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الخالصة
يعد مفهوم الجودة قديما ً قدم سعي اإلنسان في البحث عن أساليب وطرق تطوير كيانه االجتماعي واالقتصادي،
ومفهوم الجودة مفهوم أصيل في ديننا اإلسالمي الحنيف ،وينطلق من عموميات كثيرة في ديننا اإلسالمي فالجودة
مكونة من الدقة واإلتقان ،وهذان المفهومان نجدهما في نصوص كثيرة في كتاب هللا وسنة الرسول (ص).
ومفهوم الجودة يعد احد السمات األساسية للعصر الحاضر ،وذلك التساع استخدامه وازدياد الطلب عليه في كثير من
جوانب الحياة المعاصرة .ويعد التعليم احد االحتياجات الرئيسية لكافة المجتمعات اإلنسانية ،والجودة في التعليم هي
االنتقال من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز.
فالحاجة إلى تطبيق الجودة الشاملة في التعليم واضحة ولكن خصوصيتنا اإلسالمية توجب علينا األخذ بمفهوم الجودة
الشاملة في التعليم بإطاره اإلسالمي الصحيح والذي ينطلق من منظومة القيم اإلسالمية الرصينة.
ولهذا ارتأيت الكتابة في هذا الموضوع وكان عنوان البحث [جودة التعليم في الفكر االسالمي] ،وقد اقتضت طبيعة
البحث أن يقسم على مقدمة ومبحثين وخاتمة ،كان المبحث االول بعنوان :مفهوم الجودة وعناصرها في الفكر
اإلسالمي وأما المبحث الثاني فكان بعنوان :مبادئ ومتطلبات جودة التعليم في الفكر االسالمي ،ثم الخاتمة
والمتضمنة توصيات ونتائج.
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The Quality of Education in Islamic
Thought

ABSTRACT
This study is about quality of teaching in Islamic thought. Quality in the past considered
as looking for new methods and strategies to develop the human being socially and
economically. The concept of quality is originated in our religion Islam as it means
accuracy and perfection and we can find them in many texts in the Holy Quran and the
sunna. Quality is considered as the basic characters of the present time because of the
increase in its usage and need in many of fields of recent life. Teaching is one of the
basis in human communities and quality in teaching is the transfer from the minimum
education to perfection and accuracy education. The need to apply the inclusive quality
in teaching so clear but being Muslims let us apply the inclusive quality in teaching with
Islamic frame which emerges from the sober Islamic values. This study consists of two
sections, the first is about the concept of quality and its elements in Islamic thought. The
second section includes the principles and requirements of teaching quality in Islamic
thought, then the conclusion and the recommendations.
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مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا دمحم النبي العربي األمين.
أما بعد ...

يعددد مومددوم ال ددودة ددديماي دددم سددعي احنسددان اددي الرحددط عددن اسدداليب وعددرا قعددوير ياند ا
وموموم ال ودة موموم اصيل ادي دينندا احسدالمي الحنيدي وينعلدع مدن عموميدا

قمدداعي وا قصدداد

يدرة ادي دينندا احسدالمي ادال ودة

م ونة من الد ة واحققان وهذان المومومان ن دهما اي نصوص يرة اي قاب هللا وسنة الرسول .
وموموم ال ودة يعد احد السما

األساسية للعصدر الحاردر وذلدت قسدات اسدق دام وا ديداد العلدب عليد ادي يدر

من وانب الحياة المعاصرة .ويعد القعليم احد ا حقيا ا

الرئيسدية لااادة الم قمعدا

احنسدانية وال دودة ادي القعلديم

هي ا نققال من قااة الحد األدنى إلى قااة احققان والقمي .
االحا ددة إلددى قعبيددع ال ددودة الشدداملة اددي القعلدديم وارددحة ولاددن صوصدديقنا احسددالمية قو ددب علينددا األ ددذ رمومددوم

ال ودة الشاملة اي القعليم رأعارِه احسالمي الصحيح والذ ينعلع من منظومة القيم احسالمية الرصينة.
ولمذا ارقأي

الاقارة اي هذا الموروت و ان عنوان الرحدط جودة التعليم في الفكر االسالممي] و دد ا قرد

الرحددط ان يقسددم علددى مقدمددة ومرح ددين و اقمددة

عبيعدة

ددان المرحددط ا ول رعن دوانا مومددوم ال ددودة وعناصددرها اددي الو ددر

احسالمي واما المرحط ال اني ا ان رعنوانا مرادئ ومقعلرا

ودة القعليم اي الو ر ا سالمي.

سبب اختيار الموضوع:
 .1الحا ة الررورية والمسقمرة لبيان عناصر ومقعلرا

قعبيقما على ارض الوا ع.
 .2ا را

ومرادئ موموم ال ودة اي الو ر ا سالمي من ا ل

ان الو ر ا سالمي يمقلت نظرية مقااملة عن ال ودة رصورة عامة وعن ودة القعليم رصورة اصة.

مشكلة البحث:
القساؤ

يسددعى الرحددط الددى ورددع الحلددول الال مددة لمش د لة مورددوت ددودة القعلدديم مددن ددالل ا
وهي ما يإقيا

 .1هل يمقلت الو ر ا سالمي رؤية محددة لراع ودة القعليم اي المؤسسا

ارددة علددى رعددض

القعليمية؟

 .2هل يسقعيع الو ر احسالمي قحديد آلية وارحة المعالم واألهداف لل روج رحلول وا عية ومعاصرة لرادع مسدقو
ودة القعليم؟

فرضية البحث:
قوقددرض الد ارسددة ان الو ددر ا سددالمي يمقلددت رؤيددة مقااملددة اددي محقواهددا يم ددن قعبيقمددا علددى ارض الوا ددع ورددأدوا

ووسائل معاصرة ادرة على ورع الحلول المناسرة لالرققدا رالمسدقو القعليمدي ادي المؤسسدا

القعليميدة ورادع ودا ة

القائمين على قلت المؤسسا .
3

المبحث األول
الجودة ومفهومها وعناصرها في الفكر اإلسالمي

المطلب األول -تعريف الجودة لغة واصطالحا
الجودة في اللغة :واصلما َ َود ويقال هذا شي
ُ

يدد بدين ال دودة مدن اشديا

يداد وهدذا ر دل دواد مدن

ددو أم ا دواد بددين ال ددودة( )1و َ د َدوَد] شددي يددد وال مددع يدداد وال ددودا المعددر الد يددر انقددول دداد المعددر ددوداي امددو
ُ
()3
()2
دالن اددي عملد اددال ودة مصدددر مددن لوددم ( دداد) م ددل
ائددد وا ددادا اقددى رال يددد مددن القددول والوعددل ويقددال ا دداد اد ُ
الايوية مصدر من لوم ( يي) و يوية الشي قعني حالق وصو (.)4

الجودة

اصطالحاا

علددى الددرنم مددن درة قددداول مصددعلح ال ددودة اددي العقددد األ يددر مددن القددرن العشدرين والقددرن الحدداد والعشدرين نقي ددة
للقدي ار العالمية المعاصرة القي عل من معلراي ررورياي اي القعليم؛ حقى اي القعليم ا اق ارردي (احلاقروندي) إ
انما قعدد وقراين مواهيم ال ودة؛ ايذهب الدرعض إلدى ان ال دودة قعندي (الاودا ة إذ قعبدر عدن الوعاليدة) و دد عرامدا
الرعض على انما (قحقيع رنرا

وقو عا

العميل وذلت من الل قعاون األاراد اي وانب العمل رالمؤسسة).

