
 

  



 

  

 

تعد عملية من أهم وأخطر العمليات اإلدارية على اإلطالق. فالتربوي القيادي القيادة 

وموجه المجتمع ومن الضروري هو من يبني شخصية مدير الغد ومخطط السياسات 

  جداً وضع المعايير واألسس المناسبة الختيار القيادي التربوي

 التي والخدمات المنتجات توفير في هامة استراتيجية باعتبارها بالجودة االهتمام

 المعلنة وتوقعاتهم خارجها، أو المنشأة داخل سواء للعمالء، الكامنة الرغبات تشبع

 خطوط في تطبيقها يبدأ حيث العشرين القرن منذ الجودة نظم تطورت وقد. والكامنة

 من الشاملة الجودة إدارة أسلوب ويعد الشاملة الجودة إدارة النظم هذه ومن. اإلنتاج

 جميع يفوق حديثة بطريقة وإدارتها األعمال أداء في الحديثة اإلدارية األساليب

 أو العمالء وتوقعات متطلبات تلبية على ويرتكز. التقليدية اإلدارية األساليب

 واحتياجهم متطلباتهم معرفة خالل من المؤسسة أو المنشأة وخارج داخل المستفيدين

 من مرة كل وفي مرة أول من أخطاء وبدون تلبيتها إلى الهادفة اإلجراءات ووضع

 كل من المؤسسة أو المنشأة مستويات لجميع المستمرين والتطوير التحسين خالل

 ..التنظيمً  في فرد

 قامت فقد لذا المختلفة، التربوية القطاعات في كبيرة أهمية تمثل الجودة أصبحت وقد

 لرفع التعليمية مؤسساتها في الشاملة الجودة إدارة أسلوب بتطبيق الدول من العديد

 والنظام العمل بجودة الوعي مستوى وزيادة المقدمة، التعليمية الخدمة كفاءة مستوى

 عالية مستويات تحقيق في ساهم مما للجودة، المعايشة خالل من العاملين لدى

 للجودة

 قيادات إلى مستوياتها واختالف المتنوعة مراحلها بكل التعليمية المؤسسات تحتاج

 أن كما وجه، أكمل على المؤسسات هذه أهداف تحقيق على وقادرة مسئولة واعية

 المؤسسة ظروف دراسة إلى يحتاج مؤسسة لكل المالئم القيادي النمط اختيار

 العلمية. مستوياتهم واختالف العاملين واختالف القيادة فيها تمارس التي التعليمية



 

  

 والتنظيم التخطيط خالل من اإلنسانية األنشطة قيادة في المتميز المهني العمل من نوع

 المتاحة اإلمكانيات واستخدام اإلنجاز، على القدرة عامة بصفة. والقياس والتجميع

 المفاهيم بعض استعراض ويمكن ، معينة أهداف يخدم معين إنجاز تحقيق أجل من

 يلي : كما باإلدارة الخاصة

 معين هدف لتحقيق منظمة أي في وقيادتها البشرية الجهود توجيه عملية 

 .حكومية هيئة أو دائرة كانت سواء

 .اإلنجاز على القدرة هي 

 معنى تحمل منها فكل ، واألمانة والرعاية الوالية بأنها عرفت في اإلسالم 

 األمانة على والحفاظ باألمور واالحاطة الواجبات بآراء وااللتزام المسؤولية

 وتحقيق المدرسين بين واالنسجام النظاموتوجد  التربوي العمل توحد التي هي 

 المدرسة و الجهود غاية لتحقيق األولى الوسيلة وهو المهنة ألوامر الهيبة

 مدرسين من معه العاملين جميع مع المدرسة مدير بها يقوم التي المنسقة

 يتمشى تحقيقاً  المدرسة داخل التربوية األهداف تحقيق بغية وغيرهم وإداريين

سليم  على أساس صحيحة تربية أبنائها تربية من األمة إليه تهدف ما مع

 في والفنيين المعلمين على العمل جداول وتخطيط والتنظيمي اإلداري التنسيق

  جماعي المدرسة جهد

 الدراسية البرامج تنفيذ عن المسئولة الجهة هي المدرسية اإلدارة إن القول وخالصة

 ووضع العالقات، وتحديد المدرسة، في العام الجو وتهيئة المناهج ومناقشة وإعدادها

 المعلومات معرفة المدرسية باإلدارة للمشتغلين الضروري من و. التقويم محكمات

 والفنية، اإلدارية النواحي ليشمل مجالها اتسع أن بعد السيما لإلدارة األساسية

 البيئة إلى باإلضافة المدرسة، في الطالب أو للتلميذ واهتمامها جهدها كامل ووجهت

 تتفاعل وظيفية( توجيه تنسيق، تخطيط،)وفنية  تنفيذية عمليات مجموعة والمجتمع.

