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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
 

 
 المستخمص 

في مجاالت اإلدارة هدؼ البحث التعرؼ عمى بعض التوجهات الحديثة 
المدرسية , فضبل عف التعرؼ عمى بعض األدوار الفمسفية التي يحتاجها مدير 
المدرسة في عممه اإلداري في ضوء المناحي الفمسفية المتمثمة بالفمسفة المثالية 

الوجودية وكذلؾ في ضوء الفمسفة  والفمسفة الواقعية والفمسفة التجريبية  والفمسفة
   اإلسبلمية .
ف مػػػػػف النتػػػػػاصل التػػػػػي تواػػػػػؿ إليهػػػػػا البحػػػػػث الحػػػػػالي هػػػػػو اسػػػػػتعراض وكػػػػػا

التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية ومنهػا   كيفيػة التعامػؿ مػع العوامػؿ المػؤثرة 
فػػي اإلدارة المدرسػػية فػػي ضػػوء التوجهػػات الفمسػػفية الحديثػػة , فضػػبل عػػف ال واعػػد 

ي تحديػػد وظػػاصؼ اإلدارة األخبلقيػػة لمهنػػة اإلدارة المدرسػػية , والتوجهػػات الحديثػػة فػػ
المدرسية وأهدافها وم وماتها . كما أظهرت نتاصل البحػث أيضػا مػدا حاجػة مػدراء 
المػػدارس إلػػى ضػػرورة االطػػبلع عمػػى األدوار الفمسػػفية فػػي عممهػػـ اإلداري ضػػمف 
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توجهػػػات الفمسػػػفات التػػػي حػػػددها البحػػػث فػػػي منهجػػػه والمتمثمػػػة بالفمسػػػفات المثاليػػػة 
 إلسبلمية 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. 
  

 مشكمة البحث :
يعػػػيش اإلنسػػػاف فػػػي إطػػػار مجتمػػػع ب ػػػري , يحػػػتـ عميػػػه أف يتفاعػػػؿ مػػػع  

وهػػي األفػػراد واأل ػػياء . ولكػػي يحػػافظ عمػػى ديمومػػة م وماتػػه  عنااػػرا التػػي تكونػػه
 ين ىء منظمات ومؤسسات تسعى لتح يؽ أهدافه . 

وفػػي ظػػؿ هػػذا التوجػػه بػػرزت حاجػػة اإلنسػػاف إلػػى اإلدارة ألف موضػػوعها  
ومحورهػا األساسػي هػو المنظمػػات . والمنظمػة هػي عبػػارة عػف مجموعػة اجتماعيػػة 

منظمػات عػف أنمػػاط الوحػدات االجتماعيػػة أن ػصت ألجػؿ هػػدؼ محػدد .و تختمػػؼ ال
األخػػػرا  بمعيػػػػاريف رصيسػػػػييف همػػػا   ال اػػػػد , وتحديػػػػد الهػػػدؼ , والمنظمػػػػات فػػػػي 
حياتنػػا المعااػػرة كثيػػرة مثػػؿ ال ػػركات التجاريػػة , والمدرسػػة  والحػػزب السياسػػػي , 

 (  37  ص 3991والمنظمات الخيرية .. الخ ) نبراي , 
ح ػػػؽ مػػػف أف المنظمػػػة التػػػي ن ػػػـو اإلداري هنػػػا هػػػو فػػػي الت ؿومحػػػورا لعمػػػ

بإدارتها تسير باتجاا أهدافها المرسومة بكفاءة وفاعمية مف خبلؿ اسػتخداـ أسػاليب 
ف هػػذا  األمثػػؿ لممػػوارد الب ػػرية والماديػػة المتػػوفرة . ؿالتنظػػيـ المتنوعػػة واالسػػت بل وا 
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التوجػػه يمػػـز اإلداري أف يكػػوف مػػدركا ومممػػا بطبيعػػة المنظمػػة التػػي يعمػػؿ بهػػا مػػف 
يػػث العبلقػػات السػػػاصدة فيهػػا وتفاعػػؿ األفػػػراد وجماعػػات المنظمػػة مػػػع  يػػرهـ مػػػف ح

 ( . 319   3961الجماعات أو المنظمات األخرا ) جوهر , 
فاارت اإلدارة ومنطم اتها وأساليب ال اصميف عمػى  ػؤونها أحػد المجػاالت  

نها التربويػػة المهمػػة التػػي احتمػػت مكانػػة بػػارزة فػػي توجهػػات المجتمعػػات الب ػػرية  ػػ 
 ػػػ ف االهتمػػػاـ ببػػػرامل التربيػػػة وأ راضػػػها ومػػػواد التػػػدريس وأسػػػاليبها وكػػػذلؾ ب يػػػة 
مكونػات النظػاـ التربػػوي ,  يػر أف دراسػتها التػػتـ بمعػزؿ عػف اإلطػػار البيصػي الػػذي 

 أفرزها وتعمؿ فيه .
و اار محور أي نظاـ تربوي هو أالهتماـ ب طاعات ثبلث هي   قطػاع 

ألكاديمي , وقطاع الخدمات بكؿ ما ي تمؿ عميه مف اإلدارة واإل راؼ , وال طاع ا
ر ػػاد , ورعايػػة اػػحية ون ػػاطات أخػػرا موجهػػة , والهػػدؼ مػػف وراء ذلػػؾ  توجيػػه وا 
هػػو تهيصػػة اإلنسػػاف إلػػى حيػػاة اجتماعيػػة معينػػة لكػػي ياػػبو أنسػػانا اػػالحا وعضػػوا 
فػػاعبل فػػي المجتمػػع , كمػػا إف هػػذا النظػػاـ ال يمكنػػه أف يمػػارس عمميػػة ن ػػؿ كامػػؿ 

اث االجتمػػاعي والحضػػاري بػػؿ ال بػػد مػػف ال يػػاـ بعمميػػة اختبػػار تتعمػػؽ بالمعرفػػة لمتػر 
التػػػػػي سػػػػػين مها , وبالمهػػػػػارات العمميػػػػػة والعمميػػػػػة والع ميػػػػػة التػػػػػي سػػػػػتطور , وبػػػػػال يـ 
واالتجاهػػػات التػػػي سػػػتبرز واف مثػػػؿ هػػػذا االختبػػػارات يفتػػػرض أف تػػػتـ وفػػػؽ إطػػػار 

 ( . 61ص 1003مرجعي مف أاالة المجتمع ومعاارته ) الطويؿ ,    
إف االهتماـ باإلدارة وبدورها في بناء المجتمع يعنػي اهتمػاـ بالفمسػفة التػي  

تعمػػؿ اإلدارة فػػي ظمهػػا , وبػػدورها فػػاف معرفػػة مػػدير المدرسػػة لهػػذا الفمسػػفة تسػػاعدا 
في توجيه سموكه وتارفاته وعبلقاته واتجاهاته الفكرية واالجتماعية , وكػذلؾ فهػـ 
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لمدرسيف أو التبلميذ أو اآلبػاء , أو العػامميف, حتػى يسػود الذيف يتعامؿ معهـ مف ا
 ( . 37  ص  3961بينهـ جو مف العبلقات اإلنسانية الاحيحة ) ال يباني , 

كمػا أف دراسػة فمسػفة التربيػة مػف قبػػؿ مػدير المدرسػة تعػد مفيػدة  وتسػػاعدا 
رؽ فػػي تطػػوير النظػػرة إلػػى العمميػػة التربويػػة وتوجيػػه الجهػػود وتنسػػي ها وتحسػػيف طػػ

وأسػػاليب التػػدريس والت ػػويـ والتوجيػػه .وكػػذلؾ فػػاف دراسػػة األبعػػاد الفمسػػفية مػػف قبػػؿ 
مدير المدرسة يمكف أف ت دـ له  مساعدة وخدمػة فػي التعامػؿ مػع معطيػات الحيػاة 
التػػػػي ين ػػػػط مػػػػف خبللهػػػػا , واألبعػػػػاد التػػػػي تحػػػػيط بػػػػه , فالفمسػػػػفة تهػػػػـ كػػػػؿ النػػػػاس 

 ( . 66  ص  1003الطويؿ , واإلنساف يجب أف يكوف ) فيمسوؼ نفسه ( ) 
وفػػػػي إطػػػػار مػػػػا ت ػػػػدـ تتجمػػػػى م ػػػػكمة البحػػػػث فػػػػي ضػػػػرورة التعػػػػرؼ عمػػػػى  

التوجهػػػات الحديثػػػة فػػػي اإلدارة المدرسػػػية وحاجػػػة مػػػديرها ذو التوجػػػه الحػػػديث إلػػػى 
استمهاـ بعػض األبعػاد الفمسػفية فػي الفمسػفات المثالية , والواقعيػة , والتجريبيػة , و 

التػػي تػػؤثر فػػي عممػػه اإلداري . وهػػذا مػػا يحػػتـ دراسػػتها اإلسػػبلمية , والوجوديػػة , و 
والتعرؼ عميها , والتي مف خبلؿ  ما يتواؿ إليه البحػث فػي أهدافػه , قػد يسػاعد 
مػػػدراء المػػػدارس فػػػي ممارسػػػة دورهػػػـ اإلداري و التربػػػوي مسػػػتندا إلػػػى رؤا فمسػػػفية 

بيػنهـ وهػذا  نابعة مف طبيعة النظاـ االجتماعي الذي يعي وف فيه وبالث افة الساصدة
ما قد يعطي البحث قيمة وأهمية كونه قد يكوف بحثػا جديػدا ي ػـو عمػى المناق ػة و 
التحميػػػؿ ويتنػػػاوؿ هػػػذا الجانػػػب المهػػػـ فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة والتربويػػػة بحسػػػب عمػػػـ 

طبلعه .   الباحث وا 
 

 أهمية البحث :
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فيػة ي هد العالـ اليوـ تطورات سياسية واقتاػادية وث افيػة واجتماعيػة ومعر  
, وقد جاء هذا التطور نتيجة حتمية مف تطور نظػرة اإلنسػاف الفمسػفية إلػى ح ػاصؽ 
الوجود وفهػـ ظػواهرا و إدراؾ ووعػي معنػى حياتػه ومػا سػيؤوؿ إليػه ماػيرا , وهػذا 
كمػػػػه جعػػػػؿ اإلنسػػػػاف يبحػػػػث عػػػػف طػػػػرؽ وأسػػػػاليب تربويػػػػة يػػػػنظـ معموماتػػػػه ويوجػػػػه 

بيف الفمسفة  ةاءت العبلقة التوأمياستخداماته في بناء الفرد والمجتمع , ومف هنا ج
والتربيػػة , ممػػا يجعػػؿ مػػف الاػػعب الفاػػؿ بينهمػػا أو حتػػى إسػػت ناء إحػػداهما عػػف 
األخرا , وهي أساسا هذا العبلقة منبث ة مف واقع الت ثير والت ثر بينهما , فالفمسفة 

اني , ت وـ بت رير ال اية مف الحياة والتربية ت ترح الوساصؿ لتح يؽ تمؾ ال اية ) العػ
 ( .  355  ص  1006

أما اإلدارة فإنها تحتؿ  مكانا بارزا في مجتمعػات اليػـو , إذ يتوقػؼ نجػاح 
أو ف ؿ أي مجتمع أو أية مؤسسة في الدرجة األولػى عمػى نوعيػة اإلداريػيف الػذيف 
يتولػػػوف ال يػػػادة والتوجيػػػه . ومػػػف بػػػيف هػػػؤالء المػػػديريف العػػػامميف فػػػي ميػػػداف التربيػػػة 

 المدارس ومف بمعيتهـ مف المدرسيف والعامميف اآلخريف ..والتعميـ ومدراء 
كمػػػا إف اإلدارة فػػػي ميػػػداف التربيػػػة والتعمػػػيـ تعػػػد مػػػف المجػػػاالت الحديثػػػة , 
والتػػػي تطػػػور مفهومهػػػا تطػػػورا سػػػريعا معتمػػػدا فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى تطػػػور منػػػاهل اإلدارة 

رأ عمػػى المتنوعػػة . حيػػث يػػرتبط مفهػػـو اإلدارة فػػي ميػػداف التربيػػة والتعمػػيـ , بمػػا طػػ
مفهوـ اإلدارة مف جهة ومفهـو التربيػة وتطػور مؤسسػة المدرسػة وتع ػدها مػف جهػة 
أخرا.ف د فرضت اإلدارة نفسها في التربية حتى اارت  إدارة التعميـ , والتخطػيط 
, واإل ػػػراؼ , واقتاػػػاديات التعمػػػيـ , واإلدارة المدرسػػػية تػػػدرس فػػػي كميػػػات العمػػػـو 

 التربوية في مختمؼ الجامعات . 



 
 
 
 

 
 

 

563 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

اإلدارة بحسػػػػب موسػػػػوعة العمػػػػوـ االجتماعيػػػػة تعنػػػػي العمميػػػػة التػػػػي يمكػػػػف و 
بواسطتها تنفيػذ  ػرض معػيف واإل ػراؼ عميػه . كػذلؾ هػي النػاتل الم ػترؾ ألنػواع 
ودرجات مختمفة مف الجهد اإلنساني الذي يبذؿ في هذا العممية . ومرة أخرا فػإف 

من ػاة يعػػرؼ بػػإدارة تجمػع هػػؤالء األ ػخاص الػػذيف يبػذلوف معػػا هػػذا الجهػد فػػي أي 
أو التعميمية أو اإلدارة المدرسػية .وفػي  ةالمن  ة أو المؤسسة . أو المؤسسة التربوي

حالػػػة كونهػػػا نظػػػاـ   فإنهػػػا تتكػػػوف مػػػف عػػػدة عنااػػػر ووظػػػاصؼ تتمثػػػؿ فػػػي األفػػػراد 
والمػػػػػػواد واآلالت واإلدارات واألقسػػػػػػاـ , والتػػػػػػي هػػػػػػي فػػػػػػي وضػػػػػػع تفػػػػػػاعمي منػػػػػػتظـ 

اؼ محػػددة . وقػػد ينظػػر لػػئلدارة عمػػى أنهػػا نظػػاـ ودينػػاميكي مػػف أجػػؿ تح يػػؽ أهػػد
 امؿ يتكػوف مػف مجموعػة مػف األنظمػة يكمػؿ كػؿ جػزء منهػا ويتػرابط مػع األجػزاء 

   3999األخرا . وهنػا تعػد اإلدارة وسػيمة ولػيس  ايػة فػي حػد ذاتهػا ) العػبلؽ , 
 ( . 33ص 

 وفي ضوء ما ت دـ في مجاؿ اإلدارة يمكف مبلحظة ما ي تي    
 دارة تطبؽ عمى الجماعة وليس عمى الفرد . إف اإل -3
 إف الهدؼ ضروري والـز بالطبيعة لئلدارة .  -1
 إف اإلدارة ليست تنفيذا لئلعماؿ بؿ األعماؿ تنفذ بواسطة اآلخريف . -1
 إف اإلدارة مسصولة اجتماعيا عف تح يؽ منفعة لممجتمع بافة عامة .  -1 
لكافة الجهػود الجماعيػة ومخطػط لكافػة إف العممية اإلدارية ن اط ذهني موجه  -6

االتجاهات التي يسمكها م روع  العمؿ حتى ياؿ إلى بر األماف وتح يػؽ أهدافػه 
المرسومة معتمدا عمػى أسػس ومبػادئ  بػدال مػف االرتجػاؿ والع ػواصية ال اصمػة عمػى 

 ( .  31 - 30  ص  3999محاوالت التجربة والخط )العبلؽ , 
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ذا أردنػػػا التعػػػرؼ عمػػػى وظ  يفػػػة اإلدارة فانػػػه ال  نػػػى عنهػػػا ألنهػػػا وظيفػػػة وا 
لتح يؽ األهػداؼ المرسػومة . بمعنػى أف اإلدارة هػي معيػار النجػاح والف ػؿ . وفػي 
الواقػػػػع إف  اإلدارة ن ػػػػاط دينػػػػاميكي ػػػػػػ فاعػػػػؿ السػػػػتخداـ المػػػػوارد الماديػػػػة والب ػػػػرية 

قػػػات أنهػػػا تمعػػب دورا كبيػػػرا فػػػي تعظػػػيـ وتفجيػػػر الطا يبفاعميػػة وكفػػػاءة , وهػػػذا يعنػػػ
الب رية واإلمكانػات الماديػة , وهػذا التعظػيـ والتفجيػر إنمػا يخػدـ المعنيػيف كافػة. و 
يح ػػػؽ أحبلمهػػػـ ويمبػػػي ر بػػػاتهـ , ويحػػػافظ عمػػػى ماػػػالحهـ . وهكػػػذا فػػػإف اإلدارة 

   3999تعتبػػر مػػػف أكثػػر األن ػػػطة اإلنسػػانية  ػػػموال وأهميػػة وحيويػػػة ) العػػػبلؽ , 
 ( . 31ص 

ط جػػاء مػػف أاػػؿ اإلدارة العامػػة , إال أف لهػػا أمػػا اإلدارة التربويػػة فهػػي نمػػ
 خاػػيتها المسػػت مة , حيػػث إف اإلدارة تهػػتـ بجممػػة عمميػػات إداريػػة تتطمػػب رسػػما 

...الخ  , أما بالنسبة لئلدارة التربوية فاف عممهػا مرهػوف تلمسياسات واتخاذا لم رارا
 بالسمطة التربوية العميا مف حيث رسـ السياسات واتخاذ ال رارات .

د اإلدارة التربويػػػػػة والمدرسػػػػػية مػػػػػف المػػػػػدخبلت الرصيسػػػػػية فػػػػػي العمميػػػػػة وتعػػػػػ
التربوية التي تمعب دورا هاما في ايا ة وتعديؿ وانجاز أهداؼ المجتمع وتح يػؽ 
 هطموحاتػػه لػػذا فػػإف السػػعي الػػدءوب لتحسػػيف نوعيػػة التربيػػة والتعمػػيـ البػػد  أف يواكبػػ

وف التربيػػػة ن ػػػاط لػػػه  اياتػػػه اهتمػػػاـ بتطػػػوير مفاهيمنػػػا وممارسػػػاتنا اإلداريػػػة .ولكػػػ
ويتفاعؿ فيه إنساف مرب مع إنساف متعمـ لينتل إنسانا ومواطنا اػالحا تتػوافر فيػه 
ح ػػػػاصؽ ومعمومػػػػػات , وقػػػػػيـ واتجاهػػػػػات وعػػػػادات ومهػػػػػارات ف اػػػػػبو قطػػػػػاع اإلدارة 
واإل ػػػراؼ ومػػػػا يتبعهمػػػا مػػػػف خػػػدمات وتسػػػػهيبلت هػػػو محػػػػور اإلدارة التربويػػػػة . ) 

 ( 61  ص 3996الطويؿ , 
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وقبػػػػؿ الحػػػػديث عػػػػف اإلدارة المدرسػػػػية البػػػػد لنػػػػا أف نتعػػػػرؼ عمػػػػى ماهيػػػػة   
المدرسػػػػػػة ذات التوجػػػػػػه الحػػػػػػديث , فالمدرسػػػػػػػة الحديثػػػػػػة تعػػػػػػد إحػػػػػػدا المؤسسػػػػػػػات 
االجتماعية التي تسهـ مع  يرها مف المؤسسػات فػي تربيػة اإلنسػاف , و مسػاعدته 

روحيػػػػة عمػػػػى النمػػػػو فػػػػي جميػػػػع جوانػػػػب  خاػػػػيته الجسػػػػمية والع ميػػػػة والنفسػػػػية وال
واالجتماعيػػػة , إلػػػػى أقاػػػى درجػػػػة ممكنػػػػة مػػػف النمػػػػو , وف ػػػا ل دراتػػػػه واسػػػػتعداداته 
 وميولػػػػػػػػػػػػػػػه واتجاهاتػػػػػػػػػػػػػػػه , مػػػػػػػػػػػػػػػع توجيػػػػػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػػػػػذا النمػػػػػػػػػػػػػػػو وجهػػػػػػػػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 وتربوية .
إف اإلدارة المدرسية جزء مف اإلدارة التربوية واػورة ماػ رة لتنظيماتهػا , 

مجموعػػػػة مػػػػف العمميػػػػات والمنفػػػػذ لمسياسػػػػة التػػػػي تخططهػػػػا هػػػػذا اإلدارة , أو هػػػػي 
المتكاممػػة , والخطػػط التػػي ي ػػرؼ عمػػى ممارسػػتها مػػدير معػػد إعػػدادا خااػػا , وذو 
مهػػػارات متميػػػػزة تتناسػػػػب ومتطمبػػػات العمميػػػػات البلزمػػػػة لبمػػػوغ األهػػػػداؼ المدرسػػػػية 

 ( . 361المحددة )  الدويؾ وآخروف   ص 
فيهػا مػف والمدرسة هي وحدة اإلدارة المدرسية , وعمى رأسها المدير , بمػا  

هيصػػة تدريسػػية وطمبػػة ومػػوظفيف وعػػامميف , ومػػا تضػػمه مػػف أبنيػػة و مرافػػؽ , ومػػا 
يحػػيط بهػػا مػػف بيصػػة تربويػػة , وطبيعيػػة واجتماعيػػة . وتعتبػػر اإلدارة المدرسػػية هػػي 
الفعػػؿ اإلجراصػػي لػػئلدارة التعميميػػة أي أف اإلدارة المدرسػػية هػػي الكيفيػػة التػػي ينجػػز 

التعميميػػة إنجػػازا تح ػػؽ بػػه أهػػدافها عمػػى أتػػـ وجػػه بهػػا العمػػؿ التربػػوي فػػي المؤسسػػة 
وب قػػػؿ جهػػػد وفػػػي أقاػػػر وقػػػت . وبػػػذلؾ فػػػ ف اإلدارة المدرسػػػية هػػػي ليسػػػت كيانػػػا 
مسػػت بل بذاتػػه بػػؿ هػػي جػػزء مػػف اإلدارة التعميميػػة وتتػػولى تنفيػػذ السياسػػة التعميميػػة 

 المرسومة .
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 ػػػػمؿ واإلدارة المدرسػػػية الحديثػػػػة هػػػػي ليسػػػت المػػػػدير والتبلميػػػػذ ف ػػػط بػػػػؿ ت
وبحسب التوجه الحديث لها عمى أكثر مف فػرد , فهػي تتضػمف كػؿ مػف يعمػؿ فػي 
المدرسػػػة مػػػف مػػػدير , ومعػػػاونيف , ومدرسػػػيف إداريػػػيف وفنيػػػيف , وعمػػػاؿ وتبلميػػػذ, 
وأوليػػػاء األمػػػور , والمهتمػػػيف ب ػػػؤوف التعمػػػيـ فػػػي البيصػػػة , و يػػػرهـ ممػػػف يسػػػاهموف 

  يؽ  اياتها التربوية .ي كؿ مبا ر أو  ير مبا ر في ال ياـ بمهامها وتح
إف أهميػػػة اإلدارة المدرسػػػية اليػػػوـ تػػػ تي مػػػف خػػػبلؿ قيامهػػػا بمهمػػػة تسػػػهيؿ 
وتطوير نظاـ العمؿ بالمدرسة , وتنظيـ العمؿ بطري ة مف   نها أف تػتـ العمميػات 
التربوية ب كؿ ميسر وفعاؿ . فهي باإلضافة إلػى أنهػا تسػاعد عمػى تعمػيـ التبلميػذ 

يمػػا ت دمػػه مػػف خػػدمات مدرسػػية لممدرسػػيف والتبلميػػذ لي ومػػوا إال أف أهميتهػػا تكمػػف ف
بت ديػػة عممهػػـ وتحاػػيمهـ فػػي جػػو مػػف التعػػاوف واإلخػػاء تسػػودا المحبػػة واالحتػػراـ 

  المتبادؿ. 
ويمكف ال وؿ أف كػؿ عمميػة تربويػة اػ را ال تح ػؽ  ايتهػا األساسػية إال 

ثػػرة قػػد ال تاػػؿ عػػف طريػػؽ اإلدارة المدرسػػية , وبػػدونها تب ػػى عبػػارة عػػف جهػػود مبع
إلى تح يؽ أهدافها وعمى ذلؾ فاف نجاح النظاـ التعميمي في تح يؽ  اياته مرتبط 
ب كؿ أساسي بوجود إدارات مدرسية حديثة قادرة عمى ال ياـ بما هو مطمػوب منهػا 

 بنجاح . 
وعمػػػى أسػػػاس هػػػذا التوجػػػه الحػػػديث لػػػئلدارة المدرسػػػية ت يػػػر مفهػػػـو العمػػػؿ 

وذلؾ بت يػر مفهػـو رسػالة المدرسػة نفسػها . فالمدرسػة  الذي ي وـ به مدير المدرسة
في الماضي كانت هي المكاف الذي يجتمع فيه الطمبة لمميء أذهانهـ بالمعمومػات 
, فػػي حػػيف أنهػػا فػػي الوقػػت الحاضػػر هػػي المكػػاف الػػذي يجتمػػع فيػػه الطمبػػة لبنػػاء 
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يف  خاػػياتهـ بنػػاءا متكػػػامبل مػػف جميػػع النػػػواحي التربويػػة والعمميػػة مػػػف أجػػؿ تػػػ م
مست بمهـ مػف ناحيػة , ومػف أجػؿ تطػوير مجػتمعهـ مػف ناحيػة أخػرا , عػف طريػؽ 

 استخداـ أحدث الوساصؿ التربوية .
إف قياس مدا نجاح الفمسفة التربويػة العامػة أو ف ػمها ي ػاس بمػدا نجػاح 
أو ف ؿ اإلدارة المدرسية في ال يػاـ بمػا هػو مطمػوب منهػا لػذا يحضػا هػذا المسػتوا 

خااة باهتماـ كبير مف قبؿ جميع المجتمعات مما له مف دور مف اإلدارة باورة 
بػػارز فػػي نجػػاح العمميػػة التربويػػة والتعميميػػة وعمػػى رأس هػػذا اإلدارة مػػدير المدرسػػة 
الػػػذي يعػػػد المسػػػصوؿ األوؿ عػػػف سػػػير أعمالهػػػا . وفػػػي ضػػػوء هػػػذا ال يمػػػة واألهميػػػة 

بحث في التعػرؼ لئلدارة المدرسية ومديرها في الوقت الحاضر تتجمى أهمية هذا ال
عمػػى بعػػض التوجهػػات الحديثػػة فػػي مجػػاؿ اإلدارة المدرسػػية والتعػػرؼ عمػػى حاجػػة 
مػػػػػديرها إلػػػػػى اسػػػػػتمهاـ األبعػػػػػاد الفمسػػػػػفية فػػػػػي الفمسػػػػػفات   المثاليػػػػػة , والواقعيػػػػػة , 
والتجريبية , واإلسبلمية , والوجودية في عممه اإلداري . حيػث أف الفمسػفة وفمسػفة 

همػػة التػػي ي خػػذها مػػدراء المػػدارس فػػي نظػػر االعتبػػار التربيػػة باتػػت مػػف األمػػور الم
 عند ممارستهـ لعممهـ اإلداري .

 حدود البحث :
 يتحدد البحث الحالي بما ي تي   

المراحػػػػػؿ التػػػػػي مػػػػػر بهػػػػػا الفكػػػػػر اإلداري والتوجهػػػػػات الحديثػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاالت     -أ
ييػر فيهػا , وظاصؼ العممية اإلدارية , والمسؤولية االجتماعية لئلدارة , وعوامػؿ الت 

دارة الموارد الب رية مف حيث التوجه واألهمية .  وا 
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اإلدارة المدرسػػػية وتوجهاتهػػػا فػػػي مجػػػاالت    العوامػػػؿ المػػػؤثرة فيهػػػا وال واعػػػد  -ب 
 األخبلقية لمهنتها ووظيفتها وأهدافها وم وماتها .

بعػػػض األدوار الفمسػػػفية لػػػئلدارة فػػػي الفمسػػػفات المثاليػػػة والواقعيػػػة والتجريبيػػػة   -ج
 واإلسبلمية والوجودية والتي يحتاجها مدير المدرسة في عممه اإلداري . .

