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 التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية
 بعض األبعاد الفلسفية وحاجة مديرها الستلهام

 في عمله اإلداري
 

 أ.م.د. طارق عبد احمد الدليمي
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية -جامعة االنبار  

 قسم العلوم التربوية والنفسية
 

 
 المستخلص 

في مجاالت اإلدارة هدف البحث التعرف على بعض التوجهات الحديثة 
المدرسية , فضال عن التعرف على بعض األدوار الفلسفية التي يحتاجها مدير 
المدرسة في عمله اإلداري في ضوء المناحي الفلسفية المتمثلة بالفلسفة المثالية 

الوجودية وكذلك في ضوء الفلسفة  والفلسفة الواقعية والفلسفة التجريبية  والفلسفة
   اإلسالمية .
ن مااااان النتااااااصل التاااااي تواااااا  وليهاااااا البحاااااث الحاااااالي هاااااو اساااااتعراض وكااااا

التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية ومنهاا   كيفياة التعاما  ماع العواما  الما ثرة 
فااي اإلدارة المدرسااية فااي ضااوء التوجهااات الفلساافية الحديثااة , فضااال عاان ال واعاااد 

ي تحدياد وااااصف اإلدارة األخالقياة لمهنااة اإلدارة المدرساية , والتوجهااات الحديثاة فاا
المدرسية وأهدافها وم وماتها . كما أاهرت نتااصل البحاث أيضاا مادج حاجاة مادراء 
الماادارإ ولاااى ضااارورة االاااالا علاااى األدوار الفلسااافية فااي عملهااا  اإلداري ضااامن 



 
 
 
 

 
 

 

575 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

توجهااات الفلساافات التاااي حااددها البحاااث فااي منهجااه والمتمثلاااة بالفلساافات المثالياااة 
 إلسالمية والوجودية .والواقعية والتجريبية وا

 
Abstract 

Modern trends in school management and the need to 

inspire Director  Some dimensions of the philosophical work 

of the administrative 
Dr.Tariq Abid Ahmed College of education and   Humanists  

Sciences   Department of Psychology and  Education 

sciences. 

The research aims to identify some new trends in the 

areas of school management, as well as identify some of the 

philosophical roles required by the Director of the school in 

the administrative work by the philosophical aspects of the of 

Idealism philosophy , Realism, philosophy,   Experimental 

philosophy  , Existential philosophy as well as in the light of 

Islamic philosophy. 
One of the findings of the current research is to review 

recent trends in management School, including : Dealing with 

factors affecting the school administration in the light of 

modern philosophical trends, as well as ethics of the 

profession of school management, and modern trends in the 

determination of the functions and objectives of the school 

administration and constituents. The results showed also the 
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need determination of the functions and objectives of the 

school administration and constituents. The results showed 

also the need of school administrators need to see the roles of 

philosophy in his management philosophies within the 

orientations identified by the research method and in the 

philosophies of Idealism , Realism, Experimental , Islamic 

and Existentialism. 
  

 مشكلة البحث :
يعاايا اإلنساااان فاااي وااااار مجتماااع بهااري , يحااات  علياااه أن يتفاعااا  ماااع  

وهااي األفااراد واألهاياء . ولكااي يحااافا علااى ديمومااة م وماتااه  عنااار  التااي تكونااه
 ينهىء منامات وم سسات تسعى لتح يق أهدافه . 

وفااي ااا  هااذا التوجااه باارنت حاجااة اإلنسااان ولااى اإلدارة ألن موضااوعها  
ومحورهاا األساساي هااو المناماات . والمنامااة هاي عباارة عاان مجموعاة اجتماعيااة 

مناماات عان أنمااا الوحادات االجتماعياة أنهصت ألج  هدف محادد .و تختلاف ال
األخااارج  بمعيااااارين رصيسااايين همااااا   ال ااااد , وتحديااااد الهااادف , والمنامااااات فااااي 
حياتنااا المعاااارة كثيااارة مثاا  الهااركات التجارياااة , والمدرسااة  والحاان  السياساااي , 

 (  37  ص 3991والمنامات الخيرية .. الخ ) نبراي , 
ح اااق مااان أن المناماااة التاااي ن ااااو  اإلداري هناااا هاااو فاااي الت  ومحاااورا لعمااا

بإدارتها تسير باتجا  أهدافها المرسومة بكفاءة وفاعلية من خال  استخدا  أسالي  
ن هااذا  األمثاا  للماوارد البهاارية والماديااة المتااوفرة .  التنااي  المتنوعااة واالساات ال وا 
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التوجااه يلاان  اإلداري أن يكااون ماادركا وملمااا بابيعااة المنامااة التااي يعماا  بهااا ماان 
يااث العالقااات السااااصدة فيهااا وتفاعااا  األفااراد وجماعاااات المنامااة ماااع  يااره  مااان ح

 ( . 319   3961الجماعات أو المنامات األخرج ) جوهر , 
فاارت اإلدارة ومنال اتها وأسالي  ال اصمين علاى ها ونها أحاد المجااالت  

نها التربوياة المهماة التااي احتلات مكاناة بااارنة فاي توجهاات المجتمعااات البهارية هاا 
هااا ن االهتمااااا  بباااارامل التربياااة وأ راضااااها ومااااواد التااادريإ وأساااااليبها وكااااذلك ب يااااة 
مكوناات النااا  الترباوي ,  يار أن دراساتها التات  بمعان  عان اإلااار البيصاي الاذي 

 أفرنها وتعم  فيه .
و اار محور أي ناا  تربوي هو أالهتما  ب ااعات ثالث هي   قااا 

ألكاديمي , وقااا الخدمات بك  ما يهتم  عليه من اإلدارة واإلهراف , وال ااا ا
رهاااد , ورعاياة اااحية ونهاااات أخاارج موجهاة , والهاادف مان وراء ذلااك  توجياه وا 
هاو تهيصاة اإلنسااان ولاى حيااة اجتماعيااة معيناة لكاي يااابح أنساانا ااالحا وعضااوا 
فاااعال فااي المجتمااع , كمااا ون هااذا النااااا  ال يمكنااه أن يمااارإ عمليااة ن اا  كامااا  

اث االجتمااعي والحضااري با  ال باد ماان ال ياا  بعملياة اختباار تتعلاق بالمعرفااة للتار 
التاااااي ساااااين لها , وبالمهاااااارات العملياااااة والعلمياااااة والع لياااااة التاااااي ساااااتاور , وبااااااال ي  
واالتجاهاااات التاااي ساااتبرن وان مثااا  هاااذ  االختباااارات يفتااارض أن تااات  وفاااق وااااار 

 ( . 61ص 1003مرجعي من أاالة المجتمع ومعاارته ) الاوي  ,    
ون االهتما  باإلدارة وبدورها في بناء المجتمع يعني اهتماا  بالفلسافة التاي  

تعما  اإلدارة فااي الهااا , وبادورها فااان معرفااة ماادير المدرساة لهااذ  الفلساافة تساااعد  
في توجيه سلوكه وتارفاته وعالقاته واتجاهاته الفكرية واالجتماعية , وكذلك فها  
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لمدرسين أو التالميذ أو اآلباء , أو العااملين, حتاى يساود الذين يتعام  معه  من ا
 ( . 37  ص  3961بينه  جو من العالقات اإلنسانية الاحيحة ) الهيباني , 

كماا أن دراساة فلسافة التربيااة مان قبا  مادير المدرسااة تعاد مفيادة  وتساااعد  
رق فاي تاااوير الناارة ولااى العمليااة التربوياة وتوجيااه الجهااود وتنساي ها وتحسااين ااا

وأساالي  التاادريإ والت اوي  والتوجيااه .وكااذلك فاان دراسااة األبعاااد الفلسافية ماان قباا  
مدير المدرسة يمكن أن ت د  لاه  مسااعدة وخدماة فاي التعاما  ماع معاياات الحيااة 
التاااي ينهااااا ماااان خاللهااااا , واألبعاااااد التااااي تحاااايا بااااه , فالفلساااافة تهاااا  كاااا  الناااااإ 

 ( . 66  ص  1003الاوي  , واإلنسان يج  أن يكون ) فيلسوف نفسه ( ) 
وفااااي واااااار مااااا ت ااااد  تتجلااااى مهاااااكلة البحااااث فااااي ضاااارورة التعاااارف علاااااى  

التوجهاااات الحديثاااة فاااي اإلدارة المدرساااية وحاجاااة ماااديرها ذو التوجاااه الحاااديث ولااااى 
استلها  بعض األبعاد الفلسافية فاي الفلسافات المثالية , والواقعياة , والتجريبياة , و 

التااي تاا ثر فااي عملااه اإلداري . وهااذا مااا يحاات  دراسااتها اإلسااالمية , والوجوديااة , و 
والتعرف عليها , والتي من خال   ما يتوا  وليه البحث في أهدافه , قد يسااعد 
مااادراء المااادارإ فاااي ممارساااة دورهاااا  اإلداري و الترباااوي مساااتندا ولاااى ر ج فلساااافية 

بينه  وهذا  نابعة من ابيعة الناا  االجتماعي الذي يعيهون فيه وبالث افة الساصدة
ما قد يعاي البحث قيمة وأهمية كونه قد يكون بحثا جديدا ي او  علاى المناقهاة و 
التحلياا  ويتناااو  هااذا الجاناا  المهاا  فااي العمليااة التعليميااة والتربويااة بحساا  علااا  

االعه .   الباحث وا 
 

 أهمية البحث :
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فياة يههد العال  اليو  تاورات سياسية واقتااادية وث افياة واجتماعياة ومعر  
, وقد جاء هذا التاور نتيجة حتمية من تاور نارة اإلنسان الفلسفية ولاى ح ااصق 
الوجاود وفها  ااواهر  و ودراك ووعااي معناى حياتاه وماا سااي و  ولياه مااير  , وهااذا 
كلااااه جعاااا  اإلنسااااان يبحااااث عاااان ااااارق وأسااااالي  تربويااااة ياااانا  معلوماتااااه ويوجااااه 

بين الفلسفة  ةاءت العالقة التوأمياستخداماته في بناء الفرد والمجتمع , ومن هنا ج
والتربياة , ممااا يجعا  ماان الااع  الفااا  بينهماا أو حتااى وسات ناء وحااداهما عاان 
األخرج , وهي أساسا هذ  العالقة منبث ة من واقع الت ثير والت ثر بينهما , فالفلسفة 

اني , ت و  بت رير ال اية من الحياة والتربية ت ترح الوساص  لتح يق تلك ال اية ) الع
 ( .  355  ص  1006

أما اإلدارة فإنها تحت   مكانا بارنا فاي مجتمعاات الياو  , وذ يتوقاف نجااح 
أو فه  أي مجتمع أو أية م سسة في الدرجة األولى على نوعية اإلدارياين الاذين 
يتولااون ال يااادة والتوجياااه . وماان بااين هااا الء المااديرين العاااملين فاااي مياادان التربياااة 

 المدارإ ومن بمعيته  من المدرسين والعاملين اآلخرين ..والتعلي  ومدراء 
كماااا ون اإلدارة فاااي ميااادان التربياااة والتعلاااي  تعاااد مااان المجااااالت الحديثاااة , 
والتاااي تااااور مفهومهاااا تاااااورا ساااريعا معتمااادا فاااي ذلااااك علاااى تااااور مناااااهل اإلدارة 

رأ علااى المتنوعاة . حيااث يارتبا مفهااو  اإلدارة فااي ميادان التربيااة والتعلااي  , بماا ااا
مفهاو  اإلدارة مان جهاة ومفهاو  التربياة وتااور م سساة المدرساة وتع ادها مان جهاة 
أخرج.ف د فرضت اإلدارة نفسها في التربية حتى اارت  ودارة التعلي  , والتخايا 
, واإلهاااراف , واقتاااااديات التعلاااي  , واإلدارة المدرساااية تااادرإ فاااي كلياااات العلاااو  

 التربوية في مختلف الجامعات . 
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اإلدارة بحساااا  موسااااوعة العلااااو  االجتماعيااااة تعنااااي العمليااااة التااااي يمكااااان و 
بواسااتها تنفياذ  ارض معاين واإلهاراف علياه . كاذلك هاي النااتل المهاترك ألناواا 
ودرجات مختلفة من الجهد اإلنساني الذي يبذ  في هذ  العملية . ومرة أخرج فإن 

منهااة يعارف بااإدارة تجماع ها الء األهاخاص الااذين يباذلون معاا هاذا الجهااد فاي أي 
أو التعليمية أو اإلدارة المدرسية .وفي  ةالمنه ة أو الم سسة . أو الم سسة التربوي

حالاااة كونهاااا نااااا    فإنهاااا تتكاااون مااان عااادة عنااااار وواااااصف تتمثااا  فاااي األفاااراد 
والماااااااواد واآلالت واإلدارات واألقساااااااا  , والتاااااااي هاااااااي فاااااااي وضاااااااع تفااااااااعلي مناااااااتا  

اف محاااددة . وقااد ينااار لاااأدارة علااى أنهااا نااااا  وديناااميكي ماان أجااا  تح يااق أهااد
هاام  يتكاون مان مجموعاة ماان األناماة يكما  كا  جاانء منهاا ويتارابا ماع األجااناء 

   3999األخارج . وهناا تعاد اإلدارة وسايلة ولايإ  اياة فاي حاد ذاتهاا ) العاالق , 
 ( . 33ص 

 وفي ضوء ما ت د  في مجا  اإلدارة يمكن مالحاة ما ي تي    
 دارة تابق على الجماعة وليإ على الفرد . ون اإل -3
 ون الهدف ضروري والن  بالابيعة لأدارة .  -1
 ون اإلدارة ليست تنفيذا لأعما  ب  األعما  تنفذ بواساة اآلخرين . -1
 ون اإلدارة مسصولة اجتماعيا عن تح يق منفعة للمجتمع بافة عامة .  -1 
لكافة الجهاود الجماعياة ومخااا لكافاة ون العملية اإلدارية نهاا ذهني موجه  -6

االتجاهات التي يسلكها مهروا  العم  حتى يا  ولى بر األمان وتح يق أهدافه 
المرساومة معتمادا علاى أساإ ومباادال  بادال مان االرتجاا  والعهاواصية ال اصماة علاى 

 ( .  31 - 30  ص  3999محاوالت التجربة والخا )العالق , 
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ذا أردناااا التعااارف علاااى وا  يفاااة اإلدارة فانااااه ال  ناااى عنهاااا ألنهاااا وايفااااة وا 
لتح يق األهداف المرساومة . بمعناى أن اإلدارة هاي معياار النجااح والفها  . وفاي 
الواقااااع ون  اإلدارة نهاااااا دينااااااميكي اااااا فاعااااا  السااااتخدا  الماااااوارد الماديااااة والبهااااارية 

قاااات أنهاااا تلعاا  دورا كبيااارا فااي تعااااي  وتفجياار الاا يبفاعليااة وكفاااءة , وهاااذا يعناا
البهارية واإلمكاناات المادياة , وهاذا التعااي  والتفجيار ونماا يخاد  المعنياين كافااة. و 
يح اااق أحالمهاااا  ويلبااااي ر باااااته  , ويحاااافا علااااى ماااااالحه  . وهكااااذا فااااإن اإلدارة 

   3999تعتباار ماان أكثااار األنهاااة اإلنسااانية هاااموال وأهميااة وحيويااة ) العاااالق , 
 ( . 31ص 

ا جاااء ماان أااا  اإلدارة العامااة , وال أن لهااا أمااا اإلدارة التربويااة فهااي نماا
هخاايتها المساات لة , حيااث ون اإلدارة تهاات  بجملاة عمليااات وداريااة تتالاا  رسااما 

...الخ  , أما بالنسبة لأدارة التربوية فان عملها مرهون تللسياسات واتخاذا لل رارا
 بالسلاة التربوية العليا من حيث رس  السياسات واتخاذ ال رارات .

د اإلدارة التربوياااااة والمدرساااااية مااااان المااااادخالت الرصيساااااية فاااااي العمليااااااة وتعااااا
التربوية التي تلع  دورا هاما في ايا ة وتعدي  وانجان أهداف المجتمع وتح يق 
 هاموحاتاه لااذا فاإن السااعي الادءو  لتحسااين نوعياة التربيااة والتعلاي  البااد  أن يواكباا

ون التربياااة نهاااااا لاااه  اياتااااه اهتماااا  بتااااوير مفاهيمنااااا وممارسااااتنا اإلداريااااة .ولكااا
ويتفاع  فيه ونسان مر  مع ونسان متعل  لينتل ونسانا ومواانا االحا تتوافر فيه 
ح ااااااصق ومعلوماااااات , وقاااااي  واتجاهااااااات وعاااااادات ومهاااااارات ف اااااابح قااااااااا اإلدارة 
واإلهاااراف ومااااا يتبعهمااااا ماااان خاااادمات وتسااااهيالت هااااو محااااور اإلدارة التربويااااة . ) 

 ( 61  ص 3996الاوي  , 
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وقباااا  الحااااديث عاااان اإلدارة المدرسااااية البااااد لنااااا أن نتعاااارف علااااى ماهيااااة   
المدرساااااااة ذات التوجاااااااه الحاااااااديث , فالمدرسااااااااة الحديثاااااااة تعاااااااد وحااااااادج الم سسااااااااات 
االجتماعية التي تسه  مع  يرها من الم سسات في تربياة اإلنساان , و مسااعدته 

روحيااااة علاااى النمااااو فااااي جميااااع جواناااا  هخااااايته الجساااامية والع ليااااة والنفسااااية وال
واالجتماعيااااة , ولااااى أقاااااى درجااااة ممكنااااة ماااان النمااااو , وف ااااا ل دراتااااه واسااااتعداداته 
 وميولاااااااااااااااااه واتجاهاتااااااااااااااااااه , مااااااااااااااااااع توجيااااااااااااااااااه هااااااااااااااااااذا النمااااااااااااااااااو وجهااااااااااااااااااة اجتماعيااااااااااااااااااة 

 وتربوية .
ون اإلدارة المدرسية جنء مان اإلدارة التربوياة وااورة ماا رة لتنايماتهاا , 

مجموعاااااة مااااان العملياااااات والمنفااااذ للسياساااااة التاااااي تخااهاااااا هاااااذ  اإلدارة , أو هاااااي 
المتكاملاة , والخاااا التاي يهاارف علااى ممارساتها ماادير معاد وعاادادا خااااا , وذو 
مهاااارات متمياااانة تتناسااا  ومتالبااااات العملياااات الالنمااااة لبلاااو  األهااااداف المدرسااااية 

 ( . 361المحددة )  الدويك وآخرون   ص 
فيهاا مان والمدرسة هي وحدة اإلدارة المدرسية , وعلاى رأساها المادير , بماا  

هيصاة تدريسااية والبااة ومااوافين وعاااملين , ومااا تضاامه ماان أبنيااة و مرافااق , ومااا 
يحايا بهااا مان بيصااة تربويااة , وابيعياة واجتماعيااة . وتعتبار اإلدارة المدرسااية هااي 
الفعا  اإلجراصااي لااأدارة التعليميااة أي أن اإلدارة المدرسااية هااي الكيفيااة التااي ينجاان 

التعليمياة ونجااانا تح اق باه أهادافها علاى أتا  وجااه بهاا العما  الترباوي فاي الم سساة 
وب قااا  جهاااد وفااااي أقاااار وقاااات . وباااذلك فاااا ن اإلدارة المدرساااية هااااي ليسااات كيانااااا 
مساات ال بذاتااه باا  هااي جاانء ماان اإلدارة التعليميااة وتتااولى تنفيااذ السياسااة التعليميااة 

 المرسومة .
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هاااام  واإلدارة المدرساااية الحديثااااة هاااي ليساااات المااادير والتالميااااذ ف اااا باااا  ت
وبحس  التوجه الحديث لها على أكثر من فرد , فهي تتضامن كا  مان يعما  فاي 
المدرساااة مااان ماااادير , ومعااااونين , ومدرساااين وداريااااين وفنياااين , وعماااا  وتالميااااذ, 
وأولياااء األماااور , والمهتمااين بهااا ون التعلاااي  فااي البيصاااة , و يااره  ممااان يسااااهمون 

  يق  اياتها التربوية .يهك  مباهر أو  ير مباهر في ال يا  بمهامها وتح
ون أهمياااة اإلدارة المدرساااية الياااو  تااا تي مااان خاااال  قيامهاااا بمهماااة تسااااهي  
وتاوير ناا  العم  بالمدرسة , وتناي  العم  باري ة من ه نها أن تت  العمليات 
التربوية بهك  ميسر وفعا  . فهي باإلضافة ولى أنهاا تسااعد علاى تعلاي  التالمياذ 

يماا ت دمااه مان خاادمات مدرساية للمدرسااين والتالمياذ لي ومااوا وال أن أهميتهاا تكماان ف
بت ديااة عملهااا  وتحااايله  فاااي جااو مااان التعاااون واإلخااااء تسااود  المحباااة واالحتااارا  

  المتباد . 
ويمكن ال و  أن ك  عملية تربوياة اا رج ال تح اق  ايتهاا األساساية وال 

ثاارة قاد ال تااا  عان ارياق اإلدارة المدرسااية , وبادونها تب ااى عباارة عاان جهاود مبع
ولى تح يق أهدافها وعلى ذلك فان نجاح الناا  التعليمي في تح يق  اياته مرتبا 
بهك  أساسي بوجود ودارات مدرسية حديثة قادرة على ال يا  بما هو مالو  منهاا 

 بنجاح . 
وعلااى أسااااإ هاااذا التوجاااه الحاااديث لااأدارة المدرساااية ت يااار مفهاااو  العمااا  

وذلاك بت يار مفهاو  رساالة المدرساة نفساها . فالمدرساة  الذي ي و  به مدير المدرساة
في الماضي كانت هي المكان الذي يجتمع فيه الالبة لمليء أذهانه  بالمعلومات 
, فااي حااين أنهااا فااي الوقاات الحاضاار هااي المكااان الااذي يجتمااع فيااه الالبااة لبنااااء 
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ين هخاااياته  بناااءا متكاااامال ماان جميااع الناااواحي التربويااة والعلميااة مااان أجاا  تااا م
مسات بله  مان ناحياة , ومان أجا  تااوير مجاتمعه  مان ناحياة أخارج , عان ارياق 

 استخدا  أحدث الوساص  التربوية .
ون قياإ مدج نجاح الفلسفة التربوية العامة أو فهالها ي ااإ بمادج نجااح 
أو فه  اإلدارة المدرسية في ال ياا  بماا هاو مالاو  منهاا لاذا يحضاا هاذا المساتوج 

خااة باهتما  كبير من قب  جميع المجتمعات مما له من دور من اإلدارة باورة 
باارن فااي نجااح العمليااة التربويااة والتعليمياة وعلااى رأإ هاذ  اإلدارة ماادير المدرسااة 
الااذي يعاااد المساااصو  األو  عاان ساااير أعمالهاااا . وفاااي ضااوء هاااذ  ال يماااة واألهمياااة 

بحث في التعرف لأدارة المدرسية ومديرها في الوقت الحاضر تتجلى أهمية هذا ال
علااى بعااض التوجهااات الحديثااة فااي مجااا  اإلدارة المدرسااية والتعاارف علااى حاجاااة 
مااااااديرها ولااااااى اسااااااتلها  األبعاااااااد الفلساااااافية فااااااي الفلساااااافات   المثاليااااااة , والواقعياااااااة , 
والتجريبية , واإلسالمية , والوجودية في عمله اإلداري . حيث أن الفلسفة وفلسفة 

همااة التااي ي خاذها ماادراء الماادارإ فاي نااار االعتبااار التربياة باتاات ماان األماور الم
 عند ممارسته  لعمله  اإلداري .

 حدود البحث :
 يتحدد البحث الحالي بما ي تي   

المراحااااا  التاااااي ماااااار بهاااااا الفكاااااار اإلداري والتوجهاااااات الحديثااااااة فاااااي مجاااااااالت     -أ
ييار فيهاا , وااصف العملية اإلدارية , والمس ولية االجتماعية لأدارة , وعوام  الت 

دارة الموارد البهرية من حيث التوجه واألهمية .  وا 
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اإلدارة المدرساااية وتوجهاتهاااا فاااي مجااااالت    العوامااا  المااا ثرة فيهاااا وال واعاااد  -  
 األخالقية لمهنتها ووايفتها وأهدافها وم وماتها .

بعاااض األدوار الفلسااافية لااااأدارة فاااي الفلسااافات المثاليااااة والواقعياااة والتجريبيااااة   -ج
 واإلسالمية والوجودية والتي يحتاجها مدير المدرسة في عمله اإلداري . .