 العمل طريق عن تنفيذها يتم وخارجها المدرسة داخل مناسب مناخ ضمن بإيجابية

 الذي والمادي والنفسي الفكري المناخ توفير بقصد التعاوني الجماعي اإلنساني

 جماعيا أم كان فرديا ، المنظم النشط العمل في الرغبة وبعث الهمم حفز على يساعد

 الثالثة، مستوياتها في بينها فيما تتكامل و الصعاب وتذليل المشكالت حل أجل من



 

  

 لتحقيق للوصول وذلك( المدرسة) إجرائي ،( المناطق) محلي( الوزارة) وطني

 . والدولة للمجتمع عامة للسياسة وفقا المنشودة التربوية األهداف

 

 مدير و.  والمنهاج والطالب المعلم:  أساسية عناصر ثالثة في تتمثل التعليمية العملية

 الدور ألهمية نظراً  و. أهدافه بلوغ في التعليمي للنظام ركيزة يشكل رابعا و المدرسة

 للقيام تؤهله ومميزات مواصفات من له بد ال المدرسة مدير به يقوم الذي الهام

 القائد فهو( واإلنساني والقيادي والمسلكي المعرفي) كالتأهيل المركز، هذا بأعباء

 يقوم يجعله ما الشخصية، والصفات والخبرة العلمية المؤهالت يمتلك الذي التربوي

 تحقيق نحو المدرسة في العاملة القوى ويوجه. المنشودة أهدافها لبلوغ باألدوار

 في والتعاون له لالنقياد العاملين يدفع ديمقراطي علمي بأسلوب التربوية األهداف

 عليه أن فيجب.التربوية الخطط تنفيذ على ويشرف التربوية، األهداف تحقيق سبيل

 والهيكل والمسئوليات، والواجبات وغاياته، ومبادئه التنظيم أهداف: بأمور ملماً  يكون

 العلمية ويكون: اإلدارة ومبادئ وتوجهاته، التنظيمي

 .الكامل والنضج الحسنة القدوة .1

 .عاتقه على الموضوعة بالمسئولية اإلحساس .2

 والمدرسة اإلدارة تواجه التي للمشكالت حلول إيجاد في التفكير سرعة .3

 .ومرافقها

 .التربوي العمل في والتجدد للتطور وقابال مرنا يكون أن .4

 للعاملين الرسمية التقارير وتقديم إعداد وفي العمل تنسيق في المهارة .5

 .والمعلمين

 .الجهود لتنسيق التعليم وزارة في اإلدارات كافة مع الكامل الربط .6

 الداعمة، والخبرة الجيد، التنظيم خالل من كبرى أهمية اإلدارة موضوع إعطاء واألهم

 في والعاملين المعلمين مع المباشر واالتصال العمل، في واإلخالص الجيد، والسلوك

 في والتعليمية التربوية العملية إليها تسعى التي األهداف إلى يصل حتى المدرسة

 .المجتمع



 

  

 فيهم ويلهب العاملين، كافة في يؤثر التربوية المؤسسة في تربوي فهو القائد

 ويجني المنشودة التربوية األهداف تحقيق في المسؤولية وتحمل الكفؤة المشاركة

 .المميز وتنسيقه الحكيمة سياسته خالل من للتحقيق القابل المأمول النجاح معهم

 .معاً  المشتركة الرؤى ربط: األهداف تحقيق .1

 .متبادل فهم بناء: االنسجام على المحافظة .2

 .المدرسة رؤية لتحقيق والبنى اإلجراءات من مجموعة إنشاء: القيم تأصيل .3

 .التدريس وهيئة الموظفين تشجيع: التحفيز .4

 .الخ…والتنظيم اإلجراءات ورسم السجالت وحفظ التخطيط: اإلدارة .5

 .محددة بمهام للقيام للموظفين األسباب إيضاح: اإليضاح .6

 وتوفير ألهدافهم والموظفين التدريس هيئة تحقيق أمام العوائق إزالة: التمكين .7

 .لذلك الالزمة الموارد

 .المدرسة إليه تهدف فيما يحتذى نموذجاً  تكون أن مسؤولية تحمل: النمذجة .8

 عن البحث فعليه تفعل لم فإن اللتزاماتها، المدرسة تحقيق من التأكد: اإلشراف .9

  وإزالتها األسباب

 السلوك وكذلك الوظيفة، مهارات المرؤوسين بتعليم الدور هذا المديرون ويؤدي

 السلوك من كثيرا يحققون كما. المؤسسة في السائدة التنظيمية والقيم المقبول

 ومواقفهم، واتجاهاتهم، العمل، في وعاداتهم. اليومي عملهم خالل من التعليمي

 يالحظهم من لكل نموذجا تعد وتصرفاتهم،



 

