
 

 

 

 دمنهورجامعة   
 كلية التربية بدمنهور

 قسم أصول التربية  
 

 المدرسيةاالدارة 
   

 إعداد
 

 األستاذ الدكتور 
 فتحى درويش عشيبة 
 أستاذ االدارة التعليمية 

البحوث         الكلية للدراسات العليا و ووكيل  
1024 

 

 

 

   
 



 

 

 
 

 الفصل االول:
 

مدخل عام اإلدارة المدرسية    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  مدخل عاماإلدارة المدرسية الفصل االول: 
 

 أوال : مفهوم اإلدارة المدرسية :
تعددددت المعددالت التددت ولددعا لكلمددة اخدارة ا واءتلشددا ا را  بشدد        

تحديددد مشهومهددا ا ولعددل ذلددل يعددمن إلددى أ  مددا كتبددوا فددى ميدددا  اخدارة لهددم     
ا واخجتمددا.   ورير،دداا و،دد   التمددا ات علميددة مةتلشددة كالهدلسددة ا واخقت دداد 

االلتمدددا ات تدددنعكط علدددى يريمدددة تكدددوينهم للمشدددا،يما وعلدددى التشسددديرات التدددى  
يعطولها لإلدارة ا ، ا باخلافة إلى أ  الشكر اخدارن من  لشد ت  تتدى ا   قدد    
اجتددام مراتددل متعددددة وتميددمت كددل مرتلددة مددا ،دد   المراتددل بمشهددو  معدديا       

مما أدن إلى تعددد المشدا،يم والمسدميات فدى      تركمت تول  البحوث والدراساتا
 ، ا الميدا   

 
 
وقبل عرض بعد  األمللدة لهد   المشدا،يم ينبإلدت اخإدارة إلدى أ  كلمدة          

 & Administrationاخدارة لهدددددا معنيدددددا  فدددددت اللإلدددددة اخل ليميدددددة 
Managament    وتسددتةد  كلمددةAdministration   بمعنددى اخدارة العليدددا

اخدارة التنشي يدة ا والعققدة التدت تدربن بينهمدا      بمعندى   Managamentوكلمة
،ددت أ  اخدارة التنشي يددة تةددتي بتنشيدد  السياسددة لددما الحدددود التددت صددممتها       

 اخدارة العليا باستةدا  التنظيم للوصـول إلى الإلرض   
 
و،نددددددداي مدددددددا يميدددددددم بددددددديا الكلمتددددددديا علدددددددى أسدددددددا  أ  كلمدددددددة       

Administration     أو فدى المسسسدات التدى    تطلق عادة فدى الم دال الحكدومى
بمشدددداريح  Managamentال تحركهدددا دوافدددح الددددربت بينمدددا تةددددتي كلمدددة     

 األعمال  
 

فددت  Administrationومددا لاتيددة أءددرن فدد   م ددطلت اخدارة         
ا و،ددد ا الشعددل مشدددتق مدددا   Administrاللإلددة اخل ليميدددة م دددراأ لشعدددل أدار   

 To-Serveو،ددى تعددادل   Ad-ministrateالكلمددة القتينيددة ذات الممطعدديا  
 وتعنـى

ءدمة الإلير ا أو تمديم العو  لآلءريا ا على أسا  أ  ما يعمل بداخدارة  
 يمو  على ءدمة ا ءريا  

وبااللتمددال إلددى المشددا،يم المةتلشددة التددت ولددعا لمدددلول كلمددة اخدارة ا  
" يرن ألها كل الطرق واخجرا ات التدت تسدتةد     Goodيمكا المول إ  جود 

العمل داءل أيدة مسسسدة تبعداأ للسياسدات المولدوعة ا و،نداي مدا تددد         لتسيير 
معنى اخدارة ب لها تنسيق جهود األفراد وال ماعات لتحميق عمل معديا وتشدمل   

 مراتل التةطين والتنظيم والتوجي  والتمويل والرقابة "  
كمددا تددددت موسددوعة العلددو  االجتماعيددة معنا،ددا ب لهددا " العمليددة التددى      



 

 

طتها تنشي  ررض معيا واخإراف علي  ا كمدا ألهدا النداتل المشدتري     يمكا بواس
 أللوا. ودرجات مةتلشة ما ال هد اخلسالى ال ن يب ل فى ،   العملية  

وينظددر " جولسددو  وكددقري " إلددى اخدارة بحسددبالها تنسدديق األفددراد        
لتحميق أ،داف المسسسة ا ويسكد ، ا " ماكشراللد " تيد  يدرن أ  اخدارة ،دى    

لعملية التى ما ءقلها يحمق المديرو  األ،داف التنظيمية عدا يريدق التنسديق    ا
 والتعاو  بيا ألشطة األفراد   

 
أمددا علددى السددلمت " فمددد جمددح بدديا يبيعددة اخدارة وأ،دددافها فددت تحديددد     

لمشهومهددا ا تيدد  يددرن ألهددا ممارسددة بعدد  األلشددطة الشكريددة والعمليددة الهادفددة 
حميدددق ه أ،دددداف المسسسدددة ا وكددد لل األ،دددداف إلدددى ءلدددق مندددال يسددداعد علدددى ت

 الةاصة ب عضائها ا ويمكا توليت ، ا المشهو  ما ءقل الشكل التالى ه 

 إكل مكولات مشهو  اخدارة

 
 

  
 

 
 االلحراف عا األ،داف           
 يعمل على تإليير األلشطة         

 
 
  
 

تنشيدد  األإدديا  عددا يريددق    ويدد ،" " كددوتتم وأودليددل " إلددى ألهددا عمليددة     
ا ءريا ا كما ذ،" إلى ملل ، ا المشهو  " أرلسدا ديدل " تيد  أإدار إلدى أ       

 اخدارة تعنى ه جعل األإيا  تنش  ما ءقل أإةاص آءريا  
 
 
أما كمال تمدي أبو الةير " فيشير إلى ألها " تملل العن در الشة دت    

وفدى سدبيل ذلدل تسدـتةد      فت تياة المسسسة وال ي يعمل على تحميدق أ،ددافها ا   
الوسددائل ال ددحيحة ا وتنشدد  العمليددات اخداريددة مددا تةطددن وتنظددـيم وتنسـددـيق      
ومتابعة ا بم د الح ول على أفضل النتائل ب قل ال هدود الممكندة مدح مراعداة     

 العامل اخلسالت   

 

 
 

 



 

 

وذ،با بع  المحاوالت إلى تحديد مشهدو  اخدارة ب لهدا م موعدة مدا      
لتى تن دم لتحميدق أ،دداف المسسسدة ا فيدرن " سيسدل " أ        العمليات المرتبطة ا

 اخدارة ،ى التنسيق بيا الموارد البشرية والمادية ما ءقل عمليات التةطين  
والتنظيم والمتابعة تتى مكا الح ول علدى األ،دداف المحددودة  ا ويدرن     
" جميل أتمد توفيدق " أ  اخدارة عمليدة متميدمة تتكدو  مدا التةطدين والتنظديم        

لتشكيل والتوجي  تسدن لتحديد  وتحميق األ،داف    ويتشق مح ،ـ ا المول بد    وا
اخدارة عملية اجتماعية تهتم بتنظيم وتوجي  ومتابعة األلشطة اخلسالية والمادية 
فى مسسسة ما لتحميق أ،دافها أو ألها عملية اجتماعيدة تةدتي بتنظديم عققدـات     

الهددف سدوا  كالدا ،د   العققدات       إلسالية بيا عددد مدا األفدراد ت معهدم وتددة     
 رأسية أو أفمية   

وربدددن الدددبع  بددديا اخدارة وإتةددداذ المدددرار باعتبدددار ألددد  لددد" العمليدددة   
التعليمية ا فيرن " صقح الديا جو،ر " أ  اخدارة " عملية اتةاذ قرارات ما 
إدد لها توجيـددـ  المددون البشريددـة والماديددة والمتاتددة ل ماعددة منظمددة مددا النددا      

ق أ،داف مرروبدة  علدى أتسدا وجد  ممكدا ا وب قدل تكلشدة ا وفدى إيدار          لتحميـ
الظــروف البيئدة المحيطدة " ا ولمدد أإدار إلدى ،د ا " أرلسدا ديدل " تيد  ألهدا           

 تلل العمليــة التت تتعلق ب نح المرار  
،ددد ا ا ومدددا ءدددقل تحليدددل وجهدددات النظدددر السدددابمة يمكدددا الةدددرو          

 بم موعة ما االستنتاجات ،ت ه 
عظددم ا را  التددت لاقشددا مشهددو  اخدارة علددى أ،ددداف اخدارة  ركددمت م 

 ووظائشها أكلر ما ما،يتها   
أكددددت معظدددم ا را  السدددابمة علدددى أ  اخدارة ال توجدددد إال مدددح وجدددود   

العمل ال ماعت ا بمعنى أ  اخدارة تةدتي بتوجيد  اخلسدا  فدت موقدح      
 العمل ا كت يتعاو  مح رير  لتحميق أ،داف معينة  

والتنظديم  ع  ا را  على اخدارة ما تي  كولها عمليدة تتضدما التةطيـدن    ركمت ب 

والتنسيق والمتابعة وما ،   ا را  " سيسل " و " جميدـل توفيدـق " و   
" أتمد مكى بدون " بينما ركمت آرا  أءدرن علدى اخدارة ب عتبار،دا    
أدارة العن ددر البشددرن ا ويبددرم مددا ،دد   ا را  جولسددو  وكددقري       

الإلمرن وماجد رار" الحلو ؛  ،د ا فدى الوقدا الد ن ركدمت       وأبرا،يـم 
فيـ  م موعـة ثالـلة على اخدارة ما تي  كولهدا لشايدـاأ متعلمداأ ب تمدا      
األعمدال بواسطدـة ا ءدريا بمعندى أ  العمدل اخدارن يةدتي بتوجيدـ         

مهمدات معيندة ا وأ  اخدارة ليسدا تنشيد اأ     جهود الإلير لحو تنشيد  مهمدة  أو   

ا ،ددـد   ا را   ه لألعمدددال  موسدددوعة العلدددو  االجتماعدددـية ا كدددولتم ا ومددـد

أودوليل ا  كما أ  ،ناي بع  ا را  التـى لدـظرت لدإلدارة علدى ألهدا     
 عملية صنح المرار ومـا ،   ا را  صقح الديا جو،ر    



 

 

التمت ددر اخدارة علددى العنايددـة بال هددد األلسالددـى فمددن ا ولكنهددا فدددـى         
لددـى ا ت ددد لشسددها مهتميددة أيضدداأ مددا ت هيددمات    توجيههددا  لل هددد اخلسا

 واألدوات كى تستةدمها لتحميق أدا  أكلر فاعلية   
وما ءقل مدا سدبق يمكدـا المدول بد   أن مشهدـو  لدإلدارة ينبإلدت أ  يشيدـر          

 إلى العناصر األساسية التاليـة ه
 ،دف أو م موعة ما األ،داف ينبإلى العمل على تحميمها   –أ 
 اخجرا ات القممة لتحميق ،   األ،داف   بع  األلشطة و -ب
م موعة ما األفراد يمارسو  ،   األلشطة فدى لدو  بعدـ  المدواليا      - 

 0واللوائت 
و،   العناصر السابمة ال تمت ر على لدو. معديا مدا ألدوا. اخدارة أو      

مستون معيا مدا مسدتوياتها ا وال تةتلدا بداءتقف الم دال الد ي يمدار  فيد          
إدارة أية مسسسة مهما كا  لوعها ا وسيتضدت ،د ا مدا عدرض      وإلما توجد فى

 مشهو  اخدارة المدرسية  
 * مفهوم اإلدارة المدرسية :  

لظر البع  إلى اخدارة المدرسية على ألها " جميح ال هود المنسمة  
التى يمو  بها المدير والعاملو  مع  ما مدرسيا وإدارييا ورير،م بإلية تحميق 

 ية للمدرسة   األ،داف التعليم
و،ناي مدا يدرن أ  اخدارة المدرسدية ،دى ه تلدل الكدل المدنظم         

ال ن يتشاعل ب ي ابية داءل المدرسة وفمداأ لمواعدد معيندة ا رربدة فدى إعدداد       
الناإئيـا بمـا يتشق واأل،دداف المرجدو  ا أمدا " ألدرسدو  " فيتناولهدا بمولد        

ا التنسديق بديا أعضدا     اخدارة المدرسيـة ،ى العملية التدى يمكدا مدا ءقلهد    
 المدرسة والتإللـ" على ما بها ما مشكقت   

ويرف  الدبع  الشكدـرة المائلدـة بد   اخدارة المدرسيدـة عمليدة        
روتينيددة تحدددث إلددى ت ددريا إددئو  المدرسددية بشددكل روتينددى وفددق قواعددد 
ولددوائت معينددة ا ويددرو  أ  مشهددو  اخدارة المدرسددية ال يمت ددر علددى مددا       

والمشددروعات  سددة بددل يتسددح  ليشددمل جميددح البددرامل واأللشددطة يحدددث داءددل المدر
 المةتلشة التى تنظم العققة بيا المدرسة والبيئة المحيطة بها   

وي ،" "صقح الديا جو،ر" إلى أ  اخدارة المدرسية يم دد بهدا       
" العملية التت يتم بممتضا،ا تعبئة ال هود البشرية والماديدةا وتوجيههدا مدا    

،داف المدرسةا و،ى فى ، ا اخيار تعندى بدالنواتت اخداريدة    أجل تحميق أ
والشنيددةافتهتم بددالمعلميا والمسددتون الدراسددت ويددرق التدددريط اواأللشددطة   
المدرسيةا والتوجي  الشنتا وتمويل البرامل التعليمية ا وتنظديم العققدة بديا    

ليدة  المدرســة والبيئة المحلية ا وريدر ذلدل مدـا الندواتى التدى تدسثرفى العم      
 التعليمية "  



 

 

ويشددير الددبع  إلددى اخدارة المدرسددية بحسبالهددـا " م موعددة عمليددات  
وظيشيددة تمددار  بإلددرض تنشيدد  مهددا  مدرسددية بواسددطة آءددريا عددا يريددق   
تةطين وتنظيم وتنسديق م هدوداتهم وتمويمهدا ا أمدا " محمدد أتمدد الإلندا  "        

ية والماديددة فيددرن ألهددا العمليددة التددى يددتم بممتضددا،ا تعبئددة ال هددود اخلسددال      
 والتنسيق بينها ا وتوجيهها لتحميق أ،داف المدرسـة  

و،نددداي بعددد  المحددداالوت التدددى تدددرن أ  اخدارة المدرسدددية تعندددى  
الكيشيـة التى تدار بها المدرسدة ا تتدى يمكدا تحميدق أ،ددافها ا أو ألهدا الكيشيدة التدى         

شة وفى أق در  تدار بها المدرسة للح ول على أفضل النتائل ب قل جهد وب دلى تكل
وقددا ممكددا ا وبددالنظر إلددى ،دد يا المشهددوميا يقتددع ألهمددا ق ددرا معنددى اخدارة   

 المدرسية على النمن اخدارن المتبح فى المدرسة   
،دد ا ا مددا ءددقل تحليددل ا را  المةتلشددة التددت لاقشددا مشهددو        

 اخدارة المدرسية ا يمكا الةرو  بالنماط التالية  ه
اخدارة المدرسددية ليسددا رايددـة فددت ذاتهددا   اتشمددا معظددم ا را  علددى أ  