 
 أهداف البحث :

 يهدف البحث ولى   
التعارف علاى المراحا  التااي مار بهاا الفكاار اإلداري و التوجهاات الحديثاة فااي  - 3

وااصف العملية اإلدارية والمساصولية االجتماعياة لاأدارة و عواما  الت ييار فيهاا 
 موارد البهرية من حيث التوجه واألهمية .و ودارة ال

التعارف علااى بعاض التوجهااات الحديثاة فااي اإلدارة المدرساية فااي مجاااالت    - 1
كيفياة التعاماا  ماع العواماا  الماا ثرة فيهاا, وال واعااد األخالقياة لمهنتهااا, والتوجااه 

 الحديث في وايفتها وأهدافها وم وماتها .
التاي يحتاجهاا مادير المدرساة فاي عملاه  التعرف على بعض األدوار الفلسافية - 1

 اإلداري في الفلسفات المثالية والواقعية والتجريبية واإلسالمية والوجودية . 
 طريقة البحث :

 استخد  الباحث في بحثه أسلو  العرض والمناقهة والتحلي  . 
 تحديد المصطلحات :

يعارض الباحاث بعااض المااالحات التاي وردت فااي ساياق البحاث وكمااا  
 ي  ي ت
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 اإلدارة : -1
وتعني عملية توجيه الجهود البهرية وقيادتها في أي منامة لتح يق هدف  

 (   9معين سواء أكانت داصرة أو هيصة حكومية ) الخاي  و آخرون   ص 
و يعرفها جون مي  بانها فن الحاو  على أقاى النتاصل ب ق  جهد حتى        

العمااا  والعاااملين مااع ت ااادي   يمكاان تح يااق أقاااى رواج وساااعادة لكاا  ماان ااااح 
 ( . 31  ص  3999أفض  خدمة ممكنة للمجتمع  ) العالق , 

 اإلدارة التربوية :  -2
عرفهاا رهيااف ب نهااا  تعنااي العماا  المهااترك الفعااا  الااذي ي ااو  بااه الجهااان  

اإلداري األعلاى بمختلااف عنااار  وت ساايماته اإلداريااة لوضاع السياسااة التربويااة و 
 ( . 11  ص  3975ق من وراصه تلك السياسة ) رهيف ,ودارة ك  نهاا تتح 

وعااااارف ساااااايكإ اإلدارة التربويااااااة ب نهااااااا ) تعناااااي االهااااااتراك فااااااي وضااااااع   
السياسااات والنهااااات العديااادة المالوبااة لتاا مين وتوجياااه المااوارد البهاارية والمادياااة 

 . ( (Sax , R,1980 :p.15نحو تح يق أهداف الم سسة التربوية   
  سية :اإلدارة المدر  - 3

هاااي  مجموعاااة العمليااااات واألنهااااة المختلفااااة التاااي ي ااااو  بهاااا المااااديرون          
والمدرسااون باري اااة المهااااركة والتعاااون والفهااا  المتبااااد  فااي جاااو ودي و ونسااااني, 
يبعااث الر بااة فاااي العماا  المثمااار بمااا يكفااا  تحسااين العملياااة التعليميااة والتربوياااة , 

 التربية و األهداف الجامعة للمدرسة وتح يق أهدافها , وأهداف المجتمع في 
 (  . 16  ص  3961) العجيلي , 

وتعرف اإلدارة المدرسية كذلك ب نها   ناا  , وتناي  , تخايا , وتنسيق 
, ومراقباة , وت ااوي  . فهااي مهااارة تتااا  بمياادين مختلفااة   مهااارة فااي التخااايا , 
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هاااارة فاااي تنااااي  العماااا  ومهاااارة فاااي ال ياااادة , ومهاااارة فاااي العالقااااات اإلنساااانية , وم
الجماعي , ومهارة تناي  ألعضاء هي ة التدريإ وتحسينه , ومهارة في الت وي   )  

 ( .  375  ص  1006السفاسفة , 
و تعناااي أيضااااا بانهااااا العمليااااة االجتماعياااة التااااي تعنااااي بتعريااااف وااااايانة 
 واساتثارة ومراقباة وتوحيااد الااقاات البهارية والماديااة تحات نااا  متكاماا  اام  ماان

 ( .  ( knezevich, s, 1975, p, 12أج  تح يق أهداف سبق تحديدها  
 الفلسفة : - 4

تعناي مجموعاة مان األفكاار المترابااة فاي ااورة ماذاه  فكرياة تتساق فااي  
بحثها عن الح ي ة الكونية   واواهرها الابيعية والبهرية . بمعنى آخر أن الفلسفة 

األهياء , وأااولها وعالقاة بعضاها تعني البحث عن الح ي ة المال ة وعن ماهية 
ببعض ب سلو  ع الني متفتح بعيدا عان الهاوإ وال ااور واالن االق الاذي ورثتاه 

 (. 5البهرية عن عاور قديمة)رحي  و آخرون ,   . ت    ص 
 فلسفة التربية :  - 5

عرفها عفيفي ب نها   تااور عاا  وهاام  ومتكاما  للعملياة التربوياة مبناي  
مفااهي  والمباادال واالفتراضاات التاي تسااعد علاى فها  وتفسااير علاى مجموعاة مان ال

وتوجياااه العالقاااات والتفاااااعالت كافاااة جواناااا  وعنااااار العمليااااة التربوياااة , ماهيااااة 
التربية وأهدافها والمعل  والاال  والمنهل و بيصة التعلي  و عملياة الاتعل   ) عفيفاي 

 (   335  ص  3971, 
اا الفكاري المانا  الاذي يتخاذ الفلسافة وعرفها النجيحي أيضا ب نهاا   النها 

وسيلة لتناي  العملية التربوية وتنسي ها و انسجامها وتوضيح ال ي  واألهداف التي 
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  ص  3963ترمااي ولااى تح ي هااا,وفي واااار ث ااافي و فكااري معااين ) النجيحاااي , 
10 . ) 
 

 ينالفصــل الثا
 اإلطـار النظـري

 والتوجهات الحديثة التي طرأت عليه :  أوال : المراحل التي مر بها الفكر اإلداري
بها الفكار اإلداري فاي تااور  تا تي مان خاال    ون متابعة المراح  التي مر  

 تسليا الضوء على ألمدارإ اإلدارية والتي يمكن تانيفها كما ب تي  
 المدرسة الكالسيكية في اإلدارة :  -: 1

 وتهم  هذ  المدرسة على اتجاهين فكريين وهما    
ن اإلدارة العلمية  -أ    ون اإلدارة العلمية تعتبر أن لأدارة أاولها وممارساتها, وا 

ن العام  امتداد لآللة , وليإ  للعم  تنايماته ومتالباته , ولك  منها وااصفه , وا 
ككاااااصن حااااي لاااااه حاجاتااااه الهخااااااية والنفسااااية واالجتماعياااااة , و ون العالقااااة باااااين 

هااااا , هااااي عالقااااة عماااا  ال تحاااااى فيهااااا المنامااااة أو الم سسااااة وبااااين العاااااملين في
 (   116  ص  3966العالقات اإلنسانية بناي  . ) سليمان , 

 البيروقراطية :  -ب 
وتعني المكتبية  أو حك  المكات  , وم سسها العال  األلماني ماكإ ويبر   

الذي اور مفهو  البيروقرااياة فاي وضاعها المثاالي مان أجا  تاوفير حاد أعلاى مان 
تاجية الذي رأج عن قناعة راسخة ب ن االنضباا في العم  حد االلتنا  الكفاية اإلن

بحرفيااة ال واعااد وال ااوانين واللااواصح يجنااا  الماارء احتماااالت االناانالق فااي الخاااا  أو 
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االنحراف عن المعايير الموضوعة . وي كد أيضا أن ال وانين واللواصح والتهريعات 
نماا ينب اي وال واعد هي أسإ رقابية ذاتياة ال تحتااج ولاى  تا ويالت واجتهاادات , وا 

االلتنا  بها وتنفيذها بحذافيرها , وبدون هذا يحا  ارتباكات في العم  ت ثر فاي 
 ( . 53  ص  3999اإلنتاجية عاجال أ  آجال  . ) العالق , 

وتساتخد  البيروقراايااة بمعنااى الع النيااة أو الكفاااءة . وفااي رأي ويباار أن  
  بال اياااات . وهاااذا يعناااي أن التحاااري فاااي اختياااار الع النياااة تعناااي مالصماااة الوسااااص

 ( . 15  ص  3991الوساص  يد  على البيروقرااية المنامة  ) نبراي , 
 : مدرسة السلوك اإلنساني : 2

وتعتمااد هاااذ  المدرساااة علاااى فكاارة أساساااية مفادهاااا أن اإلدارة تنااااوي علاااى  
تتركن كتحاي  تنفيذ األهياء مع األهخاص ومن خالله  , فإن دراستها يج  أن 

 حاااااااااا  علااااااااى العالقااااااااات الهخاااااااااية المتداخلااااااااة أو مااااااااا يالااااااااق عليهااااااااا مااااااااادخ  
) العالقااات اإلنساااانية ( . وتركااان هاااذ  المدرساااة علاااى المبااادأ الاااذي ي اااو  ) حياااث 
النااإ يعملاون مااع بعضاه  الاابعض كجماعاات ل ارض تح يااق أهاداف الجماعااة , 

 (   56  ص  3999فمن الضروري أن يفه  الناإ بعضه  البعض(.)العالق , 
 : المدارس الحديثة في اإلدارة : 1

 ون أبرن المدارإ الحديثة في اإلدارة  هي   
 مدرسة علم اإلدارة : -أ 

هاااي مدرساااة توفاااق باااين اهتمااااا  اإلدارة العلمياااة باإلنتااااج والكفااااءة وعلميااااة 
التخااايا . ون مدرسااة علااا  اإلدارة تعتباار الكفااااءة ونجااانا يتباااع التخااايا السااالي  . 

اار هذ  المدرسة يعتمدون على النمذجة والحاسو  لل يا  بالعمليات الرياضية وأن
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والحساابية المع اادة ماان أجاا  المساااعدة فاي الواااو  ولااى تح يااق األهااداف المثلااى 
مثا  البرمجااة الخاياة , ناريااة المباااراة واافوف االنتاااار ونارياة ال اارارات التااي 

 تابق في مجاالت عديدة لح  المهاك  اإلدارية .
   مدرسة النظم -ب

تعااد التنايمااات الرساامية و ياار الرساامية ناامااا اجتماعيااا كليااا فااي نارياااة  
التنااي  ومان خاال  النااا  تكاون اإلدارة أحياناا ينياد أو يان ص مان التعاارض بااين 
أعضاء المجموعات والم سسة أو المنامة . فنارية التناي  هي محاولة لمساعدة 

د  فااااي خاتاااااه وقراراتااااه اإلدارياااااة , وكاااااذلك اإلداري ليحاااا  مهااااااك  المنامااااة وترهااااا
تساعد  ليكون أكثر حساسية لفها  المجموعاات الرسامية و يار الرسامية و حاجاتهاا 

 (  . 17  ص  1005التي لها عالقة به  ) ربيع , هادي 
 المدرسة الموقفية : -ج

وت و  هذ  النارية علاى افتاراض أساساي ما دا  أن أي مادير ال يمكان أن  
ال وذا تهياااا ت فااااي البيصااااة المحياااااة بااااه اااااروف مواتيااااة السااااتخدا  ياهاااار كماااادير و

مهاراته وتح يق تالعاته , وبمعنى آخر أن اهور ال اصد أو المدير ال يتوقف على 
السامات الهخااية التااي يمتلكهاا با  علااى عواما  وااروف تتعلااق باالموقف الااذي 

ت معيناة يكاون فياه , وعلاى هاذا يمكان ال او  أن لكا  موقاف قياادي أو وداري ساما
علااى ضااوصها يااات  اختيااار ال اصاااد أو الماادير المناساا  و أن ال اصاااد أو الماادير الاااذي 
يالح ألن يه   منا  وداري في موقف معين قد ال يالح له   منا  آخر 

 ( . 31  ص  3991في موقف م اير . ) اخي و آخرون , 
 المدرسة التجريبية : -د
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تجربة . وذ من خال  تجار  تعتمد هذ  المدرسة على داللة اسمها على ال 
المديرين يمكن اكتهاف أألخاااء التاي تواجاه اإلدارة , أو بعاض النمااذج الناجحاة 
من المديرين , ومن ث  است ال  نتاصل هذ  التجار  في تجن  األخااء, وبالتالي 
نيادة كفاءة وفاعلية المديرين . وأفض  نماوذج لهاذ  الدراساة هاو ماا يتبعاه الابعض 

أرنست دي  من تدريإ اإلدارة عن اريق دراسة وتحلي  الحاالت .)  وفي م دمته 
 ( . 60  ص  3999العالق , 

 مدرسة النظام االجتماعي :  -هـ
ون النااا  االجتمااعي بااين جوانباه حافاات متداخلااة مان الخلفياات الث افيااة  

والحضارية لأفراد . لذلك فاإن المالاو  هناا هاو كهاف التجمعاات الحضاارية فاي 
مة ) أي المجموعات الفردية المتهاابهة فاي الث افاة والحضاارة ( والعما  علاى المنا

توحيااد هااذ  المجموعااات فاااي بوت ااة واحاادة أو نااااا  اجتماااعي متكاماا  . واالعت ااااد 
الجاااوهري فااااي مدرساااة الناااااا  االجتماااااعي هاااو الحاجااااة ولااااى الت لااا  علااااى ال يااااود 

ه وذلك عن اريق التعااون . البيولوجية والمادية واالجتماعية الخااة بالفرد وبيصت
والكثيار ماان أنااار هااذ  المدرسااة يساتخد  مفهااو  الناااا  التعااوني , والااذي يالااق 
علياااه عاااادة ااااااالح ) التنااااي  الرسااامي ( . وحسااا  هاااذا المفهاااو  فاااإن التناااااي  
الرسمي هو أي ناا  تعاوني حيث يوجد أهخاص قادرون على االتاا  يبعضه  

ي العما  نحاو تح يااق هادف مهاترك . وكثيارا مااا الابعض ورا باين فاي المساااهمة فا
يحادث خلااا باين هااذ  المدرسااة ومدرساة الساالوك اإلنسااني , نااارا ألن المدرسااتين 
تنبعاان ماان تاااور الفكار اإلداري ال اااص  علااى أسااإ العلااو  الساالوكية .) العااالق , 

  ( . 63  ص  3999
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 المدرسة الرياضية : -و
ناااااا  يتميااان بالنمااااذج والعمليااااات تناااار هاااذ  المدرساااة لااااأدارة علاااى أنهاااا  

الرياضية ويسمي أااحا  هاذ  المدرساة أنفساه  ب نااار نارياة بحاوث العملياات 
واتخاذ ال رارات  اأو علماء اإلدارة . وفي اعت اد ه الء أن اإلدارة والتناي  والتخاي

هااي عملياااة منا يااة يمكااان التعبيااار عنهااا مااان خاااال  الرمااون والعالقاااات الرياضاااية 
ي ذلك أسالو  النمااذج فاي تحليا  وحا  المهااك  اإلدارياة. والمدرساة مستخدمين ف

الرياضااية تجبااار مسااتخدميها علاااى التحديااد الااادقيق ألهاادافه  ومهااااكله  , ولناااااق 
مهكلة ما . وال هك في أنها ت د  أداة قوية لح  المهاكالت المع ادة المركباة , كماا 

حتى يمكن ت دي  معنى  أنها أثرت على وعادة ترتي  ماادر المعلومات وأنامتها
 (  . 61  ص  3999كميمع و  ) العالق , 
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 مدرسة نظرية القرارات : -ز
وتعتبار هااذ  النارياة عمليااة اتخااذ ال اارار هاو حجاار الناوياة فااي ودارة أيااة   

الم سسااة هااو نوعياة ال اارارات التااي تتخااذها اإلدارة   م سساة . وتعتباار معيااار ت اوي
وضااع بهااا تلااك ال اارارات موضااع التنفيااذ الفعلااي فااي هااذ  الم سسااة والكيفيااة التااي ت

وبابيعة الحا  تت ثر تلك ال رارات بسلوك المدير وهخايته والنما الذي يدير به 
 ( .   15  ص  1005م سسته  )  ربيع , 

 اإلدارة باألهداف : -ي 
ون الفلساااااافة األساسااااااية التااااااي ت اااااااو  عليهااااااا اإلدارة باألهااااااداف هاااااااي اإلدارة  

ن تحااادد كاااا  م سساااة , عاااان ارياااق مهاااااركة العااااملين فيهااااا , التهااااركية بمعنااااى أ
أ راضاها وأهادافها , ثاا  تعاد وتااور خاااا العما  لالنماة لبلااو  هاذ  األهاداف ماان 
خااال  معرفااة واضااحة بالااقااات واإلمكانااات التااي ستسااه  فااي تنفيااذ العماا  خااال  

ور فتارة نمنيااة معينااة , وتحاادد الوساااص  الت ويمياة لمعرفااة ماادج تح ااق األهااداف ود
ك  عام  في بلو  أهدافه الخاااة أو أهاداف الم سساة ككا  ) الادويك و آخارون 

 ( .   313,   ت   ص 
 المدرسة اليابانية :  -ك 

أابحت المدرسة اليابانية مثار وعجا  جميع المفكرين اإلداريين وخااة  
ص ة في العال  العربي ألن نجاح هذ  المدرسة في اإلدارة بهذ  الاورة وبالسرعة الفا

يتال  ول اء الضوء عليها . وعودة ولى الجذور اليابانية وابيعة البيصة اليابانية , 
والمنال اااات الث افيااااة والتربوياااة للمجتمااااع اليابااااني نسااااتايع أن ن اااف علااااى ح ي ااااة 

 وبواعث هذا التاور الهاص  في الممارسات اإلدارية والفكر اإلداري الياباني .
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ي علاى عالقاات جيادة مترابااة مناذ نمان ون المجتماع اليابااني مجتماع مبنا
بعياااد ,مماااا انعكاااإ علااااى عالقاااة العااااملين بعضاااه  الاااابعض وماااع ر سااااصه  حيااااث 
االحتاارا  وتل اااي األوامااار بااعااة ورضاااا تاااامين . وهاااذا انعكااإ علاااى ااااابع العمااا  

 ف ابح التعاون الجماعي المبني على المهاركة واالحترا  سمة أساسية فيه .
القاات الجيادة أساساا االبا أثار علاى الممارساات واار لهذا النوا مان الع

اإلدارياة اليابانياة , وأاابح اليابااانيون أكثار حماساة واسااتعدادا للمهااركة فاي اتخاااذ 
ال رار , كما أن أي قرار يج  أن يتخاذ بنااء علاى أسالو  علماي مفاا  للوقاوف 

راء على البداص  المتاحة ومن ث  اختيار أنس  بدي  في جو من الن اا وت ب  اآل
 ( .   67,  65  ص  3999الجيدة  ) العالق , 

من خال  ما ت اد  نلحاا ون الفكار اإلداري لا  يكان سااكنا فاي مجالاه وهاذا  
يالحاا ماان خااال  الماادارإ الفكرياة المختلفااة التااي تناولتااه والتاي تااا  فيهااا علااى 
ة اإلدارة من الناوية  أو المجا  الذي ت من به و تبحث فيه وبمراحا  نمنياة مختلفا

ومتسلساااالة علهااااا تجااااد مااااا يخااااد  اإلدارة والعمليااااة اإلداريااااة علااااى اخااااتالف أنواعهااااا 
 لتح يق أفض  النتاصل التي يسعى وليها اإلنسان  .

  

 ثانيا : التوجهات الحديثة لإلدارة في مجال إدارة الموارد البشرية :
ل د ههد ال رن العهرين  اتجاها مهما هو ت كيد  الكبير على نارية رأإ  

ما  البهري , التي تتناو  الفرد باعتبار أنه األساإ في عمليات التنمية وباعثها ال
ومحركها األو  ومن ث  تستند على افتراض م دا  أن تنمية الموارد البهرية تعتبر 
ضااارورة حتمياااة لل ياااا  بااا ي جهااااد نحاااو تح ياااق الت اااد  االقتااااادي واالجتماااااعي  ) 
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ا  باااااالموارد البهااااارية ناااااتل عناااااه ( . وان هاااااذا االهتمااااا 31  ص  1001رسااااامي , 
اهتما   بالغ بكيفية ودارة هذ  الموارد بهك  احيح وسلي  ووفق توجهاات العاار 

. 
وي اااد باااإدارة الماااوارد البهااارية ذلاااك الجاناا  مااان العملياااة اإلدارياااة الاااذي  

يتضامن عادد مان الوااااصف واألنهااة التاي تمااارإ ل ارض ودارة العناار البهااري 
بماا يح ااق مااالحة المناماة ومااالحة العاااملين ومااالحة باري اة فعالااة وايجابيااة 

 المجتمع .
وتهااااام  ودارة الماااااوارد البهااااارية ودارة كافاااااة المجااااااالت التاااااي تحكااااا  عالقاااااة 
المناماة باا فراد ال اوج العاملااة بهاا بمااا يكفا  الحاااو  علاى قااوة عما  مناساابة كمااا 

لبهارية ليهام  ونوعا لتح يق ونتاجياة عالياة للمناماة . ويمتاد مفهاو  ودارة الماوارد ا
مداخ  تح يق التوافق مع حاجات البهر الذين يكونون قوة العم  بما يكف  تح يق 

 أهداف المنامة والعاملين .
ن السبي  لتحسين وتاوير المنامة أو الم سسة هو االستخدا  األمث    وا 

والفعااااا  لمواردهااااا البهاااارية , وتسااااه  اإلدارة الفعالاااااة للمااااوارد البهاااارية فااااي تحساااااين 
ياة المناماة بإيجادهاا ارقاا أكثار فعاليااة لتحساين نوعياة حيااة العما  للعاااملين ونتاج

 وتحساااااااااااااين وتااااااااااااااوير اإلساااااااااااااها  المنااااااااااااااتل للماااااااااااااوارد البهااااااااااااارية فاااااااااااااي المنامااااااااااااااة .  
 ( . 17  ص  3969) هاه  , 
ون الوقااات الاااذي كاااان يمكااان فياااه وحاااران قفااانات فاااي اإلنتاجياااة مااان خاااال   

د انتهااى , نااارا لتااوافر كاا  هاصاا  مااان االختراعااات التكنولوجيااة والعناااار الفنيااة قاا
المعاااارف التكنولوجيااااة والفنياااة لجميااااع األاااااراف المتنافساااة , واالسااااتخدا  المكثااااف 
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ن السابي  المتااح اآلن إلحاداث  والفعلي لهذ  المعارف ولى درجة التهبع ت ريبا , وا 
مثا  هااذ  ال فاانات هااو ساابي  االساات ال  األمثاا  لعنااار المااوارد البهاارية الااذي لاا  

 ( .   7  ص 3990  بالهك  المالو  حتى اآلن ) جا  اهلل , يست 
ل اد هااا حااديثا االساتخدا  الفعااا  لمادخ  المااوارد البهارية بمااا يكفا  نيااادة  

هاااباا حاجاااات العااااملين فاااي نفاااإ الوقااات باعتباااار أن حاجاااات  فعاليااة المناماااة وا 
ث  المنامة وحاجات العاملين حاجات مهتركة ومتس ة مع بعضها البعض , ومن 

ال يمكااان وهااااباا وحاااداها علااااى حسااااا  الحاجاااات األخاااارج . ويركااان هااااذا الماااادخ  
الجدياد علااى أهمياة ودارة العاااملين كماوارد ولاايإ كعواما  ونتاجيااة , أي يناار ولااى 
العنار البهري كاستثمارات تح ق وذا ما أديرت عواصد اويلة األج  للمنامة في 

ى العااملين كبهاار لها  حاجااات هاك  نيااادة فاي ونتاجيتهااا . ويناار هااذا المادخ  ولاا
ومهاااعر وقااي  يمكاان مااان خااال  وهااباعها تح يااق فواصاااد لكاا  ماان المنامااة و أفاااراد 
ال ااوج العاملااة , وهااو أماار يحفاان اإلدارة علااى االهتمااا  بااايا ة باارامل وسياساااات 
وممارسااة تابي اااات فعالااة تح اااق وهااباا كااا  ماان الحاجاااات االقتاااادية والعاافياااة 

قااادر ماااان التاااوانن باااين حاجاااات ومتالباااات كااا  ماااان للعااااملين ماااع تح ياااق أقااااى 
المناماااة والعااااملين وتاااوفير بيصااااة عمااا  مناسااابة تتااايح ألفااااراد ال اااوج العاملاااة النمااااو 

( . و  10 ص3969والتاااااااااور واالساااااااااتخدا  األمثاااااااا  ل ااااااااادراته  ومهاراته .)هاهااااااااا 
أاااابحت البلااادان الناميااااة هاااي أهااااد البلااادان احتياجااااا ولاااى االسااااتفادة مااان مواردهااااا 

المتاحة بوفرة وبمستوج تعليماي ال با إ باه , وذلاك ب سالو  وداري علماي البهرية 
قاااص  علااى المواصمااة الدقي ااة بااين االسااتفادة ماان خباارة اآلخاارين وم تضاايات اروفهااا 

 وت اليدها وعاداتها المحلية .
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 وظائف العملية اإلدارية في ضوء االتجاهات الحديثة : ثالثا :
دارياة فااي ضاوء الكتاباات اإلداريااة ون أها  واااصف أو عناااار العملياة اإل 

 الحديثة والتي تنعكإ على اإلدارة التربوية والمدرسية  هي ما ي تي  
 التخطيط : -1

ون كتاا  اإلدارة تااندح  بتعريفااات مختلفاااة للتخااايا , فهناااك ماان يعااارف  
التخاايا ب ناه ) الت رياار سالفا بماا يجاا  عملاه , وكياف ياات  , ومتاى , ومان الااذي 

ن الكتا  من يرج أن التخايا) يتضمن االختيار بين البداص  من ي و  به ( . وم
األهداف والسياسات واإلجراءات وال واعاد ماع تحدياد الوسااص  لبلو هاا . أماا هناري 
فايو  في و  ) ون التخايا في الواقع يهم  التنبا  بماا سايكون علياه الوضاع فاي 

 المست ب  مع االستعداد لهذا المست ب  ( .
التعريفاااااات , فاااااإن التخاااااايا يعتبااااار مااااان وااااااااصف اإلدارة ومهماااااا تعاااااددت  

الرصيساية , وهااو يساابق الوااااصف األخاارج , باعتبااار أن كاا  الوااااصف األخاارج ال 
التخاايا , وهااو أمار منا ااي لل ايااة .  ريمكان أن تعماا  بفاعلياة وال بتااوفر عنااا

أو فااالتخايا النااااجح يعتمااد علاااى قاادرة اإلداري علاااى التنباا  باااالمت يرات البيصياااة , 
المت يرات الداخلية . وال يمكن تح يق أهداف الم سسة أو المنه ة بعيدة األمد فاي 
اا   ياا  خااا بعيادة  األماد . وال تتح ااق أألهاداف أااال بادون خااا , سااواء 

  ص  3999كاناات الخاااا قااايرة األماااد , أو متوساااة , أو بعياادة ) العاااالق , 
10 . ) 

وتحاو  التنب  بما سيحدث أو  والتخايا عادة عملية تتجه نحو المست ب  
مااا يااراد تح ي ااه فاااي المساات ب  وفااي ضااوء ذلاااك ترساا  الخاااا والسياسااات الالنماااة 
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   3991لمواجهة ذلك المست ب  و ما يناوي عليه من أمور ) اخي و آخرون, 
( . والتخااايا يعاااد عملياااة تحليلياااة تتضااامن ت ويماااا للمسااات ب  , وتحدياااد  35ص 

لمساات ب  , ووضااع البادي  لتح يااق هااذ  األهااداف , األهاداف المر وبااة فااي وااار ا
 واختيار البدي  أو البداص  المناسبة لتح ي ها .    