  

 بين المشكالت حدوث ومنع النصيحة، تقديمو باإلصغاء، المدير قيام ويتضمن

 مشكالت جميع بحل يقوم أن وهذا اليعني. حدوثها حال في بحلها والقيام المرؤوسين،

 عن والبحث الرئيسة، المشكلة تحديد في المساعدة تقديم يعني إنما المرؤوسين،

 الممكنة. الحلول

 قياس في تستخدم التي المعايير معرفة المدير من المرؤوسين يتطلب أداء .تقييم

 األداء. المخرجات وتقييم

 لذلك والتدريب، باالتصال والسياسات فيرتبط واإلجراءات واألنظمة القوانين وتنفيذ

 وكيف الموجودة، واإلرشادات التعليمات على واطالعهم المرؤوسين، إبالغ يجب

  المحددة ، ظروفهم على تطبق

 .الخالفات بحل واالهتمام اللباقة ممارسة فتتطلب النزاعات، وتسوية 

 العقوبات فرض و يستحقها، لمن واالمتيازات المكافآت إعطاء يتضمن العدل إقامة

 .األمر لزم إذا المناسبة

 باسم المرؤوسين متحدثا .القائد

 إلى نظرهم ووجهات واهتماماتهم، اقتراحاتهم، بنقل باسمهم فيقوم أي ناطقا

  اإلدارة في العليا لدى الجهات نظرهم وجهة األعلى، وتمثيل المسؤولين

 بشكل القيادة عن اإلدارية القيادة تختلف وبذلك. البشري العنصر أداء تحسين أجل من

 بها يتمتع التي الشخصية والصفات السمات من قوتها تستمد االخيرة أن في عام

 والصفات السمات من لها يتوفر ما على تعتمد اإلدارية القيادة بينما القائد،

 تتعلق فهي ، المجتمعات كافة باهتمام التربوية القيادة تحظى هنا من[.1] ”الشخصية

 مؤسسات قبل من بالقيادة المنوطة األعمال وإنجاز والجماعات األفراد في بالتأثير

 يؤدي قد ومؤهالتهم خبراتهم مع التتناسب الذين التربوية القيادات ترشيح إن. الدولة

 التعليمية العملية أهداف تحقيق عدم إلى



 

  

 .للبالد والسياسية االجتماعية الفلسفة مع متمشية تكون أن .1

 مقتضيات حسب والتكيف المستجدات، مع التعامل في بالمرونة، تتسم أن .2

 .والظروف المواقف

 المادية لإلمكانات األمثل باالستخدام ذلك ويتحقق والفاعلية، بالكفاءة تتميز أن .3

 .والبشرية

 .نسيان أو أوتعديل تغيير أي يشوبها ال بحيث ومدروسة ناجحة عمل خطة رسم .4

  . المتابعة أو اإلشراف في اإلسراف وعدم الدائم والتطوير المستمر التقييم .5

 

 

 

 نظام إطار في والمرؤوسين الرؤساء بين للعالقات هرمي بتسلسل اإلدارة تعتبر

 النظام أن ترى النظرية وهذه ، التربوي النظام أهداف يقتحق بهدف ، اجتماعي

 سلوك اآلخر و في منهما كل يؤثر عنصرين من يتألف التعليمية للمؤسسة االجتماعي

 من لكل ونتيجة محصلة هو مثالً  كالمدرسة إطاره وفي االجتماعي النظام ضمن الفرد

 نزعات من تشمله وما الشخصية وحاجاته اآلخرين قبل من منه المطلوبة التوقعات

 وأمزجة

 

 : هي رئيسية أغراض أربعة تحقق أن يجب االجتماعية المنظمات جميع

 للبيئة الحقيقة للمطالب االجتماعي النظام تكييف بمعنى: التكيف أو التأقلم 

 .الخارجية

 إلى الوصول أجل من الوسائل كل وجنيد األهداف تحديد بمعنى: الهدف تحقيق 

 .تحقيقها



 

  

