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بسم هللا الرحمن الرحيم

أ

( َوقُل َربي ٍزدني علما ً )
(سورة طه ـ أية )114

ب

قال النبي ( صلى هللا عليه وسلم )
( إنما العل ُم بالتعلي ُم )

ت

إقرار المشرف :
أشهد أن هذا البحث الموسوم ب( االدارة التربوٌة أنواعها و أهمٌتها فً العملٌة التعلٌمٌة )
للطالب ( النه عبدالسالم حسن ) أنجز تحت إشرافً فً قسم الدراسات االسالمٌة كلٌة العلوم
االسالمٌة
جامعة صالح الدٌن ـ أربٌل وأنه قد أستوفً خطته استٌفاءا ٌؤهله للمناقشة ٌوصفه جزء من
مطلبات نٌل درجة البكالورٌوس فً العلوم االسالمٌة .

المشرف:
التوقيع:
التاريخ:

ث

اإلهداء
إخوتً و أخوتً
جمٌع أهدي هذا الجهد المتواضع إلى :
إلى سٌد المرسلٌن وحبٌب العالمٌن محمد (صلى هللا علٌه وسلم )
إلى جمٌع المسلمٌن وجمٌع العلماء العالمٌن والربانٌن
والدي اللذٌن ربٌانً صؽٌرا و أرشدانً إلى الخٌر والسعادة كثٌرا
أصدقائً الذٌن ساعدونً إلخراج هذا البحث بهذا الشكل
إلى الذٌن ٌدافعون عن الحق ولو بكلمة .

ج

الشكر و العرفان
احمد هللا العلى العظٌم صاحب الفضل و المنة على نعمة التً التعد وال تحصى ومن نعمه
على تٌسٌره لً إنهاء و إتمام هذا البحث فله الحمد و الثناء و الفضل و المنة من قبل ومن بعد
و إقرار برد الفضل ألهله و انطالقا ً من قول الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم
( من الٌشكر الناس الٌشكر هللا ) ( أخرجه الترمذي من سننة ) أتقدم بخالص الشكر و العرفان
( م.م .خالد جالل محى الدٌن ) لتفضله باإلشراؾ على بحثً و تقدٌم النصح و اإلرشاد و
مشاركته لً فً تحمل عناء البحث وسعة صدره فجزاء هللا عنً خٌر الجزاء
و أتوجه بالشكر و العرفان والمنة إلى جامعة ( صالح الدٌن ) كلٌة علوم اإلسالمٌة ـ
قسم الدراسات اإلسالمٌة على ما بذلوه من جهد و متاعب فً سبٌل تعلٌمنا حفظهم هللا تعالى
على ما أعطونا من العلم و المعرفة
و أشكر جمٌع من ساعدنً فً إتمام هذا البحث ولو بمالحظة أو رأي وكل من
ساعدنً خالل مشواري الدراسً مادٌا ً و معنوٌا ً .

ح
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مقدمة :
الحمدهلل رب العالمٌن و الصالة و السالم على أشرؾ االنبٌاء و المرسلٌن .
انطالقا ً من حدٌث النبً ( مثل المؤمنٌن فً توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل
الجسد اذا اشتكً شٌئا ً تداعً له سائر الجسد بالسهر و الحمً ) فقد تجسد االسالم
أهمٌة مساعدة االخرٌن على مستوى الفردي و الجماعً وظهر مفهوم المسؤولٌة
االجتماعٌة لٌشمل أي نمط من أنماط المساعدة التً تقدم األخرٌن .

أسباب اختيار الموضوع :
 2التعرٌؾ بالمفردات العنوان
 0نشأة االدارة التربوٌة و اهمٌتها
 3أنواع االدارة التربوٌة ووظائفها
خطة البحث :
البحث من مقدمة و خاتمة وثالثة مباحث على الشكل التالً :
المبحث االول  :التعرٌؾ بالمفردات العنوان
المطلب االول  :تعرٌؾ االدارة و التربٌة لؽة واصطالحا
المطلب الثانً  :مفهوم العملٌة التعلٌمٌة عناصرها
المبحث الثانً  :نشأة االدارة التربوٌة وأهمٌتها
المطلب االول  :نشأة االدارة التربوٌة وأهمٌتها فً العلمٌة التعلٌمٌة
المطلب الثانً  :أهمٌة االدارة التربوٌة
المبحث الثالث  :أنواع االدارة التربوٌة ووظائفها
المطلب االول  :أنواع االدارة التربوٌة
المطلب الثانً  :وظائؾ االدارة التربوٌة
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المبحث األول  :التعرٌؾ بمفردات العنوان وٌتكون من مطلبٌن :
المطلب االول  :تعرٌؾ االدارة و التربٌة لؽة و اصطالحا ً
المطلب الثاني  :مفهوم العلمٌة التعلٌمٌة و عناصرها

