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 اإلدارة املدرسية )نشأتها وتطورها(

 دراسة وصفية حتليلية

 م.م. قتيبة أمحد عبد اهلل  و م.م. شاكر عنرت وهب

26/3/2019 تأريخ القبول:   7/1/2019 تأريخ التقديم:  

 المقدمة:

تعتبر اإلدارة المدرسية واحدة من العناصر المهمة في العملية التعليميةة والتةي لهةا 
ح فةةةي انتا يةةةة العمليةةةة التربويةةةة التعليميةةةة وفةةةي مهتلةةة  أو ههةةةا وأبعاد ةةةا أثةةةر بةةةار  ووا ةةة

شرافًا وتو يهًا تقويمًا وبرم ة، وأل مية اإلدارة المدرسية فهي تهةد  الة   تهطيطًا وتنظيمًا وا 
تنظيم وتسهيل وتطوير نظةام العمةل بالمدرسةة وتحسةين مهر ةام العمليةة التعليميةة التربويةة 

ة وثروتهةا البشةرية، لة لإ فةإلن اإلدارة المدرسةية تتحمةل العةر  األ بةر التي تعد مستقبل األم
 في تنفي  العملية التعليمية ب ميع  وانبها الفنية واإلدارية.

 بنا ًا عل  ما سبق يم ن تحديد محاور البحث عل  النحو اآلتي :و 
 اإلدارةوظيفةةة الثةةًا: دراسةةة ، ثوأ ميةةة ال ، ثانيةةًا: مفةةا يم الدراسةةةنشةة ة اإلدارة المدرسةةية  اواًل :
هصةاص  اإلدارة المدرسةية النا حةة هامسةًا :  ، أ ةدا  اإلدارة المدرسةية، رابعةًا: ة يالمدرس

ي ابيةةةةةة وا تماعيةةةةةة و ير ةةةةةا ،  أنمةةةةةاط اإلدارة سادسةةةةةًا: التةةةةي منهةةةةةا أن ت ةةةةةون ادارة  ادفةةةةةة وا 
، اإلدارة التشةةةةاورية المدرسةةةةية  األوتويراطيةةةةة واإلدارة الديمقراطيةةةةة واإلدارة الترسةةةةلية، وأهيةةةةرًا 

مهمةام مةدير  تاسةعًا : ،مهةارام مةدير المدرسةة ثامنةًا :  ،عناصر اإلدارة المدرسية سابعًا: 
 المدرسة التي  ي اإلدارية والفنية.

 
 

                                                 

 مديرية تربية نينوى . 
 مديرية تربية نينوى . 
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 إشكالية البحث :

 ان اش الية الدراسة ت من في المحاولة لإل ابة عن األسصلة اآلتية :    

 لدور ا الحقيقي في تطوير مؤسسة المدرسة . _ ما مدى ممارسة اإلدارة المدرسية

ةة ما مدى موا بة المدير للتطورام الحاصلة في م االم اإلدارة العامة وانع اس  لإ عل  
 ادارة المدرسة .

 _  ل يمارس المدير نمط اداري واحد طيلة سنوام هدمته .

ض لها التالمي  ةة ما سبل تفعيل دور اإلدارة المدرسية في معال ة المش الم التي يتعر 
 والطلبة .

 _ ما مدى ييام المدير المدرسي بدوره الفّعال ليصبح مدير نا ح .

  أهداف البحث :

 يسع  البحث ال  تحقيق األ دا  اآلتية :

_ ال ش  عن مدى ممارسة اإلدارة المدرسية معال ة المش الم من و هة نظر المعلمين 
 والمدرسين .

 م  ناإ فروق فردية بين التالمي  والطلبة ._ ال ش  والتشهي  فيما ا ا  ان

_ معرفة أ م السبل لتفعيل دور اإلدارة المدرسية الحقيقي في ييادة المؤسسة التعليمية 
 التربوية .

 أهمية البحث : 

 تظهر أ مية البحث من هالل :
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 _ معرفة الدور ال ي تقوم به اإلدارة المدرسية في حل المش الم التي تظهر بين التالمي 
 والطلبة .

_ معرفة الدور التربوي للمدرسة حيث أن اإلدارة المدرسية ييادة ال بد أن تعمل عل  بنا  
 ال يل بناً  سليمًا بعيدًا عن األهطا  والمشا ل .

 _ تقديم تغ ية را عة لإلدارة المدرسية بما يساعد عل  تطوير أداصها .

 حدود الدراسة :

 ة األول  عل  دور اإلدارة المدرسية في حل _ الحد النظري : يتر   البحث بالدر 
 مش الم التالمي  والطلبة من و هة نظر المعلمين والمدرسين .

 _ الحد المؤسسي : يشمل  ميع المدارس .

 _ الحد البشري : عينة من مدرا  المدارس .

 نشأة اإلدارة المدرسية:أواًل : 

لحديثةة وليةدة القةرة العشةرين، "يعتبر ميدان اإلدارة المدرسية من ميةادين الدراسةام ا
ن  انم الممارسام الفعلية لها يد بدأم من  عصر ما يبل التةاري،، يةوم ان  ةان اإلنسةان  وا 
يعةةيح حيةةاة بداصيةةة، ف انةةم تةةدور حةةول  ةةدفين رصيسةةيين  مةةا لقمةةة العةةيح وتةةوفير األمةةن، 

التالميةةةة ،  و انةةةةم فلسةةةةفة التربيةةةةة يحةةةةدد ا األر واألم باعتبار مةةةةا المدرسةةةةين، واألبنةةةةا   ةةةةم
وح ةةةرام الدراسةةةة تلةةةإ الطبيعةةةة الواسةةةعة التةةةي يعيشةةةون فيهةةةا، ومنهةةةا  التعلةةةيم  ةةةي موايةةة  
الحيةةاة التةةي تمارسةةها األسةةرة ليةةل نهةةار، وأسةةلور التقةةويم  ةةو  يةة  يقابةةل التلميةة  الظةةرو  
والعوامةةةةل البيصيةةةةة ويتغلةةةةر عليهةةةةا ويةةةةن ح فةةةةي حياتةةةةه، و  ةةةة ا  ةةةةان األر واألم يمةةةةثالن أول 

هما التاري، وأول مةديرين فةي اإلدارة المدرسةية التةي و  ةدم علة   ة ه األرض، مدرسين عرف
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فقةةةةةد  ةةةةةان المهططةةةةةين والمنفةةةةة ين والممارسةةةةةين والمشةةةةةرفين علةةةةة   ةةةةةل مةةةةةا يتصةةةةةل بتربيةةةةةة 
 .  (1)الصغر"

يتبةةين ممةةا تقةةدم أنةةه ي ةةر علةة  مةةدير المدرسةةة أن يوطةةد عالياتةةه مةةع اآلبةةا  ألن 
د  ارتها.  ا ي علهم يتعاطفون مع المدرسة وا 

أمةةا عةةن نشةة ة اإلدارة عمومةةًا فيعةةود تاريههةةا "الةة  مةةا ي يةةد عةةن همسةةة  ال  سةةنة 
يبةةةةل المةةةةيالد، حيةةةةث احتلةةةةم الح ةةةةارة الفرعونيةةةةة دورًا بةةةةار ًا فةةةةي اسةةةةتهدام عمليةةةةام اإلدارة 
والتنظيم، حيث يامم الدولة الفرعونيةة بو ةع نظةام اداري ح ةومي يقة  علة  يمتةه الملةإ، 

ي سليم ليت من عل  التوالي رصيس الو را  ومساعديه ور ةال الةدين ويتدر  في تسلسل ادار 
والمةةوظفين،  مةةا تةةم اسةةتهدام نظةةام اإلدارة المر  يةةة مةةن أ ةةل اإلشةةرا  ال امةةل علةة   ميةةع 
أر ا  الدولة، وسا مم الح ارة في بالد اليونان القديم عل  تطور الف ةر اإلداري، ظهةرم 

 هةةود المتطةةورة نتي ةةًة لتةةوفر يةةدرام اداريةةة وتنظيميةةة هةةالل تلةةإ الفتةةرة األعمةةال المتميةة ة وال
 .(2)مرتفعة لدى األفراد"

"تعتبةةر اإلدارة المدرسةةية وسةةيلة مهمةةة لتنظةةيم ال هةةود ال ماعيةةة فةةي المدرسةةة مةةن 
التلميةة  تنميةةة شةةاملة مت املةةة ومتوا نةةة وفقةةًا لقدراتةةه واسةةتعداداته وظةةرو  البيصةةة تنميةةة أ ةةل 

هةةا المعلةةم لتسةةيير أمةةوره وأمةةور مدرسةةته، ومةةن  نةةا أصةةبحم التةةي يعةةيح فيهةةا،  مةةا يحتا 
اإلدارة المدرسةةةةية  ام أ ميةةةةة بالغةةةةة بالنسةةةةبة للتلميةةةة  والمعلةةةةم و يةةةةر م ممةةةةن يعملةةةةون فةةةةي 
المدرسةة، بةل وألوليةا  أمةةور التالمية  والبيصةة المحليةة،  مةةا تحتا هةا المدرسةة لتسةيير أمور ةةا 

سةةةةن اإلدارة و فا تهةةةةا مةةةةن الهصةةةةاص  المهمةةةةة التةةةةي تمتةةةةا  بهةةةةا  التعليميةةةةة، ويةةةةد أصةةةةبح ح 
المدرسةةة الحديثةةة عةةن المدرسةةة التقليديةةة، ان اإلدارة المدرسةةية لةةم تعةةد م ةةرد تسةةيير شةةؤون 
المدرسة سيرًا روتينيًا ولم يعد  د  مدير المدرسةة المحافظةة علة  النظةام فةي مدرسةته، بةل 

 ةةةةل الظةةةةرو   أصةةةةبح محةةةةور العمةةةةل فةةةةي  ةةةة ه اإلدارة يةةةةدور حةةةةول التالميةةةة  وحةةةةول تةةةةوفير
واإلم انيةةام التةةي تسةةاعد علةة  تو يةةه نمةةو م العقلةةي والبةةدني والروحةةي، والتةةي تعمةةل علةة  

                                                 

عبةةد الغنةةي عبةةود، ادارة التربيةةة وتطبيقاتهةةا المعاصةةرة، دار الف ةةر،  ليةةة التربيةةة  امعةةة عةةين شةةمس، ( 1)
 .2،  1995مصر ، 

