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ABSTRACT_ The importance of the Islamic educational administration is due to its being as one of human 

behavior guides. Therefore, the current study aims at determining the subjects that had been discussed in the 

researches of Islamic educational administration, and to identify the included values in the researches of the 

Islamic educational administration. The importance of the study arises from the detection of explicit and implicit 

valued contents that are available in published research and from listing the necessary valued contents of the 

most important behavior values that should be discussed by searchers in their researches, and the managers in 

their educational organization. This study used the survey descriptive approach and the content analysis 

approach. The results of this study revealed that the total number of values that Islamic education administration 

researches have been discussed is (325). It was observed in this researches that consultation (Shura) and Honest 

are the top two values of (75%) percent and followed by Justice and education of (71%) percent. This study 

recommends the necessity of starting the evaluating studies for the researches of Islamic educational 

administration. 
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ة 
َّ
م يف أحباث اإلدارة الرتبوي

َ
ة للقِي

َّ
دراسة حتليلي

ة
َّ
 1اإلسالمي

 
 

             ***لينا الخليوي                   **نورة زايد الشهراني *              منال محمد ال عثمان

 

راَسة الحاليَّ  امللخص_ ِ
لوك اإلنساني؛ لذلك تسعى الد  ِكات السُّ ة في كونها أحد محر  ة اإلسالميَّ ة الِقَيم في اإلدارة التربويَّ ة لىى تحددد تكُمن أهميَّ

نة في أبحاث اإلدارة الت ة، وتحددد الِقَيم املتضمَّ ة اإلسالميَّ ة، وتنبع املوضوعات التي تناولتها األبحاث في مجال اإلدارة التربويَّ ة اإلسالميَّ ربويَّ

ة في األبحاث املنشورة، ووضع قائمة باملضامين القِ  ة الصريحة والضمنيَّ راَسة من الكشف عن مدى توافر املضامين الِقيميَّ ِ
ة الد  ة أهميَّ يميَّ

ة التي دجب أن دتناولها الباحثون في أبحاثهم، ِ الِقَيم األخالقيَّ
ة، وقد  الالزمة لتكوين قاعدة بيانات ألهم  ماتهم التربويَّ

َّ
واإلداريون في منظ

راَسة املنهج الوصفي املسحي، ومنهج تحليل املحتوى، وأظهرت نتائج البحث أن مجموع الِقَيم ) ِ
 ناقشتها أبحاث 325استخدمت الد 

ً
( قيمة

ة، ولوحظ في األبحاث أن أعلى قيمتين هما الشورى واألمانة، وحقَّ  ة اإلسالميَّ (، تالها في املرتبة الثانية ِقيمتا 75)% قت نسبةاإلدارة التربويَّ

ة%71) العدل والتعليم، بنسبة ة اإلسالميَّ ة لألبحاث في اإلدارة التربويَّ راَسة بضرورة القيام بدراسات تقويميَّ ِ
 .(، وأوصت الد 

ة ةالكلمات املفتاحيَّ ة، اإلدارة اإلسالميَّ  .: األخالق، القيم، املبادئ، اإلدارة التربويَّ
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ةدراسة  ة اإلسالميَّ ة للِقَيم في أبحاث اإلدارة التربويَّ  تحليليَّ
مة. 1 ِ

 املقد 

ة في اإلدارة، فهي       ة للثقافة التنظيميَّ عدُّ الِقَيم من العناصر األساسيَّ
ُ
ت

ة؛ بوصفها  ة لألفراد، وفي حياتهم العمليَّ تؤثر تـأثيًرا كبيًرا في الحياة الخاصَّ

ة، ويشمل تأثيرها  ة للشخـصيَّ سلوك األفراد أحد املكونات األساسيَّ

ا لتوجيه سلوك اإلفراد 
ًّ
ر لطـاًرا مهمـ ِ

 
واتجاهاتهم وعالقاتهم، وهي بذلك توف

مات وخارجها، لذ تقوم بدور املراقب 
َّ
والجماعات وتنظيمه داخل املنظ

فاته، فالقيمة هي ما يعتبـره الفـرد  الداخلي الذي دراقب أفعال الفرد وتصرُّ

ا وذا قيمة في حياته، ويسعى د ائًما لىى أن دكون سلوكه متسًقا مهمًّ

 .ومتوافًقا مع مـا دؤِمن به من ِقَيم

ر        ِ التغيُّ
ة اإلدارة في ظل  ويتعاظم دور الُبعد القيمي في تحسين فاعليَّ

ة الثقافة لكل  السريع في املحتوى املعرفي، والسباق العاملي نحو لثبات هويَّ

ة حضارة أخرى، فظهر اال ع أثر حضارة على حساب هويَّ تجاه نحو تتبُّ

 ].1] الجانب اإلنساني وعلم السلوك في اإلدارة

ؤ بما ستكون عليـه        ة على التنبُّ كما تساعد الِقَيم في املجتمعات اإلسالميَّ

ة التي تقوم  املجتمعـات، فـالِقَيم واألخالقيات الحميدة هي الركيزة األساسيَّ

نانية املفرطة والززاعات، عليها الحضارات، وأدًضا تقي املجتمع من األ 

د أهدافه، ومثله العليا ومبادئه الثابتة  ِ
وتحفظ للمجتمع تماُسكه، وتحد 

ة تحقيق ما هو  ة سليمة، كما تعطي األفراد لمكانيَّ ملمارسـة حيـاة اجتماعيَّ

ة  ة، وهكذا تهدف الِقَيم اإلسالميَّ مطلوب منهم في لطار الرسالة اإلسالميَّ

هيئـة راسخة في نفس اإلنسان، تهدف لىى رعادتـه فـي لىى لحـداث ولنشـاء 

ة، وتوجهها نحو  ة والددنيَّ ة واالجتماعيَّ ة والعلميَّ ة والعقليَّ جوانبه الحسيَّ

ة عمارة الكون  ِ
الصالح؛ للوصول لىى الكمال، ولتحقيق قيام اإلنسان بمهم 

ي ِ
 
م والترق ة، وُيسهم في التقدُّ  ].2] وفـق الشـريعة اإلسالميَّ

نها من املجتمع،        ويستقي النظام اإلداري الِقَيم واملبادئ التي دتضمَّ

ل تلك الِقَيم واملبادئ في 
َّ
باعتباره جزًءا من هذا املجتمع، كما تتمث

سلوكيات الفرد املنتمي لهذا النظام، والقائم فيه، فالِقَيم لها عالقة وثيقة 

لوك، وهي في الكيان اإلداري تعدُّ جزًءا ال  دتجزأ من عنصرين، هما: بالسُّ

ق الِقَيم بهذدن 
ُّ
مة، وتعل

َّ
مة، وثقافة املنظ

َّ
لوك اإلنساني داخل املنظ السُّ

ة، حاولت تقص ي أثر الِقَيم في  ل محور اهتمام دراسات عدَّ
َّ
العنصرين شك

مة من جهـة أخرى 
َّ
 السلوك اإلداري من جهة، وأثر الِقَيم في ثقافة املنظ

[3.[ 

نظام اإلدارة بالِقَيم دقوم على سلوك لداري تنظيمي [ أن 4] مرغاد ويرى       

ة في  أساسه الِقَيم، على مستوى جميع العمليات واملمارسات اإلداريَّ

ة  ل رؤيتهما ألسلوب اإلدارة بالِقَيم تجسيًدا للِقَيم اإلسالميَّ ِ
 
املؤسسة، وتمث

ة وضع قواعد التنظيم اإلداري، ورسم مالمحه  بشكل واضح في عمليَّ

يها لنظام لتتالء ِ
م مع ظروف كل بيئة وكل عصر، لضافة لىى ذلك تبن 

ة  ة على التطبيق والفعاليَّ القرارات والحوافز، وهو نظام له قدرة ذاتيَّ

ي لىى ترشيد  ِ
سة، بما دؤد  العالية في توجيه سلوك األفراد داخل املؤسَّ

ة اإلدارة بالِقَيم ة، كما تهتمُّ نظريَّ بتنمية  -نظرهامن وجهة  -طاقتها اإلنتاجيَّ

