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 مفهوم اإلدارة وتطورها 
تعد اإلدارة  جزءا أساسيا من  ممنآ ةينؤ مةسسنؤ ضرنر  نرضرة      

بالنسنبؤ للدندماا التنر تهندم ا لتأمي  أشكال متطضرة م  الفامليؤ 
المةسسنننننناا أض التنايمنننننناا اإلدار ننننننؤ  كالمنننننندار  ضالجامعنننننناا 

 ضالمةسساا الحكضميؤ ضغيررا .

ضا  بهاء رذه التنايماا اإلدار ؤ  ضاستمراررا ضتطضررنا يعتمند 
إلننح حنند كعيننر ملننح نضميننؤ إدارت ننا ضاننذلف تننةئر مباشننرة  ننر نتننا   
ممآ رذه المةسساا ضالتنايماا ، ض ر تضجي  ا ضج ناا معيننؤ ، 
ض ننر تهر ننر أضلضيات ننا ضأرنندا  ا ، ضيسننتددر رجننآ اإلدارة  مجمضمننؤ 

إلي نا  نر اتدناذ رنراراا مناسنبؤ  نر  م  المعارف ضاألساليب يسنتند
مضارننم معينننؤ ، كمننا يسننت دف  ننر مملنن  بمجمضمننؤ منن  المبنناد  
 العامؤ تحرك  نحض تطعيق النار ؤ ملح الضارع  ر مجال ممل  . 

ضجنننندا اإلدارة  منننننذ ضجنننند اإلنسننننا  ملننننح األر   تنايمنننن  
شنرا  ا ملنح  لحيات  نضع م  أنضاع اإلدارة  ضتنانير المنرأة لمنزل نا ضاا

رايننؤ أعنا  ننا لننض  منن  ألننضا  اإلدارة  ، ضل ن ننا تدتلننم اليننضر ممننا ت
كانننا مليننؤ  ننر الما ننر إذ كانننا بسننيطؤ ضمحنندضدة ، عينمننا اليننضر 
رر معهدة لتعهد العمآ  ر اآ الح نارة ضالت نضلضجينا الحديئنؤ ضرند 
أصنننبحا اإلدارة  ممليننن  م منننؤ  نننر المجتمعننناا الحديئنننؤ، عنننآ إ  

ز ادة مجال المناشط البشنر ؤ ضاتسنام  أرميت ا تزداد باستمرار مع 
م  ناحيؤ ، ضاتجار  نحنض مز ند من  التدصنل ضالتننضع من  ناحينؤ 



أدرى . لهد تطضر مف ضر اإلدارة  التراضيؤ متأئرا بما طرأ من  تطنضر 
ملننح المف ننضر العننار لننلدارة ضالننذ) ينننل ملننح رر اإلدارة  التراضيننؤ 

لفنرد تنمينؤ شناملؤ رر : تنانير ج نضد العنالمي  ضتنسنيه ا لتنمينؤ ا
 ننر إطننار اجتمننامر متصننآ بننالفرد ضاذضينن  ضاي تنن  ض تضرننم منندى 
نجاح ننا ملننح المشنناركؤ  ننر اتدننناذ الهننرار ، ضرننض ممننآ  نننرضر) 
لنجاح أ) نضع م  أننضاع اإلدارة ((  ضبمنا طنرا ملنح مف نضر التراينؤ 
دارت ا ئانيا ،  بعد أ  كا  ممآ المدير يهتصر ملح تنفيذ  نفس ا ضاا

  من  تعليمناا ض نحصنر دادنآ جندرا  المدرسنؤ أصنب  ما يع د إلين
يتركز ملح التلميذ ، ضما يحيط بالعمليؤ التراضيؤ بمف ضم ا الشامآ 
مكاناا تسنامد الطالنب ملنح النمنض الشنامآ المت امنآ  م  ارضف ضاا
صنننحيا ضمهلينننا ضانفعالينننا ضاجتمامينننا ، ضامتننند ممنننآ المننندير ليشنننمآ 

أ  من  ضاجنب المدرسنؤ  المجتمع المحلر الذ) يعني   ين  بامتبنار
أ  تتعرف ملنح احتياجناا رنذا المجتمنع ضتحلل نا ، ضمن  ئنر تعمنآ 
ملننح تلعيت ننا . إ  مفننردة اإلدارة  التراضيننؤ تعنننر : الناننار التراننض) 
ملننح مسننتضى الدضلننؤ ضالمجتمننع بمننا  ينن  منن  منندار  ضمةسسنناا 
منننمر ، ضمنننا يحكنننر ذلنننف كلننن  مننن   ضدننندماا تعليمينننؤ ضصنننحا ؤ ضاا

ضاا  ضزارة التراينننؤ رنننر المسنننةضلؤ مننن  تنسنننيق  تشنننر عاا ضرنننضاني 
السياسننؤ التعليميننؤ ضالتراضيننؤ بمننا يتفننق ضالسياسننؤ العامننؤ للدضلننؤ 
ملح الصعيد الهضمر ، كما إن ا المسةضلؤ م  اإلشراف ملح تنفيذ 

 رذه السياسؤ . 
 