 لتكفل التنظيم أعضاء بين العالقات من مجموعة وتنظيم إرساء: التكامل 

 متكامل بكل وتوحدهم بينهم التنسيق

 .  الثقافي وإطاره حوافزه استمرار على التنظيم يحافظ أن بمعنى: الكمون 

 مستويات : 3في 

 كالمعلمين الفنية والعمال الواجبات أداء أعضائه ومهمة الفني المستوى 

 .والفنين والموجهين

 اإلدارية األجهزة أقسام مختلف بين الوساطة أعضائه ومهمة اإلداري المستوى 

 .جهودها وتنسيق

 .الخارجي االجتماعي بالنظام يهتم ما وهو العامة المصلحة مستوى 

  باستمرار. ومتداخلة متبادلة عالقة هي المستويات هذه بين العالقة هذه إن

 على تركز كما ، العالقات هذه وانسجام ترابط ومدى العمل في اإلنسانية العالقة

 ليست وهي تورث ال والسلطة ، التعليمية المنظومة في أوالمسؤول القائد شخصية

 القائد من نابعة و المحيط للواقع انعكاس هي بل ، للقائد البيولوجي التركيب من

 خالل من أتباعه من والمدير اإلداري يكتسبها نظرية القائد سلطة أن أي ، ألتباعه

 القائد هذا يمتلكها التي للمؤهالت إدراكهم

 بحيث العاملين مع مباشرة شخصية عالقات في اإلداري ينخرط أن المطلوب وليس

 جهد أن حيث ، والمرؤوسين اإلداري بين تفصل التي االجتماعية المسافة تلغي

 .للمؤسسة اإلنتاجي الهدف عن بعيدا يتبعثر سوف اإلداري

 ، تام بالتزام دورهم يؤدون العاملين تجعل التي واالجتماعية النفسية األبعاد مراعاة و

 بأن تشعرهم السلطة يجعل المشترك الفهم من نوع إلى دائما يتطلعون العاملين ألن

 عنايتها العمل متطلبات تولي مثلما بعناية شأنهم في تنظر أن مصلحتها

 األخرى الجوانب كل حوله تدور الذي والمحور ريةاإلدا العملية لب هو القرار إن

 على أساسا تقوم اإلدارية التنظيمات إن اإلداري التنظيم وتركيب ، اإلداري للتنظيم



 

  

  القرار اتخاذ في غيرهم وإشراك ، اإلدارة قلب هو القرارات اتخاذ القرار، اتخاذ عملية

  أساسين على تقوم والقرارات

 لبيان لالختبار، خاضعة تكون أن يجب وهذه ، والمعلومات الحقائق مجموعة 

  زيفها أو صدقها

 أو األحسن االختيار بعملية تتعلق ألنها لالختبار تخضع وهي ، القيم مجموعة 

  القرار موضوع عليها يكون أن يجب التي المثالية بالصورة وكذلك ، األفضل

  القرار اتخاذ عند التالية الخطوات مراعاة ويمكن

 .وتحديدها المشكلة على التعرف 

 .المشكلة وتقييم تحليل 

 .الحاجة مع والمتفق المقبول الحل تقييم بها يمكن للحكم معايير وضع 

 .والمعلومات البيانات) المادة جمع 

 .الممكنة البدائل أي مقدما واختيارها المفضلة الحلول أو الحل واختيار صياغة 

 أدائه مستوى وضمان لتنفيذه الجو تهيئة مع التنفيذ موضع المفضل الحل وضع 

 أنسب هو وهل اتخذ الذي القرار صالحية تقويم ثم التنفيذ خطة مع ليتناسب

 ؟ القرارات

 عملية وهي ، للمدرسة و التعليمية ولإلدارة للمجتمع بالنسبة الهامة األمور من

 محلي ومجتمع وطالب ومعلمين أمور أولياء ، األطراف الكثير من بين متشابكة

 فقط، المشتركة واالحتياجات الصفات من مجموعة امتالك ،ال عليا تربوية وسلطات

المدرسة و تركز على البعد  وأعضاء التربوية المؤسسة بين متبادلة عالقة بل

  االنساني.

