 

    

 
نهاية عملية ، وتكون لهذه العملية بدايـة ، وبـين   : أن الهدف هو ) م ١٩٨٤ ( النجيحي بين   

  . خطوات مترابطة متكاملة متتالية ، في ترتيب يؤدي إلى تحقيق الغاية : البداية والنهاية 
وجود عمل مرتب منظم ، يقوم فيه النظام علـى اإلكمـال التـدريجي    : فمعنى الهدف هو    

  .  ١٣٤ – ١٣٣ص  .دبر للغاية أو النهاية المحتملة للعمليات ، مع استمرار واطراد ، وت
والمعنى الذي ذكره في األول واضح ، لكن الفقرة الثانية كأنها تشير إلى التخطيط أكثر من    

  .الهدف 
تستخدم للداللة على المستوى الـذي يسـعى   " هدف " أن كلمة  )هـ ١٤١٧ ( األسمرذكر و   

االنطالق من مستوى معين إلى مستوى أفضل وأبعد ، :  الجهد والنشاط اإلنساني لبلوغه ، أي
  .  ٤٩٥ص  .نقالت نوعية في الجهد البشري  وهو بهذا المعنى يحقق

  .ولعل هذا التعريف هو األقرب لتوضيح المقصود    
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 :أن مصادر اشتقاق األهداف هي  )هـ ١٤١٧ ( األسمر ذكر   

  :اإلسالمي ، ويشمل الدين  .١
  .الجانب اإليماني   - أ
 . الجانب التعبدي   -  ب

 .الجانب اإلنساني   -  ت

 . الجانب األخالقي   -  ث

  . الجانب التفاعلي   - ج
 :تشمل الروابط القومية ، و .٢

  .اللغة العربية  
 .الوحدة العربية  

 . التكامل االقتصادي  

 . المصير المشترك  

 : تشمل احتياجات المجتمع ، و .٣

ü العالقات االجتماعية . 

ü  الفعالية االجتماعية. 

ü  الكفاية االجتماعية . 

 : تراعي ما يأتي احتياجات الفرد ، و .٤

o  التربية الدينية.  
o  التربية الجسمية . 

o  التربية النفسية. 

o  التربية العقلية . 

o  التربية العلمية . 

o  التربية االجتماعية . 

 :تؤكد على االحتياجات اآلتية تياجات العملية التربوية ، واح .٥

  .إدارة التربية ككل تنظيم و §
 . تنظيم العملية التربوية  §

 . معايير محتوى التعلم  §

 . تميز القائمين على التربية  §
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 . االهتمام بالمنتفعين من التربية  §

 :تشمل الجوانب التالية المعاصرة ، و .٦

ý  الجانب السياسي .  
ý  الجانب االجتماعي. 

ý  الجانب االقتصادي. 

ý  ٥٢٥ – ٥٠٤ص . الجانب الثقافي  .  
تفعيل التقنيات الحديثة ، والرؤية المستقبلية للعمـل  : ومن احتياجات العملية التربوية المهمة    

   .التربوي 
  :مصادر اشتقاق األهداف في النقاط التالية  )هـ ١٤٢٦ (أبو رزيزة  لخصو  
 .العقيدة اإلسالمية  .١

 .طبيعة المجتمع  .٢

 .خصائص وطبيعة المتعلم اإلنسانية  .٣

 .  ٦٠ص . التيارات العالمية المعاصرة  .٤

مع مالحظة أنه ال يجب أن ال يطغى أي مصدر من مصادر اشتقاق األهداف على الشريعة    
  .اإلسالمية ، وبحيث تكون كل المصادر تحت هيمنة وإشراف وتوجيه الشريعة اإلسالمية 

  
 

  :أن مستويات األهداف التربوية تتوزع في قسمين رئيسين  )هـ ١٤١٥ ( النغيمشيبين    
مشاعر المتربي والمربي ، وتوجهاتهما الداخلية نحـو العمـل   : الجانب الداخلي المعنوي  .١

 . التربوي ، وهي النية الداخلية النفسية الخفية 

في محيط توجيه سـلوك المتربـي ،    بناؤها ،رسم األهداف و: الظاهري العملي  الجانب .٢
 .  ١٨ – ١٥ص . خصائصه وأفعاله وسماته و

وهي لفتة مهمة إلى الفجوة التي تحدث بين األهداف الداخلية واألهداف الظاهرة ، ولعلها    
  . في المؤسسات التربوية هي السبب فيما نلحظه من خلل

التعليمية يقسمون األهداف إلى المستويات أن المشتغلين بالعملية ) هـ ١٤٢٣ ( زيتون وذكر   
  :التالية 

 .الغايات التعليمية والتربوية  .١

 .المقاصد أو األغراض التعليمية  .٢

 .األهداف التعليمية أو التدريسية  .٣
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  .  ١٦٩ – ١٦٧ص . األهداف الخاصة التفصيلية اإلجرائية  .٤
  .وهذا التقسيم يعتمد على مدى اتساع نطاق األهداف وضيقها    
  :أن األهداف تتدرج في ثالثة مستويات  )هـ ١٤٢٣ (الميمان  وبينت   
يحوي كل المفاهيم األساسية الثابتة للهدف األسـمى ،  : المستوى النهائي لإلدارة التربوية  .١

  .تحقيق العبودية هللا : وهو 
المفاهيم التي تصف العمليات والخطوات المترابطة والمتكاملة لـإلدارة  : المستوى الوسيط  .٢

 .التربوية ، وهي قابلة للتغير 

مفاهيم التنفيذ واآلداب والعمل والنتيجة ، موزعة على جميـع  : المستوى التنفيذي السلوكي  .٣
 .  ٦٦٩ – ٦٦٦ص . فروع اإلدارة التربوية ، وهي مفاهيم متغيرة 

  .ولعل هذا التقسيم األخير هو األسهل واألوضح والذي يوضح مدى تغير وثبات األهداف    
  

 
  : أنها  )هـ ١٤١٧ ( األسمر أوضح   
  .الواقعية  .١
 .المرونة  .٢

 .الشمول  .٣

 .الوضوح  .٤

 .التكامل  .٥

 .التطور  .٦

 . ٥٠٤ – ٤٩٧ص . االلتزام بالشريعة اإلسالمية  .٧

: " هذا يبين خطـأ المبـدأ النفعـي    هداف والوسائل كلها مشروعة ، وفالواجب أن تكون األ   
 " .الوسيلة الغاية تبرر 

  : معايير إضافية وتوضيحية لألهداف بحيث تكون )هـ ١٤٢٦ (أبو رزيزة  أضافو   
 .متفقة مع الطبيعة اإلنسانية  )١

 .المجتمع تحدد العالقة بين الفرد و )٢

 .تبنى على حاجات المجتمع  )٣

 ) .آلية التطبيق مرنة ( مرنة  )٤

 .المعارف تحدد نوع المهارات و )٥

 ) .النمو تغطية جميع جوانب ( شاملة  )٦
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 ) .ما يستحقه  ال تترك مجاال لطغيان جانب على آخر فتعطي كالً( متكاملة  )٧

 .مراعاة الفروق الفردية  )٨

 ) .مضمون واحد تفسير و( الثبات  )٩

 ) .الطموح المتوازن ( المثالية الجمع بين الواقعية و )١٠

 .)أهداف تفصيلية –أهداف عامة  –سياسات  –رسالة  –رؤية (وجود آلية لوضع الهدف  )١١

 ) .الشمول للجميع وصية ومراعاة الخص( الجماعية التوازن بين الفردية و )١٢

 . ٦٤ص  .العالمية التوازن بين المحلية و )١٣

  .وهذه كلها تعتبر معايير البد أن تتوفر في األهداف    
   

 
 : أنها ) هـ ١٤٢٠ ( النحوييقرر    

بناء اإلنسان المؤمن ، الذي يحمل رسالة خيرة في الحياة ، وبناء الجيل المـؤمن ، وبنـاء    .١
 . األمة المسلمة الواحدة 

 .حماية فطرة اإلنسان من التشويه والتخريب  .٢

 .التفكير ، والتفكر ، والسياحة في ملكوت الكون  .٣

 .بناء األخوة في اهللا ، والروابط اإليمانية  .٤

 . النهوض إلى تحقيق األهداف الربانية الثابتة  .٥

 . رعاية الحوافز اإليمانية ، والمواهب والطاقات والقدرات  .٦

 .معالجة األخطاء والمشكالت المختلفة  .٧

 . ٢٥٨ – ٢٢٨ص  .المشكالت ؛ بثقة وشجاعة  التعلم الذاتي ، ومجاهدة النفس ، وحل .٨

أثناء أدائه للوظائف نصب عينيه بشكل دائم وهذه األهداف يجب أن يضعها المدير التربوي    
  .المختلفة ، ابتداء من تحديد األهداف والتخطيط ، وانتهاء بالتغذية الراجعة والتقويم 

  
 

  :علم اإلدارة التربوية هداف التالية لتأصيل وباعتبار ما تقدم فإننا يمكن أن نستخلص األ   
والبعيد ، مراعاة المدى القريب : ، من حيث  النظريات المبحوثة هدافألالتحليل العميق  )١

ات األدائية المحققة لألهـداف ،  التفكير في النتاجواألهداف الكلية والفرعية والجزئية ، و
يـؤدي  نقل األهداف من النطاق الفردي الخاص إلى النطاق الجمـاعي العـام ، ممـا    و

 . لنظريات المبحوثةا ألهدافبالضرورة إلى الوضوح التام 
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وضع خطة عمل متكاملة لعملية التأصيل ، تأخذ باالعتبار كافة العوامـل المـؤثرة فـي     )٢
 .التخطيط 

بالتركيز على القضايا األهم ، وعـدم بعثـرة    تسريع خطواتها ،التأصيل ، و عملية تنظيم )٣
 .صرفها فيما هو أقل أهمية الجهود و

المبادئ ، من خـالل المناقشـة الموضـوعية    والجرأة في نقد األفكار والنظريات تحقيق  )٤
 .المنطقية الهادئة على بساط البحث 

ريـة  القضـايا الجوه على الحقـائق الرئيسـية المهمـة ، و    تركيز تفكير باحثي التأصيل )٥
التفصيالت ، علـى حسـاب   األساسية لموضوع التأصيل ، وعدم االنشغال بالجزئيات و

  .القضايا الكبرى 
انية إثباتها بالـدليل  إمكوالنظريات والمبادئ ، ومدى العمق فيها ، والتعرف على األفكار  )٦

مجـرد  بين الحقائق اإلسالمية الثابتة والتمييز القاطع ، وتمييزها عن اآلراء المجردة ، و
   .اآلراء 

النظر توجيه بيق العملي لإلدارة التربوية ، والتعرف على الممارسات الخاطئة خالل التط )٧
 .المبادئ الحديثة لإلدارة التربوية صورات واألفكار وإلى األخطاء في الت

سواء ما كان ذلـك بسـبب التصـور أو     ، تصحيح األخطاء الحادثة في اإلدارة التربوية )٨
  .الممارسة 

تناسب كـل   ؛العامة إلى جزئيات تفصيلية  اإلسالمية القوانينتحويل األحكام والمبادئ و )٩
 . من خالل االستنباط يه من مالبساتبما تحتو ائل اإلدارة التربوية الجزئيةمس

ربطهـا  التوصل إلى القواعد الكلية لإلدارة التربوية ، من خالل النظر في الجزئيات ، و )١٠
 .من خالل االستقراء  ببعضها البعض

مع النتائج التي يخرج بها باحثو أشتات األفكار والنظريات الحديثة مع بعضها ، وتجميع  )١١
لتربوية مـع  جمع الممارسة العملية التطبيقية لإلدارة ا، و التأصيل في المجاالت المختلفة

ة مع أصول الشريعة اإلسـالمية ،  جمع علم اإلدارة مع علم التربياألصول اإلسالمية ، و
للخروج بنظريـة إسـالمية    ؛ جزئيات اإلدارة التربويةو ةدر التشريعياالربط بين المصو

 . شاملة متكاملة لإلدارة التربوية

،  المختلفـة  هاجوانبالتعرف على و النظريات ،و المبادئوتحليل األفكار ودراسة وبحث  )١٢
دة في واقع اإلدارة التربويـة ، ومـن ثـم تقويمهـا     الممارسات الموجو تحليلدراسة وو
ا اتخاذ القرار الحاسم بقبول هذه المواضيع المبحوثة ، أو تعـديله عليها ، و إصدار الحكمو

 . صول اإلسالميةاأل، أو رفضها ؛ بناء على األسس و
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الدراسة المستفيضة لكـل  ة محل البحث إلى أجزاء صغيرة ، وتجزيء الفكرة أو النظري )١٣
أدق عن الفكـرة  األجزاء ، مما يعطي فكرة أعمق و جزء ، ثم التعرف على العالقة بين

  .المبحوثة 
البـدائل  لتفكير العميق في جميع اوالتريث ، والتأني و التحرر من التفكير التقليدي النمطي )١٤

 . االحتماالت قبل اتخاذ قرارات التأصيلو

وضع نظريات اإلدارة التربوية المطلوب بحثهـا   التعرف على جذور ومالبسات وأهداف )١٥
 .النظريات ن تمام التحليل السليم لألفكار و، فهذا م أسباب ومبررات وضعهاما هي ، و

عـين  وأخذها ب، المبحوثة نظرية المرتبطة بال، الممكنة  والمالبسات فحص جميع العوامل )١٦
 . االعتبار

باحث المؤصل ، بحيث ينوع النظر والتأمل والتفكير في النظرية المبحوثـة  توسيع أفق ال )١٧
 .بطرق مختلفة في كل مرة ، وينظر لها من زوايا مختلفة ، و

بيان إمكانية تطبيقها في المجتمعات اإلسـالمية ،  ات اإلدارة التربوية الحديثة ، ونقد نظري )١٨
أت التي نش -بين المجتمعات الغربية  واالختالف بحث أوجه الشبهالمقارنة ، وخالل من 

 . المجتمعات اإلسالمية، و -فيها معظم تلك النظريات 

،  ، مؤصلة أو مطلوب تأصيلها التفكير االستراتيجي في النتائج المحتملة لتطبيق فكرة ما )١٩
، على المـدى القريـب    )نتيجة للتأصيل (  أو النتائج المحتملة لتعديل فكرة ما أو إلغائها

 . البعيد ، بحيث ال يكون التفكير آنيا فقطو

 .نظريات اإلدارة التربوية ستكمال النقص الحاصل في مفاهيم وا )٢٠

استكمال النقص الواقع في أساليب تطبيق مفاهيم ونظريـات اإلدارة التربويـة وطـرق     )٢١
 .تفعيلها 

ن مـن خاللهـا   يمك؛ التي مسبقة ال المتطلباتط ووالشرو تأصيليةالمعايير الالبحث عن  )٢٢
 .النظريات التي يراد تأصيلها الحكم على األفكار والمبادئ و

، تحقق شرط الثبات في الحكم على األفكـار والمبـادئ   إيجاد معايير مضطردة وضع و )٢٣
 . النظرات الشخصية فيهامحل البحث ، دون مجال لدخول األهواء و النظرياتو

كيفية الدليل المستخدم في التأصيل ، واإلشكاليات المرتبطة به ، و قوة التعرف على مدى )٢٤
 .توظيف الدليل في المكان المالئم له 

فكار التي هي غايـة  الحصول على أكبر عدد ممكن من األفكار التأصيلية ، ثم انتقاء األ )٢٥
تغني  يل جديدة متنوعة ،تطوير األفكار التأصيلية ، من خالل إضافة تفاصفي التميز ، و

 .تدعمها الفكرة و
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بذل الجهد الجماعي في تطوير األفكار التأصيلية ؛ للحصول على نتائج ضخمة التعاون و )٢٦
 .، ما كان باإلمكان الحصول عليها من خالل الجهود الفردية المتفرقة 

التعرف على البدائل الممكن استخدامها ، بدال من األفكار أو جزئيـات النظريـة التـي     )٢٧
  .التفكير النقدي أنه يجب استبدالها يتضح من خالل 

التوصل إلى األجزاء الناقصة التي يجب وجودها ، الستكمال الخلل الحاصل في النظرية  )٢٨
  .المراد تأصيلها 

التعرف على التكييف الممكن إدخاله على النظرية ، لتتناسـب مـع ثوابـت المجتمـع      )٢٩
  . واألصول الشرعية اإلسالمي

دخاله على النظرية ، من ناحية تضخيم أو تحجـيم بعـض   التوصل إلى التغيير الممكن إ )٣٠
الجوانب أو العناصر ، أو تغيير الخصائص ، لتتناسب النظرية المبحوثة مـع األصـول   

  . اإلسالمية 
التعرف على االستخدامات األخرى ، التي يمكن من خاللها االستفادة من النظرية محـل   )٣١

  .البحث ، في خدمة المجتمع اإلسالمي 
لى األجزاء التي يمكن استبعادها من النظرية المبحوثـة ، لكونهـا ال تحقـق    التوصل إ )٣٢

  .األهداف اإلسالمية ، أو أنها تضادها 
الخطـوات ، إلصـالح الخلـل    المؤصل إلى التفكير في المراحل وتوجيه نظر الباحث  )٣٣

أو  المراحل ، أو حذف بعضـها ، دة ترتيب هذه الخطوات والحاصل فيها ، من خالل إعا
أو إضافة خطوات إضافية إليها ، بما يسهم في تحقيـق األهـداف اإلسـالمية     ها ،تعديل

 .األصيلة 

الفجوات فـي  الخلل و تحديديتم من خاللها ي التأصيل ، تقويم لتفكير باحث إقامة محطات )٣٤
 بهـم  حتى ال يتشـتت  ؛ البحثو إيجاد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التفكيرو، التفكير 

أفكار متعددة في فكـرة واحـدة ،    تدمج، و تعديل مسار التفكيربالتالي يمكن التفكير ، و
  . كثير من الجهود يتحقق اختصار على الكم ، و كيزيحصل االهتمام بالنوع ، ال الترو

توظيفـه  و، حسن االستفادة من الرصيد اإلنساني الضخم في مجـال اإلدارة التربويـة    )٣٥
  . قاطبة ى المسلمينفيما يعود بالنفع عل، بالشكل الصحيح 

 فهـم والتطبيق الحرفي دون وعـي و ، التقليد المقيت و، االنهزامية الخروج من التبعية و )٣٦
  .خبرات من علوم ومعارف ويصل إلينا صحيح لما نسمعه و

من خالل وضع خطوات في سبيل التوصل إلى نظرية ، التميز الفكري تحقيق األصالة و )٣٧
 .وية أو نظريات إسالمية في اإلدارة الترب
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الممارسـات  مقارنة ما بين المعاني العميقة والجزئيات التفصيلية لألفكار والنظريـات و ال )٣٨
 . الحديثة لإلدارة التربوية مع األصول اإلسالمية

،  إيجاد نظرية إسالمية لإلدارة التربوية: باختصار فإن الهدف النهائي للتأصيل هو و   
الواقع المعاصر ، بما يسهم في تحقيق النهضة تتالءم مع تتوافق مع أصولنا الثابتة ، و

  .  ألمة اإلسالمية في كافة المجاالتالمنشودة ل
  

   مفهوم اإلدارة الرتبوية
الهيمنة العامة على شئون التعليم بالدولة بقطاعاته المختلفة ": أنها )  هـ١٤١٢ ( الحقيليقرر    

   . ١٩ ص "التربوية السائدة فيه، وممارستها بأسلوب يتفق مع متطلبات المجتمع والفلسفة 
وهو يركز هنا على مفهوم السيطرة على كل شؤون التعليم ، وعلى أن تكون الممارسة    

  .والتطبيق وفقا لطبيعة بيئة اإلدارة التربوية 
اإلدارة التربوية هي  أنفيقرر ،  )هـ ١٤٢٠(  األخير حريريويؤكد على هذا المعنى    

ام التعليم في مجتمع ما وفقا لمنطلقاته الفكرية ومتغيراته السياسية العملية التي يدار بها نظ
        . ٣٣ص  . واالقتصادية واالجتماعية ، سعيا لتحقيق أهداف المجتمع من التعليم

مجموعة من العمليات  " : أن اإلدارة التربوية هي ) هـ١٤٠٩ ( حسنمطاوع و بينما يرى   
 (المتشابكة التي تتكامل فيما بينها في المستويات الثالث لإلدارة ، أي على المستوى القومي 

الوحدة  (والمستوى اإلجرائي  )المديريات التعليمية  (والمستوى المحلي  )ديوان الوزارة 
  . ١٥ص  " لتحقيق األهداف المنشودة من التربية )المدرسية 

وهما يسلطان الضوء على تشابك العمليات وتكاملها ، وأنها تشمل المستويات المختلفة    
  .للقرار والتنفيذ 

(  عن ينقلأكثر شموال ، ف ليصبح مفهوم اإلدارة التربوية )هـ ١٤١٣ (عبود  وسعبينما ي   
 " كل نشاط تتحقق من ورائه األغراض التربوية تحقيقاً فعاالً " :أن إدارة التربية هي ) فوكس 

عملية تتصل بالمتعلم الذي يربى وبذويه المهتمين بتربيته :  إدارة التربية هي يقرر أن، و
وبالبيئة والمجتمع ، والبد أن يشارك فيها كل من سبق ، باإلضافة إلى المدرسين والعاملين في 

    . ٦٣ص  . مجال التربية
الصحافة واإلذاعة والتلفزيون والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وإدارات التعليم : بل إن    

والخدمات التعليمية والخبراء من مختلف التخصصات ، والقوانين والنظم والعالقات الرابطة 
  . ٦٦ص ) هـ ١٤١٣ ،عبود  ( بين هذه األطراف ؛ كلها جزء من إدارة التربية
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وهي نظرة واقعية صحيحة في عصرنا الحالي ، فكل هذه الجهات تسهم في التربية وتؤثر    
  . فيها بشكل فعال وقوي ، ولم تعد الكرة في ملعب المدرسة فقط 

العمليات أو األنشطة " : أن اإلدارة التربوية هي ) م١٩٨٦ ( محمودحسني ويرى بينما    
اإلجراءات  اتخاذليمية أو بينها ، والتي يتم من خاللها المنظمة والمقصودة داخل المنظمات التع

ووضعها موضع التنفيذ ، بهدف تحقيق األغراض التربوية لهذه المنظمة ، عن طريق 
  . ٨ص  " االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة

   التنفيذ مع عد وهما يخصصان عمومية اإلدارة التربوية في التعريف السابق ، ويضيفان ب
  .اإلجراءات ، واالستخدام األمثل للموارد 

  :  هي اإلدارة التربويةفوبذا    
تخطيطا ( كل ما يسهم في عملية التربية والتعليم في المستويات والمحاور المختلفة    

، شامالً كل من يستطيع اإلسهام فيها ، عن طريق االستخدام األمثل للموارد ) وتشريعا وتنفيذا 
  .حة ، لتحقيق أهداف التربية ، باألسلوب المالئم للمجتمع وقيمه وتطلعاته المتا

  
   التأصيل نهجيةمفهوم م

هو طرح األسـئلة  ) وألي موضوع ( أن مدخل البحث للموضوع ) هـ ١٤٢٤(  بخاريذكر    
  :التالية 
  هل هذا الموضوع يجوز بحثه من وجهة نظر اإلسالم ؟ - ١
  وما الغاية من بحثه ؟ما الهدف الذي أدرسه من أجله ،  - ٢
  ما الوسيلة التي أحقق بها هذا الهدف من وجهة نظر اإلسالم ؟ - ٣
   . ١٣ص  ما النتائج المترتبة على الدراسة من وجهة نظر اإلسالم ؟ - ٤

المنهج المستخدم في التأصيل هو دراسة نظريات ومبادئ اإلدارة التربوية وإشباعها بحثا و   
ياتها ومكوناتها ، وكذلك بحثها ميدانيا إن احتاج األمر ، مكتبيا ، وتمحيص العالقة بين جزئ

وعرض هذه المفاهيم على األصول الشرعية اإلسالمية لدى أهل الخبرة بهذا الجانب ، ومن ثم 
تقر المفاهيم الصحيحة ، ويعمل بها بما يتوافق مع البيئة المحلية ، وتعدل وتصحح المفاهيم 

  .إلى التعديل بما يتوافق مع األصول الشرعية  الخاطئة ، وتوجه المفاهيم المحتاجة
ويمكن االعتماد على وسائل جمع المعلومات كاالستبانة والمالحظة وغيرها ، للتعرف على    

  . مواطن الخلل من خالل جمهور المتعاملين مع المفهوم أو النظرية المراد تأصيلها 
  :يلي  منهجية لعملية التأصيل كما) هـ ١٤٢٤ ( بخاري واقترح   
  :العودة إلى المعين األصيل مع اإليمان التام  ١
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العودة إلى الثوابت اإلسـالمية الموجـودة   : ، أي  rالعودة إلى كتاب اهللا وسنة رسوله    
، مكـان  ام بأن ما فيهما صالح لكل زمان واإليمان التو ، rوسنة رسوله ، في كتاب اهللا 

يلهـا ،  حل، وفهم الحقائق التي فيهمـا وت بصيرة وتوسع بعمق و والتوغل في الكتاب والسنة
ال غنى عنها ، ألنهـا أسـاس   ضرورية و لها على الواقع بوعي كامل ، وهذه العودةينزوت

  . صلب عملية التأصيل ، فالبد من االهتمام بها وعمود و
 :  األخذ من المصادر األصيلةسالمة  ٢

ال يقل أهمية ، فالبـد   األخذ منهاسالمة فإن ؛  ةاألصيل صادررغم أهمية العودة إلى الم   
الخلل في النقل يؤدي إلـى تشـويه   ، ألن  من المصادر الشرعيةمن العناية بالنقل السليم 

بشكل يخالف حقيقة مـا أراده الشـارع   صادر الشرعية إظهار ما جاء في الم، و اجتزاءو
ناجعا إذا تكامال وها تقدم تصورا شامال مالشريعة اإلسالمية تتميز بأنورمى إليه ، و الكريم

عة التصـورات  ال ترضـى الشـري  ، و فهم على هذا األساس، و أخذ بكله كحزمة متكاملة
 .  ) ٨٥:  البقرة(  چ  چڃ  ڃ  چ  چ   چچ : الحلول الترقيعية ، يقول تعالى الجزئية و

 :، ال باألهواء  وعلم تجردتفسير المعين بربانية و ٣

فهم النصوص الشرعية وفق القواعد العلمية األصولية ، المعينة على فهم مـراد اهللا ،     
، التفسير سيؤدي حتما إلى نتائج كارثية ومن ثم تنزيله على الواقع ، ألن الخلل في الفهم و

  . الطريق جادةوانحراف كبير عن 
 : مقارنته دراسة الواقع و ٤

في جانب التنظير والممارسـة ، وتشـخيص هـذا     التعرف على واقع اإلدارة التربوية   
الواقع في المجتمعات اإلسالمية وغير اإلسالمية ، وتحديد صور الخلل فـي التنظيـر أو   

جزئيات اإلدارة التربوية ، ومن ثم عرضها علـى  و في كافة جوانب، الممارسة والتطبيق 
، بمعنـى   الشريعةأصول بما يوافق ، إعادة صياغتها بشكل صحيح و ، المصادر الشرعية

ممارسة ما جاء في األصول الشرعية من توجيهات ، بأسلوب صحيح ، وبشـكل كلـي   : 
 .شامل متكامل 

 :  عمل دليل إجرائي ٥

ية إجرائية للناس ، قابلة للتطبيق ، عملترجمة الدراسة إلى نماذج حية ، تعطي وصفات    
جال التنظيـر أو التطبيـق ،   يمكن تقديمها لمن يحتاجها ، سواء كانت هذه النماذج في مو

ولعل هذه المرحلة هي مرحلة التحدي األكبر في مجال التأصيل ، ألن جل ما تعاني منـه  
العجز عن ترجمـة الفكـر اإلداري    : المجتمعات اإلسالمية في مجال اإلدارة التربوية هو
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م بالشـكل  تساعد أبناء األمة اإلسالمية في تسيير أعماله، اإلسالمي إلى نماذج عملية حية 
 . مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء ق لهدي اهللا ، والمحقق ألهداف والصحيح ، المواف

 :في السلوك اإلداري  والتفعيل تحقيق االستقامة ٦

في المؤسسات والمنظمات ، من خالل تقـديم النمـاذج الحيـة    ، وفي األفراد العاملين    
إيجاد المواءمة والتوازن بين هذه النماذج ومحاولة  منظمات اإلدارة التربوية ،و لمؤسسات

المبنية على األصول الشرعية ، وبين نظم وقـوانين اإلدارة التربويـة فـي المنظمـات     
هذه النماذج ستساعد أعضاء المنظمات على تعديل سلوكياتهم بما والمؤسسات اإلدارية ، و
ع عدم إغفـال أهميـة   ، مالتي تستلهم الهدي اإلسالمي األصيل ، يتوافق مع هذه النماذج 

التحفيز والتوجيه والمتابعة والتقويم المطبقين بالشكل السليم الصحيح ؛ لمتابعة التغيير فـي  
  . ٩ص  .السلوك اإلداري 

العناصر الثالثة وهذه المنهجية بعناصرها الستة حق كلها وواضحة في مجملها ، لكن    
إجراءاتها ، وهو ما تحاول هذه الدراسة األخيرة تحتاج إلى زيادة تجلية وتوضيح لتفصيالتها و

    .المساهمة فيه ، والدعوة مفتوحة لدراسات أخرى لتساهم في ذلك 
  :ويرى الباحث أن التأصيل يعتمد على أمور أساسية مهمة    
أوال وقبل كل إخالص الوجهة هللا في عملية التأصيل والتجرد من حظوظ النفس وأهوائها  )١

 .شيء 

الفهم العميق في نيته ويتفاعل مع المصادر ، أن يقرأ الباحث ويستمع وأصيل يحتاج إلى الت )٢
لعل هذا ما كان يميز الجيل القرآني الفريد من واالمتثال ألمر اهللا وحكمه ، و التطبيق ،، و
لذلك استطاعوا أن يفتحـوا أقطـار الـدنيا خـالل     حابة الرسول عن جيلنا الحاضر ، وص

:  البقـرة (  چ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ : الى لما نزل قوله تع ..سنوات معدودة 
وكانوا يـدركون  شق ذلك على الصحابة ، الذين كانوا يستمعون بغرض التطبيق ،  ) ٢٨٤

 ) ٢٨٥:  البقرة(  چ  ۓے   ے  چ: قول بالطاعة و eفأمرهم الرسول المرامي ؛ المعاني و
ۇ  ۇ   چ : ما لبث أن نزل قوله تعـالى   e رسولهاهللا و، فلما تحركت بها ألسنتهم وأطاعوا 

 .م سببا في نزول التخفيف عنهم ، فكانت طاعته ) ٢٨٦:  البقرة(  چٷۆ  ۆ  ۈ  ۈ

أما إذا لم توجد هذه النفسية لدى الباحث فالشك أن النتائج ستكون ضعيفة إن لم تكـن  و   
داخل النفس ، قبل أن تكـون  منعدمة ، ألن الهزيمة الحقيقية الكبرى إنما هي الهزيمة من 

  .من الخارج ، أو بواسطة عوامل خارجية 
، انطالقا مـن مفهـوم شـمولية اإلسـالم      ، وذلك التأصيل يجب أن يكون كليا ال جزئيا )٣

لكن يجـب أن ال  ( أنه ال يعترف بالحلول الترقيعية ، وحاكميته على كافة مجاالت الحياة و
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أن ما ال يدرك كله ال يترك  : فالقاعدة، يكون هذا عذرا مثبطا عن المضي في الموضوع 
 ) .جله 

، مع  فهم النظرية والمفهوم الذي يراد تأصيله بعمق وشمول وإحاطة لكافة جوانب النظرية )٤
 .التعرف على خلفيات بناء النظرية 

على المفهوم المراد تأصيله من أكثر من مرجع ، فقد يكون هناك أحيانا إشكال االطالع  )٥
قد تكون المشكلة في النظرة الجزئية لدى ن اللغات األخرى إلى العربية ، وفي الترجمة م

  .المؤلف الذي يتحدث عن المفهوم أو النظرية 
  .األجزاء تحليل المفهوم إلى جزئياته المختلفة والتعرف على الروابط ما بين  )٦
  .التأني والتدبر والتمهل والتأكد قبل توجيه النقد إلى النظرية أو المفهوم  )٧
البد من سؤال أهل العلم الذين لديهم الخلفية  توفر الخلفية الشرعية لدى المؤصلمع  )٨

الشرعية الكافية والرؤية المعاصرة لعلوم العصر ؛ للتأكد والتثبت واالطمئنان والسير على 
 .بصيرة 

مراجعة ذوي البصيرة والعلم والوعي والورع من أهل العلم : المراجعة المستمرة  )٩
، دون االستعجال في إطالق  بشكل دائم وخالل المراحل المختلفة لعملية التأصيل الشرعي

  .األحكام على عواهنها ، ومراجعة ما تم التوصل إليه بين الحين واآلخر 
ملية التأصيل ، كمهارات التفكير األساسية ، التدرب على مهارات التفكير الالزمة لع )١٠

ومهارات النظريات ، مارسات واألفكار والالزمة للحكم على المومهارات التفكير الناقد ، 
الالزمة لبناء إطار فكري مؤصل لإلدارة التربوية بشكل جديد ، التفكير اإلبداعي ، 
، ومهارات حل المشكالت ،  تقليديايه أهل اإلدارة التربوية نمطيا ويخالف ما تعارف عل

  .الالزمة التفكيرية والبحثية وغيرها من المهارات 
العمل الجماعي ، وتبادل األفكار ، والتعاون فيما بين فريق البحث أو الباحثين من  )١١

أصحاب تخصص اإلدارة التربوية ، وفيما بين باحثي اإلدارة التربوية وغيرهم من 
  .الشرعية على سبيل المثال  التخصصات األخرى ، كأصحاب التخصصات

توطين النفس على أخذ الحق من أي مصدر كان ، حتى لو كان من األعداء أو الشـيطان   )١٢
، وهو ليس الصحابة هو األخذ مما عند غيرهم إن كان خيرا و rمنهج الرسول ف نفسه ،

 .مجرد خيار مطروح ، بل أمر مطلوب 
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  مقدمة

، ومنها ما هو أصلي ومنهـا  متنوعة كثيرة ولفكر اإلداري اإلسالمي مصادر التأصيل في ا   
على عظمة الشريعة اإلسالمية ، وتركها المجال  المصادر دليلهذا التنوع في ما هو ثانوي ، و

مصادر يوفر معينا في نفس الوقت فهذا التنوع في الللعقول لتستنبط وتفكر وتحلل وتستنتج ، و
يستطيع الرجوع الناهلين ، ممن يريدون الخوض في التأصيل اإلسالمي ؛ فمن ثرا للشاربين و

من ال يستطيع فيمكنه الرجوع ر منها فهذا هو األفضل ، والمباشاالستنباط للمصادر األصلية و
، أو التي يرتاح إليها أكثر ، وذلك باعتبـار   إلى المصادر الثانوية ، التي يستطيع التعامل معها

  .تخصيصه لهذا الجانب خلفياته ، والبيئة التي نشأ فيها ، والوقت الذي يستطيع بذله و
ة أساسية هي القـرآن  ؛ فهناك مصادر رئيسأساس  وفق أكثر من يمكن تصنيف المصادرو   

 القيـاس مستوحاة منهـا ك فرعية تابعة لها تستند إليها وثانوية ومصادر ، الكريم والسنة النبوية 
تنهـل  كل المصادر إلى الكتاب والسـنة و تعود و،  واالستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها

  .تبعية أما بقية المصادر فهي ، و) مصادر أصلية ك( منهما 
علماء األمة  جمهوررأي ( تفق عليها أو مجمع عليها يمكن تقسيم المصادر إلى مصادر مو   
( إن كان هناك من يخـالف فـي القيـاس    ، و ) القياسالكتاب والسنة واإلجماع و( : هي و) 

في االحتجـاج  و فمختلف في اعتبارها مصادر للتشريع ،: أما بقية المصادر ، و) ية كالظاهر
  .على اعتبار االكتفاء بالمصادر األصلية أو المتفق عليها ، دون ما سواها  بها ،
همـا  ألن،  القرآن الكريم والسنة النبويـة  نصية ؛ تتمثل في: ويمكن أن تقسم المصادر إلى    

  . كالقياس ؛ مناطها االجتهاد والرأي؛ ومصادر غير نصية ،  عبارة عن نصوص
القرآن الكـريم والسـنة    :هور علماء المسلمين مرتبة هي عند جم متفق عليهاالوالمصادر    

بما ورد في قوله  على هذا الترتيباألخذ بهذه المصادر في ويحتج ، النبوية واإلجماع والقياس 
                                        یی   ی  ی                     چ  : تعالى

رتبـت  فهذه اآلية الكريمة عـددت و ،  ) ٥٩:  النساء(  چ                             
ثـم  ، ة اإلسالمية التي تتمثل أوالً في طاعة اهللا سبحانه وتعالى باتباع قرآنـه  مصادر الشريع
وأخيراً الرجوع ، ثم األخذ بإجماع المجتهدين من أولى األمر ، بالتزام سنته  eطاعة الرسول 

  .الشبيه بطريق القياس إلى القرآن الكريم والسنة الستنباط حكم 
عدا هذه المصادر فمختلف بشأن جواز االستدالل بها ، والتعويل عليها ، بين األئمـة  ما أما    

 ، شرع مـن قبلنـا   ،استصحاب الحال  ،المصالح المرسلة  ،االستحسان  : ومنها، المجتهدين 
  .الخ .. .مذهب الصحابي 
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ية يمكن االعتماد على المصادر التالية ، مرتبة وفي مجال التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربو   
  :على حسب قوة االحتجاج بها 

السيرة النبوية إذا كانت آثارهـا  : يدخل في السنة و، السنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم  )١
  .تقل درجة االحتجاج بها إذا لم يتوفر هذا الشرط ، وصحيحة 

  . القياسواإلجماع  )٢
سـد  ومذهب الصحابي ينة والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا واالستحسان وعمل أهل المد )٣

  .واالستصحاب العرف ذرائع وال
وكل ما يستنتج منه فهـم وتصـور    مقاصد الشريعة اإلسالميةالقواعد األصولية والفقهية و )٤

  . وفقه لمبادئ اإلسالم وأصوله
  .حديثه بار في التاريخ اإلسالمي قديمه واالعتالنظر و )٥

وهذا السرد يفيد في معرفة ترتيب قوة المصادر الشرعية من حيث االحتجاج بهـا ، ويفيـد      
ال يمكن تقديم القياس علـى نـص مـن    : في حال التعارض واالختالف ؛ فعلى سبيل المثال 

 -مـثال   -، وال يمكن تقديم االستصـحاب  ) ال قياس مع النص : ( الكتاب أو السنة  ؛ ألنه 
  .  على اإلجماع 

  .وسيتم إعطاء نبذة موجزة عن كل مصدر من هذه المصادر    
  

  

 
  القرآن الكريم - ١

 
بلسان عربـي   ، rكالم اهللا المنزل على رسوله : أن القرآن هو . ) ت. د (عبد الهادي  ذكر   

ويتعبـد  ، وانتهاء بسـورة النـاس   ، ابتداء بسورة الفاتحة ، دون بين دفتي المصحف م ، مبين
وهو المنقـول إلينـا   ، ون الدنيا والدين ؤبتالوته والتزام أحكامه وتوجيهاته فكراً وسلوكاً في ش

  . ١٢٠ص  . نقالً متواتراً بال شبهة rعن النبي 
  .فثباته ال جدال وال ريب فيه ، والرجوع إليه هو نوع من العبادة المطلوبة    
كخاتم للكتب ،  rالقرآن نزل على خاتم األنبياء والمرسلين محمد أن ) م ١٩٨٥ ( العلي بينو   

ومـن  ، إلى النـور   لماتمن الظ لها امخرجو، البشرية  اوذلك لكي يصبح دستور، السماوية 
فيجد فيـه االقتصـادي مـا    ، وهذا الكتاب يجد فيه كل ذي حاجة حاجته ، الضياع إلى الهدى 

ص  .كما يجد فيه اإلداري ما يهديه إلى طريق الرشـاد  ، يجد فيه السياسي ضالته  اكم، ينشده 
٩٠ .  
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فهو معين ثر للشاربين ، ومنهل عذب للواردين ، وهو حجة اهللا على العالمين ، ويكفي أنـه     
  . كتاب اهللا المبين 

  
 

  :جملة من خصائص القرآن الكريم  )هـ ١٤١٢ (زيدان  بين   
  .فيه إال التبليغ  rتعالى ، وليس للرسول سبحانه ولفظ القرآن الكريم من عند اهللا  ١
  . ) ٣:  الزخرف(  چ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ : لفظه بلسان عربي مبين ، قال تعالى  ٢
إن كانت معانيهـا  ، ألن ألفاظها ليست من اهللا ، و من القرآن rال تعتبر أحاديث الرسول  ٣

  .موحى به إليه من اهللا تعالى 
التعبد بهـا مهمـا    ال يصحلغة العربية ال تعتبر قرآناً ، وترجمة القرآن الكريم إلى غير ال ٤

مـه وتوجيهاتـه   امن أهمية بالغة فـي نشـر أحك   هذا ال ينفي ما لترجمتهبلغت دقتها ، و
  .إرشاداته على الصعيد العالمي و

ال ال يحصـون ، و  ، مـن قبـل أقـوام    rذلك عن النبي القرآن إلينا نقالً متواتراً ، ونقل  ٥
ـ  تواطؤهم على الكذب ، وقد نُقل جييتصور  ى سـبيل  الً عن جيل ، كتابة ومشـافهة ، عل
  .اليقين القطع و

ڳ  چ : تعالى تكفل بحفظه ؛ قال تعالى يادة أو نقص ، ألن اهللا سبحانه ووصل إلينا دون ز ٦
  . ) ٩:  الحجر(  چں     ڱ  ڱ   ڱ ڳ  ڳ  ڱ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : ، قال تعـالى  فالبشر عاجزون عن اإلتيان بمثله  القرآن معجز ، ٧

، كمـا أنـه معجـزة     ) ٨٨: اإلسـراء (  چڦ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
، التي تحدى بها العرب ، فعجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله ، قال تعالى  rالرسول 

                                                     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ : 

  .البيان ، رغم أن العرب هم أهل الفصاحة و ) ٢٣: البقرة (  چ
يتعين عليهم التزام أوامـره واجتنـاب    الكريم حجة قوية على المسلمين ، إذيعتبر القرآن  ٨

طاعـة هللا سـبحانه   ات في شئونهم الدينية والدنيوية نواهيه فيما تضمنه من أحكام وتوجيه
  . ١٥٦ - ١٥٥ص . وتعالى 

ال يملك المرء إال أن يحنـي رأسـه   التي جعلها اهللا في القرآن الكريم وأمام هذه الخصائص    
تواضعا لعظمة هذه الخصائص وشموخها ورسوخها وثباتها ، ثم أن يعزم عزما أكيـدا علـى   

  .ومصدرا ألصول إدارته التربوية لحياته ، التمسك بهذا الكتاب المبين وجعله دستورا حاكما 
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مـا   بـاقي ترك بيان و، اإلدارة في القرآن  الحديث عناهللا أجمل أن ) هـ ١٤٠٥ ( العلي بين   

  :آثار القرآن على اإلدارة التربوية، ومن ثم لالجتهاد فيما لم تبينه السنة ، للسنة  يتعلق باإلدارة
  :الرقابة 

سوف يلقاه  راجع إلى اهللا ، وأنه وأنه، يراقبه  هويعلم أن ،يخشى اهللا  المدير التربوي المسلم   
 وصدق وجد ومثابرة ، ولذا فإنه يتصرف بأمانةلدى المسلم نوعاً من الرقابة الذاتية  مما يولد ،
  . ) ٤٦: البقرة (  چۉ     ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  : قال تعالى، 

  :الوسطية 
وهكذا الحكم واإلدارة في اإلسالم البـد  ،  ففليس فيه مكان للتطر، اإلسالم دين الوسطية و   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  : قال تعالى ، أن تسير وفق هذا النهج الذي حدده القرآن
  . ) ١٤٣: البقرة (  چ  ڃڄڄ

  :التكليف المناسب 
اهللا ال يؤاخذ بالنسيان ويغفـر  و وما هو قادر على فعله ،اإلنسان إال ما يطيق ، اهللا ال يكلف    

ۇ  چ  : قال تعالى ستند على هذه القاعدة ،تالثواب والعقاب والتكليف بالعمل يجب أن ف،  الخطأ
                                       ې  ې  ې  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٷۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

                                  ی  ی  ی  ی                          
  .)٢٨٦: البقرة (  چ      

  : المحبة والوالية 
الوالية والمحبة ينبغي أن توجه للمؤمنين ، وينبغي أن تكـون الواليـة والمحبـة أسـاس        

، فمقياس القرب والبعـد ينبغـي أن يكـون     والمنظمة التربوية االرتباط في المجتمع اإليماني
التقوى ، ويجب أن تمنع الوالية والمحبة عن الكافرين ، واألسوأ واألخطر أن تعطـى للكفـار   

                     ې   ې  ې    ېۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : قال تعالى  من دون المؤمنين ،
  . ) ٢٨:  آل عمران(  چ                                    

  :التناصح والتواصي 
على المسلمين االلتزام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعوة والتناصح ، وعـدم     

  . والحفاظ عليها يضمن االستقرار اإلداري في المنظمة لتفرق واالختالف المذموم ، وهذاا
  :الطاعة وااللتزام 

تأكيـد علـى االلتـزام بـالقوانين      على المسلمين االلتزام بحدود اهللا وعدم تعديها ، فهـذا    
وهو ما يكفل سالمة البنيان التنظيمـي وتحقيـق اإلنجـاز    ،  بالمعروف التعليمات واألنظمةو
  . النجاحو
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  : األمانة والعدل 
المنظمة وتحقيقهـا ألهـدافها   ، وهو ما يكفل بقاء  والحكم بالعدل، يأمر اهللا بأداء األمانات    

                  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې چ: قال تعالى  الكبرى ،
  . ) ٥٨: النساء (  چ                             

  : اإلصالح الدائم 
اإلدارة اإلسالمية عما عداها من اإلدارات التي تسـتند   تميزسمو الفكر اإلداري اإلسالمي و   

ھ    ھ  چ  : قال تعـالى  القرآن الكريم ، من عديدة مواضعة يتجلى في وترتكز إلى نظم وضعي

، فالواجـب   ) ٣٥: األعراف (  چۅ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
، فهـذا   في كل شأن من شؤون الدين والدنيا لإلصالحالسعي الدائم ، وفي كل عمل اهللا  تقوى
سالم صالحا للتطبيق فـي كـل زمـان    هو ما يجعل اإلفهوم التطوير الدائم المستمر ، وهو م

اسـتمرارية التطـوير   ة اإلسالمية ، المدعوة لإلجـادة و مكان ، وهو ما يضمن التفوق لإلدارو
  . واإلصالح

  :اإلصالح من الداخل 
اإلصالح ينبغي أن ينطلق من الداخل ، وأن يأخذ باألسباب بعـد التوكـل علـى اهللا ، دون       

  .التعويل على األسباب الخارجية 
  :العمل للدنيا واآلخرة 

التوبة (  چ                                ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ : قال تعالى    
، اهللا يعلم ويرى ما نعمل  تذكير دائم لنا بأنو،  للدنيا ولآلخرة حث على العمل ، فهذا)  ١٠٥: 

  .كل نفس ما عملت  ىوأننا سنرد إليه لتجز
  :التخطيط والتنظيم واإلدارة 

  ڈ  ژ  ژ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ : قال تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السالم    

عاما ، والبـد مـن حسـن     ١٥طاحنة تستغرق من الزمن ، فهذه أزمة  ) ٤٧:  يوسف(  چڑ  
يوسف عليه السالم لتجـاوز األزمـة   سيدنا  التخطيط والتنظيم والتوزيع واإلدارة ، وقد خطط

فقام بالتنظيم واإلدارة علـى   ، تولى بعده يوسف مقاليد إدارة البالد، و اهللا وتعليم له بإلهام من
  . شرور األزمة االقتصادية التي كانت تهددها دوتجاوز بالبال،  أحسن ما ينبغي

توجيهات أخرى عديدة ، تشكل نموذجا رائعا دائما لإلدارة اإلسالمية ، بنظم إداريـة  هناك و   
  . ١٠٢ – ٩٤ص . فريدة يعجز البشر عن صنع مثلها 

وال شك أن هذه األمثلة تشجع الباحث على فتح المصحف والبحث عن إداريـات أخـرى ،      
يحتاج مع ذلك إلى القراءة المتأنية المتدبرة المتفكرة ، واستخدام مهارات التفكير المختلفـة  لكنه 

  .، بعد استمداد العون والفتح من اهللا الفتاح العليم الخبير 
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  السنة النبوية الشريفة - ٢

 
التي يتكرر العمل بمقتضاها ، الطريقة المعتادة : السنة في اللغة أن ) هـ ١٤١٢ ( يدانز بين   
  . ) ٦٢:  األحزاب(  چ      ی  ی    ی  ی                          چ : قال تعالى ، 
 .من قول أو فعـل أو تقريـر    - القرآن سوى - eما صدر عن النبي : في االصطالح و   

  . ١٦٠ص 
الشريعة  صادرالثاني من م صدرالسنة النبوية المطهرة تعتبر المأن ) م ١٤٠٥ ( العلي وذكر   

  .عد لنا نحن المسلمين مصدرا ثانيا ورئيسيا بعد القرآن الكريم ، مما ياإلسالمية 
وعليه فما لم نجده في القرآن يجـب  ، جاءت السنة المطهرة مكملة لكتاب اهللا ومفسرة له و   

  . ٩١ – ٩٠ص  .ألن فيها وفي القرآن ما يغنينا عن غيرها ؛ أن نبحث عنه في السنة المطهرة 
أوسع من القرآن ؛ فهي قول وفعل وتقرير ، وفيها شرح لما أجمل في كتاب مجالها والسنة    
  .ال ينطق عن الهوى وما خرج من فمه إال الحق المبين  e، لكنها حق كلها ، فالرسول  اهللا
  
 

 
   :ثالثة أنواع ) رواتها  ( المتصل أنواع السنة باعتبار سندها أن) هـ ١٤١٢ ( زيدان بين   
جمع ال يتصور العقل تواطؤهم على الكـذب ،   rسنة متواترة ، وهي ما رواها عن النبي  ١

وال يحصى عددهم ، ثم نقلها عنهم جمع بهذه الصفة أيضاً ، حتى بلغتنا ، ومن هذا النـوع  
ة ، وأفعال الحج وهيآت الصالة وأركانها ، وهـذه  السنن العملية التي بينت مقادير الزكا: 

  .تفيد العلم اليقيني 
واحد أو اثنان ، أي عدد ال يبلغ حد التواتر ،  rسنة مشهورة ، وهي ما رواها عن النبي  ٢

ثم اشتهرت ، فنقلها جموع التواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين ، وهذا النـوع مـن   
  .لكن دون اليقين بالسنة المتواترة الحنفية ، ود العلم اليقيني عند السنة يفي

عدد لم يبلغ حد التواتر ، ولم تشتهر فيما بعـد ،   rهي ما يرويها عن النبي سنة آحاد ، و ٣
يفيد العلم الظني الراجح  من السنة هي ليست سنة متواترة وال مشهورة ، وهذا النوع : أي

 .، ويلزم العمل بها  rبصحة نسبتها إلى النبي 
 

  : السنة باعتبار حقيقتها وذاتها تنقسم إلى ثالثة أقسام    
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 :سنة قولية  - ١

 ( } ال ضـرار ال ضـرر و  {:  r، وتسمى بالحديث ، مثـل قولـه    eوهي أقوال النبي    
  . ) ٣٩ص  ١٨٩٥رقم  ٢صحيح ابن ماجة ج ،  ٤٩٨ص  ٢٥٠ رقم ١، الصحيحة ج  صححه األلباني

 :سنة فعلية  - ٢

  .العمرة و أدائه لمناسك الحج: ، مثل  eوهي ما فعله الرسول   
 :سنة تقريرية  - ٣

فهذا السكوت يدل على جواز القـول أو   ، عن إنكار قول أو فعل rوهي سكوت النبي   
سكوته وعدم إنكـاره لعـب    : مثال ذلكال يسكت على باطل أبدا ، و e، ألن النبي الفعل 

 . ١٦٢ – ١٦١ص  .الغلمان بالحراب في المسجد 
 

  :أن أقسام الحديث هي  )هـ ١٤٠٨ ( حماد بينو   
من غير شذوذ وال  إلى منتهاه العدول الضابطين متصل السند في رواتههو  :الحديث الصحيح 

  . eأو مرفوع إلى النبي  متصل أو موصول : ويطلق عليه أيضاً،  علة
والفرق ، وسلم من الشذوذ والعلة ، متصل السند بنقل عدل خفيف الضبط هو : الحديث الحسن

، تام الضبط  : بينما في الصحيح، خفيف الضبط  : ن العدل في الحسنأبين الصحيح والحسن 
  .بمضمونه ويستشهد ، ويحتج به ، وكالهما سالم من الشذوذ والعلة 

  . الحسن الو هو الحديث الذي ال تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح :الحديث الضعيف 
  .هو الذي فقد اتصال السند بفقد الصحابي : الحديث المرسل 
  .الذي فقد اتصال السند بسقوط رجل من إسناده ، أو كونه مبهما : الحديث المنقطع 

  :هناك أيضا و
ص  . rعن وحي من ربه ، وبلفظ من الرسـول   rه الرسول وهو ما يروي: الحديث القدسي 

٧٩ – ٧٨ .  
، فهـي ليسـت   ) قولية ، فعليـة ، تقريريـة   ( وهذا يعرفنا بأنواع وأشكال السنة المختلفة    

، ويلفت نظرنا لمدى قوة السنة كـدليل نحتـاج إليـه فـي      eمقصورة على أقوال الرسول 
يمكن أن يحتج بـه ، وكـل    eاالحتجاج واالستنباط واألخذ ، فليس كل ما نسب إلى الرسول 

دعوى تحتاج إلى برهان ، والدليل يجب أن يستوفي من القوة ما يناسـب أهميـة ومركزيـة    
  .القضية التي نناقشها في اإلدارة التربوية 
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دل على هـذا القـرآن    مثل القرآن ، وقد السنة مصدر للتشريع أن) هـ ١٤١٢ ( زيدان بين   
   : ثيرة ، وبأساليب مختلفة ، ومن ذلك الكريم بنصوصه الك

ال ينطق عن الهوى ، وإنما هو وحي من اهللا ، وما كان من عنـد   rالتصريح بأن النبي  .١
  . ) ٤ – ٣:  النجم(  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ : اهللا يلزم اتباعه 

  . ) ٣٢:  آل عمران(  چ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ :  تعالى، قال  rاألمر بطاعة الرسول  .٢
  . ) ٨٠:  النساء(  چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  : طاعة هللا rجعل طاعة الرسول  .٣

ـ أنهـا  و، واجبة االتبـاع  أنها و، تدل على أن السنة حجة  وأمثالها النصوص فهذه     ةمتمم
  . ١٦١ – ١٦٠ص  .مصدر للتشريع أنها و، للقرآن 

  . فمن يؤمن بمصدرية القرآن البد أن يجعل السنة مصدرا أساسيا له كذلك    
  

 
بل فيه ما ، يكون تشريعاً لألمة  rصدر عن النبي يليس كل ما  أنه) هـ ١٤١٢ ( زيدانبين    

و غير تشريع تنقسم إلـى  ولهذا فالسنة باعتبارها تشريعاً أ ، كذلك كذلك ومنه ماال يكون يكون
  : قسمين 

  : القسم األول 
فهـذا يعتبـر تشـريعاً     ، باعتباره نبياً ومبلغاً عن اهللا سبحانه وتعالى rما صدر عن النبي    

ال ضـرر وال   { : وقولـه ، لمناسك الحج  rه أداؤ :ومن األمثلة على ذلك ، لألمة بال خالف 
ص  ١٨٩٥رقم  ٢صحيح ابن ماجة ج ،  ٤٩٨ص  ٢٥٠ رقم ١، الصحيحة ج  صححه األلباني ( } ضـرار 

  . الذين يلعبون بالحراب في المسجدوسكوته عن الغلمان ،  ) ٣٩
  : القسم الثاني 

ولكـن باعتبـاره    ، من أقوال وأفعال ال باعتباره نبياً مبلغاً عـن اهللا  rما صدر عن النبي    
ويلحـق بهـذا   ، فهذا ال يعتبر تشريعاً لألمة  ، أو بمقتضى خبرته في الشؤون الدنيوية، إنساناً 

  : ن هذا القسم أنواعاً كما يلي وعلى هذا األساس يكو ، rالقسم ما كان خاصاً بالنبي 
فهذا ال يكـون   والقيام والقعود ،كاألكل والشرب  ، بمقتضى الطبيعة البشرية عنه ما صدر )١

ولكن كيفية أكله وشربه وقيامه وجلوسه ونومه تدخل في دائـرة األفعـال   ، تشريعاً لألمة 
وال شيء عليه إن لم يتابعه ، في هذه الكيفيات  rفتستحب للمسلم متابعة النبي ، المستحبة 

  .فيها 
تـدبير  مثل تنظيم الجيـوش و ، ما صدر عنه بمقتضى خبرته وتجاربه في األمور الدنيوية  )٢

الجيش في  rفهذا ال يعتبر تشريعاً ، ولهذا أمر النبي ، ونحو ذلك  أمور الحرب والتجارة
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أن  rبعـد أن أراد النبـي   ، أشار به أحد الصحابة  ، موقعة بدر بالتحول إلى مكان معين
  .ينزل في مكان غيره 

، ت والتزوج بأكثر مـن أربـع زوجـا   ، مثل وصاله في الصوم  rما كان خاصاً بالنبي  )٣
فال يجـوز لنـا   ، وال تتابعه األمة فيها ، فهذه األمور خاصة به  ، وجوب قيام الليل عليهو

إنما ، ووال يجب علينا التهجد في الليل ، وال التزوج بأكثر من أربع ، الوصال في الصوم 
 . ١٦٣ – ١٦٢ص  .يستحب لنا ذلك 

ال  وهذه من القضايا المهمة التي يجب االنتباه لها ، والرجوع ألهل العلم الشرعي فيها لمـن    
من السنة فـي الجانـب التشـريعي مـن اإلدارة      االستفادةأراد  يستطيع تمييزها ، وذلك لمن

  .التربوية 
  

 
  :جال التربوي فائدتان عظيمتان للسنة في المأن  ) هـ١٣٩٩ ( النحالوي بين   
وبيان التفاصيل التي ، إيضاح المنهج التربوي اإلسالمي المتكامل الوارد في القرآن الكريم  )١

  .لم ترد في القرآن الكريم 
نـاس  للمعاملته كيفية و، مع أصحابه  rمن حياة الرسول  ةتربوي اليب وقواعداستنباط أس )٢

 . ٢٤ – ٢٣ص  .نفوس إليمان في اللغرسه  كيفيةو،  والناشئة

فالسنة تعطي رؤية شاملة واسعة لإلدارة التربوية ، وكذلك تغني التفاصيل الدقيقة التـي ال  
اسـتخالص قواعـد لـإلدارة    غنى عنها ، فهي ليست مجرد عموميات ، وللمساعدة فـي  

 .رات التفكير المختلفة تطبيق مها البد منالتربوية 

يغنينا عن البحـث  ، تعبر عن سلوك إداري قويم  rسنة النبي أن ) هـ ١٤٠٥ ( العلي وذكر   
  . rوقد شهد بذلك أعداء اإلسالم أنفسهم في كتاباتهم عن الرسول ، ما سواه في
تعبر عن السمو في كل شيء ، وفي كافة الوظائف المختلفة التـي كـان    rكانت سيرته و   

  . rيقوم بها النبي 
أقواله وأفعاله  تؤخذ من rالفوائد التي يمكن أن تستخرجها اإلدارة التربوية من سنة النبي و   

  .وما يتعلق بها من حكم وسياسة وإدارة  والتربوية وتقريراته اإلدارية
  : من األمثلة على ذلك و

 :السلطة والمسؤولية 

 وكلكم مسؤول عن رعيتـه أال كلكم راع ،  {: في تحديد مبدأ السلطة والمسؤولية  rيقول    
 ) ٥٦٦ص  ٢٥٤١رقم  ٢، صحيح أبي داوود ج وأبو داوود والترمذي وأحمد  البخاري ومسلم، صحيح (  }
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يوصي بالرياسة حيثما وجد العمـل   r، والمسؤولية أساسها العدل والتكافل والتكامل ، وكان 
إذا خـرج   {:  rقـال  و المحتاج إلى تدبير ، ويرسل الجيش وعليه قائد ونائب ونائب للنائب ،

صحيح  : والبزار والحاكم وقال ابن ماجة وأبو داوود والطبراني(  } ثالثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحـدهم 
حسـن  : قـال األلبـاني   ، و ١ك آداب السفر ب  ٢ على شرط الشيخين ، تخريج أحاديث اإلحياء للعراقي ج

 صحيح ، مسلم وغيره(  } اهليةيف عنقه بيعه ؛ فقد مات ميتة ج من مات وليس {:  r، وقال  )صحيح 

 . ) ٦٧٧ص  ٩٨٤ رقم ٢ج  ، الصحيحة

 :العدل 

 ، اإلمام العادل:  سبعة يظلهم ا يف ظله يوم ال ظل إال ظله {: في شأن عدل الحاكم  rيقول و   
 . ) جلس في المسجد ب من ٨ك الجماعة واإلمامة ،  ١٥،  ١ج البخاري ، و مسلمصحيح ، (  } ..

 :مقومات االختيار 

مـن وىل مـن أمـر املسـلمني شـيئا       {:  r، قـال   قبولالالكفاءة و: قوام الرئاسة شرطين  جعلو   
منه صرفا وال عدال حتى يدخله جهنم ، فأمر عليهم أحدا حماباة فعليه لعنة ا ١أحمد ج (  }  ال يقبل ا 

، وقـال   )ك األحكام ، وقال الحاكم صحيح اإلسناد ولم يخرجـاه   ٣٢،  ٤، والمستدرك على الصحيحين ج 
r  :} الترغيـب   صححه األلباني ،(  } ترقوتـه  ال جتـاوز  صـالته  فـإن أم قوما وهم له كارهون ؛  من

الشـخص  ، وهو إقرار لمبدأ النظام والترتيـب أو   ) ٤١٨ص  ٢٣٢٥رقم  ٥، الصحيحة ج  ١/١٧١
  .المناسب في المكان المناسب 

 :المساواة والعدل 

، فاحتجـب دون   مـن ويل مـن أمـر املسـلمني شـيئا      {: العـدل  إقرارا لمبدأ المساواة و rويقول    
 احتجب ا عز وجل يوم القيامة دون خلته وفاقته وحاجته وفقره ؛ خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم

،  ٤أبو مريم األزدي ، والمستدرك على الصـحيحين ج  ، معجم الطبراني الكبير مسند من يعرف بالكنى (  }
 .) صحيح اإلسناد ولم يخرجاه : وقال الحاكم ، ك األحكام  ٣٢

 :الكفاءة والجدارة 

والجامع  ، البيهقي في شعب اإليمان ( } عمال ؛ أن يتقنه أحدكم إن ا حيب إذا عمل {:  rويقول    

،  ) ١٠٦ص  ١١١٣رقـم   ٣، الصـحيحة ج   صححه األلبـاني و ، ب حرف األلف ٢ج الصغير للسيوطي 
  .وفي ذلك إقرار لمبدأ الكفاءة والجدارة واألخالق 

 :االهتمام باالحتياجات 
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عليـك حقـا ،    ربـك إن ل {:  rواهتماما بالحاجات النفسية والروحية والمادية لإلنسان ، يقـول     
وأحمد والحاكم في المستدرك والعراقي  صحيح ، البخاري والترمذي وأبو داوود(  } ك عليـك حقـا  نفسوإن ل

من كـان   {:  r، وقال  ) ب االقتصاد في العبادة ١٤،  ١في التخريج ، والنووي في رياض الصالحين ك 
، ومن مل يكن له مسكن  ، وإن مل يكن له خادم فليكتسب خادما لنا عامال فليكتسب زوجة

صـحيح  : ك الزكاة وقال الحاكم  ١٤،  ١أبو داوود والطبراني والمستدرك ج  ( }.. فليكتسـب مسـكنا  
  .)٥٦٨ص  ٢٥٥٢رقم  ٢، صحيح أبي داوود ج  صححه األلبانيو على شرط البخاري ولم يخرجاه ،

 :الطاعة 

املسـلم  علـى املـرء    {:  rواإلدارة اإلسالمية ذات مسؤولية رعوية وسلطة مطاعـة ، يقـول      
ك  ٣٣،  ٣ج  ومسـلم ، صحيح ، البخـاري  (  } السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إال أن يؤمر مبعـصية

، فقد وضعت الضوابط السليمة الحكيمة بـين   ) ب وجوب طاعة األمراء في غير معصـية  ٨األمارة 
  .اآلمر والمأمور 

 :الرقابة 

اعبـد ا كأنـك    {:  rدارة اإلسالمية ، قـال  وتحقيقاً لمبدأ الرقابة الذاتية التي تختص بها اإل   
 ٤ج  وتخريج أحاديث اإلحياء للعراقي، الجامع الصغير للسيوطي (  } تراه ، فإن مل تكن تراه ؛ فإنه يراك

  . ) ١٧ص  ٥٤رقم  ١، صحيح ابن ماجة ج  األلباني صححهك المحاسبة والمراقبة ، و
 :اإلنصاف والرحمة 

اتقوا دعوة املظلـوم ، وإن كـان    {:  rوعن العدل واإلنصاف والمساواة والرحمة والبر يقول    
،  حسنه األلبانيو مسند أنس ، ٣الجامع الصغير للسيوطي ، وأحمد ج  ( } كافراً ، فإهنا ليس دوهنا حجـاب 

كبرينا ؛ فليس من مل يرحم صغرينا ، ويعرف حق  {:  r، ويقول  ) ٣٩٥ص  ٧٦٧رقم  ٢الصحيحة ج 
، صـحيح أبـي    ٦٥٤٠وصحيح الجامع  ٩٨صحيح الترغيب ، و صححه األلباني  ٢٠٠٢الترمذي (  } منـا 

  . ١٠٧ – ١٠٢ص .  ) ٩٣٤ص  ٤١٣٤رقم  ٣داوود ج 
، وما أجملها من معاني ، وليتنا نلتزم بها ، وإذا لتغيرت حياتنا وانقلبت رأسا علـى عقـب      

السنة معين ثر للناهلين من أهل اإلدارة التربويـة ، ألن فيهـا   إن .. بما يرضي اهللا عز وجل 
تفصيالت أكثر بكثير من القرآن ، وفيها ترجمة لكثير من القواعد واألسـس الموجـودة فـي    

من ينقب عن كنوزها ويجلي آللئها  القرآن ، وهذه التفصيالت مبثوثة في كتب السنة ، وتنتظر
  .ويستفيد منها 
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  اإلمجاع - ٣
 

  . م والتصميم على الشيءعزال:  هو اإلجماع في اللغةأن ) هـ ١٤١٢ ( زيدان ذكر   
بعد وفاة ، في عصر من العصور ، اتفاق المجتهدين من األمة اإلسالمية : في االصطالح و   

  .على حكم شرعي ،  rالنبي 
، وقد ثبت بنصوص كثيرة من الكتـاب   ودليل من أدلة األحكام، اإلجماع مصدر للتشريع و   

  . ١٦٥ص  . والسنة
وهو من الدالئل على أن ديننا دين الجماعية ال الفردية ، وهو ما يجب أن تحـرص اإلدارة     
  .لتكون أصلب عودا وأرسخ بنيانا وأقوى تأثيرا  بوية عليهالتر

  
 

القول في األمور الشرعية  ، ألناإلجماع البد أن يستند إلى دليل أن ) هـ ١٤١٢(  زيدان بين   
ص  . الكثيرة ديثاحواألمة اإلسالمية ال تجتمع على خطأ كما جاء في األ، من غير دليل خطأ 

١٦٦  .  
وهذا ضابط مهم للتعرف على اإلجماع المقبول ، ولتكوين إجماع حقيقي في المسائل التـي     

  .تواجهنا ، وهو سر قوة اإلجماع في االحتجاج به 
 

يمكن االستفادة منـه  و ، اإلجماع مشهود لـه بالصحة واالعتبارأن ) هـ ١٤١٢(  زيدان أكد   
  . ١٦٧ص  .ألحكام الشرعية للوقائع الجديدة في وقتنا الحاضر في معرفة ا

  :وأهميته لإلدارة التربوية تتجلى في جانبين    
هناك مسائل ، دليل مشروعيتها أو عدمه هو اإلجماع ، فالبد من معرفة الحكم من خـالل   )١

  .هذا المصدر التشريعي 
رأي معين ، فمـن الصـعب أن   أجمع المختصون بشأنها على العامة ما مسائل من الهناك  )٢

 .، ومن شذ شذ في النار  دون دليل قوي مقنع يخالفها اإلنسان والحال هذه

الحرص على وجود اإلجماع على األمور كمصدر قوة لإلدارة التربوية ، وهذا لن يـتم إال   )٣
  .بالرجوع إلى الشريعة اإلسالمية واالقتباس منها والسير على هديها 

  
  القياس - ٤
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  .التقدير والمساواة : في اللغة أن معنى القياس ) هـ ١٤١٢ ( زيدان ذكر   
فـي  ، بمسألة ورد الـنص بحكمهـا   ، إلحاق مسألة ال نص على حكمها  :وفي االصطالح    

  .لتساوي المسألتين في علة الحكم ؛ الحكم الذي ورد به النص 
  .القياس  : سمىتاإللحاق فعملية    
  .أو األصل ، المقيس عليه  : والمسألة المنصوص على حكمها تسمى   
  .حكم األصل  : س عليه يسمىيه النص في المقبوالحكم الذي ورد    
أو ، الفـرع   : ويراد إلحاقها بـالمقيس عليـه تسـمى   ، والمسألة التي لم يرد نص بحكمها    

  .المقيس 
  . ١٦٧ص  . أو السبب العلة : سمىيشرع الحكم  السبب الذي من أجلهو   
والقياس من العمليات التي يحتاجها المدير التربوي كثيرا ، ومن المفترض أن يكون مـاهرا     

  .فيها ومجيدا لها 
  

 
السنة  و، منها نصوص الكتاب ، بأدلة كثيرة ثبتت حجية القياس أن ) هـ ١٤١٢(  زيدان بين   
  . ١٦٨ص  .دون إنكار ، عمل السلف بالقياس عند وجود النص  و، اإلجماع  و، 
فالشريعة جاءت باألصول ، وبيان الفروع ، والرغبة في تشغيل العقول لتستنبط األحكام في    

  .المسائل الجديدة التي البد أن ترد مع تغير األعصار واألمصار 
  

  
  :تتجلى في جانبين 

  .مصادر التشريع ، فهناك من المسائل ما دليله القياس ، فالبد من معرفته  أنه من .١
كثير من القضايا التي تواجه المدير التربوي ال نص عليها في اللوائح واألنظمة ، لكن  .٢

توجد نصوص مشابهة يمكن القياس عليها ، فالبد أن يكون المدير التربوي قادرا على 
  .تسف وغير معالقياس بشكل صحيح وواضح 

  
 

  االستحسان - ١
 

  .عد الشيء حسناً  :أن االستحسان في اللغة ) هـ ١٤١٢ ( زيدانذكر    
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أو استثناء مسألة جزئية من ، هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي : في االصطالح و   
  .لدليل يقتضي هذا العدول  ؛ قاعدة عامة من أصل كلي أو

 
الوقـف ، ولكـن   : األصل العام أن المحجور عليه لسفه ؛ ال تصح منه التبرعات ، ومنها    

: جواز وقفه على نفسه للمصلحة استحساناً ، ووجه االستحسان هـو  : استثني من هذا األصل 
  .حفظ ماله ، وعدم صيرورته عالة على غيره 

  
 

 ، أو بدليل آخـر  ، ألنه ليس إال أخذاً بقياس، االستحسان مصدر من مصادر الفقه المعتبرة    
، وتشريع األحكام بغير دليـل  ، تباع الهوى ا : أما من أنكره من العلماء فإنه أراد باالستحسان

  . ١٦٩ - ١٦٨ص  . بال شك وهذا ال يجوز
االستحسان الشرعي المعتمد على الدليل وما هو من قبيل الهـوى  ومن هنا يتبين الفرق بين   

  .والمزاجية والعبث 
  
  

 
االستحسان من مصادر التشريع ، وقد تواجه المدير التربوي بعض المسائل التـي دليلهـا    ١

  .االستحسان ، فالبد أن يكون ملما به حتى يكون قراره صحيحا 
األنظمة من أجل تحقيق أهداف معينة ، وفي ظروف ومالبسات معينة قـد يتبـين   توضع  ٢

للمدير التربوي أن تطبيق النظام بشكل حرفي يؤدي إلى الوصول إلـى نتيجـة معاكسـة    
لألهداف التي وضع من أجلها النظام ، فعلى المدير التربوي أن يمارس االستحسـان فـي   

  .هذه الحالة 
  

  املصاحل املرسلة - ٢
 

المصالح التي لم يشرع الشارع أحكاماً : أن المصالح المرسلة هي ) هـ ١٤١٢ (زيدان ذكر    
  .أو إلغائها ، دليل معين على اعتبارها  يقمولم ، لتحقيقها 
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وال ، وال قيـاس  ، وال إجمـاع  ، فكل واقعة ليس فيها نص ، وقد أجازها جمهور العلماء    
المصلحة  هلتحقيق هذ، يجوز للمجتهد إيجاد الحكم المناسب ؛ وفيها مصلحة للناس ، استحسان 

  .، وتدوين الدواوين جمع القرآن في مصحف واحد  : مثل، للناس 
  

 
استقراء نصوص الشـريعة وأحكامهـا    : دل على اعتباره، المصالح المرسلة مصدر فقهي    

  . مل فقهاء الصحابةوع، في الكتاب والسنة 
ـ  شريعة مرنةويجعل ال، والوقائع المتطورة ، وهذا المصدر يتسع لألحداث الجديدة     ،  ةنامي
ص  . ضيق أمام مصلحة حقيقية لم يأت الشارع بحكـم لهـا  تتحجر أو توال ، قف عند حد تال 

١٧١  – ١٧٠ .  
وما هو مؤكد أن الشريعة لن تقف بوجه مصلحة أبدا ، فهي ما جاءت إال لتحقيق مصـالح     

العباد ورفع الحرج عنهم والتيسير عليهم ، واهللا سبحانه غني عن العبادة والعبـاد ، وال تفيـده   
  .طاعة الطائعين ، وال تضره معصية العاصين 

  
 

الحاجة أم االختراع ، وكثيـر مـن   المصالح المرسلة مجال خصب جدا لإلدارة التربوية ، ف   
نظريات اإلدارة التربوية ما وضعت إال من أجل تحقيق مصلحة معينة ، لكن يبقى السؤال عن 
مدى تحقيق هذه المصلحة ؟ ، وهل المصلحة شرعية ؟ ، وهل تتحقق المصلحة بشكل تكـاملي  

وهل تتعارض هذه المصلحة مع مصالح أخرى أهم وأعـم ؟   ي جزئي ؟ جماعي أم بشكل فرد
  وما مدى صحة الحكم بكون هذه المسألة مصلحة ؟

ها تحتاج إلى التقدير السليم ومساحة المصالح المرسلة في اإلدارة التربوية واسعة جدا ، لكن   
  .العقلية الواعية ، والرؤية الثاقبة بعيدة المدى للمدير التربوي ، و
  

  سد الذرائع - ٣
 

فإذا كانت الوسـائل مفضـية إلـى     ، الوسائل: أن معنى الذرائع ) هــ  ١٤١٢ (زيدان  ذكر   
، حسماً لمادة وسـائل  ووجب سدها ومنعها ، كانت الوسائل محرمة ؛  والمنكر الحرام والفساد

  . الفساد
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كانت هـذه الوسـائل مطلوبـة     ؛ الشرعوإن كانت هذه الوسائل تؤدي إلى أمر مطلوب في    
إذا كانت تفضي إلـى   وتوجب وتفتح، فالذرائع تسد وتمنع إذا كانت تفضي إلى الفساد ، أيضاً 

  .المصالح 
ولهذا إذا ، يطلق اسم الذرائع على األفعال والطرق المؤدية إلى الشر والفساد  اولكن أكثر م   

  .عال المؤدية إلى الشر والفساد فيراد سد الطرق ومنع األف؛ قيل سد الذرائع 
، ألن العبـرة   بغض النظر عن قصد صاحبه، يمنع ؛ يكون وسيلة إلى الفساد  الذي والفعل   

  . )النتائج المترتبة عليها ( بمآالت األفعال 
  

 
ي ومصدر فقه، أصل معتبر ، وهو حابة عمل الصبدالئل الكتاب والسنة و ثابتسد الذرائع    

اإلمام  : خذاً بهذا المصدرأوكان أكثرهم ، وقد أخذ به األئمة المجتهدون  ، منه األحكام ىستقت
  . ١٧٢ – ١٧١ص . رحمهما اهللا  مالك واإلمام أحمد بن حنبل

  
 

وكما أن مسـاحة المصـالح    وما يشترط للغايات يشترط للوسائل ، الغاية ال تبرر الوسيلة ،   
وبالذات ، المرسلة بالنسبة لإلدارة التربوية واسعة جدا ؛ فكذلك مساحة سد الذرائع واسعة جدا 

في عصرنا الحالي الذي كثرت فيه الوسائل والحيل والتالعب ، فسد الذرائع سالح فعال في يد 
  .أبواب ووسائل اإلفساد يستطيع من خالله تحقيق المصالح من خالل إغالق  ، المدير التربوي

لكن يجب االنتباه إلى أهمية التوازن بين جانبي المصالح المرسلة وسد الذرائع ، فالتوسـع     
في المصالح المرسلة والتساهل في اعتبارها مصالح يؤدي إلى تسلل المفاسـد فـي صـورة    

على كثير  مصالح ، كما أن التوسع في سد الذرائع وشدة التخوف والتوجس يؤدي إلى القضاء
من المصالح وإغالق أبوابها ، مما يحجر واسعا في الحالتين ، وكال طرفي قصد األمور ذميم 

  . ، والتوسط هو المطلوب 
  

  العرف - ٤
 

وساروا عليه في أمور حيـاتهم  ، ما اعتاده الناس  :هو  العرفأن ) هــ  ١٤١٢ ( زيدان بين   
العـادة  و ،من الفقهاء  عند كثيرويسمى أيضاً بالعادة ، من قول أو فعل أو ترك ، ومعامالتهم 

  . هي األمر المتكرر
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  .اعتادوه وساروا عليه في حياتهم ، فهما اسمان لما ألفه الناس ووالعرف والعادة سواء    
  . مع أنها في اللغة تطلق على االثنين ، إطالق كلمة ولد على الذكر دون األنثى: مثل    
  

 
  :العرف الصحيح 

وإن لم يرد به نص ، وال قاعدة من قواعدها ، هو ما ال يخالف نصاً من نصوص الشريعة    
  .، وهو العرف المعتبر في الشريعة خاص 

  :العرف الفاسد 
كتعارف الناس على كثير من المنكـرات  ، وقواعدها الثابتة ، هو ما يخالف أحكام الشريعة    
  .، وهو ال يعتبر في الشريعة وتعاطي القمار ، وشرب الخمر ، كأكل الربا ، 
  

 
، فيالحظ في االستنباط ، وعند تطبيـق   العرف الصحيح ال خالف في اعتباره واالعتداد به   

  . عند تفسير النصوصاألحكام ، و
  .عنهم ورفع الحرج ، رعاية مصالح الناس  :هو س اعتبار العرف اوأس   
وعلـى المجتهـد   ، تستقى منه األحكـام   شرعي ، ومصدر فقهي، والعرف حجة شرعية    

  .مالحظته 
  

 
وبعـض   ، األحكام المبنية على العرف والعادة تتغيـر إذا تغيـرت األعـراف والعـادات       

الفقهاء عـن مثـل هـذا    ويقول ، تغير العرف  إلى فقهاء المذهب الواحد مردهاالختالفات بين 
  . ١٧٤ – ١٧٢ص  .ال اختالف حجة وبرهان  ، نه اختالف عصر وزمانإ : االختالف

إدراك اتسـاع الشـريعة ،    ويسـاعده علـى  ، اإلنسان وهذا المصدر التشريعي يوسع أفق    
   .أسباب االختالفات في األحكام  فهم، و واستيعابها للمتغيرات

  
 

مراعاة بيئة اإلدارة التربوية مهمة جدا ، وتساعد في تحقيق األهـداف بفعاليـة ، وتتجلـى       
  :أهمية العرف لإلدارة التربوية في التالي 

  .العرف من مصادر التشريع فيجب اعتباره في المسائل التي دليلها هو العرف  )١
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  .هناك الكثير من األعراف الخاطئة ، فال ينبغي اعتبارها  )٢
على المدير التربوي التعرف على األعراف السائدة ، ليتواءم معها ويستفيد منها في عمله  )٣

  .ويوظفها فيما يحقق المصلحة العامة 
  

  مذهب الصحابي - ٥
 

،  rمن شاهد النبي  : هو األصول علماءأن الصحابي عند جمهور ) هـ ١٤١٢ ( زيدان بين   
  .مدة تكفي إلطالق كلمة الصاحب عليه عرفاً والزمه ، وآمن به 

مـن مصـادر    لكن هل تعتبر الفتاوى والمسائل التي قضى فيها فقهاء وعلمـاء الصـحابة     
 وأالسـنة   وأإذا لم يجد للمسألة حكماً في الكتاب ، يلتزم بها المجتهد وال يتعداها  شريعة التيال

  ؟اإلجماع 
  

 
ال المجتهـد و  ، بمعنى أنه ليس مصدرا يجب أن يلتزم به ليس بحجة ملزمة ل الصحابيقو   

جح األخذ به حيث ال حكم للمسألة في الكتاب والسنة واإلجماع ومصادر الفقه يتعداه ، ولكن ير
  . ١٧٥ – ١٧٤ص .  على وجه الترجيح ال اإللـزام ، وذلك األخرى

  
 

، فيرجح األخذ به بناء علـى ذلـك ، فعلـى    بعض األمور ال دليل فيها إال قول الصحابي  ١
  .الباحث معرفة ذلك ، ألنه يعتبر دليال للمشروعية في هذه الحالة 

أثناء البحث في السيرة النبوية أو التاريخ يواجه الباحث أقواال وأعماال للصحابة ، ويحتاج  ٢
     .مدى القوة التشريعية لهذا القول أو الفعل لالستفادة منها ، ويحتاج لمعرفة 

  
  شرع من قبلنا - ٦

 
األحكام التي شرعها اهللا تعالى لمن سبقنا مـن  : أن المقصود به ) هـ ١٤١٢ ( زيدان أوضح   

  .م ؛ لتبليغها لتلك األم وأنزلها على أنبيائه ورسله، األمم 
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، السـنة   وأ ، واألحكام التي أوردها القـرآن في القرآن وال في السنة  تذكرلم  التي حكاماأل   

  . شرعاً لنا ، ليستوقام الدليل من شريعتنا على أنها منسوخة في حقنا 
أن هـذه األحكـام   على وقام الدليل من شريعتنا ، السنة  وأجاءت في القرآن  التي حكامواأل   

  .شرع لنا  ، هيمفروضة علينا كما كانت مفروضة على غيرنا من األمم السابقة 
ولم يقم دليـل  ،  في حق األمم السابقة جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة التي حكامأما األ   

قبلنا ليس شرعاً  ؛ فشرع منمن سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا 
، ألنه ما من حكم من أحكام الشرائع السابقة الواردة في الكتاب والسنة إال وفي شريعتنا ما لنا 

  . ١٧٨ – ١٧٥ص  . يدل على نسخه ، أو بقاء حكمه في حقنا
  .أن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ إن وافق شرعنا : أو يمكن أن نقول    
  

 
تـرد قصـص    والتـاريخ  أثناء البحث في القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة الشـريفة    

األقدمين من األمم السابقة وأحوالهم وأفعالهم وما شرع لهم ، ويحتاج الباحث لمعرفة شـرعية  
نا ، ومدى قدرتنا على االستفادة منها في تنظير وتطبيقـات اإلدارة  شريعتهذه األمور بالنسبة ل

   . التربوية
  
  

  االستصحاب - ٧
   

أو اسـتمرار  ، المصـاحبة   : في اللغة هوأن معنى االستصحاب ) هـ ١٤١٢ ( زيدان ذكر    
  . الصحبة

ـ  ى ما كان عليه في الماضي شيء علاء الالحكم ببق :في االصطالح و    دليل ، حتى يقـوم ال
  .على تغييره 

مصـادر  الإذا لم يجده في  ، لمعرفة الحكم الشرعي مجتهدإليه الواالستصحاب آخر ما يلجأ    
  .األخرى 

  
 