0

المطلب االول  :تعريف االدارة و التربية لغة و اصطالحا ً
اوالً  :تعريف اإلدارة لغة و اصطالحا ً :
رؼم أن كلمة االدارة من الكلمات الشائعة االستخدام اال انة لٌس لها معنً معددا تم االتفاق علٌة من
قبل علماء االدارة و كتابها فلم تتفق أراء العلماء و الباحثٌن فً هذا المٌدان علً تعرٌؾ موحد لها و
كً نتمكن من
بلورة معنً شامل لالدارة ٌجمع بٌن ثناٌا معظم و جهات نظر علماء االدارة سنقوم اوال با ستعراض بعض
التعارٌؾ التً جاءت علً ألسنة المتخصٌصٌن فً هذا المجال فقد أورد الدكتور جمٌل أحمد توفٌق مجموعة من
التعارٌؾ التً اوردها بعض علماء االدارة الخربٌن نورد بعضا منة .

1

االدارة لغة  :مصدر أدار إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل ٌحقق التوازن االمثل بٌن الربحٌة والمسؤلٌة
االستثمارٌة مع الحرص على السٌولة واالمان 5.
تعريف االدارة اصطالحا َ :هً تطور مفهوم اإلدارة بشكل كبٌر شأنه جمٌع نواعً الحٌاة وتم تطوٌر العدٌد من
2
التعرٌفات من قبل باحثٌن و كتاب فً علم اإلدارة فً ضوء مداخل متعددة .
تعريف االدارة اصطالحا ً :
نشاط جماعً موجه لتنفٌذ سٌاسات معٌنة بؽٌة تعقٌق اهداؾ مرسومة او عملٌة اجتماعٌة
مستمرة تعمل على استؽالل الموارد المتاعة استؽالال امثل و ذلك عن طرٌق التخطٌط و التنظٌم و التوجٌد و
الرقابة و الرقابة و القٌادة و االتصال لتحقٌق أهداؾ اساسٌة معددة للمنظمة أو هً عملٌة علمٌة مستمرة شاملة
لتطوٌر المنظمات االدارٌة من خالل تفاعالت أجابٌة وأستخدام عملٌات و أدوات و أسالٌب مالئمة و أستثمار
االمكانٌات المتاعة لتعقٌق االهداؾ و السٌاسات بكفاءة و فعالٌة باقل جهد ووقت و تكلفة ()3
ٌعرؾ بٌترسون و بلومان اإلدارة بأنها ( أسلوب ٌمكن بواسطة تحدٌد و توزٌع أؼراض و أهداؾ
جماعة إنسانٌة معٌنة ) )4(.

 _ 1أصول االدارة من القرأن الكرٌم و السنة ‘ جمٌل جودت أبو العٌنٌن ‘ دكتوراة فلسفة فً االدارة ‘ قسم العجاز ،ص28
 _ 2مدخل إلى اإلدارة  ،عمر محمد دره  ،ماجستر إدارة األعمال  ،كلٌة التجارة  ،جامعة عٌن الشمس  ، 0229الصفحة . 29
 5ـ محجم المعانً الجامع  ،معجم علوم القرأن  ،إبراهٌم محمد الجرمً ،دار القلم  ،دمشق الطبعة  2400 :هـ  0222م ،ج. 2
2ـ اساسٌات االدارة واالشراؾ والتربوي من منظورها العام واالسالمً  ،محمد نعمان محمد على البعدانً  2434 ،هـ  0223م
ص7
4ـ ٌعرؾ بٌترسون وبلومان اإلدارة بأنها ص7
3

تعريف التربية ً
لغة و اصطالحا َ :
ثانيا ً تعريف التربية لغة :إذا رجعنا إلً معاجم اللؽة العربٌة وجدنا الكلمة التربٌة أصول لؽوٌة ثالثة :

األصل االول  :ربا مضارعه ٌربو بمعنى زاد ونما وفً هذا المعنً نزل قولة تعالً :
هللا
( َو َما ءاتٌ ُتم مِن ِربا ً لٌِرّ بُوا فً
أموال الناس َفال ٌُربُوا عِ ند هللاِ َوما أتٌ ُتم مِن َزكوة ُترٌ ُد َن َوج ِه ِ
ِ
ِك هُم المُض ِعفُون ) ( 5.سورة الروم ) آٌة . 39
فأ ولَئ َ
األصل الثانً  :ربً مضارعه ٌربً علً وزن خفً ٌخفً بمعنً نشأ و ترعرع و علٌه قول ابن
االعرابً وفً ذلك ٌقول تعالً علً لسان فرعون لموسى علٌه سالم
ك ِفنِا َولٌداً َو لَ ِب َ
نٌن ) ( 6.سورة الشعراء ) أٌة . 28
ُمر َك سِ َ
( قال ألم ُن َر ِب َ
ثت فٌِنا مِن ع ِ
األصل الثالث  :رب مضارعه ٌرب علً وزن مد ٌمد بمعنى أصلحه وتولً أمره وساسه وقام علٌه ورعاه
ومن هذا المعنى قول حسان بن ثابت كما أورده ابن منظور فً لسان العرب :
ٌوم الخروج بساحة القصر

وألنت أحسن إذ برزت لنا

مما تربب حائر البحر .