 تطور مفهوم اإلدارة  
يمكننننن  الهنننننضل إ    نننننرة اإلدارة  التراضينننننؤ كم ننننننؤ نشنننننأا        
ا  ر ن ايؤ الهر  التاسع مشر بسعب التضسع الحاصآ  نر ضتطضر 

متطلباا العمآ المدرسنر ضز نادة المسنةضلياا  ين    نر إذ  عندأا 
ضنمنننا مننن  عننني  صنننفضف المعلمننني  ، ضرننند منننرا اإلدارة  التراضينننؤ 
بمراحآ مدتلفؤ حتح ضصلا إلح ما رر ملي  اآل  .  المراحنآ رنر 

 : 
ي ننا المسننةضليؤ ملننح المرحلننؤ األضلننح : ضرننر التننر كانننا   -1

ماتق المعلر الضحيد  ر المدرسؤ ضالذ) كا  يهضر أساسا بعمليؤ 
 التعلير . 

المرحلننؤ الئانيننؤ : رننر التننر  ي ننا أ ئننر منن  معلننر ضاحنند  ننر  -2
 االساسنننر المدرسنننؤ سنننمر احننندرر بنننالمعلر األضل ضكنننا  ضاجبننن  

 التعلير أي ا  . 
مندير المعلنر المرحلؤ الئالئؤ : رنر التنر ا نر  ي نا مركنز ال -3

كا  مسةضال م  تدر   بع  الدرض    م من  إدارة شنةض  
 المدرسؤ. 

المرحلننؤ الرابعننؤ : رننر تلننف التننر ا ننرا  ي ننا ضايفننؤ منندير  -4
 العنايؤ الذ) كا  مسةضال  ر اإلشراف ملح المدرسؤ  هط . 

المرحلؤ الدامسؤ : رر المرحلنؤ الحالينؤ التنر يشنرف  ي نا  -5
لتراضيننؤ ضالها نند المضجننؤ للجمامننؤ ضالممئننآ المنندير ملننح اإلدارة  ا

 ل ا . 



 
 تعاريف اإلدارة  التربوية : 

لنني  منن  السنن آ تعر ننم اإلدارة  إذ ادتلننم ال تنناب ضالبنناحئض     
 ننر التعر ننم ، ضذلننف تبعننا لتضجنن  كننآ مننن ر ضالفلسننفؤ أض المدرسننؤ 

 الفلسفيؤ التر يدرج من ا ضم  رذه التعار م . 
اإلدارة التراضيننننؤ أض التعليميننننؤ : رننننر مجمننننضع مملينننناا  -1

تدطننننيط ضتضجينننن  ضتناننننير ض ننننبط ضتنفيننننذ ضتهيننننير األممننننال 
ضالمسا آ التر تتعلق بشةض  المةسساا التعليميؤ المدرسنيؤ، 
باستددار أحس  الطرا ق  ر استغمل الهضى البشنر ؤ ضالمنضارد 

 المتيسرة ضبأرآ ما يمك  م  الج د ضالضرا ضالمال. 
اإلدارة : رر مجمضمؤ م  الفعالياا ضاألنشطؤ التر تضج   -2

ج ننضد اآلدننر   لتحهيننق أرننداف المنامننؤ كننالتدطيط ضالتناننير 
 ضاتداذ الهراراا ضالهيادة للتحفيز ضالررابؤ . 

اإلدارة : رننر ممليننؤ ت امننآ الج ننضد اإلنسننانيؤ منن  اجننآ  -3
 الضصضل إلح ردف مشترف . 

لمنننضارد البشنننر ؤ ضالمادينننؤ اإلدارة : رنننر تنانننير ضتضجيننن  ا -4
 لتحهيق أرداف مرغضبؤ .

اإلدارة : رر تناير األممال المدتلفؤ التنر يمارسن ا مندد  -5
من  العنناملي  من  أجننآ تحهينق رنندف معني  بأرننآ ج ند ضأسننرع 

 ضرا ، ضأ  آ نتيجؤ . 



اإلدارة : رنننر مجمضمنننؤ ممليننناا التدطنننيط ضاتدننناذ الهنننرار  -6
ابنننؤ التنننر تمنننار  لحصنننضل ضالتنانننير ضالهينننادة ضالتحهينننق ضالرر

المنامننؤ ملننح المننضارد البشننر ؤ الماديننؤ ضالماليننؤ ضالمعلضماتيننؤ 
جراءاا ممآ بكفاءة  ضمزج ا ضتحض ررا إلح سلضف ضسياساا ضاا

 لتحهيق أردا  ا ضالت ليم مع العي ؤ . 

ضلض استمررنا بالسرد للتعار م المدتلفؤ للدارة لضصلنا بالعندد إلنح 
جض م  الهار  ال ر ر أ  يف نر أ  مف نضر مشراا التعار م ، لذا نر 

اإلدارة  ضاسننع سننعؤ المشننتركي  بالمةسسننؤ التعليميننؤ . ل نن  يمكنن  
 أ  نضجز بع  الدصا ل الداصؤ بالتعار م بالشكآ اآلتر : 

  األرداف : تهت ر أ  يكنض  رنناف أرنداف محنددة لةنشنطؤ
 المدتلفؤ المنض) تحهيه ا . 

