درجة ممارسة قائدات املدارس ألخالقيات اإلدارة

يف اإلسالم وعالقتها مبستىي الصحة التنظيمية
ليىا سليمان الخليىي*

فيها

هىرة عبدالرحمً السليمان**

ّ
املخلخ _هضفذ الضعاؾت بلى حٗغف الٗالكت الاعجباَُت بحن مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ومؿخىي الصحت
الخىُٓمُت فيها .واهُللذ ألاهضاف الفغُٖت الخالُتّ :حٗغف صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً وحهت هٓغ

اإلاٗلماثّ ,حٗغف مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغ اإلاٗلماثّ ,
وحٗغف صاللت الفغوق ؤلاخهاثُت ٖىض
مؿخىي الضاللت ( (P ≥ 0.05في صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري (اإلااهل
الٗلمي ,الخبرة) مً وحهت هٓغ اإلاٗلماثّ ,
وحٗغف صاللت الفغوق ؤلاخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ( (P ≥ 0.05في مؿخىي الصحت الخىُٓمُت
مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري (اإلااهل الٗلمي ,الخبرة) مً وحهت هٓغ اإلاٗلماثّ ,
جيىن مجخم٘ الضعاؾت مً مٗلماث الخٗلُم الٗام

في مضًىت الغٍاى للمغاخل الخٗلُمُت الثالر وؤزظث ُٖىت ٖكىاثُت بلغذ 141مٗلمت ,واجبٗذ اإلاىهج الىنفي الاعجباَي واإلاؿحي
واؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة ,وواهذ الىخاثج واآلحي :صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم واهذ بضعحت ٖالُت مً
وحهت هٓغ اإلاٗلماث ,مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام ٖالي مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث ,ال جىحض فغوق طاث صاللت
اخهاثُت في صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت حٗؼو إلاخغحري اإلااهل الٗلمي
وؾىىاث الخبرة ,جىحض ٖالكت اعجباَُت َغصًت كىٍت بحن صعحت مماعؾت ؤزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت فيها.
الكلماث املفخاحيت :ؤزالكُاث ؤلاصاعة ,الصحت الخىُٓمُت ,كاثضاث اإلاضاعؽ ,الخٗلُم الٗام.

*اسخاذ مساعد بقسم الادارة التربىيت _ كليت التربيت _ جامعت امللك سعىد
**معلمت وباحثت دكخىراٍ ادارة حعليم عام _ جامعه امللك سعىد
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درجت ممارست قائداث املدارس ألدالقياث إلادارة في إلاسالم وعالقتها
بمسخىي الصحت الخىظيميت فيها
زُىعة اإلاهىت التي تهضف بلى اًجاص شخهُت كىٍمت وؤهمُت الضوع الظي
ًلىم به مضًغ اإلاضعؾت مً جىحُه وجدغًٍ لهظه اإلااؾؿت [.[3
فبالغغم مً ؤهمُت البِئت الاحخماُٖت في الخإزحر ٖلى اإلاىْف ألنها
جؼوصه باللُم مىظ وٗىمت ؤْفاعه وجدضص ؤزالكه وؾلىهُاجه كبل
الالخداق بالٗمل بال ؤن للبِئت الضازلُت للماؾؿت ألازغ الىبحر ٖلى
ؾلبا ؤو ً
ؾلىن الٗاملحن فيها ً
اًجابا ومً اهم الٗىامل الضازلُت اإلاازغة
هي اللُاصة ؤلاصاعٍت وما جًغبه مً مثل ؤٖلى للٗاملحن في ؾلىهها
الخللي وهؼاهتها وؤماهتها وحٗاملها بىيىح ونضق مما ًازغ ً
اًجابا ٖلى
ً
كُاصًا
ؾلىن الٗاملحن [ .]4وٍظهغ اإلاؼحاجي [ ]5ؤن اإلاضًغ ٌكغل مغهؼا
ً
واضحا في مؿخىي مً مؿخىٍاث الجهاػ ؤلاصاعي وهى بظلً ًازغ ٖلى
الؿلىن الخىُٓمي مباقغة وصعحت هجاح الخىُٓم في ؤي ماؾؿت ًخىكف
ٖلى صعحت هفاءة هظا اإلاضًغ واؾلىب الاقغاف الظي ًلىم به ومضي جإزحر
اللُم ؤلاؾالمُت ٖلى حمُ٘ جهغفاجه.
وؤزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ؤخاَذ بمسخلف مجاالث اليكاٍ
لئلوؿان ,وقملذ مًمىن الٗمل واؾدبٗضث وافت اإلاماعؾاث الغحر
ؤزالكُت هما قملذ الاصاء فإوحبذ الاجلان والاخؿان وألاماهت والىفاء
بالىٖض والٗلىص [ ,]6فخجؿُض ؤلاصاعي اإلاؿلم للبٗض ألازالقي في الٗمل
مهم لخفاصي الىكىٕ في الازُاء الجؿُمت والالتزام بالؿلىن اللىٍم
وججؿُض اللضوة والالتزام بغؾالت اإلاىٓمت وؤهضافها وزُُها ,وٍظهغ
الجغَس ي [ ]7ؤن جىفغ الؿلىهُاث ألازالكُت في شخهُت ؤلاصاعي جىؿبه
كضعة ٖلى مىاحهت الخغحراث في الٓغوف البُئُت اإلادُُت.
وفي الىكذ الحايغ ًالخٔ ؤن مً ؤبغػ مكاول الٗمل هي مكيلت
ألازالق وكض كامذ الىٓغٍاث ؤلاصاعٍت الحضًثت بمداوالث ٖضًضة لخدضًض
اإلاازغاث ٖلى ؾلىهُاث الٗاملحن وما ًدفؼهم للٗمل الجُض والاصاء
الحؿً والاهخاج الىفحر [.[4
وحٗخبر الصحت الخىُٓمُت مً اإلافاهُم التي جبدث في مجاٌ الؿلىن
الخىُٓمي خُث حٗض بخضي الاججاهاث ؤلاصاعٍت التي جغهؼ ٖلى الفغص ,بط
قبهذ هظه الاججاهاث اإلاىٓمت بىُان بُىلىجي ًدخاج بلى الصحت والىمى
وحاء بَالق مهُلح الصحت الخىُٓمُت مً حكبُه اإلاىٓمت بالجؿم
البكغي بةَالق نفت الصحت التي جُلم ٖلى ؤلاوؿان الخالي مً
ألامغاى [.[8
وَٗض مفهىم الصحت الخىُٓمُت ؤخض ؤهم اإلاضازل الحضًثت لضعاؾت
بِئت الٗمل ,بط ٌٗىـ اإلاىار الاًجابي الصحت الخىُٓمُت للماؾؿت,
فاإلااؾؿت التي جخمخ٘ بالصحت الخىُٓمُت جمخلً اإلالضعة ٖلى البلاء,
والخٗامل م٘ مخغحراث البِئت بىفاًت واؾخمغاعٍت ,وبىاء ٖلى طلً فةن
اإلااؾؿت التي ال جخمخ٘ بصحت جىُٓمُت حِٗل خالت مً ٖضم الىفاًت
والفٗالُت [.[9
وحؿهم الٗالكت بحن اللُاصة والٗاملحن في حٗؼٍؼ الصحت الخىُٓمُت في
اإلااؾؿت التربىٍت ,مً زالٌ ما ًخىفغ بُنهما مً مكاعهت واوسجام
مخُابم وزلت مخباصلت لالٖخىاء بمؿاثل جىُٓمُت حٗىـ ملضعة اإلااؾؿت

 .1املقدمت
ًدٓى مفهىم اللُاصة في اإلااؾؿاث التربىٍت باهخمام هبحر ,هٓغاً
للضوع الظي ًلىم به كاثضها في الخإزحر ٖلى الٗاملحن واؾخغالٌ َاكاتهم
وبث عوح الخٗاون بُنهم وجىخُض حهىصهم وبًجاص الاوسجام والخىاغم
بُنهم في بِئت صحُت ,لُلبلىا ٖلى ؤٖمالهم بغغبت وخماؽ بهضف جدلُم
ألاهضاف اإلاغحىة لخجىٍض الٗملُت الخٗلُمُت.
وللض واهبذ اللُاصة اإلاجخمٗاث مىظ بضء الخلُلت فهي ؾبب
لخُىعها ٖلى ازخالفها وحٗضص الخدضًاث التي جىاحهها ,وكض ؤقاع ول مً
بان وؤعححرؽ بلى ؤن اإلاكيلت الغثِؿت في خُاة ؤي جىُٓم جىمً في
هُفُت كُاصة الٗضًض مً الافغاص ليل واخض منهم فغصًخه واخخُاحاجه
وؤهضافه ومٗخلضاجه ومً زم فهىان نٗىبت بالغت في حٗلهم ًخٗاوهىن
ً
مٗا في وكاٍ ًدلم الىجاح للمجمىٕ وعياهم الفغصي في الىكذ طاجه
[.[1
وحٗخبر اإلااؾؿاث الخٗلُمُت مً ؤهم الخىُٓماث التي ًخٗامل مً
زاللها م٘ الثروة الحلُلُت ألي ؤمت والتي ٌٗىٌ ٖليها بىاءها وجُىٍغها,
فلُاصة هظه اإلااؾؿت الخٗلُمُت حٗخبر جدضي في ْل الخغحراث اإلاؿخمغة,
خُث جخمحز بإنها ٖملُت مؿخمغة الفٗالُت وجإزحرها هبحر في ؾحر الٗملُت
الخٗلُمُت ,فحرجبِ هجاخها ؤو فكلها بىىٕ الٗالكت التي جغبِ اللاثض
باإلاٗلمحن ,وبالخالي لهظه الٗالكت صوع ؤهبر في بهجاح الٗملُت الخٗلُمُت.
وولما ؾاص هظه الٗالكاث الاخترام اإلاخباصٌ والخلضًغ وان مؿخىي ألاصاء
ؤفًل .وحؿخمض اللُاصة ؤلاصاعٍت والتربىٍت في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت
ؤهمُتها مً كضعتها ٖلى اؾخسضام وافت الىؾاثل اإلاخاخت بدُث جخالءم
م٘ ؤهضاف الٗملُت الخٗلُمُت مً ؤحل جدؿحن ؤصاء الٗىهغ البكغي
[.[2
وفي الفىغ ؤلاصاعي ؤلاؾالمي هالخٔ الاهخمام باللُاصة وجمثل في
الٗضًض مً الىهىم فلض عوي ًٖ الغؾىٌ ٖلُه الهالة والؿالم (:وال
ًدل لثالزت ًيىهىا بفالة مً الاعى بال ؤمغوا ٖليهم ؤخضهم) ,وهما كاٌ:
(بطا زغج زالزت في ؾفغ فلُامغا ٖليهم ؤخضهم) ,وجخمحز اللُاصة في
الاؾالم بانها كاثمت ٖلى ؤؾـ مؿخمضة مً اللغآن والؿىت فهي كُاصة
جؼزغ باألزالق واللُم التي ججٗلها كُاصة نالحت ليل ػمان وميان,
فاألزالق هي حىهغ ما صٖا بلُه ؤلاؾالم وعوخت الؿاعي في حمُ٘ حىاهبه
ُ
ومهضاق طلً كىٌ الغؾىٌ (:بهما بٗثذ ألجمم مياعم ألازالق).
وجمثل ألازالق ً
ؤؾاؾُا في خُاة ؤلاوؿان ً
ً
فغصا وحماٖت ,ويغوعة
عهىا
الػمت لحُاة اإلاجخمٗاث ,وبضونها ًهبذ ؤلاوؿان ً
طثبا ٌٗضو ٖلى ؤزُه,
ٖىضثظ ال ًمىً بكامت خُاة احخماُٖت ؾلُمت ,وهما ٖني ؤلاؾالم
زهىنا ففي كىلهَ ( :و َّالظ َ
ً
ً
ًً
ٖمىما ,فلض ٖني بإزالق الٗمل
باألزالق
ِ
َ
َ َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُه ْم ِأل َماه ِات ِهم وٖ ْه ِض ِهم َعاٖىن) ؾىعة اإلاامىىن.[2[ 8:
وبما ؤن اإلاضعؾت حٗض ً
عمؼا ًمثل ؤزالكُاث اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ,وان
الاهخمام بإزالكُاث الٗاملحن فيها ,بط ًىٗىـ ما ًجغي بضازلها مً
جفاٖالث ومماعؾاث ٖلى حمُ٘ الٗاملحن فيها وهظا هاب٘ مً ؤمغًٍ وهما
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في ؤلاؾالم ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت فيها مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث؟
ب .أَداف الدراست
ّ
تهضف الضعاؾت بلى حٗغف الٗالكت الاعجباَُت بحن مماعؾت كاثضاث
اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت فيها.
ومً الهضف الغثِس ي جىُلم ألاهضاف الفغُٖت الخالُت:
 ّحٗغف صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً
وحهت هٓغ اإلاٗلماث.
 ّحٗغف مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت
هٓغ اإلاٗلماث.
 ّحٗغف صاللت الفغوق ؤلاخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ( (P ≥ 0.05في
صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً وحهت
هٓغ اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري (اإلااهل الٗلمي ,الخبرة)؟
 ّحٗغف صاللت الفغوق ؤلاخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ( (P ≥ 0.05في
مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغ
اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري (إلااهل الٗلمي ,الخبرة)؟
ج .أَميت الدراست
ًاصي ألاؾلىب الظي ًدبٗه اللاثض في اإلاضعؾت بلى الخإزحر ٖلى ؾحر
الٗملُت الخٗلُمُت مً زالٌ كُام الٗاملحن بمهامهم مىحهحن بلىجحن بما
الخىف مً الخٗغى للٗلاب ؤو الحب والثلت وؤلاًمان بالٗضٌ ,مما ًازغ
ٖلى اإلاىار الٗام للمضعؾت وبالخالي ٖلى الصحت الخىُٓمُت لها ومً زم
ٖلى بهخاحُتها ,والفىغ ؤلاصاعي ؤلاؾالمي فىغ غني باألزالق واللُم
اللاصعة ٖلى جدلُم مىار بًجابي للٗمل والخفاٖل وؤوضح [ ]11ؤن
ُ
الفىغ ؤلاصاعي ؤلاؾالمي َبم ٖمل ًُا وحىِذ زماعه مىظ ٖهض اللضوة
الغؾىٌ وؤن هظا الخُبُم قمل وافت اإلااؾؿاث التي ْهغث في ٖهضه
ومً حاء بٗضه مً الخلفاء وبمياهُت جىغاعه ؾاهدت ألن مهاصعة باكُت.
وجخمثل ؤهمُت الضعاؾت في:
 الٗالكت الىزُلت بحن ؤزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم والالتزام بخدلُمألاهضاف الضًيُت والضهُىٍت.
 الاؾخفاصة مً هخاثج هظه الضعاؾت في مجاٌ اللُاصة التربىٍت بما ٌؿهمفي جىفحر مٗلىماث ًمىً ؤن جيىن طاث كُمت ٖالُت إلاخسظي اللغاعاث
لخىفحر بِئت مالثمت كاصعة ٖلى الخُىٍغ والخدؿحن.
 جإهُض ؤهمُت صوع كاثض اإلاضعؾت والهىعة الصحُدت للخٗامل واإلابيُتٖلى ألازالق ؤلاؾالمُت والظي ًغجلي بمؿخىي ألاصاء.
 ًمىً ؤن ٌؿخفُض وايٗىا الؿُاؾاث ونىإ اللغاع مً اإلاماعؾاثؤلاؾالمُت في ؤلاصاعة للٗمل ٖلى جُىٍغ ؤزالكُاث اللاصة مً زالٌ
جدضًض مىهجُاث الٗمل وؤلاصاعة.
 مؿاٖضة اإلاؿئىلحن لخىفحر مىار جىُٓمي نحي مً زالٌ جُبُمؤزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم والتي بضوعها حؿهم في جدلُم ألاهضاف
بىفاءة.
 الخٗغف ٖلى جإزحر ؤزالكُاث اللاثض اإلاؿلم ٖلى ؾلىهُاث اإلاغئوؾحنمما ًضٖىهم بلى جلُُم هظه ألازالكُاث وجُىٍغها بىي٘ لىاثذ حؿاٖض
ٖلى جفُٗلها.
د .حدود الدراست
الؼماوي :جم جُبُم الضعاؾت في الفهل الثاوي للٗام 1438-1437هـ.