  : أو القواعد الشرعية ، ومن ذلك  على االستصحاب بعض المبادئ يتبن   
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، وعلى هذا فمن ثبتت حياتـه ؛   بقاء ما كان على ما كان ، حتى يثبت ما يغيره: األصل  )١
  .ال يحكم بوفاته حتى ثبتت الوفاة بالدليل ، وعلى هذا األصل بنيت أحكام المفقود في الفقه 

، فكل عقد أو تصرف أو حيوان أو نبات أو طعام ال يعـرف   اإلباحة : األصل في األشياء )٢
باحته ؛ استصـحاباً  حكمه في القرآن أو السنة أو المصادر األخرى ؛ فإنه يحكم بجوازه وإ

  .لهذا األصل ، أي استصحاباً للحكم األصلي لألشياء ، وهو اإلباحة 
، فالشيء الثابت وجوده على وجه اليقين ؛ ال يحكم بزواله بمجـرد   اليقين ال يزول بالشك )٣

  .الشك ، فمن تيقن الوضوء ، ثم شك بانتقاضه ؛ حكم ببقائه 
تعتبر غير مشـغولة بشـيء ؛ حتـى يثبـت      ، أي أن ذمة اإلنسان براءة الذمة: األصل  )٤

  . ١٧٩ – ١٧٨ص . انشغالها به ، فمن ادعى على غيره ديناً ؛ فعليه اإلثبات 
  

 
هناك قواعد شرعية مهمة مبنية على االستصحاب ، والقواعد الشرعية تبنى عليهـا كثيـر    .١

  .من قواعد اإلدارة التربوية 
يؤصل لقاعدة مهمة في التعامل والتصرف مع األنظمة والقـوانين واألشـياء    االستصحاب .٢

واألشخاص ، وال يستغنى عنها في مجال اإلدارة التربوية ، بل إن غيابهـا يسـبب خلـال    
  .كبيرا في المنظمة 

  
   

  

  الفقهيةالقواعد األصولية و - ١
  القواعد الفقهية

 
أن القاعدة هي األساس واألصل ، وما يرتكـز عليـه الشـيء ،    ) هـ ١٤٢٠ ( السدالن ذكر   

  .سواء كان حسيا أو معنويا 
  

 
  .قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها : القاعدة هي    
  . ١٣ – ١٢ص  .م ما دخل تحتها حكم شرعي في قضية أغلبية ؛ يتعرف منها على أحكا: أو   
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فالقواعد الفقهية هي نصوص جامعة ألحكام الشريعة اإلسالمية ، وبها نتعرف على أسـس     
  .الشريعة وأهم معالمها 

  
 

  : أمثلة لقواعد فقهية  )هـ ١٤٢٤ (اليماني  ذكر   
ü بابا من أبواب الفقه  تطبيقاتها كثيرة ، فهي تدخل في سبعين، و األعمال بالنيات.  
ü الضرر ال يزال بمثله  –الضرر يزال : تفرع منها ، و ال ضرارال ضرر و .  
ü أداة الضرب في تنفيـذ  : ، فما ليس فيه ضابط شرعي يعاد إلى العرف مثل  العادة محكمة

  . كيفية القبض في البيع  –الحدود 
ü ويتعلق بها أحكام عديدة ... السفر ، المرض : لقاعدة في تطبق ا، و المشقة تجلب التيسير

الصـالة فـي    –القيام في الصالة  –الصالة في الحرب  – اإلفطار في رمضان: منها ، و
  .  دون المسجد البيت

  :أمثلة أخرى 
ü  حرم إعطاؤه : ما حرم أخذه.  
ü  تصرف الوالي منوط بالمصلحة.  
ü ٢٣ - ٢٢ص  .الضمان ال يجتمعان األجر و .  
  .ومن األمثلة يتضح أن القواعد الفقهية تعد منظمة للتعامل بين العباد وفي كافة الشؤون    
  

 
  :مميزاتها أنها أن من خصائصها و) هـ ١٤٢٠ (السدالن ذكر    
  " .العادة محكَّمة : " مصاغة بعبارة موجزة ، مثل  )١
  .المسائل الكثيرة المتناظرة استحضار تعين على حفظ وضبط و )٢
  . القضاءتعتبر موارد خصبة في اإلفتاء و )٣
ومضـمونه وأسسـه   تعطي غير المختصين فرصة االطالع على الفقه اإلسالمي بروحه  )٤

  .الواجبات فيه نهم على استمداد األحكام منه ، ومراعاة الحقوق وتعيوأهدافه ، و
المسائل استنباط حلول للوقائع المتجددة وعلى  تعينهد الباحث ملَكَة فقهية قوية ، وتكون عن )٥

  .المتغيرة 
ال إلى وقائع معينة ، فالعبرة بعمـوم  ، فال توجه إلى أشخاص بذواتهم و مجردةوعمومية  )٦

 .اللفظ ال بخصوص السبب 
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  . ٣٤ - ٣٣ص  .تتضمن أحكاما عامة ؛ تتخذ أدلة إلثبات المسائل الفقهية  )٧

تعتبر موارد خصبة لوضع األهداف والتخطيط والتنظيم وحـل  : وبالنسبة لإلدارة التربوية    
  .والتقويم ، وغير ذلك  اتخاذ القراراتالمشكالت و

  
 

أن القواعد الفقهية تعتبر دليال يحتج به إذا كان لها أصل مـن  ) هـ ١٤٢٠ ( السدالن أوضح   
  .أو كانت معبرة عن دليل أصولي ، أو كانت حديثا ثابتا مستقال  الكتاب أو السنة ،

فإذا لم تكن كذلك فال يمكن االعتماد عليها كأدلة وحيدة ، وإنما تعد شواهد يستأنس بها فـي     
تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة ، ألن تلك القواعد على ما لها مـن  

  . ٣٨ – ٣٥ص . كثيرة المستثنيات ، وأحكامها أغلبية ، غير مضطردة : قيمة واعتبار 
وما نخرج به أن القواعد الفقهية ليست على نفس الدرجة من القوة في االحتجاج بها ، وذلك    

  .تبعا التساع الشريعة واستيعابها للمتغيرات المختلفة 
  

  القواعد األصولية

 
المستنبطة من أدلتها العلم باألحكام الشرعية العملية : أن الفقه هو ) هـ ١٤٢٤ ( اليماني ذكر   

  . معرفة حكم اهللا في المسائل: التفصيلية ، أو 
لمسـتفيد  حال امعرفة دالئل الفقه إجماال ، وكيفية االستفادة منها ، و:  بينما أصول الفقه هي   
  . ط بها األحكامالطريقة التي تستنب :، أو ) المجتهد ، المفتي ( 
  

 
  .نسخ المتقدم الحكم المتأخر ي §
  .الخاص مقدم على العام  §
  .المبين مقدم على المجمل  §
  .النهي يقتضي التحريم  §
  . ٢٢ص . األمر يقتضي الوجوب  §
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والقواعد األصولية هي عبارة عن القوانين المنظمة لعملية النظر في األدلة الشرعية وكيفية    
الصحيح ، وهي بذلك تنتمي إلى  االستنباط منها ، وهي تساعد المجتهد على فهم األدلة بالشكل

  .الضوابط والمعايير 
  

 
  .أن كليهما عبارة عن قواعد تندرج تحتها جزئيات ) هـ ١٤٢٠ (السدالن  ذكر   
قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية الخاصة ، وما يعرض : والقواعد األصولية هي    

لتلك األلفاظ من النسخ والترجيح ودالالت األوامر والنواهي وغير ذلك ، بينما القواعد الفقهية 
  .مشتملة على أسرار الشرع وحكَمه : 

هية طا لالستنباط الصحيح ، أما القاعدة الفقضابتعتبر ميزانا وأصول الفقه بالنسبة للفقه و   
فعل : موضوعها دائما هو فهي قضية كلية أو أكثرية ، وجزئياتها هي بعض مسائل الفقه ، و

  . المكلف باألحكام الشرعية 
موضوعاتها ، أما لية ، تنطبق على جميع جزئياتها والقواعد األصولية هي قواعد كو   

  .تكون لها مستثنيات لحكم فيها على أغلب الجزئيات ، ويكون ا القواعد الفقهية فهي أغلبية ،
دها ، ألنها جمع ألشتات فروعها لذا جاءت بعد الفقهية مستنبطة من فروعها ، والقواعو   

جدت قبل الفروع ، ألنها القيود جمع لمعانيها ، أما القواعد األصولية فووربط بينها و
كون ما في القرآن مقدما على ما : ند االستنباط ، مثل الضوابط التي ألزم الفقيه بها نفسه عو

  .في السنة 
وأصول الفقه تفيد في استنباط األحكام من ألفاظ الشارع ، بواسطة قواعد الستخالص    

تخدم المقاصد : مقاصدها ، بينما القواعد الفقهية ، لكنها ال تبين حكمة الشريعة و الفروع منها
تمهد الطريق للوصول إلى أسرار األحكام الشرعية ، والحكَم الشرعية العامة والخاصة ، و

     . ٢٢ – ٢٠ص . التشريعية 
والجامع بينهما أنهما يحركان قدرات عقلية مختلفة لدى المتعامل بهما ، فمن الخاص إلى    

  .العام ومن العام إلى الخاص ، إضافة للمعارف الشرعية التي يضيفانها للباحث 
  

 
  .القواعد األصولية يجب اعتبارها عند النظر في األدلة ، لتجنب الفهم الخاطئ  )١
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للسلوك اإلداري بعد دراستها  شاملة اتيمكن توظيف القواعد الفقهية باعتبارها محدد )٢
غيرهما ورعية من الكتاب والسنة فهمها ، كما يمكن توظيف العديد من األدلة الشو

  .كمحددات للسلوك اإلداري في المنظمة ، لكن بشكل أقل شموال 
لذا يمكن ، والقاعدة الفقهية تعطي فكرة موجزة عن جزء ال بأس به من األحكام الشرعية  )٣

ا فهمها بشكل جيد ، ثم استنباط القواعد اإلدارية المشابهة لهالقاعدة دراسة وافية ، و دراسة
  .التي تستقي من أصولها ، و

الفقهية في وضع أسس راسخة أصيلة لعلم االستفادة من القواعد األصولية والهدف هو  )٤
 .المسار الصحيح  إلىتوجيهها ، وتنظيم عملية التأصيل واإلدارة التربوية 

من خالل مهارات التفكير واستراتيجياته يمكن الحصول من كل قاعدة على عدد من قواعد  )٥
 .اإلدارة التربوية 

األصولية والفقهية تنظم طريقة تفكير أهل اإلدارة التربوية بما يوافق األصول القواعد  )٦
عقول أهل : هو  حد ذاته نوع من التأصيل ، ومجال هذا التأصيل الشرعية ، وهذا في

 .اإلدارة التربوية 

 .القواعد الفقهية تخدم مقاصد الشريعة ، وبالتالي أهداف اإلدارة التربوية  )٧

وضع األهداف والتخطيط والتنظيم يمكن من خاللها موارد خصبة تبر القواعد الفقهية تع )٨
إلى غير ذلك من وظائف اإلدارة التربوية ، والتقويم ،  اتخاذ القراراتوحل المشكالت و

 . وهي تساعد على جودة وإتقان كل هذه الوظائف

يعة ومضمون الشـر  القواعد الفقهية تعرف أهل اإلدارة التربوية على أهداف وأسس وروح )٩
  . اإلسالمية

القواعد الفقهية تساعد أهل اإلدارة التربوية على مراعاة حقوق وواجبات العـاملين فـي    )١٠
 .المنظمة 

ـ تبني اتجاهات وتوجهـات   الفقهية واألصولية القواعد )١١ واالتصـال   ة فـي التعامـل  راقي
 . لدى أهل اإلدارة التربوية  والعالقات اإلنسانية

  
  مقاصد الشريعة اإلسالمية - ٢

وبالتـالي ضـعف العـالم     -إن من أسباب تخلف وتراجع االجتهاد في العالم اإلسـالمي     
  .؛ عدم االهتمام بمقاصد الشريعة كما ينبغي  -اإلسالمي 

وهذا المصدر عبارة عن دراسة مقاصد الشريعة اإلسالمية دراسة معمقـة للخـروج مـن       
مية فـي اإلدارة التربويـة ، ألن   خاللها بإضاءات إدارية تساعد في وضع أسس لنظرية إسال
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المقاصد تؤخذ من مجموع النصوص ، ويحدد من خاللها المجتهـد المـتمكن فـي الشـريعة     
اإلسالمية األهداف العامة التي ترمي الشريعة إليها ، وهو جانب مهم ينبغي على المشـرعين  

العصـر   لني أحدال يص {: ، كما في قصة  النظر إليه ، وعدم االعتماد على ظاهر النصوص فقط
ب  ٥أبواب صـالة الخـوف ،    ١٨،  ١ج  ٤١١٩أخرجه الشيخان ، ولفظه للبخاري (  } إال يف بين قريظـة 

  . )صالة الطالب والمطلوب 
ويمكن أن تدخل مقاصد الشريعة اإلسالمية تحت مجال المفاهيم والتصورات اإلسـالمية ،     

:  rألن المقاصد هي فهم واسع عميق لنصوص الشريعة ، وذلك مصداقا لحديث المصـطفى  
الروض  ١١٩٥،  ١١٩٤، الصحيحة  البخاري ومسلمصحيح ، (  } من يرد ا به خريا يفقهه يف الـدين  {

الفهـم ولـيس الحفـظ ،    : ، فالفقه هنا بمعنى  ) ٤٣ص  ١٨٠رقم  ١ح ابن ماجة ج ، صحي ١١٦٠
صحيح ، البخاري (  }إذا فقهوا  ؛ خياركم يف اإلسالم: خياركم يف اجلاهلية  {:  rلحديث الرسول و

  . ) ٦ص  ١٠٠٧رقم  ٣، الصحيحة ج  مسند أبي هريرة ٢والجامع الصغير للسيوطي وأحمد ج 
  

 
 

أن مقاييس اللغة عن لسان العرب والقاموس المحيط و )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   
والعدل واالعتدال والتوسط واالعتماد القرب استقامة الطريق والسهولة و :معنى المقاصد هو 

موقع . المرمى والمغزى والنية والوجهة وواإلتيان واالعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء ، 
  .قصد : الباحث العربي ، مادة 

  .المغازي : وأقرب المعاني هو    
  

 
التـي تضـمنتها    ، جملة المعاني واألهداف والغايات " : بأنها) هـ ١٤٢٣ ( الخادميعرفها    

ص  " . غايات التشريع اإلسالمي ومراميه وأهدافـه  :عبارة عن  هي أحكام الشرع وأدلته ، أو
٤١٧ .  
هـو  بن تيمية وا بما ذكرهمقاصد الشريعة اإلسالمية مفهوم  )هـ ١٤٢١ ( البدوي لخصوقد    
، لتحقيـق عبوديتـه    ، الحكم التي أرادها اهللا مـن أوامـره ونواهيـه   المقاصد تعبر عن  "أن 

  .٥٤ص  " . والمعادوإصالح العباد في المعاش 
  .وهي بهذه المثابة تعد أهدافا وأغراضا كبرى للشريعة اإلسالمية    
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  :تنقسم إلى  الشريعة اإلسالمية مقاصدأن ) هـ ١٤٢١ ( البدوي ذكر   
 –) النسل ( النسب  –العقل  –النفس  –الدين : [ تشمل حفظ و) : الكليات ( الضروريات  ١

  .ال اآلخرة بضياع هذه المقاصد وال يستقيم حال الدنيا و، ] المال 
ه اإلنسان لرفع الضـيق المـؤدي   ما يحتاج إلي، وهي  ) اإلباحة –الرخص ( : الحاجيات  ٢

  . لحرج والمشقةل
ما ال يرجع إلى ضرورة وال إلى حاجة ، ولكن يقع موقـع التحسـين   ، وهي التحسينيات  ٣

  . ٥٨ - ٥٥ص .  ا والفوائدوالتزيين والتيسير للمزاي
فكل احتياجات اإلنسان ملباة مرعية على اختالف درجات الحاجـة إليهـا ، وتوضـع       

التشريعات لتحقيق هذه المقاصد المتفاوتة في أهميتها والحاجة إليها ، وقد تغير التشريعات 
 المحـدد  للحفاظ على هذه المقاصد ، فللحفاظ على الضروريات تباح المحظورات بالقـدر 

  .الذي يحفظها ، وتغير الكيفيات والهيئات وتخفف التكاليف لرفع الضيق والحرج والمشقة 
  

 
أن معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية ضرورية لكل مسـلم ، مـع    )هـ ١٤٢١ ( البدوي ذكر   

  .لم المجتهد الباحث المس، و اختالف درجة األهمية لكل من المسلم العادي
 

ترسيخ للعقيدة اإلسـالمية فـي   زيادة لإليمان باهللا سبحانه ، و في معرفة مقاصد الشريعة - ١
لى الحكم العظيمة من التشريع ، وبالتالي يزداد اقتناعـا  القلب ، حيث أن المسلم يتعرف ع

يلتزم بتعليمات الشـريعة   الشريعة ، ومن ثمفتزداد عاطفته ومحبته لهذه شريعته ، بدينه و
بمقتضى أوامرها ، ويبتعد عن نواهيها ، ويحذر مخالفتهـا ، وبالتـالي يحقـق    ، فيعمل 

  .للمجتمع الذي يعيش فيه السعادة واالطمئنان لنفسه ، و
رفة المقاصد تعطي المسلم مناعة ووقاية كافية ضد الغزو الفكري والعقدي ، وتيـارات  مع - ٢

اإلسـالم فـي تشـويه صـورة     أالعيب أعداء الشهوات ، وهي كشف لخفايا والشبهات و
  .أهله اإلسالم و

بالتـالي  لمكلف مقاصد الشريعة اإلسالمية واقتنع بها وأحبها ؛ عمـل بهـا ، و  إذا عرف ا - ٣
داعية طريقها ، فيصبح ممثال للشريعة و تصبح مقاصده تبعا لمقاصد الشريعة ، سائرة في

مصـاحف  : ليهم له قبل قوله ، كما كان الصحابة رضوان اهللا عإليها في كل مكان ، بفع
يعيشون حياتهم في سـبيل اهللا   قبل أن يموتوا في سبيل اهللا ؛ كانواتمشي على األرض ، و
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(  } كان خلقه القـرآن  {: كما وصفته عائشة رضي اهللا عنها  eكذلك كان المصطفى ، و
وتخريج أحاديـث  ، مسند عائشة  ٦وأحمد ج ، طي صحيح ، مسلم ، وأبو داوود والجامع الصغير للسيو

 .  )ك رياضة النفس  ٣ك آداب المعيشة وأخالق النبوة وج  ٢اإلحياء للعراقي ج 

هي الغاية النهائية من خلق فإنه الشك يحقق العبودية هللا ، وإذا كان المسلم على مثل هذا و - ٤
 . ) ٥٦:  الذاريات(  چڃ  ڄڄڄڃڃڃچ: العباد ، قال تعالى 

ث يقدم الضروريات على تساعد مقاصد الشريعة المسلم على ترتيب سلم األولويات ، بحي - ٥
يقدم األهداف الكبرى على األهداف الصغرى ، هذا فيما يتعلق الحاجيات والتحسينات ، و

مهارة ؛ انعكـس ذلـك علـى    ولويات لديه كعادة وبشؤون آخرته ، فإذا تأصل ترتيب األ
هـذا مـن مقومـات النجـاح     فيتعامل معها بنفس المقياس ، و، شؤونه الحياتية الدنيوية 

 . ١١١ – ١٠١ص . األساسية في الحياة البشرية 

إن دين اإلسالم يقوم على االقتناع وليس فيه إكراه أبدا ، والمقاصد تساعد على تحقيق هـذا     
أصبحوا المطلب بشكل جوهري ، وما ضعف بنيان المسلمين إال لعدم اهتمامهم بهذا الجانب ، ف

  .صورا دون حقائق 
بار أنها أهداف كبرى تنظم إذا وضع المدير التربوي هذه المقاصد نصب عينيه ؛ على اعتو   

من منهج اهللا يسعى هو من خالل عمله إلى تحقيقها ؛ فإن عمله سيكون قريبا عمله وتسيره ، و
سينتشر الخيـر الـذي   ، و؛ إن لم يوافقه ، وسيرتقي عمله إلى الكمال والرشد والقوة والفعالية 

  . حققه إلى اآلخرين 
 

يبحث عـن غايـات    في هذه الفئة ، حيث أنه الباحث المجتهد في التأصيل يمكن أن يدخلو   
  : )هـ ١٤٢١(  البدوي هذكرثمراتها ، ووجه أهميتها له أنها تعينه على القيام بما المقاصد و

تفسير النصوص : وهذا يقتضي من المجتهد  ،ها ومعرفة دالالتها فهم النصوص وتفسير - ١
التي تحتاج إلى التفسير والبيان ، وتحديد نطاق تطبيقها ، ومجال إعمالهـا فـي ضـوء    

والحكم منها ، مع مراعاة أن هذا المنهج ال يلتزم التفسير الحرفـي  ، المصالح والمقاصد 
هـا ، وتفسـير   تحقيقالتي جاءت النصوص لبل يستلهم الحكم والمصالح ، للنص الشرعي 

  .النص في ضوء تلك الحكم والمصالح 
فـي أصـولها    الشريعة اإلسالمية متفقةف ،الترجيح بين األدلة المتعارضة والتوفيق بينها  - ٢

الحاصل هو  الظاهري ، والتعارض وفروعها ، ألن مصدرها واحد ، من لدن حكيم خبير
 ، بـين األدلـة   توفيـق المجتهـد ال  على، لذا  الفهمأو اختالف  لتفسيرلخطأ في انتيجة ل

  .تعين على ذلك  ، فهيمقاصدها  من على أساسبناء والترجيح 
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إلمام المجتهد بمقاصد الشـريعة  ف ،معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها بالخصوص  - ٣
وصـالحيتها لكـل   ، اإلسالمية يبعد عنه تضييق سعة الشريعة ، ويجعله يدرك شموليتها 

 .ان ومكان ، وبذلك يستطيع قياس األحكام على الحوادث والنوازل الحاضرة زم

وفي االجتهاد من خالل المقاصد ، ومعالجة النوازل باألحكام الشرعية دليل على خلود    
هذا الدين ، ولذا فإن المجتهد يحتاج إلى القياس ، الذي يعتمد على إثبات العلل ، وإثباتهـا  

 .صد ، وهذا دليل على أهمية معرفتها للمجتهد يحتاج إلى معرفة المقا

، ) فقه الواقع وتحقيق المنـاط  ( تنزيل األحكام الشرعية على الظروف الزمانية والمكانية  - ٤
فإن فهم المجتهد لمقاصد الشريعة يعينه على صحة فهم النصوص الشرعية ، وتطبيقهـا  

لنـاس والمكلفـين ، قـال    على الواقع المعاش ، ومراعاة المصالح ، واإلحاطة بأعراف ا
 ) . ١٦: التغابن (  چ ہ  ہ  ہ  ھچ : تعالى 

تحقيق التوازن واالعتدال في األحكام ، وعدم االضـطراب ، فمعرفـة المجتهـد لهـذه      - ٥
المقاصد تضئ له الطريق ، وتصحح له المسار ، وتعينه على الوصول إلى الحق والعدل 
والصواب والسداد ، وذلك ألن المقاصد بمثابة المحكات التي تُـرد إليهـا المتشـابهات ،    

لجزيئات ، فتجري األحكام على اتزان واعتدال ، دون خلـل أو  والكليات التي تُرد إليها ا
 .  ١٢٢ – ١١١ص . اعتالل 

، حيث ال يمكن ذلك إال من خالل المقاصد ، مما معرفة الغايات العامة من التشريع  - ٦
يجعل لدى الباحث رؤية عامة واضحة لتصور الشريعة اإلسالمية ، وغاياتها وأهدافها 

عليه وضع واستنباط الرؤى والتصورات اإلسالمية في  العامة والخاصة ، مما يسهل
مجال اإلدارة التربوية ، ويعينه على تصحيح وتوجيه المسار في مجال تطبيقات اإلدارة 

   . التربوية الحديثة 
  

 
مقاصد الشريعة اإلسالمية ثابتة باألدلة الشرعية من الكتـاب   أن) هـ ١٤٢٣ ( الخادمي ذكر   

ومستخلصـة مـن أدلتـه    ، مبنية على الشرع ، والسنة المطهرة ، ولهذا فهي شرعية إسالمية 
  .وتوجيهاته وتعليماته 

وأثناء االجتهـاد واالسـتنباط الشـرعي ،    ، وفهم المقاصد الشرعية واجب عند أداء العمل    
هم يؤدي إلى عدم الغلو أو اإلسراف أو االعـتالل ، ويقـود إلـى النظـرة     وذلك ألن هذا الف

  .الشمولية الواعية بمقاصد الشريعة 
، أو إغفالها يفضي إلى التعامل الحرفي والشكلي لبنيان الشريعة ومنظومتها  وترك المقاصد   

   . ٤٢٧ص  .وهذا ما ال يجوز فعله 
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  . فالمقاصد عبارة عن األعمدة التي تقوم وتعتمد عليها الشريعة اإلسالمية    
  

 
على مر التاريخ نشأت العديد من النظريات والمفاهيم اإلدارية ، وفي القرن األخير بالـذات     

ات الصناعية في الدول الغربية ، خرج كم هائل من هذه المبادئ والنظريات ، وبالذات في البيئ
والتي أصبحت تتمتع بالخدمات المتقدمة بتأثير من هذه المبادئ والنظريات ، وحيـث أصـبح   
العالم يعيش في عصر القرية الكونية المترابطة مع بعضها البعض ؛ كانـت الحاجـة ماسـة    

ات غريبة عن البيئـة  لالستفادة مما لدى القوم من أفكار ، إال أن ترعرع هذه النظريات في بيئ
اإلسالمية وبعيدة عنها ؛ جعل من الصعب األخذ بهذه النظريات دون تعديلها بما يتوافـق مـع   

  . البيئة والمجتمع اإلسالميين 
ومقاصد الشريعة اإلسالمية هي إحدى المجاالت المهمة التي نستطيع من خاللها أن نتعرف    

أول ما نهتم به في عملية التخطيط : لى سبيل المثال على المعالم الرئيسة لإلدارة التربوية ، فع
في اإلدارة التربوية هو وضع األهداف أو التعرف إليها ، وأهداف ومقاصـد وغايـات اإلدارة   

الضحيان ، ( التربوية في المجتمع المسلم هي نفس مقاصد الشريعة اإلسالمية كما أشار إلى ذلك 
  .  ٦١ص ) هـ ١٤١١

إلسالمية تمثل الرؤى النهائية ، والغايات الكبرى ، واألهـداف العامـة   إن مقاصد الشريعة ا   
المطلوب تحققها في اإلدارة التربوية ، وهناك مهمات عديدة في اإلدارة التربوية ، مثل تحديـد  
األهداف ، والتخطيط ، وكذلك وضع الرؤية والرسالة في التخطيط االستراتيجي ، إضافة إلـى  

، وكذلك بقية عمليات ووظائف وممارسـات اإلدارة التربويـة ؛   ) هداف المرتبط باأل( التقويم 
كلها بحاجة إلى استلهام مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ومعرفة ما الذي تريده في هذا الجانب أو 

  .ذاك 
محاولة الربط بين المقاصد الشرعية في اإلسالم ومقاصد : ومن األمور بالغة األهمية    

عمل أهداف عامة لإلدارة اإلسالمية ، ثم توظيف هذه األهداف من : معنى اإلدارة التربوية ، ب
خالل آليات محددة ودقيقة لنقلها إلى عالم الواقع ، وجعلها مهيمنة على عمل اإلدارة التربوية 

  .وسلوكيات أهلها 
  :  من الفوائد التي تعود على اإلدارة التربوية من خالل امتزاجها بمقاصد الشريعة اإلسالميةو 

ويعـود   إقامة اإلدارة العادلة الجيدة المتكاملة يسهم في حفظ النفس من جوانب عديـدة ،  )١
 ، لـدى اإلنسـان   الجوانب اإليجابية البناءة عليها بالسعادة والراحة واالستقرار ، ويعزز
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ال يـتم التركيـز    بالتاليو ويكفل النمو المستمر في الجوانب النفسية والعقلية والعاطفية ،
  ... ) .العقوبات  –القصاص (  في توجيه اإلنسان السلبية فقط الجوانبعلى 

خصائص ات اإلدارية التربوية مع مقاصد والتعليمالتأكد من توافق األنظمة والتشريعات و )٢
 .تصحيح هذه التشريعات على ضوء ذلك ، وعدم انحرافها عنها ، والشريعة اإلسالمية 

التي تتم في اإلدارة التربوية متوافقة مع المقاصـد  التأكد من كون الممارسات والتطبيقات  )٣
الشرعية ، وغير مخالفة لها ، وتصحيح هذه المخالفات واالنحرافات على ضوء المقاصد 

   .الشرعية 

بوية الحديثة من زاوية األهداف واألغراض نظريات اإلدارة الترمبادئ وتصحيح مفاهيم و )٤
ذلك من خالل عرض هذه األهـداف  يات ، ووالمقاصد التي تسعى وترمي إليها هذه النظر

المقصد من وضـع  ، حيث أن الغاية وهو جانب مهم على مقاصد الشريعة اإلسالمية ، و
، ويعين علـى حسـن تطبيقهـا ،    أساس بقائها ، والنظرية يمثل سر وجود هذه النظرية 

ولـذا   ،مراميها ، وغاياتها ويساعد هذا األمر على التعرف العميق على هذه النظريات و
 .  يجب أن يبدأ به في عملية التأصيل 

، حـل المشـكالت   د الشريعة اإلسالمية في تفاصيل وجزئيات اتخاذ القرار ودخول مقاص )٥
المراحل المختلفة لهاتين العمليتين على المقاصد الشرعية ، من خالل عرض الخطوات و

تنبع من ، يساعد على حل المشكالت بطريقة فعالة ، ومما يسهم في اتخاذ القرار الرشيد 
  .  مكان ية الشريعة اإلسالمية لكل زمان وصالح

من خالل مقاصد الشريعة اإلسالمية يمكن وضع أسس متينة لإلدارة التربوية ، تحدد فيها  )٦
الفرعيـة  ، والغايات األساسية والرسالة التي تعمل لها المنظمة ، والرؤية النهائية لإلدارة 

القيم العليا التي تعد بمثابة المصابيح التي تنيـر الطريـق   ، واألهداف الجزئية لإلدارة و ،
 .ظمة ، وتسدد خطواتهم وجهودهم للعاملين في المن

حسن إدارة وقته من خالل تنظيم وإعادة ترتيب سلم  على دير التربويمقاصد المالتساعد  )٧
 . ه أولويات

أفراد المنظمة ، وتسـاعد فـي بنـاء اتجاهـاتهم ،     تعزز المقاصد الجانب الوجداني لدى  )٨
وتصحيحها ، وتوحيدها ، فتصبح المنظمة كتلة واحدة متماسكة قوية ال تتزعزع وال تميد 

 .، وتعطي دافعية كبيرة ألفراد المنظمة نحو العمل واإلنتاج واإلبداع 

  :إدارية لتحقيق المقاصد  تطبيقات
  :لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية في اإلدارة التربوية أمثلة ) هـ ١٤١٩ (الخادمي ذكر    



 مصادر التأصيل اإلسالمي ٣الفصل                               اإلسالمي لإلدارة الرتبوية              منهجية التأصيل 
١٠٦ 

لقوله  ؛ ةالحال هذه قياساً على منع القضاء في ؛ منع اتخاذ القرار في حالة الغضب الشديد - ١
e  :} وابن ماجة ، اإلرواء  صحيح ، البخاري ومسلم(  } هو غضبانكم بني اثنني واحل قضيال ي

سـتمنع   ةالحال ذهألن ه ، ) ٦٨٤ص  ٣٠٦٠رقم  ٢، صحيح أبي داوود ج  ٩٢٨الروض  ٢٦٢٦
  .ن اتخاذ القرار الصحيح م المدير التربوي

، عدم نسب جهود العاملين أو إنجازاتهم إلى رؤسائهم أو مديريهم لما في ذلك من ظلـم   - ٢
  .، واعتداء على حقوق اآلخرين  وسرقة

والعدل بـين  ، لحفظ مقصد التكافؤ في الفرص ؛ والترقيات والتقاعد  حوافزال لوائحتنظيم  - ٣
لعاملين وارتياحهم ، وتحقيق أمنهم في المعـاش  األمن النفسي لين ، وحفظ مقصد وظفالم

 . ٤٣٣ص .  وغير ذلك، اجتهادهم وأعمالهم  ةابقأتهم على سوالعالج ، ومكاف

 :ويضيف الباحث عليها    

لما فيها مـن تحقيـق لجـودة    ، إلدارة استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة في اضرورة  - ٤
البيهقي في شعب  ( } إن ا حيب إذا عمل أحدكم عمال ؛ أن يتقنـه  {:  rالعمل وإتقانه ، قال 

رقـم   ٣الصـحيحة ج   صححه األلبـاني و ب حرف األلف ، ٢اإليمان ، والجامع الصغير للسيوطي ج 
 . ) ١٠٦ص  ١١١٣

، التخلص من اإلجراءات غير الضرورية في اإلدارات والقطاعات الحكوميـة واألهليـة    - ٥
لما فيها من تيسير على المراجعين والمستفيدين ، وهذا المبدأ هو أحـد مبـادئ هندسـة    

 ) .الهندرة ( اإلدارة 

القرارات بناء على الظن أو الشك  حسن ظن القائد أو المدير بالعاملين معه ، وعدم اتخاذ - ٦
دون  وتحفيزهم على العمل ، إحسان الظن بالناس: والقصد منه  ، ما لم يثبت غير ذلك، 

 :قال تعـالى   واإليجابية والتفاؤل ، والحصول على راحة البال ، ، خلفيات مسبقة خاطئة
 ) . ١٢: الحجرات (  چڀٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ ڀ  ڀ ٱچ 

وطاقتـه  ، لقـدرة اإلنسـان    ةاإلسـالمي  ةشريع، من خالل مراعاة ال التيسير والتخفيف - ٧
ۇ  چ : كأصل من األصول والقواعد الفقهية ، قال تعـالى  ، ورفع الحرج عنه ، المحدودة 
  .) ٢٨٦: البقرة (  چٷۈ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ

التعليمـات  ؛ عند سـن األحكـام و  من ذلك ندرك أهمية معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية و   
من تحقيق للعـدل  ؛ تحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية بحيث تراعي و، وعند تطبيقها ، اإلدارية 

، وتحقيق التوكل على اهللا ، اإلخالص ، واألمانة واإلتقان ، والجودة والتيسير ، والمساواة ، و
وإيجاد القدوة الصالحة ، وجلب المنافع ودفع المفاسد ، وتقدير الجهـود ، واالختيـار حسـب    

صالح المنظمة والعاملين ، واتخاذ القـرارات الرشـيدة التـي ال    ، وتحقيق مالنوعية الكفاءة و
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المطالـب والمبـادئ    إلى غير ذلك منتتعارض مع الدين ، وإشعاع المبادئ في بيئة العمل ، 
  .التشريعات و

وإذا تركنا مقاصد الشريعة ، ونزلنا إلى األحكام التشريعية التفصيلية ؛ فإن التشـريع هـو      
وحين نؤصل فإننا البـد أن نرتكـز إلـى     ،صور اإلسالمي للكون والحياة الترجمة العملية للت

ثوابت األحكام الشرعية ، التي ال تتأثر بتغير الزمان والمكان ، حتى يكون بناؤنا على أسـاس  
فإن الشريعة جعلتها مساحة واسعة الختالف التنـوع  ) الفروع ( متين صلب ، وأما المتغيرات 

عية للمسلمين ، بشرط كون هذا االختالف اتباعا للـدليل ، ولفهـم   ، الذي يحقق المصلحة الشر
  . الدليل ، ال اتباعا لألهواء 

  

  السرية النبوية - ٣

 
عن لسان العرب والقاموس المحيط والصحاح في اللغة  )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   

موقع الباحث .  والمجاراة والسنة والطريقة والهيئةالذهاب  :أن معنى السيرة ومقاييس اللغة 
  .سير : العربي ، مادة 

من مولده  rتاريخ حياة النبي : أن السيرة النبوية هي " ) ب " هـ ١٤١٣ ( الغضبان يرىو   
   . ١٣ص  . انتشار اإلسالم في تلك المرحلةحتى وفاته وحياة صحابته و

 rالجوانب العملية التطبيقية في حياة الرسول التوجيهات و: هي  السيرة النبوية وبذلك فإن   
  . rأخالقه شمائله وو، منذ بعثته حتى وفاته ، 

            

 
  :أنها ) هـ ١٤٢٩ (موقع رسول اهللا  ذكر   
  . معلومة ومسجلة ولم يخف منها شيء السيرة .١
  . أصح سيرة نقلت إلينا عن نبي أو عظيمل السيرة النبوية ، فهي الصدق واألمانة في نق .٢
  . عامة لجميع الخلق مع خلودها rرسالته  .٣
  . لجميع نواحي الحياة مع الوضوح التام فيها السيرة شمول .٤
 . موقع رسول اهللا . بعمومها لم تتعد القدرة البشرية السيرة .٥

وأعظم خصائصها أنها ترجمة عملية للجانب النظري في القـرآن والسـنة ، فهـي تمثـل        
  .التطبيق العملي لإلسالم وتعاليمه وتشريعاته 
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  :هو  الغرض من دراسة السيرة النبويةأن ) هـ ١٤٢٩ (موقع رسول اهللا  بين   

 حي عن طـرق التربيـة والتعلـيم    واضح نموذج واإلداريوالداعية  المعلم ىأن يكون لد )١
لم يأل جهدا فـي  ، ومربيا فاضال ، معلما ناضجا  r الرسولقد كان ف والتعامل واإلدارة ،

 . موقع رسول اهللا. واإلدارة  التعليم و في التربية الطرق الصالحة ىتلمس أجد

  : )هـ ١٤١٢ (أحمد  وأضاف   
وأصحابه إلعالء كلمة اهللا تقـوي   e التي وقفها الرسول معرفة المواقف اإليمانية العقدية )٢

 . عزائم المؤمنين وتثبتهم وتورثهم الطمأنينة 

 .الحصول على العظات والحكم والعبر ، مما يردع النفوس عن الغي والجبروت  )٣

 .في السيرة مواساة للناس في جميع أنواع االبتالءات  )٤

 .الجوانب فيها مثل أعلى لإلنسان الكامل في جميع  )٥

الحصول على قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم اإلسـالم المختلفـة ؛ العقيـدة     )٦
 – ١٤ص  .والشريعة واألخالق والتفسير والحديث والسياسة والتربية واالجتماع ، وغيرها 

١٥ . 
  .زيادة اإليمان وتقوية الجانب الوجداني لدى اإلنسان : ومن أجل أهدافها 

  
 

، وهي بهذا تعد مـن أخصـب المصـادر     لشريعة اإلسالميةل تطبيقية السيرة ترجمة عملية   
الشرعية التي يمكن أن يجد مؤصل اإلدارة التربوية فيها بغيته ، إضافة لكونها من المصـادر  

ـ  ا ، مـع  السهلة في التعامل معها ، فهي ال تحتاج إلى كثير من الخلفيات المسبقة للخوض فيه
  .كونها محببة إلى النفس وجذابة ومشوقة بأحداثها وقصصها وتفصيالتها 

  
  العربة التارخيية - ٤

(  چڈ     ڈ  ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎچ :  وتعـالى  في قوله سبحانهالنظر إلى أن ) هـ ١٤٢٩ ( العودة يلفت   
أن يعتبر اإلنسان بتاريخ األمم السـابقة  إلى أهمية االعتبار باألحداث ، وإشارة  ) ٢٦: النازعات 

ضية ، فإن التاريخ يعيد نفسه ، والحاضر هو نمط الماضي ، والمستقبل هـو  األحداث الما، و
  . موقع اإلسالم اليوم .ليس هناك في التاريخ قفزات نمط من الحاضر ، و

  :يقول الشاعر و   
  ضل قوم ليس يدرون الخبر                    التاريخ إذ فيه العبر  اقرؤوا             
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، فالتاريخ إنما هو جزء من أيام اهللا ، والخالق  ) ٥: إبراهيم (  چ  ۈۇۆ  ۆچ : ويقول تعالى    
الحكيم هو من خلق الناس ، وخلق األيام ، وقدر األحداث التاريخية ، وطلب من عباده أن 

لتذكير العباد بأيام اهللا ، ومقدار وحجم القصص واألحداث  rيعتبروا بها ، ووجه رسوله 
التاريخية في القرآن الكريم ؛ يدلل أبلغ داللة على دور التاريخ ومنزلته ومكانته وتأثيره 

.المطلوب في حياة اإلنسان المسلم  
 

 
اإلعالم : عن الصحاح في اللغة للجوهري أن معنى التاريخ هو ) هـ ١٤٠٦ ( السلمي نقل   

  .  ٥١ص . بالوقت وتعريف الوقت 
  

 
علم نظري إنساني يبحث حوادث الزمان من : التاريخ بأنه  )هـ ١٤٠٦ ( السلمي عرف   

  : حيث التعيين والتوقيت والتفسير والتعليل ، ويشمل جانبين هما 
  .معاينة األحداث ، رواية أو مشاهدة و نقل .١
  .  ٥٥ص . تعليل األحداث  .٢

  . فالتاريخ عبارة عن موسوعة تفصيلية لألحداث الماضية    
  
  

 
ضمن العلوم التي تخدم الشريعة  التاريخَ واصنفأن العلماء ) هـ ١٤٢٩ ( محي الدين ذكر   

استعمل الرواة  لما " : قال سفيان الثوري تخفى ، و بعلم الحديث ال صلته إذ أن،  اإلسالمية
  . موقع مجالس قبيلة العجمان . " استعملنا لهم التاريخ ؛ الكذب

  ) .المساعدة ( فالتاريخ ليس من علوم الشريعة ، وإنما يعد من علوم اآللة    
 بها نتصاحالعبرة بتلك األحوال واال: أن فائدة التاريخ هي ) هـ ١٤٢٩ (موقع أوقاف  ذكرو   

 ، ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار ، وحصوُل ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن
   .أوقاف : موقع  .، ويستجلب نظائرها من المنافع 

االتصال والتوجيه : وكذلك يجد القائد في المنظمة أيا كان موقعه ، فإن من مهامه األساسية    
واإلشراف والتقويم واستنهاض الهمم ، مما يجعل لكالمه مفعول السحر ، ويقع من أعضاء 
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المنظمة موقع القبول ، وكذلك يستفيد أعضاء المنظمة ، مما يشكل لهم حافزا داخليا مستمرا ، 
  .الحاجة لكثير من الرقابة الخارجية من الرؤساء والمسؤولين  دون
  :) تأمالت في الفكر و الدعوة : في ( عن محمد العبدة ) هـ ١٤٢٩ ( النجار نقلو   
معرضـة إلعـادة   : فاألمم التي ال تقرأ تاريخها ،  تفيد من التاريخ من ال يقدر أهميتهال يس   

  .تعيش بدون ذاكرة  : تعيش بدون تاريخاألمة التي ، و إنتاجه لغير صالحها

حين ابتعدت األمـة عـن القيـادة    ، وما ضعف االهتمام بالتاريخ إال في العصور المتأخرة    
ليس عنـده   من أو، وأهمية التاريخ وأثره في تربية الشعوب ال ينكره إال مغرض ، والسياسة 

  .مدونات مكتوب: موقع  .إحاطة بهذا العلم
م بالنواحي التاريخية اإلسالمية ومعايشتها يعتبر نوعا من التأصيل ، فكيـف  ومجرد االهتما   

  .إذا انعكس ذلك على اإلدارة التربوية عمليا فال شك أن النتائج عند ذلك تكون أعظم 
  : من فوائد دراسة التاريخ أن ) هـ ١٤٢٩ ( القعود ذكرتو   

 . الحياتيةن على إيجاد حلول لمشكالتهم يعمل السابق يةكيف توضيح - ١

تصور أو إيجاد حلول مناسبة مالئمة لما يواجهها من  تعاون عناصر العملية التعليمية على - ٢
أبعـاده يمكـن   ، فمن خالل فهم حركة التـاريخ و  تربوية مشكالت فكرية أو اجتماعية أو

 .  بصورة أفضل مواجهة المشكالت واإلسهام في حلها

إطار أبعادها التاريخية والثقافيـة واالجتماعيـة    التجاهات الفكرية الحديثة فيلالباحث فهم  - ٣
 . والسياسية

ثارها وتأثيرها ، ، وآ األنظمة المختلفة القدرة لدى الباحث على اكتشاف العالقات بين ةتنمي - ٤
 . العملية والعلمية وعالقة فلسفتها بالتطبيقات

 النظريات المختلفةواالستفادة من ، تنمية القدرة لدى الباحث على النقد والتحليل والدراسة  - ٥
 . على العلم والمعرفة اقائم، إيجابيا  حياتيا بناء فلسفة إسالمية ، وحتى يتخذ موقفا ، ألجل

رأى أو فكرة دون  الباحث بالمشكالت التي يمكن أن تنشأ عند اقتباس يوعوبصيرة  زيادة - ٦
، مما  واالقتصادي في إطارنا االجتماعي والثقافي تطبيقها أن يكون لها جذورها وإمكانيات

  . موقع مجالس قبيلة العجمان . يعوق حركة تطورنا قد
بعيدة عن العموميات ، وفيها شاهد على أهمية التأصيل لكل ما يأتينـا   وهي قضايا تفصيلية

  .من بيئات ومجتمعات تختلف في ثقافتها وتركيبتها عن مجتمعاتنا اإلسالمية 
  : أن أهداف دراسة التاريخ هي ) هـ ١٤٠٦ ( السلمي ذكرو   
  :إدراك السنن الربانية ، مثل معرفة و )١

  .االنحطاط تحمل البشر لمسؤولية الرقي و  - أ
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  .مداولة األيام بين الناس   -  ب
  .الفساد زوال األمم بانتشار الترف و  -  ت
  .ترك العدل ك األمم والدول بانتشار الظلم وهال  -  ث
  .استحقاق المؤمنين بحق لنصر اهللا   - ج
  .نين سنة جارية االبتالء للمؤم  - ح
  ) .الباطل الصراع بين الحق و( سنة التدافع   - خ

 :تأكيد الحقائق الهامة في الحياة البشرية ، ومن ذلك أن  )٢

 .هو أول ما ابتدأت به البشرية توحيد اهللا هو األصل ، و  - أ

 .اإلنسان مستخلف في هذا الكون   -  ب
 .البشرية األمة اإلسالمية هي صاحبة الدور المؤثر في تاريخ  الحياة   -  ت

  :من ثمرات دراسة التاريخ و   
 .الصبر على العقبات والمصاعب والمشاق  .١

مور ، ومهارة التعامـل  اكتساب خبرة سياسة وتصريف األ من خاللالقيمة المادية النفعية  .٢
 . مع الناس

 ) .حفظ الحقائق والفضائل وإنصاف الناس ( الفضائل األخالقية والقضائية  .٣

  .  ٨٦ – ٥٧ص  .ضر وتحليله المساعدة على فهم الحا .٤
والتاريخ على صعيد السنن والحقائق األساسية يختصر مجلدات من الكالم والتنظير المجرد    

  .، ألنه يربط األفعال بالنتائج والمقدمات بالمآالت 
  :  اإلسالمي من فوائد دراسة التاريخأن ) هـ ١٤٢٩ ( العمر ذكرو   
 ) .الوقود المحرك لإلدارة التربوية اإليمان هو و( ،  اإليمان زيادة - ١

،  ويبقي في النفس أمـالً ،  ويدفع اليأس،  الهمة يرفع العلم بأحوال المجددين والمصلحين - ٢
والقائد وأعضاء المنظمـة  ( ،  اإلصالحالدعوة و بل يوقد فيها جذوة العمل الدؤوب ألجل

ح والتغيير والتطوير في بحاجة إلى التذكير الدائم بالمعاني التي تشحذ هممهم نحو اإلصال
 . )أنفسهم وفي المنظمة ، وعلى الصبر على العقبات في سبيل ذلك 

المنظمات كالدول وكالكائنـات الحيـة ؛   و( ،  وأسباب سقوطها معرفة عوامل قيام الدول - ٣
 ) .تقوى وتضعف وتمرض وتشيخ وتموت ؛ بناء على مقدار األخذ بالسنن واألسباب 

،  النفس بالتفاؤل وبث األمل فيها وفي المجتمـع  وملء،  ورطرد روح العجز وإبعاد الخ - ٤
التـي ال تتغيـر وال   ، الثابتة  على ضوء السنن الربانية، استلهام للمستقبل  التاريخ فيو

   . موقع مجالس قبيلة العجمان . وال تحابي أحدا، تتبدل 
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وهذا هو أكثر ما تحتاجه المنظمات اليوم ، ألنها تواجه مـن العقبـات ومـن األوضـاع        
االجتماعية والبيئية والسياسية واالقتصادية ، داخليا وخارجيا ؛ ما يفت في عضـدها ، ويهـد   
أركانها ، ويزلزل كيانها ، لو لم يكن لها صلة وثيقة مستمرة بالتفاؤل واألمل ، وطرد التـواني  

  .  والكسل
   : اتجاهينبأحد  لألخذيجهل أحداث الماضي عرضة  الذيأن ) هـ ١٤٢٩ (القعود  بينتو   

، النجاح  ىالسبيل الوحيد إل امعتقدا أنه ، جديد من اتجاهات أو نظم التعلق بكل ما هو: األول 
 أو ما إذا كان قد جـرب ، ما إذا كان هذا الجديد هو السبيل المباشر  دون إن يحاول أن يعرف

   . من قبل
المسار الذي مضمون ن عال يخرج  وبالتالي،  اعتقاد الفرد بأن فكرة التقدم مجرد وهم:  الثاني

  . موقع مجالس قبيلة العجمان .مترنحا  وهكذا يسير متخبطا، ة باليقاليد الرسمته الت
دمار : تخبط ، و العجز واليأس واإلحباط : وكال األمرين مذمومان ، فالسير دون تأصيل    

  .معنوي قبل أن يكون دمارا ماديا 
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  ٤الفصل 
  التأصيل اإلسالمي  أسس

  لعلم اإلدارة الرتبوية
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  األسس العامة للتأصيل
  :مقدمة 

التأصيل هو اعتماد على األصول واألسس في الحكم على الممارسات والنظريات الحالية ،    
معني  مبحثوفي بناء نظرية إسالمية لإلدارة التربوية كما هو مفترض أن يكون ، وهذا ال

  .ببيان هذه األسس 
وكثير من األسس له عالقة بفهم اإلسالم وتصوره بشكل صحيح دون تشويه أو تحريف ،    

من خالل  قسامعقائد وعبادات ومعامالت وآداب ، ونتعرف على هذه األ يقسم إلىواإلسالم 
والعقائد والعبادات النظر والتأمل والتدبر في المصادر الشرعية كالكتاب والسنة وغيرهما ، 

بمثابة أسس  قسامعالقة بالتأصيل من قريب أو من بعيد ، وهذه األ اله آلدابوالمعامالت وا
وقواعد يرتكز إليها التأصيل ويعتمد عليها ، وقد ذكرت هذه األسس التي سبق تعدادها في 
محتويات المبحث بالذات ألنها مهمة ولها عالقة بتصور الشريعة اإلسالمية وفهمها كما يرى 

  .الباحث 
خالقية هي حقيقة الدين ، ولذا لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب في الحبشة فالقيم األ   

عن الدين الجديد أخبره بمساوئ األخالق التي كانوا عليها في الجاهلية وكيف دعاهم الرسول 
r  إلى عكسها ، فالدين المعاملة ، ودين ليس له أثر في واقع الناس ال قيمة له في الحقيقة عند

  .أهله 
بين  {ألحكام الشرعية والشعائر التعبدية تمثل الدعائم التي يقوم عليها بنيان اإلسالم وا   

 ١ج  ومسلم ب اإليمان وقول النبي ، ١ك اإليمان  ٢،  ١ج  صحيح ، البخاري(  } ..اإلسالم على مخس 

الروافد التي ، وهي كذلك  ) ب بيان أركان اإلسالم ، والنسائي والحاكم والطبراني ٥ك اإليمان  ١، 
تغذي أرواح المسلمين وتزكي أخالقهم ، والمتأمل في هذه الشريعة وأحكامها وتصورها للكون 

  .والحياة ومقاصدها يدرك الغاية المرادة من الخلق 
وبما أن اإلنسان هو مادة اإلدارة التربوية ، وهو أهم الموارد التي تتعامل معها هذه اإلدارة    

  .يان تصور اإلسالم لهذا اإلنسان فالبد أن يفرد أساس لب
وحيث أن اإلدارة التربوية هي مجموعة من التصورات والمعارف والنظريات ، والتأصيل    

عبارة عن نوع من التنظير بناء على معارف وتصورات ؛ فالبد من تخصيص أساس لتنظيم 
  .هذه العملية المعرفية ومناقشة جوانبها المختلفة 

جانب الغيبي في التصور فإن العقيدة تعطي المسلم طمأنينة ورضا وحين ننتقل إلى ال   
تكمل الصورة والتصور لديه ، فال تجعل ، و، فهي تجيبه على كثير من التساؤالت ودافعية 
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مدى حياته مقتصرا على الحياة الدنيوية ، بل ممتدا لحياة أخروية سرمدية خالدة ، ومن 
  .وتأثيرها على كافة األسس األخرى خصائص هذه العقيدة أنها تلقي بظاللها 

وفيما يلي عرض مختصر لهذه األسس المختلفة التي يقوم عليها التأصيل اإلسالمي لإلدارة    
  :  التربوية 

  
  األساس العقدي  - ١

هي ما يتعلق بالجوانب الغيبية ، والتي ال يمكن التعرف عليها إال من  في اإلسالم يدةالعق   
التصورات في هذا الجانب ، وهي التي هي األصول التي تبنى عليها خالل الوحي الرباني ، و

لحماية  منه البدهي بمثابة الحصن الذي ، ويترتب عليها سلوكيات عملية في حياة اإلنسان 
هي الضمان الحقيقي لسعادة اإلنسان ، وطمأنينته و،  الشبهات والشهواتالمسلم من أخطار 

  .النفسية في هذه الحياة الدنيوية 
عاميهم وعالمهم  - بساطتها وسهولتها ، فجميع المسلمين : ومن مميزات العقيدة اإلسالمية    
يستطيعون فهمها وإدراكها بسهولة ، ألن اهللا ال يكلف بما يشق على الناس ، فهو دين اليسر  -

والتيسير ، لكن الناظر في تاريخ العقيدة وما حصل فيه من انحرافات وتخبطات قد يحس 
الخوض في موضوع العقيدة وما فيه من تفصيالت ، ولذا يجب التمييز بين األصل بصعوبة 

  . وسوء التطبيق 
وقد يكون كثير مما يتعلق بالعقيدة معروفا ، وبالذات ما يتعلق باألساسيات ، لكن السؤال    
ما حظ هذه المعرفة من التطبيق الواقعي ؟ وما مدى رسوخ هذه المعرفة ؛ بحيث تُبقي : هو 

صاحبها طودا أشما ال يتزعزع وال يميد أمام عاديات الزمان ومدلهمات الخطوب ؟ وما تأثير 
المدير التربوي ؟ وما عالقة المفاهيم العقدية باإلدارة  سلوكيات وتصرفات العقيدة على

  التربوية في جانبي التنظير والسلوك ؟
  
 

والتماسـك   شـد ال :لمعنى اللغوي للعقيدة يرجع إلـى  أن ا) هـ ١٤٠٧ (آبادي الفيروز  بين   
 ٣٨٣ص  . شدةالو والتوثيق والوجوب والتغليظ واالقتناء والعهد ثوقالوووااللتصاق والضمان 

- ٣٨٤ .  
عن لسان العرب ومقاييس اللغة أن معنى العقيدة نقال  )هــ  ١٤٢٩ (الباحث العربي  أضافو   
  . عقد: ، مادة موقع الباحث العربي  .واإللزام والصالبة والثبات التعصيب والتوكيد : 
  .فالعقيدة عبارة عن تصور راسخ لدى اإلنسان    
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الجازم الذي ال يخالطه شك  واليقين واالعتقاد،  والعقل في القلبويتأكد ما يثبت العقيدة هي    

  . اإليمان به يتوجب على اإلنسانا ممفيما يتعلق غالبا بالغيبيات ، 
اإليمان الجازم ، والحكم القاطع ؛ الـذي ال يتطـرق   : العقيدة بأنها  . )ت. د ( العقل وعرف   

إليه شك ، بغض النظر عن موضوع االعتقاد هل هو حق أو باطـل ، وسـميت عقيـدة ألن    
  .  ٩ص  .اإلنسان يعقد عليها قلبه 

  .فاالتجاه الذي يتبناه اإلنسان هو عبارة عن معتقد    
انتقـال علمنـا   : أن معنى العقيدة هو يبين  إذ) هـ ١٤٠٣ ( الميداني يؤكد على هذا المعنىو   

باألشياء من ساحة اإلدراك الحسي أو دائرة االستنتاج العقلي إلى خزانة العلم والمعرفـة فـي   
تـوارد  ثبتها في داخلنا مع مرور الـزمن و عمق المراكز وأعقولنا ، ثم يتغلغل علمنا هذا في أ

عندئذ يكون هذا العلم راسخ األسس ، ثابـت البنيـان ،   هد واألدلة التي تصدق علمنا ، والشوا
بالتالي يصبح موجها لكثيـر مـن   هذا العلم غير قابل للتشكيك ، و متين القواعد ، بحيث يكون

  .  ٨ – ٧ص  .اطفنا ، دون شعور ظاهري منا تصرفاتنا وأفعالنا ، ومحركا لكثير من عو
ومعنى هذا الكالم هو انتقال العلم من العقل الواعي إلى العقل الالواعـي ، أي أن العقيـدة      

، تشبه المهارة التي يؤديها اإلنسان بشـكل آلـي دون    تصبح حقيقة راسخة في تصور اإلنسان
  . تفكير ، فقد انطبع اإلنسان على العقيدة ، وأصبحت موجهة لتصرفاته وسلوكياته

  
 

مراتب وأقسـام كثيـرة ؛   : أن الناس في قوة العقيدة أو ضعفها ) هـ ١٤٢٠ ( عرواني ذكر   
  :نها من نفوسهم بحسب وضوح األدلة لديهم ، وتمك

  .هذا قد يتشكك إذا عرضت له الشبهات من تلقى العقيدة تلقينا ، واعتقدها عادة ، و - ١
  .قوي يقينه من نظر وفكر ، فازداد إيمانه ، و - ٢
إحسان عبادته ، من أدام النظر وأعمل الفكر ، واستعان بطاعة اهللا وامتثال أمره و - ٣

ه ويقينه وثبت بصيرته ما أتم إيمانرأى بنور شرقت مصابيح الهداية في قلبه ، وفأ
 – ١٣٦ص  . ) ١٧:  محمد(  چ                      چ  :قال تعالى فؤاده ، 

١٣٨  .  
تفـاوت الـذي تتركـه    مواألثر ال، الذي نالحظه في تصرفات الناس  ختالفوهذا يفسر اال   

نشوئهم في بيئات لقيت حظها من التلقين النظـري  رغم ، هؤالء وأولئك  سلوكياتالعقيدة في 
  .  للعقيدة ، لكنها لم تتمكن من نفوسهم بنفس الدرجة من القوة والرسوخ واليقين 
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أن العقيدة هي مثل عليا ، يؤمن بها اإلنسان ؛ فيضحي من أجلها ) هـ ١٣٩٢ ( خطاب وذكر   
ص  .وثيق وتالزم بين العقيدة والقيادة بالنفس والمال ، ألنها أغلى منهما عنده ، وهناك ارتباط 

٣٥ – ٣٣ .  
ويستفاد من هذا أن على أهل اإلدارة التربوية أن يكونوا أصحاب فهـم واضـح لعقيـدتهم       

اإلسالمية ، وتمسك قوي بها ، فهذه هي الخطوة األولى في التأصيل ، وهي التي تنبع من ذات 
فيما يتعلق بما يمارسونه " عقيدة " أصحاب  المدير التربوي ، ويجب عليهم بعد ذلك أن يكونوا

تهم إلى المستوى الذي ا، بمعنى أن ترتقي قناع) يفترض أن تكون مؤصلة ( من مفاهيم إدارية 
يجعلهم مقتنعين بها تمام االقتناع ، متشربين لها ، حتى يمكن أن تنتقـل المبـادئ إلـى حيـز     

لعمل الجماعي من خـالل فـرق العمـل ،    التطبيق العملي ، وال يتأتى لهم ذلك إال من خالل ا
والمشاركة والشورى مع العاملين في وضع الرؤية والرسالة واألهـداف والتخطـيط قصـير    
المدى والتخطيط االستراتيجي ، وكذلك المشاركة فـي عمليـة التقـويم ، ووضـع المعـايير      

  . للمؤسسات والمنظمات 
؛ يقصد به العقيدة الصحيحة ، التي جاءت حين يطلق فيما يأتي من مباحث " العقيدة " ولفظ    

  .من المصادر الصحيحة السليمة النقية ، ال ما سواها من العقائد المنحرفة والخرافية 
  

 
تتشكل تحتها كافة التي  مظلةألن العقائد هي ال، لعلوم أهم ا هيلمسلم بالنسبة ل العقيدة   

  .والمبادئ اإلسالمية  األسستنبني عليها كافة و،  التصورات اإلسالمية
هذه مفاهيمنا الثابتة في نفوسنا ، و أن إرادتنا تتصرف بتوجيه من )هـ ١٤٠٣ ( الميداني بين   

ى غدت ثابتة راسخة في نفوسنا مجموعة عقائدنا في الحياة ، فالمفاهيم مت: المفاهيم الثابتة هي 
هي في دينا ، وعواطفنا تتأثر بها ؛ كانت عقائد راسخة لأصبحت ، واطمأنت إليها قلوبنا ، و

  .اإليمان : هذه الحالة تدعى 
باإليمان ؛ ألنه الركن األساسي والجذر األول في قد بدأ اإلسالم في تكوين شخصية المسلم و   

متى صحت العنصر األساسي المحرك لعواطفه والموجه إلرادته ، وهو بناء شخصيته ، و
لكبرى لديه ، فسلك طريق الحق والخير في اإلنسان ؛ استقامت األساسيات اعناصر اإليمان 

  . ١٠ – ٨ص  .استطاع التحكم بأنواع سلوكه المختلفة والرشاد ، و
فاإليمان هو مادة التربية والبناء األساسي ، ولذا ركز عليه القرآن في المرحلة المكية من    

  .بناء السيرة النبوية ، ألنها كانت مرحلة تأسيس و
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ة اهللا تفجر المشاعر النبيلة ، وتوقظ حواس الخير ، وتربي أن معرف. ) ت . د ( سابق ذكرو   
أى باإلنسان عن محقرات تنفي النفس المراقبة ، وتبعث على طلب معالي األمور وأشرافها ، و

  .سفسافها األعمال و
يصدر من يقظة التامة ، فال اللمالئكة تدعو إلى التشبه بهم ، والوعي الكامل وأن معرفة او   

  .ال يتصرف إال لغاية كريمة اإلنسان إال ما هو حسن وخير ، و
صل من أن معرفة الكتب اإللهية تدل على المنهج الرشيد الذي رسمه اهللا لإلنسان ، ليو   

  .األدبي خالله إلى الكمال المادي و
التخلق بأخالقهم ، ألنهم ة الرسل تعين على ترسم خطاهم ، والتأسي بهم ، وأن معرفو   
  .الحياة النظيفة كما أراد اهللا نموذج الذي يمثل القيم الصالحة وال

  .ترك الشر وم اآلخر تبعث على فعل الخير ، وأن معرفة اليو   
عرفة القدر تعطي اإلنسان القوة والطاقة لتحدي كل العقبات والصعاب والعوائق أن مو   
  .الملمات الجسام و

 والقيم الفاضلة توجيهها نحو المثل العليايراد بها تهذيب السلوك وتزكية النفوس ، والعقيدة ف   
  . ١٠ – ٩ص  .

، فالعقيدة ال تورث إال اإليجابيـة والقـوة   وهذه هي اآلثار العملية لهذه الجزئيات االعتقادية    
  .واالندفاع والحماس والطهر والنقاء والخير 

  
 
  :أن مصادر العقيدة هي . ) ت. د ( العقل ذكر   
  .كتاب اهللا تعالى  .١
  . rوما صح من سنة الرسول  .٢

  .فهذان هما المصدران األساسيان الموثقان للعقيدة    
 .وأما إجماع السلف الصالح فهو مصدر تبعي ؛ يعتمد على الكتاب والسنة  .٣

لسنة ، ويستطيعان إدراك وأما الفطرة والعقل السليم فهما مؤيدان ؛ يوافقان الكتاب وا .٤
النص الصريح من الكتاب والسنة  أصول االعتقاد على اإلجمال ال التفصيل ، وتعارض

مع العقل السليم الصحيح مستحيل وغير متصور ، فإذا جاء ما يوهم ذلك ؛ فإن الوحي 
مقدم ومحكم ؛ ألنه معصوم ، وأما العقل فال عصمة له ، بل هو نظر البشر الناقص ، 

  .  ٢٨ص  .عرض لجملة أمور ؛ كالوهم والخطأ والنسيان والهوى و الجهل والعجز وهو م
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( بالطرق الصحيحة الموثقة  eفالمصدر الصحيح للعقيدة هو ما جاء عن اهللا وعن رسوله    
وعقد القلب عليها كعقدة  البد من اإليمان بها، ومن ثم ف ثم شرح العلماء لها) الكتاب والسنة 

  .الحبل ؛ ليتم لإلنسان سالمة الفهم والتصور للدين والكون والحياة بشقيها الدنيوي واألخروي 

أن العقل على علو درجته ؛ له حد يقف عنده ، فال ينبغي رفع ) م ٢٠٠٠ ( الجزائري وذكر   
األشياء ؛ وقف عند العقل فوق منزلته ، وال حطه دون منزلته ، والعقل إن عرف كليات 

جزئياتها ، وأسباب سعادة النفس ال تتبين إال بوحي رباني ، ومن استنار بمشكاة النبوة ؛ 
  . ٧٢ – ٦٨ ، ٥٨ ص .صارت المشكالت لديه مجلوة 

غناء بأحدهما عن واالست،  اللذان يرفرف بهما العقل والنقل هما جناحا العقيدة اإلسالميةو   
واالنحراف ، والعقل ليس حاكما على  الضاللالتخبط و للسقوط في غياهب طريق : اآلخر

من يرد ا به خريا يفقهه يف  {:  rالدين ، بل هو أداة مهمة لفهمه على الوجه الصحيح ، قال 
 ١، صحيح ابن ماجة ج  ١١٦٠الروض  ١١٩٥،  ١١٩٤، الصحيحة  البخاري ومسلمصحيح ، (  } الدين

  .، والفقه في الدين وفهمه ال يمكن أن يتم بغير عقل حاضر ذكي لماح  ) ٤٣ص  ١٨٠رقم 
  :ويرى الباحث أن العقل يعول عليه في ثالثة أمور في المجال العقدي    

  .التعرف على كليات العقيدة من خالل الفطرة السليمة التي لم تلوث  )١
  .الثابتة تحليل األدلة الشرعية التي جاءت بها المصادر تلقي وفهم ودراسة و )٢
زيادة وتعميق وترسيخ اإليمان ، من خالل التدبر والتفكر والتأمل في الكون ، وفي  )٣

 .آيات اهللا في األنفس واآلفاق 

  
 

لهـا ،  كأسـاس   أو ممارسة إدارية تربوية ال تنفك عن وجود عقيـدة  نظرية أو مبدأإن أي    
وحتى إن ادعى اإلداري أو المنظر أن ما يقدمه يخلو من إطار وفلسفة عقدية ، أو أنـه يميـل   

  .إلى العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة الدنيوية 
تأثرا بالبيئة التي تنشأ فيها هـذه النظريـات    ظهر في تلك النظريات والممارساتت فالعقيدة   

 ؛ فإنما هـو فـي الواقـع    ويتفاعل معها ةأو رأسمالي ةمادي فمن يعيش في بيئة والممارسات ؛
، ألنها عبارة عن أيديولوجيـة   التي تتبناها بيئته المادية أو الرأسمالية يحمل لواء الوالء للعقيدة

  . تصبغ المجتمع بطابعها العام 
ن الوجهة بل منحرفة ع سليمة، وليست ليست ديانات سماوية  أن هذه األيديولوجياترغم و   

 ..ئ والممارسات اإلدارية التربوية النظريات والمباد يقسي ومنبعا عقيدة عدإال أنها ت؛  الفطرة
تعس وانتكس ، وإذا  ..ة صاخلميوالقطيفة ، والدرهم ، وتعس عبد الدينار ،  { : eقال الرسول 
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ب الحراسة في الغـزو ، وابـن    ٦٩ك الجهاد والسير ،  ٦٠،  ٢البخاري ج  صحيح ،(  } شيك فال انتقش

فهنا قد أثبت المصـطفى  ..  ) ماجة والنووي في رياض الصالحين والعراقي في تخريج أحاديث اإلحيـاء 
e  توجه السلوك وفق تصـورات  وجود عقيدة مما يدل على  – لغير اهللا أنهارغم  -العبودية

  .ع مسبقة وشائعة في المجتم
  : أن تمعننا بالعقيدة اإلسالمية يذكرنا ببعض القضايا العقدية الكلية  )هـ ١٤٢٤ ( بخاري وذكر  
المستحق ألن نوجه له عبادتنا ، وأعمالنـا الظـاهرة ،   االعتقاد بوحدانية اهللا ، وأنه وحده  - ١

  .مراقبة إال له  الال محبة ووأعمالنا القلبية ، فال خوف وال رجاء و
ال تمييز ألحد على أحد بأننا خلق اهللا وعبيده جميعا ، ونحن متساوون في ذلك ، واالعتقاد  - ٢

 . مطلقا 

 . أن نستشعر عظم هذا المعنى ض ، واالعتقاد بأننا خلفاء هللا في األر - ٣

: يات هذه األمانـة  من مقتض، وقبلنا حملها ، ولنا اهللا إياها حم، االعتقاد بأننا نحمل أمانة  - ٤
  .كله  الكونعمارة األرض و

ـ  - ٥ و الهـدف النهـائي لكـل    االعتقاد بأن عمارة الكون هي بغرض تحقيق عبودية اهللا ، فه
  .أعمالنا سلوكياتنا و

العمل على أن تكون تلك العمارة وفق المنهج الذي ارتضاه اهللا لنـا ، لنسـتكمل الشـرط     - ٦
  .الثاني لقبول العمل 

 .العمل بمقتضاه معرفة ذلك المنهج ، و - ٧

التي نخلص بها من استعراضنا للعقيدة اإلسالمية ، والتي  العملية األساسية فهذه هي القضايا   
لها دور كبير مؤثر في توجيه اإلدارة التربوية والعاملين فيها ، وهي ما يجب أن نضعها 
نصب أعيننا وأن نتذكرها بشكل دائم ، وأن تكون هي المادة الخام للتقويم والمراجعة الكلية 

  ) . ١٠ - ٩ص (  .الدورية ألعمالنا 
  .المالحظ أما إغفال هذا البعد فال شك أنه سبب رئيس للفشل اإلداري    
  :عن القائد الكبير مونتغمري أن " ) زهرةأبو " محمد من مقدمة( ) هـ ١٣٩٢ ( خطاب ونقل   
  .العقيدة سر نجاح القائد ، فهي تدفعه إلى العمل والتضحية ، فهي بمثابة المحرك الدافع  )١
  .تحث على العدل ، مما ينعكس على العاملين بالرضا  العقيدة )٢
العقيدة الخالصة تجعل القائد حريصا على العاملين معه ، حنونا قريبا منهم ، فهو يقود  )٣

  .نفوسا ، وال يرص بنيانا ، وهو يتعامل مع إخوانه ، ال مع أغراب 
بعيدا عن التفكير في العقيدة تجعل القائد يسمو ويعلو بنفسه في سبيل االنتصار للمبادئ ،  )٤

    . ١٢ – ١١ص  .نفسه وماله 
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وتتميز العقيدة اإلسالمية بالوسطية والشمول والتوازن ، وهي في هذا الجانب تلبي     
احتياجات الروح والنفس والعقل والجسم ، وذلك نابع من سعة حكمة اهللا وعلمه بما يصلح 

، في حين أن نظريات اإلدارة  ) ١٤:  الملك(   چٿ       ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿٹ ٹ چ خلقه ؛ 
الحديثة تهتم بالجانب المادي ؛ تبعا للبيئة المادية التي تنبع منها ، وتتفاوت في اهتمامها 

ومن الجوانب المهمة  ،الجزئي بالجسم والعقل والنفس ، لكنها تغفل الجانب الروحي تماما 
التي ينبغي االنتباه إليها في عملية التأصيل ضرورة اهتمام النظرية أو النموذج المقترح 

بالذات الجانب الروحي األربعة لدى اإلنسان وبنفس الدرجة من االهتمام ، وبشمول الجوانب 
   .ألن االهتمام به ضعيف جدا في العالم اليوم 

ة يقودافعية و، هائلة  دافقةطاقة  ان صاحبهمايمنح المتوقد انواإليم يدة الراسخةالعقو   
ي من رِتُاألفاعيل و فيها النفوس فإنها تفعل منعندما تتمكن العقيدة و، للعمل واإلنتاج  عظيمة

، فيتنام  حرب، والمثال على ذلك هزيمة أكبر قوة عالمية في العجب العجاب  صاحب العقيدة
، ولو اهتمت اإلدارة التربوية بترسيخ  سوفييتي في أفغانستانوهزيمة الشيوعية واالتحاد ال

، واألعمال العقيدة وتقوية اإليمان لتم الحصول على نتائج عظيمة وفعالية هائلة في أعمالنا 
بغض  ،كثر فعالية وأقوى أثرا أ - فاسدة هذه العقيدة كانت ول حتى -التي تنتج عن عقيدة 

   .أو سلبي  النظر عن هذا األثر هل هو إيجابي
إن قيادة النفوس والتعامل مع البشر من أصعب ما يواجه اإلدارة التربوية ، ألن البشر    

أنواع وأصناف ال تعد وال تحصى ، ولهم آمال وتطلعات ورغبات قد تكون متعاكسة مع بقية 
الية العاملين وقد تكون متصادمة مع أهداف المنظمة ، والعقيدة اإلسالمية تضمن حل هذه اإلشك

، ألن من مقتضياتها توطين المسلم على التسليم والقبول بكل األحكام الشرعية سواء كانت 
موافقة أو مخالفة لألهواء الشخصية ، وكذلك تحث الشريعة على الطاعة المبصرة للمسؤول ، 

         ٹ ٹ چ وتجعل طاعته جزءا من طاعة اهللا وطاعة رسوله ، وسائرة في ركابهما ، 
، وذلك يضمن االستقرار للمنظمة ، والراحة  ) ٥٩:  النساء(  چ یی   ی  ی            

  .    النفسية للعاملين فيها 
اإليمان باليوم اآلخر وأنه دار الجزاء ، في حين أن الدنيا : ومن معطيات العقيدة اإلسالمية    

(  چڤ     ٹ   ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ چ دار العمل ، وأن اهللا مطلع على العباد ؛ ظواهرهم وسرائرهم ، 
ومتى تمكنت  ، ) ٢٨٤:  البقرة(  چ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ ،  ) ٢٣٤:  البقرة

العقيدة واإليمان من القلب ؛ استشعر العبد الضعيف الفقير إحاطة واطالع الملك القوي الغني ، 
مما يوجد الرقابة الذاتية القوية لديه ، ويجعله يهتم بإتقان العمل وتجويده واإلحسان فيه ، مما 

الوظائف المهمة التي يفعل وظيفة مهمة من وظائف اإلدارة التربوية وهي الرقابة ، وهي من 
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قد تنقض كل الوظائف األخرى التي تسبقها كالتخطيط والتنظيم والتنسيق فإن لم تتوفر 
واالتصال ، وتضيع الجهود الكبيرة التي بذلت في هذه الوظائف ، وال شك أن الرقابة من 

  .     اإلشكاالت التي لم تستطع حلها النظريات الحديثة لإلدارة التربوية في البيئة المعاصرة 
الراحة والطمأنينة واألمن ، وذلك : تمنح النفوس البشرية في المنظمات والعقيدة اإلسالمية    

بإرسائها لمبادئ العدل والمساواة بين الناس وبين الراعي والرعية ، وجعل الجميع سواسية 
كأسنان المشط ، فال فضل ألحدهم على اآلخر في ميزان اهللا إال بالتقوى ، ثم هم جميعا 

، فال طغيان وال تجبر وال تكبر ، وال مفر وال مهرب من  يتساوون في الحقوق والواجبات
  . المحاسبة والمساءلة اإلدارية متى حصل التقصير والخلل 

التحفيز من العناصر المهمة جدا في اإلدارة التربوية ، فهو بمثابة القوة المحركة والقلب و   
افز المستخدمة ، النابض للعمل ، وترتفع وتيرة العمل أو تنخفض بحسب حجم وقوة الحو

والعقيدة اإلسالمية واإليمان المتوقد يقدمان حوافز تتميز بالضخامة والمضاعفة الكبيرة ، وأنها 
ال تقتصر على الدنيا الفانية ، وإنما تمتد للبعد األخروي ، فتعطي رسوخا في النفس البشرية ، 

  .مادية الدنيوية واطمئنانا وأمنا نفسيا ، وصبرا واحتسابا في حالة قصور الحوافز ال
وهذا كله يبين أهمية العقيدة ، وضرورة االهتمام بها في اإلدارة التربوية ، وجعلها هي    

المهيمن على التصورات اإلدارية والتربوية ، وجعلها المعيار والمقياس في الحكم على 
من تجلى تتصورات وممارسات اإلدارة التربوية وتقويمها ، وأهمية تأصيل اإلدارة التربوية 

  . خالل االهتمام باألساس العقدي ؛ ألنه أساس لكل فهم وتصور إسالمي 
  

 
ينبني عليها التصور اإلسالمي في مجاالته  يتال ةاألساسي قاعدةالعقيدة اإلسالمية هي ال   

، وعلى سبيل المثال   المختلفة ، وتنعكس العقيدة بصورة واضحة على المجاالت األخرى
اإليمان باهللا فها في واقع الحياة ، رؤاة ما هي إال تطبيق للعقيدة وانعكاس ليعالشراألحكام ف
عقيدة وباألحكام الشرعية والعمل بها وجعلها واقعا في الحياة ، رسوله يقتضي القبول بو

، ولذا فاألساس العقدي يحوز قصب السبق للحياة وللكون ولنفسه  همفهوماإلنسان تنعكس على 
  . وأولوية االهتمام من بين كل األسس التأصيلية األخرى 

  
  
  

  احلياةالتصور اإلسالمي للكون والفهم وأساس  - ٢
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لهذا األساس دور كبير في توجيه اإلنسان وتعديل اتجاهه ، فهو يعايش الحياة ويعيش في    
  .صحيح بشكل  ماالكون ، والبد أن يكون تصوره له

  
 

بيانه للعالقة بين العقيدة والشريعة  الشيخ عبد الرحمن الدوسريعن  )هـ ١٤٢٩ ( العودة نقل   
صريح بوجوب الصلة بين اإليمان  إعالم ) ٥:  الفاتحة(  چٹ  ٿٿ ٿ ٿ چ  :في قوله تعالى إن : 

، التي هي العمل بطاعته ، ودية بتحقيق مقتضيات العبأنه ال يستقيم اإليمان باهللا إال و، والعمل 
الدفع به إلى األمام بجميع القوى والعمل المتواصل لنصرة دينه ، و، وإخالص القصد له 

 .  اإلسالم اليوم : موقع .المطلوبة ؛ ليرتفع دين اهللا 

  .وهذا التكامل بين العقيدة والشريعة هو سر تميز ووسطية وقوة الدين اإلسالمي    
  

 
 : الربانية  -١

أن الربانية هي أولى الخصائص ، ومصدر للخصائص األخرى ، )  هـ١٣٩٨ ( قطب ذكر   
من غيره  وهي تصور اعتقادي موحى به من اهللا ، ومحصور في هذا المصدر ، فال يستمد

من التصورات الفلسفية ، التي ينشئها الفكر البشري حول الحقائق األساسية المهمة في الكون ، 
  . ٧٦ – ٧١ص  .المتعلقة باإلله والكون واإلنسان 

  .والربانية هي ما تعطي القوة لهذا التصور ، وتغذيه بأسباب البقاء واالستمرار    
 :الثبات  -٢

ه الخاصية عبارة عن الحركة داخل إطار ثابت ، حول محور أن هذ)  هـ١٣٩٨(  قطببين    
  .ثابت 

والثبات هو في مقومات هذا التصور اإلسالمي ، وفي قيمه الذاتية ، فهي ال تتغير وال    
تتطور بتغير ظواهر الحياة الواقعية ، وال أشكال األوضاع العملية ، بل إن تغير الظواهر 

  .الثابتة للتصور اإلسالمي واألوضاع محكوم بالمقومات والقيم 
وليس معنى هذا تجميد حركة الفكر والحياة ، وإنما السماح بالحركة ، بل دفع الفكر والحياة    

  .  ١٤٧ – ١٢٠ص  .للحركة ، ولكن داخل هذا اإلطار الثابت ، وحول هذا المحور الثابت 
محور ثابت ، من ، فكل ما فيه يتحرك حول وهذه الخاصية مستوحاة من طبيعة الكون    

  .اإللكترونات في الذرات الصغيرة إلى أكبر الكواكب في المجموعات الشمسية والمجرات 
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  :الشمول  -٣
أن الشمول هو الطابع األصيل للصنعة اإللهية ، فهو يتناول األمر )  هـ١٣٩٨(  قطبذكر    

سباب ، ويمتد الواحد من جميع الزوايا واألطراف ، والمالبسات واألطوار ، والمقومات واأل
  .في الزمان والمكان ، واألسباب والعلل 

لفطرة البشرية ، ألنه يواجهها بمثل طبيعتها الموحدة ، فال يكلفها عنتا ، اريح والشمول ي   
يعصم الفطرة البشرية من االتجاه إلى غير اهللا في أي شأن ، وفي أي ال يفرقها مزقا ، وو

تستعلي عليها بغير سلطان اهللا ومنهجه وشريعته ، في لحظة ، ويحفظها من قبول أي سيطرة 
  . ١٩٢ – ١٥٤ص  .أي جانب من جوانب الحياة 

فإذا فهم اإلنسان حقائق الكون بشكل شامل ؛ استطاع أن يفهم حقيقة نفسه بشكل شامل ،    
مما يجعل الرؤية عنده في غاية من الوضوح والنصاعة ، ويجعل خطواته في الحياة محسوبة 

  .ة وفعالة ومتوازنة وواضح
 :التوازن   -٤

أن التوازن يعني تحقيق الوسطية في الجوانب اإلنسانية المختلفة  )هـ ١٤٢١ (الخطيب  ذكر   
، دون أن يتطرف إلى جانب ويغلو فيه على حساب جانب آخر التي يحتاج اإلنسان إلى تلبيتها 

  .  ٧٧ص .جانب على آخر  ىدون أن يطغ، و
  : جوانب التوازن

العقلية ، فيعطي الجسدية والروحية و: ت اإلنسان الوسطية تكون بين كافة مكوناالتوازن و   
المرجئة في النظر يدة ؛ فالمسلم وسط بين الخوارج ويكون التوازن في العقو كل جانب حقه ،

اصي والكبائر ، ووسط بين القدرية والجبرية في النظر إلى القدر ، وهكذا ، إلى أهل المع
م وسطي في الشريعة بعمومها وتفصيالتها ، وينسحب توازنه ووسطيته على معامالته لمسلاو

  .كافة شؤونه وأخالقه وسلوكه و
   :)  هـ١٤١١ ( مدكورومن جوانب التوازن في حياة اإلنسان ما ذكره 

  .والتفكير في الغيبيات  هللا التوازن بين التسليم .١
  . ١٨١،  ٨٠ص  . التوازن بين المشيئة اإللهية والسنن الكونية .٢

وهذا يوجب علينا االنطالق من أرضية ثابتة تؤمن بقضاء اهللا ، ومشيئته النافذة ، وأن كل    
شيء بيده ، وكل أمر يرجع إليه ، فال نعدو قدرنا ، وال نتعدى حدودنا ، وفي الوقت نفسه 
نسعى بكل جهدنا لالستفادة مما عند اآلخرين من تجارب وخبرات وممارسات ، بعد عرضها 

شرعية ووزنها على أساسها ، مع ضرورة االستفادة من السنن الكونية التي على أصولنا ال
وضعها اهللا سبحانه في هذا الكون ، وجعلها مضطردة ثابتة ؛ من خالل التعرف عليها 
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ودراستها وتحليلها والقياس عليها في مجال اإلدارة التربوية وتطبيقها ، فما خلق اهللا من شيء 
، ولتتحقق لنا االستفادة القصوى ؛ بتسخير الكون كله بكل مقدراته عبثا ، وإنما لحكمة بالغة 

  .وإمكانياته لسعادة البشرية ، وخيرها الدنيوي واألخروي 
  :) هـ ١٣٩٨ ( قطبو) هـ ١٤٢١ ( الخطيب ومن جوانب التوازن ما ذكره

  ) .القضاء والقدر ( التوازن بين مشيئة اهللا المطلقة ومشيئة اإلنسان المحدودة  .٣
  .التوازن بين العبودية هللا وتكريم اهللا لإلنسان  .٤
  . ٢٣١ – ٢٢٠و ص  ٦٠ص  .التوازن بين الخوف من اهللا و الرجاء فيما عنده  .٥

ضرورة وجود كل من الحوافز والعقوبات : في اإلدارة التربوية  على ذلك ومن التطبيقات   
التحفيز ، ومنهم من ال يؤثر  إضافة إلى جانب المحبة ، فالناس يختلفون ، فمنهم من يحتاج إلى

فيه إال الخوف من العقوبة ، ومنهم من يحتاج إلى الشعور بالحب ، ويتفاوت الناس في مدى 
تأثرهم بجانب دون آخر ، لكن اإلنسان السوي يتأثر بكافة الجوانب ويحتاج إليها جميعا ، ولذا 

اإلدارة التربوية ، وهو ما تركيب في البد من توفر الجوانب الثالثة في المدير التربوي و
عن  أثرما ذلك يالحظ في تواجد هذه الجوانب الثالثة مجتمعة في آيات الكتاب الكريم ، وك

في سيرته العطرة الشريفة ، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه اهللا ،  eالمصطفى 
والجناحان يمثالن حين مثل العالقة بين الرب والعبد بالطائر ، فرأس الطائر يمثل الحب ، 

ال توجد حياة فهي قضية جوهرية مهمة ، وهي ) الحب ( الخوف والرجاء ، وبدون الرأس 
، فال ) الثواب والعقاب ( مسألة حياة أو موت ، وبدون أحد الجناحين ال يمكن أن يطير الطائر 

قة البشر ارتفاع وال سمو وال نجاح في ظل فقد أحد الجانبين ، والعالقة مطردة في مجال عال
  .مع بعضهم ، وهكذا هي في اإلدارة التربوية 

  :) هـ ١٤٢١ ( مدكور ومن جوانب التوازن ما ذكره
  .التوازن بين المعرفة الغيبية والمعرفة المحسوسة المشهودة  .٦
  . ٨٨ – ٨٦ص  .التوازن في العالقة بين اإلنسان والكون  .٧

  :يكون بين أن التوازن في حياة اإلنسان ) هـ ١٤٠١ ( قطب وأضاف   
  .الكره الحب و .٨
  .الخيال الواقع و .٩

  .التحرر االلتزام و .١٠
 .اإليجابية السلبية و .١١

 . ١٤٣ – ٧٦ص  .الفردية والجماعية  .١٢

 .المثالية والواقعية  .١٣
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 : اإلجيابية  -٥

، وإيجابية  إيجابية اإلنسان في الكون :و ه أن معنى اإليجابية )هـ ١٤١١ ( مدكور بين   
تحرك  ؛ إذا استقر هذا المفهوم في ضمير اإلنسانوجه خاص ، فيدة على المؤمن بهذه العق

ويتحول إلى قوة فاعلة مؤثرة ، ويترجم ذاته في حالة واقعية ، ليحقق مدلوله في صورة عملية 
   . ٩٥ -  ٩٤ص . فيما حوله في نفسه و ، واثقة

  :جانبين  فيوتظهر هذه اإليجابية 
o عالقة اهللا سبحانه بالكون والحياة واإلنسان .  
o  جانب اإلنسان ذاته في حدود المجال اإلنساني.  

