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اٌمبئذ 

 رمجٍٗ ِٓ ٔبثؼخ دٚافؼٗ ِحٕىب  ٚفىشا خج١شا ِذ٠شا

 ِؼٗ اٌؼب١ٍِٓ ٚفبػ١ٍخ وفبءح ػٍٝ ِؤثشا ٌٍزغ١١ش

 ٌٍزىبًِ ِحممب . اٌؼًّ رج٠ٛذ ٔحٛ ٚدافؼب ِحفضا

..اٌز١١ّض إٌٝ ٚطٛال ٚاالثزىبس  ٌإلثذاع ِٚؼضصا



 ٔالء عمٜ حتصن لك٘ ِرا ٔعمٜ ، قائدِي وَ أخربك ٔسٕف السجاه أزٌ٘*

ٌٕٗكىب .ٔ أزثس . كفؤًا خممصًا زئٗشًا كَ ، األكفاء وٕظفٗك

 ال اليت الفرتات فف٘ ، العكص ٔلٗص التازٖذ ٖصٍعُٕ الرَٖ ِي السجاه*

 التكدً ٖٔطسأ .متاوًا وتٕقفًا اجملتىع ٖظن الكٗادٚ فّٗا تتطٕز ٔال تتكدً

 تغٗري ٖشتطٗعُٕ بازعني ، جزئٗني لكادٚ وٕاتٗٛ الفسصٛ تصبح حٍٗىا

(تسٔواُ . ض ِازٙ) . األفضن حنٕ األوٕز

بٕزُ جٗىص . ُوجن ٔال لْ طىٕح ال قائدًا تتبع أُ الصعب وَ*

 ٖتكمي ... جياِد ... بشسعٛ قسازٓ ٖتدر أُ جيب السجاه ٖكٕد الرٙ*

 ... كبريٚ بجكٛ ٖعىن ... ٖشاعد ٖتعأُ ... ٔصساحٛ ٔٔضٕح بشّٕلْ

(دٔدج) . ٔكفؤ ٔذك٘ عال٘ ٔوبدأ ِدف عٍدٓ وؤوًٍا .. صادقًا ... خممصًا

 مبشاعدَٖ أٌفشّي بإحاطٛ ّٖتىُٕ الرَٖ ..ِي الكادٚ أعظي إُ*

  ٔعمٜ . برلك االعرتاف يف صسحاء ٖٔكٌُٕٕ وٍّي أذكٜ ٔوعأٌني

الكفاءات هلرٓ لمدفع إستعداد

:ألٛاي فٟ اٌم١بدح



اٌم١بدح ٌغ٠ٛب

راسةْ:ْمشًْامامهاْاخذاْبمقودهاْوقادْالجٌشْقٌادةْ:ْقادْالدابةْقوداْوقٌاداْوقٌادةْ

ودٌرْامرهْ

زعامةْ:ْجْقٌاداتْ»ْاحسنْالقٌادةْ»ْ.ْقادمصدرْ -:ل١بدح 

(نجحْالحزبْبقٌادةْْالقٌاداتْالشابةْفًْالحزبْْ)ْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْالىْمنسوبْ:ْالقٌاديْ.ْللجٌشْالعامةْالقٌادةْ)ْالقائدْمركز -: اٌم١بدح

ٌْْتعلقْماْ(ْقٌادٌةْقراراتْ)ْ(ْقٌاديْموقفْ)ْ:ْالقٌادةْْْْْْْْْْْْْْْْ

(ْرائدةْقٌادٌةْحركةْ)ْبالزعامةْْْْْْْْْْْْْْْْ

ٌتابعكْعلىْهواكْواعطٌتهْْْ:ْانْفالناْسلسْالقٌادْ -:ِٚٓ اٌّجبص

انقدتْلهْوطرٌقْمنقادْمستقٌمْ:ْْمقادنىْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ



-:ل١بدح اططالحب

.ْْتوجدْتعارفْكثٌرةْللقٌادةْوالقائدْومنهاْالتعرٌفْالرائعْالذىْوضعهْد

:والذىٌْنصْعلىْالتًْ(ْكماٌْسمىْْْالباراداٌمرجلْ)ْجولْباركرْ

الْ االخش٠ٓ ٠زجؼٛٔٗ اخز١بسا.. .. اٌم١بدح ثبٌمذٚح فؼبٌخ 



اٌم١بدح اٌزشث٠ٛخ 

 .  َجُد جممُعت مه األفساد ٌعملُن يف تىظٍم معني•

 . قائد مه أفساد اجلماعت قادز على التأثري يف سلُكٍم َتُجٍٍٍم•

 .ٌدف مشرتك تسعى اجلماعت إىل حتقٍقً•

:ٚرؼشف اٌم١بدح اٌزشث٠ٛخ 

  جٍُدٌمبأوٍا القدزة على التأثري يف سلُك أفساد اجلماعت َتىسٍق 
لبلُغ الغاٌاث املىشُدة للمؤسست الرتبٌُت أي أن القٍادة َتُجٍٍٍم 