من درة ببضاء صافٌة
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( 5سورة الروم)آٌة 39
( 6سورة الروم)آٌة 39
( 7ابن منظور فً لسان العرب) .أصول التربٌة ‘ عبدالؽنً محمد اسماعٌل العمرانً  ،أستاذ االدارة التربوٌة بجامعة العلوم التكنلوجٌا ،
الطبعة الثانٌة  2435هجري ـ  0224م ‘ ص  ‘ 28دار الكتاب الجامعً ـ صنعاء .
 8معجم اللؽة العربٌة المعاصرة  ،احمد مختار عبدالحمٌد عمر  ( ،المتوفً  2404هـ ) بمساعد فرٌق عمل الكتب عالم الكتب
 2409هـ  0228م ،ص850
المخص  ،ابو الحسن علً بن اسماعٌل بن سٌدة المرسً  (،المتوفً  458هـ ) المحقق ،خلٌل ابراهٌم جفال  ،دار االحٌاء التراث
العربً  ،بٌروت  ،طاالولى 2427،هـ 2996م ج ،5ص 007
4

التربية لغة  :تربً ٌتربً ،ترب ،تربٌا ً  ،فهو مترب
تربً الولد  :تعلم وتعذي وتثقؾ تربً على ٌد أفضل المربٌن 8
الرب  :مالك كل شًء وقبل الرب السٌد وقٌل الرب المدبر 9
التربية اصطالحا َ  :هو ما اصطلع علٌه العلماء المشتؽلون بالتربٌة :
فعرفها بعض علماء الؽرب مثل أفالطون بأنها إعطاء الجسم والروع كل ما ٌمكن من الجمال و الكمال .
وٌرى أرسطو أن التربٌة  :إعداد العقل لكسب العلم كما تعد األرض للبنات و الزرع .

9

التربية اصطالحا  :التربٌة والترتٌب القٌام على شًء و االصالح والمعاهدة له ٌقال ربه ورباه
هً تبلٌػ الشًء الى كماله شٌئا فشٌئا 22.

 - 8أصول التربٌة ‘ عبدالؽنً محمد اسماعٌل العمرانً  ،أستاذ االدارة التربوٌة بجامعة العلوم التكنلوجٌا ،ص29
 - 9الطبعة الثانٌة  2435هجري ـ  0224م ‘ ص  ‘ 29دار الكتاب الجامعً ـ صنعاء .
 22ـ الكلٌات معجم فً مصطلحات والفروق اللؽوٌة  ،اٌوب بن موسى الحسٌنً القرٌمً الكفوي  ،ابو البقاء الحنفً ( المتوفً
 2294م ) المحقق :عدنان دروٌش  ،محمد المصرى ،مؤسسة الرسالة ـبٌروت ،ج ،2ص. 324
5

8

المطلب الثاني  :مفهوم العملية التعليمية و عناصرها .

مفوهم العملية :
هو عملٌة قٌادة دٌموقراطٌة تعاونٌة منظمة تعنً بالموقؾ التعلٌمً بجمٌع عناصره من مناهج
ووسائل واسالٌب وبٌئة ومعلم وطالب وتهدؾ دراسة العوامل المؤثرة فً ذلك الموقؾ
و تقٌٌمها للعمل علً تحسٌنها و تنظٌمها من أجل تحقٌق أفضل ألهداؾ التعلم و التعلٌم .

