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 ة: المقدم

القيادة في جوهرها معنية بتوجيه المدرسة والمعلمين والطالب نحو تحقيق أهداف مرسومة 

بغرض الوصول إلى تحقيق الرؤية االستراتيجية المشتركة للمدرسة، ويتطلب أداء هذا الدور 

توافر عدد من المطالب وااللتزامات من أهمها تطوير ثقافة مدرسية إيجابية، وتنمية قيم 

التخطيط علمياً لعملية التغيير في إطار من ترتيب لألولويات استنادا إلى أولويات إنتاجية، و 

.الوزارة وإدارة التربية والتعليم واحتياجات الطالب والمجتمع المحيط بالمدرسة  

إن القيادة بمعنى آخر تتجه إلى نقل المدرسة من مدرسة تقليدية روتينية سلبية تقتصر على 

التعليمات إلى مدرسة مبتكرة متميزة إيجابية تلبي احتياجات الطالب وتتفاعل مع تنفذ 

المجتمع من خالل جميع األنشطة والفعاليات التي تجري داخل المدرسة. إن هذا المعنى 

الواسع لقيادة المدرسة يتطلب اإليمان بمجموعة من المبادئ، واكتساب قدر من المعارف، 

ونركز هنا عل أهم ركن في قيادة المدرسة أال وهي القائدة  .والتمكن من مهارات متعددة

القدوة والموجهة والمشرفة واألم وإدارتها الحكيمة وقيادتها باقتدار للمدرسة وسلوكها المتميز 

مع الموظفات وأداؤها المميز في إدارة السجالت بالكيفية المطلوبة وبحرفية عالية، وبطريقة 

درسة من أجل االرتقاء بالمستوى التحصيلي والثقافي واالجتماعي تعاملها مع طالباتها في الم

 والنفسي للطالبات. 
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 دليل البرنامج

 

 : اسم البرنامج التدريبي

 أبجدية القيادة المدرسية.

 :الهدف العام من البرنامج

مهارات القيادة التربوية وتمكينهم من أبجدياتها وآلية التعامل مع موظفات المدرسة  إكساب المتدربات 
وكيفية إدارة السجالت وطرق التعامل مع الطالبات، وفنون التعامل مع أولياء األمور، والعمل كقائدة قدوة 

  في المدرسة وخارجها.

 أهداف البرنامج التفصيلية:

 مهام قائدة المدرسة. - ❑

 .أدوار قائدة المدرسة  - ❑

 مسئوليات قائدة المدرسة.   - ❑

 كيف تتعامل القائدة مع الموظفات. - ❑

 إدارة العمل كقائدة مدرسة. - ❑

 فنون التعامل مع الطالبات. - ❑

 فنون التعامل مع أولياء األمور. - ❑

 اإلبداع اإلداري  - ❑

 إدارة سجالت المدرسة. - ❑

 القائدة القدوة. - ❑

 المستهدفة:الفئة 

واإلبداع   الباحثات عن التميزالقائدات التربويات المهتمات بقيادة المدرسة بأعلى حرفية وتمكن و جميع 
 .والتطوير
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 )اليوم التدريبي األول( المنهاج التدريبي

 ( ساعة تدريبية.12ثالثة أيام تدريبية بواقع ) مدة البرنامج:
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 الجلسة االولى

 
 استراحة 

 
 الجلسة الثانية 

األ 
ول 
 

      

 

 نشاط اعرف زميلك  ▪

 استبانة  ▪

 تمرين التخيل  ▪

 تعريفات القيادة ▪

 نظريات القيادة ▪

 أنماط القيادة ▪

 نشاط نعمل بروح الفريق  ▪
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دقيقة 
 

    
 

 

 الكلمات والحروفنشاط  ▪

 أدوار قائدة المدرسة.  ▪

 . موصفات القائد التربوي الناجح ▪

الرؤية دور مدير المدرسة في بناء  ▪

 . المستقبلية

 الرؤية وكيفية بنائها. ▪

 . مسئوليات قائدة المدرسة ▪

 . نشاط أعطني حروفًا أعطيك كلمات ▪
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 اليوم التدريبي األول 

 الجلسة األولى 

 

 دقيقة 120الجلسة: مدة 

 

 هدف الجلسة:

 

 .واألدوار المختلفة التي تقوم بها بالمهام األساسية لقائدة المدرسةالتعريف تهدف هذه الجلسة إلى  ◆

 
 موضوعات الجلسة:

 

 مهام قائدة المدرسة. 

 . أدوار قائدة المدرسة 

 مسئوليات قائدة المدرسة. 
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 األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية 

 اليوم التدريبي األول 

 الجلسة األولى 

 التدريبيةالوسائل  األساليب واألنشطة التدريبية م

 

 أسلوب اإللقاء  

 عصف ذهني وطرح تساؤالت 

 نقاش متبادل مع المتدربين  

 ألعاب تدريبية   

 صور عرض  

 
 لوح فليب تشارت   

 ورق برستول   

 أقالم لباد عريض 

 LAPTOPجهاز  

 LCDجهاز عرض  

 LAPTOPسماعات صوت مع وصلة   

 مطبوع عليها أسئلة التعارف  A4أوراق حجم  
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 اليوم التدريبي األول 
 الجلسة األولى  

 نشاط تدريبي التعارف وكسر الجليد من خالل تعبئة المطلوب. 
 

 اعرف زميلك  اسم النشاط

 لبرنامج التدريب. كسر الجليد وبداية االنطالق  الهدف من النشاط

 أقالم ملونة  –بطاقة تعريف  أدوات تنفيذ النشاط

توزع بطاقة تعريف على المتدربات والمطلوب تعبئة البيانات ومن ثم تبادل البطاقات   آلية التنفيذ 
 وكل متدربة تقرأ بطاقة زميلتها وهكذا يتم التعرف على الجميع. 

 دقائق 10 مدة النشاط
 

 ) يطبع ويوزع على المتدربات(نشاط كسر الجليد:

 

 اإلجابة المطلوب     م

 االسم  .1
 

 
 ................................................................................................................. 

  الهواية   .2
 ................................................................................................................. 

  اللون المفضل  .3
 ................................................................................................................. 

  األكلة المفضلة   .4
 ................................................................................................................. 

  التخصص األكاديمي   .5
.......................................................................................................... ....... 

  أمنية تتمني تحققها  .6
 ................................................................................................................. 

  موقف طريف    .7
 ................................................................................................................. 
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 استبانة 

 وزع على المتدربات(تطبع وت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم الفقرات م

   قيادة المدرسة مسألة ال تحتاج لتدريب؟ هل  .1

   هل لك إلمام بكامل المهام؟ هناك مهام أصيلة لقائدة المدرسة،  .2

هل صادفك موقف من أحد أولياء األمور ولم تقدري تدبير األمر نتيجة لعدم إلمامك   .3
 ببعض الفنون في التعامل معهم.

  

   وتعامالتك.باعتقادك كقائدة مدرسة الموظفات يقلدونك وربما الطالبات كذلك في التزامك  .4

   لربما القائدة تتسلط وتفرض نفوذها بغرض فرض الشخصية القوية ليهابها الجميع.  .5

   بإمكاني التعامل مع أنماط الطالبات جميعهن بدون أدنى إشكالية.  .6

   إدارة السجالت عملية سهلة أتقنها بشكل جيد دونما الوقوع بأخطاء فنية. .7

   المدرسة وقيادتي للمدرسة عنوانها أخالقي أواًل والقانون ثانيًا. أنا قائدة في  .8

   العمل كقائدة تربوية يتطلب عطاء وبذل للجهد وصبر وحكمة. .9

   التعرف على مشكالت الطالبات وعالجها جزء من مهامي كقائدة أواًل وأم ثانيًا. .10
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 تمرين التخيل: 

 .تخيلي معي مفهوم القيادة التربويةاسرحي بخيالك الواسع و 
 

 

 

 

 

 وفق تخيلها عن مفهوم القيادة التربوية. لنستمع إلى كل مشاركة منكن لتعطي مفهومًا محدداً 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 :فات القيادةتعري

 

بأنها الوصوووووول إلى الهدف بأحسووووون الوسوووووائل وبأقل الت اليف وفي حدود   (:.  عرفها )روبرت ليفنجسوووووون 1

 والتسهيالت.الموارد والتسهيالت المتاحة مع حسن استخدام الموارد 

اتفقوا على  ما،بأنها نشوووووووووووووواط التأثير في ااخرين ليتعاونوا على تحقيق هدف   تيد(:.     وعرفها )أوردي 2