وير ع هذا القراين اي القعريي إلى ان ال دودة ليسد
يرقرط رأح ام ققديرية عن ماهية ال ودة وم وناقمدا

وحددة واحددة ولانمدا مومدوم مقعددد المددا ل

مومومداي ينظدر إليد

مدا ي قلدي ردا قالف األادراد الدذين يقومدون بقحديدده وا سدق دام

والسددياا المعبددع لمددا (الصددناعة احدارة القعلدديم العددام القعلدديم ال ددامعي القعلدديم ا لاقرونددي) لددذلت لددي

مددن السددمل

اح مات على موموم واحد يحدد العناصر الم ونة لل ودة.

مفهوم الجودة في الفكر اإلسالمي :
ان موموم ال ودة مو ود اي ل قعاليم احسالم ر ل مرامين

وهو معلب حررا هللا ع و ل واررا

اآل رين وهو ارت من منظومة القيم احسالمية المقمي ة ويعبر عنما رالد ة واحققان و د ورد

العديد من النصوص

القرآنية واألحاديط النبوية الشريوة المعبرة عن هذين المومومين اي مواعن يرة والواظ عديدة ومن هذه النصوص
ول قعالىا ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

( )1دمحم بن احمد ا هر

قمذيب اللدة بيرو ا دار إحيا القراط العربي ط2001 1ا .101/11

( )2ابو نصير اسماعيل بن حماد ال وهر الوارابي الصحاح بيرو ا دار العلم للماليين ط1891 4م قحقيعا احمد عبد
الدوور ععارا .461/2

( )3دمحم بن دمحم بن عبد الر اا الحسيني ال بيد
( )4القامو

قاج العرو

من واهر القامو

بيرو ا دار المدية ط1ا .721/1

المحيط للويرو اراد دمحم بن يعقوب مؤسسة الرسالة ط 1891 2ص. 070
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()5

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

ا

ا قيان رالعمل الصالح والمدوامة على الققو وا حسان الى ال لع والمقصود
()6

من القارار القأايد والمرالدة اي الحط على ا يمان
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ
العاعا

()7

و ول قعالىاﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ

ويعبر مرمون اآلية عن ا مر را نواا اي سبيل هللا اي سائر و وه القربا
()8

م ععي ا مر را حسان وهو اعلى مقاما
()9

كتب اإلحسان على كل شئ]
على و

العاعة

وو وه

ويؤيد ذلت ما ورد اي الحديط الشريي أن هللا

ويدل ذلت على و وب ا حسان اي ل شي من األعمال الصالحة ا
()10

مال ايما او ر هللا من قلت ا عمال

على ا حسان وهو ما قبين لنا اعلى مقاما

وه ذا يقرح لنا ان ا يا

العاعة واقيان العمل على اارل و

اقيانما

القرآنية واألحاديط الشريوة قحط
مما يعبر عن مة اي ودق

و مال اي ادائ ونر ان الو ر ا سالمي ينظر الى هذا ا مر راي ابية عالية وذلت من الل اعالمنا محرة هللا
سرحان وقعالى الى الش ص الذ يققن عمل يقول الرسول ا ارم دمحم  إن هللا تعالى يحب من العامل إذا َع ِم َل
أن ي ِ
حسن](.)11
ُ
()12

واححسان موموم واسع ولان إذا اعلع اإن المراد ر اعل ما هو حسن والحسدن صدوة مدال ردده القدرح

واححسددانا هددو اعددل احنسددان مددا ينوددع ني دره .رحيددط يصددير الديددر حسددناي ر د

او يصددير الواعددل ر د حسددناي بنوس د
()14

ويق لى هدذا المومدوم ادي ولد  إن هللا يحالب إذا عمالل أحالدكم عمالم أن هت ال ]

()13

 .وهندا اعلدع الرسدول  لمدة

العمل رحيط قعني ا عمل سوا ااان عمالي دينياي ام عمالي ا قماعيا ام عمدالي ا قصدادياي ام عمدالي قربويداي او عمدالي

عس د رياي وبمددذا احققددان ققحرددر األمددم وقر ددى الم قمعددا

وه ددذا نددر ان الو ددر ا سددالمي يددولي اهميددة الددى مبدددا

ال ودة ون يعود راآل دار ا ي ابيدة علدى الم قمدع ادالورد المسدلم ادي ا مو دع ي دون عليد ان يحسدن عملد انعال دا

من الحديط الشريي اندي الدذ ر سدوا اادان معلمداي ام االحداي ام عبيرداي ام ممندسداي ام عدامالي الدى نيدره ذلدت الادل مدن
اي ابيداي علددى الم قمددع اي ددون القعلدديم منرددرعاي رالنسددرة للمعلددم والمدريض يعددال
هددؤ اذا اققندوا اعمددالمم اإنمددا قددنع
( )5سورة المائدةا اآلية .80

( )6ابو حوص سراج الدين عمر الدمشقي الحنبلي النعماني ققيد اللراب اي علوم الاقاب بيرو
1418هد1889/ما .712/1

( )7سوره الرقرة ا اآلية .187
( )8ابن

.700/1

ير قوسير القرن العظيم بيرو

( )9صحيح مسلم بيرو
( )10ابن ر ب الحنبلي

دار الاقب العلمية ط1

دار عيرة للنشر والقو يع ط1420 2هد1888/م قحقيعا سامي سالمةا

دار احيا القراط العربي ر م الحديط ()1877ا .1749/0

امع العلوم والح م بيرو

مؤسسة الرسالة ط1422 1هد2001/ما .091/1

( )11شعب ا يمان البيمقي الرياض م قرة الرشد ط0،2001م قحقيعا عبد العلي عبد الحميد حامد ر م ()4802ا
.204/1

( )12موسوعة شاف اصعالحا
( )13الاليا

الونون والعلوم دمحم علي القمانو

مع م اي المصعلحا

قحقيعا علي دحروج م قرة لبنان بيرو ا.666/1

والوروا اللدوية ايوب بن موسى الاوو

( )14شعب ا يمان البيمقي ر م الحديط ()1084ا .200/1

سوس الرسالة بيرو

ص .70
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رصورة صحيحة من بل العبيب والممند

ينق ما ينوع الم قمدع و دذا الودالح ونيدره ا ان الو در ا سدالمي ينظدر

الددى ددودة القعلدديم مد ن ددالل نظ درة اصددة ذلددت ان ميددع الش درائح القددي ذ ددر او القددي لددم قددذ ر

وق يد العمل دون ودة القعليم.