ٖلى حٗؼٍؼ مىكٗها الخىافس ي ومدافٓتها ٖلى ؤن جبلى ؤفًل اإلااؾؿاث
[.[10
ولللُاصة صوع هبحر في حٗؼٍؼ الصحت الخىُٓمُت للماؾؿت الخٗلُمُت
ألنها ألاؾاؽ في زلم زلافت جىُٓمُت ؾاثضة بحن الٗاملحن في اإلااؾؿت
ً
وزهىنا ٖىضما جيىن هظه الثلافت مبيُت ٖلى ؤؾـ زابخت ومخِىت
مؿخمضة مً اللغان والؿىت ومخمثلت في ؤزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم,
مً هىا واهذ ؤهمُت الخٗغف ٖلى اللُاصة ومماعؾتها ألزالكُاث ؤلاصاعة
في ؤلاؾالم وجإزحرها ٖلى الصحت الخىُٓمُت للماؾؿاث التربىٍت لخهبذ
ماؾؿاث مىاهبت لخُىعاث الٗهغ ومىاحهت لخدضًاجه اإلاؿخمغة كاصعة
ٖلى الخٗامل م٘ وافت الٓغوف.
 .2مشكلت الدراست
ًمثل كاثض اإلاضعؾت كضوة إلاغئوؾُه لظا ًجب ٖلُه ؤن ًخهف
باألزالق ,ختى ٌؿخُُ٘ هؿب اخترام ومىصة مً ًخٗامل مٗهم,
وكُاصتهم لخدلُم الاهضاف في بِئت ٌؿىصها اإلادبت والاخترام ,وٍظهغ []6
ؤن كضعة اإلاضًغ ٖلى جلبل آعاء الٗاملحن مٗه واقٗاعهم بالخلضًغ واإلادبت
ًاصي بلى اإلاُل بلُت والٗمل مٗه بيل نضق وازالم ,ومً زالٌ هخاثج
الابدار والاخخيان بالٗضًض مً اللاثضاث ,لىخٔ الٗضًض مً
اإلاماعؾاث الغحر ؤزالكُت والتي جاصي بلى جىجغ الٗالكت بحن الٗاملحن مما
ًازغ ً
ؾلبا ٖلى ٖمل اإلاٗلماث ,باإليافت بلى الفهم الخاَئ للمىهب
بإهه لخدلُم مياؾب شخهُت ولِـ جيلُف وجدمل لؤلماهت ,مما حٗل
الىثحر مً ؤلاصاعاث ًخفص ى بها الاؾتهخاع واإلادؿىبُت وجلضًم اإلاهلحت
الصخهُت ٖلى الٗامت ,فخسلي بٌٗ اإلاؿاولحن ًٖ ألازالق ؤصي بلى
جغاح٘ في ؤصاء اإلااؾؿت وتهبُِ مً ٖؼٍمت اإلاىْف وصافُٗخه هدى
الٗمل ,بط انبذ ٌكٗغ وهإهه آلت ًجب ؤن ًىهي ما ٖلُت مً واحباث
ً
قىغا ولظلً فإن ليل مهىت ؤزالكُاث
صون جلضًغ لجهىصه ولى بيلمت
ً
ً
حٗبر ًٖ مجمىٖت اإلاباصت التي حٗض مغحٗا ؤؾاؾُا لؿلىن ؤفغاص اإلاهىت
ً
بًجابا ؤو ً
ؾلبا [.[3
الىاخضة والتي ٌٗخمض ٖليها اإلاجخم٘ في جلُُم ؤصائهم
واإلااؾؿاث الخٗلُمُت في الىكذ الحالي مً ؤهم اإلااؾؿاث في الضولت
والتي ًجب ؤن ًخىفغ فيها مىار مىاؾب للٗمل لخهىنُت هظه
اإلااؾؿت وخؿاؾُت ٖملها ,مً هىا جخدضص مكيلت البدث في ّ
حٗغف
الٗالكت بحن صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في
ؤلاؾالم وٖالكتها بمؿخىي الصحت الخىُٓمُت فيها.
أ .أسئلت الدراست
 ما صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مًوحهت هٓغ اإلاٗلماث؟
 ما مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغاإلاٗلماث؟
 هل هىان فغوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ((P ≥ 0.05في صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً
وحهت هٓغ اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري( اإلااهل الٗلمي ,الخبرة)؟
 هل هىان فغوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ((P ≥ 0.05في مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغ
اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري( اإلااهل الٗلمي ,الخبرة)؟
 م ـا الٗالك ـت الاعجباَُت بحن مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة82

فمً ٖلماء الغغب مً اٖخمض ٖلى هٓغٍت الٗضالت في اللاهىن ومنهم مً
عؤي ؤنها حؼء مً مفهىم اإلاؿئىلُت هما جىاولها آزغون مً هاخُت
مفاهُم اللُم ومضي جإزحرها في ؾلىن اإلاىْفحنً ,لىٌ جاًلىع ألازالق
مجمىٖت مً اللىاٖض واإلاٗاًحر التي ٖىضما جهبذ زابخه وجدىم ؾلىن
ً
ؤفغاص اإلاجخم٘ حكيل حؼءا مً زلافخه وجخجؿض في ٖاصاجه وجلالُضه
وكىاهِىه ,فهي جىٗىـ ٖلى الاججاهاث الاحخماُٖت وجضٖم الىاػٕ
ألازالقي فُه ,فاإلاٗاًحر ألازالكُت لها وُْفت زانت في الحُاة الٗملُت
فهي حؿخسضم هضلُل لؤلفٗاٌ وَؿخسضمها الفغص لُدىم ٖلى ؤزالكت
وؾلىهه ,وهي اإلاباصت التي جلغع ما ًضعهه الفغص ؤو اإلاجمىٖت مً ؤؾباب
ؤزالكُت لللُام بٗمل مٗحن صون آزغ [.[16
ؤما هٓغة ؤلاؾالم بلى ؤلاصاعة فخدؿم بالكمىلُت والتي جىُلم مً وىن
ً
ً
مفهىما واؾٗا ًىخض بحن ؤلاًمان والٗباصاث
ألازالكُاث ؤلاؾالمُت جإزظ
ً
واإلاٗامالث اإلاجخمُٗت ومنها ؤلاصاعٍت ؤي ؤهه ال ًفغق مُللا بحن
الغوخاهُاث واإلااصًاث ,فبلضع ما ًخضزل في الكاون الٗامت ًخضزل في
الخانت لظلً واهذ الغكابت ؤلالهُت التي ًيبػي للمىْف ؤن ًغاٖيها كبل
ً
الغكابت ؤلاصاعٍت ال جدىاوٌ ٖمال وجضٕ آزغ بل جدىاوٌ ألاٖماٌ ولها,
ُ
فالهالة بن ؤصًذ بًىابُها وزكىٖها واهذ هاهُت ًٖ الفدكاء
واإلاىىغ وعاصٖت للمىْف ًٖ الؿلىٍ في اإلاماعؾاث الالؤزالكُت,
وللخضلُل ٖلى ؤهمُت هظا ألامغ في جسلُم اإلاؿاوٌ ال هجض اعوٕ مً
ؤلاقاعة بلى ما افخخذ به ٖمغ بً الخُاب زُابه ٖىضما هخب بلى ٖماله
في الامهاع كاثال" بن ؤهم امغهم ٖىضي الهالة فمً خفٓها وخافٔ
ٖليها خفٔ صًىه ومً يُٗها فهى إلاا ؾىاها ؤيُ٘" (عواه البيهلي) ؤي
مً يُ٘ خم هللا الظي هى الهالة ولم ًدافٔ ٖلى ؤوكاتها فهى لغحرها
مً ألاٖماٌ والىاحباث واإلاؿاولُاث ؤيُ٘ [.[17
ً
ومفهىم ألازالكُاث في ؤلاؾالم حاء ججؿُضا لجىهغ ؤلاؾالم وعوخه؛
ُُ
فاألزالق مغحٗها بلى الضًً ,وًٖ َغٍم اإلاباصت والُغق الضًيُت حغغؽ
ّ
والؿىت ًاهضان الٗالكت الىزُلت بحن الضًً
ألازالق والفًُلت؛ فاللغآن
ً
ومياعم ألازالق؛ وطلً مً زالٌ آلاًاث التي جًمىذ بُاها لها .وكض
ً
حٗل ؤلاؾالم ألازالق هٓاما مً الؿلىن الٗام مً ؤحل خُاة زحرة,
ً
ولِـ الىٓام ألازالقي حؼءا مً هٓام ؤلاؾالم الٗام فدؿب ,بل هى
حىهغ ؤلاؾالم ولبه وعوخه الؿاعٍت في حمُ٘ حىاهبه؛ ومهضاق طلً
َْ
ُ
َ
كىٌ الغؾىٌ( :بهما ُب ِٗث ُذ ِألج ّم َم مياعم ألازال ِق) [.[7
باإلحماٌ فةهه ًمىً اللىٌ بإن ؤزالكُاث ؤلاصاعة هي :اإلاباصت ,واللُم,
ً
ُ
واإلاٗاًحر؛ التي جخىافم م٘ ؤلاؾالم ,وح َٗ ُض ؤؾاؾا لؿلىن الٗاملحن في
ؤلاصاعة ,والتي ًجب ٖليهم الالتزام بها ,وجيىن بمثابت اججاهاث حؿاٖض في
ُ
الحىم ٖلى ألاقُاء ,والخدىم بالؿلىن بىحه ٖام [ .]7هما طهغ [ ]5ؤن
اإلالهىص باألزالكُاث في ؤلاؾالم "مجمىٖت اللُم اإلاكغوٖت التي ًخدلى
بها الصخو اإلاؿلم اإلاؿئىٌ والتي لها جإزحر واضح ٖلى الؿلىن الٗام
والخام واإلادللت للخحر واإلااوٗت للكغ ,واإلاىانغة للحم ,واإلاىاهًت
للباَل ,والضاٖمت للٗضٌ ,والغفٗت للٓلم في اإلاجخم٘ يمً كىاٖض
ومٗاًحر مدضصة جدىم هظا الؿلىن".
مغجىؼاث الؿلىن ألازالقي في ؤلاصاعة:
*بن جىافغ بٌٗ الؿلىهُاث ألازالكُت في ؤلاصاعي جىؿبه كضعة في
مىاحهت الخغحراث في الٓغوف اإلادُُت ,فهىان الٗضًض مً الؿماث

