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 :ملخص الدراسة
الدراسددة الحاليددة تلددل الدداوي الممدداهيم المنظددملة بددالنلايم اإلدارل  ددي اإلسدد  ، والنددي هددد   

، وخصائصد  ومبادئد  ووئائمد  وهنواعد ي بايدة ال درو  ماهيدة وههميدة ونشداة النلاديماشنمل  علدل 

ملها ببعض النطبيقات النربوية الني يمكن اإل دادة ملهدا  دي ماسسداالا الرسدمية وليدر الرسدمية، وقدد 

 دم  الدراسددة المددلهو الواددمي النحليلددي لنحقيدد  ههدددا ها، واواددل  تلددل خ اددات نددنو علهددا اسددن

بعض النطبيقات النربوية الني هجاب  عن هسئلنها، والني اعد ثمرة من ثمدرات سدد المةدوة  دي الدلام 

 . اإلدارية، كما هوا  بظرورة امعيل الك النطبيقات  ي اوراها اإلجرائية

 :مقدمة
إلدارل  ددي اإلسدد   لنحقيدد  لايددات عايمددة امثلدد   ددي بلددا  دولددة مسددنقرة سددعل النلادديم ا

األركدا  اسددما بداللمو والنطددور والرقدي  ددي شدنل مةدداقت الحيداة و قددا  لدسدنورها الددذل اسدنل  ملدد  

مبادئ يصعب ال  ف عليها  ي ضو  الملمعة العامة وال ااة لبلي البشري لذا  قد امرد هذا النلايم 

لكل زما  ومكا  وارابط ذلك بص ح العقيددة،  بددو  اد ح العقيددة للمدرد هو  عن ليره بص حين 

الةماعة يسدنحيل امعيدل مبدادئ هدذا النلاديم  دي ادورا  الصدحيحة، وهدذا مدا يددعونا للمراجعدة  دي 

ااةاهين، األوي ملها ه  ق ناي جهدا   ي البحدث عدن ثمدرات هدذا النلاديم، وذلدك مدن خد ي اطبيقااد  

واقاةاه الثاني ه  نراجع واقعلا الماسسي دوما  و   خصائص ومبادئ هدذا النلاديم  الني ق الظب،

 .المذهل

كمددا يعددد النلادديم اإلدارل مددن الوئددائل األساسددية لكددل تدارة هو ماسسددة هو حركددةي تذ يهددنم 

بنقديم الوسائل الني اظبط عمل المرد سوا  بصمة  رديدة ه  جماعيدة، حيدث يمكدن مدن خ لد  ادو ير 

هداة مدن هدوات اإلدارة النددي اخسددن د  مددن هجددل ضددما  احقيدد   واإلكثددار مددن  عاليندد ، كمددا يعدددالةهدد 

األهداف، كما يعد جز ا  من العملية اإلدارية، حيث يسدن د  هيظدا  أللدراث كثيدرة  دي الماسسدات، 

وش، علد)من بيلها تع   العاملين بالمها  الموكولة تليهم، حنل ق يصبا العمل  وضويا   ي الماسسة

7002.) 

والنحدث عن النلايم اإلدارل اإلس مي بعيدا  عن هاولها العقائدية لن يدادل تق لمزيدد مدن 

الاموث واقلنباس حولها، وما دا  األمر كدذلك،  د   اسدنلبال النلاديم اإلدارل  دي اإلسد   ي دنص 

ياسددة واققنصدداد بدد  باإلضددا ة تلددل البدداحثين اإلداريددين، كددل مددن  قهددا  النشددريع وعلمددا  المقدد  والس

واقجنماع والسلوك اإلنساني  ي اإلس   تضا ة تلل ه  البحث  دي النلاديم اإلدارل  دي اإلسد   لدن 

يقنصدر  ائدادد  علددل اإلداريددين، وتنمددا هيظددا  سدديميد ملد  الممكددرين الددذين اشددالهم قظددايا اددراث المكددر 

 (.3991السلطا ، )اإلس مي واطبيقاا   ي حياالا المعاارة

 :بحثمشكلة ال
بالرلم من ه  النلايم اإلدارل الحدديث لد  ناريااد  الحديثدة الندي اهنمد  بنمسدير العمدل  دي 

الملاومة اإلداريةي تق ه  الك اللاريات هخمق  بصورة واضحة  ي حلها للعديد من المشك ت الني 

ئهدددرت داخدددل الماسسدددة هو الملاومدددة، وقدددد يرجدددع ذلدددك تلدددل ضدددعل اهنمدددا  الملاومدددة اإلداريدددة 

نمامات واحنياجات المةنمع الذل مما ق شك  ي  ياثر ويناثر بنلك الملاومة، وبمراجعدة واحليدل باه

اللاريدات الحديثددة مددن خدد ي مددا قامد  بدد  العديددد مددن الدراسددات الندي اهنمدد  بددذلك، ااظددا ه  الددك 

اللاريات ركزت علل جزيئات وهلمل  هخرى داخل الملامات اإلدارية، وما ام اةاهلد  كدا  يشدكل 

ناير رئيس للنلايم اإلدارلي حيث تنها اهنم  علل سبيل المثاي بطبيعة المرد بمعدزي عدن معنقدده، م

هذا يادل بالظرورة تلل اراع بين ملاومة القيم الديلية السمحة ومبادئ المعيشة الني اعنمدد علدل 

ة الةوانددب اللمعيدة المطلقددةي لددذا  دد   اللاريدات الحديثددة اددعب عليهددا البيددة احنياجدات المددرد  ددي كا دد

النلاديم اإلدارل اإلسد مي والدذل سدعل بكدل وضدوح تلدل البيدة الدك  المادية والمعلويدة علدل خد ف

اقحنياجددات حيددث لددم ينددرك الالبددة لةانددب علددل حسددال جانددب إخددر، وامثددل ذلددك  ددي تعدد   مبددادئ 

 راسد ة اولددد  كددرة نةدداح العمددل الماسسددي الددذل يقدو  علددل النكامددل بددين احقيدد  الددذات والمصددلحة
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العامة، وذلك ما عةزت عل  امامدا  اللاريدات الحديثدة  دي النلاديم اإلدارل علدل مدر العصدور حندل 

 (.7033هبو نةمة،)وقنلا هذا

ن من بلا  الايمات تدارية مثالية لها ههدا ها الواضحة الني اعنمددت يلقد امكن هوائل المسلم

مدرد واراعدي احنياجااد  الم نلمدة، علل مبادئ الملمعة العامة و ي ذات الوقد  لدم انةاهدل مصدلحة ال

وهذا ما ام ض من احليل ااريخ النلايم اإلدارل  ي اإلس  ، وقد ااكد بالدليل القطعي ه  مدا اسدنلد 

علي  هذا النلايم الرائدع مدن مبدادئ احقد   دي كدل زمدا  ومكدا  لايدات النلاديم بصدورة تجرائيدة ق 

 (.7002عبدالعزيز،)مة ذلك األسلول القويمخ ف حولها، وهذا بما ق يدع مةاق  للشك ياهر عا

ت  النلادديم اإلدارل  ددي اإلسدد   اعنمددد علددل ناريددة اسددنقل ملهةهددا وههدددا ها مددن عقيدددة 

احيحة ساهم   ي وضع اشريعات ومبادئ شكل  الايما  قويا  يصدعب بحداي مدن األحدواي الطعدن 

لمسدلمين، وقدد ااكدد ذلدك جليدا   ي  اعلين  هو ال رو  مل  بثارات ااهر ضعم ، وهدذا بشدهادة ليدر ا

من ا حية هذا النلايم القويم  ي كل المةداقت الحياايدةي حيدث النكامدل بدين احنياجدات المدرد علدل 

المسنوى اقجنماعي واإلنساني، وهذا ما حق  شمولية نارية النلايم اإلدارل  ي اإلس  ، ويددعو  

اربويددة اسدداعدنا  ددي حددل مشددك ت ق   ددي كددل وقدد  تلددل الرجددوع تليدد  بايددة ال ددرو  ملدد  بنطبيقددات

 (.7032العةلوني، )الظب ننيةة للهوس النقلي والمعر ي الذل ينسارع من حوللا

 :مبررات دراسة التنظيم اإلداري في اإلسالم
بما ق يدع مةاق  للشدك هلداك حاجدة ماسدة للادا  تدارل ي در  ماسسداالا العربيدة مدن حالدة 

ح الرؤية بما يسهم  دي المقددرة علدل اللهدوث والنطدور والرقدي الن بط والنقليد المسنورد تلل وضو

 ي كا ة المةداقت، وهدذا لدن يحددث بعيددا  عدن نادا  تدارل تسد مي شدامل  دي شدنل ملاشدط حياالدا 

المعاارة،    مةاي للنرقيع وق للنةريب حيث ابلي ناريات م نلمة ام ايالنها  دي ضدو  قواعدد 

قدا  مدع مبادئلدا الراسد ة الندي قامد  عليهدا الحظدارة اإلسد مية مةنمعية ليدر مسدلمة ق انلاسدب مطل

العايمددةي لددذا  ددلحن العددرل بحاجددة ماسددة للنمسددك بلاريددة النلادديم اإلدارل اإلسدد مي لربطهددا بددين 

اللارية والنطبي  وحثها علل العمل من خ ي العقيدةيحيث ت  العمل اساوى مع العبادة بل وهادبحا 

رت ننائو الدراسات تلل ه  ليال الةانب العقدل  ي العمدل يزيدد مدن امداقم من زما  اماما ،  لقد هشا

 (.7032العةلوني، )المشك ت داخل الملامة

اإلس   يمكن ال رو  مل  بنطبيقات اربوية اشمل  وباللار تلل اماايل النلايم اإلدارل  ي

ئدة اعليميدة وبيئدة خارجيدة مكونات الملاومة النعليمية كا ة من ملاهو وتدارة ومعلمين ومنعلمدين وبي

مواايددة، وبددالطبع اسددهم الددك النطبيقددات  ددي النالددب علددل المشددك ت النددي احددد مددن  اعليددة العمليددة 

النعليمية علل مسنوى المرد والمةنمعي حيث ت  الع قة بيلهما يصعب المصل بيلها،  لسيو المةنمدع 

 .هو ه راده من منعلمين ومعلمين وقائمين علل تدارة النعلم

عل من المبررات الني دع  تلل ضرورة النعرث لللاا  اإلدارل اإلسد مي والنطبيقدات ول

 :النربوية ل  هيظا  ما يلي

  ارابددددال نةدددداح المكددددر اإلدارل بنحقيدددد  ههددددداف ملدددداهو النعلدددديم للمدددددارس والمعاهددددد

 .والةامعات، وبالنالي ربط هدوار العلم بملاومة العمل

    ياهددر جوانددب القددوة مقابددل جوانددب الظددعل النددي احليددل النلادديم اإلدارل  ددي اإلسدد

ام ظدد  عددن اللاريددات اإلداريددة المعااددرةي حيددث اإلخمدداك  ددي امسددير سددلوك المددرد 

داخدل الملامدة الندي يعمددل بهدا، وينظدا ذلددك جليدا   دي اقنمصدداي بدين المصدلحة العامددة 

 .وال ااة

 اجعدة اطبيقدات تعادة ايالة األهداف العامة وال ااة لملاهةلا النعليمية  دي ضدو  مر

النلادديم اإلدارل  ددي اإلسدد   ل سددنمادة الكاملددة ملهددا، حنددل انعددا ل هنامنلددا النعليميددة 

 .واصل تلل الريادة المراقبة ملها كما كان   ي سالل عصرها
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   ال رو  بلنائو بحثي  اشعرنا باقعنزاز والم ر بنراثلا اإلس مي، وياكد  ي نموسدلا هند

 .ئده ق الظبق للل للا عل ي حيث ت   وا

  تعددادة الثقددة علدددل مسددنوى عدددالمي  ددي النلاددديم اإلدارل اإلسدد مي خاادددة لدددى ليدددر

 .المسلميني حيث ت  عقد المقارنات لن ينوقل ما دام  عروك البشرية البض بالحياة

  معالةة مشك الا اإلدارية الحالية الني اسرب  ننيةة ااا للا عدن مبادئلدا اإلسد مية الندي

 .يم اإلدارل المثالياعد رواسخ للنلا

   الحاجدددة تلدددل دراسدددة علميدددة للنلاددديم اإلدارل اإلسددد مي، وبلدددورة ممهدددو  تدارل و قدددا

 . للملاور اإلس مي

   الحاجة تلل اصور شامل عن النلايم اإلدارل  ي اإلس. 

  ضدددرورة ربدددط اللاريدددة بدددالنطبي ، والدددذل يكمدددن  دددي اقسدددنمادة مدددن النلاددديم اإلدارل

 . ت اآلنية للملامات النعليمية ولير النعليميةاإلس مي  ي حل المشك

  الوثوك من اإل ادة القصوى لللادا  اإلدارل اإلسد مي نادرا  لوحددة الملسدمة الندي اةمدع

 .المةنمع بعقيدا  الراس ة

 :أهداف الدراسة
 :هد   الدراسة الحالية تلل 

 النعرف علل ماهية وههمية ونشاة النلايم اإلدارل  ي اإلس   باخنصار. 

  اقديم خصائص النلايم اإلدارل  ي ادورة تسد مية، وبعدض النطبيقدات النربويدة الندي يمكدن

 .اإل ادة ملها  ي ماسساالا

 النعرف علل مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   وههم النطبيقات النربوية لها. 

