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الملخص
وميزه بنور
ّ
فضل هللاُ تعالى اإلنسان على كثير ممن خلق  ،وأعطاه نعمة العقل ّ ،
ِ
دار عبادة لربه
الفطرة ،وجعل خلقته قابلة للتكليف  ,وجعل هللا تعالى هذه الحياة الدنيا له َ
طاع ًة ومحبة واخالصا  ،ثم ابتاله بالتكاليف.والقيادة تكليف وتشريف للفرد والمجتمع ؛ والقرآن
الكريم المصدر األساس للقيادة والتربية ،ولقد قدم لألمة تفسي ار شامالً لصورة القيادة الكاملة،

التي تقابل كل عناصر الكينونة اإلنسانية ،وتلبي كل جوانبها ،وتتعامل مع كل مقوماتها ..

تتعامل مع "الحس" و "الفكر" و "البديهة" و "البصيرة" … ومع سائر عناصر اإلدراك البشري،
 وبهذا التصور المستمد مباشرة من القرآن ،تسلمت قيادة البشرية ،وقادتها تلك القيادة الفريدة،التي لم تعرف لها البشرية  -من قبل وال من بعد -نظي ًار .وحققت في حياة البشرية -سواء في
عالم الضمير والشعور ،أو في عالم الحركة والواقع -ذلك النموذج الفذ الذي لم يعهده التاريخ.

الكلمات الداللية :التربية ،القيادة التربوية ،البناء النفسي ،القيادة الفكرية ،القيم،

انماط القيادة ،السلوك القيادي ،االخالق.
المقدمة

الحمد هلل الذي أنزل القرآن العظيم بالحق نو ار وهدى للعالمين  ،والصالة والسالم على

خاتم النبيين  ،وصفوته من خلقه أجمعين  ،سيدنا محمد  ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين  ،أما بعد  :يمكننا أن نتعلم دروسًا من أسرار التاريخ العظيم .فقد كانت

القيادة اإلسالمية تقوم على مبدأ الجدارة  ،وليس الوراثة  .وهذا النوع من الزعامة المتنورة زعامة
غذت الثقافة والقدرة على االستمرار والتنوع والشجاعة  ،هذه الزعامة قادت إلى  800عام من

االختراعات والرخاء .لذا وجب على القيادات أن تؤكد التزامها ببناء مجتمعات ومؤسسات
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تتطلع إلى هذا النوع من العظمة  ,وعلينا أكثر من أي وقت آخر في الماضي أن نركز على
أهمية القيادة  ،فكتاب هللا العظيم قد تضمن منهجا كامال وشافيا في التربية والقيم الوسطية ،
والكشف عن معالم القيادة يعد من األمور الضرورية والملحة  ،وال سيما في الظروف الراهنة
التي بلغت خطورة بالغة طالت األمة اإلسالمية والعالم بأسره,وال تصلح التجمعات البشرية وال
تنتظم من غير قيادة حكيمة تسعى في مصالح تابعيها جلبًا للخير والمكارم ودفعاً للشر

بحث في القيادة فيه القديم والجديد ،
والرذائل؛ من غير استئثار أو ظلم أو إهمال .وهذا
ٌ

والمسهب والمختصر  ،وآمل أن يفيد قارئيه فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم وديارهم ودنياهم ؛

ٍ
أومحب تنبيهًا أو تصحيحًا  .ويأتي هذا البحث إسهاما يسي ار في هذا
ولن نعدم من ناصح

المؤتمر المبارك ومن أجل إبراز لمحات واشارات موجزة عن القيم اإلنسانية والتربوية
المستوحاة من القرآن الكريم وهدي نبيه األمين  ،راجيا من هللا العلي القدير العون والتسديد ",

وقد ا قتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى أربعة مطالب وخاتمة صورنا فيها أهم النتائج والحمد
هلل في البدء والختام

المطلب األول  :مفهوم القيادة التربوية
وردت مفردة القيادة في اللغة وهي تحمل عدة معان في كالم العرب كالدليل والقدوة

والمرشدوعليه فمكان القائد في المقدمة ,يقال يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها(,)1
القيادة مصدر ِ
وفي لسان العرب البن منظور ِ :
وك ُّل شي ٍء ِمن َح ْب ِل أَو ُم َسَّن ٍاة كان
القائ ِد ُ
َُ
ُ
ْ
() 3
()2
ِ
ِ
ُمستطي ً
قائد و َق َاداألمير الجيش ِقَي َاد ًة فهوَقائٌد و جمعه َق َادةٌ
ال على َو ْجه األَرض فهو ٌ
والقيادة :هي القدرة على التأثير على اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة فتفهم
إذن مسؤولية تجاه المجموعة المقصودة للوصول إلى األهداف المرسومة

() 4

لقد جاءت هذه

األمة لتنشىء في األرض طريقها على منهج الوسطية  ،متميزة متفردة ظاهرة ,و لقد انبثق
وجودها ابتداء من منهج هللا؛ لتؤدي في حياة البشر دو اًر خاصًا ال ينهض به سواها  .لقد

وجدت القيادة إلقرار منهج هللا في األرض  ،وتحقيقه في صورة عملية  ،ذات معالم منظورة ،
تترجم فيها النصوص إ لى حركات وأعمال  ،ومشاعر وأخالق  ،وأوضاع وارتباطات .وهي ال
تحقق غاية وجودها  ،وال تستقيم على طريقها  ،وال تنشىء في األرض هذه الصورة الوضيئة

الفريدة من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة  ،إال إذا وافقت مراد هللا في األرض َ ،قال تَ َعاَلى :
اس ِباْلحق وَال تَتَِّبع اْلهوى َفي ِ
الن ِ
{ َيا َداود َّإنا َج َعْلَناك َخلِ َيف ًة ِفي ْاأل َْر ِ
اح ُكم َب ْي َن َّ
ضَّلك َع ْن
ْ ََ ُ
ض َف ْ
َّ َ
ُ
ِ
إن َّال ِذين ي ِ
ضُّلو َن َع ْن سِب ِ
يد ِبما َنسوا يوم اْل ِحس ِ
ّللاِ َّ
اب } قوله فاحكم
يل َّ
َسِبيل َّ
َ َ
َ
َ
ّللا َل ُهم َع َذاب َشد ٌ َ ُ َ ْ َ
بين الناس بالحق يعني بالعدل واإلنصاف والتتبع الهوى يقول :والتؤثر هواك في قضائك بينهم
على الحق والعدل فتزوغ عن الحق فيضلك عن سبيل هللا

()5
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شتى المناسبات  .وهذا ما يقيم عليه مشاعر المسلمين وأفكارهم وأخالقهم  ،فهو التوجيه
الدائم لهذه األمة  ،في كل جيل من أجيالها  ،ألنه هو قاعدة حياتها  ،بل قاعدة وجودها.