يم ددن ان قددققن

المطلب الثاني  -جودة التعليم وعناصرها في الفكر اإلسالمي
جودة التعليم في الفكر

اإلسالمي.

المسددقويدين مددن العمليددة القعليميددة الدددا لين وال ددار ين إلددى م موعددة صددائص محددددة قاددون

هددي قر مددة وقو عددا

اساساي اي قصميم ال دما

القعليمية وعريقة ادا العمل اي المدرسة مدن ا دل قلبيدة احقيا دا

وقحقيدع رردا هللا دم رردا المسددقويدين مدن ال ددما

عامة والقي قعبر عدن مدد اسدقيوا المدد ال

وقو عدا

المسدقويدين

القعليميدة القدي ققدددمما المدرسدة او المؤسسدة القعليميدة رصددورة
والم ر دا

والعمليدا

()15

ادي المؤسسدة القعليميدة

يقدول رسدول هللا

 من تعّلم علما مما هبتغي ب وج هللا ال هتعلم اال ليصهب ب عرضا من الد يا لم هجد عرف (أي:ريح) الج ال

()16
هوم ال يام ]
اال رأ على ا نسان المسلم ان يقعلم العلم لي ون عبيراي او ممندساي او نير ذلت يبقدي بذلت راقراي
وا د اير دنيوي داي ولاددن لددو نددو بدا ل د نوددع المسددلمين رمددا قعلددم لاددان ذلددت ي د اير ل د وينددال بددذلت الدددين والدددنيا ددان يقددول

العبيب والممند

اقعلم العب او المندسة من ا دل ان ااودي دومي مؤوندة لدب اعردا او ممندسدين مدن ال دارج مدع
ا قماعيددة وا قصددادية وسياسددية ونيددر ذلددت قددنع

مددا يقرقددب علي د مددن سددلبيا

ال ارج يقول سرحان ا ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ (.)17

نالر داي عددن اسددق الب الاوددا ا

امددا إدارة ال ددودة الشدداملة اددي القعلدديما امددي السددوة إس ددالمية شدداملة ا ددي الحي دداة قددنع

المؤسسا

مددن

رمواهيممددا علددى العمددل ا ددي

القربوية ب ميع مسقوياقما واارادها واي ميع احوالما واو اقما رحيط قحدد اسلورا اي الممارسدة احداريدة

يرمي الوصول إلى القحسين المسقمر لعمليا
و دديم ا ال يددا

القعليم وقعوير م ر ا

العمددل األصدديلة والقرشدديد اددي اسددقمالت الو د

القعليم علدى اسدا

مدن األهدداف الواردحة

وال مددد والمدوارد الماليددة رمددا يرددمن ررددا هللا سددرحان

وقعالى م ررا المشار ين اي العملية القعليمية من معلمين وعلرة علم واوليا امور(.)18

وه ددذا ن ددر ان الو ددر ا س ددالمي يس ددعى ال ددى ددودة القعل دديم وند د يع ددد اللبن ددة ا ساس ددية لبن ددا م قم ددع يق ددوم اعر دداؤه
أ
هدذا األدا
عال من الاودا ة والقنظديم والقاامدل ردأدا الوا ردا ورالقدالي يدنع
بوظائومم رأحسن و وعلى مسقو
دوره
رصددورة اي ابيددة علددى ميددع اا دراد الم قمددع ان دراهم يقعلمددون ويعلمددون ويعملددون وينق ددون و ددل مددنمم ددد ا ددذ ُ
االمعلم ي َّ
علم والعبيب يعال والممند ينق والوالح ي رت والعامل يعمل هذا ارالي عن قميئة يل ديد من الناشئة
ُ
( )15صبرية بن

مسلم قعبيع ادارة ال ودة الشاملة لقعوير القعليم العام رسالة د قوراه امعة عيرة 2001ما ص.61

( )16مسند احمد بن حنبل بيرو
( )17سورة ال ل ةا اآلية .1
( )18قعوير إدارة القيا

مؤسسة الرسالة ط1888 2م قحقيعا شعيب ا رناؤوط ر م ()9471ا .168/14

إدارة ال ودة الشاملة اي مؤسسا

القعليم العالي الم لة القربوية عدد 61ص .86
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من الل المؤسسة القربوية والقعليمية اي الم قمع المسلم ليأ دذوا علدى عداققمم القيدام رشدؤون الم قمدع ادي المسدققبل
ومواارة القعور الحاصل اي العالم لقسقمر دورة الحياة ماناي وم اناي ولقحقيع ذلت من الل ودة القعليم ادي الو در
ا سالمي بد من قحقيع م موعة والعناصر نقلمسما اي موموم ال ودة وهذا ما سنرح اي الوقرة القادمة.

ع اصر مفهوم جودة التعليم في الفكر االسممي:

أ-الفلسف  :قنعلدع ارردية السدوة دودة القعلديم ادي الو در ا سدالمي مدن ان علدب العلدم اريردة علدى دل مسدلم ورد
اي ول  طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلم ]( )19وان هللا هو المعلم األول للرشرية لقول قعالىا ﭽﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ( )20والرس ددل م ددن رع ددده معلم ددين
أل واممم وشعوبمم لقول قعالىا

ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﭼ ( )21ومن هذه المن لة العالية للعلم ااقسب المعلمون م انة ديرة
عالية اي احسالم و د عدهم الرسول  ور ة لألنبيا اقدال [ان العلماء ورث اال بياء لم هرثوا ده ا ار وال درهما وا مالا
()22

بحظ وافر]
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ ٍ

واذا ان لألنبيا حع القعظيم وا حقرام المن ور مم وهم العلمدا ونصديب

من ذلت( )23وهذا القدر من ا حقرام والقو ير لي

اقط للمعلم وانما للمقعلم ايرداي اقدد ورد ادي الحدديط الشدريي ولد

 من سلك طري الا هلالتمف فيال علمالا سالهل هللا لال طري الا الالى الج ال وان المملكال لتضالت اج حتهالا لطالالب العلالم
رضا بما يص ت وان طالب العلم يستغفر ل من في السماء واالرض ،حتى الحهتان في

()24
الماء]
.