 =: تتضمه ثالثت عىاصس أساسٍت ًٌ



ِؼٕٝ اٌم١بدح

ْالسلوكْفًْالتأثٌرْأوْالبشرٌةْالطبٌعةْمعاملة فن

ْمعٌنْهدفْنحوْالناسْمنْجماعةْلتوجٌهْالبشري

"ْوتعاونهمْواحترامهمْوثقتهمْطاعتهمْتضمنْبطرٌقة

ْتحقٌقْعلىْلٌتعاونواْاآلخرٌنْفًْالتأثٌرْنشاطْ"

ْ"ْفٌهْمرغوبْأنهْعلىْاتفقواْما،ْهدف



األسئٍخ اٌّؼزبدح

 فىبمجرد تقلدك منصبا جديدا تبدأ على الفور 
 -:ترديد التساؤالث التاليت بينل وبين نفسل 

إلىىتنفوذىماىأرودهىمنكمى؟ىمعىانىأدفعىالعاملونىىلىكوفى
هلىأناىقائدىأمىمجردىمدورىرادى
هلىمنىالممكنىأنىأكونىقائداى؟
هلىالقادةىوولدونىأمىوصنعونى؟

هلىأمتلكىصفاتىالقائدى؟
ترىىكوفىوتصرفىالقائدى؟



.  حدد علماء الىفس َاالدازٌني العدٌد مه الصفاث املمٍزة للقٍادة الفعالت 
 .مع شسح خمتصس لكل ( مه َجٍت وظسي ) َقد ذكسث اٌم ٌري الصفاث 

.الٌمانٌْقدرهْالشخصْعلىْالقٌادةْوحبهْللعملْكقائد

واقدامْبشجاعةْالقدرةْعلىْمواجهةْالحقائقْالقاسٌةْوالحالتْالكرٌهْ

.وٌكونْللرؤساءْوالزمالءْوالمرؤوسٌنْوالمنظمةْوالعائلة

: اٌشسبٌخ ثأ١ّ٘خ اٌشؼٛس 

:ْاٌم٠ٛخ اٌشخظ١خ 

االخالص   

القائذ منهاصفات 



.الشخصٌةْلتحقٌقْالصالحْالعامبرغباتهْواحتٌاجاتهٌْضحىْ

.والمبادرة.ْالعملْفًْالرغبةْ.الحماسْ

.اتخاذْالقراراتْالمستعجلةْوالستعدادْللعملْبهاالثقةْفًْ

: اٌطبلخ ٚإٌشبط 

اٌحضَ  

اٌزضح١خ  

.مشتركْبراعةْوذوقْبصٌرةْوحكمةْوالتمٌٌزْبٌنْالمهمْوغٌرْالمهمشعورْ

اٌج١ذحٚا٢ساء إٌضج 



-:اٌمذساد االداس٠خ 

اٌمبئّخ اٌسبثمخ ١ٌسذ لبئّخ شبٍِخ ٌج١ّغ اٌظفبد ٌٚىٕٙب ّٔٛرج ٌجؼض 

.اٌمبئذ اٌج١ذ فٟ اُ٘ اٌظفبد 

والرقابةْوتشكٌلْفرقْالعملْوالتوجٌهْالقدرةْعلىْالتخطٌطْوالتنظٌمْ

الخ..ْ..ْوتقوٌمْالداءْ

ٚاٌزخبطتِٙبساد االرظبي 

.اللسانْوقوةْالتعبٌرفصاحةْ



ِذ٠ش حٛي خظبئض اٌمبئذ اٌىفؤ رُ رحذ٠ذ  100ساٞ ِٓ خالي اسزطالع 

-:اٌمبئذ ٚ٘ٝ وّب ٠ٍٝ فٟ رٛفش٘ب أل١ّ٘خ ِشرجخ ٚفمب ( خبط١خ  20) 