 
 أهداف البحث :

 يهدؼ البحث إلى   
التعػػرؼ عمػػى المراحػػؿ التػػي مػػر بهػػا الفكػػر اإلداري و التوجهػػات الحديثػػة فػػي  - 3

وظاصؼ العممية اإلدارية والمسػصولية االجتماعيػة لػئلدارة و عوامػؿ الت ييػر فيهػا 
 موارد الب رية مف حيث التوجه واألهمية .و إدارة ال

التعػػرؼ عمػػى بعػػض التوجهػػات الحديثػػة فػػي اإلدارة المدرسػػية فػػي مجػػاالت    - 1
كيفيػػة التعامػػؿ مػػع العوامػػؿ المػػؤثرة فيهػػا, وال واعػػد األخبلقيػػة لمهنتهػػا, والتوجػػه 

 الحديث في وظيفتها وأهدافها وم وماتها .
التػي يحتاجهػا مػدير المدرسػة فػي عممػه  التعرؼ عمى بعػض األدوار الفمسػفية - 1

 اإلداري في الفمسفات المثالية والواقعية والتجريبية واإلسبلمية والوجودية . 
 طريقة البحث :

 استخدـ الباحث في بحثه أسموب العرض والمناق ة والتحميؿ . 
 تحديد المصطمحات :

يعػػرض الباحػػث بعػػض الماػػطمحات التػػي وردت فػػي سػػياؽ البحػػث وكمػػا  
 ي  ي ت
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 اإلدارة : -1
وتعني عممية توجيه الجهود الب رية وقيادتها في أي منظمة لتح يؽ هدؼ  

 (   9معيف سواء أكانت داصرة أو هيصة حكومية ) الخطيب و آخروف   ص 
و يعرفها جوف مي  بانها فف الحاوؿ عمى أقاى النتاصل ب قؿ جهد حتى        

العمػػؿ والعػػامميف مػػع ت ػػديـ  يمكػػف تح يػػؽ أقاػػى رواج وسػػعادة لكػػؿ مػػف اػػاحب
 ( . 31  ص  3999أفضؿ خدمة ممكنة لممجتمع  ) العبلؽ , 

 اإلدارة التربوية :  -2
عرفهػػا رهيػػؼ ب نهػػا  تعنػػي العمػػؿ الم ػػترؾ الفعػػاؿ الػػذي ي ػػوـ بػػه الجهػػاز  

اإلداري األعمػػى بمختمػػؼ عنااػػرا وت سػػيماته اإلداريػػة لوضػػع السياسػػة التربويػػة و 
 ( . 11  ص  3975ؽ مف وراصه تمؾ السياسة ) رهيؼ ,إدارة كؿ ن اط تتح 

وعػػػػػرؼ سػػػػػيكس اإلدارة التربويػػػػػة ب نهػػػػػا ) تعنػػػػػي اال ػػػػػتراؾ فػػػػػي وضػػػػػع   
السياسػػات والن ػػػاطات العديػػػدة المطموبػػػة لتػػػ ميف وتوجيػػػه المػػػوارد الب ػػػرية والماديػػػة 

 . ( (Sax , R,1980 :p.15نحو تح يؽ أهداؼ المؤسسة التربوية   
  سية :اإلدارة المدر  - 3

هػػػي  مجموعػػػة العمميػػػات واألن ػػػطة المختمفػػػة التػػػي ي ػػػـو بهػػػا المػػػديروف          
والمدرسػػػوف بطري ػػػة الم ػػػاركة والتعػػػاوف والفهػػػـ المتبػػػادؿ فػػػي جػػػو ودي و إنسػػػاني, 
يبعػػػث الر بػػػة فػػػي العمػػػؿ المثمػػػر بمػػػا يكفػػػؿ تحسػػػيف العمميػػػة التعميميػػػة والتربويػػػة , 

 التربية و األهداؼ الجامعة لممدرسة وتح يؽ أهدافها , وأهداؼ المجتمع في 
 (  . 16  ص  3961) العجيمي , 

وتعرؼ اإلدارة المدرسية كذلؾ ب نها   نظاـ , وتنظيـ , تخطيط , وتنسيؽ 
, ومراقبػػة , وت ػػويـ . فهػػي مهػػارة تتاػػؿ بميػػاديف مختمفػػة   مهػػارة فػػي التخطػػيط , 
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هػػػارة فػػػي تنظػػػيـ العمػػػؿ ومهػػػارة فػػػي ال يػػػادة , ومهػػػارة فػػػي العبلقػػػات اإلنسػػػانية , وم
الجماعي , ومهارة تنظيـ ألعضاء هي ة التدريس وتحسينه , ومهارة فػي الت ػويـ  )  

 ( .  375  ص  1006السفاسفة , 
و تعنػػػػي أيضػػػػا بانهػػػػا العمميػػػػة االجتماعيػػػػة التػػػػي تعنػػػػي بتعريػػػػؼ واػػػػيانة 
 واسػػتثارة ومراقبػػة وتوحيػػد الطاقػػات الب ػػرية والماديػػة تحػػت نظػػاـ متكامػػؿ اػػمـ مػػف

 ( .  ( knezevich, s, 1975, p, 12أجؿ تح يؽ أهداؼ سبؽ تحديدها  
 الفمسفة : - 4

تعني مجموعة مػف األفكػار المترابطػة فػي اػورة مػذاهب فكريػة تتسػؽ فػي  
بحثها عف الح ي ة الكونية   وظواهرها الطبيعية والب رية . بمعنى آخر أف الفمسفة 

األ ػياء , وأاػولها وعبلقػة بعضػها تعني البحث عف الح ي ة المطم ة وعف ماهية 
ببعض ب سموب ع بلني متفػتو بعيػدا عػف الهػوس وال اػور واالن ػبلؽ الػذي ورثتػه 

 (. 5الب رية عف عاور قديمة)رحيـ و آخروف , ب . ت    ص 
 فمسفة التربية :  - 5

عرفها عفيفي ب نها   تاػور عػاـ و ػامؿ ومتكامػؿ لمعمميػة التربويػة مبنػي  
مفػاهيـ والمبػادئ واالفتراضػات التػي تسػاعد عمػى فهػـ وتفسػير عمى مجموعة مػف ال

وتوجيػػػه العبلقػػػات والتفػػػػاعبلت كافػػػة جوانػػػب وعنااػػػػر العمميػػػة التربويػػػة , ماهيػػػػة 
التربية وأهدافها والمعمـ والطالب والمنهل و بيصػة التعمػيـ و عمميػة الػتعمـ  ) عفيفػي 

 (   335  ص  3971, 
اط الفكػري المػنظـ الػذي يتخػذ الفمسػفة وعرفها النجيحي أيضػا ب نهػا   الن ػ 

وسيمة لتنظيـ العممية التربوية وتنسي ها و انسجامها وتوضيو ال يـ واألهػداؼ التػي 
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  ص  3963ترمػػي إلػػى تح ي هػػا,وفي إطػػار ث ػػافي و فكػػري معػػيف ) النجيحػػي , 
10 . ) 
 

 ينالفصــل الثا
 اإلطـار النظـري

 والتوجهات الحديثة التي طرأت عميه :  أوال : المراحل التي مر بها الفكر اإلداري
بها الفكر اإلداري فػي تطػورا تػ تي مػف خػبلؿ   إف متابعة المراحؿ التي مر  

 تسميط الضوء عمى ألمدارس اإلدارية والتي يمكف تانيفها كما ب تي  
 المدرسة الكالسيكية في اإلدارة :  -: 1

 وت مؿ هذا المدرسة عمى اتجاهيف فكرييف وهما    
ف اإلدارة العممية  -أ    إف اإلدارة العممية تعتبر أف لئلدارة أاولها وممارساتها, وا 

ف العامؿ امتداد لآللة , ولػيس  لمعمؿ تنظيماته ومتطمباته , ولكؿ منها وظاصفه , وا 
ككػػػػاصف حػػػػي لػػػػه حاجاتػػػػه ال خاػػػػية والنفسػػػػية واالجتماعيػػػػة , و إف العبلقػػػػة بػػػػيف 

هػػػػا , هػػػػي عبلقػػػػة عمػػػػؿ ال تحظػػػػى فيهػػػػا المنظمػػػػة أو المؤسسػػػػة وبػػػػيف العػػػػامميف في
 (   116  ص  3966العبلقات اإلنسانية بنايب . ) سميماف , 

 البيروقراطية :  -ب 
وتعني المكتبية  أو حكـ المكاتب , ومؤسسها العالـ األلماني ماكس ويبر   

الذي طور مفهوـ البيروقراطية فػي وضػعها المثػالي مػف أجػؿ تػوفير حػد أعمػى مػف 
تاجية الذي رأا عف قناعة راسخة ب ف االنضباط في العمؿ حد االلتػزاـ الكفاية اإلن

بحرفيػػة ال واعػػد وال ػػوانيف والمػػواصو يجنػػب المػػرء احتمػػاالت االنػػزالؽ فػػي الخطػػ  أو 
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االنحراؼ عف المعايير الموضوعة . ويؤكد أيضا أف ال وانيف والمػواصو والت ػريعات 
نمػا ينب ػي وال واعد هػي أسػس رقابيػة ذاتيػة ال تحتػاج إلػى  تػ ويبلت واجتهػادات , وا 

االلتزاـ بها وتنفيذها بحذافيرها , وبدوف هذا يحاؿ ارتباكػات فػي العمػؿ تػؤثر فػي 
 ( . 53  ص  3999اإلنتاجية عاجبل أـ آجبل  . ) العبلؽ , 

وتسػػتخدـ البيروقراطيػػة بمعنػػى الع بلنيػػة أو الكفػػاءة . وفػػي رأي ويبػػر أف  
ؿ بال ايػػػات . وهػػػذا يعنػػػي أف التحػػػري فػػػي اختيػػػار الع بلنيػػػة تعنػػػي مبلصمػػػة الوسػػػاص

 ( . 15  ص  3991الوساصؿ يدؿ عمى البيروقراطية المنظمة  ) نبراي , 
 : مدرسة السموك اإلنساني : 2

وتعتمػػػد هػػػذا المدرسػػػة عمػػػى فكػػػرة أساسػػػية مفادهػػػا أف اإلدارة تنطػػػوي عمػػػى  
تتركز كتحايؿ تنفيذ األ ياء مع األ خاص ومف خبللهـ , فإف دراستها يجب أف 

 حااػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى العبلقػػػػػػػات ال خاػػػػػػػية المتداخمػػػػػػػة أو مػػػػػػػا يطمػػػػػػػؽ عميهػػػػػػػا مػػػػػػػدخؿ 
) العبلقػػػات اإلنسػػػانية ( . وتركػػػز هػػػذا المدرسػػػة عمػػػى المبػػػدأ الػػػذي ي ػػػوؿ ) حيػػػث 
النػػاس يعممػػوف مػػع بعضػػهـ الػػبعض كجماعػػات ل ػػرض تح يػػؽ أهػػداؼ الجماعػػة , 

 (   56  ص  3999فمف الضروري أف يفهـ الناس بعضهـ البعض(.)العبلؽ , 
 : المدارس الحديثة في اإلدارة : 1

 إف أبرز المدارس الحديثة في اإلدارة  هي   
 مدرسة عمم اإلدارة : -أ 

هػػػي مدرسػػػة توفػػػؽ بػػػيف اهتمػػػاـ اإلدارة العمميػػػة باإلنتػػػاج والكفػػػاءة وعمميػػػة 
التخطػػػيط . إف مدرسػػػة عمػػػـ اإلدارة تعتبػػػر الكفػػػاءة إنجػػػازا يتبػػػع التخطػػػيط السػػػميـ . 

اار هذا المدرسة يعتمدوف عمى النمذجة والحاسوب لم ياـ بالعمميات الرياضية وأن
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والحسػػابية المع ػػدة مػػف أجػػؿ المسػػاعدة فػػي الواػػوؿ إلػػى تح يػػؽ األهػػداؼ المثمػػى 
مثػػؿ البرمجػػة الخطيػػة , نظريػػة المبػػاراة واػػفوؼ االنتظػػار ونظريػػة ال ػػرارات التػػي 

 تطبؽ في مجاالت عديدة لحؿ الم اكؿ اإلدارية .
   مدرسة النظم -ب

تعػػد التنظيمػػات الرسػػمية و يػػر الرسػػمية نظامػػا اجتماعيػػا كميػػا فػػي نظريػػة  
التنظػػيـ ومػػف خػػبلؿ النظػػاـ تكػػوف اإلدارة أحيانػػا يزيػػد أو يػػن ص مػػف التعػػارض بػػيف 
أعضاء المجموعات والمؤسسة أو المنظمة . فنظرية التنظيـ هي محاولة لمساعدة 

دا فػػػػي خطتػػػػه وقراراتػػػػه اإلداريػػػػة , وكػػػػذلؾ اإلداري ليحػػػػؿ م ػػػػاكؿ المنظمػػػػة وتر ػػػػ
تساعدا ليكوف أكثر حساسية لفهـ المجموعػات الرسػمية و يػر الرسػمية و حاجاتهػا 

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

وت وـ هذا النظريػة عمػى افتػراض أساسػي مػؤداا أف أي مػدير ال يمكػف أف  
ال إذا تهيػػػػ ت فػػػػي البيصػػػػة المحيطػػػػة بػػػػه ظػػػػروؼ مواتيػػػػة السػػػػتخداـ يظهػػػػر كمػػػػدير إ

مهاراته وتح يؽ تطمعاته , وبمعنى آخر أف ظهور ال اصد أو المدير ال يتوقؼ عمى 
السػػمات ال خاػػية التػػي يمتمكهػػا بػػؿ عمػػى عوامػػؿ وظػػروؼ تتعمػػؽ بػػالموقؼ الػػذي 

ت معينػػة يكػوف فيػه , وعمػى هػذا يمكػف ال ػوؿ أف لكػؿ موقػؼ قيػادي أو إداري سػما
عمػػى ضػػػوصها يػػػتـ اختيػػػار ال اصػػػد أو المػػػدير المناسػػػب و أف ال اصػػػد أو المػػػدير الػػػذي 
يامو ألف ي  ؿ مناب إداري في موقؼ معيف قد ال يامو ل  ؿ مناب آخر 

 ( . 31  ص  3991في موقؼ م اير . ) اخي و آخروف , 
 المدرسة التجريبية : -د
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تجربة . إذ مف خبلؿ تجارب تعتمد هذا المدرسة عمى داللة اسمها عمى ال 
المديريف يمكف اكت ػاؼ أألخطػاء التػي تواجػه اإلدارة , أو بعػض النمػاذج الناجحػة 
مف المديريف , ومف ثـ است بلؿ نتاصل هذا التجارب في تجنب األخطػاء, وبالتػالي 
زيادة كفاءة وفاعمية المديريف . وأفضؿ نمػوذج لهػذا الدراسػة هػو مػا يتبعػه الػبعض 

أرنست ديؿ مف تدريس اإلدارة عف طريؽ دراسة وتحميؿ الحاالت .)  وفي م دمتهـ
 ( . 60  ص  3999العبلؽ , 

 مدرسة النظام االجتماعي :  -هـ
إف النظػػاـ االجتمػػاعي بػػيف جوانبػػه حافػػات متداخمػػة مػػف الخمفيػػات الث افيػػة  

والحضارية لئلفراد . لػذلؾ فػإف المطمػوب هنػا هػو ك ػؼ التجمعػات الحضػارية فػي 
مة ) أي المجموعات الفردية المت ابهة فػي الث افػة والحضػارة ( والعمػؿ عمػى المنظ

توحيػػد هػػذا المجموعػػات فػػي بوت ػػة واحػػدة أو نظػػاـ اجتمػػاعي متكامػػؿ . واالعت ػػاد 
الجػػػوهري فػػػػي مدرسػػػة النظػػػػاـ االجتمػػػاعي هػػػػو الحاجػػػة إلػػػػى الت مػػػب عمػػػػى ال يػػػػود 

ه وذلػؾ عػف طريػؽ التعػاوف . البيولوجية والمادية واالجتماعية الخااة بالفرد وبيصت
والكثيػػر مػػف أناػػار هػػذا المدرسػػة يسػػتخدـ مفهػػـو النظػػاـ التعػػاوني , والػػذي يطمػػؽ 
عميػػػه عػػػادة ااػػػطبلح ) التنظػػػيـ الرسػػػمي ( . وحسػػػب هػػػذا المفهػػػـو فػػػإف التنظػػػيـ 
الرسمي هو أي نظاـ تعاوني حيث يوجد أ خاص قادروف عمى االتااؿ يبعضهـ 

ي العمػػؿ نحػػو تح يػػؽ هػػدؼ م ػػترؾ . وكثيػػرا مػػا الػػبعض ورا بػػيف فػػي المسػػاهمة فػػ
يحػػدث خمػػط بػػيف هػػذا المدرسػػة ومدرسػػة السػػموؾ اإلنسػػاني , نظػػرا ألف المدرسػػتيف 
تنبعػػاف مػػف تطػػور الفكػػر اإلداري ال ػػاصـ عمػػى أسػػاس العمػػـو السػػموكية .) العػػبلؽ , 

  ( . 63  ص  3999
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 المدرسة الرياضية : -و
نظػػػاـ يتميػػػز بالنمػػػاذج والعمميػػػات تنظػػػر هػػػذا المدرسػػػة لػػػئلدارة عمػػػى أنهػػػا  

الرياضػية ويسػػمي أاػػحاب هػذا المدرسػػة أنفسػػهـ ب ناػار نظريػػة بحػػوث العمميػػات 
واتخاذ ال رارات  طأو عمماء اإلدارة . وفي اعت اد هؤالء أف اإلدارة والتنظيـ والتخطي

هػػػي عمميػػػة منط يػػػة يمكػػػف التعبيػػػر عنهػػػا مػػػف خػػػبلؿ الرمػػػوز والعبلقػػػات الرياضػػػية 
ي ذلػؾ أسػموب النمػاذج فػي تحميػؿ وحػؿ الم ػاكؿ اإلداريػة. والمدرسػة مستخدميف ف

الرياضػػػية تجبػػػر مسػػػتخدميها عمػػػى التحديػػػد الػػػدقيؽ ألهػػػدافهـ وم ػػػاكمهـ , ولنطػػػاؽ 
م كمة ما . وال  ؾ في أنها ت دـ أداة قوية لحؿ الم كبلت المع دة المركبػة , كمػا 

حتى يمكف ت ػديـ معنػى  أنها أثرت عمى إعادة ترتيب ماادر المعمومات وأنظمتها
 (  . 61  ص  3999كميمع وؿ ) العبلؽ , 
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 مدرسة نظرية القرارات : -ز
وتعتبػػر هػػذا النظريػػة عمميػػة اتخػػاذ ال ػػرار هػػو حجػػر الزاويػػة فػػي إدارة أيػػة   

المؤسسػػة هػػو نوعيػػة ال ػػرارات التػػي تتخػػذها اإلدارة  ـمؤسسػػة . وتعتبػػر معيػػار ت ػػوي
وضػػع بهػػا تمػػؾ ال ػػرارات موضػػع التنفيػػذ الفعمػػي فػػي هػػذا المؤسسػػة والكيفيػػة التػػي ت

وبطبيعة الحاؿ تت ثر تمؾ ال رارات بسموؾ المدير و خايته والنمط الػذي يػدير بػه 
 ( .   15  ص  1005مؤسسته  )  ربيع , 

 اإلدارة باألهداف : -ي 
إف الفمسػػػػػفة األساسػػػػػية التػػػػػػي ت ػػػػػوـ عميهػػػػػػا اإلدارة باألهػػػػػداؼ هػػػػػػي اإلدارة  

ف تحػػػدد كػػػؿ مؤسسػػػة , عػػػف طريػػػؽ م ػػػاركة العػػػامميف فيهػػػا , الت ػػػاركية بمعنػػػى أ
أ راضػها وأهػػدافها , ثػػـ تعػد وتطػػور خطػػط العمػؿ لبلزمػػة لبمػػوغ هػذا األهػػداؼ مػػف 
خػػبلؿ معرفػػة واضػػحة بالطاقػػات واإلمكانػػات التػػي ستسػػهـ فػػي تنفيػػذ العمػػؿ خػػبلؿ 

ور فتػػرة زمنيػػة معينػػة , وتحػػدد الوسػػاصؿ الت ويميػػة لمعرفػػة مػػدا تح ػػؽ األهػػداؼ ود
كؿ عامؿ في بمػوغ أهدافػه الخااػة أو أهػداؼ المؤسسػة ككػؿ ) الػدويؾ و آخػروف 

 ( .   313, ب ت   ص 
 المدرسة اليابانية :  -ك 

أابحت المدرسة اليابانية مثار إعجاب جميع المفكريف اإلدارييف وخااة  
ص ة في العالـ العربي ألف نجاح هذا المدرسة في اإلدارة بهذا الاورة وبالسرعة الفا

يتطمب إل اء الضوء عميها . وعودة إلى الجػذور اليابانيػة وطبيعػة البيصػة اليابانيػة , 
والمنطم ػػػػات الث افيػػػػة والتربويػػػػة لممجتمػػػػع اليابػػػػاني نسػػػػتطيع أف ن ػػػػؼ عمػػػػى ح ي ػػػػة 

 وبواعث هذا التطور الهاصؿ في الممارسات اإلدارية والفكر اإلداري الياباني .
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ي عمػى عبلقػات جيػدة مترابطػة منػذ زمػف إف المجتمػع اليابػاني مجتمػع مبنػ
بعيػػػد ,ممػػػا انعكػػػس عمػػػى عبلقػػػة العػػػامميف بعضػػػهـ الػػػبعض ومػػػع رؤسػػػاصهـ حيػػػث 
االحتػػػراـ وتم ػػػي األوامػػػر بطاعػػػة ورضػػػا تػػػاميف . وهػػػذا انعكػػػس عمػػػى طػػػابع العمػػػؿ 

 ف ابو التعاوف الجماعي المبني عمى الم اركة واالحتراـ سمة أساسية فيه .
بلقػات الجيػدة أساسػا اػمبا أثػر عمػى الممارسػات واار لهذا النوع مػف الع

اإلداريػػة اليابانيػػة , وأاػػبو اليابػػانيوف أكثػػر حماسػػة واسػػتعدادا لمم ػػاركة فػػي اتخػػاذ 
ال رار , كمػا أف أي قػرار يجػب أف يتخػذ بنػاء عمػى أسػموب عممػي مفاػؿ لموقػوؼ 

راء عمى البداصؿ المتاحة ومف ثـ اختيار أنسب بػديؿ فػي جػو مػف الن ػاش وت بػؿ اآل
 ( .   67,  65  ص  3999الجيدة  ) العبلؽ , 

مف خبلؿ ما ت دـ نمحظ إف الفكػر اإلداري لػـ يكػف سػاكنا فػي مجالػه وهػذا  
يبلحػػظ مػػف خػػبلؿ المػػدارس الفكريػػة المختمفػػة التػػي تناولتػػه والتػػي تطػػؿ فيهػػا عمػػى 
ة اإلدارة مف الزاوية  أو المجاؿ الذي تؤمف بػه و تبحػث فيػه وبمراحػؿ زمنيػة مختمفػ

ومتسمسػػػمة عمهػػػػا تجػػػػد مػػػا يخػػػػدـ اإلدارة والعمميػػػػة اإلداريػػػة عمػػػػى اخػػػػتبلؼ أنواعهػػػػا 
 لتح يؽ أفضؿ النتاصل التي يسعى إليها اإلنساف  .

  

 ثانيا : التوجهات الحديثة لإلدارة في مجال إدارة الموارد البشرية :
ل د  هد ال رف الع ريف  اتجاها مهما هو ت كيدا الكبير عمى نظرية رأس  

ماؿ الب ري , التي تتناوؿ الفرد باعتبار أنه األساس في عمميات التنمية وباعثها ال
ومحركها األوؿ ومف ثـ تستند عمى افتراض مؤداا أف تنمية الموارد الب ػرية تعتبػر 
ضػػػرورة حتميػػػة لم يػػػاـ بػػػ ي جهػػػد نحػػػو تح يػػػؽ الت ػػػدـ االقتاػػػادي واالجتمػػػاعي  ) 
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اـ بػػػػػالموارد الب ػػػػػرية نػػػػػتل عنػػػػػه ( . واف هػػػػػذا االهتمػػػػػ 31  ص  1001رسػػػػػمي , 
اهتماـ  بالغ بكيفية إدارة هذا الموارد ب كؿ احيو وسػميـ ووفػؽ توجهػات العاػر 

. 
وي اػػػد بػػػإدارة المػػػوارد الب ػػػرية ذلػػػؾ الجانػػػب مػػػف العمميػػػة اإلداريػػػة الػػػذي  

يتضػػمف عػػدد مػػف الوظػػاصؼ واألن ػػطة التػػي تمػػارس ل ػػرض إدارة العناػػر الب ػػري 
بمػػا يح ػػؽ ماػػمحة المنظمػػة وماػػمحة العػػامميف وماػػمحة بطري ػػة فعالػػة وايجابيػػة 

 المجتمع .
وت ػػػػمؿ إدارة المػػػػوارد الب ػػػػرية إدارة كافػػػػة المجػػػػاالت التػػػػي تحكػػػػـ عبلقػػػػة 
المنظمػػة بػػ فراد ال ػػوا العاممػػة بهػػا بمػػا يكفػػؿ الحاػػوؿ عمػػى قػػوة عمػػؿ مناسػػبة كمػػا 

لب ػرية لي ػمؿ ونوعا لتح يػؽ إنتاجيػة عاليػة لممنظمػة . ويمتػد مفهػـو إدارة المػوارد ا
مداخؿ تح يؽ التوافؽ مع حاجات الب ر الذيف يكونوف قوة العمؿ بما يكفؿ تح يػؽ 

 أهداؼ المنظمة والعامميف .
ف السبيؿ لتحسيف وتطوير المنظمة أو المؤسسة هو االسػتخداـ األمثػؿ   وا 

والفعػػػػاؿ لمواردهػػػػا الب ػػػػرية , وتسػػػػهـ اإلدارة الفعالػػػػة لممػػػػوارد الب ػػػػرية فػػػػي تحسػػػػيف 
يػػة المنظمػػة بإيجادهػػا طرقػػا أكثػػر فعاليػػة لتحسػػيف نوعيػػة حيػػاة العمػػؿ لمعػػامميف إنتاج

 وتحسػػػػػػػػػػػيف وتطػػػػػػػػػػػوير اإلسػػػػػػػػػػػهاـ المنػػػػػػػػػػػتل لممػػػػػػػػػػػوارد الب ػػػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػة .  
 ( . 17  ص  3969) ها ـ , 
إف الوقػػػت الػػػذي كػػػاف يمكػػػف فيػػػه إحػػػراز قفػػػزات فػػػي اإلنتاجيػػػة مػػػف خػػػبلؿ  

د انتهػػى , نظػػرا لتػػوافر كػػـ هاصػػؿ مػػف االختراعػػات التكنولوجيػػة والعنااػػر الفنيػػة قػػ
المعػػػػارؼ التكنولوجيػػػػة والفنيػػػػة لجميػػػػع األطػػػػراؼ المتنافسػػػػة , واالسػػػػتخداـ المكثػػػػؼ 
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ف السػبيؿ المتػاح اآلف إلحػداث  والفعمي لهذا المعارؼ إلى درجػة الت ػبع ت ريبػا , وا 
مثػػؿ هػػذا ال فػػزات هػػو سػػبيؿ االسػػت بلؿ األمثػػؿ لعناػػر المػػوارد الب ػػرية الػػذي لػػـ 

 ( .   7  ص 3990ؿ بال كؿ المطموب حتى اآلف ) جاب اهلل , يست 
ل ػػد  ػػاع حػػديثا االسػػتخداـ الفعػػاؿ لمػػدخؿ المػػوارد الب ػػرية بمػػا يكفػػؿ زيػػادة  

فعاليػػػة المنظمػػػة وا  ػػػباع حاجػػػات العػػػامميف فػػػي نفػػػس الوقػػػت باعتبػػػار أف حاجػػػات 
ثـ المنظمة وحاجات العامميف حاجات م تركة ومتس ة مع بعضها البعض , ومف 

ال يمكػػػف إ ػػػباع إحػػػداها عمػػػػى حسػػػاب الحاجػػػات األخػػػػرا . ويركػػػز هػػػذا المػػػػدخؿ 
الجديػػد عمػػى أهميػػة إدارة العػػامميف كمػػوارد ولػػيس كعوامػػؿ إنتاجيػػة , أي ينظػػر إلػػى 
العنار الب ري كاستثمارات تح ؽ إذا ما أديرت عواصد طويمة األجػؿ لممنظمػة فػي 

ى العػػامميف كب ػػر لهػػـ حاجػػات  ػػكؿ زيػػادة فػػي إنتاجيتهػػا . وينظػػر هػػذا المػػدخؿ إلػػ
وم ػػاعر وقػػيـ يمكػػف مػػف خػػبلؿ إ ػػباعها تح يػػؽ فواصػػد لكػػؿ مػػف المنظمػػة و أفػػراد 
ال ػػوا العاممػػة , وهػػو أمػػر يحفػػز اإلدارة عمػػى االهتمػػاـ باػػيا ة بػػرامل وسياسػػات 
وممارسػػة تطبي ػػػات فعالػػػة تح ػػػؽ إ ػػػباع كػػؿ مػػػف الحاجػػػات االقتاػػػادية والعاطفيػػػة 

قػػػدر مػػػف التػػػوازف بػػػيف حاجػػػات ومتطمبػػػات كػػػؿ مػػػف لمعػػػامميف مػػػع تح يػػػؽ أقاػػػى 
المنظمػػػة والعػػػامميف وتػػػوفير بيصػػػة عمػػػؿ مناسػػػبة تتػػػيو ألفػػػراد ال ػػػوا العاممػػػة النمػػػو 

( . و  10 ص3969والتطػػػػػػػور واالسػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػؿ ل ػػػػػػػدراتهـ ومهاراتهـ.)ها ػػػػػػػـ
أاػػػبحت البمػػػداف الناميػػػة هػػػي أ ػػػد البمػػػداف احتياجػػػا إلػػػى االسػػػتفادة مػػػف مواردهػػػا 

المتاحة بػوفرة وبمسػتوا تعميمػي ال بػ س بػه , وذلػؾ ب سػموب إداري عممػي الب رية 
قػػاصـ عمػػى المواصمػػة الدقي ػػة بػػيف االسػػتفادة مػػف خبػػرة اآلخػػريف وم تضػػيات ظروفهػػا 

 وت اليدها وعاداتها المحمية .
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 وظائف العممية اإلدارية في ضوء االتجاهات الحديثة : ثالثا :
داريػػة فػػي ضػػوء الكتابػػات اإلداريػػة إف أهػػـ وظػػاصؼ أو عنااػػر العمميػػة اإل 

 الحديثة والتي تنعكس عمى اإلدارة التربوية والمدرسية  هي ما ي تي  
 التخطيط : -1

إف كتػػب اإلدارة تػػػزدحـ بتعريفػػات مختمفػػػة لمتخطػػيط , فهنػػػاؾ مػػف يعػػػرؼ  
التخطػػيط ب نػػه ) الت ريػػر سػػمفا بمػػا يجػػب عممػػه , وكيػػؼ يػػتـ , ومتػػى , ومػػف الػػذي 

ف الكتاب مف يرا أف التخطيط) يتضمف االختيار بػيف البػداصؿ مػف ي وـ به ( . وم
األهداؼ والسياسات واإلجػراءات وال واعػد مػع تحديػد الوسػاصؿ لبمو هػا . أمػا هنػري 
فػايوؿ في ػوؿ ) إف التخطػيط فػي الواقػع ي ػمؿ التنبػؤ بمػا سػيكوف عميػه الوضػع فػػي 

 المست بؿ مع االستعداد لهذا المست بؿ ( .
التعريفػػػػػات , فػػػػػإف التخطػػػػػيط يعتبػػػػػر مػػػػػف وظػػػػػاصؼ اإلدارة ومهمػػػػػا تعػػػػػددت  

الرصيسػػية , وهػػو يسػػبؽ الوظػػاصؼ األخػػرا , باعتبػػار أف كػػؿ الوظػػاصؼ األخػػرا ال 
التخطػػيط , وهػػو أمػػر منط ػػي لم ايػػة .  ريمكػػف أف تعمػػؿ بفاعميػػة إال بتػػوفر عناػػ

أو فػػػالتخطيط النػػػاجو يعتمػػػد عمػػػى قػػػدرة اإلداري عمػػػى التنبػػػؤ بػػػالمت يرات البيصيػػػة , 
المت يرات الداخمية . وال يمكف تح يؽ أهداؼ المؤسسة أو المن  ة بعيػدة األمػد فػي 
ظػػؿ  يػػاب خطػػط بعيػػدة  األمػػد . وال تتح ػػؽ أألهػػداؼ أاػػبل بػػدوف خطػػط , سػػواء 

  ص  3999كانػػت الخطػػط قاػػػيرة األمػػد , أو متوسػػػطة , أو بعيػػدة ) العػػػبلؽ , 
10 . ) 

وتحاوؿ التنبؤ بمػا سػيحدث أو  والتخطيط عادة عممية تتجه نحو المست بؿ 
مػػا يػػراد تح ي ػػه فػػي المسػػت بؿ وفػػي ضػػوء ذلػػؾ ترسػػـ الخطػػط والسياسػػات البلزمػػة 
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   3991لمواجهة ذلؾ المست بؿ و ما ينطوي عميه مف أمور ) اخي و آخروف, 
( . والتخطػػػيط يعػػػد عمميػػػة تحميميػػػة تتضػػػمف ت ويمػػػا لممسػػػت بؿ , وتحديػػػد  35ص 

لمسػػت بؿ , ووضػػع البػػديؿ لتح يػػؽ هػػذا األهػػداؼ , األهػػداؼ المر وبػػة فػػي إطػػار ا
 واختيار البديؿ أو البداصؿ المناسبة لتح ي ها .    