ة في املؤسسة، بتمكينها من ُحسن توجيه مواردها  القيادات اإلداريَّ

 .املختلفة وترشيد استخدامها

  ِ
مها من أهم 

ُّ
ة، لذ لن تعليمها وتعل ة التربويَّ وتعد الِقَيم لحدى ركائز العمليَّ

 في
ً

ي دوًرا فاعال ِ
 غادات التربية ووظائفها، فالنظام التربوي ألي مجتمع دؤد 

ر الِقَيم التي تؤثر سلًبا في سلوك الناشئة من  ة، وتغيُّ بناء الِقَيم اإلدجابيَّ

 ].5] أبناء املجتمع

ة في اإلسالم دقوم في معناه على مفهوم الِقَيم        لن مفهوم اإلدارة التربويَّ

ر اإلجرائي،  ة السمحة، وتستفيد من الكسب البشري في التطوُّ اإلسالميَّ

ة، أو أجمع عليه بشرط أال دخالف أ ا ثبت بالنصوص الشرعيَّ مًرا شرعيًّ

ة  ة اإلداريَّ ة، بهذا الفهم فإن كلَّ ما ِمن شأنه تطوير العمليَّ مَّ
ُ
علماء األ

ة من علوم العصر دمكن االستفادة منه مع االعتماد على األصول  التربويَّ

 ].6] الثابتة

ة في اإلسالم         بقيامها على ُجملة من األسس كما امتازت اإلدارة التربويَّ

ة ومصادر التشريع،  ة اإلسالميَّ واملبادئ العظيمة املستوحاة من املرجعيَّ

ة ع لآلدات 7] واملستلهمة من عصور الحضارة اإلسالميَّ ِ
[ ولعلَّ املتتب 

ة الشريفة دجد نصوًصا كثيرة تدعو لىى  ة الكريمة واألحاددث النبويَّ القرآنيَّ

 
ُّ
قول  -على سبيل املثال ال الحصر -عليها، ومن ذلك مكارم األخالق وتحث

 ِ
ٍق َعِظيٍم  :مخاطًبا رسوله الكريم -تبارك وتعاىى -الحق 

ُ
ل
ُ
َعلٰى خ

َ
َك ل سورة ) َوِلنَّ

ك باألخالق )لنما  ًدا دعوة اإلسالم لىى التمسُّ ِ
 
القلم(، وقوله عن نفسه مؤك

َم مكارم األخالق( )أحمد بن حنبل،  ِ
(، فقد 2/381هـ، 1403ُبعثُت ألتم 

ل في هذا الحددث قيام اإلسالم من أجل تقويم األخالق ونشر مكارمها
َّ
 عل

[8.[ 

ففي اآلدات الكريمة، واألحاددث الشريفة، لشارة صريحة لىى أن غرس       

 عن تحصيل املعارف 
ً
ة الِقَيم واملثل العليا في نفوس املسلمين ال دقلُّ أهميَّ

لوك ولنماء املهارات؛ ذلك ألن الِقيَ  م تعدُّ قوة دافعة لىى العمل والسُّ

ل  ِ
 
 عن أنها تمث

ً
السوي، بل هي معيار دقوم على أساسه العمل نفسه، فضال

ة الفرد، كما أن لها  سهم في تكوين شخصيَّ
ُ
ة التي ت لحدى الدعامات املهمَّ

 ].9] دوًرا كبيًرا في تماُسك املجتمع وتوحيد أفراده

ر اإلسالمي يستند لىى الِقَيم واألخالق النبيلة فاملنهج القيادي في املنظو       

فق مع  ة ال تتَّ ه القائد املسِلم لىى تحقيق املعاىي؛ ألن الِقَيم السلبيَّ ِ
التي توج 

ة، بحكم  روح اإلسالم، وال تتالءم مع مبادئه السامية، واألخالق اإلسالميَّ

ة، تالئم طبيعة اإلنسان الفرد، وهي  أخالق توافقها مع النفس البشريَّ

صل باإلنسان في صميم حياته  ة في واقع املجتمع، وتتَّ ة ذات فعاليَّ لدجابيَّ

 ].10وفي عمله وحركته في الحياة ]

ة لىى القرآن  [11] فخال  وصنَّف         ة اإلسالميَّ مصادر الِقَيم األخالقيَّ

الكريم وهو كتـاب هللا العزيـز والتصـور الجامع، والدستور الخالد الذي ال 

لباطل أبـًدا، أنزله هللا على سيدنا محمد صلى هللا عليـه وسـلم، دأتيه ا

ة املطهرة،  ليهدي الناس، ويخرجهم من الظلمات لىى النور، والسنة النبويَّ

وهي كل ما نقل بالسند الصحيح من أقوال الرسول صلى هللا عليـه وسلم 

ل حياته وأعماله وتركته ووصفه ولقراره ونهجه، ومـا أحبَّ وما كره، وأحوا

فق عليه املسلمون في  ة، وهو ما اتَّ سواء بعـد البعـث أو قبلها، ولجماع األمَّ

عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم، على ُحكٍم 

فـاق مصدًرا من مصادر التربية  ِ
 
ٍ لواقعٍة ما، ويمكن اعتبار االت

شرعي 

ة  .اإلسالميَّ
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ة فِقَيم األمة تعمل على       سها، وتحقيق وحدتها الفكريَّ
ُ
تماُسكها وتجان

التي تساعدها على مواجهة متطلبات الحياة داخل املجتمع وخارجه، 

رات  ع لىى األخذ بالتطوُّ
َّ
كة بأصالتها تتطل ِ

ة املتمس  واملؤسسات التربويَّ

ة في لطار ثوابتها  لت لليه اإلدارة التربويَّ ة ملواكبة آخر ما توصَّ الحضاريَّ

ة اإلسالم ة. وقد تناولت األبحاث في مجال اإلدارة التربويَّ ة واالجتماعيَّ يَّ

دة؛ لهذا برزت الحاجة  ِ
ة الِقَيَم من جوانب وتصنيفات متعد  اإلسالميَّ

ة  ة للِقَيم الواردة في أبحاث اإلدارة التربويَّ لقيام الباحثات بدراسة تحليليَّ

ة  .اإلسالميَّ

راَسة. 2 ِ
 مشكلة الد 

ة في لن الكتاب       ة الحددثة ترى أن االهتمام بالجوانب الخلقيَّ ات اإلداريَّ

اإلدارة ُيسهم بشكل كبير في القضاء على عوامل الفساد اإلداري، بل لن 

زت على الُبعد األخالقي وأثره في تطوير 
َّ
ة رك راَسات الغربيَّ ِ

هناك كثيًرا من الد 

 
َّ
فق الكثير من املؤل فات في مجال اإلدارة النظام التربوي والتعليمي، وتتَّ

ة، وال  ة كجزء من اإلدارة التربويَّ ة على تأكيد وضع الِقَيم األخالقيَّ التربويَّ

ز  ].12] دمكن لهماله عند تحقيق التميُّ

ة       والحظت الباحثات أن األبحاث التي تناولت مفهوم اإلدارة التربويَّ

ة  ة تفاوتت في تحددد ِقَيم اإلدارة التربويَّ ة، وتحددد اإلسالميَّ اإلسالميَّ

ة تحليل  ة؛ لذلك من األهميَّ ة القيمة، ومدى توفرها في اإلدارة التربويَّ أهميَّ

نة في مجملها  ة؛ للوقوف على الِقَيم املضمَّ ة اإلسالميَّ أبحاث اإلدارة التربويَّ

ة في اإلدارة  في محتوى األبحاث، وملعرفة مدى تناولها ملفهوم الِقَيم اإلسالميَّ

ة التربويَّ  ة، وتقددم تغذدة راجعة للباحثين الُجدد في مجال اإلدارة التربويَّ

ة اىي دجب تناولها  ة اإلسالميَّ ة، للتركيز على الِقَيم األخالقيَّ اإلسالميَّ

 
ً

 .مستقبال

راَسةأ.  ِ
 أهداف الد 

راَسة لىى تحقيق التاىي ِ
 :تسعى أهداف الد 

ة  تحددد املوضوعات التي تناولتها األبحاث في مجال • اإلدارة التربويَّ

ة  .اإلسالميَّ

ة • ة اإلسالميَّ نة في أبحاث اإلدارة التربويَّ  .تحددد الِقَيم املتضمَّ

راَسةب.  ِ
ة الد   أهميَّ

راَسة في      ِ
حظي مفهوم الِقَيم وعالقته بالنظام اإلداري باالهتمام والد 

ة املعاصرة، لال أنه لم دلَق االهتمام نفسه في الدول  املجتمعات الغربيَّ

ة  ة والددنيَّ ة والعقددَّ ة، على الرغم من كونه من الناحية التاريخيَّ اإلسالميَّ

 كبرى في املجتمع اإلسالمي، ومن ثمَّ فإن هذه 
ً
ة دحتلُّ مكانة واإلداريَّ

 لدراسة منظومة الِقَيم الواردة في أبحاث اإلدارة 
ً
راَسة تأتي محاولة ِ

الد 

ة ة اإلسالميَّ  .التربويَّ

ة وتن       ر املضامين القيميَّ
ُ
راَسة من الكشف عن مدى تواف ِ

ة الد  بع أهميَّ

ة في األبحاث املنشورة، ووضع قائمة باملضامين  الصريحة والضمنيَّ

ة التي دجب أن  ة الالزمة لتكوين قاعدة بيانات ألهم الِقَيم األخالقيَّ الِقيميَّ

ماتهم 
َّ
ة، وتفتح دتناولها الباحثون في أبحاثهم، واإلداريون في منظ التربويَّ

ة  الباب أمام دراسات أخرى، حيث تضع خرائط للِقَيم واملضامين األخالقيَّ

ة من خالل االستفادة من األبحاث  ة اإلسالميَّ زمة في القيادات التربويَّ
َّ

الال

ة ا بصورة كليَّ ة لتطوير األبحاث مستقبليًّ ا بصورة جزئيَّ  .املنشورة حاليًّ

 