 :الواقعية  -٦

أن التصور اإلسالمي تصور يتعامل مع الحقائق والوقائع ) هـ ١٤١١(  مدكور بين   
واألحداث ، كما هي في عالم الواقع ، ال مع تصورات عقلية مجردة ، أو مثاليات ال وجود 

فع البشرية إلى أعلى دوما رهدف ستواقعية ت، ولكن هذه الوال مقابل لها في عالم الواقع 
  . مستوى وأكمل نموذج تملك البشرية أن تصعد إليه

والتصميم الذي يضعه اإلسالم للحياة البشرية يحمل كذلك طابع الواقعية ، ألنه قابل للتحقيق    
  . ٩٨ص  . الواقعي في الحياة اإلنسانية

  . ، فهو دين عملي متوازن وهذه الواقعية هي سر قوة التشريع اإلسالمي   
 :التوحيد  -٧

أن التوحيد هو الخاصية األبرز في كل رسالة سماوية ، وأن التوحيد  ) هـ١٣٩٨ ( قطب بين   
التصور يمتد إلى تصور المسلم للكون كله ، وإلى تنظيم جوانب الحياة اإلنسانية كلها ، وأن 

تفرد بها اهللا سبحانه يألوهية  ..وعبودية اإلسالمي للتوحيد يقوم على أساس أن هناك ألوهية 
وهذه هي القاعدة األولى في ،  عداه وكل ما، وعبودية يشترك فيها كل من عداه ، وتعالى 

  . ٣٣٨ - ٣٠٦ص  . ومنها تنبثق وعليها تقوم سائر القواعد األخرى، التصور اإلسالمي 
ية في عملل إلى حركة والتوحيد ليس مجرد تصور نظري في األذهان بل البد أن يتحو   

  .الحياة واقع 
  
  

 
  : حقيقة اإلنسان 
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اهللا أمما وقبائل  هموقد خلق ، صل واحدأالبشر جميعا من أن  )هـ ١٤١١ ( مدكور بين   
   . ٢٣٥ – ١٢٤ص  . جعل التقوى هي مناط التكريمو ،ليتعارفوا ويتعاونوا ؛ وشعوبا 

وهذا ركن ركين منظم للعالقة فيما بين البشر ، وهو ضمان لعدم بغي وطغيان بعضهم    
  .على بعض ، وهو مريح لنفوسهم وعقولهم 

وهو  ، اإلنسان مستخلف في األرض ليعمرها وفق منهج اهللاأن ) هـ ١٤٠٦ ( قطب وبين   
الستقبال  هو مجهزومثل االستعداد للمعرفة النامية المتجددة ، ، مزود بخصائص الخالفة 

  . ٣٦٢ - ٣٦١ ص .واالستجابة لها ، واالنفعال بها ، المؤثرات الكونية 

فهذه القضية األساسية ال ينبغي أن تغيب عن حس المدير التربوي ، وعليه أن يدرك أن    
  .األمور مهيأة ، فال يبقى إال حسن اإلدارة لإلنسان والموارد 

رغم ما في  وهو كذلك على اهللا ، أكرم خلق اهللاإلى أن اإلنسان ) هـ ١٤٠٦(  قطبأشار و   
   . ٣٦٢ص  . لحمل األمانة استعداده هو هتكريمبب سو، من استعداد للضعف والخطأ  تهطبيع
وعلينا أن نكرم من أكرمه اهللا ، وأن نراعي استعداده للضعف والخطأ بتقوية أسباب القوة    

  .واالستقامة وتهيئة البيئة المناسبة لذلك 
اء به وهي أثمن ما ج، رة في طبيعة اإلنسان أن الحرية فط )هـ ١٤١١ ( مدكور ويبين   

  . التحريراإلسالم ، فالتوحيد قرين الحرية و
حدة ، فهما وجهان لعملة وا ، ولؤفاإلنسان حر ألنه مساإلنسان تستلزم المسؤولية ؛ رية وح   

  . ١٢٥ص  . ريةفالحرية تستلزم المسؤولية ، والمسؤولية تتطلب الح
والحرية من عالمات التكريم ، وهي قضية أساسية يجب أن تسخر األنظمة والتشريعات    

  .للحفاظ عليها ورعايتها ، مع مالحظة التوازن بين الحرية والمسؤولية 
وعمل اإلنسان ،  النفس البشرية ذات استعداد للخير والشرإلى أن ) هـ ١٤٠٦(  قطبأشار و   

ومن ثم يتضمن منهج اإلسالم ضرورة إقامة الوسط ،  دادينهو الذي يرجح فيها أحد االستع
  .   ٣٦٨ص  .كبح الرذائل و ، الذي يساعد على تنمية الفضائل، الخير 

فليس المطلوب هو لبس عمامة القاضي للحكم على خيرية الناس أو شرهم ، وإنما تهيئة    
  . الظروف بكل ما نملك من قوة لتنمية استعدادهم للخير 

وال أن يشرع ، ن اإلنسان ال يستطيع أن يضع لنفسه منهجاً أ) هـ ١٤٠١ ( المودودي وبين   
فهو يجهل كثيراً من حقائق ، ألنه ليس لديه القدرات واإلمكانات التي تمكنه من ذلك  ، لحياته

  . ٣٠ص  . ويجهل نتائج تصرفاته ويخضع لشهواته ونزواته ،الكون حوله 
  . اإلسالم هو االستسالم ألمر اهللايجب أن توضع نصب األعين ، ف وهذه قضية أساسية   
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، بحوافزه وجماعيته العميقة ، فرديته العميقة له اإلنسان أن ) هـ ١٤٠٦(  قطبأوضح و   
  . ٣٧٥ص  . تلبىبد أن تراعى والتي الوحوافزه الجماعية الفردية 

  .والبد من التوازن بين هذين الجانبين بوسطية اإلسالم المتميزة    
والتطور  رقيقويا عميقا على الحضارة والكما ينبغي لكان حافزا  قومولو طبق هذا الم   

، ولتغيرت أحوال المسلمين إلى غير ما  على السواء الروحيو جانبين الماديفي ال والنهضة
  .نشاهده حاليا ونعاني منه من تخلف وضياع ، في شتى المجاالت ، وعلى جميع األصعدة 

  : احلياة حقيقة
كال و،  اوغيب اشهودو،  ةدنيا وآخر: أن اإلسالم يعتبر الحياة  )هـ ١٤١١ (مدكور  ذكر   

 . ان ترابطم الجانبين

إنما يكون باستثمار ما أودعه اهللا في الكائنات من طاقات  وتطويرهاوعمارة األرض    
وبما ، وتوجيه ألوان النشاط البشري الستخدام تلك الطاقات وفق منهج اهللا ، استثماراً صالحاً 

  .  ١٨٣ – ١٨١ ص .يحقق التناسق والتكامل بين أنشطة الكائنات 
بجودة الربط فيما فعلى المدير التربوي ربط الدنيا باآلخرة وحسن استثمار هذه الطاقات    

  .بينها ووضع كل شيء في مكانه دون إسراف وال تقتير 
تنشأ وتنشئ ؛ وليست قوة مدبرة في ذاتها ،  أن الحياة ليست إلَهاً) هـ ١٤٠٦(  قطبوبين    

إنما هي خليقة  تمضي خبط عشواء ،و، جدت مصادفة وليست تلقائية و، وفق إرادتها المستقلة 
  . وتمضي كذلك وفق قدر، أنشأها اهللا سبحانه وتعالى بقدر 

إنما اهللا خالق كل ، ولم تخلق نفسها ، وليست هي التي خلقت الحياة ، الطبيعة ليست إلها و   
 . ٣٥٧ص  . شيء

فالخضوع ال ينبغي أن يكون إال هللا الواحد األحد ، الفرد الصمد ، وكل أحداث الحياة تحت    
  .سلطان اهللا ، فال ينبغي الخوف منها ، بل يجب طلب العون من خالق الطبيعة والحياة وحده 

 وقد هيأالجليل ، هي إرادة اهللا ، أن الحياة صادرة عن إرادة واحدة ) هـ ١٤٠٦(  قطب وأكد   
وقدر فيها أقواتها في ، وتوافق حكيم ، بتوازن دقيق ، كل أسباب البقاء على األرض  اهللا للحياة

،  ون برزق اهللافولمك ، واألحياء ، فاألقوات مقدرة مكفولة نظام الكونفي و، بنية األرض 
 .  ٣٥٨ – ٣٥٧ص  .لسلطان اهللا  رعايته ، خاضعونمحاطون بعلم اهللا و

، ) شح الموارد ( أو ) االنفجار السكاني ( ال حاجة للخوف من له ، فل مسخر لما خلق وك   
من خالل تسخير السنن  وعلى اإلنسان التفكير العملي في إدارة الموارد والبشر بكفاءة وفعالية

  .، فهذا هو مجال التكليف واالجتهاد  الكونية
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التي ال تشمل األحياء  ،الحياة تقوم على قاعدة الزوجية إلى أن ) هـ ١٤٠٦(  قطبوأشار    
لكنها تشمل كل شيء ، وهي ضمانات للتجدد والتكاثر في الحياة ، داللة على القصد و، فقط 

 .  ٣٥٨ص  .والتدبير ، من اإلله العلي الخبير 

العالقات المتبادلة بين البشر مع بعضهم ويجب االستفادة من هذه القاعدة في تنظيم وتوازن    
  .ي المنظمات وبينهم وبين األشياء ف

، فما خلقوا إال من أجل هذه الغاية ،  هللااألحياء كلهم في عبادة أن ) هـ ١٤٠٦(  قطبوبين    
 .  ٣٥٩ – ٣٥٨ص  .وعليهم تحويل حياتهم كلها بكل تفاصيلها إلى عبادة خالصة هللا 

  .وهذا هو المفهوم الشامل الواسع للعبادة ، غير المقتصر على الشعائر التعبدية فقط    
، ون الحياة ينبغي أن يسير وفق منهج اهللا ؤكل شأن من شأن  )هـ ١٤١١ ( مدكور و أكد   

حتى تكون الحياة ، وجميع ألوان التشريعات المدنية واإلدارية يجب أن تسير وفق هذا المنهج 
تبعاً لمقتضيات الزمان والمكان  ، الخبرات اإلنسانية المتغيرة عدم إغفالمع  ،حقاً إسالمية 

  . ١٨١ص  . والناس
  .األكيد لجعل الحياة سائرة بشكل صحيح سليم دون اضطراب أو قلق وهذا هو الضمان    
  .عقاب  وأء وثواب ااآلخرة دار جزالحياة دار ابتالء وامتحان وعمل ، و الدنيا الحياةو   

  : طبيعة اتمع اإلسالمي 
 هنظامو ،رباني ال نظامه الخاصله المجتمع اإلسالمي أن  )هـ ١٤١١ ( مدكور ذكر   

وشريعة اهللا  ،وليس نتيجة للتطورات االجتماعية ،  شرعية االجتماعي قائم على أصول ربانية
   . ١٨٩ - ١٨٤ص  .غير متدرجة تاريخياً ، كاملة منذ نشأتها 

فالواجب التعرف على هذا النظام ، وتصحيح األفكار الخاطئة عن التطور االجتماعي أنى    
  .كان مصدرها 

، ثابتة الصول األبأن تطور المجتمعات في اإلسالم محكوم  )هـ ١٤١١ ( مدكور وأوضح   
 ، ال تأثرا وفق هذه األصول، مرشد للتطور ، ودليل حامي والتي هي عبارة عن سياج 

  .  ١٨٩ ص .المحيط وضغوطه  عبالواق
  .والمنظمات مجتمعات مصغرة ، فيجب أن تُعلَم األصول الثابتة لتطورها ونموها    

  :مقومات اتمع اإلسالمي 
  :منها ؛ البد من توفر مقومات معينة ، ولكي يكون المجتمع إسالميا    
  : العلم  ١

العلم  ةاهللا في اإلنسان ، ومنزل ةوفطر ، هو شعار اإلسالمأن العلم  )هـ ١٤١١ ( مدكور ذكر   
  .اشرأبت لها أعناق المالئكة 
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اإلنسان لحمل أمانة تنفيذ  دعولذلك عندما أراد اهللا أن ي، وعمارة األرض ال تكون إال بالعلم    
  .  ١٩٤ – ١٩٢ص  . هيأه لها بالعلم ؛ منهجه في األرض

  .وفق منهج اهللا لكن البد أن يكون هذا العلم نافعا ، وسائرا    
  :  العدل ٢

حتى ال ينقلب إلى ؛ العلم يجب أن يكون مستنداً إلى العدل على أن  )هـ ١٤١١ ( مدكور أكد   
العدل هو القيمة التي توجه غايات العلم نحو خير اإلنسان ، فوسيلة دمار للجنس البشري 

  . ٢٠٢ص .  ، فكل العالقات يجب أن تقوم على العدلجمعاء  يةوالبشر
  .اإلدارة التربوية والعدل ينبغي أن يكون مبدأ أساسيا من مبادئ    
  :  العمل ٣

المقصود و ، ن أسس بناء المجتمع وعمارة األرضم أن العمل )هـ ١٤١١(  مدكور أوضح   
  .وألوانه المباحة  العمل كل أنواع: بالعمل هو 

 ءباستثنا - للملكية والربح  ويجعلهما السبب الرئيسي، واإلسالم يقدر العمل وبذل الجهد    
 . وإنما يلد المال الجهد، ولذلك حرم الربا  ، الماَل يحرم اإلسالم أن يلد الماُلو،  – الميراث

  .  ٢٠٣ص 
  .، فاإلسالم دين القوة والحركة والنماء  rوالعمل أمر به القرآن وحض عليه المصطفى    
تعتبر  ، ألنها ومنظمات اإلدارة التربوية البد أن تتوفر فيها مقومات المجتمع اإلسالمي   

  .مجتمعات مصغرة 
  :منهج اإلسالم يف التغيري االجتماعي 

قول اهللا عز  ، وهيير االجتماعي يخضع لقاعدة ثابتة يالتغأن  )هـ ١٤١١ ( مدكور بين   
ٱ  ٻ  چ : ، وقوله تعالى  ) ١١:  الرعد(  چ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    چ  : وجل

  . ٢٢٢ – ٢٢٠ص .  ) ٥٣:  األنفال(  چ  ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ
فإدارة التغيير ينبغي أن تدرس هذه اآليات ، وتتعرف على قواعد التغيير وأسسه ومبرراته    

  .والعوامل المساعدة فيه 
  :  العبادةحقيقة 

إنما تعبدية بهيئة محددة ، و إقامة لشعائر ت مجردالعبادة ليسأن  )هـ ١٤١١(  مدكور ذكر   
، طالما أنه متجه بكل نشاطه إلى اهللا  ؛ فاإلنسان في الحياة عابد ،الحياة كلها  : العبادة هي

   . ٢٢٤ – ٢٢٢ص  . شرط أن يكون مباحاً ، الذي يقوم به كان نوع العمل مهما
  .االتساع في مفهوم العبادة يصلح الحياة كلها ، ويوظف اإلنسان فيها أحسن توظيف وهذا    
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، في كافة جوانبهـا   ، الحياة يجب أن ينعكس على اإلدارة التربويةسالم للكون وتصور اإل )١

  . فهي جزء من هذا الكون الفسيح األرجاء 
م أن يسير وفـق  يلزيعيش في منظومة اهللا الكونية ، وربوية ما زال اإلنسان في اإلدارة الت )٢

  .، فال شيء في الكون يمكن أن يخرج عن ملكوت اهللا  قوانينها وسننها
صور الصـحيح  الشريعة يهيمنان على اإلدارة التربوية ، فالعقيدة تؤسس للتجانبا العقيدة و )٣

تضـبط  التنفيذ ، والشـريعة تـنظم و  جه عملية الرقابة في تولإلدارة المنضبطة ، وتكفل و
  .عملية التنفيذ في الجوانب المختلفة 

هـذه  ، وال تخرج عنهـا ، و  الشريعة اإلسالميةثقافة المنظمة التربوية تستقي أصولها من  )٤
  .السمة الفردية اعية ، بعيدة عن الطابع الفردي وجم ثقافةال

التيسير ال التعسير :  اإلسالميةمن الشريعة  التي تستقىجوانب السمو الفكري اإلدارية  من )٥
من جوانب الشريعة  غير ذلكال الشدة ،  العدل ال الظلم ، و ، التبسيط ال التعقيد ، الرحمة

  .  المشرقة كلها
اإلدارة التربوية بشـكل واضـح ،    خصائص التصور اإلسالمي يجب أن تكون ممثلة في )٦

  .لتربوية بشكل دوري عناصر هذه الخصائص يجب أن تكون مادة لتقويم اإلدارة او
المجتمعات في اإلسالم يجب أن توجه تفصيالت بناء منظومـة  تفصيالت مقومات الحياة و )٧

  .اإلدارة التربوية 
  

  األساس اإلنساني - ٣
األساس اإلنساني يعد جزءا من أساس الفهم والتصور للكون والحيـاة ، ولكنـه يخصـص       

  .بالبحث ألهميته ؛ فاإلنسان هو أغلى ما نملك 
وفي هذا المبحث سوف يتم تناول اإلنسان من وجهة النظر اإلسالمية بشـكل أكثـر عمقـا       

  .وتفصيال ؛ ليستخدم كإطار نظري وخلفية علمية للباحث في موضوع التأصيل 
  

 
  :أن ) هـ ١٤٠٠/١٤٠١ ( سلطان بين   
وإبراز نظرة اإلسالم لإلنسـان يوضـح للتربـويين     اإلنسان هو محور اإلدارة التربوية ، .١

دوافع اإلنسان ، وحاجاته ومطالبه وإمكاناته ، ليتمكنوا من تحديد أهداف تربيته ، ومنـاهج  
 .تعليمه ، وطرائق تنشئته 
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تعرض اإلنسان خالل مسيرة اإلدارة التربوية لمنعطفات حادة ومنزلقات شـديدة الـوطء ،    .٢
و قصور النظر إلى هذه الطبيعة ، في حين أن النظرة التـي ال  نتيجة لسوء فهم طبيعته ، أ

 .تخطئ هي نظرة خالق اإلنسان لإلنسان 

تأثر اإلدارة التربوية في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة باتجاهات اإلدارة التربويـة فـي    .٣
 .العالم المعاصر ، بسبب غياب النظرة اإلسالمية لإلنسان 

معالم الفكر اإلداري التربوي ، ووضع أسـاس مـن أهـم    هذا الموضوع إسهام في إبراز  .٤
 .  ١٢٠ – ١١٩ص  .أعمدته الرئيسة 

  .فهذا الموضوع ال غنى عنه ، والحاجة إليه ماسة جدا في اإلدارة التربوية    
أن وظيفة التربية في األصل هـي بنـاء اإلنسـان وتغييـر     )  "د "  هـ١٤٢٣ ( يالجن وبين   

الدينية واالجتماعية والحضارية ، وال يتم ذلك إال بناء علـى علـم   سلوكياته حسب المقتضيات 
بطبيعة اإلنسان وقابلياته واستعداداته وأهدافه وطرق توجيهه ، وعلم طبيعة اإلنسان هو معدن 

  .أو مادة هذه التربية والتي بقدر علم الباحث بها ينجح في صناعة ما تهدف إليه هذه الطبيعة 
الطبيعة اإلنسانية كالسيارة ، وبقدر معرفـة قائـد السـيارة لطبيعتهـا     والمربي كالقائد ، و   

  .  ٨ – ٥ص  .وضوابطها ؛ يستطيع التحكم فيها وفي قيادتها 
إن اإلدارة التربوية عبارة عن تفاعل إنساني في جملته ، وحتى لو دخلت عوامـل أخـرى      

سان يبقى طرفا وعامال فعاال مع كالبيئة والتجهيزات وغيرها في المنظومة التفاعلية ؛ فإن اإلن
هذه العوامل ، فهو يتفاعل معها ويستخدمها ويستفيد منها ، ومن هنا تتجلـى أهميـة معرفـة    

  .اإلنسان حق المعرفة ؛ ليسهل التعامل معه 
  

 
اإلنسـان  أن الفكر اإلسالمي لم يخض تجربة البحث عـن أصـل   ) هـ ١٤١٧ ( األسمر بين   

ووجوده وتكوينه ، ولم يعبأ بالتفكير في اآلراء المطروحة ، ألنه تلقى الحقيقة كاملة من الخالق 
لإلنسان ، والذي يعلم من خلق علما وثيقا دقيقا ، ال يتطرق إليه أي نوع من أنـواع الشـك ،   

ان كل ما جـاء  ولكن الفكر اإلسالمي أبدع في المواءمة بين العقل والنقل ليدعم بالدليل والبره
  .  ١٤٨ص  .به الوحي عن هذا اإلنسان 

لم يشغل الفكر اإلسالمي نفسه بما هو مسلم وما ال طائل من مناقشته ، ووجه الجهود نحـو     
  . التعرف على طبيعة اإلنسان وما يحتاجه 

أن في اإلنسان طاقات متعددة ، وأن للشخصية اإلنسانية جوانـب   )هـ ١٤٠١ ( حوى وذكر   
فهناك الجسد وطاقاته ، وهناك العقل وطاقاته ، وهناك النفس والـروح وطاقاتهمـا ،   : متعددة 
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الطاقة الكبـرى لتسـخير هـذا    : نحو الخير أو الشر ، ولدى اإلنسان  ثنائيالوهناك االستعداد 
  .ك االستعداد للحياة العمليةالكون واالستفادة مما فيه ، وهنا

وهذه الطاقات في الشخصية اإلنسانية ؛ إما أن تطلق في اإلطـار الصـحيح ، أو اإلطـار       
  . ٥٢٨ص  .الفاسد ، وإما أن يطلق بعضها مع تعطيل اآلخر ، أو تطلق كلها 

ة ، فاإلنسان في المنظمة ليس عبئا ثقيال وكال عليها ، وإنما في الحقيقة هـو طاقـة جبـار      
  . مطلوب إطالقها وتوجيهها في االتجاه الصحيح 

على أن اإلنسان مخلوق متفرد ، وأنه خطير الشأن في دورة الحياة ) هـ ١٤٠١ ( قطب وأكد   
، وهو مزود بطاقات المعرفة ، واإلرادة الضابطة ، والقوة الفاعلة ، والصراع ، والتوجه إلـى  

 ٣٣ص  .على نقاط ضعف ، وهو ذو طبيعة مزدوجة اهللا ، واالستقرار والمتاع ، وهو مشتمل 
– ٣٤  .  
ة نجاح للمنظمة وهذه الطبيعة المزدوجة سر تفرده وتميزه وحيويته وقوته ، وهو بهذه الطبيع  

  .في كافة الميادين
  :في النفس البشرية  متقابلة اخطوطأن هناك ) هـ ١٤٠١(  قطبوذكر    
 . الخوف والرجاء  )١

 .الحب والكره  )٢

 .الواقعية والخيال  )٣

 .الطاقة الحسية والطاقة المعنوية  )٤

 .اإليمان بما تدركه الحواس واإليمان بما ال تدركه الحواس  )٥

 .حب االلتزام والميل للتطوع  )٦

 . الفردية والجماعية  )٧

 .  ١٥٦ – ٧١ص  .السلبية واإليجابية  )٨

 :ويضيف إليها الباحث 

 .الخير والشر  )٩

 .الجدية والتكاسل  )١٠

 .والتواصل االنعزال  )١١

 .العمل لنفسه والعمل لآلخرين  )١٢

أنه نتيجة للطبيعة المزدوجة لإلنسان فـإن غرائـزه   ) هـ ١٤١٨ (يالجن والقاضي  وأوضح   
وصفاته يرجع بعضها للطبيعة الروحية ، ويرجع البعض اآلخر للطبيعـة الماديـة ، ويرجـع    

كون اإلنسان أكبر من مجمـوع  البعض الثالث إلى خاصية هذا المزيج منهما ، وهذا يقود إلى 
  .أجزائه ، أي أن الطبيعة اإلنسانية أبعد من مجرد إحساسات جسمية وتكوينات عقلية 
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  :الدوافع األساسية في الطبيعة اإلنسانية الميول و
: التغذي والتناسل وحماية النفس وفرعيـة  : الدوافع البيولوجية الناتجة عن التكوين المادي  .١

  .والتقاتل والخوف والهرب التملك والوالدية 
التقديس والدافع األدبـي واألخالقـي   : الدوافع السيكولوجية الناتجة عن التكوين الروحي  .٢

  .ودافع االستطالع أو المعرفة 
الصـفات  : الدوافع والصفات اإلنسانية الناتجة عن امتزاج تكوين الطبيعتـين السـابقتين    .٣

  .  ٥٨ – ٣٢ص  .اإلنسانية الخاصة اإلنسانية الشيطانية واإلنسانية المالئكية و
واإلدارة التربوية الحاذقة هي التي تعطي كل جانب ما يستحقه وتراعي التكامل والشـمول     

  .في ذلك ، فتحصل على طاقة هائلة من اإلنسان ؛ نتيجة امتزاج كل هذه الدوافع 
  :أن أصناف النفوس هي ) هـ ١٤٢٣ (توفيق  وبين   

 .النفس األمارة بالسوء  ١

 .النفس اللوامة  ٢

 .النفس المطمئنة الراضية  ٣

 .النفس السوية الملهمة  ٤

 .  ٨٢ص  .النفس الزكية  ٥

شلها من حضيض النفس األمارة بالسوء إلـى صـرح   توين، يهذب النفس المؤمنة اإلسالم و   
  . زكية لتصبح سوية و ومن ثم إلى رياض النفس المطمئنة، النفس اللوامة 

  :تنبثق منها جملة حقائق قيمة  اإلسالم لإلنسان نظرةأن  )هـ ١٤١٢ ( قطب وبين   
وتمنحـه   ، اتجاهـه  حين تجعله أهال الحتمال تبعة، ترتفع بقيمة هذا الكائن اإلنساني نها أ )١

   .) يختار  فيما في إطار المشيئة اإللهية التي شاءت له هذه الحرية (حرية االختيار 
 ،) الكبـرى   المشيئة في إطار (وتجعل أمره بين يديه ، تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره  )٢

يتحقق مـن   أن قدر اهللا فيه يعلم وهو ،فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى 
   .وهي تبعة ثقيلة ال يغفل صاحبها وال يغفو  ، خالل تصرفه هو بنفسه

ليظل على يقـين  ،  الثابتة دائمة للرجوع إلى الموازين اإللهيةر هذا اإلنسان بالحاجة الشعتُ )٣
وال يحق عليه قدر اهللا  ، المهلكة كي ال يقوده الهوى إلى، ولم يضلله ، أن هواه لم يخدعه 

ويستضيء بالنور الـذي  ، بهديه  يهتدي ،وبذلك يظل قريبا من اهللا  ،فيمن يجعل إلهه هواه 
  .أمده به في متاهات الطريق 

  .   ٣٩١٨ – ٣٩١٧ص  .تزكية النفس وتطهيرها  وبالتالي فإنه سيصعد في مدارج   
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ويالحظ أن هذه النظرة القرآنية اإليمانية اإلسالمية نظرة بسيطة مفهومة ، ال تعقيد فيهـا ،     
  .محببة إلى الروح ، وأنها عملية قابلة للتطبيق ، وأنها قريبة إلى النفس 

أنه باعتبار التمايز والتفاوت بين الناس في اكتسابهم لألمـور   )هـ ١٤١٧ (األسمر وأوضح    
  : المكتسبة فقد بنيت التكاليف الشرعية وفق ما يأتي 

:  البقرة(  چٷۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ  الذات اإلنسانية ؛ طاقة التكليف يكون على قدر وسع .١
٢٨٦ ( . 

ثالثـة ؛ عـن النـائم حتـى يسـتيقظ ، وعـن الصـغري        رفع القلم عن  {: كف التكليف إذا انتفى الوسع  .٢
 . ) ٢٩٧صححه األلباني ، اإلرواء (  } حتى يكرب ، وعن انون حتى يعقل

(  چ  ڑ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژٹ ٹ چ كف الحرج إذا انتفى الوسع جزئيـا ؛   .٣
 . ) ٦١: النور

سقوط الصالة عن الحـائض والنفسـاء   : مثل : وقف التكليف مؤقتا في الحاالت الطارئة  .٤
 .وتأخير صيام رمضان 

 .  ١٦٣ص  . ) ٢٨٦: البقرة (  چڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ ربط التكليف باالستطاعة ؛  .٥

وهي نظرة تشتمل على الرحمة والعدل ومراعاة طبيعة اإلنسان كما لم تعرف البشرية لذلك    
  .مثيال عبر كل العصور 

  :تكريم اإلنسان 
كلما زاد  ويزداد تكريمه ، وألنه مسلم ، اإلنسان مكرم ألنه إنسانأن ) م ٢٠٠١ ( السلمي بين   

  . ) ١٣:  الحجرات(  چ  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  :يقول جل وعال  ورعه وتقواه ،
وفـي  ، إن مبدأ التكريم مبدأ يجب أن يسود ، وأن يتواجد في نصوص األنظمة واللـوائح     

  . داخل المنظمات وخارجها ، به كل تعامالت اإلنسان روحها ، وأن تصطبغ
  :اإلنسان مستخلف يف األرض 

عظيمة وأمانة أن مسؤولية والمهمة ،  لهذهتكريم المستخلف باختياره : عني يالخالفة مفهوم    
يقيم فيها العبادة له وحده ، ويقـيم  ، عليه أن يكون خليفة هللا في أرضه قد ألقيت على عاتقه ، ف

  .الموارد فيها فيها العدل ، ويعمرها بما سخر اهللا له من 
في المنظمة أن يعرف أن كل ما على األرض ملك لخالقه ، وأنه هو نفسه ملك  فردالعلى و   

لخالقه ، وأنه مستخلف في األرض ليعمرها ، وعليه أن يتقن ما يعمل ابتغاء مرضاة اهللا ، وأن 
فإن عليه أن يتذكر بأنه ليس المالـك المتصـرف ،    ؛ يحسن استخدام ما لديه ، وإن كان رئيساً

تكبر ، وليس اآلمر الناهي بغرور واستعالء ، وينطبق مفهوم االسـتخالف  وليس المتسلط المس
  .وعلى اإلنسان كجزء من منظمة أو منشأة ، فرداً بوصفه  على اإلنسان
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  :اإلنسان أهم املوارد 
ويظل اإلنسان ، الطيبات من الرزق  : لقد سخر اهللا لإلنسان موارد مختلفة ، والموارد هي   

  . ٣٧١ – ٣٧٠ص  . الموارد على اإلطالقفي ذاته هو أهم هذه 
هذه هي قمة التكريم لإلنسان ، لكن المهم أن يشعر اإلنسان بهذه المعاني ، ال مـن خـالل      

األقوال فقط ، بل من خالل األعمال والتشريعات ، فإذا حدث هذا فإن بداية إطـالق قـدرات   
  .اإلنسان الجبارة تكون قد بدأت 

مع أن اهللا خلق اإلنسان في أحسن تقويم ، إال أنه ال يخـرج  أنه ) م ٢٠٠١ ( السلمي وأوضح   
أن فيه من العيوب والنقائص ، ويظل ينشد الكمـال دون  يصيب ، و، يخطئ و اعن كونه بشر

  . يدركه ، فالكمال هللا وحده
والعمـل   ، ية في البحث عن مصادر القوة والخير في اإلنسـان تربووتكمن مهمة اإلدارة ال   
وعالجهـا بالتوجيـه   ، لى استثمارها وتوجيهها ، والبحث عن مصادر الضعف والقصـور  ع

 - ٣٧٤ص  . حسب درجة وجودها وحال من وجدت فيه؛ والتدريب والنصح والعقاب والردع 
٣٧٦ .  
اإلنسان والمنظمة ، ألنها فـي النهايـة   : وهذه الواقعية في النظر لإلنسان مريحة للطرفين    

  .عنده من خالل مراعاة حاله ، دون تعسف أو تجهم تستخرج أفضل ما 
  

 
 :أن مكونات الذات اإلنسانية هي  )هـ ١٤١٧ ( األسمر يرى   

 .الجسم  .١

 .الروح  .٢

 .العقل  .٣

الطاقة اإلدراكية الحساسة الكامنة في اإلنسان والتي هـي محـل الهـدى    : القلب ، بمعنى  .٤
 ... . واإليمان والتقى والخوف والرجاء واألمل 

: لك كذاقة المتحكمة في نوازع اإلنسان ودوافعه الخيرة والشريرة ، والط: النفس ، بمعنى  .٥
 .  ١٨٨ – ١٥٤ص  .المزاجي الجانب االنفعالي العاطفي و

والبد أن تهتم اإلدارة التربوية بكل مكونات اإلنسان في تصوراتها ونظرياتها ورؤاها وفـي     
 .عملية التأصيل كذلك 

وحين تهتم اإلدارة التربوية بمكونات اإلنسان البد من مراعاة تحقيق هذه المقومات ؛ حتـى     
  .ال يطغى جانب على آخر ، فيحدث الخلل والقصور واالنحراف 
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  :أنها الحاجة إلى ) هـ ١٤٠٣ (الباني  ذكر   
 .المخاطرة المغامرة و .١

 .الطمأنينة األمن و .٢

 .العطف المحبة و .٣

 .التقدير التكريم و .٤

 .الحرية  .٥

 .موجهة سلطة ضابطة و .٦

 .  ٥٣ – ٤٦ص  .التشجيع النجاح و .٧

 .  ٨٢ص ) هـ ١٤٠٥السمالوطي ، زيدان و( . االنتماء أو الجماعة  .٨

والنفس في حاجة ماسة إلى التزكية والتربية اإلسالمية ، وتظل هذه الحاجة في كل مراحـل     
  .حياة اإلنسان 

أن اإلنسان مخلوق اجتماعي ، ومفطور أال يعيش إال كذلك ، وال ) هـ ١٤٠٩ (الحمد  وذكر   
اهللا القـدرة علـى    يخرج عن هذه الحالة إال من شذ ، وألجل اشتداد حاجته إلى المجتمع وهبه

  .  ٣٩ص  .تصوير المعاني في عبارات ، وجعل لسانه قادرا على التعبير بها بقوة النطق 
وتلبية احتياجات اإلنسان تطلق قدرات اإلنسان ، وتساعد على تحقيق ذاته ، فإذا حصل ذلك    

  . نجحت المنظمة وانطلقت 
  

 
 : أنه ) هـ ١٤١٨ (يالجن والقاضي  ذكر   

يجب إيمان المربي والمتربي مبدئيا بإمكان تهذيب الطبيعة اإلنسانية ، مع معرفـة أسـرار    .١
 .هذه الطبيعة 

 .تكون هذه التربية في ضوء عالقة األخالق بالطبيعة اإلنسانية   .٢

واسـتعدادات  النظر إلى الميول والغرائز أو الدوافع الفطرية على أنهـا قـوى وطاقـات     .٣
 .ضرورية ، ال أنها خير أو شر في ذاتها 

 .العناية بالتربية الداخلية لهذه الطبيعة ، أي تربية الغرائز كل واحدة على حدة  .٤

تكون التربية اإلسالمية على أساس مدى تقبل هذه الطبيعة للتغيير ، ومدى طاقتها للتحمـل   .٥
 .؛ بحسب حالة كل إنسان 
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اعة تامة لدى الشخص بضرورة بذل الجهـد والتضـحية ؛   وجوب تكوين رغبة أكيدة وقن .٦
  .  ٨٤ – ٧٥ص  .إلنجاح التربية الذاتية 

ومن هنا يتبين لنا خطأ من يتصور أن جنس اإلنسان شر كله ، وأنه يميل بطبيعته وفطرته    
إلى الكسل والدعة ولذا البد من اتباع سياسة العصا والجزرة معه ، وكذلك يتبين خطأ من 

ن جنس اإلنسان خير كله وأنه بطبيعته محب للعمل والنشاط وأنه ال يحتاج إلى تحفيز يتصور أ
  .إيجابي أو سلبي أو متابعة 

وكذلك يتأكد خطأ من يتصور أن هناك عوامل محدودة تتحكم في اإلنسان وتؤثر به ومتى    
  .يد ما تم التحكم في هذه العوامل والمتغيرات فإنه يمكن تسيير اإلنسان وفق ما نر

ومخطئ من يتصور أن اإلنسان يغلب عليه الطابع الفردي ، وأنه ال يمكن أن يعيش في    
إطار جماعي ، وكذلك مخطئ من يتصور أن اإلنسان يجب أن يلتزم باإلطار الجماعي في كل 

ومخطئ من يخل بالتوازن المفترض بين الجوانب المتقابلة في مختلف مناحي حياة .. شيء 
  .اإلنسان 

  
  األخالقيو ساس القيمياأل - ٤

 يستند إليها الناس في الحكم على السلوكيات والتصـرفات ي تال رجعيةالم هيية خالقالقيم األ   
ومتى رسخت وتغلغلت وتأصلت هذه القيم في النفـوس ؛ فإنهـا    ، التي يمارسونها ويواجهونها

تصبح مقياسا ذاتيا للحكم على األمور ، وبالتالي تقل الحاجـة للرقابـة الخارجيـة ، ويرتـاح     
  .المجتمع من معاناة ضخمة في هذا الجانب 

هه إلى أن اإلنسان حاول على مر العصور حل المواقف التي تواج) م ١٩٨٤ ( النجيحي أشار   
  .ويستمر في الحياة بشكل أفضل ، كي يحسن ظروف معيشته على األرض ؛ 
وتفضـيل  ، حيث مطلوب منه االختيـار  ؛ وتمر باإلنسان مواقف تجعله في مفترق الطرق    

  . بما يحقق الخير لعموم الناس ، جانب على آخر 
والقـيم  ، والحسن مـن القبـيح   ، تبين له الخير من الشر ؛ وهذا األمر يحتاج إلى معايير    

   . ١٧١ص  .والقيم غير المرغوبة ، المرغوب فيها 
  .والقيم األخالقية تمثل هذه المعايير    
  

 
القيام واالنتصاب واالعتدال والظهور واالسـتقرار  : معنى القيمة أن ) م ١٩٧٢ ( أنيس ذكر   

  . ٧٦٨ - ٧٦٧ص  .والثبات والتمسك  والقدر والثمن
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عن لسان العرب والقاموس المحيط ومقاييس اللغة أن  )هـ ١٤٢٩ (ي الباحث العرب أضافو   
العزم والعزيمة والمحافظة والمواظبة والمالزمة واإلصالح والوقوف والـدوام  : معنى القيمة 

موقع الباحث العربـي   .واالستقامة واالتزان والتقدير والتسعير والتثمين واإلطاقة والنظام والعماد 
  . قوم: مادة  ،

  .فالقيمة هي األمر المثمن في حس اإلنسان    
  

 
عن لسان العرب والصحاح في اللغة والقاموس المحيط أن  )هـ ١٤٢٩( الباحث العربي  نقل   

رة اإلنسـان  السجية والطبيعة ، والمروءة والدين ، والطبع والشـمائل ، وصـو  : معنى الخلق 
  . خلق: مادة  ،موقع الباحث العربي  .الباطنة ، والحظ والنصيب ، والشبه واأللفة والتمرين 

  .فاألخالق هي الصفات والسجايا التي تظهر على اإلنسان بشكل دائم    
  

 
مجموعة األخـالق التـي تصـنع الشخصـية     : أن القيمة هي ) هــ  ١٤٢٤ ( الحازمي بين   

وعلـى التوافـق مـع    ، وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمـع  ، اإلسالمية 
   . ٢٠٤ص  .والعمل من أجل العقيدة واألسرة والنفس ، أعضائه 

  .ي والقيمة البد أن يكون لها أثر عملي في السلوك ، فهي ليست مجرد تصور نظر   
  .أن القيم هي موجهات للسلوك على ) هـ ١٤٢٦ (أبو رزيزة  أكدو   
  .معيار نستخدمه إلصدار الحكم : هناك فرق بين المبدأ والقيمة ، فالمبدأ و   

  .  ٦٧ص  .بينما القيمة هي الحكم المصدر 
  .والقيم األخالقية والمبادئ تتمتع بالثبات في نظر اإلسالم    
علـم الخيـر والشـر    : أن مفهوم األخالق اإلسالمية هـو  )  "ب "  هـ١٤١٦ ( يالجن وذكر   

  .والحسن والقبح ، وهو أوسع مفهوم بين كل األديان والفلسفات على اإلطالق 
ويدخل في إطار األخالق اإلسالمية جميع السلوكيات والعالقات اإلنسانية ، وحتى عالقاتـه     

  ) .مع الجمادات بل وحتى ( مع الكائنات الحية األخرى ، 
كل سلوك خير وحسن يقوم به اإلنسـان بـإرادة خيـرة    : والسلوك األخالقي اإلسالمي هو    

ولغاية خيرة ، ويجب أن يكون تخلق اإلنسان في الباطن والظاهر ، ولنفسـه ولغيـره علـى    
  .السواء 

ة وسياسـية  والمبادئ األخالقية اإلسالمية تحمل قيما مختلفة ؛ اجتماعية وعلميـة وإنسـاني     
واقتصادية ، وتلك القيم ثابتة ال تتغير وليست نسبية ، ألن الحقائق األخالقية ثابتة في ذاتهـا ،  

  .وقيمها كذلك ثابتة ، وهذا يتضح من الفرق بين القيم األخالقية األساسية والعادات األخالقية 
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ب اختالف األشخاص والذي يتغير هو تقييم الناس لها بإعطائهم قيمة كبيرة أو صغيرة بحس   
   . ١٦ - ١٥ص  .والبيئات والظروف واألحوال 

األخالقية والقيم األخالقية ثابتة ، أما العادات األخالقيـة فيقـع    األخالقية والحقائق فالمبادئ   
  .فيها القصور ، بتأثير من الطبيعة البشرية المحتاجة إلى التزكية 

المعيارية التي توجه طريقنا في كل شيء إنما هـي  على أن القيم ) هـ ١٤١٤ ( العمري وأكد   
القيم المعصومة التي جاءت عن طريق النبوة في القرآن والسنة ، فهي معايير ثابتة مأمونـة ،  
ألنها خارجة عن وضع اإلنسان ، وغير خاضعة لرغباته وأهوائه وعلمه المحـدود ومعارفـه   

   . ٣٢ص ،  ١ج  .النسبية 
  .وهذا هو سر ثبات هذه القيم    
  :قال الشاعر    

  صالح أمرك لإلسالم مرجعه                فقوم النفس باألخالق تستقم          
المعاني التصورية التي تكون في حس اإلنسان ذات : ويرى الباحث أن القيم األخالقية هي    

في سبيلها ، فهـي بمثابـة الميثـاق    شأن عظيم ، ولذا فهي توجه سلوكه ، بل تدفعه للتضحية 
  .والدستور الذي ال يتنازل عنه 

  
 

القيم األخالقية هي مفتاح التعامل بين الناس ، ووسيلة ال غنى عنها لتيسير التعـايش مـع      
اللـين  والتيسـير  بالرفق و: قوله  محمد علي الهاشميعن  )هـ ١٤٢٩ (العودة  اآلخرين ، نقل

لى الحق ، ال بالعنف والتعسير والشدة والزجر يدعى الناس إتفتح مغاليق القلوب ، والسماحة و
بشـروا وال تنفـروا ، ويسـروا وال     { : في هـذا البـاب   eلهذا كان من هدي الرسول الكريم ، و

  . موقع اإلسالم اليوم . ) ١١٥١ رقم صحيح ، البخاري ومسلم ، الصحيحة(  } تعسروا
ووجود القيم في حياة البشر وتوفر التوافق واالنسجام بينها وبين حياتهم ، وسـيطرة هـذه      

القيم على تعامالتهم وسلوكياتهم وسيلة أكيدة لتحقيق الرضا والطمأنينة وراحـة البـال ، نقـل    
عيشته كلما قل تعارض قيم المرء مع أسلوب م: قوله  عبد الكريم بكارعن  )هـ ١٤٢٩( العودة 

القيمة حين تكون راسخة في عقـل  ، فأخذ يتذوق طعم راحة البال قلت الهموم في حياته ، و؛ 
  .موقع اإلسالم اليوم .عالقاته ومواقفه تعمل على إيجاد مجال خاص في سلوكه وروحه اإلنسان و

لقد وضع اإلسالم الضوابط السلوكية الدقيقة الشاملة المتوازنة ، في كل جزئية مـن حيـاة      
اد والجماعات ؛ ليقدم المنهج المتكامل لحياة اإلنسان ورعاية شؤونه واالرتقـاء بـه فـي    األفر

  . كافة األمور وجميع المجاالت 
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يمدح اهللا نبيه باألخالق أن  ةاإلسالمي ةشريعمكانة في المنزلة وفضال ووحسب األخالق    
 يكون محور رسالته هووأن ،  ) ٤:  القلم(  چں     ڱ  ڱ     ڱ  ںٹ ٹ چ : الزاكية الراقية 

أحمد ( ) إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق : (  e، يقول المصطفى  مكارم األخالقالعناية ب
  . ) ٢٤/٣٣٣، و صححه ابن عبد البر في التمهيد  ٢/٦١٣و الحاكم  ٢/٣١٨

  

 
، واألخالق مهذبة ) أخالق ( الدين اإلسالمي عبارة عن عقيدة وعبادات ومعامالت وآداب    

للنفوس في تعاملها مع نفسها ومع خالقها ، وهي بمثابة القوانين الضابطة للمعامالت بين الناس 
، والرابطة للعالقات فيما بينهم ، وال يمكن أن تسير األمم والشعوب والمجتمعات إلى تحقيق 
أهدافها الكبيرة والصغيرة بدون توفر ضوابط خلقية وقيمية تلتزم بها وتجعلها دستورا لها ، 

  . فهي ضرورة اجتماعية وحاجة أساسية 
فإذا اضمحلت األخالق من النفوس ؛ تحول المجتمع إلى غابة ، يأكل فيها القوي الضعيف ،    

وا وتشاحنوا وتصارعوا وتفرقوا صر والعالقات بين الناس ، وتقاطعوا وتدابرواوتفككت األ
  . أيدي سبأ ، مما يؤذن بالضرورة بزوال هذا المجتمع المفكك 

وعلى صعيد اإلدارة التربوية ؛ كيف يمكن الحصول على المعلومات واالطمئنان إلى    
مصدرها ؟ وكيف يمكن أن يتم االتصال بين أعضاء المؤسسة ؟ وكيف توجد الثقة في بعضهم 

  حقق االطمئنان إذا لم تتوفر أخالق الصدق واألمانة ؟ بعضا ؟ وكيف يت
كيف يمكن أن تنشأ روح الفريق الواحد والعمل الجماعي والتعاون بين أفراد الفريق الواحد    

  في غيبة المحبة والتعاون واألخوة واإليثار ؟
د كيف يمكن تحقيق األهداف الكبرى والطموحات العظمى وتوحيد الرؤى وتحقيق األمجا   

  وبناء الحضارات دون توفر الفضائل واألخالق الرفيعة ؟ 
كيف يمكن تحقيق التواصل اإلنساني وبناء العالقات اإلنسانية وتنمية الحب بين أفراد    

المنظمة وتحقيق األهداف الكبرى إذا انعدمت الرحمة والعدل واإلحسان والتغاضي ومحبة 
  الخير للجميع ؟ 

المعضالت الكبرى وتذليل العقبات والصعاب ومواجهة المحن كيف يمكن االنطالق نحو    
  والفتن دون كياسة وشجاعة وعزيمة وإرادة وصالبة وطموح ويقين وصبر ؟  

كيف يمكن للفرد والمجتمع أن يترقيا في مدارج الكمال اإلنساني وهما ال يزاالن يعانيان من    
  مرذول األخالق وسوء السلوك ؟ 

إن هناك تالزما قويا بين قوة المجتمعات وقوة أخالقها وقيمها ، وإن بقيت المجتمعات    
أن تكون " مجتمعات " الالأخالقية قوية إلى حين ؛ فإنها سائرة إلى زوال ، ألن معنى كونها 



 التأصيل أسس ٤الفصل                                               منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية        
١٤٢ 

متجمعة على بعضها البعض ، فإذا زالت العرى األخالقية تحول المجتمع إلى مجموعة متفرقة 
راد ، ومهما بلغت القوة بآحاد هؤالء األفراد فإن القوة الجماعية للمجتمعات غير من األف

المتفرقة ، غير المرتبطة بضابط ، وغير المتوجهة  ىمتوفرة فيهم ، إضافة إلى أن هذه القو
في اتجاه جماعي واحد ؛ قد تتحول إلى قوى متصارعة متناحرة ، يقضي بعضها على بعض 

  . اآلخرين  ، ويسعى بعضها في هالك
  
  

 
أورقت القيم األخالقية تمثل ثمار شجرة اإلسالم ، فإذا سقيت الشجرة بماء العقيدة الصافي ؛    

إن الشجرة وأينعت ثمارها ، وطاب للناس أن يستظلوا بظلها ويقطفوا من شهي ثمارها ، و
انصرف وتساقطت أوراقها وخربت ثمارها ، وو تكدر ماء الري ؛ يبست الشجرة ترك السقي أ

  . الناس عنها ؛ لعجزهم عن االستفادة بشيء منها 
لقيم والتعامالت بين الناس ، وتوجه أهدافهم ومبادئهم نحو االتجاه الصحيح العقيدة تضبط او   
: من جميل األخالق وصالح المعاشرة أن  )هـ ١٤٢٩ ( المنجد ذكر: على سبيل المثال ، و

يتجلى ذلك في و(  ، والبعد عما يسخطهم، والبحث عما يرضيهم ، ة مشاعر الناس مراعا
 ، وسخط رب العالمين ال يكون ذلك على حساب الدين لكنو، )  اإلدارة الفعالة بشكل واضح

، بل يجعل غايته  وأال يكون في موضع نقمتهم، أال يخسر الناس  على فقط اإلنسان ، وحرص
من أرضى الناس  { :في الحديث الصحيح   r، يقول المصطفى  رضا ربه وطاعة مواله

الترمذي وشرح  ( } بسخط ا ؛ وكله ا إىل الناس ، ومن أسخط الناس برضا ا ؛ كفاه ا مؤونة الناس

اإلسالم موقع  . ) ب حرف الميم ٦السيوطي في الجامع الصغير وحسنه ج ، و وأبو نعيم في الحلية العلل
   . البد من اعتباره ، فهذا ضابط مهم ، و بجواسؤال و

  
 

  :من القيم اإلدارية التي يمكن استنباطها    
تسعى لتحقيق من العبادات متى خلصت نية القائمين عليها ، و عبادة التربوية هي اإلدارة )١

 .وإقامة العدل  عبودية اهللا وتحقيق شرعه

  .ومراميها  ترجمة لمقاصد الشريعة اإلسالمية التربوية هي اإلدارة )٢
 وليست غاية لتحقيق األهداف النبيلة في المجتمعات والمنظمات ، وسيلة التربوية اإلدارة )٣

   .في حد ذاتها 
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، وجعل ذلك هدفا  ة التربويةاإلدار في تيسيرسعي الدؤوب والمتواصل إلى الهو ال األصل )٤
  .؛ داخل المنظمة ، ومع الجهات الخارجية األخرى ومنطلقا لإلدارة التربوية في التعامل 

  .الحرص التام على العدل في كافة الجوانب ، ألنه قوام اإلدارة التربوية الناجحة  )٥
  .عز وجل  في غير معصية الخالق والتعاون معهم ؛ الطاعة للرؤساءوجوب  )٦

ى أرض الواقع تنعكس عل يجب أن االهتمام بالشورى وجعلها قيمة عليا لدى المنظمة ، ثم )٧
 .في الممارسة والتطبيق 

األمانة هي القيمة األساسية التي توجه اإلدارة التربوية في االتجاه الصحيح ، وأعظم  )٨
  .األمانة في العالقة بخالق الخلق وفي التعامل معه : األمانات 

   . في التعامل مع العاملين والمتعاملين مع المنظمة التربويةالرحمة والشفقة ضرورة توفر  )٩
، فالعمل يجب  وليس لخدمة شخص بعينه، لخدمة الجميع  التربوية ما وجدت إال اإلدارة )١٠

أن يكون مؤسسيا ، ال فرديا ، وعليه فالبد من االهتمام بالقيم الالزمة لتحقيق العمل 
   .الجماعي كالتواضع والتعاون والصدق والوفاء 

ة عمل اإلدارلتي توضح الهدف من ا قيمالسعي في إبراز ال: ويجب على المؤصل ابتداء    
 امحددة سلفاً ومتعارفيجب أن تكون  في المنظمةالقيم اإلسالمية التربوية ، على اعتبار أن 

، ألنها هي التي تنظم التعامل بين العاملين في المنظمة ، وألنها بمثابة المعايير التي  عليها
   .تساعد على التقويم الصحيح للعمل 

  
  والنظري األساس املعريف - ٥

عملية التأصيل من العمليات المعرفية التي تضرب بعيدا في أغوار العلم ، وتحاول الـربط     
الذكي والمفيد بين أجزائه ، وهي تحتاج إلى بصيرة ووعي وعلم بأصول وكيفيات التعامل مـع  

  .األشكال واألنواع المختلفة للعلم والمعرفة ؛ من خالل دراسة أسسها وأصولها 
ألن المعرفـة هـي   ، أن البحث في المعرفة وطبيعتها مهم جدا ) هـ ١٤١٢ ( الكردي ذكر    

أعلى وظيفة لإلنسان في الوجود ؛ فاالعتقاد واإليمان والدين معرفة وهي أشرف المعلومات ، 
وكيف ال تكون المعرفة مهمة وهي ميزة اإلنسان وأساس ومنهج ومادة استخالفه فـي األرض  

سخر له ليؤدي وظيفة العبادة ويقود مسيرة المعرفة الواعية المسـبحة  ومركزه في الكون الذي 
  .  ١٣ – ١٢ص  .هللا مع سائر الموجودات في الكون 

  :ومناقشة الجانب النظري مهمة من وجهين    
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لنظريات التي نريد أن إعطاء خلفية وافية عن مفهوم النظرية ليستفاد منه في تحليل ا .١
هي إحدى الخطوات التي نبدأ بها في عملية التأصيل كما هو موضح في و( نؤصلها 

  ) .خطوات التأصيل :  مبحث
 . المساهمة في تأصيل مفهوم النظرية بشكل موجز  .٢

  
 

عن لسان العرب والعباب الزاخر ومقاييس اللغة والقاموس  )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   
 .العلم واالعتراف واإلقرار واإلحاطة والتتابع والعلو واالرتفـاع  : المحيط أن معنى المعرفة 

  . عرف: مادة  ،موقع الباحث العربي 
، ولعل المعنـى   ويدل عليه والشك أن كل ما ذكر يعرف بالمفهوم ويعطي جزءا من معناه   
  .اإلحاطة : قرب للمعرفة هو األ

  

 
المجموعة المركبة المترابطة مـن المعتقـدات   : المعرفة بأنها ) هــ  ١٤١٧ ( األسمر عرف   

والتصورات والمدركات والمفاهيم واألحكام واألفكار والتفسيرات التي تكونت لـدى اإلنسـان   
  .  ٣٢٧ص  .نتيجة لفهمه لذاته وللكون المحيط به 

   .التي لدى اإلنسان  مجموعة المعلومات والمفاهيم: أو بعبارة أخرى    
إدراك أي شيء سواء كـان  : أن المعرفة بشكل عام هي )  "ب "  هـ١٤١٦ ( يالجن وأوضح   

  .ماديا أو معنويا 
إدراك األشياء على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان ، سواء كانت األشياء حيـة أو  : أو    

  .غير حية ، دينية أو أخالقية أو أحكاما أو تشريعات 
  .وتشمل المعرفة كل المفردات سواء كانت خاصة بعلم معين أم لم تكن كذلك    
ن ، وقد تكون غير علمية إذا كانت والمعرفة تكون علمية إذا اشتملت على جزئيات علم معي   

: أي (  . ١٢٠ص  .عادية وعامة ال تقوم على التجريب أو البحث المنهجي أو البرهان والدليل 
  ) .مجرد معرفة ، ال ترتقي ألن تكون علما 

  .والمعرفة تكون مادية أو معنوية ، وتكون علمية أو عادية    
  

   
فهومان بينهما عموم وخصوص ، فإذا اجتمعـا افترقـا ، وإذا افترقـا اجتمعـا ،     هذان الم   

  .والهدف هنا هو توضيح الفروق الدقيقة بينهما 
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أن العلم في اإلسالم ليس مقصورا على تعلم المعارف وإتقانها بـل  ) هــ  ١٤٢٤ ( خياط بين   
  .  ٨٤ص  .والعمل هو أشمل من ذلك ، والعلم هو التدبر والتفكر والتأمل واالتعاظ 

  .وهذا يوضح أن مفهوم العلم هو أشمل وأرقى    
 :إلى أن  )هـ ١٤١٢ ( الكردي وأشار   

، والمعرفة قد يراد بها العلم الذي تسـبقه  ) إدراك مسبوق بجهل ( المعرفة مسبوقة بجهل  §
  .غفلة ، وليس العلم كذلك ، ولذا يوصف اهللا بالعلم وال يوصف بالمعرفة 

  .ويطلق العلم على إدراك المركب ، وتطلق المعرفة على إدراك البسيط  §
وتطلق المعرفة على ما يدرك بآثاره وال تدرك ذاته ، ويطلق العلم على ما تدرك ذاتـه ،   §

  . ولذا يقال عرفت اهللا وال يقال علمته 
تـراف  االع: الجهل ، ألن في معنى المعرفة : اإلنكار ، وخالف العلم : وخالف المعرفة  §

 . واإلقرار 

  .  ٥٠ – ٤٩ص  .والمعرفة تستعمل في التصورات ، والعلم يستعمل في التصديقات  §
  .وهذا تأكيد للمعنى السابق من كون العلم أرقى من المعرفة ، مع تفصيل في ذلك    
بسيط للمعلومة ، ولذا نقـول  إدراك جزئي و: أن المعرفة هي ) هـ ١٤١٧ (األسمر  أوضحو   
  .علمت اهللا : اهللا وال نقول عرفت : 
  :وأن المعرفة لها نوعان    

  .لعموم الناس من الخبرات والتصورات : معرفة عامة  .١
  .بشكل يقيني من خالل المنهج العلمي والتجريبي والوحي اإللهي : معرفة علمية  .٢

  .إدراك كلي شامل للمعلومة المركبة : بينما العلم هو    
ف مترابطة مع بعضها البعض بقوانين عامـة تؤكـد صـحتها    مجموعة معار: والعلم هو    

  . الخضوع لمنهج علمي : وحقيقتها ، أي 
ونحصل على العلم باألسلوب العلمي التجريبي ، إضافة إلى االستعانة بالوحي في الجوانـب     

  . التي ال تدرك إال بالوحي 
  . قة المعرفة الوثيقة اليقينية التي توصل إلى الحقي: والعلم هو    
  .  ٣٣٠ – ٣٢٩ص  .وليس كل معرفة علم ، كل علم معرفة : قاعدة    
وهذا يبين أن المعرفة العامة حين تستعين بالعلم فإنها ترتقي إلى أن تصبح معرفة علميـة ،     

  .فإذا حصل التركيب والشمول فإنها ترتقي لتصبح علما 
  : أن العلم هو ) هـ ١٤٢٣ ( توفيق وبين   

 . االعتقاد الجازم المطابق للواقع  
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  .  ١٦٧ص  .إدراك األشياء على حقائقها ، أو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما  
، والعلم هو الطريق لتحقيق خشية  والمعرفة تتاح للجميع ، لكن العلم ال يكون إال لدى العالم   
  .، وهي أسمى األهداف الشريفة  اهللا
  :المعرفة بالشكل التالي الفرق بين العلم وأن نلخص ويمكن    
  

  العالقة بين العلم والمعرفة)  ٣( شكل 

  من عمل الباحث: المصدر 
  

  . يجب التفريق هنا بين المصدر والوسيلة ، فالحواس والعقل كاشفة للمعرفة ال موجدة لها    
  :مصادر المعرفة إلى قسمين أساسيين )  "ب "  هـ١٤١٦ ( يالجن قسم   

  :التشريعية مصادر المعرفة اإلسالمية : أوال 
شرع  -العرف  –االستحسان  -المصالح المرسلة  -القياس  -اإلجماع  -السنة  -القرآن    

 .مذهب الصحابي  -سد الذرائع  -من قبلنا 

  :من خالل اجتهادات وتجارب العلماء المسلمين وغيرهم : مصادر المعرفة البشرية : ثانيا 
حكمة وتجارب األمم في الماضـي   -الحدس  -اإللهام  -العقل  -الحس واإلدراك الحسي    

   . ١٣٨ – ١٣٧ص  .والحاضر ما لم تتعارض مع روح اإلسالم 
وهذا التفريق في المصادر مهم ، ألن كثيرا من اإلشكاالت ينشأ من خـالل الخلـط بـين       

  .ح المصادر ، وعدم توظيفها في مكانها بالشكل الصحي
  :أن طرق الوصول إلى الحقائق بصفة عامة هي )  "ب "  هـ١٤١٦(  يالجنوذكر    

 .التأمل والتفكر واالستنباط العقلي  .١

 .الحس والمشاهدة  .٢

 .البحث والتجربة العلمية  .٣

 :طريق اهللا ، ويشمل  .٤

 .التعليم والتوفيق والهداية  



 التأصيل أسس ٤الفصل                                               منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية        
١٤٧ 

 .الكشف واإللهام  

 .الوحي  

   . ١٣٥ - ١٣١ص  .الحدس والوجدان أو القلب  
فهذه هي الوسائل التي تقود إلى المعرفة من خالل استخدام بعضها أو كلها حسـب طبيعـة      

الموضوع ، وهي تعتمد على بذل الجهد البشري واستفراغ الوسع ، وأما طريق اهللا فإنه يحتاج 
  .إلى توفيق اهللا وعونه  - مع الجهد المبذول -

) الوحي والعقل والحـس  ( هناك تكامال بين أدوات المعرفة أن ) هـ ١٤٠٧ ( الكيالني وبين   
في سبيل بلوغ الغاية األساسية وهي معرفة اهللا تعالى ، وهناك كيفيـة محـددة لتعـاون هـذه     

   . ٢٥٩ - ٢٤٨ص  .األدوات لتحقيق هذا التكامل الواجب 
  .فالبد من بذل الجهد والبحث المتشعب للمساهمة في إحداث هذا التكامل    
أنه لتحقيق التكامل بين أدوات المعرفة فإن هنـاك فريقـان   ) هــ  ١٤٠٧ (الكيالني  وأوضح   

  : للمعرفة 
  :فريق الرسل وفريق العلماء ، وينقسم فريق العلماء إلى    
 .العالم االجتماعي  -العالم الطبيعي  -العالم الديني    

   . ٢٧٩ - ٢٦٩ص  .ويجب التكامل بين هؤالء جميعا    
ذلك السعي في معرفة كيفية وآليات تكامل أدوات المعرفة ، للتوصل إلى معرفة اهللا حـق  كو   

  . المعرفة 
رأي علماء النفس في تفاوت قدرة الناس على التعلم ، بينمـا   )هــ  ١٤٢٦ (أبو رزيزة  وبين   

 .القدرة واحدة ؛ إذا توافرت الوسائل المتكافئـة  :  NLPعند علماء البرمجة اللغوية العصبية 
  .  ٨٣ص 
ويرى الباحث أن هذا الرأي يغلب عليه الطابع النظري والمثالي أو الحماسـي للبرمجـة ،      

فحتى لو سلمنا به جدال فإن الواقع العملي يشهد بأن الظروف العملية وما يواجه األفراد يختلف 
ي يختلف استعدادهم للتعلم مع مـرور الزمـان ، وال يمكـن    حسب الظروف المختلفة ، وبالتال

عمليا توحيد الظروف بين الناس ، ألن هذا يخالف السنن التي جعلها اهللا فـي الكـون ؛ ففـي    
الناس الفقير والغني ، وهناك رفع وتفضيل بعضهم على بعض ، وتسخير بعضـهم لـبعض ،   

            ې  ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې ۋ   ٷۆ   ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ وسنة التدافع بين العبـاد ؛  

، وغير ذلك مما ال يمكن معه تساوي الناس في الفـرص ؛   ) ٣٢:  الزخرف(  چ           
  .لنحصل بالتالي على نتيجة التساوي في االستعداد للتعلم ، واهللا أعلم 
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  :أن هناك نوعان من المعرفة ) هـ ١٤١٧ ( األسمر ذكر   
  .مصدرها الوحي وهي يقينية ، وال تخضع لخطوات المعرفة : المعرفة اللدنية  .١
ويحصل عليها من خالل أدوات المعرفة التي منحهـا اهللا لعبـاده   : المعرفة المكتسبة  .٢

  : متتابعة كما يلي  خطوات ٤كالعقل والحواس وغيرها ، وتتم وفق 
  .التفكير الحر  )١
  .تدوين المعرفة  )٢
  .استيعاب المعرفة  )٣
  . ٣٤٠ - ٣٣٦ص  .ستنبات المعرفة ا )٤

ويتفاوت الناس في القدر المتحصل من المعرفة من خالل مدى ممارستهم لهذه الخطـوات ؛     
  .تدرجا وتعمقا في كل خطوة 

  
   

  :أنه من ورود مفهوم المعرفة في القرآن يمكن مالحظة ما يلي  )هـ ١٤١٢ ( الكردي بين   
تختلف المعرفة عن العلم اإلنساني في أن العلم اإلنساني قد يكون ضروريا كما قد يكـون   .١

نظريا ، بينما كل ما ورد من المعرفة في القرآن إنما هو علم مكتسب بـدليل أو عالمـات   
 .دالة عليه 

 .المعرفة األكيدة أو اليقينية تطلق المعرفة في القرآن على  .٢

العلم اإلنساني أعم من المعرفة ، فقد يكون ضروريا وقد يكون مكتسبا ، والمكتسب منه قد  .٣
 .يكون يقينيا وقد يكون ظنيا ؛ فالمعرفة أخص من العلم اإلنساني 

المعلومات والمفاهيم اليقينيـة األكيـدة واألحكـام والمـدركات     : هي  المعرفة في القرآن .٤
والتصورات الجازمة التي نكونها عن شيء نتيجة ما نتلقاه عن طريـق الـوحي أو عـن    

العالقات الذهنية الواضحة : طريق الحس والعقل والحدس أو عن طريقها جميعا ، أو أنها 
ه وبين العالم الخـارجي المحـيط بـه ومـا     التي تتكون لدى اإلنسان من التفاعل بين عقل

يصحب هذا التفاعل من عمليات عقلية مختلفة وما يتعرض له من نفحات الحدس واإللهام 
 .وما يتلقاه من توجيهات الوحي والدين 

   . ٤٥٩ - ٤٥٥ص  .العلم اليقيني : هي المعرفة و
  .ة والمهم هنا هو اإلشارة إلى أن المعرفة في القرآن يقينية أكيد   
علـى   نظرية المعرفة اإلسالميةإلى أنه يمكن الحديث عن )  "ب "  هـ١٤١٦ ( يالجن وأشار   

مجموعة من التصورات والقيم والمبادئ والمواقف التي تحدد موقف اإلسالم من العلوم : أنها 
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وكذلك مصادرها وأنواعها وأهدافها وطـرق الوصـول إليهـا وطريقـة     ، والمعارف عموما 
  .وأهميتها في ميدان التعليم والتربية دراستها 

  : مميزات نظرية المعرفة اإلسالميةوأهم    
عدا حقيقة ( اإلنسان مزودا بها أي ال يولد ، ليست فطرية العلوم جميعا مكتسبة والمعرفة و ١

 . ) فطرة التوحيدو

ر المعرفة تتعلق بالموجودات وأجسامها وحالتها وقيمها ، وهي مستقلة عن العقل والصو ٢
 .العقل أداة من أدواتها الذهنية ، و

 .حكم فكرية ، وما يتعلق بها من قيم وأحكام وروحية والحقائق أنواع وهي مادية و ٣

 .تتنوع طرق الوصول إلى الحقائق و طرق دراستها بحسب نوعية الحقائق  ٤

 .ال تقتصر على مصدر واحد المعرفة بحسب نوعيات المعرفة ، وتتنوع مصادر  ٥

 . محدودة بالنسبة إلدراك العلوم كلها أو بعضهاالعلمية متفاوتة وقدرات الناس  ٦

سبيال ، ليتحقق  االستمرار في طلب العلم ما استطاع إلى ذلك: مطلوب من اإلنسان أساسا  ٧
 .تطوير الحياة التقدم العلمي و

 .طلبها لتحقيق أهدافها يشجع اإلسالم على العلوم والمعارف و ٨

الدينية ضرورتها لحياة اإلنسان قيمتها و نظر اإلسالم بحسبالمعارف في تتفاوت العلوم و ٩
 .الجماعية ية والفردوالدنيوية ، و

اهتمام نظرية المعرفة اإلسالمية بالحكمة باعتبارها جزءا من المعرفة القيمة في حياة  ١٠
  . ١٤٢ - ١٤١ص  .اإلنسان 

ليدرك سبب كثير مـن  إن نظرية المعرفة اإلسالمية توجب على طالب المعرفة توسيع أفقه    
  .اإلشكاالت التي تواجهه ، وتؤكد على بذل الجهد لنيل المعرفة وحيازة العلوم 

  
 

 :أنها ) هـ ١٤١٧ (األسمر  بين   

  :ال للظن ، واليقين له درجات : يقينية المعرفة  )١
  .حق اليقين  -عين اليقين  -علم اليقين      

  .تعتمد التفكر والتدبر : مطلقة غير مقيدة  :طالقة المعرفة  )٢
حيث المعرفة قيمة بذاتها ، وترتقي بما تنتجه مـن نفـع وخيـر    : نفعية وخيرية المعرفة  )٣

وتسفل بما تنصرف إليه من إهالك وشر ، وهي ليست حلية للمماراة والتفاخر واالستعالء 
   . ٣٣٦ - ٣٣٢ص  .على الناس 

 .التفوق في علوم مع تضييع مجاالت أخرى مهمة فال يمكن قبول : تكامل المعرفة  )٤
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  .وهي ذات الشروط المطلوبة في عملية التأصيل ومخرجاتها 
  

 
 

: عن لسان العرب والصحاح في اللغة أن معنـى النظـر    )هـ ١٤٢٩ (الباحث العربي  نقل   
التأمل والرؤية والمشاهدة واالنتظار والتأخير والتأني ، والفكر في الشيء وتقـديره وقياسـه ،   

 ،موقع الباحث العربـي   .والمقابلة والحفظ ، واإلحسان والرحمة والعطف ، واالختيار ، والتوقع 
  . نظر: مادة 
  :لما سبق من المعاني . ) ت. د ( ابن منظور و. ) ت. د (دي الفيروز آبا وأضاف   
اإلبصار والتدبر والتفكر والتمعن والحكم ، والتكهن والظـن ، والتـراوض فـي األمـر ،        

  . واألفضل واألمثل والطليعة في الشيء 
ـ      ة والعلوم النظرية هي التي تعتمد على وسيلة الفكر والتأمل والتخيل دون التجـارب العلمي

  .  ٢١٥ص  ٥و ج  ٦٢٤ – ٦٢٣ص  .المعملية ووسائلها في الغالب 
  :أن المعنى اللغوي للنظرية يشمل  )هـ ١٤٢٤ ( خياط واستنتج   

 .التعمق في التفكير  

 .استغراق وقت طويل في هذا الجانب  

 . وجود جانب من التخمين والظن وعدم التأكد  

 .مناقشة اآلراء المختلفة حول الموضوع  

 .الوصول إلى المثالية والريادة واألفضل  محاولة 

 . وجود النظرة الشخصية لألمر  

 .الخروج بنتيجة محددة وحكم جازم  

  . ١٧ص  .االعتماد على الجانب الفكري والتأملي  
  .الرؤية التأملية : ويمكن تلخيص المعاني اللغوية السابقة في    
  
  

 
:أن من المعاني االصطالحية للنظرية  )هـ ١٤٢٤ ( خياط وبين    
فرضية أو مجموعة من الفرضيات تحكمها وتتحكم فيها قوانين الثبات النسـبي أو قـوانين    •

  .التحول والتداول أو كالهما ، ويكون ذلك على درجات متفاوتة من التأثير 
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 .للحقائق بطريقة مفهومة وذات معنى ترتيب  إلى العالقة بين الحقائق أو هي تركيبة تشير •

عملية تجميع وترتيب للحقائق المعروفة ، وتقديمها بشكل متناسق ، يساعد على توظيـف   •
 .تلك الحقائق في عالم الواقع 

 .تكوين تعميمات لتفسير الظواهر ، وبعض هذه التعميمات تنبؤية  •

تي تطرح منظورا نظاميـا  مجموعة من المفاهيم والتعريفات واالفتراضات المتداخلة ، وال •
 .للظواهر بتحديد العالقات بين المتغيرات ، بغرض التفسير والتنبؤ بالظواهر 

 .المبادئ العامة أو المجردة لجملة من المعارف والعلوم والفنون مقارنة مع التطبيق  •

 .مبدأ عام مستحسن أو مقبول علميا  •

 .جملة من المبادئ التي تطرح لتفسير ظاهرة  •

 .ع ألجل الجدل والمناقشة فرضية توض •

 .الفكر المجرد  •

المـنهج أو المفهـوم أو وجهـة النظـر     : وفي المفهوم اإلسالمي ؛ النظرية تأتي بمعنى  •
  .  ١٨ص  .اإلسالمية 

قضـية أو تركيـب عقلـي مؤلـف مـن      : أن النظرية هي  )هـ ١٤١٢ ( الكردي وأوضح   
  .تصورات منسقة تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات 

وتطلق النظرية على ما يقابل الممارسة العملية في مجال الواقع ، وتطلق على مـا يقابـل      
  .  ٦٣ص  .المعرفة العامية 

افتراضات عقلية بغرض التعامـل مـع الظـواهر    : ويمكن أن نخلص إلى أن النظرية هي    
  .المختلفة 

  
 

 :أن . ) ت. د ( جريفث أوضح   

ü  المعدل : النظرية هيstandard  مجموعـة مـن الفـروض    : ، وبالتالي فإن تعريفها هو
التوصل إلى قوانين تجريبيـة ، كمـا    -وباستخدام المنطق الرياضي  -يمكن عن طريقها 

  .يرى فيجل 
ü  ـ ك والنظرية ليست قانونا ، والنظرية نفسها ال يمكن برهنتها بالتجريب المباشر ، ومثال ذل

سنة مضت قبـل   ١٥٠أن نظرية كوبرنتيق عن المجموعة الشمسية حظيت بالقبول منذ : 
  .  ٤١ – ٣٩ص  .أن يكون هناك دليل مباشر على صحتها 

 : إلى ذلك) هـ ١٤٢٣ (توفيق  ضيفوي   
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o  النظريات العلمية مرحلة ضرورية في العلم ، فهي إطار فكري يفسر مجموعة من الحقائق
  .نسق علمي مترابط العلمية ويضعها في 

o  حيث يسعى الباحث إلى رؤيـة العالقـات بـين    ، صياغة النظريات تعتمد على االستنباط
فـي  ) أو معظمها ( الحقائق حتى يعثر على مفهوم جوهري يمكنه من تنظيم تلك الحقائق 

  .نمط له معنى محدد 
o عجزت النظرية ، فإذا مواقعها في إطار النظرية وعند اكتشاف قدر جديد من الحقائق تأخذ

  .ل حمولة الحقائق إلى نظرية جديدة عن استيعاب الحقائق الجديدة يتم توسيعها أو نق
o    وليست النظريات على درجة واحدة من حيث كفاية الحقائق التي أسست عليهـا وانسـجام

الحقائق في إطارها ، ووجود تصور واضح يجمع المفاهيم إلى شواهدها الواقعية ، فهنـاك  
  .ة العلمية في كتب المناهج ، وصورتها الواقعية في كتب العلوم صورة النظري

o    والنظريات جميعها نسبية وتقريبية ، ونسبيتها أكثر من نسبية القوانين العلمية كمـا يتفـق
  . على ذلك علماء المناهج 

o    ويرى سوليفان أن النظرية العلمية الحقة ليست إال فرضا عامال ناجحا ، وهنـاك احتمـال
  .أن كل النظريات العلمية خاطئة كبير جدا 

o   ويزداد يقين العلماء بالنظريات ؛ كلما أيدتها التجارب من جهة ، وكلما فسرت أكبر عـدد
  .ممكن من الظواهر والقوانين من جهة أخرى 

o  النظريات العلمية ليسـت إال  : والبد للنظريات من التطور عبر الزمن ، يقول كلود برنار
عاود التقدم في البحث ، وهي تعبر عـن المرحلـة الراهنـة    محطات نستريح فيها حتى ن

لمعرفتنا ، ولذا يجب أن ال نؤمن بها إيماننا بعقائد الدين ، وعلينا أن نعدلها تبعا لتقدم العلم 
   . ٢١٠ – ٢٠٩ص  .

وما تقدم هو من المبررات المهمة لعملية التأصيل ، فما ذكر يصحح الصورة المرسومة في    
اه كثير مما يقابله ، ويعطيه الشجاعة لممارسة التأصيل ؛ مسـاهمة منـه فـي    عقل الباحث تج

  .تصحيح وتطوير النظرية 
  
  

 
 :أن من الواجب على الباحث  )هـ ١٤٢٠ ( العمرو بين   

ضرورة التحرر من المفهوم التقليدي للعلم الذي يحصره في المنهج التجريبي فقط ال غيـر   - ١
 .منهج يوصلنا إلى معرفة يقينية فهو منهج علمي ، بل إن أي 
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يجب أن يقوم البحث في النظرية التربوية على منهج علمي متكامل شـامل يعتمـد علـى     - ٢
 ) .التجربة ( مصادر المعرفة المتمثلة في الوحي والعقل والحواس 

 .ضرورة التحرر من النزعات الذاتية والوضعية الضيقة  - ٣

التقويمية والدراسة الوصفية ؛ كمـرحلتين متالزمتـين ولـيس     االلتزام بالنظرة المعيارية - ٤
 .متعارضتين 

 .التمييز بين الثوابت والمتغيرات  - ٥

ص  .االلتزام بالنظرة الشمولية في تحليل الظواهر التربوية والبعد عن التفسـير األحـادي    - ٦
٣٦ – ٣٤ .  

