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 ملخص الدراسة

 عبیر مریم بنت محمد خیر عرقسوسي                       : االسم 
  ي الفكر اإلداري اإلسالميفالتغییر  ةإدار: عنوان الدراسة 

 الدراسة  إلیھ أھم ما تھدف

  .یر كما تعرفھا كتب اإلدارة الیوماستخالص أسس إدارة التغی -١

 و توضیح ما یمیزھا عن أسس ؛و في مؤلفات ابن تیمیة؛ ي ممارسات الجیل األول استخالص أسس إدارة التغییر كما تجلت ف -٢

  .إدارة التغییر كما نعرفھا الیوم

 .في  ضوء إدارة التغییر اإلسالمیةتحدید أدوار و مھارات قائد التغییر   -٣

  .المفھوم اإلسالمي لھذه اإلدارة ناء علىب، دارة التغییرإلوضع نموذج مقترح   -٤

  . خدمت الباحثة المنھج التاریخي االستنتاجي للوصول إلى ھذه األھدافواست

 :وقد ختمت الباحثة الدراسة بعدة نتائج أھمھا
إال أن ھناك اختالفا جوھریا في ، أن أسس إدارة التغییر في الفكر اإلداري اإلسالمي و إن اتفقت في معظمھا مع األسس المعاصرة. ١

رفاھیة  إلىیھدف فأما الفكر الغربي ، كون كلمة اهللا ھي العلیا وبذلك یتحقق التوازن في المجتمع تن أل یھدف اإلسالميفالفكر .  الھدف

  .فقط  اإلنسان

  .و المتابعة، و التنفیذ ،،التخطیط: تدلنا أسس إدارة التغییر على أھم أدوار القائد المغیر و ھي . ٢

  .في القائد المغیر ألن الضعف أو النقص في أحدھا یؤثر سلبا على اآلخرینإن التداخل في المھارات یؤكد أھمیة توفرھا جمیعا . ٣

األمر بالمعروف و النھي  ھيو ال٥رعیة المھارة : الجانب الجدید في الفكر اإلداري اإلسالمي فیما یتعلق بمھارات قائد التغییر ھو. ٤

  .عن المنكر

األمر بالمعروف واالعتقاد بأھمیة ،  و العلم الشرعي، و تقواه ، یمان  باهللا اإل :  مبادئ أساسیةأربع من المھارات الشرعیة  نبع ـت. ٥

  .والنھي عن المنكر

   .مع أنھا أصل في أي تغییر، مھارة األمر بالمعروف و النھي عن المنكر لم یذكرھا أحد من المعاصرین. ٦

و الحق أن ربط اإلدارة بالعقیدة ضمان لسالمة وفاعلیة ، األصول العلمیة لإلدارة في اإلسالم ترتكز على أساس من اإلیمان الواعي. ٧

  . والعقیدة باألخالق، وھو أمر تفتقر إلیھ نظریات اإلدارة في عالمنا المعاصر التي لم تربط اإلدارة فیھا باإلیمان  ،التطبیق

ي جمیع األدوار مما یؤكد انھ ال غنى ف ھذه األسس إن المتتبع للنموذج المقترح ألسس إدارة التغییر یجد مدى الترابط فیما بین -٨

  .لواحدة عن األخرى 

مما یجعل ، لنموذج المقترح للمھارات في مراحل التغییر المختلفة یؤكد على تداخل المھارات و اعتماد بعضھا على اآلخراإن  .٩

 .تأثیرھا متبادال بینھا

  :و ھي ، نحتاج في التغییر إلدارة تغییر إسالمیة تكتمل عناصرھا الثالثة. ١٠

  .و یجید فن إدارة التغییر كما یصیغھا الفكر اإلداري اإلسالمي، القائد الذي یتمتع بالمھارات القیادیة إسالمیة •

 .مجموعة من األفراد یفھمون المنھج اإلسالمي للحیاة و یقدرون قیمة تطبیقھ في حیاتھم و یبذلون جھدھم في تحقیقھ •

  .یسعى الجمیع لتحقیقھا بأفضل الوسائل ھدف إسالمي شامل و أھداف إسالمیة وسیطة •

 :و خرجت الرسالة بتوصیات أھمھا
و النھل منھ و ھذا ال یتعارض مع االستفادة ، و شموال و سدا لحاجاتنا فعلینا العودة إلیھ أصالةبما أن الفكر اإلداري اإلسالمي أكثر . ١

  .من النظریات اإلداریة الحدیثة 

التغییرات المطلوبة في مؤسساتنا عامة و في حیاتنا ككل تبعا لما جاء في الفكر اإلداري اإلسالمي علینا أیضا العمل على إحداث . ٢

  .مع مبادئنا اإلسالمیة  ضوتطبیق النظریات واألفكار اإلداریة الحدیثة بما ال یتعار

  .   علینا تأھیل قادتنا  في ضوء ما استنتجناه من مھارات مطلوبة في القائد المغیر.٣ 

  

  

  

  



ب  

Abstract 
Title of The Study: The Management of Change in Islamic Management Thought 
Name of Researcher: Abeer Mariam Muhammed Kheir Ereksoussi 
Objectives of The Study: 
1. Find out the principles of change management in modern scholarship. 
2. Deduce the principles of change management from the practices of the early Muslims, in general, and 
from Ibn Taimiyah’s works, in particular, pointing out its distinguishing features. 
3. Specify the roles and the skills of change leaders as indicated in Islamic management thought. 
4. Suggest  a model of change management as derived from Islamic management thought. 
Methodology of The Study: The deductive historical approach is used in this study. 
Main Conclusions: 
1. The principles of change management in both modern as well as Islamic management thought are 
similar except for their goals that differ fundamentally. 
2. In the light of the principles of change management, the main roles of change leaders are: planning, 
execution, and follow up. 
3. The skills of change leaders are complementary. Lack in one skill affects all others negatively; and 
therefore, they should all be present in the leader, or else we should choose two leaders to compensate 
for any loss or lack in the needed skills. 
4. The distinguishing feature of the skills of Muslim change leaders is the presence of the religious skill 
of encouraging good deeds and discouraging bad ones.  
5. The religious skills spring from four Islamic principles that leaders should have. These are: having 
faith in Allah, fear of Him, enough religious knowledge, and the belief in the necessity of encouraging 
good deeds and discouraging bad ones. 
6. Though it is a must in any change, the last skill of encouraging good deeds and discouraging bad 
ones has never been mentioned by any of the modern scholars of management. 
7. Management thought should accord with the Islamic instructions to guarantee the safety and 
effectiveness of its implementation in real life, the matter that modern management thought does not 
always adhere to. 
8. The model of the principles of change management shows that the different principles are 
reciprocally interrelated in a way that each one affects ,and is affected by, all others. 
9. The skills are also reciprocally interrelated that each one affects ,and is affected by, all others. 
10. In Islamic change management, we need: (a) a skillful Muslim leader, (b) a group of individuals 
who recognize the importance of Islam in their life, and spare no effort in implementing it, and (c) an 
overall Islamic goal in addition to the secondary objectives leading to it. 
Recommendations of The Study: 
1. We should go back to our Islamic heritage, and draw on it. This is because Islamic management 
thought constitutes a better viable alternative to the modern one since the former is more mature, 
comprehensive, and fulfilling to our needs. But this should not entail the total rejection of modern 
management thought. 
2. We should do our best to implement the needed changes in our institutions, in a way that complies 
with modern advances in the field of management without contradicting any of the Islamic instructions. 
3. We should have in-practice programs to rehabilitate our leaders in the light of the skills of Muslim 
change leaders. 
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  :أھدي ثمرة جھدي
  

، وفاض علي قلبھا الكبیر حبا وحنانا، معنى العطاء إلى من علمتني       
إلى من قامت اللیل تصلي ، وكیفیة تحملھا  ةإلى من علمتني معنى المسؤولی
إلى من مھما قلت في حقھا فلن أوفیھا إیاه أبدا  ، وتدعو لي بالتوفیق والنجاح

ھا إلى أمي الحبیبة رزقني اهللا بر ، إلى من جعل اهللا الجنة تحت قدمیھا
  .ییت ماح

إلى من رسم لي ، إلى من علمني حب العلم وسقاني من نبعھ الفیاض    
في عصره  إلى رائد التربیة اإلسالمیة والتعلیم، طریق السیر في ھذه الحیاة 

إلى روح والدي الغالي ،  إلى من جاھد في سبیل تأصیل العلوم اإلنسانیة، 
 االمولى أن یجعلھ علم راجیة من، محمد خیر عرقسوسي  رحمھ اهللا . د.أ

  .تبع خطاهأھ  وأن یعینني اهللا أن ینتفع بھ ویثقل بھ میزان حسنات
إلى القلب الذھبي إلى الصدر الحنون واألیادي البیضاء التي شدت من        

،  أزري ودفعتني بالحب والحنان إلى قمة العلیاء دعما ومساندة وتشجیعا 
أل اهللا أن یجزل لھ أس،كیال  سامر عمر فاروق. إلى زوجي الحبیب د

  .وان یوفقني وإیاه لكل خیر رجألالمثوبة وا
إلى إخوتي وأخواتي الذین كان لھم الفضل في دخولي ھذه المرحلة           

  . راجیة المولى أن یوفقني لرد جمیلھم الذي لن أنساه أبدا، وإنجازھا
  .فجزاھم اهللا عني خیر الجزاء  

إلى الشمعة التي  ،إلى من كانت بعد اهللا عوني ،اءإلى بحر العط       
من أزري وأعانتني في ترجمة ما احتجتھ من  تأضاءت دربي وشد

زبیدة بنت محمد خیر . إلى أختي الحبیبة د ،نصوص إلتمام ھذا العمل
  . عرقسوسي فجزاھا اهللا عني خیر  الجزاء 

و شكوى في والى الجندي المجھول الذي یعمل دائما بصمت دون تأفف أ
محمد بن محمد خیر عرقسوسي فجزاه . سبیل طلب العلم إلى أخي الغالي د

  .اهللا عني خیر الجزاء
إلى من كان لھ الفضل األول  ، وأخیرا إلى زھرة حیاتي وبسمة قلبي       

إلى طفلي الحبیب  ، وتمزیق أوراقي ،وبعثرة أقالمي ،في تشتیت أفكاري 
تعالى أن یعینني على تربیتھ وأن یجعلھ من الذي أسال اهللا ، عبد اهللا 

  .آمین ...... الصالحین المصلحین
   



د  

  
  

  
چ الحمد هللا القائل في كتابھ ، لم یعلم  ما اإلنسانالحمد هللا الذي علم بالقلم علم 

، فأشكر اهللا كثیرا على عونھ وتوفیقھ ) ٧آیة :  إبراھیمسورة ( چڦ  ڦ  ڄڄ  
دربي  من علم شرعي نور لينھ على ما یسره اواحمده واشكره سبح

فنھلت من نبعھ الصافي كتاب اهللا واستعنت  ،ھذا البحث إنھاءأعانني في و
اهللا بكتب علمائنا جزاھم ثم ،  بسنة نبیھ الكریم محمد صلى اهللا علیھ وسلم

  .فالحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات ،عنا خیر الجزاء 
في ما روي في منھ صلى اهللا علیھ وسلم   توجیھ الكریمالقا من وانطال

قال  :عن أبي ُھَرْیَرَة قال...{) 1954حدیث  ٣٣٩ص/٤سنن الترمذي ج(
 قال )َیْشُكُر اللََّھ  الَیْشُكُر الناس  المن ( رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم 

  .} ھذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح الترمذي
 االمتنان بأتوج الشكر و ،الرسالةھذه  إخراجمعي في  أسھمأشكر كل من 

، فأحبھا تالمذتھا ، ولین الجانب بذل الجھد في اإلفھام : من لمست فیھا ل
 ،فأحبھا الناس جمیعا وبذل المعروف  ،فعل الخیرو، التقوى وحسن الخلقو
التي . جواھر بنت احمد قنادیلي  /الدكتورةاهللا علي بإشرافھا سعادة  مّنمن و

 .المھمةتمت ھذه أحتى  الھمةا وتشجیعھا حین فتور لم تبخل علي بعونھ
ولم تبخل علي  ،منتظرة ھذا الولید أشد من انتظاري لھ المخاضوكانت عند 

ملك أفال   ،ودعائھا، وعطفھا  ،إرشادھا أو ،نصحھا أو ،علمھاأو  ،بوقتھا
  .جزاك اهللا عني خیر الجزاء: إال أن أقول لھا 

القرى متمثلة في معالي مدیر الجامعة  مأجامعة  : خص بالشكر والتقدیرأو
 ھا عمیدوالدراسات العلیا متمثلة ب، عدنان بن محمد وزان / سعادة الدكتور 

 ھاعمیدوكلیة التربیة متمثلة ب، ثامر بن حمدان الحربي / سعادة الدكتور 
وقسم اإلدارة التربویة والتخطیط ،  الكاظمي بن أحمد زھیر /سعادة الدكتور 

ووكیلة رئیس ، محمد بن معیض الوذیناني/سعادة الدكتور  سھمتمثال برئی
  . األسمرمنى بنت حسن / سعادة الدكتورة التربویة والتخطیط  اإلدارةقسم 

الكرام أعضاء ھیئة التدریس بقسم  أساتذتيشكري وتقدیري  لكافة  وأقدم
سلطان  سعید / اإلدارة التربویة والتخطیط وأخص بالشكر سعادة الدكتور 

توجیھاتھم  على ،عبد اهللا بن محمد الحمیدي/ وسعادة الدكتور ،  ريبخا
  . فجزاھما اهللا خیرا، ھذه الدراسة خطة القیمة خالل مناقشة 

عضوي لجنة المناقشة سعادة كال من والتقدیر  الجزیل وأخص بالشكر
عبد اهللا بن محمد / وسعادة الدكتور ، عبد اهللا عقیل بن حمزة / الدكتور 



ه  

، شك أن توجیھاتھما  على تفضلھما بمناقشة ھذه الرسالة وال ،الحمیدي 
، حول ھذا الجھد سیكون موضع تنفیذ وتقدیر واھتمام  ومالحظاتھما

  .فجزاھم اهللا خیرا ، ھذه الدراسة وسیكون لھ األثر الفعال في إثراء 
ه تدقیق اللغوي لھذالمحمد حامد الناصر الذي قام ب/ شكر سعادة األستاذ أو

  ة فجزاه اهللا خیرا الرسال
والسید عمار عطاس ، بدوي  إسالمشكر المھندسة أ أن أیضاوال یفوتني 

على مجھوداتھم التي قدموھا  ،وجمیع العاملین في التلفزیون التعلیمي
  فجزاھم اهللا خیرا، إلنجاح ھذه المناقشة

، مساعدة أي كرر شكري وتقدیري الخالص لكل من قدم لي أ وأخیرا
حیز  إلىھذا الجھد وإخراجھ  إنجاحفي أثرت كان نوعھا أیا ،  مشورةأو

  .اهللا الجمیع عني خیر الجزاء  ىفجز، الوجود وفاتني ذكر اسمھ 
ن یمدنا بعونھ أو، واسألھ تعالى أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم 

  نھ سمیع مجیب إ. األداء  أفضلویجعل ما تعلمناه عونا لنا على ، وتوفیقھ 
  الباحثة 

  
   
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



و  

  فھرس المحتویات

  رقم   الموضوع 

  أ  ملخص الدراسة

  ب  لغة االنجلیزیھلملخص الدراسة با

  ج  اإلھداء

  د  الشكر والتقدیر

  و  فھرس المحتویات

  ط  فھرس الجداول واألشكال

    )خطة البحث( : األولالفصل 

  ٣  المقدمة -  

  ٦  المشكلة وتحدیدھا  -

  ٦ الدراسة  أسئلة  -

  ٧ أھداف الدراسة -

  ٨ أھمیة الدراسة -

  ١٠  حدود الدراسة -

  ١٠  منھج الدراسة -

  ١١ مصطلحات الدراسة -

  ١٤ الدراسات السابقة -

   )اإلطار النظري(  الثاني الفصل -

  ٢٨ مقدمة  -

  ٢٩  الفكر اإلداري اإلسالمي:المبحث األول 



ز  

نم   وذج الفك   ر اإلس   المي إلدارة   ( اب   ن تیمی   ة  :المبح   ث الث   اني 

  )التغییر
٤٢  

  ٤٦ التغییر: المبحث الثالث 

  ٦١ إدارة التغییر  -

  ٦٦ قائد التغییر  -

األس  س الت  ي تعتم  د علیھ  ا إدارة التغیی  ر    :   ل  ثالفص  ل الثا -
  الفكر اإلداري اإلسالمي 

  

  ٧٣  مقدمة  -

  ٧٥  أسس إدارة التغییر: المبحث األول 

  ٧٥  األسس الالزمة قبل التغییر -

  ٨١  سس الالزمة عند التغییر األ -

  ٨٨  الالزمة متابعة التغییر األسس -

  ٩٥  ابن تیمیة نموذجا : المبحث الثاني 

  ٩٦  الالزمة قبل التغییر األسس -

  ١٠٠  الالزمة عند التغییر  األسس -

  ١٠٣  الالزمة متابعة التغییر األسس -

أدوار ومھ   ارات قائ   د التغیی   ر ف   ي الفك   ر   : راب   عالفص   ل ال -
 اإلداري اإلسالمي 

  

  ١٠٩ المقدمة -

  ١١١  ادئ أساسیة وشرعیة في القائد المسلممب -



ح  

  ١١٤ مھارات القائد المغیر: المبحث األول 

مقارنة مھارات القائ د المغی ر ف ي الفك ر اإلداري اإلس المي       -

 بمھاراتھ في الفكر الحدیث  
١٤٢  

اإلداري دارة التغییر في الفك ر  إلنموذج مقترح : المبحث الثاني 

 اإلسالمي 
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 ٣

  :مقدمة

ونعوذ باهللا من  ،ونستھدیھ ،ونستغفره ،ونستعینھ،إن الحمد هللا نحمده 

ومن یضلل  ،من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن سیئات أعمالنا ،شرور أنفسنا 

لھم علمنا ما لا ،واشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمد رسول اهللا ،فال ھادي لھ

  وبعد .....نفعنا بما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم اینفعنا و

إن التغییر و التحول من حال إلى حال سنة من سنن الكون فالتدافع 

   بموازین القوى  ستمر یألدي إلى تغییر في كل شيء بدءاالمیر نحو التطو

  . البیئة المحیطة بما فیھا من عادات اجتماعیة و أدوات مادیةب وانتھاء

و التحول و التغییر في حد ذاتھ لیس عیبا بل مطلب ضروري مالزم 

العكأل لیأل  فالتغییر . لكل حضارة على أن یكون من األسوأ لألحسن و 

كما أن الجمود . ألخطاء الماضيتحسین و إصالح  یر وأساس كل تطو

  .یؤدي تدریجیا لموتھ و انتھائھ الرتابة في أي شيءو

كیف نضمن أن یكون التغییر دائما  :و لكن السؤال الضروري ھنا ھو

تخلف الوالتراجع  إلىدي ؤی وفألنھ إن كان لألسوأ فس. ؟لألحسن ال لألسوأ

ر التغییر و نضبطھ؟ الحل نحدد مساكیف  ًاإذ. نحراف عن الطریقاالو 

ھي التي توجھھ و تضع أھدافھ فإدارة التغییر . إدارة التغییر یكمن في

لذا فإدارة التغییر علم في غایة األھمیة لكل مجتمع . تنتقي وسائلھ و تتابعھو

بدال من إھدار الوقت و االعتماد على  ،یرید التطور على أسس مدروسة

فال بد لھا من قائد  ،و لكي تنجح إدارة التغییر .تالصدفة في بناء المجتمعا

فالقائد المؤھل یستطیع أن یفعل المعجزات بالیسیر من  ،مؤھل لتسییرھا

  .بینما غیره قد یھدر الكثیر منھا ،الموارد



 ٤

لو  ،و تنجح كما قامتو الحقیقة أن الحضارة اإلسالمیة األولى لم تكن لتقوم 

و معرفة عمیقة  ،إحداث التغییر المطلوب اك و تفھم لكیفیةلم یكن ھناك إدر

مؤلفات واضحة في ھذا إال أننا قد ال نجد . بطبائع الناس و ردود أفعالھم

كان  و ھو نبینا محمد صلى اهللا علیھ و سلم ،العلم ذاك أن قائد التغییر آنذاك

و ال من فكر من  من فكر عصرهال  ،لم یقتبس طریقتھ في التغییرأمیا و 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ لذا وصفھ اهللا تعالى بقولھ كان متصال بالوحيھ و لكن، سبقوه

فإدارة  )5 -٣آية ،سورة النجم ( چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   

آنذاك محمد أما قائد التغییر ، وحیا و إلھاما سماویا تكان ًاإذالتغییر وقتھا 

ت ما لم یجتمع و فقد اجتمع فیھ من الصفات و المھاراصلى اهللا علیھ و سلم 

  .غیرةلن یجتمع في 

و لكن ھذا ال یعني أننا الیوم غیر قادرین على االقتداء بمدرسة إدارة التغییر 

اهللا سبحانھ و تعالى لم یتركنا ھائمین على وجوھنا بل أنزل علینا ف ،األولى

أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ  الحدیث فيف، و أرسل لنا خیر رسلھ خیر كتبھ

المستدرك على ( فیما روي في ب الناس في حجة الوداع فقالوسلم  خط

 ) :318حدیث١٧١ص/١الصحیحین ج

بن عباس أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  خطب الناس في اعن ...{

فقال قد یئس الشیطان بأن یعبد بأرضكم ولكنھ رضي أن  ( حجة الوداع

أیھا الناس إني  یطاع فیما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا یا

قد تركت فیكم ما إن اعتصمتم بھ فلن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنة نبیھ  
وقد احتج البخاري بأحادیث عكرمة واحتج  ). . .  صلى اهللا علیھ وسلم

مسلم بأبي أویس وسائر رواتھ متفق علیھم وھذا الحدیث لخطبة النبي  

 }صلى اهللا علیھ وسلم  متفق على إخراجھ في الصحیح



 ٥

خاصة طیع استنباط ما یلزمنا من أمور ونست فمن خالل ھذین المصدرین

و ھذا بالفعل ما فعلھ  .تلك المتعلقة بحیاتنا االجتماعیة و إدارتھا لألفضل

دم العھد على الرسالة الخالدة المصلحون في تاریخنا اإلسالمي ألنھ لما تقا

افع لتغییر غیر أدى التد ،انضم للمسلمین شعوبا مختلفة و ثقافات متعددةو

استلھموا یھم إعادة الناس للطریق الصحیح ومحمود فوجد المصلحون أن عل

و لذا فإن . منھجھم من القرآن و السنة و فعل الرسول صلى اهللا علیھ و سلم

 .في اإلسالم إدارة التغییر مصلحین ھي التي تمدنا بمفھوممؤلفات ھؤالء ال

و تدعیم القیم  ،صالح االجتماعياإلب الحق أن مؤلفات ھؤالء تعنى أساساو 

 ستطیع استنباط مفھومفھذا ھدفھم األول و لكننا ن النبیلة و النھي عن الرذیلة

  .و اإلصالح إدارة التغییر من منھجھم في التغییر

و نقارنھا بالمفھوم و سنحاول في ھذا البحث التعرف على إدارة التغییر 

سات الجیل األول و من من ممار نستنبطھكما المي لھذه اإلدارة اإلس

لنعرف الفرق الذي جعل إدارة  مؤلفات المصلحین و تحدیدا ابن تیمیة

عقل  شيء من روح و التغییر في اإلسالم تبني حضارة شاملة ترتقي بكل

كما أننا سنحاول أیضا  .حضارة بال قیم إدارة التغییر الغربیة أنشأت بینما

تسھم  عل ھذه المعارف،ییر لتغتسلیط الضوء على أدوار و مھارات قائد ا

    .في قیادة التغییر بما یناسب الصالح العام

  

  

  

 تحدید المشكلة   



 ٦

ل في ضحیث أن التغییر حتمي فواجبنا إدارتھ لألحسن حتى ال ن

و لننجح في ذلك كما . غیابات التخلف أو ننزلق في متاھات التقلید األعمى

الھویة بدل أن نعمد إلى نجح السلف نحتاج أن نسعى إلى التأصیل و تأكید 

كما نحتاج أیضا إلى إعداد الرجال الذین ، الترقیع و االستعارة من اآلخرین

بالدراسة آمنوا بمنھجھم و استقاموا علیھ و عرفوا زمانھم و تجھزوا لھ 

  .من أساسیات إدارة التغییرالخبرة و الدربة ثم تمكنوا و

 أولھما :شقین ىمن ھذا المنطلق نستطیع تقسیم مشكلة الدراسة إل

من تطبیقات  ،اإلسالمي اإلداري الفكر مفھوم إدارة التغییر فياستخالص 

 تحدیدا ابن تیمیة ألن مؤلفاتھ تعنى و ،الجیل األول و تنظیرات المصلحین

ھو أھم ما نحتاجھ الیوم فھو نواة اإلصالح األولى باإلصالح االجتماعي و 

كما أنھ األكثر تمثیال للتغییر ، التي یستطیع أن یمتد منھا لیشمل كل شيء

الذي نسعى لذي حصل في العصر اإلسالمي األول وفق فھم ابن تیمیھ ل

فیكمن في استخالص أدوار  :الشق الثانيأما  .لالقتداء بإدارتھ في التغییر

و تبعا لما تحتاجھ كل مرحلة من  ،مھارات قائد التغییر من تراثنا اإلسالميو

  .ذین الشقین ألنھما أساس نجاح أي تغییرعلى ھ و قد ركزنا. مراحل التغییر

  :أسئلة الدراسة 

  ؟و كیف نشأ ، مصادره و ما الفكر اإلداري اإلسالمي ما مفھوم .١

مراحلھ و أسالیبھ و أنواعھ و مقومات  و ما أھمیتھ و ماما مفھوم التغییر  .٢

 نجاحھ؟

  ؟أھدافھا و ما ا مفھوم وأھمیة إدارة التغییرم .٣

  .بإذن اهللا  ابة علیھا في الفصل الثانياإلج وسیتم

 ؟إدارة التغییر كما تعرفھا كتب اإلدارة الیوم أسس ما .٤



 ٧

 كما تجلت في ممارسات الجیل األول و فيأسس إدارة التغییر  ما .٥

ت بشيء عن أسس إدارة التغییر كما نعرفھا و ھل تمیز ،ابن تیمیة مؤلفات

  ؟ الیوم

 .بإذن اهللا  الثالثاإلجابة علیھ في الفصل وسیتم 

  قائد التغییر؟ أدوار و مھارات ما، في  ضوء إدارة التغییر اإلسالمیة .٦

دارة التغییر بناء على المفھوم اإلسالمي لھذه إلما النموذج المقترح . ٧

  ؟ اإلدارة

 .بإذن اهللا  اإلجابة علیھ في الفصل الرابعوسیتم 

  : أھداف الدراسة 

في الفكر اإلداري إدارة التغییر  مفھوم تھدف الدراسة الستخالص

مھارات قائد  ید أدوار وكما تھدف لتحد، ودراسة كیفیة إحداثھ، اإلسالمي

قدم تأسیسا على ما ت .التغییر علنا نستفید من ھذه المعارف في التغییر الیوم

  :التالیة األمور الوصول إلى تھدف الرسالة إلى

  .ونشأتھ، یح مصادرهم الفكر اإلداري اإلسالمي و توضفھوم شرح. ١

مراحلھ و أسالیبھ و أنواعھ و مقومات  تعریف مفھوم التغییر و أھمیتھ و. ٢

  .نجاحھ

 .أھدافھا و مفھوم وأھمیة إدارة التغییر توضیح. ٣

 .أسس إدارة التغییر كما تعرفھا كتب اإلدارة الیوم استخالص. ٤

-األول و ا تجلت في ممارسات الجیلكم ،أسس إدارة التغییر استخالص. ٥

عن أسس إدارة التغییر كما  و توضیح ما یمیزھا في مؤلفات ابن تیمیة

  .نعرفھا الیوم

  .في  ضوء إدارة التغییر اإلسالمیة أدوار و مھارات قائد التغییرتحدید  .٦



 ٨

بناء على المفھوم اإلسالمي لھذه ، دارة التغییرإل مقترح نموذجوضع . ٧

  .اإلدارة

  :أھمیة الدراسة

، التغییر سمة من سمات الحیاة في كافة جوانبھا حد أنلى أال یخفى ع

وریا وكلنا یعلم أن التغییر في نشاط المؤسسات المختلفة أصبح مطلبا ضر

  .بما یتناسب مع متطلبات العصر جل ممارسة العملمن أ

مع العصر الذي نرید  التغییر ھو التكیف"أن  )م١٩٩٨( فقد أكد السلمي     

 معلومات وماالثابت الوحید في عصر ال ھو غییرفالت ، أن نكون فیھ

  . )٣١ص("عدهب

 .مجتمعال یمكن تجنبھ بالنسبة لكل  تحدیا حقیقیار یالتغیفقد أصبح 

والتغییر الذي ندعو إلیھ في عالمنا العربي یجب أن یكون استجابة إرادیة 

ھ إذ ال یمكن حفظ االستقرار إال من خاللھ ولكن ،واعیة لمتطلبات العصر

فظ ن حأل ،مع تعالیم دیننا الحنیف س الوقت یجب أن یكون متوافقابنف

    .لعقیدةل االستقرار ال یكون إال بحفٍظ

األصول اإلسالمیة منطلق متین وأساس قوي لبناء حضارة  ألنو

ق شریعتھ وتكوین مجتمع مسلم حقا یقیم قوانین اهللا في كونھ ویطب ،شامخة

أن  نفس والتاریخ والحضارةالعلماء االجتماع و فقد أجمع ،على خلقھ

في معركة استرجاع االنطالق من األصالة وھو شرط للنجاح والنجاة 

السترجاع مكانتنا بین األمم البد لنا من العودة لألصول إذن . الذات

وما أمدتنا بھ من الفكر والتشریع الذي ال یأتیھ الباطل من بین  ،اإلسالمیة

ا في ذلك مل لكافة جوانب الحیاة بمذلك التشریع الشا ،یدیھ وال من خلفھ

   .الفكر والتطبیق اإلداري



 ٩

     في تأصیل علم اإلدارة و تحدیدا إدارة التغییر  ھذا البحثو نأمل أن یساھم 

 عامة  ألننا سنحاول استنباطھما من تراثنا اإلسالمي، و صفات القائد المغیر

  .و فكر ابن تیمیة اإلصالحي خاصة

، على إحداثھ یساعدنا في الفكر اإلسالمي اإلداريأن معرفة التغییر كما 

معظم واجھھا داریة التي تومن ثم نستطیع التعامل مع المشكالت اإل

و الحق أن جوانب كثیرة في  .حلھا و إصالحھااتنا الیوم و ربما مؤسس

عشر جانبا  تسعة) م١٩٩٤ (و قد أورد الجابري، حیاتنا تحتاج إلى تغییر

مما یزید من أھمیة أبحاث ، یل المثال ال الحصرمن ھذه الجوانب على سب

  .) ٢٥-٢١ص  (التغییر  و یظھر الحاجة الماسة إلیھا

في حدیثھ عن التغییر وتحدیاتھ أنھ )  م٢٠٠٦( ،ھذا وقد ذكر العطیات

إلى المزید یعتبر من الموضوعات التي ال زالت  في رأي الباحث بحاجة 

كما أن ظاھرة التغییر المتسارع  .ھمتكاملة ل من الجھد لبلورة نظریة عملیة

حتى  ،وإدارتھ بصفة خاصة الزالت بحاجة إلى مزید من الجھد البحثي

ل المدیرین في بیمكن فھمھا بشكل كامل  وخاصة من جانب ممارستھا من ق

أما من الناحیة التطبیقیة فإن ھناك .المنظمات الخاصة والحكومیة التطوعیة 

دانیة في موضوع إدارة التغییر وتحدیاتھ دراسات المیالحاجة واضحة إلى 

وبناء على ما قرره . )٢٢ص(وبصفة خاصة في المؤسسات العربیة

یساعد في سد الثغرة النظریة وكذلك العملیة  البحث ھذا فإن العطیات

  .الموجودة في مجال التغییر اإلداري

یساعد بحث مفھوم إدارة التغییر في الفكر اإلداري اإلسالمي فنظریا 

في بناء النظریة العملیة و في صفات القائد المغیر  ،البحث في كیفیتھ اوكذ

وعملیا فإن فھمنا للتطبیقات العملیة للتغیر ، المتكاملة عن التغییر اإلداري



 ١٠

التي تمت في العصر اإلسالمي ستساعد في فھم مواقع القصور في 

  .التطبیقات العملیة الحالیة وبیان كیفیة إصالحھا 

من  وإدارتھیساھم في توضیح مفھوم التغییر قد   ثبحالوختاما ف

ثم إن الفھم الدقیق ، لیستفید منھ المدیرون والتربویون  إسالميمنظور 

تفید في  قد و التي یسعى البحث لتوضیحھا ر و مھاراتھیألدوار قائد التغی

ین و و دورات تدریبیة لتطویر مھارات المدیر ،إعداد برامج عملیة

لتعامل مع التغییر وإحداثھ بكفاءة یلھم لوتأھقع القیادة المسؤولین في موا

  .وفاعلیة

  :حدود الدراسة

أدوار وفي الفكر اإلداري اإلسالمي  إدارة التغییر:الحدود الموضوعیة 

 كما تظھر في ممارسات الجیل األول و في تنظیرات ومھارات القائد المغیر

  .یة السیاسة الشرعو، الحسبة من خالل كتابیھ ابن تیمیة

 : منھج الدراسة

  منھج تاریخي استنتاجي 

إن ھذا المنھج یعتمد على وصف وتسجیل ما مضى ) "م١٩٣٧(بقول جابر 

بقصد التوصل إلى  ،من وقائع ویحللھا ویفسرھا على أساس منھجي علمي

واستنتاج  ،الحقائق وتعمیمھا لتساعدنا على فھم الماضي وفھم الحاضر أیضا

    ).١٠٤ص( "العالقة بینھما

ھو ما یجیب عن الماضي بواسطة مجھود )"م٢٠٠٠(، العساف كما ذكر أو

كبیر یبذلھ الباحث متمثال في محاولة الستنتاج العالقة بین األحداث  ،علمي

 "والربط بینھا مستندا إلى األدلة العلمیة الصحیحة التي تبرھن ذلك

  .)٢٨١ص(



 ١١

  .و التعریف األول ھو الذي یطابق منھجنا في ھذه الدراسة

 مصطلحات الدراسة 

  التغییرإدارة :أوال

 :لغة التغییر

 إلى الفعل شیاء إذا اختلفت تعودیقال تغیرت األ،بمعنى التحول  -

 ) ٤٥٨م، ص  ١٩٨٠الوجیز ، ( تلفت أي اخ وتغیرت األشیاء )رغی(

إزالة ما ھو فاسد :" ھو)  م١٩٩١( طنطاويفي رأي  والتغییر أیضا -

نزلھا وھر األدیان والشرائع التي أوإحالل ما ھو صالح محلھ وھذا ج

 )٢٦ص (" اهللا تعالى على أنبیائھ ورسلھ 

 :ر اصطالحا یالتغی

ھو التحویل من نقطة أو حالة في فترة " )م١٩٩٣ (المغربي عرفھ  -

 )٢٤٥ص"(زمنیھ معینة إلى نقطة أو حالة أخرى في المستقبل

   :إدارة 

ید جھود ھي العملیة الخاصة بتنسیق وتوح")م١٩٨١( عالقي ذكر

العناصر المادیة والبشریة في المنظمة من موارد وعدد وآالت وأفراد 

وأموال وذلك من خالل تخطیط وتنظیم وتوجیھ ومراقبة ھذه الجھود من 

  )٦٩٥ص("تحقیق األھداف النھائیة للمنظمة اجل

 

 :إدارة التغییر

 ،عملیة إدخال وتحسین وتطویر على المنظمة")م١٩٨١( درةقال       

تكون مختلفة عن وضعھا الحالي بحیث تتمكن من تحقیق أھدافھا  بحیث

بشكل أفضل وقد یتناول ھیكل المنظمة أو سیاستھا أو برامجھا أو 



 ١٢

إجراءاتھا أو عملیاتھا أو الجوانب السلوكیة فیھا كما قد یتناول المنظمة 

 )١٥٧ص ( "ھا وقد یكون سریعا أو تدریجیا ئككل أو بعضا من أجزا

   :ھذا البحثر في إدارة التغیی

إلى وضع أكثر كفاءة  ،عملیة تحسین وتطویر مستمر من الوضع الحالي

بناء على قواعد وأصول موجودة في الفكر  ،وفعالیة في المستقبل

  .اء بالمجتمع دون التخلي عن أصولھاإلسالمي اإلداري لالرتق

  ـ الفكر اإلداري اإلسالمي: ثانیا

  :الفكر

ھو إعمال الذھن تدبیرا وتأمال في أي "  ) م١٩٧٥(عبد الھاديعند  -

فھو نشاط بشري أداتھ العقل وثمرتھ الرأي  ،من شؤون الدنیا والدین

 )٧ص("والعلم والمعرفة 

اعلم " في الباب السادس من مقدمتھ عن الفكر )دت(وقال ابن خلدون  -

ان اهللا سبحانھ وتعالى میز البشر عن سائر الحیوانات بالفكر الذي 

والفكر ھو التصرف ، الھ ونھایة فضلھ على الكائنات جعلھ مبدأ كم

ورود الحس وجوالن الذھن فیھا باالنتزاع والتركیب  في الصور و

 ،امللك (  چی   ی    یی      چ :وھو معنى األفئدة في قولھ تعالى

 )٣٩١ص -٣٩٠ص("  )٢٣آية 

  : الفكر اإلداري

لمبادئ یشمل مجموعة اآلراء وا" أنھ) م١٩٧٥(عبد الھاديیذكر -

والنظریات التي سادت حقول اإلدارة دراسة وممارسة عبر 

واألزمنة  ویعتبر فكرا إسالمیا ما یصدر من ھذه اآلراء   ،العصور



 ١٣

توجیھات القران الكریم والسنة ل والمبادئ والنظریات و یكون موافقا

عندما تتحدث وتتبنى الباحثة ھذا التعریف إجرائیا )   ٩ص" (النبویة 

 .الفكر اإلداري اإلسالميعن 

 أدوار و مھارات قائد التغییر: ثالثا

ھي مجموعة السلوكیات " De Jnozka,(1983)یذكر :أدوار -

بغض ، المتوقعة من فرد ما یشغل موقعا تنظیمیا في بناء تنظیمي ما

 )141 ص(.  "النظر عن من یشغل ھذا الموقع

 عالیةدره ق" المھارة بانھا  )١٩٩٥(عرف جابر وعالء  :المھارة -

لتحقیق ھدف حركیة أو فكریھ بسھولھ ودقة  أفعال أداءمكتسبة على 

 )٧ج، ٣٥٦٦"( معین 

بین القائد و المدیر  ) ٢٠٠٠( العدلوني و السویدان میز  :قائد التغییر -

ھي التخطیط و إعداد الموازنات  ،وظائف اإلدارة الرئیسة"فذكرا أن

أي أنھا تركز المشاكل  و التنظیم و إعداد الكوادر و الرقابة و حل

مع القدرة على التحكم ،  االستمراریةعلى خلق جو من النظام أو 

على إنجاز العمل في إطار زمني  باألحداث إلى حد كبیر یساعد

تحدید االتجاه : (رئیسیة فثالثةمیزانیة محددة أما وظائف القیادة الو

 (" ).التحفیز و شحذ الھمم، حشد القوى تحت ھذه الرؤیة، الرؤیةو

 ).٢٢ص 

و نحن في ھذه الدراسة ال نمیز بینھما فقائد التغییر یقوم بوظائف المدیر 

  .و القائد معا

 :الدراسات السابقة



 ١٤

إلى قسمین قسم یتحدث عن إدارة التغییر  بما أن مشكلة الدراسة تنقسم

و  بما أن كال  ،و أدواره و مھاراتھ یتحدث عن قائد التغییر والقسم الثاني

فقد قسمت ھذا المبحث لثالثة  ،مستمد من الفكر اإلداري اإلسالميالقسمین 

باإلطار  و یختص بذكر الدراسات التي تتعلقأالول أقسام أولھا ھو القسم 

ن فیتناوالن ان اآلخراأما القسم و ھو الفكر اإلداري اإلسالمي ،العام للدراسة

و القائد المغیر  الدراسات المتعلقة بشقي مشكلة الدراسة و ھما إدارة التغییر

  .بالترتیب

   الدراسات المتعلقة بالفكر اإلداري اإلسالمي

الفكر اإلداري "بعنوان ) ١٩٧٦(دراسة حمدي أمین عبد الھادي  -١

  "اإلسالمي و المقارن

و قد  ،وضع الدكتور عبد الھادي دراستھ القیمة في بابین أساسیین

ما من حیث نشأتھ اإلنساني عمو تناول في الباب األول الفكر اإلداري

لكشف عن أما الباب الثاني فقد حاول فیھ ا. اتجاھاتھ و مدارسھ و روادهو

مصادر الفكر اإلسالمي اإلداري و أبرز رواده و توجیھاتھ في مجال التنظیم 

  .اإلداري و إدارة األفراد

و دراسة عبد الھادي تعتبر من أھم الدراسات في مجالھا ألنھا من أوائل 

و عرفت  ،عنیت بتحدید مفھوم الفكر اإلداري اإلسالمي الدراسات التي

و فتحت الطریق ،ادره و رواده فسدت فراغا كبیرا في مكتبتنا اإلسالمیة مص

للعدید من الدراسات األخرى لتنھل منھا و تضیف علیھا حتى نصل لتأصیل 

  .علم اإلدارة ككل

محات ل: اإلدارة اإلسالمیة"بعنوان ) ١٣٩٧(دراسة ریاض جنزرلي  -٢

  "من أسسھا



 ١٥

حاول الباحث في ھذه الدراسة إیضاح بعض األسس التي قامت علیھا 

عرض أنواع اإلدارة في اإلسالم  و كذلك مبادئھا كما ،اإلدارة اإلسالمیة

و قد أخذ الباحث أمثلتھ من سیرة عمر بن . تحدث عن مصادرھا الشرعیةو

  .الخطاب رضي اهللا عنھ حیث اختاره نموذجا لدراستھ

و لذا أتت مختصرة تحتاج معظم  ،دراسة عموما عامة في موضوعھاو ال

  .مباحثھا لبحوث و دراسات مستقلة

نماذج من اآلراء التربویة " بعنوان) ھـ١٤٠٤(دراسة حسین مؤمنھ  -٣

  "البن تیمیھ 

ھدفت الدراسة إلبراز الجانب التربوي في فكر ابن تیمیھ بدراسة فقھھ 

یاتھ التاریخیة واالجتماعیة والفكریة مستعرضا ح ،من وجھة نظر تربویة

والسیاسیة وما قام بھ في سبیل اإلصالح وتعرض للعلوم ومواقف ابن تیمیھ 

فیھا وتناول الجوانب التربویة في فكر ابن تیمیھ وتعرض للشروط الواجب 

  .توفرھا في المعلم لیحقق الفائدة المرجوة 

  :أما النتائج و التوصیات 

ح ألنھ یسمو باألخالق والحاجات ئل اإلصالأن العلم وسیلھ من وسا .١

 ویھذبھا  إلنسانیةا

 یحافظ على ما تعلمھ لیفید بھ اآلخرین أنعلى طالب العلم  .٢

وسیلة ھامھ من وسائل تقویم السلوك ألنھا الرقیب الداخلي  ةالعباد .٣

 للشخص 

 مبدأ التوجیھ المھني  یقضي على الفاقد الكبیر في التعلیم  .٤

حتى ینعكس ذلك على التلمیذ عن طریق  ،تلمیذالعنایة بالمعلم وال .٥

 القدوة 



 ١٦

  .االھتمام باألسرة المسلمة وتوجیھھا حتى تكفل البیئة الصالحة للطفل .٦

  الدراسات المتعلقة بإدارة التغییر

إدارة التغییر استراتجیھ : " بعنوان ) ھـ ١٤١٦( دراسة منصور  .١

ة العربیة مقترحة لتطویر إدارة التعلیم لریاض األطفال في المملك

  "السعودیة 

تحدثت ھذه الدراسة عن طبیعة التغییر في النظام التعلیمي في المملكة 

وھدفت الدراسة إلى التعرف على  ،والتركیز على عملیة التغییر التربوي

استراتیجیات التغییر وكیفیة تنفیذه التربوي على الواقع من خالل االعتماد 

على إدارة التغییر لمعرفة واقع إدارة  ومدى تأثیرھا ،على الجوانب اإلنسانیة

التغییر في النظام التعلیمي في المملكة في ریاض األطفال وبناء على ما سبق 

  :فإن خطوات الدراسة ھي 

واقع اإلدارة التعلیمیة في ریاض األطفال في المملكة العربیة  •

  .السعودیة 

 إدارة التغییر التربوي نموذج لتطویر إدارة ریاض األطفال في •

  .المملكة

  :لوصفي التحلیلي وكانت نتائج الدراسة استخدمت الدراسة المنھج ا

 .صیغة متبناة عن اإلدارة االستراتیجیة للتغییر •

طالبت بمراجعة شاملة حتى یتسنى لإلدارة التعلیمیة في المملكة أن  •

ف المستقبل وتكون قادرة على التغییر اتأخذ بإدارة التغییر واستشر

 .التقلیدیة لدواعي التغییر رد االستجابة الروتینیةوقیادتھ ولیس مج

إدارة الصراع وإحداث  التغییر : " بعنوان ) ھـ ١٤١٦( دراسة عید   -٢

  "التربوي في المنلمات التعلیمیة 



 ١٧

عرضت دور إدارة الصراع في إحداث التغییر التربوي  یةدراسة تحلیل

ن الصراع والتغییر في وبینت العالقة بی ،في التنظیمات اإلداریة التعلیمیة

  .التنظیمات اإلداریة المعاصرة 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على معنى إدارة الصراع وأسالیب العمل بھا 