والتخايا هو أساإ العم  اإلداري وتعتمد علي جميع وااصف اإلدارة ال  
سايما وايفتاي التنااي  والمتابعاة . وهاو العملياة التاي بواسااتها ياتمكن المادراء ماان 

ااوات الضارورية لضامان ونجاان هاذ  األهاداف ب فضا  تحديد األهداف و أخاذ الخ
 هك  .

ويتضامن التخاايا تحدياد و ويضااح لفهاداف ومجاا  العما  , والفحااص  
ب اد الكهف عن العوام  الم ثرة وتحدياد آثارهاا المحتملاة علاى ونجاان األهاداف, 
وااانع ال اارار لتحديااد عمااا  الناااا  وكمااا تهااير ولياااه عمليااات تعريااف األهاااداف , 

 ( .  67  ص  1001والتحلي  ) رسمي ,  الفحص ,
 التنظيم : -1

يعنااي التناااي  بناااء عالقااات تحااددها الساالاة الضاارورية , والتنساايق باااين  
 مختلاااااااف األفااااااااراد ألداء مهاااااااا  معينااااااااة لتح ياااااااق أهااااااااداف التنااااااااي  , فهااااااااي عالقااااااااة 
اااار ياات  ماان خاللااه تنساايق جهاااود  بناصيااة تعماا  علااى ربااا العناااار التنايمياااة وا 

 (  301  ص  1001رسمي , األفراد ) 
ولكااي تااانجح اإلدارة فااي عملهاااا , البااد مااان تااوافر تنااااي  ساالي  تح اااق مااان  

خالله أهداف المناماة و اياتهاا , وهاذا التنااي  ذو ها ين أحادهما ماادي ويخاتص 
بمكونات العم  وتجهيناته وتونيع مس ولياته , والهق الثاني   ونساني , ويختص 
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عااااة األفاااراد وقاااادرته  علاااى العماااا  , ثااا  توجيااااه بالجانااا  البهاااري , ماااان حياااث ابي
اااقته  للعماا  , وماان ثاا  يكااون للعالقااات اإلنسااانية دورهااا الهااا  فااي نجاااح اإلدارة 

ن نوعيااة هاااذا التنااااي  يناباااق  117  ص  3966فااي عملهاااا ) ساااليمان ,  ( . وا 
ية علاى جمياع اإلدارات األخارج بماا فيهاا اإلدارة التربوياة والتعليمياة واإلدارة المدرساا

.  
وعلاى هااذا األسااإ فااان التناااي  ي اد  للماادير الوساااص  التاي يسااتايع ماان 
خاللها العم  جماعيا وبفاعلية نحو تح يق األهداف المرساومة . ول ارض تح ياق 
هذ  األهداف فإن على المدير أن يحدد أوال النهااات واألعما  المالو  تنفيذها 

دارتها , ومن سيتولى مساعدته , ولمن ي اد  ت  اارير العما  , ومان ي اد  لاه بادور  وا 
هااذ  الت ااارير . والباااد للماادير أن يعااارف اإلاااار التنايماااي الكلااي الاااذي يعماا  فياااه 
وموقعاه فااي هااذا اإلااار , ووساااص  االتااااالت . وبادور  فااإن الماار وإ يجاا  أن 
يعااارف ابيعااااة الوايفااااة المالوباااة ماااان وحاااادود هاااذ  الوايفااااة, وعالقتااااه برصيسااااه , 

م  معه , والمجموعة الكلياة التاي يتكاون منهاا البنااء التنايماي والمجموعة التي تع
 ( .  13  ص  3999) العالق , 
وهكاذا فاإن وايفااة التنااي  تبحاث فااي تح ياق التنسايق بااين ال اوج العاملااة  

بكفاءة وفاعلية . ومن أج  تح يق ذلك يت   ةوالموارد المتاحة بما يكف  تنفيذا لخا
أو المنه ة أو الم سسة التعليمية بما فيها المدرسة  تحديد أوجه النهااات للمنامة 

وتاونا علااى العناااار البهاارية فيهااا . وفااي ضااوء ذلااك ياات  تحديااد االختاااااات 
والمس وليات والعالقات واالتااالت بين الوحدات التنايمية وبين األفراد العاملين 

 فيها .
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 التوظيف : - 3
لهياا ة اإلداريااة هااو وايفااة ون التواياف أو التهااكي  أو مااا يساامى بتنمياة ا 

ودارية تناوي على البحث عن اإلداريين , واختياره  , وتعينه  وترقيته  وت اعده  
. ولكونااه أحااد الوااااصف اإلداريااة األساساااية , فااإن التوايااف بهااذ  المعاااني يعتبااار 

 وايفة أساسية لك  المديرين .
 التوجيه : - 4

خاااااايا والتنااااااي  . يعتمااااد التوجياااااه بهاااااك  رصاااايإ علاااااى مااااادج سااااالمة الت 
فالتوجيااه يتوقاااف علاااى تحديااد األهاااداف ووضاااوحها لجميااع العااااملين وعلاااى حسااان 

 ( . 36تونيع المهمات والمس وليات عليه  ) اخي و آخرون   ص 
وهاو الوايفاة اإلدارياة التنفيذيااة التاي تنااوي علااى قياادة األفاراد واإلهااراف 

رهاااده  حااو  كيفيااة تنفيااذ األعمااا  و  تمامهااا وتح يااق التنساايق علايه  وتااوجيهه  وا  ا 
بين مجهوداته  وتنمية التعاون االختيااري بيانه  مان أجا  تح ياق هادف مهاترك . 
وتمارإ هذ  الوايفة من خال  عمليات ال يادة والحفن واالتاا  مستندة في ذلك 
ولااى فهااا  واضاااح لابيعاااة السااالوك اإلنسااااني وكيفياااة توجيهاااه بالهاااك  الاااذي يح اااق 

 ( . 13  ص  3999,  األهداف المنهودة) العالق
حدج األسالي  الفعالة في حفن األفراد  ويمث  التوجيه وستراتيجية العم  وا 
وت تضااي ودراك مجموعااة ماان العالقااات المتهاااابكة تاا ثر فااي الساالوك ويحاات  علاااى 
ال ياادة التعاماا  معاه بهاادف وحااداث االنساجا  بااين الفاارد وبيصاة العماا  , وبااث روح 

 لااااااااااااااااة توقعااااااااااااااااات الفاااااااااااااااارد والجماعاااااااااااااااااة العماااااااااااااااا  الجماااااااااااااااااعي والعماااااااااااااااا  علااااااااااااااااى م اب
  ( .   316  ص  1001) رسمي , 
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ن و فا  التوجيه قاد يا دي ولاى ال ااور والتساي  فاي العما  أو وحاداث  وا 
خل  فيه , لذلك يج  أن يتماهى مع مسار العالقات اإلنسانية , وذ ينب ي أن يت  

ه , مع ب سلو  لين وواضح , وبعيد عن التسلا أو اإلساءة حتى يح ق ال اية من
مراعاااة الفااروق الفرديااة فااي عمليااة التوجيااه , حيااث أنااه ماان المعلااو  أن األفااراد أو 
العاااملين ليسااوا كلهااا  سااواء فااي ت بااا  التوجيااه وتنفيااذ  , وان الهااادف الرصيسااي مااان 
التوجيه هو مالحة العم  , وهذ  األخيرة ينب ي أن تبنى على التعاون بين أفاراد 

) المدرسااة ( والت لااا  علااى مااا قاااد يعترضااه  مااان المنامااة أو الم سسااة التعليمياااة 
 اااااااعوبات ومهاااااااكالت تحاااااااد مااااااان نهاااااااااه  أو ت لاااااا  مااااااان فااااااااعليته  فاااااااي العمااااااا  

 ( . 116  ص  3966) سليمان , 
وفي هذا الادد فإن المدير الناجح هو الذي يستايع أن يوجه العاملين  

, وهااااذا  معاااه لكاااي يعملاااوا بفاعلياااة وكفاياااة لتح ياااق األهاااداف المالوباااة والمرساااومة
يجاد  يتال  منه , ال درة على وثارة اهتما  العاملين معه لتح يق تلك األهداف , وا 
التاارابا بااين األهااداف الفرديااة واألهااداف العاماااة , كمااا يتالاا  أيضااا قاادرة المااادير 
على توجيه العاملين وحفنه  لبذ  أكبر جهاد ممكان لأساها  فاي حا  مهاكالت قاد 

 لبيصة المحياة بها .تاادفه  في بيصة العم  أو في ا
 التنسيق : - 5

التنساايق هااو العمليااة ولاااي تهاادف ولااى تح يااق وحااادة العماا  بااين األنهااااة  
المتداخلة . وتكون وايفة التنسيق ضرورية حينما وجاد اثناان أو أكثار مان األفاراد 
المتاداخلين , أو الجماعااات المتداخلااة أو األقسااا  المتداخلااة تسااعى لتح يااق هاادف 

ايفااااااة التنساااااايق الت كاااااااد ماااااان أن جميااااااع المجموعااااااات وجمياااااااع عااااااا  . وتتضاااااامن و 
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األهااااخاص يعملاااااون بفاعليااااة وعلاااااى نحااااو اقتااااااادي ويتوافااااق فاااااي اتجااااا  الهااااادف 
 (  . 11  ص 3999الرصيسي) العالق , 

والتنساايق ينيااا  كااا  عواماا  التناااافر و التضااااد فااي الم سساااة أو المناماااة  
مااة وباروح معنويااة عاليااة ويحا  محلهااا كا  حاااالت التوافاق والعماا  باتجااا  واحاد به

 يتحلى بها جميع العاملين في المنامة أو الم سسة لتح يق األهداف المنهودة  .
 الرقابة : - 6

ون الرقابة تتضمن ال ياإ الاداص  لافداء الفعلاي وم ارناة النتااصل باالحتكاا   
معايير ولى المعايير , والمبادأة بالعم  يميله االختالف ال اص  بين األداء الفعلي وال

الماروحاة . والرقابااة هااي امتااداد لعمليااة التخااايا تسااتند كفايتهااا و فعاليتهااا علااى 
مادج وكفاياة وفعالياة عملياة التخاايا بماا تحوياه مان تحدياد واضاح ودقياق للخاااة 

 ( .  336  ص  1001وأهدافها.  ) رسمي , 
وتعنااي الرقابااة الت كااد ماان أن الااذي تاا  أو أنجاان ماااابق لاا  أريااد أتمامااه ,  

هااي وايفااة وداريااة يمارسااها الماادير مباهاارة أو بواساااة اآلخاارين ماان أجاا  كهااف و 
مادج تاااابق المعلااو  بااالمفروض , وماادج االبتعاااد عنااه ساالبا أو ويجابااا مااع ال يااا  
بالفع  التاحيحي في النمن واالتجا  المناس  من أج  تح يق األهداف بكفااءة. 

 ( .  11  ص  1005) ربيع , 
عماااااا  التاااااي تاااات  أوال بااااا و  للتعاااارف علاااااى مااااادج وهااااي تهااااام  متابعااااة األ 

مااب تهاا للخاااة الموضااوعة , حتااى وذا مااا اكتهاافت اإلدارة فيهااا انحرافااا عمااا هااو 
م رر ونجان  أمكنها أن ت و   أو أن تفحص ذلك االنحاراف قبا  أن يساتفح  أمار  . 
وهذا ي تضي وضع معايير رقابية محددة وواضحة لكي ي اإ عليها تنفيذ األعما  
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وت رير أسالي  تاحيح االنحرافات في حالة حاولها . وقد تكون الرقابة نابعة  ,
من داخ  المنامة , حيث ي خذ في االعتبار عند وضع الخاة والبنيان التنايمي 
أن ت ااو  بعاااض األجهاانة بمراقباااة األخاارج . كماااا قااد تكاااون الرقابااة خارجياااة , حاااين 

ا أن تحااافا علاى نهاااا تلااك تكاون هناااك سالاة أعلااى مان المنامااة المعنيااة يهمها
المناماااة وتت كاااد ماااان أن ماااا ت ااااو  باااه مااان نهااااااات وأعماااا  ونمااااا يخاااد  مااااالحة 

 ( .  11  ص  3999معها) العالق ,  ضالمجتمع وال يتعار 
 رابعا : المسؤولية االجتماعية لإلدارة وعوامل التغيير فيها : 
 المسؤولية االجتماعية لإلدارة : - 1 

عية هي فكرة أخالقية بالنسبة لأداري لكن ماالح ون المس ولية االجتما
المس ولية االجتماعية يهير عادة ولاى الادور الاذي يتعاين علاى اااح  العما  أن 
يلعبااه فااي حاا  أمااراض الجماعااة فعلاااى ساابي  المثااا    ولااى أي ماادج يجاا  علاااى 
مهروا العم  أن يكون من مسا فاي حا  المهاكالت االجتماعياة مثا  ويجااد فارص 

لي  أو خدمات احية وترفيهية للعاملين من ذوي الدخ  المحادود . أو عم  أو تع
ه  مالو  مان المادير أن ينفاق جانءا مان وقتاه لتا مين ال ضااء علاى األمياة باين 
العاااملين و ااواصله  أ  مهمتاااه تكماان فاااي تعاااي  األربااااح ونيااادة األجاااور ماان خاااال  

 ( . 11  ص  3999وااصف اإلدارة ) العالق 
ن األعمااا  مساا ولية اجتماعيااة ليساات بالجدياادة واالقاااا . ون فكاارة أن تكااو  

فاالرمون واألعااراف فااي أخالقيااة المهنااة موجااودة حتااى فااي األنمنااة ال ااابرة . وال أن 
هااذ  الفكااارة الياااو  قااد اتساااعت لدرجاااة أنهاااا أااابحت جااانءا مااان مباااادال اإلدارة . ون 

دارة خباااراء اليااااو  ااااااروا يتحاااادثون عالنيااااة , بااا  هاااا  ياااادعون ولااااى أن تااااابح اإل
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اجتماعية , باإلضافة ولاى مسا ولياتها األخارج . ف اد كتا  أليفار هايلدون  ةمس ولي
ي و  ) مهما كانت اإلدارة العلمية , ومهما كان االعتماد كبيرا في تاوير قواعادها 
على استخدا  الاري ة العلمية , فاان مسا وليتها األساساية هاي مسا ولية اجتماعياة 

 وهعبية ( .
إلدارة من يرج عان قناعاة با ن للبيصاة االجتماعياة تا ثير وهناك من خبراء ا 

جااااوهري علاااااى أهاااااداف وسياساااااات وقااااارارات العمااااا  , حتاااااى أاااااابحت المسااااا ولية 
االجتماعياة واحاادة ماان أهاا  التحااديات التاي تواجااه أي مهااروا ماان مهاااريع العماا  
الحااديث . ف اااد أااابح المجتماااع يفاارض علاااى مهاااريع العمااا  االلتاانا  بمسااا وليات 

المجتمع بافة عامة , مثا  ذلك ضرورة تناساق أهاداف المهاروا ماع  عديدة نحو
ساااها  المهااااروا فااااي وهاااباا حاجااااات ور باااات المجتمااااع ماااان  أهاااداف المجتمااااع , وا 
األهياء التي يحتاجها , واإلساها  فاي تااوير المجتماع ث افياا واجتماعياا واقتاااديا 

. 
وجههاا الجدياد أما بالنسبة ولى مسا ولية المدرساة تجاا  المجتماع المحلاي وت 

قنااااعه  ألن يهتماااوا  فإنااه ي اااو  الياااو  علاااى وهاااراك اآلباااء وأوليااااء أماااور الالباااة , وا 
ويتفهماااوا بمااااا يجاااري لعمليااااة التربيااااة والتعلاااي  ماااان حيااااث كيفياااة التاااادريإ واألمااااور 
المتعل ة بها نتيجة التاور والت ير الحاا  في مفااا  العملياة التعليمياة . و ون 

وايد الالة بين المدرسة والمجتمع المحلي يج  أن يل ى هذا التوجه الجديد في ت
ترحيبا من الجميع . وهو ليإ باألمر السه  بالنسبة للمدرسة ألن التربية والتاور 
يعنياااان الت ييااار . وكمااااا هاااو معلاااو  ون معااااا  نماااا الحيااااة فااااي المجتماااع المحلااااي 

ارة المدرساة يعارض أو ال يحبذ الت يير . وهذا يضع مس ولية كبيرة على عااتق ود
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المتمثلة في مدبرها الذي يواجه ح  معضلة التوفيق بين المحافاة على الت اليد و 
 (  . 101  ص 3991وحداث الت يير من أج  الت د  والت  ) نبراي , 

وهكاذا أاابح الياو  حجا  المساا ولية المل ااة علاى عااتق اإلدارة بهاك  عااا   
اإلدارة ماادير ومكتاا  , وعاادد ماان  واإلدارة المدرساية بهااك  خاااص كبياارا , فلاا  تعااد

األفراد , ب  اارت هيك  وناا  عا  وخاص , يعم  فيه الجميع  ويضعه  تحت 
ضال  ال وانين واألنامة اإلدارية التي تخد  ك  األفراد وتح ق األهداف المالوبة 

 آخذة بنار االعتبار حج  الت د  و التاور والت يير الذي يارأ عليها .  
 يير في اإلدارة : عوامل التغ - 1

 ون أه  عوام  الت يير في اإلدارة هي ما ي تي    
العواما  الخارجيااة   وهااي ماان المفااروض أن تنبااه اإلدارة ولااى الت يياار . وأو   -أ 

ناوا ماان هاذ  العواماا  هاي عواماا  االقتاااد والسااوق وثااني نااوا مان هااذ  العواماا  
ي العواماااا  ال انونيااااة هاااي العواماااا  التكنولوجيااااة وثالااااث نااااوا مااان هااااذ  العواماااا  هاااا

والسياساااية وراباااع هاااذ  العواماااا  هاااي العوامااا  المرتبااااة بماااادج تاااوافر الماااادة الخااااا  
 الالنمة الستمرار عملية اإلنتاج .

 العوام  الداخلية وتهم     -  
الت ير في قي  واتجاهات ال وج العاملة فمثال الت ير في تركيبة ال وج العاملة  - 3

لبياة مان العاااملين اا ار السان والاذين يتميانون ب ااي  بالمناماة بحياث تاابح األ 
 للعم  واتجاهات لفداء تختلف عن العاملين الساب ين كبار السن .

 الت ير في تكنولوجيا أداء العم  مث  وحال  اآللة مح  العمالة اليدوية . - 1
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ت يرات الهيك  التنايمي مث  ونهاء وحدات تنايمية جديدة ل  تكن موجاودة  - 1
 ب  .من ق
ت ياارات المنااات التنايمااي مثاا  اهااور حالااة ماان عااداء العاااملين تجااا  اإلدارة  - 1

حساسه  بعد  األمان نتيجة تابيق سياسة جديدة ل  ي لفوها ساب ا .  وا 
الت ير في أهداف المنامة بهك  يجع  من الاع  على التناي  الحالي أو  - 6

, 110  ص  3990هلل  , العاااملين الحاااليين تح يااق األهااداف الجدياادة ) جاااا  ا
113 . )  
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 الفصل الثالث
 بعض التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية
 أوال :  خصائص اإلدارة التربوية والمدرسية :

ون وحادة اإلدارة التربوياة هاي النااا  الترباوي بهاك  عاا  , وتمثلهاا الااداصرة   
والتعلااي  , مان خاال  رساا  السياساية المساصولة عان التعلااي  والمعروفاة باونارة التربياة 

السياسات التربوية بما ينسج  مع السياسة العامة للدولة أو الناا  السياسي ال ااص  
, وسان التهااريعات وال اوانين التربويااة , وتخااايا التعلاي  , و تحديااد المينانيااات , 

 ويرصسها ونير التربية والتعلي  .
يااانا  ويوجااااه فااااإلدارة التربوياااة هااااي النهااااا المتخاااااص الاااذي يخاااااا و  

المااوارد البهاارية , بماااا يتفااق ماااع أهااداف وحاجااات التالمياااذ والمدرسااة والمجتماااع , 
وهي النهاا الذي يوحد عم  التلمياذ والمادرإ والمجتماع لتح ياق أعلاى درجاة مان 

 ( . 371  ص  1006الرضا والنمو للجميع ) السفاسفة , 
جموعااااة كماااا أن مفهومهاااا الحااااديث يعااادها وساااايلة وليسااات  ايااااة , وهاااي م 

عمليااات متهاااابكة وهااااملة لكااا  النااااا  التربااوي فاااي المجتماااع المتمثااا  فاااي جهاااان 
التربية والتعلي  الرسمي ) الونارة ( وما يانعه من سياساة تربوياة , وأناماة , وماا 
يحااادد  ماااان مناااااهل وم اااادمات ومراحاااا  تعليميااااة . وتعنااااى اإلدارة التربويااااة بتناااااي  

والالبااة وأولياااء أماور التالميااذ ( , وتناااي  العنااار البهاارية)المعلمين والماوافين 
العناار المادية ) األبنية والتجهينات واألثاث واألدوات واألنامة والتهريعات ( , 
وي كاد المفهااو  الحااديث لااأدارة التربويااة علاى التعاااون والعماا  الجماااعي , وتاارابا 

 .  ( 11  ص  1003م ومات العملية التربوية مع بعضها البعض ) عابدين , 
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ون ودارة النااا  الترباوي واإلهاراف علياه لهاا خاوااية تختلاف عاان ودارة  
الاانا  األخاارج و وداراتهاااا المعنيااة , فالخااااصص التاااي تتمياان بهااا اإلدارة التربوياااة 

 والمدرسية عن  يرها من اإلدارات هي   
 ضرورتها الملحة للمجتمع . - 3
 المناور الجماهيري وحساسيتها .  - 1
 وااصف .تع د ال - 1
 ألفة العالقات الضرورية . - 1 
 التمهن لهيصة العاملين / الت هي  الفني و المهني للعاملين . - 6
 ( . 13  ص  3991اعوبة ال ياإ والت وي   .   ) نبراي ,  - 5 

وهناااااك خااااااصص ومهااااا   تهاااااترك بهااااا اإلدارة التربويااااة و المدرسااااية ماااااع 
    يرها من اإلدارات األخرج وهي كما ي تي 

 االلتنا  بتح يق األهداف الخااة بالمنامة أو الم سسة . - 3
العم  على ت د  الم سسة ونموها وتاوير العم  بها ولى ما هو أفض  على  - 1

 الدوا  .
 استخدا  جهود الناإ اآلخرين ومحاولة استثارة ااقاته  وقدراته  اإلبتكارية . - 1
  ( .-أ  ص3961ااة.)جوهر,ت دي  المالحة العامة على المالحة الخ - 1
 

 ثانيا :
التوجهــات الحديثــة فـــي كيفيــة التعامــل مـــث العوامــل المــؤثرة فـــي اإلدارة  - 1

 المدرسية:
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ون موهبة المدير الناجح وكفاءته ونما تعتمدان على قدرته في التفاع  مع  
البيصاااة والتكياااف معهاااا دون أن يااا ثر ذلاااك علاااى مسااا ولياته ومهاماااه األساساااية فاااي 

ث  التخايا والتناي  والرقابة . واإلدارة الفاعلة هي تلك اإلدارة التكيفية / العم  م
التواننية التي ت خذ في الحسابان ناوا واتجاهاات وابيعاة المت يارات والعواما  التاي 
تحايا بالعما  , والتاي تا ثر بااه ويا ثر فيهاا , وقاد يهااك  تعاما  المادير ماع البيصااة 

 فته كمدير .الخارجية جنءا مهما ومتداخال مع واي
تمكناه مان وحكاا   ةوفي ضوء ذلك على المادير أن يرسا  لنفساه وساتراتيجي 

التعاماا  مااع مفاااتيح البيصااة الخارجيااة بمااا فيهااا ماان عااادات وت اليااد وأعااراف تهاااك  
النسايل الث اافي المحاايا بالعما   . فالمادير ال يعماا  فاي فارا  وال يتعاماا  ف اا مااع 

نماااااا مهارتاااااه تكمااااا ن فاااااي قدرتاااااه علاااااى التفاعااااا  والتعامااااا  ماااااع البيصاااااة الداخلياااااة , وا 
ن الااااوعي  الم سساااات الحكوميااااة و يرهاااا ماااان االتحااااادات والجمعياااات األخاااارج . وا 
 واإلدراك في هذا المجا  يعد هراا أساسيا من هروا نجاح التابيق اإلداري . 

