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اإلدارة العامة للدولة، وهي میدان ولید القرن  المتمثل في تعتبر اإلدارة المدرسیة جزءا من كلّ   
العشرین، ألن اإلدارة كعلم كان أسبق وجودا وأرسخ في المؤسسات ذات الطابع التجاري 
والصناعي، حیث طبقت نظریات اإلدارة بشكل أوسع في الصناعة والتجارة، وبعدها ظهرت 

صل باإلدارة التعلیمیة، كما أن كثیرا من مدیري التعلیم تحصلوا على معلوماتهم عن نظریات تت
ولمعرفة اإلدارة ، تربویةالغیر تي تمت في المؤسسات اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة من الدراسات ال

حیث تم ه في هذا الفصل ناتناولعلى اإلدارة بشكل عام، وهو ما  المدرسیة یقتضي أوال التعرف
، مفهومها ووظائفها-إلدارة المدرسیةمفهومها وظائفها وتطورها، ثم تعرضنا ل-طرق لإلدارةالت

  .استخالص خالصة لكل ما سبقوأعضائها وأنماطها، وأخیرا تم 
  

  :تطورها- وظائفها- تعریفها–اإلدارة - أوال
  :تعریف اإلدارة- 1   

  :لغة- 1- 1          
من جزأین، الجزء األول هو كلمة  Administrationیتكون األصل الالتیني لكلمة اإلدارة       

Ad ومعناها اللفظي)To (والجزء الثاني هو كلمة "لكي" وتعني ،Minister   خدمة"وتعني كلمة "
القیام على خدمة اآلخرین، أو یتم أداء : وبالتالي فإن معنى كلمة اإلدارة في األصل الالتیني هو

  .1خدمة ما عن طریق جهاز معین
للغة العربیة، اإلدارة من فعل أدار بمعنى حرَّك، أي احتوى على الحركة والتشغیل ومن ثم وفي ا   

فها قاموس الموارد البشریة بأنها2تحقیق النتیجة مجموع المهمات ذات طبیعة إداریة توزع  «:، ویعرّ
أفراد كل  وتتصف بالمشاركة والفعالیة المتزایدة لمجموع«، 3»على األفراد العاملین، ویتم مكافئتهم

فهي توجیه الجهد الجماعي اإلنساني عن ....منظمة، وذلك بتطویر المعارف والكفاءات اإلنسانیة
  . 4»طریق الالمركزیة في المسؤولیات خصوصا في التنفیذ

                                                
   .27، ص)مرجع سابق:(محمد حسنین العجمي-1
   .22م، ص2002للنشر، ، القاھرة، طیبة النمط اإلداري -العملیات-البناء -المنظمات العامة:محمد حافظ حجازي-2

1999,p6.-, Librairie Vuibert,10 Dictionnaire des Ressource Humaines  : Marie Peretti-Jean- 3  
4-ibid, p135.   
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تلك العملیة التي تختص بتوجیه الجهود  «:أما الموسوعة اإلعالمیة فتعرف اإلدارة بأنها  
عض األهداف، فهي بمثابة مدخل لمعالجة المواقف والمشكالت المشتركة، المنظمة لتحقیق ب

  .1»اإلداریة بأسلوب علمي، یستخدم وسائل التعریف والتحلیل والقیاس والتجربة والبرهان
  :اصطالحا-2- 1        

فها     بعبارة بسیطة هي تنفیذ األشیاء عن طریق جهود أشخاص آخرین «:بأنها  Aplie أبليیعرّ
تنقسم إلى جانبین رئیسین من المسؤولیة، األول هو التخطیط والثاني هو  وأن هذه الوظیفة

  .2»الرقابة
مداخل اتخاذ القرارات والرقابة على  «:یعرف اإلدارة بأنها  S. Vanss ستانـلي فانـسأما     

یرى أن  Frostفـروست ، أما  »أعمال القوى اإلنسانیة بقصد تحقیق األهداف السابق تقریرها
یرى أن اإلدارة تتكون من  Vanssفانس ، نالحظ أن 3»فن توجیه النشاط اإلنساني اإلدارة«

خطوات وقواعد وأغفل أهمیة العالقات التي تقوم بین العاملین على أساس من التفاهم والمصلحة 
فتعریفه مرن یسع لكل أنواع النشاط  Frostفروسـت المتبادلة بینهم وبین أصحاب األعمال، أما 

فیه نوع من التوجه إلى اعتبارها فن ألنها تتطلب مهارات كمهارة توجیه النشاط اإلنساني، و 
  .اإلنساني
ذلك النشاط اإلنساني الهادف إلى تحقیق نتائج محددة «:یعرف اإلدارة بأنها علي السلمـيأما 

ومرغوبة باستخدام الموارد المادیة والبشریة المتاحة أفضل استخدام ممكن، في ظل الظروف 
 .4»ادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة السائدة في مجتمع مااالقتص

ف اإلدارة بأنهاعامر الكبیسي و   عملیة تكامل الجهود اإلنسانیة للوصول إلى هدف أو «:یعرّ
  .5»أهداف مشتركة

تتجلى في  فاألمانة ،6األمانة، الوالیة، الرعایة :في اإلسالم، فتعني اإلدارة ثالثة معاني هيو    
إّنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها «:ىتعال قوله

  .72-األحزاب »وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما وجهوالَ 
                                                

  .164م، ص2003، القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، 2م، الموسوعة اإلعالمیة: محمد منیر حجاب-1
  .165نفس المرجع، ص-  2
  .9، ص )مرجع سابق( محمد صبري حافظحافظ فرج أحمد، -3
   .167ص  ،)مرجع سابق: (محمد منیر حجاب -4

  .21،صھ1421/م2001، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األسالیب القیادیة واإلداریة في المؤسسات التعلیمیة:طارق عبد الحمید البدري-  5
  .20-18ص ص، ، )مرجع سابق(: عبد الصمد األغبري -6
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یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر  «:اهللا تعالىفیقول  الوالیة أما   

كلكم راع وكلكم مسئول عن  «):(النبي تمثال واقتداءً بقول  یةالرعا و، 59- النسـاء »منكم
  .رواه البخـاري »رعیته

  
  :خصائص اإلدارة-1-3
اإلدارة أداة لتطویر المجتمع، تعمل على تقدمه، ورفاهیته، باستغالل الطاقات المتوافرة لدیه في   

في وضع وتحقیق االتجاه المرغوب فیه إلى أقصى مدى ممكن، حیث یعتمد علیها المجتمع 
له  إن صح –مخططاته التنمویة، وربما یمكن القول أنه ال یمكن ألي مجتمع الخروج من تعطُّ

ما لم تتوفر لدیه إدارة كفأه وفعالة تدفعه للسیر قدما لالزدهار والنمو   -التعبیر بدل التخلف
  :تیةولإلدارة  خصائص یمكن استخالصها في النقاط اآل

تها األساسیة اتخاذ القرارات، فوظائفها ال تنفذ إّال باتخاذ القرارات أنها عملیة مستمرة، وسم .1
 .المناسبة لها

ا لتحقیق حسن األداء، فالعمل في فرق یحقق  .2 نشاط إنساني هادف، فاألفراد یعملون فیها معً
 .1تكامل الخبرات والتخصصات

 .ءاتلتكون اإلدارة فعالة البد من استخدام نوع من المعرفة والمهارة واإلجرا .3

 .التخطیط، التنظیم، التوجیه، الرقابة: تتضمن اإلدارة مجموعة من األنشطة وهي .4
 .2البشریة، المادیة، المالیة، اإلعالمیة: تتضمن اإلدارة مجموعة من الموارد .5

  
  :مهنة - فن - علم–اإلدارة - 4- 1    
كن ما هو العلم؟ لقد ثار جدل ونقاش كبیرین حول ما إذا كانت اإلدارة علم أم فن أم مهنة، ول   

  وما هو الفن؟ وما هي المهنة؟

                                                
  .24ص ، )مرجع سابق( :محمد حافظ حجازي-  1
  .17م، ص 1999، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلدارة المعاصرة:علي الشریف -2



الفصل الثالث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفھومھا، وظائفھا، -اإلدارة المدرسیةــــــــــــــــــ 

 أنماطھا

 57

هو المعرفة المنسقة التي تم التوصل إلیها بإتباع قواعد المنهج العلمي، مصاغة في  العلم   
فهي العمل المخصص للمهنة هو المهارة في الممارسة وأداء عمل ما، وبالنسبة الفن قوانین أما 

  .1لخدمة اآلخرین
ارة علم ، هو الذي یرى أن اإلدارة تخضع للتطور والتجدید، وترتكز على فاالتجاه الذي یعتبر اإلد

  .مقومات وأسس علمیة، تعین رجل اإلدارة في ممارسة عمله سواء كانت لدیه موهبة إداریة أم ال
أما االتجاه الذي یعتبر اإلدارة فن هو الذي یعتقد أن اإلدارة تحتاج إلى موهبة شخصیة یتسم       

التصرف في حل المشكالت والقدرة على التنظیم والتنسیق واستخدام اإلمكانات صاحبها بحسن 
  .2وتنمیة الموهبة یتم من خالل الخبرة

وبالنسبة لإلدارة كمهنة، فترى أن اإلدارة تعني أداء خدمة لآلخرین على أسس علمیة وأسالیب   
ة، ألن رجل اإلدارة بحاجة إلى فنیة، إّال أن االتجاه السائد هو الذي یعتبر اإلدارة علم وفن ومهن

موهبة إداریة یصقلها بخبرته وممارسته التي تقوم على أسس علمیة تحكم عالقاته مع العاملین 
 .معه، وتوجه جهودهم نحو الهدف المشترك

  
  :ـــةالمستویـــات اإلداریــ-2

علیا الذین یقومون ویسمى اإلدارة العلیا، ویشمل فئة المدیرین ال :المستوى اإلداري األول- 1- 2    
بعملیة صنع القرار في المؤسسات، لذلك یجب أن تُختار هذه الفئة على أسس من الموضوعیة 

