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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسس النظرية لممناخ المدرسي، مع تحميؿ طبيعة إدارة      

جكدة حياة العمؿ فى الفكر اإلدارم المعاصر، كتحديد عالقتيا بالمناخ المدرسي، مع 
ط أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي، كمف ثـ استخالص السبؿ التى استنبا

يمكف مف خالليا اإلفادة فى تحسيف المناخ السائد فى المدارس المصرية. كلتحقيؽ ذلؾ فقد 
طبقت الدراسة أسمكب تحميؿ المحتكل باعتباره أحد أساليب المنيج الكصفي، كالذل تـ 

د إدارة جكدة حياة العمؿ في النيج اإلسالمي مف مصدرم التشريع تكظيفو في استنباط أبعا
الرئيسيف، كىما: القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة، كلقد تـ الرجكع لألحاديث النبكية 
الكاردة فى كتابي صحيح البخارم، كصحيح مسمـ، إذ يمثالف أكثر كتب الحديث ثقة 

 كمصداقية.
ارة جكدة العمؿ في النيج اإلسالمي تتضمف عديد مف األبعاد كلقد أسفرت الدراسة عف أف إد 

التى يمكف أف تسيـ في تحسيف المناخ المدرسي، كمف ىذه األبعاد: أكالن: تشجيع المبادرة 
الذاتية لتجكيد التعميـ كذلؾ مف منطمؽ اإلحساس بالمسئكلية. ثانيان: إخالص العمؿ  عز 

عاكف مف أجؿ الصالح العاـ. ثالثان: الحرص عمى كجؿ، كاألمانة في أداء األعماؿ، كالت
تدريب القيادات التعميمية عمى تشكيؿ فرؽ عمؿ كتعزيز ثقافة الحكار البناء كتبادؿ الرأم 
كالمشكرة بيف العامميف في ميداف التعميـ. رابعان: التحفيز المستمر لمعامميف المجديف كالمتقنيف 

 لتعميمية.ألعماليـ كالحريصيف عمى تطكير مؤسستيـ ا
كلقد قدمت الدراسة إطاران مقترحان تضمف جانبيف، األكؿ، يتمثؿ فى كضع قائمة بقيـ إدارة 
جكدة حياة العمؿ المستنبطة مف النيج اإلسالمي لتحسيف مناخ المدارس المصرية. بينما 
 يتمثؿ الجانب الثاني في تحديد متطمبات تنفيذ قائمة قيـ إدارة جكدة حياة العمؿ المستنبطة

 مف النيج اإلسالمي لتحسيف مناخ المدارس المصرية.
 النيج اإلسالمي. -إدارة جكدة حياة العمؿ  –: المناخ المدرسي الكممات المفتاحية
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  Abstract: 
The study aimed at identifying the theoretical foundations of the school 

climate, analyzing the nature of managing quality of work life in 

contemporary administrative thought, determining its relationship with 

the school climate, devising the dimensions of managing quality of work 

life in the Islamic approach, and then devising ways to benefit in 

improving the climate Prevalent in Egyptian schools. To achieve this, the 

study applied the method of content analysis as one of the descriptive 

methods, which was used in devising the dimensions of managing quality 

of work life in the Islamic approach from the two main sources of 

legislation: the Holy Quran and the Prophet's Sunnah, References to the 

hadith in the book Sahih Bukhari and Sahih Muslim, as they represent 

the most trusted and credible Hadith books . 

The study revealed that managing quality of work life in the Islamic 

approach includes many dimensions that can contribute to improving the 

school climate. These dimensions include: First: Encouraging self-

initiative to improve education through a sense of responsibility. Second: 

the sincerity of the work of God Almighty, and honesty in the 

performance of work, and cooperation for the common good. Third: 

Ensuring the training of educational leaders to form work teams and 

promote a culture of constructive dialogue and exchange of opinion and 

advice among workers in the field of education Fourth: Continuous 

motivation for hard-working and skilled workers and keen to develop 

their educational institution. 

The study presented a proposed framework that included two aspects. 

The first is to draw up a list of values of managing quality of work life 

derived from the Islamic approach to improve the climate of Egyptian 

schools The second aspect is to determine the requirements for 

implementing the list of values of managing quality of work life derived 

from the Islamic approach to improve the climate of Egyptian schools. 

Keywords: School Climate - Managing quality of work life - Islamic 

Approach.  
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:مقدمة   
يتكقؼ نجاح المؤسسات التعميمية كازدىارىا عمى تحكـ إدارتيا فى عدد مف المتغيرات، منيا        

طبيعة العمؿ داخؿ المدارس كأساليبو، كنكع العالقات كالتفاعالت السائدة بيف العامميف كنمط القيادة 
ل يطمؽ عميو مسمى المناخ اإلدارية، تمؾ العكامؿ التي تحدد اإلطار العاـ لمتنظيـ المدرسي كالذ

المدرسي. كييعد ىذا المناخ عامالن ميمان في تشكيؿ سمكؾ أعضاء الييئة التعميمية كجميع العامميف، 
عالكة عمى ككنو يحدد طبيعة التفاعؿ بيف الفرد كبيئتو، كمػا يعد أحد العكامؿ التي يمكف أف تؤثر 

كية كرضاىـ عف العمؿ فضالن عف تكحيد درجة كالئيـ سمبان أك إيجابان في أداء العامميف كركحيػػػـ المعن
 (Gibb, 2019:17) كالتزاماتيـ لممؤسسة التى ينتمكا إلييا.

كنظران لتعرض كثير مف المؤسسات كفى مقدمتيا المؤسسات التعميمية لكثير مف الصراعات      
ة لتأثير الظركؼ البيئية كالمشكالت المرتبطة باإلمكانات المادية أك بأنماط التفاعؿ االجتماعي نتيج

لممؤسسات، أك بسبب التبايف الحادث في سياسات المديريف عند اتخاذ القرارات لتعدد االتجاىات، أك 
بسبب العكامؿ المؤثرة عمى تفاعالت األفراد فيما بينيـ كالتزاميـ األخالقي كالقيمي. فقد استحكذ 

ىر التنظيمية سكاء في شكمو الكمي مفيـك إدارة جكدة حياة العمؿ عمى مجاؿ كاسع مف الظكا
كالمكضكعي أك في أحد أبعاده كمككناتو باعتباره مف أىـ المداخؿ المعاصرة فى إدارة المكارد البشرية 

 (001: 5102)موسى، إسماعيل،كتنظيميا. 
كيشير مفيـك إدارة جكدة حياة العمؿ إلى تكفير المؤسسة لعكامؿ كأبعاد حياة مينية أفضؿ لمعامميف  
ا أم أف إدارة حياة العمؿ تركز عمى تحسيف التفاعؿ الجماعي كاالجتماعي ألعضاء المؤسسة، بي

كيتطمب ذلؾ انتياج سياسات داعمة لممكارد البشرية بحيث تمكف مف تكفير حياة كظيفية تشبع 
ة حاجات األفراد، كتحقؽ أداء أفضؿ لممؤسسة التى ينتمكف إلييا. كبذلؾ فإف ىناؾ أىمية كبيرة إلدار 

جكدة حياة العمؿ كألية فاعمة يمكف االعتماد عمييا في دعـ المؤسسات التعميمية، لتحسيف بعض 
عناصر بيئتي التعميـ كالتعمـ كالتي يطمؽ عمييا في ترابطيا كتفاعميا، مفيـك "المناخ المدرسى"، 

 كالذل يتمثؿ فى بيئة العمؿ الداخمية بمختمؼ متغيراتيا كخصائصيا كتفاعالتيا. 
(Lalompoh& et.al., 2019: 25) 
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كبناءن عمى ذلؾ تظير الصمة كالعالقة الكاضحة بيف إدارة جكدة حياة العمؿ كبيف المناخ السائد      
بالمدارس كالتى تتمثؿ فى عالقة الجزء بالكؿ، حيث تمثؿ أبعاد جكدة حياة العمؿ، بعض أك معظـ 

االجتماعى لممدرسة، كمف ىنا يظير أف مككنات المناخ المدرسى كال سيما تمؾ المتعمقة بالنسؽ 
ىناؾ تداخالن كاضحان بيف المفيكميف، فالمناخ المدرسى يمثؿ ىكية المؤسسة بكؿ مككناتو، كىك 
اإلطار العاـ الذل يشمؿ حياة العمؿ كأبعاد إدارتيا المختمفة، كمف ناحية أخرل فإف إدارة جكدة حياة 

 مناخان مدرسيان فاعالن.  العمؿ كأنشطتيا تعد عامالن مؤثران فى تحقيؽ
-َُِْكفى ىذا الصدد أكدت منطمقات الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي فى مصر    

ـ، أف ىناؾ مداخؿ متعددة لمعالجة قضايا التعميـ المصرم، إال أف ىناؾ مدخالن لـ يحظ ََِّ
اكؿ مشكالت التعميـ باالىتماـ الكاجب في التعامؿ مع المشكالت التعميمية، كىذا المدخؿ يتن

باعتبارىا مشكالت ثقافية في مجاليا االجتماعي، كلذلؾ فالبد مف االلتفات إلى السياؽ الثقافي 
المتصؿ بيذه المشكالت. كلما كاف البناء الثقافي ألل مجتمع يتشكؿ مف عناصر عدة، أىميا كأكليا 

الذل يشكؿ قاعدة الثقافة كمنظكمة منظكمة القيـ الكجدانية، كالتي تنبع فى المقاـ األكؿ مف الديف 
القيـ، فإنو كمما كانت المعاني الدينية متجددة كمناسبة لطبيعة المجاؿ االجتماعي، كانت الثقافة ذات 
طابع متجدد عمى ىذا النحك أيضان. كبذلؾ فإف المعالجة الصحيحة لممشكالت التعميمية، تتطمب 

سينا لمنظر في عمميات تطكير كتحديث التعميـ، كىذا النظر إلى السياؽ الثقافي باعتباره مدخالن أسا
دارتيا.  يمـز بضركرة كجكد ميثاؽ أخالقي كقيمي يحكـ المناخ العاـ داخؿ المدارس كيكجو عممياتيا كا 

 (51: 5101)وزارة التربية والتعميم، 
ئياتو مناخان كفى ىذا اإلطار فقد قٌدـ النيج اإلسالمي برنامجان متكامالن يحقؽ بكؿ عناصره كجز      

مؤسسيان فاعالن، يستند إلى رضا العامميف كالمتعامميف مع المؤسسات التي تدار مف خاللو، حيث 
يضمف النيج اإلسالمي حياة عمؿ ترتكز عمى التمسؾ بالقيـ الفاضمة في أداء األعماؿ عمى الكجو 

ميع العامميف في كضع األكمؿ، كمراقبة ا تعالى في االعتبار األكؿ، مع ضماف مشاركة كتعاكف ج
يجاد مناخ مالئـ  أىداؼ المؤسسة كتحمميـ مسئكلية تحقيقيا، كتفكيض السمطة كتحقيؽ العدالة، كا 
الستثمار طاقات العامميف، مع ترغيب كؿ فرد في أداء عممو بجكدة عالية داخؿ الجماعة التى ينتمى 
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درسية كىى المعركفة بالمناخ ككؿ ذلؾ يسيـ في تحسيف بيئة العمؿ الم (،58: 5101)ربيع،إلييا 
 المدرسي.

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
لقد استحكذ المناخ المدرسى عمى أىمية خاصة بالنسبة لممؤسسات التربكية كالتعميمية؛ نظران ألىميتو 
المباشرة في مختمؼ المظاىر كالسمككيات اإلدارية كالتنظيمية المتصمة باألفراد داخؿ مؤسساتيـ، 

الكاضح لممناخ السائد عمى مختمؼ أعماؿ المدارس سكاء المتعمقة بأدائيا ألعماليا ككذلؾ التأثير 
 كتحقيؽ أىدافيا أك عالقاتيا بالبيئة المحيطة. 

كيشير كاقع المدارس المصرية الحككمية أنيا تكاجو عديد مف المشكالت كالتي تؤثر بطبيعتيا عمى 
 لمشكالت فى الفئتيف التاليتيف: فاعمية المناخ السائد بداخميا، كيمكف تصنيؼ ىذه ا

 مشكالت تتعمق بالبيئة االجتماعية لممدارس المصرية: -0
( أف المعمميف، كأعضاء ىيئة التعميـ، ِِـ، فى المادة رقـ )َُِْعمى الرغـ مف تأكيد دستكر   

ينية، كرعاية يمثمكف الركيزة األساسية لمتعميـ، كأف الدكلة تكفؿ تنمية كفاءاتيـ العممية، كمياراتيـ الم
: َُِْحقكقيـ المادية كاألدبية، كبما يضمف جكدة التعميـ كتحقيؽ أىدافو، )جميكرية مصر العربية،

(، إال أف ىناؾ عديد مف المشكالت تتعمؽ بالككادر البشرية داخؿ المدارس كبخاصة المعمميف، ٕ
 كمف ىذه المشكالت ما يمى: 

 ،مما ترتب عميو ضعؼ فى االنضباط  القصكر في كؿ مف األداء اإلدارم كالتعميمي
 (066: 5108)قاسم، كاالنتظاـ داخؿ المدارس. 

 تقريبنا مف جممة معممي المرحمة االبتدائية غير مؤىميف تربكينا، كما أف ىناؾ َّأف نسبة %
% تقريبنا مف معممي المدارس الحككمية اإلعدادية كالثانكم العاـ غير ِٓما يقرب مف

األثر السمبى المباشر عمى مدل جكدة العممية التعميمية كخاصة في مؤىميف تربكينا. كليذا 
)وزارة التربية والتعميم، ظؿ برامج تنمية مينية يغمب عمييا الضعؼ فى كثير مف األحياف. 

5101 :25) 
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  غياب ركح المبادأة كالتعاكف كالعمؿ الفريقى بيف المعمميف، عالكة عمى انشغاؿ اإلدارة
.)مغاوري، عباء التي تمثؿ عائقان لمتطكير كالتحسيف المستمرالمدرسية بكثير مف األ

5102 :185) 
  أف ىناؾ عجزنا في أعداد المعمميف ببعض المحافظات مقابؿ زيادة في محافظات أخرل عمى

مستكل كؿ تخصص، مما يعطى مؤشرنا إلى أف المشكمة ليست عجز معمميف فقط، كلكنيا 
محافظة مف األعداد المطمكبة مف المعمميف.  مقترنة بضعؼ مقابمة احتياجات مدارس كؿ

 (62: 5104)عبداهلل، 
  ضعؼ انتقاؿ أثر تدريب المعمميف إلى القاعات الدراسية، فما زالت طرائؽ التدريس تستند في

معظـ األحياف عمى مفيـك تقميدم لمتدريس، يظير فيو المعمـ كمصدر كحيد لممعرفة 
 (051-058: 5106)مجاىد، ظ كالتمقيف. كالسمطة العممية، كىى أساليب تكرس الحف

 مشكالت تتعمق بالبيئة المادية لممدارس المصرية: -5
عمى الرغـ مف اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ المصرية بالسعة الكمية لممدارس، مع تكجيو العناية      

جكانب المادية بالجكدة فى عمميات التعميـ كالتعمـ، إال أف ىناؾ عديد مف المشكالت المتعمقة بال
كالمالية كالتي تمثؿ عائقان فى تحقيؽ المناخ المدرسي المالئـ لعمميات التطكير كاالصالح التربكم، 

 ومن أىم ىذه المشكالت ما يمى:
  قمة عدد المدارس التى تقابؿ مجمكعات التالميذ مما ترتب عميو كثافة في الفصكؿ كنقص

نشطة كالمالعب، مما ضاعؼ مف األثر فى التجييزات المدرسية، مع تناقص قاعات األ
السمبي لمحياة التربكية لممدرسة، عالكة عمى محدكدية إشباع االحتياجات المادية كالمعنكية 
لممعمـ، األمر الذم يضعؼ مف رغبة المعمميف في بذؿ قصارل جيدىـ لتحقيؽ األىداؼ 

 (852: 5102)بغدادي،المكضكعة. 
 خالقية كالتي تؤثر بالسمب عمى المناخ المدرسي، كمف ثـ تفتقد بيئة المدرسة إلى القيادة األ

)محمود، التأثير عمى تحقيؽ الجكدة كتمكيف المعمميف مف أداء المياـ المنكطة بيـ. 
5104 :565) 
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  الثبات النسبي لميزانيات التعميـ مقارنة بقطاعات أخرل، كىذا ال يتناسب مع ما طرحتو رؤية
لنظاـ التعميمي المصرم بما يتكافؽ مع النظـ ـ، مف ضركرة تحسيف جكدة اََِّمصر

قميمان كعالميان   العالمية، كتحسيف تنافسية نظـ كمخرجات التعميـ المصرم محميان كا 
 ( 8: 5106)وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني، 

كلقد ترتب عمى جميع العكامؿ السابقة انخفاض جاذبية المدارس المصرية كانتشار مظاىر      
مناخ السمبى بداخميا كزيادة النفكر منيا، كىك ما انعكس فى انخفاض إنتاجية المعمميف كالطالب ال

عمى السكاء، كضعؼ الكفاءة التعميمية بشكؿ عاـ. كفى ىذا السياؽ تمثؿ إدارة جكدة حياة العمؿ 
األخيرة، كيتفرع مجاالن كاسعان، مف المجاالت التي اىتمت بيا الدراسات التنظيمية كالسمككية في الفترة 

ىذا المجاؿ لمجمكعة مف األبعاد كالعكامؿ المتعددة التي يترتب عمى تكفيرىا تحقيؽ مناخ مدرسي 
 جيد كفعاؿ. 

كنظران لما يستند إليو النيج اإلسالمي مف تبنى ميدخؿ التحسيف نحك األفضؿ، مع التأكيد عمى        
إطار سياج الديف كما يتضمنو مف قيـ  الحاجة المستمرة إلى اإلبداع كالتجديد، كؿ ذلؾ في

كأخالقيات رصينة. فإف النيج اإلسالمي يكلى كؿ االىتماـ بما يتعمؽ باألعماؿ اإلنسانية المعاشية، 
حيث يعالجيا عمى التدرج شيئان فشيئان بميف كيسر كاعتداؿ بما يضمف رضا األفراد كالجماعات كيحقؽ 

 المستيدؼ داخؿ بيئة العمؿ المدرسية. مجتمع متماسؾ متحد كمتكامؿ، كيعد ىذا ىك
 كبناء عمى ذلؾ يمكف معالجة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

كيؼ يمكف اإلفادة مف أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي فى تحسيف مناخ المدارس 
 المصرية ؟

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 األسس النظرية لممناخ المدرسي؟ ما .ُ
ما اإلطار الفكرم إلدارة جكدة حياة العمؿ فى الفكر اإلدارم المعاصر، كدكرىا فى تحسيف  .ِ

 مناخ المؤسسات المعاصرة؟
 ما أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي؟ .ّ
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  0202األول  مارس  منىفيت                                           العدد جامعت ال –مجلت كليت التربيت 

89 
 خاطر د/ محمد إبراهيم عبد العزيز                                                           

سيف مناخ ما سبؿ االستفادة مف أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي لتح .ْ
 المدارس المصرية؟

 أىداف الدراسة: 
يتمثؿ اليدؼ الرئيس لمدراسة في التعرؼ عمى األسس النظرية لممناخ المدرسي، مع تحميؿ طبيعة 
إدارة جكدة حياة العمؿ فى الفكر اإلدارم المعاصر، كتحديد عالقتيا بالمناخ المدرسي، كمف ثـ 

طة مف النيج اإلسالمي، مف أجؿ استخالص السبؿ التى تحميؿ أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ المستنب
 يمكف مف خالليا تحسيف المناخ السائد فى المدارس المصرية.

 أىمية الدراسة:
 تنبع أىمية الدراسة مما يمى:

أىمية القضية البحثية كالمتعمقة بالمناخ المدرسي كجكدة حياة العمؿ كما يتعمؽ بو مف أبعاد  .ُ
التنظيمات اإلدارية كالبيئة المادية كاالجتماعية داخؿ مؤسسات تتعمؽ بالمكارد البشرية ك 

التعميـ، حيث تسيـ ىذه األبعاد حاؿ تطبيقيا بصكرة مناسبة فى تكجيو الجيكد نحك إنجاز 
 غايات المدرسة كرسالتيا كأىدافيا بأعمى مستكل مف الدقة.

تحسيف المناخ السائد االستفادة مف أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي فى  .ِ
بالمدارس المصرية، كىك ما يترتب عميو زيادة إنتاجيتيا كيحقؽ رضا العامميف كرضا 

 المستفيديف كالمعنييف بخدماتيا.
إفادة متخذم القرار بالمؤسسات التعميمية كخاصة في مجاالت التنمية المينية عمي كيفية  .ّ

 كظيؼ أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ.    تحسيف األداء اإلدارم لجميع العامميف بيا، كذلؾ بت
 منيج الدراسة: 

يعتبر أسمكب تحميؿ المحتكل مف أكثر األساليب المنيجية المناسبة لطبيعة الدراسة، حيث يعد     
أحد أساليب المنيج الكصفي التى تسيـ فى إجراء مسكحات لظكاىر أك دراسات أك أفكار تـ رصدىا 

(، كيتـ تكظيؼ Fan& Fielding-Wells, 2016: 31ؽ)فى شكؿ محتكل عممي مكتكب كمكث
أسمكب تحميؿ المحتكل فى تحميؿ كاستنباط أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ في النيج اإلسالمي مف 
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مصدرم التشريع الرئيسيف، كىما: القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة، كلقد تـ الرجكع لألحاديث 
بخارم، كصحيح مسمـ، إذ يمثالف أكثر كتب الحديث ثقة النبكية الكاردة فى كتابي صحيح ال

 كمصداقية. 
 حدود الدراسة: 

تتناكؿ الدراسة بالبحث فى مكضكع المناخ المدرسي، مع تحديد عالقتو بإدارة جكدة حياة العمؿ فى 
الفكر اإلدارم المعاصر، كأبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي، كالتي قاـ الباحث 

يفيا فى ثالثة مجمكعات رغـ تداخميا كعالقتيا العميقة بعضيا ببعض، كلكف ىذا التقسيـ جاء بتصن
 مبنيان عمى أساسيف، ىما:

 محاكلة التصنيؼ ليذه األبعاد في فئات متقاربة.األساس األول : 
 محاكلة تقميؿ كتبسيط التعددية كالتداخؿ في ىذه األبعاد. األساس الثاني : 

 ت فيما يمى:كتتمثؿ ىذه المجمكعا
 مجمكعة األبعاد المتعمقة بالككادر البشرية لمعمؿ.المجموعة األولى : 
 مجمكعة األبعاد المتعمقة بأساليب العمؿ.المجموعة الثانية : 
 مجمكعة األبعاد المتعمقة ببيئة العمؿ.المجموعة الثالثة : 
النيج اإلسالمي إلى كمف ناحية أخرل يرجع االىتماـ بأبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى       

أف اإلسالـ ديف كؿ زماف كمكاف، كأنو كاف أسبؽ مف التجارب كالتكجيات العالمية في الدعكة إلى 
حداث التغيير في التعامؿ مع المكارد البشرية، كذلؾ بالتأكيد عمى تمبية احتياجات األفراد  التجديد كا 

. كقد جاء االقتراف في (15: 5102)عجاع، كالمجتمعات المتغيرة، مف منطمؽ التحسيف كاإلصالح
ٍكؼه كتاب ا العزيز بيف اإليماف كاالصالح كما جاء في قكلو تعالى:  ٍف آمىفى كىأىٍصمىحى فىالى خى "فىمى

نيكفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ًإٍف أيًريدي ًإالَّ  ](. كجاء عمى لساف نبي ا ىكد عميو السالـ ْٖ)األنعاـ:  ]عى
ا (. كبذلؾ فإف عممية التجديد كالتطكير في النيج اإلسالمي تسير ٖٖ)ىكد:  ] اٍستىطىٍعتي  اإًلٍصالىحى مى

عمى ىدل كبصيرة، مع تكعية جميع األطراؼ كالجيات المعنية بأىمية التغيير نحك األفضؿ كتقبؿ 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202األول  مارس  منىفيت                                           العدد جامعت ال –مجلت كليت التربيت 

89 
 خاطر د/ محمد إبراهيم عبد العزيز                                                           

اعد ذلؾ عف قناعة كحماس بما يشكؿ حافزان لالنطالؽ القكم نحك التميز كتكفير المناخ المالئـ كالمس
 عمى اإلبداع كتحقيؽ أعمى درجات اإلتقاف كالجكدة.

كتشتمؿ الدراسة المدارس الحككمية المصرية التي تخضع لقكاعد اإلدارة كمصادر التمكيؿ المحددة 
مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ، مما يجعؿ ىذه المدارس متشابية إلى درجة كبيرة  فى ظركؼ العمؿ 

 بيعة المناخ السائد فى تمؾ المدارس.كأساليب اإلشراؼ، مما يشكؿ ط
 مصطمحات الدراسة:   

 المناخ المدرسي: -0

يعتبر مصطمح المناخ المدرسي مف المصطمحات التي دخمت ميداف التربية حديثنا كاستمدت كيانيا 
مف عمـ االجتماع كعمـ النفس االجتماعي، كقد جذب مكضكع المناخ انتباه العديد مف الباحثيف 

سبب نتائج الدراسات كالبحكث التي تؤكد أىميتو في التأثير عمى نتائج العممية التعميمية. التربكييف ب
كمف خالؿ مراجعة أدبيات مكضكع المناخ المدرسي لكحظ االختالؼ الكاضح بيف الباحثيف حكؿ 
مفيكمو، حيث استخدـ ىذا المفيـك بعدة مترادفات كمسميات: فمنيـ مف أطمؽ عميو الطابع العاـ، أك 
االتجاه العاـ في السمكؾ، أك الجك المدرسي، أك بيئة العمؿ، كغيرىا مف المسميات التي تصؼ البيئة 
الداخمية في المدرسة. كمف ناحية أخرل يطمؽ البعض عميو اسـ المناخ التربكم كالبعض يطمؽ عميو 

مؽ عميو اسـ المناخ المؤسسي، كىناؾ مف يشير إليو بأنو المناخ التنظيمي، كالبعض اآلخر يط
 ( 006: 5105)البنا، مرسي، نصر، المناخ السيككلكجي. 

كبتحميؿ المفاىيـ كالمداخؿ الفكرية لمباحثيف يمكف الفصؿ بيف المفاىيـ السابقة جميعيا بأف المناخ 
المدرسي ىك مثاؿ لممناخ التربكم باعتبار المدرسة أحد كحدات النظاـ التعميمي الذل ىك جزء مف 

لثقافي فى أم مجتمع فالعالقة ىنا ىى عالقة الجزء بالكؿ. كالمناخ المدرسي يشمؿ السياؽ التربكم كا
بداخمو المناخ التنظيمي إذ يعتبر التنظيـ اإلدارم جزء مف المناخ التربكم لممدرسة بكجو عاـ. أما 

ؤسسة المناخ السيككلكجي فيك يرتبط بطبيعة التفاعالت كالعالقات االنسانية كالنفسية لمعامميف فى الم
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الكاحدة، كىك يتضمف مفيـك الطابع أك االتجاه العاـ فى السمكؾ، ككذلؾ يتضمف مفيـك الجك 
 المدرسي، كبيئة العمؿ.

 وبناًء عمى ذلك يمكن تصنيف المفاىيم المرتبطة بالمناخ المدرسي، فى ثالثة اتجاىات، كما يمى:
 مؤسسة:االتجاه األول: المفاىيم المرتبطة بتحسين األداء الكمى لم -0

يشار إلى مناخ المؤسسة بأنو: مجمكعة القكاعد كالسياسات كاإلجراءات التي تحدد كيفية سير العمؿ 
 (ِْٗ: َُِْبصكرة متسمسمة كمتكاصمة. )سرحاف، 

كما يعرؼ بأنو: نتاج لتفاعؿ مجمكعة مف المتغيرات الرسمية كالسياسات كاإلجراءات، كالمتغيرات 
المتغيرات غير الرسمية كىي التي تنشأ عف الصراع المستمر مف الشخصية كالحاجات كالقدرات، ك 

 (808: 5103)قطب،أجؿ محاكلة التكفيؽ بيف أىداؼ المؤسسة كحاجات العامميف كسماتيـ. 
كما يعرؼ مف خالؿ آثاره المترتبة عميو، حيث ينظر إليو بأنو تحسيف اإلنتاجية مف خالؿ االستثمار 

لى تحسيف األمف كالصحة الكظيفية كمشاركة العائد كتحسيف الرضا األمثؿ فى األفراد، ىذا إضافة إ
 (Gibb, 2019:20)الكظيفي. 

 االتجاه الثاني: المفاىيم المرتبطة بتحسين التفاعالت االجتماعية لؤلفراد داخل المؤسسة: -5 
تنظيـ يعرؼ المدرسي بأنو البيئة االجتماعية أك النظاـ االجتماعي الكمي لمجمكعة العامميف في ال

الكاحد، كالذل يظير فى محصمة الظركؼ كالمتغيرات كاألجكاء الداخمية لمعمؿ كما يعييا األفراد ككما 
يفسركنيا كيحممكنيا عبر عممياتيـ اإلدراكية ليستخمصكا منيا مكاقفيـ كاتجاىاتيـ كالمسارات التي 

 (56:5104 )المحياتى، محمد، إبراىيم،تحدد سمككيـ كأدائيـ كدرجة كالئيـ لمعمؿ.  
كما يعرؼ المناخ كفقان ليذا المنظكر بأنو مجمكعة الخصائص التي تميز بيئة العمؿ كالمدركة بصكرة 
مباشرة مف األفراد الذيف يعممكف في ىذه البيئة، كالتي يككف ليا انعكاس أك تأثير عمى دكافعيـ 

 ( Ozgenel, Yilmaz& Baydar, 2018: 92)كسمككيـ. 
ؽ فإف الثقافة كالقيـ كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ كاألنماط السمككية كالمعتقدات ككفقان لممفيـك الساب

االجتماعية كطرؽ العمؿ المختمفة تؤثر عمى الفعاليات كاألنشطة اإلنسانية كاالقتصادية داخؿ 
 المؤسسة.
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 االتجاه الثالث: المفاىيم المرتبطة بتحسين عالقة المؤسسة بالبيئة المحيطة: -8 
لمناخ كفقان ليذا المنظكر بأنو عبارة عف ما تحتكيو البيئة الداخمية داخؿ المؤسسة مف أبعاد، يعرؼ ا

تتمثؿ في: البعد األيكمكجي، كما يرتبط بو مف جكانب مادية، كالبعد االجتماعي المرتبط بخصائص 
خيرنا البعد األفراد كالجماعات، كالبعد االجتماعي الذم ينظـ العالقات بيف األفراد كالجماعات، كأ

 (Gorgonio, 2017: 32)الثقافي المتعمؽ بالمبادئ كالقيـ كالتركيبات اإلدراكية كالمعاني. 
كفى ذات السياؽ يعرؼ المناخ بأنو نتيجة تفاعؿ الفرد مع البيئة، فالمناخ المدرسي ىك مجمكعة 

سمككيـ، كيمكف  الخصائص الثابتة في البيئة الداخمية لممؤسسة كالتي يدركيا األفراد كتؤثر عمى
 (5106:055)يوسف، كصفيا في ضكء مجمكعة مف القيـ المرتبطة بخصائص المؤسسة. 

ككفقان لممفيـك السابؽ فإف المناخ المدرسي يمثؿ الطابع االجتماعي السائد في المدرسة، كلذلؾ فإف 
حة المدارس تختمؼ بعضيا عف بعض مف حيث طابعيا كجكىا العاـ، كىذه االختالفات تبدك كاض

لألفراد داخؿ المدرسة كالعامميف، كالمعمميف، كالطالب، كيظير ذلؾ فى حصيمة التفاعالت كالعالقات 
 بيف األفراد داخؿ المدرسة.

كمما تقدـ مف استعراض المفاىيـ السابقة لممناخ المدرسي عمى ضكء تصنيفيا السابؽ، يالحظ أنيا 
تخذىا الباحثكف لكصؼ المناخ المدرسي، تختمؼ باختالؼ الباحثيف كباختالؼ المتغيرات التي ي

كنتيجة لذلؾ ال يكجد تعريفنا كاحدنا يتفؽ عميو الجميع، كلكف رغـ االختالؼ في التعريؼ كالمتغيرات 
 إال أنو يمكف استخالص السمات كالعكامؿ األساسية لممناخ المدرسي، فيما يمى: 

 .نمك تحصيؿ الطالب 
 .االحتراـ المتبادؿ بيف أعضاء المدرسة 
 .الثقة في إمكانات اآلخريف بإنجاز األعماؿ 
 .الركح المعنكية العالية بيف أعضاء المدرسة 
 .التالحـ كاالنتماء لممدرسة 
 .النمك كالتجديد المدرسي المستمر 
 .االىتماـ كمراعاة مصالح اآلخريف 
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الت الحادثة بيف بأنو: جممة التفاع إجرائياً كبناءن عمى ما تقدـ فإف المناخ المدرسى يمكف تعريفو     

الطاقات البشرية داخؿ المؤسسات التعميمية باستخداـ اإلمكانات المادية كالتجييزات التعميمية، كالتى 
 تظير فى األبعاد السمككية المدركة منيـ، كالتى تحدد مستكل أدائيـ كمعدالت إنتاجيتيـ. 

 : Managing Quality of work lifeإدارة جودة حياة العمل -5
المفاىيـ التي عبرت عف جكدة حياة العمؿ كأساليب إدارتيا، حيث تعرؼ بأنيا تكفير العكامؿ تتعدد 

البيئية المحببة كاآلمنة بمكاف العمؿ بما يدعـ رضاء العامميف باإلضافة إلى تكفير نظـ المكافآت 
 (5103:582)إبراىيم، وعبدالحميد، كفرص النمك المناسبة. 

عمؿ بأنيا الممارسات التي تبادر بيا اإلدارة مف خالؿ األنشطة اإلدارية كيشار إلى إدارة جكدة حياة ال
المتعددة لتحسيف كفاءة التنظيـ كزيادة الرضا الكظيفي لمعامميف بما ينعكس إيجابيان عمى إنتاجية 

 (01: 5105)أبو غنيم، وعجيل، المؤسسة. 
اجات كمتطمبات العامميف بيا، مف كتبدك إدارة جكدة حياة العمؿ مف خالؿ استجابة إدارة المؤسسة لح

خالؿ تكفير نظـ كآليات تتيح لألفراد حرية المشاركة في اتخاذ القرارات كرسـ األبعاد الكظيفية لبيئة 
 ( Lalompoh& et.al., 2019: 23)العمؿ، مع العمؿ عمى تخفيض القمؽ كالضغكط لدل العامميف. 

 ة حياة العمؿ، مف خالؿ ما يمى:كبناء عمى المفاىيـ السابقة فإنو يمكف تفسير جكد
 .زالة الغمكض  أنيا تعبر عف األسمكب اإلدارم الذل يرتكز عمى الشفافية كا 
 .أنيا تيتـ بتحديد األكلكيات في العمؿ، كاالتصاؿ الفعاؿ بيف جميع العامميف 

نكاتج أنيا تركز عمى التكافؽ مع متطمبات التغيير، كتعديؿ النماذج السمككية لألفراد بشكؿ يحقؽ ال
 المرغكبة لممؤسسة ككؿ.

