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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

سعيه  نإال ما سعى وأوأن ليس لإلنسان 
سوف يرى ثم يجزاء الجزاء األوفى وأن 

 إلى ربك المنتهى
  

 
  )مصدق اهللا العظي(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــداءاإله
 

 بســــــــم اهللا الــــــــرحمن الرحـــــــــــيم
 

 إلى من بلغ الرسالة وأدي األمانة وإلي نبي الرحمة ونور العالمين

 صلي اهللا عليه وسلم سيدنا محمد

إلى من أحمل إلى من آلله اهللا بإلهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون أنتظار و

أرجو من اهللا أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد أسمه بكل افتخار 

 .طول أنتظار

 )والدي العزيز( 

 لحبايبإلى من آان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلي اغلى ا

 )أمي الحبيبة( 

 إلى إخوتي تقديرًا واحترامًا

 إلى زوجتي مودة ورحمة

 إلى إبنتي حبًا وإعتزازًا

 إلى أساتذتي إجالًال وإآرامًا

 
 

 آلمة الشكر وتقدير
 

الحمد اهللا على آل حال، وأشكره على فضله المتوال، واسأله جزيل النوال، 
والثبات في الحال والمال، وأصلي وأسلم على خير الصابرين الشاآرين، وعلى 

 :آله أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أم بعد



 ج 
 

نجاز لهذا البحث، فله أحمد اهللا عز وجل أوًال على ما مّن وفتح به علّي من إ
سبحانه ألهج بالحمد والثناء، فلك الحمد يا ربي حتى ترضى على جزيل نعمائك 

أن اتقدم بالشكر وتقدير والعرفان _ وعظيم عطائك ويشرفني بعد حمد اهللا تعالي 
إلى الذين آان لهم فضل في خروج هذا البحث إلي حيز الوجود ولم يبخل أحدهم 

 :دهم إال العمل الجاد المخلص ومنهمبشيء طلبت ، ولم يكن يح
مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم ، موجيا راها رجو: سماحة األستاذ الدآتور

 .اإلسالمية الحكومية بماالنج 
، عميد آلية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك نـمـهيـم: سماحة األستاذ الدآتور

 . إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
،رئيس قسم اإلدارة التربوية آلية الدراسات بحر الدين: سماحة األستاذ الدآتور

 .العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
المشرف األول الذي أفاد الباحث علميًا وعمليًا منير العابدين، : سماحة الدآتور

ية فكرة البحث حتي ووجه خطواته في آل مراحل إعداد هذا البحث منذ بدا
 .االنتهاء منه، فله من اهللا خير الجزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

، المشرف الثاني فحقًا يعجز لساني عن شكره شهداء صالح : سماحة الدآتور
وتقديره فقد قدم للباحث آل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل 

ن مساعدة الباحث وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة بعلمه ولم يضق صدره يومًا ع
هذا البحث أآبر األثر في نفس الباحث فله من اهللا عظيم الثواب والجزاء ومن 

 .الباحث جزيل الشكر والتقدير
أمي الذي يطوق وآما أتقدم بالشكر والتقدير الى أفراد أسرتي وعلى رأسهم أبي 

 .معين لي في حياتيفضلهما عنقي، وآان دعائهما المستمر خير 
وآما أتقدم بالشكر والتقدير الى أصدقائي وزمالئي وآل من ساهم في إخراج هذا 

العمل المتواضع الى خير الوجود ولو بكلمة تشجيع، لهم جميعًا خالص الشكر 
 .وعظيم التقدير واالمتنان

ها وآما أتقدم بالشكر والتقدير الى دولة إندونيسيا حكومتًا وشعبًا على رحب صدر
 .وطيبة شعبها

 
 وختامُا أسال اهللا العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصًا لوجه الكريم
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 ندونيسياة إجمهوري

 وزارة الشؤونالدينية
امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ج                              

 بماالنج
 أدارة التربيةلية الدراسات العليا قسم آ 

 تقرير المشرفين 
 
 

الحمد اهللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
  .وسلم تسليمًا آثيرًا إلي يوم الدين

 
 :أما بعد
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 :بحث التكميلي والذي حضرة الطالبفبعداإلطالع على ال
 

 محمد عبدالسالم خليفة طمين: األسم
 

 12710054: التسجيلرقم 
 

 دور اإلدارة التربوية في تأهيل مدير اإلدارة المدرسية: موضوع البحث
 

 إلى مجلس الجامعةوافق المشرفان علي تقديمه
 
 
 

 .................المشرف الثاني ......................المشرف األول 
 
 
 

 يعتمد 
 رئيس القسم

 
 

  
 

 ندونيسياة إجمهوري
 الدينيةوزارة الشؤون

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ج                              
 بماالنج

 أدارة التربيةآلية الدراسات العليا قسم 
  

 اعتماد لجنة المناقشة
 

 )دور اإلدارة التربوية في تأهيل مدير اإلدارة المدرسية:  ( عنوان البحث
 قسم اإلدارة التربويةبحث تكميلي لنيل درجة الماجستير  

 
 خليفية طمينمحمد عبد السالم  : إعداد الطالب

 12710054: قم التسجيلر



 و 
 

قد دافع عن هذا البحث أمام لجنة الجامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة الماجستير في 
  ،.............اإلدارة التربوية وذلك يوم 

 
 :وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة 

 
 : .......................ومناقشا                      التوقيع رئيسا...........................  -1
 : ........................مناقشا                           التوقيع...........................  -2
 : .........................يعمشرفا ومناقشا                    التوق..........................  -3

: مشرفا ومناقشا                   التوقيع...........................  -4
 يعتمد.........................

 .....................رقم التوضيف:................. عميد آلية الدراسات العليا 
 
 

 إقرار الطالب
 

 :أنا الموقع أدناه وبيناتي آاآلتي
 محمد عبدالسالم خليفة طمين: االسم بالكامل
 12710054: رقم التسجيل

 
أقر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لنيل درجة الماجستير في قسم اإلدارة التربوية 
آلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج تحت 

 : عنوان
 )ة في تأهيل مدير اإلدارة المدرسةدور اإلدارة التربوي(         

حضرتها وآتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر وإذا ادعي 
أحد أنها من تأليفه وتبين فعًال أنها ليست من بحثي فأنا أتحمل مسؤولية ذلك، ولن 
تكون المسؤولية على المشرفين أو على الكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

 .جإبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالن
 .الخاصة ولم يجبرني أحد على ذلكرغبتي هذا، وحررت هذا اإلقرار بناًء على 
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 اإلدارة التربوية في تأهيل مدير اإلدارة المدرسية  دور:الكلماتاألساسية
ميع الميادين وعلى آافة  التحوالت في جلمنا اليوم العديد من التغيرات ويشهد عا
رات وإصالحات ، لذا بات من الضرورة أن يواآب هذه التغيرات وتطواألصعدة

القادر على  ن، من حيث أن التربية هي األداة التي تبني اإلنسافي الميدان التربوي
ك احتلت مسألة نتيجًة لذلفية الثالثة، وخصوصيات األلالتعامل مع معطيات و

ي فكر التربويين وضمن اإلصالح المدرسي مرآز الصدارة فالتطوير التربوي و
للواقع التعليمي في  اإلصالحوهدف هؤالء إلى إحداث التطوير و ،أولوياتهم

صب على مدير المدرسة من حيث أنه حجر ، إال أن االهتمام األآبر انجوانبه آافة
وجه األساسي ، آما أنه الميزة األساسية في عملية التطوير والتحديثالرآلزاوية وا

 .لية تحقيق أهداف النظام التعليميعلى آاهله تقع مسؤوللعملية التعليمية و
التقنية التي طالت مجاالت الشك أن التغييرات والتطورات المعرفية والعلمية و

إعدادًا وتأهيًال وتدريبًا آي يكون  الحياة آلها يجب أن تطال مديراإلدارة المدرسية
 لنهوض قادر



 ح 
 

، إذ إنه يعد بحق أحد المدخالت الرئيسية للنظام باء الرسالة التربوية المنوطة بهبأع
ء القادر على من هنا تبرز مسألة هامة وأساسيةوهي إعداد المدير الكفالتربوي، و

أ ما المنهج الذي . ساهم في التنمية الشاملة للمجتمعالموقيادة عجلة التقدم والتطور
يعتمد عليه الباحث فهو المنهج الكيفي،الذي يعتمد فيه الباحث بشكل أساسي على 

جمع المادة العلمية وتحليلها وعرض نتائج البحث، أما مجتمع هذا البحث فهو 
بمدينة باتو، وأما ادوات البحث فاألداة المهمة والرئيسية  مدرسة الرحمة الثانوية

هي الباحث نفسة حيث يقوم بتعين المشكالت البحث ، وجمع البيانات وتحليلها 
واستنباط نتائجها، ثم عن طريق القابلة حيث قام الباحث بمقابلة مدير مدرسة 

 .ق بالموضوعالرحمة الثانوية وبعض الموظفين وسألهم بعض األسئلة التي  تتعل
  :أما نتائج البحث فيمكن أن تتلخص فيما يلي

أن اإلدارة التربوية تعمل علي إقامة دورات تدريبية لمديري المدارس نظرًا  
لوعيها بأهمية التدريب للرفع من مستوي مدير المدرسة المهني وزيادة 

 .آفاءته ليقوم بدورة القيادي في مدرستة
ريب من لديهم االستعداد لشغل إدارة المدارس أن اإلدارة التربوية تختار للتد 

وذلك بتدريب من ترجى فائدة من تدريبة وعدم ضياع الوقت والجهد 
 .واإلمكانيات

تقوم اإلدارة التربويه بتدريب مدير المدرسة على أساليب األشراف التربوي  
 .باعتباره مشرف مقيم
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-------------------------------------------------------------------------- 
A number of changes and innovations are currently happening in many aspects of life. 

Our education should, therefore, follow and adapt with such changes because it is a medium 
to produce professional people who contribute much in today’s millennium era. In turn, they 
are supposed to be able to solve the problems of school development as the center of 
education. Their main duty is to improve the learning quality; yet, their attention mostly 
focuses on the headmaster, who is indeed responsible for any efforts of education 
development. 

It is undeniable that the headmaster should handle the programs, which covers the 
systemic process of planning, implementing, and evaluating, for improving cognitive and 
affective aspects of education to achieve the desired vision and missions. As the headmaster 
is definitely one of the most vital elements in administering education, the authority and 
stakeholders should prepare the professional headmasters being able to run for the school 
leadership, advance the education institution, and actively participate in society 
empowerment. 

This study applies qualitative approach in which the researcher relies on scientific 
materials and methods to identify, collect, and analyze the data. The research was 
administered in Madrasah TsanawiyahAr-Rohmah,Batu. The researcher himself acted as the 
instrument in answering the problems of the study, collecting –as well as analyzing– the data, 
and drawing the conclusion. The interview was addressed on the headmaster and some school 
staffs. 



 ل 
 

The result of the study shows that: 
 Education  management  might  be  improved  by  administering  some  training  courses  for  the 

headmaster to develop their professionalism and leadership capacity at school; 

 Training  for  education management  should  be  provided  for  those who  need  it  and  are well‐

prepared  to  deal  with  school  administration.  However,  the  training  should  not  hinder  their 

routine activities and time; 

 The training for the headmaster may take the form of education assistance. 
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 ل األولــصــــالف
 قةـــدراسات السابــام والــــــــــــار العــــاإلط

 :ةـــــــــــــــالمقدم - أ

ميع الميادين التحوالت في جلمنا اليوم العديد من التغيرات ويشهد عا 

 من الضرورة أن يواآب هذه التغيرات، لذا بات وعلى آافة  األصعدة

، من حيث أن التربية هي رات وإصالحات في الميدان التربويتطوو

خصوصيات القادر على التعامل مع معطيات و األداة التي تبني اإلنسان

اإلصالح ك احتلت مسألة التطوير التربوي ونتيجًة لذلفية الثالثة، واألل

وهدف  ،ضمن أولوياتهمين وبويي فكر الترالمدرسي مرآز الصدارة ف

، للواقع التعليمي في جوانبه آافة اإلصالحهؤالء إلى إحداث التطوير و

من حيث أنه حجر المدرسة مدير إال أن االهتمام األآبر انصب على

وجه ، آما أنه الميزة األساسية في عملية التطوير والتحديثالرآلزاوية وا

لية تحقيق أهداف مسؤو على آاهله تقعاألساسي للعملية التعليمية و

 .النظام التعليمي

التقنية التي طالت الشك أن التغييرات والتطورات المعرفية والعلمية و

إعدادًا وتأهيًال  مديراإلدارة المدرسيةمجاالت الحياة آلها يجب أن تطال 

 لنهوض قادرتدريبًا آي يكون و

لمدخالت ، إذ إنه يعد بحق أحد اباء الرسالة التربوية المنوطة بهبأع

 هي إعدادومن هنا تبرز مسألة هامة وأساسيةالتربوي، والرئيسية للنظام 
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ساهم في المو والتطور الكفء القادر على قيادة عجلة التقدم المدير

 )1(.التنمية الشاملة للمجتمع

ي تؤآد التالمدير وقد برزت بعض االتجاهات الحديثة في مجال إعداد و 

قة التطورات العلمية والتربوية مالحعلى ضرورة مجاراة العصر و

 المدير، ولعل أهم هذه االتجاهات تلك التي تؤآد على إعداد اوالتقنية

فق متطلبات أنظمة الجودة الشاملة، مما يساعده على أداء تأهيله وو

عصر ذلك لمسايرة تطورات الأدواره والقيام بمهماته على أآمل وجه و

 .والتعامل مع تحديات المستقبل

افة إلي توفر اإلمكانيات إلضجاح أي مؤسسة باويعتمد ن

ارتها في ،وآفاءة إدبالدرجة األولى علي قدرة،والبشرية الالزمة المادية

المهئية إذا ماتوفرت جميع اإلمكانيات ىتسيير هذه المؤسسة، فحت

بأيدي إداريين ناجحين قادرين  ،ولم توضع هذه اإلمكانيات للنجاح

وبالتالي االستغالل األمثل فإن هذه اإلمكانيات ستهدر  استغاللهاىعل

، وينطبق هذا علي المؤسسات التعليمية فشل برنامج تلك المؤسسة

ية يتم التربوالمختلفة مثلها مثل المؤسسات األخرى، فعن طريق اإلدارة 

 وتوزيع  ،والتنسيق فيما بينها،تنظيم اإلمكانيات البشرية

م، دار التربية 1992، 1التربية المعاصرة، ط  حمد زياد حمدان، األشراف في -1
 .4عمان، ص  -الحديثة  

 اإلمكانيات المادية المتمثلة في المباني والمعامل والورش وغيرها حسب التخصصات، 
استغالل العنصر المادي المتوفر، حسب قدرة آل عنصر بشري على 

 واإلدارة المدرسيــــــــــــة
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ي التنسيق لتنظيم أعمال التربوية تعمل علباعتبارها جزءًا من اإلدارة 

 .والمال،وقت،واللمسؤوليات تفاديًا إلضاعة الجهود،وتحديد االمعلمين

،فبعد التنشئة ودورها الفعال في الرقي بالمجتمعوللمدرسة أهميتها 

المهمة تقوم  االجتماعيةوتعلمه بعض المهارات  بيتهاألسرية للطفل في 

 أهدافبيتهم تربية مقصودة وموجهه لتحقيق المدرسة بتنشئة األبناء وتر

، بين المدرسية تتميز بالدقة،والتنوع اإلدارة أهدافالمجتمع حيث أن 

، وبين أهداف المدرسة عامة التي يسعى المجتمع لتحقيقهااألهداف ال

أن ، ومامن شك في ي جزء من أهداف اإلدارة التربويةالخاصة التي ه

المجاالت الحياتية يلقي عبء جديدًا التطور العلمي الحديث في مختلف 

على مدير المدرسة حيث أن تقدم األمم يقاس بمدى تقدمها في ميدان 

العلوم لهذا وال يمكننا تحقيق أمانينا في مجاالت التقدم العلمي بالمصادفة 

ك إدارة من ذوي الكفاءات أو عن طريق ضربات الحظ ،بل يتطلب ذل

 . ةبالمسؤوليواإلحساس ل من الوطنية ، علي قدر عاالعالية

الطالب والمعلم  األساسية وهيوللعملية التعليمية مجموعة من األرآان 

سية عبارة عن ، فاإلدارة المدروالمنهج الدراسيواإلدارة المدرسية

لتي يقوم بها مجموعة من ، والجهود المنسقة امجموعة من النشاطات

رة، فهو اإلداري ير المدرسة من أهم عناصر اإلدا، ويعتبر مدالعاملين

 . على رأس التنظيم اإلداري المدرسي، ويقف األول

الهينة نظرًا   والأن عملية اختيار مدير المدرسة ليست بالعملية السهلة 

 )1(.عليم في مختلف المراحل التعليميةألهمية دوره في الرفع من جودة الت
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اإلدارة إلى دور اإلدارة التربوية في إعداد مدير سة اوتتطرق هذه الدر