وأن لك  مجتمع واار  الث افي أو الحضاري , ويهم  هذا اإلاار الث افي  
والمعت ااااادات واألهاااااداف والت اليااااد السااااااصدة فاااااي مجتماااااع معاااااين  أو الحضاااااري ال اااااي 

وأوضااااا هااااذا المجتمااااع والتاااادري  ودرجاااة التااااانيع واألفكااااار والمفاااااهي  الع اصديااااة 
ودرجة االست رار السياسي و ير ذلك من  الاروف التي تسود في المجتمع والتي 

 ت ثر بالضرورة على السلوك اإلداري في هذا المجتمع .
ياة اإلدارة تتالاا  كهاارا أساسااي الااوعي بهااذ  األااار والتفاعاا  ون ديناميك 

معهاا ومحاولااة التكياف معهااا وااوال ولااى األهاداف المنهااودة . كماا وأن اإلدارة فاان 
يتالاا  أن يكااون للمااادير مهااارة خااااة فاااي التكيااف والتفاعاا  وأن يكاااون لااه ذهناااا 
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لتاويعهاااا  مت اادا وقابلياااة فاااذة علااى اسااات اا  المت يااارات والاااتكهن بهااا فاااي محاولاااة
( .أماا مادير المدرساة فهنااك  11  ص  3999لاالح العم  وأهدافه ) العالق , 

عادد مان العواماا  التاي تاا ثر فاي عملااه ووايفتاه  , وقااد يكاون هااذا التا ثير ذا أثاار 
 ويجابي أو يكون ذا أثر سلبي ومن أه  هذ  العوام  ما ي تي  

وأهدافه ومدج ما يسمح مان  ابيعة الناا  السياسي المتبع في البلد وفلسفته - 3
 المركنية واست ال  السلاات الحك  المحلي .

التاااااااااور والت ااااااااد  العلمااااااااي والمعرفاااااااااي والث ااااااااافي واإلدارة واالقتااااااااااد والحيااااااااااة  - 1
 االجتماعية .

ابيعااة التعلااي  الااذي ت دمااه المدرسااة , ومرحلااة الدراسااة فيهااا وحجمهااا ومااادج  - 1
 نية . قربها أو بعدها من مكان السلاة المرك

 ال ي  والمفاهي  الخل ية الساصدة في المجتمع . - 1
ماادج مروناااة ال اااوانين واللااواصح التاااي تاااادرها الساالاات التربوياااة المركنياااة ,  - 6

ومااادج ماااا يملكاااه المساااصولون فاااي األجهااانة المركنياااة التربوياااة مااان وعااااي وداري 
 ي  .وخبرة ودارية حديثة ومن استعداد لالهتراك في مس ولية ودارة التعل

مدج ما تمارسه اإلدارة التربوية المركنية من سلاات لمتابعة ومراقبة وتوجيه  - 5
 وت وي  ألعما  مدراء المدارإ التابعة لها .

 مدج اإلمكانيات المادية والبهرية المتاحة للمدرسة . - 7
داريااة وماان خباارة فنياااة  - 6 ماادج مااا يملكااه مااادير المدرسااة ماان ماا هالت عملياااة وا 

داريااااة وماااان روح ديم راايااااة وحااااا  لعملااااه ور بااااة فاااااي وهااااراك العاااااملين فاااااي  وا 
 ( . 61,  61  ص  1001مس ولياته وسلااته اإلدارية  ) ألعبيدي , 
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وحتى يكون مدير المدرسة ماورا لعمله باتجاهات ودارياة حديثاة علياه أن  
يستوع  ك  هذ  العوام  الم ثرة في عمله وان يعانن اإليجاابي منهاا ويعما  علاى 

الم ثرات السلبية ويدفع بعمله اإلداري باالتجا  الحديث المتاور لمدرسته . تالفي 
وفاي كا  األحاوا  يب اى مادير المدرساة هاو المساصو  األو  عان حسان ساير العما  
فاي المدرساة , ولهاذا يتوجا  علياه أن ي او  بمهاماه كاملاة, ألن دور  ال ياادي يحاات  

ه بالواجبات الفنية التي ال ت   أهمية عليه ال يا  بواجباته اإلدارية وضافة ولى قيام
 عن واجباته اإلدارية .  

  التوجه الحديث نحو القواعد األخالقية لمهنة اإلدارة المدرسية  :  - 1
تتعارض مهااريع العماا  أحياناا ولااى ضا وا هاصلااة مان أجاا  بلاو  أهاادافها 
 المرسومة , وأحيانا تتح ق بعض هذ  األهداف علاى حساا  المجتماع أو مااالح
أعضااااصه . وعنااادما يحاااا  ذلاااك , فاااإن هااااذ  المهاااروعات التاااي تناااتهل مثااا  هااااذا 
األساالو  األنااااني تاااته  بتجاااون أخاااالق المهناااة أو أخالقيااات العمااا  . وأخالقياااات 
العما  قاد تمثا  الخالااة الكلياة لخبارات وتعلاي  ونها ة المادير نفساه , أو أعضاااء 

د يحاا  ر ماا عان قناعاة مجلإ ودارة العم  . واالنحراف فاي أخالقياات العما  قا
الماااااااااااااااااااااااااااااادير , أو قااااااااااااااااااااااااااااااد يحاااااااااااااااااااااااااااااااا  بمعرفتااااااااااااااااااااااااااااااه ومواف تااااااااااااااااااااااااااااااه الكاملاااااااااااااااااااااااااااااااة .                                                                

والممارسات األخالقية قد تتضمن أهياء مثا  ت اضاي الرهااوج , وخاداا العماالء, 
اإلضرار بالبيصة , أو هدر واإلعالنات  ير األمينة , أو الفساد اإلداري العا  , أو 

 ( .  11  ص  3999الثروات الوانية ) العالق , 
وبابيعة الحا  أن لك  مهنة دستور أخالقي يلتان  باه األعضااء العااملين 
في تلك المهنة . وتلبية لهذا المال  الها  ف د وضاعت الجمعياة األمريكياة لاأدارة 
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. وفيماا ياا تي عهارة أبعاااد أخالقيااة المدرساية قواعااد أخالقياة لمهنااة اإلدارة التربويااة 
 لها دالالتها في سلوك مدير المدرسة وسلوك اإلداري التربوي   

 أن يجع  من رفاهة التالميذ وماالحه  محورا أساسيا لك  قراراته وأفعاله. -3
خالص . -1  أن ينجن مس ولياته المهنية بك  أمانة وادق وا 
 ية لك  األفراد . أن يدع  ويحمي الح وق المدنية واإلنسان -1
اااا أن يحتااار  وياياااع الدساااتور وال اااوانين واألناماااة المعماااو  بهاااا فاااي مجتمعااااه وال 1

يهترك عن قاد أو يدع  أية منامة أو نهاا يرمي باريق مباهارة أو  يار 
 مباهرة ولى قل  ناا  الحك  فيه . 

ا أن يابااق السياسااات التربويااة المرساااومة ويراعااي قااوانين وأنامااة وتعليماااات  6
 اامها التربوي .ن

ا أن يسلك سبال مالصمة ومناسبة لتاوير وتاحيح ال وانين والسياساات التربوياة 5
 . 

أن يتجن  است ال  مركن  / مراكن  لمكس  أو لماالحة هخااية ساواء أكاان  -7
 ذلك في مجاالت سياسية أو اقتاادية أو أية مجاالت أخرج .

ي  مهني وأن يكون ذلك من أن يسعى للحاو  على درجات أكاديمية أو ت ه -6
 م سسات معترف بها . 

أن يحااااااافا علااااااى مسااااااتوج ويسااااااعى لتحساااااااين فعاليتهااااااا ماااااان خااااااال  البحاااااااث  - 9
 واستمرارية النمو المهني . 
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أن يحتر  جميع الع ود واالتفاقيات السارية أو يلتن  بك  ما يت  التوا  وليه  -30
  ص  3991 ( , ) نباراي , 71 - 71  ص  3965بها نها  ) الاويا  , 

16  ,15 .  ) 
ك  التوجهات التي تدعوا  ةون المالو  منا اليو  أن ندع  وبإيجابية عالي 

ولااى أن تساااود أجاااواء العمااا  ال اااي  وال واعاااد األخالقياااة النبيلاااة وخاااااة فاااي مجاااا  
التربياة والتعلااي  وكاا  المجااالت األخاارج , ألن العماا  وميداناه عناادما يرسااى علااى 

اك دسااتور علااى وفاق هااذا االتجااا  يحكماه وياااار ولااى أسااإ قيمااي وأخالقااي وهنا
الجماعياة وبحرياة عالياه , فاناه بالت كياد سايكون   تنفيذ  من قب  الجمياع وبماوافيته

حاااافنا كبياااارا لكاااا  العاااااملين ولكاااا  اإلدارياااين والمااااديرين و أن يبعااااث فاااايه  البهجااااة 
 والسرور والدافعية العالية ألداء العم  دون ح د أو كراهية .

 

 ا : التوجه الحديث لإلدارة المدرسية في وظيفتها و أهدافها ومقوماتها: ثالث
 التوجه الحديث في وظيفة المدرسة و أهدافها : -1

ون مدرساااة الياااو  ااااارت  مدرساااة المجتمااااع , ومركااان مهااا  مااان المراكاااان  
االجتماعياة فاي البيصااة يلجا  وليهاا أبناااء المجتماع المحلاي فااي كثيار مان المناساابات 

األيا  وفاو  السنة , لذا ل  تعاد المدرساة ت لاق أبوابهاا وتحكا  وقفالهاا وعلى مدج 
ب  تفتحها علاى مااراعيها لتسات ب  رجاا  البيصاة وهابابها وفتياتهاا آبااء وأمهاات , 
وعماا  وفالحااين كتباة ومااوافين وماان مختلاف الهيصااات والمناماات , وهااي تعماا  

به  وليهااا في مونهاااا وال جاهاادة , متخااذة هااتى األسااالي  والاراصاااق ماان أجاا  أن ت اار 
يملاوا أو يميلاوا عنهاا . وذ ون مدرساة الياو  مركان إلهاباا حاجاات البيصاة والمجتمااع 

 ( . 93  ص  1000المحلي الذي توجد فيه)ونارة التربية , 
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ولااااذلك ف ااااد ت ياااارت وايفااااة اإلدارة المدرسااااية وأتسااااع مجالهااااا فااااي الوقاااات  
تساايير هااا ون المدرسااة سااايرا الحاضاار فلااا  تعااد مجااارد عمليااة روتينياااة تهاادف ولاااى 

روتينيااا وفاااق تعليماااات وقواعاااد معيناااة كالمحافااااة علاااى نااااا  المدرساااة , وحاااار 
 يااااااا  التالميااااااذ وحضااااااوره  , وحفاهاااااا  الم ااااااررات الدراسااااااية , وااااااايانة األبنياااااااة 
المدرسية وتجهيناتها . ب  اارت باإلضافة ولى ذلك عملية ونسانية محاور عملهاا 

  الاروف واإلمكانات التي تساعد على توجيه نمو  التلميذ , وتسعى ولى توفير ك
 الع لي والبدني والروحي وتعم  على تحسين العملية التربوية لتح يق هذا النمو .
أمااا مااان حياااث مجالهاااا فلاا  يعاااد م ااااورا علاااى النااواحي اإلدارياااة ف اااا بااا  
أااابح يجمااع معهااا النااواحي الفنيااة والمالياااة وكاا  مااا يتااا  بالتالميااذ , وأعضااااء 

التاادريإ , والمنااااهل , واااروف التاادريإ , والنهااااا المدرسااي , واإلهاااراف  هيصااة
الفناااي , والنهاااوض بالمكتبااااات المدرساااية , وتناااااي  العالقاااة بااااين المدرساااة والبيصااااة 
المحلياااااة , وعااااااالج مهاااااااك  التالميااااااذ الدراسااااااية واالجتماعيااااااة , وت اااااادي  الخاااااادمات 

هراك أولياء أمور التالميذ في ك  ماا  يعاود بالمنفعاة علاى أبنااصه  الاحية له  , وا 
الااال  و كاا  مااا يتااا  بالعمليااة التربويااة باري ااة  ياار مباهاارة . ) ماااافى , 

 (   13,  10  ص  3961
دارتهااا علااى وفااق  مااا تماات   وباإلضاافة ولااى ذلااك لاا  يب ااى دور المدرساة وا 

اإلهاارة وليااه با  اااار دورهاا واسااعا يهاام  دراساة مهاااك  المجتماع والمساااهمة فااي 
والمساهمة فاي تح ياق األهاداف التاي يتالاع وليهاا وفاق ماا يراهاا فاي ضاوء حلها , 

 ث افته وفلسفته .



 
 
 
 

 
 

 

735 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

فاااااااإلدارة المدرساااااااية الحديثااااااة ت اااااااد  لاالبهااااااا الخااااااادمات العلميااااااة والث افياااااااة 
الم اررة   واالجتماعية والوقاصية والعالجية والتوجياه واإلرهااد والت ذياة و تاوفيرا لكتا

 اص  الموااالت و يرها .. ونهااات الترفيه الهادفة ووس
كماااا يتوجاااا  علاااى اإلدارة المدرسااااية الحديثاااة أن تكااااون علاااى درايااااة وفهاااا  
متعماق ألسااإ بناااء المناااهل وعناااار  الرصيسااية والعواماا  الماا ثرة عليااه باإلضااافة 

 ولى اإلحااة باالتجاهات الحديثة في تاوير المناهل. 
ت مكانية مث   رف وينب ي على المدرسة الحديثة أن تتوافر فيها تسهيال 

دراسااااية مناساااابة وكافياااااة,ومختبرات علميااااة تسااااد الحاجاااااة , ومالعاااا  فسااااايحة , و 
قاعاات خااااة لتادريإ الموسااي ى والتربياة الرياضااية واألسارية ومكتبااات و مساارح 

 ... الخ .
وماان األماااور الحديثاااة التااي تتجاااه وليهاااا اإلدارة المدرسااية الحديثاااة هاااي أن  

مدرساااااة ماااان أراضااااي تستااااالح وتاااانرا وأوقااااااف تعماااا  علااااى اسااااتثمار ممتلكااااات ال
تساااات جر ومسااااارح يعاااارض رواياااااات هادفاااااة وأفااااال  ث افياااااة لالبااااة المدرساااااة خاااااااة 
والجمهاور المحلاي عاماة . وعلااى المدرساة الحديثاة أيضااا أن تعما  علاى االسااتنادة 
من المعرفة و اكتسا  مهارات تسااعده  علاى تحساين أداصها  فاي المسااص  المالياة 

. 
فعااات المدرسااة الحديثاااة هااعارات لمواجهاااة مهااكالت وماالااا  وأخياارا ل ااد ر  

المجتمااااع . ومنهاااااا توثياااااق العالقااااة باااااين المدرساااااة والبياااات بإقاماااااة مجاااااالإ اآلبااااااء 
والمعلمين ونيارة بيوت الالبة , وتناي  مهروعات خدمة البيصة المحلية , وتنااي  

دخااا  البيصااة المحليااة ولااى المدرساة عاان اريااق وقامااة الم حاضاارات المعساكرات , وا 
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 والناااااااااااااااااااااادوات والمعااااااااااااااااااااااارض وحفااااااااااااااااااااااالت الترفيااااااااااااااااااااااه و االجتماعااااااااااااااااااااااات العاماااااااااااااااااااااااة 
 ( .  50  ص  3991) نبراي , 
و حتااى تساااتايع المدرساااة الحديثااة أن تضاااالع بااادورها البااارن فاااي ت ااادي   

 الخدمات التربوية والتعليمية ينب ي توفر الهرا اآلتية  
علاااااى اكتساااااا  أن يكاااااون هنااااااك مااااانهل تعليماااااي متاااااوانن يسااااااعد المتعلماااااين  - 3

المعارف والمهارات األساسية واالتجاهات اإليجابية نحو الحياة وال ي  والمث  
 العليا واالهتمامات والتذوقات الجمالية .

 وجود بيصة مناسبة تسمح بالتفاع  بين جميع أعضاء المدرسة .  - 1
 أن تكون هيصة التدريإ معدة وعدادا علميا وتربويا عاليا . - 1
 اإلدارة المدرسية ت من بالعالقات اإلنسانية اإليجابية .أن تكون  - 1
أن تكااااون بناياااااة المدرساااااة متكاملاااااة مااااان جمياااااع جوانبهاااااا و تفاااااي بااااااأل راض  - 6

 المالوبة 
 توفر الما  الالن  لسد حاجات المدرسة . - 5

ون أهاداف مانهل المدرساة يهاتق فاي ألتربياة الحديثاة مان مااادر مختلفااة 
وحاجاتااااه ومهاااكالته وفلسااافة التربياااة والماااتعل  وقدراتااااه تتمثااا  فاااي فلسااافة المجتماااع 

وحاجاتااااه ومهااااكالته وعملياااااة الااااتعل  وأسسااااها ونارياتهاااااا وابيعااااة المااااواد الدراساااااية 
( .وبااااالر   مااان االختالفااااات البيصياااة فااااي  76  ص  3996وأهااادافها ) الوكيااا  , 

 التفااي  فإن أهداف المدرسة الحديثة تهم  الموضوعات اآلتية   
التحااااديات. والمدرسااااة تكساااا  التلميااااذ  ةة الع اااا    ينمااااو الع اااا  بمواجهااااتنمياااا - 3

مهاااااارات ع لياااااة كاااااال راءة وحسااااان االساااااتماا والفهااااا  والتفكيااااار الااااااحيح وحااااا  
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المهااااكالت بالاري ااااة العلمياااااة وتساااااعد  علااااى اكتساااااا  المعلومااااات والح ااااااصق 
وكيفيااة اساااتخدامها لاااالحه ولااااالح بيصتااه ولأنساااانية جمعاااء . كماااا تكسااا  

لمياااذ ال ااادرة علااااى التعامااا  بااااالرمون واألرقاااا  والمساااااص  الحساااابية ) نبااااراي , الت
 ( .  15  ص  3991

تربياة الجساا    ون ماان أهااداف المدرساة الحديثااة أن تساااعد التلميااذ علااى أن  - 1
ياتعل  كياف يحاافا علاى ااحة بدناه بتنااو  الاعاا  الجياد وممارساته للرياضاة 

د تالمياااااذها علااااى عاااااادات جسااااادية المناساااابة , ومااااان واجاااا  المدرساااااة أن تعااااو 
 احيحة وتوفر له  ومكانات الاحة الجيدة .

تكاوين األخااالق   ون ماان واجاا  المدرساة الحديثااة أن تساااعد التالميااذ علااى  - 1
اكتساا  األخااالق الحمياادة وتابي هاا فااي حياتااه اليومياة كاااحترا  حااق اإلنسااان 

العدالاااة واإلنااااااف فاااي الحيااااة وبالحرياااة المساااصولة والكراماااة والتملاااك الحاااال  و 
 والرحمة والبحث عن الح ي ة والادق والتعاون واألد   ... الخ .

حرفاااة أو مهناااة ÷ اكتساااا  مهناااة   ون مااان الضاااروري لكااا  فااارد أن تكاااون   - 1
يمتهنهاا ويكساا  رنقااه ماان خاللهااا , والمدرسااة الحديثااة خياار بيصااة لل يااا  بهااذ  

بهاارية مدربااة لتحماا  تلااك المهماة لمااا لهااا ماان ومكانااات ماديااة منت ااة وااقااات 
 ( . 16  ص  3991المس ولية ) نبراي , 

تنمية حاجة االنتماء للوان   ون المدرسة كم سسة تربوية متخااة يج   - 6
أن تلعااااا  دورا كبيااااارا فااااااي مسااااااعدة المتعلمااااااين علاااااى فهاااااا  ومعرفاااااة متالبااااااات 
الموااناااة الااااالحة . ولااايإ يكفاااي هاااذا فحسااا  بااا  ونماااا عليهاااا تابياااق تلاااك 

ال وال واعد في حياته  الواقعية . ويل ي هذا عبصا كبيرا على المدرسة في المباد
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خلاااق مناااات تعليماااي مالصااا  لممارساااة ح اااوق وواجباااات الموااناااة علاااى مساااتوج 
 المدرسة لكي يتسنى ن لها للحياة الخارجية . 

ن اا  التاااراث العلماااي والث ااافي   تعاااد المدرساااة الحديثااة مركااان وهاااعاا للنهااااا  - 5
افي . فهاي تحااافا علااى التاراث الث ااافي كمااا تعما  بجااد لتواااي  العلماي والث اا

الجدياد ماان األفكاار والمفاااهي  والمبتكارات التكنولوجيااة ولاى المتعلمااين . وتناااا 
هذ  المس ولية بها بحك  أنها تحتضن أناسا متخاااين بالعملياة التعليمياة . 

ا با ن تلعا  والبيصاة فاي المدرساة الحديثاة عاادة ماا تكاون معادة وعادادا يسامح لها
دورا ال يساتهان بااه فاي عمليااة ن اا  التاراث الث ااافي والعماا  علاى اساات ال  كاا  
اإلمكانات المتوفرة في سبي  المحافاة على أاالته وتاوير ما يمكن تاوير  
ليواك  متالبات عار التفجر المعرفي .ولمساعدة تح يق هذ  األهداف التي 

عال في توفير أفض  الساب  ت  عرضها توج  على المدرسة أن تلع  دورا فا
لنجاح عمليتي التعل  والتعلي  . واإلدارة بهذا المعنى تكون وسيلة وليست  اية 
. وكا  ماان يحتاا  مركاانا ودارياا فااي المدرسااة عليااه أن يا من باا ن عملااه مساااند 

 (  19  ص  3991للعم  الفني وهو التعل  والتعلي   ) نبراي , 
 رة المدرسية :التوجهات الحديثة لمقومات اإلدا - 2

 ون أه  الم ومات الحديثة لأدارة المدرسية هي ما ي تي   
ال ادوة الايباة   وعلاى ضاوصها يكاون مادير المدرساة قادوة ايباة للعااملين معااه  - 3

مان حيااث التمسااك بعملااه , وفاي ويمانااه واعتاانان  بااه هاذا ماان جاناا  أمااا ماان 
يرته , ويتعاما  ماع الجان  اآلخر فعلياه االعتنااء بماهار  وث افتاه وخل اه وسا

 العاملين معه من مدرسين واال  بوافه أبا و أخا ومر  .
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مكاناتااه  - 1 تباااد  الث ااة   علااى ماادير المدرسااة الحديثااة أن ياانرا الث ااة ب دراتااه وا 
اإلدارية في كافة المجاالت والنهااات في نفوإ موافياه ومدرسايه واالباه 

الدعاماة األولاى لنجااح اإلدارة وعماله , كما يباادله  الث اة المتبادلاة التاي هاي 
 المدرسية . 