 النعرف علل وئائل النلايم اإلدارل  ي اإلس   والنطبيقات النربوية لها. 

  تلل هنواع النلايم اإلدارل  ي اإلس   وإلية اقسنمادة النربوية ملهاالنوال. 

 :منهج الدراسة
وادل  اسن دم  الدراسة الحالية الملهو الوادمي النحليلدي، والدذل يهددف  دي مةملد  تلدل

ودراسة ئاهرة معيلة، وشرحها كما هي عليد  مدن اللاحيدة النلايميدة، لمعر دة ماهينهدا وخصائصدها 

ئمها ومدى مقدراها علل مواجهة مشكلة العمل، واقديم الحلوي الملاسبة لها، وذلك من ومبادئها ووئا

 .خ ي احليلها باية النوال لبعض النطبيقات النربوية لها

 :أسئلة البحث
 : ي ضو  ما اقد  يمكن ايالة النساؤقت النالية

 ما ماهية وههمية ونشاة اطور النلايم اإلدارل  ي اإلس  ؟ .3

 نلايم اإلدارل  ي اإلس   واطبيقاا  النربوية؟ما خصائص ال .7

 ما مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   واطبيقاا  النربوية؟ .1

 ما وئائل النلايم اإلدارل  ي اإلس   واطبيقاا  النربوية؟ .2

 ما هنواع النلايم اإلدارل  ي اإلس   وإلية اقسنمادة النربوية ملها؟  .5

كر ام الاوي ما انظمل  من نقال  يما عرض  ل  األدبيات ولإلجابة عن النساؤقت سالمة الذ

والبحوث ذات الصلة، كمدا ذيلد  بدبعض النطبيقدات النربويدة الملبثقدة ملهدا بايدة اقسدنمادة ملهدا  يمدا 

 .يلي

 :الدراسات السابقة
 )1894)دراسة البنا  .1

عليند   ددي هدد   هدذه الدراسددة تلدل النعددرف علدل النلاديم اإلدارل  ددي الدولدة اإلسدد مية و ا

احقيد  حسدن هدا  العمدل، وقدد اوادل  هدذه الدراسددة تلدل ه  اإلسد   عدرف النلاديم اإلسد مي ملددذ 
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نشاا ، حيث مارس الرسوي الل هللا علي  وسلم النلايم اإلدارل  ي اإلس   خ ي مباشرا  للددعوة 

لمبدادئ والقواعدد الندي ، كما اابع  ي تدارا  للدولة اإلسد مية ناامدا  مركزيدا ، وادرك للدا العديدد مدن ا

يمكددن اقسنرشدداد بهددا لناسدديس مدرسددة تسدد مية  ددي النلادديم اإلدارل ذات خصددائص مسددنقلة، وقددد 

 .اسن دم  الدراسة الملهو الوامي النحليلي

 (:1881)دراسة المزجاجي .2

هددد   هددذه الدراسددة تلددل اوضدديا ماهيددة النلادديم  ددي حيدداة المسددلم، عبددادة ومعاملددة ،  ددردا  

راث ال صددائص النددي ينسددم بهددا النلادديم  ددي اإلسدد  ، وقددد اددم مددن خدد ي دراسددة وجماعددة، واسددنع

المددروث المنعلقددة بالدراسددة النواددل تلددل مةموعددة هددذه ال صددائص، والنددي امثلدد   ددي الندددر  

الرئاسدددي، والرعايدددة والمسدددئولية، والرقابدددة الذاايدددة الهاد دددة، والشدددورى، واقسددديم العمدددل، والحيددداد 

دارل، والطاعددة للرؤسددا   ددي ليددر معصددية، والاسددب األنامددة ولبيعددة والموضددوعية  ددي األدا  اإل

اإلنسددا ، وابسدديط اإلجددرا ات، والنوثيدد  والنسددةيل واألمددر بددالمعروف، وقددد اسددن دم  الدراسددة 

 .تلل ننائو البحث الملهو الناري ي النحليلي للواوي

 (2222)دراسة زيارة  .3

والنوادل تلدل جدذورها اإلسد مية،  هد   هدذه الدراسدة تلدل احديدد مبدادئ النلاديم اإلدارل

وذلك من خ ي اآليات القرإنية والسلة اللبوية المطهرة، وقد اسدن دم  الدراسدة  دي سدبيل الوادوي 

تلددل ذلددك المددلهو الواددمي، وقددد اواددل  ننائةهددا تلددل ه  جميددع المبددادئ اإلداريددة ووئددائل المدددير 

 . يرجع جذورها تلل اإلس  

 (2212)دراسة الزبير .4

الدراسة تلل النعرف علل نام اإلدارة  دي اإلسد  ، حيدث اوادل  الدراسدة تلدل  هد   هذه

ه  هلدداك نددوع مددن النعدديددة  ددي ناددم اإلداريددة  ددي اإلسدد   بشددرل العهددد بنةلددب المسدداس بسددلطات 

المركدددز، كمدددا اوادددل  تلدددل المبدددادئ الندددي يقدددو  عليددد  نادددا  اإلدارة  دددي اإلسددد   مثدددل الشدددورى، 

ماعيددة، كمددا بيلدد  اللاددا  المددالي الددذل يقددو  عليدد  اإلسدد  ، وقددد اسددن دم  والمسددئولية المرديددة والة

 .الدراسة الملهو الوامي النحليلي  ي الواوي لنلك اللنائو

 (2213)دراسة عباس .5

اواددل  هددذه الدراسددة تلددل ه  الملسددمة النددي يراكددز عليهددا النلادديم اإلدارل اإلسدد مي انسددم 

 -العددي -مثدل الشدورى يعنمد علل مةموعة من المبدادئ باألاالة والثبات، كما اوال  تلل ه  ذلك

المسدداواة، وهددل مبددادئ اددالحة للنطبيدد   ددي كددل زمددا  ومكا ،واددالحة كاسددبال حقيقيددة لللهددوث 

والرقي  ي كا ة المةاقت، كما اوال  تلل ه   لسمة النلايم اإلدارل  ي المكر الوضعي اسنمد من 

قراليدة واقجنماعيدة وليرهدا، وهدي همدور قابلدة للناييدر همور دنيوية مثل العوامدل الةارا يدة والديم

 .والنبديل، وقد اعنمدت الدراسة علل الملهو الوامي النحليلي  ي سبيل الواوي لنلك اللنائو

وي حددأ ه  هلدداك اشددابها  مددع الددك الدراسددات  ددي ه  الدراسددة الحاليددة اسددن دم  المددلهو 

يث ت  الدراسة الحاليدة امدردت بنطبيقااهدا النربويدة الوامي النحليلي، لكن هلاك اباين  ي ههدا هاي ح

 .الني ام ظ  من الاولها بالعرث والنحليل لعلاار النلايم اإلدارل  ي اإلس  

 :التنظيم اإلداري في اإلسالم
اعدد ماهية النلايم اإلدارل  ذكر هن  احديد لللشالات الظدرورية للمدرد داخدل الملامدة،كما 

ع بصددورة مسددبقة ليحقدد  ههددداف الملامددة النددي اسددعل تليهددا مددن خدد ي هخشددير تليدد  باندد  م طددط يوضدد

 :ه رادها  ي هقل وق  وجهد واكلمة، و يما يلي عرضا  موجزا  لممهو  النلايم اإلدارل بصمة عامة

 هند  ذلدك الةاندب مدن العمليدة اإلداريدة الدذل ي دنص بنحديدد (350: 3920)كما عر   المليدل

ههدددداف الملامدددة والايمهدددا  دددي تدارات، ودوائدددر،  األعمددداي واألنشدددطة ال زمدددة لنحقيددد 

ووحدات، وهقسا   ي ضدو  احديدد الع قدات الندي الشدا بدين األنشدطة والقدائمين عليهدا علدل 

 .كا ة المسنويات و ي كل اقاةاهات
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  بان  ارايب جهود بشرية جماعية لنحقي  هدف مشدنرك بماعليدة (95: 3925)وهشار تلي  البلا

 .وكما ة

 هن  عمليدة اوزيدع الوئدائل بدين م نلدل األقسدا  والوحددات ( 772: 3990)ي كما يرى عميم

والعدداملين  يهددا، ثددم احديددد مددا سددينم القيددا  بدد  عقددب ذلددك، والمسدداولية المقنرنددة بدد  لللنددائو 

 .المسنهدف احقيقها

 :ماهية التنظيم اإلداري اإلسالمي
يةد ه  هذه المبدادئ ق للدل ت  المنمحص لمبادئ اإلس   الني اسنلد عليها الايم  اإلدارل 

علهدا مطلقدا  كمددلهو للحيداة،  لقدد ااكددد اد حينها لكددل األزملدة ولةميدع األمدداكن والمةنمعدات والنددي 

ارلب  ي اللمو واقزدهار، كما ه  المدق  لنلك المبادئ ليرى هنها لم امرث ادورة ضديقة للنلاديم 

نايدرات الكونيدة والنحدديات الندي اواجد  اإلدارل، بل ااسم  بالعمومية والشموي لينلاسب ذلدك مدع ال

البشر، ومما قشك  ي  ه  الك المبادئ الندي سداهم   دي بلدا  الايمدي يوادل بالمثدالي مسدنقل مدن 

 (.7032عبد الس  ،)كنال هللا اعالل وسلة حبيب  المصطمل الل هللا علي  وسلم

بدادئ وهادوي عامدة، واإلس   كما هو الحاي  ي معالةن  لكثير من األمور الدنيوية وضع م

اواكب ئروف كا ة المةنمعات واألزملدة، ولدم يمدرث الايمدا  تداريدا  محدددا ، لدذا عدرف باند  البلدا  

النلايمي القائم علل كنال هللا وسلة رسوي هللا الل هللا عليد  وسدلم،والذل يهددف تلدل احقيد  هددف 

وردت لدد  العديددد مددن  شددرعي  ددي ئددل ئددروف تنسددانية، وألهميددة النلادديم اإلدارل اإلسدد مي  قددد

 :النعريمات لعل من هبرزها ما يلي

  علددل هندد  البلددا  النلايمددي المطبدد   ددي الدولددة اإلسدد مية، والقددائم ( 302: 3925)عر دد  البلددا

والذل يهدف تلل اَحقي  هدف شرعي  –الَّل هللا علي  وسلَّم  –علل كنال هللا وسلة رسول  

 . ي ئل ئروف تنسانية

 تلددل هندد  وئيمددة تداريددة رئيسددة اسددعل تلددل احديددد جميددع ( 79: 3993) كمددا هشددار المزجدداجي

األنشطة المباحة، واحديدد لدرك اقسديمها تلدل مةموعدة مدن األعمداي، يدنم تسدلادها تلدل مدن 

انددوا ر  يدد  شددرول وموااددمات معيلددة، مددع اوضدديا لريقددة النعامددل بددين األ ددراد داخددل 

 .س ميةالماسسات  ي ضو  اعليمات وهحكا  مصدرها الشريعة اإل

   بان  وئيمة تدارية اَهدف تلدل احقيد  هلدراثر شدرعية، ( 92: 3991)كما هشار تلي  السلطا

واعمددل علددل النلسددي  بددين األنشددطة والةهود،كمددا اعمددل علددل احديددد الع قددات بددين هعظددا  

 .الملامة  ي تلار ما جا  بالكنال والسلة

  لدل الاديم شدئو  اللداس،  دي بان  عمل واقعدي، يهددف ت( 707: 7032)كما هضاف المهداول

ضدو  مدا يظددمن حقدوقهم، بمددا يقبدل الناجيدل وق يحنمددل المماللدة هو عددد  النراضدي، وهددذا 

و   مدا جدا   دي الكندال والسدلة، وهدذا ينطداب   دي كثيدر مدن هبعداده ومدلوقاد  مدع العدرف 

 .اإلدارل المعاار ونارا  العلمية والملسمية لممهو  اإلدارة

لايم اإلدارل  دي اإلسد   مسدنقاة مدن الكندال والسدلة،  بداألحرى عدد  ونارا  أل  مبادئ الن

النعارث  يما بيلها، وهذا ياكد ا حينها النطبيقية  ي سائر العصور، مع مراعاة اخن ف السياكي 

لذا يمكن القوي با  النلايم اإلدارل  ي اإلس   مةموعة من المبادئ اإلس مية األايلة الني اسدعل 

ةهددود داخددل الملامددة، حيددث اشددكل اإللددار العددا  الددذل يددلام الع قددات بددين األ ددراد تلددل اظددا ر ال

بشما ية، كما ااكد علل البية اقحنياجات المردية واقجنماعية، بما يحقد  األهدداف مدن شدانها نشدات 

 .الملامة هو الماسسة

 :نشأة وتطور نظام اإلدارة في اإلسالم
يم ومبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   والندي جاهدد هوضا القرإ  الكريم  ي إياا  الحكيمة ق

المصطمي الي هللا علي  وسلم ه  يمعلهدا، لكدن حداي المشدركين دو  ذلدك ممدا دعداه ه  يندرك ملدا  

الةاهلية باحثا  ومنةها  لبيئة موااية اساعده  ي امعيل الك المبادئ بالمديلة الملورة والندي هقيمد   يهدا 
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د   تلدي احقيدد  لايدات الدولدة اإلسد مية تلدي ه  يدرث هللا األرث ومددن الملاومدة اإلداريدة الندي هد

 .عليها

 لقد مارس الرسوي الي هللا علي  وسلم كا ة السلطات الني ساعدا   ي بلا  دولن  الراس ة 