بأنيا: مجمكعة مف  إجرائياً كبناءن عمى المفاىيـ السابقة فإنو يمكف تعريؼ إدارة جكدة حياة العمؿ 
األنشطة المتكاممة كالمخططة كالمستمرة كالتي تقـك بيا إدارة كؿ مدرسة بيدؼ تحسيف مختمؼ 

يئة التعميمية كاإلدارييف، بما يسيـ في الجكانب التي تؤثر عمى الحياة المينية لجميع أعضاء الي
 تحقيؽ أىداؼ المدارس كالعامميف فييا كالمتعامميف معيا عمى السكاء.
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 النيج اإلسالمي: -8
يعبر النيج اإلسالمي عف جممة ما يصدر مف المبادئ كالقيـ كاألساليب كالنماذج باالستناد إلى 

النيج اإلسالمي يمثؿ فكر متكازف فال يتَّجو كميان نحك تكجييات القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة. ك 
الفكر المادم، كال يتطرؼ كميان نحكى الرفاىية المطمقة التى ينادل بيا االتجاه اإلنساني المعاصر، بؿ 
ىك ًفكر ييحقؽ التكازيف كاالنسجاـ كالتكافيؽ بيف مصاًلًح الفرد كالجماعة، فال فرديةى مطمقة، كال جماعية 

المصالح متكافئة بحيث ال تطغى بعضيا عمى بعض، إنَّما تيكمِّؿ بعضيا البعض. مطمقة، ف
 (08: 5101)الفيداوي، 

عىو البشر كالذم  كبذلؾ فإف النيج اإلسالمي يتميز عف مصادر الفكر اإلدارم الحديث الذم كضى
بَّانيةو عظيمة، فال كاب، بأنو يستمد مصادرىه مف مصادر رى نيج اإلسالمي يستند يككف قابالن لمخطأ كالصَّ

: )القرآن الكريم، إلى عقيدة راسخة كمرنة تصمح لكؿ زماف كلكؿ مكاف، حيث تتمثؿ مصادرىا فى
 والسنة النبوية المطيرة(

 الدراسات السابقة:
 يتم عرض الدراسات السابقة المتعمقة بمتغيري الدراسة، وذلك فى محورين كما يمى:

 ي:الدراسات المتعمقة بالمناخ المدرس -0
ييعد المناخ المدرسي عامالن ىامان في تحقيؽ فاعمية المدرسة، كتحقيؽ أىدافيا التربكية؛ إذ إف    

نما ىك أيضان  المناخ المدرسي السميـ، ليس مجرد إحساس التمميذ بالشعكر باألمف كاألماف فقط، كا 
اعمية، كتأدية ما المناخ الذم يمكف جميع أعضاء المجتمع المدرسي كالمتعامميف معيـ مف العمؿ بف

عمييـ مف كاجبات باقتدار كتمكف. كفى إطار االىتماـ بالبحث فى المناخ المدرسي مف حيث طبيعتو 
-0: 5102)سميمان، كأبعاده كمككناتو كمقكماتو جاءت عديد مف الدراسات البحكث، مثؿ: دراسة 

بتدائية مف خالؿ المناخ كالتي ىدفت إلى تقديـ تصكران مقترحان لالرتقاء بكفاءة المدرسة اال (011
المدرسي، حيث عمدت الدراسة إلى التعػرؼ عمى كاقػع المناخ الذم يشػيع بالمدارس االبتدائية 
الرسمية في مصػر، كدكره في تعزيػز التربيػة األخالقيػة المقدمة لمتالميذ، عالكة عمى استكشاؼ آراء 

، فضالن عػف عينػة مف الباحثيف كالخػبراء ية()الرسمعينة مف العامميف بالمدارس االبتدائية الحككمية 
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التربكييف حػكؿ الكاقع كالصعكبات كأكجػو القصكر التي تكتنؼ تكفير التربيػة األخالقية لمتالميذ مف 
خالؿ كؿ مف المناخ االجتماعي كالنفسي، ككيفية مكاجية تمؾ الصعكبات. كقد استخدمت الدراسة 

اف، كتككنت عينة الدراسػة مف مجمكعػة فئات ىـ: المعمميف، المنيج الكصفي، بتكظيؼ أداة االستبي
كالمديريف، كالككالء كاإلخصائييف االجتماعييف كالنفسييف بالمدارس االبتدائيػة في ثػالث محافظات 

( َِىػى: القاىػرة، كاإلسكندرية، كأسيكط. كبمغ إجمالي عدد المدارس االبتدائية التي تـ التطبيؽ بيا )
درستيف بكؿ إدارة تعميمية. كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف مف أىميا ما مدرسة بكاقع م

يمى: أف التشريعات التربكية بصفة عامة تسيـ بدرجة متكسطة في تنمية أخالؽ تالميذ المدرسة 
ما االبتدائية، كأف كاقع العالقات اإلنسانية السائدة في المدرسة االبتدائية يعتبر جيد، كيسيـ إلى حد 

فى تنمية أخالؽ التالميذ. كما تـ تقديـ بعض التكصيات، منيا ما يمى: كجكب عقد لقاءات بيف إدارة 
المدرسة كالمعمميف كأكلياء األمكر لمناقشة المشكالت األخالقية بالمدرسة، كتحقيؽ االنضباط 

ػات اإلنسانية المدرسي لمطالب، التأكيد عمى أف يتيح المناخ االجتماعي لممدرسة أنماط مف العالق
القائمة عمى التعاكف المتبادؿ بيف أعضاء المجتمع المدرسي عف طريؽ عقد االجتماعات الدكريػة 

 كعمػؿ لقاءات لالحتفاؿ بالمناسػبات االجتماعية المختمفة .
تحديد مستكيات العالقة الكمية بيف المناخ ( Lacks, 2016: 1-112)كلقد تناكلت دراسة       

لية الذاتية لممعمـ كمعتقداتو الذاتية. كلقد شارؾ في الدراسة المعممكف في مدرستيف المدرسي كالفعا
متكسطتيف في جنكب فرجينيا بالكاليات المتحدة األمريكية. كلقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي، مع  
استخداـ مؤشرات مناخ المدرسة لجمع معمكمات حكؿ كجيات نظر المعمميف حكؿ مناخ مدرستيـ 

ضافة إلى تطبيؽ مقياس حكؿ الكفاءة الذاتية لممعمـ، حيث يتضمف ذلؾ المقياس: القيادة باإل
الجماعية كالمينية لممعمميف كمشاركة المجتمع. كلقد تكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا: أف تحميؿ 

ـ. كمع ذلؾ البيانات لـ يقدـ دليالن عمى كجكد عالقة كبيرة بيف المناخ المدرسي كالفعالية الذاتية لممعم
تـ رصد عالقة إيجابية بيف الكفاءة الذاتية لممعمـ كمشاركة المجتمع. كفى ضكء ذلؾ فقد أكصت 
الدراسة بضركرة  تكرار ىذه الدراسة في المدارس االبتدائية كالثانكية ككذلؾ في المدارس ذات 

ت حكؿ المناخ المدرسي التركيبة السكانية المختمفة، كعدد السكاف، كحاالت االعتماد لتحديد التعميما
 كالفعالية الذاتية لممعمميف.
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براىيم،بينما قد ىدفت دراسة        إلى التعرؼ عمي كاقع  (015-54: 5104)المحياتى، محمد، وا 
المناخ المدرسي السائد في المدارس الثانكية الحككمية بمدينة مكة المكرمة مف كجية نظر المعمميف، 

حصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ أبعاد كتحديد الفركؽ ذات الداللة اإل
المناخ المدرسي كالتي يمكف أف تعزل لػ )المؤىؿ، الخبرة(. كالتعرؼ عمي كاقع سمكؾ مكاطنة معممي 
المرحمة الثانكية في مدينة مكة المكرمة مف كجية نظرىـ. كتحديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية 

أفراد عينة الدراسة حكؿ أبعاد سمكؾ مكاطنة معممي المرحمة الثانكية بمدينة  بيف متكسطات استجابات
مكة المكرمة كالتي يمكف أف تعزل لػ )الخبرة، المؤىؿ(. كاستقصاء العالقة بيف المناخ المدرسي 
كسمكؾ مكاطنة معممي المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 

( معممان مف معممي المرحمة الثانكية بالمدارس َّٓج الكصفي، كتككف مجتمع الدراسة )المني
الحككمية بمدينة مكة المكرمة. كتمثمت أداة الدراسة في استبانة مككنة مف محكريف: المحكر األكؿ 

مدرسة المناخ المدرسي كتككف مف ستة أبعاد كىي: )اإلدارة المدرسية، العالقات اإلنسانية، إمكانات ال
كتجييزاتيا، لكائح كأنظمة العمؿ، التحفيز لمعمؿ، العمؿ الجماعي(، بينما تككف المحكر الثاني 
المتعمؽ بسمكؾ المكاطنة التنظيمية مف خمسة أبعاد: )اإليثار، الكياسة، الركح الرياضية، كعي 

درسي تخدـ الضمير، السمكؾ الحضارم(، ككانت أبرز نتائج الدراسة: أف أغمب جكانب المناخ الم
سمكؾ المكاطنة التنظيمية بدرجة كبيرة ، بينما يحتاج جانب إمكانات المدرسة كتجييزاتيا إلي تعزيز 
مف أجؿ تحقيؽ سمكؾ المكاطنة التنظيمية حيث كاف بدرجة تكافر متكسطة. كلقد أكصت الدراسة 

ؿ بحرية كمساكاة بضركرة تحقيؽ التكامؿ االجتماعي في البيئة المدرسية، بحيث يتـ ممارسة العم
دكف إجحاؼ أك ظمـ، مع ضركرة تدعيـ العالقات فيما بيف األفراد، كتكفر ظركؼ عمؿ آمنة 

 كمحفزة.
إلى معرفة كجية نظر كتصكرات  (Gorgonio, 2017: 31-37)كلقد ىدفت دراسة        

حكؿ  أصحاب المصمحة كالمعنييف في المدارس الثانكية بالفمبيف سكاء مف الطالب، كالمعمميف
محددات المناخ المدرسي، كذلؾ مف حيث عالقات األفراد كاألماكف كالبرامج كالسياسات كالعمميات. 
كلقد استخدمت الدراسة طريقة تصميـ البحكث التنبؤية المستعرضة. كقد تـ تطبيؽ الصكرة النيائية 
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المدرسي، كلقد مف استبياف مسح مناخ المدرسة، حيث يعتبر أداة بحثية مكحدة تقيس ظركؼ المناخ 
( طالبان مف طالب الصؼ السابع كأخذ ٖٔتـ أخذ العينات العشكائية كالتي أسفرت عف اختيار )

( معممان بالمدرسة الثانكية. ككاف المشارككف في مجمكعات غير متجانسة، كلقد ُٖعينات مف )
طالب كأعضاء ىيئة تمثمت نتائج الدراسة فيما يمى: أف المناخ المدرسي ميـ في تحديد نكعية حياة ال

التدريس. كما أف المناخ المدرسي يمثؿ مجيكدنا جماعينا بيف أصحاب المصمحة، مثؿ: قادة المدارس 
كالمعمميف كالمكظفيف كأكلياء األمكر كالطالب. كفى ضكء تمؾ النتائج فقد أكصت الدراسة بضركرة 

إدارة كاعية، كمعمـ قادر تكفير مجمكعة مف المقكمات لدعـ المناخ المدرسي، كمف أىميا: كجكد 
عمى تنمية ممكات التخيؿ كالتفكير الناقد كاإلبداعي لدم طالبو، مع ضركرة تككيف الشراكة بيف 
جميع أطراؼ العممية التربكية كالتعميمية سكاء داخؿ أسكار المدرسة أـ خارجيا كخاصة مع أكلياء 

 المحيطة.األمكر كالميتميف بالجكانب التربكية كالتعميمية مف البيئة 
إلى تعريؼ مفيـك المناخ  (021-004: 5105)البنا، مرسي، ونصر، بينما ىدفت دراسة        

المدرسي، كأىميتو، كالعكامؿ المؤثرة فيو، كما ىدفت إلى معرفة األسس النظرية ألخالقيات مجتمع 
المعرفة، ككيؼ المعرفة، كأخيران استعراض متطمبات تييئة المناخ المدرسي لتنمية أخالقيات مجتمع 

يمكف تحقيؽ ىذه المتطمبات. كلقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كلقد أسفرت الدراسة عف 
نتائج مف أىميا ما يمى: أف المناخ المدرسي يؤدل دكران كبيران في تكفير الجك األخالقي اإليجابي 

تيـ، كما يساعد في لممدرسة، كأف الحكار العممي يصقؿ قدرات العقؿ لدل الطالب كينمي إبداعا
تنمية السمكؾ التعميمي، كالمشاركة الفاعمة كاإليجابية، عالكة عمى أف العمؿ الجماعي يشجع عمى 
تقديـ االقتراحات الداعية لمتطكير كالتجديد كالتحسيف، كىذا مف دكره أف يسيـ في تحفيز القدرات 

كفى ضكء تمؾ النتائج قدمت  اإلبداعية كالمكاىب الذاتية لدل المعمميف كالطالب عمى السكاء.
الدراسة مجمكعة مف التكصيات منيا: ضركرة إكساب ميارات جديدة لممعمميف كلمطالب أيضان، 
أىميا ميارات تجميع المعمكمات كتنظيميا كتحميميا كتمخيصيا كتخزينيا بطريقة تسمح باسترجاعيا 

االعتماد عمييا، مع تشجيع بسيكلة كقت الحاجة كاستخالص النتائج منيا، كبناء معارؼ جديدة ب
االستكشاؼ كالبحث في المعارؼ الجديدة كتشجيع المبادرات اإلبداعية مف أجؿ تحسيف مناخ 

 المدرسة.
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( Ozgenel, Yilmaz& Baydar, 2018: 87-116)كفى ذات السياؽ فقد ىدفت دراسة     
ب المدارس الثانكية إلى تحديد طبيعة مناخ المدرسة الثانكية كمحاكلة التنبؤ بمدل ارتباط طال

بالمدرسة أـ ال. كلقد اعتمدت الدراسة عمى نمكذج البحث الكمي، فقد تككف مجتمع الدراسة مف 
طالب المدارس الثانكية الممتحقيف بالمدارس الثانكية العامة التابعة لمديرية التعميـ الكطنية في 

( َّٕلثانكية مف بينيـ )( مف طالب المدارس إّٕ. كلقد شارؾ )َُِٖمقاطعة بنديؾ في عاـ 
( مف الذككر في الدراسة. تـ جمع بيانات البحث باستخداـ مقياس المناخ المدرسي، َّْطالبة ك)

، كلقد أسفرت الدراسة عف نتائج أىميا T، اختبارAnovaكقد تـ تحميؿ البيانات عف طريؽ اختبار 
ي كمستكل االلتحاؽ بالمدارس ما يمى: تباينت تصكرات طالب المدارس الثانكية عف المناخ المدرس

بشكؿ كبير بناءن عمى نكع الجنس كمستكل الصؼ، فقد تـ تحديد عالقة إيجابية متكسطة المستكل 
بيف طالب المدارس الثانكية كالمعمميف. كلقد أكصت الدراسة بضركرة تييئة المناخ المدرسي 

ؾ مف خالؿ دعـ التشاركية فى اإليجابي الذل يقـك عمى التعاكف بيف أفراد المجتمع المدرسي، كذل
 العمؿ، كتكفير التجييزات كالمكارد الالزمة لعمميات التعمـ داخؿ المدرسة.

كمف خالؿ عرض الدراسات السابقة المتعمقة بالمناخ المدرسي، يمكف القكؿ أف المناخ       
كالتي مف خالؿ  المدرسي يقصد بو كافة الظركؼ اإليجابية المحددة لسمكؾ أطراؼ العممية التعميمية،

تكافرىا تتحقؽ أىداؼ العممية التربكية، كتشمؿ ىذه الظركؼ مجمكعة مف العكامؿ، منيا ما يتعمؽ 
بالنكاحي اإلدارية، كمنيا ما يتعمؽ بالمعمميف، كمنيا ما يتعمؽ بالمناىج كطرؽ التدريس، منيا ما 

، كأخيران ما يتعمؽ بعالقة المدرسة يتعمؽ بالمباني المدرسية، كمنيا ما يتعمؽ بالطالب كأكلياء األمكر
بالبيئة المحيطة، كيطمؽ عمى ىذه العكامؿ مقكمات المناخ المدرسي، حيث يتحقؽ المناخ التربكم مف 
خالؿ تكافر ىذه العكامؿ، كانسجاميا كتفاعميا بشكؿ إيجابي كبناء. كما أف درجة تحقيقو ترتفع أك 

شكالت تؤثر عمى مقكماتو. كلقد أكدت نتائج تنخفض حسبما يكجد أك ال يكجد مف صعكبات أك م
 الدراسات السابؽ عرضيا عمى بعض النتائج مف أىميا ما يمي:
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  كمما ساد مناخ األلفة كالمحبة كالتعاكف كاالحتراـ المتبادؿ بيف األفراد في المؤسسات التربكية
عمـ كالتعميمية، أك المدرسة عمى كجو الخصكص . كمما ساعد ذلؾ عمى تحقيؽ رضا الم

 عف مينتو، كانعكس ىذا بدكره عمى مستكم تحصيؿ طالبو.
 .يساعد المناخ المدرسي عمى تنمية القدرات اإلبداعية لدل الطالب، إذا ما أحسف تنظيمو 
  إف التكافؽ الدراسي لمطالب يحتاج إلى مناخ انبساطي مفتكح يسكده الجك الديمقراطي الذم

 بيف الطالب أك بينيـ كبيف معممييـ.  تنمك فيو العالقات عمى كؿ المستكيات سكاء
  كجكد عالقة بيف أبعاد المناخ الخاصة بالمعمميف كالطالب مف ناحية، كبيف كؿ مف

المشكالت التي تتعمؽ بالنظاـ المدرسي الخاص بالطالب، كالمشكالت التي تتعمؽ باشتراؾ 
 ل.الطالب في األنشطة، كالمشكالت التي تتعمؽ بتحصيؿ الطالب مف ناحية أخر 

 الدراسات السابقة المتعمقة بإدارة جودة حياة العمل: -5
تعد إدارة جكدة حياة العمؿ مف المداخؿ المعاصرة في إدارة المكارد البشرية كالعناية برأس الماؿ      

البشرل في جميع المؤسسات، حيث تتمثؿ في كافة الجيكد المبذكلة إلشباع مختمؼ حاجات العامميف 
دة أدائيـ لمياـ عمميـ بمختمؼ أبعادىا األكاديمية كاإلنسانية كاالجتماعية، كبما كبما ينعكس عمى جك 

يضمف تكجيييـ لبذؿ مزيد مف الجيد لتحقيؽ أعمى مستكل مف اإلنتاجية لممؤسسة ككؿ، كلذلؾ فقد 
دارتيا، كمف تمؾ الدراسات دراسة  تناكلت عديد مف البحكث كالدراسات مكضكع جكدة حياة العمؿ كا 

حيث ىدفت الدراسة إلى تناكؿ مدخؿ جكدة حياة العمؿ  (851-518: 5108، وسميمان،)زناتي
لممعمـ في مصر في ضكء متطمبات الجكدة كاالعتماد، كلقد تناكلت الدراسة جكدة حياة العمؿ مف 
خالؿ األبعاد التالية: )المشاركة في صناعة القرارات، كالتمكيف كاالستقاللية في العمؿ، كاألجكر 

شباع الكظيفة(. كلقد كظفت كالمكا فآت، كشركط العمؿ اآلمنة كالصحية، كدعـ جماعة العمؿ، كا 
الدراسة المنيج الكصفي، مع تطبيؽ االستبانة كأداة لمكقكؼ عمى كاقع جكدة حياة عمؿ المعمـ في 
مصر، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، منيا: أف جكدة حياة العمؿ تتأثر بمجمكعة مف 

مؿ منيا: )االتصاالت الفعالة، كالنظاـ العادؿ لممكافآت، كاألمف الكظيفي، كفرص العمؿ العكا
الجماعي، كدعـ استقاللية العامميف، كفرص النمك الميني(. كأف المعمـ في المدرسة االبتدائية يفتقد 

رس االبتدائية إلى المشاركة الفعالة في القرارات المدرسية، كما أف ىناؾ نسبة ال يستياف بيا مف المدا
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تحتاج إلى تكفير بيئة محفزة لمعمؿ، كما تحتاج إدارة المدرسة االبتدائية إلى تعزيز شعكر المعمميف 
باالنتماء لمدارسيـ. كفى ضكء ما تقدـ فقد أكصت الدراسة بضركرة تمكيف معمـ التعميـ االبتدائي 

تاحة فرص المشاركة أمامو في صناعة القرارات، كتكفير شركط الع مؿ اآلمنة كالصحية لو، بما كا 
يعينو عمى أداء األدكار المطالب بيا بكفاءة كفعالية، مع ضركرة دعـ جماعات العمؿ بمختمؼ فئاتيا 

 مف رؤساء كزمالء كمتعمميف كأكلياء أمكرىـ.
(  Al-Zboon, Al-Dababneh& Ahmad, 2015: 380-388) كلقد جاءت دراسة     

ياة العممية لمدرسي التعميـ الخاص األردني. ككاف المشارككف في لتيدؼ الى تحديد مستكل جكدة الح
( مدرسا في التربية الخاصة. كمع تكظيؼ المنيج الكصفي باستخداـ أداة االستبانة، ُّّالدراسة )

فقد أظيرت النتائج أف معممي التعميـ الخاص أكدكا عمى المستكل المتكسط لجكدة حياة العمؿ 
صنؼ المعممكف احتراـ المسؤكليف كالزمالء كأفضؿ عنصر في عناصر  المدرسية. عالكة عمى ذلؾ،

جكدة حياة العمؿ المدرسية. فى حيف قامكا بتصنيؼ المشاركة في اتخاذ القرارات في المدرسة عمى 
أنيا أدنى عنصر في مقياس جكدة حياة العمؿ المدرسية. كما أشارت النتائج أيضان إلى عدـ كجكد 

ة بسبب جنس المعمميف، كمستكيات التعميـ، كنكع المدرسة )العامة فركؽ ذات داللة إحصائي
الحككمية كالمدارس الخاصة(. كفى ضكء النتائج السابقة أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بإدارة 
دارة  جكدة حياة العمؿ المدرسية كبخاصة المتعمقة بالضماف الكظيفي، كتصميـ مكاف العمؿ، كا 

نمية المسار الكظيفي لمعامميف، كمشاركة المعمميف في كافة األمكر الصراعات داخؿ المدارس، كت
المدرسية، كتقديـ المكافآت العادلة، كتكفير البيئة اآلمنة، كتقديـ الرعاية الصحية، كاالعتزاز بالعمؿ 

 في المؤسسة.
مف نتائج الدراسة االستطالعية  (31-88: 5104)الجبوري، وخزعل،بينما انطمقت دراسة       

الكاقع الفعمي لممدارس الثانكية بمدينة كرككؾ بالعراؽ  فيباحثيف كالتي أسفرت عف كجكد فجكة بلم
 لدراسةفى ىذه المدارس، لذلؾ فقد ىدفت ا رىاييالعمؿ كجكدة األداء كتطبيؽ معا اةيكفمسفة جكدة ح

لتمؾ المدارس محدد  بينمكذج لمؤشرات األداء الجكىرية كمحاكلة اختباره كصكالن إلى ترت ـيإلى تقد
كفقان ألدائيا، كلقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي، كتكصمت إلى مجمكعة مف االستنتاجات 
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العمؿ، كالتي  ةأىميا: أف بناء نمكذج لمؤشرات األداء بالمدارس يتطمب تحديد أبعاد جكدة حيا
كظركؼ  ة،يعمؿ المادحددتيا الدراسة فى مجمكعة األبعاد التالية: )العدالة التنظيمية، كظركؼ ال

العمؿ االجتماعية، كالثقة التنظيمية، كالتقدير المعنكم(، عمى أف تتضمف األبعاد السابقة، جممة 
 ؿيكالتحم اسيكالقيادة المدرسية، كالق رية،التالية: )العناية بالنتائج، كالتركيز عمى المكارد البش رييالمعا

دارة المعرفة(، كلقد أكصى الباحثاف بضركرة ا  حيستخداـ مؤشرات النمكذج المقترح عمى نحك صحكا 
العاـ فى العراؽ كالكقكؼ عمى نكاحي القكة كالضعؼ  ـيالمعنيكف مف رصد حالة التعم تمكفيلكي 

معاصرة، كما أكصى الباحثاف باالستفادة مف النمكذج  ـيأساسان لممقارنة مع نظـ تعم كفريفيو، بما 
يـ العاـ في كؿ محافظة مف خالؿ كضع جكائز لمجكدة تمنح مدارس التعم فيفي إيجاد ركح التنافس ب

 النمكذج.  ؽيفي تطب زتيٌ لممدارس التي تم ان يسنك 
إلى استكشاؼ العالقات  (Akar, 2018: 169 –180)ىذا السياؽ فقد ىدفت دراسة  كفى     

مكاطنة التنظيمية. بيف نكعية حياة العمؿ، كاإلرىاؽ، كالغربة المدرسية، كااللتزاـ العاطفي كسمككيات ال
 المنيجكليذا فقد تـ اقتراح نمكذجان لجكدة حياة العمؿ لممعمميف في تركيا. كلقد تـ االعتماد عمى 

( معممان ُّْالكصفي، مف خالؿ تطبيؽ الدراسة الميدانية، حيث تككنت مجمكعة الدراسة مف )
ا يعممكف في المدارس الحككمية في مدينة كيميس التركية في الع . َُِٕ-َُِٔاـ الدراسىمتطكعن

 قياسكلقد تـ جمع البيانات عف جكدة حياة العمؿ لممعمميف، مف خالؿ تطبيؽ: مقياس اإلرىاؽ، كم
االغتراب المدرسي، كمقياس االلتزاـ العاطفي كمقياس سمككيات المكاطنة التنظيمية. كلقد تـ التحميؿ 

أسفرت نتيجة التحميؿ عف كجكد اإلحصائي باستخداـ الطرؽ الكصفية، كمعامؿ االرتباط، كلقد 
االلتزاـ  ؿتصكرات لممعمميف ليا تأثير سمبي عف جكدة حياة العمؿ، عالكة عمى أف تصكراتيـ حك 

الكجداني ليا تأثير إيجابي عمى سمككيات المكاطنة التنظيمية. كتتمثؿ النتيجة األىـ المستخمصة مف 
مدرسة تؤثر عمى تصكراتيـ عف جكدة البحث فى أف تصكرات المعمميف لإلرىاؽ كالتغريب عف ال

حياة العمؿ. كبناءن عمى التطبيؽ الدكرم لممقاييس السابقة، كمراجعة نتائجيا يمكف اقتراح تحسيف 
 ظركؼ عمؿ المعمميف باستمرار.

إلى تحسيف جكدة حياة العمؿ لمعممي  (561-516: 5105)السيد،  ىدفت دراسة كلقد     
ي ضكء مدخؿ اإلدارة بالمشاركة، كاعتمدت الباحثة عمى المنيج مدارس التعميـ الثانكم العاـ ف
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الكصفي، مع تطبيؽ استبانة عمى عينة عشكائية مف معممي مدارس التعميـ الثانكم العاـ بمحافظة 
عف كاقع حياة العمؿ بتمؾ المدارس، كتقديـ آليات لتحسيف جكدة حياة العمؿ في  كشؼالمنكفية، لم

كة، كلقد تـ استخداـ بعض األساليب اإلحصائية التي تتفؽ مع طبيعة ضكء مدخؿ اإلدارة بالمشار 
: ةالدراسة، كبعد تحميؿ البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة تـ التكصؿ إلى النتائج التالي

كجكد بيئة مدرسية غير محفزة تسكء فييا العالقات اإلنسانية نتيجة لكثرة الخالفات كالصراعات بيف 
يف مما يجعميـ غير قادريف عمى العمؿ معان بشكؿ تعاكني، كما كشفت النتائج عف تدني المعمم

الفرصة  حمستكل رضا المعمميف عف العمؿ، عالكة عمى بيركقراطية اإلدارة المدرسية التي ال تتي
لممعمميف عمى المشاركة في اتخاذ القرار، إلى جانب سكء بيئة المدرسة المادية كالصحية نتيجة 

إمكانات المدرسة كتجييزاتيا، كفى ضكء النتائج السابقة فقد اقترحت الدراسة مجمكعة مف  لنقص
المدارة ذاتيان،  العمؿاآلليات التي يمكف إتباعيا إلدارة جكدة حياة العمؿ، كقد تمثمت في: تنفيذ فرؽ 

رافي، كتنمية كتطبيؽ مدخؿ اإلدارة بالمشاركة، كالتأكيد عمى القيادة الفعالة كنكعية السمكؾ اإلش
 المسار الكظيفي لمعامميف.

إلى تحميؿ تأثير الحياة   (Lalompoh& et.al., 2019: 23–31)كما ىدفت دراسة      
العممية عمى أداء المعمميف، كالعالقة بيف دكر مدير المدرسة كذكاء المعمميف الكجداني الذم يؤثر 

 حتخداـ منيج كمي ككاف مف خالؿ طريقة المسعمى نكعية الحياة العممية. كلقد تـ إجراء الدراسة باس
( مف معممي المدارس الثانكية العميا في جاكة ّّالتي اعتمدت عمى االستبياف، مع إجراء مقابمة مع )

الشرقية بإندكنيسيا لمحصكؿ عمى متغيرات في اإلجابة عمى أىداؼ الدراسة، كبعد جمع البيانات في 
التكصؿ إلى  ـكعمميا باستخداـ طريقة تحميؿ المسار، ت الشكؿ الترتيبي لمقياس ليكرت، ككصفيا

النتائج التالية: أف البرامج التى تطبقيا اإلدارة لتحقيؽ جكدة حياة العمؿ تؤدل دكرنا ميمنا في دعـ أداء 
المعمميف، كما أف الكفاءة اإلدارية لمدير المدرسة كالذكاء الكجداني لممعمميف ليما إسيامان كبيران في 

كبير عمى  كفاءة مدير المدرسة كالذكاء  كؿعمميف، كما أف نكعية حياة العمؿ تؤثر بشأداء الم
الكجداني لممعمميف، كليذا فقد أكدت الدراسة عمى ضركرة إيجاد تكامؿ بيف كظائؼ كسياسات إدارة 
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المكارد البشرية، كخطط كبرامج مؤسسات التعميـ، ثـ تطكير الثقافة التنظيمية المناسبة لذلؾ، مع 
 لتطكير الميارات كالقدرات بأفضؿ كضع ممكف. اؿضركرة تكفير بيئة عمؿ مناسبة، تتيح المج

كمف خالؿ عرض الدراسات السابقة المتعمقة بجكدة حياة العمؿ يمكف القكؿ أف مفيـك جكدة       
دارتيا، قد استحكذ عمى اىتماـ مختمؼ المستكيات اإلدارية في  حياة العمؿ كأساليب تحقيقيا كا 

لمؤسسات بصفة عامة كمنيا المؤسسات التعميمية بصفة خاصة، حيث أظيرت نتائج الدراسات ا
عرضيا أف مظاىر الجكدة داخؿ بيئة العمؿ تتضح مف خالؿ إدراؾ العامميف كشعكرىـ بما  ابؽالس
 يمى:

 بيف الجيد المبذكؿ كالمقابؿ لو؛ كليس المقابؿ ىنا ماديان فقط بؿ يتعداه إلى تزكيد  التكازف
 العامميف بالميارات الالزمة لألداء الجيد كاالحتراـ مف قبؿ أرباب العمؿ.

 المتاح أماـ العامميف مف االستقالؿ كالحكـ الذاتي، كيرتبط ذلؾ بإمكانية اختيار تتابع  المدل
 المياـ ككيفية إنجازىا كتحديد الزمالء الذيف سيعمؿ معيـ.

 ؤسسات، كىنا يأتي دكر برامج جكدة حياة العمؿ القكية بيف أداء العامميف كنجاح الم العالقات
 كقدراتيا عمى بث الثقة في نفكس العامميف كمنحيـ القدرة عمى التكيؼ في العمؿ.

 الكظيفي أم ما إذا كاف العمؿ مثيران كيتـ مكافأتو أـ ال كيغيب عنو الرتابة كالتكرار. األمف 
 نصاؼ كمسا اعتقاد  كاة في مكاقؼ العمؿ المختمفة.العامميف أنو يتـ معاممتيـ بعدالة كا 
 عام عمى الدراسات السابقة: تعميق
مف خالؿ عرض الدراسات السابقة المتعمقة بالمناخ المدرسي كمككناتو كأبعاده، ككذلؾ      

الدراسات المتعمقة بجكدة حياة العمؿ كأبعادىا، يمكف القكؿ أف االىتماـ بإدارة جكدة حياة العمؿ قد 
 أداءالتغيير كالتطكير التنظيمي مع رغبة المؤسسات المختمفة في تحسيف جاء ليكاكب سياسات 

مكاردىا البشرية باعتبارىا أحد االستراتيجيات الفعالة في تدعيـ التميز التنافسي، حيث تيدؼ إدارة 
 جكدة حياة العمؿ إلى تحقيؽ ما يمى:

 ا.األفراد العامميف مف تطكير قدراتيـ كطاقاتيـ كاالستفادة مني تمكيف 
 المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ تفعيؿ كتعبئة مكاردىا البشرية. تمكيف 
 نظاـ العمؿ الجماعي، كتطبيؽ نظـ اتصاالت فعالة.  تحسيف 
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 االلتزاـ التنظيمي، بتحقيؽ العدالة كاإلنصاؼ كنشر الثقة بيف جميع العامميف، كالتقميؿ  زيادة
 مف الضغكط المينية.

 ا الكظيفي لمعامميف، كذلؾ بتكفير فرص الحصكؿ عمى التقدير الدائـ لتحقيؽ الرض العمؿ
 كتحقيؽ الذات، إلى جانب تطبيؽ سياسات جيدة لألجكر كالمكافآت كالمزايا كالخدمات.

كفى سبيؿ تحقيؽ األىداؼ السابقة، فإف ىناؾ عديد مف المداخؿ التي يمكف أف تطبقيا اإلدارة    
 ما يمى: ومنياتسيـ فى تحقيؽ جكدة حياة العمؿ، 

 فرؽ العمؿ المدارة ذاتيان.  تطبيؽ 
 أسمكب اإلدارة بالمشاركة.  تطبيؽ 
 عمى دكر القيادة الفعالة فى تحقيؽ االحتراـ بيف العامميف. التأكيد 
 المسارات الكظيفية لجميع العامميف.  تنمية 
 المكافأة بمعدؿ إنتاجية كؿ فرد. ربط 
 عمى العدالة التنظيمية. التأكيد 
المناخ المدرسي يتمثؿ نتاج التفاعالت الحادثة بيف جميع العامميف داخؿ المدرسة مف  لككف كنظران 

دارييف كأكلياء أمكر كمعنييف.. الخ، كذلؾ باستغالؿ المكارد المادية كالتجييزات  طالب معمميف كا 
ما أف يظير سمبيان  بحسب  المتاحة ببيئة العمؿ المدرسي، فإف المناخ المدرسي إما أف يظير إيجابيان كا 

نكع تفاعالت المكارد البشرية كتكافر اإلمكانيات داخؿ بيئة التنظيـ، كىك ما يستمـز البحث عف 
أساليب داعمة لتحقيؽ مناخ مدرسي إيجابي يتالـز معو تحقيؽ إنتاجية عالية كتحقيؽ مركز تنافسي 

 لكؿ مدرسة.
تحسيف ظركؼ العمؿ، كتؤكد ىذا الصدد فإف مداخؿ كأساليب إدارة جكدة حياة العمؿ تسيـ في  كفى

عمى العالقات اإلنسانية، كتدعـ المشاركة في القرارات، كتكفر فرص الترقي، كاإلثراء الميني كتعمؿ 
 الفاعميةعمى تحقيؽ األمف الكظيفي. ككؿ ذلؾ يسيـ بدكره في تحسيف إنتاجية العامميف، كزيادة 

رضاءن لجميع  التنظيمية بكجو عاـ، بما يعكد عمى المناخ المدرسي بجعمو أكثر إيجابية كفاعمية، كا 
 العامميف كالمستفيديف في آف كاحد.
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 الدراسة: خطكات
 ضوء الخطوات التالية:الدراسة الحالية عمى  تسير

األدبيات المتعمقة بمتغيرم الدراسة، كىما: إدارة جكدة حياة العمؿ فى الفكر المعاصر،  تجميع .ُ
 كالمناخ المدرسي.

كث المتعمقة بكؿ متغير مف المتغيريف، مع تحديد أبعاد العالقة بينيما، الدراسات كالبح تحميؿ .ِ
سيامات إدارة جكدة حياة العمؿ فى تحسيف مناخ المؤسسات بصفة عامة كالتعميمية منيا  كا 

 بصفة خاصة.
أبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي، كتحديدىا فى مجمكعات، كذلؾ مف  تحميؿ .ّ

ؿ ما جاء فى المصدريف الرئيسيف لمتشريع اإلسالمي، كىما: كتاب ا) خالؿ دراسة كتحمي
 القرآف الكريـ( كالسنة النبكية المشرفة.

أكجو اإلفادة مف النيج اإلسالمي، فيما يتعمؽ بأبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ كسبؿ  استخالص .ْ
 االىتماـ بالمكارد البشرية كالتعامؿ معيا.

اد إدارة جكدة حياة العمؿ فى النيج اإلسالمي فى تحسيف مناخ سبؿ االستفادة مف أبع تقسيـ .ٓ
المدارس المصرية، كذلؾ فى جانبيف، األكؿ: يتمثؿ فى كضع قائمة بقيـ إدارة جكدة حياة 
العمؿ المستنبطة مف النيج اإلسالمي لتحسيف مناخ المدارس المصرية. بينما يتمثؿ 

قيـ إدارة جكدة حياة العمؿ المستنبطة مف متطمبات تنفيذ قائمة  تحديدالجانب الثاني: في 
 النيج اإلسالمي لتحسيف مناخ المدارس المصرية.

 النظري لمدراسة:  اإلطار
العالـ عديد مف التحكالت الجذرية المتسارعة في شتى مناحي الحياة االجتماعية كالسياسية  يشيد

لدكؿ إعداد أفرادىا لمكاجيتيا، كاالقتصادية، كقد فرضت تمؾ التحكالت كالتغيرات عمى المجتمعات كا
كالتعايش معيا، كذلؾ عبر مؤسساتيا المختمفة، كتقع المؤسسات كالييئات المسئكلة عف إدارة 

التي تعتمد عمى األفراد العامميف لدييا، كمدل تكافر المكاصفات الكمية كالنكعية الالزمة -التعميـ
 المؤسسات. في طميعة تمؾ -لقياميـ بأدكارىـ عمى المستكل المطمكب
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 اإلطار النظرم لمدراسة المحاكر التالية: كيتضمف
 األول: األسس النظرية لممناخ المدرسي: المحور

المناخ المدرسي مجمكعة مف العكامؿ كالخصائص المميزة لبيئة العمؿ، بما يؤثر في كافة أفراد  يعبر
، كبذلؾ فإف المناخ المدرسي المدرسة، فعف طريقو يتـ تمييز بيئة العمؿ إف كانت إيجابية أك سمبية

لألفراد الذيف  اتيحتؿ أىمية بالغة، كذلؾ نظران لتأثيراتو المباشرة عمى مختمؼ المظاىر كالسمككي
 ينتمكف لممدرسة. 

 : ماىية المناخ المدرسي:أوالً 
 مفيـك المناخ المدرسي في أدبيات عمـ االدارة مجازيان ألف كممة مناخ بالمعنى الحرفي مصطمح يستعمؿ

جغرافي يتعمؽ بالبيئة كبطبيعة الجك مف حيث البركدة كالدؼء في األكقات المختمفة مف السنة كلقد تـ 
استخداـ ىذا المصطمح بيذا الشكؿ تأكيدان عمى ضركرة النظر إلى المؤسسات مف منظكر نظامي يرل 

المجازم فإف المناخ في المؤسسة كائنان عضكيان يؤثر كيتأثر بالبيئة المحيطة، كباستخداـ ىذا المعني 
المدرسى يشير إلي القيـ كاالتجاىات السائدة في التنظيـ اإلدارم كالتى تؤثر عمي سمكؾ األفراد، كعمي 

 . بأقؿ كمفة ممكنة في المكارد المادية كالبشرية ىداؼمجمؿ العممية اإلدارية كنتائجيا النيائية لتحقيؽ األ
 (058: 5101)عطوى،

لمناخ المدرسى، كالتي تعتبر بمثابة تجميع لممفاىيـ المختمفة التي استخدمت تعددت مداخؿ تحديد ا كلقد
-Reblando,) 2019:44في تعريؼ ىذا المصطمح فى فئات، حيث تتمثؿ ىذه المداخؿ فيما يمى: 

45) 
: كفقان ليذا المدخؿ ينشأ المناخ المدرسى مف عدة امتيازات متعمقة بالييكؿ الييكمي المدخل ( أ)

درجة المركزية في اتخاذ القرارات، كحجـ المدرسة، كعدد المستكيات اإلدارية التنظيمي، مثؿ: 
داخؿ الييكؿ التنظيمي، كنكعية التكنكلكجيا المستخدمة داخؿ المدرسة، كدرجة تحكـ القكاعد 

 في تصرفات كسمكؾ األفراد. السياساتك 
ليـ تفسير كرد فعؿ  :  يركز ىذا المدخؿ عمى أف األفراد داخؿ المدرسة يككفالمدخل اإلدراكي ( ب)

تجاه المتغيرات كالمكاقؼ التي تحدث داخؿ بيئة العمؿ، مما يؤدم إلى تككيف المناخ المدرسى، 
 ةكالذم يختمؼ مف فرد آلخر تبعان إلدراؾ كؿ فرد لممكاقؼ كالمتغيرات التي تحدث داخؿ بيئ
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كاحدة حسب إدراؾ المدرسة، كبذلؾ فمف المحتمؿ كجكد عدد كبير مف المناخات داخؿ المدرسة ال
 كؿ فرد لخصائص المدرسة، كنمط قيادتيا، كنماذج اتخاذ القرار بداخميا.

: يرجع ىذا المدخؿ تككيف المناخ المدرسى إلى التفاعؿ كالتداخؿ بيف األفراد، المدخل التفاعمي ( ت)
كمف ثـ فإف المناخ المدرسى طبقان ليذا المدخؿ عبارة عف تأثير متجمع مف خصائص الشخصية 

 عميا مع العناصر التنظيمية األخرل داخؿ المدرسة الكاحدة.كتفا
: يؤكد ىذا المدخؿ عمي أىمية كجكد ثقافة القيـ كاألىداؼ كالتقاليد كالعادات التي المدخل الثقافي ( ث)

تنشأ بيف األفراد كالمجمكعات داخؿ المؤسسة، لذا يركز المدخؿ عمى الكيفية التي يتفاكض بيا 
 ككيفية تفسيرىـ لممكاقؼ التي تحدث داخؿ المؤسسة. األفراد كيتفاىمكف بيا، 

عمى ذلؾ فإف المناخ المدرسى ألم مؤسسة تعميمية يتضمف المحيط الثقافى كاالجتماعي السائد  كبناءن 
داخؿ المدرسة، كأنو بأبعاده المختمفة ييدؼ إلى تحسيف نتائج العممية التعميمية كذلؾ مف خالؿ تقرير 

 ب النكاحي السمبية مما ينعكس إيجابيان عمى إنتاجية المدرسة.النكاحي اإليجابية كتصكي
 : مقومات المناخ المدرسي:ثانياً 
مفيـك المناخ المدرسي مف المفاىيـ التي لقيت اىتمامان بالغان مف الباحثيف في المؤسسات الصناعية  يعتبر

، حيث يكصؼ بأنو نتاج كالتجارية كالخدمية بصفة عامة، كالمؤسسات التربكية كالتعميمية بصفة خاصة
 إلدراؾ األفراد ألدكارىـ كأدكار اآلخريف في المدرسة.