  التناير : يشمآ اإلمداد المسعق لتحديد ال فناءاا المطلضبنؤ
منن  العناصننر البشننر ؤ ضرسننر ال يكننآ التنايمننر للمةسسننؤ 
ضغيررا م  النشاطاا المتعلهؤ بعناصر العمليؤ اإلدار ؤ   ر 
 نننضء اإلطنننار الفلسنننفر ضالسياسنننر ضاالجتمنننامر النننذ) ينننتر 

 العمآ  من  . 

 أل نننراد ضحاجنننات ر اإلنسنننانيؤ : رضام نننا ال شنننم مننن  دضا نننع ا
ضتحسننننن  مشنننننامررر ضتحديننننند أسننننناليب معننننناملت ر بشنننننكآ 

 ديمهراطر . 



    اإلدارة : تهضر ملح أساليب تنفينذ األممنال عضاسنطؤ اآلدنر
 ضتحفيزرر ملح الهيار بمئآ رذه األممال . 

 تتعلننننق عتحدينننند التعنننناض  عنننني  المجمضمنننناا  االجتماميننننؤ :
د ضالجمامنناا العاملننؤ ضدمننر العمرنناا االجتماميننؤ عنني  األ ننرا

 لتحهيق أرداف المةسسؤ ضاأل راد .

  . الضسا آ ضاإلمكاناا ضالمةسساا المزمؤ للعمآ 

 اإلدارة  المدرسية : 
يضجننند دلنننط شنننا ع عننني  مف نننضمر اإلدارة  التعليمينننؤ ، ضاإلدارة     

المدرسيؤ مند بعن  المشنتغلي  ضالبناحئي  إذ يطلهنض  اسنر اإلدارة  
ليميؤ ،أض اإلدارة  التعليمينؤ ملنح اإلدارة  المدرسيؤ ملح اإلدارة  التع

المدرسيؤ ملح الرغر م  أ  ل آ من ا داللؤ مدتلفؤ م  األدنرى ، 
إذا أردنننا الدرننؤ العلميننؤ مننند ادننتمف رننذا االسننر أض ذاف ،  نناإلدارة 

أمنننا اإلدارة   Educational (Administration))التعليمينننؤ 
جمتننننر ضيهننننضل رض   (Schod Management)المدرسننننيؤ 

(Ron Glatter)  ر كتابؤ (Manaemnl devrelopment 

For the Education Profession)  رند يعندض للضرلنؤ األضلنح
 (Management)انننننننن  لننننننني  رنننننننناف  نننننننر  عننننننني  لفانننننننر 

ض نننننر الحهيهنننننؤ أ  اللفننننن  األضل يعننننننر  (Administration)ض
األممال التر يهضر ع ا اإلدار ض   ر المستضياا العليا  نر الج ناز 

لتعليمننر المركننز) ضالممركننز)  ننر العملينناا : رتدطننيط ، تناننير ، ا
اتدنناذ رننراراا ، تحدينند األرننداف العامؤ،ض ننع المنننار  ضالمهننرراا 



الدراسننيؤ ، تحدينند سنن  الهعننضل بالمدرسننؤ ضسنن  االنت نناء من ننا ، 
تحديد السنلر التعليمنر ، تحديند مضاميند االمتحانناا  نر الشن اداا 

نر يطلنننق ملنننح العمنننآ دادنننآ اإلداراا العامنننؤ ( عينمنننا اللفننن  الئنننا
الفرميؤ ضاألرسار  ر دينضا  النضزارة  نر المندير اا العامنؤ للتراينؤ ، 

 ض ر الضحداا المدرسيؤ أ) األج زة التنفيذيؤ . 
 نناإلدارة  المدرسننيؤ رننر جننزء منن  اإلدارة  التعليميننؤ  ضصننضرة 
 مصغرة لتنايمات ا ، ضيعر  ا البع  بأن ا : الج ضد المنسهؤ التر
يهضر ع ا  ر ق م  العاملي   ر الحهآ التعليمر رالمدرسؤ( إدار ي  
ض نيننني  بغينننؤ تحهينننق األرنننداف التراضينننؤ دادنننآ المدرسنننؤ تحهيهنننا 
يتماشح مع ما ت دف إلي  الدضلؤ م  ترايؤ أعنا  نا تراينؤ صنحيحؤ 
ضملح أس  سليمؤ ، ضرذا يعننر أ  اإلدارة  المدرسنيؤ رنر مملينؤ 

آ ممنآ تعليمنر أض ترانض) يحندخ دادنآ تدطيط ضتنسيق ضتضجي  ل ن
المدرسنننؤ مننن  اجنننآ تطنننضر التعلنننير  ي نننا ضتهدمنننؤ . عينمنننا يعر  نننا 
البع  اآلدر عن:العمليؤ أض مجمضمؤ العملياا التنر ينتر بمهت نارا 
تعع نننؤ الهنننضى البشنننر ؤ ضتضجي نننا كا ينننا ضسنننليما لتحهينننق أرنننداف 

 المةسسؤ التراضيؤ . 