ولكنها وسيلة إلى راية أسمى و،ى تحميق أ،داف عملية التعليم والتعلـم 
 بالمدرسة   

يشددتري فددى اخدارة المدرسددية معظددم العددامليا بالمدرسددة كددل علددى قدددر  
 دور  وإمكالات    

ركدددمت معظدددم ا را  عندددد مناقشدددتها لمشهدددو  اخدارة المدرسدددية علدددى    
 ي  عا أ،داف اخدارة المدرسية ووظيشتها أكلر ما ما،يتها   الحد

لظرت بع  ا را  لإلدارة المدرسية ما ءدقل تحديدد م االتهدا ومدا      

 ،   ا را  " صقح الديا جو،ر "   

يعتبددر التعدداو  بدديا األفددراد داءددل المدرسددة أساسدداأ مهمددا أ مددا أسددط          

 اخدارة المدرسية   

مة أ  اخدارة م موعدددة مدددا العمليدددات   تبددديا مدددا م مدددل ا را  السددداب   

متابعددة   تمددويم ت التددت تددتم بالمدرسددة   –تنظدديم  –المرتبطددـة ت تةطددين 

 بالعمل على تحميق أ،دافها ا ب قل تكلشة وأقل جهد   

وفى لو  ما تمد  يمكا المول ب   المشهو  ال ي تتبنا  الدراسدة الحاليدة   

يعنى بد  ه م موعدة األلشدطة     لإلدارة المدرسية فى المدرسة اللالوية العامة

المرتبطددة والمتكاملددة التددت يددتم بممتضددا،ا تعبئددة المددون البشددرية والماديددة        

والتنسيددـق بينهددا فددت الم دداالت المةتلشددة للعمليددة التعليميددة وفمدداأ لضددوابن         

معينددةا وذلددل لتددسدن ،دد   المددون م تمعدد  تحميددق أ،ددداف المدرسددة اللالويددة  

 العامة بال ورة المرجوة  

 نظر للمشهو  السابق يقتع ما يلى ه* وبال



 

 

أإار المشهو  إلى أ  اخدارة المدرسية م موعة ما األلشطة المرتبطدة   

والمتكاملة وذلل باعتبار أ  ،   األلشطة تشدير إلدى العمليدات التدى تدتم      

فى المدرسة اللالويدة العامدة سدوا  تةطدين أو متابعدة ا و،د   العمليدات        

 ل كل منها ا ءر   ما ء ائ ها ألها مترابطة ويكم

يتضددت مددا المشهددو  أ  األلشددطة المكولددة لددإلدارة المدرسددية تددتم وفددق      

 لوابن معينة ا وليسا متروكة لقجتهادات والتشسيرات الشة ية     

يسكددد المشهددو  علددى أ  اخدارة المدرسددية ليسددا قاصددـرة علددى م ددال       
ري فيهدا  معيا وإلما تتةلل كل م االت العملية التعليمية ا ومدا ثدم يشدت   

 معظم العامليا بالمدرسة  
يولت المشهو  أ  اخدارة المدرسية ليسا راية فت ذاتها وإلما وسيدـلة   

 ما وسائل تحميق أ،داف المدرسة اللالوية العامة   
 

 ثانيا : وظائف اإلدارة المدرسية : 
قامددا فكددرة اخدارة علددى أسددا  مدددءل الوظددائا اخداريددـة ا     

هدددا م موعدددة الوظدددائا التدددى تمدددار  فدددـى كدددـل   ولهددد ا عرفدددا اخدارة ب ل
المنظمات ت سوا  أكالا تعليمية أ  رير تعليمية ت مدا أجدل تحميدق أ،ددافها     
ا و،دد   الوظددائا ،ددى التةطددين والتنظدديم ا والتوجيدد  ا     الدد  ومددا ثددم ا   
لظددر إلددى اخدارة كم موعددة مددا الوظددائا أو العمليددات التددى تحدددث داءددل  

ويتضددت فددى جوالدد" الشكددر اخداري ا علددى مددر   المنظمددة لتحميددق أ،دددافها  
الع ور ا إيو. أستةدا  كل ما لشظى عملية أو عمليات لتدل على إل دام  
أيددة م موعددة مددا ال هددود واأللشدددطة المب ولددة لتحميددق أ،ددداف المسسسدددة        
وأررالها وقد يدسدن ذلدل إلدى بعد  الةلدن لددن الدارسديا   فعلدى سدبيل          

ى مشهددو  عناصددر العمليددة اخداريددة ا   الملددال ا يددتم اسددتةدا  لشددع عمليددة فدد    
وأيضدداأ يمكددا أ  يسددتةد  لشددع عمليددات أيضدداأ مددح كددل عن ددر مددا عناصددر  

ـات التةطين المدرسى ا  وعمليات التوجي  المدرسـت   العملية اخدارية ت كعملي
وعمليات التمدويم المدرسدى     الد  ت ويددل مشهدو  عمليدـات التةطدين        

ـى كدل مراتلد    ويرجدح السدب" فدى      فى العديدد مدا ءطدواط التةطدين وعلد     
ى أ  كدل عمليدة تحددث داءدل المنظمدة امدا،ى إال لتي دة ومح دلة        ذلل  لهائيدة   إـل

 لم موعة ما العمليات الشرعية المكولة له   العملية الرئيسية   
 مفهوم العملية اإلدارية في المدرسة : 

لمددد تعددددت آرا  رجددال الشكددر اخداري تددول تعريددـا العمليددة    
  ال يوجددد تعريدا محددـدد أو ت ددنيا مدا يمددـكا أ  يحظددى   ـيريدة ا تدد اخدا

ب تشددداق ،دددـسال  العلمدددا    وب دددشة عامدددـة ا لمدددـد تعدددددت تعددداريا العمليدددة  
ور المددداءل والمدددار  الشكريددة المةتلشددة فددى اخدارة ا ومنهددا    اخداريددة  بعددد ظهدـد



 

 

ومدددءل النظددا     mamagement   Processمدددءل عمليددة اخدارة  
وفملق يركم كدل مدا المددءليا علدى أعتبدار          Social  System االجتماعى

ــتم بد دا  م موعدة مدا األلشدطة والوظدائا بهددف تحميدق         أل  أذا كالا اخدارة ته
ة فدى ،د        ة اخداريـد أ،داف المنظمـة ا ف   أدا  األلشطة والوظائا سيمـلل العمليـد

ا العمليددة   المنظمددة   ولهدد ا فمددا التعريشددات الشددائعة للعمليددة اخدا     ة ا تعريـدـد ــدـد ري
ة الشرعيدة ،دى          ــة ألها لظا  يتكدو  مدا م موعدة مدا العناصدر أو األلظمــد اخداري
ترابن ا   أو    التةطدددين ا والتنظددديم ا والتوجيددد  ا والتمدددويم المدرسدددى فدددى كدددل مددـد
ها ب لهددا عمليددة تتددالا مددا أعمددال ولشددايات ووظددائا معينددة ت وظددائا ت     تعريشدـد

 المسسسـة  تساعد على تحميق أ،داف 
ولكدددى لتدددـعرف بشدددكل جيدددد علدددى العققدددـة بددديا اخدارة وبددديا  

 العمليـة اخدارية  
 Systemالبد ما تحليل تعريـا اخدارة باعتبار،دا لسدـق أو لظدـا      

 Organization  فتعددرف اخدارة المدرسددية وفمددا للنظريددة التنظيميددة    
Theory     ووظددائا ا ب لهددا بنددا  أو لسددق يتكددو  مددا كددل مددا ه أ،ددداف ا

 وأدوار ا و،يكل ا وعمليات   وين ت ذلل كما فى الشكل التالى ه 
 

    
 
 
 

 
 
      Aims            Taks                Structure       Process    
،يكل للعققات    عمليات أو  أ،داف       وظائا/ وأدوارتمها ت         

 وظائا 
 ت 21قم ت إكل ر                       

 Systemجوال" اخدارة المدرسية كنسق ولظا  
ت ا إ  اخدارة المدرسددية كنظددا  تشددمل علددى  21ويتضددت مددا الشددكل رقددم ت 

 ال وال" التالية ه 
  فالمدرسدة كمسسسدة ألشد ،ا     School Aimsوجود أ،دداف تعليميدة     2

الم تمددح تهدددف إلددى بنددا  وتكددويا الطالدد" مددا جميددح ال والدد" ليكددو     
تطوير الم تمدح وتمدمد  ت الهددف الرئيسدى ت ا وأيضداأ البدد       قادراأ على 

مددا وجددود م موعددة مددا األ،ددداف الشرعيددة التددى تسددعى المدرسددة إلددى    
 تحميمها والتى تشتق ما الهدف الرئيسى السابق   

System 



 

 

  و،دددـى م مدددـوعة الوظدددـائا   Tasksوجدددود م موعدددة مدددا المهدددا     1
وصددول إلددى  واألدوار التددى يمارسددها العدداملو  بالمسسسددة مددا أجددل ال    

 الإلاية المرجوة   
و،دـو اخيدار     School Structureوجود ،يكل تنظيمى للمدرسدـة    3

الدد ن يددنظم األلشددطة واالت دداالت والعققــددـات التددى يمددـكا أ  تددـوجد   
 بيا الوظائا المةتلشـة واألدوار المتعــددة فت المدرسة  

ة   و،ى م موعة ال هدود واأللشطدـة المب ولد    Processوجود عملية   4
داءدددل المدرسدددة ا والتدددى تتسدددم دائمدددا بالحركدددة المسدددتمرة والتدددداءل       
والتكامل مدا أجدل تحميدق أ،دداف المدرسدة   وتتكدو  ،د   العمليدة مدا          
م موعة عناصر أو عمليات فرعية ا و،دى التةطدين ا والتنظديم ا        

 ال    
ويضدداف إلددى مددا سددبق ا أ  اخدارة المدرسددية كنظددا  تتدد ثر بالبيئددة أيضددا         

ر فيها ا وله ا تةتلا اخدارة المدرسية بد ءتقف الم تمعدات ا والبيئدات ا    وتسث
 والمواقا واخمكالات   

ويتضت ما الشكل أ  العملية اخدارية فى المدرسدة تملدل لظامداأ فرعيداأ      
ت جالباأ ت ما لظا  اخدارة المدرسية   كما تتسم العملية اخدارية فدى المدرسدة ا   

ت متإليرة وليسا ساكن  ت وتسثر فى  Dynamicيناميكية أيضاأ ا ب لها عملية د
بعضددها الددبع  ا وتتميددم دائمدداأ باالسددتمرارية تيدد  ال ينتهددى عمددل المعلددم أو     
مدير المدرسة ا وذلل أل  كل عمل سوف يسدن بالت كيد إلى مميد ما األعمال 

فيهدا   األءرن ا وت ثر أيضاأ العملية اخدارية فى المدرسة بالبيئة المحيطة وتسثر
  وعلى ، ا يمكنندا أ  تعريدا العمليدة اخداريدة فدى المدرسدة أجرائيدا ب لهدا ه ت         
سلسددلة األعمددال واأللشددطة وال هددود المب ولددة بشددكل متكامددل ومتسددق مددا قبددل    
جميددح أفددراد اخدارة المدرسددية لتحميددق أ،ددداف المدرسددة ا ويتوقددا ل دداح ،دد      

ت عديدددة أ،مهددا ه مبدددأ   العمليددة اخداريددة فددى المدرسددة علددى مدددن تددوافر سددما     
 االستمرارية فى العملية اخدارية ا والتنو. ا والتداءل والتكامل      ال    

 تصنيفات وظائف اإلدارة المدرسية :
لمد وردت العمليات اخدارية ألول مرة فى كتاب فايول ال ن ظهر عدا    
رة ا وجا ت أيضاأ تحا أسم عناصدر اخدارة   وذلدل عنددما كالدا اخدا     2121

فددى ذلددل الوقددا تركددم علددى اخدارة فددى الم ددال ال ددناعى   وتددم وصددا ،دد       
والمتابعدة    Organizationوالتنظيم   Planningالعناصر ب لها ه التةطين 

Command   والتنسديقCoordination    والدتحكمControl    ولمدد ظهدر  
تظات  لشايول أ،مية ،   العناصر القممة خل ام المها  المطلوبة ما ءقل مق

الدقيمة ل وال" عمل  كمهندسديا ا ثدم بعدد ذلدل كمددير ا ولهد ا أكدد فدابول علدى          
لددرورة قيددا  المدددير ب ل ددام م موعددة ،دد   العناصددر التددى تسدداعد علددى تحميددق 



 

 

  أ،داف اخدارة  
 وجا  بعد ذلل جوليل وتاول التوصل إلى إجابة للتساؤل ا تــى ه 

الدراسة ا توصل جوليدل إلدى أ     ما ،و عمل المدير المنش  ؟   وما ءقل
،ناي م موعة مهمة ما األلشطة القممة خل ام عمل المدير ا ويمكا التعبيدر  
علددى ،دد   األلشددطة المطلوبددة ب ءت ددار،ا مددا ءددقل تددروف الكلمددة التاليددة ه      

POSDCORB     تي  يعبر كل ترف ما تروف الكلمة علدى وظيشدة تأو  
مليددة اخداريددة    ومددا مكولددات    عن ددرت معينددة مددا الوظددائا أو عناصددر الع    

تروف ،   الكلمة ا يتضت ا أ  األلشطة المطلوبة يمكا أ  ت نا إلدى سدبعة   
والتنظددددديم   Planningألددددوا. العمليدددددات اخداريدددددة ا و،ددددى ه التةطدددددين   

Organization  ا والتوظيددددددددددداStaffing   ا والتوجيدددددددددددDirecting , 
ا وأعمدددال  Reportingا والتمدددارير والمتابعدددة  Coordinationوالتنسددديق 
    Budgetingالميمالية 
وبدد لل يكددو  جوليددل قددد تدداول ولددح لمددوذ  ممتددرح لتحديددد األلشددطة   

السبعة التى ي " أ  يمو  ب دا ،ا رجدل اخدارة المنشد  فدى صدورة مبسطدـة مدا       
ءقل تروف الكلمة السابمة   وب لل يكو  جوليل قدد أإدـار إلدى م موعدة مدا      

شددة بالنسددبة لمددا ورد عددا فددايول ا ممددا يدددل علددى عددد   األلشددطة ال ديدددة والمةتل
 وجود إتشاق كامل فيما بينهما   

وجا  بد ذلدل سديمر وكدا  أول مدا تداول دراسدة ذلدل المولدو. فدى           
إلددى أ   2190م ددال اخدارة التعليميددة   ولمددد أإددار فددى كتابددة ال ددادر عددا         
ما يلدى ه التةطدين   م موعة األلشطة القممة ألل ام مها  اخدارة التعليمية ،ى 

والتنظدديم ا والتوجيدد  والتنسدديق ا والددتحكم   وبدد لل قددا  سدديرم بمحاولددة إجددرا    
بع  التعديقت والتإلييرات فى ألوا. ،   األلشدطة وبمدا يدتقئم مدح العمدل فدى       

 م ال التعليم   
ومددا أبددرم الت ددنيشات األءددرن المتعلمددة بالعمليددة اخداريددة فددى م ددال     

ت نيا الوارد بالكتاب السدنون لل معيدة اخمريكيدـة لمددير     اخدارة التعليمية ا ال
المدددار  تددول جوالدد" العمليددة اخداريددة فددى المدددار  ا تيددـ  يشددـير إلددى أ    
 العملية اخدارية ي " أ  تتضما ءمسة ألوا. ما العناصر المةتلشة و،ى ه  