 .14،  2000 مصر،ة، اإلس ندرية، اسماعيل محمد ديار، اإلدارة المدرسية، دار ال امعة ال ديد( 2)
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تحسةةةةين العمليةةةةة التربويةةةةة لتحقيةةةةق  ةةةة ا النمةةةةو،  مةةةةا أصةةةةبح يةةةةدور حةةةةول تحقيةةةةق األ ةةةةدا  
 .(1)واأل راض التربوية واال تماعية و ي ح ر األساس في اإلدارة المدرسية"

المدرسةةةية الحديثةةةة المتطةةةورة ي ةةةون مةةةدير ا ياصةةةد تربةةةوي يبةةدو ممةةةا سةةةبق أن اإلدارة 
ينبغةي أن يشةارإ فةي عمليةة تربيةة المنهةا  التربةةوي ويشةارإ أي ةًا فةي صةنع القةرار ويعمةةل 

حداث تغيير فيها.  عل  تطوير اإلدارة المدرسية وا 
لقةةد أسةةهم فةةي المدرسةةة الحديثةةة المةةديرون الممارسةةون الةة ين حةةاولوا التوصةةل الةة  

امة التي تمي  اإلدارة الفعالة النا حة، ومعظم ال ين  تبوا في   ا الم ةال  ةانوا المبادئ الع
ممةن مارسةةوا اإلدارة بالفعةةل ومةنهم ) نةةري فةةايول( المهنةةدس الفرنسةي والمةةدير لشةةر ة منةةا م 
ال ي حاول التوصل ال  بعض المبادئ العامة التي يم ن تعميمها ويام بنشر  ة ه المبةادئ 

م وظهةةةةرم طبعةةةةة لةةةةه باللغةةةةة 1916)ادارة الصةةةةناعة العامةةةةة( عةةةةام فةةةةي فرنسةةةةا فةةةةي  تابةةةةه 
م، ويد   ر فايول ال  القول بة ن اإلدارة نشةاط يةدهل فةي  ةل م ةال 1929اإلن لي ية عام 

من م االم اإلنسانية في المن ل والعمل والح ومة، ان ل ل مؤسسةة عمليةام اداريةة معينةة 
 .(2) بطمثل: التهطيط والتنظيم والسيطرة والتنسيق وال

ن مةةن العوامةةل التةةي سةةاعدم أي ةةًا علةة  تطةةور اإلدارة المدرسةةية  ةةو اال تمةةام  وا 
عةةةام  American Association Administrationبت ةةةوين ر ةةةال اإلدارة المدرسةةةية 

م تةةةةم تشةةةة يل ل نةةةةة متهصصةةةةة علةةةة  مسةةةةتوى عةةةةالمي متميةةةة  مةةةةن 1956م، وعةةةةام 1955
تعليميةة تحةم اسةم )م لةس ال امعةام لةإلدارة الناحية النظرية والتطبيقية في م ةال اإلدارة ال

. وبهةة ا بةةدأ تطةةور ميةةادين اإلدارة المدرسةةية  حقةةل دراسةةي أو  علةةم مةةن العلةةوم (3)التعليميةةة(
 التربوية المهمة وبدأ اال تمام بإلنشا  أيسام علمية متهصصة في   ا الم ال.

 
                                                 

 مصةر ،عبد الفتاح محمد سعيد هوا ة، تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية، دار الثقافة، عمان، ( 1)
2004  ،22. 

، 2001مصةةر ،محمةةد منيةةر مرسةةي، اإلدارة التعليميةةة أصةةولها وتطبيقاتهةةا، دار عةةالم ال تةةر، القةةا رة، ( 2)
 األردن ،حمد حسنين الع مي، اإلدارة التربوية، دار الميسرة، عمان ، ؛ حسن محمد حسان و م21 

2007  ،25-26. 
 .22،  مصدر السابقديار، ال( 3)
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 :ثانيًا : مفاهيم الدراسة 
اصه األ دا  التربوية تحقيقًا، ويةد حصةلم ان اإلدارة المدرسية نشاط يتحقق من ور 

، لةةةة لإ تعتبةةةةر اإلدارة المدرسةةةةية واحةةةةدة مةةةةن (1)تطةةةةورام عةةةةدة فةةةةي مهةةةةام اإلدارة ووظاصفهةةةةا
العناصر  المهمة في العملية التعليمية ولها أثر بار  في انتا يةة العمليةة التربويةة التعليميةة 

شرافًا وتو يهًا وتقويماً وفي مهتل  أو هها وأبعاد ا، تهطيطًا وبرم ة وتنظيمًا   .(2)وا 
تهةةةةد  اإلدارة المدرسةةةةية الةةةةة  تنظةةةةيم وتسةةةةةهيل وتطةةةةوير نظةةةةةام العمةةةةل بالمدرسةةةةةة 
ن تةة ثير  وتحسةةين مهر ةةام العمليةةة التعليميةةة التةةي تعةةد مسةةتقبل األمةةة وثروتهةةا البشةةرية، وا 

ن ، ا  لم تعد مهمة المدير م رد ا تمام وتسةيير شةؤو (3)المدير يصل ال   ل   ه العناصر
المدرسةةة بشةة ل مباشةةر و يةةر مباشةةر، بةةل أصةةبح الهةةد  األساسةةي لعمةةل المةةدير  ةةو تةةوفير 
الظةةةرو  واإلم انيةةةام التةةةي تسةةةاعد علةةة  بنةةةا  شهصةةةيام مت املةةةة للطةةةالر وفةةةق الفلسةةةفة 

، وأثنةةةا  ييةةةام اإلدارة بمهامهةةةا )التةةةي سةةةيتم اإلشةةةارة اليهةةةا بشةةة ل مفصةةةل( (4)التربويةةةة للدولةةةة
. ولمةا  ةان  ة ا البحةةث يهةد  الة  ال شة  عةةن (5)عملهةةا تصةطدم بمشة الم تعتةرض سةير

الدور الحقيقي لإلدارة المدرسةية فةي تو يةه وتطةوير العمةل التربةوي التعليمةي،  ةان البةد مةن 
التطةةةةةرق وبشةةةةة ل موسةةةةةع عةةةةةن اإلدارة المدرسةةةةةية،  نةةةةةاإ تعريفةةةةةام متعةةةةةددة لمفهةةةةةوم اإلدارة 

 يفام لإلدارة المدرسية:المدرسية  عملية يمارسها مدير المدرسة، وفيما يلي تعر 
" ميةةةع ال هةةةود واألنشةةةطة والعمليةةةام مةةةن تهطةةةيط وتنظةةةيم وريابةةةة ومتابعةةةة وتو يةةةه...  -1

داريةةين بغةةرض بنةةا   والتةةي يقةةوم بهةةا المةةدير مةةع العةةاملين معةةه مةةن معلمةةين أو مدرسةةين وا 
عةةداد التلميةة  مةةن  ميةةع النةةواحي )عقليةةًا، أهالييةةًا، و ةةدانيًا،  سةةميًا، و ير ةةا( لمسةةاعدت ه وا 

                                                 

 .27،  2013سالم الياس محمد العباسي، المر ع الوافي في العمل اإلداري المدرسي، د.ن، ( 1)
م طالبةةةام المرحلةةةة الثانويةةةة عاصةةةدة محمةةةد حامةةةد ال ةةةدي، دور اإلدارة المدرسةةةية فةةةي معال ةةةة مشةةة ال( 2)

بمحافظةةة  ةة ة وسةةبل تفعيلةةه، رسةةالة ما سةةتير  يةةر منشةةورة،  ليةةة التربيةةة، ال امعةةة اإلسةةالمية،  ةة ة ، 
 .10،  2008 فلسطين ،

 .10،  المصدر السابقال دي ، ( 3)
 .27،   المصدر السابقالعباسي ، ( 4)
 .10،   المصدر السابقال دي ، ( 5)
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علةةةة  أن يت يةةةة  بن ةةةةاح مةةةةع الم تمةةةةع، ويحةةةةافظ علةةةة  بيصتةةةةه المحيطةةةةة ويسةةةةا م فةةةةي تقةةةةدم 
 .(1)م تمعه"

"نظةةةةام  و  ةةةةد  يةةةةتم تحقيقةةةةه بةةةةالتهطيط السةةةةليم للعمةةةةل مةةةةن هةةةةالل التو يةةةةع والتنسةةةةيق  -2
ومتابعة التنفي  ثةم تقةويم اإلدارة الة   انةر الحةواف  إلثةارة الةدوافع و عةل مسةؤوليام التنظةيم 

 .(2)علة في اطار  ماعي تسوده روح التعاون ويتم بعاليام انسانية"مت املة ومتفا
"انها ال هود المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسة مع  ميع العةاملين معةه مةن معلمةين  -3

داريةةين و يةر م بغيةةة تحقيةةق األ ةدا  التربويةةة داهةةل المدرسةة تحقيقةةًا يتماشةة   أو مدرسةين وا 
 .(3)ناصها تربية صحيحة عل  أساس سليم"مع ما تهد  اليه األمة من تربية أب

"انها م موعة من العمليام المت املةة والهطةط التةي يشةر  علة  ممارسةتها مةدير م عةد  -4
اعةةةدادًا هاصةةةًا و و مهةةةارام متميةةة ة تتناسةةةر ومتطلبةةةام العمليةةةام الال مةةةة لبلةةةو  األ ةةةدا  

 .(4)المدرسية المحددة"
التهطةةةيط والتنظةةةيم والريابةةةة لتحقيةةةق  "ب نهةةةا الوظيفةةةة القياديةةةة التةةةي تت ةةةون مةةةن أنشةةةطة -5

 .(5)األ دا  العامة للمنظمة"
يبةةدو مةةن هةةالل التعريفةةام المتنوعةةة وال ثيةةرة لةةإلدارة المدرسةةية أن اإلدارة المدرسةةية ليسةةم 
م رد ما يقوم به مدير المدرسة وناصبه، ول ةن ت ةم  ةل العةاملين بالمدرسةة ومةا يقومةون بةه 

فةةةي و ةةةع األ ةةةدا ، والتنفيةةة  والمرايبةةةة والتقةةةويم مةةةن  هةةةد فةةةي و ةةةع الهطةةةط والتهطةةةيط و 
والطةةةةرق المتبعةةةةة فةةةةي تنفيةةةة  المنهةةةةا ، وتقويةةةةة العاليةةةةة بةةةةين المدرسةةةةة والم تمةةةةع المحلةةةةي، 

 لنستهل  مما سبق من التعريفام ما ي تي:

                                                 