  .والكفاءة والقدرات والمهارات الفردیة والتنظیمیة
ویسمى اإلدارة التنفیذیة، ویشمل هذا المستوى المدیرین  :المستوى اإلداري الثاني - 2- 2    

رهم من الذین یمثلون اإلدارة الوسطى، التي تلعب دورا أساسیا في عملیة العمومیین والمهندسین وغی
تنفیذ السیاسات و األهداف، فیجب أن تتوفر لدى مدیریها الخبرة الكافیة والتخصص والقدرات 

  .والمهارات الفردیة والشخصیة
سابقتیها،  ویسمى اإلدارة المباشرة، وهي ال تقل أهمیتها عن :المستوى اإلداري الثالث - 3- 2   

حیث تقوم بانجاز األهداف وتنفیذ القرارات والسیاسات وتحتاج للعدید من الكفاءات والقدرات 

                                                
  .28-25ص ص ، )مرجع سابق(:أحمد مصطفى خاطر، محمد بھجت كشك-  1
  .11ص، )مرجع سابق( :تیسیر الدویك و آخرون -2
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والمهارات التنظیمیة المهنیة التي تؤهلهم إلنجاز األعمال ویطلق على فئات هذه اإلدارة بمشرفي 
  :تي، ویمكن توضیح هذه المستویات في الشكل اآل1ومالحظي العمل

  
  
  
  

                
  مستویات اإلدارة                                 : 1شكل رقم                          

  
  

              
  اإلدارة العلیا 1المستوى                                                                   

 
 
  اإلدارة التنفیذیة 2المستوى                                                                                     
  
  

  اإلدارة المباشرة3المستوى                                                                                    
   

  .20ص ،)مرجع سابق:(علي الشریف:المصدر                                               
  

   :عملیات اإلدارة- 3    
لتبلغ اإلدارة أهدافها، فإنها تقوم بعملیات محدودة تسعى من خاللها إلى توفیر أقصى درجة من     

ة إّال الكفاءة والفعالیة، ویجمع المختصون في اإلدارة بأن العملیة اإلداریة تتكون من عملیات فرعی

                                                
  .39-38م، ص ص 200، المكتب الجامعي الحدیث،  رؤى لإلصالح والتطویر -إدارة المنظمات االجتماعیة:جابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود-1
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، یقسمان العملیة اإلداریة  summer و سومرNewman نیومان أنهم یختلفون في عددها، فمثال 
ا : إلى عناصر  هي  Odonnel واودنیل Koontz  كوتز التخطیط، التنظیم، القیادة، الرقابة، أمّ

ملیات قّسم الع،  H.Fayolهنري فایول:تخطیط تنسیق توظیف  رقابة، وبالنسبة لـ: یقسمانها إلى
التخطیط  التنظیم، التنسیق، األمر، الرقابة، وجاء في نفس : اإلداریة إلى خمسة وظائف هي

واعتبر التخطیط، التنظیم  التوجیه، التنسیق، الرقابة من العملیات الرئیسیة   Siresسیرسالسیاق 
  .1لإلدارة

  :والمتمثلة فيرس هنري فایول و سیوالعملیات التي سیتم تناولها، هي التي بینها كل من    
فه :التخطیط- 1- 3    عملیة ذكیة وتصرف ذهني لعمل األشیاء بطریقة  «:بأنهOrek  أوروك یعرّ

، وفیه یحدد ما یجب 2»منظمة للتفكیر قبل العمل، والعمل في ضوء الحقائق بدًال من التخمین
ذلك تحدید األهداف عمله، زمانه ومكانه، وأدوات التنفیذ واألفراد القائمین على أمر التنفیذ، وك

  .األساسیة
وهو تقسیم العمل إلى عناصر ومهمات ووظائف وترتیبها في عالقات سلیمة  :التنظیم- 2- 3   

سنادها إلى أفراد بمسؤولیات وسلطات تسمح بتنفیذ سیاسات المنظمة ، فالتنظیم یمثل اإلطار 3وإ
ذا ما یؤكده مفتش التربیة الذي یتم بموجبه ترتیب جهود جماعة من األفراد لتحقیق األهداف وه

تنفیذ «:أن التنظیم "المرجع في اإلدارة المدرسیة" : في كتابهمحمد الصالح حثروبي بوالیة بسكرة 
ما تم تخطیطه من خالل العمل، وتحدید المهام وتوزیعها على األفراد، وتوفیر الوسائل، وتوضیح 

  .4»العالقات اإلداریة من حیث السلطة والمسؤولیة
وهو توحید الجهود في جو من التفاهم المشترك بین مختلف المستویات اإلداریة :لتنسیقا- 3- 3   
  5من القاعدة إلى األعلى بما یحقق أهداف المؤسسة) العلیا، الوسطى أو التنفیذیة، المباشرة(

فإن التنسیق في اإلدارة یحقق االنسجام بین مختلف  محمد الصالح حثروبيوحسب األستاذ 
  .6دوار ویضمن عدم التضارب والتداخل بین الصالحیاتاألنشطة واأل

  
                                                

  .25ص ، )مرجع سابق(: صالح عبد الحمید مصطفى-  1
  .26نفس المرجع، ص -  2
  .24ص ، )مرجع سابق( :محمد حافظ حجازي -  3
  .12-11م، ص ص،2005الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، -، عین ملیلةالمرجع في اإلدارة المدرسیة:الصالح حثروبي محمد-  4
  .171ص ، )مرجع سابق(: عبد الصمد األغبري -  5
  .12ص ، )مرجع سابق( :الصالح حثروبي محمد -  6
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وهو توجیه األفراد وحفزهم ألداء العمل أو األعمال التي تم تحدیدها لتحقیق  :التوجیه- 4- 3    
األهداف، وذلك عن طریق اختیار أسلوب القیادة المالئم وأسلوب التحفیز، مع خلق جو مناسب 

ال وصوال لتحقیق األهدافللعمل ورفع الروح المعنویة، وتحقیق ات ، لذلك البد من معرفة 1صال فعّ
  .دوافع األفراد، وخاصة أقوى الدوافع لألداء ، وتوفیر مستویات الرضا عن العمل

وتعني التأكد من دقة تنفیذ الخطط عن طریق مقارنة األداء الفعلي بالمعاییر  :الرقابة- 5- 3    
عادة تصحیحها، والرقابة ترتبط ، ویقوم بها المدیرین لتعدیل االنح2الموضوعة رافات إن وجدت وإ

  .3بالتخطیط، حیث یبدأ أي مشروع بالتخطیط وینتهي بالرقابة ثم التخطیط وهكذا
ولكي تحقق العملیات اإلداریة أهدافها، البد لها من دعائم ترتكز علیها، وتمنح للمدیر أثناء عمله 

  :آلتيفي اللقیام به على أكمل وجه، وتتمثل هذه الدعائم 
وهي حق إصدار األمر إلى اآلخرین، فمن حق الرئیس على : السلطــة - أ

  .مرؤوسیه اإلشراف والتوجیه وتقدیر العمل
حیث یحمل كل مدیر مسؤولیة أداء الخدمات من مرؤوسیه وله : المسؤولیة - ب

هذا الحق، والمسؤولیة هي التزام المرؤوس بأداء واجباته وفقا لما یریده 
 .4المدیر

  
  :ور الفكر اإلداري ونظریاتهتط-4     

اإلدارة نشأت منذ بدایة الخلیقة، إّال أنها كانت تعتمد على الصفات الذاتیة والموهبة الشخصیة   
للحاكمین واإلداریین، ولم تحظ بالتسجیل واإلعالم كما القته في العصر الحاضر، فالحضارة 

ها إلنجازها أنظمة دقیقة من التخطیط عام قبل المیالد، احتاجت أهرامات2000الفرعونیة قبل حوالي 
  .5والتنظیم والقیادة وكذلك حضارة الصین وانجازها للصور العظیم، والرومان في انجاز القالع

                                                
  .42ص ، )مرجع سابق( :جابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود -  1
  .31م، ص 2002/م2001لدار الجامعیة، ، اإلسكندریة، امبادئ اإلدارة:محمد فرید الصحن-  2
  .12م، ص 2005، الجزائر، دار ھومة، مبادئ اإلدارة:جمال الدین لعویسات -  3
  . 81-80ص ص  ،)مرجع سابق(،علم االجتماع اإلداري:قباري محمد إسماعیل-  4
  .20-19ص ص  ،)مرجع سابق(، اإلدارة التربویة والسلوك المنظي:ھاني عبد الرحمن صالح الطویل-  5
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غیر أن   محمد وظهرت اإلدارة في عصر اإلسالم، حیث أرسى قواعدها ودعائمها سیدنا   
، لم تكن تسمى بنفس جیه، الرقابةالتنظیم، التو كالتخطیط، : وظائف اإلدارة بمسمیاتها الحدیثة

  . 1المسمیات، إّال أن اإلدارة في اإلسالم كانت تطبق تلك العملیات
دارة المعارك الدولة     ولقد عرف المسلمون اإلدارة في دعوتهم ونشر الدین وقیادة الجیوش وإ

سكریة وبیت األمن والشؤون الع: والفتوحات، مع العلم أنهم طبقوا اإلدارة المركزیة في مجاالت
  .2التجارة والصناعة والزراعة والتعلیم: المال، وطبقوا الالمركزیة في مجاالت

م، حدثت الثورة الصناعیة وغیّرت النشاط  الصناعي 19م وأوائل القرن 18ومع أواخر القرن   
ت اآللة محل الطاقة البشریة، مما دفع الباحثین إلى دراسة الواقع، خاصة مع ظهور  حیث حّل

ت تتصل بالتنسیق واإلشراف في نظام المصنع، ومن أشهر المفكرین الذین أسهموا في بلورة مشكال
  .وغیرهم، H.Fayol ، هنري فایولF.Taylor فریدریك تایلور: الفكر اإلداري بشكل علمي