واختيار المدربين على  هية من حيث أساليب التأهيل وأوقاتالمدرس

 .يتعلق بتأهيل مدير المدرسة،أي آل ماذلك

يجد موضوع اإلدارة في ميدان التربية والتعليم،  الباحث عندما تناولو

، أمام ثالثة مفاهيم شاع استخدامها، وهياإلدارة التربوية الباحث نفسه

 اإلدارة ،وةدارة التعليمياإل

 . المدرسية

إن المفهومين األول والثاني يعنيان شيئا واحدا، والخلط بينهما إنما جاء 

، الذي يترجمه Educationنتيجة الترجمة عن المصطلح األجنبي 

البعض إلى مصطلح التربية في حين يترجمه البعض اآلخر إلى 

 ". التعليم" مصطلح 

م، مكتبة دار 2001، 2في األلفية الثالثة، ط أحمد إبراهيم أحمد، اإلدارة المدرسية  -1

 . 116اإلسكندرية، ص  –المعارف 

 

، فيبدو أنه أآثر خصوصية، "اإلدارة المدرسية" –أما المفهوم الثالث 

بحيث يحيل إلى اإلدارة التي تشرف على مؤسسة تربوية، فيما يحيل 

بدء من الوزارة  وية في تراتبيتهاالمصطلحان السابقان على اإلدارة الترب

 .قسامهاوأ وانتهاء بالمؤسسة التربوية 

تربية "ورغبة في مسايرة االتجاهات التربوية الحديثة التي تفضل آلمة 

إن شاء اهللا   على اعتبار أن التربية أعم وأشمل فإننا "تعليم"على آلمة " 
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سنستخدم مصطلح اإلدارة التربوية وإن آنا سنقتصر  الدراسة هفي هذ

 ".اإلدارة المدرسية"لقة األخيرة في هذه التراتبية، ونعني على الح

مجموعة من العمليات التنفيذية " يعرف الزبيدي اإلدارة التربوية بأنها 

والفنية التي يتم تنفيذها عن طريق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني 

والمادي الذي يساعد على حفز  بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي

الهمم وبعث الرغبة في العمل النشط المنظم، فرديا آان أم جماعيا، من 

ليل الصعاب حتى تتحقق أهداف المدرسة ذأجل حل المشكالت وت

 ".آما ينشدها المجتمع واالجتماعيةالتربوية 

حصيلة العمليات التي يتم بواسطتها وضع ": بأنها المعايرةويعرفها 

انيات البشرية والمادية في خدمة أهداف عمل من األعمال، اإلمك

 ".واإلدارة تؤدي وظيفتها من خالل التأثير في سلوك األفراد

الجهود المنسقة التي يقوم بها " آما تعرف اإلدارة التربوية على أنها 

فريق من العاملين في الحقل التعليمي، إداريين وفنيين، بغية تحقيق 

اخل المدرسة تحقيقا يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة األهداف التربوية د

 .ة وعلى أسس سليمةمن تربية أبنائها، تربية صحيح

 :أسئلة البحث - ب

 :وعلى ضؤ ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في شكل التساؤل التالي

بمدرسة دور اإلدارة التربوية في تأهيل مدير اإلدارة المدرسية ما هو 

 الرحمة الثانوية؟
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 -:وتتفرع من خالل السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 

 ماهي األساليب المتبعة في التأهيل التربوي لمدير المدرسة ؟ -1

مدير ختيار التي تتخذها اإلدارة التربوية في ماهي الطرق ا -2

 المدرسة الجيد؟

ماهي أهم الصعوبات التي تواجه اإلدارة التربوية في تأهيل  -3

 ؟مديرالمدرسة

  

 

 

 

 :أهداف البحث -ج

 :دراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتهدف ال

التعرف علي مدى أهمية اإلدارة التربوية بتأهيل مدير  -1

 .المدرسة

 .معرفة األساليب المتبعة لتأهيل مدير المدرسة -2

 .مدير اإلدارة المدرسية الختيارالتعرف علي الطرق المناسبة  -3

 :أهمية البحث -د
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يقف علي رأس التنظيم  ، وهو الذياإلداري األولالمدير بصفة عامة 

لمسؤول األول أمام إدارته ، ومن موقعه هذا يكون هو افي المؤسسة

 ،أو فشلهاالعليا، وأمام المجتمع عن نجاح

والمدرسة مؤسسة مثلها مثل باقي المؤسسات بل من أنها بالنظر لدورها 

في مختلف ، ومهن متعددة إعداد أجيال المستقبل لشغل وظائففي 

 .المجاالت

القا من الدراسة تكمن في أنها تهتم بتأهيل مدير المدرسة انط هوأهمية هذ

، األول وهو المخطط لالمسؤوباعتباره  هالدور المهم الذي يقوم ب

فكلما آان مدير المدرسة مؤهًال  هالمقيم بمدرستوالمنسق والمشرف 

بدورها في تحقيق  للقيام بوظيفته آانت المدرسة أآثر قدرة علي القيام

؛ على ذلك البد أن تتوفر في مدير يات التربوية التي تسعى لتحقيقهاالغا

مور أت والخصائص التي تمكنه من تسيير المدرسة مجموعة من الصفا

ي إلى زيادة آفاءة يؤد، ولما آان التأهيل الجيد وجهلأآممدرسته على 

مهمته آان لزامًا ، ولكي يتمكن مدير المدرسة من أداء مديري المدارس

 أن يؤهل تأهيال جيدًا فباإلضافة إلى تأهيله الدراسي النظري يجب أن

،لهذا يجب أن يكون مدير المدرسة يعد اإلعداد الكافي لشغل إدارته

، وحتى يكون عبائها بكفاءة وقوةأمؤهًال لوظيفته حتى يستطيع أن يقوم ب

مدرسته، وبين  عالقات العامة الناجحة فيعامًال مهمًا من عوامل ال

المدرسة والبيئة المحيطة، فالروح المعنوية العالية، والشخصية 

، والسلوك األخالقي الجيد لمدير المدرسة من المتكاملة، والكفاءة المهنية

،لذا ت بينه وبين العاملين في المدرسةالعوامل الهامة في تحسين العالقا
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ورات تأهيلية د، وعقد رساالمد بمديريأصبح من الضروري االهتمام 

، وعليه يمكن القول بأن العديد من المشكالت التي لهم لرفع آفاء تهم

 .إلى عدم تأهيله التأهيل المطلوب يواجهها مدير المدرسة ترجع

لهينة فهي عملية دقيقة إن عملية التأهيل ليست بالعملية السهلة وال ا

 )1(.ضحة المعالم للوصول ألهداف محددةخطط واتتطلب وضع

 

–م، دار الشروق 2001، 1، طاإلدارة المدرسية الحديثةمحمد عبد القادر العابدين،  -1

 .105عمان ، ص 

 

 :حدود البحث  -ه

 

 :حدود الموضوع -1

في تأهيل اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة دور اإلدارة التربوية 

 مدير اإلدارة المدرسية

 .جمهورية إندونيسيا_  جبمدينة ماالن بمدرسة الرحمة الثانوية

 :الحدود المكانية -2

تقتصر الدراسة داخل مدرسة الرحمة الثانوية وتشمل مدير المدرسة 

، وآان سبب اختيار الباحث لهذه مشرفين التربويين ومعلمي المدرسةوال

المدرسة لما وجدُه الباحث في هذه المدرسة من عمل إداري جيد من 

 .لنموذجية إداريًا بمدينة ماالنججميع الجوانب، وتعتبر من المدارس ا

 :الحدود الزمنية -3
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 .2013 من السنة الدراسية ،الحاليخالل الفصل الدراسيتقتصر الدراسة 

 .م2014

 

 

 

 

 :مصطلحات البحث تحديد-و

ليات المتشابكة عبارة عن مجموعة من العم( :اإلدارة التربوية -1

 التي تتكاملفيما

بينها وبين نفسها لتحقيق  ، أونها سواء داخل المنظمات التربويةبي

 )1().األغراض المنشودة من التربية 

مجموع عمليات تخطيط و توجيه، وتنظيم وضبط ( :وتعرف أيضًا بأنها

وتنفيذ للوصول إلى األهداف التربوية بأقل ما يمكن من الجهد والوقت 

.()2( 

ون يقتصر على اإلعداد التربوي فقط حيث يك(:التأهيل التربوي -2

في أحد الكليات ،أو المعاهد ،وعلميا علم قد أعد ثقافياالطالب والم

ثم ينتسب إلى آلية التربية، أو ليتزود ،ختصاصه العلمياحسب 

ويمارس التربية العملية، ويستخدم ،ونفسية، بمعارف تربوية

 )3(.)التأهيل التربوي  هيتطلب،وآل ماالتقنيات التربوية
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مصر، –م، دار النشر عالم الكتب 2001، 1، طأصولها وتطبيقاتهااإلدارة التعليمية محمد منير مرسي، -1

 .12ص

، دار النشر والتوزيع 2، طأسس اإلدارة التربوية المدرسية واألشراف التربويتيسير الدويك، وآخرون،  - 2 
 .53عمان، ص  –

 .53-52صعمان األردن،  –م، دار نشر المسيرة 2005، 1ط التخطيط التربويمتولي غنيمة،  دحمم    -3

وهو المسؤول األول عن إدارة المدرسة، (  :مديرالمدرسة - 3

ئم لضمان سالمة سير العملية اوتوفير البيئة التعليمية والمشرف الد

 العاملين فيها التربوية، وتنسيق جهود

 )1(). جل تحقيق األهداف العامةللتربيةوتوجيههم وتقويم أعمالهم من ا

من أنظمة التفاعل عبارة عن نظام خاص (:المدرسة-4

 ياالجتماعي، وه،فهي مؤسسة تتميز بوضوح عن الوسط الجتماعيا

، واجتماعيًا وتعاونه األسرة في تطور الطفل فكريًا الحلقة الثانية بعد

 )2().على االندماج مع المجتمع الكبير 

 :الدراسات السابقة -ز

نتناول في هذا الفصل بعض الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة 

،والتعرف على على أهم الموضوعات التي تناولتهاالحالية للوقوف 

والنتائج التي توصلت إليها، وتوضيح ،ساليب واإلجراءات التي تبنتهااأل

دراسات السابقة بحسب تاريخ ،وقد رتب الباحث المدي االستفادة منها

 .ل من الدراسات العربية واألجنبيةكباألحدث ل ،فبدأالنشر
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 .267محمد عبد القادر العابدين، المرجع السابق ، ص  -1
م، دار الشروق للنشر 2004، 2، طعلم اجتماع التربيةعبد اهللا زاهي الرشيدان،  -2

 .280عمان، ص   –والتوزيع 
 

 -:الدراسات العربية : أوًال

 )م2000عبدالرحمن المحبوب (دراسة  - 1

بعنوان آفاءة أداء مدري المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية 

لتعرف على درجة  :تهدف الدراسة،المعلماتمن وجهة نظر المعلمين و

مديرات المدارس الثانوية من خالل تقديرات معلمي و مديريآفاءة أداء 

 .ومعلمات هذه المرحلة في محافظة اإلحساء

توصلت الدراسة إلى أن تقديرات المعلمين   :ييلما ومن نتائج الدراسة
لدرجة آفاية ممارسة مديري المدارس عالية في الممارسات اإلدارية 

 .والفنية وبتقدير أآبر من المتوسط

 )م2000حسن العولقي (دراسة -2

بعنوان دراسة تقويمية لمحتوي برنامج وزارة المعارف التدريبي 

طبق في آلية التربية بجامعة الملك لمديري ما فوق المرحلة االبتدائية الم

 .سعود

إلى تقويم البرنامج التدريبي لمديري المدارس : تهدف الدراسة

 .المتوسطة والثانوية

 -:توصلت الدراسة إلي معرفة النقاط التالية :نتائج الدراسة

 .مدي تحقيق البرنامج التدريبي ألهدافه -أ
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 .مدي فهم الدارسين لمحتوي المواد الدراسية  -ب

 .عالقة المواد الدراسية بالعمل -ج

 

 .مدي مالئمة المراجع والمذآرات لمستوي المتدربين  -د

 .بي على الجوانب النظرية والعمليةمدي ترآيز مواد البرنامج التدري -ه

 )م1999 ألعفيفيخميس محمد مصطفي (دراسة -4

ها برضا ،وعالقتدية لدي مديري المدارس بلواء غزةبعنوان األنماط القيا

 . المعلمين عن العمل

 -: تهدف الدراسة إلي

التعرف على األنماط القيادية الشائعة لدي مديري المدارس بلواء  -أ

 .غزة

تصور المعلمين لألنماط  التعرف على أثر الجنس، والخبرة على -ب

 .القيادية

بينت نتائج هذه الدراسة أن النمط الديمقراطي هو النمط  :نتائج الدراسة

 .، ثم النمط الترسليالنمط األوتوقراطي ،ويليهالشائع

دية وتوجد فروق ذات داللة إحصائية لتصور المعلمين لألنماط القيا

 .تعزي لمتغيري  الجنس والخبرة
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 )م1994علي سعيد يتم (دراسة -5

صفات مدير المدرسة االبتدائية الناجح في مدارس وآالة الغوث :بعنوان

 . والمشرفين التربويينظر المعلمين في األردن من وجهة ن

إلي الكشف عن وجهة نظر المعلمين والمديرين :تهدف الدراسة

 .في صفات المدير الجيد والمشرفين التربويين

 :يومن نتائج الدراسة مايل

تم ترتيب المجاالت العشرة على حسب درجة توفرها آما يمارسها  -أ

 .المدير من وجهة نظر آل فئة للفئات الثالث مجتمعة 

األنشطة ،مصادر التعليم: يالمشكالتترتيبا تنازليًا آما يلترتيب  -ب

 .، التخطيطاإلدارية

المجاالت توفرًا  آما يمارسها المدير مرتبة ترتيبًا تنازليًا آماجاء أقل 

المدير  ،حاجات الطلبة الضرورية، التقويم، التغذية الراجعة:يلآما ي

 .المنظم لإلدارة المدرسية

 

 

 

 .الدراسات األجنبية:ثانيًا

 )م 2003ماس ديرلي( دراسة  -1

 .االبتدائيةبحث مسحي ألساليب القيادة لمديري الدارس: بعنوان
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إن الغرض من هذا البحث المسحي هو التعرف على : أهداف الدراسة

 أساليب القيادة 

هو متصور من قبل المديرين لمديري المدارس االبتدائية في ترآيا آما 

 .والمعلمين،أنفسهم

عال  قيموا أنفسهم بمستويأشارة النتائج إلي أن المدراء :نتائج الدراسة

،باإلضافة إلي ذلك فإن أغلبية المدراء في مجال العالقات اإلنسانية

أنفسهم مدراء فاعلين أما بالنسبة لتقديرات المعلمين لمديريهم  ااعتبرو

لكون تبروا أن مديريهم يعملون بفاعلية، ويمتفكانت إيجابية حيث اع

 .تأثيرًا على اآلخرين

 )م2001لويس ماري هارت (دراسة  -2

مكنت مدارس االبتدائية في مقاطعة أساليب قيادة مديري ال: عنوانب

 .وخارجها

تهدف الدراسة لمعرفة العالقة بين أسلوب القيادة  :أهداف الدراسة

،وآذلك ومناخ المدرسة،من مدير المدرسة ،)إطالق الحرية (التحويلي 

 .على العالقة بين أسلوب القيادة، وإنجاز الطالبف التعر

ال إحصائيا بين أشارة نتائج الدراسة إلي وجود اختالف د:نتائج الدراسة

هناك ،وأن يرات المعلمين حول أسلوب القيادة، وتقدتقديرات المديرين

، ومن جانب أخر لم تكن بين بيئة المدرسة وأسلوب القيادةعالقة دالة 

 .إنجاز الطالب وأسلوب القيادةالة هناك عالقة د

 )م 1993آاربنتر (دراسة  -3
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 .بتدائيةت التي يوجهها مديرو المدارس االالمشكال: بعنوان

واجهها هدفت الدراسة إلي تحديد المشكالت التي ي :أهداف الدراسة

الت بالمهمات ، وتحديد عالقة تلك المشكبتدائيةمديرو المدارس اال

 .والعمليات اإلدارية

 -:توصلت النتائج إلي:الدراسةنتائج 

، وخاصة في مجال أن مدراء المدارس بارعون في أعمالهم  - أ

 .،وعدة مجاالت أخرىاإلدارة المالية

أآثر المجاالت أهمية هي المناهج، أن - ب

 .،وعالقة المجتمع بالمدرسةوالموظفين،والطلبة،والتعليم

 نعبد الرحم(أن دراسة :أوجه االختالف والتشابه
آفاءة أداء مدري ومديرات المدارس الثانوية في  بعنوان)المحبوب

المملكة العربية السعودية ،وتهدف هذه الدراسة لتعرف على درجة 
ومديرات المدارس الثانوية من خالل تقديرات  ىآفاءة المدير

 .معلمي ومعلمات هذه المرحلة
إلى تقويم البرنامج التدريبي ) حسن العولقى (وتهدف دراسة 

 .دارس المتوسطة والثانويةلمديريالم

على األنماط القيادية ) خميس محمد ألعفيفي(تهدف أيضًا دراسة 
 .الشائعة لدى مديري المدارس بلواء غزة

إلى الكشف عن صفات المدير الجيد من ) علي سعيد(تهدف دراسة 
 .وجهة نظر المعلمين والمدريين والمشرفين التربويين

في تأهيل دور اإلدارة التربوية (هذا البحث الذي بعنوان  وعليه فأن
 :، يهدف إلى تحقيق األهداف التالية)مدير اإلدارة المدرسية
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 .التعرف على أهمية اإلدارة التربوية بتأهيل مدير المدرسة-1