المنات المناس    ون خلق المنات المناس  على أساإ االست رار والام نينة  - 1
وحسان التفااه  و االبتعاااد عان العناف والخالفااات والتباا ض والحارص علااى 
التعااف والتعاون والمودة واأللفة والي اة التامة تعد من أه  م ومات اإلدارة 

 سية الحديثة و الناجحة . المدر 
تفااااويض السااااالاات  وهاااااي أن ي اااااو  ماااادير المدرساااااة بتفاااااويض األكفااااااء مااااان  - 1

العاااملين معاااه بعاااض الااااالحيات والمسااا وليات وااللتناماااات , ومااانحه  فاااي 
نفاإ الوقاات كا  الساالاات الضارورية لتنفيااذ أعمااله  , وتعريااف كا  ماادرإ 

 بملكيته للمدرسة و ب نه جنء منها .
على العاملين   وهذا يعني أن يتعرف مادير المدرساة علاى العااملين  التعرف - 6

مكاناااته  و  معاه ماان خااال  الوقااوف علاى قاادراته  ومااواهبه  و اسااتعداداته  وا 
رهااااده  باااالارق الساااليمة  وساااناد العمااا  المناسااا  لكااا  مااانه  ماااع تاااوجيهه  وا 

بياد والاحيحة . باإلضافة ولى ذلك مكاف ة المجدين منه  وتهاجيعه  واألخاذ 
 الم ارين واالرت اء به  .

أسااالو  ال ياااادة الرهااايدة   وي اااو  هاااذا األسااالو  علاااى الديم رااياااة , والحكاااا   - 5
الذاتي , وال يادة الجماعية , ومركنية التخايا , وال مركنية التنفياذ , والبعاد 



 
 
 
 

 
 

 

713 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

  ص  1003عن النما الدكتاتوري في ونجان األعما  المالوبة  ) أحمد , 
13  ,11 . ) 
يبدو أن هذ  الدعاص  والم ومات لأدارة المدرسية هي بمثاباة الركااصن التاي  

يعتماد عليهااا مادير المدرسااة وبالت كيااد أن مادير المدرسااة الااذي يعما  علااى ت ويتهااا 
وايانتها سيجد نفسه محاااا بالعااملين معاه ومحاااا باالباه وكلها  يعملاون علاى 

  من بها ويعم  من أجلها . م انرته ودعمه في ورساء هذ  الم ومات التي ي
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 الفصل الرابث
األبعاد الفلسفية للفلسـفات المثاليـة والواقعيـة والتجريبيـة واإلسـالمية والوجوديـة 

 في عمل مدير المدرسة اودوره
 أوال  :

 في عمل مدير المدرسة وحاجته إليها : ةدور الفلسف - 1
  يادين بهااا تعاد الفلسافة مجموعااة مان المعت اادات وال اي  علااى مساتوج عااا 

الفرد أو المجتمع وتضبا سلوكه وتوجهه , وك  فرد له قيمه وآرا   ومعت داته التي 
يعاااايا عليهااااا , ياااااادر عنهااااا سااااالوكه وتااااارفاته , ويضااااا  الناااااا  الفلسااااافي آراء 
ومعت دات مست اة من التاريخ اإلنساني الماضي ومستوحاة من حاضر  , بما يض  

هااااا وتفسااايرها وبمااااا يضااا  ماااان امااااوح مااان مهااااكالت وااااواهر يعيهااااها ويحااااو  حل
وتالعااات باإلضاااافة ولااى المعت ااادات الخااااة باإلنساااان ومركاان  فاااي هااذا الكاااون , 

نجاناتهااا  ) الهااافعي ,     3976وكااذلك تتاا ثر الفلساافة بح اااصق العلااو  الابيعيااة وا 
 (   111ص

ون مدير المدرسة هو الهخص الذي يرأإ اإلدارة المدرساية وي او  بعملياة 
تها واإلهراف عليها ومتابعتها , ويت  اختيار  عادة مان ضامن أعضااء توجيه أنها

الهيصاة التدريسااية فااي المدرسااة أو ماان خارجهااا ضاامن هااروا ومواااافات معينااة . 
أي بمعنى آخر أن مدير المدرسة بوافه قاصد تربوي يج  أن تتوفر فيه الافات 

ة التربوية لتح يق ال يادية التي تجع  منه الهخص المناس  ل يادة وتوجيه الم سس
 األهداف المرسومة لها ب فض  اورة ممكنة .
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واندياد الحاجة ولى عمليات تنمياة الكفااءات  ،ون السيادة المهنية لأدارة  
اإلدارية تولد حاجة أخرج تمث  حالة من االضارار تتعلق باإلكثار من م سسات 

ات عالية ومن مختلف التدري  اإلداري الذي يتجه ولى خلق وتوليد اإلداريين بمهار 
المساااتويات بمااااا فااااي ذلااااك مااااديري المااادارإ وال اااااصمين علااااى عمليااااة  ودارة التربيااااة 
والتعلي   .ألن  المهارة اإلدارية ال تعني ف ا دراسة وفه  العلاو  اإلدارياة واإلااالا 
علااى آراء وأفكااار الماادارإ الفكريااة فااي اإلدارة , ومعرفااة العمليااة اإلداريااة ومراحاا  

نما تعني باإلضافة ولى ذلك الكفاءة في استخدا  هذ  األفكار  اار ف اتخاذ ال ر  , وا 
والمباااادال واألساااالي  فاااي الواقاااع العملاااي وضااامن ااااروف البيصاااة التاااي تعمااا  فيهااااا 

 ( . 16  ص 3966المنامة  ) البياا , 
وفي ا  المفهو  الحديث لأدارة المدرساية , فاان االتجاا  السااصد ي كاد أن 

يتاااولى عمليااات اإلهااراف علاااى المعلمااين وحفاانه  , واإلهاااراف  الماادير قاصااد تربااوي
دخاا  تحساينات علاى اارق  على البرنامل التعليمي وتاوير  وتااوير مناهجاه , وا 
عااء المعلمين الفراة لتكييف المواد مع المتالبات الفردية  التدريإ وأساليبه , وا 

 (.  377  ص  1006والمهاركة في عملية التدريإ الافي)السفاسفة , 
وحتاى ي خاذ مادير المدرساة دور  المناسا  فاي قياادة العملياة اإلدارياة يجا  
عليه أن يعرف ولى أين هو ذاه  وكياف سايذه  و وال يات  ذلاك وال ببنااء فلسافة 
أو مجموعاة ماان المباادال التااي تحكا  وتاا ثر فاي كاا  مجااالت التربيااة , فبنااء هااذ  

تااه التااي سيسااير عليهااا والتااي الفلساافة وتنميتهااا هااو الخاااوة األولااى فااي بناااء ناري
سااوف تاا ثر فااي عملااه وساالوكه , والخاااوة الثانيااة أن يبنااي السياسااات الضااارورية 
إلدارة مدرسته واإلهراف عليها فاي وااار الفلسافة العاماة للمجتماع الاذي يعايا فياه 
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اإلداريااة الالنماااة لتنفياااذ هاااذ    ت, والخاااوة الثالثاااة هاااو عماا  وتااااوير   اإلجاااراءا
 السياسات . 

تااى يتفعاا  العماا  اإلداري لماادير المدرسااة فااان الفلساافة الواجاا  توفرهااا وح 
لدياااه يجااا  أن تكاااون فعالاااة وم بولاااة ومتناسااا ة ومبنياااة علاااى التابي اااات التربويااااة 
المعاارة فالهدف يج  أن يكون واضحا ومحددا ومتف ا عليه , األمر الذي يعني 

لك الفلسفة والعم  أن اآلخرين والمدرسين يج  أن يكون له  ناي  في تهكي  ت
 على هديها وأبعادها  .

وهنااااك وجهااااان أو هااااكالن للفلسااافة التااااي يعتن هااااا مااادير المدرسااااة , واحااااد  
يخص البرنامل الدراسي واآلخر يخص اإلدارة التربوية , وهذان الوجهان يج  أن 
يكونااا متاااااب ين ومتالصمااين ماااع بعضااهما , فماااثال ماادير المدرساااة األوتاااوقرااي ال 

وهكذا فاناه عنادما  م  جيدا مع مدرسين يحاولون التدريإ ديم راايا ,يستايع الع
يكاون ديم راااي ال يمكنااه أن يعما  ماع مدرسااين يحااولون التادريإ أوتوقراايااا أو 
تسلايا . وعليه فإن الفلسفة التي يختارها أو يعتن ها مدير المدرسة يج  أن تكون 

ة والسااب  , والوقاات والكيفياااة قابلااة للتابيااق علااى أرض الواقااع وأن تمااادنا بالاري اا
 التي تابق بها بيسر وسهولة . 

األماار لمادير المدرسااة و يسااتنير الارياق أمامااه البااد أن  حوحتاى يستوضاا
تكاون بعاض التسااا الت حاضارة أماماه كااي يكاون علاى درايااة بالكيفياة التاي ساايدير 
بهااا مدرسااته وفااق توجهااات حديثااة تااارج فااي اسااتلها  الجواناا  الفلساافية هاايء مااان 

ن هذ  التسا الت يمكن وجمالها بماا يا تال  يضرورة البد منها في عمله اإلداري . وا 
   
 كيف سيدير مدرسته وعلى أي قاعدة سي و  بذلك و  - 3
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 كيف سي اب  المهاك  السلوكية التي تاهر في المدرسة و  - 1
 ما الاري ة التي تستعم  في وعال  اآلباء عن ت د  أبناصه  و - 1
 امل التدري  التي سي و  بها أثناء الخدمة و ما نوا بر  - 1
 ما ال اعدة التي سيسير عليها في تونيع الفاو  على المدرسين و - 6
 ما اري ة تونيع الاال  على الفاو  و - 5
 ما نوا تناي  الفا  الالن  تاوير  وتحسينه و - 7
 ما نوا العالقة التي ستكون بين المدير والمدرسين و  - 6

  مدير المدرسة على هذ  األسصلة فسيجد نفسه قد كون خاا وعندما يجي
ورهاااديا عامااا يعكاااإ بااه فلسااافته بوضااوح ويسااااعد  علااى العمااا  المخاااا المااانا  

( . حيااااث أن هاااااذ   13,  10  ص 3991لتح يااااق هااااادف المدرسااااة.) الفي اااااي , 
األسااااصلة المتنوعاااااة عنااااادما يضاااااعها مااااادير المدرساااااة أماماااااه ويحللهاااااا ويناقهاااااها ماااااع 

تسهاه  بهك  فاع  فاي عملياة وضاع األهاداف اإلرهاادية إلدارة مدرساته  العاملين
والعما  علااى تح ي هاا ماان خااال  التخاايا والتناااي  والتوجياه والتنساايق واالتاااا  
والمراقباة واعتمااد العالقاات اإلنساانية وحسان اتخااذ ال ارارات الاااصبة والساليمة فااي 

 هذا المجا  .
  ر المدرسة وحاجته إليها :دور فلسفة التربية في عمل مدي - 2

ون فلسافة التربياة هاي جملااة منسا ة مان اآلراء والمبااادال وال اي  التاي توجااه 
 النهاااااااا والعمااااااا  الترباااااااوي كماااااااا توجاااااااه الفلسااااااافة العاماااااااة سااااااالوك الفااااااارد والمجتماااااااع 

  ( . 111  ص  3976) الهافعي 
ون لفلسفة التربية دور كبير في عم  مدير المدرسة , ألنها الميدان  حيث

لاذي تنالاق منااه الفعالياات التربويااة التاي تهاك  الناااا  الترباوي والااذي يعما  فااي ا
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اا  الخبارة التاي تحاددها وترسامها لاه .ولفلسافة التربياة وايفتاين رصيسايتين يسااتفيد 
 منهما ك  العاملين في الح   التربوي ومنه  مدراء المدارإ وهاتين الوايفتين هما

: 
المفااهي  والمهاكالت التربوياة بااورة واضاحة أنها تساعدنا على التفكيار فاي  - 3

 ودقي ة وعمي ة ومنتامة .          
أنها تساعدنا على تاور التفاع  بين أألهداف واأل راض التربوية والمواقف  - 1

التربوياة المحاددة والاربا بينهاا لتوجياه قراراتناا ويمكان لفلسافة التربياة أن توجاه 
 من خال  الارق اآلتية  النارية والتابيق في مجا  التربية  

أنهاا تضااع نتاااصل فاروا المعرفااة ذات الااالة الوثي ااة بالتربياة فااي نااااق نااارة  -أ 
 هاملة ولى اإلنسان ونوا التربية الذي يليق له .

أنهاااااا توااااااي باألهاااااداف والوسااااااص  العاماااااة للعملياااااة التربوياااااة بعاااااد فحاااااااها  -  
 وتمحياها .

وياااة األساساااية التاااي تجعااا  للعمليااااة أنهاااا توضاااح وتنساااق باااين المفااااهي  الترب -ج 
 التربوية معنى واضحا .

وايفة فلسفة التربية من  ضأما وذا أردنا أن نتعرف بخاوات وجراصية عر  
 قب  فيلسوف التربية فيمكنه أن ي و  بعم  واحد أو أكثر من هذ  األعما     

ياة واحادة أوال   في المجتمع الاذي يوجاد فياه نااا  واحاد للتعلاي  تحكماه نارياة تربو 
 يستايع فيلسوف التربية أن   

يحلاا  المفاااهي  التربويااة والمناااق المسااتخد  فااي التربيااة وذلااك ليحماا  النااااإ  -أ 
 على التفكير فيها باورة أكثر وضوحا وتحديدا وأكثر منا ية .
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يسعى لمساندة ناا  التعلي  ال اص  بت دي  حجل وأدلة فلسافية تسااند األهاداف  -  
 رق المستخدمة .الموضوعية والا

ينت د الناا  التعليمي ويحاو  واالحه في ضوء نارية معينة للتربية يكون  -ج 
 قد توا  وليها . 

ي و  ببسااة بتعلي  الفلسفة والمناق لمربي المست ب  ومدراء المدارإ واآلباء  -د 
 على أم  أن ي وموا بتابي ها على المساص  التربوية . 

 رااي الذي ت و  فيه التربية وناا  التعلي  علاى ناوا مان ثانيا   في المجتمع الديم
 التوانن بين اآلراء المتضاربة , فإن فيلسوف التربية يمكنه أن ي و  بما ي تي   

 قد ي و  بعم  هيء أو أكثر من األمور األربعة التي سبق ذكرها .  -أ 
ة وسااى قد ي خذ فيلسوف التربية نما  ال يادة فاي اايا ة أو تحساين ناريا -  

 للتربية .
قد ي و  فيلسوف التربية بتاوير فلسفة تربوية كاملة له . وقد ي و  بتابي هاا  -ج 

 في مدرسة تجريبية خااة كما فع  جون دوي . 
ثالثاا   أمااا فااي المجتمعااات التااي هااهدت مايالد ثااورة اجتماعيااة قااد ي ااو  الفيلسااوف 

ة فاي وااار أياديولوجي عامااة بت ادي  متكاملاة لنااا  التعلاي  , وقاد تكاون هاذ  الفلساف
 ( .  17 - 16  ص  3991توجه المجتمع الجديد )  مرسي , 

ون هذا الدور وهذا الجهد الذي ي او  باه فيلساوف التربياة يجا  أن يكاون  
مدير المدرسة مالعا عليه وله رأي فيه و ذلك لدور  الكبيار فاي ترجماة هاذ  الار ج 

اج عما  يتح اق مان خاللهاا ماا تااابو الفكرياة وبمسااعدة العااملين اآلخارين ولاى بار 
 وليه هذ  الفلسفة التربوية الم ررة .
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ون كثيار ماان مادراء الماادارإ والمعلماين ينااارون ولاى فلساافة التربياة علااى 
أنهاا  ليساات بااذي جاادوج وقليلاة النفااع وهكااذا بالنساابة ولاى الناريااة التربويااة أيضااا 

دارتهاا , والاذي يمكان فكلتاهماا ال يرتبااان بواقاع الحيااة العملياة اليومياة للم درساة وا 
اإلهاارة وليااه فااي هااذا المجاا  أن هناااك ارتبااااا بااين النارياة والتابيااق فااإذا خلاات 
النارية من م هرات التابيق تابح مجرد تمرين ع لاي . وهاذا يعناي أناه أاابح 
لفلسااافة التربيااااة قيمااااة عمليااااة , وتااااابح دراساااتها ركياااانة أساسااااية فااااي وعااااداد ماااادير 

أفض  وجه وأت   ىي ي خذوا دوره  في قيادة أبناصه  الالبة علالمدرسة و المعل  لك
 اورة . 
ون هاذا الاادور الكبيار الااذي تلعبااه فلسافة التربيااة سااواء فاي مجااا  الناريااة  

التربوية أو التابيق العملي لها يدخ  أساسا في عم  مدراء المدارإ اليو  والذين 
حديثااة التااي تاارج أن فلسااافة يتالعااون ولااى ودارة وقيااادة مدارسااه  وفااق التوجهااات ال

 التربية هي اما  األمان لك  عملية تربوية وتعليمية . 
أماا أهاا  الفواصااد التاي يمكاان أن يحااا  عليهااا مادير المدرسااة ماان الفلساافة 

 العامة للحياة و الفلسفة التربوية بهك  عا  فيمكن وجمالها بما ي تي   
لفرضيات الفلسفية الموجودة في يجد مدير المدرسة تفسيرا وت ييما ن ديا بناء ل - 3

المجتمع وعالقتها بمدرسته . وهذا ما يسه  عليه عمله اإلداري ويضعه على 
 الاريق الاحيح في ودارته لمدرسته . 

يجد فرضيات تتعلق بمساهمة الفلسفة في نيادة الفه  والتع   في الممارسات  - 1
 اإلدارية واختبارها . 
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ن هااااذا  يجاااد تفسااايرا مناسااابا لتحليااا  - 1  ساااالوك المدرساااين والتالمياااذ واآلبااااء . وا 
 التفسير سيساعد  في دع  قراراته التي يتخذها مع العاملين . 

يجد سببا لالندماج في العمليات التربوية التي تنسج  مع سلوكه ومعت داتاه.  - 6
وهااذا االنااادماج سااايخلق لدياااه ر باااة وروحاااا معنوياااة عالياااة ويعااانن مااان موقعاااه 

 ( 11  ص  3991معه . ) الفي ي , وقيادته للعاملين 
 أهمية التفكير الفلسفي لمدير المدرسة : - 3

ون التفكياار الفلساافي لماادير المدرسااة بااات ماان األمااور الضاارورية لاااه وألي  
وداري ولا  يعاد ترفااا فكرياا ألناه يجاا  علاى مادير المدرسااة النااجح أن ياتفه  أهميااة 

االح األخااء البعد الفلسفي لممارساته اإلدارية والمهنية وال عم  على تحسينها وا 
خضاعها للسيارة الع لية .  التي قد قع فيها في الممارسة العملية وا 

فالفلساافة لهاااا ماااردود علاااى مااادير المدرساااة فاااي تااااوير قدرتاااه علاااى الحكااا  
الواضاح و التميياان باين الساالي  و يار الساالي  , واساتخدا  الع اا  والمنااق باادال ماان 

قاااادرا علااى الر ياااة الثاقبااة البعيااادة للتعاماا  ماااع  العوااااف واالنفعاااالت حتاااى يكااون
 السلوك البهري في جماعات المدرسة .

ون الفلسفة العامة أو التربوية أو اإلدارية هي ال ي  الح ي ية الخااة بك  
فارد حياث يعما  كا  فارد بنااا  قيماي نختلاف عان اآلخار حسا  تفضايله لماا يرياد 

ن هااذ  ال ااي  عاماة ي رهااا ويعتن هااا وحسا  أهدافااه التااي بضاعها لنفسااه وأحيانااا تكاو 
عاماة النااإ , وأحيانااا أخارج تكاون قيمااا هخااية لكا  هااخص أو فارد مان وجهااة 
ناار  يفساار أو يتاارج  الحياااة ماان خااال  تجربتااه فيهااا ويحاااو  جاهاادا أن يتحااا  
علاى الرضااء النفساي , وهاذا يمادنا بتفساير وجاود عادة فلسافات مختلفاة ت او  علااى 
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ل ي  بالتالي ت و  علاى ودراك مختلفاة حياث أن كا  فارد يارتبا ال ي  المختلفة وهذ  ا
 بالعال  من ناويته الخااة , وبالتالي بنار مدير المدرسة .

) ومان يا ت الحكمااة  -وفاي ال ارآن الكااري   -تعناي الفلسافة حا  الحكمااة 
ف اد أوتاي خياارا كثيارا ( والفلسافة ليساات الحكماة ذاتهاا ولكنهااا حا  الحكماة والسااعي 

الفيلساوف هاو الهاخص الاذي يحاا  الحكماة ويساعى وراءهاا ويتفار  لهااا وراءهاا , و 
ويكتسا  اتجاهااا ويجابيااا نحوهااا ونحااو البحاث عاان ح اااصق األهااياء ومحاولااة ربااا 

  ص  3991األسابا  بمساابباتها ومحاولااة تفساير الخباارات اإلنسااانية ) الفي ااي , 
11 . ) 

دراكااااا ا وحسااااان والحكمااااة تتالااااا  نضااااجا فاااااي الناااااارة وفكاااارا ثاقباااااا وفهمااااا وا 
تاارف ال تساتايعه المعرفاة وحاادها , والحكماة بهاذا المعنااى يحتاجهاا كا  مااواان 
ااالح خاااة مان كاناات لاه مكاناة قيادياة أو تربويااة أو فكرياة , ويا تي علااى رأإ 
ه الء المربون والمعلمون الذين يج  أن يكونوا حكماء ولى أبعد درجات الحكمة , 

دا رة مدرسااااته وتوجيههااااا نحااااو تح ياااااق وماااادير المدرسااااة هااااو الااااذي يحساااان تنميااااة وا 
أهدافها التربوية في جو من المحبة والعالقات االجتماعية واإلنسانية الااحيحة .  

 (   31,  31  ص  3961) الهيباني , 
األبعاد الفلسفية التـي يحتـاج مـدير المدرسـة اسـتلهامها مـس الفلسـفات   -ثانيا 

  جودية في عمله اإلداري :المثالية والواقعية والتجريبية واإلسالمية والو 
ون أهاااااا  األبعاااااااد الفلساااااافية فااااااي الفلساااااافات المثاليااااااة والواقعيااااااة والتجريبيااااااة 
واإلساالمية والوجودياة والتاي يحتااج مادير المدرساة أن يساتلهمها فاي عملاه اإلداري 

 هي ما ي تي   
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المثالية وفلسفتها فـي  ةحاجة مدير المدرسة الستلهام بعض أبعاد الفلسف - 1
 في عمله اإلداري   :  التربية

ون هااذ  الفلساافة ت اااو  علااى أسااااإ أن هناااك عاااال  آخاار  يااار هااذا العاااال   
الحسي الذي نعيا فيه ذا ابيعة أنلية خالدة مليء بال ي  واألفكار النارية كالحق 
والعااد  والجمااا  ذات الخااااصص الثابتااة ال ياار قابلااة للت ياار وأنهااا فضاااص  ومثااا  

ت لة عان الوجااود الماادي الاذي نعايا فياه وهاذ  المثاا  قاصماة فاي عالمهاا األنلاي مسا
والفضااااص  واألفكاااار هاااي األكثاااار أهمياااة لأنساااان الااااذي يجااا  علياااه أن يسااااتهدفها 

 ويسعى وليها .
ل ااد ارتباااات الفلسااافة المثالياااة بمنارهااا أفالااااون , والتاااي تنالاااق ر يتهاااا 

. فاإلنساان للعما  الترباوي مان خاال  نارتهاا الماااب ة بالسامة الروحياة والع لياة 
فاي نارهاا كاااصن ع لاي والمعرفااة كامناة فيااه , لاذا ماان واجا  التربيااة هاو اعتاااار 
المعرفااة مااان الاالاا  بااادال ماان اااابها فيااه , واألفكاااار هااي ليسااات مبااادال خارجياااة 
خراجهاا )   بالنسابة للاالا  با  هاي ومكاناات فارياة داخلياة نحتااج ولاى تنميتهاا وا 

Curren , 2003 , p10, 16  . ) 
ج  التربية فينحار في السمو على الواقع الناص  واالنتاار عليه أما وا 

   3993و أن نااربا الفاارد بوانااه الح ي ااي الروحاااي ا السااماوي ) عبااد الاااداي  , 
( . والفلساافة المثالياااة فااي أبساااا معانيهااا هاااي ذلااك الموقاااف الفكااري الاااذي  17ص

الع ااااا  بعلااااي ماااان هاااا ن الااااروح والع اااا  , ويرجااااع الوجااااود المحسااااوإ ولااااى الااااروح و 
 ( . 139  ص  3995)الهيباني , 

ويساير منهاااج التربياة فااي الفلسافة المثاليااة علاى مباادأ ال ادي  علااى قدمااه ,  
وعد  قابلية المنهاج المثاالي علاى التااور , أي ماا تواا  ولياه األجاداد مان تاراث 
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ثابااات ومالااااق , ولهااااذا تهاااادف تلااااك الفلسااافة التربويااااة ولااااى حهااااو أدم ااااة التالميااااذ 
الح ااصق المال اة الثابتاة التاي تواا  وليهاا األجاداد , وال تهات  بتنمياة بالمعلوماات و 

قااوج التالمياااذ الجسااامية والع ليااة , وتااا من باااالثوا  والع ااا  وتعتبااار الع اااا  هااايصا 
 ( .  71  ص   3969واجبا ألنه يدر  ملكة الابر عند التالميذ ) ناار , 

ياار عاان ابيعتااه والتلمياذ علااى وفااق هااذ  الفلساافة كااصن روحااي  ايتااه التعب
الخاااااة ومهماااة التربيااااة أن تسااااعد  علاااى ذلااااك , وعلاااى ودارة المدرساااة أن تعلمااااه 
احتاااارا  ال اااااي  الروحياااااة , واحتاااارا  اآلخااااارين . ولكاااااون هااااذ  الفلسااااافة تعتبااااار الدولاااااة 
هخااية أضاخ  مان هخاااية الفارد , وهاي كياان هخااايات األفاراد وأكثار أهميااة 

ذلااك   أن يعلا  ويوجااه تالميااذ  ولااى مان أجناصهااا , فعلااى ماادير المدرساة فااي ضااوء 
 احترا  الوان والمجتمع المحلي , وأن ينمي ويكون لديه  الوالء للمث  العليا . 