 .99سابق  ،  ديار، المصدر ال (1)
 .10،   المصدر السابقال دي ، ( 2)
 مةةال أبةةو الوفةةا، دور اإلدارة المدرسةةية فةةي تهيصةةة المةةوارد البشةةرية للمشةةار ة فةةي ان ةةا  سياسةةة التغييةةر ( 3)

 .40،  2  مصر،التربوي الفعال، المؤتمر السنوي الثالث،  امعة عين شمس، 
، دار الف ةةر، عمةةان ، 2المدرسةةية واإلشةةرا  التربةةوي، طتيسةةير دوبةةإ و هةةرون، أسةةس اإلدارة التربويةةة ( 4)

 .182،  1998 األردن،
 .28،   المصدر السابق حسان و هرون،( 5)
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ان اإلدارة المدرسةةية ال يةةةتم ان ا  ةةةا اال مةةن هةةةالل ال هةةةود واألنشةةطة ال ماعيةةةة ألفةةةراد  - أ
 نحو مت امل ومتعاون.ادارة المدرسة عل  

ان المهةةام األساسةةية المهتلفةةة ألفةةراد اإلدارة المدرسةةية تشةةتق مةةن المهمةةة الرصيسةةة   - ر
أال و ي بنا  التلمي  بناً  مت اماًل و لإ من هالل اال تمام ب ميع  وانر النمةو مثةل النمةو 

 العقلي والنفسي واال تماعي واألهاليي.
ال مةةةن هةةةالل م موعةةةة مةةةن العمليةةةام ان ان ةةةا  مهمةةةة مةةةن  ةةة ه المهةةةام ال يةةةتم ا  - م

األساسةةةةية  ةةةةالتهطيط والتنظةةةةيم والمتابعةةةةة والتقةةةةويم،  مةةةةا أن التعريةةةة  األول مةةةةن تعريفةةةةام 
اإلدارة المدرسةةةةةةية و ةةةةةةو " ميةةةةةةع ال هةةةةةةود واألنشةةةةةةطة والعمليةةةةةةام..... ويسةةةةةةا م فةةةةةةي تقةةةةةةدم 

ام ،  ةةو مةةا يبةةدو التعريةة  الشةةامل واأل ثةةر تفصةةياًل واألحةةدث فةةي ظةةل التطةةور (1)م تمعةةه"
 الحاصلة في  ميع ال وانر ومنها اإلدارة المدرسية. 

 أهمية الدراسة:

تعتبةةةةر اإلدارة المدرسةةةةية عنصةةةةر مهةةةةم مةةةةن عناصةةةةر العمليةةةةة التربويةةةةة التعليميةةةةة، 
وتر ع أ مية اإلدارة المدرسية لدور المدرسة  وحةدة تنفي يةة فعليةة ل ميةع العمليةام التربويةة 

نسةانية يتطلةر التعليمية في م ال العمل التربوي ال هاد  البّنا  المبني علة  أسةس علميةة وا 
عداد ها  للقيةام بهة ا العمةل القيةادي  ممن يقوم بإلدارتها أن ي ون  و مواصفام وهبرام وا 

 .(2)ب فا ة عالية لتحقيق أ دا  الم تمع
 مةةا أن اإلدارة المدرسةةية  ةةرورية ل ةةل مدرسةةة والبةةد مةةن التعةةاون بالمشةةار ة مةةع 

دا  المةةةراد تحقيقهةةةا،  مةةةا تعتبةةةر االسةةةتهدام األمثةةةل للمةةةوارد الماديةةةة اآلهةةةرين لو ةةةع األ ةةة
والبشرية من طالر ومعلمين أو مدرسين وموظفين وأدوام تعليميةة وأمةوال لتحقيةق حا ةام 
التالميةةةة  وتنميةةةةة شهصةةةةياتهم، و ةةةةي اإلشةةةةبار ال امةةةةل للحا ةةةةام والر بةةةةة اإلنسةةةةانية داهةةةةل 

                                                 

 .99،   المصدر السابقديار ، ( 1)
 .24،  1994العبد المؤمن الفقي، اإلدارة المدرسية المعاصرة، د.ن، ( 2)
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هةرين بتهطةيط وتنظةيم وتو يةه وريابةة  هةود م المدرسة وهار ها وتنفي  األعمةال بواسةطة  
 .(1)وتصرفاتهم

 وظيفة اإلدارة المدرسية: ثالثًا : 

لقةةد أدى تطةةور الف ةةر التربةةوي الةة  تغيةةر وظيفةةة اإلدارة المدرسةةية واتسةةار م الهةةا، 
نمةةا ، ولهةة ا يةةرى  فلةةم تعةةد م ةةرد عمليةةة تسةةيير شةةؤون المدرسةةة بقةةدر مةةا  ةةي ادارة تطةةوير وا 

 أن اإلدارة المدرسية لها م موعة وظاص  تتله  بما يلي: (2)ينالبعض من الباحث
 
 دراسة الم تمع ومش الته وأ دافه وأمانيه والعمل عل  حل مش الته وتحقيق أ دافه. - أ

العمةةل علةة  ت ويةةد المةةتعلم باعتبةةاره محةةور العمليةةة التعليميةةة العلميةةة بهبةةرام متنوعةةة   - ر
 ما يتعرض له من مش الم.ومت ددة يستطيع من هاللها وبواسطتها موا هة 

تهيصةةة الظةةرو  وتقةةديم الهةةدمام والهبةةرام التةةي تسةةاعد علةة  تربيةةة التالميةة  وتعلةةيمهم   - م
 وتحقيق النمو المت امل لشهصياتهم.

االرتقا  بمستوى أدا  المعلمين للقيام بتنفية  المنةا ا المقةررة لتحقيةق األ ةدا  التربويةة   - ث
ن معلومةام ومعةار  ووسةاصل وطةرق تةدريس المقررة من هالل اطالعهم عل  ما يسةت د مة

 وتدريبهم وعقد الندوام والدورام لهم.
ويم ةةن أن ن ةةي  وظةةاص  أهةةرى لةةإلدارة المدرسةةية ومنهةةا التهطةةيط و ةةو النشةةاط 
اإلداري  الةة ي يقةةوم علةة  تحديةةد األ ةةدا  واألعمةةال واألنشةةطة الوا ةةر القيةةام بهةةا لتحقيةةق 

انشةةةا  الهي ةةةل المت امةةةل للمؤسسةةةة أو ال هةةةا  تلةةةإ األ ةةةدا ، وأي ةةةًا التنظةةةيم و ةةةو وظيفةةةة 
 .(3)اإلداري و ير ا

                                                 

، دار المةري،، 2الف ةر اإلداري المعاصةر، ط صالح عبد الحميد مصطف ، اإلدارة المدرسية فةي  ةو ( 1)
 .14،   المصدر السابق؛ ال دي، 30،  1994الرياض، 

 .57-56،  2001 األردن ، ، دار الميسرة، عمان،3محمد العمايرة، مبادئ اإلدارة المدرسية، ط( 2)
ر دق ، ، مطةةةةةابع الفةةةةة3، طرداح الهطيةةةةةر و هةةةةةرون، اإلدارة واإلشةةةةةرا  التربةةةةةوي )ات ا ةةةةةام حديثةةةةةة( ( 3)

 .16  ،1996الرياض ، 
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ن الوظيفةةةةة الرصيسةةةةة لةةةةإلدارة المدرسةةةةية  ةةةةي تهيصةةةةة الظةةةةرو  وتقةةةةديم الهةةةةدمام،  وا 
 .(1)وتحقيق النمو المت امل لهم و لإ لنفع أنفسهم وم تمعاتهم

 أهداف اإلدارة المدرسية:رابعًا : 

يير شةةةؤون المدرسةةةة والمحافظةةةة علةةة  لةةةم تعةةةد اإلدارة المدرسةةةية م ةةةرد عمليةةةة تسةةة
النظةةةةةام و ةةةةةبط الطلبةةةةةة فيهةةةةةا، أو تلقةةةةةين الطلبةةةةةة أو المحافظةةةةةة علةةةةة  األبنيةةةةةة والت هيةةةةة ام 
المدرسةةةية، بةةةل أصةةةبحم أ ةةةدافها تتمحةةةور حةةةول تهيصةةةة الظةةةرو  وتةةةوفير اإلم انةةةام التةةةي 

حقيةةق تسةاعد المةتعلم علةة  النمةو المت امةل وحةةول المسةاعدة فةي تحسةةين العمليةة التعليميةة لت
 لةإ النمةةو وفةةي تحقيةةق األ ةدا  اال تماعيةةة للم تمةةع بمةةا يتطلبةه  لةةإ مةةن تعةةاون وتنسةةيق 

 .(2)مثمر بين  ل أطرا  العمل في المدرسة والم تمع
 ، ال  مله  أل دا  اإلدارة المدرسية و ي: (3)عابدين يشير 

ل عقليةًا توفير الظرو  واإلم انام التي تساعد عل  نمو التلمية  بشة ل متةوا ن ومت امة -1
 و سميًا وروحيًا وا تماعيًا ونفسيًا.

تحقيةةق األ ةةراض اال تماعيةةة التةةي يةةدين بهةةا الم تمةةع ويحةةر  علةة  نشةةر ا وتحقيقهةةا  -2
 من أ ل تحقيق الت لي  والتوافق اال تماعيين.

تو يه المتعلم ومساعدته في اهتيار الهبرام التةي تسةاعد علة  نمةوه الشهصةي وتةؤدي  -3
 ال  نفعه.