  .معرفة األساليب المتبعة لتأهيل مدير المدرسة-2

 .إلدارة المدرسيةالتعرف على الطرق المناسبة الختيار مدير ا-3

 يويرى الباحث من خالل الدراسات السابقة انه لم تتطرق ا 

 .هذا الموضوع بالتفصيلمنهم لدراسة  دراسة 

 

 الفصل الثاني

 يظراإلطار الن

 

 .مفهوم اإلدارة ونشأتها :  المبحث األول

واإلدارة العالقة بين اإلدارة التربوية :يـــــــــــــث الثانــــــــــــــالمبح

 .التعليمية واإلدارة المدرسية

 .القيادة التربوية :ثـــــــــــــث الثالــالمبح

 .ةلمدير المدرسالمهاراتاإلدارية:عـــــــــــــالمبحث الراب
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 -:مفهوم اإلدارة ونشأتها :  المبحث األول

 :تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

مع أنها حديثة النشأة آعلم مستقل، ويعزى  حظيت اإلدارة باهتمام آبير

هذا االهتمام إلى طبيعتها، ووظائفها، وغاياتها، فمن حيث طبيعتها ُتعد 

اإلدارة فرعًا من فروع العلوم اإلنسانية، وتتسم بالحتمية بمعنى أن إنجاز 

األعمال في المنظمات ال يتأتى إال بها، وبذلك فليس للمنظمة الخيار في 

أو ترفضها، ومن حيث وظائفها تنطوي اإلدارة على أن تأخذ بها 

مجموعة من الوظائف هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وتتسم 

هذه الوظائف بالتشابك والتداخل، فمع أن لكل وظيفة خصوصية معينة، 

وتستهدف تحقيق أغراض محددة، إال أن هذه األغراض تجتمع معًا 

 .لتحقيق أهداف المنظمة

لى ما سبق يتبين أن اإلدارة وسيلة تنشد تحقيق غايات معينة بناًء ع

وأغراض محددةلتحقيق أهداف المنظمة، فهي تعمل على استثمار القوى 

البشرية واإلمكانات المادية المتاحة من أجل الوفاء بتطلعات الفرد 

والجماعة، فاإلدارة هي المرتكز الرئيس في تطوير األفراد والجماعات، 

 . اسم في تحقيق التنمية في المجاالت آافةوالعامل الح
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إن المتتبع لتطور المجتمعات اإلنسانية في العالم يستطيع أن يلمس التغير 

الذي حدث في هذه المجتمعات في آل من فروع المعرفة بما في ذلك 

التربية والتعليم ويلمس أيضًا النمو والتطور الذي آانت تهدف إليه 

ومما  الحياة  ونموها في شتى مجاالتالمجتمعات من أجل تطويرها 

الشك فيه أن على رأس هذه التطلعات للمستقبل األفضل آان التطلع إلى 

 . تطور ونمو التربية والتعليم فيها

وقد بدأت اإلدارة التعليمية تستقل عن اإلدارة العامة منذ أن عرفت 

المدارس والمعاهد والكليات النظامية الحديثة في القرن العشرين 

والمقصود هنا المدارس والمعاهد والكليات التي تأسست على الدراسة 

والبحث العلمي والتجريبي من قبل العلماء والباحثين الذين ألفوا الكتب 

 فن اإلدارة التعليمية   وأوضحوا المعالم لهذا الفن  ،ووضعوا النظريات

مية ومهدوا البحث والمعرفة في هذا الميدان إيمانًا منهم بضرورة وأه

اإلدارة في أي مجال من مجاالت األعمال المهنية التي تتطلع دائمًا إلى 

التطور والتقدم واالزدهار ألن أي عمل ناجح بدون شك له إدارة واعية 

خطيطًا وتنظيمًا وتنفيذًا ناجحة تستطيع أن تخطط وتنظم وتنفذ له ت

 .ناجحًا
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 :مفهوم اإلدارة

أي ) To Serve(التيني بمعنى  )Administration(أصل آلمة إدارة 

على أساس أن من يعمل " الخدمة"واإلدارة بذلك تعني ) لكي يخدم ( 

 .دارة يقوم على خدمة اآلخرينباإل

وفي ظل االهتمام الذي حظيت به اإلدارة إال أن تعريفاتها التي قدمها 

العلماء والرواد قد تباينت، شأنها في ذلك شأن آثير من مصطلحات 

 .نسانية، فكل منهم قد تأثر بمدخل معينالعلوم اإل

النشاط الموجه نحو التعاون المثمر "وقد عرفها بعض الكتاب بأنها 

والتنسيق الفّعال بين الجهود البشرية المختلفة العاملة من أجل تحقيق 

 )1(.هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة

بشكل  عملية توجيه الجهود البشرية" وهناك من يعرف اإلدارة بأنها 

 )2(.منظم لتحقيق أهداف معينة 

عملية اجتماعية مستمرة تسعى إلى "ويمكن تعريف اإلدارة بأنها 

 استثمار القوى البشرية واإلمكانات المادية من أجل تحقيق أهداف

 )3(."مرسومة بدرجة عالية من الكفاءة

الرياض، ص  –ه ، دار النشر 1422، 5، طاإلدارة العامةسعود النمر، وآخرون،  -1

4-5. 

 –ه ، دار النشر 1413، 4، طأصول اإلدارة الحديثةأحمد عبد اهللا الصباب،  -2

 .19الرياض، ص 

 .    18ه ، ص 1427، 1، طاإلدارة في النظريات والوظائفخالد سعد الجضعي،  -3

 :ومن هذا التعريف ُيمكن استخالص العناصر التالية
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اإلدارة عملية تتضمن وظائف عدة هي التخطيط والتنظيم والتوجيه  أن

 .والرقابة

أنها اجتماعية فهي ال تنشأ من فراغ، بل تنشأ داخل مجموعة منتظمة من 

 .األفراد وتأخذ في الحسبان مشاعرهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم

 .أنها وسيلة وليست غاية فهي وسيلة تنشد تحقيق أهداف مرسومة-1

 .عملية مستمرة أنها-2

 .أنها تعتمد على استثمار القوى البشرية واإلمكانات المادية المتاحة-3

 .أنها تسعى إلى تحقيق األهداف بدرجة عالية من الكفاءة-4

اإلدارة مزيج من العلم والفن، فهي علم ألن لها مبادئ وقواعد وأصول 

ي علمية متعارف عليها، وتقوم على توظيف مناهج البحث العلمي ف

استكشاف نظرياتها وفحصها، وفي الوقت ذاته هي فن ألنها تعتمد على 

القدرات اإلبداعية والمهارات االبتكارية والمواهب الذاتية، وإذا آان هذا 

الموضوع مثار جدل بين المتخصصين في حقل اإلدارة على اعتبار أن 

ر هناك من يرى أن اإلدارة علم، وهناك من يرى أن اإلدارة فن، وألنصا

آل اتجاه حججهم ومبرراتهم، فإن الفصل في هذا الموضوع هو القول 

إن اإلدارة هي فن استخدام العلم، فهي علم له أصوله وقواعده، ويبرز 

الفن في القدرة على توظيف تلك األصول والقواعد، واالختيار الواعي 

 .من بينها بما يتالءم مع طبيعة الموقف

ختالف طبيعة انتمائهما، ومن جانب با ولإلدارة أنواع متعددة تختلف

آخر توالت الفروع التطبيقية لإلدارة في الظهور، بغض النظر عن 
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طبيعة انتمائها سواء آان للقطاع الخاص أو العام، فهناك إدارة عامة 

)Public ( وإدارة أعمال)Business( واإلدارة الصحية واإلدارة ،

ة ونحو ذلك هي فروع التربوية واإلدارة المدرسية واإلدارة األمني

تطبيقية لإلدارة تختص بالمجال الذي تنتمي إليه، وهي فروع تجمعها 

عناصر مشترآة تتمثل في المبادئ والقواعد األساسية لإلدارة، وفي 

الوقت ذاته يتميز آل فرع بخصوصية معينة استمدها من طبيعة المجال 

 .الذي ينتمي إليه

 : نشأة اإلدارة

ارة ينبغي التفريق بين ثالث أمور هي اإلدارة عند تناول نشأة اإلد 

 )1(.و اإلدارة آعلم مستقل, واإلدارة آفكر , آممارسة 

 

-18، المرجع السابق، ص  اإلدارة في النظريات والوظائفخالد سعد الجضعي،  -1

19-20-21    . 

 

 :اإلدارة آممارسة

إنها نشأت اإلدارة آممارسة في العصور القديمة، وال غرابة إذا قلنا 

آانت حاضرة منذ بدء الخليقة، فالمجتمعات القديمة وإن آانت تتسم 

بالبساطة فقد آانت بحاجة إلى تنظيم العالقات بين أفرادها لتحقيق أهداف 
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محددة، وظهرت بعض الممارسات اإلدارية عندما أدرك اإلنسان أن 

 .التعاون مع اآلخرين أصبح ضرورة حيوية للبقاء والنماء

نواة العمليات اإلدارية، فقد آانت منذ األزل تقوم بعدد من وتعد األسرة 

الوظائف آتقسيم العمل وتوزيع األدوار واتخاذ القرارات والقيادة 

 .وممارسة السلطة

 :اإلدارة آفكر

ظهر الفكر اإلداري في الحضارات اإلنسانية منذ آالف السنين، ويبدو 

األفكار وبعض ذلك جليًا في التراث اإلنساني القديم، فقد ظهرت 

التطبيقات اإلدارية في الحضارة المصرية القديمة آالتخطيط اإلداري 

والرقابة، وظهر التنظيم في الحضارة الصينية من خالل دستور 

الذي تضمن المهام والواجبات الوظيفية لموظفي " تشاو"الفيلسوف 

 وتفويض السلطة والتقسيم) الهرمي(الدولة آافة، وظهر التنظيم المتدرج 

اإلداري وفقًا للبعد الجغرافي في اإلمبراطورية الرومانية، وقدمت 

اإلمبراطورية اليونانية الكثير من األفكار والتطبيقات حول التخصص 

 .واختيار الموظفين وتفويض السلطة

 :اإلدارة آعلم مستقل

تعد بداية القرن العشرين مرحلة فاصلة في نشأة اإلدارة آعلم قائم بذاته 

مقومات شأنه في ذلك شأن بقية فروع العلم والمعرفة، يستند إلى 

فظهرت النظريات والتجارب والدراسات التي استخدمت األسلوب 

العلمي، وأصبح التخصص في دراسة هذا الحقل أمرًا مألوفًا، وشهد 
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القرن العشرون العديد من اإلسهامات، ومال المتخصصون إلى تصنيفها 

ر أن هذه التصنيفات التي وردت في في مدارس عدة، ومن الجدير بالذآ

الدراسات اإلدارية العربية واألجنبية قد انطوت على بعض القواسم 

المشترآة، إال أنها في الوقت نفسه تباينت في جزء أو أآثر، وهو ما 

تسبب في وجود بعض اللبس والغموض، وخصوصًا لدى حديثي العهد 

 .بدراسة اإلدارة

 :اإلدارة عند المسلمين

، شمل معظم ة بوجود تنظيم إداري متقدمالحضارة اإلسالميتفردت 

، فالفكر اإلداري بدأ يتبلور منذ أن أنزل اهللا سبحانه الوظائف اإلدارية

 .خاتم األنبياء والمرسلين ρوتعالى رسالته على الرسول 

نصوص  لصدر األول من اإلسالم يستند إلىوآان الفكر اإلداري في ا

، ويقوم على أساس من الشريفة لسنة النبويةالقرآن الكريم وتوجيهات ا

داري المعاصر يلهث للوصول القيم اإلنسانية التي ال يزال الفكر اإل

 .إليها

وهناك عالقة وطيدة بين اإلدارة والشريعة اإلسالمية، فقد أشار القرآن 

إال أن تكون تجارة حاضرة { : الكريم بلفظة اإلدارة في قوله تعالى

 )1(.} تديرونها بينكم 

رضي اهللا  -وفي السنة النبوية إشارة أخرى في حديث آعب بن عجرة 

تى يدير ال تقوم الساعة ح: ( قال -صلي اهللا عليه وسلم -أن النبي  -عنه 

 )2(.)الرجل أمر خمسين امرأة 
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ن وظائف وعمليات اإلدارة وبناًء على ما سبق فقد آان المسلمون يطبقو

 : التالية

هو عبارة عن عملية فكرية تعتمد على المنطق والترتيب  :التخطيط- 1

والتقدير والمرونة وإيجاد البدائل، ومن شواهده في القرآن قوله تعالى 

قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما "على لسان نبيه يوسف عليه السالم 

 . في سنبله إال قليًال مما تأآلون حصدتم فذروه

قدمتم لهن إال قليًال مما ن ما ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأآل

 . تحصنون

 )3(."ام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يأتي بعد ذلك ع

 .282: سورة البقرة، اآلية -1

 . ، باب الكافالمعجم الكبير، )الطبراني(أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعروف  -2

 .49، 48، 47: اآلية/ سورة يوسف -3

التوجيه القرآني الذي هدى اهللا إليه يوسف عليه السالم، فإن المسلم  وبهذا

ُملَزم بالتخطيط المستقبلي لتفادي النكبات واألزمات التي قد تحيط باألمة 

 . في آل مجال

ومن األحاديث النبوية الدالَّة على التخطيط والعمل لتفادي تقلبات 

ته قوله صلى اهللا عليه المستقبل حتى يحمي اإلنسان نفسه وَمْن تحت والي

إنك أن تذر ورثتك أغنياء ( : رضي اهللا عنه -وسلم لسعد بن أبي وقاص

وأيًضا قوله لألعرابي الذي ) خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

وفي هذا , "اعقلها وتوآل"ترك ناقته عند باب المسجد دون أن يعقلها
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اهللا باالحتياط  الحديث إشارة لإلداري المسلم بأن يربط التوآل على

 .وال مع القضاء والقدر, مع التوآلوالتخطيط الذي ال يتنافى 

هو بيان وتحديد الهيكل الذي تنتظم فيه عالقات السلطة  :التنظيم- 2 

والمسؤولية وهو آيان حي متحرك والبد من إعداده ليتالءم دائًما مع 

{ : تعالىوهو ما جاء به اإلسالم قال المتغيرات الداخلية والخارجية، 

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 

 )1(.} ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 

 . وهذا غاية في التنظيم، فهو تنظيم الكون والحياة بأجمعها

 

 .23: سورة الزخرف، اآلية -1

إلى المدينة أولى خطوات التنظيم وهي المؤاخاة ρونجد في قدوم النبي

فآخى بين المهاجرين واألنصار ) تآخوا في اهللا أخوين أخوين( :حيث قال

 .ليكونوا نواًة لتنظيم المجتمع

، وهدايتهم القدرة على التأثير على الموظفينهو  :التوجيه- 3 

 . وتوجيههم مع إيجاد روح الود والحب والرضى واالنتماء للعمل

الهمم، فمن ذلك  شحذولقد اعتنى اإلسالم بالتوجيه وأواله رعاية خاصة ل

 : قوله تعالى

 )1(.)النفضوا من حولكولو آنت فًظا غليظ القلب (

ب وأن تعفوا أقر{: وهذا توجيه أعلى للقائد والحاآم، وآذلك قوله تعالى

 )2(.}للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم
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 .وهذا توجيه عام للمحكومين والعامة

هي عملية مالحظة نتائج األعمال التي سبق تخطيطها  :الرقابة-4

ومقارنتها مع األهداف التي آانت محددة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

لعالج االنحرافات، وهي غاية األمر ومنتهاه، فبعد التطبيق الكامل يأتي 

دور التأآد من أن تنفيذ األهداف المطلوب تحقيقها في العملية اإلدارية 

صحيًحا حسب الخطة والتنظيم والتوجيه، ولعل اإلداري  تسير سيًرا

الرقابة، والعمل على  المسلم المؤمن هو المدرك حق اإلدراك حقيقة

 إنفاذها ســــواء

 .159: سورة آل عمران، اآلية -1

 .237: سورة البقرة، اآلية -2

على نفسه أو على غيره، ومن شواهد الرقابة في القرآن الكريم قول اهللا 

قل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون و{ : تعالى

 )1(.}إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما آنتم تعملون 

 )2(.}ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد{: وقوله عز وجل

فأخبرني عن اإلحسان؟  : (وية حديث جبريل عليه السالمومن السنة النب

راه فإن لم تكن تراه فإنه أن تعبد اهللا آأنك ت: صلى اهللا عليه وسلم فقال

 )3()يراك
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قط وهنا يتفاضل الناس ليس ف, وهذا من أعظم أنواع الرقابة الذاتية