إن هددذه ال ال يددة اددي السددوة ددودة القعلدديم اددي الو ددر ا سددالمي وهددي ان علددب العلددم اريرددة (مددع مددا قققرددي هددذه

الوريرة من و ود علوم ادرض عدين وعلدوم ادرض وايدة اذا دام بمدا احددهم سدقع
والمددقعلم قدددل علددى ان الو ددر ا سددالمي ومددن ددالل قش دريعاق

عدن ا

درين) ورادع شدأن العدالم

يردددي قعلدديم اا دراد الم قمددع وحسددب وانمددا يريددد لمددم

اققددان العلددوم وا ادقمددا لقعددود رددالنوع علددى ميددع اادراد الم قمددع وي ددون ذلددت مددن ددالل بيددان مددا ي ددب علددى الوددرد مددن
قعلم د مددن علددوم ومددا
المسقويا

ي ددب علي د

وا هقمددام رمحدداور العمليددة القعليميددة وهمددا المعلددم والمددقعلم للوصددول الددى اعلددى

اي العلم والقعلم والععا المسقمر رعد ذلت.

( )19سنن ابن ما

بيرو

( )20سورة الرقرةا اآلية .01

دار إحيا الاقب العربية ط 2قحقيعا دمحم اؤاد عبد الرا ي ر م الحديط ()220ا .91/1

( )21سورة آل عمرانا .164

( )22مسند احمد بن حنبل ر م ()21117ا .46/06

( )23دمحم بن صالح بن دمحم شرح رياض الصالحين الرياض دار الوعن للنشر ط1426 1هدا .200/0
( )24سنن ابن ما ة ر م ()220ا .91/1

7

وبنا علدى ذلدت اعلدب العلدم بدد ان ي دون هلل وققدو هللا وسديلة إلدى العلدم ولادي ققحقدع ال دودة الشداملة ادي القعلديم
بد من قربية المقعلم وقعليم احققان اي عمل وذلت من الل األنشعة المقنوعة والققويم المسقمر(.)25

ب-األهداف :عندما يريد ا نسان ان يحقع الن اح اي مشروت ما بد ل ان يحدد المدف الذ يرمي الوصول إلي

وهذا الاالم ينسحب ايراي على موروت ودة القعليم اي الو ر احسالمي اال بد من قحديد مالمح األهداف العامة
لمذا الموروت وان قاون قلت احهداف مبنية على الدايا العظمى للو ود ا نساني ومن اهم قلت األهدافا

أوال -قحقيع العبودية هلل سرحان وما يقرقب عليما من الق ما

ايمانية وا ال ية وقربوية و قااية يقول سرحان ا

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (.)26
لب المصلحة والمنوعة لالنسان

ثا يا -ال الاة وعمارة ا رض وواارة القمدن والحرارة والقعور و ل مامن شأن

يقول سرحان ا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (.)27
ثالثا -قحقيع العدل والمساواة بين ميع ااراد الم قمع يقول سرحان ا ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ

()28

ويقول اي اية ا ر ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (.)29
األهداف العامة وال ئية وققدرج حقى قصل إلى ال ئيا

م قنب ع من قلت الدايا

المرنوب مع مراعاة القدرج لمسقويا
م القحسينيا

رحيط

األهداف واقاي لمقاصد الشريعة رحيط ققدرج من الرروريا

يقحقع مسقو على حساب المسقو األا ر اهمية من

العظمى على ل الممارسا

القي قم ل سلوت الورد

وعندما قنع

اهداف المدرسة ورسالقما(.)30

ج -العمليات :من الررور ان قسير العمليا

القعليمية دا ل المؤسسا

ومقرر وبذلت ققرح

واع رؤية وارحة (الولسوة واألهداف)

ليقم قميئة الظروف المناسرة لقنويذ األعمال واع اعلى معايير ودة القعليم من ناحية المما ار
()31

والعملية ال قعالىا ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﭼ
لقوعيل العمليا

( )25ينظرا قعوير اداة لقيا

قلت المواهيم

اي العملية القعليمية رحيط قصرح العملية القعليمية ب ميع عناصرها قعبدية هلل سرحان

وقعالى؛ بداية من النية اي علب العلم والقعلم وحقى ارسط األهداف السلو ية لال در

والمسقل ما

إلى الحا يا

دا ل المؤسسا

وينردي قواير ل ا حقيا ا

مع مراعاة اسق دام الموارد على م قلي انواعما را قصاد لقول

ال ودة الشاملة اي مؤسسا

( )26سورة الذاريا ا اآلية .76

احدارية والونية

القعليم العالي ص .61

( )27سورة الرقرةا اآلية .00

( )28سورة النسا ا من اآلية .79
( )29سورة النحلا من اآلية .80

( )30ينظرا مقداد يال ن سبل النموض رالعالب لقياي وعملياي إلى مسقو اهداف األمة دار عالم الاقب -الريارة
1888ما ص .76

( )31سورة القصصا اآلية .26
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قعالىا ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ ﭼ

()32

واحشراف على سير

العمل وقو ي العاملين اي المؤسسة مع الحرص على الشوااية والمسا لة دا ل المؤسسة والحرص على ققسيم
سير العمل والحصول على القدذية ال ار عة من انب المساهمين من اوليا األمور والعلرة وااراد الم قمع لقحديد

مسقو

القعليمية الوا ب اسقيواؤها واسق دام الموظوين المدربين لقعوير هذه المنق ا

ودة ال دما

وال دما

رما يحقع ررا هللا سرحان وقعالى م ررا المسقويدين إلى ا صى در ة مم نة.
إن و ود هذه العناصر ال ال ة اي موموم ودة القعليم اي الو ر ا سالمي يروي اهمية صو ل
مدن اسد

رصددينة ومقومددا

ذلت انما قنعلع

ابقددة ومرددادئ ويددة قسددققي ددذورها مددن الاقدداب والسددنة قبنددي مددن ددالل آليددا

نظاماي قعليمياي منررعاي يعمل رأ صى در دا

عملمددا

الاودا ة المم ندة يقدول سدرحان ا ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ
()34

مع األ ذ ب ميع األسراب المادية المقاحة يقول  اع لها وتوكل]

()33

ويعملنا النبي  األ ذ راألسدراب الماديدة امدو

علي الصالة والسالم قعاعى هذه ا سراب من دالل األادل والشدرب واد در ألهلد ادو مم ولدم ينقظدر ان يند ل علديمم

من السما وهو ان احع ال لع ان يحصل ل ذلت( )35وان الو ر ا سالمي يدعونا ومن الل ا
الماديددة الددى مواارددة القعددور الققنددي والعلمددي اددي المؤسسددا
وا

قصاصا

ذ بمدذه ا سدراب

القعليميددة الحاصددل لددد الدددرب اددي م قلددي الم ددا

مع مالحظة عددم ققداعع ذلدت مدع اصدول الشدريعة احسدالمية ادال ردير اذا مدا قدم رسدم عدط لقعلديم

علبقندا المندداه العبيدة والمندسددية ونيرهددا ادي الدددول الدربيدة والقددي
من الصور امذا ا مر سي لي الو

الا ير وصرف ا م انا

يم ددن ا دذها ا عددنمم ولدي

المادية ايما

رالرددرورة ان نبدددا

عائل من .