 

راَسةج.  ِ
 أسئلة الد 

 :دجيب البحث عن األسئلة التالية

ة؟ • ة اإلسالميَّ  ما املوضوعات التي تناولتها األبحاث في مجال اإلدارة التربويَّ

ة؟ • ة اإلسالميَّ نة في أبحاث اإلدارة التربويَّ ة املتضمَّ  ما الِقَيم األخالقيَّ

راَسةد.  ِ
 حدود الد 

راَسات التي  • ِ
ة: تمَّ تحليل الد  تناولت مفهوم اإلدارة الحدود املوضوعيَّ

ة املنشورة في دار املنظومة، وعددها أربع وعشرون  ة اإلسالميَّ التربويَّ

 
ُ
راَسات التي تناولت قضادا التمويل، وكانت وحدة ِ

دراسة، ولم تتناول الد 

ة، ونعني بذلك أن القيمة الغالبة هي القيمة  التحليل الِقَيَم اإلدجابيَّ

ة، وال دنفي ذلك أن القيمة قد دكون جزء منها نظري، أو جماىي،  االجتماعيَّ

مة 
َّ
ة واملؤتمرات املحك راَسة األبحاث العلميَّ ِ

أو سياس ي، أو ددني، تناولت الد 

فقط، والتي نشرت في املجالت أو املؤتمرات في قاعدة بيانات دار 

راَسات السابقة في األبحاث التي تمَّ  ِ
مات والد  ِ

املنظومة، وتمَّ استثناء املقد 

راَسةتح ِ
 .ليلها؛ لكونها ال تجيب عن أسئلة الد 

راَسةه.  ِ
 مصطلحات الد 

ف الِقَيم اصطالًحا: بأنها مجموعة من املبادئ والقواعد واملثل العليا  • عرَّ
ُ
ت

فقون عليها فيما بينهم، ويحكمون بها على  التي دؤمن بها الناس، ويتَّ

ة ة واملعنويَّ فاتهم املاددَّ  ].9] تصرُّ

ف  • عرَّ
ُ
لوك وت مة للسُّ ِ

 
األخالق اصطالًحا: بأنها "املبادئ والقواعد املنظ

دها الوحي، لتنظيم حياة اإلنسان، وتحددد عالقته  ِ
اإلنساني التي دحد 

بغيره، على نحو دحقق الغادة من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه 

 ].13] وأتمه

ة: هي املعادير أو املبادئ التي نحكم • ة  الِقَيم األخالقيَّ بها على مدى صحَّ

 ].14] األعمال التي نقوم بها

ة؛  •  من جميع القواعد اإلدمانيَّ
ُ
ها: "االستفادة ة بأنَّ  اإلسالميَّ

َ
عرَّف اإلدارة

ُ
وت

ِ وقت 
ْدر من اإلنتاج على أعلى ُمستوى من اإلتقان في أقل 

َ
لتوفيِر أكبر ق

 ].15] "ُممكن؛ ليكوَن العمل كله عبادة هلل

ف الِقيَ  • عرَّ
ُ
ا بأنها مجموعة وت ة لجرائيًّ ة اإلسالميَّ م في أبحاث اإلدارة التربويَّ

ل لهم  ِ
 
ي بمكارم األخالق، وتمث ِ

 
املبادئ التي تدعو لىى الفضيلة، والتحل

معياًرا دحكمون به على سلوكهم وسائر تصرفاتهم، والتي وردت بشكل 

ة املنشورة في دار ة اإلسالميَّ  .املنظومة صريح في أبحاث اإلدارة التربويَّ

ابقة. 3 راَسات السَّ ِ
 الد 

ابقة لىى        راَسات السَّ ِ
راَسات في املوضوع؛ تمَّ تقسيم الد  ِ

نظًرا لندرة الد 

ة في  راَسات التحليليَّ ِ
ة، والد  راَسات التي تناولت الِقَيم في اإلدارة التربويَّ ِ

الد 

 .الِقَيم والتي استخدمت تحليل املحتوى 

: دراسات الِقَيم
ً

ة أوال   في اإلدارة التربويَّ

مط 16دراسة القرالة ]       ة وعالقتها بالنَّ [ بعنوان: "الِقَيم الشخصيَّ

ة في محافظة الكرك من وجهة  اإلداري لدى مددري املدارس الثانويَّ

راَسة تـمَّ تطـوير اسـتبانتين لغرض جمع  ِ
نظرهم"، ولتحقيق أهداف الد 

 ِ
ة، البيانات، ُوزعتا على أفراد عينة الد  راَسة من مددري املـدارس الثانويَّ

راَسة لىى 2007-2006( للعام الدراس ي )96والبـالغ عددهم ) ِ
لت الد  (. وتوصَّ

ة في  ة السائدة لدى مددري املدارس الثانويَّ أن ترتيب الِقَيم الشخصيَّ

ة، الِقَيم  ا: الِقَيم الددنيَّ محافظة الكرك على النحو التاىي، ومرتبة تنازليًّ

ة، الِقَيم النظ ة، الِقَيم السياسيَّ ة، الِقَيم االقتصاددَّ ة، الِقَيم االجتماعيَّ ريَّ
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ة في  ة السائدة لدى مددري املدارس الثانويَّ ة، وأن األنماط اإلداريَّ الجماليَّ

ا: الددمقراطي،  محافظة الكرك على النحـو التاىي، ومرتبة تنازليًّ

لي  .األوتوقراطي، الترسُّ

[ دراسة بعنوان: "العالقة والتأثير بين ِقَيم الفرد 17ي ]أجرى الغفيل     

مات في بناء أخالقيات املهنة من منظور الفكر املعاصر واإلسالمي"، 
َّ
واملنظ

مات، وتأثيرها 
َّ
راَسة لىى عرض العالقة بين ِقَيم الفرد واملنظ ِ

وقد هدفت الد 

، وناقش في بناء أخالقيات املهنة من منظور الفكر املعاصر واإلسالمي

لوك وأخالقيات  ا لورود مفاهيـــم السُّ  زمنيًّ
ً

الباحث في املحور األول تسلسال

 لدى 
ً

املهنة في تاريخ علم اإلدارة، فذكر أن االهتمام باألخالقيات ظهر أوال

ن املقصود بِقَيم  أصحاب فلسفة الِقَيم كماكس شيلر ورينيه لوسن، ثم بيَّ

مة من منظور ال
َّ
فكر املعاصر؛ لذ تشتمل ِقَيم الفرد على الفرد وِقَيم املنظ

مة فيما 
َّ
ل ِقَيم املنظ

َّ
ة والرغبات، بينما تتمث مجموعة امليول الشخصيَّ

راَسة تناول الباحث  ِ
ة، وفي املحور الثاني من الد  يسمى بالثقافة التنظيميَّ

مة من منظور الفكر اإلسالمي، حيث أكد أن 
َّ
ة للفرد واملنظ الِقَيم األخالقيَّ

ر التطبيق، وجعل اإلس الم قد رسم للِقَيم واألخالق منهًجا واسًعا مرًنا ميسَّ

ل  ة، ويتقبَّ ة الشخصيَّ ق الحريَّ ِ
ة واسًعا رحًبا، دحق  لطار الِقَيم األخالقيَّ

ة، وأقام في هذا اإلطار كثيًرا من الضوابط التي تقف حاجًزا  الجهود الفرددَّ

 لتنمية منيًعا ضدَّ الفساد، وجعَل من شعائر العبا
ً
ة  ذاتيَّ

ً
 دافعة

ً
دات قوة

ة  .الخلق الفاضل، وحراسته من نوازع وضعف النفس البشريَّ

ة ذات 18وهدفت دراسة الحارثي ]        [ لىى استنباط بعض الِقَيم اإلسالميَّ

خاذ  ِ
 
خاذ القرار من القرآن والسنة، وبيان عالقتها ودورها في ات ِ

 
العالقة بات

خاذ القرارات، واستخلص الباحث  ِ
 
قة بات ِ

 
ة املتعل بعض الِقَيم اإلسالميَّ

ة،  القرار من القرآن والسنة، وهي العدل واإلحسان والشورى واملسؤوليَّ

ة  ٍ من اإلدارتين اإلسالميَّ
ثم قارن بين مفهوم الِقَيم ومصادرها لدى كل 

خاذ  ِ
 
ن الركائز املشتركة في ات مات املشتركة بينهما، ثم بيَّ ِ

ة، والس  والغربيَّ

ة، وهي الحقائق والقيم، ثم ا ة والغربيَّ ٍ من اإلدارتين اإلسالميَّ
لقرار لدى كل 

خاذ القرار بالقيم، وكانت أدوات  ِ
 
خاذ القرار، وعالقة ات ِ

 
أوضح خطوات ات

راَسة املنهج االستنباطي واملقارن،  ِ
ة الد  راَسة املصادر واملراجع، ومنهجيَّ ِ

الد 

راَسة أن الشر  ِ
ة في وكانت أهم نتائج الد  ة حافلة بالِقَيم الساميَّ يعة اإلسالميَّ