االمانة -1

الكفاءةْ-2

التطلعْللمستقبلْ-3

اللهامْ-4

الذكاءْ-5

عادلْ-6

مستقٌم -7

خٌالىْ-8

علٌهٌْمكنْالعتماد9

مؤٌدْ-10

شجاعْ-11

محفزْ-12

ناضجْ-13

طموح -14

محددْ-15

ذاتهْفىٌتحكمْْ-16

لدٌهْولءْ-17

موضوعىْ-18

مستقلْ-19



أدٚاسٖ االسبس١خ؟ .. .. .. اٌمبئذ اٌزشثٛٞ

.صاحبْرؤٌةْواضحةْورسالةْطموحةْودائمْالتفكٌرْوعلىْاستعدادْللتطوٌرْوالتغٌٌر

.مخططْقادرْعلىْوضعْخططْتربوٌةْوتنفٌذهاْوتقوٌمها

.المشاركةْوٌتمتعْبالمرونةْوالشفافٌةبمبدأْقائدْفرٌقْعملٌْعملْ

.التعلٌمْوالتعلمْوٌعملْعلىْتلبٌتهاعملٌتًْاولٌْتفهمْاحتٌاجاتْمعلمْ

.مشرفْمقٌمٌْعملْباستمرارْعلىْرفعْمستوىْمعلمٌهْوتحسٌنْادائهم

.المدرسةْوخارجهالزمالئهْفًْمربًْقدوةْ

المدرسةفًْلجمٌعْالعاملٌنْالمهنًْمدربْمؤهلٌْوفرْفرصْالنموْ

.مدرستهفًْصانعْالمناخْالسريْمنْخاللْتنمٌةْالعالقاتْالنسانٌةْ

.العادلْالذىٌْمتلكْقدرةْلحلْالمشكالتْواعتمادْمبداْالعدالةْوالنصافْوعدمْالتحٌزْالقاضًْ



اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ِٚذخٍٗ ٌزطج١ك اٌجٛدح اٌشبٍِخ

ْالقائدْبممارساتْوتتأثرْمباشراْارتباطاْالتربوٌةْبالقٌادةْالشاملةْالجودةْترتبط

ْالمدخلْهذاْاخترتْوقدْالمدرسةْفًْالشاملةْالجودةْلتطبٌقْمداخلْعدةْوهناك

ْالمسمى

THE SEVSN “ S” APPROACHِذخً اٌسجؼخ اط 

-:اسْبماٌْلىْالسبعةْوٌتمثلْمدخلْتطبٌقهْبوضوحهْوسهولهْ

Strategyاالسزشار١ج١خ  -1

السنواتْالثالثْالىْخمسْالقادمةْفًْانٌْكونْلدىْالقٌادةْالتربوٌةْخطةْعنْمستقبلْالمدرسةْ

STRUCTUREا١ٌٙبوً  -2

.تنظٌمْالهٌكلْالمدرسًْمعْتغٌٌرْالمستوٌاتْوالوظائفْوالدوارْوبناءْفرقْالعمل



Staffاٌؼبٍِْٛ  -4

ْاحتٌاجاتهمْشباعْلْومناسبْلئقْبشكلْ«والدارٌٌنْالمعلمٌنْ»ْالعاملٌنْمعاملة

العملْفًْالنسانٌةْالعالقاتْاسلوبْاستخدامْخاللْمنْطموحاتهمْوتحقٌق

Skillsاٌّٙبساد ْ-5

ْجدٌدةْاسالٌبْلبتكارْالمستمرْالتدرٌبْخاللْمنْالعاملٌنْومهاراتْقدراتْتحسٌن

المجتمعْاحتٌاجاتْوتحقٌقْالمنافسةْعلىْقادرةْوالتعلٌمٌةْالتربوٌةْالعملٌةْفً

Systemإٌظبَ  -3

اضافةْابتكاراتْاعدادْنظامْجدٌدْلتحسٌنْالمخرجاتْوزٌادةْفاعلٌةْالتدرٌسْمعْ

المدرسًتحسٌنْفاعلٌةْالنظامْوبالتالًْتحسٌنْالمدخالتْفًْتسهمْجدٌدةْ



Styleإٌّظ  -6

المدرسةفًْتقودْادارةْالجودةْالشاملةْالتًْاتباعْالنماطْالدارٌةْوالقٌادٌةْ

shared valueاٌم١ُ اٌّشزشوخ  -7

اٌجادْثقافةْتنظٌمٌةْجدٌدةْوتحدٌدْالقٌمْالسائدةْوتبدٌلهاْبثقافةْوقائٌةْتالئمْالتطورْ

المستمر



سّبد اٌمبئذ اٌزشثٛٞ

 -:تُفس السماث العامت للقائد  الرتبُي مثل 
ْالوعىْالىْباإلضافةْالعالٌةْوالثقةْالمبدأْعلىْوالثباتْوالستقامةْوالمنافسةْالخبرة

ْالجودةْتحسٌنْلعملٌةْالواضحةْوالرؤٌةْوالمهامْالنشطةْلكافةْوشمولهاْْبالجودةْالتام

ْالتصالْومهاراتْالبداٌةْمنْالصحٌحةْالشٌاءْعلىْللحصولْوالتصمٌمْوالمثابرة

ْتحقٌقْاجلْْمنْللعاملٌنْالمختلفةْالتوعٌاتْمعْالتعاملْفًْوالمرونةْالخرْمع

ْْالقراراتْواتخاذْوالصراعاتْالخالفاتْومعالجةْامكانٌاتهمْمعْتتناسبْالتًْالنتائج

المناسبْالوقتْفً



خظبئض اٌم١بدح اٌزشث٠ٛخ

-:التربىية بما يلى القيادة يمكن تلخيص 

االسزّشاس٠خ

ْالمتشابكةْالنشطةْمنْسلسلةْعنْعبارةْوالتعلٌمٌةْالتربوٌةْالقٌادةْكونْفًْتتمثل

ْلنْمستمرةْالتربوٌةْوالقٌادةْالتربوٌةْالعملٌةْاهدافْتحقٌقْالىْتؤدىْالتًْوالمستمرة

