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  ملخـص الدراسة

  :عنوان الدراسة 
لدى مديري مدارس التعليم بمحافظة بلقرن من وجهة القيم اإلدارية اإلسالمية ممارسة    

  نظر المعلمين
  عبداهللا بن محمد الحميدي /د :مشرف سعيد بن سهالن بن سعد العلياني، ال :الباحث 
  .هـ١٤٢٩جامعة أم القرى،الفصل الدراسي الثاني :ماجستير،الجهة العلمية : الدرجة

  :سةاأهداف الدر
رن من وجهة نظر           ممارسة القي درجةالتعرف على      ام بمحافظة بلق يم الع دارس التعل ديري م دى م م اإلدارية اإلسالمية ل

راد      ين استجابات أف ة المعلمين ، والكشف عما إذا آان هناك فروق ذات داللة إحصائية ب ممارسة   درجة الدراسة حول    عين
  .لدورات التدريبيةالقيم اإلدارية اإلسالمية تعزى  للمؤهل العلمي ونوع المؤهل وسنوات الخبرة وا

  :منهج الدراسة 
ة الدراسة                 ى عين ا عل م توزيعه تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمتضمن تصميم استبانة لجمع المعلومات ، وت

معلمًا ، وتمت معالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية بواسطة      ٩٥٧معلمًا من مجتمع الدراسة البالغ عددهم  ٣٨٣
امج ون           ، spssبرن اط بيرس ل ارتب ة ، ومعام ات المعياري ابية، االنحراف طات الحس ة ، المتوس ب المئوي رارات ، النس التك

   Scheffeوشيفيه  T-testوأختبار ت )  Anova(للصدق، والفأ آرونباخ للثبات،واختبار التباين األحادي أنوفا
  :نتائج الدراسة أهم 

  :توصلت نتائج الدراسة إلى     
ين    :دى المديرين في التعليم العام التي تمت دراستها هيارية اإلسالمية لالقيم اإلد -١ العلم واألمانة والعدل والشورى والل

  .الحكمة والقدوة الحسنة واإلبداع والتسامح والقوة و
رن    -٢ ا    جاء ترتيب القيم اإلدارية اإلسالمية لدى مديري مدارس التعليم العام بمحافظة بلق من وجهة   حسب درجة توفره

دل ، ا   : نظر المعلمين على النحو التالي  وة ، الع داع ،    األمانة ، اللين التسامح ، القدوة الحسنة، الق م ،اإلب ة ، العل لحكم
 .الشورى

رن من             درجةأفراد الدراسة أن  راء -٣ ام بمحافظة بلق يم الع دارس التعل ديري م دى م ة اإلسالمية ل يم اإلداري ممارسة الق
 .٣.٦٨عالية بمتوسط حسابي وجهة نظر المعلمين آان بدرجة 

ة    درجةالدراسة حول  عينةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد  -٤ يم اإلداري ممارسة الق
 .اإلسالمية لدى مديري المدارس تعزى لمتغير المؤهل العلمي

راد         -٥ ين متوسطات استجابات أف ة إحصائية ب روق ذات دالل ة وجود ف ة     رجة دالدراسة حول    عين يم اإلداري ممارسة الق
 .اإلسالمية لدى مديري المدارس تعزى لمتغير نوع المؤهل

راد         -٦ ين متوسطات استجابات أف ة إحصائية ب روق ذات دالل ة وجود ف ة     درجة الدراسة حول    عين يم اإلداري ممارسة الق
 .اإلسالمية لدى مديري المدارس تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ة إحصائ    -٧ روق ذات دالل راد     وجود ف ين متوسطات استجابات أف ة ية ب ة     درجة الدراسة حول    عين يم اإلداري ممارسة الق
 .اإلسالمية لدى مديري المدارس تعزى لمتغير الدورات التدريبية

  : التوصياتأهم 
ة        -١ العلم والصفات القيادي ة التي تتصف ب ارا     توخي الدقة في اختيار الكفاءات اإلداري ايير واختب ت األخرى من خالل مع

 .ابالت شخصية مقو
د في          -٢ ل جدي ة آ ة محددة لمواآب رة زمني ل فت د آ دان  إلحاق المديرين بدورات تدريبية مكثفة في اإلدارة التربوية بع  المي

 .لتربويا
دير ال       -٣ ذآير م وي لت راف الترب ز اإلش ي مراآ نة ف ل س ة آ ي بداي ل ف ى ورش العم ز عل ة  الترآي القيم اإلداري دارس ب م

 .التي آانت في المرتبة األخيرة  ومنها قيمة الشورى اإلسالمية
ل             -٤ راءات الموجهة مع تكليف آ ة والق دورات التدريبي ديرين من خالل ورش العمل وال االهتمام بجانب اإلبداع لدى الم