ضايفينؤ تمنار  لغنر   ضيعر  ا ةدرض  بأن ا : مجمضمنؤ ممليناا
تنفيننذ م ننار مدرسننيؤ عضسنناطؤ ةدننر   منن  طر ننق تدطننيط ضتناننير 
ضتنسيق ضررابؤ مج نضدات ر ضتهضيم نا ، ضتنةد) رنذه الضايفنؤ من  

 دمل التأئير  ر سلضف األ راد ضتحهيق أرداف المدرسؤ . 



 يمك  أ  نستنت  م  التعر فاا السابهؤ ما يأتر : 
مدرسننننننؤ ر اعتدا يننننننؤ ،  اإلدارة المدرسننننننيؤ الزمننننننؤ ل ننننننآ -1

 متضسطؤ ، إمداديؤ ( 
اإلدارة نشنننات يتعلنننق عتنفينننذ األممنننال عضسننناطؤ ةدنننر    -2

 عتدطيط ضتناير ضتضجي  ج ضدرر .
 تحهق اإلدارة االستعمال األمئآ للهضى الماديؤ ضالبشر ؤ.  -3

 وظيفة  اإلدارة  المدرسية 
 ر  لر تغيرا ضايفؤ المدرسؤ ضاتسع مجال ا  ر الضرا الحا      

تعد مجرد ممليؤ رضتينيؤ ت دف إلح تسنيير المدرسنؤ سنيرا رضتينينا 
ض ق رضامد ضتعليماا معينؤ كالمحا اؤ ملح ناار المدرسؤ ضحصر 
غينناب التمميننذ ضح ننضررر ضحفا ننر للمهننرراا الدراسننيؤ ، ضصننيانؤ 
األعنيؤ ضتج يزات ا ، عآ أصب  محضر العمآ  نر رنذه اإلدارة  يندضر 

تننض ير كننآ الاننرضف ضاإلمكاننناا التننر تسننامد  حننضل التلميننذ ضحننضل
مننننداده لتننننضلر  ملننننح تضجينننن  نمننننضه العهلننننر ضالعنننندنر ضالرضحننننر ضاا
مسةضلياا  نر حياتن  الحا نرة ضالمسنتهعليؤ ،   نم من  االرتفناع 
بمسننننتضى أداء المعلمنننني  لتنفيننننذ المنننننار  المض ننننضمؤ منننن  اجننننآ 
تحسننني  العملينننؤ التراضينننؤ ضتحهينننق األرنننداف المض نننضمؤ ، كمنننا 

حا اإلدارة  ت تر عتحهيق األرداف االجتمامينؤ التنر يندي  ع نا أصب
المجتمننع ، ضرنند ا ننر  ننر السنننضاا الهر بننؤ الما ننيؤ مف ننضر جدينند 
لضايفنننننؤ المدرسنننننؤ ، ضرنننننض  نننننرضرة منايت نننننا عدراسنننننؤ المجتمنننننع 
ضالمسنننارمؤ  نننر حنننآ مشنننكمت  عننني  المدرسنننؤ ضالمجتمنننع،  هامنننا 



سني  الحيناة  ين  تح ؤالمدرسؤ عدراسنؤ مشنكما المجتمنع  ضمحاضلن
عجانننب منايت ننا عنهننآ التننراخ الئهننا ر ضتننض ير كننآ الاننرضف التننر 

تممينننذرا ، كمنننا رنننار المجتمنننع عتهننندير  ؤتسنننامد ملنننح إعنننراز  رديننن
اإلمكانيناا ضالمسنامداا التنر يمكن  أ  تسن ر  نر تحهينق العملينؤ 
التراضيننؤ ، ضر ننع مسننتضارا ، ضجنندا اإلدارة المدرسننيؤ نفسنن ا أمننار 

مدرسؤ ضالمجتمع   يفا أساليع ا ضمدلا م  طرا ق مف ضر جديد لل
 العمآ ع ا لتحهق للمدرسؤ رذا التهارب ضتلف المشاركؤ . 

ضيمك  أ  تض ع أرر ضاا م اإلدارة  المدرسنيؤ من  طر نق تحديند 
أرننر ضاجبنناا منندير المدرسننؤ عضصننف  المسننةضل األضل منن  اإلدارة  

 المدرسيؤ ضمن ا اآلتر : 
 التعليميؤ .تحسي  المن   ضالعمليؤ  .1
 تناير ضادارة ضتنسيق العمآ المدرسر . .2
 اإلشراف ملح عرام  النشات المدرسر ضتحسين ا .   .3

 الهيادة الم نيؤ للمدرسي  ضالنجاح  ر العمآ .  .4

 تضجي  التمميذ ضمسامدت ر ملح الت يم . .5

 العمآ ال تاعر ضالمراسما . .6

 العمراا العامؤ ضالعمآ مع العي ؤ . .7

 ض ع السياسؤ ضاتداذ الهراراا ضتنفيذرا .  .8

 تفضي  السلطؤ ضالمسةضلياا . .9

 تهضير العمليؤ التعليميؤ .  .11



ضنتيجؤ للبحضخ ضالدراساا المتضاصلؤ  ر العمليؤ اإلدار نؤ  ضتحديند 
ضاا ف ننا ،  هنند اتج ننا معاننر البحننضخ ضالدراسنناا إلننح تحدينند أراننع 