ون ماادير المدرسااة الاااذي ياا من بهااذ  الفلسااافة وياارج أنهااا ضااارورية لااه فاااي 
عملاه علياه يمكنااه أن يسات ي ويسااتله  منهاا ماا يحتاااج ولياه فااي عملاه اإلداري ماان 

 خال  ما ي تي   
أن يعماااا  بجااااد ومثااااابرة لرفاااااع الااااروح المعنويااااة للعااااااملين معااااه ماااان المدرساااااين  -3

 والاال  والعاملين اآلخرين في المدرسة . 
أن يهت  باألخالقيات ويعم  على تعمي ها وترسيخها في نفوإ العاملين معه  - 1

 بدون استثناء .
  أن يعمااااا  علاااااى رفاااااع الكفااااااءة التعليميااااااة للااااااال  مااااان خاللاااااه ومااااان خااااااال - 1

 المدرسين و ب سلو  مثالي . 
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االهتما  ببعض البرامل والبرامل الخااة والتي يرج أن فيها ضعفا أو ن اا  - 1
وهو يعم  ذلك إلاالح الخل  حتى تكون العملياات التعليمياة للااال  مثالياة 

. 
يرج أن ال اية ال اوج لأنسان هي الكما  في الحق , بناء على هعور  أو  - 6

 احيح وما هو خا  . معرفته بما هو
 أن يكون متفاصال ويرج األهياء في الحياة جيدة . - 5
 يعم  ويحاو  أن تكون مدرسته مثالية . - 7
يااا من مااادير المدرساااة المثاااالي أن المدرساااة ذات الكماااا  أمااار ممكااان تح ي ااااه  - 6

 وعليه أن يسعى على وفق ذلك . . 
جود هو كا  ماا يتوافاق أو أن يدرك مدير المدرسة المثالي أن األحسن أو األ - 9

 يتمهى مع كلمة اهلل , سواء ما كان يتعلق بالمدرسة أو بالحياة بافة عامة .
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حاجة مدير المدرسة الستلهام بعض أبعاد الفلسفة الواقعية وفلسفتها في  - 2 
 التربية في عمله اإلداري  : 

لاايإ ت او  هااذ  الفلساافة علااى أساااإ االعت ااد فااي ح ي ااة المااادة , فااالكون  
خدعة ب  أنه يوجد ح ا وجوهريا . واألهياء موجودة وجودا مست ال عن الع  , أي 

 ( . 16موجودة بحد ذاتها ) رحي  وآخرون   ص 
عرفاات هااذ  الفلسااافة منااذ أرسااااو وهااو الاااذي يعتباار أباااا للواقعيااة , ولكنهاااا 
تاورت على يد العال  اإلنكليني ) جون لاوك ( الاذي كاان يعت اد أن اإلنساان يولاد 
بادون أفكااار ساااب ة , وأن ع لااه يكااون ااافحة بيضااء تخااا عليااه التجربااة كاا  مااا 
 تاااااااا  وليااااااااه ماااااااان معرفااااااااة , ألن كاااااااا  المعاااااااارف موجااااااااودة فااااااااي العااااااااال  الفيني ااااااااي 
) الابيعي ( ويا  وليها اإلنسان عن اريق وتباا األسلو  العلمي والمهاهدات 

ياااق االسااااتجابة المنا ياااة , لهاااذا فاااان العمليااااة التربوياااة تااات  فاااي أي وقاااات عااان ار 
المرساومة للمثيارات المحاادودة , كا ن ي ااد  المعلا  المثيار , ويسااتجي  التلمياذ لااذلك 
المثياار , فاإلنسااان لديااه ال اادرة علااى التكيااف حساا  بيصتااه , وماان هنااا كااان هاادف 
التربية األساسي هو وعداد الفرد للتعام  و التفاع  مع الحياة وبهذا تكاون التربياة 

 سان ليتكيف مع بيصته بهك  سلي  واحيح. ما هي وال مساعدة اإلن
ولكااي ياات  التكيااف الفعااا  بااين اإلنساااان وبيصتااه فااإن عليااه أن يفهاا  العاااال  
الااذي يعااايا فيااه , وهاااذا الفهااا  والمعرفااة بالعاااال  محااااورة بحاادود العاااال  الخاااارجي 
الاواقعي وهااذ  المعرفااة ماان الممكاان اكتهاافها وتل ينهااا للااا ار باري ااة منامااة فااي 

 ( .  71  ص  3969) ناار ,  المدرسة 
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وتعترف الفلسفة الواقعية بوجود مست   للابيعة وعال  األهياء . وت ل  من 
ت ثير الذات واتجاهاتها الهخااية فاي الحكا  علاى األهاياء . وأنكارت علاى الاذات 
 دعواها في أنها تخلق وجود األهياء واعترفت ب درة الذات على معرفاة األهاياء  .

ة الفلساااافية هااااذ  ت ااااو  علااااى تونيااااع المسااااصولية   مسااااصولية معرفااااة ون نااااارة الواقعياااا
اإلنساااان للعاااال  . فمنحااات للااااذات وفاعليتهاااا دورا , ودورا آخااار للابيعاااة وفاعليتهااااا 
وعن اريق هذ  الفاعلية المندوجة   الفاعلية اآلتية من الذات والفاعلية اآلتية من 

 ( .  110  ص  3979الابيعة , تت  معرفة اإلنسان للابيعة ) هويدي , 
ون الااواقعيين عمومااا ال يحااااون ماان قيمااة األفكاااار , ولكاان ياااالبون بااا ن  

نثبتها أو نت كد منها عن اريق التجرباة الحساية , وذلاك أن الفكارة والنارياة يجا  
أن يتااب اا ماع الوجااود الابيعاي , لااذا يجا  أن نعلا  التالميااذ المنااهل واألسااالي  

 ( . 309  ص 3995ع النية)الفنيا,العلمية و التجريبية كعمليات 
ون ماادير المدرسااة الاااذي ياا من بهااذ  الفلسااافة وياارج أنهااا ضااارورية لااه فاااي  

عملااه اإلداري علياااه أن يسااات ي ويسااتله  منهاااا ماااا يحتاجااه فاااي عملاااه اإلداري مااان 
 خال  ما ي تي  

ل اد ناارت فلسافة التربياة الواقعياة ولاى المعرفاة علاى أنهاا ليسات مجارد أفكااار  - 3
و  ماان يالحاهااا , با  هااي موجااودة فااي ذاتهاا وبااذاتها ومساات لة عاان فاي ع اا
فالبحاااث واالست ااااء العلماااي والتجربااة هاااي أسااالي  الوااااو  ولاااى  الع اا  .

الح اصق , والمعرفة اإلنساانية ماا هاي وال انعكااإ الواقاع علاى الادما  , وهناا 
يباارن دور المعلاا  فااي أن ي ااد  المعرفااة باري ااة موضااوعية للاالاا  ويساااعد  
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في هذا التوجه مدير المدرسة على اعتبار أن العم  التعليماي والترباوي باين 
  أعضاء هيصة المدرسة يكم  بعضه البعض اآلخر .

يعتمد الواقعيون على الواقع أو الح ي ة الملموسة ف ا والتي يمكن مالحاتها  - 1
من قب  مديري المدارإ و يرون أنه من الاع  عليه  ودراك األهياء  ير 

الحاة مث  أخالقيات المدرسين أو الروح المعنوية مثال , والتي هي جنء الم
من العملية اإلدارية , فمدير المدرسة بحاجة ولى أن يستند على المالحاات 
الح ي يااة المجااردة عنااد وااادار ال اارار ويكااون بااذلك قاارار  حكيمااا وجياادا مبنيااا 

ماات الاااحيحة علاى الح ي اة والواقاع وهااو فاي سابي  ذلاك يعتمااد علاى المعلو 
والح اصق الواضحة مث  نتاصل التحاي  , نتاصل االمتحانات الخااة , أرقا  
المينانيااااة , عاااادد المسااااجلين بالمدرسااااة , أو  يرهااااا ماااان المعلومااااات التااااي ال 
يرت ي وليها الهك أو ال تفسر بااري تين حتاى ياا  فاي النهاياة ولاى النتااصل 

  الاحيحة المتعل ة بعم  المدرسة .
علاى العماو   المعلوماات الواقعياة التاي يمكان مالحاتهاا ف اا والتاي هاي ي با   -1

 الحق والاح الواقعي ت ريبا .
ياادرك أن البيصااة المدرساااية محكومااة ب ااانون الابيعاااة , فاألفضاا  بالنساابة لاااه   -1

اكتهاف األساسيات والمبادال الابيعية التي تحك  وت ثر عمله اإلداري , فما 
يعاة هاو األفضا  وأن الهاخص  يار الابيعاي هو ابيعي ويتماهى ماع الاب

 يتحاها  الناإ في المعامالت و يرها .
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يدرك أهمية جمع الح اصق المتعل ة بالعملية اإلدارية ليكتهف ويعرف األمور  - 6
واألسابا  الابيعياة للمت ياارات المتاالة باإدارة مدرسااته وينماي خبرتاه ليااا  

 ( .  17  ص  3991ولى ما هو أفض  في ودارته)الفي ي , 
يعما  ماادير المدرسااة الااواقعي علاى توجيااه المدرسااين للعاا  األدوار المناساابة  - 5

 في  وياا  المعرفة المكتهفة لالبة مدرسته . 
أن علااى مااادير المدرساااة الاااواقعي أن يوجاااه المرهاااد المخاااتص علاااى أن ي اااد   - 7

 الحلو  الالنمة للمهاك  التي تواجه الالبة دون مهاركته   في حلها .
يعما  علااى السااماح للالباة وباالتفاااق مااع مدرسايه  أن ي فااوا ويتعرفااوا علااى   - 6

البنااء الفينياااصي والث ااافي للعاال  الااذي يعيهااون فيااه وياوج مدرساايه علااى وفااق 
 ذلك .

يساعى مادير المدرساة الااواقعي ولاى جعا  الاالاا  هخااا متساامحا ومتواف ااا   - 9
 دارية .تواف ا حسنا وهذا ما قد يساه  بتسهي  مهامه اإل

العما  علاى توجياه المدرساين والالباة ليكوناوا منساجمين ع لياا وجساميا ماع  - 30
 البيصة المادية والث افية .

يعما  مادير المدرسااة علاى تحديااد مساصولية الالباة بإجااادة عنااار المعرفااة  - 33
 التي أثبتت متانتها عبر العاور 

وعات الدراساية أكثاار ت كياد مادير المدرسااة علاى المدرساين  العتماااد الموضا  -31
 من ت كيده  على ميو  الاال  ور باته .

يوجه مدير المدرسة المدرسين لكي ي فوا بجانا  الحاق ويعاوده  علاى ذلاك  - 31
 , وأن يرفع من هان الح ي ة وأهميتها العالية ..
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يعماااا  مااااادير المدرساااااة الاااااواقعي ولاااااى جعااااا  الماااااادة الدراساااااية هاااااي المحاااااور  - 31
 بوي ويوجه المدرسين وفق ذلك  . المركني في عمله التر 

يوجاه العاااملين معااه مان المدرسااين علااى اعتماااد المانهل الااذي يرتكاان علااى  - 31
 وقاصع الحياة .  

حاجة مدير المدرسـة السـتلهام بعـض أبعـاد الفلسـفة التجريبيـة وفلسـفتها  - 3
 في التربية في عمله اإلداري  :

لفاريااة الموروثااة , والمبااادال تاارفض الفلساافة التجريبيااة األيمااان باألفكااار ا 
الع لية البديهية . وال واعد الخل ية األولية التي ال تجايء اكتساابا . وردت المعرفاة 

 في ك  اورها ولى التجربة .
 االوا فااي نانعته  التجريبياة فاا نكروا  نومان المالحاا أن بعااض التجاريبيي 

  ىوذهباوا ولا وجود ع   يفكر وأسرفوا فاي ت ادير الحاإ الخاالص ماادرا للمعرفاة .
أن الع   يولد افحة بيضاء خالية من ك  ن ا أو أثر سابق على التجربة . وان 
التجرباة هاي التاي تان ا علاى هااذ  الاافحة آثارهاا . ورأوا أن األحكاا  الع لياة فااي 

كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورها تت ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار بت ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار النمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان والمكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان                                                    
 ( .  119,  116  ص  3979) الاوي  , 

ويارج أنهااا ضارورية لااه  ةون مادير المدرسااة الاذي ياا من بالفلسافة التجريبياا 
في عمله اإلداري عليه أن يست ي ويستله  منها ما يحتاجاه فاي عملاه اإلداري مان 

 خال  ما ي تي   
يكاون داصماا ت اادميا فاي ودارة وتنااي  مدرسااته وهاو يجار  باارامل خاااة فااي  - 3 

حسين الفرص التعليمية كعملية تجريبية فاإذا ح  ات هاذ  التجرباة ت ادما التدريإ لت



 
 
 
 

 
 

 

719 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

ملموساااا في اااي  هاااذ  التجرباااة علاااى أنهاااا ناجحاااة وقاااد ي اااو  أناااه قاااد أكتهاااف اري اااة 
للتحسين الح ي ي للعمليات التعليمية . أما وذا فهلت التجربة فإنه يحاو  استعما  

 أو تجري  ارقا أخرج .
للواااو  ولاى األحسان , ويساات ي النتااصل ف اا بعااد يساتعم  الاارق العلمياة  - 1 

التجري  وهي  البا ما تكون موضع ت يير في ضوء حيثيات تجريبية وضافية 
 , 

مدير المدرسة التجريبي يهعر أناه ال يعارف اإلجاباة الااحيحة علاى الكثيار  - 1
مان األساصلة والمهااك  اإلدارياة مهماا أعااهاا مان وقات وتفكيار , ولاذلك ينجااه 

فحص العلمي أو الدراسة العلمياة التاي يارج أنهاا الارياق ولاى الح ي اة , ولى ال
فالتجري  في نار  ال يحدد فحس  ببعد النار ولى ما هو احيح أو ح ي ي 
ليكتهف الاابع األحسان أو المناسا  مان البنااء التنايماي لتحساين العملياات 

 التعليمية ولى أكبر حد ممكن , وتحسين التجار  .
كااا  موقااف وداري علااى أناااه مختلااف , وبالتااالي فهاااو يتجااه ولاااى  ينااار ولااى  - 1

البحاااااث التابي اااااي لأجابااااااة علاااااى األساااااصلة اإلداريااااااة والتعليمياااااة التاااااي ير اااااا  
الحااو  علاى وجاباات هاافية لهااا , وبهاذ  الاري اة الااحيحة يساتايع ماادير 
المدرسة أن ي و  بالدور ال يادي إلادار ال رارات المناسبة في عمليات اإلدارة 

 المدرسية .
وتاااااوراته  هيااارج أن هناااااك حاجااااة لالختباااار العملااااي لاااااالحيات ودراكاااا تاااا  - 6

وأفكاار  فر يتاه ولااى ماا جار  وابااق هاو األحسان , وهااو ينجاه ولاى الكمااا  أو 
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التماااا  الح ي ااااي لاااذا وجاااا  علياااه الفحااااص والتحاااري واالختبااااار للوااااو  ولااااى 
 األحسن الذي ت يد  االختبارات والفحواات التابي ية .

ون ماديري الماادارإ ربمااا يجادون اااعوبة عمليااة فاي اختبااار اااحة أفكاااره   - 5
ومعت اااااااداته  وتاااااااارفاته  وقاااااااراراته  اإلدارياااااااة فاااااااي مجتماااااااع ملااااااايء بالمهااااااااك  
االقتااااادية واالجتماعياااة والسياسااااية , ولكااان مجاااارد وجاااود هااااذا المفهاااو  لاااادج 

هاا  , ها الء يجعلهاا  يفكاارون مليااا فااي ساالوكه  وتااارفاته  مااع ماان يعملااون مع
حتاى ال ي عااون فاي بعااض األخاااء  ياار المتعماادة والتاي قااد تا ثر فااي النااار 
وليه  ك ادة تربويين أسند وليه  المجتمع مهمة اعبة  الية وهي تربية وتعلاي  

 ( .  11  ص  3991أبناصه بارق تربوية سليمة ) الفي ي , 
سفتها في اإلسالمية وفل ةـ حاجة مدير المدرسة الستلهام بعض أبعاد الفلسف-4

 التربية في عمله اإلداري :   
قد  اإلسال  للبهرية نارية ونسانية عايمة متكاملة تاهر في سياق آيات 
ال ارآن الكاري  وأحادياث الرساو  وساير ااحابته والتاابعين حياث وضاع منهجاا كلياا 
لى تربية الناء  متكامال للبهر يندرج تحته النار ولى الابيعة والكون واإلنسان وا 

عاااداد   , وهااااي اليمكااان فهمهااااا وال فاااي نااااااق اإلااااار العااااا  لأساااال  الااااذي رساااا  وا 
 اريق الحياة في الدنيا واآلخرة .

ويرتكااان التااااور اإلساااالمي الفلسااافي علاااى الع يااادة اإلساااالمية التاااي عبااار 
عنها ال رآن الكري  في كثير من آياته باإليمان , كما عبر عن الهريعة اإلساالمية 

) إس الـييس ممنــوا وعملـوا الصـالحات كانـت لهــم ااالح   المنبث اة عنهاا بالعما  ال
فالع يادة هاي التاي تبناى علياه الفلسافة (  101جنات الفردوس نزال ( ) الكهـف : 
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اإلساالمية والاانا  اإلسااالمية التااي تكاون بمجموعهااا الهااريعة اإلسااالمية ) الاادليمي 
 (  160  ص  1006والكبيسي , 

مان عاد  وأناه مان اانع اهلل عان  وي رر اإلسال  أن الكون بما فيه محدث
وج  . وقد أبدا اهلل في انع هذا الكون الذي يسير وفق ناا  ال يخااى , ياد  
على عامة الخالق . وقد خلق هذا الكون لحكمة أالهية ربانية ول  يخلق عبثا وال 

) وما خلقنـا السـموات واألرض ومـا بينهمـا العبـيس ( . ومـا خلقناهمـا إال لهاوا . 
 أكثرهم ال يعلموس ( .بالحق ولكس 

وقد خلق اهلل ك  مااهر الحياة في هذا الكون وما فيه من ثروات ابيعية 
وأجناااااإ ماااان الاياااار والحيااااوان والنبااااات , ومكاااان اإلنسااااان باعتبااااار  خليفتااااه علااااى 
األرض من السيادة على هذا الكون بما حبا  اهلل من تفضي  على كثير من خل ه 

 ( .  111  ص 3996سي , , وبما وهبه من ع   وتفكير ) مر 
فاإلساال  ينااار ولااى اإلنسااان علااى أنااه مان ااانع الخااالق عاان وجاا  وأنااه 
ااور  فاي أحسان اااورة . ) ول اد خل ناا اإلنساان فااي أحسان ت اوي  ( , وأناه فضااله 
وكرمه على من خل ه وجع  المالصكة تسجد له تعايما وتكريما كما أساتخلفه علاى 

 األرض . 
اإلسال  ذات ابيعاة جسامية بيولوجياة ع لياة  والابيعة اإلنسانية في نار

نفسية . ويج  أن تعم  التربية على تح يق ماال  النمو لهذ  الجوان  المختلفة 
. ويج  أن يهت  منهل التربية اإلسالمية بك  الجوان  الجسمية والع لية والنفسية 

ة ماا للهخاية اإلنسانية . واإلسال  يسات   الميا  الفااري لادج اإلنساان فاي معرفا
هباا ح  لديه كننعات ابيعية في تكوينه النفسي .  يجهله وا 
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وعلاى اإلنسااان أن ياا من بال ادر خياار  وهاار  فااذلك مان تمااا  ويمانااه بحكمااة 
الخاالق عان وجا  وينب ااي أن يرباى اإلنساان علاى اإليجابيااة ال السالبية فاإذا كاناات 

ى الابيا  الاحة والمرض من عند اهلل وال ون هذا اليعني عد  ساعي اإلنساان ولا
لعالجاه وذا مارض فاإن اهلل خلاق الاداء وخلاق والادواء , واالا  عبااد  أن يتاببااوا. 
كمااا يجاا  أال يرباااى المساال  علااى أن يكاااون متااواكال ساالبي اإلرادة . وأن يساااتهدف 
تادريإ العلاو  المختلفااة تعمياق اإليمااان بااهلل فاي نفااوإ الهابا  ماان خاال  فهمهاا  

ياه مان جماا  وبهااء ياد  علاى عاماة الخاالق ل وانين الكون ونااماه المحكا  وماا ف
 عن وج   وتناهي قدرته وسلاانه . 

وقاااد نود اهلل سااابحانه وتعاااالى اإلنساااان بكااا  اإلمكانياااات التاااي تمكناااه مااان 
است ال  ثروات الكون لمنفعته وت دمه ورقيه . ودعا  ولاى عباادة خاالق هاذا الكاون 

البهااارية  يااار محااادود ومبدعااه . وهاااو الاااه واحاااد منااان  عااان كااا  الاااافات المادياااة و 
بالنمان والمكان ال تدركه األباار سر مدج ال يت ير , الهاريك لاه وال مثيا  . لا  
يلد ول  يولد . واحد أحد فرد امد . فعا  لما يريد بحكمته وعلمه سبحانه وتعاالى 

 وله المث  األعلى في الحق والخير والجما  . 
وح , حيااااث أهاااااد ون الابيعااااة اإلنسااااانية مكونااااة ماااان عنااااارين مااااادي ور  

اإلسااال  بالع ااا  اإلنساااني وركااان علااى أهمياااة الحكمااة , والحكااا  الاااحيح ب عماااا  
الع اا  ودعاااا ولااى حريتاااه أو ولااى الحرياااة الع ليااة , واهااات  اإلسااال  بااا دا  المعاملاااة 
والسالوك و نااادج بالمحبااة واإلخاااء بااين أفاراد بنااي اإلنسااان وحساان اآلدا  لاااون 

وحاجاات الفارد والجماعاة وح اوق كا  منهماا , وقااد المجتماع كاذلك بعالقاة الجيارة , 
ن اإلنسااان يخااارج مااان  -مجااد اإلساااال  العلاا  ورفاااع ماان هااا نه العلماااء وتكاااريمه   وا 
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بان أمه ال يعرف هيصا ث  يبدأ ليست ي المعرفة , وحث اإلسال  على الا  العلا  
 والتعل  . 
مكاناااااة ون للمعلاااا  والتعلااااي  والمعرفااااة فااااي اإلسااااال  مكانااااة ال تضاااااهيها أي  

أخااارج فاااي أي دياااان آخااار . واإلنسااااانية الح اااة تتجلااااى بااا برن معانيهااااا فاااي التربيااااة 
اإلسالمية فالتوانن واالعتدا  والتوسا سمة رصيسية لأسال  ال تجد لها مثيال آخر 

 ( . 113  ص  3996في الديانات ال ديمة أو المذاه  الحديثة)مرسي , 
اياة فااالعل  للجمياع دون تميياان وتميانت الفلساافة اإلساالمية بااالروح الديم را 

وتهاادف التربياااة اإلسااالمية ولاااى وعااداد المسااال  ماان مختلاااف جوانبااه , بت ااادي  العلااا  
 الهام  في ك  المعارف والمهارات واالتجاهات المر وبة .