  .وتحلیل التغیرات التربویة في المنظمات التعلیمیة 

  : ومن نتائجھا 

تغییر البناء إن أسالیب إدارة الصراع تقوم أساسا على مفھوم إدارة ال •

والجماعات على اإلبداع قدرات األفراد  یستلھم والمنتج الذي

 .واالبتكار

ھو  ،إن المنظمات التعلیمیة باعتبارھا منظومة فرعیة لنظام اكبر •

المجتمع علیھا أن تشارك في إحداث التغیرات التربویة وتوجیھھا 

 .لصالح المجتمع ككل 

تطلع إلى وال ،التغییر متطلب أساسي وملح في نھایة القرن العشرین •

التغییر المتسارع والمتالحق في  لقرن الحادي والعشرین كما یشیرا

 .جمیع جوانب الحیاة

  

 

إدارة التغییر مدخل لتطویر : " بعنوان ) ھـ ١٤٢٠( دراسة القرشي  -٣

  "العالقة بین التعلیم الثانوي وخطط التنمیة  بالمملكة العربیة السعودیة 

       وصول ألھدافھا استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لل

التعرف على مفھوم إدارة التغییر وإسھاماتھا في تطویر المؤسسات أھمھا و

تحدید استراتیجیات و ،التعلیمیة عامھ ومؤسسات التعلیم الثانوي خاصة 



 ١٨

جل إحداث التغییر في تنمیة ودیة من أخطط التنمیة بالمملكة العربیة السع

كما ھدفت الدراسة . في ھذا التغییر الموارد البشریة القادرة على اإلسھام

وتحدید أھم أبعاد التغییر في ،تحلیل واقع التعلیم الثانوي بالمملكة  أیضا إلى

    :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة ،لیةالتعلیم الثانوي الحالیة والمستقب

في اإلدارة وصوال إلدراك  إدارة التغییر في التربیة تعني تغییرًا •

 وھذه األداة  تستشرف المستقبل وتحدث تغییرًا،ألفراد رؤى عقلیة ا

  .ومعاشًا واقعًا

 .لوطنیھ في تحقیق أھداف التنمیة محدودیة مشاركة القوى العاملة ا •

تحویل سیاسات التغییر بالتعلیم الثانوي إلى إعداد القوى البشریة   •

 .المؤھلة والمدربة 

التغییر استراتجیات  تحدیات: " بعنوان ) ھـ ١٤٢١( دراسة العمري  -٤

  "دراسة تطبیقیھ على شركة االتصاالت السعودیة  : إدارتھا

التعرف على التقدم والتطور الحاصل في شركة تھدف الدراسة إلى 

بناء على التغیرات التي أدخلتھا الشركة في كافة  ،االتصاالت السعودیة

استخدمت التعرف على االستراتیجیات التي و كذلك . مستویاتھا التنظیمیة

   .عملیة التغییر حدیات التي واجھتإلدارة الت

   :ھي واھم نتائج ھذه الرسالة منھج الدراسة مسحي وصفي 

ضعف : إن ھناك سبعة عوامل رئیسھ لتحدیات التغییر تمثلت في التالي •

الخوف من نتائج ، قلة الموارد المالیة والبشریة، مشاركة الموظفین

عدم وضوح أبعاد التغییر لإلدارة ، لتغییر عدم االستعداد الفني ل،التغییر

 .وغموض أھدافھ للموظفین ، وأخیرا سرعة التغییر ، العلیا



 ١٩

تیجیات توصلت الدراسة إلى أن ھناك خمسة عوامل رئیسة السترا •

دعم ، تثقیف ومشاركة الموظفین : إدارة تحدیات التغییر وھي

، فرض التغییر استخدام العقاب والثواب في ، ومشاركة القیادات العلیا

 . االستعانة بمستشارین للتغییر، توفیر الفرص الالزمة للتغییر

معوقات إدارة التغییر لدى : "بعنوان ) م٢٠٠٦( سة ھوازن نوحدرا -٥

  "یس بجامعة أم القرى بمكة المكرمةرؤساء األقسام وأعضاء ھیئة التدر

 التعرف على معوقات إدارة التغییر المتعلقةھدفت الدراسة إلى 

بالجوانب السلوكیة لدى رؤساء األقسام وأعضاء ھیئة التدریس في جامعة 

التعرف على معوقات إدارة التغییر المتعلقة و  .أم القرى بمكة المكرمة

التعرف على آلیات و كذلك ،والسلوكیة ،والتنظیمیة،بالجوانب االجتماعیة 

   .مقترحة للتغلب على معوقات إدارة التغییر لدى رؤساء األقسام

   :فھي و التوصیات أما نتائجھا، منھج الدراسة وصفي

توفیر المناخ التنظیمي المالئم لدعم عملیات التغییر الفعال الذي  •

 .یشجع أعضاء ھیئة التدریس على التغییر والتجدید واإلبداع 

تبادل وجھات النظر في جو ھادئ یعتمد على لغة الحوار بین  •

 .امعةالموظفین والقیادات المسؤولة في الج

التأكید على أھمیة مشاركة العاملین عند إحداث التغییرات المطلوبة   •

. 

لتشجیع المبدعین والمبتكرین في إحداث وضع الحوافز المناسبة  •

 .في أعمالھم  ًاالتغییر الفعال واألكثر إنجاز
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ممارسة إدارة التغییر و إسھامھا "بعنوان ) ١٤٢٨(دراسة السبحي  -٦

وجھة نظر مدیرات و وكیالت  و معلمات ریاض  في التطویر اإلداري من

  "األطفال بالعاصمة المقدسة

التعرف على درجة ممارسة مدیرات ریاض  سة إلىھدفت الدار

، لتغییرسلوكیات مقاومة امعرفتھن بو درجة ، األطفال إلدارة التغییر

  .تطبیقھن لعوامل نجاح إدارة التغییرو

  :و أھم نتائج دراستھا ما یليو اتبعت الباحثة في ذلك المنھج الوصفي 

درجة ال إلدارة التغییر تعادل درجة ممارسة مدیرات ریاض األطف •

 .ةنادر

، طفال لسلوكیات مقاومة التغییردرجة ممارسة مدیرات ریاض األ •

التغییر متطابقة تقریبا و تعادل درجة تطبیقھن لعوامل نجاح إدارة و

 .درجة أحیانا

  .التغییر بمدارسنامما یظھر الحاجة الماسة إلدارة 

  الدراسات المتعلقة بقائد التغییر

العالقات اإلنسانیة في الفكر : " بعنوان ) ھـ ١٤٠١( دراسة الغامدي  -١

  "اإلداري اإلسالمي مضامینھا وتطبیقاتھا التربویة  

سانیة وخصائصھا استعرض الباحث في رسالتھ مفاھیم العالقات اإلن

وبین مغزاھا ، املة ومتوازنة وواقعیة نھا ربانیة وشفي اإلسالم و بین أ

التربوي ثم تحدث عن العالقات اإلنسانیة التربویة وانعكاساتھا في حقل اإلدارة 

، واألمانة، والعدل، دور المساواة وبین، وفي المؤسسات التربویة ، العامة 

نھ تحدث عن كما أ، سامح والشورى في اإلدارة التربویةوالت، والعفو، والتعاون

والنشأة التاریخیة للعالقات  ،قات اإلنسانیة في الفكر اإلداري الغربيالعال
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تناول بالتحلیل والمقارنة حاجات و ،سانیة في الفكر اإلداري الغربياإلن

اإلنسان وخصائص القائد وصفاتھ وعالقتھ مع العاملین والمتعاملین معھ في 

  .ل اإلسالم والفكر اإلداري الغربيظ

إدارة عمر بن عبد العزیز : " بعنوان ) ھـ ١٤١٢( طاني حدراسة الق -٢

 "وتطبیقاتھ في اإلدارة وبخاصة اإلدارة التربویة  

ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم مآثر عمر بن عبد العزیز في 

استخالص صفات القائد المسلم و إلى  ،إدارتھ للدولة وكیف حقق النجاح فیھا

عبد العزیز واستنباط المبادئ  الناجح من خالل السمات الشخصیة لعمر بن

 و ذلك للعمل ، اإلداریة من خالل أقوالھ وأفعالھ وتطبیقاتھ القیادیة واإلداریة

فضال على االستفادة من ھذه الصفات وتطبیقھا في مجال اإلدارة التربویة 

اإلسھام في بلورة السمات القیادیة واألسس والمبادئ اإلداریة في عن 

   .ماإلسال

  :فھيأما أھم نتائجھا ، ة تاریخي منھج الدراس

إذ  ،أن إدارة عمر بن عبد العزیز تمیزت بمقصود الوالیة اإلسالمیة •

   .جمع بین الصفات المثلى والمبادئ اإلداریة البناءة

إن اإلسالم بتعالیمھ السمحة یكشف الغطاء عن الصورة الجلیة  •

الصحیحة عندما یطبق سیكون موافقا لطبیعة البشر في كل زمان 

   .ومكان

عبد العزیز تعتمد على إن النمط القیادي الذي اتسمت بھ قیادة عمر بن  •

االلتزام بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :ركائز خمس

تمام االھ، تقدیم القدوة الحسنھ، التأسي بمن قبلھ من الخلفاء الراشدین ، 

لك كان عن وأخیرا الحوار العلمي وكل ذ، یة والرع بمصالح األمة
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، وتوجیھ، وتنظیم، طریق تطبیق وظائف اإلدارة الحدیثة من تخطیط 

 .ورقابة 

القدوة في اإلسالم كمنھج : " بعنوان ) ھـ ١٤١٧( دراسة ھاشم    -٣

  "للتغییر 

ورقة عمل قدمت للمؤتمر السنوي السادس لشركة واید سرفس  ھذه

ارة في ظالل اإلد"والمعنون ، لالستشارات والتطویر اإلداري بمصر 

استراتیجیات " ة مؤتمرات وھو المؤتمر السادس من سلسل" التغییر 

  ) ١٩٩٦ -م١٩٩١( منذ عام" التغییر

مفھوم القدوة في  نجد في الدراسة بعض قضایا التغییر والتطویر من

من سمات القائد في  صغیرة مجموعة ومن أجل ذلك قدمت الورقة، اإلسالم

  : اإلسالم وھي 

   .د بنفسھ مع العاملین في العمل والتغییرمشاركة القائ •

ین القادرین على یتوزیع العمل والمسؤولیات لضمان إیجاد اإلدار •

 .التغییر ومتابعتھ

العمل  و تفویض السلطات إلتاحة الفرصة للمشاركین في التنظیم •

  .بمرونة وحریة

المحافظة على أواصر المودة والتواصل بین المنظمة والمؤسسة  •

  .عضھم مع بعضوالعاملین ب

  

  

یتضح مما سبق أن ھنالك أوجھ تشابھ وأوجھ اختالف بین الدراسة 

  : الحالیة والدراسات السابقة
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  الدراسات المتعلقة بالفكر اإلداري اإلسالمي: أوال

   )١٩٧٦(دراسة عبد الھادي 

ھو تأصیل علم  و ،ال یتفق ھذا البحث مع دراسة عبد الھادي إال في ھدفھ

 ،عامة تشمل موجزا عن معظم جوانب اإلدارة سة عبد الھادياإلدارة ألن درا

و تعطي نبذة تعریفیة عن معظم روادھا أما دراستنا فتفصیلیة وتركز تحدیدا 

على جانبي إدارة التغییر و أدوار القائد المغیر من خالل ممارسات الجیل 

  .و من الفكر اإلصالحي البن تیمیة  ،األول

   )١٣٩٧(دراسة الجنزرلي 

ق ھذه الدراسة مع دراسة الجنزرلي في أنھما تھدفان لتأصیل علم تتف

حیث یستمدان معلوماتھما من التراث اإلسالمي إال أن رسالة  ،اإلدارة

الجنزرلي عامة في موضوعھا و رسالتنا تفصیلیة إضافة لتركیزنا على الفكر 

  . و عدم اعتمادنا على ممارسات الجیل األول فقط ،المكتوب البن تیمیة

  ) ھـ١٤٠٤(دراسة حسین مؤمنھ 

ي كونھا تدور حول ابن تیمیھ تتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة  ف

وذج على الفكر التربویة إال أن الدراسة الحالیة تأخذ ابن تیمیھ كنم وآرائھ

أما الدراسة  ،إن دراسة حسین مؤمنھ دراسة تربویةكما . اإلداري اإلسالمي

  .الحالیة فھي إداریة تربویة

  

  

  

   الدراسات المتعلقة بإدارة التغییر: ثانیا

  )ھـ ١٤١٦( دراسة منصور 
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ا تحدثت عن طبیعة تتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في كونھ

إال أنھا تختلف عن  ،على استراتیجیاتھ وكیفیة تنفیذه وتعرفت ،التغییر

خالل  الدراسة الحالیة في  تركیزھا على النظام التعلیمي في المملكة من

إدارة التغییر  أما الدراسة الحالیة فتستخلص. االعتماد على الجوانب اإلنسانیة

دراسة كما أن ، من مصادرھا اإلسالمیة و خاصة فكر ابن تیمیة اإلصالحي

  . أما ھذه الدراسة فھي نظریةمنصور دراسة تطبیقیة 

 ) ھـ ١٤١٦( دراسة عید  

نھا أبرزت أھمیة إدارة التغییر دراسة الحالیة في أالتتفق ھذه الدراسة مع 

وان إدارة التغییر أساس إدارة  ،وأنھا مطلب أساسي وملح في ھذا القرن

الدراسة الحالیة في وتختلف عن  .الصراع كما ھي أساس ألي إدارة ناجحة

و ھو مجرد نوع من أنواع إدارة  ،تم أساسا بموضوع إدارة الصراعنھا تھأ

  .یل ما توصلت إلیھ من علومكما أنھا ال تھتم بتأص، التغییر

 ) ھـ ١٤٢٠( دراسة القرشي 

إدارة التغییر وتحدید أھم  تتفق مع الدراسة الحالیة في توضیح مفھوم

التعلیم الثانوي  تحدد إدارة التغییر في اختلف عنھا بأنھا تنھإال أ ،أبعادھا

 غییرقوم بھا تتحدث عن إدارة التبینما الدراسة الحالیة التي ن ،وخطط التنمیة

  .ولیست میدانیة دراستنا نظریة كما أن .عموما من وجھة نظر إسالمیة

 ) ھـ ١٤٢١( دراسة العمري 

تحدیات التغییر  شرح تتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في جانب

الدراسة وتختلف عن  .ألنھا أوضحت تحدیات التغییر واستراتیجیات إدارتھا

أما ، فقط و أولتھا بالدراسةالتغییر حل الحالیة في أنھا أخذت مرحلة من مرا

و كما نجدھا في  ،بجمیع مراحلھاتدرس إدارة التغییر فالدراسة الحالیة 
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ثم إن دراسة العمري طبقت على شركة  .الفكر اإلداري اإلسالمي خاصة

االتصاالت السعودیة أما ھذه الدراسة فھي نظریة تجول في الفكر اإلسالمي 

  .بالتغییر لتلتقط منھ كل ما یتعلق

 ) م٢٠٠٦( دراسة ھوازن نوح

تعرف على معوقات إدارة تتفق دراسة ھوازن مع الدراسة الحالیة في ال

وعلى اآللیات المقترحة للتغلب على معوقات  ،جمیع الجوانب التغییر في

إدارة التغییر فقط دون التطرق إلى بقیة المحددات أما ھذه الدراسة 

من  بكل محدداتھ وفروعھ وأنواعھ و لكن فستتطرق إلى التغییر بصفة عامة

  .وجھة نظر إسالمیة

  )١٤٢٨(دراسة السبحي 

الدراسة الحالیة ال تتفق مع دراسة السبحي إال في كونھا تتعلق بإدارة 

فدراسة السبحي عملیة  تطبیقیة على شریحة من مؤسساتنا و ھي ، التغییر

علم إدارة التغییر أما دراستنا فنظریة بحتة تھتم بتأصیل . ریاض األطفال

  .كما تھتم أیضا بدراسة القائد المغیر و أدواره في إدارة التغییر

  الدراسات المتعلقة بقائد التغییر: ثالثا

  ) ھـ ١٤٠١( دراسة الغامدي 

ة الغامدي مع ھذه الدراسة في كونھا مستمدة أو مستخلصة تتفق دراس

كونھا تركز على  تختلف معھا فيإال أنھا  ،الفكر اإلداري اإلسالمي من

أما بحثنا فسیستخلص جمیع المھارات ، العالقات اإلنسانیةمھارات القائد في 

  .المتعلقة بكل مراحل و خطوات إدارة التغییر

  ) ھـ ١٤١٢( طاني حدراسة الق
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تتفق دراسة القحطاني مع الدراسة الحالیة في استخالص صفات القائد 

ھا تختلف عنھا في أنھا تسعى إال أن، من التراث اإلسالمي المسلم الناجح

أما دراستنا  ،تحدیدا في مجال اإلدارة التربویة لمعرفة تطبیقات ھذه الصفات

تختلف دراسة القحطاني كما . فتسعى لتطبیقھا في مجال إدارة التغییر عموما

عن الدراسة الحالیة في أنھا دراسة تاریخیة عن حیاة عمر بن عبد العزیز 

اسة فھي دراسة للفكر المدون عن إدارة التغییر الدر أما ھذه ،وتصرفاتھ

   .حیث سندرس ابن تیمیة كنموذج فكري ولیس كشخصیة تاریخیة

  ) ھـ ١٤١٧( دراسة ھاشم  

مع فھي ال تعدو األربع صفحات  ،رغم قصرھا الشدیدتتفق دراسة ھاشم 

في كونھا تحدد بعض مھارات القائد كما نفھمھا من مفھوم الدراسة الحالیة 

ن الدراسة إال أ ،اإلنسانیة في إحداث التغییرأھمیة العالقات  وة ومنالقد

 قائدتتناول جمیع مھارات حیث س ،أعم و أشمل و أكثر تفصیالالحالیة 

فضال عن ، أدواره في إدارة التغییر تحدیدا المتعلقة بكل دور من التغییر

   .تفصیلھا ألسس إدارة التغییر كما نستقیھا من تراثنا اإلسالمي
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  )اإلطار النظري(  :الثانيالفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المقدمة

  مقدمة -
الفكر اإلداري :المبحث األول -

  اإلسالمي
نموذج الفكر ( ابن تیمیة : المبحث الثاني -

  )اإلسالمي إلدارة التغییر
  التغییر: المبحث الثالث -
  إدارة التغییر -
 قائد التغییر -
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تھدف لتوضیح إدارة التغییر و مھارات قائد التغییر  ھذه الدراسة بما أن 

كما تتجلى في تراثنا اإلسالمي و خاصة فكر ابن تیمیة نموذجا على الفكر 

باحث مرتبة لزم أن نقسم ھذا الفصل إلى خمسة م، اإلداري اإلسالمي

  الفكر اإلداري اإلسالمي. ١ :كالتالي

  فكر ابن تیمیة نموذجا. ٢          

  التغییر . ٣          

  إدارة التغییر. ٤          

  قائد التغییر . ٥         

  سنجیب عن السؤال األول من ھذه الدراسة وھو  في المبحث األول

  و كیف نشأ ؟، درهما مفھوم الفكر اإلداري اإلسالمي و ما مصا. ١

  ،مصادره و روادهو من حیث نشأتھ نعرف الفكر اإلداري اإلسالميل 

فنعرف بھ وبفكره و منھجھ في على ابن تیمیة في المبحث الثاني ثم نعرج  

  .اإلصالح و التغییر

  . و ھذان المبحثان ضروریان لفھم اإلطار العام الذي تدور ضمنھ الدراسة 

  جابة السؤال الثاني والسؤال الثالث سننتقل إلفي المبحث الثالث 

مقومات ما مراحلھ و أسالیبھ و أنواعھ و ما مفھوم التغییر و ما أھمیتھ و. ٢ 

 نجاحھ؟

  ما مفھوم وأھمیة إدارة التغییر و ما أھدافھا؟. ٣

مناھجھ و أسالیبھ ھوم التغییر و أھمیتھ و أنواعھ ومف للتعرف على 

ي لفھم مبحثي إدارة التغییر و قائد كمبحث تمھیدي أساس، مقومات نجاحھو

     .رالتغیی

  الفكر اإلداري اإلسالمي: أوال
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  :مفھوم الفكر اإلداري اإلسالمي  

ھو إعمال الذھن تدبیرا وتأمال " ،)م١٩٧٥( عبد الھادي عرف  :الفكر

أداتھ العقل وثمرتھ  ،في أي من شؤون الدنیا والدین فھو نشاط بشري

  )ص٧ ( "الرأي والعلم والمعرفة 

النشاط البشري المتمثل في "فقد عرفھ) ھـ١٤٠٥(العلي أما:الفكر  -

ر في شان من شؤون الحیاة وباستخدام العقل للتدب ،غال الذھنإش

وذلك لبلورة الرأي حول الشأن موضوع  ،الدنیا وما قبلھا وما بعدھا

 ) .٢٠٩ص("التفكیر

 في الباب السادس من مقدمتھ عن الفكر )دت( وقال ابن خلدون  -

اعلم أن اهللا سبحانھ وتعالى میز البشر عن سائر الحیوانات بالفكر "

والفكر ھو ، الذي جعلھ مبدأ كمالھ ونھایة فضلھ على الكائنات 

د الحس وجوالن الذھن فیھا باالنتزاع  وور و. التصرف في الصور

                 چ : و التركیب وھو معنى األفئدة في قولھ تعالى

" )٢٣آية  ،سورة امللك " (  چ          یی  ی   ی          

)٣٩١-٣٩٠( 

  :الفكر اإلداري -

إشغال الذھن واستخدام العقل للتدبیر في  ) "ھـ١٤٠٥(، العليأورد 

ومن ثم بلورة األسس والمبادئ والنظریات التي یقوم ، شؤون اإلدارة 

  ) .٢٠٩ص( "علیھا علم اإلدارة نظریا وعملیا

  :الفكر اإلداري اإلسالمي -



 ٣٠

الفكر الذي یستند في منھجھ وتحدید  "بانھ) ھـ١٤٠٥(، العليعرفھ 

 وما اجتھد ،المطھرة من توجیھات  ن والسنةفي القرآ مساره إلى ما ورد

  ) .٢٠٨ص" (ھمواتفق علیھ علماء المسلمین وفقھاؤ

وعلیھ فالفكر اإلداري اإلسالمي یشمل كافة اإلنجازات اإلداریة التي 

  .سالمیة في مختلف العصورلدولة اإلتمت في ظل ا

أو متعلقا بأي فرع من  ،سواء كان إداریا أو تربویا اإلسالمي رلفكو ل

  : ما یليفی ممیزات أو خواص نلخصھا ،فروع المعرفة

فاإلسالم دین  ،عملي قابل للتطبیق أنھ فكر") م١٩٩٦(أبوسنمما ذكره . ١

  ).٣ص (.فكر و عمل

في   بتثبیت العقیدة اإلسالمیةیبدأ  أنھ فكر) م١٩٩٦(أبوسنكما ذكر  .٢

ثم ینطلق في شتى حقول المعرفة لیشمل سائر العلوم الكونیة  ، النفوس

                    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   چ تعالى یقول، واإلنسانیة

  )٤ص(. ")٤٦آية، سبأسورة (  چ

  )م١٩٧٥(واضاف عبد الھادي .  ٣
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڍ  چ قال تعالى  ، الفكر اإلسالمي فكر علمي"

ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

اإلسالمي یعمل العقل للكشف عن  فالفكر .)٣آية  ،الرعد سورة( چڱ  

ولتجنب صاحبھا الوقوع في الشر  ،شواھد قدرة اهللا الدالة على وجوده

لحال وتتحقق ویصلح ا ،واإلرشاد إلى طریق الخیر فیستقیم األمر

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ  گ  چ قال تعالى ، سعادة الجماعة

  ).١١٩-١١٦ص  "( .)٨٠آية،سورة املؤمنون  چ



 ٣١

قال تعالى ، اإلسالمي فكر سوي الفكر")  ١٩٧٥( كما ذكر عبد الھادي  .٤

اإلسالم یأمر مع إعمال العقل   )٦آية،سورة الفاحتة ( چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ 

ص ( ."حیث ال ینحرف نحو إفراط أو تفریطیل مع الھوى ببتجنب الم

١٢٥-١٢٢.(  

  )م١٩٧٥(ویذكر عبد الھادي أیضا   .٥
لفكر اإلسالمي لیس مجرد فكر دیني محض لكنھ یشمل في تكاملھ ا"

،  یمتد إلى سائر حقول المعرفة البشریة ،فكرا دنیویا أصال ئھواستوا

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ یقول تبارك وتعالى 

ل اهللا ما أح أي ال تحرموا .)٨٧ آية،املائدةسورة ( چں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  

وال تتجاوزوا حد االعتدال إلى اإلسراف ألنھ سیشغلكم  ،لكم من الطیبات

من  یرضىوھكذا یجب أن یفھم الناس أن اهللا ال  ،عن معالي األمور

ا وینقطعوا لعبادتھ عباده أن یزھدوا في الدنیا زھدا عاما ومطلق

الن اإلسالم یختلف عن أي دین آخر حیث أن  العبادة لیست  ،ومناجاتھ

ولكنھا ،محصورة في أعمال الخشوع مثل الصالة والصیام وغیرھا

  ).١٢٩–١٢٦ص("أیضا اإلنسان العملیة ل كل حیاةتتناو

  )م١٩٧٥(كما ذكر عبد الھادي أیضا   .٧
م الجمود العقلي والفكري حارب اإلسالفقد  ،الفكر اإلسالمي حيان "

 إتباع السلف ،قرآن في أكثر من آیةالذي یمنع نمو الفكر وتطوره إذ ذم ال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  دون تعقل أو علم إذ یقول سبحانھ

آية ،سورة املائدة (  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

إلى انفتاح الفكر وتجدده لضمان  ویدعویحارب التقلید فاإلسالم . )١٠٤



 ٣٢

تضمن  حیث في كل مجال كما أن شمول توجیھات اإلسالم  .حیویتھ 

شاملة دون  الشؤون الدنیویة توجیھات كلیة القرآن الحكیم وخاصة في

فكانت مثل ضوابط للفكر البشري السوي یھتدي  ،بیان أسالیب مفصلة

یق مناسبة لصالح اإلنسانیة بھا في األخذ بما یراه من نظم وأسالیب تطب

ضاریة بحسب الظروف البیئیة والمقومات الح ،في كل مكان وزمان

على الفكر اإلسالمي حیویة مطلقة تجعلھ  ھذا الشمول أضفى، السائدة 

في كل زمان ویتحقق بذلك  ویواكب التطور ،یالئم ظروف كل مكان

  ).١٣٢–١٢٩ص("عالمیتھ

ھا من ما قالھ لخصنفي اإلسالم ف نظریة اإلدارةأو خصائص أما ممیزات 

  :في النقاط التالیة )١٩٩٦(أبو سن 

مرتبطة بالفلسفة االجتماعیة  نظریة اإلدارة في اإلسالم نظریة .١

ومرتبطة بأخالقیات وقیم المجتمع اإلسالمي  ،للمجتمع اإلسالمي

 )١٩٨ص( )المتغیر االجتماعي األخالقي (

على المتغیر االقتصادي نظریة اإلدارة في اإلسالم تركز االھتمام  .٢

وتعمل على إشباع حاجیات الفرد الفسیولوجیة  ،والحافز المادي

 )١٩٨ص( )المتغیر االقتصادي المادي (

وتحترم اإلنسان كانسان وتشركھ  ،تھتم بالعوامل اإلنسانیة والروحیة .٣

وإمكانیاتھ  العقلیةكل حسب مقدرتھ  –في العملیة اإلداریة 

 )١٩٨ص( )غیر اإلنسانيالمت(واستعداداتھ النفسیة

تھتم بالنظام وتحدید المسؤولیات وتحترم السلطة الرسمیة والتنظیم و .٤

متغیر (الرسمي وتحترم الھیكل التنظیمي وتطلب الطاعة بالمعروف 

 )١٩٨ص) (السلوك والنظام 



 ٣٣

فاإلدارة نظام فرعي من ، الصلة بین اإلدارة والمجتمع صلھ قویھ  .٥

تلتزم بالمثل والقیم الخلقیة ،امل النظام االجتماعي اإلسالمي الش

 .)٢٠٩ص(والعقائدیة للمجتمع اإلسالمي 

إن نظریة اإلدارة في اإلسالم تعالج مشكلة السلطة في المنظمة  .٦

ال تنفرد بھا إدارة علیا دون  ،اإلداریة بحسبانھا سلطة جماعیة

وإنما تشاركھم في المسؤولیة فیھا لتحقیق أھداف العاملین ، العاملین 

األھداف مشتركة ومتجانسة  ألنب العمل دون صراع وأصحا

 .)٢٠٩ص( وموحدة

الفرد العامل في المنظمة اإلداریة یسعى إلى اإلخالص واإلتقان في  .٧

ویشارك في اتخاذ القرار ویلتزم بطاعة والة األمر طالما ظلوا  ،عملھ

الجو  یقتدون بالشریعة اإلسالمیة والصالح العام ویعملون على توفیر

 .)٢٠٩ص(لھ للعطاء والبذل  المالئم

ز بدرجة عالیة القیادة في اإلسالم تسعى للمشاركة والتناصح وتتمی .٨

 )٢٠٩ص(جل المصلحة العامة من تقبل النقد من أ

  

 

  :مصادر الفكر اإلسالمي 

سنن ( الوارد في أجملت في حدیث معاذ  للفكر اإلسالمي مصادر شتى

، حدیث یقضي باب ما جاء في القاضي كیف  ٦١٦ص/٣الترمذي ج

أن  ، عن الحرث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ... {)  ١٣٢٧

كیف  (:  رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  بعث معاذا إلى الیمن فقال

فإن لم یكن في كتاب ( : قال . أقضي بما في كتاب اهللا : فقال  )؟  تقضي



 ٣٤

فإن لم ( : قال  .فبسنة رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم : قال  )؟  اهللا

. أجتھد رأیي  : قال )؟ یكن في سنة رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم 

  }) اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم رسوِل الحمد هللا الذي وفق رسوَل( : قال 

  : نجملھ في النقاط التالیة فیما، )م١٩٧٥ (فصلھا عبد الھادي وقد

 : المصادر النصیة  :أوال    

ھو كالم اهللا المنزل على رسولھ ) م١٩٧٥ (يعبد الھاد: الكریم القران  .١

المنقول إلینا بالتواتر المدون بین  ،المتعبد بتالوتھ فیھ إعجاز للجاحدین

 )١٣٤ص (.دفتي المصحف من الفاتحة إلى سورة الناس

  )دت(ن تاج یقول عبد الرحم 
ن ھو مصدرا لتشریع األول لإلسالم فھو تبیان لكل شيء القرآ"

وذلك  ،عد التي البد منھا في كل قانون ونظامیجمع األصول والقوا

ورعایة ،ردل والشورى ورفع الحرج ودفع الضركوجوب الع

الحقوق وأداء األمانات والرجوع بمھام األمور إلى أھل الذكر 

واالختصاص وما إلى ذلك من المبادئ العامة التي ال یستطیع أن 

  ). ٤٦ص"(یھا قانون یراد بھ إصالح األممیشذ عل

ھي كل ما صدر عن رسول اهللا ) م١٩٧٥ (عبد الھادي: النبویة السنة  .٢

 ) .١٤٠ص(.صلى اهللا علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر 

أما "  ) م١٩٧٤( و قد جاءت السنة مكملة للقران الكریم یقول خمیس 

 "ھي مصدر ثابت ودائم من مصادر التشریع اإلسالمي فالسنة التشریعیة 

 )٢٣ص (

 عبد الھادي :وخالفیھ تفاقیةااالجتھادیھ وھي نوعان ر المصاد :ثانیا   

  : )م١٩٧٥(

  ) ١٤٧-١٤٦ص (  المصادر االتفاقیة) أ     



 ٣٥

اتفاق مجتھدي األمة في عصر الحق لوفاة الرسول وھو : اإلجماع  .١

  .صلى اهللا علیھ وسلم على حكم الشرع في واقعة ما 

الشرعي ھو إلحاق ماال نص فیھ بما فیھ نص في الحكم : القیاس  .٢

  . التفاقھما في العلة 

 ) ١٥٠ -١٤٧ص (  :المصادر الخالفیة )ب   

أو استثناء جزئیة من  ،ترجیح قیاس خفي على قیاس جلي: االستحسان  .١

  . حكم كلي لدلیل أنقدح في ذھن المجتھد

تحقیق مصالح العباد سواء بجلب النفع لھم أو دفع : المصالح المرسلة .٢

  . الضر عنھم 

حكم على الشيء بالحال التي كان علیھا ما لم یقم ال: االستصحاب  .٣

  .الدلیل على تغیرھا

ما تعارف الناس علیھ وجرى العمل بھ من فعل أو ترك : العرف  .٤

  . ویسمى العادة

ألمم السابقة ونص القران والسنة لھو ما شرعھ اهللا :شرع من قبلنا  .٥

  . على أنھا مكتوبة علینا

ن رأي ولم یعرف لھ ما صدر من الصحابة م: مذھب الصحابي  -٦

  .مخالف من الصحابة یعتبر حجة 

  الفكر اإلداري اإلسالميو تطور نشأة 

یبدأ تاریخ الفكر اإلداري منذ أن بدأت الخلیقة ومنذ أن بدأت 

حیث ظھرت المسؤولیات والحقوق والواجبات فكان  ،المجتمعات بالتكون

بدأت ف ،البد من نظام أو قانون أو  إدارة تحكم الموضوع وتنظمھ

حتى   ،التشریعات والنظم السماویة والوضعیة البشریة بالظھور والتتابع



 ٣٦

ظھر اإلسالم وبمیالد ھذا الدین العظیم بدأ تاریخ الفكر اإلداري اإلسالمي 

  .بقیادة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

المتأمل لما بثھ الرسول صلى اهللا أن " )ت.د(و قد ذكر الكتاني 

االجتماع ومن رشادات وما حوى القرآن من آداب علیھ وسلم من تعالیم وإ

ج وما أودع اهللا في كلماتھ الجوھریة من أحكام زطرق التعارف والتما

وما  ،الطبیعة وأسرار الوجود وما ضبط من الحقوق وسن من نظم للحیاة

أتت بھ السنة من تھذیب للنفوس واألخالق واإلرشاد لألخذ باألحسن 

المي في إبان ظھوره قامت معھ تلك األعمال فاألحسن علم أن التمدن اإلس

نعم ال ننكر أن . لتأثیر تلك التعالیم على قلوب سامعیھا في ذلك الحین

وسار سیرا  ،التمدن اإلسالمي جرى مجرى النشوء الطبیعي في كل شيء

فالناظر في ذلك یجد إن اإلدارات  .تدریجیا إلى أن وصل إلى أوجھ

في العشر سنوات التي قي و العمران لرا ووالصناعة والتجارة  لعماالتاو

وصل إلى أحدث ما یعرف من  ،صلى اهللا علیھ وسلم في المدینةقضاھا 

والحسابة والقضاء والحرب  الوظائف الیوم في إدارة الكتابة

  .)١١- ١٠ص "(والصحة

ن الملة في أولھا لم یكن فیھا أ" في مقدمتھ )دت(وقد ذكر ابن خلدون

وإنما أحكام الشریعة  ،حوال السذاجة والبداوةعلم وال صناعة لمقتضى أ

وقد  ،التي ھي أوامر اهللا ونواھیھ كان الرجال ینقلونھا في صدورھم

عرفوا مأخذھا من الكتاب والسنة بما نقلوه عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

وسلم  وأصحابھ والقوم یومئذ عرب لم یعرفوا أمر التعلیم والتألیف 

اجة إلیھ وجرى األمر على ذلك زمن الصحابة والتدوین وال دعتھم الح

  )٤٧٧ص، ٢ط("والتابعین

و تطورت بمرور الوقت و بزیادة الرقي  ،اإلدارة نشأت مع بدایة البعثة نإذ

المتأمل لتدبیر الجیل األول لشؤون حیاتھم و ما  و. في جمیع مناحي الحیاة



 ٣٧

لى المعتقد و ما مارسوه من إقامة البرھان ع ،قدروا علیھ من أعمال جلیلة

وتعمیم المعامالت واإلخاء وحفظ الحیاة االجتماعیة وحفظ المراتب 

أنھ ال بد و أنھم قد  یعلم حتما والدرجات و االلتزام برعایة مصالح سواھم

  . تمكنوا من إدارة التغییر و أنھم قد أحسنوا ممارساتھا أیضا

امت أساسا ق ،و تدابیرھم و منجزاتھم كما أن علوم الجیل اإلسالمي األول

إال أن عقیدتھم ھذه لم تحد من أفقھم بل شجعتھم ، على العقیدة اإلسالمیة

  .لكسب العلوم من غیرھم و تطویعھا لتنسجم مع معتقداتھم

قد أمر  صلى اهللا علیھ و سلمالرسول  أن " )ت. د(الكتاني(ذكر فقد   

التي دخل بعض األمور وأ، باألخذ بالتعلیم والصناعة ولو من دیار الكفار

وقرر مع كل  ،وصلھ خبرھا مثل الخندق وتنویر المسجد وتقسیم الوظائف

وكل ما یكون في  ،ھذا الوظائف اإلداریة و االقتصاد اإلداري والمالي

إلى بدایة  غیر مدونةبقیت ھذه العلوم و المعارف  إال أن .األمم المتمدنة

و كان الناس  ،راألن التدوین وقتھا كان قلیال بل ناد .العصر األموي تقریبا

  .)١٣ص "(العلوم بصدورھم و یتناقلونھا یحفظون
و ھناك العدید من األمثلة على اإلنجازات اإلداریة في عھد الرسول صلى 

  : بالتالي نلخصھا )ھـ١٤٠٥( العلي ذكر أھمھا، اهللا علیھ و سلم

حیث أمضى صلى اهللا علیھ وسلم السنین ، قیام الدولة اإلسالمیة .١

 ،ثتھ وحتى ھجرتھ في تثبیت العقیدة اإلسالمیةالعدیدة منذ بع

لمدینھ المنورة كان  یخطط لقیام ھذه الدولة إلى ا وبعد الھجرة 

التي نظم بھا المسلمین ویستطیع بھا المسلمون تأدیة أمور دینھم 

، فقامت الدولة بأركانھا األربعة،ودنیاھم بعیدا عن أیة ضغوط 

 .النظام السیاسي  ، السلطة واالستقالل السیاسي، الشعب 



 ٣٨

تحقیق االنصھار االجتماعي بعد ان أصبح لإلسالم دولتھ  .٢

وأصبح شعب ھذه الدولة مكون من فئتین المھاجرین 

حیث آخى بین المھاجرین واألنصار وجعلھم امة  ،واألنصار

 .واحدة یجمع بین أفرادھا رابطة العقیدة الواحدة 

لم یشاور حیث كان صلى اهللا علیھ وس،إرساء مبدأ الشورى  .٣

أصحابھ في أمور السلم والحرب والسیاسة واإلدارة وغیرھا 

 .من أمور الدنیا 

إیجاد نظام شامل للحیاة وذلك بظھور العدید من الوظائف  .٤

والمؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة واإلداریة 

 .)٢٣٢ص( المستمدة من القران والسنة

في  )م١٩٩٦(فقد ذكرھا ابو سن مبادئ التنظیم اإلداري اإلسالميأما أھم 

  :نقاط أربع ھي

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ قال تعالى  :التدرج الرئاسي  -١

 )٧٦آية ،سورة يوسف (  چ

ی                        چ قال تعالى : السلطة والمسؤولیة -٢

                                                       ی  یی  

 )٥٩آية ،سورة النساء ( چ                       

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   چ قال تعالى : مبدأ الشورى في التنظیم اإلسالمي -٣

 )٣آية ،سورة الشورى(چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  



 ٣٩

كان الخلیفة یفوض السلطة لوالتھ وعمالھ في :مبدأ تفویض السلطة  -٤

یھ على المستوى كما یفوض لمساعد،الوالیات واإلمارات اإلسالمیة 

  .)٧٢ص( المركزي كل في حدود اختصاصھ

ن والسنة قد رسمت معالم الطریق لسلوك أیضا أن توجیھات القرآنجد  كما

ذكرھا العلي  داري اإلسالمي فأكدت على قیم كثیرة في الفكر اإل  ،الفرد

  " :)ھـ١٤٠٥(

 األمانة والعدالة .١

 التعاون والرحمة  .٢

 القصد واالعتدال  .٣

   )٢٣٠ص(" الصالصدق واإلخ .٤

حیث ،النشأة الحقیقیة لإلدارة في اإلسالم تعود لبدایة البعثة المحمدیة ف ًاإذ

  .في اإلسالم  ا الفترة التي قامت فیھا أول دولةأنھ

عھد  إال في أواخرتماما لم یتبلور و لكن الفكر اإلداري اإلسالمي 

لخصھا  وھذا یعود لعدة أسباب ،األمويعصر الخلفاء الراشدین وبدایة ال

  ":بما یلي) ھـ١٤٠٥(العلي
أن فترة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كانت عبارة عن فترة " -١

   .إعداد لقیام الدولة اإلسالمیة

ن فترة عھد الخلفاء الراشدین رضوان اهللا علیھم أجمعین كانت أ -٢

 .فترة نشر للدعوة اإلسالمیة في أنحاء المعمورة شرقا وغربا 

سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعھد إن المسلمین في فترة عھد ر -٣