 ضاا م للعمليؤ اإلدار ؤ ضرر : 

ضالتناير ، ضالتضجين  ، ضالررابنؤ . التنر يمكن  تض نيح ا التدطيط ، 
 :  ملح النحض اآلتر

التدطننيط : يهصنند بنن  رسننر طر ننق الضصننضل إلننح الغايننؤ المننراد  -أ
 تحهيه ا ضتشمآ : 

تحديد األرنداف المطلنضب تحهيه نا بالج ند الجمنامر ضبأرنآ  -1
 الت اليم الممكنؤ  .

 رسننننننر السياسنننننناا أ) مجمضمننننننؤ الهضامنننننند التننننننر ترشنننننند -2
 المرةضسي   ر إتمام ر لةممال . 

التنعة بما ست ض  األحضال  نر المسنتهعآ ضتهندير احتياجناا  -3
العمننآ منن  الهننضى  الماديننؤ ضالبشننر ؤ ضتسننجيآ ذلننف  ننر كشننضف 

 تسمح الميزانياا التهدير ؤ .

إررار اإلجراءاا أ) الدطضاا التفصيليؤ التر تتبع  ر تنفيذ  -4
 األممال المدتلفؤ .

ام  زمنيؤ تعي  األممال المطلضب الهينار ع نا ترتيبنا ض ع عر  -5
 زمنينا . 

 
 



 التناير :  -ب

يمكنن  تعر ننم التناننير بأننن  : ممليننؤ حصننر الضاجبنناا المزمننؤ     
لتحهينننق ال ننندف ضتهسنننيم ا إلنننح ادتصاصننناا لنننلداراا ضاأل نننراد ، 
نشنناء العمرنناا بغننر   ضتحدينند ضتضز ننع السننلطؤ ضالمسننةضليؤ ، ضاا
تمكنني  مجمضمننؤ منن  األ ننراد ضمنن  العمننآ معننا  ننر انسننجار ضتعنناض  

 ناير ما يأتر : بأ ئر كفايؤ لتحهيق ردف مشترف ضيشمآ الت
تهسير العمنآ : أ) تهسنير ضجنضه النشنات إلنح مجمضمنؤ من   -1

الضاجبننناا المتجانسنننؤ المتشننناع ؤ التنننر يسنننتطيع شننندل ضاحننند 
الهيننننار بمجمضمننننؤ من ننننا بغننننر  تحدينننند المسننننةضليؤ منننن  كننننآ 

 مجمضمؤ م  الضاجباا . 
تحديد السلطاا : أ) إمطاء السلطؤ المم منؤ للهينار ع نذه  -2

المسنننتضياا اإلدار نننؤ  بع ننن ا منننع بعننن  مننن   الضاجبننناا ضرانننط
 الناحيتي  األ هيؤ ضالرأسيؤ بهصد تنسيق المج ضد الجمامر . 

تنميؤ ال ي ؤ اإلدار ؤ  أ) ض نع اإلدار ني  المسنةضلي  من   -3
الضحداا اإلدار ؤ  كآ  ر منصبؤ المم ر ، ضما يتطلب  ذلنف من  

 تعيي  ضتدر ب ضترريؤ ضنهآ ض صآ .

 التضجي  :  -ج

المهصننضد بالتضجينن  إصنندار التضجي نناا ضالتعليمنناا للمرةضسنني      
إلدباررر باألممال التر يجنب الهينار ع نا ضمضمند أدا  نا . ضالتضجين  
منصر م ر م  مناصر اإلدارة  ،   ض حلهن  االتصنال عني  الدطنؤ 



المض ننضميؤ لتحهيننق ال نندف منن  ج ننؤ ضالتنفيننذ منن  ج ننؤ أدننرى 
رتمار، ضالتضجي  يت م  كآ ضلذلف يجب أ  تعطح ما يستحق م  ا

مننا منن  شننأن  أ  يننةد) إلننح انجنناز األممننال المطلضبننؤ منن  طر ننق 
ر ع النرضح المعنضينؤ ضالنشنات لندى األ نراد ضد ع نر لحسن  األداء ، 
ضالتضجي  يجب أ  يكض  ضا حا ال غمض   ي  بالنسبؤ للفرد الذ) 
يصدر إلي  التضجي ، ضلتنفيذ ذلف يجب أ  ت نض  اللغنؤ المسنتددمؤ 
 ننر إمطنناء التعليمنناا للمرةضسنني  ضا ننحؤ ضال تحتمننآ أ ئننر منن  

 معنح . ضيشمآ التضجي  : 
رشننادرر إلننح كيفيننؤ إتمننار األممننال  -1 االتصننال بالمرةضسنني  ضاا