  
  : »م1915- م1856«واإلدارة العلمیة F.Taylor فریدیریك تایلور- 1- 4    
یح العالقة بین اإلنتاجیة ونجاح المؤسسة، فوجد أن نجاح كانت فكرة تایلور تنطلق من توض  

المؤسسة وتحقیق الربح، یأتي من خالل التنظیم الجید الذي یعمل على رفع اإلنتاجیة ونجاح   
قاس بقیمة المردود وأیضا من خالل دور القیادة في التسییر الذي  ُ العاملین والرؤساء عند تایلور ی

  :هي Taylor  تایلور    مبادئ التي جاء بها، وأهم ال3یرفع من اإلنتاجیة
إحالل الطرق العلمیة محل الطرق البدائیة في تحدید عناصر عمل الفرد واستخدامه  .أ 

الطریقة العلمیة في دراسة الحركة والزمن للوصول إلى الطریقة المثلى ألداء العمل وهو ما 
 . OST-التنظیم العلمي للعمل: تایلورأطلق علیه 

، وتدریبهم على أفضل االختیار الع .ب  لمي للعمال، دون انتخاب واختیار أفضل العمال عمًال
 .أسلوب

 .یؤجر األجیر حسب مردود الوظیفة التي یعمل بها .ج 

                                                
  .151، ص )مرجع سابق(:أحمد محمد المصري-  1
  .20-18ص ص  ،)مرجع سابق(: عبد الصمد األغبري -  2

3 -Jacque Orsoni, Jean-pierre Helfer : Ibid , p15.  
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تقسیم المسؤولیة بین المدیرین والعمال، فالمدیرین یقومون بتخطیط وتنظیم العمل ویقوم   .د 
 .1العمال بتنفیذ األعمال

 
  : »م1925- م1841 «التنظیم اإلداري و  H.Fayolهنري فایـول - 2- 4    
األنشطة : أن العملیة اإلداریة تنقسم إلى ست مجموعات من األنشطة التالیة Fayol فایولیرى   

  .الفنیة التجاریة، التمویلیة، األمنیة، المحاسبیة، اإلداریة
 Taylorتایلورحول المستویات اإلداریة العلیا على عكس Fayol  فایول ولقد ركزت دراسات  

الذي ركز حول المستوى اإلجرائي التنفیذي أي المستویات اإلداریة الدنیا، ذلك بدراسته للوقت 
  .2والحركة من خالل حسن استغالل الموارد البشریة لتحقیق أعلى مستوى من اإلنتاج

ووضع أربعة عشر مبدًأ إداریا، یمكن تطبیقها في Fayol  فایولومن خالل دراسته توصل    
ن األساس للنظریة اإلداریةجمیع مجاال ، ویمكن تلخیص هذه المبادئ في 3ت اإلدارة، وبذلك كوّ

  : آلتيالشكل ا
  
  

                                                                                       هنري فایول و مبادئه اإلداریة : 2شكل رقم        
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  :المصدر  

http://www.ust.edu/dl/courses/Management/business-admin/index.as, 40/10/2005,h11,p1 

                                                
1 -Ibid, p16.  

  .49-48ص ص  ،)مرجع سابق(: عبد الصمد األغبري  2-
,ibid,p1./www.ust.eduhttp:// - 3  

  أنشطة المنظمة
  .النشاط الفني-1
  .التجاري"     -2
  .التمویلي"    -3
  .األمنـي"    -4
  .المحاسبي"   -5
  
  .اإلداري"    -6

  .التخطیط -1
  .التنظیم -2
  .إصدار األوامر-3
  .التنسیق-4
 .الرقابة-5

  :لإلدارة 14المبــــــادئ 
  .تقسیم العمل على أساس التخصص-1
  .التوازن بین السلطة والمسؤولیة-2
  .النظام -3
  .وحدة السلطة اآلمرة -4
  .وحدة اإلدارة أو التوجیھ-5
  .خضوع المصلحة الشخصیة للمصلحة العامة-6
  .مكافأة األفراد وتعویضھم-7
  .المركزیة اإلداریة -8
  .المبادأة-13.               تدرج السلطة-9

  .التدریب-10
  .فترة العمل -14        .      فترة التوظیف-11
 التعاون بین العمال -12

http://www.ust.edu/dl/courses/Management/business-admin/index.as,
http://
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، نالحظ أنهم لم یكن منطلقهم Fayol وفایول F.Taylor تایلورمن خالل إسهامات كل من    

نما كان منطلق هم مناقشة اإلنتاجیة، البحث في تحسین أحوال العامل االجتماعیة داخل المنظمة، وإ
وكیف یمكن رفع إنتاجیة الفرد العامل، وأّدت نظرتهم هذه إلى معاملة الفرد العامل كأداة من أدوات 
اإلنتاج، كما أنها اهتمت بالتنظیم الرسمي بالدرجة األولى، وأغفلت نوعا آخر من التنظیم وهو 

فهو ینشأ نتیجة لوجود  - هم وبین اإلدارةالتنظیم الغیر الرسمي الذي یهتم بالعالقات بین العمال وبین
  .1أفراد في مجموعات یتفاعلون مع بعضهم البعض

ونتیجة لذلك أدرك المفكرون في الغرب أهمیة االهتمام بالجانب اإلنساني، واعتبروا الفرد العامل   
مون وهو الشيء الذي أدركه المسل-إنسان له حاجات نفسیة واجتماعیة إلى جانب  حاجاته المادیة 

   ریجورج لـماك YوXونظریة  العالقات اإلنسانیةفظهرت بذلك نظریة  -قرنا قبلهم 13حوالي 
McGregor  وغیرهما من النظریات الحدیثة التي اهتمت بالجانب اإلنساني والجوانب األخرى التي

  .ال تقل أهمیة في تحقیق األهداف
  
  
  
  :اإلدارة المدرسیــــة- ثانیا  

  :تعریــفها- 1    
اإلدارة المدرسیة هي المجال الذي یتم فیه تسییر شؤون المدرسة، و تعتبر تنظیم أو مؤسسة لنقل   

الثقافة للعصور واألجیال القادمة، كما تشكل كل من قیم واحتیاجات الطبقات العاملة فیها ونوعیة 
  .الحیاة االجتماعیة للتالمیذ

اجتماعي له أدوار وظیفیة تحترم في والمدرسة حسب المنظور البنائي الوظیفي، تنظیم وبناء 
 و مجداي vanssiفنسي ، ولقد حّدد 2مجملها تحقیق الهدف العام للنظام التعلیمي في المجتمع

Mugedy  و میسغرافيMisgrafie الوظیفة األساسیة للمدرسة في المجتمع وهي:  

                                                
  . 73ص ، )مرجع سابق(:محمد بھجت كشكأحمد مصطفى خاطر، -  1
  .61م، ص 2001، األزاریطة، دار المعرفة الجامعیة، علم االجتماع المدرسة:عبد هللا محمد عبد الرحمن-  2
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 .نقل الثقافة العامة والحفاظ علیها لألجیال القادمة  .1

ع  .2  .دادهم للمشاركة اإلیجابیة في المجتمعتنشئة التالمیذ وإ
 .تطویر قدرات التالمیذ وتأهیلهم الستیعاب المعرفة والمهارات التكنولوجیة  .3

 .تنمیة قدرات التالمیذ للنقد العقالني والتثقیفي العلمي  .4
 .1إعداد التالمیذ للمهن المستقبلیة  .5

تمع، إال أن االختالف یكمن في فهذه الوظیفة األساسیة للمدرسة، وظیفة تقوم بها في أي مج    
مضمون أهدافها كالثقافة والقیم واالحتیاجات التي یریدها المجتمع من وراء تأسیسه للمدرسة وتربیة 
أبنائه، وهذه الوظیفة البد لها من تنظیم وتخطیط ومراقبة بمعنى اإلدارة التي تؤدي إلى تحقیقها 

ها فأصبح معناها الجدید واضح كعلم وفن بشكل إیجابي، واإلدارة المدرسیة فرضت الیوم نفس
  .ومهارة، واندثر مفهومها التقلیدي الذي ظل فترة من الزمن

وقبل التطرق لتعریف اإلدارة المدرسیة ، یجدر توضیح نقطة مهمة وهي، أن هناك من یخلط بین   
لة مختلفة عن اإلدارة المدرسیة واإلدارة التعلیمیة ویعتبرهما مصطلح واحد، رغم أن لكل منهما دال
  .داللة اآلخر، لذلك سیتم التطرق للمفهومین كل على حدا لمعرفة جوهر الفرق بینهما

  
  
  

  :تعریف اإلدارة التعلیمیة- 1- 1    
ف اإلدارة التعلیمیة على أنها    دار بها التعلیم في دولة ما وفقا إلیدیولوجی «:تعرّ ُ  ةالكیفیة التي ی

ة والتربویة السائدة فیه حتى تتحقق األهداف المرجوة من هذا المجتمع وأوضاعه واالتجاهات الفكری
، وهي مجموعة من له ویتم ذلك على مستوى الدولة التعلیم نتیجة لتنفیذ السیاسة المرسومة

  .2»العملیات المتشابكة التي تتكامل فیما بینها لتحقیق األغراض المنشودة من التربیة
ف كذلك بأنها    ارسها اإلداریون في المستویات العلیا في الجهاز التعلیمي المهام التي یم «:وتعرّ

التخطیط، التنظیم، اتخاذ القرارات، تحدید األهداف العامة في : المركزي والالمركزیة في عملیات
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وضع المناهج والمقررات المدرسیة، تحدید سن القبول بالمدرسة وسن االنتهاء منها تحدید السلم 
  .1»متحانات في الشهادات العامةالتعلیمي، تحدید مواعید اال

كل عمل منظم منسق یخدم التربیة والتعلیم وتتحقق من ورائه األغراض التربویة  «:وهي أیضا  
ف في قاموس التربیة »والتعلیمیة تحقیقا یتمشى مع األهداف األساسیة من التعلیم ، وتعرّ

، فمن 2»بما فیها العمال اإلداریةعملیة توجیه ورقابة كل األمور المتعلقة بشؤون التعلیم «:بأنها
  :خالل هذه التعریفات نستخلص أن اإلدارة التعلیمیة