 فيه.أنه مرغوب 

 القائد،ها اسوتمالة أفراد الجماعة للتعاون على تحقيق هدف مشوترك يتفقون عليه مع أن القيادة:.  وتعرف  3

 االتجاهات”وسووووويرها في    عالقاتها،فيتفاعلون معًا بطريقة تضووووومن تماسوووووك الجماعة في   بأهميته،وينتفعون  

بأنها العملية التي يتمكن من خاللها القائد أن يؤثر في   أيضوووووووووًا،”وتعرف   عملها”.ت امل   يحافظ علىالذي 

السووولوك الذي يقوم به الفرد حيو يوجه   أيضوووًا،”وهي   سووولوكهم”.ويضوووبط مشووواعرهم ويوجه   ااخرين،تف ير  

 مشترك”.نشاط الجماعة نحو هدف 

تربوي أن يؤثر في  فيمكن تعريفها "بأنها "العملية التي يتمكن من خاللها القائد ال التربوية: القيادة أما

 .(. 112، ص 2001تف ير ااخرين ويوجه سلوكهم". )جودت عزت عطيوي،  

ويعرفها "محمد منير مرسي" على أنها "القدرة على توجيه سلوك األفراد في موقف معين، إذ تقوم في  

 (.45ص ، 1993)محمد منير مرسي، ". جوهرها على التفاعل الذي يتم بين القائد وأفراد الجماعة

ويمكن تعريفها أيضا على أنه "قيادة القوى العاملة في العملية التربوية، وتحسين التفاعل االجتماعي بين  

أفرادها بطريقة مؤثرة تحقق تعاونهم، ورفع مستوى أداءهم إلى أقصى حد ممكن، مع المحافظة على بناء  

 (.141، ص 1995الجماعة وتماسكها. )عبد الغني عبودة، 
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 ستخلص من مجمل التعريفات العناصر التالية للقيادة:ويمكن أن ن

أنها عملية تفاعل اجتماعي، إذ ال يمكن لإلنسان أن يكون قائدا، بمفرده، وإنما يستطيع أن يمارس   -1
 القيادة من خالل مشاركته الفعالة في جماعة ما ضمن إطار موقف معين. 

 القيادة تعتمد على ت رار التفاعل االجتماعي.  أن -2

 يتم فيها اتخاذ قرارات.   -3

 صفات شخصية معينة في القائد.  تتطلب   -4

 إلى تحقيق أهداف معينة.  تهدف  -5

 في القيادة.  هلسلوكيات أن لها معايير الجماعة ومشاعرها تحدد القائد كما تحدد درجة اعتبارهم  -6

 القيادة: أركان

 عملية القيادة على األركان التالية:تعتمد 

 من الناس لها هدف مشترك تسعى لتحقيقه وهم األتباع.  جماعة -1

 يوجه هذه الجماعة ويتعاون معها لتحقيق هذا الهدف وهو القائد.  شخص  -2

 تنظيمي يتفاعل فيه األفراد والقائد.  مناخ -3

 ف ممكنة. القرارات الالزمة للوصول للهدف بأقل جهد وت الي اتخاذ  -4

ومسؤوليات يقوم بها أفراد الجماعة من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة )سالمة عبد العظيم   مهام -5
 (. 104، ص 2006حسين،  
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 نظريات القيادة:

 النظريات التقليدية للقيادة:

تفترض هذه النظرية أن القائد شخص يتمتع بمواهب غير عادية يتميز بها عن   نظرية الرجل العظيم: -أ

ااخرين، تمكنه من إحداث تغييرات وتأثيرات في حياة األتباع، ول ن ثبت فيما بعد أن المواهب وحدها ال  

ت في إلحداث التغيير، إذ البد من االعتماد على المبادئ العلمية والعملية التي يتوصل إليها البحو 

 (.81، ص 2001والتجريب، ألن القيادة فن وعلم. )عطوي 

حاولت هذه النظرية تحديد الصووووووفات التي يتميز بها القائد سووووووواء كانت جسوووووومية أم  نظرية السمممممات:  -ب

عقلية أو شووووووخصووووووية أم اجتماذية، إال أن هذه النظرية لم تقدم إجابة عملية عن ال ثير من األسووووووئلة المثارة 

 (.81، ص 2001بشأن القيادة ول نها كشفت عن سمات القيادة التي يمكن اكتسابها وتعليمها. )عطوي ،

 النظريات السلوكية في القيادة:

 Lewin, Lippit et white en 1939دراسة "لوين وليبيب ووايت"  -أ

اشووووووووووووتهرت دراسووووووووووووة "لوين وليبيب ووايت" التي حددت ثالثة أنماط للسوووووووووووولوك القيادي وهي: النمط 

التسوووولطي الديمقراطي الذي سوووويتم بمشوووواركة المر وسووووين في رسووووم الخطط وتحديد األهداف والنمط 

الذي ينفرد فيه المدير بكل المهام دون أي تدخل، فهو صووواحب السووولطة المطلقة، والنمط الترسووولي 

الذي يترك المر وسووين حرية اتخاذ القرارات دون أي سوويطرة أو تدخل منه وتوصوولت الدراسووات إلى 

 (.82، ص 2001أن النمط الديمقراطي هو األفضل في تحقيق األهداف. )عطوي، 
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 رية هالبين أو نظرية البعدين:نظ -ب

وفيهوا يقوم نمط القيوادة على بعودين: البعود األول يهتم ببنيوة التنظيم وإنجواز مهواموه وتحقيق أهودافوه، 

أموا البعود الثواني فيهتم بواألفراد العواملين في هوذا التنظيم وحواجواتهم وعالقواتهم، ويحواول غرس رو  

 ت أربعة أنماط قيادية مختلفة هي:ومن هذين البعدين برز الثقة واالحترام بينهم، 

 اهتمام عال باإلنتاج وعال في بناء العالقات اإلنسانية )قيادة الفريق(. -1

 اهتمام عال باإلنتاج، ومنخفض في بناء العالقات اإلنسانية )قيادة إنسانية(. -2

 ضعيفة(.اهتمام منخفض باإلنتاج، ومنخفض في بناء العالقات اإلنسانية )قيادة  -3

وأشووووووووووووووار هوالبين إلى أن أكثر األنمواط السووووووووووووووابقوة فواعليوة هو النمط الوذي يكون فيوه االهتموام عواليوا 

( إال أنه لم يكن Halpin 1956باإلنتاج وعاليا في بناء العالقات اإلنسوووووووووانية وهي قيادة الفريق، )

في جميع  هنواك اقتنواع توام لودى رجوال الف ر اإلداري بوأنوه ثموة نمط واحود سوووووووووووووويكون هو األفضوووووووووووووول

 (.130، ص 1993الظروف واألحوال. )الرنس أنيول، 

 نظرية الشبكة اإلدارية:

، باسوووووووووووووتخدام البعدين السوووووووووووووابقين )االهتمام Blake et Mouton» 1964»قام "بالك وموتون" 

باإلنتاج، واالهتمام باألفراد في دراسوووتهما إال أنهما طورا النظرية السوووابقة بإضوووافة نمط خامس وهو 

المعتودل، الوذي وازنوا من خاللوه بين البعودين، أي اهتموام معتودل وبصووووووووووووووورة دائموة، بول يرجع النمط 

ذلك إلى القائد ومدى قدرته على اسوووووووووووتخدام النمط القيادي الذي يتناسوووووووووووب مع كل موقف. )محمد 

 (.131، ص 1993الحاج الياس، 
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 النظريات الموقفية:

السووولوك القيادية تعتمد بشوووكل أسووواسوووي على الظروف والمتغيرات ترى هذه النظرية أن المهارات وأنماط 

 الموقفية التي يكون فيها القائد.

( إلى أنه ليس كل قائد يمكن وصووووووووفه بأنه ناجل أو فاشوووووووول في كل 1967وقد أشووووووووار" فيدلر" )     -أ

ة من جهة األوقات، إنما فاعلية القيادة تتأثر بشوووووخصوووووية القائد وسووووولوكه من جهة، وبالمتغيرات الموقفي

 أخرى، وأكد "فيدلر" مدى مالءمة الموقف للنمط القيادي يرجع إلى ثالثة عناصر رئيسية هي:

 القائد بالعاملين )جيدة أو سيئة(. عالقة -1

 طبيعة المهام )محددة أو غير محددة(. -2

 سلطة المركز )قوية أو ضعيفة(. -3

ومسووتوياتها السووتة في تشووكيل ثمانية مواقف مختلفة مثلها على وقد اسووتخدم "فيدلر" هذه العوامل الثالثة 

خط متصول من موقف مالئم إلى موقف غير مالئم بالنسوبة للقائد، وقد قسوم "فيدلر" أسولوب القيادة إلى 

 نوعين: األول يهتم بالعاملين والعالقات االجتماذية، وااخر يركز على اإلنتاج وإنجاز المهام.