.ومتجددةْمتغٌرةْتحقٌقهاْووسائلْالتربوٌةْالهداف

اٌزىبًِ

ْسٌاساتْرسمْمنْالتربويْبالنظامٌْتصلْماْبكلْتهتمْوالتعلٌمٌةْالتربوٌةْفاإلدارة

ْْبكلْتعنىْفهًْوالتطوٌرْوالتقوٌمْوالمتابعةْالتنفٌذْالىْقراراتْواتخاذْبرامجْوتخطٌط

ْْوالشرافْوالمناهجْوالتعلٌمًْالتربويْالحقلْفًْوالعاملٌنْبالطالبٌْتصلْما

ْالمؤسساتْبٌنْالعالقةْبتنظٌمْتهتمْكماْوالفنٌةْوالمادٌةْالبشرٌةْوالنواحًْوالتوجٌه

.المجتمعْفًْوالقتصادٌةْالجتماعٌةْالتنمٌةٌْخدمْبماْالتربوٌةْالعملٌةْوتنظٌمْالتعلٌمٌة



ْمعْتتفاعلْالتًْوالمترابطةْالمتداخلةْالعملٌاتْمجموعةْالتعلٌمٌةْالقٌادةْفًْهناٌْدخل

ْالتخطٌطْالعملٌاتْهذهْاهمْومنْمجملةْفًْاإلداريْللعملْالنهائٌةْالنتائجْلتحدٌدْبعضها

ْالتربوٌةْالدارةْفًْوالتطوٌرْوالتحسٌنْوالتقوٌمْالقراراتْواتخاذْوالتنسٌقْوالتنظٌم

هادفْعلمًْمنظمْتربويْتعاونًْجماعًْأنسانًْعملْهوْانماْالمختلفةْبعملٌاتها

اٌزشاثظ



اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌٍم١بدح اٌزشث٠ٛخ

Individualistic skillsاٌّٙبساد اٌزار١خ 

ْالسماتْمثلْقادةْلٌصبحواْالفرادْشخصٌةْبناءْفًْالالزمةْوالقدراتْالسماتْتشمل

ْوجودْالمهاراتْهذهْوتتطلبْالنفسْوضبطْوالبتكارْوالمبادأةْوالقدراتْالشخصٌة

.ْوالحٌوٌةْوالنشاطْالتحملْعلىْوالقدرةْالبدنٌةْالقوة

Skill technicalاٌّٙبساد اٌف١ٕخ 

ْهذهْاستخدامْفًْوالكفاءةْالعلمْفروعْمنْفرعْفًْالمتخصصةْالمعرفةْبهاٌْقصد

ْتحملْعلىْالقدرةْبهاْالمرتبطةْالسماتْاهمْومنْبفعالٌةْالهدفٌْحققْبشكلْالمعرفة

ْْتحقٌقهْوامكانٌةْبالهدفْالٌمانْ.ْالحزمْْلألمورْوالشاملْالعمٌقْالفهم.ْالمسؤولٌات
.



human skillsاٌّٙبساد االٔسب١ٔخ 

ْالعملْروحْوخلقْجهودهمْوتنسٌقْمرؤوسٌهْمعْالتعاملْعلىْالقائدْقدرةْهً

ْْالشخصٌةْوتكاملْالستقامةْ.ْبهاْالمرتبطةْالسماتْاهمْومنْبٌنهمْالجماعً

ْقادراٌْكونْانْالقائدْمنْالمهاراتْهذهْوتطلبْالطٌبْوالخلقْوالخالصْواْلمانة

ْْوانتقاداتهمْمعهْالعاملٌنْاقتراحاتْوتقبلْالخرٌنْمعْطٌبةْعالقاتْبناءْعلى

.ْحاجاتهمْواشباعْطلباتهمْوتلبٌةْابتكاراتهمْإلظهارْالفرصةْواعطائهمْالبناءة

cognitive skillsاٌّٙبساد االدساو١خ 

ْْونشاطاتهْأجزائهْبٌنْللترابطْوفهمهٌْقودهْالذىْالتنظٌمْرؤٌةْعلىْالقائدْقدرةْتعنى

ْفهمْعلىْوقدرتهْأجزائهْبقٌةْعلىْمنهْجزءْأيْفًْتحدثْقدْالتًْالتغٌراتْواثر

فٌهٌْعملْالذىْوالمجتمعْبالمؤسسةْالموظفْعالقات



فْٕٛ اٌم١بدح 

.فنْالتنظٌم

فنْالمراقبةْ

فنْالمعاقبة

ْالمكأفاةفنْ
والتشجٌعْ

فنْالتعاونْمعْ
القادةْاآلخرٌن

فنْالتعلٌمْ
والتدرٌب

فنْإصدارْ
الوامر

فنْالتأنٌب

فنْالتعاملْ
معْالمشاكل

فنْالستعانةْ
بالمواهبْ
المساعدٌن



ل١ُ لذساره ػٕذ اٌمشاس ٌزظً 

ٌمبئذ

االسزجبٔخ ٚإٌز١جخ
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انتْمقصرْفًْتحقٌقْالتمٌزْ