المبحث الثاني
مبادئ ومتطلبات جودة التعليم في الفكر االسالمي
قعددد عمليددة القربيددة والقعلدديم عريقددة حيدداة إن لددم قاددن الحيدداة ذاقمددا ولقددد ددام ا نسددان مددن عمددد ادم رعمليددة القربيددة
والقعلدديم لصددداره ليسدداعدهم علددى النمددو السددليم ومددن ا ددل قلبيددة حا دداقمم العرددوية المقعددورة ومقعلردداقمم الروحيددة
وال سمية والعاعوية والعملية والعلمية واعدادهم لمسققبل منظور و ردية القربيدة والقعلديم موردوت عظديم الشدأن ردال
األ ددر ونمددا قم ددل اسددا

ا مم(.)36

ددل ققدددم واصددالح وعندوان ددل قدييددر ونمرددة والعريددع الموصددل الددى ق قيددي العقددول وبنددا

( )32سورة األنعام اآلية .141

( )33سورة الرقرةا من اآلية .296
( )34سنن القرمذ

بيرو

دار احيا القراط العربي قحقيعا احمد دمحم شاار ر م ()0711ا .669/4

( )35بن ح ر العسقالني اقح الرار

بيرو

دار المعراة 1018هد قحقيعا دمحم اؤاد عبد الرا يا .212/10

( )36مصعوى العحان القربية ودورها اي قش يل السلوت القاهرةا الواا للعراعة والنشر ط 2006 1ص .20
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من ال ودة الشاملة وهذه ال ودة بد لمدا مدن

وأل ل الوصول الى هذه النقائ

بد من نظام قعليمي ائم على اس

ان قسددير واددع مرددادئ ومقعلرددا

واددع منظددور الو ددر ا سددالمي وهددذا مددا سدديقم منا شددق اددي هددذا المرحددط مددن ددالل

معلبينا

المطلب األول  -مبادئ جودة التعليم
إن المؤسسة القعليمية النا حة بد لما من القأايد على ا مور المعراية واعداد المقعلم وق ويده رالمعلومدا
وال ب ار

والمما ار

()37

العلمية والققنية

وهذه ا مور

الم قلودة

يم ن ان قسير رصورة صحيحة اي المؤسسة القعليميدة إن لدم

قان لما مرادئ لالرققا رمسقواها العلمي.
.1

و د

وضوووأ داوودام الم سسووة ورسووالتها:

المدرسة وهيا هوية المدرسة ومبر ار و ودها والقو يما

وال دما

وقحديد اهداف المدرسة ورسالقما القدي ي دب ان قنب دع مدن الدايدا

قحديددد العمليددا

القي ققدمما .اوروح األهداف يسداعد

المبذولددة لقولد قعددالىا ﭽﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﭼ

علددى الرؤيددة السددليمة لاااد اح د ار ا
()38

وقعددرف اهدداف المدرسددة ورسددالقما رأنمددا الددرض الددذ مددن ا لد

العظمدى للحيداة احنسدانية وهدي قسداعد علدى

واألدوار والمعددايير القددي ققدديم العمددل واقداي لمددا ومددن ددم قسددمل ورددع الحسددارا

والب درام القددي قحلددل

نقاط الرعي والقوة اي البيئة الدا لية والورص والم اعر اي البيئة ال ار ية.

 .2التركيووول لوووت المسوووتفيد :الموووتعلم :

اددال ودة هددي قر مددة حقيا ددا

وقو عددا

المسددقويدين مددن العمليددة

القعليميددة س دوا ااددانوا مسددقويدين دا ليددين (العددالب) ام مسددقويدين ددار يين (اوليددا األمددور) إلددى صددائص محددددة

قاددون اساس داي اددي قصددميم ال دددما

القعليميددة وعريقددة ادا العمددل اددي المؤسسددة مددن ا ددل قلبيددة قو عددا

المسددقويدين

والسعي لقحقيع رراهم اال ودة بدايقما المسقويد ونمايقمدا المسدقويد( )39يقدول سدرحان ا ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ(.)40
العمددل اددي

 .0االلتوولام لالتحسوويم المسووتمر:

ويشدمل القحسددين ميدع عناصددر العمليددة القعليميدة و ميددع وحددا

المؤسسددة وهددو قعمددد اسددقراقي ي ابد

مددن ميددع العدداملين اددي المؤسسددة بقددأمين ال ددودة ااححسددان اددي العمددل مبدددا

اساس ددي ادددي احس ددالم حي ددط يق ددوم ددل عام ددل بقأدي ددة عملد د علدددى اام ددل و د د ورأار ددل الس ددبل ددال قع ددالىا ﭽ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭼ( )41ويقددول رسددول هللا  ان هللا يحالالب اذا عمالالل احالالدكم عمالالم أن
هت

](.)42

( )37دمحم حسن بريدش القربية ومسققبل ا مة بيرو ا مؤسسة الرسالة ط2004 1م ص .04
( )38سورة الملتا اآلية. 22

( )39ينظر القربية العربية واحسالمية المؤسسا
( )40سورة ال معةا من اآلية .2

والممارسا

اارم ريا العمر

الم مع الملاي.

( )41سورة الاميا اآلية.1
( )42سبع ق ري .
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.4

النظام الوقائي:

ا القر ي على الو اية بدد ي مدن انقظدار و دوت ال عدأ دم محداول اصدالح وذلدت ردأن قردادر

إدارة المؤسسددة إلددى معراددة المش د ال

وققو عمددا بددل و وعمددا وقرددع األنظمددة الو ائيددة القددي قمنددع حصددولما و ددذلت

العمل على قنمية الر ارة الذاقية لد األاراد من منعلع ول قعالىا ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ( )43و ولد د قع ددالىا ﭽ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﭼ

()44

وهذا مما يدل علدى ان هللا ي ار دب عرداده لي د

راحسددان ويحاسددب المسددي علددى إسددا ق و ددد ا ددر احسددالم الر ارددة ال ار يددة (الرئاسددية) نظد اير

المحسدن

ددقالف العدداملين اددي

إعدادهم و براقمم احرص على ورع معايير ونظم ر ابية ومحاسبية رحيدط يقلدل مدن حددوط األ عدا ويحددد مدن

حدو ما من منعلع ول  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعهت ](.)45

 .7المشوواركة وتفووويا الصووالحية:

وهددي قوعيددل دور العدداملين رعريقددة قشددعرهم راألهميددة وقحقيددع ا سددقوادة

الوعليددة مددن إم اندداقمم والمشددار ة المقصددودة هنددا هددي المشددار ة ال وهريددة وليس د
العدداملين .وقو يددع الصددالحيا

الش د لية وبدددون المشددار ة وقم ددين

واععددا الوددرص لراددع الددروح المعنويددة لوريددع العمددل واح ددالص مددن ال ميددع اددان ااددة

ال مود المبذولة مح وم عليما رالوشدل؛ يقدول سدرحان وقعدالىا ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ
()47

هد هللا مت الجماع ]