تكالت الدراسات كالبحكث لتفسير المناخ السائد فى المؤسسات الصناعية كاإلنتاجية بصفة عامة، ثـ  كلقد
عقب ذلؾ ظيرت الدراسات الخاصة بالمناخ المدرسي. كلقد تناكلت ىذه الدراسات أىـ مقكمات كركائز 

 المناخ المدرسي، كالتي قاـ الباحث بتصنيفيا فى ستة محاكر، كذلؾ كما يمي:
 مقومات تتعمق باإلدارة المدرسية: -0

 ىذه المقكمات ما يمى: كتتضمف
 النمط اإلداري السائد بالمدرسة: -أ

تتعد أنماط اإلدارة المدرسية ما بيف نمط ديكتاتكرم متحكـ، كنمط فكضكم متساىؿ، كنمط     
اطي مشاكر، كلكؿ نمط سمات كخصائص، كيمكف القكؿ أف النمط اإلدارم الديمقراطي يمثؿ ديمقر 

أحد مقكمات بناء المناخ السميـ، حيث أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف النمط القيادم لمديرم المدارس 
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ضان في المعنكية التي تسكد المعمميف لصالح النمط الديمقراطي، كأف النمط اإلدارم يؤثر أيكبيف الركح 
المناخ المدرسي، ، ككذلؾ التحصيؿ الدراسي لمطالب، كأف أفضؿ األنماط اإلدارية ىك النمط 

 (43: 5101)عطوى،الديمقراطي. 
كفي ضكء ما تقدـ فإف استخداـ األسمكب الديمقراطي في المدرسة يعنى اإلحساس باألمف،       

الفرصة ألف يعبر عف رأيو دكف خكؼ،  كالشعكر بالرضا، كالحب، كالتعاكف، كما أنو يعطي لكؿ عضك
كاف معممان  كاءكيجد التشجيع كالتقدير مف اإلدارة المدرسية الديمقراطية، كبالتالي فإف ذلؾ يعطي الفرد س

أـ تمميذا أـ إداريان بالمدرسة الثقة بالنفس كالقدرة عمى التغيير كاإلبداع، فيي تتيح لمجميع التدريب عمى 
بألكاف األنشطة التربكية المختمفة التي تجعؿ مف الديمقراطية حقيقة قائمة بالمدارس، إبداء الرأم كاالىتماـ 
 كليست شعاران يردد.

 المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المدرسة: -ب
تتمثؿ أىمية مشاركة المعمميف في اتخاذ القرار التعميمي في اإلسياـ كبطريقة شاممة كمتكاممة  في       

ىذا يعكس اىتماـ المعمميف بالمجتمع الخارجي، كأثر ذلؾ عمى قراراتيـ المدرسية، كأثرىا إدارة مدارسيـ، ك 
أفضؿ في حالة مشاركة المعمميف؛  تككففي حياتيـ كعمميـ. كما أف الكيفية التي يتـ بيا اتخاذ القرارات 

أف ىذه حيث تسيـ مشاركتيـ في زيادة خبراتيـ كمياراتيـ، كمف ثـ قدرتيـ عمى حؿ المشكالت، ك 
اإلسيامات تعمؿ عمى زيادة االقتناع كالرضا الكظيفي لممشاركيف، كما تؤدم  إلى االىتماـ كالكالء لتنفيذ 

 (84: 5101)شعيب،. ميةخطط المدرسة، كسياستيا التربكية كالتعمي
كبذلؾ تؤدم مشاركة المعمميف إلى تحمؿ مسئكليات التغيير في سياسة المدرسة، خاصة فيما يتعمؽ      

 بتطكير المناىج كاقتراح خطط األنشطة، كىذا كمو مف شأنو أف يساعد عمى إيجاد مناخ مدرسي جماعي. 
 تقسيم العمل وتفويض السمطة داخل المدرسة: -ج

يعنى تقسيـ العمؿ تكزيعو، كتحديد المياـ تحديدان دقيقان عمى األعضاء المعاكنيف إلدارة المدرسة.       
نابة أحد المعاكنيف لممدير لمقياـ ببعض ميامو أك كميا في حالة غيابو عف أما تفكيض السمطة فيعنى إ

 (82: 5106عي،)الربيالمدرسة، حيث تتعدد مبررات األخذ بيذا المبدأ اإلدارم، منيا: 
 تكزيع السمطة يجعؿ العمؿ يسير تمقائيان بنجاح ككفاءة عالية. أف 
 كزية في إدارة التعميـ.مبدأ تقسيـ العمؿ كتفكيض السمطة بنمط الالمر  يرتبط 
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 مسئكليات ككاجبات مدير المدرسة، كتنكعيا نظران لمتطكر السريع في حقؿ التعميـ، كما كاكبو  زيادة
 مف تطكر، كنمك في اإلدارة المدرسية.

كباإلضافة إلى ما سبؽ، فإف تقسيـ العمؿ كتكزيع مدير المدرسة سمطاتو عمى األعضاء المعاكنيف        
يث تخفيؼ ضغكط العمؿ عف المدير، إلى جانب إيجاد ثقة متبادلة بيف أفراد إدارة لو، يفيد مف ح

يجاد مجتمع مدرسي قائـ عمى التعاكف، كمف ىنا يعتبر مبدأ  تقسيـ الع كتكزيع السمطة  مؿالمدرسة، كا 
 مقكمان إداريان يساعد عمى تحقيؽ المناخ المدرسي الداعـ لمثقة بيف األعضاء داخؿ المدرسة.

 عمية عممية االتصال داخل المدرسة:فا -د
االتصاؿ ىك عممية يتـ مف خالليا نقؿ األفكار كالتعميمات مف شخص آلخر، أك لمجمكعة       

أشخاص، كمف خالليا يحدث التفاعؿ، بيف إدارة المدرسة كأفراد المجتمع المدرسي.  كلالتصاؿ أىمية 
األىداؼ، يرتبط إلى حد كبير بنجاح عممية  قصكل في المؤسسات التعميمية حيث إف نجاحيا في تحقيؽ

 (ِٗٗ: َُِٖاتصاؿ المؤسسات التربكية بخارجيا، كترجع أىميتو لمعكامؿ اآلتية: )العربي، ككراس، 
 عممية حيكية تساعد عمى اتخاذ القرار السميـ. االتصاؿ 
 المؤسسة.الكفاءة اإلنتاجية لعمؿ الفرد إلى حد كبير بمدل فاعمية االتصاؿ داخؿ ىذه  ترتبط 
 أىمية االتصاؿ كاضحة لككنيا عممية تساعد العامميف عمى فيـ أىداؼ المؤسسة كالتعاكف  تبدك

فيما بينيـ بطريقة بناءة مف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ. كما أف ذلؾ شرط أساسي لتمكيف الفرد 
 مف أداء عممو عمى كجو صحيح.

 مقومات تتعمق بالمعممين: -5
 ى: ىذه المقكمات ما يم كتتضمف

 االنتماء لممدرسة:  -أ
يعد االنتماء مف الحاجات االجتماعية األساسية في بناء مناخ إيجابي، كالحاجات األساسية لمفرد     

ليست إال طاقات كامنة تدفعو إلى أف يتخذ مكقفان معينان تجاه األشخاص المحيطيف بو، كبالتالي 
كالكيفية التي  و،ة ىي التي ترسـ لمفرد أىدافيسمؾ بطريقة معينة داخؿ بيئتو، كىذه الطاقات الكامن

نما تتكافؽ معيا، كعمى ذلؾ بقدر إشباع  تتحقؽ بيا ىذه األىداؼ، بحيث ال تتعارض مع بيئتو، كا 
 ىذه الحاجات داخؿ البيئة المدرسية تككف اتجاىات المعمميف إيجابية أك سمبية نحكىا.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202األول  مارس  منىفيت                                           العدد جامعت ال –مجلت كليت التربيت 

999 
 خاطر د/ محمد إبراهيم عبد العزيز                                                           

 العمل بروح الفريق داخل المدرسة: -ب
بركح الفريؽ يعنى المشاركة كالتعاكف فيما بينيـ، كمبدأ المشاركة ىذا يعنى أف العمؿ  المعمميف عمؿ

الجماعي أجدل كأكثر قيمة مف العمؿ الفردم، إذ إف قدرة الجماعة عمى فيـ أم مكضكع كعمى 
. ءاتخاذ قرارات بشأنو أفضؿ مما لك ترؾ األمر لفرد ما، ميما بمغ ىذا الفرد مف تفكؽ كذكا

 (858: 5105وبكر، الطمحى، )
 الشعور بالرضا الوظيفي داخل المدرسة: -ج

يعرؼ الرضا الكظيفي بأنو الدرجة ما بيف تكقع اإلنساف عف عممو، كما يحصؿ عميو بالفعؿ       
مف ىذا العمؿ، كبناءن عميو فإف المعمـ الذم يتكقع مف مدرستو التي يعمؿ بيا كمجتمعو، تحقيؽ 

عف  رضاالمناسب لمينتو، فإف تحقؽ ذلؾ لممعمـ مف شأنو أف يشعره بالالمستكم المادم كاالجتماعي 
 عممو ككظيفتو. 

 تكوين المعمم ومستوى تأىمو: -د
يعد المعمـ أحد الدعامات الميمة لمعممية التعميمية، بؿ ىك أشدىا أثران في تربية النشء، كمف ثـ    

لمعمـ ككفاءتو تمثالف أحد مقكمات يحدد نكعية مستقبؿ األجياؿ، كليذا يمكف القكؿ أف تككيف ا
المرجكة، إال  ثارالمناخ التربكم السميـ في المدرسة، إذ ال يمكف أف يحدث المعمـ في نفكس طالبو اآل

 (Lacks, 2016: 38)إذا كاف متمكنان ممتزمان متحميان باألخالؽ، كمطبقان لمحاسف األفعاؿ. 
 مقومات تتعمق بالمناىج وطرق التدريس: -8

 ىذه المقكمات ما يمى: كتتضمف
 مشاركة المعممين في اختيار المواد الدراسية وتحديد مشكالت المنيج:  -أ

ىناؾ أىمية كبيرة لمشاركة المعمميف في كضع المقررات الدراسية، كدراسة ما يتصؿ بيا مف     
يو مف مشكالت إذ يمكف لممعمميف أف يعالجكا المنيج عمى نحك يحقؽ ما فيو مف مزايا، كيسد ما ف

نقص، كبذلؾ يمكف تعديؿ أم منيج حسب ظركؼ المناطؽ التعميمية، كتبعان لما يحدث داخؿ 
(. كلمشاركة المعمميف فى تقكيـ المنيج كتعديمو األثر البمغ فى ّٔ: َُِٗ)الربيعي،ارسالمد

 شعكرىـ بقيمتيـ كأىمية دكرىـ فى تككيف الطالب كفى العممية التعميمية ككؿ 
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 ة التربوية بالمدرسة:ممارسة األنشط -ب
األنشطة التربكية مف أىـ جكانب العممية التعميمية التي تعمؿ عمى بناء الطالب باعتباره أىـ  تعد

عضك في المجتمع المدرسي، كيعد االىتماـ باألنشطة التربكية في المدارس مف األساليب الفعالة فى 
عف  يويعمؿ كيتعمـ الطالب ف التعمـ، حيث تسيـ األنشطة بجعؿ المدرسة أشبو بمجتمع صغير

(، كبذلؾ تزداد الفاعمية المدرسية، كتزداد المدرسة َِّ: َُُِطريؽ العمؿ كالنشاط )الشاكم،
اتساقان كترابطان مع البيئة المحمية التي تقع بيا، عالكة عمى االرتقاء بالمستكم العممي كالخمقي 

 . ؿالمناخ المدرسي الفعا لمطالب، كمف ىنا تبدك أىمية األنشطة التربكية في تحقيؽ
 فاعمية طرق التدريس بالمدرسة: -ج

يتكقؼ عمى طريقة التدريس نجاح إخراج المنيج إلى حيز التنفيذ، كاستفادة الطالب، كنمكه، كلقد     
تعددت طرؽ التدريس الحديثة نتيجة لتطكر األحداث التربكية كالنفسية، كمف ىذه الطرؽ: طريقة 

كالتمقيف،  لقاءمشكالت ىذا باإلضافة إلى الطرؽ التقميدية المتمركزة حكؿ اإلالمشركع، كطريقة حؿ ال
كمع االعتراؼ بأف لكؿ منيا إيجابيات. كما أف لكؿ منيا سمبيات إال أنو يجب التأكيد عمى أنو ال 

: َُُِتكجد طريقة أفضؿ مف األخرل إال حسب طبيعة المكضكع كالمكقؼ التعميمي )الشاكم،
التدريس  ليبالمعمـ لذلؾ تتحكؿ طريقة التدريس إلى مجمكعة مف ميارات كأسا(. كبمراعاة َِّ

 الفعالة كتصبح أحد العكامؿ التي تساعد عمى تحسيف بيئة كمناخ المدرسة.
 تنظيم االمتحانات وأسموبيا بالمدرسة: -د

ط، عمى بعض نظـ االمتحانات تركيزىا عمى قياس الجكانب المعرفية، كدرجة تحصيميا فق ييالحظ
كذلؾ رغـ تمكف عمماء النفس كالمتخصصيف في مجاالت االختبارات كالمقاييس مف كضع اختبارات 

 لثةلقياس استعدادات الطالب لمتعمـ، مع كجكد اختبارات تحدد ذكاءه، كأخرل تحدد درجة ابتكاره، كثا
ضافات تساعد عمى تحديد أثر  تقيس مدل تقبمو لذاتو، كلقد أدخمت عمى ىذه االختبارات تعديالت كا 

عكامػؿ أخػرل خارج نطاؽ الطالب كالبيئة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي يتعامؿ معيا 
 (85: 5106)الربيعي،الطالب. 

يمكف القكؿ أف تنظيـ االمتحانات كأسمكبيا عمى النحك السابؽ يؤثر سمبيان عمى مناخ المدرسة،  كبيذا
ركرم لمساعدة الطالب عمى مجرد اجتيازىـ االمتحاف حيث ال يقـك المعمـ بتدريس إال ما ىك ض
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بنجاح، كىـ بدكرىـ يركزكف نشاطيـ التعميمي حكؿ االمتحاف، كبالتالي يجدكف فيو عبئان ثقيالن، 
فيكجيكف تحصيميـ في المكاد المختمفة فقط نحك حفظ ما يكصميـ إلى اجتياز االمتحاف بنجاح، 

 كتحقيؽ أعمى درجات. 
 الطالب وأولياء األمور:مقومات تتعمق ب -1

 ىذه المقكمات ما يمى: كتتضمف
 التى تتعمق بالطالب: المقومات .0

 ما يمى: كتتضمف
: إف أساس ارتباط الطالب بمدرستيـ ىك إشباعيا اتجاىات الطالب نحو المدرسة والمعممين( ُ)

ـ، كفيـ لحاجاتيـ كمراعاة شعكرىـ، كذلؾ مف خالؿ التكجيو المبنى عمى العطؼ كمراعاة مصالحي
دكافعيـ، كال يعنى ذلؾ التراخي في المعاممة مع الطالب، كلكف يعنى أف يشعركا باالطمئناف إلى 
مجتمعيـ المدرسي، كعدالتو االجتماعية. كالشؾ أف أفضؿ المدارس مناخان تمؾ التي يعامؿ فييا 

 (51: 5106)عطية، جميع الطالب معاممة قكاميا العدالة كاالحتراـ. 
: ييدؼ التكجيو إلى االىتماـ بتزكيد طالب ومساعدتيم عمى حل مشكالتيم بالمدرسةتوجيو ال( ِ)

الطالب بقدرات كميارات معينة، يمكف بيا مكاجية المشكالت المختمفة، كالتقميؿ مف حدة أثرىا، 
 دؼكالتكيؼ معيا، دكف الخضكع ليا. كتكجيو الطالب يشمؿ مجمكعة مف الخدمات المتنكعة التي تي

ة الطالب عمى التغمب عمى المشكالت التعميمية التي تقابميـ أثناء الدراسة، مثؿ: إلى مساعد
كراىيتيـ لمادة معينة، أك تأخرىـ دراسيان في مادة أخرل، أك مشكالت تتعمؽ باالستذكار، كحؿ 

كالتكجيو بيذه الصكرة ميـ لمطالب،  ، (520: 5101)حباكة، الكاجبات المدرسية، كغير ذلؾ. 
عمى مكاجية مشكالتو، كعمى التكيؼ مع المجتمع المدرسي تكيفان سميمان، كمف ىنا يساعده  حيث

 يصبح التكجيو أمر ضركريان بالنسبة لممجتمع المدرسي عامة كالطالب خاصة.
: الضبط المدرسي ىك عممية تربكية تتطمب التحكـ في مشاركة الطالب في الضبط المدرسي( ّ)

يو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة، كمف بينيا الضبط السمكؾ كاالنفعاالت تحت قيادة مكج
االجتماعي. كلقد كاف مفيـك الضبط المدرسي يقـك عمى أساس استخداـ إدارة المدرسة العقاب 
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إلخضاع طالبيا، لكف سرعاف ما تغير ىذا المفيـك ليككف الضبط المدرسي عمى أساس ديمقراطي، 
ة لمطالب، كالتي تمكنيـ مف العمؿ عمى الكجو كعمى أساس احتراـ الذات، كتكليد الرغبة الصادق

 الصحيح.
أف يككف تحقيؽ النظاـ داخؿ المدرسة مجيكدان تعاكنيان، يتعاكف فيو الجميع مف مدير المدرسة  كيجب

كمعممييا إلى طالبيا، كأف يككف الضبط ذاتيان بمعنى أف ينبع مف داخؿ الطالب أنفسيـ، ال أف 
 ضمفمعالجة مشكالت النظاـ، ككضع األسس التي يقـك عمييا ييفرض عمييـ فاشتراؾ الطالب في 

المحافظة عميو كالعمؿ عمى تطكره كتقدمو، كال شؾ أف المدرسة عف طريؽ تنظيميا لممناظرات 
كالندكات كغير ذلؾ مف الكسائؿ يمكنيا أف تنمى في طالبيا االتجاىات السميمة التي تساعد عمى 

ب يكتسبكف الضبط االجتماعي عف طريؽ الفرص التي تييأ ليـ ضبط النظاـ كالتدريب عميػو، فالطال
 (521: 5101)حباكة، في داخؿ المدرسة. 

 المقومات التى تتعمق بأولياء األمور: -ب
 ما يمى: كتتضمف

 ( الدور التربوي لؤلسرة وعالقتو بالمناخ المدرسي:0) 
اإلطار العاـ الذم يحدد تصرفات تمثؿ األسرة األساس األكؿ في تنشئة الفرد اجتماعيان، كىي      

أفرادىا، فيي التي تشكؿ حياتيـ، كتضفى عمييـ خصائصيا كطبيعتيا، فإذا كانت األسرة تيتـ 
 ذجبالثقافة ذات المستكم الرفيع، فالبد كأف ينعكس ذلؾ عمى تصرفات أفرادىا، كاألسرة ىي نمك 

ة األكلي في حياة األفراد، كتبدك عالقة الكعي االجتماعي لألفراد. كما أف األسرة ىي المؤسسة التربكي
األسرة بتحقيؽ المناخ المدرسي مف خالؿ األىمية الخاصة، التي تكتسبيا المكاقؼ األسرية في 

سمككو، كبذلؾ فيى  طالتنشئة االجتماعية، كما أف األسرة تمثؿ البيئة التي اكتسب منيا الطالب أنما
 ( Xia, Fosco & Feinberg, 2016: 449)شريكة لممدرسة في العممية التربكية.

 ( المشاركة الوالدية فى الفاعميات المدرسية:5) 
يعد التعميـ مسئكلية المدرسة كحدىا، بؿ أصبح عممية يجب أف يسيـ فييا المجتمع بجميع  لـ     

مؤسساتو، كأف رسـ أىداؼ التعميـ كسياستو ككضع خططو التي تحقؽ ىذه األىداؼ، ال يستقؿ بو 
كالمربكف فقط، بؿ يجب أف يشارؾ في ذلؾ ذكك الرأم في المجتمع. كما أف تربية النشء المعممكف 
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ال يمكف أف تنفرد المدرسة بيا، بؿ ىي شركة يتقاسميا المعممكف، كاآلباء. فيي عممية تيـ المجتمع 
ف بجميع عناصره، كاآلباء أىـ أفراد المجتمع الذيف يعنييـ ما يدكر داخؿ المدرسة. كعمى ذلؾ يمك

 Xia, Fosco)تحديد أىمية مشاركة اآلباء فى العممية التعميمية داخؿ المدارس في النقاط اآلتية: 
& Feinberg, 2016: 453) 

 العالقة بيف المنزؿ كالمدرسة؛ باعتبارىما أىـ المؤسسات التربكية، كحتى ال يعيش كؿ  تكثيؽ
 منيما بمعزؿ عف اآلخر.

 فسيـ، كتبادليـ الخبرات التربكية فيما بينيـ كبيف إدارة العالقة بيف أكلياء األمكر أن تكطيد
 المدرسة مف ناحية، كالمعمميف مف ناحية أخرل.

 مف خبرات بعض أكلياء األمكر في مجاؿ األنشطة الفنية، كالثقافية، كالتركيحية،  االستفادة
 كاألكاديمية بالمدرسة.

 يتعمؽ بمستكم اإلنجاز في مجاؿ اآلباء عمى مستكيات أبنائيـ التعميمية، خاصة فيما  كقكؼ
 األنشطة. 

 الشعكر بالمسئكلية االجتماعية، كتعكيد األىالي عمى الخدمة الذاتية كتحطيـ القيـ  تنمية
 السمبية كاالنعزالية في المجتمع.

ككفقان لما تقدـ فإف مشاركة اآلباء في التخطيط كرسـ سياسة المدرسة ليست ىدفان في حد ذاتيا،      
لتحقيؽ ىدؼ أكبر، أال كىك تطكير العممية التعميمية بشكؿ عاـ، كزيادة تحصيؿ الطالب بؿ كسيمة 

 بشكؿ خاص. 
 مقومات تتعمق بالمباني المدرسية: -2

 ىذه المقكمات ما يمى: كتتضمف
 الخدمات المدرسية: -أ

ا يكتمؿ المبنى المدرسي أحد األركاف األساسية لممدرسة ألداء العممية التعميمية، كبقدر م يعتبر
لممدرسة مف إمكانيات كمقكمات مادية داخؿ ىذا المبنى، تتييأ ليا فرص المضي قدمان نحك تحقيؽ 

ما يتصؿ  يةالنمك المتكامؿ لطالبيا، كنحك إعدادىـ لمكاجية الحياة العممية، كمف المقكمات الماد
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حجرات الدراسة بالخدمات المدرسية، كمف أىـ الخدمات التي ينبغي تكافرىا بالمبنى المدرسي: 
كالنشاط التعميمي، كحجرات كأماكف النشاط كالخدمات العامة كالتركيح، المرافؽ الصحية، حجرات 

 (Ozgenel, Yilmaz& Baydar, 2018: 96)اإلدارة. 
ثـ فإف تكافر الخدمات المدرسية السابقة يمثؿ أىمية كبيرة بالنسبة لكفاءة المدرسة كفاعميتيا؛ إذ  كمف

جكدة سير الدراسة المدرسية، مف خالؿ تكافر ىذه الخدمات، كمف ثـ فإف تحقيؽ  يمكف الحكـ عمى
 مناخ فعاؿ بالمدرسة، يتطمب تكافر ىذه الخدمات المدرسية كبشكؿ دائـ.

 ظروف العمل من إنارة، وتيوية بالمدرسة: -ب
شركطان البد تكافر ظركؼ العمؿ المناسبة مف اإلضاءة السميمة كالتيكية الجيدة كغير ذلؾ، تعد  إف

 –الطالب –المعمميف –منيا لضماف التفاعؿ الجيد بيف أطراؼ العممية التعميمية )مدير المدرسة
 نيالمناىج (، كمف ىنا ينبغي التأكيد عمى ضركرة مراعاة الشركط الصحيحة عند تصميـ المبا

يـ في تحسيف البيئة الدراسية الجديدة، كمتابعتيا مف خالؿ الصيانة الدكرية ليا، كىذا مف شأنو أف يس
 (86: 5101)شعيب، المدرسية، كعندئذ يتحقؽ المناخ التربكم السميـ. 

 مقومات تتعمق بعالقة المدرسة بالبيئة المحيطة بيا: -3
 ىذه المقكمات ما يمى: كتتضمف

 تقديم المدرسة خدمات مختمفة ألفراد بيئتيا: -أ
ات التي تسيـ في تقديـ خدمات مختمفة تأتي المدرسة كمؤسسة اجتماعية في مقدمة المؤسس     

ألفراد المجتمع، كيرجع ذلؾ لما تممكو المدرسة مف إمكانيات كثيرة يمكف ألفراد المجتمع استثمارىا 
في مزاكلة األنشطة التعميمية، كالثقافية، كاالجتماعية، عالكة عمى إمكانية االستفادة مف خبرات 

المدرسة خدمات ألفراد بيئتيا ىك جزء مف رسالتيا، كما أف المعمميف كالفنييف داخؿ المدرسة. كتقديـ 
ذلؾ يزيد مف حيكيتيا كيساعد عمى اكتماؿ صكرة الجك االجتماعي في المدرسة، كمرجع ذلؾ ىك 

شعار المجتمع بخدمات  مف ناحية  المدرسةتدريب الطالب عمى أداء الخدمات لممجتمع مف ناحية، كا 
 (Lacks, 2016: 47. )ة ببيئتيا احتكاكان مباشران أخرل، كمف ىنا تمتحـ كتحتؾ المدرس
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يمكف القكؿ أف اتصاؿ المدرسة بالبيئة المحيطة بيا عمى النحك المشار إليو يسيـ في تحقيؽ  كىنا
المناخ الفعاؿ، حيث إنو مف الضركرم عمى المدرسة أف تمثؿ حياة المجتمع، كتدرس مشكالتو، 

 كتحاكؿ أف تسيـ في حميا.
 يئة المحيطة بالمدرسة كمعمل لمتعميم:استخدام الب -ب

المدرسة مرفقان مف مرافؽ المجتمع المحيط بيا تقدـ لو الخدمات المختمفة، كفى نفس الكقت  تعتبر
يقـك المجتمع بتقديـ خدمات مماثمة ليا، كمف ىنا كاف االرتباط العضكم بيف المدرسة كالبيئة 

ا. حيث تشمؿ البيئة التعميمية لممدرسة مؤسسات المحيطة بيا ضركرة تربكية البد مف التأكيد عميي
المجتمع المختمفة سكاء أكانت اجتماعية، أـ اقتصادية زراعية، أـ صناعية، أـ مكتبات عامة كأندية. 
كباإلضافة إلى ما سبؽ تعتبر المسارح، كالمعارض مف أىـ المراكز الثقافية، كليذا فإف استخداـ ىذه 

كخاصة لمطالب، كمف ىنا  ة،لييا يعتبر مف األمكر الميمة كاألساسيالمراكز كالتعكد عمى الذىاب إ
يعد استخداـ مؤسسات البيئة كحجرات دراسية غير نمطية مقكمان آخران لربط المدرسة بالبيئة المحيطة 
بيا، كلذا فإف اتجاه المدرسة كتحركيا لمخارج نحك مؤسسات المجتمع مف شأنو أف يسيـ في إثراء 

 (Fiore, 2016:173) تفعيمو.المناخ المدرسي ك 
 ربط المناىج الدراسية بالحياة الواقعية لممجتمع: -ج
يمكف أف تصبح المدرسة مؤسسة مجتمعية، إال إذا ركعيت مجمكعة مف العكامؿ عند تحديد  ال

مستكيات المناىج الدراسية، كقد حددت في ستة عكامؿ ىى: )الطبيعة اإلنسانية، كمطالب المجتمع 
 اثلحاجات االجتماعية المثمي، كمطالب األفراد، كحاجات الفرد المثالية، كمطالب التر الكاقعية، كا
 (Fiore, 2016:174)الثقافي(. 

المدرسة مؤسسة أنشأىا المجتمع لحفظ تراثو كاستمراره كتربية أبناءه مف أجؿ إعدادىـ لممشاركة  إف
يف البيئة المحيطة مف األمكر المستيدفة الفعمية في الحياة االجتماعية، كيعد االرتباط بيف المناىج كب

منضبطان فييا  مدرستولتحقيؽ تعمـ اتقاني، لو قيمة كجدكل عند المتعمـ كىك ما يجعمو راضيان عف 
 حريصان عمى تحسينيا كتطكيرىا باالشتراؾ مع معمميو كزمالئو.
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قان لثالث رؤل: مف عرض مقكمات المناخ المدرسى أنو يمكف النظر لممناخ المدرسي كف كيتضح     
: ينظر إلى المناخ المدرسي أنو خاصية مف خكاص المؤسسات اإلدارية أك المؤسسات أوليا

: يرل مفيكـ المناخ المدرسي مف خالؿ تصكرات العامميف كمعتقداتيـ عف وثانيياالتعميمية، 
ؿ فرد : يحدد المناخ المدرسي مف خالؿ العالقات كالتفاعالت القائمة بيف كلثياوثامدارسيـ، 

كمؤسستو، كرغـ أف مقكمات المناخ المدرسي، قد تنكعت إال أنيا اتفقت عمى عدد مف السمات 
 المميزة لممناخ فى المؤسسات التعميمية، منيا ما يمى:

 المتبادؿ بيف أعضاء المدرسة. االحتراـ 
 في إمكانات اآلخريف بإنجاز األعماؿ. الثقة 
 ة.المعنكية العالية بيف أعضاء المدرس الركح 
 كاالنتماء لممدرسة. التالحـ 
 الفرصة لممشاركة في إبداء الرأم كاتخاذ القرارات. كجكد 
 كالتجديد المدرسي المستمر. النمك 
 كمراعاة مصالح اآلخريف. االىتماـ 
 : العوامل المؤثرة عمى المناخ المدرسي:ثالثاً 
ؿ تأثير ىذه العكامؿ يمكف العكامؿ التى يتكقؼ عمييا تحديد معالـ المناخ المدرسي، فمف خال تتعدد

القكؿ بأف المناخ المدرسي يعد مناخان إيجابيان، كمف خالؿ تأثير ىذه العكامؿ أيضان يمكف القكؿ بأف 
 المناخ المدرسي يعد مناخان سمبيان، كتتمثؿ ىذه العكامؿ فيما يمى:

 نمط القيادة والسمطة داخل المدرسة: -0
مبنا أك إيجابنا، عمى أداء األفراد داخؿ المجتمع المدرسي، فمف التربكية تأثيرنا مباشرنا، س لمقيادات

القيادات التربكية ما تعنى باألبعاد الكظيفية التي تتصؿ بمياـ العامميف في نطاؽ الكاجبات الرسمية 
حساب العمؿ، كمف القيادات  ىدكف االىتماـ بالعامميف، كمف القيادات ما يعني باألبعاد اإلنسانية عم

بيف األبعاد الكظيفية كاإلنسانية. كمف ناحية أخرل فإف نمط السمطة يحدد مالمح المناخ ما يكازف 
المدرسي، فمنيا المركزية كالتي تعنى تركيز السمطة بيد الرؤساء، كىي تتسـ بعدـ المركنة كالحد مف 

نى في السمطة كدفعيا إلى المستكيات األد تيتاإلبداع لدل المرؤكسيف، بينما تعني الالمركزية تش
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السمـ اإلدارم مما يتيح لممرؤكسيف فرص االجتياد، كاقتراح الحمكؿ، كالمشاركة في اتخاذ القرارات، 
 (5106:053.)يوسف، بما يزيد مف االلتزاـ بتنفيذه

 طبيعة العمل المدرسي: -5
ز طبيعة العمؿ بمدل تركيز المؤسسة عمى اإلنجاز كاإلنتاجية مف عدمو، فالتركيز عمى اإلنجا تتحدد

يمثؿ دافعان لمفرد كمؤسستو عمى تحقيؽ األىداؼ، عالكة عمى كسب الكالء كاالنتماء لمعامميف، كما 
 داخميةتتحدد طبيعة العمؿ بمدل مركنة التنظيـ كقدرتو عمى التكيؼ كالتأقمـ مع الظركؼ ال

السائدة في كالخارجية، كفى ىذا اإلطار يسيـ الييكؿ التنظيمي فى تحديد التركيب الداخمي لمعالقات 
المؤسسة، إذ يبيف الكحدات اإلدارية كالتنظيمات كالتي تقـك بمختمؼ األعماؿ كاألنشطة، مع بياف 

 (Gibb, 2019:29. )أشكاؿ كأنماط االتصاالت كشبكات العالقات الرسمية داخؿ المؤسسة
ؤثرة سمبنا أك كمف جانب آخر يعتبر العبء الممقى عمى كاىؿ المعمـ عامالن ميمنا مف العكامؿ الم    

إيجابنا عمى مستكل أداء المعمـ. فاألعباء الخفيفة تؤدم إلى االرتقاء بمستكل أداء المعمـ كبالتالي إلى 
كمف أمثمة األعباء المتزايدة  ـ،فاعميتو في التدريس، بينما تؤثر زيادة األعباء سمبنا عمى أداء المعم

 (56: 5106)عطية، عمى المعمـ ما يمى: 
لمعمـ التدريسي: حيث إف كثرة نصاب المعمـ مف الحصص األسبكعية أمر يرىؽ نصاب ا زيادة

 المعمـ كيقمؿ مف فاعميتو.
 األعباء اإلضافية لممعمـ: فضخامة األعباء الممقاة عمى عاتؽ المعمـ تؤدم إلى إرىاقو  زيادة

 كبالتالي إلى قصكر في أدائو لميامو التربكية كالتعميمية داخؿ المدرسة. 
 تالميذ في الفصكؿ الدراسية: فالفصكؿ الدراسية ذات الكثافة الطالبية القميمة تسمح ال كثافة

لممعمـ بإدارة الفصؿ كحفظ النظاـ كمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب، بينما يتضاءؿ 
 مستكل التفاعؿ في الفصكؿ الدراسية ذات الكثافة الطالبية العالية.

 نح المعمـ كظيفة دائمة، أـ مؤقتة، فكمما تكفرت األمف الكظيفي مف عدمو: كيعني م تكفر
أبعاد الضماف االجتماعي كالصحي كالمنافع المقترنة بالمينة مف أمف كاستقرار كثبات، 



 ... أبعاد إدارة جىدة حياة العمل فى النهج اإلسالمي 

 

 

 

 
 0202األول  مارس  جامعت المنىفيت                                           العدد  –مجلت كليت التربيت 

 

999 

تكفر استقراران نفسيان كتـ رفع الركح المعنكية لألفراد كتحسيف األداء كزيادة اإلنتاجية 
 كالنكعية.

 العالقات االنسانية داخل المدرسة: -8
بالعالقات اإلنسانية، السمكؾ اإلدارم الذم يقـك عمي تقدير كؿ فرد في التنظيـ اإلدارم، كعمى  صديق

االحتراـ المتبادؿ بيف األفراد كبينيـ كبيف القائد أك الرئيس كعمى حسف النية نحك اآلخريف كعمى 
اإلنسانية عمى  اتقالدراسة المكضكعية العممية الجماعية لممشكالت اإلدارية، كتتكقؼ فعالية العال

مدل  تقدير جيكد األفراد في الجياز اإلدارم  كمدل رعاية المكاىب كاالحتراـ المتبادؿ كبناء الثقة 
ا عمى مدل تشجيع العمؿ  بيف العامميف عمى اختالؼ مستكياتيـ كمسؤكلياتيـ، كما تتكقؼ أيضن

)أحمد، لعممية كالمكضكعية. التعاكني مف أجؿ حؿ المشكالت التي تنشأ في بيئة العمؿ باألساليب ا
5100 :052) 

 نمط االتصاالت اإلدارية داخل المدرسة: -1
كفاءة االتصاالت عمى عكامؿ عدة تتعمؽ بطبيعة العمؿ، إذ أنيا تؤثر كتتأثر بو عادة كما  تعتمد

ترتبط بو مف جماعات العمؿ الرسمي كأنماط العالقات غير الرسمية التي مف شأنيا تكفير  مناخان 
التطكرات  تكفرئمان في إيجاد التفاعالت االجتماعية بيف األفراد كتبسيط دكرىـ كأدائيـ. كفى ذلؾ مال

التكنكلكجية الحديثة مناخان جيدا يتالءـ مع األفراد كالمؤسسة عمى حد سكاء، حيث تسيـ في تكزيع 
يجاد كتحديد شبكات اتصاؿ بأقصى كف اءة كفاعمية مياـ ككاجبات العمؿ بشكؿ سميـ بيف األفراد كا 

كبناءن عمى  (،054: 5100)أحمد، كتقميص اليدر كالضياع في الجيكد البشرية كالمادية كالمالية. 
ذلؾ فإف نمط االتصاؿ يؤثر في تكفير المناخ المالئـ لإلبداع كاالبتكار، فاالتصاالت كسيمة 

ت كالبيانات كاآلراء اجتماعية يتـ مف خالليا التفاىـ بيف األفراد، كيتـ مف خالليا نقؿ المعمكما
 كاألفكار لغرض تحقيؽ األداء المستيدؼ لممؤسسة.

 التدريب والتنمية المينية لمعاممين: -2
بالتدريب تمؾ البرامج الرسمية التي تستخدميا المؤسسة لمساعدة األفراد العامميف بيا عمى  يقصد

ة أك المستقبمية، مف خالؿ مختمؼ مستكياتيـ مف أجؿ تحقيؽ الكفاءة كالفاعمية في أعماليـ الحالي
يتناسب كتحقيؽ  ماتنمية الميارات الفكرية كالعممية المالئمة، ككذلؾ الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات ب
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أىداؼ المؤسسة. كبذلؾ يتكقؼ المناخ الجديد كتحقيقو عمى مدل تنمية السمكؾ التنظيمي كتطكير 
 لدل المديريف. قدرات العامميف في المؤسسة كتنمية الميارات القيادية

 تطبيق نظم لمثواب والعقاب: -3
اليدؼ مف المكافأة كالعقاب ىك تكرار سمكؾ معيف أك تعديمو، فالمكافأة تعطي لممنجز كلقميؿ  إف

التغيب كلممبدع مف أجؿ إقرار كدعـ السمكؾ المرغكب بو، بينما يقع العقاب عمى الفرد غير المنتج 
 داءمنو. كفى ىذا الصدد يعد تطبيؽ المحاسبة عمى األكالكسكؿ كغير الممتـز بما ىك مطمكب 

المدرسي مف أىـ المتطمبات المستحدثة في المدارس اذ يؤدل تطبيقيا إلى سيادة جك مف العمؿ 
الفعاؿ داخؿ المدرسة، بينما يترتب عمى عدـ تطبيقيا ضياع العديد مف محاكالت جيكد اإلصالح 

 (45: 5100)عبد الفتاح، كالتطكير
 نات المدرسية وتجييزاتيا: إمكا -4

إمكانات المدرسة كتجييزاتيا عامال ميمنا مف عكامؿ البيئة الطبيعية المادية لممدرسة الذم  تشكؿ
تؤثر سمبنا أك إيجابنا عمى العممية التعميمية. فمدل صالحية ككفاءة ىذه اإلمكانات كالتجييزات مف 

التربكية كالتعميمية أك  يةر أمرنا حاسمان لنجاح العممحيث الكفاءة الستيعاب عمميات التعمـ كالتعميـ يعتب
فشميا، كما أف كجكد المبنى المدرسي كاحتكائو عمى كافة اإلمكانات مف حيث التصميـ المناسب 
كالتجييزات الكاممة مف األدكات كاألثاث كجميع المرافؽ المطمكبة لممدرسة تمثؿ كميا عكامؿ ميمة 

إمكانات المدرسة كتجييزاتيا تأثيرنا  نقصافية كالتعميمية. بينما يؤثر تساعد عمى نجاح العممية التربك 
سمبينا عمى المعمـ كالطالب كعمى المدرسة بشكؿ عاـ، إذ يؤدم إلى فقداف المناخ المدرسي الذم 
يساعد المعمميف عمى تأدية ميمتيـ كمسؤكليتيـ عمى الكجو األكمؿ، عالكة عمى عدـ تمكف المدرسة 

 (054-5106:053)يوسف، لممنيج المدرسي.  ةطات منيجية كال منيجية مكمممف القياـ بنشا
خالؿ عرض كتحميؿ العكامؿ المؤثرة فى المناخ المدرسى، فيمكف استنتاج المتغيرات التي يتأثر  كمف

بيا، كالتي يمكف تصيفيا في ثالثة مجمكعات متداخمة مف المتغيرات، كالتي  ينتج عف تفاعميا 
 ميزة لممناخ المدرسي، كذلؾ كما يمى:ظيكر المعالـ الم
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 يضمف ىذا الجانب القيـ كالمعاني كالمبادئ كالبناء اإلدراكي في المدرسة، الثقافية المتغيرات :
كيربط التأثير الثقافى ألعضاء الييئة التعميمية بمدل تصكراتيـ لخصائص الثقافة في 

قافة تمثؿ االنطباع العاـ أك مدارسيـ كالتي تؤثر في مشاعرىـ كاتجاىاتيـ كسمككيـ، فالث
 لدل أعضاء المدرسة عف مدراسيـ.  الذىنيةالصكرة 

 يتضمف ىذا الجانب خصائص األفراد داخؿ التنظيـ المدرسي، كما االجتماعية المتغيرات :
يتضمف النمط السائد لمعالقات بيف األفراد كالمجمكعات داخؿ المدرسة كخارجيا. كيظير 

الييئة التعميمية فى أنماط التفاعؿ االجتماعي، كالتى تتمثؿ فى  التأثير االجتماعى ألعضاء
جراءاتو  فيةالعالقة الكظي كالشخصية القائمة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف كمع نظـ العمؿ كا 

 كلكائحو كتنظيماتو. 
 كيتمثؿ ىذا النكع مف التأثير فى الجكانب المادية لممدرسة، مثؿ: حجـ البيئية المتغيرات :

مرافقيا كتجييزاتيا، إلى جانب طبيعة بيئة العمؿ بما فى ذلؾ نظاـ األجكر المدرسة، ك 
 كالحكافز كالمكآفات.