 دراسة الم تمع وحل مش الته وتحقيق أ دافه.المسا مة في  -4
 ، ال  أن أ دا  اإلدارة المدرسية  ي: (4)أحمد  ما يشير

 توفير اإلم انام المادية والبشرية الال مة للقيام برسالة المدرسة. -1

                                                 

 .57-56،  المصدر السابق العمايرة ، ( 1)
، ، مصةر، دار عالم ال تر، القةا رة 1 يبة سمعان و محمد منير مرسي، اإلدارة المدرسية الحديثة، ط( 2)

2001  ،10. 
 .62،  2010، ، األردن ، دار الشروق، عمان 1محمد عابدين، اإلدارة المدرسية الحديثة، ط( 3)
، ، دار المطبوعةةةةام ال ديةةةةدة، اإلسةةةة ندرية 2أحمةةةةد ابةةةةرا يم أحمةةةةد، نحةةةةو تطةةةةوير اإلدارة المدرسةةةةية، ط( 4)

 .27،  1991، مصر
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 توفير ال و المالصم الصالح للعملية التعليمية. -2
 ملية التربوية.تحقيق الت امل بين اإلدارة اإلدارية واإلشرا  الفني للع -3
العنايةةة بالعاليةةام اإلنسةةانية الطيبةةة بةةين  ميةةع العةةاملين فةةي المدرسةةة لتةةوفير  ةةو داعةةم  -4

 للتعليم والتعلم.
 توفير يدوة حسنة للتالمي .  -5

، أن مةةن أ ةةدا  المدرسةةة الحديثةةة السةةعي لتحقيةةق بعةةض المهةةام التةةي (1)بسيسةةو  ر يةة مةةا 
 منها:

 تا .اعداد القوى البشرية القادرة عل  اإلن -1
  ربلة وتنقية التراث الثقافي. -2
 احداث التغيير الثقافي المالصم للنمو االيتصادي واال تماعي. -3
 اعداد المواطن الصالح والتنمية ال املة للشهصية اإلنسانية. -4

يبدو مما سبق أن الهد  الرصيس لإلدارة المدرسية  و تحديد المش الم التةي توا ةه التالمية  
لهةةةا، ألن تحديةةةد المشةةة الم مهةةةم فةةةي معرفةةةة مةةةواطن الهلةةةل وتحللهةةةا ومسةةةاعدتهم علةةة  ح

 وبالتالي اصالح ما يم ن اصالحه هدمًة للتالمي  وأي ًا للمدرسة والم تمع.

 خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:خامسًا : 

شهدم السنوام السابقة ات ا ًا  ديدًا في ادارة المؤسسام التربويةة، لةم تعةد م ةرد 
سام بش ل روتيني يهد  لتيسةير شةؤون المؤسسةة سةيرًا رتيبةًا وفةق تسيير شؤون   ه المؤس

يواعةةةد وتعليمةةةام معينةةةة ولةةةم يعةةةد  ةةةد  مةةةدير المؤسسةةةة التربويةةةة م ةةةرد المحافظةةةة علةةة  
 .(2)النظام

                                                 

نةةادرة فةةةادي بسيسةةةو، تصةةةور مقتةةةرح لمعال ةةةة مشةةة الم اإلدارة المدرسةةةية فةةةي محافظةةةة  ةةة ة، أطروحةةةة ( 1)
 .3،  2003، ، مصرد توراه  ير منشورة،  لية البنام،  امعة عين شمس، القا رة 

، األردن ، دار الميسةرة، عمةان 1أحمد  ميل عايح، ادارة المدرسة )نظرياتهةا وتطبيقاتهةا التربويةة(، ط( 2)
 ،2009  ،26. 
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ان اإلدارة المدرسةةةية ينبغةةةي أن ت ةةةون نمو  ةةةًا صةةةالحًا فةةةي سةةةير العمةةةل والتعةةةاون 
تبار ألسالير الديمقراطية والعاليةام اإلنسةا نية ألنهةا ا ا  انةم  ة لإ فهة ا سةينع س علة  وا 

 الم تمع لي ون متعاونًا وديمقراطيًا، ومن أ م هصاص  اإلدارة المدرسية النا حة  ي: 
و ةة ا يعنةةي أنهةةا ال تعتمةةد علةة  العشةةواصية فةةي تحقيةةق أ ةةدافها، أن تكووون إدارة هاد:ووة:  -1

نما تعتمد عل  المو وعية والتهطيط السليم في اطار الصالح ال  عام.وا 
و  ا يعني أنها ال تر ن الة  السةلبيام أو المواية  ال امةدة،  أن تكون إدارة اجتماعية: -2

 .(1)بل ي ون لها دور ييادي في م االم العمل والتو يه
و ة ا يعنةي أن ت ةون بعيةدة عةن االسةتبداد والتسةلط مسةت يبًة  أن تكون إدارة اجتماعية: -3

نفرد القاصد بصنع القرار، بل ي فل مشار ة مةن للمشورة مدر ًة للصالح العام أي بمعن  أال ي
 .(2)يعملون معه

سةةن معاملةةة اآلهةةرين وتقةةدير م واالسةةتمار الةة   أن تكووون إدارة إنسووانية: -4 ويشةةمل  لةةإ ح 
و هةةةة نظةةةر م والتعةةةر  علةةة  مشةةة التهم ومسةةةاعدتهم فةةةي الوصةةةول الةةة  الحلةةةول السةةةليمة 

 .(3)لهم
دارة بعيةدًا عةن تسةلط التنظةيم اإلداري أي أن ي ون أسلور اإل أن تكون إدارة تشاورية: -5

أو أحد أع ةاصه أو انفةراده باتهةا  القةرار دون الر ةور الة  أع ةا  التنظةيم والمشةار ين فيةه 
ويتسةةةم التنظةةةيم اإلداري ب نةةةه ديمقراطةةةي ا ا مةةةا تةةةوافر فيةةةه تنسةةةيق  هةةةود األفةةةراد ومشةةةار ة 

 .(4)ياسية للم تمعأع اصه وأن ت ون فلسفته متماشية مع الفلسفة اال تماعية والس
نمةةةا  تتسوووم بالمرونوووة :وووو الحركوووة والعمووول: -6 وأن ال ت ةةةون  ام يوالةةةر  امةةةدة وثابتةةةة، وا 

 .(5)تت ي   حسر مقت يام الموي  وتغيير الظرو 

                                                 

، ، األردن بشةةةير العةةةال ، اإلدارة الحديثةةةة نظريةةةام ومفةةةا يم، الطبعةةةة العربيةةةة، دار اليةةةا وري، عمةةةان ( 1)
2008  ،56. 

، ، األردن ، دار الف ةةةةر، عمةةةةان1ة فةةةةي اإلدارة المدرسةةةةية الفعالةةةةة، طسةةةةالمة حسةةةةين، ات ا ةةةةام حديثةةةة( 2)
 .57،  لمصدر السابق ؛ العال ، ا31،  2004

 .57،  لمصدر السابق حسين، ا( 3)
 .57،  لمصدر السابق ؛ العال  ، ا31،  لمصدر نفسه حسين، ا( 4)
 .31،  لمصدر السابق حسين ، ا( 5)
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بمعنةةة  أن تت يةةة  األصةةةول والمبةةةادئ النظريةةةة حسةةةر مقت ةةةيام  أن تكوووون عم:يوووة: -7
 .(1)الموي  التعليمي

ق  لةةإ باالسةةتهدام األمثةةل لإلم انيةةام الماديةةة ويتحقةة أن تتميووب بالكفايووة والفاع:يووة: -8
والبشرية، فال فاية يقصد بها محاولة الوصول ال  الهد  المنشةود داهةل التنظةيم ب يةل  لفةة 
ماديةةة وأيةةل  هةةد وأسةةرر ويةةم مم ةةن، أمةةا الفاعليةةة فيقصةةد بهةةا الوصةةول الةة  نوعيةةة مم نةةة 

 .(2)من اإلنتا  أو السلع أو الهدمام المقدمة
 .(3)والمساواة فيها بين أع ا  التنظيماسات ووضع البرامج: تحديد السي -9

تسةةةةةتل م داصمةةةةةًا اسةةةةةتهدام أنةةةةةوار معينةةةةةة مةةةةةن المعرفةةةةةة والمهةةةةةارام إن اإلدارة الفعالوووووة:  -10
 .(4)واإل را ام

ويقصةةد بالت نولو يةةة اإلداريةةة م موعةةة المعةةار  العلميةةة واألسةةالير إدارة تكنولوجيووة: -11
 .(5)يام بغية حلها في ميدان اإلدارةالمنظمة التي تطبق في موا هة المعو 

يبةةةةةدو ممةةةةةا سةةةةةبق أن اإلدارة المدرسةةةةةية النا حةةةةةة تتحقةةةةةق ا ا تحققةةةةةم فيهةةةةةا  ةةةةة ه 
الهصاص  عند ا ست ون ادارة باإل افة ال  أنها نا حة ت ةون فاعلةة ومتوا نةة تةوا ن بةين 

تميةل حا ام وأ دا  اإلدارة المدرسية وبين حا ام وأ دا  المعلمين والطةالر،  مةا أنهةا 
 ال  اإلبدار والتطوير والتغيير.

 ، أنه البد أن تتوفر فيها األسس اآلتية لن احها و ي:(6)ال دي ما يرى 
 القدرة عل  ييادة العمل المدرسي نحو تحقيق األ دا  التربوية. - أ

القةةةدرة علةةة  ا ةةةفا   ةةةو مةةةن العاليةةةام اإلنسةةةانية والعمةةةل علةةة  رفةةةع الةةةروح المعنويةةةة  - ر
 رسة.ل ميع العاملين في المد

 القدرة عل  تنظيم العمل وال هود البشرية وهلق روح العمل ال ماعي.  - م
                                                 

 .31،  لمصدر نفسه حسين ، ا( 1)
 .33،  2008، دار الميسرة، عمان، 1محمد حسنين الع مي، اإلدارة والتهطيط التربوي، ط (2)
 .31،  لمصدر السابق حسين ، ا( 3)
 .36،  لمصدر السابق حسان و هرون ، ا( 4)
 .57،  لمصدر السابق عايح ، ا( 5)
 .19،  لمصدر السابق ال دي ، ا( 6)
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 القدرة عل  القيام بعملية التقويم.  - ث

 أنماط اإلدارة المدرسية:سادسًا : 

تهتلةةةة  ممارسةةةةام القةةةةاصمين علةةةة  ادارام المةةةةدرس وتصةةةةرفاتهم ادارة الةةةة  أهةةةةرى 
مةةاط اإلداريةةة الةة  األنمةةاط حسةةر الةةنمط اإلداري المتبةةع فةةي المدرسةةة، ويم ةةن تصةةني  األن

 اآلتية:
 اإلدارة األوتوقراطية:  -1

ويعةةر   ةة ا النةةور مةةن اإلدارة ب سةةما  أهةةرى  ةةاإلدارة االسةةتبدادية أو الد تاتوريةةة، 
يتمي    ا النةور مةن اإلدارة بانفصةال القاصةد مةن ال ماعةة ويتر ة  ا تمامةه علة   سةر وال  

 ةةود أي نةةور مةةن المعار ةةة لممارسةةته، المرؤوسةين بةة ي شةة ل مةةن األشةة ال ل ةةمان عةةدم و 
ويمسإ القاصد  نا عل   ميع العمليةام اإلداريةة ابتةداً  مةن التهطةيط وانتهةاً  بالمتابعةة فهةو 
المهةةةةيمن علةةةة   ميةةةةع األدوار اإلداريةةةةة وال يفةةةةوض السةةةةلطة ويعتبةةةةر فةةةةي الويةةةةم نفسةةةةه أن 

 .(1)تفويض السلطة انقا  من حقه  قاصد وحيد
 رة األوتويراطية تقوم عل  عدة أسس منها:، أن اإلدا(2)وليم يرى 

 التدر  في السلطة من األعل  ال  األسفل. - أ
 الفصل بين التهطيط والتنفي .  - ر
  يار المو وعية والدية في التو يه والتقييم.  - م
التر يةة  علةةة  ال انةةر المعرفةةةي التحصةةةيلي للتالميةة  وا  مةةةال ال وانةةر األهةةةرى مةةةن  - ث

 تويراطي.الممارسام التي يقوم بها المدير األو 
ال يعةةر  االسةةتفادة مةةن هبةةرام اآلهةةرين، وال يتةةرإ أي سةةلطة تنفةة  مةةن بةةين يديةةه،  -  

 ما أنه ال يعتر  أنه أوتويراطي  امض في تعليماته وأوامره،  ير ودي فةي أسةلوبه، يهةتم 
 بإلتقان التالمي  للمواد األساسية مقابل عدم ا تمامه ب وانر أهرى. 