دار بها التعلیم في دولة اعتمادا على إیدیولوجی - ُ  .واتجاهات فكریة خاصة بالمجتمع ةطریقة ی
 .عمل منظم ومنسق بغرض تحقیق أهداف التعلیم-

 .إدارة تقع في مستویات علیا للجهاز التعلیمي-
 .تكون من مجموعة من األنشطة كالتخطیط، التنظیم، التوجیه، الرقابةت -

 .تهتم بالمناهج واألنشطة المدرسیة وباإلشراف الفني واإلداري وبالمعلمین والتالمیذ-
 

  : تعریف اإلدارة المدرسیة- 2- 1    
فها    اف كل نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق من ورائه األهد «: بأنهامحمد منیر مرسي یعرّ

، هذا التعریف عام ولم یحدد العملیات التي تتم داخل المدرسة وال 3»التربویة المنشودة من المدرسة
  .كیف تؤّدى، كما لم یحدد القائمین بها

فها  توجیه مدیر المدرسة وتنظیمه لجهود المعلمین في ضوء  «:بأنها أحمد إبراهیم أحمد  ویعرّ
، وهنا قام الباحث بتحدید 4»هداف العملیة التعلیمیة التربویةطبیعتهم والفروق الفردیة بینهم لتحقیق أ

  .المدیر كقائم أساسي على إدارة المدرسة، وحدد عملیتي التوجیه والتنظیم كوظائف وعملیات إداریة
ف اإلدارة المدرسیة بأنها أحمد إسماعیل حجيأما    تسییر عملیتي التعلیم والتعلم داخل  «:یعرّ

اإلدارة تمدرس، تطبق فیها عملیات لتعلیم والتعلم في نطاق الوحدة اإلجرائیة للالمدرسة، فهي إدارة ل

                                                
   www.moudir.com  u=355,17/09/2004.;h10:00,p1.?/vb/member.php  : http//-1  

  .35-34، ص ص   )مرجع سابق( :حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ -  2
  .38، ص  )مرجع سابق(  :صالح عبد الحمید مصطفى -  3
  .8، ص   )مرجع سابق( ،الجوانب السلوكیة من اإلدارة المدرسیة:أحمد إبراھیم أحمد-  4

http://www.moudir.com


الفصل الثالث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفھومھا، وظائفھا، -اإلدارة المدرسیةــــــــــــــــــ 

 أنماطھا

 66

ا بما یتوفر لدیهم من معرفة  التعلیمیة ووظائفها، فهي مسؤولیة جمیع العاملین بالمدرسة یقودونها معً
  .1»علمیة وفنیة وخبرة وممارسة وأخالقیات العمل التعلیمي واإلداري

فها    تلك الجهود المنسقة التي یقوم بها مدیر المدرسة مع  «:بأنها الهاديمحمد أحمد عبد ویعرّ
داریین وغیرهم بغیة تحقیق الهداف التربویة داخل المدرسة  جمیع العاملین معه من مدرسین وإ

  .2»تحقیقا یتمشى مع ما تهدف إلیه األمة من تربیة ابنائها تربیة صحیحة وعلى أساس سلیم
  :درسیة تؤكد أنفهذه التعریفات لإلدارة الم

اإلدارة المدرسیة ال یمكن انجازها إال من خالل الجهود واألنشطة الجماعیة ألفراد إدارة  .أ 
 .المدرسة على نحو متكامل ومتعاون

 .مهام أفراد إدارة المدرسة تشتق من المهمة الرئیسیة وهي بناء التلمیذ بناء متكامل .ب 

 .التعلیمیةأهداف اإلدارة المدرسیة مستمدة من أهداف اإلدارة  .ج 
اإلدارة المدرسیة تتكون من عملیات أساسیة كالتخطیط والتنظیم والمتابعة والتقویم والتي  .د 

 .تتم من خالل انجاز المهام الموكلة إلى كل فرد
فبعد عرض مفهوم كل من اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة، یتضح أن اإلدارة المدرسیة هي    

ة، فالعالقة بینهما هي عالقة الكل بالجزء، بمعنى أن اإلدارة المدرسیة فرع من أفرع اإلدارة التعلیمی
  .ال تزید أن تكون جزءا من إدارة التربیة

واإلدارة المدرسیة وحدتها المدرسة أما اإلدارة التعلیمیة وحدتها نظام التربیة على مستوى الدولة    
لي ومن صحافة ومؤسسات التعلیم العاأو المجتمع بما فیه من مدارس ابتدائیة و إعدادیة وثانویة 

ذاعة وتلفزیون    :تي، ویمكن توضیح العالقة بین اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة في الشكل األوإ
  
  

  یبین العالقة بین اإلدارة المدرسیة واإلدارة التعلیمیة: 3الشكل رقم                
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  .إعداد شخصي:المصدر

  
فاإلدارة المدرسیة تعتبر هي القائمة على تنفیذ السیاسة التعلیمیة فعال، بینما اإلدارة التعلیمیة   

مختصة برسم تلك السیاسة وبمساعدة اإلدارة المدرسیة مالیا وفنیا في تنفیذها واإلشراف علیها 
  .1من هذا التنفیذلتض

  
  
  
  
  
  
  

  :تطور اإلدارة المدرسیة- 2    

                                                
  .67-65م، ص ص 1998، القاھرة، دار الفكر العربي،إدارة التربیة في عالم متغیر:عبد الغني عبود-  1

  المجتمع
  اتجاھات-أفكار- ثقافة

 
  

 اإلعالم واالتصــال
  

 نظـــام التربیــــة 
  

 التعلیـــم العالــــي

  
 اإلدارة التعلیمیـــة

  
 اإلدارة المدرسیـــة

  
 المدرســـــة
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انتقلت نتائج مدارس اإلدارة إلى كثیر من المیادین، منها اإلدارة المدرسیة حیث نقلتها من إدارة    
تقلیدیة إلى إدارة أو عملیة تهدف إلى معالجة المشكالت اإلداریة بأسلوب علمي، فانتقلت مبادئ 

  .عة واألعمال إلى إدارة المدرسةاإلدارة من مجال الصنا
م ظهرت تحلیالت في علم االجتماع التربوي تركز على 20ففي منتصف الخمسینات من القرن   

 جورج جنسن:دراسة التنظیمات التربویة مثل المدارس والمعاهد والجامعات، التي وضعها أمثال
G.Johnson  تالكوت ع كتب ، وفي نفس الموضو " المدرسة كنسق اجتماعي"في مقال له

م ظهرت مجموعة من الدراسات التي اهتمت 20م وفي الستینات من القرن 1959عام بارسونز 
  سیمون،  March  مارشبدراسة المدرسة كتنظیم اجتماعي أو تنظیم رسمي، وظهرت أعمال 

siemon  بیتربالو ،Peterplao ولیم سكوت ،W.scoot امیتاي اتزیوني ، E. Etsioni رنوالد ،
، وركز بعضهم على معالجة المدرسة وغیرها من التنظیمات  Katz ، كاتز R .Cooren  ونكور 

 .1في المجتمع

  تشارلز بیدولومن الباحثین الذین اهتموا بدراسة الفئات المهنیة واإلداریة داخل المدرسة   
Ch.Bidool ،جروسGrooss ماسون ، Massonهالبین بومان ، H.Bowmen،  وغیرهم

ركزت على اإلدارة المدرسیة، كأحد األنماط اإلداریة Ch.Bidool  تشارلز بیدولتحلیالت وبالنسبة ل
في التنظیمات االجتماعیة الحدیثة، وتحدث عن تطور هذه اإلدارات التنظیمیة بمرور الوقت نتیجة 

قة النمو التنظیمي، وزیادة القواعد واإلجراءات البیروقراطیة الرسمیة وغیر الرسمیة، وتناول العال
  .2بین البناءات التنظیمیة للمدرسة ونوعیة الوظائف واألدوار والفعالیة والكفاءة

م ظهرت نظریة اإلدارة التعلیمیة باعتبارها عملیة اجتماعیة وهذه النظریة تعتبر 1968وفي عام   
                     بارسونزمن أشهر النظریات المعاصرة في مجال اإلدارة التعلیمیة، وتعود بدایاتها إلى 

Bersones   یعقوب جتزلزأنها تنسب إلى رائدها إال J. Getsiles  الذي یرى أن النظام ،
  :االجتماعي للمؤسسة التعلیمیة یتكون من جانبین

 ویوضح فیها دور العاملین والصفات التي ینبغي توافرها في كل  :الجانب التنظیمي
 .عضو
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 به الشخص الذي یستند إلیه وظیفة وهو الجانب الذي یتمتع  :الجانب اإلنساني
 .1معینة في المدرسة، كمدیر المدرسة والجانب الشخصي له

  :اآلتيومن العوامل واألسباب التي دفعت باإلدارة المدرسیة للظهور والتطور   
م 19التجدد والتقدم، حیث أن العالم یشهد مولد ثورات علمیة جدیدة، وفي أواخر القرن  - أ

ارة األعمال، وتأثرت بذلك اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة وأصبحت حدث تغیر في مفاهیم إد
 .تستفید هي األخرى

تغیر في المفاهیم التربویة، مما فرض على اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة استیعاب تلك   - ب
 .المفاهیم

 
العالقات اإلنسانیة، فنتیجة لشیوع هذا المفهوم في اإلدارة العامة، كان ذلك سیتتبعه أن   - ت

ه اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة والمعلمین بما یؤدي إلى عالقة وثیقة مترابطة مؤمنة تتج
 .باالتجاهات والقیم التربویة التي یعمل الجمیع على تحقیقها

التطبیق التقني في اإلدارة، كالحسابات اآللیة في اتخاذ القرارات ومعالجة المعلومات   - ث
جراء البحوث  .وإ