وهذه األمور تعد من أساسيات التأصيل التي يجب أن يلتزم بها ، فالنظرية التي تبنى علـى     
  .أسس صحيحة شرعية ومتكاملة هي في الحقيقة ال تحتاج إلى تأصيل 

  
  إلدارة الرتبويةأسس تأصيل ا

تتضمن ، و اإلدارة التربوية تأصيلألسس التي ينبغي أن يسير عليها هناك عدة تصورات ل   
للعوامل والمحاور التي ينبني عليها التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ، ومن ذلك ما  حليالت

حيث طرح نموذجا للتأصيل وسماه هرم مرتكزات التأصيل،  )هـ ١٤٢٤(  بخاري قدمه
  :وعناصره كما يأتي 

 : هرم المرتكزاتمن خالل : العملية اإلدارية ) مرتكزات ( مكونات 

  .عقيدة األمة  :المرتكز العقدي  .١
 .مصادر التشريع : المرتكز المصدري  .٢

 .  مقاصد الشريعة اإلسالمية : المرتكز المقاصدي  .٣

  .الحياة اإلدارية  –الحياة االجتماعية  –الحياة في اإلسالم : المرتكز المفاهيمي  .٤
  .مجموعة القيم التي يكونها المجتمع في العمل اإلداري : المرتكز القيمي  .٥
 ) .المنظمة  –العمل  –اإلنسان ( يشمل عناصر العمل اإلداري : ري المرتكز العنص .٦

رقابـة   –) حوافز  –اتصال  –قيادة ( توجيه : الترجمة إلى سلوكيات : المرتكز الوظيفي  .٧
 .تخطيط  –) تقويم ( 

ممارسة بشرية منذ وجـود اإلنسـان   ك التغير الذي حصل في اإلدارةأن وذلك على اعتبار    
حدث في افتراضات ونظريـات ومفـاهيم علـم اإلدارة     الذي، وأن التطور على هذه األرض 

لم يخرج عن المكونات الموجودة  -وحتى الوقت الحالي  منذ بداية القرن العشرين -التربوية 
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ضع إطار علمي لإلدارة لم تخرج كل ممارسة إدارية أو محاولة لووأن  قترح ،في النموذج الم
   .النموذج  هذامكونات عن 

  :مرتكز العقدي ال
كما اختار  حقيقتها ىعل وفهم العقيدة الصحيحة معرفة الجانب العقدي الذي يتمثل في معرفة   

ة القواعد العقدية العامـة لـإلدار  تأسيس األصول العقدية التي تساعدنا على  ةعرفاهللا لنا ، وم
  . تنظيرا وممارسةالتربوية 

  :المرتكز المصدري 
والتصورات التي توجـه سـلوكيات ونظريـات    العقيدة  تستلهم منهاوجود مصادر البد من    

وإما أن تكون هذه المصادر هي الدساتير كمصادر وضعية قاصرة كما في المـنهج   اإلدارة ،
الالديني ، أو أن تعتمد على المصادر األصيلة كالكتاب والسنة كما هو المفترض أن يكون في 

   .المنهج اإلسالمي 
  :المرتكز المقاصدي 

األمة التي لها عقيدة وشريعة البد أن يكون لعقيدتها وشريعتها مقاصد محددة ، وهي عبارة    
  . عن أهداف وأغراض ومصالح عليا تسعى التشريعات والتصورات لتحقيقها 

واألساليب والطرق والممارسات التي تمارسها أي أمة هـي ترجمـة عمليـة     والسلوكيات   
  ) . المقاصدية  –المصدرية  –ة العقدي( للمرتكزات السابقة 
  : المرتكز المفاهيمي 

  .مفهوم الحياة في اإلسالم ، ومقومات الحياة االجتماعية ، وطبيعة الحياة اإلدارية    
  :المرتكز القيمي 

، فتظهر قيم عليـا عامـة لجميـع     تلمجتمعال تتولد قيم عليا من خالل المرتكزات السابقة   
،  الحياة فـي تلـك المجتمعـات    طشمناتظهر قيم عليا فرعية لكل منشط من و ، حياةالجوانب 

  .ممارسة وتنظيرا ومنها نشاط اإلدارة التربوية
 تمثـل  )القيمـي   –المقاصدي  –المفاهيمي  –المصدري  –العقدي (  المرتكزات السابقةو   

ارسات بشكل ظاهر يات والممال تظهر في تلك النظر فهي التربوية ، الجانب الخفي في اإلدارة
  . العنصري والوظيفي: ا في المرتكزين التاليين كبيرتأثيرا ها ل رغم أن ، بارز
   .التربوية إلدارة حسوس لالجانب الظاهر الم وهذان المرتكزان العنصري والوظيفي يمثالن   

  :المرتكز العنصري 
  .  لمنظمةاو العملو اإلنسان : إدارية وهيمل العناصر التي تتكون منها كل عملية يش   

  :المرتكز الوظيفي 
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 :الوظائف اإلدارية المختلفة  هو عبارة عنو، الممارس للعملية اإلدارية  يظهر فيه السلوك   
  .اإلدارية  الوظائف ما يتفرع عن هذهوالرقابة ، توجيه والتنظيم والتخطيط وال
  

  

  هرم مرتكزات التأصيل)  ٤( شكل 
  

  
  ١٦، ص  هـ١٤٢٤بخاري ، : المصدر 

  
ولألسف فإن التركيز في بحوث التأصيل منصب على الجانبين األخيرين وهما مـا يظهـر      

  . ١٦ - ٣ص  ) .المرتكز العنصري والوظيفي ( من الهرم فقط ويتمحور عليهما االهتمام 
  :وللباحث نقد لهرم مرتكزات التأصيل يوجزه في نقاط    
المرتكزات األخـرى تعتمـد    ضرورة جعل قاعدة الهرم هي المرتكز المصدري ألن كل -١

عليه ، فال عقيدة وال شريعة وال قيم وال فهم وال مقاصد إال من خـالل الكتـاب والسـنة    
الثابتة وكذلك مصادر الشريعة األخرى ، ويكون المرتكز المصدري هنا بمثابـة الوسـيلة   
لتحصيل كافة المرتكزات األخرى ، ولذا قـد نطلـق عليـه منبـع أو مـورد أو أصـل       

  .زات كلها المرتك
بالنظر إلى العالقة بين كل من المرتكز المقصدي والمرتكز المفاهيمي نجد أنـه مـع أن    -٢

هنالك عالقة وطيدة بينهما ؛ ألن كالهما عبارة عن فهم واسع لإلسالم ، ويمكن ضـمهما  
في صورة مرتكز مفاهيمي إذا أريد االختصار ، لكن الفرق بينهما أن المرتكز المقاصدي 

فهم دقيق للشريعة ومقاصدها وفقه األحكام الشرعية وأصـول الفقـه ، بينمـا    يعتمد على 

المرتكز  
الوظیفي

المرتكز العنصري

المرتكز القیمي

المرتكز المفاھیمي

المرتكز المقاصدي

المرتكز المصدري

المرتكز العقدي

 المنظمة -العمل  –اإلنسان 

الجزء  )التقویم ( الرقابة  –التوجیھ  –التنظیم  –التخطیط 
 الظاھر

الجزء 
 الخفي
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يعتمد المرتكز المفاهيمي على الفهم العام لإلسالم من خالل اإلطار الفكري ، أو ما يسمى 
 .بالفكر اإلسالمي 

بالنظر إلى العالقة بين كل من المرتكز المقصدي والمرتكز المفاهيمي والمرتكز القيمـي   - ٣
) القيمـي   –المفـاهيمي   –المقصدي ( العقدي نجد أن المرتكزات الثالثة األول  والمرتكز

تستمد أصولها من المرتكز العقدي ، لكن ليس هناك عالقة ترتيبية قوية بين المرتكـزات  
الثالث نستطيع من خاللها ترتيب المرتكزات الثالث فوق بعضها إال ما يخص المرتكزين 

المقصدي جزءا من المفاهيمي ، فـال يمكـن أن نقـول أن    المقصدي والمفاهيمي باعتبار 
القيمي يستمد من المفاهيمي بل يستمد من العقدي ، وكذلك المفاهيمي يستمد بعض المفاهيم 
من المقصدي واألكثر من العقدي ، ولذا يقترح عدم جعل المرتكزات الثالث مرتبة فـوق  

قة من المرتكـز العقـدي نحـو    بعضها ، وإنما على شكل محاور متوازية ومترافقة منطل
المرتكز العنصري والوظيفي ، فكل منها يمكن أن يشكل أساسا منفردا للمرتكزات العلوية 

 .بدرجة جيدة ، لكن ال تكتمل الصورة إال باالعتماد على المرتكزات كلها 

، الذي ينظر من ] التتبع التاريخي [ أو مرتكز ] العبرة التاريخية [ يقترح إضافة مرتكز  - ٤
خالله إلى الممارسات اإلدارية على مر التاريخ ، ودراسة ما فيها من إيجابيات وسلبيات ، 
وأسباب فشل وسقوط ، وأسباب قوة ونجاح ، ألن القرآن يعتمد على هذا المنهج ، ويركز 

     ٹ ٹ چ و،  ) ٤٢:  الروم(  چ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹ چ عليه كثيرا ؛ 

(  چ  ڑڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑٹ ٹ چ و،  ) ١١١:  يوسف(  چ                
، وهو أحد أهم أغراض إيراد القصص في القرآن الكريم ، وسبب إضافة هذا  ) ٩:  الروم

المرتكز أن اإلدارة عبارة عن ممارسات واجتهادات ، وليس فيها أسلوب ثابت يصلح لكل 
زمان ومكان ، بل هو متروك لالجتهادات مثل أسلوب الشورى ، ودراسة هذه الممارسات 

تعطي العبرة اإلدارية ، وتشكل إطارا فكريا  -ي ببعديه الزماني والمكان - عبر التاريخ 
تاريخيا للممارسات اإلدارية ، وتولد حساسية تجاه الممارسات اإلدارية ، وما فيها من 

تنقض عرى اإلسالم عروةً عروة إذا ولد : (  tصحة وخطأ ، يقول عمر بن الخطاب 
كان الناس يسألون  {: حذيفة بن اليمان يقول ، و) في اإلسالم من ال يعرف الجاهلية 

رسول ا e  ٦٥،  ٢صحيح ، البخاري ج (  } يدركينعن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن 

وبذلك أصبح حذيفة ،  ) ، ومسلم والحاكم والعراقي في التخريج ب عالمات النبوة ٢٢ك المناقب ، 
t  عنه كاتم سر رسول اهللاe  ويقول القائل ، : 

 عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه         ومن ال يعرف الخير من الشر يقع فيه           
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يمكن اإلشارة إلى المرتكزات األربع المنطلقة في محاور متوازيـة باعتبارهـا األسـاس     - ٥
الشرعي ، أو المحور الشرعي ، أو المحاور الشرعية ، ويكون تحتها األساس العقـدي أو  

 .المحور العقدي 

ر إلى أنه كلما اتجهنا ألعلى الهرم زادت المتغيرات والمفاهيم واألشكال واألسـاليب  بالنظ - ٦
والتطبيقات والعناصر ومساحة البحث واالجتهاد واإلبداع واالبتكـار وازدادت المسـاحة   
المتروكة للعقل ، في حين أنه بالنزول إلى أسفل الهرم يزيـد الثبـات وااللتـزام والتقيـد     

فإنه يقترح قلب الهرم ، بحيث يكون رأسه إلى أسفل ) الثابتة ( ص واالعتماد على النصو
، حيث يستمد فكره وعقله من المنبع والجذر ، وهذا المقترح يعطي تصورا أوضح لنظرة 
اإلسالم لإلدارة ، بحيث يتاح لإلنسان أن يفكر ويبدع ويتحرك ويتصـرف فـي مسـاحة    

الصافي والمصدر النقي ، ويبني بناءه  واسعة جدا ، لكن بشرط أن ال يأخذ إال من المعين
على أساس العقيدة المتشربة من المصادر ، ثـم يؤسـس أعمدتـه القيميـة والمقصـدية      

والتاريخية فوق األساس العقدي ، ثم يبني ما شاء مـن بنيـان   ) أو الفكرية ( والمفاهيمية 
أسيس الجيـد ،  وظيفي ، من خالل مزج عناصر اإلنسان والعمل والمنظمة ؛ إذا التزم بالت

 .والمواصفات المحددة 

  :ويمكن تمثيل ما سبق بالشكل اآلتي    
  معدلمرتكزات الالهرم )  ٥( شكل                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من عمل الباحث: المصدر 
النموذج المقدم يفترض أنه ال يمكن التأصيل إال من خالل التدرج والتسلسل من  - ٧

مرتكز آلخر ، وأنه البد من الدراسة والبحث في كافة المرتكزات ، وقد قدم الدكتور 
؛ إال أن ) من خالل تصوره الموسوعي ( مقداد يالجن صورة أكثر توسعا من هذه 

  
 المنبع المصدري

 المرتكز العقدي

  
صدي

المرتكز المق
 

  
مرتكز التتبع التاریخي

 

  
المرتكز القیمي

 

  
المرتكز المفاھیمي
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جهود الباحثين قد تعجز عن مثل هذا العمل ، وليس كلهم ذوو إلمام بكافة المرتكزات 
، أو لديهم القدرة على الخوض فيها ، وبالتالي فإننا نحتاج لتصور أكثر واقعية وقابلية 

، فالنموذج المقدم يتجه للحديث عن ) مع عدم إغفال الصورة الكلية ( للتطبيق 
اتجاهات " اقشة أسس التأصيل ، وهو ما تم بحثه في مجاالت التأصيل أكثر من من

 " .ومجاالت التأصيل 

يمكن أن يضم المرتكز المقاصدي والمفاهيمي والعقدي سويا ، ألن كل هذه  - ٨
المرتكزات تعتمد على الفهم والتصور ، سواء كان هذا التصور دنيويا أو أخرويا ؛ 

ن أن يدخل المرتكز القيمي أساس الفهم والتصور ، ويمك: بحيث يسمى هذا الخليط 
تحت أساس الضوابط ، ويمكن ) األصولية والفقهية ( مع األحكام والقواعد الشرعية 

 .أن يكون مرتكز العبرة التاريخية تحت أساس االعتبار والتدبر 
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  ٥الفصل 
  التأصيلآليات 

   اإلسالمي لإلدارة الرتبوية
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  منهجية التفكري التأصيلي ومهاراته:  ١املبحث 
  

  

حيث أن عملية التأصيل هي نوع راق من التفكير ، والتفكير يحتوي على مجموعة كبيرة    
ربط بين اإلدارة والتربية من : من المهارات ، وعملية تأصيل اإلدارة التربوية عبارة عن 

جانب ، وربط بين الجوانب النظرية والجوانب العملية من جانب آخر ، وربط بين األصول 
قع المعاصر لإلدارة التربوية من جانب ثالث ، مما يجعل الحاجة ماسة لتوفر الشرعية والوا

مهارات التفكير الالزمة لعملية التأصيل لدى الباحث المهتم بعملية التأصيل ؛ ليتحقق الربط 
  .والمواءمة بين كل هذه الجوانب 

  ولكن ما هي مهارات التفكير الالزمة لعملية التأصيل ؟   
  

 
مهارات التفكير األساسية ، ومهارات التفكير : مهارات التفكير الالزمة لعملية التأصيل هي    

الناقد ، ومهارات التفكير اإلبداعي بشكل أساسي ، ومهارات أخرى كثيرة ، ومن لم يتعرف 
يتها ، وقد على هذه المهارات ، ولم يتعامل معها ولم يمارسها ؛ قد ال يعرف قيمتها وال أهم

  . يزدري دورها في هذا الجانب 
بعد عرض أنواع  وسوف يتم فيما يلي استعراض المهارات المهمة الالزمة لعملية التأصيل   

  : األساسية التفكير
 

  :نوعين رئيسيين من التفكير هما  بين) هـ ١٤٢٠ ( جروان ميز   
 .) ، المحوري  البسيط (التفكير األساسي  §

 .)  المتقدم (التفكير المركب  §

على مستويات الصعوبة والتجريد والتعقيد التي تنطوي عليها المشكلة  يعتمد التصنيف وهذا   
  .أو المهمة المطروحة 

  :له ثالثة أشكال  لتفكير المركباو   
 . التفكير الناقد )١

 . التفكير اإلبداعي )٢

  . ٣٠ص  . التفكير فوق المعرفي )٣
 

 
 يمكن اعتبارها بمثابة لبنات أساسية في بنية التفكير، إدراكية منفصلة وهي عمليات معرفية    

يمكن أن  حيث للتفكير ؛ المهارات األساسية الالزمة في توظيف األبعاد األخرى ، وهي
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ويمكن أن  ، ي وسائل ألهداف محددة، وه اإلبداعيالتفكير و، تستخدم في خدمة التفكير الناقد 
  .  عملية التفكير من مراحلتستخدم في أي مرحلة 

  : مهارة املالحظة  ١
 ؛ استخدام واحدة أو أكثر من الحواس الخمس أنها عبارة عن )هـ ١٤٢٠ (جروان  ذكر   

  . المالحظة تقع عليها أو الظاهرة التي، للحصول على معلومات عن الشيء 
   :رية كمهارة تفكي مفهوم المالحظة

 ، وتقترن بوجود سبب أو هدف، المراقبة واإلدراك تتضمن المشاهدة و، هي عملية تفكير    
ليست مجرد النظر إلى األشياء  ىهي بهذا المعنو المالحظة ،ودقة ، يستدعي تركيز االنتباه 

  .  حولناأو سماع األصوات الدائرة من ، أبصارنا  ىالواقعة في مرم
الوعي التام عند  :، بمعنى للحواس مبنية على االستخدام الفعال  :الواعية المالحظة و   

  . ١٦٨ – ١٦٧ص  .بغرض تنميتها  ؛ استخدام واحدة أو أكثر من الحواس الخمس
بشرط أن يثير أسئلة حول ، مالحظ جيد  هو المفكر الجيد أن) م ٢٠٠٢ ( النجريهر ذكرو   

  . ٣٥ص  .يحاول أن يبحث مسبباتها و، خصائص األشياء التي يالحظها 
  : صفات المالحظ الجيد

  :أنها  )هـ ١٤٢٨ ( آخرونالقرني و ذكر   
  . )بوعي تام ( بفعالية  يستخدم الحواس الخمس - ١
  .البحث عن أسبابها و، يحاول تفسيرها و، يالحظها يثير األسئلة حول األشياء التي  - ٢

  :طرق تنمية مهارة المالحظة 

تسجيل خصائصه ، والبحث عن  :، من خالل  ، ومحاولة مالحظته هدفتحديد  .١
  . أسبابه 

  .المراد مالحظته  ءأو الحواس في الشي الحاسةاستخدام التركيز عند  .٢

  .المغلقة حول األشياء التي تتم مالحظتها ارة األسئلة المتنوعة المفتوحة وإث .٣
 .األمور معرفة مسببات ل؛  رالسؤال المستم .٤

  . والتي تشتمل على أكثر من تفسير للظاهرة الواحدة، حظة المفتوحة تشجيع المال .٥
  :   أهمية مهارة المالحظة 

التبصر التأمل وو، النظر في حقائق الكون و، دعا اهللا اإلنسان إلى مالحظة ما حوله : أوالً   
  :نذكر منها  ة ،آيات كثيريستفاد ذلك من و، والتفحص 
  . ) ٥:  الطارق(  چٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  : قوله تعالى

   . ) ٢٤:  عبس(  چۇ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭچ  : قوله تعالىو
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  . ) ٩٩:  األنعام(  چ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٷچ : قوله تعالى و
  . ) ٢٦٠:  البقرة(  چ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  : قال تعالىو

كالمقارنة والتفسير  ، المهارات البحثيةالمالحظة الواعية هي البوابة األساسية لبقية : ثانياً 
  . الخ ...  والتعميم والتصنيف والتلخيص والتحليل

  . )كيفاً كماً و( الحصول على المعلومات بفاعلية في  المالحظة تسهم: ثالثاً 
  . وبالتالي قوة الذاكرة ، زيادة قوة التركيزفي  المالحظة تسهم: رابعاً 

ص  ) .ربط خصائص األشياء باألسباب ( ور معرفة مسببات األمفي  المالحظة تسهم: خامساً 
٣٩ – ٣٨ .  

  :استخدام مهارة المالحظة في التأصيل 
بيق تستخدم مهارة المالحظة في التعرف على الممارسات الصحيحة والخاطئة خالل التط   

المبادئ النظر إلى األخطاء في التصورات واألفكار وتوجيه العملي لإلدارة التربوية ، و
من ثم إصدار الحكم عليها بالقبول أو دارة التربوية ؛ تمهيدا لبحثها ودراستها ، والحديثة لإل

  . التعديل أو الرفض 
  
  : مهارة املقارنة  ٢

أو  االختالف بين األشياء نقاطو، البحث عن نقاط التشابه : بأنها ) هـ ١٤٢٨ ( حسين عرفها   
  .األفكار 

  :األسئلة التالية يتم ذلك بطرح و   
  ؟ان بم يتشابه •
  . ١١٨ – ١١٦ص  ؟ان بم يختلف •

القدرة علي تحديد أوجه : مهارة المقارنة بأنها  ) هـ١٤٢٥ (وزارة التربية والتعليم  عرفتو   
 ىاالتفاق ، وأوجه االختالف بين األشياء المراد المقارنة بينها ، وتتطلب المقارنة قدرة عل

يمكن تطبيقها على ظواهر ، التحليل ، والتفسير ، واالستنتاج ، والربط ، والخروج بتعميمات 
 . ٢٢ص  .أخرى 

  :مهارة المقارنة أهمية 
  :أن مهارة المقارنة  )هـ ١٤٢٠ (جروان  ذكر

o  استنباط العالقات بين األشياء  علىتساعد.  
o ١٧٨ - ١٧٥ص  .آن واحد  دقة في شيئين أو أكثر فيبمرونة و للتفكيرالفرصة ئ تهي.  
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o  ، وإصدار الحكم على ، التمييز الدقة و: وهي تتضمن مجموعة من العمليات المعرفية
 .   ٨٨ص  )م ٢٠٠٦أبو جادو ، (  .االختالف أوجه الشبه و

  :أنواع المقارنة 
  . لمقارنة لدون تحديد معايير  ، نعقد المقارنة بين شيئي:  المقارنة المفتوحة

  . لمقارنة لمع تحديد معايير ، ين عقد المقارنة بن شيئ :المغلقة المقارنة 
  : المقارنة مهارة خصائص

  :أن المقارنة  )هـ ١٤٢٠ (جروان ذكر 
 . المجردة تتناول األشياء المحسوسة و §

  .  اإلنسانيةالعلوم الطبيعية وتصلح لجميع  §
  :خطوات تنفيذ مهارة المقارنة 

  .تحديد األشياء المراد مقارنتها  - ١
 .تصميم المنظم البياني المناسب لمهارة المقارنة  - ٢

 .تحديد أوجه الشبه بين األشياء  - ٣

 .تحديد أوجه االختالف بين األشياء  - ٤

 . ذات المغزى أو المهمة و، االختالف البارزة تحديد أوجه الشبه و - ٥

زة االختالف البارمن خالل أوجه الشبه و ، كتابة الخالصة أو النتيجة التي تم التوصل لها - ٦
  .١٧٨ - ١٧٥ص  .

  :استخدام مهارة المقارنة في التأصيل 
مقارنة ما بين المعاني العميقة والجزئيات التفصيلية لألفكار تستخدم هذه المهارة في ال   

مع األصول اإلسالمية ؛ عقيدة ، وشريعة ، الممارسات الحديثة لإلدارة التربوية والنظريات و
عرف على أوجه تطبيقا ، من خالل التوقيما وأخالقا ، و اعد ،قووتصورا وفهما ، ومقاصد ، و

العالقة بين  تحديد أوجه االختالف بينهما ، ثم التوصل إلى تحديد النتيجة أواالتفاق بينهما ، و
  .قرار محدد جانبي المقارنة ، والخروج بنتيجة و

  
 : مهارة التمييز بني احلقيقة والرأي ٣

 ، أو ظاهرة، تصريح يمثل حدثا معينا  :بأنه  )الخبر (  الحقيقة) م ٢٠٠٢ ( مارازونو عرف  
  . يمكن إثباتها بدليل

  . ٢١ص  .يمثل اعتقاد أو حكم قائله ، تصريح  : بأنه الرأيعرف و   
  : الرأيالتمييز بين الحقيقة و أهمية مهارة
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 :منها ، و فيد في أمور كثيرةتهذه المهارة أن  )هـ ١٤٢٨ (القرني وآخرون  بين   

 .التفريق بين ما هو حقيقة وما هو رأي  - ١

 . اإلقناع - ٢

  . فن الحوار الفعال - ٣
   . لآلخرين اإلنصات - ٤
  .تعصب ونبذ ال،  فن االتصال الجيد - ٥
  . تدريب العقل على المرونة - ٦
 . الكتابة والنقد - ٧

  . ٤٨ص  .د التفكير الناق - ٨
  :الرأي في التأصيل دام مهارة التمييز بين الحقيقة واستخ

اآلراء المجردة ، التي ال تمثل سوى وجهات الخلط بين الحقائق الراسخة ويتم كثيرا ما    
النظريات المراد الحكم عليها ، يوقع في التصور الخاطئ لألفكار ونظر القائلين بها ، مما قد 

اعتبار كليهما على حد سواء ، أو قد يقع ها مع اآلراء التي قيلت فيها ، ومن خالل خلط حقائق
ق اإلسالمية الراسخة الثابتة جانب التشريعي اإلسالمي ، بالخلط بين الحقائالخطأ في تصور ال

التي ال تمثل إال وجهة نظر قائليها ، أو ال تمثل حقيقة راء التي قد يقول بها البعض ، واآل، و
  " . كحقيقة " مجمعا عليها ؛ مما يضفي عليها طابع الثبات 

لى األفكار والنظريات والمبادئ ، ومدى العمق المهارة في التعرف عبالتالي تستخدم هذه و   
بين الحقائق التمييز انية إثباتها بالدليل القاطع ، وتمييزها عن اآلراء المجردة ، وإمكفيها ، و

إصدار األحكام راء ؛ لتسهيل عملية المقارنة ، والتحليل ، ومجرد اآلاإلسالمية الثابتة و
  .ق الراسخة التأصيلية الصحيحة ، المعتمدة على الحقائ

  
  :مهارة االستنباط  ٤

عن طريق ، القدرة على التوصل إلى نتيجة : بأنه االستنباط  )هـ ١٤٢٠ (جروان ف عر   
  .طبقاً لقواعد وإجراءات منطقية محددة ، معالجة المعلومات أو الحقائق المتوافرة 

 . التأمل في حكم كلي إلى حكم جزئي ، من خالل النظر و القدرة على التوصل: أو    

 :أهمية مهارة االستنباط 

استخدام المعلومات بشكل سليم يشجع على االستنتاج ، وذلك ألن استكمال المعلومات ليس  -
 .  ، مما يغطي النقص الحادث في المعلومات المتاحة دائما من األمور الممكنة أو المتاحة
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المراجع من وما هو أبعد مما يرد في الكتب  ىالذهاب إل على مهارة االستنباط تساعد -
  . دقةو اًأكثر عمق ، إلى معاني) قد تكون سطحية ( معلومات معينة 

 :مثال 

  : لذلك  نتيجةو، تتمدد الفلزات بالحرارة 
  .يتمدد الحديد بالحرارة  •
 . بالحرارة يتمدد النحاس و •

  . ٣٤٥ص . ويتمدد الذهب بالحرارة  •
 االستنباطمهارة )  ٦( شكل 

  ٣٤٥، ص  هـ١٤٢٠،  جروان: المصدر 
                                 

  :استخدام مهارة االستنباط في التأصيل 
  .أصوله امها لدى علماء الفقه اإلسالمي وهذه المهارة من المهارات التي يكثر استخد   
في النظر إلى القواعد العامة النمطية ن الحرفية وتساعد هذه المهارة المؤصل على البعد عو   

القوانين اإلسالمية العامة إلى جزئيات تفصيلية ؛ األحكام والمبادئ و، وتعينه على تحويل 
كذلك تعين المؤصل على إصدار األحكام على مسألة بما تحتويه من مالبسات ، وتناسب كل 

  .الجزئيات محل البحث ، من خالل النظر في القواعد الكلية 
  
  :مهارة االستقراء  ٥

  :أن االستقراء هو  )هـ ١٤٢١ ( البدوي ذكر
تتبع الجزيئات للوصول إلى حكم كلي على تلك الجزيئات ، أي أنه يتدرج في الحكـم مـن      

  .الجزء إلى الكل 

  الحدید فلز ،الحدید فلز ،
  ))جزء جزء ( ( یتمدد الحدید بالحرارة یتمدد الحدید بالحرارة 

  )كل ( تتمدد الفلزات  بالحرارة 

  النحاس فلز ،النحاس فلز ،
  ))جزء جزء ( ( یتمدد النحاس بالحرارة یتمدد النحاس بالحرارة 

  الذھب فلز ،الذھب فلز ،
  ))جزء جزء ( ( یتمدد الذھب بالحرارة یتمدد الذھب بالحرارة 

  استنباطاستنباط
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  :إلى قسمين  االستقراء وينقسم   
  .بعد تتبعها وثبوتها  ، الجزيئات كلإجراء حكم واحد على : االستقراء التام  - ١
ويحكم بما ثبت فيهـا   ، الجزيئات أكثرد تتبع إجراء حكم واحد بع: االستقراء الناقص  - ٢

  . ٢٠٥ - ٢٠١ص  .على الكل 
 :أهمية االستقراء 

 أو المحكات ، الوصول إلى المعاييرأن أهمية االستقراء تتمثل في  )هـ ١٤٢٠( جروان بين    
 .أو القوانين ، أو األحكام العامة ، أو القواعد الرئيسية  ،

 : مثال 

  . من ضرريحرم النجش لما فيه  •
  . تحرم الميتة لما فيها من ضررو •
 .يحرم الخمر لما فيه من ضرر و •

  . ٣٦٢ص  . ال ضرارال ضرر و : كقاعدة كلية، و ونتيجة لذلك
  

  االستقراءمهارة )  ٧( شكل 

  من عمل الباحث: المصدر 
                                       

  :استخدام مهارة االستقراء في التأصيل 
  .أصوله أيضا لدى علماء الفقه اإلسالمي وهذه المهارة من المهارات التي يكثر استخدامها    
خالل النظر في الجزئيات ، وربطها ببعضها ، من تستخدم في التوصل إلى القواعد الكلية و   

محاولة وضع نظرية ( هذا األمر مهم عند البحث في االتجاه البنائي للتأصيل البعض ، و

  ))جزء جزء ( (   یحرم الخمر لضررهیحرم الخمر لضرره  ))جزء جزء ( (   تحرم المیتة لضررھاتحرم المیتة لضررھا  ))  جزءجزء( (   یحرم النجش لضررهیحرم النجش لضرره

  استقراءاستقراء
 )كل (  ال ضرر وال ضرار
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اتجاهات : مبحث  ينظر لذلك) ( ام في جزئية منها إسالمية لإلدارة التربوية ، أو اإلسه
  ) .مجاالت التأصيل و
  

 
  :التفكير الناقد مفهوم 

فحص أو تبين األفكار والمقترحات في ضوء الشواهد التي : أنه  )هـ ١٤٢٠( جروان ذكر    
  . تؤيدها والحقائق المتصلة بها بدال من القفز إلى النتائج 

تفكيره من خـالل إتقـان التحليـل     نمط من التفكير يجعل المفكر يحسن من نوعية:  أو ھ و    
 .  التقويمو

  :  يستلزمهذا و   
 . الشواهد التي تدعم الفكرة قبل الحكم على صدقها الحاجة إلى األدلة و 

 . الشواهد األدلة و ي تساعد في تحديد مدى الوثوق فيتحديد األساليب المنطقية الت 

استخدامها في تقويم الفكرة مهارة توظيف األساليب واألدلة والشواهد السابقة و 
  . استخداما منطقيا 

 : كر الناقد خصائص المف

 .االنفتاح على اآلراء الجديدة  )١

  . لما يبحثهلما حوله و مالحظ جيد )٢
  .  النظرياتلألفكار و قادر على النقد الموضوعي )٣
  .  العناصراألفكار و تنظيمالقدرة على  )٤
  .راء اآلخرين آالقدرة على تقبل  )٥
 .السؤال عما يبدو غير معقول له أو غير مفهوم  )٦

  . القدرة على االكتشاف  )٧
  . القدرة على اتخاذ القرار  )٨
  . القدرة على وضع افتراضات منطقية  )٩
  .  بعضها مع بعض القدرة على ربط المتغيرات )١٠
  . تجنب األخطاء الشائعة  )١١
 . الحوار واالستدالل  فيعالية المهارة توفر ال )١٢

 . ٦٤ – ٥٩ص  .العالية الستيعاب األوضاع المتغيرة المرونة  )١٣
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  :التأصيل في التفكير الناقد استخدام 
الممارسات دراسة وبحث وتحليل األفكار والمبادئ والنظريات ، و عملية التأصيل تقتضي   

اتخاذ القرار عليها ، و حكمالإصدار من ثم تقويمها ودة في واقع اإلدارة التربوية ، والموجو
صول األا ، أو رفضها ؛ بناء على األسس والحاسم بقبول هذه المواضيع المبحوثة ، أو تعديله

قة واضحة ، ال يعتريها الخلل ، وليس وفق بناء على أدلة موث: اإلسالمية ، أو بمعنى آخر 
  . التفكير الناقد يعطي أرضية مناسبة لكل ذلك األهواء واألمزجة الشخصية ، و

  
 

  : مهارة التسلسل املنطقي  ١
ثم ، تحليل الموقف إلى مقدمات ونتائج : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ (القرني وآخرون  ذكر   

 .  النتائجالمقدمات و تحري التسلسل المنطقي بين

  : أهمية مهارة التسلسل المنطقي 
ثم الحكم ، بناء على مقدماتها أو افتراضاتها  ، تسهيل الوصول إلى تحليل منطقي للنتائج 

 .على النتيجة 

  . تنمية مهارة التحليل والربط المنطقي  
  . ٥٩ص  .الحكم على األمور  إصدار أو، معرفة الخلل في عملية التقويم  

  :في التأصيل التسلسل المنطقي مهارة استخدام 
من ثم التوصل إلى النتائج لمي يعتمد على البدء بالمقدمات والحيثيات ، والمنطق الع   

هذه المهارة تساعد المؤصل على التحليل الجيد مع المقدمات ، وشكل وثيق متسلسل المرتبطة ب
  :للنظريات المبحوثة من خالل 

  .النتائج تحديد المقدمات و - ١
  .التأكد من سالمة المقدمات من الناحية الشرعية  - ٢
  . التأكد من سالمة النتائج من الناحية الشرعية  - ٣
  . النتائج مراعاة االرتباط المنطقي والشرعي بين المقدمات و - ٤

ى النظرية المبحوثة بشكل صحيح  بالتالي يتمكن المؤصل من إصدار الحكم التأصيلي علو   
  .دقيق و
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  : مهارة حتري ازدواج املعايري  ٢
من ، اكتشاف التناقض في الموقف : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ (القرني وآخرون  ذكر   

  . خالل تحديد تناقض المعايير المطبقة في الحكم 
  : أهمية مهارة تحري ازدواج المعايير 

ü  لحكم على األشياء لتنمية القدرة على تحديد معايير .  
ü  ٦٢ص  .فيها  التفكيرو،  على األمور في الحكم التناقض عدموتعزيز الثبات  . 

  :في التأصيل تحري ازدواج المعايير مهارة استخدام 
عملية التأصيل تعتمد على وجود معايير تأصيلية مسبقة ، يمكن من خاللها الحكم على    
  :هذه المهارة تساعد على فكار والمبادئ والنظريات التي يراد تأصيلها ، واأل
  .البحث عن هذه المعايير التي يمكن استخدامها  )١
مجال لدخول األهواء حثين ، دون إيجاد معايير مضطردة ثابتة يستخدمها جميع الباوضع و )٢

  .النظرات الشخصية فيها و
  .الثبات في تطبيق هذه المعايير على القضايا محل البحث في كل مرة  )٣
  .التعرف على المعايير المزدوجة المستخدمة في النظريات محل البحث  )٤
 
  :  مهارة قوة الدليل  ٣

أو التوظيف السليم للدليل  ،قوة االستدالل  :أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ (القرني وآخرون  ذكر   
  . في موطن االستدالل 

المعتبر  إذا دخل االحتمالأن ال يحتمل إال وجهاً واحداً ، ف االستدالل بالدليل يجب : أي أن   
  . إلى الدليل سقط به االستدالل  والوجيه

  : أهمية المهارة 
  . تنمية القدرة على االستدالل السليم  •
 .في الدليل الضعف اكتشاف مواطن القوة و •

  : خطوات المهارة 
  ؟ مواطن الخالف بين األفكار هي ما .١
  ؟ الت أخرى محتملة للدليلهل يوجد دال .٢
  صحيح أم ال ؟  به هل االستدالل؛ من خالل ورود االحتماالت على الدليل  .٣
  .  ٦٤ص  ما النتيجة المبررة لصحة أو عدم صحة االستدالل ؟ .٤
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  : في التأصيلة قوة الدليل استخدام مهار
هذه المهارة من أهم المهارات التي لها تأثير كبير على عملية التأصيل ، ألن التأصيل    

كثيرا ما يقع باحثو عية كمرجع تأصيلي يستند إليه ، ويعتمد بشكل جوهري على األدلة الشر
  :التأصيل في األخطاء التالية 

أن يكون الدليل في غير ( ثة بما ال يدعم الفكرة المبحوستدالل بالدليل في غير مكانه ، واال .١
  ) .محل النزاع 

  . االستدالل بدليل ضعيف من ناحية السند ، بمعنى أنه ال يصح نسبته إلى الشارع الكريم  .٢
  . االستدالل بدليل ضعيف من ناحية المتن ، لغويا أو شرعيا  .٣
  .ها بعض المعاني مناقضة للفكرة المراد تأصيلل بدليل يحتمل أكثر من معنى ، واالستدال .٤
 . لوي أعناقها بالقوة ؛ لتركب على الفكرة المبحوثة عسف األدلة و .٥

 .ضعف القدرة على التمييز بين األدلة من ناحية قوتها و ضعفها  .٦

  .الضعف في الدليل رة على التعرف على مواطن القوة وضعف القد .٧
تأصيل ، الدليل المستخدم في ال هذه المهارة تساعد الباحث على التعرف على مدى قوةو   

  .كيفية توظيف الدليل في المكان المالئم له واإلشكاليات المرتبطة به ، و
  
  :  التشبيهات اخلاطئة مهارة اكتشاف العالقات و  ٤

طريقة لتسهيل اكتشاف العالقات بين : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ (القرني وآخرون  ذكر   
  . والحكم على صحة العالقة ، المتشابهات 

  : أهمية المهارة  
كثرة طرح األمثلة التشبيهية في واقع الناس يحتم وجود مهارة لتسهيل عملية تحديد العالقة  !

  .الحكم عليها و، التشبيهية 
 . التشبيهية  ةتنمية القدرة على تحديد العالق !

 .تنمية القدرة على الحكم على العالقة التشبيهية  !

  : خطوات المهارة 
  . يهية بين المتشابهين تحديد العالقة التشب 
 .  ٦٦ص  .الحكم على منطقية العالقة  

  :في التأصيل التشبيهات الخاطئة مهارة اكتشاف العالقات واستخدام 
بيان إمكانية تطبيقها في ات اإلدارة التربوية الحديثة ، وتسهم هذه المهارة في نقد نظري   

التي  - بحث أوجه الشبه بين المجتمعات الغربية إلسالمية ، من خالل المقارنة ، والمجتمعات ا
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التشبيهية بين  بحث العالقات، والمجتمعات اإلسالمية ، و - ريات نشأت فيها معظم تلك النظ
 .بيان أوجه الخلل في التشبيه المتشابهات هنا وهناك ، ونقد التشبيهات الخاطئة ، و

  
 

، حيث أحد أهم أنواع التفكير أن التفكير اإلبداعي هو ) هـ ١٤٢٨ (القرني وآخرون  ذكر   
في  نطلقلي، الذهن يعتمد على إطالق العنان للفكر و ، ألنهتنميته تطوير التفكير و أنه يسهم في
يدة ؛ ما يستطيع أن يولد منه أفكارا أخرى جد الفسيح عالم األفكار يصطاد منو، عالم الخيال 

  . الواقع يقة وينقلها إلى عالم الحق
   . التفكير اإلبداعي من أفضل الوسائل المعينة على النجاح في الحياة بإذن اهللاو   
قتصر ي ال، وتها فقط صناعطرق في المعدات أو المواد أو السلع واإلبداع ال ينحصر و   

ة األنشطيمتد إلى جميع حقول المعرفة و ، بل المادية الهندسيةعلى مجال العلوم الطبيعية و
  . اإلنسانية 

،  التدرب عليهاو،  على مهاراته، و بعد التعرف عليه يتم امتالك ملكة التفكير اإلبداعيو   
  .العملية ومع االستمرار واإلصرار على استخدام هذه المهارات في الحياة اليومية 

  :تعريف التفكير اإلبداعي 
ديدة ، أو التي تؤدي إلى الرؤى الجي نستخدمها للوصول إلى األفكار والعملية الذهنية الت   

  .٧٣ – ٧١ص  .يعتبر سابقاً أنها غير مترابطة  التأليف بين األفكار أو األشياء التي كانالدمج و
توجهه رغبة قوية في  ، نشاط عقلي مركب وهادف: أنه  )هـ ١٤٢٠( جروان يرى و   

  . لم تكن معروفة سابقاً ، أو التوصل إلى نواتج أصيلة، البحث عن حلول 
ويتميز التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد ؛ ألنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية    

  .تشكل حالة ذهنية فريدة ، وأخالقية متداخلة 
وتلخصه من الناحية  " اإلبداعيالتفكير  "ويستخدم الباحثون تعبيرات متنوعة تقابل مفهوم    

  . ٨٢ص  . " الجانبيالتفكير " و  " المتباعدالتفكير "  و " المنتجالتفكير  : "اإلجرائية مثل 
، طريقة في التفكير أن التفكير اإلبداعي هو عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ (القرني وآخرون  بينو   

  . التفكير اإلبداعي: صل من اجتماعها يح، و ةتجمع بين أساليب ومهارات عديد

، من الشعور واإلحساس بالمشكلة  ، األسلوب العلمي في البحثالتفكير اإلبداعي يعتمد و   
والتحقق من ، واختبارها ، ووضع الفروض ، وجمع المعلومات ، والقدرة على المالحظة 

 .حتى الوصول إلى التعميم ، صحة النتائج 
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 التفكير اإلبداعي يعني اكتشاف أو إنتاج شيء جديد ، لذلك فإن التفكير اإلبداعي يتضمنو   
سواء أكان فكرة أم ، والجدة ، ويعني أن الشيء المكتشف يكون جديداً وحديثاً  ةاألصال

 . اختراعاً
 

  .الطالقة  )١
 .المرونة  )٢

 . )الجدة ، الحداثة (  األصالة )٣

 . ) التفاصيل( اإلفاضة  )٤

  : مهارة الطالقة  ١
عند  ، من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت القدرة على توليد عدد كبير   

  . االستجابة لمثير معين ، والسرعة والسهولة في توليدها
  : مهارة املرونة  ٢

ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة ، وتوجيه أو تحويل ، القدرة على توليد أفكار متنوعة    
  . وقفمسار التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الم

  : مهارة األصالة  ٣
  .  حداثة الفكرة ، بمعنى أن تكون جديدة ، لم يسبق أحد إليهاو الجدة والتفرد   
  ) : التفاصيل ( مهارة اإلفاضة  ٤

تنمية أفكار جديدة ، بإضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة ، أو حل ، و عملية إثراء األفكار   
  . ٧٥ – ٧٤ص  .لمشكلة 

  :التفكير اإلبداعي في التأصيل  استخدام مهارات
  :يمكن االستفادة من مهارات التفكير اإلبداعي في عملية التأصيل في    
التركيز على فكار التأصيلية في وقت محدد ، والحصول على أكبر عدد ممكن من األ - ١

عد على اإلتيان بأفكار جديدة ، يساحرر التفكير من القيود النمطية والتقليدية ، والكثرة ي
  .من بين الكم الغزير من األفكار البد من وجود أفكار هي غاية في التميز و

ت التوصل إلى أفكار تأصيلية متنوعة ، ليست ذات طابع أو سمت واحد ، حتى لو كان - ٢
يمكن االستفادة جديدة ، من خالل تغيير زاوية وطريقة وأسلوب التفكير في كل مرة ، و

  .بيل المثال في ذلك من قبعات التفكير الست على س
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، من  غربلة الكم الكبير من األفكار التأصيلية ، أو الحلول التوفيقية لمشكالت التأصيل - ٣
  .حداثتها ، إضافة إلى النتائج المترتبة عليها خالل التركيز على تفردها وجدتها و

تطوير األفكار التأصيلية ، من خالل إضافة تفاصيل جديدة متنوعة ، تغني تنمية وترقية و - ٤
 . قواعدها وتدعمها ، وترسخ أصولها و الفكرة

  
 

إدارة لمرتبة ، لتنظيم عملية التفكير وتحفيزها ، وهي عبارة عن سلسلة من الخطوات او   
وحل  اإلبداعيالتفكير من الضروري استخدامها أثناء عمل الفريق في عملية التفكير ، و

   :من أمثلة هذه االستراتيجيات و خالل عملية التأصيل ، المشكالت
  . العصف الذهني .١
  .أداة سكامبر لتطوير األفكار  .٢
  . التخيل .٣
  . وضع الفرضيات .٤
  . االستقصاء .٥

  :من االستراتيجيات المرتبطة بالتفكير اإلبداعي و
  : ) Brain storming( العصف الذهني  ١

 Brain( مصطلح   ترجموان العرب يالباحثأن ) هـ ١٤٢٨ (آخرون القرني و ذكر   

storming  ( العصف ، و القصف الذهني ، والعصف الذهني: منها  معاني مترادفة ،إلى عدة
  . ، وتوليد األفكار ، وتدفق األفكاراستمطار األفكار ، و، والمفاكرة ، وإمطار الدماغ  الفكري

إنتاج قائمة من أجل ، ذي طبيعة خاصة  ، مؤتمر ابتكاري :عبارة عن  العصف الذهنيو   
  .من األفكار 

  :أهمية العصف الذهني 
 . يمكن تحصيلها من أفراد متفرقينالجماعية التي فيه تساعد على إخراج نتائج متميزة ، ال 

  .وإيجاد الحلول ، عامل مهم في تنظيم التفكير  
 . يساعد على حل المشكالت بطرق إبداعية 

 .يمكن استخدامه في المجاالت الحياتية المختلفة  

عصف الذهني على اتخاذ القرار ، هناك العديد من الدراسات التي تبين األثر اإليجابي لل 
  . بقية الوظائف اإلدارية وحل المشكالت ، و
  :مبادئ العصف الذهني 
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إلى ما  تأجيلهو، ) استبعاد أي نوع من الحكم أو النقد أو التقويم ( ضرورة تجنب النقد  .١
 .بعد مرحلة توليد األفكار 

الترحيب بكل األفكار مهما يكن نوعها أو مستواها ، ما دامت و، حرية التفكير  إطالق .٢
 .متصلة بالموضوع محل االهتمام 

 .التركيز على كم األفكار  .٣

 .تطويرها و، آلخرين االبناء على أفكار  .٤

  .محاولة الربط والتطوير لألفكار المعطاة  .٥

 . ٧٩ – ٧٧ص  .تشجيع الدوران الحر بين األفراد بخصوص طرح األفكار  .٦

  :استخدام العصف الذهني في التأصيل 
في كثير من األحيان تقف قدرات األفراد المحدودة حائال أمام التعرف على األخطاء    

الشرعية الحاصلة في النظريات المبحوثة ، أو تكون الفردية عائقا في التعرف على المخارج 
أو من األجزاء  الممكن اتباعها لحل اإلشكال الموجود في النظرية ، ليمكن االستفادة منها ،

من هنا فإن أسلوب العصف الذهني يسهم في حل هذه المشكلة ، من خالل يها ، والصالحة ف
اآلخرون جزئيات أخرى مشابهة ، وينتبه آخرون إلى  إسهام كل فرد بفكرة أو جزئية ، فيتذكر

كرة ؛ للتوصل إلى فكرة ثالثة ، يربط آخرون بين أكثر من فجزئيات معاكسة ومناقضة ، و
تطوير األفكار التأصيلية ؛ للحصول على نتائج ضخمة ، ما كان هكذا تتضافر الجهود نحو و

  .باإلمكان الحصول عليها من خالل الجهود الفردية المتفرقة 
  
  ) : scamper( أداة سكامرب لتطوير األفكار   ٢

تطويره وتعميقه ، و لتفكير اإلبداعيأن هذه األداة ابتكرت لخدمة ا. ) ت. د (أبو النصر  ذكر   
من خالل طرح أسئلة محددة لتعميق التفكير في الفكرة وتطويرها ، واسم سكامبر مأخوذ من 

  .) كما في الجدول ( أوائل الكلمات اإلنجليزية لألسئلة المفتاحية لألداة 
  : أهداف أداة سكامبر 

  . إضافة تفاصيل على األفكار اإلبداعية •
  . أفكاراً مبدعة لتصبح، تطوير األفكار المتخيلة  •

  :أهمية أداة سكامبر 
  .ن األفكار اإلبداعية يتطوير وتحس §
 .بطرق مختلفة و التفكير من زوايا متعددة §

 .غير متوقع حصولها من خالل الطرق التقليدية في التفكير تحقيق نتائج فعالة ، و §
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 أداة سكامبر)  ٨(  جدول

  الرمز المصطلح  التعريب  األسئلة المفتاحية ألداة سكامبر
 SUBSTITUTE S  لبد  ما الذي يمكن أن يستخدم بدالً من ذلك ؟

 COMBINE C  أضف  ما الذي يمكن إضافته ؟

يتناسب مع ظروف كيف يمكن تكييف الشيء ل
ـّف  متنوعة ؟  ADAPT A  كي

تصغير ، ال: ( كيف يمكننا أن نغير من خالل 
  ؟) تكبير ، تغيير الخصائص الخارجية ال

لعد MODIFY M 

  ؟ دراجهااستخدامات أخرى يمكن إ هل هناك
استخدامات 

  أخرى
PUT to other 
uses P 

 ELIMINATE E  احذف  ما الذي يمكن حذفه أو أخذه منه ؟

 REVERSE  اقلب  انظر إليه بالعكسو، فكر في أن تقلب هذا الشيء 

R  كيف يمكن أن نغير في ترتيب الحركات
  واألعمال؟

أعد 
 Rearrange  الترتيب

  ٢٧، ص . ت. د،  أبو النصر: المصدر 
  

  . ٢٧ص  .التفكير العميق فيها كار من خالل طرح هذه األسئلة ، ويتم تطوير األفو   
  :استخدام أداة سكامبر في التأصيل 

  : يمكن االستفادة من أداة سكامبر في   
التي يتضح استخدامها ، بدال من األفكار أو جزئيات النظرية  التعرف على البدائل الممكن )١

  .من خالل التفكير النقدي أنه يجب استبدالها 
التوصل إلى األجزاء الناقصة التي يجب وجودها ، الستكمال الخلل الحاصل في النظرية  )٢

  .المراد تأصيلها 
 التعرف على التكييف الممكن إدخاله على النظرية ، لتتناسب مع ثوابت المجتمع اإلسالمي )٣

  . وقيمه األساسية
التغيير الممكن إدخاله على النظرية ، من ناحية تضخيم أو تحجيم بعض  التوصل إلى )٤

الجوانب أو العناصر ، أو تغيير الخصائص ، لتتناسب النظرية المبحوثة مع األصول 
  . اإلسالمية 
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التعرف على االستخدامات األخرى ، التي يمكن من خاللها االستفادة من النظرية محل  )٥
  .سالمي البحث ، في خدمة المجتمع اإل

التوصل إلى األجزاء التي يمكن استبعادها من النظرية المبحوثة ، لكونها ال تحقق  )٦
  .األهداف اإلسالمية ، أو أنها تضادها 

باحث المؤصل ، بحيث ينوع النظر والتأمل والتفكير في النظرية المبحوثة ، توسيع أفق ال )٧
 .بطرق مختلفة في كل مرة زوايا مختلفة ، و ينظر لها منو

بدال من أن يتتبع المدخالت ثم العمليات ثم المخرجات ؛ يمكن أن : على سبيل المثال و   
ينظر لها بطريقة األسباب المنعكسة ، فيبدأ من المخرجات ، مرورا بالعمليات ، ثم 

  ) . المدخالت 
الخطوات ، إلصالح الخلل مراحل وتوجيه نظر الباحث المؤصل إلى التفكير في ال )٨

المراحل ، أو حذف بعضها ، أو خالل إعادة ترتيب هذه الخطوات و من الحاصل فيها ،
تعديلها ، أو إضافة خطوات إضافية إليها ، بما يسهم في تحقيق األهداف اإلسالمية 

  . األصيلة 
    

 
  : من مهارات التفكير التي يمكن استخدامها في عملية التأصيل و   
  

 : Plus , Minus , Interesting ( PMI )  املثري السلبي و اإلجيابي و  :مهارة معاجلة األفكار 

عن النقاط الجيدة ، البحث المتروي في فكرة ما : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   
يتضمن ذلك للفكرة ، و بدال من القبول أو الرفض الفوري، المثيرة النقاط و، السيئة النقاط و

أو النظرية المراد  ةفي الموقف أو الفكر ، اإليجابية والسلبية والمثيرةفحص جميع الجوانب 
  :دراستها 
ü   ؟ لماذا تحبها –ما هي النقاط الجيدة لفكرة ما  
ü   ؟ لماذا ال تحبها –ما هي النقاط السيئة لفكرة ما  
ü  ؟ ما الذي تشعر بأنه مثير أو مشوق فيها  

  : معالجة األفكار أهداف مهارة
  . بشكل دقيقفهم الفكرة  )١
  . الوصول إلى تحليل أعمق للفكرة )٢
  . حتى يتم اكتشاف كل أبعاد الموقف، تأجيل إصدار األحكام  )٣
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  . جديدة الوصول إلى أفكار )٤
  . ٤٠ – ٣١،  ٢٠ص  . االبتعاد عن التحيز )٥

التعرف على ثها ، وهذه المهارة تساعد باحث التأصيل على تحليل الموضوعات المراد بحو   
  .المختلفة فيها ، من خالل طرح هذه التساؤالت الجوهرية األساسية المتعلقة بها الجوانب 

  
  : ) Consider All Factors ) CAF  يع العوامل مجاعتبار مهارة 

إيجاد أكبر عدد ممكن من العوامل المتعلقة : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   
وأخذها ، المرتبطة بالموقف أو الفكرة ، فحص جميع العوامل الممكنة ، و موقف أو فكرة ماب
  : االعتبارعين ب
  ؟ عليكما هي العوامل الممكنة التي قد تؤثر   -
  ؟ اآلخرينما هي العوامل الممكنة التي قد تؤثر على   -
   ؟ عموماً المجتمعما هي العوامل الممكنة التي قد تؤثر على المؤسسة أو   -
بحث بمحددات ال) أو المؤسسة  المجتمع – اآلخرين – عليك: ( يمكن استبدال العناصر و    

من هذه " مجاالت التأصيل اتجاهات و" مبحث في  الخاصة باتجاهات التأصيل ، المذكورة
  .الدراسة ، بحيث تتم دراسة جميع العوامل المؤثرة ، على كافة المحددات 

 : اعتبار جميع العوامل أهداف مهارة

   . قيمتها كانت امهم،  إهمال أية عواملعلى عدم  باحثتدريب ال §

للوصول ، ، وأخذ كافة العوامل بعين االعتبار  معرفة ودراسة الموقف من مختلف نواحيه §
  . ٤٧ – ٤١،  ٢١ص  . إلى قرار سليم

  
  ) :  Rules( القواننيمهارة 

كضوابط  ، القوانين واألنظمةوضع مجموعة من : عبارة عن أنها ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   
توجيه االنتباه ألهمية وجود ، و وتحسين عالقاتهم مع بعضهم، وتسهيلها ، لتنظيم حياة الناس 

 اعتبار جميع العواملو معالجة األفكارمهارتي استخدام و، قوانين وقواعد لتنظيم العمل 
 . د إصدار قوانين جديدةوأخذهما بعين االعتبار عن،  ذات العالقة لدراسة القواعد والعوامل

  :القوانين  أهداف مهارة
  . اكتساب مهارة وضع القوانين - ١
  . اكتساب مهارة تقييم القوانين - ٢
  .اعتبار جميع العوامل معالجة األفكار ومهارتي تطبيق  - ٣
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  . ٥٤ – ٤٨،  ٢٢ص  . تطويرها العمل على و، مساوئ القوانين معرفة محاسن و - ٤
  :في التأصيل  " القوانين" استخدام مهارة 

اتجاهات " مبحث انظر ( هذه المهارة تحظى بأهمية كبرى في االتجاه البنائي للتأصيل    
سالمي جديد لإلدارة التربوية ، والبد من ، ألنه يتعلق بإنشاء هيكل إ" ) مجاالت التأصيل و

القوانين بد من التعرف على هذه قواعد لتنظيم هذا التصور الجديد ، فالوجود قوانين و
  .البد من جودتها والقواعد ، و

تشريع القوانين وصياغة األنظمة واللوائح : مدير التربوي كذلك فإن من صميم أعمال الو   
استقرار هذه والقرارات والتعاميم ، وعلى مستويات مختلفة ، ولضمان صحة وقوة و

ق مع األصول الشرعية ، بالتواف خاصة فيما يتعلقتوفر هذه المهارة ، و التشريعات فالبد من
  .عدم مصادمتها بحال من األحوال و
  

   : ) Consequence & Sequel ) C & S   ما يتبعها املنطقية والنتائج مهارة 
، لرؤية النتائج الفورية ، النظر إلى المستقبل : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   

 ، أو لألعمال والقرارات والقوانين واالختراعات؛ والبعيدة المدى ،  ةوالمتوسط، والقصيرة 
  . المترتبات المحتملة مستقبالً عند اتخاذ قرار أو اختيار البحث عن جميع النتائج و

  ما هي النتائج المحتملة مباشرة ؟   •
  ؟ )  سنوات ٥ - ١ (ما هي النتائج المحتملة على المدى القصير   •
  ؟ )  سنة ٢٥ - ٥ (وسط ما هي النتائج المحتملة على المدى المت  •
  ؟ )  سنة ٢٥أكثر من  (ما هي النتائج المحتملة على المدى البعيد   •
  : ما يتبعهاالنتائج المنطقية و هداف مهارةأ

  . القدرة على النظر للمستقبل القريب والبعيد .١
  . القدرة على التخطيط السليم .٢
 .في اتخاذ القرار في التفكير ، واالبتعاد عن التسرع  .٣

  . ٦٠ – ٥٥،  ٢٣ص  . الندم في المستقبلتجنب  .٤
  :في التأصيل  "ما يتبعها النتائج المنطقية و" استخدام مهارة 

في النتائج ) بعيد المدى ( هذه المهارة تساعد باحث التأصيل على التفكير االستراتيجي    
على المدى القريب أو إلغائها ، المحتملة لتطبيق فكرة ما ، أو النتائج المحتملة لتعديل فكرة ما 

عمل رة تحقق االستراتيجية في تفكير وهذه المهايث ال يكون التفكير آنيا فقط ، والبعيد ، بحو
  .المدير التربوي 
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   ) :  Aims , Goals , Objectives  )AGO   األهدافمهارة 
والخطوات التي ، القدرة على وضع األهداف : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   

أو ، األهداف األدائية و، القريبة المدى البعيدة و ، األهدافتحديد الغايات و: ، أو  تحققها
  . أو اآلخرون ، النتائج المالحظة لعمل أو قرار يتخذه الفرد نفسه 

o   ما هي الغايات التي تسعى لتحقيقها من وراء عمل ما ؟  
o   التي تؤدي لتحقيق الغايات ؟ ، ما هي األهداف الفرعية أو الجزئية  
o   التي تحقق األهداف الفرعية ؟ ، ما هي النتاجات األدائية  
o  أهداف اآلخرين ؟ما هي العالقة بين أهدافك و   

  : األهداف أهداف مهارة
  . القدرة على تحديد األهداف )١
  . اإلنجازاتالقدرة على تحقيق  )٢
  . ٦٧ – ٦١،  ٢٤ص  . القدرة على رؤية الهدف بشكل واضح )٣

  :في التأصيل "  األهداف "استخدام مهارة 
مراعاة : من حيث  هذه المهارة تساعد باحث التأصيل على التحليل العميق لألهداف ،   

ة التفكير في النتاجات األدائي، واألهداف الكلية والفرعية والجزئية ، و البعيدالمدى القريب و
الخاص إلى النطاق الجماعي العام ، مما نقل األهداف من النطاق الفردي المحققة لألهداف ، و

  .بالتالي نجاح عملية التأصيل رة إلى الوضوح التام لألهداف ، ويؤدي بالضرو
  

  :Planning   التخطيطمهارة 
 . ) يؤمنك الندم ؛ التدبير قبل العمل: (  t بن أبي طالب علي اإلماميقول    

أو برنامج عملي ، إعداد خطة : أن مهارة التخطيط عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكرو   
ميم خطة عمل تستجيب للتغيرات ، تص :، أو  للوصول إلى الهدف الذي نريد تحقيقه، منظم 

هي ، و جميع العوامل التي تدخل في عملية التخطيط، و والنتائجتأخذ باالعتبار األهداف و
  :  كالتالي
  . بمعنى قابلية االستمرار مع تغير الظروف  ، المرونة  !
  . قد يترتب عليها تعديل األهداف أو المسار ، محطات تقييم   !
خطوط حمراء تستدعي التخلي عن الخطة كلياً لفشلها ، أو لتغير جذري في الظروف   !

   .المحيطة 
  : التخطيط أهداف مهارة



 التأصيلآليات  ٥الفصل                                             منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية         
١٨٠ 

  . تفكيرية متعددة لى الجمع بين مهاراتالتدريب ع )١
  . ف على أهمية التخطيط في حياتناالتعر )٢
  . تحقيق الهدف، من أجل ضل الخطط الممكنة القدرة على الوصول إلى أف )٣
 . ٧٤ – ٦٨،  ٢٥ص  . ى تنظيم األفكارلالقدرة ع )٤

  :في التأصيل  " التخطيط" استخدام مهارة 
التأصيل ، تأخذ هذه المهارة تساعد باحث التأصيل على وضع خطة عمل متكاملة لعملية و   

  .باالعتبار كافة العوامل المؤثرة في التخطيط 
  

  ) :First Important Priorities )  FIP   األولويات املهمة األوىلمهارة 
االجتماعية عامل مهم في تحديد القيم الشخصية والمؤسسية وأن ) هـ ١٤٢٨ (حسين  ذكر   

 مصالحهمبسبب معتقداتهم و، يختلف الناس في ترتيب األولويات تجاه أي موقف ، واألولويات 
اختيار  :، أو  ترتيب وتنظيم األفكار حسب األهمية: هذه المهارة هي عبارة عن المتباينة ، و

  . حسب األهمية ، ترتيبها ضمن قائمة أولويات و، البدائل أو االحتماالت الممكنة 
  : مهمة األولىاألولويات ال أهداف مهارة

  . األفكار حسب األهميةالقدرة على ترتيب وتنظيم  .١
  . ٨١ – ٧٥،  ٢٦ص  . التركيز على تقدير أهمية الفكرة .٢

  :في التأصيل " األولويات المهمة األولى " استخدام مهارة 
هذه المهارة تذكر باحث التأصيل باختيار البدائل أو االحتماالت الممكنة من بين قائمة    

البدائل أو االحتماالت المتاحة ، ثم ترتيبها بحسب األهمية على شكل قائمة أولويات ، مما 
جل بتحقيق النتائج اإليجابية ، ويوفر األقل أهمية ، مما يعساعد في تقديم األهم على المهم وي

ى تسريع خطواتها ، بالتركيز علالوقت والجهد والمال ، ويسهم في عملية تنظيم التأصيل ، و
  .صرفها فيما هو أقل أهمية القضايا األهم ، وعدم بعثرة الجهود و

  
  ) :Choices،  Possibilities ،Alternatives  )  APC  اخلياراتو االحتماالتالبدائل ومهارة 

اكتشاف جميع البدائل أو الخيارات أو : أن هذه المهارة عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   
  :ذلك من خالل ، و االحتماالت عن قصد

  . أخذها باالعتبار في اتخاذ القرار و، الخيارات الممكنة إيجاد جميع البدائل واالحتماالت و §
  . والجمود العقلي  التقليدية تجاوز األنماط §
  . مصيدة الماضي  بتجنو، التحرر من ممارسات العادة  §
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   .دائم عن األفضل البحث ال §
  : الخياراتواالحتماالت البدائل و هداف مهارةأ

  . تحكم بردود األفعال االنفعاليةالقدرة على ال ١
  . لمساعدة على التواصل بين الناسا ٢
  . ٨٨ – ٨٢،  ٢٧ص  .البدائل و عدم التسرع في الحكم على الحلول ٣

  :في التأصيل " الخيارات واالحتماالت والبدائل " استخدام مهارة 
ت قبل االحتمااللتفكير العميق في جميع البدائل وهذه المهارة تساعد باحث التأصيل على او   

من التفكير التقليدي  التحرراتخاذ قرارات التأصيل ، وبالتالي تساعده على التأني والتريث ، و
  .تدفعه إلى الطموح الدائم نحو األفضل النمطي ، و

في االتجاه  تكتسب هذه المهارة أهمية خاصة عند التفكير في تعديل جزئية أو إلغائهاو   
مجاالت اتجاهات و" مبحث  ينظر( االتجاه البنائي للتأصيل كذلك في العالجي للتأصيل ، و

مسألة ما ؛ البد من دراستها ، ودراسة بدائلها ،  ، فقبل أن تقرر فكرة أو" ) التأصيل 
  . ت المترتبة عليها ، قبل أن تخرجها للوجود االحتماالو
  

  ) :Other People Views )  OPV   وجهات نظر اآلخرينمهارة 
رائهم آالتعرف على أفكار اآلخرين و: أن هذه المهارة عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   
  . وذلك من أجل اتخاذ القرارات السليمة، والطريقة التي يفكرون بها ، 

 :تتضمن  المهارةهذه و   

 . الجهات المعنية بالموقف و ، تحديد األشخاص §

تجاوز النظرة األحادية و، توجيه االنتباه إلى وجهات نظر اآلخرين ذوي العالقة بالموقف  §
  . لألمور أو للعالم 

  . الجهات المعنية بالموقف التعرف على وجهات نظر األشخاص و §
   .استخالص العبر و، وجهة النظر الشخصية المزج بين وجهات النظر هذه و §

  : وجهات نظر اآلخرين أهداف مهارة
  . سرع في الحكم على آراء اآلخرينواالبتعاد عن الت، احترام الرأي اآلخر  )١
  . والنظر إلى الموقف بشكل أعمق، ك االستفادة من آراء اآلخرين وأفكارهم لتوسيع اإلدرا )٢
  . ١٠٢ – ٩٦،  ٢٩ص  . االبتعاد عن التعصب للرأي الشخصي )٣
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  : في التأصيل " وجهات نظر اآلخرين " استخدام مهارة 
النظريات قبل التعرف يل ، ألنه ال يمكن نقد األفكار وإن هذه المهارة مهمة جدا لعملية التأص  

ما هي وجهات نظرهم حول الموضوع ، أدت بقائليها إلى القول بها ، و على األسباب التي
  .النظريات التحليل السليم لألفكار ون تمام فهذا م

بسبب عوامل مختلفة ، فيتصورها  كما أنه أحيانا قد تنطبع في ذهن اإلنسان فكرة معينة   
ال يمكن أن يصحح هذه الفكرة الخاطئة إال من خالل ويعتقدها ، لكنها غير صحيحة ، و

الحاكم في (  } ضاللة أبدا ال جيمع ا أميت على {، و على وجهات نظر اآلخرين حولها التعرف 
  . )ب حرف األلف  ٢وحسنه ج  في الجامع الصغيرالسيوطي والطبراني وأحمد ، والمستدرك 

يحتاج إلى نظرة كلية وعمل جماعي ،  أهدافه العميقةا أن التأصيل بمفهومه الواسع ، وكم   
قيق عمل التأصيل في النظرة األحادية ، مما يوجب األخذ بهذه المهارة لتحيبتعد عن الفردية و

  .  فريق 
  

  :مهارة التحليل 
، تقسيم المواقف واألشياء إلى أجزاء  :أن هذه المهارة عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   

  . وذلك حتى يسهل التعامل معها
  : السؤال التالي يتم ذلك بطرحو   

  ؟ هذا الشيء ئكيف يمكن أن أجز
  : هناك طريقتان لتحليل الشيءو   
  . األجزاء الحقيقيةإلى  .١
  . ١١٥ – ١١٠ص  . إلى األجزاء المدركة .٢

  :في التأصيل " التحليل " استخدام مهارة 
ة محل البحث إلى أجزاء تساعد هذه المهارة باحث التأصيل على تجزيء الفكرة أو النظري   

ي األجزاء ، مما يعط الدراسة المستفيضة لكل جزء ، ثم التعرف على العالقة بينصغيرة ، و
  .أدق عن الفكرة المبحوثةفكرة أعمق و

  
  :مهارة إجياد طرق أخرى 

إليجاد السبل البديلة للنظر  المتأني الجهد المتروي: أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   
  . في األشياء
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النظر إليه (  ؟ هل هناك طرق أخرى للنظر لهذا الشيء: يتم ذلك بطرح السؤال التالي و   
  . ١٣٣ – ١٢٨ص  ) .من زاوية مختلفة غير معتادة 

  :في التأصيل " إيجاد طرق أخرى " استخدام مهارة 
ر على ظاهرها ، وكما يريد تساعد هذه المهارة باحث التأصيل على عدم تمرير األفكا   

النظر  إنما تقليب وجهات النظر في الحكم على الفكرة من خاللأصحابها أو يتصورون ، و
  .إليها من أكثر من زاوية 

  
  :مهارة الرتكيز 

والتأكد من ، النظر للجوانب المختلفة للموقف : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ (حسين  ذكر   
  . الجانب الذي هو موضوع التفكير اآلني

  : السؤال التالييتم ذلك بطرح و   
  الموضوع ؟جوهر وما هو صلب الموقف و ؟ ما الذي أنظر إليه اآلن   
لمعرفة ما الذي تركز عليه في تلك  ؛ خالل التفكير في موقف معين يجب عليك التوقفف   

  . ١٥١ – ١٤٦ص  . اللحظة
  :في التأصيل " التركيز " استخدام مهارة 

تساعد هذه المهارة ثيرا ما ينشغل الناس بالجزئيات والتفصيالت عن صلب الموضوع ، وك   
وهرية المهمة القضايا الجتفكيره على الحقائق الرئيسية ، وباحث التأصيل على تركيز 

تتأكد أهمية هذه المهارة في الوقت الحالي ، ألن جهود التأصيل ال زالت لموضوع التأصيل ، و
ى القضايا األساسية الجوهرية ، وعدم االنشغال بالجزئيات لذا ينبغي التركيز عليتها ، وفي بدا

  .ا الكبرى التفصيالت ، على حساب القضايو
  

  :مهارة الدمج و التلخيص 
 القدرة على معرفة ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة: أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨ ( حسين ذكر   

  . ، والتأكد مما تم فعله وما تم تركه خالل عملية التفكير
  : السؤال التاليذلك من خالل طرح و   
  ؟ إلى أين وصلت   
، حيث أن األفكار المختلفة يمكن أن تجمع معا   أكثر من مجرد عملية تلخيص والدمج هف   

  . للخروج بفكرة واحدة
  :التلخيص هدف مهارة الدمج و
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  : الهدف الرئيسي من عملية الدمج هو   
  . ١٥٧ – ١٥٢ص  . تحديد الفجوات في التفكير وإيجاد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التفكير

  :في التأصيل "  التلخيصدمج وال "استخدام مهارة 
تأصيل ، فيتم التعرف على الخلل هذه المهارة تعد محطة تقويم لتفكير الباحث في ال   
تدمج أفكار متعددة في ، و البحثو إيجاد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التفكيرو الفجوات ،و

يحصل بالباحث التفكير ، و، وال يتشتت يمكن بالتالي تعديل مسار التفكير وفكرة واحدة ، 
  . يتحقق اختصار الكثير من الجهود النوع ، ال التركيز على الكم ، واالهتمام ب

  
  ) :أو املفهوم ( مهارة معارضة الفكرة 

والمأخوذة بثقة ، النظر لألفكار واألشياء المقبولة : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨(  حسينذكر    
  . ثم معارضتها، 

  : للمعارضة م العملية المزدوجةااستخديتم ذلك من خالل و   
  ؟ هل هذه الطريقة هي الوحيدة )١
  . ١٨٩ – ١٨٤ص  ؟ بهذا الشكل أو تكون لماذا يجب أن تنجز )٢

  :في التأصيل "  معارضة الفكرة" استخدام مهارة 
لم يفكروا يها ، أو ألنهم كثيرا ما يتعارف الناس على أشياء خاطئة ، ألنهم قلدوا غيرهم ف   

مرر الفكرة لعقولهم الواعية ، أو سربها ، أو ألن أحدا خدعهم و ةأخذوها كمسلمات بديهيفيها و
في ظل ظروف معينة ، تناسب بيئة لعقولهم الالواعية ، أو ألن أحدهم طبق الفكرة بنجاح 

أن الجمهرة المجتمعة على معنى ما ؛ في حين ومجتمعا معينا ، وقد ينخدع الناس بالكثرة و
  .بدء أحدهم بفكرة خاطئة ، ثم يتناقلها الناس عنه تقليدا : أساس هذه الكثرة هو 

في إطارها وحدودها قد يمنع  البقاءوقد ال تكون الفكرة خاطئة ؛ ولكنها نمطية تقليدية ، و   
الجرأة على نقد : أصيل لذا فإن هذه المهارة تمنح باحث التالتطور والنمو والبناء الجديد ، و

المبادئ ، من خالل المناقشة الموضوعية المنطقية الهادئة على بساط فكار والنظريات واأل
  .البحث 

   
  ) :الرئيسية ( مهارة الفكرة السائدة 

، القدرة على تحديد الفكرة التي تسود الموقف : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨(  حسينذكر    
   . ومن ثم الهروب منها للخروج بفكرة جديدة

  : م العملية المزدوجة التاليةااستخدذلك من خالل و   
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  ؟ ما هي الفكرة السائدة هنا .١
  ؟ هل يمكن أن أهرب منها .٢

  : مثال
فإنه يمكن توجيه  ؛ إذا هربنا من الفكرة السائدة بأن فريق كرة القدم يجب أن يفوز بالمباراة   

، وكذلك إلى أهمية أخالقيات وقيم الالعبين  ) ، التدريب الجيد تشجيعهم (االهتمام نحو الهواة 
  . ١٩٥ – ١٩٠ص  .ممارستها عمليا ، و

  :في التأصيل "  فكرة السائدةال" استخدام مهارة 
لتفكير بشكل تساعد هذه المهارة باحث التأصيل على التحرر من الفكرة التي تسيطر على ا   

جديدا للفكرة ، أو يعمق معانيها الخروج عنها ، بما يضيف بعدا نمطي آلي تقليدي ، و
هو ما نسعى إليه في التأصيل ، فليس المقصود و يصحح النظرة السائدة حولها ، والمطلوبة ، أ

ما الممارسة التطبيقية الواعية ، المبنية إننا فيما ذهبوا إليه ، وهو مجرد التقليد الحرفي لغير
  .قواعد ثابتة على أصول و

  
  : مهارة الربط 

مع ، وضع األشياء الموجودة بشكل منفصل : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨(  ينحسذكر    
  .المنفصلة  إلنتاج شيء له قيمة أكبر من مجموع قيمة أجزائه؛ بعضها البعض 

  .تركيب شيء جديد من شيئين منفصلين ، بحيث تكون قيمته أكبر من قيمتيهما : أو    
  : المزدوجة التاليةم العملية ااستخديتم ذلك من خالل و   
  ؟ الشيئان اللذان يمكن وضعهما مع بعضهما ما - ١
  . ٢١٣ – ٢٠٨ص  هل الجديد له قيمة مضافة ؟و ؟ من ذلك ما هي النتيجة - ٢

  : مثال
  . البيت المتحرك : السيارة مع بعضهما ، فنتج لدينا ت فكرتا البيت ودمج   

  :في التأصيل "  ربطال" استخدام مهارة 
لة متكاملة لإلدارة التربوية ، الخروج بنظرية إسالمية شام: إن الهدف النهائي للتأصيل هو    
والنظريات الحديثة مع  لتحقيق هذا الهدف الكبير العظيم ؛ البد من جمع األشتات من األفكارو

خرى مع النتائج التي يخرج بها باحثو التأصيل في المجاالت المختلفة ، أو بعبارة أبعضها ، و
ت مجاالاتجاهات و"مبحث انظر ( جمع االتجاه البنائي للتأصيل مع االتجاه العالجي للتأصيل : 

لتربوية مع كذلك جمع الممارسة العملية التطبيقية لإلدارة ا، و) من هذه الدراسة  "التأصيل
، ة مع أصول الشريعة اإلسالمية كذا جمع علم اإلدارة مع علم التربياألصول اإلسالمية ، و
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لمصدر التشريعي وجزئيات اإلدارة أثناء البحث في مجاالت التأصيل يتم الربط بين ا: أخيرا و
  .  كل هذا ال يمكن أن يتم دون توفر مهارة الربط لدى باحث التأصيل التربوية ، و

  
  ) :الشروط ( مهارة املتطلبات 

 أو المتطلبة المطلوبةالبحث عن جميع األشياء : أنها عبارة عن ) هـ ١٤٢٨(  حسينذكر    
  . في موقف ما

  .تحديد الشروط الالزمة ، ثم ترتيبها حسب أهميتها : أو    
  : م العملية المزدوجة التاليةااستخديتم ذلك من خالل و   
  ؟ ما هي المتطلبات هنا )١
  ؟ حسب األهمية هاترتيبما هو  )٢

  : مثال
، ثم  المتطلبات التالية في ذهنهوقد وضع ، مصمم ألعاب ينوي تصميم لعبة أطفال جديدة 

  : رتبها
  . المتانة 
  . الجاذبية 
  . البساطة 
  . ٢١٧ – ٢١٤ص  . السعر القليل 

  
  :في التأصيل "  متطلباتال" استخدام مهارة 

في ومن األشياء المطلوب توافرها في النظريات التي تصلح للتطبيق في العالم عموما ،    
البد ، و شروطا معينة ، محددة مسبقاتحقق متطلبات والمية خصوصا ؛ أن المجتمعات اإلس

محددات البحث لتأصيل أن يتأكد من توافرها ، وهذه المهارة تذكر بهذا البعد ، ولباحث ا
من هذه الدراسة تعتبر من المتطلبات الالزمة " مجاالت التأصيل اتجاهات و" المذكورة في 

  .التي يجب التفكير فيها 
   

  وابط التأصيلخطوات وض:  ٢املبحث 
  :اخلطوات العامة للتأصيل 

  :أهم الخطوات اإلجرائية لمنهج التأصيل " ) أ " هـ ١٤١٦ ( يالجن ذكر   
  . التخصص في المجال المراد تأصيلهضرورة  ١
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 .الكريم  نآالبدء باالستدالل بالقر ٢

 .الشريف  االستدالل بالحديث ٣

 . أمكن كلمان والسنة في االستدالل آالجمع بين القر ٤

والقياس واالستحسان والعـرف   ، كاإلجماع الرجوع إلى مصادر المعرفة التشريعية األخرى ٥
 .معرفة قواعد استخدامها وسد الذرائع وشرع من قبلنا واالستصحاب والمصالح المرسلة ، و

 . الرجوع إلى قواعد أصول الفقه ٦

 . االعتماد على مبادئ العلم أو قواعده ٧

 : وأهم تلك األصول، سالمية اإل األسسو االعتماد على األصول ٨

  .األصول االعتقادية   - أ
  .األصول التشريعية   -  ب
  .االجتماعية األصول األخالقية و  -  ت
  .اإلنسانية األصول النفسية والروحية و  -  ث
  .األصول االقتصادية   - ج
  .األصول الثقافية   - ح
  .المعرفية األصول العلمية و  - خ
  .المنهجية األصول الفكرية والمنطقية و  -  د
  .التاريخية األصول التراثية و  -  ذ
  .اإلدارية األصول السياسة و  -  ر

 . وإسهاماتهم، علماء المسلمين آراء و، الرجوع إلى التراث اإلسالمي  ٩

إلـى طـرق دراسـة الحقـائق والعلـوم       المرشـدة  االستفادة من توجيهات اإلسالم العامة ١٠
  . ٧٦ – ٧٠ص  .االحتياجات و

توجد مع إنما مقداد يالجن هو خطوات ، ولدكتور من الواضح أنه ليس كل ما ذكره او   
  .مجاالت شروط و: الخطوات 

ل األسس التي ذكرها ، أو كأن يعود الباحث إلى كل األصول و ليس من شرط التأصيلو   
يحتاج مصادر التشريع التي أوردها ، وإال أصبحت عملية التأصيل شاقة وصعبة جدا ، و

كثير  -قة الموسوعية بهذه الطري - عن التأصيل قد يعجز البحث فيها إلى وقت طويل جدا ، و
؛ يسهم كل  الباحثين ، فعملية التأصيل يجب أن تكون تراكمية تعاونية متدرجةمن الطالب و

يبنون عليه ، إال لمن كان مثل ستفيد اآلخرون من جهد من سبقهم ويباحث فيها بجزئية ، و
  .ظروفه ه وقته وباحثا عالما موسوعيا ، وسمح ل: يالجن الدكتور مقداد 
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  : تتضمن خطة عملية ألسلمة المعرفةإلى ) هـ ١٤٢٠ ( العمرو أشارو   
  . المسح الشامل لكل علم .١
 . التمكن من التراث اإلسالمي .٢

  . إقامة العالقة بين اإلسالم والعلوم الحديثة .٣
 . التقويم النقدي للعلم الحديث  .٤

 . التقويم النقدي للتراث اإلسالمي .٥

 . العلمي لحل المشكالت الحالية للمجتمعات اإلسالميةتوجيه البحث  .٦

 . ٣١ – ٣٠ص  .إعادة صياغة العلوم في إطار اإلسالم  .٧

شروط للتأصيل ، دون ذكر لخطـوات عمليـة   ظ أن ما تتضمنه الخطة هو أهداف ويالحو   
  . حقيقية للتأصيل 

التأصـيل اإلسـالمي   تباعها في ا الواجبالخطوات الضرورية  )هـ ١٤٢٠ ( العمرو أوردو   
  : للعلوم االجتماعية

السـتخالص المعـايير الربانيـة والسـنن     ، ن والسنة النبوية المطهـرة  آالبحث في القر ١
باعتبارهـا معـايير   ، االجتماعية التي تحكم حركة البشر أفرادا وجماعات في هذه الحياة 

  .أساسيا لدراسة العلوم االجتماعية ومنطلقا ، تفسر سلوك البشر 
ويتم االنطالق منه ، صياغة منظور إسالمي شامل متكامل عن اإلنسان والمجتمع والثقافة  ٢

 في دراسة القضايا والموضوعات والمفاهيم التي يـتم تناولهـا فـي العلـوم االجتماعيـة     
 .واإلنسانية 

وتفسيره فـي  ، االهتمام بدراسة واقع المجتمعات المسلمة المعاصرة وقضاياها ومشكالتها  ٣
 . والثقافة والمجتمع نعطيات اإلسالمية المتعلقة باإلنساضوء الم

مـع  ، االهتمام بعقد المقارنات بين واقع المجتمعات المسلمة المعاصرة وماضيها الزاهـر   ٤
، توضيح الدور المتميز الذي شارك من خالله العلماء المسلمون في كافة ميادين المعرفـة  

 . وخاصة في مجال الدراسات االجتماعية

، قع اال تكتفي بوصف الو، النظر إلى العلوم االجتماعية باعتبارها علوما وصفية معيارية  ٥
المنبثقة من الشريعة اإلسـالمية  ، وتنقده في ضوء المعايير اإلسالمية األصيلة ، بل تفسره 

 . ٢٣ص  . الغراء

وتوصـية   ة عن المجاالت التي يمكن بحثها واالهتمـام بهـا  ما ذكره الباحث هنا هو عبارو   
  .ليس فيها خطوات للتأصيل ه إلى االهتمام ببعض الجوانب ، وتوجيو
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  خطوات التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية

  :يقسم الباحث خطوات التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية إلى ثالث مراحل    
  :مرحلة ما قبل التأصيل )  ١
إزالة حظوظ الناس وشهواتها من و، استحضار النية الخالصة هللا من وراء هذا العمل  ١

  .لتحل البركة في العمل التأصيلي ؛ النفس 
وتوطين النفس على ، التيقن من وجود الرغبة األكيدة في االنطالق في مجال التأصيل  ٢

  . العقبات التي قد تعترض مسيرة الباحث في التأصيل تحمل الصعاب و
  .تحديد الموضوع أو المجال الذي يرغب في تأصيله  ٣
أو  أصيل في الموضوعالمخططين لموضوع التو، المهتمين و، ستشارة أهل الخبرة ا ٤

  .المجال المختار 
  .تحديد األهداف التي يرجى التوصل إليها من خالل تأصيل الموضوع أو المجال المحدد  ٥
استكمال النقص لدى الباحث ، و مراجعة المفاهيم الشرعية الالزمة لعملية التأصيل ٦

  .الحاصل فيها 
  
  ) :أثناء عملية التأصيل ( مرحلة التأصيل الفعلي )  ٢
  .اعتمادها ومراجعتها وإعداد خطة البحث  - ١
تسجيل الملحوظات المبدئية ، وقراءة المراجع ذات الصلة القوية بموضوع التأصيل  - ٢

  .حولها
الروابط فيما ، والتعرف على العالقات وتحليل الموضوع المبحوث إلى جزئياته المختلفة  - ٣

 .األجزاء بين 

استخدام مهارات التفكير المختلفة لزيادة حصيلة األفكار المستنتجة وتنويع زوايا النظر  - ٤
 .للموضوع والتفكير بطريقة تشعبية 

 ) .حسب اتجاه التأصيل ( مراجعة محددات البحث الخاصة باتجاهات التأصيل  - ٥

للخروج بنتائج محاولة ربط الجزئيات المستنتجة وممارسة التفكير التجميعي والناقد  - ٦
  .أساسية 

  :هناك خطوات خاصة باالتجاه العالجي للتأصيل و   
  .طار الكلي العام للموضوع المبحوثأو في اإل، التعرف على مواطن الخلل في الجزئيات  .١
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؛ للتأكد من االستيفاء ) محددات التأصيل ( اإلجابة عن األسئلة المرفقة باتجاهات التأصيل  .٢
  ) .  مجاالت التأصيل اتجاهات و:  موجودة في (لفة للموضوع التفصيلي للجوانب المخت

  .محاولة إيجاد أكثر من حل مقترح و، اقتراح الحلول التي تعالج الخلل  .٣
  .اختيار الحل األمثل و، المفاضلة فيما بين الحلول  .٤
  .مستوفيا لشروط التطبيق و، مؤصال ؛ إعادة الصياغة للموضوع المبحوث  .٥
  
  :تأصيل مرحلة ما بعد ال)  ٣
وأخذ آرائهم ، أهل التخصصات الشرعية العلماء من عرض النتائج المبدئية على  - ١

  .ظاتهم وملحو
  .استيفاء الملحوظات الشرعية و، إعادة النظر في الموضوع  - ٢
أو المتخصصين في ، لموضوع المؤصل على المشرف العلمي للبحث ل النهائي عرضال - ٣

لتحيله إلى فريق التحكيم ؛ ) رابطة التأصيل مثال ( أو الجهة المتبنية للتأصيل ، التأصيل 
  .التأصيلي 

  .عالج الخلل إن وجد و، الستكمال الملحوظات ؛ إعادة النظر في الموضوع  - ٤
كيف "  : نشر الموضوع من خالل الوسائل المختلفة التي تمت اإلشارة إليها في مبحث - ٥