 المؤسسات في المعقد اإلنساني السلوك جانب وفهم بوصف النظرية هذه تهتم

 والحاجات المقدرات و بالمهارات خاصاً  اهتماماً  يولي أن وعليه(.المدارس) التعليمية

 وبينه بينهم االتصال وسائل يعزز ما اإلجراءات من ويتخذ مدرس لكل الشخصية



 

  

 منهم واحد كل دور يكون أن يمكن حتى معلوماتهم وتنمية االجتماعية وطبيعتهم

 االهداف تحقيق على ومساعداً  وفعاالً  إيجابياً 

 اإلدارية والمؤسسات للمنظمات لالنضمام للناس الدافعة القوة أن ماسلو يعتبر

 وعندما الحاجات، من سلسلة الحقيقة في هي أهدافها باتجاه وعملهم فيها وبقائهم

 وهكذا ، إشباعها الفرد يريد أعلى حاجات تظهر السلسلة أسفل في الحاجات تشبع

 حاجات: إلى ماسلو نظر وجهة من الحاجات وتصنف أعلى، إلى االتجاه يستمر

  والسكن والماء كالطعام أساسية( جسمية) فسيولوجية

 اآلخرين ( تقبل – انتماء – حب ) االجتماعي االنتماء 

 .والمالي الفسيولوجي والضمان األمان  

  الزمالء( وتقدير الذات احترام) االحترام 

 قبل من لتنفيذها مشتركة أهدف إلى للوصول والمرؤوسين القائد بين مشتركة عملية 

 بما للقيام األفراد وتحفيز التأثير على القدرة هي الناجح القائد مهمة منهم  و كل  

 اإلداري، الشخص في توافرها الواجب العناصر أهم والقيادة. األهداف لتحقيق يوصل

 عملية جوهر هو والتوجيه. والفاعلية الكفاءة درجات بأعلى المؤسسة أهداف لتحقيق

 نحو الموجه والسلوك المهمة نحو الموجه السلوك بين التوازن من حالة لخلق القيادة

 الناس.

 األنماط للنقاش، انطالق نقطة تكون حتى القيادة أنماط بعض دراسة من البد لذا

 وذلك التربوية العملية في ودورها التعليمية المؤسسات في الالزمة والتربوية القيادية

 إيجابياً  يؤثر والذي المؤسسات لهذه المناسب التربوي القيادي النمط اختيار أجل من

 .تطويرها في



 

  

 وضع في المشاركة حق لهم النظام هذا ظل في األفراد: الديمقراطي النمط .1

 ثالثة على النظرية هذه وترتكز. والتقويم والتنفيذ، والتخطيط، األهداف،

 السلطة، وتفويض والمشاركة، اإلنسانية، العالقات: وهي أساسية مرتكزات

 والمرؤوسين. القائد بين المتبادل باالحترام القيادة هذه وتتسم

أو  التسلطية القيادة عليها ويُطلق( الديكتاتوري -التسلطي:) األوتوقراطي النمط .2

 منه الرئيس إلى أقرب المتحكم أو األوتوقراطي القائد يعتبر االستبدادية، القيادة

 صغيرة بكل بالقيام لنفسه ويحتفظ يده في السلطات كل يركز فهو ”القائد، إلى

 إطاعة على ويصر التفاصيل كافة في وتعليماته أوامره ويصدر بمفرده وكبيرة

 مرؤوسيه. في ثقة لديه ليس تعتبر له، مرؤوسيه

 المجموعة إمداد القائد يتولى( الفوضوي-المتساهل:) الترسلي النمط .3

 اتخاذ يترك مسئولية، أية تحمل في يشترك وال والتوجيهات، بالمعلومات

 بغياب العمل ويتأخر مفككة، مستقرة غير الجماعة وتصبح لألفراد، القرارات

 اإلداري. العمل في الغوغائية وتظهر القائد،

 

 

أن القيادة فن يمكن  أم هل القيادة موهبة فطرية تمتلكها فئة معينة قليلة من الناس؟ 

 ممارسة والتمرين.اكتسابه بالتعلم وال

قادة يفسحون المجال الصحيح أمام األفراد  ما الذي تطلبه المؤسسات من القادة؟

هياكل سطحية حيث يمكن الثقة في   لألداء بصورة جيدة بدون رقابة وليس رؤساء.

 أن األفراد سيعملون بأقل قدر ممكن من اإلشراف 

 

 

 



 

  

لن يتم التطرق إلى تعريفات أكاديمية عن القيادة وانواعها ومدارسها المختلفة. كما 

لكن كل قيادة ناجحة تشتمل على عدد من الجوانب الرئيسية التي بدونها   هي العادة،

قائد تكون مفرغة من مضمونه من أهمها أن القيادة عملية تفاعلية يقوم فيها ال

بتحفيز المتعاونين معه )اتباعه( كل حسب قدراته على التعاون بدوافع داخلية ورغبة 

أهداف مستقبلية متفق عليها  ذاتية وقناعة شخصية لبذل قصارى الجهد للوصول نحو

 حسب الرؤية الجماعية التي بلورها القائد للمكانة التنافسية لمؤسسته.