اإلاياوي :جم جُبُلها ٖلى مٗلماث الخٗلُم الٗام في مضًىت الغٍاى
(الابخضاجي ,واإلاخىؾِ ,والثاهىي) والالحي ٖلى عؤؽ الٗمل وبلغ 34326
مٗلمت [.[13
اإلاىيىعي :جم الخُغق بلى اإلافاهُم الىٓغٍت ليل مً ؤزالكُاث ؤلاصاعة
في ؤلاؾالم والصحت الخىُٓمُت ,هما جم الخُغق بلى كُاؽ صعحت جُبُم
كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً زالٌ اإلاباصت التي
جلىم ٖليها ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت للمضاعؽ مً وحهت هٓغ
اإلاٗلماث مً زالٌ كُاؽ صعحت جىفغ ؤبٗاصها ,وبًجاص الٗالكت
الاعجباَُت بحن ول منهما باؾخسضام الاؾدباهت هإصاة.
ٌ .مصطخلحاث الدراست
ازالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم :اإلاباصت ,واللُم ,واإلاٗاًحر التي جخىافم م٘
ً
ُ
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ,وح َٗ ُض ؤؾاؾا لؿلىن الٗاملحن في ؤلاصاعة ,والتي
ًجب ٖليهم الالتزام بها ,وجيىن بمثابت اججاهاث حؿاٖض في الحىم ٖلى
ُ
ألاقُاء وجلُُم اإلاىاكف ,والخدىم بالؿلىن بىحه ٖام [.[7
ُوحٗغف بحغ ً
اثُا بإنها :مجمىٖت اإلاباصت واللُم اإلاؿخمضة مً اللغآن
والؿىت والتي جىحه ؾلىن اللاثض زالٌ ٖمله.
الصحت الخىُٓمُت :هي خالت اإلاضعؾت التي ًخىافغ فيها بِئت وميان ٖمل
ٌؿخُُ٘ مً زاللها اإلاٗلمىن ؤن ٌٗملىا بىجاح في الىنىٌ بلى مؿخىي
ؤصاء ًدلم الخىكٗاث وألاهضاف [.[12
ُوحٗغف بحغ ً
اثُا بإنها :كضعة اإلاضعؾت ٖلى بًجاص مىار جىُٓمي بًجابي
ًدفؼ اإلاٗلمحن لخدلُم ؤهضاف الٗملُت الخٗلُمُت وٍضفٗهم للمكاعهت في
ؤجساط اللغاع ,وٍغف٘ مؿخىي الغيا لضيهم ,وٍدباصٌ ألافغاص فُه الثلت
والخٗاون.
ؤصبُاث الضعاؾت:
ؤزالكُاث ؤلاصاعة في الاؾالم:
حٗخبر الازالق عهحزة اؾاؾُت للؿٗاصة ,وكض ٖني ؤلاؾالم بهظا الجاهب
اإلاهم وهللا ؾبداهه ٖىضما طهغ هبُه في هخابت لم ًمخضح فُه هُئخه ؤو
َ َ ََ ُ ُ
ً
ٖٓ ٍُم)الللم.4:
(وبهً لٗلى زل ٍم ِ
حمالت ؤهما ؤزنى ٖلى زهالت كاثالِ :
وؤعس ى اللغآن اإلافاهُم واللُم الالػمت إلكامت خُاة ؾُٗضة ,فلض
ؤبغػ للىاؽ هٓغة حضًضة بلى اليىن والحُاة واإلاجخم٘ ,خُث هٓم
اإلاٗامالث صازل اإلاجخم٘ وخث ٖلى خؿً الخلم وؤوحض لهم اللضوة
ََ ْ َ َ َُ
ٌ
َّ ُ ٌ
ان لى ْم ِفي َع ُؾى ٌِ الل ِه ؤ ْؾ َىة َخ َؿ َىت)
الحؿىت خُث كاٌ حٗالى( :للض و
الاخؼاب ,21:وكض ؤٖخبر اللغآن ؤزالق الغؾىٌ مً ؤهم ٖىامل هجاخه,
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ ْ
َّ
َ
ىذ فٓا غ ِلُٔ ال َلل ِب
كاٌ حٗالى( :ف ِب َما َع ْخ َم ٍت ّ ِم ًَ الل ِه ِلىذ لهم ولى ه
َال َهف ُّ
ًىا ِم ًْ َخ ْى ِل ًَ) آٌ ٖمغان .159 :وحاءث آلاصاب وألازالق التي في
اللغآن طاث نبغت احخماُٖت ,الهضف منها جىُٓم الحُاة في اإلاجخم٘
ؤلاؾالمي ٖلى ؤؾاؽ مباصت الٗضٌ واإلاؿاواة والحم .فما مً مهلح ؤو
كاثض بال واهذ ألازالق مً نفاجه الغثِؿُت ,فال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًازغ
ٖلى آلازغًٍ بال بطا وان طو ؤزالق عفُٗت.
وٖغف ٖبضالىغٍم [ ]14ألازالق بإنها مجمىٖت مً اإلاٗاوي والهفاث
اإلاؿخلغة في الىفـ وفي يىئها ومحزانها ًدؿً الفٗل او ًلبذ ,ومً زم
ً
يمىا كىة
ًلضم ٖلُه ؤو ًحجم ٖىه ,وطهغ [ ]15ؤن الازالق حٗني
عاسخت في ؤلاعاصة ججزٕ الزخُاع ما هى زحر ,ؤو ازخُاع ما هى قغ.
ُ
لل ـض جى ـاوٌ هخ ـاب ؤلاصاعة ٖالك ـت ألاز ـالق باإلصاعة مً ػواًا مخٗضصة
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َ
ْ
َ َ َّ
َّ َ ُ َ َّ
ُ
ٌ
الؿ ِِّئت ْاصف ْ٘ ِبال ِتي ِه َي ؤ ْخ َؿ ًُ ف ِةطا ال ِظي َب ِْ َى ًَ َو َب ِْ َى ُه َٖ َض َاوة
ال َح َؿ َىت َوال
َ
َهإ َّه ُه َول ٌّي َخم ٌ
ُم) فهلذ ,35-34:فللحلم والٗفى فىاثض ؤهمها :جدلُم
ِ
ِ
الُمإهِىت وألامان في بِئت الٗمل وبقاٖت اإلادبت بحن ؤفغاص اإلاىٓمت.
 -2الهفاث اللىلُت:
 الهضق :مً هغامت الىُْفت وقغفها ,وَٗض ؤلاؾالم مً ؤهثر الكغاجَ٘
ً
طما للىظب والىظابحن ً
وزىاء ٖلى الهضق والهاصكحن ًلىٌ هللاً(َ :ا ؤ ًُّ َه
َّ
َّالظ َ
الل َه َو ُو ُىهىا َم َ٘ َّ
اله ِاص ِك َحن) الخىبت ,119 :فمً ؤعاص ؤن
ًً َآم ُىىا َّاج ُلىا
ِ
ً
ً
ً
ً
ًيىن هاجحا في ؤصاعجه وؤن ًيىن مىزىكا مدترما فلُىً ناصكا في خضًثت
وٖباعاجه وكغاعاجه وجىحيهاجه فةن لظلً هدُجت مهمت للغاًت جىمً في
جدلُم زلت الغئؾاء وزلت اإلاغئوؾحن والٗمالء وجلىٍت الٗالكاث م٘
حمُ٘ الاَغاف التي ًخٗامل مٗها.
الترف٘ ًٖ ُالجهاٌ وهثرة الجضاٌ :هما مُلبان بصاعٍان مىمالن لؿماث
ؤلاصاعي ألازالكُت خُث ًفترى ؤن ًيىن الغص فلِ بالٗمل الجاص
َ
َّ ْ
واللضوة وؤلاٖغاى كاٌ ؾبداههَ ( :وِبطا َم ُّغوا ِباللغ ِى َم ُّغوا ِه َغ ًاما) الفغكان:
ؾمُٗا لحم الٗاملحن مٗه ً
ً
 ,72فةطا اؾخُإ ؤلاصاعي ؤن ًيىن
بُٗضا
ً
ً
ًٖ مماعاتهم هُىكا بدلهم ,نمىجا ًٖ باَلهم اؾخُإ بظلً ؤن
ً
بًجابا ٖلى خؿً ؾحر ٖمل
ًدىػ ٖلى جلضًغهم ووالءهم مما ًىٗىـ
اإلاىٓمت وجُىعها.
 جلبل الىلض والاٖتراف بالخُإ :اإلاضًغ اإلاؿلم ًخلبل الىلض الهاصف والًترصص في التراح٘ ًٖ ؤًت فىغة ؤو كغاع بطا جبحن له ؤهه غحر ناثب فهظه
ؾمت ؤزالكُت مً ؾماث الاشخام ألاكىٍاء ألامىاء ٖلى مهالح
ٖملهم ,وهي نفت جضٌ ٖلى زلت ٖالُت بالىفـ وهي ؾبب للىجاح وبلاء
َ
اإلاىصة وبقاٖت اإلادبت والالتزام بحن اللاثض ومغئوؾُه كاٌ حٗالىَ ( :ول ْم
َ ُ
َ َ
ًُ ِه ُّغوا ٖلى َما ف َٗلىا َو ُه ْم ٌَ ْٗل ُمىن) آٌ ٖمغان ,135:وكاٌ ٖلُت الهالة
والؿالم (:الىبر :بُغ الحم ,وغمِ الىاؽ).
 ؤصب الحىاع والخالفٌٗ :خبر وؾُلت لخدلُم اإلاهالح الٗلُا للمىٓمتوجدلُم اؾخلغاعها وهجاخها خُث بن هظه ألازالق الؿامُت جدلم
الخىانل الفٗاٌ هما ؤنها جاؾـ لخدلم الحىاع البىاء والىلاف اإلاثمغ,
فُجب ؤن ًيىن الحىاع بإؾلىب ماصب وباخترام مً زالٌ جدىُم
الٗلل والخجغص الخام ًٖ ألاهىاء الصخهُت ولً ًهل ؤلاصاعي بلى هظا
اإلالام بال بطا وان لضًت خؿً الًٓ وٖضم الاؾخعجاٌ بالغص.
 -3الهفاث الٗملُت:
 ألاماهت والاؾخلامتً :غي البٌٗ ؤن ألاماهت جىدهغ في كُام ؤلاوؿانبدفٔ ما ًىصٕ لضًه ,بال انها ال جىدهغ في طلً بل هي جدؿ٘ لدكمل
التزام الىاحباث الضًيُت والاحخماُٖت وؤصاءها زحر ؤصاء هما في كىلت
َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
اٖىن) اإلاامىىن ,8 :ومً ألاماهت:
حٗالى( :وال ِظًً هم ِألماه ِات ِهم وٖه ِض ِهم ع
بجلان الٗمل والىُْفت فاإلاىْف في اإلافهىم ؤلاؾالمي ماجمً ٖلى
وُْفخه وٖملت وما ًيخج ًٖ طلً مً واحباث ومؿئىلُاث وؤي غل في
مهام ٖملت فإن طلً كض ًدغمه مً صزىٌ الجىت هما كاٌ الغؾىٌ( :ما
مً ٖبض ٌؿترُٖه هللا عُٖت ًمىث ًىم ًمىث وهى غاف لغُٖخه بال خغم
هللا ٖلُه الجىت) وٍظهغ عيىان [ ]19ؤن ألاماهت قٗىع الفغص بخدبٗه في
ول ؤمغ ًىول بلُه وبصعاهه الجاػم ؤهه مؿاوٌ ٖىه امام عبه ,والتزام
ً
الفغص بمهام وُْفخه التز ًاما ً
وصكُلا وبهجاػ الٗمل اإلاىول بلُت بةجلان
جاما
وبإكص ى ؤلامياهاث اإلاخىفغة لضًت ٌٗخبر اؾخلامت وفي هظا ًُغوي ًٖ

ألازالكُت الىاحب جىافغها في ؤلاصاعي مً زالٌ الاهخضاء بهضي اللغان
والاؾترقاص بؿىت الغؾىٌ ,وهظه الؿماث كؿمها الجغَس ي [ ]7بلى زالزت
اكؿام هي:
 -1الهفاث الىحضاهُت:
 ؤلاًمان :بالغغم مً وىن ؾمت ؤلاًمان مً ألامىع الباَىت ,بال ؤن لهخلُلت ًخطح مٓهغها الخاعجي في ؾلىن ؤلاوؿان خُث بن الخيامل بحن
خلُلت ؤلاًمان والؿلىن ,مً ألامىع الٓاهغة الجلُت وفي هظا ًلىٌ
الغؾىٌ ٖلُت الهالة والؿالم( :ب َطا َ َعؤ ًْ ُخ ُم َّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
اح َض,
الغحل ٌٗخاص اإلاؿ ِ
ِ
َ ْ
اق َه ُضوا َل ُه ب ْاإل ًَمان) وٍخىافم هظا اإلاٗنى م٘ كىلت حٗالى( :ب َّه َما ٌَ ْٗ ُمغُ
ف
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ
احض الل ِه مً آمً ِبالل ِه) الخىبت ,18:فاإلآاهغ الؿلىهُت في ؤلاؾالم
مؿ ِ
حٗبر ًٖ خلُلت ؤلاًمان.
ً
فاإلًمان الظي هى ًلحن لضي ؤلاوؿان بلى ؤمغ مً ألامىع ,ماصًا وان
ً
مٗىىٍا واؾخلغاع هظا الُلحن في ٖلله ووحضاهه بدُث ًازغ في
ؤو
جهغفاجه وؾلىهه إلاً اإلاهماث ألاؾاؾُت التي ًجب جىافغها في ؤلاصاعي
ً
لُيىن ؤهال لخىلي بي مىهب بصاعي ,وهى ٌٗض مً ؤهم اإلالىماث
ألازالكُت الظاجُت في ؤلاصاعة ؤلاؾالمُت ,الظي ًمخض لِكمل:
ؤ -الالتزام باللُم وألاهضاف الخانت باإلاجخم٘ واإلاىٓمت والجماٖت التي
ًخىلى ؤلاصاعي كُاصتها.
ب -زلت ؤلاصاعي بىفؿت ,وبيل مً عئؾاثه ومغئوؾُه.
ث -الاؾخفاصة مً الُاكت ؤلاًماهُت في غغؽ الحماؽ في هفىؽ الٗاملحن
لخهبذ َاكاتهم قٗلت مً الٗمل الجاص الظي ال ًفتر [.[18
 الهبر :وهى خبـ الىفـ ًٖ الجؼٕ وبمؿاهها والؿُُغة ٖليها فيالًُم والفؼٕ ,والهبر مً الخالٌ التي ؤمغ هللا هبُه بالخسلم والخدلي
انب ْر َه َما َ
َ ْ
ن َب َر ُؤ ُولىا ْال َٗ ْؼم ِم ًْ ُّ
الغ ُؾل) الاخلاف,35:
بها في كىلت( :ف ِ
فخىافغ الهبر في اإلاضًغ ٌٗض يغوعة بط ًُُلب مً ؤلاصاعي جدلُم غاًاث
مدضصة والٗمل في ْغوف مخغحرة وما ؤهثر الٗلباث التي حٗتريه
والخدضًاث التي جىاحهه في مؿحرجه هدى جدلُم هظه الغاًاث وبهه في
مىاحهت طلً وله ً
غالبا ما ًيىن الهبر هى الٗالج الىاجح والىؾُلت
الفٗالت.
 الغخمت والغفم :بن زلم الغخمت مً اؾباب ػعٕ اإلاىصة وبقاٖت حىمً الُمإهِىت ومً ؤؾباب الؿمى باإليافت بلى ما ًىؿبه ؤلاصاعي
اإلاخسلم بالغخمت مً الؿم٘ والُاٖت له مً مغئوؾُه وكض وان الىبي
َّ
َ
اللضوة في الغخمت بإجباٖه وكض مضخت هللا في كىلت( :ف ِب َما َع ْخ َم ٍت ِم ًَ الل ِه
ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ
ُٔ ْال َل ْلب َال ْه َف ُّ
ًىا ِم ًْ َخ ْى ِل ًَ) آٌ
ِلىذ لهم ولى هىذ فٓا غ ِل
ِ
ٖمغان ,159:وللض جىبهذ الىٓغٍاث ؤلاصاعٍت الحضًثت ألهمُت الغفم
وحٗلخه اخضي الاؾتراجُجُاث الىاجحت ,وال ٌٗني الغفم حصجُ٘ الدؿِب
ؤلاصاعي ؤو الخغاض ي ٖمً ٌؿتهحن بالىٓم بل هى جىحُه اإلاغئوؾحن
بإخؿً ؤؾلىب والغفم بدالهم ول خؿب كضعجه.
 الحلم والٗفى :مً آٖم ألازالق ,وٍيىن بٗضم الجىاب وبالؿيىثًٖ اإلاس يء وغٌ الُغف ًٖ بؾاءجه ؤو بىصحه م٘ جظهحره وعبما
جدظًغه ؤن لؼم ألامغ والٗفى ؤٖلى صعحت مىه وٍيىن بالٗفى ًٖ اإلاس يء,
وال ٌٗني الحلم بإهه الًٗف والٗفى بإهه الؿيىث ًٖ الخُإ بل ًيىن
وفم يىابِ وان ال جيىن ؤلاؾاءة صاثمت ؤو الخُإ مخىغع ,وكض ؤعقض
َ
هللا ٖباصة بلى الاؾلىب الامثل في ملابلت اإلاسُئ فلاٌَ ( :وال ح ْؿ َخ ِىي
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ً
الغؾىٌ ٖلُت الهالة والؿالم( :بن هللا ًدب بطا ٖمل ؤخضهم ٖمال ؤن
ًخلىه).
 الحؼم واإلاثابغة :الحؼم في ؾلىن اإلاضًغ ٌٗخبر ؾمت كُاصًت ؤؾاؾُتوٖامل مً ٖىامل الىجاح في الٗملُت ؤلاصاعٍت ,فالحؼم لفٔ ًضٌ ٖلى
اللىة والاحخمإ فاإلاضًغ الحاػم هى مً ًدلل الاقُاء وٍضعؾها باهخمام
وٍغي ؤوحه اإلاؿاوت واإلاداؾً فيها ومً زم ًىاػن بُنها لُلغع بٗضها ما
ً
جغجح لضًه فهى ً
مضافٗا ًٖ الٗاملحن بالٗضٌ وبلضع ما
خاػما في الحم
ًيىن ٖىضه مً جفهم للحؼم ٖلى هظا الىدى ًيىن خب مغئوؾُه له
وجلبلهم ألوامغه وجىحيهاجه .والحؼم ًخمثل في ٖضص مً الامىع ًظهغها
اإلاُحري [.[20
ؤ -اجساط اللغاع اإلاىاؾب في الىكذ اإلاىاؾب.
ب -الحظع مً الخضٌٗت والاؾخضعاج بإن ًغاعي اوسجام كغاعه م٘
الكغَٗت ؤلاؾالمُت وؤن ًيىن ممىً الخىفُظ ً
ومغها وؤن ٌٗمم ٖلى مً
ٌٗىُنهم الامغ لُلخضوا به.
ث -الاؾخفاصة مً الفغم.
ر -الخىخم والؿغٍت في الخدًحر لللغاعاث.
ج -الخٗاون في جىفُظ اللغاعاث ًٖ َغٍم اإلاخابٗت مً كبل اإلاضًغ
واإلاؿاءلت للميلفحن ٖما ولفىا به مً مهام.
ً
 اخترام الٗهىص والىفاء بها :مً الؿماث ألازالكُت ؤن ًيىن وفُا بماً
ٌٗض به وؤال ًيىن
زىاها لخٗهضاجه ومىاُٖضه
ًلىٌ وما ًخٗهض وما ِ
ّ
والتزاماجه وؤكىاله ,لظلً ٖلى ؤلاصاعي ؤن ًيىن صكُلا ٖىض كُ٘ الىٖىص
وؤال ًخدمل ؤٖباء فىق َاكخه والا ًلبل مؿئىلُاث ال ٌؿخُُ٘ اللُام
بها ,فال ًلتزم بال بما ٌٗلم ؤهه كاصع ٖلى ؤصاثه والىفاء به.
 الٗضٌ وؤلاههاف :ؾبب في اقاٖت اإلادبت بحن حمُ٘ ؤفغاص اإلاىٓمتً
هما ؤهه ًيهئ مىازا للخٗاون بحن ؤفغاصها لخدلُم الىجاح ,فبالٗضٌ
ًهبذ اإلاضًغ مدبىب ومُإ وجللى كغاعاجه اللبىٌ بل الحغم ٖلى
َْ ُ
َّ
جُبُلها والالتزام بها بضكت وازالم كاٌ حٗالىَ ( :وؤك ِؿُىا ِب َّن الل َه ًُ ِد ُّب
ُْ
اإلا ْل ِؿ ُِ َحن) الحجغاث ,9 :ومً لىاػم الٗضٌ في ؤلاصاعة :اُٖاء ول طي
خم خله وطلً في الخٗامل وفي التركُت والخلضًغ واإلايافإة واإلاداؾبت
ً
وجيافا الفغم وغحرها ,فمً ؤعاص ؤن ًيىن
كُاصًا ًدلم الىماء
والاؾخلغاع للمىٓمت والٗاملحن فيها فلُجٗل كغاعاجه وٖالكاجه وحٗامالجه
مىؾىمت بالٗضٌ ,ألهه بظلً ؾُىؿب َاٖت الجمُ٘ واخترامهم
وؾُجٗل إلاىٓمخه هُبت وكىه.
 اللضوةً :ىًىي جدذ مفهىم اللضوة الالتزام بالؿلىن اللىٍم لُيىنً
مثال لآلزغًٍ في الهضق والهبر وألاماهت واإلاُابلت بحن اللىٌ والفٗل
وغحرها مً مياعم ألازالق التي ًجب ؤن ًخدلى بها اإلاضًغ اللضوة ,فهى
اإلاىحه واإلاضعب واإلاغح٘ ومثاٌ مؿخمغ إلاغئوؾُه.
 الابخٗاص ًٖ الخهغفاث غحر ألازالكُت :بيافت بلى اللُم ؤلاًجابُت التيًجب ؤن ًمثلها ؤلاصاعي في ٖمله وان البض له مً ؤن ًبخٗض ًٖ الؿلىن
غحر ألازالقي والظي ًخٗاعى م٘ اإلاؿلماث الضًيُت ومنها :الغُاب اإلاخٗمض
ًٖ الٗمل والغقىة واؾخغالٌ وكذ الٗمل في ؤمىع ازغي وغحر طلً.
الصحت الخىُٓمُت:
ٌٗخبر مفهىم الصحت الخىُٓمُت بَاع مفاهُمي خضًث ًىٓغ بلى ؤن
الفٗالُت الخىُٓمُت وعفاهُت الٗامل ٖىهغًٍ غحر مىفهلحن وهالهما