ي تواجهها اإلدارة المدرسیة، والتغیر هذا ناتج عن ازدیاد تغیر طبیعة المشكالت الت  - ج
الخ، كل هذا ...التدفق الطالبي، وتنوع التعلیم بمستویاته المختلفة والنمو المعرفي الهائل

تطلب األخذ بأسالیب وتقنیات جدیدة في مجال اإلدارة المدرسیة، ألن نجاح النظام في 
مدى كفاءة اإلدارة المدرسیة، وقدرة العناصر تحقیق أهدافه أو إخفاقه فیها یتوقف على 

 .2البشریة التي تقوم بها
 
  :وظائـــف اإلدارة المدرسیـة- 3    
في الماضي كانت المدرسة همها الوحید هو المحافظة على نظام المدرسة وتنفیذ الجدول   

المعلومات الخاص بالمدرسین والطالب واإلداریین والمستخدمین، وتزوید الطالب بقسط وافر من 
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الیوم فأصبحت تتمشى مع متغیرات العصر ومتطلبات "دون النظر إلى أي اعتبار آخر، أما 
  .1"العمل  حیث تركز على الجانب اإلنساني في وضع الموظف المناسب في المكان المناسب

 ویمكن القول أن اإلدارة المدرسیة استفادت كسائر أنواع اإلدارات في أداء وظائفها باألسالیب  
، H.Fayol، وهنري فایولF.Taylorفریدیرك تایلوررواد النظریات اإلداریة أمثال  التي وضعها
وغیرهم من المفكرین الذین أسهموا في بلورة فكر  McGregorریجورجماك E.Mayoإلتون مایو

  :اآلتي وتتمثل وظائف اإلدارة المدرسیة في *اإلدارة بشكل علمي
اإلدارة العلمیة، ویقوم به مدیر المدرسة ومجلس إدارته فالتخطیط من أسس  :التخطیط- 1- 3   

فبعد دراسة مدیر المدرسة ألهداف األمة والمدرسة والقوانین والقرارات وحاجات العمال وحاجات 
الطالب، ینظم المدرسین والعاملین معه لوضع خطة، وهذه الخطة ال تنفذ إّال بعد قبولها من طرف 

د الغایات وترسم الوسائل التي تؤدي إلى تحقیقها وتكون في حدود األغلبیة، والخطة المدرسیة تحد
  .الطاقة المتوفرة

في مجال اإلدارة المدرسیة یعني التنظیم وضع الترتیبات الكفیلة بتحقیق  :التنظیم-2- 3  
  :األهداف المدرسیة، ومن مقتضیات التنظیم في اإلدارة المدرسیة

 .دراسة دقیقة ألوضاع المدرسة   .أ 

بما تتضمنه اللوائح والتعلیمات والنشرات والقرارات الخاصة بالتعلیم عامة  اإلحاطة  .ب 
 .2وباإلدارة خاصة

 .دراسة الخطط المدرسیة المختلفة لكل الصفوف  .ج 

 .وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  .د 
 .حسن توزیع المسؤولیات على القائمین بها  .ه 

هو تحقیق االنسجام بین مختلف أوجه النشاط والتنسیق في اإلدارة المدرسیة  :التنسیــق- 3- 3   
في المدرسة، وال یمكن تحقیقه مالم تحدد أهداف النشاط وتوزع األعمال بكل دقة والتنسیق یهدف 
إلى عدم التضارب في االختصاصات المحددة للعاملین في المدرسة، كما أنه یخفف من حدة 

  .الصراع وتتضح المسؤولیات
                                                

  . 37ص  ،)مرجع سابق(: عبد الصمد األغبري -  1
  .الخ...العملیات اإلداریة من تخطیط وتنظیم وتوجیھ وتنسیق ورقابة: نقصد بالعلمي-*

  p1.ibid,/.: http//-2  www.moudir.com  

http://www.moudir.com
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في اإلدارة المدرسیة، یتم من خالل توجیه مدیر المدرسة لقدرات التوجیه  :التوجیــه-4- 3  
مكانیات العمل نحو األداء الصحیح، وحینما یجد االستجابة والكفاءة الجیدة یكافئ  العاملین وإ

ذا وجد قصورا یوجهه الوجهة الصحیحة، ومن أهم مبادئ التوجیه في اإلدارة المدرسیة   :المجتهد، وإ
 .یكون فعاال إذا كانت اإلرشادات واألوامر من مصدر واحدفالتوجیه : وحدة األمر .أ 
فهو ضروري ویكون فعاال عندما یكون االتصال شخصي بین الرئیس : اإلشراف المباشر .ب 

 .والمرؤوسین
فعلى المدیر اختیار أسلوب التوجیه األكثر مناسبة لنوع العمل : اختیار األسلوب .ج 

 .المطلوب
على تنفیذ ما تم التخطیط والتنظیم له ویشمل ذلك كل ما  ویقصد بها اإلشراف :الرقابــة-5- 3  

  :اآلتيیتعلق بالدراسة واألنشطة أو األعمال اإلداریة، ولكي تحقق الرقابة أهدافها ینبغي اتخاذ 
مداومة االتصال بمجاالت العمل، والتأكد من أن األعمال تسیر كما خطط لها ومعرفة  - أ

 .صعوباتنواحي النقص ومحاولة تداركها وتذلیل ال

 .تهیئة جو عمل مناسب، یشیع فیه التعاون والتآلف واإلفادة من الخبرات  - ب
  .1جعل االجتماعات مجاال واسعا للمشورة وتبادل اآلراء واتخاذ القرارات - ت

وهو عنصر هام في اإلدارة المدرسیة، فبواسطته یمكن أن یقال أن هذه اإلدارة   :التقویــم-6- 3  
ربویة المناط بها أو أنها فشلت ، ومجاالت التقویم تتمثل في تقویم نجحت في تحقیق األهداف الت

التنظیم المدرسي وتقویم العالقة بین المجتمع والمدرسة وتقویم أداء العاملین ومـدى إقبالهم على 
  .2العمل، وتقویم المنهج المدرسي ومدى تقدم التالمیذ واكتسابهم للمهارات والقیم واالتجاهات

تحقق بجالء، إذا تم تحدید األهداف بدقة أثناء عملیة التخطیط ومن أهم أهداف فهذه الوظائف ت 
  : اآلتياإلدارة المدرسیة 

 .كشف میول التالمیذ وقدراتهم واستعداداتهم الفطریة وتنمیتها   - أ
ة مساعدة التالمیذ على تنمیة مختلف جوانب شخصیاتهم الروحیة والعقلیة والخلقی - ب

 .واعواالجتماعیة، إلعداد مواطن 

                                                
  .2، ص نفس المرجع-1
  .3، ص نفس المرجع -  2
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 .1تبصیر التالمیذ بفلسفة المجتمع وقیمه - ت

أن تكون جهود وأفعال أعضاء اإلدارة المدرسیة تعمل على أن تكون مساعدة لبناء التلمیذ  - ث
 .من جمیع النواحي

االهتمام بمراعاة الفروق الفردیة في توزیع المهام والمسؤولیات بین أفراد الجهاز المدرسي     - ج
بما یتناسب وقدرات واستعدادات ومیول واهتمامات كل فرد، ألن الفرد یؤدي دوره بفعالیة أكثر 

 .إذا كانت المهام الموكلة إلیه تتناسب وقدراته
لمصغر للمجتمع اإلسالمي داخل المدرسة، فالبد أن العمل على توفیر النموذج المثالي وا    - ح

یكون أفراد جهاز المدرسة قدوة صالحة، ومثال لحسن الشخصیة التي تهدف التربیة إلى 
إعدادها، فیجب أن تتوافر لدى المدیر والعاملین والمعلمین صفات شخصیة إسالمیة من حیث 

یرین للمعلمین والعاملین لاللتزام بهذه الصدق، األمانة، العالقات الطیبة والتعاون، ودعوة المد
السمات، وبالتالي تتوافر داخل مدارسنا نماذج مثالیة من المجتمع اإلسالمي التي تنتقل إلى 

  .  2البیئة الخارجیة للمدرسة
فهذه تعتبر أهم األهداف من بین كل األهداف التي تقوم أي إدارة مدرسیة برسمها لغایة هي تحقیق 

  .ورها المنوط إلیها في المجتمع العربي المسلم النجاح في أداء د
  

   :اإلدارة المدرسیـــة -أعضاء التنظیم المدرسي- ثالثا
تحدید مراتب السلطة حیث یتم التوازن بین السلطة "یقصد بالتنظیم في اإلدارة المدرسیة،    

ف جهاز اإلدارة ، ویتأل3"والمسؤولیة، وذلك بتقسیم العمل المراد القیم به وتشكیل جماعات العمل
مدیر المدرسة، نائبه، المقتصد، مستشار التربیة : المدرسیة أو أعضاء التنظیم المدرسي من
  .مستشار التوجیه، المدرسین، األمانة، وغیرهم

   :مدیر المدرســة- 1   
   :تعریفــه-1- 1        

                                                
  .36ص  ،)مرجع سابق(: عبد الصمد األغبري -  1
  .33- 32، ص ص )مرجع سابق:(محمد حسنین العجمي -  2
  .13البلیدة، قصر الكتاب، ب س ، ص  ،)العام والتقني(م األساسي والثانوي التسییر اإلداري في مؤسسات التعلی:رشید أورلیسان-  3
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في التسمیة إّال أن  مدیر المدرسة هو رجل اإلدارة المدرسیة ورئیسها، وهو قائدها، رغم االختالف
  هناك ارتباط بین مصطلحي القائد والمدیر، فمن هو القائد؟ ومن هو المدیر؟

الرئیس التنفیذي المسئول عن كافة أنشطة المدرسة في كافة المجاالت التربویة  «:المدیر هو   
ف أیضا بأ، 1»والتعلیمیة واألنشطة المدرسیة والشؤون الفنیة واإلداریة والمالیة الشخص «:نهویعرّ

الذي یشغل مركزا أو وظیفة معینة في المنظمة ویكون مسئوال عن عمل فرد أو أكثر، كما أنه 
  .2»)المرؤوس(یمارس سلطة على هذا الفرد 