خاذ  ِ
 
ة واملجال اإلنساني واالجتماعي، ولها دوٌر كبيٌر في ات مجال العبوددَّ

 .القرار

ة في  [19كما قدمت دراسة أبو صالحة ]       مضامين القيادة التربويَّ

ة تطبيق هذه املضامين في الواقع املعاصر. تناولت  اإلسالم ولمكانيَّ

 ِ
راَسة صفات القائد التربوي في اإلسالم من خالل عالقة القائد بربه الد 

ثت عن نمط  ة، ثم تحدَّ ة القائد وعالقته بمن معه وصفاته املهنيَّ وشخصـيَّ

ة في اإلسالم وأشارت لىى دور التربية في لعداد وتكوين  القيادة التربويَّ

ة، ثم تناولت دور القيادة اإل  ة بالنسبة واختيار القيادة اإلسالميَّ سالميَّ

ة  راَسة املصادر واملراجع، ومنهجيَّ ِ
إلدارة التربية واملدرسة، وكانت أدوات الد 

راَسة أن هناك مضامين  ِ
ِ نتائج الد 

راَسة املنهج التاريخي، ومن أهم  ِ
الد 

ة في اإلسالم، ويمكن تطبيقها في العصر الحاضر  .عدددة للقيادة التربويَّ

ة  [20ورونالد ] أما دراسة كارلوتا        فتناولت عدًدا من القضادا األخالقيَّ

ز على املعادير واألحكام 
َّ
الرئيسة التي تواِجه التعليم العاىي، لال أنه رك

ة، وحل الصعوبات التي  خاذ القرارات العلميَّ ِ
 
ة التي تؤثر في ات األخالقيَّ

ة األكاددميَّ  قة بالحريَّ ِ
 
ة تواِجه تحددد الحقوق واملسؤوليات املتعل

ة لهيئة التدريس وتعليم األخالقيات، ومن أبرز  ة األخالقيَّ واملسؤوليَّ

راَسة،  ِ
ص عدد املسجلين للد 

ُ
القضادا التي ناقشها الباحثون ما دلي: تناق

ط في قبول املسجونين املفَرج عنهم،  مشكالت التعليم الدوىي، التورُّ

قة بالرياضة، وتضارب مصالح أعضاء ه ِ
 
يئة التدريس، األخالقيات املتعل

ة ة التي تمسُّ هيئة التدريس واإلدارة األكاددميَّ بهات األخالقيَّ  .والشُّ

مفهوم اإلدارة الراعية، وهو مفهوم في  [21وأظهرت وددوك وفرانسك ]       

ة، وتهتمَّ بشؤون  مات دجب أن تهتمَّ بالِقَيم اإلنسانيَّ
َّ
حاجة لىى أن املنظ

م بوجود الِقَيم واألخالقيات، حيث تعدُّ العاملين، وعلى املدريين االهتما

ة القرار التعليمي،  ة ملساهمتها في قوَّ سة األكاددميَّ مصدر قوة للمؤسَّ

م باألمور، والتعرُّف على النقاط البارزة في العمل، واحترام 
ُّ
والتحك

ة سيَّ ة واملؤسَّ  .اآلخرين، وبناء الثقة التنظيميَّ

ة في  راَسات التحليليَّ ِ
 :الِقَيمثانًيا: الد 

ة 22هدفت دراسة العبيكي ]       [ لىى الكشف عن الِقَيم األخالقيَّ

طة للعام  ِ
ة باملرحلة املتوس  رات اللغة اإلنجليزدَّ نة في مقرَّ ة املتضمَّ اإلسالميَّ

ة، وقد استخدمت  2011/ 2010الدراس ي  ة السعوددَّ باململكة العربيَّ

يَّ  ِ
راَسة املنهجين: الكم  ِ

عن طريق االستبانة املوزعة على  Quantitative الد 

ة  مة بالِقَيم األخالقيَّ
َّ
مين من ذوي االختصاص لبناء قائمة محك

َّ
محك

راَسة، والكيفيَّ  ِ
رات محلَّ الد  وذلك  Qualitative املناسب تضمينها باملقرَّ

رات اللغة   (Content Analysis)باستخدام أسلوب تحليل املحتوى  ملقرَّ

ة للمرحلة  طة، باعتبارها مادة اتصال لها رسالة وهدف، اإلنجليزدَّ ِ
املتوس 

( صفحة، كما دمكن ٤٦٩وقد بلغ لجماىي عدد الصفحات املدروسة )

رات املدروسة على  راَسة في التاىي: اشتملت املقرَّ ِ
تلخيص أبرز نتائج الد 

ة 185) ة، كان أعالها باملجمل الِقَيم الخلقيَّ ة لسالميَّ ( قيمة أخالقيَّ

ة، ، تليها الِقَيم %38كالتعاُيش مع اآلخر، واحترام الغير، بنسبة  العامليَّ

ة بنسبة  ة بنسبة %٢٨الددنيَّ ها الِقَيم الوطنيَّ
ُّ
فقط؛ وكانت  %13، وأقل

رات املدروسة  ة األعلى تكراًرا في محتوى املقرَّ ة التعبددَّ الِقَيم الددنيَّ

ط ِ
ط والثاني املتوس  ِ

 .للصفين: األول املتوس 

معرفة دور محتوى كتب األحياء في  [23هدفت دراسة محمد ]است       

ة. واستخدم  ة لدى طالب املرحلة الثانويَّ ة واألخالقيَّ تنمية الِقَيم العلميَّ

ة التي  ة واألخالقيَّ الباحث املنهج الوصفي التحليلي؛ لتحددد الِقَيم العلميَّ

ة، ثمَّ تمَّ  نها كتب األحياء للمرحلة الثانويَّ تحليل محتوى  دجب أن تتضمَّ

راَسة  ِ
بعت الد  تلك الكتب في ضوء أداة التحليل التي تمَّ لعدادها، واتَّ

ة وحدتين معدلتين في ضوء الِقَيم  املنهج التجريبي لتحددد مدى فاعليَّ

ة من كتاب األحياء للصف األول الثانوي، على عينة من  ة واألخالقيَّ العلميَّ

قت أدو  ات البحث: وهي مقياس للِقَيم طالب الصف األول الثانوي، وطب 

ا  ة، واختبار تحصيلي للوحدتين املعدلتين قبليًّ ة والِقَيم األخالقيَّ العلميَّ

ة، واملجموعة الضابطة(.  ا على عينة البحث )املجموعة تجريبيَّ وبعددًّ

ي مستوى تناول محتوى كتب األحياء  ِ
 
راَسة لىى أن تدن ِ

لت الد  وتوصَّ

ة ألكثر  ة التي تمَّ تحدددها للمرحلة الثانويَّ ة والِقَيم األخالقيَّ الِقَيم العلميَّ

 .في قائمة تحليل املحتوى 

ة 24أما دراسة شفيق والريشاوي ]       [ فكانت بعنوان: "املضامين الوطنيَّ

ة لكتاب التاريخ الحددث للصف الخامس اإلعدادي دراسة  واألخالقيَّ

ة، استخدم الباحثان طريقة تحليل املحت وى، واعتمدا على طريقة تحليليَّ

ة، وقام الباحثان بإدجاد معامل  ة العامَّ تحليل محتوى األهداف التربويَّ
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فاق بين تحليل الباحثين عبر الزمن، واستخدما معادله هولستي  ِ
 
االت

ط الحسابي لتحددد  ِ
الستخراج ثبات التحليل، كما استخدما املتوس 

فكار األكثر تكراًرا بين األفكار األكثر شيوًعا، وأظهرت النتائج أن األ 

ة والعدالة وااللتزام  .املجاالت هي حب الوطن والوالء والوحدة الوطنيَّ

ف للـى الِقَيم السـائدة فـي  [25هـدفت دراسة سليمان ]        لىى التعـرُّ

مسـرحيات األطفـال، وقـد اقتصـرت عينـة البحـث علـى ثـالث مسـرحيات، 

ِل نسـبة )( صـ١٥٤بلـغ عـدد صـفحاتها )
 
( مـن املسرحيات %٣٠فحة، وتمثـ

ة من  ف للفتيان )الفـئة العمريَّ ِ
 
سنة(. ولغرض  ١٦ -١٢التي كتبها املؤل

ـى الباحـث  ة؛ تبنَّ تحددد الِقَيم السائدة الواردة في النصـوص املسـرحيَّ

( بعد ١٩٨٥تصـنيف وادـت للِقَيم، ذلك التصنيف الذي ترجمته العجيلي )