تشابه واالنسجام بين القيادة والقاعدة فإن األتباع القيادة هو التركيز هنا على أهمية ال

يكونون اسلس قياداً لمن كان من أهل تخصصهم لتقارب الرؤية وأسلوب التفكير فيما 

 بينهم .

وبالتالي القدرة على فهم االحتياجات والتحفيز بناًء عليها والتوصل إلى نوعٍ من 

 التعاقد الضمني بين األطراف على اإلنجاز.

 السمعة الطيبة واألمانة واألخالق الحسنة. -

  عند اتخاذ القرارات. الهدوء واإلتزان في معالجة األمور والرزانة والتعقل   -

 القوة البدنية والسالمة الصحية. -

 المرونة وسعة األفق. -

 القدرة على ضبط النفس عند اللزوم . -

 المظهر الحسن -

 الغير واحتراماحترام نفسه  -

 اإليجابية في العمل -



 

  

فالقائد اإلداري ال بد أن يتحلى بصفات شخصية تؤهله لهذه القيادة مثل النشاط 

والطموح واالهتمام بالعمل، وتفتح الذهن، والبد أن يكون القائد عملياً قوى الشخصية 

 لتفكير صبوراً مثالياً واثقاً من نفسه، لطيفاً، مهتماً بأحوال مرؤوسيهعميق ا

المهارات هي قدرات خاصة تنتج من المعرفة والمعلومات والممارسات الفعلية 

االستعداد الشخصي لدى الفرد، وتقسم المهارات المطلوب توافرها إلى  باإلضافة إلى

  مهارات فنية ومهارات إنسانية ومهارات إدراكية وإدارية.

واألساليب التي  وتتمثل في القدرة على استخدام األدوات والوسائل واإلجراءات

 تساعد على أداء مهمة متخصصة.

والمهارة الفنية ترتفع في المستوى اإلداري األول، حيث إنها تركز على طرق 

 وأساليب العمل، وتقل المهارة الفنية كلما ارتفعنا في المستوى اإلداري.

وتركز على قدرة المدير على العمل بفعالية مع األفراد، ويرى البعض أن المديرين 

يقضون أكثر من نصف وقتهم في التفاعل مع األفراد وتركز على مهارات القيادة 

 وحفز األفراد واالتصال بفعالية مع المحيطين به.

وتشمل تلك المهارات قدرة المدير على إدراك القضايا المعقدة والديناميكية، وفحص 

العوامل المتعددة والمتعارضة التي تؤثر على المشكالت باإلضافة إلى القدرة على 

 التعامل مع المواقف بما يحقق هدف المنظمة.

ي السلم اإلداري كلما ازدادت الحاجة لتوافر تلك المهارات "وكلما ارتفع المديرون ف 

 لديهم".



 

  

 أو المؤسسة إطار في المصادر جمع فن اإلدارة أن والقيادة اإلدارة بين الفرق إن

 فن هي القيادة أما المنظمة، هذه أهداف تحقيق إلى للوصول تؤدي بطريقة المنظمة

 المنظمة أهداف في للتركيز المنظمة أو المؤسسة إطار في البشرية العناصر وحث

 على القدرة على تعتمد وهي ، الفرعية الجماعات أهداف على التركيز بدون كاملة

 للمنظمة، العامة األهداف مع لتتحدد أهدافهم بتعديل المنظمة في العاملين إقناع

 تعليماته تلقى لذلك يشغلها، التي الوظيفة له تخولها التي سلطته على يعتمد فالمدير

 أجل من السليمة بالوسائل اآلخرين وإقناع استمالة على يعتمد والقائد وقراراته،

 بين العالقة حول اإلدارة علماء آراء اختلفت وقد[. 7]”الهدف تحقيق في التعاون

 اإلدارة يرى من وهناك اإلدارة، من جزء القيادة أن يرى من فهناك والقيادة اإلدارة

 توضيح ويمكن علم، اإلدارة وأن فن القيادة بأن يرى آخر فريق بينما القيادة من جزء

 اآلتية الجوانب في والقيادة اإلدارة بين العالقة

 األفراد، من للمشاركين تنظيم عملية كونها خالل من لإلدارة التنظيمي الجانب يظهر

 القائد ربط و العاملين، أو المعلمين نشاطات بتنظيم القائد المدير قيام في ويتمثل

  لتحقيقها يسعى التي وباألهداف فيه، بالعاملين اإلداري النظام أقسام

 إنسانية وتنظيمات اجتماعية نشاطات بتنظيم القائد المدير قيام في الجانب هذا يتمثل 

 يتمحور هنا والقيادة ، مشتركة أهداف لتحقيق المدرسة أو المؤسسة في للعاملين

  العاملين جهود تنسيق في هدفها

 المكانة اإلنساني العنصر ويمثل آلي تنظيم وليس إنساني تنظيم اإلداري التنظيم إن

 . المنشودة األهداف تحقيق في تسهم التي االخرى العوامل مختلف بين األولى



 