التةطين ه و،و محاولة التحكم فى المستمبل ما ءقل صدنح المدرارات     2
األ،ددداف المرروبددة وذلددل بنددا  علددى تمددديرات دقيمددة لم موعددة لتحميددق 

 األعمال واأللشطة المتوقح تدوثها مستمبقأ على التتابح   
التوميح ه ويهتم بعملية تمسيم الموارد المادية والبشرية وتوميعهدا علدى     1

 أسط علمية سليمة ووفما لمتطلبات الةطة فى الواقح  



 

 

الةاصدددة بمحاولدددة أثدددارة الدافعيدددة   الحشدددم أو التددد ثير ه ويملدددل ال هدددود   3
السلوكية لدن ما قبل العامليا ما أجدل بد ل مميدد مدا ال هدود ألل دام       

 األ،داف المرروبة   
التنسدديق ه و،ددو م موعددة األلشددطة التددى تددتم بشددكل متعدداو  وب ددورة      4

 متكاملة ما قبل العامليا بالمنظمة بإلرض تحميق أررالها   
ار النات ددة للطددرق التددى يمكددا مددا  التمدديم ه و،ددو الشحددي المسددتمر لآلثدد   9

ءقلها التعرف على مستون ال هود المب ولدة ومددن كشاياتهدا مدا أجدل      
 إل ام األلشطة السابمة   

ويتضت مما سبق أل  ال يوجد اتشاق عا  بيا رجال اخدارة تول تحديدد  
عددددد العناصدددر ت أو الوظدددائا أو العمليدددات ت التدددى تتكدددو  مندددـها العمليدددة   

لمدرسة   كما يتضدت أيضداأ ا أ  عناصدر العمليدة اخداريدة قدد       اخدارية فى ا
وردت ب سدددما  مةتلشدددة ا منهدددا عناصدددر العمليدددة اخداريدددة ا أو الوظدددائا     
اخدارية ا أو العمليات اخدارية     الد    ويتضدت أكدـلر مدـا ذلدل ا وجدود       
أءددتقف الوالددت بدديا رجددال الشكددر اخداري فيمددا يتعددـلق ب سددط ت ددنيا      

لية اخدارية وتحديد عدد،ا ا فعلدى سدبيل الملدال ا فلمدد صدنشها      عناصر العم
 –بع  رجال اخدارة إلـى أربح وظائا ا بينما قسمها البع  إلى ءمسدة  

كمدددا تدددم مدددا قبدددل فدددايول إلدددى ءمسدددة عناصدددـر ،دددى ه التةطدددين والتنظددديم  
ا فى تيا وصل عدد،ا إلى أربح وعشرو   -واالت االت والتنسيق والميم 

 يشـات ت ومنهـا ت نيـا أيريل ت   فى بع  الت ن
 

 أهم وظائف اإلدارة المدرسية : 
كمدددا سدددبق أ  ذكرلدددا ا يمكدددا ت دددنيا العمليدددة اخداريدددة إلدددى عددددة          

م موعددات فرعيددة تتشاعددل مددح بعضددها وتسثددـر فددى بعضددها الددبع  باعتبار،ددا    
أعمدداال متكاملددة ليسددا منش لددـة أو مسددتملة عددا بعضددها الددبع  وب شددـة عامددة 

 نا أ،م عناصر العملية اخدارية التى يمكدا أ  يمدو  بدـها كدل فدرد      يمكا أ  ت
ما أفراد اخدارة المدرسية ت وءاصة مدير المدرسة ووكيل المدرسة والمعلدم ت  
ا إلددى أربددح م موعددات فرعيددة ت يطلددق عليهددا أسددم عناصددـر ا أ  عمليددات ا أ    

ظديم المدرسدى ا   وظائـا ت للعمليـة اخدارية   و،ى ه التةطين المدرسى ا والتن
ت  21والتوجيدد  المدرسددى ا والتميدديم المدرسددـى ا ويولددت الشددكل التددالى رقددم ت 

 العققة بيا عناصر العملية اخدارية وبعضها البع  
ت أ  العمليددة اخداريددة كنظددا  تتكددو  مددا  21ويتضددت مددا الشددكل رقددم ت 

م موعدددة عناصدددر تدددم بشدددكل متكامدددل وب دددورة متتدددابح علدددى النحدددو التدددالى ه  
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 المسار الوظيفي في اإلدارة التعليمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المسار الوظيفى  الفصل السادس: 

 مقـدمـة:

اد تشددإلل اخدارة مكالددة مهمددة فددت الم تمددح المعاصددرا وتددمد      
أ،ميتها ب شة مستمرة بميادة م االت األلشطة البشرية واتساعها ما 
 لاتيةا وات ا،ها لحو مميد ما التة ي والتنو. ما لاتية أءرن  

وإذا كالددددا اخدارة تعتبددددر عمليددددة مهمددددة ل ميددددح مسسسددددات    
الم تمددح ف لهددا تعددد أكلددر أ،ميددة فددت م ددال التعلدديم؛ وذلددل أل  تحميددق   

قدرتدد  علددى تلبيددة اتتياجددات الم تمددحا إلمددا أ،ددداف النظددا  التعليمددت و
يتوقددا إلددى تددد بعيددد علددى يبيعددة إدارتدد  والمددائميا عليهدداا ومدددن        

 التمامهم بالمنهل العلمت فت الممارسات اخدارية المةتلشة 

،ددد اا باخلدددافة إلدددى أ  إصدددقح النظدددا  التعليمدددت وتطدددوير    
ياتها على تطوير لظدا  إدارتد  فدت مسدتو     -فت جم  كبير من –يتوقا 

المةتلشةا عا يريق تسدا اءتيدار المدائميا عليهداا وصدمل مهداراتهم       
ب دددشة مسدددتمرة ليكولدددوا أكلدددر قددددرة علدددى ولدددح الةطدددنا وتحديدددد   

 األ،دافا ورسم سياسات التنشي  

ويعتبر االءتيار المناس" للمائميا على اخدارة التعليمية أساساأ 
هدددف إلددى ال يدددا والدد ي ي Career pathمهمدداأ للمسددار الددوظيشت  

التنسيق والربن بيا مدس،قت وقددرات الشدرد وبديا مهدا  ومسدئوليات       
 الوظيشة التت يشإللها 

ويحمق المسار الوظيشت ال يد م موعة ما الشوائد ما أبرم،دا  
تلبية ا،تمامات األفدرادا ومراعداة قددراتهما وتحميدق أردراض العمدلا       

 ورفح مستون أدائ  

شهددددو  المسددددار وسددددوف يتندددداول الباتدددد  فددددت ،دددد   الورقددددة م
الوظيشتا وأ،مية التةطين ال يد ل ا ومراتل  والعوامل المسثرة فيد ا  
ثم يمد  بع  االقتراتات التت تهدف إلى تحسيا المسار الوظيشت فت 

 اخدارة التعليمية فت م ر 

 مفهوم المسار الوظيفي:



 

 

تدد بع  الباتليا مشهو  المسار الوظيشت ب ل  "لموذ  يملدل  
لمتتابعة التت يمكا لشرد مدا أ  يتددر  فيهدا ءدقل     م موعة الوظائا ا

ت و،ندداي مددا ربددن بدديا المسددار  2تياتدد  الوظيشيددة فددت مهنددة معينددة" ت 
ا وب لل فهو يعنت Career Advancedالوظيشت والتمد  الوظيشت 

التحري صعوداأ فدت سدلم الوظدائا فدت م دال معديا وتحميدق مكاسد"         
ذلددل الح ددول علددى   ماديددة ومعنويددة ترافددق التمددد  الددوظيشت بمددا فددت   

سلطة أكبرا أو أموال أكلرا أو تحميق لل ات أو رير،ا ما المكاسد"   
ت ويتشدددق مدددح ،ددد ا المدددول "ألددددرودي ومددداري" تيددد  تدددددا معندددى 1ت

المسدددار الدددوظيشت ب لددد  "سلسدددلة مدددا الوظدددائا تمتدددد بمدددرور الدددمما  
 ت3الترقت والتمد  فت الوظيشة"  ت -عادة–تتضما 

ق در معندى المسدار الدوظيشت      وعلى ال ال" ا ءدر ،نداي مدا   
على المراكم الوظيشية التت يشإللها الشرد ءقل تياتد  العمليدةا بإلد     

 ت4النظر عا مدن الن اح أو الششل فت األدا  الوظيشت  ت

" إلدددى المسدددار Heneman and othersكمدددا لظدددر "
الوظيشت ما ءقل مستويياه أتدد،ما وصدشته ويولدت واقدح المسدار      

ال معياا وا ءر ملدالته و،دو مدا ينبإلدت أ      الوظيشت وتطور  فت م 
يكددو  عليدد  المسددار الددوظيشت  والمسددتون الوصددشت يتحدددد مددا ءددقل   
جمددح معلومددات عددا التطـددـور التدداريةت للوظددائا التددت يعمددل بهددا         
األفرادا أما المستون الملالت فهو الت ور الـ ي ينبإلت أ  تكو  علي  

 ت9ل وظيشة  تتركة المسار الوظيشت فت لو  واجبات ومها  ك

وما ءقل تحليل ا را  السابمة يمكا الةرو  بم موعدة مدا   
 -الملحوظات التت قد تشيد فت تشسير مشهو  المسار الوظيشت منهاه

يشير المسار الوظيشت إلى تعاقد" الوظدائا التدت يشدإللها الشدرد       -
ءقل تيات  الوظيشية ب رف النظر عا الن اح ال ي يحمم  الشرد فدت  

 ل ا أو مستون الوظيشة فت الهيكل التنظيمت مهنت  أو عم

يتضما المسار الوظيشت فرصاأ للترقية والتمد  الدوظيشت فضدقأ    -
 عما يرافق ذلل ما مكاس" مادية ومعنوية 

يتحمددق المسددار الددوظيشت ال يددد فددت تالددة التنسدديق والددربن بدديا    -



 

 

مدددس،قت وقددددرات الشدددردا وبددديا مهدددا  ومسدددسوليات الوظيشدددة التدددت     
 يشإللها 



 

 

أهميةةةةة الت طةةةةيل الجيةةةةد للمسةةةةار الةةةةوظيفي فةةةةي اإلدارة 
 التعليمية:

يهدف التةطين ال يد للمسار الوظيشت إلى تحميق التوافدق بديا   
مددس،قت وقدددرات الشددردا وبدديا مهددا  ومسددسوليات الوظيشددة المرإددت    
لهداا أو بعبدارة أءدرن يهددف إلدى اءتيدار الشدرد الد ي يمتلدل المددرات           

طلبدات الوظيشدةا ومدا ثدم فدالتةطين ال يدد       واالستعدادات المناسدبة لمت 
للمسار الوظيشت عملية تربن بيا قدرات الشدرد ويموتاتد  مدا جهدةا     

 ت1وبيا فرص تحميمها ما جهة أءرن  ت

ولكدددت يتحمدددق التةطدددين ال يدددد للمسدددار الدددوظيشت فدددت اخدارة  
التعليمية فما الضروري للمائميا عليد  أ  يلمدوا بعمليتديا أساسديتياا     

وتعندددت تولددديت   Job Descriptionيا العمدددل األولدددىه توصددد 
واجبات ومسسوليات كل وظيشة وكيشية أدائهداا واللاليدة التعدرف علدى     

و،دت الشدروط الواجد"     Job Specificationمواصدشات الوظيشدة   
توافر،ددا لضددما  األدا  المقئددم للعمددل  وتعتبددر العمليددة األولددى بملابددة 

تدوافر  فدت الشدرد لضدما      معيار لألدا  الوظيشتا واللالية معيار ي " 
تا والتةطددين ال يددد للمسددار الددوظيشت ي مددح 1أدائدد  المقئددم للوظيشددة ت

 بيا العمليتيا 

ويمكددا تولدديت أ،ميددة التةطددين ال يددد للمسددار الددوظيشت فددت    
 -اخدارة التعليمية فت النماط التاليةه

يسددداعد األفدددراد فدددت توجيددد  واسدددتةدا  قددددراتهم وا،تمامددداتهم      -
 ت1  تب فضل وج  ممكا

يعددددمم مسددددتون الرلددددى الددددوظيشت لألفددددراد لظددددراأ لمراعدددداة    -
ا،تماماتهم وقدراتهم عند اءتيدار،م أو تعييدنهم فدت الوظدائا األعلدى       

 ت1ت

 يسهم فت توفير الشرص الوظيشية المقئمة لألفراد  -

يملددل مددا الهدددر المترتدد" علددى االءتيددار ريددر المناسدد" عددا         -
 ظائا المتاتة يريق اءتيار األفراد المقئميا للو



 

 

 ت20يمّكا األفراد ما تحميق أ،دافهم الوظيشية  ت -



 

 

 مراحل المسار الوظيفي في اإلدارة التعليمية:

يم د بمراتل المسار الدوظيشت م موعدة الوظدائا التدت يمدر      
بهددا الشددرد مددا بدايددة مسددار  الددوظيشت تتددى لهايتدد  فددت أي م ددال مددا   

مراتدددل المسدددار   الم ددداالت العمليدددة  وقدددد تناولدددا بعددد  الكتابدددات    
الوظيشت بشكل عا ا وولعا لماذ  ت ور يبيعدة المسدار الدوظيشت    
بمراتلددد  المةتلشدددةا وء دددائي كدددل مرتلدددةا ومتطلباتهدددا المهنيدددة       

 والشة ية  

 Dalton, Thompsonومددا بدديا ،دد   النمدداذ  لمددوذ   
and price      تيدد  تددددوا أربددح مراتددل للمسددار الددوظيشت تعكددط

الت ،يدددل المهندددت والعملدددتا و،ددد    درجدددة التمدددد  الدددوظيشتا ومسدددتون
 Colleageوالممالددددددة  Apprenticeالمراتددددددل ،ددددددته التلمدددددد ة   

ا وتتضدددما كدددل Sponsorshipوالرعايدددة  Mentorواالتتدددراف 
مددا ،دد   المراتددل متطلبددات مةتلشددة تتعلددق بالمهددا  ولوعيددة العققددات  
والتكيددا النشسددت لألفددرادا كمددا تت ددا ،دد   المراتددل بالتسلسددل مددا     

بحيدد  يبدددأ الشددرد بالتلمدد ة تأدلددى مرتلددةتا وينتهددت       تيدد  المسددتون 
بالرعاية تو،دت أعلدى مرتلدةت وفمداأ لدرجدة الةبدرة والكشدا ة العمليدة          

 ت22ت

وال ي تدد مراتل المسدار الدوظيشت للشدرد فدت      Hallولموذ  
والت سدددددديط  Explorationأربددددددح مراتددددددل ،ددددددته االستكشدددددداف    

Establishment  والمحافظدددددددددةMaintenance ار وااللحدددددددددد
Decline    ا وتتكو  مرتلة االستكشاف ما الشترة التت تعم" التهدا

الشرد ما تعليم ا وتشدمل البحد  عدا أول وظيشدة فدت تياتد  وتسدتمر        
لمدة إدهور بعدد التحاقد  بالمنظمدةا أمدا مرتلدة الت سديط فينددمل فيهدا          
الشددرد فددت ألشددطة العمددل التددت تسدداعد  علددى كسدد" وظيشددة دائمددة فددت    