 

 ثة:نظرية األبعاد الثال

 على الفاعلية القيادية وشملت نظريته األبعاد الثالثة التالية: Reddin 1970ركز "ردن" 

 االهتمام بالعمل.  -1

 االهتمام بالعالقات اإلنسانية. -2

 الفاعلية القيادية.  -3

وقد أشووووار "ردن" إلى أن المواقف المختلفة تحتاج إلى أنماط مختلفة تعتمد درجة فاعليتها على الموقف 

 ذي استخدمت فيه.ال
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 نظرية المسار والهدف: 

( في هذه النظرية على مدى قدرة القائد في التأثير على مر وسيه في  house, 1973ركز "هاوس" )

التمييز بين أهداف المنظمة واألهداف الشخصية وتحفيزهم إلنجاز األهداف وحدد أربعة أنماط هي:  

 المشارك، نمط اإلنجاز.النمط الموجه، النمط المساند، النمط 

 : Hersey et Blanchard 1982نظرية "هرسي وبالنشارد"    -د

في ضوء النظريات والدراسات السابقة طور "هرسي وبالنشارد" النظرية الموقفية، واستخدما بعدين  

النضج  أساسيين لسلوك القائد هما االهتمام بالعاملين، واالهتمام بالعمل، كما أضافا بعدا ثالثا هو 

الوظيفي، وأشارا إلى أن النمط القيادي الفاعل يختلف باختالف مستوى النضج الوظيفي للمر وسين،  

 واستعدادهم للعمل وحددا أربعة أنماط قيادية: 

 وهو سلوك عال في التوجيه ومنخفض في المساندة. نمط األمر: -1

 وهو سلوك عال في التوجيه وعال في المساندة نمط التسويق:  -2

 وهو سلوك منخفض في التوجيه وعال في المساندة.نمط المشاركة:  -3

وهو سلوك منخفض في التوجيه ومنخفض في المساندة. )ظريف شوقي، نمط التفويض:  -4

 (. 73، ص 1998

 النظرية التفاعلية:  -4-4

سوووووية في إن األسووووواس الذي تقوم عليه هذه النظرية مبني على الت امل والتفاعل بين كل المتغيرات الرئي

 القيادة هي:

 القائد وشخصيته ونشاطه في الجماعة. ❑

 األتباع واتجاهاتهم ومشكالتهم. ❑
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 الجماعة نفسها، بنا ها والعالقات بين أفرادها وخصائصها، وأهدافها وديناميكياتها. ❑

المواقف كمووا تحووددهووا العواموول الموواديووة وطبيعووة العموول، والظروف المحيطووة بهووا، وتتركز هووذه النظريووة  ❑

فاعل القائد مع األتباع، وإدراكه لنفسووه وللموقف وهكذا تقوم النظرية في أسوواسووها على أن القيادة على ت

 (.306، ص 1984عملية تفاعل اجتماعي )حامد عبد السالم الزهران 

إن كول النظريوات ال تقودم لنوا تحليال مت وامال من القيوادة، هوذا على الرغم من أهميوة كول منهوا بوالنسووووووووووووووبوة 

النواحي، ول ن اجتماع النظريات ببعضووووووووووووها بعض صووووووووووووورة مت املة لتغيير طبيعة  لبعض الجوانب أو

 القيادة وتحديد مفهومها.

فوالقيوادة النواضووووووووووووووجوة، ال تتوفر ل ول إنسوووووووووووووووان بول لهؤالء الوذين يتميزون بمواهوب معينوة ول ن الظروف 

م قادة المحيطة تسووووووووووتطيع إلى حد كبير أن تصووووووووووقل هذه المواهب وتوجهها باتجاهات معينة تجعل منه

نواجحين، وذلوك عنودموا تقودم لهم المعلوموات ال وافيوة، مموا يؤدي إلى ارتفواع قودرتهم على العمول القيوادي، 

ول ن ذلك كله قد ال يكفي إذا لم تمكن القائد من إرضووووووواء مصوووووووالحهم الخاصوووووووة أو من ت وين القناعة 

 لديهم بقدر استعداده على تحقيق ذلك في المستقبل حسب الموقف.

 لنظريات أنها وهي مجتمعة تقدم صورة واضحة ومت املة لظاهرة القيادة.ويتبين من ا
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 أنماط القيادة: 

 النمط األوتوقراطي: 

هي كلمة التينية األصل وتعني حكم الفرد الواحد، أي خضوع العاملين في    «autocratie»كلمة 

المنظمة ألوامر وآراء ونفوذ واستبداد وسلطة وبطش شخص واحد داخل المنظمة، ويعمل المدير في 

 هذه اإلدارة على: 

 تركيز معظم السلطات في يده، حيو يلعب الدور الرئيسي بينما يكون دور المعلم ثانويا. ❑

طاعة جميع العاملين ألوامره وقراراته بدون مناقشة أو تردد فالمعلم على سبيل المثال عليه  ضرورة  ❑

 التنفيذ دون إبداء الرأي أو المناقشة. 

 االنفراد في اتخاذ القرارات وعدم مشاركة العاملين في العمليات اإلدارية المختلفة.  ❑

      علمون والوكالء بالتنفيذ دون إبداء الفصل بين التخطيط والتنفيذ، فالمدير يخطط بينما يقوم الم ❑

 أي آراء أو مالحظات.

 رفض المدير لمبدأ التفويض ألنه يعتقد أن هذا التفويض يمكن أن يقلل مركزه وهيبته. ❑

 عدم االهتمام باالتصاالت اإلدارية داخل المنظمة وخاصة االجتماعات المدرسية اإلنسانية. ❑

والقوانين بعد تفسيرها من وجهة نظر المدير فقط، دون مراعاة ألية آراء أخرى،  التطبيق الحرفي للوائل  ❑

بل أكثر من ذلك ال يقبل أية تغيرات للقوانين واللوائل والقرارات الخاصة بالمنظمة للعمل غير تغييره  

 الشخصي فقط. 

ن، موظفين،  محاولة إيجاد بعض عوامل الفرقة والشقاق والصراع بين العاملين بعضهم ببعض )معلمي ❑

آخرين(، حيو أنه يظن أنه ال يمكن السيطرة على العاملين بالمؤسسة إال بعد التعرف على أخطاءهم.  

 (.142، ص 2001)إسماعيل محمد دياب، 
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 أهم السمات المميزة لشخصية المدير من النمط األوتوقراطي:

 توجد عدة خصائص تميز شخصية المدير األوتوقراطي نذكر منها:

 ة خاصة في استخدام السلطة للتحكم في العاملين.قوة الشخصي ❑

 حب التحكم والسيطرة على جميع األمور اإلدارية وبالتالي أخذ ال ثير من حقوق وواجبات ااخرين. ❑

 عدم تقبله للنقد حتى ولو كان بناء. ❑

 جميع المواقف وفي ك مكان أي حب الذات ولو على حساب أهداف العمل. المظهرية فيحب  ❑

 عدم التراجع في قراراته حتى ولو أدرك أنها غير سليمة قبل التطبيق وبعده. ❑

التفرقوة في التعوامول مع العواملين في المودرسووووووووووووووة، حيوو يحظى من يوافق على أرائوه من العواملين على  ❑

عوارضووووووووووووووه بعودم االهتموام بول وحتى التهوديود والعقواب في أحيوان جميع المزايوا ولحوافز بينموا يحظى من ي

 كثيرة.

 القيادة الديمقراطية:

أي الشوعب، وثانيهما   Demusكلمة ديمقراطية في أصولها اليوناني مركبة من جزئين أولهما "ديموس"  

أي السووووووولطة، والديمقراطية على هذا األسووووووواس هي سووووووولطة الشوووووووعب، غير أن ف رة   Kratos"كراتوس"  

الديمقراطية لم تقف على هذا األسوووواس هي سوووولطة الشووووعب، غير أن ف رة الديمقراطية لم تقف عند هذا 

الحد بل نمت وتطور، وأخذت تنفذ إلى نواحي المجتمع المختلفة، وأخذت ترسوووم اتجاهات الحياة العامة 

تعد الديمقراطية مجرد نظام سووووووووياسووووووووي، بل صووووووووارت نظاما اجتماذيا بالمعنى الواسووووووووع لهذه  كلها، ولم 

 ال لمة.