بل أيًضا بمقدار ما ُيجيدونه من , اإلدارة من علومبمقدار ما يحملونه

 . وأساليب تطبيقها فنونها

 :اإلدارة المدرسية 

 :مفهوم اإلدارة المدرسية وأهميتها

، ليميةالمدرسة هي تلك المؤسسة التربوية التي تمثل جوهر العملية التع

شأن أي عمل يقوم به اإلنسان ال يخلو من وجود واإلدارة المدرسية شأنها

 ضه أثناء ممارستهصعوبات تعتر
 .105: سورة التوبة، اآلية -1

 .18: سورة ق، اآلية -2

 .18، رقم الحديث صحيح مسلمالحجاج، أبو الحسين مسلم بن  -3

وتختلف هذه الصعوبات من إدارة مدرسية إلى أخرى ومن أو القيام به

 .عليها لظروف المدارس وطبيعة القائمين، تبعمية إلى أخرىمرحلة تعلي

ر أوًال فالفرد يتأث ،ر االتجاهات التربوية والتعليميةففي المدارس تتبلو

 . وأخيرًا بقيمة واتجاهاته

سبي آما هو حال والمدرسة تكسب الفرد اتجاهات ال تتسم باالستقرار الن

النفس أن القيم تتسم باالستقرار النسبي وبالتالي فإن علماءإذ يعتقد ،القيم

ويتوقف نجاح آما هو حال االتجاهات يرها أمرًا ليس سهالتعديلها أو تغي

يستطيع تحديد أهداف  اإلدارة المدرسية على دور المدير الفّعال الذي

، ويتمكن من تحقيقها باستخدام المتاح من الموارد قيمةمرغوبة وذات

 . والمعارف استخدامًا أمثل
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عناصر المنظومة التعليمية التي تشمل المشرفين والتربويين وعلى آافة

 .اإلداريين والمعلمين

 توال تزال تظهر أهمية اإلدارة المدرسية آلما تقدم الزمن وآلما زاد

 . وآلما تطور التعليمالحضارة وتغيرت مفاهيم التربية

ليس هو مفهوم اإلدارة  إن مفهوم اإلدارة المدرسية قبل ثالثين عامًاو

اليوم ومفهوم اإلدارة المدرسية اليوم ليس هو مفهوم اإلدارة المدرسية

المدرسية بعد ثالثين عامًا وفي العصر الذي نعيش فيه اآلن من الواضح 

فهوم اإلدارة المدرسية وأهميتها في الواليات المتحدة أيضًا أن م

األمريكية يختلف عن مفهوم اإلدارة المدرسية وأهميتها في الكونغو آما 

يختلف عن مفهوم اإلدارة المدرسية  وأهميتها في الهند أو في اندونيسيا 

أو في ترآيا اختالفًا آبيرًا يتمشى مع المفهوم األساسي للتربية في آل 

 .ن هذه األقطارقطر م

تغيرت المجتمعات وتغيرت معها مفاهيم الحياة ثم تغير مفهوم التربية  لقد

 . لمجتمعات آما تغير مفهوم التعليملدى هذه ا

ثم يتبع هذا التغير تغيرات آثيرة ومفاهيم أآثر عن التربية والتعليم 

وآانت تهدف إلى التطور والنمو في العملية التربوية والتعليمية حتى 

وصلت إلى أرقى المستويات الحديثة وتمشيًا مع هذا التطور الحديث 

( للتربية والتعليم قامت التربية الحديثة بتخصيص هذا االصطالح 

 . الوأطلقته على المكان الذي خصصته لتعليم األطف) مدرسة 

وخصصت أيضًا المدرسين الذين يقومون بتدريب األطفال والذين 

 )1(.مدرسةيقومون على رعايتهم في ال
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ولعل السبب الرئيس الذي دعا التربية لتخصيص مكان معين وإطالق 

إسم خاص عليه هو ظهور التعليم الجماعي لذا أصبح من الضروري 

توفير األماآن الالزمة لهذه اإلعداد الوفيرة التي تتوافد على المدرسة 

والمعرفة و العلم لتلقي العلم والمعرفة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى نم

، واالختراعات وإتباع الثقافة، وتعدد المواد، وظهور العلوم الحديثة

 ورة ـــــــــــــــالمتط

عمان، ص  –ه، دار الصفاء للنشر 1425، 1، طاإلدارة المدرسيةعمر حسن مساد،  -1

28. 

التي تظهر من حين إلى آخر في شتى أنحاء العالم وبالطبع يتبع هذا 

هذه المعرفة لتدريسها في المتخصصين في  التنوع في المعرفة تنوع

للغة اإلنجليزية وأستاذ ، وأستاذ افهناك أستاذ اللغة العربية ،المدرسة

الكيمياء، وأستاذ الرياضيات، وأستاذ العلوم، وأستاذ الرسم واألشغال 

 .وهكذا

لذا أصبح لزامًا أيضًا على التربية الحديثة أن تخصص لجميع أفراد 

ويرشدهم وينظم أعمالهم وينسقهم إذا احتاج األمر  المدرسة من يوجههم

هذه األسرة الصغيرة وهي  في هذا المجتمع البشري الصغير في

وأن يكون القلب النابض  ،وأن يكون العقل المفكر للمدرسة ،المدرسة

 )1(.أليس هو المدير. فيها 

وأصبح من الضروري للمشتغلين باإلدارة المدرسية معرفة المعلومات 

سية لهذا اإلدارة السيما بعد أن اتسع مجالها فشمل النواحي اإلدارية األسا
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والفنية وبعد أن أصبحت اإلدارة توجه عنايتها للطفل ال في المدرسة 

 .بل في المدرسة والبيئة والمجتمع فحسب

ويعني هذا أن اإلدارة المدرسية لم تعد مسئولة فقط عن الطفل داخل 

المدرسة أيضًا في آثير من الحاالت  المدرسة بل هي مسئولة عنه خارج

التي يخشى على األطفال منها داخل المدرسة وذلك عند تسرب العدوى 

 ي ــــــمن خارج المدرسة لداخلها مثل المشاآل الت

 .29، المرجع السابق، ص اإلدارة المدرسيةعمر حسن مساد،  -1

 

ذه المشاآل اقتحام أسوار تحدث في البيئة الخارجية وعندما تحاول ه

لألهداف التربوية والتعليمية التي يجب المحافظة عليها  اوتحقيق المدرسة

داخل المدرسة أصبح من الضروري على المسئولين عن اإلدارة 

المدرسية أن يقفوا لهذه المشكالت بالمرصاد وأن يحاربوا جميع المبادئ 

لمبادئ التي يتعلمها الطفل والمعتقدات الهدامة التي تتناقض مع التعليم وا

في المدرسة تحقيقًا لألهداف التربوية والتعليمية في المجتمع الذي يعيش 

 .فيه

وعلى هذا األساس يمكن القول بأن اإلدارة المدرسية لها أهميتها الكبرى 

بالنسبة لكل طفل في المدرسة ألنها تعمل على تحقيق األهداف التربوية 

المجتمع ويراقبها بدقة عن آثب هذا بجانب  والتعليمية التي يتطلع لها

سها في نفوس الصغار داخل الكثير من االتجاهات الحديثة التي يجب غر

 )1(المدرسة
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 .26، المرجع السابق، ص اإلدارة المدرسيةعمر حسن مساد،  -1

ارة لعالقة بين اإلدارة التربوية واإلدا-:يـــــــــــــث الثانــــــــــــــالمبح

 :التعليمية واإلدارة المدرسية

قبل البدء في توضيح العالقة بين اإلدارة التربوية واإلدارة التعليمية 
 ، يجدرواإلدارة المدرسية

، خصصيناإلشارة إلى تعريف هذه المصطلحات وفقًا لما ورد من المت
 :تاليوذلك على النحو ال

 :اإلدارة التربوية

العمليات التنفيذية والفنية التي  مجموعة"تعرف اإلدارة التربوية بأنها 

تتم عن طريق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني الساعي على الدوام 

إلى توفير المناخ الفكري والجماعي النشط المنظم من أجل تذليل 

الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيق األهداف التربوية 

 )1(."المحددة للمجتمع وللمؤسسات التعليمية 

 :اإلدارة التعليمية  
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آل عمل منسق ومنظم يخدم التربية "تعرف اإلدارة التعليمية بأنها 

تحقيقًا يتمشى  ،والتعليم وتتحقق من ورائه األغراض التربوية والتعليمية

 )2(."مع األهداف األساسية من التعليم
منشأة م، ال1985، 1ط الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق،عمر التومي الشيباني،  -1

 .184ليبيا، ص  –العامة للنشر والتوزيع، طرابلس 
  .22، المرجع السابق، ص اإلدارة المدرسيةعمر حسن مساد،  -2

 

 

 :اإلدارة المدرسية 

تلك الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسة " المدرسية هي  اإلدارة

مع جميع العاملين معه من مدرسين وإداريين وغيرهم بغية تحقيق 

األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقًا يتمشى مع ما تهدف إليه األمة 

 ". من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أساس سليم

جميع الجهود "القول أيضًا بأن اإلدارة المدرسية تعني  ويمكن

واإلمكانيات والنشاطات التي تبذل من أجل تحقيق األهداف التربوية 

 ".تحقيقًا فعاًال متطورًا

بأنها آل نشاط تتحقق "فيعرف اإلدارة المدرسية ) فوآس(أما األستاذ 

وتوجيه من ورائه األغراض التربوية تحقيقًا فعاًال ويقوم بتنسيق 

الخبرات المدرسية والتربوية وفق نماذج محددة من قبل هيئات عليا أو 

 ".هيئات داخل اإلدارة المدرسية 

الواقع أنهذه المفاهيم الثالثة قد شاع استخدامها في الكتب والمؤلفات التي 

نًا على أنها وقد تستخدم أحيا، موضوع اإلدارة في ميدان التعليم تتناول
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ويبدو أن الخلط في هذه التعريفات يرجع إلى النقل  ، تعني شيئًا واحدًا

الذي يترجم إلى العربية بمعنى  Educationعن المصطلح األجنبي 

 ، وقد أدى ذلك أحيانًا أخرى" التعليم " يانًا وأح" التربية "

 

 .27 -25عمر حسن مساد، اإلدارة المدرسية، المرجع السابق، ص  -1

إلى  Educational Administrationبالطبع إلى ترجمة المصطلح 

 اإلدارة التربوية 

 )1(.دًاأو اإلدارة التعليمية تارة أخرى على أنهما يعنيان شيئًا واح

 :رة التربوية و اإلدارة التعليميةالعالقة بين اإلدا

اإلدارة التربوية (يفضل بعض الكتاب والمتخصصين استخدام مصطلح 

لحديثة التي تفضل استخدام آلمة ليتمشوا مع االتجاهات التربوية ا) 

وأن .باعتبار التربية أشمل وأعم من التعليم " تعليم"على آلمة " تربية "

 . "التربية الكاملة"التعليمية هي  وظيفة المؤسسات

أآثر شموًال وألن اإلدارة التربوية " اإلدارة التربوية" آما أن مصطلح 

 . كل عامار بها النظام التعليمي بشهي الطريقة التي يد

تعليمية جميعها من واإلدارة التربوية تشمل مدخالت وعناصر العملية ال

وما تحمله من قيم واتجاهات ...) معلمين ومتعلمين ،(موارد بشرية 

ن ، آما أ...)األبنية والتجهيزات والمعدات والتقنية ،(وعناصر مادية 
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التربوية هي وضع لية، على أساس أن العملفظ التربية يشتمل على التعليم

العملية ، فإذا ما أطلق على إدارة التنظيمات التي تقوم بتنفيذتعلم وتعليم

، فكأننا نكون قد أغفلنا جانب التعلم التربوية إدارة تعليمية

 ذي ــــــــــــــــــــال

-12، المرجع السابق، ص اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتهامحمد منير مرسي،  -1

13. 

، استخدام مصطلح اإلدارة التعليميةولكان من األحرى لمتعلم يقوم به ا

 . تربوية يعد أآثر تعبيرًا وشموًالأن استخدام اإلدارة ال إال

أن اإلدارة التربوية تريد أن ترآز على مفهوم التربية ال التعليم فإن  ومع

اإلدارة التعليمية تعتبر أآثر تحديدًا ووضوحًا من حيث المعالجة العلمية 

 )1(.للعملية التعليمية

 :العالقة بين اإلدارة التربوية و اإلدارة المدرسية 

، فهناك ارة المدرسيةدارة التربوية واإلدأما فيما يتعلق بالفرق بين اإل

خلط شائع بين المفهومين عند بعض التربويين إذ يطلقون مصطلح 

ة التربوية على اإلدارة اإلدارة المدرسية على اإلدارة التربوية أو اإلدار

، ويحاول الدآتور رغم اختالف المعنى بين المصطلحين، المدرسية

التربوية  إبراهيم مطاوع التفريق بين المصطلحين فيرى أن اإلدارة

ويطلق على   Educational Administrationترجمة للمصطلح 

فاللفظ األول يعني   School Managementاإلدارة  المدرسية  

األعمال التي يقوم بها اإلداريون في المستويات العليا من اإلدارة 

يريات التابعة من أو المد) الوزارة(التربوية سواًء على مستوى المرآز 
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ت التنفيذية التي بينما يطلق اللفظ الثاني على الوحدا ،دارةعمليات اإل

 )2(.تشمل المدرسة

 
مصر، ص –م، دار النشر عالم الكتب 1979، 1، طاإلدارة المدرسية الحديثةمحمد منير مرسي،  -1

12-13. 
م، مكتبة الرشد للنشر 2002، 1، طنظريات في اإلدارة التربويةفريز محمود أحمد الشلعوط،  -2

 .47الرياض، ص  –والتوزيع 

تي تقوم بتنفيذ السياسة واإلدارة المدرسية هي الوحدة األساسية ال

، في حين أن اإلدارة التربوية هي التي تقوم برسم السياسة وهي التربوية

التي تمد المدرسة بالمتطلبات المادية والبشرية آما تقوم باإلشراف 

 .سومةتنفيذ السياسة التربوية المروالرقابة لضمان سالمة 

وهناك فرق آخر وهو أن اإلدارة التربوية يرأسها وزير مهمته تنسيق 

، واإلشراف على تنفيذ هذه تربوية مع السياسة العامة للدولةالسياسة ال

 . ة المختلفةالسياسة إما بطريقة مباشرة أو من خالل أجهزة الوزار

أما اإلدارة المدرسية فوحدتها المدرسة ويعمل على إدارتها مدير 

المدرسة ومهمته العمل على نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها ضمن 

، وتختلف الصالحيات مة التي رسمتها اإلدارة التربويةالقوانين واألنظ

 .آخر وفقًا للنظام اإلداري المتبعالممنوحة له من بلد إلى 

وخالصة القول أن اإلدارة التربوية هي نظام تربوي على مستوى الدولة 

فيه من مدارس ومؤسسات تربوية وخدمات تعليمية  والمجتمع بما

وصحافة وإعالم وما يحكم ذلك من تشريعات وقوانين ، وأما اإلدارة 

المدرسية فهي النشاط المنظم داخل المدرسة والذي يعمل على تحقيق 
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دة األهداف التربوية المرسومة أو المنبثقة من السياسة التربوية والمستم

 )1(.هدافهامن الفلسفة التربوية وأ

، المرجع السابق، ص نظريات في اإلدارة التربويةفريز محمود أحمد الشلعوط،  -1

48. 

 :العالقة بين اإلدارة التعليمية و اإلدارة المدرسية

يبدو أن هناك خلطًا في المؤلفات العربية في استخدام مصطلح اإلدارة 

اإلدارة "المدرسية، حيث تتناول بعض الكتب العربية التي تحمل عنوان 

مستويات من اإلدارة فوق مستوى المدرسة مما يخرج " المدرسية

وربما يعود هذا الخلط إلى أن  ،ضوع عن المعالجة العليمة الدقيقةالمو

ترآز " اإلدارة المدرسية" آثيرًا من الكتب األجنبية التي تحمل عنوان 

وتتمتع ، ارة التعليمية آكلعلى المدرسة التي تمثل أهم وحدة في اإلد

سة التي تمكنها من بحريات آبيرة في التصرف، وتقوم باألدوار الرئي

، بينما نجد المدرسة في البالد العربية ال تحظى بهذه تحقيق أهدافها

 . المكانة الكبيرة من الناحية اإلدارية

وبناًء عليه تعتبر اإلدارة المدرسية جزء من اإلدارة التعليمية التي هي 

 )1(.ارة العامةجزء أيضًا من اإلد

فالمدرسة ما هي إال وسيلة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم وهي األداة 

 . فّعالة لتحقيق أهداف هذه السياسةال

ليمية وهي أيضًا أي المدرسة المصنع الذي تتبلور فيه العملية التع

 .والتربوية والثقافية
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 .25، المرجع السابق، ص اإلدارة المدرسيةعمر حسن مساد، -1

صورها من أجل بناء األجيال التي تصنع المستقبل وتعد له في شتي 

العدة لحاضره ومستقبله وتعده من أجل القيام بتحمل مسؤولياته الملقاة 

 .على عاتقه من أجل البناء والتطور

 : اإلدارة المدرسية عند المسلمين

زلت م التي ن، إذ آانت أولى آيات القرآن الكرياإلسالم يحث على العلم

 معلنة بدء الرسالة 

 )1(.)اقرأ باسم ربك الذي خلق (

وقد استخدم العلماء المسلمون الذين آتبوا في مجال التربية مجموعة 

التي استخدمها برهان الدين " تعليم"آلمة نهاألفاظ دالة على التربية م

، واإلمام أبو "التعليميقتعليم المتعلم طر"تابه الشهير في آ ينوجالزر

، والجاحظ في "م والمتعلمالعل"النعمان في رسالته حنيفة 

 . "لمعلمينارسالة"

التي استخدمها طاش زاده في آتابه " التأديب"و "األدب"ومنها آلمة 
وشمس " أدب الدنيا والدين"والماوردي في آتابه " رسالة فيعلم األدب"
 . "الصبيان وتعليمهم وتأديبهمرسالة في رياضة"دين األنباني في ال