مرتلة المحافظة علدى الوظيشدةا ويشدعر فيهدا الشدرد      المنظمةا ثم ت تت 
باالرتباط الموي بالم ال الدوظيشت والمنظمدةا وفدت النهايدة يددءل فدت       
مرتلدددة االلحددددار و،دددت المرتلدددة التدددت يمتدددرب فيهدددا الشدددرد مدددا سدددا 
المعدداو ويحدددث فيهددا رالبدداأ تملدديي لمسددتون لشددوذ الشددرد ومسددسوليات  



 

 

 ت21كمل مسيرت  الوظيشية  تويشعر الشرد فت ،   المرتلة أل  است

كمددا تددددت دراسددة أءددرن مراتددل المسددار الددوظيشت بلقثددة        
مراتدددل ،دددته مرتلدددة األدا ا ومرتلددددة الدددتعلما ومرتلدددة التطددددورا      
فدداألفراد المسددت دو  فددت إتدددن الوظددائا يكولددو  عددادة فددت مرتلددة    
األدا  تي  ين " ا،تمامهم على إتما  أدائهدم لوظدائشهما ثدم ينتملدو      

لى مرتلة التعلم تي  ي دبحو  منشدإلليا بتطدوير وتوسدعة     بعد ذلل إ
 ت23قدراتهما ثم ي لو  إلى مرتلة التطور  ت

وعلدددى الدددررم مدددا تحديدددد بعددد  النمددداذ  لمراتدددل المسدددار      
إال أ  ،ددد ا ال يعندددت الطبددداق ،ددد     -كمدددا سدددبما اخإدددارة –الدددوظيشت 

المراتل على كل فردا فالشروق الشردية بيا األفرادا واالءدتقف بديا   
المنظمات لها تد ثير كبيدر علدى المسدارات التدت يمدر بهدا الشدرد ءدقل          

 تيات  الوظيشية 

أمددددا فددددت م ددددال اخدارة التعليميددددة فتةتلددددا مراتددددل المسددددار 
الوظيشت ما دولدة ألءدرنا وأتيالداأ مدا منطمدة ألءدرن داءدل الدولدة         
الواتدةا وذلل تسد" يبيعدة الهيكدل التنظيمدت لدإلدارة التعليميدة ومدا        

وظائاا وتسد" يبيعدة إدروط وأسدالي" الترقيدة  ويمكدا        يشمل  ما
عددرض بعدد  لمدداذ  مراتددل المسددار الددوظيشت فددت اخدارة التعليميددة   

 -على النحو التالته

 يوجد أكلدر مدا مسدار وظيشدت     الواليات المتحدة األمريكيةفت 
ت إلدى أ  ،نداي   24ت Gaertnerفت اخدارة التعليميةا تيد  توصدل   

ار الدددوظيشتا األوله يمدددود إلدددى وظيشدددة  ثقثدددة لمددداذ  لمراتدددل المسددد 
ويبددأ بوظيشدة مسداعد لداظر      Superintendentالمراق" التعليمدت  

المدرسة االبتدائيدةا ثدم مشدرف مندا،ل بالمدرسدة اللالويدةا ثدم مسداعد         
مدير المدرسة اللالويةا ثم مدير المدرسة اللالويةا ثدم مراقد" التعلديم     

التعليما ويبدأ بوظيشة مشدرف  واللالته ويمود أيضاأ إلى وظيشة مراق" 
منددا،ل بالمدرسددة اللالويددةا ثددم وظيشددة مدددير تعلدديما ثددم وظيشددة مسدداعد  
مراق" التعليما وتسدي إلى وظيشة مراق" التعليم  واللال ه ويمود إلدى  
لشط الوظيشةا ويبدأ بوظيشة مدر  ثم مساعد مدير المدرسة ثم مددير  

 District Office ofالمدرسدةا ثدم عضدو المكتد" المحلدت للتعلديم       



 

 

Education  ثم مساعد المراق" التعليمتا ثم المراق" التعليمت 

يتكو  المسار الوظيشت فت اخدارة التعليميدة مداه    وفي ماليزيا
وظيشة مساعد مدير المدرسةا ثم مساعد أول مدير المدرسةا ثم مدير 

ا ثم المدرسةا ثم مدير مكت" التعليم بالمنطمةا ثم مدير التعليم بالوالية
مدير عا  التعليم بالومارة أو سكرتير عا  للتعليم بدالومارةا ثدم وكيدل    

 ت29ومارة  ت

فتتحدددد المراتددل الوظيشيددة أو الوظددائا التددت      أمةةا فةةي مصةةر  
 ت21ت -يتضمنها المسار الوظيشت للشرد فت اخدارة التعليمية فيما يلته

ر ما وكيل مدرسة إعدادية أو لاظر مدرسة ابتدائيدة إلدى لداظ    [2]
مدرسددددة إعداديددددة أو وكيددددل مدرسددددة ثالويددددة أو وكيددددل قسددددم  

 باخدارة 

ما لاظر مدرسة إعدادية إلى مدير مدرسدة إعداديدة أو لداظر     [1]
 مدرسة ثالوية أو رئيط قسم فت اخدارة 

ما مددير مدرسدة إعداديدة إلدى مددير أول مدرسدة إعداديدة أو         [3]
 مدير مدرسة ثالوية أو مدير مرتلة باخدارة 

ا مددددير أول مدرسدددة إعداديدددة إلدددى مددددير أول تأت مدرسدددة مددد [4]
إعداديةا تويسمى مدير إدارة مدرسيةتا أو مدير أول مدرسة 
ثالويةا تويسمى مددير إدارة مدرسديةتا أو مددير إدارة تإدارة    

 تعليمية أو إدارة لوعيةت 

 -ووظيشة مدير اخدارة ثقثة ألوا. ،ته

 ول " أ " مدير إدارة مدرسية ويسمى مدير أ ت أ ت

مدير إدارة لوعية وذلل فت اخدارات الكبدرنا ويطلدق    تبت
عليهدددا إدارة درجدددة أولدددىا ويشدددترط عددددد معددديا مدددا الش دددول أو        
المدار  تتى تكو  اخدارة درجدة أولدىا وفدت ،د   الحالدة يعديا لهدا        
مدير عا ا ويعاول  مدديرو إدارات لوعيدةا و،دم الد يا يشدرفو  علدى       

سو  الطلبةا والتنسديقا واخت دا ا والتعلديم    األقسا  المةتلشة؛ ملل إ
 اخعداديا والتعليم اللالوي    إل  



 

 

مدددير إدارة تعليميددة و،ددو مددا يشددرف علددى إدارة مددا        تجـت
الدرجة اللالية ويةضح التعييا فت ،   الوظيشة العتبارات أءرن ما 

 أبرم،ا التعييا باالءتيار وليط باألقدمية 

ا ا أو وكيددل مديريددةا أو مددا مدددير إدارة إلددى مدددير عدد   [9]
 موج  عا  

 ما مدير عا  إلى وكيل ومارة  [1]

ولعددل العددرض السددابق لمراتددل المسددار الددوظيشت فددت الدددول      
السابمة يولت أ  المسار الوظيشت فت م ر يتضما مراتل وظيشيدة  
أو وظائا أكلر من  فت الدول األءرنا وما بديا العوامدل المسدسولة    

 يشإللو  وظائا إدارية عا ذلل ميادة أعداد ال يا 

العوامةةةل المةةةلثرة علةةةى المسةةةار الةةةوظيفي فةةةةي اإلدارة      
 التعليمية:

تتعددددد العوامدددل المدددسثرة علدددى المسدددار الدددوظيشت فدددت اخدارة   
التعليميةا فما ،   العوامل ما يتعلق بالشرد وصشات  ومهارات ا ومنها 
ل مددا يتعلددق بطبيعددة اخدارة التعليميددةا ومنهددا مددا يتعلددق بمنددال العمدد        

وإروط وأسالي" الترقيةا وك لل منها ما يتعلق باألجور ومدن تدوفر  
 الوظائا 

 -ويمكا عرض أبرم تلل العوامل على النحو التالته

 * صفات الفرد ومهاراته:

تسثر صشات الشرد ومهارات  على مسار  الدوظيشت فدت اخدارة   
التعليميددة؛ وذلددل أل  معظددم وظددائا اخدارة التعليميددة تتطلدد" تددوافر     
صددشات ومهددارات معينددة فدديما يشددإللهاا وقددد تةتلددا ،دد   ال ددشات         
والمهددددارات مددددا وظيشددددة ألءددددرن؛ فعلددددى سددددبيل الملددددال ال ددددشات     
والمهارات القممة لمدير المدرسة تةتلا فت بع  جوالبها عا تلل 
التدددت تلدددم  لمددددير اخدارة التعليميدددةا لظدددراأ الءدددتقف يبيعدددة الددددور  

 المتوقح ما كل منهما 

لشرد ومهارات  ما العوامل المهمدة التدت أإدارت    وتعد صشات ا



 

 

كليددر مددا الدراسددات إلددى لددرورة مراعاتهددا عنددد تعيدديا األفددراد فددت    
ت فددت دراسددت  التددت  21ت تWalderالوظددائا اخداريددة فمددد توصددل ت 

كددا  مددا أ،دددافها التعددرف علددى ال ددشات التددت ي دد" أ  تتددوافر فددت       
اسددتةد  فيهددا الشددةي الدد ي يشددإلل وظيشددة المراقدد" التعليمددتا والتددت 

ت سيدة يشإللا ،   الوظيشدة إلدى أ    10أسلوب الممابلة الشة ية مح ت
ما أ،م ،   ال شاته أ  يتمتح الشةي بسمعة ييبدة داءدل الم تمدح    
المحلددتا وأ  يكددو  لديدد  معلومددات متميددمة فددت م ددال التعلدديما وأ        

 يكو  قادراأ على الميادة الناجحة   

ة التدددت أجرا،دددا  ت فدددت الدراسددد 21ت تMaienzaكمدددا أإدددار ت 
للكشددا عددا العوامددل وال ددشات التددت أدت إلددى تملددد بعدد  العددامليا     
بددداخدارة التعليميدددة لوظيشدددة المراقددد" التعليمدددتا والتدددت اسدددتةد  فيهدددا 

ت ما المراقبيا التعليميديا مدا   10أسلوب الممابلة الشة ية مح عدد ت
يد الرجال والنسا ا إلى أ  أبرم ،   ال شاته المدرة على التعبير ال 

عددا األفكددارا والنظددرة الشدداملة للعققددات اخداريددةا واللمددة بددالنشطا       
والرربددة فدددت تحمددل المسدددئوليةا والمدددرة علدددى العمددل مدددح ا ءدددريا     
والتشاعدددل معهدددما وفهدددم مشدددكقت البيئدددة المحليدددة والتشدددوي  السدددليم   

 للسلطةا والح ول على درجات علمية أعلى ملل الدكتورا  

الدراسدددة التدددت اسدددتهدفا   ت فدددت21ت تJassoوكددد لل تددددد ت
التعرف على العوامل المرتبطة بح دول بعد  األفدراد علدى وظيشدة      
لاظر المدرسة ال شات التدت تسداعد فدت الوصدول إلدى ،د   الوظيشدةا        
وكا  ما أبرم،اه الرربدة فدت العمدل اخداريا والمددرة علدى التعامدل       
ال يددد مددح الرؤسددا ا واخلمددا  ال يددد بمهددا  مسدداعد لدداظر المدرسددةا       
واسددددتةدا  اسددددتراتي يات متنوعددددة فددددت مواجهددددة مشددددكقت العمددددلا  

 والمرولة فت التعامل مح أفراد الم تمح المحلت 

وت در اخإارة إلى أل  كلما توافرت ،   ال دشات والمهدارات   
لدن األفراد المرإحيا لوظائا اخدارة التعليمية كا  أداؤ،دم أفضدلا   

  المرتشح ما الشروط وفرص ترقيتهم أكبرا باعتبار أ  مستون األدا
 األساسية لعملية الترقية ما وظيشة ألءرن 

 



 

 

 * التنشئة االجتماعية للفرد:

يم دددد بالتنشدددئة االجتماعيدددة للشدددرد كدددل األلشدددطة والمدددسثرات 
اللمافيددة واالجتماعيددة التددت يتعددرض لهددا الشددرد فددت األسددرة والمدرسددة  
 والمسدد د ورير،ددا مددا المسسسددات األءددرنا والتددت يددتم مددا ءقلهددا     
تعليم  الميم واالت ا،ات وألماط السلوي المناسبة  وتت ثر عملية تنشئة 
الشددرد بعوامددل كليددرة مددا بينهددا المسددتون التعليمددت لددألبا والمسددتون   

 االقت ادي االجتماعت لألسرةا ولمن العققات السائدة داءلها 

وتتحدد سلوكيات الشرد فت م االت تياتد  المةتلشدة فدت لدو      
ة التنشدددئة االجتماعيدددة مدددا المددديم واالت ا،دددات  مدددا يكتسدددب  مدددا عمليددد 

والمشا،يما وعلى ذلل فاألفراد ال يا تدتم تنشدئتهم علدى قديم وات ا،دات      
ملدددل اخءدددقص وال دددد وال دددبر واتتدددرا  ا ءدددريا وتددد" العمدددل      
والحرص على إتمالد  والنظدر إليد  علدى ألد  جالد" ذو أ،ميدة رئيسدية         

م بشددكل أفضددلا  فددت تيدداة اخلسددا ؛ ،ددسال  األإددةاص يددسدو  عملهدد   
وينعكط ذلل باخي اب على مسار،م الوظيشتا وعلدى ال الد" ا ءدر    
إذا كالدددا عمليدددة التنشدددئة االجتماعيدددة أكسدددبا الشدددرد ألمددداط سدددلوكية  
سلبيةا فسينعكط ذلل بالسل" علدى سدلوك  فدت م دال عملد ا ومدا ثدم        

 على أدائ  الوظيشت 

ومددددا الدراسددددات التددددت أكدددددت علددددى تلددددل الحميمددددة دراسددددة     
"Duranت تي  أإار إلى أ  درجدة الن داح الدوظيشت لألفدراد     10" ت

تتحدد فت لو  ء ائي األسرة التت تربدوا فيهدا وأ  األفدراد الد يا     
ت ددلوا علددى وظددائا إداريددة أعلددى تعرلددوا لدددعم وتوجيدد  إي ددابت    

 ءقل تياتهم المنملية األولى وءقل مراتل تعليمهم 

المرتشددح ت أ  المسددتون التعليمددت  12" تPopeكمددا أولددت " 
لددألب يميددد مددا مسددتون يمددوح المددرأة فددت الح ددول علددى الوظددائا  

ت إلدى أ  التنشدئة االجتماعيدة    11" تEdsonاخداريةا وك لل أإدار " 
السليمة للمرأة تعد ما العوامل التت تسهم فت ل اتها فت وظيشة مدير 

ت والتدددت اسدددتهدفا 13" تPriceالمدرسدددةا كمدددا تبددديا مدددا دراسدددة " 
العوامدددل الشة دددية واالجتماعيدددة فدددت المسدددار  التعدددرف علدددى تددد ثير 

الدددوظيشت للسددديدات القتدددت تبدددوأ  مناصددد" إداريدددة أعلدددى فدددت السدددلم  



 

 

الددوظيشتا أ  ،ددسال  السدديدات لشدد   فددت بيئددة اجتماعيددة أعدددتهم لتمبددل 
الدور التمليددي للمدرأة والد ي يمدو  علدى الطاعدة وااللتدما  والحدرص         

 على اخجادة 

رة إليها فت ، ا ال دد أ  تنشدئة  وما األمور التت ينبإلت اخإا
الشرد ال تمت ر فمن على الشترات األولى ما تيات ا بل إ  ما يكتسب  
الشددرد مددا قدديم وات ا،ددات ومشددا،يم فددت تياتدد  الوظيشيددةا يعتبددر جددم اأ   