علي مبادئ واضحة ام ظ  من رسالن  القويمدة،  مدي عهدده ادلي هللا عليد  وسدلم امد  المنوحدات 

ا حنم ل سنعانة بالوقة واألمرا  والعمداي، كمدا اطلدب ذلدك اقسدنعانة هيظدا  وااسع  حدود الدولة مم

 بلاا  الو ود والبعثات ووكالة همرا  الةيوش  ي الحكم والمصل  ي قظايا المةنمعدات حديثدة العهدد

باإلسدد  ، ووسددع ذلددك كا ددة المةدداقت الحياايددة حنددل مددا يمددس مقدددراهم علددي اعلدديمهم ألمددور الدددين 

 (.3927الصالا ) هم الحياايةحوائة وقظا 

بددده الرسددوي اددلل هللا عليدد  وسددلم النلادديم اإلدارل مددن خدد ي اعيددين العمدداي  ددي الوقيددات 

والمد  والقبائل الم نلمة لنعليم اللاس هحكدا  القدرإ  والنمقد   دي الددين وتقامدة الصد ة وجبايدة همدواي 

عندال بدن هسديد واليدا  علدل مكدة بعدد  الزكاة إلنماقها علل مسنحقيها والقظدا  بدين اللداس، حيدث عدين

وهو دو  العشرين من العمر و رث ل  راابا  شهريا  قدره ث ثو  درهم،  كا  ذلدك ( ه2) نحها سلة 

الحددارث بددن نو ددل ( اددلل هللا عليدد  وسددلم)لَّددل الرسددوي هوي رااددب خصددص للعمدداي والددوقة كمددا و

حلدين، كمددا اسدنعمل وقة  دي شددب  الهاشدمي بعدض هعمداي مكددة، وعدي ن هبدا بكدر الصدددي  بعدد لدزوة 

الةزيددرة العربيددة  كددا  مددلهم معدداذ بددن جبددل الددذل هرسددل  قاضدديا  علددل الدديمن، ورلددم بسددالة اإلدارة 

اإلس مية، تق هنها وضع  للمةنمع نواة النلايم اإلدارل الذل سار علي  ال لما  الراشدين من بعده، 

ك  ي ضو  ما  رضنهم علي  ئدروف حيدااهم الذين هضا وا تلل هذا النلايم ما وجدوه ضرورل وذل

 (7002الكرمي، ) .من هجل خدمة مصالا األمة

هما اللاا  اإلدارل للدولة اإلس مية  ي عهد الصدي  رضي هللا عل   قد كا  امنددادا  لللادا  

اإلدارل  ي عهد اللبي الل هللا علي  وسلم، تق ه  بعض عماي رسوي هللا الل هللا علي  وسلم هبدوا 

يعملوا لايره، ومع ذلك  قد اار الصددي  علدل الدلهو الدذل عايشد   دي عصدر اللبدوة، كمدا اا دذ  ه 

 الماروك وعثمدا  بدن عمدا  رضدي هللا علهمدا وزيدرين لد ، وادولل لد  المداروك عمدر رضدي هللا علد 

 (.3997اللالور، ) القظا ، وقا  هبو عبيدة بن الةراح علل بي  الماي -باإلضا ة تلل ذلك 

المداروك رضدي هللا علد  شدهد اللادا  اإلدارل نقلدة حظدارية كبدرى امثلد   دي  و دي عصدر

مددددى اهنمدددا  ال ليمدددة وعلاينددد  المائقدددة بددداللام اإلداريدددة،  مدددي عهدددده رسدددخ اللادددا  اإلدارل للدولدددة 

اإلس مية، حيث  رث المداروك للمسدلمين المدروث ودوَّ  الددواوين، وهعطدل العطايدا، وهدذا ياكدد 

ت بها عقلية الماروك وقبولها لنطوير نمس ، والني ئهرت جليا   ي اهنمام  رضي المرونة الني اميز

هللا عل  بنلايم الدولدة اإلسد مية تداريدا ، وخاادة ه  المنوحدات اإلسد مية قدد هدت تلدل امندداد رقعدة 

ما الدولة اإلس مية  ي عهده،  مصل السلطة النلميذية عن السلطة النشريعية وهكد اسنق ي القظا ، ك

اهنم بامر األمصار واألقاليم وولد الع قة بين العاامة المركزية والوقة والعماي  ي هجزا  الدولة 

 (.3990 حسن،) اإلس مية

و ي عصر عثما  بن عما  رضي هللا عل  شهدت المديلة اطورات تداريدة محددودة، وعلدل 

لعسس الموجود  ي العهود السابقة الرلم من ذلك  قد كا  لهذا النطور ههمية كبيرة،  قد احوي ناا  ا

تلل ناا  ل  هاوي وقواعد ومها  محددة وهو ناا  الشرلة، لذا يمكن القدوي ت  األوضداع اإلداريدة 

ئل  علل الوضع الندي كاند  عليد   دي عهدد المداروك، وربمدا يرجدع السدبب  دي محدوديدة اإلضدا ة 

سياسية الني مرت بها الدولة اإلس مية لللام اإلدارية  ي المديلة تلل اضطرال األقاليم والاروف ال

مما هعداك خليمدة المسدلمين عدن تحدداث اطدورات جذريدة  يهدا بشدكل ينلاسدب مدع المددة الندي قظداها 

عثمدا  رضددي هللا علدد ، كمدا ئلدد  األحددواي  ددي عصدر علددي بددن هبددي لالدب كددر  هللا وجهدد ، ولكلدد  

  ي بي  الماي ق ينرك  ي  شي  حرص علل احقي  العدي بين الرعية، وعرف عل  هن  كا  يقسم ما

 (.3922هحمد،)
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 :ون لص مما اقد  تلل ه 

  النلايم اإلدارل  ي اإلس   يوادل بالمروندة، حيدث يمكدن الناييدر هو النبدديل هو اقسدنحداث

 . ي اللاا  و   ما اقنظي  مصلحة الب د والعباد، وبما ق ينعارث مع ثواب  الدين

 علل النكامل  ي هدا  المها  من خد ي مدا يوكدل لا دراد مدن النلايم اإلدارل  ي اإلس   يقو  

 .ا حيات بما يادل تلل احقي  الملمعة العامة

  اباين النلايم اإلدارل  دي اإلسد   مدن حقبدة ألخدرى و د  مقنظدل الحداي، وهدذا مدا هدل تلدل

 .اطوير نام   ي ضو  ااساع رقعة الحكم واعدد هلراض 

  تلددل إرا  القددائمين علددل األمددر  ددي بعددض القظددايا و دد  ي ظددع اللاددا  اإلدارل  ددي اإلسدد  

 .لبيعة المرحلة الني يمر بها الحكم حيلئذ

 :سالمأهمية التنظيم اإلداري في اإل
جدددير بالددذكر ه  النلادديم اإلدارل  ددي اإلسدد   يسددهم مباشددرة  ددي اسدديير همددور العبدداد سددوا  

الماسسددات بدداخن ف مةاقاهددا مددع  داخددل ماسسددااهم هو  ددي المةنمددع عامددةي أل  هلدداك اددرابط بددين

تذا "المةنمع المحيط حيث الملمعة المنبادلدة،  قدد ورد عدن المصدطمي ادلي هللا عليد  وسدلم هند  قداي 

والمعلل يشير تلل ضرورة القيادة والنلاديم، مدع الحمدائ "خر  ث ثةٌ  ي سمر  ليامروا عليهم هحدهم

والنعاو  علل البدرر والنقدوى لنحقيد  مصدالا  علل اماسك المةنمع، ووحدة الرهل، واجنماع الكلمة،

 .األمة المسلمة

 النلايم اإلدارل  ي اإلس   ليس الارث مل  امريغ األ راد من المسئوليات نهائيدا  هو جعدل 

 رد يقو  بةميع األعماي دو  إخر، بل ت  ههميند  اكمدن  دي اوزيدع األعمداي بدين األ دراد  دي ضدو  

ل األعبا ، علي ه  ينم ذلك  ي ئل اللوائا والقواعدد الملامدة للعمدل تمكانااهم وقدرااهم وذلك لن مي

والمسنقاة مدن الكندال والسدلة لنةلدب المحسدوبية والالدم الدذل قدد يدادل تلدي الكراهيدة الباظدا  بدين 

 (.3995 حسين،) :ه راد الماسسة لذا امثل  ههمية النلايم اإلدارل  ي اإلس    يما يلي

 قا  احقي  األهداف المعدة مسب. 

 اقسن دا  األمثل للموارد المادية والمعلوية، بما يعود باللمع علل الماسسة. 

 النعدداو  واقنسددةا  والنكامددل والنددرابط بددين م نلددل مكونددات الملامددة مددن ه ددراد  دعددم روح

 .وجماعات

  اقسدددنمادة مدددن المعلومدددات وال بدددرات المنراكمدددة العلميدددة والعمليدددة مثدددل جمدددع المعلومدددات

ِ الل هللا علي  وسدلم واإلحصا ات، عَ  لَّا َمَع َرسخوِي هللاَّ َذْيمَةَ قَاَي كخ دوا لِدي َكدْم "ْن حخ  َقَداَي هَْحصخ

د د ِّ ِمائَدةر تِلَدل السَّ ِ هَاََ افخ َعلَْيلَا َونَْحنخ َمدا بَدْيَن السِّ ْسَ َ  قَاَي  َقخْللَا يَا َرسخوَي هللاَّ ْبعِ ِمائَدةر؟ يَْلمِأخ اإْلِ

دددْم َق اَددد دددلخ ِملَّدددقَددداَي تِنَّكخ جخ دددْم هَْ  اخْبنَلَدددْوا قَددداَي  َاْبنخلِيَلَدددا َحنَّدددل َجَعدددَل الرَّ وَ  لََعلَّكخ ا َق يخَصدددلِّي تِقَّ ْدرخ

ا  (. رواه مسلم".)ِسر  

  احديدد المسدداولية واطبيدد  مبددده المسددا لة القانونيدة عددن األعمدداي والنصددر ات وبالنددالي احديددد

 . تجرا ات الحمز من ثوال هو عقال

  داي يسدنلد تلدل النقليدة احديد لرك النواادل والندرابط بدين هجدزا  الملامدة مدن خد ي نادا   ع 

 . المعاارة

 الرؤسا  والمرؤوسين والزم    ي نمس المسنوى اإلدارل احديد الع قات الني اربط بين. 

وحيث ت  ههميدة هل نادا  البسد  ملد  مصدادره، يمكدن القدوي ه  ههميدة اللادا  اإلدارل  دي 

 (3992الظحيا ، : ) يما يعرف بالظرورات ال مس و المنمثلة  يما يلياإلس   انمثل 

 يمثل حمأ الدين الااية الندي يسدعي تليهدا النلاديم اإلدارل اإلسد مي وينحقد  ذلدك : حمأ الدين

عن لري  احكيم كنال هللا شدرعة  دي كدل مدا يواجد  اإلنسدا  مدن همدور دنيداه وذلدك امنثداق  

خولَئَِك هخمخ الاَّالِمخو َ َوَمْن لَْم يَحْ )لقول  اعالي  خ  َا ْم بَِما هَْنَزَي هللاَّ  (25: المائدة(.)كخ
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 حرص اإلس   علي حمأ العقل من كل ما يظره هو يذهبد ، لدذا حدر  المسدكرات : حمأ العقل

وكل ما من شان  تلحاك الظرر بالعقل، حيث ت  العقل هو الذل يميز اإلنسا  عن الحيدوا ، 

تِ َّ  ِددي َذلِددَك آَلَيَدداتر لِقَددْو ر " باعمدداي عقددولهم  ددي إيددات كثيددرة قدداي  لددذا مدددح هللا مددن يقومددو 

 (.1:الرعد" )يَْعقِلخو َ 

 جا  اإلس   ليحا أ علي اإلنسا  من كل ما يظر ب ، ولعل من هبرز مدا حدرص : حمأ اللمس

خ تِقَّ َوَق اَْقنخلخدوا الدلَّْمَس الَّنِد" اإلس   علي الحمائ عليد  هدو الدلمس حيدث قداي اعدالي  َ  هللاَّ ي َحدرَّ

ْم اَْعقِلخوَ   ْم بِِ  لََعلَّكخ اكخ ْم َواَّ ، لكي يحق  ذلك سن القوانين الرادعة (353:األنعا " )بِاْلَح ِّ َذلِكخ

ْم  ِدي اْلقَِصداِص َحيَداةٌ يَدا هخولِدي  لكل من اسوي ل  نمس   ي اقنراف جريمة القنل قاي اعالي َولَكخ

ْم اَ اأْلَْلبَاِل لََعلَّ   (.329:سورة البقرة ( )نَّقخو َ كخ

 مما قشك  ي  ه  كل المسلم علل المسلم حرا ، لذا حرص النلايم اإلدارل  ي : حمأ العرث

اإلس   علل الحمدائ علدل شدرف وكرامدة المدرد بدل واألمدة، وذلدك مدن خد ي تابداع هخد ك 

قندرال مدن اإلس    ي النعامل مع جميع األحواي والاروف، ومعر ة عقدال مدن يحداوي اق

 .عرث هخي  المسلم سوا  كا  ذلك بالقوي هو المعل

 يعدد المدداي العدا  ملددك لةميدع األ ددراد الدذين يعيشددو   دي مةنمددع واحدد ولكددي يددنم : حمدأ المدداي