 عناصر العلمية التعليمية :
1ـ المعلم :
ٌُعد المعلم أهم أركان العملٌة التعلٌمٌة و أهم أسس نجاحها وهو المقصود بهذا البحث
ألهمٌته و إٌمانً بدوره الفاعل و المؤثر و لن ٌفً حقه مقال أو كتاب و إن تحسٌن ظروفه و
تحسٌن نوعٌة أدائه ٌتطلب تضافر الجهود على نحو ٌشمل مهنة التعلٌم برمتها منذ لحظة
دخول المعلم الطموح إلى مؤسسة إعداد المعلمٌن و حتى بلوؼه سن التقاعد .
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 2ـ الصف الدراسي :
ٌقوم المعلم فً الصؾ بالتعامل الفعال مع الطالب من خالل المنهج المدرسً فهو
المسئئئئئئوول عئئئئئن تنفٌئئئئئئذه و هئئئئئو المخئئئئئئول بمعرفئئئئئة أثئئئئئر هئئئئئئذا المئئئئئنهج علئئئئئئى الطئئئئئالب ومئئئئئئدى
تلبٌتئئئئئه الحتٌاجئئئئئاتهم و مئئئئئدى تجئئئئئاوبهم معئئئئئه و تفهمهئئئئئم لئئئئئه كمئئئئئا ٌسئئئئئتطٌع المعلئئئئئم مئئئئئن خئئئئئالل
هئئئئئئذا التعامئئئئئئل مئئئئئئع المنئئئئئئاهج أن ٌقوبتقئئئئئئوٌم الالزمئئئئئئة و اختٌئئئئئئار األسئئئئئئالٌب المالئمئئئئئئة لطالبئئئئئئه
و ومتناسئئئئئئئبة مئئئئئئئع المحتئئئئئئئوى التعلٌمئئئئئئئً كمئئئئئئئا ٌسئئئئئئئتطٌع أن ٌضئئئئئئئٌؾ شئئئئئئئاء مئئئئئئئن األنشئئئئئئئطة
الصئئئئئفٌة و الالصئئئئئفٌة التئئئئئً تناسئئئئئب المحتئئئئئوي الئئئئئذي ٌقئئئئئوم بتدرٌسئئئئئه وٌئئئئئؤدي المعلئئئئئم تجئئئئئاه
ذلئئئئئئئئك دورأ بئئئئئئئئارزأ فئئئئئئئئً تزوٌئئئئئئئئد مئئئئئئئئدٌر المدرسئئئئئئئئة و المسئئئئئئئئئولٌن التربئئئئئئئئوٌٌن و مدٌرٌئئئئئئئئة
المنئئئئئئئاهج بمالحظاتئئئئئئئه و مقترحاتئئئئئئئه لتأخئئئئئئئذ طرٌقهئئئئئئئا الصئئئئئئئحٌح لتعئئئئئئئدٌل و تطئئئئئئئوٌر المنئئئئئئئاهج
المدرسة .
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 _ 10مع ال ُم َعلم  ،عزام بن محمد الدخٌل  ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون  ،ص. 32
الطبعة الألولى 0225 :م ـ  2436هـ
 _ 11اإلدارة التعلٌمٌة واإلشراؾ التربوي  ،رؤٌة عصرٌة  ،أحمد نجم الدٌن عٌداروس  ،خوازرم العلمٌة .
6

3ـ التنظيم :
ٌعد هذا الدرس استمراراً طبٌعٌا ً للدرس و ٌهتم بمعرفة ما الذي ترؼب بعمله الحقا و مرة
أخرى فإن الهدؾ هو إحالل تحسس االتجاه المحدد بدال من االندفاع وٌجب أن ٌكون النة ٌكون التنظٌم
معقدا والشًء المهم هو أن ٌكون هناك تحدٌد وجهد مقصود لوضع خطة بحٌث أن كل شًء تقوم به تكون
على معرفة بما ستفعله بعد هذا الشًء 12.

4ـ ادارة العملية و التعليمية :
تعددت األراء و التوجٌهات التً تتناول مفهوم اإلدارة التربوٌة والتعلٌمٌة تشتتق أسسها و عملٌاتها و
مبادئها من مٌدان اإلدارة العامة كما تكتسب صفتها وطبٌعتها و طبٌعة أسسها و مبادئها و عملٌاتها من
مٌدان التربٌة و التعلٌم بإعتبار أنها تطبٌق فً مٌدا له خصوصٌاته وهو مٌدان بناء البشر ومن المعروؾ
أن التربٌة عملٌة تتعامل مع األفراد فً وسط إجتماعً هذا و أن التربٌة و اإلدارة التعلٌمٌة تختص بكل
ما ٌتعلق بالتعلٌم فارتباط التعلٌم باإلدارة نتج عنه مفهوم اإلدارة التعلٌمٌة .

13

5ـ التالميذ :
لما كان التالمٌذ عم محور العملٌة التعلٌمٌة ولما كانت المهة األولى لإلدارة التربوٌة اإلشراؾ على
العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة و السٌر بها قدما نحو تحقٌق أهدافها لذا كان من المفروض أن تكون أبواب هذه
اإلدارة التربوٌة مفتوحة دوما أمام هؤالء التالمٌذ لتأخذ بٌدهم نحو براألمان وصوال إلى الؽاٌة المنشودة
ومن هنا كان على المدٌر الناجع أن ٌتلمس حاجات تالمٌذه و قدراتهم و إمكاناتهم فٌعمل على إشباعها و
تلبٌتها لٌقٌهم الوقوع فً المشكالت أٌا كان نوعها وكل ذلك ٌلقً بظالله على اإلدارة التربوٌة الخاصة
وعلى العملٌة التعلٌمٌة عامة 14 .