 مهماأ ما تنشئت ا وبالتالت يسثر على تمدم  الوظيشت بعد ذلل 

 * طموح الفرد ورغبته في الترقية: 

الدراسدددات إلدددى أ  يمدددوح الشدددرد ورربتددد  فدددت  تشدددير بعددد  
الترقيددة تددسثر باخي دداب علددى عمليددة اءتيددار  وتعييندد  فددت الوظددائا       

ت إلدددددى أ  14" تFallingerاألعلدددددىا تيددددد  توصدددددلا دراسدددددة "   
المدرسيا ومساعدي النظار ال يا يطمحو  بموة فدت الترقيدة يحممدو     

 مستويات إدارية أعلى ما ال يا ال يرربو  فت الترقية 

 لملهـالت العلميـة:ا 

تعد المس،قت العلمية األعلدى ملدل الماجسدتير والددكتورا  فدت      
اخدارة التعليمية مدا الشدروط المهمدة للح دول علدى وظدائا إداريدة        
متمدمة؛ فشت أمريكا علدى سدبيل الملدال يعدد الح دول علدى الددكتورا         
إرياأ للتعييا فت وظيشة مراق" التعلديما والح دول علدى الماجسدتير     

دراسة برامل للدكتورا  إدرياأ للتعيديا فدت وظيشدة مسداعد مراقد"        أو
 التعليم ومدير مدرسة ثالوية 

ولمد ت كدت تلل الحميمة مدا ءدقل العديدد مدا الدراسدات ومدا       
ت والتدددت اسدددتهدفا التعدددرف علدددى  19" تCraneأبرم،ددداه دراسدددة "

العققددة بدديا المسددار الددوظيشت والمسددتون التعليمددت لةري ددت بددرامل      
د المهنددـت للعددامليا فددت اخدارة التعليميددةا واسددتةدما الدراسددة  اخعدددا

ت مدا الد يا التهدوا مدا دراسدة بدرامل       441استبالة أرسلا إلى عددد ت 
ت مددددا اخلدددداثا  112مددددنهم ت Hofstraاخعددددداد المهنددددت ب امعددددة   

ت ما ال كورا وتوصلا الدراسة إلى أ  السديدات الحاصدقت   299وت
يعملددا فددت الوظددائا اخداريددةا  ت سدديدة13علددى الدددكتورا  وعدددد،ا ت



 

 

ت يعملدو  فدت   10وك لل الرجال الحاصليا على الددكتورا  وعددد،م ت  
ت مدا مالدوا يعملدو  فدت م دال التددريط  أمدا        3م ال اخدارة ما عددا ت 

ت التددت كشددشا عددا أثددر الح ددول علددى    11" تCunananدراسددة "
يميدةا  الدرجات العلمية على المسار الوظيشت للعامليا فت اخدارة التعل

ت مددا ءري ددت قسددم اخدارة   120والتددت يبمددا اسددتبالة علددى عدددد ت    
- 2119التعليمية ال يا ت لوا على درجاتهم العلمية فت الشتدرة مدا   

 Midwestern Research University  مدا جامعدة ت  2110
% ما ال يا ت لوا علدى درجدة   11فمد أإارت لتائ ها إلى أ  لسبة 
إدارية تشدمله مددير المكتد" المحلدت     الدكتورا  تم تعيينهم فت وظائا 

% مددا 11للتعلدديما ومسدداعد مراقدد" التعلدديم ومراقدد" التعلدديما ولسددبة  
الحاصليا على درجة الماجستير تم تعيينهم فدت وظيشدة مددير مدرسدة     

 ثالوية وما يعادلها 

ت التت ،دفا إلى التعرف 11" تBushكما أولحا دراسة "
لا وظيشدة مراقد" التعلديما    ت سيدة يشإل22على المسار الوظيشت لعدد ت

أ  جميددح ،ددسال  السدديدات تاصددقت علددى الدددكتوراة مددا عدددا سدديدتيا  
 فمن   

 * مـدة ال ـبـرة:

تملددددل الةبددددرة م موعددددة المعلومددددات واألفكددددار واالت ا،ددددات 
والسلوكيات التت اكتسبها الشرد ءقل سدنوات عملد  السدابقا وتتكدو      

ل ومشدددكقت ا ءبدددرة الشدددرد مدددا م دددادر متعدددددة منهدددا مواقدددا العمددد 
وقدددرا ات الشددددرد وايقعاتددد ا والبددددرامل التدريبيدددة التددددت اجتام،دددداا    

 ورير،ا ما الم ادر األءرن 

وءبددرة الشددرد ءاصددة مددا يتعلددق منهددا بالوظددائا اخداريددة لهددا    
ت ثير،ا على المسار الوظيشت ل ا تي  تشير بع  الدراسات إلدى أ   

إرياأ مهماأ لتعييا الةبرة ذات ال لة بالوظيشة المرإت لها الشرد تعد 
الشرد فت ،   الوظيشةا فعلى سبيل الملال الح ول على وظيشة لداظر  
المدرسددـة تددمداد بميددادة الةبددرة فددت بعدد  الم دداالت ملددل اخإددراف    

 ت11والمستويات اخدارية األقل  ت



 

 

ت التددت ،دددفا إلددى تحديددد    11" تMasterوكمددا أ  دراسددة " 
ة والمسدار الدوظيشت لإللداث    أوج  التشاب  واالءتقف  فت ألماط الميداد 

العددامقت فددت م ددال اخدارة التعليميددةا واخلدداث العددامقت فددت إدارة     
ت امدرأة فدت   90الشركاتا والتت استةدما استبالة يبما على عددد ت 

ت امرأة فت إدارة الشركاتا توصلا الدراسة إلدى  90إدارة التعليم و ت
لميددادة مددا أ،ددم أ  الم مددوعتيا اتشمتددا علددى أ  الةبددرة والمدددرة علددى ا 

 العوامل التت أدت إلى ت ولها على وظائشها اخدارية 

ت التدت قارلدا   30" تTabin and Colemanأمدا دراسدة "  
بيا ءبرة النسا  القتت عملا تديلاأ فت وظيشة لداظر مدرسدة ابتدائيدة    
بةبدددرة النسدددا  القتدددت عملدددا فدددت لشدددط الوظيشدددة منددد  فتدددرة أكبدددرا       

ت مدنها تدم   1ت مدا النسدا  ت  21مدح ت واستةدما الممدابقت الشة دية   
ت مددنها تددم تعييددنها قبددل سددبتمبر  1 ا وت2111تعييددنها بعددد سددبتمبر  

 ا فمدددد توصدددلا إلدددى أ  النسدددا  القتدددت عملدددا قبدددل سدددبتمبر    2111
  ت دددلا علدددى دعدددم كبيدددر مدددا لظدددرائها مدددا الرجدددالا ولدددم 2111

يشعر  بالتمييم فت العمل بينها وبيا الرجالا وكا أكلدر قددرة علدى    
 جهة مشكقت المدرسة ما لظرائها األقل ءبرة موا

وجدددير بالدد كر فددت ،دد ا السددياق أ  الةبددرة تةتلددا فددت درجددة   
أ،ميتهددا مددا وظيشددة ألءددرنا تيدد  تددمداد ،دد   األ،ميددة فددت الوظددائا 

 المت ددة باستمرار وتمل فت الوظائا الروتينية 

 الظروف العائليـة:

تا فمد يرف  تسثر الظروف العائلية للشرد على مسار  الوظيش
الشددرد الترقيددة ويبمددى فددت الوظيشددة لشسددها بسددب" ارتبايدد  باألسددرةا أو  
الرتباي  بنمن الحياة فت المنطمةا أو عندما يشدعر الشدرد باالسدتمقلية    
وتحميق ذات  فت ألشطة ءار  م ال العمل ملدل األلشدطة االجتماعيدة    

 أو السياسية 

 الـدعـم والـرعـايـة:

مددا  Support and Sponsorshipيعتبددر الدددعم والرعايددة 
العوامددل التددت تميددد مددا دافعيددة األفددراد ألدا  أعمددالهم بشددكل جيدددا         



 

 

ءاصددة بالنسددبة للمددرأةا و،دد ا مددا أكدتدد  بعدد  الدراسددات تيدد  أإددار  
ت فت دراست  على مديرات المدار  إلى أ  الددعم  32ت تPachecaت

ت ت فد 31ت تWoodworthوالرعاية مهم لتمدمها الوظيشت  كمدا أكدد ت  
دراست  التت سعا إلى التعدرف علدى المسدار الدوظيشت للنسدا  القتدت       
يشإللا وظيشة المراق" التعليمت فت المنايق الريشيدة بواليدة ليويدوري    

  والكشا عا العوامل التدت أدت  2113 – 2111فت العا  الدراست 
إلى ل اتها فدت الح دول علدى ،د   الوظيشدةا أ  تشد يح المدرأة مدا         

 ية لتمدمها الوظيشت فت اخدارة التعليمية أ،م العوامل المسد

ت إلدى أ   34ت تBushت وت33ت تPriceوك لل أإار كل مدا ت 
االستحواذ على ا،تما  ما ،دم أعلدى فدت السدلم الدوظيشت مدا العوامدل        
التت تساعد فت الح دول علدى مراكدم أعلدىا تيد  أولدحا بعد         
ت السددديدات أ  عققدددتها ب تدددد المشدددرفيا أو المشدددرفات سددداعدتها فددد

الح دددول علدددى مركدددم وظيشدددت متوسدددن فدددت السدددلم اخداريا وألهدددا 
 ت لا على مراكم إدارية متمدمة قبل ممقئها بشترة ءمط سنوات 

ولعل ما األمور التت ينبإلت اخإدارة إليهدا فدت ،د ا ال ددد أ       
تاجة األفراد للدعم تةتلا باءتقف مدن ل اتهم الدوظيشتا فداألفراد   

ات فدددت العمدددل يحتددداجو  للددددعم  الددد يا يواجهدددو  صدددعوبات ومعوقددد 
 ب ورة أكبر ما رير،م 

 الجنـس أو الـنـوع:

يملدددل ال دددنط أو الندددو. أتدددد العوامدددل المدددسثرة علدددى المسدددار 
ت إلددى 39ت تMorie and wilsonالددوظيشتا تيدد  تشددير دراسددة ت  

وجود فرق فت مدة الةبرة القممة للتعييا فت الوظائا اخداريدة بديا   
مدة الةبرة القممدة لتدولت المدرأة وظيشدة      الرجال والنسا ا تي  تميد

إداريددة عددا مدددة الةبددرة القممددة لتددولت الرجددل لشددط الوظيشددة بشتددرة     
 سنوات  1و  3تتراوح بيا 

ت 31ت ت Pavan and D, Angeloكمددا أولددحا دراسددة ت
التددت سددعا إلددى الكشددا عددا أثددر اءددتقف النددو. بالنسددبة للةددري يا    

ليا علدى تمدديرات أقدل علدى     الحاصليا على تمديرات مرتشعة والحاص



 

 

المسددار الددوظيشت لهددم فددت اخدارة التعليميددةا أ  معظددم أفددراد العينددة        
%ت يتدد ءر  فددت إددإلل الوظددائا اخداريددة عددا 19اخلدداث تأكلددر مددا 

 الرجال بشترة ت ل إلى ثقث سنوات تمريباأ 

ت التددت أجريددا علددى عينددة مددا   31ت تSheaوأكدددت دراسددة ت
داريدة مةتلشدة أ  النسدا  أقدل يموتداأ      الرجدال والنسدا  فدت مسدتويات إ    

ت فت 31ت تFowlerما الرجال فت الوظائا اخداريةا وك لل أإار ت
دراست  التت قارلا بديا المدديريا والمدديرات فدت بعد  الة دائي       
إلى أ  الرجال يطمحو  فدت الوظدائا اخداريدة بينمدا النسدا  يطمحدا       

كمدددا توصدددل  فدددت الوظدددائا المتعلمدددة بالمندددا،ل واخرإددداد والتوجيددد   
ت فددددت دراسددددتهم علددددى يددددقب 31ت تJohnson and Othersت

الددددكتورا  إلدددى أ  عددددد الددد يا يرربدددو  فدددت إدددإلل وظيشدددة المراقددد"  
التعليمددت مددا الرجددال لددعا عدددد النسددا ا وأ  م موعددة كبيددرة مددا   

 النسا  يرربا فت وظيشة فت المكات" المركمية 

فا ت فدت دراسدت  التدت ،دد    40ت تMarshall، اا وقد أولدت ت 
إلى الكشدا عدا مددن مشداركة المدرأة فدت اخدارة المدرسديةا أ  مدا         
العوامددل التددت تعددوق المددرأة عددا العمددل اخداري بعدد  الممارسددات      
اخدارية ريدر الرسدمية التدت يترتد" عليهدا تشضديل الرجدالا وسديطرة         

ت إلددى أ  42ت تPriceالرجددال علددى الوظددائا المياديددةا كمددا أإددار ت    
اخدارية العليا ي عل ما ال عوبة اال،تمدا   وجود سيدات فت المراكم 

 ما ِقبلها بالسيدات العامقت فت المراكم األدلى 

 منـاخ العمــل:

يم ددد بمنددال العمددل م موعددة العققددات السددائدة بدديا العددامليا   
بعضددهم الددبع  وبدديا العددامليا ورؤسددائهما ويعددد منددال العمددل مددا       

فت اخدارة التعليميدة؛  العوامل المهمة التت تسثر على المسار الوظيشت 
ف ذا كالدا العققدات فيمدا بديا العدامليا ألشسدهم وبيدنهم وبديا الرؤسدا           
تمدو  علددى أسددا  تمدددير قيمددة الشدرد واتترامدد  والحشددا  علددى كرامتدد    
وإتاتددة الشرصددة لدد  للتعبيددر عددا رأيدد  وإعطددا  األ،ميددة المناسددبة لمددا   

ألفددراد يمددو  بدد  مددا عمددلا فدد   ذلددل سددينعكط باخي دداب علددى أدا  ا    



 

 

 لمهامهما وما ثم يميد ما يموتاتهم فت الترقت والتمد  الوظيشت   

وعلددى ال الدد" ا ءددر ال يددسدي األفددراد مددا ،ددو متوقددح مددنهم       
ب ورة مرلية فت المواقا التت تهدد،م وتملل ما إعور،م بميمتهم 

ت تيد  توصدل   41ت تYeamansالشة يةا و، ا مدا أكدتد  دراسدة ت   
يري المدددار  االبتدائيددة تدد ثر بطبيعددة    إلددى أ  المسددار الددوظيشت لمددد   

-Noelالرؤسدددا  الددد يا تعامدددل معهدددم ،دددسال  المدددديرياا كمدددا أإدددار ت

Batisteت إلدددددى أ  العققدددددات اخي ابيدددددة وتشددددد يح الدددددممق     43ت ت
والرؤسددددا  يسدددداعد فددددت التمددددد  الددددوظيشت للمددددرأةا وكدددد لل أولددددت    

مدا   ت أ  تنمية الرقابة ال اتية لددن مدديرات المددار    44ت تCollinsت
 العوامل التت تش عها على الوصول إلى الوظائا األعلى 

و،   النتائل تشدير إلدى لدرورة الت كيدد علدى تدوافر العققدات        
 اخلسالية الناجحة فت محين العمل ءاصة بيا المر وسيا والرؤسا  