  .    "الواقع يمكن تطبيق التأصيل في عالم 
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  ٦الفصل 
  التأصيل معايري وضوابط

   اإلسالمي لإلدارة الرتبوية
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  معايري التأصيل

للتأصيل أن يصل الحدود والمستوى والنطاق والمقياس الذي ينبغي : المقصود بالمعايير    
  .إليه ، ويتحرك في نطاقه ، وال ينزل عنه 

  .وهذه المعايير تكون في عملية التأصيل نفسها ، وفي الباحث الممارس لعملية التأصيل    
  

 
 :من الصفات التي يرى الباحث ضرورة توفرها    

التجرد عند اهللا الغني الرزاق ، و احتساب األجرفي عملية التأصيل ، و إخالص الوجهة هللا )١
 .من الحظوظ الدنيوية 

  .أن يكون قدوة في التزامه بالشريعة اإلسالمية ، حتى ال يقول ما ال يفعل  )٢
وتحمل الضغوط ، ومواجهة العقبات  الصعوبات المتوقعةالصبر على المشاق والعقبات و )٣

،  غير تقليدي ه ، وهوما زال في بدايت حيث أن طريق التأصيل ،بأريحية ونفس مشرقة 
، وجزء  يحتاج إلى قدر من اإلبداع ألنهو، مخالف لما تعود عليه الناس ألزمان طويلة و

 .كبير من اإلبداع يحتاج إلى مثابرة 

المثابرة ، والهمة الوثابة ، والعزيمة الوقادة ، والطموح المستعر العالي الذي ال يحده إال  )٤
 .للتأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة التربوية تحقيق ما نصبو إليه من أهداف 

  . الجرأة والحماس اإلقدام و )٥
   . توفر صفة اإلبداع )٦
  . توفر مهارات التفكير الناقد )٧

 .توفر المهارات البحثية  )٨

 .توفر المهارات اإلدارية الالزمة لتسيير عملية التأصيل  )٩

 .التأني والتريث ، وعدم االستعجال  )١٠

  . ما يتوصل إليه من نتائج الميل للمشاورة والمناقشة ل )١١
أن يكون المؤصل ذا اطالع على علم اإلدارة ، ملما بتقسيماته وخفاياه ، ففاقد الشيء ال  )١٢

يعطيه ، وكل إناء بما فيه ينضح ، وأعط القوس باريها ، وهو مبدأ التخصص ، وأن ال 
 .يخوض اإلنسان في شيء ال يحسنه ، وإال أتى بالعجائب 

االطالع الواسع والثقافة الشرعية الكافية ، والقدرة : علوم الشرعية القدرة العلمية في ال )١٣
على فهم النصوص الشرعية ، واالستنباط منها ، ومعرفة األصول العامة للشريعة 

معرفة العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، وظني وقطعي : واألصل في المجتهد فيها 
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اعد االستدالل ، والجمع والترجيح بين الداللة ، وقطعي الثبوت ، وأسباب النزول ، وقو
 ) . شيء من أصول الفقه ومصطلح الحديث ( النصوص 

 :يشمل  ، وهذا توفر قدر معقول مناسب يؤهل الباحث للخوض في التأصيل: والمطلوب    

 . فهم اإلسالم بشكل عام ، ومعرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية   - أ

  .التمييز بين الحالل والحرام   -  ب

 . rور القرآن ، وأحاديث المصطفى حفظ بعض س  -  ت

المصادر ( الكتب : أن يكون على صلة وتواصل جيد مع مصادر الثقافة الشرعية   -  ث
 - اإلذاعات اإلسالمية  -القنوات الفضائية  -المجامع الفقهية  –الدوريات  –) والمراجع 

المجالت  -الدورات العلمية  -حلقات الدروس العلمية  -الديوانيات  -المجالس العلمية 
 .أهل العلم والوعي والبصيرة  - الجرائد والمالحق اإلسالمية  -اإلسالمية 

استنادا لخلفيته الشرعية ، وحسن ) غير السوي ( بحيث يعرف السلوك غير اإلسالمي    
تصوره لألحكام الشرعية ، وبالذات عند الحكم على الممارسات الحالية ، وعلى سبيل 

( ؛ يمكن أن يتقبل ) الغاية تبرر الوسيلة ( من لم يعرف حكم المبدأ الميكافيللي : المثال 
  .على عالتها ) البراغماتية النفعية 

 تقبلـه وفهمـه و األخذ عـنهم ،  وراجعة أهل العلم الشرعي ، القابلية لم: أو على األقل    
   . والعمل به

 . الفهم الصحيح لما يؤصل ، ولعملية التأصيل  )١٤

  .القدرة على التوضيح والبيان والشرح  )١٥
شمول التأصيل لكافة عناصر ومكونات ومجاالت وفروع اإلدارة : حيث أن المطلوب هو  )١٦

وصل إلى نظرية إسالمية شاملة لإلدارة التربوية ؛ فينبغي على الت: التربوية ، وكذلك 
باحث التأصيل بالذات أن يكون ملما بكافة فروع ومجاالت اإلدارة التربوية ؛ ليكون 

 .مؤهال لتحقيق أهداف التأصيل بعيدة المدى 

كل من أراد أن ينفرد بوضع نظرية إسالمية متكاملة لإلدارة التربوية ؛ فعليه أن يكتب في  )١٧
   . مجال من مجاالت التأصيل ، ولو بحثا واحدا على األقل 

  
 

  :وأما الصفات الواجب توافرها في عملية التأصيل فهي    
 .العناية بفهم مقاصد الشريعة اإلسالمية  .١

 .االهتمام بتفعيل األنظمة الجيدة الموجودة  .٢
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 .ضرورة منح الثقة لعملية التأصيل ولإلدارة  .٣

  .تنظيم عملية التأصيل  .٤
  .مصادر التأصيل ات ؛ لتوجيه البحث في مجاالت ، وجزئيات ، ووضع سلم أولوي .٥
  . تكوين فرق العمل ، وممارسة العمل الجماعي  .٦
  .الرؤية وضوح المسار و .٧
  .االهتمام بتحفيز عملية التأصيل  .٨
لتسهيل ول ، تجاوز الخلل الحادث في عملية التأصيووضع برنامج زمني لحفز اإلنجاز ،  .٩

  . المتابعة 
  . التدرج في عملية التأصيل  .١٠
  . شمول كل مجاالت التأصيل  .١١
  .التوازن في السير في كافة مجاالت التأصيل  .١٢
تحقيق التكامل بين كافة مجاالت التأصيل ، بحيث يستفاد في مجال ما من النتائج التي تم  .١٣

  . التوصل إليها في المجاالت األخرى 
  .احثين في التأصيل المتابعة الدقيقة للب .١٤
لى باطل هو باطل ، االعتماد على الصحيح أثناء البحث في مصادر التأصيل ، فما بني ع .١٥

  . حتى ال تضيع الجهود في غير مكانها و
 .العناية بالجانب اإلعالمي لعملية التأصيل  .١٦

  .طرح نتائج التأصيل على بساط المناقشة والبحث والتطبيق دون تخوف  .١٧
   

  ضوابط التأصيل

القواعد التي ينبغي العمل بها وعدم تجاوزها أثناء ممارسة عملية : المقصود بالضوابط    
  .التأصيل 

  
  ضوابط االجتهاد الشرعي

  :التأصيل عبارة عن عملية اجتهادية من عدة نواحي    
  .األصول الشرعية واقع المعاصر لإلدارة التربوية ومن ناحية محاولة الربط بين ال  - ١
  .محاولة بناء نظرية إدارية تربوية إسالمية من ناحية و  - ٢
  .من ناحية الحكم على الممارسات اإلدارية في الواقع بناء على األصول الشرعية و  - ٣
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تعد  -وظائف وبما فيها من عمليات و - كما أن الممارسة اإلدارية التربوية في حد ذاتها   - ٤
  .اجتهادا 

  . شرعي ولذا فالبد من اإلشارة إلى ضوابط االجتهاد ال   
، شكلها النهائي  أخذتو قد اكتملت وتمتالشريعة اإلسالمية أن )  هـ١٤٠٨ ( حماد ذكر   
االجتهاد مطلوب لمعرفة الحكم ، ف ، وبدون حدودالحوادث تتجدد بتجدد العصور  بينما

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  : قال تعالىلذا أمر اهللا به ، حيث  و، الشرعي فيما يستجد من الحوادث 

ه على أقر أصحاب rكما أن الرسول ، )  ٨٣: النساء (  چ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳ   ڱ
  .أو السنة  دوا حكمه في القرآنجي ماجتهادهم فيما ل

  . ٨٤ - ٨٣ص  .وعملوا به  ، هادتجالصحابة على مشروعية اال قد أجمعو   
يجـب أن   ، فالمصدرا ثانويا للتشريع اإلسالمي  االجتهاد يعدأن )  هـ١٤٠٥(  العلي ذكرو   
 . ٩١ص  .نشرع فيه  نما ال نجد في القرآن أو السنة ما نريد أ عند إال هلكنس

واالجتهاد من معالم قوة الشريعة اإلسالمية وقابليتها للتطبيق في كل األعصار واألمصار ،    
ع بقدر واسع من المرونة ، الستيعاب فالشريعة تتحلى بقدر مرتفع من الثبات ، لكنها كذلك تتمت

قضايا العصر وكل ما يستجد ، وهي بهذا تنسجم مع طبيعة الحياة ، التي البد فيها من قدر من 
  .الثبات والمرونة 

  
 

اتفاق مجتهدي األمة اإلسالمية في عصر : أن معنى االجتهاد هو . ) ت. د( عبد الهادي  بين   
  .  ١٣٠ص  .على حكم الشرع في واقعة ما  eالحق لوفاة الرسول 

،  تحصيل حكم شرعيل المجتهد وسعه وطاقته الكاملة ؛ بذل : أنه ) هـ ١٤٠٨ ( حماد وذكر   
  .  ٨٥ص  . رهاأو لغوي ، أو عقلي ، ويشمل بذل الجهد في تحصيل األحكام أو غي

  .إصدار حكم فيما ال نص فيه : ونخلص من ذلك إلى أن االجتهاد هو    
  

 
  : ة ال مجال لالجتهاد في المسائل اآلتيأنه  ) هـ ١٤٠٨ ( حمادذكر    
  .المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ، كوجوب الصالة والزكاة  .١
  .الكفارات كالحدود و المقدرات الشرعية ، .٢
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  چ : ما ورد فيه نص قطعي الثبوت ، قطعي الداللة ، كقوله تعـالى   .٣

  ) . ٤: النور (  چگ  ڳ   گ   گ   گ
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  : في حين نجد أن االجتهاد يجري فيما يلي    
  :األدلة القطعية الثبوت ، الظنية الداللة  )١

، فنجد أن اآلية مثل جميـع  )  ٢٢٨: البقرة (  چ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ: مثل قوله تعالى    
 ، فهو مشـترك ) القرء ( قطعية الثبوت ، إال أنها ظنية الداللة من جهة لفظ : آيات القرآن 

فهمهم المختلـف إلـى   و الطهر ، فأدى اجتهاد األئمةلفظي يطلق في اللغة على الحيض و
  .تحديد المراد حسب ما توصلوا إليه 

  : ، قطعية الداللة  األدلة الظنية الثبوت )٢
ومبلـغ  درجـة سـنده ،   والبحث عن كيفية وصول الدليل إلينا ، :  افمجال االجتهاد فيه   

  .هذه األمور قد تختلف وجهات نظر المجتهدين فيها رواته من العدالة والضبط والنقد ، و
  . الداللة ة الثبوت واألدلة ظني )٣
  :الوقائع التي لم يرد فيها نص وال إجماع  )٤

القيـاس أو  : نا يبحث االجتهاد في أحكام ما ال نص فيه وال إجماع ، مـن خـالل   وه   
  . ٩١ – ٩٠ص  .المصالح المرسلة أو العرف أو غير ذلك 

التأكد من أن المسألة يمكن االجتهاد فيها ، ومعرفة الجانب الـذي  : فمن المهم قبل االجتهاد    
يمكن االجتهاد فيه ، ثم التأكد من توفر المهارات الالزمة لالجتهاد والقدرة عليه ، ثم التأكد من 

  . سالمة الحكم المصدر وعالقته الوثيقة بموضوع البحث 
  

 
أنه ليس لكل إنسان االجتهاد ، فالبد للمجتهد من تـوفر الصـفات   )  هـ ١٤٠٨ (حماد  ذكر   

  : التالية 
  .اإلسالم  )١
  .العدالة  )٢
  .معرفة آيات األحكام المذكورة في القرآن الكريم لغة ، من خالل السليقة أو التعلم  )٣
  .القدرة على الرجوع إليها ، و معرفة األحاديث المتعلقة باألحكام )٤
  .اسخ والمنسوخ من القرآن والسنة معرفة الن )٥
  .معرفة مسائل اإلجماع ، حتى ال يفتي بخالفها  )٦
  .أنواعه ؛ كي يميز الصالح من الفاسد وأركانه وشرائطه المتغيرة ، ومعرفة القياس ،  )٧
  .التمكن من علم أصول الفقه  )٨
  .السنة ؛ ليفهم القرآن والصرف باللغة العربية والنحو و اإللمام )٩
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  .الشريعة معرفة مقاصد  )١٠
  .معرفة مواضع اختالف الفقهاء  )١١
؛ ليميز بين اآلراء الصحيحة والفاسدة ، ويـوازن ، ويستحسـن ،    جودة الذهنو الذكاء الحاد )١٢

  .يرجح و
نقائه ، و صدق النية ؛ لضمان سالمة التفكير، وسالمة االعتقاد والبدع ، عن األهواء و البعد )١٣

  .من الشبهات 
معرفة قواعد الشريعة الكلية ؛ ليفهم مقصود : ، أي ) البراءة األصلية ( معرفة الدليل العقلي  )١٤

  . ٩٤ – ٩٢ص  .الشارع الكريم 

  :ومن المهم لباحث التأصيل أن    
  .يعرف لنفسه قدرها ، فال يتجاوز حدوده في مجال االجتهاد الشرعي  ١
وأن شـروط   يتأكد حين أخذ االجتهادات أن أصحابها من أهل االجتهاد القادرين عليـه ،  ٢

  .االجتهاد متوفرة فيهم 
في مجـال اإلدارة  ) التأصيل ( يتأكد من توفر الشروط الواجبة فيه حين يمارس االجتهاد  ٣

  ) . شروط المؤصل ( التربوية 
  

 
؛  نالرئيسي يندريعتبر مصدراً ثانوياً بعد المص االجتهاد بالرأيأن ) هــ  ١٤٠٥( العلي  ذكر   

، وإنما هناك االجتهاد بالرأي ، حكام ال تقتصر على القرآن والسنة ، فاألالسنة والقرآن الكريم 
، ال ينضب الستخالص األحكام في الشريعة واالقتصاد والحكم واإلدارة واالجتماع  نوهو معي

ص مـن القـرآن   في كل ما لم يرد فيه ن، الدينية والدنيوية  ، وفي كل ما يتعلق بشؤون الناس
   .والسنة 

، واألداة  ن كون اإلدارة هي الوسيلة التي تحمل مخططات الدول التنموية إلى حيز التنفيـذ إ   
  :مرين اثنين يجعلنا بحاجة إلى أ؛  الفعالة الالزمة إلنجاح األعمال ، وتقدمها ورقيها

داريـة  المبادئ اإلالنظم والنظريات و أن نبحث في القرآن الكريم والسنة النبوية عن أصول - ١
  .الرقي التي تحقق لنا طموحاتنا وآمالنا في التقدم و

، وهـذا   ثم بعد ذلك يجتهد علماؤنا في كل شأن إداري لم يرد فيه نص في القرآن أو السنة - ٢
تي تركها الشارع الكريم لجهدنا هي المساحة الهو الجزء األكبر ، والمعول عليه كثيرا ، و

  .األحوال االجتهاد فيه مع تغير العصور و جاجتهادنا ؛ لتتوافق نتائو
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القادرة على الرقي والتقدم بالعالم اإلسالمي  الفعالة ، وذلك في سبيل إيجاد اإلدارة اإلسالمية   
ص  .إلى بحبوحة العيش والتقدم والرقـي  ،  والمرض وانتشاله من براثـن الجهل والتخلف، 

١٠٨ – ١٠٧ .  
ممارسة لالجتهاد بأشكال مختلفة ، وبشكل واسع ، ولذا فإنهـا   إن اإلدارة التربوية وتأصيلها   

تحتاج إلى االلتزام بضوابط االجتهاد في كل جزئية وجانب ، كما أنها تحتاج إلى المهارة فـي  
إعطاء كل جانب ما يستحقه بتوازن ، بحيث ال يتم االجتهاد فيما ال ينبغي ، وال االفتئات علـى  

المصالح من خالل التخوف الزائد من الخـوض فـي بعـض    الشريعة واألصول ، وال تعطل 
  .الجوانب 

  
  ضوابط مصادر التأصيل

، وقد قسمت إلى الضـوابط   ضوابط وقواعد التعامل مع مصادر التأصيلوهي عبارة عن    
  .الخاصة بالقرآن الكريم ، والضوابط الخاصة بالتعامل مع السنة النبوية ، والضوابط العامة 

 
  :أن ) هـ ١٤٠٧(  الخالدي ذكر   

(  چۀ     ٹ ٹ  ۀ  ں  ں  ڻڻٹ ٹ چ ؛  لكنه يحتاج إلى بذل الجهد في ذلك، والقرآن ميسر للفهم  - ١
  . ) ١٧:  القمر

ال ج من اآليات بغير ما توحي بـه ، و ال الخرويقال في كتاب اهللا بدون علم ، و يجوز أنال  - ٢
، أو الجهل القاتل ، أو النفس الخبيثة ، مجال للخوض في كالم اهللا لصاحب الهوى المغرض 

 . ١٥ – ١٣ص  .تنظير ؛ التي يبحث لها عن تقعيد وأو الخلفية المسبقة 

 .وأخطأ من قال في القرآن برأيه وإن صدق    

 : هي أقسام معاني اآلياتأن ) هـ ١٤٠٧(  الخالدي وبين - ٣

ý  لغة العرب وجه معروف من.  
ý  تفسير ال يعذر أحد بجهالته. 

ý  تفسير يعلمه العلماء. 

ý  ٧:  آل عمران(  چ  ۀں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱٹ ٹ چ ؛تفسير ال يعلمه إال اهللا 
( .  

  : معاني اآليات إلى قسمتيمكن أن و
  .ما استأثر اهللا بعلمه  •
  .ما خص نبيه بعلم تأويله  •
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 .ما علمه عند أهل العربية  •

دون  ، الفهـم السـليم  ، وليخرج بالمعنى الصحيح  ؛ العلوم التي يحتاجها الناظر في القرآنو - ٤
العقيـدة  ( أصـول الـدين    –القـراءات   –البالغـة   –اللغة العربية : مساعدة من أحد هي 

 –التـاريخ   –المنسـوخ  الناسـخ و  –أسباب النزول  –أصول الفقه  –) التصور اإلسالمي و
العلـوم   –العلـوم النظريـة البحتـة     –علم الرجال  –السيرة النبوية  –مصطلحه الحديث و
 . ٢٤ – ١٦ص  .العلم باألعداء الكفرة  –االجتماعية اإلنسانية و

 –قول تابعي  –قول صحابي  –حديث صحيح  –آيات أخرى : يعرف معنى اآلية من خالل  - ٥
 . ١٨ – ٨ص . ) ت. زينو ، د(  .معاني اللغة العربية 

 .٣١٧ص ) هـ١٤٠٩الميداني ، ( . ضرورة البحث في معاني الكلمات القرآنية بحثا علميا لغويا  - ٦

بين الحقائق العلمية الثابتـة بالوسـائل   ال اختالف في القرآن وال تناقض ، وال تناقض بينه و  - ٧
  . ٢٢٥ ص) هـ ١٤٠٩الميداني ، (  .اإلنسانية 

 -من أجل فهم الـنص   -و تأخير كلمة أو جملة لزوم فهم اآلية وفق ترتيب نظمها ، فتقديم أ  - ٨
  . ٢٠٧ ص) هـ ١٤٠٩الميداني ، (  .يقود إلى الخلل في الفهم 

  . ٢٠٣ ص) هـ ١٤٠٩الميداني ، (  .سبب النزول يوضح معاني كثير من اآليات   - ٩

ال يلجـأ إلـى   مع بينها في نسق فكري متكامـل ، و يجب الجالنصوص القرآنية متكافئة ، و  -١٠
  . ١٣٩ ص) هـ ١٤٠٩الميداني ، ( . الحكم بالنسخ إال فيما ثبت نسخه بدليل صحيح صريح 

 .  ١٠٦ – ١٠٢ص . ) ت. الصباغ ، د(  .وجوب رد المتشابه إلى المحكم   -١١

مـرة فـي    ١٠٠ ضرورة االهتمام باألشياء على قدر اهتمام القرآن بها ، فما ذكر أكثر من  -١٢
 .  ٥٢٤ص ) هـ ١٤٢٢القرضاوي ، ( . على أهميته  بال شك ليد" الصبر " القرآن 

ويمكن المفاضلة بين األشياء من حيث األهمية بحسب كثرة ورودها فـي القـرآن وحـث       
 .وتأكيد القرآن عليها 

 ٤٧٣ص ) هــ  ١٤٢٢القرضاوي ، ( . القرآن دستور منزل للعباد ؛ من أجل الحكم به واتباعه   -١٣
 .  ٤٩٥و 
وهذه هي أهم القواعد وأجلها ، وال يكفي أن تكون معروفة كبديهة أو كتنظير ، بل البـد     

 . أن تتحول إلى توجه فكري ومبدأ أخالقي وتطبيق عملي

ال  ، فإن العبـرة بعمـوم اللفـظ   ؛ مع ضرورة االهتمام بأسباب النزول من أجل فهم اآليات   -١٤
  . ٢٩٠ ص) هـ ١٤٢٢ضاوي ، القر(  ) .عند تطبيق األحكام ( بخصوص السبب 

ضرورة الرجوع إلى المفسرين في فهم اآليات والتعرف على أسرارها ومقاصدها وأسـباب    -١٥
 . ٣٢ ص) هـ ١٤٢٤،  بخاري(  .نزولها والمعاني الدقيقة التي تحملها 
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وما ذكر من القواعد السابقة التي تعين على فهم كتاب اهللا هي األصل فـي التعامـل مـع       
، وهي المنهجية لكل من يقرأ كتاب اهللا ، وهي المنهجية التي يتبعهـا المفسـرون ،    كتاب اهللا

لكن ذلك ال يغني عن الرجوع إلى المفسرين ، فهم أهل هذا الميدان وهم المتخصصون فيـه  
وهم أهل الذكر الذين أمرنا بالرجوع إليهم ، كيف ال وقد أفنوا أعمارهم في التعامل مع كتاب 

 !معانيه ؟ اهللا والتدبر في

؛ للحصـول علـى    اآلداب التي يراعيها الناظر في القرآنإلى ) هـ ١٤٠٧(  الخالدي وأشار  -١٦
 :السداد التوفيق و

  . وصدق اللجأ إليه اإلخالص هللا  - أ
تصور مسبق ؛ حتـى ال يملـي تصـوراته    ل عالم القرآن دون خلفية سابقة وأن يدخ  -  ب

 .الخاصة على ما يقرأ 

هتف العلم العمل ، فـإن أجابـه   : يقال أن يعيش اإلسالم عمليا ويطبقه واقعيا ، وكما   -  ت
 .إال ارتحل و

فـي   اإلبـداع و الموهبـة وجودة القريحة ، وحسن الفهم ، والبصيرة ، التمتع بالذكاء و  -  ث
  .االستنباط الفهم و

 .الفطنة مارسة الرياضة العقلية اليومية وتنشيط الذاكرة والحافظة وم  - ج

 .النزول به إلى ميدان الجهاد بمفهومه الواسع التحرك بالقرآن عمليا ، و  - ح

 .التفهيم أن يتواضع لربه ، ويطلب منه العون والفتح و  - خ

  .المواصلة في الدأب عدم الفتور ، و  -  د
  .الرجوع إلى النصوص الثابتة في ذلك عدم الخوض في المغيبات ، و  -  ذ
  . ٢٩ – ٢٤ص  .الشح المطاع إبعاد الهوى المتبع و  -  ر

 : لفهم الصحيح للقرآن لمبادئ في صورة هذه اآلداب ) هـ ١٤١٥(  كمال ولخص  -١٧

  .التقوى   - أ
 .التفكير الحر النزيه   -  ب

 .توخي الدقة   -  ت

  . ١٣٧ – ٩٩ص  ) .االنتباه للسياق العام ( اعتماد الطريقة الكلية   -  ث

 :من أصول الهداية في القرآن أن ) هـ ١٤١٠(  عرجون وبين  -١٨

  .القسط عدل وبال: سياسة الخلق   -أ 
الرابطة : الروابط هي كل من لوشائج االجتماعية بين األفراد والجماعات ، والعناية با  - ب 

 " ) .المصاهرة " الرحمية  –الوطنية  –اللغوية  –اإليمانية : ( 
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ليفهم الحقائق الكونية ويستطيع الحكم عليها ، : تحريره من قيود األغالل إيقاظ العقل و  -ج 
 .المنهج في كل األديان السماوية وهذا يشير إلى وحدة 

  . ٩٥ – ٣١ص  .االهتمام بعوامل الدفع القيادية في المجتمع اإلسالمي   - د 

 :مقاصد القرآن هي أن ) هـ ١٤٢٢(  القرضاوي وأوضح  -١٩

  .التصورات تصحيح العقائد و  -أ 
 .حقوقه تقرير كرامة اإلنسان و  - ب 

 .تقواه تحقيق عبادة اهللا و  -ج 

 .تزكية النفس البشرية   - د 

 .األسرة كمحضن تربوي أول تكوين   -ه 

 .بناء األمة الشهيدة على البشرية   -و 

 .  ١٣٩ – ١٣٣ ص .الدعوة إلى عالم إنساني متعاون   - ز 

ومقاصد القرآن وأصول الهداية فيه تعد من أسس النظر في القرآن ، وتساعد علـى فهـم      
ته ، ويجـب  معانيه ومراميه ، وتعد بمثابة المعايير التي توجه النظر في جزئياته وتفصـيال 

االنتباه إليها ومراعاتها عند وضع األهداف والتخطيط والتقويم وغيرها من عمليـات اإلدارة  
 .  التربوية 

ومع مراعاة القواعد السابقة المتعلقة بالقرآن الكريم واالستفادة من الـبعض اآلخـر يـرى      -٢٠
  :في خطوات البد أن تسير  بغرض التأصيل دراسة القرآنأن  الباحث
 .تحديد الهدف من الدراسة التأصيلية ومجالها  .١

( التي تسهم في تحقيق الهدف من الدراسة  )السور  – ياتاآل( البحث عن المواضع  .٢
 .وتحديدها )  داريةاإلمور المتعلقة باأل

 الرجوع لعلماء التفسير لمعرفة أفضل كتب التفسير التي يمكن الرجوع إليها وتساعد .٣
 .في تحقيق هدف الدراسة 

الرجوع إلى كتب التفسير وعلمائه للحصول على الفهم الشامل لآليات والمقاطع  .٤
  .والسور المحددة 

والمقاطع والسور المحددة مع بعضها لتحقيق الوحدة الموضوعية لهدف  ربط اآليات .٥
 .الدراسة 

راضه ؛ لتحقيق ربط اآليات والمقاطع والسور المحددة مع مقاصد القرآن الكريم وأغ .٦
التكامل القرآني ، وعدم الخروج عن روح مقاصد القرآن ، وإلغناء الموضوع 

  .وإثرائه بمعاني إضافية 
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المستنتجة وإعمال مهارات التفكير المختلفة في  الممارساتتحليل المعاني واألفكار و .٧
 ) .التفكير التشعبي ( الموضوع 

 .اه البنائي عرض االستنتاجات على محددات البحث في االتج .٨

التفكير التجميعي ( الربط بين االستنتاجات وجمعها وتركيبها والمواءمة فيما بينها  .٩
  ) .والناقد 

الوضع الحالي السائد لإلدارة  معما تم التوصل إليه من نتائج واستنتاجات مقارنة   .١٠
 .التربوية تنظيرا وممارسة 

إعادة صياغة النتائج والتوصيف مع التركيز على اإلجراءات العملية والنتائج   .١١
 .التطبيقية والقضايا األساسية والهامة 

التفسير ، علوم : في ( عرض ما تم التوصل إليه على ذوي التخصصات الشرعية   .١٢
  .، وإعادة النظر بناء على ملحوظاتهم وتوجيهاتهم ) القرآن ، الشريعة 

  
 

 :درجات صحة الحديث هي أن ) هـ ١٣٩٩(  الطحان ذكر - ١

  أعلى درجات الصحة:     المتفق عليه       -أ
  يليه درجة في الصحة:   ما رواه البخاري  - ب
صحة النوعين ، و يليه في الصحة ، لكن يحكم بصحته:       ما رواه مسلم  -ج

   . السابقين تلقائيا
تحتاج إلى حكم :     الحديثية الجوامعالسنن والمسانيد والمصنفات والمستدركات و - د

  .  ١٤٤ – ٩ص  .من متخصص 
توجد أحاديث صحيحة لكن ، والسنن الصحيحين ومعظم األحاديث الصحيحة موجودة في  - ٢

ابن الصالح ، (  .اإلمام مسلم لم يستوعبا كل الصحيح في غيرهما ، واإلمام البخاري و
 .  ١٩،  ١٤ص ) هـ ١٤٠٤

إال على الحديث  في العقائد واألحكام ال يمكن البناءأنه  )هـ ١٤٠٥( ابن تيمية  وبين - ٣
عدالة الرواة : الذي تتوفر فيه شروط الصحة الخمسة  ، )حسن الصحيح أو ال( المقبول 

  . ١٥١ص . عدم العلة  -عدم الشذوذ  -اتصال السند  -ضبط الرواة  -

األحاديث الموضوعة ( يجب الحذر من الموضوعات إلى أنه  . )ت. د(  المصري ونبه - ٤
إال في نظر  ، ال صحيحة، ألنها ليست أحاديث مقبولة و ) r المكذوبة على رسول اهللا

 . ، من أنصاف المتعلمين أو جهلة المقلدين ، الوضاعين 



 التأصيل معايري وضوابط ٦الفصل                                     منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية         
٢٠٣ 

 .قبل االستدالل به  ، الحديثضرورة االلتفات إلى االصطالحات الخاصة بالحكم على  - ٥
 .  ٨٧ص 

 :هي ) المقبول ( الحسن وألقاب الحديث التي تشمل الصحيح و - ٦

الصالح ، ( . جيد ، مجود ، قوي ، ثابت ، محفوظ ، معروف ، صالح ، مستحسن       
 . ١٦١ص ) م ١٩٩١

 أو شذوذ عن ، قد تكون هناك علة في المتن ، ألنهصح متنا ؛ ليس كل ما صح سندا  - ٧
  .  ١٦٤ص ) م ١٩٩١الصالح ، ( .  اديث الصحيحةبقية األح

وهذه القواعد ينبني عليها إمكانية األخذ بالحديث من عدمه ، وهي من األولويات في عملية    
 .التأصيل ، مع عدم إغفال القاعدة التالية التي تتعلق بالحديث الضعيف 

 :بشروط  يمكن األخذ بالحديث الضعيفأنه . ) ت. د(  شلبي وذكر - ٨

   .) أمور ظاهرة الضعف ومنكرة( فيه مناكير و ، أشديدا  فيه أن ال يكون الضعف  - أ
  . له أصل، والترهيب ، أو الترغيب وأن يكون في فضائل األعمال    -  ب

 .  ١١٧ – ١١٥ص  .ال يؤخذ به فيما يترتب عليه عبادة أبدا    -  ت

 ) . حكم ، تقرير أمر ، منع ، تشريع ( وكذلك ال يؤخذ به فيما يترتب عليه عمل    

 : هي منزلة السنة من القرآنأن ) هـ ١٤٠٤( أبو زهو  وبين - ٩

  .األحكام تأكيد المعاني و  - أ
 . التفصيلالبيان والتوضيح و   -  ب

 .  ٤٤ – ٣٧ص  ) .وإن كان األصل في الكتاب ( اإلضافة التشريعية    -  ت

 .  ٢٩٤ص ) م ١٩٩١الصالح ، (  .تشمل كل آفاق التشريع السنة   -١٠

وهذا يوضح عالقة السنة بالتشريع ، والتشريع من المقاصد األساسية التي تالحظ في 
  .عملية التأصيل 

 :ويضيف الباحث 

بالشـروط المـذكورة   ( السير يتساهل في إيراد الروايات الضـعيفة  في كتب التاريخ و  -١١
السياق العام لألحداث ، وهـو مـنهج تـاريخي معـروف ،      إكمال من أجل) المعروفة 

، فيمكن لـإلداري  استطاع بعض العلماء االعتماد على الصحيح في الروايات التاريخية و
باعتباره طالبا للحكمة  –يمكن لإلداري االعتماد على هذه الكتب واألخذ منها مباشرة ، و

ـ  التاريخ والسير كتباالستفادة من  –أنى وجدت  ،  ١رة ذات األحاديـث الضـعيفة   الكثي
المصالح المرسلة االستحسان واالستصحاب و( شريع المختلف فيها كذلك من مصادر التو

من الكفار والمخـالفين فـي   ) ضالة المؤمن ( كمة ألن اإلداري إذا كان يأخذ الح، ... ) 
                                                

  . الحدیث الضعیف ال یقطع بعدم صحتھ ، ألنھ قد توجد لھ شواھد ترفعھ إلى مرتبة الحدیث المقبول : ملحوظة   ١
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؛ فمن باب أولى أن يأخذ مـن   ، مع ما هم عليه من ضالالت وانحرافات المعتقدالمنهج و
؛ ما دام يبحث عن ممارسـات وأسـاليب    المصادر المختلف فيها، والروايات الضعيفة 

فيها إباحة أو حظر ، إلزام أو منع ، تحـريم   ؛ طرق ، لكن إذا أراد تقرير قضية مهمةو
 .أو مصدر معتمد ، فال بد من االعتماد على حديث مقبول ؛ أو تحليل 

الصـحيحة  ( ل أهل مصطلح الحديث ث ابتداء في األحاديث المقبولة من قبالبد من البح  -١٢
 .ألنها هي التي يعول عليها في تقرير األحكام ، ) الحسنة و

 كلما احتجنا لبناء قاعدة إدارية قوية ؛ ازدادت حاجتنا لحديث صحيح معتبر واضح  -١٣
 ... ) .إباحة  –منع  –تحليل  –تحريم ( الداللة  وقطعي

ذر من الشبهات التي تثار بين الحين واآلخر حول مرجعية السنة وكونها وجوب الح  -١٤
 .دليال شرعيا ومصدرا من المصادر الشرعية للشريعة اإلسالمية 

يرى مع مراعاة القواعد السابقة المتعلقة بالسنة النبوية واالستفادة من البعض اآلخر و  -١٥
  :تسير في خطوات أن دراسة السنة النبوية بغرض التأصيل البد أن  الباحث

 .تحديد هدف الدراسة التأصيلية ومجالها الدقيق وحدودها الموضوعية  ١

 .إجراء دراسة مسحية لألحاديث المحصورة داخل الحدود الموضوعية للدراسة  ٢

إذا كانت الحدود الموضوعية للدراسة ال تقتصر على ( التأكد من صحة األحاديث  ٣
 ) .ديث األحاديث الصحيحة أو مظانها من كتب الح

استشارة علماء الحديث في أفضل كتب الحديث وشروحه التي يمكن الرجوع إليها  ٤
 .وتساعد في تحقيق هدف الدراسة 

الرجوع إلى كتب شروح الحديث وعلمائه للحصول على الفهم الشامل لألحاديث  ٥
  .محل الدراسة 

،  األحاديث المحددة مع بعضها لتحقيق الوحدة الموضوعية لهدف الدراسةربط  ٦
 .واالستفادة في ذلك من كتب شروح الحديث وعلماء السنة وأصول الحديث 

المستنتجة وتسليط مهارات التفكير المختلفة على  الممارساتتحليل المعاني واألفكار و ٧
 ) .التفكير التشعبي ( موضوع الدراسة 

 .عرض االستنتاجات على محددات البحث في االتجاه البنائي  ٨

التفكير التجميعي ( ات وجمعها وتركيبها والمواءمة فيما بينها الربط بين االستنتاج ٩
  ) .والناقد 

األوضاع الحالية السائدة لإلدارة  معنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها  مقارنة ١٠
 .التربوية في جانبي التنظير والممارسة 
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توصيف النتائج مع التركيز على اإلجراءات العملية والنتائج إعادة صياغة و  ١١
 .التطبيقية والقضايا الجوهرية 

 –الحديث وأصوله : في (  عرض ما تم التوصل إليه على أهل التخصص الشرعي  ١٢
 .وإعادة النظر بناء على ملحوظاتهم وتوجيهاتهم  )الشريعة 

      
 

 :مجموعة من القواعد المهمة )  هـ١٤١١(  البنا ذكر   

مـع مراعـاة   ( غة العربية دون تكلف أو تعسف ، طبقا لقواعد الل )والسنة (  يفهم القرآن - ١
  . )عدم خروج الفهم عن القواعد العامة 

إال  ، ال تعتبـر يست من أدلة األحكام الشـرعية ، و األحالم لاإللهام والخواطر والرؤى و - ٢
 .نصوصه شرط عدم اصطدامها بأحكام الدين وب

ر المصالح المرسلة قد تتغيها ما لم تصطدم بقاعدة شرعية ، وول بالمصالح المرسلة معم - ٣
 .العادات لعرف وابحسب الظروف و

: أي ( واالنقياد ، دون االلتفات إلى المعاني والحكـم   التعبد :شعائر التعبدية األصل في ال - ٤
ار االلتفات إلى الحكَم واألسـر : عامالت الم، واألصل في العاديات و) اإلذعان والتسليم 

 .المقاصد و

، وما جاء عن السلف موافقـا للكتـاب    rإال المعصوم ؛ يرد كل أحد يؤخذ من كالمه و - ٥
 .أولى باالتباع  r سنة رسولهوالسنة فهو مقبول ؛ وإال فكتاب اهللا و

 .الذي نهينا عنه شرعا ، فالخوض فيها من التكلف ؛ كل مسألة ال ينبني عليها عمل  - ٦

يجب الحذر مـن الخـداع اللفظـي ،    يغير حقائق األلفاظ الشرعية ، و العرف الخاطئ ال - ٧
 .ال باألسماء  ، فالعبرة بالمسميات

لكنهمـا  ما ال يدخل في دائرة اآلخر ، و:  النظر العقليقد يتناول كل من النظر الشرعي و - ٨
أبـدا ،   لن يختلفا في القطعي ؛ فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتـة 

فالنظر الشرعي أولى باالتبـاع   ؛ ل الظني منهما ليتفق مع القطعي ، فإن كانا ظنيينيؤوو
 .  ٢٧١ – ٢٦٨ص  .حتى يثبت العقلي أو ينهار ؛ 

 : )هـ ١٤٠٨(  الحفناوي وزيادة في تفصيل القضايا الكلية األساسية المذكورة أعاله أضاف   

، أحوال معينـة  ت بناء على ظروف وتهادات اإلدارية عند المتقدمين والمتأخرين كاناالج - ٩
تطبيقهـا فـي   ، وعند محاولـة تنزيلهـا   ، في عصور مختلفة ، فيجب االنتباه إلى ذلك و

 . في ظل ظروفنا ، وعلى مجتمعاتنا ، وعصرنا 
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؛ ال تعارض بينها إال في ذهن الناظر إليهـا  ، واألدلة الشرعية متوافقة متآلفة منسجمة   -١٠
 .أو قلة إدراكه  ، نتيجة سوء فهمه

 . يقيد المطلق ، ويخصص العام :  بين النصوص الشرعية )الظاهري ( لمنع التعارض   -١١

 .ال تعارض بين دليلين قطعيين مطلقا   -١٢

اآلخر ظني ؛ ألن القطعي مقـدم علـى   ؛ أحدهما قطعي و تعارض بين دليلينيوجد ال   -١٣
 .الظني 

 .قطعي الداللة مقدم على ظني الداللة   -١٤

 .بوت مقدم على ظني الثبوت قطعي الث  -١٥

 :من خالل اإلجراءات المرتبة التالية  يدفع التعارض بين األدلة  -١٦

  .بالجمع  ١
  .إال يلجأ إلى الترجيح و ٢
  .المنسوخ بحث عن الناسخ و: يمكن الترجيح  فإن لم ٣
  .فالتخيير بين األخذ بأحدهما : فإن لم يمكن  ٤
 .  ترك األخذ بأي منهماسقط الدليالن ، و: فإن تعذر  ٥

 ألن التعـارض محـال   - عقلية كانت أو نقلية -ليس هناك ترجيح بين األدلة القطعية   -١٧
 . بينها

اآلخر من السنة ؛ ال يقدم أحـدهما  ، وأحدهما من الكتاب  ، عند تعارض دليلين ظاهرين  -١٨
بشـرط تسـاويهما   ( هما بنفس القوة في االستدالل ، و في الحقيقة ، ألن مصدرهما واحد

   . ٤٠٤ – ٤٠٣ص  .) في الثبوت 

ولإلجابة على اإلشكالية التي ترد في األذهان على بعض من نتائج البحـث العلمـي فـي       
 قد توسع وغزا كافة ميادين الحياة ؛ أضاف -كما يالحظ  -العصر الحديث ، والبحث العلمي 

 :) هـ ١٤٠٣(  الميداني

، وقضـايا أخـرى    حين يالحظ اختالف ظاهري بين قضايا مقررة في علوم اإلسـالم   -١٩
 :مقررة من خالل البحث العلمي ؛ فاألمر ال يعدو واحدا من أمور ثالثة 

الذي ، أن البحث العلمي لم يصل إلى مرحلة الحقيقة المقطوع بها في الموضوع   - أ
  .يخالف ما هو مقرر في علوم اإلسالم 

، أن يكون المنقول عن الدين اإلسالمي ليس منقوال بالشكل الصـحيح الصـادق     -  ب
  .فق المنهج المعتبر علميا في نقل النصوص و
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من قبل بعـض   ، )المقطوع به ( أن يكون قد وقع خطأ في تفسير النص الديني   -  ت
 .المجتهدين 

أما الحقائق المقطوع بها في الدين ، والنتائج التي يتوصل إليها العلم بطرقه اليقينية 
 .   ٣٢ – ٣١ص  .قطعا  القاطعة ؛ فإن بينهما التوافق التام ، ألن الحق ال يتعدد

 :  )هـ ١٤٠٥(  المارديني وأضاف

؛ حتى يرد أو يصح الـدليل ، واألصـل فـي األشـياء     التوقف  : األصل في العبادات  -٢٠
فاألصل فيهما التحـريم  ؛ الفروج ؛ حتى يرد التحريم ، إال اللحوم واإلباحة  : المعامالتو
 .حتى ترِد اإلباحة ؛ 

ت على المثبِلموجب للعلم على الموجب للظن ، واالخفي ، ويقدم الجلي على : دلة في األ  -٢١
 .  ٢٣٩ص  .القياس الجلي على القياس الخفي النافي ، و

ـ  ، الناس  الحمراعاة مص : المقصد العام من التشريع هو  -٢٢ رورياتهم وحاجيـاتهم  فـي ض
  . ١٩٧ص ) هـ ١٤٠٦خالف ، (  .درء المفسدة عنهم وتحسينياتهم ، بتحصيل المنفعة لهم و

ينبغي أن تكون نبراسا ألهل اإلدارة التربوية ، مع مراعاة  -على بساطتها  -وهذه القاعدة    
 .ضوابط تحقيق المصلحة العامة للناس 

كل مسألة يقطع فيها باإلجماع ، وبانتفاء المنازع من المؤمنين ؛ فإنها مما بين اهللا فيـه    -٢٣
السـعدي ،  ( . حجية اإلجماع ، كمصدر مـن مصـادر التشـريع    : الهدى ، ومعنى هذا 

 .  ١٥ – ١٤ص  )هـ ١٤١٥
 :بوية التر اإلدارةب مجموعة من القواعد الفقهية التي لها عالقة) هـ ١٤٠٩(  الزرقا وذكر  -٢٤

  .لمصلحة التصرف على الرعية منوط با  - أ
 . الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة  -  ب

 . المشقة تجلب التيسير  -  ت

 . إذا ضاق األمر اتسع  -  ث

 . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  - ج

 .الحاجة تنزل منزلة الضرورة   - ح

 . األصل بقاء ما كان على ما كان  - خ

  .األمور بمقاصدها   -  د

 :الفقهية العامة من القواعد و  -٢٥

  .في مقابل التصريح ؛ ال عبرة بالداللة   - أ
 . يصار إلى المجاز ؛ إذا تعذرت الحقيقة  -  ب

 .يهمل : إذا تعذر إعمال الكالم   -  ت
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 .ما لم يقم دليل على التقييد ؛ المطلق يجري على إطالقه   -  ث

 . االجتهاد ال ينقض بمثله  - ج

  . ٢١٢ – ٤٧ص  .ال مساغ لالجتهاد في مورد النص   - ح

نعم لألصالة ، وال للتقليد ، ونرفض التقليد أثنـاء  : شعارا مفاده ) م ٢٠٠٥(  حلمي ورفع  -٢٦
البحث عن األصالة ، واألصالة ال تأتي من خالل ترقيـة الشخصـية األساسـية ؛ بـل     

 .باالرتباط بالعقيدة ، التي كانت حجر الزاوية في كيان األمة 

للتصورات ، وبين النتائج العلميـة ،  هناك فرق بين التقليد لمقومات الشخصية وللعقائد و  -٢٧
فال وطن للعلم ، وال جنسية لالكتشافات واألبحاث اإلنسانية ، في الميـادين المختلفـة ،   
ألنها نتاج جهود البشرية على اختالف جنسياتها وأوطانها ، وقد ساهمنا فيها كلها يوما ، 

 .  ٢٣٨ – ٢٣٧ص  .وبجهود ال تنكر 

األهمية ويجب وضعهما نصب األعين أثناء عمليـة التأصـيل ،   وهذان الضابطان في غاية    
 .ويمكن التعبير عنهما بتوفر شرطي الثبات والمرونة ، أو األصالة واالنفتاح 

ونحن نتحدث عن التيسير كثيرا ، ونعتبره من المبـادئ األساسـية لـإلدارة التربويـة       -٢٨
 قيود ، وإنمـا كمـا قـال    اإلسالمية ، لكن التيسير ليس مفهوما عائما بدون ضوابط وال

، وال  شاء من غير انضباطناليسر ال يعني التشهي وال األخذ بما أن  )هـ ١٤٢٩( العودة 
، وبما تـدل عليـه    ، وإنما هو األخذ بتيسير الشريعة وأدلتها نعتاق من ربقة الشريعةاال

إمـام  ، فكـل   ، ألن الناس ال يسعهم مذهب إمام واحد النصوص مع مراعاة رفع الحرج
 .موقع اإلسالم اليوم  . r، والعصمة لرسول اهللا  يخطئ ويصيب

والسنة وبقية  القرآن في تدبرالقراءة والعند ومن األمور المهمة التي يجب االلتفات إليها   -٢٩
إلى أبعد مما قد يتبادر إلى الـذهن   ضرورة التعمق والتشعب بالتفكير: لتأصيل ا مصادر

هذا إذا أردنا إنجاح عملية التأصيل ، والخروج بنتائج ذات العملية اإلدارية ،  من بدهيات
( . شأن ، وهذا يقتضي االهتمام بتنمية المهارات التفكيرية لدى المؤصل وتدريبه عليهـا  

    . ٣٢ص ) هـ ١٤٢٤بخاري ، 
فهذه القواعد والضوابط تضع معالم أساسية للتعامل مـع مصـادر الشـريعة اإلسـالمية ،        

وتوضح كثيرا من معالمها األساسية ، والتي ال ينبغي أن تغيب عن بال أي باحـث فـي هـذا    
  .الجانب المهم 

 

  قواعد التفكري و االستدالل
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للتفكير واالسـتدالل ، لتكـون   أن اإلسالم أرسى قواعد أصيلة ) هــ  ١٤٢٢(  الصويان ذكر   
  :هداية الناس على أساس علمي متين ، ومن هذه القواعد 

      چ : التحذير منه ، يقـول تعـالى   تعظيم العلم ، والرفع من منزلته ، وذم الجهل ، و )١

  .)  ٩: الزمر (  چ                     
، ألن الهوى سـبيل إلـى    البعد عن الهوىاإلخالص ، والتجرد في البحث عن الحق ، و )٢

 . )  ٢٩: األنفال (  چ  ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ  ڇ ڇ چچچ: الظلمات والتخبط ، قال تعالى 

تحريم القول على اهللا بال علم ، ألنه سبيل إلـى االخـتالق وتبـديل الحقـائق ، والزيـغ       )٣
 .  )  ٣٦: اإلسراء (  چ                       چ : واالنحراف ، قال تعالى 

      چ : االعتماد على الحجة والبرهان ، والتنفير من الظن والتخرص ، يقول تعـالى   )٤

 . )  ١١١: البقرة (  چ           

األمر بالنظر والتفكر في آيات اهللا ، ألنه يقود إلى اإليمان الحق باهللا تعالى وبوحدانيتـه ،   )٥
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ   ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ چ : يقول تعالى 

 ٢١ص  .)  ١٩١ - ١٩٠: آل عمران (  چھ          ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
– ٢٥ .  

فالتفكير الذي يسير على هذه القواعد يصيب كبد الحقيقة وال يزيغ عنها ، ويحقق األهـداف     
  .المرجوة ، ويظل في حالة ارتفاع وتوسع بإذن اهللا تعالى 

  
 

  :أن منهج التلقي واالستدالل يرتكز على األصول الثالثة التالية ) هـ ١٤٢٢(  الصويانذكر    
  :االنقياد لها تعظيم النصوص الشرعية و: األول  صلاأل
           ې  ې  ې  چ : ألن أصل الدين هو االستسالم والخضوع واالنقياد هللا ، قال تعالى    
ی         ی  ی  ی                                                            
سلفنا الصالح يعظمون النصوص الشـرعية   ، وكان)  ٥٢ - ٥١: النور (  چ               

  :من خالل جملة أمور 
  .عدم تقديم غيره عليه ، وأيما تعظيم  rتعظيم كالم النبي  .١
ال يستحسـنون  ، فال يفعلون شيئا إال بعلم ، وال يحكمون آراءهم ، و التثبت في فعل السنة .٢

  . rبعقولهم عبادة لم تكن من هدي النبي 
  :على األحاديث الصحيحة االعتماد : األصل الثاني 
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فمنزلة السنة عظيمة في اإلسالم ، ولذا اهتم العلماء بالسنة علما وعمال ، وقـاموا بحفظهـا      
ونقلها ، وتحقيقها وتنقيحها ، وتمييز الصدق من الكذب فيها ، واعتمدوا األخذ بحديث اآلحـاد  

  .الصحيح 
  :صحة فهم النصوص : األصل الثالث 

إال  rلصحة االستدالل ، وال يعـرف مـراد اهللا ، وال مـراد رسـوله     فهو ركيزة رئيسة    
باستقامة الفهم لدالئل الكتاب والسنة ، وكثير من البدع واالنحرافات والضالالت نشأت بسـبب  

  . ٥٢ – ٢٩ص  .سوء الفهم 
والتأصيل يحتاج إلى بناء توجه سليم نحو تقدير وتعظيم النصـوص الشـرعية ، وجعلهـا       

الحاكم والمهيمن على كل تصوراتنا وسلوكياتنا ، وبغير هذا يفقد التأصيل مبرر وجوده ، ثـم  
البناء والتأسيس اعتمادا على المصادر الصحيحة السليمة حتى يرتفع البناء ويشمخ ، ثم سالمة 

  .وص ، وإال أصبح البناء مشوها رغم سالمة األسس التي يعتمد عليها فهم النص
  

  الضوابط العقدية

  :أن  . )ت. د(  العقل ومن الضوابط في مجال العقيدة ذكر   
  .خبر اآلحاد الصحيح يجب قبوله في العقيدة  )١
، والمرجع في فهم نصوص  e رسولهمن أمور الدين فمرده إلى اهللا و ما اختلف فيه )٢

  .الدين الكتاب والسنة هم الصحابة والتابعون ، ومن اقتفى أثرهم من أئمة الهدى و
ظاهرا وباطنا ، ما عقلنا  eأمور العقيدة غيب ، فيجب التسليم بما جاء عن اهللا ورسوله  )٣

 .منها وما لم نعقل 

هللا ينافي التوحيد والتسليم هللا ، العمل بالشريعة ، فالحكم بغير ما أنزل ا: من لوازم العقيدة  )٤
كفر : والتزام غير شرع اهللا ، والعدول المطلق عنه ، وتجويز الحكم بغير ما أنزل اهللا 

مع االلتزام بشرع اهللا فيما تبقى ؛ فهو  -لهوى أو إكراه  -أكبر ، وأما العدول الجزئي 
 . ٤٠ – ٣٧ص  .كفر أصغر أو ظلم أو فسق 

وقضية الحكم بما أنزل اهللا من عرى اإلسالم التي نقضت قديما ، ونحتاج أن نلتفت إليها    
خاصة في ظل لوثة االنفتاح العالمي والعولمة والعلمنة والغزو الفكري للعالم اإلسالمي من 

 .  جميع االتجاهات والتوجهات 

مر جعله له في العقبى ؛ أن اهللا لم يخص اإلنسان بالعقل إال أل )م ٢٠٠٠( الجزائري  وذكر )٥
 .وإال كان وجود هذه القوة فيه باطال 

 .محال : العبث على اهللا الحكيم  )٦
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 .من ضيع األصول ؛ حرم الوصول  )٧

الحس ال يوثق بحكمه إذا انفرد ، بل يجب عرضه على العقل ؛ لينظر فيه نظر تمييز  )٨
 .وتأمل 

 .يأخذون ما صفا ، ويتركون ما كدر : أهل النظر  )٩

م على قضية ، ينبغي أال يكون اإلنسان متأثرا برأي سابق ؛ سواء كان بطريق عند الحك )١٠
 .التعلم ، أو بمقتضى المزاج 

 .من استنار بمشكاة النبوة ؛ صارت المشكالت لديه مجلوة  )١١

 .العقائد مؤسسة على صريح الكتاب والسنة  )١٢

 .الشريعة كالطبيعة ؛ فيها أشياء يعجز العقل عن إدراكها  )١٣

  . ١٣٢ – ١٢٦ص  .على صحة النقل ، فمن عرف أحدهما ؛ وصل إلى اآلخر العقل يدل  )١٤
فهذه جملة من القواعد المهمة التي ينبغي االنتباه لها عندما تعرض لنا قضية من قضايا    

  .العقيدة أثناء البحث التأصيلي 
  

  ضابط القيم اخللقية
من الضوابط المهمة ، والتي يجب على المؤصل االهتمام بها ، وإعطاؤها العناية الكافيـة ،     

: القيم األخالقية والسلوكية ؛ ألنها تعتبر في ديننا : والبحث عنها فيما يبحثه من الموضوعات 
ـ  ي العنصر الموجه لجميع السلوكيات واألفعال ، وألنها ضائعة مفقودة ، أو محرفة مشوهة ، ف

  .معظم ما يصلنا من مبادئ ونظريات ، ترعرعت في البيئة الغربية 
  

 
 : منها  )هـ ١٤٠٦(  يالجن عدد   

ال يقتصر السلوك األخالقي على الفعل الظاهر ، بل يشمل أعمال القلوب ؛ مـن النيـات    .١
 .واإلرادات والغايات 

قية ، لتشمل عالقة اإلنسـان بـاهللا ، وباإلنسـان ،    من المهم توسيع دائرة العالقات األخال .٢
 . وكذلك الحيوان 

يجب تكوين األخالق على أسس روحية وعلمية وطبيعية ، وذلك لبناء صرح أخالقي ثابت  .٣
 .، وتكوين شخصية أخالقية قوية ثابتة ، وبناء مجتمع أخالقي يحيا حياة أخالقية إنسانية 

من شخص آلخر ، ومن مجتمع آلخر ، ومـن زمـن    القيم األخالقية ليست نسبية ؛ تتغير .٤
 .آلخر ، بل هي قيم تزداد ثباتا وضرورة مع التجارب اإلنسانية في الحياة 
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وجوب تكامل المبادئ األخالقية الصالحة للحياة اإلنسانية ؛ باحتضـان جميـع الفضـائل     .٥
 . اإلنسانية واألعمال الخيرة ، والتنفير من جميع الرذائل والشرور 

ص  .مبادئ األخالق اإلسالمية ؛ يقتضي توسيع ميادين التربية األخالقية اإلسالمية توسيع  .٦
٢٩٢ - ٢٨٧ .  

فإذا لم تتحقق هذه الخصائص األساسية المتكاملة في األخالق فإنها يمكن أن توصف بـأي  
  .صفة ، لكنها لن تأخذ صفة اإلسالمية مطلقا 

  
 

على أنه من الخير العميم ، والتميز الكريم لألمة المسلمة ؛ وجود ) هــ  ١٤١٤(  العمري أكد   
المعايير الثابتة الضابطة والمعصومة ، لمسيرة العقل اإلنساني والفعل البشري ، مـن خـالل   
الوحي ، كقيم معيارية ، خارجة عن وضع اإلنسان ، وغير منحازة لفعله ، وال محابيـة لـه ،   

   . ١٥ص  .بتكوينه وظروفه  وال متأثرة
واإلنسان ليس قادرا بالفعل على وضع المعايير التي تنظم حياته وسـلوكه ، ألن المشـكلة      

التي يراد حلها من خالل هذه المعايير هو جزء منها ، وال يمكن أن تكون نظرته لها محايـدة  
عليه ؛ ألنه يفتقـر إلـى   ومعيارية ، كما أن اجتهاد اإلنسان في هذا الجانب ال يمكن أن يعول 

 :أنها  ) "ب "  هـ١٤١٦( يالجن  مميزات التربية األخالقية اإلسالمية التي بين

  .العمق والشمول في النظر  .١
 .التكامل بين جميع الجوانب اإليجابية للتربية األخالقية  .٢

 دعوة اإلسالم إلى استخدام جميع الطرق والوسائل واألساليب التربوية ، بقـدر تأثيرهـا ،   .٣
 .والقدر الالزم منها ، في كل مرحلة من مراحل التربية األخالقية 

أصالة التربية األخالقية اإلسالمية ، وعدم األخذ بأي اتجاه تربـوي فلسـفي سـابق ، أو     .٤
 .محاولة التوفيق بينه وبين االتجاه التربوي اإلسالمي 

 .متربي إدخال وتنمية المفهوم الواسع الشامل لألخالق اإلسالمية في وعي ال .٥

تدريب المتربي في جميع الميادين األخالقية ، وتربيته على أساس المفهوم الواسع الشـامل   .٦
  . ٢٩ - ٢٨ص  .لميادين األخالق اإلسالمية 

  
 

وهو أمر مهم لتحديد األهداف ، وتحديد أولويات هذه األهداف ، ومن ثم تحديد البرنامج    
  .الزمني لألنشطة 
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أن القيم األساسية المرغوب فيها تحتل مكان القمة من سلم القـيم ،  ) م ١٩٨٤(  النجيحي بين   
أدنى مكان فيه ، وتتدرج القيم حسب أهميتها فيمـا بـين هـاتين    : وتحتل فيه أدنى القيم رغبة 

  . القيمتين 
ن وأهمية سلم القيم تتجلى في حالة تعارض القيم ، فيتم االحتكـام إلـى هـذا السـلم لبيـا        

   . ١٣٩ - ١٣٨ص  .األولويات ، وما يمكن أن يقدم وما يمكن تأخيره 
وقد يختلف الناس في ترتيب ساللم القيم لديهم ، بحسب االخـتالف فـي األولويـات بـين        

األشخاص ، وبحسب البيئة والثقافة والتعليم والظروف المحيطة باإلنسان ، وكل ذلـك يلقـي   
اته بناء على ذلك ، ويعتمد جزء كبير مـن التوافـق بـين    بظالله على اإلنسان ، فيرتب أولوي

  . األشخاص على مدى التشابه في ساللم القيم بينهم 
  

 
تنشـئة  : إلى أن حقيقة التربية األخالقيـة اإلسـالمية هـي     ) "ب "  هـ١٤١٦(  يالجن أشار   

وتكوين اإلنسان بشكل متكامل من النواحي األخالقية ، بحيث يصبح مفتاحا للخيـر ، مغالقـا   
  :للشر ، في شتى الظروف واألحوال والبيئات ، وأن ذلك يتم وفق األسس التالية 

  .)التخلية قبل التحلية ( الشريرة ادات تطهير النفس أوال من جميع الرذائل األخالقية واإلر .١
 . تنمية وتزكية الروح األخالقية ، ونزعات الخير في نفس المرء  .٢

 :التعليم والتبصير األخالقي ، بإيجاد  .٣

 .وعي أخالقي ؛ ليدرك اإلنسان حكمة المبادئ األخالقية  

يترتب على بصيرة أخالقية ؛ ليميز اإلنسان بين السلوك الخير والسلوك الشرير ، وما  
 .الفضيلة من الخيرات ، وما يترتب على الرذائل من الشرور 

إيجاد روح الخير ، بتكوين االستعداد الكامل لاللتزام بالمبادئ األخالقية ، واجتناب الرذائل  .٤
والشرور ، في كل الظروف واألحوال ، وال يكتفي بالتزام ذلك بنفسه ، بل يـدعو غيـره   

 .كان وزمان لذلك ، ويحارب الشر في كل م

تنشئة اإلنسان على المبادئ األخالقية ، وتكوين استعداد أخالقي لاللتزام بـالخلق فـي أي    .٥
ظرف ، وإشباع روحه بروح األخالق ، وجعل اإلنسان يعتاد على السلوك األخالقي فـي  

 .حياته اليومية 

 .قي التبصير بقيم األخالق ، وتكوين إيمان قوي باألساسيات النظرية للسلوك األخال .٦

 .تكوين عاطفة أخالقية قوية  .٧

 .تكوين قوة اإلرادة على االلتزام باألخالق اإلسالمية  .٨
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 .استخدام كل الطرق والوسائل واألساليب ، الخاصة بكل جانب من هذه الجوانب التربوية  .٩
  . ٢٨ - ٢٣ص 

هو  وهذه األسس شاملة وتغطي الجوانب المختلفة لدى اإلنسان ، وهذا العرض لهذه األسس   
على سبيل التفصيل والتوضيح الكامل ألسس بناء القيم األخالقية ، وأما على سبيل االختصـار  

 r أن سر نجاح التربية اإلسالمية على عهد الرسـول ) هـ ١٤٢٣(  الميمان واإلجمال فقد بينت
  : اعتمادها على ركيزتين أساسيتين ال يمكن االستغناء عنهما : هو 
  .التربية التعليمية  .١
  . ٤٥٣ص  .التنشئة األخالقية  .٢

: مـع أمتـه    rولعلهما المعنيان المقصودان في اآليات القرآنية التي توضح دور الرسول    
  .التعليم والتزكية 

  
  

قد يتبنى الناس بعض القيم الخاصة بالنسبة لهم ، فإذا أردنا تقييم هذه القيم وما إذا كانت قد    
 بنيت بشكل صحيح فإننا بحاجة لبعض المعايير التي تحدد مدى صحة بناء القيم ، وقد ذكر

 :منها ) هـ ١٤١٧(  األسمر

  .تكامل القيم ، وعدم تفتيتها  .١
  .اإللزامية  .٢
   .بية الثبات ، وعدم النس .٣
  .عدم العنصرية  .٤
  .العدالة ، والبعد عن االنحراف  .٥
  .الرقي ، وعدم الهبوط  .٦
   .العمومية ، وعدم الخصوصية  .٧
  .االرتباط باهللا  .٨
  .تعتمد التفكر والتدبر : مطلقة غير مقيدة  :الطالقة  .٩

  .الشمول  .١٠
   .التعميم  .١١
  . نبل الغاية  .١٢
  .التزام الحق  .١٣
  .االعتدال  .١٤
  . اإليجابية  .١٥



 التأصيل معايري وضوابط ٦الفصل                                     منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية         
٢١٥ 

  ) : تتوافق مع تكوين اإلنسان ( الموضوعية  .١٦
  .اليسر  
  .الواقعية  
 : الوقائية  

  .الحد من الغضب  ١
 .تهذيب العواطف  ٢

 .تهذيب االنفعاالت   ٣

 .إحكام أسباب الوقاية   ٤

  .التطبيق الفعلي   ٥
   . ٤٧٤ - ٤١٠،  ٣٩٨،  ٣٩٥ - ٣٩٠ ص .العملية والقابلية للتطبيق  .١٧
( أبـو رزيـزة    ومن أسس بناء القيم الصحيحة المستمدة من الشريعة اإلسـالمية أضـاف     

  : )هـ ١٤٢٦
 .الحرية المسؤولة المنضبطة  .١

 .المسؤولية الفردية  .٢

 .االستطاعة والمقدرة  .٣

 ) .اإلقناع ( ربط القيم بالحجة والدليل  .٤

  .  ٧٤ص  .إدراك الحكمة من الخلق  .٥
وهذه المعايير يمكن أن تستخدم أثناء عملية التأصيل للحكم على القيم السائدة لدى األفراد أو    

  .المجتمعات أو المؤسسات والمنظمات 
  

  ضوابط السرية النبوية

لتقرير أحكام معينة ؛ البد أن تكون رواية السيرة صحيحة ، وأما فيما عدا ذلك فيمكن قبول    
المعتمدة لدى جمهور العلماء ، وإن كان األفضل االعتماد على الروايات روايات كتب السيرة 

  .الصحيحة فقط 
   :مثل وهناك العديد من الكتب التي اهتمت بروايات السيرة الصحيحة    
 .الرحيق المختوم للمباركفوري  .١

  .صحيح السيرة النبوية لمحمد بن رزق بن طرهوني  .٢
  .صحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي  .٣
  .صحيح السيرة النبوية لمحمد ناصر الدين األلباني  .٤
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 .السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري  .٥

  .السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة لمحمد الصوياني  .٦

  .لمهدي رزق اهللا أحمد  السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية .٧
مضامين مختلفة ، وتتوسع في أمور وتختصر فـي   وكتب السيرة كثيرة ، وهي تحوي على   

أخرى ، وينبغي للباحث اختيار مرجع السيرة المناسب لموضوع الدراسة ، ويمكن االسـتفادة  
  .من المتخصصين في السيرة النبوية في ذلك 

   
  ضوابط املصادر التارخيية

  :أن من ضوابط البحث في المصادر التاريخية ) هـ ١٤٢٩(  الدغيثر ذكر   
فـي المصـادر   ما جاء  كل نقلعدم و االنتقاء ،وختيار االحسن  :الباحث  عقل من كمال - ١

  . من أخبار التاريخية
والنقـل  ، عليها  االعتمادقبل  ، الثقات في المراجع التاريخية بد من معرفة كالم العلماءال  - ٢

 . منها

ذكر المـؤرخ الـذهبي   ، وقد ، وإنما بعد زوالها  لدول في وقتهالتاريخ الحق الف عري ال  - ٣
خوفـا   ؛ وآبائهم وأهليهم، والتعديل عن الكالم في الخلفاء  رحمه اهللا إعراض أهل الجرح

ويغضـي عـن   ، يصف المؤرخ محاسنها  دولة قائمة ، وما زال هذا في كل:  قال ، منهم
 . مساوئها

 . أعالمنا أن نترحم عليهم عند ذكرهم من كمال األدب مع - ٤

عـرف   المنسـوبة لمـن   ية ،لشرعا اتمخالفال عنصص وأخبار في ما يرد من ق التثبت - ٥
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  : ؛ امتثاال لقوله سـبحانه  الحديثي في سند الرواية ، وتطبيق المنهج بالخير

 . ) ٦:  الحجرات(  چڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 . حمل ما ثبت عن بعض األعالم على أحسن المحامل بد منال - ٦

ليس من شـريف  "  : ، وقد قال سعيد بن المسيب رحمه اهللا وكلنا خطاء ، العصمة لألنبياء - ٧
،  إال وفيه عيب - يعني من غير األنبياء عليهم الصالة والسالم - وال عالم وال ذي فضل
ـ و ؛ ، فمن كان فضله أكثر من نقصـه  ينبغي أن تذكر عيوبه ولكن من الناس من ال ب ه

عن الرسول رضي اهللا عنها  عائشة ت روايةوقد صح ،"  ه لفضلهنقصe ال  { : قال أنه
 ٦ك الجنائز ، والسيوطي في الجامع الصغير وحسنه ج  ٤النسائي ج (  } تـذكروا هلكـاكم إال خبـري   

 ) .ب حرف ال 
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 الجارحـة  ينبغي لمن يتصدى لتأريخ األعالم من رجال الحديث وغيرهم أن يتجنب األلفاظ - ٨
 ال تقل ، أحسنها:  ، فقال لي فالن كذاب:  سمعني الشافعي يوما وأنا أقول:  ، قال المزني

 ، لسانه على هـذه األلفـاظ   تعودوذلك حتى ال ي،  حديثه ليس بشيء:  ، ولكن قل كذاب :
  . ملتقى أهل الحديث:  موقع . عليه فال شيء؛ وإن قالها مجتهدا 

السير عموما ، ألنها جـزء مـن    وهذه الضوابط تطبق كذلك على السيرة النبوية ، وعلى
  .التاريخ 

  
  الضوابط العلمية

  : )هـ ١٤١٣(  أمزيان ذكرهما  مراعاتها عند التأصيلالواجب الضوابط ومن    
والذي يحصره فـي العلـم    ، التقليدي للعلم في الفكر الغربي المفهوم من رضرورة التحر )١

، وال  منطلقات وضـعية ماديـة  ينطلق من هذا المفهوم و، يخضع للمنهج التجريبي  الذي
  . يمكن تطبيقه في دراسة الظواهر اإلنسانية

مهما كـان  ؛ يمكن االعتماد عليه ، هو منهج علمي إلى معرفة يقينية ؛ أي منهج يوصلنا و )٢
تحصر فيمـا   ، فالمعرفة اإلنسانية أوسع من أن نظامه االستداللي مخالفا للمنهج التجريبي

  . التجربةيخضع للخبرة الحسية و
يقدم ،  ؛ ألنه مصدر يقينيلمعرفة االجتماعية ل موثوقالمصدر ال : ضرورة اعتبار الوحي )٣

 . ويفسر كثيرا من الظواهر اإلنسانية ، حول اإلنسان والمجتمع ، معرفة يقينية وعميقة 

ا اإلطـار العقـدي الـذي    ؛ ألنهاإلسالمية القائمة على التوحيد  ةبد من االلتزام بالمذهبيال )٤
، وما  أليديولوجيات والعقائد الوضعيةل البديل ألنهاو، يجنبنا أي شكل من أشكال االنفصام 

  .أكثرها 
 ، ينبغي أن يقوم على منهج علمي شامل متكامـل  ة واإلنسانيةالبحث في العلوم االجتماعي )٥

، وعـدم   حـواس متمثلة في الـوحي والعقـل وال  ؛ يعتمد على مصادر المعرفة األساسية 
 . اعتبارها مصدرا وحيدا للمعرفة؛ على اقتصاره على الحواس والتجربة 

ـ ، ضرورة التحرر من النزعات الذاتية  )٦ ـ التـي و ،  ةوالتوجيهات األيديولوجي ت فيهـا  قع
الـذي يعلـو علـى    ، العقدي لإلسالم  نوااللتزام بالمضمو، المذاهب الوضعية واإلنسانية 

، وألنه من عند اهللا الخالق  دين اإلنسانية جمعاء ، ألنهوالطبقية المصالح القومية والعرقية 
 . الخبير بما يصلح البشر وينفعهم 
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 ؛ ةإلى جانب االلتـزام بالدراسـة الوصـفي   ، ضرورة االلتزام بالنظرة المعيارية التقويمية  )٧
التـي   ، كما استقر في عرف المناهج الوضعية، كمرحلتين متالزمتين وليستا متعارضتين 

 . تفصل بين أحكام الواقع وأحكام القيمة

ال بد من التمييز بين الثوابـت التـي تأخـذ     : في دراسة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية  )٨
وبين المتغيرات ، وهي ما يتصل بالعقائد والقيم ، صورة نهائية تعلو على الزمان والمكان 

 . وأساليب المعيشةكالعادات والتقاليد ، التي تقبل التجديد والتبديل 

ـ ضرورة و، اهر االجتماعية وال بد من تجاوز التفسير األحادي للظ )٩ ة املالتزام النظرة الش
 )هـ ١٤٢٠العمرو ،  (و .  ٣٨٦ – ٢٤٩ص  . وتفسيرها، في تحليل قضايا اإلنسان والمجتمع 

 . ٣٥ – ٣٤ص 
  : ومن الضوابط المهمة    
ت في البيئة الغربية والنقل منها ؛ البد من االنتباه إلى أثناء االستفادة من النظريات التي نشأ   

أن كثيرا من هذه النظريات قد تأثرت بالبراغماتية النفعية ، الباحثة عن تحقيق المصلحة والنفع 
أوال وقبل كل شيء ، مع القابلية إلهمال كل شيء آخر ، وكذلك الميكافيلية ، القائمة على مبدأ 

  :ويتضح ذلك من خالل المثال التالي  أن الغاية تبرر الوسيلة ،
 

وغير ، ذاته  اإلنساننابعة من فكر  ، ة عديدةيتوجد أنظمة إدارهأن) هـ ١٤٢٨(  عثمان بين   
 : في كتاب، ها على سبيل المثال ما ذكر في القوانين الخاصة بالقوة ومن، مرتبطة باإليمان 

& روبرت جرين :  يهلمؤلف " The 48 Laws of Power " ونقوانين القوة الثمانية واألربع
  :، وفيما يلي بعض مما ذكراه ، مع مقارنته بما جاء في الشريعة اإلسالمية  رزجووست إلف

  
  مقارنة النظم اإليمانية بالوضعية)  ٩( جدول 

  قانون اإلسالم  ٤٨قوانين القوة الـ   م

األمور الكثير من   ١
يعتمد على السمعة 

، حافظ عليها 
  حفاظك على حياتك

  ) ١٠٥:  يونس (  چ                ٹ ٹ چ 

ك  ٥٣،  ٤ومسلم ج ، صحيح ، البخاري (  } من يسمع ؛ يسمع ا به {
  ) ب من أشرك في عمله غير اهللا  ٥، الزهد والرقائق 

نفسك دائما ع ض  ٢
في دائرة الضوء 

  نبأي ثم

  ) ٢:  الطالق (  چڻ    ڱ    ڱ  ڱ  ں    ںڱ  ٹ ٹ چ 
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  قانون اإلسالم  ٤٨قوانين القوة الـ   م

٣  
دع اآلخرين 

لمصلحتك  يعملون
حصل دائما على او

  رالشك

 چھ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھٹ ٹ چ 
  ) ١٨٨: البقرة  (

:  هود (  چڳ     ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڑڈ  ڈژ  ژ   ٹ ٹ چ
٨٥ (  

البخاري ومسلم ، السيوطي في  صحيح ،(  } يوم القيامةالظلم ظلمات  {
  )ب حرف األلف  ١الجامع الصغير ج 

دع اآلخرين يأتون   ٤
ولو لجأت ، إليك 

  إلى الحيلة

                                              ٹ ٹ چ 
  ) ١٦٥: األنعام (  چ                              

اتبع سياسة األمر   ٥
الواقع ، وال تلجأ 

  إلى الحوار

ٹ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٹ ٹ چ 
   ) ١٥٩: آل عمران (  چ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

  ) ٣٨: الشورى (  چ  ں  ں  ڻ ٹ ٹ چو

٦  
تطير، وال تخالط 

سيئ الحظ 
  والتعيس

                                            ٹ ٹ چ 
  ) ٧٩: النساء  ( چ

اللهم ال خري إال خريك ، وال طري .. من ردته الطرية فقد قارف الشرك  {
ص  ١٠٦٥رقم  ٣حيح ، الصحيحة ج ص(  } إال طريك ، وال إله غريك

٥٣(   
٧  

اقض تماما على 
  عدوك واسحقه

  ) ١٢٥: النحل (  چ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھٹ ٹ چ 

(  } إال زانه ، وال نزع من شيء إال شانهما كان الرفق يف شيء  {
  )ب حرف الميم  ٥السيوطي في الجامع الصغير وصححه ج 

  

٨  

  

اجعل اآلخرين في 
:  رهبة وتأرجح

جو انعدام ر استثم
  ررااالستق

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٹ ٹ چ 
      ) ٦٠: األنعام  ( چٹ    ٹٿ  ٿ  ٹ   

صحيح ، البخاري ومسلم ، (  } يسروا وال تعسروا ، بشروا وال تنفروا {
  )١١٥١الصحيحة

٩  
ع رئيسكال تلم  

                  یی   ی  ی                     ٹ ٹ چ 
                                                       
                                 چ  :و )٥٩: النساء (  چ
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  قانون اإلسالم  ٤٨قوانين القوة الـ   م

  )٢:المائدة (  چ       

١٠  
 ؛ تصنع الحمق
،  لتوقع بأحمق

  تظاهر بالغباء

: و  ) ٩: البقرة (  چڍ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇٹ ٹ چ 
  )  ٣٠: األنفال (  چٹ    ں  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱچ 

صححه األلباني ، غاية (  } إن ا حيب أن يرى أثر نعمته على عبده {
  )  ٦٣ص  ٧٥المرام رقم 

ال تفصح عن   ١١
  اكنواي

  ) ٤٢: البقرة  ( چڱ  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

١٢  
دائما صرح بأقل 
  من المطلوب

  )  ٣٥: اإلسراء (  چ     ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ٹ ٹ چ 
  ) ١٩٥: البقرة (  چۓ    ھ    ھ  ے    ے  ھھٹ ٹ چ 

  ) ٤٢: البقرة  ( چڱ  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 
  بتصرف  ٧٣ – ٧٢، ص  هـ١٤٢٨،  عثمان: المصدر 

  

الخراب الذي ، و تاألرواح التي أزهق، و حجم الدماء التي أريقت ىإن نظرة سريعة عل   
فداحة وشرور النظم  ىمد ىخير شاهد عل: والثانية  ىن العالميتين األولالعالم في الحربيب حل

 التي هي بعيدة عن ظاللو، )  ماتيةغ، والبراالميكافيلية  (اإلدارية التي يبتدعها فكر اإلنسان 
 . الوارفة  اناإليم

، فهو معرض دائما للصواب  نظام من فكر اإلنسان ما وضع هو مما سبق يتضح أنو   
،  ) الميكافيلية( النفعية الخبيثة و ،)  ماتيةغالبرا( إنه نظام يحتضن النفعية  ، والخطأ والتعديل

   . ٧٦ – ٦٨ص  . التي تتلخص في أن الغاية تبرر الوسيلة
وليس معنى ذلك أن تكون نظرتنا سوداوية لكل ما يردنا من نظريات علمية غربية ، ولكن    

وجوب أخذ الحذر والحيطة واالنتباه ؛ حتى ال نقع في أخطاء شنيعة وواضحة ، من حيث ال 
  . نشعر 

  
  الضوابط اإلدارية 

ضرورة دراسة النظريات الحديثة المطلوب تأصيلها دراسة جيدة ، : ومن الضوابط المهمة    
وتحليل جزئياتها ، والتعرف على تاريخ تطورها ، وعالقتها بالنظريات األخرى ، والتأكد من 
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عدم وجود نظريات أخرى أحدث ؛ تنقضها أو تنسخها ، فقد يوجه النقد في موضوع محدد إلى 
ويعاب عليها إغفالها لجزئية معينة مهمة ، في حين أن هناك نظرية أخرى أحدث  نظرية ما ،

قد استكملت هذا النقص ، وبالتالي يكون الجهد المبذول في التأصيل  - لم يعلم بها الباحث  –
هدرا ، وفي غير مكانه ، وتكرارا ال قيمة له ، وهو أمر ال يليق بباحثي التأصيل ، وال بعملية 

  .ملها التأصيل بأك
  : وعلى سبيل المثال    
النظرية  "مؤلف كتاب  )م ١٩٢٥ – ١٨٤١ (هنري فايول أن ) هـ ١٤٢٣(  الحر ذكر   

،  ، التنظيم التخطيط (: اعتبر أن وظائف اإلدارة األساسية هي خمسة ،  " الكالسيكية لإلدارة
  :، وعرفها كما يلي  ) ، الرقابة ، التوجيه التوظيف
  :  التخطيط

  . وتحديد أفضل السبل إلنجاز األهداف التنظيمية، توقع المستقبل    
  :  التنظيم

من خالل تصميم هيكل أساسي ، الوظيفة اإلدارية التي تمزج الموارد البشرية والمادية    
  . للمهام والصالحيات

  :  التوظيف
في  ، المناسبووضع الشخص المناسب في المكان ، وتدريب ، وتعيين ، يهتم باختيار    

  . المنظمة
  :  التوجيه

  . باتجاه أهداف المنظمة، إرشاد وتحفيز الموظفين    
  :  الرقابة

  . عالم النور: موقع  . وتحديد ما إذا كانت حققت أهدافها أم ال، مراقبة أداء المنظمة    
(  MAPأن برنامج التقويم اإلداري للكفاءات ) هـ ١٤٢٧(  الفيفي في حين ذكر   

Managerial Assessment Proficiency  ( قد درس جميع الوظائف التي يمارسها المديرون
نظريا وفعليا وميدانيا ، ومن خالل استطالع آراء عدد كبير من المديرين ، ذوي طبائع عمل 
مختلفة ، وفي مواقع مختلفة ، وخلص إلى أن أهم الوظائف التي يقوم بها المدير هي اثنتي 

  :قسمت كما يلي عشرة وظيفة ، و
  الكفاءات اإلدارية)  ١٠( شكل 
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٣

الناس مع  التعامل  املهامطريقة  مع  التعامل  طريقة 

اآلخرین العالقة مع 
االتصالیة الكفاءات 

الفریق بناء 
الكفاءات 
 اإلشرافیة

وظیفتك إدارة 
الكفاءات 
اإلداریة

الواضح التفكیر
 المعرفیة الكفاءات

معلومات  إعطاء 
  واضحة

والتنظیم االستماع 

حیادیة معلومات  تلقي 

العاملین تقویم 
واألداء 

والتفویض  التدریب 
اإلشراف و 

التوجیھ النصح و 

القرار  اتخاذ 
المخاطر موازنة  و 

وحلھا المشكالت  تحدید 

الواضح و  التفكیر 
التحلیلي

والمعاییر األھداف  تحدید 

األولویات وتحدید  الوقت  إدارة 

األعمال وجدولة  تخطیط 

١ ٢

٣٤

اإلدارية الكفاءات 

  ٦، ص  هـ١٤٢٧،  الفيفي: المصدر  

  ) : ة وظيفالإدارة (  الكفاءات اإلدارية)  ١
  . إدارة الوقت وتحديد األولويات - أ 

 . تحديد األهداف والمعايير -ب 

  . تخطيط وجدولة العمل -ج 

   ) : العالقة مع اآلخرين (  االتصاليةالكفاءات )  ٢
  . والتنظيم الستماعا - أ 

 . إعطاء معلومات واضحة -ب 

 . تلقي معلومات حيادية -ج 

   ) : بناء الفريق(  الكفاءات اإلشرافية)  ٣
 . التدريب والتفويض واإلشراف - أ 
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 . تقويم العاملين واألداء -ب 

 . النصح والتوجيه -ج 

  ) : التفكري الواضح(  املعرفيةالكفاءات )  ٤
 . تحديد المشكالت وحلها - أ 

 . اتخاذ القرار وموازنة المخاطر -ب 

  . ٢٦ – ٣ص  . التفكير الواضح والتحليلي -ج 
أن كل الوظائف التي ذكرها فايول قد وردت في برنامج تقويم الكفاءات : ونالحظ هنا    

اإلدارية ، إضافة إلى غيرها من الوظائف المهمة ، مما يجعل من العبث تأصيل تصور فايول 
للوظائف اإلدارية أو غيره من التصورات القديمة ؛ في وجود تصور برنامج تقويم الكفاءات 

 .هو من أحدث التصورات في هذا المجال ، على حد علم الباحث اإلدارية ، و

  
 

نسمع كثيرا عن مصطلح اإلدارة اإلسالمية ، وهو من المصطلحات التي تلفت انتباه الباحث    
في التأصيل ؛ باعتبار أن اإلدارة اإلسالمية قد تكون مرجعا للتأصـيل فـي جـانبي التنظيـر     

  .والممارسة ؛ حيث يمكن مقارنة الممارسات الحالية بممارسات اإلدارة اإلسالمية 
يمكن أن يكون " إسالمي " ؟ وهل كل ما أطلق عليه " اإلدارة اإلسالمية  "لكن ما هو ضابط   

  مرجعا للتأصيل ؟
إن المصطلحات الثالث التالية جوهرية ، ومهمة لموضوع التأصيل بالذات ، ألن المعـاني     