ن أن الِقَيم أن قام باستخر  نـة البحـث تبـيَّ اج ِصدقه وثباته، وبعـد تحليـل عيَّ

م قيمي حازت فيه قيمة 
ُّ
عـت علـى شـكل سـل فـي مسـرحيات األطفـال توزَّ

ت قيمـة )العمـل( املرتبـة 
َّ
ة والنشاط( املرتبة األوىى، كمــا احــتل )الحيويَّ

 .األخيـرة

نة في بعنو  [26وفي دراسة املزين وحلس ]         ة املتضمَّ ان: "الِقَيم األخالقيَّ

ة الدنيا، ومدى اكتساب  محتوى كتب لغتنا الجميلة للمرحلة األساسيَّ

تالميذ الصف الرابع األساس ي لها"، اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 

ة 46واستخرج ) مها الباحث لىى الِقَيم األخالقيَّ سَّ
َ
ة، ق ( قيمة أخالقيَّ

ة ) ة )(، 27الذاتيَّ ة االجتماعيَّ ة 11الِقَيم األخالقيَّ ة الوطنيَّ (، الِقَيم األخالقيَّ

ة )3) ة العلميَّ ة 5(، والِقَيم األخالقيَّ ،  347(. وبلغ تكرار الِقَيم األخالقيَّ
ً
مرة

وأعلى الِقَيم تكراًرا للصف الثالث، ثمَّ األول، ثمَّ الرابع، ثمَّ الثاني، وتمَّ 

ق على  ِ
ب 
ُ
ة من طالب الصف الرابع استخدام اختبار ط عينة عشوائيَّ

ا 347األساس ي في محافظة خان دونس، وبلغ عددها 
ً
 .تلميذ

[ لىى الكشف عن منظومة الِقَيم 27وهدفت دراسة منصور وطالفحة ]      

ة  ة للمرحلة األساسيَّ ة التي دنبغي تضمينها في كتب التربية اإلسالميَّ األخالقيَّ

نت عينة البحث من جميع تكو نة في تلك الكتب. في األردن، والِقَيم املتضمَّ 

ة في األردن، والبالغ عددها ) ة للمرحلة األساسيَّ ( 10كتب التربية اإلسالميَّ

ل لىى الِقَيم  كتب. استخدم الباحثان أسلوب التحليل الفلسفي للتوصُّ

ة التي دنبغي تضمينها في تلك الكتب، وأسلوب تحليل املحتوى  األخالقيَّ

نة فيها، باالعتماد على الجملة املفيدة للكشف عن  ة املتضمَّ الِقَيم األخالقيَّ

د من ِصدق األداة بعرضها على 
ُّ
ة، وتمَّ التأك  لتحليل الِقَيم األخالقيَّ

ً
وحدة

مين، وحساب ثبات التحليل من خالل لعادته. وأظهرت النتائج أن 
َّ
املحك

ة التي دنبغي تضمينها في كتب التر  ة للمرحلة الِقَيم األخالقيَّ بية اإلسالميَّ

ة  ا على أربعة مجاالت، هي: منظومة الِقَيم األخالقيَّ عة هرميًّ
ة، موزَّ األساسيَّ

ة، كما أظهرت  ة، والِقَيم بين األمميَّ ة، والِقَيم املدنيَّ ة، والِقَيم األسريَّ الفرددَّ

ة بلغت ) (، وأن نسبة %28النتائج أن نسبة الجمل املتضمنة قيًما أخالقيَّ

ة )عد ة التي دنبغي %64د الِقَيم األخالقيَّ ( من مجموع الِقَيم األخالقيَّ

ة،  ة الفرددَّ تضمينها، وأن أعلى نسبة ظهور كانت ملجال الِقَيم األخالقيَّ

ة بين األمم  .وأقلَّ نسبة ملجال الِقَيم األخالقيَّ

ة 28وجاءت دراسة حزين ]       ة واالجتماعيَّ في [ بعنوان: "الِقَيم الخلقيَّ

كتب املعلومات العامة واألنشطة البيئة للصفوف األربعة األوىى من 

مراحل التعليم األساس ي"، واستخدمت املنهج الوصفي ومنهج تحليل 

ل لىى محتوى دضمُّ جميع الِقَيم  راَسة لىى التوصُّ ِ
املحتوى، وهدفت الد 

املرغوبة، وتوظيف النتائج إلحداث نوع من التطوير، ولتحددد جوانب 

ة للصفوف األربعة األوىى من مرحلة ال قوة والضعف في الكتب الدراسيَّ

راَسة على  ِ
ة مصر العربية، واقتصرت الد  التعليم األساس ي في جمهوريَّ

دة من خالل الفقرة والجملة  ة واملحدَّ ة اإلدجابيَّ ة واالجتماعيَّ الِقَيم الخلقيَّ

قت قيمة النظافة األوىى في الص فين األول والثاني، والفكرة والصورة، وحقَّ

 .بينما العمل في الصف الثالث، وقيمة حب الوطن في الصف الرابع

ابقة راَسات السَّ ِ
 :التعليق على الد 

ابقة في أنها تناولت مفهوم         راَسات السَّ ِ
ة مع الد  راَسة الحاليَّ ِ

فق الد  تتَّ

راَسات السابقة  ِ
ة عن الد  راَسة الحاليَّ ِ

بتحليل محتوى الِقَيم، وتختلف الد 

راَسات  ِ
ة، بينما تناولت الد  ة اإلسالميَّ ة في اإلدارة التربويَّ األبحاث املختصَّ

ضح أن بعض  ة، ويتَّ ابقة تحليل الِقَيم الواردة في املناهج الدراسيَّ السَّ

راَسات التي تمَّ عرضها اعتمدت على منهج تحليل املحتوى  ِ
 Content الد 

Analysis َّت ، وهو املنهج الذي ات ة، وتمَّ راَسة الحاليَّ ِ
بعته الباحثات في الد 

ابقة في تطبيقه من حيث خطواته، وتحددد  راَسات السَّ ِ
االستفادة من الد 

ابقة  راَسات السَّ ِ
فئات التحليل ووحداته، وبناء قوائم التحليل، ولكنَّ الد 

ة أو  ر الِقَيم االجتماعيَّ
ُّ
في مجملها كان هدفها التعرُّف على مدى توف

ة فقد أضافت الِقَيم في امل راَسة الحاليَّ ِ
ة، أما الد  فاهيم في الكتب الدراسيَّ

ة ة اإلسالميَّ  .اإلدارة التربويَّ

 . الطريقة واالجراءات4

راَسة أ.  ِ
 منهج الد 

ف بأنه: أسلوب        راَسة املنهج الوصفي املسحي الذي ُيعرَّ ِ
استخدمت الد 

ة أو أداة للبحث العلمي، دمكن استخدامه  لوصف املحتوى الظاهر للمادَّ

ة،   لالحتياجات البحثيَّ
ً
املراد تحليلها، من حيث الشكل واملضمون؛ تلبية

دها الباحث، بهدف استخدام هذه البيانات ِ
 -وطبًقا للتصنيفات التي دحد 

لما في وصف هذه املادة، أو الكتشاف بعض الظواهر التي تنبع  -بعد ذلك

ة ة، ومعادير  منها، شريطة أن تتمَّ عمليَّ التحليل وفق أسس منهجيَّ

ة، وأن يستند الباحث في جمع البيانات وتحليلها لىى األسلوب  موضوعيَّ

ة ] ِ بصفة أساسيَّ
ي  ِ
ة في أبحاث 29الكم  [ للوصول لىى املضامين األخالقيَّ

ة في اإلسالم  .اإلدارة التربويَّ

هو: "أحد و  Content Analysis كما تمَّ استخدام منهج تحليل املحتوى  

املناهج املستخدمة في دراسة مضمون وسائل االتصال املكتوبة أو 

مة تبدأ باختيار عينة من املادة محل  
َّ
ة منظ

َّ
ط

ُ
املسموعة، بوضع خ

ا" ] ا وكيفيًّ [. واتبعت الباحثات 30التحليل وتصنيفها وتحليلها كميًّ

ة التحليل  :الخطوات التالية في عمليَّ

راَس  –أ  ِ
 .ة من قاعدة بيانات دار املنظومةاختيار عينة الد 

تحددد فئات املحتوى ووحداته: تمَّ اختيار فئة لتحليل املحتوى وهي  –ب 

 .الِقَيم

 :أما وحدات التحليل فقد تمَّ اختيار وحدتين لتحليل املحتوى، وهما

، وتعتبر وحدة الكلمة Theme ووحدة الفكرة Word وحدة الكلمة      

[ وتمَّ استخدامها 31د تكون رمًزا أو مصطلًحا ]أصغر وحدات التحليل، وق

راَسة لتحليل املحتوى للِقَيم، وتعتبر الفكرة أكبر وحدات  ِ
في هذه الد 

ة في تحليل  تحليل املحتوى، وأهمها، وأكثرها فائدة، وهي وحدة أساسيَّ

راَسة  [30االتجاهات والِقَيم واملعتقدات ] ِ
وتمَّ استخدامها في هذه الد 

ِ بحث على حدٍة، وحسب ظهور لتحليل القِ 
َيم. تمَّ حساب الِقَيم في كل 

 .القيمة مرة واحدة فقط في البحث الواحد
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 .لعداد قوائم التحليل في ضوء التحليل املبدئي لألبحاث –ج 