العلم ب بمعنى التربية ، وبمعنى آخر هواستخدموا لفظ األد آما
 )2(. والمعرفة

 .1 :ية،اآلالعلقسورة-1
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 –ه ، دار المستقبل للنشر 1415، 1، ، طدليل البحث والتقويم التربويأحمد الخطيب، وآخرون،  -2
 .46الرياض، ص 

وم التأديب وغلبوه على وقد فضل أعالم المربين المسلمين مفه

 .ى مثل التعليم والتربية والتزآيةاألخرالمصطلحات

، فإذا آانت ومما يميز التربية اإلسالمية أنها تشمل جميع فئات المجتمع 

 التربية في الحضارات

ن فئات السابقة على إلسالم تقتصر على فئة معينة دون سواها م

لى وطلب العلم فريضة ع, اإلسالم مكفولة للجميع، فإن التربية فيالمجتمع

م ال يقتصر على الغني دون إلسال، وحق التعليم في الذآور واإلناثا

 . الفقير، وال على البصير دون الكفيف

  )1(.تشمل جميع مراحل نمو اإلنسانوالتربية اإلسالمية

يم أبنائهم، وأن وفي اإلطار السابق آان على المسلمين أن يعملوا على تعل

ظهر ومن هنا  ،تعليم الصبيةالمسلمين من يتولى يفرغوا من أبناء 

 . الكّتاب ليقوموا بهذه المهمة

ويتولى التعليم فيها معلم  الكتاتيب في أنحاء المدن والقرى وانتشرت

 )2(.أو قد يشترك معلمان أو أآثرواحد في الغالب 

 

 
 .110المرجع السابق، ص  ،دليل البحث والتقويم التربويأحمد الخطيب، وآخرون،  -1

 . 375المرجع السابق، ص  ،دليل البحث والتقويم التربويأحمد الخطيب، وآخرون،  -2
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سالمية بالمسجد ارتباطًا وثيقًا، ففيه آانت تعقد وارتبطت التربية اإل

الصغار وتلقينهم تعاليم  ، وتلقى الدروس الدينية لتنشئةحلقات العلم

 . اإلسالم

تطور الثقافة اإلسالمية والحضارة اإلسالمية اتسع المسجد للعلوم  ومع

 . دينية وغيرها من معارف ذلك العصرال

الخطب : يرًا من الوسائل في التربية منهاوقد استخدمت المساجد آث

فترات  الدينية والدروس التي تعقب الصالة، والمحاضرات التي تلقى في

 . دورية أو في مناسبات خاصة

إلضافة إلى المكتبات الملحقة بالمساجد الكبرى التي يجد فيها هذا با

 )1(.وان المعرفة الدينية واالجتماعيةالقارئ آثيرًا من أل

، ومن أجل هذا فقد أنشئت المدارس، ودور العلم، والمكتبات العلمية

ية في العصور اإلسالمية وعندما دعت الحاجة إلى ترجمة العلوم األجنب

ي إنشاء المعاهد عصر العباسي تمثلت جهود الدولة ف، خاصة الالمختلفة

رت جهود الدولة في إنشاء ، واستم)دار الحكمة (العلمية الكبيرة، مثل 

لى يد الوزير السلجوقي سنة ع) المدرسة(، فأنشئ نظام المدارس

 ، هـ458

 .249المرجع السابق، ص  ،دليل البحث والتقويم التربويأحمد الخطيب، وآخرون،  -1

الجهود على مستوى األفراد والحكام في إنشاء المدارس  واستمرت

لممتلكات ، ووقفت األراضي وابيوت الحكمة ودور العلم والمدارسو
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والمعلمين لسد ووزعت األرزاق على الطالب . لإلنفاق عليها وصيانتها

 )1(.مطالبهم في الحياة

وقد آانت البيئة بكل عناصرها في المجتمع المسلم بيئة مشجعة على 

، واألمراء فاألسرة تشجع عليه بدوافع دينية.االستمرار في طلب العلم

وأصحاب الجاه آانوا يتسابقون في تهيئة أماآن الدرس ويقفون عليه ما 

يضمن استمرارها، أما العلماء فقد اخذ آل منهم مجلسه في المسجد أو 

 )2(.في داره يقدم ما لديه احتسابًا لوجه اهللا تعالى

 

 

 

 

 

 

 .400المرجع السابق، ص  ،دليل البحث والتقويم التربويأحمد الخطيب، وآخرون،  -1

، المرجع السابق، ص نظريات في اإلدارة التربويةفريز محمود أحمد الشلعوط،  -2

24. 

 .القيادة التربوية : ثـــــــــــــث الثالــالمبح

تشكاللقيادةمحوًرامهًماترتكزعليهمختلفالنشاطاتفيالمنظماتالعامة 

وفيظلتناميالمنظماتوآبرحجمهاوتشعبأعمالها ، والخاصةعلىحدسواء
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وتعقدهاأصبحتالحاجةملحةإلحداثالتغييروالتطويرالمالئمبالشكاللذييضمن 

وهذهمهمةالتتحققإالفيظلقيادةإداريةواعية،تمتلك ، لهااالستمراريةوالتميز

 أفضلمنالمهاراتالقياديةمايّمكنهامنتحريكالجهودوتوجيهالطاقاتلتحقيق

 .مستوىمناإلنجاز

 :مفهوم وتعريف القيادة

يقود الدابة من أمامها : يقال" السوق"في اللغة نقيض " القود" :لغة

ويسوقها من خلفها وعليه فمكان القائد في المقدمة آالدليل والقدوة 

 )1(.والمرشد

تعددت مفاهيم وتعريفات القيادة لدى المختصين تبعًا  :اصطالحًا

الختالفهم في تحديد مهام القائد، ويمكن أن نذآر منها على سبيل المثال 

 :ما يلي

م، دار 1997، 8، الجزء 2، طمعجم القاموس المحيطمجدي الدين فيروز أبادي،  -1

 .دمشق –الفكر للنشر 

اآلخرين من أجل تحقيق القدرة على التأثير في  :عرفت القيادة بأنها

وهذا يعني أن القيادة عملية تواصل بين القائد أو .األهداف المشترآة

المدير ومرؤوسيه، حيث يتبادلون المعارف واالتجاهات، و يتعاونون 

 )1(.على إنجاز المهام الموآولة إليهم
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نظرات ىاالرتفاع ببصيرة اإلنسان إل :لهبقو ،دراآرعرفها بيترفو

فيؤآد على أن  أعلى المستويات،أعمق، واالرتفاع بمستوى أدائه إلى 

 خرين، ويتفق معه آونتزوأودنلالقيادة هي القدرة على التأثير في اآل

القيادة هي القدرة على إحداث تأثير في األشخاص عن : حيث يقول

األهداف، وآذا  طريق االتصال بهم وتوجيههم نحو تحقيق

الذي عرفها بأنها القدرة التي يمتلكها الفرد في التأثير  هايمانوهيلجرت

على أفكار اآلخرين واتجاهاتهم وسلوآهم، وهذا يعني أن أي فرد لديه 

القدرة على التأثير في اآلخرين وتوجيههم نحو هدف مشترك فإنه يقوم 

 .بمهمته آقائد

 :التعريف اإلجرائي

توافق مع ما سنسير عليه في يمكن لنا أن نعرف القيادة تعريفًا إجرائيًا ي

القيادة هي أن تؤدي العمل من خالل الناس، وهذا التعريف : بحثنا بأنها

 م ــــــــــــيهتم بإنجاز العمل أآثر مما يهت

، 1، والتنمية البشرية، طاالتجاهات الحديثة في القيادة اإلداريةسهيلة عباس،  -1
 .11عمان، ص  –م، دار وائل للنشر والتوزيع 2004

وقد تغير ذلك اآلن، فإذا لم يتم  ،بهؤالء الذين شارآوا في إنجاز العمل

قيادة الناس، بطريقة سليمة فسوف يتعثر العمل، فالموظف الجديد يحتاج 

إلى ثقة الناس، ويحتاج إلى أن يثق هو في المنشأة أو المنظمة التي يعمل 

 .بها

 :أهمية القيادة
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حياتها وتقيم العدل بينها حتى لقد  البد للمجتمعات البشرية من قيادة ترتب

أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بتعيين القائد في أقل التجمعات البشرية 

إذا خرج ثالثة في سفر فليأمروا ((حين قال عليه الصالة والسالم 

إنما أمر بذلك ليكون أمرهم : ؛ رواه أبو داوود، قال الخطابي))أحدهم

وقديمًا قال القائد . بينهم االختالف يقعوال جميعًا وال يتفرق بهم الرأي 

جيش من األرانب يقوده أسد، أفضل من جيش من ((الفرنسي نابليون 

 .)) أسود يقوده أرنب

أيا آان فالقيادة ظاهرة اجتماعية تستمد جذورها من طبيعة اإلنسان 

، وهي نتيجة طبيعية الحضاري والثقافي تراثهموقعة أو مرآزة أو 

بين الناس وهذا ما يفسر النظر إلي القيادة بأنها  لتفاعل االجتماعي 

 )1(.رة سلوآية إنسانية اجتماعيةظاه

، 1، طالقرارات اإلدارية في اإلدارة التربويةعلي عياصر، وهشام حاجزين،  -1

 .  5عمان، ص  –م، دار الحامد للنشر 2006

 آما أنها,الهتمام أشد االهتمام بنمو الفردفمن خصائص القيادة الحكيمة ا

لية الذات إزاء الجماعة تعترف في الوقت نفسه آامل االعتراف بمسؤو

 )1(.فرد بمسؤوليته حيال الصالح العاموإشعار آل , والمجتمع

من  اآلخرينفهو يتفوق علي , ن هناك قيادة فالبد من وجود قائدوآو

 .اآلخرينالتأثير  والمهارة في, الذآاء والقدرة العلميةحيث 

ودها إلي هو شخص يعمل من أجل الوصول بالجماعة التي يق :القائد

 )2(.تحقيق أهدافها وأغراضها
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ش أو قائد في العمل أي آان ويتسع مفهوم القائد ويتنوع من قائد في الجي

لكن في العمل اإلداري المدرسي هناك القائد التربوي والذي يسعي ,نوعه

ظًا علي عالقات من خالل تنظيم العمل محافلتحقيق أهداف المؤسسة 

درته جيدة ُتنمي روح المبادرة والمبادأة بين الناس العاملين ويتميز بق

 .علي التأثير في اآلخرين

 

 .145، المرجع السابق، ص اإلدارة المدرسيةعمر حسن مساد،  -1

م، مكتبة 2006، 1، طاإلدارة المدرسية واألشراف التربوي الحديثهادي ربيع،  -2

 .145ص ، األردنعمان  –المجتمع العربي للنشر 

فهو الشخص الذي يعمل علي تحقيق أهداف  :أما تعريف القائد التربوي

م العملية التربوية ومن أجل هذا فإن القائد يعمل علي تقوية وتدعي

آما يعمل علي تعديل سلوك الجماعة ,العالقات لتحقيق أهداف الجماعة

 )1(.بما يؤدي إلي تماسكها

قائد تربوي منها  العديدة التي ُيفترض آونهافهناك الشخصيات التربوية 

والمعلم أي أن مدير المدرسة قائد ,ومدير المدرسة,المشرف التربوي

تربوي مهنته التنسيق بين آافة الجهود وتوفير التسهيالت واإلمكانيات 

والتي تنبع من فلسفة التربية ,تحقيق أهداف المدرسة التي يقودهال

 .المجتمع الذي ينتمي إليهاتها في وأهدافها ومتطلب

 :وعليه فأهمية القيادة تكمن في
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أنها حلقة الوصول بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها  )1

 .المستقبلية

أنها البوتقة التي تنصهر داخلها آافة المفاهيم واالستراتيجيات  )2

 .والسياسات

تدعيم القوى االيجابية في المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية قدر  )3

 .إلمكانا

على مشكالت العمل وحلها، وحسم الخالفات والترجيح السيطرة  )4

 .بين اآلراء

، المرجع السابق، اإلدارة المدرسية واألشراف التربوي الحديثهادي ربيع،  -1

 .145ص 

 

تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة، آما  )5

 .أن األفراد يتخذون من القائد قدوة لهم

 .المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة مواآبة )6

 .أنها التي تسهل للمؤسسة تحقيق األهداف المرسومة )7

 :ادة ــــــــــــاط القيـمـــنأ

 -: النمط القيادي الديمقراطي-1

القائد في هذا النمط يعتمد علي مايمتلكه من قدرات وإمكانيات أهلته 

لذا يحاول أن ,والعاملين معه لقيادة المجموعة من المعلمين والطالب 
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يظهر من خالل سلوآه وتعامله الشخصي معهم رغبة حقيقية في 

لذا فهو يسعي إلى ضرورة مشارآة آل عضو من ,التعاون والمشارآة 

ال يميل إلى و,شاطها وتحديد أهدافها ورسم خططهاأعضاء الجماعة في ن

علي  لي توزيع المسؤولياتوإنما يعمل ع, ترآيز السلطة في يده

أعضاء آما يعمل علي تشجيع إقامة العالقات الودية بين , األعضاء

 )1(.الجماعة

م، 2003، 1، طإدارة المؤسسات التربوية حافظ فرج ، وأحمد محمد صبري حافظ، -1

 . 76القاهرة، ص  –عالم الكتاب 

 )الدآتاتورية: (النمط األوتوقراطي-2

, يضع في ذهنه صورة معينة لمدرسته المدير في هذا النمط من اإلدارة

, ا يحقق هذه الصورة وال يحيد عنهالذلك يضع من الخطط والسياسات م

فهو , نمط من اإلدارة موقفهم من مديرهمويعرف المدرسون في هذا ال

وُيظهر الجفوة وعدم  الصورالود لمن يتفق مع سلوآه في هذه يظهر 

 )1(.الرضاء لكل من يخالفه الرآى والسياسة 

 -):الترسليةأوالفوضوية(القيادة التسيبية -3

يظهر سلوآًا معينًا في تعامله مع أعضاء , القائد في هذا النمط متساهل

وذلك لرغبة هذا ,لطابع القيادي  هعتقاد بفقدانيحملنا علي االالمؤسسة 

 إعمالهموعدم التدخل في , منح الحرية ألعضاء هيئة التدريس القائد

ه من حرياتهم ألنه أن يرى آل فرد مسئوًال عن نفسأو الحد , وواجباتهم

وتتسم المؤسسة التعليمية في ظل هذا , في أداء عملة دون نقد أو توجيه



47 
 

تحقق فيها مفهوم الضبط بالفوضى والتسيب وال يالنمط القيادي 

ويتصف , في ذهن الجميعوتتميز بعدم وضع األهداف , والمسؤولية

حيث يترك القائد ,في هذا النمط بالحرية التامة اعيجتمالمناخ الإل

 ,ذــال يشترك في المناقشة أو التنفيللجماعة حرية اتخاذ القرارات و

 

، المرجع السابق، ص اإلدارة المدرسية واألشراف التربوي الحديثهادي ربيع،  -1

38 . 