 شروط وأساليب الترقية:

يتدد ثر المسددار الددوظيشت لألفددراد فددت اخدارة التعليميددة بطبيعددة     
واألسدددالي" التدددت تراعدددت فدددت ترقيدددة األفدددراد وتعييدددنهم فدددت  الشدددروط

الوظائا األعلى؛ ف ذا كالا ،   الشدروط واألسدالي" مناسدبة وتطبدق     
بمولددوعيةا فدد   ذلددل سدديسدي إلددى ترقيددة األفددراد ذوي المهددارات        
والمددددرات  أمدددا إذا كالدددا تلدددل الشدددروط تتددددءل عوامدددل أءدددرن فدددت 

ةا فدد   ذلددل سدديسدي إلددى    تطبيمهددا ملددل المحابدداة والعوامددل الشة ددي   
 اءتيار أفراد ال يحسنو  الميا  بوظائشهم 

وقدددد تناولدددا بعددد  الدراسدددات إدددروط الترقيدددة فدددت الددددول      
ت فددت دراسددت  التددت  49ت تShenالمةتلشددةا فعلددى سددبيل الملددال تدددد ت 

ت مدرسددة وكليددة  11ت مددا العددامليا فددت ت  1041أجرا،ددا علددى عدددد ت  
االعتبددار عنددد ترقيددة   وقسددم للتربيددة بعدد  الشددروط التددت تسءدد  فددت      

األفراد لوظائا اخدارة التعليمية بوالية ليويدوري فدته المشداركة فدت     
تطوير المدرسدة وفدت إعدداد وتددري" المعلمدياا والدربن بديا صدشات         
الشددرد وبدديا مهددا  الوظيشددة المرإددت لهدداا ولددرورة ارتبدداط اخلتددا        

لترقيدة  العلمت للشرد بطبيعة الوظيشة التت سيشإللها  وما بيا أسدالي" ا 



 

 

 Assessmentالتت أإارت إليها ،   الدراسة أسلوب مراكم التمييم 

Centers     مددا ِقبددل الم لددط  2119والتددت بدددأ اسددتةدامها فددت عددا  
 Nationalاخقليمددددت لمددددديري المدددددار  اللالويددددة فددددت أمريكددددا     

Association of Secondary School Principals  لتميددديم
 مية المتمدميا لوظائا اخدارة التعلي

وفت م در تتحددد إدروط إدإلل وظدائا اخدارة التعليميدة فدت        
الح ددول علددى تمدددير ممتددام فددت التمريددر السددنوي للسددنتيا األءيددرتيا 
علددى األقددلا وقضددا  عدددد معدديا مددا السددنوات فددت التعلدديم والوظيشددة     
السابمة و،و ما يعرف باألقدميةا وتضور برلامل تدريبت يعمدد علدى   

التعليمية ينتهدت بامتحدا  أو مناقشدة بحد       مستون اخدارة أو المديرية
يمدمدد  المرإددت للترقيددةا كمددا يددتم عمددل ممابلددة إة ددية مددح المرإددت     

 ت41للتعرف على إة يت   ت

وعلدددى الدددررم مدددا تحديدددد التشدددريعات التعليميدددة فدددت م دددر     
للشروط السابمةا وعلى الررم ما إمولها لشدرط ال ددارة تالح دول    

يشددير أ  الترقيددة تتددـم علددى أسددا    علددى تمدددير ممتددامت إال أ  الواقددح  
األقدميةا وذلل أل  كل إةي تمريباأ سدينال أعلدى تمددير و،دو تمددير      
"ممتددـام" ومددا ثددم ال يميددم ،دد ا الشددرط بدديا الدد يا يددسدو  أدا أ جيددداأ    

 ت41وذوي األدا  المنةش   ت

كمددا أ  لظددا  الترقيددة المعمددول بدد  يعددالت مددا بعدد  جوالدد"     
ا البددرامل التدريبيددة التددت ت ددمم الةلددل األءددرن ومددا أبرم،دداه لددع

للمرإدحيا للترقيددةا وافتمار،ددا إلددى التدددري" علددى األدا ات واكتسدداب  
الكشايدددددات القممدددددة خعدددددداد اخداري النددددداجتا ولمطيدددددة الممدددددابقت 

 ت41الشة ية وق ور،ا  ت

وعلى ذلدل يمكدا المدول بد   عمليدة ترقيدة األفدراد فدت اخدارة         
المرجددوةا ممددا يددنعكط بالسددل"   التعليميددة فددت م ددر ال تددتم بال ددورة 

على المسار الوظيشت لألفرادا وما ثدم علدى جدودة العمدل فدت اخدارة      
 التعليمية 

 



 

 

 الـتـدريـب:

يعرف التدري" ب ل  العملية التت يمكا مدا ءقلهدا رفدح كشدا ة     
أدا  األفدددراد ألعمدددالهم الحالدددرة والمسدددتمبليةا فهدددو يسدددتهدف تنميدددة  

ا بلدو  األ،دداف المنويدة بوظدائشهما     مهارات األفراد تتى يتمكنوا مد 
 باخلافة إلى إإبا. تاجاتهم وممابلة مستويات يموتاتهم 

وعلددى ذلددل يعتبددر التدددري" عمليددة مهمددة للعددامليا فددت التعلدديم   
عامةا وللعامليا فت اخدارة التعليمية ءاصةا تي  يسهم فدت تعريدا   

ا مدا  المرإحيا للوظائا اخدارية بمها  وظائشهم والطدرق التدت يمكد   
ءقلهدددا ت ديدددة تلدددل المهدددا ا ومدددا يتعلدددق بهددد   الوظدددائا مدددا لدددوائت     

 وقرارات 

ت التدت  41ت تHaringوما الدراسات التت أكدت ذلل دراسدة ت 
توصددلا إلددى أ  البددرامل التدريبيددة التددت ت ددمم لألفددراد المرإددحيا      
لوظددائا إداريددة لهددا فعاليتهددا فددت تحسدديا أدائهددم لمهددامهم المسددتمبليةا   

ت التددت أإددارت إلددى أ  البددرامل التدريبيددة التددت   90ت تGillودراسددة  ت
تعمد للسيدات القتدت يعملدا فدت اخدارة التعليميدة بالتعداو  مدح بعد         
ال امعددات لهددا دور إي ددابت فددت إلمددامها بمهددا  الوظيشددة ال ديدددة وفددت 

 أدائها بشكل جيد 

ت أ  92ت تAlley and Macdonaldكمدا أولدحا دراسدة ت   
مدرسدة اللالويدة" للدارسدات المرإدحات للعمدل      تدريط ممرر "إدارة ال

فددت اخدارة التعليميددة والدد ي يتضددما مولددوعات تتعلددق بددالتةطين       
للنمددددو المهنددددت وكيشيددددة تحميددددق التوافددددق بدددديا االءتيددددار الددددوظيشت       
واالتتياجددات الشة دديةا وأسددالي" تددل مشددكقت العمددلا أدن إلددى       

يددة فددت  ميددادة رربددة الدارسددات فددت ممارسددة وظددائا اخدارة التعليم     
ت 91ت تRichardson and Flaniganالمستمبل  كما ذ،" كدل مدا ت  

إلددددى أ  البددددرامل التدريبيددددة التددددت تركددددم علددددى ال والدددد" التطبيميددددة  
واألسالي" العمليدة فدت التددري" لهدا ت ثير،دا اخي دابت علدى سدلوكيات         

 مساعدي النظار ال يا سيشإللو  وظيشة لاظر المدرسة مستمبقأ 

ت إلى أ  النسدا  القتدت   93ت تDulanوك لل توصلا دراسة ت



 

 

تضر  برامل للنمو المهنت كالا فرصتها أكبر فدت الح دول علدى    
وظائا إدارية أعلدىا وذلدل مدا ءدقل الممارلدة بديا م مدوعتيا مدا         

ت سديدةا واألءدرن   11النسا  إتدا،ما تضرت ،   البرامل وعدد،ا ت
 ت سيدة 11لم تحضر وعدد،ا ت

راسدددت  علدددى المراقبدددات  ت فدددت د94ت تMccabeكمدددا أإدددار ت
التعليميدددات والتدددت تكولدددا مدددا م مدددوعتيا إتددددا،ما فدددت كاليشورليدددا  
واللالية على مستون باقت الواليات المتحدة إلدى ألد  يوجدد اتشداق بديا      
لسدبة كبيدرة مدا أفدراد الم مدوعتيا علدى أ  البدرامل التدريبيدة مهمدة          
ا وتشيددد المرإددحيا للوظددائا األعلددى بدرجددة كبيددرة علددى الددررم ممدد      

 يواجهها ما ق ور 

وباخلافة لما سبق يعد التدري" أتد إروط الترقية للوظدائا  
األعلى فت اخدارة التعليمية فت كلير ما الدولا تي  ما الضروري 
أ  ي تددام الشددرد برلام دداأ تدددريبياأ يتعلددق بوظيشتدد  التددت سدديرقى إليهدداا   

سدوا    ويدعو ،د ا إلدى لدرورة العنايدة بدالبرامل التدريبيدة التدت تمدد         
للمرإحيا لوظائا أعلى أو للعامليا فت الوظائا اخدارية المةتلشدةا  
مددا تيدد  محتوا،ددا وأسدداليبها ولوعيددة المددائميا عليهددا بحيدد  تحمددق       

 الدور المنوط بها فت ، ا الم ال 

 مـكـان العـمــل:

تسكد بع  الكتابات علدى أ  لدو. وت دم المنطمدة التدت عمدل       
فدددت بدايدددة تعيينددد  فدددت الوظدددائا بهدددا المرإدددت فدددت بدايدددة تدريسددد  أو 

اخدارية ما العوامل التت تدسثر فدت ت دول  علدى الوظدائا األعلدىا       
ت إلددى أ  األفددراد الدد يا يطمحددو  لوظيشددة   99ت تCraigتيدد  أإددار ت

المراقددد" التعليمدددت فدددت الممايعدددات الكبيدددرة ي ددد" أ  يكدددو  عملهدددم   
السدددابق سدددوا  فدددت التددددريط أو فدددت الوظدددائا اخداريدددة فدددت لشدددط       

ت ،دد   النتي ددة فددت دراسددت  للنسددا   91ت تScallyايعددةا كمددا أيددد تالمم
القتت يعملا بوظيشدة المراقد" التعليمدتا تيد  تبديا أ  الموقدح الد ي        
عملا ب  المدرأة سدابماأ لد  تد ثير  اخي دابت فدت ت دولها علدى وظيشدة          

 المراق" التعليمت فت لشط المنطمة 



 

 

أ،ددافها  ت التت كا  ما بديا  91ت تWoodworthوفت دراسة ت
التعددرف علددى تدد ثير المنددايق الريشيددة بواليددة ليويددوري علددى المسددار    
الددوظيشت للنسددا  القتددت يشددإللا وظيشددة المراقدد" التعليمددتا أإددارت        
النتائل إلى أ  ، ا المسار الوظيشت ق ير وموج  بالممارلة بالمندايق  
الحضريةا وأ  المشكقت المرتبطة بالتعامل مح الم تمح المحلت فدت  

 ق الريشية أكلر منها فت المنايق الحضرية المناي

 مركزية اإلدارة التعليمية:ال مركزية أو

يسثر لو. اخدارة السائدة على المسدار الدوظيشت لألفدرادا فشدت     
ترقية األفراد للوظائا اخدارية فت النظا  المركمي ملل م ر يكو  

ملدل  ا أما فت النظا  القمركدمي   Seniorityالتركيم على األقدمية و 
 أمريكا فيكو  اال،تما  بالكشا ة أكلر ما األقدمية 

 مدى توفر الفرص الوظيفية:

يتدد ثر المسددار الددوظيشت لألفددراد بمدددن تددوفر الشددرص الوظيشيددة 
للترقيددةا فالنظددا  الدد ي يعددالت مددا ميددادة أعددداد األفددراد فددت الوظددائا   
اخداريدة ت دبت فددرص الترقدت فددت ،د ا النظدا  قليلددةا وبالتدالت يتدد ءر       

ألفراد فت االلتمال ما وظيشة ألءرنا أما فت النظم التت لدديها وفدرة   ا
 فت الشرص الوظيشية ف   ترقية األفراد تكو  أسر. 

كما تشير بع  الدراسات إلى أ  المسار الوظيشت للشرد يت ثر 
ت إلى 91ت ت,Jacksonبةلو بع  الوظائا اخداريةا تي  توصل ت

عدا  فدت كاليشورليدا ت دلا علدى      أ  م موعة ما النسدا  فدت التعلديم ال   
وظائا إدارية أل  ،ناي فرصاأ وظيشية أتيحا لها دو  أ  يةططدا  

 ل لل 

 األجــــر

األجدددر ،دددو المابدددل المدددادي للعمدددلا وي ددد" أ  يكدددو  عدددادالأ     
ومناسباأ ومرتبطاأ بال هد والمهارة فت العملا ويملل األجر أو الممابل 

لدى المسدار الدوظيشت لألفدرادا     المادي للعمل عامقأ مهماأ فدت التد ثير ع  
باعتبددار أ  األفددراد يكولددو  أكلددر ترصدداأ علددى العمددل وعلددى األدا      
ال يد إذا كا  األجر مناسدباأا وكد لل تدمداد رربدة األفدراد فدت الترقيدة        



 

 

إذا كددا  الممابددل المددادي للوظيشددة ال ديدددة م ميدداأا وفددت الممابددل قددد         
وظددائشهم لملددة   يددرف  بعدد  األفددراد الترقيددة ويشضددلو  البمددا  فددت       
 الميادة المادية المرتبطة بالوظائا التت سيرقو  إليها 

وقد يتشاوت األجر ما موظا  ءر وقد تمدنت بعد  الحدوافم    
ت إلددى وجددود 91ت تCraneالماديددة ألفددراد دو  آءددرياا فمددد توصددل ت

عققة قوية بيا ارتشا. مستون التعليم وميادة األجر بالنسدبة للد كورا   
ققدة ليسدا بدنشط المدوة فدت تالدة اخلداثا كمدا أ          فت تيا أ  ،   الع

ال كور عموماأ أعلى فت متوسن األجور ما اخلاث فدت كدل الوظدائا    
 تمريباأ 

 )است الصات(
مددددا ءددددقل العددددرض السددددابق يمكددددا أ  لسددددتةلي بعدددد        

اخدارة  المشددكقت التددت تددسثر بالسددل" علددى المسددار الددوظيشت فددت    
 التعليميةا ما أبرم،اه

الشة ية والمهنية القممة لميا  األفراد بمهدامهما   ق ور ال شات -
 مما ينعكط بالسل" على أدائهما وما ثم على تمدمهم الوظيشت 

منال العمل رير المناس" وال ي ال يشعر في  الشرد بميمت  وتريتد    -
فدددت التعبيدددر عدددا آرائددد ا وق دددور العققدددات اخلسدددالية بددديا األفدددراد 

 ورؤسائهم فت العمل 
لية الترقية وما أبرم،اه التركيم على بعد  الشدروط   مشكقت عم -

وإ،مال البع  ا ءرا ملل التركيم علدى األقدميدة وإ،مدال ال دشات     
الشة دددية والمهنيدددة واسدددتةدا  وسدددائل ريدددر فّعالدددة فدددت تميددديم أدا      
العدداملياا وإددكلية الممددابقت الشة ددية وق ددور البددرامل التدريبيددة    