ة  -د  ت كتابة الِقَيم في جدول تفريغ النتائج، مع تجميع األوزان الخاصَّ تمَّ

 .دنتمي لليها بكل قيمة على حَدٍة تحت الفئة التي

ة في كل بحث  -هـ  ِ قيمة، ولكل مجموعة قيميَّ
ة لكل  استخراج النسب املئويَّ

ة التي 24من األبحاث ) (، مع تحددد مرتبة كل قيمة في ضوء النسب املئويَّ

 .تمَّ الحصول عليها

ة على نتائج التحليل-و ة املبنيَّ  .تقددم التفسيرات واالستنتاجات املوضوعيَّ

 :ثبات التحليل

فاق املحللين في تحليلهم لعناصر املحتوى،   ِ
 
ُدقصد بثبات التحليل درجة ات

فاق الشخص مع نفسه، فيما لو أعاد التحليل مرة أخرى بعد  ِ
 
أو درجة ات

 لذا كانت  -بصورة عامة -فترة من الزمن، ويعدُّ 
ً

معامل الثبات مقبوال

ة تزيد على  ].32] (%80) النسبة املئويَّ

 :املحتوى )التحليل( من قبل باحثتين وفًقا للقواعد التاليةكما تمَّ فحص  

ة - ة اإلسالميَّ  .تحددد الِقَيم الواردة في أبحاث اإلدارة التربويَّ

ِ بحٍث حتى ال دحدث مشكلة في تحددد  -
استخدام القيمة مرة واحدة لكل 

 .أولويات الِقَيم

لة األخرى دتمُّ التحليل باستخدام التكرارات من قبل الباحثة وامل - ِ
 
 .حل

لة  - ِ
 
مت القائمة، بحيث تقوم املحل ِ

فاق بين املحللتين ُصم  ِ
 
ولحساب االت

األوىى )الباحثة( بحساب عدد مرات تكرار الكلمة أو الفكرة، وكذلك 

لتين باستخدام  ِ
 
فاق بين املحل ِ

 
لة الثانية، ثم حساب معامالت االت ِ

 
املحل

عادلة هولستي لحساب معامل ، وتمَّ استخدام مHolisti معادلة هولستي

، وهي %90.47الثبات لتحليل عينة البحث، وظهر معامل الثبات بنسبة 

لتين، 1قيمة مقبولة، والجدول رقم ) ِ
 
فاق بين املحل ِ

 
( دوضح معامالت االت

فاق موثوق بها ِ
 
 .ويمكن القول بأنها معامالت ات

 1جدول 

ح معامالت ِ
 
لتين يوض ِ

 
فاق بين املحل ِ

 
فاق لقوائم التحليل باستخدام طريقة االت ِ

 
 االت

فاق قوائم التحليل م ِ
 
 معامل االت

 %90.47 القيم 1

شاركت باحثتان في لجراء عمليات تحليل محتوى األبحاث كلٌّ على ِحدة،  -

ت مقارنة النتائج بين التحليلين باستخدام معامل ارتباط بيرسون  وتمَّ

لقياس درجة االرتباط، بين الباحث األول والباحث الثاني، للِقَيم موضع 

ضح من جدول رقم ) راَسة، ويتَّ ِ
تحليل ( معامالت االرتباط بين ال2الد 

 .ولعادة التحليل، ويمكن القول لنها معامالت ارتباط موثوق بها

 2جدول 

ح معامالت ارتباط قوائم التحليل باستخدام طريقة إعادة التحليل ِ
 يوض 

 معامل االرتباط قوائم التحليل م

ة 1  0.989 الِقَيم األخالقيَّ

 دراسةالمجتمع ج. 

ة           ة اإلسالميَّ ن مجتمع البحث األبحاث التي تناولت اإلدارة التربويَّ تضمَّ

ة، وعددها ) مة، واملنشورة في دار املنظومة الجامعيَّ
َّ
ا، أما 24املحك

ً
( بحث

راَسة؛ لذ  ِ
راَسة فقد كانت هي نفسها مجتمع الد  ِ

تمكنت عينة الد 

ل املجتمع األصلي -بعون هللا -الباحثات ِ
 
 .من تحليل جميع األبحاث التي تمث

ة املستخدمة  :األساليب اإلحصائيَّ

راَسة بشكل أساس ي أسلوبين اثنين،         ِ
استخدمت الباحثات في هذه الد 

ة، وترتيب القيم، وهما من أنسب األساليب  هما: التكرارات والنسب املئويَّ

راَسات ِ
ة ملثل هذا النوع من الد   .اإلحصائيَّ

 نتائج ومناقشتهاال. 5

 :اإلجابة عن السؤال األول 

ة،  • ة اإلسالميَّ ما املوضوعات التي تناولتها األبحاث في مجال اإلدارة التربويَّ

  ودولة نشرها، ودولة الباحث والتسلُسل الزمني للنشر؟

 3جدول 

ة وسنوات ودول النشر والبحث  املوضوعات التي تناولتها األبحاث في مجال اإلدارة التربويَّ

 سنة النشر دولة البحث دولة النشر املوضوعات

 النسبة التكرار السنة النسبة التكرار الدولة النسبة التكرار الدولة النسبة التكرار العنوان

ة ة اإلسالميَّ ة 41.66 10 مصر 25 6 مبادئ اإلدارة التربويَّ  20.8 5 2010 41.66 10 السعوددَّ

ة 12.5 3 الجودة الشاملة  20.8 5 2013 12.5 3 األردن 12.5 3 السعوددَّ

ة ة اإلسالميَّ  12.5 3 2007 12.5 3 السودان 12.5 3 السودان 12.5 3 القيادة التربويَّ

ة ة اإلسالميَّ ة في اإلدارة التربويَّ  8.33 2 2011 12.5 3 مصر 8.33 2 الكويت 8.33 2 النظريَّ

 8.33 2 2014 4.1 1 العراق 4.1 1 بريطانيا 8.33 2 التخطيط االستراتيجي

 4.1 1 1997 4.1 1 اليمن 4.1 1 اليمن 4.1 1 التكوين األخالقي

ة  4.1 1 2012    4.1 1 الجزائر 4.1 1 ملحات قرآنيَّ

 4.1 1 2005    4.1 1 األردن 4.1 1 املوظفين اإلداريين

 4.1 1 2004    4.1 1 البحرين 4.1 1 لدارة الصراع التنظيمي

          4.1 1 لدارة املوقف الصفي
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ضح من الجدول )       (: وهو جدول املوضوعات التي تناولتها األبحاث 3دتَّ