 هصية للمدير األوتويراطي  ي: ، أن السمام الش(1)أحمد  ما يرى 

                                                 

 .199،  1995، ، فلسطين تعليم في اإلسالم، د.ن،   ة احسان هليل األ ا، أسالير التعليم وال( 1)
 .20،  2003، ، مصر يمس وليم ، فن اإلدارة المدرسية، دار الفاروق، القا رة ( 2)
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 ال يعطي الحرية لمرؤوسيه ويتدهل في عملهم. -1
 يصدر األوامر شفا ًة في  ثير من األحيان. -2
 ير ر دومًا في أن ي ون  مرًا متسلطًا. -3

 ، عل  السمام األوتويراطية:(2)الفقي وي ي  
 يلت م بحرفية اإل را ام واللواصح والقوانين التي ال يحيد عنها. -1
تصال المباشر بين المرؤوسين و و مر   االتصال واتصال العاملين يةتم بةين يدر اال -2

 بع هم من هالله. 
 ال يعير ا تمامًا أو تقديرًا. -3

يبةةةةةدو ممةةةةةا سةةةةةبق أن اإلدارة المدرسةةةةةية النا حةةةةةة ي ةةةةةر عليهةةةةةا أن ال تعتمةةةةةد  ةةةةة ا الةةةةةنمط 
لةةةة  انعةةةةدام الب نةةةةا  التربةةةةوي األوتةةةةويراطي، ألنةةةةه يةةةةؤدي الةةةة  انعةةةةدام العاليةةةةام اإلنسةةةةانية وا 
 التعليمي، و  لإ يؤدي ال  اشاعة ال را ية بين أفراد الم تمع في المدرسة.

 اإلدارة الديمقراطية: -2
ان مةن المبةةادئ األساسةةية التةي تقةةوم عليهةةا اإلدارة الديمقراطيةة  ةةو مبةةدأ التفةةويض 
ة الةة ي يقصةةد بةةه تفةةويض المةةدير بع ةةًا مةةن سةةلطاته الةة  اآلهةةرين عمةةاًل بمبةةدأ الالمر  يةة

اإلدارية، ووفقًا له ا المبدأ ال يقوم المةدير بالتةدييق والتفتةيح علة    يصةام العمةل وال يرايةر 
نمةةةا يعمةةةل علةةة  بةةةث الحماسةةةة فةةةي نفوسةةةهم وتشةةة يعهم علةةة  المبةةةادئ التربويةةةة  العةةةاملين، وا 

بدا  الرأي  .(3)وا 
 ، أن اإلدارة الديمقراطية تقوم عل  عدة أسس و ي:(4)عابدين ويرى

 فروق الفردية لدى المعلمين والمتعلمين والمحافظة عليها وتش يعها. اإليرار بال -1
 الت ديد الوا ح وال امل لوظيفة  ل ع و في المدرسة ومهامه. -2
 تنسيق  هود العاملين وتش يع التعاون بينهم. -3

                                                                                                                         

عبيةةر أحمةةد، فعاليةةة القةةرارام اإلداريةةة فةةي موا هةةة بعةةض المشةة الم التعليميةةة بمراحةةل الةةتعلم العةةام، ( 1)
 .69،  2003، ، مصر ية،  امعة القا رة رسالة ما ستير  ير منشورة،  لية الترب

 .108-107،  لمصدر السابق الفقي ، ا( 2)
 .20 لمصدر السابق ، ال دي ،  ا( 3)
 .72،  لمصدر السابق عابدين، ا( 4)
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 االعتماد عل  مبدأ التفويض في العمل. -4
 االعتماد عل  ايامة عاليام انسانية داهل العمل. -5
 لة في تو يع المهام وو ع الشه  المناسر في الم ان المناسر.مراعاة العدا -6
 توثيق العالية بين المدير والم تمع المحلي والسلطام التعليمية. -7

 ، أن من أ م الممارسام التي يقوم بها المدير الديمقراطي: (1)دياروي ي  
 يحترم المعلمين ويهتم بمشا لهم الشهصية ويساعد في اي اد الحلول. -1
 أن ي ون شهصية محترمة بحق  ما يحترم اآلهرين. ير ر في -2
 يعر   ي  يفوض الصالحيام. -3
 يشرإ المدرسين في رسم سياسة المدرسة وهطتها في اتها  القرارام. -4
 يهتم  ثيرًا بنمو األفراد ويحدد مسؤولية المدرسين من األعمال المسندة اليهم. -5

دم الةةنمط الةةديمقراطي أو اإلدارة يبةةدو ممةةا سةةبق أن اإلدارة المدرسةةية النا حةةة عنةةدما تسةةته
يمةةةان ب  ميةةةة المشةةةار ة فةةةي العمةةةل واالنتمةةةا  الةةة   ي ةةةر أن ي ةةةون لةةةدى العةةةاملين وعةةةي وا 
المدرسةةةة وتحمةةةل المسةةةؤولية، و ةةة ا الةةةنمط ا ا ا سةةةتهدم  يةةةدًا ف نةةةه يسةةةا م فةةةي ال شةةة  عةةةن 

بداعام األفراد التي لها دور  بير في ن اح اإلدارة المدرسية حل مش ال  تها.موا ر وا 
 اإلدارة الترس:ية: -3

يطغةة  علةة   ةة ا الةةنمط مةةن اإلدارة ظهةةور العديةةد مةةن السةةلوإ المتنةةور والمتةةداهل 
ت تنفه مظةا ر الهة ل والتسةير مصةحوبة بانهفةاض األدا ، ور ةم حريةة المعملةين والتسةا ل 
ال ي تته ه اإلدارة طريقًا لها فةإلن ر ةا العةاملين عةن عملهةم فةي ظةل  ة ه القيةادة مةنهفض 

 ، منها:(3)، وتقوم اإلدارة الترسلية عل  عدة أسس(2)دًا بالمقارنة مع القيادة الديمقراطية 
 اتاحة الحريام وعدم تحديد المسؤولية. -1
  يار الويم وتبديد ال هد والمغاالة وتف يإ وحدة العمل بروح الفريق. -2
 اشاعة الفو   وت ع ر القيم لدى الناشصين. -3

                                                 

 .292،  لمصدر السابق ديار، ا( 1)
 .137-136،  لمصدر السابق بسيسو، ا( 2)
 .21  لمصدر السابقال دي، ، ا( 3)
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 :(1)ها المدير الترسليومن أ م الممارسام التي يقوم ب
 النظر ال  المعلمين  مستشارين. -1
 يح م عن تقديم رأيه في مو وعام المنايشة. -2
 ترإ أمور المدرسة للحظ. -3
 ال يباشر المدير عمله بتسيير أمور الحياة اليومية بل يفو ها.  -4

ن يبدو مما سةبق أنةه ي ةر علة  اإلدارة المدرسةية النا حةة أن تبتعةد عةن اإلدارة الترسةلية، أل
  ا ي عل اإلدارة في حالةة مةن ال ةع  والقصةور والالمبةاالة، و ة ا يةؤدي الة  الع ة  عةن 

 تحقيق األ دا  التربوية.
 اإلدارة التشاورية:  -4

يطغ  عل    ا النمط من اإلدارة "الشدة ويةم الشةدة واللةين ويةم اللةين، بةد ًا مةن 
بمةةةا  (3)دارة التشةةةاورية تتميةةة ،  مةةةا أن اإل(2)النظةةةام السياسةةةي حتةةة  ييةةةادة المدرسةةةة والبيةةةم"

 ي تي: 
 المدير يمارس فيها أ بر يدر من التو يه ال اتي. -1
 ممارسة المبدأ و بط النفس في تحقيق األ دا  المر وة. -2
 ممارسة   ا ه وتف يره العقالني في حل المش الم والمواي  التي توا ههم. -3
 الحصول عل  المعلومام من مصادر ا األصلية. -4

ن اإلدارة المدرسةةةية ال يةةةدة والنا حةةةة ي ةةةر عليهةةةا أن تتبةةةع نظةةةام اإلدارة يبةةةدو ممةةةا سةةةبق أ
التشاورية، ألن  لإ يؤدي ال  تقةدم العلةم والمعرفةة ويعمةل علة  تحسةين فةر  الفهةم، و ة ا 
الةةةنمط يشةةة ع اآلهةةةرين علةةة  تعلةةةم اإلدارة المبدعةةةة التةةةي لهةةةا دور  بيةةةر فةةةي ن ةةةاح اإلدارة 

 المدرسية وحل مش التها.
 