الحمائ علي  حر  اإلس   السرقة وسن القوانين الرادعة لكل من يحاوي المساس بهذا المداي 

داِرقَ " قاي اعدالي  داِركخ َوالسَّ خ َعِزيدٌز َوالسَّ ِ َوهللاَّ وا هَْيدِديَهخَما َجدَزا   بَِمدا َكَسدبَا نََكداق  ِمدَن هللاَّ ةخ  َداْقطَعخ

 (12 :المائدة" )َحِكيمٌ 

 :مما سب  ن لص تلل ه 

  النلايم اإلدارل  ي اإلسد   ياكدد علدل ه  تدارة مقاليدد األمدور ق اعلدي السدلطوية هو السديادة

الددذل يعطددي للملاومددة هو الدولددة قددوة وادد بة  المطلقددة، وتنمددا اهدددف تلددل اوحيددد الصددل

 .ويحميها من النمكك

  النلايم اإلدارل  ي اإلس   ق يعلي وحدوية الكلمة ولكدن ياكدد علدل وحددة الدرهل مدن خد ي

 .المشورة الني اقو  علل معر ة وخبرة مةنمعين

 ذاايدة ، وهدذا النلايم اإلدارل  ي اإلس   يحض المرد علل العطا  باض اللار عن الملمعة ال

 .يبرر اماني المرد  ي العمل الماسسي واةلب اقعنمادية بصرف اللار عن العائد المادل

  النلايم اإلدارل  ي اإلس   يقو  علل المشاركة البلا ة حيث وضوح الدور وما ينعل  بد  مدن

 .مها  ينحمل مسئولية الميذها كل  رد  ي السلم اإلدارل هو من اوكل تلي  الك المها 

 :خصائص التنظيم اإلداري في اإلسالم وتطبيقاته التربوية
يعددد النلادديم اإلدارل اإلسدد مي الايمددا  تداريددا  شددام   لكددل جوانددب حيدداة المددرد اقجنماعيددة 

ولعل مدا هكسدب  هدذه السدمة هدو انبثاقد  مدن الكندال والسدلة واللدذا  ينمدث   واققنصادية بل والروحية

اخنلل عن ليره من النلايمات األخرى  ي العديدد مدن ال صدائص  مصدر النشريع  ي اإلس  ، لذا

 (3993ي المزجاجي،3925شلبي، (:لعل من هبرزها ما يلي

  يهنم بةميع شئو  المسلمين الكبير ملهم والصاير، ويوضدا لهدم اللادا  الدذل يحكمهدم  دي مدا

 .ي نص بالعبادات هو المعام ت

 ايمات األخرى، حيدث ت  اللداس معدا  سواسدية يقظي علي الطبقية الني كان  موجودة  ي النل

 .كاسلا  المشط وق  رك بيلهم تق بالنقوى والعمل

  اا اذ جميع القدرارات بحياديدة اامدة بعيددا  عدن المةداقت والمحسدوبية الندي انلدا ي مدع مبدادئ

 .النلايم

   ه  يعيش ياكد النلايم اإلدارل علي النعاو  بين األ راد والةماعات حيث ق يسنطيع اإلنسا

لين ددذ بعظدهم بعظددا  "بمعدزي عدن ليددره  نلدك حقيقدة اقرهددا القدرإ  الكدريم حيددث قداي اعدالي

 " س ريا  
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   ه  النلايم ا إلدارل اإلس مي ذو لابع اعبدل يسعل تلدل مسداعدة اإلنسدا  علدل القيدا  بمهدا

اْلِةددنَّ  َوَمددا َخلَْقدد خ )اسددن      ددي الحيدداة الدددنيا علددل ه  يكددو  ذلددك بعددزة وكرامددة قدداي اعددالل

ْنَس تِقَّ لِيَْعبخدخو ِ   (52: الذاريات( )َواإْلِ

  الحرص علل العلصر البشرل من خ ي المحا اة علي  من كل ما يظره وتشباع حاجاا   ي

 .ضو  ما هحل هللا اعالل، حيث تن  المكو  الرئيس لةميع اللام علل اخن ف هنواعها

 :وية النالية ي ضو  ما اقد  يمكن اسن  ص النطبيقات النرب

  الايم تدارة العمل احكم  قيم وهخد ك ينحلدل بهدا القدائم علدل الماسسدة باإلضدا ة تلدل اللدوائا

 .والقوانين الملامة

   النلايم اإلدارل  ي اإلس   ياكد علل ضرورة اإلعمار بكل اورة سوا  داخدل الماسسدة ه

 .خارجها انط قا  من مبده اقسن  ف  ي األرث

 دارل  ي اإلس   علل ضرورة حسن اللية  ي النعام ت والمعاملة الطيبة مع ياكد النلايم اإل

اآلخددرين بمددا يددادل تلددل اعظدديد الع قددات والرضددا الددوئيمي الددذل يلددنو علدد  اإلخدد ص 

 .الوئيمي والنماني  ي العمل من قبل جميع األ راد

  بدرة وياكدد ضدرورة النلايم اإلدارل  ي اإلس   يلاي العلصرية ويعلي من شا  الكمدا ة وال

 .العدالة الني اارس الوق  واقننما  لدى األ راد داخل الماسسة

  يعلن النلايم اإلدارل  ي اإلس   هن  ق مةاي للهوى الش صي الدذل يهدد  هركدا  الماسسدات

وهندد  يلباددي النمسددك باألاددوي والقواعددد النددي ااكددد علددل الحياديددة المطلقددة  ددي النصددر ات 

 .والقرارات

  اإلدارل  ي اإلس   يعلي من قيمة العمل باعنباره جز  ق ينةزه ملها، وه  اإلخ ص النلايم

 . ي  ركن هايل من العبادات يلباي امعيل 

   اإلنسددا  ههددم مكددو   ددي ملاومددة العمددلي لددذا يةددب ه  اراعددل اهنماماادد  والبددل احنياجاادد

 .المشروعة ليصبا قادر علل العطا  ب  حدود

   ي اإلس   علل ضدرورة احديدد المهدا  واوزيعهدا بعدالدة بيدلهم داخدل يحض النلايم اإلدارل

الماسسددة، كمددا يعلددي مددن قيمددة النعدداو  اإليةددابي بددين األ ددراد حنددل احقدد  الماسسددة كامددل 

 .ههدا ها

  يحرص النلايم اإلدارل  ي اإلس   علل اعظيد المكر الةماعي عن المكر المردل لما ل  مدن

 .ادهامميزات العكس عل الماسسة وه ر

 :مبادئ التنظيم اإلداري في اإلسالم وتطبيقاته التربوية
ادم ترسددا  مبددادئ النلاديم اإلدارل  ددي اإلسدد   ملدذ بددده الدددعوة المحمديدةي حيددث اددم امعيلهددا 

والعمل بها، وبدالنطلع تليهدا وجدد هنهدا المرجدع الوحيدد واألاديل الدذل اعنمددت عليد  مبدادئ اإلدارة 

زادت علها  دي بعظدها ممدا هضدمل عليهدا ادمة الشدموي، كمدا ااسدم   الحديثة، لكن يحسب لها هنها

بالمرونة مما وامها بدالعمو ي ألنهدا  دي الحقيقدة اعنمددت  دي اديالنها علدل المصدلحة العامدة ولدم 

اهمل بحاي من األحواي المصدلحة ال اادة بدل ربطد  بيلهمدا  دي سدياك يسدهم  دي اوليدد الع قدات 

يلددي عرضددا  م نصددرا  لهددا مددزي   بددبعض النطبيقددات النربويددة اقجنماعيددة بصددورة منمددردة، و يمددا 

 (7031عباس، :)المرابطة بها

 :مبدأ وحدة األمر

يهدف هذا المبده تلل اوحيد الكلمة واةلب ش  الصل، حنل اصدر األوامر المسيرة لشئو  

 دي قولد  العمل من  رد واحد  قطي  يوج  للقائم علل الميذه بسهولة ويسدر ، وعلدل ذلدك هكدد القدرإ  

لر هَْل يَْسنَِويَاِ  َمثَ   اْلَحْمددخ " اعالل  ا لَِرجخ نََشاِكسخوَ  َوَرجخ   َسلَم  خ َمثَ   َرجخ    ِيِ  شخَرَكا خ مخ ِ  َضَرَل هللاَّ ّلِِلَّ

وَ   هخْم َق يَْعلَمخ ، كمدا ه  هدذا المبدده يحدد مدن هدوى األ دراد داخدل الماسسدة هو (72:الزمدر".)بَْل هَْكثَرخ

مة بما ق يادل حنما  تلل محاولة عبث البعض بالمصلا العامة،  قد ين يل مرضل اللمدوس ه  الملا
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لَدْو َكداَ  : )هلاك اةاول لوحدة الكلمة، و ي ذلك بين المولل عز وجل  ي محكم إياا  والني قاي  يهدا

ِ َرلِّ اْلَعْرشِ  ْبَحاَ  هللاَّ خ لَمََسَداَا  َسخ ا يَِصمخو َ   ِيِهَما إَلِهَةٌ تِقَّ هللاَّ  ( 3922هبوسن، (.)77:األنبيا ( )َعمَّ

 :وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي

  وحددة األمدر اسددنلز  ه  نحسدن اخنيدار مددن يقدو  علدل تدارة الماسسددة هو الملامدة، وذلدك  ددي

 ضو  معايير معللة، وهذا يةعللا نث   ي خبراا  وقراراا ، ويةلب ه دراد الملامدة مواجهدة

 .قراراا  بالر ض هو اعوبة اقبلها

  وحدة األمر انطلب من القائد دوما  مراجعة قراراا   ي ضدو  مدا ام دض علهدا مدن تيةابيدات

وسلبيات ليحسن ويطور  ي الملاومة بنعظيد اإليةابيات وا شي السلبيات، كما يحنم علل 

 .قو  هدائ مسنشاري  اقديم اللصا المةرد من المصالا ال ااة لكي يسنرشد بها وي

  وحدة األمر ااكد علل ه  النظارل والنلازع اادل تلل العصل بالةهود المبذولة من الةميع

وبالنالي يسنحيل احقي  األهداف العامة للملامة، وادعو للحل األمثل  ي وحدة القرار حندل 

 .اللهاية

 قدال علدل مدن وحدة األمر امكن ولل األمر هو القدائم علدل الملاومدة مدن اوقيدع الةدزا  هو الع

يش  الصل وي الل النعليمات هو النعليمات، وهذا يسهم  ي اسنقرار ملاومة العمدل بشدكل 

 .واضا

 :مبدأ تكافؤ السلطة والمسئولية 

ت  تادددار األوامددر هو النعليمددات والنوجيهددات  يمددا ي ددص سددريا  العمددل  ددي الماسسددة هو 

اقعنبدار المصدلحة العامدة واةلدب  الملامة لهو ح  هايل لمن يشال ملصب تداراها مع األخدذ  دي

اإلضددرار بدداأل راد الددذين هددم  ددي مسددنوى تدارل هقددل، وهددذا مددا يلباددي ه  يراعددل  ددي ضددو  المهددا  

والنكليمات هو الواجبات الني اقع علل عاا  األ راد من جهة وعلل ااحب السدلطة والمسدئولية مدن 

 (7033يالي،:)تس ملا القويم وملها جهة هخرى، مع مراعاة القيم الني الام السلطات الني هرساها

   السدلطة  ددي اإلسد   ق امددارس تق  دي ضددو  هحكدا  هللا وسددلة رسدول ، ومددن هلدا  هددي ليسدد

ش صدية، كمدا هنهدا ق اعلدي النسددلط علدل المرؤوسدين، وهدي  ددي نمدس الوقد  ألولدي األمددر 

سخدوَي يَا هَيُّهَا الَِّذيَن إَمَ : " الذين هوجب هللا لاعنهم، يقوي هللا اعالل دوا الرَّ َ َوهَِليعخ دوا هللاَّ لخوا هَِليعخ

ْلددنخْم اخْاِملخددوَ  بِدد ددوِي تِْ  كخ سخ ِ َوالرَّ وهخ تِلَددل هللاَّ دُّ ْم  َدد ِْ  اَلَدداَزْعنخْم  ِددي َشددْي ر  َددرخ ِ َوهخولِددي اأْلَْمددِر ِمددْلكخ اّلِلَّ

 (59:اللسا ".)َواْليَْوِ  اآْلَِخِر َذلَِك َخْيٌر َوهَْحَسنخ اَاِْوي   

 لطة  ي اإلس   اوجب ح  الطاعة للولي مادا  ملنزما  بملهو هللا ويعمل لمصلحن ، ويعبدر الس

هليعدوني مدا هلعد  هللا  ديكم،  د   "حين يقوي  ي خطبة ال   دة  عن ذلك هبو بكر الصدي 

 ".عصين     لاعة لي عليكم

 سد   عمد   بقدوي السلطة  ي اإلس   ق اعرف الطاعة العميا ، بل الطاعدة المحكومدة بقديم اإل

 ".ق لاعة لم لوك  ي معصية ال ال : "اللبي 

  ْسَعهَا" الطاعة بقدر اقسنطاعة، حيث يقوي هللا اعالل ا تِقَّ وخ خ نَْمس   (722:البقرة".)َق يخَكلِّلخ هللاَّ

ومن الواضا ه  السلطة وما انحلل ب  من ميزات يكنسبها مدير الماسسة، تق هنها ارابط  

الممعمة بالعدالة،  لديس  دي اإلسد   سدلطة مطلقدة، لكلهدا اقدل علدد حدد اقخنصاادات، بالمساولية 