 وفي ظل هذا النمط يقوم القائد سواءا كان مديرا أو ناظرا أو موجها بما يلي: 

احترام شووووووووووووخصوووووووووووويات األفراد ومعاملتهم على أسوووووووووووواس قدراتهم، وإمكاناتهم ومراعاة ميولهم، ور باتهم،  ❑

 وظروفهم.
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 قشة األمور التربوية والتعليمية مع أعضاء الجماعة، بشكل يتيل لألفراد التعبير عن آرائهم بحرية.منا ❑

أو   تتصول بالحسوب المسواواة في الفرص بين أفراد الجماعة، وعدم تفضويل شوخص على آخر العتبارات   ❑

 المركز االجتماعي أو الدين أو غيره.

 هداف النشاط وتنظيم العمل.إتاحة الفرص ألفراد الجماعة للمشاركة في وضع أ  ❑

يسووووووووووومع القائد لنفسوووووووووووه  أالاحترام القواعد التي تضوووووووووووعها الجماعة والقوانين المنظمة للعمل، ويعني هذا  ❑

باالحتفاظ بوضوووع متميز يجعله فوق الجماعة، متمتعا ببعض االسوووتثناءات أو متيحا الفرصوووة لمن يريد 

 أن يستثني من هذه القواعد.

االهتموام بتنميوة أفراد الجمواعوة من التالميوذ أو المعلمين أو العواملين وفق خطوة منظموة يشووووووووووووووارك فيهوا  ❑

 هؤالء األفراد.

 راد ودراسة األسباب التي تؤثر في عملهم، ومساعدتهم في عالج مشكالتهم.مراعاة ظروف األف ❑

 مشاركة الجماعة في العمل حتى يشعر أفرادها بأنه واحد منهم. ❑

 إتاحة الفرصة ألفراد الجماعة للمشاركة في عملية التقويم، تقويم العمل واألداء. ❑

تي يجب أن يكون للجماعة دورها الواضوووووووووووول اإليمان بأن عملية اتخاذ القرارات من العمليات اإلدارية ال ❑

 (.197، ص 1989في: )أحمد إسماعيل حجي، 

 وبناءا على ما ذكر ترتكز القيادة الديمقراطية على أسس ثالثة هي: 

 إقامة عالقات إنسانية بين القائد وبين مر وسه. -1

 اشتراك المر وسين في المهام القيادية. -2

 تفويض السلطة للمر وسين. -3

النمطوووان يمثالن طرفي نقيض، والمووودير الجيووود هو الوووذي يسووووووووووووووتطيع أن يحقق التوازن بين  إن هوووذان

الجانبين، وهو أمر يحتاج مهارة كبير ة قد يصووووووووووووووعب تحقيقها بصووووووووووووووورة مطلقة، ألن المواقف اإلدارية 
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تختلف وقود تطر  بودائول مختلفوة يكون فيهوا تغليوب جوانوب العمول أو جوانوب العالقوات اإلنسووووووووووووووانيوة، وقود  

األمر تغليب جانب العالقات اإلنسووووووووووووووانية دون التضووووووووووووووحية بنتائج العمل وهذه كلها أمور يترك يتطلب  

 (.33، ص 1993تقديرها لرجل اإلدارة ونظرته للموقف وتقويمه له )محمد منير مرسي، 
 

 

 :تدريبي نشاط

 نعمل بروح الفريق  اسم النشاط

المتلدربلات للعملل  لللللمن الفريق الواحلد توظيف العملل التعلاوني لصلللللقلل مهلارة   هدف النشاط 

 وتكامل األفكار واآلراء.

 .فلوماستر أقالم ملونة – برستولأوراق  – متر 1مسطرة طول  أدوات تنفيذ النشاط 

يتم تقسللللليم المتلدربلات إلى مجموعلات فلاعللة تعملل معلا  للوصلللللول إلى حلول،  آلية تنفيذ النشاط

القيلادة على المتلدربلات بحيلث تكلف كلل والمطلوب من الملدربلة توزيع نظريلات 

مجموعة بالحلديث عن سلللللملات النظرية وعيوبهلا مكتوبة على ورق البرسلللللتول 

 وتعلقها على السبورة لمناقشة الحلول بعد اختيار ممثلة لكل مجموعة.

 يقةدق 15 وقت النشاط
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 نهاية الجلسة األولى

 اسـتـراحـة 
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 نشاط:

 الكلمات والحروف  اسم النشاط

انطالقة قوية لبداية الجلسلة لزيادة الدافعية للتدريب إ لفاء روا المتعة والسلرور  هدف النشاط 

 على اللقاء.

 ساعة وقت. – نشاط مطبوع يوزع على المتدربات  أدوات تنفيذ النشاط 

يوزع النشلللللاط مطبوعلا  على المتلدربلات في وقلت محلدد والمتلدربلة التي تنجز  آلية تنفيذ النشاط

 النشاط بأقل وقت يقدم لها جائزة باختيار المدربة 

 يقةدق 15 وقت النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمات:

 إدارة        العلمية     إشراف 

 التربية       متابعة

 علم       توجيه

 ت م ل ع ة ر ا د إ إ

 و ق ي ع ا م ج ل ا ش

 ج ا ة يـ م ل ع ل ا  ر

 ي د ئـ ة ع ب ا ت م ا

 ه ة ة ي ب ر ت ل ا ف

 بداية الجلسة الثانية
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 الكلمة المفقودة: القائدة

 

 المدرسة: قائدةأدوار 

دورين رئيسوووووووووووووويين هموا الودور اإلداري والودور التربوي لتهيئوة الموقف التعليمي،  قوائودةيرى البواحثون أن لل

وتندمج أدوار أخرى تحت هذين الدورين، كدور التقييم، اإلشوووووراف، التخطيط القيادي، وهذه األدوار في 

الحقيقة هي مت املة ومترابطة وال يمكن فصوولها إال بقصوود الدراسووة والبحو، والتوقعات التي يفترض أن 

 ما يلي: االمدرسة من خالل كل أدواره تؤديها قائدة

 الدور القيادي:

قوم بدور قيادي، والذي يتمثل في تحضير تأن   االمدرسة تفرض عليه  قائدةال شك أن في طبيعة عمل 

 ايتوقع منه  ةالتربوي  ةالقدرات والعناصر البشرية، وقيادتها نحو الوصول إلى األهداف المرسومة، والقائد 

داذيووووة للتغيير والتجووووديوووود، وتهيئووووة المنوووواخ المالئم لتحقيق األهووووداف التربويووووة واالجتموووواذيوووة  ون تأن 

 ويتطلب الدور القيادي القيام بالمهارات التالية:الموجودة، 

 المبادرة بتقديم التصورات والمقترحات واألف ار الجديدة والطرق الحديثة بتناول المشكالت وعالجها. 

واالقتراحات التي تسووووواعد على النهوض بعمل المدرسوووووة وتحسوووووين أدائها، والعمل على رفع تقديم ااراء  

أداء المعلمين وذلك بتسهيل المناخ المناسب للممارسة ابت اراتهم بما يعود على العمل المدرسي بالفائدة 

 والتطور.

وذلك بحكم موقع   تقديم المعلومات والبيانات الالزمة لحسووووون سوووووير العمل ودفعه في االتجاه الصوووووحيل، 

على كل المعلومات التي تتعقل باتجاهات السوووووووياسوووووووة التعليمية   االطالع االمدرسوووووووة الذي يتيل له قائدة

 والر ية الشمولية للوضع التعليمي.

التنسوووووووووووووويق بين جهود المعلمين في المودرسووووووووووووووة، بحيوو يتم توجيههم نحو تحقيق األهوداف المرجوة من  

 (.139 ، ص 1993المدرسة )محمد منير مرسي، 

 



 أبجدية القيادة املدرسية  31 

 

 الدور اإلنساني:

كل   تعنيعلى خلق روابط بين كل العاملين داخل المؤسووسووة، و  ىاألول ةالمدرسووة المسووؤول  قائدةعتبر  ت 

الحسوووووواسوووووويات الموجودة، وسووووووير معالجة الصووووووراعات والنزاعات التي يمكن أن تحدث، وإلى جانب هذا 

القدرة على إرسوووووووووواء الحوار داخل المؤسووووووووووسووووووووووة، واالعتماد على األسوووووووووواليب العلمية  اكون لهييجب أن  

 Jean Pierre Obinوكل هذه الجهود تحتاج إلى مهارات واسووووووووووتراتيجيات واضووووووووووحة )  لالتصووووووووووال،

,1999,p 50.) 