صبحون أآثر آما أنهم ي, لى حب القائد الفوضويوال يميل األعضاء إ

 )1(.ماعة نفسهاضيقًا بالج

 :اإلشراف التربوي

 :هوم اإلشراف التربويمف

لقد تطور مفهوم اإلشراف أو التوجيه الفني تطورًا آبيرًا في السنوات 

األخيرة بل أن تسميته الحالية باإلشراف أو التوجيه بدًال من التفتيش هي 

يعكس هذا التطور  الكبير في المفهوم فقديمًا آان التفتيش دليل واضح 

المدارس يقوم علي أساس استخدام السلطة وتصيد األخطاء وتوجيه  في

ومن هنا آان . توجيه واإلرشاد من جانب المفتشينالنقد وانعدام ال

وهكذا أصبحت , إليهم نظرة ملؤها الخوف والرهبة المعلمون ينظرون

العالقة بين المعلم والمفتش عالقة معتلة ال تقوم على أساس سليم من 

  .اإلنسانيةالعالقات 
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 -:تطور اإلشراف التربوي

آبيرًا في مفهومه وغاياته ولعل الفني تطورًا  مفهوم اإلشرافتطور

تسميته الحالية باإلشراف الفني بدًال من التفتيش دليل واضح يعكس هذا 

 ه ــــــــــــــــــالتطور في مفهومه ومجاالت

، المرجع التربويةإدارة المؤسسات حافظ فرج ، وأحمد محمد صبري حافظ،  -1

 .70السابق، ص 

 اتجاهين متميزينالمختلفة والدارس لتاريخ تطور اإلشراف الفني يجد 

 -:هما

شرينات حيث آان والذي آانسائدًاحتى ماقبل الع:االتجاه التقليدي-1

وآان الهدف منه الترآيز المعلم بمراقبته والتأآد ,يمارس بشكل تفتيش

ن ثم تقييمه على أساس وم,قيامه بعمله بصورة المطلوبة منه من مدى

بها  أن يقوموآانت األعمال التي يجب على المشرف الفني  مقياس معين

, رات الصفيةلتحقيق هذا الهدف الضيق محدودة وتقتصر على الزيا

حيث يقوم بتقديم نصائح وحلول إلى المعلم ليطبقها , واالجتماع بالمعلمين

 .نه من عملة التعليميفي مواقف معي

لى دراسة وتحليل بمفهوم اإلشراف ويقوم عالذي يتسم:االتجاه الحديث-2

وعلى , وطريقتهفيرآز على المعلم من حيث مادته , الموقف التعليمي

ويتميز هذا النوع من اإلشراف الفني   والبيئة المحلية, الطالب وولي أمره

 )1(.تنظيم والتخطيط ويتم بشكل تعاونيب
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 :المدرسة آمشرف تربوي مقيم مدير

عهد قريب على المشرفين  ظل اإلشراف التربوي مقصورًا إلى

لعون بمهام اإلشراف على التربويين فكانوا وحدهم تقريبًا يضط

 ال ـ،مما جعل دور مدير المدرسة في هذا المجالمعلمين

 –م، الدار العربية للكتاب 1985، األشراف التربوي في ليبيا دراسة ميدانيةأحمد عريبي زآري،  -1

 .26-25طرابلس ليبيا، ص 

تدريجيًا مع  يتعززد بدأ دور مدير المدرسة اإلشرافيهامشيًا أو ثانويًا وق

 رف ـلمشبروز فكرة ا

ومن هنا برزت أهمية تكامل دور آل من المقيم والشروع في تطبيقها

عامًال حاسمًا في ويعد هذا التكامل .مدير المدرسة والمشرف المتفرغ 

،فمدير ى حدة وفي بلوغ أهدافهم المشترآةبلوغ آل من الدورين عل

والمباشرة المدرسة اقدر على تحسس الحاجات وتحديد األولويات الملحة 

بالعملية التعليمية داخل  ، آما انه أآثر التصاقًالطالبه وبيئته المحلية

الحظة وم على المتابعةويكون في األعم األغلب أقدر ، مدرسته

 .التغيرات والتغذية الراجعة

وبدأت تشيع فكرة أن مدير المدرسة مشرف تربوي مقيم، نتيجة لتطور 

وأخذ المربيون  ،وتطور وظيفة المدرسة بشكل خاصالتربية بوجه عام 

،باعتبار أن مدير المدرسة هو ذا الموضوع أهمية آبيرةيولون ه

، فهو المشرف التربوي الذي يعيش سؤول األول في العملية التعليميةالم
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المدرسة ويعرف مشكالتها وحاجاتها، ويعرف قدرات ومشكالت في 

 )1(.حاجات الطلبة والبيئة المحلية ، ويعرف أيضًاالمعلمين

مما يقتضي إعداده خاصة في مدير المدرسة ة آفايةمهاربلذا فإن هذا آله 

 )2(. وتدريبه بصورة مستمرة للقيام بمثل هذا العمل 
، المرجع السابق، األشراف التربوي في ليبيا دراسة ميدانيةأحمد عريبي زآري،  -1

 .26-25ص 
م، الدار 2001، 1، طاإلدارة التعليمية واألشراف التربويجودت عزت عطوى ،  -2

 .11مصر، ص  –العلمية الدولية 

 :مدير المدرسةلاإلدارية  المهارات: المبحث الرابع
امتالآهللمهاراتاإلدارية،وتتحددهذهالمهإننجاحمديرالمدرسةيتوقفعلىمدى

الزمةلنجاحمدوجميعهااراتفيالمهاراتالفنيةواإلنسانيةوالتنظيميةواإلدراآية

يرالمدرسةولكنبدرجاتمتفاوتة،آماأضافبعضالتربويينالمهاراتالذاتيةالشخ

 صية

المهارةبأنهاالوصولبالعمإللىدرجةمناإلتقانتيسرصاحبهأداءهفيأقلمايمكنم

 )1(. واألخطاءضرارأالتحقيقاألمانوتالفينالوقتوالجهد،مع

 المهارة بالقدرة علي أداء عمل، بما يحقق نتائج أعلى وأفضل فعرفأما

   )2(.لما يستخدم في األداء من موارد وإمكانيات

 :المهارات الفنية -1
بالمهارات الفنية المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم  يقصد

 )3(.حقق الهدف بفاعليةوالكفاية في استخدامه أفضل استخدام وبصورة ت
 .83هادي ربيع مشعان، المرجع السابق، ص  -1
م، دار 1999، 1، ط المهارات اإلدارية والقيادية للمدير المتفوقعلي السلمي،  -2

 .23 القاهرة، ص –غريب للنشر 
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 .92هادي ربيع مشعان، المرجع السابق، ص  -3
 

 

تي يتم اآتسابها بتعليم وهي المعرفة المتخصصة في مجال معين وال

 )1(.والخبرة

المدير في وهذه المهارة تتعلق باألساليب والطرق التي يستخدمها 

معالجته لقضايا المدرسة وشؤونها بأسلوب تربوي، وتحويل األفكار 

الختصاصاته، وفهم النظم سات عملية وإدراآية النظرية إلى ممار

واللوائح العلمية في مجاالت التربية واإلدارة والتدريب علي ممارسة 

 )2(.لف األعمال الفنية التي يطلع بهامخت

 : المهارات اإلنسانية -2
نعني بالمهارات اإلنسانية هي قدرة القائد التربوي على التفاعل  

الصحيح مع مرؤوسيه وتنسيق جهودهم، وخلق روح العمل الجماعي 

من معلمين، وموظفين، ومنتجين، وجعلهم ينهضون بالمسؤوليات بينهم، 

 )3(.دها التعاون والتكامل واالنسجامالملقاة على عاتقهم بروح يسو

 

 

دراسة ميدانية للعالقة بين تعاقب مدريين وفعلية ر محمود عزب، محسن عبد الستا -1
 .90مصر، ص  –م، رسالة ماجستير جامعة الزقازيق 1999، اإلدارة المدرسية

 .89سابق، ص المرجع الهادي ربيع مشعان،  -2
 . 31سابق، ص المرجع العلي السليمي،  -3
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فمدير المدرسة يتعامل مع أنواع مختلفة من البشر يتباينون في قدراتهم 

وتصرفاتهم في العمل، ومن ثم تختلف النتائج المحققة تبعًا لذلك، فسلوك 

اإلنساني في موقع العمل تحكمه اعتبارات وعوامل آثيرة تختلف من 

 )1(. فرد آلخر، ومن جماعة ألخره

ولآلخرين، ولمطالبهم ولحجاتهم وهذه المهارة تتصل بالفهم الجيد للذات 

النفسية واالجتماعية ولمشاآلهم، آما تتصل بالقدرة على التعامل مع 

، ويتيح ن في عملهم وفي المدرسة واإلدارةاآلخرين بشكل يحبب العاملي

لهم فرصة التعبير الحر عن أرائهم ومشكالتهم، إشراآهم في عملية 

 )2(.اذ القراراتخ

 )التصورية:(المهارات اإلدراآية  -3
يقصد بالمهارات اإلدراآية قدرة المدير على التفكير المجرد بطريقة  

يحتاج إلى رؤية العالقات بين القوي موضوعية، حيث إن المدير 

المتغيرات المختلفة بصورة أفضل من غيرة والى تفهم مدى التدخل بين 

 .هذه القوى

 

 .106المرجع السابق، ص  محمد منير مرسي، -1

 .157محمد منير مرسي، المرجع السابق، ص  -2

 
وهذه المهارة تتمثل في قدرة مدير المدرسة على إدراك الموقف 
آوحدة متكاملة، ومن ثم تحليلها إلي عناصرها األساسية، وتحديد 
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مابين هذه العناصر من عالقات،وتفكير في المستقبل واالستعداد 
رة تتعلق بمدى آفاءة مدير المدرسة في ابتكار لُه، أي أن هذه المها

فكار واإلحساس بالمشكالت التفنن في إيجاد الحلول المناسبة األ
لها، آما تتمثل في قدرة المدير على الربط الصحيح مابين أهداف 
المدرسة ومابين اإلجراءات المتبعة فيها من أجل تحقيق 

التربية في الهدف،آما تعنى مهارته في التطور والنظرة إلى 
اإلطار العام الذي يرتبط به النظام التعليمي آله  بالمجتمع الكبير، 
وهذا المستوى من المهارات سيكون أآثر ضرورة في المستويات 

 )1(.العليا من اإلدراك 

أن يتصف مدير المدرسة الناجح في عملة  لذا يجبيرى الباحث 
 .بقوة التصور واإلدراك، وإتقان مهارة ربط األسباب بالمسببات

 :  التنظيمية المهارات -4
يقصد بالمهارات التنظيمية القدرة على تفهم نظريات التنظيم 

والتطوير التنظيمي، وآذلك إيجاد أعمال السلطة 
الوجبات، وتوزيع المهام ووتنظيم العمل  توالصالحيا
بعادها ألجهود بين العاملين وتفهم القرارات و وتنسيق ا
 .وأثارها

 
 –م، مطبعة األنصاف 1964، 1، طاإلدارة العامة المبادي والنظرياتسيد هواري،  -1 

 بيروت، 

 .24 2ص 

 

 :المهارات الذاتية -5
يتضمن هذا النوع من المهارات بعض السمات والقدرات الالزمة  

 : لبناء الفرد، ومنها مايلى
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نية وعصبية وقوة شخصية، من قوة بد :السمات الشخصية -1

والنشاط، والطالقة اللفظية، والخلق الطيب، القدوة والحيوية 

 .الحسنة، والعدالة التامة

، والعادات الذهنيةاالستعدادات الفكرية  بها ويقصد:القدراتالعقلية -2

 الصحيح لفرد، وتتمثل بالذآاء والفهملدىا األساسية واالعتقادات

 .اإلدراكلألمور وقوة 

وذلك بمقدرة المدير على التجديد واإلبداع :المباداتواالبتكار -3

 .فكار الجديدةواستمطار األ

االنفعاالت ومنعها من إعاقة  االتزانوضبطويعني  :النفس ضبط -4

ة علي القدرات الجسمية والنفسية، والتحلي بالهدوء والسيطر

 )1(. األعصاب

 

م، الجامعة المفتوحة طرابلس، ص 1992، اإلدارة المدرسيةإبراهيم ابوفروة ،  -1     

60 . 

فأورد مجموعة من السمات الشخصية التي يرى وجوب توفرها في  أما

المدير وهي النشاط والصبر و المثابرة والمقدرة على اإلثارة واإلقناع 

 )1(.والثقة بالنفس واإلنصاف وروح البادرة وااللمبادأة

 :الصعوبات التي توثر على تأهيل مدير المدرسة
 مهاموالوظائفالمختلفة،يتأثرحسبطبيعةعملمديرالمدرسةوقيامهبالعديدمنال
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بمجموعةمنالعوامل،التيقديكونلهاأثرايجابيعليهوعلىإدارتهممايزيدمنفاعلي

 ة

ئحاالعطاءواإلنجاز،وقديكونلهاأثرسلبييؤديإلىالتعطيألوالحدمنالعمل،فيقف

 . دونتمكنهمنتأديةماعليهمنالتزاماتووظائفبالشكاللمناسبًال

 :وأشار إلى هذه العوامل وهي آالتالي

طبيعةالنظامالسياسيالمتبعفيالبالدوفلسفتهوأهدافهومدىمايسمحبهمن -1

 المرآزيةواستقاللسلطاتالحكمالمحلي

ألنطبيعةالنظامالسياسيهذاتؤثرفيطبيعةالنظامالتربويالمتبعفيالبالدو.

مدىمايسمحبهلمديريأومراقبيالتعليممناستقاللوالمرآزيةفيإدارةوتو

 . جيهشئونالتعليم

م، ورقة عمل الرئاسة العامة 1990، ات وديناميات الجماعةالقيادأحمد بلقيس،  – 1

 . 9لوآالة الغوث الدولية عمان، ص 

م لعلماأحرزتهالبالدمنتطوروتقدمفيجميعالمجاالتوالسيمامجاال -2

 . والمعرفةوالثقافةالعامة،واإلدارةواالقتصادوالحياةاالجتماعية

ومدىقطبيعةالتعليمالذيتقدمهالمدرسةومرحلةالدراسةفيهاوحجمها، -3

 . ربهاأوبعدموقعهامنمكانالسلطةالمرآزية

القيموالمفاهيمالخلقيةالسائدةفيالمجتمع،وتوقعاتالمجتمعوأولياءأمورا -4

لتالميذوالطالبمنمؤسساتهمالتربويةومنمديريمدارسهمأنيقومواعلى

 . خدمةأبنائهمومجتمعهم

مدىمرونةالقوانينواللوائحالتيتصدرهاالسلطاتالتربويةالمرآزية،وم -5

 دىما
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هالمسئولونفياألجهزةالمرآزيةالتربويةمنوعيإداريوخبرةإداريةملكي

 . حديثةومناستعدادلالشتراآفيمسئوليةإدارةالتعليم

مدىماتمارسهاإلدارةالتربويةالمرآزيةمنسلطاتلمتابعةومراقبةوتو -6

 . جيهوتقويمألعمالمديريالمدارسالتابعةلها

املينبمدىاإلمكانياتالماديةوالبشريةالمتاحةللمدرسة،ومدىكفاءةالع -7

هامنإداريينومدرسينومشرفينوفنيينللمساهمةفياألعمال،ومدىاستعد

 . ادهمورغبتهمفيهذهالمساهمة

مدىمايمتلكهمديرالمدرسةمنمؤهالتعمليةوإداريةومنخبرةفنيةوإد -8

اريةومنروحديمقراطيةوحبلعملهورغبةفيإشراآالعاملينفيمسئوليات

 )1(.وسلطاتها إلداريةه

 ثرفيشخصيةمديرالمدرسة،منهاطبيعةويرىالباحثأنهناآعدةعوامألخرىتؤ

المجتمعالمحليالماديةالذيتوجدفيهالمدرسة،وموقعالمدرسةبالنسبةلمؤسساتا

 لمجتمع

 . ومرافقه

 : طرقاختيارمديرالمدرسة

فياآلونةاألخيرة،نتيجةللتزايدالهائلفيأعدادالطلًاآثيرإندورمديرالمدرسةتعقد

لتكنولوجياالحديثةإلىالمدارسبة،وللتحسنالكبيرفيمؤهالتالمعلمين،ودخوال

وآذلككثرتالدراساتواألبحاثالتربويةالتيألقتالضوءعلىمديرالمدرسةودوره

ومهاراتهواتجاهاتهوتدريبه،فلميعدمنالسهلعلىأيشخصأنيقومبدورمديرالمد

رسة،حيثإناالختياراليمكنأنيحكمهعاملواحدفقط،أومعيارمعين،بليجبأنتتوفر 

 يتممجموعةمنالعوامل،فأصبحمنالضروريأن
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مديرالمدرسةوفقأسسعلمية اختيار

 .منظمةوموضوعية،والبعدعناألساليبالتقليديةالقديمة

 م، دار2004،  1ط سيكولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسية،محمد جاسم العبيدي،  -1

 .53عمان، ص  –الثقافة والنشر 

وقديعتقدالبعضأنعمليةاختيارمديرالمدرسةباألمرالسهل،لكنهفيالواقعأمرمع

قد 

وشاق،خاصةإذالميكنهناآمعاييرواضحةلعمليةاالختيار،أوإذاآانالقائمونعل

ىالختيارغيرمؤهلينلهذهالعملية،وتدخلتفيهااألهواءالشخصيةوالتقييمالخا

 . طئ

 :وهي آالتالي  شروط الزمة عند اختيار المديرين وهناك

 . االستعدادالعقليوالنفسيلتحمألعباءاإلدارةالتربوية،والوفاءبمسئولياتها-1

2-

إعدادعلميمتصلباإلدارةالتربويةبشكلخاص،وبشكلعامبعلمالنفسوفروعهالم

 . ختلفة،والعلومالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعية

3-

معرفةواسعةبالبيئةالمحيطة،ومعرفةبالوطنوظروفهوإمكانياته،وحرآةالح

 ياةفيه

 )1(.وتفاعالتهفيالداخل،واحتكاآهبالعالمالخارجي
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م، دار الفكر 1987، 2ط التربية وتطبيقاتها المعاصرة،إدارة عبد الغني عبود،  -1

 .89القاهر، ص  –العربي 

 ثــــــــــل الثالــــــــالفص
 منهجية البحث

 :منهج البحث-أ

على وصف الحالة،  العتمادهستخدم الباحث المنهج الكيفي التحليلي ا

راسة الظاهرة آما توجد في الواقع، حيث يعتمد المنهج الكيفي على د

ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا آافيًا، ويتم البحث الكيفي 

من خالل استجواب أفراد مجتمع البحث أوعينة منهم بهدف وصف 

 وسة من حيث طبيعتها ودرجة جودتهاالظاهرة المدر

 :أدوات البحث -ب 

هي أدوات ترجع إلى وسيلة جمع البيانات لتسهيل عملية البحث ونتيجته، 

فاألداة المهمة والرئيسية هي الباحث نفسه حيث يقوم بتعين مشكالت 

البحث، وجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها واستنباط نتائجها، وعن 

الموظفين في المدرسة طريق المقابلة حيث قام الباحث بمقابلة بعض 

 .بعض األسئلة التي تتعلق بالموضوعوسألهم 
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 :مصادر البيانات -ج 

من بطون الكتب تمثل دور الباحث في جمع المادة العلمية لهذا البحث 

 التربوية

داخل مدرسة الرحمة الثانوية ومن خالل المقابلة التي قام بها الباحث 

حيث ُأخذت عينة من مجتمع الدراسة المتمثلة في مدير المدرسة وبعض 

 .المعلمين والموظفين داخل هذه المؤسسة التعليمية من

 :أسلوب جمع البيانات -د

التي وطرق جمع المعلومات وهي مجموعة الطرق واألساليب المختلفة 
حول الباحث في جمع المعلومات إلتمام وإنجاز البحث  يعتمد عليها
 .معينةةأو مشكلمحدد  موضوع