المرادة منها يمكن أن تكون المرجعية النظرية أو العملية لموضوع التأصيل ، فالبد من تحرير 
لحات ، حتى ال نقع في الخلط الذي وقع فيه البعض ، بين ممارسات اإلدارة التربويـة  المصط

اإلسالمية ، والممارسات غير اإلسالمية ، والخلط بين ممارسـات المجتمعـات اإلسـالمية ،    
وممارسات المجتمعات غير اإلسالمية ، ومن ثم تنزيل األحكام التأصيلية بشكل غير صحيح ، 

  .وفي غير مكانها 
  :اإلدارة اإلسالمية 

، بغض النظر عن  eوسنة رسوله ، التنظيمات اإلدارية التي توافق كتاب اهللا  :يقصد بها    
 rإدارة الرسول : العصر الذي تعايشه ، سواء كان ذلك في القديم أو الحديث ، وأبرز أمثلتها 

بد العزيز فـي عصـر   ، وإدارة الخلفاء الراشدين من بعده ، وإدارة الخليفة الراشد عمر بن ع
  .الدولة األموية 

  :اإلدارة غير اإلسالمية 
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في معظم مـا   eأي لم توافق كتاب اهللا وسنة رسوله  ، الشريعة اإلسالمية تخالف هي التي   
جاءت به ، بغض النظر عن العصر الذي عايشته ، والعبرة هنـا بالمسـميات والحقـائق ، ال    

  .باألسماء والصور 
والمخالفة للشريعة قد تكون في الجانب النظري ، من حيث المبادئ والتصـورات ، وقـد      

تكون في الممارسة العملية التطبيقية ، مع سالمة الجانب النظري ، وقد تكون المخالفـة فـي   
تبتعد عن المعين األصيل  -والحال كذلك  –الجانبين النظري والعملي معا ؛ مما يجعل اإلدارة 

 . كثيرا 

  :اإلدارة عند المسلمين 
مجرد وجود اإلدارة عند المسلمين ، وفي المجتمعات اإلسالمية ، ليس دليال على إسالميتها    

وأصالتها ، ويحكم عليها بحسب واقعها النظري والعملي ، فيمكن تصـنيفها وإعادتهـا إلـى    
  :الصنفين السابقين 

  . eوله كتاب اهللا وسنة رس توافق ، وهي التي إدارة إسالمية .١
ـ ، الشريعة اإلسـالمية   تخالف ، وهي التي إدارة غير إسالمية .٢ كتـاب اهللا   تأي خالف

 . eوسنة رسوله 

  
  
  

  عوائق التأصيل
  :أن من معوقات التأصيل  )هـ ١٤١٣(  طعيمة ذكر   
بينما نبتعد عن وضع طريقة إجرائية للتأصيل ، التوجيه يتم وصفيا و الحديث عن التأصيل )١

  .في خطوات 
العصر الحديث بمتغيراته المتالحقة ال تصلح معـه  ، وليس فردا ، والتأصيل يحتاج فريقا  )٢

  .الجهود الفردية 
  .مؤسسات البحث في الوقت الحالي قاصرة عن خدمة هذا الموضوع  )٣
 - ٥٩٨، ص   ٣ج  .لما ينبغي أن تكـون عليـه العلـوم     مجرد تخيل نظريالتأصيل ليس  )٤

٥٩٩.  
ؤسسات البحث قادرة حاليا على خدمة التأصـيل ؛ إذا نظمـت   وما ذكر صحيح ، إال أن م

عملها وخططت له بشكل جيد وجماعي ، ولذا ال بد من جامع لجهود التأصيل ، على شكل 
  .رابطة أو لجنة ، تنسق الجهود ، وتجمع المتفرق ، وتوجه البحوث ، وترشّد األفكار 
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  : " ) أ " هـ ١٤١٦(  يالجن ومن المعوقات ما ذكره   
عدم وضـوح  عدم وضع منهج تخصصي دقيق ومفصل للتأصيل ومعاييره في كل علم ، و )١

 الباحثين في إحجـامهم عـن  عائق عن السير فيه ، وحجة لكثير من الدارسين و:  الطريق
  .بحوث التأصيل دراسات و

، ودفـع البـاحثين   عدم استخدام كافة الحوافز الالزمة إلثارة الهمم عدم توفر الحوافز ، و )٢
؛ تكـون  بقدر قوتهـا  دافعة ، و نتكو ؛ إذا كانت قوية زالدارسين إلى التأصيل ، فالحوافو

قد يندفع إلى التأصيل أولئك الذين ال يقتنعون به ، أو يقولون إنه صعب ؛ إذا قوة الدفع ، و
  .اهتماماتهم ، المناسبة لميولهم و استخدمت الحوافز القوية

المعـارف  ة التأصيلية ، وعدم اإللمـام بـالعلوم و  المهارات البحثي عدم تمكن المؤصل من )٣
أو تقويم مـا كتـب ، ألن    ، بخاصة من يكلفون بالكتابة في التأصيلوالالزمة للتأصيل ، 

هذا يأخذ وقتا ، مما قد يسبب بطئا في إنجـاز تأصـيل   وغير المتمكن سوف يتعلم أوال ، 
  .الموضوعات المطلوب تأصيلها 

على نطاق واسع ، لدى المعلمـين   ضعف الدعوة إليهل ، ودم نشر الوعي بأهمية التأصيع )٤
الميين ، في البالد المختلفـة ، وفـي األوسـاط المختلفـة ،     اإلعوالطالب والصحفيين و

  .االجتماعية في مجاالت الدراسات اإلنسانية و بخاصةو
صعوبة القيـام بالتأصـيل ، أو   : من أهمها الشبه التي تحوم حول التأصيل ، وعدم إزالة  )٥

التساؤل عن إمكانية إيجـاد قواعـد علميـة    ؛ وبالذات في بعض العلوم ، وونه مستحيال ك
   . ٨٤ – ٨٢ص  .إسالمية لبعض العلوم 

  :ومن العوائق التي يراها الباحث    
  .في قدرته على الخوض في غمار موضوع التأصيل ، وعدم ثقة الباحث في نفسه  )١
 وبقية المهارات التفكيرية الالزمة للتأصيل واإلبداعي عدم توفر مهارات التفكير الناقد )٢

أن فاقد ، بحجة مما يجعله يبتعد عن موضوع التأصيل ، أو توهمه لذلك ،  لدى الباحث
 .الشيء ال يعطيه 

عدم بذل ، و في موضوع التأصيل البعد عن التعمق الالزم، والسطحية في النظرة  )٣
إن التوجيه : ) هـ ١٤١٣(  طعيمة ، يقولقلة توفير اإلمكانات ، والجهود الكافية 

كون عليه هذه العلوم من اإلسالمي للعلوم ال يعني مجرد تخيل نظري لما ينبغي أن ت
كبيرة ؛ حتى يمكن وضع هذه  تإنما األمر يتطلب إمكانياتوجهات ومدخالت ، و

 . استقصاء التوجهات موضع التنفيذ ؛ دراسة وتجربة وتحليال و
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في مازال الباحثون إننا في عصر المؤسسات والبرمجة وتشابك التخصصات ، و   
مبادراتهم غير مجتمعنا يعتمدون في تفكيرهم وتخطيطهم على جهودهم الشخصية ، و

  . ٥٩٧ - ٥٩٦، ص   ٣ج  .الجماعية 
تسويغ ، وبالتالي ميله إلى إبقاء ما كان على ما كان ، وضعف اإلبداع لدى الباحث  )٤

.. إذا كان البد من تغيير ه عن الرغبة في التغيير والتطوير ، وعدب، وع السائدة األوضا
مما قد يعني " .. تأصيال " في أضيق الحدود ، أما أن تكون القضية ، وفليكن محدودا 
  .ألف ال ؛ فال و إعادة للبناء في بعض األحيان، وتغييرا شامال 

بالتالي التهرب من بحث موضوع و ،التخوف منها ، واستعظام مسؤولية التأصيل  )٥
  .التأصيل 

بالذات لعدم وجود جهود سابقة في هذا التأصيل ، و الشعور بصعوبة البحث في مجال )٦
  .، والسبب األساسي لذلك هو ضعف اإلبداع يمكن للباحث أن يسترشد بها ؛ المجال 

داعي للخوض  بالتالي فالومهمة ، تأصيل لن ينجم عنه نتائج مفيدة واعتقاد البعض أن ال )٧
  .فيه 

ألفوا نوعية معينة من المواضيع ممن ، التثبيط الذي يواجهه الباحث في التأصيل  )٨
 .البعيدة عن مجال التأصيل ، األبحاث و

ما يحدث في بعض الجامعات من إسناد اإلشراف على بحوث التأصيل لمن ليس لديه  )٩
  .الخلفية الكافية في التأصيل 

 - التي تفوقت في مجال اإلدارة عموما  ، للحضارة الغربيةاالنغماس الشديد في التبعية  )١٠
هناك ؛ مما ، ونجاحات جزئية هنا وأفرزت نتائج عملية و -اإلدارة التربوية خصوصا و

ال قيمة لها ، أو أن قيمتها ضعيفة في  –بالمقارنة  –يجعل أي نتائج لبحوث التأصيل 
  .معطياتها و نظر هؤالء التابعين المنبهرين بالحضارة الغربية

  .االعتماد على الجهود العشوائية المتفرقة ، وعدم وجود خطة زمنية محددة للتأصيل  )١١
  .المبذولة في عملية التأصيل ، عدم متابعة الجهود المخطط لها  )١٢
  .فيه ، مما يضعف النتائج المحققة عدم االستمرارية، وتقطع العمل المبذول في التأصيل  )١٣
، ضعف توجيه الرأي العام للباحثين ، ولعملية التأصيل  عدم العناية بالجانب اإلعالمي )١٤

  .عامة الناس ، والمهتمين ، وأعضاء هيئة التدريس و
يعرفون من المعلومـات قـدرا   أنهم يتعلمون و: من سمات المسلمين في الوقت الحاضر  )١٥

ل التأصيل ليس بعيدا عـن ذلـك ،   مجاتطبيقهم لما يعرفون ضعيف جدا ، ولكن ، كبيرا 
  . ؛ إن لم يوطن النفس على هذا الواقع يحبط باحث التأصيل  هذا قدو
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إن من أسباب عدم استطاعتنا ترجمة عقيدتنا الغراء إلى سلوكيات صالحة للتطبيق في    
معرفتـه سـطحية ،   :  بعض الذين يعرفـون أن بعضنا ال يعرف ولم يطلع ، و:  العالم

يـدركون إدراكـا   الذين يقتنعون و لم يتيقن من هذه المبادئ ، وبعضالبعض لم يقتنع وو
إن ، الـذين و  يتسع الخرق على الراقع إذا زادت مساحة هـؤالء ال يطبقون ، و:  حقيقيا

  .أن لديهم خلال جوهريا  : إال أن ما يجمعهم؛ تعددت فئاتهم 
االنسحاب من التصدر لهـذا  ، والتخلي عن مسؤولية التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية  )١٦

، أو أنه موضـوع جديـد   أو عدم توفر الخلفية الكافية ، بحجة عدم الكفاءة ، الموضوع 
الكبيـر الجمـاعي   أو أنه ال يحظى باالهتمام ، أو أن هناك من يهتم به غيرنا ، صعب و

أن مسؤولية التأصيل هـي   ، وصحيح ... الكافي ، أو أنه لم توفر له اإلمكانيات الالزمة
في  علم اإلدارة التربوية ككل ؛ لكنها، والمجتمعات  مسؤولية جماعية ، ألنها قضية تخدم

كفايـات ؛ فهـو   ال تنافي بينهما ، فالتأصيل من فروض الذات الوقت مسؤولية فردية ، و
إن قام به البعض ؛ سقط جميعا إن لم يقم أحد منهم به ، ويأثمون فرض على الجميع ، و

ألنهم  ؛ في اإلدارة التربوية يتأكد هذا الحكم في حق المتخصصينثم عن اآلخرين ، واإل
 .  وشؤونه تفصيالته، واألعلم بخفاياه والمتصدرون لعلم اإلدارة التربوية 

 الجهود الجماعية مـع اآلخـرين ، يقـول    عنالبعد عن التعاون و، والفردية في العمل  )١٧
اشتراك فريق من البـاحثين  :  حركة التوجيه اإلسالمي احيلزم لنج :) هـ ١٤١٣(  طعيمة

 ٣ج  .، يقوم بها عالم في مختبره  ليست مجرد مبادرة فردية، كل في مجاله ، و لماءالعو
  . ٥٩٦، ص  

ومن العوائق في تأصيل اإلدارة التربوية أن التأصيل يتضمن تداخال بين ثالثـة علـوم    )١٨
 :مختلفة 

 :علم اإلدارة  .١

فهو األصل الذي تستقى منه اإلدارة التربوية ، ودائما فيه الجديد ؛ ألنـه مـرتبط      
بشكل كبير بالعمل الخاص ، المتحرر من الروتين والمركزيـة ، والسـاعي دومـا    

 .  للتطوير والمنافسة ، وبالتالي يعطي نتائج ممتازة ، ويتطور بشكل سريع 

 :علم التربية  .٢

دارة به دائما ، ألن اإلدارة التربوية لها خصوصـياتها ،  ونحتاج إلى أن نربط اإل   
 .وتختلف عن اإلدارة العامة أو إدارة األعمال 

 :العلوم الشرعية  .٣

  .وهي علوم لها أصولها وتفصيالتها وضوابطها    
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والربط بين هذه العلوم أو المجاالت الثالثة المختلفة يحتاج إلى قدر كبير من اإلبداع ،    
لوقت ، والصبر ، ولذلك فإن اإللمام بمهارات التفكير مهم للغاية ويعول عليه والجهد ، وا

 .   كثيرا ، و بالذات مهارات التفكير اإلبداعي 

  
  حماذير التأصيل

  :" ) أ " هـ ١٤١٦ (يالجن من المحاذير ما ذكره    
علـى  رتب ما يت، وجدواه في العاجل واآلجل ، وعدم تكوين القناعة التامة بأهمية التأصيل  - ١

 ؛ أو إلى العمل، اآلجل ، ألن اإلنسان ال يندفع إلى الفكرة إهماله من الضرر في العاجل و
إن الناس ال يهتمون بالحقائق لذات الحقـائق ،  : إال إذا اقتنع بأهميته ، يقول أحد المفكرين 

  .منافعها بالفعل ، ولكنهم يهتمون بها بقدر أهميتها و أو ألنها حقائق
إن اقتنع و عدم تكوين روح التضحية من أجله ،فكرة التأصيل في النفوس ، و عدم ترسيخ - ٢

إذا كانت روح  ؛ فإنه لن يضحي من أجل األمة ؛ الدارس بأهمية التأصيل لألمة اإلسالمية
غياب روح التضحية من أجـل  وذلك بسبب غياب الهمة العالية ، والتضحية غائبة لديه ، 

الراحـة ،  واالنغماس في الملـذات و  مط الفردي في التفكير ،والن تغلب األنانية ،و،  ةاألم
  .ماديتها والخلود إلى األرض و

لديهم روح  الذين تتوفرو، عدم إتاحة فرصة الخوض في بحوث التأصيل للذين اقتنعوا به  - ٣
  .حية ، ووضع العقبات في طريقهم التضاإلخالص و

تأصيل ؛ يمكن أن يقوم واحـد أو  بدال من تفريغ عشرة من الذين ليست عندهم روح الو   
يصعب على فاقدي الروح  بحيث يقومان بأعمالمقامهم ، و -لديهم روح التأصيل  -اثنان 

إتاحـة الفـرص   رف على أمثال هؤالء المخلصين ، وتجنيدهم ، ولهذا يجب التعفعلها ، و
  . ٨٣ – ٨٢ص  .الالزمة لهم 

الخوض فيه ، وأما المحاذير التي تقع أثناء وكل هذه المحاذير تتعلق بما قبل التأصيل وقبل    
 : )هـ ١٤٢٤(  بخاري عملية التأصيل  فقد ذكر منها

أن يقطع بأن ما توصل إليه ظنيا واجتهاديا هو الحق  للباحث في مصادر التأصيلال يجوز  - ٤
، وإنمـا   أو األحاديث الذي ليس معه باطل ، وأن هذا هو المعنى والمدلول الوحيد لآليات

كان دليله إلى هذه النظرية التي اجتهـد   أو السنة أو غيرهما من المصادر يبين أن القرآن
أو السـنة أو المصـادر الشـرعية     فيها ، والتي من الواجب أن تنسب إليه ال إلى القرآن

يبقى مجرد نظرية ، وقد تقود  المصادر الشرعية، وما يطرح من آراء تأملية في  األخرى
عمق وتفكير أفضل إلى نظرية أحسن ، مما قد يصحح طرحنا أو ينقضه بالكامـل  تأمالت أ
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، فهي مجرد نظرية ، وليست حقيقة ال غبار عليها ، ومعروف سلم التطور العلمـي مـن   
 .الفروض إلى النظريات إلى الحقائق ، فالبد من التواضع والبعد عن الغرور العلمي 

أو السنة أو بقيـة   القرآن علىاآلراء والنظريات مدلوالت عند التأصيل ال يمكن تحميل و  - ٥
، فما يصلح اليوم قد ال يصلح بعد سنوات ، فالواجب  المصادر الشرعية بكليتها وشموليتها

أن نضع شيئا يناسب عصرنا ، ويحل مشكالته ، مع مراعاة أن يكون قابال للتفاعـل مـع   
   . ٣١ص . التغيرات المتسارعة المتوقعة في العالم 

  :ن المحاذير التي يراها الباحث وم   
بالتالي تـأخر  لتأصيل من حيث انتهى اآلخرون ، وعدم ابتداء بحوث ا، والبدء من الصفر  - ٦

  .جهود في غير مكانها الوصرف ، عملية التأصيل 
المبادئ اإلدارية التربوية التي يراد تأصيلها ، مما قد يوقـع فـي   عدم اإللمام بالنظريات و - ٧

  :كما وصف ذلك الشاعر بقوله ، المسيء إلى عملية التأصيل ، الخطأ الفاحش 
  وآفته من الفهم السقيم         وكم من عائب قوال صحيحا                           

ذلك على طريقة الذين يحفظون ، وكليات علم اإلدارة التربوية ضعف الفهم العام لمقاصد و - ٨
  .دون الفهم الكافي لما يحفظون ، فقط 

عدم توفر الحد األدنى من المفاهيم الالزمـة لتمييـز   و ، إللمام باألصول الشرعيةضعف ا - ٩
ليس معنى ذلك أننا نشترط أن ، وما هو مقبول وما هو غير مقبول ، والخطأ من الصواب 

فنحن فـي  .. ليبحث في موضوع التأصيل ؛ يكون لدينا عالم شرعي متبحر في كل شيء 
الذي يوجـد الحساسـية لـدى     ، وفر الحد األدنىلكن المطلوب أن يتوعصر التخصص ؛ 

:  حكم عليها ، أو علـى األقـل  ستطيع بالتالي الفي ، الباحث تجاه ما يتعامل معه من مفاهيم
؛ ليسـألهم عـن هـذه    إلى أهل التخصص الشرعي  من ثمفيلجأ ، يشك في أمرها  تجعله

 . ) ٤٣:  النحل(  چٺ    ٺ  ٺ       ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺچ  :المفاهيم ، قال تعالى 

العمل في التأصيل بعشوائية ، ودون تنظيم ، ودون توفر رؤية بعيدة المـدى لمـا ينبغـي     -١٠
  .تحقيقه في مجال تأصيل اإلدارة التربوية 

، ) من باب أسـلمتها  ( بعض المؤلفين يتجه إلى وضع بدائل للمصطلحات اإلدارية الشائعة  -١١
، م ، لكن االهتمام ينبغي أن يتوجه لألهم اإلدارة في اإلسال : كما صنع الفهداوي في كتاب

العبـرة  ، و ، فال مشاحة في االصـطالح  تأصيل المضامين، وهو إصالح وهو الجوهر و
  . ، ال األسماء بالمسميات

أو أنها ليست راسخة ذلـك الرسـوخ   ، من أخطر المحاذير أن تكون الثوابت مفقودة لدينا و -١٢
النفسي لإلنسـان ، كمـا   هامشي في التصور الفكري وات بعد العميق في النفس ، أو أنها ذ
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القريـة  ، واالنفتـاح العـالمي   ، وهو مالحظ في العصر الحالي ؛ تحت تأثير الفضـائيات  
  .ل في غالب األحيان افعأبالتالي تتحول أعمالنا إلى ردود والكونية الصغيرة ، 

  
  التأصيل تطبيق 

؟ ، وهذا هو األمر األهم ،  ي عالم الواقعالتأصيل فكيف يمكن تطبيق : أو بعبارة أخرى    
  .فليس المطلوب هو مجرد التنظير ، دون وجود للحقائق على األرض 

  :بعض التساؤالت في هذا الجانب ) هـ ١٤٢٤(  بخاري وقد طرح   
رقابـة   ما هي أهم صور الخلل اإلداري في الممارسات اإلدارية فـي العمـل اإلداري ؛   •

نستطيع إصالح الخلل من خالل المفهوم العام لتأصـيل علـم   كيف و الخ ،... تخطيطا و
  اإلدارة ؟

، الـنظم اإلداريـة   ، وبين القوانين و المفاهيم االجتماعية من جهةكيف نوفق بين العقيدة و •
  التي نحن مطالبون بالعمل بموجبها داخل منظماتنا ؟

، وبين القـوانين  جهة المفاهيم االجتماعية من ق التوازن بين العقيدة وكيف نستطيع أن نخل •
  الجماعة ؟؛ حتى يستقيم سلوك الفرد والنظم اإلدارية و
سلوكا ينتهجه األفـراد فـي تعـاملهم اإلداري     : كيف نستطيع أن نخلق من ذلك التوازن •

  . ٤ص  كأنموذج حي ؟
وهي أسئلة عميقة ، وتحتاج إلى الكثير لإلجابة عنها ، ويمكن أن يفرد هذا الموضوع    

قلة ، ومن األمور التي يمكن القيام بها في سبيل تطبيق التأصيل في عالم الواقع برسالة مست
  :كما يرى الباحث 

  
  : مقرتحات تنظيمية 

في رسم منهجية  -ومن خالل التغذية الراجعة  –االستفادة من بحوث التأصيل التطبيقية  .١
واضحة للتأصيل ، وتعديل المنهجية المرسومة دوريا ، بحيث تكون هذه المنهجية خطة 
عامة للتأصيل ، يبني عليها كل من أراد الخوض في مجال التأصيل ، وذلك توحيدا 

 .  للجهود ، وتنظيما للعمل ، وتقليال من مسافة االختالف وبعد الرؤى 

ذلك من ، و الدكتوراه، وإعطاؤه نسبة من بحوث الماجستير واالهتمام بموضوع التأصيل  .٢
، صياغة القوانين المحددة لذلك ، وإقامة اللقاءات الدورية ، وخالل التعريف بالتأصيل 

من ، وعموم طالب الدراسات العليا ، وتوجيه الباحثين المشرفين على الرسائل العلمية و
  .ة على الدخول في مجال التأصيل يتوسم فيهم القدر
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النتائج التي تم ، وتبادل األفكار والمعلومات والتواصل الفردي فيما بين المهتمين بالتأصيل  .٣
  .التوصل إليها 

لمناقشة موضوع ؛ في مواعيد ثابتة ، لقاءات دورية محددة إقامة ندوات ومؤتمرات و .٤
مراجعة الجهود ، ومنجزاته و، واستعراض محاوره وأبحاثه التخطيط له ، والتأصيل 

  .متابعتها ، والمبذولة فيه 
، من خالل رابطته أو  رسالة للمهتمين بموضوع التأصيلبوضع رؤية و ضرورة البدء .٥

الخاصة ، ومن ثم تحديد األهداف العامة و جمعيته أو أكاديميته أو أي مسمى آخر يحتضنه
بناء الخطة الزمنية للعمل في و ،المراحل الالزمة لتحقيق األهداف ، وتحديد الخطوات و

  .جزئياته المختلفة ، بمحاوره وموضوع التأصيل 
، من المهتمين به  اإلسالمي لعلم اإلدارة التربوية ، بناء فرق العمل في موضوع التأصيل .٦

تكليف كل باحث بالجزئية المطلوب ، والجامعات  في كل اإلدارة التربوية من كافة أقسام
 .ترة الزمنية الالزمة لإلنجاز ، مع ضرورة المتابعة الدقيقة لذلك تحديد الف، وإنجازها 

بالمستجدات في موضوع إيجاد آلية لتزويد المهتمين بموضوع التأصيل بشكل خاص  .٧
الخطوات ، والعناوين التي هي قيد البحث ، والبحوث المنجزة  : يشمل ذلكالتأصيل ، و

عناوين المهتمين والتعريف بأسماء و ،المنجزة في المحاور المختلفة لموضوع التأصيل 
 .  الذين يوجدون بالقرب من باحث التأصيل ، وبالتأصيل 

البد من الجرأة في نقد ما هو خطأ في الفكر اإلداري الغربي أو الشرقي ، ويجب أن ال  .٨
 .تغلب علينا التبعية العمياء 

عملية  من خالل ما يستهدف ذروة سناموظائف وعمليات وسلوكيات اإلدارة التربوية هي  .٩
الترجمة الواقعية الفعلية للمصادر  ألن هذه الوظائف والعمليات والسلوكيات هيالتأصيل ، 

لواقع  العملي التمثيل التطبيقي، وهي عبارة عن والقيم والمفاهيم والعقائد والتصورات 
  . فيلزم التركيز عليها واالهتمام بها اإلدارة التربوية ، 

موضوع التأصيل بشكل كاف ؛ فإنه يحتاج إلـى تخصـص بعـض    نظرا لعدم االهتمام بو .١٠
ولة خدمته بالوسائل المتعددة ، وتوجيه الطـالب  محا، و التأصيلأعضاء هيئة التدريس في 

  .عاون والبحث في هذا الموضوع للت ؛ القدرةمن ذوي الحماس و
لي ، فقد ال الضعف في الجانب التطبيقي العم :من أكبر ما نعاني منه في العالم اإلسالمي  .١١

يكون هناك كبير إشكال في الجانب النظري ، أو أن الجانب النظري قد ارتقى إلى مستوى 
لذا فإن من أساليب التطبيق كال األكبر في الجانب العملي ، وال بأس به ، لكن يبقى اإلش

: العملية لنموذج من نماذج التأصيل ، أو األفكار ، أو النظريات ، أو المنظومات التربوية 



 التأصيل معايري وضوابط ٦الفصل                                     منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية         
٢٣٢ 

ة ، من حيث توفير كافة العوامل والشروط شاملمحاضن متفرقة ، لكنها متكاملة و إقامة
هم لب نجاح أي فكرة أو بالذات فيما يتعلق بالعاملين من البشر ، ألنالالزمة للتطبيق ، و

ل الالزمة إلنجاح فكرة التطوير بحيث ال يمكن التنازل عن استكمال كافة العوامتجربة ، و
قدوة لبقية المجتمع ذه المحاضن بمثابة مراكز إشعاع وتأثير ومن ثم تصبح هووالتغيير ، 

 .التربوي 

بشكل عملي  –زيادة عدد المقتنعين ، من خالل شيئا فشيئا يمكن زيادة هذه المحاضن و   
 –أن يكون جميع العاملين في المحضن التطبيقي  : وهو، بشرط جوهري بالفكرة ، و –

  .من المؤمنين بالفكرة المطبقة  –بدون استثناء 
وليس المقصود بالمحاضن أن تكون مجرد حقول تجارب ؛ قابلة للنجاح أو عكسه ،    

كما يجري في حقل التعليم العام مع التجارب التربوية ، التي توزع عشوائيا على المناطق 
رط اإليمان التعليمية ، وتفشل في أحيان كثيرة ، ألنه ال يتوفر لدى القائمين عليها ش

وسيلة مساعدة إلنجاح الفكرة ، : العميق بالفكرة ، وإنما المقصود أن تكون هذه المحاضن 
  .وأن تكون مذللة للعقبات ، وموفرة ألنسب بيئة مالئمة للتطبيق 

شركة أرامكو في المنطقة الشرقية : ومن األمثلة القريبة لهذا المعنى المقصود هنا هو    
عت تحقيقه في المجال اإلداري ، وفي مجال السلوكيات اإلدارية ، والنجاح الذي استطا

  . لدى منسوبيها ، مقارنة ببقية العاملين في المنطقة 
 :مقرتحات حتفيزية 

والباحثين ، ووضع آليات محددة لذلك ،  لفرق العملالمعنوي والمادي العناية بالتحفيز  )١
لمن يقوم بإنجاز عدد " حث تأصيلبا"منح لقب : ومن التحفيز المعنوي على سبيل المثال 

  . معين من بحوث التأصيل ، وما شابه ذلك من الوسائل
، وبيان للتعريف بالجهود المبذولة في عملية التأصيل ، العناية بالجانب اإلعالمي  )٢

، البحوث التي هي قيد البحث على تعريف الباحثين ، واإلنجازات التي تم التوصل إليها 
االنضمام ، وتشجيع الباحثين على خوض غمار التأصيل ، و لتأصيلالمجاالت المقترحة لو

  .إلى فريق العمل في التأصيل 
يكون أبرز أهدافها هو  ، اجتماعية للمهتمين بموضوع التأصيل أو لجنة تكوين رابطة )٣

، تنمية الجوانب االجتماعية ، وتقوية العالقات اإلنسانية ، واالهتمام بعملية االتصال 
 . عملية التأصيلالمهتمين ب معو، تطوير التواصل فيما بين فرق العمل في التأصيل و

ومن الضروري أن تكون رابطة التأصيل االجتماعية وجمعيته األساسية قائمتان على    
االنتخاب الحر الشوري ، بعيدا عن تدخل الجهات الرسمية أو الموجهة ، وذلك من أجل 
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هه نحو االتجاه الصحيح ، وال مانع أن تكون الرابطة تحقيق جودة العمل ، وتوجي
االجتماعية والجمعية األساسية تحت غطاء رسمي ؛ كجامعات إسالمية ، أو رابطة العالم 
اإلسالمي ، أو ما انبثق عنها من هيئات ، أو الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ، أو ما 

الدعم غير المشروط من الجهات شابهها ، مع إمكانية حصول الرابطة والجمعية على 
 . الخيرية ؛ فيما يتعلق بالتحفيز والجوائز وتكاليف البحث 

في الحياة البحثية بشكل ، وحيث أن التحفيز من القضايا المهمة جدا في الحياة بشكل عام و )٤
ألفضل ثالثة بحوث في  ، خاص ؛ فإنه من الضروري تخصيص جائزة قيمة دولية سنوية

، أو و ألفضل ثالثة بحوث في موضوع محدد من موضوعات التأصيل أ، مجال التأصيل 
يعلن عنه كمسابقة في بحوث ألفضل ثالثة بحوث في مجال من مجاالت التأصيل ، و

 الجائزة ذي تقدم فيهاإلدارة التربوية أحد الفروع ال تخصص كونييمكن أن ، و التأصيل
 بحوث كذلك، وع العلوم اإلنسانية إضافة لبحوث التأصيل لبقية فرو،  في المرحلة األولى

 .ها المختلفة فروعبلعلوم الطبيعية لالتوجيه 

أن من يقوم بأبحاث التأصيل هم المسلمون ، ألن التأصيل يحتاج إلى  : مع أن األصلو   
لشريعة اإلسالمية ؛ إال أنه يمكن أن تكون الجائزة عالمية ، وفهم ل شرعية توفر خلفية

اطالع العالم عليها ، ولفتح المجال أمام ، وسعة االنتشار ، ومق ليضمن لها الع، دولية 
مطلب أساسي لمشاركتهم ك؛ الباحثين من غير المسلمين للتعرف على الشريعة اإلسالمية 

المقياس أخيرا والمحك وفي هذا دعوة لهم للدخول في هذا الدين ، في بحوث التأصيل ، و
لعل اهللا ينصر هذا قبل به أنى كان مصدره ، و الشروطفما استوفى  ، يرجع للجنة الجائزة

  .الدين بالرجل الفاجر أو الكافر 
يمكن أن تكون هذه الجائزة على غرار جائزة الملك فيصل العالمية ، أو يمكن أن و   

، في  التي تجريها رابطة العالم اإلسالمي، تكون في البداية على غرار مسابقات البحوث 
في السيرة  ألحسن البحوث المسابقة التي أجرتها الرابطة : لكمثال ذموضوعات معينة ، و

الرحيق المختوم  كتاب :الغرر ت لنا من الدرر وقد أخرج، و هـ١٣٩٦عام النبوية 
وهو بحث ، البحث الفائز بالجائزة األولى للمسابقة وهو لصفي الرحمن المباركفوري ، 

بحثا باللغة العربية ، وغيرها من  ١٧٠جميل ، وبه من الفوائد الجم الكثير ، إضافة إلى 
  .اللغات 

هذه المسابقة سببا في اهتمام الباحثين بمجال السيرة النبوية الصحيحة ،  تثم كان   
  .مجموعة أخرى من البحوث التي سبق ذكرها فأخرجت المكتبة اإلسالمية 
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للتعريف  ؛) اإلنترنت ( حجز موقع إلكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات و توفير )٥
السريعين  المساعدةلدعم ولتقديم ا: بشكل أساسي ، والعالمي الموسع بجهود التأصيل 

القويين للمهتمين بعملية التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية ، فيمكن من خالل الموقع و
تكميل ، وتقديم المشورة ، واإلجابة على االستفسارات ، وتبادل الرسائل اإللكترونية 

  .يحتاج إليه ه المناسب لكل باحث بما يناسبه والتوجي، وقص جوانب الن
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  اإلدارة الرتبوية يف ضوء الفكر اإلسالمي:  ١املبحث 

 
نبيا ورسوال  eبمحمد ت باهللا ربا وباإلسالم دينا ويرضالمية هي التي اإلدارة اإلس   

تجتهد في تحري موافقة و، لتزم بأوامر اإلسالم طريقا ، فهي توبشرعة اإلسالم منهاجا و
دارتها بما يوافق تحاول أن تصوغ إاليمه في كل ما يستجد من أحوال وأمور جديدة ، وتع

  .الم القشيب أن تلبسها ثوب اإلسالشرع المطهر و
  :أنها  خصائص النظرية اإلدارية اإلسالميةأن من ) هـ ١٤٠٤ (أبو سن  يرىو 
قيم المجتمع ومرتبطة بأخالقيات و، ة االجتماعية للمجتمع اإلسالمي مرتبطة بالفلسف - ١

  ) .المتغير االجتماعي األخالقي ( اإلسالمي 
إشباع حاجيات الفرد تعمل على و، تركز على المتغير االقتصادي والحافز المادي  - ٢

 ) .المتغير االقتصادي المادي ( الفسيولوجية 

 تشركه فيو، وتحترم إنسانية اإلنسان ، إلنسانية والروحية بنفس القدر تهتم بالعوامل او - ٣
 . )المتغير اإلنساني ( النفسية العملية اإلدارية بحسب قدراته وإمكانياته العقلية و

وتحترم السلطة الرسمية والتنظيم ، المسؤوليات وبنفس القدر تهتم بالنظام وتحديد  -٤
ص  ) .النظام متغير السلوك و( عروف تطلب الطاعة بالمو، الرسمي والهيكل التنظيمي 

١٨٣ – ١٧١ .            
  .فالنظرية اإلدارية اإلسالمية تمتاز بالشمول والتكامل في النظرة    
  

 
أن أهداف اإلدارة التربوية اإلسالمية هي مقاصد الشريعة ) هـ ١٤١١ (الضحيان  يبين  

ص  . المال –) الشرف ( العرض  –النفس  –العقل  –الدين : اإلسالمية ، وهي حفظ كل من 
٦٢ – ٦١ .    
  .           وهو أمر ال يمكن الخروج عنه ما دمنا مسلمين مستسلمين هللا عز وجل    
  :أن مهام اإلدارة التربوية اإلسالمية هي ) هـ ١٤٠٥ ( العلي ويذكر   
نشر الدين اإلسالمي ، بتنقية العقيدة وتصفية الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم  - ١

  .، وذلك بالحجة واإلقناع والموعظة الحسنة واألسلوب الجميل المبتكر 
نه والحكم بما أنزل اهللا تنفيذ شريعة اهللا في األرض بعمل ما أمر به واجتناب ما نهى ع - ٢

وتحقيق األمن والشورى وحماية حرمة المسلم والتقيد بنظام اإلسالم السياسي والتعليمي 
 .واالقتصادي واالجتماعي 
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إدارة المرافق العامة التربوية في الدولة بإعطاء القطاع العام ما يجب أن يضطلع به  - ٣
تخالف كال من الرأسمالية التي وإعطاء القطاع الخاص ما يجب أن يقوم عليه ، بوسطية 

 .تغلب القطاع الخاص والشيوعية التي تغلب القطاع العام 

تحقيق التنمية اإلسالمية الشاملة في كافة مناحي الحياة ، بإيجاد النمط التنموي الذي يتالءم  - ٤
مع معتقدات ومبادئ اإلسالم ، فيأخذ أفضل ما عند اآلخرين مما ينفع ، ويرفض ما يخل 

          . ٨٩ – ٨٥ص  .األخالق والقيم بالدين و

وهذه هي المهام العامة الجوهرية والتي ال تنفك عنها أي مؤسسة تربوية في المجتمع    
  . يمكن أن تتخلى عن هذه المهام المسلم ، فليس معنى أنها مختصة بإدارة التربية أنها 

 
 

  :أن دعامات اإلدارة التربوية اإلسالمية هي ) هـ ١٤٠٥ ( العلي يوضح   
فال يتصور وجود دين إسالمي دون دولة : ال ينفصالن ، واإلسالم دين ودولة أن  - ١

  .إسالمية ، أو دولة إسالمية دون فكر ودين إسالمي 
   . ٧٢ص  .دستور الدين والدولة مستمد من القرآن والسنة  - ٢

وهذا معناه الجمع بين الدنيا واآلخرة ، وبين الثبات والتغير ، وبين األصالة والمعاصرة ،    
ومن مميزات الفكر اإلداري التربوي اإلسالمي كما  ، في تركيبة عجيبة فريدة ليس لها مثيل

  :) هـ ١٤١١ (الضحيان  يرى
طروحات الفكرية اإلدارة في اإلسالم لها ذاتية ربانية ونبوية ، تهيمن على كل األ - ١

  .البشرية 
 .االهتمام بالفرد والجماعة على السواء دون تغليب أحدهما على اآلخر  - ٢

 .طُبق الفكر اإلداري عمليا وجنيت ثماره القابلية العملية ، فقد  - ٣

 .نظرة اإلدارة اإلسالمية للتنظيم نظرة شاملة لجميع أوجه النشاط البشري  - ٤

 .على األقارب بل يشمل األباعد والدنيا بأسرها عالمية النظرة ، فال يقتصر خيرها  - ٥

 . في كافة الجوانبالتوازن  - ٦

   . ٦٠ – ٥٩ص  .التفكير السليم القويم  - ٧

، ولها خصائص محددة ، ومن شاملة تكاملية عملية شامخة  اإلسالمية فاإلدارة التربوية   
  : أنها  )هـ ١٤٠٥ ( العلي خصائصها كما يرى

 : أخالق ذات كفاءة وجدارة و - ١

االهتمام بالجانب العملي مع الروحي  –تهتم بالفرد المسلم مهما كانت مكانته أو مهنته    
مانة األالصدق و( إعداد العامل وتهيئته للعمل فنيا وخلقيا  –الحث على العمل  -
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 –سبق األمم إلى إيجاد نظام الكفاءة والجدارة  –توفير العمل لإلنسان  –)  اإلخالص و
ن اإلنسان كعنصر منتج في العمل وبين الربط بي –بأخالقيات العامل المسلم  االهتمام
العامل في  –أخالقه اإلدارية ترتبط بعقيدة المجتمع والمنظمة  –بيئته اإلسالمية سلوكه و

التنظيم غير الرسمي ألن  فرق يذكر بين التنظيم الرسمي وال –يخافه ظمة يراقب اهللا والمن
  .احد سلوك العامل المسلم و

 : شورية - ٢

فيما لم يرد فيه نص من القرآن والسنة الثابتة ، والشورى  تأخذ بهتقدر رأي اآلخرين و   
فاصيلها لما يالئم قد نص عليها ، لكن تركت تمن أركان الحكم واإلدارة في اإلسالم و

 .هي بذلك إدارة باألهداف تغير الزمان والمكان ، و

 : لمادية لإلنساناتهتم بالحاجات النفسية والروحية و - ٣

جات دون تغليب حاجة تحقق التوازن بين مختلف الحاألنه مكون من جسم وروح ، و   
ر الكافي القتناء مسكن وزوج تمنحه األجعلى أخرى ، وال تكلف اإلنسان فوق طاقته ، و

تهيئ و، الدواء ، فتحقق العدالة االجتماعية وكذلك المأكل والملبس و، وخادم ودابة 
 .المريحة للعمل المستقر الظروف 

 : سلطة مطاعة ذات مسؤولية رعوية و - ٤

،  سلطة شرعيةسلطة ثقة وسلطة قيادة وسلطة انتماء وسلطة رئاسة و: والسلطة أنواع    
اإلسالمية بين السلطة  ال ازدواجية في اإلدارة التربويةوالسلطة تمنح القوة للقرار ، و

دون تكليف ؛ شاملة لجميع من استرعي رعية  أما المسؤولية فهيالدينية والدنيوية ، و
 .اإلنسان فوق طاقته 

 : ذات رقابة ذاتية  - ٥

اعتمادا على محاسبة النفس مستمدة من الخوف من الجليل ، نابعة من ذات الشخص و   
مفهوم اإلحسان الذي هو أعلى مراتب اإليمان ، إضافة ومراقبة اهللا في السر والعلن و

المعتمدة على الرقابة االجتماعية من ، ) المظالم الحسبة و( ة زة الرقابة اإلسالميألجه
 .التعاون على الخيروالتناصح و، باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مجتمع ألفراده ال

 :اإلحاطة مثالية تمتاز بالشمول و - ٦

تحقق المساواة وروح االبتكار العلمي والفكر الحي : ها على ما سبق فهي مع اشتمال   
 ترتكز على القرآن الكريم الشامل ذلك كله ألنهاوتمتاز بالثبات واالستقرار ، و، والمبادأة 

                    . ١٢٩ – ١١٠ص  .
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ص عظيمـة  وحين ننزل إلى التفاصيل الدقيقة فإن الدهشة تعقد ألسنتنا لما نرى من خصـائ    
  .لإلدارة التربوية اإلسالمية 

 
إذا خـرج ثالثـة يف    {:  eيقول النبي ، القيادة ضرورة اجتماعية  أن)  هـ١٤١٦ (الطالب  بين   

 ب حرف األلف ١ج  والسيوطي في الجامع الصغير، وابن ماجة  رواه أبو داود(  } أحدهم سفر فليؤمروا

  .) وحسنه السيوطي واأللباني ، 
العـدد ،   كثيـرة فإنها حتماً أشد في حـال الجماعـات   ؛ لثالثة ضرورة لقيادة ال تفإذا كان   

 .٥٣ص  . لمهاما ومتشعبة

كمعنى أشمل من الجانب ؛ والقيادة بهذا المعنى فريضة إسالمية وضرورة بشرية    
  .االجتماعي وحده ، فالنظام مطلوب والفوضى مذمومة 

هو أن يكون صاحبها في المعنى اللغوي للقيادة و) هـ ١٤٢٣ (باشراحيل السويدان و يبينو    
عملية : ( يذكران أن القيادة اإلسالمية هي مقدمة كي يكون دليال إلى الخير والصالح ، وال

القائد الحقيقي  أن، و) تحريك الناس نحو الهدف الدنيوي واألخروي وفق قيم وشريعة اإلسالم 
  . ٤١ – ٤٠ص  .هو من يحرك الناس نحو أهداف محددة تخص المجموعة 

مور بشكل آلي فتحريك الناس هو األمر األبرز الذي تختلف به القيادة عن مجرد إدارة األ  
  .دون تغيير للقناعات والتوجهات 

للمبادئ متفهم  ، شخص مؤهل: ( هو أن القائد المسلم  )هـ ١٤٠٨ ( يرى بصبوصو   
لى إنجازها ، يصلح يحمل من يقودهم عو، والقواعد ، صاحب عقيدة ومبدأ ، ينجز األعمال 

محترفا إذا كان لكل المواقف واألحداث ، يتميز بالخلق والمعرفة والشخصية ، ويكون متميزا و
  . ٢٩ص  ) .يضع تقوى اهللا أمامه 

  .واألشكال والشعارات  ال األسماء، والعبرة باألعمال واإلنجازات والقدرات    
 ينـاور الـذي   ال، فعـالً   يقوم بالقيادةهو الذي  األمينالقائد أن )  هـ١٤١٦ ( الطالب بينيو   

ها البشرية ، فهو القدوة التـي  تأبرز قيادة عرف e العظيم ويعد الرسول الكريم ، ليتزعم الناس
  .ال يضل من اقتدى بها بإذن اهللا 

  : التالية األساسيةفهم ظاهرة القيادة بناء على المفاهيم  ويمكن   
 األفـراد يترتب عليها توجيه طاقات ، وبطريقة مبهمة  األفرادوالقيادة قوة تتدفق بين القادة  ١

 . التي حددها القادة األهدافباتجاه ، متناسق ومتناغم  بأسلوب

 األفرادومشترك لكل من القادة  رضامعين والمحافظة عليه هو مبعث  هدفالسعي لتحقيق  ٢
  .  في آن واحد
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، فهـي ال   مع محيطها وبيئتها وجوها الذي تعمل فيه -أخذاً وعطاء  -قوة تتفاعل  القيادة ٣
  .  حسب المعطيات القائمة إنماو، في الفراغ  تتحرك

قد ترتفع درجة نشاطها وكثافتها ومداها ، و ال تتوقف، و قوة دائبة الفعالية والحركة القيادة ٤
أو غيـر موجـودة علـى    ، موجودة بفاعلية  إما، فهي  لكنها ال تهمد ؛ شيئا تنخفض وقد

  . اإلطالق 
، وعلى نحو محـدد   جل غايات واضحةأمن  األساليبووالوسائل  لمبادئلوالقيادة توظيف  ٥

  . ٥٢ص  . ومتسق
وليس بالضرورة أن يكون القائد هو من يحدد األهداف ، فقوة األهداف في كونها جماعية    

نابعة من المجموعة ، وقد يكون للقائد دور كبير في تحديدها وصياغتها وتوجيه التفكير فيها ، 
وكفاءته تعتمد على قدرته على استالل األهداف ممن معه ، وكذلك توظيفها في اتجاه محدد 

  .لجميع والمنظمة يخدم ا
  
 

( چڭ  ڭ  ڭ  ے ے ۓ ۓ چ : أن في قوله تعالى  ) هـ١٤٢٣ (باشراحيل السويدان و ذكر   
الكفاءة : المعيار األساسي للقيادة اإلسالمية في صفتين جامعتين ، فالقوة تعني  ) ٢٦:  القصص

المصداقية : الدقيق للقوة بحسب المهمة ، وأما األمانة فتعني والذكاء والقدرة ، ويتحدد المعنى 
  . ٥٤ – ٥٢ص  .واستحقاق الثقة والرقابة الذاتية والمبادرة ألداء المهمة على وجهها 

، فإذا أردنا التفصيل في هذه  في هاتين الصفتين جميعها وقد اختصر اهللا مقومات القيادة   
  : )هـ ١٤٠٦ (مرسي  كما ذكرقيادية المهارات بالالمقومات فإننا يمكن أن نعبر عنها 

  ) .االجتماعية معرفة البيئة السياسية و( فكرية المهارة السياسية أو ال - ١
 ) .معرفة الجماعة التي يقودها ( المهارة اإلنسانية  - ٢

 . ٩٩ – ٦٤ص  ) .إلمامه بطبيعة العمل ( المهارة الفنية  - ٣

  : ببيان ما يشتمالن عليه المقومين األخيرين) هـ ١٤٠٤ (أبو سن  شرحو
 :تشمل المهارة اإلنسانية ، و - ١

  .القدوة الحسنة   - أ
 .الرحمة معاملة والعدل وحسن ال   -  ب

 .المشاركة الشورى و   -  ت

 .قربه من المجموعة    -  ث

 .تدريب األتباع    - ج
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 .تفويض الصالحيات    - ح

 .المحاسبة الرقابة و   - خ

  :تشمل المهارة الفنية التخصصية ، و - ٢
  .للجماعة توضيحه اإليمان بالهدف و  - أ
 .التنظيم القدرة على التخطيط و   -  ب

 .حسن التصرف االلتزام بالمسؤولية و   -  ت

          . ١١٩ – ١٠١ص  .نفاذ البصيرة تطوير المنظمة و   -  ث

  :  اإلسالمية القيادةالعوامل الهامة التي تميز )  هـ١٤١٦ ( الطالب من بين كل ما ذكر حددو   
  .  هو هللا سبحانه وتعالى األتباعمن القائد و كل والء - ١
 المنظمة مصالح أو أهداف على أنها مجردالعمل  ألهداف اإلسالميفهم القائد  يقتصر ال - ٢

  .  الكبرى أيضاً اإلسالمية األهداف ضوءيفهمها في  إنماو ، فقط
أن يعلو القائد على واجب االلتزام  يمكن ال، ف اإلسالميااللتزام بالشريعة والسلوك  -  ٣

 الشريعة بأحكامموقعه القيادي ما دام ملتزماً  في، فهو يستمر  واجتناب نواهيه اإلسالمبأوامر 
سيما عند التعامل مع ال، و اإلسالميأن يلتزم السلوك  القياديةمهامه  أداءعليه في  أنكما  ،

  .  عنه المنشقينمع  أومعارضيه 
بما  يتعهدهاالقيادي المسؤول سلطاته كأمانة من اهللا  يمارس، حيث كلة المو األمانة - ٤

نحو اهللا  واجبهمويأمر القرآن الكريم القادة بأن يؤدوا  ، يترتب على ذلك من مسؤولية عظيمة
ڌ ڌڎ  ڎ  ڈڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  چ : تعالى يقول إذ، الرأفة والشفقة تجاه مرؤوسيهم  اوأن يبدو، 

  . ٥٤ - ٥٣ص  .)  ٤١:  الحج ( چ  گک  ک  ک
وهذه العوامل األخيرة هي من األهمية بمكان ، مع عدم إغفال ما ذكر قبلها من مقومات    

  . تربوي ضرورية لنجاح أي قائد
  

 
                  ې  ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٷۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : تعالى يقول    
                 ی  ی    ی  ی                                             
  ) . ٢٨٦: البقرة ( چ                           
  :اآلية  من المبادئ اإلدارية التي يمكن أن تستخرج من أن) م ١٩٩١ ( النمر بين   

  . قدر الجهد والطاقة على العمل .١
  . وزروعليه ما اقترف من ، كل من عمل له أجر  .٢
  . عدم المؤاخذة على خطأ أو نسيان .٣
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  . لنفس فوق ما تطيقاعدم تكليف  .٤
  .االمتناع عن تكليف العاملين فوق طاقتهم  .٥
 . االعتذار عن الخطأوجوب  .٦

من قدرة  توفرمهما إلى توفيق اهللا  الدائمة ةحاجالوربط كل نجاح وتوفيق باهللا ،  .٧
  . ٣٧ص  . إمكانياتو

، من خالل االعتماد على األسس الربانية الثابتة يجب أن تكون ربانية فاإلدارة التربوية    
اهللا  عطاهمأ عتمد على أقوال البشر ، الذينالتي ت، اإلدارات الحديثة  خالفا لما تفعله،  المتينة

يصيبون ولكنهم في النهاية يظلون بشرا ، على ذلك  شجعهمو، المقدرة على التأمل والتفكير 
أصبحت ؛ باألمس نظرية مفروغا من صحتها لهذا كثيرا ما نجد أن ما كان و، ويخطئون 

 ، محددإلى منهج واضح التي تستند ، بعكس اإلدارة اإلسالمية ،  منتقضة مخطَّأة منقودةاليوم 
   . ، تنزيل من حكيم حميد ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

  
 

جعلهـا بمثابـة   و، السير علـى هـديها   ويجب اتباعها و، هذه المبادئ في غاية األهمية و   
شعارات الظـاهرة المحفـزة للمـدير    الو، المنارات الهادية للسائر في طريق اإلدارة التربوية 

 بعبـارة ، وبحيث تراجع بشكل دوري مستمر ويلغى ما يناقضـها ، و العاملين بشكل مستمر و
  .رؤيتها المستقبلية أن تكون عناصر ومقومات لرسالة المؤسسة و أخرى يمكن

حدد سلوك المدير التربوي ، ومنهجيته في العمل ، فهي ت؛  المبادئ تعتبر اتجاها عاماو   
فق كافة مراحل العمل من بدايته وحتى نهايته ، فهي مبادئ تعلن ، تتحكم فيه ، بحيث تراو
  .التقويم على أساسها يتم ، وتعتبر شعارا للجميع و

 مـن  ها من خالل مجموعةهدافة اإلسالمية تكييف المتغيرات وإخضاعها ألتستطيع اإلدارو   
 ومن المبادئ المهمة لـإلدارة اإلسـالمية مـا ذكـره    ،  للسلوكيات اإلدارية موجهةالمبادئ ال
   : )م ١٩٩٠(  الخضيري

 -وة إلـى اهللا  الدع -الجماعة الموازنة بين مصلحة الفرد و -الحكم بما أنزل اهللا  -األمانة    
ص  .المسـؤولية   -) حسن اختيار القائد ( الوالية الصالحة  -بالمعروف  الطاعة –الوضوح 

١٦٨ – ١٤٨ .  
  :  على سبيل المثال ال الحصر المهمة من المبادئو   
بعيد ( العمل االستراتيجي  - الجودة اإلتقان و -العمل الجماعي  -الشفافية الوضوح و   

  ) .المدى 
  :مبدأ العمل الجماعي : مثال 
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أخالق نحتاج لوجودها من أجل تحقيق مبدأ العمل الجماعي ؛ هناك قيم ومن أجل تحقيق    
لعمل الجماعي ال يمكن أن يتحقق وال أن يفعل إال بوجود التواضع هذا المبدأ ، فمبدأ ا
  ... .الصبر والتسامح والسماحة و

ن يكون موجودا منذ وضع مبدأ العمل الجماعي يرافق كافة مراحل العمل ، فيجب أو   
  .انتهاء بالتقويم األهداف والتخطيط ، مرورا بالتنظيم واالتصال والتفويض ، و

  .مهامه وضوح ؛ يرافق سائر مراحل العمل وخطواته ووظائفه والمبدأ الشفافية و: ومثله    
  : ي يمكن بسط القول فيها على سبيل المثالومن المبادئ المهمة الت   

  :مبدأ التيسير 
يقول المصـطفى  ، و ) ١٨٥:  البقرة(  چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ : عال يقول الحق جل و   
r  :} ١١٥١صحيح ، البخـاري ومسـلم ، الصـحيحة    (  } ال تنفرواو ال تعسروا ، بشرواو يسروا  ،

األمـر يقتضـي   ، وهو أمر مباشـر وصـريح ، و   ) ٩١٧ص  ٤٠٤٨رقم  ٣صحيح أبي داوود ج 
يار لنا في األخذ به أو تركه ، ال خيون ، فهذا األمر واجب التنفيذ والوجوب كما يقرر األصول

 بني أمرين ؛ إال اختار أيسرمها ؛ ما مل يكن إمثا ، فإن كان إمثا ؛ rما خري الرسول  {: في الحديث و
،  ) ٩٠٨ص  ٤٠٠٢رقـم   ٣صحيح ، البخاري ومسلم ، صحيح أبـو داوود ج  (  } كان أبعد الناس عنه

  .لتحقيق هذا المبدأ rهو بيان للمنهج العملي الذي كان يسلكه الرسول و
دأ يجب العمل به أثناء التخطيط والتشريع ووضع اللـوائح والقـوانين واألنظمـة    فهذا المب   

عـدم  تقويم ؛ بحيث يتأكد من تحققـه ، و الويؤكد عليه أثناء المراجعة ووالضوابط والمعايير ، 
  .تطور القوانين إلى شكل يعاكس تحقق مبدأ التيسير 

ل تصرفاتهم على أحسن المحامل حمخلق حسن الظن بالناس ، و: تيسير من مستلزمات الو   
ص  ٤٢٦رقـم   ١حة ج صحيح ، الصـحي (  } يؤلـف املؤمن يـألف و  {، واإليجابية وتوقع الخير ، فـ

٧٨٧ ( .  
التالعـب وكسـر   أن هدفهم هو الكسـل و وأما افتراض أن الناس شريرون ومجرمون ، و   

معاملـة  ال يترك مجاال لتحقق التيسـير ، و االحتيال على السلطات ؛ فإنه األنظمة وتجاوزها و
ٱ  چ : ى سوء ظن منهي عنه ؛ قـال تعـال  ألساس هو في الحقيقة ظلم لهم ، والجميع على هذا ا

  . ) ١٢:  الحجرات(  چ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
وضع ما يلزم من التشـريعات  الشريحة المخالفة المتالعبة ، و صحيح أنه يجب االنتباه إلى   

خطر ؛ لكن يجب االنتباه إلى عـدم  هم الخبيثة ، فالفوضى نذير شؤم ولعدم تمكينهم من أغراض
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ص  ١٨٩٥رقم  ٢صحيح ابن ماجة ج  صحيح ،(  } ال ضـرار ضـرر و  ال {ضرار ببقية الناس ، فـاإل

  . ) ٦٨، غاية المرام  ٨٩٦اإلرواء  ، ٣٩
 سـليط كن ، ولذا فالبد من تقصير النظر للوهلة األولى أن هذا غير مموقد يظن السطحي و   

العسر على الجميع ؛ لكن بقليل من التفكير العميق يمكـن عـالج هـذه الفئـة     سيف العسف و
، مع االنتبـاه إلـى أن    العبة من خالل أنظمة مرافقة أو مرشحات بعدية أو ما شابه ذلكالمت

، ثم يمكن تشديد العقاب علـى   –ما خلقها اهللا عبثا ف –األصل هو إحالة الناس إلى ضمائرهم 
  . من ال يحكم ضميره في األمور

  :من أمثلة عدم التيسير و   
لتحصـيل   تفتيش مرورية أو أمنيـة أو  توقف أو توضع نقطةطريق ذو خمس مسارات ، و   

غير عليها موظف أو موظفان ، مما يجعل المسارات المتعددة غير ذلك ، و رسوم أو أجرة أو
ال ار أو مسارين ، مما يسبب العنت والمشقة علـى النـاس ، و  تصب في مسذات فائدة ، ألنها 

والبد من حـرب المجـرمين   هي فوق الجميع ، المصلحة العامة يجب أن تراعى ، وشك أن 
؛ لكن المصلحة المرجـوة مـن هـذه     مستحقاتهموالبد من تحصيل حقوق العباد و المخربينو

  .النقطة ال تبيح التعسير على الناس 
يمكن حل هذه اإلشكالية بتوفير ما ال يقل عن سبعة مـوظفين ؛ ليغطـي خمسـة مـنهم     و   

المخالفة ، فإذا لم يتوفر العـدد الكـافي مـن    الباقون للتعامل مع الحاالت ، ومسارات الطريق 
  . ؛ فال ينبغي أن تقام هذه النقطة الموظفين

  :مثال آخر 
انتقال الطالب من صف دراسي إلـى  : هو ، وال تعتمد بعض الجهات التعليمية مبدأ الترفيع    

طريـق  إنما عن عتادة لمدة سنة دراسية كاملة ، وصف أعلى دون االلتزام بإكمال الدراسة الم
  .قابليته لالنتقال إلى الصف التالي تحان شامل لتحديد مستوى الطالب وإجراء ام

ال تعتمد هذه الجهات مبدأ الترفيع ؛ انطالقا من االعتقاد الراسـخ لـدى مشـرعيها بـأن     و   
المتميز المستحق للترفيع ، أو ألن الترفيع قـد يكـون مجـاال    الطالب ال يوجد فيهم المتفوق 

ال معطيا لنتـائج  يد المستوى قد ال يكون دقيقا ، وبل البعض ، أو ألن اختبار تحدللتالعب من ق
ربكة في نظـام   أو ألن ترفيع بعض الطالب قد يحدث أو لعدم الثقة فيمن يعدونه ، صحيحة ،

لذا فإنـه ال  ي ، أو ما شابه ذلك من األسباب والمبررات ، ومن ثم التعليم العالالتعليم العام ؛ و
لو على حسـاب  و ، مستواه من م من التضحية بإبقاء الطالب المستحق في صف أقلمانع لديه

؛ قدرة كان يمكن أن تخدم األمة و طاقةتعطيل  من ثم، و! احتياجاته وقدراته وقابليته التعليمية 
  !بالتالي التضحية بمصلحة األمة و !كون إلى كل متفوق تالتي هي أحوج ما 
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الدراسة المعتاد ؛ يتاح نظام الترفيع ؛ لتلبية طموحات القادرين يفترض أنه مع وجود نظام و   
جعل التعليم مبنيا علـى   يدفع إلىنظام يسهم في نفض غبار الكسل ، ولعل هذا ال، و المتفوقين

لهـا ملبيـة   جعهتمام باختبارات تحديد المستوى وتجويدها وتحسينها واال االحتياجات ، وعلى
تجويـد التعلـيم ،   فإن وجود نظام الترفيع يساعد على االهتمـام ب  بالتاليللمعايير القياسية ، و

يحقق المصلحة العامـة لألمـة فـي    لى مراعاته للفروق الفردية ، وإ عملية التقويم ، إضافةو
  .الحقيقة 

بينها ترابط وتكامـل ، فالبـد أن    اإلدارة التربوية اإلسالمية مبادئمن الجدير بالذكر أن و   
، كما أن بعض المبادئ تعتبر متطلبـات سـابقة لمبـادئ     تؤخذ بكليتها دون انتقائية ومزاجية

أخرى ، حيث ال يمكن أن يطبق أحدها دون توفر اآلخر ، ولعل هذا هو سـر الضـعف فـي    
  :مثال على ذلك تطبيق المبادئ والعمل بها في الواقع اإلداري التربوي المعاصر ، ولضرب ال

 مبدأ الطاعة من المبادئ المهمة جدا لتحقيق االنضباط والنظام واالستمرارية في المنظمة ،   
أن الطاعة يجب أن تقيد بالمعروف من مقتضيات تصحيح مفهوم الطاعة وتأصيله إسالميا  لكن
رقم  ١لسلة الصحيحة ج صحيح ، س(  } إمنا الطاعة يف املعروف، ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  {فـ 

ال تنحرف المنظمة عن األهداف الشرعية والكبـرى والنافعـة ،    ، وذلك حتى ) ٣٥١ص  ١٨١
  .  إلى االنحراف والفساد والذاتية والفردية والدكتاتورية وبناء النماذج المشوهة

أو  "التوجيـه اإلسـالمي  "أو  "الـدعوة إلـى اهللا  "ومع مبدأ الطاعة بالمعروف البد من مبدأ    
، أيا كان المسمى ، ألن الطاعة في المعروف ال يمكن أن تتحقق دون توفر " التثقيف الشرعي"

  .ثقافة شرعية لدى أعضاء المنظمة جميعا ، قيادات وأفرادا 
بسيطة جدا وال تحتاج إلـى أن تكـون ضـمن     الثقافة الشرعية مسألةإن : وقد يقول قائل    

ست بالبساطة والسهولة المتخيلة ، فهي تحتاج إلى بناء قيمـي  المسألة ليالواقع أن ، و "المبادئ"
للسـلوكيات  ، وتشكيل توجه وجداني نحو هذا األمر ، وتحتاج إلى معرفة التفصيالت الدقيقـة  

التي يظن أنها شرعية وهي ليست كذلك ، بل بعضها يصنف على أنه من قبيـل   والممارسات
   .يات أو تقديم المبررات التحايل على الشريعة ؛ من خالل تغيير المسم

 )هــ  ١٤١٨(  الحلواني يعمل بها ما أشار إليه rومن المبادئ التي كان الرسول المصطفى    
  :في بحثه للمعالم التفصيلية لإلدارة التربوية في السيرة النبوية 

  ) .السرية ( مبدأ الكتمان  )١
  ) .سعة األفق الحدس و(  مبدأ سبق النظر )٢
  ) .حسن التقدير الفكر الثاقب و (مبدأ استدعاء الخبرة  )٣
  . ٤٤ – ٣٤ص  ) .التمهل التريث و(  الرويةمبدأ التثبت و )٤
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ومن المبادئ التي كشف الواقع العملي أهميتها ، وهي مما تحث الشريعة اإلسـالمية علـى      
عـن   )هــ  ١٤٢٩( العودة  االلتزام بها وجعلها من عادات النجاح في الحياة اإلدارية ؛ ما نقله

همـا  صبر ، قدرة على اإلنصات لآلخر بصدق والعمل بمبدأ االحترام ، والإن :  ستيفن كوفي
موقـع اإلسـالم    .عادتان من بين العادات التي يمارسها أكثر الناس فاعلية في كل مناحي الحياة 

  . اليوم
ن ودسـتور التعامـل بـي   ، هي أساس السلوك اإلداري القويم  الصحيحة المبادئ السليمة نإ   

  .رته ة اإلدارية الذين يعملون تحت إماإلداري وأعضاء المنظمبين القائد و، الفرد وقائده 
  :هي  إضافة لما ذكرخلص إليها الباحث  التيالمبادئ و   
الكتمان في المواضع المتعلقـة  من حيث األصل وفي جميع األمور ، والوضوح الشفافية و )١

  .بالقضايا الخطيرة التي تتطلبه 
؛  والشـورى  المشاركة الفعالةفريق والتعاون و الجماعي بروح واحدة أو العمل فيالعمل  )٢

ــدة(  چ                               ٹ ٹ چ  ــول ، و ) ٢:  المائ  {:  rيق
رقم  ٢ج  صحيح ابن ماجةصحيح ، (  } هم يد على من سواهماملؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم ، و

  . ) ٣٤٧٥، المشكاة  ١٠٥ص  ٢١٧٢
حسن  ( } ، وال تكن اخلامسة فتهلك ، أو مستمعا أو حمبا اغد عاملا أو متعلما {التدريب المستمر  )٣

يقول ، و ) ب حرف األلف ٢ج البزار والطبراني في األوسط ، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير  ،
r  :}  افليغرسه ؛إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها 
  . ) ٣٨ص  ٩رقم  ١والبخاري في األدب المفرد ، الصحيحة ج  صحيح ، أحمد والطيالسي(  }

إن قامت الساعة  { ) ١٨:  الحشر(  چ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : ؛ يقول تعالى  التطوير المستمر )٤
صـحيح ، أحمـد   (  } افليغرسـه  ؛ويف يد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع أن ال تقـوم حتـى يغرسـها    

  . ) ٣٨ص  ٩رقم  ١والبخاري في األدب المفرد ، الصحيحة ج  والطيالسي
  . راسخة العمل عن قناعة )٥
  .منح الثقة التفويض وتوزيع األعمال و )٦
  .العمليات في المنظمة الشمول لكافة العناصر و )٧
يقـول أنـس    ، جعلها اتصالية إنسانيةالتحفيز المستمر واالرتقاء بعملية المتابعة والتقويم و )٨

 عشر سنني باملدينة وأنا غالم ليس كل أمري كما يشتهي eخدمت النيب  {:  eخادم رسول اهللا 

(  } ومـا قـال يل مل فعلـت هـذا أو أال فعلـت هـذا      ، ما قال يل فيهـا أف قـط   ، صاحيب أن أكون عليه 

التقـويم  ، وتعديل نظـام   ) ٩٠٧ص  ٣٩٩٥رقم  ٣صحيح أبي داوود ج صحيح ، البخاري ومسلم ،
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يكون محفزا للعاملين على اإلنتاجية والتطوير واالرتقاء بأنفسهم وأعمالهم ، و بحيث يكون
ها في المؤسسة ؛ فيربط التدريب واإلنجاز بـالتقويم ،  داعما لكل التغيرات المطلوب إحداث

الثقافـة  لـيهم و الواجبـات المسـندة إ  تعريف العاملين بأهداف المؤسسة ويتضمن التقويم و
ن يترتب على هذا التقـويم  األهم أأن تكون متوفرة لدى العاملين ، وسية التي يجب المؤس

  . مقنعة للعاملين حوافز ومكافآت مجزية و
منسوبي المؤسسة قائمة على الحب جعل العالقة بين و، ارسة القيادة بمفهومها الحقيقي مم )٩

(  چہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ٹ ٹ چ؛  االجتماعيوالوالء التنظيمي و االحترامو الودو
  . ) ١٢٨:  التوبة(  چۈ    ۆھھےے  ۓۓ ڭڭ  ڭڭۇۇ  ۆ ٹ ٹ چ، و ) ٥٤:  المائدة

  . ممارسة اإلبداع المستمر ، فكرا و )١٠
الحدس وسعة و حسن التقديروالفكر الثاقب و التخطيط االستراتيجيتوفر الرؤية المستقبلية و )١١

  . )اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ( : ، قال عبد اهللا بن عمرو  األفق
إن ا  {،  ) ١٩٥:  البقرة(  چۓ    ھ    ھ  ے    ے  ھھ ٹ ٹ چ؛ اإلتقان في العمل الجودة و )١٢

  . ) ١٠٦ص  ١١١٣رقم  ٣صحيح ، الصحيحة ج (  } أن يتقنه؛ حيب إذا عمل أحدكم عمال 
 {التيسير والتبسيط واختصار اإلجراءات والروتين والبعد عن التعسير والمشقة على الناس  )١٣

، صحيح أبي  ١١٥١صحيح ، البخاري ومسلم ، الصحيحة (  } يسروا وال تعسروا ، بشروا وال تنفروا
 . ) ٩١٧ص  ٤٠٤٨رقم  ٣داوود ج 

أغلى ما نملك ، وهو محرك كل رية ، فاإلنسان الكوادر البشاالهتمام باإلنسان أو الموارد و )١٤
  .طاقاته الهائلة نجاح بعزيمته وإرادته و

 .التهيئة الكافية قبل البدء فيه المرحلية والتدرج في التغيير ، و )١٥

 .بحثا الصبر والتأني والتريث وإشباع األمور دراسة و )١٦

 .االستعانة الدائمة باهللا العلي القدير ، واستمداد العون منه  )١٧

  
  
  
 

  اجتاهات وجماالت التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية:  ٢املبحث 
 

اإلدارة التربوية عبارة عن علم وفن ، فهناك الجانب النظري المتمثل في الرؤى    
والفرضيات والتصورات التي يضعها المهتمون باإلدارة التربوية ، وهناك الجانب العملي 
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التي تمارس مع أشخاص مختلفين وفي بيئات  المتمثل في التجارب والممارسات والتطبيقات ،
وإعطاء كل  كليهما ، مختلفة وتحت ظروف مختلفة ، وفي التأصيل يجب االهتمام بالجانبين

  .جانب حقه 
واإلدارة التربوية فرع من اإلدارة العامة ، فهي تستقي كثيرا من مفاهيمها ونظرياتها من    

وي ، وفي نفس الوقت فلإلدارة التربوية عالقة قوية اإلدارة العامة ، وتوظفها في المجال الترب
لذا كان البد من بالتربية ومبادئها ومفاهيمها ، باعتبار أن اإلدارة تعمل في ميدان التربية ، و

اإلدارة والتربية ، وحيث أن هناك جهودا مبذولة للتأصيل في :  كليهما الجانبيناالهتمام ب
هتمام يجب أن يتركز على الجانب اإلداري ، مع عدم الميدان التربوي بصفة عامة ؛ فإن اال

  .إغفال عالقته بالجانب التربوي 
للتعرف على اتجاهات ومجاالت التأصيل ؛ البد من اإلجابة على السؤال التالي ، والـذي  و   

  :يساعد على تحديد مالمح االتجاهات والمجاالت 
  ة ؟ ما الذي نحتاج إلى تأصيله في علم اإلدارة التربوي   
  :إننا في حاجة إلى مناقشة ما يلي    
نظريات ومبادئ اإلدارة التربوية التي نشأت في البيئة الغربية ؛ يجب أن ننقدها ، ونعطي  - ١

رأينا فيها ، وهذا ليس بصعب ، فيمكن أن يتم بشكل جماعي ، وبشكل تراكمـي ، بحيـث   
  .يكمل الالحقون ما بدأه السابقون ، مع التصحيح والتعديل 

لك نحتاج إلى نقد وتقويم السلوكيات والممارسات الحالية لإلدارة التربوية علـى جميـع   كذ - ٢
المستويات ، مع اقتراح التعديالت الالزمة لها ، وبيان الظروف العملية المالئمة للتعـديل  

 .والتطبيق 

محاولة وضع قواعد وأسس ، ليسير عليها المتخصص في علم اإلدارة التربوية ، وذلـك   - ٣
السيرة النبوية ، وبقيـة   –الحديث الشريف  –القرآن الكريم : التأمل والتدبر في  من خالل

المصادر اإلسالمية ؛ وصوال إلى دليل إجرائي ، يصلح لإلداري المسلم ، بحيث أنه حتى 
لو لم تتضح المعالم الكاملة للنظرية اإلسالمية في علم اإلدارة التربوية في الوقت الحالي ؛ 

ن يتصرف بناء على هذه القواعد دون خطأ ، وعلى كل حـال فـاإلداري   يمكن لإلداري أ
يحتاج بشكل دائم إلى اتخاذ قرار ، وإلى النظر فيما يستجد ، ألن طبيعة الحياة هي كثـرة  

  .المتغيرات والمستجدات 
 هـا من على إطالقها ، ألن ال تنتقدارية الموجودة عند غير المسلمين فإنها الممارسة اإلدأما    
، مثل التدرج والتطور والتغييـر ، بـل يجـب     ثابتةيصنف على أنه سنن كونية طبيعية و ما

االستفادة من هذه السنن في توجيه النقد إلى بعض النظريات ، من خالل نظريـات ومبـادئ   
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، وهـو تطـور طبيعـي     غابة النظريات ، وعلى سبيل المثال فإن الواقع يشهد بوجود أخرى
 انـب وفـي ج  ومتغيرات كثيـرة  اختالفات متعددة نتباه إلى أن هناك، مع اال لتطبيقات واقعية

منظـور  المـن   ، وأمـا  ؛ اعتمادا على طبائعها وظروفها المتغيرة العلوم اإلنسانية وجزئيات
ا عظيما ، يحتـاج إلـى   قصور، و اكبير هناك خلال فالشك أن تجاه هذا األمر إلسالملالشامل 

  .إصالح وعالج 
  

  التأصيل وجماالت اجتاهات
  .االتجاه العالجي واالتجاه البنائي  : لتأصيل اإلدارة التربوية هناك اتجاهان رئيسان   
  

 
دراسة النظريات والمفاهيم الحديثة ، وتأصيلها ، وعالج الخلل فيها ، بمـا  وهو عبارة عن    

  . يتوافق مع الشريعة اإلسالمية
ويقوم هذا االتجاه على قاعدة أن الحكمة ضالة المؤمن ؛ أنى وجدها فهو أحق الناس بهـا ،     

ومتى وجد شيء جيد عند غيرنا ؛ أخذنا به ، ونحن أولى به ، ألننا قوم نريد الصالح والنفـع  
فيجب أن ال نلفظ ما عند غيرنا مما وصل إلى رقي في مالمسته للسـنن الكونيـة ،    للعالمين ،

   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ٹ ٹ چخذ بالسنن الكونية من صميم منهج اإلسالم ؛ فاأل

وإغفال ما لدى اآلخرين كأنه انتقاص من عالمية اإلسالم ، فاإلسالم للجميع ،  ) ١١:  الرعد(  چ
، ويجب أن يرى العالم أن هذا اإلسالم  ) ١٠٧:  األنبياء(  چگ         ک  ک  گ    گ  گٹ ٹ چ ؛ 

دين إيجابية وقوة وانطالق ، فهو ال يهمل عامال من عوامل النجاح ؛ بسبب أنه لم ينشـأ فـي   
  .  ) ٦٣:  البقرة(  چ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄٹ ٹ چ البيئة اإلسالمية ، بل إنه يتبنى هذه العوامل ، وبقوة ؛ 

والبحث في هذا االتجاه أسهل ، ويستطيع الخوض فيه كل باحث لديه خلفية شرعية ؛ مهمـا     
كانت هذه الخلفية قليلة أو محدودة ؛ فبسؤال المتخصصين في الشريعة اإلسـالمية ، وتعـاون   
الباحث مع غيره من الباحثين ، والتوجيه من المشرفين على البحوث ، وتضافر جهود الجميع 

بين بحوث التأصيل ؛ يمكن تغطية النقص الحاصل في الخلفيـة الشـرعية لـدى     ، والتكامل
  .الباحث ، والحصول على نتائج جيدة ومؤثرة في هذا االتجاه 

  
 

وأثناء البحث في هذا االتجاه فإن الباحث يقرأ ويبحث ويحلل هذه النظريات والمبادئ    
ه ويصوبه إلى األصول اإلسالمية ، من المصادر والعقائد والممارسات ، ويتجه بتفكير
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واألخالق ، ومقاصد الشريعة وأحكامها ، وقواعدها ومفاهيمها وتوجهاتها ؛ ليقارن ، ويقوم 
بقبولها ؛ : المبادئ والنظريات والممارسات اإلدارية التربوية الحديثة ، ومن ثم يصدر الحكم 

تعديلها ؛ إذا كانت قابلة للتعديل ، أو رفضها ؛ إن  ة ، أوإن كانت موافقة لألصول اإلسالمي
( كانت مصادمة ومناقضة لألصول اإلسالمية ، وال يمكن أن تنسجم معها بحال من األحوال 

  ) . وهذا قليل غالبا 
  :وهذا االتجاه يستوعب المجاالت التالية    
مدرسة العالقات  –العلمية  مدرسة اإلدارة: دراسة نظريات اإلدارة التربوية القديمة مثل  )١

  ... .البيروقراطية  –اإلنسانية 
التخطيط االستراتيجي  –اإلدارة باألهداف : دراسة نظريات اإلدارة التربوية الحديثة مثل  )٢

  . ..جودة إدارة ال –
  ... .التخطيط  –التنظيم  –االتصال : تأصيل وظائف اإلدارة مثل  )٣
 –نموذج تحليل النظم لجتزلز : تأصيل النماذج التي تستخدم في اإلدارة التربوية مثل  )٤

  ... .هرم االحتياجات لماسلو  –نموذج ماكينزي في التخطيط االستراتيجي 
محاولة وفي اإلدارة التربوية ، أو مناقشة كتاب حديث في اإلدارة ،  محدد موضوع تأصيل )٥

  . تأصيل مفاهيمه
خالل المسح الميداني ألبعادها  واقع اإلدارة التربوية الحالي ، من دراسة مشكلة من )٦

تأصيل الحلول ومن ثم تحليلها ، واستطالع آراء من لهم عالقة بها ، و أسبابها ،و
، والبحث عن حلول لها في  المطروحة لها ؛ في ضوء األصول الشرعية اإلسالمية

: يق والحلول العملية ، ومثال ذلك المصادر الشرعية ، والتفصيل في بيان كيفية التطب
  . مشكلة الرقابة

 
 

 
وهي عبارة عن األسئلة التي يطرحها الباحث على نفسه في هذا االتجاه ، والهدف من هذه    

مساعدة الباحث على تذكر ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالنظرية ، والتفكير في : األسئلة 
  .متعلقاتها المختلفة ، وحتى ال يفكر الباحث في اتجاه ، بينما يغفل جوانب أخرى قد تكون أهم 

  :ويمكن توزيع هذه األسئلة على المحاور المختلفة التالية    
  :حمور املصادر اإلسالمية 
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من المصادر الشرعية المعتبرة عند أهل العلم هل المصادر التي اعتمدت عليها النظرية  .١
  شك حولها ؟أم أنها تطرح عالمات استفهام و ، المختصين

 الكريم ؟هل تتناقض النظرية مع شيء من آيات القرآن  .٢

  هل تراعي ضوابط التعامل مع كتاب اهللا ؟ .٣
 هل تتناقض النظرية مع شيء من السنة النبوية ؟ .٤

  ؟ e هل تراعي ضوابط التعامل مع سنة رسول اهللا .٥
  هل تخالف إجماعا للمسلمين ؟ .٦
 اإلسالمية ؟ شريعةمصادر المصدر من هل تتناقض النظرية مع  .٧

  اإلسالمية ؟ هل تراعي ضوابط التعامل مع مصادر الشريعة .٨
  :حمور العقيدة اإلسالمية 

 ؟ أو جزء منها هل تتعارض النظرية مع العقيدة اإلسالمية )١

 هل تسهم في تحقيق التوحيد بمفهومه الشامل ؟ )٢

  هل تحتوي على عقائد فاسدة ؟ )٣
 هل تهتم بالجانب األخروي اهتمامها بالجانب الدنيوي ؟ )٤

 ؟) الفعالية ( إحجاما لي إقداما وفي صياغة السلوك العمهل تسهم العقيدة اإلدارية  )٥

 هل تحقق الربط الدائم باهللا ؟ )٦

هي رابطة التجمع اإلنساني  -وال شيء غير العقيدة  –هل تعتبر النظرية أن العقيدة  )٧
 ؟  الرئيسية

  هل تلتزم بالضوابط العقدية ؟ )٨
  : املبادئ و األهدافحمور 
 هل تسهم في تحقيق المبادئ اإلسالمية ؟ - ١

 تحقيق أهداف اإلدارة التربوية اإلسالمية ؟هل تسهم في  - ٢

 هل األهداف على مستوياتها المختلفة منسجمة مع الشريعة اإلسالمية ؟ - ٣

 هل تحقق األهداف تطلعاتنا وتلبي احتياجاتنا كمسلمين ؟ - ٤

 –األخالقية  –اإلنسانية  -التعبدية  –اإليمانية : هل تتوافق أهداف النظرية مع الجوانب  - ٥
االقتصادية  –الشخصية  –الثقافية  –العلمية  –النفسية  –الجسمية  –عقلية ال –االجتماعية 

 العالمية ؟ -

 –التكامل  –الوضوح  –الشمول  –المرونة  –الواقعية : هل تحقق أهداف النظرية شروط  - ٦
 الطموح المتوازن ؟ –الثبات  –تلبية االحتياجات  –الحيوية  –االلتزام بالشرع  –التطور 
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 لتحقيق األهداف النبيلة في المجتمعات والمنظمات ؟هل تسعى  - ٧

 هل تحقق مبدأ العدل والمساواة ؟ - ٨

 هل تحقق مبدأ اإلخالص هللا أوال ، ثم للمبادئ الجماعية والعامة ؟ - ٩

 هل تحقق مبدأ العمل والتضحية والتجرد ؟ -١٠

 هل تحقق الحرية المسؤولة ؟ -١١

 هل تحقق العدالة االجتماعية ؟ -١٢

 ادية ؟هل تحقق العدالة االقتص -١٣

 هل تسهم في تحقيق األخوة اإلسالمية ؟ -١٤

 هل تحقق الوضوح والشفافية ؟ -١٥

 هل تعزز الجودة واإلتقان في العمل ؟ -١٦

 هل توجد الروح التعاونية ؟ -١٧

هل تسعى لتحقيق التيسير والتبسيط واختصار اإلجراءات والروتين والبعد عن التعسير  -١٨
 والمشقة على الناس ؟

 ة ؟هل تدعو لتطبيق الطاعة المبصر -١٩

 هل تعزز مبدأ الدعوة إلى اهللا ؟ -٢٠

 هل تحقق ممارسة الشورى بأي شكل من أشكالها المختلفة ؟ -٢١

 هل تؤصل العمل المؤسسي أم الفردي ؟ -٢٢

 هل تشجع المبادأة والمبادرة ؟ -٢٣

 هل تحقق تكافؤ الفرص التربوية والعملية ؟ -٢٤

 ؟ في كافة المناحي هل تعزز تحكيم شرع اهللا -٢٥

 هل تعزز مبدأ المسؤولية ؟ -٢٦

 هل تحقق الموازنة بين مصلحة الفرد والجماعة ؟ -٢٧

  :حمور مقاصد الشريعة اإلسالمية 
  هل توافق النظرية مقاصد الشريعة اإلسالمية أم تخالفها ؟ .١
 هل تسهم النظرية في تحقيق األهداف اإلسالمية أم تخالفها ؟ .٢

أم  والمالالدين والعقل والنفس والنسل : هل تسهم النظرية في الحفاظ على الضروريات  .٣
 ؟ تتناقض مع بعضها 

 هل تسهم في تلبية حاجيات اإلنسان ؟ .٤

  هل تدعم التحسينيات ؟ .٥
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  :حمور القواعد األصولية و الفقهية و الشريعة اإلسالمية 
  القواعد األصولية ؟ قاعدة من هل تتناقض النظرية محل البحث مع •
  القواعد الفقهية ؟ قاعدة من هل تتناقض النظرية محل البحث مع •
  ل تخالف النظرية شيئا من أحكام الشريعة اإلسالمية في المجاالت المختلفة ؟ه •