ويبرز ذلك علدما كلل ال ليمة هبو بكر رضي هللا عل  هسامة بن زيد قيادة الةيش  دي حدرل الدرو ، 

وملح  السلطة المطلقة  ي تدارة الةيش، ولم يسنطع هبو بكر بعد ذلك ه  يسدنبقي عمدر بدن ال طدال 

لمعاونند   دي تدارة شداو  المسدلمين بالمديلدة تق بعدد ه  اسدناذ  ( ا  عمدر هحدد جلدود هسدامةوقد كد)

ت  رهي  ه  اعيللدي بعمدر : "هسامة بوام  القائد المسئوي عن الةيش ول  السلطة المطلقة علي   قاي

 .،  اسنةال هسامة لطلب ال ليمة" ا عل
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 :وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي

  هحكددا  السددلطة  ددي الملامددة هو الماسسددة ليسدد  مطلقددة وتنمددا اسددنلد علددل لددوائا وقددوانين اددم

النوا د  عليهددا و د  النشددريع المةنمعددي الدذل ينسدد  مدع الكنددال والسددلةي لدذا يناكددد مراجعددة 

 .القائم علل اإلدارة علدما ينظا م المن  للوائا والقوانين الملامة للعمل

 بة لكددن انطلددب المرونددة و دد  مقنظدديات األمددور ولبيعددة السددلطة ق اعلددي الةمددود والصدد 

المرحلة، وهذا ياكد ضرورة المهلية الني يلباي ه  يمنلكها من بيده السلطة ليحسن النعرف 

 .دوما  وق يش  علل مرؤوسي  عن قصد

  السددلطة اعطددي المددرؤوس حدد  اقعنددراث بشددكل مددلام و دد  قواعددد منعددارف عليهددا حنددل ق

ق احدث الموضل واقراباك داخل الملامة، وهذا من شان  يساعد  ي  ينعطل سير العمل هو

 .اقويم الماسسة حنما  

  احذر السلطة من ممارسة الظاول بكل هشكالها علل العداملين بالماسسدة حندل ق ينسدبب  دي

تحداث مشك ت يصعب النالب عليها هو اادى تلل نوااو ضدعيمة بمدا ق ينوا د  مدع ههدداف 

 .سةالملامة هو الماس

  السددلطة احددنم علددل مددن يزاولهددا مراجعددة مواقددل وننددائو العمددل باسددنمرار لمعالةددة جوانددب

القصور الني قد النال مسيرة العمل، وهذا يقول من ا حينها ويلمي اقاةاهدات اإليةابيدة 

 .لدى العاملين بالملامة ونحوها ونحو من يقو  بها

 :مبدأ تفويض السلطة

را ات القانونية ذات الصلة بامور السدلطة، والدذل ئهدرت يعد مبده اموث السلطة من اإلج

معالم  ملذ عهد اللبوة وال لما  الراشدين، والذل يعلي تحالدة اداحب السدلطة بعظدا  مدن مسدئولياا  

وواجباا  لمن هو هقل مل ، وذلك  دي حداقت معيلدة، كزيدادة هعبدا  اداحب السدلطة  دي  ندرة معيلدة 

 ي ا ميل هذه األعبا ، واوزيع المها ، تلل من هو  ي مسنوى  اقنظنها ئروف العمل،  يبده حيلها

تدارل هقددل، وقددد يكددو  هددذا المبددده مددن ضددروريات العمددل خااددة علددد الددبط  اللددااو عددن المركزيددة 

واحوي السلطة  ي يد ااحب اقخنصاص  قط، وهذا األمر ليس بةديد علل الدولة اإلس مية،  لقدد 

بعددض هاددحاب   ددي الكثيددر مددن مسددئولياا  وهعمالدد ، كقيددادة  اسددن لل اللبددي اددلل هللا عليدد  وسددلم

الةيوش والسرايا، وجمع واوزيع الصدقات من بي  الماي، وق سديما بعدد ااسداع الدولدة اإلسد مية، 

ما كدا  بحظدرالا باشدرناه بانمسدلا، ومدا لدال علدا وليلدا  يد  : "وياكد ذلك ما قال  عمر بن ال طال 

، تق ه  هسس امويض " ههل القوة واألمانة،  من يحسن نزده، ومن يسي  نعاقب ، ويامر هللا للا ولكم

 (3922هبوسن، ) .السلطة ابلورت بوضوح  ي العصر العباسي

 :لهاواحكم عملية امويض السلطة  ي اللاا  اإلس مي بعض القيم م

 كنال هارو  الرشديد ليحيدل ابدن خالدد : ه  ينم احديد اقخنصااات للمموث، ومن همثلة ذلك

قد قلداك همر الرعية وهخرجن  من علقي  احكم  دي ذلدك بمدا ادراه : "البرمكي الذل يقوي  ي 

 ".من الصوال، واسنعمل من رهي  واعزي من رهي ، واقض األمور علل ما جرى

 مدوث  دي اإلشدراف والمنابعدة والرقابدة، ولقدد اهدنم الرسدوي بمبدده النمويض ق يسدقط حد  الم

  ني اسدنعمل الرجدل مدلكم العمدل .. هما بعد: "اإلشراف والمنابعة علل وقا ، و ي هذا يقوي

هذا الكم وهدذا هديدة ههددي  لدي، ه د  جلدس  دي بيد  همد  وهبيد  :  يما وقني هللا  يااي  يقوي

هرهينم لو هني ولي  عليكم خيدر مدن هعلدم ثدم : "ال طال  ، ويقوي عمر ابن"حنل اااي  هدين 

ق، حنل هنار  ي : بلل يا همير الماملين، قاي: همرا  بالعدي ههكو  قد قظي  ما علي؟ قالوا

 ".عمرل ، هعمل بما همرا  هما ق

  يةب ه  يكو  المموث هه   لندولي المسداولية، ويةدب ه  اندوا ر  يد  كدل الشدرول المطلوبدة

تندي هحدب : "، يقوي الرسوي الل هللا علي  وسدلم ألبدي ذر حيلمدا للدب الوقيدة ي المموث

 ".لك ما هحب للمسي، وتني هراك ضعيما     اامر  علل تثمين وق اولين علل ماي ينيم
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  ث عدن هعمداي مدن  وضد  ابقدل النمويض ق يعلي امدويض المسداولية، تذ ه  مسداولية الممدوِّ

وقة  ي كل الوقيات، لكل  كا  يعنبدر نمسد  مسدئوق  عدن  قائمة، ولقد كا  لعمر بن ال طال

لدو ه  بالدة : "كل مدا يحددث  دي هرجدا  الدولدة اإلسد مية، و دي ذلدك يقدوي قولند  المشدهورة

 ".عثرت  ي العراك لساللي هللا علها، لَم لم امهد لها الطري  يا عمر

  جزئيا   يما ق يقدر علي ، ه  يكو  المموث قادرا  علل مها  النمويض، ويةوز ل  اقسن  ف

 .هما تذا كا  وق  المكلل بالعمل وتمكانياا  اسما ل  بنلميذه    يح  ل  النمويض

 :وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي

  امويض السلطة يلباي ه  يكو  محدودا  وليس علل المطل  حنل ق يلةم علها ااييرات اربدك

 .العمل الماسسي

 سلطة يةدب ه  ي مدل الظداول علدل مدن يندولل همدر اإلدارة حندل يمكلد  ه  يدادل امويض ال

 .هدواره ومهام  الملول  ب  علل الوج  األكمل

  امويض السلطة ياكد المسا لة لكل من المموث والمموث تلي ، وهذا يحدنم ضدرورة المنابعدة

 .والرقابة

 ل مصدالا خاادة، أل  هساسدها امويض السلطة يملع اماما  المحسوبية والنقدرل هو الندودد ألجد

 .كما ة المموث تلي   يما يوكل ل  من هعماي     لم ينحق  ذلك سقط قطعا  ح  النمويض

  امويض السلطة ق يعلي امريغ المموث من بعض هعمالد  علدد مقدراد  علدل هدائهدا،  هدذا يعدد

النمدويض ضربا  من ضرول النراخي  ي العمل ويعد هدرا  هيظا   ي الطاقات البشدرية، أل  

شرع علد العةز عن هدا  بعض المها  لديس تقي لدذا يحد  للممدوث ه  يلادي امويظد  مندل 

 .رهى مقدرا  علل هدا  المها  المموث بها لش ص هخر

  يلبادي هق ي در  النمددويض عدن مدا سددمح  بد  اللددوائا والقدوانين الملامدة للعمددل، كدي ق يعددد

 .بال   من األساس

 :مبدأ تبادل المشورة

لمرد ثمارا  عدة جرا  المشورة الني يحصدل عليهدا مدن ذول ال بدرة والدرهل السدديد، يةلي ا

لهذا هقرها اإلس   وهكد عليها  ي مدوالن كثيدرة  دي الكندال والسدلة ومدا ورد عدن السدلل الصدالا، 

ِ لِْلد)وهذا واضا من همر هللا للبي  الل هللا علي  وسلم  ي قول  اعالل  َ  لَهخدْم َولَدْو  َبَِما َرْحَمدةر ِمدَن هللاَّ

وا ِمْن َحْولَِك  َاْعلخ َعْلهخْم َواْسنَْامِْر لَهخْم َوَشاِوْرهخْم  ِي اأْلَْمِر  ْلَ   َا  ا َللِيأَ اْلقَْلِب َقْنمَظُّ  َد َِذا َعَزْمدَ  كخ

لِينَ  نََوكِّ َ يخِحبُّ اْلمخ ِ تِ َّ هللاَّ بنبدادي المشدورة هثلدا   ين،كمدا همدر المدامل(359إي عمرا  ( ) َنََوكَّْل َعلَل هللاَّ

هخْم شخدوَرى بَْيدلَهخْم )القيا  باعمالهم قاي سدبحان  واعدالل  دَ ةَ َوهَْمدرخ وا الصَّ َوالَّدِذيَن اْسدنََةابخوا لِدَربِِّهْم َوهَقَدامخ

ا َرَزْقلَاهخْم يخْلمِقخو َ   (.12: الشورى ( )َوِممَّ

شورى مكو  من هربعدة عشدر كما ه  المصطمل الل هللا علي  وسلم بادر بنشكيل مةلسا  لل

نقيبا ، وبلا هذا النشكيل علدل شدرول ومواادمات معلومدة للةميدع، وهدذا مدا قدا  بد  ال لمدا  والسدلل 

الصالا بعده الل هللا علي  وسلم مما ننو عل  إثار خط   ي الناريخ اإلس مي علل مدر العصدوري 

بالمصدلحة العامدة، و دي مدوالن لذا كان  المشورة مهمة وملزمة  دي كثيدر مدن األمدور الندي انعلد  

محدودة قد ق يلنز  القائد هو من بيده القرار بنلك المشورة تذا وجدها ق اصب  ي المصدلحة العامدة، 

ودليل ذلك ه  هبا بكر اسنشار هاحاب   ي قناي المراددين وكدا  رهيهدم م المدا  لرهيد  وهدو عدد  قنداي 

المرادددين حنددل هذعلدد  العددرل للحدد ، وحنددل المرادددين، لكلدد  لددم ياخددذ بددرهيهم وهعلددن الحددرل علددل 

ينمكن القائد من الواوي تلل قرار سليم يةب ه  ينمنع المسنشار بمةموعة من الصمات انمثل  دي، 

العقل والمطلة، والحمأ لاسرار والمعلومات، هق ي و  رهي ، هو يقصدر مدن جهدده، ه  ق يكثدر مدن 

قبوي المسنشير لرهي  لديس ملزمدا ، هق يلنحدل إرا   اق ن ار برهي  والنسمي  برهل ليره، ه  يدرك ه 

وممدا ياكددد ذلددك ه  هللا سدبحان  واعددالل هوجددب . اآلخدرين، وهق يحددز  تذا مددا اننحدل اآلخددرو  رهيدد 

 (7002عني ،.)الرجوع تلل األمة هو الةماعة علد اا اذ القرارات المصيرية هو المهمة
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 :يلي وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما

  ه  يقو  معيار المشورة علل ال بدرة والدرهل السدديد وق اعنبدار للدرجدة الوئيميدة هو السدن هو

 .لير ذلك من األمور

  يلباي علل القائد ه  يلةا تلل المشورة قا اذ القرارات الصائبة، ق سيما وقد  األزمدات الندي

 .امر بها الماسسة

 ية، بدل اوجيد  تلدل الندرول واةلدب اللةدو  تلدل ه  ق يعلي ابادي المشورة الن لي عن المسئول

 .القرارات السريعة علد عد  الحاجة تليها

 :مبدأ تقسيم العمل

يعد مبده اقسيم العمل من مبادئ النلايم القديمدة  هدو لديس وليدد العصدر بدل لبد  هدذا المبدده 

قَدداَي )  ملددذ بدايددة ال ليقددة وكددا  يعددرف بالن صدديص وقددد ورد مبدددهخ الن صددص  ددي القددرإ  الكددريمي

، حيددث يددنم  يدد  اوزيددع األعمدداي علددل (55: يوسددل()اْجَعْللِددي َعلَددل َخددَزائِِن اأْلَْرِث تِنِّددي َحمِدديأٌ َعلِدديمٌ 

األ راد ك   حسب تمكانياا  وقدراا  ودو  ئلم بحيث يحمل المرد ما ق يطيد ، وقدد لبد  هدذا المبدده 

سد مية وهادبح  هلداك ضدرورة ملحدة رقعدة الدولدة اإل ثم زاد اطبيق  بعد ااسداع  ي ادر اإلس  

قة، والعمداي والمدرسدو ، والكندال،  لذلك  كا  هلاك المن صصو   ي شاو  القظدا  وشداو  الدوخ

 (3991بطيخ،.)ورجاي الحسبة، والمنرجمو ، وليرهم  ي الن صصات الم نلمة

وقد حرص اللبي الل هللا علي  وسلم علل العدي علد اطبي  هدذا المبدده واةلدب ب دس حد  

، (اسنعيلوا علل كل العة بصدالحي ههلهدا)ذل العة هو ااحب عمل  قد قاي الل هللا علي  وسلم 

تذا :)كيدل تضداعنها يدا رسدوي هللا؟ قداي: ، قيدل(تذا ضيع  األماندة،  دانناروا السداعة: )وحديث إخر

 (.هخسلد األمر تلل لير ههل ،  انناروا الساعة

 :ما يلي وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده

   ه  يددنم اقسدديم العمددل علددل األ ددراد  ددي ضددو  مددا يمنلكوندد  مددن قدددرات، ولدديس و قددا  لاهددوا

 .الش صية هو المحسوبية

 هق ي ر  اقسيم عن القواعد والقوانين واللوائا الملامة لسير العمل بالماسسة. 