والتخطيط هو أساس العمؿ اإلداري وتعتمد عمي جميع وظػاصؼ اإلدارة ال  
سػيما وظيفتػي التنظػيـ والمتابعػة . وهػو العمميػة التػي بواسػطتها يػتمكف المػدراء مػػف 

طػوات الضػرورية لضػماف إنجػاز هػذا األهػداؼ ب فضػؿ تحديػد األهػداؼ و أخػذ الخ
  كؿ .

ويتضػػمف التخطػػيط تحديػػد و إيضػػاح لؤلهػػداؼ ومجػػاؿ العمػػؿ , والفحػػص  
ب اد الك ؼ عف العوامؿ المػؤثرة وتحديػد آثارهػا المحتممػة عمػى إنجػاز األهػداؼ, 
واػػػنع ال ػػػرار لتحديػػػد عمػػػؿ النظػػػاـ وكمػػػا ت ػػػير إليػػػه عمميػػػات تعريػػػؼ األهػػػداؼ , 

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

يعنػػػي التنظػػػيـ بنػػػاء عبلقػػػات تحػػػددها السػػػمطة الضػػػرورية , والتنسػػػيؽ بػػػيف  
 مختمػػػػػػؼ األفػػػػػػراد ألداء مهػػػػػػػاـ معينػػػػػػة لتح يػػػػػػػؽ أهػػػػػػداؼ التنظػػػػػػػيـ , فهػػػػػػي عبلقػػػػػػػة 
طػػار يػػتـ مػػف خبللػػه تنسػػيؽ جهػػود  بناصيػػة تعمػػؿ عمػػى ربػػط العنااػػر التنظيميػػة وا 

 (  301  ص  1001رسمي , األفراد ) 
ولكػػي تػػنجو اإلدارة فػػػي عممهػػا , البػػد مػػػف تػػوافر تنظػػيـ سػػػميـ تح ػػؽ مػػػف  

خبلله أهداؼ المنظمػة و اياتهػا , وهػذا التنظػيـ ذو  ػ يف أحػدهما مػادي ويخػتص 
بمكونات العمؿ وتجهيزاته وتوزيع مسؤولياته , وال ؽ الثػاني   إنسػاني , ويخػتص 
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عػػػة األفػػػراد وقػػػدرتهـ عمػػػى العمػػػؿ , ثػػػـ توجيػػػه بالجانػػػب الب ػػػري , مػػػف حيػػػث طبي
طػػاقتهـ لمعمػػؿ , ومػػف ثػػـ يكػػوف لمعبلقػػات اإلنسػػانية دورهػػا الهػػاـ فػػي نجػػاح اإلدارة 

ف نوعيػػػة هػػػذا التنظػػػيـ ينطبػػػؽ  117  ص  3966فػػػي عممهػػػا ) سػػػميماف ,  ( . وا 
ية عمى جميػع اإلدارات األخػرا بمػا فيهػا اإلدارة التربويػة والتعميميػة واإلدارة المدرسػ

.  
وعمػػى هػػذا األسػػاس فػػاف التنظػػيـ ي ػػدـ لممػػدير الوسػػاصؿ التػػي يسػػتطيع مػػف 
خبللها العمؿ جماعيا وبفاعمية نحو تح يػؽ األهػداؼ المرسػومة . ول ػرض تح يػؽ 
هذا األهداؼ فإف عمى المدير أف يحدد أوال الن اطات واألعماؿ المطموب تنفيػذها 

دارتها , ومف سيتولى مساعدته , ولمف ي دـ ت  ػارير العمػؿ , ومػف ي ػدـ لػه بػدورا وا 
هػػػذا الت ػػػارير . والبػػػد لممػػػدير أف يعػػػرؼ اإلطػػػار التنظيمػػػي الكمػػػي الػػػذي يعمػػػؿ فيػػػه 
وموقعػػه فػػي هػػذا اإلطػػار , ووسػػاصؿ االتاػػاالت . وبػػدورا فػػإف المػػرؤوس يجػػب أف 
يعػػػػرؼ طبيعػػػػة الوظيفػػػػة المطموبػػػػة مػػػػف وحػػػػدود هػػػػذا الوظيفػػػػة, وعبلقتػػػػه برصيسػػػػه , 

مؿ معه , والمجموعة الكميػة التػي يتكػوف منهػا البنػاء التنظيمػي والمجموعة التي تع
 ( .  13  ص  3999) العبلؽ , 

وهكػػذا فػػإف وظيفػػة التنظػػيـ تبحػػث فػػي تح يػػؽ التنسػػيؽ بػػيف ال ػػوا العاممػػة  
بكفاءة وفاعمية . ومف أجؿ تح يؽ ذلؾ يتـ  ةوالموارد المتاحة بما يكفؿ تنفيذا لخط

أو المن  ة أو المؤسسة التعميمية بما فيها المدرسة  تحديد أوجه الن اطات لممنظمة 
وتػػوزع عمػػى العنااػػر الب ػػرية فيهػػا . وفػػي ضػػوء ذلػػؾ يػػتـ تحديػػد االختاااػػات 
والمسؤوليات والعبلقات واالتااالت بيف الوحدات التنظيمية وبيف األفػراد العػامميف 

 فيها .
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 التوظيف : - 3
لهيػػ ة اإلداريػػة هػػو وظيفػػة إف التوظيػػؼ أو الت ػػكيؿ أو مػػا يسػػمى بتنميػػة ا 

إدارية تنطوي عمى البحث عف اإلدارييف , واختيارهـ , وتعينهـ وترقيتهـ وت اعدهـ 
. ولكونػػه أحػػد الوظػػاصؼ اإلداريػػة األساسػػية , فػػإف التوظيػػؼ بهػػذا المعػػاني يعتبػػر 

 وظيفة أساسية لكؿ المديريف .
 التوجيه : - 4

خطػػػػيط والتنظػػػػػيـ . يعتمػػػػد التوجيػػػػه ب ػػػػػكؿ رصػػػػيس عمػػػػػى مػػػػدا سػػػػػبلمة الت 
فالتوجيػػػه يتوقػػػؼ عمػػػى تحديػػػد األهػػػداؼ ووضػػػوحها لجميػػػع العػػػامميف وعمػػػى حسػػػف 

 ( . 36توزيع المهمات والمسؤوليات عميهـ ) اخي و آخروف   ص 
وهػػو الوظيفػػة اإلداريػػة التنفيذيػػة التػػي تنطػػوي عمػػى قيػػادة األفػػراد واإل ػػراؼ 

ر ػػادهـ حػػوؿ كيفيػػة تنفيػػذ األعمػػاؿ و  تمامهػػا وتح يػػؽ التنسػػيؽ عمػػيهـ وتػػوجيههـ وا  ا 
بيف مجهوداتهـ وتنميػة التعػاوف االختيػاري بيػنهـ مػف أجػؿ تح يػؽ هػدؼ م ػترؾ . 
وتمارس هذا الوظيفة مف خبلؿ عمميات ال يادة والحفز واالتااؿ مستندة في ذلػؾ 
إلػػػى فهػػػـ واضػػػو لطبيعػػػة السػػػموؾ اإلنسػػػاني وكيفيػػػة توجيهػػػه بال ػػػكؿ الػػػذي يح ػػػؽ 

 ( . 13  ص  3999,  األهداؼ المن ودة) العبلؽ
حدا األساليب الفعالة فػي حفػز األفػراد  ويمثؿ التوجيه إستراتيجية العمؿ وا 
وت تضػػي إدراؾ مجموعػػة مػػف العبلقػػات المت ػػابكة تػػؤثر فػػي السػػموؾ ويحػػتـ عمػػى 
ال يػػادة التعامػػؿ معػػه بهػػدؼ إحػػداث االنسػػجاـ بػػيف الفػػرد وبيصػػة العمػػؿ , وبػػث روح 

 مػػػػػػػػػػػػػة توقعػػػػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػػػػرد والجماعػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػؿ الجمػػػػػػػػػػػػػاعي والعمػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػى م اب
  ( .   316  ص  1001) رسمي , 



 
 
 
 

 
 

 

701 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

ف إ فػاؿ التوجيػػه قػػد يػؤدي إلػػى ال اػػور والتسػيب فػػي العمػػؿ أو إحػػداث  وا 
خمؿ فيه , لذلؾ يجب أف يتما ى مع مسار العبلقات اإلنسانية , إذ ينب ي أف يتـ 

ه , مػع ب سموب ليف وواضو , وبعيد عف التسمط أو اإلساءة حتى يح ػؽ ال ايػة منػ
مراعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة فػػي عمميػػة التوجيػػه , حيػػث أنػػه مػػف المعمػػـو أف األفػػراد أو 
العػػػامميف ليسػػػوا كمهػػػـ سػػػواء فػػػي ت بػػػؿ التوجيػػػه وتنفيػػػذا , واف الهػػػدؼ الرصيسػػػي مػػػف 
التوجيه هو مامحة العمؿ , وهذا األخيرة ينب ي أف تبنػى عمػى التعػاوف بػيف أفػراد 

) المدرسػػة ( والت مػػب عمػػى مػػا قػػد يعترضػػهـ مػػف المنظمػػة أو المؤسسػػة التعميميػػة 
 اػػػػػػعوبات وم ػػػػػػكبلت تحػػػػػػد مػػػػػػف ن ػػػػػػاطهـ أو ت مػػػػػػؿ مػػػػػػف فػػػػػػاعميتهـ فػػػػػػي العمػػػػػػؿ 

 ( . 116  ص  3966) سميماف , 
وفي هذا الادد فإف المدير الناجو هو الػذي يسػتطيع أف يوجػه العػامميف  

, وهػػػذا  معػػػه لكػػػي يعممػػػوا بفاعميػػػة وكفايػػػة لتح يػػػؽ األهػػػداؼ المطموبػػػة والمرسػػػومة
يجػاد  يتطمب منه , ال درة عمى إثارة اهتماـ العامميف معه لتح يؽ تمؾ األهداؼ , وا 
التػػرابط بػػيف األهػػداؼ الفرديػػة واألهػػداؼ العامػػة , كمػػا يتطمػػب أيضػػا قػػدرة المػػدير 
عمى توجيه العامميف وحفزهـ لبذؿ أكبر جهد ممكػف لئلسػهاـ فػي حػؿ م ػكبلت قػد 

 لبيصة المحيطة بها .تاادفهـ في بيصة العمؿ أو في ا
 التنسيق : - 5

التنسػػػيؽ هػػػو العمميػػػة إلػػػي تهػػػدؼ إلػػػى تح يػػػؽ وحػػػدة العمػػػؿ بػػػيف األن ػػػطة  
المتداخمة . وتكوف وظيفة التنسيؽ ضػرورية حينمػا وجػد اثنػاف أو أكثػر مػف األفػراد 
المتػػداخميف , أو الجماعػػات المتداخمػػة أو األقسػػاـ المتداخمػػة تسػػعى لتح يػػؽ هػػدؼ 

ظيفػػػػػػة التنسػػػػػػيؽ الت كػػػػػػد مػػػػػػف أف جميػػػػػػع المجموعػػػػػػات وجميػػػػػػع عػػػػػػاـ . وتتضػػػػػػمف و 
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األ ػػػػخاص يعممػػػػوف بفاعميػػػػة وعمػػػػى نحػػػػو اقتاػػػػادي ويتوافػػػػؽ فػػػػي اتجػػػػاا الهػػػػدؼ 
 (  . 11  ص 3999الرصيسي) العبلؽ , 

والتنسػػػيؽ يزيػػػؿ كػػػؿ عوامػػػؿ التنػػػافر و التضػػػاد فػػػي المؤسسػػػة أو المنظمػػػة  
مػػة وبػػروح معنويػػة عاليػػة ويحػػؿ محمهػػا كػػؿ حػػاالت التوافػػؽ والعمػػؿ باتجػػاا واحػػد به

 يتحمى بها جميع العامميف في المنظمة أو المؤسسة لتح يؽ األهداؼ المن ودة  .
 الرقابة : - 6

إف الرقابة تتضػمف ال يػاس الػداصـ لػؤلداء الفعمػي وم ارنػة النتػاصل باالحتكػاـ  
معػايير إلى المعايير , والمبادأة بالعمؿ يميمه االختبلؼ ال اصـ بيف األداء الفعمي وال

المطروحػػة . والرقابػػة هػػي امتػػداد لعمميػػة التخطػػيط تسػػتند كفايتهػػا و فعاليتهػػا عمػػى 
مػدا وكفايػة وفعاليػة عمميػػة التخطػيط بمػا تحويػه مػػف تحديػد واضػو ودقيػؽ لمخطػػة 

 ( .  336  ص  1001وأهدافها.  ) رسمي , 
وتعنػػي الرقابػػة الت كػػد مػػف أف الػػذي تػػـ أو أنجػػز مطػػابؽ لػػـ أريػػد أتمامػػه ,  

هػػي وظيفػػة إداريػػة يمارسػػها المػػدير مبا ػػرة أو بواسػػطة اآلخػػريف مػػف أجػػؿ ك ػػؼ و 
مػػدا تطػػابؽ المعمػػوـ بػػالمفروض , ومػػدا االبتعػػاد عنػػه سػػمبا أو إيجابػػا مػػع ال يػػاـ 
بالفعؿ التاحيحي في الزمف واالتجاا المناسب مػف أجػؿ تح يػؽ األهػداؼ بكفػاءة. 

 ( .  11  ص  1005) ربيع , 
عمػػػػاؿ التػػػػي تػػػػتـ أوال بػػػػ وؿ لمتعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدا وهػػػػي ت ػػػػمؿ متابعػػػػة األ 

مطاب تهػػا لمخطػػة الموضػػوعة , حتػػى إذا مػػا اكت ػػفت اإلدارة فيهػػا انحرافػػا عمػػا هػػو 
ـ أو أف تفحص ذلػؾ االنحػراؼ قبػؿ أف يسػتفحؿ أمػرا .  م رر إنجازا أمكنها أف ت و 
وهذا ي تضي وضع معايير رقابية محددة وواضحة لكي ي اس عميها تنفيذ األعماؿ 
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وت رير أساليب تاحيو االنحرافات في حالة حاولها . وقد تكوف الرقابػة نابعػة  ,
مف داخؿ المنظمة , حيث يؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة والبنياف التنظيمي 
أف ت ػػـو بعػػض األجهػػزة بمراقبػػة األخػػرا . كمػػػا قػػد تكػػوف الرقابػػة خارجيػػة , حػػػيف 

ا أف تحػػافظ عمػػى ن ػػاط تمػػؾ تكػػوف هنػػاؾ سػػمطة أعمػػى مػػف المنظمػػة المعنيػػة يهمهػػ
المنظمػػػة وتت كػػػد مػػػف أف مػػػا ت ػػػوـ بػػػه مػػػف ن ػػػاطات وأعمػػػاؿ إنمػػػا يخػػػدـ ماػػػمحة 

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

عية هي فكرة أخبلقية بالنسبة لئلداري لكف ماطمو إف المسؤولية االجتما
المسؤولية االجتماعية ي ير عػادة إلػى الػدور الػذي يتعػيف عمػى اػاحب العمػؿ أف 
يمعبػػه فػػي حػػؿ أمػػراض الجماعػػة فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ   إلػػى أي مػػدا يجػػب عمػػى 
م روع العمؿ أف يكوف من مسا فػي حػؿ الم ػكبلت االجتماعيػة مثػؿ إيجػاد فػرص 

ميـ أو خدمات احية وترفيهية لمعامميف مػف ذوي الػدخؿ المحػدود . أو عمؿ أو تع
هػؿ مطمػوب مػػف المػدير أف ينفػؽ جػػزءا مػف وقتػػه لتػ ميف ال ضػاء عمػػى األميػة بػػيف 
العػػامميف و ػػواصمهـ أـ مهمتػػه تكمػػف فػػي تعظػػيـ األربػػاح وزيػػادة األجػػور مػػف خػػبلؿ 

 ( . 11  ص  3999وظاصؼ اإلدارة ) العبلؽ 
ف األعمػػاؿ مسػػؤولية اجتماعيػػة ليسػػت بالجديػػدة إطبلقػػا . إف فكػػرة أف تكػػو  

فػػالرموز واألعػػراؼ فػػي أخبلقيػػة المهنػػة موجػػودة حتػػى فػػي األزمنػػة ال ػػابرة . إال أف 
هػػػذا الفكػػػرة اليػػػـو قػػػد اتسػػػعت لدرجػػػة أنهػػػا أاػػػبحت جػػػزءا مػػػف مبػػػادئ اإلدارة . إف 

دارة خبػػػػراء اليػػػػوـ اػػػػاروا يتحػػػػدثوف عبلنيػػػػة , بػػػػؿ هػػػػـ يػػػػدعوف إلػػػػى أف تاػػػػبو اإل
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اجتماعية , باإلضافة إلػى مسػؤولياتها األخػرا . ف ػد كتػب أليفػر  ػيمدوف  ةمسؤولي
ي وؿ ) مهما كانت اإلدارة العممية , ومهما كاف االعتماد كبيرا في تطوير قواعدها 
عمى استخداـ الطري ة العمميػة , فػاف مسػؤوليتها األساسػية هػي مسػؤولية اجتماعيػة 

 و عبية ( .
إلدارة مف يػرا عػف قناعػة بػ ف لمبيصػة االجتماعيػة تػ ثير وهناؾ مف خبراء ا 

جػػػػػوهري عمػػػػػى أهػػػػػداؼ وسياسػػػػػات وقػػػػػرارات العمػػػػػؿ , حتػػػػػى أاػػػػػبحت المسػػػػػؤولية 
االجتماعيػػة واحػػدة مػػف أهػػـ التحػػديات التػػي تواجػػه أي م ػػروع مػػف م ػػاريع العمػػؿ 
الحػػػديث . ف ػػػد أاػػػبو المجتمػػػع يفػػػرض عمػػػى م ػػػاريع العمػػػؿ االلتػػػزاـ بمسػػػؤوليات 

المجتمع بافة عامة , مثاؿ ذلؾ ضرورة تناسػؽ أهػداؼ الم ػروع مػع  عديدة نحو
سػػػهاـ الم ػػػروع فػػػي إ ػػػباع حاجػػػات ور بػػػات المجتمػػػع مػػػف  أهػػػداؼ المجتمػػػع , وا 
األ ياء التي يحتاجها , واإلسهاـ فػي تطػوير المجتمػع ث افيػا واجتماعيػا واقتاػاديا 

. 
وجههػا الجديػد أما بالنسبة إلى مسػؤولية المدرسػة تجػاا المجتمػع المحمػي وت 

قنػػػاعهـ ألف يهتمػػػوا  فإنػػػه ي ػػػوـ اليػػػوـ عمػػػى إ ػػػراؾ اآلبػػػاء وأوليػػػاء أمػػػور الطمبػػػة , وا 
ويتفهمػػػوا بمػػػػا يجػػػري لعمميػػػػة التربيػػػػة والتعمػػػيـ مػػػػف حيػػػػث كيفيػػػة التػػػػدريس واألمػػػػور 
المتعم ة بها نتيجة التطور والت يػر الحااػؿ فػي مفااػؿ العمميػة التعميميػة . و إف 

وطيد الامة بيف المدرسة والمجتمع المحمي يجب أف يم ػى هذا التوجه الجديد في ت
ترحيبا مف الجميع . وهو ليس باألمر السهؿ بالنسبة لممدرسة ألف التربية والتطور 
يعنيػػػاف الت ييػػػر . وكمػػػا هػػػو معمػػػـو إف معظػػػـ نمػػػط الحيػػػاة فػػػي المجتمػػػع المحمػػػي 

ارة المدرسػة يعارض أو ال يحبذ الت يير . وهذا يضع مسؤولية كبيػرة عمػى عػاتؽ إد
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المتمثمة في مدبرها الذي يواجه حؿ معضمة التوفيؽ بيف المحافظة عمى الت اليػد و 
 (  . 101  ص 3991إحداث الت يير مف أجؿ الت دـ والت  ) نبراي , 

وهكذا أاػبو اليػوـ حجػـ المسػؤولية المم ػاة عمػى عػاتؽ اإلدارة ب ػكؿ عػاـ  
اإلدارة مػػدير ومكتػػب , وعػػدد مػػف  واإلدارة المدرسػػية ب ػػكؿ خػػاص كبيػػرا , فمػػـ تعػػد

األفراد , بؿ اارت هيكؿ ونظاـ عاـ وخاص , يعمؿ فيه الجميع  ويضعهـ تحت 
ضبلؿ ال وانيف واألنظمة اإلدارية التي تخدـ كؿ األفراد وتح ؽ األهػداؼ المطموبػة 

 آخذة بنظر االعتبار حجـ الت دـ و التطور والت يير الذي يطرأ عميها .  
 يير في اإلدارة : عوامل التغ - 1

 إف أهـ عوامؿ الت يير في اإلدارة هي ما ي تي    
العوامػػؿ الخارجيػػة   وهػػي مػػف المفػػروض أف تنبػػه اإلدارة إلػػى الت ييػػر . وأوؿ  -أ 

نػػوع مػػف هػػذا العوامػػؿ هػػي عوامػػؿ االقتاػػاد والسػػوؽ وثػػاني نػػوع مػػف هػػذا العوامػػؿ 
ي العوامػػػػؿ ال انونيػػػػة هػػػػي العوامػػػػؿ التكنولوجيػػػػة وثالػػػػث نػػػػوع مػػػػف هػػػػذا العوامػػػػؿ هػػػػ

والسياسػػػية ورابػػػع هػػػذا العوامػػػؿ هػػػي العوامػػػؿ المرتبطػػػة بمػػػدا تػػػوافر المػػػادة الخػػػاـ 
 البلزمة الستمرار عممية اإلنتاج .

 العوامؿ الداخمية وت مؿ    -ب 
الت ير في قيـ واتجاهات ال وا العاممة فمثبل الت ير في تركيبة ال وا العاممػة  - 3

مبيػػة مػػف العػػامميف اػػ ار السػػف والػػذيف يتميػػزوف ب ػػيـ بالمنظمػػة بحيػػث تاػػبو األ 
 لمعمؿ واتجاهات لؤلداء تختمؼ عف العامميف الساب يف كبار السف .