ة وسنوات ودول النشر والبحث، "علًما  بأن تنظيم في مجال اإلدارة التربويَّ

ِ محور، وتمَّ ترتيب 
ة لكل  الجدول لحساب التكرارات والنسب املئويَّ

ن الجدول أن ستة أبحاث نشرت في مبادئ  ا. وبيَّ املوضوعات تنازليًّ

ة وبنسبة ) ة اإلسالميَّ ة التربويَّ (، تالها في التكرار % 25وأساسيات النظريَّ

ة ثالثة أبحاث منشورة في الجودة الشاملة، وثالثة أ بحاث في القيادة التربويَّ

ة، وبنسبة ) ة في اإلدارة % 12.5اإلسالميَّ (، وتطرَّق بحثان لىى النظريَّ

ة، وبحثان في التخطيط اإلستراتيجي بنسبة ة اإلسالميَّ (، %8.33) التربويَّ

ة،  ٍ من موضوعات: التكوين األخالقي، وملحات قرآنيَّ
وتكرار واحد لكل 

(. وبالرغم من أن أكثر األبحاث %4,1) بنسبة وتعيين املوظفين اإلداريين،

ة، لال أن اجتهادات الباحثين لم  ة اإلسالميَّ تناولت مبادئ اإلدارة التربويَّ

نة، كما أن  تتناول كل األساسيات أو املبادئ الواردة في القرآن والسُّ

 .املوضوعات األخرى تحتاج لىى املزيد من التأصيل اإلسالمي

األول أن أكثر الدول نشًرا لألبحاث هي دولة مصر؛  ولوحظ من الجدول      

(، بالرغم أن أكثر الباحثين %41.66) حيث نشرت عشرة أبحاث، بنسبة

ة، وبنفس التكرار والقيمة، ويظهر اهتمام  ة السعوددَّ من اململكة العربيَّ

ة من عدد األبحاث  ة اإلسالميَّ الباحثين السعوددين باإلدارة التربويَّ

ة أو غيرها املنشورة لهم ، وقد درجع لجوؤهم لىى النشر في املجالت املصريَّ

مة، وبطء لجراءات التحكيم والنشر 
َّ
ة املحك ت السعوددَّ

َّ
ة عدد املجال

َّ
لىى ِقل

مة، وكان أقلُّ الدول نشًرا هي بريطانيا واليمن 
َّ
ة املحك في املجالت السعوددَّ

ن العراق واليمن، والجزائر واألردن والبحرين، وأقل الباحثين نشًرا م

، بمعدل خمسة 2013و 2010ولوحظ أنه تمَّ االهتمام بالنشر في عامي 

ة النشر قبلها أو بعدها أو بينها، ويظهر ذلك 
َّ
ٍ منهم، ويالحظ ِقل

أبحاث لكل 

ة  ة دراسة مدى توافق مفاهيم اإلدارة التربويَّ إلدراك التربويين بأهميَّ

ة ة الحددثة مع مفاهيم اإلدارة التربويَّ  .املالئمة للشريعة اإلسالميَّ

 :اإلجابة عن السؤال الثاني

ة؟ • ة اإلسالميَّ ة املتضمنة في أبحاث اإلدارة التربويَّ  ما الِقَيم األخالقيَّ

 4جدول 

ة  نة في أبحاث اإلدارة التربويَّ ة للِقَيم املتضمَّ ةالتكرارات والنسب املئويَّ  اإلسالميَّ

ة ة الترتيب التكرار القيمة األخالقيَّ ة النسبة املئويَّ ة الترتيب التكرار القيمة األخالقيَّ  النسبة املئويَّ

 29 10 7 املفاضلة بناء على الكفاءة والجدارة 75 1 18 الشورى

 29 10 7 اللين 75 1 18 األمانة

 29 10 7 التوكل على هللا 71 2 17 العدل

 29 10 7 التوازن  71 2 17 /املعرفةالتعليم 

ة-مراقبة هللا   29 10 7 التفويض 58 3 14 الرقابة الذاتيَّ

 29 10 7 التفكير 58 3 14 تقوى هللا

ة  29 10 7 التعاون  58 3 14 املسؤوليَّ

 29 10 7 البر 54 4 13 القدوة الحسنة

 29 10 7 األمر باملعروف والنهي عن املنكر 50 5 12 القوة

 29 10 7 اإلخاء 50 5 12 الرحمة

ة  29 10 7 اإلحسان للعباد 46 6 11 تعزيز العالقات اإلنسانيَّ

 29 10 7 املحبة 46 6 11 املساواة

 25 11 6 طاعة وىي األمر 46 6 11 الرعادة

 25 11 6 حفظ مقاصد الشريعة 42 7 10 الصبر

 25 11 6 تحددد األهداف وترتيب األولويات 42 7 10 اإلخالص

ة 42 7 10 اإلتقان  25 11 6 لخالص النيَّ

 25 11 6 الوفاء 42 7 10 املصلحة العامة

 25 11 6 الشجاعة 38 8 9 عبادة هللا

 25 11 6 الدعوة لعبادة هللا 38 8 9 املشاركة في صنع القرار

 25 11 6 الدعوة لىى لعمار األرض 38 8 9 الصدق

 25 11 6 الحكمة 38 8 9 التواضع

 25 11 6 الحزم/ عدم لرهاف الحس 38 8 9 اإلدمان باهلل

 25 11 6 االحترام 33 9 8 التضحية

 25 11 6 االبتكار أو اإلبداع 33 9 8 الطاعة واالمتثال ألوامر الشريعة

      9 8 الدعوة لىى اإلصالح

ضح من جدول )        نة في 4دتَّ ة للِقَيم املتضمَّ ( التكرارات والنسب املئويَّ

ة ألعلى لحدى عشر قيمة، وردت مجموع  ة اإلسالميَّ أبحاث اإلدارة التربويَّ

ة، 325الِقَيم في األبحاث ) ة اإلسالميَّ ( قيمة، ناقشتها أبحاث اإلدارة التربويَّ

فق مع دراسة املزين وحلس ] مرة.  347هرت الِقَيم لذ ظ [26وهذا دتَّ

 ولوحظ في األبحاث أن أعلى قيمتين هما الشورى واألمانة، وحققت نسبة

( من لجماىي األبحاث، ونتيجة لتكرارها تعتبر قيمة مرتفعة دجب أن 75)%
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ة، واحتلت املرتبة األوىى، تالها في املرتبة  ة اإلسالميَّ ر في اإلدارة التربويَّ
َّ
تتوف

فق مع دراسة %71) لتعليم بنسبةالثانية قيمتا العدل وا ( وهذا ما دتَّ

لت لىى أن العدالة من أعلى الِقَيم 24شفيق والريشاوي ] [؛ لذ توصَّ

ة تكراًرا  .األخالقيَّ

ة في           ة )رقابة هللا( وتقوى هللا واملسؤوليَّ وحصلت ِقَيم الرقابة الذاتيَّ

فق هذه النتيجة مع%58) املرتبة الثالثة بنسبة [ 18دراسة الحارثي ] ( وتتَّ

خاذ القرار من القرآن  ِ
 
قة بات ِ

 
ة املتعل لت لىى أن الِقَيم اإلسالميَّ التي توصَّ

لت  ة، في حين توصَّ والسنة هي العدل واإلحسان والشورى واملسؤوليَّ

ة، تليها الِقَيم 16دراسة القرالة ] [ لىى أن الِقَيم السائدة هي الِقَيم الددنيَّ

ة، الِقَيم  ة، الِقَيم النظريَّ ة، الِقَيم السياسيَّ ة، الِقَيم االقتصاددَّ االجتماعيَّ

ة  .الجماليَّ

ت القدوة الحسنة املرتبة الرابعة بنسبة )      
َّ
(، وجاء في املرتبة % 54واحتل

(، والقيمة السادسة تعزيز %50الخامسة قيمتا القوة والرحمة بنسبة )

ة واملساواة والرعادة بن (، ومن ثمَّ الصبر، % 46سبة )العالقات اإلنسانيَّ

 واإلخالص، واإلتقان واملصلحة العامة في املرتبة السابعة، وبنسبة

(، أما قيمة عبادة هللا، واملشاركة في صنع القرار، والصدق، 42%)

(، %38) والتواضع، واإلدمان باهلل، حققت املرتبة الثامنة، وبنسبة

قت ِقَيم النصيحة والطاعة، واالمتثال أل  وامر الشريعة، والدعوة لىى وحقَّ

 (.%33اإلصالح املرتبة التاسعة وبنسبة )

قت املرتبة العاشرة وبنسبة        ( ِقَيم املفاضلة، بناًء على %29) حقَّ

ل على هللا، والتوازن، والتفويض، 
ُّ
الكفاءة، والجدارة، واللين، والتوك

نكر، واإلخاء، والتفكير، والتعاون، والبر، واألمر باملعروف والنهي عن امل

واالحسان للعباد، واملحبة. أما ِقَيم طاعة وىي األمر، وحفظ املقاصد 

ة، والوفاء،  ة، وتحددد األهداف، وترتيب األولويات، ولخالص النيَّ الشرعيَّ

والشجاعة، والدعوة لعبادة هللا، والدعوة لىى لعمار األرض، والحكمة، 

واحتلت املرتبة الحاددة عشرة، والحزم، واالحترام، واالبتكار، أو اإلبداع، 

فق مع دراسة العبيكي ]%25) وبنسبة ودراسة منصور  [22( وهذا دتَّ

ة على التواىي 27وطالفحة ] ة والِقَيم األخالقيَّ [ لذ حصلت؛ الِقَيم الددنيَّ

(28%.) 