فهذین التعریفین یوضحان أن المدیر هو المسئول األول عن مجموعة من األفراد العاملین   
  .یمارس علیهم سلطة ویقوم بوظائف إداریة أخرى

فها   العمل الذي یقوم به المدیر لدفع الناس على القیام  «:بأنهابنقدجي أما القائد أو القیادة یعرّ
  .3»بمسئولیاتهم بأحسن ما لدیهم من كفاءات

فها     التأثیر في سلوك األفراد وتدعیمهم بالشكل الذي یحفزهم  «: بأنهاعبد العزیز هاشم ویعرّ
  .4»وب لتحقیق رؤیة محددةعلى إتیان الحفاظ على السلوك المطل

فمن خالل هذه التعریفات نجد أن المدیر یهتم بالجوانب التنفیذیة التي توفر الظروف المناسبة   
واإلمكانیات المادیة والبشریة الالزمة للعملیة التعلیمیة، أما القائد فیتطلب دوره اإلبداع واالبتكار 

  .5على األمور التنفیذیة والتصور إلدراك األهداف المستقبلیة، ومسئول أیضا
فالمدیر یقضي الوقت بین األفراد لیحقق المهمة، بینما القائد قد ال یتواجد في كل األوقات ومع   

 عام Dakin  وَ داكین Kamook كاموكذلك تتحقق األهداف بفعالیة، ولقد توصل كل من 
راسي  Hankinهانكین   م وَ 1995 الحاضر لم یعد إلى أنه في الوقت م 1998عام   Racy وَ

هناك فرق بین اإلدارة والقیادة، حیث أدت الظروف الحالیة إلى تحول اإلدارة من شكلها التقلیدي 
الة تسعى إلى إحداث التغییر هناك "، فمدیر المدرسة یعتبر قائد رسمي، مع العلم أن 6إلى قیادة فعّ

                                                
  .365م، ص 1998/ھ1418، القاھرة، دار الفكر العربي، اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة:أحمد إسماعیل حجي -  1
  .329م، ص 2000شباب الجامعة، ، اإلسكندریة، مؤسسة أساسیات اإلدارة وبیئة األعمال:عبد الغفار حنفي، رسمیة قریقاص-  2
  . 76ص  ،)مرجع سابق: (محمد حسن العمایرة-  3
  .425م، ص 2001، دراسة مقارنة بالتطبیق على مركز التنمیة المحلیة بسقارة، القاھرة، أثر نمط القیادة على األداء ورضا العمیل:عبد العزیز ھاشم-  4
  .77ص ، )مرجع سابق(: محمد حسن العمایرة -  5
  .426-425ص ص ، )مرجع سابق( :د العزیز ھاشمعب -  6
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ون زعماء، كزعیم جماعة من القادة ال یمارسون بالضرورة مهام المدیر كاملة، ألنهم قد یكون
  . رسميالغیر ، وهو ما یعرف بالقائد 1"سیاسیة أو قائد طالبي یجید الحدیث

   :مهارات مدیر المدرسـة- 2- 1   
، والمهارات أو الكفاءات التي 2"المماثلة للنموذج: "تعتبر المهارة كفاءة، وتعني في اللغة العربیة  

  :یتطلبها المدیر كقائد رسمي للمدرسة هي
وتتمثل في الصفات الشخصیة والقدرات العقلیة وتكون فطریة في اإلنسان  :المهارات الذاتیـــة-أ

تولد معه وتنمو، كالقوة الجسمیة والعصبیة، وقوة الشخصیة والحیویة والطالقــة اللفظیة والصحة 
 .3النفسیة، والخلق الطیب والقدوة الحسنة والعدالة والقدرة على التفاعل والتعاون

 
القدرة التي یستطیع بها رجل اإلدارة التعامل بنجاح مع  «:ویقصد بها :لمهارات اإلنسانیـةا-ب

 4»معه ویخلصون في العمل ویزیدون من قدرتهم على اإلنتاج والعطاء ناآلخرین ویجعلهم یتعاونو 
، فالمهارات اإلنسانیة، تتجلى من خالل محاولة مدیر المدرسة لبناء جسور من الود  4»والعطاء

ر وظروف المرؤوسین االجتماعیة واإلنسانیة مما یؤدي إلى رفع الروح المعنویة وتفهم مشاع
لألفراد، وتحقق لهم الرضا وتولد بینهم الثقة واالحترام المتبادل، فالمهارات اإلنسانیة مهمة للعمل 
في كل المنظمات، وتبرز بصورة ملحة في اإلدارة المدرسیة نظرا للتنوع الكبیر بین األفراد الذین 

 .5یتعامل معهم مدیر المدرسة
 
وتعرف المهارات اإلدراكیة بالمهارات الذهنیة، ویقصد بها قدرة مدیر  :المهارات اإلدراكیــة-ج

المدرسة على النظرة الشاملة لألمور، وتتضمن القدرة على تفسیر األمور والحكم علیها والقدرة 
مكن هذه المهارة المدیر من تفهم أثر ، وت 6على تحلیل المشاكل والتعامل مع البیانات وتحلیلها
 .مختلف الوظائف في المؤسسة على بعضها البعض

 

                                                
  .217م، ص 1998، ب ب و ن، طریقك إلى اإلدارة الفعاّلة:عبد الفتاح دیاب حسین -  1
  .353ص  ،)مرجع سابق(، اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة:أحمد إسماعیل حجي -  2
  .99-95ص ص ، )مرجع سابق: (محمد حسن العمایرة -  3
  .33، ص )مرجع سابق: (لحمید مصطفىصالح عبد ا -  4
  .88م، ص 1999، القاھرة، عالم الكتب، اإلدارة المدرسیة الحدیثة:محمد منیر مرسي -  5
  .101، ص )مرجع سابق(:محمد فرید الصحن وآخرون -  6
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فهما للنشاطات "ویطلق علیها المهارات المهنیة، وتوفر هذه المهارات  :المهارات الفنیــــة- د
، وهذه 1"المتصلة بالعملیات واإلجراءات التعلیمیة التعلمیة وبالتقنیات المتعلقة بمتطلبات الدور

المهارات تمكن مدیر المدرسة من كسب ثقة العاملین في المدرسة وتحقیق أهدافها، ومن بین 
 :  اآلتي أحمد إسماعیل حجيالمهارات الفنیة التي حددها 

 .مهارات تطبیق المناهج والمقررات الدراسیة .أ 

  .مهارات التدریس النظري والعملي .ب 
  .مهارات تحدید مهام أعضاء هیئة التدریس .ج 
  .م التعلیم والتلمیذ والعاملینمهارات تقوی .د 
  .2مهارات التخطیط والتنظیم المدرسي .ه 

  
  :مسؤولیات مدیر المدرســـة-1-3 
المسؤولیة هي التزام أو تعهد الفرد بأداء مالئم للمهام المسندة له بقدر ما یستطیع من جهد بما  

ي محصلة أن المسؤولیة ه  Fayol فایول ، ویرى3یتماشى مع التوجهات التي یحصل علیها
  .4طبیعیة للسلطة لذا یجب تحدید درجة المسؤولیة ثم تخویل صاحبها السلطة المناسبة

ولقد تم تحدید مسئولیات مدیر المدرسة في المؤسسات التعلیمیة الجزائریة خاصة الثانویة في  
  المؤرخة  72-76والمرسوم  35-76قانون التشریع المدرسي الجزائري، وبمقتضى األمر رقم 

م المتضمنة  تنظیم التربیة والتكوین وتنظیم مؤسسات التعلیم الثانوي 1976-أفریل-16في 
م المتضمن 1990-فیفري-06في  خالمؤر  49-90وسیرها، وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

  -سبتمبر- 15المؤرخ في  999القانون األساسي الخاص بعمال التربیة وبمقتضى القرار رقم 
العامة، فإن المدیر مسئول عن حسن سیر المؤسسة وعن  م الذي یحدد األحكام 1983

  .5التأطیروالتسییر التربوي واإلداري فیها ویخضع لسلطته جمیع الموظفین العاملین فیها

                                                
  . 27م، ص 1999، عمان، دار وائل للنشر، اإلدارة التعلیمیة مفاھیم وآفاق: ھاني عبد الرحمن صالح الطویل -  1
  .45-44، ص ص )مرجع سابق(، إدارة بیئة التعلیم والتعلم:أحمد إسماعیل حجي -  2
  .399، ص )مرجع سابق: (عبد الغفار حنفي، حسین القزاز -  3
  .15، ص  )مرجع سابق( :حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ  -  4
، مدیریة التوجیھ واالتصال، المدیریة الفرعیة للتوثیق، مارس المدرسیة مجموعة النصوص الخاصة بتنظیم الحیاة:وزارة التربیة الوطنیة الجزائریة -  5

  .54م، ص 1993
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م ، تتضمن مسئولیات المدیر 1991-مارس-02الصدر في  176و  175وبموجب القرار   
  : اآلتي البداغوجیة والتربویة واإلداریة والمتمثلة في

 
  :المسئولیات البداغوجیة- أ 

 تسجیل التالمیذ الجدد وقبولهم وتنظیم أنشطتهم وجداول توقیت أقسامهم. 
 تطبیق التعلیمات الرسمیة المتعلقة ببرامج التعلیم في المؤسسة. 

 وضع اإلجراءات الضروریة لتشكیل األفواج التربویة. 
 ةتحضیر مجالس التعلیم ومجالس األقسام وتنسیق نشاطات األساتذ. 

 التأكد من تطبیق البرامج. 
 1زیارة المدیر للمدرسین في أقسامهم. 
 

   :المسئولیات التربویة-ب
 توفیر جو عام من شأنه تكوین مجموعة متماسكة قادرة على تذلیل الصعوبات. 

  أن تساعد عالقات المدیر مع التالمیذ والموظفین وأولیاء التالمیذ على تنمیة
قة المتبادلة والتفاهم واحترام الشخصیة والصداقة الشعور بالمسئولیة وتقویة الث

 .والتضامن

 یشجع المدیر تطویر األنشطة االجتماعیة والتربویة. 
 تضافر الجهود لمنح تعلیم ناجح وتربیة مطابقة لألهداف المرسومة. 