 الت ير في تكنولوجيا أداء العمؿ مثؿ إحبلؿ اآللة محؿ العمالة اليدوية . - 1
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ت يرات الهيكؿ التنظيمي مثؿ إن اء وحدات تنظيميػة جديػدة لػـ تكػف موجػودة  - 1
 بؿ .مف ق

ت يػػرات المنػػاخ التنظيمػػي مثػػؿ ظهػػور حالػػة مػػف عػػداء العػػامميف تجػػاا اإلدارة  - 1
حساسهـ بعدـ األماف نتيجة تطبيؽ سياسة جديدة لـ ي لفوها ساب ا .  وا 

الت ير في أهداؼ المنظمة ب كؿ يجعؿ مف الاعب عمى التنظيـ الحالي أو  - 6
, 110  ص  3990هلل  , العػػػامميف الحػػػالييف تح يػػػؽ األهػػػداؼ الجديػػػدة ) جػػػاب ا

113 . )  
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 الفصل الثالث
 بعض التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية
 أوال :  خصائص اإلدارة التربوية والمدرسية :

إف وحػػدة اإلدارة التربويػػة هػػي النظػػاـ التربػػوي ب ػػكؿ عػػاـ , وتمثمهػػا الػػداصرة   
والتعمػػيـ , مػػف خػػبلؿ رسػػـ السياسػػية المسػػصولة عػػف التعمػػيـ والمعروفػػة بػػوزارة التربيػػة 

السياسات التربوية بما ينسجـ مع السياسة العامة لمدولػة أو النظػاـ السياسػي ال ػاصـ 
, وسػػف الت ػػريعات وال ػػوانيف التربويػػة , وتخطػػيط التعمػػيـ , و تحديػػد الميزانيػػات , 

 ويرصسها وزير التربية والتعميـ .
يػػػػنظـ ويوجػػػػه فػػػاإلدارة التربويػػػػة هػػػػي الن ػػػػاط المتخاػػػص الػػػػذي يخطػػػػط و  

المػػػوارد الب ػػػرية , بمػػػا يتفػػػؽ مػػػع أهػػػداؼ وحاجػػػات التبلميػػػذ والمدرسػػػة والمجتمػػػع , 
وهي الن اط الذي يوحد عمػؿ التمميػذ والمػدرس والمجتمػع لتح يػؽ أعمػى درجػة مػف 

 ( . 371  ص  1006الرضا والنمو لمجميع ) السفاسفة , 
جموعػػػة كمػػػا أف مفهومهػػػا الحػػػديث يعػػػدها وسػػػيمة وليسػػػت  ايػػػة , وهػػػي م 

عمميػػػات مت ػػػابكة و ػػػاممة لكػػػؿ النظػػػاـ التربػػػوي فػػػي المجتمػػػع المتمثػػػؿ فػػػي جهػػػاز 
التربية والتعميـ الرسمي ) الوزارة ( وما يانعه مػف سياسػة تربويػة , وأنظمػة , ومػا 
يحػػػػددا مػػػػف منػػػػاهل وم ػػػػدمات ومراحػػػػؿ تعميميػػػػة . وتعنػػػػى اإلدارة التربويػػػػة بتنظػػػػيـ 

والطمبػػة وأوليػػاء أمػػور التبلميػػذ ( , وتنظػػيـ العنااػػر الب ػػرية)المعمميف والمػػوظفيف 
العناار المادية ) األبنية والتجهيزات واألثاث واألدوات واألنظمة والت ػريعات ( , 
ويؤكػػد المفهػػـو الحػػديث لػػئلدارة التربويػػة عمػػى التعػػاوف والعمػػؿ الجمػػاعي , وتػػرابط 

 .  ( 11  ص  1003م ومات العممية التربوية مع بعضها البعض ) عابديف , 
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إف إدارة النظػػاـ التربػػوي واإل ػػراؼ عميػػه لهػػا خاواػػية تختمػػؼ عػػف إدارة  
الػػنظـ األخػػػرا و إداراتهػػػا المعنيػػة , فالخاػػػاصص التػػػي تتميػػز بهػػػا اإلدارة التربويػػػة 

 والمدرسية عف  يرها مف اإلدارات هي   
 ضرورتها الممحة لممجتمع . - 3
 المنظور الجماهيري وحساسيتها .  - 1
 وظاصؼ .تع د ال - 1
 ألفة العبلقات الضرورية . - 1 
 التمهف لهيصة العامميف / الت هيؿ الفني و المهني لمعامميف . - 6
 ( . 13  ص  3991اعوبة ال ياس والت ويـ  .   ) نبراي ,  - 5 

وهنػػػػاؾ خاػػػػاصص ومهػػػػاـ  ت ػػػػترؾ بهػػػػا اإلدارة التربويػػػػة و المدرسػػػػية مػػػػع 
    يرها مف اإلدارات األخرا وهي كما ي تي 

 االلتزاـ بتح يؽ األهداؼ الخااة بالمنظمة أو المؤسسة . - 3
العمؿ عمى ت دـ المؤسسة ونموها وتطوير العمؿ بها إلى ما هو أفضؿ عمى  - 1

 الدواـ .
 استخداـ جهود الناس اآلخريف ومحاولة استثارة طاقاتهـ وقدراتهـ اإلبتكارية . - 1
 ب( .-أ  ص3961ااة.)جوهر,ت ديـ المامحة العامة عمى المامحة الخ - 1
 

 ثانيا :
التوجهـــات الحديثـــة فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــف العوامـــل المـــؤثرة فـــي اإلدارة  - 1

 المدرسية:
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إف موهبة المدير الناجو وكفاءته إنما تعتمداف عمى قدرته في التفاعؿ مع  
البيصػػػة والتكيػػػؼ معهػػػا دوف أف يػػػؤثر ذلػػػؾ عمػػػى مسػػػؤولياته ومهامػػػه األساسػػػية فػػػي 

ثؿ التخطيط والتنظيـ والرقابة . واإلدارة الفاعمة هػي تمػؾ اإلدارة التكيفيػة / العمؿ م
التوازنية التػي ت خػذ فػي الحسػباف نػوع واتجاهػات وطبيعػة المت يػرات والعوامػؿ التػي 
تحػػيط بالعمػػؿ , والتػػي تػػؤثر بػػه ويػػؤثر فيهػػا , وقػػد ي ػػكؿ تعامػػؿ المػػدير مػػع البيصػػة 

 فته كمدير .الخارجية جزءا مهما ومتداخبل مع وظي
تمكنػه مػف إحكػاـ  ةوفي ضوء ذلؾ عمى المػدير أف يرسػـ لنفسػه إسػتراتيجي 

التعامػػؿ مػػع مفػػاتيو البيصػػة الخارجيػػة بمػػا فيهػػا مػػف عػػادات وت اليػػد وأعػػراؼ ت ػػكؿ 
النسػػيل الث ػػافي المحػػيط بالعمػػؿ  . فالمػػدير ال يعمػػؿ فػػي فػػراغ وال يتعامػػؿ ف ػػط مػػع 

نمػػػػػا مهارتػػػػػه تكمػػػػػ ف فػػػػي قدرتػػػػػه عمػػػػػى التفاعػػػػػؿ والتعامػػػػػؿ مػػػػػع البيصػػػػة الداخميػػػػػة , وا 
ف الػػػوعي  المؤسسػػػات الحكوميػػػة و يرهػػػا مػػػف االتحػػػادات والجمعيػػػات األخػػػرا . وا 
 واإلدراؾ في هذا المجاؿ يعد  رطا أساسيا مف  روط نجاح التطبيؽ اإلداري . 

وأف لكؿ مجتمع إطارا الث افي أو الحضاري , وي مؿ هذا اإلطار الث ػافي  
والمعت ػػػػدات واألهػػػػداؼ والت اليػػػػد السػػػػاصدة فػػػػي مجتمػػػػع معػػػػيف  أو الحضػػػػاري ال ػػػػيـ

وأوضػػػػاع هػػػػذا المجتمػػػػع والتػػػػدريب ودرجػػػػة التاػػػػنيع واألفكػػػػار والمفػػػػاهيـ الع اصديػػػػة 
ودرجة االست رار السياسي و ير ذلؾ مف  الظروؼ التي تسود في المجتمػع والتػي 

 تؤثر بالضرورة عمى السموؾ اإلداري في هذا المجتمع .
يػػة اإلدارة تتطمػػب ك ػػرط أساسػػي الػػوعي بهػػذا األطػػر والتفاعػػؿ إف ديناميك 

معها ومحاولػة التكيػؼ معهػا واػوال إلػى األهػداؼ المن ػودة . كمػا وأف اإلدارة فػف 
يتطمػػب أف يكػػوف لممػػػدير مهػػارة خااػػػة فػػي التكيػػػؼ والتفاعػػؿ وأف يكػػػوف لػػه ذهنػػػا 
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لتطويعهػػػا  مت ػػػدا وقابميػػػة فػػػذة عمػػػى اسػػػت طاب المت يػػػرات والػػػتكهف بهػػػا فػػػي محاولػػػة
( .أمػا مػدير المدرسػة فهنػاؾ  11  ص  3999لاالو العمؿ وأهدافه ) العبلؽ , 

عػػدد مػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي عممػػه ووظيفتػػه  , وقػػد يكػػوف هػػذا التػػ ثير ذا أثػػر 
 إيجابي أو يكوف ذا أثر سمبي ومف أهـ هذا العوامؿ ما ي تي  

وأهدافه ومػدا مػا يسػمو مػف  طبيعة النظاـ السياسي المتبع في البمد وفمسفته - 3
 المركزية واست بلؿ السمطات الحكـ المحمي .

التطػػػػػػػور والت ػػػػػػػدـ العممػػػػػػػي والمعرفػػػػػػػي والث ػػػػػػػافي واإلدارة واالقتاػػػػػػػاد والحيػػػػػػػاة  - 1
 االجتماعية .

طبيعػػة التعمػػيـ الػػذي ت دمػػه المدرسػػة , ومرحمػػة الدراسػػة فيهػػا وحجمهػػا ومػػدا  - 1
 زية . قربها أو بعدها مف مكاف السمطة المرك

 ال يـ والمفاهيـ الخم ية الساصدة في المجتمع . - 1
مػػػدا مرونػػػة ال ػػػوانيف والمػػػواصو التػػػي تاػػػدرها السػػػمطات التربويػػػة المركزيػػػة ,  - 6

ومػػػدا مػػػا يممكػػػه المسػػػصولوف فػػػي األجهػػػزة المركزيػػػة التربويػػػة مػػػف وعػػػي إداري 
 يـ .وخبرة إدارية حديثة ومف استعداد لبل تراؾ في مسؤولية إدارة التعم

مدا ما تمارسه اإلدارة التربوية المركزية مف سمطات لمتابعة ومراقبة وتوجيه  - 5
 وت ويـ ألعماؿ مدراء المدارس التابعة لها .

 مدا اإلمكانيات المادية والب رية المتاحة لممدرسة . - 7
داريػػة ومػػف خبػػرة فنيػػة  - 6 مػػدا مػػا يممكػػه مػػدير المدرسػػة مػػف مػػؤهبلت عمميػػة وا 

داريػػػػة ومػػػػف روح ديم راطيػػػػة وحػػػػب لعممػػػػه ور بػػػػة فػػػػي إ ػػػػراؾ العػػػػامميف فػػػػي  وا 
 ( . 61,  61  ص  1001مسؤولياته وسمطاته اإلدارية  ) ألعبيدي , 



 
 
 
 

 
 

 

731 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

وحتى يكوف مدير المدرسة مطورا لعممه باتجاهػات إداريػة حديثػة عميػه أف  
يستوعب كؿ هذا العوامؿ المؤثرة في عممه واف يعػزز اإليجػابي منهػا ويعمػؿ عمػى 

المؤثرات السمبية ويدفع بعممه اإلداري باالتجاا الحديث المتطػور لمدرسػته . تبلفي 
وفػي كػػؿ األحػواؿ يب ػػى مػدير المدرسػػة هػػو المسػصوؿ األوؿ عػػف حسػف سػػير العمػػؿ 
في المدرسة , ولهػذا يتوجػب عميػه أف ي ػـو بمهامػه كاممػة, ألف دورا ال يػادي يحػتـ 

ه بالواجبات الفنية التي ال ت ػؿ أهميػة عميه ال ياـ بواجباته اإلدارية إضافة إلى قيام
 عف واجباته اإلدارية .  

  التوجه الحديث نحو القواعد األخالقية لمهنة اإلدارة المدرسية  :  - 1
تتعػػرض م ػػاريع العمػػؿ أحيانػػا إلػػى ضػػ وط هاصمػػة مػػف أجػػؿ بمػػوغ أهػػدافها 
 المرسومة , وأحيانا تتح ؽ بعض هػذا األهػداؼ عمػى حسػاب المجتمػع أو ماػالو
أعضػػػاصه . وعنػػػدما يحاػػػؿ ذلػػػؾ , فػػػإف هػػػذا الم ػػػروعات التػػػي تنػػػتهل مثػػػؿ هػػػذا 
األسػػػموب األنػػػاني تػػػتهـ بتجػػػاوز أخػػػبلؽ المهنػػػة أو أخبلقيػػػات العمػػػؿ . وأخبلقيػػػات 
العمػػؿ قػػد تمثػػؿ الخبلاػػة الكميػػة لخبػػرات وتعمػػيـ ون ػػ ة المػػدير نفسػػه , أو أعضػػاء 

د يحاػؿ ر مػا عػف قناعػة مجمس إدارة العمؿ . واالنحراؼ فػي أخبلقيػات العمػؿ قػ
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير , أو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يحاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بمعرفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ومواف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الكاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .                                                                

والممارسات األخبلقية قد تتضمف أ ػياء مثػؿ ت اضػي الر ػاوا , وخػداع العمػبلء, 
اإلضرار بالبيصة , أو هدر واإلعبلنات  ير األمينة , أو الفساد اإلداري العاـ , أو 

 ( .  11  ص  3999الثروات الوطنية ) العبلؽ , 
وبطبيعة الحاؿ أف لكؿ مهنة دسػتور أخبلقػي يمتػـز بػه األعضػاء العػامميف 
في تمؾ المهنة . وتمبية لهذا المطمب الهاـ ف ػد وضػعت الجمعيػة األمريكيػة لػئلدارة 
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. وفيمػػا يػػ تي ع ػػرة أبعػػاد أخبلقيػػة المدرسػػية قواعػػد أخبلقيػػة لمهنػػة اإلدارة التربويػػة 
 لها دالالتها في سموؾ مدير المدرسة وسموؾ اإلداري التربوي   

 أف يجعؿ مف رفاهة التبلميذ وماالحهـ محورا أساسيا لكؿ قراراته وأفعاله. -3
خبلص . -1  أف ينجز مسؤولياته المهنية بكؿ أمانة وادؽ وا 
 ية لكؿ األفراد . أف يدعـ ويحمي الح وؽ المدنية واإلنسان -1
ػػػػ أف يحتػػػـر ويطيػػػع الدسػػػتور وال ػػػوانيف واألنظمػػػة المعمػػػوؿ بهػػػا فػػػي مجتمعػػػه وال 1

ي ترؾ عف قاد أو يدعـ أية منظمة أو ن اط يرمػي بطريػؽ مبا ػرة أو  يػر 
 مبا رة إلى قمب نظاـ الحكـ فيه . 

ػ أف يطبػػػؽ السياسػػػات التربويػػػة المرسػػػومة ويراعػػػي قػػػوانيف وأنظمػػػة وتعميمػػػات  6
 ظامها التربوي .ن

ػ أف يسمؾ سببل مبلصمة ومناسػبة لتطػوير وتاػحيو ال ػوانيف والسياسػات التربويػة 5
 . 

أف يتجنب است بلؿ مركزا / مراكزا لمكسب أو لماػمحة  خاػية سػواء أكػاف  -7
 ذلؾ في مجاالت سياسية أو اقتاادية أو أية مجاالت أخرا .

يؿ مهني وأف يكوف ذلؾ مػف أف يسعى لمحاوؿ عمى درجات أكاديمية أو ت ه -6
 مؤسسات معترؼ بها . 

أف يحػػػػػػافظ عمػػػػػػى مسػػػػػػتوا ويسػػػػػػعى لتحسػػػػػػيف فعاليتهػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ البحػػػػػػث  - 9
 واستمرارية النمو المهني . 
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أف يحتـر جميع الع ود واالتفاقيات السارية أو يمتـز بكؿ ما يتـ التواؿ إليه  -30
  ص  3991 ( , ) نبػػػراي , 71 - 71  ص  3965ب ػػػ نها  ) الطويػػػؿ , 

16  ,15 .  ) 
كؿ التوجهات التي تدعوا  ةإف المطموب منا اليوـ أف ندعـ وبإيجابية عالي 

إلػػػى أف تسػػػود أجػػػواء العمػػػؿ ال ػػػيـ وال واعػػػد األخبلقيػػػة النبيمػػػة وخااػػػة فػػػي مجػػػاؿ 
التربيػػة والتعمػػيـ وكػػؿ المجػػاالت األخػػرا , ألف العمػػؿ وميدانػػه عنػػدما يرسػػى عمػػى 

اؾ دسػػتور عمػػى وفػػؽ هػػذا االتجػػاا يحكمػػه وياػػار إلػػى أسػػاس قيمػػي وأخبلقػػي وهنػػ
الجماعيػة وبحريػة عاليػه , فانػه بالت كيػد سػيكوف  ـتنفيذا مػف قبػؿ الجميػع وبمػوافيته

حػػػػافزا كبيػػػػرا لكػػػػؿ العػػػػامميف ولكػػػػؿ اإلداريػػػػيف والمػػػػديريف و أف يبعػػػػث فػػػػيهـ البهجػػػػة 
 والسرور والدافعية العالية ألداء العمؿ دوف ح د أو كراهية .

 

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

إف مدرسػػػة اليػػػوـ اػػػارت  مدرسػػػة المجتمػػػع , ومركػػػز مهػػػـ مػػػف المراكػػػز  
االجتماعيػػة فػػي البيصػػة يمجػػ  إليهػػا أبنػػاء المجتمػػع المحمػػي فػػي كثيػػر مػػف المناسػػبات 

األياـ وفاوؿ السنة , لذا لـ تعد المدرسػة ت مػؽ أبوابهػا وتحكػـ إقفالهػا وعمى مدا 
بػؿ تفتحهػا عمػػى ماػراعيها لتسػت بؿ رجػػاؿ البيصػة و ػبابها وفتياتهػػا آبػاء وأمهػػات , 
وعمػػاؿ وفبلحػػيف كتبػػة ومػػوظفيف ومػػف مختمػػؼ الهيصػػات والمنظمػػات , وهػػي تعمػػؿ 

بهـ إليهػػا فيؤمونهػػا وال جاهػػدة , متخػػذة  ػػتى األسػػاليب والطراصػػؽ مػػف أجػػؿ أف ت ػػر 
يمموا أو يميمػوا عنهػا . إذ إف مدرسػة اليػوـ مركػز إل ػباع حاجػات البيصػة والمجتمػع 

 ( . 93  ص  1000المحمي الذي توجد فيه)وزارة التربية , 
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ولػػػػذلؾ ف ػػػػد ت يػػػػرت وظيفػػػػة اإلدارة المدرسػػػػية وأتسػػػػع مجالهػػػػا فػػػػي الوقػػػػت  
تسػػػيير  ػػػؤوف المدرسػػػة سػػػيرا الحاضػػر فمػػػـ تعػػػد مجػػػرد عمميػػػة روتينيػػػة تهػػػدؼ إلػػػى 

روتينيػػػا وفػػػؽ تعميمػػػات وقواعػػػد معينػػػة كالمحافظػػػة عمػػػى نظػػػاـ المدرسػػػة , وحاػػػر 
 يػػػػػاب التبلميػػػػػذ وحضػػػػػػورهـ , وحفظهػػػػػـ الم ػػػػػررات الدراسػػػػػػية , واػػػػػيانة األبنيػػػػػػة 
المدرسية وتجهيزاتها . بؿ اارت باإلضافة إلى ذلؾ عممية إنسػانية محػور عممهػا 

ؿ الظروؼ واإلمكانات التي تساعد عمى توجيه نمػوا التمميذ , وتسعى إلى توفير ك
 الع مي والبدني والروحي وتعمؿ عمى تحسيف العممية التربوية لتح يؽ هذا النمو .

أمػػػا مػػػف حيػػػث مجالهػػػا فمػػػـ يعػػػد م اػػػورا عمػػػى النػػػواحي اإلداريػػػة ف ػػػط بػػػؿ 
أاػػبو يجمػػع معهػػا النػػواحي الفنيػػة والماليػػة وكػػؿ مػػا يتاػػؿ بالتبلميػػذ , وأعضػػاء 

التػػػدريس , والمنػػػاهل , وظػػػروؼ التػػػدريس , والن ػػػاط المدرسػػػي , واإل ػػػراؼ  هيصػػػة
الفنػػػػي , والنهػػػػوض بالمكتبػػػػات المدرسػػػػية , وتنظػػػػيـ العبلقػػػػة بػػػػيف المدرسػػػػة والبيصػػػػة 
المحميػػػػػة , وعػػػػػبلج م ػػػػػاكؿ التبلميػػػػػذ الدراسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة , وت ػػػػػديـ الخػػػػػدمات 

يعػود بالمنفعػة عمػى أبنػاصهـ الاحية لهـ , وا  راؾ أولياء أمور التبلميذ في كؿ ما 
الطػػبلب و كػػؿ مػػا يتاػػؿ بالعمميػػة التربويػػة بطري ػػة  يػػر مبا ػػرة . ) ماػػطفى , 

 (   13,  10  ص  3961
دارتهػػا عمػػى وفػػؽ  مػػا تمػػت   وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ لػػـ يب ػػى دور المدرسػػة وا 

اإل ػػارة إليػػه بػػؿ اػػار دورهػػا واسػػعا ي ػػمؿ دراسػػة م ػػاكؿ المجتمػػع والمسػػاهمة فػػي 
والمسػاهمة فػي تح يػؽ األهػداؼ التػي يتطمػع إليهػا وفػؽ مػا يراهػا فػي ضػوء حمها , 

 ث افته وفمسفته .
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فػػػػػاإلدارة المدرسػػػػػػية الحديثػػػػػػة ت ػػػػػػدـ لطبلبهػػػػػا الخػػػػػػدمات العمميػػػػػػة والث افيػػػػػػة 
الم ػررة  بواالجتماعية والوقاصية والعبلجية والتوجيه واإلر ػاد والت ذيػة و تػوفيرا لكتػ

 اصؿ المواابلت و يرها .. ون اطات الترفيه الهادفة ووس
كمػػػا يتوجػػػب عمػػػى اإلدارة المدرسػػػية الحديثػػػة أف تكػػػوف عمػػػى درايػػػة وفهػػػـ 
متعمػػؽ ألسػػس بنػػاء المنػػاهل وعنااػػرا الرصيسػػية والعوامػػؿ المػػؤثرة عميػػه باإلضػػافة 

 إلى اإلحاطة باالتجاهات الحديثة في تطوير المناهل. 
ت مكانية مثػؿ  ػرؼ وينب ي عمى المدرسة الحديثة أف تتوافر فيها تسهيبل 

دراسػػػػية مناسػػػػبة وكافيػػػػة,ومختبرات عمميػػػػة تسػػػػد الحاجػػػػة , ومبلعػػػػب فسػػػػيحة , و 
قاعػػات خااػػة لتػػدريس الموسػػي ى والتربيػػة الرياضػػية واألسػػرية ومكتبػػات و مسػػرح 

 ... الخ .
ومػػػف األمػػػور الحديثػػػة التػػػي تتجػػػه إليهػػػا اإلدارة المدرسػػػية الحديثػػػة هػػػي أف  

مدرسػػػػة مػػػػف أراضػػػػي تستاػػػػمو وتػػػػزرع وأوقػػػػاؼ تعمػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػتثمار ممتمكػػػػات ال
تسػػػػت جر ومسػػػػرح يعػػػػرض روايػػػػات هادفػػػػة وأفػػػػبلـ ث افيػػػػة لطمبػػػػة المدرسػػػػة خااػػػػة 
والجمهػور المحمػي عامػة . وعمػى المدرسػة الحديثػة أيضػا أف تعمػؿ عمػى االسػػتزادة 
مف المعرفة و اكتساب مهارات تسػاعدهـ عمػى تحسػيف أداصهػـ فػي المسػاصؿ الماليػة 

. 
فعػػت المدرسػػة الحديثػػة  ػػعارات لمواجهػػة م ػػكبلت ومطالػػب وأخيػػرا ل ػػد ر  

المجتمػػػػع . ومنهػػػػا توثيػػػػؽ العبلقػػػػة بػػػػيف المدرسػػػػة والبيػػػػت بإقامػػػػة مجػػػػالس اآلبػػػػاء 
والمعمميف وزيارة بيوت الطمبة , وتنظيـ م روعات خدمػة البيصػة المحميػة , وتنظػيـ 

دخػػاؿ البيصػػة المحميػػة إلػػى المدرسػػة عػػف طريػػؽ إقامػػة الم حاضػػرات المعسػػكرات , وا 
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 والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوات والمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػارض وحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت الترفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػه و االجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ( .  50  ص  3991) نبراي , 
و حتػػػى تسػػػتطيع المدرسػػػة الحديثػػػة أف تضػػػطمع بػػػدورها البػػػارز فػػػي ت ػػػديـ  

 الخدمات التربوية والتعميمية ينب ي توفر ال رط اآلتية  
عمػػػػػى اكتسػػػػػاب أف يكػػػػوف هنػػػػػاؾ مػػػػػنهل تعميمػػػػػي متػػػػػوازف يسػػػػػاعد المتعممػػػػػيف  - 3

المعارؼ والمهارات األساسية واالتجاهات اإليجابية نحو الحياة وال يـ والمثؿ 
 العميا واالهتمامات والتذوقات الجمالية .

 وجود بيصة مناسبة تسمو بالتفاعؿ بيف جميع أعضاء المدرسة .  - 1
 أف تكوف هيصة التدريس معدة إعدادا عمميا وتربويا عاليا . - 1
 اإلدارة المدرسية تؤمف بالعبلقات اإلنسانية اإليجابية .أف تكوف  - 1
أف تكػػػػوف بنايػػػػة المدرسػػػػة متكاممػػػػة مػػػػف جميػػػػع جوانبهػػػػا و تفػػػػي بػػػػاأل راض  - 6

 المطموبة 
 توفر الماؿ البلـز لسد حاجات المدرسة . - 5

إف أهػػداؼ مػػنهل المدرسػػة ي ػػتؽ فػػي ألتربيػػة الحديثػػة مػػف ماػػادر مختمفػػة 
وحاجاتػػػه وم ػػػكبلته وفمسػػػفة التربيػػػة والمػػػتعمـ وقدراتػػػه تتمثػػػؿ فػػػي فمسػػػفة المجتمػػػع 

وحاجاتػػػػه وم ػػػػكبلته وعمميػػػػة الػػػػتعمـ وأسسػػػػها ونظرياتهػػػػا وطبيعػػػػة المػػػػواد الدراسػػػػية 
( .وبػػػػالر ـ مػػػػف االختبلفػػػػات البيصيػػػػة فػػػػي  76  ص  3996وأهػػػػدافها ) الوكيػػػػؿ , 

 التفاايؿ فإف أهداؼ المدرسة الحديثة ت مؿ الموضوعات اآلتية   
التحػػػػديات. والمدرسػػػػة تكسػػػػب التمميػػػػذ  ةة الع ػػػػؿ   ينمػػػػو الع ػػػػؿ بمواجهػػػػتنميػػػػ - 3

مهػػػػارات ع ميػػػػة كػػػػال راءة وحسػػػػف االسػػػػتماع والفهػػػػـ والتفكيػػػػر الاػػػػحيو وحػػػػؿ 
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الم ػػػػكبلت بالطري ػػػػة العمميػػػػة وتسػػػػاعدا عمػػػػى اكتسػػػػاب المعمومػػػػات والح ػػػػاصؽ 
وكيفيػػػة اسػػػتخدامها لاػػػالحه ولاػػػالو بيصتػػػه ولئلنسػػػانية جمعػػػاء . كمػػػا تكسػػػب 

مميػػػذ ال ػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ بػػػالرموز واألرقػػػاـ والمسػػػاصؿ الحسػػػابية ) نبػػػراي , الت
 ( .  15  ص  3991

تربيػػة الجسػػـ   إف مػػف أهػػداؼ المدرسػػة الحديثػػة أف تسػػاعد التمميػػذ عمػػى أف  - 1
يػتعمـ كيػؼ يحػافظ عمػػى اػحة بدنػه بتنػاوؿ الطعػػاـ الجيػد وممارسػته لمرياضػػة 

د تبلميػػػػذها عمػػػػى عػػػػادات جسػػػػدية المناسػػػػبة , ومػػػػف واجػػػػب المدرسػػػػة أف تعػػػػو 
 احيحة وتوفر لهـ إمكانات الاحة الجيدة .

تكػػويف األخػػبلؽ   إف مػػف واجػػب المدرسػػة الحديثػػة أف تسػػاعد التبلميػػذ عمػػى  - 1
اكتسػػاب األخػػبلؽ الحميػػدة وتطبي هػػا فػػي حياتػػه اليوميػػة كػػاحتراـ حػػؽ اإلنسػػاف 

العدالػػػة واإلناػػػاؼ فػػػي الحيػػػاة وبالحريػػػة المسػػػصولة والكرامػػػة والتممػػػؾ الحػػػبلؿ و 
 والرحمة والبحث عف الح ي ة والادؽ والتعاوف واألدب  ... الخ .

حرفػػػة أو مهنػػػة ÷ اكتسػػػاب مهنػػػة   إف مػػػف الضػػػروري لكػػػؿ فػػػرد أف تكػػػوف ؿ - 1
يمتهنهػػا ويكسػػب رزقػػه مػػف خبللهػػا , والمدرسػػة الحديثػػة خيػػر بيصػػة لم يػػاـ بهػػذا 

ب ػػرية مدربػػة لتحمػػؿ تمػػؾ المهمػػة لمػػا لهػػا مػػف إمكانػػات ماديػػة منت ػػاة وطاقػػات 
 ( . 16  ص  3991المسؤولية ) نبراي , 

تنمية حاجة االنتماء لموطف   إف المدرسة كمؤسسة تربوية متخااة يجػب  - 6
أف تمعػػػػػب دورا كبيػػػػػرا فػػػػػي مسػػػػػاعدة المتعممػػػػػيف عمػػػػػى فهػػػػػـ ومعرفػػػػػة متطمبػػػػػات 
المواطنػػػة الاػػػالحة . ولػػػيس يكفػػػي هػػػذا فحسػػػب بػػػؿ إنمػػػا عميهػػػا تطبيػػػؽ تمػػػؾ 

ئ وال واعد في حياتهـ الواقعية . ويم ي هذا عبصا كبيرا عمى المدرسة في المباد
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خمػػػؽ منػػػاخ تعميمػػػي مبلصػػػـ لممارسػػػة ح ػػػوؽ وواجبػػػات المواطنػػػة عمػػػى مسػػػتوا 
 المدرسة لكي يتسنى ن مها لمحياة الخارجية . 

ن ػػػؿ التػػػراث العممػػػي والث ػػػافي   تعػػػد المدرسػػػة الحديثػػػة مركػػػز إ ػػػعاع لمن ػػػاط  - 5
افي . فهػػي تحػػافظ عمػػى التػػراث الث ػػافي كمػػا تعمػػؿ بجػػد لتواػػيؿ العممػػي والث ػػ

الجديػػد مػػف األفكػػار والمفػػاهيـ والمبتكػػرات التكنولوجيػػة إلػػى المتعممػػيف . وتنػػاط 
هذا المسؤولية بها بحكـ أنها تحتضػف أناسػا متخااػيف بالعمميػة التعميميػة . 