كانوا قریبین وملتصقین بمصادر التشریع  ،الخلفاء الراشدین

مما جعلھم لیسوا في حاجة إلى إشغال الفكر للبحث في  ،الرئیسة



 ٤٠

" .مستجداتھا التي تتغیر من زمان آلخر مستلزمات الحیاة و

 )٢٠٨ص(

ال عن أن فض، رة التدوین و الورق في ذلك العصرو نضیف أیضا ند

كتاب و السنة كانا لم المصدرین األساسیین للفكر اإلسالمي و ھما ال

 .یكتمال بین أیدینا بعد

ن اتساع الدولة اإلسالمیة ودخول العدید من األمم ذات غیر أ

الحضارات والمعتقدات والقیم المختلفة حتم أن یكون ھناك فكر 

والسنة النبویة إسالمي أصیل راسخ مستمد من تعلیمات القرآن الكریم 

وعلیھ نشط العلماء المسلمون في أواخر عھد الخلفاء  .المطھرة

 ،و خاصة العصر األموي و العباسي ،الراشدین وما تاله من عصور

خشیة  ،وحرصوا على تدوین التراث اإلسالمي في كافة مناحي الحیاة

  .أن یندثر وسط قیم ومعتقدات األمم التي دخلت في اإلسالم

مدونات في اإلصالح االجتماعي ، ت التي ظھرتو من المدونا

و االختالط بعد العھد بالقدوة األولى و المعلم األول  ألناإلداري و

 في المجتمع اإلسالمي أدى إلى ظھور االنحرافات ،بالثقافات األخرى

فانبرى لھا المصلحون یحاولون تصحیحھا عن طریق تلمس ھدي 

ت في أمور اإلصالح و كتبوا مدونا، و السنة في ذلك القرآن

مناھجھم  نستطیع أن نقتبس منھا أولویاتھم وو اإلداري  االجتماعي

  .في التغییر

فصال عرض فیھ أھم رواد الفكر ) م١٩٧٥ ( و قد عقد عبد الھادي  

  :نذكرھم باختصاراإلسالمي اإلداري و أھم منجزاتھم 

  :رواد الفكر اإلسالمي 



 ٤١

) ھـ٩٥٧،م٣٦٤(بصرة سنة ولد بال:  الماوردي واإلدارة الحكومیة •

  .أھم كتبھ األحكام السلطانیة. )م١٠٥٧، ھـ٤٥٠(وتوفي ببغداد 

أھم كتبھ  .)ھـ٩٥٧(ولد بقلقشند  سنة :  القلقشندي واإلدارة المكتبیة  •

 نشا ة اإلصبح األعشى في صناع

 ،ھـ٤٥٠(ولد بغزالة ببالد فارس  سنة :  الغزالي والفكر السلوكي •

أھم كتبھ النیر المسبوك  .)م١١١١،ھـ٥٠٥(طوس ي بوتوف) م ١٠٥٨

   .إحیاء علوم الدین،الفلسفة واألخالق ،في نصیحة الملوك 

) م٨٧٢، ھـ٢٥٩(فاراب بتركستان سنة ولد ب:  الفارابي والفكر المثالي •

آراء ، أھم كتبھ السیاسات المدنیة  .)م٩٠٠، ھـ٣٣٩(وتوفي بدمشق  

 .ة علم الموسیقىصناع، إحصاء العلوم ، أھل المدینة الفاضلة 

) ھـ ١٣٣٢،م٧٣٢(ولد بتونس سنة :  ابن خلدون والفكر االجتماعي •

ودیوان ، أھم كتبھ كتاب العبر  .)م١٤٠٦، ھـ٨٠٨(مصر بوتوفي 

ومن عاصرھم من ،المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر 

ووضع لكتابھ مقدمة وضعت ابن خلدون على ، ذوي السلطان األكبر 

  .االجتماعي قمة الفكر

) ھـ٦٦١(ولد بحران في الشام  سنة :  ابن تیمیة واإلصالح اإلداري  •

ولھ ، وھو النموذج المختار في ھذه الرسالة  .)ھـ٧٢٨(وتوفي بدمشق 

وھي   ،حددت منھا أھم كتبھ في مجال اإلصالح والتجدید مؤلفات كثیرة

ة ومسؤولی لحسبةا، رعیة في إصالح الراعي والرعیة السیاسة الش

  .)٢٦٣ -٢٠٨ص(الحكومة اإلسالمیة

 )نموذج الفكر اإلسالمي إلدارة التغییر(ابن تیمیة : ثانیا

 و عصره ابن تیمیة نبذة مختصرة عن



 ٤٢

احمد بن عبد الحلیم بن "ھو  ابن تیمیھأن  )م١٩٩٨(ذكر الزركلي 

ھـ بحران في الشام ورحل إلى دمشق حیث نشأ بھا  ٦٦١تیمیھ ولد سنھ 

وتنقل بین مصر  .عاما ٢٠تاء والتدریس وعمره وصل إلى اإلفحتى 

جاھد في الغزو التتري في العصر  .من فقھاء مذھب احمد بن حنبل .والشام

كافح الظلم والفساد ودخل السجن بسبب دعوتھ إلى اإلصالح  كما. العباسي

  .)١ج،١٤٤ص " (سنھ  ٦٧ھـ وعمره ٧٢٨حتى توفي سنھ 

  إلدارة التغییرللفكر اإلسالمي  أسباب اختیاره نموذجا

و قد تركت تعالیمھ ، أن ابن تیمیة ھو أحد مشاھیر أعالم الفكر اإلسالمي. ١

  .و آراؤه أثرا بالغا على امتداد العالم اإلسالمي

م ابن لطالما ركز الباحثون على تقدی "أنھ ) م١٩٨٦(أورد الكیالني  .٢

ي بناء الحیاة والتخطیط كأحد المصادر اإلسالمیة ف تیمیة للقائمین على البناء

ا قام بھ األستاذ محمد المبارك و من ھذه األبحاث م .التشریعیة و اإلداریة

عمر فروخ و جمیعھا ركزت على الجوانب التشریعیة و الحسبة  والدكتور

  .)٢٠ ص. ("اإلداریة

  وذكر الكیالني أیضا. ٣
ي منھج التحویل النفسي ن مدرسة مالك بن نبي المتخصصة فأ" 

قامت أساسا " لتغییر ما بالقوم"كمقدمة " غییر ما باألنفست"و الفكري أو

و نرى ذلك جلیا في . على ما ورد في كتب ابن تیمیة عن ھذا الجانب

كما نراھا أیضا في ، )مشكلة الثقافة(و ) شروط النھضة(نبي بن اكتب 

العمل قدرة (و كذا ، )حتى یغیروا ما بأنفسھم(كتب تلمیذه جودت سعید 

لجانب النفسي إلى قوانین ي حاول فیھ المؤلف أن یترجم او الذ) و إرادة

  ).١٥ ص. ("اجتماعیة توجھ التغییر المطلوبنفسیة و



 ٤٣

تحدیدا فألنھما ) الحسبة(و ) السیاسة الشرعیة(أما اختیارنا لكتابي  .٤

فقد عرض في األولى إلصالح اإلدارة ، یمثالن فكره عن اإلصالح اإلداري

عرض في الثانیة للدور اإلصالحي لإلدارة بینما ، الحكومیة في ذاتھا

أي ما نسمیھ بلغة ، الحكومیة العامة في المجالین االقتصادي و االجتماعي

األمر الذي غدت معھ اإلدارة ، العصر التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة

و ھو ما عالجھ ابن تیمیة خالل مناقشتھ للحسبة التي ، المعاصرة إدارة تنمیة

  . لمنكرى األمر بالمعروف و النھي عن اتقوم أساسا عل

  :مصادر ثقافة ابن تیمیة

مبحثا  لمصادر ثقافة ابن تیمیھ نلخصھا في ) م١٩٥٢(أفرد ابو زھرة

  :االتي 

القرآن و السنة فقد حفظ القرآن و كتب السنن في سن مبكرة على : أوال

  . مشایخ القراءات و الحدیث بدمشق

بھا و حفظ المنثور منھا و المنظوم و حفظ اھتم بعلوم العربیة و آدا: ثانیا

  . أیضا التاریخ اإلسالمي

إضافة لدراستھ للتفسیر . ع كتبھ و موسوعاتھدرس الفقھ الحنبلي و تتب: ثالثا

ألن عصره امتاز بكثرة العقائد الدینیة وكثرة  ،و التوحید و العقائد

نت بین وخاصة تلك التي كا، المناظرات و الحروب الكالمیة بین أصحابھا

  . الحنابلة و األشاعرة

من فلسفة و منطق لیرد على ھذه ،درس الریاضیات و العلوم العقلیة : رابعا

 )٢٦ص -٢٢ص. (العلوم و یرد أیضا على األشاعرة

  :منھج ابن تیمیة الفكري 



 ٤٤

من الواجب أن نبین المنھج الفكري الذي سار علیھ ابن تیمیھ في كتبھ 

  .والحسبة،  كتابي السیاسة الشرعیةوخصوصا 

على الكتاب والسنة ،في منھجھ اعتمد "ابن تیمیة  أن  )ت.د(قال موسى 

ن ألن القرآ، اللذان یرجع إلیھما في كل أمرصالن األعلى أساس أنھما 

فلیس لنا إال ، تضمن الشریعة والسنة وفعل الصحابة ھو تفسیر وبیان لھ

منھجھ  عناصروھذا ھو العنصر األول من  .ذا المنھجالسیر على ھ

ھو اإلجماع فأما المصدر الثاني  الذي یعتمد علیھ ، الفكري في جمیع كتبھ

 ال تجتمع، فھو في نفسھ حق  أما إجماع األمة:" اس إذ یقول في ذلك والقی

  ) ٢٢ص...."( وكذلك القیاس الصحیح حق ، على ضالل  األمة

ا بعد فھو یعتبر اإلجماع والقیاس من القواعد التي یؤخذ بھ"واكد ایضا 

تمد االستصحاب والمصالح نھ یعكما أ ،لى الكتاب والسنةالرجوع إ

وھذا ال  .في الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس ن لم یجد نصًاالمرسلة إ

ن بل على العكس أل ،والتفكیریعني أن ابن تیمیھ كان یھمل جانب العقل 

 ع وبصیرة نافذة لیدرك مقاصدفھم الكتاب والسنة یحتاج إلى عقل وا

  .ن والسنة من الحكم أو التشریع القرآ

وال  ،ذي یقلد غیره في رأي لھ بغیر بینة أو دلیللھذا نالحظ أنھ لم یكن بال

بالذي یتعصب لرأي ویقف عنده بل كان حرا في تفكیره على ضوء 

 .)١٢٩ص(وھذا ما یظھر للناظر في كتب الشیخ جمیعھا  .الكتاب والسنة

كان في سبیل  ،لذي نادى بھ ابن تیمیھلتجدیدي ااإن الدور اإلصالحي و

ا في ن سبباوك .لك العصردي واالجتماعي واإلداري في ذعقاإلصالح ال

  .حتى توفي فیھ، دخولھ السجن 

  منھج ابن تیمیة في إدارة التغییر

الذي ینبثق من و ،التغییر دارةفي إ منھج ابن تیمیةھو  ما یھمنا اآلن

والحسبة ، لكتابي السیاسة الشرعیة ةمن خالل قراءة الباحث .منھجھ الفكري



 ٤٥

ا في اإلصالح و التجدید یصلح منھجا أسلوب جد أن ابن تیمیة قد استخدمن

  :التالي  إلدارة التغییر نفصلھ في

  .استنباط القواعد األساسیة لإلدارة الناجحة من الكتاب والسنة : أوال  -

لبیات الناشئة وذلك بتوضیح الس ،شرح القاعدة مع بیان أھمیتھا: ثانیا  -

 .عدم تطبیق ھذه القاعدة  من

  .وضع خطة تفصیلیة لتطبیق ھذه القاعدة تدریجیا: ثالثا -

تواجھ  أنتوقع ظھور بعض التحدیات والمشكالت التي یمكن : رابعا -

  .ھذه القاعدة

وضع خطط بدیلة أو حلول لھذه التحدیات والمشكالت أثناء : خامسا -

  .تطبیق ھذه القاعدة

ھذه القاعدة الذي یحقق مصلحة بیان الھدف المقصود من : ساساد -

  .عامة

مما یساعد  ،ورىبیان أھمیة اتخاذ القرارات عن طریق الش: سابعا -

ا وھذ ،منھ ولیس مفروضا علیھ االمجتمع على تقبل التغییر باعتباره نابع

  .ال یتحقق إال بالشورى

  ھذا المنھج وفي فصلي األسس والمھارات یوجد أمثلة تفصیلیة ل

  التغییر: ثالثا

 تعریف التغییر

من الفعل غیر وتغیر الشيء  )"م١٩٩٥(ابن منظورقال : ـ التغییر لغة:أوال

وفي  .عن حالھ أي تحول وغیره أي حولھ وبدلھ وكأنھ جعلھ غیر ما كان

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ                  التنزیل العزیز 

 أمرھمأي یبدلوا ما  قال ثعلبة .)٥٣ ،األنفالسورة (  چٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ



 ٤٦

وتغیر الحال من  ،متغیرة أحوالھالدھر أي  وغیر .التغییر ھواالسم من  .اهللا

  .)٤٠ص(صحیح  أیضاالفساد تغیرا والعكس  إلىالصالح 

ھو ذلك التحول من مجمل :" ایضا أن التغییر)م٢٠٠٦(وقال ریحان  -

سواء كانت أوضاعا فكریة أو سیاسیة أو ، ع حمیدة لى أوضاأوضاع سیئة إ

 )٨٩٥ص" ( أو ثقافیة أو إداریة  اقتصادیة أو اجتماعیة

 :ن الكریم آالتغییر في القر -

  : آیتینفي ن الكریم آالقر التغییر فيورد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ                  :قولھ تعالى  األولى

"  )ت.د(قال ابن كثیر .)٥٣ آية،األنفالسورة (  چٿ    ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 أنعمھایخبر تعالى عن تمام عدلھ وقسطھ في حكمھ بأنھ تعالى ال یغیر نعمة 

  .)٢ج،٩٠ص( "على أحد إال بسبب ذنب ارتكبھ
 ،المكذبة باألممأوقعھ اهللا  الذيذلك العذاب  )م٢٠٠٣(وقال السعدي"

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أنفسھمب ذنوبھم وتغیر عنھم ما ھم فیھ من النعیم بسب وأزال

من نعم الدین والدنیا بل یبقیھا  )٥٣آية  ،سورة األنفال(  چپ  پ  پ  پ  ڀ  

 )٥٣آية،األنفالسورة (  چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ لھ الشكر اأدومنھا إن  ھمویزید

 إیاھاھا كفرا فیسلبھم نفیكفرون بنعمة اهللا ویبدلو ،المعصیة إلىمن الطاعة 

وهللا الحكمة في ذلك والعدل  ،بأنفسھمھم كما غیروا ما ویغیرھا علی

 أولیائھعباده حیث لم یعاقبھم إال بظلمھم وحیث جذب قلوب  إلى واإلحسان

(  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  .أمرهبما یذیق العباد من النكال إذا خالفوا  إلیھ
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بما ینطقون وما یسرون وما یضمرون  )آية٥٣ ،سورة األنفال

  )٣٣٥ص(."
ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   چ و قولھ تعالى  ةوالثانی

   )١١آية،سورة الرعد(  چ ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  : )ت.د(بن كثیراقال 

د بأي للع )١١آية،سورة الرعد( چ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ  "

ن بین یدیھ ومن خلفھ والنھار یحفظونھ م باللیلمالئكة یتعاقبون علیھ 

: قیل المراد  )١١آية،سورة الرعد( چ  ہ      ہ  ہ     ھچ أعمالھویكتبون 

في جاء كما  یحفظونھ  بأمر اهللا  :حفظھم لھ من أمر اهللا ، وقیل المراد 

  : )2065حدیث، ٣٩٩ص/٤سنن الترمذي ج(
هللا علیھ وسلم  قال َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّھ  صلى ا(عن أبي ُخَزاَمَة عن أبیھ ...{

فقلت یا َرُسوَل اللَِّھ َأَرَأْیَت ُرًقى َنْسَتْرِقیَھا َوَدَواًء َنَتَداَوى ِبِھ َوُتَقاًة َنتَِّقیَھا ھل 

قال أبو ِعیَسى ھذا َحِدیٌث  )ِھَي من َقَدِر اللَِّھ ( َتُردُّ من َقَدِر اللَِّھ شیئا قال

  }َحَسٌن َصِحیٌح 

ى نبي من بني إسرائیل أن قل لقومك أنھ لیس أوحي إل(  حاتم أبيبن اوقال   

من أھل قریة وال أھل بیت یكونوا على طاعة اهللا فیحولون منھا إلى 

  )معصیة اهللا حول اهللا عنھم ما یحبون إلى ما یكرھون

(  چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ وتصدیق ذلك في كتاب اهللا

  )٢١٧ص .( )١١آية،سورة الرعد
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 لإلنساني أ) ١١آية،سورة الرعد(  چڻ  ڻ  چ  )٢٠٠٣(وقال السعدي

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      چ ویحفظونھ ویالزمونھ دائما  یتعاقبونھمالئكة 

ورغد عیش حتى یغیروا ما  إحسانمن نعمة وال  )١١آية،سورة الرعد(  چ

أو  ،المعصیة إلىالكفر ومن الطاعة  إلى اإلیمانن ینتقلوا من بأ بأنفسھم

ذا غیر وكذلك إ، لكإیاھا عند ذم اهللا إلى البطر فیسلبھم اهللا من شكر نع

كانوا فیھ من  اغیر اهللا علیھم م ،العباد ما بأنفسھم من المعصیة إلى الطاعة

  . )٢١٨ص"(الشقاء إلى الخیر والسرور والغبطة والرحمة

 إلىالتغییر ھو التحویل من حال  أن ،لآلیتینالتغییر  تفسیر أن كلومعنى ذ

حال  إلىالمعصیة أومن حال المعصیة  إلىي من حال الطاعة أ ،حال

فإذا تم التغییر من حال المعصیة إلى حال الطاعة غیر اهللا وحول  ،الطاعة

  .السعادة  إلىحالھم من الشقاء 

ھو الحال وكیف ینقل  ًاإذموضوع التغییر " )ھـ١٤١٤(قال الجابري

ھ    چ  الكریمة اآلیةمن  األولالشق  إلیھوھو الذي یرمز ، آخرحال  إلى

أي ھو ما ) ١١آية،سورة الرعد(  چ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 ،أن المغیر ھو اهللا سبحانھ األولھا قفي شاآلیة الكریمة بالقوم وبینت 

أن یتحرك عملیة التغییر ھو  حصولفي شقھا الثاني أن شرط  اآلیةوبینت 

 ،والمفاھیم األفكارلمراد بالنفس ا أنویرى سعید  ،بأنفسھمقوم لیغیروا ما ال

وھنالك ترابط  ،فإن المراد  بالنفس العقیدة وعالم الغیب سید دسوقي أما

وعالم الغیب وبین السلوك الفردي والجماعي  ،كامل بین العقیدة واألفكار

  ).٢٦ص"(ھذه العقیدةلمن یؤمنون ب

  .حال إلىفي كتاب اهللا ھو التحول من حال  ًاإذفالتغییر  

  :یر في السنة النبویة المطھرة التغی



 ٤٩

في باب األمر بالمعروف والنھي عن  في صحیحھ مسلم ى اإلمامرو

لخدري قال سمعت ا عن أبي سعید...{).١ج، ٦٩ص،  ٤٩حدیث  ( المنكر

فلیغیره بیده  امنكم منكر رأىمن (رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول 

  }) اإلیمانضعف لك أن لم یستطع فبقلبھ وذإفإن لم یستطع فبلسانھ ف

ھو أمر إیجاب ) فلیغیره(  "في شرحھ لصحیح مسلم یقول النووي

 ،مر بالمعروف والنھي عن المنكریطابق وجوب األ بإجماع األمة

وھو فرض كفایة إذا قام بھ  ،ویطابق النصیحة التي ھي من الدین

والذي یأمر  ،أثمواوإذا تركھ الجمیع  ،البعض سقط اإلثم عن الباقین

نفسھ  یأمر أنمنھا  أموریجب علیھ عدة  ،معروف وینھى عن المنكربال

ن یأمر وینھى إن كان عالما بما وأن یأمر غیره وینھاھم وأ ،وینھاھا

   .تحصیل المطلوب إلىقرب وینبغي لھ أن یرفق لیكون أ، یأمر بھ

أما صفة التغییر ومراتبھ فقد رتبھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

أو  إزالةلك ولیس ذده ثانیا بلسانھ  ثم بقلبھ أي لیكره بقلبھ بی أوال :تاليالك

یغیر بكل وجھ  أنیحق للمغیر  ًاإذ .فعلھ بوسعھالذي  ھذاولكن  ،تغییر

 إلىدعى فیرفق بالقول للجاھل لیكون أ ،فعال أوزوالھ قوال كان  أمكنھ

ي فإذا دویغلظ على المتما ،الصالح أھلھو من  یكونقبولھ ویستحب أن 

شد منھ كف یده واقتصر على كبر و أید یسبب منكرا أالتغییر بالكان 

بالمعروف  األمرولیس  ،بقلبھ أنكرهاللسان فإن خاف یسبب مثل ذلك 

غیره بل إن عثر على المنكر  ،تجسس وتنفیروالنھي عن المنكر ھو 

  )٢٢ص،٢ج(."وبذل الجھد

وھو التحول  ،نر بالقرآجاء بنفس معنى التغیی السنةالتغییر في  أننجد ھنا 

في  ولكن المراد ،أو العكس األفضل إلى السیئحال أي من  إلىمن حال 

 أعظموھذه من ، بكل طریقة ممكنة األفضل إلى السیئمن  الحدیث ھنا

  .بالمعروف والنھي عن المنكر األمرمقاصد 
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  :مع الصحابة  النبویةفي السیرة  التغییر

معركة ما مفاده أن  في ذكر معركة مؤتھ) ت.د(أورد المبارك فوري 

سبب المعركة أن الرسول صلى اهللا  .ھـ٨في جماد األولى سنھ وقعت  مؤتة

بكتاب إلى بصرى  رضي اهللا عنھ علیھ وسلم بعث الحارث بن عمیر

رض الشام من قبل قیصر من أ حبیل وكان عامال على البلقاءفعرض لھ شر

صلى اهللا  فجھز الرسول ،وقتل الرسل من أشنع الجرائم، وضرب عنقھ 

زید بن ل مقاتل و أمرھم أن تكون القیادة ٣٠٠٠ا قوامھ جیش علیھ وسلم

وان  ،رضي اهللا عنھ طالب أبيفإن قتل فجعفر بن  ،رضي اهللا عنھ حارثة

یقتلوا شیخا وال  أال أوصاھمثم  ،رضي اهللا عنھ قتل فعبد اهللا بن رواحة

العدو وعسكر  مؤتھ نحو إلى الجیشثم تحرك  ،وال راھبا وغیر ذلكامرأة 

 قتیبة ابن قتادة المیمنةقسمین في  إلىالجیش  اوقسمو ،المسلمون في مؤ تھ

القتال  وبدأ. رضي اهللا عنھ األنصاريوفي المیسرة عبادة  رضي اهللا عنھ

رضي اهللا  خذ الرایة زیدفأ، مقاتل ألفیواجھون مائتي  آالفثالثة فالمریر 

، بھ الرماح وخر صریعا تطاش وقاتل قتاال شدیدا ولم یزل یقاتل حتى عنھ

 الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  عمابن  رضي اهللا عنھ جعفرخذ الرایة ثم أ

بعضدیھ  فاحتضنھافقطعت یمینھ ثم شمالھ  النظیرخذ یقاتل قتاال منقطع وأ

عبد اهللا بن  خذ الرایةأثم  ،الجنةاهللا بیدیھ جناحین في  وأبدلھ ،حتى قتل

 خذ الرایة خالد بن الولیدقاتل حتى قتل وأفتقدم و رضي اهللا عنھ رواحة

ظھر نبوغا ومھارة حیث نجح في وأوقاتل قتاال مریرا  رضي اهللا عنھ

شعر بمسیس الحاجة إلى مكیدة وكان ی ،الصمود أمام الجیش طوال النھار

 أنلینجح بسحب الجیش دون  ،لقي الرعب في قلوب الرومانحربیة ت

من الجیش وعبأه  أوضاعالتالي غیر الیوم  أصبحفلما  ،ھم الرومانیطارد



 ٥١

 أنوطلب من كل جھة  ،ا ومؤخرةومیسرة وقلب ومیمنةفجعل لھ مقدمة  جدید

أن المدد قد جاء من المدینة تصدر ضجیجا وتثیر الغبار لیوھم العدو 

خذ خالد یتأخر بالمسلمین ثم أ، فنجحت الخطة وظن العدو أن العدد قد زاد

ولم یتبعھم الروم ظنا منھم أن المسلمین  ،قلیال قلیال مع حفظ نظام الجیش

ن في العودة سالمین وونجح المسلم ،یخدعونھم للرمي بھم في مكیدة

   .)٣٧٣ص(

نسحابیة تدرس في الكلیات العسكریة العربیة واألجنبیة إن ھذه الخطة اال

التغییر ملحة غیر في نظام  إلى الحاجةأى خالد بن الولید لما ر أننجد ف

الن الجیش ،مجرى المعركة واستطاع النجاة بالمسلمین  الجیش مما حول

 ومیمنةمقدمة ومؤخرة  إلىالھیكل التنظیمي وقسمھ  فغیر في ،نیكان قسم

 أنالضجیج والغبار لیظن العدو  إثارةوطلب من المؤخرة  ،اومیسرة وقلب

 والمستقرئ  .العدو واستطاع خالد النجاة بالجیش أرعبمما  ،قد جاءالمدد 

معنى التغییر ھو  أنیجد  ،الصحابة یرسو  والسنةتغییر في الكتاب لمعنى ال

 إلى الم یدعوفاإلس ،صالح العامبھدف ال ،أفضلحال  إلىالتحویل من حال 

  . اإلسالمیة ألمةا خیرفیھ  الحضارة والتقدم والى كل ما

وخالصة القول أن التغییر في اإلسالم ھو التحویل من حال إلى حال أفضل 

  .لصالح العام منھ بھدف ا

ھو عملیة إدخال " )م٢٠٠١ ( عارفعرفھ  :التغیر اصطالحا  -

بحیث تكون مختلفة عن وضعھا الحالي ، وتحسین أو تطویر على المنظمة 

  )١٢٨ص"(وبحیث تتمكن من تحقیق أھدافھا بشكل أفضل ، 

نقطة أو حالة في فترة ویل من حھو الت" )م١٩٩٣ (المغربي وعرفھ  -

 )٢٤٥ص"(طة أو حالة أخرى في المستقبلنق إلى زمنیھ معینة



 ٥٢

ویواجھنا في سبیل ، والتغییر الذي نطلبھ یتلخص في رفع الكفاءة  -

ولتغلب على ھذه ، تحقیقھ عدة معوقات اجتماعیھ وثقافیة واقتصادیھ 

رفع الكفاءة  : (ھو نإذفالتغییر ، المعوقات فال بد لنا من تغییر فكري أوال 

 .)  یر مع المحافظة على األصول والمبادئوتحسینھا بتغییر نمطیة التفك

  :أھمیة التغییر

غنیھا  ،إن العالم یمر بحالة من التغییر الذي یمس جمیع مجتمعات الیوم

فالتغییر شدید األھمیة فھو ظاھرة اقتصادیة ، و فقیرھا و صغیرھا و كبیرھا

و ھذه بعض جوانب أھمیة التغییر كما ذكرھا ، ةباجتماعیة سیاسیة مرك

  ":)م٢٠٠٣( ريالخض
الحفاظ على الحیویة الفاعلة كما تختفي روح الالمباالة والسلبیة   -١

  .قتل اإلبداع واإلنتاجتالتي 

 فالتغییر دائما یحتاج إلى جھد للتعامل ،تنمیة القدرة على االبتكار -٢

 منومنھم  ،ھناك فریقین منھم من یؤید التغییر معھ على أساس أن

حتما ھو الذي سیتعامل و المؤید . یرالتغیمع ذلك یتعامل بالمقاومة 

   .یحاول االبتكارباإلیجاب و

إذكاء الرغبة في التطویر وتحسین العمل وذلك من خالل عدد من  -٣

  :   الجوانب منھا

 .عملیات اإلصالح ومواجھة المشكالت ومعالجتھا -أ

للقوى اإلنتاجیة القادرة على اإلنتاج  تطویرالعملیات التجدید و -ب

 .ملوالع

یقوم على تطبیق أسالیب إنتاج  التطویر الشامل والمتكامل الذي -ج

  )٢٣ص  ( ".جدیدة
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لوجیا المتطورة وإن التكن" بقولھ ذلك )م٢٠٠٣(الخضري  واكد 

واألسالیب الحدیثة توجد وتولد األسباب والبواعث الطبیعة والذاتیة 

  ) ٢٨ص"(نحو التغییر

أیضا یرفع قدرتنا  التغییر "ایضا  )م٢٠٠٣(الخضري  ویضیف-٤

والتي تقود  لتجارةعلى التوافق مع المتغیرات من تكنولوجیا وعولمة ل

لینا أن نتعلم كیف نتوافق ع لذا یجب ،العالم الیوم وتسیطر علیھ

   . )٢٨ص( مع المتغیرات وبسالمة

ذلك من  و أعلى من القوة واألداء درجة الوصول إلى وأن - 5

 ،الھیجان ا موتحدث عنھ،  امخالل المحورین التي أشار إلیھ

ذین یتضمنھما التغییر عندما ذكر المحورین الل )١٤١٦(

  یرفعان األداء و ھماو
الراھن بالنسبة لمؤسسات الدولة ونظام  معرفة وتشخیص الوضع" 

جھود أخرى  یقتضي بالضرورة أن یتبع ھذه الجھودو الذي  ،الموظفین

تي أدت إلى ظھور ھذه یمكن من خاللھا التعرف على طبیعة األسباب ال

ثم طبیعة العالقة ،سسات الدولة ونظام الموظفینبالنسبة لمؤ المشكالت

 سواء تلك المتعلقة منھا بالعوامل ،بینھا وبین العدید من المتغیرات

اإلداریة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في المجتمع أو تلك المتعلقة 

بھا أو المستفیدین من المؤسسات أو خصائص العاملین  بخصائص ھذه

معرفة مجاالت القوة "الثاني ھو  والمحور، "الخدمات التي تؤدیھا

  ")٥٦ص(وتأكیدھا

و تشجیع  تحسین مناخ العملجلي أن ھذین المحورین یؤدیان إلى و 

   .اإلنتاج

  :التغییر  أنواع

  أنواع ثالثةالتغییر 
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  .من القیادة یقلق المنفذین  یأتيتغییر : أوال 

  من المنفذین ویقلق صانعي القرار یأتيیر تغ: ثانیا 

نظرا إلیمان الجمیع بضرورتھ والمنفذین  القیادةتغییر تشترك فیھ : ثالثا 

فإن  ولھذاوھذا النوع األخیر ھو الذي یقوم علیھ الفكر اإلداري اإلسالمي 

المنھج الذي تقوم علیھ اإلدارة اإلسالمیة یؤكد على وجود قائد ومجموعة 

  . نعین بنفس المبادئ ویسعون لنفس الھدف من الناس مقت

  مراحل التغییر 

  في ) م١٩٩٨(ما ذكره السحیم  مراحل التغییر في نوجز

والتي تحدث في مجال ، معرفة مصادر التغییر سواء كانت خارجیة  .١

في المنظمة كالمناخ  الداخلیةالتقنیة والسیاسة واالقتصاد أو المصادر 

عالقات السائدة بین الموظفین أو طرق وال ،اإلداريالتنظیمي والھیكل 

 .االتصال 

التغییر  إدارةعن  ولةؤالمستشخیص مشكالت المنظمة من قبل الجھة  .٢

للموظفین  المعنویةالعمل والتقنیة المستخدمة والروح  بأسالیبوالتي تتعلق 

ما المشكالت التي یجب تصحیحھا ؟ و ما : من خالل طرح عدة أسئلة مثل

 وكیف نقیسھا ؟ ھي أھداف التغییر ؟

 :منھا  أسبابالتغلب على مقاومة التغییر لعدة  .٣

 .المادیة وغیرھا الخوف من الخسارة  •

 . الجدیدةیات لوؤمن المس الخشیة •

 .التغییر  ثارآسوء فھم  •

 . جدیدةوعالقات  أنماطصعوبة متطلبات تطویر  •

 .على التغییر  واإلجبارباالستغالل  اإلحساس •



 ٥٥

 .ریقة معینھالتعود على تصریف العمل بط •

 .معینھ ترفضھا المجموعة  معاییر ومستویاتالخوف من  •

 بطریقة یمكن قیاسھا  أھدافھ خالل توضیح ر منیالتغیتخطیط جھود  .٤

  إدخالھوضع استراتیجیھ للتغییر حسب نوع التغییر المراد  .٥

التعدیالت  وإجراءتنفیذ الخطة خالل فتره زمنیھ محدده ثم متابعتھا  .٦

 ).٤٣ص(اجة لذلك دعت الح إن الالزمة

  :و یمكننا جمع ھذه المراحل في ثالث مراحل رئیسة و ھي

و تضم ، مرحلة ما قبل التغییر و ھي مرحلة إعداد و تخطیط. ١

  .من خطوات التغییر كما وردت عند السحیم ٥و ٤و  ٢و ١الخطوات 

مرحلة التغییر و ھي مرحلة تنفیذیة تشمل الخطوة السادسة من . ٢

  .ھا السحیمالخطوات التي ذكر

  .مرحلة متابعة التغییر و ھي المرحلة الثالثة بتقسیم السحیم. ٣

  أسالیب التغییر 

كما أن لكل أسلوب ، تتنوع أسالیب التغییر بتنوع المواقف التي تستلزمھا

في )   ٤٤ص  )(١٩٩٨( و قد لخص ذلك كلھ السحیم ، میزاتھ و عیوبھ

  :الجدول التالي

  



  )٤٤ص،م١٩٩٨، السحیم(زات و عیوب أسالیب التغییر و المواقف التي تستخدم فیھا می )١رقم (یبین ھذا الجدول

  العیوب  المیزات  المواقف التي تستخدم فیھا  األسلوب

حینما ال تتوفر المعلومات أو   التعلیم   و التبلیغ

عندما تكون المعلومات غیر دقیقة 

.  

حالما یقتنع الناس بالتغییر فإنھم 

  تنفیذه إلىون رعسیسا

تستغرق وقتا طویال 

خصوصا إذا كان عدد 

  .األفراد كبیرا

المشاركة في 

اإلدارة و صیاغة 

  التغییر

عندما ال تتوفر لدى المبادرین 

تي بالتغییر كل المعلومات ال

یحتاجونھا لتخطیط التغییر  

یكون لآلخرین قوة كبیرة و

  .للمقاومة

سیكون المشاركون ملتزمین بتنفیذ 

دة من معلومات وسیتم االستفا،التغییر

  .األفراد 

من الممكن ان یكون مضیعة 

  .للوقت 

المشاركون  خصوصا إذا قام

م مع بتخطیط تغییر ال یتالء

  الحاجة

  التسھیل

  و الدعم 

المواقف التي یقاوم الناس فیھا 

  .التغییر بسبب مشكالت التكیف

یستخدم عندما ال یوجد أسلوب أفضل 

 و متى اطمأن، لمعالجة مشكالت التكیف 

ھدفون بالتغییر إلى جدیة الوعد المست

  .كفایة الدعم تقل أو تتالشى المقاومة و

من الممكن ان یأخذ وقتا 

و ھذا مكلف مع ، أطول 

  .احتمال فشلھ



 ٥٧

  التفاوض

  و االتفاق 

عندما یتعرض شخص أو جماعة 

للخسارة من جراء التغییر و یكون 

  .لھذه الجماعة قوة المقاومة

  

دي قدر كبیر من طریقة سھلة نسبیا لتفا

  .المقاومة

مكلف خاصة في الحاالت 

ون إلى التي یتجھ فیھا اآلخر

التفاوض للمواكبة 

  .المسایرةو

  

  المناورة 

  و االستقطاب

  

ممكن أن یكون حال عاما غیر 

مكلف نسبیا لمشكالت مقاومة 

  .التغییر

  

ممكن أن یكون حال عاما غیر مكلف نسبیا 

  .لمشكالت مقاومة التغییر

  

شكالت في المستقبل یحدث م

عندما یحس الناس أنھم 

و أنھم مستھدفون ، مستغلون 

  .بالمناورة

  الترھیب الصریح

  أو الضمني 

عندما تكون ھنالك حاجة لإلسراع 

و تتوفر لألشخاص ، بالتغییر

سلطة ، الذین یسعون للتغییر

  واسعة و مركز تنظیمي مؤثر 

سریع و یمكن التغلب على أي نوع من 

و یتیح ردع مقاومین ، مة أنواع المقاو

  . آخرین محتملین

أسلوب تحفھ المخاطر إذا ما 

أدى الى اھتیاج و إثارة 

الناس على من یبادر 

و قد تفقد اإلدارة ، بالتغییر

  .كفاءات بشریة مؤثرة

  )٤٤ص،م١٩٩٨، السحیم(



 ٥٨

 نھإال أ ،التغییر سالیبأل عن ملخص جید عبارةنجد أن الجدول السابق ھو 

ألن ھذا محل ،ع المشاكل التي یمكن لكل أسلوب مواجھتھاال یفصل جمی

   التسھیل  أسلوبالمواقف التي یستخدم فیھا  أجمل فمثال .ابتكار و تجدید

یر مواقف كثیرة غمع انھ یوجد  ،فقط التكیف مشكالت  في الدعمو 

و الحاجة إلى التدریب ، من الفشل الخوف مثل ،مشكالت التكیف

وكل ھذه المواقف تحتاج ، التحفیز أو غیر ذلكلى الحاجة إأو ، والمعرفة

إال أن اإلداري المحنك إن كان على  .ى تسھیل ودعم مما یوجد حلوال لھاإل

بل  ،لن یجید فقط استخدامھا في ما یستلزمھا من مواقففدرایة باألسالیب 

  .سیبتكر أیضا في استخداماتھا

 :مناھج أو مجاالت التغییر

التغییر نحب أن نؤكد أن اإلداریین قد قبل أن نتحدث عن مجاالت 

إال أنھم یدركون أنھا ، لتسھیل تنظیمھا و متابعتھا فقط ،یقسمونھا لمجاالت

،       و واحدھا یؤثر في اآلخر ویتأثر بھ ،في الحقیقة متداخلة و مترابطة

بوضوح یظھر و) م١٩٩٦(و الرسم التوضیحي الذي وضعھ عبد الوھاب 

التأثیر المتبادل لھذه المجاالت كما ھو جلي في  ،عن طریق اتجاه األسھم

  :الشكل التالي

  

  

  

  

  

  



 ٥٩

  )٢٠٥ص، م١٩٩٦،عبد الوھاب (مناھج ومجاالت التغییر 

  )١(شكل رقم 

عبد (من ھذا الشكل أیضا نرى أن مجاالت التغییر األساسیة كما لخصھا و 

  :أربعة و ھي، )٢٠٥ص، م١٩٩٦،الوھاب 

 . واألسالیبوالطرق   واتاألدویشمل : التكنولوجيلتغییر ا .١

  .والبناء الھیكلي الوظیفیةوینصب على العالقات : التغییر التنظیمي .٢

 . واتجاھاتھمالناس  بأفكاریتعلق و : اإلنسانيالتغییر  .٣

 أو الكمیة الناحیةمن  الوظیفیةالواجبات  أو: التغییر في العمل .٤

 .النوعیة



 ٦٠

  :مقومات التغییر

 تحتاجھا كل إدارة من المقومات ًالنضمن نجاح التغییر فإن ھناك عدد

  :ما یلي و أھمھا )م١٩٧٦(، و قد شرحھا عبد الوھاب
 وتوصل ا بین العاملینمتشجع  أناألفكار الجدیدة التي یجب " .١

 .وقابلة للتطبیق إن كانت جیدة الذین علیھم مكافأتھا لرؤساءل

 وأنواعھ أھدافھ الذي تنشده من حیث ،الكافیة عن التغییرمعلومات ال .٢

 .كثیرا  اإلدارةتفید  أنالتي یمكن  ،وغیر ذلك من البیانات وتأثیره

 اإلدارةمن كتب  و الممكن اشتقاقھا داریةاإلالمعرفة والمھارات  .٣

  .من التطبیق الفعلي لمعالجة المشكالتف اتالمھارأما  ،ونظریاتھا

 .على التغییر  والقدرة المرونةقدر كبیر من  .٤

 المھارات الفنیة: قیادیة و ھيأن تتوفر في المدیرین مھارات  .٥

 "و المھارات اإلنسانیة و المھارات الفكریة ، التنظیمیة والمھارات

  )٢٠٦ص(

   إدارة التغییر: رابعا

  :تعریفھا

عمل مستمر یھدف لزیادة قدرة المنظمة "ھي )م١٠٠٨ (السحیمعرفھا   -

والتخفیف من ، وحل المشكالت الناجمة عنھا، راتیعلى إدخال التغی

 )٤٢ص( "یریالفئات المناھضة للتغ مقاومة

إدارة التغییر تعبر عن كیفیة استخدام أفضل "أن  )١٩٩١(و ذكر عامر  -

بقصد  ،إلحداث التغییر على مراحل حدوثھالطرق اقتصادا وفعالیة 

بالمسؤولیات التي تملیھا أبعاد التغییر  طالعلالخدمة األھداف المنشودة 

 )٥١ص." (الفعال

 



 ٦١

  یرأھداف  إدارة التغی

ھو إحداث التغییر بأفضل  ،معلوم أن الھدف الرئیس إلدارة التغییر

و لیتم ذلك فال بد أن تسعى إدارة . الطرق و حل مشاكلھ و متابعتھ

، نجح في التغییرو لكنھا مھمة جدا لت،التغییر لتحقیق أھداف فرعیة 

  " :)م٢٠٠٤ (ولیمز وآخرونما ذكره  أھمھاو
 .والجماعات إرساء قواعد الثقة بین األفراد .١