عمى عرض كتحميؿ المحكر األكؿ مف اإلطار النظرم لمدراسة كالمتعمؽ باألسس النظرية  كبناءن 
الب لممناخ المدرسي، يظير الدكر الحيكم الذم يؤديو المناخ المدرسي في التأثير عمى سمكؾ الط

كذلؾ  ة،كالمعمميف، عالكة عمى أف المناخ المدرسي يمثؿ عامالن ىامنا فى تحسيف األداء الكمى لممدرس
 مف خالؿ ما يمى: 

 الحياة المدرسية باعتبارىا مناخان كظيفيان مندمجان في مككنات العمؿ المدرسي، عناية  تستكجب
يجابي، يساعد المتع مميف عمى التعمـ كاكتساب خاصة؛ كذلؾ ضمانان لتكفير مناخ سميـ كا 

قيـ كسمككيات بناءة. كتتشكؿ ىذه الحياة مف مجمكع العكامؿ التنظيمية، كالتكاصمية، 
لمعممية التعميمية التي تقدميا المدرسة لطالبيا، كىك ما يطمؽ عميو  لمككنةكالثقافية، ا

 المناخ المدرسي.
 ككيف كالتأىيؿ، كحث المتعمـ المدرسي ىك الذل يجعؿ مف المدرسة مكطنان نشطان لمت المناخ

عمى االندماج في جماعة المؤسسة، كاحتراـ قكانينيا، مع تمثيؿ معايير االنضباط الداخمي، 
كممارسة األنشطة الثقافية كالفنية كالرياضية كاالجتماعية كالبيئية كاالقتصادية، كاكتساب 
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متو، مع إعداده لممجتمع المجتمعية لكي يككف مكاطنان صالحان ينفع كطنو كأ كاألخالؽالقيـ 
 كسكؽ العمؿ ليككف مبدعان كمنتجان.

 المناخ المدرسي دكرنا ميمان في العممية التعميمية كالتأثير عمى سمكؾ كاتجاىات  يؤدل
كتحصيؿ جميع األفراد داخؿ المؤسسة، فيك الذم يتيح فرص النمك لكؿ عضك مف 

 كالثقة بيف أفراده . أعضائو، كتككف فيو الركح المعنكية عالية، كيسكد العدؿ
 نجاح المناخ المدرسي عمى تكفير أحسف الظركؼ الميسرة لمتفاعالت االجتماعية  يتكقؼ

كالتعميمية، كمدل تقديـ الخدمات التعميمية بما يضمف المساكاة بيف مختمؼ المناطؽ 
 كالجيات المحمية.

 تغيرات التابعة لو المناخ المدرسي ىك أحد المتغيرات الكسيطة كالتي تحدد بدكرىا الم أف
كالمترتبة عميو؛ كإنتاجية المدرسة بشكؿ عاـ، كمستكيات أداء العامميف كانتظاميـ 

 كتفاعالتيـ داخؿ المدرسة كمع جميكر المستفيديف. 
فإف المناخ المدرسي الذم يعيش فيو المعمـ، كيعمؿ فيو مع مجمكعة مف زمالئو يحقؽ  كبذلؾ       

ا أكفر كأفضؿ، إذا كا ف ىذا المناخ يشعره بالطمأنينة كالثقة، كبالتالي يمنحو القدرة عمى التكيؼ إنتاجن
كمنيا  ة،كالرضا عف العمؿ، ككؿ ىذا مرتبط بمؤشرات تتضمف الكثير مف العكامؿ منيا االجتماعي

المادية، كمنيا ما ىك داخؿ المدرسة كمنيا ما ىك خارجيا. كىذا يستمـز البحث عف برامج أنشطة 
يب تسيـ في االرتقاء بمككنات المناخ المدرسي كتحقؽ نقمة نكعية لعناصره، كىك ما تـ كمداخؿ كأسال

القرف العشريف كبدايات القرف  يةالتأكيد عميو في الحـز اإلدارية المتعمقة بإدارة المكارد البشرية مع نيا
 الحادم كالعشريف، كظير تحت مسمى إدارة جكدة حياة العمؿ.

لفكري إلدارة جودة حياة العمل، ودورىا فى تحسين مناخ الثاني: اإلطار ا المحور
 المؤسسات المعاصرة:

لقد القت المكارد البشرية اىتمامنا كبيران مف قبؿ كثير مف الباحثيف كالمتخصصيف، كذلؾ في      
كافة أنكاع المؤسسات إنتاجية أـ خدمية، حيث تعد المكارد البشرية العنصر الحاسـ فى تحديد النجاح 

فيى مصدر  ،لفشؿ كاإلنتاجية كالفعالية فى مختمؼ المؤسسات كفى مقدمتيا المؤسسات التعميميةأك ا
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الحركة كاإلنتاجية كالنماء كالتقدـ كالتطكر فى أم جياز حككمي أك قطاع لألعماؿ، كىى فى الكقت 
 نفسو المصدر لمتجمد كانخفاض األداء كتدىكر اإلنتاجية فى حاالت أخرل. 

 ارة جودة حياة العمل في الفكر اإلداري المعاصر:: ماىية إدأوالً 
جذكر دراسة جكدة حياة العمؿ إلى الفمسفة اإلنسانية كالتي تمثؿ الحركة األكلى في اإلدارة  تعكد

كالتي انطمقت مع تيار مدرسة العالقات اإلنسانية، كالتي تبيف أف ىناؾ خمس محاكر تعالجيا جكدة 
كالكسائؿ كالطرؽ المستعممة لتغير الكسط الميني، كالمظاىر البيئية  حياة العمؿ، كىي: فمسفة اإلدارة،

التي يراد تغيرىا، كالكضعية الجديدة المراد إنشاءىا، كاألىداؼ المنتظرة مف خالؿ تطبيؽ الفمسفة 
اإلنسانية بمعناىا الحقيقي. كذلؾ عف طريؽ إدراج نماذج المشاركة التي تيدؼ إلى تعديؿ أحد أك 

 ,Robbins. )في المؤسسة مميفبعاد بيدؼ إيجاد بيئة جديدة أكثر إرضاء لدل العامجمكعة مف األ
Judge, 2012: 155) 

الحركة الثانية فقد ظيرت في الكاليات المتحدة األمريكية عمى أساس النظريات االجتماعية  أما     
ف في إدارة بيئة العمؿ التي تدعك إلى إنسانية المحيط الميني، مما كلد الدعكة إلى تبني أسمكب التعاك 

يجاد حمكؿ لممشكالت نشاء لجاف مختمطة عمى جميع األصعدة كالمستكيات لتشخيص كا  كبذلؾ  ،كا 
ظير مفيـك إدارة جكدة حياة العمؿ، كالذم يفضي إلى إرضاء طمكح العامميف ضمف محيط عمميـ. 

 ( 51: 5101)عطية، ونصار، 
دارتيا مع مطمع القرف الحادم كالعشريف، تضاعؼ االىتماـ بمكضكع جكدة حياة ا كلقد      لعمؿ، كا 

صالح العمؿ، كطرح برامج تستند  كناؿ ىذا المفيـك اىتمامان كبيران في أكساط المؤسسات لتحسيف كا 
 حكإلى أىمية المكرد البشرم في المؤسسات المختمفة. كتكجيو أنشطة إدارة جكدة حياة العمؿ، ن

داخمي كالخارجي، كتطبيؽ أسمكب إعادة ىندسة المكارد التركيز عمى إشباع حاجات المستفيد ال
كسابيا ميارات متنكعة كالنظر إلييا كأحد االستراتيجيات التنافسية.  -Al-Zboon,  Al)البشرية كا 

Dababneh& Ahmad,  2015: 381) 
كسرعاف ما انتشر مفيـك إدارة جكدة حياة العمؿ ليكاكب سياسات التغيير كالتطكير التنظيمي      

كليخفؼ مف حاالت التكتر كالقمؽ التي سادت بيف العامميف خكفان مف االستغناء عنيـ، بجانب حرص 
البشرية  مكاردكثير مف المؤسسات عمى تحقيؽ التزاـ العامميف، كمف ثـ تعظيـ استخداـ كترشيد أداء ال
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ؿ المعاصرة. كاعتبارىا أحد االستراتيجيات الفعالة في تدعيـ التميز التنافسي لمنظمات األعما
 (585: 5104)معوض، 

عمى ذلؾ فقد اجتيد كثير مف الباحثيف فى تحديد مالمح إدارة جكدة حياة العمؿ باعتبارىا  كبناءن      
أحد المداخؿ المعاصرة إلدارة المكارد البشرية فى المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية عمى السكاء، كتتمثؿ 

 أىـ ىذه المالمح فيما يمى: 
دة حياة العمؿ تتضمف المبادرات اإلدارية المتعددة كالعمميات المتكاممة لتحسيف إدارة جك  أف -ُ

الكفاءة التنظيمية كزيادة الرضا الكظيفي لمعامميف، كما تعد فمسفة لإلدارة كىدفان مف أىدافيا، 
كىي تعبر عف أنشطة مخططة كمستمرة في األجؿ القصير كالطكيؿ، كتمثؿ جزءن مف 

يات التعامؿ بيف العامميف، كما أنيا تعكس ظركؼ العمؿ الجيدة كأخالق ؤسسةثقافة الم
كالدعـ المقدـ لمعامميف كالذم مف شأنو أف يتيح ليـ فرص أكبر لمتأثير عمى كظائفيـ 

 &Al-Zboon,  Al-Dababnehكالمساىمة الفعالة في مستكل أداء المؤسسة ككؿ. )
Ahmad,  2015: 381-382) 

العمؿ بدراسة كتحميؿ المككنات كاألساليب التي تستند إلييا مكضكع إدارة جكدة حياة  ييتـ -5
اإلدارة في المؤسسات بقصد تكفير حياة كظيفية أفضؿ لمعامميف، بما يسيـ في رفع أداء 
المؤسسة كيحقؽ اإلشباع لحاجاتيـ كرغباتيـ. فكمما تميزت بيئة العمؿ بالقبكؿ كالرضا مف 

يف بشكؿ كامؿ في كظائفيـ بما يؤدل في ذلؾ في جعؿ األفراد مستغرق ـالعامميف ساى
 (016: 5103)سميمان، النياية لمحصكؿ عمى أداء أفضؿ. 

إدارة جكدة حياة العمؿ تمثؿ الجيكد التي تبذليا المؤسسة لتحسيف حياة العامؿ، حيث  أف -8
ينظر إلى إدارة حياة العمؿ كمدخؿ يمكف مف خاللو الحفاظ عمى استقرار األفراد ككرامتيـ، 

 (Akram& et.al., 2017:246)عـ كيقكم الثقافة التنظيمية لممؤسسة. مما يد
جكدة حياة العمؿ عمى دراسة كتحميؿ المككنات كاألساليب التي تستند إلييا اإلدارة في  تركز -ْ

المؤسسات المختمفة؛ بقصد تكفير حياة كظيفية أفضؿ لمعامميف، بما يحقؽ اإلشباع 
 ء بأداء المؤسسة ككؿ. لحاجاتيـ كرغباتيـ، كيسيـ في االرتقا
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إدارة جكدة حياة العمؿ تمثؿ الجيكد التي تبذليا المؤسسة لتحسيف بيئة العمؿ الداخمية،  أف -2
كالتي تتمثؿ في: الييكؿ التنظيمي، كطبيعة المياـ، كأشكاؿ االتصاالت... كغيرىا؛ مما 

مع تقديـ  يتطمب إجراء التغييرات التي تركز عمى تخفيض القمؽ كالضغكط لدل العامميف،
 (5105:052)عساف، واليور، التي تنمي األداء بشكؿ عادؿ.  زمةالمكافآت الال

شراؼ جيد، كمرتبات كمزايا كمكافآت  أف -3 إدارة جكدة حياة العمؿ تتضمف ظركؼ عمؿ جيدة كا 
جيدة، كقدر مف االىتماـ كالتحدم بالكظيفة، كتتحقؽ جكدة حياة العمؿ مف خالؿ دعـ 

مميف، مع إعطاء العامميف فرص أكبر لمتىأثير فى كظائفيـ كالمساىمة اإلدارة لعالقات العا
 (050: 5105)القرشي، القحطاني، الفعالة عمى مستكل المؤسسة ككؿ. 

عمى ما تقدـ، يمكف القكؿ أف جكدة حياة العمؿ مصطمح كاسع النطاؽ يشتمؿ عمى مجمكعة  كبناءن 
ألنماط اإلدارية التي تمكف منظمات األعماؿ مف متنكعة كىائمة مف البرامج كاألساليب كالنظريات كا

في  حتراـمنح العامميف استقاللية أكبر كمسؤكليات كسمطات أكسع، فاألفراد بحاجة إلى الشعكر باال
مجاؿ العمؿ عما يقكمكف بو مف أعماؿ، إنيـ يريدكف اتصاالت جيدة مع الرؤساء كمع المستفيديف، 

لى الشعكر  راتيـ كمعارفيـكما أنيـ بحاجة إلى الشعكر بقيمة ميا في تحسيف اإلبداع بالمؤسسة، كا 
لى تحقيؽ إنتاجية عالية. لى تبسيط اإلجراءات كا   بالكرامة في العمؿ كا 

 : مبررات االىتمام بإدارة جودة حياة العمل في الفكر اإلداري المعاصر:ثانياً 
يينظر إلييـ بكصفيـ أدكات  بداية القرف العشريف تغيرت النظرة لمعناصر البشرية، فبعد أف كاف مع

إنتاج أصبحكا يمثمكف مكردنا ميمان مف مكارد المؤسسة، بما يحممكنو مف فكر كمعرفة، كعميو فإف 
دراؾ األىمية الحقيقية كالدكر األس الذم  اسياألمر يستدعي تبٌني كجيات نظر جديدة تجاىيا، كا 

إدارة العنصر البشرل في صدارة  تؤديو في إنجاح المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا. كبذلؾ أصبح مكضكع
المكضكعات التي تـ إيالؤىا اىتمامان كبيرنا، كذلؾ نظرنا لما تقدمو الطاقات البشرية مف إسيامات في 

ذلؾ مف اىتماـ بمفاىيـ  بعزيادة فعالية األداء المؤسسي، إضافة إلى تأثر المؤسسات بالعكلمة، كما ت
ة االستجابة، كالجكدة، كمف ثـ استدعى األمر جعؿ المكارد تتعمؽ بالميزة التنافسية، كالمركنة، كسرع

 (11: 5100)عبد الفتاح، البشرية في مقدمة األكلكيات. 
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عميو ظير مصطمح المكارد البشرية بمنظكره الجديد كالذم يشير إلى: جميع األفراد العامميف  كبناءن 
رييف كالفنييف كاألفراد العامميف الدائميف بالمؤسسة، بما في ذلؾ المديريف في جميع مستكيات القيادة كاإلدا

كغير الدائميف، مع اعتبار أف المكارد البشرية تعد الدعامة الحقيقية لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، فيي 
مصدر الفكر كالتطكير، كىي القادرة عمى تشغيؿ كتكظيؼ المكارد المادية المتاحة لممؤسسة، إضافة إلى 

مكارد البشرية يعد المصدر الحقيقي لتميز المؤسسات، كقدرتيا عمى أف االستفادة مف قدرات كطاقات ال
 (586: 5104)معوض، تحقيؽ اإلنجازات غير التقميدية. 

بدايات القرف الكاحد كالعشريف شيد ميداف إدارة المكارد البشرية تطكرات ممحكظة، تمثمت في النظر  كمع
في سياسات إدارة المكارد البشرية، كتمثمت أىـ إلى إدارة المكارد البشرية ضمف إطار بيئي أكسع، يؤثر 

 ,Dorji, Sirasoonthorn& Anusaksathien)التغيرات التي حدثت في ىذا الجانب فيما يمي: 
2019: 273) 

 العديد مف التشريعات المتعمقة برفاىية األفراد العامميف، كالمساكاة في العمؿ كالضماف  ظيكر
 االجتماعي كالخدمات الصحية. 

 العنصر البشرم مكردنا ميما مف مكارد المؤسسة، إضافة إلى تنامي دكر إدارة المكارد  راعتبا
 البشرية بشكؿ أساسي في صياغة كتنفيذ استراتيجيات المؤسسة.

 بتحقيؽ تكيؼ المكارد البشرية مع الظركؼ البيئية المحيطة، كذلؾ ما تقـك بو اإلدارة  االىتماـ
 االستراتيجية لممكارد البشرية.

 بتحقيؽ التكامؿ بيف استراتيجية المكارد البشرية كاالستراتيجية العامة لممؤسسة، إضافة  ىتماـاال
 إلى االىتماـ باتخاذ القرارات طكيمة األجؿ.

كرغـ مظاىر االىتماـ السابقة بالعنصر البشرل داخؿ المؤسسات، إال أف عمى الجانب اآلخر تـ      
مميف فى كثير مف المؤسسات كالتي فرضت مف جانب آخر رصد عديد مف المشكالت المتعمقة بالعا

أىـ  تمؾ  مثؿاالىتماـ أيضان بتغيير سياسات التعامؿ مع الككادر البشرية داخؿ المؤسسات المختمفة، كتت
 (Robbins, Judge, 2012: 171)المشكالت فيما يمى: 

 الجكدة، كشدة المنافسة، كالحرص الشديد عمى ايجاد عميؿ دائـ. انخفاض 
 العماؿ مف العمؿ )االنسحاب الجسمي أك النفسي( ىركب 
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 العكامؿ االجتماعية كاإلنسانية في جك العمؿ. انخفاض 
 التقميدم لمكظائؼ لـ يعد يكفي إلشباع حاجات األفراد. التصميـ 
 احتياجات كطمكح األفراد، فمقد أصبح األفراد  أكثر استنارة كتعميمان ككعيان مما دفعيـ إلشباع  تغير

 جات العميا أيضان كليس مجرد االكتفاء بأداء األعماؿ المكمفيف بيا فحسب.الحا
لتأثير التغيرات السابقة بجانبييا اإليجابي كالسمبى في البيئتيف الداخمية كالخارجية لممؤسسات  كنظرنا

شرية، بعامة، كسياسات إدارة المكارد البشرية فييا بخاصة. تبدك أىمية تطكير سياسات إدارة المكارد الب
تكقع تمؾ التغيرات، كرسـ مالمح  ؿبحيث ال تستجيب فقط لتمؾ التغيرات إنما تقكد زماـ المبادرة مف خال

مستقبؿ سياسات إدارة المكارد البشرية، كمف ثـ تحقيؽ ذلؾ المستقبؿ، كبخاصة مع ظيكر اتجاىا جديدان 
 ضمف سياسات المكارد البشرية يسمى جكدة حياة العمؿ.

حياة العمؿ كالعمؿ عمى إدارتيا، أصبح ىناؾ اىتمامان أكبر بالبعد اإلنساني داخؿ  ظيكر جكدة كمع
المؤسسات؛ حيث أصبح ىناؾ اىتماـ بالعنصر البشرم، سكاءن مف خالؿ التسمية التي أكدت عمى إدارة 

خالؿ أـ مف  لعامؿ،الفرد )اإلنساف(، أـ مف خالؿ ظيكر الكيانات النقابية التي تدافع عف حقكؽ الفرد ا
الذم لـ يعد فردنا بؿ  -التشريعات الحككمية التي تؤكد عمى تنظيـ العالقة بيف الفرد كصاحب العمؿ

كما بدا كاضحان بعد العالقات  -أصبح مؤسسة تتعامؿ مع األفراد مف خالؿ إدارة مختصة بشئكنيـ
. ة التي يعممكف فيياكالمؤسس فراداإلنسانية التي تصيغ طبيعة العالقة بيف األفراد أنفسيـ، كبيف األ

 (055: 5104)األعمى، الشركسي، 
أف مفيـك المكارد ( Akram& et.al., 2017:247)ىذا السياؽ يذكر محمكد أكراـ كزمالؤه  كفى

دارتيا فى المؤسسات المعاصرة، كذلؾ نظران  البشرية قد أخذ بعدان جديدان كىك االىتماـ بجكدة حياة العمؿ كا 
 لما يمى:
 رد البشرية بالمؤسسات المختمفة مف ناحية السف كالنكع كالجنسية كالديف كالمكف ... في المكا التنكع

إلخ، ككجكد المبادرات التي تؤكد عمى النظر لجميع العامميف أنيـ أصحاب احتياجات متميزة 
 دكف تمييز أك تحيز.

 بمياـ كظيفية االقتصادم كالمنافسة التي أتت بيا العكلمة، كالتي جعمت العامميف يقكمكف  التحكؿ
أكثر، األمر الذم تسبب عنو زيادة تكترىـ نتيجة مطالبتيـ بالعمؿ ساعات كثيرة دكف عائد 

 مناسب أك دكف مقابؿ.
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 التكنكلكجي الذل أدل إلى التكسع في ترتيبات العمؿ، كفي نفس الكقت ضاعت الحدكد  التقدـ
 الفاصمة بيف االحتياجات الكظيفية كاالحتياجات الشخصية.

 الذم طرأ عمى إعادة تصميـ الكظائؼ كالتقدـ في المستقبؿ الكظيفي ببعض المؤسسات،  رالتغيي
 مما أثر جذريان عمى العالقات االجتماعية كالكظيفية بيف العامميف.

كعمى ما تقدـ فإف تحقيؽ أىداؼ المؤسسات ترتبط بكفاءة إدارة جكدة حياة العمؿ بيا، حيث إف           
لمؤسسات التعميمية تعتمد أساسنا عمى فعالية العنصر البشرم، كاألسمكب الذم ييدار درجة كفاءة كفعالية ا

مكانيات كممتمكات مادية لدل المؤسسا التعميمية، فإنيا تظؿ  تبو؛ كأنو ميما يكف ىناؾ مف أمكاؿ كا 
(. كلذلؾ يمكف تحديد أىمية إدارة Manju, 2014: 78مكتكفة األيدم في ظؿ ضعؼ مكاردىا البشرية )

 جكدة حياة العمؿ في الشكؿ التالي:
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 الشكل السابق، تظير أىمية إدارة جودة حياة العمل من خالل إسياماتيا فيما يمى: ومن
 حيث تركز البرامج التى تطبقيا اإلدارة لتحقيؽ جكدة حياة العمؿ عمى إعادة األنشطة ىيكمة :

تكافقان مع إمكانات ىيكمة األنشطة، كاستحداث سياسات تجعؿ مف العمؿ أكثر مركنة ك 
 األفراد العامميف. 

 كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تجديد المعارؼ التنظيمية كتداكؿ الخبرات الفكري التطوير :
 كتعمـ الميارات، بما يضمف أعمى إنتاجية ممكنة.

 كذلؾ مف خالؿ حؿ المشكالت جميعيا سكاء التي تكاجو العامميف أك روح التعاون دعم :
 شاركة، كما في حمقات الجكدة النكعية.المؤسسة بأسمكب الم

 كذلؾ مف خالؿ تقميؿ الصراعات بيف العامميف، كدعـ ركح التعاكف مواقف العمل تحسين :
بينيـ، كتبني عالقات تسعى إلى تخفيؼ الصراعات كتسكية التذمرات كاالعتراضات األكثر 

 انتشاران بيف العامميف.
 اد بيئة عمؿ آمنة كىادئة كمستقرة، تدعـ التقدـ : كذلؾ بالسعي الدائـ إليجالمينية السالمة

 كاإلنجاز كالتحسيف المستمر.
 كيتـ ذلؾ بتصميـ أنظمة أجكر كمكافآت تجعؿ العامميف أكثر رضا المكآفات والحوافز نظم :

 عف عمميـ كتحسيف بيئة العمؿ. 
ؿ مع ىذه المكارد كعميو فإف ما سبؽ يؤكد عمى أىمية أف تجيد المؤسسات التعميمية التعام         

الحيكية الميمة، كأف تككف قادرة عمى التعامؿ الفعاؿ معيا في إيجابية تامة لتذليؿ المعكقات، كحؿ 
كتنشيط كتحفيز دكافع  ـ،المشكالت، كتتمكف مف تكظيؼ أكفأ العناصر كتدريبيـ كالمحافظة عميي
دلة مبنية عمى قدر البذؿ العمؿ لدييـ، كضماف كالئيـ ليا، ككضع استراتيجيات أجكر كحكافز عا
 كالعطاء، كمرتبطة بتقكيـ أدائيـ بشكؿ سميـ لمكصكؿ إلى النتائج المطمكبة.

 : أىداف إدارة جودة حياة العمل في الفكر اإلداري المعاصر:ثالثاً 
 -إنتاجية، عامة -أىداؼ إدارة جكدة حياة العمؿ، حسب طبيعة عمؿ المؤسسة )خدمية تتعدد

الرئيسي ليا في تككيف قكة عمؿ مستقرة كفاعمة، تضـ مجمكعة متفاىمة خاصة(. كيتمخص اليدؼ 
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مف المكظفيف القادريف عمى العمؿ كالراغبيف فيو، إضافة إلى ضماف القدرة عمى تحقيؽ النجاح مف 
 العامميف بالمؤسسة. كيمكف تحديد أىداؼ إدارة جكدة حياة العمؿ كذلؾ كما يمى: األفرادخالؿ 
 ظيمية:الفعالية التن تحقيق .0

حيث إف جكىر اإلدارة االستراتيجية لممكارد البشرية تقديـ برامج لزيادة فعالية المؤسسة، عف طريؽ  
دارة المكاىب،  تطكير السياسات في عدة مجاالت تتعمؽ بالمكارد البشرية؛ مثؿ إدارة المعرفة، كا 

يجاد بيئة عمؿ مناسبة.   (Akar, 2018: 179)كا 
 الفكري: بإدارة رأس المال  االىتمام .5

بات معركفان أف القيمة الحقيقية ألية مؤسسة إنما تكمف فى رأسماليا الفكرم أك أصكليا المعنكية،  لقد
، يكضح ذلؾ فكممة "فكر" يقصد Intellectual Capitalكلعؿ تحميؿ مصطمح رأس الماؿ الفكرم 

دراؾ العالقات، كعند إضافة كممة رأسماؿ، كالتي  "، يتككف كعتعنى "مجمبيا القدرة عمى المعرفة كا 
مصطمح )رأس الماؿ الفكرم( الذم يشير إلى مفيـك العالقات المبينة عمى المعرفة التركيبية، 
كالكفاءات التي ليا قدرة كامنة عمى تكليد القيمة لمؤسستيا، كالتي أصبحت تعد المصدر األساسي 

االستفادة مف استخداـ المعرفة في لمميزة التنافسية، كالعامؿ المؤثر فى دعـ التفكير االبتكارم، كفى 
 (50: 5104)الراشدي، حؿ المشكالت التنظيمية بالمؤسسة. 

كاف مف الضركرم البحث عف المكارد البشرية، التي تمتمؾ ميارات كخبرات حديثة كمتطكرة  كلما
ؤسسة تستفيد منيا المؤسسة، فإف مثؿ ىذه المكارد يمكف اعتبارىا رأس الماؿ الفكرم التي تممكيا الم
 سياساتالتعميمية، كىذا يستدعي االستثمار فى تمؾ المكارد لضماف بقائيا كنمكىا، كذلؾ بكضع 

 متطكرة لمتكظيؼ كسياسات لمتدريب، كسياسات لتقكيـ األداء كأخرل لمحكافز .. كغيرىا.
 في إدارة المعرفة بالمؤسسة: اإلسيام .8

كىك ما ال يتـ إال عف طريؽ األفراد، كلذلؾ إف ىدؼ إدارة المعرفة ىك إنشاء كتككيف معرفة جديدة،  
فإف إدارة المعرفة ليست أكثر مف ككنيا إدارة أفراد، إضافة إلى أف مف أىداؼ إدارة المعرفة تشجيع 

إدارة المعرفة مع  رتبطكؿ فرد في المؤسسة عمى المشاركة بالمعرفة لرفع مستكل اآلخريف. ككثيرنا ما ت
التي أصبحت بحاجة إلى عامميف جدد يمكف تسميتيـ بعٌماؿ  الحاسب اآللي كتقنية المعمكمات
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دارة جكدة  المعرفة، كبذلؾ فإف إدارة المعرفة تعد ىدفنا مف أىداؼ إدارة المكارد البشرية بصفة عامة كا 
 (08: 5105)أبو غنيم،  وعجيل، حياة العمؿ بصفة خاصة. 

 االلتزام الوظيفي لدى العاممين في المؤسسة: تعزيز .1
ادارة جكدة حياة العمؿ عمى تعزيز االلتزاـ الكظيفي لمعامميف مف خالؿ السياسات التي  تعمؿ    

نجازاتيـ،  تكفؿ منح قيمة معنكية لممكارد البشرية، إلى جانب منحيـ المكافآت المناسبة ألفعاليـ كا 
اإلدارة بيف  قاتعالكة عمى تييئة المناخ الذم يحقؽ زيادة اإلنتاجية، مف خالؿ االنسجاـ في العال

 كالعامميف كنقاباتيـ المينية.
 االحتياجات المتعددة لمموارد البشرية: تمبية .2
تيدؼ إدارة المكارد البشرية إلى كضع كتنفيذ استراتيجيات، تحفظ التكازف كالتكيؼ بيف احتياجات     

مراعاة إضافة إلى  -بمف فييـ المكارد البشرية العاممة في المؤسسة -المستفيديف المتعامميف معيا
كضماف تكافؤ  حاتيـ،الفركؽ الفردية كالجماعية كاالحتياجات الفردية لمكاردىا البشرية، كتحقيؽ طمك 

الفرص أماميـ جميعنا، عالكة عمى تحكيؿ األفكار كاألقكاؿ التي تنادم بيا أك تتبناىا إدارة المكارد 
 (580: 5105)برويس، ىادف، البشرية إلى أفعاؿ حقيقية تيمارس في الكاقع. 

 إلى األىداؼ السابقة، فإف إدارة جكدة حياة العمؿ تتمحكر في تحقيؽ ىدفيف، كما يمى: كبالنظر
 شعكر العامؿ بالثقة في المؤسسة نظران لما تكفره مف ظركؼ عمؿ آمنة لمفرد أىداف :

كمستقرة كالمحافظة عمى كرامة العامؿ كتكفير فرص التنمية كالنمك الكظيفي كما أنيا 
إضفاء الطابع اإلنساني بمجاؿ العمؿ كتكفر الكظائؼ المناسبة باإلضافة إلى تساعد عمى 

االعتمادات المالية الالزمة لألجكر كالمزايا كتكفر لمعامؿ  تخصيصتكفير األماف الكظيفي ك 
حرية التعبير الذاتي عف آرائو مما يساعد عمى زيادة إنتاجية العامؿ التي تدعـ الفاعمية 

 التنظيمية.
 تؤدم إلى إيجاد قكة عمؿ أكثر مركنة ككالء كدافعية كيعتبر ذلؾ ضركريان مؤسسةلم أىداف :

لتعزيز القدرات التنافسية لممؤسسة في دنيا األعماؿ مف ناحية الجكدة في تأدية الخدمات 
ككصكليا لممستفيديف كالمركنة كالريادة التكنكلكجية بالمقارنة بالمنافسيف، كما يتراجع معدؿ 
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مؿ، مع زيادة الرضا الكظيفي؛ مما ينعكس عمى أداء المؤسسة إلى األفضؿ عف الع بالغيا
 كزيادة القيمة المضافة التي تحققيا.

 : إدارة جودة حياة العمل ودورىا في تحسين مناخ المؤسسات المعاصرة:رابعاً 
يو مف إدارة جكدة حياة العمؿ بما يقـك بو الفرد مف عمؿ أك ما يشغمو مف كظيفة، كما يجن ترتبط   

عائد، كما يمكنو أف يكفر العمؿ مف فرص لمحراؾ الميني كالمكانة المينية، كمع ما يحممو ذلؾ مف 
ككؿ.  سسةتأثير إيجابي عمى حياة العامميف كعمى أدائيـ الميني، كمف ثـ المناخ السائد فى المؤ 

عالت االجتماعية كيظير األثر اإليجابي لبرامج كفاعميات تحقيؽ جكدة حياة العمؿ في تحسيف التفا
داخؿ المؤسسات، باعتبارىا أحد المككنات الحيكية لمناخ المؤسسات، حيث تسيـ تمؾ البرامج فى 

 العمؿ عمى ما يمى:
 تحقيق المشاركة الفعالة: -0
تستند جكدة حياة العمؿ في جكىرىا عمى المشاركة الفعالة بيف جميع أطراؼ المؤسسة في كافة  

جراءات منيجية متراكمة المجاالت كخاصة في صنع ال قرارات المختمفة، حيث يتـ اتخاذ خطكات كا 
 يرلحؿ المشكالت، كدراسة القضايا التعميمية كتحميميا؛ بيدؼ إصدار سمسمة قرارات مع كضع المعاي

، كتيتـ إدارة جكدة حياة العمؿ (Hatam, 2014: 59)كالضكابط التي تكفؿ تنفيذ ىذه القرارات. 
ف في عمميات صنع القرار كاتخاذه حيث إف العاممكف المشارككف في اتخاذ بمشاركة جميع العاممي

عميو  بالقرار يككنكف أكثر قدرة عمى تكليد األفكار كتحسيف اتصاالتيـ ككضكح مكاقفيـ مما يترت
زيادة احساسيـ بالرضا، مع تعميؽ انتمائيـ لممؤسسة، ككؿ ذلؾ يضمف كجكد مناخ مؤسسي جيد 

 (581: 5105 )برويس، ىادف،كفعاؿ. 
 دعم االستقاللية في العمل: -5

أنشطة إدارة جكدة حياة العمؿ مف فرص منح العامميف االستقاللية كالحرية في أداء أعماليـ  تزيد
كاتخاذ القرارات المتصمة بيا، كالذم مف شأنو أف يشعر العامؿ بسيطرة أكبر عمى أدائو لممياـ 

ؤسسة ضمانات جيدة لألمف الكظيفي تحث العامؿ المكمؼ بيا، خاصة إذا صاحب ذلؾ تكفير الم
نحك المبادرة كتقمؿ لديو الخكؼ عمى مستقبمو الكظيفي إذا صادفو الفشؿ. كمف ناحية أخرل فإف 
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أنشطة إدارة جكدة حياة العمؿ تدعـ الثقة المتبادلة كاالحتراـ كالصداقة كالحرية بيف المدير 
اجتماعي  اخمستكل العمؿ الكظيفي كىك ما يسيـ بشيكع من كالمرؤكسيف، بما يؤثر تأثيران إيجابيان عمى

 (051: 5102)دسوقي، جيد يتميز بالترابط كالتكامؿ كالتفاعؿ اإليجابي. 
 دعم الجماعية والعمل بروح الفريق: -8
إف أية مؤسسة ىي عبارة عف نظاـ اجتماعي يقـك عمى التفاعؿ بيف أفرادىا، كال سيما الجماعات  ،

ف كؿ جماعة مف الجماعات التنظيمية يمكف أف يطمؽ عمييا فريؽ عمؿ حيث يشترؾ ذات العالقة كأ
مجمكعة مف األفراد في مجمكعة كاحدة، لتحقيؽ ىدؼ كاحد مشترؾ بينيـ، كذلؾ مف خالؿ تكافر 

عده، مف بينيا الشعكر بالميؿ نحك العمؿ مع أفراد الجماعة اآلخريف كاالرتياح لصحبتيـ  عناصر
 (Hatam, 2014: 61)ماعي معيـ. كاالندماج االجت

العمؿ الجماعي أك تككيف فرؽ العمؿ مف العناصر الجكىرية إلدارة جكدة حياة العمؿ؛ حيث  كيعتبر
يستند العمؿ الجماعي كفريؽ إلى طبيعة العالقات التبادلية بيف المدير كقائد كالعامميف كأعضاء 

ككؿ  ة،رل سعيان نحك تحقيؽ أىداؼ محددفريؽ مف ناحيةكبيف العامميف بعضيـ البعض مف ناحية أخ
ذلؾ يمثؿ تأثيران إيجابيان في طبيعة العالقات االجتماعية بيف العامميف بما يشكؿ اطار اجتماعي 

 (016: 5103)سميمان، حيكم كمترابط. 
 التطوير الميني لمعاممين: -1
ميف مف خالؿ تعزيز تؤكد أنشطة كبرامج إدارة جكدة حياة العمؿ عمى تنمية كفاءة جميع العام  

كتطكير قدراتيـ كمياراتيـ، كىك مفيـك يتضمف تكفير فرص التنمية البشرية عممينا كميارينا مف خالؿ 
كدعـ  يةتكفير المصادر كالبحكث العممية المتخصصة كالمشاركة في الدكرات التدريبية كالتطكير 

نظمة عمميان كعمميان في ضكء المشاركة في ىذه الدكرات فكرينا كمادينا بتكفير فرص كخطط عمؿ م
االحتياجات التدريبية لتطكير المستكل اإلدارم كالعممي لمعامميف كبما يحقؽ طمكحاتيـ اآلتية 

أعماليـ بفعالية،  ألداءكالمستقبمية، كمف خالؿ تزكيد األفراد بالمعمكمات كالخبرات كالميارات الالزمة 
 ,Srivastava & Kanpur)تحسيف المستمر. تتحقؽ مالمح المناخ المؤسسي الداعـ لمتطكير كال

2014: 58) 
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 دعم األجور والحوافز: -2
األجكر كؿ ما تقدمة المؤسسة ألعضائيا مف مكارد مالية بصكرة منتظمة أك استثنائية كفؽ  تتمثؿ

ة المؤسسة مقابؿ جيكدىـ. كتشكؿ األجكر الضكابط المشركعة كالمعايير المكضكعة مف قبؿ إدار 
القكة التي تحرؾ كتثير الفرد مف أجؿ إنجاز المياـ المككمة إليو عمى الكجو األفضؿ عف طريؽ تمبية 
حاجاتو كرغباتو المادية كالمعنكية. كتمثؿ الحكافز مجمكعة مف الكسائؿ كالخطط التي مف شأنيا إثارة 

ا. المزيد مف اىتماـ الفرد بعممو كمنا   (053: 5102)دسوقي، كنكعن
برامج إدارة جكدة حياة العمؿ عمى تحفيز العامميف بالتأثير في سمككيـ كتكجييو في االتجاه  كتؤكد

المرغكب، كاستثارة الرغبة لدييـ لمعمؿ التعاكني بما يكفؿ التحقيؽ األمثؿ ألىداؼ المؤسسة، كترتبط 
 & Srivastava). اتيـككفقان لطاقات العامميف كقدر أنظمة التحفيز بالنتائج التي يحرزىا العامميف، 

Kanpur, 2014: 60) 
بالذكر أف الحكافز المادية ليست ىي الحافز الكحيد لمعمؿ، بؿ قد تككف في بعض الحاالت  كالجدير

ذات أىمية ثانكية؛ حيث تأتي اعتبارات أخرل في المقدمة، مثؿ: الحاجة إلى إثبات الذات مف خالؿ 
ما استطاعت  ذاتراؼ في العمؿ، كتكفير درجة عالية مف االستقاللية في أداء العمؿ، كا  التقدير كاالع

اإلدارة أف تقدـ ىذه الحكافز عمى أساس مف العدالة فإنيا سكؼ تؤدم إلى شعكر العامميف بالرضا 
الكظيفي كالكالء كاالنتماء لممؤسسة ككؿ ذلؾ يسيـ في تككيف بيئة عمؿ مؤسسية كمناخ سيككلكجي 

 (Akar, 2018: 170)ئـ عمى الرضا مف الجميع. قا
 تحقيق األمن الوظيفي: -3
األمف الكظيفي ىك الشعكر السائد بالثقة في مقدرة العامؿ عمى مكاجية التزامات المستقبؿ، بما    

يجعمو أكثر اتزانان كالتزامان بإتقاف العمؿ كالتفاني فيو، كفى ىذا الشأف تكلى برامج جكدة حياة العمؿ 
تمامان كبيران بالجكانب الفيزيقية لمعمؿ، بما تكفره مف األمف كالراحة كقمة القمؽ كاالضطراب لمعامميف؛ اى

مما يشكؿ بيئة مشجعة عمى العمؿ كيرفع مف مستكل الجكدة، كيزيد مف انتماء العامؿ لمؤسستو 
 (582: 5105)برويس، ىادف، ككالئو ليا. 
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 توفير بيئة عمل مناسبة: -4
جكدة حياة العمؿ في تييئة مناخ بيئي مكاتي لممارسة العامميف أعماليـ بكفاءة، كذلؾ مف  إدارة تسيـ

حيث سياسات العمؿ، كنظـ كبرامج تنفيذ العمؿ، كتدبير المكارد كالخبرات البشرية كاختيارىـ كتكفير 
ير كؿ ظركؼ عمؿ مادية كمكانية كتقنية كتنظيمية تخدـ انتظاميـ كتمبية احتياجاتيـ. كيضمف تكف

ىذه المقكمات المرتبطة ببيئة العمؿ إحداث التفاعؿ اإليجابي بيف العامميف، بما يؤدم تككيف مناخ 
مؤسسي متميز، فبيئة العمؿ المناسبة، كظركؼ العمؿ المادية تعتبر مف أىـ أبعاد جكدة حياة العمؿ. 