ا بػ ف تمعػب والبيصة في المدرسة الحديثػة عػادة مػا تكػوف معػدة إعػدادا يسػمو لهػ
دورا ال يسػػتهاف بػػه فػػي عمميػػة ن ػػؿ التػػراث الث ػػافي والعمػػؿ عمػػى اسػػت بلؿ كػػؿ 
اإلمكانات المتوفرة في سبيؿ المحافظة عمى أاالته وتطوير ما يمكػف تطػويرا 
ليواكب متطمبات عار التفجر المعرفي .ولمساعدة تح يؽ هذا األهداؼ التي 

عبل فػي تػوفير أفضػؿ السػبؿ تـ عرضها توجب عمى المدرسة أف تمعب دورا فا
لنجاح عمميتي التعمـ والتعميـ . واإلدارة بهذا المعنى تكوف وسيمة وليست  اية 
. وكػػؿ مػػف يحتػػؿ مركػػزا إداريػػا فػػي المدرسػػة عميػػه أف يػػؤمف بػػ ف عممػػه مسػػاند 

 (  19  ص  3991لمعمؿ الفني وهو التعمـ والتعميـ  ) نبراي , 
 رة المدرسية :التوجهات الحديثة لمقومات اإلدا - 2

 إف أهـ الم ومات الحديثة لئلدارة المدرسية هي ما ي تي   
ال دوة الطيبة   وعمػى ضػوصها يكػوف مػدير المدرسػة قػدوة طيبػة لمعػامميف معػه  - 3

مػػف حيػػث التمسػػؾ بعممػػه , وفػػي إيمانػػه واعتػػزازا بػػه هػػذا مػػف جانػػب أمػػا مػػف 
يرته , ويتعامػؿ مػػع الجانػب اآلخػر فعميػه االعتنػػاء بمظهػرا وث افتػه وخم ػػه وسػ

 العامميف معه مف مدرسيف وطبلب بوافه أبا و أخا ومرب .
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مكاناتػػه  - 1 تبػػادؿ الث ػػة   عمػػى مػػدير المدرسػػة الحديثػػة أف يػػزرع الث ػػة ب دراتػػه وا 
اإلدارية في كافة المجاالت والن اطات فػي نفػوس موظفيػه ومدرسػيه وطبلبػه 

الدعامػة األولػى لنجػاح اإلدارة وعماله , كما يبادلهـ الث ػة المتبادلػة التػي هػي 
 المدرسية . 

المناخ المناسب   إف خمؽ المناخ المناسب عمى أساس االست رار والطم نينة  - 1
وحسػػف التفػػاهـ و االبتعػػاد عػػف العنػػؼ والخبلفػػات والتبػػا ض والحػػرص عمػػى 
التعاطؼ والتعاوف والمودة واأللفة والي ظة التامة تعد مف أهـ م ومات اإلدارة 

 سية الحديثة و الناجحة . المدر 
تفػػػػويض السػػػػػمطات  وهػػػػػي أف ي ػػػػػـو مػػػػػدير المدرسػػػػػة بتفػػػػػويض األكفػػػػػاء مػػػػػف  - 1

العػػػامميف معػػػه بعػػػض الاػػػبلحيات والمسػػػؤوليات وااللتزامػػػات , ومػػػنحهـ فػػػي 
نفػػس الوقػػت كػػؿ السػػمطات الضػػرورية لتنفيػػذ أعمػػالهـ , وتعريػػؼ كػػؿ مػػدرس 

 بممكيته لممدرسة و ب نه جزء منها .
عمى العامميف   وهذا يعني أف يتعػرؼ مػدير المدرسػة عمػى العػامميف  التعرؼ - 6

مكانػػاتهـ و  معػػه مػػف خػػبلؿ الوقػػوؼ عمػػى قػػدراتهـ ومػػواهبهـ و اسػػتعداداتهـ وا 
ر ػػػادهـ بػػػالطرؽ السػػػميمة  إسػػػناد العمػػػؿ المناسػػػب لكػػػؿ مػػػنهـ مػػػع تػػػوجيههـ وا 

بيػد والاحيحة . باإلضافة إلى ذلؾ مكاف ة المجديف منهـ وت جيعهـ واألخػذ 
 الم اريف واالرت اء بهـ .

أسػػػموب ال يػػػادة الر ػػػيدة   وي ػػػـو هػػػذا األسػػػموب عمػػػى الديم راطيػػػة , والحكػػػـ  - 5
الذاتي , وال يادة الجماعية , ومركزية التخطػيط , وال مركزيػة التنفيػذ , والبعػد 
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  ص  1003عف النمط الدكتاتوري في إنجاز األعماؿ المطموبة  ) أحمد , 
13  ,11 . ) 
يبدو أف هذا الدعاصـ والم ومات لئلدارة المدرسية هػي بمثابػة الركػاصز التػي  

يعتمػػد عميهػػا مػػدير المدرسػػة وبالت كيػػد أف مػػدير المدرسػػة الػػذي يعمػػؿ عمػػى ت ويتهػػا 
وايانتها سيجد نفسه محاطا بالعامميف معػه ومحاطػا بطبلبػه وكمهػـ يعممػوف عمػى 

 ؤمف بها ويعمؿ مف أجمها . مؤازرته ودعمه في إرساء هذا الم ومات التي ي
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 الفصل الرابف
األبعاد الفمسـفية لمفمسـفات المثاليـة والواقعيـة والتجريبيـة واإلسـالمية والوجوديـة 

 في عمل مدير المدرسة اودوره
 أوال  :

 في عمل مدير المدرسة وحاجته إليها : ةدور الفمسف - 1
ؿ يػػديف بهػػا تعػػد الفمسػػفة مجموعػػة مػػف المعت ػػدات وال ػػيـ عمػػى مسػػتوا عػػا 

الفرد أو المجتمع وتضبط سموكه وتوجهه , وكؿ فرد له قيمه وآراؤا ومعت داته التي 
يعػػػػيش عميهػػػػا , ياػػػػدر عنهػػػػا سػػػػموكه وتاػػػػرفاته , ويضػػػػـ النظػػػػاـ الفمسػػػػفي آراء 
ومعت دات مست اة مف التاريخ اإلنساني الماضي ومستوحاة مف حاضرا , بما يضـ 

هػػػا وتفسػػػيرها وبمػػػا يضػػػـ مػػػف طمػػػوح مػػػف م ػػػكبلت وظػػػواهر يعي ػػػها ويحػػػاوؿ حم
وتطمعػػات باإلضػػػافة إلػػى المعت ػػػدات الخااػػػة باإلنسػػاف ومركػػػزا فػػي هػػػذا الكػػػوف , 

نجازاتهػػا  ) ال ػػافعي ,     3976وكػػذلؾ تتػػ ثر الفمسػػفة بح ػػاصؽ العمػػوـ الطبيعيػػة وا 
 (   111ص

إف مدير المدرسة هو ال خص الذي يػرأس اإلدارة المدرسػية وي ػوـ بعمميػة 
تها واإل راؼ عميها ومتابعتها , ويتـ اختيارا عادة مػف ضػمف أعضػاء توجيه أن ط

الهيصػػة التدريسػػية فػػي المدرسػػة أو مػػف خارجهػػا ضػػمف  ػػروط وموااػػفات معينػػة . 
أي بمعنى آخر أف مدير المدرسة بوافه قاصد تربوي يجب أف تتوفر فيه الاػفات 

ة التربوية لتح يؽ ال يادية التي تجعؿ منه ال خص المناسب ل يادة وتوجيه المؤسس
 األهداؼ المرسومة لها ب فضؿ اورة ممكنة .
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وازدياد الحاجة إلػى عمميػات تنميػة الكفػاءات  ،إف السيادة المهنية لئلدارة  
اإلدارية تولد حاجة أخرا تمثؿ حالة مف االضطرار تتعمؽ باإلكثار مػف مؤسسػات 

ات عالية ومف مختمؼ التدريب اإلداري الذي يتجه إلى خمؽ وتوليد اإلدارييف بمهار 
المسػػػػتويات بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػديري المػػػػدارس وال ػػػػاصميف عمػػػػى عمميػػػػة  إدارة التربيػػػػة 
والتعميـ  .ألف  المهارة اإلدارية ال تعني ف ط دراسة وفهـ العمـو اإلدارية واإلطػبلع 
عمػػى آراء وأفكػػار المػػدارس الفكريػػة فػػي اإلدارة , ومعرفػػة العمميػػة اإلداريػػة ومراحػػؿ 

نما تعني باإلضافة إلى ذلؾ الكفاءة في استخداـ هذا األفكار  طار ف اتخاذ ال ر  , وا 
والمبػػػادئ واألسػػػاليب فػػػي الواقػػػع العممػػػي وضػػػمف ظػػػروؼ البيصػػػة التػػػي تعمػػػؿ فيهػػػا 

 ( . 16  ص 3966المنظمة  ) البياع , 
وفي ظؿ المفهوـ الحديث لئلدارة المدرسػية , فػاف االتجػاا السػاصد يؤكػد أف 

يتػػولى عمميػػات اإل ػػراؼ عمػػى المعممػػيف وحفػػزهـ , واإل ػػراؼ  المػػدير قاصػػد تربػػوي
دخػاؿ تحسػينات عمػى طػرؽ  عمى البرنػامل التعميمػي وتطػويرا وتطػوير مناهجػه , وا 
عطاء المعمميف الفراة لتكييؼ المواد مع المتطمبات الفردية  التدريس وأساليبه , وا 

 (.  377  ص  1006والم اركة في عممية التدريس الافي)السفاسفة , 
وحتى ي خذ مػدير المدرسػة دورا المناسػب فػي قيػادة العمميػة اإلداريػة يجػب 
عميه أف يعػرؼ إلػى أيػف هػو ذاهػب وكيػؼ سػيذهب م وال يػتـ ذلػؾ إال ببنػاء فمسػفة 
أو مجموعػػة مػػف المبػػادئ التػػي تحكػػـ وتػػؤثر فػػي كػػؿ مجػػاالت التربيػػة , فبنػػاء هػػذا 

تػػه التػػي سيسػػير عميهػػا والتػػي الفمسػػفة وتنميتهػػا هػػو الخطػػوة األولػػى فػػي بنػػاء نظري
سػػوؼ تػػؤثر فػػي عممػػه وسػػموكه , والخطػػوة الثانيػػة أف يبنػػي السياسػػات الضػػرورية 
إلدارة مدرسته واإل راؼ عميها في إطػار الفمسػفة العامػة لممجتمػع الػذي يعػيش فيػه 
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اإلداريػػػة البلزمػػػة لتنفيػػػذ هػػػذا   ت, والخطػػػوة الثالثػػػة هػػػو عمػػػؿ وتطػػػوير   اإلجػػػراءا
 السياسات . 

تػػى يتفعػػؿ العمػػؿ اإلداري لمػػدير المدرسػػة فػػاف الفمسػػفة الواجػػب توفرهػػا وح 
لديػػػه يجػػػب أف تكػػػوف فعالػػػة وم بولػػػة ومتناسػػػ ة ومبنيػػػة عمػػػى التطبي ػػػات التربويػػػة 
المعاارة فالهدؼ يجب أف يكوف واضحا ومحددا ومتف ا عميه , األمر الذي يعني 

مػؾ الفمسػفة والعمػؿ أف اآلخريف والمدرسيف يجب أف يكوف لهـ نايب في ت كيؿ ت
 عمى هديها وأبعادها  .

وهنػػػاؾ وجهػػػاف أو  ػػػكبلف لمفمسػػػفة التػػػي يعتن هػػػا مػػػدير المدرسػػػة , واحػػػد  
يخص البرنامل الدراسي واآلخر يخص اإلدارة التربوية , وهذاف الوجهاف يجػب أف 
يكونػػا متطػػاب يف ومتبلصمػػػيف مػػع بعضػػهما , فمػػػثبل مػػدير المدرسػػة األوتػػػوقراطي ال 

وهكػذا فانػه عنػدما  مؿ جيدا مع مدرسيف يحاولوف التػدريس ديم راطيػا ,يستطيع الع
يكػػوف ديم راطػػي ال يمكنػػه أف يعمػػؿ مػػع مدرسػػيف يحػػاولوف التػػدريس أوتوقراطيػػا أو 
تسمطيا . وعميه فإف الفمسفة التي يختارها أو يعتن ها مدير المدرسة يجب أف تكوف 

ة والسػػػبب , والوقػػػت والكيفيػػػة قابمػػػة لمتطبيػػػؽ عمػػػى أرض الواقػػػع وأف تمػػػدنا بالطري ػػػ
 التي تطبؽ بها بيسر وسهولة . 

األمػػر لمػػدير المدرسػػة و يسػػتنير الطريػػؽ أمامػػه البػػد أف  ووحتػػى يستوضػػ
تكػػوف بعػػض التسػػاؤالت حاضػػرة أمامػػه كػػي يكػػوف عمػػى درايػػة بالكيفيػػة التػػي سػػيدير 
بهػػا مدرسػػته وفػػؽ توجهػػات حديثػػة تػػرا فػػي اسػػتمهاـ الجوانػػب الفمسػػفية  ػػيء مػػف 

ف هذا التساؤالت يمكف إجمالها بما ي تال  يضرورة البد منها في عممه اإلداري . وا 
   
 كيؼ سيدير مدرسته وعمى أي قاعدة سي ـو بذلؾ م  - 3
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 كيؼ سي ابؿ الم اكؿ السموكية التي تظهر في المدرسة م  - 1
 ما الطري ة التي تستعمؿ في إعبلـ اآلباء عف ت دـ أبناصهـ م - 1
 امل التدريب التي سي وـ بها أثناء الخدمة م ما نوع بر  - 1
 ما ال اعدة التي سيسير عميها في توزيع الفاوؿ عمى المدرسيف م - 6
 ما طري ة توزيع الطبلب عمى الفاوؿ م - 5
 ما نوع تنظيـ الفاؿ البلـز تطويرا وتحسينه م - 7
 ما نوع العبلقة التي ستكوف بيف المدير والمدرسيف م  - 6

ب مدير المدرسة عمى هذا األسصمة فسيجد نفسه قد كػوف خطػا وعندما يجي
إر ػػاديا عامػػػا يعكػػس بػػػه فمسػػفته بوضػػػوح ويسػػاعدا عمػػػى العمػػؿ المخطػػػط المػػػنظـ 

( . حيػػػػػث أف هػػػػػذا  13,  10  ص 3991لتح يػػػػػؽ هػػػػػدؼ المدرسػػػػػة.) الفي ػػػػػي , 
األسػػػػصمة المتنوعػػػػة عنػػػػدما يضػػػػعها مػػػػدير المدرسػػػػة أمامػػػػه ويحممهػػػػا ويناق ػػػػها مػػػػع 

تسهاهـ ب كؿ فاعؿ فػي عمميػة وضػع األهػداؼ اإلر ػادية إلدارة مدرسػته  العامميف
والعمػػؿ عمػػى تح ي هػػا مػػف خػػبلؿ التخطػػيط والتنظػػيـ والتوجيػػه والتنسػػيؽ واالتاػػاؿ 
والمراقبػة واعتمػاد العبلقػات اإلنسػانية وحسػف اتخػاذ ال ػرارات الاػاصبة والسػميمة فػػي 

 هذا المجاؿ .
  ر المدرسة وحاجته إليها :دور فمسفة التربية في عمل مدي - 2

إف فمسػػفة التربيػػة هػػي جممػػة منسػػ ة مػػف اآلراء والمبػػادئ وال ػػيـ التػػي توجػػه 
 الن ػػػػػػاط والعمػػػػػػؿ التربػػػػػػوي كمػػػػػػا توجػػػػػػه الفمسػػػػػػفة العامػػػػػػة سػػػػػػموؾ الفػػػػػػرد والمجتمػػػػػػع 

  ( . 111  ص  3976) ال افعي 
إف لفمسفة التربية دور كبير في عمؿ مدير المدرسة , ألنها الميداف  حيث

لػػذي تنطمػػؽ منػػه الفعاليػػات التربويػػة التػػي ت ػػكؿ النظػػاـ التربػػوي والػػذي يعمػػؿ فػػي ا
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ظػػؿ الخبػػرة التػػي تحػػددها وترسػػمها لػػه .ولفمسػػفة التربيػػة وظيفتػػيف رصيسػػيتيف يسػػتفيد 
 منهما كؿ العامميف في الح ؿ التربوي ومنهـ مدراء المدارس وهاتيف الوظيفتيف هما

: 
المفػاهيـ والم ػكبلت التربويػة باػورة واضػحة أنها تساعدنا عمى التفكيػر فػي  - 3

 ودقي ة وعمي ة ومنتظمة .          
أنها تساعدنا عمى تاور التفاعؿ بيف أألهداؼ واأل راض التربوية والمواقؼ  - 1

التربويػػة المحػػددة والػػربط بينهػػا لتوجيػػه قراراتنػػا ويمكػػف لفمسػػفة التربيػػة أف توجػػه 
 مف خبلؿ الطرؽ اآلتية  النظرية والتطبيؽ في مجاؿ التربية  

أنهػػا تضػػع نتػػاصل فػػروع المعرفػػة ذات الاػػمة الوثي ػػة بالتربيػػة فػػي نطػػاؽ نظػػرة  -أ 
  اممة إلى اإلنساف ونوع التربية الذي يميؽ له .

أنهػػػػػا تواػػػػػي باألهػػػػػداؼ والوسػػػػػاصؿ العامػػػػػة لمعمميػػػػػة التربويػػػػػة بعػػػػػد فحاػػػػػها  -ب 
 وتمحياها .

ويػػػة األساسػػػية التػػػي تجعػػػؿ لمعمميػػػة أنهػػػا توضػػػو وتنسػػػؽ بػػػيف المفػػػاهيـ الترب -ج 
 التربوية معنى واضحا .

وظيفػة فمسػفة التربيػة مػف  ضأما إذا أردنا أف نتعرؼ بخطوات إجراصية عػر  
 قبؿ فيمسوؼ التربية فيمكنه أف ي ـو بعمؿ واحد أو أكثر مف هذا األعماؿ    

يػة واحػدة أوال   في المجتمع الػذي يوجػد فيػه نظػاـ واحػد لمتعمػيـ تحكمػه نظريػة تربو 
 يستطيع فيمسوؼ التربية أف   

يحمػػػؿ المفػػػاهيـ التربويػػػة والمنطػػػؽ المسػػػتخدـ فػػػي التربيػػػة وذلػػػؾ ليحمػػػؿ النػػػاس  -أ 
 عمى التفكير فيها باورة أكثر وضوحا وتحديدا وأكثر منط ية .
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يسعى لمساندة نظاـ التعميـ ال اصـ بت ديـ حجػل وأدلػة فمسػفية تسػاند األهػداؼ  -ب 
 رؽ المستخدمة .الموضوعية والط

ينت د النظاـ التعميمي ويحاوؿ إابلحه في ضوء نظريػة معينػة لمتربيػة يكػوف  -ج 
 قد تواؿ إليها . 

ي وـ ببساطة بتعميـ الفمسفة والمنطؽ لمربي المست بؿ ومدراء المدارس واآلبػاء  -د 
 عمى أمؿ أف ي وموا بتطبي ها عمى المساصؿ التربوية . 

 راطي الذي ت ـو فيه التربيػة ونظػاـ التعمػيـ عمػى نػوع مػف ثانيا   في المجتمع الديم
 التوازف بيف اآلراء المتضاربة , فإف فيمسوؼ التربية يمكنه أف ي ـو بما ي تي   

 قد ي ـو بعمؿ  يء أو أكثر مف األمور األربعة التي سبؽ ذكرها .  -أ 
ة وسػطى قد ي خذ فيمسوؼ التربيػة زمػاـ ال يػادة فػي اػيا ة أو تحسػيف نظريػ -ب 

 لمتربية .
قد ي وـ فيمسوؼ التربية بتطوير فمسفة تربويػة كاممػة لػه . وقػد ي ػـو بتطبي هػا  -ج 

 في مدرسة تجريبية خااة كما فعؿ جوف دوي . 
ثالثػػا   أمػػا فػػي المجتمعػػات التػػي  ػػهدت مػػيبلد ثػػورة اجتماعيػػة قػػد ي ػػـو الفيمسػػوؼ 

ة فػي إطػار أيػديولوجي عامػة بت ديـ متكاممػة لنظػاـ التعمػيـ , وقػد تكػوف هػذا الفمسػف
 ( .  17 - 16  ص  3991توجه المجتمع الجديد )  مرسي , 

إف هذا الدور وهػذا الجهػد الػذي ي ػـو بػه فيمسػوؼ التربيػة يجػب أف يكػوف  
مدير المدرسة مطمعا عميه وله رأي فيه و ذلؾ لدورا الكبير في ترجمػة هػذا الػرؤا 

اج عمػؿ يتح ػؽ مػف خبللهػا مػا تاػبو الفكرية وبمسػاعدة العػامميف اآلخػريف إلػى بػر 
 إليه هذا الفمسفة التربوية الم ررة .
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إف كثيػػر مػػف مػػدراء المػػدارس والمعممػػيف ينظػػروف إلػػى فمسػػفة التربيػػة عمػػى 
أنهػػا  ليسػػت بػػذي جػػدوا وقميمػػة النفػػع وهكػػذا بالنسػػبة إلػػى النظريػػة التربويػػة أيضػػا 

دارتهػا , والػذي يمكػف فكمتاهما ال يرتبطاف بواقػع الحيػاة العمميػة اليوميػة لمم درسػة وا 
اإل ػػارة إليػػه فػػي هػػذا المجػػاؿ أف هنػػاؾ ارتباطػػا بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ فػػإذا خمػػت 
النظرية مف مؤ رات التطبيػؽ تاػبو مجػرد تمػريف ع مػي . وهػذا يعنػي أنػه أاػبو 
لفمسػػػػفة التربيػػػػة قيمػػػػة عمميػػػػة , وتاػػػػبو دراسػػػػتها ركيػػػػزة أساسػػػػية فػػػػي إعػػػػداد مػػػػدير 

أفضؿ وجه وأتـ  ىي ي خذوا دورهـ في قيادة أبناصهـ الطمبة عمالمدرسة و المعمـ لك
 اورة . 
إف هػػذا الػػدور الكبيػػر الػػذي تمعبػػه فمسػػفة التربيػػة سػػواء فػػي مجػػاؿ النظريػػة  

التربوية أو التطبيؽ العممي لها يدخؿ أساسا في عمؿ مدراء المدارس اليػـو والػذيف 
حديثػػة التػػي تػػرا أف فمسػػفة يتطمعػػوف إلػػى إدارة وقيػػادة مدارسػػهـ وفػػؽ التوجهػػات ال
 التربية هي اماـ األماف لكؿ عممية تربوية وتعميمية . 

أمػػا أهػػـ الفواصػػد التػػي يمكػػف أف يحاػػؿ عميهػػا مػػدير المدرسػػة مػػف الفمسػػفة 
 العامة لمحياة و الفمسفة التربوية ب كؿ عاـ فيمكف إجمالها بما ي تي   

مفرضيات الفمسفية الموجودة في يجد مدير المدرسة تفسيرا وت ييما ن ديا بناء ل - 3
المجتمع وعبلقتها بمدرسته . وهذا ما يسهؿ عميه عممه اإلداري ويضعه عمى 

 الطريؽ الاحيو في إدارته لمدرسته . 
يجد فرضيات تتعمؽ بمساهمة الفمسفة في زيادة الفهـ والتع ؿ في الممارسات  - 1

 اإلدارية واختبارها . 
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ف هػػػذا  يجػػػد تفسػػػيرا مناسػػػبا لتحميػػػؿ - 1  سػػػموؾ المدرسػػػيف والتبلميػػػذ واآلبػػػاء . وا 
 التفسير سيساعدا في دعـ قراراته التي يتخذها مع العامميف . 

يجد سببا لبلندماج في العمميات التربوية التػي تنسػجـ مػع سػموكه ومعت داتػه.  - 6
وهػػػذا االنػػػدماج سػػػيخمؽ لديػػػه ر بػػػة وروحػػػا معنويػػػة عاليػػػة ويعػػػزز مػػػف موقعػػػه 

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

إف التفكيػػر الفمسػػفي لمػػدير المدرسػػة بػػات مػػف األمػػور الضػػرورية لػػه وألي  
إداري ولػػـ يعػػد ترفػػا فكريػػا ألنػػه يجػػب عمػػى مػػدير المدرسػػة النػػاجو أف يػػتفهـ أهميػػة 

ابلح األخطاء البعد الفمسفي لممارساته اإلدارية والمهنية وال عمؿ عمى تحسينها وا 
خضاعها لمسيطرة الع مية .  التي قد قع فيها في الممارسة العممية وا 

فالفمسػػػفة لهػػػا مػػػردود عمػػػى مػػػدير المدرسػػػة فػػػي تطػػػوير قدرتػػػه عمػػػى الحكػػػـ 
الواضػػو و التمييػػز بػػيف السػػميـ و يػػر السػػميـ , واسػػتخداـ الع ػػؿ والمنطػػؽ بػػدال مػػف 

قػػػادرا عمػػى الرؤيػػػة الثاقبػػة البعيػػػدة لمتعامػػؿ مػػػع  العواطػػؼ واالنفعػػاالت حتػػػى يكػػوف
 السموؾ الب ري في جماعات المدرسة .

إف الفمسفة العامة أو التربوية أو اإلدارية هي ال ػيـ الح ي يػة الخااػة بكػؿ 
فػرد حيػػث يعمػػؿ كػؿ فػػرد بنظػػاـ قيمػػي نختمػؼ عػػف اآلخػػر حسػب تفضػػيمه لمػػا يريػػد 

ف هػػذا ال ػػيـ عامػػة ي رهػػا ويعتن هػػا وحسػػب أهدافػػه التػػي بضػػعها لنفسػػه وأحيانػػا تكػػو 
عامػػة النػػاس , وأحيانػػا أخػػرا تكػػوف قيمػػا  خاػػية لكػػؿ  ػػخص أو فػػرد مػػف وجهػػة 
نظػػرا يفسػػر أو يتػػرجـ الحيػػاة مػػف خػػبلؿ تجربتػػه فيهػػا ويحػػاوؿ جاهػػدا أف يتحاػػؿ 
عمػى الرضػػاء النفسػػي , وهػػذا يمػػدنا بتفسػػير وجػػود عػػدة فمسػػفات مختمفػػة ت ػػـو عمػػى 
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ل ػيـ بالتػالي ت ػوـ عمػى إدراؾ مختمفػة حيػث أف كػؿ فػرد يػرتبط ال يـ المختمفة وهذا ا
 بالعالـ مف زاويته الخااة , وبالتالي بنظر مدير المدرسة .

) ومػػف يػػؤت الحكمػػة  -وفػػي ال ػػرآف الكػػريـ  -تعنػػي الفمسػػفة حػػب الحكمػػة 
ف ػػد أوتػػي خيػػرا كثيػػرا ( والفمسػػفة ليسػػت الحكمػػة ذاتهػػا ولكنهػػا حػػب الحكمػػة والسػػعي 

الفيمسػػوؼ هػػو ال ػػخص الػػذي يحػػب الحكمػػة ويسػػعى وراءهػػا ويتفػػرغ لهػػا وراءهػػا , و 
ويكتسػػب اتجاهػػا إيجابيػػا نحوهػػا ونحػػو البحػػث عػػف ح ػػاصؽ األ ػػياء ومحاولػػة ربػػط 

  ص  3991األسػػباب بمسػػبباتها ومحاولػػة تفسػػير الخبػػرات اإلنسػػانية ) الفي ػػي , 
11 . ) 

دراكػػػػ ا وحسػػػػف والحكمػػػػة تتطمػػػػب نضػػػػجا فػػػػي النظػػػػرة وفكػػػػرا ثاقبػػػػا وفهمػػػػا وا 
تاػرؼ ال تسػػتطيعه المعرفػة وحػػدها , والحكمػػة بهػذا المعنػػى يحتاجهػا كػػؿ مػػواطف 
اػػالو خااػػة مػػف كانػػت لػػه مكانػػة قياديػػة أو تربويػػة أو فكريػػة , ويػػ تي عمػػى رأس 
هؤالء المربوف والمعمموف الذيف يجب أف يكونوا حكماء إلى أبعد درجات الحكمة , 

دا رة مدرسػػػػته وتوجيههػػػػا نحػػػػو تح يػػػػؽ ومػػػػدير المدرسػػػػة هػػػػو الػػػػذي يحسػػػػف تنميػػػػة وا 
أهدافها التربوية في جو مف المحبة والعبلقػات االجتماعيػة واإلنسػانية الاػحيحة .  