()46

ويقدول رسدول هللا 

ويقول علي الصالة والسالم ما مالن ثم ثال فالي ةريال فالم هالؤذن والت الام فالههم الصاللوات اال
()48

استحوذ علههم الشيطان عليك بالجماع فإ ما يأكل الذلب ال اصالي ]

وهدذه ادلدة علدى ان الو در ا سدالمي ينظدر

الددى ددودة العمددل مددن ددالل العمددل ال مدداعي المؤسسدداقي القددائم علددى ا ددذ ا ار ا

درين وا سددقعانة ب بدراقمم وصددقل

ا ا ار لل روج بإارل السبل للر ي رالوا ع القعليمي اي الم قمع المسلم يقول سرحان ا ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ (.)49
.6

التحفيوول:

وشددحذ همددم العدداملين لقأديددة العمددل ب ددودة عاليددة ورددع احسددالم نظام داي للقحوي د يقددوم علددى م ااددأة

الع د دداملين المقمي د د د ين اد د ددي قأديد د ددة اعم د ددالمم االقش د د د يع والقحوي د د د للعمد د ددل الصد د ددالح مبدد دددا ربد د دداني يقرد د ددح اد د ددي ول د د د
قعالىاﭽﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭼ
هدذه الحدواا مسدقمرة وان يحسدن ا قيدار ال مدان والو د

حععدا الحداا

()50

ومن الررور ان قاون

وان ي دون الحداا مناسدراي لش صدية العامددل

وحا قد د لا ددي يق ددع الح دداا مو عد داي ي ددداي للمق دددم لد د ل ددذلت رب ددط احس ددالم الحد دواا رمع ددد

ادا العم ددل ددال قع ددالىا

( )43سورة النسا ا اآلية .1

( )44سورة احس ار ا اآلية . 10
( )45صحيح الب ار

بيرو

( )46سورة المائدةا من اآلية .2
( )47سنن القرمد

دار ابن ير ط1891 0م ر م 970ا .004/1

ر م ()2166ا .466/4

( )48مسند احمد ر م ()21714ا .701/47
( )49سورة آل عمرانا من اآلية .178
( )50سورة الن ما اآليةا .41 -08
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()51

ﭽﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﭼ

ومب دددا القحويد د لد د ا ددر يحد د د

المربددي اددور سددلوت المددقعلم سددلو اي اي ابي داي ايسددبب ل د ارحددة نوسددية او ماديددة بمدددف داع د الددى قا درار هددذا السددلوت
()52

االمقعلم وهو يمر رمراحل قعليمية م قلوة والقدي نالرداي مدا قشد ل عندده القديم وا

ا ي ابي
ِحسن ولم ي اائ علي

ال يدا

إذا دام روعدل

ولم ي اب على هذا الوعل واراي معنوياي رالالمة العيرة او مادياي بققديم هدي ل اإن هذا الوعل
او القصرف ا ي ابي الذ ام ر سي ون يمة ل ورالقالي سيقساو مع الوعل والقصدرف السدلبي ولقدد دان مبددا
القحوي من ا مور القدي سدار عليد القربيدة النبويدة يقدول رسدول هللا  سالبع يضاللهم هللا فالي لال هالوم ال الل اال
ل إمام عادل وشالاب شالأ فالي عبالادة هللا ،ورجالل ةلبال معلالم فالي المسالاجد ،ورجالمن تحابالا فالي هللا اجتمعالا عليال

وتفرةالالا عليال  ،ورجالالل دعتال امالرأة ذات م صالالب وجمالالال ف الالال أ الالي أخالالاف هللا ،ورجالالل تصالالد بصالالدة فاخفاهالالا حتالالى

التعلم شمال ُ مات فم يمه  ،ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عه اه](.)53
 .1مداوموووة االتصووواس لالمسوووتفيديم :التغعيوووة الراجعوووة
المؤسسا

:

ام ددن الر ددرور ققس دديم س ددير العم ددل دا ددل

القعليمية والحصول علدى القدذيدة ال ار عدة مدن اندب المسداهمين مدن اوليدا ألمدور العلردة واادراد الم قمدع

لقحديد مسقو

ودة المنق ا

وال دما

الوا ب اسدقيواؤها واسدق دام المدوظوين المددربين لقعدوير هدذه المنق دا

رمدا

يرري المسقملت إلى ا صى در ة مم نة.

المطلب الثاني -متطلبات جودة التعليم
دوال -االقتنوواب لتطليووج الجووودة :رددأن ي ددون لددد
هنات حاا دا لي يساعد على قحقيع ممارسا

إدارة المؤسسددة والعدداملين ايمددا ناعددة بقعبيددع ال ددودة لي ددون

ال دودة دا دل المؤسسدة .والموااقدة علدى القحدول مدن الدنمط الققليدد

إلى قعبيع إدارة ال ودة الشاملة وقواير ااة مقعلراقما سوا اااند

لن ي ون هنات ودة بل سقاون احدارة اول عائع لقحقيع ال ودة.

قنظيميدة ام ماديدة ام رشدرية وبددون هدذه القناعدة

االقناعة رالقرية قؤد الى ا صرار الى الوصول الى المددف مممدا اند

العقردا

او المشد ال

او الم داعر وهدذا

هو منم الرسل عليمم وعلى نبينا اارل الصالة والسالم انراهم اصدروا علدى رسدا قمم ليدأقوا رداعلى نقدائ وا موهدا
مددن صددوممم لاددن ددل ذلددت لددم ي ندديمم عددن مواص ددلة الدددعوة والعمددل للدددين والمب دددا الددذ امن دوا ر د رق ددول سددرحان ا
ﭽﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭼ. 54:

ثانيا -نشور ثاافوة الجوودة:

وهدي ق ويدد العداملين ادي المؤسسدة رمعلومدا

اي ابيدة وصدريحة عدن ال دودة بمددف

إشعارهم ردأنمم ينقمدون ويقبندون ا ق داه ال ديدد ادي المؤسسدة والق عديط لل دودة ووردع سد ال

ال دودة والم ار عدة

( )51سورة ال ل لةا اآلية .9-1

( )52حسام عبد الملت العبدلي اساليب القربية والقعليم من قاب هللا الاريم دمشعا دار النمرة ط1،2009م ص -070
.074

( )53صحيح الب ار

ر م ()926ا .232/1

( )54سورة المؤمنونا اآلية .44
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الدا ليددة لل ددودة وذلددت مددن منعلددع ان ال ددودة وقحسددين العمددل مسددؤولية ال ميددع لقولد ا كلكالالم راع وكلكالالم مسالالؤول
()55

عن رعهت ]

وعلى ا نسان المسلم ان يعمل لنوسد وألهلد وألبندا م قمعد وان يقحمدل المسدؤولية املدة وان ينشدر

مود د دداهيم ال د د ددودة واققد د ددان العمد د ددل والعلد د ددم بد د ددين ال ميد د ددع يقد د ددول سد د ددرحان وقعد د ددالىا ﭽ ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ(.)56