لقد وجدت هذه األمة لقيادة البشرية  .فكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي جاءت لتبدلها

ولتصلها باهلل  ،ولتقودها بمنهج هللا؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن  ،وليس
لوجودها  -في هذه الحال  -من غاية؟!لقد وجدت للقيادة لتحقق التصور الصحيح واالعتقاد
الصحيح والشعور الصحيح  .والخلق الصحيح  .والنظام الصحيح  .والتنظيم الصحيح  . .وفي
ظل هذه األوضاع الصحيحة يمكن أن تنمو عقول القيادات الواعية والذكية واإلدارية  ،لكي

تسخر قواه وطاقاتها ومدخراتها لبناء الفرد والمجتمع .وتصبح هي القيادة األساسية التي تسمح
بهذا كله  ،وتسيطر على هذا كله وتوجهه لخير البشر ال لتهديدهم بالخراب والدمار  ،وال

لتسخيره في المآرب والشهوات .وقد ذكرت كتب األدب والتربية أنه من قاد قطا ار فهو ضامن
لما أوطأ فإن وطئ بعير إنسانا ضمن به القائد والدية على العاقلة) ألن القائد عليه حفظ
القطار كالسائق  ،وقد أمكنه ذلك  ،وقد صار متعديا بالتقصير فيه والتسبب بوصف التعدي
سببا للضمان إال أن ضمان النفس على العاقلة فيه  ،وضمان المال في ماله ( وان كان معه

سائق فالضمان عليهما ) ألن قائد الواحد قائد للكل وكذا سائقه ؛ التصال األزمة  ،وهذا إذا كان
السائق في جانب من اإلبل  ،أما إذا كان توسطها وأخذ بزمام واحد يضمن ما عطب بما هو
خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه ؛ ألن القائد ال يقود ما خلف السائق النفصام الزمام ،

والسائق يسوق ما يكون قدامه

()6

والقيادة التي تثق برجالهافهم يثقون بها  ،والثقة المتبادلة من

عوامل التنفيذ واالنجاز  ،ألن التعاون بين القائد ورجاله يكون صاد ار عن القلب  ،فيكون تعاونا

وثيقا إلى أبعد الحدود .وكان موضع حب رؤسائه ومرؤوسيه  ،ألنه مطيع وبعيد عن الفتنة ،

ويؤدي واجبه على أحسن ما يرام وموضع حب مرؤوسيه ألنه ال يظلمهم  ،وال يغمط حقوقهم
 ،ويعرف لهم أقدارهم  ،وال يحرم أحدهم منصبا وال عطاء يستحقه  ،وال يتأثر بالمحسوبية
والمنسوبية والوساطات لتقديم من ال يستحق التقدم  ،فيحرم المستحق ويقدم غير المستحق ،

فهو دائما يصون حقوق رجاله ماديا ومعنويا  ،وبدوره يبادل رؤساءه ومرؤوسيه حبا بحب ،
ويحب لهم ما يحبه لنفسه  ..والزال المجتمع اإلسالمي مجبوالً على الخير سليم الفطرة إلى حد

كبير ،وأزمة المجتمعات اإلسالمية بالدرجة األولى هي أزمة رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه،

وموضوعنا هذا لحث الهمم واستنهاض للعزائم كي نكون القادة الفاعلين النافعين في مجتمعاتنا
الضيقة والواسعة.ولزيادة المعرفة وربط العلوم السلوكية واإلدارية بأدلتها القانونية لتكون العقول

ال لهاوالبد من إثارة الكامن وتحريك الساكن في النفوس الستمرار
والقلوب أكثر اطمئنانا وقبو ً

الجهد والبذل في التدريب والتعليم والبحث والممارسة والتطبيق حتى نحقق القائد الناجح في

أنفسنا أوالً ثم فيمن نتولى أمره من ولد وصاحب و لكيتتسم ذروة القيادة في كل مكان يمكن أ ن
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تخدم به الفرد والمجتمع فهي تكليف قبل ان تكون تشريفاً ...أما التربية وبالعودة إلى المعاجم
نجد أن كلمة تربية من الجذر ربا يربو وهي تحمل المعاني التالية :الزيادة والنمو :ربا الشيء

باء  :زاد ونماوأرببته نميته( ،)7وفي التنزيل " :ويربي الصدقات"
يربو ربوًا ور ً
()9
عايتهرب ولده
رب حفظ الشيء ور
َّ
باء وربيًا  :نشأت  .ومن المعاني الجذر  :التي تحملها ّ
ر ً
والصبي َي ُربُّه رّبًا بمعنى رباه ,وفي الحديث  :لك نعمة تربها :أي تحفظها وترعيها وتربيها كما
() 8

يربي الرجل ولده

()1،2،10

النشأة  :ربيب

ومن التربية تعلم مهارات أساسية والزمة الستمرار المجتمع وتكون

دافعا للتفكير والعمل الخالق الذي يعد بدوره ضروريًّا للتغير الثقافي  ،في الوقت الذي
الوراثة ً
دافعا لمزيد من التجديد والتغير  .وتهتم التربية بتعليم أفراد المجتمع من
يكون فيه تغير الثقافة ً

جيل الصغار  -وعن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي سواء أكان ذلك عن طريق األسرة

أو المدرسة  -كيف يسلكون في المواقف االجتماعية المختلفة على أساس ما يتوقعه منهم
المجتمع الذي ينشؤون فيه .

والتربية مجموعة التصرفات العملية والقولية التي يمارسها راشد بإرادته نحو صغير ،

بهدف مساعدته في اكتمال نموه وتفتح استعداداته الالزمة وتوجيه قدراته  ،ليتمكن من
اإلستقالل في ممارسة النشاطات وتحقيق الغايات التي يعد لها بعد البلوغ

()11

" ،وعندما نقف

عند داللة لقيادة و التي ُيقصد بها ُ ،حسن تدبير األمور في مختلف شئون الحياة  .وتأتي
بمعنى القدرة على التعامل  ،أو الترويض  .وقد تستخدم بمعنى النصح واإلرشاد  :ويعني بذل
النصح لآلخرين وداللتهم على الخير وارشادهم إليه ؛ وممن استخدم هذا المصطلح" الحارث
المسترشدين )
المحاسبي ( المتوفى سنة 243هـ) في رسالته ( رسالة ُ
إصالح األخالق وتقويم ما انحرف من السلوك  .وهي في الواقع بجانب التربية ؛ ومن
()11