 (054: 5105)عساف، واليور، 
شطة إدارة جكدة حياة العمؿ بالمؤسسات التعميمية ليا كبناءن عمى ما تقدـ فإف تطبيؽ برامج كأن    

 فكائد عديدة عمى مستكل الفرد كالمؤسسة، كالمستفيديف أيضان، كيظير ذلؾ فيما يمى:
 :نتائج خاصة بالفرد 
تحقؽ إدارة برامج جكدة حياة العمؿ نتائج في غالبيا إيجابية لكؿ فرد مف أفراد المؤسسة التعميمية،  

 قيؽ ما يمى:حيث تسيـ فى تح
 االنتماء الداخمي لمفرد، كالذل يظير فى زيادة انتمائو لممياـ التي يقـك بيا كفعالية  زيادة

 مشاركتو لفريؽ العمؿ الذم ينتمي لو، مع مزيد مف االلتزاـ كتدني في التغيب عف العمؿ.
 مستكل أداء الفرد، مما يتطمب انخراطو فى دكرات تدريبية كندكات ككرش عمؿ  تطكير

 مؤتمرات يكتسب مف خالليا عديد مف المعارؼ كالميارات الالزمة لنمكه الميني. ك 
 األمف الكظيفي لمفرد، كذلؾ مف خالؿ إشعار الفرد بقيمتو كأىمية مكانتو كعدـ القدرة  تحقيؽ

 عمى االستغناء عف أدكاره بأم حاؿ مف األحكاؿ.
 ركة كاالستقاللية في العمؿ مف الرضا الكظيفي لمفرد، فالشعكر بحرية التصرؼ كالمشا تحقيؽ

 العكامؿ التي تؤدم إلى زيادة رضا الفرد كشعكرىـ بتقبؿ مكانتو كدكره كالرضا عنيما.
  .نتائج خاصة بالمؤسسة 

برامج إدارة جكدة حياة العمؿ في تحسيف أداء المؤسسات، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ النتائج  تسيـ
 التالية:
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 كفى أقؿ كقت كبأقؿ تكمفة.أىداؼ المؤسسة بأعمى كفاءة تحقؽ ، 
 مستكل إنتاجية األفراد كٌمان كنكعان. تحسيف 
 فرص اإلبداع كاالبتكار كتشجيع العامميف عمى ركح المبادرة كالتفكير اإلبداعي. زيادة 
 بيئة تنظيمية داعمة لمثقة كاالنفتاح بيف إدارة المؤسسة كالعامميف. تكفر 
 العالقة بيف أعضاء الفريؽ أك بيف العامميف فيما  العالقة بيف العامميف مف حيث جكدة تحسيف

 بينيـ.
 :نتائج خاصة بالمستفيدين 

برامج إدارة جكدة حياة العمؿ في زيادة قدرة الفرد عمى األداء بمستكيات عالية مف المركنة  تسيـ
 كالفيـ كالتكيؼ كاالستجابة، مما ينتج عنو:

 رتقاء بسمعة المؤسسة.نتائج أداء جيدة مف حيث جكدة األداء كاال تحقيؽ 
 نظـ إلدارة المعمكمات كتداكليا داخؿ المؤسسة التعميمية كخارجيا. كجكد 
 االنفتاح كالمشاركة بيف المعمميف كنقابتيـ ذات الصمة عند حؿ المشكالت. تشجع 
 الدائـ عف سبؿ التكافؽ مع التغيرات المجتمعية الحادثة في بيئة المؤسسة. البحث 
ألداء كاإلنجاز كجكدة الخدمات مما ينعكس بالرضا لدل المستفيديف يؤدم إلى سرعة ا كىذا

 كأصحاب المصمحة كالمعنييف.
كفى ضكء ما تـ عرضو فى المحكر الثاني مف اإلطار النظرم لمدراسة كالمتعمؽ بإدارة جكدة      

كر حيكم حياة العمؿ فى الفكر اإلدارم المعاصر، فإف جكدة حياة العمؿ ببرامجيا كأنشطتيا تسيـ بد
فى تحسيف مناخ المؤسسات مف خالؿ تركيزىا عمى البيعد االجتماعي كالتفاعالت الداخمية لألفراد 
داخؿ المؤسسات بمختمؼ أنكاعيا، حيث يظير تأثير إدارة جكدة حياة العمؿ فى المناخ المؤسسي 

النحك  مف خالؿ مجمكعة مف العناصر الجكىرية التى تشكؿ طبيعة جكدة حياة العمؿ، كىى عمى
 التالي:
 إدارة جكدة حياة العمؿ تسعي إلى تحقيؽ األىداؼ كالمصالح المتعمقة بالعامميف كأصحاب  أف

 المصالح المرتبطة بالمؤسسة.
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 تمثؿ أنشطة مخططة كمستمرة في األجؿ القصير كالطكيؿ، كما أنيا تمثؿ جزء مف  أنيا
 ثقافة المؤسسة كأخالقيات التعامؿ بيف أفرادىا.

 ة العكامؿ الحاكمة لتحقيؽ جكدة حياة العمؿ كمف أىميا: المشاركة كالجماعية مراعا يمـز
 كتحقيؽ الرضا عف العمؿ كالمكافآت كالعكائد كالمزايا كتكفير بيئة تتسـ باألماف كالصحة.

 برامج تشجع كتعزز خبرة العمؿ اإليجابية، كيشمؿ ذلؾ تكفير خيارات عمؿ متعددة،  تقديـ
 شاركة الفعالة، كجداكؿ العمؿ المضغكطة.مثؿ: مركنة الكقت، كالم

 فرص العامميف في الحصكؿ عمى االعتراؼ كالتقدير مف خالؿ تكفير أنشطة تنمي  تكسيع
عطاء مكافآت تقدر طكؿ فترة خدمة العامؿ.  الميارات القيادية كاالعتراؼ بالتميز، كا 

 يز جكدة حياة العمؿ المقاييس التي تقيـ ضغكط العمؿ كالتي يمكف في ضكء نتائجيا تعز  بناء
 بالمؤسسة.

يمكف القكؿ أف المناخ المؤسسي الجيد يعد نتيجة طبيعية لتطبيؽ برامج كأنشطة إدارة  كبذلؾ     
جكدة حياة العمؿ كالتي تعد مف أبرز كأحدث اتجاىات إدارة المكارد البشرية في الفكر اإلدارم 

ح نجاح أم مؤسسة في تحقيؽ المعاصر، فمقد أصبحت جكدة أداء العنصر البشرل ىي مفتا
تتمكف المؤسسة مف تحقيؽ ذلؾ فالبد أف تكلى اىتمامان كبيران بدراسة سمكؾ العامميف  كلكيأىدافيا، 

بيا كأفراد، ككجماعات، ككتنظيمات، كذلؾ في إطار سعى المؤسسات الستخداـ مكاردىا البشرية 
 بشكؿ أكثر فاعمية لمحصكؿ عمى ميزة تنافسية.

 : أبعاد إدارة جودة حياة العمل فى النيج اإلسالمي:الثالث المحور
كالكضكح  الكضكح في الرؤل كالتصكرات التي يقـك عمييا، اإلسالمي، النيجمف أبرز معالـ 

كفى دكر  كىدفو كغايتو، الكجكدمف ذلؾ الكضكح في حركة  في مصادر المنيج كمعالمو كحدكده،
تو فى األرض كمتطمباتيا كمسئكلياتيا. إف منيج كحدكد كظيف اإلنساف فى األرض كعالقتو بخالقو،

كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ا كاحد كجيتو كاحدة كغايتو كاحدة ال لبس فييا كال اختالط، قاؿ ا تعالى: 
ـٍ عىٍف سىًبيًموً   .(028:)األنعامميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيكهي كىال تىتًَّبعيكا السُّبيؿى فىتىفىرَّؽى ًبكي
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عرض كتحميؿ ألبعاد إدارة جكدة حياة العمؿ كالتي تـ استنباطيا مف محكـ آيات كفيما يمى 
التنزيؿ مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة، كلقد تـ تقسيـ ىذه األبعاد في مجمكعات ثالثة، 

 كذلؾ كما يمى: 
 أواًل: المجموعة األولى: مجموعة األبعاد المتعمقة بالكوادر البشرية: 

لإلنساف في تعاممو مع ذاتو كمجتمعو  الداخميةالمعايير كالضكابط ألبعاد المتعمقة بكىى تمؾ ا
كعالقة العامؿ  مضكابط العامة لعالقات العمؿ،كاحترامو ل فى مياديف العمؿ، بغيرهكفى عالقتو 

 لعممو.لنفسو ك  عف تحقيؽ سمعة طيبةكمسئكليتو  كزمالئو،برؤسائو 
 اإلخالص في العمل: -0
في القكؿ كالعمؿ مف أسس بناء النظاـ اإلسالمي، فا ال يقبؿ مف العمؿ إال الخالص اإلخالص   

فىاٍعبيًد المَّوى فقاؿ تعالى: ( بإخالص العبادة،لو كحده دكف الشركاء كلذلؾ أمر ا تعالى نبيو)
اًلصي  *أىال ًلمًَّو الدِّيفي اٍلخى قيٍؿ ًإنِّي أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى المَّوى قاؿ تعالى:ك  ،(8-5:)الزمرميٍخًمصان لىوي الدِّيفى

كفي ضركرة  أم إنما أمرت بإخالص العبادة  كحده ال شريؾ لو. ،(00:)الزمرميٍخًمصان لىوي الدِّيفى 
(:إف ا تعالى يقكؿ:)أنا قاؿ ) كحتى يؤجر األجر العظيـ، إخالص العمؿ  حتى يقبؿ عند ا،

صحيح مسمم: )ف عمؿ عمالن أشرؾ فيو معي غيرم تركتو كشريكوي(أغنى الٌشركاء عف الٌشريؾ، م
كالمراد أف عمؿ المرائي  بؿ أتركو لذلؾ الغير، أم فمف عمؿ شيئان لي كلغيرم لـ أقبمو، .(5652

 باطؿ ال ثكاب فيو كيأثـ بو. 
اعػاة إف مف متطمبات اإلخالص في العمؿ، أداؤه بصكرة جيدة فاإلخالص  في العمـ كالعمؿ كمر    

الدقػة فػي تنفيػذه مػف أبػرز أسػرار نجاحػو، كمتػى صػدر العمػؿ عػف نٌيػة صػادقة كشػعكر مخمػص، أدل 
 إلى أف يؤديو العامؿ عمى مكاصمتو دكف سآمة أك ممؿ كأفضى إلى رفع اإلنتاج.

 كيتضمف اإلخالص في العمؿ عدد مف المعاف، مثؿ:  
  :مػػف آياتػػو عمػػى العمػػؿ الصػػالح حػػث القػػرآف الكػػريـ فػػي كثيػػر  فقػػدالحثثث عمثثى العمثثل الصثثالح

ًمػػؿى  كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:  ػػا ًإلىػػى المَّػػًو كىعى ػػف دىعى ػػٍف أىٍحسىػػفي قىػػٍكالن مِّمَّ مى ا كى ػػاًلحن )فصثثمت:   صى
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، كالعمؿ الصالح ىك تحقيؽ النفػع لخخػريف، كمػا أف العمػؿ الصػالح يحتػاج إلػى إعػداد (88
 كتربية كتدريب عمى أدائو. 

 كصػػػؼ ا عبػػػاده المػػػؤمنيف بقكلػػػو:  حيػػػثألعمثثثال: التثثثزام األمانثثثة فثثثي أداء ا  ٍـ كىالَّػػػًذيفى ىيػػػ
ـٍ رىاعيكفى  ٍيًدًى ـٍ كىعى انىاًتًي  .(5)المؤمنون:   أًلىمى

  :اإلسالـ يحث عمى اإلحساف كاإلتقاف في أداء العبادات كمف الحث عمى اإلحسان في العمل
مى ذلؾ قكلو تعالى:  ميكا فىسىيىرىل المَّوي عىمى قيًؿ اٍعمى ـٍ كىرىسيػكليوي كىاٍلميٍؤًمنيػكفى كى دُّكفى  ۖ  كي سىػتيرى ػاًلـً  ًإلىػى   كى  عى

ا فىيينىبِّئيكيـ كىالشَّيىادىةً  اٍلغىٍيبً  ميكفى  ًبمى  .(012التوبة:) كينتيـٍ تىٍعمى

أيَّػػا كػػاف مجػػاؿ العمػػؿ  مثػػؿ شػػرطان بػػارزان مػػف شػػركط جػػكدة األداء فػػي اإلسػػالـ،يالنيػػة  إخػػالصإف    
بالعمـ كرسالة التعميـ يصبح تصحيح الباعث عمى التعمـ شرطان لمدافعية كالنشاط  كعندما يصبح متعمقان 

كعنػػػػدما تيخمػػػػص اإلدارة التعميميػػػة عمػػػػى اخػػػػتالؼ  كالكصػػػػكؿ فيػػػو إلػػػػى درجػػػػة الػػػتمكف. فػػػي تحصػػػػيمو،
كينػػدفع المػػدير كمػف معػػو نحػػك تحصػػيؿ  مسػتكياتيا النيػػة  يصػػح الباعػث عمػػى العمػػؿ كتقػكل اإلرادة،

 .كترفع النية الصالحة مف درجة الرقابة الذاتية كالمحاسبة النفسية مفيد ييحسف األداء، كؿ عمـ نافع

 تحمل المسئولية وااللتزام بيا: -5
تحمؿ الشخص التزاماتو كقراراتو كاختياراتو العممية مف  في النيج اإلسالمي تعنىتحمؿ المسئكلية    

كأماـ المجتمع  ،كأماـ ضميره في الدرجة الثانية ،األكلىالناحية اإليجابية كالسمبية أماـ ا في الدرجة 
 االلتزاـ أك التعيد فيك جكىرىا، أكليما: كالمسئكلية بذلؾ البد ليا مف شقيف: في الدرجة الثالثة.

)عجاج،  فبقدر االلتزاـ تككف المحاسبة كثانييما: المحاسبة أك المساءلة كىك نتيجتيا المنطقية،
5102 :35). 

كىك مسئكلية اإلرادة  المجاؿ الداخمي: األكؿ، لية في اإلسالـ عمى ىذا ليا مجاليف:كالمسئك     
ف شران  كالقصد كالتصميـ، فالعـز عمى فعؿ الشيء كاؼ لتحمؿ المسئكلية إف خيران فخير كا 

ـٍ أىك تيٍخفيكهي ييحى قاؿ ا تعالى:، فقد (503: 5104)البشر،فشر ا ًفي أىٍنفيًسكي ٍف تيٍبديكا مى ـٍ ًبًو كىاً  اًسٍبكي
نما لكؿ امرئ ما نكل(،كقكؿ الرسكؿ) ،(551:)البقرةالمَّوي  صحيح ) (:)إنما األعماؿ بالنيات كا 

ألنيا تتناكؿ الفرد  كالمسئكلية في اإلسالـ في كافة جكانبيا كمستكياتيا شاممة، (،50البخاري:
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ًإفَّ السٍَّمعى قاؿ ا تعالى: ،مسئكليتو عف حكاسو كعقمو كالجماعة كتتمثؿ مسئكلية الفرد عف نفسو في
ٍنوي مسئكالن  رى كىاٍلفيؤىادى كيؿُّ أيكلىًئؾى كىافى عى كاإلنساف أيضان مسئكؿ عف أداء عممو  ،(83،)اإلسراءكىاٍلبىصى

حساف،  .(062:)البقرةكىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى قاؿ تعالى: بإتقاف كا 

رة تقع المسئكلية ألنو ال سمطة دكف مسئكلية، كعمى ىذا تتناسب حيث تكجد السمطة كالقدك 
(إلى كلقد نبو الرسكؿ) المسئكلية مع السمطة تناسبان طرديان لذا كاف القائد أكبر الناس مسئكلية،

فقاؿ:)ما مف كاؿ يمي رعية مف المسمميف فيمكت كىك غاش لرعيتو إال  عظيـ مسئكلية كالة األمر،
 (.4020)صحيح البخاري:ة(حـر ا عميو الجنٌ 

كمسئكلية  فاإلنساف يتحمؿ مسئكلية الرعاية لكؿ ما استخمؼ فيو، الرعايةكتتضمف المسئكلية 
ميما كاف  لكؿ عضك مف أعضاء الجماعة نصيبو منيا، الرعاية مكزعة في الجماعة بال استثناء،

ككمكـ مسئكؿ عف  (:)أال كمكـ راعكضعو االجتماعي مف األمير كحتى العبد، قاؿ الرسكؿ)
أف جكىر المسئكلية في اإلسالـ ىك الكازع مف ذلؾ يتضح ك  ،(4085صحيح البخاري: )رعيتو(

كبرقابة ا عميو  الديني الذم يستشعر معو صاحبو بمسئكليتو أماـ ا عف كؿ قكؿ أك فعؿ،
حاطتو بأمره، مف محيط  ىيستخفكلكنو ال رؤسائو، مف رقابة  يستخفىفقد يستطيع اإلنساف أف  كا 

 رقابة ا كعدلو كجزائو.

الكفاء بالعيد يدخؿ في إطار أداء األمانات التي أمر ا تعالى كتتضمف المسئكلية أيضان 
ـٍ رىاعيكفى قاؿ ا تعالى: بيا، ٍيًدًى ـٍ كىعى انىاًتًي ـٍ أًلىمى  ، ألف األمانة أعـ مف العيد،(5:)المؤمنونكىالًَّذيفى ىي

 جعؿ ا تعالى نقض العيكد كالمكاثيؽ مف أخص خصائص المنافقيف،لذلؾ ، ك ككؿ عيد فيك أمانة
ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة كىال قاؿ ا  تعالى: نان قىًميالن أيكلىًئؾى ال خىالؽى لىيي ـٍ ثىمى اًنًي كفى ًبعىٍيًد المًَّو كىأىٍيمى ًإفَّ الًَّذيفى يىٍشتىري

ـٍ يى  ـٍ عىذىابه أىًليـه ييكىمِّميييـي المَّوي كىال يىٍنظيري ًإلىٍيًي لىيي ـٍ كى كِّيًي ًة كىال ييزى كعف عبد ا  .(44:)آل عمرانٍكـى اٍلًقيىامى
ا: مىف  قاؿ:) (،أف رسكؿ ا) ،()بف عمرك بف العاص أىٍربىعي ًخالؿو مىف كيفَّ فيو كافى ميناًفقنا خاًلصن

ذا  ، كا  ذا عاىىدى غىدىرى ، كا  ذا كعىدى أٍخمىؼى ، كا  دَّثى كىذىبى ٍصمىةه منيفَّ إذا حى ، كمىف كانىٍت فيو خى رى ـى فىجى خاصى
ٍصمىةه ًمفى النِّفاًؽ حتَّى يىدىعىيا(  .(8045صحيح البخاري: )كانىٍت فيو خى
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دارتو: -8  االىتمام بالوقت وا 
دارة الكقتك الكقت مكرد فريد ال يمكف ادخاره بؿ استخدامو بحكمة،     تعني استثمار الكقت بشكؿ  ا 

 قد أكلى اإلسالـ الكقت أىمية بالغة،فلذلؾ  ،المحددة في الفترة الزمنية المعينة فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ
حيث أقسـ ا تعالى في مطالع سيكىرو عديدة مف  ،حيث جاءت العديد مف اآليات الدالة عمى الكقت

كسميت بعض  الميؿ كالنيار كالفجر كالضحى كالعصر، القرآف المكي بأجزاء معينو مف الكقت مثؿ:
مَّىكما في قكلو تعالى: ر بأسماء ىذه األجزاء،السك   ،(5-0:)الميلكىالمٍَّيًؿ ًإذىا يىٍغشىى كىالنَّيىاًر ًإذىا تىجى

لىيىاؿو عىٍشرو كقاؿ تعالى: ى، كىالمٍَّيًؿ ًإذىا كقاؿ تعالى:  ،(5-0:)الفجركىاٍلفىٍجًر، كى حى كىالضُّ
ى ٍسرو  ًإفَّ  كىاٍلعىٍصًر، كقاؿ تعالى: ،(5-0:)الضحىسىجى  .(5-0:)العصر اإٍلٍنسىافى لىًفي خي

ًإفَّ قاؿ تعالى في شأف الصالة: كلقد جاءت الفرائض اإلسالمية لتعبر عف قيمة الكقت كحقيقتو،    
ٍكقيكتان  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًكتىابان مى الةى كىانىٍت عى : ،(018:)النساءالصَّ ـي كقاؿ تعالى في الصـك فىمىٍف شىًيدى ًمٍنكي

ٍموي الشَّيٍ  ٍعميكمىات، كقاؿ تعالى في الحج:(052:)البقرةرى فىٍميىصي جُّ أىٍشييره مى كقاؿ  ،(064:)البقرةاٍلحى
اًدهً  تعالى في الزكاة: قَّوي يىٍكـى حىصى   .(010:)األنعامكىآتيكا حى

الكقت إذا ضاع فال عكض لو، كال ك  لكؿ فرد.إف الكقت في اإلسالـ ىك رأس الماؿ الحقيقي         
في اإلسالـ مف حيث استثماره كتكظيفو الصحيح ىك الحياة كالمحدد لقيمة  كالكقتتياف لغيره. إ

 كطبيعة حاؿ آخرة اإلنساف، فالكقت في حياة المسمـ ىك الحياة حاالن كمآالن. 

 :التثبت من صحة المعمومات -1
ا قاعدة متكاممة مف اإلسالمي مسئكلية عظيمة البد أف تتكافر لي النيجاتخاذ القرارات في إف     

البيانات كالمعمكمات حكؿ مكضكع القرار. ىذه القاعدة المتكاممة يجب أف تككف صحيحة كمكثقة، 
حقائؽ كمنجزات العمـ، كلقد أكضح ك كيجب أف تمثؿ حقائؽ مكضكعية تستند إلى الحجة كالبرىاف، 

اتخاذ القرار في المنيج  عمميةعمييا المعالـ األساسية التي تقـك  ،القرآف الكريـ كالسٌنة النبكية المطيرة
 أبرزىا: اإلسالمي،
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 قاؿ ا تعالى: مف صحة كؿ خبر ككؿ ظاىرة ككؿ حركة قبؿ الحكـ عمييا، التحقؽ كىال تىٍقؼي
ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه  قاؿ  فمتخذ القرار في اإلسالـ ال يخطك خطكة إال عمى بٌينة، ،(83:)اإلسراءمى

ٍبتيـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىتىبىيَّنيكايىا أىيُّ ا تعالى: رى ذا كاف  ،(61:)النساءيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا ضى  التحقؽكا 
فإف متخذ القرار في اإلسالـ عميو أف  مف صحة المعمكمات ضركرة عامة في النيج اإلسالمي،

نيكا يىا أىيُّ قاؿ ا تعالى : ،تحقيؽيقؼ عند خبر الفاسؽ عمى كجو الخصكص كقفة  يىا الًَّذيفى آمى
ا فىعىٍمتيـٍ  مىى مى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّنيكا أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمان ًبجى اءىكي ًإٍف جى

 .مف خبر الفاسؽ كالتحقؽكمدلكؿ اآلية عاـ كىك يتضمف مبدأ التمحيص  ،(3:)الحجراتنىاًدًميفى 
 تعالى:أال تقبؿ دعكل بغير دليؿ، قاؿ ا  اًدًقيفى ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ صى  ،(000:)البقرةقيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكي

ـٍ ًبًو رفض الظف في كؿ مكضع يطمب فيو اليقيف الجاـز ، قاؿ ا تعالى:كىذا يعنى  ا لىيي مى كى
ؽِّ شىيٍ  فَّ الظَّفَّ ال ييٍغًني ًمفى اٍلحى أم أف الحدس  ،(55لنجم:ا)ئان ًمٍف ًعٍمـو ًإٍف يىتًَّبعيكفى ًإالَّ الظَّفَّ كىاً 

(:)إياكـ كقاؿ الرسكؿ ) كالتخميف ال يغني عف التثبت مف اليقيف كالحؽ، فميس الظف كاليقيف،
 .(2018صحيح البخاري: ) كالظف فإف الظف أكذب الحديث(

 ،حيث ييطمب الحياد كالمكضكعية، قاؿ ا تعالى: رفض األىكاء كاالعتبارات الشخصية ٍف مى كى
ؿُّ  ًف اتَّبىعى ىىكىاهي ًبغىٍيًر ىيدلن ًمفى المَّوً  أىضى ،أم آراء قمكبيـ كما يستحسنكنو كيحببو (21:)القصصًممَّ

 ((كلقد أمر ا تعالى نبيو داكد .(508 :6)تفسير القرطبي جليـ الشيطاف كأنو ال حجة ليـ
ًميفىةن ًفي افقاؿ: بالبعد عف اليكل، عىٍمنىاؾى خى دي ًإنَّا جى ؽِّ كىال تىتًَّبًع يىا دىاكي ـٍ بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحى أٍلىٍرًض فىاٍحكي

ـٍ ًبغىٍيًر كقاؿ تعالى: ،(53:)ص  اٍليىكىل فىييًضمَّؾى عىٍف سىًبيًؿ المَّوً  بىًؿ اتَّبىعى الًَّذيفى ظىمىميكا أىٍىكىاءىىي
 .أم اتبعكا أىكاءىـ دكف استناد إلى عقؿ أك تفكير ،(56:)الرومًعٍمـو 

 في نقؿ البيانات كالمعمكمات عف اآلخريف، قاؿ ا تعالى : تحرم الصدؽ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا
اًدًقيفى  كيكنيكا مىعى الصَّ كىاٍجتىًنبيكا قىٍكؿى قاؿ ا تعالى: كتجنب قكؿ الزكر، ،(006:)التوبةاتَّقيكا المَّوى كى

كرً  ألنو أميؿ عف الحؽ، كقاؿ كسمي زكران  الباطؿ كالكذب، كالزكر: ،(81:)الحجالزُّ
كًر(الرسكؿ) )صحيح (:)أىٍكبىري الكىباًئًر: اإلٍشراؾي بالمًَّو، كعيقيكؽي الكاًلدىٍيًف، كشىيادىةي الزُّ
يقكؿ راكم الحديث كررىا الرسكؿ مراران حتى قمنا ليتو سكت  داللة عمى  ،(3606البخاري:
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ر يخمط الباطؿ بالحؽ كيحيد ألف قكؿ الزك  جسامة شيادة الزكر كعقكبة مف يقـك بذلؾ،
 بالمجتمع عف أسس العدالة.

كبمراعاة العناصر السابقة يككف اتخاذ القرار في المنيج اإلسالمي قائـ عمى حقائؽ مكضكعية     
تكفميا بيانات كمعمكمات صحيحة كمكثقة تقـك عمى الحجة كعمى استقراء الكاقع بكؿ حيثياتو دكف 

 ت يتحرل النزاىة كاألمانة فيما ينقمو.ألف مصدر المعمكما تقميد أعمى،

كمف ىذا كمو يتضح أف النيج اإلسالمي في اإلدارة ييتـ بجمع المعمكمات كالبيانات تحت شركط    
كالضبط كييتـ كذلؾ بالمصدر الذم تؤخذ عنو ىذه المعمكمات كمدل تحميو بالنزاىة  التكثيؽ

ككف عممية اتخاذ القرار عممية عممية كذلؾ حتى ت كالمكضكعية كالبعد عف األىكاء كالتقميد،
كيتضح كذلؾ أف البيانات كالمعمكمات بمغت في  مكضكعية تستند عمى قاعدة متكاممة مف الحقائؽ.

استمرارية تحقيؽ األىداؼ المكضكعة  تسيـ فىمصداقيتيا كنقائيا في اإلسالـ شأنان عظيمان كما أنيا 
 في الكقت المحدد ليا.

 : والوالية الوالء -2
العديد مف اآليات المنبثة فى بعض سكر  كىناؾ التأييد كالطاعة، تعدد معاني الكالء لتشمؿ:ت

 ثـ لرسكلو كلصالح المؤمنيف، قاؿ  أىـ صكر الكالء؛ الكالء كمف القرآف الكريـ تكضح حقيقة الكالء،
ـي المَّوي كىرىسيكليوي كىالًَّذيفى آمىنيكا الَّ ا تعالى: ًليُّكي ا كى مىٍف ًإنَّمى *كى ـٍ رىاًكعيكفى ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كىىي ًذيفى ييًقيميكفى الصَّالةى كى

ـي اٍلغىاًلبيكف ؿَّ المَّوى كىرىسيكلىوي كىالًَّذيفى آمىنيكا فىًإفَّ ًحٍزبى المًَّو ىي م مف يتكؿ القياـ أ، (23–22:)المائدةيىتىكى
ب ا الذيف يمنحيـ ربيـ اليداية بطاعة ا كيفكض أمره إليو، كيمتثؿ أمر رسكلو، فيك مف حز 

  .كالرشاد فى كؿ المياديف

حسانو كصدقو ،ف خالصو كا  تصبح حياتو كميا  فييحسف كؿ  عندما تككف محبة اإلنساف كا 
أكبر مف  إف اتساع دائرة الكالء تتطمب قدران ، حيث ء خير استغالؿ ممكفشيء كيستغؿ كؿ شي

لد الشعكر بكحدة اليدؼ لدل الجميع، كىذا بدكره يقكل الرغبة فى التعاكف كالركابط االجتماعية مما يك 
 الكالء دكران بارزان فى تحقيؽ كحدة التنظيـ كالتماسؾ بيف العامميف كاإلدارة، . كيؤدلالعمؿ كاإلنتاج

لى إعانة بعضيـ بعضان   عمى منع كقكع األخطاء، كيدفع بالعامميف إلى التعاكف كالعمؿ الجماعي كا 
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لى الرغبة   ،عجاع)الدائمة فى تحصيؿ العمـ كتعمـ كؿ جديد نافع يمكف أف يسيـ فى تطكير التنظيـكا 

0202 :011). 

ذا كاف المنيج اإلسالمي يعكؿ عمى البكاعث الداخمية لمكالء كالمرتبطة بصدؽ العقيدة  كا 
ر الكافي كالمعاممة الحسنة كاألج كاإليماف، فإنو يضع في اعتباره العكامؿ الخارجية المنشطة لمكالء،

  .كالمشاركة في اإلدارة كالعدالة كالشكرل، كتحقيؽ الرضا كاألمف
 ثانيًا: المجموعة الثانية: مجموعة األبعاد المتعمقة بأساليب العمل:

قرار ا  دكار عمى العامميف كتحديد المسئكليات ك بعاد المتعمقة بتنظيمات العمؿ كتكزيع األكىى تمؾ األ
 ، كتتمثؿ أىـ تمؾ األبعاد فيما يمى:ىداؼ المكضكعةيضمف تحقيؽ األ بما ،ساليب التشغيؿ المختمفةأ
 تفويض السمطة:القيادة و  -0

يأتي جزء كبير مف نجاح القيادات اإلدارية في أداء أدكارىا مف قدرتيا التأثيرية في اآلخريف     
رية ال تككنيا المكائح كىذه القدرة التأثي لدفعيـ نحك تحقيؽ األىداؼ كالقياـ بالمسئكليات المناطة بيـ،

ذلؾ ألف دكر  بما يتكفر فييا مف معالـ القدكة، ىؤالء القادة، شخصياتكالتشريعات بقدر ما تككنيا 
 القدكة في التأثير عمى نفكس اآلخريف ال يعدلو شيء آخر. 

ا كلذلؾ كاف رسؿ  كلقد كانت القدكة أنجح كسائؿ التغيير كأبرز أدكات التربية في نفكس البشر،    
 يتمثمكف أقكاليـ سمككان كعمالن حتى يقتدم بيـ كييتدم، كأنبياؤه ىـ النماذج المعيارية لما يدعكف إليو،

حتى جاء  لذلؾ لـ يكف ليقتدم بيـ أتباعيـ فقط، بؿ اقتدل كؿ نبي بمف سبقو مف األنبياء،
قاؿ ا تعالى  الناس،كليككف قدكة حسنة لمف معو كلمف بعده مف  ،قبمو( ليقتدم باألنبياء الرسكؿ)
ـي اٍقتىًدهٍ األنبياء السابقيف: في شأف (لنبيو) أم أقتد  ،(61:)األنعامأيكلىًئؾى الًَّذيفى ىىدىل المَّوي فىًبييدىاىي
لذلؾ كاف التكجيو الرباني لمناس  ،(4:4)تفسير القرطبي جمكافقة الغير في فعموىك  كاالقتداء كاتبع،

لىقىٍد ؤمنيف باتخاذ القدكة مف معالـ شخصية الرسكؿ، قاؿ ا تعالى:في كؿ مكاف كزماف كخاصة الم
ذىكىرى المَّوى كىًثيران  ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلًخرى كى ٍف كىافى يىٍرجي سىنىةه ًلمى ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى  (50:)األحزاب كىافى لىكي

 أفعالو. أم ما يتأسى كيقتدم بو في جميع القدكة،ىى كاألسكة: 
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قاؿ   كىك مف يؤتـ بو كيقتدم بفعمو كسمككو، اإلماـ، لذلؾ كاف مف مفاىيـ القيادة في اإلسالـ:    
اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامان ):)ا تعالى لنبيو إبراىيـ كقاؿ تعالى عف بعض أنبيائو  ،(051:)البقرةًإنِّي جى

ػةن يىيٍ ):)مف كلد إبراىيـ ـٍ أىًئمَّ عىٍمنىاىي  (.48:)األنبياءًبأىٍمًرنىا ػديكفى كىجى

    . كصالح الرعية ينبني عمى صالح اإلماـ فإف صالح العامميف يأتي بصالح القيادة،كبذلؾ      
قيادة  -حيث يجب أف يككف جميع العامميف فييا كتزداد أىمية القدكة في المؤسسات التعميمية،

كتربيتيـ أشد أثران في نفكس الطالب حتى يككف تعميميـ  قدكة لمطالب، -كمعمميف كمعاكنيف
 فمساف الحاؿ أبمغ مف لساف المقاؿ، ألف التربية بالقدكة أكثر تأثيران مف التربية بالمقاؿ، كسمككيـ،

كلف ينشدكا الصالح في طالبيـ  كاإلدارة كالمعممكف لف يطاعكا إال إذا كانت أقكاليـ مطابقة ألفعاليـ،
 إال إذا أقامكا الصالح في نفكسيـ.

ض مرؤكسان لو أك أكثر فيعطيو يفك كذلؾ بأف يقـك القائد بت تفكيض السمطة،يرتبط مفيـك القيادة بك     
كيعد التفكيض في الكاقع عنصران أساسيان لحسف  حقان مفكضان لصنع قرارات في مجاؿ اختصاصو،

ر أف يتجاكز الكسيمة التي يستطيع بيا المدي يعد بمثابةفالتفكيض  سير العمؿ اإلدارم كانتظامو،
قدراتو الذاتية عمى إنجاز األعماؿ، كفي نفس الكقت ىك الطريؽ إلى االستفادة الكاممة مف قدرات 

يحفز المفكض إلييـ عمى تحسيف كتجكيد  تنافسيمناخ  إيجادإضافة إلى  كميارات المرؤكسيف.
ميو في تككيف صؼ ثاف مؤىؿ في كؿ مستكل مف مستكيات التنظيـ يمكف االعتماد عك  األداء،

كما أنو ييثرم  ض أداة فعالة لتحقيؽ ديمقراطية اإلدارة أك اإلدارة بالمشاركة،فالتفكي ،التكقيت المناسب
كىذا كمو ييسيـ في تعزيز الجكدة كالفاعمية ، ركح االبتكار مع تحسيف جكدة عمميات صنع القرار

 .(048: 5116)حسن، الكمية لممؤسسة

ر الحديث في إدراؾ أىمية التفكيض كتحديده ككضع الضكابط اإلسالمي الفك النيجكلقد سبؽ     
ًزيران ًمٍف أىٍىًمي*قكلو تعالى كذلؾ فى الالزمة لو، كفى أىًخي* كىاٍجعىٍؿ ًلي كى كىأىٍشًرٍكوي  اٍشديٍد ًبًو أىٍزًرم* ىىاري
 .(85-56:)طثوًفي أىٍمًرم
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يجب عمى المفٌكض أف  ة،التفكيض كفعالية أداء المياـ كالمسئكليات المفٌكض كلضماف نجاح
ييحسف اختيار الشخص المفٌكض إليو، بحيث تتكفر فيو الكفاءة كاألمانة حتى يككف أىالن لتكلي 

ـٍ قاؿ ا تعالى : السمطة المفٌكضة، ـٍ ال يىٍأليكنىكي نيكا ال تىتًَّخذيكا ًبطىانىةن ًمٍف ديكًنكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
بىاالن  (: )ما بعث ا مف نبٌي كال استخمؼ مف خميفة إال كانت كقاؿ الرسكؿ) ،(005: )آل عمرانخى

ٌضو عميو فالمعصـك مف  ٌضو عميو كبطانة تأمره بالشر كتحي لو بطانتاف: بطانة تأمره بالمعركؼ كتحي
 .(4065)صحيح البخاري:  عصـ ا تعالى(

دد االختصاصات كالبد أف تيح التفكيض صريحان بالمفظ كالعقد كالعيد، كيجب أف يككف
فالمسئكلية تقع  تفكيض السمطة في اإلسالـ ال يعني تفكيض المسئكلية،، فالمفٌكضة عمى كجو الدقة

في الدرجة األكلى عمى المفكِّض ال عمى المفكَّض إليو فالمفكضِّ مسئكؿ عف أداء مف فكَّض إلييـ 
لذلؾ فالتفكيض ال يعفي  لتكجيو.األعماؿ ألنو ىك المسئكؿ عف اختيارىـ كاإلشراؼ عمييـ كالمتابعة كا

أحكاؿ المفٌكض إليو حتى يضمف حسف أداء  مراجعةكال يمنعو مف  القائد مف مباشرة ما فٌكضو،
 .(50: 5101 ،الفيداوي)العمؿ عمى الكجو المتفؽ عميو بينيما

رابط ىذه كفي المؤسسات التعميمية تتسـ العممية اإلدارية بالتعقيد لكثرة متغيراتيا كلتداخؿ كت      
كمف ثـٌ يصبح التفكيض أكثر أىمية، كتتضح أىميتو أيضان لما يطرحو مف جكانب تربكية  المتغيرات،

تتمثؿ في تدريب العامميف كالمعمميف عمى القيادة كما تتيحو ليـ مف فرص اإلبداع كاالبتكار كالقدرة 
ر بالرضا عف العمؿ كرفع كمف ثـ الشعك  عمى اتخاذ القرار كتحمؿ المسئكلية كبث الثقة في النفس،

الركح المعنكية لممعمميف كالعامميف، كىذا كمو يؤدم إلى تجكيد العمؿ التعميمي. كمف ثـٌ يصبح عمى 
مما يساىـ في  القيادة التعميمية أف تيفٌكض بعض اختصاصاتيا إلى معاكنييا مف ذكم الخبرة كالدراية،

بما  ع العامميف كاألقساـ كالكحدات بالمؤسسة،كييفٌعؿ االتصاالت األفقية بيف جمي حسف سير العمؿ،
 يساعد عمى التكامؿ كالترابط في أداء األعماؿ.