.عندْاتخاذْالقرارْكقائدْ

أنتْتتقدمْبطرٌقةْمعقولةْنحوْ

استخدامْقواكْلتحقٌقْالتمٌزْ

كصاحبْقرارْوقائد

،ْْلدٌكْحٌاةْعملٌةْومؤثرةْ

.وهىْاٌضاْمتمٌزةْ

إنسْاْلعذارْوواجهْالحقائقْ

.عنْحٌاتكْالعملٌة

اآلنْعلٌكْانْتختبرْنفسكْمنْ

خاللْهذاْالتقٌٌمْلتدعمْمناطقْ

القوةْعندكْوالتغلبْعلىْنقاطْ

.الضعف

.ولكنْبمقدوركْتحقٌقْالمزٌدْ

،ْبمقدوركْأنْتفعلْاْلفضلْ

انْالشًءْالوحٌدْالذىْتفتقدهْ

.العملْْفىهوْالرغبةْ

وعندئذْسوفٌْكونْهناكْ

تحسنْافضلْواسرع

علٌكْانْتعرفْالسببْالذىْ

ٌدفعكْلنْتكونْالفضلْثمْ

الدافعٌةْ.ْحافظْعلٌهْطوٌالْ

وسٌلةْلتخاذْالقرار

أدعمْهذهْالرغبةْوسوفٌْأتًْ

.التحسنْبعدْذلكْ

-:اٌزح١ٍٍٟ اٌزبٌٟ اجّغ دسجبره ٚاخزجش اداءن رجؼب ٌٍىشبف 



اإلداسح

عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استثمار 
الموارد المتاحة والتسهيالت استثمارًا أمثل

للوصول إلى هدف معين  
عن طريق عملياتها األربع

التخطٌط
التنظٌم

التوجٌه
الرقابة



اٌمبئذ ٚاٌّذ٠شاٌفشق ث١ٓ 

القائدالمدٌر

ٌبتكرٌدٌر

ٌطّورٌحافظ

ٌركز على األشخاصٌركز على الهٌكل التنظٌمً

ٌعتمد على سلطة الثقةٌعتمد على السٌطرة

ٌجددٌقلد

لدٌه رؤٌة بعٌدة المدىلدٌه رؤٌة قصٌرة المدى

تخطٌط طوٌل المدىتخطٌط قصٌر المدى

ٌتحدى الوضع الراهنٌتقبل الوضع الراهن



ٌقودٌدٌر
ودترذدىبالقراراتىونفذىالقراراتىى

وبتكرىىوطبقىى
ونمىوحافظ

متدعىاألفقىىمحدودىالنظرةى
وثقىىوراقب
وبدعولتزمى

لماذاى:ىودألىالىكوفىى:ىودألى
وطلبىالحدىاألقصىوطلبىالحدىاألدنى

وعملىالذيءىالصحوحوعملىبطروقةىصحوحة
مرنروتونىىجامد

وفوضىوومكنوعمل
مدتقبلىحالى

وتخذىالقراراتونفذىالقرارات
أصلصورة

اٌمبئذ ٚاٌّذ٠شاٌفشق ث١ٓ 



The Managerial Grid Theoryٔظش٠خ اٌشجىخ االداس٠خ 

ْالنظرٌةْهًْ.ْبالعملْوالهتمامْبالعاملٌنْالهتمامْهماْالقائدْلسلوكْبعدٌنْتحددْالتً

ْدمجهاْتمْاذاْالشاملةْالجودةْتطبٌقْفًْالراغبةْللمدرسةْالتربوٌةْللقٌادةْمالءمةْالكثر
Situationalْالموقفٌةْالقٌادةْبنظرٌة leadership
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123456789

بالعملاالهتمام 

االهتمام 
بالعاملين

ٔظش٠خ اٌشجىخ االداس٠خ



حٌثٌْكونْاهتمامْالقائدْبالعملْضعٌفْواهتمامهْ(1.1ْْ)ْالقٌادةْالضعٌفةْنمطْْ-1

اٌضابالعاملٌنْضعٌفْْْْْْ

.حٌثٌْكونْاهتمامْالقائدْبالعملْوبالعاملٌنْغالبا(9.9ْ)ْنمطْالقٌادةْالمثالٌةْْ-2

.حٌثٌْكونْاهتمامْالقائدْبالعملْوالعاملٌنْمتوسطا(5.5ْ)ْنمطْالقٌادةْالمعتدلةْْ-3

القائدْبالعملْضعٌفاْواهتمامهْبالعاملٌنْحٌثٌْكونْاهتمامْ(9.1ْْ)ْنمطْالقٌادةْالجتماعٌةْْ-4