 .بمشروع بسيط في مدرسته يكون فيه جانب إبداعي سوى من خالل المعلمين أو الطالب أو أولياء األمور  مدير
 .ارس على آيفية تنظيم العمل في المدارس التي يقومون بإدارتهاأن يتم تأهيل مديري المد -٥
 .أن يكون أحد معايير اختيار مديري المدارس تتوافر فيهم قوة الشخصية حتى يتمكنوا من إدارة مدارسهم بنجاح -٦
  .العام أن يتم عقد دورات تدريبية سنوية لمديري المدارس حول التطورات التي تطرأ على مناهج التعليم -٧

  



ب  

Summary of the study 
Title of the study:  
 Islamic administrative values among school as perceived by teachers in Blkrn governorate  
Investigator: Saeed bin Sahlan bin Saad Al-aleany  
supervisor: Dr / Abdullah bin Mohammed Al-Humaidi,  
Degree: Master, the background: Um Al-Qura University, second semester ١٤٢٩ h 
Objectives of the lesson:  
Identify the extent of the practice of  Islamic administrative values among school as perceived by teachers 
in Blkrn governorate disclosed whether there was a statistically significant differences between the 
responses of community members study on the extent of the practice of administrative Islamic values 
attributed to a qualified scientific and type of qualification and years of experience and training courses.  
Method of study:  
Use descriptive approach has been surveying and design containing identifying information-gathering, 
was distributed to a sample study (٣٨٣) landmark study of the community, who number (٩٥٧) milestone, 
and was treated using the methods of statistical data by programme (spss) (repetition, percentages, 
averages calculation, Standard deviations, and Pearson correlation coefficient of truthfulness, and Alpha 
Kronbach to stability, and testing variability unilateral ANOVA (Anova) and test (t) (T-test) and Shiva 
(Scheffe)  
The most important results of the study:  
Results of the study findings to:  
١- Management of Islamic values among managers in public education is the (science, honesty and 

justice and Shura and soft, tolerance and strength, wisdom and good-Kidwa, creativity) 
٢- Ranked among the/ Islamic administrative values among school as perceived by teachers in Blkrn 

governorate of view of teachers as follows: Secretariat, soft tolerance, good-Kidwa, power,  justice, 
wisdom, knowledge, creativity, the Shura.  

٣- Members of the study finds that the practice of Islamic values to the administrative managers of 
general education schools Governorate readers from the standpoint of teachers was a (high) your 
average (٣.٦٨)  

٤- There is no statistically significant differences between the averages of community responses study 
on the extent of the practice of administrative values to the Islamic school administrators attributed to 
a  changing scientific qualification.  

٥- A statistically significant differences between the averages of community responses study on the 
extent  of the practice of administrative values to the Islamic school administrators attributed to 
changing the  type of qualification  

٦- A statistically significant differences between the averages of community responses study on the 
extent of the practice of administrative values to the Islamic school administrators attributed to a 
changing years of experience  

٧- A statistically significant differences between the averages of community responses study on the 
extent of the practice of administrative values to the Islamic school administrators attributed to a 
changing  courses  
The most important recommendations:  

١- Careful selection of managerial competencies, which are science and other leadership qualities 
through standards and tests and personal interviews.  

٢- Causing managers intensive training courses in education administration after a specified period of 
time to keep up with everything that is new in the educational field.  

٣- Focus on workshops at the beginning of each year in overseeing the educational centers to remind the 
director of school management Islamic values and the value of the Shura, which was ranked last.  

٤- Attention to the creative side of managers through workshops, training courses and readings from 
each assignment with a simple project manager at his school where only the creative side by teachers 
or students or parents.  

٥- That is the rehabilitation of school administrators on how to organize work in the schools they 
manage.  

٦- To be one of the criteria for the selection of school administrators who possess the personal strength 
so  that they can successfully manage their schools.  

٧- To hold annual training courses for school administrators in the departments of education about the  
developments in the curricula of public education. 
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  :المقدمة  
المين،       د هللا رب الع الم  الحم الة والس لين    والص اء والمرس يد األنبي ى س عل

               :وعلى آله وصحبه أجمعين     وبعد 

د تع   هو ال الدين اإلسالمي     ة ، ولق وم القيام د اهللا سبحانه   رسالة الخالدة إلى ي ه

ديل  وتعالى بحفظ القرآ الى   ،ن الكريم من التحريف والتع ال تع m  i  h  g   فق

    m   l  k      jl  ر د . ٩الحج الى اهللا ز مّي وق ن  تع ره م ن غي ان ع اإلنس

ا أي   بأن وضعه  ، المخلوقات وق في مكانة سامية لم يصل إليه ال   ،آخر  مخل فق

الى  _  `        m     i  h  g  f  e  d   c  b  aتع

o  n  m  l   k  j    l  راء ير   .٧٠اإلس ي تفس اء ف ج

ـ١٤٢٣(الصابوني   م والنطق  أن التفضيل   )ه ة والفه م والمعرف ل والعل  ،، بالعق

  . ٧٠٥ص . وجعله في أجمل صورة

ذا         ن ه ا م اولوانطالق ن جوا فسوف يتن ب م دين، الباحث جان ذا ال ب ه ن

رابط المجتمع    والذي يتمثل في القيم اإلدارية اإلسالمية التي تقوم بدور تنمية وت

لم،    ية اإلداري المس ظ شخص ي ، وتحف وي والتعليم لوآه   الترب م س وتحك

الى   أنها تحافظ على  وتصرفاته، آما ه اهللا تع ايير    اإلنسان الذي آرم د  مع ،وتع