ا الفعال في بعدين ةعلى االهتمام باألشممممممخاما وتنما يتمثل سمممممملو  القائد القائدةوال يقتصممممممر دور 

 أساسيين:

 تقدير األشخاص )حاجاتهم وانفعاالتهم(. -1

 االنشغال بحاجيات وأهداف المنظمة. -2

 الدور اإلداري:

داري للمدير، ألنه أساس نجا  األدوار األخرى، ولهذا على أهمية الدور اإل  Jacques Hallakيؤكد  

على مدير المدرسووووووووووووة أن يؤدي هذا الدور بطريقة فعالة، ويرى أن هناك مهام رئيسووووووووووووية للدور اإلداري 

 يجب التركيز عليها خاصة في المدارس التي ال تتوفر على موارد كافية من بينها:

 تحديد األهداف وتحديد البرامج. ❑

 السنة الدراسية.تنظيم  ❑

 إعداد الميزانية والخطة. ❑

 توزيع عقالني للتجهيزات والوسائل. ❑

 تقويم ال فاءات واألداء. ❑

 تحديد الوقت الالزم ل ل عملية. ❑
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ويضووووويف أن التغيير وتحسوووووين الدور اإلداري للمدرسوووووة، يرت ز أسووووواسوووووا على تقويم الوضوووووعية الحالية، 

 وإدخال التعديالت، والتحسينات فيما بعد.

اإلداري من السوياسوات والتعليمات والتوجيهات التي تصودر من السولطات التعليمية   ادوره قائدةمد السوتتو 

المحلية، ويتضووومن الدور اإلداري، مهام التنظيم، االتصوووال، العالقات العامة، وشوووؤون األفراد. )سوووامي 

 (.185، ص 2001سلطي عرينج، 

 الدور اإلشرافي:

اإلشووووووراف، "جميع الجهود التي يبذلها القائمون على أمر التعليم   يعرف "كركر جول" في قاموس التربية

، ص  1999بتوفير القيادة المطلوبة لتوجيه المعلمين من أجل تحسووووووووووين التعليم" )أحمد محمد الطيب، 

107.) 

 في المهام التالية: قائدةويتمثل الدور اإلشرافي لل 

 وحسن أدائها. نعلى فهم وظيفته رسات مساعدة المد  ❑

 في وضع البرامج والخطط التربوية القائمة على أسس تعليمية.ات االشتراك مع المدرس ❑

 على فهم وسائل التعليم وأدواته والعمل على توفيرها خدمة للمتعلمين. ات مساعدة المدرس ❑

 جديد.العمل على متابعة ما يجد من أمور التعليم واقتباس المناسب منها والتطلع إلى كل  ❑

نموا مهنيا وذلك لفرض النهوض بمهنة التدريس ورفع مسوووووووووووتوى األداء  ةنمو المدرسووووووووووو تالعمل على أن   ❑

 (.159، ص 1990)أحمد مصطفى خاطر 

 الدور التخطيطي:

المدرسووووة وفق األهداف السووووياسووووية لإلدارة المدرسووووية في إطار الصووووالحيات  قائدةيتحدد دور التخطيط ل

المؤسووووووسووووووات واإلجراءات يقع  قائدات من    افيما يخص القوانين والقرارات واللوائل، وكغيره  االممنوحة له

 .التخطيط لإلدارة المدرسية مسؤولية اعاتقهعلى 
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التعليم، فإن التخطيط في اإلدارة المدرسووووووووووووووة    وإذا كان التخطيط في اإلدارة التعليمية تخطيط ل ل قطاع

شوووووورف عليها اعتمادا على ما توفره تللمؤسووووووسووووووة التي    لقائدةخطط اتهو تخطيط جزئي، ومحلي، حيو 

المدرسوووووة من الموارد البشووووورية والمادية، ولهذا تختلف أولويات التخطيط من مدرسوووووة إلى أخرى حسوووووب  

 طبيعة كل مؤسسة تعليمية.

ط على نظام االشوووووووووتراك للمنفذين في وضوووووووووع الخطط التي سووووووووويقومون بتنفيذها، وتتوقف فاعلية التخطي

ويؤكد أن فاعلية هذه المشواركة تسوتلزم توفر نظام متطور للمعلومات، ونظام سوليم لالتصوال، واسوتخدام 

 (.82، ص 1996األساليب الحديثة في اإلدارة )عبد الفتا  دياب حسين، 

 الدور التقويمي:

نور" التقويم "أنه العملية لتي تصووووووواحب أي برنامج تعليمي صووووووواحبه عناصووووووور يعرف "فرنسووووووويس عبد ال

القوى فيعمل على تنميتها، وعناصوووووووور الضووووووووعف فيعمل على التغلب عليها وعالجها". )فرنسوووووووويس عبد 

 (.301، ص 1977النور، 

 ودائمة لمعرفة مدى تحقق األهداف التربوية. اإلدارة المدرسيةفالتقويم عملية مهمة في 

 

" أن عادة ما يعتقد أن التقويم له انعكاسوووووووووووووات على الموظفين كالخوف Claude Quirionويشوووووووووووووير"  

واإلحراج، ولهذا ربما ال تؤخذ هذه العملية بعدها، والهدف الحقيق من القيام بها، ول ن في الحقيقة هي 

ألسووووواس، وإال ال يمكن للمدرسوووووة أن تتحسووووون وتحقق األهداف عملية عادية ويجب أن تدرك على هذا ا

 (.Claude Quirion ,1994,189المرجوة. )

 والمهام التي يتضمنها الدور التقويمي حسب "العبيدي والحبوري":

 التعرف على األهداف ووضع المعايير الالزمة لتقويمها ومتابعة مستوى التنفيذ. ❑

 راسي للتالميذ.الد  تقويم التحصيلياالهتمام بأساليب  ❑
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 (.300، ص 1998تقويم أداء المعلمين وتشجيعهم. )عبد الرحمان بن أحمد الصائغ،  ❑

، ووضوووووووع المعايير التي يمكن الحكم على تعريف األهدافويتضووووووومن التقويم حسوووووووب "وهيب سووووووومعان"  

ا أسوواسووها، كما يتضوومن أيضووا مراجعة الخطط في األهداف والمعايير، وكذا اسووتخدام وسووائل التقويم بم

 (.29، ص 1975يساعد هيئة التدريس على اتخاذ القرارات الصحيحة. )وهيب سمعان، 

 ما الذي يميز القائد عن اإلداري؟ 

يقول خبراء المجال إن مدير المدرسة الجيد هو الذي يعمل األشياء بصورة صحيحة، أما القائد التربوي 

الحد الفاصووووول بين هذين الدورين (. إن  Sergiovanni, 1995فهو الذي يعمل األشوووووياء الصوووووحيحة )

هو امتالك الر يووة. يهتم موودير الموودرسوووووووووووووووة اإلداري بتطبيق اإلجراءات واألخووذ بتعليمووات الوزارة وإدارة 

التربية والتعليم بغرض العمل بصوووووورة صوووووحيحة دون تجاوز ذلك لممارسوووووة اإلبداع واالبت ار. أما القائد 

لبشووووووووووووووريوة والمواديوة في تلبيوة احتيواجوات الطالب  التربوي فهو يحواول أن يوظف إمكوانوات المودرسوووووووووووووووة ا

والمعلمين من جهة، ويتفاعل مع المجتمع من جهة أخرى في ضوووء ر ية مسووتقبلية مرسووومة تعبر عن 

الحالة المرغوبة للمدرسة. في ضوء هذا االتجاه، يعمل القائد التربوي على توصيل هذه الر ية لآلخرين 

هووذا القووائوود التربوي يعي أهميووة هووذه المفوواايم، وهي: بنوواء  ويحفزهم ويشووووووووووووووجعهم على االلتزام بهووا. إن

هوذه المفواايم لهوا معوانيهوا ال بيرة في ذهن القوائود   (.Bennis, 1984الر يوة  ونشوووووووووووووورهوا  وااللتزام بهوا )

 التربوي للمدرسة، فهي موجودة في تف يره، ومترجمة في سلوكياته، ولها امتدادات في توجيهاته.

تربوي دون وجود مجموعووة من المعلمين والطالب. إذ أن ممووارسوووووووووووووووة القيووادة تتم من خالل ال يوجوود قووائوود 

الجماعة. لذا، فالقيادة والمجموعة صوووونوان، فال يمكن أن يوجد عنصوووور دون ااخر، فالقيادة ال توجد بدون 

 مجموعة، والمجموعة ال توجد بدون قيادة، إذ إن المجموعة دون قيادة هي مجرد تجمع ألفراد.