 (   31,  31  ص  3961) ال يباني , 
األبعاد الفمسـفية التـي يحتـاج مـدير المدرسـة اسـتمهامها مـن الفمسـفات   -ثانيا 

  جودية في عممه اإلداري :المثالية والواقعية والتجريبية واإلسالمية والو 
إف أهػػػػػـ األبعػػػػػػاد الفمسػػػػػفية فػػػػػػي الفمسػػػػػفات المثاليػػػػػػة والواقعيػػػػػة والتجريبيػػػػػػة 
واإلسبلمية والوجودية والتػي يحتػاج مػدير المدرسػة أف يسػتمهمها فػي عممػه اإلداري 

 هي ما ي تي   
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المثاليـة وفمسـفتها فـي  ةحاجة مدير المدرسة الستمهام بعض أبعاد الفمسف - 1
 في عممه اإلداري   :  التربية

إف هػػػذا الفمسػػػفة ت ػػػـو عمػػػى أسػػػاس أف هنػػػاؾ عػػػالـ آخػػػر  يػػػر هػػػذا العػػػالـ  
الحسي الذي نعيش فيه ذا طبيعة أزلية خالدة مميء بال يـ واألفكار النظرية كالحؽ 
والعػػدؿ والجمػػاؿ ذات الخاػػاصص الثابتػػة ال يػػػر قابمػػة لمت يػػر وأنهػػا فضػػاصؿ ومثػػػؿ 

ت مة عػف الوجػود المػادي الػذي نعػيش فيػه وهػذا المثػؿ قاصمة فػي عالمهػا األزلػي مسػ
والفضػػػاصؿ واألفكػػػار هػػػي األكثػػػر أهميػػػة لئلنسػػػاف الػػػذي يجػػػب عميػػػه أف يسػػػتهدفها 

 ويسعى إليها .
ل ػػػد ارتبطػػػت الفمسػػػفة المثاليػػػة بمنظرهػػػا أفبلطػػػوف , والتػػػي تنطمػػػؽ رؤيتهػػػا 

. فاإلنسػاف لمعمػؿ التربػوي مػف خػبلؿ نظرتهػا الماػطب ة بالسػمة الروحيػة والع ميػة 
فػػي نظرهػػا كػػاصف ع مػػي والمعرفػػة كامنػػة فيػػه , لػػذا مػػف واجػػب التربيػػة هػػو اعتاػػار 
المعرفػػة مػػف الطالػػب بػػدال مػػف اػػبها فيػػه , واألفكػػار هػػي ليسػػت مبػػادئ خارجيػػة 

خراجهػا )   بالنسػبة لمطالػب بػؿ هػي إمكانػات فطريػة داخميػة نحتػاج إلػى تنميتهػا وا 

Curren , 2003 , p10, 16  . ) 
جب التربية فينحار في السمو عمى الواقع الزاصؿ واالنتاار عميػه أما وا 

   3993و أف نػػػربط الفػػػرد بوطنػػػه الح ي ػػػي الروحػػػي ػ السػػػماوي ) عبػػػد الػػػدايـ , 
( . والفمسػػػفة المثاليػػػة فػػػي أبسػػػط معانيهػػػا هػػػي ذلػػػؾ الموقػػػؼ الفكػػػري الػػػذي  17ص

الع ػػػػؿ بعمػػػػي مػػػػف  ػػػػ ف الػػػػروح والع ػػػػؿ , ويرجػػػػع الوجػػػػود المحسػػػػوس إلػػػػى الػػػػروح و 
 ( . 139  ص  3995)ال يباني , 

ويسػػير منهػػاج التربيػػة فػػي الفمسػػفة المثاليػػة عمػػى مبػػدأ ال ػػديـ عمػػى قدمػػه ,  
وعدـ قابمية المنهاج المثػالي عمػى التطػور , أي مػا تواػؿ إليػه األجػداد مػف تػراث 
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ثابػػػػت ومطمػػػػؽ , ولهػػػػذا تهػػػػدؼ تمػػػػؾ الفمسػػػػفة التربويػػػػة إلػػػػى ح ػػػػو أدم ػػػػة التبلميػػػػذ 
الح ػػاصؽ المطم ػة الثابتػػة التػػي تواػؿ إليهػػا األجػداد , وال تهػػتـ بتنميػػة بالمعمومػات و 

قػػػوا التبلميػػػذ الجسػػػمية والع ميػػػة , وتػػػؤمف بػػػالثواب والع ػػػاب وتعتبػػػر الع ػػػاب  ػػػيصا 
 ( .  71  ص   3969واجبا ألنه يدرب ممكة الابر عند التبلميذ ) ناار , 

يػػر عػػف طبيعتػػه والتمميػػذ عمػػى وفػػؽ هػػذا الفمسػػفة كػػاصف روحػػي  ايتػػه التعب
الخااػػػة ومهمػػػة التربيػػػة أف تسػػػاعدا عمػػػى ذلػػػؾ , وعمػػػى إدارة المدرسػػػة أف تعممػػػه 
احتػػػػراـ ال ػػػػيـ الروحيػػػػة , واحتػػػػراـ اآلخػػػػريف . ولكػػػػوف هػػػػذا الفمسػػػػفة تعتبػػػػر الدولػػػػة 
 خاػػية أضػػخـ مػػف  خاػػية الفػػرد , وهػػي كيػػاف  خاػػيات األفػػراد وأكثػػر أهميػػة 

ذلػػؾ   أف يعمػػـ ويوجػػه تبلميػػذا إلػػى مػػف أجزاصهػػا , فعمػػى مػػدير المدرسػػة فػػي ضػػوء 
 احتراـ الوطف والمجتمع المحمي , وأف ينمي ويكوف لديهـ الوالء لممثؿ العميا . 

إف مػػدير المدرسػػة الػػذي يػػؤمف بهػػذا الفمسػػفة ويػػرا أنهػػا ضػػرورية لػػه فػػي 
عممػػه عميػػه يمكنػػه أف يسػػت ي ويسػػتمهـ منهػػا مػػا يحتػػاج إليػػه فػػي عممػػه اإلداري مػػف 

 خبلؿ ما ي تي   
أف يعمػػػػؿ بجػػػػد ومثػػػػابرة لرفػػػػع الػػػػروح المعنويػػػػة لمعػػػػامميف معػػػػه مػػػػف المدرسػػػػيف  -3

 والطبلب والعامميف اآلخريف في المدرسة . 
أف يهتـ باألخبلقيات ويعمؿ عمى تعمي ها وترسيخها في نفوس العامميف معه  - 1

 بدوف استثناء .
ؿ أف يعمػػػػػؿ عمػػػػػى رفػػػػػع الكفػػػػػاءة التعميميػػػػػة لمطػػػػػبلب مػػػػػف خبللػػػػػه ومػػػػػف خػػػػػبل - 1

 المدرسيف و ب سموب مثالي . 
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االهتماـ ببعض البرامل والبرامل الخااة والتي يرا أف فيها ضعفا أو ن اا  - 1
وهو يعمؿ ذلؾ إلابلح الخمػؿ حتػى تكػوف العمميػات التعميميػة لمطػبلب مثاليػة 

. 
يرا أف ال اية ال اوا لئلنساف هي الكماؿ في الحؽ , بناء عمػى  ػعورا أو  - 6

 احيو وما هو خط  . معرفته بما هو
 أف يكوف متفاصبل ويرا األ ياء في الحياة جيدة . - 5
 يعمؿ ويحاوؿ أف تكوف مدرسته مثالية . - 7
يػػػؤمف مػػػدير المدرسػػػة المثػػػالي أف المدرسػػػة ذات الكمػػػاؿ أمػػػر ممكػػػف تح ي ػػػه  - 6

 وعميه أف يسعى عمى وفؽ ذلؾ . . 
جود هػو كػؿ مػا يتوافػؽ أو أف يدرؾ مدير المدرسة المثالي أف األحسف أو األ - 9

 يتم ى مع كممة اهلل , سواء ما كاف يتعمؽ بالمدرسة أو بالحياة بافة عامة .
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حاجة مدير المدرسة الستمهام بعض أبعاد الفمسفة الواقعية وفمسفتها في  - 2 
 التربية في عممه اإلداري  : 

لػػيس ت ػػـو هػػذا الفمسػػفة عمػػى أسػػاس االعت ػػاد فػػي ح ي ػػة المػػادة , فػػالكوف  
خدعة بؿ أنه يوجد ح ا وجوهريا . واأل ياء موجودة وجودا مست بل عف الع ؿ, أي 

 ( . 16موجودة بحد ذاتها ) رحيـ وآخروف   ص 
عرفػػت هػػػذا الفمسػػػفة منػػػذ أرسػػػطو وهػػػو الػػػذي يعتبػػػر أبػػػا لمواقعيػػػة , ولكنهػػػا 
تطورت عمى يد العالـ اإلنكميزي ) جػوف لػوؾ ( الػذي كػاف يعت ػد أف اإلنسػاف يولػد 
بػػدوف أفكػػار سػػاب ة , وأف ع مػػه يكػػوف اػػفحة بيضػػاء تخػػط عميػػه التجربػػة كػػؿ مػػا 
 تاػػػػػػػؿ إليػػػػػػػه مػػػػػػػف معرفػػػػػػػة , ألف كػػػػػػػؿ المعػػػػػػػارؼ موجػػػػػػػودة فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ الفيزي ػػػػػػػي 
) الطبيعي ( وياؿ إليها اإلنساف عف طريؽ إتبػاع األسػموب العممػي والم ػاهدات 

يػػػؽ االسػػػتجابة المنط يػػػة , لهػػػذا فػػػاف العمميػػػة التربويػػػة تػػػتـ فػػػي أي وقػػػت عػػػف طر 
المرسػػومة لممثيػػرات المحػػدودة , كػػ ف ي ػػدـ المعمػػـ المثيػػر , ويسػػتجيب التمميػػذ لػػذلؾ 
المثيػػر , فاإلنسػػاف لديػػه ال ػػدرة عمػػى التكيػػؼ حسػػب بيصتػػه , ومػػف هنػػا كػػاف هػػدؼ 
التربية األساسي هو إعداد الفرد لمتعامؿ و التفاعػؿ مػع الحيػاة وبهػذا تكػوف التربيػة 

 ساف ليتكيؼ مع بيصته ب كؿ سميـ واحيو. ما هي إال مساعدة اإلن
ولكػػي يػػتـ التكيػػؼ الفعػػاؿ بػػيف اإلنسػػاف وبيصتػػه فػػإف عميػػه أف يفهػػـ العػػالـ 
الػػذي يعػػيش فيػػه , وهػػذا الفهػػـ والمعرفػػة بالعػػالـ محاػػورة بحػػدود العػػالـ الخػػارجي 
الػػواقعي وهػػذا المعرفػػة مػػف الممكػػف اكت ػػافها وتم ينهػػا لماػػ ار بطري ػػة منظمػػة فػػي 

 ( .  71  ص  3969) ناار ,  المدرسة 
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وتعترؼ الفمسفة الواقعية بوجود مست ؿ لمطبيعة وعالـ األ ياء . وت مؿ مف 
ت ثير الػذات واتجاهاتهػا ال خاػية فػي الحكػـ عمػى األ ػياء . وأنكػرت عمػى الػذات 
 دعواها في أنها تخمؽ وجود األ ياء واعترفت ب درة الػذات عمػى معرفػة األ ػياء  .

ة الفمسػػػػفية هػػػػذا ت ػػػػـو عمػػػػى توزيػػػػع المسػػػػصولية   مسػػػػصولية معرفػػػػة إف نظػػػػرة الواقعيػػػػ
اإلنسػػػاف لمعػػػالـ . فمنحػػػت لمػػػذات وفاعميتهػػػا دورا , ودورا آخػػػر لمطبيعػػػة وفاعميتهػػػا 
وعف طريؽ هذا الفاعمية المزدوجة   الفاعمية اآلتية مف الذات والفاعمية اآلتية مف 

 ( .  110  ص  3979الطبيعة , تتـ معرفة اإلنساف لمطبيعة ) هويدي , 
إف الػػواقعييف عمومػػا ال يحطػػوف مػػف قيمػػة األفكػػار , ولكػػف يطػػالبوف بػػ ف  

نثبتها أو نت كد منهػا عػف طريػؽ التجربػة الحسػية , وذلػؾ أف الفكػرة والنظريػة يجػب 
أف يتطاب ػػا مػػع الوجػػود الطبيعػػي , لػػذا يجػػب أف نعمػػـ التبلميػػذ المنػػاهل واألسػػاليب 

 ( . 309  ص 3995ع بلنية)الفنيش,العممية و التجريبية كعمميات 
إف مػػدير المدرسػػة الػػذي يػػؤمف بهػػذا الفمسػػفة ويػػرا أنهػػا ضػػرورية لػػه فػػي  

عممػػػه اإلداري عميػػػه أف يسػػػت ي ويسػػػتمهـ منهػػػا مػػػا يحتاجػػػه فػػػي عممػػػه اإلداري مػػػف 
 خبلؿ ما ي تي  

ل ػػد نظػػرت فمسػػفة التربيػػة الواقعيػػة إلػػى المعرفػػة عمػػى أنهػػا ليسػػت مجػػرد أفكػػار  - 3
وؿ مػػف يبلحظهػػا , بػػؿ هػػي موجػػودة فػػي ذاتهػػا وبػػذاتها ومسػػت مة عػػف فػػي ع ػػ
فالبحػػػث واالست اػػػاء العممػػػي والتجربػػػة هػػػي أسػػػاليب الواػػػوؿ إلػػػى  الع ػػػؿ .

الح اصؽ , والمعرفة اإلنسػانية مػا هػي إال انعكػاس الواقػع عمػى الػدماغ , وهنػا 
يبػػرز دور المعمػػـ فػػي أف ي ػػدـ المعرفػػة بطري ػػة موضػػوعية لمطالػػب ويسػػاعدا 
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في هذا التوجه مدير المدرسة عمػى اعتبػار أف العمػؿ التعميمػي والتربػوي بػيف 
  أعضاء هيصة المدرسة يكمؿ بعضه البعض اآلخر .

يعتمد الواقعيوف عمى الواقع أو الح ي ة الممموسة ف ط والتي يمكف مبلحظتهػا  - 1
مف قبؿ مديري المدارس و يروف أنه مف الاعب عمػيهـ إدراؾ األ ػياء  يػر 

بلحظة مثؿ أخبلقيات المدرسيف أو الروح المعنوية مثبل , والتي هي جػزء الم
مف العممية اإلدارية , فمدير المدرسة بحاجة إلى أف يستند عمى المبلحظات 
الح ي يػػة المجػػردة عنػػد إاػػدار ال ػػرار ويكػػوف بػػذلؾ قػػرارا حكيمػػا وجيػػدا مبنيػػا 

مػػات الاػػحيحة عمػػى الح ي ػػة والواقػػع وهػػو فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ يعتمػػد عمػػى المعمو 
والح اصؽ الواضحة مثؿ نتاصل التحايؿ , نتاصل االمتحانات الخااة , أرقػاـ 
الميزانيػػػػة , عػػػػدد المسػػػػجميف بالمدرسػػػػة , أو  يرهػػػػا مػػػػف المعمومػػػػات التػػػػي ال 
يرت ػي إليهػػا ال ػؾ أو ال تفسػػر بطػػري تيف حتػى ياػػؿ فػػي النهايػة إلػػى النتػػاصل 

  الاحيحة المتعم ة بعمؿ المدرسة .
عمػى العمػـو  المعمومػات الواقعيػة التػي يمكػف مبلحظتهػا ف ػط والتػي هػي ي بؿ  -1

 الحؽ والاو الواقعي ت ريبا .
يػػػدرؾ أف البيصػػػة المدرسػػػية محكومػػػة ب ػػػانوف الطبيعػػػة , فاألفضػػػؿ بالنسػػػبة لػػػه   -1

اكت اؼ األساسيات والمبادئ الطبيعية التي تحكـ وتؤثر عممه اإلداري , فما 
يعػػة هػو األفضػػؿ وأف ال ػخص  يػػر الطبيعػػي هػو طبيعػػي ويتما ػى مػػع الطب

 يتحا اا الناس في المعامبلت و يرها .
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يدرؾ أهمية جمع الح اصؽ المتعم ة بالعممية اإلدارية ليكت ؼ ويعػرؼ األمػور  - 6
واألسػػباب الطبيعيػػة لممت يػػرات المتاػػمة بػػإدارة مدرسػػته وينمػػي خبرتػػه لياػػؿ 

 ( .  17  ص  3991إلى ما هو أفضؿ في إدارته)الفي ي , 
يعمػػؿ مػػدير المدرسػػة الػػواقعي عمػػى توجيػػه المدرسػػيف لمعػػب األدوار المناسػػبة  - 5

 في  إيااؿ المعرفة المكت فة لطمبة مدرسته . 
أف عمػػػى مػػػدير المدرسػػػة الػػػواقعي أف يوجػػػه المر ػػػد المخػػػتص عمػػػى أف ي ػػػدـ  - 7

 الحموؿ البلزمة لمم اكؿ التي تواجه الطمبة دوف م اركتهـ  في حمها .
يعمػػؿ عمػػى السػػماح لمطمبػػة وباالتفػػاؽ مػػع مدرسػػيهـ أف ي فػػوا ويتعرفػػوا عمػػى   - 6

البنػػاء الفيزيػػاصي والث ػػافي لمعػػالـ الػػذي يعي ػػوف فيػػه ويػػوج مدرسػػيه عمػػى وفػػؽ 
 ذلؾ .

يسػعى مػدير المدرسػػة الػواقعي إلػػى جعػؿ الطالػب  خاػػا متسػامحا ومتواف ػػا   - 9
 دارية .تواف ا حسنا وهذا ما قد يساهـ بتسهيؿ مهامه اإل

العمػؿ عمػػى توجيػػه المدرسػيف والطمبػػة ليكونػػوا منسػجميف ع ميػػا وجسػػميا مػػع  - 30
 البيصة المادية والث افية .

يعمػػؿ مػػدير المدرسػػة عمػػى تحديػػد مسػػصولية الطمبػػة بإجػػادة عنااػػر المعرفػػة  - 33
 التي أثبتت متانتها عبر العاور 

وعات الدراسػػية أكثػػر ت كيػد مػػدير المدرسػػة عمػى المدرسػػيف  العتمػػاد الموضػ  -31
 مف ت كيدهـ عمى ميوؿ الطالب ور باته .

يوجه مدير المدرسة المدرسيف لكي ي فػوا بجانػب الحػؽ ويعػودهـ عمػى ذلػؾ  - 31
 , وأف يرفع مف  اف الح ي ة وأهميتها العالية ..
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يعمػػػػؿ مػػػػدير المدرسػػػػة الػػػػواقعي إلػػػػى جعػػػػؿ المػػػػادة الدراسػػػػية هػػػػي المحػػػػور  - 31
 بوي ويوجه المدرسيف وفؽ ذلؾ  . المركزي في عممه التر 

يوجػػه العػػامميف معػػه مػػف المدرسػػيف عمػػى اعتمػػاد المػػنهل الػػذي يرتكػػز عمػػى  - 31
 وقاصع الحياة .  

حاجــة مــدير المدرســة الســتمهام بعــض أبعــاد الفمســفة التجريبيــة وفمســفتها  - 3
 في التربية في عممه اإلداري  :

لفطريػػة الموروثػػة , والمبػػادئ تػػرفض الفمسػػفة التجريبيػػة األيمػػاف باألفكػػار ا 
الع مية البديهية . وال واعد الخم يػة األوليػة التػي ال تجػيء اكتسػابا . وردت المعرفػة 

 في كؿ اورها إلى التجربة .
 ػػالوا فػػي نػػزعتهـ التجريبيػػة فػػ نكروا  فومػػف المبلحػػظ أف بعػػض التجػػريبيي 

  ىوذهبػوا إلػ وجود ع ؿ يفكر وأسػرفوا فػي ت ػدير الحػس الخػالص ماػدرا لممعرفػة .
أف الع ؿ يولد افحة بيضاء خالية مف كؿ ن ش أو أثر سابؽ عمى التجربة . واف 
التجربػػة هػػي التػػي تػػن ش عمػػى هػػذا الاػػفحة آثارهػػا . ورأوا أف األحكػػاـ الع ميػػة فػػي 

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورها تت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف والمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف                                                    
 ( .  119,  116  ص  3979) الطويؿ , 

ويػػرا أنهػػا ضػػرورية لػػه  ةإف مػػدير المدرسػػة الػػذي يػػؤمف بالفمسػػفة التجريبيػػ 
في عممه اإلداري عميه أف يست ي ويستمهـ منها ما يحتاجػه فػي عممػه اإلداري مػف 

 خبلؿ ما ي تي   
يكػػوف داصمػػا ت ػػدميا فػػي إدارة وتنظػػيـ مدرسػػته وهػػو يجػػرب بػػرامل خااػػة فػػي  - 3 

حسػيف الفػرص التعميميػة كعمميػة تجريبيػة فػإذا ح  ػت هػذا التجربػة ت ػدما التدريس لت
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ممموسػػػا في ػػػيـ هػػػذا التجربػػػة عمػػػى أنهػػػا ناجحػػػة وقػػػد ي ػػػوؿ أنػػػه قػػػد أكت ػػػؼ طري ػػػة 
لمتحسيف الح ي ي لمعمميات التعميمية . أما إذا ف مت التجربة فإنه يحػاوؿ اسػتعماؿ 

 أو تجريب طرقا أخرا .
لمواػػوؿ إلػػى األحسػػف , ويسػػت ي النتػػاصل ف ػػط بعػػد يسػػتعمؿ الطػػرؽ العمميػػة  - 1 

التجريب وهي  البا ما تكوف موضع ت يير في ضوء حيثيات تجريبية إضافية 
 , 

مدير المدرسة التجريبػي ي ػعر أنػه ال يعػرؼ اإلجابػة الاػحيحة عمػى الكثيػر  - 1
مف األسػصمة والم ػاكؿ اإلداريػة مهمػا أعطاهػا مػف وقػت وتفكيػر , ولػذلؾ ينجػه 

فحص العممػي أو الدراسػة العمميػة التػي يػرا أنهػا الطريػؽ إلػى الح ي ػة , إلى ال
فالتجريب في نظرا ال يحدد فحسب ببعد النظر إلى مػا هػو اػحيو أو ح ي ػي 
ليكت ػػؼ الطػػابع األحسػػف أو المناسػػب مػػف البنػػاء التنظيمػػي لتحسػػيف العمميػػات 

 التعميمية إلى أكبر حد ممكف , وتحسيف التجارب .
كػػػؿ موقػػػؼ إداري عمػػػى أنػػػه مختمػػػؼ , وبالتػػػالي فهػػػو يتجػػػه إلػػػى  ينظػػػر إلػػػى  - 1

البحػػػػػث التطبي ػػػػػي لئلجابػػػػػة عمػػػػػى األسػػػػػصمة اإلداريػػػػػة والتعميميػػػػػة التػػػػػي ير ػػػػػب 
الحاػػوؿ عمػػى إجابػػات  ػػافية لهػػا , وبهػػذا الطري ػػة الاػػحيحة يسػػتطيع مػػدير 
المدرسة أف ي وـ بالدور ال يادي إلادار ال رارات المناسبة في عمميات اإلدارة 

 المدرسية .
وتاػػػػوراته  هيػػػرا أف هنػػػاؾ حاجػػػػة لبلختبػػػار العممػػػػي لاػػػبلحيات إدراكػػػػا تػػػ  - 6

وأفكػػارا فرؤيتػػه إلػػى مػػا جػػرب وطبػػؽ هػػو األحسػػف , وهػػو ينجػػه إلػػى الكمػػاؿ أو 
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التمػػػػاـ الح ي ػػػػي لػػػػذا وجػػػػب عميػػػػه الفحػػػػص والتحػػػػري واالختبػػػػار لمواػػػػوؿ إلػػػػى 
 األحسف الذي تؤيدا االختبارات والفحواات التطبي ية .

إف مػػديري المػػدارس ربمػػا يجػػدوف اػػعوبة عمميػػة فػػي اختبػػار اػػحة أفكػػارهـ  - 5
ومعت ػػػػػػداتهـ وتاػػػػػػرفاتهـ وقػػػػػػراراتهـ اإلداريػػػػػػة فػػػػػػي مجتمػػػػػػع ممػػػػػػيء بالم ػػػػػػاكؿ 
االقتاػػػادية واالجتماعيػػػة والسياسػػػية , ولكػػػف مجػػػرد وجػػػود هػػػذا المفهػػػـو لػػػدا 

هػػـ , هػػؤالء يجعمهػػـ يفكػػروف مميػػا فػػي سػػموكهـ وتاػػرفاتهـ مػػع مػػف يعممػػوف مع
حتػػى ال ي عػػوف فػػي بعػػض األخطػػاء  يػػر المتعمػػدة والتػػي قػػد تػػؤثر فػػي النظػػر 
إليهـ ك ادة تربوييف أسند إليهـ المجتمع مهمة اعبة  الية وهػي تربيػة وتعمػيـ 

 ( .  11  ص  3991أبناصه بطرؽ تربوية سميمة ) الفي ي , 
سفتها في اإلسالمية وفم ةـ حاجة مدير المدرسة الستمهام بعض أبعاد الفمسف-4

 التربية في عممه اإلداري :   
قدـ اإلسبلـ لمب رية نظرية إنسانية عظيمة متكاممة تظهر في سياؽ آيات 
ال ػػرآف الكػػريـ وأحاديػػث الرسػػوؿ وسػػير اػػحابته والتػػابعيف حيػػث وضػػع منهجػػا كميػػا 
لػى تربيػة الػنشء  متكامبل لمب ر يندرج تحته النظر إلى الطبيعة والكوف واإلنساف وا 

عػػػداد ا , وهػػػي اليمكػػػف فهمهػػػا إال فػػػي نطػػػاؽ اإلطػػػار العػػػاـ لئلسػػػبلـ الػػػذي رسػػػـ وا 
 طريؽ الحياة في الدنيا واآلخرة .

ويرتكػػػز التاػػػور اإلسػػػبلمي الفمسػػػفي عمػػػى الع يػػػدة اإلسػػػبلمية التػػػي عبػػػر 
عنها ال رآف الكريـ في كثير مف آياته باإليماف , كما عبر عف ال ػريعة اإلسػبلمية 

) إن الــنين نمنــوا وعممــوا الصــالحات كانــت لهــم اػػالو   المنبث ػػة عنهػػا بالعمػػؿ ال
فالع يػدة هػي التػي تبنػى عميػه الفمسػفة (  107جنات الفـردوس نـزال ( ) الكهـف : 
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اإلسػػبلمية والػػنظـ اإلسػػبلمية التػػي تكػػوف بمجموعهػػا ال ػػريعة اإلسػػبلمية ) الػػدليمي 
 (  160  ص  1006والكبيسي , 

مػف عػدـ وأنػه مػف اػنع اهلل عػز  وي رر اإلسبلـ أف الكوف بما فيه محدث
وجؿ . وقد أبدع اهلل في انع هذا الكوف الػذي يسػير وفػؽ نظػاـ ال يخطػى , يػدؿ 
عمى عظمة الخالؽ . وقد خمؽ هذا الكوف لحكمة أالهية ربانية ولـ يخمؽ عبثػا وال 

) وما خمقنـا السـموات واألرض ومـا بينهمـا العبـين ( . ومـا خمقناهمـا إال لهػوا . 
 أكثرهم ال يعممون ( .بالحق ولكن 

وقد خمؽ اهلل كؿ مظاهر الحياة في هذا الكوف وما فيه مف ثروات طبيعية 
وأجنػػػػاس مػػػػف الطيػػػػر والحيػػػػواف والنبػػػػات , ومكػػػػف اإلنسػػػػاف باعتبػػػػارا خميفتػػػػه عمػػػػى 
األرض مف السيادة عمى هذا الكوف بما حباا اهلل مف تفضيؿ عمى كثيػر مػف خم ػه 

 ( .  111  ص 3996سي , , وبما وهبه مف ع ؿ وتفكير ) مر 
فاإلسػػبلـ ينظػػر إلػػى اإلنسػػاف عمػػى أنػػه مػػف اػػنع الخػػالؽ عػػز وجػػؿ وأنػػه 
اػورا فػػي أحسػف اػػورة . ) ول ػد خم نػػا اإلنسػػاف فػي أحسػػف ت ػويـ ( , وأنػػه فضػػمه 
وكرمه عمى مف خم ه وجعؿ المبلصكة تسجد له تعظيما وتكريما كما أسػتخمفه عمػى 

 األرض . 
اإلسػبلـ ذات طبيعػة جسػمية بيولوجيػة ع ميػة  والطبيعة اإلنسانية فػي نظػر

نفسية . ويجب أف تعمؿ التربية عمى تح يؽ مطالب النمو لهػذا الجوانػب المختمفػة 
. ويجب أف يهتـ منهل التربية اإلسبلمية بكؿ الجوانػب الجسػمية والع ميػة والنفسػية 

ة مػا لم خاية اإلنسانية . واإلسبلـ يسػت ؿ الميػؿ الفطػري لػدا اإلنسػاف فػي معرفػ
 يجهمه وا  باع حب لديه كنزعات طبيعية في تكوينه النفسي .
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وعمػػى اإلنسػػاف أف يػػؤمف بال ػػدر خيػػرا و ػػرا فػػذلؾ مػػف تمػػاـ إيمانػػه بحكمػػة 
الخػػالؽ عػػز وجػػؿ وينب ػػي أف يربػػى اإلنسػػاف عمػػى اإليجابيػػة ال السػػمبية فػػإذا كانػػت 

ى الطبيػب الاحة والمرض مف عند اهلل إال إف هػذا اليعنػي عػدـ سػعي اإلنسػاف إلػ
لعبلجػػه إذا مػػرض فػػإف اهلل خمػػؽ الػػداء وخمػػؽ والػػدواء , وطالػػب عبػػادا أف يتطببػػوا. 
كمػػا يجػػب أال يربػػى المسػػمـ عمػػى أف يكػػوف متػػواكبل سػػمبي اإلرادة . وأف يسػػتهدؼ 
تػػدريس العمػػـو المختمفػػة تعميػػؽ اإليمػػاف بػػاهلل فػػي نفػػوس ال ػػباب مػػف خػػبلؿ فهمهػػـ 

يػه مػف جمػاؿ وبهػاء يػدؿ عمػى عظمػة الخػالؽ ل وانيف الكوف ونظامه المحكػـ ومػا ف
 عز وجؿ  وتناهي قدرته وسمطانه . 