ثالثا -التركيل لت العمس الجما ي وتشكيس فرق العمس:

وهي قش يل ارا عمل اي المؤسسة من

العاملين الذين ققواار لديمم الرنرة اي العمل ال ماعي والقواعل وا سقعداد لبذل ال مود لقحسين ودة القعليم اي
المؤسسا

القعليمية ولمذا اإن هللا سرحان وقعالى
()57

ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﭼ

اعب ال ماعة ولم ي اعب المورد رقول سرحان ا ﭽ

ذلت ان العمل ال ماعي يقودنا الى العمل المؤسساقي وا بقعاد عن
ينعع

ش صنة القرايا والعمل المؤسسائي ائم على الشور ولمذا نر ان هللا سرحان وقعالى يأمر نبي الذ

عن المو ان يشاور اصحار  يقول سرحان ا ﭽ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭼ
ذلت من اوائد العمل ال ماعي القعرف على المش ال
ال اصة

ال ودة

بقحسين

المؤسسة

اي

()58

والقعاون اي إي اد الحلول المناسرة لما وقحديد األولويا
لقول

قعالىا

ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭼ(.)59

رالعا :توفير قوا د معلوموا وليانوا واضوحة ومفصولة لحيون يمكوم اتقواع الاورارا لنوا
لت الحاائج :وهو نظام يقألي من م موعة من العناصر الرشرية واحلية ل مع وق ين وقحليل وقو يع وقصنيي
معلوم ددا

ع ددن ال ددودة ققعل ددع راحقيا ددا

القعليميدة وققيديم العمليدا

واحم انيدا

يساعد إدارة المؤسسة اي اق اذ الق ار ار

المس ددقويدين ال دددا ليين وال ددار يين وآرائم ددم ا ددي مس ددقو

ددودة ال دددما

الال مددة للعمليدا  .وانظمدة الر اردة اددي المؤسسدة ونقدائ م ار عدة األدا ممددا
المقعلقة بقحسين ودة ال دما

قامسوووووا -درجوووووة كفوووووا ة العوووووامليم:

القعليمية.

ويقصد ددد بمد ددا د دددرة الع د دداملين عل د ددى القعام د ددل م د ددع القدي د د ار

العالمي د ددة

والق د د د ود رد د ددال ب ار والمعد د ددارف والقعامد د ددل بن د د دداح مد د ددع اآل د د درين؛ اد د ددالموارد الرش د د درية الوعالد د ددة هد د ددي يد د ددر رد د ددمان
لقعبي د ددع واس د ددقمرار ن د دداح ال د ددودة الش د دداملة ا د ددي القعل د دديم ل د ددذلت م د ددن الر د ددرور العناي د ددة رالع د دداملين ا د ددي المؤسس د ددة
علد د ددى ا د د ددقالف وظد د ددائومم مد د ددن ميد د ددع الن د د دواحي حقد د ددى يسد د ددقعيعوا ققد د ددديم د د دددما

( )55صحيح الب ار

قعليميد د ددة ذا

()60

د د ددودة عد د ددالي

ر م 970ا .004/1

( )56سورة القحريما من اآلية .6
( )57سورة الرقرةا اآلية .40

( )58سورة آل عمرانا اآلية .171

( )59ينظرا نظام الح ومة النبوية المسمى القراقيب احدارية عبد الحلي قاني بيرو

دار الاقاب العربي .42-40/1

( )60ينظرا نظام الح ومة النبوية المسمى القراقيب احدارية عبد الحي قانيا .44-40/1
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()61

يق د د د د د د د د د د د د د ددول س د د د د د د د د د د د د د ددرحان ا ﭽﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ
و ب د ددد م د ددن ا هقم د ددام رال د ددذين يعمل د ددون رالمؤسس د ددا
الم ان المناسب اي قلت المؤسسة على اسا

سادسوووا -التووودري :

و د ددا قمم وعع د ددا هم ليور د ددعوا ا د ددي

القعليمي د ددة وق دي د ددد مس د ددقو

ورع الر ل المناسب اي الم ان المناسب.

هددو ال مددد المددنظم والم عددط ل د بمدددف ق ويددد العدداملين اددي المؤسسددة رم قلددي مسددقوياقمم

الوظيوية وق صصاقمم رمعارف ومواهيم عن السوة ال دودة ومواهيممدا ومرادئمدا ومقعلراقمدا ومعو اقمدا وادواقمدا بمددف

إاسددابمم ممددا ار و دديم سددلو ية قسدداعدهم علددى الشددعور رأهميددة قعبيددع إدارة ال ددودة وقعبيقمددا رش د ل سددليم يددؤد إلددى
قحسددين ال دددما

القعليميددة والقدددريب علددى مودداهيم ال ددودة هددو الرددمان للسددعي اددي ا ق دداه الصددحيح لقعبيددع ال ددودة
()63

الشاملة رالمسقو المعلوب( )62يقول رسول هللا  خهركم من تعلم ال رآن وعلم ُ]
ا سالمي اي م ال رمان ال ودة

وهذا يدل على ان منم الو ر

يعقمد على القعليم المراشر دون ان يسرق قعلم اا نسان المسلم يدقعلم دم يدققن

م يبددا ردالقعليم لديدره ولمدذا ادإن هللا سدرحان وقعدالى ددم العلدم بدل العمدل ادي ولد قعدالىا ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑﭼ(.)64

سالعا -التركيل لت قيادة الجودة:

إن قحديد القيادة امر ررور اقد ان الرسول  يوصي اصحار

بقحديد يادة لال ماعة اقأ ير المدير اي سلوت األاراد وال ماعا

اي المؤسسة على نحو احقرام إنساني يؤد

إلى سب و ئمم وداعمم نحو إن ا األهداف ب وده عالية ونظام ال ودة يقعلب اسلوب ياد ينشئ قااة قنظيمية

قساعد على قحقيع اعلى در ة مم نة من ودة ال دما
الذ

القعليمية القي ققدمما المؤسسة بقبني النمط القياد ال ور

يمقم راحقرام إنسانية العاملين و د حط هللا سرحان وقعالى رسول على إقرات هذا النمط اي القيادة رقول

قعالىا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼ
م ا

()65

وان الو ر ا سالمي ير

على مسألة األ ود اي القيادة اي ا

م ال من

الحياة ولذا نر ان رسول هللا  يقدم األحوم للقرآن ايقول علي الصالة والسالم فإذا حضرت الصمة

فلهؤذن أحدكم ولهؤمكم أكثركم ةرآ ا]

()66

وحقى اي مسألة ا ذان نر ان رسول هللا  د امر ان يؤذن رالل ن

اند صوقاي من نيره على الرنم من و ود صحارة هم ا رب الى رسول هللا من رالل رضي هللا ع هم أجمعهن الما
( )61سورة آل عمران اآلية .104