عضاسننطؤ إصنندار التعليمنناا ضالشننرح ضالضصننم ض ننرب األمئلننؤ . 
ضرنند يننتر االتصننال بطر هننؤ مكتضبننؤ أض شننفضيؤ ، يشننمآ االتصننال 

تحتنننض) تفصنننيم ل نننآ األممنننال المطلنننضب ملنننح أضامنننر مامنننؤ ال 
نمننا يتننرف للمرةضسنني   رصننؤ الت يننم منن  اجننآ انجنناز  انجازرننا ضاا
العمنننآ ، ضرننند ت نننض  األضامنننر محنننددة ضتشنننمآ ملنننح التفاصنننيآ 

 المطلضبؤ كا ؤ . 
ر نع الحالنؤ المعنضينؤ للمرةضسني  ضااللتنزار بمفنارير الهيننادة  -2

 األممال . بهصد الحصضل ملح تعاضن ر االدتيار)  ر تنفيذ 
 صفاا اإلدارة المدرسيؤ الناجحؤ:

أ  ت نننض  صنننضرة مصنننغرة للحيننناة االجتمامينننؤ الرارينننؤ يننندرب 
 ي نننا الطلبنننؤ ملنننح تحهينننق الععضدينننؤ للننن  ضحنننده ضاإليمنننا  باللننن  



نعينننناا ضرسننننضالا. كمننننا ينننندرب  --رانننناا ضباإلسننننمر ديننننناا ضبمحمنننند 
الطلبننننننؤ ملننننننح حننننننب الننننننضط  ضالتعنننننناض  االجتمننننننامر لمصننننننلحؤ 

ضأ  يلهننننننح الطالننننننب  ي ننننننا الفرصننننننؤ المضاتيننننننؤ لتنميننننننؤ الننننننضط . 
مضاربننننن  ضميضلننننن  ضأ  ت نننننض  المدرسنننننؤ بحنننننق مجتمعننننناا إسنننننممياا 
مشننننبعاا بالتعنننناطم ضالتننننراحر ضالتعننننناض  ضالننننتمحر ضالتفننننارر عننننني  
الننننر ي  ضالمرةضسنننني   ننننر اننننآ العمرنننناا اإلنسننننانيؤ ضاالحتننننرار 

يننننننؤ المتبننننننادل، ضأ  يجنننننند  ي ننننننا الطالننننننب المئننننننآ األدمريننننننؤ الرار
 ضالمئآ الجماليؤ العليا  .

ضأ  تعمنننننآ المدرسنننننؤ  نننننر جنننننض يسنننننضده التعننننناض  األسنننننر) 
ضتننننزداد  ينننن  تضرعنننناا المدرسنننني  منننن  طلعننننت ر معتهنننندي  أ   ننننر 

 ا ل ر كآ ما يحفزرر ملح التعلر  مهدضررر أ  يتعلمضا  يض رض 
 ضتتأئر  امليؤ اإلدارة المدرسيؤ بعضامآ ضمتغيراا م  أرم ا:  

 السماا لمدير المدرسؤ.الصفاا أض  -1
مدرجننننناا المدرسنننننؤ ضالناحينننننؤ النضمينننننؤ ضالعددينننننؤ للعننننناملي   -2

  ي ا.
 المضرم المدرسر. -4مدى ر ا العاملي . -3

 مسةضلياا اإلدارة المدرسيؤ :
  اإلشننننننراف ملننننننح رسننننننر الدطننننننؤ العامننننننؤ للنشننننننات دادننننننآ

 المدرسؤ. 
  .ت ي ؤ ضتض ير متطلباا النشات 



  الترانننض) حسنننب دعنننرت ر ادتينننار مشنننر ر جمعيننناا النشنننات
 ضرغعت ر ردر اإلمكا  م  ال ي ؤ التدر سيؤ. 

  .ر اسؤ لجا  ضمجال  النشات التراض) دادآ المدرسؤ 
  حنننآ المشنننكما التنننر تهاعنننآ تنفينننذ العنننرام  ضتنننذليآ جمينننع

 الصعضباا. 
  .متابعؤ تنفيذ العرام  ضتضجي  ا 
  ض ننننع العرنننننام  الزمنننننر للتنفيننننذ ضالتنسننننيق عنننني  مدتلننننم

عنننننننراز عنننننننرام  النشننننننناطاا الجمامينننننننؤ أضجننننننن  الن شنننننننات ضاا
عنننننننراز أضجننننننن  النشنننننننات دادنننننننآ المدرسنننننننؤ  ضالم رجانننننننناا ضاا

 ضتحديد المسةضلياا حيال ا. 
  راننننط النشنننناطاا التراضيننننؤ المدرسننننيؤ بننننالمجتمع المدرسننننر

 ضالمجتمع ككآ.
  طنننننرح األ  نننننار التراضينننننؤ العنننننناءة، ضالعمنننننآ ملنننننح التجديننننند

شنننننننات ضاالعت ننننننناراا  نننننننر مجنننننننال نشنننننننات المدرسنننننننؤ أض الن
 التراض) العار.