 2توافر الشروط المعنویة و األخالقیة والمادیة لتسییر أنشطة التالمیذ. 
 

    :المسئولیات اإلداریة-ج
 یفتح الملف الشخصي لكل موظف ویمسكه. 
 رسالها  .یسهر مدیر المدرسة على احترام اآلجال فیما یتعلق بإعداد التقاریر والجداول وإ

 یستقبل البرید ویوقع على المراسلة اإلداریة الصادرة. 
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  ضبط كافة اإلجراءات الضروریة والتنظیمیة من أجل ضمان أمن األشخاص والتجهیزات
  . 1ة، كالسهر على االنضباط والمواظبة والمراقبةداخل المؤسس

فمن خالل هذه المسئولیات المحددة في التشریع المدرسي الجزائري لمدیر المدرسة فإنه یمكن    
أن نستخلص أن مدیر هو المخطط بعد جمع البیانات والمعلومات، وهو الذي یحدد األهداف 

في التقویم والتنسیق واتخاذ القرارات ومقابلة التعلیمیة العامة وهو الموجه للتنفیذ، ویشارك 
  .المدرسین والموظفین واإلداریین للمناقشة وحل المشكالت

وهذا ما یعكس أن مسئولیة مدیر المدرسة صعبة وشاقة تستدعي منه التحلي بالیقظة المستمرة "  
هم یثقون والخصال الحمیدة وروح التضحیة والصبر والعمل الدءوب على توعیة التالمیذ وجعل

بالمدرسة وبما تقدمه أهم من خدمات ومن علم ومعرفة وتربیة خلقیة، وأن یكون المدیر قدوة في 
العمل حتى یجعلهم یعملون بدورهم على نشر الخصال في وسطهم االجتماعي، وأن یتصف مدیر 

  .2"المدرسة بالعالقات الحسنة مع جمیع الموظفین، ویعمل على توحید صفوفهم
أن المشكالت التي تؤثر في واجبات ومسئولیات مدیر  ق عبد الحمید البدريطارویقول    

المدرسة، تكون خارجة عن نطاق إرادته وقدرته، فمثال واجبات مدیر یعیش في مجتمع غیر 
  :دیمقراطي غیر واجبات مدیر یعیش في مجتمع دیمقراطي، وهناك عوامل أخرى منها

 .سمح به من مركزیة أو المركزیةطبیعة النظام السیاسي المتبع، ومدى ما ی .1

 .مدى تقدم البالد في مجاالت العلم واإلدارة والحیاة االجتماعیة .2
 . القیم الدینیة والخلقیة السائدة في المجتمع .3

طبیعة النظام التربوي في البالد ومدى ما یسمح به من استقالل وال مركزیة في  .4
 .اإلدارة

 .السلطات التربویة المركزیةمدى مرونة القوانین واللوائح التي تصدرها  .5
 .مدى اإلمكانات المادیة والبشریة المتاحة للمدرسة ومدى كفاءة العاملین بها .6

 .3مدى ما یملكه مدیر المدرسة من مؤهالت علمیة وعملیة .7
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  .115-114، ص ص )مرجع سابق( :طارق عبد الحمید البدري-  3
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  :نائب المدیــر- 2   
م في التشریع المدرسي الجزائري فإن 1991-فیفري-26المؤرخ في  154بموجب القرار رقم   

مدیر المدرسة هو المساعد المباشر له في كل ما یتعلق بتنظیم الحیاة التربویة والبداغوجیة نائب 
وتنشیطها في المدرسة، ویتلقى من مدیر المدرسة التعلیمات والتوجیهات، ویخلف مدیر المدرسة 
في حالة مانع أو غیاب، ویلزم علیه الحضور الدائم بالمدرسة، كما أنه یعتبر عضو شرعي في 

  .ع المجالس المدرسیةجمی
  :المقتصــد- 3  
م في التشریع المدرسي الجزائري فإن 1991-نوفمبر-13المؤرخ بتاریخ  829بموجب القرار رقم   

الضروریة لتنظیم ة المقتصد یعتبر مساعد المدیر في كل ما یتعلق بتوفیر الشروط المادیة والمالیـ
سب في المدرسة طبقا لألحكام القانونیة حیاة الجماعة التعلیمیة، والمقتصد یعتبر عون محا

التنظیمیة، كما أنه عضو شرعي في جمیع المجالس القائمة في المدرسة باستثناء مجلس األقسام 
  .ومجلس القبول والتوجیه

  
  :مستشار التربیــة- 4   
م في 1991-فیفري-02المؤرخ في  171یعتبر مستشار التربیة، بمقتضى القرار الوزاري رقم   

یع المدرسي الجزائري، عضوا في الفریق اإلداري للمدرسة، حیث یقوم بتطبیق النظام الداخلي التشر 
واالنضباط داخل المدرسة، ویراقب حضور التالمیذ ویحسن الشروط المعنویة والمادیة في المدرسة 
ویحّضر لمجالس التعلیم ومجالس األقسام ویشارك في النشاطات التربویة واالجتماعیة ویمارس 

  .1هامه تحت سلطة المدیرم
  :مستشار التوجیه المدرسي- 5   
م في التشریع المدرسي 1991-نوفمبر-13الصادر في  827بمقتضى القرار الوزاري رقم    

الجزائري، فإن مستشار التوجیه المدرسي یخضع لسلطة مدیر مركز التوجیه المدرسي ویمارس 
، ویتعاون مع أعضاء الفریق المدرسي نشاطه في مؤسسة تعلیمیة تحت إشراف مدیر المدرسة

                                                
  .208-200ص ص ، )مرجع سابق:(عبد الرحمن بن سالم-  1
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اإلداري والتربوي، فهو بذلك همزة وصل بین المؤسسة ومركز التوجیه المدرسي وكذا بین اإلدارة 
  .1والتالمیذ، ودوره یكمن في استقصاء نتائج التالمیذ وتقویم مردود نتائج المدرسة وتحسینه

  :األساتــــذة- 6   
الة في اإلدارة المدرسیة، حیث یتوقف نجاحها وتحقیق أهدافها فاألساتذة یمثلون العناصر الف    عّ

على تأدیة األستاذ لواجباته ومسئولیاته اإلداریة والفنیة داخل المدرسة، فهو یعد الدروس، ویقوم 
برعایة التالمیذ وتوجیههم، ویكون معهم عالقات قائمة على المحبة والتعاون واالهتمام والثقة 

  .2المتبادلوالتشجیع واالحترام 
  :األمانـــة- 7   
تقوم بتنظیم األعمال المكتبیة لمدیر المدرسة، فمهام أمانة المدرسة تتم تحت إشراف وسلطة   

مدیر المدرسة، فهو بمثابة مساعد مباشر للمدیر في األعمال اإلداریة، فهي تنزع عن كاهل المدیر 
  .3ل التربویةعبئا ثقیال من األعمال اإلداریة یسمح له بالتفرغ لألعما

  :اآلتيویمكن توضیح الهیكل التنظیمي لإلدارة المدرسیة في الشكل 
  

     
  الهیكل التنظیمي لإلدارة المدرسیة: 4شكل رقم                 
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مجلس التوجیھ 
 والتسییر

 المقتصــــــد األمانــــة

 التالمیــــــــــــذ

رئیس العمال ورئیس 
 المخزن 

 العمــــــــــال

  نائب المقتصد
 وأعوانـــــھ

 المدیــــــــــــــر

 نائب المدیر

 األساتــــــذة

  مجلس التنسیق
 اإلداري

وجیھ الت. م 
 المدرسي

تشار ــــــمس
 التربیة
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  .15ص  ،)مرجع سابق(:رشید أورلیسان :المصدر
  

سیق اإلداري، المجلس الذي یتشاور فیه أعضاء الفریق اإلداري في شؤون ویمثل مجلس التن   
المدرسة أما مجلس التوجیه و التسییر یهتم بالجانب المادي للمؤسسة كتوسیع المدرسة وتحسین 

  . 1ظروف العمل
ولكي یحقق هذا الهیكل التنظیمي للمدرسة االنسجام والتكامل بین مختلف الموظفین العاملین     

المهام علي مرؤوسیه، ألن جمیع الموظفین الذین یقومون بالخدمة داخل  ععلى المدیر توزی البد
أو ) المقتصد ( المدرسة یعملون تحت سلطته، ویجب أن ال یحل المدیر محل المسیر المالي 

محل نائب المدیر، ألن المدیر الناجح هو الذي یعرف كیفیة تكلیف غیره ولیس الذي ینجز كل 
، وهذا ما یدعونا إلي معرفة أنماط اإلدارة المدرسیة وأنماط المدیرین فیها ، وأي من  2شيء بنفسه

  .بین هذه األنماط هو الذي یحقق االنسجام و التكامل 
  :أنماط اإلدارة المدرسیة -رابعا  
تختلف أنماط اإلدارة المدرسیة باختالف شخصیات المدیرین وتبعا الختالف الجماعات التي - 

مع العلم أن مدراء المدارس ال یدیرون مدارسهم كل الوقت بنمط واحد من هذه  "نها یعملون بی
األنماط التالیة ، ألنهم قد یتبعون نمطا لبعض الوقت وطبقا للظروف المحیطة ، إال أنه في الغالب 

  .3" یمیلون دائما إلي إتباع نمط معین یمیز إدارتهم المدرسیة 
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  :النمط األوتوقراطي- 1   
خضوع العاملین في المنظمة ألوامر وآراء ونفوذ واستبداد وسلطة "بالنمط الدكتاتوري ویعني  ویعرف