المقابلة، والمالحظة، : وهناك عدة طرق لجمع المعلومات وهي
 . ، والوثائقواالستبيان

 )المقابلة(استخدم الباحث في هذا البحث طريقة جمع المعلومات

 ).المقابلة الجماعيةالمقابلة الفردية، : (أنواع المقابلة

لجمع المعلومات، وقد قام  ةالرئيسيأو األداة  اآللةويعتبر الباحث هو 
بجمع المعلومات من عينة الدراسة عن طريق أداة جمع المعلومات وهي 

 ، وآذلك الوثائق وهي)المقابلة الفردية(

 ).والمراجع والتسجيالت الكتب(

 :تحليل البيانات -ز
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والمناقشة المنهج الكيفي  أسلوبينهج الباحث في تحليل البيانات، على 

تحصل عليها عن طريق  بطريقة منطقية، بمعني انه يورد البيانات التي

ة، بعرضها بواسطة التعبير اللفظي،وتحليل البيانات المقابلة والمالحظ

المالحظة الناجحة عن تطبيق  ابواسطتههي العملية التي تنظم أو تكون 

 .خطة بحث معينة بحيث يمكن الحصول منها على نتائج

 :تمر عملية تحليل البيانات بعدة مراحل أو خطواتو

حيث يتم جمع البيانات في المرحلة األولى، ومن ثم تنظيم البيانات 

وتصنيفها في المرحلة الثانية، ثم مرحلة عرض البيانات واختصارها 

وتقديمها على شكل أفكار محورية، والمرحلة األخيرة تتصل بعملية 

استخالص النتائج وعرضها والتأآد من تطابقها، وتحليل البيانات يعتبر 

 .صنيف البيانات،وتسجيل المالحظاتتنظيم وت

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط توضيحي لطريقة جمع وتحليل البيانات
 

 
 جمع البيانات
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 ع ـــــــــــرابـــــــــل الــــــــــــــــالفص

 عرض البيانات وتحليل النتائج
 البياناتعرض : اوًال

 
 )باتو(عن مدرسة الرحمة الثانوية  مختصرةنبذة 

  
وقد تم تعتبر مدرسة الرحمة الثانوية من أآبر المدارس في مدينة باتو 

وآان رئيس األول للمدرسة األستاذ . م1997أنشاء هذه المدرسة سنة 

إدارة  نانا نورينره وآان من مؤسسين المدرسة وبعد ذلك تارئس

المدرسة األستاذ عارف حسين وبعد ذلك تولى إدارة المدرسة األستاذ 

 عرض البيانات

 تصنيف البيانات

 ةــــــــــالصـالخ
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فهمي أحمد الذي هو مازال ليومنا هذا مديرًا لهذه المدرسة والذي قام 

 .معه الباحث بهذه المقابلة

تنقسم مدرسة الرحمة الي قسمين ثانوية بنين وثانوية بنات ويوجد بداخل 

ريم لطالب، ويدير شؤن هذا المعهد المدرسة معهد لتحفيظ القرآن الك

 .األستاذ موحد

طالب ويوجد حوالى 170ويبلغ عدد طالب المدرسة الي حوالى 

 .مدرس يقمون بتدريس فيها17

لديهم الفهم الكاف لإلسالم  اومن أهداف المدرسة تثقيف الطالب ليصبحو

 .والحياة ورعايتهم وتربيتهم تربية إسالمية نبيلة

بها في المدرسة تقبل وتخضع المدرسة بالكامل  ومن المؤشرات المسلم

لقوانين اهللا عز وجل وتربي الطالب تربية إسالمية وهي قائده للخير 

وناهية عن الشر وتوجه توجيه واضح وآامل من األشياء المكروه 

والخطايا الصغيرة قبل الكبيرة علي حد سواء وهي أيضًا خالية من 

ي العيش في جماعة وعلي علالخرفات والبدع، واعتياد الطالب 

 . االستعداد للقيادة

ومن المناهج الدراسية في المدرسة تعتمد علي دراسة العقيدة والفقه 

واألدب والعبادة والقرآن الكريم والحديث الشريف والعلوم العلمية 

 .األخرى

ومن البرامج واألنشطة في المدرسة توجد برامج فكرية وبرامج 

الصالة  الجماعة في  طودنية مثل انضبارياضية وتوجد برامج اخالقية 
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المسجد وصالة الليل والذآر وقراءة القرآن والسنة وتنمية المعارف 

 .اإلسالمية

آما ان للمدرسة نشطات اخرى مثل اصدار مجلة شهرية تصدر باسم 

وهي مجلة ثقافية تحتوي علي جميع األخبار المحلية والعالمية  المدرسة

لها مشارآات في عدة دورات وندوات ثقافية محلية، آما ان المدرسة 

ولإلدارة التربوية دورها في المدرسة من حيث التنظيم والتوجيه الرقابة 

 .بحيث يقوم آل موظف من موظفين المدرسة بدوره علي اآمل وجه

بأهمية اإلدارة التربوية في تطوير العملية اإلدارية وتؤمن المدرسة 

التربوية والعلوم المبني على اإلسالم بمفهومه الواسع وتعتمد في مجال 

التربية على القيم اإلسالمية السمحة التي تتمثل في شخصية طالبها 

من مفهوم التوازن بين جوانب التثقيف المعرفي بالمثل األعلى لما لهم 

والفردي والجماعي، وذلك ألجل خدمة الدين والمجتمع  يواألخالق

وبعد تقديم البيانات . والفائدة المرجوة منهم توالدولة بالعديد من اإلبداعا

عن المدرسة وآيفية دور اإلدارة التربوية في تأهيل مدير اإلدارة 

، ومن اجل هذا قام الباحث باإلجابة علي أسئلة البحث المدرسية

 .من أراء مجتمع الدراسة االستفادةل وتحليلها، من خال

وقد قام الباحث بإجراء المقابلة وجمع البيانات وتسجيل األسئلة واألجوبة 

جيد  واستقبالوأخذ المالحظات وآانت هناك مرونة في المقابلة، 

واألجواء مناسبة واألماآن هادئة ومناسبة إلجراء المقابلة ومن خالل 
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في المدرسة  رسة وبعض من المدرسينمدير المدمع تآانالتي  المقابلة

دور اإلدارة التربوية في (وهو الحوار يدور حول السؤال الرئيسي آان

 ).تأهيل مدير المدرسة

من خالل المقابلة التي قام بها الباحث مع مدير المدرسة نستخلص بأن 

 : هناك أساليب تربوية في تأهيل مدير المدرسة وهي آاآلتي

 :تأهيل مدير المدرسة األساليب المتبعة في -أ

 :دورات تأهيليه ه في إعداد -1

يجب خضوع الشخص المناسب إلي دورات تأهيل من اجل القيام بعمله 

على اآمل وجه لكي يصبح شخص على دراية بنظام اإلداري وماهي 

 ... طرق اإلدارية وآيف يقوم بإجراء محاضر اجتماع إلى أخ

 :اري تقريب الشخص المستهدف من العمل اإلد -2

يتم تقريب الشخص المستهدف من العمل اإلداري وذلك من اجل 

 .المشارآة والمشاورة وفهم اإلدارة فهمًا جيد وواضح

 : تكليف الشخص المناسب لوظائف إدارية تدريجًا  -3

يجب تكليفه ببعض الوظائف اإلدارية من اجل إعداده لتحمل المسؤولية 

ا يؤدي الي خبرته في اتخاذ والصبر والتريث في اإلجراء اإلداري مم

 .القرارات السليمة

 : إدماجه في حضور بعض االجتماعات اإلدارية -4

عند حضوره بعض االجتماعات الدورية هذا يؤدي الي اآتسابه الخبرة 

 .الكافية في آيفية إدارة االجتماعات
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 : المشارآة في بعض اآلراء اإلدارية  -5 

اإلدارية هذا يؤدي الي الثقة بنفس في عندما يكون لديه بعض من اآلراء 

 .اتخاذ القرارات المناسبة في اإلجراءات اإلدارية

 : تحميله جزء من اإلدارة  -6 

عندما يكون جزء من اإلدارة في عاتقه يمكنه من معرفة االمور 

 .اإلدارية

 :المشارآة في المشاآل المدرسية -7

متدرب من معرفة أن المشارآة في بعض المشاآل المدرسية تمكن ال 

المشاآل التي تحدث في المدرسة وايجاد الحلول المناسبة لها وآذلك 

آيفية التعامل مع اولياء االمور والي الفهم الجيد لكيفية التصرف مع 

الطلبة وذلك لكسب الخبرة في آيفية التخاطب مع الطلبة وآذلك اولياء 

 .)1(شخصية الطالب وولي االمر االمور بحسب اختالف
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 .ستاذ فهمي أحمد، مدير المدرسةاألمقابلة مع،  -1

 :طرق اختيار مدير المدرسة -ب

 :يهناك عدة طرق الختيار مدير المدرسة منها ما يل

 : ان يتم تكليفه عن طريق وزارة التعليم -1

ان التكليف من قبل التعليم بدون استشارة اإلدارة  هو نوع من انواع  

الدآتاتورية وعدم النظر الي المصلحة العامة وحب السلطة وهذا يؤدي 

الي عدم اتفاق ومزج بين اعضاء التدريس واإلدارة وبتالي هذا يؤدي 

 .لفشل العملية التعليمية

 : يسان يتم اختياره عن طريق أعضاء هيئة التدر -2

أن مشارآة أعضاء هيئة التدريس في اختيار المدير هو الحل االمثل 

والسليم من اجل النهوض بالعملية التعلمية و اندماج المعلمين مع االدارة 

 .في اختيار الرجل المناسب

 : انيتماختيارهعنطريقمكتبالتفتيشالتربوي-3

حية واحده االختيار من قبل مكتب التفتيش التربوي يعني النظر من النا

 . فقط من الناحية العلمية وعدم النظر الي التوافق بين االدارة و المعلمين

 :)مجلساولياءاألمور( انيتماختيارهمنقبالولياءاألمور -4

وفي هذه الحالة قد ال يكون هناك توافق في عملية االختيار بين موظفين 

ل في عمل دي هذا االختيار الي الفشيؤالمدرسة وأولياء االمور وبتالي 

 )1(.اإلدارة في هذه المدرسة 
 .ستاذ علي معصوم، مدرس بالمدرسةاألمقابلة مع،  -1

 : التي تواجه اإلدارة في تأهيل المدير الصعوبات -ج
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 :ومن الصعوبات التي تواجه اإلدارة في تأهيل مدير المدرسة آاالتي

 :عدمتوفرامكانياتمناجاللقيامبدوراتتأهيل -1

دارة الي عدت التزامات مالية و تأهيل تحتاج اإل من اجل انشاء دورات

 .....معنوية مثل مرآز تأهيل وشهادات  تقدير الي الخ

 :عدممشارآةاالدارةفياختيارالمدير -2

في حالة عدم مشارآة االدارة في اختيار المدير هو من اهم الصعوبات 

اختيار التي تواجه اإلدارة وذلك بان اإلدارة ال تكون لدية أي راي في 

المدير مع العلم بان اإلدارة هي اقرب الي الشخص المرشح  الستالم هذا 

 .المنصب 

 :عدماالتفاقعليشخصمعينمنكالالطراف -3

ان اختالف الراي وعدم التوافق يؤدي الي تذبذب الراي مما يؤدي الي 

 .عدم اتخاذ القرار المناسب 

 :للمهمة لشخصالمناسبالعدمقبو -4

مناسب الي هذا المنصب هو من العثرات التي عدم قبول الشخص ال

 .تؤدي باإلدارة الي تغيير القرار المناسب 

 :) الكفاءةعدموجود(  دارةاإلليلمؤهالالشخصاوجودعدم -5

ا المكان يؤدي الي حيرة في في حالة عدم وجود شخص مؤهل الي هذ

 .المدير المناسب وذلك بعدم وجود عناصر مناسبة تأهيل

 :) فيتأهياللمدير(  دارةالصالحياتالكاملةإلعطاءاإعدم -6
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ان احتكار السلطة في اتخاذ القرارات وعدم توزيع المهام يؤدي الي 

قيود تكبل اإلدارة في تأهيل المدير وذلك بعدم وجود صالحيات الي ذلك 

 . 

 :فيالعملةألمورالشخصيادخال   -7

ة التعلمية ان الخلط بين األمور الشخصية و العمل يؤدي الي فشل العملي

 .وذلك بعدم اعطاء آل الخبرة المطلوبة من قبل المدرب او المعلم 

 :المديرإعداد عدماعطاءاالدارةخطةزمنيةآافيةمناجل  -8

وفي بعض من االحيان يكون علي االدارة اختيار مدير جديد في فترة 

 . قصيرة قبل االنتهاء من الدورات تأهيلية 

 :عدموجودخطةزمنيةلتغييرالمدير -9

عند ما تكون هناك وجود خطة زمنية تساعد اإلدارة علي االستعداد 

الجيد وتجهيز المدير الجديد في فترة زمنية آافية وإعداد جدول إلي 

 .)1(ذلك

 .مقابلة مع األستاذ، رمضان، مدرس بالمدرسة -1
 :البيانات تحليل: ثانيًا

 
عرض البيانات ويقوم الباحث بتحليل البيانات واإلجابة  لقد تم في ماسبق

 :على أسئلة الدراسة على النحو التالي
 
 .في تأهيل مدير المدرسة ألساليب المتبعةا-أ

من خالل عرض البيانات السابقة نستخلص بأنه هناك أساليب في تأهيل 

 :مدير المدرسة وهي
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وحاجة المتدربين وتكون أساليب جماعية أو  أساليب حسب حجم-1

 فردية

أساليب حسب نوع التدريب المقدم وتكون أساليب نظرية أو عملية -2

 :آالتاليوينقسم آل منها 

وتشمل المحاضرات والمناقشة الحرة أو الموجة والندوات  :النظرية-أ

 .جاالجتماعات الدورية والتقارير والنشرات اإلشرافية و التعليم المبرم

وتشمل دراسة الحالة و المشغل التربوي أو الورشة و  :العملية-ب

 الزيارات والرحالت

 )1(.النقاشلعملي وحلقات الميدانية والمؤتمر التربوي والتدريب ا

 
 

، مكتبة األنجلو 1977، سنةي، الطبعة األولأصول اإلدارة العامةعبدالكريم درويش،  -1

 .المصرية

 

 )أساليب قبلية أو بعدية( :التقديمأساليب حسب وقت-3

 :وفيما يلي نذآر بعض منها 

وهو أسلوب تدريبي يستخدم الرموز اللفظية في : أسلوب المحاضرات-1

توصيل مجموعة من االفكار والمعلومات والحقائق العلمية والنظريات 

 .والمفاهيم من قبل المدرب إلى المتدربين

يكرس هذا األسلوب مفهوم التعليم الذاتي  : أسلوب التعليم المبرمج -2

حيث يتحمل المتدرب مسؤوليات أساسية في تدريب نفسه ويكتسب 

 .المتدرب المعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة لتنمية وتطوير أدائه
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تدريبي فهو تضمن هذا األسلوب اآثر من أسلوب : أسلوب الورشة-3

العروض العملية وتهدف يستخدم أسلوب المحاضرات وأسلوب النقاش و

الورشة التدريبية بصفة عامة إلى إآساب المعارف والمهارات في جانب 

مهم من جوانب عمل المتدرب وتتراوح مدة الورشة من ثالثة أيام إلى 

 .عدة أسابيع

تتمحور الندوة في الغالب حول موضوع معين أو   :أسلوب الندوات-4

مشكلة معينة وتشترك فيها فئتان وتضم األولى المختصين الذين يقمون 

بعرض وجهات نظرهم حول موضوع الندوة بينما تضم الثانية 

موضوع الندوة ذا أهمية لدى المتدربين  نما يكوالمتدربين وغالبًا 

اجة موضوع الندوة ووجود حويتطلب عقد الندوة وجود المختصين في 

لموضوع الندوة ويهدف أسلوب الندوة إلى نالمتدربيتدريبية فعلية لدي 

 .زيادة وعي المتدربين بموضوع الندوة بشكل عميق ومؤثر

يتمحور هذا األسلوب على تمرآز المتدرب في  :دراسة الحالةأسلوب -5

تقدم  افتراضيةارة عن مشكلة واقعية أو العملية التدريبية والحالة عب

للمتدرب مكتوبة ومطلوب من المتدرب قراءتها بهدف الوصول إلى 

اقتراحات حيال تلك المشكلة ويهدف هذا األسلوب إلى تنمية قدرات 

هذا األسلوب  المتدرب على قراءة المعلومات وتحديد المشكلة آما يساعد

 على إآساب المتدربين بعض المهارات األساسية في حل المشكالت وفق

 .منهج علمي موضوعي

الخطيب (هذا الذي اشار اليه بعض المؤلفين ومنهم على سبيل الذآر 

 ) 125،ص 
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تؤيده وهذا ما ) 34شريف وسلطان، ص (و، )250، ص،طعيمه(و

خالل إجابة عينة الدراسة من و159:2006ربيع،)النظرية الوظيفة(

 :يتضح ان هناك أساليب اخرى في تأهيل مدير المدرسة وهي

 إعداد دورات تأهيل للمدير -1

 .تقريب الشخص المستهدف من العمل اإلداري -2

 .تكليف الشخص المناسب لوظائف إدارية تدريجًا -3
 . إدماجه في حضور بعض االجتماعات اإلدارية -4
 .المشارآة في بعض اآلراء اإلدارية-5
 .تحميله جزء من اإلدارة -6