خصائص القيادة التربوية أن تهتم في تنمية جميع جوانب الشخصية

وللقيادة اثر في

الفكرية والعاطفية

والجسدية واإلجتماعية  ،وتنظيم سلوكها على أساس من مبادئ اإلسالم وتعاليمه  ،بغرض
تحقيق أهدافها في شتى مجاالت الحياه "وتهتم كذلك في تهذيب النفس البشرية وتنقيتها ،
"رج ٌل
وتسويتها بالتربية على فضائل األعمال ومحاسن األقوال  .جاء في كالم العرب "ُ :
َخ ِ
بي َربَّاه تربي ًة صالح ًة خالص ًة من الشوائب "( . )12وقد
وه َّذ َب َّ
ُم َه َّذ ٌب ُ :م َ
الص َّ
ط َّه ُر األ ْ
الق"" َ
ٍ
بعامة من كل ما ال يليق بها
استعمل هذا المصطلح ومن دالالت تنمية وتطهير النفس البشرية

من الصفات السيئة  ،والخصال القبيحة  ،ظاهرًة كانت أو باطنة(. )13قال تعالى َ ":ك َمآ أ َْرَسْلَنا
ِ
ِ
ونوْا
يك ْم َرُسو ً
ال ِّم ْن ُك ْم َي ْتُلوْا َعَل ْي ُك ْم َآي ِاتَنا َوُي َزِّك ُ
ِف ُ
اب َواْل ِح ْك َم َة َوُي َعِّل ُم ُكم َّما َل ْم تَ ُك ُ
يك ْم َوُي َعّل ُم ُك ُم اْلكتَ َ
تَ ْعَل ُمو َن" أي ذلك من نعمتي عليكم كنعمة إرسال محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم ) وقد
امتن هللا على عموم المؤمنين من العرب وغيرهم بقوله  ( :لقد َّ
من هللا على المؤمنين إذ بعث

ال من أنفسهم ) ( آل عمران  ) 164 :أي جنسهم اإلنساني ألن ذلك آنس لهم مما لو
فيهم رسو ً
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كان رسولهم م ن المالئكة  ،ألن ذلك مقام احتجاج وهذا مقام امتنان فناسب أن يذكر ما به
تمام المنة وهي أن جعل رسولهم فيهم ومنهم  ،أي هو موجود في قومهم وهو عربي مثلهم ،
ٍ
ٍ
والمسلمون
يومئذ تتكلم بلسان
يومئذ هم العرب أي الذين يتكلمون باللغة العربية فاألمة العربية

سلمان
واحد سواء في ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن تبعهم من األحالف والموالي مثل
َ
المحمدي وبالل الحبشي ِ
وعبد هللا بن َسالَم اإلسرائيلي  ،إذ نعمة الرسالة في اإلبالغ واإلفهام ،
فالرسول يكلمهم بلسانهم فيفهمون جميع مقاصده  ،ويدركون إعجاز القرآن

()14

وفي هذا الصدد

يمكن أن نقدم تعريف التربية كما وردت في المعجمات" :بأنها نظام اجتماعي يؤكد على قيمة
الفرد وكرامته  ،وشخصيته اإلنسانية  ،ويقوم على أساس مشاركة أعضاء المجتمع (أو األسرة)

طا مختلفة .وتشير أكثر استخدامات هذا المصطلح
في إدارة شؤون  ،وتتخذ المشاركة فيه أنما ً

عموما إلى التنشئة والتدريب الفكري واألخالقي وتطوير القوى العقلية واألخالقية وبخاصة عن
ً
طريق التلقين المنظم سواء في األسرة أو في منظمات أخرى تتولى عملية التربية طوال اليوم .
 . .وتتضمن التعريفات المختلفة للتربية بعض الفروض المتعلقة بمناهج التربية ومضمونها.

()15

المطلب الثاني  :القيادة الفكرية والبناء النفسي

ورد مفهوم الفكر في كتب اللغة والمعاجم ويراد به إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى
المجهول = التفكير " وعرفه الغزالي بأنه ":إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة
ثالثة"،

()16

وقال الجرجاني " :الفكر ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول ،وهذا يعني أن

المفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى النتيجة التي يبنى عليها عمل  .والقيادة

الفكريةهي التي تمتلك رؤية في مجاالت الحياة من خالل تعمقها في األفكار األخرى ،وقدرتها
على تحليلوتأسيس نظريات جديدة  .ولكي تتمكن الدولة من خاللها القيام بدورها الطبيعي
والقيادي في العالم اإلسالمي فكريًا وتربوياً ،و الهدف األسمى من وراء ذلك :إنشاء جيل من
الشباب يتسلحون بالعلم واإليمان باهلل تعالى ،واعداد القيادات والكفاءات العلمية التي تميز
المجتمع اإلسالمي والمجتمع العراقي بخاصة

()17

ومن خصائص القيادة الفكرية أنت ومن

بالعقل ،وقد جعله هللا مناط التكليف ،وهو يحتكم إليه في شئون الدين والدنيا،وتحتكم للنظام
والدستور  ,والنظام في المعجم العربي مأخوذ من الفعل نظم بمعنى االستقامة واالتساق

والتمام تقول :نظمت األمر فانتظم أي أقمت ه فاستقام وهو على نظام واحد أي نهج غير مختلف
 ،كما يطلق النظام على اللؤلؤ المجموع في السلك وعلى تدبير األمور وسياستها " يقال  :قد

انتظم لفالن األمر والتدبير  ،واتسق  ،واستتب  ،واطرد  ،وتهيأ  .واستقام ،
والتأم(.)18،19والنظام اصطالحًا يطلق على تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني  ،مناسبة
الدالالت ،على حسب ما يقتضيه العقل .فالكون في المنظور القرآني كتاب ناطق يهدي
ِ
الف َّ
اخِت ِ
ات و ْاأل َْر ِ
الل ْي ِل
العقالء من الناس إلى ربهم ،قال تعالىِ( :إ َّن ِفي َخْل ِق َّ
ض َو ْ
الس َم َاو َ
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ٍ
ّللا ِمن َّ ِ ِ
النه ِار واْلُفْل ِك َّالِتي تَ ْجرِي ِفي اْلَب ْح ِر ِبما َي ْنَف ُع َّ
َّ
َحَيا ِب ِه
اس َو َما أ َْن َزَل َّ ُ َ
الس َماء م ْن َماء َفأ ْ
الن َ
َو َ َ
َ
ٍ
السم ِ
َّة وتَص ِر ِ
ْاألَرض بعد موِتها وب َّث ِف ِ
ِ
اح و َّ ِ
َّ ِ
يف ِّ
اء
ْ َ ََْ َْ َ ََ
الرَي ِ َ
يها م ْن ُك ّل َداب َ ْ
الس َحاب اْل ُم َسخر َب ْي َن َّ َ
َ
ض َآل ٍ
و ْاأل َْر ِ
يات لَِق ْو ٍم َي ْع ِقُلو َن)( )8يهتم اإلسالم كثي ًار بمسألة القيادة في المجتمع ويضع لها
َ
مواصفات وشروطًا دقيقة ،ليضمن بذلك سير المجتمع في الطريق الصحيح ،ويحول دون