                                                 

 .21،  مصدر السابق لال دي، ا( 1)
، 2007، ، فلسةةةطين ، دار المقةةةداد،  ةةة ة 3فةةةؤاد العةةةا  ، اإلدارة الصةةةفية بةةةين النظريةةةة والتطبيةةةق، ط( 2)

 17. 
 .18،  مصدر نفسه العا  ، ال( 3)
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 عناصر اإلدارة المدرسية:  سابعًا :

تعتبةةر اإلدارة المدرسةةية " هةةا  مت امةةل مةةن العةةاملين فةةي المدرسةةة وفريةةق متعةةاون 
يسةةهم  ةةل واحةةد مةةنهم بةةدوره، ت معهةةم وحةةدة ع ةةوية مةةن روابةةط العمةةل والمشةةار ة وتحمةةل 

 .(1)المسؤولية"
ان  هةةةةةا  اإلدارة المدرسةةةةةية يتةةةةة ل  مةةةةةن "مةةةةةدير المدرسةةةةةة وناصبةةةةةه والمعلمةةةةةين أو 

لمدرسين األواصل والمدرسين والمشر  اال تمةاعي وأمةين الم تبةة وأمةين المهتبةر... ومةدير ا
المدرسةةة  ةةةو القاصةةةد التربةةوي الةةة ي يشةةةر  علةة  تحقيةةةق األ ةةةدا  التربويةةة مةةةن أ ةةةل اعةةةداد 
ال يل وتربيته تربية مت املةة روحيةًا وهلقيةًا و سةميًا لي ونةوا مةواطنين صةالحين يةادرين علة  

 .(2)ا  م تمعهم"اإلسهام في انم

 مهارات مدير المدرسة:ثامنًا : 

ان اإلدارة المدرسةية تتةة ثر الة  حةةد  بيةةر بشهصةية مةةدير المدرسةة والبةةد أن يتميةة  
، (3)مدير المدرسةة بممية ام يياديةة عةدة تيسةر لةه ييةادة المدرسةة، ولقةد صةّن  أحةد البةاحثين

 ربع م موعام:السمام الشهصية التي ي ر توافر ا في القاصد التربوي ال  أ
 وتتمثل في:المهارات الذاتية:  -أ

القوة ال سمية والعصبية: التي تعني الصحة ال يدة والال مة للمدير ألدا  مهماتةه علة   -1
 أ مل و ه.

يوة الشهصية: حيةث أن المةدير الة ي يمتةا  بشهصةية يويةة ي ةون تة ثيره فةي مرؤوسةيه  -2
 ار دون تردد.أ ثر وي  ر ثقتهم فيه وي ون يادرًا عل  اصدار القر 

الحيويةةةة: ان النشةةةاط والحيويةةةة والحمةةةاس للعمةةةل مةةةن الصةةةفام التةةةي ي ةةةر توافر ةةةا فةةةي  -3
 المدير.

                                                 

 .24،  2006، م تبة الم تمع العربي، عمان، 1 ادي مشعان ربيع ، المدير المدرسي النا ح، ط( 1)
 .44-43،  سابق لمصدر المصطف  ، ا( 2)
 .97  لمصدر السابق ، العمايرة ، ا( 3)
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الطاليةةة اللفظيةةة: المةةدير الةة ي يمتةةا  بالطاليةةة اللفظيةةة يسةةتطيع أن يوصةةل لمرؤوسةةيه  -4
 المعلومام والتعليمام ب يل ويم و هد.

ومةةا يال مهةةا مةةن اسةةتقرار  الصةةحة النفسةةية: ا ا مةةا تةةوفرم فةةي المةةدير الصةةحة النفسةةية -5
نفسةةةي وعةةةاطفي فإلنهةةةا تسةةةاعد علةةة  احتفةةةاظ المةةةدير ب عصةةةابه سةةةليمة تحةةةم  ةةةغط العمةةةل 

 وت عله يادرًا عل  موا هة المش الم بثقة وات ان و دو .
 الهلق الطير والقدوة الحسنة. -6
 العدالة التامة: عل  المدير أن تتوفر فيه العدالة مع مرؤوسيه دون تحي . -7

 أن الصفام الشهصية لمدير المدرسة الفّعال النا ح ترت   عل :  باإل افة ال 
 أن ي ون  ا شهصية تتسم بهصاص  عالية وممي ة. - أ

أن ي ةةون أ ثةةر األع ةةا  مثةةابرة وأ ثةةر م يةةدرة علةة  االبت ةةار والقةةدرة علةة  التهطةةيط   - ر
 والتنظيم.

 المهارات اإلنسانية: -ب
مؤثر مع موظفيه من  هة، ومةع و ي القدرة الم تسبة لدى المدير عل  التفاعل ال

دارة  رؤسةةةاصه مةةةن  هةةةة أهةةةرى، ومةةةن مؤشةةةراتها القةةةدرة علةةة  تنسةةةيق ال هةةةود فةةةي مؤسسةةةته وا 
 .(1)ا تماعام األفراد وييادتها نحو تحقيق األ دا  المر وة

 المهارات اإلدراكية: -ج
و ةةةةي تشةةةةير الةةةة  القةةةةدرة علةةةة  ادراإ م موعةةةةة العاليةةةةام الوظيفيةةةةة بةةةةين مهتلةةةة  

نظيميةةة علةة  اهةةتال  مسةةتوياتها، و ةة ه المهةةارام فةةي المسةةتويام العليةةا تصةةبح األنشةةطة الت
 أ ثر المهارام أ مية  ما تبدو أ ميتها من هالل:

  ون المدير يعتمد عليها في استهدام مهاراته اإلنسانية. -1
ومةن هةةالل توافر ةا لةةدى المةدير يةةنع س علةة  سةلوإ مرؤوسةةيه ويطبةع تصةةرفاته بطةةابع  -2

 .(2)ا أنها تهلق منهم م موعة متعاونةيتمي  باإلبدار،  م

                                                 

 .89،  لمصدر السابق عابدين، ا( 1)
 .25،  لمصدر السابق ال دي، ا( 2)
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 مةةةا أن المهةةةارام اإلدرا يةةةة ت عةةةل المةةةدير مبت ةةةرًا ألف ةةةار  ديةةةدة ولديةةةه احسةةةاس 
 بالمش الم الطالبية، مما يدفعه ال  صيا ة هطط عال ية للمش الم يبل ويوعها.

 
 المهارات الفنية:  -د

المعرفةةة فةةي مهنتةةه التةةي تشةةير الةة  معرفةةة المةةدير المتعمقةةة فةةي األشةةيا  أو علةةوم 
و وانةةر متطلباتهةةا وي تسةةبها المةةدير القاصةةد عةةن طريةةق الهبةةرة والت  يةةل والتةةدرير و ةةو علةة  

 .(1)رأس عمله أو يبل التحايه بالوظيفة
 ، والتي تتطلر المهارام الفنية:(2)ومن األعمال التي  معها أحد الباحثين

بل وو ةةةع البةةةديل التهطةةةيط:  ةةةو عمليةةةة تت ةةةمن تحديةةةد األ ةةةدا  فةةةي اطةةةار المسةةةتق -1
 لتحقيق األ دا .

اتهةةةا  القةةةرار:  ةةةو لةةةر العمليةةةة اإلداريةةةةة حيةةةث أن  ميةةةع العمليةةةام اإلداريةةةة تشةةةةتق  -2
 و ود ا من حول صنع القرار.

التنظةةيم:  ةةو بنةةا  العاليةةام بةةين الوظةةاص  واألفةةراد وال وانةةر المعرفيةةة بمةةا يةةؤدي الةة   -3
 ريابة أدا  العمل وتو يهه نحو تحقيق  د  عام.

رسةةةال رمةةةو  ب سةةةلور معةةةين االتصةةة -4 ال: تت ةةةمن عمليةةةة االتصةةةال تصةةةني  وانتقةةةا  وا 
 يعني المستقبل عل  اإلدراإ واالستح ار ال  ني للمرسل.

 الريابة:  ي التحقق من أن ما يحدث يطابق الهطة المو وعة. -5

 مهمات مدير المدرسة:تاسعًا : 

بفاعليةةة و فةةا ة مةةن  ان المهمةةة األساسةةية لةةإلدارة المدرسةةية تنفيةة  العمليةةة اإلداريةةة
رشةةاد م ليةةتم ن المعلةةم مةةن ييامةةه  هةةالل تنسةةيق  هةةود العةةاملين فةةي المدرسةةة وتةةو يههم وا 
بةةة دا  مهمتةةةه األساسةةةية علةةة  أ مةةةل و ةةةه مم ةةةن والقيةةةام بوا باتةةةه لتحقيةةةق أ ةةةدا  العمليةةةة 

                                                 

 .89،  لمصدر السابق عابدين، ا( 1)
 .48،  2001، ، األردن، دار الميسرة، عمان 3 ودم عطوي، اإلدارة المدرسية الحديثة، ط( 2)
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ارة التعليمية باعتبار المدير مقيمًا في المدرسة، ول ن تقت ي النظةرة الشةاملة الة  مهةام اإلد
دراإ  وانبها الحقيقية  .(1)المدرسية وا 

 وتتنور مهمام مدير المدرسة فمنها اإلدارية ومنها الفنية.

 المهام اإلدارية:أ _ 

 أواًل: مهمات تتع:ق بعمل المدير مع العام:ين:
 ، والتي منها:(2)ان من مهام المدير  ي رعاية شؤون العاملين في مدرسته

ومسةا ماتهم اإلداريةةة المهتلفةة التةةي تتصةل بالل ةةان  تنظةيم عمليةةام مشةار ة العةةاملين -1
 واألنشطة المدرسية المهتلفة.

 تنمية العاليام اإلنسانية بين العاملين في المدرسة ورعايتها. -2
 اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن العاملين في المدرسة وتقديمها ال  اإلدارة. -3

 ثانيًا: ممارسات إدارية يقوم بها المدير:
 لشؤون التنظيمية:ا -1

والتةةي يةةتم فيهةةا التر يةة  علةة   يفيةةة مسةةا مة المةةدير فةةي تيسةةير أعمةةال المدرسةةة، 
"ويلعةةر المةةدير دورًا  بيةةرًا فةةي  ةة ا الم ةةال حيةةث ي ةةع أسةةس تقسةةيم العمةةل ويحةةدد وظةةاص  
اإلدارام واأليسةةةةةام المهتلفةةةةةة للمنظمةةةةةة ويةةةةةو ر العةةةةةاملين تو يعةةةةةًا يراعةةةةةي فيةةةةةه تهصصةةةةةاتهم 

 .(3)ية"ويدراتهم الشهص
ل لإ يتطلر مةن المةدير أن يعةي  يفيةة توظية   افةة اإلم انةام الماديةة والبشةرية 
من أ ل ييةادة التنظةيم المدرسةي بفعاليةة، وا  ا لةم يحةدث  لةإ فةإلن التنظةيم المدرسةي يهتلة  
ويةة تي بالنتةةاصا السةةلبية علةة  العمليةةة التربويةةة والتعليميةةة لةة لإ"، ان تقنيةةام اإلدارة وأدواتهةةا 

ها وت هي اتهةةا الماديةةة مهمةةا تطةةورم وتقةةدمم فإلنهةةا ال تغنةةي عةةن الموظةة  ال  ةة   ووسةةاصل
القادر عل  االستهدام األمثل والح يم لتلإ األدوام والوسةاصل والت هية ام والة ي يتويةع منةه 
أن يقوم بالدور الرصيس في أي ش ل من أش ال التنظيم اإلداري والة ي يتوية  علة  نوعيتةه 

                                                 

 .20-19،  ابق لمصدر السالعا  ، ا( 1)
 .118،  لمصدر السابق العمايرة ، ا( 2)
 .27،  لمصدر السابق ال دي ، ا( 3)
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العمةةةةل اإلداري و ةةةةودة و يةةةةادة اإلنتةةةةا  وسةةةةرعة اإلن ةةةةا  ونقصةةةةان وهبرتةةةةه و فايتةةةةه ن ةةةةاح 
 .(1)ت الي  التسيير اإلداري"

 شؤون المنها  الدراسي والبرناما التربوي: -2
ويقصةةةد بالمنهةةةا  الدراسةةةي: " ميةةةع الهبةةةرام التعليميةةةة المهططةةةة التةةةي يمةةةر بهةةةا 

المفهةوم الحةديث أصةبح  .  مةا أن المنهةا  الدراسةي فةي(2)التالمي  داهل المدرسةة وهار هةا"
 يشمل  ميع أنوار النشاط التي يمر بها الطلبة تحم اشرا  اإلدارة المدرسية.