مخإزغ بالخهاثو الخىُٓمُت مثل اإلاىار الخىُٓمي والثلافت الخىُٓمُت,
وَكحر  KARAMAZفي الىطًىاوي [ ]21ؤن مفهىم الصحت الخىُٓمُت كض
جم َغخها مً كبل ماًلؼ في ٖام 1969م لفدو اإلاىار اإلاضعس ي,
واإلاىٓمت الصحُت لم جىً فلِ لخِٗل في بِئتها ولىنها اًًا مىٓمت
طاث هُيل وبيُت حؿخسضم كضعاتها لخخماش ى م٘ ٖىامل البلاء
والهٗىباث ٖلى اإلاضي الُىٍل وطلً مً زالٌ كضعتها ٖلى الخىُف
بىجاح م٘ بِئتها والؿعي إلًجاص الخماؾً بحن ؤفغاصها والىنىٌ
لخدلُم ؤهضافها.
ُٖغفذ الصحت الخىُٓمُت بإنها كضعة اإلااؾؿاث في الٗمل بيل
هفاءة م٘ الخىُف والخُىع والىمى بلضع مىاؾب يمً هٓام وُْفي
مخيامل فٗاٌ لخدلُم ألاهضاف اإلاُلىبت وجلىم بالخغلب ٖلى ما ًىاحها
مً نٗىباث حؿاهم في البلاء والاؾخمغاع [ ,]9هما ٌٗغفها الىطًىاوي
[ ]21بإنها كضعة اإلاضعؾت ٖلى الٗمل بفٗالُت مً زالٌ بًجاص ً
هىٖا مً
الخجاوـ بحن ؤفغاصها بخىفحر بِئت ٖمل ؤفًل للمٗلمحن وؤلاصاعٍحن
والُالب لخيىن كاصعة ٖلى الخىُف م٘ الخدضًاث الضازلُت والخاعحُت.
ؤهمُت الصحت الخىُٓمُت:
ً
حٗض للماؾؿت ً
ؤمغا مهما بط ؤنها جىٗىـ بكيل حُض ٖلى مىار
اإلاىٓمت ,فاإلاىٓمت التي جخمخ٘ بصحت جىُٓمُت جيىن كاصعة ٖلى جدلُم
ؤهضافها واإلادافٓت ٖلى بلائها وجخىُف بكيل افًل م٘ مخغحراث البِئت
الضازلُت والخاعحُت ,واقاع هُل في مغمل [ ]22بإن الصحت الخىُٓمُت
جغح٘ ؤهمُتها في ؤنها ؤصاة جلىٍم عثِؿُت للٗالكاث والٓغوف صازل
اإلاىٓمت والتي حٗض مهمت إلاا لها مً صوع في هجاح اإلاىٓمت وجؼوٍض
اإلاؿئىلحن فيها باإلاٗلىماث الًغوعٍت التي حؿهم في صٖم وجدؿحن
اإلاىٓمت.
ؤبٗاص الصحت الخىُٓمُت:
خضص ماًلؼ في الؿىاإلات [ٖ ]10كغة ابٗاص للصحت الخىُٓمُت نىفها
في زالر مداوع واآلحي:
 -1اخخُاحاث اإلاهمت وجخًمً زالر ؤبٗاص:
 الترهحز ٖلى الهضف :الاهضاف ًجب ؤن جيىن واضحت ومىُلُتوملبىلت مً كبل الٗاملحن.
 اإلالضعة ٖلى الخىانل :اوؿُاب اإلاٗلىماث بدغٍت ,خُث ًدهلالٗاملىن ٖلى اإلاٗلىماث التي ًدخاحىنها في ؤصاء مهامهم لُىْفىها
بكيل فٗاٌ.
ً
 هفاًت الؿلُت بالكيل ألامثل :ؤن ًيىن جىػَ٘ الؿلُت مىهفا. -2اخخُاحاث ؤلانالح وجخًمً زالر ابٗاص:
 اؾخغالٌ اإلاىاعص :اؾخغالٌ كضعاث الٗاملحن بكيل فٗاٌ. الخماؾً :مٗغفت اإلاضعؾت للٗاملحن الظًً ًىجظبىن وٍخمىىن البلاءفيها.
 الغوح اإلاٗىىٍت :بْهاع الاخؿاؽ بالؿٗاصة والغيا الجماعي. -4اخخُاحاث الىمى وجخًمً ؤعبٗت ؤبٗاص وهي:
 الابخياع :ابخياع َغق حضًضة مثل الؿعي هدى ؤهضاف حضًضة. الاؾخلاللُت :ؤن جيىن اإلاضعؾت فٗاله في بِئتها اإلادُُت وؤن جٓهغ ؤًًاًبٌٗ الاؾخلاللُت ججاه اللىي الخاعحُت.
 الخىُ ـف :ؤن جمخ ـلً ال ـمل ـضعة ٖل ـى جدلُم الخغحراث اإلاغغىبت مً ؤحل85
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الىمى والخُىع.
 اإلالضعة ٖلى خل اإلاكىالث :امخالن مىهجُت حؿهم في الىكف ًٖاإلاكىالث اإلاىحىصة.
وللصحت الخىُٓمُت الٗضًض مً اإلاؿخىٍاث وليل مؿخىي ماقغاجه
الضالت ٖلُه ,فالصحت الخىُٓمُت اإلادضوصة ال جدترم ألافغاص وفيها اهتهان
الؾخٗماٌ الؿلُت ,التهضًض بالٗلاب وٖضم الثلت باآلزغًٍ ,وؾُاصة كُم
الكً بحن الٗاملحن ,والاجهاالث اإلاغللت ,ؤما الًُٗفت فإن همىطج
ؤلاصاعة فيها اؾدبضاصي والاهخمام بالٗمل ٖلى خؿاب البٗض الاوؿاوي وال
ويىح في ألاهضاف وجخمحز بًٗف الغوابِ والثلت بحن الٗاملحن,
ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت اإلادمىمت فإن همِ اللُاصة ؤبىي ؾلبي
والٗالكاث جلىم ٖلى الفغصًت وبحباع الٗاملحن ٖلى ؤلاطٖان وفُما ًخٗلم
ً
فغالبا ما جيىن اللُاصة ؤبىٍت اًجابُت وَبُٗت الحىاع
باإلاؿخىي اإلاخىؾِ
مدضوصة والخىحهاث مكىقت والثلت ٌؿىصها ٖضم الخإهض ولىنها كابلت
للخدغن هدى مؿخلبل ؤفًل وجخمحز الصحت الخىُٓمُت اإلامخاػة باخترام
ً
وغالبا ما حؿىصها ؤحىاء الثلت
الٗاملحن ومكاعهتهم في نى٘ اللغاع
والاجهاالث مفخىخت ,ؤما اإلاؿخىي اإلاثالي لها ٌكٗغ الٗاملىن باالهخمام
وَكاعوىن في اجساط اللغاعاث واللُاصة فاٖلت وحٗمل بغوح الفغٍم
واإلاىٓمت حاطبت وخافؼة [.[12
مجاالث الصحت الخىُٓمُت:
هىان ؾخت مجاالث اوعصها الىمالي [ ]31وهي:
 -1اخترام كُم ألافغاص :اًمان اإلاىٓمت وكاصتها بإن ألافغاص ًاهضون ٖلى
كبىٌ كُمهم واخترامها وجىفحر اخخُاحاتهم والاؾخمإ اليهم والاهخمام
بمُالبهم.
 -2جُىٍغ ألافغاص :ؾعي اإلاىٓمت إلًجاص بِئت صًىامُىُت جبٗث ٖلى الىمى
والخُىع.
 -3بىاء الٗمل الجماعي :ؤن جإزظ اإلاىٓمت في ٖحن الاٖخباع الٗالكاث بحن
ألافغاص إلهجاػ مهمتها وجدلُم عئٍتها واخترام الخباًىاث وٖضم الؿماح لها
بالؿُُغة ٖلى اإلاىافؿت الُبُُٗت بحن الٗاملحن.
 -4صٖم الثلت وبلائها :جىفحر كىىاث اجهاٌ مفخىخت بحن ؤفغاصها وكاصتها.
 -5الضٖم اللُاصي :الىٓغ بلى ألامام لخىٓغ ما ًمىً ؤن ًيىن وما ًجب
ؤال ًيىن ,وصٖم اللُاصة لجمُ٘ ألافغاص لخيىن كُاصة مبضٖت ومازغة تهخم
بخىفحر الاخخُاحاث الفغصًت لآلزغًٍ ,وجىمي مؿئىلُت جدلُم ألاهضاف
ً
ؾىاء لضي اللاصة ؤم الٗاملحن.
 -6اإلاكاعهت في اللُاصة :ليل كُاصة ؾلُت البض مً اإلاكاعهت فيها بحن
اللاصة والٗاملحن بط ًمىً للٗاملحن اإلاكاعهت في وي٘ عئٍت اإلاىٓمت
ونى٘ كغاعاتها واؾدثماع مىاعصها.
عئٍت ملترخه لخإزحر ازالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ٖلى الصحت الخىُٓمُت
للماؾؿاث الخٗلُمُت:
في ؤي مىٓمت البض مً فهم الؿلىن بحن اللاثض ومغئوؾُه ختى
ًخم الخفاٖل فُما بُنهم بكيل نحي مً احل جدلُم ألاهضاف,
فىجاخها مغهىن بمضي اللضعة ٖلى فهم الٗىهغ ألاهم بها وجدؿحن
ؤصاثه ,ومً الٗىامل اإلاازغة في ؤي جىُٓم هى ألاؾلىب اللُاصي والظي
ًازغ بكيل اًجابي ؤو ؾلبي ٖلى اإلاىٓمت وكضعتها في جدلُم ؤهضافها,
لظلً البض مً الاهخمام باللاثض وما ًخمحز به مً نفاث حٗىـ ما ًلتزم
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به مً كُم وؤزالق والتي جىٗىـ بكيل مباقغ ٖلى حٗامله م٘ الٗاملحن
مٗه هما طهغ الجغَس ي [ ]7ؤن اللُاصة هي اللضعة ٖلى الخإزحر ,فهي
مؿإلت جخٗلم بالصخهُت واللضوة ,خُث بن شخهُت اإلاضًغ مً خُث
ً
هًىحها وكىتها وجياملها واٖخباع ؾلىهه مثال للمغئوؾحن ًجٗل طلً
مدِ ؤهٓاع ؤجباٖه ,الظًً ؾغٖان ما ًللضوهه مخإزغًٍ به ,فةطا ؤصعهىا
ؤن ؤهجاػ ألاهضاف بهما ًخم ًٖ َغٍم ألافغاص الظًً جخىلى بصاعة اإلاىٓمت
جىحيههم لخدلُم ؤهضافها ,فإن صوع اللُاصة ؤلاصاعٍت في الجاهب ؤلاوؿاوي
مياها ً
ًدخل ً
باعػا ,خُث ًبرػ الاهخمام بالجىاهب ألازالكُت والالتزام
اإلاخباصٌ لخٗؼٍؼ الخىحه الٗام هدى اللُاصة الكىعٍت التي ًمىً ؤن حٗؼػ
الىالء ,فُىجؼ الٗمل بإفًل الُغق.
والكغَٗت ؤلاؾالمُت ملُئت باللُم والازالق ,والتي لها صوع اؾاس ي
في خُاة ألافغاص والجماٖاث فبضونها ال ًمىً يبِ ؾلىهُاث ألافغاص
وفم الجماٖت التي ًيخمي بليها ,فاإلؾالم حاء مىمل لؤلزالق هما في كىله
ٖلُت الهالة والؿالم (:بهما بٗثذ ألجمم مياعم ألازالق) ,فاإلؾالم ًغبِ
بحن ألازالق والٗلُضة وبحن اإلاٗامالث وألازالق فهي جخضزل في الكئىن
الخانت بلضع ما جخضزل في الٗامت ,فالغكابت ؤلالهُت التي ًيبػي ؤن
ًغاٖيها اإلاؿلم كبل الغكابت ؤلاصاعٍت ال جخضزل في ٖمل صون الازغ بل
ً
ؾىاء واهذ زانت بالفغص ؤو ٖامت لآلزغًٍ,
جدىاوٌ حمُ٘ الاٖماٌ
فالهالة ٖىضما جاصي بيافت يىابُها وزكىٖها فإنها جىهى ًٖ
الفدكاء واإلاىىغ وجغصٕ اإلاؿلم مً الؿلىٍ في اإلاماعؾاث الالؤزالكُت,
مً هىا وان ؤلاؾالم مىهج خُاة مخيامل ًمـ الامىع الخانت والٗامت
ٖلى خض ؾىاء.
فاألزالق هي ؤؾاؽ نالح الفغص ونالح اإلاجخم٘ ,واإلاٗغفت ؤؾاؽ
الخلم اللىٍم ,فاإلاٗغفت امغ مهم مً ؤحل ؾالمت الازخُاع ونىاب
اللغاع ,وألازالق في خاحت ؤهثر مً غحرها بلى الٗلم الىاؾ٘ والىٓغة
الكاملت ً
هٓغا العجباَها بدُاة الىاؽ وواكٗهم ,وطلً ألن ؾلُان
ألازالق ٌؿغي ٖلى حمُ٘ ؤهىإ اليكاٍ ؤلاوؿاوي ,لظا ؤولذ اإلاجخمٗاث
ً
ً
ً
مخىامُا بالتربُت ألازالكُت اهُالكا مً ؤن الؿلىن الخللي
اهخماما
اللىٍم ًلف زلف ول جلضم بوؿاوي واؾخلغاع احخماعي ,لظلً ًخٗحن
ٖلى بي ؤصاعة ؤن جإزظ في الحؿبان الٗامل ألازالقي بطا اعاصث الاؾخمغاع
والىجاح ,واإلاضعؾت هماؾؿت احخماُٖت لها زهىنُتها وخؿاؾُتها في
ً
اخخُاحا
الخٗامل م٘ الثروة الحلُلُت ألي صولت مما ًاهض ؤنها ؤهثر
لخفُٗل مماعؾت ألازالق ؤلاؾالمُت وجغؾُش هظا الىمِ الؿلىوي ألازالقي
في اإلاغئوؾحن.
وهٓغة ؤلاؾالم بلى مؿإلت ؤزالكُاث ؤلاصاعة جاهض ٖلى ؤهمُت
الاخؿاؽ باإلاؿئىلُت الظي ٌٗخبر الاؾاؽ الظي ًبنى ٖلُت مفهىم
ؤزالكُاث ؤلاصاعة والظي ًاصي بلى اًلاّ الغكابت الظاجُت الىابٗت مً
الخىف مً هللا مما ًازغ في ؾلىهه ؤهثر مً جإزحر الغكابت ؤلاصاعٍت ؤو
اللىاهحن ,فٗىضما ًخسلم كاثض اإلاضعؾت باألزالق ؤلاؾالمُت في بصاعجه فإن
طلً ًىٗىـ بال قً ٖلى زلافت اإلاضعؾت مما ًازغ بكيل هبحر ٖلى
حكىُل ؾلىن ألافغاص صازل اإلاضعؾت ,واللُم والازالق حاهب مهم مً
حىاهب ؤي زلافت جىُٓمُت والتي حؿاٖض ٖلى فهم هُفُت الٗمل صازل
هظه اإلاىٓمت مما ٌؿاٖض ٖلى زباتها وكضعتها ٖلى الىجاح والخُىع .
ً
فٗى ـضم ـا ًلخ ـؼم كاث ـض اإلاضعؾت باإلًمان مثال فإن طلً ًازغ في ٖملت
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اإلاضاعؽ الثاهىٍت في اليىٍذ لللُاصة ألازالكُت وٖالكتها باألصاء الىُْفي
ً
مٗلما ,واؾخسضمذ
مً وحهت هٓغ مٗلميهم ,وجيىهذ الُٗىت مً 280
الاؾدباهت هإصاة ,وجىنل للىخاثج الخالُت :ؤن صعحت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الثاهىٍت في اليىٍذ لللُاصة ألازالكُت مً وحهت هٓغ مٗلميهم
واهذ مغجفٗت ,وحىص ٖالكت طاث صاللت بخهاثُت مىحبت لضعحت مماعؾت
مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت لللُاصة ألازالكُت وٖالكتها باألصاء الىُْفي مً
وحهت هٓغ مٗلميهم ,وكضم الباخث مجمىٖت مً الخىنُاث مً ؤهمها
يغوعة وي٘ ٖضص مً اإلاٗاًحر ٖىض ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ ممً جخىافغ
لضيهم مىٓىمت كُم جخىافم م٘ كُم الٗمل الؿاثضة في وػاعة التربُت
والخٗلُم .واٖخماص بغامج الخضعٍب اللاثمت ٖلى اللُاصة ألازالكُت إلٖضاص
مضًغي اإلاضاعؽ الجضص.
واإلاهحراث [ ]22هضف بلى اؾخلهاء صعحت مماعؾت اللُاصة ألازالكُت
لضي مضًغي اإلاضاعؽ في ٖمان مً وحهت هٓغ اإلاكغفحن ,ولخدلُم طلً
جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً اإلاكغفحن وٖضصهم  ,160هما جم
اؾخسضام الاؾدباهت هإصاة ,وجم الخىنل للىخاثج الخالُت :مؿخىي
ً
مماعؾت اللُاصة ألازالكُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ وان مخىؾُا مً وحهت
هٓغ اإلاكغفحنٖ ,ضم وحىص فغوق طاث صاللت في اؾخجاباث ُٖىت
الضعاؾت حٗؼي إلاخغحر الخبرة.
وصعاؾت الكغٍفي ,والخىذ [ ]26هضفذ بلى حٗغف صعحت مماعؾت
مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخانت بالكاعكت لللُاصة ألازالكُت وٖالكتها
بضعحت جمىحن اإلاٗلمحن ,وكض جيىهذ الُٗىت مً  200مٗلم ومٗلمت,
واؾخسضمذ ؤصاجان لجم٘ البُاهاث (الاؾدباهت) ,وؤْهغث الىخاثج ؤن
صعحت مماعؾت اإلاضًغًٍ لللُاصة ألازالكُت وصعحت جمىحن اإلاٗلمحن واهذ
مخىؾُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن ,وواهذ هىان ٖالكت اعجباَُت بًجابُت
صالت بحن صعحت مماعؾت اإلاضًغًٍ لللُاصة ألازالكُت وصعحت جمىحن
اإلاٗلمحن ,ومً بحن الخىنُاثٖ :لض صوعاث جضعٍبُت في اللُاصة التربىٍت
م٘ الترهحز ٖلى اللُاصة ألازالكُت.
هما هضفذ صعاؾت ؤخمض [ ]27بلى حٗغف صعحت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الثاهىٍت في ألاعصن ألزالكُاث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً مىٓىع
بؾالمي مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن واإلاٗلماث ,جم ؤزظ ُٖىت جيىهذ مً
ً 396
مٗلما ومٗلمت ,واؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة ,وجىنلذ لآلحي :صعحت
مماعؾت اإلاضًغ ألزالكُاث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً مىٓىع بؾالمي واهذ
مغجفٗت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن واإلاٗلماث ,وحىص فغوق طاث صاللت في
صعحت مماعؾت اإلاضًغًٍ إلاجاٌ ؤزالكُاث اإلاضًغ الصخهُت والتزامه
ؤلاؾالمي خؿب حيـ اإلاٗلم لهالح ؤلاهار.
الضعاؾاث اإلاخٗللت بالصحت الخىُٓمُت:
صعاؾت الؿبُعي [ ]28ؾٗذ بلى حٗغف مؿخىي الصحت الخىُٓمُت
في اإلاضاعؽ الثاهىٍت بجضة ومؿخىي الالتزام لضي مٗلميها والىكف ًٖ
الٗالكت الاعجباَُت بحن مؿخىي الصحت الخىُٓمُت ومؿخىي الالتزام
الخىُٓمي بحن اإلاٗلمحن ,اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي
والاعجباَي وجيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً500مٗلم ,وجىنلذ بلى ؤن
مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الثاهىٍت بجضة ومؿخىي الالتزام
الخىُٓمي للمٗلمحن حاء بضعحت ٖالُت ,وؤن هىان ٖالكت َغصًت اًجابُت
صالت بحن مؿخىي الصحت الخىُٓمُت والالتزام الخىُٓمي للمٗلمحن,