  اسنننننتهبال التهنننننار ر الدضر نننننؤ مننننن  تنفينننننذ عنننننرام  النشنننننات
عننننننننننداء  ضمتابعننننننننننؤ التضئيننننننننننق لنشنننننننننناطاا الجمامنننننننننناا ضاا

 الممحااا ضالتضجي اا المزمؤ.
   ض ننننع دطننننؤ إدار ننننؤ لل ننننبط العننننار أئننننناء منننندة ممارسننننؤ

النشنننننات بمنننننا يحهنننننق تفامنننننآ جمينننننع الطنننننمب ضالمدرسننننني  



 ضي م  تحهيق األرداف التراضيؤ. 
    ض ننننع الحننننضا ز المعنضيننننؤ ضالماديننننؤ للمدرسنننني  ضالطننننمب

 المتميز  .
  : عالقات اإلدارة  المدرسية 

 للدارة ممراا مدة يمك  لنا أ  نعرز أرر تلف العمراا ضرر: 
 ممرؤ المدير بالمعلمي  :  -1
تسنننتمد رنننذه العمرنننؤ أرميت نننا مننن  أرمينننؤ الننندضر النننذ) يلعبننن     

الر يسنننيؤ لتنفينننذ أ) عرننننام  ترانننض) المعلمنننض  عضصنننف ر اإلدارة  
ضملننح كفننايت ر ضم ننارات ر ضحماسنن ر ضاحتننرام ر  ننر العمننآ يتضرننم 
إلننح حنند كعيننر نجنناح العمليننؤ التراضيننؤ ، لننذا يصننب  تضطينند العمرننؤ 
اإلنسانيؤ عي  المدير  ر المدرسؤ ضرةالء المعلمني  أمنرا غاينؤ  نر 

 من ا : ة مداألرميؤ . ضذلف يستضجب ملح المدير الهيار عضاجباا 
مهنند اجتمامنناا دضر ننؤ مننع المعلمنني  لدراسننؤ مننا يهننم  ننر  -1

طر نننق تحهينننق المدرسنننؤ لرسنننالت ا ضأرننندا  ا ضالهينننار ععرامج نننا 
 ض عاليات ا ضأنشطت ا . 

إ  تعاض  المعلمني  بالتغلنب ملنح مشنكمت ر الم نينؤ التنر  -2
تصاد  ر  ر العمآ إذ سيض ر ذلف جضا م  الطمأنينؤ ضاالسنتهرار 

 علر ضلتمميذه أي ا .للم
إ  يشننارف المعلمننض   ننر المضارننم ضالاننرضف المدتلفننؤ ضا   -3

ينننض ر جنننضا مننن  األلفنننؤ ضالتعننناض  ضالئهنننؤ عينننن ر ال  مئنننآ رنننذه 



العمراا يةد) إلح تعز ز الرضح المعنضيؤ عينن ر ضبالتنالر ينةد) 
إلننح تحهيننق العمننآ التعنناضنر المشننترف لتحهننق المدرسننؤ أرنندا  ا 

 المرسضمؤ . 

أ  يهدر اإلرشاد ضالتضجين  للمعلمني  ضداصنؤ حنديئر الدعنرة  -4
بنننالتعلير مننن  الننننضاحر التراضينننؤ ضالفنينننؤ ضالعلمينننؤ منننندما يجننند 

 . إلح ذلف ؤالحاجؤ ماس

أ  يرامنننر الهاعليننناا ضال فننناءاا منننند تضز نننع المسنننةضلياا  -5
ضاالدتصاصنناا ملننح المعلمنني  بحيننخ يهننضر كننآ معلننر بمننا يم ننر 

 ردرات  ضراعليات  . 

التعننناض  منننع المعلمننني  باشنننترا  ر  نننر التدطنننيط للعملينننؤ  -6
التعليميننننؤ ض ننننر العمننننآ المدرسننننر ضاالسننننتفادة منننن  مهترحننننات ر 
ضممحاننات ر التننر تدننل العمننآ المدرسننر ضم ماتنن  ضالن ننض  

 بمدرست ر بما يةد) إلح تحهيق أردا  ا المرسضمؤ .

 يتفهد سير الدرض   ر المدرسؤ ضذلف عز ادة المعلمني   نر -7
صفض  ر لمطنمع ملنح رندرات ر العلمينؤ الفنينؤ ، ضكنذلف لمعر نؤ 

 طرا ق التدر   المستددمؤ م  رعل ر  ر التدر   . 
 ممرؤ المدير بالتمميذ :  -2

يعننند التممنننذة ضسنننيلؤ التراينننؤ ضغايت نننا ضمنننا المدرسنننؤ ضالمنننن      
ضاإلدارة ضالنانننننار الترانننننض) ككنننننآ إال ضسنننننا آ ضمةسسننننناا ضجننننندا 
لمسننامدة الطلبننؤ ملننح النمننض الشننامآ جسننميا ضمهليننا ضاجتماميننا 



بشكآ مت امآ تحهيها لعناء شدصنياا مت املنؤ رنادرة ملنح التعنرف 
ؤ ضالهنننندرة ملننننح حننننآ بالشننننكآ السننننلير ضاتدنننناذ الهننننراراا المناسننننب