وبناً  عل  ما سبق فإلن ميادين ا تمام مدير المدرسة فةي م ةال المنهةا  الدراسةي 
 ي ون وفق ما ي تي:

"اثةةةرا  المةةةادة الدراسةةةية وتوظيةةة  ال تةةةةار المدرسةةةي واسةةةتهدام الوسةةةاصل التعليميةةةةة 
لال مةةةةةة وتوظيةةةةةة  اإل اعةةةةةةة المدرسةةةةةةية وتوظيةةةةة  الم تبةةةةةةة المدرسةةةةةةية واألنشةةةةةةطة الصةةةةةةفية ا

والالصةةةةةةفية وتوظيةةةةةة  المهتبةةةةةةر المدرسةةةةةةي والةةةةةةرحالم المدرسةةةةةةية واالهتبةةةةةةارام الشهصةةةةةةية 
 .(3)واالهتبارام التحصيلية ويياس تحصيل التالمي  وتقويمه"

 
 شؤون النمو المهني للعاملين: -3

 :(4)ي ون عن طريقان عمل المدير مع المعلمين 
 تو يع المستويام والوا بام المدرسية عل  المعلمين. - أ

 أن ينايح هطط المعلمين ويتابع تنفي  ا.  - ر
 أن يتابع دوام المعلمين والت امهم بالعمل والوا بام المطلوبة منهم.  - م

 مةةا يقةةوم المةةدير و هةةرون بتنظةةيم العمةةل المدرسةةي بإلي ةةاد م لةةس ادارة المدرسةةةة 
ترإ فيةةةةه و يلةةةةه وبعةةةةض المدرسةةةةين أو المعلمةةةةين والمرشةةةةد اال تمةةةةاعي الةةةة ي يرأسةةةةه، ويشةةةة

                                                 

، ، لبنةان عمر محمد التوأمي الشةيباني، األسةس النفسةية التربويةة لرعايةة الشةبار، دار الثقافةة، بيةروم ( 1)
1973  ،47. 

، 1992الحلبةةةي، القةةةةا رة،  ، مطبعةةةة عمةةةرو3يعقةةةور حسةةةين نشةةةوان ، اإلدارة واإلشةةةرا  التربةةةوي، ط( 2)
 288. 

 .289،  لمصدر نفسه نشوان ، ا( 3)
 .76،  لمصدر السابق الهوا ة ، ا( 4)
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والمرشةةةد النفسةةةي والمرشةةةد التعليمةةةي والمرشةةةد الريا ةةةي، وت ةةةون المهمةةةة األساسةةةية لم لةةةس 
اإلدارة  ي أن: "يقوم برسةم السياسةة العامةة فيمةا يتعلةق بةإلدارة المدرسةة وتنظيمهةا واإلشةرا  

المهتلفةةةةة وتةةةةوفير المنةةةةان المناسةةةةر ومنايشةةةةة  عليهةةةةا وتو يههةةةةا وتو يةةةةع العمةةةةل واألنشةةةةطة
 .(1)المش الم العامة واهتيار أحسن الحلول لها"

لةةة لإ فةةةإلن المةةةدير يلعةةةر دورًا بةةةار ًا فةةةي م ةةةال تنميةةةة العةةةاملين فةةةي المدرسةةةة مةةةن 
هةةةالل العمةةةل معهةةةةم ومشةةةار تهم فةةةي القةةةةرارام التربويةةةة والمدرسةةةية و لةةةةإ لرفةةةع معنويةةةةاتهم 

 مةةا أن الت  يةةد علةة  العاليةةام اإلنسةةانية ي ةةون مةةن هةةالل مةةا  وحماسةةهم مةةن أ ةةل تنفيةة  ا،
يبديه مةدير المدرسةة مةن ا تمةام بشةؤون العةاملين ومصةلحتهم ويوظفهةا مةع أ ةدا  و ايةام 

 المدرسة.
 شؤون الطلبة: -4

يعتبةةةر الطلبةةةة محةةةور العمليةةةة التربويةةةة والتعليميةةةة برمتهةةةا، ا  أنةةةه مةةةن أ لهةةةم تةةةم 
رام هةةا وأنشةةطتها، ولقةةد تحةةددم مهةةام عةةدة لمةةدير المدرسةةة تهطةةيط تلةةإ العمليةةة وتحديةةد ب

 ، ومنها:(2)الحديثة ات اه الطلبة
افتتةةاح المدرسةةة: ألول يةةوم مةةن أيةةام الدراسةةة لةةه أثةةر  بيةةر فةةي سةةير العمةةل المدرسةةي  - أ

وفي مدى تّقبل التالمي  لدراستهم ور ا م بها أو نفور م منها، وله ا تهتم المدرسةة الحديثةة 
 تمامًا بالغًا.به ا اليوم ا 

 اإلشرا  عل  السلوإ العام للتالمي . - ر
 اال تمام بالتربية ال مالية.  - م
 اإلشرا  عل  النواحي الصحية. - ث
 بطايام التالمي . -  

ومةةن المهةةام المعروفةةة لةةإلدارة المدرسةةية ت ةةاه الطلبةةة: "يبةةول التالميةة  المسةةت دين 
عادة القيد في حةدود القواعةد المقةررة واإلعفةا  مة ن الرسةوم فةي حةدود التعليمةام والمحولين وا 

                                                 

 .163،  لمصدر السابق رداح الهطير و هرون، ا( 1)
، ، مصةر محمد شعالن و هرون، اإلدارة المدرسية واإلشةرا  الفنةي، م تبةة األن لةو المعرفيةة، القةا رة ( 2)

1987  ،35-36. 
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وت دير التالمي  طبقًا للقواعد التي ت عها الو ارة، وتو يةع التالمية  علة  الفصةول، وتسة يل 
عطةةةا  الشةةةهادام الهاصةةةة ببيانةةةةاتهم  صةةةدار بطايةةةام التالميةةة  وا   يةةةار وتةةة هر التالميةةة  وا 

 .(1)عنهم"
مسةةاعدة فةةي باإل ةةافة الةة  مةةا تقةةدم  نةةاإ مهمةةام أهةةرى لمةةدير المدرسةةة منهةةا ال

 تنظيم براما عال ية للتغلر عل  مش الم الطلبة و عل المدرسة بيصة صديقة للطالر.

 المهام الفنية:ب_ 

 ( تنمية المعلمين مهنيًا:1
 تشمل: (2)ان مسؤولية مدير المدرسة من الناحية الفنية

 تو يع مسؤوليام واهتصاصام  ميع العاملين بالمدرسة واإلشرا  عل  أعمالهم. - أ
بعةةةةة المسةةةةتمرة ل ميةةةةع العةةةةاملين بالمدرسةةةةة بهةةةةد  رفةةةةع مسةةةةتوى أداصهةةةةم وعةةةةال  المتا - ر

 السلبيام.
 ( اثرا  المنها  الدراسي وتحسين تنفي ه:2

 :(3)وي ون تحقيق  لإ بالهطوام اآلتية
االطةةةالر علةةة  المنةةةا ا الدراسةةةية المقةةةررة ب ميةةةع عناصةةةر ا فةةةي  ةةةو  المسةةةت دام  - أ

 والتطورام التربوية.
هةةا  المنةةوي دراسةةته واأل ةةدا  المنشةةودة لتلةةإ الدراسةةة بالتنسةةيق تحديةةد عناصةةر المن  - ر

 والتعاون مع المعنيين.
 تش يل الل ان الهاصة لتنفي  الدراسام واألبحاث المنشودة.  - م
 و ع براما وهطط عمل محددة لمتابعة أعمال الل ان.  - ث
 رصد النتاصا ومنايشتها مع المعنيين.  -  
ثراصةةةه وتحسةةةين طراصةةةق تنفيةةة ه فةةةي  ةةةو  و ةةةع برنةةةاما لتلبيةةةة احتيا ةةةام المنهةةةا    - ح وا 

 الدراسة واإلم انام المتاحة.
                                                 

 .119،  1977ابرا يم مطاور و عبود عبد الغني، في التربية المعاصرة، دار الف ر العربي، د.م،  (1)
 .89،  لمصدر السابق عابدين ، ا( 2)
 .92،  لمصدر السابق العا   ، ا( 3)
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 و ع نظام للتقويم المستمر أللوان النشاط المتصل بإلثرا  المنها  ونتا اته.   - ن
 ( تحسين العملية التعليمية وتحليل هطط المواد الدراسية:3

معلمةين من مهمام المدير المهمة و ي  رورة التهطيط للتعلةيم والنمةو المهنةي لل
واالهتبةةارام والعاليةةة بةةين الم تمةةع المحلةةي التةةي تسةةتل م تمتةةع المةةدير بقةةدر مةةن ال فايةةام 

 .(1)والمهارام في التهطيط المدرسي والتغيير والتطوير
ان التهطةةةيط اليةةةومي للةةةدروس عمليةةةة  امةةةة بالنسةةةبة للمعلةةةم والطالةةةر، حيةةةث أن 

تهطةةيط المعلمةةين وتةةو يههم  التهطةةيط تصةةور مسةةبق لموايةة  التعليميةةة، لةة ا ي ةةر متابعةةة
 .(2)وتقديم التغ ية الرا عة لهم