وتوضیح الخالفات في الرأي ، المشكالت حلإیجاد مناخ مفتوح ل .٢

 .سواء بین الجماعات أو بین الجماعة الواحدة

 .تحدید مسؤولیة اتخاذ القرار .٣

  .زیادة درجة اإلحساس بحركة الجماعة .٤

  .زیادة قدرة األفراد على الرقابة الذاتیة .٥

في عملیة تنفیذ مساعدة المدیرین على زیادة فھمھم ومھاراتھم  .٦

 )٢١ص( ." التغییر

یمكن اعتبارھا مقومات إلدارة التغییر  ،و جلي أن ھذه األھداف جمیعھا

  .الناجحة

  :القوى المؤثرة في إدارة التغییر

  " :في ثالث نقاط )٢٠٠١ -١٩٨٦ ( یلخصھا الطویل

 . الفرد  باعتباره یمیل إلى مقاومة كل جدید .١

من القوى الكبرى المقاومة للتغییر  فالبیرواقراطیة: البناء التنظیمي  .٢

لى عكس األنظمة األخرى التي والمتشبثة بالنظام اإلداري الھرمي ع

 . إلى المشاركة الفاعلة ترنو

وعالقات تؤثر ، بما تشملھ من تقنیة واقتصاد وسیاسة وثقافة: البیئة  .٣

  ).٣٨٧ص (".  سلبا وإیجابا على التغییر



 ٦٢

أن تفكر في كل ھذه القوى و تشملھا بما و إدارة التغییر الناجحة ال بد و 

كما علیھا أیضا أن تكون قادرة على التعامل مع مشكالت . یناسبھا من تغییر

 .مقاومة التغییر الناتجة عن كل من ھذه القوى

  اإلسالمي اإلداريفي الفكر  أھمیة إدارة التغییر

  عموما أھمیة إدارة التغییر

حیث یتمیز العصر  ،مستمر رإن عالمنا الیوم في تجّدد وتغّی :أوال

فھو ،الذي نعیش فیھ بالتطورات العلمیة والتقنیة  المسارعة بشكل مذھل 

 ،لذریة و االلیكترونات والحواسیب عصر الصواریخ و الطاقات ا

وعصر شبكات المعلومات ،والمواصالت واالتصاالت فائقة السرعة 

وعصر الثورات ، الدولیة وبصفة أعم ھو عصر العلوم البحتة والتطبیقیة 

وانعكاسات ذلك كلھ على اإلنسان  ،الصناعیة والزراعیة واإلداریة المذھلة

التي ال تمر  األشیاءوالتنسیق بین كل ھذه . وعلى المجتمعات اإلنسانیة 

ال یكون إال بقدرة  حالة أخرى د تغیرت من حالة إلىعلیھا الثانیة إال وق

علیھ  ھي ما یطلقو ت المتسارعةالعلوم اإلداریة على مسایرة ھذه التغیرا

 ". إدارة التغییر "اسم 

ن إدارة التغییر تعلم المدیرین كیف یتعاملون مع التغییر بشكل یجعلھ إ :ثانیا

بأسبابھ،  علیھ و التعریف وذلك بالتدریب المسبق،روتین حیاتھم العملیة 

ون مصادره والمجاالت الممكن التغییر فیھا، مما یجعلھم یتقدمو أنواعھ و

على منافسیھم بخطوات نحو الریادة، فضال عن كیفیة تحدید النزاعات 

وتوجیھھا واستباق التغییر من أجل بلوغ أسمى المراتب التنافسیة  

 )smith Doglas( مكان؛  یشیر دوجالس سمیثاإلوالمحافظة علیھا قدر 

من  یقارب ثمانین بالمائھیر األفراد واألداء كیف؟ أن ما في كتابھ إدارة تغی



 ٦٣

الجھود المبذولة في إحداث التغییر فشلت، فقد خرج عدد كبیر من األفراد 

غییر التي تفجرت داخل رابحین من عوامل   الت واخاسرین بدال من أن یكون

من % ٧٣بینما تشیر إحدى اإلحصائیات إلى أن أكثر من  . المنظمات

 لم تْسع أن التغییر أمر حتمي فإن المدیرین والقادة في المنظمات یقرون

فإنھا ستموت ال محالة، وأن ما یقارب تسعة من   ،المنظمة إلى التغییر

مما یؤكد  .یقرون بأن   التغییر ھو عملیة رابحة للمنظمة ،عشر حاالت

   .أھمیة إدارة التغییر فھي الوحیدة القادرة على قیادة التغییر إلى بر األمان

یانات والتنظیمات باإلیجاب إن التغییر بشتى أنواعھ یؤثر في كل الك: ثالثا

تھدف إلى  و منظمات الخدمات العامة والخاصة. حسب اإلدارة بالسلب أو

لھذا فإن أي تغییر حاصل في  اه زبائنھا ورفع جودة خدماتھا،تحقیق رف

لتغییر التي تكتسب مكانة قیادة ل عن ةعبار ،المنظمة یستوجب إدارة مثلى

          عمالء،و مسیرین،  و ین،أقوى عند كل المتفاعلین معھا من موظف

  .الخ...موردین، ومنافسینو 

التي حسمت مشاكلھا المتعلقة بالتنمیة والتعلیم و المتقدمة  البالدفي : رابعا

والصحة والبطالة والبنى التحتیة وغیرھا ، وبات شغلھا الشاغل ھو كیفیة 

بل وفي   تبدو مسألة التغییر في حیاة أفرادھا  تحسین وتطویر كل شيء ،

ى توفر المال الالزم ، أما ثانویة تعتمد أساسا عل  ھیاكلھا وأنظمتھا مسألة

فھم یحرصون على أن یكون  ،وإن حدث تغییر ما،اإلدارة فمتوفرة دائما

من المؤكد أن التغییر ف في مجتمعاتنا النامیة لكن. إلى األفضل   دائما

الجماعات أو الدول ، سواء في حیاة األفراد أو مفر منھمطلب ملح و ال 

لندرة  لكن حركة التغیر تبدو بطیئة ومملة وتثیر الحیرة والقلق. عموما

 .اإلدارة الجیدة



 ٦٤

  :و في الفكر اإلداري اإلسالمي 

 )٢٠٠٦ (نستقیھا من العطیات نجد أھمیة خاصة إلدارة التغییر 

اء كانت فنیة أو سو ،التغیرات العدیدة التي تحدث من حولنا"أن  حیث ذكر

المسلمین تمثل لنا نحن  ،وغیرھا یةمعلوماتواجتماعیة أو أاعیة صن

وقادة ھذا العصر في عالمنا العربي  ريیاختبارا قویا وخاصة لمد

وفھمھا والتعامل  لذا أصبح لزاما علینا دراسة إدارة التغییر ،ميواإلسال

والمعرفة  في عالم أصبحت فیھ السیادة للقوة معھا لما فیھ مصلحتنا

  )٨٠ص( "العلمیة

و قد دعانا اهللا سبحانھ لذلك فقد أشاد في كتابھ الكریم بالعلم وھو  

 چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ ثمرة الفكر

إنھا دعوة للعلم والتقدم الحضاري الذي ال یتم إال ).٥- ٣آية ، سورة العلق(

   .بإدارة التغییر 

ولما كان دیننا ، یة مالزمة للبشر ما دام التطور في الحیاة سنة كونثم 

اإلسالمي ھو الدین الذي جاء لینقذ البشریة في جمیع أحوالھا ومراحل 

فإنھ ال غرابة في أن یكون ھذا الدین مستعدا في جمیع شؤونھ  ،حیاتھا

العسكریة والسیاسیة واالقتصادیة واإلداریة الستقبال كل تغییر وتطویر 

  . في جوانب الحیاة 

الدین اإلسالمي إلى التطور في الحیاة وعلومھا وفي  حیث یدعونا

                                چ أزمنتھا المختلفة لقولھ تعالى 

  .)٥٣آية ،فصلت سورة ( چ   
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وھو  ،ولقد كان ھذا المفھوم واضحا وجلیا لدى جمیع الخلفاء الراشدین

وقد قال اة مفھوم اإلسالم الواضح والصریح عن تغییر سبل وأسالیب الحی

  )١٦٩ص/١سنن الدارمي ج(رضي اهللا عنھ الخلیفة عمر بن الخطاب 

وان ، تقولوا فیحتمل لكم  أنتحبون  ، رحم اهللا من أھدى إلي عیوبي"

تجدون على الناس فیما تنكرون من ، قیل لكم مثل الذي قلتم غضبتم 

اتھموا رأیكم ، أفال تحبون أن یؤخذ علیكم ، أمورھم وتأتون مثل ذلك 

فإنھ ، تعملوا  أنوتعلموا قبل ، تكلموا  أنوتثبتوا قبل ، ورأي أھل زمانكم 

یأتي زمان یشتبھ فیھ الحق والباطل ویكون المعروف فیھ منكرا والمنكر 

فیھ معروفا فمنكم مقترب إلى اهللا بما یباعده ومتحبب إلیھ بما یبغضھ علیھ 

علیكم ف)  ٨: فاطر (   چ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ قال اهللا تعالى   

فإن الداخل ، بالوقوف عند الشبھات حتى یبرز لكم واضح الحق بالبینة 

ومن نظر هللا نظر اهللا لھ علیكم بالقرآن فأتموا ، فیما ال یعلم بغیر علم آثم 

وبناء على ذلك نرى أن  ).  وعلیكم بطلب أثر الماضین فیھ، بھ وأموا بھ 

كن یجب أن یكون ول ،ویرره دعوة إلى التغییر والتطاإلسالم في جوھ

وھو دین  ،من حسن إلى األحسن ومن المھم إلى األھم وتطویرًا ًاتغییر

  .التطور والتغییرمنسجم مع عالمیتھ وإیمانھ ب

  قائد التغییر: خامسا

و لكن اإلدارة نفسھا ،إن إدارة التغییر الناجحة أساس نجاح التغییر 

)         ھـ١٤١٤(  الجابري نو قد أحس. لن تنجح ما لم یقم علیھا قائد ناجح

علما .. ال یكفي أن تكون أفكارك صحیحة لكي تتحرك بھا " حین قرر أنھ 

بأن التحرك بھا ھو الذي یولد التغییر ولكن ذلك ال یكون إال بوجود 

الرجال الذین یحملون األفكار الصحیحة ویتحركون بشكل صحیح على 
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ھایة الطریق  وھؤالء ھم ضوئھا ویملكون اإلصرار الالزم للوصول إلى ن

  )٢٨ص  ( ."القادة

 .لذا سنحاول ھنا التعرف على مفھوم القیادة و مدارسھا الغربیة و الشرقیة

  :مفھوم القیادة

یحصر الفكر  و. القیادة في مجملھا تحمل مسؤولیة تجاه الجماعة

ھذه المسؤولیة في جانب العالقات  )١٤١٢(القحطاني كما ذكر المعاصر

   ).١٠٤ص (التأثیر الذي یحدثھ شخص في اآلخرین و، اإلنسانیة

الطریقة التي یؤثر " القیادة بأنھا   )ھـ١٤٠٨(، نیولحیث یعرف 

، فیھا األفراد عن قصد في وضع أھداف الجماعة أو المنظمة و تحقیقھا

وتتضمن السلوك الظاھر و غیر الظاھر الذي یكون التواصل في عملیات 

  ).٢٦٢-٢٦١( ".اتخاذ القرار

القیادة في اإلسالم فتعني تحمل "إن   )١٤١٢(القحطاني وجھة نظرا أم

مسؤولیة رعایة الجماعة و توجیھھم إلى الصالح العام بما یتالءم و تعالیم 

  ).١٠٦ص ". (اإلسالم

  .و یدخل في مفھوم القیادة مدلوالت اإلمامة و اإلمارة و الوالیة و اإلدارة

   :قائد التغییر

  بین القائد و المدیر فذكرا أن )م٢٠٠٠ (انمیز العدلوني و السوید
ھي التخطیط و إعداد الموازنات  وظائف اإلدارة الرئیسة"( 

التنظیم و إعداد الكوادر و الرقابة و حل المشاكل أي أنھا تركز على و

مع القدرة على التحكم باألحداث ،  االستمراریةخلق جو من النظام أو 

في إطار زمني و میزانیة  إلى حد كبیر یساعد على إنجاز العمل

، تحدید االتجاه و الرؤیة: (ما وظائف القیادة الرئیسیة فثالثأ). محددة

 .)٢٢ص " ()التحفیز و شحذ الھمم، حشد القوى تحت ھذه الرؤیة
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   و نحن في ھذه الدراسة ال نمیز بینھما فقائد التغییر یقوم بوظائف المدیر 

كل مراحلھ من دراسة و إعداد    حیث یشرف على التغییر في، و القائد معا

ثم مواجھة أشكال المقاومة  ،و تخطیط إلى التنفیذ و حل المشكالت

  .ومتابعة نجاح التغییر

  :أھمیة قیادة التغییر

طبیعة البشر تحتم أن تكون القیادة ضرورة اجتماعیة حتى ال یحصل 

دارة و قد تنبھ لذلك علماء اإل. و من ثم تتبدد الجھود دون جدوى ،الخالف

جوھر العملیة اإلداریة "أن القیادة ھي  )م١٩٨٢ (كنعان ما اكده فقرروا

وقلبھا النابض بل مفتاحھا فھي المعیار الذي یحدد نجاح أي تنظیم في 

  ).١٠٣ص ". (تحقیق أھدافھ

و في اإلسالم فإن الخالق عز و جل ھو أدرى الناس بطبیعة البشر و ما 

ففي . حتى ألقل الجماعات البشریةو لذلك أمرنا بتعیین قائد  ،یصلحھم

َباب في اْلَقْوِم ُیَساِفُروَن ُیَؤمُِّروَن  ٣٦ص/٣سنن أبي داود  ج:  ( الحدیث 

عن أبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  صلى  ...{)  ٢٦٠٨، حدیث  َأَحَدُھْم

ألن في  ) ُروا َأَحَدُھْمإذا َخَرَج َثَلاَثٌة في َسَفٍر َفْلُیَؤمِّ(اهللا علیھ وسلم  قال 

  }.ذلك السالمة من الخالف الذي یؤدي إلى الخسران

و كل بني آدم ال تتم  ") ٤ص، في كتاب الحسبة(یقول ابن تیمیة 

آلخرة إال باالجتماع و التعاون مصلحتھم ال في الدنیا و ال في ا

و . و التناصر لدفع مضارھم، فالتعاون على جلب منافعھم، التناصرو

فإذا اجتمعوا فال بد لھم من أمور ، قال اإلنسان مدني بالطبعلھذا ی

یجتنبونھا لما فیھا من  و أمور ،ا یجتلبون بھا المصلحةیفعلونھ

و الناھي عن تلك ، ویكونون مطیعین لآلمر بتلك المقاصد، المفسدة

  ". فجمیع بني آدم ال بد لھم من طائفة آمر و ناه، المفاسد
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ا في حیاة الجماعات و في كل شؤونھم            و إن كانت القیادة مھمة جد

و خاصة في الوقت  ،فإن قیادة التغییر ھي أكثر أنواعھا أھمیة، و أحوالھم

الذي تشتد حاجتنا فیھ للتغییر على جمیع األصعدة و في جمیع و الحاضر 

  .و المجاالت المؤسسات

  أسالیب تنمیة أداء القائد و بالتالي زیادة كفاءة القیادة

اك عدة أسالیب یستطیع القائد من خاللھا تحسین أدائھ لدوره ھن

  ،)ھـ١٤٢٥ (المطیريذكرھا وقد 

  :في عشر نقاط و ھي "

  .آن و السنة فھما سبیل الرشاد في كل األموراالتصال بالقر -١

فاللغة أھم أدوات ، العمل على تقویة اللغة إن كانت ضعیفة -٢

  .إدارةاالتصال و بغیر اتصال ناجح ال تنجح أي 

و ذلك بتحدید األھداف  ،تھیئة المناخ الوظیفي للعمل -٣

و تنمیة الشعور باألمانة و المسؤولیة في نفسھ و في ، وتوضیحھا

  .نفوس العاملین

و مشاورة ذوي الخبرة في  ،التدرب على حل المشكالت -٤

  .الحلول

و قد یكون ذلك  ،التدرب على التخطیط السلیم و رسم السیاسات -٥

  .دورات متخصصةبحضور 

فإنھ إن قدر على إنكار ، الحرص على اقتران القول بالعمل -٦

  .المنكر على نفسھ فسیقدر أن ینكره على اآلخرین

ألنھم إن سألوه اضطر ، لھالعمل على تحریك من معھ لسؤا -٧

  .التنقیب و استزاد من العلومللبحث و

  :األداء و ھيااللتزام بسنن اهللا الكونیة التي تعیننا على تحسین . ٨
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وھذا أھم دافع نفسي لبذل كل ، الیقین بتحقق الھدف المنشود -أ

  .الجھد في سبیل تحقیق الھدف

شأنھم  إلصالح ،الشعور بامتالك شيء یمكن تقدیمھ لآلخرین -ب

  .و ھذا أیضا حافز نفسي یحسن األداء

ھذا الستفادة منھ بالتفكر و التدبر وحسن استخدام العقل و ا -ج

 .) ٢٦٥-٢٥٨("قي لزیادة الكفاءةمتطلب منط

تنمیة الفطنة فنستطیع اختصار واحدة منھما و ھي  أما النقطتان األخیرتان

و بالتالي فلن ،  ألنھا نتیجة طبیعیة للنقطة رقم أربعة في اتخاذ القرار

 تنمیة فعالیة التنفیذ لدى األفرادأما النقطة األخیرة و ھي . نفردھا بالذكر

   .لق بتنمیة أداء العاملین ال قائد التغییرفسنحذفھا ألنھا تتع

  :القادة المغیرون في الفكر الغربيخصال 

القیادة "أدرك الغرب أن ما نحتاجھ الیوم إلنعاش مؤسساتنا ھو 

، فلقد بین تیشي و ایلریش، "قیادة إجراء العملیات"و لیست " المغیرة

Tichy & Ulrich)ات ن ظھروا في الستینخصال القادة الذی )١٩٨٤

فلخصوا الخصال ، ي األیام الذھبیة لقیادة إجراء العملیاتھو والسبعینات

المساواة بین العاملین مع و،تحمل الخسارة أو الخطرو  ،التفاؤلبالحمیدة 

أما الخصال السیئة فھي . التعطش من أجل كل جدیدو ، تقدیر المتفوق

  .قینو الحاجة المستدیمة للمغامرة كالمراھ، و اإلغواء، المداورة

ن كیف أثرت التحوالت القائمة في العالم الغربي على ن المؤلفوثم بیَّ

و الذین یصلحون للجھد الكبیر الذي تتطلبھ ،نوع القادة المطلوبین الیوم

خاصة في وقت شحت فیھ الموارد فلم یعد باإلمكان ضبط و،إدارة التغییر

 أن یتمیز ریفصار على القائد المغ، الفوائدالموظفین بالوعود بمزید من 

  :و أھمھا بعدة قیم
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و إذكاء الثقة بین ، و رؤى خاصة بالتطویر الذاتي، و االستقامة المشاركة 

  .و إعطاء الضمانات بأن المتعاونین لن یمسھم سوء، العاملین

،  و كذا مكافآتھم متساویة ،و التأكید أن التضحیات المطلوبة منھم متساویة

و القدرة على بناء ،  ھا في المجتمع ككلو الفھم العمیق للمؤسسات و مكانت

فھم مفاھیم المساواة و السلطة  و،  مؤسسة جدیدة بالحوار المنطقي

و القدرة على إعادة ،  و القوى المحركة التخاذ القرارات ،الحریةو

و معرفة ،  و الدربة على سرعة اتخاذ القرارات،  صیاغة األنظمة الثقافیة

و معرفة متى و كیف ینتھزون ،  ونھمتى یزیدون الضغط و متى یخفض

  .و أن یعرفوا أھمیة الوقت في التخطیط و التنفیذ،  الفرص

فیتمیز بعدة مواصفات حسب  أما القائد المغیر في التراث اإلسالمي

أبو الحسن ، للماوردي" األحكام السلطانیة" كتاب وظیفتھ أو دوره ففي 

اتب یفصل الك ،٤٥٠سنة  ىعلي بن محمد بن حبیب البصري المتوف

و ھذا دلیل ، و القضاء كل حسب دوره شروط أھل اإلمامة و الوزارة 

و لتحدید صفات القائد المغیر . على نضج الفكر اإلداري اإلسالمي األول

، ھ من أدواره في إدارة التغییرالذي نحتاجھ الیوم فسنستنتج مواصفات

تلك  بعدھا سنستطیع الحكم على مدى شمولھا و عن ما یمیزھا عنو

و ھذا سیكون موضوع الفصل الثالث من ھذا  ،المعروفة في الفكر الغربي

  .إن شاء اهللا البحث
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  :المقدمة

تي تتشكل في ال ھو حالة التغییر والتبدًلمن أھم مالمح الكون والحیاة 

شيء  عملیة الحركة الدائبة والمستمرة، فكل شيء یتحرك لیتحول إلى

جدید بعد أن تتفاعل مجموعة العناصر المختلفة في أجواء وظروف 

وما دام التغییر والتطویر في  ،وجودًا آخر لم یكن من قبل متعددة لتخلق

ي جمیع فال غرابة أن یكون اإلسالم ف ،الحیاة سنة كونیة مالزمة للبشر

وبناء على  ،شؤونھ مستعدا الستقبال كل تغییر وتطویر في جوانب الحیاة

إلى التطویر والتغیر شریطة أن  ذلك نرى أن اإلسالم في جوھره دعوة

  .ى األحسن ومن المھم إلى األھمیكون من الحسن إل

 ًاأسس كما أن إلدارتھ، تحكمھسنن و و للتغییر في اإلسالم ثوابت

        ، لمتابعةل تنفیذ و من ثمومراحلھ من إعداد ة من تستلزمھا كل مرحل

.  في تحقیق أھدافھا لتغییرت أي إدارة لما نجحو بغیر ھذه األسس 

ھذه األسس مقرونة بكل مرحلة لفصل التعرف على وسنحاول في ھذا ا

ثم   ،في الفكر اإلداري المعاصر أوال كما وردت ،من مراحل التغییر

و أخیرا  ،عملیا من قبل الجیل اإلسالمي األول ننظر إن كانت قد طبقت

ابن تیمیة من خالل كتابیھ السیاسة الشرعیة و الحسبة لنرى نبحث في فكر

وبذلك  اإلصالحین لھا في نظریاتھم عن التغییر ومدى إدراك المسلم

   نجیب عن كال السؤالین الرابع والخامس من أسئلة ھذه الدراسة وھي 

 ر كما تعرفھا كتب اإلدارة الیوم؟ما أسس إدارة التغیی. ٤

ما أسس إدارة التغییر كما تجلت في ممارسات الجیل األول و في . ٥

و ھل تمیزت بشيء عن أسس إدارة التغییر كما نعرفھا ، مؤلفات ابن تیمیة

  الیوم؟ 
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و علنا أیضا نصل إلى ، تأصیل الفكر اإلداريفي نساھم بذلك  بذلك  علنا

    .تھا في الفكر المعاصرااإلسالمیة عن نظیرما یمیز إدارة التغییر 

  :و ھما مبحثین و سنقسم ھذا الفصل إلى 

  أسس إدارة التغییر المطلوبة في كل مرحلة من مراحلھ: المبحث األول

  ابن تیمیة نموذجا : المبحث الثاني

التي ثالثة أقسام  تمثل أنواع األسس المختلفة ل نقسم كل مبحث ثم

  : و ھيمراحل التغییر  تستلزمھا كل مرحلة من

  )أسس ال بد من توفرھا قبل بدء التغییر(مرحلة اإلعداد و التخطیط : أوال

  )أسس الزمة أثناء التغییر(مرحلة التنفیذ و التطبیق  : ثانیا

  )أسس الزمة للحفاظ على نجاح التغییر(مرحلة متابعة التغییر : ثالثا
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   لمطلوبة في كل مرحلة من مراحلھأسس إدارة التغییر ا: المبحث األول

  :األسس الالزمة قبل بدء التغییر  :أوال

  . و ضوح الھدف و شمولھ أھم أسس ھذه المرحلة ھو -١

الرفاھیة "حدد ھدفھ في قد  أن الغرب  )١٩٩٤ (ذكر الجابري و قد 

    ).٣٤ ص" (والتعلیم واألمن

الم الخالدة المي من رسالة اإلسلفكر اإلداري اإلسل و عند استشفافنا

 ھي القرآن الكریم و كذا سیرة رسولنا العطرة و سنتھ الواضحةو

كما تطبیقات الجیل األول نجد أن لإلسالم ھدف واضح و محدد و شامل و

  . "بأن تكون كلمة اهللا ھي العلیا") م٢٠٠٥(شفیق  لخصھ 

أن وضوح وثبات األھداف ال یعني "قائال ) م٢٠٠٥(ثم یعقب شفیق  

وأدوات التغییر؛ فھناك سعة كبیرة في ھذا المجال، وإمكانیة ثبات أسالیب 

كبیرة لتعدد مناھج التغییر وأدواتھ، وھذا ال ینفك عن شروط المكان 

والزمان وطبیعة القوى المعارضة لإلصالح والتغییر وأدواتھا في 

؛ و استقراؤنا للفكر اإلداري اإلسالمي  )١ص( "مواجھة دعاة التغییر

فقد نھج الرسول صلى اهللا علیھ و سلم أسالیب . ھ شفیقیؤكد ما ذھب إلی

إال أن ھذه ، مختلفة و استخدم أدوات متعددة للوصول إلى الھدف األسمى

فقد كانت تحكمھا قواعد عامة أھمھا ، رغم اختالفھا، األدواتو األسالیب 

قد یتجاھلھا الغرب إن كان و ھي القاعدة التي ، أن الغایة ال تبرر الوسیلة

تحقیق لفال بد سالم أما في اإل. اللتزام بھا تعطیل عن بلوغ الھدففي ا

وسیلة أو األسلوب أن و یلزم في ال، األھداف الشریفة من وسائل شریفة
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و صفحات تاریخنا اإلسالمي األول تخلو  . الیتعارض مع روح الھدف

  .من الدنایا و تدعو للفخر

  : تحدید األھداف الوسیطة -٢  
وسیطة ال بد من تحقیقھا  ًاأْن ھناك أھداف) "م٢٠٠٥(فقد ذكر  شفیق  

للوصول إلى ھذا الھدف، واألھداف الوسیطة تختلف من مجتمع آلخر 

ومن حركة ألخرى، وترتبط كذلك بشروط المكان والزمان، فبعض 

القوى تتخذ من إصالح الفرد ھدفًا وسیطًا، وبعضھا یتخذ من مقاومة 

ذ من إصالح السلطة السیاسیة ھدفًا االحتالل ھدفًا، وبعضھا اآلخر یتخ

لھ، لكن من المھم بمكان حسن اختیار الھدف الوسیط والعمل على 

  .)١ص( "تحقیقھ باألدوات والمناھج المناسبة
كان یعلن  ،وسیطة متعددة او قد كان للرسول صلى اهللا علیھ و سلم أھداف 

جرة فنراه  في مناسبة یأمر صحابتھ بالھ ،عنھا في مناسبات مختلفة

وفي وقت آخر یأمرھم بالھجرة إلى  ،للحبشة ألن ملكھا ال یظلم عنده أحد

غیرھا و ،في آخر یعقد صلح الحدیبیةو ،و في وقت یقرر الحرب، المدینة

  .كثیر

  : (Hook, 1980)"التأكد من درجة استعداد المنظمة للتغییر" -٣

من األفضل عدم "قولھ   Zaltman & Duncan,( 1977( أورد   

لدى  واالجتماعیة التأكد من توفر القدرات النفسیة وع في التغییر قبلالشر

  )181-180ص("اد والجماعات المستھدفة بالتغییراألفر

على سبیل المثال أن الرسول صلى اهللا علیھ و في الفكر اإلسالمي نرى 

لھ إال اهللا ولم یطالبھم بأي ال إ :سنوات لیقولوا عشردعو الناس وسلم بقي ی
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ى تأكد أن المجتمع یمكن أن یتقبل جمیع التشریعات التي وردت تشریع حت

  .وحج وجھاد وحجاب زكاة في المدینة من

من المھم " أنھ Zaltman & Duncan,( 1977( ن باالكاتوأضاف  -٤

وتحدید المتوفر  ،قبل الشروع في التغییر تحدید مصادره البشریة والمالیة

أي دراسة  )181-180ص("بلوما یمكن توفیره في المستق ،منھا حالیا

الوضع الحالي دراسة واقعیة قبل الشروع في أي تغییر حتى ال یكون 

ھذا ما حدث فعال في عھد و نرى أن . لتحقیقالتغییر خیالیا وغیر قابل ل

سنوات  عشرالرسول صلى اهللا علیھ وسلم حیث كانت الدعوة بمكة سرا 

عدم توفر نھ یعلم أل ،دولةسول صلى اهللا علیھ وسلم بناء لم یحاول فیھا الر

 ھاجر إلى أما بعد أن  ،في ذلك الوقت مكةلبشریة والمالیة في المصادر ا

قامة إلالمصادر البشریة  تتوفرالوضع و حیث النصرة فقد اختلفالمدینة 

و نراه أیضا یعقد صلح الحدیبیة عندما یجده أجدى من  .دولھ قویة

  .استشرافھ للمستقبلو ذلك بناء على فھمھ للواقع و ،المواجھة 

نھ  ینبغي على قادة أ" Zaltman & Duncan,( 1977( وبین -٥

التغییر التركیز بدرجة فائقة على تقدیر طبیعة التغییر وتحدید 

ھل ھو  ،االستراتیجیات المناسبة لتطبیقھ فالبد من معرفة طبیعة التغییر

ھم أم أم تغییر في المواطنین أنفس ،تغییر سلوكي في سلوك المواطنین

  )181-180ص( ".الخ....تغییر إداري أم تقني

كان تغییرا سلوكیا بالدرجة  ،و جلي أن التغییر في الجیل اإلسالمي األول

ا تمام اإلدراك لطبیعة و قد كان النبي صلى اهللا علیھ و سلم مدرك، األولى

على ذلك استخدامھ الستراتیجیات متعددة كالترغیب  الدلیلالتغییر و

و عندما قرر  .التدرج في األمر بسلوك معین و غیرھا كثیروالترھیب و 
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، أمر أمرا واضحا بإخراج الیھود من جزیرة العرب ،تغییر المواطنین

 یا جدا لطبیعة التغییرمما یفیدنا أنھ صلى اهللا علیھ و سلم كان واع

  . والستراتیجیات تحقیقھ

إمكانیة تقسیم فینبغي النظر في  ،للتغییر عند تصمیم خطةنھ ثم ذكرا أ -٦

وتوزیع البرامج  ،األفراد إلى مجموعات ذات خصائص مشتركھ

تحقیق الفائدة ات بما یتالءم مع خصائص كل مجموعة لواالستراتیجی

أن من أھم "عندما ذكر ) م٢٠٠٦ (النجار  و قد أكد ذلك  .القصوى منھا

 وتجنب المركزیة المتسلطة؛ توزیع االختصاصات؛ الحرص علىاألسس 

والمتابعات المستمرة لتحقیق الوفاء بمتطلبات  ؛ قابة الواعیة الیقظةمع الر

وھذا ھو دور القیادة  "العمل في جو من العالقات اإلنسانیة الصحیحة

مع االحترام للقیمة  ؛الجماعي  المنظم اإلداریة الراشدة التي تؤمن بالعمل

واعد ام النظم والقاحتر والحرص على أھداف الجماعة وعلى ؛اإلنسانیة

كاملة الالزمة لمواجھة كل المواقف الطارئة   المرونة الالموضوعة مع 

قد كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یوزع و.  والتغیرات المتجددة

ھ مستشاریكانوا  رضي اهللا عنھما فأبو بكر وعمر ،األعمال على صحابتھ

 ولبن الولید سیف اهللا المسلخالد  أما  ،لكثرة خبراتھم ورجاحة عقلھم

بن حسان وكان  ، قائد في الجیش لقوتھ وحسن قیادتھفھو  رضي اهللا عنھ

فھو شاعر رسول اهللا  ،ثابت رضي اهللا عنھ بمثابة وزاره اإلعالم الحربیة

  . صلى اهللا علیھ وسلم

أن علینا بذل كل " Zaltman & Duncan,( 1977( وأوضح  -٧

ید النتائج الغیر الجھود الممكنة في مرحلة اإلعداد لخطة التغییر لتحد

والمحتمل حدوثھا ووضع الخطة البدیلة لمواجھة ھذه  ،مرغوب فیھا
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 في تراثنا اإلسالمي و تحدیدا في غزوه مؤتةو.)181-180ص"(النتائج

وقد  ووضع خطة بدیلة.نجد أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم توقع النتائج

 حدیث١٥٥٤ص/٤صحیح البخاري ج(ورد ذلك في الحدیث الوارد في 

عن َأَنٍس رضي اهللا عنھ َأنَّ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  َنَعى ...{)  4014

َأَخَذ الرَّاَیَة (َزْیًدا َوَجْعَفًرا وبن َرَواَحَة ِللنَّاِس قبل َأْن َیْأِتَیُھْم َخَبُرُھْم فقال 

یَب َوَعْیَناُه َزْیٌد َفُأِصیَب ُثمَّ َأَخَذ َجْعَفٌر َفُأِصیَب ُثمَّ َأَخَذ بن َرَواَحَة َفُأِص
 .} )\َتْذِرَفاِن حتى َأَخَذ الرَّاَیَة َسْیٌف من ُسُیوِف اللَِّھ حتى َفَتَح اهللا علیھم

ھو خالد بن الولید رضي اهللا عنھ ھذا الحدیث  اهللا المذكور في فوسی

  .نصر ى لإحول الھزیمة و الذي كان خیر قائد 

ما ذكره من ھذا األساس حین ركز ضمن  )م٢٠٠٦ ( ،وقد أكد النجار

والتغیرات المحتملة فیھ  ،حسن استشراف المستقبل أسس على أھمیة

التقییم الموضوعي   بناء على، عھااالختالف م وكیفیة التوافق أو

  .والقیاسات الدقیقة

تحدید الزمان الذي تقوم فیھ العملیة التغیریة )"ھـ١٤١٤(الجابري  قال  -٨

  ). ٢٨ص،.( "من جھة الوقت الالزم لنضج العملیة

 ،یتم في مدة زمنیة معقولة یة الوقت في عملیة التغییر بحیثإدراك أھم إن

في دیننا الحنیف جلیا یتضح  ،یھا استعجال مخل وال إطالة مملةلیس ف

 ٦١٢ص / ٤ ج سنن الترمذي ( ففي ؛ الوقت أھمیةعلى  الذي یؤكد

عن سعید بن عبد اهللا بن جریج عن أبي برزة األسلمي  {)٢٤١٧ حدیث

ال تزول قدما عبد یوم القیامة  : (صلى اهللا علیھ وسلم قال رسول اهللا : لقا

حتى یسأل عن عمره فیما أفناه وعن علمھ فیم فعل وعن مالھ من أین 
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 } قال ھذا حدیث حسن صحیح )كتسبھ وفیم أنفقھ وعن جسمھ فیم أباله

 .وھنا نالحظ أن أول ما یسأل عنھ العبد ھو الوقت عن عمره فیما أفناه 

إقامة مؤسسات حضاریھ تخدم  "ایضا أن)ھـ ١٤١٤(وبین الجابري -٩

). ٢٨ص ("قضایا التغییر وتسایر العصر في تقدمھ وثقافتھ وعلومھ

مثاال على ذلك نجد المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم یبدأ ببناء المسجد و

 .ضافة لكونھ مسجدا إ، ونادیا، ومدرسة  ،للشورى كان مجلسًاالذي 

لمرونة ا" ).م٢٠٠٦( النجار   التي ذكرھا  المھمة أیضامن األسس  -١٠

و فتح المجال لكل عناصر المجتمع و مھاراتھ لتحقیق  ،في إدارة التغییر

لك باعتماد منھجیة البحث والتطویر وذ وسائطھ أو ،الھدف األسمى

  )١ص( "المستمرین بدون انقطاع

الحضارة  مع ما كان موجودا في بدایةتماما ھذه النقطة منسجمة  إن

فنحن نرى قائد التغییر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم  اإلسالمیة

یتسم بالمرونة في إدارتھ لتطویر مجتمعھ ففي غزوة بدر مثال كان فكاك 

 ،األسیر من المشركین ھو تعلیم عشرة من أبناء المسلمین القراءة والكتابة 

فقد كان .  لفكر اإلسالميروحھا تنسجم تماما مع إدارة التغییر في اكما أن 

 ،تأثیرھا على الحیاة العامةر والفقھاء أكثر الناس دراسة لمستجدات األمو

و كانوا یتمتعون بمرونة عالیة حیث یسقطون األحكام اإلسالمیة على ھذه 

و كثیرا ما نراھم یتخیلون ، المستجدات بما یتالءم و متطلبات العصر

و ما أكثر أمثال تلك ، تحدث و یحاولون حلھا حتى قبل أن ما مشكلة

و في ھذا مثال لیس فقط  ،ة في فقھ أبي حنیفة والشافعيفالمسائل المختل

بل أیضا على قدرة الرواد األوائل على  استشراف  ،على المرونة

  .معتمدین منھجیة البحث لتحقیق أھدافھم  للمستقبل
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  .اعتبار تحقیق سعادة ونجاح اإلنسان ھدف لعملیة التغییر  -١١

اعتماد دور العنصر البشرى كدور  "على) م٢٠٠٦ ( فقد أكد النجار 

والحرص علي تنمیتھ باستمرار وعلى  ،أساسي في العملیة اإلداریة

من أجل تحقیق  ،ترشیده وإصالحھ؛ وتھیئة المناخ المناسب لتحفیزه

 .)١ص"(األھداف العامة والخاصة في توافق و انسجام تامین

فإن ، عة ھو موضوع التغییر و ھو أیضا ھدفھو طاقاتھ المبدفاإلنسان  

و إن وجد أن التغییر لمصلحة آخرین  ،وجد في التغییر سعادتھ أسرع إلیھ

و بما أن اإلسالم دین الفطرة فقد ضمن . على حسابھ تقاعس و أعاق

و كان . سعادة اإلنسان كما لم یضمنھا أي نظام وضعي مھما جل و ارتفع

اآلخرة دون اإلنسان و نجاتھ في الدنیا وادة من أھم ما یحرص علیھ سع

  .تحیز لفریق ضد آخر

التي المؤھلة إلحداث التغییر وو من أھم األسس أیضا وجود القیادة  -١٢

تتمتع بقدرتھا اإلداریة فضال عن الصبر و البذل و اإلصرار و قد 

، سلمید الخلق أجمعین صلى اهللا علیھ واجتمعت كل ھذه المواصفات في س

ن رضوان اهللا علیھم أجمعین فقاموا والتابعنھجھ صحابتھ وو سارعلى 

والمادیة حسب  یم وتوجیھ مختلف عناصره البشریة بقیادة العمل وتنظ

؛بما یحقق ھنة وقواعد السلوك المعتمدة فیھاالقیم اإلسالمیة ؛وأخالقیات الم

  .ویصون مسارات التنفیذ في الحدود المتاحة والمقبولة شرعااألھداف؛

  األسس الالزمة عند التغییر: ثانیا

فقد وضعنا أقدامنا  ،إذا استطعنا توفیر األسس السابقة قبل بدء التغییر

إال أن ھذه األسس ال غنى لھا عن أسس . على طریق التغییر اإلیجابي 
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و قد . أخرى البد من توفرھا أثناء مرحلة التغییر لنضمن نجاح التغییر

  :أھمھا ما یلي  األسس ركز الفكر الغربي المعاصر على عدد من

ألنھم سیكونون  ،قات متینة مع المشاركین بالتغییرتأسیس عال -  1

  .العون و السند

بأصحابھ أمتن العالقات على  ،و عالقة الرسول صلى اهللا علیھ و سلم

حیث ، سماھا الرسول صلى اهللا علیھ و سلم حب في اهللا و قد، اإلطالق

 أیضا عالقتھم باهللا سبحانھ و تعالى نإ بل. یجتمعون علیھ و یتفرقون علیھ

  ) ٥٤آية،سورة املائدة( چہ    ہ  چ أساسھا الحب 

مواجھة المشاكل  وحلھا كلھا دون إغفال أي منھا كي ال تتفاقم  -٢

و قد نص اإلداریون على أن . األمور وتؤثر على مسیرة التغییر ونجاحھ

أمثلة ذلك كثیرة في و  .حلھا یكون باختبار الطرق البدیلة ومعرفة أھدافھا

ففي إثبات األلوھیة مثال نجد القرآن یخاطب العقل تارة  ،تراثنا اإلسالمي

         ، كما ورد في قصة سیدنا إبراھیم و حالھ لما رأى الشمس و القمر

و یخاطب الحس مرة أخرى عندما یذكرنا بحاجتنا إلیھ حین ال نجد موئال 

و أحیانا أخرى  . جد مغیثا إال اهللاسواه كما یحدث لمن یركب الفلك و ال ی

لقمر و تسلیم الحجر كانشقاق ا على ألوھیتھ یعطینا معجزات عینیة

  .غیرھا من األمثلةو

مخاطبة الناس على قدر عقولھم أن اإلسالم حثنا في ذلك على ونضیف 

الرسول صلى اهللا علیھ  سراقة فعندما تبع، مھم و بحسب أحوالھمو أحال

وعده الرسول صلى اهللا علیھ و سلم بسواري  ریشقطمعا بأموال  وسلم

و حتى معجزة اإلسالم الخالدة و ھي القرآن الكریم تناسب من . كسرى

فجاء القرآن  قریش تفخر بلغتھا و فصاحتھا نزلت علیھم بدایة فقد كانت
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ن العلوم ستزدھر في وعلم من أحاط علمھ كل شيء أ، یتحداھمو، لیبھتھم

زة صر االنفجار المعلوماتي فجعل المعجسنصل إلى عظل اإلسالم و

ستقي منھ كل جدید بما فیھ بحثنا ال نزال نو  ،تفنى عجائبھالخالدة كتابا ال

  .ھذا

قد انتشر اإلسالم و . تغییر أیضا ندرة استخدام العنفمن قواعد ال  -٣

بالحوار و المنطق و الخلق الحسن أكثر من انتشاره بالسیف رغم أن 

كانت قدر  ،نھا قلیلة و لم تكن أبدا للثأر و التنكیل بلو لك، للسیف حاالتھ

  .الحاجة فضال عن كونھا محكومة باألخالق اإلسالمیة

و ھذه قاعدة ھامة في التغییر و أمثلتھا كثیرة في . التدرج في التغییر -٤

قد و. م نجاھد النفس على عدم العودةث ،حیث نبدأ بالعزم على التغییر تراثنا

ضا تدریجیا كما حدث عند تحریم الخمر فبعد أن عرف یكون التغییر أی

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  یر التدریجيالواقع وطبیعة التغییر المطلوب بدأ بالتغی

ثم أمرھم  ،ثم فرض الصوم) ٤٣آية  ،سورة النساء( چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ولرفع درجة االلتزام بالتغییر  )٩٠آية  ،سورة املائدة (چڀ  چ بأمر قاطع 

 .ضع عقابا لشارب الخمر لضمان االلتزام بالتغییر و

و ھذا . تكرار المحاولة مرات بعد مرات و عدم االستسالم للفشل  -٥

       حیث ال یقنطنا من رحمتھ ،في تعلیمنا كیفیة التوبة جلیا نراه األساس 

  .و یعدنا بالمغفرة ما استغفرنا

ھو متحقق في اإلسالم و . قیادة العمل بما یتماشى مع الھدف الرئیس -٦

الخروج دون  فوق ھذا یتمثل بقیادة العمل شرطا آخر بل یشترط اإلسالم

و نرى ذلك جلیا في تعاملھ ، مھما كان السبب اإلسالمیة عن األخالق
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لم یعامل من عاداه فنجده صلى اهللا علیھ وسلم  صلى اهللا علیھ و سلم مع

ثل إنما عاملھ بما یأمر الیھودي الذي كان یضع لھ األذى في طریقھ  بالم

    .بھ الدین الحنیف من إحسان للجار لیتألفھ ویدعوه لإلسالم 

بناء ھیكل العالقات الوظیفیة بالمرونة ") م٢٠٠٦( النجار  وأضاف  -٧

السرعة الالزمة  ولمواجھة ؛واجھة التغیرات المحلیة والدولیةالكافیة  لم

ا الحرص على وضع و كذ ..)١ص("كیة ذلك؛ ومیكانیفي اتخاذ القرار

رسول صلى اهللا علیھ و قد فعل ذلك ال :األفراد كل في مكانھ المناسب

ه من بعده عند اختیارھم ألمراء الجیش و تحدیدھم من ؤوسلم و خلفا

،  و في اختیارھم لمن یجمع القرآن و غیرھا . یحمل الرایة إن سقط األول

صحیح (اس ففي وفي الحدیث الذي یبین من یؤم القوم تطبیق لھذا األس

عن أبي مسعود األنصاري  ...{: قال )  ٦٧٣حدیث ٤٦٥ص/١مسلم ج

یؤم القوم أقرؤھم لكتاب  (: قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم : قال 

فإن كانوا في السنة  ،فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة ،اهللا

وال  ،لمافإن كانوا في الھجرة سواء فأقدمھم س ،سواء فأقدمھم ھجرة

 )وال یقعد في بیتھ على تكرمتھ إال بإذنھ ،یؤمن الرجل الرجل في سلطانھ
  .} ) سنا ) ( سلما( قال األشج في روایتھ مكان 

د بناء كل شبكات االتصال وقواع"أن )م٢٠٠٦( النجار وبین  -٨

أن الرسول في تراثنا  ة ذلكو من أمثل :  "المعلومات الالزمة و تقنیاتھا

صحیح البخاري ( یأمر بالتبلیغ عنھ ففي سلم كان و یھصلى اهللا عل

عن عبد اهللا بن عمرو أن النبي  ...{) :  ٣٢٧٤حدیث  ١٢٧٥ص/٣ج

بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني ( : صلى اهللا علیھ وسلم  قال 

}  )إسرائیل وال حرج ومن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار
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وأما قواعد المعلومات فقد كان یرسل وبھذا فعل أكبر شبة لالتصال ، 