 _ 12التنظٌم  ،برنا مج الكورت لتعلٌم التفكٌر  ،مؤلؾ إدوارد دي بونو  ،مكتبة الرمحً أحمد  ،الناشر  ،دار الفكر ناشرون
وموزعون ص 44الطبعة األولى  00228 :م ـ  2409هـ
 _ 13اإلدارة التعلٌمٌة و اإلشراؾ التربوي ـ رؤٌة عصرٌة ‘ أحمد نجم الدٌن عٌداروس ‘ الناشر خوارزم العلمٌة .
 _ 14الإلدارة التربوٌة  ،فوزي سمارة  ،الطبعة األول  ، 0227الملكٌة االردنٌة الهاشٌمة  ،عمان  ،طلوع جبل الحسٌن ،
شارع صالح الدٌن
رقم اإلجازة المتسلسل لدي دائرة المطبوعات و النشر 0226 / 6 / 2639
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المطلب األول  :نشأة اإلدارة التربوية في العملية التعليمية

امتازت التربٌة فً عصر ماقبل االسالم ببساطتها فقد كان الهدؾ االساس الذي تنشده هذه التربٌة هو اعداد
جٌل قادر و مؤهل للحصول على ضرورٌات الحٌاة وحفظها وبحكم البٌئة الصحراوٌة للجزٌرة العربٌة ساد ذلك
النوع من التربٌة الذي ٌستند الى التقلٌد ومحاكاة األخرٌن والتدرٌب على القٌام بأعمال الكبار تمكٌن الفرد من
الكسب العٌش والمحافظة على حٌاته بالدفاع عن نفسه وعائلته وقبٌلته ضد اعداثه من بنً جنسه و ضد الوحوش
الضارٌة واحتلت االسرة البدوٌة دورا كبٌرا متمٌزا فً عملٌة التربٌة واعتبرت من أهم و سائل التربٌة فً ذلك
العصر اضافة الى دور العشٌرة الواضع فى هذه المهمة والتً ٌمكن اعتبارها

الصور مكبرة لالسرة وتقوم

العشٌرة واالسرة بتدرٌب اطفالها منذ نعومة اظفارهم علً بعض الفنون والصناعات ا لضرورٌة لحٌاتهم كرمً
الرماح والسهام واعداد أدوات الحرب وعمل األوانً وؼزل الصوؾ وحٌاكته مالبس لهم وتربٌة الماشٌة كما
ٌدرب االطفال على المبارزة وركوب الخٌل وكانت تلقً على مسامعهم قصص الؽزوات والحروب بٌن القبائل
وٌشجعون على حفظ الشعر والنثر لما لهما من أهمٌة كبٌرة فً حٌاتهم المقبلة ولم ٌكن لدى عرب البادٌة معاهد
أو محالت مخصصة للتعلٌم بل كانت المحالت العامة والمجالس واالسواق والبٌوت هً االماكن التً ٌحصل بها
الناس على بعض العلوم والمعارؾ التً كانت سائدة أنذاك كالتنجٌم والفلك والطب ومن أشهر االسواق العربٌة
التً ٌمكن تشبٌهها باالندٌة اللؽوٌة والمجامع العلمٌة والتً ساهمت بنشر المعرفة والعلوم لدى العرب ( سوق
عكاظ قرب الطائؾ ) (
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 15مباديء التربٌة  ،د .احمد حقً العلً  ،مطبعة جامعة البؽداد  ،ص  56ـ 57
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المطلب الثاني  :أهمية االدارة التربوية
المنهاج هو الطرٌق الذي ٌسلكه المعلم و المتعلم لبلوغ التربٌة أهدافها والصلة بٌن الهدؾ و المنهاج
فً العملٌة التربوٌة صلة وثٌقة الً درجة ٌصح معها القول إن المنهاج لٌس شٌئا ً آخر سوى األهداؾ
والقٌم مكتوبة بشكل موسع و إن اتباع منهاج معٌن ٌؤدي إلى األهداؾ المرتبطة به وعلٌه فال بد لمن
ٌضح المنهاج التربوي لفرٌق ما من الناس أو لمرحلة سنٌة معٌنة أن ٌعرؾ المواصفات الشخصٌة و
النفسٌة لألفراد والبٌئة التً ٌعٌشون فٌها األهداؾ التً ٌسعً إلٌها هذا الفرٌق فً تلك المرحلة معرفة
كاملة وأن ٌبقوها دائما َ نصب أعٌنهم
فإذا كان الهدؾ من التربٌة ٌنحصر فً جانب محدد من جوانب الشخصٌة كالجانب المعرفً و العقلً
ً
مثالٌ /صبح المنهاج عبارة عن وعاء للمعلومات و المعارؾ النظرٌة التً ٌختارها المدرس لٌمأل بها
عقول تالمٌذه عن طرٌق اإلمالء والحفظ والتكرار
وبهذا ٌنحصر عمل المدرس فً تلقٌن التالمٌذ وحشو أذهانهم بأكبر قدر ممكن من هذه المعلومات دون
األخذ بعٌن االعتبار متطلبات الحٌاة أو قدرات التالمٌذ ومٌولهم
وفً حال كان الهدؾ من التربٌة هو بناء الشخصٌة المتكاملة وإعدادها للحٌاة ٌكون المنهاج وسٌلة المجتمع
إلى إحداث التؽٌٌر المطلوب فً الشخصٌة باالتجاه الذي ٌتالءم ونظرة هذا المجتمع إلً الحٌاة
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تأتً أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة المكتبة فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة وما الذي ٌجب أن
توفره المدرسة لطالبها بشأنها إذ ٌقع على كأهلها تنمٌة حب القراءة والكتاب والمكتبة فً نفوس
طالبها وإن ؼرس هذا فً نفوس الطالب ٌعتبر هدفا ً أساسا ً للمدرسة بحٌث تعمل إدارة المدرسة
متمثلة بمدٌرها على تكرٌس ومضاعقة جهودها فً تحقٌقة إن المدرسة لن تستطٌع أن تحقق
أهدافها إال بوجود مكتبة فعالة وإن فاعلٌة وحٌوٌة برنامج المكتبة ونجاع فً أي مدرسة ٌعتمد
إلى ح ٍد كبٌر على براعة وإبداع مدٌر تلك المدرسة وقدرته على تهٌئة نوع من التنظٌم المدرسً الذي
ٌٌسر للتالمٌذ والمدرسٌن اإلفادة من المكتبة فإن لمدٌر المدرسة دوراً اساسا ً وفاعال فً هذا المجال
فهناك العدٌد من الدٌراسات التً طالبت مدٌري المدارس بإعطاء المكتبات اهتماما ً أكبر