   .للمجتمع اإلنساني

إلسالمية تختلف عن القيم الغربية من حيث النظرة الشاملة في ديننا والقيم ا      

ه ا          ،اإلسالمي ي مجتمع ة  ف ذي هو لبن رد ال اء الف تم ببن ا ته ذي يحقق   حيث إنه ل

  . ٥٦ الذارياتIg  f  e  d  c hlقال تعالىمعنى العبودية هللا،



 

يم         رآاإلسالمية والق ة المطهن مصدرها الق نة النبوي ريم والس ا  رة ،الك أم

الم     ها قيم دنيوية تنظيمية مصلحيه ،وإ القيم الغربية فإن ى الع ن سيطر الغرب عل

ال     ،اليوم  بالقوة الظالمة ل ب دل فإن اإلسالم سيطر من قب الى    ، لين والع ه تع لقول

m  x   w  v  u  t   sl  ٢١٥الشعراء .  

ق               ى طري ابقون إل م الس الم ه يهم الس ل عل اء والرس ان األنبي د آ يم  لق الق

  . ويبقى الناس مابين متمسك ومقصر ،والتمسك بها

فة         ان الفالس ا أذه ل العلي يم والمث ذه الق غلت ه د ش لمين  ولق ر المس ذ  غي من

ه شغل نفسه       "  )هـ ١٤١٩(فذآر قنديل  ،القدم ى سقراط ان أن أرسطو عزى إل

م الشعب  اة وظل م الطغ ه معارضته لظل ارم األخالق وعزى أفالطون إلي  ،بمك

  . ٥ص"آان في ذلك من مجازفة بحياته  رغما عما

ن اإلسالم  أ " )هـ  ١٤١٧ ( أبوسن  إلسالم هو منهج الحياة آما ذآرولكن        

رد والمجتمع   ،يربط بين الروح والجسد ،آعقيدة ومنهج للحياة  .٥ ص" وبين الف

  . ٣٨:األنعام I     vu  t  s  r  q  pl  قال تعالى

ة  القيمف       المية اإلداري ه اإلداري  اإلس ي توجي ب دورا ف ل  ،تلع ى وتعم عل

ليمة  س س ى أس ز عل ي ترتك ة الت ه القيادي ة مهارات دين  ،تنمي ن ال تمده م مس

ل وال     آما تعمل ،اإلسالمي ه خل يس في على جعل العمل يسير وفق نظام محكم ل

ز واء   ،تحي ن العواطف واأله دا ع ة  و ،بعي ة للعملي لحة العام ي المص  تصب ف

الته    التعليمية، أداء رس وم ب ذا تتحقق األهداف     ،وتجعل المعلم يق المرسومة  وبه

  .لهذه المؤسسة التعليمية

ع أو  القيم اإلدارية       ردد   اإلسالمية ليست مجرد شعارات ترف ارات ت ل   ،عب ب

ون واقع ه ملموس ًايجب أن تك ديروًا يطبق وين  الم دان الترب ي المي ون و ،ف لك



 

وقهم   يو ،منحهم الثقةيو ،ى المعلمينر طاقات اإلبداع لدفّجيتطبيقها  م حق حفظ له

ا و   يو ة وخارجه ة التعليمي ل المؤسس الح داخ ق اإلص قحق ات  يحق المخرج

  .التربوية  المطلوبة من المؤسسة

ي يجب   لدراسة ه اهذفي وسوف يتناول الباحث        القيم اإلدارية اإلسالمية الت

 من غزو   تمع اإلسالميفي مدير المدرسة في ظل ما يتعرض له المج تتوفرأن 

ى   افي أدى إل ري وثق ي وفك ير ف ض  التقص ب بع ة  جوان يم اإلداري ذه الق ه

ى  الفصل األول اإلسالمية، فيحتوي  ام للمشكلة، و   عل الفصل  يشتمل  اإلطار الع

اني  ري ل الث ار النظ ى اإلط ي عل المية وه ة اإلس يم اإلداري ة : بعض الق قيم

ين وال والعدل،،وواألمانةالعلم، ورى، والل امح،والقوة،والحكمة،والقدوة الش تس

وي الفصل      الحسنة ،واإلبداع، ويتناول الفصل الثالث إجراءات الدراسة ، ويحت

ل      ي الفص يرها ، وف ائج وتفس ل النت ى تحلي ع عل رالراب ائج   األخي ملخص النت

  .والتوصيات 

عله أسأل اهللا العلي القدير أن يجعل هذا العمل خلصًا لوجه اهللا تعالى وأن يج     

   .موازين حسناتنا يوم نلقاه في