 الفروق الفردية:و  مراعاة االستطاعة -5
االستطاعة شرط لجكدة العمؿ، فمتى تكافرت في العامؿ القدرات كاالستعدادات المؤىمة تعتبر 

كأم خمؿ في تمؾ  ؿ مكافقان ألىدافو ميحققان لجكدتو،جاء العم الدراية الالزمة،ك لمعمؿ، كالعمـ كالخبرة 
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عف العمؿ،  تنفصؿكاالستطاعة في اإلسالـ ال ، الشركط كاف النقص في الجكدة كالضعؼ في األداء
فىاتَّقيكا المَّوى مىا فاإلنساف مطالب ببذؿ كؿ كسعو إلنجاز عممو كتحقيؽ جكدتو، قاؿ ا تعالى:

ا (:) قاؿ تعالى عمى لساف شعيبك ، (03:)التغابناٍستىطىٍعتيـ ًإٍف أيًريدي ًإالَّ اإٍلٍصالحى مى
 .أم إف أريد إال اإلصالح جيدم كاستطاعتي ،(55:)ىوداٍستىطىٍعتي 

كالنيج اإلسالمي عندما يطالب أتباعو ببذؿ كسعيـ كطاقة جيدىـ في أداء أعماليـ، ال 
يأتي العمؿ عمى جكدتو المطمكبة دكف يطالبيـ بما فكؽ طاقتيـ كال يكمفيـ أكثر مف كسعيـ، حتى 

ا آتىاىىاعنت أك تشددي، قاؿ تعالى: فمف العدؿ اإلليي أف كؿ  ،(4:)الطالقال ييكىمِّؼي المَّوي نىٍفسان ًإالَّ مى
 (نفس ال تكمؼ إال عمى قدر طاقتيا كما آتاىا ا مف قدرات كاستعدادات، كلقد كاف الرسكؿ)

حيث قاؿ:)إذا أمرتكـ  يأمرىـ أف ال يكمفكا أنفسيـ فكؽ طاقتيا، فكاف يراعي استطاعة المسمميف،
فكا ال يمؿُّ ا  كقاؿ)عميكـ بما تطيقكف،، (4555)صحيح البخاري:  بأمر فأتكا منو ما استطعتـ(

لمناس في أدائيـ ألعماليـ درجات متعددة كمف ذلؾ يتضح أف  ،(18)صحيح البخارى:حتى تممكا(
قاؿ  التفاكت بيف الناس مف صميـ الحياة الدنيا،، فالفركؽ الفرديةا يعبر عنو بمف االستطاعة، كىذا م

ا ا تعالى: ـٍ ًفي مى كي اتو ًليىٍبميكى ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى كي فىعى بىٍعضى ـٍ خىالًئؼى اأٍلىٍرًض كىرى عىمىكي كىىيكى الًَّذم جى
)تفسير ابن كثير  كاألشكاؿ كاأللكاف(، أم فاكت بينكـ في األرزاؽ كاألخالؽ ُٓٔ:)األنعاـآتىاكيـٍ 
 .(511: 5ج

 وذلك من خالل: بتحقيق االستطاعة لمعامل عمى العمل، ةمرتبط جودة العمليصبح تحقيق  وبذلك
  أف االستطاعة تعني اختيار أكفأ العناصر ألداء األعماؿ الذيف ىـ أىالن ليا بما يتكافر

  ث ذلؾ يسيـ في تحقيؽ جكدة العمؿ.لدييـ مف ميارات كقدرات ككفايات ذلؾ العمؿ، كحدك 

  أنيا تعني تكفير مناخ إيجابي يدفع بالعامؿ إلى بذؿ ما في كسعو مف طاقة في عممو
 كفي تحصيؿ الخبرة التي تمكنو مف تحسيف جكدة أدائو بصكره مستمرة. 

  أنيا تعني عدـ تكميؼ العامؿ ما ال يطيؽ مف األعماؿ، ألف تكميفو ما ال يقدر أك يطيؽ
 .إلى ضجره كمممو فيضيؽ صدره كال يأتي العمؿ بالجكدة المطمكبة يؤدم
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عمى  في العمؿيمقي عمى اإلدارة التعميمية عديد مف المسئكليات حتى تأتي بالجكدة لعؿ ما تقدـ ك 
اختيار العامميف لألعماؿ التي تتكافؽ مع قدراتيـ كاستعداداتيـ،  كجييا المضبكط دكف تشدد، منيا

كف القياـ بو عمى كجو جكدتو المطمكبة مع مراعاة ذلؾ عند اختيار العامميف ابتداءن كتكميفيـ بما يطيق
 عند التعييف دكف تدخؿ أية معايير أخرل غير القدرة عمى العمؿ بضكابطو األخالقية.

 العمل الجماعي:التعاون و  -8
الخطاب القرآني حظي العمؿ الجماعي باىتماـ عظيـ الشأف في التشريع اإلسالمي، فمقد كاف        
أتت العبادات كالقكاعد كما  في معظمو إلى الجماعة ىادفان إلى تككيف جماعة مؤمنة متميزة، ان مكجي

كىاٍعتىًصميكا قاؿ تعالى: كلقد دعا القرآف الكريـ إلى االعتصاـ بالجماعة كنبذ الفرقة،، الدينية جماعية
قيكا كىاٍذكيري  ًميعان كىال تىفىرَّ ٍبًؿ المًَّو جى ًتًو ًبحى ـٍ فىأىٍصبىٍحتيـٍ ًبًنٍعمى ـٍ ًإٍذ كيٍنتيـٍ أىٍعدىاءن فىأىلَّؼى بىٍيفى قيميكًبكي مىٍيكي كا ًنٍعمىتى المًَّو عى

)تفسير ابن كثير  أمرىـ ا بالجماعة كنياىـ عف التفرقة: ابف كثير يقكؿ ،(018:)آل عمرانًإٍخكىانا
 .(856: 0ج

اإلسالـ أتباعو عمى التعاكف فيما بينيـ لتحقيؽ كؿ ما ىك كلنجاح العمؿ الجماعي فمقد ربيَّ       
مىى قاؿ ا تعالى: صالح ليـ كمفيد في أمر دنياىـ كأخراىـ، نيكا عى مىى اٍلًبرِّ كىالتٍَّقكىل كىال تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى كى

، أم لييعف بعضكـ بعضان كتحاثكا عمى ما (5:)المائدةاإلثٍـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىابً 
كلقد  (،10: 3)تفسير القرطبي ج كانتيكا عما نيى ا عنو كامتنعكا منو أمر ا تعالى كاعممكا بو،

قكلو:)مثؿ المؤمنيف في  (ركم عف الرسكؿ)فقد  شديد الحرص عمى الجماعة، (كاف الرسكؿ)
اشتكى منو عضك تداعى لو سائر األعضاء بالسير كمثؿ الجسد إذا كتعاطفيـ تكادىـ كتراحميـ 

 .(5253)صحيح مسمم:  كالحمى(

يحذر مف التنازع الذم  كفي الكقت الذم يأمر فيو اإلسالـ بالتعاكف كالتناصر كالعمؿ كيد كاحدة،    
ديًث، كالكقاؿ الرسكؿ) يسبب الفرقة كالشقاؽ، ، فإفَّ الظَّفَّ أٍكذىبي الحى ـٍ كالظَّفَّ سَّسيكا، كال (:)إيَّاكي  تىحى

كا، ككيكنيكا ًعبادى المًَّو إٍخكاننا كا، كال تىدابىري شيكا، كال تىحاسىديكا، كال تىباغىضي سَّسيكا، كال تىناجى )صحيح (تىجى
 .(3133البخاري: 
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كفي ضكء تعقد نظـ الحياة المعاصرة كانعكاسيا المباشر كغير المباشر عمى نظـ التعميـ         
أصبحت اإلدارة التعميمية أكثر تعقيدان، مما جعؿ مف الصعب أف يحقؽ العمؿ  ،كاإلدارة التربكية

ضركرات معيشية في  ،التعمـ الجماعي كاإلنتاج الجماعي الفردم األىداؼ التربكية المنشكدة كجعؿ
ألف  تزداد أىمية العمؿ الجماعي في مجاؿ التعميـ،، حيث كؿ المجاالت كبخاصة التعميـ كالتربية

بؿ عممية جماعية يشارؾ فييا أطراؼ عديدة في حاجة لرؤية  عميمي ليس عمالن فرديان،العمؿ الت
 .بما يحقؽ التكامؿ كالتنسيؽ في األدكار مشتركة تجمع فيما بينيـ،

ألف التعاكف يؤدم إلى التكامؿ كارتفاع الركح المعنكية كعدـ النزاع كاإلضرار، كما  كنظران 
التنظيمية كزيادة الكالء التنظيمي كرفع مستكل الجكدة كاإلنتاجية يؤدم التعاكف إلى تحسيف العمميات 

 المؤسسيفإف تأسيس العالقات التنظيمية عمى القيـ الدينية يعزز مف فعالية التعاكف كينقي المناخ 
 الذم يكلد الخالؼ كالشقاؽ. الصراعمف 

 المستمر: تحصيل العمم والتدريب -1
، فبدأ بالعمـ كصكالن لمعقيدة الصحيحة، كليذا كانت عاليةيحظى العمـ في اإلسالـ بمكانة 

قيٍؿ حيث قاؿ تعالى لنبيو:، ككميا كسائؿ إلدراؾ العمـ كتحصيمو الدعكة إلى النظر كالتفكر كالتدبر كى
كلقد حث ا عباده عمى المكاظبة عمى سؤاؿ أىؿ العمـ في كؿ أمر  ،(001:)طثورىبِّ ًزٍدًني ًعٍممان 

كمف ثـ فالمسمـ مطالب  ،(18:)النحلٍسأىلكا أىٍىؿى الذٍِّكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ ال تىٍعمىميكفى فىافقاؿ: يجيمكنو،
باالستمرار في طمب العمـ كالمكاظبة عمى التعمـ المستمر ألف تحصيؿ العمـ ال يحده حد كال يبمغ 

 .منتياه بالغ

المعارؼ ف بيعنى بتزكيد العاممي مف العمـ، فرعالتدريب في سائر مجاالت العمؿ يعد ك 
كلقد اىتـ اإلسالـ بالتدريب اىتمامو بكؿ عمـ نافع  الالزمة لمباشرة نشاطاتيـ، كالمياراتالقدرات ك 

لما أراد ا  كلقد قدـ القرآف الكريـ نمكذجان فريدان لمتدريب عمى أداء العمؿ، ألمر الديف كعمارة الدنيا.
قدـ لو برنامج تدريبي لصقؿ  ادة ا،(إلى فرعكف كقكمو يدعكىـ إلى عب(تعالى أف يرسؿ مكسى

قىاؿى أىٍلًقيىا قاؿ ا تعالى: قدراتو الذىنية كمياراتو الحركية التي تجعمو أكثر قدرة عمى منازلة فرعكف،
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يَّةه تىٍسعىى* يىا ميكسىى* تىيىا اأٍليكلىى فىأىٍلقىاىىا فىًإذىا ًىيى حى ٍؼ سىنيًعيديىىا ًسيرى ٍذىىا كىال تىخى -06:ثو)طقىاؿى خي
50). 

 (أف عاممو في حاجة إلى تكجيو أك تدريب قبؿ القياـ بمياـ منصبو،كعندما كاف يجد الرسكؿ)  
كاف يقدـ لو برنامجان تدريبيان ييدربو فيو عمى مياـ عممو عمى الكجو األمثؿ كالميارات التي ينبغي أف 

نَّؾى تىٍأتي قىٍكمنا ًمف أٍىًؿ )إمف ذلؾ قكلو لمعاذ بف جبؿ أيضان عندما بعثو إلى اليمف: يتحمى بيا،
ـٍ أفَّ  ، فأٍعًمٍميي ـٍ أطاعيكا لذلؾى ـٍ إلى شىيادىًة أفَّ ال إلىوى إالَّ المَّوي كأىنِّي رىسكؿي اً، فإٍف ىي  المَّوى الًكتاًب، فاٍدعييي

، فأٍعمً  ـٍ أطاعيكا لذلؾى مىكاتو في كيؿِّ يىكـو كلىٍيمىةو، فإٍف ىي ٍمسى صى ـٍ أفَّ المَّوى اٍفتىرىضى اٍفتىرىضى عمييـ خى ٍميي
، ـٍ ـى أٍمكاًلًي ، فإيَّاؾى ككىراًئ ـٍ أطاعيكا لذلؾى ، فإٍف ىي ـٍ دُّ في فيقىراًئًي ـٍ فىتيرى ذي ًمف أٍغًنياًئًي دىقىةن تيٍؤخى كاتًَّؽ  عمييـ صى

، فإنَّو ليسى بٍينىيا كبٍيفى اً ًحجابه   (.06)صحيح مسمم:(دىٍعكىةى المىٍظميكـً

تعقد نظـ الحياة كالعمؿ، حيث ، كبخاصة مع اد أىمية العمـ كاالستمرار في طمبوتزدبذلؾ ك     
تعقدت نظـ العمؿ كأصبحت أكثر عرضة لمتغير المستمر، كما أف العديد مف الكظائؼ تدخؿ عمييا 

كالكثير مف الكظائؼ تيزاح مف سكؽ  تعديالت كبيرة مع تقدـ العمـ كنمك المعرفة كتطكر التكنكلكجيا،
 كالكثير مف الكظائؼ الجديدة تأخذ مكانيا بقكة في مكاقع اإلنتاج.العمؿ 

 تطبيق الشورى أو المشورة: -2
أىميػػة عظميػػة، فيػػي قاعػػدة مػػف قكاعػػد الحكػػـ فػػي  -اإلسػػالمي الػػنيجفػػي أك المشػػكرة مشػػكرل ل
 الرجكع إلى أىؿ الرأم كاالختصاص في األمػكر التػي الالنيج اإلسالمي تعنى كالشكرل في  ،اإلسالـ

إف العمػـ الكامػؿ إذ  ،يكجد فييا نػص شػرعي كاضػح الداللػة؛ لمكصػكؿ إلػى األصػمح لألمػة كاألنفػع ليػا
، كذلػػؾ كمػػا كرد فػػي صػػكرة العمػػؽ فػػي قكلػػو اإلنسػػافى  اي  فمقػػد عمٌػػـ، كحػػده الشػػامؿ قػػد اسػػتأثر بػػو ا

مَّـى ﴿ تعالى: نسىافى  عى ا اإٍلً مىتُّع اإلنساف بالعقؿ الذل كرمػو ا كعمى الرغـ مف تى  ،(2)العمق:  ﴾يىٍعمىـٍ  لىـٍ  مى
ـى اإلنسػػاًف بالمحدكديػػػة مقارنػػة بعممػػػو  ػػػؼ ًعٍمػػ بػػو عمػػى سػػػائر المخمكقػػات، إال إنػػو سػػػبحانو كتعػػالى كىصى

حاطتػػو بػػاألمكر العظػػاـ كصػػغائرىا، كذلػػؾ كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى: ػػآ﴿ كا  مى ػػفى  أيكًتيػػتـي كى  ﴾قىًمػػيالن  ًإالَّ  ٱٍلًعٍمػػـً  مِّ
 . (52:اإلسراء)
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ػػقػػد أن ك  ػػا  ﴿: تعػػالىكمػػا فػػي قكلػػو  بالمشػػكرة، كذلػػؾ ()و محمػػدان يَّػػبً سػػبحانو كتعػػالى نى اي ر مى فىًبمى
ػػفى المَّػػ ػػةو مِّ ـٍ رىٍحمى ـٍ كىاٍسػػتىٍغًفٍر لىييػػ ػػٍنيي ٍكًلػػؾى فىػػاٍعؼي عى ػػكٍا ًمػػٍف حى ًمػػيظى اٍلقىٍمػػًب الىنفىضُّ لىػػٍك كينػػتى فىظِّػػا غى ـٍ كى ًو ًلنػػتى لىييػػ

كًِّميفى  مىى المًَّو ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميتىكى كٍَّؿ عى ـٍ ًفي األىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي   .(026 :آل عمران) ﴾كى
كمػف الشػكرل التػي ، كقػد ظيػرت فػي األمػـ السػابقة، ا بػيف البشػرمػف سػنف  رة سػٌنةف المشػك إ

كاستحسػػانان ككانػػت سػػببان فػػي النجػػاة مػػا كرد بحػػؽ ممكػػة سػػبأ، كقػػد نػػٌص القػػرآف عمػػى شػػأنيا  نالػػت ثنػػاءن 
أىيُّيىػػا قىالىػػتٍ  ﴿فقػػد كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ قػػكؿ ا تعػػالى: ، قكميػػاكاسػػتطالعيا رأم الصػػفكة مػػف  ػػألي  ي   ٱٍلمى

ػػًريـه  ًكتىػػابه  ًإلىػػيَّ  أيٍلًقػػيى  ًإنِّػػي   ػػمىٍيمىافى  ًمػػف ًإنَّػػوي  * كى نَّػػوي  سي ػػػ فً ٱلرَّحٍ  ٱلمَّػػوً  ًبٍسػػـً  كىاً  مىػػيَّ  تىٍعميػػكاٍ  أىالَّ  *ٱلػػرًَّحيـً  مى  كىٍأتيػػكًني عى
أىيُّيىا قىالىتٍ  *ميٍسًمًميفى  ا أىٍمًرم ًفي   أىٍفتيكًني ٱٍلمىألي  ي  تَّػى   أىٍمػران  قىاًطعىػةن  كينتي  مى  قيػكَّةو  أيٍكليػك نىٍحػفي  قىػاليكاٍ  *تىٍشػيىديكفً  حى
ػاذىا فىػننظيًرم ًإلىٍيؾً  كىٱألىٍمري  شىًديدو  بىٍأسو  كىأيكليك ميػكاٍ  ًإذىا ٱٍلميميػكؾى  ًإفَّ  قىالىػتٍ  *تىػٍأميًريفى  مى عىميػك اٍ  أىٍفسىػديكىىا قىٍريىػةن  دىخى  كىجى
ًلؾى  أىًذلَّةن  أىٍىًميىآ أىًعزَّةى  كىذ  نِّي *يىٍفعىميكفى  كى ـى  فىنىػاًظرىةه  ًبيىًديَّػةو  ًإلىػٍيًيـٍ  ميٍرًسػمىةه  كىاً  ػميكفى  يىٍرًجػعي  بًػ –56: النمثل) ﴾ٱٍلميٍرسى
82).  

نو كتعالى عمى عباده ت بيا سكرة مف القرآف الكريـ، كفييا أثنى ا سبحايى مَّ كألىمية الشكرل سي 
كىالًَّذيفى ﴿المؤمنيف الذيف اتصفكا بجممة مف الصفات، كمنيا الشكرل فيما بينيـ، كما في قكلو سبحانو: 

ـٍ  بًِّي ابيكا ًلػػرى كفى * كىالَّػػًذيفى اٍسػػتىجى ـٍ يىٍغًفػػري ًضػػبيكا ىيػػ ػػا غى ذىا مى ػػالةى كىأىقىػػاميكا اليىٍجتىًنبيػػكفى كىبىػػاًئرى اإًلثٍػػـً كىاٍلفىػػكىاًحشى كىاً  صَّ
ـٍ يينًفقيػػكف ٍقنىػػاىي زى ػػا رى ًممَّ ـٍ كى ـٍ شيػػكرىل بىٍيػػنىيي ف الشػػكرل ككفقػػان لمػػنص القرآنػػي فػػإ ،(85-84:الشثثورى) ﴾كىأىٍمػػريىي

 .ليست ميمة لمدكلة فحسب، بؿ ىي ميمة ألم جماعة كانت صغيرة أك كبيرة
ؿ عػامالن مػف كِّ شىػتي  عػدـ إعطػاء العمػـ الشػامؿ ألحػد مػف الخمػؽكييٍفيىـ مف ذلػؾ أف الحكمػة مػف 

ي عً دَّ ط القدسػية عػف أم إنسػاف يىػقً ٍسػح بابان مف أبػكاب تالقػح األفكػار، كتي تى فٍ كتى  ،عكامؿ الربط بيف البشر
جديػػد تجػػاه جمعػػي ر ٍكػػد فً يػػكمػػا أف الغايػػة مػػف تالقػػح األفكػػار ىػػك تكل، أنػػو قػػد أحػػاط بكػػؿ شػػيء عممػػان 

ي إلػى ىػذه السػبؿ، األمػر الػذم يتطمػب ًضػفٍ تي كلػـ تظيػر بعػد النتػائج التػي سى  ،د فييػا نػصرً قضية لػـ يىػ
تتعمػػؽ بالنػػاس  بقضػػية عامػػة االستشػػارةكليتو تجػػاه مجتمعػػو إذا تعمػػؽ األمػػر محػػؿ ؤ تحمػػؿ كػػؿ فػػرد مسػػ
بقضية خاصة بجماعة مف النػاس دكف  المشكرةإذا تعمؽ األمر محؿ الذاتية  كليتوؤ ككؿ، كيتحمؿ مس
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مؤسسػة ، حيػث صػار لكػؿ مينػة مؤسسػاتظيػر فػي شػكؿ نقابػات كىيئػات كمجػالس غيرىـ، كىػك مػا 
دارة ليذه المؤسسة  تعبر عف حاضرىا كتخطط لمستقبميا. كا 

د بػالكحي مػف ا سػبحانو ؤيِّػمع رجاحػة رأيػو، كىػك المي  ،يغفؿ عنيال ()كألىميتيا لـ يكف الرسكؿ
كيـ، كتعػػالى، فيػػك الػػذم ال ينطػػؽ عػػف اليػػكل، كمػػع ىػػذا كمػػو كػػاف يشػػاكر أصػػحابو، فيػػذا ىػػك المػػنيج القػػ

 صػحابتو كالطريؽ المستقيـ، في إدارة الجماعات كاتخػاذ القػرارات، فقػد كػاف عميػو الصػالة كالسػالـ يشػاكر
يشاكرىـ جماعات كأفرادان، كيخػص مػنيـ أكلػي الفضػؿ، كمػا فػي كما كاف في أمكر كثيرة عامة كخاصة، 

ػػػالن عػػػف غيػػػًر مىشيػػكرىةو ًمػػػفى الميٍسػػػمً مػػػ(: )قكلػػو ألبػػػي بكػػػر ) ًميفى فػػػال ييبىػػايىعي ىػػػك كالى الػػػذم بىايىعىػػػوي(ف بىػػايىعى رىجي
 

ةي. قيٍمنػا: قاؿ: )ا (كما كرد في صحيح مسمـ أف رسكؿ ا ) .(3531)صحيح البخارى: لدِّيفي النًَّصيحى
ًتًيـٍ  ًة الميٍسًمًميفى كعامَّ : ًلمًَّو كًلًكتاًبًو كًلرىسكًلًو كألىًئمَّ  .(22)صحيح مسمم: (ًلمىٍف؟ قاؿى

داللػػػة كاضػػػحة عمػػػى كجػػػكب العمػػػؿ بنتيجػػػة  اآليػػػات كاالحاديػػػث النبكيػػػة يػػػدؿ إف مػػػا تقػػػدـ مػػػف
 كمشػاركتيـ الجماعػةمشاكرة مميزات عممية  كما يظير مف العرض السابؽالشكرل التي تكافؽ الحؽ، 

 جميع القضايا كاألمكر العامة التى تخص جميع الناس في المجتمع أك بعض الناس فيو.في 

 مجموعة األبعاد المتعمقة ببيئة العمل: ثالثًا: المجموعة الثالثة:
 البيئة الطبيعية، :بنكعييا كىى تمؾ األبعاد التى ترتبط بمحيط العمؿ، كالمتمثؿ في البيئة

بما فيو مف مخمكقات ا كظركؼ الميناخ كالعكامؿ  الفردالمحيط الحيكم الذم يعيش فيو  كىى
تي تتمثؿ في العكامؿ االجتماعية كالثقافية بما فييا تمؾ ال كالبيئة االجتماعية كالثقافية، الجيكلكجية،

مف معارؼ كعقائد كأخالؽ كعرؼ ككؿ العادات التي يكتسبيا اإلنساف مف حيث ىك عضك في 
ليا تأثيرىا الكاضح –  الطبيعية كاالجتماعية –تربطو عالقات باآلخريف. ككمتا البيئتيف، مجتمع ما

عف مجمكعة مف العكامؿ كالخصائص تشكؿ قدران مف حيث تنشؽ البيئة الطبيعية  عمى األخرل،
عادات كتقاليد اإلنساف كما أف البيئة االجتماعية كالثقافية التي تشكؿ في مجمميا معطيات السمكؾ 

 البشرم في منطقة ما ليا دكرىا البارز في حسف أك سكء استغالؿ المكارد الطبيعية.  
 كتتضمف ىذه المجمكعة األبعاد التالية:
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 مكونات بيئة العمل:دة جو  -ُ
كمف  جكدة البيئة بشقييا دكران بارزان كمؤثران عمى جكدة األداء في المنظمات العاممة فييا، تؤدل

ألف جكدة أداء المؤسسات العاممة في بيئة ما ال ينفؾ عف جكدة  ثـ عمى جكدة أداء تمؾ المؤسسات،
مدخالتيا بخصائص كمكاصفات معينة  كالذم منو تأخذ المحيط الحيكم كاالجتماعي الذم تعمؿ فيو،

ليو تقدـ مخرجاتيا.  كا 
 ، ىما كما يمى:توتشمل بيئة العمل نوعين من البيئا

 جودة البيئة الطبيعية: -أ
حيث حث عمى المحافظة عمى البيئة الطبيعية بما أكدع  لقد أٍكلىى اإلسالـ البيئة عناية خاصة،

خمؽ ا تعالى الككف في فقد  جكده عمى األرض،ا تعالى فييا مف خيرات تحقؽ لإلنساف ىدؼ ك 
كؿ جزء فيو في حركة متناسقة مع سائر األجزاء كلكؿ مكجكد فيو حكمة تتعمؽ بيذا  إحكاـ مطمؽ،

مىؽى كيؿَّ شىٍيءو فىقىدَّرىهي تىٍقًديران قاؿ ا تعالى: التناسؽ الكامؿ البديع الممحكظ، كقاؿ  ،(5:)الفرقانكىخى
ا تىرىلتعالى: رى ىىٍؿ تىرىل ًمٍف فيطيكرو  مى ًف ًمٍف تىفىاكيتو فىاٍرًجًع اٍلبىصى ٍمًؽ الرٍَّحمى  .(8:)الممكًفي خى

ـي اأٍلىٍرضى قاؿ ا تعالى: كليست الطبيعة خصمان لإلنساف يصارعو كيغالبو، عىؿى لىكي ىيكى الًَّذم جى
لى  كيميكا ًمٍف ًرٍزًقًو كىاً  نىاًكًبيىا كى لقد خمؽ ا بعدلو الككف  ،(02:)الممكٍيًو النُّشيكري ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى

كىؿ  التيكالطبيعة بالصكرة التي تساعد اإلنساف عمى القياـ بمسئكليات االستخالؼ كعمارة األرض  كي
ـٍ ًفييىاقاؿ ا تعالى: ،بيا كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى   .(30:)ىودىيكى أىٍنشىأىكي

كىال تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى حيث قاؿ: ـ الفساد في األرض،أمر ا عباده بعدكما 
، ألف الفساد في (41:)األعرافكىالى تىٍعثىٍكا ًفي األىٍرًض ميٍفًسًديفكقاؿ: ،(23:)األعرافًإٍصالًحيىا

األرض يجٌمب الخراب كالدمار كذلؾ يناقض العمراف الذم يسعى إليو اإلسالـ. كأمرىـ ا تعالى 
كًَّع قاؿ تعالى: محافظة عمى نظافة كجماؿ البيئة المحيطة،بال طىيٍِّر بىٍيًتيى ًلمطَّاًئًفيفى كىاٍلقىاًئًميفى كىالرُّ كى

كدً  رٍ كقاؿ تعالى: ،(53:)الحجالسُّجي ًثيىابىؾى فىطىيٍِّر* كىالرٍُّجزى فىاٍىجي  .(2-1)المدثر:كى

قاء في كؿ شيء حكليـ كمف ذلؾ (الناس كحرٌضيـ عمى التماس الجماؿ كالنكحٌض الرسكؿ)
البيئة المحيطة بيـ في البيت كالشارع كالمسجد كمكاف العمؿ كغير ذلؾ، فقاؿ:)إف ا جميؿ يحب 
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كىذه  .(0102)صحيح مسمم: كقاؿ:) إف ا طيب ال يقبؿ إال طيبان( ،(60)صحيح مسمم: الجماؿ(
لبعد الجمالي في البيئة بما يسيـ في أمكر تحافظ عمى نظافة البيئة كتحمي الصحة العامة كتكفر ا

ككميا أمكر تنعكس عمى جكدة األداء في  استقرار النفس كسككنيا كيدفعيا إلى العمؿ المتقف المنظـ،
 كؿ عمؿ كخاصة في مجاؿ التربية كالتعميـ.

قاؿ ا  نيى اإلسالـ عف اإلسراؼ في استيالؾ المكارد الطبيعية أك سكء استغالليا،كلقد     
بيكا كىال تيٍسًرفيكا ًإنَّوي ال ييًحبُّ ى:تعال كيميكا كىاٍشرى ـٍ ًعٍندى كيؿِّ مىٍسًجدو كى ذيكا ًزينىتىكي ـى خي يىا بىًني آدى

ًف النًَّعيـً كقاؿ تعالى: ،(80:)األعرافاٍلميٍسًرًفيفى  ًئذو عى  .(5:)التكاثرثيَـّ لىتيٍسأىليفَّ يىٍكمى

ختيار أجكد المكاقع لبناء المدارس، حتى تأتي كيظير ذلؾ كاضحان في جكدة التعميـ با    
المؤسسات التعميمية متكافقة بمناخيا كمكقعيا لشركط كمكاصفات جكدة البيئة مف حيث البعد عف 

كىذا يفرض عمى المؤسسات التعميمية أف  الممكثات كالضكضاء ككؿ ما يعرقؿ جكدة العمؿ التعميمي.
حث فييا لمتعرؼ عمى مكاردىا كأف تعمؿ عمى المساىمة تعمؿ عمى الحفاظ عمى البيئة المحيطة كالب

 فى استغالليا االستغالؿ األمثؿ.

 جودة البيئة االجتماعية: -ب
حث اإلسالـ عمى إقامة المجتمع النظيؼ الطاىر، الخالي مف أم شكؿ مف أشكاؿ الفساد،  لقد
 لخارجي في السمكؾ،حيث يحدث النقاء كالطير ا إلى أرقى مستكيات سمـ األخالؽ، لمكصكؿسعيان 

ا قاؿ ا تعالى: كالنقاء كالطير الداخمي فيما عيقد بالقمب، مى بيكا اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى كىال تىٍقرى
بىاًطنىوي ، كقاؿ تعالى:(020:)األنعامبىطىفى  كا ظىاًىرى اإٍلثٍـً كى ذىري ، كالمنيج اإلسالمي (051)األنعام:كى

النظيؼ األخالقي الذم تسكده سمككيات منضبطة بضكابط الديف ال ينتيج في سعيو إلقامة المجتمع 
كلكنو يحث أتباعو كيحببيـ في كؿ سمكؾ فاضؿ ال يصدر إال عف  فقط أسمكب األمر كالنيي،

نَّؾى فقاؿ تعالى لنبيو: بيذه الصفة تعظيمان ليا، (حيث يمدح ا رسكلو) شخص دىًمث األخالؽ، كىاً 
ميؽو عىظً   .(1:)القمميـو لىعىمىى خي
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ليس األخالؽ في جانب دكف آخر كلكنو  (أف جكىر دعكتو يقـك عمى األخالؽ،كيعمف الرسكؿ)
المتحميف باألخالؽ الحسنة أكمؿ الناس  (لذلؾ جعؿ الرسكؿ) نقص، يعتريوالخمؽ التاـ الذم ال 

ميًؽ، كىاإلً الب:)إف حيف سيئؿ عف البر قاؿ حيث قاؿ إيمانان، ٍسفي الخي كىًرٍىتى رُّ حي ، كى ٍدًرؾى اؾى في صى ـي ما حى ٍث
) كذلؾ االىتماـ باألخالؽ يرجع إلى ككنيا شاممة  ،(5228)صحيح مسمم: أىٍف يىطًَّمعى عميو النَّاسي

 تمثؿ مجاؿ الحياة كميا بما فييا مف عالقات كركابط كتنظيمات كنكاحي مختمفة.

عؿ اإلسالـ مسئكلية المسمـ لذلؾ لـ يج عمى كؿ خمؽ فاضؿ، يحثإف المنيج اإلسالمي كىك 
بأف جعؿ األمر  بؿ جعؿ عميو مسئكلية في إصالح مف حكلو، قاصرة فقط عمى إصالح نفسو،

     بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فرض كفاية إف لـ تقـك بو جماعة مف األمة أثمت األمة كميا.
بيئة مف كؿ فعؿ خبيث كقياـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بيف الناس يحافظ عمى سالمة ال

يضر بيا كيضر بالناس كيحمي أفراد المجتمع كيحفظ عمييـ أمنيـ النفسي كاالجتماعي كيعمؿ عمى 
 .كسيئكتعطيؿ ىذا األمر كالنيي يجعؿ المجتمع ساحة لكؿ قبيح  تمكيف األخالؽ مف النفكس،

المنيج  كضع كلما كاف مف الناس مىف ال تصمح معو نصيحة أك يبقى لديو أثر لمكعظة،
اإلسالمي نظاـ العقكبات لكؿ حد مف حدكد ا ينتيؾ، كلقد حٌذر ا مف انتياؾ تمؾ الحدكد  

ـي الظَّاًلميكفى فقاؿ: ديكدى المًَّو فىأيكلىًئؾى ىي ٍف يىتىعىدَّ حي مى ديكدي المًَّو فىال تىٍعتىديكىىا كى قامة  ،(556:)البقرةًتٍمؾى حي كا 
منع الجرائـ كتردع العصاة كتكؼ مف تحدثو نفسو بانتياؾ الحرمات الحدكد فييا نفع لمناس ألنيا ت

إنيا تحافظ عمى نظافة المجتمع مف كؿ  كتحقيؽ األمف لكؿ فرد عمى نفسو كعرضو كمالو ككرامتو،
 .ما ييتؾ الحياء العاـ أك ييدد األركاح كالممتمكات أك يضر باآلخريف أٌيا كاف الضرر

 الحوافز:التحفيز وتقديم  -5

مقدار الثكاب كالجزاء  لمناسكأعمف عنيا فبٌيف  اإلسالمي بالحكافز عمى اختالفيا، النيجلقد اىتـ     
كمقدار العقاب عمى التياكف في أداء األعماؿ، حيث قاؿ ا  عمى أعماؿ الخير كالصالح،

سىنىًة فىمىوي عىٍشري تعالي: اء ًباٍلحى اء ًبالسَّيِّئىًة  مىف جى مىف جى ـٍ الى أىٍمثىاًليىا كى  فىالى ييٍجزىل ًإالَّ ًمٍثمىيىا كىىي
الجدير بالذكر أف الحكافز ترتبط بنكعية الحاجات التي يسعى إلييا ك  ،(031)األنعام:ييٍظمىميكفى 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202األول  مارس  منىفيت                                           العدد جامعت ال –مجلت كليت التربيت 

999 
 خاطر د/ محمد إبراهيم عبد العزيز                                                           

كيرتبط النظر إلى نكعية الحاجات اإلنسانية بالنظر إلى  اإلنساف كتدفعو إلى العمؿ عمى إشباعيا،
مادية التي تدكر باإلنساف في فمؾ المادة تصبح الحاجات كفي المناىج ال طبيعة اإلنساف نفسو،

باإلضافة إلى الحاجات المعنكية كالحاجة إلى األمف  اإلنسانية المادية ىي التي ليا السيادة،
 كالتقدير.