 وت و  نارة اإلسال  ولى الكون على المبادال التالية    
 ر و  في السلوك .اإليمان ب ن التربية عملية اكتسا  للخبرة وت ير م -3
 اإليمان ب ن الكون ك  ما عدا اهلل . -1
 الوجود الممكن مادة وروح .  -1
 الكون مت ير وفي حركة مستمرة . -1
 الكون يسير في حركة حس  قوانين محددة .  - 6
 هناك عالقة بين األسبا  ومسبباتها . - 5
 الابيعة خير اديق لأنسان وخير أداة لت دمه . - 7
 العال  . حدوث - 6
 اهلل تعالى هو الخالق . - 9

 اتااف اهلل سبحانه و تعالى بك  الكما  . - 30



 
 
 
 

 
 

 

711 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

 -أما المبادال التي ت و  عليها نارة اإلسال  ولى اإلنسان فهي    
 اإلنسان أفض  ما في الكون . -3
 اإليمان بكرامة اإلنسان .  -1
 اإلنسان هو الحيوان النااق .  -1
 وجس  . -ع    -ثة   روح اإلنسان ذو أبعاد ثال -1
 ت ثر اإلنسان في نمو  وحياته , بعاملي الوراثة والبيصة . -6
 لأنسان دوافع وحاجات .  -5
 هناك فروقا فردية بين الناإ .  -7
 مرونة ابيعة اإلنسان وقابليتها للت يير .  -6

أما نارة اإلسال  ولى المعرفة فكانت على رأياين   الارأي األو    يارج أن  
المعرفة توقيف من اهلل عن وج  على عبد  . ويساتدلون علاى ذلاك ب ولاه سابحانه 
وتعاالى ) وعلا  آد  األساماء كلهااا ( وقاا  تعاالى ) قاالوا ساابحانك ال علا  لناا وال مااا 
علمتن ونك أنت العلي  الحكي  ( . أما الرأي الثاني يرج أن المعرفة مكتسبة   وهو 

لكري  منها قوله تعالى ) وهلل أخارجك  مان بااون رأي يستند ولى أسانيد من ال رآن ا
أمهاااتك  ال تعلمااون هاايصا وجعاا  لكااا  الساامع واألباااار وألفصاادة لعلكاا  تهاااكرون ( . 
فهااذا النااوا مااان المعرفااة يكتساابه اإلنساااان ويتعلمااه ماان خاااال  اإلمكانااات وال ااادرات 

 ( .  111  ص 3996التي نود  بها خال ه ومبدعه  ) مرسي , 
الكاري  الكثياار اإلهااكا  حااو  تحدياد أاااو  المعرفااة أهااي  ل اد حاا  ال اارآن 

 فارياااااااااة أ  مكتسااااااااابةو ويفاااااااااارق باااااااااين أمااااااااارين هااااااااااامين وهماااااااااا المعرفاااااااااة الخارجيااااااااااة 
) المعاااااارف التااااااي تساااااتخلص وتنفااااااذ ولاااااى الفكاااااار عااااان اريااااااق العاااااال  الخااااااارجي ( 
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واالسااااتعداد الااااذاتي ) هااااو التكيااااف الابيعااااي للتجاااااو  مااااع هااااذ  المعااااارف الوافاااادة 
يتالء  واالستعداد الفاري لأنسان ( ياور ال رآن الكري  أن المعرفاة  وتلوينها بما

الخارجية للكون تنفذ ولى الع   عن اريق الحواإ وهذ  ال ت دي وااصفها وال عند 
اكتما  الخلق , فهو ي رر ال سابي  للمعرفاة قبا  الاوالدة حياث قولاه تعاالى ) و اهلل 

جعاااا  لكااااا  الساااامع و األبااااااار أخاااارجك  مااااان باااااون أمهااااااتك  ال تعلمااااون هااااايصا و 
( , وينكار ر  العانة الاذي يل او حواساه   76واألفصادة لعلكا  تهاكرون ( ) النحا    

وع اوله  وال يوافوهاا للتعارف علاى آياات الكااون مااداقا ل ولاه تعاالى ) ول اد ذرأنااا 
لجهن  كثيرا من الجن و اإلنإ له  قلو  ال يف هون بها و لها  أعاين ال يباارون 

ال يسمعون بها أولصك كاألنعا  ب  ه  أض  أولصك ه  ال افلون ( )  بها وله  آذان
  (. 161  ص  1006( ) الدليمي والكبيسي ,  379األعراف   

أمااا ناااارة اإلسااال  ولاااى ال ااي  , فهنااااك نااوعين األو  هاااي ال ااي  اإلساااالمية 
 الفوقي أو العلوية والتي ترتبا ب ااو  التهاريع اإلساالمي . ف اد رسا  اهلل سابحانه
وتعالى لنا اريق الحق وبين الاوا  والخا  والخير والهر وجع  لنا الحال  بينا 
والاوا  بينا وبينهما أمور متهابهات . أما النوا الثاني فهي ال اي  اإلااالحية   
وهي التي ترتبا ب مور ل  يارد فيهاا ناص أو تهاريع ااريح . فهاي ت اع فاي مجاا  

 ومت يرة بت ير المواقف واألنمان والمكان . األمور المتهابهات . وهذ  ال ي  نسبية 
وفيما يخص األخالق فإنهاا أسااإ هاا  فاي التربياة اإلساالمية . وقاد أهات   

المربون المسلمون بتربية الاف  على األخالق الحميدة منذ الا ر . ولهاذا يجا  
أن تحاى التربية الخل ية باألهمية التي تستح ها في المنهل المدرسي . كما يج  

تتضااافر جهااود المعلمااين والمااربين علاااى تكااوين الضاامير الحااي النااابض لااادلى  أن
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المتعل  وتدريبه على حسن االختيار أو اختيار البدي  المناس  للموقف األخالقي 
. فاإلما  ال نالي يعتبار علا  األخاالق علا  معاملاة ال مكاهافة . أي أناه يبحاث فاي 

ن سااالوكه مواف اااا لاااروح الهاااريعة األعمااا  وفيماااا ينب اااي علاااى المااارء أن يفعلاااه ليكاااو 
 ( . 115  ص 3996اإلسالمية ) مرسي , 

وت او  ناارة اإلسااال  ولاى المجتمااع علاى أسااإ أن المجتمااع هاو مجموعااة  
األفاااراد والجماعااااات الاااذين تاااارباه  وحااادة الااااوان والث افاااة والاااادين , واإليماااان باااا ن 

صه ي و  على للمجتمع اإلسالمي هويته الخااة وخااصاه الممينة وأن أساإ بنا
ن الادين ع يادة ومعاامالت , والعلا  والادين  ع يدة اإليمان بوجود اهلل ووحدانيته , وا 
همااا أسااااإ ت اااد  المجتماااع , وأن المجتماااع مت ياار واإليماااان ب همياااة الفااارد واألسااارة 
والجماعة , وأخيرا أن التكاف  والعدالاة والماالحة العاماة هاي مان م اااد الهاريعة 

 اإلسالمية .
ات المحتوج المعرفي والتعليمي للمناهل الدراسية ت او  فاي ضاوء ون محدد 

  -االعتبارات اآلتية   
االعتبار الديني والخل ي والتهذيبي   ويندرج تحت هذا االعتبار قيماة الماادة  - 3

التعليمية في تربية الجس  والع   والنفإ باعتبارها ماال  دينية في حد ذاتها 
في تنمية اإليمان باهلل وبلاو  الكماا  اإلنسااني فاي  وكذلك قيمة المادة الدراسية

السلوك الفردي واالجتماعي , وقيمة المادة الدراسية في توجيه الفرد في حياته 
ولاى مااا فيااه اااالح نفساه وخياار أمتااه , ومااا فياه تهااذي  لنفسااه وتوجيهااه ولااى 

 الحياة الفاضلة الكريمة في ا  مجتمع سلي  .
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ي   ويعناااي قيمااة الماااادة الدراسااية فاااي تث يااف الع ااا  االعتبااار الث اااافي والمعرفاا -1
وتنويد اإلنسان بالمعرفة الضرورية التي تمكناه مان ال ياا  برساالته كخليفاة اهلل 
في األرض , وقيمة المادة في تعويد  على التفكير السلي  والتع   والتادبر فاي 

حاا  كاا  أمااور حياتااه . ويناادرج تحتهااا أيضااا قيمااة المااادة الدراسااية فااي تنميااة 
العلا  والمعرفاة لدياه بحياث ياابح ذلااك اتجاهاا أاايال عناد  يمكناه مان النماااء 

 المعرفي الذاتي باستمرار .
االعتبار النفعي الوايفي   ويندرج تحت هاذا االعتباار قيماة الماادة الدراساية  - 1

فااااي تنويااااد الفاااارد بالمهااااارات المعرفياااااة والعلميااااة الضاااارورية لااااه لكساااا  عيهاااااه 
في هق اري ه في الحياة وال ياا  بوايفتاه كفارد ناافع فاي واالعتماد على نفسه 
 (   111  ص  3996المجتمع.) مرسي , 

وبما أن اإلسال  هريعة وناا  حيااة ف اد جااءت م اااد التربياة اإلساالمية  
األساسااية فااي الحفااااا علااى الااادين والاانفإ والماااا  والع اا  والنسااا  لتاااون الحيااااة 

 راق مااان الحياااااة الفردياااة واالجتماعيااااة  اإلنساااانية ويضاااامن ب اصهاااا فااااي اااا  نمااااوذج
 ( . 161  ص  3995) مكرو  , 
ون مانهل التربيااة اإلسااالمية ي ااو  علاى أسااالي  متنوعااة بحساا  مناساابتها  

لتح ياااق ال ااارض المالاااو  ومنهاااا   أسااالو  ال ااادوة الااااالحة , وأسااالو  التوجيااااه 
التدري  والناح , وأسلو  التر ي  والترهي  , و أسلو  المحاضرة , و أسلو  

أو الممارساااة العملياااة , و أسااالو  التل اااين والحفاااا , و أسااالو  الحاااوار والمناقهااااة 
وأساالو  اإلقنااااا واالقتنااااا عااان ارياااق الع ااا  والمنااااق وضااارورة تعرياااف الناهاااصة 

 باألساإ الع الني والمنا ي ألي قضية ماروحة أمامه  . 
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  أمااااا بخاااااوص أإلدارة فااااي اإلساااااال  فااااي ضااااوء ماااااا ت ااااد   فااااإن اإلساااااال 
ها عبااااار  عااااان مجموعااااة ماااان النهاااااااات اإلنسااااانية التااااي ي اااااو  بهااااا الراعاااااي  ةيعااااد   

ومعااونو  ر سااء ومر وسااين فاي وقات محاادد داخا  الوحادات الحكوميااة مان خااال  
ت اادي  خدماااة أو سااالعة مهاااروعة للرعياااة بااال تميااان هاااعورا مااانه  ب ماناااة األداة أثنااااء 

لهاريعة اإلساالمية مساات لين ممارساته  اإلدارياة ووف ااا ألناماة وتعليماات مااادرها ا
فاي ذلاك كافاة اإلمكاناات المتاحاة ساعيا وراء تح ياق أهاداف عاماة مباحاة مان أجاا  
وسعاد األمة وتوفير األمن واالست رار والرخاء واالندهاار االجتمااعي والسياساي لهاا 

( . وهي تعني أيضا خدمة, و توجيه وتربية وتعلي   61  ص  1001) العاني , 
بهاااا باعتبااااار  معلمااااا قباااا  أن يكاااون مااااديرا , وهااااي ت ااااو  علااااى مااان قباااا  ماااان ي ااااو  

 مجموعة من المبادال منها  
مبادأ الهاورج   ون اإلساال  يادعوا ال اادة ولاى األخاذ بمبادأ الهاورج والبعاد عان  - 3

االساااتبداد واإلنفاااراد باااالرأي أو اتخااااذ ال اااارارات والبااات فاااي األماااور بمفاااارده  , 
ماودة , ) وأماره  هاورج بيانه  ( , ) ف ياا  مبادأ الهاورج لاه عواقا   يار مح

وهااوره  فااي األماار ( , ) الادين النااايحة ( . وياارج أنااه لا  يكاان أحااد أكثاار 
مهاورة ألاااحابه ماان رسااو  اهلل ااالى اهلل علياه وساال , ذلااك أنااه فااي مهااورة 

   3966اآلخارين ت اادير لهاا  وتاادعي  لموقاف ال اصااد أو الاارصيإ ) سااليمان , 
 ( . 111ص 

في تحم  المساصولية   ون اإلساال  يادعونا ولاى مبادأ المهااركة  مبدأ المهاركة - 1
دارته مسا ولية الجمياع والكا  يسااه   في تحم  المس ولية وأن يكون العم  وا 

 فيه بروح تعاونية مبنية على خلق كري  يتحلى به جميع العاملين . 
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مبادأ تفااويض الساالاات والااالحيات .ون اإلسااال  ياادعوا ولاى مباادأ تفااويض  - 1
سلاات والاالحيات من قب  المديرين ولى األكفاء العاملين معه  , ولهاذا ال

مااردودات ويجابياااة علااى العمااا  وعلاااى العاااملين ويرفاااع ماان روحهااا  المعنوياااة 
ويهعره  ب نه  فريق واحد فاي العما  باإلضاافة ولاى أناه يخفاف العا ء علاى 

 المديرين أنفسه  .
دأ يادعوا أااحا  اإلدارة بمختلااف مبادأ سياساة البااا  المفتاوح   ون هاذا المباا - 1

أنواعها أن يكونوا قريبين من العاملين معه  , وأن ال يضاعوا الحاواجن بيانه  
وباين معياته  ويكوناوا باد  ذلاك علاى اتااا  داصا  معها  مان خاال  أن تكاون 
وداراته  مفتوحة األبوا  لسماا أية كبيرة أو ا يرة تخااه  وتخاص عملها  

 . 
ساااانية   ل ااااد تنااااو  اإلسااااال  مباااادال العالقااااات اإلنسااااانية مبااادأ العالقااااات اإلن - 6

وأرسااى دعاصمهاااا مناااذ نمااان بعياااد قبااا  أن يفكااار المتخاااااون فاااي العااااور 
 الحديثة في األخذ بها والدعوة لها .

مبدأ الحوافن   ل اد أخاذ اإلساال  بمبادأ الحاوافن تهاجيعا للعما  المات ن وت ريارا  - 5
من جاء بالحسنة , فله عهر أمثالها (  للجهد الاي  ي و  العلي  الخبير   )

. وي و  ) من ذا الذي ي رض اهلل قرضا حسنا , فيضاعفه له ( ) سليمان , 
( وعلااااااااى هااااااااذا األسااااااااااإ فااااااااإن اعتمااااااااااد مباااااااادأ الحاااااااااوافن  116 ص  3966

 واستخدامه من قب  مديري المدارإ له دالالته التعليمية والتربوية العالية .
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هاذ  الفلسافة ويارج فيهاا الهاادي والمرهاد لاه ون مدير المدرسة الذي يا من ب
علياه أن يساتله  مان أبعادهاا الفلسافية ماا يعيناه و يحتاجاه فاي عملاه اإلداري وكماا 

 ي تي  
أن يمتلاك ماادير المدرساة مجموعااة ماان العلاو  والمعااارف التااي تا دي بااه ولااى  - 3

تكاااوين ناااارة متكاملاااة نحاااو الكاااون والحيااااة , و أن يعاااي أن دراساااة وتاااادريإ 
علو  المختلفة ونما تستهدف تعميق اإليمان باهلل سبحانه وتعاالى مان خاال  ال

 فه  قوانين الكون وناامه وتوجيه العاملين معه على وفق ذلك .
أن تكون توجهات مدير المدرسة ولى بناء اإلنساان وتربيتاه تربياة هااملة مان  - 1

لسافة التربياة جميع النواحي الجسمية والع لية والروحية والخل ية وعلاى وفاق ف
 اإلسالمية .

أن يهااات  مااادير المدرساااة بالجانااا  األخالقاااي فاااي ودارتاااه لمدرساااته وأن يعمااا   - 1
علاااى مسااااعدة العااااملين معاااه الكتسااااا  السااالوك الجياااد والسااالي  فاااي التعاماااا  

 األخالقي وفق الهريعة اإلسالمية .
لتعام  مع أن  يعتمد مدير المدرسة أسلو  التع   في أداء مهامه اإلدارية وا - 1

العاملين بتدبر وتبار وحكمة وتعويده  على وتباا ذلك في حيلته  اليومية 
 بين بعضه  البعض ومع اآلخرين  . 

أن يرساي مادير المدرساة دعااص  العالقاات اإلنساانية بيناه وباين العااملين معااه  - 6
 على وفق ما جاء به على وفق ما نادت به فلسفة التربية اإلسالمية .

ذ قراراتااه ب ساالو  ديم راااي قاااص  علااى مبادأ الهااورج ويفااوض بعااض أن يتخا - 5
 االحياته ولى األكفاء من العاملين معه . 
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أن يكاون مادير المدرساة قادوة اااالحة للعااملين معاه مان معلماين أو مدرسااين  - 7
أو عاملين آخرين , ألن اإلساال  أكاد علاى ال ادوة الااالحة , وقادوتنا جميعاا 

) االى اهلل عليااه وسال  ( معلاا  اإلنساانية وقاصاادها  هاو الرسااو  الكاري  محمااد
 األو  .

أن يكاون مادير المدرساة موجهاا وناااحا للعااملين معاه مان خاال  مسااعدته   - 6
علاى تجاااون الااعوبات التااي تاواجهه  فااي حيااته  المدرسااية داخا  المدرسااة 

 وخارجها وأن يحسن استخدا  الثوا  والع ا  معه  .
ملين معه أن ودارة المدرسة هي مس ولية تضامنية تهم  أن يهعر ويبلغ العا - 9

الجميع , وال يجون ألحد أن يتخلى عن مس وليته ) كلك  راا وكلكا  مساصو  
 عن رعيته ( .

أن ياا من ماادير المدرساااة بال ضاااء وال ااادر ) خياار  وهااار  ( ويوجااه العااااملين  - 30
 معه في المدرسة على وتباا  ذلك . 

علااى تنميااة نفساااه و العاااملين معااه مهنياااا ماان خاااال  يعماا  ماادير المدرساااة  - 33
  االهتما  بالتعلي  المستمر الذي أكدت عليه فلسفة التربية اإلسالمية .

ا أن ياا من ماادير المدرسااة بمباادأ الفاروق الفرديااة ويراعااي ذلااك بااين العاااملين  31
 ويعتبر أن العم  والمعاناة خير مدخ  للتعل  .

د ودارته لمدرسته ميو  واتجاهات العاملين معه أن ي خذ بنار االعتبار عن - 31
ألنها جان  مه  في عمله اإلداري . وهذا ما تنهد  فلسافة التربياة اإلساالمية 

 وتواي به .
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حاجة مدير المدرسة الستلهام بعض أبعاد الفلسفة الوجودية وفلسفتها في  - 5
 التربية في عمله اإلداري :

الاوعي اإلنساااني ووجداناه , اللااذين  ل اد انالااق فكار الفلساافة الوجودياة ماان 
مان خاللهماا ياادرك اإلنساان الح اااصق تماا  اإلدراك . فاالوجود هااو الواقاع المعاااا , 

عندها ال تتح ق بالفه  , ب  من خال   ةواإلنسان اانع لنفسه . فالمعرفة الح ي ي
فهااااي  االواقاااع الاااذي يكااااون موضاااع خباااارة من اااا ووجودياااة . أمااااا  اياااة التربيااااة عناااده

ة الفرد ليابح اادقا مع نفسه , والتعرف على ذاته منفاال عن الجماعة مساعد
والعاصلاة أو حتاى الفرياق .وماان هناا نجاد أن اارق التعلااي  هاي التاي تهاجع وتنمااي 
الاالاا  للتعبيااار عاان ذاتاااه وينمااي لدياااه النهاااا الاااذاتي ماان خاااال  اعتماااد اري اااة 

نهاااااا المبااادا , وال ااااراءات الحاااوار , والاري اااة الساااا رااية , واإلل ااااء الااادرامي , وال
( . أماااا بالنسااابة للوجاااود  16  ص  3996الفرديااة ) امويلساااون و مااااركوويتن, 

اإلنسااااااني فيتح ااااااق ماااااان خاااااال  وهااااااراك الفاااااارد بكليتاااااه وبكاااااا  انعكاساااااااته المتمثلااااااة 
 باإلحساااااااااااإ , والحاااااااااااواإ , والر بااااااااااة , والفكااااااااااار فاااااااااااي عالقتااااااااااه ماااااااااااع الموضاااااااااااوا  

 ( .     303  ص  3991) رهوان , 
رج هذ  الفلسفة أن الفرد الموجود هو ذلك اإلنسان الذي يتاف بعالقة وت    

ال نهاصيااة مااع نفساااه , وهااو منعااان  أمااا  اهلل انعاااناال مال ااا , وعالقتاااه باااهلل عالقاااة 
ن الفاارد حااار ولاايإ لاااه الخيااار أن يكاااون حاارا فهاااو مجبااار أن  اختيااار وتعااااار, وا 

ماا يرياد وتحما  مسا ولية  يكون حرا , حتى يكون قادرا على اعتناق ما يريد وفعا 
أعماله , وأن ك  هيء خاضع للمناقهة والرأي والتحلي  حتى يا  اإلنسان ولاى 
جاوهر الفلساافة ومحاولااة معرفااة كاا  ماا ير اا  أن يااا  وليااه , والوجوديااة تاارفض 
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عاااء  الحريااة الكاملاة فااي  الحفاا والتل اين وتنااادي بتااوير هخااية الفاارد ككا  وا 
فة واختبارها بنفسه وتعويد  على النااا  وال ادرة علاى اكتهاف ميادين وح و  المعر 

 ( .  15,  16  ص  3979الن د واإلنتاج.) ناار , 
ن المباااادأ األساسااااي للفلساااافة الوجوديااااة أنهااااا ال تحاااااو  وعااااااء وجاباااااات  وا 
قااعاة بخاااوص الح ي اة والواقااع وال ااي  , با  ون هاادفها هااو وي ااا مياا  اإلنسااان 

صلة , وليسات فاي تنوياد  بإجاباتهاا , وتعتبار اإلنساان لالهتما  بهذ  المهاك  واألس
 ريباا عان هااذا العاال  وأن حياتاه ال معنااى لهاا حتااى يبادأ فاي البحااث عان وجابااات 
لمثا  هاذ  األسااصلة السااب ة , ومان خااال  المعرفاة الذاتياة يجااد اإلنساان معناى لهااذ  

اآلخرين في كما أن الوجودية تحفن اإلنسان االبتعاد عن أن يكون مث   األسصلة .
ساالوكه وتااارفاته وحياتااه , باا  تحفاان  للبحاااث عاان الجديااد وعاان الوجااود الح ي اااي 
لذاتاه كإنساان يختلاف عان اآلخارين , ولهاذا ال ي با  الوجاودي أي أفكاار مفروضااة 

   3969علياه ماان اآلخارين وهااو بنفسااه المساصو  عاان أسالو  حياتااه ) ناااار , 
 ( .  79ص 

ه مدير المدرسة من هاذ  الفلسافة لهاو ويمكن ال و  ون ما يمكن أن يحتاج 
 ال لي  ويمكن تحديد  باآلتي   

الفلسفة يوسع األفق اإلداري لمدير المدرسة مان حياث   أن بعض أفكار هذ  -3 
كيفيااة الناااار ولااى اإلنساااان والتعاماا  معاااه كجااانء ماان هاااذا الوجااود . وهاااذا قاااد 

ذ ال ارارات يكون له ما يبرر  فاي عما  مادير المدرساة وخاااة فاي عملياة اتخاا
 والمها  اإلدارية األخرج . 
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ون ودارة المدير لمدرسته فاي ضاوء هاذ  الفلسافة أمار  يار عاادي , حياث أن  - 1
الحرياة الكاملااة أماار  ياار محاادد بالنسابة للتالميااذ وهاا  فااي مرحلااة الافولااة أو 
المراه اة أو حتاى الهابا  . وهاذا ماا يجعا  مادير المدرساة أن يفكار ملياا قباا  

خاو أي خاوة باتجا   هذا النوا من التعام  اإلداري على هاذا أن ي د  أو ي
 النوا من الحرية الكاملة .

ون هاااذ  الفلساااافة تااااذكر مااادير المدرسااااة أن العلاااا  ماااا هااااو وال وساااايلة وفاصدتااااه  - 1
تتوقف على قدر خدمة وتح يق هدف اإلنسان . وهذ  النارة قد يساتفيد منهاا 

  ولاااو أن اهتمامهاااا هاااذا هاااو ف اااا ماادير المدرساااة مااان جانااا  أنهاااا تهااات  بااالعل
 محاور بخدمة اإلنسان ف ا .