تصادم وتناقض أفكار ونشاطات األفراد مع بعضها البعض مما يخلق عقبات أمام تقدم

تؤد إلى تراجعه وتخلفه.والتربية اإلسالمية هي التي أنجبت في عصور التطبيق
المجتمع إن لم ّ
اإلسالمي أفرادًا تنفجر قداسة الحرية علي ألسنتهم  ,دخل يوما اإلمام الصادق عليه السالم فإذا
جارية من جواريه تربى بعض ولده ،قد صعدت السلم ،والصبى معها.فلما نظرت اإلمام

ارتعدت لعصيانها وسقط الصبى من يدها .فمات  .فخرج الصادق متغير اللون .فسئل عن ذلك

فقال (ما تغير لوني لموت الصبى.وانما تغير لوني لما أدخلت على الجارية من الرعب ,
وبالرغم من قصر الفترة الزمنية التي تحررت فيها القيادات الفكرية في التعليم العالي في
العراق :إال أنها استطاعت المساهمة بتزويد المجتمع بالكفاءات العلمية إضافة إلى ما تحقق
من إنجازات من توسع الدراسات العليا بالجامعات  ,واهتمام خاص في إعداد البحوث ،التي
تسهم في اإلثراء المعرفي والتطوير العلمي ،اللذان يعدان محور اهتمام الدراسات العليا؛ لنشر
العلم والمعرفة على أوسع نطاق.وقد تميزت القيادات الفكرية في التعليم باالهتمام باآلداب

االجتماعية و إعداد مواطنين يتسمون بقدر من المعرفة واالستنارة وتحمل المسؤولية .ويصمم
إعدادا
هذا النوع من التعليم للقيام بنقل الثقافة المشتركة من جيل إلى جيل أكثر من كونه
ً
للمهنيين والمتخصصين(.)6

المطلب الثالث  :ثوابت القيادة والقائد
تركز الدراسات التربوية على شخصية القائد وخصائصه وتختلف المعايير في تحديد هذه

الخصائص من مجتمع آلخر وهناك عدة أنواع للسمات القيادية عند الباحثين نذكر منها
السمات الجسمية "كالصحة والطول والعرض " مثل قصة طالوت ؛ وهي ليست مضطردة ولكن

كلما كان القائد قويًا تحققالتعاون بينه وبين رعيته  ،وال تعاون بدون ثقة متبادلة قال تعالى
ِ
ِ
ِ ِ
ين " :ذكرت له كفاءته وهي القوة البدنية
ْج ْر َت اْلَق ِو ُّي ْاألَم ُ
استَأ َ
استَأْج ْرُه إ َّن َخ ْير َم ِن ْ
َ"ياأََبت ْ
واألمانة .ومن هدي القرآن الكريم للتي هي أقوم للقيادة التربوية أنت توفر في متولي األعمال
القيادية ،القوة والقدرة واألمانة والحفظ والعلم.

()20

ومن ثوابت الشخصية القيادية السمات

المعرفية " الذكاء ،الثقافة ،استشراف المستقبل..واتفق علماءاالجتماع أن أسس األخالق أربعة

:هي :الحكمة ،والعفة ،والشجاعة ،والعدالة ،ويقابلها رذائل أربعة :هي الجهل ،والشر،و الجبن،
والجور ،ويتفرع عن كل فضيلة فروعها :الحكمة  :الذكاءوسهولة الفهم ،وسعةالعلم ،وعن العفة،
القناعة والورع والحياء والسخاء والدعة والصبر والحريَّة ،وعن الشجاعة النجدة وعظم الهمة،
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وعن السماحة الكرم واإليثار والمواساة والمسامحة .أماالعدالة وهي أم الفضائل األخالقية،
فيتفرع عنها الصداقة واأللفة وصلة الرحم وترك الحقد ومكافأة الشر بالخير واستعمال اللطف.
فهذه أصول األخالق وفروعها فلم تبق خصلة منها إالوهي مكتملة في النبي الكريم( ) إمام

القيادات التربوية

()21

فعليهم ان يحذوا ويقتدوا به ليكون لهم هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة

والقيادة الذكية الجريئة هي القادرة على الفعل السريع .فمن مواصفات القائد وطريقة تفكيره أنه
قادر على أن يعمل كرجل األعمال ،الذي ال يضيع الفرصة عندما يراها ،ويسرع في استثمارها

قبل اآلخرين .إذ أن الفرص ال تنتظر ،بل هي خادم من يقتنصها.هذه العقلية القيادية في
لحظة الفعل تصبح لها األسبقية على العقل التحليلي التنظيري ،فالقائد يحتاج إلى :عقلية
المفكر التحليلية ،وعقلية الطبيب الذي يعالج حاالت خاصة،وعقلية رجل األعمال الذي يسارع

في اقتناص الفرصة ،وال يتردد في ذلك ،ويتحمل المخاطر المحسوبة.أما المترددون فرغم

جاهزيتهم  -الكاملة افتراضًا  -فيمكن أن يصبحوا فريسة لمنظمات صغيرة ،أو ألفراد مغامرين
يسبقونهم للحركة في لحظة الفعل األساسية .والشواهد على ذلك كثيرة في التاريخ.وفي هذا

السياق يجب اإلشارة إلى موضوع إعداد المستوى الروحي أو الفكري والثقافي في القدرات

البشرية  ,واعطاء الدعم والوزن الكافي لنواحي الفكر والثقافة وخطوط الدعم المادي وخطوط
الدعم اللوجيستي بشكلها العام.نستخلص مما سبق أن قضية اإلعداد والجاهزية القتناص
الفرصة ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالتمييز بين فهم القيادات التربوية وهكذا فإنه يكن المساهمة في
صنع الفرص باألخذ باألسباب من ذلك الذات الجاهزية  ,األرض والمناخ :بالمعالجات
يصح أن يسير المؤمن أو األمة في أي
المناسبة.ومن ضروراتالقائد النهج والتخطيط  ,فال
ّ
النية الواعية واخالصها هلل
عمل دون توافر شروط رئيسة مع اإلعداد واإلمكانات مع صدق ّ
النية يعني اليقظة وتحديد الهدف والدرب الذي يوصل إلى الهدف ،
رب العالمين  ،والوعي في ّ
اجع
ثم النهج والتخطيط  ،ثم اإلدارة والتنظيم  ،ثم التقويم الدوري والمرحلي  ،وعند االنتهاء تُر َ
ّ

قوم وتُ َّ
ليتجَّنبها المؤمن  ،ويعرف الصواب ليمضي عليه ويمكن ان
المسيرة كلها وتُ َّ
حدد األخطاء َ
نوجز أسس التخطيط بما يلي ج مع المعلومات وترتيبها وتنسيقها وعمل الدراسات الضرورّية
جلية والتقويم الدوري والمرحلي والمراجعة ,
للموضوع الذي سينّفذ ومن ثم تحديد الهدف بصورة ّ
ّ
ومعرفة الواقع الشخصي وتحليلية مباشرة من خالل فهم قدراتها الفعلية  ,تعد القيادة عملية
ّ
تفاعل اجتماعي وترتكز على األبعاد التالية:
السمات  +عناصر الموقف  +خصائص المنظمة المراد قيادتها .