وقػػػد زود اهلل سػػػبحانه وتعػػػالى اإلنسػػػاف بكػػػؿ اإلمكانيػػػات التػػػي تمكنػػػه مػػػف 
است بلؿ ثروات الكوف لمنفعته وت دمه ورقيه . ودعػاا إلػى عبػادة خػالؽ هػذا الكػوف 

الب ػػػرية  يػػػر محػػػدود ومبدعػػػه . وهػػػو الػػػه واحػػػد منػػػزا عػػػف كػػػؿ الاػػػفات الماديػػػة و 
بالزماف والمكاف ال تدركه األباار سر مدا ال يت ير , ال ريؾ لػه وال مثيػؿ . لػـ 
يمد ولـ يولد . واحد أحد فرد امد . فعاؿ لما يريد بحكمته وعممه سبحانه وتعػالى 

 وله المثؿ األعمى في الحؽ والخير والجماؿ . 
وح , حيػػػػث أ ػػػػاد إف الطبيعػػػػة اإلنسػػػػانية مكونػػػػة مػػػػف عناػػػػريف مػػػػادي ور  

اإلسػػبلـ بالع ػػؿ اإلنسػػاني وركػػز عمػػى أهميػػة الحكمػػة , والحكػػـ الاػػحيو ب عمػػػاؿ 
الع ػػػؿ ودعػػػا إلػػػى حريتػػػه أو إلػػػى الحريػػػة الع ميػػػة , واهػػػتـ اإلسػػػبلـ بػػػ داب المعاممػػػة 
والسػػموؾ و نػػادا بالمحبػػة واإلخػػاء بػػيف أفػػراد بنػػي اإلنسػػاف وحسػػف اآلداب لاػػوف 

وحاجػات الفػرد والجماعػة وح ػوؽ كػؿ منهمػا , وقػد المجتمع كذلؾ بعبلقػة الجيػرة , 
ف اإلنسػػاف يخػػرج مػػف  -مجػػد اإلسػػبلـ العمػػـ ورفػػع مػػف  ػػ نه العممػػاء وتكػػريمهـ  وا 
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بطف أمه ال يعرؼ  يصا ثـ يبدأ ليست ي المعرفة , وحػث اإلسػبلـ عمػى طمػب العمػـ 
 والتعمـ . 
مكانػػػة إف لممعمػػػـ والتعمػػػيـ والمعرفػػػة فػػػي اإلسػػػبلـ مكانػػػة ال تضػػػاهيها أي  

أخػػػرا فػػػي أي ديػػػف آخػػػر . واإلنسػػػانية الح ػػػة تتجمػػػى بػػػ برز معانيهػػػا فػػػي التربيػػػة 
اإلسبلمية فالتوازف واالعتداؿ والتوسط سمة رصيسية لئلسبلـ ال تجد لها مثيبل آخػر 

 ( . 113  ص  3996في الديانات ال ديمة أو المذاهب الحديثة)مرسي , 
طيػػة فػػالعمـ لمجميػػع دوف تمييػػز وتميػػزت الفمسػػفة اإلسػػبلمية بػػالروح الديم را 

وتهػػػدؼ التربيػػػة اإلسػػػبلمية إلػػػى إعػػػداد المسػػػمـ مػػػف مختمػػػؼ جوانبػػػه , بت ػػػديـ العمػػػـ 
 ال امؿ في كؿ المعارؼ والمهارات واالتجاهات المر وبة .

 وت وـ نظرة اإلسبلـ إلى الكوف عمى المبادئ التالية    
 ر وب في السموؾ .اإليماف ب ف التربية عممية اكتساب لمخبرة وت ير م -3
 اإليماف ب ف الكوف كؿ ما عدا اهلل . -1
 الوجود الممكف مادة وروح .  -1
 الكوف مت ير وفي حركة مستمرة . -1
 الكوف يسير في حركة حسب قوانيف محددة .  - 6
 هناؾ عبلقة بيف األسباب ومسبباتها . - 5
 الطبيعة خير اديؽ لئلنساف وخير أداة لت دمه . - 7
 العالـ . حدوث - 6
 اهلل تعالى هو الخالؽ . - 9

 اتااؼ اهلل سبحانه و تعالى بكؿ الكماؿ . - 30
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 -أما المبادئ التي ت وـ عميها نظرة اإلسبلـ إلى اإلنساف فهي    
 اإلنساف أفضؿ ما في الكوف . -3
 اإليماف بكرامة اإلنساف .  -1
 اإلنساف هو الحيواف الناطؽ .  -1
 وجسـ . -ع ؿ  -ثة   روح اإلنساف ذو أبعاد ثبل -1
 ت ثر اإلنساف في نموا وحياته , بعاممي الوراثة والبيصة . -6
 لئلنساف دوافع وحاجات .  -5
 هناؾ فروقا فردية بيف الناس .  -7
 مرونة طبيعة اإلنساف وقابميتها لمت يير .  -6

أما نظرة اإلسبلـ إلى المعرفة فكانت عمػى رأيػيف   الػرأي األوؿ   يػرا أف  
المعرفة توقيؼ مف اهلل عز وجػؿ عمػى عبػدا . ويسػتدلوف عمػى ذلػؾ ب ولػه سػبحانه 
وتعالى ) وعمـ آدـ األسػماء كمهػا ( وقػاؿ تعػالى ) قػالوا سػبحانؾ ال عمػـ لنػا إال مػا 
عممتف إنؾ أنت العميـ الحكيـ ( . أما الرأي الثاني يرا أف المعرفة مكتسبة   وهو 

لكريـ منها قوله تعػالى ) وهلل أخػرجكـ مػف بطػوف رأي يستند إلى أسانيد مف ال رآف ا
أمهػػاتكـ ال تعممػػوف  ػػيصا وجعػػؿ لكػػـ السػػمع واألباػػار وألفصػػدة لعمكػػـ ت ػػكروف ( . 
فهػػذا النػػوع مػػف المعرفػػة يكتسػػبه اإلنسػػاف ويتعممػػه مػػف خػػبلؿ اإلمكانػػات وال ػػدرات 

 ( .  111  ص 3996التي زودا بها خال ه ومبدعه  ) مرسي , 
الكػػريـ الكثيػػر اإل ػػكاؿ حػػوؿ تحديػػد أاػػوؿ المعرفػػة أهػػي  ل ػػد حػػؿ ال ػػرآف 

 فطريػػػػػػػػة أـ مكتسػػػػػػػػبةم ويفػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػيف أمػػػػػػػػريف هػػػػػػػػاميف وهمػػػػػػػػا المعرفػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػة 
) المعػػػػػارؼ التػػػػػي تسػػػػػتخمص وتنفػػػػػذ إلػػػػػى الفكػػػػػر عػػػػػف طريػػػػػؽ العػػػػػالـ الخػػػػػارجي ( 
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واالسػػػػتعداد الػػػػذاتي ) هػػػػو التكيػػػػؼ الطبيعػػػػي لمتجػػػػاوب مػػػػع هػػػػذا المعػػػػارؼ الوافػػػػدة 
يتبلءـ واالستعداد الفطري لئلنساف ( ياور ال رآف الكػريـ أف المعرفػة  وتموينها بما

الخارجية لمكوف تنفذ إلى الع ؿ عف طريؽ الحواس وهذا ال تؤدي وظاصفها إال عند 
اكتماؿ الخمؽ , فهػو ي ػرر ال سػبيؿ لممعرفػة قبػؿ الػوالدة حيػث قولػه تعػالى ) و اهلل 

جعػػػػؿ لكػػػػـ السػػػػمع و األباػػػػار أخػػػػرجكـ مػػػػف بطػػػػوف أمهػػػػاتكـ ال تعممػػػػوف  ػػػػيصا و 
( , وينكػر رب العػزة الػذي يم ػو حواسػهـ  76واألفصدة لعمكـ ت ػكروف ( ) النحػؿ   

وع ػولهـ وال يوظفوهػا لمتعػرؼ عمػى آيػات الكػوف ماػداقا ل ولػه تعػالى ) ول ػد ذرأنػا 
لجهنـ كثيرا مف الجف و اإلنس لهـ قموب ال يف هوف بهػا و لهػـ أعػيف ال يباػروف 

ال يسمعوف بها أولصؾ كاألنعاـ بؿ هـ أضؿ أولصؾ هػـ ال ػافموف ( )  بها ولهـ آذاف
  (. 161  ص  1006( ) الدليمي والكبيسي ,  379األعراؼ   

أمػػا نظػػرة اإلسػػبلـ إلػػػى ال ػػيـ , فهنػػاؾ نػػػوعيف األوؿ هػػي ال ػػيـ اإلسػػػبلمية 
 الفػوقي أو العمويػة والتػي تػرتبط ب اػػوؿ الت ػريع اإلسػبلمي . ف ػد رسػـ اهلل سػػبحانه
وتعالى لنا طريؽ الحؽ وبيف الاواب والخط  والخير وال ر وجعؿ لنا الحبلؿ بينا 
والاواب بينا وبينهما أمور مت ابهات . أما النوع الثػاني فهػي ال ػيـ اإلاػبلحية   
وهي التي ترتبط بػ مور لػـ يػرد فيهػا نػص أو ت ػريع اػريو . فهػي ت ػع فػي مجػاؿ 

 ومت يرة بت ير المواقؼ واألزماف والمكاف . األمور المت ابهات . وهذا ال يـ نسبية 
وفيما يخص األخػبلؽ فإنهػا أسػاس هػاـ فػي التربيػة اإلسػبلمية . وقػد أهػتـ  

المربوف المسمموف بتربية الطفؿ عمى األخبلؽ الحميػدة منػذ الاػ ر . ولهػذا يجػب 
أف تحظى التربية الخم ية باألهمية التي تستح ها في المنهل المدرسي . كما يجب 

تتضػػافر جهػػود المعممػػيف والمػػربيف عمػػػى تكػػويف الضػػمير الحػػي النػػابض لػػػدلى  أف
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المتعمـ وتدريبه عمى حسف االختيار أو اختيار البػديؿ المناسػب لمموقػؼ األخبلقػي 
. فاإلماـ ال زالي يعتبر عمـ األخػبلؽ عمػـ معاممػة ال مكا ػفة . أي أنػه يبحػث فػي 

ف سػػػموكه مواف ػػػا لػػػروح ال ػػػريعة األعمػػػاؿ وفيمػػػا ينب ػػػي عمػػػى المػػػرء أف يفعمػػػه ليكػػػو 
 ( . 115  ص 3996اإلسبلمية ) مرسي , 

وت ػػـو نظػػرة اإلسػػبلـ إلػػى المجتمػػع عمػػى أسػػاس أف المجتمػػع هػػو مجموعػػة  
األفػػػراد والجماعػػػات الػػػذيف تػػػربطهـ وحػػػدة الػػػوطف والث افػػػة والػػػديف , واإليمػػػاف بػػػ ف 

صػه ي ػـو عمػى لممجتمع اإلسبلمي هويته الخااة وخااصاه المميزة وأف أساس بنا
ف الػديف ع يػدة ومعػامبلت , والعمػـ والػديف  ع يدة اإليماف بوجود اهلل ووحدانيته , وا 
همػػػا أسػػػاس ت ػػػدـ المجتمػػػع , وأف المجتمػػػع مت يػػػر واإليمػػػاف ب هميػػػة الفػػػرد واألسػػػرة 
والجماعة , وأخيرا أف التكافؿ والعدالة والمامحة العامػة هػي مػف م ااػد ال ػريعة 

 اإلسبلمية .
ات المحتوا المعرفي والتعميمي لممناهل الدراسػية ت ػـو فػي ضػوء إف محدد 

  -االعتبارات اآلتية   
االعتبار الديني والخم ي والتهذيبي   ويندرج تحػت هػذا االعتبػار قيمػة المػادة  - 3

التعميمية في تربية الجسـ والع ؿ والنفس باعتبارها مطالب دينية في حػد ذاتهػا 
في تنمية اإليماف باهلل وبمػوغ الكمػاؿ اإلنسػاني فػي  وكذلؾ قيمة المادة الدراسية

السموؾ الفردي واالجتماعي , وقيمة المادة الدراسية في توجيه الفرد في حياتػه 
إلػػى مػػا فيػػه اػػبلح نفسػػه وخيػػر أمتػػه , ومػػا فيػػه تهػػذيب لنفسػػه وتوجيهػػه إلػػى 

 الحياة الفاضمة الكريمة في ظؿ مجتمع سميـ .
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ي   ويعنػػػي قيمػػػة المػػػادة الدراسػػػية فػػػي تث يػػػؼ الع ػػػؿ االعتبػػػار الث ػػػافي والمعرفػػػ -1
وتزويد اإلنساف بالمعرفة الضرورية التػي تمكنػه مػف ال يػاـ برسػالته كخميفػة اهلل 
في األرض , وقيمة المادة في تعويدا عمى التفكير السػميـ والتع ػؿ والتػدبر فػي 

حػػب كػػؿ أمػػور حياتػػه . وينػػدرج تحتهػػا أيضػػا قيمػػة المػػادة الدراسػػية فػػي تنميػػة 
العمػـ والمعرفػػة لديػػه بحيػػث ياػػبو ذلػػؾ اتجاهػا أاػػيبل عنػػدا يمكنػػه مػػف النمػػاء 

 المعرفي الذاتي باستمرار .
االعتبار النفعي الػوظيفي   وينػدرج تحػت هػذا االعتبػار قيمػة المػادة الدراسػية  - 1

فػػػػي تزويػػػػد الفػػػػرد بالمهػػػػارات المعرفيػػػػة والعمميػػػػة الضػػػػرورية لػػػػه لكسػػػػب عي ػػػػه 
في  ؽ طري ه في الحيػاة وال يػاـ بوظيفتػه كفػرد نػافع فػي واالعتماد عمى نفسه 
 (   111  ص  3996المجتمع.) مرسي , 

وبما أف اإلسبلـ  ريعة ونظاـ حيػاة ف ػد جػاءت م ااػد التربيػة اإلسػبلمية  
األساسػػػية فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى الػػػديف والػػػنفس والمػػػاؿ والع ػػػؿ والنسػػػؿ لتاػػػوف الحيػػػاة 

 راؽ مػػػف الحيػػػاة الفرديػػػة واالجتماعيػػػة  اإلنسػػػانية ويضػػػمف ب اصهػػػا فػػػي ظػػػؿ نمػػػوذج
 ( . 161  ص  3995) مكرـو , 
إف مػػنهل التربيػػة اإلسػػبلمية ي ػػـو عمػػى أسػػاليب متنوعػػة بحسػػب مناسػػبتها  

لتح يػػػؽ ال ػػػرض المطمػػػوب ومنهػػػا   أسػػػموب ال ػػػدوة الاػػػالحة , وأسػػػموب التوجيػػػه 
التػدريب والناو , وأسموب التر يب والترهيػب , و أسػموب المحاضػرة , و أسػموب 

أو الممارسػػػة العمميػػػة , و أسػػػموب التم ػػػيف والحفػػػظ , و أسػػػموب الحػػػوار والمناق ػػػة 
وأسػػػموب اإلقنػػػاع واالقتنػػػاع عػػػف طريػػػؽ الع ػػػؿ والمنطػػػؽ وضػػػرورة تعريػػػؼ النا ػػػصة 

 باألساس الع بلني والمنط ي ألي قضية مطروحة أمامهـ . 
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ـ أمػػػػا بخاػػػػوص أإلدارة فػػػػي اإلسػػػػبلـ فػػػػي ضػػػػوء مػػػػا ت ػػػػدـ  فػػػػإف اإلسػػػػبل 
ها عبػػػػار  عػػػػف مجموعػػػػة مػػػػف الن ػػػػاطات اإلنسػػػػانية التػػػػي ي ػػػػـو بهػػػػا الراعػػػػي  ةيعػػػػد   

ومعػػاونوا رؤسػػاء ومرؤوسػػيف فػػي وقػػت محػػدد داخػػؿ الوحػػدات الحكوميػػة مػػف خػػبلؿ 
ت ػػديـ خدمػػػة أو سػػمعة م ػػػروعة لمرعيػػة بػػػبل تميػػز  ػػػعورا مػػنهـ ب مانػػػة األداة أثنػػػاء 

ل ػريعة اإلسػبلمية مسػت ميف ممارستهـ اإلداريػة ووف ػا ألنظمػة وتعميمػات ماػدرها ا
في ذلؾ كافػة اإلمكانػات المتاحػة سػعيا وراء تح يػؽ أهػداؼ عامػة مباحػة مػف أجػؿ 
إسعاد األمة وتوفير األمف واالست رار والرخاء واالزدهار االجتماعي والسياسي لهػا 

( . وهي تعني أيضا خدمة, و توجيه وتربية وتعميـ  61  ص  1001) العاني , 
بهػػػا باعتبػػػارا معممػػػا قبػػػؿ أف يكػػػوف مػػػديرا , وهػػػي ت ػػػـو عمػػػى مػػػف قبػػػؿ مػػػف ي ػػػـو 

 مجموعة مف المبادئ منها  
مبدأ ال ورا   إف اإلسبلـ يػدعوا ال ػادة إلػى األخػذ بمبػدأ ال ػورا والبعػد عػف  - 3

االسػػػتبداد واإلنفػػػراد بػػػالرأي أو اتخػػػاذ ال ػػػرارات والبػػػت فػػػي األمػػػور بمفػػػردهـ , 
مػودة , ) وأمػرهـ  ػورا بيػنهـ ( , ) ف ياب مبدأ ال ػورا لػه عواقػب  يػر مح

و ػػاورهـ فػػي األمػػر ( , ) الػػديف الناػػيحة ( . ويػػرا أنػػه لػػـ يكػػف أحػػد أكثػػر 
م ػػورة ألاػػحابه مػػف رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ, ذلػػؾ أنػػه فػػي م ػػورة 

   3966اآلخػػريف ت ػػدير لهػػـ وتػػدعيـ لموقػػؼ ال اصػػد أو الػػرصيس ) سػػميماف , 
 ( . 111ص 

في تحمؿ المسػصولية   إف اإلسػبلـ يػدعونا إلػى مبػدأ الم ػاركة  مبدأ الم اركة - 1
دارتػه مسػؤولية الجميػع والكػؿ يسػاهـ  في تحمؿ المسؤولية وأف يكوف العمػؿ وا 

 فيه بروح تعاونية مبنية عمى خمؽ كريـ يتحمى به جميع العامميف . 
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مبػػدأ تفػػويض السػػمطات والاػػبلحيات .إف اإلسػػبلـ يػػدعوا إلػػى مبػػدأ تفػػويض  - 1
سمطات والابلحيات مف قبؿ المديريف إلى األكفاء العػامميف معهػـ , ولهػذا ال

مػػػردودات إيجابيػػػة عمػػػى العمػػػؿ وعمػػػى العػػػامميف ويرفػػػع مػػػف روحهػػػـ المعنويػػػة 
وي عرهـ ب نهـ فريؽ واحػد فػي العمػؿ باإلضػافة إلػى أنػه يخفػؼ العػبء عمػى 

 المديريف أنفسهـ .
دأ يػػدعوا أاػػحاب اإلدارة بمختمػػؼ مبػػدأ سياسػػة البػػاب المفتػػوح   إف هػػذا المبػػ - 1

أنواعها أف يكونوا قريبيف مف العامميف معهـ , وأف ال يضػعوا الحػواجز بيػنهـ 
وبيف معيتهـ ويكونػوا بػدؿ ذلػؾ عمػى اتاػاؿ داصػـ معهػـ مػف خػبلؿ أف تكػوف 
إداراتهـ مفتوحة األبواب لسماع أية كبيرة أو ا يرة تخاػهـ وتخػص عممهػـ 

 . 
سػػػانية   ل ػػػد تنػػػاوؿ اإلسػػػبلـ مبػػػادئ العبلقػػػات اإلنسػػػانية مبػػػدأ العبلقػػػات اإلن - 6

وأرسػػػى دعاصمهػػػا منػػػذ زمػػػف بعيػػػد قبػػػؿ أف يفكػػػر المتخااػػػوف فػػػي العاػػػور 
 الحديثة في األخذ بها والدعوة لها .

مبدأ الحوافز   ل ػد أخػذ اإلسػبلـ بمبػدأ الحػوافز ت ػجيعا لمعمػؿ المػت ف وت ريػرا  - 5
مف جاء بالحسنة , فمه ع ػر أمثالهػا (  لمجهد الطيب ي وؿ العميـ الخبير   )

. وي وؿ ) مف ذا الذي ي رض اهلل قرضا حسنا , فيضاعفه لػه ( ) سػميماف , 
( وعمػػػػػػػى هػػػػػػػذا األسػػػػػػػاس فػػػػػػػإف اعتمػػػػػػػاد مبػػػػػػػدأ الحػػػػػػػوافز  116 ص  3966

 واستخدامه مف قبؿ مديري المدارس له دالالته التعميمية والتربوية العالية .
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هذا الفمسػفة ويػرا فيهػا الهػادي والمر ػد لػه إف مدير المدرسة الذي يؤمف ب
عميه أف يستمهـ مػف أبعادهػا الفمسػفية مػا يعينػه و يحتاجػه فػي عممػه اإلداري وكمػا 

 ي تي  
أف يمتمػػؾ مػػدير المدرسػػة مجموعػػة مػػف العمػػـو والمعػػارؼ التػػي تػػؤدي بػػه إلػػى  - 3

تكػػػويف نظػػػرة متكاممػػػة نحػػػو الكػػػوف والحيػػػاة , و أف يعػػػي أف دراسػػػة وتػػػدريس 
عموـ المختمفة إنما تستهدؼ تعميؽ اإليماف بػاهلل سػبحانه وتعػالى مػف خػبلؿ ال

 فهـ قوانيف الكوف ونظامه وتوجيه العامميف معه عمى وفؽ ذلؾ .
أف تكوف توجهات مدير المدرسػة إلػى بنػاء اإلنسػاف وتربيتػه تربيػة  ػاممة مػف  - 1

مسػفة التربيػة جميع النواحي الجسمية والع ميػة والروحيػة والخم يػة وعمػى وفػؽ ف
 اإلسبلمية .

أف يهػػػتـ مػػػدير المدرسػػػة بالجانػػػب األخبلقػػػي فػػػي إدارتػػػه لمدرسػػػته وأف يعمػػػؿ  - 1
عمػػػى مسػػػاعدة العػػػامميف معػػػه الكتسػػػاب السػػػموؾ الجيػػػد والسػػػميـ فػػػي التعامػػػؿ 

 األخبلقي وفؽ ال ريعة اإلسبلمية .
لتعامؿ مع أف  يعتمد مدير المدرسة أسموب التع ؿ في أداء مهامه اإلدارية وا - 1

العامميف بتدبر وتبار وحكمة وتعويدهـ عمى إتباع ذلؾ فػي حيمػتهـ اليوميػة 
 بيف بعضهـ البعض ومع اآلخريف  . 

أف يرسػي مػػدير المدرسػة دعػػاصـ العبلقػات اإلنسػػانية بينػه وبػػيف العػامميف معػػه  - 6
 عمى وفؽ ما جاء به عمى وفؽ ما نادت به فمسفة التربية اإلسبلمية .

ذ قراراتػػه ب سػػموب ديم راطػػي قػػاصـ عمػػى مبػػدأ ال ػػورا ويفػػوض بعػػض أف يتخػػ - 5
 ابلحياته إلى األكفاء مف العامميف معه . 



 
 
 
 

 
 

 

763 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

أف يكوف مدير المدرسػة قػدوة اػالحة لمعػامميف معػه مػف معممػيف أو مدرسػيف  - 7
أو عامميف آخريف , ألف اإلسبلـ أكػد عمػى ال ػدوة الاػالحة , وقػدوتنا جميعػا 

) اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ ( معمػػـ اإلنسػػانية وقاصػػدها  هػػو الرسػػوؿ الكػػريـ محمػػد
 األوؿ .

أف يكوف مدير المدرسة موجها ونااػحا لمعػامميف معػه مػف خػبلؿ مسػاعدتهـ  - 6
عمػػى تجػػاوز الاػػعوبات التػػي تػػواجههـ فػػي حيػػاتهـ المدرسػػية داخػػؿ المدرسػػة 

 وخارجها وأف يحسف استخداـ الثواب والع اب معهـ .
مميف معه أف إدارة المدرسة هي مسؤولية تضامنية ت مؿ أف ي عر ويبمغ العا - 9

الجميع , وال يجوز ألحد أف يتخمى عف مسؤوليته ) كمكػـ راع وكمكػـ مسػصوؿ 
 عف رعيته ( .

أف يػػؤمف مػػدير المدرسػػة بال ضػػاء وال ػػدر ) خيػػرا و ػػرا ( ويوجػػه العػػامميف  - 30
 معه في المدرسة عمى إتباع  ذلؾ . 

عمػػى تنميػػة نفسػػه و العػػامميف معػػه مهنيػػا مػػف خػػبلؿ يعمػػؿ مػػدير المدرسػػة  - 33
  االهتماـ بالتعميـ المستمر الذي أكدت عميه فمسفة التربية اإلسبلمية .

ػ أف يػػؤمف مػػدير المدرسػػة بمبػػدأ الفػػروؽ الفرديػػة ويراعػػي ذلػػؾ بػػيف العػػامميف  31
 ويعتبر أف العمؿ والمعاناة خير مدخؿ لمتعمـ .