  .المشارآة في المشاآل المدرسية -7

هذه األساليب التربوية في تأهيل مدير المدرسة، هناك أسلوب متبع ومن 

في مدرسة الرحمة الثانوية وهو تكليف الشخص المناسب لوظائف 

إدارية تدريجيًا حتي يصبح لديه الخبرة والكفاءة لشغل منصب مدير 

 .للمدرسة

 :طرق اختيار مدير المدرسة -ب 

الطلاألخيرة،نتيجةللتزايدالهائلفيأعدادفياآلونةًاإندورمديرالمدرسةتعقدآثير

وللتحسنالكبيرفيمؤهالتالمعلمين،ودخواللتكنولوجياالحديثةإلىالمدارسوبة

آذلككثرتالدراساتواألبحاثالتربويةالتيألقتالضوءعلىمديرالمدرسةودورهو

 .)1(مهاراتهواتجاهاتهوتدريبه
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االندلس ه، دار 1421، الطبعة االولي، سنة في العمل اإلسالميحمد موسي الشريف، التدريب وأهميته م -1
 .    لنشر جدة

عينة البحث يتضح ان هناك  التي قام بها الباحث مع ومن خالل مقابلة
 :طرق في اختيار مدير المدرسة وهي آاالتي

 .ان يتم تكليفه عن طريق وزارة التعليم -1

 . ان يتم اختياره عن طريق أعضاء هيئة التدريس -2

 .اختياره عن طريق مكتب التفتيش التربويان يتم  -3

 ).مجلس اولياء األمور(ان يتم اختياره من قبل اولياء األمور  -4

هناك طريقة من هذه الطرق الختيار مدير المدرسة يرى الباحث و

مطبقة في مدرسة الرحمة الثانوية وهي طريقة اختيار المدير من قبل 

رة والكفاءة وتحمل المسؤولية أعضاء هيئة التدريس لما يرونه لديه الخب

النظرية (تؤيده يتفقون علي تنصيبه في هذه الوظيفة باألجماع، وهذا ما 

 .)التبادلية

 

 

 

 .مقابلة مع، علي معصوم، مدرس بمدرسة الرحمة الثانوية -1

 .مقابلة مع، فهمي أحمد، مدير مدرسة الرحمة الثانوية -2
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 :المدرسةلتي توثر على تأهيل مدير الصعوبات ا-ج

 حسبطبيعةعملمديرالمدرسةوقيامهبالعديدمنالمهاموالوظائفالمختلفة،يتأثر

بمجموعةمنالعوامل،التيقديكونلهاأثرايجابيعليهوعلىإدارتهممايزيدمنفاعلي

 ة

ئحاالعطاءواإلنجاز،وقديكونلهاأثرسلبييؤديإلىالتعطيألوالحدمنالعمل،فيقف

ب هذا ما تنص لمناسبالشكالدونتمكنهمنتأديةماعليهمنالتزاماتووظائفًال

 ).النظرية التفاعلية(عليه 

 :وأشار إلى هذه العوامل وهي آالتالي

1-

طبيعةالنظامالسياسيالمتبعفيالبالدوفلسفتهوأهدافهومدىمايسمحبهمنالمرآ

ألنطبيعةالنظامالسياسيهذاتؤثرفيطبيعةالن.المحليزيةواستقاللسلطاتالحكم

لمديريأومراقبيالتعليممناستقاللوالظامالتربويالمتبعفيالبالدومدىمايسمحبه

 . مرآزيةفيإدارةوتوجيهشئونالتعليم

م ماأحرزتهالبالدمنتطوروتقدمفيجميعالمجاالتوالسيمامجااللعل-2

 . والمعرفةوالثقافةالعامة،واإلدارةواالقتصادوالحياةاالجتماعية

3-

طبيعةالتعليمالذيتقدمهالمدرسةومرحلةالدراسةفيهاوحجمها،ومدىقربهاأوب

 .المرآزيةهامنمكانالسلطةعدموقع
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4-

القيموالمفاهيمالخلقيةالسائدةفيالمجتمع،وتوقعاتالمجتمعوأولياءأمورالتالمي

ذوالطالبمنمؤسساتهمالتربويةومنمديريمدارسهمأنيقومواعلىخدمةأبنائهم

 .ومجتمعهم

5-

 مدىمرونةالقوانينواللوائحالتيتصدرهاالسلطاتالتربويةالمرآزية،ومدىما

األجهزةالمرآزيةالتربويةمنوعيإداريوخبرةإداريةحديثةملكهالمسئولونفيي

 . ومناستعدادلالشتراآفيمسئوليةإدارةالتعليم

6-

مدىماتمارسهاإلدارةالتربويةالمرآزيةمنسلطاتلمتابعةومراقبةوتوجيهوتق

 . ويمألعمالمديريالمدارسالتابعةلها

7-

منإدامدىاإلمكانياتالماديةوالبشريةالمتاحةللمدرسة،ومدىكفاءةالعاملينبها

ريينومدرسينومشرفينوفنيينللمساهمةفياألعمال،ومدىاستعدادهمورغبتهم

 .)1(المساهمةفيهذه

 

 

 
ه، مكتبة التربية 1406مد عبداهللا الصانع، اإلشراف التربوي، الطبعة األولي سنة مح-1

 .                      العربية ، الرياض
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ن إمن خالل المقابلة التي قام بها الباحث مع عينة البحث تبين هذا و
 :آاالتيوهي هناك بعض من الصعوبات االخرى 

 .عدم توفر امكانيات من اجل القيام بدورات تأهيل  -1
 .عدم مشارآة االدارة في اختيار المدير  -2
 .عدم االتفاق علي شخص معين من آل االطراف  -3
 .المناسب الي المهمة عدم قبول الشخص  -4
 ).عدم وجود الكفاءة ( عدم وجود الشخص المؤهل لإلدارة  -5
 ).في تأهيل المدير ( دارة الصالحيات الكاملة عدم اعطاء اإل -6
 . ادخال ألمور الشخصية في العمل  -7
 .عدم اعطاء االدارة خطة زمنية آافية من اجل إعداد المدير  -8
 .ير المديرم وجود خطة زمنية لتغيعد -9

هناك التي تواجه اإلدارة في تأهيل المدير  هذه الصعوباتومن خالل 

بعض منها تواجه إدارة مدرسة الرحمة الثانوية وهي عدم توفر 

عدم امكانيات من اجل القيام بدورات تأهيلية لمدير المدرسة و أيضا 

 .اعطاء اإلدارة الصالحيات الكاملة في عملية التدريب للمدير
 

 

 

 

 امســــــــل الخــــــالفص

 النتائج والتوصيات
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فياآلونةاألخيرة،نتيجةللتزايدالهائلفيأعدادالطلًاآثيرإندورمديرالمدرسةتعقد

بة،وللتحسنالكبيرفيمؤهالتالمعلمين،ودخواللتكنولوجياالحديثةإلىالمدارس

وآذلككثرتالدراساتواألبحاثالتربويةالتيألقتالضوءعلىمديرالمدرسةودوره

واتجاهاتهوتدريبه،فلميعدمنالسهلعلىأيشخصأنيقومبدورمديرالمدومهاراته

رسة،حيثإناالختياراليمكنأنيحكمهعاملواحدفقط،أومعيارمعين،بليجبأنتتوفر 

 مجموعةمنالعوامل،فأصبحمنالضروريأنيتم

 .مديرالمدرسةوفقأسسعلمية منظمةوموضوعيةاختيار

التي  وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات

اتضحت من خالل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، وذلك على 

 :النحو التالي

 

 
 
 

 -:نـتـائــــــج الـــــدراســـــــــة: أوًال
 

 
واعتمادًا على البحث الذي عمله الباحث باستخدام المقابلةوالمالحظة 

 آطريقة جمع البيانات، حصل الباحث على النتائج آما قدمت في الفصل

 .السابق
 :وآان االستنباط آما يلي
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أهم األساليب المتبعة في تأهيل التربوي لمدير المدرسة في مدرسة  -أ

 :الرحمة الثانوية

 .للمدير يهإعداد دورات تأهيل -1

 .تقريب الشخص المستهدف من العمل اإلداري -2

 .تكليف الشخص المناسب لوظائف إدارية تدريجًا -3

 . إدماجه في حضور بعض االجتماعات اإلدارية -4

 .المشارآة في بعض اآلراء اإلدارية-5

 .تحميله جزء من اإلدارة -6

 .المشارآة في المشاآل المدرسية -7

 

 
 :أهم الطرق الختيار مدير المدرسة -ب

إن دور مدير المدرسة تعقد في اآلونة االخيرة نتيجة لتزايد الهائل في 

ولتحسن الكبير في مؤهالت المعلمين ، ودخول أعداد الطلبة ، 

التكنولوجية الحديثة إلي المدارس وآذلك آثرة الدراسات واالبحاث 

التربوية التي القت الضوء علي مدير المدرسة ودوره ومهاراته 

واتجاهاته وتدريبه ،فلم يعد من السهل علي أي شخص ان يقوم بدور 

 .المدرسةمدير 

ثم آانت هناك طرق الختيار مدير المدرسة وهي علي النحو  ومن

 :التالي

 .ان يتم تكليفه عن طريق وزارة التعليم -1
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 . ان يتم اختياره عن طريق أعضاء هيئة التدريس -2

 .ان يتم اختياره عن طريق مكتب التفتيش التربوي -3

 ).مجلس اولياء األمور(ان يتم اختياره من قبل اولياء األمور  -4

 

 

 

 

 

 

 :درسةالصعوبات التي تؤثر على تأهيل مدير الم -ج

في تأهيل مدير المدرسة على حسب  هناك عدة صعوبات التي تؤثر علي

المقابلة التي قام بها الباحث مع عينة الدراسة ومن هذه الصعوبات ما 

 :ييل

 .عدم توفر امكانيات من اجل القيام بدورات تأهيل  -1

 .في اختيار المدير عدم مشارآة االدارة  -2

 .عدم االتفاق علي شخص معين من آل االطراف  -3

 .عدم قبول الشخص المناسب الي المهمة  -4

 ).عدم وجود الكفاءة ( عدم وجود الشخص المؤهل لإلدارة  -5

 ).في تأهيل المدير ( عدم اعطاء االدارة الصالحيات الكاملة  -6

 . ادخال ألمور الشخصية في العمل  -7

 .دم اعطاء االدارة خطة زمنية آافية من اجل إعداد المدير ع -8
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 . عدم وجود خطة زمنية لتغيير المدير  -9

 

 

 
 

 :ياتـتوصـــــال: ثانيًا
هناك العديد من التوصيات المختلفة التي يوصى بها الباحث من خالل 

 :طرحه لموضوع البحث، ويمكن توضيح هذه التوصيات آما يلي

الجودة في عملية مرعاهزيادة االهتمام بتأهيل مدري المدارس مع  -1

 .التأهيل

 .التأآيد على اختيار من لديهم االستعداد لتولى اإلدارة المدرسية -2
 

العمل على رفع الروح المعنوية لمدري المدارس أثناء عملية  -3
 التدريب لتحفيزهم على 

 .بذل اقصى جهد ممكن إلنجاح العملية التعليمية
 
 

تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين قبل الشروع في عملية  -4
 .التدريب

 
جديد بعملية التربية  وما هاطالع مدراء المدارس على آل  -5

 .والتعليم بالعالم لالستفادة منه
 

 اتــالمقترح: ًاــالثــث
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وما أسفرت عنة من نتائج وتوصيات  الدراسة،بعد قيام الباحث بهذه 
 -:وهييتقدم ببعض المقترحات 

 
مشابهة لمختلف المراحل التعليمية على مستوي  إجراء دراسات -1

 .بإندونيسياعام
 

إجراء دراسة مقارنة بين المشرفين التربويين ومدرى المدارس   -2
والمعلمين عن دورات التدريبية ومدى فاعليتها وجودتها بمدينة 

 .باتو
 قـــــائـمــــة

 المصادر والمراجع
 

 -:القرآن الكريم: اوًال
 

 .282سورة البقرة األية،  -1

 .48،49، 47سورة يوسف األية،   -2

 .23سورة الزخرف األية،  -3

 .159سورة آل عمران األية،  -4

 .237سورة البقرة األية،  -5

 .105سورة التوبة األية،  -6

 .18سورة ق األية،  -7

  -:النبوية السنة: ًاـــــــانيـــث

المعجم الكبير ) الطبرانى(أبوالقاسم سليمان بن أحمد المعروف  -1
 )باب الكاف(
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 .18، رقم الحديث )رواه مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج  -2

 
 -:المراجع العربية: ًاـــلثثـــــــا

 
ب ،دليل البحث والتقويم التربوي، دار المستقبل أحمد الخطي -1

 .ه1415مصر، سنة  -للنشر
 -أحمد عبداهللا الصباب، أصول اإلدارة الحديثة، دار الفكر للنشر -2

 .ه1413عمان ،سنة 
أحمد عريبي زآري، األشراف التربوي، الدار العربية للكتاب،  -3

 .م1985سنة 
 

 –أحمد أبراهيم أحمد، اإلدارة المدرسية، مكتبة المعارف  -4
 .م2001األسكندرية، سنة 

الجامعة المفتوحة طرابلس،  أبراهيم أبو فروة، اإلدارة المدرسية، -5
 .م1992سنة 

 
تيسير الدويك، أسس اإلدارة التربوية المدرسية واألشراف  -6

 .م1999عمان،  سنة  -التربوي، دارالفكر للنشر
 

 -حافظ فرج أحمد، إدارة المؤسسات التربوية، عالم الكتاب -7
 .م2003القاهرة، سنة 

 –النشر  النظريات والوضائف، دار:خالد سعد الجضعي، اإلدارة  -8
 .ه1427عمان ،سنة 

 
عمر التومي الشيباني، الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق،  -9

 .م1985المنشأة العامة للنشر طرابلس ، سنة 
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علي عياصرة وهشام الحجازي، القرارات اإلدارية في اإلدارة -10
 .م2006عمان ، سنة –التربوية، دار الحامد 

 
اجتماع التربية ، دار الشروق للنشر و عبداهللا زاهي الرشيدان، علم -11

 .م2004عمان، سننة  –التوزيع 
 

علي السلمي، المهارات اإلدارية والقيادية للمدير المتفوق، دار  -12
 .م1999القاهرة ، سنة  -غريب للنشر

 
عبدالغني عبود، إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة، دار الفكر  -13

 .م1987سنة , القاهرة –العربي 
 

 –محمد متولى غنيمة، التخطيط التربوي، دار النشر المسيرة  -14
 .م2005عمان ، سنة 

 
محمد منير مرسي، اإلدارة المدرسية الحديثة، دار النشر عالم  -15

 .م1997مصر، سنة  –الكتب 
محمد منير مرسي، اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها، دار النشر  -16

 .م2001مصر، سنة  –عالم الكتب 
محمد زياد حمدان، األشراف في التربية المعاصرة، دار التربية  -17

 .م2001عمان ، سنة  –الحديثة 
 

محمد جاسم محمد العبيدي، سيكولوجية اإلدارة التعليمية  -18
 .م2004عمان، سنة  -والمدرسية، دار الثقافة للنشر

 
ان، عم -عمر  حسن مساد، اإلدارة المدرسية، دار الصفاء للنشر -19

 .ه1425سنة 
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 –سعود النمر، اإلدارة المدرسية واألشراف التربوي، دار النشر  -20
 .ه1422الرياض ، سنة 

 
سهيلة عباس، األتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية  -21

 .م2004عمان ، سنة  –البشرية، دار وائل للنشر 
 

 –والنظريات، دار األنصاف سيد الهواري، اإلدارة العامة للمبادي  -22
 .م1964بيروت، سنة 

 
حسن محمد العمايرة، مبادي اإلدارة المدرسية، دار المسيرة للنشر  -23
 .م2002عمان ، سنة  –
 

هادي ربيع مشعان، اإلدارة المدرسية واألشراف التربوي الحديث،  -24
 .م2006عمان ، سنة  –مكتبة المجتمع العربي 

دارة التعليمية واألشراف التربوي، جودة عزت عطوى، اإل -25
 .م2001الدارالعلمية الدولية، سنة 

 
محمد عبداهللا الصانع، اإلشراف التربوي، الطبعة األولي سنة  -26

 .                        ه، مكتبة التربية العربية ، الرياض1406
 

محمد موسي الشريف، التدريب وأهميته في العمل اإلسالمي، -27
 االندلس لنشر،جدةه، دار 1421الطبعة االولي، سنة 

 
، يعبدالكريم درويش، أصول اإلدارة العامة، الطبعة األول -28
 .، مكتبة األنجلو المصرية1977سنة

 
 -:القواميس والرسائل العلمية: رابعُا

 
الدين فيروز ابادي، قاموس المحيط الجزء الثامن ، دار  دجم -1

 .م1997دمشق، سنة  –الفكر 
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أحمد بلقيس، القيادات ودنياميات الجماعة، ورقة عمل الرئاسة  -2
 .م1990عمان، سنة  –العامة، لوآالة الغوث الدولية 

 
محسن عبد الستار محمود عزب، دراسة ميدانية للعالقات بين  -3

اجستير مقدمة لية اإلدارة المدرسية، رسالة متعاقب المدريين وفاع
 .م1999سنة  مصر،  الى جامعة الزقازيق
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