 لإن القيادة تعتمد على التفاع -2
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تحتاج القيادة إلى تفاعل. حينما يعزل مدير المدرسووة نفسووه، ويقفل عليه مكتبه، وال يتفاعل بصووورة مسووتمرة 

ال يمكنوه مموارسووووووووووووووة القيوادة. إذ إن عمليوة التفواعول تتطلوب وجود  -في الواقع-مع المعلمين والطالب، فوإنوه 

بهدف قبوله عضوووووووا في المجموعة. فلك أن تتخيل مهندسووووووا أو اهتمامات مشووووووتركة مع منسوووووووبي المدرسووووووة 

شوووووووووورطيا بين مجموعة من المعلمين، إننا ن اد نجزم أنه لن يتم قبوله عضوووووووووووا في المجموعة، فضوووووووووواًل عن 

 إمكانية قيادته للمجموعة  بسبب أن المجموعة ال تشعر بأن هناك قيما وثقافة مهنية مشتركة تجمعهما.

 القيادة بين أعضاء المجموعةإمكانية وجود  -3

من هذه األسووووووئلة: أنه إذا ما تم إتالف جميع مسووووووتلزمات لعبة كرة القدم فأي الطالب سوووووووف تختار ليكون 

على رأس المجموعة لحو الناس على التبرع لشوووووراء تلك المسوووووتلزمات؟ والسوووووؤال ااخر إذا أردنا أن نذهب 

جه إلى المجتمع، فأي الطالب سووووووف تختار ليكون من إلى اإلذاعة لتسوووووجيل برنامج إعالمي عن ال لية يو 

ضوومن المجموعة؟ طرحت خمسووة أسووئلة مشووابهة تتناول نشوواطات مختلفة. أظهرت النتائج أن عينة الدراسووة 

طوالوب ليكونوا في مواقع قيواديوة لتولي تلوك األنشووووووووووووووطوة.  200( طوالوب اختوارت من بينهوا أكثر من 240)

تشوتمل على عدد من القيادات   -وغيرها من المؤسوسوات -المدارس ت شوف هذه النتيجة نقطة مهمة وهي أن 

التي ينبغي اسوووووووووتثمارها. مدير المدرسوووووووووة الذي يغفل أو يهمش هذه القدرات ويحاول أن يوجه كل عمل في 

 المدرسة فإنما هو يبحو في حقيقة األمر عن الفشل.

 :مواصفات القائد التربوي الناجح

فة جاهزة لبناء قائد تربوي ناجل في المدرسووووووووووة، إال أنه توجد بعض على الرغم من أنه ال توجد لدينا وصوووووووووو 

الصووووفات التي يمتاز بها القائد التربوي ويمكن أن يسووووتفيد منها مدير المدرسووووة في عملية التحول من الدور 

 (:Wiles & Lovell , 1 975الصفات )التقليدي إلى الدور المتقدم  من أهم هذه 

 



 أبجدية القيادة املدرسية  36 

 المبادرة -1

مدير المدرسوووووووووووووة صووووووووووووواحب مبادرة  فإنه ينبغي أن يطر  األف ار ويتفاعل مع ااخرين، فالمدير كي يكون  

 السلبي هو الذي ينتظر المعلمين كي يتفاعلوا معه ويقدموا إليه األف ار.

 التعاون  -2

التعاون أحد مواصووووووووووووفات القائد التربوي الناجل، فمن خالل التعاون يتمكن مدير المدرسووووووووووووة أن يف ر معهم 

 ة جماذية ويصل إلى حلول إيجابية وممارسات ابت ارية تدفع المدرسة إلى األمام في تحقيق أهدافها.بصور 

 االتصال -3

ال يوجد أكثر إزعاجا للمعلمين من مدير مدرسوووة يجلس في مكتبه صوووامتا ويجعلهم يخمنون فيما يف ر وبما 

 مدرسة أن يعبر عن مشاعره وأف اره.يشعر. يعد مثل هذا السلوك مصدر إزعاج للمعلمين، فينبغي لمدير ال

 التعاطف -4

يفترض في مدر المدرسوة أن يتعاطف مع المر وسوين الذين يقودهم، وأن يحاول أن يضوع نفسوه في مكانهم 

 ليرى كيف يشعرون في كل موقف تفاعلي معهم.

 المعرفة -5

لديه معرفة بالمجال الذي   تزداد احتمالية نجا  مدير المدرسووووووووووووة في التحول إلى الدور القيادي حينما ت ون 

يعمول فيوه. لوذا، ينبغي أن ت ون لوديوه معرفوة بعودة مجواالت مثول القيوادة التربويوة، وعلم التودريس، وعلم النفس 

التربوي، والتعلم والقيوواس والتقويم، ألن مثوول هووذه المعرفووة لهووا آثووارهووا اإليجووابيووة على زيووادة ثقووة المعلمين 

 .بقائدهم
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 اإليجابيالتفاعل  -6

التفاعل مع المعلمين واالسووووووووووتماع إليهم وتأمل أف ارهم وتبادل ااراء معهم من المطالب الضوووووووووورورية لمدير 

المدرسوووووووة. أما عندما يقتصووووووور دوره على إلقاء األوامر وتقديم االنتقادات السووووووولبية فإن نظرة المعلمين ت ون 

 سلبية تجاه المدير مما يؤثر على إنتاجية المدرسة.

 مدير المدرسة في بناء الرؤية المستقبليةدور 

 القيادية.إن بناء الر ية ينبو من المستوى القيادي للمدرسة، ويمكن تلخيص المستويات 

 المستوى االستراتيجي. -1

 المستوى التنفيذي. -2

 المستوى الشخصي. -3

 :الرؤية وكيفية بنائها

 :الرؤية 

أظهرت الدراسوووووات والبحوث أن المدارس ذات األداء الجيد والمرتفع تعرف سوووووبب وجودها ووظيفتها ودورها 

 ,Vaillتحقيقها )نحو المسوووووووووووووتفيدين منها، ويكون لدى المعلمين تقارب في الر ية ومعرفة باألهداف المراد 

والمعلمين مع بعضووووووووووووووهم البعض (. هووذه الر يووة المشووووووووووووووتركووة هي بمثووابووة القوة التي تربط الطالب 1984

(Sergiovanni, 1 990.)   ووفقا لذلك فإنه يجب أن يكون لدى مديري المدارس المهارة في ت وين الر ية

 ونشرها في المجتمع المدرسي وااللتزام بها.
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 :تعريف الرؤية 

حقيقة   يمكن تعريف الر ية بأنها إحساس وتصور لشيء لم يتحقق على أرض الواقع فهي صورة عقلية عن

ممكنوة، والر يوة وفق ذلوك غير ملموس ومجردة غير مواديوة، ل ن يمكن إبرازهوا بطريقوة تعبر عن الصووووووووووووووورة 

المثواليوة عن المودرسوووووووووووووووة بعود فترة من الزمن بحيوو توأخوذ في حسووووووووووووووبوانهوا المتغيرات التربويوة واالجتمواذيوة 

 واالقتصادية والسياسية المتوقعة.

 :أهمية الرؤية

ذي يمكن أن نحصوووول عليه بمشوووويئة س. فالناس يعملون بأقصووووى قدرة لهم لالندفاع يقال إن الذي نراه هو ال

أو حتى في أي -نحو ما يرونه حسوووووووووونًا في المسووووووووووتقبل. ويعد وجود هذه الصووووووووووورة للعاملين في المدرسووووووووووة 

(. فعلى سووووووووبيل المثال حينما Maiorino, 2003من الدوافع القوية نحو مزيد من اإلنتاجية ) -مؤسووووووووسووووووووة

مك صوووورة منزل المسوووتقبل، فإن جهدك ونشووواطك وعزمك يزداد ويتوجه نحو تحقيق هذه الصوووورة. تتمثل أما

كيف ترى جهودك ونشوووووووواطاتك وتوجيهاتك حينما ترى الصووووووووورة المثالية البنك أو ابنتك التي تود أن تتحقق 

حركة المدرسوووووة بعد ثالث سووووونوات أو أكثر؟ لهذا السوووووبب، تعد الر ية البداية التي توجه القائد وتحدد اتجاه 

ا-وأعضوووووووائها. هنا، تنبغي اإلشوووووووارة، إلى أن المعلمين ال يتبعون الر ية لوحدها، وإنما يتبعون   قائد   -أيضوووووووً

 المدرسة الذي يمل ها ويستطيع أن يوصلها للمعلمين.