تطرح معيا ًار أساسيًا يتمحور حول قدرة القائد على التفاعل مع عناصر الموق ف والمهام المحددة

وأعضاء المؤسسة المقودة وقيادة الجميع نحو األهداف المنشودة بنجاح وفعالية على أساس
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عملية تبادل بين القائد واألتباع؛ حيث يوضح لهم القائد المطلوب منهم ويتعاطف معهم ،ويتبع
القائد أسلوب اإلدارة باالستثناء أي التدخل عند الضرورة.

ومن النظريات التربوية للقائد النظرية التحويلية:والقائد التحويلي صاحب رؤية ورسالة

واضحة وتكون وظيفته نقل الناس من حوله نقلة حضارية ,ويدير أتباعه بالمعاني والقيم وتتسم
أهدافه بمعاييره مرتفعة لتحقيق الكفاءة والفاعلية بعدل ورفق وتعمي ق اإلحساس بالمعاني
والمقاصد السامية من وراء العمل ويجمع القائد بين تحقيق أهداف المؤسسة وأهداف األفراد.
المطلب الرابع أنماط القيادة واإلدارة والنهج الوسطي

السلوك القيادي يرتبط بمجموعة من األفراد لالتفاق على أهداف للمجموعة تسعى
للوصول إليها والبد من وجود ٍ
قائد من المجموعة ذي تأثير وفكر إداري وقرار صائب وقدرة
على ال تأثير اإليجابي في سلوك المجموعة بعد ان يمتلك القائد فن القيادة واإلدارة وهي ثنائية
متالزمة للنجاح وتحقيق األهداف و الحديث عن القيادة قديم قدم التاريخ ،بينما الحديث عن

اإلدارة لم يبدأ إال في العقود األخيرة من القرن التاسع عشر ومع ذلك فالقيادة فرع من علم

اإلدارة وتركز اإلدارة على أربع عمليات رئيسية هي :التخطيط ،التنظيم ،التوجيه واإلشراف،
الرقابة و تركز القيادة على ثالث عمليات رئيسة هي:
أ )تحديد االتجاه والرؤية.

ب)حشد القوى تحت هذه الرؤية .

جـ)التحفيز وشحذ الهمم و القيادة تركز على العاطفة بينما اإلدارة تركز على المنطق وتهتم
القيادة بالكليات " اختيار العمل الصحيح " بينما تهتم اإلدارة بالجزئيات والتفاصيل " اختيار
الطريقة الصحيحة للعمل ولكنهما يشتركان في تحديد الهدف وخلق الجو المناسب لتحقيقه ،ثم
التأكد من إنجا ز المطلوب وفق معايير وأسس معينة ومن نظريات القيادة انها تهتم بتوزيع
المسؤوليات والمهام القيادية" .التوجيه ،اتخاذ الق اررات ،التخطيط ،التنسيق ويرتبط السلوك القيادي

فم ْن يصلح للقيادة في مرحلة قد ال يكون مناسبًا لمرحلة أخرى
بالموقف واألحوال المحيطة َ
وأحو ٍ
ال مغايرة .مثل موقف موت النبي صلى هللا عليه وسلم حيث لم يكن عمر رضي هللا عنه
الشخص المناسب لقيادة المسلمين لهول وقع الصدمة عليه وهو القائد العظيم رضي هللا

عنه.وتزداد مهمة القيادة التربوية عندما يتعلق األمر بالشريحة األساس في بناء المجتمعات أال
وهي الشباب ،ذلك أن حاملي هذا الفكر المتشدد أغلبهم من الشباب الذين وجدوا في هذا الفكر
ملجأ للتعبير عن رفضهم للمادية السائدة ،وعن سخطهم على سلسلة اإلهانات التي تعيشها األمة

اإلسالمية على كل المستويات ،واعتمدوا على اجتهادات ينقصها العمق في فهم النصوص
التصور
والواقع،فالبد من منهجًا وسطيًا في التغيير يقوم على العالقات المنسجمة في الفهم و ّ

وحرية الفكر من داخل منظومة العمل وفي رحاب القيادة الوسطية  ،تتحقق الوظيفة الالزمة
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لمعطيات العمل فاإلسالم فجر قضايا تربوية أساسية عدة  ,وأحيا في خطاباته منهجًا وسطيا

سلوكيًا متوازنًا لكل شباب وقيادات اإلسالم مبينًا ثوابت األسس التربوية التي أوردناها في بحثنا
هذا  ,لقد أصبح مصطلح الوسطية من المفاهيم والمقاصد المنتشرة والمستعملة على ألسنة

المعاصرين والمحدثين وفي مجاالت واتجاهات مختلفة  ،وتكون له داللة فنية في كل منها مما

ال يهمنا االتساع في عرضه وتحليله هنا  ،ونحن ال نرمي إلى أكثر من توظيف هذا الكالم
الموجز عن مفهوم الوسطية في مجال القيادات التربوية إليضاح المقصود منها  ,وبيان الدالالت
والتوجيهات واإلشارات في طيات هذه المفردة القرآنية النبوية  ,إن صح القول أو التعبير وكيف

صححت مفاهيم خاطئة  ,وعالجت اآلفات واألفكار الهدامة عند الفرد والمجتمع ،فال يبدو لي
أن هناك حاجة إلى بيان معنى الوسطية بشكل مفصل ،ولكن يكفي أن نشير إلى أن المصطلح
الذي نحن بصدده يدل في كالم العرب ،وفي مختار القرآن الكريم على اشتقاقات عدة منها :

الوسط واألوسط والوسطى ،وأوسطهم وهذه المفردات تدل على معان متقاربة تجمع بين معنى
الع دل والفضل والخيرية والجودة والرفعة والسمو وخيرية الهداية  ،وشرف الزمان والمكان  ،كما
ط بين طرفين ،أي :بين رغيدتين( .)1وسنبين ذلك فيما ذهب إليه علماء
أنها وردت بمعنى  :توس ٌ
اللغة والتفسير في أمات كتبهم ومصادرهم  ،لقد ذكرت المعاجم العربية قديما وحديثا هذا

ابن فارس( : )9إن الوسطية مأخوذة من مادة وسط قال في معجمه مقاييس اللغة
المصطلح فعند ُ
صف ،وأعدل الشيء :أوسطه ووسطه،
«:الواو والسين والطاء :بناء صحيح يدل على العدل و ّ
الن َ
وو ْسط القوم بسكونها ،وهو أوسطهم َح َسبًا ،إذا كان في
بت َو َس َ
ويقولون :ضر ُ
ط رأسه بفتح السينَ ،
))24-22
واسطة قومه وأرفعهم محال .قال زهير بن ابي سلمى