ون هاااذ  الفلساااافة تااااذكر ماااادير المدرسااااة ب هميااااة العالقااااات اإلنسااااانية وت رياااار  - 1
دراك سلوكه  الماير وأهمية بناء أو تكوين فلسفته التربوية حتى يمكنه فه  وا 

ا ماان قبااا  اإلداري  . ون تااذكير مااادير المدرسااة بالعالقاااات اإلنسااانية وأهميتهااا
هذ  الفلسفة قد يكون له أثرا ايجابيا على عمله عندما ينتبه ولى هاذا األمار , 
ن كانات هااذ   وهاذا ماا قاد ياادع  آرا   و اقتناعاه ب همياة هاذ  العالقااات حتاى وا 

 اآلراء من فلسفات أخرج تعم  في الميدان . 
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات :
 من خال  ما ت د  يمكن للباحث أن ي د  بعض االستنتاجات وكما ي تي  

مالحاة تسارا الت يير في المجا  اإلداري سواء على مستوج الجان  الفكري  -3
لعملياات ) الفلسفي ألتنايري(  أو على مستوج الجانا  اإلداري فيماا يخاص ا

اإلدارياة بماا فيهااا المفااهي  , وعناااار اإلدارة وأنمااهاا وعالقتهااا ومادج ت ثرهااا 
وت ثيرهااا باااالمجتمع . وهاااذا التساااارا قاااد يكاااون ناتجاااا عااان أهمياااة هاااذا المجاااا  
الحياوي فاي حيااة النااإ وعلاى جميااع المساتويات مماا حات  علاى البااحثين فااي 

 ياااادة اإلدارياااة ولمختلاااف ساابر أ اااوار  للوااااو  ولااى األفضااا  واألحسااان فااي ال
المسااااااااتويات سااااااااواء فااااااااي مجااااااااا  اإلدارة العامااااااااة أو اإلدارة التربويااااااااة أو اإلدارة 

 المدرسية أو أية أنواا أخرج ودارية .  
ون المدارإ اإلدارية ألتي تناولت اإلدارة العامة والعملية اإلدارية وعلى مدج  - 1

ياااا  مناروهاااا وليهااااا , تاورهاااا تناولااات اإلدارة مااان الناوياااة التاااي مااان خاللهاااا 
ف اااحا  مدرساااة اإلدارة باألهااداف ماااثال يناااارون ولااى اإلدارة بهاااك  يختلاااف 
عاااااااان أاااااااااحا  مدرسااااااااة الناااااااااا  االجتماااااااااعي , وأاااااااااحا  مدرسااااااااة النااااااااااا  
االجتماااعي ينااارون وليهااا بهااك  مختلااف عمااا تنااار وليهااا المدرسااة الموقفياااة 

 بالنسبة ولى باقي المدارإ اإلدارية األخرج . اوهكذ
ون هذا االهتما  المتناياد مان قبا  المناارين فاي مجاا  اإلدارة وعبار المراحا   - 1

النمنيااة المختلفااة ونمااا قاااد يعكااإ الر بااة لااديه  والساااعي إليجاااد مدرسااة ودارياااة 
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متكاملاااااااة ماااااااان جمياااااااع الجواناااااااا  تخاااااااد  اإلنسااااااااان وترعاااااااى ماااااااااالحه الذاتيااااااااة 
 واالجتماعية . 

وجوهرهاا ونارتهاا جعلتهاا متبايناة  ون اختالف المدارإ اإلدارية فاي ماهيتهاا - 1
بااين بعضااها الاابعض اآلخاار ولااذلك يالحااا باا ن هااوة االخااتالف كبياارة بينهااا , 
حياااث أن بعاااض المااادارإ التاااي تناولاااات جانااا  وداري معاااين فاااي نارتهاااا لاااا  
تتناوله المدارإ األخرج وهكذا بالنسبة ولى المدارإ اإلدارية األخرج ك  منها 

ي يبحااث فيااه ويااارج أنااه هاااو األاااح واألنفاااع لااه نارتااه الخاااااة ومجالااه الاااذ
 والناجح .   

ون تنايد حاجة اإلدارة الحديثة بك  أنواعها و أهكالها ولاى االهتماا   باالموارد  - 6
البهاارية بهااك  فعاااا  والن   يعنااي حاجتهاااا ولااى معرفااة الفلسااافات الساااصدة باااين 

دارياااة هااا الء والتاااي ي مناااون بهاااا حتاااى يساااه  علاااى ال ااااصمين علاااى العملياااة اإل
استثمار هذ  الموارد البهرية بهك  ويجابي وسلي  وقد يكاون هاذا التوجاه خاا  
مااان الم خااااذ الماروحااااة علياااه , فهااااو الااااذي أااااابح يعاااو  عليااااه بخااااالف كاااا  
التوجهات اإلدارية ومنها توجهات نارية العالقات اإلنسانية التي ل  تسل  هي 

والمهتماين فاي ها ون  األخارج  مان بعاض الم خاذ لادج رجاا  اإلدارة والبااحثين
 اإلدارة .  

ون وااصف العملية اإلدارية سواء في مجا  اإلدارة العاماة أو اإلدارة التربوياة  - 6
أو  المدرسية يالحا أنها داصما وباستمرار في متناو  البحث من قب  الباحثين 
والدارساااين وقاااد يكاااون هاااذا تااااميما ور باااة مااانه  للوااااو  ولاااى أفضااا  مهااااا  
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  التخاايا والتنااي  والتوجياه والتنسايق والرقاباة وهاذ  بالت كياد لاأدارة مان خاال
 هي المها  األساسية للمديرين على اختالف وداراته . 

ون الماااااالذ اآلمااااان لماااااادير المدرساااااة فااااااي عملاااااه اإلداري هااااااي فلسااااافة التربيااااااة  - 5
اإلسااااالمية ألن هااااذ  الفلسااااافة تختلااااف عاااان الفلسااااافات األخاااارج بخاواااااايتها 

 نبعهاااا ومااااادرها و ايتهااااا ف اااد قااااا  اهلل ساااابحانه وتعااااالى الربانياااة ماااان حيااااث م
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ( ) )

 وهذا الهيء ما ال نجد  في الفلسفات األخرج . ( . 3المائدة / 
لاا  تعاار اهتماماااا  جويمكاان أن نسااتنتل أيضااا أن بعضاااا ماان الفلساافات األخااار  - 7

  مثلما أكدت عليه الفلسفة المثالية , وهكذا الفلسفة اإلسالمية التي كبيرا بالع 
أعاااات الع اااا  مساااااحة واسااااعة وكبياااارة ماااان االهتمااااا  بتوجيااااه رباااااني فالفلساااافة 
اإلسالمية وناريتها في التربية ت كد على أهمية التفكير والتفكر , وهذا يوج  

العملياة التعليمياة على المربين أن يستلهمو   فاي عملها  ومانه  ال ااصمون علاى 
وفاي م اادمته  ماادراء المادارإ موضااوعي البحااث هاذا  وقتااداء بالرسااو  الكااري  
محماد ااالى اهلل علياه وساال  الاذي در  متعلميااه والعااملين معااه أن يسااتخدموا 
التفكير في مواجهة المهكالت و أن يجتهدوا في ذلك ,ومثال على ذلك حادثاة 

مكتوبة ولها أوقاتها المحاددة , ففاي تهريع األذان , فبعد أن فرضت الاالة ال
البدايااة كانااات ت اااا  الااااالة فااي مواقيتهاااا ب يااار دعاااوة لهااا , وبعاااد اتسااااا عااادد 
المساالمين وتوسااعت أااااراف المدينااة , باارنت مهاااكلة كيااف ياادعون المسااالمين 
للمساجد وذا حاان وقات الااالة و و هنااا هخاات المهاكلة , فااجتمع الرسااو  
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ه وساااال  ( ماااااع متعلميااااه يناقهااااون ويارحاااااون ال اصااااد والمعلاااا  ) اااااالى اهلل علياااا
  -الحلو  الم ترحة    نويفترضون الحلو  للمهكلة , وبدءوا يناقهو 

األو    رفاع رايااة فااي مكاان مرتفااع ليراهااا المسالمين وذا حااان الوقاات ورفااض  -# 
 هذا االقتراح ألن رفع الراية ال توقا الناص  وال تنبه ال اف  .

ن مرتفااع ورفاض لاانفإ األسابا  فااي أعااال  وألن الثااني   هااع  ناار فااي مكاا -# 
 هذا كان هعار المجوإ , وأرادوا أن يكون هعارا ممينا له  .

الثالااث  دعااوة المساالمين باساااتخدا  بااوق أو دق األجااراإ ورفااض أيضاااا ألن  -# 
 اليهود تستخد  البوق واألجراإ ت ليد الناارج . 

المسااالمين علاااى أن يتضااامن  الرابااع   الااادعوة باساااتخدا  الناااداء ي اااو  بااه أحاااد -# 
هعارا خااا بالمسلمين , نا  هذا االقتراح قبو  الرأي بهاك  مبادصي بعاد مناقهاته 
ألاالته الفكرية وتح ي ه لل رض المالو  في الدعوة مع المحافاة علاى الهاعار 

 اإلسالمي الممين له .
الاه أما الح  األخير فإن  أحد الاحابة ارح اي ة النداء وأخبر أنه فاي ح -# 

بين النو  والي اة سمع كلمات النداء وذكرها لرسو  اهلل)الى اهلل عليه وسل (. ) 
ف ا  ونها لر يا حق ون هاء اهلل ف   مع باال  فا لق علياه ماا رأيات فليا ذن باه فإناه 

 113أندج اوتا منك ف مت مع بال  فجعلت أل يه عليه وي ذن به ()أبو داود / 
. ) 

لم ترح فيخبر الرسو  ال اصد والمعل  ) الى اهلل عليه وت تي مرحلة التجري  للح  ا
وسل  ( ب رار  . وعندما أذن بال  وسامعه المسالمون هرعاوا وفايه  عمار واستحسانوا 
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  ص  3966الفكارة وأقرهاا المعلا  األو  ) االى اهلل علياه وسال  (  ) الهاهاامي , 
100 - 103 .  ) 

المدرسااة قااد يحتاااج ولاااى  والهاايء الااذي يمكاان اسااتنتاجه أيضااا هاااو أن ماادير - 6
فلسفة التربية اإلسالمية وعم ها الفلسفي فاي عملاه اإلداري أكثار مماا يحتاجاه 
ماان الفلسااافات األخاارج  ألن فلسااافة التربياااة أإلسااالمية لهاااا نااارة هااامولية فاااي 
مياااادان الخباااارة اإلنساااااانية  وهااااي متكاملاااااة األهااااداف , وتجماااااع بااااين األااااااالة 

لتميان عان الفلسافات الباقياة فهاي ناريااة والمعااارة , وهاذا ماا يعايهاا اافة ا
وعملياااة وأبعادهاااا التربوياااة متجاااذرة و متجاااددة ,  وقبااا  هاااذا كلاااه تكااااد بعااااض 
أبعادهااا الفلسااافية ال تخلاااوا منهاااا بعااض الفلسااافات الباقياااة األخااارج , فالفلسااافة 

األخرج  تاإلسالمية تلت ي في بعض أدوارها الفلسفية مع بعض أدوار الفلسفا
ياة و الواقعياة و التجريبياة فاي حاجاة مادير المدرساة وليهاا وهااذا كالفلسافة المثال

 ما يعايها األولوية في احتياج مدراء المدارإ وليها في ودارته  المدرسية.  
ون الهايء الااذي يمكاان اساتنتاجه ماان خااال  تحليا  دور الفلساافة اإلسااالمية   - 9

ن أنه وذا أرياد في عم  مدير المدرسة وحاجته ولى معرفة أبعاد  الفلسفية يتبي
للمجتماع أو األماة النهاوض والت ااد  والتااور فعليهاا ببنااء ونسااان واا ذو ورادة 
كاملة وفاعلة في الوجود ومح  ا  اية وجود  في العم  المثمر البناء وهذا ال 
ياات  بمعااان  عااان عملياااة التربياااة والتعلااي  التاااي ي ودهاااا ال ااااصمين عليهاااا ومااانه  

ن يجاا  أن يكونااوا مااا هلين لهااذ  المهمااة وهاااذا بالت كيااد مااديري الماادارإ والاااذي
الهاادف الكبيااار والنبياا  وحاااري لهااذ  األماااة أن تسااعى جاهااادة ب بناصهااا لتح ي اااه 
والوااااو  ولياااه ألنهاااا الياااو  بااا مإ الحاجاااة ولاااى تربياااة  أبناصهاااا تربياااة هاااااملة  
متساالحين بااااإلرادة ال وياااة و العماا  المثمااار وفاااق األسااإ التاااي أرسااااها الااادين 
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تاااي تاااالح لكااا  مكااااان ونماااان وفاااق منااااور التااااور والتجاااادد , اإلساااالمي وال
وباااإدارة وقيااااادة مااادراء أكفاااااء يسااااتلهمون مااان دياااانه  اإلساااالمي ال ااااوة والتوجيااااه 

 السلي   . 
واألمر الذي يمكن مالحاته واستنتاجه هاو أن مادير المدرساة الاذي يهادف  - 30

لي  دون ولاى أن يكااون ناجحااا فاي ودارتااه ال يمكاان أن يح اق أهدافااه بهااك  ساا
التربوية التي ي من بها المجتمع المحلاي والاذي تكاون  ةمعرفة الفلسفة والفلسف

المدرساة هااي جانء منااه . ألن معرفااة مادير المدرسااة لث افااة المجتماع بمااا فيهااا 
ماااان عااااادات وت اليااااد وقااااي  وأعااااراف وخباااارات والتفاعاااا  معهااااا ب سااااالو  وداري 

عماا  مااادير المدرساااة  وقيااادي باااارا بااات مااان األماااور الضاارورية والمهماااة فاااي
وتوجهاتاه الحديثاة , ألنااه باذلك يكااون قريباا جادا ماانه  وياتفه  مااا يريادون ومااا 
يامحاون , وها  بانفإ الوقاات يتفهماون ماا يرياد ومااا ياماح ولياه وباذلك يكلاا  

 عمله  بهك  موحد قاص  على التعاون المخلص البناء و الجماعي .
فااي عملااه اإلداري , فحاجتااه  تباااين حاجااة ماادير المدرسااة ألدوار الفلساافات - 33

ألبعاد الفلسفة المثالية هي ليست بمستوج حاجته ألدوار الفلسفة الوجودية أو 
الواقعيااة أو المثالياااة, فهناااك اخاااتالف بماادج تااا ثر اإلدارة فااي هاااذ  الفلسااافات. 
فهو مثال يحتاج من الفلسفة التجريبية أن يعما  دور المجار  والوااو  ولاى 

ج مااان المثالياااة ماااثال الساااعي بمدرساااته لبلاااو  السااامو نتااااصل التجريااا  , ويحتاااا
األخالقااااي والت كيااااد علااااى الجاناااا  الث ااااافي .. وهكااااذا بالنساااابة ولااااى الفلساااافات 

 األخرج . 
 
 التوصيات : 
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يباادو مااان خاااال  ماااا ت اااد  أن مااادير المدرساااة ذو التوجاااه الحاااديث فاااي اإلدارة  - 3
ن  عااان فلساااافة المدرساااية ال يساااتايع أن يااا دي عملاااه اإلداري كماااا ينب اااي بعااا

تربوية متفق عليها تنير له اري اه وارياق المجتماع الاذي تتواجاد فياه مدرساته 
وعلى هذا يواي الباحث   بالعم  على أن تكون هناك ل اءات مستمرة على 
هك  ندوات أو دورات  أو حل ات ن اهية يكون أحد أارافها مدراء المدارإ و 

وفلسااافة التربياااة لمناقهااااة  يهااارف عليهاااا أو ياااديرها اختاااااايون فاااي الفلسااافة
الخاوات الالنمة عندما ياراد اعتمااد أو اتخااذ قارارات بها ن أياة فلسافة للتربياة 

 تخص الناا  التربوي والتعليمي ومنها العم  اإلداري الخاص به .
وثراء خبرات مدراء المدارإ بما يستجد من تاور في مجا  اإلدارة المدرسية  - 1

لماا تمرات أو الااادورات التاويريااة , وتهاااجيعه  عاان ارياااق وقامااة النااادوات أو ا
أيضاا علااى مواكبااة التاااور اإلداري ذاتياا وخااااة فااي مجااا  اإلدارة المدرسااية 

 ألنها الميدان الفعلي التابي ي ل يادة العملية التربوية والتعليمية .
وثااااراء خباااارات ماااادراء الماااادارإ بهااااك  مسااااتمر بالمعلومااااات والمعااااارف و ماااااا  - 1

مجاااا  فلسااافة التربيااااة بالوسااااص  المتيسااارة ساااواء عااان اريااااق يساااتجد منهاااا فاااي 
 الل اءات أو الندوات أو الكتيبات ...  الخ . 

ويواااي الباحاااث أيضااا ت كياااد االساااتمرار بالبحااث عااان فلساافة ودارياااة هااااملة  - 1
لنامناااا التربوياااة مااان قبااا  الفالسااافة و المناااارين والبااااحثين فاااي مجاااا  اإلدارة  

 ية .واإلدارة التربوية والمدرس
 المقترحات :

التي تتناو  اإلدارة المدرساية  ي ترح الباحث و جراء العديد من الدراسات والبحوث 
 وفلسفة التربية ودورها في العملية التعليمية و أثرها على عناارها .

 ـادر:ـالمص
 ال رآن الكري  . -3
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ة المعارف , أحمد , وبراهي  أحمد . اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة , مكتب -1
 . 1003اإلسكندرية   

البياا , محمد حسان عباد الهاادي . ال ياادة اإلدارياة فاي ضاوء المانهل العلماي  -1
 . 3966والممارسة , الدار العربية للاباعة , ب داد   

جاااااا  اهلل , رفعاااااات محماااااد . ودارة األفااااااراد والسااااالوك التنايمااااااي , بااااا  برناااااات  -1
 .  3990للاباعة , جامعة األنهر , 

جوهر,االح الدين . م دماة فاي ودارة وتنااي  التعلاي  , مكتباة عاين هامإ ,  -6
 . 3961ال اهرة   

ونارة التربياة . مبااادال التربياة للاااف األو  معاهاد وعااداد  -جمهورياة العااراق  -5
 1000, مابعاة العاما  ,  30ت ليف لجنة في ونارة التربية , ا  -المعلمين 

. 
اتجاهات حديثة ,  -اإلدارة واإلهراف التربوي  الخاي  , رداا , و آخرون . -7

 ماابع الفردوإ , ال اهرة )   ت ( .
الدويك , تيسير وآخرون . أسإ اإلدارة التربوية والمدرسية واإلهراف التربوي  -6

 , دار الفكر للنهر والتونيع , عمان , األردن )    ت ( .
حمياااد ثاااامر . فلسااافة  الاادليمي , ااااارق عباااد أحماااد و الكبيساااي , عباااد الواحاااد -9

التربيااة اإلساااالمية و موقفهااا مااان فلساافة التربياااة المثاليااة والبراجماتياااة ) دراساااة 
تحليلياة م ارنااة(,في مجلاة العلااو  اإلنسااانية واالقتااادية / العاادد / السااادإ , 

 ( .  171 - 116. ) ص ص   1006مجلة جامعة األنبار   
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 3واإلهاراف الترباوي الحاديث , ا ربيع , هادي مهعان . اإلدارة المدرساية  -30
 . 1005, مكتبة المجتمع العربي , عمان   

 رحي  , حسين وآخرون . فلسفة التربية , مابوا بالرونيو )   ت ( -33
رهيااف , علااي هااداد . اإلدارة التربويااة أسسااها الناريااة ومجاالتهااا العمليااة ,  -31

 .  3975الجامعة المستنارية , مابعة الجامعة , ب داد   
, دار الوفااء لادنيا  3رسمي , محمد حسن . أساسيات اإلدارة التربوية , ا  -31

 . 1001الاباعة والنهر , اإلسكندرية   
رهااوان , محمااد مهاااران . ماادخ  ولااى دراساااة الفلساافة المعاااارة ,دار الث افاااة  -31

 . 3996للنهر والتونيع الفجالة , مار   
دارة المدرساية فااي ضاوء الفكاار اإلداري ساليمان , عرفااات عباد العنياان . اإل - 36

 . 3966اإلسالمي المعاار,مكتبة األنجلو المارية , ال اهرة   
السفاسفة , عبد الرحمن . ودارة التعلي  والاتعل  الاافي , مركان ينياد للنهار  -35 

 . 1006, األردن   
,  إالهاافعي,وبراهي  محمااد . المرجااع فااي علاو  التربيااة , جامعااة قااار يااون - 37

 .  3976بن اني , الجماهيرية الليبية   
الهايباني , عمار محماد التاومي , فلسافة التربياة اإلساالمية , المنها ة العاماة  -36

 . 3961للنهر والتونيع واإلعالن , ارابلإ , الجماهيرية الليبية   
الهيباني   عمر محمد التومي . الفلسفات الحديثة للتربية , جامعة الفااتح , -39

 . 3995رابلإ   , ا 3ا 
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ااخي , حساان حاااا  و آخاارون . اإلدارة و اإلهااراف التربااوي ,  مابعااة  -10
 . 3991ونارة التربية , ب داد   

امويلسااون , ولااي  ج.وماااركوويتن , فريااد أ . م دمااة فااي فلساافة التربياااة ,  - 13
 . 3996ترجمة ماجد عرسان الكيالني دار الفرقان , عمان   

, دار 1لااارحمن.اإلدارة التربويااااة والسااالوك ألمنامااااي,االاوي ,هااااني عبااااد ا - 11
 . 1003واص  للنهر , األردن , عمان   

 .  3979, ال اهرة    7الاوي  , توفيق . أسإ الفلسفة , ا  -11
ألعبياااادي , محماااااد جاسااااا  . ساااايكولوجية اإلدارة التعليمياااااة والمدرساااااية وآفااااااق  -11

 . 1001عمان    التاوير العا  , دار الث افة للنهر والتونيع ,
. نحاو فلساافة تربويااة عربياة , مركاان دراسااات الوحاادة  عباد الااداي  , عباادا هلل -16

 . 3993العربية , لبنان , بيروت   
العجيلي , عيسى االح . مهاركة المدرسين في المدرساة , المنها ة العاماة  -15

 . 3961للنهر , ارابلإ   
, دار اليااانوري العلمياااة ,  3ا  العااالق , بهااير . أسااإ اإلدارة الحديثااة  , -17

 . 3999األردن , عمان , 
العاااني , رياااض عبااد اللايااف . ودارة المساانين فااي اإلسااال  , مجلااة العلااو   -16

 .  1001اإلنسانية واالقتاادية  , العدد األو  , جامعة األنبار     
ات العااني , وجيهااة ثاباات . المضااامين الفلساافية التربويااة الموجهااة للممارساا -19

التعليمية ألعضاء هيصة التدريإ بكليات العلو  التربوية في الجامعات األردنية 
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/ المجلااااد العهااااارون , مجلاااااإ النهااااار  77, فااااي المجلاااااة التربوياااااة , العااااادد / 
 ( .103 - 356. ) ص ص  1006العلمي , الكويت   

هار محمد عبد ال ادر . اإلدارة المدرسية الحديثاة ,دار الهاروق للن‘ عابدين  -10
 . 1003والتونيع , األردن , عمان   

عفيفاااااي , محمااااااد الهااااااادي . األاااااااو  الث افيااااااة للتربيااااااة , مابعااااااة األنجلااااااو  -13
 . 3971المارية , ال اهرة   

الفنيا,أحمد.أاااااو  التربيااااة , منهاااااورات الجامعااااة المفتوحااااة , اااااارابلإ    -11
3995  . 

, منهااورات  3ااارة , ا الفي اي , عباد الما من فارج . اإلدارة المدرساية المع -11
 .  3991بن اني    -جامعة قار يونإ 

عال  الكت ,  -اتجاهاتها ومدارسها  -مرسي , محمد منير . فلسفة التربية  -11
 .  3991ال اهرة   

عااال  الكتااا  ,  -اتجاهاتهااا ومدارسااها  -مرسااي,محمد منياار فلساافة التربياااة  -16
 . 3996ال اهرة   

و  التربوياة لبنااء الهخااية المسالمة , ت ادي  عبااد مكرو ,عباد الاودود. األاا-15
 . 3995الرحمن الن ي  , دار الفكر العربي , ال اهرة   

مااافى , ااالح عباد الحمياد . اإلدارة المدرساية فاي ضاوء الفكار اإلداري  -17
 . 3961المعاار , دار المريخ , الرياض   

الهندسة للنهر والتونيع الهاهمي,عبد الحميد.الرسو  العربي المربي , دار  - 16
 .  3966, الرياض السعودية    1, ا 
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