كما طلب من ، أخبار و أعداد الجیوش المعادیة في الغزوات الرسل لجلب

  .و كل ھذا ساعده في إحراز التغییر المطلوب، زید أن یتعلم لغة الیھود

ت األفراد بطریقة ایة قدرالعمل علي تنم")م٢٠٠٦( النجار  وأكد -٩

لتزام الدیني واال ؛المھارات التقنیةالعلمیة و راتالقدمستمرة من حیث 

قد كان الرسول صلى اهللا علیھ و سلم لف .)١ص("والقیميواألخالقي 

وفي نفس الوقت یؤكد  حضور مجالس العلمویأمرھم بیشجع صحابتھ 

المستدرك على الصحیحین (على القیم في العلم ففي الحدیث الوارد في 

 أن رسول اهللا  عن جابر بن عبد اهللا...{) : ٢٩٠حدیث ١٦١ص/١ج

ال تعلموا العلم لتباھوا بھ العلماء أو تماروا (: صلى اهللا علیھ وسلم  قال

   } )بھ السفھاء وال لتحیزوا بھ المجلس فمن فعل ذلك فالنار النار

  ."ام كل من الوقت والموارد المتاحةالحرص على حسن استخد" -١٠

فالقرآن زاخر   ،وقتو في تراثنا تركیز على أھمیة ال). م٢٠٠٦،  النجار(

و األحادیث ، باآلیات التي تخبر بأن عمر اإلنسان قصیر و كأنھ ساعة

ھ یوم ألننا مسؤولون عن ،تربینا على أن علینا حسن استخدام الوقت

كما یحضنا الرسول علیھ السالم على اغتنام فراغنا قبل شغلنا ، القیامة

احة فقد كره رسول و یربینا على حفظ الموارد المت. وصحتنا قبل مرضنا

ورد في  فعن الماء مثال، اهللا صلى اهللا علیھ و سلم اإلسراف في كل شيء

عن عبد اللَِّھ بن َعْمٍرو …{ ) : 425حدیث ١٤٧ص/١سنن ابن ماجھ ج(

ما  (:  َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  َمرَّ ِبَسْعٍد وھو َیَتَوضَُّأ فقال

نعم َوِإْن ُكْنَت على  (:  قال؟ َأِفي اْلُوُضوِء ِإْسَراٌف  : فقال )؟  ھذا السََّرُف

 .} ) َنَھٍر َجاٍر



 ٨٥

وإشعاره  ؛وحدوده ؛حرص على تفھیم كل فرد بمسئولیاتھال" -١١ 

وره في المؤسسة مھما صغر بالمتابعة المستمرة مع احترام إنسانیتھ ود

صلى اهللا و نجد ذلك جلیا في متابعة النبي   ).م٢٠٠٦،  النجار( ."كبرأو

و لومھم . و تشجیعھم على الحق و الخیر علیھ و سلم ألمور الصحابة 

 ١٢٨٢ص/٣صحیح البخاري ج(ففي  ،على الخطأ و لو عال شأنھم

عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنھا أن قریشا أھمھم  ...{ )٣٢٨٨حدیث

ومن یكلم فیھا رسول اهللا  : شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا 

ومن یجترئ علیھ إال أسامة بن زید حب : فقالوا  ؟ علیھ وسلم صلى اهللا

فقال رسول اهللا  صلى اهللا  ، رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فكلمھ أسامة

:  ثم قام فاختطب ثم قال ! )؟ أتشفع في حد من حدود اهللا (: علیھ وسلم 

وإذا ، م الشریف تركوه ھإنما أھلك الذین قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فی(

لو أن فاطمة بنت : وأیم اهللا ، سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد
  .} )محمد سرقت لقطعت یدھا 

حبا األداء الحرص على الوصول إلى أعلى مستویات اإلتقان في "  -١٢

  ).م٢٠٠٦،  النجار. ("للذات والعمل

، و أما ھذا األساس فمطلوب في شرعنا لیس فقط حبا في العمل و الذات 

عن عائشة أن النبي   ...{ :ففي الحدیث ، إرضاء هللا سبحانھ و تعالى بل

 )إن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ ( : صلى اهللا علیھ وسلم  قال

  }) ٤٣٨٦حدیث  ٣٤٩ص/٧مسند أبي یعلى ج(

نھ ینبغي على قادة أ ")Zaltman & Duncan ) 1977ضاف   أ -١٣

، تزام بالتغییر لدى أفراد المنظمةالتغییر السعي إلى رفع درجة االل

كلما تطلب التغییر جھودا كبرى للتأثیر و . وذكروا أن ذلك یكون بالتحفیز
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أو لدفعھم لتبني التغییر زادت الحاجة للتحفیز بشكل  ،على األفراد

نرى أن الرسول صلى و في التراث . )181-180ص"(جوھري وفعال

التحفیز حیث بلغ بد من اهللا علیھ وسلم في غزوة الخندق وجد أن ال

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   چ ، مبلغھالخوف بالصحابة 

كما وصفھم اهللا في كتابھ  )١٠آية ،سورة االحزاب (  چگ  گ  گ  گ  

العزیز فنزل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یحفر معھم بیده ویبشرھم بفتح 

و من ثم رفع درجة ، ھارش كسرى لرفع معنویاتھم وتقویتعبالروم و

 .التزامھم بالتغییر

  :و نستطیع أن نضیف ھنا أیضا

التریث و استشارة أولي الرأي و المشورة قبل اإلقدام على أي  -١٤

و قد رأینا كیف . و الموازنة بین البدائل المختلفة الختیار األفضل،  عمل

ي من من ذوي الرأدائما یطلب المشورة صلى اهللا علیھ وسلم كان النبي 

ڤ  ڦ  ڦڦ  چ : وقد مر معنا اآلیة قولھ تعالى  .رضوان اهللا علیھم  صحابھأ

  ١٥٩: آل عمران چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

  

  

  أسس متابعة التغییر :ثالثا

إذا لم یتم قتلھ في مھده  ؤدي إلىیواجھ كل تغییر تحدیات و مصاعب ت

ھارات التي تعین على لذا ال بد من متابعتھ و اكتساب المتجاوزھا ، 

  .مواجھة مقاومة التغییر
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و قبل  ،عدد من األسس المتعلقة بھذه المرحلة و لیتحقق ذلك فال بد من 

 ،ة التغییر سنشرح األسباب التي تدفع الناس لمقاوم أن نذكر ھذه األسس

  .و من ثم نستنتج األسس التي تساعد في مواجھة ھذا التحدي

  أسباب مقاومة التغییر

ولكن ما یرفضھ  عة الناس تقبل التغییر كأمر طبیعي في الحیاة،إن طبی

یر ، واألسالیب المستخدمة في الناس ھي اإلجراءات التي یمر بھا التغی

مقاومة سباب أونذكر بعض . ، والظروف المحیطة بھذا التغییرذلك

أكدھا أیضا الدكتور العامة التي وردت في دراسة لمعھد اإلدارة التغییر 

ومدیر إدارة البرامج  ،عیقل العلي أستاذ اإلدارة العامة المساعدفھد بن م

   -:و ھي، اإلداریة بمعھد اإلدارة العامة
  . عندما تكون أھداف التغییر غیر واضحة"    ·

  . ن بالتغییر غیر المشتركین فیھوعندما یكون األشخاص المتأثر    ·

  . ب شخصیةعندما یكون إقناع اآلخرین بالتغییر یعتمد على أسبا    ·

  . عندما یتم تجاھل تقالید وأنماط ومعاییر العمل    ·

  . أو مفقود عن موضوع التغییر عندما یكون ھناك اتصال ضعیف    ·

 للمصالح تھدید أو عندما یكون ھناك خوف من نتائج التغییر   ·

  . الشخصیة

  . عندما یكون ھناك فشل في التغییر   ·

  . ط عمل كبیرةعندما یرتبط التغییر بأعباء وضغو   ·

  . عندما یكون ھناك عدم ثقة فیمن یقومون بالتغییر   ·

  . عندما یكون ھناك رضا عن الوضع الحالي    ·

  . عندما یكون التغییر سریعًا جدًا   ·

  . عندما تكون الخبرات السابقة عن التغییر سیئة   ·
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عندما یكون ھناك تعارض حقیقي بین اآلراء فیما یتعلق    ·

   ."بالتغییر

  :أخرى منھا  ًاأسباب)م٢٠٠٦(یذكر الطنبور و

  ن اإلنسان یخشى تغییر ما ألفھ أل ،انعدام االستقرار النفسي والطمأنینة •

 أو الفشل،توقع الخسارة  •

  من تكالیف التغییر التخوفات االقتصادیة •

 مما یتطلبھ التغییر من بناء عالقات اجتماعیة جدیدة  القلق االجتماعي •

  )٩٣٠ص(

 التغییر یطلق كما ھائال من"ن إبقولھ ) ٢٠٠١ ( ،لسویدانا و قد أكد ذلك

وفقدان المیزات أو المراكز وفقدان  ،مشاعر الخوف من المجھول

  ."الصالحیات والمسؤولیات

  أسس مواجھة مقاومة التغییر و تحجیمھا 

بعد دراستھم للفكر اإلداري  العامة استقر الباحثون في معھد اإلدارة

في التقلیل من مقاومة التغییر  ألسس تساعدعلى عدد من ا ،المعاصر

و عندما نتمعن في ھذه األسس نجدھا قد اجتمعت ، تزید احتمال قبولھو

بل إن ھذا الفكر یضیف علیھا . كلھا في الفكر اإلداري اإلسالمي األول

و سنذكر أوال ما اجتمع علیھ الباحثون في التغییر  ،أسسا أخرى ضروریة

التمثیل لھا من صدر اإلسالم األول ثم نتبعھا  و نحاول ،اإلداري من أسس

  .بما استقیناه من أسس من استقرائنا للتراث

  إشراك الناس في التغییر  .١

تم لو أنھم اشتركوا أن ی إن تخفیض مقاومة األفراد للتغییر یمكن 

فاشتراكھم فیھ یجعلھم یحسون بأنھم جزء منھ ،  ،بفاعلیة في ذلك التغییر
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خفي شیئًا عنھم ، كما أن المشاركة یمكنھا أن تظھر بعض وإن اإلدارة ال ت

، راألفكار الجیدة من أفراد قد یعانون من مشاكل تحتاج إلى مثل ھذا التغیی

وقد یكون أنسب طرق المشاركة ھي في تشخیص المشاكل ومناقشة 

فإن كان من السھل على . أمراض العمل وأعراضھا وعواقبھا الوخیمة 

قتراح أو تقبل لتشخیص ، فسیكون من السھل علیھم ایقوموا با األفراد أن

و ھذا جلي في صدر اإلسالم األول حیث كان الكل على قلب . العالج

 .لھم فھي مدار حیاتھم ًاو كانوا یعتبرون نجاح الدعوة نجاح. رجل واحد

 .حد أكثر مشاورة ألصحابھ من الرسول صلى اهللا علیھ وسلمألم یكن و

فقد كانوا . )١٥٩آية ،عمران  سورة آل     چ ڤ  ڦ  ڦچ قال تعالى 

كما حدث لمشاكلھا  یقترحون الحلول والدعوة  یتشاورون في كل شؤون

  .  عند اقتراح حفر الخندق

زود الناس بمعلومات مستمرة عن التغییر و شاورھم في   .٢

  المستجدات
ى ینبغي عرض التغییر عل نھأ) "Zaltman & Duncan ) 1977لقد ذكر 

وتؤكد أنھ لن یترتب علیھ أي  ،صورة تظھر أھمیتھ وفائدتھاألفراد والجماعات ب

ھم معلومات ء، وإعطایحدث إن حجب األفراد في ظالم عدم المعرفة بما .خسائر

، أو معلومات غیر كاملة ھو مؤشر لبدء قلق محدودة، أو معلومات غیر سلیمة

، ویخلق ذلك تبدأ اإلشاعات ما یحدث وسرعان ماالعاملین وتھامسھم وتغامزھم ب

و كانت سیئة أفضل إن تزوید العاملین بالمعلومات ول. الوضع جوًا من عدم الثقة

ؤدي أما نقص المعلومات فإنھ ی. معلوماتلتفاعل مع الألنھا تعطى فرصة للعاملین ل

    )181-180ص("إلى الشعور بقلة الحیلة
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 حابتھ و یجیب عن یخفي شیئا عن صو قد كان صلى اهللا علیھ و سلم ال

  .بل كان یطلب منھم المشورة و الرأي و یعمل بھا. كل استفساراتھم

  خذ في االعتبار عادات العاملین وقیم العمل  .٣

أن یأخذ في  ،على من یقوم بالتخطیط والتنظیم لعملیة التغییر 

الحسبان أال یفسد أو یؤذي عادات العاملین وقیمھم والتي قد تمس عادات 

و على األخص لو أنھا غیر مؤذیة ، ام وتبادل الحدیث و غیرھاتناول الطع

و قد رأینا كیف كان صلى اهللا علیھ و سلم یحترم . وغیر ضارة بطبیعتھا

 ،بل و یحترم المواثیق و العقود التي عقدت قبل اإلسالم؛ مكارم األخالق 

  .إن لم یكن بھا مخالفات شرعیة كحلف الفضول

  أشعل حماس العاملین  .٤

اركة إثارة حماس العاملین یؤدي إلى رفع رغبة الفرد في المشإن 

، و تعتبر إتاحة الفرصة للتعبیر عن النفس.  وااللتزام بالتغییر كما یجب

قیق الذات، واإلحساس بأن الفرد نافع، و إشباع الرغبة في الحصول وتح

لعمل مع زمالء جدد، و زیادة ، والرغبة في التعرف واعلى معلومات

الرغبة في إیقاظ  ، وماء إلى عمل خالق ومكان عمل منتجنتباالاإلحساس 

النمو والتطور من خالل اإلبداع والتطویر، وغیرھا من مثیرات الحماس 

و جلي أن ھذا كلھ ضمنھ اإلسالم لمعتنقیھ فضال عن الثواب . والدافعیة

  .الذي یزید الجدیة في العمل و یجعلھا في السر و العلن ،األخروي

  ام أسلوب حل المشاكلاستخد  .٥

تخاذ القرار بدائل الحل، وتقییم البدائل، واتحدید المشاكل ، ثم دراسة 

، وأخیرًا تطبیق ومتابعة لأو الوصول إلى أفضل بدیل من بین الحلو

و ھذه النقطة ورد ذكرھا سابقا في إشراك العاملین بالتغییر فتصبح . الحل
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عن نجاح  خص مسئوالبل إن اإلسالم یعتبر كل ش. مشاكلھ مشاكلھم

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  چ تعالىفشل التغییر عندما یقول أو

ثغر الذي كل فرد إلى ذاتھ و إلى ال ةفبعود )١١آية  ،سورة الرعد (چ ڭ

  .یصلح المجتمع تداركھو بمراجعة تقصیره و  ،یحمیھ

  إظھار مساوئ الوضع الراھن  -٦

راز الحاجة إلى التغییر مع الحذر عدم الرضا عن الوضع الراھن إلب" 

  .(Hook, 1980) "من المبالغة في ذلك لتجنب حدوث نتائج عكسیة

وھذا ما وجدناه جلیا في دعوة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حیث  

و كل ما ، أظھر عدم الرضا عن عبادة األصنام دون أن یحطمھا أو یسبھا

ابة وردت قریش بسب ولما سبھا الصح،  فعلھ ھو أنھ لم یسجد لصنم قط

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ اهللا عز وجل نزلت اآلیة 

  ).       ١٠٨آية ،األنعامسورة(چ  ۇ

  :و نستطیع أن نضیف ھنا

  بث األمل في النجاح دائما -٧

و بث روح األمل في  ،فقد عمل صلى اهللا علیھ و سلم على التفاؤل

فنراه في غزوة الخندق و قد بلغت  ،حتى في أحلك الظروف ،الصحابة

، المنورة  القلوب الحناجر و خافوا على معقلھم الوحید آنذاك و ھو المدینة

أن المسلمین لما حفروا الخندق ) ١٧٠ص/١ج) ( الدرر( فقد ورد في 

فدعوا رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  "استعصت علیھم صخرة كبیرة 

: وقال  ، الشرار وقطع منھا الثلث إلیھا فضربھا بالفأس ضربة طار منھا

ثم ضرب الثانیة  )اهللا أكبر فتح قیصر واهللا إني ألرى القصور الحمر(
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اهللا أكبر فتح كسرى واهللا إني ألرى (: وقال ، فقطع منھا الثلث الثاني 

اهللا أكبر  (:  وقال، ثم ضرب الثالثة فقطع الثلث الباقي  )القصور البیض

باب صنعاء وقد نصر اهللا عبده وصدق وعده  فتح الیمن واهللا إني ألرى
  " .)  والحمد هللا رب العالمین

سورة (  چڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چ و آیات القرآن تؤكد ذلك  

  )٧آية،الطالق

فإن دراسة تلك  ،و نظرا للتاریخ الطویل للتجربة اإلسالمیة في التغییر

 مال نجاحھ و ھوقد یواجھھ التغییر بعد اكت ثاٍن التجربة تعرفنا على تحٍد

و في مواجھة ھذا التحدي . و النكوص من جدیداحتمال العودة للوراء 

و عدم السماح  ،علینا مواجھة مسؤولیة الحفاظ على ما تحقق من تغییر

  .و ھو ما قام و یقوم بھ المصلحون و الدعاة حیثما كانوا، بالعودة للوراء

ر من األسس یساعدنا لو تتبعنا أعمالھم الستطعنا الوصول إلى عدد آخ و

   .على مواجھة ھذا التحدي الثاني

علینا أن نأخذ باالعتبار أن تقادم  ،في مناقشة أسس متابعة التغییر ھناو

السبب و .قد یجعل األجیال الالحقة تعود للوراء ىالعھد بقیادة التغییر األول

الرئیس لھذه المشكلة ھو عدم وضوح رؤیة األھداف و المفاھیم من قبل 

أو عدم انسجام وسائل تحقیق التغییر مع مستجدات ، األجیال الالحقة ھذه

و لنحل ھذه المشكلة و نحافظ على . العصر فینفر منھا الجیل الجدید

عتماد األسس السابقة إضافة إلى التغییر فإن علینا ا استمراریة نجاح

  :التالي
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ھي  و توضیح المفاھیم األساسیة و ، التربیة اإلسالمیة لألجیال_ ١

، و مسجد ، و مدرسة ، مسؤولیة جمیع مؤسسات التربیة من بیت 

  . وسائط معلوماتیة و غیرھا ، ووسائل إعالم

الحرص على أن تكون مظاھر التغییر منطلقة من ثوابتنا اإلسالمیة  -٢

  .و مواكبة لتطورات العصر من جھة أخرى  ،من جھة

و القدرة على  ،رونةو ھنا أیضا نعود و نؤكد على أھمیة المرونة فالم -٣

أساس مكین من أسس إدارة  ،التكیف مع الظروف و األحداث المتغیرة

یضا و ھو مھم ھنا أ ،التغییر فقد رأینا أھمیتھ قبل التغییر و أثناء التغییر

بقائھ متجددا و صالحا رغم تجدد  ىعمل علفي متابعة التغییر حیث ی

  . و المكان الزمان 

األدوات وضوح األھداف و سالمة الوسائل و و نؤكد أیضا على أھمیة -٤

  .فھي أیضا مھمة في جمیع مراحل التغییر

و ختاما غني عن القول أن القیادة المؤھلة ھي أھم عناصر إنجاح  -٥

و نؤكد ھنا على ضرورة التطویر المستمر ، التغییر في جمیع مراحلھ

  .لمھارات القائد

لمؤسسة وتأسیس التغییر ن استمرار قادة التغییر في اإ: ویمكن القول 

وتوفر المصادر ، عملیات الروتینیة الفي بنیة المنظمة ودمجھ ضمن 

نظمة والعاملین والقناعة بفاعلیة التغییر للم ،المالیة الالزمة لتطبیق التغییر

  . الستمرار التغیر وعدم توقفھ  تعد مقومات أساسیة

بحتة لیس فیھا  ھل مقاومة التغییر اإلداري تعتبر دائمًا سلبیة! ولكن

فعًال لیست سلبیة دائمًا، بل إنھا : یجیب الدكتور العلي بأنھا  إیجابیات؟

تحمل بعض اإلیجابیات، ومنھا جعل القائمین على التغییر أكثر دقة 
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واستعدادًا وتھیئة للتغییر، وتوضیح أھداف وأسباب وأھمیة التغییر 

ئمین على التغییر للعاملین بھدف عدم مقاومتھ عند التطبیق، وجعل القا

أكثر مرونة وأكثر إدراكًا آلثار التغییر على العاملین على المدى القریب 

والبعید، وھي تساعد على اكتشاف نقاط الضعف والقوة في العمل 

وأسالیب وطرق األداء المراد تطبیق التغییر فیھ، كما تساعد على اكتشاف 

توضیح أھمیة الخلل في عملیة االتصال وخطوطھ ومدى فاعلیتھ في 

  .التغییر وأسبابھ وأھدافھ

  ابن تیمیة نموذجا: الثانيلمبحث ا

سنحاول ھنا  ،ھم األسس التي تعتمد علیھا إدارة التغییرأبعد استنباط 

عرض إحدى التجارب التاریخیة الناجحة في مجال إدارة التغییر لنرى 

التاریخ  مھم في ٍمـَلوسنركز على َع ،مدى استفادتھا وتحقیقھا لھذه األسس

من علماء التنظیر  نستطیع اعتبار ابن تیمیة. ن تیمیھاإلسالمي أال وھو اب

ألسس السالفة الذكر من إلدارة التغییر حیث نستطیع أن نستقي معظم ا

 من أھم و  .ھذه الكتبن لم یكن التغییر ھو الموضوع المباشر  لمؤلفاتھ وإ

  . "الحسبة "و،  "عیةالسیاسة الشر" اھ المتعلقة بھذا الموضوع كتابكتب

ذین الكتابین كل القواعد واألسس الالزمة إلقامة دولة فقد وضع في ھ

وقد ورد في أفكاره الكثیر من أسس التغییر في مراحلھ . إسالمیة قویة

وسأذكر في ھذا المكان ما اتضح جلیا خالل دراستي لھذین ، المختلفة 

ثل مراحل التغییر وسأقسم ھذا المبحث إلى ثالثة أقسام تم:الكتابین 

  .تلفة كما فعلنا في المبحث السابقالمخ

  األسس الالزمة قبل بدء التغییر :أوال
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یجد أن أھم أسس  ،إن القارئ لكتاب السیاسة الشرعیة وكذلك الحسبة

أن یكون " ھدفھ  ابن تیمیة فمثال جعل ،التغییر موجودة في ھذه الكتب

فكان ھدفا ، )٣ص،الحسبة "( االدین كلھ هللا وأن تكون كلمة اهللا ھي العلی

واضحا وشامال وجلیا یندرج تحتھ عدة  أھداف مرتبطة بعضھا مع 

وتتمثل ، وھي أیضا من القیم األساسیة للوصول إلى الھدف األول ،بعض

وقد . األھداف الفرعیة أو الوسیطة في العدل واألمانة وطاعة أولي األمر

السیاسة (في كتاب  استنبط ھذه القیم أو األھداف التي تحدث عنھا

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ من قولھ تعالى  ) ١٢ص،الشرعیة

               چ واآلية الثانية ) ٥٨آية  ،سورةالنساء  (چ  ې  ې  ې  ې

                                            ی   ی  یی        

فعلینا أداء  )٥٩آيه،سورة النساء( چ                        

  .األمانة و طاعة ولي األمر

وقد رأینا سابقا أن تحدید الھدف األسمى وتحدید األھداف الوسیطة ھما 

  .أول أساسین من األسس الواجب توافرھا قبل بدء التغییر 

في كتاب السیاسة الشرعیة  للوالیات  فرد فصال كامالكما نراه قد أ

ن األموال ومواردھا مما یؤكد لنا وتبعھ بفصل ع،ومعرفة الوالي األصلح 

وھذا تجسید  ،إدراكھ ألھمیة الموارد البشریة والمالیة في عملیة اإلصالح

  . لألساس الرابع من األسس الواجب توافرھا قبل بدء التغییر

ونجد أیضا أساس عدم الشروع في التغییر قبل توفر القدرات النفسیة 

لذي تتحرك فیھ حركات التغییر قع اإدراك الزمان والوا قبلو  ،والجسمیة
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نحن نبحث عن األصلح فإذا فسد الزمان " في قول ابن تیمیة   متضمنا

الوالیة فإذا كانت  أي یستعمل أصلح الموجود لتلك ،فاألمثل نختار األمثَل

ستخدم األقوى وإن لم یكن فاألعلم وإن كانت نإلى قوة  الوالیة بحاجة

  ."ة اهللا تحتاج إلى علم وأمانة نرجع إلى خشی

أما أساس تقسیم األفراد لمجموعات وتوزیع التخصصات حسب 

وكذلك نراه مدركا ألھمیة  ،المصلحة فنراه أیضا ملما بھ وبأھمیتھ

كذا أھمیة تحدید الزمن ،استشراف المستقبل ووضع الحلول البدیلة 

تفھم كل فرد مسؤولیاتھ  أكد ابن تیمیة على أھمیةفقد  ،الالزم للتغییر

  :عن  ثحین تحد

عموم الوالیة وخصوصھا وما یستفیده المتولي بالوالیة وما یتلقى "

لیس لذلك حد في الشرع فقد یدخل ، من األلفاظ واألحوال والعرف 

ل في والیة في والیة القضاء في بعض األمكنة واألزمنة ما یدخ

إلى قولھ وإذا كان كذلك فوالیة .......خر الحرب في مكان وزمان آ

ف الزمان وفي ھذه البالد الشامیة و المصریة الحرب في عر

مثل قطع ید السارق  ،تختص بإقامة الحدود التي فیھا إتالف

ویدخل فیھا من العقوبات ما لیس فیھ إتالف  ،وعقوبة المحارب

وكما تختص والیة القضاء بما فیھ والیة .....  شارب الخمركجلد 

بالمعروف  أما المحتسب فلھ األمر....ثبات للحقوق إوشھود و

والنھي عن المنكر مما لیس من خصائص الوالة والقضاء وأھل 

فعلیھ أن یأمر العامة بالصالة ویأمر بالجمعة والجماعة  ،الدیون

وصدق الحدیث وأداء األمانات وینھي عن الكذب والمنكرات 

  ) ٨ -٧ص، الحسبة ......"(

  .وصفاتھوبذلك یكون ابن تیمیة قد وضح لكل من ولي أمرا مسؤولیاتھ  
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حیث  ، عن األموالھو أما المبحث الثاني من كتاب السیاسة الشرعیة ف

وعلى كل منھما واجبات ولكل منھما ، قسم المجتمع إلى راعي ورعیة

حقوق وضحھا واستفاض فیھا بعد دراستھ للواقع وللزمان الذي یقوم 

یھ فكان عنده حسن استشراف للمستقبل والتغیرات المحتملة ف، بالتغییر فیھ

لیس للوالة أن یقسموا " وكیفیة التوافق واالختالف معھا  فنجده یقول 

ال  فھؤالء یأخذون ما ،األموال على ھواھم ففي ذلك ظلم الوالة للرعیة

واألصل أن كل من علیھ مال أن یؤدیھ وإن امتنع  ،یحل ویمنعون ما یجب

وذكر أیضا من  المشاكل ).  ٣٣ص، السیاسة الشرعیة " (عوقب

خذ من الوالة من األموال بغیر حق وما أ" تمرد الرعیة قعة مشكلة  المتو

  ،)٣٢ص، السیاسة الشرعیة "(على الوالي العادل أخذه منھ 

أما األساس الذي ینص على اعتبار سعادة اإلنسان واستمراریة تطوره 

فما الھدف من وضعھما  ،فجلي في كال الكتابین ،یریھدفا من أھداف التغ

  . اإلنسان وضمان سعادتھ في الدارین صالح حیاةإإال الحرص على 

فنراه في قول  ،ومتابعتھ أما أساس  وجود قیادة مؤھلة إلحداث التغییر

فیجب على ولي األمر أن یولي األصلح   "،ابن تیمیة  بتولیة األصلح

من ولي من أمر المسلمین ( واستدل بحدیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

فقد خان اهللا ورسولھ  ،جد من ھو أصلح منھا فولى رجال وھو یئشی

   .) ١٧ص، السیاسة الشرعیة( .")والمؤمنین

في ) ٧-٥: ص، كتاب الحسبة (  و قد ذكر أیضا أھمیة القیادة الحكیمة في

لھذا أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بتولیة والة األمر لیردوا " قولھ 

سنن أبي داود ( في األمانات إلى أھلھا ولیحكموا بالعدل وقد ورد

 ) : 2608، حدیث  َباب في اْلَقْوِم ُیَساِفُروَن ُیَؤمُِّروَن َأَحَدُھْم ٣٦ص/٣ج
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:  عن أبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  قال ...{

جوب فھذا تنبیھ على و، } ) َثٌة في َسَفٍر َفْلُیَؤمُِّروا َأَحَدُھْمالإذا َخَرَج ث(

  . "الوالیة

  : ثم تكلم عن صفات القائد قائال عنھ
ومنھم من ، قیكون بمنزلة الشاھد المؤتمن والمطلوب منھ الصد"

یكون بمنزلة األمین المطاع والمطلوب منھ العدل والصدق في كل 

 ،األخبار والعدل في األقوال واألفعال وفي ذلك تصلح جمیع األحوال

  چےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ھ  ھ        ھ  ھ چ قال تعالى 
في لى اهللا علیھ وسلم ذاكرا الظلمة وقد قال ص ،)١١٥آية  ،األنعام (

: َكْعِب بن ُعْجَرَة قال ...{)  2259حدیث ٥٢٥ص/٤سنن الترمذي ج(

َخْمَسٌة ، َخَرَج ِإَلْیَنا رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  َوَنْحُن ِتْسَعٌة 

اْسَمُعوا ھل (: َخُر من اْلَعَجِم فقال آلْلَعَدَدْیِن من اْلَعَرِب َواا َوَأْرَبَعٌة َأَحُد

َسِمْعُتْم َأنَُّھ َسَیُكوُن َبْعِدي ُأَمَراُء َفَمْن دخل علیھم َفَصدََّقُھْم ِبَكِذِبِھْم 

َوَأَعاَنُھْم على ُظْلِمِھْم َفَلْیَس ِمنِّي َوَلْسُت منھ َوَلْیَس ِبَواِرٍد َعَليَّ 

َوَمْن لم َیْدُخْل علیھم ولم ُیِعْنُھْم على ُظْلِمِھْم ولم ُیَصدِّْقُھْم  اْلَحْوَض

قال أبو ِعیَسى ) ِبَكِذِبِھْم َفُھَو ِمنِّي وأنا منھ وھو َواِرٌد َعَليَّ اْلَحْوَض 

 }ھذا َحِدیٌث َصِحیٌح َغِریٌب 

ولھذا یجب على كل من ولي األمر أن یستعین بأھل الصدق والعدل  

  . "استعان باألمثل فاألمثل  وإذا تعذر

وھكذا ذكر أنھ لكي یكون القائد حكیما وواعیا یجب أن تتوفر فیھ صفة  

  .الصدق والعدل واألمانة ویبتعد عن الظلم وأھلھ

  األسس الالزمة عند التغییر: ثانیا
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وقد  ،أھم ھذه األسس وأولھا ھو بناء عالقات متینة مع المشاركین

نھا فنراه یؤكد على القیم التي من شأ األساس  أدرك ابن تیمیھ أھمیة  ھذا

  .ومن أھم ھذه القیم الشورى والعدلتقویة العالقات بین المشاركین 

) ١١٢ص،السیاسة الشرعیة(أما بالنسبة للشورى فقد تكلم عنھا في كتاب 

  : حین قال
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ال غنى لولي األمر عن المشاورة قال تعالى"

صحیح ابن حبان (وفي  .)١٥٩آية ،آل عمران ( چ  ڦ  ڦ

َوَكاَن َأُبو ُھَرْیَرَة َیُقوُل َما َرَأْیُت {)  ٤٨٧٢حدبث  ٢١٧ص/١١ج

 َأَحًدا َأْكَثَر ُمَشاَوَرًة َألْصَحاِبِھ ِمْن َرُسوِل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم

.{ 

ں  ں  ڻ  چ قال الشافعي رضي اهللا تعالى عنھ وقال اهللا عز وجل  

ن اهللا أمره بھا لیؤلف قلوب إوقد قیل   )٣٨آية ،رى سورة الشو( چ

    "بھ من بعده ولیستخرج منھم الرأي ویقتدي ،أصحابھ

وفي ھذا تطبیق ألول األسس الالزمة عند التغییر وھو تأسیس عالقة 

  .متینة مع المشاركین بالتغییر ألنھم سیكونون السند والدعم

أن " حیث ذكر)  ٥٣ص ،كتاب الحسبة ( وأما العدل فقد تكلم عنھ في

الذي فیھ االشتراك في أنواع اإلثم  ،أمور الناس تستقیم في الدنیا مع العدل

وغني عن ".أكثر مما تستقیم مع الظلم في الحقوق وان لم تشترك في اإلثم 

  . ء بین المشاركین ومع القادة أیضاالقول ما ینشره العدل من ود وإخا

فقد ظھر جلیا  ،المشاكل وحلھا كلھا أما إدراكھ لألساس الثاني وھو تحدید

مثل التدلیس  ،في عرضھ  للكثیر من المشاكل التي یمكن أن تواجھ التغییر
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والغش وغیرھا من تحدید لمصارف األموال األھم والمھم في مصالح 

  ).١٢-٩ص، الحسبة ( و بیان حلولھا الشرعیة، المسلمین

فنراه جلیا في ما  أما أساس مخاطبة الناس على قدر عقولھم وأحوالھم 

كما نرى في ، فنراه تارة یركز على العقاب ،شاكلیذكره من حلول للم

وتارة أخرى یركز  ،وأنواعھ) ٣٣ص(شرحھ للعقوبات البدنیة والمالیة 

جبر ولي األمر أھل الصناعات إذا أ" ى الثواب واألجر حیث قال  عل

  ).١٨ص، ة الحسب" ( جر المثل ما یحتاجھ إلیھ الناس یقدر لھم أ على

من أصول " نھ على أ)  ٧٥الحسبة ص( أیضا في كتابكما أكد ابن تیمیة 

أھل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال األئمة وترك القتال في 

مما یوضح إلمامھ بأھمیة ندرة استخدام العنف كأساس من أسس " الفتنة

  التغییر 

عن المنكر في كل نھي لونراه أیضا یؤكد على وجوب األمر بالمعروف وا

مما یدلنا على إدراكھ ألھمیة تكرار ) ٦٦و ٣٨ص، الحسبة ( مناسبة

   .المحاولة أثناء التغییر

مع الھدف األساسي حین قال ثم یؤكد على قیادة العمل بما یتماشى 

الوالیات الدینیة كلھا من إمارة المؤمنین وما دونھا من وزارة وأرزاق "

ھذه الوالیات إنما شرعت لألمر  وإمارة حرب وقضاء وحسبة وفروع

  ". بالمعروف والنھي عن المنكر

وبعد ذلك بدأ بمعرفة وتحدید المشاكل التي یتوقع أن یواجھھا المحتسب 

فتحدث عن التسعیر والغش والتدلیس والكثیر من المسائل الفقھیة 

فنجده یعرض المشكلة ویذكر حلولھا باألحكام الفقھیة  ،واإلجارة وغیرھا
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بأن تكون كلمة اهللا ھي  ،یخرج عن الھدف األسمى من التغییرحتى ال 

العلیا  حرصا منھ على توعیة المحتسب وتطویره وفقا للمتغیرات التي قد 

  .تطرأ على العمل

ولكل منھم ، أمراء وعلماء دین"األمر إلى  يأول كما صنف ابن تیمیة

بناء  دلیل على معرفتھ بأھمیة اذوھ" .أھمیتھ فبصالحھم صالح الرعیة

ھیكل العالقات الوظیفیة ووضع كل رجل في مكانھ المناسب وتفھمھ 

  .)١١٣ص، السیاسة الشرعیة (  مسؤولیاتھ

ولیؤكد على مبدأ اإلتقان في العمل بدأ التكلم عن الثواب والعقاب 

الثواب والعقاب یكونان من جنس "قال ف  ،وكیف یكون من جزاء العمل

عدل الذي تقوم بھ السماوات ا من الفإن ھذ ،العمل في قدر اهللا وشرعھ

فالعلم قبل " الصبر ثم أكد أن الوالة یحتاجون للعلم والرفق و ،"واألرض

  ." والصبر بعده، والرفق معھ، األمر والنھي

الواجب على " أن  )١١٨ص  ،السیاسة الشرعیة(كما ذكر في كتاب

 فمن ولي والیة یقصد بھا طاعة اهللا ،المسلم أن یجتھد بحسب وسعھ

لم یؤاخذ  بات واجتنب ما یمكنھ من المحرماتوإقامة ما یمكنھ من الواج

  "مما یعجز عنھ

و ذكر أھمیة التریث واستشارة أولى الرأي قبل اإلقدام على أي عمل 

من األسس المتبعة وھو األساس األخیر  )١١٢ص ، السیاسة الشرعیة (

  . أثناء التغییر

  أسس متابعة التغییر:ثالثا

  قاومة التغییرأسس مواجھة م
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من وذلك بجعل نجاحھم  ،أول األسس ھو إشراك الناس في التغییر

على ذلك )  ٢٠السیاسة الشرعیة ص( وقد نص ابن تیمیة ، نجاح التغییر

صحیح البخاري (في  حدیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلمعلى عندما أكد 

سمعت :  َأنَّ َعْبَد اللَِّھ بن ُعَمَر یقول {) : ٨٥٣حدیث  ٣٠٤ص/١ج

ُكْم مسؤول عن ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُّ(:  َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  یقول

َوالرَُّجُل َراٍع في َأْھِلِھ وھو ، َماُم َراٍع ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ ِإلا، َرِعیَِّتِھ 

َواْلَمْرَأُة َراِعَیٌة في َبْیِت َزْوِجَھا ومسؤولة عن ، مسؤول عن َرِعیَِّتِھ 

: قال  )َسیِِّدِه ومسؤول عن َرِعیَِّتِھَواْلَخاِدُم َراٍع في َماِل ، یَِّتَھا َرِع

، َوالرَُّجُل َراٍع في َماِل أبیھ ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ (: َوَحِسْبُت َأْن قد قال 

  . }) َوُكلُُّكْم َراٍع ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ

  .ن جزء من التغییر وال یتم إال بھم وفالمشارك 

وأفرد لھا فصال في كتابھ  والتي أكد علیھا ابن تیمیة شورى أیضافي ال

تطبیق ألساس آخر من أسس  مواجھة ) ١١٢السیاسة الشرعیة ص(

عن  ففیھا تزوید الناس بمعلومات مستمرة ،مقاومة التغییر وتحجیمھ

  .تھالتغییر ومشاورتھم في مستجدا

لعاملین إن صح عة اثم یعرض لنا مدى معرفتھ للطبیعة البشریة أو بطبی

  : یقول ، التعبیر

ن یكون لھم طائفة دم البد وأإن اإلنسان مدني بطبعھ فجمیع بني آ"

ین ال دین لھم یطیعون مالكھم مصیب:  وھي أنواع آمرة وناھیة

مصلحة وھم  األدیان الفاسدة مطیعون فیما لھم فیھ، ومخطئین

اء غیر أھل الكتاب ممن یؤمنون بالجزو المشركون وأھل الكتاب

فالجمیع متفق على أن عاقبة الظلم وخیمة وعاقبة العدل .  والحساب
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كریمة فإذا كان البد من الطاعة في األمر والنھي فدخول المرء في 

  ) ٤ص، الحسبة ( ."طاعة اهللا ورسولھ ھي الخیار األمثل

  .خذ لعادات العاملین وقیمھم في التغییر وفي ھذا أ

التغییر ویزوده بالتحفیز بقولھ اللتزام بكما نجد ابن تیمیة یرفع من درجة ا

ن فقد خان اهللا ورسولھ وإ –األصلح  تولیة –من خالف ھذه القاعدة "

ویحفظھ في مالھ وأھلھ والمتبع  ،مؤدي األمانة مع مخالفة  ھواه یحبھ اهللا

  .)١٩ص،السیاسة الشرعیة " (ھ اهللا بالنقیض فیذھب أھلھ ومالھلھواه یعقب

فقد ورد تأكید ابن تیمیة علیھ أثناء  ،ل المشاكلأما استخدام أسلوب ح

  . شرحنا لألسس المرافقة للتغییر

كما یحرص ابن تیمیة في دعوتھ اإلصالحیة على بیان مساوئ الوضع 

فال یذكر مرضا اجتماعیا كالغش و التدلیس إال و أظھر ما یترتب  ،الحالي

  .علیھ من مفاسد دنیویة فضال عن عقوبتھ األخرویة

  

  حفاظ على ما تحقق من تغییرأسس ال

أھمھا تربیة الجیل تربیة إسالمیة و ھذا ما یدعو إلیھ ابن تیمیة في 

فالتعلق باإلسالم و التزامھ ھو أفضل حل . ھذین الكتابین و في غیرھما

و إدراك األجیال القادمة لھذا سیجعلھم یحافظون على .  لمشاكل البشریة

  .التغییر

تماشى التغییر مع ثوابتنا و في ذات األساس الثاني ینص على أن ی

و الحقیقیة أن الھدف األسمى لإلصالح ، الوقت یواكب متطلبات العصر

تنا و التي یجعل أي تغیر یتماشى مع ثواب ، ابقاكما حدده ابن تیمیة س
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تطورھا  مع بل تنسجم معھا و، تتعارض أبدا مع متغیرات العصورال

  .لألفضل

ابن تیمیة عن القصد من الوالیة  ونرى أیضا وضوح الھدف في حدیث

فالمقصود بالوالیة ، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم األمر" حین قال 

إصالح دین الخلق الذي متى فاتھم خسروا خسرانا مبینا وإصالح ما ال 

  ).٢٨ص، السیاسة الشرعیة( ."یقوم الدین إال بھ

مؤھلة و أخیرا یؤكد ابن تیمیة أیضا على ضرورة وجود القیادة ال

و الحقیقة أن ابن تیمیة قد فصل في ھذه النقطة أكثر من غیرھا ، دائما

            فنراه یفرد فصال كامال لتولیة  األصلح  ،إلدراكھ أھمیة القائد في التغییر

  ).٢٧-١٥ص : السیاسة الشرعیة. (و مواصفاتھ

مما سبق یتضح جلیا أن معظم أسس التغییر في جمیع مراحلھ قد و

مما یعني أن ،  راحة أو تلمیحا في فكر الشیخ ابن تیمیةوردت ص

المصلحین اإلسالمیین األوائل قد أدركوا و ربما قبل العلماء الغربیین أھم 

و نكرر ھنا أن كتابي ابن تیمیة . أسس التغییر اإلداري بل طبقوھا أیضا

و قد یبرر ھذا  ،لیشرحا أسس التغییر باألصلاللذین اعتمدناھما لم یوضعا 

إال أن ھذا ال یقلل من شأن  ، إغفال بعض األسس من قبل ابن تیمیة

فكره دلیل التغییر فوجود معظم األسس في فلسفتھ و  ، خبرتھ في مجال

 َرِبجتماعي كان قائما على فكر ناضج َخصریح على أن إصالحھ اال

  .ما تكلم عنھمالتغییر أكثر 

    ر اإلداري اإلسالمي ق بین إدارة التغییر في الفكوكما یتضح أیضا الفر

الھدف الذي حدده كل الفرق في  و أھمھا ، في الفكر الغربي و نظیرتھا

فالغایة من التغییر في  ،ألن بقیة الفروق تنجم عن اختالف الھدف فكر
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ثم االنطالق  ،اإلسالم ھي إعالء كلمة اهللا بالعودة إلى أصول اإلسالم