ظ ِم .
ط يرضى
وس ٌ
بمع َ
األنام بحكمهم  ...إذا نز ْ
لت إحدى الّليالي ُ
ُه ُم َ
ُ
وذهب ابن منظور( )2إلى أن الوسطية هي من وسط الشيء وأوسطه أي أعدله  .وعند
الزبيدي

()1

وسط الشيء أفضله وأعدله ويرى صاحب المعجم الوسيط( :)25الوسط المعتدل من

كل شيء وهذه اهم سمات القيادة التربوية أي وسط القوم والزمان والمكان أما في القرآن الكريم

فقد وردت آيات بينات تدل على خيرية الوسطية في جميع خصالها وصفاتها ومناهجها من
الن ِ
ونوا ُشه َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم
اس َوَي ُكو َن َّ
ُم ًة َو َس ً
اك ْم أ َّ
(:وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا ِلتَ ُك ُ
الرُس ُ
ذلك قوله تعالى َ
َ َ
ول ِم َّم ْن َي ْنَقِل ُب َعَلى َع ِقَب ْي ِه َواِ ْن
َش ِه ًيدا َو َما َج َعْلَنا اْل ِقْبَل َة َّالِتي ُك ْن َت َعَل ْي َها ِإ َّال لَِن ْعَل َم َم ْن َيتَِّب ُع َّ
الرُس َ
َّ ِ
ّللا لِي ِ
ِ
ض َ ِ
الن ِ
ّللا ِب َّ
يم)
ين َه َدى َّ
اس َل َرُء ٌ
ّللاُ َو َما َك َ
َك َان ْت َل َكِب َيرًة ِإ َّال َعَلى الذ َ
ان َّ ُ ُ
يم َان ُك ْم ِإ َّن َّ َ
وف َرح ٌ
يع إ َ
()26
{من أَوس ِط ما تُ ْ ِ
ِ ِِ ِ
اختَ َار ْاب ُن َج ِر ٍ
ير( )27أ َّ
َيِ :في
َهِل ُ
سورة البقرة َ ،و ْ
طع ُمو َن أ ْ
يك ْم} أ ْ
َن اْل ُم َرَاد بَق ْولهَ َ ْ ْ :
اْل ِقَّل ِة َواْل َكثرة  ،والوسط الخيار واألعلى من الشيء ،كما تقول وسط القوم ،وواسطة القالدة أنفس
ط ُه ْم أََل ْم أَ ُق ْل َل ُك ْم َل ْوَال تُ َسِّب ُحو َن ) سورة
ال أ َْو َس ُ
حجر فيها ،واألمير وسط الجيش .وقوله تعالى ( َق َ
ومو َن ،أي قد حرمنا غلتها وبركتها ،فقال لهم أعدلهم قوال وخلقا
القلم )28 :فقالواَ :ب ْل َن ْح ُن َم ْح ُر ُ
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ُم ًة َو َسطًا [البقرة ]143 :أي عدوال
وعقال وهو األوسط ،ومنه قوله تعالى :أ َّ
خيا ار(..،)28والوسطية في خطاب الذي أعطي جوامع الكلم محمد صلى هللا عليه وسلم تمثل
الحياة الطيبة للمسلم المستقيم وتدعوا إلى بناء مجتمع سليم من اآلفات جاء في الحديث عن

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال « :إن في الجنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين في
سبيل هللا ،ما بين الدرجتين كما بين السماء واألرض ،فإذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس؛ فإنه
أوسط الجنة أو أعلى الجنة.

()29

ترشد فكر
يتعين على الكفاءات والقيادات اإلسالمية الواعية أن ّ
ولكل هذه األسبابّ ،
األجيال الصاعدة ،وتجتهد في إقناعهم بوسطية اإلسالم ،وذلك باعتماد خطاب يفهمه هؤالء

الشباب ،ويتماشى مع عقليتهم ،ويأخذ باالعتبار مؤثرات البيئة التي يعيشون فيها .ويتطّلب هذا

المهمة معرفة دقيقة بلغة البلد األوروبي -الغربي وثقافته ،وبنفسية
المتصدي لهذه
األمر من
ّ
ّ
الشاب أو الفتاة ،باإلضافة إلى فهم مقاصد اإلسالم وطبيعته ومنهجه في التعامل مع اآلخر،
من أجل كسب ثقة من سيقوم على كاهلهم بناء مستقبل الحضور اإلسالمي في الغرب.فقد

أن وقع خلل في أحد هذه الشروط سوف يترتب عليه فشل العملية التربوية
أثبتت التجارب ّ
والتأهيلية عمومًاويدعو هذا األمر إلى تأهيل كوادر القيادات التربوية وتطوير العملية التربوية
والتعليمية ،من خالل تطوير مناهج تعليم العربية والقرآن والدين اإلسالمي في المدارس
الخاصة أو في الجمعيات اإلسالمية المنتشرة ،بعقلية منفتحة على المجتمع ،.من أجل الحفاظ

على التوازن في بناء الفرد والمجموعة .فتعليم األجيال الصاعدة ال يكفي لذاته إذا لم تصحبه
الكفاءات العارفة والشخصية المؤثرة  ,ألن نجاح القائد مرتبط بقدرته التأثيرية في المدعوين،وال
شك أن التأثير ال يأتي عفوًا وال عرضًا،كما أنه قطعًا ال يفرض فرضًا  ،بل هو مرتبط
بمؤهالت ومواصفات البد للقائد منها لتكون له شخصيته المؤثرة ومنها الزاد العلمي والرصيد
الثقافيفان التميز والتفوقمرتبط بصدق التوكل وكثرة المراقبة و له عقل مفكر  ،وعليه سمت
الصالح ليمتلك مفتاح النجاح  ،و قادر على اإلقناع  ،ومبدعًا في التوعية والتوجيهبرجاحة
العقل وحسن التدبير  ،فال سذاجة تضيع بها معاني القيادة  ،وال غضب يشوه صورة القدوة ،
وال طيش وال خفة تطمس معالم الهيبة  ،واألوزاعي مثل يحتذى بقوله  " :كنا نضحك ونمزح.