 ي همور ه  يسهم اقسيم العمل  ي الايم  ي الحمائ علل وق  الماسسة، حنل يمكن اسنا ل   

 .اعود باللمع علل الماسسة

  ه  ينم اقسيم العمل بعيدا  عن األمور الني اظيع حقوك هاحال المهن، بحيث يم  ي ضو  ما

 .ينقل  كل  رد وينميز ب  عن ليره واوق  تلل ما يعود باللمع علل الماسسة

 ادي ه  يميدد ذلدك يلباي ه  ق يسنقل كل  رد بعمل  داخل الماسسة ننيةدة اقسديم العمدل، بدل يلب

 . ي تنةاز العمل وه  يصب  ي االا الماسسة

 :مبدأ المساواة

لقد اهنم اإلس   بناايل مبده المساواة  دي نمدوس هاباعد ،  ةعدل معيدار النماضدل  يمدا بيدلهم 

ن َذَكرر َوهخنثَل َوَجَعْللَاكخ : )هو النقوى كما قاي اعالل وب ا َوقَبَائِدَل لِنََعداَر خوا يَا هَيُّهَا اللَّاسخ تِنَّا َخلَْقلَاكخم مِّ ْم شخعخ

مْ  ِ هَْاقَاكخ ْم ِعلَد هللاَّ ، وهو األمدر الدذل جعدل مدن هادحال اللبدي ادلل هللا (.31: الحةرات ( )تِ َّ هَْكَرَمكخ

علي  وسلم رجاق  ينسابقو   ي لاعة هللا سبحان  واعالل و ي ر دع رايدة اإلسد  ،  لدم يكدن باإلسد   

لمساد كما كا  معهودا  بالحظدارات القديمدة، كالحظدارة المصدرية والمارسدية ما يشةع علل الالم وا

والرومانية، وذلك قخدن ف معاييرهدا  دي النماضدل بدين اللداس،  كاند  األ ظدلية لدديهم تمدا  دي قدوة 

جسددية هو اجنماعيدة هو اقنصدادية، ممدا هدى تلدل اننشددار الالدم والمسداد والنمرقدة بدين اللداس،  كاندد  

السمة السائدة لنلك الحظارات  ي النعامل مع عمو  اللاس، وهذا ما لم يكن موجودا   دي  الطبقية هي

الحظارة اإلس مية، والني كا  للا لها السب   ي ااايل مبده المسداواة بصدورا  المطلقدة  دي الكيدا  

ْاِملخدوَ  تِنَّ :) اإلنساني حيث هكدت علل األخوة والمساواة والعدي  يما بين اللاس، كما قاي اعالل  َما اْلمخ

ْم اخْرَحمخو َ  َ لََعلَّكخ ْم َوااَّقخوا هللاَّ وا بَْيَن هََخَوْيكخ  (7002لشطوش، (. )30: الحةرات(.)تِْخَوةٌ  َاَْالِحخ
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 :وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي

 بقا ، بمدا يدادل يلباي هق يعلي ذلك المساواة المطلقة، بل ق بد وه  ينم ذلدك معدايير محدددة مسد

 .تلل اةلب وقوع الالم علل األ راد داخل الماسسة

  يلباي ه  يكو  النماضل بين ه راد الماسسة قائماخ علل مةموعة من المعدايير مثدل الن صدص

 .والمهارة والقدرة علل القيا  بالعمل، وه  يكو  لرض  اللمو والرقي واللهوث بالماسسة

 ئما  علل الطبقية هو اللو  هو الةلس، وتق كا   سادا  زريعا  ه  ق يكو  النمظيل بين األ راد قا

 .يادل  ي اللهاية تلل انهيار الماسسة

 :مبدأ تسلسل الرئاسة

يعد هذا المبده من المبادئ الني دعا تليها الدين اإلس مي الحليل والني قد يان البعض هنهدا 

والدذل ياهدر  دي النددر  الدوئيمي بدال  دعوة للنمييز الطبقي هو مبده النددر  هو النسلسدل الرئاسدي،

عمل من األعماي، كا  يقو  هحد األشد اص بوئيمدة رئديس الماسسدة يليد  نائبد  وهكدذا حندل اننهدا  

تق ه ظدلي  قائمدة علدل قددرات  هذا السلم،  هذا الندر  ق يكو  امييز ألحد عدن األخدر ولكدن مدا هدو

، (22: يوسدل( )َمدْن نََشدا خ َو َدْوَك كخدلِّ ِذل ِعْلدمر َعلِديمٌ  نَْر َدعخ َدَرَجداتر )المدرد وتمكانيااد  كمدا قداي اعدالل

خ بَِما اَْعَملخدوَ  َخبِيدرٌ )وقاي هيظا   واخوا اْلِعْلَم َدَرَجاتر َوهللاَّ
ْم َوالَِّذيَن هخ خ الَِّذيَن إَملخوا ِمْلكخ : المةادلدة( )يَْر َعِ هللاَّ

  لكدل وئيمدة هو درجدة مهدا  ومسدئوليات ،  هذا الندر  يمرث نااما  محكما  للعمل، حيدث يكدو(33

ا نلل كما  ونوعا  عن الدرجة الني اليها، وقدد هكدد رسدوي هللا ادلل هللا عليد  وسدلم هدذا المبدده حدين 

 ايددد، (.)ق يحددل لث ثددة يكونددو   ددي األرث تق همددروا علدديهم هحدددهم )قدداي عليدد  الصدد ة والسدد   

3923) 

مدن اخدن ف بلدي البشدر  دي قددرااهم وتمكاندااهم، وهذا ينس  مع حكمدة هللا اعدالل  دي خلقد  

األمدددر الدددذل هدى بالظدددرورة تلدددل ه  يكدددو  لكدددل  دددرد ملزلدددة ومكانددد  الاسدددب  وانسددد  مدددع سدددماا  

 .وخصائص 

 :وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي

 واةه  ق يعلي اسلسل الرئاسة النمييز الطبقي، أل  ذلك ينلا ل مع مبده العدي والمسا. 

  ه  يقددو  اسلسددل الرئاسددة علددل  ددي حدددود مددا  ظددل هللا بدد  بعددض األ ددراد مددن العلددم والمعر ددة

 .وال برة والنقوى، بحيث يكو  ذلك بعيدا  عن الطبقية والمحسوبية

  ه  يقو  هذا المبدده بحيدث يكدو  لكدل  درد واجبدات ومسداوليات، ولديس لدنحكم والسديطرة  دي

 .المرؤوسين

 :مبدأ العدالة

ه العدالددة حةددز الزاويددة وهحددد األعمدددة األساسددية النددي اقددو  عليهددا األعمدداي داخددل يمثددل مبددد

الماسسات والملامات الم نلمة، حيث يسهم ذلك المبده  ي اماني كل  رد  دي القيدا  بعملد  ألند  علدل 

يقين من حصول  علل العمل الملاسدب لقدرااد  وتمكانيااد  واقاضدي   دي سدبيل ذلدك األجدر الملاسدب، 

ة تلددل نشددر روح الحددب والنعدداو  واأللمددة داخددل الماسسددة، علددل اللقدديض  دد   المحسددوبية باإلضددا 

والمحابدداة اولددد العددداوة والكراهيددة بددين هبلددا  الماسسددة الواحدددة بددل والمةنمددع الواحددد، لددذا حددرص 

مع لير المسلمين دو  اللار تلل اللدو  هو الةدلس هو  اإلس   علل الناايل لهذا المبده وتقامن  حنل

مروك اققنصادية هو اقجنماعية  مي إيات كثيدرة همدر هللا اعدالل بالعددي وتعطدا  كدل ذل حد  حقد  ال

دوا بِ :) قاي اعالل وا اأْلََمانَاِت تِلَل هَْهلِهَا َوتَِذا َحَكْمنخْم بَْيَن اللَّداِس هَْ  اَْحكخمخ ْم هَْ  اخَادُّ كخ َ يَاْمخرخ اْلَعدْدِي تِ َّ تِ َّ هللاَّ

ا َ نِِعمَّ ا هللاَّ ا بَِصير  َ َكاَ  َسِميع  ْم بِِ  تِ َّ هللاَّ  (52: اللسا  ( )يَِعاخكخ

كما حرص الل هللا علي  وسلم علل ااايل ذلك المبده  ي نموس هادحاب  مدن بعدده  لةدده 

تنمدا ههلدك مدن كدا  )ياظب علدما يااي  هسام  بن زيد ليشمع للمرهة الم زوميدة الندي سدرق  ويقدوي 

هم الشريل اركوه وتذا سرك  يهم الظعيل هقاموا علي  الحدد، وهيدم هللا لدو ه  قبلكم كانوا تذا سرك  ي

، كما اار هاحاب  من بعده علل ذلك، حيث يسداي عمدر بدن ( المة بل  محمد سرق  لقطع  يدها
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ال طال رضدي هللا علد  سديدنا عمدرو بدن العداص علددما وقه علدل مصدر مداذا امعدل تذا سدرك هحدد 

ه،  يقدددوي لددد  عمدددر رضدددي هللا علدد  وت  جدددا ني هحددددهم جدددائع قطعددد  الرعيددة  يقدددوي لددد  هقطدددع يددد

 (7002لشطوش، .)يدك

 :وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي

  احقي  العدالدة بالماسسدات الم نلمدة يدنم عدن لريد  اوزيدع األعمداي بدين ه رادهدا دو  اللادر

 .هو الةلسللمروك اققنصادية هو اقجنماعية بيلهم، هو اللار للو  

  يلباي مراعاة هذا المبده حنل مع لير المسلميني حيث ت  ذلك يكو  سببا   ي دخوي كثير مدن

 .لير المسلمين  ي اإلس  

  العدالة  ي الماسسات انحق  عن لري  تسلاد األعماي والمها  و قا  للقدرات الني يمنلكها كدل

 . رد وذلك لنةلب اكلمن  ما ق يطي 

 :مبدأ الرقابة

هذا المبده من المبادئ الني ق للل علها  ي الماسسات الم نلمة،  هو ق يعلي النةسدس يعد 

علل اآلخرين وكشل هسرارهم والنحكم  ي هرزاقهم، تنما يعلدي منابعدة العمدل بالماسسدات الم نلمدة 

لظما  سيره و   القوانين واللوائا الملامة لد ، ولسدد البدال همدا  كدل مدن  دي قلبد  مدرث هو منبدع 

واه من ه  يسنال وجوده  دي ملصدب هو امن كد  لسدلعة  دي اإلضدرار بالمسدلمين ، لدذا ندو القدرا  له

الكريم يدعو تلل عد  لاعة هاق  واقن ع جذورهم من المةنمع أل  لداينهم هدي اإل سداد  يد ، قداي 

ْسِر ِيَن )اعالل  وا هَْمَر اْلمخ و َ الَِّذيَن يخْمِسدخوَ   ِي اأْلَرْ ( 353)َوَق اخِطيعخ -353الشدعرا ( )ِث َوَق يخْصلِحخ

357 ) 

ذلدك المبدده  دي مددة خ  دنهم، حيدث هقدا  عمدر  لذا هقا  خلمدا  الرسدوي ادلل هللا عليد  وسدلم

رضي هللا عل  ناا  الحسبة  ي األسواك وعين علدل ذلدك الشدما  بلد  عبدد المطلدب، ثدم ادار علدل 

 (7033الةويبر، .)ذلك المبده جميع خلما  المسلمين

 : من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي وعلي 

  ه  يكو  الارث من الرقابة النعرف علل سير العمل، ولديس اصديد األخطدا  وتلصداك الدنهم

 .باآلخرين

   ه  اكددو  الرقابددة قائمددة علددل قواعددد ومعددايير اددلام الماسسددة ولدديس و قددا  لاهددوا  واآلرا

 .الش صية

 ل مدن الدرئيس والمدرؤوس حداي اقصدير هيدا  مدلهم وهدذا ه  ياكد مبده الرقابدة علدل المسدالة لكد

 .ااكيدا  علل مبده العدالة

   هق يكددو  الاددرث مددن الرقابددة تعطددا  الصدد حيات لددبعض األ ددراد للالددم واقسددنبداد و قددا