.عالٌاْْْْ

حٌثٌْكونْاهتمامْالقائدْبالعملْعالٌاْواهتمامهْبالعاملٌنْ(1.9ْ)ْنمطْالقٌادةْْ-5

.ضعٌفاْْْْْ

٠ج١ٓ اٌشىً اػالٖ خّسخ أّبط ل١بد٠خ     
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Educational leadership patterns ofأّبط اٌم١بدح اٌزشث٠ٛخ 

ْماكسْحددهاْحٌثْثالثةْانماطْالىْالعلماءْمنْكثٌرْعندْالتربوٌةْالقٌادةْانماطْقسمت

ْالتقسٌماتْهذهْبٌنْفاصلةْحدودٌْوجدْلْانهْالىْمشٌراْانماطْثالثةْالىْوصنفهاْوٌبر

:ْنمطْمنْاكثرْالقائدٌْجمعْوقدْالنواعْهذهْتتداخلْفقد

traditional style اٌزم١ٍذٜإٌّظ 

ْالقٌامْمنهٌْتوقعونْاناسْجانبْمنْماْشخصْعلىٌْضفىْالذىْالقٌادةْمنْنوعْهو

ْوالحكمةْالقولْولطافةْالسنْكبرْتقدٌسْاساسْعلىْالتقلٌدٌةْالقٌادةْوتقومْالقٌادةْبدور