  

 وليس األشخاص هم التنظيم في اإلداري السلوك محور فإن المنطلق هذا ومن

 العنصر توجيه في التربوي القائد دور يتضح أيضاً  هنا ومن الطرق، أو األدوات،

 بعالقات القائد قيام خالل من فاعلية أكثر وجعله المدرسة، أو المؤسسة في اإلداري

 آراءهم إلى واالستماع أمورهم مناقشة في وإشراكهم مع مرؤوسيه متبادلة إنسانية

 ال متالزمتان، والقيادة فاإلدارة لذا. التعليمية للعملية األهمية ذات المواضيع حول

 وسيلة واإلدارة هدف القيادة إن إذ األخرى دون بفاعلية تعمل أن منهما ألي يمكن

 

 إلى واستندت اإلغريق، عهد إلى تاريخها ويرجع القيادة نظريات أقدم من هي

 قادة يولدون القادة وأن عظماء، رجال بها يقوم العظيمة والنتائج األحداث أن افتراض

 التغيرات أن النظرية هذه وتفترض. أتباعهم بها يرغبون وخصائص ميزات ولديهم

 وال حاجة .عادية غير قدرات له شخص طريق عن تتم إنما الجماعة على تطرأ التي

 كافة على ينطبق ال وهذا القوة بصفات يولد فالقائد القيادية، لتنمية المهارات

 ترتبط التغيير على قدرته أن ومنها. وخصائصه ظروفه مجتمع فلكل المجتمعات،

 القيادة فيه يتولى الذي بالزمن

 

  القيادية الخصائص من مجموعة في القيادية السمات حدد

 ) التحدث على القدرة-االستعداد-الذكاء مثل) القدرة 

 ) المهارات-الرياضية القدرات-المعرفة -التقييم مثل) اإلنجاز 

 ( المثابرة-المبادأة– النفي على االعتماد مثل) المسؤولية 

 ( التعاون-العالقات حسن– النشاط مثل المشاركة 

 الشهرة ( _اإلقتصادية -اإلجتماعية الحالة مثل) االجتماعي المركز 

 

 قيادة،لل أخرى محددات ايجاد على السمات نظرية تناولت التي االنتقادات ساعدت

 لتحديد مرؤوسيه تقييم خالل من القائد سلوك على اهتمامها النظرية وركزت

 مهمته أداء وفي فيهم تأثيره وكيفية سلوكياته



 

  

 

 كافة القائد ويكتسب وظيفة، لكل وفقاً  تتباين القيادة خصائص أن على تعتمد

 على قدرته أو ثقافته على االعتماد دون المرؤوسين على يمارسها التي الصالحيات

 تستخدم التي القيادة-1:الوظيفية النظرية إطار في القيادة من نمطان ظهر وقد. اإلقناع

 التي القيادة -2 المهام، لتنفيذ متشدد بأسلوب الشخصية السلطة لغرض الوظيفة

 .مهاراتهم وتنمية جهودهم لدعم علمي بأسلوب العاملين على تفرض

 

 وفقاً  تختلف القادة نوعية وأن القيادية، المواقف مع ترتبط القائد سمات أن على تعتمد

 مثالي، قيادي أسلوب وجود عدم النظرية تفترض كما ظروف،وال المواقف الختالف

 السمات بين الربط إلى يرجع وإنما خارجية أسباب إلى اليعود القائد نجاح وأن

 القيادي والموقف الشخصية

 

 لقيادةا أن إلى وتستند الموقف، ونظرية السمات نظرية بين النظرية هذه جمعت

. مشكالتهم وحل أهدافهم وتحقيق ومرؤوسيه القائد بين اجتماعي تفاعل عملية

 وهي معينة جماعة مع النجاح من القائد تمكن التي والخصائص وحددوا األبعاد

 الجماعة، أفراد بين األلفة ودرجة للجماعة، االجتماعي والمناخ العاملة، المجموعة

 النظر وجهات في االختالف ومدى

 