  :حمور القيم و السلوكيات اإلسالمية 
 السلوكيات اإلسالمية ؟هل تتوافق النظرية مع القيم و )١

 هل تعتبر القيم األخالقية ضوابط للسلوك ؟ )٢

 هل هناك تكامل بين قيم النظرية ؟ )٣

 ؟ هل هناك إلزامية لقيم النظرية )٤

 هل هناك ثبات لقيم النظرية ؟ )٥

 هل هناك تجرد في قيم النظرية ؟ )٦

 هل هناك عدالة وعدم انحراف في قيم النظرية ؟ )٧

 هل هناك رقي في قيم النظرية ؟ )٨

 هل هناك ارتباط باهللا في قيم النظرية ؟ )٩

 هل هناك طالقة وعدم تقييد واعتماد على التفكر والتدبر في قيم النظرية ؟ )١٠

 بعد عن الخصوصية في قيم النظرية ؟هل هناك عمومية و )١١

 هل هناك شمول في قيم النظرية ؟ )١٢

 هل هناك تكامل في قيم النظرية ؟ )١٣

 هل هناك تعميم لقيم النظرية ؟ )١٤

 هل هناك نبل غاية في قيم النظرية ؟ )١٥

 هل هناك التزام بالحق في قيم النظرية ؟ )١٦

 هل هناك اعتدال في قيم النظرية ؟ )١٧

 النظرية ؟هل هناك إيجابية في قيم  )١٨

 هل هناك موضوعية في قيم النظرية ؟ )١٩

 هل هناك قابلية للتطبيق العملي في قيم النظرية ؟ )٢٠

 هل تقوم قيم النظرية على الحرية المسؤولة المنضبطة ؟ )٢١

 هل تقوم قيم النظرية على المسؤولية الفردية ؟ )٢٢

 هل تقوم قيم النظرية على االستطاعة والمقدرة ؟ )٢٣

 ؟) اإلقناع ( ط القيم بالحجة والدليل هل تقوم قيم النظرية على رب )٢٤
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 هل تقوم قيم النظرية على إدراك الحكمة من الخلق ؟ )٢٥

  وواضحة للجميع ؟ محددة سلفاً ومتعارف عليهااألخالقية القيم هل  )٢٦
  هل تنطوي مفاهيم النظرية على ظلم لآلخرين ؟ )٢٧
ظمات هل تشجع النظرية على تحقيق األهداف الخاصة لألفراد أو المؤسسات أو المن )٢٨

 فرديةجزئية و(  على حساب األهداف العامة للمجتمع أو المجتمعات أو األمم
  ؟) النظرة  ومحدودية

( هل في النظرية تشجيع على االحتكار لألشياء أو األفكار أو الحقوق المشاعة  )٢٩
 ؟ )  واالستحواذ األنانية

 لسلوكيات األفراد ؟ متزن هل في النظرية ضبط )٣٠

عد مرجعيات وأطرا وضوابط وموجهات ومعايير للعمل هل قيم ومبادئ النظرية ت )٣١
 اإلداري ؟

 هل تسعى لتحقيق قيمة الرحمة بمفهومها الشامل ؟ )٣٢

 هل تحقق قيمة األمانة بمفهومها الشامل ؟ )٣٣

 هل هناك تعارض في قيم النظرية ؟ )٣٤

 هل تفعل روح السماحة والتغاضي ؟ )٣٥

 هل تشيع روح الحب في المنظمة ؟ )٣٦

 سة التواضع ؟ممارتفعيل و هل تؤكد على )٣٧

 هل تؤكد على الصبر والمثابرة والعزيمة ؟ )٣٨

  هل يتحقق فيها ممارسة الشكر بمفهومه الشامل ؟ )٣٩
 هل تحث على ممارسة الصدق في القول والعمل ؟ )٤٠

 هل تحث على تطبيق الوفاء بمفهومه الشامل ؟ )٤١

 هل تكرس العفو والحلم ؟ )٤٢

  هل تفعل الرقابة الذاتية ؟ )٤٣
  :احلياة اإلسالمية للكون ويم و التصورات حمور املفاه

 هل تتوافق النظرية مع المفاهيم اإلسالمية العامة ؟ - ١

 هل تقوم هذه النظرية على أساس من الدين ؟ - ٢

 هل تتناقض مع السنن الكونية ؟ - ٣

 هل تحقق مفهوم استخالف اإلنسان في األرض ؟ - ٤

 هل تحقق مفهوم الوسطية ؟ - ٥
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 هل تحقق خاصية الربانية ؟ - ٦

 هل تحقق خاصية الثبات ؟ - ٧

  هل تحقق خاصية اإليجابية ؟ - ٨
 هل تحقق خاصية الواقعية ؟ - ٩

 هل تنسجم مع مفهوم الحياة في اإلسالم ؟ -١٠

 هل تتوافق مع نظرة اإلسالم لطبيعة المجتمع اإلسالمي ومقوماته ؟ -١١

  هل تتوافق النظرية مع المفهوم التكاملي في اإلسالم ؟ -١٢
  هل تتوافق النظرية مع المفهوم الشمولي في اإلسالم ؟ -١٣
 حقق النظرية مفهوم التوازن كما يتصوره اإلسالم ؟هل ت -١٤

األمور المعنوية  –المحلية والعالمية  –الفردية والجماعية : هل تحقق التوازن بين  -١٥
ثقلة الطين  - الدنيا واآلخرة  –الماديات والغيبيات  - الروح والمادة  –والمادية الحسية 
التخيير  –) الثواب والعقاب ( الخوف والرجاء  –الحب والكره  –وسمو الروح 

العبودية  –مشيئة اهللا ومشيئة اإلنسان  –المشيئة والسنن  –التسليم والتفكير  –والتسيير 
 –االلتزام والتحرر  –الواقع والخيال  –اإلنسان والكون  –الغيب والشهادة  –والتكريم 

  الواقعية والمثالية ؟   –السلبية واإليجابية 
  :ر العربة التارخيية حمو
 هل لهذه النظرية سلف تاريخي قديم موافق أو مخالف ؟ ×

  هل تراعي ضوابط التعامل مع المصادر التاريخية ؟ ×
  :حمور السرية النبوية 

v  هل تتوافق النظرية مع هدي وسيرة الرسول المصطفىe أم تخالفها ؟ 

v هل تراعي ضوابط التعامل مع السيرة النبوية ؟  
  : اإلسالم لإلنساننظرة حمور 
هل تراعي تصور اإلسالم لحقيقة ( هل توافق هذه النظرية نظرة اإلسالم لإلنسان ؟  .١

 )اإلنسان ؟ 

 هل فهم النظرية لإلنسان مستوحى من الخالق أم من االجتهاد البشري ؟ .٢

  اإلنسان هو محور االهتمام ورأس المال الحقيقي ؟ أن هل تعتبر .٣
اإلنسان ورغباته وتطلعاته واحتياجاته وكافة جوانب  هل تغطي النظرية كافة اهتمامات .٤

 حياته ؟
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 هل تهتم بالجانب الروحي لدى اإلنسان ؟ .٥

 هل تحقق تكريم اإلنسان ؟ .٦

 تكريم اإلنسان ؟هل هناك توازن بين تكليف و .٧

 هل تطلق طاقات وقدرات اإلنسان ؟ .٨

 االهتمام ؟ ، بنفس الدرجة من الروح والنفس والعقل والجسمهل تهتم النظرية بكل من  .٩

  هل تراعي الجوانب النفسية لألفراد والمجتمع ؟ .١٠
 –االستعداد  -الطبيعة  - الجنس : ( هل تراعي تركيب اإلنسان على قاعدة الزوجية في  .١١

 ؟) االتجاه 

 هل تراعي التوازن في النظرة إلى اإلنسان ؟ .١٢

 ؟ هل هناك شمول في النظرة إلى جوانب الطبيعة البشرية .١٣

 ؟ لنظرة إلى جوانب الطبيعة البشريةهل هناك تكامل في ا .١٤

 هل تراعي النفسيات المختلفة ، واالستعدادات المختلفة ، والميول المختلفة لدى الناس ؟ .١٥

 ؟) إنسانية اإلنسان ( هل تراعي الضعف البشري الذي يطرأ على اإلنسان  .١٦

 وتصور النظرية للطبيعة اإلنسانية سليم ؟هل مفهوم  .١٧

 هل هناك افتراضات خاطئة تتعلق بالطبيعة اإلنسانية ؟  .١٨

األمن  -المغامرة والمخاطرة : هل تلبي النظرية احتياجات اإلنسان المختلفة إلى  .١٩
السلطة الضابطة والموجهة  -الحرية  - التكريم والتقدير  -المحبة والعطف  -والطمأنينة 

  ؟ االنتماء أو الجماعة - النجاح والتشجيع  -
  :عرفة اإلسالمية حمور امل

 هل تنسجم النظرية محل البحث مع أسس المعرفة اإلسالمية ؟ )١

تقوم على التجريب أو البحث المنهجي أو ( هل المعرفة التي تحملها النظرية علمية  )٢
 أم أنها عادية وعامة ؟) البرهان والدليل 

 هل تقدم النظرية معرفة عملية قابلة للتطبيق ؟ )٣

  ة ؟هل تلتزم بالضوابط العلمي )٤
  :حمور النظرية اإلسالمية 

 أسس النظرية اإلسالمية ؟ك تناقض بين النظرية محل البحث وهل هنا - ١

 مفهوم النظرية هل هو قابل للتطبيق العملي ؟ - ٢

 هل استوفت النظرية شرطي اإليجاز والشمول ؟ - ٣

 هل تقع النظرية في خطأ االرتباط بالمجال المحسوس فقط ؟ - ٤
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( مصادر المعرفة المتمثلة في الوحي والعقل والحواس  في النظرية هل يتم االعتماد على - ٥
 ؟ أم يكتفى بالمنهج التجريبي ؟) التجربة 

 هل تم التحرر من النزعات الذاتية والوضعية الضيقة ؟ - ٦

هل تم االلتزام بالنظرة المعيارية التقويمية والدراسة الوصفية ؛ كمرحلتين متالزمتين  - ٧
 وليس متعارضتين ؟

 الثوابت والمتغيرات ؟هل تم التمييز بين  - ٨

هل تم االلتزام بالنظرة الشمولية في تحليل الظواهر التربوية واالجتماعية ، والبعد عن  - ٩
 التفسير األحادي ؟

وبين األساليب والمناهج  األسس التي تبنى عليها النظريةهل تم التمييز بين المبادئ و -١٠
 ؟)  العرف السائدوالتقاليد ووالتي تعرف أحيانا بالعادات ( القيم والتصورات والطرق و

هل هي مرتبطة بالفلسفة االجتماعية للمجتمع اإلسالمي ، وبأخالقيات وقيم المجتمع  -١١
 اإلسالمي ؟

هل تركز على المتغير االقتصادي والحافز المادي ، وتعمل على إشباع حاجيات الفرد  -١٢
 الفسيولوجية ؟

  : عناصر اإلدارة الرتبويةحمور 
 ؟) المنظمة  –العمل  –اإلنسان ( عناصر اإلدارة التربوية  هل تهتم النظرية بكافة .١

 ؟ العمليات في المنظمةهل تحقق الشمول لكافة العناصر و .٢

هل تهتم بالعوامل اإلنسانية والروحية ، وتحترم إنسانية اإلنسان ، وتشركه في العملية  .٣
 اإلدارية بحسب قدراته وإمكانياته العقلية والنفسية ؟

وتحديد المسؤوليات وتحترم السلطة الرسمية والتنظيم الرسمي والهيكل هل تهتم بالنظام  .٤
 التنظيمي وتطلب الطاعة بالمعروف ؟

 هل تحقق الوالية الصالحة ؟ .٥

 ؟ العمل عن قناعةهل تعزز  .٦

  : وظائف اإلدارة الرتبويةحمور 
  تعطيها حقها من االهتمام ؟بكافة وظائف اإلدارة التربوية و هل تهتم النظرية )١
  في النظرية يتم وفق الشورى ؟... التخطيط و و اتخاذ القرارهل  )٢
 هل يتم تحديد األهداف في النظرية بشكل جماعي شوري ؟ )٣

 هل تهتم بالجانب العملي ؟ )٤

 الجدارة ؟هل تعتمد الكفاءة و )٥
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 هل تحقق التدريب المستمر ؟ )٦

 هل تعزز التطوير المستمر ؟ )٧

 هل تفعل اإلبداع المستمر ؟ )٨

 ؟ )في فريق (  عيهل تعزز العمل الجما )٩

 في اإلدارة التربوية ؟ ياإليمانالجانب هل تفعل  )١٠

 التهيئة الكافية قبله ؟التغيير ، والتدرج في هل تعتمد المرحلية و )١١

 التخطيط االستراتيجي ؟هل توفر الرؤية المستقبلية و )١٢

 منح الثقة ؟هل تفعل التفويض وتوزيع األعمال و )١٣

 جعلها اتصالية إنسانية ؟بعملية المتابعة والتقويم ؛ وهل تحقق التحفيز المستمر ، واالرتقاء  )١٤

  هل تعزز القيادة الفعالة ؟ )١٥
  : العامور احمل
  وكيف ؟؟ هل تتوافق النظرية مع الثوابت اإلسالمية أم تسهم في زعزعتها  - ١
 هل النظرية واضحة المعالم ومفصلة الجزئيات ؟ - ٢

 هل تهتم بجزئيات صغيرة وتغفل الباقي ؟ - ٣

 غامضة وغير مفهومة في النظرية ؟هل هناك نقاط  - ٤

 هل تتناقض مع العقل السليم الصحيح ؟ - ٥

 هل تناقض الفطرة القويمة ؟ - ٦

 هل يخبرك حدسك وفراستك وشعورك الداخلي بعدم تقبل جزء من النظرية ؟ - ٧

 هل تقدم النظرية شيئا مهما ذو قيمة وله نفع كبير للناس ؟ - ٨

 هل هناك في النظرية أجزاء متناقضة مع بعضها ؟ - ٩

 ل هناك تناقض بين النظرية وغيرها من النظريات ؟ وأيها األكثر صوابا ؟ ه -١٠

 هل تناقض مبادئ أو أفكارا أخرى سائدة ؟ -١١

 هل ترتبط بعقيدة وأخالق المجتمع ؟ -١٢

 هل تسهم النظرية في النهوض بأحوال األمة اإلسالمية ؟ -١٣

 هل هي عالمية النظرة ؟ -١٤

 التربوية ؟هل تضع لبنة نحو إيجاد نظرية إسالمية لإلدارة  -١٥

 هل تلتزم بضوابط فهم الشريعة اإلسالمية ؟ -١٦

  هل تلتزم بالضوابط اإلدارية ؟ -١٧
 هل تراعي ضوابط االجتهاد الشرعي ؟ -١٨
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  هل تراعي قواعد ومنهجية التفكير واالستدالل ؟ -١٩
 هل تراعي الظروف البيئية ؟ -٢٠

 هل تراعي المتغيرات االجتماعية ؟ -٢١

  : التطبيق العمليحمور 
 للتطبيق في المجتمعات اإلسالمية ؟هل النظرية قابلة  ×

 هل هناك جوانب في النظرية تتوافق مع أوضاع المسلمين الحالية ؟ ×

  هل تقدم النظرية حلوال لمشكالت نعاني منها ؟ وكيف ؟ ×
  

ويمكن وضع هذه األسئلة في جدول تذكيري ، يشار فيه لألسئلة ، ومدى توفر العنصر ،    
  . وقابليته للتعديل 

  
 

وهو عبارة عن الغوص في عمق المصادر والنصوص اإلسالمية ؛ الستخراج ما فيها من    
  .مفاهيم لإلدارة التربوية 

خلفية جيدة في الجوانب الشرعية ، وقدرة عالية على : وهذا االتجاه يستلزم من الباحث    
  .در اإلسالمية التحليل واالستنباط ، والنظر في األدلة الشرعية ، والمصا

وهذا االتجاه أكثر صعوبة من سابقه ، وإن كانت الصعوبة تتفاوت من مجال آلخر ؛ فمجال    
البحث في السيرة النبوية ، أو العبرة التاريخية على سبيل المثال ؛ أسهل من البحث في مجال 

" البنائي " جاه القواعد األصولية أو الفقهية ، لكن النتائج المترتبة على البحث في هذا االت
  . أعمق أثرا ، وأرسخ بناء في مجال التأصيل الشرعي لعلم اإلدارة التربوية 

وهذا االتجاه ال يمكن أن يخوض فيه إال من تمرس في أبحاث التأصيل ، ولذا يقترح أن ال    
مجاالت مختلفة من مجاالت  ٣أبحاث تأصيلية على األقل ، في  ٣يخوض فيه إال من قدم 

العالجي ؛ ليكون قادرا على الخوض في مجاالت هذا االتجاه بتمكن وخبرة واقتدار ، االتجاه 
وهذا االقتراح هو من وحي تنظيم عملية التأصيل ، والتخطيط لها ، وجعلها على شكل مراحل 

  .متعاقبة ، وينطبق ذلك على عملية التأصيل نفسها ، وعلى باحثي التأصيل 
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ويصوبه إلى  ، ويتجه بتفكيره ويحلل أثناء البحث في هذا االتجاه فإن الباحث يقرأ ويبحثو   
ما يعرفه مما جد من مفاهيم ونظريات وتطبيقات اإلدارة التربوية في العصر الحديث ؛ ليقارن 

  . يوظف المعلومات في مكانها الصحيح و
  :وهذا االتجاه يستوعب المجاالت التالية    
  

 
  :دراسة القرآن الكريم من خالل دراسة    
  .استخراج ما فيها من مبادئ اإلدارة التربوية وسورة بعينها ،  .١
  .مقاطع محددة ، للتعرف على ما فيها من مبادئ بشكل أكثر عمقا  .٢
  . كل اآليات التي تتكلم عن موضوع معين  .٣
  .دراسة قصة نبي من األنبياء  .٤
  . مالمحه ذات العالقة باإلدارة التربوية باته وأصول القرآن وتركي .٥
 

 
  :ويمكن أن يكون ذلك على شكل : دراسة السنة النبوية    
ü  البخاري أو اإلمام ككتاب، دراسة مسحية لكتاب معين من كتب السنة الصحيحة المعتمدة 

العالقات : مثل  ، بموضوع معينالستخراج كل ما يتعلق ؛ أو أجزاء منهما ، مسلم  اإلمام
  .اإلنسانية 

ü  مفاهيم اإلدارة التربوية ، واستخراج كل ما فيها من مبادئ ودراسة أحاديث محددة. 

ü  اتخاذ القرار من خالل األحاديث : دراسة موضوعات محددة من خالل كتب السنة ، مثل
  .النبوية 

  
 

  :حبها أفضل الصالة وأزكى التسليم ، وذلك من خالل دراسة السيرة النبوية على صا   
للتعرف على إجراء دراسة مسحية لكتاب في السيرة النبوية ، أو جزء من السيرة النبوية ؛  ×

  .نظريات لإلدارة التربوية ما فيه من مبادئ و
  .الهجرة : دراسة موقف أو حادثة معينة من السيرة النبوية ، مثل  ×
)  أصحابهو eالعالقة بين الرسول : العالقات العامة ، أو : مثل ( دراسة موضوع محدد  ×

 .شروحها من خالل كتب السيرة النبوية و
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  : وذلك من خالل    
دراسة شخصية صحابي أو تابعي أو حاكم أو عالم رباني أو قائد مغوار أو شخصية  §

  . استلهام ما يهمنا في اإلدارة التربوية وأو مصلح مجدد ، اجتماعية 
استلهام ما فيها من العبر ذات العالقة فترة زمنية محددة من التاريخ ، ودراسة حقبة أو  §

  .باإلدارة التربوية 
  .التعليم النظامي : تتبع موضوع معين من خالل دراسة فترات زمنية متتابعة ، مثل  §
  

 
دراسة المفاهيم والتصورات اإلسالمية العامة ، أصوال وفروعا ، دراسة تحليلية ، وهي    

 صحيح ، البخاري ومسلم ،(  } من يرد ا به خريا يفقهه يف الدين {: المقصود العام في الحديث 

، ومن ثم نستنبط منها  ) ٤٣ص  ١٨٠رقم  ١، صحيح ابن ماجة ج ١١٦٠، الروض  ١١٩٤الصحيحة 
  :يتعلق باإلدارة التربوية وتطبيقاتها ، وذلك من خالل  ما
o  دراسة مقومات التصور اإلسالمي ، أو أحد هذه المقومات.  
o الثبات في الحياة البشرية دراسة التطور و.  
  

 
  :ويشمل    

  .التربوية سبل تحقيقه في المنظمة من مقاصد الشريعة اإلسالمية ، و دراسة مقصد 
  . دراسة آثار المقاصد الشرعية على سلوك اإلدارة التربوية  
  .دراسة أهم المقاصد الشرعية ذات التأثير الكبير على اإلدارة التربوية  

  
  

 
دراسة القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية أو النظريات الفقهية ، الستخراج ما يستفاد منها  -

  .ة التربوية في اإلدار
  .وبيان تطبيقاتها في اإلدارة التربوية وكيفية تفعيلها ، دراسة قاعدة فقهية محددة ،  -
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  :وهذا المجال يشمل    
  .للتعرف على ما يمكن تطبيقه منها في مجال اإلدارة التربوية ، دراسة القواعد األصولية  •
  .عالقتها باإلدارة التربوية ، ودراسة إحدى القواعد األصولية  •
  .استنباط قواعد أصولية لإلدارة التربوية من خالل القواعد األصولية العامة  •
  

 
  :ويشمل    
  .دراسة القيم ذات التأثير الكبير في عمل اإلدارة التربوية  )١
  .لواقع مقارنتها بما يمارس في ا، و استنباط القيم اإلدارية العليا المؤصلة )٢
  .دراسة اآلثار العملية لقيمة تربوية محددة على سلوك المدير التربوي  )٣
دراسة اآلثار التطبيقية لمجموعة منتقاة من القيم األخالقية على الجوانب المختلفة للمنظمـة   )٤

 .التربوية 

االلتفات إلى القيم ، ومحاولة تأطيرها ، وبيان الخلل في تطبيقها ، وكيف تطبق قيمة معينة  )٥
في الواقع العملي ، ومناقشة الممارسات الحادثة في الميدان نتيجة فقدان القيمة ، أو ضعفها 

  .، أو سوء فهمها ، أو سوء تطبيقها
  

 
o المختلفة ، كلها  الشريعة مصادرن خالل الرجوع إلى ة بعينها ، مدراسة موضوعات محدد

  ... .العالقات اإلنسانية  –االتصال  –القيادة  –الشورى : أو بعضها ، مثل موضوع 
o أو حديث ، أو مجموعة أحاديث تتكلم عن موضوع معين  إيراد آية ، أو مجموعة آيات ،

ق اإلداري له ، وعالقته ، أو توجيه محدد ، وشرح معناه ، وتحليله ، ثم بيان التطبي
 .بالواقع الموجود 

o  ، تناول أحد األسس التي يقوم عليها التأصيل بالبحث والتحليل ، ودراسة عالقته بالتأصيل
   . وتأثيره فيه 

 
وهو الذي يخرج فيه الباحث عن النمط التقليدي المـألوف ، ويحـاول أن يطـرح أسـماء        

لموضوعات جديدة لم تطرق من قبل ، يتحقق من خاللها التأصيل في ثوب إبـداعي قشـيب   
  :ومؤثر ، ومن أمثلة عناوين هذا المجال 

 .اإلدارة باإليمان  .١

  .اإلدارة بالسنة النبوية  .٢
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 .اإلدارة باألخالق  .٣

يرجـع  و، العاملين على مجموعة من القيم  يتفق معحيث ( دارة بالقيم أو القيادة بالقيم اإل .٤
  . )إليها في حالة االختالف 

  .اإلدارة بالحب  .٥
  .إدارة التفكير  .٦
 .إدارة السيرة العطرة  .٧

  .الغيبيات في اإلدارة  .٨
  .إدارة اإلدارة  .٩

  .اإلدارة بالتاريخ  .١٠
  .إدارة الرحمة للعالمين  .١١
ن الموضوعات كثير ، ألن اإلبداع يحتاج إلى الخيال الخصـب ، والخيـال ال   وغير ذلك م   

  .حدود له 
  

 
وهي عبارة عن األسئلة التي يطرحها الباحث على نفسه في هذا االتجاه ، والهدف من هذه    

ناء التأصيلي ، والتفكير في مساعدة الباحث على مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالب: األسئلة 
الباحث نحو اتجاه معين ، دون تحقيق التكامل والشمول  تجهجوانبه المختلفة ، وحتى ال ي

والعمق اإلداري التربوي المطلوب ، وحتى ال يغرق في التفصيالت الدقيقة للبحث التأصيلي 
  .على حساب تفصيالت اإلدارة التربوية 

  :وهذه المحددات هي    
 البعد االستراتيجي لموضوع البحث ؟ما هو  )١

  هل يلتزم ضابط مفهوم اإلدارة اإلسالمية الصحيح ؟ )٢
  اإلتقان في العمل ؟و هل يعنى الموضوع بتحقيق الجودة الشاملة )٣
  إدارة عملية التغيير ؟بالتطوير و هل يهتم )٤
  هل يراعي الموضوع جانب التخطيط ؟ )٥
  ما عالقته بالتخطيط االستراتيجي ؟ )٦
  الخاصة ؟م األهداف االستراتيجية والعامة وقته برسما عال )٧
  ما دوره في جانب العالقات اإلنسانية ؟ )٨
  ما عالقته بعملية االتصال ؟ )٩
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  ما عالقته بعملية التقويم ؟ )١٠
  ما عالقته بعملية المتابعة ؟ )١١
  ؟) المنظمة  –العمل  –العامل ( ما مدى اهتمامه بـ )١٢
 هل يناقش وظائف اإلدارة التربوية ؟ )١٣

  لمركزية والالمركزية ؟هل يوازن بين ا )١٤
 هل يهتم ببيئة اإلدارة التربوية ؟ )١٥

 هل يفعل القيادة ؟ )١٦

 هل يحقق القيادة الجماعية ؟ )١٧

 هل يفعل العالقات اإلنسانية ؟ )١٨

 هل يهتم بالعناصر البشرية المؤهلة ؟ )١٩

الصالحيات والمستوى وحدود العمل والحركة والنظم ( هل يضع إطارا تنظيميا مؤسسيا  )٢٠
  ؟) واللوائح ونظم الحوافز والقوانين 

 هل يناقش الموضوع نظاما متكامال للعمل التربوي ؟ )٢١

  هل يهتم ببرامج العمل المشفوعة ببيان األهداف والغايات ؟ )٢٢
 لإلدارة التربوية ؟) المخرجات  –العمليات  –المدخالت ( هل يهتم بـ )٢٣

على نحو ، و جل غايات واضحةأمن  األساليبووالوسائل  لمبادئاتوظيف هل يراعي  )٢٤
 ؟ ومتسقمحدد 

هتمام االبالنتائج أكثر من  ، واالهتمام نجازات الحقيقية الملموسةز على اإليركالتهل يتم  )٢٥
 ؟ ذاتهبالعمل 

 –البيئة االجتماعية والثقافية ( هل يراعي العوامل المؤثرة في عمل اإلدارة التربوية  )٢٦
التكوين  –العوامل المناخية  –األعراف والتقاليد  –النظام السياسي واالقتصادي 

  ؟) مستويات الحوافز  –الشخصي والنفسي واالجتماعي للعاملين 
ويمكن وضع هذه األسئلة في جدول تذكيري ، يشار فيه لألسئلة ومدى توفر العنصر وقابليته 

  . للتعديل 
  :تنبيه 

إن من الواجب العناية بالجانب العملي في كل ما ذكر ، وذلك بتحويل التصورات النظريـة     
إلى إجراءات عملية ، على شكل نقاط محددة ، ومرتبطة بأهداف قابلة للقياس ، ضمن خطـط  

  :زمنية ، قابلة للتقويم والمتابعة ، وذلك لإلجابة على التساؤالت التالية 
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o السنة بـين  رغم توفر القرآن و) رسة العملية المما( التطبيقي  ما سبب القصور في الجانب
  أيدي المسلمين ؟ 

o  ؟) كيف سنطبق ( ماذا بعد التأصيل  
وهذه النقطة مهمة ، ألن كثيرا من التأصيل قد يفقد قيمته ورونقه إن بقي في مجال التنظير    

ن مجاالت التأصـيل ال  ومع أن هذه النقطة قد تواجهها عقبة كون أي بحث في مجال م.. فقط 
يقدم إال حلوال وتصورات جزئية ، في حين أن عالج أوضاعنا المترديـة والمتفاقمـة عبـر    
السنين والقرون ال ينفع معه إال حلول وتصورات شاملة ؛ إال أن صياغة نتائج بحوث التأصيل 

يـر  على شكل نقاط وإجراءات عملية ؛ سيساعد كثيرا في وضع لبنات ضخمة في طريق التغي
  . واإلصالح 

  
  يف اجتاهات التأصيلمبسطة  يةتطبيقمناذج :  ٣املبحث 
  التأصيل اإلسالمي لنظرية اإلدارة باألهداف  :التجاه العالجي ل نموذج

 
 

أنها نظرية بسـيطة ، تعتمـد علـى مفهـوم اإلدارة      )هـ ١٤١٤ (القريوتي وزويلف  يرى   
فـي وضـع    –ما أمكن  –بالمشاركة ، والديمقراطية في اإلدارة ، أي إشراك جميع العاملين 

القرارات ، وتحديد األهداف والنتائج المتوقعة ، ومن ثم تحقيق تلك األهداف بالتضامن والعمل 
  . ٨١ص  .سوية 

نظام إداري ، يهدف إلى زيادة فعالية كل مـن المنظمـة    :أنها  )هـ ١٤١٢ ( نشوان ويقرر   
واإلداري ، عن طريق مشاركة جميع أعضاء التنظيم في وضع األهداف المطلوبـة ، بحيـث   

  . ٤٤ - ٤٣ص  .تكون محددة زمنيا ، وقابلة للقياس 
  

 
  .ى تحقيق األهداف زيادة الكفاءة في التنظيم ، والعمل بالتركيز عل   
ونظرية اإلدارة باألهداف تركز على الغايات أكثر من الوسائل ، أي االهتمـام بالفعاليـة ،      

ص ) هــ  ١٤١٢نشوان ، ( و  ٨١ص ) هـ ١٤١٤القريوتي وزويلف ، ( . أكثر من االهتمام بالكفاية 
٤٥،  ٤١  .  
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  : عناصر اإلدارة باألهداف إلى  )هـ ١٤١٢ ( نشوان قسم   
 :وضع األهداف  )١

  .وبذلك تحدد األنشطة المستخدمة ، وطرق التقويم المناسبة    
  :شروط األهداف 

  .أن يكون الهدف واضحا ، ومصاغا صياغة دقيقة ، حتى يمكن مالحظة إنجازه   - أ
 .أن يكون الهدف معقوال ، وواقعيا ، ومتالئما مع اإلمكانيات المتاحة    -  ب

يصاغ على شكل كمي ، ويحوي عنصـر الـزمن ،   : يكون الهدف قابال للقياس  أن   -  ت
 .الكيفية ، والكلفة : ويشمل 

 .يشترك الموظفون والمسؤولون في وضعه    -  ث

 . يتوفر الرشد في األهداف الموضوعة    - ج

 : وضع الخطة  )٢

  :فالتخطيط هو صميم عمل اإلداري ، والخطة يجب أن تشمل 
  .من الالزم له الهدف المطلوب ، والز  –أ
  .اإلمكانات البشرية والمادية المتوافرة لتحقيق الهدف  -ب
 . وجود الكفاءات الفنية واإلدارية  -ج

 :قياس اإلنجاز  )٣

وهو ال يقل أهمية عن تحديد األهداف ، وقياس اإلنجاز أكثر من قياس الجهـد ، والتقـويم      
  . ٦٠ - ٥٥ص  .يجب أن يكون مستمرا 

  . ١١٠ - ١٠٩ص  .دافعية الفرد ، وهي هنا قوية جدا :  )هـ ١٤٠٤(  حماد وأضاف إليها  
  

 
 :أنها  )هـ ١٤١٢ ( نشوان ذكر   

 : مبدأ المشاركة  - ١

قدرة العاملين على القيام بعمليات التخطيط المناسبة ، المالئمة للمنظمـة ،  : ويفترض    
 .لزيادة كفاية العاملين  إيجاد برامج تدريب ؛: وذلك يستدعي 

 :والمشاركة تقود إلى    

o  االلتزام تجاه تحقيق األهداف ، التي يشعرون أنها أهدافهم.  
o  تحمل المسؤولية ، وهي نتيجة مباشرة للمشاركة. 

o  رفع الروح المعنوية ، نتيجة الشعور بتحقيق الذات. 

 : مبدأ تحديد األهداف  - ٢
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النتائج المرجوة لألفراد والمجموعات والمنظمة واضحة للجميع ، فـي فتـرة زمنيـة       
  . ٤٩ - ٤٨ص  .محددة ، مع وجود التغذية الراجعة ، والتقويم المستمر 

  
 

 :أنها  )م ١٩٨٣ (عبد الوهاب  بين   

  .االهتمام بالعنصر اإلنساني  .١
 .تطور ، وقدرته على االبتكار والتجديد قابلية اإلنسان للتقدم وال .٢

 .تنطلق من األهداف ، وليس األنشطة  .٣

 .مساهمة أعضاء المنظمة في تحقيق األهداف تزيد بفهمهم لها  .٤

 .مصالح األفراد والمنظمة ليس بالضرورة أن تكون متعارضة أو متناقضة  .٥

 .ليست هناك طريقة مثلى لألداء  .٦

 .د األشخاص الناضجين للقيمة الداخلية للعمل وزن كبير عن .٧

 .ضرورة التعاون بين األطراف المعنية ، لتحقيق األهداف المشتركة  .٨

 .أهمية االتصال الجيد في بيئة العمل  .٩

 .مفهوم القيادة اإلدارية ينبغي أن يكون أوسع من الصالحيات واتخاذ القرار  .١٠

 .في بعض  الجهاز التنظيمي وحدة متكاملة ، يتكون من أجزاء متداخلة ، يؤثر بعضها .١١

ص  .منطلق اإلدارة متحرك وليس جامدا ، حيث يتجدد تحديد األهداف كل فتـرة زمنيـة    .١٢
٣٧ – ٢٩ . 

  
 

الـذي يختلـف   ( أن من سمات اإلدارة باألهداف في القطاع العام  )هـ ١٤١٢ ( نشوان ذكر   
  : أنها ) عن قطاع إدارة األعمال والصناعة 

أهداف واضحة ومحددة لجميع العاملين ، وقابلة للقياس أو على األقل قابلة للتحقـق  ذات  - ١
  .العملي 

 .ملينتوفر فرصا لإلدارة التشاركية ، وهي طريقة للتنشئة اإلدارية ، واالهتمام بجميع العا - ٢

 .تؤكد ميكانيكية الضبط ، بتوفير التغذية الراجعة ، واإلنجاز اإلداري  - ٣

 .ئج تحقق الرضا عن النتا - ٤

 .تنمي الشعور بالمسؤولية  - ٥

  . ٥٠ - ٤٩ص  .تعطي وسائل فعالة لتقويم اإلداريين  - ٦
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 : )هـ ١٤١٤ (القريوتي وزويلف  من اآلليات التي تطرق إليها   

  .اتفاق الرئيس والمرؤوس على تحديد النتائج المتوقعة خالل فترة التقويم  - ١
 .باألهداف بشكل متواصل التزام الرئيس والمرؤوس  - ٢

 .تسجيل الرئيس للعثرات والمبادرات الجيدة المتعلقة باألهداف والنتائج  - ٣

مقابلة الرئيس للمرؤوس ؛ لدراسة مدى تحقق األهداف ، والوفاء بااللتزامات ، وتشخيص  - ٤
  . ٨١ص  .أسباب العثرات ، وسبل تذليلها 

ـ ١٤٠٤حماد ، (  .وتقويم األداء نتائج المناصب اإلدارية هي أساس الرقابة الذاتية  - ٥ ص )  هـ
٩٦ .  

  
 

  .تحليل المشكالت ، والفعالية ، والكفاية للفريق  - ١
 .تحديد األهداف العامة  - ٢

 .مراجعة تركيب المنظمة المالئم لألهداف  - ٣

 .تحديد النتائج المتوقعة ، ضمن جدول زمني ، محدد بشكل دقيق  - ٤

 .ت الالزمة ، ووضع برنامج العمل تحديد النشاطا - ٥

 .يضع الرئيس النظم واإلجراءات  - ٦

 .اقتسام المسؤولية في اجتماعات مشتركة  - ٧

 .توفير اإلمكانيات والموارد  - ٨

 .التنفيذ ، ومراقبة اإلنجاز  - ٩

 .التغذية الراجعة ، والمتابعة ، وتعديل الخطة  -١٠

ـ ١٤١٢نشـوان ،  ( . م لجميع عناصر العملية اإلدارية التقوي -١١ عبـد  ( و  ٥٤ - ٥٠ ص)  هـ
 . ٢٥٠ص  )م ١٩٨٣الوهاب ، 

  :ل التالي هذه المراحل والخطوات ويوضح الشك   
  

  مراحل وخطوات اإلدارة باألهداف)  ١١( شكل 
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  من عمل الباحث: المصدر 

  
 

 :أن من مميزاتها أنها  )هـ ١٤١٤ (القريوتي وزويلف  ذكر   

فسـي  الديمقراطية ، والعدالة في التقويم ، واألخذ باالعتبارات النفسية ، واالتجاه النتحقق  -١
 ٨١ص  .والمجتمع ، بعيدا عن السرية والتسلطية في التقـويم  السلوكي ، ومتطلبات البيئة 

– ٨٢ .  
 : ) هـ١٤٠٤ ( حماد وأضاف   

 .االهتمام بوضع األهداف ، وتقويمها ، ومراجعتها بشكل دائم  -٢

 .د تفاعل العاملين مع إدارتهم ، وتنشطهم تزي -٣

 .تزيد من فاعلية المنظمة ، وديناميكيتها  -٤

 .االهتمام بالعاملين ، ومراعاة أهدافهم ، ورغباتهم  -٥

 .التقويم الشامل لكل عناصر العملية اإلدارية  -٦

 .توزيع المسؤولية ، وعدم حصرها في أشخاص معدودين  -٧


تحلیل المشكالت

تحدید األھداف العامة

مراجعة تركیب المنظمة

تحدید النتائج بدقة في جدول زمني

تحدید النشاطات وبرنامج العمل

اقتسام المسؤولیةوضع النظم واإلجراءات

توفیر اإلمكانیات والموارد

التنفیذ ومراقبة اإلنجاز

لتغذیة الراجعة وتعدیل الخطةا

تقویم عناصر العملیة اإلداریة
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من خالل أهداف وإنجازات ، تطبق علـى أرض   الوصول بالعاملين إلى تحقيق الذات ، - ٨
 .الواقع 

 . التركيز على النتائج ، والفعالية ، واإلنجاز  - ٩

                  ٹ ٹ چالتعاون بين أعضاء المنظمة في العمل وتحقيق النتائج ؛   -١٠
  . ٩١ص .  ) ٢:  المائدة(  چ           

  
 

 :أنها  )هـ ١٤٠٤(  حماد ذكر   

  .صعوبة عملية اختيار األهداف المالئمة للمناصب اإلدارية  )١
قد ال يستطاع ألهداف يجب أن يكون لها معايير ومقاييس دقيقة ، ومحددة بزمن معين وا )٢

 .تحقيق ذلك 

 ) .الوجدانية ( صعوبة وضع أهداف كمية لألهداف المعنوية  )٣

 . ٩٢ص  .صعوبة اختيار المقاييس المالئمة لكل هدف  )٤

 : )م ١٩٨٣ (عبد الوهاب  أضافو   

لصعوبة المالءمة بين أهـداف المنظمـة    ، عدم نجاح تطبيقها في بعض ميادين اإلدارة )٥
 .وأهداف العاملين 

 .تنظر إلى األهداف من زاوية مادية دنيوية فقط  )٦

 . وجود بعض األفراد غير الجادين في المنظمة  )٧

 .إن لم يعاقَبوا في حالة التقصير و لم يتابعوا باستمرار ،تقصير بعض األفراد إن  )٨

، مما يؤدي إلى اهتمام كـل قسـم    المختلفة التناقض بين أهداف أقسام المنظمةالنزاع و )٩
 .بنفسه فقط 

 .إغفال أهداف مهمة يصعب قياسها كميا ، والتركيز على األهداف الكمية فقط  )١٠

 .اإلسراف في تشغيل الموارد المتاحة  )١١

 .الظروف المحيطة نظر عن العوامل و، بغض الاالهتمام بالنتائج  )١٢

 .رغم أهميتها في تحقيق النتائج ، صعوبة قياس بعض السلوكيات  )١٣

 .عند االلتزام الحرفي بما اتفق عليه أعضاء المنظمة ، احتمال تقييد االبتكار  )١٤

     . ٢٠٢و  ١٧٤ – ١٧٣ص  .فهم اإلدارة باألهداف استغراق وقت طويل في تنفيذ و )١٥
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أن السائد في األجهزة الحكومية وشـبه الحكوميـة هـو اإلدارة     ) هـ١٤٠٤ ( حماد أوضح   
وأنصاره ، وحركـة العالقـات   ) فريدرك تايلور ( بالنشاط ورد الفعل ، تأثرا باإلدارة العلمية 

، أمـا اإلدارة  ) فيبـر   ماكس( وأنصاره ، والنموذج البيروقراطي ) أملتون مايو ( اإلنسانية 
اإلدارة باألهداف ، والذي يرمي إلى إتاحة المجال للفرد : باألهداف فتعتمد على مبدأ وحيد هو 

لتحقيق القوة الذاتية ، والشعور بالمسؤولية ، مما يحقق وحدة الرؤية ، وروح الفريق ، وينسق 
  . ٨٩ – ٨٨ص  .أهداف األفراد في أهداف عامة مشتركة 

أن اإلدارة باألهداف تناقض النظرية التقليدية ، التـي   )هـ ١٤١٤ (لقريوتي وزويلف ا وبين   
تعتبر أن رئيس المنظمة هو وحده المسؤول عما تحرزه المنظمة من نتائج ، وما يحدث فيهـا  

  . ٨١ص  .من إيجابيات وسلبيات 
بينما تكون الترقية في اإلدارة التقليدية بناء علـى أقدميـة   : أنه  ) هـ١٤٠٤ ( حماد وأضاف   

؛ فإنهـا  ) أو عدم االهتمام بالنتائج في واقع الحال ( الخدمة ، وتحقيق الحد األدنى من النتائج 
في اإلدارة باألهداف تكون بناء على النشاط والفعالية ، والنتائج المحققة ، ونقـل الفـرد إلـى    

  . ٩٥ص  .، وأكثر إشباعا للقوة الذاتية  مركز أكثر فعالية
على أن اإلدارة باألهداف تنـاقض اإلدارة العلميـة ،    )هـ ١٤١٤ (القريوتي وزويلف  وأكد   

التي تفرض أعماال ال تستوعب كافة جهود األفراد ، وال ترضي طموحاتهم ، وتحرمهم مـن  
تحمل المسؤولية ، والتي تشجع السلبية ، وتصبغ عادات العاملين وأمانيهم وآمالهم وروابطهـم  

ادوا أن يكونوا تحـت السـيطرة والتوجيـه ،    االجتماعية بالقيود التي وضعتها لهم ، حتى اعت
فاإلدارة باألهداف تتيح المجال لألفراد كي يحققوا حاجاتهم الذاتية واالجتماعية داخـل نطـاق   

  . ٨٢ص  .أعمالهم ، وليس خارجها 
أن اإلدارة باألهداف تضع أهدافا لكل منصب إداري ، بخـالف   ) هـ١٤٠٤ ( حماد وأضاف   

  . ٩١ص  .ة للمنظمة ، أو لبعض اإلدارات الذين يضعون أهدافا عام
أن برامج التدريب في اإلدارة التقليدية وضعت مـن أجـل رفـع     ) هـ١٤٠٤ ( حماد وذكر   

برامج التدريب في ميدان العمل والمركز واحتياجـات  : المستوى الثقافي للمتدربين ؛ بينما هنا 
  . العمل 

يدية قد تستند إلى سلطة الـرئيس أو مزاجـه ؛   وأن التحسينات والتغييرات في اإلدارة التقل   
  . ٩٦ - ٩٥ص  .تستند إلى تحقيق األهداف فقط ال غير : بينما هنا 

أن اإلدارة باألهداف تتفق مع اإلدارة بالمشاركة في اشـتراك   )م ١٩٨٣ (عبد الوهاب  وبين   
األفراد بالرأي والخبرة واالقتراحات ، وتتفق مع اإلدارة بـالتفويض واالسـتثناء فـي إتاحـة     
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الفرصة لألفراد في اتخاذ القرارات ، ولكن تختلف عن هذه األساليب الثالثة فـي أن اشـتراك   
  .األفراد يأخذ شكال منتظما ومستمرا 

مات في االتصـال الجيـد   وتتفق اإلدارة باألهداف مع اإلدارة باالتصاالت واإلدارة بالمعلو   
  .المعلوماتوالتعاون و

والعنايـة بالسـلوك   ، وتتفق مع إدارة السلوك والنتائج في أن النتائج المرادة هي المنطلـق     
  .الوظيفي 

  .اف وتعددها والعناية بها وتتقارب مع اإلدارة باألهداف المتعددة في تنوع األهد   
اإلدارة باللوائح ؛ لعدم عنايتها باألهداف ، وتركيزها على : وتتناقض اإلدارة باألهداف مع    

األنشطة ، ومع اإلدارة بالنشاط ورد الفعل ، واإلدارة باألزمات ؛ لعدم وجود التخطيط المسبق 
آلراء ، ومع اإلدارة بالتنازل ؛ لغياب ، ومع اإلدارة بالجاذبية الشخصية ؛ لعدم النقاش وتبادل ا

دور المدير ، وترك المجال لألفراد ، ومع اإلدارة باألخبار السارة ؛ لعـدم وجـود مواجهـة    
      . ٥١ – ٥٠ص  .حركية لمشكالت العمل 

أن اإلدارة باألهداف تتناقض مع الممارسـات التقليديـة ؛    )م ١٩٨٣ (عبد الوهاب  وأوضح   
، وفتور العالقـة بـين اإلدارة واألفـراد ،     في الممارسات التقليدية عنويةالنخفاض الروح الم

      . ٦٧ص  .ها وضعف األداء ، وتدني اإلنتاج في
( أن اإلدارة باألهداف قد تأثرت بالالمركزية ، من خـالل تـأثر    )هـ ١٤١٤ ( المنيف وبين   

رئيس جنرال موتورز وصاحب نظرية الالمركزية ، حيث أن كال ) ألفرد سالون ( بـ) دركر 
  . ٣٦٦ص  .النظريتين تتيح لألفراد اتخاذ القرار 

  
 

أمكن تطبيق نظرية اإلدارة باألهداف على أرض الواقع  أنه قد )م ١٩٨٣ (عبد الوهاب  ذكر   
، وبالذات في المؤسسات الخاصة ، والشركات الصناعية الكبيرة في الدول المتقدمة ؛ لوضوح 
أهداف القطاع الخاص ، لكن تطبيقها في األجهزة الحكومية ، ومؤسسات القطاع العام ال يكـاد  

   . ١٤٣ – ١٣٤ص  . يثبت وجوده
  

 
 

اإلسالم يؤكد على أهمية وجود األهداف في كل األعمال صغيرها وكبيرها ، ويربي أتباعه    
، وفـي  ) هدف صـالح  ( على هذا األمر ، ويطالبهم بأن يكون لهم في كل عمل نية صالحة 
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صحيح أبي  صحيح ، البخاري ومسلم ،(  } بالنيات وإمنـا لكـل امـرئ مـا نـوى      إمنا األعمال {: الحديث 

  .األمور بمقاصدها : القاعدة الفقهية في ، و ) ٤١٥ص  ١٩٢٧رقم  ٢داوود ج 
ويوافق اإلسالم على مبدأ الديمقراطية والمشاركة الذي تنتهجه اإلدارة باألهـداف ؛ ولكـن      

، حيث يتـاح   ) ١٥٩:  آل عمران(  چ  ڦڤ  ڦ  ڦ  چ ٹ ٹالشورى ؛ : بمفهومه الخاص األصيل 
ال اجتهـاد  : االجتهاد في كل شيء ؛ ما لم يكن هناك نص شرعي في المسألة ، وفي القاعـدة  

  .مع النص 
ومع أن المسؤولية في اإلسالم فردية ؛ إال أن اإلسالم يشجع توزيـع المسـؤولية ، وعـدم       

حصرها في أشخاص معدودين ، ويشجع العمل الجماعي الذي تنتهجه هذه النظريـة ، يقـول   
، وألن كل إنسان يجـب    ) ٢:  المائدة(  چ                             چ: تعالى 

مـا ال  : أن يكون له دور إيجابي ، دون أن يعيش على هامش الحياة ، وفي القاعدة األصولية 
  .يتم الواجب إال به فهو واجب 

، ويسميها المحاسـبة ، ويـرى    بأنواعها ويؤيد اإلسالم عملية المراجعة المستمرة لألهداف   
، ويطلب المحاسـبة   ) ١٨:  الحشر(  چ  ٹٿ  ٿ  ٹ ٿ   ٿ چ : أنها ضرورية جدا ، يقول تعالى 

، ويقول عمـر بـن    ) ١:  النساء(  چڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ : والمراقبة الذاتية ، يقول تعالى 
  " .حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا : " الخطاب 

ويدعو اإلسالم إلى العدالة في التقويم ، بعيدا عن السرية والتسـلطية ، ويشـجع مراعـاة       
االعتبارات النفسية واالتجاه النفسي السلوكي ومتطلبات البيئة والمجتمع ، فهو ديـن العـدل ،   

،  ) ١٦:  التغـابن (  چ   ہ  ہ  ہ  ھچ : وعلى العدل قامت السماوات واألرضين ، يقول تعـالى  
إن اهللا ينصر الدولـة  : ( ، ويقول ابن تيمية  ) ٢٨٦:  البقرة(  چ  ٷۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : قول وي

، ومفهوم الدولة هنا واسع ، ) الكافرة إذا كانت عادلة ، ويخذل الدولة المسلمة إن كانت ظالمة 
  .فهو يشمل كل من له دولة وسلطان ، في أي منظمة أو مؤسسة أو إدارة 

ة لكل فرد ، ويحـرص علـى مشـاركة جميـع     عينويدعو اإلسالم إلى تحديد مسؤوليات م   
ڦ  ڦ  ڄ   چ : األعضاء ، انطالقا من كونه دينا يدعو إلى اإليجابية ، وينبذ السلبية ، يقول تعالى 

  . ) ٦٣:  البقرة(  چڄ   
ويهتم اإلسالم برفع الروح المعنوية لدى األفراد ، نتيجة شعورهم بتحقيق ذواتهم وكيانهم ،    

من خالل العمل الناجح المثمر الفعال ، ألنه دين الروح الوثابة والمعنويـات العاليـة ، وفـي    
بي صحيح أ،  ٧١٢صحيح ، مسلم ، صحيح الجامع (  } هلك الناس فهو أهلكهم: من قال  {: الحديث 

أي أهلكهم بقوله هذا ، ألن في هذا القول تحطيما لمعنوياتهم ،  ) ٩٤١ص  ٤١٦٩رقـم   ٣داوود ج 
، وترويجا لروح التخاذل بينهم ، ورتب اإلسالم حد القذف بالفاحشة لنفس السبب ، وقد جلـد  
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، لمجرد نقلهم كالم المنافق عبد اهللا بن أبي بن سلول فـي عائشـة    yمجموعة من الصحابة 
( وه فقط ، وفي القاعدة الفقهية رضي اهللا عنها وأرضاها ، مع أنهم لم ينشئوا الكالم ، وإنما نقل

ال ضرر وال ضرار ، والمتأمل في السيرة النبويـة يالحـظ   :  ) نبويوهي في األصل حديث 
  .لروح المعنوية ، بما ال يمكن تفصيله هنا برفع ا rشدة اهتمام الرسول 

ويؤيد اإلسالم وضوح النتائج المرجوة لألفراد والمجموعات والمنظمة ، فهو دين الفطـرة     
تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها ، ال يزيغ عنها  {: والصفاء والنقاء والوضوح ، وفي الحديث 

  . ) ١٣ص  ٤١رقم  ١ن ماجة ج ، صحيح اب ٩٣٧صحيح ، الصحيحة (  } إال هالك

ية الضبط ، عن طريق التغذية الراجعة واإلنجـاز اإلداري ، فهـو   أهمويؤكد اإلسالم على    
  . دين النظام واالنضباط في كل شيء 

ويشجع اإلسالم منهجية التغيير نحو األفضل ، وتحسين الفرد والمنظمة ، وتشجيع المديرين    
 {: فة على اإلسهام الفعال في إدارة المنظمة ، وفـي الحـديث   واألفراد في مستوياتهم المختل

وأبو داوود والترمذي وأحمد ،  صحيح ، البخاري ومسلم(  } كلكم راع ، وكلكم مسؤول عـن رعيتـه  
  . ) ١٦٧ص  ٢٦٩غاية المرام رقم 

ويوافق اإلسالم على دور الرئيس اإلداري ، كقائد ومشرف متـابع ، وأخ كبيـر صـاحب       
مشورة ورأي ، ويرفض التسلط والجبر ، وسوق الناس بالسياط والحديد والنار ، يقول تعـالى  

، ويقول الرسـول   ) ١٢٨:  التوبة(  چۈ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆچ : 
r  :}  ١٨٧٦صـحيح ، الصـحيحة   (  } عليك فإني لست مبلك إمنا أنا ابن امـرأة تأكـل القديـد   هون  ،

إني ولِّيت علـيكم ، ولسـت   : "  t، ويقول أبو بكر  ) ٢٣٢ص  ٢٦٧٧رقم  ٢صحيح ابن ماجة ج 
  ... " بخيركم ، أطيعوني ما أطعت اهللا فيكم ، فإن عصيته فال طاعة لي عليكم 

ير والتخطيط ، بإنشاء المجاالت والمعايير لألعمال ، وتحويلها إلـى  ويؤيد اإلسالم دقة التفك   
أهداف قابلة للقياس ، محددة زمنيا ، ومرتبطة أفقيا ببعضها البعض ، ورأسيا مـع التخطـيط   
المستقبلي الدنيوي واألخروي ، فهو دين الدقة والنظام والترتيب في كل شيء كما هو واضـح  

،  ) ١٠٣:  النسـاء (  چھ  ۀ  ہ  ہ  ہہٹ    ۀ  ٹ ٹ چ : ومنهـا   من شعائره وتوجيهاته الكثيـرة ، 
ب األعمـال  أحـ  {: ، وفي الحديث  ) ٧٨:  اإلسراء(  چ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ : وقوله تعالى 

 ١٤٨٩رقم  ٣الصحيحة ج  صحيح ، البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي ،(  } ...وقتها الصالة ل: إىل ا 

  .ل شيئا قبل أوانه ؛ عوقب بحرمانهمن تعج: القاعدة الفقهية وفي ،  ) ٤٧٥ص 
ديـن   ويؤيد اإلسالم وجود إنجازات تطبق على أرض الواقع ، بعيدا عن كثرة الكالم ، فهو   

فيه من التكلف المنهي عنـه   ما ال يترتب عليه عمل ؛ فالخوضعملي ، وليس دينا نظريا ، و
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،  ) ٢٨:  سـبأ (  چ    ہ  ہۀہ  ہ  چٹ ٹ مان ومكـان ؛  ، وهو دين قابل للتطبيق في كل ز شرعا
  .إذا تعذر إعمال الكالم يهمل : وفي القاعدة 

ويشجع اإلسالم على التقويم الشامل لكل عناصر العملية اإلدارية ، ويرى ضرورة ذلـك ،     
كلكـم   {:  e، ويقول المصطفى  ) ٣٨:  المدثر(  چ                    چ : يقول تعالى 

وأبو داوود والترمذي وأحمـد ، غايـة    صحيح ، البخاري ومسلم(  } راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته

  " . كبش الفداء " ، بعيدا عن إلقاء اللوم على الضعيف ، أو  ) ١٦٧ص  ٢٦٩المرام رقم 
ويشجع اإلسالم على الواقعية والبعد عن المثاليات وكثرة التنظير السفسطائي ، فالبـد مـن      

وعدم مخـاطبتهم  ، وتقبلهم كما هم ، واحترام عقول الناس ، ق من اإلمكانيات المتاحة االنطال
ومن ثـم  ، من برج عاجي ، بل البد من النزول إلى مستواهم في الخطاب واالتصال والتعامل 

  .، بل بأسلوب عملي تطبيقي االرتقاء بهم ، ليس من خالل التصورات النظرية 
وبالجملة فإن اإلسالم يؤيد هذه النظرية ؛ لما فيها من جودة إنتاج ، وحسن عمل ، وتعـاون     

، وترابط بين أفراد المنظمة ، واهتمام بالعمل والعناية به ، واألصل هو براءة الذمة كما فـي  
 صـحيح ، (  } إن ا حيـب إذا عمـل أحـدكم عمـال أن يتقنـه      {: القاعدة الفقهية ، وفي الحـديث  

  . ) ١٠٦ص  ١١١٣رقم  ٣الصحيحة ج 
  

 
، وينبغـي   ةابتهناك أهداف ثليست كل األهداف في اإلسالم قابلة للنقاش واألخذ والرد ، ف •

  .أن ال تمس 
 .االهتمام باألهداف المادية الدنيوية ، وإغفال األهداف األخروية  •

لصعوبة توحيد األهداف المادية لكل مـن العـاملين   عدم نجاح تطبيقها في كل الميادين ،  •
والمنظمة ؛ بسبب غياب البعد األخروي ، وإذا فقد البعد األخروي ؛ فإنه يصـعب توحـد   

 .الماديين في أهدافهم ، ألنها مذاهب شتى ، ومشارب متباعدة 

عدم وجود الوضوح الكامل في الرؤية تجاه األهداف ، وعدم الفصل بـين مـا يجـب أن     •
 .أهدافا مشتركة عامة ، وبين األهداف الجزئية الخاصة  يكون

مصالح األفراد والمنظمة ال يمكن أن تكون متعارضة أو متناقضة في اإلسـالم ، بعكـس    •
 .بعض الحاالت التي ال يمكن فيها تطبيق اإلدارة باألهداف لهذا السبب 

وإنما يشـمل البعـد   تحقيق الرضا في اإلسالم ال يقتصر على األهداف الدنيوية فحسب ،  •
علـى   -نتيجة تحقيقه ألهداف دنيوية ماديـة   -األخروي ، فقد يحصل الفرد في المنظمة 

قدر من الرضا ، يكون نتيجة نهائية من خالل هذه النظرية ، لكنه في اإلسالم غير كاف ؛ 
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حتى يتحقق الرضا األشمل ، بإضافة الرضا عن البعد األخروي ، ومع هذا يطالب الفـرد  
يكون على حذر ، وأن يتهم نفسه ، وأن يظل في حالة مجاهدة مستمرة ؛ وهو مفهـوم  بأن 

 .النفس اللوامة 

التركيز على األهداف الكمية فقط ، وإغفال أهداف مهمة يصعب قياسها كميا ، بينما يهـتم   •
 .اإلسالم بجميع األهداف 

م البد من االهتمـام  عدم االهتمام ببعض السلوكيات المهمة ؛ لصعوبة قياسها ، وفي اإلسال •
بكافة السلوكيات ، وأما صعوبة القياس فليست بحجة ، ألن هذه مشكلة أخرى البـد مـن   

 . البحث عن حلول لها 

االهتمام بالنتائج ، بغض النظر عن العوامل والظروف المحيطة ، وفي هـذا نـوع مـن     •
،  ) ١٦:  التغابن(  چ   ھہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ ، وعدم الرحمة ؛ ) الغاية تبرر الوسيلة ( الذرائعية 

صحيح ابـن   صحيح ، البخاري ومسلم ،(  } كل ميسر ملـا خلـق لـه   ف {وضعف النظرة الشمولية 

، في حين أن الرحمة والنظرة الشاملة هما أصل في اإلسالم ،  ) ٢٠ص  ٦٣رقـم   ١ماجة ج 
 . إذا سقط األصل سقط الفرع : وفي القاعدة الفقهية 

الموارد المتاحة في بعض الحاالت ، واإلسـراف مرفـوض    اإلسراف المحتمل في تشغيل •
 .ولو كان اإلنسان على نهر جاري 

وهناك تحفظ على بعض عيوب هذه النظرية ، والمربوطة باحتمال حدوثها في المسـتقبل  
  . كما في القاعدة الفقهية ) ال حجة مع االحتمال ( ألنه 
       

 
منظمة باألهداف األخروية ، وعدم االقتصار على األهداف المادية ضرورة ربط أهداف ال •

كثوابت يتفـق عليهـا أعضـاء المنظمـة      -الدنيوية البحتة ، وإدخال األهداف األخروية 
عامال مساعدا على تقريب وجهات النظر في الحاالت التـي تتضـارب فيهـا     -اإلدارية 

حة للتطبيق في جميـع المجـاالت ،   مصالح األطراف المختلفة ، وهذا يجعل النظرية صال
ويسهم في إنجاحها ، بل ينبغي الحرص على أن ال تتناقض أهداف أعضاء المنظمـة مـع   

  .األهداف الربانية 
االهتمام بالعناصر األخرى مع عنصر األهداف ضروري ؛ إلحداث التكامل والتوازن في  •

 .المنظمة ، دون طغيان عامل على عوامل أخرى 

لعاملون مفهوم الشورى الحقيقي ، والفرق بين األهداف الثابتة المشتركة ضرورة أن يفهم ا •
 .عند الجميع ، واألهداف الجزئية الخاصة باألفراد 
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تربية العاملين على ربط أهدافهم المادية باآلخرة ، وتصحيح النية ؛ ليصبح عملهم عبادة ،  •
ـ   داف الشخصـية مـع   وبذل اإلخالص هللا تعالى ، وممارسة اإليثار ؛ عند تعـارض األه

األهداف العامة للمنظمة ، أو عندما يطرأ على المنظمة طارئ يستوجب هذا التعارض في 
 .  األهداف 

يجب أن تكون األهداف الموضوعة مشروعة ، فالغاية ال تبرر الوسـيلة ، وإذا اشـترطنا    •
 .شرعية الوسيلة ؛ فإنه من باب أولى أن نشترط شرعية الغاية 

موارد ، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه ، وتقدير كل حالة بما منع اإلسراف في ال •
مـا جـاز لعـذر بطـل     ( ، و) ا الضرورة تقدر بقدره: ( تستحقه ، وفي القواعد الفقهية 

 .) بزواله

ضرورة تصحيح األهداف المشتركة التي يتوصل إليها ؛ بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية  •
تحديـد األهـداف   ( وال يخالفها ، بإدخال خطوة في مراحل اإلدارة باألهداف بين خطـوة  

المراجعـة الشـرعية   : ( تسـمى خطـوة   ) مراجعة تركيب المنظمة ( وخطوة ) العامة 
  )انظر الشكل ( ) . لألهداف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل وخطوات اإلدارة باألهداف المعدلة)  ١٢( شكل 
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  من عمل الباحث: المصدر 

  
وفي الحقيقة نظرية اإلدارة باألهداف ليس فيها إضافات كبرى ، فهي عبارة عن أهداف ،  •

وخطة عمل ، ومتابعة له من خالل قياس اإلنجاز ، وهذه من أبجديات العمـل اإلداري ،  
لكن الفرق واإلضافة أن نظرية اإلدارة باألهداف تنطلق من مفهوم تشاركي جماعي شامل 

د المنظمة ، وتسهم في تفعيلهم وتطويرهم وتلبية احتياجاتهم مـن  فعال ، وتراعي حال أفرا
خالل فنيات القيادة ، إضافة إلى أنها تعتمد الدقة والقياس الكمي في تحديد األهداف وقياس 

 . اإلنجاز ، بعيدا عن الوصف الكيفي الفضفاض ، فبهذا تفوقت 

  
  
  
  

  تطبيقاتهاو الفقهية و األصوليةالقواعد   : التجاه البنائيل ذجونم


تحلیل المشكالت

تحدید األھداف العامة

المراجعة الشرعية لألهداف

مراجعة تركیب المنظمة

تحدید النتائج بدقة في جدول زمني

تحدید النشاطات وبرنامج العمل

وضع النظم واإلجراءات

اقتسام المسؤولیة

توفیر اإلمكانیات والموارد

التنفیذ ومراقبة اإلنجاز

التغذیة الراجعة وتعدیل الخطة

تقویم عناصر العملیة اإلداریة
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من كتاب شـرح القواعـد الفقهيـة    ، وذلك كنماذج سوف يتم عرض مجموعة من القواعد    
ألخذ القواعـد   أي كتاب في القواعد يصلحمع مالحظة أن ( والقواعد الفقهية للندوي ، للزرقا 

   .بعض القواعد اإلدارية منها ، ومن ثم تستنبط  )، ألن القواعد أشهر من نار على علم  منه
 .التصرف يف الرعية منوط باملصلحة   

أن المصلحة البد أن تكون مصلحة معتبرة شرعا ، سواء مصلحة دل عليها : مالحظة  مع   
  .ال تكون المصلحة ملغاة أن النص أو القواعد الشرعية أو مصلحة مرسلة ، و

  :القواعد اإلدارية 
المعتبـرة   ةمحققا للمصلحة العامملزما إال إذا كان ال يكون القرار صحيحا ونافذا شرعا و .١

ر إنما لتحقيق مصلحة ، فإذا وجد أن النظام في طـو ، فالنظام ال يوضع اعتباطا ، و شرعا
   . جب تعديل النظام بما يحقق المصلحة العامة للناسما ال يحقق المصلحة و

تنـازل  ال ي، ومن الثوابت التي ال تتغير يعد هدف تحقيق المصلحة العامة في اتخاذ القرار  .٢
  . عنها

عايير الرئيسـة فـي تقـويم الموظـف     الجهد المبذول في تحقيق المصلحة العامة من الم .٣
  . المسؤولو

تأسـيس  فيدين في االعتبار عند التخطيط والتنظـيم و المستمصلحة العاملين و يجب وضع .٤
 . المنظمة الناجحة

، وغيـر  تقدم المصلحة العامة على الخاصة ، لكن بشرط كون هـذه المصـلحة حقيقيـة     .٥
 .متوهمة ، أو شكلية 

سلطات المدير التي يتصرف من خاللها تكتسب من خالل تخويل الرعية له بهذا الحق وال  .٦
 .والنصح لها تكتسب اعتباطا ، فما بينهما هو عقد أساسه تحقيق مصلحة الرعية 

المصالح العامة للعاملين تعتبر من حقوقهم األساسية ، وليس من حق المسـؤول إسـقاطها    .٧
جتهادا من عنده ، وفي الحاالت التي يضطر فيها إلسقاط هذه الحقوق البد من مشاورتهم ا

 .وتعويضهم 

أعمال المدير وقراراته المتخذة بناء على المصلحة العامة والتـي ال تعطـل مصـالحهم     .٨
 .الخاصة تلزم أعضاء المنظمة ويجب العمل بها 

 .نبين الديني والدنيوي المصلحة المعتبرة لصالح المؤسسة هي التي تخص الجا .٩

على المدير المساواة بين موظفيه في اإلجازات والمكافآت والحوافز والحقوق والواجبـات   .١٠
إذا تساووا في العطاء ، وإذا فاضل بينهم فإنما يجب المفاضلة بناء على المصلحة العامـة  

 .وليس الهوى الشخصي 
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 .ه مفوض ليس للمفوض التصرف بما يخل بالمصلحة العامة بحجة أن .١١

  .ال يجوز إسناد الوظيفة لمن هو غير كفؤ أو أقل كفاءة ، وعليه تصحيح الخطأ  .١٢
  

 .الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة  

  :القواعد اإلدارية 
  .كل ما كان المدير أقل اشتراكا في أعمال متعددة ؛ كان أقوى تأثيرا وتمكنا وامتالكا  )١
  .المتابعة واإلدارة واإلشراف أفضل كلما قل نطاق اإلشراف ؛ كانت  )٢
توزيعها علـى مبـاني   ( يجب تفتيت المدارس الكبيرة ، التي بها أعداد غفيرة من الطالب  )٣

  ) .مختلفة متباعدة 
يجب تحديد عدد مجالس اإلدارة التي يترأسها أو يحضرها المدير التربوي بعـدد معـين ،    )٤

الوقت اإلضـافي  " أن يضاف مؤشر ألن اإلنسان له طاقة محدودة وجهد محدود ، ويمكن 
إلى بطاقة األداء المتوازن المستخدمة في التخطيط االسـتراتيجي ،  " المخصص لألعمال 

  .عدم تجاوز هذا الحد األعلى : بحيث تكون نقطة التفوق هي 
ضرورة وضع ضوابط ، بحيث إذا زاد عدد الطالب مثال عن حد معين فإنه يزاد القائمون  )٥

يل ومرشد طالبي ومشرفين ، فإذا زاد عن حد أعلى قسمت المدرسة على رعايتهم من وك
  ) .ما سبق ذكره إضافة إلى المدير ( إلى فريقين إداريين متكاملين 

 .كل ما كان أقل اشتراكا ؛ كان أكثر تمكنا وتأثيرا  )٦

٧( ض ، وإن فعـل فـإن تصـرفه ال    ليس للمدير التصرف في األمور التي فوض بها المفو
 .يعتبر

لمفوض تعتبر أقوى في المجال الذي فوِض فيه ال غير ، وذلك من قبيل احترامـه  سلطة ا )٨
واحترام السلطة التي منحت إليه ، وعليه تقدير ذلك والقيام بالمسؤولية على أحسن وجـه  

 .وأن يكون عند حسن الظن به 

ستئذان مـن  ليس للمدير األعلى إدارة اجتماع اإلدارة أو القسم األدنى إذا حضره إال بعد اال )٩
المدير األدنى والتنسيق معه ، فحضوره هو إشرافي أو تقويمي ولـيس إداري ، والمـدير   
األدنى هو المدير الفعلي إلدارته أو قسمه وهو أدرى بأموره ، ويمكـن للمـدير األعلـى    

بالشكل المناسب بعد نهاية االجتماع ، ويمكن للمدير األدنـى تقـديم   توجيه المدير األدنى 
الحتـرام وبتنسـيق مسـبق دون    على إلدارة االجتماع على سبيل المجاملـة وا المدير األ
 .إحراجه
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سواء على الصعيد الشخصـي أو علـى    -االحترام المتبادل بين المديرين ومع اآلخرين  )١٠
 .يعد من مبادئ اإلدارة األساسية  -صعيد احترام السلطات والصالحيات 

ي شؤون التفصيلية للمسؤولين الذين هم تحتـه  المركزية الزائدة التي تقود المدير للتدخل ف )١١
في الهرم التنظيمي أو المفوضين مرفوضة ، وللمـدير اإلشـراف والتقـويم والتوجيـه     
والمحاسبة ، أو العزل وإنهاء التكليف أو التفويض إذا كان المعني غير قائم بـاألمر كمـا   

السلطات الممنوحة لهم مـن  إلى  يجب ، لكن ليس له اإلساءة إلى المديرين الذين تحته وال
 .خالل التدخل في شؤونهم 

  
 . املشقة جتلب التيسري 

  . إذا ضاق األمر اتسع 
  " .ما جاز لعذر امتنع بزواله " ، و " الضرورات تبيح المحظورات : " ومثله    
  .التيسير واالتساع مشروط بعدم مصادمة النصوص ومعارضتها ، وإال فالنص مقدم و   
، كالمشقة في الجهاد والحج والصيام ؛ ليست  التكليفات الشرعية ي تصاحبالتوالمشقة    

  . المصاحبة للتكليفات الشرعية جالبة للتيسير ، والمقصود هنا هو غير هذه المشقة
وإذا اتسع األمر بسبب الضرورة والمشقة ؛ فإنه يعود إلى ما كان عليه بعد زوال الضيق    

الضرورة : ، وفي القاعدة ) وإذا اتسع ضاق : ( مكملين والضرورة والمشقة ، ولذا قالوا 
  . تقدر بقدرها 

أن قاعدة المشقة تجلب التيسير هي من أمهات القواعد الخمس  )هـ ١٤٠٩ (وذكر الزرقا    
  :التي تدور عليها معظم أحكام الفقه عند الشافعية ، كما قال الناظم 

  راــللشافعي فكن بهن خبي               د مذهب ــخمس مقررة قواع    
  وكذا المشقة تجلب التيسيـرا               ضرر يزال ، وعادة قد حكمت    
  . ١٦٢ص     والشك ال ترفع به متيقنـــا                والنية اخلص إن أردت أجورا    

  :القواعد اإلدارية 
 .ضرورة بناء القوانين واللوائح واألنظمة على قاعدة التيسير  ١

وليس من وجهـة نظـر    فيه من زاوية المستفيدين أيضا ، عند وضع النظام يجب التفكير ٢
  ) . المتوازي ( المشرعين فقط ، أي استخدام التفكير التشعبي 

 .ضرورة مراجعة الروتين اإلداري الموجود ؛ إلزالة ما فيه من مشقة على الناس  ٣

 .طلوبة إلى أقصى حد ممكن يجب تقليل الخطوات اإلدارية واألوراق والتوقيعات الم ٤
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قربها من اليسر ، وبعـدها  : من عناصر تقويم األنظمة والمنظمات والقوانين واألشخاص  ٥
 .عن المشقة على عامة الناس ، وعلى أفراد المنظمة 

؛ يبعد عن مراكز خدمـة   ، ولم يمكن تغيير طبعه من يميل بطبعه للمشقة والروتين المعقد ٦
 .الناس 

 .ج عن الناس من المبادئ األساسية لإلدارة التربوية التيسير ورفع الحر ٧

 .للمدير تفويض بعض سلطاته وأعماله للمؤهلين إذا كان يشق عليه القيام بها جميعا  ٨

 .جواز فسخ العقود إذا تبين أن األعمال التي تتضمنها تشق على المكلفين بها  ٩

؛ إذا تحققت المشقة في انتظـار  للنائب القيام ببعض مهام المدير الغائب التي لم يفوض بها  ١٠
 .المدير حتى يأتي من غيابه أو سفره وبالذات إذا كان الغياب أو السفر طويال 

التـي يشـق معهـا    و ،يجوز تأخير االختبارات للطالب المرضى وذوي األعذار الشرعية ١١
 .، سواء كانت هذه الظروف صحية أو نفسية أو غير ذلك أداؤهم لالمتحانات 

إذا كان يمر بظروف ؛ التقويم الدوري الذي يجريه المدير لموظف المنظمة  البد من تأخير ١٢
 .هذه الظروف ، وذلك إلى حين زوال وسلوكياته  قاهرة تؤثر على عطائه

التصرفات التي تقع من الموظف تحت اإلكراه الفعلي الشديد والظروف بالغـة القسـوة ال    ١٣
 .يؤاخذ بها 

 .دون تفريط منه ، ره بسبب النسيان أو الجهل يسقط العقاب عن الموظف إذا كان تقصي ١٤

 .بمنع أمر معين فإن تصرفه صحيح إلى أن يعلم بالمنع  وظف أو المديرإذا جهل الم ١٥

؛ لـم يصـح    أن جزءا منه هو مـال خـاص   ولم يعلممال العام تصرف الموظف في لو  ١٦
 .تصرفه في المال الخاص ، وال يالم على تصرفه ألنه لم يكن يعلم 

الضرورة الملجئة ؛ فإن له فعل المحظور ، بالقدر اليسير الذي يخرجه المدير في إذا وقع  ١٧
 .من الضرورة 

إذا اجتهد المدير في مسألة ، واحتار بين عدة خيارات متاحة ؛ فإن له العمل بمـا يغلـب    ١٨
 .عليه ظنه 

ال يكلف الموظف أو الموظفة إال بما يطيقان من الواجبات ، وبمـا يتناسـب مـع السـن      ١٩
 .الوظيفية والعملية والمهارات والقدرات المختلفة  خبرةوال علموال جنسوال

فقدت هذه الصفات أو أصـبحت نـادرة ؛   شرطا التكليف بالمهمة هما القوة واألمانة ، فإذا  ٢٠
 .فإنه يكلف بالمهام األمثل فاألمثل ؛ مراعاة لألولويات 
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 . درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل 

 . يقدم املانع  ؛ املقتضيإذا تعارض املانع و  

ما هنيتكم عنه فاجتنبوه ،  {:  eالشرع يعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، قال    
 eتوقيره  ٣٧الفضائل ب  ٤٣ك  ٤، مسلم ج صحيح (  } وما أمتكم به فأتوا منه ما استطعتم

  ) .، وأخرجه النووي في األربعين النووية 
  .والبد أن يكون المانع في درجة المقتضي أو أقل منه    
  .وتقديم المانع هو في الرتبة واالعتبار وليس في الزمن    

  :القواعد اإلدارية 
على اإلداري والموظف تالفي السلبيات ؛ قبل التفكير في تطوير العمل وتحسينه وإضـافة   .١

  . أشياء أخرى إليه 
 .القضاء على العيوب والمشكالت التطوير والتخطيط يجب أن يبدأ ب .٢

إعانة العامل على الوقوع فـي المحرمـات ؛ ينبغـي تجنبـه ،     : العمل الذي من طبيعته  .٣
 . وخاصة لمن كانت طبيعته تساعد على ذلك 

ال يجوز تولية الفاسق ، وال الضعيف عن القيام بأعباء المنصب ، ألن في ذلك إضـرارا   .٤
 . بمصالح الناس الدينية والدنيوية 

 ) .شروط التعيين ( ينبغي أن تكون هناك مالءمة بين طبيعة الوظيفة وطبيعة العامل  .٥

في التقويم الوظيفي تكون درجة السالمة من األخطاء والتقصير أكبر من درجة المميزات  .٦
واإليجابيات ، مع مراعاة عدم إهمال المميزات واإليجابيات ، ألن إبعاد السلبيات وتحصيل 

 .  من المقاصد واألهداف المطلوبة  اإليجابيات كالهما

يتسامح في ترك الواجبات الوظيفية لوجود أدنى المشقة ، لكن ال مبرر أبدا للوقـوع فـي    .٧
 . الجرائم الوظيفية 

ال يجوز اإلكثار من االجتماعات ، وبالذات اجتماعات التطوير ؛ إذا كانت تستهلك وقـت   .٨
 .  وعالج السلبيات الموجودة  المدير ، وتحجبه عن المراجعين ، وحل مشاكلهم ،

 .إبعاد الموظف المفسد في المنظمة : من األولويات  .٩

على المدير التربوي أن يمنع أي تصرفات صادرة من أفراد المنظمة تسيء إلى سـمعتها   .١٠
 .باعتبار أن كال منهم يسهم في تمثيلها 

تمـس حريـة   لكل إنسان مطلق الحرية في تصرفاته ، لكن حريته تنتهي وتتوقف عندما  .١١
 .اآلخرين 
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حدود سلطة القسم أو اإلدارة تتوقف عندما تصل إلى نطاق سـلطات األقسـام واإلدارات    .١٢
 .األخرى 

  .لكل موظف أن يفعل ما يشاء ؛ بشرط أن ال يضر باآلخرين  .١٣

من حق المنظمة أن تقدم من الخدمات ما يحقق المنفعة للمنظمة ، لكن بشرط عدم تحقيق  .١٤
 .نظمات األخرى الضرر للمجتمع أو للم

ما يضر المنظمة ؛ فإن للمنظمة مطالبته بإزالة الضرر  –مريدا النفع  –إن فعل الموظف  .١٥
 .الحاصل وتحمل تبعاته ، وحتى لو اقتضى ذلك زوال النفع الذي كان يريد تحقيقه 

 .إذا تضمن عقد العمل ما ال يحل فعله بطل العمل بالعقد حتى يزال ما ال يحل  .١٦

ن التصرف فيما فوض فيه ، بما يمس صالحيات المفوض وحقه ، تقديما يمنع المفوض م .١٧
 . للمانع ؛ وهو حق المفوض 

إذا أجحف المدير في تقويم أحد الموظفين بوضوح وبغير وجه حـق ؛ يلـزم مراجعـة     .١٨
 . في تقويماته تقويمه لبقية الموظفين والشك

ومعـدل   مة ما بـين مـادح وذام  إذا اختلفت آراء الثقات في قبول الموظف للعمل بالمنظ .١٩
 . يقدم  والجرح ؛ فإن الذم وجارح

إذا لم ينص على إمكانية أن يقوم المفوض بالتفويض فيما أسند إليه من عمل ؛ فإنه يجب  .٢٠
  .أن يقوم به وليس له تفويض غيره بالقيام بما فوض به هو 

 

 . تابع : التابع 

 . التابع ال يفرد باحلكم ما مل يصر مقصودا 

 . من ملك شيئا ؛ ملك ما هو من ضروراته  

 . إذا سقط األصل سقط الفرع 

 .إذا بطل الشيء ؛ بطل ما يف ضمنه  

  :القواعد اإلدارية 
أعضاء المنظمة اإلدارية متضامنون فيما بينهم ، لهم ما للمنظمة وعليهم ما على المنظمـة   )١

 .  
  .رية للمنظمة المنظمة اإلدارية لها الصفة االعتبا وأقسام وإدارات أجزاء )٢
  . منظمة المسلمين اإلدارية في بالد المسلمين ليس لها خيار في حمل الهوية اإلسالمية  )٣
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  .، ألنها منظمتهم وهم ينتمون إليها وجوب النصح للمنظمة من قبل أفرادها  )٤
من يرتضي العمل في المنظمة البد أن يلتزم بأهدافها ونظامها ومنهجيتها ، وله الحق فـي   )٥

  .والتوجيه وبذل الوسع في ذلك النصح 
، والبـد مـن    قبل إصدار النظام أو القانون البد من دراسة كل الجوانب التي تتعلق بـه  )٦

  . استخدام مهارة اعتبار جميع العوامل أثناء التفكير في النظام أو القانون

، بحيث عند الرغبة في تطوير النظام أو المؤسسة البد من توفر النظرة الشمولية المتكاملة  )٧
 . من جوانب مختلفة يشمل التطوير كل ما يتعلق بما يراد تطويره

التقويم الصحيح الذي يمكن االعتماد على نتائجه والبناء عليها هـو الـذي يشـمل كافـة      )٨
 .الجوانب المتعلقة بما يراد تقويمه 

أن يشمل كافة األفـراد والجوانـب المتعلقـة     البدتطوير األداء فعاال في  التدريبليكون  )٩
 .بالمنظمة 

توفر النظرة الكلية الشاملة من عوامل نجاح المنظمة ، وهو من الخصائص التي البد من  )١٠
  .في المنظمة توافرها في القائد والمدير 

  .كل ما ذكر من الشروط في عقد العمل الذي أطرافه العامل والمنظمة ؛ يجب الوفاء به  )١١

١٢( ض بأمر أو مهمة فإن له كافة الصالحيات المعتادة لهـذا األمـر أو المهمـة دون    من فُو
الحاجة لذكر هذه الصالحيات مع التفويض ، إال إذا أراد المفوض اسـتثناء شـيء مـن    

 .الصالحيات التي ال تخل بالمهمة التي فوض فيها 

وله كافة الصـالحيات  ل من أسندت له مهمة إدارة المنظمة فإنه يكون مسؤوال عنها بالكام )١٣
 .المصاحبة 

 .إذا ألغي النظام ؛ ألغيت مواده التفصيلية  )١٤

 .عند إلغاء التفويض بمهمة معينة ؛ تلغى تبعا له الصالحيات المصاحبة للمهمة  )١٥

في حال إنهاء عمل العامل في المنظمة ؛ تنتهي الصالحيات المعطاة له بالضـرورة مـن    )١٦
 .تاريخ إنهاء العمل 

   .العمل ؛ ألغيت الشروط المتضمنة فيه إذا ألغي عقد  )١٧
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 .اليقني ال يزول بالشك  

 . بقاء ما كان على ما كان : األصل 

 . العدم : األصل يف الصفات العارضة 

 . احلقيقة : األصل يف الكالم 

  . ما مل يقم الدليل على خالفه؛ حيكم ببقائه  : ما ثبت بزمان 
  . إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته : األصل 
 . ديم يرتك على قدمهالق 

  . براءة الذمة : األصل 
واليقين هو االستقرار والعلم الذي ال تردد معه ، والشك هو التردد بين أمرين دون ترجيح    

  .بينهما 
 هو استعمال، والمجاز عكسها والحقيقة هي الثبات واستعمال الكلمة فيما وضعت له ، و   

 .الكلمة في غير ما وضعت له لسبب محدد 

  :القواعد اإلدارية 
  .يجب أن يعامل الناس على أنهم أهل خير ، ويحسن بهم الظن  ١
  .ال يجوز بناء القوانين واألنظمة على إساءة الظن بالناس  ٢
  .ضرورة االستقرار للمنظمة اإلدارية  ٣
  . من أتى بدعوى في أمر ما ؛ فعليه بالدليل  ٤
  .البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر  ٥
  .التنظيم إال لسبب قوي  ال يغير ٦
  .ال للتغيير لمجرد التغيير  ٧
يجب االنتباه إلى المقصد من وضع القوانين واألنظمة ، والسعي لتحقيقها ، وعدم التطبيـق   ٨