 :هدف جملة الرؤية 

. لذا، عندما تسوتخدم إن من أهم األدوار الرئيسوة للقائد التربوي هو تقديم اتجاه واضول للعاملين في المدرسوة

جملة الر ية بمهارة فإنها تعد أداة قوية لتشووووووووويق المعلمين ودفعهم إلى اإلنجاز. فعبارة الر ية هي مصوووووووودر 

لتوجيه جميع إمكانات المدرسوووووووووووة وتركيز طاقاتها الضوووووووووووخمة نحو إنجاز أهداف محددة مما يسووووووووووواعد على 

من  (،Maiorino, 2003وظوووائف واألدوار )تحقيقهوووا. عموموووًا، يمكن أن تقوم ذبوووارة الر يوووة بعووودد من ال

 أهمها:
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 زيادة الدافعية. ❑

 تنسيق الجهود وتركزها. ❑

 تيسير تغيير المدرسة. ❑

 :خصائص جملة الرؤية 

 Maiorino ,(2003:)أبرزها ينبغي أن تمتاز جملة الرؤية بعدد من الخصائص من 

 إضافة قيمة ومعنى لمنسوبي المدرسة. 

نجاحها يعتمد على المعلمين ومنسووبي المدرسوة. لذا، ينبغي أن تضويف الر ية يجب أن تعرف المدرسوة أن 

قيموة للطالب وللمعلمين مموا يجعول الجميع يسووووووووووووووعون نحوهوا ويفخرون بوأدوارهم في تحقيقهوا مموا يؤثر على 

مسوووووتوى نفسوووووهم بأنفسوووووهم وإكسوووووابهم حالة متقدمة من التقدير والرضوووووا الذاتي. كما يغير نظرة المعلمين إلى 

 طالب من مجرد أرقام إلى أفراد لديهم احتياجات متنوعة.ال

 التركيز على النتائج االستراتيجية 

ينبغي أن تركز الر يوة على الغوايوات التعليميوة التي يتميز بهوا النظوام التربوي عن غيره من األنظموة التربوية 

في مناطق سوووووكنية مختلفة األخرى، كما ينبغي أن تميز الر ية المدرسوووووة عن غيرها من المدارس الموجودة 

 في النواحي االجتماذية والثقافية واالقتصادية.

 توجه اتخاذ القرارات 

ينبغي أن تسووواعد الر ية منسووووبي المدرسوووة على اتخاذ قرارات سوووليمة تنسوووجم مع ر ية المدرسوووة واألهداف 

تي تسوووهم في تحقيق المشوووتقة منها. بمعنى أن تسووواعد مدير المدرسوووة والمعلم والطالب في اتخاذ القرارات ال

 الر ية.
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 تكون مختصرة وسهلة التركيب ذات جمل بسيطة 

إن الر ية التي ت ون في صووفحتين أو حتى في فقرتين ال تصوولل إلى أن ت ون ر ية، فمنسوووبو المدرسووة ال 

 يستطيعون تذكرها وبالتالي يتجاهلونها، كما يصعب تسويقها.

 واضحة ويمكن تجسيدها 

حة للجميع في جميع األماكن، كما يمكن اختصووووووووارها وكتابتها على المالبس ينبغي أن ت ون الر ية واضوووووووو 

الرياضوووووية، أو على دروع الت ريم، أو في شوووووعارات النتائج. بمعنى أن الجميع يمكن أن يالحظها في مواقع 

 مختلفة بهدف الوعي بها وتذكرها ومن ثم السعي للوصول إليها.

 :مستويات الناس في الرؤية 

الناس في قدرتهم على رؤية المسمممممتقبلا ويمكن تقسممممميم الناس في رؤيتهم للمسمممممتقبل في أربعة يختلف  

 مستوياتا هي:

 أفراد ليس لديهم ر ية، وحين تقدم لهم ر ية للمستقبل فإنهم يستغربون من الصورة المستقبلية المنشودة. -أ

القدرة على تحقيق الر ية. وهؤالء أفراد أفراد لديهم إمكانية ر ية المسوووووووتقبل، ل نهم ليس لديهم العزيمة و  -ب 

 تابعون.

أفراد لديهم إمكانية ر ية صووووووووووورة المسووووووووووتقبل، ولديهم القدرة على المتابعة والعزم على تحقيقها. وهؤالء  -ت 

 لديهم القدرة على اإلنجاز.

ة في مسووواعدة أفراد لديهم إمكانية ر ية المسوووتقبل، ولديهم القدرة واإلصووورار على إنجازها، ولديهم المهار  -ث 

 (.Maiorino, 2003القادة )ااخرين على ر يتها وتحقيقها. هؤالء هم 
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 :كيفية بناء الرؤية

(. هذا العمل  Rost, 1991تعرف ال تابات المشووووووهورة الر ية أنها صووووووورة تود المدرسووووووة أن تصوووووول إليها )

المراد إنجازه الوصوووووووووووول إلى الر ية يتم عن طريق المعلمين والطالب تحت القوة التأثيرية لمدير المدرسوووووووووووة  

لتحقيق ر ية المدرسووووة وليسووووت ر يته الشووووخصووووية التي قد ت ون غير ذات موثوقية وليسووووت موضووووع اتفاق. 

تتطلب من أعضواء المدرسوة التف ير  وعلى الرغم من أن عملية بناء الر ية ليسوت سوهلة، وهي عملية طويلة

 إال أنه يمكن تبسيط هذه العملية من خالل تقسيمها إلى مجموعة من الخطوات هي:بصورة استراتيجية، 

 ت وين فريق للتخطيط من منسوبي المدرسة. -أ

المادية جمع معلومات عن واقع المدرسووة عبر مراجعة نتائج الطالب والتعرف على إمكانات المدرسووة  -ب 

 والبشرية.

طر  مجموعة من األسووووووئلة ومحاولة اإلجابة عنها مثل: أين نحن؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ما الصووووووورة   -ج

 التي ينبغي أن ت ون عليها مدرستنا في المستقبل؟ بماذا سنتميز عن غيرنا؟

 على صيغ ونماذج لر ى مدارس مختلفة. االطالع -د 

 يط وبشكل منفرد ر يته الخاصة.يضع كل عضو من أعضاء فريق التخط -هو

 عرض الر ى من قبل فريق التخطيط. -و

 االتفاق على ر ية مشتركة. -ز

وهنوا، نؤكود على أهميوة االجتمواع مع المعلمين وبعض الطالب وبعض أوليواء األمور، ثم تشووووووووووووووجيعهم على 

 والمدرسوووووووووةلطالب طر  ر باتهم والتعبير عن أمنياتهم، ومحاولة رسوووووووووم أبعاد الصوووووووووورة المرغوبة ل ل من ا

بنشوووووووووواطاتها وفعالياتها في نهاية المرحلة الدراسووووووووووية. كما ينبغي أن يوظف مدير المدرسووووووووووة خبرته ومعرفته 
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باالتجاهات التي في المجتمع والتي يمكن أن تؤثر في ر ية المدرسوووووووووووووة المسوووووووووووووتقبلية ويحتفي باالختالفات 

 البارزة بين آراء المعلمين ووجهات نظرهم.

يطرح فريق التخطيط على نفسممممه مجموعة من األسممممئلة وهو يقوم بعملية بناء الخطة  عمومًاا ينبغي أن

 لعل من أهمها:

من هم عمالء المدرسوة والمسوتفيدون )مثل: الطالب، أولياء األمور، أو المعلمين في المراحل الدراسوية   -1

 األعلى(؟

 االقتصادية؟ما نوذية الطالب من الناحية األكاديمية والثقافية واالجتماذية و  -2

 ما ر بات العمالء وآرا هم وأمنياتهم نحو المدرسة؟ -3

ما القيمة أو القيم التي يمكن أن إضووووووووووافتها لهؤالء المسووووووووووتفيدين من المدرسووووووووووة وكيف يمكن أن ت ون   -4

 المدرسة مهمة للطالب في المجتمع المحلي؟

 لب؟ما التحديات التي يمكن أن يواجهها مدير مدرسة أو المعلم أو الطا -5

 كيف يمكن كسب دعم وتأييد مركز اإلشراف التربوي وإدارة التربية والتعليم؟ -6

مووا هي قيمووة الر يووة التي كونتهووا الموودرسوووووووووووووووة؟ ومووا عالقتهووا بووالوودولووة، والوطن، والمجتمع، والطالب،   -7

 وبمنسوبي المدرسة، وبمدير المدرسة.