مً زالٌ قٗىعة بإن هظا الٗمل جيلُف ولِـ حكغٍف فِؿدكٗغ ما
وول بلُت مً ؤٖماٌ ؤنها ؤماهت مداؾب ٖليها البض ؤن ًلىم بها ٖلى
ؤهمل وحه فُدث الٗاملحن مٗه وهفؿت بةجلان الٗمل ,والهبر كُمت
صٖا بليها ؤلاؾالم حؿاٖض اللاثض والٗاملحن ٖلى مىاحهت الٓغوف
والاويإ اإلاخغحرةٌ ,زلم الغخمت واللحن ؤصعى ألن جيىن ٖملُت الاجهاٌ
بحن الٗاملحن ؤهثر فٗالُت مما ؾُمىنهم مً ؤصاء اٖمالهم بىفاءة وٍيكغ
اإلادبت بحن ألافغاص مما ٌٗىص ٖلى اإلاضعؾت بيخاثج بًجابُت هخدلم
الاؾخلغاع ,الهضق مً ؤهم الازالق التي صٖا اليها ؤلاؾالم وبخُبُلها
جدلم الثلت بحن الغئؾاء والٗاملحن واإلاضعؾت هفؿها وجلىي الٗالكاث
بحن افغاصها فخخيىن بِئت نالحت للٗمل مؿخلغة وهاجحت ,الٗضٌ
هلُمت ٖٓمى في ؤلاؾالم جاصي بلى ؤقاٖه اإلادبت بحن افغاص اإلاضعؾت
وتهُئت مىار مىاؾب للخٗاون بُنهم مما ًدلم الىمى والاؾخلغاع .فالضًً
ؤلاؾالمي صًً غني باللُم وألازالق التي حؿاٖض ٖلى جيىن زلافت
جىُٓمُت زانت به حؿهم في هجاح اإلاىٓماث واؾخلغاعها.
فٗىضما حؿىص هظه الثلافت الخىُٓمُت للمىٓمت فإنها جاصي الى
مىار جىُٓمي بًجابي ٌؿاٖض ٖلى جُىع هظه اإلاىٓمت وهمىها وطلً
بؿبب جىخُض الهضف وهى عيا هللا ٖؼ وحل ويبِ الؿلىهُاث في اَاع
هظه اإلاباصت ,هما ؤنها حٗمل ٖلى الخجاوـ والىخضة والخىافم ألازالقي
في الٗمل مما ًُجىب الٗاملحن فيها ؾىء الخهغف وجغف٘ كضعاتها ٖلى
مىاحهت اإلاأػق ,وباؾخلغاع اإلاىٓمت وجىفغ مىار جىُٓمي بًجابي ٌؿخُُ٘
الفغص مً زاللها اإلاكاعهت في ٖملُت اجساط اللغاعاثٌٌٗ ,امل باخترام,
ًُدافٔ ٖلى خلىكهًُ ,مىً لللُام بمهامهً ,خٗاون م٘ ػمالثه في حى
حؿىصه اإلادبت ,مما ٌؿهم بكيل فٗاٌ في كضعة اإلاىٓمت ٖلى جدلُم
ؤهضافها والخٗامل م٘ ؤي مخغحراث وبهظا ًُلم ٖلى اإلاىٓمت انها طاث
صحت مثالُت.
 .3الدراساث السابقت
الضعاؾاث اإلاخٗللت بإزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم:
صعاؾت ؤبى مىهىع [ ]3هضفذ بلى حٗغف صعحت جىافغ ؤزالكُاث
الٗمل ؤلاصاعي لضي مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخانت في ٖمان
وٖالكتها بضعحت صافُٗت اإلاٗلمحن هدى الٗمل ,وكض جيىهذ الُٗىت
مًً 297
مٗلما ومٗلمت ,واؾخسضمذ ؤصاجان لجم٘ البُاهاث (الاؾدباهت),
ومً ؤهم الىخاثج :ؤن صعحت جىافغ ؤزالكُاث الٗمل الاصاعي وصعحت
الضافُٗت واهذ مغجفٗت مً وحه هٓغ اإلاٗلمحن ,جىحض ٖالكت اعجباَُت
بحن جىافغ ؤزالكُاث الٗمل ؤلاصاعي لضي مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت
الخانت وصعحت صافُٗت اإلاٗلمحن هدى الٗمل ,ال جىحض فغوق طاث صاللت
في صعحت جىافغ ؤزالكُاث الٗمل ؤلاصاعي حٗؼي إلاخغحراث واإلااهل الٗلمي
والخبرة.
وهضفذ صعاؾت ٖابضًً ,وآزغون [ ]23بلى حٗغف جلضًغاث اإلاٗلمحن
صعحت مماعؾت مضًغيهم اللُاصة ألازالكُت ,وؤحغٍذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت
مً مٗلمي اإلاضاعؽ في اللضؽ بلغذ ً 339
مٗلما وباؾخسضام الاؾدباهت
هإصاة ,جىنل بلى هخاثج اهمها ؤن مماعؾت اإلاضًغًٍ اللُاصة ألازالكُت
هما ًلضعها اإلاٗلمىن حاءث بضعحت مغجفٗت ,ال جىحض فغوق طاث صاللت
بخهاثُت إلاخغحراث الخبرة واإلااهل الٗلمي.
هم ـا ه ـضف ـذ صعاؾ ـت اإلاُحري [ ]24بلى حٗغف صعحت مماعؾت مضًغي
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ّ
هُئت الخضعَـ ,وكض جيىن الُٗىت مً ًٖ136ى هُئت جضعَـ,
واؾخسضمذ اؾدباهخان هإصاة ,وجىنلذ بلى :ؤن صعحت مماعؾت عئؾاء
ألاكؿام ألاواصًمُت لللُاصة الخدىٍلُت ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت مً
ً
وحهت هٓغ افغاص الُٗىت وان مخىؾُا ,وحىص ٖالكت بًجابُت صالت بحن
صعحت مماعؾت عئؾاء ألاكؿام ألاواصًمُت لللُاصة الخدىٍلُت ومؿخىي
الصحت الخىُٓمُتٖ ,ضم وحىص فغوق طاث صاللت في صعحت مماعؾت
عئؾاء ألاكؿام ألاواصًمُت لللُاصة الخدىٍلُت حٗؼي إلاخغحر الؿلُت
اإلاكغفت ,وحىص فغوق طاث صاللت في صعحت مماعؾت عئؾاء ألاكؿام
ألاواصًمُت لللُاصة الخدىٍلُت حٗؼي إلاخغحر الغجبت ألاواصًمُت ولهالح عجبت
ؤؾخاط ,وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الصحت الخىُٓمُت
إلاخغحر الغجبت ألاواصًمُت ولهالح عجبت ؤؾخاط.
وؾٗذ صعاؾت الىمالي [ ]31بلى حٗغف مؿخىي الصحت الخىُٓمُت
في اإلاغاهؼ الخٗلُمُت إلصاعة الؿغاج اإلاىحر في اليىٍذ وٖالكخه بضعحت
مماعؾت عئؾاء اإلاغاهؼ للمهاعاث ؤلاصاعٍت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن ,جيىهذ
ً
مٗلما ومٗلمت ,واؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة,
ُٖىت الضعاؾت مً 280
وجىنلذ بلى :بن مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في اإلاغاهؼ بصاعة الؿغاج
ً
اإلاىحر مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن وان مخىؾُا ,صعحت مماعؾت عئؾاء اإلاغاهؼ
الخٗلُمُت للمهاعاث ؤلاصاعٍت واهذ بضعحت مىسفًت ,جىحض ٖالكت
اعجباَُت بًجابُت طاث صاللت بحن مؿخىي الصحت الخىُٓمُت وصعحت
مماعؾت عئؾاء اإلاغاهؼ للمهاعاث ؤلاصاعٍتٖ ,ضم وحىص فغوق طاث صاللت
في مؿخىي الصحت الخىُٓمُت وصعحت مماعؾت عئؾاء اإلاغاهؼ الخٗلُمُت
للمهاعاث ؤلاصاعٍت حٗؼي إلاخغحري الخبرة واإلااهل الٗلمي.
وصعاؾت اللهحر [ ]32هضفذ ّ
لخٗغف مؿخىي الصحت الخىُٓمُت
في اإلاضاعؽ الثاهىٍت الٗامت في الاماعاث وٖالكخه بااللتزام الخىُٓمي
للمٗلمحن مً وحهت هٓغهم ,جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً  590مٗلمت
ومٗلم ,واؾخسضمذ ؤصاجحن( اؾدباهت) ,وجىنلذ بلى :ؤن مؿخىي الصحت
الخىُٓمُت في اإلاضاعؽ الثاهىٍت مخىؾِ ,مؿخىي الالتزام الخىُٓمي
للمٗلمحن مغجف٘ ,وحىص ٖالكت اعجباَُت اًجابُت صالت بحن مؿخىي
الصحت الخىُٓمُت ومؿخىي الالتزام الخىُٓمي للمٗلمحن.
 .4الطريقت وإلاجراااث
أ .مىهج الدراست
اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي للخٗغف ٖلى صعحت مماعؾت كاثضاث مضاعؽ
الخٗلُم الٗام ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت
فيها ,واإلاىهج الىنفي الاعجباَي للخٗغف ٖلى الٗالكت بحن صعحت مماعؾت
كاثضاث مضاعؽ الخٗلُم الٗام ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ومؿخىي
الصحت الخىُٓمُت فيها.
ب .مجخمع الدراست
جيىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ مٗلماث الخٗلُم الٗام بمىُلت
الغٍاى والبالغ ٖضصهً  34326مٗلمت [.[13
ج .عيىت الدراست
ؤزظث ُٖىت ٖكىاثُت َبلُت بلغذ  141مٗلمت ,خُث جم جىػَ٘
اإلاجخم٘ بلى َبلاث الابخضاجي واإلاخىؾِ والثاهىي وازظث ُٖىت ممثلت
مً ول َبلت .وحضوٌ (ً )1هف الُٗىت:

واونذ الضعاؾت بإوكاء وخضاث مؿخللت في ؤصاعاث الخٗلُم تهخم
بالصحت الخىُٓمُت في اإلاضاعؽ ,والحغم ٖلى جدؿحن الٗالكاث
الخىُٓمُت بحن الٗاملحن صازل اإلاضعؾت.
هما اهخمذ صعاؾت مغمل [ ]22باهدكاف الٗالكت بحن صعحت
جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخانت في
ٖمان وٖالكتها بمؿخىي الصحت الخىُٓمُت .وكض جيىهذ الُٗىت مً341
ً
مٗلما ومٗلمت ,واؾخسضمذ لجم٘ البُاهاث ؤصاجان (الاؾدباهت) ,وجىنلذ
الضعاؾت للخالي :صعحت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت ومؿخىي
الصحت الخىُٓمُت في اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخانت واهذ مخىؾُت مً
وحهت هٓغ اإلاٗلمحن واإلاٗلماث ,وحىص ٖالكت بًجابُت طاث صاللت بحن
صعحت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت
في هظه اإلاضاعؽ ,جىحض فغوق طاث صاللت في صعحت جُبُم مباصت بصاعة
الجىصة الكاملت حٗؼي إلاخغحر اإلااهل الٗلمي والخبرة ,ال جىحض فغوق طاث
صاللت في مؿخىي الصحت الخىُٓمُت حٗؼي إلاخغحري الجيـ والخبرة,
ووحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي إلاخغحر اإلااهل الٗلمي.
وهضفذ صعاؾت الٗمىف [ ]29بلى جلص ي صعحت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ في مدافٓت الؼعكاء إلاهاعاث اللُاصة اإلاؿخلبلُت ,وٖالكتها
بمؿخىي الصحت الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن ,والىكف ًٖ ما
بطا وان ًىحض فغوق طاث صاللت بخهاثُت في صعحت مماعؾت مهاعاث
اللُاصة اإلاؿخلبلُت ,وفي مؿخىي الصحت الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ
اإلاٗلمحن حٗؼي إلاخغحراث الجيـ ,واإلااهل الٗلمي ,والخسهو والخبرة,
ً
والضوعاث الخضعٍبُت ,جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً  300مٗلما ومٗلمت وجم
اؾخسضام اإلاىهج الىنفي الاعجباَي ,وجم جُىٍغ ؤصاجحن (الاؾخبُان),
وجىنلذ بلى :ؤن صعحت مماعؾت مهاعاث اللُاصة اإلاؿخلبلُت لضي مضًغي
اإلاضاعؽ الحيىمُت ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن
واهذ مخىؾُتٖ ,ضم وحىص فغوق طاث صاللت في صعحت مماعؾت مهاعاث
اللُاصة اإلاؿخلبلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الحيىمُت وفي مؿخىي الصحت
الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن حٗؼي إلاخغحراث :الجيـ واإلااهل
الٗلمي والخسهو والخبرة والضوعاث الخضعٍبُت ,وحىص صاللت اخهاثُت
بًجابُت اعجباَُت بحن صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ في مدافٓت الؼعكاء
إلاهاعاث اللُاصة اإلاؿخلبلُت ,وٖالكتها بمؿخىي الصحت الخىُٓمُت مً
وحهت هٓغ اإلاٗلمحن.
وصعاؾت الحجاًا والىغٍمحن [ ]12جىاولذ مؿخىي جُبُم مضًغي
اإلاضاعؽ ومضًغاتها في مدافٓتي الُفُلت ومٗان في ألاعصن إلاٗاًحر الصحت
الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن الٗاملحن لضيهم ,ولخدلُم طلً جم
اؾخسضام ؤصاجحن لغغى حم٘ البُاهاث مً ؤفغاص الُٗىت والتي بلغ
ً
مٗلما ومٗلمت ,وجىنلذ بلى :ؤن مؿخىي جىافغ ؤبٗاص
ٖضصها 982
الصحت الخىُٓمُت في اإلاضاعؽ الحيىمُت ومؿخىي ألاصاء الىُْفي وان
ً
مخىؾُا مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن فيها ,وحىص اعجباٍ صاٌ بحن مؿخىي
جىافغ ؤبٗاص الصحت الخىُٓمُت وألاصاء الىُْفي.
هما هضفذ صعاؾت وقاح [ ]30بلى حٗغف صعحت مماعؾت عئؾاء
ألاكؿام ألاواصًمُت في ولُاث الخمغٌٍ في الجامٗاث ألاعصهُت لللُاصة
الخدىٍلُت وٖالكتها بمؿخىي الصحت الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ ؤًٖاء
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جدول 1
ًىضح جىزيع افراد العيىت وفق مخغيراث الدراست ن = 141
املخغير

الخكرار

املؤَل العلمي:
صبلىم
بيالىعٍىؽ
ماحؿخحر
صهخىعاه
سىىاث الخبرة:
اكل مً  5ؾىىاث
مً  5بلى ؤكل مً  10مً  10بلى ؤكل مً  15ؤهثر مً  15ؾىت

7
118
12
4
23
37
17
64

د .أداة الدراست
اؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة لخدلُم الاهضاف ,وباٖخباعها ألاصاة
اإلاىاؾبت بٗض الاَالٕ ٖلى الابدار الؿابلت والاؾخفاصة منها ,جيىهذ مً
حؼؤًً ألاوٌ وَكخمل ٖلى البُاهاث ألاولُت (اإلااهل الٗلمي ,الخبرة),
والثاوي ًخًمً ؤؾئلت مغللت جمثل مداوع الضعاؾت ,واقخمل ٖلى
مدىعًٍ عثِؿُحن هما :ألاوٌ :صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث
ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث (ٖ )39باعة ,والثاوي مؿخىي
الصحت الخىُٓمي في مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث

محاور الدارست
اإلادىع ألاوٌ
اإلادىع الثاوي

اليسبت %
5
83.7
8.5
2.8
16.3
26.2
12.1
45.5

(ٖ )40باعة مىػٖت ٖلى ؾبٗت ؤبٗاص هي الخماؾً اإلااؾس ي ,اإلاباصعة
بالٗمل ,الاٖخباعٍت ,جإزحر اإلاضًغ ,صٖم اإلاىاعص ,اإلاٗىىٍاث ,الخىحه
الاواصًمي ,جم بٖضاص بالكيل اإلاغلم وفم ملُاؽ لُىغث الخماس ي ,جم
ٖغى الاؾدباهت في نىعتها الاولُت للخدىُم للخإهض مً الهضق الخاعجي
لها والازظ بمالخٓاث اإلادىمحن ,هما جم كُاؽ الهضق الضازلي مً
زالٌ مٗامالث اعجباٍ البىىص بالضعحت اليلُت للبٗض ,وجم الخدلم مً
زباث الاؾدباهت مً زالٌ خؿاب مٗامل ؤلفا هغوهبار هما هى مىضح
في الجضوٌ (.)2

جدول 2
ًىضح قيم معامل ألفا كروهباخ ألداة الدراست
محاور الاسدباهت
صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث.
مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث.
الثباث الٗام ألصاة الضعاؾت

 .5الىخائج
بٗض جُبُم اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت جم جدلُلها لئلحابت ًٖ اؾئلت
الضعاؾت :بحابت الؿااٌ ألاوٌ :ما صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ
ألزالكُاث ؤلاصاعة في الاؾالم مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث؟ جم خؿاب
الخىغاعاث واليؿب اإلائىٍت واإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاُٗاعٍت
والغجب الؾخجاباث ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى ؤبٗاص اإلادىع ألاوٌ هما هى
مىضح في الجضوٌ ( )3خُث جبحن ؤن اإلاخىؾِ الحؿابي الٗام
لالؾخجاباث ٌؿاوي ( 3.91مً  )5ؤي ؤن مٗلماث الخٗلُم الٗام بمضًىت

عدد الفقراث
39
40
79

معامل ثباث ألفاكروهباخ
0.987
0.963
0.985

الغٍاى ًغًٍ ؤن كاثضاث اإلاضاعؽ ًماعؾً ازالكُاث ؤلاصاعة في الاؾالم
بضعحت ٖالُت ,خُث حاءث الٗباعة عكم ( )29وهي "جدافٔ ٖلى ممخلياث
اإلاضعؾت" باإلاغجبت ألاولى ,وحاءث الٗباعة عكم ( )30وهي "ال حؿخسضم
اغغاى اإلاضعؾت إلاهالحها الصخهُت" باإلاغجبت الثاهُت ,في خحن ؤن
الٗباعة عكم ( )3وهي "ال حغخاب وال جىم وال حؿمذ بظلً امامها" باإلاغجبت
ألازحرة وحؿبلها الٗباعة عكم ( )12وهي "جىػَ٘ اإلاؿئىلُاث خؿب كضعاث
الٗاملحن مٗها".

جدول 3
اسخجاباث أفراد العيىت على درجت ممارست قائداث املدارس ألدالقياث إلادارة في الاسالم مً وجهت هظر املعلماث
رقم
العبارة

العبارة

الخكرار
واليسب
املئىيت

1

جلتزم بإهضاف
اإلاضعؾت واإلاجخم٘.
جثم في هفؿها
والٗاملحن مٗها.
ال حغخاب وال جىم
وال حؿمذ بظلً

ن
%
ن
%
ن
%

2
3

بدرجت
عاليت
جدا
36
25.5
43
30.5
32
22.7

بدرجت
عاليت
64
45.4
39
27.7
47
33.3

درجت املمارست
بدرجت
بدرجت
مخىسطت مىذفضت
2
1.4
10
7.1
13
9.2

39
27.7
49
34.8
44
31.2
89

بدرجت
مىذفضت
جدا
0
0
0
0
5
3.5

املخىسط
الحسابي

الاهحراف
املعياري

جرجيب
العبارة

درجت
املمارست

3.95

0.768

16

ٖالُت

3.82

0.953

27

ٖالُت

3.62

1.046

39

ٖالُت

6

4
5
6

7
8
9

10
11

12

13
14
15

16

17

18
19
20
21
22

امامها.
جدفٔ لؿانها مً
الىالم الغحر الثم.
جثابغ لخدلُم
الاهضاف.
جترًث كبل انضاع
اللغاعاث
وألاخيام.
جهبر في الخٗامل
م٘ آلازغًٍ.
جخهف بالهضوء
والاجؼان.
جخهف بالغفم
واللحن في الخٗامل
م٘ اإلاغئوؾحن.
جغاعي خاحاث
وْغوف الٗاملحن.
جبظٌ الجهض
إلاؿاٖضة الٗاملحن
مٗها في خل
مكاولهم.
جىػَ٘ اإلاؿئىلُاث
خؿب كضعاث
الٗاملحن مٗها.
حٗفى ٖمً ؤؾاء
بليها.
الحؼم في الٗمل
صون كؿىة.
جدغم ٖلى وكغ
اإلادبت وآلالفت
بحن الٗاملحن.
جبث عوح
الُمإهِىت وألامان
في بِئت الٗمل.
جهضق في
الحضًث
والخٗامل.
جلتزم باإلاىاُٖض
بكيل صكُم.
جلتزم باللىاهحن
والاهٓمت.
جُابم ؤكىالها
ألفٗالها.
حٗخبر كضوة خؿىت
للٗاملحن مٗها.
جترف٘ ًٖ الجضٌ.
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ن
%
ن
%
ن
%

55
39
58
41.1
32
22.7

40
28.4
48
34
53
37.6

36
25.5
30
21.3
45
31.9

5
3.5
4
2.8
6
4.3

5
3.5
1
0.7
5
3.5

ن
%
ن
%
ن
%

45
31.9
48
34
44
31.2

40
28.4
41
29.1
44
31.2

45
31.9
34
24.1
43
30.5

8
5.7
10
7.1
5
3.5

3
2.1
8
5.7
5
3.5

ن
%
ن
%

45
31.9
40
28.4

38
27
42
29.8

42
29.8
42
29.8

12
8.5
14
9.9

4
2.8
3
2.1

ن
%

30
21.3

54
38.3

43
30.5

10
7.1

4
2.8

3.68

ن
%
ن
%
ن
%

30
21.3
42
29.8
47
33.3

61
43.3
54
38.3
44
31.2

37
26.2
34
24.1
39
27.7

9
6.4
6
4.3
9
6.4

4
2.8
5
3.5
2
1.4

3.74

0.961

3.87

1.009

21

3.89

0.993

20

ٖالُت

ن
%

43
30.5

43
30.5

38
27

14
9.9

3
2.1

3.77

1.085

30

ٖالُت

ن
%

50
35.5

42
29.8

39
27.7

8
5.7

2
1.4

3.92

0.993

17

ٖالُت

ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%

36
25.5
55
39
49
34.8
51
36.2
46
32.6

51
36.2
53
37.6
37
26.2
37
26.2
42
29.8

41
29.1
27
19.1
41
29.1
37
26.2
36
25.5

9
6.4
6
4.3
12
8.5
12
8.5
13
9.2

4
2.8
0
0
2
1.4
4
2.8
14
2.8

3.75

1.001

32

ٖالُت

4.11

0.863

6

ٖالُت

3.84

1.044

23

ٖالُت

3.84

1.097

22

ٖالُت

3.80

1.084

28

ٖالُت

90

3.96

1.055

15

ٖالُت

4.12

0.980

5

ٖالُت

3.72

0.981

37

ٖالُت

3.82

1.016

26

ٖالُت

3.79

1.158

29

ٖالُت

3.83

1.028

24

ٖالُت

3.77

1.080

31

ٖالُت

3.72

1.050

36

ٖالُت

0.981

38

ٖالُت

34

ٖالُت
ٖالُت

23

جلتزم بجضًت في
الٗمل.
جخدمل اإلاؿئىلُت.