 المشكما التر تجاع  ر  ر مجاالا الحياة المدتلفؤ . 
منن  رنننا تعننرز الحاجننؤ إلننح إرامننؤ ممرنناا سننليمؤ عنني  المنندير 
ضطلعتننن  ب نننما  تحهينننق الم نننامي  األساسنننيؤ ألرنننداف المدرسنننؤ 
التراضيؤ ، إ  عنناء مئنآ رنذه العمرناا يتطلنب إلمنار المندير بأبعناد 

للتعننرف ملننح احتياجنناا التمميننذ ضالضرننضف  النمننض المت امننآ للطلبننؤ
ملح مشا آ ضصعضباا كآ مرحلؤ م  مراحآ النمض ضدصنا ل كنآ 
من ا ، ضبشكآ محدد يمك  أ  نجمنآ م مناا المندير ع نذا الجاننب 

  -بما يأتر :
االرتمننار بالمشننا آ ضالصننعضباا التننر تضاجنن  التمميننذ دادننآ  -1

ء أمننضر الطلبننؤ المدرسننؤ ضدارج ننا ضالعمننآ مننع المعلمنني  ضأضليننا
يجناد الحلنضل المم منؤ  ملح دراسنؤ رنذه المشنا آ ضالصنعضباا ضاا

 ل ا . 
العمننآ ملننح تنميننؤ االتجارنناا السننليمؤ  ننر نفننض  تمميننذ  -2

مدرسنننت  ضذلنننف عت ي نننؤ الجنننض المم نننر ضالمناسنننب للطلبنننؤ ل نننر 
يمارسنننضا بعننن  األنشنننطؤ ضالفعاليننناا التنننر تنننةد) إلنننح غنننر  

 . ضتنميؤ االتجاراا االيجاعيؤ 



تحهينق المسناضاة ضالعدالنؤ  نر تعاملن  منع تممينذه بحيننخ ال  -3
ر   ر رذه المعاملؤ عي  تلميذ ضةدنر ، ضانن  مسنتعد لمعاضننؤ في

 كآ التمميذ دض  تمييز . 

أ  يعمننآ ملننح أ  ت ننض  ممرتنن  عتمميننذه ممرننؤ يسننضدرا  -4
االحترار ضالتهندير ضا  يتني  الفنرل للتممينذ للتععينر من  ةرا  نر 

 ؤ  ضدض  تردد ال  ذلف سيئير  ني ر شنعضر االمتنزاز ضالئهنؤ بحر 
 بالنف  .

تضئيننق العمرننؤ عنني  التمميننذ ضمعلمنني ر ، أل  ذلننف ي ننم   -5
دمصنن ر ضتفنارم ر  ننر العمنآ ملننح  حنب المعلمنني  لتممينذرر ضاا
تهدير أرصح ما يستطيعض  م  أجآ نمنض التممينذ النمنض السنلير 

عح إلي ننا المدرسننؤ . كمننا أ  ضصننضال لةرننداف التراضيننؤ التننر تسنن
تضئينننق رنننذه العمرنننؤ ي نننم  االحتنننرار ضالطامنننؤ مننن  التممينننذ 

 لمعلم ر .

 ممرؤ المدير بأضلياء أمضر التمميذ :  -3
إ  التعاض  الضئيق عي  العيا ضالمدرسؤ من  ج نؤ نانر غالعينؤ  

المنننراي  ضالمعنيننني  بشنننةض  األسنننرة لنجننناح العملينننؤ التراضينننؤ  نننر 
فنننؤ ، ضالتنننر ت ننندف أساسنننا إلنننح عنننناء شدصنننياا جضانع نننا المدتل

 مت املؤ ضمتضازنؤ للتمميذ. 



م  رنا تأتر أرميؤ ض رضرة إينمء المندير لعمرتن  بأضليناء األمنضر 
مننا تسننتحه  منن  ارتمننار ، ضيمكنن  أ  يسننتعي  المنندير  ننر تحهيننق 

 م مات  رذه بما يأتر : 
ينق مجل  اآلباء ضالمعلمي  ، ضما يهضر ب  م  نشاطاا تضئ -1

 ممرؤ المدير بأضلياء أمضر التمميذ. 
الرسننا آ ضالتهننار ر التننر يرسننل ا المنندير إلننح أضلينناء أمننضر  -2

التمميننذ ع نندف اطمم ننر ملننح منندى تهنندر أعنننا  ر  ننر النننضاحر 
 العلميؤ ضالتراضيؤ المدتلفؤ .

دمضة اآلباء إلح المدرسؤ بصضرة جماميؤ أض منفردة منندما  -3
ضاداصنننؤ منننند ا نننضر بعننن  الحننناالا تهت نننر ال نننرضرة ذلنننف 

 ؤ لدى أعنا  ر.يالسلضكيؤ ضالمشكما التراضيؤ ضالدراس

دمننضة أضلينناء أمننضر التمميننذ للمسننارمؤ  ننر بعنن  نشنناطاا  -4
 المدرسؤ أض االطمع ملح النشاطاا المصفيؤ ألعنا  ر .

 
 