 أهمية وترجع والمرؤوسين، القادة بين تبادلية عالقة وجود إلى النظرية هذه تنظر

 اآلخرين، حاجات بمعرفة الوعي لزيادة تشجيعها إلى القيادة في التبادلية النظرية

 والمرؤوس القائد بين يحدث الذي العادل التبادل على وحرصها

 القيادي بدورها للقيام ومعدة مهيأة تكون وأن البد المأمولة المدرسية القيادة إن

 إنسانية عالقات تبني وأن المدرسة، في التربوية البيئة تطوير أجل من وفعالية بكفاءة

  عمل فريق وتكوين فعال أداء تحقيق من لتمكنها خارجها أو المدرسة داخل سواء

 



 

  

 

 

 

 

 ك

 

 

 

 

 

 



 

  

القدرة على حل مشكلة ببراعة بجمع يتميز به القائد أن تكون لدبه  من أهم ما

المعلومات والبيانات وتحليلها ثم وضع استراتيجيات تهدف لحل سؤال صعب أو موقف 

 معقد أو مشكلة تعيق التقدم.

 جمع المعلومات الصحيحة الحيادية 

  طلب معلومات إضافية إن لزم 

 جمع بيانات مساعدة لحل المشكلة 

  حلول مختلفة  استراتيجياتطرح 

  تحليل المعلومات المجمعة 

  مناسبة استراتيجيةاختيار 

 البدء بالحل 

 تقييم النتائج 

 ال مانع من التراجع إن لزم األمر 

 يةتطبيق الخطوات بدقة عال 

 حدد األهداف واألولويات والتأكد من الجزء المهم بوضوح -1

 حدد األنشطة الالزمة للوصول لألهداف -2

 قدر الوقت المناسب ألداء كل عمل من وضع الحدود له -3

 خطط وقتك بوضع خطة أسبوعية وقائمة باألعمال اليومية -4

 وضع المواعيد اليومية في جدول زمني مع تحديدها -5

  لألشياء غير المتوقعةال تنس ترك وقت  -6

 وضع حد للمحادثات االجتماعية تقديم أجوبة مختصرة لألسئلة -7

 



 

  

  تكون مهيأة ومعدة للقيام بدورها القيادي بكفاءة وفعالية لتطوير البيئة التربوية

 المدرسية

  بناء عالقات إنسانية داخل المدرسة و خارجها لتحقيق أداء فعال بفرق عمل

 األهداف التربوية المنشودةتحقق 

 توفر مهارات أداء محددة لكل قائد تربوي ألداء دوره بكفاءة 

 جهز نفسك بصندوق مهارات متنوعة:  .1

 تخلص من االفتراضات القديمة الروتينية. .2

 اعادة ترتيب أعمالك وابدأ بخطوة جديدة، وجه طاقاتك نحو النتيجة النهائية.  .3

 ازرع دافع الحب واالحترام.  .4

 واللوائح بما يعزز دافع الخوف من العقاب. طبق النظم .5

 حفز وبث دافع الرغبة في العمل والبحث عن الثواب. .6

= 88)ان اريد اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل علية توكلت وإلية أنيب( هود 

 الحق

 =  الرفق والتواضع 858) واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ( الحجر 

 =  الحلم.199العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ( االعراف  )خذ



 

  

 )اتق هللا حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن( الترمذي

 )إن هللا لم يبعثني معنتا وال متعنتا ولكن بعثني معلما وميسرا( مسلم

 من شيء إال شانه( مسلم)إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه ، وال ينزع 

  التعامل مع المرؤوسين باعتبارهم احد ممتلكاتك وأن تعتقد الجميع سيرحبون

 بقدومك

 التقرب إليك أن لهم مطامع شخصية دائما ثم تأخذ منهم موقفا  النظر لمن يريد

 عدائيا

 إغفال دور المرؤوسين في إسداء النصيحة وما لديهم من أفكار تطورية 

  لألخرين حيادتيكإساءة معاملة أصدقائك القدامى مديرا بدعوى إثبات 

 سسةإحداث تغييرات واتخاذ قرارات عاجلة قبل تكوين رؤيه كاملة ألوضاع المؤ 



 

  

 دليل العمل المدرسي 

  دليل الوصف الوظيفي للعاملين في المدرسة 

 دليل مشروع المدارس المتميزة 

 دليل تقويم الكفاءة للعاملين 

 الدليل اإلرشادي للخدمات العامة 

 الئحة النظام المدرسي 

 الئحة الدوام المدرسي 

 طالبالئحة سجل شئون الطلبة وسجل ال 

 لوائح الصندوق المالي والنشرات 

 الوثيقة االساسية للنظام الموحد للمرحلة الثانوية 

 االستراتيجية المستقبلية للتعليم 

 حقوق وواجبات الموظفين ومشكالت العمل الميدانية 

 الميثاق االخالقي للمعلم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