قت املرتبة الثانية عشرة ِقَيم: التقييم العادل، والتحفيز،         وحقَّ

ق املرتبة %21) واألجر مقابل العمل، وبنسبة واإلحسان في العمل، (، وحقَّ

( الِقَيم التالية: كظم الغيظ، وجودة العمل، %17) الثالثة عشرة وبنسبة

ة،  وتقسيم العمل، والود، واملحافظة على الوقت، والكرامة اإلنسانيَّ

ل/ التفكر، والبذل، واإلدثار،  والعمل الصالح، والرفق، والرأفة، والتأمُّ

واالنتماء، واالعتدال، واالستقامة، ولرضاء هللا، ولرضاء اآلخرين، ولتقان 

 .العمل

قت املرتبة الرابعة عشرة، وبنسبة      ( ِقَيم: مقابلة اإلساءة %13) حقَّ

باإلحسان، وطاعة هللا، ودفع الضرر وتوحيد هللا، وتفويض السلطة، 

ة، والقناعة، والعمل بمشيئة هللا، واملشاركة املجتمعيَّ   وتعليق النتائج 

عبادة، والعمل بروح الفريق، والعمل الدائم والدعم املستمر، 

ة في التنفيذ، 
َّ
والشفافية، والسماحة، والرضا بالقضاء والقدر، والدق

ة، والثواب والعقاب،  والخوف من هللا، والحوافز مقابل العمل، والحريَّ

واإلدمان بالقضاء والثقة، والتكافل، والتضحية، والترغيب والترهيب، 

ة، واكتشاف  والقدر، واإلحسان لىى خلق هللا، واإلحسان كمرتبة لدمانيَّ

املوهوبين، واستثارة الطاقات الكامنة، بينما جاء في املرتبة الخامسة 

ة، وبنسبة ( من حيث ظهورها، وهي: %8) عشرة الِقَيم في اإلدارة اإلسالميَّ

ة، وطلب العون من هللا وُحسن توفيقة، وطاعة  مراعاة الفروق الفرددَّ

الرسول، وسدُّ ذرائع الفساد، وستر العيوب، وتوزيع املهام، وتمام العمل 

باع اإلدمان 
ْ
ين، ولت ِ

ووفاؤه، وتدرُّج السلطة، ولدصال النفع للمستحق 

ة  بالعمل، ولنزال الناس منازلهم، والوئام، والنظام، والززاهة، واملشقَّ

حافظة على اآلداب، واملجاهدة، والكرم، تجلب التيسير، واملسائلة، وامل

والعفو، والعفة، والعفاف، والعطاء، والعزم، والضرورات تبيح 

ة املعلومات،  املحظورات، والخشية، والحياء، والحفاظ على سريَّ

م مع اآلخرين، والتغافل،  ف، التفاؤل، والتفاهُّ والحرص والحذر، والتكيُّ

ِي عن الحقيقة، واألعمال والتشجيع، والتزكية، والتراحم، والت
دبر، والتحر 

فق مع ِقَيم  بالنيات، واالنضباط، واالستعانة باهلل، واالجتهاد، وهذا دتَّ

فق مع دراسة سليمان ] [21اإلدارة الراعية في دراسة وددوك ] [ 25كما تتَّ

 .التي احتلت فيها ِقَيم العمل املرتبة األخيرة

قت األبحاث ملرة واحدة، وبن      ( عن الِقَيم التالية: وضوح %4) سبةوتطرَّ

املعادير، ووحدة الصف، ونطاق اإلشراف، ومواكبة التغيرات والتحددات، 

ومالطفة العاملين، ومراعاة مشاعر الناس، ومراعاة األحوال، وقوة 

ة، وعزة النفس، وعدم الضرر، وضبط  م الهمَّ
َ
اإلدارة، وقبول العمل، وِعظ

ن في الدنيا واآلخرة، وشكر هللا على النفس عند الغضب، وصالح اإلنسا

عم، وسمو األهداف، ورقابة وىي األمر، ورفع الحرج واملشقة، ودعوة  ِ
الن 

ة التعبير،  هللا، وحلُّ الخالف بالرجوع للقرآن والسنة، وحفظ السر، وحريَّ

وتوجيه املقصر، وتمكين العاملين، وتكريم اإلنسان، وتقوية الجسم، 

د الغائب، وتفادي وتقددم األدلة والبراهي ن، وتقبل وجهات اآلخرين، وتفقُّ

مات واملحظورات، وتعزيز الوالء هلل، وتطهير النفس،  الوقوع في املحرَّ

وتصفية الروح، وتشجيع الـُمجيد، وتزكية النفس، وتحقيق الهدف 

سات، تثقيف العقل، 
َّ
ب املدن ِي مصلحة املرؤوسين، وتجنُّ

دي، وتحر  التعبُّ

وتأددب النفس، وبذل األسباب والوسائل املشروعة، وتبليغ الرسالة، 

باع القرآن والسنة، واتباع األوامر واجتناب النواهي،  ِ
 
واختيار األصلح، وات

واتباع األسلوب العلمي، واليقين، والوقار والسكينة، والوعظ، 

جدة، واملؤمن َمن أمنه الناس على  والوسيطة، والهدوء، والنظافة، والنَّ

ة، واملتابعة املستمرة، واملبادرة، دمائهم وأموال هم، واملروءة، واملحاسبيَّ

واللباقة، والكياسة، والفطنة، والفداء، والفتوة، والُعْرف "ما تعارف عليه 

الناس"، والعافين عن الناس، والصمود، والصلح، والصراحة، والشهامة، 

هد، والرغب المة من اليد واللسان، والزُّ ة والسير وفق أهداف، والسَّ

والطمع في األجر الحسن، والدقة في القياس والتقددر، والدعة والسكون، 

ط،  ة، والخير، والخشوع، والحماسة، والجود، والتيسير، والتوسُّ والدافعيَّ

، والتنافس نحو تحسين العمل، والتنافس نحو الصفات الخالل  والتوادُّ

ع بنعم هللا، والتما ُسك، والتالحم، الحميدة، والتمكين في األرض، والتمتُّ

ب بنوافل  ف، والتقييم الذاتي، والتقرُّ
ُ
والتكريم واملدح، والتكاُمل، والتكات

ب لىى هللا والخضوع له، والتقددر، والتفاني، والتعليم  العبادات، والتقرُّ

خاذ القرار،  ِ
 
ي في ات ِ

 
ي والتأن ف، والتساُمح، والترو 

ُ
الذاتي، والتعاط

م
ُّ
ر، والتحك

ُّ
في الظروف الصعبة، والتجويد، والتثبت  والتذكير، والتذك

لفة، واإلدمان باليوم اآلخر، 
ُ
والتبين، والتبشير، واألنس، واألناة، واأل

واإلدمان باملالئكة، واإلدمان بالكتاب، واإلدمان بالرسل، واالهتمام برأي 
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اآلخرين، واالنفراد باملجد، واإلنفاق، واإلنصات، وااللتزام، واإلقرار 

 .ى األفعال الصحيحة)االعتماد( عل

وكذلك ظهرت الِقَيم التالية مرة واحدة اإلعراض عن الجاهلين،        

االعتماد على الحقائق، وليس الظن، واالعتدال، واالطمئنان، واإلصرار، 

واإلشراك في اإلدارة، واالستقرار، واالتزان، وااللتزام ببنود العقد، 

، واالعتصام بحبل هللا واالقتصاد في االستهالك، واالعتماد على هللا

جميًعا، واالستقالل، واالستغفار والتوبة، واالستزادة من األجر وكسب 

الثواب من هللا، واالستخالف في األرض، واالستجابة لىى املشورة، 

واالستثمار، واالستبصار، والحتساب، وتمكين العاملين، واالعتماد على 

ع بنعم هللا،  وتأددب النفس، وتصفية الروح، هللا، وتطهير النفس، والتمتُّ

وتثقيف العقل، والرضا، واألنس، والحياء، واالحتساب، واألناة، واملروءة، 

د من األهواء، وُحسن  وتعزيز الوالء هلل، ومالطفة العاملين، والتجرُّ

ة،  املعاملة، واالجتهاد، والفخر، واالعتزاز، والبشاشة، واملوضوعيَّ

ع السكينة، الوالء، واإلرادة العا لية، ومن خالل ما سبق تجد الباحثات تنوُّ

ة في املجاالت كافة، وهذا  ة اإلسالميَّ الِقَيم وغزارتها في أبحاث اإلدارة التربويَّ

فق مع دراسة الحارثي  ة حافلة بالِقَيم  [18]ما دتَّ في أن الشريعة اإلسالميَّ

ة، واملجالين اإلنساني واالجتماعي، وأك دت ذلك السامية في مجال العبوددَّ

[ في أن اإلسالم قد رسم للِقَيم واألخالق منهًجا واسًعا 17دراسة الغفيلي ]

ر التطبيق  .مرًنا ميسَّ

 التوصيات. 7

ة  • ة في دراسات اإلدارة التربويَّ ة تناول مفاهيم الِقَيم اإلسالميَّ أهميَّ

ة  .اإلسالميَّ

ة من مصادر الشريعة  • ة، أو ضرورة أن تستمد الِقَيم التربويَّ اإلسالميَّ

ة، وهي موجودة فيه بصورة عدددة وأساليب مختلفة  .املواقف التاريخيَّ

ة؛ للتأصيل  • ضرورة تعاُون علماء الددن والرواد في علم اإلدارة التربويَّ

ة  .اإلسالمي ملفهوم اإلدارة التربويَّ

ة ملعرفة اتجاها • ة اإلسالميَّ  .تهاالتقييم املستمر لدراسات اإلدارة التربويَّ

زت على  •
َّ
راَسات رك ِ

ة، حيث لن أكثر الد  االهتمام بدراسة الِقَيم الشخصيَّ

ة  .الِقَيم التنظيميَّ

ة  • ة في األبحاث األجنبيَّ القيام بدراسات مقارنة بين الِقَيم اإلسالميَّ
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