توصل بالنتیجة ضمن ضوابطھ في عمارة األرض تحت خطوط عامة 

و لكن دون إحداث  -التي ینشدھا الغرب–إلى الرفاھیة والتعلیم واألمن 

ثم إن سمو الغایة یحتم . أضرار في مجاالت أخرى أو لشعوب أخرى

وھذا الذي جعل إدارة . سمو الوسیلة حتى ال نخرج عن روح الھدف

لكل و تصلح  ،حضارة خالدة تحمل الخیر للجمیع تنشئالتغییر اإلسالمیة 

تبحرت بینما أنشأ الغرب حضارة جوفاء  ،أینما كان و لكل إنسان األزمان

و قد تضمن  ،في العلوم دون ضوابط فقدمت تقنیة عالیة تضمن الرفاھیة

و لكنھا ، أمنا مصطنعا یقوم على قوة السالح و حساسیة أجھزة التجسس

  نعده عن بناء نظام أسري مترابط بل تعجز ،تحقیق السعادةال تضمن 

و ال أدل على فشلھا في تحقیق السعادة و الرضا من . عندنا من المسلمات

اإلحصاءات التي تشیر إلى زیادة االنتحار بشكل مطرد و زیادة 

  .و زیادة الجرائم و كثرة الخبث األمراض النفسیة

النجار   بعد ھذا العرض ألھم األسس ال نجد أفضل من قول :الخاتمة

التغییر الناجحة من ھم ما  تعتمده إدارة فیھا عندما وصف أ) م٢٠٠٦(

والحرص على  ،والشمول ،والنظرة المستقبلیة الواعیة ؛أسس بالتكامل

كما یبدو جلیا بعد ھذا العرض .أعلى إنتاجیة وأعلى فاعلیة  في المجتمع

الموجز ألھم أسس و قواعد التغییر في جمیع مراحلھ كما استقیناھا من 

تھمل  أن اإلسالم حركة تغییر إیجابیة لم،ولالفكر اإلداري اإلسالمي األ

علینا أن نتعلم من تلك التجربة الرائدة في و،رأیا من جوانب إنجاح التغیی

فقد .أوضاعنا إلى األفضل عین بھ على تغییرمجال التغییر اإلداري ما نست

كما أن ،یع األسس التي ذكرھا المتخصصون وأضافت علیھاشملت جم
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الناجحة  طبق علیھ جمیع خصائص خطة التغییرل تناإلسالمي األو التغییر

  :ھيو Evans (1967(كما لخصھا
  .تفوق الفكرة الجدیدة التي أتى بھا التغییر على الفكرة السابقة لھ -١

  االنسجام وعدم التناقض مع أي من المتغیرات في المنظمة  -٢

 بساطة التغییر مع وضوح االبتكار فیھ  -٣

 قابلیتھ للتجریب  -٤

  قابلیتھ للتجزئة -٥

  )  ١٥٣ص (  القابلیة للمالحظة واالتصال  - ٦

فقط في تأصیل علم و أخیرا نرجو أن یكون ھذا الفصل قد ساھم لیس 

في سعینا الدؤوب نحو بل في تحدید اإلدارة التي نحتاجھا ،إدارة التغییر

ال نرید الوصول بشعوبنا إلى مستوى حضاري  نفنح، اإلصالحالتغییر و

ھ وااللتقاء معھ في أھداف ریق تقلید خطواتیوازي مستوى الغرب عن ط

عزھا فال عز نھض بحضارتنا و نعید لھا مجدھا وبل نرید أن ن،  الحیاة

   .لنا إال بھا
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أدوار ومھارات قائد التغییر في : رابعالفصل ال
  الفكر اإلداري اإلسالمي

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                             

  :المقدمة

المؤسسة یكاد ال یتعدى عمل  المكتب ومراقبة  قائدباألمس كان دور 

وجب على اإلدارة االنفتاح على محیطھا      أما الیوم .حضور الموظفین

  .متغیراتو التعامل مع ال

فھي تقوم باألساس على . ولیست تنظیما آلیا. فاإلدارة ھي تنظیم إنساني

توجیھ وتنسیق ورقابة الموارد البشریة  في إطار جھد جماعي إلنجاز 

  .بعض األغراض واألھداف

  المقدمة -
  مھارات القائد المغیر: المبحث األول -
مقارنة مھارات القائد المغیر في الفكر  -

ر اإلداري اإلسالمي بمھاراتھ في الفك
  الحدیث  

نموذج مقترح : المبحث الثاني -
 اإلداري دارة التغییر في الفكرإل

  اإلسالمي
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ولذلك فان القائد الناجح یكون معنیا بالسلوك اإلنساني لمرؤوسیھ والسعي  

والحرص على استمالتھم ورفع الروح . مإلى إقامة عالقات إنسانیة معھ

وقد أظھرت التجارب أنھ كلما   .المعنویة لدیھم والعمل معھم بروح الفریق

ساد مناخ التفاعل اإلیجابي بین الرئیس والمرؤوسین على أساس التعاون 

زادت الرغبة لدى المرؤوسین في ترشید  ،وااللتحام واالحترام المتبادل

وھذا ما دعانا إلیھ دیننا الحنیف . تحسین جودتھوزیادة العمل واإلنتاج و

سورة (.چ                              چ في قولھ تعالى

  )٢آية ،املائدة

ألنھ وكما اشترط ابن تیمیة لن یتم  ،لقائدلذا فعلینا الیوم إصالح و تأھیل ا

ألنھ بصالحھ یكون . الوصول إلى األھداف العلیا إال بتولیة األصلح

 تشعرهمھنیة  مھارات وأدوارو القائد الناجح ال بد لھ من . عامالصالح ال

و بنفس الوقت تمكنھ من أداء  ،بالرضا وبتوافقھ النفسي واالجتماعي

  .وظائفھ بنجاح و بالتالي تمكنھ من الوصول للنتائج المرجوة

و كذا المھارات  ، و في ھذا الفصل سنحاول التعرف على أدوار القائد

  .ھذه األدوارالمطلوبة إلنجاز 

بالنظر إلى إدارة التغییر السابق شرحھا في الفصل الماضي نجدھا و 

و ھي مرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ و مرحلة  ،تنقسم إلى ثالث مراحل

من السؤال السادس من ھذه  األولنجیب عن الجزء  و بالتالي، المتابعة

  :وھو الدراسة

  و مھارات قائد التغییر؟ دوارما أ، في  ضوء إدارة التغییر اإلسالمیة. ٦

  :فأدوار قائد التغییر ھي 
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  .دور المخطط   ) أ

 .دور المنفذ   ) ب

   .دور المتابع) ج

إال أن  ،وكل دور من ھذه األدوار لھ مھارات فنیة و غیرھا مطلوبة فیھ

ھذه المھارات نادرا ما تقتصر على دور واحد بل غالبا ما نحتاجھا في 

لكي  نعمل على استنتاج المھاراتو في ھذا الفصل س. جمیع األدوار

  نجیب عن الجزء الثاني من السؤال السادس

  ؟و مھارات قائد التغییرما أدوار ، في  ضوء إدارة التغییر اإلسالمیة. ٦

من أسس إدارة التغییر الواجب على كل قائد العمل  والتي تم استنتاجھا 

اول تأصیل ثم نح، أو القیام بھا في كل مراحل التغییر ، على توفیرھا

 ،ھذه المھارات بالبحث في فكرنا اإلداري اإلسالمي عما یدعم أھمیتھا

أو مما ورد في ابن تیمیة من صفات  ، سواء في تطبیقات الجیل األول

و أخیرا نعرض ھذه المھارات على المھارات المذكورة . للقائد المغیر

  ى اآلخرعل أحدھاأو تمیز  تطابقھاالفكر اإلداري الحدیث لنرى مدى  في

التغییر في الفكر  إلدارةنموذج مقترح بتقدیم  وسنختم ھذا الفصل 

اإلجابة عن السؤال السابع من وھو ما یمثل  .اإلداري اإلسالمي

  :ھذه الدراسة وھو تساؤالت 

دارة التغییر بناء على المفھوم اإلسالمي لھذه إلما النموذج المقترح . ٧

  ؟ اإلدارة

الجزء الثاني من السؤال السادس المتعلق  وسنشرع أالن في اإلجابة عن

وقبل البدء في شرح المھارات سنؤكد على مبادئ  ،بمھارات قائد التغییر 

  : بشكل سلیملیقود التغییر تتوفر في القائد المسلم  أنأساسیھ البد 
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  :في القائد المسلم اعتقادیة وشرعیة مبادئ أساسیھ 

  اإلیمان باهللا والیوم اآلخر  -١

 ى في السر والعلن التقو -٢

  التمكن من العلم الشرعي  -٣

  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  -٤

اإلیمان باهللا و الیوم بعض الباحثین في الفكر اإلداري اإلسالمي  ضمنو ی

یسمونھ والمھارات  ضمن .و الخوف من اهللا و عقابھ أو التقوى، اآلخر

وھذا ینقلنا إلى  ، )١٤٦ص، ١٤١٢، القحطاني" (الصفات االعتقادیة"

فاإلیمان ،  المي و الفكر الحدیثمناقشة الفروق بین الفكر اإلداري اإلس

فیھ مذكوران في الفكر الغربي إال أن مضمونھما  ةالمسؤولیالخوف من و

و لھذا فنحن نؤید وضعھما ،  اإلسالميفي الفكر یختلف عن مضمونھما 

ا ینبعان من دیننا  شرعیة ألنھم أوعتقادیة إ: كمبادئ تحت مسمى جدید 

  . معتقدناو

سنفصل أیضا مبدأ التمكن  مضامینھما و -بعون اهللا –و فیما یلي سنفصل 

 ،األمر بالمعروف و النھي عن المنكر مبدأضیف سنومن العلم الشرعي 

ا أصل في الفكر مأصال في الفكر الغربي رغم كونھ اذكری ا لممالنھ

  : اإلداري اإلسالمي

بفكرة التغییر و بقدرة القائد  یعني بھ الغربیون اإلیمانغالبا ما  اإلیمان -

أما اإلیمان في الفكر اإلسالمي فیشرحھ . ركین على إحداثھاالمشو

باإلیمان الراسخ باهللا والیقین باآلخرة وھو أعظم ما " )م١٤٢١(القحطاني 

فھو الذي یوجھ القائد إلى . یدفع المسلم إلى تقوى اهللا والى فعل الخیرات
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والصفات القیادیة النبیلة التي یدعو إلیھا الدین  ك الحمیدالسلو

   .)١٥٣ص"(اإلسالمي

ھو في الفكر الغربي  خوف الحساب و العقابو التقوى في السر والعلن -

أما في اإلسالم ،  لیة دنیویة فقطفھي مسؤوفقط حساب و عقاب دنیوي 

 محالة إن القائد ال") ١٤١٢ ( ،یقول القحطاني. ھي دنیویة و أخرویةف

و ما أعظمھا من ، مسؤول عما استرعاه اهللا من أمر المسلمین یوم القیامة 

 ھو، استشعار المسؤولیة أو التقوى:  ا المبدأوھذ ) ١٥٣ ص( ."مسؤولیة

أعظم ما یردع المؤمن عن سيء األعمال فھي تكون في السر و العلن 

  .وتدفع القائد لبذل غایة جھده في تحقیق األھداف المرجوة

مقصور في الفكر الغربي على العلوم الدنیویة المتعلقة بموضوع  العلم -

  . و شرعي، دنیوي : ابن تیمیة  عندبینما نجده . التغییر

ینبغي على كل : "ھذین النوعین قائال) م ٢٠٠٤( و قد شرح المطیري 

، قائد أو رئیس أن یكون سلیم المعتقد ملما بعقیدة أھل السنة والجماعة

  . )٢٤٨ص"(حیة الشریعة اإلسالمیة لكل زمان ومكانومعتقدا بصال

صحیح (الحدیث في فیشیر إلیھ ) الدنیوي ( و أما العلم التخصصي 

:  َأنَّ َعْبَد اللَِّھ بن ُعَمَر یقول{ )  ٨٥٣حدیث  ٣٠٤ص/١البخاري ج

ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم ( : لَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  یقولسمعت َرُسوَل ال

َوالرَُّجُل َراٍع في ، َماُم َراٍع ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ ِإلا؛ عن َرِعیَِّتِھ  مسؤول

َواْلَمْرَأُة َراِعَیٌة في َبْیِت َزْوِجَھا ، َأْھِلِھ وھو مسؤول عن َرِعیَِّتِھ 

 )َواْلَخاِدُم َراٍع في َماِل َسیِِّدِه ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ، ومسؤولة عن َرِعیَِّتَھا
َوالرَُّجُل َراٍع في َماِل أبیھ ومسؤول عن ( : ْبُت َأْن قد قال َوَحِس : قال

  } )َوُكلُُّكْم َراٍع ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ ، َرِعیَِّتِھ
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فمثال ینبغي ، یتطلب العلم الدقیق بما یحتاجھ الرعیة  ةفمقتضى المسؤولی

 اتھلزوجیة والوالدین واألوالد وواجبعلى رب األسرة أن یعرف حقوق ا

على القائد العسكري أن یكون عالما بأسالیب الحرب أن كما  ،ھم تجاھ

أما القائد اإلداري فعلیھ اإللمام بأصول ، وأنواع السالح والحرب النفسیة

،  لتحسین مستوى أدائھماإلدارة وكیفیة التعامل مع المرؤوسین وحفزھم 

  .ھكذاو

أما ،  یةالشرع المبادئو األفضل أن نضع العلم الشرعي فقط تحت عنوان 

ألنھ لیس ،  العلم الدنیوي فنضعھ مع المھارات الذھنیة الفكریة و العقلیة

  . خلقا

مبدأ في فھي  األمر بالمعروف والنھي عن المنكروھي  األخیرةاما  -

وسنشرحھا  ، ومھارة في طریقة تطبیقھا وتوقیتھا واسالیبھا ، ذاتھا

الغربیة  اإلدارة أنى علھنا نؤكد و.بإذن اهللا  كمھارة في مكانھا المخصص

أیضا تتطلب توفر عقائد وعلوم تساعد القائد في صقل مھاراتھ بالطریقة 

المنشودة لكن عقائدھم وعلومھم تختلف في مضمونھا ومنظومھا عن ما 

  . اإلسالمينجده في الفكر 

 :مھارات القائد المغیر •

   : مھارة قراءة الواقع قراءة تحلیلیة و فھم ما یتطلبھ من حاجات. ١

 : و ھي مھارة تؤھل القائد في دور المخطط من القیام بعدة وظائف مثل

،   و تحدید أصلح االستراتیجیات إلحداثھ، تحدید طبیعة التغییر المطلوب

و تحدید المصادر البشریة       ، و كذا التأكد من استعداد المنظمة للتغییر

  .و المالیة المتوفرة و ما یمكن توفیره في المستقبل
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  ي الفكر اإلداري اإلسالمي نجد القواد المغیرین یمتلكون ھذه المھارةو ف

لما ظھرت الحاجة إلى  فھا ھو عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ

حیث اتسعت رقعة الدولة اإلسالمیة وكثر  ، الدواوین في عھده

المسلمون وكثر الخیر واألموال وأصبحت مصادر واردات الفيء 

،  خراج بصفة خاصة یتم تحصیلھا سنویاالمتشكلة من الجزیة ومن ال

و وجد أنھ یحتاج ،  بالمشكلة و فھم  دواعیھارضي اهللا عنھ شعر عمر 

إلى توزیع الفيء بشكل سنوي ألنھ من الصعب القیام بالتوزیع ساعة 

لذلك شاور ،  فكان البد من تنظیم ما.  وصول األموال إلى المدینة

 ذكر الفسوي فقد ر بالحلوبادرضوان اهللا علیھم أجمعین الصحابة 

جمع الناس من (أنھ لما فتح اهللا على عمر وفتح فارس والروم " : )ت.د(

ما ترون ؟ فإني أرى أن : أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم وقال 

.  وأجمع المال فإنھ أعظم للبركة، أجعل عطاء الناس في كل سنة 

اء على ذلك أتى وبن، ) ع ما شئت فإنك إن شاء اهللا موفق اصن :فقالوا

 تاإلمكانیاو سجل األعطیات و أصحابھا حسب ،  بالدفاتر أي الدواوین

  .)١٩٥ -١٩٤ص،  ١ج ( "و الظروف المتاحة لھ آنذاك

الوالي "أن ) ٥١ص ، السیاسة الشرعیة(و یذكر ابن تیمیة في كتاب 

الجید ھو من ینفق المال حسب الحاجة إلى صالح األحوال و إلقامة 

و غني عن القول أن ذلك ال یكون ". یا التي یحتاج إلیھا الدینالدین و الدن

  .إال بفھم الواقع و حاجاتھ و أمثل وسائل إصالحھ

  :مھارة حسن استشراف المستقبل .٢

إن فھم الواقع وحده غیر كاف في تحدید وسائل إحداث التغییر 

بل على القائد المحنك أیضا أن یضع توقعات مدروسة للمستقبل ، المقصود
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و یعمل بمقتضاھا حتى ال یبذل جھودا ثم یجد أن ال جدوى منھا في 

تحفظ و، ساعد القائد في مرحلة التخطیطالمھارة ت هو ھذ. المستقبل القریب

كما أن ھذه المھارة تساعد القائد في تحقیق . لھ جھوده في المراحل الالحقة

حتمل و ھو تحدید النتائج الم ،األساس السابع من أسس إدارة التغییر

مرغوب فیھا و وضع خطط بدیلة لمواجھة ھذه الحدوثھا و خاصة غیر 

و قد رأینا سابقا كیف درس الرسول صلى اهللا علیھ و سلم جمیع . النتائج

و في ھذا دلیل . االحتماالت في غزوة مؤتة و علمھم كیف یتصرفون فیھا

حیث یكون المرء  ،على إدراك الجیل األول ألھمیة استشراف المستقبل

  .على استعداد لمواجھة كافة االحتماالت

لكنھ قد التزم بھا   ، أما ابن تیمیة فال نجد في كتابیھ ھذه المھارة صراحة

فنراه مثال حین تحدث عن ، و مارسھا كمصلح و مؤلف في ھذا المجال

.  قدر كل االحتماالت و وضع لھا حلوال ،اختیار القائد أو الوالي لوالیة ما

كما أنھ فعل ذات .  ي حدیثنا عن مھارة اختیار القائدو سنفصلھا الحقا ف

  .األمر في مناقشتھ لبعض األحكام الفقھیة

   : مھارة بناء العالقات اإلنسانیة المتینة.  ٣

  ،بینھ و بین العاملین معھ.  ا 

  .و بین العاملین و إخوانھم. ب

  "ألھمیة العامل اإلنساني في عمل أي منظمة"و ذلك نظرا 

   :و تتضمن عدة مھارات). ٧٩ص()٢٠٠٦ (العطیات

ون بالتعامل الجید الخلوق فیك أما بناء العالقة بینھ و بین العاملین

و الحق أن . و العمل على التنمیة الدائمة لھم، و بتحسس مشاكلھم ،معھم

ى مھمة كثیرا في إدارة التغییر ھذه المھارة تنضوي على مھارات أخر
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مھارة فھم العاملین و طریقة  و خرینھي مھارة االتصال الناجح مع اآلو

  .تفكیرھم و نفسیاتھم و حاجاتھم

یمكن الوصول إلى تحقق الكثیر من األسس المطلوبة  فباالتصال الناجح

و العمل على ، مثل بناء العالقة و تقویتھا ،في إدارة التغییر الناجحة

خاصة و حل بعض المشاكل و، تھ المستمرةتحقیق سعادة اإلنسان و تنمی

تساعد على بناء شبكات االتصال  كما. شاكل االحتكاك بین العاملینم

و االتصال الناجح أیضا یمكن استخدامھ في إقناع . قواعد المعلوماتو

و كذا ، ع الراھنو توضیح مساوئ الوض ،المشاركین بضرورة التغییر

و في توضیح األھداف للمشاركین في كل ، و التفاؤل في بث روح األمل

  .ییرمراحل التغ

و في الفكر اإلداري اإلسالمي أعطى اإلسالم أھمیة كبرى لبناء 

فھناك أحادیث كثیرة تحث الناس على بناء عالقات ، العالقات اإلنسانیة

ما ورد في  و من ھذه األحادیث ، متینة فاإلنسان كائن اجتماعي بالفطرة

،  َباب ما جاء في َصَناِئِع اْلَمْعُروِف  ٣٣٩ص/٤سنن الترمذي ج(

قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ  : عن أبي َذرٍّ قال...{ )  1956حدیث

َوَأْمُرَك ِباْلَمْعُروِف َوَنْھُیَك ، َتَبسُُّمَك في َوْجِھ َأِخیَك لك َصَدَقٌة (  :وسلم 

، لك َصَدَقٌة  اللاُدَك الرَُّجَل في َأْرِض الضََّوِإْرَش، عن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة 

َوِإَماَطُتَك اْلَحَجَر َوالشَّْوَكَة ، ُجِل الرَِّديِء اْلَبَصِر لك َصَدَقٌة َوَبَصُرَك ِللرَّ

َوِإْفَراُغَك من َدْلِوَك في َدْلِو َأِخیَك لك  ، َواْلَعْظَم عن الطَِّریِق لك َصَدَقٌة
  } قال أبو ِعیَسى ھذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب  )َصَدَقٌة 

 ) : 994حدیث  ٦٩١ص/٢صحیح مسلم ج(ومنھا أیضا ما ورد في 

َأْفَضُل ِدیَناٍر (  :قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  : عن َثْوَباَن قال...{
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َوِدیَناٌر ُیْنِفُقُھ الرَُّجُل على َدابَِّتِھ في ، ُیْنِفُقُھ الرَُّجُل ِدیَناٌر ُیْنِفُقُھ على ِعَیاِلِھ 
قال أبو ِقَلاَبَة َوَبَدَأ  )َحاِبِھ في َسِبیِل اللَِّھ َوِدیَناٌر ُیْنِفُقُھ على َأْص، َسِبیِل اللَِّھ 

َوَأيُّ َرُجٍل َأْعَظُم َأْجًرا من َرُجٍل ُیْنِفُق على ِعَیاٍل : ِباْلِعَیاِل ُثمَّ قال أبو ِقَلاَبَة 

 } ِصَغاٍر ُیِعفُُّھْم أو َیْنَفُعُھْم اهللا ِبِھ َوُیْغِنیِھْم

ازة اهللا جل وعال على ذكر إجباب ٢٨٧ص/٢صحیح ابن حبان ج(وفي 

،  الصراط من كان وصلة ألخیھ المسلم إلى ذي سلطان في تفریج كربة

َقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلي اهللا علیھ وسلم : َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت  ...{) 530حدیث 

ِسیِر َمْن َكاَن ُوْصَلًة َألِخیِھ اْلُمْسِلِم ِإَلى ِذي ُسْلَطاٍن ِفي َمْبَلِغ ِبرٍّ َأْو َتْی( : 

َلْفُظ اْلَخَبِر  )ُعْسٍر َأَجاَزُه اللَُّھ َعَلى الصَِّراِط َیْوَم اْلِقَیاَمَة ِعْنَد َدْحِض اَألْقَداِم 

 }الْبِن ُقَتْیَبَة َقاَلُھ الشَّْیُخ

َیْدُخُل اْلَجنََّة إال اْلُمْؤِمُنوَن  الَباب َبَیاِن َأنَُّھ  ٧٤ص/١صحیح مسلم ج( وفي 

،  ُمْؤِمِنیَن من اْلِإیَماِن َوَأنَّ ِإْفَشاَء السََّلاِم سبب ِلُحُصوِلَھاَوَأنَّ َمَحبََّة اْل

قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم   : عن أبي ُھَرْیَرَة قال{ )  54حدیث

َأُدلُُّكْم على  الُتْؤِمُنوا حتى َتَحابُّوا َأَو َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة حتى ُتْؤِمُنوا والال ( : 

 } ) ا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم َأْفُشوا السََّلاَم َبْیَنُكْمَشْيٍء إذ
عن أبي ُھَرْیَرَة قال ...{ ) 2699حدیث ٢٠٧٤ص/٤صحیح مسلم ج(وفي 

من َنفََّس عن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة من (  :قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم : 

َوَمْن َیسََّر على ، َیْوِم اْلِقَیاَمِة  ُكَرِب الدُّْنَیا َنفََّس اهللا عنھ ُكْرَبًة من ُكَرِب

َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهللا في ، ُمْعِسٍر َیسََّر اهللا علیھ في الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة 

َوَمْن ، َواللَُّھ في َعْوِن اْلَعْبِد ما كان اْلَعْبُد في َعْوِن َأِخیِھ ، الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة 

وما ، َیْلَتِمُس فیھ ِعْلًما َسھََّل اهللا لھ ِبِھ َطِریًقا إلى اْلَجنَِّة َسَلَك َطِریًقا 

اْجَتَمَع َقْوٌم في َبْیٍت من ُبُیوِت اللَِّھ َیْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّھ َوَیَتَداَرُسوَنُھ َبْیَنُھْم إال 
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َوَذَكَرُھْم ، ِئَكُة الَمَوَحفَّْتُھْم اْل، َوَغِشَیْتُھْم الرَّْحَمُة ، َنَزَلْت علیھم السَِّكیَنُة 
 .غیرھا كثیرو}  ) َوَمْن َبطََّأ ِبِھ َعَمُلُھ لم ُیْسِرْع ِبِھ َنَسُبُھ، اهللا ِفیَمْن ِعْنَدُه 

مع رعیتھ فیعتبر  التواضع و القائد تحدیدا یستطیع أن یضیف لذلك 

و قد كان ھذا فعل . یتقبل نصحھم و یطلب مشورتھم، نفسھ واحدا منھم

. م یستشیر أصحابھ في كل األموران صلى اهللا علیھ و سلالسلف حیث ك

قد ذكر أن الخلیفة الراشد أبا بكر الصدیق رضي اهللا عنھ خطب في و

أیھا الناس إني قد ولیت علیكم و لست  (: الناس یوم أن تولى الخالفة قائال

كما علیھ أیضا أن . )بخیركم فإن أحسنت فأعینوني و إن أسأت فقوموني

و ھذا ظاھر في أحادیث النبي صلى . لحھم و یظھر ذلك لھمیھتم بما یص

الحدیث  فيمثل قولھ ، اهللا علیھ و سلم التي یعبر فیھا عن خوفھ على أمتھ

،  َباب الصََّدَقِة على اْلَیَتاَمى ٥٣٢ص/٢صحیح البخاري ج(الوارد في 

ِريَّ رضي اهللا َعَطاُء بن َیَساٍر َأنَُّھ سمع َأَبا َسِعیٍد اْلُخْد ...{ )  1396حدیث 

عنھ یحدث َأنَّ النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  َجَلَس َذاَت َیْوٍم على اْلِمْنَبِر 

إني ِممَّا َأَخاُف َعَلْیُكْم من َبْعِدي ما ُیْفَتُح َعَلْیُكْم من  (:  َوَجَلْسَنا َحْوَلُھ فقال

 ؟ ِھ أو یأتي اْلَخْیُر ِبالشَّرِّیا َرُسوَل اللَّ : َرُجٌل فقال ) َزْھَرِة الدُّْنَیا َوِزیَنِتَھا

ما َشْأُنَك ُتَكلُِّم النبي  صلى  : َفِقیَل لھ . َفَسَكَت النبي  صلى اهللا علیھ وسلم

َفَمَسَح عنھ : قال ، َفَرَأْیَنا َأنَُّھ ُیْنَزُل علیھ  ؟ اهللا علیھ وسلم  وال ُیَكلُِّمَك

َیْأِتي  الإنھ ( : فقال  -َأنَُّھ َحِمَدُه َوَك -) ؟َأْیَن السَّاِئُل( : فقال .  الرَُّحَضاَء

َوِإنَّ ِممَّا ُیْنِبُت الرَِّبیُع َیْقُتُل أو ُیِلمُّ إال آِكَلَة اْلَخْضَراِء َأَكَلْت ، اْلَخْیُر ِبالشَّرِّ 

حتى إذا اْمَتدَّْت َخاِصَرَتاَھا اْسَتْقَبَلْت َعْیَن الشَّْمِس َفَثَلَطْت َوَباَلْت َوَرَتَعْت 

ھذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة َفِنْعَم َصاِحُب اْلُمْسِلِم ما َأْعَطى منھ اْلِمْسِكیَن  َوِإنَّ
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َوِإنَُّھ من ( : أو كما قال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  ) بن السَِّبیِلاَواْلَیِتیَم و

  .})لیھ یوم اْلِقَیاَمِةَیْأُخُذُه ِبَغْیِر َحقِِّھ َكالَِّذي َیْأُكُل وال َیْشَبُع َوَیُكوُن َشِھیًدا ع

  .)٥٩آية ،سورة األعراف چڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ و قال  تعالى

ال یتم رعایة "أنھ ) ٤٩ص (و قد ذكر ابن تیمیة في السیاسة الشرعیة 

، و النجدة التي ھي الشجاعة، الخلق و سیاستھم إال بالجود الذي ھو العطاء

لھذا كان كل من لم یقم بھما سلبھ اهللا ف، بل ال یصلح الدین و الدنیا إال بذلك

و أعظم عون لولي ): "٩٤ص(و قال أیضا ." و نقلھ إلى غیره، األمر

اإلخالص هللا و التوكل  : أحدھا :األمر خاصة و لغیره عامة ثالثة أمور

ك المحافظة على الصلوات بالقلب و أصل ذل، علیھ بالدعاء و غیره

. النفع و المال الذي ھو الزكاةلخلق بھو اإلحسان إلى ا : و الثاني. البدنو

 و الشاھد في". و غیره من النوائبھو الصبر على أذى الخلق : الثالث و

و قد فصل فیھ ابن ، المھارة التي نناقشھا ھو األمر الثاني و ھو اإلحسان

صحیح ( في  ًاحدیث) ٩٧ص (تیمیة فذكر أن اإلحسان ھو الرفق و ذكر 

عن َعاِئَشَة َزْوِج النبي  صلى اهللا ...{ ) 2593حدیث ٢٠٠٣ص/٤مسلم ج

یا َعاِئَشُة ِإنَّ ( : َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  قال  :علیھ وسلم 

 الیعطى على اْلُعْنِف وما  الاللََّھ َرِفیٌق ُیِحبُّ الرِّْفَق ویعطى على الرِّْفِق ما 

 .})  یعطى على ما ِسَواُه

 ، أن یكون رفیقا محسنا حتى في إقامة الحدود و ذكر أیضا أن على الوالي

من السیاسة ) ٦٣ص (و استشھد  في ، أو في رد بعض حاجات الناس 

عن ...{)   1955حدیث  ١٥٤٨ص/٣صحیح مسلم ج(  الشرعیة بقول

 ،اثنتان َحِفْظُتُھَما عن رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم :  َشدَّاِد بن َأْوٍس قال
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، فإذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة ، َھ َكَتَب اْلِإْحَساَن على كل َشْيٍء ِإنَّ اللَّ( : قال 

 .} ) َوْلُیِحدَّ أحدكم َشْفَرَتُھ َفْلُیِرْح َذِبیَحَتُھ، وإذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنوا الذَّْبَح 

على الوالي أن یرد الناس بمیسور من "لیقول أن ) ٩٨ص (و استطرد في 

، "فإن رد السائل یؤلمھ ، ھم ما لم یحتاج إلى اإلغالظالقول فیعوض

سورة  چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  چ استشھد بقولھ تعالى و

و ھذا یحتاج إلیھ الرجل في سیاسة نفسھ و أھل "و ختم بقولھ  .)٤٤طه،آية

فإن النفوس ال تقبل الحق إال بما تستعین بھ من حظوظھا  ،بیتھ و رعیتھ

فتكون تلك الحظوظ عبادة هللا و طاعة لھ مع النیة ،ي ھي محتاجة إلیھا الت

  ". الصالحة

فتساعد القائد في تقسیم األفراد إلى  مھارة فھم العاملین و تفھم نفسیاتھمأما 

و توزیع العمل علیھم حسب إمكانیات ، مجموعات ذات خصائص متجانسة

لك تؤدي إلى تقلیل و كذ ،و مخاطبة الناس على قدر عقولھم. كل مجموعة

و تساعد المدیر على التدرج في إحداث التغییر . الحاجة الستخدام العنف

  .و حسب عاداتھم و قیمھم، حسب استعداد المستھدفین بالتغییر

و قد أدرك الجیل األول أھمیة ھذه المھارة فھا ھو عمر بن الخطاب رضي 

حیث   ،لین لذلك اهللا حین قرر جمع القرآن في كتاب واحد اختار لھ المؤھ

الكتابة و كانوا شدیدي األمانة كانوا أعلم الناس بالقرآن و كانوا یجیدون 

لعاملین و أخالقھم  و نفسیاتھم و ھذا دلیل على أن الوالي یفھم ا. التقوىو

و برع . بالتالي یستطیع اختیار الشخص المناسب للمقصود من التغییرو

في مخاطبة الناس على قدر عقولھم  قائدنا األول محمد صلى اهللا علیھ و سلم

فھا ھو یعد سراقة بسواري كسرى حین رآه یتبعھ طمعا في المائة ناقة التي 
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، و یعیده إلیھم صلى اهللا علیھ و سلم جعلتھا قریش لمن یمسك بالنبي محمد

بینما لم یعط األنصار شیئا عندما قسم الغنائم و اختار لھم أن یعودوا برسول 

و في صلح . یھ و سلم ألنھ یعلم حبھم لھ و إیمانھم بھاهللا صلى اهللا عل

فحین  "،یحاور كل مبعوث لقریش بما یؤثر فیھنالحظ كیف كان الحدیبیة 

ذ بلحیة رسول اهللا أخكان كلما تكلم بكلمة  ،عروة بن مسعود الثقفي بعثوا

یضرب صلى اهللا علیھ و سلم  والمغیر ة بن شعبة عند راس رسول اهللا

عروه حب  عن لحیة رسول اهللا فالحظ أخرویقول  ،یفعروة بنعل الس

واهللا لقد وفدت  :الصحابة لرسول اهللا وتعظیمھم لھ فلما عاد لقریش قال

مثلما  أصحابھملكا قط یعظمھ  رأیتواهللا ما ، كسرى وقیصر والنجاشي 

الحلیس سید االحابیش قال صلى اهللا ثم بعثوا ، محمد محمدا أصحابیعظم 

 )ھذا من قوم یتألھون فبعثوا الھدي في وجھھ حتى یراهإن ( :علیھ وسلم 

رسول اهللا  إلىیصل  أنقریش قبل  إلىرجع  ،الحلیس الھدي رأىفلما 

یصدوا  أن أرىالھدي قد قلدت فما  رأیت: إعظاما لما رأى وقال لقریش 

الرسول صلى اهللا علیھ و سلم  : فقال ،سھیل بن عمر اثم بعثوعن البیت 

  ). ٤٨٧ص،ھـ١٤١٢،حمدأ"(عقدوا الصلح ثم)  اهللا لكم لقد سھل(متفائال 

و نرى أیضا فھم القیادة للمشاركین في التدرج بتحریم الخمر تبعا لظروف 

  .و عادات و قیم المشاركین

و قد وردت أھمیة ھذه المھارة ضمنا في ابن تیمیة أثناء حدیثھ عن اختیار 

و جلي أن ، ح للوالیةفقرر أن علیھ اختیار األصل، الوالة من قبل الخلیفة

بل عالما  ،ذلك ال یكون إن لم یكن الخلیفة عالما لیس فقط بأحوال رعیتھ

من قضاء و حسبة و غیرھا من مواصفات فیمن  والیةأیضا بما تتطلبھ كل 
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و سنفصل أقوالھ فیھا في شرحنا لمھارة تفویض الصالحیات . یتوالھا

  . الحقا

  :متینة بین المشاركین أنفسھمأما مھارة بناء العالقات اإلنسانیة ال

و مثل المساواة ، فتتحقق بعدة وسائل مثل إشراكھم في عمل جماعي 

وكذلك تربیتھم على أن المنفعة للجمیع . بینھم في كل الفرص و المكافآت

و ھذا ما یسمى في الفكر اإلداري الحدیث بتنمیة ، و الضرر للجمیع أیضا

و خاصة في  ،قائد التغییر كثیرا و ھذه المھارة تساعد. روح العمل كفریق

ألنھ یسرع وتیرة التغییر و یجعل المشتركین  ،مرحلتي التنفیذ و المتابعة

  .یشعرون بالرضا و بالتالي تقل المقاومة

منھا تربیة األمة  ،و قد اھتم اإلسالم بذلك و عمل على تحقیقھ بعدة طرق

صحیح ( فيورد ما و نذكر في ذلك ، على أنھم مشتركون في المسؤولیة

:  َأنَّ َعْبَد اللَِّھ بن ُعَمَر یقول{ ) : ٨٥٣حدیث  ٣٠٤ص/١البخاري ج

ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم مسؤول (:  سمعت َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  یقول

َوالرَُّجُل َراٍع في َأْھِلِھ وھو ، َماُم َراٍع ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ ِإلا، عن َرِعیَِّتِھ 

َواْلَمْرَأُة َراِعَیٌة في َبْیِت َزْوِجَھا ومسؤولة عن ، ل عن َرِعیَِّتِھ مسؤو
َوَحِسْبُت : قال  )َواْلَخاِدُم َراٍع في َماِل َسیِِّدِه ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ، َرِعیَِّتَھا 

َوُكلُُّكْم َراٍع ، َوالرَُّجُل َراٍع في َماِل أبیھ ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ (: َأْن قد قال 

 . }) ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ

لذا علیھم  ،على أنھم مشتركون في النجاة أو الھالك ة األمةو كذلك تربی

في  حدیث الو ال أدل على ذلك من ، أن یعملوا على إرشاد إخوانھم

حدثني الشَّْعِبيُّ َأنَُّھ  ...{ ) 2540حدیث ٩٥٤ص/٢صحیح البخاري ج(

قال النبي  صلى اهللا علیھ  : عنھما یقولسمع النُّْعَماَن بن َبِشیٍر رضي اهللا 
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َمَثُل اْلُمْدِھِن في ُحُدوِد اللَِّھ َواْلَواِقِع فیھا َمَثُل َقْوٍم اْسَتَھُموا  (: وسلم 

َسِفیَنًة َفَصاَر َبْعُضُھْم في َأْسَفِلَھا َوَصاَر َبْعُضُھْم في َأْعَلاَھا َفَكاَن الذي في 

على الَِّذیَن في َأْعَلاَھا َفَتَأذَّْوا ِبِھ َفَأَخَذ َفْأًسا َفَجَعَل َأْسَفِلَھا َیُمرُّوَن ِباْلَماِء 

َتَأذَّْیُتْم ِبي وال ُبدَّ لي من  :قال ؟ما لك : َیْنُقُر َأْسَفَل السَِّفیَنِة َفَأَتْوُه َفَقاُلوا

ُكوُه َأْھَلُكوُه اْلَماِء َفِإْن َأَخُذوا على َیَدْیِھ َأْنَجْوُه َوَنجَّْوا َأْنُفَسُھْم َوِإْن َتَر

  } )َوَأْھَلُكوا َأْنُفَسُھْم
صحیح البخاري  (ففي  ، و یشجعنا دیننا على حب إخواننا و مساعدتھم

 )١٣حدیِث،  َباب من اْلِإیَماِن َأْن ُیِحبَّ ِلَأِخیِھ ما ُیِحبُّ ِلَنْفِسھ١٤ص/١ج

َسْیٍن عن َأَنٍس رضي اهللا عنھ عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  َوَعْن ُح ...{

ال (:  اْلُمَعلِِّم قال حدثنا َقَتاَدُة عن َأَنٍس عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  قال

 } )ِخیِھ ما ُیِحبُّ ِلَنْفِسِھألُیْؤِمُن أحدكم حتى ُیِحبَّ 
كما آخى الرسول صلى اهللا علیھ و سلم بین المھاجرین و األنصار و حثنا 

سنن النسائي الكبرى ( ففي  ،رقأیضا على التزام الجماعة و نھانا عن التف

 : عن عرفجة بن شریح األشجعي قال...{)  ٣٤٨٣حدیث  ٢٩٢ص/٢ج

إنھ (: رأیت النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  على المنبر یخطب الناس فقال

یرید یفرق أمر  أو، فمن رأیتموه فارق الجماعة،سیكون بعدي ھنات وھنات

فإن ید اهللا على . فاقتلوه  -ن كائنا من كا -أمة محمد  صلى اهللا علیھ وسلم 
  .} ) الجماعة وإن الشیطان مع من فارق الجماعة یركض

، ال لمال و ال لجاه  ،كما نجد أن القادة األوائل كانوا ال یحابون أحدا

 ٢٤٩١ص/٦صحیح البخاري ج(ویشعرون الجمیع بالمساواة ، ففي 

ْیًشا َأَھمَّْتُھْم اْلَمْرَأُة َأنَّ ُقَر : عن َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا...{ )  6406حدیث 

من ُیَكلُِّم َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ : َفَقاُلوا ، اْلَمْخُزوِمیَُّة التي َسَرَقْت 
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وسلم  َوَمْن َیْجَتِرُئ علیھ إال ُأَساَمُة ِحبُّ رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  

َأَتْشَفُع في َحدٍّ من  (:  فقال، َفَكلََّم َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم ! 