 16التربٌة ودورها فً تشكٌل السلوك  ،مصطفى محمد الطعان  ،دار المعرفة ـ بٌروت لبنان ،
الطبعة األولى (  2407هـ ـ  0226م) ص  30ـ 33
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المطلب األول  :أنواع االدارة التربوية
 -1اإلدارة االستبدادية ( الديكتاتورية )
وهذا نمط من االدارة ٌهتم بالشكلٌات عن طرٌق التعمٌمات اإلدارٌة الصارمة والعمٌاء وتنفٌذ األوامر دون
النظر إلى جوهر العملٌة التربوٌة نفسها مجتمعة أسلوبا سهال فهو ال ٌحتاج أكثر من فرض السلطة على
أعضاء النظام اإلداري
هذه اإلداري االستبدادٌة تعنً بالشكلٌات وال تعرص على العالقات أو على العمل الجماعً أو المشاركة
فً صنح القرار ومثل هذه اإلدارة تسلت الجهاز اإلداري فاعٌلته وتقبل فٌه روح التجدٌد واالبتكار وٌنعكس
أثر ذلك على الكفاءة اإلنتاجٌة فً العمل واألمر الذي ٌترتب علٌه فشل اإلدارة فً تحقٌق أهدافها
كما تشٌر الدراسات الحدٌثة إلً أن االسلوب التسلطً فً اإلدارة ٌقلل من رضا الموظؾ عن عمله وبالتالً
ٌقلل من إنتاجٌته وال ٌولد األسلوب التسلطً تضامنا مع أفراد المجموعة
و القائد التسلطً هو الذي ٌأمر مرؤوسٌه مما ٌنبؽً علٌهم أن ٌفعلوه وكٌؾ ٌعملوه ومتى داٌن وٌكون القائد
عادة منعزال عن مجموعة التربطة مهم عالقة إنسانٌة كرٌمة من التعاتؾ والتحابب ومع أن هذا النوع من
القٌادة قد ٌؤدي الى أحكام السلطة وانتظام العمل وزٌادة اإلنتاج إال أنه ٌتمٌز باالنعكاس أثار سلبٌة كثٌرة على
شخصٌة األفراد وٌظل تماسك العمل مرهونا بوجود القائد فإذا ما ؼاب القائد انفرط عقد المجموعة واضطرب
18
العمل

 17قضاٌا معاصرة فً اإلدارة التربوٌة  ،د .محمد عمر العامري  ،دار المعتز للنشر و التوزٌع  ،الطبعة األولى (  0227م ـ
2438هـ ص  52ط2
 18األؼا  ،رٌاض  ،اإلدارة التربوٌة  2996 ،دار للنشر التوزٌع
نورى  ،عبدالؽنً  ،اتجاهات جدٌدة فً اإلدارة التعلٌمٌة فً البالد العربٌة 2992 ،
22