ألهوائهم الش صية، بل يلباي ه  يكو  الارث األساسي هو اعديل واصويب األخطا  بمدا 

 .يصب  ي مصلحة الماسسة

 :اللتزام بالمسئوليةمبدأ ا 

تنا هديلاه السبيل )خل  هللا اإلنسا   ي هذه الدنيا ليكو  مسئوق عن ما يصدر مل  قاي اعالل 

، كمدا ه  هدذا المسدئولية ق اقنصدر مسدئولية اإلنسدا  عدن نمسد  بدل هدو هيظدا  (تما شاكرا  وتما كمدورا

اسرة هو رئديس لماسسدة، لدذا مسئوي عن من هم  ي سلطن  سوا  كان  هذه السلطة بحكم هن  رل ل

اعلددي المسددئولية  ددي اإلسدد   النددزا  الشدد ص بددا  يددلهض باألعبددا  الموكلددة تليدد  واحمددل النزاماادد  

كلكم راع وكلكم مسئوي عدن )واخنياراا  هما  هللا وقد هوضا ذلك الرسوي الل هللا علي  وسلم  قاي 

 (3921موسل، (.)رعين 

الماسسات جماعية وليس   ردية موكلة لش ص بعيل  ومن الةدير بالذكر ه  المسئولية  ي 

وهو الرئيس بل هو مسير لهذه الماسسة، ولكن الكل مسئوي ك   حسب عملد  ودوره الدذل يقدو  بد ، 

وعلل هذا المبده اار هاحال اللبي الل هللا علي  وسلم  كدا  الرجدل مدلهم يحمدل المسدئولية علدل 
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وهللا لو اعثرت دابة  ي العدراك ل شدي  ) عمر رضي هللا عل  عااقة ودائم المراقبة ّلِل اعالل، لذا قاي

 (3997األهدي، (.) ه  يساللي هللا لما لم امهد لها الطري  ياعمر

 :وعلي   من النطبيقات النربوية لهذا المبده ما يلي

   ضرورة قيا  الش ص بالمهدا  الموكلدة تليد  واللهدوث باألعبدا  الملقداة علدل عااقد ي حيدث ت

 .لية همانة هما  هللا اعاللهذه المسئو

   يلباددي ه  ق يبدداهي الشدد ص المسددئوي بهددذه المسددئوليات همددا  اللدداسي حيددث تنهددا همانددة ويددو

 .القيامة خزل وندامة تذا لم ينمكن المرد من القيا  بها

  يلباي ه  ق اقع المسئولية علل ش ص بعيل  وهدو الدرئيس بدل الةميدع مسدئوي مدن القمدة تلدل

 .ق بد من امعيل مبده المشورة والنعاو  للقيا  بنلك المسئوليات قاعدة الهر ، لذا

  يلباي ه  ق يكو  الهدف من ورا  المسئولية احقي  ههداف دنيويدة، وتق  لدن يةلدي الشد ص

 .من ورائها تق ال سرا 

 وظائف التنظيم اإلداري في اإلسالم وتطبيقاتها التربوية
اها، بل هدي وسديلة لبلدوا لايدات معيلدة اصدب  دي اإلدارة  ي اإلس   ليس  لاية  ي حد ذا

مةملهددا  ددي مصددلحة المسددلمين،  دداإلدارة ليسدد  قزمددة  ددي الماسسددات والملامددات  قددط، بددل هددي 

ضددرورة للمةنمددع ككددل  مددن خ لهددا يددنم تدارة المددوارد واطددوير اإلمكانيددات، واعادديم العائددد واللمددع 

اامد  الوئدائل اإلداريدة مدع ليرهدا تق هنهدا واحسين واطوير اإلمكانيات المناحة، وعلل الدرلم مدن 

اميددزت بطددابع خدداص ميزهددا عددن ليرهددا لعددل مددن هبرزهددا النكامددل والنلادديم والنوجيدد  الددواعي، لددذا 

 (3995المايز، : )اعددت الوئائل للنلايم اإلدارل لعل من هبرزها ما يلي

 :وظيفة التخطيط .1

حيددث تندد  يسددهم بشددكل كبيددر  ددي للن طدديط  ددي النلادديم اإلدارل  ددي اإلسدد   ههميددة كبيددرة، 

مواجهددة النحدددديات واألخطددار الندددي احدديط بالماسسدددات الم نلمدددة، كمددا هنددد  هحددد الددددعامات القويدددة 

للماسسة، قسيما تذا ما كا  هذا الن طيط قائم علل النلايم وبعيدا  عن العشوائية، ولعل ههم ما امناز 

خددرى هندد  يعنمددد علددل مددلهو  كددرل بدد  وئيمددة الن طدديط  ددي اإلسدد   عددن ليددر هددا مددن العصددور األ

عقائدددل يسددعل  ددي اللهايددة لنحقيدد  هدددف شددرعي ينمثددل  ددي عبددادة هللا وعمددارة الكددو  والسددعي تلددل 

 .احقي  ذلك الهدف  ي ضو  األسبال المشروعة

ومن الةدير بالذكر ه  الن طيط ق يقل علد ما سب  بل يسعل تلل الحمائ علل اإلنسا  مدن 

  ومالدد  وعقلدد ، ولعددل مددن هبددرز هددذه ال صددائص النددي ميددزت وئيمددة كددل مددا يظددره  ددي ديلدد  ونمسدد

 (3991البرعي ومرسي،: )الن طيط ما يلي

  المرونددة والنكيددل مددع المنايددرات الم نلمددة والنعامددل معهددا  ددي تلددار معددين يهدددف تلددل نشددر

 .الوحدانية واعايم عبادة هللا اعالل والن لص من عبادة األوثا 

 سنقبلية الني قد اظر بمصلحة العباد، حيث ينم  ي ضو ه حشدد يهدف تلل مواجهة األمور الم

 .اإلمكانيات وتعداد كا ة المقومات، واألخذ باألسبال لمواجهنها، وهذا ما ادعوا تلي  العقيدة

  احقيدد  األمددن والملعددة ومواجهددة قددوى الظدد ي والمسدداد المنربصددة باإلسدد   والمسددلمين قدداي

وا لَهخددْم َمددا اْسددنَ )اعددالل ْم َوهَِعدددُّ كخ ِ َوَعدددخوَّ ةر َوِمددْن ِربَدداِل اْلَ ْيددِل اخْرِهبخددوَ  بِددِ  َعدددخوَّ هللاَّ طَْعنخْم ِمددْن قخددوَّ

ِ يخَوفَّ  هخْم َوَما اخْلمِقخوا ِمْن َشْي ر  ِي َسبِيِل هللاَّ خ يَْعلَمخ ونَهخمخ هللاَّ ْم َوهَْننخْم َوإََخِريَن ِمْن دخونِِهْم َق اَْعلَمخ تِلَْيكخ

 (.59:األنماي()َق اخْالَمخو َ 

 والحقدائ  القائمدة علدل المعلومدات  الن طيط  ي اإلس   ق يقدو  علدل الادن بدل علدل المعر دة

ا ِمدَن )قداي اعدالل . المسن رجة من احليل البيانات الم نلمدة يَدا هَيُّهَدا الَّدِذيَن إََملخدوا اْجنَلِبخدوا َكثِيدر 

د دَل لَْحدَم الاَّنِّ تِ َّ بَْعَض الاَّنِّ تِْثٌم َوَق اََةسَّسخ ْم هَْ  يَاْكخ كخ دا هَيخِحدبُّ هََحددخ ْم بَْعظ  دكخ وا َوَق يَْانَدْب بَْعظخ

اٌل َرِحيمٌ  َ اَوَّ َ تِ َّ هللاَّ وهخ َوااَّقخوا هللاَّ  (59:الحةرات( )هَِخيِ  َمْين ا  ََكِرْهنخمخ
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  يهدف الن طيط اإلس مي تلدل اوجيد  الملامدات والماسسدات وترشداد ه رادهدا تلدل مدا يصدب

دْم )مصلحنهم، قاي اعالل  ي  َك بِكخ دبخَل  َنَمَدرَّ دوا السُّ وهخ َوَق اَنَّبِعخ ا  َدااَّبِعخ ْسدنَقِيم  َوهَ َّ هََذا ِادَراِلي مخ

ْم اَنَّقخو َ  ْم بِِ  لََعلَّكخ اكخ ْم َواَّ  (357: األنعا () َعْن َسبِيلِِ  َذلِكخ

 قيدد  األهددداف الن طدديط يهدددف تلددل اوحيددد الةهددود وملددع ال دد ف والددذل ينعددارث مددع اح

 .الملشودة

  الن طيط  ي اإلس   يكو   ي حدود الطاقات واإلمكانيات وليس ضربا  مدن ال يداي والنعةيدز

ا)قاي اعالل  ْسرر يخْسر  خ بَْعَد عخ ا تِقَّ َما إَاَاهَا َسيَْةَعلخ هللاَّ خ نَْمس   (.2: الط ك( )َق يخَكلِّلخ هللاَّ

 :وظيفة التنظيم .2

 دددي اإلسددد   اعلدددي ب عدددداد واصدددميم الهيكدددل النلايمدددي للماسسدددة  عمليدددة النلاددديم اإلدارل

اإلسدد مية بالشدددكل والمظددمو  والدددذل ق ي نلددل بدددال شددكل مدددن األشددكاي عدددن احنياجددات العمدددل 

والادددروف الم نلمدددة للماسسدددة، مدددع مراعددداة ه  يكدددو  هدددذا النلاددديم اإلدارل قائمدددا  علدددل األسدددس 

 .اإلس مية

اإلسد   كونهدا اسدهم  دي اوضديا الهيكدل العدا  للماسسدة وارجع ههمية النلايم اإلدارل  ي 

ولرك اقاصاي بين المروع الم نلمة  ي الماسسة، ومدى اكاملها وااساقها واوا قها، باإلضدا ة تلدل 

ت اداها  ي احديد من يصلا ومدن ق يصدلا لهدذه الوئدائل مدن خد ي ال صدائص والموادمات الندي 

الم نلمدة، باإلضدا ة تلدل تيةداد ندوع مدن النعداو  والنكامدل يلباي اوا رهدا لندولي الوئدائل الشدالرة 

والنرابط بين م نلدل مكوندات الماسسدة مدن ه دراد وجماعدات، اقسدنمادة مدن المعلومدات وال بدرات 

لَّا َمَع َرسخدوِي . المنراكمة العلمية والعملية والملية مثل جمع المعلومات واإلحصا ات َذْيمَةَ قَاَي كخ َعْن حخ

ِ الل  ِ هَاََ افخ َعلَْيلَا َونَْحدنخ "هللا علي  وسلم هللاَّ ْسَ َ  قَاَي  َقخْللَا يَا َرسخوَي هللاَّ وا لِي َكْم يَْلمِأخ اإْلِ  َقَاَي هَْحصخ

ْم هَْ  اخْبنَلَدْوا قَداَي  َاْبنخ  وَ  لََعلَّكخ ْم َق اَْدرخ ْبعِ ِمائَةر؟ قَاَي تِنَّكخ دلخ لِ َما بَْيَن السِّ ِّ ِمائَةر تِلَل السَّ جخ يَلَدا َحنَّدل َجَعدَل الرَّ

ا ، واحديد المساولية واطبي  مبده المسا لة القانونية عدن األعمداي والنصدر ات "ِملَّا َق يخَصلِّي تِقَّ ِسر  

وبالنددالي احديددد تجددرا ات الحمددز مددن ثددوال هو عقددال، احديددد قلددوات اقاصدداي والددربط بددين هجددزا  

اي يسنلد  (3991مرعي ومرسي، ). تلل النقلية المعاارة الملامة من خ ي ناا  ااصاي  ع 

 :وظيفة التوجيه .3

للنوجيدد   ددي النلادديم اإلدارل اإلسدد مي ههميددة كبيددرة اكمددن  ددي تادددار األوامددر تلددل ه ددراد 

الماسسة، ليس هدذا  حسدب بدل والمسداهمة اددارك األخطدا  قبدل وقوعهدا وتزالدة الامدوث الدذل قدد 

مل، والنالب علل الك الصدعوبات حداي وقوعهدا، ولعدل ههدم مدا يواج  ه راد الماسسة هثلا  القيا  بالع

يميددز النوجيدد   ددي اإلسدد   اعنمدداده علددل عدددد مددن المبددادئ مثددل مبددده وحدددة األمددر بحيددث ق اصدددر 

األوامر تق من ش ص واحد  قط، بحيث ق يادل ذلك للنعارث  ي النوجيهات، كما هن  يعنمد علدل 

وامدر مدن شد ص واحدد دو  اسنشدارة لدذول ال بدرة، كمدا ه  مبده الشورة بحيث ق اصدر جميدع األ

هذه الوئيمة اراعي مةموعدة مدن اقعنبدارات مثدل مراعداة شدعور اآلخدرين واحندرا  كدرامنهم علدد 

 (3925البلا، . )تعطا  النوجيهات

 :وظيفة الرقابة .4

ا  بما ق يدع مةداق  للشدك  د   الددين اإلسد مي هورثلدا دسدنورا  ادالا للنطبيد   دي كدل زمد

ومكا ، والمنمحص لد  يسدنقرئ بياند  وحةند   دي احديدد عقدوي البشدر ونادرا  لمدا ينسدم بد  عدن بعدد 

واةلب للهوى البشرل  قدد اسدنعا  بد  مدن علدل ليدر العقيددةي لدذا اظدمن هساسدا  للرقابدة والمحاسدبة 