 
( العمةةل علةة  تةةوفير فةةر  النمةةو المت امةةل للمتعلمةةين  سةةميًا وعقليةةًا وا تماعيةةًا ونفسةةيًا 4

 :(3)ورعايتها، تت من   ه المهمة اتبار الهطوام اآلتية
سةةةةةةبة تحديةةةةةةد حا ةةةةةةام المتعلمةةةةةةين ومشةةةةةة التهم باسةةةةةةتهدام األسةةةةةةالير والتقنيةةةةةةام المنا - أ

 وتصنيفها حسر أ ميتها. 
 تحديد األدوام واألسالير والتقنيام المناسبة لدراسة المش الم.  - ر
 تش يل ل نة تتول  دراسة مش الم التالمي .  - م
 توفير المستل مام المادية والبشرية الال مة لتسهيل الدراسة.  - ث
مةن نتةاصا  اإلشةرا  علة  تنفية  نشةاطام الل نةة المة  ورة ومتابعتهةا وتقويمهةا والتقريةر -  

 الدراسة وتوثيقها. 
 ( اي اد نظام للتقويم المستمر لعمل العاملين في المدرسة فرديًا و مريًا:5

ان التقويم مهمة رصيسية من مهمام المدير و ي عملية  ةرورية مةن مةدى ن ةاح 
التهطةيط والتنفيةة  وللت  ةد مةةن مةدى تحقيةةق األ ةدا ، ويم ةةن القيةام بهةة ه المهمةة مةةن هةةالل 

 :(4)اآلتيةالهطوام 
                                                 

 .35،   لمصدر السابقال دي ، ا( 1)
 .294،  لمصدر السابق ديار، ا( 2)
 .143،  لمصدر السابق العمايرة، ا( 3)
 .94،  لمصدر السابق العا  ، ا( 4)



 م.م. شاكر عنرت وهب* و م.م. قتيبة أمحد عبد اهلل                   دراسة وصفية حتليلية اإلدارة املدرسية )نشأتها وتطورها( 

 626 

تةةةةةوفير أدوام التقةةةةةويم الفةةةةةردي ال مةةةةةري ال مةةةةةاعي وو ةةةةةع برنةةةةةاما لتقةةةةةويم عمةةةةةل 
المعلمةةةين ومتةةةابعتهم ورصةةةد نتةةةاصا التقةةةويم مةةةع المعنيةةةين ودراسةةةتها وت ويةةةد المعنيةةةين بتغ يةةةة 

 را عة مناسبة في ويتها.
ي ( ايامةةةة نظةةةام فعةةةةال للتقةةةويم الت ةةةةويني والمتابعةةةة ودراسةةةة مسةةةةتويام التحصةةةيل المدرسةةةة6

 للطلبة وتحديد ا:
التقةةويم مهمةةة رصيسةةية مةةن مهمةةام المةةدير  مةةا أنةةه ال يسةةتطيع أن يعةةر  مةةدى مةةا 
حقق مةن أ ةدا  وال يعةر  أيةن يقة  اال ا ا أ ةرى عمليةة التقةويم ل ةل عمةل يقةوم بةه سةواً  
 ةةان فةةي الم ةةال اإلداري أو الفنةةي، وحتةة  يسةةتطيع المةةدير أن يقةةوم بهةة ه المهمةةة عليةةه أن 

 ام اآلتية:يته  الهطو 
 و ع هطة لدراسة تحصيل الطلبة وشؤونهم وأحوالهم العامة. - أ

 تو يع مسؤوليام الدراسة عل  المعنيين أفرادًا و ماعام.  - ر
 و ع برناما للحصول عل  المعلومام من أحوال الطلبة بصورة منتظمة.  - م
 دراسة المعلومام وتحليلها وتفسير ا وتصنيفها وتبويبها. - ث
علومةةةةام الةةةةواردة الال مةةةةة واالسةةةةتفادة منهةةةةا فةةةةي تحسةةةةين و ةةةةع برنةةةةاما لتوظيةةةة  الم  -  

 .(1)أو ار التالمي  ومتابعتها
ال شةةإ فةةي أن التقةةويم للعةةاملين فةةي المدرسةةة و ةة لإ لةةإلدارة المدرسةةية لةةه أ ميةةة 
يصةوى فةةي تحسةين العمةةل التربةوي والمدرسةةي، حيةث أن اإلدارة تفيةةد مةن نتةةاصا تقةةويم األدا  

دة بالنسةةبة لعمليةةام اسةةتقطار واهتيةةار وتعةةويض للعةةاملين فةةي و ةةع السياسةةام الثابتةةة وعةةا
وتحديةةةد أنةةةوار التةةةدرير الةةةال م لتنميةةةتهم وتطةةةوير م،  مةةةا أن األفةةةراد يسةةةتفيدون مةةةن معرفةةةة 
مسةةتوى األدا  مقارنةةًة بالمسةةتوى المطلةةور واتهةةا  الةةال م لالرتقةةا  لهةة ا المسةةتوى ولمةةا لةة لإ 

 .(2)من ت ثير عل  النمو والتطور للفرد والمنظمة

                                                 

 .144،  لمصدر السابق العمايرة ، ا( 1)
محمةةد سةةي  الةةدين فهمةةي و حسةةن محمةةود، تطةةوير اإلدارة المدرسةةية فةةي دول الهلةةيا العربةةي، م تبةةة ( 2)

 .166،  1991التربية األول  لدول الهليا، الرياض، 
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بمةدير المدرسةة منهةا اإلداريةة ومنهةا  نستنتا مما سبق أن المهةام المتنوعةة المنةوط  
 الفنية والتي من أ مها:

و ةةةةع السياسةةةةة المدرسةةةةية السةةةةليمة مةةةةع المعلمةةةةين ل علهةةةةم متعةةةةاونين لتحسةةةةين أداصهةةةةم  -1
 وتطوير م عل  الصعيد الشهصي والمهني.

 العمل عل  توفير  و مالصم لحل مش الم الطلبة. -2
لعمةةةل علةةةة  تةةةوفير المةةةةوارد البشةةةرية والماديةةةةة لمسةةةاعدة المعلمةةةةين فةةةي حةةةةل مشةةةة الم ا -3

 الطلبة.
 تعاون المدير مع المعلمين أو المدرسين في و ع طرق و ليام لحل  افة المش الم. -4
ارشةةاد المعلمةةين بشةة ل فةةردي و مةةاعي لمهةة  ب يةةديهم الةة  مسةةتوي عةةالي وأسةةلور تربةةوي  -5

 حديث في معال ة مشا ل الطلبة.
لعمةةل علةة  تشةة يع المعلمةةين أو المدرسةةين مةةن اسةةتهدام طةةرق وأسةةالير تربويةةة حديثةةة ا -6

 في معال ة مشا ل الطلبة.
مراعةةاة الديمقراطيةةة فةةي تفةةويض المهةةام وتشةة يع المشةةار ة الفعالةةة لموا هةةة المشةة الم  -7

 والعمل عل  حلها بقدر من السرعة.
 ةي ت ةون مر عةةًا العمةل علة  و ةع هطةط تحتةوي علة  طةرق معال ةة مشةا ل الطلبةة  -8

 لمساعدة المعلمين في ت ليل   ه الصعوبام والمشا ل. 
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 توصيات الدراسة :

في  و  النتاصا التي أسفرم عنها   ه الدراسة يقترح الباحثان عددًا من التوصيام     
 التي ن مل أن تفيد المهتمين بمو ور الدراسة و ما ي تي :

عل  تحديد المش الم التي توا ه الطلبة وتساعد م  _ عل  اإلدارة المدرسية أن تعمل1
عل  حلها ألن تحديد المش الم مهم لتحديد مواطن الهلل وبالتالي اصالح ما يم ن 

 اصالحه هدمًة لهم وللمدرسة والم تمع .

_ ان اإلدارة المدرسية حت  ت ون نا حة عليها أن تتص  بالهصاص  الم  ورة في) 2
ت ون ادارة فاعلة ومتوا نة توا ن بين حا ام و أ دا  ( باإل افة ال  أن 10-11 

اإلدارة المدرسية وبين حا ام وأ دا  المعلمين والطلبة  ما عليها أن تميل ال  اإلبدار 
 والتطوير والتغيير .

_ عل  اإلدارة المدرسية أن ال تعتمد عل  النمط األوتويراطي ألنه يؤدي ال  انعدام 3
ل  ا نعدام البنا  التربوي التعليمي و  لإ يؤدي ال  اشاعة ال را ية العاليام اإلنسانية وا 

 بين أفراد الم تمع في المدرسة .

يمان ب  مية 4 _ في حالة استهدام النمط الديمقراطي ي ر أن ي ون لدى العاملين وعي وا 
و رورة المشار ة في العمل واالنتما  ال  المدرسة وتحمل المسؤولية ألن   ا النمط ا ا 

بداعام األفراد التي لها دور  ما تم استهدامه  يدًا فإلنه يسا م في ال ش  عن موا ر وا 
  بير في ن اح اإلدارة المدرسية وحل مش التها .

_ عل  اإلدارة المدرسية النا حة أن تبتعد عن النط الترسلي ألنه ي عل اإلدارة في حالة 5
 قيق األ دا  التربوية .من ال ع  والقصور والالمباالة مما يؤدي ال  الع   عن تح

_ ي ر عل  اإلدارة المدرسية النا حة أن تعتمد عل  النمط التشاوري ألنه يؤدي ال  6
تقدم العلم والمعرفة ويعمل عل  تحسين فر  الفهم  ما أنه يش ع عل  تعلم اإلدارة 

 المبدعة التي لها دور  بير في ن اح اإلدارة المدرسية وحل مش التها.
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مدرسة أن يتص  ب ميع المهارام والسمام الشهصية الم  ورة _ عل  مدير ال7
 .( حت  ي ون مديرًا نا ح 18_16ي) ف
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School Administration its origin and development  

Descriptive and analytical study 
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Abstract 

         School management is extremely important for the pupil, the 

teacher other people who work at school and even to the pupils' 

guardians and the local environment. School is also in need for 

management to perform its educational duties. The good and 

efficient management has become a Characteristic of modern school 

unlace the conventional one, therefore the school management bears 

the greatest burden in implementing the educational process in all 

its aspects whether they are technical or administrative Due to the 

importance if the school management in the society, the evaluation 

the definition the importance, the duties and the characteristics of 

the successful school management were involved in this research in 

addition to the factors, patterns of school management and the skills 

and duties of headmaster. 

 