.لهْالشخصًْوالولءْللقائدْالمطلقةْالطاعةْالفرادْمنْوٌتوقع



rational patternاٌؼمالٟٔ إٌّظ 

ْالقٌادةْدورٌْستمدْصاحبهْانْأيْفقطْالوظٌفًْالمركزْاساسْعلىٌْقومْالذىْالنمطْهو

ْوالصالحٌاتْالسلطاتْمنْالعملْمجالْفًْالرسمًْمركزةْلهٌْحولهْمما

ْواللوائحْالقوانٌٌنْسٌادةْعلىْللقٌادةْممارستهْفًٌْعتمدْوهوْوالختصاصات

ْفًْسلطتهٌْستخدمْوقدْالشًءْنفسٌْعملواْانْالخرٌنْمنْوٌتوقعْالمرئٌةْوالتنظٌمات

ْلٌسْعندهْوالولءْالطاعةْوتكونْاللوائحْتطبٌقٌْخالفْشخصْأيْعلىْالعقوباتْتوقٌع

.ْةالثابتْوالقواعدْوالمبادئْالصولْمنْلمجموعةْوانماْالشخصٌةْلالعتبارات

style attractiveإٌّظ اٌجزاة 

ْجذبْوقوةْمحبوبةْشخصٌةْبصفاتْصاحبهاْتمتعْاساسْعلىْالجذابةْالقٌادةْتقوم

ْانهْعلىْالٌةٌْنظرونٌْعملونْمنْلنْالشخصٌةْالنمطْهذاْعلىْوٌغلبْمغناطٌسٌة

ْبهْعالقتهمْوتكونْالخطأْعنْمنزهْوانهْللعادةْخارقهْبقوةٌْتمتعْالذىْالمثالًْالشخص

ْوالعملْتنفٌذهٌْجبْامراٌْعتبرْمنهْتلمٌحْاوْاشارةْوأيْالكاملْالولءْاساسْعلى

ْكثٌراٌْصلحْلذلكْالبحتةْالشخصٌةْالصفةْعلٌهْتغلبْالقٌادةْمنْالنمطْوهذاْبمقتضاه

ْالرسمٌةْغٌرْوالمنظماتْالشعبٌةْللزعاماتٌْكونْماْوانسبْالرسمٌةْللمنظمات

.الجتماعٌةْوالحركات







دور المذرسة في تىثيق الصلة بين أولياء األمىر  •

والمجتمع  المذني  

 تعزٌز دَز املدزست 



المدرسًتجارب عالمٌة لتفعٌل العالقة بٌن المدرسة والمجتمع لتطوٌر األداء 

تعرٌف التواصل 

اٌّحبٚس اٌشئ١سخ

لماذا التواصل بٌن المدرسة والمجتمع؟

دنً تطور عالقة المدرسة مع األسرة والمجتمع الم

دنً سالٌب وآلٌات فعالة لتوثٌق العالقة بٌن المدرسة والمجتمع المأ

معوقات التواصل بٌن المدرسة والمجتمع



ِؼٕٝ اٌزٛاطً ؟ 

 من المعرفة انتقال طرٌقها عن ٌتم التً العملٌةْ

 هذٌن بٌن التفاهم لًإ وتؤدي  آلخر شخص

.كثرأ وأ الشخصٌن



الدراسٌةمتعلمٌن حل مشكالت ال•

بالتعاون مع  متعلمٌن القضاء على السلوكٌات الخاطئة عند بعض ال•

دنً المجتمع الم

تثقٌف أولٌاء االمور فً طرق متابعة أبنائهم دراسٌا•

زٌادة ثقة الطالب بأنفسهم عند متابعة أولٌاء االمور ألبنائهم فً •

المدرسة

التعاون فً حل بعض التحدٌات البٌئٌة والصحٌة واالقتصادٌة •

دنً الموجودة فً المجتمع الم

واالبتكار واالختراعاتمتعلمٌن  رفع المستوى التحصٌلً عند ال•

ٌّبرا اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّذسسخ ٚاٌّجزّغ؟



 البٌت بٌن والتواصل التعاون لتفعٌل المقترحة واألسالٌب الوسائل من

 وذلك والمدرسة البٌت بٌن والتواصل التعاون ألهمٌة نظرا   والمدرسة

 تجعله صالحة تربٌة النشء تربٌة على إٌجابٌة آثار من ذلك ٌحققه لما

 البحث من البد ذلك ضوء وعلى ومجتمعه وألسرته لنفسه نافع شخص

 المتابعة أهمٌة ٌدرك األمر ولً من تجعل التً المناسبة األسالٌب عن

. المدرسة مع والتعاون

ٚسبئً ٚأسب١ٌت ِمزشحخ



تكرٌم المتعلمٌن  المتفوقٌن فً التحصٌل العلمً والمتمٌزٌن فً األنشطة  -3

وذلك بحضور أولٌاء أمورهم المدرسٌة      

المستمر مع أولٌاء األمور وتنشٌط العالقة معهم ودعوتهم للمشاركة فً التواصل  -1

.واالحتفاالت المختلفة والبرامج المناشط      

إشعار أولٌاء األمور بمستوى أبنائهم التحصٌلً والسلوكً أوال  بأول والتعاون   -2

.لحل مشكالت أبنائهممعهم        

ٚسبئً ٚأسب١ٌت ِمزشحخ



 حٌث والمدرسة البٌت بٌن الصلة توثٌق فً لإلسهام اآلباء مجالس دور تفعٌل -6

 بٌن العالقة لتوثٌق المناسبة اآللٌات أهم من تعتبر الواقع فً اآلباء مجالس أن     

.بالمدرسة البٌت      

االهتمام بعالج المتعلمٌن  المتأخرٌن دراسٌا  بمشاركة أولٌاء األمور -4

  فً المدارس مع والمتعاونٌن والبارزٌن المتواصلٌن األمور أولٌاء تكرٌم -5

.المختلفة المناسبات      

ٚسبئً ٚأسب١ٌت ِمزشحخ



ٚسبئً ٚأسب١ٌت ِمزشحخ

تفعٌل مذكرة الواجبات المدرسٌة باعتبارها من أهم الروابط بٌن البٌت  -8

.والمدرسة    

تكرٌم آباء المتعلمٌن  المتمٌزٌن بتوجٌه خطابات الشكر والتقدٌر -9

إشراك اآلباء فً المجالس المدرسٌة وقبول آرائهم ومقترحاتهم -10

.البناءة    

      أهمٌة لتوضٌح األمور ألولٌاء التوعٌة وحمالت والمحاضرات الندوات تكثٌف -7

       األضرار وتوضٌح الطالب ألبنائهم وفوائدها وزٌارتها المدارس مع التعاون     

.أبنائهم على تنعكس التً المدارس مع والتواصل التعاون عدم عن الناجمة     



أسب١ٌت ٚآ١ٌبد فؼبٌخ ٌزٛث١ك اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّذسسخ 