25

جلبل الىهُدت
والىلض بضون
اهؼٖاج.
جتراح٘ ًٖ كغاع
بطا جبحن ؤهه غحر
ناثب.
جٓهغ الاخترام
للٗاملحن مٗها.
جدؿً الاههاث
والاؾخمإ.
جدافٔ ٖلى
ممخلياث اإلاضعؾت.
ال حؿخسضم
اغغاى اإلاضعؾت
إلاهالحها
الصخهُت.
جدغم ٖلى اهجاػ
الٗمل بضكت
وبجلان.
جخاب٘ ً
صاثما ؾحر
الٗمل.
ُ
حؿاءٌ وحٗاكب
اإلاس يء وجثني
وججؼت اإلادؿً.
جظهغ الٗاملحن
باإلزالم والاحغ
ومغاكبت هللا.
جخىاي٘ م٘ وافت
الٗاملحن مٗها.
جدفٔ خلىق
الٗاملحن مٗها.
جبث عوح الخٗاون
بحن الٗاملحن.
جدغم ٖلى
جُىٍغ طاتها
والٗاملحن مٗها.
جُبم الىٓام ٖلى
هفؿها وحمُ٘
الٗاملحن مٗها.

24

26

27
28
29
30

31

32
33

34

35
36
37
38

39

ن
%
ن
%
ن
%

58
41.1
55
39
43
30.5

40
28.4
47
33.3
42
29.8

36
25.5
30
21.3
36
25.5

5
3.5
6
4.3
14
9.9

2
1.4
3
2.1
6
4.3

ن
%

39
27.7

44
31.2

45
31.9

9
6.4

4
2.8

3.74

ن
%
ن
%
ن
%
ن
%

55
39
57
40.4
71
50.4
72
51.1

45
31.9
42
29.8
45
31.9
40
28.4

34
24.1
34
24.1
23
16.3
19
13.5

4
2.8
4
2.8
2
1.4
5
3.5

3
2.1
4
2.8
0
0
5
3.5

4.03

0.971

4.02

1.010

11

4.31

0.794

1

4.20

1.037

2

ٖالُت
ً
حضا
ٖالُت

ن
%

54
38.3

55
39

29
20.6

2
1.4

1
0.7

4.13

0.835

3

ٖالُت

ن
%
ن
%

49
34.8
38
27

53
37.6
.53
37.6

32
22.7
40
28.4

3
2.1
7
5

4
2.8
3
2.1

3.99

0.960

13

ٖالُت

3.82

0.958

25

ٖالُت

ن
%

61
43.3

46
32.6

26
18.4

6
4.3

2
1.4

4.12

0.952

4

ٖالُت

ن
%
ن
%
ن
%
ن
%

53
37.6
48
34
51
36.2
56
39.7

47
33.3
48
34
42
29.8
52
36.9

33
23.4
33
23.4
37
26.2
26
18.4

4
2.8
9
6.4
7
5
6
4.3

4
2.8
3
2.1
4
2.8
1
0.7

4.00

0.993

12

ٖالُت

3.91

1.011

18

ٖالُت

3.91

1.038

19

ٖالُت

4.11

0.900

7

ٖالُت

ن
%

58
41.1

40
28.4

28
19.9

9
6.4

6
4.3

3.96

1.120

14

ٖالُت

3.91

0.817

اإلاخىؾِ الحؿابي الٗام

4.04

0.970

8

ٖالُت

4.03

0.985

9

ٖالُت

3.72

1.128

35

ٖالُت

1.024

33

ٖالُت

10

ٖالُت
ٖالُت

ٖالُت

لللُاصة ألازالكُت حاءث بضعحت مغجفٗت .وجخفم ً
ؤًًا م٘ صعاؾت اإلاُحري
[ ]24والتي ؤقاعث بلى ؤن صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت لللُاصة
ألازالكُت وٖالكتها باألصاء الىُْفي مً وحهت هٓغ مٗلميهم واهذ

وجخفم هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ؤبى مىهىع [ ,]3والتي ؤقاعث بلى
ؤن صعحت جىافغ ؤزالكُاث الٗمل ؤلاصاعي واهذ مغجفٗت .هما جخفم م٘
صعاؾت ٖابضًً ,وازغون [ ]23والتي جىنلذ بلى ؤن مماعؾت اإلاضًغًٍ
91
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مغجفٗت ,هما جخفم م٘ صعاؾت ؤخمض [ ]27والتي ؤقاعث بلى ؤن صعحت
مماعؾت اإلاضًغ ألزالكُاث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً مىٓىع بؾالمي واهذ
مغجفٗت ,بِىما جسخلف م٘ اإلاهحراث [ ]25والتي ؤقاعث بلى ؤن مؿخىي
ً
مماعؾت اللُاصة ألازالكُت وان مخىؾُا مً وحهت هٓغ اإلاكغفحن,
وصعاؾت الكغٍفي ,والخىذ [ ]26والتي ؤْهغث ؤن صعحت مماعؾت اإلاضًغًٍ
لللُاصة ألازالكُت واهذ مخىؾُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن ,وحٗؼي هظه
الىدُجت بلى زلت كاثضة اإلاضعؾت في مٗلميها واخترامهم وجلضًغ ْغوفهم
وجلبل وحهاث هٓغهم والخٗامل مٗهم بهضق واهفخاح ,واهخمامهم
بالجى الٗام بحن اإلاٗلماث وجيىًٍ الٗالكت الجُضة بُنهم  ,ومض ًض الٗىن
للمدخاج منهم .
ولئلحابت ًٖ الؿااٌ الثاوي :ما مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ
الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث؟ جم خؿاب الخىغاعاث واليؿب
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اإلائىٍت واإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاُٗاعٍت والغجب الؾخجاباث
ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى ألابٗاص الؿبٗت للمدىع الثاوي واإلاخمثلت في
الجضوٌ ( )4خُث جبحن ؤن بٗض اإلاباصعة بالٗمل حاء في اإلاغجبت ألاولى بحن
ألابٗاص اإلاخٗللت بمؿخىي الصحت الخىُٓمُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام
بضعحت مىافلت ٖالُت ًلُه بٗض اإلاٗىىٍاث بضعحت مىافلت ٖالُت بِىما
حاء بٗض الخماؾً اإلااؾس ي في اإلاغجبت كبل ألازحرة بضعحت مىافلت ٖالُت
بِىما اخخل اإلاغجبت ألازحرة بٗض صٖم اإلاىاعص بضعحت مىافلت مخىؾُت ,ؤما
اإلاخىؾِ الحؿابي الٗام إلاؿخىي الصحت الخىُٓمُت فلض بلغ ( 3.54مً
 ,)5وهظا ٌكحر بلى اإلاىافلت بضعحت ٖالُت ,ؤي ؤن مٗلماث الخٗلُم الٗام
بمضًىت الغٍاى ًجمًٗ ٖلى ان جدلم الصحت الخىُٓمُت في مضعاؽ
الخٗلُم الٗام بضعحت ٖالُت.

جدول 4
مسخىي الصحت الخىظيمي في مدارس الخعليم العام جااث كالخالي مً وجهت هظر معلماث الخعليم العام
الاهحراف املعياري
درجت املمارست
الترجيب
املخىسط الحسابي
مسخىي الصحت الخىظيمي في مدارس الخعليم العام
بضعحت ٖالُت
6
0.799
3.41
الخماؾً اإلااؾس ي
بضعحت ٖالُت
1
0.818
4.03
اإلاباصعة بالٗمل
بضعحت ٖالُت
3
0.913
3.68
الاٖخباعٍت
بضعحت ٖالُت
5
0.923
3.48
جإزحر اإلاضًغ
بضعحت مخىؾُت
7
1.055
2.83
صٖم اإلاىاعص
بضعحت ٖالُت
2
0.904
3.77
اإلاٗىىٍاث
بضعحت ٖالُت
4
0.850
3.58
الخىحه ألاواصًمي
بضعحت ٖالُت
.667
3.54
مؿخىي الصحت الخىُٓمي في مضاعؽ الخٗلُم الٗام

والجضوٌ عكم ( )5و(ً )6ىضح الىخاثج والخاليً :دبحن مً الجضوٌ ()5
ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن اؾخجاباث ؤفغاص الُٗىت
بازخالف اإلااهل الٗلمي ,وٍمىً ؤن ٌُٗؼي ؾبب طلً بلى ؤن الغالبُت
الٗٓمى منها ماهلهً بيالىعٍىؽ مما حٗل اؾخجاباتهً مدكابهت خىٌ
ابٗاص اإلادىع ألاوٌ .ومً زالٌ اؾخٗغاى الىخاثج اإلاىضحت بالجضوٌ ()6
ًدبحن ٖضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن اؾخجاباث ؤفغاص
الُٗىت خىٌ صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في
الاؾالم مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث حٗؼي لؿىىاث الخبرة.

وجخفم هظه الىدُجت م٘ صعاؾت الؿبُعي [ ]28بِىما جسخلف م٘
مغمل [ ]22والحجاًا ,والىغٍمحن [ ]23وصعاؾت وقاح [ ]30والىمالي
[ ,]31واللهحر [ ,]32وكض ٌٗىص طلً إلاا جخمحز به كاثضاث اإلاضاعؽ مً
ازالكُاث حؿاٖض ٖلى اقغان الٗاملحن في اجساط اللغاعاث والٗالكاث
الجُضة بُنهم مً زالٌ الثلت والخٗامل بالٗضٌ بُنهم ومغاٖاة ْغوفهم.
ولئلحابت ًٖ الؿااٌ الثالث :هل هىان فغوق طاث صاللت ٖىض مؿخىي
( (P ≥ 0.05في صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في
الاؾالم مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري (اإلااهل الٗلمي ,الخبرة)
مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث؟ جم اؾخسضام ازخباع (جدلُل الخباًً ألاخاصي)

جدول 5
جحليل الخباًً ألاحادي(ف) لخىضيح الفروق بين اسخجاباث العيىت بادخالف املؤَل العلمي للمحىر ألاول :درجت ممارست قائداث املدارس ألدالقياث إلادارة في
إلاسالم مً وجهت هظر املعلماث
مسخىي
املحىر
قيمت
مخىسط
درجاث
املجمىعاث مجمىع
الداللت
ف
املربعاث
املربعاث الحريت
 0.253 1.375غحر
0.912
3
2.735
بحن
صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم مً وحهت هٓغ
صالت
اإلاجمىٖاث
اإلاٗلماث.
0.663
137
90.813
صازل
اإلاجمىٖاث
140
93.547
اإلاجمىٕ
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جدول 6
ل
للمحىر
ألاو  :درجت ممارست قائداث املدارس ألدالقياث إلادارة في
جحليل الخباًً ألاحادي(ف) لخىضيح الفروق بين اسخجاباث العيىت بادخالف سىىاث الخبرة
إلاسالم مً وجهت هظر املعلماث
املحىر
مسخىي الداللت
مخىسط املربعاث قيمت ف
درجاث
مجمىع
املجمىعاث
الحريت
املربعاث
غحر صالت
0.393
1.004
0.671
3
2.012
بحن اإلاجمىٖاث
صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث
0.668
137
91.536
صازل اإلاجمىٖاث
ؤلاصاعة في الاؾالم مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث.
140
93.547
اإلاجمىٕ

وجخفم هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ؤبى مىهىع [ ]3وٖابضًً وازغون
[ ,]23واإلاهحراث [.[25
ولئلحابت ًٖ الؿااٌ الغاب٘ :هل هىان فغوق طاث صاللت بخهاثُت
ٖىض مؿخىي الضاللت ( (P ≥ 0.05في مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في
مضاعؽ الخٗلُم الٗام مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث حٗؼي إلاخغحري (اإلااهل

الٗلمي ,الخبرة) مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث؟ جم اؾخسضام ازخباع (جدلُل
الخباًً ألاخاصي) والجضوٌ عكم ( )7و(ً )8ىضح الىخاثجٖ :ضم وحىص
فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن اؾخجاباث ؤفغاص ُٖىت الضعاؾت
بازخالف اإلااهل الٗلمي والخبرة في مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في
مضاعؽ الخٗلُم الٗام في الغٍاى مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث.

جدول 7
جحليل الخباًً ألاحادي (ف) لخىضيح الفروق بين اسخجاباث العيىت بادخالف املؤَل العلمي للمحىر الثاوي :مسخىي الصحت الخىظيميت في مدارس الخعليم العام
مً وجهت هظر املعلماث
املحىر
مسخىي الداللت
مخىسط املربعاث قيمت ف
درجاث
مجمىع
املجمىعاث
الحريت
املربعاث
غحر صالت
0.110
2.051
0.892
3
2.675
بحن اإلاجمىٖاث
مؿخىي الصحت الخىُٓمي في مضاعؽ
0.435
137
59.563
صازل اإلاجمىٖاث
الخٗلُم الٗام
140
62.238
اإلاجمىٕ
جدول 8
جحليل الخباًً ألاحادي(ف) لخىضيح الفروق بين اسخجاباث العيىت بادخالف سىىاث الخبرة للمحىر الثاوي :مسخىي الصحت الخىظيميت في مدارس الخعليم العام
مً وجهت هظر املعلماث .ن = 141
املحىر
مسخىي الداللت
مجمىع درجاث الحريت مخىسط املربعاث قيمت
املجمىعاث
ف
املربعاث
غحر
0.260 1.354
0.597
3
1.792
بحن اإلاجمىٖاث
مؿخىي الصحت الخىُٓمي في مضاعؽ الخٗلُم الٗام
صالت
0.441
173
صازل اإلاجمىٖاث 60.446
140
62.238
اإلاجمىٕ

 0.05فإكل ,بحن صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في
ؤلاؾالم وملُاؽ مؿخىي الصحت الخىُٓمي في مضاعؽ الخٗلُم الٗام
بإبٗاصه ,وهي كُم َغصًت كىٍت ,خُث بلغذ كُم مٗامل الاعجباٍ كُم
مىحبت جضٌ ٖلى الٗالكت الُغصًت بحن صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ
ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم وملُاؽ مؿخىي الصحت الخىُٓمي .وحكحر
بلى ؤهه ولما ػاصث صعحت مماعؾت كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في
ؤلاؾالم ولما ؤصي طلً بلى اعجفإ مؿخىي الصحت الخىُٓمُت فيها.