یا َأیَُّھا الناس إنما َضلَّ من كان َقْبَلُكْم  (:  ُثمَّ قام َفَخَطَب قال )ُحُدوِد اللَِّھ 

وإذا َسَرَق الضَِّعیُف ِفیِھْم َأَقاُموا ، َأنَُّھْم َكاُنوا إذا َسَرَق الشَِّریُف َتَرُكوُه 

 })اِطَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطَع ُمَحمٌَّد َیَدَھاوأیم اللَِّھ لو َأنَّ َف، علیھ اْلَحدَّ 

كل ھذا یساعد على بناء عالقات متینة بین المشاركین حین یشعرون أنھم  

كما ، و في أضرار تعطیلھ، و في المنفعة من تحقیقھ ، مشتركون في الھدف 

خرین إال و العقوبات و ال یتمیز أحدھم عن اآل ي المكافآتأنھم متساوون ف

و كل ھذا سیدفعھم إلى التعاون على البر و التقوى و عدم . بالعمل الصالح

  .التعاون على اإلثم و العدوان

فذكر أن المسؤولیة في  ،و قد أكد ابن تیمیة على ھذه المھارة صراحة

كتاب السیاسة الشرعیة اإلسالم یجب أن تكون مشتركة و استشھد في 

صحیح (وسلم الذي ورد في   علیھبحدیث الرسول صلى اهللا) ٢٠ص (

 ٣٠٤ص/١صحیح البخاري ج( ) 853حدیث ٣٠٤ص/١البخاري ج

سمعت َرُسوَل اللَِّھ  صلى :  َأنَّ َعْبَد اللَِّھ بن ُعَمَر یقول{ ) : ٨٥٣حدیث 

َماُم َراٍع ِإلا، ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم مسؤول عن َرِعیَِّتِھ (:  اهللا علیھ وسلم  یقول

، َوالرَُّجُل َراٍع في َأْھِلِھ وھو مسؤول عن َرِعیَِّتِھ ، َرِعیَِّتِھ  ومسؤول عن

َواْلَخاِدُم َراٍع في ، َواْلَمْرَأُة َراِعَیٌة في َبْیِت َزْوِجَھا ومسؤولة عن َرِعیَِّتَھا 

َوالرَُّجُل َراٍع (: َوَحِسْبُت َأْن قد قال : قال  )َماِل َسیِِّدِه ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ

  . }) َوُكلُُّكْم َراٍع ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ، َماِل أبیھ ومسؤول عن َرِعیَِّتِھ في 

أیضا أنھ ال بد في الوالي من العدل و أن ال یحابي أحدا ابن تیمیة كما ذكر  

كتاب السیاسة  في  و أن یساوي بینھم في المكافآت و استشھد، على أحد
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صحیح البخاري ( فيبما ورد في توزیع الغنائم ) ٣٥ص (الشرعیة 

َرَأى َسْعٌد  : عن ُمْصَعِب بن َسْعٍد قال...{)  ٢٧٣٩حدیث  ١٠٦١ص/٣ج

 :على من ُدوَنُھ فقال النبي  صلى اهللا علیھ وسلم الرضي اهللا عنھ َأنَّ لھ َفْض

  })ھل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن إال ِبُضَعَفاِئُكْم ( 
إذا تكافأ رجالن أو خفي  "كما ذكر قاعدة في تولیة األصلح تنص على أنھ 

  ". أقرع بینھما، أصلحھما

في  رويحدیث الذي ال) ٦٣ص ( كتاب السیاسة الشرعیة و أورد  في

حدثنا أبو العباس )  ٢٦٢٣حدیث ١٥٣ص/٢المستدرك على الصحیحین ج(

محمد بن یعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا روح بن عبادة وعبد 

دخلت أنا  : عن الحسن عن قیس بن عبادة قال...{ : الوھاب الخفاف قاال

ھل عھد : واألشتر على علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ یوم الجمل فقلت 

ال إال ھذا  : إلیك رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  عھدا دون العامة فقال

المؤمنون تتكافأ دماؤھم ویسعى بذمتھم  ( وأخرج من قراب سیفھ فإذا فیھا

 )على من سواھم ال یقتل مؤمن بكافر وال ذو عھد في عھدهأدناھم وھم ید 
  }ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 

  .األمر الذي ینشر الود و اإلخاء. و بھذا أكد على المساواة بین الناس 

و من ھذا العرض یظھر لنا األھمیة الكبرى لمھارة بناء العالقات اإلنسانیة 

یر من أسس إدارة التغییر في جمیع مراحل فھي تساھم في تحقق عدد كب

كما أنھا تنضوي على عدد من المھارات األخرى و بالتالي فھي ، التغییر

  .مھارة مھمة في جمیع أدوار القائد المغیر

مھارة تحدید األھداف العلیا و الوسیطة و اإلبقاء علیھا واضحة لكل . ٤

  .المشاركین
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على تحدید األھداف تحدیدا واضحا من أھم مھارات القائد المغیر القدرة  

من وسائل  و رجال  ،ألن ذلك أساسي للبحث عما یناسب تحقیق ھذه األھداف

، فھي مھارة غایة في األھمیة في مرحلة اإلعداد  و التخطیط. و موارد مالیة

فوضوح الھدف في أذھان  ،و لكنھا تظل مھمة في جمیع المراحل األخرى

كما أنھ ، و یحدد وسائل التنفیذ، ى سرعة التنفیذالقادة و المشاركین یساعد عل

  .أحد أسالیب مواجھة مقاومة التغییر

وكذلك على   ،و تحدید األھداف ینبني على دراسة الواقع دراسة تحلیلیة

. و من ثم تحدید طبیعة التغییر المقصود ،استشراف المستقبل و تحدید حاجاتھ

  .لذا فھو یحتاج إلى علم و بصیرة نافذة

م یؤكد على أن القائد المغیر نجد أن اإلسال ،الفكر اإلداري اإلسالمي و في

.   وي المتعلق بمجال التغییربد و أن یكون عالما بالشرع و بالعلم الدنیال

، لھذا مثال اختار الرسول صلى اهللا علیھ و سلم خالد بن الولید لقیادة الجیشو

  .عن الدعوة بینما اختار حسان بن ثابت لقیادة الدفاع اإلعالمي

و قد ذكر ابن تیمیة ذلك صراحة في كتاب السیاسة الشرعیة و فصل فیھ 

قال ، إن الوالیة لھا ركنان القوة و األمانة) "٢٣-٢٢ص (یقول ابن تیمیة 

   .)٢٦آية،سورة القصص چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  چ تعالى 

ى شجاعة القلب و القوة في كل والیة بحسبھا فالقوة في إمارة الحرب ترجع إل

و القوة في الحكم بین الناس ترجع . . . و إلى الخبرة في الحروب و نحو ذلك

. . . و إلى القدرة على تنفیذ األحكام، إلى العلم الذي دل علیھ الكتاب و السنة

و أن یحكم ، و أال یشتري بآیاتھ ثمنا قلیال، أما األمانة فترجع إلى خشیة اهللا

  ".بما أنزل اهللا
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و ما على القائد إال أن  ،ة من أي تغییر محددة بوضوح في اإلسالمو الغای

أن تكون كلمة اهللا ھي "ففي اإلسالم نھدف دائما إلى . یحدد األھداف الوسیطة

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  : في قولھ تعالى  في كل مجال فقد ربانا دیننا على ذلك" العلیا

د قائدنا األول على ھذه كما أك .)١٦٢آية،نعامسورة األ( چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

و كان یذكر الصحابة بھا في كل مناسبة و ال یرضى منھم السعي إال  ،الغایة

و نذكر ھنا حدیثھ صلى اهللا علیھ و سلم عندما وصل إلیھ أن البعض قد  ،لھا

حدیث  ٢٤٦١ص/٦صحیح البخاري ج( في  ھاجر ألسباب دنیویة بحتة فقال

سمعت َرُسوَل  : اِب رضي اهللا عنھ یقولسمعت ُعَمَر بن اْلَخطَّ ...{ ) ٦٣١١

ْمِرٍئ ما َنَوى الَوِإنََّما  اُل ِبالنِّیَِّةْعَمألإنما ا (:  اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  یقول

َوَمْن كانت ، َفَمْن كانت ِھْجَرُتُھ إلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َفِھْجَرُتُھ إلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ، 

)  َفِھْجَرُتُھ إلى ما َھاَجَر إلیھ، أو اْمَرَأٍة َیَتَزوَُّجَھا ، ُیِصیُبَھا  ِھْجَرُتُھ إلى ُدْنَیا

{.  

المقصود الواجب بالوالیات إصالح دین الخلق الذي "لھذا قرر ابن تیمیة أن  

بھ من أمر و إصالح ما ال یقوم الدین إال ، متى فاتھم خسروا خسرانا مبینا

بحدیث النبي ) ٢٩ص(استشھد و  . )٢٨ص (السیاسة الشرعیة " دنیاھم

، صلى اهللا علیھ و سلم و الذي یتجلى فیھ وضوح الغایة في دیننا دون أي لبس

عن أبي ...{ ) ٧٠٢٠حدیث  ٢٧١٤ص/٦صحیح البخاري ج( ورد في فقد 

الرَُّجُل ُیَقاِتُل  : جاء َرُجٌل إلى النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  فقال : ُموَسى قال

من  (:  قال ؟َفَأيُّ ذلك في َسِبیِل اللَِّھ ، َوُیَقاِتُل ِرَیاًء ، ُل َشَجاَعًةَوُیَقاِت ، َحِمیًَّة

   ِ.})  َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا َفُھَو في َسِبیِل اللَّھ
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ما على القائد المغیر في ظل اإلسالم إال أن یحدد أھدافھ الدنیویة التي تتفق  ًاإذ

یقول . تغییر و لھذا فعلیھ أن یكون عالما بعلوم الدین و الدنیا مع الغایة من أي

ین الدإذا أمر األمیر أولي العلم و) "٢٦ص (ابن تیمیة في السیاسة الشرعیة 

  .أخراھمصالح دنیا الرعیة ون ھما إو المصلحتا" جمع بین المصلحتین

  :مھارة االلتزام بمعاییر الجودة. ٥

معاییر محددة في اختیار لتزام بال بد في تحقیق األھداف من اال

و سنسمیھا معاییر الجودة ألنھا تضمن المحافظة على ، و في تطبیقھا الوسائل

و في اإلسالم كما سبق و أشرنا .  و تضمن جودة التحقق، روح الھدف

و لن یكون ذلك إال بااللتزام  ،یتلخص الھدف الرئیس في إعالء كلمة اهللا

فاألخالق ھي التي . ي كل مراحل التغییرباألخالق اإلسالمیة الفاضلة ف

و التزام . تحرس الفضیلة و تضمن تحقیق أسمى األھداف بأسمى الطرق

و منھا  ،القائد المغیر باألخالق یساعده في تحقیق عدد من أسس إدارة التغییر

تكرار المحاولة و عدم االستسالم للفشل و ھذا یكون بالصبر و الثقة  برحمة 

الصبر في تحمل ما یصیب القائد من أذى من مقاومي  كما یساعد، اهللا 

 ،و منھا أیضا القدرة على قیادة التغییر بما یتماشى مع الھدف الرئیس. التغییر

أما أساس الحرص على الوصول . و ھذا یحتاج إلى خلق األمانة و التقوى

كما أن . و الصبر و اإلتقاندرجات اإلتقان فیتطلب خلق الصدق  إلى أعلى

و العلم الدنیوي ، زام باألخالق إضافة إلى اإلحاطة بالعلم الشرعي االلت

تأكد من أن جمیع مظاھر التغییر یمكنان القائد من ال، موضوع التغییر 

كما سبق و رأینا كیف أن خلق . أسالیب تطبیقھ منطلقة من ثوابتنا اإلسالمیةو

بناء عالقات یساھم في  ،العدل بین الناس و عدم محاباة أحدھم على اآلخرین

  . كما أن الرفق یحسن كل شيء و یزینھ، إنسانیة متینة
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 و الفكر اإلداري اإلسالمي عامر بما یفید الحث على مكارم األخالق

 : عن أبي ُھَرْیَرَة قال ...{)  ١١٦٢حدیث  ٤٦٦ص/٣سنن الترمذي ج(ففي 

یَماًنا َأْحَسُنُھْم ُخُلًقا َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنیَن ِإ (: قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم 

قال أبو ِعیَسى َحِدیُث أبي ُھَرْیَرَة ھذا َحِدیٌث  )َوِخَیاُرُكْم ِخَیاُرُكْم ِلِنَساِئِھْم ُخُلًقا 

  } َحَسٌن َصِحیٌح

  . و سلم كان خلقھ القرآنو آلھ قدوتنا صلى اهللا علیھ و

اء دعوتھ و قد صبر النبي صلى اهللا علیھ و سلم على أنواع من األذى أثن

عرض نفسھ على إال أنھ لم یفقد األمل و ظل یحاول بكل الطرق بل إنھ لما 

صحیح ( تھم فلم یجیبوه لم یرغب باالنتقام لنفسھ كما ورد في لدعوالقبائل 

َأنَّ َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا  ...{ ) ٣٠٥٩حدیث  ١١٨٠ص/٣البخاري ج

 ِللنَِّبيِّ  صلى اهللا علیھ وسلمنھا قالت َزْوَج النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  َحدََّثْتُھ أ

لقد َلِقیُت من َقْوِمِك ما (  : قال؟ ھل أتى َعَلْیَك َیْوٌم كان َأَشدَّ من َیْوِم ُأُحٍد : 

ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي على بن عبد ، وكان َأَشدَّ ما َلِقیُت منھم یوم اْلَعَقَبِة ، َلِقیُت 

َفاْنَطَلْقُت وأنا َمْھُموٌم على ، ي إلى ما َأَرْدُت یا لیل بن عبد ُكَلاٍل فلم ُیِجْبِن

أنا ِبَسَحاَبٍة قد َفَرَفْعُت َرْأِسي فإذا ، فلم َأْسَتِفْق إال وأنا ِبَقْرِن الثََّعاِلِب ، َوْجِھي 

ِإنَّ اللََّھ قد سمع َقْوَل َقْوِمَك : َفَناَداِني فقال ، َفَنَظْرُت فإذا فیھا ِجْبِریُل  َأَظلَّْتِني

. وما َردُّوا َعَلْیَك وقد َبَعَث اهللا ِإَلْیَك َمَلَك اْلِجَباِل ِلَتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفیِھْم ،لك 

ذلك ِفیَما ِشْئَت  : فقال یا محمد : ُثمَّ قال، َفَسلََّم َعَليَّ  ، َفَناَداِني َمَلُك اْلِجَباِل

َبْل  :نبي  صلى اهللا علیھ وسلم فقال ال؟ إن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق علیھم اْلَأْخَشَبْیِن 

  }) َأْرُجو َأْن ُیْخِرَج اهللا من َأْصَلاِبِھْم من َیْعُبُد اللََّھ َوْحَدُه َلا ُیْشِرُك ِبِھ شیئا

 ٥٣ص/٢المستدرك على الصحیحین ج( ، ففي و حثنا على أداء األمانة 

قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ : عن أبي ھریرة قال  ...{ ) ٢٢٩٦حدیث 
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صحیح على شرط ) وال تخن من خانك ، أد األمانة إلى من أئتمنك  (: وسلم 

  }مسلم ولم یخرجاه 

وندبنا ألى  و علمنا أیضا،  و علمنا أن الناس سواسیة كأسنان المشط

 وتجنب الكذب في القولو أمرنا بتحري الصدق االتقان في كل شيء ، 

) ٢٦٠٧حدیث ٢٠١٣ص/٤صحیح مسلم ج(ففي و شجعنا على ذلك  ،العملو

ِإنَّ ( :  سول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلمقال ر : عبد اللَِّھ بن َمْسُعوٍد قال ...{

َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَیَتَحرَّى الصِّْدَق حتى ، َوِإنَّ اْلِبرَّ یھدى إلى اْلَجنَِّة ، الصِّْدَق ِبرٌّ 

، َوِإنَّ اْلُفُجوَر یھدى إلى النَّاِر ،  َوِإنَّ اْلَكِذَب ُفُجوٌر، ُیْكَتَب ِعْنَد اللَِّھ ِصدِّیًقا 
  .} )َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَیَتَحرَّى اْلَكِذَب حتى ُیْكَتَب َكذَّاًبا 

و لكننا  ،و لو أردنا الخوض في األخالق في اإلسالم الحتجنا لمجلدات

  .و المطلوبة تحدیدا في إدارة التغییر األمثلة التي أوردناسنقتصر على ھذه 

في و قرر . ابن تیمیة على وجوب تحلي القائد بھذه األخالق جمیعاو قد أكد 

أعظم عون لولي األمر خاصة و لغیره "أن  )٩٤ص (السیاسة الشرعیة 

، اإلخالص هللا و التوكل علیھ بالدعاء و غیره   : حدھاإ: عامة ثالثة أمور 

ى اإلحسان إل: الثاني .  أصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب و البدنو

غیره و الصبر على أذى الخلق: الثالث  . اةالخلق بالنفع و المال الذي ھو الزك

التقوى و اإلخالص  و كذا و من ھنا نعلم إدراكھ ألھمیة  ، "من النوائب

أیضا على أھمیة األمانة للوالي كما عرج  ،اإلحسان ألي قائد مغیرالصبر و

سورة  چ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭچ استشھد بقولھ تعالى و

و عرف القوة بحسب المجال المطلوب فیھ التغییر كما رأینا  ،)٢٦آية،القصص
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" و أال یشتري بآیاتھ ثمنا قلیال،  األمانة فترجع إلى خشیة اهللا"أما ، سابقا

  . )٢٣ص ( السیاسة الشرعیة

 الحسبة و في أھمیة الصدق و العدل للقائد المغیر یقول ابن تیمیة في كتاب

متولین من یكون بمنزلة الشاھد المؤتمن و المطلوب منھ من ال" )٦ص (

، و منھم من یكون بمنزلة األمین المطاع و المطلوب منھ العدل. . . ، الصدق

، و العدل في اإلنشاء من األقوال و األعمال، و بالصدق في كل األخبار

أن "و أكد على أھمیة التقوى فذكر أن على المؤمن ". تصلح جمیع األحوال

و في كتاب الحسبة تحدیدا شرح ابن " اهللا في عباده و لیس علیھ ھداھم یتقي

، تیمیة مجموعة كبیرة من األخالق الواجب التزامھا من قبل الوالي و الرعیة

  .و لكننا اخترنا أھمھا كما استنبطناه من أسس إدارة التغییر

  )تنظیم الوقت و األولویات و تنظیم صرف الموارد(مھارة التنظیم . ٦

فعلیھ عند التخطیط ،  القائد المغیر حسن استخدام الوقتن مھارات م

ثم علیھ متابعة أن ، تحدید الزمن الالزم لكل خطوة من خطوات التغییر

. ر قد یؤثر على فعالیة التغییرألن أي تأخی ، یتم التنفیذ في الوقت المحدد

و ھو . كذلك علیھ حسن تنظیم أعمالھ بحیث یبدأ باألھم فالمھم و ھكذاو

الموارد في مصارفھا دون إفراط أیضا مسؤول عن حسن صرف 

  .و ھذه كلھا أمور مطلوبة في إدارة التغییر ، تفریطأو

و یحثنا على ، و الفكر اإلداري اإلسالمي ذاخر بما یؤكد أھمیة الوقت 

یا ابن آدم إنما أنت أیام إن ذھب یومك (فقد جاء في األثر . حسن استغاللھ

علمنا النبي صلى اهللا علیھ و سلم أن ھناك أولویات في كما ). ذھب بعضك

و لذلك نجد الصحابة دائما ، كل مجال و علینا التنبھ لھا قبل غیرھا

صحیح مسلم ( في ف، لم عن ھذه األولویاتیسألونھ صلى اهللا علیھ و س
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قال َرُجٌل یا  : عن أبي ُھَرْیَرَة قال...{ ) ٢٥٤٨حدیث  ١٩٧٤ص/٤ج

ُأمَُّك ُثمَّ ُأمَُّك ُثمَّ ُأمَُّك ( : قال  ؟ من َأَحقُّ الناس ِبُحْسِن الصُّْحَبِة :َرُسوَل اللَِّھ 

  .} ) ُثمَّ َأُبوَك ُثمَّ َأْدَناَك َأْدَناَك

حدیث  ٥١٨ص/٢صحیح البخاري ج( في و سئل عن أفضل الصدقة 

َأَبا ُھَرْیَرَة رضي اهللا عنھ عن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم   ...{ )١٣٦٠

  .} )َخْیُر الصََّدَقِة ما كان عن َظْھِر ِغًنى َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل ( :  قال

فنحن  ، كما حث النبي صلى اهللا علیھ و سلم على حسن استخدام الموارد

فقد نھانا دیننا ،  مؤتمنون علیھا لذا علینا صرفھا بالحسنى  وفي مواضعھا

قال ، و التبذیر ، راف تماما كما نھانا عن اإلس، و التقتیر ، عن البخل 

سورة ( چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ تعالى

  ) ٢٩آية،اإلسراء

فقد ذكر . و قد تنبھ ابن تیمیة لضرورة توفر ھذه المھارة في القائد المغیر

و أما المصارف فالواجب أن یبتدأ ") ٤٥ص (في كتاب السیاسة الشرعیة 

فمنھم المقاتلة . . . من مصالح المسلمین العامة في القسمة باألھم فاألھم

ألنھ ال یحصل  ، و ھم أحق الناس بالفيء ، الذین ھم أھل النصرة و الجھاد

و ممكن صرفھ في األثمان       . . . و منھم ذوو الوالیات علیھم. . . إال بھم

و األجور لما یعم نفعھ من سداد الثغور و السالح و عمارة ما یحتاج إلى 

) ١١٨ص (فقرر، و قد رتب ابن تیمیة بنفسھ أولویات اإلصالح" ارتھعم

و استشھد بما أثر عن معاذ ، "الدنیا تخدم الدین"من السیاسة الشرعیة أن 

و أنت ، أنت محتاج إلى نصیبك من الدنیا، یا ابن آدم: "بن حنبل أنھ قالا

بك فإن بدأت بنصیبك من اآلخرة مر بنصی،  إلى نصیبك من اآلخرة أحوج
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و إن بدأت بنصیبك من الدنیا فاتك نصیبك من ، من الدنیا فانتظمھا انتظاما

  ". و أنت من الدنیا على خطر، اآلخرة

  :مھارة التكیف مع المتغیرات. ٧

فمن األسس المھمة  ،و ھي مھارة مطلوبة في جمیع أدوار القائد المغیر

التطویر  و ذلك باعتماد منھجیة البحث و ،في  مرحلة التخطیط المرونة

و من األسس اإلداریة في مرحلة التنفیذ بناء ھیكل العالقات . المستمرین

و لمواجھة ، الوظیفیة بالمرونة الكافیة لمواجھة التغیرات المحلیة و الدولیة

و أما في مرحلة المتابعة فالمرونة أیضا . السرعة الالزمة في اتخاذ القرار

و لكن بأثواب متجددة  ،لحامطلوبة ألنھا تبقي على التغییر حیا و صا

 مطلوبة في جمیع المراحل ًاإذرونة فالم. تتناغم مع تجدد الزمان و المكان

و  ائد ماھرا في التكیف مع الظروفو لكنھا ال تتحقق عملیا إن لم یكن الق

  .المتغیرات التي ال تنقطع

و یعلم أن الظروف ال تبقى على حال لذا  ،و الدین اإلسالمي دین الفطرة

فھاھم الصحابة و قد كثرت في  ،المسلمین على التكیف مع المتغیرات ربى

عھدھم الفتوحات و دخلت كثیر من األمم في اإلسالم فتكیف الصحابة 

و تزوجوا منھم بل دمجوھم في المجتمع فصار مجتمعا واحدا  ،معھم

و لكنھ في كل ھذا ال یغیر ثوابتھ  ،فالمؤمن یألف و یؤلف. متجانسا

  . اإلسالمیة

و لكنھ ذكر السماحة  ،و ابن تیمیة لم یذكر لفظ المرونة أو التكیف

فشرح أن اإلصالح ال یكون إال بأمر بمعروف  ، )٦٤ص ، الحسبة(

". یحتاجون أمر غیرھم و نھیھ بحسب قدرتھم"و الناس ، ونھي عن منكر

من یعمل هللا بشجاعة و سماحة فھؤالء : "ثم صنف الناس ألربعة أصناف
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و من یعمل لغیر اهللا بشجاعة و سماحة ، لمستحقون للجنةھم المؤمنون ا

و من یعمل هللا ، فھذا ینتفع بذلك في الدنیا و لیس لھ في اآلخرة من خالق

، لكن ال بشجاعة و ال سماحة فھذا فیھ من النفاق و نقص اإلیمان بقدر ذلك

 ال سماحة فھذا لیس لھ دنیا و ال و من ال یعمل هللا و لیس فیھ شجاعة و

في الفكر اإلسالمي اإلداري و لكن ال بد لھا  ةمعروف ًاإذفالسماحة . "ةآخر

ئد عن ثوابتھ لیكون سمحا مرنا فال یخرج القا، )  هللا( أن تكون في نطاق 

د استشراف المستقبل و سبق و ذكرنا أن على القائ . قادرا على التكیف أو

و ھو  ،مرغوب فیھا و وضع خطط للتعامل معھاالتوقع النتائج غیر و

  .عمل یسھل على القائد التكیف مع المتغیرات

  :مھارة حل المشكالت. ٨

ما من تغییر إال و یرافقھ عدد من المشاكل و خاصة بعد بدء التنفیذ لذا 

مواجھة المشاكل و حلھا و عدم  : فإن أھم األسس الالزمة عند التغییر

لمشاكل و مھارة حل ا. إغفال أي منھا كي ال تؤثر على مسیرة التغییر

اومة و تخلق عددا من مھمة أیضا في مرحلة المتابعة حیث تبدأ فیھا المق

و ھي  ،و یكون حل المشاكل بالتمكن من عدد من المھارات ،  المشاكل

مھارة بناء العالقات اإلنسانیة المتینة بینھ و بین العاملین من جھة و بین 

الدنیوي العلم و مھارة التمكن من ، و إخوانھم من جھة أخرى العاملین

و مھارة االستفادة من خبرات اآلخرین ، المختص بموضوع التغییر

  .و بعض المھارات الشخصیة كالذكاء و سرعة البدیھة، باستشارتھم

فقد كان النبي صلى اهللا علیھ     ،و الفكر اإلسالمي مليء باألمثلة على ذلك

صحیح (ففي رجاال ، ونساءا  ، و سلم أكثر الناس استشارة ألصحابھ

فلما َفَرَغ من َقِضیَِّة  .... {وفیھ)  ٢٥٨١حدیث  ٩٧٨ص/٢البخاري ج
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وا َفاْنَحُروا ُقوُم (:  ْصَحاِبِھألاْلِكَتاِب قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  

فلما  ، َث َمرَّاٍتالَفَواللَِّھ ما قام منھم َرُجٌل حتى قال ذلك ث: قال  )ُثمَّ اْحِلُقوا

فقالت  ، فذكر لھا ما َلِقَي من الناس، دخل على ُأمِّ َسَلَمَة ، م َأَحٌد لم َیُقْم منھ

ُتَكلِّْم َأَحًدا منھم َكِلَمًة حتى َتْنَحَر  الاْخُرْج ؟ یا َنِبيَّ اللَِّھ َأُتِحبُّ ذلك : ُأمُّ َسَلَمَة 

؛ ا منھم حتى َفَعَل ذلك َفَخَرَج فلم ُیَكلِّْم َأَحًد، َوَتْدُعَو َحاِلَقَك َفَیْحِلَقَك ، ُبْدَنَك 

َوَجَعَل ، َفَنَحُروا ، فلما َرَأْوا ذلك َقاُموا . َوَدَعا َحاِلَقُھ َفَحَلَقُھ ، َنَحَر ُبْدَنُھ 

  }َبْعُضُھْم َیْحِلُق َبْعًضا حتى َكاَد َبْعُضُھْم َیْقُتُل َبْعًضا َغما 

في وكذلك استشارتھ صلى اهللا علیھ وسلم ألصحابھ رضوان اهللا علیھم 

العدید من المواقف منھا ما كان في تحدید موقع الجیش في غزوة بدر ، 

  .وكذلك االستشارة في غزوة الخندق ، وغیرھا 

كما أن عالقاتھ اإلنسانیة المتینة مع أصحابھ كانت تحل الكثیر من 

و حتى ، فكانوا یرضون ما یرضى و یرفضون ما یرفض ، المشاكل

فإنھم رضوا بذلك ففي نصار شیئا منھا عندما قسم الغنائم و لم یعط األ

: عن أبي التَّیَّاِح قال  ...{)  ١٠٥٩حدیث  ٧٣٥ص/٢صحیح مسلم ج(

فقالت ، َلمَّا ُفِتَحْت َمكَُّة َقَسَم اْلَغَناِئَم في ُقَرْیٍش : سمعت َأَنَس بن َماِلٍك قال

َوِإنَّ َغَناِئَمَنا ، من ِدَماِئِھْم  ِإنَّ ُسُیوَفَنا َتْقُطُر، ِإنَّ ھذا َلُھَو اْلَعَجُب : ْنَصاُر اَأل

: َفَجَمَعُھْم فقال  ،َفَبَلَغ ذلك َرُسوَل اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم !! . ُتَردُّ علیھم 

: قال . َیْكِذُبوَن  الَوَكاُنوا . ھو الذي َبَلَغَك : قالوا ؟ ما الذي َبَلَغِني َعْنُكْم 

َوَتْرِجُعوَن ِبَرُسوِل اللَِّھ ، ِبالدُّْنَیا إلى ُبُیوِتِھْم َأَما َتْرَضْوَن َأْن َیْرِجَع الناس (

ْنَصاُر َواِدًیا أو األلو َسَلَك الناس َواِدًیا أو ِشْعًبا َوَسَلَكْت ، إلى ُبُیوِتُكْم 
و رضوا لحبھم  فوافقوا  )ْنَصاِر األْنَصاِر أو ِشْعَب األِشْعًبا َلَسَلْكُت َواِدَي 

  .} ھ و سلمالعظیم لھ صلى اهللا علی
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و الذكاء أیضا و سرعة البدیھة یساعدان القائد على حل بعض المشاكل 

عندما في غزوة بدر أن الرسول صلى اهللا علیھ و سلم نستدل على ذلك بو

وقف على شیخ  حتى ،ویسأل عنھا  خرج مع ابو بكر لیعرف اخبار قریش

 كما في روایة ابن اسحاق في كتابھ السیرة النبویة – من العرب

وما بلغھ ، وعن محمد وأصحابھ ، فسألھ عن قریش ) ١٦٣ص/٣ج(

فقال رسول ؟ ممن أنتما : ال أخبركما حتى تخبراني : فقال الشیخ . عنھم

 ؟ أذاك بذاك : قال ) أخبرناك ، إذا أخبرتنا(  :اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم 

م فإنھ بلغني أن محمدا وأصحابھ خرجوا یو : قال الشیخ . ) نعم( : قال 

فھم الیوم بمكان كذا وكذا ، فإن كان صدق الذي أخبرني ، كذا وكذا 

ن قریشا أوبلغني . للمكان الذي بھ رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  

فھم الیوم بمكان ، فإن كان الذي أخبرني صدقني ، خرجوا یوم كذا وكذا 

؟ اممن أنتم: فلما فرغ من خبره قال  . كذا وكذا للمكان الذي فیھ قریش

. ثم انصرف عنھ )نحن من ماء ( : رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فقال

  ؟ أمن ماء العراق ؟ ما من ماء: یقول : قال 

و في ھذا ذكاء و سرعة بدیھة فقد استطاع بھذه التوریة أن یخفي 

فكل حي  ،و في نفس الوقت لم یكذب ، شخصیتھ الحقیقیة عن السائل

اء الشرعي أو الدنیوي یساھم في حل بعض و العلم أیضا سو. أصلھ الماء

ادي المصلحون فعندما تكون المشكلة بسبب البعد عن الدین ین ،المشكالت

أما إذا ، االستغفار تماما كما نصلي إذا انقطع المطربالعودة إلى اهللا و

و كل . كانت المشكلة بسبب فني أو مھني فنحن مأمورون بسؤال أھل العلم

على مھارة حل المشكالت  ،داري اإلسالميھذه أمثلة من الفكر اإل

  .والمھارات الوسیطة التي تدعمھا
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جاء في  ، و قد ذكر ابن تیمیة أن حل المشكالت من مسؤولیات القائد

أن الواجب تحصیل المصالح ) " ٤٤السیاسة الشرعیة ص(كتاب 

فإذا تعارضت كان تحصیل أعظم ، و تعطیل المفاسد و تقلیلھا،  تكمیلھاو

و دفع أعظم المفسدتین مع احتمال أدناھما ھو ، ین بتفویت أدناھماالمصلحت

كما رأینا سابقا كیف أكد ابن تیمیة على أھمیة كل المھارات ". المشروع

فعلیھ أن یحسن ، الوسیطة المطلوبة في القائد المغیر لیتم لھ حل المشاكل

الخاص و أن یتحلى بالعلم الشرعي و الدنیوي ، بناء العالقات اإلنسانیة 

، و أن تكون لھ صفات عقلیة كنفاذ البصیرة و الحكمة، بموضوع التغییر

ص ( سة الشرعیةقال ابن تیمیة في  السیا. فضال عن التزامھ بالشورى

 ڤ  ڦ  ڦچ األمر عن المشاورة فإنھ تعالى أمر بھا  ال غنى لولي) " ١١٢

  )".١٥٩آية ،سورة آل عمران(چ 

  )ة اختیار الوالةمھار(مھارة تفویض الصالحیات . ٩

لذا فمن ، ما من قائد مھما كان قویا یستطیع القیام بكل شيء بنفسھ

بأن یختار لكل أمر من یستطیع أن  ،مھارات القائد حسن تفویض السلطة

و ھذه المھارة تمكن القائد من إنجاز . یقوم بھ من المشاركین و یكلفھ بھ

د في تحقق أحد أسس و تساع. األعمال التي ال یجد لھا وقتا و ال جھدا

و الذي ینص على الحرص على توزیع  ، اإلدارة في مرحلة التخطیط

االختصاصات و تقسیم األفراد لمجموعات متجانسة تكلف بما تجیده من 

تضمن تفھیم و تساعد ھذه المھارة أیضا في مرحلة التنفیذ حیث . أعمال

  .وما اختیر من أجلھكل فرد مسؤولیاتھ 

،       ى اهللا علیھ و سلم أسامة بن زید قائدا للجیشو قد عین الرسول صل

و اختار أبا بكر لیؤم الناس في الصالة و ھي عماد الدین لیعلموا أنھ أیضا 
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و عندما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمیة بدأ . إمامھم في باقي مجاالت الحیاة

و یعینون ، الخلفاء الراشدون یعینون والة على األمصار البعیدة عنھم

ة یجمعون المال و یحفظونھ و غیرھا َبَسو َح، اة لحل مشاكل الناس قض

أناط مھمة كتابة  وھذا ما فعلھ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ حین. كثیر

، وجبیر بن مطعم ، بن نوفل ومخزمة  ،الدیوان بعقیل بن أبي طالب 

وأمرھم عمر . وأعلمھم بأنساب العرب ، وكانوا من نسابي قبیلة قریش 

خذوا یكتبون دفاتر الدواوین أف" اكتبوا الناس على منازلھم "  ھبقول

، م ١٩٩٧/ ھـ١٤١٨، فاید ( بالعربیة ویرتبون المسلمین حسب قبائلھم 

  . وھذا ما نسمیھ الیوم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) ٦٧ص

 (و قد تنبھ ابن تیمیة لھذه المھارة فقال في السیاسة الشرعیة 

) أي األمراء و الوالة(على كل واحد من ھؤالء "ن إ) ١٨ ص 

كما فصل ما یجب األخذ بھ ، "أن یستنیب و یستعمل األصلح

وقال في  ، فقرر أوال أن علیھ تولیة األصلح. أثناء اختیار القائد

  ).٢٧ص  ( السیاسة الشرعیة

و معرفة طریق ،  و تتم معرفة األصلح بمعرفة مقصود الوالیة" 

ثم استشھد .  فت المقاصد و الوسائل تم األمرفإذا عر،  المقصود

عن أبي  ...{ )  ٦٧٣حدیث ٤٦٥ص/١صحیح مسلم ج (في  حدیثالب

َیُؤمُّ  (: قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم  : َمْسُعوٍد اْلَأْنَصاِريِّ قال

َفَأْعَلُمُھْم  ، ًءَفِإْن َكاُنوا في اْلِقَراَءِة َسَوا ، اْلَقْوَم َأْقَرُؤُھْم ِلِكَتاِب اللَِّھ

َفِإْن َكاُنوا في  ، َفَأْقَدُمُھْم ِھْجَرًة ، َفِإْن َكاُنوا في السُّنَِّة َسَواًء ،ِبالسُّنَِّة

وال َیُؤمَّنَّ الرَُّجُل الرَُّجَل في ُسْلَطاِنِھ وال ، اْلِھْجَرِة َسَواًء َفَأْقَدُمُھْم ِسْلًما 

  "}  )ِبِإْذِنِھ َیْقُعْد في َبْیِتِھ على َتْكِرَمِتِھ إال



 ١٣٨

فإن الوالیة لھا "و شرح أن األمثل أو األصلح یكون بحسب المنصب 

أما األمانة . . . و القوة في كل والیة بحسبھا. . . ركنان القوة و األمانة

  ).٢٣ص" (فترجع إلى خشیة اهللا و أال یشتري بآیاتھ ثمنا قلیال

  :باختیار القائد و ھيعدة قواعد  تتعلق في كتابھ السیاسة الشرعیة ثم قرر 

قدر أنفعھما  ، و اآلخر أعظم قوة، إذا تعین رجالن أحدھما أعظم أمانة ."أ

فیقدم في إمارة الحروب الرجل القوي ، لتلك الوالیة و أقلھما ضررا فیھا

" الشجاع و إن كان فیھ فجور على الرجل الضعیف العاجز و إن كان أمینا

  ).٢٣ص(

فینبغي أن یكون خلق ، خلقھ یمیل إلى اللین إذا كان، المتولي الكبیر. "ب

و العكس صحیح لیعتدل األمر و لھذا كان أبو بكر ، نائبھ یمیل إلى الشدة

و كان عمر یؤثر عزل خالد و استنابة أبي عبیدة بن ، یؤثر استنابة خالد

  ).٢٥ص ". (الجراح لیعتدل األمر

  )٢٦". (تینإذا أمر األمیر أولي العلم و الدین جمع بین المصلح. "ج

فال ، في سائر الوالیات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بین عدد. "د

  ).٢٦". (إذا لم تقع الكفایة بواحد، بد من ترجح األصلح أو تعدد المولى

مع أنھ یجوز تولیة غیر األھل للضرورة إذا كان أصلح الموجود " .ھـ

  )٢٧ص." (فیجب مع ذلك السعي في إصالح األحوال

  ). ٢٩ص". (ا تكافأ رجالن أو خفي أصلحھما أقرع بینھماإذ. "و

فھذه ، و بھذا نرى أن ابن تیمیة لم یترك احتماال إال و وضع لھ جوابا

  .المھارة ھي تقریبا محور كتاب السیاسة الشرعیة

  :مھارة األمر بالمعروف و النھي عن المنكر. ١٠



 ١٣٩

 أنھا مھارة في إننا نعتقد ان ھذه مبدأ أساسي من المبادئ  الشرعیة إال

ھا من أسس ھي الوحیدة التي لم نستقطریقة تطبیقھا وتوقیتھا واسالیبھا و

بل وقعنا علیھا عند تحلیلنا لكتب ابن تیمیة فھي تقریبا  ،إدارة التغییر

حیث یعتقد ابن تیمیة أنھ ال إصالح و ال تغییر إال  ،محور كتاب الحسبة

أن الشرع یطلب ھذه المھارة و صحیح . فھما عماد أي تغییر، بأمر و نھي

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ں ں چ : قال تعالى، من جمیع أفراد األمة

إال أنھا في حق السلطان أو ، ٠) ١٠٤آية ، عمران آل سورة ( چۀڻڻ ٹ ٹ ۀ

ما یزع اهللا بالسلطان أعظم إن: عن عمر بن الخطاب یقول(. الوالي أوجب

  )١٠٧ص/٤تاریخ بغداد ج) (مما یزع بالقرآن

و أھم ما ذكره عنھا ، و قد فصل ابن تیمیة ھذه المھارة في كتاب الحسبة

  :ما یلي

إذا كان ال بد من طاعة آمر و ناه فمعلوم أن دخول المرء في طاعة . "ا

  ).٤ص ." (و ذلك ھو الواجب على جمیع الخلق، اهللا و رسولھ خیر لھ

فاألمر الذي ، إذا كان جماع الدین و جمیع الوالیات ھو أمر و نھي. "ب

والنھي الذي بعثھ بھ ھو نھي ، بعث اهللا بھ رسولھ ھو األمر بالمعروف

و القدرة ھو السلطان . و ھذا واجب على كل مسلم قادر. عن المنكر

و علیھم من الوجوب ما لیس ، والوالیة فذوو السلطان أقدر من غیرھم

  ).٦ص ." (على غیرھم

یتم إال بالعقوبات الشرعیة  األمر بالمعروف و النھي عن المنكر ال. "ج

و العقوبات بعضھا مقدرة شرعا . فإن اهللا یزع بالسلطان ما ال یزع بالقرآن

  )٢٩ص ." (و بعضھا تعزیریة یقدرھا اإلمام



 ١٤٠

فإن ھذا من ، الثواب و العقاب فیھ من جنس العمل"ال بد أن یكون . د

  )٣٧ص ." (العدل الذي تقوم بھ السماء و األرض

فحیث كانت ، كون المصلحة فیھ راجحة على المفسدةال بد أن ت. "ـھ

و إن كان ، مفسدة األمر و النھي أعظم من مصلحتھ لم تكن مما أمر اهللا بھ

لیس من علیھ أن یتقي اهللا في عباده وإذ المؤ، في ترك واجب و فعل محرم

  ).٤١ص ." (علیھ ھداھم

ما القلب فیجب فأ، یكون ذلك تارة بالقلب و تارة باللسان و تارة بالید." و

  ).٤١ص ". (بكل حال إذ ال ضرر فیھ

فقھ و حلم و صبر و نظر فیما یصلح "ال یكون باللسان و الید من غیر . ز

  ).٤٢ص ". (من ذلك و ما ال یصلح و ما یقدر علیھ و ما ال یقدر

و أن یكون من ، "النیة المحمودة"لكي یكون محمودا ال بد فیھ من . ح

أن : ال بد في جمیع الحسنات من شیئین). "٤٧ص ". (المأمور بھ شرعا"

  ).٦٨ص ". (یراد بھ وجھ اهللا و أن تكون موافقة للشریعة

من العلم ) أي األمر بالمعروف و النھي عن المنكر(ال بد في ذلك . "ط

و ال بد من العلم بحال المأمور      ، بالمعروف و المنكر و التمییز بینھما

و ال بد أیضا أن . . . ، ذلك من الرفق و ال بد في"، )٤٧ص " (و المنھي

 م لبد أن یحصل لھ أذى فإن لم یح یكون حلیما صبورا على األذى فإنھ ال

فال بد من ھذه "، )٤٧ص "  (یصبر كان ما یفسد أكثر مما یصلحو

و الرفق معھ ، ألمر و النھيالعلم قبل ا، العلم و الرفق و الصبر: الثالثة

  ).٤٨ص ". (الصبر بعدهو

ة مھارات القائد المغیر في الفكر اإلداري اإلسالمي بمھاراتھ في مقارن

  الفكر الحدیث



 ١٤١

في كتب اإلدارة الحدیثة نجد أن معظم مھارات القائد   البحث خالل

إما بإسھاب أكثر أو باختصار أكثر إال  ،المغیر موجودة في الفكر الحدیث

بھ ثم نقاط و سنذكر أوال نقاط الش، أن ھناك بعض االختالفات الجوھریة

  . االختالف

أما الشبھ فیكمن في أن معظم المھارات السابق ذكرھا قد وردت في الفكر 

  ":مثال ذكر التالي) ٢٠٠٦(فالعطیات  ،اإلداري الحدیث

  ). ١٩٥ص(. حشد الفرق ودعم العمل الجماعيالقدرة على " •

بناء و) ٨٠ص. (كیز الجھود على األھدافالتخطیط بعنایة وتر •

  .مع تحدید النتائج والمطالبة بھا توجھ مستقبلي

صناعة معاییر عالیة للمؤسسة والعمل على تحقیقھا والتعامل  •

  ). ١٩٤ص. (مع قیم واضحة

  ) . ١٩٤ص. (إیجاد القادة القادرین على النشاطات والتغییر •

  ). ١٧٦ص. (العمل على جعل التطویر سریعا وشامال •

  ). ٢٠٢ص. (تنمیة الحس المشترك بالمصیر والرؤیة •

  ). ١٧٦ص . (وفیر قنوات اتصال سھلة وواضحةت •

 "). ١٧٦ص. (اإلدارة الواعیة للنفقات •

  :فأكد على ما یلي) ٢٠٠٣، ستیفن(أما 

  ).ص ز. (ابدأ باألھم ثم المھم" •

 ).ص ز. (ادعم تفكیر المنفعة للجمیع •

 .")ص ز. (حاول أن تفھم أوال لیسھل فھمك •

  :على) ٢٠٠٨ ( ،و ركز الغامدي

  .الحیاتمھارة تفویض الص" •

  .االتصال •



 ١٤٢

  .و تفھم المقاومة االستماع للمقاومة •

  .تأسیس نظام لقیاس مدى تقدم الفریق في اإلنجاز •

  .یجب أن یكون الثواب والعقاب انعكاسا لإلنتاجیة واالبتكار •

  .كل فرد مھم وكل واحد یحتاج إلى االعتراف بجھده •

ھام القائد ینمو حین تتوزع م،القیادة یجب أن یشترك فیھا اآلخرون •

 ".القیادة

الصفات الواجب توافرھا في القائد الناجح ) ٢٠٠٨( كما یلخص الغامدي 

  :و خاصة في المجال التربوي فیذكر

من الصفات الذاتیة، كالصحة والذكاء والقدرة  وجود حد أدنى" •

 .على التحمل

كالقدرة على اإلقناع  ،من الخصائص المكتسبة وجود قدر معین •

فیھا، والقدرة على  ب األمور قبل البتواالتصال واإلحاطة بجوان

 .تإیجاد الحلول للمشكالت والثبات في مواجھة األزما

توافر الجانب األخالقي في القائد، وذلك باتصافھ بالصبر واألمانة  •

والنزاھة، واإلخالص والتفاني في العمل، حتى یصبح  والشرف

 .القدوة الحسنة لجمیع العاملین

 مل على تحقیق المصلحة العامة وتنفیذتفھم األھداف العامة، والع •

  .السیاسة العامة للدولة

بالعمل الذي  فیما یتعلق ،توافر قدر معین من المھارات والخبرات •

 ."یتولى القیادة فیھ

و كمثال ، و الكثیر من علماء اإلدارة الیوم یقسمون المھارات حسب نوعھا

إلى خصائص   قدرات القائد الناجح) م٢٠٠٠(یقسم العدلوني و السویدان

  :الخصائص إلى نثم یقسمو، و مھارات



 ١٤٣

كالذكاء و الشجاعة و الكرم و الحزم           ): فطریة(خصائص ذاتیة . "ا

 لثقةاالقوة و االعتدال و االستقامة و و،و الصدق و التواضع و التفاؤل 

  . . . و الوفاء 

   و ضبط النفس       العلمو  كاإلیمان): مكتسبة(خصائص شخصیة . ب

  .و النضج و الجرأة و الطموح الشعور بالمسؤلیةو 

كاللطف و الرفق ): ة مع اآلخرینتعاملی(خصائص اجتماعیة . ج

و العفو و كظم الغیظ  ،العدل و المساواة و الشورى و المشاركةو

   "قبول النصیحة و حسن اختیار األعوانو

  :المھارات أیضا إلى نو یقسمو

فكیر و التخطیط و اإلبداع و االبتكار        كالت: مھارات ذھنیة فكریة. "ا

  .و القدرة على التصور

كالعالقات و االتصال و فن االستماع      : مھارات إنسانیة اجتماعیة. ب

  .و التحفیز

كالتنظیم و التنفیذ و اتخاذ القرارات و حل : مھارات فنیة تخصصیة. ج

  )٢١ص  ( ."المشكالت

بل یظھر مع اختالف  ،لوني و السویدانو ھذا التقسیم لیس حكرا على العد

و التمعن في ھذه الخصائص . المسمیات في الفكر الغربي الحدیث عموما

إال . و المھارات یرینا الشبھ الكبیر بینھا و بین ما ورد في فكر ابن تیمیة

كلھا تندرج تحت األخالق الخصائص التي  أناننا نختلف معھم في 

نرى أنھا جمیعا مكتسبة و إال لما أمرنا و  ،فطریھ  السلوكیات الحمیدةو

تعالى اهللا ، دیننا بالتزامھا و لكان ذلك من التكلیف بما ھو فوق االستطاعة

فكلھا تكتسب باإلرادة و التربیة و التدریب و لكنھا قد . عن ذلك علوا كبیرا

و قد تعارض  ،توافق ھوى شخص معین فتسھل علیھ و یعلو شأنھ فیھا

و لذا فسنسمیھا نحن جمیعا . اھدة ھواه و العمل بھاھوى آخر فیضطر لمج



 ١٤٤

ال خصائص و ال حتى صفات ألننا ال نبحث عن مجرد توفرھا ، مھارات

بل نبحث عن تمكن الشخص منھا ، بشخص معین و لو في أدنى صورھا

كما " الحذق في الشيء"و المھارة ھي . لدرجة كبیرة بحیث تكون لھ خلقا

و ال أدل على أن ).    ١٨٤ص ، ٥ج، ظورلسان العرب البن من(ورد في 

صحیح (الذي ورد في الحدیث ھذه الصفات تتوفر بدرجات مختلفة من 

 : عن عبد اللَِّھ بن َمْسُعوٍد قال ...{ ) ٢٦٠٧حدیث   ٢٠١٣ص/٤مسلم ج

ِإنَّ الصِّْدَق ِبرٌّ َوِإنَّ اْلِبرَّ یھدى إلى ( :قال رسول اللَِّھ  صلى اهللا علیھ وسلم 