ولما صرنا يقتدي بنا خشينا أن ال يسعنا التبسم " فالبد للقائد من االتزان والهيبة  ،وأن يكون

صاحب عقل يرجح إذا اختلفت اآلراء  ،ويحلل ويدلل إذا فقد اإلدراك وغاب التصور  ،ويتقن

به ترتيب األولويات  ،واختيار األوقات  ،واستغالل الفرص والمناسبات وحسن التخلص من
المشكالت  ،والقدرة على التكيف مع األزمات.ومن الخصال الحميدة التي يجب ان تتوفر في
القيادات التربوية رحابة الصدر وسعة الخلق وذلك ليستوعب القائد من حوله من الناس  ،فإنه
كما أثر " لن تسعوا بأموالكم ولكن تسعوهم بأخالقكم ".وللناس مطالب كثيرة  ،وتساؤالت عديدة
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 ،تحتاج من القدوة إلى االحتمال  ،ألن االحتمال  -كما قيل  -قبر المعايب  ،وألن سعة

األخالق رابط للناس  ،ومؤثر فيهم  ،فهذا رجل جاء إلى أبي إسحاق الشيرازي فجالسه ثم قال :

"  ..فشاهدت من حسن أخالقه ولطافته وزهده  ،ما حبب إلى لزوم صحبته فصحبته إلى أن

مات ".والناس يلتفون حول من يعين محتاجهم  ،ويغيث ملهوفهم  ،ويتفقد غائبهم  ،ويؤثروهم
على نفسه  ،ويفيض عليهم من حبه  ،ويقوي صلته بهم باألخوة  ،ويعمق االمتنان باإلحسان.
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم **** فطالما استعبد اإلنسان إحسان

وعليه يمتلك الجرأة الواعية والثبات الراسخ  ،فالناس في الملمات يحجمون  ،وتتقدم بالقائد

التربوي جرأته في الحق مصحوبة بحكمته في التصرف  ،فإذا هو المقدم الذي تشخص إليه
األبصار  ،وتتعلق به القلوب  ،ويصفه الناس بالشجاعة واإلقدام  ،وعند المصائب يتخاذل

البعض  ،ويتخلف آخرون  ،ويتلون فريق ثالث  ،ويبقى كالطود الشامخ  ،وحسبك في ذلك
موقف الرسول الكريم  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -في يوم حنين  .ثبت فكان بؤرة التجمع
ونقطة االنطالق نحو االنتصار(.)30وعلى القيادات التربوية واجبات مهمة نذكر منها على
سبيل المثال ال الحصر تحويل أهداف المجموعة إلى نتائج وانجا از و حفز األفراد ودفعهم

لتحقيق أهداف المؤسسة وأهدافهم الشخصية قابلية التعامل مع المتغيرات والمؤثرات ذات
المساس المباشر وغير المباشر بالمؤسسة واألفراد العمل على استشراف المستقبل والتخطيط
له فيما يتعلق بالمؤسسة وأهدافها وخططها وأفراد إلعداد جيل جديد من قادة المستقبل.

وينبغي أن ينوع في التأثير كما ّنوع النبي  -عليه الصالة والسالم  -فقد ضرب األمثال ،
وقص القصص  ،وصور باألساليب اإليضاحية كما خط خطًا مستقيمًا وعلى جانبيه خطوطًا
ّ
ونوع في األمثلة .كما في حديث الجدي األسك لم ا قال النبي صلى هللا عليه وسلم  :من
مائلة َّ

يشتري هذا بدرهمين ؟ ثم قال  :من يشتريه بدرهم ؟ قالوا  :يا رسول هللا وهللا لو كان دون ذلك
لما اشتريناه  ،فقال  :لهوان الدنيا على هللا أهون من هذا على أحدكم  .وهكذا نجد التنويع في

أساليب كالم النبي  -عليه الصالة والسالم  -ونجد اإلبتكار فيها  ،وكذلك نحن نمت إلى
عصر تنوعت فيه الظروف واختلفت فيه مجريات الحياه فينبغي أن ننوع  ،وأن نستمر مع هذا

التجديد
اء بالقراءة ،أو
 .1تطوير مستمر :فوظيفة القيادة األساسية أن تقوم بتطوير نفسها باستمرار .سو ً
النظر الذي يحصل به الكثير من الفوائد وعليه تحتاج القيادة إلى ثالثة وظائف
متزامنة :والبحوث والتعلم والتدريب وغيرها من األمور .فتطور القيادة المستمر ،والحرص على
أن تكون لها مدخالت جديدة باستمرار وأن يكون نموها مستم ًار هو الواجب األول الذي يحقق
تميز القيادة وقدرتها على منافسة بقية العقول القائدة الداخلة في الصراع.
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 . 2خلق ميزة تنافسية للمنظمة أو الجهة التي تعمل لها :والميزة التنافسية تقوم على إيجاد
فرصة أو قدرة معينة للمنظمة للتغلب على العقبات التي تقف أمامها ،وللوصول ألهدافها في

مقابل المنافسين ،أو القوى األخرى التي تدافع المشروع.

 .3القدرة على اس تخدام أدوات القوة :ففي السياسة تعتبر أدوات القوة أو الفعل ثالثة وهي:
المال وما يتعلق به ،واإلقناع وهو هذه القوة الفكرية المنطقية التي تسمح بإقناع طرف ما بأن
يخضع لرغبة الطرف الموجه للفكرة ،والقوة المادية وما يصب في جانبها من عناصر القوة

الصلبة(.)31هذه العناصر الثالثة تشكل جوهر أدوات القوة التي تستخدم في الصراع ،ووراءها
تقف كل اإلمكانات المادية والبشرية والمعرفية .فالمال واإلقناع والقوة الصلبة هي األدوات

المستخدمة في الساحة مباشرة لفرض إرادة طرف ما على طرف آخر.ويرى ج .كورتوا في

كتابه "لمحات في فن القادة"  17ان من صفات القيادةالهدوء وضبط النفس .ومعرفة الرجال
.اإليمان بالمهمة.الشعور بالسلطة.البداهة والمبادرة وأخذ القرار.االنضباط .الفعالية .التواضع.
الواقعية .الدماثة والعطف .طيبة القلب .الحزم .العدل .احترام الكائن البشري .إعطاء المثل.

المعرفة .التنبؤ .ولكل واحدة من هذه الصفات أمثلة شاهدة من حياة القادة عبر التاريخ ؛
ال واضحًا على
وتكفينا السيرة العطرة الشريفة لنبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ففيها ما يتخذ مثا ً
هذه الصفات الكريمة دون اضطرار للي أعناق النصوص أو اعتساف العبر من القصص دون
جالء في الداللة.

()32

وهنال ك بعض األسباب التي تؤدي لفشل القائد منها تحمل الكثير من المهمات فيتشتت

الذهن واألفكار في أكثر من اتجاه ويضعف التركيز ويكون التخطيط غير مناسب.أو تكليف
األشخاص غير المناسبين بمهمات أساسية.بسبب ضعف النظرة الشاملة  ,ومن االسباب عدم

التواصل بين أفراد المؤسسة والقائد وكلما أعطينا التخطيط وقتاً أكبر سهلت عملية التنفيذ،

وتقلص الوقت إلنهاء المشروع وخفضنا التكلفة الكلية للمشروع ،ويتضمن التخطيط خمس

خطوات أساسية:تحديد الهدف ،وكلما كن الهدف واضحًا وموج ًاز اتضحت للعاملين الخطوات
التي سيسلكونها.تحليل الكلفة واألرباح  ،فال فائدة من المشروع إذا لم يعد علينا بأرباح
جيدة.تقسيم المشروع إلى مجموعة مهمات صغيرة.تحديد المدة الالزمة إلنهاء كل مهمة.توزيع
المهمات على أفراد المشروع.المراقبة وهدف المراقبة التأكد من أن المشروع يسير في االتجاه
الصحيح واإلسراع بمعالجة األخطاء في حال حدوثها .ويستحسن وضع جميع الملفات
والمستندات المتعلقة بالمشروع في مكان واحد.ومن النصائح المهمة للقيادات التربوية تنظيم

الوقت إلن فوائد تنظيم الوقت السليم فورية وكبيرة ،منها:
تحقيق نتائج أفضل في العمل.