 -1اإلدارة الفوضوية (التراسلية أو السائية )
ٌتمٌز هذا النمط اإلداري بالمؽاالة فً إعطاء العرٌة للمعلمٌن و التالمٌذ و ٌتمٌز المدٌر بالشخصٌة المرحة
وباالطالح الواسع الؽزٌر فٌما ٌتعلق بمهنة و بالمهارة الفنٌة وٌرى المدٌر أن دوره فً المدرسة ٌتمثل فً
تهٌئة الظروؾ المالئمة وتوفٌر البٌئة السلٌمة لقٌام المعلمٌن بالتدرٌس وقٌام التالمٌذ بالتعلم وفق االسلوب
الذي ٌرونه مناسبا ً وفعاالً دون أي تدخل أو تقٌٌد لعرٌتهم وٌنظر المدٌر الترسلً للمعلمٌن على أنهم متشارٌن
وٌعاملهم جمٌعا ً على قدم المساواة فٌتٌح لكل فرد حرٌة إبداء الرأى والدفاع عن فً المسائل المطروحة للنقاش
فً حٌن ٌحجم عن التقدٌم وجهة نظرة فً موضوعات المناقشة مما ٌجعل المدرسٌن و المروؤسٌن ؼٌر مدركٌن
لموقفهم منه أو موقفه منهم ونظرا إلعطاء الحرٌات الواسعة للمدرسٌن والعاملٌن تبدو اإلدارة وكأنها ؼٌر
موجودةوتكون األعمال ؼٌر منظمة وكل فرد ٌعمل دون توجٌه أو رقابة فتعم الفوضً فً المدرسة و التسٌب
وهنعدام التعاونوضعؾ العمل الجماعً وؼٌاب دور المدٌر وٌعد هذا النمط من أقل األنماط من حٌث النتائج
العمل ال تهربمن المسؤلٌة من قبل العاملٌن وضعؾ االهتمام بالعملٌة التعلٌمٌة فً المدرسة وشعور المدرسٌن
بعدال القدرة علىالتصرؾ لؽٌاب قواعد وأنظمة العمل وانعدام التوجٌه و الرقابة
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 19بشٌر محمد عربٌات  ،ادارة الصوؾ وتنظٌم بٌئة التعلٌم  ،دارالثقافة للنشر والتوزٌع  0227 ،ط2
مصطفى خلٌل و أخرون  ،إدارة التعلم الصفً  ،دار صفاه للنشر و التوزٌع  0225 ،ط2
القضاة  ،محمد فرحان و محمد عوض  ،المعلم الجدٌد دلٌل المعلم فً اإلدارة الصفٌة الفعالٌة
دار الجامعة عمان األردن  0226 ،ط2
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 -1اإلدارة الديمقراطية
وهً اإلدارة التً تأخذ بمفهوم الدٌمقراطٌة القائم على المشاركة وإحترام األخرٌن ومراعاة حقوقهم
ومن أهم خصائص هذه اإلدارة :
إشراك العاملٌن فً صناعة القرار االهتمام بالبعد اإلنسانً بقدر االهتمام ببعد اإلنتاج اإلٌمان بالالمركزٌة
األعتدال فً حفظ النظام ومراعاة األسس والتعلٌمات تفرٌع المهام على المرءوسٌن وفقا ً ال ختصاصاتهم و
قدراتهم و اهتماماتهم تفوٌض الصالحٌات حٌث لزم االٌمان بتمكٌن المرءوسٌن ومن الواضع أن تبنً مثل هذا
النمط الدٌمقراطً ٌقود إلى شٌوع مناخ إٌجابً ٌتسم بارتفاع الروع المعنوٌة ورضا العاملٌن والشعور بالعدالة
ومن الجدٌد بالذكر هنا أن الدٌمقراطٌة أصبحت مطلبا ً عالمٌا ً وفً جمٌع المجاالت السٌاسٌة االقتصادٌة
اإلجتماعٌة والتربوٌة إلى درجة ان ال ٌجرؤاألن أى إداري على الجهر بأنه ال ٌؤمن بالدٌمقراطٌة ولذا فإن من
االهمٌة بمكان أن تتبنً المؤسسة التربوٌة هذا المطلب الدٌمقراطً وأن تعمل على ؼرس القٌم الدٌمقراطٌة فً
عقول ونفوس الناشئة ومن الواضع أن هذا ال ٌتم إال إذا كانت اإلدارة التربوٌة التً تقود المؤسسة التربوٌة
وتشرؾ على عملها مؤمنة بهذا االتجاه العصري وقادرة على ممارسة بحصافة وبما ٌعمًء لبناء مجتمع
دٌمقراطً حقٌقً ٌعترم إنسانٌة اإلنسات وحقوقه وأماله فً التقدم والرقً مع التركً على أن هذا االتجاه ٌتجذر
إال بالممارسة والتدرٌج ومن هنا تأتً أهمٌة المؤسسة التربوٌة وقٌادتها الممثلة باإلدارة التربوٌة ()20

 20اإلدارة التربوٌة رؤٌة معاصرة  ،د .احمد بطاع  ،د .حسن الطعانً  ،دار الفكر ناشرون و موزعون  ،الطبعة األولى  2437هـ ـ  0226م
 ،ص03
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المطلب الثاني  :وظائف اإلدارة التربوية

 2التخطٌط  :هو العملٌة التً ٌتم من خاللها تعدٌد أهداؾ المنظمة والموارد الضرورٌة واألفعال
المؤدٌة إلى تعقٌقها و تقرٌر أفضل السبل إلنجاز ها فمن خالل التخطٌط فإن المدٌر ٌعدد
وٌصؾ النتائج ولماذا ٌجب أن تتعقق هذه النتائج فالتخطٌط ٌركز على تعدٌد األهداؾ كجانب
أول وعلى سبل أو

ثان و التخطٌط كما فكري ٌعتمد على المخطط
طرق تحقٌقها كجانب ٍ

وعللى خبرته و مهارته فً الدراسة الوضع الراهن للمنظمة ومعاولة معرفة الظروؾ المعٌطة
بالمنظمة.