( )62ينظرا آااا ديدة اي القعليم احسالمي سيد اشرف قر مةا آمين حسين دار ع اظ للنشر والقو يع

دة 1894م

ص  48-40رحوط اي القربية احسالمية عبد الرحمن النقيب الاقاب ال اني من آااا الرحط اي القربية احسالمية
دار الو ر العربي القاهرةا ص .271

( )63صحيح الب ار

ر م ()4108ا .1818/4

( )64سورة دمحما من ا ية .18

( )65سورة الرقرةا اآليقان .01-00
( )66صحيح الب ار

ر م 4071ا .1764/4
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اقاه احد الصحارة رضي هللا ع هم أجمعهن يقص علي رؤياه اي األذان ال  أ ها لرؤيا حم إن شاء هللا ،ف م
أ دى صوتا م ك](.)67

مت بمل فألف علي ما رأهت فلهؤذن ب فإ

ثامنا-توفير اإلمكانيا :

والمواد و ار

ويقصد بما قواير القو العاملة واآل

المال والوسائل الال مة من

ا ل القميئة للمناخ المناسب لقعبيع إدارة ال ودة الشاملة اي المؤسسةا ان اح ال ودة يقعلب رصد المي انيا
والموارد الرشرية المعلورة القي قساعد اي قوظيي وقأهيل ال ب ار

من ا ل قحسين ودة ال دما

قسعى المؤسسة إليما ما يسقل م قعبيع ال ودة اعداد الم ان المناسب للقعليم وقواير ل المسقل ما
()68

ال دمة القعليمية اي مسقو الاوا ة المعلورة

القعليمية القي
القي ق عل

وهذا من منعلع ول قعالىا

ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭼ(.)69
الخاتمة
واي نمايدة المعداف ورعدد هدذا ال مدد المقواردع والدذ حاولد
القوصل الى رعض النقائ والقوصيا

ايد القوصدل إلدى نقدائ ققعلدع رموردوت ال دودة قدم

ما يأقيا

أوال -النتائج
ا .موموم الو ر احسالمي لل دودة ادي القعلديم ينعلدع مدن منظومدة الموداهيم األساسدية ادي احسدالم المبنيدة علدى قوحيدد
هللا والعبودية ل وعلى اررية علب العمل المققن واسقم ارريق على اعقرار ان وسيلة ألعمار األرض وال الاة ايما.
ب.

قعد السوة القعليم اي الو ر ا سدالمي السدوة شداملة ادي الحيداة قدنع

القربوية ب ميع مسقوياقما واارادها واي ميع او اقما واحوالما.
.
الدايا

رمواهيممدا علدى العمدل ادي المؤسسدا

بد من قحديد ا هداف العامة لموروت ودة القعليم اي الو در ا سدالمي وان قادون قلدت ا هدداف مبنيدة علدى
العظمى للو ود ا نساني.

ثانيا -التوصيات
ا .ا هقمام بقأصيل ودة القعليم اي الو ر ا سالمي رصدورة مسدقواية وبد ارسدة علميدة شداملة مقااملدة قردع ا عدر
العامة ومن اللما يقم ورع القواصيل ال اصة بقعبيع قلت األعر.
ب .ا هقمام بقدري

مواهيم ومرادئ ال ودة من منظور الو ر احسالمي اي ميع المراحل القعليمية.

( )67مسند احمد بن حنبل ر م 16419ا .402/26

( )68ينظرا نظام الح ومة النبوية عبد الحي قاني بيرو ا دار الاقاب العربي ص .26

( )69سورة األنوالا اآلية .60
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بددد مددن قحديددد ا هددداف العامددة لمورددوت ددودة القعلدديم اددي الو ددر ا سددالمي وان قاددون قلددت األهددداف مبنيددة

.

على الدايا

العظمى للو ود ا نساني.
ال امع ددا

ط .قعبي ددع مر ددادئ إدارة ال ددودة الش دداملة ا ددي لي ددا
ا عققادية واأل ال ية لقحقيع القعوير واحصالح.

ج .بدد لقحقيدع ال دودة الشداملة ادي المؤسسدا
وانما يقعلب و

الع ار ي ددة رمنعلقاقم ددا احس ددالمية لم ددا لم ددا م ددن الق ددوة

القعليميدة مدن قدواير دل مقعلراقمدا وهدذا األمدر لدن يدقم بدين يدوم وليلدة

عويل لقحقيق ولان نسدد ونقارب اال بد من البد من ا ن امسير األلي ميل قبدا ب عوة.

ح .قددواير ددل مقعلرددا
والعلمية.

قحقيددع ددودة القعلدديم اددي المؤسسددا

القعليميددة مددن ددالل قددواير ا م انددا

الماديددة والرش درية

المصادر
-ال رآن الكريم.

 .1المع م الوسيط إبراهيم اني
.2
.0

مع م الصحاح لل واهر
القامو

.7

إسماعيل بن حماد قحقيع احمد عبد الدوور دار العلم للمالين بيرو

المحيط للويرو اراد دمحم بن يعقوب مؤسسة الرسالة ط.1891 2

 .4موسوعة شاف اصعالحا
الاليا

وآ رون دار احيا القراط العربي بيرو

ط.2

الونون والعلوم دمحم علي القمانو

مع م اي المصعلحا

ط.2

قحقيعا علي دحروج م قرة لبنان -بيرو .

والوروا اللدوية ايوب بن موسى الاوو

سوس الرسالة بيرو .

 .6صحيح ال امع الصدير.
 .1قعبيع ادارة ال ودة الشاملة لقعوير القعليم العام صبرية بن
 .9قعوير إدارة القيا
.8

إدارة ال ودة الشاملة اي مؤسسا

مسلم رسالة د قوراه امعة عيرة 2001م.

القعليم العالي الم لة القربوية عدد .61

سنن ابن ما .

 .10صحيح الب ار .
 .11قعوير اداة لقيا

ال ودة الشاملة اي مؤسسا

القعليم العالي.

 .12سبل النموض رالعالب لوياي وعملياي إلى مسقو اهداف األمة مقداد رال ن دار عالم الاقب -الريارة
1888م.

 .10القربية العربية واحسالمية المؤسسا
 .14صحيح الب ار
.17

والممارسا

اارم ريا العمر

قاب ال معة راب ال معة اي القر والمدن.

نظام الح ومة النبوية المسمى القراقيب احدارية عبد الحي قاني بيرو

 .16آااا

الم مع الملاي.
دار الاقاب العربي.

ديدة اي القعليم احسالمي سيد اشرف قر مةا آمين حسين دار ع اظ للنشر والقو يع

دة

 1894م رحوط اي القربية احسالمية عبد الرحمن النقيب الاقاب ال اني من آااا الرحط اي القربية احسالمية
دار الو ر العربي القاهرة.
 .11نظام الح ومة النبوية عبد الحي قاني؛ ورحوط اي القربية احسالمية عبد الرحمن النقيب.
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