ِة َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَیَتَحرَّى الصِّْدَق حتى ُیْكَتَب ِعْنَد اللَِّھ ِصدِّیًقا َوِإنَّ اْلَكِذَب اْلَجنَّ

ُفُجوٌر َوِإنَّ اْلُفُجوَر یھدى إلى النَّاِر َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَیَتَحرَّى اْلَكِذَب حتى ُیْكَتَب 
  } ) َكذَّاًب

ن الفكر اإلداري الحدیث ونعود لموضوعنا األساسي فنجد تشابھا كبیرا بی

  :و الحق أن األخیر أیضا یمكن تقسیمھ إلى، و الفكر اإلسالمي

  مھارات ذھنیة فكریة. ا

  مھارات إنسانیة اجتماعیة. ب

  مھارات فنیة تخصصیة. ج

و نضم تحتھا كل الخصائص التي ذكرھا العدلوني     ، مھارات خلقیة. د

  . و السویدان بجمیع أنواعھا

لكننا آثرنا أن نضع المھارات كما  ،التقسیم أسھل و أوضحو قد یكون ھذا 

استقیناھا من طبیعة إدارة التغییر لنبین أنھا في التطبیق متداخلة و یعتمد 

و ذلك لنعلم أن النقص أو الضعف في أي . بعضھا على اآلخر و یدعمھ

و قد أحسن ابن تیمیة عندما رأى ، قسم منھا سیؤثر سلبا على اآلخرین



 ١٤٥

یار أكثر من قائد عند عدم اكتمال المھارات المطلوبة في أي وجوب اخت

  .من المتعینین

فھي كما رأینا عند ابن  مھارة األمر بالمعروف و النھي عن المنكرأما 

.      تیمیة أصل في القائد المغیر فال تغییر و ال إصالح دون أمر أو نھي

نابعة من دیننا ربما ألنھا  ،و لكننا ال نجد لھا ذكرا في الفكر الغربي

،       و لذا قد ینظر إلیھا البعض على أنھا مسؤولیة دینیة بحتة، اإلسالمي

  .و لكنھا في جوھرھا قابلة للتطبیق في كل الوالیات و المجاالت

إذن نستطیع أن نلخص فنقول أن مھارات القائد المغیر في الفكر اإلداري 

ارات و أضافت اإلسالمي شملت كلما ورد في الفكر المعاصر من مھ

  ).مھارة األمر بالمعروف و النھي عن المنكر(علیھا 

و قد سبق و ذكرنا أن المھارات بجمیع أنواعھا تتداخل و تؤثر ببعضھا 

و لھذا فإن وجود ھذا النوع من المھارات ھو الذي أدى إلى ، البعض

االختالف في التطبیق لمھارة المرونة مثال و التي سماھا ابن تیمیة 

فالسماحة كالمرونة تتضمن القدرة على التكیف مع الظروف . السماحة

،   و لكنھا تشترط أن یكون ھذا التكیف موافقا لثوابتنا اإلسالمیة ،المختلفة

و ما یمنع القائد المسلم من االنحراف أثناء التطبیق . و ال یتعارض معھا

  . ھو اإلیمان و التقوى و العلم الشرعي

یمان یعصم من الھوى والعلم یعصم من اإل" ) م٢٠٠٤(یقول المطیري 

 ص( ."وھما قوام حیاة الناس، وینتج عن ذلك العدل والصواب، الخطأ

٢٢٨(   

  

  



 ١٤٦

  

  

  

  

  

  

دارة التغییر  في الفكر اإلداري إلنموذج مقترح : ث الثانيحالمب

  :اإلسالمي

قدم نموذجا مقترحا إلدارة التغییر في الفكر اإلداري اإلسالمي فیما یلي سن

  :فصلھ في نموذجین ، ثم ن

  .سس إدارة التغییر اإلسالمیة نموذج مقترح أل: األول 

  .قائد إدارة التغییر  مھاراتنموذج مقترح ل: والثاني 
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  أسس قبل التغییر
  )دور المخطط(

  

  
  أسس عند التغییر

  )ذدور المنف(
  أسس متابعة التغییر

  )دور المتابع(

  

  

  مھارات القائد

 المغیر 



 ١٤٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دور المتابع= س متابعة التغییر أس
  
  .في التغییر المجتمعإشراك  .١

  .مستمرةبصوره معلومات الب عاملینزود ال .٢

 . ھمخذ في االعتبار عادات العاملین وقیم .٣

  . ھمأشعل حماس .٤

  .تاستخدام أسلوب حل المشكال .٥

  . مساوئ الوضع الراھن إظھار .٦

  .العمل على تحفیزھم للنجاح المستمر .٧

 .ألجیالالتربیة اإلسالمیة ل .٨

م   ن ثوابتن   ا    العص   ریة مظ   اھر التغیی   ر  انط   الق .٩

  .اإلسالمیة 

  .المرونة .١٠

الغای ة  ( أھمیة وضوح األھداف و سالمة الوسائل .١١

  . )التبرر الوسیلة

  .القیادة المؤھلة .١٢

  ذدور المنف= أسس عند التغییر 
  

   ،التغییرفي تأسیس عالقات متینة مع المشاركین  .١

  وحلھا   كالتالمشمواجھة  .٢

  . رة استخدام العنفند  .٣

 . التدرج في التغییر .٤

و ع  دم االستس  الم   ع  ددًا م  ن الم  رات  تك  رار المحاول  ة   .٥

  . للفشل

 . قیادة العمل بما یتماشى مع الھدف الرئیس .٦

المرون   ة ف   ي س   تخدام  لعالق   ات الوظیفی   ة  لبن   اء ھیك   ل   .٧

  .المناسبة

شبكات االتصال وقواعد المعلوم ات الالزم ة    جمیعبناء  .٨

 ".و تقنیاتھا

  .األفراد بطریقة مستمرة  قدراتمل علي تنمیة الع .٩

الحرص على حسن استخدام كل من الوقت والموارد  .١٠

 ."المتاحة

إولیات كل فرد وحدوده الحرص على .١١ إاح مس   .إی

  .الحرص على الوصول إلى أعلى مستویات اإلتقان .١٢

  .االلتزام بالتغییر  ةرفع درجل سعي قادة التغییر .١٣

 . الخبراءالتریث و استشارة  .١٤

  دور المخطط= أسس قبل التغییر 
  
  . الھدف و شمولھ حوضو .٢
 .تحدید األھداف الوسیطة  .٣
 .استعداد المنظمة للتغییر  من التأكد .٤
 .یةالمستقبل و ةحالیالتغییر ال تحدید مصادر  .٥
س  تراتیجیات اتق  دیر طبیع  ة التغیی  ر وتحدی  د    .٦

  .تطبیقھ 
تقسیم األفراد إلى مجموعات ذات خصائص   .٧

  .مشتركھ
مرغ وب فیھ  ا ووض  ع  التحدی د النت  ائج غی  ر    .٨

  . البدیلة  طالخط
  .تحدید زمان العملیة التغیریة  .٩

إقام   ة مؤسس   ات حض   اریھ عص   ریة تخ   دم    .١٠
 .قضایا التغییر

  .المرونة  .١١
اعتب ار تحقی  ق س  عادة ونج اح اإلنس  ان ھ  دف    .١٢

  . لعملیة التغییر
 . وجود القیادة المؤھلة إلحداث التغییر   .١٣
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  دور المخطط

  دور المتابع دور المنفذ

 مھارات القائد المغیر

  مھارة قراءة الواقع و فھم متطلباتھ . ١

  مھارة حسن استشراف المستقبل .٢

  عالقات اإلنسانیة المتینةمھارة بناء ال.  ٣

  مھارة تحدید األھداف العلیا و الوسیطة . ٤

  مھارة االلتزام بمعاییر الجودة. ٥

  )الوقت و األولویات والموارد( مھارة التنظیم.٦

  مھارة التكیف مع المتغیرات. ٧

  مھارة حل المشكالت. ٨

  )  مھارة اختیار الوالة(مھارة تفویض الصالحیات. ٩

  ة األمر بالمعروف و النھي عن المنكرمھار. ١٠      

 



  

  خاتمة

الغربي  یتضح جلیا أن الفكر اإلداري اإلسالمي قد سبق الفكر ، مما سبق

  .و شمولھ ي الزمان و في نضوج الفكرلتحدید مھارات القائد المغیر سبقا ف

و الفكر  بین الفكر اإلداري المعاصر كما نستنتج أیضا أن الفروق 

اإلسالمي قد تكون فروقا قلیلة العدد مقارنة بأوجھ الشبھ بینھما إال أنھا 

ارتین مختلفتین و ھذا ما جعل الفكرین ینتجان حض، جوھریة في طبیعتھا

بینما أنشأ الفكر اإلسالمي  ،فالفكر الغربي أنشأ حضارة مادیة فقط. جوھریا

  .حضارة مادیة و معنویة في آن معا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٢

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  : خامسالفصل ال               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة -
  النتائج -
  التوصیات -
 مقترحات ألبحاث جدیدة -



 ١٥٣

  :مقدمة

لقد ھدفت دراستنا إللقاء الضوء على أسس إدارة التغییر و مھارات 

و اعتمدنا تطبیقات الجیل األول و فكر  ،في الفكر اإلداري اإلسالمي قائدھا

 و بیان ما ،و ذلك لنعمل على تأصیل ھذه العلوم من جھة، ابن تیمیة نموذجا

صالح حالنا یكون ألن . من جھة أخرى یمیزھا عن الفكر اإلداري الحدیث

  .معا  نباالستفادة من الفكریی

  :كانت النتائج كما یليلدراسة من خالل اإلجابة على أسئلة او  

خلصنا  الثانيفي الفصل من تساؤالت الدراسة  ٣-١فباإلجابة على األسئلة من 

  :إلى أن 

الفكر اإلداري اإلسالمي فكر متكامل یصلح للتطبیق العملي في كل زمان . ١

  . كما صلح في صدر اإلسالم، ومكان

اإلدارة والسیما  الفكر اإلداري اإلسالمي یمتد لیشمل سائر مجاالت. ٢

مفھومھا االجتماعي الذي تعكسھ أحدث مدارس اإلدارة وھي مدرسة العالقات 

والتي تحاول جاھدة تأكید القیم اإلنسانیة في اإلدارة وھي القیم ، اإلنسانیة

الراسخة في الفكر اإلداري اإلسالمي والتي دعا إلیھا القرآن والسنة منذ أكثر 

  .من أربعة عشر قرنا

، ل العلمیة لإلدارة في اإلسالم ترتكز على أساس من اإلیمان الواعياألصو. ٣

وھو أمر  ،و الحق أن ربط اإلدارة بالعقیدة ضمان لسالمة وفاعلیة التطبیق

التي لم تربط اإلدارة فیھا ،تفتقر إلیھ نظریات اإلدارة في عالمنا المعاصر 

  . والعقیدة باألخالق، باإلیمان 

  



 ١٥٤

خلصنا  ثالثالفي الفصل  من تساؤالت الدراسة ٥و٤ السؤالینباإلجابة على و

  : ھإلى أن

إال أن الفكر اإلداري الحدیث  ،رغم تفوق الفكر اإلداري اإلسالمي علمیا. ٤

و ذلك ألنھ قد وضع أساسا لھذا  ،یتفوق في تبسیطھ و شرحھ ألسس اإلدارة

الباحث فعلى  لم یتم تدوین األسس اإلسالمي اإلداري بینما  في الفكر. الغرض

  .في االستنباط جھدالأن یبذل 

أن أسس إدارة التغییر قد حددت تماما في فكرنا اإلداري اإلسالمي قبل أن . ٥

  .یحددھا الفكر الغربي

أن أسس إدارة التغییر في الفكر اإلداري اإلسالمي و إن اتفقت في معظمھا . ٦

  .في الھدف اجوھری اإال أن ھناك اختالف، مع األسس المعاصرة

أن تكون كلمة : و ھي  ،تھدف إدارة التغییر في اإلسالم دائما لغایة واحدة .٧

و في ضوء ھذه الغایة تحدد األھداف األخرى أیا كان مجالھا . اهللا ھي العلیا

 سورة(.چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ اآلیة ما في فالمسلم یقول و یعتقد ب

  )١٦٢يةآ ،األنعام

،  ییر على أھم أدوار القائد المغیر و ھي التخطیطتدلنا أسس إدارة التغ. ٨

  . و المتابعة،  التنفیذو

تدلنا أسس إدارة التغییر أیضا على المھارات الواجب توفرھا في القائد . ٩

  .المغیر

  

  



 ١٥٥

خلصنا  رابعفي الفصل المن تساؤالت الدراسة  ٧و٦ثم باإلجابة على األسئلة 

  :إلى أن 

بق الفكر المعاصر أیضا في تحدیده لمھارات الفكر اإلداري اإلسالمي س. ١٠

فالفكر اإلسالمي  ، فقط بل معنویا أیضا و ھذا السبق لیس زمنیًا. ئد التغییرقا

انھ یحتاج منا  دراسة إالأكثر نضجا و شموال بحیث لم یترك أي جانب دون 

  .إلى بذل الجھد واالستنباط 

و ،  اإلیمان  باهللا  : أربع مبادئ أساسیة من  تنبع  المھارات الشرعیة. ١١

  .األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  واالعتقاد ب،  و العلم الشرعي، تقواه 

إن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  رغم كونھ مبدأ إال انھ في نفس . ١٢

  .ھالوقت مھارة في طریقة تطبیق

ائد الجانب الجدید في الفكر اإلداري اإلسالمي فیما یتعلق بمھارات ق. ١٣

بالمعروف والنھي عن  األمروتحدیدا مھارة  الشرعیة ةالتغییر ھو المھار

  .المنكر

لم یذكرھا أحد من  ،مھارة األمر بالمعروف و النھي عن المنكر. ١٤

، المعاصرین ال في الفكر الغربي و ال في الفكر اإلداري اإلسالمي المعاصر

  .مع أنھا أصل في أي تغییر

فاختالف ، التشابھ اللفظي ال یعني تطابقا في األفكارھذه الفروق تؤكد أن . ١٥

  .الثقافات قد یجعلھ یحمل اختالفات جوھریة

  .علینا أن ننھل منھكر اإلسالمي ال یزال موردا غنیا ومما یؤكد لنا أن الف. ١٦

إن المتتبع للنموذج المقترح ألسس إدارة التغییر یجد مدى الترابط فیما  -١٧

  .مما یؤكد انھ ال غنى لواحدة عن األخرى  ،بینھا في جمیع األدوار



 ١٥٦

یؤكد على  ،لنموذج المقترح للمھارات في مراحل التغییر المختلفةاإن . ١٨

  .مما یجعل تأثیرھا متبادال بینھا، تداخل المھارات و اعتماد بعضھا على اآلخر

ألن ،إن التداخل في المھارات یؤكد أھمیة توفرھا جمیعا في القائد المغیر. ١٩

  .ضعف أو النقص في أحدھا یؤثر سلبا على اآلخرینال

  :إلدارة تغییر إسالمیة تكتمل عناصرھا الثالثة وھينحتاج في التغییر . ٢٠

و یجید فن إدارة ، سالمیةاإلالقائد الذي یتمتع بالمھارات القیادیة  •

  .التغییر كما یصیغھا الفكر اإلداري اإلسالمي

و یقدرون  ،سالمي للحیاةمجموعة من األفراد یفھمون المنھج اإل •

  .قیمة تطبیقھ في حیاتھم و یبذلون جھدھم في تحقیقھ

ھدف إسالمي شامل و أھداف إسالمیة وسیطة یسعى الجمیع  •

 .الوسائل فضللتحقیقھا بأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٧

  : التوصیات

و شموال و سدا لحاجاتنا فعلینا  أصالةبما أن الفكر اإلداري اإلسالمي أكثر . ١

من النظریات اإلداریة النھل منھ و ھذا ال یتعارض مع االستفادة و ، العودة إلیھ

  .الحدیثة 

و تأصیل الفكر اإلداري ، من واجبنا أیضا كمسلمین إحیاء التراث اإلسالمي. ٢

  .و غیره لتعود لنا عزتنا و مجدنا

علینا أیضا العمل على إحداث التغییرات المطلوبة في مؤسساتنا عامة و في . ٣

وتطبیق النظریات  ،بعا لما جاء في الفكر اإلداري اإلسالميحیاتنا ككل ت

  .واألفكار اإلداریة الحدیثة بما ال یتعارض مع مبادئنا اإلسالمیة 

في ضوء ما استنتجناه من مھارات مطلوبة في القائد  علینا تأھیل قادتنا و. ٤

  . المغیر

 تدریبھم  یعتمدالحالیین  قادةو یكون التأھیل بعقد دورات تدریبیة لل. ٥

  .مساعدتھم على اكتساب المھارات المطلوبةو

  :مقترحات ألبحاث جدیدة

و استنتاج المزید من فكره  ،دراسة كتب أخرى البن تیمیة دراسة تحلیلیة. ١

  .اإلداري

  .دراسة علماء آخرین كالماوردي و إیضاح فكرھم اإلداري. ٢

  .تأصیل جوانب أخرى في علم اإلدارة غیر إدارة التغییر. ٣

 عمل دراسات میدانیة تكشف عن المھارات اإلداریة الغیر متوفرة حالیا في. ٤

  .لعمل برامج تأھیلیة موجھة إلصالح ھذا الخلل قیادتنا 

، فإن أحسنت فمن اهللا ، إلیھ في ھذه الدراسة المتواضعة  تھذا ما توصل

  .و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین، فأستغفر اهللا وإن أسأت 



 ١٥٨

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٩

  المصادر والمراجع

 المصادر

  .القرآن الكریم

  :السنة النبویة

، دار  سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني، إبن ماجة ِ .١

  .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق-  -بیروت  -دار الفكر : النشر

الصحیح الجامع محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا الجعفي، ،البخاري .٢

 - ١٤٠٧ -بیروت  -الیمامة ، دار ابن كثیر : ، دار النشرالمختصر

  .مصطفى دیب البغا. د: الثالثة، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٧

دار : دار النشر تاریخ بغداد،، البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب  .٣

 .بیروت  -الكتب العلمیة 

الجامع ، ، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي ،الترمذي  .٤

: بیروت  ، تحقیق -دار إحیاء التراث العربي : دار النشر الصحیح سنن

  .أحمد محمد شاكر وآخرون

 صحیح ابن حبانمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ،،  التمیمي البستي .٥

 - ١٤١٤ -بیروت  -مؤسسة الرسالة : ، دار النشربترتیب ابن بلبان

  .رنؤوطشعیب األ: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٣

، سنن أبي داود ،السجستاني األزدي، سلیمان بن األشعث أبو داود .٦

محمد محیي الدین عبد : دار الفكر، تحقیق: دار النشر، المجلد الثالث

 .الحمید

: الریاض، تحقیق -دار العاصمة : ، دار النشرالفتح السماويالمناوي، .٧

  .أحمد مجتبى



 ١٦٠

: ، دار النشرالكبرىالسنن ،أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن ،النسائي .٨

: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٩١ -  ١٤١١ -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

  . سید كسروي حسن، عبد الغفار سلیمان البنداري .د

،  صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري ، النیسابوري .٩

محمد فؤاد عبد : بیروت، تحقیق -دار إحیاء التراث العربي : دار النشر

  .الباقي

المستدرك على  ، محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم ،النیسابوري .١٠

م، ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ -بیروت  -، دار الكتب العلمیة للنشرالصحیحین

 . مصطفى عبد القادر عطا: األولى، تحقیق: الطبعة

  المراجع

الحسبة ومسؤولیة الحكومة اإلسالمیة ، أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة .١١

  .م١٩٧٩، كتب العربیةدار ال، 

السیاسة الشرعیة في اصالح الراعي ، أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة .١٢

 .م١٩٧٩، دار الكتب العربیة،والرعیة 

تحقیق علي ،  مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمان بن محمد ، ابن خلدون  .١٣

 .مصر ، دار النھضة القاھرة، ٣ط، عبد الواحد وافي 

،  مختصر تفسیر ابن كثیر، بن كثیر  عماد الدین بن فداء،ابن كثیر  .١٤

، شریف األنصاري للطباعة والنشر ، اختصار محمد علي الصابوني 

  . ھـ١٤٢٨ م٢٠٠٧لبنان، بیروت ، صیدا 

دار ، لسان العرب. أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور .١٥

 .م  ١٩٩٠ ،١ط، بیروت ،صادر للنشر

  .م ١٩٧٠. بیروت ،كردار الف. شروط النھضة. مالك، ابن نبي .١٦



 ١٦١

 .م ١٩٧١،بیروت، دار الفكر . مشكلة الثقافة. مالك، ابن نبي .١٧

، دار الفكر العربي. حیاتھ و عصره: ابن تیمیة، محمد، أبو زھرة .١٨

 . م١٩٥٢،  القاھرة

دار الخریجي للنشر ، اإلدارة في اإلسالم. أحمد إبراھیم، أبو سن .١٩

 م١٩٩٦، ٦ط، ، الریاض . والتوزیع

، ، السیرة النبویة في ضوء المصادر األصلیة، ق اهللا مھدي رز، أحمد .٢٠

، ١ط ، الریاض ،مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة

 . ھـ١٤١٢

دت  ،١مصر ط، السیاسة الشرعیة والفقھ اإلسالمي، عبد الرحمان، تاج .٢١

. 

بحوث في السلوك التنظیمي في البالد ، مصطفى احمد. د ، تركي  .٢٢

 . م١٩٨٦ار القلم د،الكویت . العربیة 

معجم . محمد بن عبد اهللا،البرعي ، محمد بن ابراھیم ،  التویجري .٢٣

 . دت، الظھران ،  المصطلحات اإلداریة

معجم علم النفس ، عالء الدین ، جابر عبد الحمید ، وكفاني ، جابر  .٢٤

 .م١٩٩٥،  ٧ج، القاھره ، دار النھضة العربیة ، والطب النفسي

دار ، ناھج البحث في التربیة وعلم النفسم، عبد الحمید جابر، جابر .٢٥

 .م١٩٣٧، القاھرة، النھضة

دار ، القیادة والتغییر وبحوث قیادیة أخرى. بشیر شكیب، الجابري .٢٦

 .١٩٩٤، ١ط، جدة ، الحافظ



 ١٦٢

رسالة . لمحات من أسسھا: اإلدارة اإلسالمیة . . ریاض، جنزرلي .٢٧

، المكرمةفرع مكة ، جامعة الملك عبد العزیز. ماجستیر غیر منشورة

  .ھـ١٣٩٧

 ،كتاب الوزراء والكتاب، أبو عبد اهللا محمد بن عبدوس، الجھشاري .٢٨

القاھرة ،  تحقیق مصطفى السقا وإبراھیم االبیاري وعبد الحفیظ شلبي

 . م  ١٩٣٨

مجلة اإلدارة . التغیر ودوره في التطویر اإلداري. ابتسام، حلواني .٢٩

المملكة العربیة ،الریاض ،معھد اإلدارة العامة ، ٦٧عدد ، العامة

 . السعودیة

مھارات اإلبداع اإلداري الالزمة لقائد التغییر ، منال حسن، الحمیدي .٣٠

ومدى توفرھا لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة من وجھة نظرھم 

رسالة ، ومن وجھة نظر المشرفین التربویین والمشرفات بمدینة الطائف

مكة المكرمة ، التربیة كلیة، جامعة ام القرى، ماجستیر غیر منشورة

 ھـ١٤٢٦

. المنظمات والتغییر بین المدیر والخبیر. عبد الحكیم أحمد،الخزامي  .٣١

 . دت، مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع القاھرة

 مدخل اقتصادي للسیكلوجیا((إدارة التغییر · محسن أحمد، الخضري .٣٢

ا دار الرض. ))اإلداریة للتعامل مع متغیرات الحاضر لتحقیق التفوق

 . م٢٠٠٣ ، الطبعة األولى، للنشر

، دراسة مقارنة: اإلدارة في صدر اإلسالم. محمد عبد المنعم، خمیس .٣٣

 . م١٩٧٤



 ١٦٣

مجلة البحوث االقتصادیة . التغییر في المنظمات. عبد الباري، درة .٣٤

 .م١٩٨١، ٩المجلد ، ٤العدد، واإلداریة

 : مؤتمر( ،المنھج اإلسالمي في القیادة وإدارة التغییر. بكر ، ریحان  .٣٥

كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة  ،اإلبداع و التحول اإلداري و االقتصادي

األردن ، عمان، البنك اإلسالمي األردني ، )اربد، جامعة الیرموك

 .م ٢٠٠٦،

األعالم قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء  ،خیر الدین،  الزركلي .٣٦

بیروت ، مالین دار العلم لل،  من العرب والمستعربین والمستشرقین

 .م١٩٩٨، ١٣ط،  لبنان

ممارسات إدارة التغییر وإسھاماتھا ، منال محمود درویش ، السبحي  .٣٧

في التطویر اإلداري من وجھة نظر مدیرات ووكیالت ومعلمات ریاض 

قسم ، رسالة ماجستیر  غیر منشورة ، األطفال بالعاصمة المقدسة 

 -ھـ ١٤٢٧،مكة المكرمة  ،م القرى أجامعة ، اإلدارة التربویة والتخطیط

 .ھـ١٤٢٨

مكتبة ، العادات السبع لإلقدام على التغییر بشجاعة، كوفي . ستیفن ر .٣٨

  .م ٢٠٠٣،  ١ط،جریر

. ١٢العدد . مجلة القافلة .  إدارة التغییر.   خالد بن سعید، السحیم .٣٩

  .م١٩٩٨ ،٤٢-٤٤ص

تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر . عبد الرحمن بن ناصر ، السعدي .٤٠

 .م٢٠٠٣، دار الحدیث القاھرة، المنان كالم

دار قباء للطباعة ، تطویر األداء وتجدید المنظمات. علي ، السلمي  .٤١

  .م١٩٩٨، مصر،والنشر 



 ١٦٤

مكتبة الملك ، منھجیة التغییر في المنظمات، طارق محمد، السویدان  .٤٢

 .م٢٠٠١، ١ط ، فھد الوطنیة بالریاض

 الخلیجي ركة االبداعمنھجیة التغییر في المنظمات شطارق ، السویدان .٤٣

 .م٢٠٠١،

إدارة التغییر و استراتیجیات التعامل مع مخاوف . رامز، الطنبور  .٤٤

كلیة  ،اإلبداع و التحول اإلداري واالقتصادي: مؤتمر( ،التغییر 

البنك اإلسالمي ، )اربد، االقتصاد و العلوم اإلداریة جامعة الیرموك 

 .م  ٢٠٠٦،األردني عمان األردن 

 موقف الدین من التنظیم والتطویر والتغییر، د سید محم، طنطاوي  .٤٥

استراتیجیات التغییر " دراسة منشورة في المؤتمر السنوي األول ،

مركز واید سرفیس لالستشارات والتطویر " وتطویر المنظمات 

 .م١٩٩١، القاھرة ، اإلداري 

دار ، اإلدارة التربویة والسلوك المنظمي.ھاني عبد الرحمن ، الطویل  .٤٦

 .م٢٠٠١، ٣ط، عمان ،ل للنشر وائ

، دار یافا العلمیة للنشر . السلوك التنظیمي. حسین ناجي، عارف  .٤٧

 .م  ٢٠٠١ ، ١، طعمان 

الفكر المعاصر في ،  علي محمد، سعید یاسین و عبد الوھاب ، عامر  .٤٨

مركز واید سیرفس لالستشارات والتطویر اإلداري . التنظیم واإلدارة 

 .م١٩٩٨ ،٢ط، القاھرة 

مركز واید سیرفس ، اإلدارة في ظل التغییر ،سعید یس، رعام .٤٩

 .م ١٩٩٦،مصر، لالستشارات والتطویر اإلداري القاھرة



 ١٦٥

مركز واید سیرفس ، اإلدارة وسرعة التغییر،سعید یس، عامر .٥٠

 .م ١٩٩٥،مصر، لالستشارات والتطویر اإلداري القاھرة  

یر في مقاومة الموظفین للتغی، أحمد،الفوزان  و ناصر،العامري  .٥١

، األجھزة الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة أسبابھا وسبل عالجھا 

الریاض ، معھد اإلدارة العامة ، ٣عدد ، ٣٧مجلد ، مجلة اإلدارة العامة 

 ھـ١٤١٨، 

دار ،الفكر اإلداري اإلسالمي والمقارن.حمدي أمین ، عبد الھادي  .٥٢

 .م١٩٧٦، ٢ط  ،الفكر العربي مصر

-خطواتھ  –ومقوماتھ  –مناھجھ " التغییر  ،دعلي محم،عبد الوھاب  .٥٣

مركز واید سیرفس لالستشارات والتطویر اإلداري القاھرة ، "مقاومتھ 

 .م ١٩٩٥،مصر، 

القیادة في القرن .. طارق محمد، محمد أكرم و السویدان، العدلوني .٥٤

 .م٢٠٠٠،قرطبة لإلنتاج الفني، الریاض. الحادي و العشرین

، مدخل إلى البحث في العلوم السلوكیةال، صالح بن حمید، العساف .٥٥

 .م٢٠٠٠، ٢ط، الریاض ، العبیكان

دار ، إدارة التغییر والتحدیات العصریة للمدیر. محمد یوسف، العطیات .٥٦

  .م٢٠٠٦، ط األولى ،األردن، عمان، الحامد للنشر والتوزیع

اإلدارة دراسة تحلیلیھ للوظائف والقرارات .مدني عبد القادر، عالقي  .٥٧

 .ھـ١،١٤٠١ ط ،تھامةاإلداریة 

دار السعودیھ للنشر والتوزیع  ، اإلدارة في اإلسالم .محمد مھنا ، العلي  .٥٨

 .ھـ١٤٠٥،جدة 



 ١٦٦

دراسة : تحدیات التغییر استراتجیات إدارتھا، ظافر مناع  ، العمري .٥٩

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، تطبیقیھ على شركة االتصاالت السعودیة

 .ھـ ١٤٢١،ملك سعود الریاضكلیة العلوم اإلداریة جامعة ال. 

إدارة الصراع وإحداث  التغییر التربوي في ،  رمضان أحمد ، عید  .٦٠

دراسة منشوره في مؤتمر إدارة التغییر في التربیھ ، المنظمات التعلیمیة

المؤتمر السنوي الثالث للجمعیة المصریة ، وإدارتھ في الوطن العربي 

  .ھـ ١٤١٦  ،القاھرة ، ر مص، للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة 

العالقات اإلنسانیة في الفكر اإلداري اإلسالمي ، أحمد سعید ، الغامدي  .٦١

قسم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مضامینھا وتطبیقاتھا التربویة 

، كلیة التربیھ جامعة أم القرى،اإلدارة التربویة والتخطیط التربوي 

  .ھـ ١٤٠١

اء األقسام العلمیة في جامعتي أم ممارسة رؤس، خالد سعید ، الغامدي .٦٢

القرى والملك فھد للبترول والمعادن إدارة التغییر من وجھة نظر 

قسم اإلدارة ، رسالة ماجستیر غیر منشوره  ،أعضاء ھیئة التدریس

  .ھـ١٤١٦ ، كلیة التربیھ جامعة أم القرى،التربویة والتخطیط التربوي 

الملك فیصل للبحوث مركز ،  تأسیس عمر للدیوان، مصطفى ، فاید  .٦٣

  .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨، ١ط، والدراسات اإلسالمیة

 ،كتاب المعرفة والتاریخ ، أبو یوسف یعقوب بن سفیان ، الفسوي  .٦٤

 . م١٩٧٤بغداد ، ٢-١المجلد  –تحقیق أكرم ضیاء العمري 

 .م ١٩٩٧، القاھرة، المطبعة العثمانیة، إدارة التغییر، ،فؤاد، القاضي  .٦٥

األنموذج اإلداري المستخلص ، بن سلیمانمحمد مشبب ، القحطاني  .٦٦

من إدارة عمر بن عبد العزیز وتطبیقاتھ في اإلدارة وبخاصة اإلدارة 



 ١٦٧

قسم اإلدارة التربویة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، التربویة 

  .ھـ  ١٤١٢، كلیة التربیة جامعة آم القرى،والتخطیط التربوي 

ویر العالقة بین التعلیم إدارة التغییر مدخل لتط. نواف زریق، القرشي .٦٧

رسالة ماجستیر ،  الثانوي وخطط التنمیة  بالمملكة العربیة السعودیة

كلیة التربیھ  ،قسم اإلدارة التربویة والتخطیط التربوي ، غیر منشورة 

 .ھـ ١٤٢٠جامعة ام القرى 

  ،نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب اإلداریة، عبد الحي ، الكتاني  .٦٨

 .دت، ب العربي بیروت لبناندار الكتا

 ،الریاض، دار العلوم للطباعة و النشر ،القیادة اإلداریة.  نواف، كنعان .٦٩

 .م١٩٨٣

مكتبة دار . الفكر التربوي عند ابن تیمیة. ماجد عرسان، الكیالني .٧٠

  م ١٩٨٦، . المدینة المنورة. التراث

،  البن تیمیھ ةالتربوی اآلراءنماذج من ، حسین صالح حامد ، ةمؤمن .٧١

 ةكلیة التربی،قسم التربیة اإلسالمیة ، ةرسالة ماجستیر غیر منشور

 .ھـ ١٤٠٤، م القرىأجامعة 

، ) ٤٥٠(أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري ، الماوردي .٧٢

 .د ت، بیروت، دار الكتب العلمیة. األحكام السلطانیة و الوالیات الدینیة

  .م١٩٦٧،  ١ط ، تیمیھ الدولة ونظام الحسبة عند ابن،محمد ، المبارك .٧٣

بیروت  ،دار القلم ، الرحیق المختوم .صفي الرحمن ، المباركفوري  .٧٤

 .٢لبنان ط

اإلدارة اإلسالمیة المنھج و . حزام بن ماطر بن عویض، المطیري .٧٥

  .م ١٤٢٥، مكتبة الرشد، الریاض. الممارسة



 ١٦٨

  :ضوئیا الممسوحة النسخة مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوجیز .٧٦

 .م1980 ،مصر  –والتعلیم  التربیةوزاره  : الناشر ، صلىألاالكتاب 

السلوك مفاھیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في . محمد، المغربي  .٧٧

 .م  ١٩٩٢، ١ط، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزیع . التنظیم 

دراسة منشورة ، مقترحة ةإدارة التغییر استراتجی، خالد علي ، منصور .٧٨

لتغییر في التربیة وإدارتھ في الوطن العربي ضمن أعمال مؤتمر إدارة ا

المؤتمر السنوي للجمعیة المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة ، 

القاھرة ، الجزء الثاني دراسات المؤتمر ، م ١٩٩٥ینایر  ٢٣-٢١

 .ھـ ١٤١٦. م١٩٩٥

، القاھرة ، الھیئة المصریة للكتاب ،  ابن تیمیھ،  محمد یوسف ،موسى  .٧٩

 . دت 

ترجمة طھ . السلوك اإلنساني في اإلدارة التربویة. كالرنس، نیول .٨٠

 ١٤٠٨،  عمان،  ،الدار العربیة للتوزیع و النشر،  إلیاس و محمد خلیل

 .ھـ 

القدوة في اإلسالم كمنھج للتغییرفي ظالل ،   حمد عمر أ، ھاشم  .٨١

مركز واید سرفیس ، ھـ تحریر سعید یاسین عامر ١٤١٧، التغییر 

  .  م١٩٩٦، القاھرة ، والتطویر اإلداري  لالستشارات

معوقات إدارة التغییر لدى رؤساء األقسام ، ھوازن بنت محمد  نوح .٨٢

رسالة ،  وأعضاء ھیئة التدریس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

كلیة ألتربیھ  ،قسم اإلدارة التربویة والتخطیط،  ةماجستیر غیر منشور

  .ھـ١٤٢٧جامعة أم القرى 



 ١٦٩

.  نموذج الستراتیجیة المملكة في إدارة التغییر. لرحمنعبد ا،ھیجان  .٨٣

  .ھـ١٤١٦ ،العدد الثاني عشر، ٩السنة  ،مجلة جامعة أم القرى

إدارة التغییر . بول ، دوبسونو  ،سالي ، ودوارد و، االن، ولیمز .٨٤

سرور . تعریب د،  استخدام النظریة والخبرة في تنفیذ التغییر: بنجاح 

دار المریخ : المملكة العربیة السعودیة -ضالریا، علي إبراھیم سرور

 .م  ٢٠٠٤، للنشر
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  :مواقع انترنت

/ المقال من موقع أد،   إدارة التغییر وعلوم اإلدارة، زغلول، النجار . ٩١

 م١٢/٤/٢٠٠٨، م٢٠٠٦محفوظة لشركة مكة للبرمجیات، غلول النجارز

http://www.elnaggarzr.com/?l=ar&id=418&cat=20  

المركز الثقافي العربي، بیروت، ، في نظریات التغییر، منیر، شفیق.  ٩٢

 م١٣/١/٢٠٠٨، م٢٠٠٥

/islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?http:/

id=177&catid=178&artid=6166 

فریق بیت األفكار  فن االنتقال والتغییر اإلداري، ولیام برایدجز.  ٩٣

 م١٠/٤/٢٠٠٨، الدولیھ

http://www.almualem.net/maga/a1078.html  

 م ١١/٢/٢٠٠٨، التغییر والتطویر اإلداريھـ ١٤٢٥،سلوى، شرف .  ٩٤

http://www.almualem.net/taghieer4.html 

 واتجاھات جدیدة في اإلدارة ١ج: إدارة االبتكار.عطیة حسین،  أفندي . ٩٥

، موقع إدارة التدریب التربوي واالبتعاث،بین النظریة والتطبیق 

 م٢٢/٢/٢٠٠٨

http://www.tadreeb.gov.sa/article_read.asp?id=45  

http://www.elnaggarzr.com/?l=ar&id=418&cat=20
http://www.almualem.net/maga/a1078.html
http://www.almualem.net/taghieer4.html
http://www.tadreeb.gov.sa/article_read.asp?id=45
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دراسات و أبحاث التغییر اإلداري ،ي إدارة في إدارة التطویر اإلدار  .٩٦

التغییر اإلداري ، في دراسة لمعھد اإلدارة العامة، بین الدوافع و المعوقات

 م٥/١/٢٠٠٨، بین الدوافع و المعوقات

http://www.geocities.com/edarahxedarah/p0.htm 

  م٧/٣/٢٠٠٨، تطویر اإلدارة المدرسیة.  ٩٧

http://www.moe.gov.jo/CapacityBuilding/arabic/compon

ent3/comp3.1/comp3.1.4.htm 

، اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة الطائف\مواقع. ٩٨

م٧/٣/٢٠٠٨

da/topic.asp?TOPIC_IDhttp://www.taifedu.gov.sa/Monta

=9283 
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 :مراجع قرأتھا 

، ٨-١المجلدات  ،الطبقات الكبرى، أبو عبد اهللا محمد، ابن سعد  .١

 .م١٩٦٠-١٩٧٥بیروت 

مواكبة التغییر في القطاع ، ما وراء الكلمات البلیغة ، بول، تومس .٢

یھ معھد التنم، ١عدد،٦٢مجلد ،المجلة الدولیة للعلوم اإلداریة  ،العام 

 .م ١٩٩٦، اإلداریة األمارات العربیة المتحدة

 .م١٩٩٩، دائرة المكتبة الوطنیة ، إدارة التغییر، إبراھیم، درویش .٣

تعریب ، التغییر أدوات تحویل األفكار إلى نتائج ، جاینس، روبنسن  .٤

مركز الخبرات المھنیة ، عبد الرحمن توفیق ، إصدارات بمیك 

 .م٢٠٠٠، القاھرة ،" بمیك"لإلدارة 

نماذج واستراتیجیات تخطیط التغییر . سعید بن عبد اهللا، الزھراني .٥

سلسلة البحوث التربویة ،  وإدارتھ في مؤسسات التعلیم العالي

  . ھـ١٤١٦جامعة أم القرى ، والنفسیة 

المكتب اإلسالمي ، السیرة النبویة دروس وعبر. مصطفى ، السباعي  .٦

 .دت، بیروت

غییر التربوي من منظور صناع الت، خوان ،كارلسو  ، تیدا، سكو .٧

مركز مطبوعات ، ٤عدد ، ٢٧مجلد ، مجلة مستقبلیات، القرار

 .الیونسكو القاھرة

ترجمة . إدارة التغییر في العمل. نیس/د، جیف و  ،سنتیا /د، سكوت  .٨

الطبعة األولى ،البشریة دار المعرفة للتنمیة، إبراھیم القعید/د

  .ھـ١٤٢٢
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یر في المنشآت بین مسببات اإلخفاق التغی، عبد المحسن صالح، كاظم .٩

 ،معھد اإلدارة العامة ،  ٤٧عدد ، مجلة اإلداري ،  وعوامل النجاح

 . م١٩٩١، سلطنة عمان 

أنماط القیادة في إطار التغییر التنظیمي ، سعید ،لوصیف  .١٠

،  ٥٨ العدد،  ١٦السنھ  ، مجلة اإلداري ،للمؤسسات الجزائریة 

 .م١٩٩٤، مسقط 

إدارة التغییر في مواجھة التحدیات رؤیة  ،حمد سیدأ،مصطفى .١١

مجلة آفاق اقتصادیة ،مستقبلیھ ودلیل عمل للمنظمات العربیة 

اتحاد غرف التجارة والصناعة اإلمارات العربیة ، ٥٨-٥٧العدد،

 .م١٩٩٤، المتحدة 

 اذا كنت مدیرا ناجحا كیف تكون اكثر نجاح.میشل ارمسترونج .١٢

 .م ٢٠٠١الطبعة األولى، 

• Farrukh, Umar A., The Arab Genius in Science and 

Philosophy. Tr. By J. B. Hardie. Washington D.C., 

1954. 
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