صلحة للمرد واضحة احق  األمن والعدالة واظمن الرقي والنقد  اسنلادا  علل الحرص لللهوث بالم

العامة، وقد ااظا ذلك جليا  بمبادئ الرقابة والني من ههمهدا المسداولية، حيدث المحاسدبة علدل نندائو 

األ عدداي والنصددر ات،  ددي اددوراها المرديددة هو الةماعيددة، وق خدد ف علددل ضددرورة اددوا ر القدديم 

سد  ت  هخطدا واألخ ك اإلس مية الحميدة لدى من يقو  علل الرقابة،  ذلك يساعده علل ه  يراجع نم

 (7007هبو العيلين، . )هو يحاسب من ي طا باض اللار عن مكانن 
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وعلل الرلم من ذلك  ليس باإلمكا  ه  يقو  هى ش ص بالعملية الرقابية بل هلاك مةموعة 

 (3992عساف، ) :من الصمات يبلاي اوا رها  ي القائم بالعملية الرقابية ههمها

 ا ، تذ ليس من الحكمة الندقي   ي األشيا  الصدايرة الندي اةلب اقهنما  بالم المات اليسيرة جد

ق ي لددو ملهددا البشددر، بددل علددل المراقددب ه  يناا ددل عددن بعددض األشدديا  النددي يحسددن الناا ددل 

 .علها

   السددرية لريدد  اللةدداح، حيددث يلباددي ه  اكددو  بعددض العمليددات الرقابيددة سددرية، وه  يكددو

 .المراقب لاية  ي الثقة واألمانة والعقل

 ة  ي العملية الرقابية، تذ يلز  ه  يكو  المراقب حكيما  با  يعالو المشاكل باليسدر وهندي الحكم

ق هاددلع سدديمي حيددث يكميلددي : "سددنعمل مددع المددوئمين سياسددة شددعرة معاويددة الددذل يقددوي

سولي، وق سولي حيث يكميلي لساني، ولو هن  بيلي وبين اللاس شعرة مدا انقطعد ، كلد  

 ."مدوها جرراها تذا هرخوها مدداها، وتذا

   الرقابة علل اإليةابيات قبل السلبيات، بمعلل هق اكو  الرقابة ملصبة علدل البحدث عدن هوجد

 .ال لل، بل هي عملية لللار  ي العمل،   ذا وجد موئما  يسنح  النقدير    يامل ذلك

ة علدل وقد اهدنم النلاديم اإلدارل  دي اإلسد   بعمليدة الرقابدة بشدكل كبيدر، لمدا لهدا مدن ههميد

العمل اإلدارل، ومن هلا اسن د  عدة هساليب إلاما  عملية الرقابة بشكل  عاي، وهل الرقابة الذااية، 

ونسنطيع القوي ه  اللاا  اإلدارل  ي اإلس  ، اميز عن باقي األنامة المعاارة بهذه السمةي حيدث 

راد الملامددة  شددل ، ت  األنامددة اإلداريددة المعااددرة والنددي حاولدد  ه  اددزرع هددذه الميددزة لدددى ه دد

والرقابة الرئاسية حيث هدرك اإلس   ههميدة علصدر الرقابدة الرئاسدية لدذا حدث عليهدا، ولعدل اللدائر 

تلددل انهيددار الدولددة اإلسدد مية يددرى ه  السددبب الرئيسددي هددو ليددال الرقابددة المعالددة، ورقابددة األجهددزة 

 ي اللاا  اإلس مي بالحسبة ولقد  اإلدارية الم نصة، والرقابة الشعبية، حيث عر   الرقابة الشعبية

نام اإلس   عملية الرقابة الشعبية ووضع لها قواعد عامة وحدد شرولا  معيلة ق بدد اوا رهدا  ديمن 

 .اإلس  ، النكليل، القدرة، النعليم: يقو  بمهمة الرقابة ومن ههم هذه الشرول

ئدائل النلاديم اإلدارل  دي من خ ي ما سب  يمكن اسنلبال النطبيقات النربوية المرابطة بو

 :اإلس    يما يلي

   يلباددي ه  يسددنلد النوجيدد  اإلدارل علددي مةموعددة مددن القواعددد واللددوائا الملامددة للماسسددة

 .والمسنعيرة من الكنال والسلة

  ه  يميد النوجي  اإلدارل  ي تئهار الاموث هو ال طا الذل قد يقع  ي  القائدد، حيدث يميدد ذلدك

 . ي موقعها الصحيا ووضعها ادارك األوضاع

  ه  يصدر النوجي  مدن هادحال الكمدا ة وال بدرة  بددونها قدد اكدو  قدد اكدو  النوجيهدات ليدر

 .سليمة بما يادل  ي اللهاية تلل تهدار وق  وجهد العاملين بالماسسة

  الرقابة  دي اإلسد   مسدئولية جماعيدة وليسد   رديدة  كدل تنسدا   دي ماسسدن  مسدئوي علددما

 .يوكل تلي  عمل

 لباي علد الرقابة اةلب اقهنما  بالم المات الصايرة الني ق اظر بمصلحة الماسسةي. 

  يلباي ه  ينم الن طيط بشكل جماعي وليس  دردل، حيدث ت  ذلدك يميدد  دي امدادى الوقدوع  دي

 .الكثير من األخطا  الني النو عن الن طيط المردل مثل النركيز علل جانب وتهماي األخر

  طيط اإلدارل اةلب تلحاك الظرر باآلخرين سوا  كان  هدذه األضدرار يلباي ه  يراعي الن

 .نمسية هو جسدية

  ،يلباي ه  ينم الن طيط  ي ضو  النوقعات المسنقبلية الني اصب  ي مصلحة المرد والةماعة

 .مع اةلب اعنماد الن طيط علل الن مين هو الان

   األمددن واألمددا  أل ددراد يلباددي ه  يكددو  الهدددف األساسددي مددن عمليددة الن طدديط هددو احقيدد

 .الماسسة، ق ه  يكو  الشال الشالل من ورا  الن طيط جمع الماي وادخاره
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  يلباي علل من يقو  بالرقابة ه  ينحلدل بالسدرية واةلدب النشدهير بمدن ي طدا، أل  ذلدك يدادل

 .تلل امكك الماسسة

 طدا  حيدث يدادل النركيز علل األمور اإليةابية هكثر من النركيدز علدل السدلبيات واصديد األخ

 .ذلك تلل  قدا  الثقة  ي من يقو  بذلك

 :أنواع التنظيم اإلداري في اإلسالم وآلية االستفادة التربوية منها
هشدددار رواد المكدددر اإلدارل المعاادددر تلدددل ه  هلددداك ندددوعين مدددن النلاددديم اإلدارل يمكدددن 

 (3922ي عصمور،3993المزجاجي، :)اوضيحهم  يما يلي

للوع يهنم بسلوك الموئدل وذلدك  دي ضدو  قواعدد قانونيدة مسدنقاة مدن وهذا ا: النلايم الرسمي - ه

اشريعات وقواعد م نلمة، وضمن قلوات ااصاي محددودة و قدا  للنسلسدل الهرمدي للسدلطة ألدا  

 .نشال ما  ي  نرة زملية محددة

وهذا اللوع يهنم بسلوك الموئل وذلك دو  الحاجة تلدل قواعدد قانونيدة، : النلايم لير الرسمي - ل

عن ذلك اراع ئاهر مما يلنو عل  هثار معيلة قد اكو  مباشرة هو ليدر  الطبيعي ه  يلشا ومن

 مباشرة

اللاددا  اإلدارل  ددي اإلسدد   قددا  علددل ارسدديخ  وقددد نبددع مددن النلايمددات السددابقة ه  عمددل

اقنظبال  ي سلوك الموئمين، ونشر روح النعاو  بيلهم، وتذابة الموارك اقجنماعية والقظا  علل 

اعات الطبيقي واقمنيازات الطائمية هو العرقية،وبدذلك ي نمدي مدا يسدمل النلاديم ليدر الرسدمي الصر

من اإلدارة اإلس مية، ويال  قط النلايم الرسمي الذل يسدنقي اشدريعاا  مدن الكندال والسدلةي حيدث 

يد  جمع اإلس   بين تيةابيات النلايم الرسم ولير الرسمي، ليصل تلل الايم وسدطي  ريدد هللد  عل

 .النلايم اإلس مي الشرعي

 :توصيات الدراسة
 ددي ضددو  العددرث السدداب  للنلادديم اإلدارل  ددي اإلسدد   وبعددض النطبيقددات النربويددة لدد ، 

 :اواي الدراسة الحالية بما يلي

  ضرورة اقهنما  بمبادئ النلايم اإلدارل اإلسد مية والعمدل الةداد علدل اطبيقهدا بالماسسدات

 .الم نلمة

 مراكز بحثية إلعطا  دورات ادريبية علل كيمية اإلدارة من ملاور تس مياقهنما  ب نشا   . 

  عقددد اللدددوات والمدداامرات المحليددة والعالميددة للنحدددث عددن اإلدارة  ددي اإلسدد   ومبادئهددا، بددل

 .واو ير الملا والبعثات لل ار  لندريس ذلك

 ومبادئد  وهسسد ، أل  اقهنما  بحل المشك ت اإلدارية  ي ضو  النلايم اإلدارل  ي اإلس   

 .ذلك يقول العقيدة لدى المرد

  يلباي امعيل وئائل النلايم اإلدارل اإلس مي  ي الماسسات الم نلمدة والمنمثلدة  دي الرقابدة

 . والنوجي  والن طيط والنلايم

  ،ضددرورة امعيددل دور المسددةد اإلدارل، ألندد  هكثددر ادداثيرا   ددي جمهددور الم ددالبين عددن ليددره

 .سالة تلل اإلداريين بسرعةوذلك للقل الر

  ضددرورة العمددل الةدداد علددل ادددريس مددادة اإلدارة اإلسدد مية كمددادة مسددنقلة، ورعايددة البحددوث

 .العلمية  ي ذلك المةاي

  خلص  مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   تلل ضرورة ه  ينوا ر  ي القائد هو المدير سد مة

ت  "ر مل  خيرا   ي تدارا  امنثاق  لقول  اعالي العقيدةي حيث ت  القائد مزعزع العقيدة ق يلنا

ي حيث ت  المساد العقدل هخطر هنواع المساد علدي (23: يونس")هللا ق يصلا عمل الممسدين

 .وج  األرث

  ضرورة اجنثاث ضعاف اللموس وهاحال المصالا من الماسساتي حيث تنهم ق يقرو   دي

 .تلحاك الظرر بالمسلمين
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 دارل  ي اإلس   علل اةلب تنمراد القائد بالرهل، حيث يادل ذلك تلل حث  مبادئ النلايم اإل

ليال روح النعاو  والواوي تلل إرا  ضعيمة اادل تلدل هدد  الماسسدة، لدذا يلبادي ابدادي 

 .اآلرا  مع هاحال ال برات واوق  تلي ه ظلها

 قددة ضددرورة النراجددع عددن الددرهل علددد ثبددات خطدداه واةلددب اإلاددرار عليدد ، ممددا يزيددد مددن ث

 .اآلخرين  ي قائد الماسسة

  هكدت مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   علل هن  يلباي علل القائد ه  يلار تلل األمور بعين

بصيرة، وه  يكو  ههم ما يظع  هما  عيلين مصلحة المدامليني حيدث ت  القائدد قليدل الدذكا  

 .موالحكمة يرمي األ راد  ي بحر من المناهات وينسبب  ي ضياع حقوقه

   هشارت مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   علل ضدرورة ااصداف القائدد بالشدةاعةي حيدث ت

الك السمة انظا الحاجة تليها  ي المواقل الصعبة والمصيرية،  كثيرا  ما يكو  جدبن القائدد 

 . ي بعض المواقل هشد خطرا  من األعدا 

  دي ليدر ضدعل وينةلدب الالادة، ربط  مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   بين اللين ولكدن 

 هي من الصمات الني حذر ملها اإلس  ي حيث ت  القائد اللين  نلة وسبب من هسدبال الدازع 

 .األ راد داخل الماسسة

  هوضح  مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   علل من الصمات الندي يلبادي اوا رهدا  دي القائدد

يث اادل تلدي ضدياع هيبدة القائدد همدا  اةلب اقنمعاي واراماع الصوت  ي بعض األمور، ح

( ص)ه راد الماسسة، لذا يلباي ه  ينحلي القائد بالهدو  مهما كا  األمري حيث ت  الرسدوي 

 "ليس القوى بالسرعة، تنما القوى من يمنلك نمس  علد الاظب" قاي 

   مدن  هكدت مبادئ النلاديم اإلدارل  دي اإلسد   علدل ضدرورة اخنيدار القائدد الدذل يمنلدك قددرا

العمو دو  اظيع لحقوك ليرهي حيث ت  القائد المنهور الذل قد يصبا سببا  من هسبال امكك 

 .الماسسة وانهيارها

   هشارت مبادئ النلايم اإلدارل  ي اإلس   علل هن  يلباي ه  ينسم القائد بسعة الصدر ، ق ه

السدير بماسسدن   يس ر سلطن  ل ننقا  من اآلخرين حنل وت  اخنلموا مع ، حنل يدنمكن مدن

والواوي بها تلل بر األما ،  هدذا يزيدد مدن ثقدة واحندرا  ه دراد الماسسدة لد ، بدل وين دذوه 

 .قدوة  ي كل ما يواجههم
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