ذٟٔ ٚاٌّجزّغ اٌّ

االحترام المتبادل 

التواصل الدائم

المناقشة الهادفة

المواهبتنمٌة 

الدعم الالزم

تبادل الخبرات



ِؼٛلبد اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّذسسخ ٚاٌّجزّغ

عدم تعاون أولٌاء األمور مع المدرسة واإلدارة( 1   

عدم اقتناع أولٌاء األمور بضرورة التعاون مع المدرسة فً ( 2

مجال التعلٌم من أجل مصلحة أبنائهم

التناقض الذي ٌحدث أحٌانا فً المعلومات التً تعطى ( 3

فً المدرسة وما اكتسبه من معلومات فً البٌتلمتعلم ل

عدم واقعٌة التقرٌر تفقد الثقة بٌن البٌت والمدرسة( 4

عدم وعً اإلدارة بأهمٌة التواصل بٌن البٌت والمدرسة( 5

ضعف قنوات االتصال بٌن البٌت والمدرسة( 6

عدم فاعلٌة مجالس اآلباء فً المجتمع المدرسً( 7

انشغال أولٌاء األمور عادة عن الحضور للمدرسة( 8



رجبسة ػب١ٌّخ ٌزفؼ١ً اٌؼاللخ ث١ٓ 

اٌّذسسخ ٚاٌّجزّغ 



اٌزجشثخ اٌفٍٕٕذ٠خ

؟الفنلندٌة لماذا التجربة 

 فلندا حققت أعلى نسبة فً مستوى التعلٌم

المجتمع فً فلندا ٌحترم المعلمٌن وٌؤٌد بقوة التعلٌم

 اشتراك المجتمع فً وضع خطة المدرسة

 السماح للمجتمع ومؤسساته باستغالل مرافق المدرسة لتنفٌذ فعالٌات خاصة بها

للمدرسةوفعالٌات     



رجشثخ وٕذ٠خ

 لتحقٌق استراتٌجٌات ثمانٌة بكندا اونتارٌو مقاطعة تبنت•

 العمل إلنجاح واإلباء والمعلمٌن المدراء بٌن الشراكة

 وتلك مجتمعال  وأبناء ألفراد والتعلٌمً التربوي

ـ: هً االستراتٌجٌات

 -التطوع–التواصل –األبوة     

–التعلم فً البٌت -صناعة القرار

–جمع التبرعات  -التعاون مع المجتمع

حضور فعالٌات المدرسة 



رجشثخ أِش٠ى١خ

  مؤسسات مجتمعٌة للقٌام بأدوارها  لتقدٌم ألنها عملت على دعم

ـ:  من خالل الدعم فً مجاالت التدرٌب

تقٌٌم حاجات المجتمع وفق مساهمة األب

تدرٌب اآلباء على االتصال

تدرٌب اآلباء على القٌادة

تدرٌب اآلباء والمعلمٌن على العمل كفرق



حدٌثا قدٌما



حدٌثا قدٌما
التعاونْمعْالمدرسةْفًْحلْمشكالتْ

الطالب

رمًْالكرةْفًْملعبْالمدرسة

التواصلْالدائمْمعْالمدرسةْبمختلفْ

وسائلْالتصالت

انعدامْالتواصلْبٌنْالمدرسةْوالمجتمعْ

المجٌدٌنْْمتعلمٌنْالمشاركةْفًْنتائجْال

ودونْالمستوىْ

التهاماتْالمتبادلةْبٌنْالمدرسةْ

متعلمٌنْوالمجتمعْالمحلًْفًْتقصٌرْال

التسلٌمْبأنْأهمْمشروعْفًْالحٌاةْأبناءْ

جٌدوْالمستوىْالتحصٌلًْ

البحثْعنْلقمةْالعٌشْاهمْمنْالتواصلْ

بٌنْالمدرسةْوالمجتمعْ

عدمْتركْالبناءْبمفردهمْتولًْأمورْ

تعلمهمْبنفسهمْ

الثقةْالعمٌاءْمنْقبلْأولٌاءْالمورْ

بأبنائهم



؟ ِٓ اٌزٞ ٠ّىٓ اٌزٛاطً ِؼٗ داخً اٌّجزّغ

المساجد والمؤسسات الدٌنٌة

األندٌة الرٌاضٌة

المؤسسات الصحٌة 

مؤسسات التعلٌم العالً 

المؤسسات التجارٌة

(الصحف المحلٌة ) عالم إ

االجتماعٌة المؤسسات 

( مهات اآلباء و األ) أولٌاء األمور

المؤسسات العسكرٌة  



 زباعٍت  القٍادة الىاجحت 

 املدزسً الدَز :أَالً 

 الدَز املؤسسً : ثاوًٍا 

 الدَز اجملتمعً : ثالثًا 

 الدَز السٌادي : ثالثًا 



تخطٌط للتغٌٌرحدث جدٌد

رفع الكفاٌات المهنٌة زٌادة المعارف والمعلومات إدارة الوقت

الواقع الجدٌد و المستقبل

استثمار الفرص المتاحة

إبداع  وتمٌز

تحدٌد أهدافرؤٌة و طموح 



الوصايا العشر للنجاح والسعادة

اْلخرونآمنْعندماْبشكْ..ْْ

اْلخرونعندماٌْحلمْْإعمل..ْ

أنصتْعندماٌْتحدثْاْلخرون..ْ

عندماٌْنتقدْاْلخرونْإمتدح..ْ

اْلخرونعندماْبشكوْْإبتسم..ْ

اْلخرونعندماٌْهدمْْإبنى..ْ

اْلخرونإنسْعندماٌْحكمْ..ْ

اْلخرونسامحْعندماٌْدٌنْ..ْ

اْلخرونحبْعندماٌْكرهْ..ْ

ولتنسىْأنْتتحلىْبروحْساخرةْ..ْ

معْجرعةْكبٌرةْمنْالصبرْْْ
ابراهيم الفقي