تحسين نوعية العمل.
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زيادة سرعة إنجاز العمل.
التخفيف من ضغط العمل.

تقليل عدد األخطاء الممكن ارتكابها.

تعزيز الراحة في العمل و تحسين نوعية الحياة غير العملية.
لذلك عليها أن تبادر بتنظيم وقتها واستغالله بأفضل السبل.

()32

الخاتمة والنتائج

بعد االنتهاء من هذا البحث ومن هذه المناقشة والمحاورة الهادفة وبعد أن ألقينا نظرة

سريعة على ضوابط الرؤية الموضوعية للقيادات التربوية في بناء القدرات البشرية من خالل
منهج الوسطية  ,وبيان أصول وثوابت القيادة الفعالة

 ,ولعل من المفيد استخالص أهم

النتائج التي خرج بها هذا البحث  ،األمر الذي قد يجعل المتلقي يخرج بفكرة واضحة حول
الموضوع الذي من أجله جاء هذا البحث .لذا نثبت أبرز أحكامه في هذه الفوائد والنتائج إن

شاء هللا :فبعد كتابة هذا البحث ظهرت لي النتائج اآلتية -:
كشف البحث أن مفردة القيادة في اللغة تح مل عدة معان في كالم العرب كالدليل والقدوة

والمرشد وعليه فمكان القائد في المقدمة ,يقال يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ,وفي
القيادة مصدر ِ
لسان العرب البن منظور ِ :
ال
القائ ِد وكل
شي ٍء ِمن َح ْب ِل أَو ُم َسَّن ٍاة كان ُمستطي ً
َُ
ُ
ُ ُّ ْ
ِ
قائد و َق َاداألمير الجيش ِقَي َاد ًة فهو َق ِائٌد و جمعه َق َاد ٌة والقيادة :هي
على َو ْجه األَرض فهو ٌ
القدرة على التأثير على اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة فتفهم إذن مسؤولية
تجاه المجموعة المقودة للوصول إلى األهداف المرسومة لقد جاءت هذه األمة لتنشى في
األرض طريقها ع لى منهج الوسطية  ،متميزة متفردة ظاهرة  ,و لقد انبثق وجودها ابتداء من
منهج هللا؛ لتؤدي في حياة البشر دو ًار خاصاً ال ينهض به سواها  .لقد وجدت القيادة إلقرار

منهج هللا في وعناية اإلسالم بحفظ الضروريات الخمس  :الدين والنفس والعقل والعرض
والمال.
تحدث البحث عن مفاهيم القيادة والوسطية وبين أن التربية مجموعة التصرفات العملية

والقولية التي يمارسها راشد بإرادته نحو صغير  ،بهدف مساعدته في اكتمال نموه وتفتح
استعداداته الالزمة وتوجيه قدراته  ،ليتمكن من اإلستقالل في ممارسة النشاطات وتحقيق
الغايات التي يعد لها بعد البلوغ  " ،وعندما نقف عند داللة لقيادة و التي ُيقصد بها ُ ،حسن
تدبير األمور في مختلف شئون الحياة  .وتأتي بمعنى القدرة على التعامل  ،أو الترويض  .وقد
تستخدم بمعنى النصح واإلرشاد.
بين البحث تنوع وظائف القيادة في الظروف وتختلف في مجريات الحياة فينبغي أن

ن
اء
تكو في تطوير مستمر فوظيفة القيادة األساسية أن تقوم بتطوير نفسها باستمرار .سو ً
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بالقراءة ،أو النظر الذي يحصل به الكثير من الفوائد وعليه تحتاج القيادة إلى ثالثة وظائف
متزامنة:والبحوث والتعلم والتدريب وغيرها من األمور .فتطور القيادة المستمر ،والحرص على

أن تكون لها مدخالت جديدة باستمرار وأن يكون نموها مستم ًار هو الواجب األول الذي يحقق

تميز القيادة وقدرتها على منافسة بقية ال عقول القائدة الداخلة في الصراع .وان تمتلك القدرة على
استخدام أدوات القوة :ففي السياسة تعتبر أدوات القوة أو الفعل ثالثة وهي :المال وما يتعلق به،

واإلقناع وهو هذه القوة الفكرية المنطقية التي تسمح بإقناع طرف ما بأن يخضع لرغبة الطرف
الموجه للفكرة ،والقوة المادية وما يصب في جانبها من عناصر القوة الصلبة.وهذه العناصر

تشكل جوهر أدوات القوة التي تستخدم في الصراع ،ووراءها تقف كل اإلمكانات المادية

والبشرية والمعرفية .فال مال واإلقناع والقوة الصلبة هي األدوات المستخدمة في الساحة مباشرة

لفرض إرادة طرف ما على طرف آخر .وحدد اراء المستشرق ج .كورتوا في عناصر القيادة ,

ورسم البحث في شك له األخير التوجيه العام للسياسة القيادات التربوية من البرامج والخطط
اإلجرائية المتعلقة ببناء القدرات البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال

التربية من خالل تحديد األولويات.
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Abstract
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God Almighty preferred man over many of those who were
created, gave him the grace of reason, and distinguished him by the
light of instinct, and made his creation capable of assignment, and God
Almighty made this worldly life a house of worship for his Lord in
obedience, love, and sincerity, and then afflicted him with costs.
Leadership is the assignment and honor of the individual and society;
and the Noble Qur’an is the primary source of leadership and
education, and he has provided the nation with a comprehensive
interpretation of the image of complete leadership, which corresponds
to all elements of human being, meets all its aspects, and deals with all
its components .. deals with “sense” and “thought” and “ Intuition
”and“ Insight ”… With all the other elements of human perception,
and with this perception drawn directly from the Qur’an, the
leadership of mankind, and its leaders, that unique leadership, which
humanity has not known - before or after - has been received by
analogy. In the life of mankind - whether in the realm of conscience
and feeling, or in the realm of movement and reality - I achieved that
unique example that history has not witnessed
Keywords: Education, Education Leadership, Psychological
Building, Ideological Leadership, Values, Leadership Types,
Leadership Behaviour, Ethics.
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