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 مستخلص البحث
بويرة. عنوان البحث:  اختيار القيادات يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو وتطبيقاتو يف اإلدارة الَّتر

 منال عبد العزيز حممد السامل. اسم الباحثة:

بوي املساعد. اسم المشرف:  د. خالد بن عواض الثبييت, أستاذ اإلدارة والترخطيط الَّتر

 : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميرة.الجهة المقدم لها البحث

بوي.الدرجة العلميَّة  : املاجستري يف اإلدارة والترخطيط الَّتر

 ىـ5341/5341 العام الجامعي:

رِضَي  -ىدف البحث إىل الترعرف على اختيار القيادات يف عهد عمر بن اخلطاب
بويرة. باستخدام املناىج الترالية: املنهج الترارخيي, -اهلُل عنوُ  , مث استنباط تطبيقاتو يف اإلدارة الَّتر

 املنهج االستنباطي, واملنهج الوثائقي. 

 -قيادات يف عهد عمر بن اخلطابوكانت أىم نتائج البحث أن عمليرة اختيار ال
 تسبقها إجراءات وخطوات, وتليها أيًضا إجراءات وسياسات: -رِضَي اهللُ عنوُ 

 خطوات ما قبل اختيار القيادات:

حتديد االحتياج حتديد معايري اختيار القيادات, وضوح الوصف الوظيفي للقيادات, 
 من القيادات, االستقطاب.

صحابة, خمزون املواىب, إعادة الترعيني, مستشارو وكانت مصادر االستقطاب ىي: ال
 االختيار. 

 :وتتم العمليَّة وفق معايير صّنفتها الباحثة كالتَّالي

الذاتيرة )الشخصيرة(: النزاىة, االتزان, الطالقة اللفظيرة, قوة  صفاتال -
 الشخصيرة, املبادرة والدافعيرة.

 اخلربة والترجربة, اجلدارة.املعايري الفنيرة: املعرفة املتخصصة,  -
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 العالقات: مع القيادة العليا, مع املرؤوسني -
 )اإلدراكيرة(: الذكاء, القدرة على الفهم والترحليل. املعايري الذىنيرة -

: التَّاليةباألساليب  -رِضَي اهلُل عنهُ  -القيادات في عهد عمر بن الخطابويتم اختيار 
 ات, املقابالت, التروصية.السرية الذاتيرة للمرشح, االختبار 

إجراءات,  -رِضَي اهللُ عنهُ  -وتعقب عمليَّة االختيار في عهد عمر بن الخطاب
 منها: 

خطاب الترعيني, التروجيو والترهيئة املبدئيرة, حتديد األجور, إحصاء ثروة القائد اجلديد, 
 الترجربة بعد الترعيني.

 -تيار القيادات في عهد عمر بن الخطابوكانت أهم التَّطبيقات المستنبطة من اخ
 في اإلدارة التَّربويَّة: -رِضَي اهللُ عنهُ 

:خطوات ما قبل اختيار القيادات التَّربويَّة  

بويرة يتصف بالوضوح والشمول, مع ضرورة  - كتابة وصف وظيفي للقيادات الَّتر
بويرة يف كافة املستويات   اإلداريرة.وضوح سلطات وصالحيات القيادات الَّتر

بويرة. -  استخدام سياسات االستقطاب الداخلي للقيادات الَّتر
بويرة مبا يتناسب  - وضع ضوابط ومعايري حمددة وواضحة الختيار القيادات الَّتر

بية, ويتفق مع متطلبات الوظيفة القياديرة.   مع متطلبات العصر وحاجات الَّتر
بويرة بني املعايري ضرورة االىتمام بتنوع املعايري املعتمدة يف ا - ختيار القيادات الَّتر

الشخصيرة, واملعايري الفنيرة, والعالقات, واملعايري الذىنيرة, مع إعطاء مزيد من 
األمهيرة للمعايري الشخصيرة, وإضعاف االعتماد على األقدميرة, وعلى درجات 

بويرة.  تقومي األداء الوظيفي للمرشح عند اختيار القيادات الَّتر

 مرحلة اختيار القيادات التَّربويَّة:

بويرة الختبارات تتصف بالصدق والثبات,  - إخضاع املرشحني للقيادة الَّتر
 وتتنوع بني االختبارات الترحريريرة واختبارات األداء حسب متطلبات الوظيفة.
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اعتماد التروصيات والترزكيات العلميرة والعمليرة كأسلوب للمفاضلة بني  -
بويرة, مع ضرورة مراجعة ىذه التروصيات والترأكد من  املرشحني للقيادة الَّتر

 صحتها وصدقها, وتأكيد أهنا غري ملزمة, بل ىي لالستئناس هبا.
بويرة عند تساوي  - اعتماد االنتخاب للمفاضلة بني املرشحني للقيادة الَّتر

زاىة النر أعضاؤىا ب صفُ الدرجات بينهم, وأن يكون االنتخاب من قبل جلنة يتر 
 واملوضوعيرة.

 إجراءات ما بعد اختيار القيادات التَّربويَّة:

بوي اجلديد, وإقامة لقاء   - للقيادات  سنوي   تربوي   إعداد برامج لتهيئة القائد الَّتر
بويرة اجلديدة.  الَّتر

بوي اجلديد بعد الترعيني مبا ال يقل عن عام, يتم  - اعتماد فَّتة جتربة القائد الَّتر
ا تقوميو ومتابعتو, مث اختاذ قرار بتثبيت القائد, أو إعادتو إىل وظيفتو خالهل

 السابقة.