مددا تيدد  محتوا،ددا وأسدداليبها   التددت تعمددد لألفددراد المرإددحيا للترقيددة 
ووسائل تمييمهداا وتددءل العوامدل الشة دية فدت بعد  األتيدا  فدت         

 اءتيار األفراد للوظائا األعلى 
ق ددور توصدديا وظددائا اخدارة التعليميددة وفمدداأ للمهددا  واألدوار       -

التددت يطلدد" الميددا  بهدداا وق ددور تحديددد الكشددا ات اخداريددة والشنيددة        
 ائا القممة للميا  به   الوظ

ريدداب التنسدديق والددربن بدديا قدددرات األفددراد ومهدداراتهم مددا جهددة      -
 ومها  ومسئوليات الوظائا التت يشإللولها ما جهة أءرن 



 

 

 خـاتـمـة:
ما ءدقل العدرض السدابق لمشهدو  المسدار الدوظيشت ومراتلد          

 -والدراسات التت تناولت  يمكا الةرو  بالمقتظات التاليةه
. المسددار الدوظيشت فددت اخدارة التعليميددة  أوالأه جدا  اال،تمددا  بمولدو  

علدددى المسدددتون العلمدددت متددد ءراأ لسدددبياأ بالممارلدددة مدددح ريدددر  مدددا         
المولوعات اخدارية والسلوكيةا علدى الدررم مدا وجدود المسدارات      
الوظيشية فت الواقح العملت من  أ  عرف اخلسا  األعمال والوظائا 

 فت مةتلا الم االت 
ت ،دد ا المولددو. تعددددت وتنوعددا بشددكل   ثاليدداأه األبحدداث العلميددة فدد 

 والت من  أوائل اللمالينات ما المر  المالت 
ثاللاأه إملا البحوث العلمية فت ، ا الم ال أكلر ما جال"ا منهدا مدا   
تندداول تدد ثير العوامددل المتعلمددة بددالشرد علددى المسددار الددوظيشتا ومددا      
أبرم،دددداه صددددشات الشددددرد ومهاراتدددد ا والةبددددرة وال ددددنط أو النددددو.ا 

ظدروف العائليددة والمدس،قت العلميددةا ويمددوح الشدرد ورربتدد  فددت    وال
الترقيةا وما ،   األبحاث مدا تنداول تد ثير العوامدل المتعلمدة بطبيعدة       
اخدارة التعليميددة واخمكالددات المتاتددة علددى المسددار الددوظيشت؛ ومددا     
أ،مهددداه مركميدددة أو المركميدددة اخدارة التعليميدددة وإدددروط وأسدددالي" 

ومكا  العملا ومددن تدوفر الوظدائاا واألجدر أو     الترقيةا والتدري" 
 الممابل المادي 

رابعاأه بالنسبة للدراسات التدت تناولدا تد ثير العوامدل المتعلمدة بدالشرد       
علددى المسددار الددوظيشت أولددحا ،دد   الدراسددات أ  صددشات الشددرد        
ومهارات  التدت تتناسد" مدح مهدا  الوظيشدةا وميدادة الةبدرةا والتنشدئة         

سكددد علدى تدد" العمددل والحدرص عليدد ا والتشدد يح   االجتماعيدة التددت ت 
والدعم ما الممق  واألسرة؛ كل ذلل لد  تد ثير  اخي دابت علدى تمدد       

 الشرد الوظيشت 
ءامساأه أما بة وص الدراسات التت تناولا ت ثير العوامدل المتعلمدة   
بطبيعددة اخدارة التعليميددة واخمكالددات المتاتددة علددى المسددار الددوظيشت 

لدراسدددات أ  التددددري" ال يددددا وتدددوفر الشدددرص فمدددد أولدددحا ،ددد   ا
الوظيشيدددةا والممابدددل المدددادي المناسددد"ا وإدددمول إدددروط وأسدددالي"     
الترقية ومولوعيتها؛ كل ذلل يسداعد الشدرد علدى األدا  ال يدد ومدا      



 

 

 ثم على التمد  الوظيشت 
سادساأه يمكدا أ  لةدر  مدا الدراسدات السدابمة بدبع  األمدور التدت         

لدوظيشت فدت اخدارة التعليميدة فدت م درا      تهدف إلى تحسيا المسدار ا 
 وما أبرم،اه

توصددديا وظدددائا اخدارة التعليميدددة توصددديشاأ دقيمددداأ يحددددد المهدددا       -
األساسدددية المرتبطدددة بكدددل وظيشدددةا وتحديدددد المدددس،قت والمهدددارات    

 الواج" توافر،ا فت الشرد ال ي سيشإلل ،   الوظيشة 
لتميددديم  Assessment Centersتطبيدددق فكدددرة مراكدددم التميددديم     -

المتمددميا لوظدائا اخدارة التعليميددةا والتدت تهددف إلددى الكشدا عددا      
المدددرات والمهددارات اخداريددة القممددة للترقيددة للوظددائا اخداريددةا      
تي  يدتم تميديم األفدراد بطدرق متعدددة ملدل لعد" األدوارا والمناقشدة         
ال ماعيددة  ويشددتري فددت عمليددة التميدديم ،دد   عدددة أفددراد تتددى ال تتدد ثر 

التمييم بالتحيم أو االلطبا. الشة ت  وتشيدد ،د   المراكدم فدت     عملية 
التنبس بالن اح اخداري فت الوظائا القتمةا كما ألهدا تتديت للشدرد أ     
يح ل على معلومات واقعية عا الشرص الوظيشية المتاتةا وتساعد 

 فت ت ميم برامل التدري" والتطوير فت المستمبل 
سددالي" عمليددة الترقيددة لوظددائا   سددابعاأه إعددادة النظددر فددت إددروط وأ   

 اخدارة التعليمية فت م ر بحي  تراعت ما يلته
لددرورة تددوافر ال ددشات الشة ددية والمهددارات التددت تس،ددل        ت أ ت

 الشرد لشإلل الوظيشة المرإت لها 
إعددادة النظددر فددت أداة تميدديم مددا يشددإللو  الوظددائا اخداريددة         تبت

ا الشرد ما مهدارات  بحي  تراعت كل ما يتعلق بالوظيشة التت يمو  به
ومعددارف وسددلوكياتا مددح مراعدداة أ  تةتلددا ،دد   األداة مددا وظيشددة  
ألءرن تسد" يبيعدة الوظيشدة ومتطلباتهداا وأ  تكدو  عبدارات ،د          

 األداة م ارة بشكل يملل ما الت ثر ب ات الممو  أو إة يت  
 اعتبار اخلتا  العلمت للمرإت ما الشروط المهمة للترقية  تجـت
دا  أسلوب المسابمة فت الترقيةا تتى يكو  ،نداي تندافط   استة ت د ت

بيا العناصر المتمدمة مح الت كيد على تحري الدقة والمولوعية فدت  
 تطبيق ، ا األسلوب 

تطدددوير الممدددابقت الشة دددية بحيددد  تكشدددا عدددا إة دددية      ت،ـت



 

 

 األفراد ومدن مق متهم للوظائا التت سيشإللولها 
التعليمية األعلى بالح دول علدى    ربن الترقت لوظائا اخدارة ت و ت

درجددات علميددة ملددل الدددبلو  الةدداص والماجسددتير والدددكتوراة؛ فعلددى  
سبيل الملال يشترط الح ول على الدبلو  الةاص لمدا يرربدو  فدت    
تدددولت مناصددد" إداريدددة وقياديدددة علدددى مسدددتون المددددار  اخعداديدددة  
 واللالويددة ال ددإليرةا والح ددول علددى الماجسددتير لمددا يكلشددو  بتددولت
مناصدد" قياديددة علددى مسددتون المدددار  اللالويددة الكبيددرةا أو قيددادات   
التةطدددينا ورسدددم السياسدددات التعليميدددة فدددت المدددديريات التعليميدددةا       
والح ول على الدكتورا  لما سيكلشو  بمراكم قيادية علدى مسدتون   
اخإراف العا  والمراقبة للمدار  المةتلشةا أو تولت مناص" قياديدة  

التةطين والتنظيم والمراقبة أو العمل كمديريا  بالومارة فت م االت
 للمديريات التعليمية 

ثامنددداأه لدددرورة أ  يةتدددار المسدددئولو  عدددا الترقيدددات فدددت اخدارة      
التعليمية مما يت شو  بالحياد والنما،ةا ولرورة إلحاقهم بددورات  
تدريبيددددة متة  ددددة فددددت م ددددال تميدددديم األدا  الددددوظيشت واءتيددددار      

 بقت المرإحيا وإجرا  المما

تاسددعاأه تنظدديم بددرامل تدريبيددة بالتعدداو  بدديا كليددات التربيددة وومارة     
التربيددة والتعلدديم لت ،يددل المرإددحيا لوظددائا اخدارة التعليميددة بحيدد   

 يراعى فت ،   البرامل ما يلته

أ  يرتبن محتوا،ا ارتباياأ مباإراأ بمهدا  ومسدئوليات الوظيشدة     ت أ ت
 المرإت لها الشرد 

لى األسالي" والمواقا العمليدة أكلدر مدا األسدالي"     أ  ترّكم ع تبت
النظريدددةا وأ  ترّكدددم علدددى األدا ات واكتسددداب المهدددارات القممدددة   

 خعداد اخداري الناجت 

أ  تميط وسائل التمدويم المسدتةدمة مهدارات الددار  وقدراتد        تجـت
 األدائية بدقة وأ  تكو  مولوعية وتطبق بنما،ة وت رد 

إعدداد فدت كليدات التربيدة للمرإدحيا للوظدائا       عاإراأه إلشدا  بدرامل   
اخدارية بحي  تتضما ،   البدرامل مولدوعات تراعدت المسدتويات     

 اخدارية المةتلشة 



 

 

 تادي عشره  التمييم ب شة دورية لإلدارييا ال يا يتم تعيينهم 

ثددالت عشددره تشدد يح الدراسددات والبحددوث المتعلمددة بمولددو. المسددار 
يدددة سدددوا  علدددى مسدددتون ال امعدددات أو   الدددوظيشت فدددت اخدارة التعليم 

 ومارة التربية والتعليم 

ثال  عشره إجرا  دراسات تحدد اتتياجدات النمدو المهندت لإلداريديا     
تديلت التعيياا تتى يمكدا تمدديم بدرامل تدريبيدة لهدم فدت لدو  تلدل         

 االتتياجات 

رابدح عشدره عمددل دراسدات تكشدا عددا آرا  مدا يشدإللو  الوظددائا       
ليددة الترقيددةا ومدددن رلددا،م عددا ،دد ا الواقددح    اخداريددة فددت واقددح عم 
 وممترتاتهم لتحسين  

ءامط عشره إجرا  دراسات تولت العوامل ذات التد ثير اخي دابتا   
والعوامدددل ذات التددد ثير السدددلبت علدددى التحددداق المعلمددديا بالوظدددائا      

 اخدارية 

ساد  عشره إجرا  دراسات على المسار الوظيشت للميادات اخدارية 
رف علددى العوامددل اخي ابيددة وكدد لل المعوقددات التددت   أو بعضددها للتعدد

أثددرت علددى مسددار،م الددوظيشتا لقسددتشادة مددا لتائ هددا فددت توجيدد          
 ال دد فت الوظائا اخدارية  األفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 الةامطالش ل 
 صشات المائد الناجت 

 والعوامل المسثرة على الميادة
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 والعوامل المؤثرة على القيادة صفات القائد الناجح: الفصل السادس

 
 صشات ومهارات المائد الناجت ه

يمكا ت نيا السمات والة ائي التت يتعَيا توافر،ا فت المائد 
 فت ثقث فئات ه

 –تحمل المشمة  –سمات مماجية وتشمل ه االتما  االلشعالت  -2
 الملابرة 

المرولة  –قدرات عملية وإبداعية وتتضما ه االستدالل  -1
 الحساسية للمشكقت  –العملية 

إقامة عققة وثيمة  –مهارات اجتماعية و،ت ه توكيد ال ات  -3
 المدرة على اخقنا.  –مح ا ءريا 

 ت السمات المماجية ه2ت
 االتما  االلشعالت ه -أ

يعرف االتما  االلشعالت ب ل  "قدرة الشرد على التحكم فت 
لشعالية"ا أي أل  الشعاالت ا أو عد  المإلاالة فت االست ابة للمواقا اال

مرادف لمشهو  الحلم ال ي يعرف  اخما  أبو إسحاق الشيرامي تعريشأا 
إجرائيأا قوام  "أ  يكو  اخلسا  رير منشعل فت المإلضبات الشعاالأ 
يحمل  على سرعة االلتما "ا ويرت" على ذلل التعريا لتي ة مشيدة 

لت الميادةت فت م ال الميادة تتلةي فت أ  "أولى النا  بالملل تبتو
أإد،م على ،وا " أي أكلر،م تحكمأا فت الشعاالت ا وتتملل أ،مية تلل 

 هت2تالسمة فت عدة لماط ،ت
ألها تعد إتدن ركائم إقامة منال يتسم باستمرار العققات بيا  -2

المائد وأتباع ا وال ي ينبح ما قدرة ،سال  األتبا. على التنبس 
ما يمكا أ  يسدي إلي  بسلوي قائد،م مستمبقأا ولنا أ  لت ور 

ذلل المدر ما االلطراب وعد  اللبات فت ردود أفعال 



 

 

وت رفات المائد رير المستمر الشعاليأا ما آثار سلبية على 
أتباع  ال ي سيششلو  فت تبنت استراتي ية والحة للتعامل 

 مع ا تينئ ا لظرأا لع م،م عا التنبس بسلوك  القتق 
الشعاالت  وكبت جماح مشاعر  إ  قدرة المائد على التحكم فت  -1

بما يتناس" مح يبيعة الموقا يمكن  ما ت ن" الةلن بيا 
المشكقت الةاصة التت يعاليها وبيا عققات  مح عاملي ا مما 
ي نبهم والمنظمة تلل األلرار العديدة التت للمسها فت كلير 
ما جماعات العمل ما جرا  ع م المادة عا الميا  بعملية 

 الش ل ،   
دي التمل" االلشعالت وما ي اتب  ما تإليرات فسيولوجية يس -3

تادة إلى إصابة الشرد تالمائدت باألمراض النشس سميةا مما 
يهدد صحت  وينعكط بالتبعية سلبأا على أسلوب تعامل  مح 

 أتباع  
إ  ، ا االلدفا. سي عل ما العسير على المائد أ  يتة   -4

ويتشوو قرارات صائبةا أل  تشكير  العملت سيتلو  
بالدفاعات  تللا فضقأ عا أل  يحد ما قدرت  على اخمساي 

 بمما  المبادأة فت المواقا التت يواجهها 
إ  األتبا. قد يستإللو  ع م المائد عا التحكم فت الشعاالت   -9

بتوريط  فت ارتكاب بع  األفعال أو الحماقات التت تحس" 
رارات التت علي  فيما بعدا ويمينو  ل  االلدفا. فت اتةاذ الم

 تعود عليهم بالنشح بإل  النظر عا إلرار،ا بالمنظمة 
 تحمل المشمة ه -ب

تي  أ  كل إةي يواج  يوال تيات  ألواعأا ما المتاع" 
والمشكقتا ل ا ف   أ،م ما يميم األإةاص بالكشا ة ما الناتية 
النشسية ليط ممدار ما يواجهول  ما مشكقتا بل يريمة است اباتهم 