حاجات مادية مثؿ الحاجة لمطعاـ كالشراب كالممبس  تتنكع ما بيف: لذلؾ فالحاجات في اإلسالـ    
الحاجة لألمف كالسمطاف كالكرامة  :مثؿ ،كالحاجات المعنكية النفسية لؾ،كالمسكف كما يتبع ذ

نىٍقصو ًمفى اأٍلىٍمكىاًؿ كىاأٍلىٍنفيًس كىالثَّمىرىاًت قاؿ ا تعالى: كالتعارؼ، كًع كى ٍكًؼ كىاٍلجي ـٍ ًبشىٍيءو ًمفى اٍلخى نَّكي لىنىٍبميكى كى
اًبًريفى  بىشًِّر الصَّ  .ية القمبية مثؿ الحاجة إلى الديف كاإليماف باكالحاجات الركح ،(022:)البقرةكى

كيحفز المنيج اإلسالمي عمى العمؿ بمطالبة أرباب العمؿ بتكفير الميناخ اإلنساني الذم يسكده 
، كما إنيا الحكافز المعنكية التي تحض عمى بذؿ الجيد كالمزيد مف العمؿ كاإلنتاج البشر كالترحاب،

لصحيحة السميمة الدافعة كالحافزة عمى المزيد مف األداء الجاد كذلؾ يييئ المنيج اإلسالمي البيئة ا
(:)ا في عكف العبد ما كاف يقكؿ) ًبحىث الناس عمى التعاكف في الخير كفي خدمة بعضيـ بعضان،

ف فىرَّجى عف ميٍسًمـو كيٍربىةن، فىرَّجى المَّوي عٍنو بيا م كيقكؿ:) ،(5366)صحيح مسمم: العبد في عكف أخيو(
ًة(   .(5251)صحيح مسمم: كيٍربىةن ًمف كيرىًب يىكـً الًقيامى

يحفز المنيج اإلسالمي الشباب المسمـ ككؿ مسمـ قادر عمى العمؿ عمى البحث كالجد كما 
(:)ما أكؿ أحد طعامان قط خيران مف أف يأكؿ مف )الرسكؿ قاؿ ،كاالجتياد في طمب العمؿ الشريؼ

إنو الحافز  (،5145)صحيح البخاري:يأكؿ مف عمؿ يده( كاف ((كأف نبي ا داكد عمؿ يده،
اإليماني الذم يجعؿ المؤمف يعمؿ في أم مجاؿ أيَّا كاف نكع العمؿ طالما أنو عمؿ شريؼ، إرضاءن 

رضاءن لرسكلو، قامة الحياة اإلسالمية،  كا   كتحقيقان ألمانة الخالفة التي تقتضي استعمار األرض كا 
 الذم يحقؽ الكفاية. كالتي ال تأتي إال بالعمؿ

باإلضافة إلى المحفزات السابقة  بيف العامميف كأرباب العمؿ، كفي عالقات العمؿ التنظيمية،    
التي حٌض عمييا المنيج اإلسالمي، يأتي األجر نفسو الذم يتقاضاه العامؿ عف عممو مف حيث 

ى قدر العمؿ دكف بخس أك بحيث يككف األجر عم تكافؤه مع حجـ العمؿ كالجيد الذم يبذلو العامؿ،
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كىال ليمثؿ الحافز المادم األكؿ ألنو األكثر بقاءن، قاؿ ا تعالى: –إىدار لحؽ العامؿ أك العمؿ
سيكا النَّاسى أىٍشيىاءىىيـٍ  )تفسير القرطبي أم ال تنقصكىـ عف مقاديرىـ المضبكطة ،"(52: )األعراف تىٍبخى

 (.515: 4ج
تكفر بيئة العمؿ الحافزة التي يسكدىا العدؿ في المعاممة كالشكرل في كلقد اىتـ المنيج اإلسالمي ب   

كتحقيؽ األمف  اتخاذ القرارات كالتعاكف كالتناصح فيما بيف أفرادىا، كتفكيض السمطات لممرؤكسيف،
مما يساعد الجميع عمى العمؿ الجاد  الكظيفي كاالجتماعي لمعامميف كالمتعامميف في ىذه البيئة،

حساف  ، كعمى بذؿ الجيد في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كالعامميف.بإتقاف كا 

 :عن العملرضا ال -8
الرضا قيمة ركحية تنعكس عمى عمؿ اإلنساف فيتقنو كيبدع فيو، لذلؾ كانت العالقة كاضحة   

نتاجيتيـ كمستكل جكدة ىذه اإلنتاجية، كمف ثـ سعت معظـ  الداللة بيف الرضا الكظيفي لمعامميف كا 
كسعى معظـ القائميف عمى اإلدارة العميا في المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية  الحديثة، النظـ اإلدارية

إلى البحث عف السبؿ الكفيمة بتحقيؽ رضا العامميف لضماف جكدة أدائيـ كأيضان سعت إلى تحقيؽ 
 رضا المستيمؾ لضماف انتشار المنتج أك القبكؿ عمى الخدمة المقدمة.

اإليماف الخالص  تعالى ذلؾ ألف الرضا  ي النيج اإلسالمي،كمف متطمبات تحقيؽ الرضا ف   
مىٍف عىًمؿى يقكؿ ا تعالى: نعمة ركحية إنما يصؿ إلييا مف قكم إيمانو با كحسف اتصالو بو،

يىاةن طىيِّبىةن  اًلحان ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى   .(64:)النحل .صى

إنو التراضي الذم ال يجمب  لتراضي بيف العباد في اإلسالـ فعؿ حميد يطمبو الشرع كييحسٌنو،إف ا  
إنو التراضي المضبكط بضكابط ال تنفؾ مع تغير األشخاص، أك مع تغير ، سخط ا كرسكلو

 األىكاء كالرغبات، أك مع تغير األزماف كاألحداث. 

الرضا شرط مف شركط إمامة الناس كقيادتيـ في كاف  كفي مجاؿ تدبير أمكر الناس كسياستيـ،   
ـي الًَّذيفى خ(:)قاؿ الرسكؿ) ذلؾ الشرط ال تصح بدكنو صالة اإلماـ كال كاليتو، اإلسالـ، ًتكي ياري أًئمَّ
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كنى  ـي الًَّذيفى تيٍبًغضي ًتكي مُّكفى عمىٍيكيـ، كًشراري أًئمَّ مُّكفى عمييـ كييصى ، كتيصى ـٍ ـٍ كييًحبُّكنىكي ، تيًحبُّكنىيي ـٍ كنىكي ـٍ كييٍبًغضي يي
) ـٍ ـٍ كيىٍمعىنيكنىكي  (.0522)صحيح مسمم:  كتىٍمعىنيكنىيي

معالقة بيف الراعي كرعيتو كيسيـ في ل مالمح ليضعرضا الرعية  سياؽفي  يأتيمفيـك الرعاية ك 
كفي  تشمؿ مسئكلية الرعاية كؿ أنشطة المجتمع كمستكياتو كأفراده،حيث تكسيع مجاؿ الرضا كمداه، 

لمف تحتو كمسئكؿ عف رعيتو، ككؿ مسئكؿ  سات اإلدارية عامة يصبح كؿ مستكل إدارم راعً المؤس
عف تقديـ خدمة ما لخخريف راعو ليـ كمسئكؿ عف رعيتو، فكؿ فرد فى التنظيـ المؤسسي يتبادؿ 

كمف ثـٌ يصبح كؿ فرد راعو في مكقؼ كمرعيو في  األدكار بيف رئيس لمف تحتو كمرؤكس لمف فكقو،
  خر.مكقؼ آ

مفيـك الرعاية بمفيـك المسئكلية، فكؿ راع سكؼ ييسأؿ أماـ ا كأماـ جماعتو أك مف  كلقد ارتبط
فيك بمثابة األجير  ككؿ راع في اإلسالـ كلتو جماعة أمر رعايتيا، يمثميا كأماـ ضميره عما استرعاه.

ك أجير يخدـ رعيتو التي كىذا يعني أف القائد أك الحاكـ إنما ى، الذم قاـ عمى خدمة قـك نظير أجر
بمكجب عقد رعاية، كىكذا المعمـ ككؿ العامميف بالمدرسة ىـ في  استرعتو عمى نفسيا كككمتو زماميا،

يرعكنيا كيحققكف رغباتيا كحاجاتيا كفقان لمضمكف العقد المبـر بيف المدرسة ( الطالب)خدمة رعيتيـ
دارة المدرسة في خدمة مف تحتيا  الب،كىكذا فكؿ أعضاء المدرسة في خدمة الط كأكلياء األمكر، كا 

عنيا  لرعيةا ف الرؤية اإلسالمية تجعؿ تقديـ الخدمة كتحقيؽ رضاكبذلؾ فإ .مف المعمميف كالعامميف
 محكـك بضكابط أخالقية كاجتماعية لصالح الديف كالمجتمع كالرعية نفسيا.

 :واألمان األمن   -1
كلقد كرد لفظ األٍمفي بمشتقاتو الدالة عمى ، نياأصؿ األٍمًف طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ ع   

قاؿ ا تعالى: الطمأنينة كزكاؿ الخكؼ في القرآف الكريـ،  ثىابىةن ًلمنَّاًس عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى كىاً 
كىأىٍمنان  الحاجة لألمف في اإلسالـ ال تقؿ في درجتيا كأىميتيا عف الحاجات المادية ك  ،(052:)البقرة

كالذم كضع الحاجة لألمف في المرتبة الثانية بعد الحاجات الفسيكلكجية، كلتحقيؽ  كالفسيكلكجية،
قاؿ ا تعالى عف حكار إبراىيـ اإليماف كالعدؿ، :ىما األمف في اإلسالـ شرطاف جكىرياف، ) مع  (
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المشركيف مف قكمو: ـٍ ًبظيٍمـو أيكلىًئؾى لىيي  انىيي ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمى لى ـٍ ميٍيتىديكفى الًَّذيفى آمىنيكا كى ـي اأٍلىٍمفي كىىي  
في حيف يترؾ الظمـ في  فاإليماف كالعدؿ ييرٌسخاف في النفس الطمأنينة كاالستقرار، ،(55:)األنعام

.النفس الخكؼ كالقمؽ  
كأمف اإلنساف عمى كرامتو بحيث ال  حياة اإلنساف كحمايتيا مف العبث باستقرارىا،يشمؿ كاألمف 

ٍر قىكـه مِّف قىٍكـو عىسىى أىف قاؿ تعالى: يح،متجر لتتعرض كرامتو كحياؤه  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى يىٍسخى
ـٍ كىالى  كا أىنفيسىكي ٍيران مٍِّنييفَّ كىالى تىٍمًمزي ـٍ كىالى ًنسىاء مِّف نِّسىاء عىسىى أىف يىكيفَّ خى ٍنيي ٍيران مِّ كا ًباأٍلىٍلقىاًب  يىكيكنيكا خى تىنىابىزي

ـي  *يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍجتىًنبيكا كى ًبٍئسى ااًلٍس ـي الظَّاًلميكفى ـٍ يىتيٍب فىأيٍكلىًئؾى ىي مىف لَّ اًف كى يمى ًثيران اٍلفيسيكؽي بىٍعدى اإٍلً
ـٍ أىف يىأٍ  ديكي كيـ بىٍعضان أىييًحبُّ أىحى سَّسيكا كىالى يىٍغتىب بٍَّعضي ـى أىًخيًو مِّفى الظَّفِّ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفِّ ًإٍثـه كىالى تىجى كيؿى لىٍح

ٍيتان فىكىًرٍىتيميكهي كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى تىكَّابه رًَّحيـه   . (05-00:)الحجرات مى

نصاؼ المظمـك كتجنب  فبالعدؿ تحقيؽ األمف،مف أىـ سبؿ  كمف جانب آخر يعد العدؿ كا 
، يقكؿ ا مراف اإلنسانيألف الشعكر باألمف ىك الدافع األساسي لمع المجتمع،الظمـ تكثر عمارة 

يىٍنيىى  عىًف اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبى  تعالى: يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى  كى ٍحسىاًف كىاً  ٍغًي* ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
ـٍ  ـٍ  يىًعظيكي كفى  لىعىمَّكي  .(61النحل:)تىذىكَّري

في كؿ  يستكعب المجتمع كالفرد الذم يعيش فيو،إف اإلسالـ يسعى لتحقيؽ األمف الذم يعـ ك     
في البيت كاألسرة كالمدرسة كالشارع  كفي كؿ مجاالت الحياة، صكره كأشكالو ماديان كنفسيان كمعنكيان،

كأف يشعر باألمف  أمف اإلنساف الحصكؿ عمى حقكقو المشركعة نتيجة عممو،. كمف كمياديف العمؿ
كىال قاؿ تعالى: قامة العدؿ في مؤسساتو التي يعمؿ بيا،عمى حقو في الترقي كتكلي المناصب كا  

مىى أىالَّ تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي كأف يأمف أنو ال يتحمؿ إال  (،ٖ:)المائدةيىٍجًرمى
 . (031:)األنعامرىلكىال تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيخٍ قاؿ تعالى: تبعات أعمالو ىك كحده ال غيره،
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كىكذا يحقؽ اإلسالـ األمف في المجتمع كمو، بحيث يشعر الفرد باألمف االجتماعي كباألمف     
كالمعنكم، كعندما يتالقى األمف النفسي كالمعنكم مع األمف  النفسيالكظيفي، كقبميا يشعر باألمف 

حساف ىادفان إلى االجتماعي كالكظيفي، ينطمؽ العامؿ أك اإلدارم المسمـ لتحقيؽ ع ممو بإتقاف كا 
تحقيؽ أقصى معدالت اإلنتاج كالجكدة. كبيذا يتضح أف األمف في اإلسالـ يتسع ليضـ في ثناياه كؿ 

 األمف عند قكؿ الحؽ، كاألمف عمى الديف كالدنيا، األمف في ميناخ الحياة كالعمؿ، أنكاع األمف،
 .مؤىؿ يفيد المجتمع كال يضره كاألمف في جميع فعاليات التعميـ التي تؤدم إلى خريج

 المساءلة والمحاسبة: -2
 المحاسبة تشمؿ كؿ تعيد أخذه اإلنساف عمى نفسو ككؿ كاجب أقر بو كرضي بو عمى نفسو،
كالفرد المسمـ يستقر في كجدانو أنو مكقكؼ أماـ ا عز كجؿ لممساءلة كالحساب عف كؿ أحكالو 

ـٍ إً قاؿ ا تعالى: كأعمالو، ًقفيكىي ـٍ مسئكلكفى كى (،"أم إنيـ مسئكلكف عف أعماليـ ِْ:)الصافاتنَّيي
ميكفى كقاؿ تعالى: كأقكاليـ كأفعاليـ، لىتيٍسأىليفَّ عىمَّا كيٍنتيـٍ تىٍعمى  .(68:)النحلكى

كعندما يدرؾ المسمـ حتمية الحساب كالكقكؼ بيف يدم ا تعالى لممساءلة عف أعمالو كأحكالو 
عيكفى قاؿ ا تعالى: مؿ إليو فيو أم شؾ بعدالة الجزاء،يككف عمى يقيف جاـز ال يتخ كىاتَّقيكا يىٍكمان تيٍرجى

ـٍ ال ييٍظمىميكفى  فَّى كيؿُّ نىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىي أنو  كمف مظاىر عدؿ ا، ،(550:)البقرةًفيًو ًإلىى المًَّو ثيَـّ تيكى
بِّؾى ًمٍف ًمٍثقىاًؿ عالى:قاؿ ت ال يغيب عف عممو مثقاؿ ذرة في األرض كال في السماء، ا يىٍعزيبي عىٍف رى مى كى

ًبيفو  اًء كىال أىٍصغىرى ًمٍف ذىًلؾى كىال أىٍكبىرى ًإالَّ ًفي ًكتىابو مي كال في  (،ُٔ:)يكنسذىرَّةو ًفي اأٍلىٍرًض كىال ًفي السَّمى
ا تي قاؿ ا تعالى: ظاىر النفس كال في باطنيا، مى اًئنىةى اأٍلىٍعييًف كى ديكريىٍعمىـي خى  .(06:)غافرٍخًفي الصُّ

ف  كمف مظاىر عدؿ الجزاء اإلليي دقة الحساب كشدة حساسية الميزاف لكؿ أعماؿ اإلنساف كا 
عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً  قاؿ ا تعالى: كانت أخؼ مف حبة الخردؿ كأصغر مف حجـ الذرة، نىضى كى

ـي نىٍفسه شىٍيئان كىا ً  ًة فىال تيٍظمى كىفىى ًبنىا اٍلًقيىامى ٍردىؿو أىتىٍينىا ًبيىا كى بَّةو ًمٍف خى ٍف كىافى ًمٍثقىاؿى حى
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اًسًبيفى  كىأىٍف كقاؿ تعالى:، (85:)المدثركيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه كقاؿ تعالى: ،(14:)األنبياءحى
ال يزداد  بو كسعيو كعممو،، أم ما ييحسب لإلنساف إال كس(86:)النجملىٍيسى ًلإٍلًٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى
 كال ينقص منو شيء لينالو غيره. عميو شيء مف عمؿ غيره،

  وىكذا يتضح أن المحاسبة في اإلسالم تتمثل في أشكال ثالث:
  داخمية تنبع مف ذات الشخصذاتية محاسبة. 

  محاسبة يقـك بيا القائد المسئكؿ األكؿ عما يقع في نطاؽ اختصاصو كعمف تحت يده مف
 .يف لوالمعاكن

  في لمقائد عف مسئكلياتو كعف أداء كؿ العامميف  الناسمحاسبة خارجية تأتي مف جميكر
 نطاؽ إدارتو كسمطتو

كبذلؾ تتفكؽ المحاسبة في المنيج اإلسالمي عف المساءلة كالمحاسبية في النظـ األخرل التي     
كمف ثـ ، األخالقي الداخميالمحاسبة المفركضة مف الخارج دكف البعد  كعندتقؼ عند البعد المادم 

بالمؤسسات التعميمية البد كأف ييخضعكا أنفسيـ لمحاسبة دائمة تنبع مف داخميـ  الككادر البشريةفإف 
كمحاسبة  كعمى قيادات التعميـ أف تقـك بدكرىا في مساءلة عف مسئكلياتيـ كمدل كفائيـ بتعيداتيـ،

دارة لمتأكد مف ح كما أف عمييا أف تترؾ  سف سير العمؿ،كؿ مف تحت مسئكليتيـ مف معمميف كا 
المجاؿ لمشاركة المجتمع في الكقكؼ عمى أداء تمؾ المؤسسات كمحاسبتيا عف القصكر الذم قد 

 ينجـ في القياـ بكظائفيا كتقكيـ األداء نحك الغايات المرغكبة.

ة جكدة حياة كتأسيسان عمى تحميؿ المحكر الثالث مف اإلطار النظرم لمدراسة كالمتعمؽ بأبعاد إدار 
 العمؿ فى النيج اإلسالمي، يمكف استنتاج ما يمى:

 الطاقات كالمكارد االستغالؿ  استثماريسيـ فى  الكضكح الذم تقدمو المنيجية اإلسالمية، إف
كيعمؿ عمى كجكد  كيسيـ فى حدكث االستقرار النسبي فى السياسات كالبرامج، األمثؿ،

مما يعضد  سات المجتمع عمى اختالؼ أنكاعيا،أرضية فكرية مشتركة بيف العامميف فى مؤس
كداخؿ مؤسسات التعميـ تصبح ىناؾ أرضية ، مف تماسؾ المجتمع ككحدتو كمف ثـٌ تطكره
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ف اختمفت نكعية التعميـ أك مرحمتو-فكرية مشتركة تيدير بطريقة آمنة مساحات التنكع  -كا 
 كاالختالؼ في الرؤل كالمفاىيـ بيف المؤسسات كالبرامج.

 التدرج سٌنة شرعية سمكيا القرآف الكريـ فى تشريعو، فمـ ينزؿ  لنيج اإلسالمي عمى أفيؤكد ا
مان يتدرج فى الرقى بالمجتمع كفى اقتالع الفساد االجتماعي  نما نزؿ منجه القرآف جممة كاحدة كا 
المتجذر شيئا فشيئان فعندما يستيدؼ التغيير عادات أك تقاليد مترسخة في نفكس البشر أك 

كيييئ  بكضع اجتماعي معيف يتريث بو كيأخذ المسألة باليسر كالرفؽ كالتدرج،مرتبطة 
 الظركؼ الكاقعية التي تيسر فعالية التغيير.

 كعمى أف يأخذ اإلنساف نفسو  عمى دكاـ العمؿ الصالح كاإلحساف، يؤكد النيج اإلسالمي
(:)إف الدِّيف )كؿالرس لذلؾ قاؿ كأف يتدرج في األعماؿ عمى قدر ما يطيؽ، بالرفؽ كالميف،

مىبوي، فسىدِّدكا كقاربكا كابشركا كاستعينكا بالغدكة كالركَّحة كشيء  ييٍسره كلف ييشىادَّ الديف أحده إال غى
. كالحديث يبيف أٌف األكلى لمعامؿ بذلؾ أف ال يجيد نفسو (86)صحيح البخارى: مف الدَّلجة(

 طع.تدريج ليدـك عممو كال ينقببؿ يعمؿ  بحيث يعجز كينقطع،
 كمف ثـٌ يأتي  العمـ الذم ييحٌصمو المسمـ يقتضي العمؿ بو،عمى أف  يؤكد النيج اإلسالمي

كحتى يحقؽ  التحسيف المستمر في آليات العمؿ حتى يطابؽ العمـ العمؿ كالنظرية التطبيؽ،
بناءن عمى  المسمـ لنفسو كألمتو الريادة كالسيادة بامتالؾ مصادر القكة كالمنعة كدكاـ ذلؾ،

  جديد كالتطكير المستمر في قدراتو كآليات عممو ككاقعو كمو.الت

 :أف جكدة العمؿ في النيج اإلسالمي تتضمف عديد مف العكامؿ منيا 
تشػػػجيع المبػػػادرة الذاتيػػػة لتجكيػػػد التعمػػػيـ كتطػػػكيره، فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ مػػػف منطمػػػؽ  -

 اإلحساس بالمسئكلية.
ؿ، إخػػػالص العمػػػؿ  عػػػز كجػػػؿ، تعزيػػػز القػػػيـ اإلسػػػالمية، المحفػػػزة عمػػػى تجكيػػػد العمػػػ -

 األمانة في أداء األعماؿ، التفكير الناقد، التعاكف مف أجؿ الصالح العاـ.
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تػػػػدريب المعممػػػػيف عمػػػػى إجػػػػراء األبحػػػػاث العمميػػػػة الميدانيػػػػة لتقػػػػكيـ العمميػػػػة التعميميػػػػة  -
كاكتشاؼ أكجو القصكر فييا، كمف ثـ العمؿ عمى ضبط جػكدة التعمػيـ فػي المؤسسػات 

 التعميمية.

 تدريب القيادات التعميمية في كؿ المكاقع عمى كيفية تشكيؿ فرؽ عمؿ متعددة المياـ. -

معالجػػة ظػػاىرة الالمبػػاالة أك االنطفػػاء لػػدل كثيػػر مػػف المعممػػيف كالعمػػؿ عمػػى تحسػػيف  -
 األكضاع المعيشية ليـ بما يكفؿ شحذ ىمميـ.

راـ المتبػػادؿ التأكيػػد عمػػى ضػػركرة تػػكفير المنػػاخ االجتمػػاعي القػػائـ عمػػى الحػػب كاالحتػػ -
 كالعالقة الدافئة بيف المعمميف كالمتعمميف، كبيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

 تعزيز ثقافة الحكار البناء كتبادؿ الرأم كالمشكرة بيف العامميف في حقؿ التعميـ. -

التحفيػػػػز المسػػػػتمر لمعػػػػامميف المجػػػػديف كالمتقنػػػػيف ألعمػػػػاليـ كالحريصػػػػيف عمػػػػى تطػػػػكير  -
 المؤسسة التعميمية.

ملقرتح: صبل االصتفادة من أبعاد إدارة جىدة حياة العمل يف النهج اإلصالمي اإلطار ا
 لتحضني مناخ املدارس املصريت:

جكدة حياة العمؿ لو أىميتو لكالن مف العامميف كالمؤسسة، ككذلؾ لممنتفعيف بخدمات  تحقيؽف إ
داؼ، كالشعكر كضع الرؤية كالرسالة كتحديد األىفي المؤسسة؛ حيث تسيـ في زيادة المشاركة 

كمف جية أخرل فإف  .كسب ثقة المستفيديفك بالكالء كاالنتماء لممؤسسة، كتقميؿ المقاكمة لمتغيير، 
رفع كفاءة مع تكفر عناصر بشرية عالية الكفاءة، في  تسيـ إدارة جكدة حياة العمؿ أبعادتكفر 

مى دافعية، كظركؼ مختمؼ عناصر منظكمة العممية التعميمية، كتكفير قكة عمؿ أكثر مركنة كأع
تاحة الفرص لتنمية قدرات العامميف مف اعضاء  عمؿ حافزة سكاء في جانبيا المادم أك المعنكم، كا 

بما يمكنيـ  ىيئة تعميمية )المعمميف عمى اختالؼ مستكياتيـ كدرجاتيـ الكظيفية(، كاإلدارييف كالعماؿ،
المناخ المدرسي بالفاعمية كزيادة كيعكد ذلؾ عمى  مف أداء المياـ المنكطة بيـ كاإلبداع فييا.

 اإلنتاجية.
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 فيما يمى: من أبعاد إدارة جودة حياة العمل في النيج اإلسالمي،وتتمثل سبل االستفادة 
  جكدة حياة العمؿ المستنبطة مف النيج اإلسالمي لتحسيف مناخ إدارة  بقيـكضع قائمة

 .المدارس المصرية
 كدة حياة العمؿ المستنبطة مف النيج اإلسالمي تحديد متطمبات تنفيذ قائمة قيـ إدارة ج

 لتحسيف مناخ المدارس المصرية.

جودة حياة العمل المستنبطة من النيج اإلسالمي لتحسين مناخ المدارس إدارة  بقيمأواًل: قائمة 
 :المصرية

عمى لنفس طريقة تقسيميا في تناكليا بالنيج اإلسالمي،  فقان يمكف عرض قائمة القيـ المقترحة ك     
أف تتضمف كؿ قيمة جممة مف المؤشرات التى تدؿ عمى كجكدىا أك ممارستيا كتحققيا، كذلؾ عمى 

 :النحك التالي

 المتعمقة بالكوادر البشرية:  القيمأواًل: المجموعة األولى: مجموعة 
اـ ، سكاء كانت طبيعة الميالمدرسةعمى كؿ المكارد البشرية العاممة في  القيـيطبؽ ىذا النكع مف   

التي تؤدييا إدارية أك تنفيذية، كيعنى بضبط سمكؾ المكارد البشرية العاممة في كؿ المستكيات 
 كتتمثؿ ىذه القيـ فيما يمى: المدرسة،ىك ييدؼ إلى تييئة المناخ األخالقي العاـ السائد في ، ك التنظيمية

 اإلخالص في العمل: -0
اح كؿ ىدؼ عظيـ ككؿ غاية سامية، لنجمف أىـ الركائز الالزمة اإلخالص تعتبر قيمة   

فاإلخالص يبعد الفرد عف الرياء كطمب السمعة كثناء الناس، حيث ال ينبغي لممصمحة العامة أف 
كا ًإال ًليىٍعبيديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي  حيث يقكؿ ا تعالى: تككف ىدفان لبمكغ األغراض الشخصية. ا أيًمري مى كى

... فاإلخالص تصفية فعؿ الفرد المسمـ عف مالحظة الناس، فيك ال يريد عف ، (ٓ:البينة) الدِّيفى
 فعمو الخير عكضان دنيكيان.

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
  الحث عمى العمؿ الصالح، كذلؾ بالنظر الى كؿ الممارسات التعميمية عمى أنيا تسيـ في

 .ـتجاه مجتمعي تككيف سمككيات أبناء المجتمع، كأنيا تحدد مستقبميـ
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 إلى كؿ عضك مف أعضاء المياـ المككمة  تنفيذالحث عمى اإلحساف في العمؿ، كذلؾ ب
 تنفيذ ىذه المياـ.رتقاء درجات اإلتقاف كاإلبداع في إل كالسعي، الييئة التعميمية

 ،حامميف لمصدؽ  أعضاء الييئة التعميميةأف يككف كذلؾ ب التزاـ األمانة في أداء األعماؿ
ٍرتى اٍلقىًكمُّ  تعالى: و في جميع سمككياتيـ داخؿ المدرسةمطبقيف ل ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى ...ًإفَّ خى

 .(53 :القصص) األىًميفي 
 لممصمحة  لمتنظيـ المدرسي، كذلؾ بتغميب أعضاء الييئة التعميمية المصمحة العامة مراعاة

 لمدرستيـ عمى حساب مصالحيـ الشخصية كراحتيـ. العامة
 فردان آخر عمى  كيقدـأف يتجرد الفرد عف نفسو، ، كذلؾ باإليثارقي لمعنى التطبيؽ الحقي

مؽ في قكلو: مىى  نفسو، في أمر ىك بحاجة شديدة إليو، حيث مدح ا ىذا الخي كفى عى ييٍؤًثري ...كى
ةه.. اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى  .(6: الحشر) أىٍنفيًسًي

 تحمل المسئولية وااللتزام بيا: -5
عيد الفرد بتنفيذ األعماؿ المعيكدة إليو بأقصى قدراتو، مع تحممو تبعات ما يحدث عف ذلؾ، تعني ت

ـٍ مىٍسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو...)أال (: ليذا قاؿ الرسكؿ ) كيمُّكي ـٍ رىاعو كى  .(0656مسمم: صحيح ) (كيمُّكي
 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:

 لتأدية األعماؿ تكجيو أفضؿ عناصرىا  عمىلمؤسسة ا مدل قدرة االنتقاء، كيظير فى
 . عمى أفضؿ كجوكالمياـ، 

 الخبرة  بناء عمىكضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب، ب ، كذلؾالتخصص الكظيفي
...نىٍحفي قىسىٍمنىا لكفاءة. كىك ما يكافؽ قكؿ ا تعػػالى: ااختبارات كتطبيؽ الفنية كاإلدارية، 

ًعيشى  ـٍ مى ا بىٍينىيي ـٍ بىٍعضن يي اتو ًليىتًَّخذى بىٍعضي ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي فىٍعنىا بىٍعضى يىاًة الدٍُّنيىا كىرى ـٍ ًفي اٍلحى تىيي
 لمعاش بعض. ، أم يككف بعضيـ سببان (85،الزخرف) سيٍخًريِّا...

 مكانيات كالمياـ ب تقسيـ العمؿ ، دكف إىماؿ رغباتيا أعضاء الييئة التعميميةحسب قدرات كا 
 يكليا في العمؿ.كم

 أف يككف الفرد قكيان عمى العمؿ، محيطان بمتطمبات أدائو. القدرة، كتظير فى 
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دارتو: -8  االىتمام بالوقت وا 
عمى تأديتيا بالكيفية كفي  ـ، كحرصيـبالمياـ المككمة إلييأعضاء الييئة التعميمية ىك درجة التزاـ 
 .الكقت المناسبيف

 ما يمى:وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، في
  العمؿ خالؿ الكقت المخطط  ، كانجازااللتزاـ بالكقتالعناية بالكقت كتقديره ، كيظير ذلؾ في

 لو.
 في تنفيذ األنشطة كالفاعميات خالؿ المكاعيد المحددة. االنضباط 
 مكاناتو ، كتظير فىالطاعة  .االستجابة لما يطمب كاالبتعاد عما يخؿ بالعمؿ ككقتو كا 
 بكاجباتو  يكفيو لمقياـ ألعضاء الييئة التعميمية، كماالكقت المتبقي ة التكزاف، كذلؾ بمراعا

 .االجتماعية

 :التثبت من صحة المعمومات -1
تظير أىمية المعمكمات داخؿ المؤسسة فيما يترتب عمييا مف قرارات تخص الحاضر أك     

التى يتـ اتخاذىا، مما المستقبؿ، كبقدر صحة المعمكمات المجمكعة كمكثكقيتيا، تأتى ثمار القرارات 
 يمـز بضركرة تحرل الدقة في أم معمكمة تـ جمعيا كالتعرؼ عمى مصدرىا.

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
  كجكد بيئة ميتخٌصصة في دراسة المعمكمات العامة أك الخاصة في مجاؿو ما مف أجؿ التأٌكد

 مف دٌقة المعمكمات لكصفيا بأٌنيا صحيحة. 
  عمى أساليب البحث كاألدكات الميتخٌصصة في التأٌكد مف حقيقة المعمكمات، مف  االعتمادي

 بحث دقيؽ.  منيجخالؿ االعتماًد عمى 
  اتالمكتكب كالرقمي؛ مف أجؿ الميساىمة في حفًظ المعمكم النصياالعتماد عمى الٌتكثيؽ ،

 كحمايتيا مف الٌضياع أك الٌتغيير. 
  كافة تضـٌ مصادر المعمكمات عمى أف  نفسيا المعمكماتالحصكؿ عمى مصادر تنكيع

 مسمكعة. المرئٌية، أك المكتكبة، أك الطرؽ ال
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 جمع المعمكمات كتحميميا كتفسير النتائج.في مكسائؿ التكنكلكجية التكظيؼ الجيد ل 

  التحسيف المدرسي بناء عمى البيانات الشاممة التي تأتي مف عممية تقدير اعتماد خطط
 .المؤسسي بشكؿ كمىداء األ تقييـلبيانات عند امصادر ، مع مكثكقية الحاجات

  االداء التعميمي بالمدرسة اعتمادان عمى نتائج تحديد االستراتيجيات المناسبة لتحسيف مستكل
 .مدارس أخرل ناجحةالمقارنة باألفضؿ كذلؾ بمقارنة أداء المدرسة ب

  مكانيات أسر التالميذ كأكلياء أمػكرىـ فػي خدمػة العمميػة التعميميػة مػع تعزيػز تكظيؼ خبرات كا 
 مبادرات أكلياء األمكر كتحفيزىـ عمييا.

  استخداـ آليػات كاضػحة لجميػع البيانػات عػف األسػر كأكليػاء األمػكر كالمؤسسػات كالشخصػيات
 المجتمعية التي يمكنيا تقديـ خدمات لممدرسة.

 : والوالية الوالء -2
، ألف ليذا الرابط النفسي المدارسد البشرية مع شدة ارتباط كاندماج المكار  تتمثؿ ىذه القيمة فى   

، كرغبتيا في بذؿ قصارل مؤسستيـأثر بالغ عمى اندماج المكارد البشرية في العمؿ، كتبنييا لقيـ 
 جيدىا لصالحيا، كالمحافظة عمى عضكيتيا فييا. 

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
 حيث يقكؿ تعػػالى: المسئكلية عمى كجييا األكمؿبمالزمة االحتفاظ  بالعيكد، بمعنى الكفاء ،

 كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالى...  :اإلسراء(ّْ.) 
 إلدماج مبادئ ، كيظير فى دافعية كؿ عضك مف أعضاء الييئة التعميمية بالمدرسة االنتماء

 يث يتمسؾ بيا.كقيميا في ذاتو، حيث يتكحد الفرد مع المؤسسة، بح مدرستو
 تتجمى في سمكؾ الفرد مف خالؿ بحثو عف ك رغبة شخصية لمنجاح، ، كيظير في الطمكح

مناصب أعمى داخؿ  ، أك تحقيؽالمادية كالمعنكية المنشكدة األىداؼالتفكؽ في تحقيؽ 
 .المدرسة

 الحرص عمى عمؿ كؿ ، كيظير في االلتزاـ األخالقي نحك المدرسة بما يدفع الى البقاء فييا
 ، ميما تعددت المعكقات.أىدافيا ا يساعد المدرسة عمى تحقيؽم



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 بصفة مستمرة. النجاح تساعد المدرسة في تحقيؽ كفريدة الرغبة في أداء جيكد متميزة 
 كالتكافؽ مع طبيعة العمؿ التعميمي التكفيؽ بيف القيـ الشخصية كالقيـ السائدة في المؤسسة ،

 بشكؿ كمى.

 المتعمقة بأساليب العمل: القيمجموعة ثانيًا: المجموعة الثانية: م
بضبط سمكؾ الفرد في تنفيذه لمقرارات المعيكدة إليو، باعتبار أف نكع سمككو  كىى القيـ المرتبطة     

يؤثر في أدائو، كفي أداء المؤسسة ككؿ. كيتركز تأثير ىذا النكع مف المعايير في أسفؿ ىـر السمطة 
ناخ األخالقي لممستكيات الدنيا مف التنظيـ. كفيما يمي عرض في المؤسسة، فيك ييدؼ إلى تييئة الم

 :ليذه القيـ
 تفويض السمطة:القيادة و  -0

مف حيث أخالقيتيا كسمككياتيا كتعامالتيا كما يرتبط ، بقادة المؤسسة القيـيرتبط ىذا النكع مف     
ؤثر في أدائو، كفي أداء عنى بضبط سمكؾ الفرد القائد، باعتبار أف نكع سمككو يبذلؾ مف قيـ كالتي ت

 المكارد البشرية العاممة تحت سمطتو. 
 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيم، فيما يمى:

 يككف مثاالن بحيث القائد مثالن كاقعيان لمسمكؾ األمثؿ،  ، كذلؾ بأف يككفالقدكة الحسنة
 شرية. مثاالن معنكيان حاضران في ذىف المكارد الب يككفك حسيان مرئيان مممكسان يقتدل بو، 

 رؤية المدرسة كرسالتيا حاضرة في جميع الخطط  التخطيط المستقبمي، بمعنى جعؿ
 كالممارسات كاالجتماعات التعميمية.

 الفرص المناسبة  مراعاة الطمكحات الكالدية، كيظير ذلؾ مف خالؿ قياـ القائد بتييئة
 كلياء األمكر.، كبما يحقؽ الرضا أللتحقيؽ المعايير كالتكقعات العالية لجميع الطالب

 خطة لنفسو، مع كضع برنامجان لمنمك الميني القائد  التطكير الذاتي، مف خالؿ كضع
منمك الميني لمييئة التدريسية في المدرسة مبنية عمى نتائج تقكيـ أداء الطالب كمرتبطة ل

 بأىداؼ خطة التطكير المدرسي.
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  تحديػػد معػػايير األداء تخطػػيط تفػػكيض الصػػالحيات، مػػف خػػالؿ عمميػػات التحميػػؿ الػػكظيفي، ك
 الجيد، كتكضيح اليدؼ مف كراء تفكيض الصالحيات داخؿ المدرسة.

  اختيػػػػار األشػػػػخاص ذكم الكفػػػػاءات كالمػػػػؤىميف لمقيػػػػاـ بعمميػػػػة التفػػػػكيض، بنػػػػاء عمػػػػى قػػػػدراتيـ
 كمؤىالتيـ كاستعداداتيـ كحاجاتيـ إلى تفكيض الصالحيات.

  ضػػة بصػػكرة ناجحػػة، مػػع ضػػركرة التػػأني مكافػػأة المفػػكض إلػػييـ الػػذيف يمارسػػكف األعمػػاؿ المفك
 قبؿ سحب الصالحيات المفكضة إذا كقع خطأ ما.

 الفروق الفردية:و  مراعاة االستطاعة -5
، مستكيات كقدرات أعضاء الييئة التعميمية كمعرفة معايير المفاضمة كالتمييز بينيـٌف تحديد إ   

فرد كاستطاعتو، مف جانب عالكة  ضماف تكزيع المياـ بشكؿ يتناسب مع إمكانات كؿييساًعد عمى 
ٍضع أساليبى كطرؽو تعميمٌية تيناسب القيٍدرات كالسمات الخاٌصة عمى  ٍفع  بما؛ بكؿ فردكى ييسيـ في رى
 مف جانب آخر. مستكاه

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
 ى اختالؼ التحديد الدقيؽ لممستكيات المينية المتعمقة بكافة أعضاء الييئة التعميمية عم

 درجاتيا كمستكياتيا.
  معمكمات ألعضاء الييئة التعميمية، مع ربط االحتياجات المينية كالشخصية التعرؼ عمى

 بالمياـ التى يؤدييا.كخبراتو الحياتية كاىتماماتو  كؿ فرد
 دعـ حؿ المشكالت ك جميع أعضاء الييئة التعميمية، لالتشارؾ كتبادؿ المعمكمات بيف  تشجيع

 بما يحقؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية بكفاءةناقد التفكير ال
 عمى اختالؼ إلييـ مع االستماع بشكؿ مستمر،  االستثارة الفكرية ألعضاء الييئة التعميمية

 مستكياتيـ كدرجاتيـ.
  تصميـ الخبرات مع باألنشطة خارج أكقات الدكاـ الرسمي،  أعضاء الييئة التعميميةمشاركة

 . أعضاء الييئة التعميميةحدل قدرات كالنشاطات التعممية التي تت
  الميارات كرفع مستكيات األداء التعميميلتحسيف  المحمى مع خبراء مف المجتمعدعـ التعاكف. 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 العمل الجماعي:التعاون و  -8
بأنو جزء مف  كؿ عضك مف أعضاء الييئة التعميميةشعكر ينعكس التعاكف كالعمؿ الجماعي في    

مع أقرانو كالتزامو بيا، بقدر ما يأتي تعاكنو  العضك لمجماعية فى العمؿج جماعة العمؿ، فبقدر احتيا
 في جماعة العمؿ.