  .الحرفي الشكلي للقرار 
كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  {األصل في الناس أنهم على الفطرة  ٩

 ١٢٢٠وإرواء الغليل  ٤٥٦٠وصحيح الجامع  ٢٢٣٧صحيح ، البخاري ومسلم والترمذي  ( } ميجسـانه 

، وما يطرأ على اإلنسان من صـفات سـلبية    ) ٨٩٣ص  ٣٩٤٥رقم  ٣وصحيح أبي داوود ج 
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فهي مكتسبة من خالل التأثير والمحاكاة والتربية والتعليم ، وبـذا يتبـين خطـأ النظريـة     
ل في اإلنسان أنه يميل إلى الدعة والكسـل واإلهمـال   التي تفترض أن األص Yاإلدارية 

 .والالمباالة ، ولذا فالبد من مالحقته ومطاردته وتخويفه وتهديده 

  .ما كان ثابتا متيقنا من األمور ال يزول بمجرد ورود الشك عليه  ١٠

وى ن المتأكد منه ال يزيله ما هو أضعف منه ، بل ما هو مثله في الدرجة أو أقاألمر المتيقَّ ١١
 .منه 

عند معاملة الناس يجب أن نبني على ما نعلمه من أحوالهم ، ال على ما يحتمل أنه قد طرأ  ١٢
 .عليهم من صفات وأحوال 

إذا كان الموظف المقوم محال للثقة في المنظمة ، وكانت لديه صفة اختُلف فـي اعتبارهـا    ١٣
 .ثناء تقويمه سلبية أو إيجابية ؛ فإنه يجب إهمال هذه الصفة وعدم اعتبارها أ

قبل البدء بالتغيير والتطوير في المنظمة البد من دراسة الظـروف والعوامـل المختلفـة     ١٤
المصاحبة للعملية دراسة متكاملة ، فإذا وجد أن التغيير والتطوير في الظروف الحالية قـد  
ال يحقق األهداف من التغيير والتطوير ؛ فإنه ينبغي ترك األوضاع على ما هي عليه حتى 

 .تتهيأ الظروف المناسبة ، مع ضرورة تهيئة هذه الظروف من خالل السعي الحثيث 

 .القاعدة هي أن األنظمة تبقى على حالها السابق ؛ حتى يثبت بالدليل أنها قد تغيرت  ١٥

 .المدير يبقى أهال للثقة ، حتى يثبت بالدليل القطعي أنه غير أهل لها ؛ كليا أو جزئيا  ١٦

سيا له طابع الجماعية واالستقرار والثبـات والوضـوح ، ال أن   يجب أن يكون العمل مؤس ١٧
 .يكون فرديا يتأثر باألشخاص الذين يردون عليه وطبائعهم وصفاتهم الذاتية 

على المدير الجديد للمنظمة إبقاء األمور على ما هي عليه مبدئيا ، وأن ال يبدأ في التغييـر   ١٨
، ألن التغييـر المنهجـي المتـزن    ة التغيير إال بعد الدراسة الكافية وتهيئة األوضاع لعملي

 .يختلف عن التخبط والعشوائية 

من العوامل التي تساعد على استقرار المنظمة إبقاء الصالحيات الممنوحة قـديما ألفـراد    ١٩
المنظمة على حالها ؛ إال إذا دعت المصلحة الواضحة إلى سحبها أو تقليلهـا أو تحويلهـا   

 .بها على نحو أجود  آلخرين أو إلعادة تنظيم العمل

 .األصل في ذمم العاملين في المنظمة أنها بريئة من الحقوق ، حتى يثبت خالف ذلك  ٢٠

  .يقدم المثبت على النافي عند اتخاذ القرار  ٢١

يحكم على العامل من ظاهر حاله ومما يصدر عنه مـن تصـرفات وسـلوكيات ، وأمـا      ٢٢
 .يها أي أحكام سريرته فتوكل إلى اهللا عالم الغيوب ، وال ينبني عل
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إذا عين الموظف في المنظمة ، ولم يعلم هل أسندت إليه عهـدة عينيـة أم ال ؛ فاألصـل     ٢٣
 .براءة ذمته وعدم إثبات العهدة في حقه 

 .الموظف األكثر اطالعا على تفصيالت العمل يقدم قوله حول هذه التفصيالت  ٢٤

البيئة اإلداريـة والتربويـة   على المدير التربوي العناية بفهم المصطلحات المستخدمة في  ٢٥
 .والعناية بإدراك معانيها ومراميها 

من واجب المدير التمييز بين األلفاظ الحقيقية والمجازية في البيئة التي يعمل فيها وتوجـد   ٢٦
 .فيها المنظمة 

المعنى الحقيقي أو المجـازي للفـظ بمـا يناسـب الموقـف       يستخدمأن لمدير التربوي ل ٢٧
 .واألشخاص 

دم المدير المعنى الحقيقي األصلي للفظ على المعنى المجـازي لـه ، إال إذا   األصل أن يق ٢٨
وجد مرجح للمعنى المجازي ، أو تعذر المعنى الحقيقي ، أو تعارض المعنى الحقيقي مـع  

    .األعراف والعادات السائدة 
 

   . األمور مبقاصدها 

  :القواعد اإلدارية 
  .أهمية النية في العمل اإلداري  .١
 .اإلخالص في األعمال هللا ضرورة  .٢

 .أهمية االستحضار الدائم للنية  .٣

 .الخطأ غير المقصود يعفى عنه  .٤

 . المستكره ال يؤاخذ  .٥

 .ال يؤاخذ الناسي ؛ ما لم يكن مفرطا  .٦

على المدير تذكير العاملين بشكل دائم بأهمية النية الصالحة وأهمية استحضارها في كـل   .٧
 .وأساليب مختلفة أعمالهم وأقوالهم ، من خالل وسائل 

النوايا من خبايا النفوس وال يمكن االطالع عليها ، لكن يمكن االستدالل عليها من خـالل   .٨
 .األعمال الظاهرة والقرائن المصاحبة 

 .أهمية توضيح األهداف من األعمال ، والشفافية في ذلك وتوضيحه وإعالنه  .٩

ينبغي العناية بهـا والتعـرف   مقاصد الشريعة اإلسالمية هي مقاصد لإلدارة التربوية ، ف .١٠
 .عليها ودراستها 

 . البد من وضوح الهدف من العمل قبل الشروع فيه .١١
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 .على المنظمة تدريب العاملين والمديرين على مهارتي األهداف والتخطيط  .١٢

يجب العناية بالمقاصد من وضع التنظيمات والتشريعات ، ال التنفيذ الحرفي الببغائي بـال   .١٣
 .تفكير أو تأمل 

يصدر المدير تعميما يجب أن يوضح القصد منه ؛ ليتوصل إلى قناعـة العـاملين ،    حين .١٤
 .ويحسن فهمهم لألمور ، ويربي مفكرين مبدعين ال مجرد أتباع منفذين 

يجب التفريق بين الجد والهزل ، فما صدر عن العامل على سبيل الهزل والنكتة والدعابة  .١٥
 .ال يترتب عليه شيء 

منظمة وأجزائها له غاية محددة نهائية ، وهـي التحسـين والتطـوير    التقويم للعاملين وال .١٦
واالرتقاء ، فيجب االنتباه لهذه الغاية ، وعدم االنحراف عنها ، وعدم االنشغال بالمراحل 

 .أو األساليب أو المقاصد الفرعية أو المرحلية 

 .يجب تحديد الهدف من التطوير بدقة قبل الشروع فيه  .١٧

صادفة بغير قصد من العامل ال يؤاخذ عليها ، وال يترتـب عليهـا   األعمال التي تحدث م .١٨
  .شيء في حقه 

 

 . ال مساغ  لالجتهاد يف مورد النص  

  . ال عربة بالداللة يف مقابل التصريح 

  :القواعد اإلدارية 
إذا حضر الماء بطل التيمم ، فإذا وجد المدير تنحى الوكيل ، وإذا عاد المفوض ؛ انتهى  )١

  .المفوض ، ما لم يتفق على خالف ذلك دور 
  .نعم للحقائق وال للصور  )٢
  .يقدم التوجيه المباشر على غير المباشر  )٣
  .التفويض بالتصريح يبطل التفويض بالداللة  )٤
  .ال للتفسير في وجود األمور الواضحة  )٥
  .ال لالجتهاد في األنظمة مع وجود النص الواضح  )٦
  .عوها واض: أحق من يفسر األنظمة واللوائح  )٧
  .النص الصريح الواضح ال يقبل تفسيره بما يخالف ظاهره  )٨
  . النص الصريح الواضح ال يحتاج إلى تفسير وتقعر وتشدق ومماحكة  )٩
عند عدم وجود نص في القضية ؛ فإن المجال مفتوح لإلنسان لالجتهاد بما يفتح اهللا عليه ،   )١٠

 .لومات وتجارب وخبرات ويوفقه إليه ، وبما يحقق تطبيق ما تعلمه من مهارات ومع
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 .يلزم العمل بهاتين القاعدتين عند النظر في مصادر الشريعة اإلسالمية وأدلتها   )١١

 .المدير يقدم األمور اليقينية على األمور الظنية   )١٢

 .القضايا التي يرد عليها احتمال التأويل والتفسير يمكن االجتهاد فيها   )١٣

االجتهاد في معرفة معناها ، ألن الواضـح ال   القضايا المحكمة الواضحة المفسرة ال يمكن  )١٤
 .يوضح 

 .مردود على صاحبه ؛ فهو كل نص أو نظام أو قرار يخالف األحكام الشرعية   )١٥

  .في معصية الخالق  -مركزه في المنظمة  ومهما عال، أيا كان  -ال طاعة لمخلوق   )١٦

  .األعراف السائدة في المنظمة تعتبر داللة معتبرة ، إال إذا صرح بخالفها   )١٧
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  ٨الفصل 

  النتائج و التوصيات
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  النتائج
محتـوى  لتربوية هو إعادة صـياغة مفـاهيم و  المقصود بالتأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة ا )١

 .اإلدارة التربوية بما يوافق الشريعة اإلسالمية 

ليس التوجيه ، رغـم أن  التأصيل ، و: دارة التربوية هو المصطلح األنسب لطبيعة علم اإل )٢
 .هناك جزئيات ال تحتاج إال إلى توجيه ، لكنها تدخل في عموم التأصيل 

يستلزم عملية التأصـيل  هذا عاصر يحتم أن ننفتح على العالم ونأخذ منه النافع ، والواقع الم )٣
 .سر كينونتنا شخصيتنا و ؛ إذا أردنا الحفاظ على

 .عملية التأصيل تساعد على تغيير الواقع العملي التطبيقي لإلدارة التربوية نحو األفضل  )٤

عقيـدتنا  ل مـن المقتضـيات العمليـة لـديننا و    ال خيار لنا في عملية التأصيل ؛ فالتأصي )٥
 .اإلسالمية

زالت ضعيفة جدا ، رغـم  الجهود المبذولة في التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة التربوية ال  )٦
 .وجود بعض االهتمام منذ عدد كبير من السنوات 

زمن غلبة الماديـات  خاصة في العودة واإلنابة إلى اهللا ، و: تضيات العبودية الحقة من مق )٧
 .عملية التأصيل تسهم بشكل فعال في هذه العودة على الناس ، و

 .صالح أوضاعهم المتردية إى ، والتأصيل هو طريق المسلمين لتحقيق غاياتهم الكبر )٨

يجب ن اإلسالمي بجوانبه المختلفة ، ويجب أن تشتق جميع أهداف اإلدارة التربوية من الدي )٩
رى ، بما يحقق في النهايـة  أن تكون الشريعة اإلسالمية هي المنظم لمصادر األهداف األخ

 .تميز هذه األهداف جودة و

ويـنعكس  ، لمشاعر اويتفاعل مع ، قل ويرتضيه الع، التصور االعتقادي يستقر في القلب  )١٠
 . على التصرفات في واقع الحياة 

تقتضي سلوكا لدى المسلم ، و الجازم العقيدة اإلسالمية تمثل أساسا للتصور الفكري الغيبي )١١
 .ال يتوصل لثمراتها الجنية بغير هذا السلوك العملي ، وعمليا على األرض 

القياس الكتاب والسنة بشكل أساسي ، ثم اإلجماع واإلسالمية هي الشريعة مصادر العقيدة و )١٢
 .، ثم بقية المصادر ؛ حسب الضوابط المنظمة لألخذ من هذه المصادر 

تركهـا  و التنوع في مصادر الشريعة اإلسالمية دليل على عظمة الشـريعة اإلسـالمية ،   )١٣
للشـاربين   يوفر معينا ثـرا هذا التنوع لتستنبط وتفكر وتحلل وتستنتج ، و؛ المجال للعقول 

 . من باحثي التأصيل ، على اختالف مشاربهم الناهلينو
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كل مصدر من المصادر الشرعية يعتبر تركيزا على جزئية مقابِلة في اإلدارة التربويـة ؛   )١٤
النبوية تخدم الجوانب السيرة ارة التربوية بشكل كبير ، وفمقاصد الشريعة تخدم أهداف اإلد

م التجديد والتطوير والتغيير وحل المشكالت والتقويم ، خدالتاريخ يو التطبيقية ،السلوكية و
 . هكذا و...  صياغة القوانين ،والقواعد الفقهية واألصولية تخدم التشريع و

غناء بأحدهما عـن  واالست،  ، اللذان يرفرف بهما العقل والنقل هما جناحا العقيدة اإلسالمية )١٥
 .الضياع ضالل ولل طريق : اآلخر

يجـب  عقيدة وأيديولوجية كأساس له ، ولإلدارة التربوية ال ينفك عن أي تصور أو سلوك  )١٦
 .أن تتوافق هذه العقيدة مع العقيدة اإلسالمية 

 . يكتمل بناء الدين إال بهما معا، وال العقيدة والشريعة هما الدعامتان األساسيتان لهذا الدين )١٧

تؤسس للتصور الصـحيح   فالعقيدةالشريعة يهيمنان على اإلدارة التربوية ، جانبا العقيدة و )١٨
تضبط عملية التنفيذ في الجوانب لإلدارة ، وتكفل وتوجه عملية الرقابة ، والشريعة تنظم و

 .المختلفة 

البحـث العلمـي   و،  تأمر بهبحث ، بل تطلبه وتسعى إليه والحقيقة في اإلسالم ال تخشى ال )١٩
 . النزيه المنصف البد أن يوصل لإليمان

 .سلوكيات اإلدارة التربويةير جوهري كبير فعال على تصورات ولها تأث العقيدة اإلسالمية )٢٠

 ،الممارسـات  إليها في الحكم على السـلوكيات و  يستندي تال رجعيةالم هيية خالقالقيم األ )٢١
ياسا ذاتيـا للحكـم علـى األمـور ،     متى تأصلت هذه القيم في النفوس ؛ فإنها تصبح مقو
في التعامـل مـع    المنظماتات ورتاح المجتمعتية ، والحاجة للرقابة الخارج بالتالي تقلو

 . بعضها البعض

ثابتـة   ليست نسبية ، ألن الحقائق األخالقيةو، المبادئ األخالقية اإلسالمية ثابتة ال تتغير  )٢٢
هـذه  ، ألنها من عند اهللا ، وهي ميثاق مـع اهللا تعـالى ، و   قيمها كذلك ثابتةفي ذاتها ، و

 . اقتصادية تحمل قيما مختلفة ؛ اجتماعية وعلمية وإنسانية وسياسية و المبادئ

الدين والعقل والنفس والنسـل والمـال ،   : حور حول الكليات الخمس القيم في اإلسالم تتم )٢٣
 .التحسينيات الضروريات والحاجيات و: ل األقسام الثالثة تشمو

جـب أن يهـيمن علـى فكـر     ياإلنسان ، والحياة وإلسالم تصور متكامل شامل للكون ول )٢٤
 .المنظمة اإلدارية بشكل كامل ، غير مجتزأ 

 .المعرفة اإلنسانية الصحيحة مرتبطة بمصادر الشريعة اإلسالمية ، بشكل وثيق  )٢٥
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ـ مجموعة من التصورات والقيم والمبادئ و : نظرية المعرفة اإلسالمية هي )٢٦ ي المواقف الت
، أهدافها وكذلك مصادرها وأنواعها و، المعارف عموما تحدد موقف اإلسالم من العلوم و

 .في اإلدارة التربوية  طريقة دراستهاوأهميتها و، طرق الوصول إليها و

 والحصول على المعلومات ، العمليات التي تساعد المنظمات على توليد هيإدارة المعرفة  )٢٧
 .للمنظمات ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة هيو،  التفاعل معهاوالتعامل و،  المعرفة

بط الحقائق المكتشفة بنظريات ، تتحقق عن طريق ر) التحكم الفهم والتنبؤ و( أهداف العلم  )٢٨
 .يجب أن يكون ذلك تحت إشراف الفكر اإلسالمي و

ضرورية لتكـوين أسـاس   دراسة الطبيعة اإلنسانية ، و اإلنسان هو محور اإلدارة التربوية )٢٩
 .صحيح لإلدارة التربوية فلسفي واضح و

ل يكمن عالم العامة للنظرية اإلسالمية لإلدارة التربوية ربما تكون واضحة ، لكن اإلشكاالم )٣٠
 .في كيفية تنزيلها على أرض الواقع في تفصيالتها الدقيقة ، و

لتعامـل بـين   لودسـتور  ، لسلوك اإلداري القويم لهي أساس  اإلدارية اإلسالمية المبادئ )٣١
 . المجتمعات مع بعضهاالمنظمات وبين و،  أعضاء المنظمة

، انطالقا مـن مفهـوم شـمولية اإلسـالم      ذلك، و التأصيل يجب أن يكون كليا ال جزئيا )٣٢
 . أنه ال يعترف بالحلول الترقيعيةو، حاكميته على كافة مجاالت الحياة و

من  ؛ها أغراضها وأهدافارة التربوية الحديثة من زاوية اإلد تصوراتتصحيح ب البدء يمكن )٣٣
يساعد هـذا األمـر علـى    ، و ه األهداف على مقاصد الشريعة اإلسالميةخالل عرض هذ

ية يمثـل سـر   المقصد من وضع النظرالغاية و ، ألنالتعرف العميق على هذه النظريات 
 .أساس بقائها وجود هذه النظرية ، و

لكل اتجـاه  و االتجاه البنائي ،االتجاه العالجي ، و: ث التأصيل هناك اتجاهان رئيسان لبحو )٣٤
 .تحت كل اتجاه توجد عدة مجاالت للبحث و محددات بحثية ،: 

تأصـيل وظـائف    –دراسة النظريات القديمة أو الحديثـة  :  من مجاالت االتجاه العالجي )٣٥
دراسـة   –تأصيل كتـاب   –تأصيل موضوع محدد  –تأصيل النماذج اإلدارية  –اإلدارة 
 .تأصيلها مشكلة و

 –السـيرة النبويـة    –السنة العطـرة   –القرآن : البحث في : من مجاالت االتجاه البنائي  )٣٦
القواعـد   –القواعد الفقهية  –مقاصد الشريعة  –التصورات اإلسالمية المفاهيم و –التاريخ 

 .المجال اإلبداعي  –موضوع محدد  –القيم األخالقية  –األصولية 

  .التأصيل ) ما بعد  –أثناء  –ما قبل : ( مراحل  ٣يمكن تقسيم خطوات التأصيل إلى  )٣٧

  . من فرط في التأصيل ؛ حاز أقل القليل، و من ضيع األصول ؛ حرم الوصول )٣٨
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 التوصيات
ا لعدم االهتمام بموضوع التأصيل بشكل كاف ؛ فإنه يحتاج إلـى تخصـص بعـض    نظر .١

، دون  فقط ؛ بحيـث يصـبح شـغلهم الشـاغل     أعضاء هيئة التدريس في هذا الموضوع
  .بالوسائل المتعددة  ة التأصيلمحاولة خدمواالنشغال بشيء آخر ، 

عمليـة  الممارسـة فـي   للتعـاون و  همتوجيهو ؛ القدرةالطالب من ذوي الحماس وانتقاء  .٢
  . التأصيل

لتسهيل عملية التواصل بـين المهتمـين بهـذا    ؛  " التربوية ةرابطة تأصيل اإلدار "تشكيل  .٣
حثهم على و، تعريف اآلخرين به خدمته والسير به قدما ، ووكل من يستطيع ، الموضوع 

 .المساهمة فيه 

ضرورة االهتمام بالتأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة التربوية بالذات ؛ لما لهـذا العلـم مـن     .٤
 .أهمية كبرى في الواقع المعاصر 

فإنهـا  مهوى أفئـدتهم ؛  مكة المكرمة ، قبلة المسلمين ، ونظرا لموقع جامعة أم القرى في  .٥
التوصيات المختلفة ، المتعلقة بالتأصيل ؛ ممـا  مرشحة الحتضان المقترحات والمبادرات و

 .بالتالي سيدفع بعملية التأصيل إلى األمام قدما ، و سيقع من الناس موقع القبول

في مجال  - صولاألوالسيما أقسام  -التعاون مع كليات الشريعة اإلسالمية في الجامعات  .٦
 .  التأصيل

 .تفعيل األهداف الرئيسة لإلدارة التربوية اإلسالمية ضرورة االهتمام بتحقيق و .٧

ـ   .٨ ياغة أهـداف اإلدارة التربويـة ،   يجب الرجوع إلى مقاصد الشريعة اإلسالمية قبـل ص
يجب مراجعة هذه األهـداف بشـكل دوري   هداف ذات البعد االستراتيجي ، واأل: بالذات و

 .  مستمر في ضوء هذه المقاصد الشرعية

سـالمي لعلـم اإلدارة   على باحث التأصيل االهتمام بتحقيق األهداف المختلفة للتأصيل اإل .٩
  .عدم االقتصار على بعض األهداف فقط التربوية ، و

األخذ منها ؛ وفق الضـوابط  الشريعة اإلسالمية المختلفة ، و ضرورة الرجوع إلى مصادر .١٠
 .المنظمة لذلك 
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 . لعملية التأصيليجب االلتزام بالضوابط المختلفة  .١١

المهـيمن علـى التصـورات    جعلها هي العقيدة في اإلدارة التربوية ، وضرورة االهتمام ب .١٢
اإلدارية والتربوية ، وجعلها المعيار والمقياس في الحكم علـى تصـورات وممارسـات    

 . تقويمهااإلدارة التربوية و

سبب لسعادتهم ياتهم العملية ، و، ألنها قوام حعلى المسلمين العناية الزائدة بالقيم األخالقية  .١٣
 .سر تميزهم في منظماتهم اإلدارية الدنيوية واألخروية ، و

، ألنها هي التـي تـنظم    عليها امحددة سلفاً ومتعارفيجب أن تكون  اإلسالمية المنظمة قيم .١٤
ألنها بمثابة المعايير التي تساعد على التقويم الصحيح امل بين العاملين في المنظمة ، والتع

 .للعمل 

إعطاؤه األهمية الالزمة ؛ لما لـه  إليماني في اإلدارة التربوية ، ويجب التركيز على البعد ا .١٥
 .من أثر كبير في الواقع العملي 

كون لعله ي، و تفعيلهو رابطة لالهتمام بإدخال اإليمان في اإلدارة التربويةضرورة تأسيس  .١٦
 .جزءا من مهام رابطة التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية 

بد من العناية بتوفر األساليب سريعة في عملية التأصيل ؛ المن أجل تحقيق نتائج متميزة و .١٧
 . لالزمة لعملية التأصيل لدى باحث التأصيلالمهارات الخصائص والقدرات واو

لدى بـاحثي التأصـيل ؛ ألنهـا صـلب     ة ضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير المختلف .١٨
علـى  ة التي تعود على باحثي التأصـيل و للفائدة العمليوجوهر وروح عملية التأصيل ، و

 .عملية التأصيل من خاللها 

؛  التعامـل معهـا  و األخذ من مصادر الشريعة اإلسالميةاالجتهاد و يجب االلتزام بضوابط .١٩
 . غير قابلة للتشكيك، لكي نخرج بنتائج صحيحة كشرط أساسي لعملية التأصيل ، و

معـايير عمليـة   االلتـزام ب والتخطيط لها بشكل جيـد ، و ، البد من تنظيم عملية التأصيل  .٢٠
للجهود العشوائية ، ولألعمال التي تأتي بحسـب الظـروف   عدم ترك األمور التأصيل ، و

  .انخفاض في وتيرة العمل والنفسيات ؛ ما بين ارتفاع و

بـروح  ، من خالل فرق العمـل المنظمـة ، و  ضرورة العمل في التأصيل بشكل جماعي  .٢١
المتابعـة  ، مع ضرورة وضع مراحل للعمل ، وخطط زمنيـة مسـبقة ، و   الفريق الواحد

 .للباحثين ة للعملية والدائم

 .، من خالل آليات محددة  اعاملين فيهللالتأصيل و التشجيع لعمليةو تحفيزالاالهتمام ب .٢٢

وضـع  ، و للمتخصصـين للرأي العام و إلبراز عملية التأصيل؛ ية بالجانب اإلعالمي العنا .٢٣
 .خطة لذلك 
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مسـتوفية  محاضن مهيـأة و التطبيق العملي لنتائج األبحاث التأصيلية الناضجة ، من خالل  .٢٤
 .لكافة الشروط ، بعد الدراسة الوافية للموضوع 

 .االهتمام بعملية التطبيق : من المهم جدا  .٢٥

، خـاص  " اإلنترنـت  " إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات العنكبوتية العالميـة   .٢٦
   .بالتأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية 

 امتةاخل
علي من  به أشكره على ما منالذي وفق إلنجاز هذه الدراسة ، و العلي القدير ، أحمد اهللا   

الخير أن يكون فيه النفع و أرجوو ، بحثطوال فترة ال العيش في ظالل هذا الموضوع المبارك
ى أن يكون البحث قد حقق أتمنكنت أنا أكثر المستفيدين منه ، وإن ، ولألمة اإلسالمية جمعاء 

  . أهدافه ، وأرجو من كل من انتفع به أن ال ينساني من دعوة صالحة بظهر الغيب
صلى اهللا على النبي ، و واهللا أعلى وأعلم ، وهو أعظم وأحكم ، ونسبة العلم إليه أسلم   

  .  ، صلى اهللا عليه وسلم المصطفى األكرم
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  املصادر و املراجع
 
  . القرآن الكريم .١
بتحقيق وتعليق وترقيم  سنن ابن ماجةأبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ، ،  ابن ماجة .٢

 . .ت. ، د. م. دار الفكر، د. محمد فؤاد عبد الباقي : 

 . .ت. ، د. ط. ، د. م. ، د. ن. د.  لسان العربابن منظور ،  .٣

بتحقيق صـدقي محمـد   .  سنن أبي داوودسليمان بن األشعث السجستاني ، ، أبو داوود  .٤
  .هـ ١٤١٤جميل ، دار الفكر ، بيروت ، 

. دار الفكـر ، د . كنز العمال : وبهامشه  مسند اإلمام أحمدالشيباني ،  ، أحمد بن حنبل .٥
  . .ت. ، د. م

مكتب التربيـة العربـي لـدول    .  صحيح سنن الترمذي،  محمد ناصر الدين، األلباني  .٦
  . هـ١٤٠٨ ، ١ط ، الخليج ، الرياض 

، . ط. مجمع اللغة العربيـة ، القـاهرة ، د  .  المعجم الوسيطآخرون ، إبراهيم و، أنيس  .٧
 .م ١٩٧٢

عربي : قاموس عربي .  BAHETH.INFO،  على اإلنترنت الباحث العربي ، موقع .٨
لسان العرب البن منظور ومقاييس اللغة ألحمـد بـن   :  جامع لخمسة من معاجم اللغة، 

عباب الزاخـر  فارس والصحاح في اللغة للجوهري والقاموس المحيط للفيروز آبادي وال
 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( ، الشبكة العنكبوتية  للحسن بن محمد الصغاني

) كمال يوسف الحـوت  : ترتيب وتقديم (   األدب المفردالبخاري ، محمد بن إسماعيل ،  .٩
    .هـ ١٤٠٥، عــالم الكتب ، بيروت ،  ٢ط . 

وسننه  rول اهللا الجامع الصحيح المسند من حديث رسالبخاري ، محمد بن إسماعيل ،  .١٠
المكتبـة السـلفية ،   ، مكتبة ابن تيمية و ١ط ). باقي محمد فؤاد عبد ال: بترقيم (  أيامهو

 .هـ ١٤٠٣القاهرة ، 
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 )سـنن الترمـذي   ( الجامع الصحيح أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، ، الترمذي  .١١
  . .ت. ، د ، بيروت دار الكتب العلمية.  بتحقيق أحمد شاكر

، دار الكتب  ١ط .  المستدرك على الصحيحينمحمد بن عبد اهللا ، ، الحاكم النيسابوري  .١٢
  . هـ ١٤١١العلمية ، بيروت ، 

. دار المعرفة ، بيـروت ، د .  سنن الدارقطنيأبو الحسن علي بن عمر ، ،  الدارقطني .١٣
 . .ت

 . .ت. ، د. ط. دار الفكر اللبناني ، بيروت ، د،  المعجم الفلسفيجميل ، ، صليبا  .١٤

،  دار الـدعوة .  المعجم المفهرس أللفـاظ القـرآن الكـريم   محمد فؤاد ، ، عبد الباقي  .١٥
 . تركيا -إستانبول 

مؤسسـة الرسـالة ،   .  القاموس المحيطالفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ،  .١٦
  .هـ ١٤٠٧،  ٢بيروت ، ط 

للنشر الحاسوبي مصحف المدينة النبوية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،  .١٧
www.qurancomplex.org  هـ ، المدينة المنورة ١٤٢٦،  ١,٠، اإلصدار. 

المسـمى  (  صحيح مسلم بشرح النوويبن الحجاج القشيري النيسابوري ، مسلم  ، مسلم .١٨
، دار  ١ط ) . خليل مأمون شـيحا  : بترقيم ) ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

  .هـ ١٤١٤لبنان ،  -المعرفة ، بيروت 
البخـاري ، مسـلم ،   : تشمل كتب كل مـن  (  ROM -CDفموسوعة الحديث الشري .١٩

) . الـدارمي  ماجة ، اإلمام أحمد ، اإلمام مالك ، و ابنالترمذي ، النسائي ، أبو داوود ، 
  . م١٩٩٥، ، شركة صخر لبرامج الحاسب ، القاهرة  ١اإلصدار 

) اإلنترنت ( الشبكة العنكبوتية .  arabic.islamicwebموقع كتب الحديث لأللباني ،  .٢٠
 .هـ ١٤٢٩، 

، ) اإلنترنـت  ( الشـبكة العنكبوتيـة    . muhaddith.orgموقع مشروع المحـدث ،   .٢١
 .هـ ١٤٢٩

بشرح جالل الدين السيوطي وحاشية  سنن النسائيأحمد بن شعيب بن علي ، ، النسائي  .٢٢
  .هـ ١٤١٥دار الفكر، بيروت ، .  السندي

عن الكتـب السـتة    المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي، . ي. أوآخرون ، ونسنك  .٢٣
مطبعـة   : األممي للمجامع العلميـة  االتحاد . ومسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد

  . م١٩٦٥،  ليدن ، بريل
  

http://www.qurancomplex.org
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  .  العقيدة في ضوء القرآن الكريم، العليم  صالح عبد،  إبراهيم - ١

 .هـ ١٤٠٤ ، ٣دار الفكر ، ط  دمشق ،.  علوم الحديث،  ابن الصالح - ٢

،  ٢مكتبة المعارف ، الرياض ، ط .  القواعد النورانية الفقهيةابن تيمية ، أحمد ،  - ٣
 .هـ ١٤٠٤

مكتبة صيد : الكتاب اإللكتروني ، من موقع  . خالف األمة في العبادات، ابن تيمية  - ٤
 .هـ ١٤٢٩الفوائد اإلسالمية ، 

 .هـ ١٤٠٥ ، ٢عالم الكتب ، ط  بيروت ،.  علم الحديث،  ابن تيمية - ٥

  .هـ ١٤١٢دار المعرفة ، بيروت ،  . تفسير القرآن العظيم إسماعيل ، ابن كثير ، - ٦

،  مجموعة النيل  المنظمةالقدرات االبتكارية لدى الفرد و تنميةأبو النصر ، مدحت ،  - ٧
  . .   ت. العربية ، مصر ، د

عمان ، األردن ، .   التطبيقتعليم التفكير بين النظرية وآخرون ، أبو جادو ، صالح و - ٨
  . م ٢٠٠٦،  ١ط 

مرحلة .  اإلسالميةمحاضرات مادة النظرية التربوية أبو رزيزة ، محمد علي ،  - ٩
 .هـ ١٤٢٦الدكتوراه ، الفصل الثاني ، 

      . .ت. ، د، دار الفكر العربي . م. د.  أصول الفقه،  محمد، أبو زهرة  -١٠
 المحدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة النبويةالحديث و،  محمد محمد ، أبو زهو -١١

 ٢ط اإلرشاد ، واإلفتاء والدعوة والعامة إلدارات البحوث العلمية الرئاسة  الرياض ،. 
 .هـ ١٤٠٤ .

الدار السـودانية للكتـب ، الخرطـوم ،    .  اإلدارة في اإلسالمأبو سن ، أحمد إبراهيم ،  -١٢
 .هـ ١٤٠٤،  ٣مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط 

،  ٤٣سنة ،  ٤العدد ، مجلة منبر اإلسالم .  القيم اإلسالمية ، محمد عبد الواحد ،أحمد  -١٣
 .م  ١٩٨٥ ، ربيع الثاني

مركـز الملـك   .  النبوية في ضوء المصادر األصليةالسيرة أحمد ، مهدي رزق اهللا ،  -١٤
 .هـ ١٤١٢،  ١فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، الرياض ، ط 

ن ، الـدمام  دار ابـن عفـا  دار ابن القيم و.  القواعد الفقهيةاإلدريسي ، عبد الواحد ،  -١٥
 .هـ ١٤٢٣،  ١مصر ، ط و

دار الفرقـان ،  .  ارتقـاء انتماء و –فلسفة التربية في اإلسالم األسمر ، أحمد رجب ،  -١٦
  .هـ ١٤١٧،  ١األردن ، ط 
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المكتبة اإلسالمية ، األردن ، ط  . صحيح السيرة النبوية ، محمد ناصر الدين، األلباني  -١٧
  .هـ ١٤٢١،  ١

الـدار  .  المعياريـة ج البحث االجتماعي بين الوضـعية و منهأمزيان ، محمد محمد ،  -١٨
،  ٢، ط  بأمريكـا العالمية للكتاب اإلسالمي ، الرياض ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

 . هـ١٤١٣

شركة الرياض ، مكتبة الرشد و.  القواعد الفقهيةالباحسين ، يعقوب بن عبد الوهاب ،  -١٩
 .هـ ١٤١٨،  ١الرياض ، ط 

،  سلسلة الكتـب المترجمـة   . ليابانيةفن اإلدارة انتوني ، وأريتشارد  ، أثوسوباسكال  -٢٠
 .. ت. ، د ، المملكة العربية السعودية معهد اإلدارة العامة

المكتـب اإلسـالمي ،   .  مدخل إلى التربية في ضوء اإلسـالم الباني ، عبد الرحمن ،  -٢١
  . هـ١٤٠٣،  ٢بيروت ، ط 

.  التربويـة محاضرات مادة التأصيل اإلسالمي لعلم اإلدارة ،  سلطان مقصود،  بخاري -٢٢
 .هـ ١٤٢٤،  ولمرحلة الدكتوراه ، الفصل األ

الكويـت ، وكالـة المطبوعـات ،    .  مناهجـه أصول البحث العلمـي و بدر ، أحمد ،  -٢٣
 .هـ ١٤٠٤

 .دار النهضة العربية بيروت ، .  تاريخ الفقه اإلسالمي،  بدران أبو العينين، بدران   -٢٤
 . .ت. د

 ١دار النفائس ، األردن ، ط .  ابن تيمية مقاصد الشريعة عند. البدوي ، يوسف أحمد  -٢٥
  .هـ ١٤٢١، 

نادي ال . دراسة مقارنة -القيادة في اإلسالم مبادئ اإلدارة و ،محمد عبد اهللا ، البرعي  -٢٦
 .م ١٩٩٤ ،. ط. ، د المملكة العربية السعودية ،المنطقة الشرقية باألدبي 

وتطبيقاتها في  uآداب الحوار الواردة في سورة هود  ، مرعي محمد،  بركاتيال -٢٧
، كلية التربية ، جامعة أم القرى ،  التخطيطدارة التربوية و، قسم اإل اإلدارة المدرسية

  .هـ ١٤٢٧غير منشورة ،  مكة المكرمة ، رسالة ماجستير
، الكويت .  مدخل إلى اإلدارة التربويةحسن جميل ، عبد الباقي وطه ، أحمد بستان و -٢٨

 .هـ ١٤٠٣دار القلم ، 

دراسة مقدمة لمؤتمر المنهجيـة اإلسـالمية   .  إسالمية التربية والتعليم ، زكريا،  بشير -٢٩
المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي ، الواليـات المتحـدة      والعلوم السلوكية والتربوية ،

 .هـ ١٤١٥ ، ٢األمريكية ، ط 
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مكتبة المنار ، األردن ، ط .  اإلسالمفن القيادة في بصبوص ، أحمد عبد ربه مبارك ،  -٣٠
 .هـ ١٤٠٨ ، ١

كتاب األمة ، .  المجتمع المعاصرالقيم اإلسالمية التربوية وبن مسعود ، عبد المجيد ،  -٣١
 . هـ ١٤١٩، رمضان  ١قطر ، ط 

،  اإلسـكندرية ،  دعوةدار ال.  اإلمام الشهيد حسن البنا رسائلمجموعة البنا ، حسن ،  -٣٢
 . هـ١٤١١

مؤسسـة الرسـالة ،   .  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو ، محمد صدقي ،  -٣٣
 .هـ ١٤٢٢،  ٥بيروت ، ط 

دار الفكر المعاصر ودار الفكر ، .  فقه السيرة النبويةالبوطي ، محمد سعيد رمضان ،  -٣٤
 .هـ ١٤١٢،  ١١بيروت ودمشق ، ط 

البحث في الـنفس   –النفسية  التأصيل اإلسالمي للدراساتتوفيق ، محمد عز الدين ،  -٣٥
   .هـ ١٤٢٣،  ٢دار السالم ، القاهرة ، ط . المنظور اإلسالمي اإلنسانية و

 ةمكتب . نظام الحكم في اإلسالم بأقالم فالسفة النصـارى ،  دمحم ، عبد المتعال الجبري -٣٦
 . ـه١٤٠٤، ، مصر  وهبة

دار الكتاب الجامعي ، اإلمـارات   . تطبيقاتمفاهيم و –تعليم التفكير  ، فتحي، جروان  -٣٧
  . هـ ١٤٢٠،  ١العربية المتحدة ، ط 

 التجهيل تربى األجيالليس بالتكفير و –نحو نظرية للتربية اإلسالمية جريشة ، علي ،  -٣٨
  . هـ١٤٠٦،  ١مكتبة وهبة ، مصر ، ط . 

محمد منير مرسي ومحمد عـزت عبـد الموجـود    : ترجمة .  نظرية اإلدارةجريفث ،  -٣٩
 . .ت. ، د. ط. حماد ، عالم الكتب ، القاهرة ، دسعد و

دار القلم والدار الشـامية ، دمشـق   .  الجوهرة في قواعد العقائدالجزائري ، طاهر ،  -٤٠
  .م ٢٠٠٠،  ١وبيروت ، ط 

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعالم الموقعين الجزائري ، عبد المجيد جمعة ،  -٤١
 . هـ١٤٢١،  ١مصر ، ط ابن عفان ، الدمام ودار ابن القيم ودار .  البن القيم

الـدار العربيـة   .  التربويةعلم النفس وتطبيقاته االجتماعية والجسماني ، عبد العلي ،  -٤٢
 .هـ ١٤١٥،  ١للعلوم ، بيروت ، ط 

.  المصطلحات المعاصرةأسلمة المناهج والعلوم والقضايا و . .ت. د –أنور ،  الجندي -٤٣
  .دار االعتصام ،  القاهرة
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قيم السلوك اإلداري المستنبطة من سورة الحجرات ،  سعود عبد الجبار،  ارثيحال -٤٤
، كلية التربية ،  التخطيطدارة التربوية و، قسم اإل وتطبيقاتها في اإلدارة المدرسية

  .هـ ١٤٢٧ غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، رسالة ماجستير
جامعة أم القـرى ،  .  اإلسالمي ألصول التربيةالتوجيه الحازمي ، عبد الرحمن سعيد ،  -٤٥

 .هـ ١٤٢٤،  ١معهد البحوث العلمية ، مكة المكرمة ، ط 

( الشبكة العنكبوتية  وظائف اإلدارة الخمسة ، . موقع عالم النور،  الحر ، خالد -٤٦
 .هـ ١٤٢٣، ) اإلنترنت 

مناهجهـا مـن   وجيه اإلسالمي للعلوم التربويـة و التالتأصيل و،  حامد سالم،  الحربي -٤٧
 معهد البحوث العلمية بجامعـة أم القـرى ،  ،  مكة المكرمة . منظور التربية اإلسالمية

  . هـ١٤١٨
معهد البحوث ،  مكة المكرمة.  التوجيه اإلسالمي لتاريخ التربيةالفي ،  سند، الحربي  -٤٨

  . هـ١٤١٧ ،العلمية بجامعة أم القرى 
مكتبـة األفـق ، مكـة المكرمـة ،     .  اإلدارة التربويـة حريري ، هاشم بكر محمد ،  -٤٩

 . هـ ١٤٢٠

دار إحياء التراث .  دراسات في الفكر التربوي اإلسالميحسن ، السيد الشحات أحمد ،  -٥٠
 . هـ ١٤١٢،  ١اإلسالمي ، المدينة النبوية ، ط 

، . م. د.  اإلدارة التعليميـة  ، عبد المالكحسن ومحمود ، محمد محمود محمد و حسني -٥١
  . م١٩٨٦ ،. ن. د

مركز دي بونو لتعليم التفكير ، .  برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكيرحسين ، ثائر ،  -٥٢
 .هـ ١٤٢٨األردن ، 

  .هـ ١٤٠٤ ،دار القلم  ، الكويت.  المنهج اإلسالمي السليم،  الحسيني ، السيد محمد -٥٣
.  أثرهما في الفقه اإلسالميالتعارض والترجيح عند األصوليين ومحمد ، ، الحفناوي  -٥٤

 .هـ ١٤٠٨،  ٢دار الوفاء ، المنصورة ، ط 

تعبئة قواها البشرية في المملكة العربية اإلدارة المدرسية و،  الحقيل ، سليمان -٥٥
 .هـ ١٤١٢ ، مطابع دار الشبل ، الرياض.  السعودية

دار ابن الجوزي .  قواعد المنهج السلفي في الفكر اإلسالمي، مصطفى محمد ،  حلمي -٥٦
  . م٢٠٠٥،  ١، القاهرة ، ط 
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، قسم  السيرة النبوية بعض المعالم التفصيلية لإلدارة التربوية فيإحسان ، ،  يانحلوال -٥٧
، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، رسالة  التخطيطدارة التربوية واإل

  .هـ ١٤١٨ غير منشورة ، ماجستير
 .هـ ١٤٠٤، . ن. ، د ١ط .  أصول علم اإلدارةحماد ، سامي زين العابدين ،  -٥٨

.  مصادر التشريع ونظم الحكم واإلدارة في اإلسالمسامي زين العابدين ، ، حماد  -٥٩
 . هـ١٤٠٨، . ط. شركة دار العلم ، جدة ، د

مكتبة التراث ، مكة المكرمة .  العقيدة نبع التربيةالحمد ، أحمد بن ناصر بن محمد ،  -٦٠
 . هـ ١٤٠٩،  ١، ط 

 . هـ ١٤٠١،  ٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط .  ماإلسالحوى ، سعيد ،  -٦١

.  حجيته ، ضوابطه ، مجاالته -االجتهاد المقاصدي نور الدين مختار ، ، الخادمي  -٦٢
  . هـ١٤١٩ الشؤون اإلسالمية بقطر ،، كتاب األمة ، وزارة األوقاف و قطر

،  ١مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط .  تعليم علم األصولالخادمي ، نور الدين مختار ،  -٦٣
 .هـ ١٤٢٣

دار القلم ، دمشق ، .  تصويبات في فهم بعض اآلياتصالح عبد الفتاح ، ، الخالدي   -٦٤
 .هـ ١٤٠٧،  ١ط 

المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، .  تاريخ التشريع اإلسالميمحمد ،  ، الخضري بك -٦٥
 .م ١٩٦٠،  ٧ط 

 ،اإلدارة في اإلسالم قائع ندوة و.  اإلداري في اإلسالمالفكر  ،محمد أحمد ، الخضيري  -٦٦
 .م ١٩٩٠ ،جدة ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

،  ١دار الفكر ، بيروت ، ط .  القيادةبين العقيدة وخطاب ، محمود شيت ،  -٦٧
 . هـ١٣٩٢

 الرياض ، يدار الخريج.  أصول التربية اإلسالميةالخطيب ، محمد شحات وآخرون ،  -٦٨
 . هـ١٤٢١،  ٢ط  ،

 .هـ ١٤٠٦،  ٢٠دار القلم ، الكويت ، ط .  علم أصول الفقهعبد الوهاب ، ، خالف  -٦٩

.  أثر االختالف في القواعد األصولية في اخـتالف الفقهـاء  الخن ، مصطفى سعيد ،  -٧٠
 .هـ ١٤١٤،  ٥مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

، . ن. د.  دراسة تحليليـة  – النظرية التربوية في اإلسالمخياط ، محمد جميل علي ،  -٧١
  .هـ ١٤٢٤،  ٢، ط . م. د

 .ت. د،  ، الرياض ، مكتبة فرقد الخاني مقومات المجتمع المسلم،  ، فاروق الدسوقي -٧٢
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الشبكة .  ahlalhdeeth موقع ملتقى أهل الحديث،  الدغيثر ، عبد العزيز سعد -٧٣
 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( العنكبوتية 

المكتب المصري الحديث ، اإلسكندرية ، ط .  علم النفسأصول راجح ، أحمد عزت ،  -٧٤
 .م ١٩٧٣،  ٩

 . مصادر وأساليب تمويل التعليم في العصور اإلسالمية األولى،  سعد سعيد،  الرفاعي -٧٥
، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،  التخطيطدارة التربوية وقسم اإل
  .هـ ١٤٢٣ غير منشورة ، ماجستيررسالة 

النظرية اإلسالمية فـي فلسـفة الدراسـات االجتماعيـة     زي ، عبد القادر هاشم ، رم -٧٦
 . هـ ١٤٠٤،  ١دار الثقافة ، الدوحة ، ط .  التربوية

، ) اإلنترنت ( الشبكة العنكبوتية .  hala4all منتديات ناعم العودموقع ،  روبن -٧٧
 .هـ ١٤٢٩

،  ٢دار ابن حزم ، بيروت ، ط .  تيسير األصولحافظ ثناء اهللا ، ، الزاهدي   -٧٨
 .هـ ١٤١٤

،  ٢دار القلم ، دمشق ، ط .  شرح القواعد الفقهية أحمد بن محمد ،، الزرقا  -٧٩
 .هـ ١٤٠٩

مبادئ مختارة لإلدارة التربوية في ضوء  ، ، علي إبراهيم عبد الرحمن يالزهران -٨٠
، قسم التربية ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة  مواقف من السيرة النبوية
  .هـ ١٤٠٥غير منشورة ،  المكرمة ، رسالة ماجستير

 ١عالم الكتب ، القاهرة ، ط .  مهاراتهالتدريس نماذجه وزيتون ، كمال عبد الحميد ،  -٨١
  .هـ ١٤٢٣، 

،  مكتبة القدسدار الوفاء و.  ة اإلسالميةيعالمدخل لدراسة الشرعبد الكريم ، ، زيدان  -٨٢
 . هـ١٤١٢ ، ١٢ط  ، وبغداد) مصر ( المنصورة 

الشبكة .  ziedan يوسف زيدان للتراث والمخطوطات/ دموقع ،  زيدان ، يوسف -٨٣
 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( العنكبوتية 

دار الشروق ، جدة .  علم النفس التربوينبيل ، زيدان والسمالوطي ، محمد مصطفى و -٨٤
 .هـ ١٤٠٥،  ٢، ط 

 . .ت. ، د ٤، ط . م. ، د. ن. د.  كيف نفهم القرآنمحمد بن جميل ، ، زينو   -٨٥

 .ت . ، د .ط. دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.  العقائد اإلسالمية، السيد ،  سابق -٨٦
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دار بلنسية ، .  ما تفرع عنهاالقواعد الفقهية الكبرى والسدالن ، صالح بن غانم ،  -٨٧
 .هـ ١٤٢٠،  ٢الرياض ، ط 

.  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ،  -٨٨
اإلرشاد ، الرياض ، العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة والرئاسة 
  .هـ ١٤١٠

عرفة القواعد طريق الوصول إلى علم المأمول بمالسعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ،  -٨٩
 .هـ ١٤١٥،  ١طن ، الرياض ، ط دار الو.  األصولوالضوابط و

، . ن. د.  تطـويره مدخل إلصـالح التعلـيم و   -لمدرسية الفاعلية االسعود ، راتب ،  -٩٠
  . م١٩٩٢،  األردنعمان ، 

مالمح من إدارة الوقت في القرآن الكريم وتطبيقاتها ،  عيضة عبد المعطي،  السفياني -٩١
، كلية التربية ، جامعة أم القرى  التخطيطدارة التربوية و، قسم اإل في اإلدارة التربوية

  .هـ ١٤٢٢ غير منشورة ، دكتوراه، مكة المكرمة ، رسالة 
في ضوء توجيهات القرآن  التأصيل اإلسالمي لعلم النفس،  ، جميلة عبد اهللا حسن سقا -٩٢

، كلية  ، جامعة أم القرى رسالة دكتوراه غير منشورة . السنة النبوية المطهرةالكريم و
 . ـ ه١٤٢٢ ، التربية اإلسالمية والمقارنة قسم ، التربية

. منظور شمولي لإلدارة العامة -اإلسالمي في اإلدارة  جالنموذ ، صالحالسلطان ، فهد  -٩٣
 .ـ ه١٤١٢،  الرياض ، مطابع خالد لألوفست

دار الحسام ، القاهرة ، .  قضايا في الفكر التربوي اإلسالميسلطان ، محمود السيد ،  -٩٤
  .هـ ١٤٠١/  ١٤٠٠

 ،. ط. ، د القـاهرة  دار غريـب ، .  خواطر فـي اإلدارة المعاصـرة  السلمي ، على ،  -٩٥
  . م٢٠٠١

دار طيبة ، الريـاض  .  منهج كتابة التاريخ اإلسالميالسلمي ، محمد صامل العلياني ،  -٩٦
 . هـ ١٤٠٦،  ١، ط 

مكتبة : الكتاب اإللكتروني ، من موقع  . العقيدة والشريعة ، اهللا محمد عبد، السمان  -٩٧
  .هـ ١٤٢٩صيد الفوائد اإلسالمية ، 

 ١، ط  ٢سلسلة صناع المجد .  صناعة القائـد السويدان وباشراحيل ، طارق وفيصل ،  -٩٨
، مكتبة جرير ومكتبة العبيكان ، الرياض ، ودار األندلس الخضراء ومكتبـة تهامـة ،   

  .هـ ١٤٢٣جدة ، ومجموعة اإلبداع ، الكويت ، ودار ابن حزم ، لبنان ، 
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الكتاب .  العقيدة اإلسالمية في ضوء العلم الحديث، سعد الدين ،  الحالسيد ص -٩٩
 .هـ ١٤٢٩مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية ، : اإللكتروني ، موقع 

مكتبة صيد الفوائد : موقع من الكتاب اإللكتروني ، .  الموافقات،  ، اإلمام الشاطبي -١٠٠
 .هـ ١٤٢٩اإلسالمية ، 

مطالع األسرار في سيرة النبي حدائق األنوار والشافعي ، ابن الديبع الشيباني ،  -١٠١
 .هـ ١٤٠٣مطابع قطر الوطنية ، الدوحة ، .  المختار

،  ٢، ط  ، القاهرة مكتبة وهبه . المدخل لدراسة علم الكالم ، حسن، الشافعي  -١٠٢
 .م١٩٩١

، . ط. دار االعتصام ، القاهرة ، د . أحوال الرواةالحديث النبوي و رؤوف ، ، شلبي -١٠٣
 . .ت. د
،  مستقبل برامج الجامعات في ظل التأصيل اإلسالمي والعولمة،  مريم،  يانشهرال -١٠٤

، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،  التخطيطدارة التربوية وقسم اإل
  .هـ ١٤٢٦ غير منشورة ، دكتوراهرسالة 

،  الكريمقطوف إدارية من القرآن ،  عنان وأحمد عبد السالم،  شيخ األرض ودباس -١٠٥
  .هـ ١٤٢٤ ، ١دار الفكر ، دمشق ، ط 

،  ١٨دار العلم للماليين ، لبنان ، ط .  مصطلحهعلوم الحديث وصبحي ، ، الصالح  -١٠٦
 .م ١٩٩١

المكتب اإلسالمي ، .  اتجاهات التفسيرلمحات في علوم القرآن ومحمد ، ، الصباغ  -١٠٧
 . .ت. ، د. ط. دمشق ، دبيروت و

.  المبتدعةل بين أهل السنة واالستدالمنهج التلقي و، أحمد عبد الرحمن ،  الصويان -١٠٨
 . هـ١٤٢٢،  ٣مجلة البيان ، الرياض ، ط 

العبيكـان ،  .  السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة ، محمد، الصوياني  -١٠٩
 . هـ ١٤٢٧،  ٢الرياض ، ط 

ط .  الفكر والتطبيق –اإلسالم  اإلدارة والحكم فيالضحيان ، عبد الرحمن إبراهيم ،  -١١٠
 . هـ ١٤١١، . ن. ، د ٣

المعهـد   ،)  ١( سلسلة التنميـة البشـرية   .  دليل التدريب القياديهشام ، ، الطالب  -١١١
االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات اإلسـالمية ، فرجينيـا ،    العالمي للفكر اإلسالمي ،

 .هـ ١٤١٦،  ٢أمريكا ، ط 
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العربي ، القاهرة  دار الفكر.  نظام اإلدارة في اإلسالمطبلية ، القطب محمد القطب ،  -١١٢
 .م١٩٨٥، مصر ، 

دار القرآن الكريم ، بيروت ، .  دراسة األسانيدأصول التخريج ومحمود ، ، الطحان  -١١٣
 .هـ١٣٩٩،  ٢ط 

 ١دار ابن تيمية ، القاهرة ، ط  . صحيح السيرة النبوية ،محمد بن رزق ، طرهوني  -١١٤
  .هـ ١٤١٠، 

أسبابها  -  معوقات توجيه العلوم توجيها إسالمياطعيمة ، رشدي أحمد عبد اهللا ،  -١١٥
مؤتمر التوجيه اإلسالمي للعلوم ، تنظيم رابطة الجامعات اإلسالمية  . طرق عالجهاو

صالح هـ ، مركز ١٤١٣ /٥/ ٢ - هـ٤/١٤١٣/ ٢٧باالشتراك مع جامعة األزهر ، 
 .كامل لالقتصاد اإلسالمي 

تطبيقاتها في اإلدارة وية والعالقات اإلنسانية في السيرة النبنوال سعد ، ،  الطويرقي -١١٦
  .هـ ١٤٢٢ ، األندلس الخضراءدار  جدة ،.  المدرسية

الذكاء العاطفي في السيرة النبوية وتطبيقاته في اإلدارة ،  فهد محمود،  طيب -١١٧
، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة  التخطيطالتربوية ودارة ، قسم اإل التربوية

  .هـ ١٤٢٨/ ١٤٢٧ غير منشورة ، ماجستيرالمكرمة ، رسالة 
 . م ١٩٨١،  ٧دار العلم للماليين ، بيروت ، ط .  علم النفس التربويعاقل ، فاخر ،  -١١٨

 ٤٥السنة ،  ٨العدد ، مجلة منبر اإلسالم  . الفكر اإلسالمي ،محي الدين ، عبد الحليم  -١١٩
 . م١٩٨٧ ،. ط. ، د شعبان، 

دار الفكر العربي ، .  والمقارن اإلسالمي الفكر اإلداريحمدي أمين ، ، عبد الهادي  -١٢٠
  . .ت. ، د ٣، ط  القاهرة

، مكتبـة  . ط. د.  النظرية والتطبيـق : اإلدارة باألهداف عبد الوهاب ، علي محمد ،  -١٢١
  .م ١٩٨٣غريب ، القاهرة ، 

 ،دار الفكـر العربـي    ، القاهرة.  إدارة التربية في عالم متغير،  الغني عبود ، عبد -١٢٢
 .هـ ١٤١٣

الفكر العربي ،  ، دار ٢ط .  تطبيقاتها المعاصرةإدارة التربية و، الغني  عبد، عبود  -١٢٣
  .م١٩٨٣القاهرة ، 

عمان  ،.  )أساليبه  -أدواته  -مفهومه ( البحث العلمي آخرون ، و ، ذوقان عبيدات -١٢٤
 .م ١٩٨٧ ، دار الفكر، 
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، موقع مكتبـة صـيد   عرض تقديمي .  برنامج اإلدارة باإليمانعثمان ، إسماعيل ،  -١٢٥
 .هـ ١٤٢٨،  الفوائد اإلسالمية

،  ٢ ط . لشيخ اإلسالم ابن تيمية شرح العقيدة الواسطية ، الصالحمحمد ،  العثيمين -١٢٦
 .هـ ١٤١٥دمام ، ال دار ابن الجوزي ،

الريـاض ،   –الكويت ، اإلبداع الخليجي .  المؤسسيالعمل محمد أكرم ، ،  العدلوني -١٢٧
  . هـ١٤٢٥ ،قرطبة لإلنتاج الفني 

إعجازه في أقوال القرآن العظيم هدايته ومحمد الصادق إبراهيم ،  ، عرجون -١٢٨
 . هـ ١٤١٠،  ٢الدار الشامية ، بيروت ، ط دار القلم ، دمشق و.  المفسرين

دار القلم والدار الشامية ، دمشق .  أصول العقائد اإلسالميةعبد اهللا ،  عرواني ، -١٢٩
 . هـ١٤٢٠ ، ٥وبيروت ، ط 

: الكتاب اإللكتروني ، من موقع  . العقيدة وأثرها في بناء الجيل ، اهللا عبد ، عزام -١٣٠
 .هـ ١٤٢٩مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية ، 

 ، .ن. ، د الرياض.  حث في العلوم السلوكيةالمدخل إلى البصالح حمد ، ،  العساف -١٣١
 .هـ١٤٠٩ ، ١ط 

 ، .ن. ، د الرياض.  دليل الباحث في العلوم السلوكيةصالح حمد ، ،  العساف -١٣٢
 . هـ١٤٠٦

 ، القـاهرة  مكتبة عين شمس.  المنهج اإلسالمي في إدارة األعمال ، محمود عساف ، -١٣٣
  . هـ١٤٠٧ ،
مكتبة دار .  اإلنسانيةهج البحث في العلوم االجتماعية ومناعصفور ، جابر أحمد ،  -١٣٤

 . هـ ١٤٠٩،  ١العروبة ، الكويت ، ط 

موقـف  مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعـة ، و العقل ، ناصر عبد الكريم ،  -١٣٥
 . .ت. ، د ١دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط .  الحركات اإلسالمية منها

دار .  مصادرهامحاضرة في الشريعة اإلسالمية وفقهها وعبد اهللا ناصح ، ، علوان  -١٣٦
 .هـ ١٤٠٥،  ٢بيروت ، ط السالم ، القاهرة وحلب و

، المعهد العـالمي للفكـر    إسالمية المعرفة بين األمس واليومالعلواني ، طه جابر ،  -١٣٧
 .هـ ١٤١٧،  ١ط اإلسالمي ، أمريكا ، 

 – التربويـة المنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والعلواني ، طه جابر وآخرون ،  -١٣٨
المعرفـة  : الجـزء األول   –لمؤتمر العالمي الرابع للفكر اإلسالمي بحوث ومناقشات ا

 .هـ ١٤١١،  ١ط المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، أمريكا ، .  المنهجيةو
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دراسـة مقدمـة   .  التوجيه اإلسالمي لمجال أصول التربيـة  ، سعيد إسماعيل،  علي -١٣٩
 .هـ ١٤١٣ القاهرة ، لمؤتمر التوجيه اإلسالمي للعلوم ،

. د، جـدة   ،لدار السعودية للنشر والتوزيع ا.  اإلدارة في اإلسالم، محمد مهنا ، العلي  -١٤٠
 . م١٩٨٥ ،. ط

،  ١دار النفـائس ، عمـان ، األردن ، ط    . صحيح السيرة النبوية ، إبراهيم، العلي  -١٤١
  .هـ ١٤١٥

 ١الدار السعودية للنشر والتوزيع ، جدة ، ط .  اإلدارة اإلسالميةمحمد مهنا ، ، العلي  -١٤٢
 . هـ١٤٠٥، 

ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية لدى مديري مدارس ،  سعيد سهالن،  يانعليال -١٤٣
 التخطيطدارة التربوية و، قسم اإل التعليم العام بمحافظة بلقرن من وجهة نظر المعلمين
 غير منشورة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،

  .هـ ١٤٢٨
. ط. د ،دمشق  دار المعرفة ،.  السنةمنهج التربية في القرآن و ،أحمد عمر ، عمر  -١٤٤

 . م١٩٩٦ ،

دار النفائس ، .  مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالمعمر ، عمر صالح ،  -١٤٥
 .هـ ١٤٢٣،  ١األردن ، ط 

 األبعاد التربوية.  alajman.ws العجمانمجالس قبيلة موقع ،  العمر ، ناصر -١٤٦

 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( الشبكة العنكبوتية ،  لقراءة التاريخ اإلسالمي

جامعة أم القرى ، .  التأصيل اإلسالمي لفلسفة التربيةالعمرو ، صالح سليمان ،  -١٤٧
النفسية ، مكة مركز البحوث التربوية و - القرى  معهد البحوث العلمية بجامعة أم

  .هـ ١٤٢٠،  ١المكرمة ، ط 
مكتبة العلوم والحكـم ، المدينـة    . السيرة النبوية الصحيحة ، أكرم ضياء، العمري  -١٤٨

 .هـ ١٤١٣،  ٥المنورة ، ط 

، كتاب  ١ج .  قيم المجتمع اإلسالمي من منظور تاريخيالعمري ، أكرم ضياء ،  -١٤٩
  .هـ ١٤١٤، رمضان  ١األمة ، قطر ، ط 

 . م١٩٧٨، . ط. ، د بيروت ،منشورات عويدات .  ضاراتحوار الح ،عادل ، العوا  -١٥٠

الرسائل النصية ، الشبكة .  islamtodayموقع اإلسالم اليوم العودة ، سلمان فهد ،  -١٥١
 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( العنكبوتية 
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، كتاب األمة ،  قطر.  التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدونعويس ، عبد الحليم ،  -١٥٢
  .هـ ١٤١٦الشؤون اإلسالمية بقطر ، وزارة األوقاف و

دار اللواء ، الرياض ، ط .  تاريخهافي أصول التربية وعيسى ، أحمد عبد الرحمن ،  -١٥٣
 .هـ ١٣٩٧،  ١

دار األنـدلس   . فكرهـا النحراف العقدي في أدب الحداثة واالغامدي ، سعيد ناصر ،  -١٥٤
 . هـ١٤٢٥ ، ٢الخضراء ، جدة ، ط 

دارة قسم اإل . إدارية في ضوء سورة البقرةتوجيهات ،  محمد حسن،  الغامدي -١٥٥
 ماجستير، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، رسالة  التخطيطالتربوية و

  .هـ ١٤٢٠ غير منشورة ،
 دار الندوة الجديدة ، بيروت.  إحياء علوم الدينالغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد ،  -١٥٦

  .. ت. ، د. ط. ، د
مكتبة .  التربية الجهادية -المنهج التربوي للسيرة النبوية ،  حمدالغضبان ، منير م -١٥٧

 . "أ "  هـ١٤١٣ ،، األردن ومصر  المنار ودار الوفاء

مركز بحوث الدراسـات اإلسـالمية ،   .  فقه السيرة النبوية، منير محمد ،  الغضبان -١٥٨
  . "ب " هـ ١٤١٣،  ٢ط  ، مكة المكرمة

نوفـل  ) ترجمة ( .  علم النفسالبحث في التربية ومناهج ،  ب ، فان دالين ، ديوبولد -١٥٩
  .م ١٩٨٥ ،مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة . ، محمد ، نبيل وآخرون 

لوفاء ، المنصورة ، دار ا.  مشكالت في طريق التربية اإلسالميةفرج ، السيد أحمد ،  -١٦٠
 .هـ١٤١٢،  ١ط 

،  ٢ط .  الحديثـة  طرق التدريس التعليميـة المناهج وفرج ، عبد اللطيف حسين ،  -١٦١
 .هـ ١٤١٩

، . ط. دار الطرفين ، الطائف ، د.  علم النفس التربويفرج ، عبد اللطيف حسين ،  -١٦٢
 . .ت. د

، دار  ٢ط .  المعاصـرة التربية اإلسالمية بين األصـالة و فرحان ، إسحاق أحمد ،  -١٦٣
  .هـ ١٤٠٤الفرقان ، األردن ، 

مكتبة : الكتاب اإللكتروني ، من موقع  . اإلدارةآراء ابن تيمية في الحكم و الفريان ، -١٦٤
   .هـ ١٤٢٩صيد الفوائد اإلسالمية ، 

جمعية مراكز األحياء .  حقيبة تدريبية –التخطيط االستراتيجي الفيفي ، ضيف اهللا ،  -١٦٥
 .هـ ١٤٢٨، الطائف ، 
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جمعية مراكز األحياء ، .  برنامج التقويم اإلداري للكفاءاتالفيفي ، ضيف اهللا ،  -١٦٦
 .هـ ١٤٢٧الطائف ، 

التطوير مركز  . دليل المعلم لتنمية مهارات التفكيرالقاسم ، وجيه قاسم ، وآخرون ،  -١٦٧
  . هـ ١٤٢٨،  ٢ ط السعودية ، وزارة التربية والتعليم، التربوي 

المنهج النبوي في اتخاذ القرارات وتطبيقاتها في معالم ،  محمد مشبب،  يانقحطال -١٦٨
، كلية التربية ، جامعة أم القرى ،  التخطيطالتربوية ودارة ، قسم اإل إلدارة التربويةا

  .هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣ غير منشورة ، دكتوراهمكة المكرمة ، رسالة 
السنة ،  ١١٦العدد  ، مجلة التربية.  أزمة القيم في العالم العربي ،مروان ، مي والقد -١٦٩

 . م١٩٩٦ ، قطر ، اللجنة الوطنية القطرية للتربية الثقافية والعلوم،  ٢٥

: الكتاب اإللكتروني ، من موقع . الخصائص العامة لإلسالم القرضاوي ، يوسف ،  -١٧٠
 .هـ ١٤٢٩مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية ، 

مكان كل زمان وصالحها للتطبيق في شريعة اإلسالم خلودها ويوسف ، ،  القرضاوي -١٧١
 .هـ ١٤٠٣،  ٣دمشق ، ط المكتب اإلسالمي ، بيروت و. 

الرسالة ، بيروت ،  مؤسسة.  كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟يوسف ، ،  القرضاوي -١٧٢
 .هـ١٤٢٢،  ١ط 

. مكتبة وهبة ، القاهرة ، د.  مدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةيوسف ، ،  القرضاوي -١٧٣
 . .ت. ، د. ط

حقيبة تدريبية ، .  دمج مهارات التفكير في التدريسالقرني وآخرون ، سعيد فازع ،  -١٧٤
 .هـ ١٤٢٨م ، الرياض ، وزارة التربية والتعلي

دراسة السلوك اإلنساني الفردي  –السلوك التنظيمي القريوتي ، محمد قاسم ،  -١٧٥
 .هـ ١٤١٤، . ن. األردن ، د.  الجماعي في المنظمات اإلداريةو

: المفـاهيم الحديثـة فـي اإلدارة    القريوتي وزويلف ، محمد قاسم ومهدي حسـن ،   -١٧٦
 .هـ ١٤١٤، . ن. ، د ٣ط .  النظريات والوظائف

إدارة الصـحافة  .  المنهج اإلسالمي في تعليم العلوم الطبيعيةالقصار ، محمد عمر ،  -١٧٧
،  ٣٠والنشر ، رابطة العالم اإلسالمي ، مكة المكرمة ، سلسلة دعوة الحـق ، العـدد   

 . هـ ١٤٠٤رمضان ، 

،  ٤مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط .  تاريخ التشريع اإلسالميمناع ، ، القطان  -١٧٨
 . هـ١٤٠٩
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بيـروت   قرآن الكريم ،دار ال . مقوماتهخصائص التصور اإلسالمي وقطب ، سيد ،  -١٧٩
 . هـ١٣٩٨ ، .ط. ودمشق ، د

 . هـ ١٤١٢،  ١٧دار الشروق ، القاهرة ، ط .  في ظالل القرآنقطب ، سيد ،  -١٨٠

،  ١ ط ، بيـروت القاهرة و الشروق ،دار  . مقومات التصور اإلسالميقطب ، سيد ،  -١٨١
 .هـ ١٤٠٦

 ط ،بيروت ، القاهرة  ، دار الشروق . اإلسـالم اإلنسان بين المادية وقطب ، محمد ،  -١٨٢
 . هـ١٤٠٠،  ٦

القاهرة ، ط دار الشروق ، بيروت و.  دراسات في النفس اإلنسانيةقطب ، محمد ،  -١٨٣
 .  هـ  ١٤٠١،  ٥

مكتبة : اإللكتروني ، من موقع الكتاب  . مفاهيم ينبغي أن تصحح ،محمد ، قطب  -١٨٤
 .هـ ١٤٢٩صيد الفوائد اإلسالمية ، 

،  جدة،  مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر.  واقعنا المعاصرقطب ، محمد ،  -١٨٥
 .  هـ ١٤٠٧،  ١ط 

دور فلسفة .  alajman.ws مجالس قبيلة العجمانموقع ،  القعود ، زكية بالناصر -١٨٦
 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( الشبكة العنكبوتية التاريخ في البعد التربوي ، 

دار الثقافـة ، الدوحـة ،   .  دراسات تراثية في التربيـة اإلسـالمية  بر ، محمود ، مق -١٨٧
 . هـ١٤٠٥

، مكتبـة  ) تعريب شفيق أسـعد فريـد   . (  اإلنسان ذلك المجهولكاريل ، ألكسيس ،  -١٨٨
 . هـ ١٤٠٧المعارف ، بيروت ، 

مكتبة المؤيـد ،  .  الفلسفةنظرية المعرفة بين القرآن والكردي ، راجح عبد الحميد ،  -١٨٩
  .هـ ١٤١٢،  ١المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، أمريكا ، ط الرياض ، و

،  ١عالم المعرفـة ، جـدة ، ط   .  دراسات في التربيةبحوث وكريم ، محمد أحمد ،  -١٩٠
  .  هـ١٤٠٣

، جامعـة أم القـرى ، مكـة    التعليم العالي وزارة  . كلية التربيةدليل ،  كلية التربية -١٩١
  . هـ ١٤٢٥،  المكرمة

دار البشير ، .  لماذا ؟وة إلى تدبر القرآن الكريم كيف ودعمختار شاكر ، ، كمال  -١٩٢
 .هـ ١٤١٥،  ١األردن ، ط 

ابن دار ،  بيروت.  مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازناتعبد اهللا ، ، الكمالي  -١٩٣
 . هـ١٤٢١ حزم ،
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لسفة دراسة مقارنة بين ف –فلسفة التربية اإلسالمية الكيالني ، ماجد عرسان ،  -١٩٤
ار دمكتبة المنارة ، مكة المكرمة ، و.  الفلسفات التربوية المعاصرةالتربية اإلسالمية و
 . هـ١٤٠٧،  ١المنارة ، جدة ، ط 

دار الكتاب الجامعي ، العين ، اإلمارات .  تعليم مهارات التفكيرالنغريهر ، جون ،  -١٩٥
 .م ٢٠٠٢،  ١، ط  العربية المتحدة

دار الكتاب الجامعي ، العين ، .  التفكير النقديآخرون ، مارازونو ، روبرت و -١٩٦
  .م ٢٠٠٢،  ١اإلمارات العربية المتحدة ، ط 

األنجم الزاهرات على حل ألفاظ ،  ) الشافعي( محمد بن عثمان بن علي ، المارديني  -١٩٧
 .هـ ١٤٠٥،  ١مكتبة الرشد ، الرياض ، ط . الورقات في أصول الفقه 

التوزيع ، العجمي البيطاش ، المدائن للنشر و ٢ط .  القيادة المؤثرةماضي ، جمال ،  -١٩٨
 .هـ ١٤١٨، 

دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ، .  الرحيق المختومالمباركفوري ، صفي الرحمن ،  -١٩٩
 . هـ ١٤١١، . ط. د

ف الثاني للص مبادئ علم النفسمحمد إسماعيل ، متولي وإبراهيم ، محمد مختار و -٢٠٠
 .هـ ١٤٠٣،  ٩وزارة المعارف ، الرياض ، ط . الثانوي القسم األدبي 

الثاني في السيرة النبوية يات المؤتمرين العالميين األول وتوص" ، مجلة األمة -٢٠١
مطابع الدوحة  ، مجلة األمة ، قطر ." هـ١٣٩٨و  ١٣٩٧المنعقدين في العامين 

   .) هـ ١٤٠٦/ ٤شهر (  ٦٤العدد  ،الحديثة 
النشـر  دار التوزيـع و .  التربية اإلسالمية في المدرسـة محمود ، علي عبد الحليم ،  -٢٠٢

 .هـ ١٤٢٥،  ١المية ، القاهرة ، ط اإلس

دراسة التاريخ .  alajman.ws مجالس قبيلة العجمانموقع ،  محي الدين ، طارق -٢٠٣
 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( الشبكة العنكبوتية فوائد وعبر ، 

دار النهضـة العربيـة    . منهج التربية في التصور اإلسـالمي مدكور ، على أحمد ،  -٢٠٤
 .هـ ١٤١١،  ١بيروت ط 

سلسلة دعـوة  .  مفهوم القيادة في إطار العقيدة اإلسالميةمرسي ، سيد عبد الحميد ،  -٢٠٥
النشر برابطة العالم اإلسـالمي ، مكـة المكرمـة ،    ، إدارة الصحافة و ٥١الحق العدد 

  .هـ ١٤٠٦
،  ١مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ، ط    .  ما سواهاونفس ورسي ، سيد عبد الحميد ، م -٢٠٦

 . هـ ١٤١٢



 النتائج و التوصيات ٨الفصل                                           منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية       
٣١٥ 

 ، عالم الكتـب ، القاهرة .  تطبيقاتهاو اإلدارة التعليمية أصولها،  مرسي ، محمد منير -٢٠٧
  .هـ ١٤٠٤

دار .  تطورها في البالد العربيةأصولها و –التربية اإلسالمية مرسي ، محمد منير ،  -٢٠٨
 . م ١٩٨٦،  ٢المعارف ، مصر ، ط 

 ،مكتبة النهضـة  ، القاهرة .  منهج البحث في التربية المقارنة،  مرسي ، محمد منير -٢٠٩
  . م١٩٨٢

مكتبة وهبـة  .  دراساتفي التربية اإلسالمية بحوث والمرصفي ، محمد علي محمد ،  -٢١٠
  .هـ ١٤٠٧،  ١مصر ، ط ، 

دار المجتمع ، جـدة ، ط  .  أصول التربيةمقدمة في المرصفي ، محمد علي محمد ،  -٢١١
 . هـ ١٤٠٩،  ١

أشهر المربين التربية اإلسالمية وآمال حمزة ، المرصفي والمرزوقي ، محمد علي و -٢١٢
  .هـ ١٤١٠، . ن. ، د ١ط .  المسلمين

 وزارة التربية والتعليم . دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير، التطوير التربوي مركز  -٢١٣
  . هـ ١٤٢٥،  ١ ط السعودية ،

.  تقريب مصطلح الحديث إلى مسلمي العصر الحديثأحمد بن نصر اهللا ، ، المصري  -٢١٤
 . .ت. ، د. ط. دار المجتمع ، جدة ، د

دار ، جدة .  األصول اإلدارية للتربية، أمينة أحمد إبراهيم عصمت و ،حسن ومطاوع  -٢١٥
 . هـ١٤٠٩ ،الشروق 

،  ١ط .  الممارسةالمنهج و –اإلدارة اإلسالمية المطيري ، حزام ماطر عويض ،  -٢١٦
 .هـ١٤١٧، . ن. د

واقع مساق برنامج الماجستير في اإلدارة التربوية ،  عويض عبيد اهللا،  المفرجي -٢١٧
، كلية  التخطيطدارة التربوية و، قسم اإل جامعة أم القرى –والتخطيط بكلية التربية 

  .هـ ١٤٢٤ غير منشورة ، ماجستيرالتربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، رسالة 
الرسائل النصية ، .  qa-islamجواب اإلسالم سؤال وموقع ،  محمد صالح،  منجدال -٢١٨

 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( الشبكة العنكبوتية 

، ودوره في تطوير التوجيه اإلسالمي لعلم اإلدارة المنوفي ، عالء الدين مصطفى ،  -٢١٩
مؤتمر التوجيه اإلسالمي للعلوم ، رابطة الجامعات اإلسالمية ، .  المجتمعالفرد و

مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة وباالشتراك مع جامعة األزهر ، 
  .ـ ه١٤١٣،  األزهر
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،  ١، ط . م. د،  .ن. د . ي المعاصـر تطور الفكر اإلدار. اهللا  ، إبراهيم عبد المنيف -٢٢٠
  .هـ ١٤١٤

 .هـ١٤٠١، بيروت  ، مؤسسة الرسالة . الجاهليةاإلسالم والمودودي ، أبو األعلى ،  -٢٢١

 . البيان الختامي للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبويـة ،  قطربمؤسسة دار العلوم  -٢٢٢
  . هـ١٤٠٠ ، الدوحة

مكة المكرمة .  واقع النظرية التربويةنظرية المنهج في ضوء موسى ، عبد الحكيم ،  -٢٢٣
 . هـ١٤١٨،  ٢، ط 

elm / tareef / islamicbooks / net . awkaf - موقع أوقاف  ، موقع أوقاف -٢٢٤

tareekh  . هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( الشبكة العنكبوتية. 

 دار القلم ، دمشق.  األخالق اإلسالمية وأسسهاعبد الرحمن حسن حبنكة ،  الميداني ، -٢٢٥
 .هـ ١٣٩٩،  ١، ط  بيروت -

دار القلـم ،  .  الوجيزة في العقيدة اإلسـالمية عبد الرحمن حسن حبنكة ،  الميداني ، -٢٢٦
 .هـ ١٤٠٣،  ١دمشق ، ط 

دار .  جلد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وقواععبد الرحمن حسن حبنكة ، ، الميداني  -٢٢٧
 .هـ ١٤٠٩،  ٢القلم ، دمشق ، ط 

دار النفائس ، األردن ، ط .  مقاصد الشريعة اإلسالميةالميساوي ، محمد الطاهر ،  -٢٢٨
 . هـ ١٤٢١،  ٢

أهدافها لمفهومي التربية و نحو تأصيل إسالميالميمان ، بدرية صالح عبد الرحمن ،  -٢٢٩
،  ١دار عـالم الكتـب ، الريـاض ، ط    .  دراسة في التأصيل اإلسالمي للمفـاهيم  –

 .هـ ١٤٢٣

الشبكة .  alnajjar66.maktoobblog مدونات مكتوبموقع ،  خالد سعدالنجار ،  -٢٣٠
 .هـ ١٤٢٩، ) اإلنترنت ( العنكبوتية 

مكتبة األنجلو المصرية ، مصر .  األسس االجتماعية للتربية، محمد لبيب ، النجيحي  -٢٣١
  .م١٩٧٨،  ٧، ط 

مكتبـة األنجلـو   .  النظريـة أصولها الفلسـفية و  –التربية ، محمد لبيب ،  النجيحي -٢٣٢
   .م ١٩٨٤المصرية ، القاهرة ، 

في البيت والمدرسـة   اأساليبهأصول التربية اإلسالمية و،  النحالوي ، عبد الرحمن -٢٣٣
 . هـ١٣٩٩،  ١ ط دار الفكر ، دمشق ، . المجتمعو
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دار الفكر دار الفكر المعاصر ، بيروت و.  التربية باآلياتالنحالوي ، عبد الرحمن ،  -٢٣٤
 .هـ ١٤٠٩،  ١ ، دمشق ، ط

دار النحوي ، .  المنهجالنظرية و –التربية في اإلسالم النحوي ، عدنان علي رضا ،  -٢٣٥
 . هـ ١٤٢٠،  ١الرياض ، ط 

 . هـ ١٤١٢،  ٢دار القلم ، دمشق ، ط .  القواعد الفقهيةالندوي ، علي أحمد ،   -٢٣٦

،  ٨مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط .  علم النفس التربوينشواتي ، عبد المجيد ،  -٢٣٧
  .هـ ١٤١٧

، دار الفرقان ، األردن ،  ٣ط .  اإلدارة واإلشراف التربوينشوان ، يعقوب حسين ،  -٢٣٨
 .هـ ١٤١٢

،  ١دار المسلم ، الرياض ، ط .  علم النفس الدعويالنغيمشي ، عبد العزيز محمد ،  -٢٣٩
  . هـ١٤١٥

مطابع الفرزدق .  الوظائفاألسس و - اإلدارة العامة ، آخرونالنمر ، سعود محمد و -٢٤٠
  . م١٩٩١،  الرياض ،
دار الفرقان .  الحياةل إلى التصور اإلسالمي لإلنسان ومدخ ،عادل توفيق ، الهاشمي  -٢٤١

 . م١٩٨٢ ،. ط. ، د عمان ،

مكتبـة  ، محمد علـي العريـان   : ترجمة .  قاموس جون ديوي. ن . والف ، واين  -٢٤٢
  .م ١٩٦٤ ،. ط. ، د القاهرة ،األنجلو المصرية 

وكالة التطوير التربـوي  .  دليل المعلم لتنمية مهارات التفكيروزارة التربية والتعليم ،  -٢٤٣
 .هـ ١٤٢٥،  ١، الرياض ، ط 

ط . تنظيماتهـا  المنـاهج و  أسس بنـاء الوكيل ، حلمي أحمد ومحمد أمين المفتي ،  -٢٤٤
   .    م ٢٠٠٤

العلوم ، سـورية ، ط  شعاع للنشر و.  أضواء على خفايا النفسوهبة ، وضاح سيد ،  -٢٤٥
 . م ٢٠٠٣،  ١

. الفنـون أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم والمعـارف و مقداد ، ، ن يالج -٢٤٦
 " .أ "  هـ١٤١٦،  عالم الكتبدار  ، الرياض

،  ٣دار عالم الكتـب ، الريـاض ، ط   .  التربية األخالقية اإلسالمية، مقداد ،  نيالج -٢٤٧
  . "ج " هـ ١٤٢٣

دار عالم الكتب ، الريـاض ،  .  الطبيعة اإلنسانيةالتربية اإلسالمية و، مقداد ،  نيالج -٢٤٨
 ." د " هـ ١٤٢٣،  ٢ط 
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  .هـ  ١٤٠٦،  ١، ط . ن. د.  جوانب التربية اإلسالمية األساسيةيالجن ، مقداد ،  -٢٤٩
 الحضارةالقية اإلسالمية في بناء الفرد والمجتمع والتربية األخدور ، مقداد ،  نيالج -٢٥٠

  . "ب " هـ ١٤١٦،  ١دار عالم الكتب ، الرياض ، ط .  اإلنسانية

دار عالم الكتـب  .  علم النفس التربوي في اإلسالميوسف ، والقاضي ، مقداد و يالجن -٢٥١
 .هـ ١٤١٨،  ٢، الرياض ، ط 

حاضرة مقاصد الشريعة اإلسالمية والقواعد األصولية م، أحمد محمد حمود ،  اليماني -٢٥٢
مرحلـة  إثرائي لمادة التأصيل اإلسـالمي لعلـم اإلدارة التربويـة ب    برنامج.  الفقهيةو

 .هـ ١٤٢٤ / ١٠/  ١٤ الدكتوراه ،

دار .  عالقتها باألدلـة الشـرعية  مقاصد الشريعة اإلسالمية و ،اليوبي ، محمد سعد  -٢٥٣
 . هـ١٤١٨،  ١ط  ، الرياض ،الهجرة 

 