 :أمثلة لرؤى حقيقية لبعض المدارس

المدرسووووة بعد أربع سوووونين متميزة أكاديميا من خالل مناهجها وأنشووووطتها اإلثرائية مدرسووووة س: سوووووف ت ون  

المتنوعة وبتعزيز التدريس من خالل تدريب المعلمين داخل المدرسوة عبر مناشوط التطوير المهني المتنوعة 

 ومن خالل عمل المعلمين وأولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي بصورة تعاونية.
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هووووووووووووووووو سووووف نعد طالبنا للنجا  كطالب وكمواطنين من خالل تزويدهم 1430هاية عام  في ن مدرسممة م:

بتربيووة نوذيووة عبر تهيئووة بيئووة تربويووة جوواذبووة تحترم الطالب وتقوودر إمكووانوواتهم المختلفووة وتنمي اتجوواهوواتهم 

 اإليجابية نحو زمالئهم ومجتمعهم.

االختالفات الموجودة سووووووواء ما سوووووووف تحترم المدرسووووووة جميع قدرات الطالب دون النظر إلى  مدرسممممة ع:

يتعلق بقدراتهم العقلية أو بمسووووووتوياتهم األكاديمية والثقافية، وأن تضووووووع قرارات إدارة المدرسووووووة والمعلمين في 

 اعتبارها الطالب أواًل وتنمية التعلم لديهم مدى الحياة.

إمكانياتهم مع جعل المدرسووة إسووالمية ووطنية من خالل تطوير قدرات الطالب إلى أقصووى  مدرسمة هممممممممممم:

 تنمية حسهم لخدمة ااخرين.

 بصفتك قائدة مدرسة حددي بعضًا من مسئولياتك كمديرة للمدرسة.
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 مسئوليات قائدة المدرسة:

 المهام والواجبات اإلدارية:

اإلشراف على إعداد السجالت المدرسية المختلفة والمحافظة عليها ومنها سجل دوام المعلمين   .1

 واالجتماعات وحضور و ياب الطالب والعهدة المدرسية.

تسير وتنظيم الشئون المالية للمدرسة ويتضمن ذلك مراجعة واعتماد السلم والحسابات وقسائم   .2

 التحصيل. 

لمين وإداريين وعمال وطالب ذلك لتحديد أعمال كل عضو من العاملين  إدارة شئون األفراد من مع .3

 وتهيئة الظروف المناسبة لنجا  العملية التعليمية. 

 إدارة المباني المدرسية والعمل على صيانتها.  .4

 اإلعداد وتنظيم الجدول المدرسي. .5

 ضبط النظام المدرسي. علىاإلشراف  .6

 العمل في المدرسة ورفعها إلى اإلدارة التربوية. إعداد التقارير على سير  .7

 توزيع المهام اإلدارية األخرى مثل المناوبة اليومية وزيادة الفصول واإلشراف على األنشطة.  .8

 وخدمة البيئة. حولهتفعيل عالقة المدرسة بالمجتمع من  .9

 المهام والواجبات الفنية:

 خالل: تنفيذ المناهج وتثرائها وذلك من  .1

 االطالع على المناهج الدراسية المقررة.  •

 تحديد عناصر المنهج المطلوب دراستها. •

 تشكيل اللجان الخاصة لتنفيذ الدراسات والبحوث المنشودة ومتابعة هذه اللجان.  •

 دراسة المشكالت التي تعترض تنفيذ المناهج الدراسية.  •
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 اإلشراف الفني:  .2

 عمله ومهام وظيفته. معاونة المعلم في تفهم  ❑

 تبصير المعلم وأساليب التدريس والوسائل التعليمية المناسبة.  ❑

 مساعدة المعلم علي االهتمام باألنشطة المصاحبة للمادة.  ❑

 توضيل أهداف المادة الدراسية. ❑

 تقديم الخبرات المناسبة والتجارب الناجحة للمعلمين.  ❑

 مساعدة المعلم علي حل مشكالت تالميذه. ❑

 لم علي النمو المهني. تشجيع المع ❑

 أن يكون قدوة حسنة أمام المعلمين والطالب. ❑

 :المهام اإلدارية في بداية العام الدراسي 

 .التأكد من أن حاجة المدرسة من المعلمين في كافة التخصصات قد تحققت 

  مدير المدرسة من أن اإلداريين الذين ت ون المدرسة بحاجة إليهم متواجدون. يتأكد 

  مدير المدرسة من أن الفنيين متوافرون كفني المختبر وفني الوسائل التعليمية وغيرهم. يتأكد 

  مدير المدرسة من أن األجهزة التعليمية والوسائل التعليمية متوافرة وبحالة جيدة وصالحة للعمل. يتأكد 

  أن يتأكد مدير المدرسوووة من أن ال تب المدرسوووية المقررة قد وصووولت إلى المدرسوووة وبحسوووب أعداد  يجب

 التالميذ المسجلين رسميًا في المدرسة

  منها:السجالت المدرسية 

 سجل االجتماعات اإلدارية. – 2سجل دوام المعلمين.              – 1

 سجل حضور وغياب التالميذ. – 3
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اسوووووووووووم التلميذ، مكان وتاريل الوالدة، الجنسوووووووووووية وكذلك الحالة   وتشممممممممل:ميذ سمممممممجل أحوال التال  – 4

ثقافة األم، عدد االخوة وترتيبه بينهم، مكان سوكن التلميذ، ونوع السوكن  األب،عمل وثقافة    االجتماذية:

 مستأجر( والحالة الصحية، الحالة النفسية، الحالة العلمية.-)ملك

اسوووووووم المعلم، مكان وتاريل الوالدة، الجنسوووووووية، المؤهل العلمي،   وتشمممممل:سممممجل أحوال المعلمين   – 5

ليم بوجه عام، عدد سوووووووونوات الخبرة في المدرسووووووووة الحالية المؤهل التربوي، عدد سوووووووونوات الخبرة في التع

 وكذلك الحالة االجتماذية، الحالة الصحية، الحالة الوظيفية.

 سجل الكتب المدرسية. – 7                   السجل المالي. – 6

 سجل المختبر. -9          سجل األثاث المدرسي. – 8

 ل الزيارات الصفية.سج – 11        سجل المكتبة المدرسية. -10

  التدريس:المهام اإلدارية في أثناء عملية  

  .االجتماعات اإلدارية 

 .مراقبة دوام المعلمين 

   .مراقبة دوام التالميذ 

 .مراقبة دوام اإلداريين والفنيين والعمال 

        .كتابة التقارير 

 .تأمين اإلمكانات المالية 

 .صيانة البناء المدرسي ومرافقة 

 .مواجهة المشكالت اإلدارية الطارئة 
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 .تنظيم العمل التربوي المدرسي 

  الدراسي:المهام اإلدارية في نهاية العام 

 اإلعداد لالختبارات وتنفيذها. – 1

  يلي:المهام اإلدارية األخرى وتشمل ما  – 2

 استالم اللوازم واألجهزة من المعلمين واإلداريين. –أ 

 المكتبة المدرسية.جرد كتب  –ب 

 استالم السجالت الرسمية التي بحوزة المعلمين واإلداريين. -ج

 استالم المبالغ المالية التي ت ون بحوزة المحاسب أو المعلمين أو اإلداريين. -د 

 كتابة تقرير شامل عن العام الدراسي والمقترحات التحسينية للعام الدراسي المقبل. -هو 
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 نشاط:

 حروفاً أعطيك كلمات أعطني النشاطاسم 

وإ لللللفلاء السلللللرور والمرا في نهاية اليوم فك الحلاليلة الذهنيلة وتنشللللليط العقلل   هدف النشاط 

 التدريبي.

 ساعة وقت. –نشاط مطبوع  أدوات تنفيذ النشاط 

بحيث تكون المتدربة كلمة  يوزع النشللاط مطبوعا  على المتدربات في وقت محدد  آلية تنفيذ النشاط

تبدأ بحرف من حروف النشلللاط المرفقة وتكون حروف الكلمة من نفس الحروف 

 الموجودة  من قائمة الحروف وال يسمح باستخدام حروف خارجية،

 تفز بالنشاط وتستحق جائزة رمزية.والمتدربة التي تنجز النشاط بأقل وقت  

 مالحظة / للمتدربة حرية اختيار الكلمات.

 يقةدق 15 وقت النشاط

 

 أمثلة:
 ح/ حرية

 ج/ جمال

 م/ معنويات

 س/ سعادة

 ر/ رأسمالية

 أ د ت و ق ل ر م ح

 ي ن هـ ع ص ك ة س ج
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 نهاية الجلسة الثانية

 نهاية اليوم التدريبي األول