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
  تشكيؿ فرؽ العمػؿ لحػؿ المشػكالت، بيف جميع العامميف، بما يتضمف ذلؾ  األخكةسيطرة ركح

 كالعمؿ الجماعي لتحسيف نكعية الخدمات المقدمة.
 فرد لقدر نفسو، كتجنبو الكبر كالمباىاة بما فيو كؿ معرفة بيف جميع األفراد، كذلؾ ب عالتكاض

ًف  :كذلؾ تصديقان لقكلو تعالى، عمى غيره مف جماعتو مف الفضائؿ ؾى ًلمى نىاحى كىاٍخًفٍض جى
 .(502:الشعراء) اتَّبىعىؾى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى 

 بما يحقؽ التجديد دة بيف المعمميفعالقات عمؿ جي، كتككيف العمؿ بركح الفريؽ دعـ ،
 كاالبتكار كاقتراح خطط جديدة في العمؿ التربكم.

 أعضاء الييئة بإنجازات بقيمة العمؿ الجماعي بما يضمف االعتراؼ قناعات مشتركة  تككيف
  .كيعمؿ عمي دعميا التعميمية

  الطالب كالتأكد يـ كضع آليات لتقك تنظيـ اجتماعات دكرية ألعضاء الييئة التعميمية لمناقشة ك
 مكجية لتحقيؽ األىداؼ التعميمية. ،النشاطات المنيجية كغير المنيجيةمف أف 

 لبناء عالقات تشاركية مع المجتمع كأكلياء  ألعضاء الييئة التعميميةالفرص المناسبة  تييئة
 األمكر.

 المستمر: تحصيل العمم والتدريب -1
دكار المتداخمة كالالزمة لتحقيؽ األىداؼ، كيقػـك بػذلؾ يتككف التنظيـ اإلدارم مف مجمكعة مف األ    

األفػػراد العػػامميف ممػػف يتطمػػب أف يككنػػكا عمػػى مسػػتكل عػػاؿ مػػف الكفػػاءة كالقػػدرة كالمعمكمػػات كالخبػػرات 
المتنكعة كالمتطكرة التي تتالءـ مع التغيرات المتنكعة في المجاؿ التنظيمػي كالتكنكلػكجي. ممػا يسػتمـز 

 نيان بشكؿ مستداـ.تدريبيـ كتنميتيـ مي
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 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
  يمارسػكنيا التػي  لمصػالحيات كالسػمطاتبالمضاميف األخالقية  أعضاء الييئة التعميميةإحاطة

 في عمميـ.
 لجميع أعضاء الييئة التعميمية. االلتزاـ الذاتي بالمعايير األخالقية كالسمككيات الحميدة 

 أعضاء الييئة التعميمية.كالتعمـ المكجو ذاتيان لجميع التعمـ التأممي  تشجيع 
 عمػػػى القيػػػاـ بػػػالبحكث كالدراسػػػات العميػػػا كتقػػػدـ شػػػيادات التقػػػدير  تشػػػجيع أعضػػػاء الييئػػػة التعميميػػػة

 المناسبة ليـ. 

 بالمدرسة. عضاء الييئة التعميميةتطبيؽ أساليب متنكعة لتحديد االحتياجات التدريبية أل 

 ية عمى إدارة الجكدة، كتزكيدىـ بمعمكمػات متجػددة عػف طبيعػة األعمػاؿ تدريب الككادر التعميم
عطائيـ الفرص الكافية لتطبيؽ ىذه المعمكمات كالميارات.  كاألساليب، كا 

 ألعضاء الييئة التعميمية، بفرص الترقي الكظيفي لدرجات أعمى. التطكير الميني فرص ربط 
 لتنميػػة المينيػػة المسػػتدامة الخاصػػة با بػػرامجلمخطػػط كال كضػػع الكحػػدات المسػػئكلة عػػف التػػدريب

 . الذاتي لألداء المدرسي التقييـ في ضكء نتائج عضاء الييئة التعميميةأل

 ميارات جميع أعضاء الييئة تعزز تثرل معارؼ ك  ككرش عمؿ كمؤتمرات مج تدريبيةراتنفيذ ب
 التعميمية بالمدرسة.

  لمرتبطة بتطكير األداء المدرسي.لممؤتمرات كالندكات ا أعضاء الييئة التعميميةدعـ حضكر 

  في المجالت العممية كالدكريات المتخصصة. أعضاء الييئة التعميميةتكفر ميزانية الشتراؾ 

 بالمدرسة. عضاء الييئة التعميميةتكظيؼ الكسائؿ التكنكلكجية لخدمة التنمية المينية أل 

 ثنػػػاء الفاعميػػػات التعميميػػػة أ عمػػػى أداء أعضػػػاء الييئػػػة التعميميػػػة متابعػػػة أثػػػر التنميػػػة المينيػػػة
 المختمفة.

 تطبيق الشورى أو المشورة: -2
التزاـ مبدأ ب (أكجو الرأم كاختيار أنسبيا، حيث أمر ا الرسكؿ ) تبادؿ تتمثؿ الشكرل فى   

ـٍ ًفي األىٍمرفي قكلو تعالى:  الشكرل كتبادؿ الرأم شىاًكٍرىي   .(026:آل عمران) كى



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 يمة، فيما يمى:وتظير أىم مؤشرات ىذه الق
 طالؽ الفاعميات لمجميع بالمساىمة في المشاركة، ب لصالح التخطيط إتاحة الفرص كا 

 .حؿ المشكالت كتطكير العمؿ التعميمي ككؿ
 عف التسرع  كأف يبتعدلرأم معيف في إصداره لقراراتو،  ان متحيز  القائد ، بحيث ال يككفالحياد

  كالتقميد األعمى.
  باالشتراؾ مع الييئة التدريسية كأصحاب  لألداء يير كاضحةمعاالشفافية، كذلؾ ببناء

 المصالح في المدرسة.
 ثقافة مدرسية مرنة كمتعاكنة كمشجعة عمى  التككيف الثقافي، كذلؾ بإرساء دعائـ

 اإلبداع كداعمة لرفع مستكل تحصيؿ جميع الطالب.
 قادة المجتمع عالقات جيدة مع  مع بناءاالندماج الكاعي في الشؤكف المدرسية  تشجيع

 أك شخصياتو في تنفيذ مشاريع المدرسة كبرامجيا التعميمية كالتربكية. المحمي

 حؿ مشكالت  في يـإمكانات االستثمار األمثؿ لقدرات أعضاء الييئة التعميمية، كذلؾ باستثمار
 .و المتنكعةتأدية ميامالعمؿ ك 

 ميمية أك عالمية.تفعؿ تبادؿ الخبرات مع منظمات أك مؤسسات تربكية محمية أك إق 

 نجازاتيا في المجتمع إصدار النشرات اإلعالمية بشكؿ دكرم عف  .أنشطة المدرسة كا 

 مػػف خػػالؿ تشػػجيع أعضػػاء الييئػػة التعميميػػة كالطػػالب إلجػػراء  دراسػػة احتياجػػات المجتمػػع المحمػػي
 .بحكث عف احتياجات البيئة

 مػػكر التعميميػػة كالتربكيػػة إشػػراؾ أسػػر الطػػالب كأكليػػاء أمػػكرىـ بػػالرأم كالمناقشػػة فػػي بعػػض األ
 داخؿ المدرسة. 

  تيعرض صكر كأسماء مف المجتمع كمف أكلياء األمكر كأعضاء مجمس األمناء الذيف قدمكا
 مساىمات كمشاركات قيمة لممدرسة، في القاعات كاألماكف البارزة.
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 المتعمقة ببيئة العمل: القيمثالثًا: المجموعة الثالثة: مجموعة 
مكعة مف القيـ بالسبؿ المتعمقة بتحفيز أعضاء الييئة التعميمية، كتكفير البيئة تعنى ىذه المج  

المادية كاالجتماعية التى يعميا األمف كاالستقرار كالعدالة كالمساكة كتطبيؽ نظـ لممساءلة 
كالمحاسبية، بما يضمف بيئة عمؿ يسكدىا الطمأنينة كاليدكء كالتفاعؿ اإليجابي كاالنضباط في تنفيذ 

 :كفيما يمي عرض ليذه القيـة المياـ كاألعماؿ. كاف
 الحوافز:التحفيز وتقديم  -0
إف انتياج سياسة رشػيدة لألجػكر كأنظمػة لمحػكافز مػف أىػـ عكامػؿ نجػاح برنػامج إدارة األفػراد عمػى    

مسػػتكل المػػدارس، بػػؿ تعتبػػر ىػػذه السياسػػات دكافػػع كحػػكافز لمعمػػؿ، كمبػػدأ لمعدالػػة كالمسػػاكاة. كرغػػـ أف 
ات األجكر كالحكافز ترتبط بالجيات اإلدارية العميػا مثػؿ كزارة التربيػة كالتعمػيـ بالتنسػيؽ مػع كزارة سياس

 المالية، إال إنو مف الضركرم التأكيد عمى مراعاة ما يمى:
 .ضماف حد أدنى مف األجر يتناسب مع أىمية كقيمة العمؿ التربكم كالتعميمي 
 اء.تحقيؽ التكازف بيف قيمة األجر كبيف األد 
 .تحقيؽ فائدة ألكبر عدد مف أعضاء الييئة التعميمية 
 .أف يككف مقدار المكافأة التشجيعية مممكسان 

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
  إنساف  فمكؿ، أعضاء الييئة التعميميةتبني سياسات داخمية تساعد عمى إشباع حاجات

 .سمككو المينييؿ مجمكعة مف الحاجات المتداخمة التي تساعد عمى تشك
  مساندة التنظيـ لمفرد في إشػباع  ينتج عفالسمكؾ المتكازف، كىذا السمكؾ العمؿ عمى تككيف

 .كاالنتماء كاالطمئنافو الشعكر بالرضا نيتكلد عمما ىذه الحاجات 
 .إعداد دراسات شاممة لنظاـ الحكافز، مع تحديد األىداؼ الرئيسية كالفرعية لمحكافز 
 ة في اقتراح كتبني أنظمة حكافز جيدة لكافة العامميف في الميداف التعميمي.المشاركة الجماعي 
 .الحرص عمى تحفيز المجتيديف عمى إنجازاتيـ بطرؽ معنكية، أك مادية كلك بشكؿ مبسط 
 االجتماعية المختمفة  المناسبات مراعاة المشاركة الفعالة لجميع أعضاء الييئة التعميمية فى

 )في السراء كالضراء(.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 كافة مجاالت العمؿ التعميمي.في  أعضاء الييئة التعميمية يبديياالىتماـ باآلراء التي ا 
  استعانة المدرسة بالمكارد المتاحة كمؤسسػات المجتمػع المػدني كمجمػس األمنػاء؛ لرصػد جػكائز

 لمعامميف المتميزيف.

 كؽ. يتـ اتباع سياسة كاضحة كمكثقة لمكافأة الذيف يجتازكف الدكرات التدريبية بتف 

 :عن العملرضا ال -5
ينعكس الرضا عف العمؿ في قناعة أعضاء الييئة التعميمية بقيمة ما يؤدكنو مف دكر كمدل قيمة    

الرسالة التى يؤدكنيا، كالقدرة عمى تحمؿ األعباء المتزايدة لمعمؿ التعميمي ابتغاء لكجو ا تعالى في 
 عميمية كالعممية في المقاـ الثاني.المقاـ األكؿ،  كلتبميغ الرسالة كأداء األمانة الت
 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:

 ـلعممي ـأثناء تأديتي ـعمى التكيؼ مع الظركؼ الطارئة التي تكاجيي ، كذلؾ بالقدرةالمركنة 
 في المؤسسة.

 ليذا قاؿ الرسكؿإلعالء شأنو كاألمؿ فيو الطمأنينةك اليمـ إلى العمؿ،  بمعنى شحذ ،التفاؤؿ ، 
( :)( قىاؿى كىًممىةه طىيِّبىةه ، ا اٍلفىٍأؿي مى ، قىاليكا كى ييٍعًجبيًني اٍلفىٍأؿي ٍدكىل كال ًطيىرىةى، كى صحيح ) (ال عى

 .(2443البخاري،
  كتفضيؿ أعضاء الييئة األعماؿ إنجاز بما يضمف أعضاء الييئة التعميمية،قكة اإلرادة لدل ،

 التعميمية لمعمؿ المدرسي عف أم عمؿ آخر.
 الجميع داخؿ  فاعمة بيف اتصاالتمنظكمة كية كالطاقة اإليجابية كالتي تظير في الحي

 ضمف المستكيات المختمفة. المدرسة
  الطالب معان في ، كيدعمكف عمؿ أفكار الطالب كيحترمكنيا التعميميةييئة اليتقبؿ أعضاء

 مجمكعات عمؿ تعاكنية يسكدىا االحتراـ المتبادؿ.

 المستكيات اإلدارية  فى جميع أعضاء الييئة التعميميةبيف  الدائمة لثقةتعزز إدارة المدرسة ا
 المختمفة.



 ... أبعاد إدارة جىدة حياة العمل فى النهج اإلسالمي 

 

 

 

 
 0202األول  مارس  جامعت المنىفيت                                           العدد  –مجلت كليت التربيت 

 

999 

  يكظؼ أعضاء الييئة التعميمية إنجازات طالبيـ في تحسيف كتجميؿ طرقاتيا كساحاتيا
 كجدرانيا لجعميا بيئة جذابة كداعمة لمتعميـ كالتعمـ. 

 أعضاء لدل  ركح معنكية عالية تحافظ عمى التى عمؿالبيئة ك لمناخ الكٌدم اإليجابي ا تييئة
 الييئة التعميمية.

 :واألمان األمن   -8
الممارسات التي تضمف التخٌمص مف المخاطر التي تيٌدد السالمة، يتمثؿ األمف في تمؾ     

 كاالستقرار، كالطمأنينة داخؿ المؤسسة التعميمية.
 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:

 الضكضاء ىادئة خالية مف المدرسي تككف بيئة العمؿ أفعمى  تحرص إدارة المدرسة 
 كعكامؿ التشتت. 

  تخمك مف أنكاع التيديد الجسدم ، ك البيئة المدرسية عكامؿ األمف كالسالمةبتتكافر
 كالمعنكم.

  فييا لتالفي حدكثو في المستقبؿ. بمعرفة أسباب أم حادث يقع المدرسةدارة إتيتـ 
  ة الدكرية لمبانييا كمرافقيا باستمرار لخدمة العممية صيانالتحرص إدارة المدرسة عمى

 لضماف بيئة صحية خالية مف األمراض.  ةالتربكي
  تكظؼ المدرسة مبانييا كمكاردىا لتقديـ خدمات كأنشطة اجتماعية، مثؿ: )معامؿ الكمبيكتر

مالعب الستخداـ اإلنترنت، كالمكتبة لمقراءة، كاستخداـ مسرح المدرسة لممحاضرات، كاستخداـ 
 ... الخ(.ةالمدرسة لمتدريب الرياضي، كتنظيـ برامج لمتربية الكالدي

  كالطالب في تكظيؼ أجزاء مف المبنى المدرسي  التعميميةييئة الأعضاء تشجيع مبادرات
 لخدمة العممية التربكية.

 .يتـ نشر الكعى الكافي لدل الطالب بكيفية استخداـ المرافؽ المدرسية كالمحافظة عمييا 

 اإلبداع  مع دعـتكقعات أكاديمية عالية عمى تحقيؽ  ع البيئة التعميمية في المدرسةتشج
 كاالبتكار.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 العدالة والمساواة: -1
، في كؿ عمؿ غيره دكف تمييز ألحدمع  القائد لحؽ في عالقػاتا تطبيؽ ، بمعنىالعدؿ يأتي    

ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ   :قكلو تعػػالى ذلؾأك قكؿ أك حكـ أك كضػع القكانيف كالنظـ، كيدعـ 
ٍحسىافً   كبينو كبيف اآلخريف ،نفسوالفرد ك  بيف ، االنصاؼالمساكاة، كتعنى (61:النحل)  ....كىاإٍلً
 ، مف غير أف يعطي نفسو منافع أكثر، أك يعرضيا لمضار أقؿ.العمؿ في نطاؽ

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
 في تكزيع العكائد كذلؾ بأف تتناسب االمتيازات التى يحصؿ عدالة ة التطبؽ إدارة المدرس

 عمييا كؿ عضك مف أعضاء الييئة التعميمية مع غيره.
  الجيد  ومف عمم يحصؿ عمييا كؿ عضك مف أعضاء الييئة التعميميةاالمتيازات التي تعكس

 يبذلو.الذم 
 جميع أعضاء الييئة التعميمية بال المتبعة بيف  اإلجراءاتفي  تطبؽ إدارة المدرسة المساكاة

 استثناءات.
 تحكـ سمكؾ جميع أعضاء الييئة  إلي معايير أخالقية إدارة المدرسة في تنفيذ أنشطتيا تستند

 التعميمية كجميع العامميف.
  مع جميع أعضاء الييئة التعميمية بال تمييز  بنفس القدر مف االحتراـتتعامؿ إدارة المدرسة

  ر.ألحد عمى حساب اآلخ
 التى تخص العمؿ لجميع أعضاء  المعمكماتفي نشر  تحرص إدارة المدرسة عمى المساكاة

 الييئة التعميمية كبمنتيى الشفافية.
 في حؿ مشكالت العمؿ، بما  ةتحرص إدارة المدرسة عمى األخذ بمفيـك المسئكلية الجماعي

 مف أعضائيا.يحقؽ استقرار المؤسسة التعميمية، كتجنب المخاطر الشخصية لكؿ عضك 
  تقػػـك إدارة المدرسػػة بنشػػر سياسػػة إعػػداد مكازنتيػػا كتعميميػػا عمػػى الييئػػات اإلداريػػة كالتدريسػػية

 فييا بكؿ الكضكح كالشفافية.



 ... أبعاد إدارة جىدة حياة العمل فى النهج اإلسالمي 
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  لمشكالت كلمعالجة اتضع المدرسة برنامجان لتعميـ النظاـ كاالنضباط بالتعميمات المدرسية
 السمككية التي يمكف أف تحدث في المدرسة.

 لة والمحاسبة:المساء -2
كىي ال تعني نكع مف أنكاع  ،عف الشيء كالسؤاؿ عما تـ القياـ بو في االستعالـالمساءلة  تتمثؿ  

أما المحاسبة . العقاب بقدر ما ىي متابعة كمناقشة لما يجرم بيدؼ تبادؿ اآلراء كتكضيح المكاقؼ
مارس بيا متطمبات دكره  كىي تعني محاسبة الفرد عمى الكيفية التي ،فيي إجراء يعقب المساءلة

ما ىك متفؽ عميو عف تكليو  بناء عمىكاتخاذ مكقؼ مف ممارستو التي مف المفترض أف يقـك بيا 
 متطمبات دكره.

 وتظير أىم مؤشرات ىذه القيمة، فيما يمى:
  لكجػػو العمػػؿ ا، بمػػا يضػػمف حسػػف لكػػؿ عضػػك مػػف أعضػػاء الييئػػة التعميميػػةالرقابػػة الذاتيػػة 

حسػاس بالمسػئكلية تجػػاه الػنفس كاآلخػريف فػا عػػز كجػؿ مطمػع عمػى أعمػػاؿ انطالقػان مػف اإل
ًتيده  عباده كمراقب ليا  ًقيبه عى ا يىٍمًفظي ًمف قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رى  .(05)ق:   مى

  االبتعاد عف الظف في الحكـ عمى األشخاص كضركرة االنصات ليـ أكالن عند حدكث أم
 تقصير محتمؿ.

 لمقكانيف المعتمدة حاؿ التأكد التاـ بتعمد ارتكاب الخطأ أك  كفقان  عقكباتفي تنفيذ ال التدرج
 التقصير.

 تظمـ أك التماس. في تقديـ أم عضك مف أعضاء الييئة التعميميةدارة المؤسسة حؽ إ تفيـ 
  تشرؾ إدارة المدرسة أعضاء الييئة التعميمية كالمعنييف في تحميؿ نتائج التقييـ الذاتي لألداء

 المدرسي.

  تحدد نقاط القػكة كنقػاط الضػعؼ فػي األداء المدرسػي، مػع تشػكيؿ فػرؽ العمػؿ الالزمػة لجمػع
 البيانات كدراسة أسباب المشكالت.

  تضع إدارة المدرسة ممفات إنجاز ألعضاء ىيئة التعميـ فييا، مع استخداـ التكنكلكجيا في
 تخزيف بيانات كمستكيات اإلنجاز كنتائج التقكيـ الخاصة بيـ.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ـ تقارير الرقابة المالية الداخمية في المدرسة لالستفادة القصكل مف مكاردىا المالية.تستخد 

  تحدد أدكاران لمطالب كأكلياء األمكر في تقكيـ األداء الشامؿ بالمدرسة، مع اطالع أعضاء
 الييئة التعميمية عمى نتائج التقكيـ.

 ة لمنيجية كمعايير التقكيـ.تكظيؼ نتائج التقكيـ لتحسيف األداء، مع إجراء مراجعة دكري 
  تضع المدرسة باالشتراؾ مع نقابة الميف التعميمية كالمعنييف فى المجتمع المحمي منيجية

 كاضحة لتقكيـ أداء الييئة التعميمية.

ثانيًا: متطمبات تنفيذ قائمة قيم إدارة جودة حياة العمل المستنبطة من النيج اإلسالمي لتحسين 
 مناخ المدارس المصرية.

  القيػػاـ بدراسػػات تنبؤيػػة لتحديػػد االحتياجػػات مػػف المعممػػيف كاإلداريػػيف، كاقتػػراح سػػبؿ الحصػػكؿ
 .اعمييا كتحديد مصادرى

  تطبيػػؽ المنيجيػػة العمميػػة لدراسػػة أكضػػاع الطاقػػات البشػػرية بالمػػدارس كتحميميػػا عمميػػان بشػػكؿ
 يساعد عمى تحديد النكعية المطمكبة مف األفراد مستقبالن.

 ة كاضػػحة المعػالـ ذات أبعػػاد شػمكلية لمعرفػة الخصػػائص المتعمقػة بػػالمعمميف تطبيػؽ اسػتراتيجي
 كاإلدارييف ككافة العامميف، ككذلؾ كيفية العمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا.

  تقيػػػيـ مسػػػتكيات تػػػكافر الكميػػػة كالنكعيػػػة الجيػػػدة مػػػف المعممػػػيف كاإلداريػػػيف فػػػي المكػػػاف كالزمػػػاف
 أعماؿ تتناسب مع احتياجات كؿ مدرسة.المالئـ، كالقياـ بما ىك مطمكب منيا مف 

  إعادة تكزيع المكارد البشرية بالميداف التعميمي المدرسي لمتخمص مف األعداد الزائدة أك إعادة
 تأىيميا كتكزيعيا مف جديد. 

  اتبػػاع آليػػات تدريبيػػة معتمػػدة كذات كفػػاءة تسػػاعد فػػي الحصػػكؿ عمػػى قػػكة عمػػؿ نشػػطة حاليػػة
 التدريب عمى المنظكمة التعميمية.  كمستقبمية، مع ضركرة قياس أثر

  كأعضػػاء  إلػػييـحاجػػات العػػامميف كالنظػػر  بإشػػباعاالىتمػػاـ  مدرسػػية، ترتكػػز عمػػىبنػػاء ثقافػػة
 .في اتخاذ القرارات ، مع ضركرة إشراؾ المعمميففي بيئة عمؿ كاحدة



 ... أبعاد إدارة جىدة حياة العمل فى النهج اإلسالمي 
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  تطػػػكير آليػػػات االختيػػػار كالتعيػػػيف الختيػػػار أصػػػحاب الكفػػػاءة كفػػػؽ معػػػايير محػػػددة، أىميػػػا
 تعداد كالصالحية، كالجدارة كالكفاءة، كالعمؿ المالئـ لممؤىالت كالميكؿ كالقدرات.االس

  مراجعػػة سياسػػات االجػػكر كالحػػكافز داخػػؿ المػػدارس المصػػرية ، بحيػػث تكػػكف مكافقػػة لمجيػػد
 المبذكؿ في العممية التعميمية مع ربط األجكر كالحكافز بمعدالت األداء كالتميز فيو.

 

 المراجع:
 ـ.القرآف الكري -ُ
(. مؤشرات جكدة الحياة كجكدة َُِٔ).إبراىيـ، إبراىيـ أحمد السيد، كعبدالحميد، أحمد محمد -ِ

،  مجمة كمية التربيةأداء أعضاء ىيئة التدريس الجامعي : دراسة مقارنة تنبؤية. 
 (. َُٕجامعة األزىر. )

(. ـُٗٗٗ -ىػَُِْابف كثير، عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي.) -ّ
 . المممكة العربية السعكدية: دار طيبة لمطباعة تفسير القرآن العظيم

صحيح مسمم: ـ(. ََِٔ -ىػُِْٕأبك الحسيف، مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم.)  -ْ
المسند الصحيح المختصر مف السنف بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا 

: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي. المممكة العربية عميو كسمـ. تشرؼ بخدمتو كالعناية بو
 السعكدية )الرياض(: دار طيبة لمنشر التكزيع.  

 العمؿ حياة جكدة (. برامجَُِٖىاني.) سامية عبد الزىرة، كعجيؿ، نعمة أزىار غنيـ، أبك -ٓ
عينة  فى اإلدارية القيادات آلراء تحميمية دراسة : المنظمة التعميمية أداء تقييـ في كأثرىا
 الككفة اآلداب. جامعة كمية .الكوفة آداب مجمة الككفة.  جامعة كميات مف

 (.ّٕ)َُ..العراؽ
. االتجاىات المعاصرة في التطوير التنظيمي بالمدارس(. َُُِأحمد، أحمد إبراىيـ.) -ٔ

 القاىرة:  دار الفكر العربي.
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 اتخاذ بفاعمية قتياكعال العمؿ حياة جكدة أبعاد(.َُِٖبركيس، كردة، كىادؼ، نجاة ساسي.) -ٕ
المؤسسة  .المجمة العربية لآلداب والدراسات االنسانية .بالمؤسسةاإلدارية  القرارات

 ( . ٓ)القاىرة.  العربية لمتربية كالعمـك كاآلداب.
(. تقكيـ سياسات التعميـ قبؿ الجامعي في مصر، َُِٓبغدادم، منار محمد إسماعيؿ.) -ٖ

كز التعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس. . مر دراسات في التعميم الجامعي مجمة
(َّ .) 

 ٕ(. ِِ. مادة رقـ )5101الدستور المصري (. َُِْجميكرية مصر العربية. ) -ٗ
(. االنتظاـ المدرسي: دراسة مقارنة لبعض الخبرات َُِْحباكة، أمؿ سعيد محمد.) -َُ

مكانية اإلفادة منيا في مصر.   (. ُُٔ) جامعة األزىر. .مجمة كمية التربيةاألجنبية كا 
. المنصكرة: إدارة بال حدود :اإلدارة المتميزة لمموارد البشرية(. ََِٗحسف، عبد العزيز.) -ُُ

 المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع.
دارية (. تأثير جكدة حياة العمؿ عمى الميارات اإلَُِٓدسكقي، نجالء عبد السالـ .) -ُِ

 (ِ)َٔ.، جامعة اإلسكندريةمجمة كمية الزارعةألعضاء ىيئة التدريس. 
(. متطمبات تطبيؽ اإلدارة بالقيـ كتكجو إدارم إلدارة الصراع َُِْربيع، ىناء عبدالتكاب.) -ُّ

مجمة دراسات في الخدمة التنظيمي: دراسة مف منظكر الخدمة االجتماعية. 
 (ّٕ. القاىرة. )االجتماعية والعموم اإلنسانية

 معممي لدل العمؿ حياة (. جكدةَُِّمحسكب، كسميماف، ىالة عبد المنعـ.) زناتي، أمؿ -ُْ
 مجمةكاالعتماد.  الجكدة متطمبات ضكء في بمصر التعميـ األساسي مف األكلى الحمقة
. القاىرة. التعميمية واإلدارة المقارنة لمتربية الجمعية المصرية تصدر عن : التربية

ُٔ(ُْ.) 
بية المعجم األساسي فى المصطمحات اإلدارية العر (. َُِْسرحاف، ياسر عبد ا .) -ُٓ

 . المممكة العربية السعكدية: معيد اإلدارة العامة بالرياض.ُ: مجالقديمة والمعاصرة
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(. تصكر مقترح لالرتقاء بكفاءة المدرسة االبتدائية فى تعزيز َُِٓسميماف، سعيد جميؿ. ) -ُٔ
 :مجمة عالم التربيةالتربية األخالقية مف خالؿ المناخ المدرسي: دراسة ميدانية، 

 (. َٓ.). القاىرةلالستشارات العممية كتنمية المكارد البشرية المؤسسة العربية
كميتي  فى التدريس ىيئة أعضاء لدل الكظيفية الحياة (.جكدةَُِٔعبدا.) شريؼ سميماف، -ُٕ

 الجمعية :التربوية اإلدارة مجمةسعكد.  الممؾ كجامعة شمس، عيف جامعة التربية
 (. ٗ.). القاىرةالتعميمية كاإلدارة المقارنة لمتربية المصرية

 التربية بمدارس المعممكف يدركو كما المدرسي (. المناخَُِْمحمكد.) عمي شعيب، -ُٖ
 التربكية لمعمـك السعكدية الجمعية :النفس وعمم التربية رسالة مجمة بنجراف.  الخاصة

 (. ْْسعكد. السعكدية. ) الممؾ كالنفسية، جامعة
جكدة حياة العمؿ كأثرىا عمى  .(َُِٕف.)الشركسي، أبك بكر حسك األعمى، محمد إبراىيـ،  -ُٗ

مجمة العموم اإلبداع اإلدارم: دراسة ميدانية عمى الجامعة األسمرية اإلسالمية. 
 ليبيا. . كمية االقتصاد كالتجارة. الجامعة األسمرية اإلسالمية.االقتصادية والسياسية

(ٗ . ) 
: صحيح البخاريـ(. ََِٔ-ىػُِْٕالبخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا الجعفي.) -َِ

  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسننو.
. المممكة ِتحقيؽ: محمد زىير بف ناصر، )طبعة معتمدة عمى النسخة السمطانية(. ط

  .العربية السعكدية: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية كالدعكة كاإلرشاد
 الثانكية المدارس إلدارة اإلدارية العمميات (. كاقعَُِٕمحمد.) بف عبدا فاطمة البشر، -ُِ

 جامعة .شقراء جامعة مجمةبالقيـ.  مدخؿ اإلدارة ضكء في الرياض بمدينة لمبنات
 (. ٕالسعكدية.) شقراء. المممكة العربية

 تييئة (. متطمباتَُِٖابراىيـ.) أحمد نكاؿ كنصر، حممي، نكاؿ فييـ، كمرسي، نكاؿ البنا، -ِِ
 التعميـ مف األكلى الحمقة لدل طالب المعرفة مجتمع أخالقيات لتنمية المدرسي المناخ

 كالعمـك لخداب البنات كمية ،التربية في العممي البحث مجمة بمصر. األساسي
 (. ُٗ).شمس عيف جامعة .كالتربية
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داء نمكذج مقترح لمؤشرات األ (.َُِٕالجبكرم، ميسر إبراىيـ أحمد، كخزعؿ، بصير خمؼ. ) -ِّ
الجكىرية في إطار جكدة حياة العمؿ كمعايير الجكدة: دراسة اختبارية في عدد مف 

مجمة جامعة كركوك لمعموم اإلدارية مدارس التعميـ الثانكية التابعة في كرككؾ. 
 (. ُ)ٕ. العراؽ. واالقتصادية

 (. إدارة رأس الماؿ الفكرم بالمؤسسات التعميمية.َُِٕالراشدم، حامد ىاشـ محمد.) -ِْ
 المممكة العربية السعكدية، مكة المكرمة: مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمنشر

 طمبة لدل الدراسي بالتكافؽ كعالقتو المدرسي (. المناخَُِٗعبادم.) أحمد الربيعي، -ِٓ
 العمـك جامعة .االجتماعية الدراسات مجمةميدانية.  دراسة : المرحمة الثانكية

 (. ُ)ِٓكالتكنكلكجيا. اليمف. 
(. تحسيف جكدة الحياة الكظيفية لمعممي مدارس التعميـ َُِٖسماح السيد محمد.)السيد،  -ِٔ

، جامعة المنكفية. مجمة كمية التربيةالثانكم العاـ في ضكء مدخؿ اإلدارة بالمشاركة. 
ّّ(ُ.) 

 طمبة لدل الطمكح بمستكل كعالقتو المدرسي (. المناخَُُِسالـ.) فالح زينب الشاكم، -ِٕ
 ، جامعةاإلنسانية لمعموم التربية كمية االنسانية، العموم جمةم اإلعدادية. المرحمة

 (. ٔبابؿ، العراؽ.)
(. المناخ المدرسي كعالقتو َُِٖالطمحى، فؤاد بف مضيؼ، كبكر، إدريس بف بكر.) -ِٖ

مجمة البحث  .بدافعية اإلنجاز لدل المعمميف في المدارس التابعة إلدارة تعميـ الطائؼ
 (. ٗ) .جامعة عيف شمس .بنات لخداب كالعمـك كالتربيةكمية ال. العممي في التربية

(. االتصاؿ التربكم كأحد أبعاد المناخ التنظيمي َُِٖالعربي، غريب، ككراس، حساف.) -ِٗ
المدرسي كعالقتو بجكدة التعميـ مف كجية نظر المعمميف: دراسة استكشافية بمدينة 

امعة قاصدم مرباح. كرقمة، ، جمجمة الباحث في العموم اإلنسانية واالجتماعيةكىراف، 
 (. ّّبالجزائر.)
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 عمى العمؿ حياة جكدة (. أثرَُِٖمذكر. ) محمد، كالقحطاني، سامية القرشي، سكزاف -َّ
. فمسطيف. والقانونية واإلدارية االقتصادية العموم مجمةالبشرية.  المكارد إدارة ممارسات

ِ(ٓ .) 
الجامع ألحكام القرآن (. ََِٔ -قُِْٕالقرطبي، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر ) -ُّ

. تحقيؽ: عبد ا بف عبد المحسف التركي والمبين لما تضمنو من السنة وآيات القرآن
لبناف )بيركت(: مؤسسة  .باالشتراؾ مع محمد رضكاف عرقسكسي كغياث أحمد الحاج

 الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 نادية إبراىيـ، لقادر،عبدا أماني ىالؿ، محمد، بف محمد بف سمطاف المحياتى، -ِّ

 المرحمة التنظيمي لمعممي المكاطنة بسمكؾ المدرسي المناخ ( عالقةَُِٕيكسؼ.)
 المصرية لمقراءة الجمعية والمعرفة؛ القراءة مجمة المكرمة، مكة بمدينة الثانكية
 (. ُٖٓ.). القاىرةكالمعرفة

طاللة مستقبميةإدارة الموارد البشرية: رؤية عص(. َُُِعبد الفتاح، مناؿ رشاد.) -ّّ  .رية وا 
 القاىرة:  دار النيضة العربية.

(. تطكير منظكمة التعميـ: االنعكاسات االجتماعية كالثقافية. َُِٕعبدا، خالد عبدالفتاح.) -ّْ
 (. ٖٔ)ُٕ. مجمة الديمقراطية، مؤسسة األىرام بالقاىرة

العالمي  . القاىرة، المعيدّ. طاإلدارة في عصر الرسول(. َُِٓعجاع، حافظ أحمد.) -ّٓ
 لمفكر اإلسالمي: دار السالـ لمطباعة كالنشر.

 المدارس في العمؿ حياة جكدة (َُِٖالمجيد، كاليكر، كفاء جماؿ.) عبد عساؼ، محمكد -ّٔ
مجمة كمية التربية المعمميف.  نظر كجية مف غزة بمحافظات الخاصة األساسية

 . (َْ. جامعة بابؿ بالعراؽ. )ساسية لمعموم التربوية واالنسانيةاأل
اإلدارة المدرسية الحديثة: مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا (. َُِْعطكل، جكدت عزت.) -ّٕ

 . األردف) عماف(: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. ٖ. طالعممية
المدرسي  المناخ مف لممعمـ األكاديمي بالتفاؤؿ (. التنبؤَُِٗعمي.) محمد رانيا عطية، -ّٖ

 (. ُُٖ)َّبنيا.  جامعة .لتربيةا كمية مجمة التنظيمية، المكاطنة كسمكؾ
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جودة حياة العمل واالستغراق (. َُِْايماف حسف.)، نصارك يكسؼ عيد،  ،عطية -ّٗ
 ِْ. القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية االدارية. الوظيفي

. ِط اإلدارة في اإلسالم: المنيجية والتطبيق والقواعد.(.  ََُِالفيداكم، فيمي خميفة. )  -َْ
 المسيرة لمنشر كالتكزيع . عٌماف )األردف(: دار

(. منظكمة التعميـ فى مصر: أبكاب الخركج مف المأزؽ. َُِّقاسـ، مجدم عبدالكىاب.) -ُْ
 ( .ُ)ُِ: معيد التخطيط القكمي بالقاىرة. المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط

 مف المدرسي المناخ تحسيف فى التعميمية اإلدارة (. دكرَُِٔعمى.) محمد سمكل قطب، -ِْ
 لمتعميـ العربي المركز :العربية التربية مستقبل مجمة  .كالمديريف المعمميف ركجية نظ
 (. َُْ)ِّ. . القاىرةكالتنمية

المجمة (. رؤية مستقبمية لتطكير التعميـ في مصر. َُِٗمجاىد، فايزة أحمد الحسيني.) -ّْ
 (. ْ)ِ .. القاىرة: المؤسسة الدكلية آلفاؽ المستقبؿالدولية لمبحوث في العموم التربوية

(. نمذجة العالقة السببية بيف القيادة األخالقية كالمناخ َُِٕمحمكد، أشرؼ محمكد أحمد.) -ْْ
األخالقي كنفخ الصافرة كالصمت التنظيمي كالسمككيات المضادة لإلنتاجية: دراسة 

مجمة اإلدارة التربوية: تطبيقية فى مدارس التعميـ العاـ بمحافظة البحر األحمر. 
 (. ُٓ)القاىرة.  لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية. الجمعية المصرية

 الثانكية بالمدرسة اإللكتركنية اإلدارة نحك (. التحكؿَُِٕمحمد.) عبدالمنعـ فاطمة معكض، -ْٓ
 لمتربية المصرية الجمعية :التربوية اإلدارة مجمة . العمؿ حياة جكدة كمدخؿ لتحقيؽ

 (. ُٔ)القاىرة. التعميمية.  كاإلدارة المقارنة
(. خطة مقترحة لتحقيؽ اإلصالح المدرسي في التعميـ المصرم َُِٓمغاكرم، ىالة أميف.)  -ْٔ

جامعة عيف  .مجمة كمية التربيةعمى ضكء فرؽ العمؿ باستخداـ أسمكب بيرت. 
 (. ّٗشمس.)

 في التنظيمية الثقة (. دكرَُِٓمكس.) فتحي عمار إبراىيـ، إسماعيؿ، أحمد مكسى، -ْٕ
 الييئة كأعضاء التدريس ىيئة أعضاء عمى دراسة تطبيقية: مؿالع حياة جكدة تحسيف
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 لمبحوث العممية المجمة العربية.  مصر بجميكرية السادات مدينة جامعة المعاكنة في
 .  (ُالمنكفية.) جامعة .التجارة . كميةالتجارية

: 5101/5181الخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي  (.َُِْكزارة التربية كالتعميـ.) -ْٖ
 . القاىرة: كزارة التربية كالتعميـ.التعميم المشروع القومي لمصر

خطة وموازنة برامج وزارة التربية والتعميم والتعميم  (.َُِٗ.)كالتعميـ الفني كزارة التربية كالتعميـ -ْٗ
 . القاىرة: كزارة التربية كالتعميـ.5151-5106الفنى

بمرحمة  المدرسي المناخ لتحسيف حةرؤية مقتر (. َُِٗيكسؼ، نجالء محكد السيد محكد. ) -َٓ
مجمة كمية . التعميـ الثانكم العاـ في مصر في ضكء متطمبات الممارسات الديمقراطية

 (.ِٕجامعة بكرسعيد، ) .التربية
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