   1"شخص واحد داخل المؤسسة
  : ومن سمات المدیر في هذا النمط

  .ال یعطي حریة لمرؤوسیه ویتدخل في عملهم وغیر ودي في أسلوبه  .أ 
  .غامض في تعلیماته وأوامره ویلتزم بحرفیة اإلجراءات  .ب 
  دوما في أن یكون آمرا متسلطا ویتعصب آلرائه وینفذهایرغب  .ج 
  .ال یشرك أي من العاملین والمعلمین في مباشرة العمل .د 
  .2في غالب األحیان یكتفي بإصدار األوامر شفاهة .ه 
العاملین یكون المدیر منعزال عن المعلمین والتالمیذ وینعدم روح التعاون والود بینه وبین  .و 

  :راطي في اإلدارة المدرسیة یؤدي إلىواعتماد النمط األوتوق معه،
انعدام العالقات اإلنسانیة بین األفراد ، مما یؤدي إلى محاولة بعض المدرسین والعاملین واإلداریین 
الحصول على اهتمام خاص من المدیر والتقرب إلیه، وهذا ما ینتج التفكك وسیادة الخوف والقلق، 

دیر وعند الغیاب یحصل االضطراب وعدم االهتمام، وبالنسبة للعمل یكون سیره مرهون بوجود الم
  . 3كما أن الهیئات التدریسیة ال تشارك في عملیات اتخاذ القرارات

  
  :النمط الدیــمقراطي- 2   
هذا النمط من اإلدارة یهدف إلى خلق نوع من المسئولیة لدى المرؤوسین، ویعرف أیضا بالنمط   

 38-الشورى» وأمرهم شورى بینهم «:اهللا تعالى قول  الشوري، وهذا النمط قرره اإلسالم حیث ی
، 393-5أحمد بن حنبل ( » إن ربّي تبارك وتعالى استشارني في أمتي «: رسول اهللا ویقول 

  :تیة، ویركز هذا النمط على األسس اآل.)212م، ص 1943، 3المعجم، ج
 .إقامة عالقات إنسانیة بین المدیر وبین مرؤوسیه .1
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 .1في المهام القیادیة من خالل تفویض السلطة لهمإشراك المرؤوسین  .2

 .العمل على تحقیق العدالة االجتماعیة بین المرؤوسین .3
تأكید المصلحة العامة على المصلحة الشخصیة، مع االهتمام باالتصاالت داخل  .4

 .2المدرسة

  :ویؤدي هذا النمط في اإلدارة المدرسیة إلى
 لبعضتعاون العمال فیما بینهم واحترام بعضهم ا. 

 اءة التي تجد طریقها للمناقشة والتطبیق  .تكثر االقتراحات البنّ
 یؤدي العمال عملهم بجو من الحریة والشعور باألمن والطمأنینة والثقة بالنفس. 

 یقبل أفراد المجموعة آراء زمالئهم ومقترحاتهم. 
 قبل النقد بین أعضاء الهیئة التدریسیة ویزداد التفاعل بینهم في العمل ُ  .ی

 اركة المعلمین في اتخاذ القرارات، تزید من حماسهم لتنفیذ القراراتمش. 
  تزداد الروح المعنویة بین العاملین واإلحساس بالمسئولیة مما یدفعهم إلى أداء مهامهم على

 .3أحسن وجه
 
   :النمط التساهــلي- 3  

تنعدم السیطرة یقوم هذا النمط على جعل العمال یسیرون على النهج الذي یختارونه ألنفسهم و  
على المرؤوسین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وهنا تنعدم القیادة، وتنعدم روح العمل الجماعي 

  :اآلتي، وأهم خصائص هذا النمط اإلداري 4المشترك
 .إعطاء المدیر أكبر قدر من الحریة لمرؤوسیه دون توجیه .أ 

 .یترك المدیر المسئولیات كاملة لمرؤوسیه دون توجیه .ب 
 .مرؤوسین تحدید أهدافهم، لكن ضمن أهداف المؤسسةیترك لل .ج 

تباع سیاسة الباب المفتوح .د   .5اتجاه المدیر لتفویض السلطة لمرؤوسیه، وإ
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 .عدم االهتمام بتنفیذ جمیع عملیات اإلدارة بشكل جید .ه 

 .عدم اهتمام المدیر بالمواظبة على الحضور للعمل وتذبذبه في اتخاذ القرارات .و 
 .1ت العمال بالرغم من ترك الحریة لهم في العملعدم االهتمام بحل مشكال .ز 

ویؤدي هذا النمط في اإلدارة المدرسیة إلى كثرة المناقشات التي ال تنتهي إلى رأي واضح كما    
یفقد المدیر السیطرة على العمال معه، مما یؤدي إلى شعور العمال بعدم القدرة على التصرف 

بة، وكذلك تؤدي إلى عدم توافر الدافعیة والحماس والضیاع بسبب غیاب عاملي التوجیه والرقا
ب العاملین من تحمل المسئولیة   .2للعمل وتهرّ

والعالقات ) العمل(وهناك تصنیف آخر ألنماط اإلدارة المدرسیة وذلك على أساس اإلنجاز   
  :اإلنسانیة وهو
 نمط اإلدارة المدرسیة المتجه نحو العمل :  

، والتصمیم على تنفیذ العمل من طرف المدیر نفسه، ویقوم حیث العمل یأتي بالدرجة األولى  
  .المدیر فیها بتحدید مسئولیات العاملین، ومن صفاته الطموح واالستقاللیة والشدة

 نمط اإلدارة المدرسیة المتجه نحو العالقات اإلنسانیة:  
االتجاه نحو  حیث یتجه المدیر في هذه اإلدارة نحو تعمیق العالقات اإلنسانیة باألفراد وضعف  

العمل، ویكون غیر رسمي في عالقاته مع العاملین معه، ویمیل للنقاشات الطویلة المجدیة ویعمل 
  .على خلق جو من األمان في العمل

 نمط اإلدارة المدرسیة المنعزل:  
ا، ویتصف بالحذر والكتمان والهدوء    ویكون المدیر ضعیف االتجاه نحو العمل والعالقات معً

  .ل من خالل إجراءات موضوعة مسبقاویفّضل العم
  
  

 نمط اإلدارة المدرسیة المتكامل:  
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ا، ویستمد سلطته من األهداف    حیث یمیل مدیر المدرسة فیها إلى العالقات والعمل معً
الموضوعة، ومن اهتماماته العمل على أن یكون هناك تكامل بین الفرد والجماعة، ویطمح 

ّضل األهداف التي یسهم العاملون في وضعها رغبة في للمشاركة وتخفیف حّدة الخالفات ویف
  .1تحفیزهم للعمل

فهذه األنماط اإلداریة السائدة في المدرسة تتحدد وفقا لسلوك المدیر وأسلوبه في العمل، لذلك   
العمل "فإن نجاح المدرسة أو إخفاقها یعود العتبارات القائمین على اإلدارة والمتمثلة في اعتقاد أن 

والقیادي عمل رتیب وكل شخص یستطیع أداءه ولیس بحاجة لمهارات وخبرات أو اإلداري 
  .معلومات، وهذا اتجاه خاطئ، یؤدي إلى جمود النظام التعلیمي

فعلى جمیع القیادات اإلداریة المدرسیة أن تشجع على اتخاذ النمط الدیمقراطي اإلنساني كنموذج   
م أصبحت علما له أصوله وفنا یحتاج لصفات نفسیة دائم، حتى تتحقق األهداف، ألن اإلدارة الیو 

  .2وعقلیة وشخصیة، ومهنة لها أخالقیات وتقالید
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  :خالصـــة
  

إن اإلدارة تحدث لإلنسان في كل وقت، وكل ما یمارسه ویتخذه من قرارات یعتبر إدارة     
ورة أكبر على الصفات شخصیة، واإلدارة ظهرت منذ عصور غابرة، إّال أنها كانت تعتمد بص

الشخصیة لإلداریین، ولم تحظ بالتسجیل والنشر كما في العصر الحاضر، ومع ظهور اإلسالم 
الذي هو دین دولة ونظام، فإنه كان یسعى لتحقیق أهدافه من خالل إدارة رشیدة، انبنت على 

ن لم تكن تدعى بنفس المسمیات الحدیثة إّال أنها كانت تطبق كلیا   .عملیات، وإ
م، ولكن بطریقة تدریجیة، 20وفي العصور الحدیثة بدأ الفكر التنظیمي عند الغرب في القرن     

حیث أن كل نظریة تظهر إّال وجاءت تضیف شیئا جدیدا أغفلته سابقتها، ونتیجة لظهور نظریات 
اإلدارة والتي في مجملها طبقت في مجاالت الصناعة والتجارة، إّال أنها سرعان ما شملت 

االت األخرى كالتعلیم، وظهرت ما یسمى باإلدارة المدرسیة، هذه اإلدارة التي تعتبر نشاط المج
  .إنساني یرمي إلى تنسیق جهود األفراد العاملین بالمدرسة بشكل منظم لتحقیق األهداف المنشودة

 فاإلدارة المدرسیة تطورت ولم یعد هدفها تسییر شؤون التالمیذ وفق القواعد والتعلیمات، بل 
أصبحت تعني بالنواحي الفنیة، وبكل ما یتصل بالتالمیذ وبأعضاء هیئة التدریس في المدرسة 

  .وبالمناهج وغیر ذلك مما یتصل بالعملیة التعلیمیة
واإلدارة المدرسیة الناجحة هي التي تحقق أهدافها بأقل جهد وأسرع وقت وأفضل نتیجة، والتي    

الة، وذلك في ظل النمط اإلداري الفعال الذي یتقمصه المدیر وأعضاء فریقه  یمكن القول عناه الفعّ
  .اإلداري

فالفعالیة ضروریة ألي منظمة، وخصوصا المدرسة ألنها الوسط الذي تنشأ فیه الكوادر البشریة   
المؤهلة للحیاة المستقبلیة لبناء المجتمع وتطویره، فالفعالیة تحقیق لألهداف التي رسمتها المدرسة 

باعتباره أحد أهم متغیرات هذه الدراسة -وجدت من أجلها، وهو ما سیتم التطرق إلیهوغایتها التي 
 .آلتيونتناوله بشيء من التفصیل في الفصل ا -بل موضوع الدراسة

 