وجخفم هظه الىدُجت م٘ صعاؾت الٗمىف [ ]29والىمالي []31
وجسخلف ًٖ صعاؾت مغمل [ ]22والتي ْهغث فيها فغوق حٗؼي إلاخغحري
اإلااهل الٗلمي والخبرة.
ولئلحابت ًٖ الؿااٌ الخامـ :ما الٗالكت الاعجباَُت بحن مماعؾت
كاثضاث اإلاضاعؽ ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ومؿخىي الصحت
الخىُٓمُت فيها مً وحهت هٓغ اإلاٗلماث؟ جم اؾخسضام مٗامل الاعجباٍ
بحرؾىن للىكف ًٖ الٗالكت وحاءث الىخاثج هما في الجضوٌ ( ,)9خُث
ً
ًخطح وحىص ٖالكت َغصًت مىحبت صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي صاللت

جدول 9
العالقت بين ممارست قائداث املدارس ألدالقياث إلادارة في إلاسالم ومسخىي الصحت الخىظيميت مً وجهت هظر املعلماث
مسخىي الداللت
معامل الارجباط
أبعاد مسخىي الصحت الخىظيميت
**
0.003
0.252
الخماؾً اإلااؾس ي
**
0.000
0.850
اإلاباصعة بالٗمل
**
0.000
0.848
الاٖخباعٍت
**
0.000
0.436
جإزحر اإلاضًغ
**
0.000
0.450
صٖم اإلاىاعص
**
0.000
0.668
اإلاٗىىٍاث
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0.511
0.768

وجخفم هظه الىدُجت بلى خض ما م٘ صعاؾت اإلاُحري [ ]24والتي
ؤقاعث بلى وحىص ٖالكت طاث صاللت مىحبت لضعحت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الثاهىٍت في اليىٍذ لللُاصة ألازالكُت وٖالكتها باألصاء الىُْفي,
هما جخفم م٘ الؿبُعي [ ]28والتي جىنلذ الى ؤن هىان ٖالكت َغصًت
اًجابُت صالت بحن مؿخىي الصحت الخىُٓمُت والالتزام الخىُٓمي
للمٗلمحن .ومغمل [ ]22والتي هكفذ ًٖ وحىص ٖالكت بًجابُت طاث
صاللت بحن صعحت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاضاعؽ
الثاهىٍت الخانت بٗمان ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت فيها .وصعاؾت وقاح
[ ]30والتي هكفذ ًٖ وحىص ٖالكت بًجابُت صالت بحن صعحت مماعؾت
عئؾاء ألاكؿام لللُاصة الخدىٍلُت ومؿخىي الصحت الخىُٓمُت هما
جخفم م٘ اللهحر [ ]32والتي ؤقاعث بلى وحىص ٖالكت اعجباَُت اًجابُت
صالت بحن مؿخىي الصحت الخىُٓمُت ومؿخىي الالتزام الخىُٓمي
للمٗلمحن وحٗؼي هظه الٗالكت الاًجابُت بلى ؤن مماعؾت ازالكُاث
ؤلاصاعة في ؤلاؾالم ًغف٘ مً عيا الٗاملحن ًٖ اهفؿهم وًٖ اٖمالهم
وطلً النهم ٌؿٗىن بلى جدلُم هضف مىخض بُنهم مىحهحن بالغكابت
الظاجُت الىابٗت مً الخىف مً هللا واؾدكٗاع ألاماهت واإلاؿئىلُت ,مما
ًىفغ مىار نحي صازل اإلاضعؾت بحن الٗاملحن فيها وٍؼٍض مً التزامهم
بخدلُم الاهضاف والخغلب ٖلى اإلاكىالث والٓغوف اإلاخغحرة بهبر
واخدؿاب الاحغ مً هللا وبالخالي ًغف٘ مً الصحت الخىُٓمُت صازل
اإلاضعؾت لخهبذ مىٓمت صحُت ًخىفغ فيها الٗضًض مً اإلالىماث والثلت
بحن الاًٖاء ,اإلاكاعهت ,الغيا الىُْفي ,الالتزام والغوح اإلاٗىىٍت
الٗالُت.
الخىصياث
 البدث اإلاخٗمم في آلازاع اإلاترجبت مً جُبُم ؤزالكُاث ؤلاصاعة فيؤلاؾالم.
 يغوعة وي٘ مٗاًحر ٖىض ازخُاع كاثضاث اإلاضاعؽ ممً جخىافغ لضيهممىٓىمت كُم جخىافم م٘ كُم الٗمل الؿاثضة في وػاعة الخٗلُم.
 ٖلض صوعاث ووعف ٖمل للخىُٖت بإهمُت ؤزالكُاث الٗمل ؤلاؾالمُت,وما حٗىص ٖلُه مً آزاع بًجابُت ومما ًدلم ألاهضاف التربىٍت اإلايكىصة.
 ػٍاصة الىعي بإهمُت الصحت الخىُٓمُت بحن كاثضاث اإلاضاعؽ مً زالٌٖلض وعف وصوعاث.
 حٗؼٍؼ وػاعة الخٗلُم ألزالكُاث ؤلاصاعة في ؤلاؾالم لللاصة الحالُحن مًً
اؾاؾا لخلُُمهم وجغكُتهم.
زالٌ اٖخباع اإلاماعؾت ألازالكُت
املراجع
أ .املراجع العربيت
] [1الىبحر ,اخمض .)1437( .اللُاصة ألازالكُت مً مىٓىع بؾالمي صعاؾت
هٓغٍت جُبُلُت ملاعهت .مىخبت اإلالً فهض :الغٍاى.
] [2اللىس ي ,مفغح .)2009( .ؤزالق الٗمل في ؤلاؾالم .الؿٗىصًت ,مج
.654 -44,45,613 ٕ ,11,12
] [3ؤبى مىهىع ,بضوع .)2016( .صعحت جىافغ ؤزالكُاث الٗمل ؤلاصاعي
لضي مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الخانت في مدافٓت الٗانمت
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**
**

0.000
0.000

ٖمان وٖالكتها بضعحت صافُٗت اإلاٗلمحن هدى الٗمل (عؾالت
ماحؿخحر غحر ميكىعة) .حامٗت الكغق ألاوؾِٖ ,مان.
] [4ؤبى ؾً ,ؤخمض .)2007( .اللُم وألازالكُاث والخىحهاث اإلاٗانغة
في بصاعة اإلاىٓماث اإلاٗانغة .ملخلى اؾخجابت ؤلاصاعة الٗغبُت
للخغُحر م٘ بضاًت اللغن الحاصي والٗكغًٍ ,ؾىعٍا ,خلب :اإلاىٓمت
الٗغبُت للخىمُت الاصاعٍت.67 -51,
] [5اإلاؼحاجي ,ؤخمض .)1994( .ؤزالكُاث اإلاضًغ اإلاؿلم في ؤلاصاعة الٗامت.
مجلت الكغَٗت الضعاؾاث الاؾالمُت (اليىٍذ) ,مج ٕ ,9
.295 –24,247
] [6الؼهغاوي ,ؾُٗض .)2007( .ؤزالكُاث الٗمل ؤلاصاعي لضي مضًغي
مضاعؽ الخٗلُم الٗام للبىحن بمضًىت مىت اإلاىغمت .عؾالت
ماحؿخحر .كؿم الاصاعة التربىٍت ,ولُت التربُت ,حامٗت ؤم اللغي,
مىت اإلاىغمت.
] [7الجغَس ي ,زالض .)2012( .ؤزالكُاث ؤلاصاعة مً اإلاىٓىع ؤلاؾالمي و
ؤلاصاعي ,قبىت ألالىهت ,الغٍاى.
] [8الكماًلت ,بًىاؽ .)2014( .ؤزغ الصحت الخىُٓمُت في جدؿحن ؤصاء
الٗاملحن في الضواثغ الحيىمُت في مدافٓت الىغن :صعاؾت مُضاهُت
مً وحهت هٓغ الٗاملحن( ,عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة) .حامٗت
ماجت ,الىغن.
] [9الهغاًغة ,ؤهثم .والُُِ ,ؤخمض .)2010( .جىافغ الصحت الخىُٓمُت
في قغواث الاجهاالث ألاعصهُت .اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة الاٖماٌ,
.109-97,)1(6
] [10الؿىاإلات ,غاػي .)2011( .مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في اإلاضاعؽ
الثاهىٍت الٗامت و الخانت في ألاعصن مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن .عؾالت
صهخىعاه غحر ميكىعة .حامٗت ٖمان الٗغبُتٖ ,مان.
] [11الطحُانٖ ,بضالغخُم .)1986( .ؤلاصاعة في ؤلاؾالم :الفىغ
والخُبُم .حضة :صاع الكغوق.
] [12الحجاًا ,ؾلُمان .والىغٍمحن ,هاوي .)2012( .مؿخىي جىافغ مٗاًحر
الصحت الخىُٓمُت وٖالكتها باألصاء الىُْفي في مضاعؽ مدافٓتي
مٗان والُفُلت في بكلُم حىىب ألاعصن .اإلاجلت التربىٍت -اليىٍذ,
مج .379 -339 ,104ٕ ,26
] [13الاصاعة الٗامت للخٗلُم بمضًىت الغٍاى .)1437( .الخالنت الٗامت
قامل.
] [14ػٍضانٖ ,بضالىغٍم .)1987( .ؤنىٌ الضٖىة .3ٍ .مهغ :صاع الىفاء.
]ً [15اغي ,مدمض .)2001( .الازالكُاث في ؤلاصاعةٖ .مان :صاع الُلٓت.
] [16صواوي ,هماٌ .)2000( .ؤزالكُاث اللُاصة في اإلاىٓماث و ؤزغها ٖلى
الخابٗحن .ؤلاصاعة التربىٍت في البلضان الٗغبُت ,الهُئت اللبىاهُت
للٗلىم التربىٍت ,بحروث.
]ٖ [17ؼوػي ,خؿً .)2009( .صوع ؤلاؾالم في صٖم ؤزالكُاث ؤلاصاعة.
مجلت الىعي ؤلاؾالمي :اليىٍذ ,ؽ.73 -72 ,521 ٕ ,46
] [18البلغي ,ؤخمض .)1987( .اللُاصة وفٗالُتها في يىء الاؾالم.
الاؾىىضعٍت :ماؾؿت قباب الجامٗت.
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وٖالكتها بضعحت جمىحن اإلاٗلمحن .مجلت الٗلىم التربىٍت والىفؿُت -
البدغًٍ ,مج .162 - 3,135ٕ ,12
] [27ؤخمض ,ؤؾامت .)2006( .صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت في
ألاعصن ألزالكُاث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً مىٓىع بؾالمي مً وحهت
هٓغ اإلاٗلمحن واإلاٗلماث (عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة) .حامٗت
ٖمان الٗغبُتٖ ,مان.
] [28الؿبُعي ,فهض .)2016( .الصحت الخىُٓمُت في اإلاضاعؽ الثاهىٍت
بمدافٓت حضة وٖالكتها بااللتزام الخىُٓمي لضي اإلاٗلمحن .التربُت(
حامٗت ألاػهغ) -مهغ ,168ٕ ,ج.383 - 2,323
] [29الٗمىف ,لُلى .)2014( .صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ في مدافٓت
لؼعكاء إلاهاعاث اللُاصة اإلاؿخلبلُت وٖالكتها بمؿخىي الصحت
الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن (عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة).
الجامٗت الهاقمُت ,الؼعكاء.
] [30وقاح ,ماٍض .)2015( .صعحت مماعؾت عئؾاء ألاكؿام ألاواصًمُت
في ولُاث الخمغٌٍ في الجامٗاث ألاعصهُت لللُاصة الخدىٍلُت
وٖالكتها بمؿخىي الصحت الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ ؤًٖاء هُئت
الخضعَـ (عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة) .حامٗت الكغق ألاوؾِ,
ٖمان.
] [31الىماليٖ ,بضهللا .)2011( .مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في اإلاغاهؼ
الخٗلُمُت الخابٗت إلصاعة الؿغاج اإلاىحر في صولت اليىٍذ وٖالكخه
بضعحت مماعؾت عئؾاء اإلاغاهؼ للمهاعاث ؤلاصاعٍت مً وحهت هٓغ
اإلاٗلمحن (عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة) .حامٗت الكغق ألاوؾِ,
ٖمان.
] [32اللهحر ,ؤخمض .)2006( .مؿخىي الصحت الخىُٓمُت في اإلاضاعؽ
الثاهىٍت الٗامت في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة و ٖالكخه
بااللتزام الخىُٓمي للمٗلمحن (عؾالت صهخىعاه غحر ميكىعة).حامٗت
ٖمان الٗغبُتٖ ,مان.

] [19عيىانٖ ,بضالىغٍم .)2013( .مفهىم ألازالق في ؤلاؾالم .جم
ٖلى الغابِ
2017/4/6م
بخاعٍش
اؾترحاٖه
http://goo.gl/8UeN3r73.
] [20اإلاُحري ,خؼام .)1417( .ؤلاصاعة ؤلاؾالمُت اإلاىهج واإلاماعؾت.
الغٍاى :مىخبت اإلالً فهض.
] [21الىطًىاوي ,مدمض .)2016( .مضي جىافغ ؤبٗاص الصحت الخىُٓمُت في
مضاعؽ الخٗلُم الٗام بمضًىت مىت اإلاىغمت مً وحهت هٓغ اإلاضًغًٍ
واإلاٗلمحن .صعاؾاث ٖغبُت في التربُت وٖلم الىفـ  -الؿٗىصًت,
ٕ.518 –77,487
] [22مغمل ,بضوع .)2015( .صعحت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت
في اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخانت بمدافٓت ٖمان وٖالكتها بمؿخىي
الصحت الخىُٓمُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن (عؾالت ماحؿخحر غحر
ميكىعة) .حامٗت الكغق ألاوؾِٖ ,مان.
]ٖ [23ابضًً ,مدمض .وقُٗباث ,مدمض .وخلبُت ,بىان .)2012( .صعحت
مماعؾت اإلاضًغًٍ اللُاصة ألازالكُت هما ًلضعها مٗلمى اإلاضاعؽ
الحيىمُت في مدافٓت اللضؽ .مجلت حامٗت اللضؽ اإلافخىخت
لؤلبدار والضعاؾاث  -فلؿُحن.363 –28,327 ٕ ,
] [24اإلاُحري ,ماحض .)2014( .صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت
في صولت اليىٍذ لللُاصة ألازالكُت و ٖالكتها باألصاء الىُْفي مً
وحهت هٓغ مٗلميهم (عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة) .حامٗت ٖمان
الٗغبُتٖ ,مان.
] [25اإلاهحراث ,عؤفذ .)2016( .صعحت مماعؾت اللُاصة ألازالكُت لضي
مضًغي اإلاضاعؽ في مدافٓت الٗانمت ٖمان مً وحهت هٓغ
اإلاكغفحن التربىٍحن (عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة) .حامٗت الكغق
ألاوؾِٖ ,مان.
] [26الكغٍفيٖ ,باؽ .والخىذ ,مىاٌ .)2011( .صعحت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخانت بةماعة الكاعكت لللُاصة ألازالكُت
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the association between the school leaders’ practice of the
ethics of management in Islam and the level of organizational health. Sub-aims were identified from
teachers’ perception to explore the degree of the practice of school leaders to the ethics of
management in Islam considering educational level and experience variables, and the level of
organizational health in general education schools. Method: A cross sectional study was conducted
and a survey was administered to 141 female teachers who were randomly selected from varies
general education schools in Riyadh. The validated survey was based on a five point Likert scale of
agreement, and socio-demographic variables were measured in the survey. The significance threshold
was set at.05. Results: the practice of the management ethics in Islam and the level of organizational
health was high from teachers’ perception. There is no statistical difference in school principals’
practice of the ethics of management in Islam and the level of organizational health attributed to the
educational level and experience. There was a significant positive association between the school
principals’ practice of the ethics of management in Islam and the level of organizational health, p
≤0.05.
KEYWORDS: ethics in management, organizational health, school principals, general education.

96