 - 2التنظيم  :هو عملٌة تخصٌص المهام و الموارد و إقامة الدوائر و األقسام و التنسٌق بٌنها
إلنجاز األعمال بشكل فاعل وتتضمن وظٌفة التنظٌم مجموعة من العناصر منها تخصص العمل
تجمٌع األنشٌطة فً وحدات تنظٌمٌة عالقات السلطة المهام التنفٌذٌة و االستشارٌة تصمٌم الوظائؾ
التنسٌق بٌن األفراد و الوحدات التنظٌمٌة إعداد جداول العمل التؽٌر و التطوٌر التنظٌمً نطاقا
اإلشراؾ إدارة االجتماعات إدارة الصراعات و التراعاتإعداد الهٌكل التنظٌمً للمنظمة إعداد
الجداول الزمنٌة للتنفٌذ وؼٌرها فبواسطة التنظٌم ٌستطٌع المدراء نقل الخطط إلى فعل حقٌقً و
تنفٌذي من خالل الوظائؾ و األفراد ودعمهم بالتكنولوجٌا و الموارد الالزمة .

 3االتصال  :وهً إ مكانٌة تقاسم األفكار والرؤى مع األخرٌن و الشعور الحقٌقً
والصحٌح والواضع من خالل العبارات المكتوبة أو التعبٌٌر الشفهً وهذه ترتبط الٌوم
باستخدام صحٌح للتكنولوجٌا واستالم و إرسال المعلومات و البٌانات لمختلؾ الجهات .

 4التوجيه ٌ :فترض هذا المبدأ فً حالة وجود مشرؾ واحد ٌقوم بتخطٌط و توجٌه العمل
تزاٌد الكفاءة ولكن أرجٌرس ٌرى فً نفس الوقت االتكالٌة و االعتماد على الؽٌر من جانب
العامل مما ٌعنً عدم اإلبداع .
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-5التنسيق  :أى تكون جهود كل األقسام ومختلؾ األنشطة تتم فً انسجام وتكامل .

 6الرقابة  :تمثل الرقابة المرحلة األخٌرة فً عملٌة اإلدارة وهدؾ إلى متابعة التقدم
الذي تعرزه المنظمة نحو تحقٌق األهداؾ وٌقصد بها قٌاس وتصحٌح أداء أنشٌطة
المسندة للمرؤوسٌن للتأكٌد من أن أهداؾ المنظمة و الخطط التً صمت للوصول
إلٌها قد تعققت فعملٌة الرقابة تتضمن أربع خطوات هً :
أ ـ وضع مستوٌات ومعاٌٌر األداء .
ب ـ قٌاس األداء الفعلً ومقارنته بالمستوٌات المعددة سلفا ً .
ج ـ تعدٌد االنعرافات عن األهداؾ الموضوعة بؽرض إجراء التصحٌحات المطلوبة .
د ـ اتخاذ اإلجراءات لتصحٌح األداء و إزالة الفجوة بٌن المخطط و المنذ .

 7اتخاذ القرار  :تهتم هذه الوظٌفة بتحدٌد المشاكل و اختٌار أفضل البدائل المطروحة
لعل المشكلة موضوع البحث و تتمثل نقطة البداٌة فً تعدٌد المشكلة بدقة وتجمٌع وتعلٌل
البٌانات المتعلقة بها تمهٌداً للوصول إلى أفضل بدٌل ثم تأتً بعد ذلك عملٌة المفاضلة
بٌن البدائل المعروضة وفق معاٌٌر معٌنة و ٌترتب على عملٌة المفاضلة اختٌار أفضل
بدٌل من البدائل المطروحة لعل المشكلة وٌتبع ذلك عملٌة المتابعة و التخذٌة المرتدة
للتصرؾ على مدى صحة تنفٌذ القرار و مدى إسهامه فً حل المشكلة
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الخاتمة :
خاتمة بحث علمً عنصر أساسً فً الرسائل أو االبحاث و تحتوي على تفاصٌل و عناصر مهمة و كما بدأ
الباحث رسالته بعنوان واضع و مختصر و فرٌد
وتبع ذلك بمقدمة ذات صدى إنشائً قوي ومن ثم تم توضٌع المنهج العلمً المستخدم فً الدراسة
وبعد ذلك وضعت فً تعرٌفات البحث و عناصر البحث و مفهوم البحث و نشأة و أهمٌة البحث و أنواع و
وظائؾ البحث العلمً
و اخر دعوانا الحمدهلل رب العالمٌن و افضل الصالة و اتم التسلٌم
على سٌدنا محمد وعلى اله الطٌبٌن الطاهرٌن وعلى صحبه و التابعٌن
لهم بأحسان الى ٌوم الدٌن .
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