د إدارته لمدرسته ميوؿ واتجاهات العامميف معػه أف ي خذ بنظر االعتبار عن - 31
ألنها جانب مهـ في عممه اإلداري . وهذا ما تن دا فمسػفة التربيػة اإلسػبلمية 

 وتواي به .
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حاجة مدير المدرسة الستمهام بعض أبعاد الفمسفة الوجودية وفمسفتها في  - 5
 التربية في عممه اإلداري :

الػػوعي اإلنسػػاني ووجدانػػه , المػػذيف  ل ػػد انطمػػؽ فكػػر الفمسػػفة الوجوديػػة مػػف 
مػف خبللهمػػا يػدرؾ اإلنسػػاف الح ػاصؽ تمػػاـ اإلدراؾ . فػالوجود هػػو الواقػع المعػػاش , 

عندها ال تتح ؽ بالفهـ , بؿ مف خػبلؿ  ةواإلنساف اانع لنفسه . فالمعرفة الح ي ي
فهػػػي  االواقػػػع الػػػذي يكػػػوف موضػػػع خبػػػرة من ػػػا ووجوديػػػة . أمػػػا  ايػػػة التربيػػػة عنػػػده

ة الفرد ليابو اادقا مع نفسه , والتعرؼ عمى ذاته منفابل عف الجماعة مساعد
والعاصمػػة أو حتػػى الفريػػؽ .ومػػف هنػػا نجػػد أف طػػرؽ التعمػػيـ هػػي التػػي ت ػػجع وتنمػػي 
الطالػػػب لمتعبيػػػر عػػػف ذاتػػػه وينمػػػي لديػػػه الن ػػػاط الػػػذاتي مػػػف خػػػبلؿ اعتمػػػاد طري ػػػة 

ن ػػػاط المبػػػدع , وال ػػػراءات الحػػػوار , والطري ػػػة السػػػ راطية , واإلل ػػػاء الػػػدرامي , وال
( . أمػػػا بالنسػػػبة لموجػػػود  16  ص  3996الفرديػػػة ) امويمسػػػوف و مػػػاركوويتز, 

اإلنسػػػػػاني فيتح ػػػػػؽ مػػػػػف خػػػػػبلؿ إ ػػػػػراؾ الفػػػػػرد بكميتػػػػػه وبكػػػػػؿ انعكاسػػػػػاته المتمثمػػػػػة 
 باإلحسػػػػػػػػػاس , والحػػػػػػػػػواس , والر بػػػػػػػػػة , والفكػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي عبلقتػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػع الموضػػػػػػػػػوع  

 ( .     303  ص  3991) ر واف , 
را هذا الفمسفة أف الفرد الموجود هو ذلؾ اإلنساف الذي يتاؼ بعبلقة وت    

ال نهاصيػػة مػػع نفسػػه , وهػػو منعػػزؿ أمػػاـ اهلل انعػػزاال مطم ػػا , وعبلقتػػه بػػاهلل عبلقػػة 
ف الفػػػرد حػػػر ولػػػيس لػػػه الخيػػػار أف يكػػػوف حػػػرا فهػػػو مجبػػػر أف  اختيػػػار وتعااػػػر, وا 

مػا يريػد وتحمػؿ مسػؤولية  يكوف حرا , حتى يكوف قادرا عمى اعتناؽ ما يريػد وفعػؿ
أعماله , وأف كؿ  يء خاضع لممناق ة والرأي والتحميؿ حتػى ياػؿ اإلنسػاف إلػى 
جػػوهر الفمسػػفة ومحاولػػة معرفػػة كػػؿ مػػا ير ػػب أف ياػػؿ إليػػه , والوجوديػػة تػػرفض 
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عطػػاءا الحريػػة الكاممػػة فػػي  الحفػػظ والتم ػػيف وتنػػادي بتطػػوير  خاػػية الفػػرد ككػػؿ وا 
فة واختبارها بنفسه وتعويدا عمػى النظػاـ وال ػدرة عمػى اكت اؼ مياديف وح وؿ المعر 

 ( .  15,  16  ص  3979الن د واإلنتاج.) ناار , 
ف المبػػػػدأ األساسػػػػي لمفمسػػػػفة الوجوديػػػػة أنهػػػػا ال تحػػػػاوؿ إعطػػػػاء إجابػػػػات  وا 
قاطعػػة بخاػػوص الح ي ػػة والواقػػع وال ػػيـ , بػػؿ إف هػػدفها هػػو إي ػػاظ ميػػؿ اإلنسػػاف 

صمة , وليسػت فػي تزويػدا بإجاباتهػا , وتعتبػر اإلنسػاف لبلهتماـ بهذا الم اكؿ واألس
 ريبػػا عػػف هػػذا العػػالـ وأف حياتػػه ال معنػػى لهػػا حتػػى يبػػدأ فػػي البحػػث عػػف إجابػػات 
لمثػػؿ هػػذا األسػػصمة السػػاب ة , ومػػف خػػبلؿ المعرفػػة الذاتيػػة يجػػد اإلنسػػاف معنػػى لهػػذا 

اآلخػريف فػي كما أف الوجودية تحفز اإلنساف االبتعاد عف أف يكوف مثػؿ  األسصمة .
سػػموكه وتاػػػرفاته وحياتػػػه , بػػؿ تحفػػػزا لمبحػػػث عػػػف الجديػػد وعػػػف الوجػػػود الح ي ػػػي 
لذاتػه كإنسػػاف يختمػػؼ عػػف اآلخػػريف , ولهػذا ال ي بػػؿ الوجػػودي أي أفكػػار مفروضػػة 

   3969عميػػه مػػف اآلخػػريف وهػػو بنفسػػه المسػػصوؿ عػػف أسػػموب حياتػػه ) نااػػر , 
 ( .  79ص 

ه مدير المدرسة مف هػذا الفمسػفة لهػو ويمكف ال وؿ إف ما يمكف أف يحتاج 
 ال ميؿ ويمكف تحديدا باآلتي   

الفمسفة يوسع األفؽ اإلداري لمػدير المدرسػة مػف حيػث  اأف بعض أفكار هذ  -3 
كيفيػػة النظػػػر إلػػػى اإلنسػػػاف والتعامػػػؿ معػػػه كجػػزء مػػػف هػػػذا الوجػػػود . وهػػػذا قػػػد 

ذ ال ػرارات يكوف له ما يبررا في عمػؿ مػدير المدرسػة وخااػة فػي عمميػة اتخػا
 والمهاـ اإلدارية األخرا . 
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إف إدارة المدير لمدرسته فػي ضػوء هػذا الفمسػفة أمػر  يػر عػادي , حيػث أف  - 1
الحريػػة الكاممػػة أمػػر  يػػر محػػدد بالنسػػبة لمتبلميػػذ وهػػـ فػػي مرحمػػة الطفولػػة أو 
المراه ػة أو حتػػى ال ػباب . وهػػذا مػػا يجعػؿ مػػدير المدرسػػة أف يفكػر مميػػا قبػػؿ 

خطو أي خطوة باتجاا  هذا النوع مف التعامػؿ اإلداري عمػى هػذا أف ي دـ أو ي
 النوع مف الحرية الكاممة .

إف هػػػذا الفمسػػػفة تػػػذكر مػػػدير المدرسػػػة أف العمػػػـ مػػػا هػػػو إال وسػػػيمة وفاصدتػػػػه  - 1
تتوقؼ عمى قدر خدمة وتح يؽ هدؼ اإلنساف . وهذا النظػرة قػد يسػتفيد منهػا 

ـ ولػػػو أف اهتمامهػػػا هػػػذا هػػػو ف ػػػط مػػػدير المدرسػػػة مػػػف جانػػػب أنهػػػا تهػػػتـ بػػػالعم
 محاور بخدمة اإلنساف ف ط .

إف هػػػػذا الفمسػػػػفة تػػػػذكر مػػػػدير المدرسػػػػة ب هميػػػػة العبلقػػػػات اإلنسػػػػانية وت ريػػػػر  - 1
دراؾ سػموكه  الماير وأهمية بناء أو تكويف فمسفته التربوية حتى يمكنه فهـ وا 

ا مػػػف قبػػػؿ اإلداري  . إف تػػػذكير مػػػدير المدرسػػػة بالعبلقػػػات اإلنسػػػانية وأهميتهػػػ
هذا الفمسفة قد يكوف له أثرا ايجابيا عمى عممه عنػدما ينتبػه إلػى هػذا األمػر , 
ف كانػػت هػػذا  وهػذا مػػا قػد يػػدعـ آراؤا و اقتناعػه ب هميػػة هػذا العبلقػػات حتػى وا 

 اآلراء مف فمسفات أخرا تعمؿ في الميداف . 
                                                                 



 
 
 
 

 
 

 

766 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثالث    ددــالع

 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات :
 مف خبلؿ ما ت دـ يمكف لمباحث أف ي دـ بعض االستنتاجات وكما ي تي  

مبلحظة تسارع الت يير في المجاؿ اإلداري سواء عمى مستوا الجانب الفكري  -3
لعمميػػات ) الفمسػفي ألتنظيػري(  أو عمػػى مسػتوا الجانػب اإلداري فيمػػا يخػص ا

اإلدارية بما فيهػا المفػاهيـ , وعنااػر اإلدارة وأنماطهػا وعبلقتهػا ومػدا ت ثرهػا 
وت ثيرهػػػا بػػػالمجتمع . وهػػػذا التسػػػارع قػػػد يكػػػوف ناتجػػػا عػػػف أهميػػػة هػػػذا المجػػػاؿ 
الحيػػوي فػػي حيػػاة النػػاس وعمػػى جميػػع المسػػتويات ممػػا حػػتـ عمػػى البػػاحثيف فػػي 

 يػػػادة اإلداريػػػة ولمختمػػػؼ سػػػبر أ ػػػوارا لمواػػػوؿ إلػػػى األفضػػػؿ واألحسػػػف فػػػي ال
المسػػػػػػػتويات سػػػػػػػواء فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ اإلدارة العامػػػػػػػة أو اإلدارة التربويػػػػػػػة أو اإلدارة 

 المدرسية أو أية أنواع أخرا إدارية .  
إف المدارس اإلدارية ألتي تناولت اإلدارة العامة والعممية اإلدارية وعمى مػدا  - 1

يطػػػؿ منظروهػػػا إليهػػػا , تطورهػػػا تناولػػػت اإلدارة مػػػف الزاويػػػة التػػػي مػػػف خبللهػػػا 
ف اػػػحاب مدرسػػػة اإلدارة باألهػػػداؼ مػػػثبل ينظػػػروف إلػػػى اإلدارة ب ػػػكؿ يختمػػػؼ 
عػػػػػػػف أاػػػػػػػحاب مدرسػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ االجتمػػػػػػػاعي , وأاػػػػػػػحاب مدرسػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ 
االجتمػػاعي ينظػػروف إليهػػا ب ػػكؿ مختمػػؼ عمػػا تنظػػر إليهػػا المدرسػػة الموقفيػػة 

 بالنسبة إلى باقي المدارس اإلدارية األخرا . اوهكذ
إف هذا االهتماـ المتزايػد مػف قبػؿ المنظػريف فػي مجػاؿ اإلدارة وعبػر المراحػؿ  - 1

الزمنيػػة المختمفػػة إنمػػا قػػد يعكػػس الر بػػة لػػديهـ والسػػعي إليجػػاد مدرسػػة إداريػػة 
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متكاممػػػػػػة مػػػػػػف جميػػػػػػػع الجوانػػػػػػب تخػػػػػػدـ اإلنسػػػػػػػاف وترعػػػػػػى ماػػػػػػالحه الذاتيػػػػػػػة 
 واالجتماعية . 

وجوهرهػا ونظرتهػا جعمتهػا متباينػة  إف اختبلؼ المدارس اإلداريػة فػي ماهيتهػا - 1
بػػيف بعضػػها الػػبعض اآلخػػر ولػػذلؾ يبلحػػظ بػػ ف هػػوة االخػػتبلؼ كبيػػرة بينهػػا , 
حيػػػث أف بعػػػض المػػػدارس التػػػي تناولػػػت جانػػػب إداري معػػػيف فػػػي نظرتهػػػا لػػػـ 
تتناوله المدارس األخرا وهكذا بالنسبة إلى المدارس اإلدارية األخرا كؿ منها 

ي يبحػػػث فيػػػه ويػػػرا أنػػػه هػػػو األاػػػو واألنفػػػع لػػػه نظرتػػػه الخااػػػة ومجالػػػه الػػػذ
 والناجو .   

إف تزايد حاجة اإلدارة الحديثة بكؿ أنواعها و أ كالها إلى االهتمػاـ  بػالموارد  - 6
الب ػػرية ب ػػػكؿ فعػػاؿ والـز  يعنػػػي حاجتهػػػا إلػػى معرفػػػة الفمسػػفات السػػػاصدة بػػػيف 

داريػػػة هػػػؤالء والتػػػي يؤمنػػػوف بهػػػا حتػػػى يسػػػهؿ عمػػػى ال ػػػاصميف عمػػػى العمميػػػة اإل
استثمار هذا الموارد الب رية ب كؿ إيجػابي وسػميـ وقػد يكػوف هػذا التوجػه خػاؿ 
مػػػف الم خػػػػذ المطروحػػػػة عميػػػػه , فهػػػػو الػػػذي أاػػػػبو يعػػػػوؿ عميػػػػه بخػػػػبلؼ كػػػػؿ 
التوجهات اإلدارية ومنها توجهات نظرية العبلقات اإلنسانية التي لـ تسمـ هػي 

والمهتمػيف فػي  ػؤوف  األخرا  مف بعض الم خػذ لػدا رجػاؿ اإلدارة والبػاحثيف
 اإلدارة .  

إف وظاصؼ العممية اإلدارية سواء في مجػاؿ اإلدارة العامػة أو اإلدارة التربويػة  - 6
أو  المدرسية يبلحظ أنها داصما وباستمرار في متناوؿ البحث مف قبؿ الباحثيف 
والدارسػػػيف وقػػػد يكػػػوف هػػػذا تاػػػميما ور بػػػة مػػػنهـ لمواػػػوؿ إلػػػى أفضػػػؿ مهػػػاـ 
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ؿ التخطػػيط والتنظػيـ والتوجيػه والتنسػػيؽ والرقابػة وهػذا بالت كيػػد لػئلدارة مػف خػبل
 هي المهاـ األساسية لممديريف عمى اختبلؼ إداراتهـ. 

إف المػػػػػبلذ اآلمػػػػػف لمػػػػػدير المدرسػػػػػة فػػػػػي عممػػػػػه اإلداري هػػػػػي فمسػػػػػفة التربيػػػػػة  - 5
اإلسػػػػبلمية ألف هػػػػذا الفمسػػػػفة تختمػػػػؼ عػػػػف الفمسػػػػفات األخػػػػرا بخاواػػػػيتها 

 نبعهػػػػا وماػػػدرها و ايتهػػػا ف ػػػػد قػػػاؿ اهلل سػػػبحانه وتعػػػػالى الربانيػػػة مػػػف حيػػػث م
اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت عميكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم دينـا ( ) )

 وهذا ال يء ما ال نجدا في الفمسفات األخرا . ( . 3المائدة / 
لػػػـ تعػػر اهتمامػػػا  اويمكػػف أف نسػػتنتل أيضػػػا أف بعضػػا مػػػف الفمسػػفات األخػػر  - 7

ؿ مثمما أكدت عميه الفمسفة المثالية , وهكذا الفمسفة اإلسبلمية التي كبيرا بالع 
أعطػػػػت الع ػػػػؿ مسػػػػاحة واسػػػػعة وكبيػػػػرة مػػػػف االهتمػػػػاـ بتوجيػػػػه ربػػػػاني فالفمسػػػػفة 
اإلسبلمية ونظريتها في التربية تؤكد عمى أهمية التفكير والتفكر , وهذا يوجب 

العمميػة التعميميػة عمى المربيف أف يستمهموا  فػي عممهػـ ومػنهـ ال ػاصموف عمػى 
وفػػي م ػػدمتهـ مػػدراء المػػدارس موضػػوعي البحػػث هػػذا  إقتػػداء بالرسػػوؿ الكػػريـ 
محمػػد اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ الػػذي درب متعمميػػه والعػػامميف معػػه أف يسػػتخدموا 
التفكير في مواجهة الم كبلت و أف يجتهدوا في ذلؾ ,ومثبل عمى ذلؾ حادثػة 

مكتوبة ولهػا أوقاتهػا المحػددة , ففػي ت ريع األذاف , فبعد أف فرضت الابلة ال
البدايػػػة كانػػػت ت ػػػاـ الاػػػبلة فػػػي مواقيتهػػػا ب يػػػر دعػػػوة لهػػػا , وبعػػػد اتسػػػاع عػػػدد 
المسػػػمميف وتوسػػػعت أطػػػراؼ المدينػػػة , بػػػرزت م ػػػكمة كيػػػؼ يػػػدعوف المسػػػمميف 
لممسػػجد إذا حػػاف وقػػت الاػػبلة م و هنػػا  خاػػت الم ػػكمة , فػػاجتمع الرسػػوؿ 
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ه وسػػػػمـ ( مػػػػع متعمميػػػػه يناق ػػػػوف ويطرحػػػػوف ال اصػػػػد والمعمػػػػـ ) اػػػػمى اهلل عميػػػػ
  -الحموؿ الم ترحة    فويفترضوف الحموؿ لمم كمة , وبدءوا يناق و 

األوؿ   رفػػع رايػػة فػػي مكػػاف مرتفػػع ليراهػػا المسػػمميف إذا حػػاف الوقػػت ورفػػض  -# 
 هذا االقتراح ألف رفع الراية ال توقظ الناصـ وال تنبه ال افؿ .

ف مرتفػػع ورفػػض لػػنفس األسػػباب فػػي أعػػبلا وألف الثػػاني    ػػعؿ نػػار فػػي مكػػا -# 
 هذا كاف  عار المجوس , وأرادوا أف يكوف  عارا مميزا لهـ .

الثالػػث  دعػػػوة المسػػػمميف باسػػػتخداـ بػػوؽ أو دؽ األجػػػراس ورفػػػض أيضػػػا ألف  -# 
 اليهود تستخدـ البوؽ واألجراس ت ميد الناارا . 

المسػػػمميف عمػػػى أف يتضػػػمف  الرابػػػع   الػػػدعوة باسػػػتخداـ النػػػداء ي ػػػوـ بػػػه أحػػػد -# 
 عارا خااا بالمسمميف , ناؿ هذا االقتراح قبػوؿ الػرأي ب ػكؿ مبػدصي بعػد مناق ػته 
ألاالته الفكرية وتح ي ه لم رض المطموب في الدعوة مػع المحافظػة عمػى ال ػعار 

 اإلسبلمي المميز له .
الػه أما الحؿ األخير فإف  أحد الاحابة طرح اي ة النػداء وأخبػر أنػه فػي ح -# 

بيف النوـ والي ظة سمع كممات النداء وذكرها لرسوؿ اهلل)اػمى اهلل عميػه وسػمـ(. ) 
ف اؿ إنها لرؤيا حؽ إف  اء اهلل ف ػـ مػع بػبلؿ فػ لؽ عميػه مػا رأيػت فميػؤذف بػه فإنػه 

 113أندا اوتا منؾ ف مت مع ببلؿ فجعمت أل يه عميػه ويػؤذف بػه ()أبػو داود / 
. ) 

لم ترح فيخبر الرسوؿ ال اصد والمعمـ ) امى اهلل عميه وت تي مرحمة التجريب لمحؿ ا
وسمـ ( ب رارا . وعندما أذف ببلؿ وسمعه المسمموف هرعػوا وفػيهـ عمػر واستحسػنوا 
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  ص  3966الفكػرة وأقرهػػا المعمػػـ األوؿ ) اػمى اهلل عميػػه وسػػمـ (  ) الها ػػمي , 
100 - 103 .  ) 

المدرسػػة قػػد يحتػػاج إلػػى  وال ػػيء الػػذي يمكػػف اسػػتنتاجه أيضػػا هػػو أف مػػدير - 6
فمسفة التربية اإلسبلمية وعم ها الفمسفي فػي عممػه اإلداري أكثػر ممػا يحتاجػه 
مػػػف الفمسػػػفات األخػػػرا  ألف فمسػػػفة التربيػػػة أإلسػػػبلمية لهػػػا نظػػػرة  ػػػمولية فػػػي 
ميػػػػداف الخبػػػػرة اإلنسػػػػانية  وهػػػػي متكاممػػػػة األهػػػػداؼ , وتجمػػػػع بػػػػيف األاػػػػالة 

لتميػز عػف الفمسػفات الباقيػة فهػي نظريػة والمعاارة , وهػذا مػا يعطيهػا اػفة ا
وعمميػػػة وأبعادهػػػا التربويػػػة متجػػػذرة و متجػػػددة ,  وقبػػػؿ هػػػذا كمػػػه تكػػػاد بعػػػض 
أبعادهػػػا الفمسػػػفية ال تخمػػػوا منهػػػا بعػػػض الفمسػػػفات الباقيػػػة األخػػػرا , فالفمسػػػفة 

األخرا  تاإلسبلمية تمت ي في بعض أدوارها الفمسفية مع بعض أدوار الفمسفا
يػة و الواقعيػة و التجريبيػة فػي حاجػة مػدير المدرسػة إليهػا وهػػذا كالفمسػفة المثال

 ما يعطيها األولوية في احتياج مدراء المدارس إليها في إدارتهـ المدرسية.  
إف ال ػػيء الػػذي يمكػػف اسػػتنتاجه مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ دور الفمسػػفة اإلسػػبلمية   - 9

ف أنػه إذا أريػد في عمؿ مدير المدرسة وحاجته إلى معرفة أبعادا الفمسفية يتبػي
لممجتمػع أو األمػة النهػوض والت ػػدـ والتطػور فعميهػا ببنػاء إنسػػاف واع ذو إرادة 
كاممة وفاعمة في الوجود ومح  ا  اية وجودا في العمؿ المثمر البناء وهذا ال 
يػػػتـ بمعػػػزؿ عػػػف عمميػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ التػػػي ي ودهػػػا ال ػػػاصميف عميهػػػا ومػػػنهـ 

ف يجػػب أف يكونػػوا مػػؤهميف لهػػذا المهمػػة وهػػذا بالت كيػػد مػػديري المػػدارس والػػذي
الهػػػدؼ الكبيػػػر والنبيػػػؿ وحػػػري لهػػػذا األمػػػة أف تسػػػعى جاهػػػدة ب بناصهػػػا لتح ي ػػػه 
والواػػػوؿ إليػػػه ألنهػػػا اليػػػوـ بػػػ مس الحاجػػػة إلػػػى تربيػػػة  أبناصهػػػا تربيػػػة  ػػػاممة  
متسػػػمحيف بػػػاإلرادة ال ويػػػة و العمػػػؿ المثمػػػر وفػػػؽ األسػػػس التػػػي أرسػػػاها الػػػديف 
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تػػػي تاػػػمو لكػػػؿ مكػػػاف وزمػػػاف وفػػػؽ منظػػػور التطػػػور والتجػػػدد , اإلسػػػبلمي وال
وبػػػإدارة وقيػػػادة مػػػدراء أكفػػػاء يسػػػتمهموف مػػػف ديػػػنهـ اإلسػػػبلمي ال ػػػوة والتوجيػػػه 

 السميـ  . 
واألمر الذي يمكف مبلحظته واستنتاجه هػو أف مػدير المدرسػة الػذي يهػدؼ  - 30

ميـ دوف إلػػى أف يكػػوف ناجحػػا فػػي إدارتػػه ال يمكػػف أف يح ػػؽ أهدافػػه ب ػػكؿ سػػ
التربوية التي يؤمف بهػا المجتمػع المحمػي والػذي تكػوف  ةمعرفة الفمسفة والفمسف

المدرسػػة هػػي جػػزء منػػه . ألف معرفػػة مػػدير المدرسػػة لث افػػة المجتمػػع بمػػا فيهػػا 
مػػػػف عػػػػادات وت اليػػػػد وقػػػػيـ وأعػػػػراؼ وخبػػػػرات والتفاعػػػػؿ معهػػػػا ب سػػػػموب إداري 

عمػػؿ مػػدير المدرسػػة  وقيػػادي بػػارع بػػات مػػف األمػػور الضػػرورية والمهمػػة فػػي
وتوجهاتػػه الحديثػػة , ألنػػه بػػذلؾ يكػػوف قريبػػا جػػدا مػػنهـ ويػػتفهـ مػػا يريػػدوف ومػػا 
يطمحػػوف , وهػػـ بػػنفس الوقػػت يتفهمػػوف مػػا يريػػد ومػػا يطمػػو إليػػه وبػػذلؾ يكمػػؿ 

 عممهـ ب كؿ موحد قاصـ عمى التعاوف المخمص البناء و الجماعي .
فػػي عممػػه اإلداري , فحاجتػػه  تبػػايف حاجػػة مػػدير المدرسػػة ألدوار الفمسػػفات - 33

ألبعاد الفمسفة المثالية هي ليست بمستوا حاجته ألدوار الفمسػفة الوجوديػة أو 
الواقعيػػػة أو المثاليػػػة, فهنػػػاؾ اخػػػتبلؼ بمػػػدا تػػػ ثر اإلدارة فػػػي هػػػذا الفمسػػػفات. 
فهو مثبل يحتاج مػف الفمسػفة التجريبيػة أف يعمػؿ دور المجػرب والواػوؿ إلػى 

ج مػػػف المثاليػػػة مػػػثبل السػػػعي بمدرسػػػته لبمػػػوغ السػػػمو نتػػػاصل التجريػػػب , ويحتػػػا
األخبلقػػػػي والت كيػػػػد عمػػػػى الجانػػػػب الث ػػػػافي .. وهكػػػػذا بالنسػػػػبة إلػػػػى الفمسػػػػفات 

 األخرا . 
 
 التوصيات : 
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يبػػػدو مػػػف خػػػبلؿ مػػػا ت ػػػدـ أف مػػػدير المدرسػػػة ذو التوجػػػه الحػػػديث فػػػي اإلدارة  - 3
زؿ عػػػف فمسػػػفة المدرسػػػية ال يسػػػتطيع أف يػػػؤدي عممػػػه اإلداري كمػػػا ينب ػػػي بعػػػ

تربوية متفؽ عميهػا تنيػر لػه طري ػه وطريػؽ المجتمػع الػذي تتواجػد فيػه مدرسػته 
وعمى هذا يواي الباحث   بالعمؿ عمى أف تكوف هناؾ ل اءات مستمرة عمػى 
 كؿ ندوات أو دورات  أو حم ات ن ا ية يكوف أحد أطرافها مدراء المدارس و 

وفمسػػػفة التربيػػػة لمناق ػػػة  ي ػػػرؼ عميهػػػا أو يػػػديرها اختاااػػػيوف فػػػي الفمسػػػفة
الخطوات البلزمة عنػدما يػراد اعتمػاد أو اتخػاذ قػرارات ب ػ ف أيػة فمسػفة لمتربيػة 

 تخص النظاـ التربوي والتعميمي ومنها العمؿ اإلداري الخاص به .
إثراء خبرات مدراء المدارس بما يستجد مف تطور في مجاؿ اإلدارة المدرسػية  - 1

لمػػػؤتمرات أو الػػػدورات التطويريػػػة , وت ػػػجيعهـ عػػػف طريػػػؽ إقامػػػة النػػػدوات أو ا
أيضػػا عمػػى مواكبػػة التطػػور اإلداري ذاتيػػا وخااػػة فػػي مجػػاؿ اإلدارة المدرسػػية 

 ألنها الميداف الفعمي التطبي ي ل يادة العممية التربوية والتعميمية .
إثػػػػراء خبػػػػرات مػػػػدراء المػػػػدارس ب ػػػػكؿ مسػػػػتمر بالمعمومػػػػات والمعػػػػارؼ و مػػػػا  - 1

مجػػػاؿ فمسػػػفة التربيػػػة بالوسػػػاصؿ المتيسػػػرة سػػػواء عػػػف طريػػػؽ يسػػػتجد منهػػػا فػػػي 
 الم اءات أو الندوات أو الكتيبات ...  الخ . 

ويواػػػي الباحػػػث أيضػػػا ت كيػػػد االسػػػتمرار بالبحػػػث عػػػف فمسػػػفة إداريػػػة  ػػػاممة  - 1
لنظمنػػػا التربويػػػة مػػػف قبػػػؿ الفبلسػػػفة و المنظػػػريف والبػػػاحثيف فػػػي مجػػػاؿ اإلدارة  

 ية .واإلدارة التربوية والمدرس
 المقترحات :

التػي تتنػاوؿ اإلدارة المدرسػية  ي ترح الباحث إ جراء العديد مف الدراسػات والبحػوث 
 وفمسفة التربية ودورها في العممية التعميمية و أثرها عمى عناارها .

 ـادر:ـالمص
 ال رآف الكريـ . -3
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ة المعػارؼ , أحمد , إبراهيـ أحمد . اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة , مكتب -1
 . 1003اإلسكندرية   

البياع , محمد حسف عبد الهػادي . ال يػادة اإلداريػة فػي ضػوء المػنهل العممػي  -1
 . 3966والممارسة , الدار العربية لمطباعة , ب داد   

جػػػػػاب اهلل , رفعػػػػػت محمػػػػػد . إدارة األفػػػػػراد والسػػػػػموؾ التنظيمػػػػػي , بػػػػػؿ برنػػػػػت  -1
 .  3990لمطباعة , جامعة األزهر , 

جوهر,ابلح الػديف . م دمػة فػي إدارة وتنظػيـ التعمػيـ , مكتبػة عػيف  ػمس ,  -6
 . 3961ال اهرة   

وزارة التربيػػة . مبػػادئ التربيػػة لماػػؼ األوؿ معاهػػد إعػػداد  -جمهوريػػة العػػراؽ  -5
 1000, مطبعػة العامػؿ ,  30ت ليؼ لجنة فػي وزارة التربيػة , ط  -المعمميف 

. 
اتجاهات حديثة ,  -اإلدارة واإل راؼ التربوي  الخطيب , رداع , و آخروف . -7

 مطابع الفردوس , ال اهرة ) ب ت ( .
الدويؾ , تيسير وآخروف . أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإل راؼ التربػوي  -6

 , دار الفكر لمن ر والتوزيع , عماف , األردف )  ب ت ( .
حميػػػد ثػػػامر . فمسػػػفة  الػػػدليمي , طػػػارؽ عبػػػد أحمػػػد و الكبيسػػػي , عبػػػد الواحػػػد -9

التربيػػػة اإلسػػػبلمية و موقفهػػػا مػػػف فمسػػػفة التربيػػػة المثاليػػػة والبراجماتيػػػة ) دراسػػػة 
تحميميػػة م ارنػػة(,في مجمػػة العمػػـو اإلنسػػانية واالقتاػػادية / العػػدد / السػػادس , 

 ( .  171 - 116. ) ص ص   1006مجمة جامعة األنبار   
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 3واإل ػراؼ التربػوي الحػديث , ط ربيع , هػادي م ػعاف . اإلدارة المدرسػية  -30
 . 1005, مكتبة المجتمع العربي , عماف   

 رحيـ , حسيف وآخروف . فمسفة التربية , مطبوع بالرونيو ) ب ت ( -33
رهيػػؼ , عمػػي هػػداد . اإلدارة التربويػػة أسسػػها النظريػػة ومجاالتهػػا العمميػػة ,  -31

 .  3975الجامعة المستنارية , مطبعة الجامعة , ب داد   
, دار الوفػاء لػدنيا  3رسمي , محمد حسف . أساسػيات اإلدارة التربويػة , ط  -31

 . 1001الطباعة والن ر , اإلسكندرية   
ر ػػواف , محمػػد مهػػراف . مػػدخؿ إلػػى دراسػػة الفمسػػفة المعااػػرة ,دار الث افػػة  -31

 . 3996لمن ر والتوزيع الفجالة , مار   
دارة المدرسػػية فػػي ضػػوء الفكػػر اإلداري سػػميماف , عرفػػات عبػػد العزيػػز . اإل - 36

 . 3966اإلسبلمي المعاار,مكتبة األنجمو المارية , ال اهرة   
السفاسفة , عبد الرحمف . إدارة التعميـ والػتعمـ الاػفي , مركػز يزيػد لمن ػر  -35 
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