رِضـــــَي  -: االســـــتفادة مـــــن مـــــنهج عمـــــر بـــــن اخلطـــــابتوصييييييات البحيييييث كـــــان مـــــن
بويـرــــــــة, ضـــــــــرورة تقـــــــــومي معـــــــــايري  -اهللُ عنـــــــــوُ  يف اختيـــــــــار القيـــــــــادات وتطبيقاتـــــــــو يف اإلدارة الَّتر

بويرـــــــة, وتطويرىـــــــا مبـــــــا يتناســـــــب مـــــــع متطلبـــــــات الترعلـــــــيم يف وأســـــــاليب اختيـــــــار القيـــــــادات  الَّتر
بويرـــــــــــة يف وزارات  الوقـــــــــــت اءاضـــــــــــر, وإنشـــــــــــاء إدارة متخصصـــــــــــة يف شـــــــــــ ون القيـــــــــــادات الَّتر

 الترعليم.
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 فهرس المحتويات
 رقم الصفحة احملتويات

 أ اإلىداء.

 ب شكر وتقدير.

 ج باللغة العربية. مستخلص البحث

 و فهرس احملتويات.

 ط فهرس اجلداول.

 ي فهرس االشكال التوضيحية.

 5 .الترعريف مبشكلة البحث -الفصل األول

 2 .املقدمة

 3 .مشكلة البحث

 1 .أسئلة البحث 

 7 .أىداف البحث

 7 .أمهيرة البحث 

 9 .حدود البحث 

 9 .مصطلحات البحث

 55 اإلطار النظري والدراسات السابقة -الفصل الثاين

 52 اإلطار النظري -أواًل 

 52 .املبحث األول: عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو
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 52 .نسبو وحياتو قبل اإلسالم

 53 .إسالمو وحياتو مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 51 .فضلو وفضائلو

 57 .حياتو مع أيب بكر

 57 .خالفتو

 25 استشهاده.

 22 .أوليات عمر

 24 .القياداتاملبحث الثاين: اختيار 

 24 مفهوم القيادة والفرق بينها وبني اإلدارة.

 27 مهارات القائد.

 44 مفهوم اختيار القيادات

 43 أمهيرة اختيار القيادات يف الشريعة اإلسالميرة

 41 أىداف عمليرة اختيار القيادات.

 47 مراحل عمليرة اختيار القيادات

 49 خطوات ما قبل االختيار -أواًل 

 33 مرحلة االختيار -ثانًيا 

 39 إجراءات ما بعد االختيار -ثالثًا

بويرة. واقع  12 القيادات الَّتر

 15 الدراسات السابقة  -ثانًيا 
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 15 الدراسات اليت تناولت اإلدارة والقيادة عند عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  -أواًل 

بويرةالدراسات اليت تناولت اختيار القيادات  -ثانًيا  12 الَّتر

 71 منهجيرة البحث وإجراءاتو -الفصل الثالث

 71 منهجيرة البحث

 77 مصادر البحث

 79 إجراءات البحث

 55 الفصل الرابع: حتليل وتفسري النتائج

إجابة الس ال األول: خطوات ما قبل اختيار القيادات يف عهد عمر بن اخلطاب 

 رضي اهلل عنو 

52 

 52 الوصف الوظيفي للمنصب القياديوضوح  -أواًل 

 53 معايري اختيار القياداتحتديد  -ثانًيا 

 51 حتديد االحتياج من القيادات -ثالثًا 

 99 االستقطاب -رابًعا 

 91 يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  : معايري اختيار القياداتينإجابة الس ال الثا

 97 )الشخصيرة(املعايري الذاتيرة  -أواًل 

 591 املعايري الفنيرة  -ثانًيا

 597 معايري العالقات -ثالثًا

 559 املعايري اإلدراكيرة )الذىنيرة( -رابًعا

 554: أساليب اختيار القيادات يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل ثالثإجابة الس ال ال
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 عنو

 553 السرية الذاتيرة للمرشح.

 551 االختبارات

 551 املقابلة.

 551 التروصية.

يف عهد عمر بن اخلطاب  : إجراءات ما بعد اختيار القياداترابعإجابة الس ال ال

 رضي اهلل عنو 

555 

 555 خطاب الترعيني

 559 التروجيو والترهيئة املبدئيرة

 525 حتديد األجور 

 522 إحصاء ثروة القائد اجلديد عند الترعيني

 522 الترعيني الترجربة بعد

بويرة امإجابة الس ال اخل  521 س: الترطبيقات املستنبطة يف اإلدارة الَّتر

 542 الفصل اخلامس: ملخص البحث وعرض النتائج والتروصيات

 543 ملخص النتائج

 549 التروصيات

 539 مقَّتحات لبحوث مستقبليرة

 535 املصادر واملـــراجـــع

 535 باللغة العربيرةاملصادر واملراجع 
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 514 املصادر واملراجع باللغة اإلجنليزيرة

 513 املالحق

 511 إفادة )استفسار عن تسجيل موضوع حبث(

 511 مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيرة

 

 
 مالحظة:

 يتوفر البحث كامالً في المكتبات بعنوان )كيف يختار عمر القادة؟(