تهم على مواجهة تحدياتها دو  ي   أو كلل مهما كالا لهاا وقدر
الةسائر كبيرة ما ، ا المنطلق ف   المدرة على تحمل المشمة تشكل 
إتدن الدعائم التت ي " أ  يتحلى بها المائدا ذلل ألها ت عل  قادرأا 
على التشكير بشكل منظم والت رف على لحو تاسم فت الظروف 

ن  ما اجتيام األممة وفت ، ا ال دد الع يبة التت يواجهها مما يمك
ت در اخإارة إلى أ  مولو. إدارة األممات وال ي يعتمد أساسأا 
على قدرة المائد على تحمل المشمةا والتشكير والعمل فت ظلهاا 
أصبت ما المولوعات ذات األ،مية الةاصة فت الميادةا وقد ألشئا 



 

 

تدري" المادة معا،د ومسسسات متة  ة فت أرجا  العالم لدراست  و
 علي  

 هت1تأما عا م ادر المشمة ف لها عديدة منها
إ  الةشاض مستون ما لدن المائد ما قدرات  اإلحباط : -2

ممارلة بما تتطلب  يبيعة المهمةا وبشكل ءاص فت المها  ال عبةا 
يع ل بنمو الشعور بالع م لدي  عا قيادة فريق العملا فضقأ عا أ  

ت تحميق بع  رربات ا أو فشل ما ع م  فت التعايش مح فشل  ف
،   المشكقت م تمعة تعد  –يمود،م فت إل ام األ،داف المطلوبة 

منابح مت ددة لإلتباط ال ي يشكل أتد م ادر المشمة التت ينو  كا،ل 
 المائد بها 

ه إ  ال راعات التت يةولها المائد سوا  مح الصراع  -1
ل على اتتياجات رؤسائ  خثبات ،ويت  وتحديد معالم دور  والح و

جماعت ا أو مح ممقئ ا أو مح مر وسي ا والتت قد تكو  تن م عا 
تبايا فت وجهات النظر تول ألس" السبل لتحميق الم لحة العامةا أو 
تكو  لات ة عا تعارض الم الت الةاصة أليراف النما. تعد ما 

 بيا الم ادر الموِلدة للمشمة 
عمل والتت تتملل فت فت بيئة ال الظروف الطبيعية القاسية -3

والتهوية السيئةا وتدلت  –بمطبيها  –درجات الحرارة المتطرفة 
مستون النظافة والةدمات ال حيةا وتطاير األتربة ومةلشات 
ال ناعةا ويول فترة العملا وق ر فترات الراتة كل تلل الظروف 

 تعد معامل تشريةية للمشمة 
ة ال حية أ  ه سوا  الناتل عا لعا الحال اإلرهاق البدني -4

 سو  الظروف المحيطة 
يت سد ، ا المتإلير فت التعرض ب ورة  ضغل الوقت : -9

متكررة خلحاح اخدارة خل ام المها  المطلوبة فت فترة ممنية أقل ما 
 التت يتطلبها األدا  فت الظروف العادية 

وما المشترض أ  الشرد يستطيح تحمل قدرأا معينأا ما المشمةا إذا 
ن  ي اب ب لرار عديدة أبرم،ا ه اخعيا  النشستا تعرض ألكلر م

أي  –و،و تالة مرلية لشسية تسثر على سلوك  وتمول بموال أسبابها 
ولكن  إذا استمر يويقأ قد يسب" ألرارأا مممنةا لا  –تالة المشمة 

تشمد الشرد المدرة فمن على الميادة بل المدرة على الحياة السوية ك لسا  
لى أ  األتبا. سيشمدو  مقذأا مهما يتوقح أ  يل ئو  أيضأاا باخلافة إ

إلي  فت الملماتا تي  أ  ، ا المائد سيكو  أول ما تشل األممة قدرت  



 

 

 على التشكير والت رف 
 الملابرة ه - 

تشير الملابرة إلى قدرة الشرد على مواصلة أدا  عمل ما أو تتبح 
لمشتتات ،دف محدد لشترات يويلة على الررم ما ال عوبات وا

 التت تحول دو  إكمال  
وتعد ،   المدرة ما بيا العناصر التت تميم المبدعيا 
والم لحيا والمادة ال يا يستطيعو  أ  يتعايشوا ويعيشوا مح الشكرة 
والمبدأ أو الهدفا وال يتةلو  عن  مهما واجههم ما عمبات تتى 

ذلل يتمكنوا فت النهاية ما ولع  مولح التنشي ا ومتابعة ءطوات 
التنشي  وت ليل ما يعترل  ما ملبطات وعراقيلا وفت م ال الميادة 
ف   ملابرة المائد تمكن  ما اخصرار على تحميق أ،داف المنظمةا 
وما ال بر على التابح ذي األدا  السيئ ومتابعة برامل إصقت  
تتى تستت ثمار،اا وما تحمل المشكقت مح الرؤسا  والممق  التت 

واصلة ات ا،  لحو الهدفا وفت الممابل ف   قد تحول دو  م
الةشاض الملابرة يعنت صعوبة أ  ي بت ملل ، ا الشرد قائدأا فعاالأ 
أل  ذلل سيعنت أل  كمائد لا يتابح تنشي  األفكار الميمة لدي ا وما ثم 
ستوأد فت مهد،اا ولا يكمل مشرو. بدأ   وما المعروف أ  ما 

لعديد ما المادة يرح المميد ما أبرم المشكقت التت يعالت منها ا
األفكار والمشروعات والع م عا متابعتهاا أو االستمرار فت 
اخعداد وااللتما  ببرامل على المستون الشة ت لتطوير قدرات  

  ومهارات  
ويقتع أ  سمة الملابرة جنبأا إلى جن" مح سمة تحمل المشمة 

كما  –يةا و،ت تعدا  الركيمة المحورية للمدرة على تحمل المسئول
الضمالة األساسية للرربة فت تملد مرتبة الميادة فت ال ماعةا  –لعلم 

 والمدرة على إترام الن اح فيها 
 

 ت المدرات العملية واخبداعية ه1ت
إ  توفر قدر مناس" ما المدرات العملية تال كا  العا ت واخبداعية 

ى الررم ما وجود يعد إريأا الممأا ألدا  المها  الميادة بكشا ةا وعل
قدرات عملية وإبداعية متعددة لدن المادةا إال أ  عرلنا سيمت ر 
على ثقث ما ،   المدرات فمن باعتبار،ا لماذ  ألكلر ما تلل 

 –بيد أ  ، ا ال يعنت عد  أ،مية المدرات األءرن  –المدرات أ،مية 
 و،ت ه



 

 

 الحساسية للمشكقت ه -أ
 –ات اخبداعية التت تنطوي تعد الحساسية للمشكقت إتدن المدر

على قدرة الشرد تالمائدت على رؤية الكلير ما  –تبعأا ل يلشورد 
المشكقت فت موقا قد ال يرن في  فرد آءر أية مشكقتا أو قدرأا 
أقل ما تلل التت يرا،ا المائدا أي استشعار المشكقت وتبيا 

ة فت موالعها التت قد تةشى على آءرياا وإدراي اللإلرات الموجود
األلظمة المحكمة والتت إ  لم ترأب تتسح على لحو ال ي دي مع  
تيلة وال يإلنت مع  لشحا ويت تى للمائد ال ي يحوم قدرأا مرتشعأا ما 
،   المدرة اكتشاف العيوب والملال" الموجودة فت النظم التت يتعامل 
معها سوا  كالا تت ل بالنظم اخدارية أو الشنية أو تت ل ب دا  

ا.ا على النحو ال ي يمكن  ما إدءال المميد ما التحسينات األتب
عليها بما ي ن" المنظمة واألفراد قدرأا ما العواق" السلبية الناجمة 
عنهاا ويستطيح ملل ، ا المائد أيضأا أ  يشيد ما إدراك  للمشكقت 
وتنبس  بعواقبها فت التهيس لمواجهة ما يشترض أ  يترت" عليها ما 

ما تسدي إلي  ما منافح؛ ك    –فت الممابل  –لمر ألرارا وأ  يست
يكتشا أ  بع  ال راعات الشة ية بيا األفراد يمكا تلها ما 
ءقل وسائل قد ال يشطا إليها رير  ما قبيل ه إعادة توميح 
صقتياتهما أو توسيح رقعة التشويضات الممنوتة إليهما أو م رد 

تإليير لظا  جلوسهم 
 هالمدرة االستداللية  -ب

إ  التوصل إلى لتائل رير معروفة ما ممدمات معروفة يعد ل" 
عملية االستداللا ويعنت التشكير االستداللت بتحليل المشكلة فت 
ات ا،يا ه أولهما الوصول إلى ج ور،اا وثاليهما التنبس بمترتباتهاا 

 و،و ألوا. ه
 الميا  ه التمال ما الحكم الكلت إلى ال مئت  -2
ا الحكم ال مئت والتوصل إلى قاعدة االستمرا  ه التمال م -1

 عامة تكليةت 
 التمليل ه تكم على جمئ للبوت الحكم فت جمئ  آءر  -3

واالستدالل إتدن المدرات النوعية لل كا  ويعد ما أكلر،ا أ،مية 
فت م ال الميادةا فمدرة المائد على االستدالل تمكن  ما تحليل 

مدمات وما تشضت األتداث والش ل بيا السب" والنتي ةا وتتبح الم
إلي  ما لتائل مما يمكن  ما تشةيي الموقا على لحو دقيقا فضقأ 
عا ألها ت عل  أكلر قدرة على التنبس بمسار األتداثا وتمكن  أيضأا 



 

 

ما توقح عواق" سلوك  ولتائل قرارات ا وت ثير إجرا ات فنية معينة 
ا على األدا  وكشا ت ا والتحس" لألتداث المادمة واستمرا ،ا م

مسإرات األتداث الحاليةا وتساعد  تلل المدرة أيضأا على رصد 
الت ارب المماثلة لتلل التت يواجهها واالستشادة منها فت فهم الظوا،ر 
الحالية؛ فنةال ملل ، ا المائد يتوقح ما قد ينتل ما مشكقت ختدن 
مر وسات  الممبقت على الموا  عم" مواجهاا وما ثم يعمل على 

ياتها المتعددة على ممقئهاا ويطلح أتد،م على دقائق توميح مسئول
وتشاصيل مهامها تمهيدأا خعداد بديل منها تيا تن " وتطل" أجامة 
يويلة لرعاية وليد،اا وب لل يت ن" تدوث أممة أو اءتناقات فت 

 العمل تيا يحدث ذلل 
 المرولة ه - 

 ،نية تعرف المرولة العملية ب لها "المدرة على تإليير الوجهة ال
وتعديل السلوي والتكيا مح الظروف المتإليرة"ا ويعد الةشاض تلل 
المدرة لدن بع  المادة ما بيا المشكقت المحورية التت تعالت منها 
منظماتناا تي  يسدي الع م عا تإليير وجهة النظر للمشكلة مولح 

إلى الت اد  مح المشكلةا و،و الشت  ال ي  تالمائدت اال،تما  بالشرد
ا التوصل إلى تل لها أمرأا بعيد المنالا وتيا يعمم المائد ي عل م

ذلل المسلل فت معال ت  للمشكقت الناإئة بيا األفراد ف   إثارة 
 التوتر وال را. داءل ال ماعة ي بت أكلر اتتماالأ 

ويتإلير الولح بطبيعة الحال تيا يتمتح المائد بمدر مرتشح ما 
 هت3تا جوال" إي ابية تتملل فتالمرولة لظرأا لما ينطوي علي  ذلل م

قدرة على النظر للمشكقت الشنية فت العمل ما أكلر ما  -2
ماويةا وما يترت" على ذلل ما إمكالية اقتراح أو ابتكار 
أكلر ما تل للمشكلة الواتدةا والميادة بمحاوالت متعددة 

 لت ربتها 
المدرة على استيعاب وجهات لظر مةالشي ا واخيما  بحمهم  -1

بير عا آرائهما وتبنت استراتي يات مبدئية للتعامل مح فت التع
أتباع  واالستعداد لتعديل تلل االستراتي يات تبعأا للتإلير ال ي 
يطرأ على كل منهم؛ فحيا يح ل أتد العمال الشنييا على 
إهادة عليا أثنا  العمل فعلى المائد ال ي يتحلى بمدر مرتشح 

ة للتعامل مع ا أما فت ما المرولةا أ  يتبنى استراتي ية جديد
تالة العامل المشكل ف ل  يتبنى أسالي" متنوعة للت ديا ل  ه 
فتارة يل   إلى التعنياا وتارة أءرن إلى الت ا،لا ومرة 



 

 

ثاللة إلى محاولة االقتراب من  للتعرف عا كل" على تاجات  
ودوافع  األكلر أولوية لدي ا وما ثم يمود  ما ءقل التحكم 

 صلة إليها فت السبل المو
تمبل التعديقت التت تطرأ على العمل ومحاولة اقتراح المميد  -3

منها أيضأاا واستشعار التإليير الطارئ على أتد عناصر 
المشكلة أو جوال" البيئةا وإتداث تإليير مناظر فت أسلوب 
تشكير  ويرق تعامل  بما يمكن  ما التكيا مح تلل 

تلول لما يواجه  المتإليرات؛ وب ا يميد ما اتتماالت إي اد 
ما مشكقت سوا  كالا فت العققاتا أو مح المها ا أو 

ما اتتمال  –فت الوقا ذات   –النظم التكنولوجيةا ويملل 
 التنايت مح المشكقت والدءول فت يرق مسدودة تيالها 

 
 ت المهارات االجتماعية ه3ت

 توكيد ال ات ه -أ
ى الدفا. عا يشير السلوي المسكد لل ات إلى "قدرة الشرد عل

تموق  لد ما يحاول التهاكهاا والتعبير عا آرائ ا سوا  اتشما أو 
اءتلشا مح الطرف ا ءرا واخف اح عا مشاعر  السلبية تلمدا 
رض"ت أو اخي ابية تمدحا تمديرت لآلءرا ومماومة محاوالت 
ا ءريا لتوريط  أو للضإلن علي  للرلول لمطال" رير معمولة  

ريا ف   توفر قدر مرتشح ما المهارات التوكيدية ما منطلق ، ا التع
يعد عن رأا أساسيأا ل قتية المائد لتولت وممارسة الميادة فت 
ال ماعةا وقد تحمق "إريط" ما ، ا الت ور تي  وجد أ  
المشرفيا مرتشعو التوكيد أكلر قدرة على فرض النظا  ومواجهة 

  فق يت ور أ  ال را. وأكلر فعالية فت قيادة ال ماعات بشكل عا
فردأا يشإلل موقعأا قياديأا يع م عا توجي  النمد ألتد أتباع ا أو يةشى 
ما إظهار اءتقف  مع ا أو يتسا،ل مح ما ينتهل أتد تموق  أو 
صقتيات ا أو يرل  لمحاوالت االبتمام مما يعملو  مع   إ  

ير عا المائد المسكد ل ات  يعتمد أ  لكل النا  تموقأا متساوية فت التعب
ألشسهم؛ مما يحدو ب  لتش يح ،سال  األتبا. على اقتراح الحلول 
واألفكار المبدعةا ويركم على األ،داف ويولت اتترامأا وا،تمامأا 
مماثقأ بما ين مولهاا ويتمبل النمد ما ا ءرا وال ي د رضالة فت 
لشط الوقا فت أ  يوجه  إلي ا ويسما ب   سياسة الباب المشتوح ال 

شولىا ولدي  المدرة على أ  يةبر ا ءر ب   الموعد رير تعنت ال



 

 

مناس" ا   للحدي  وأ  علي  العودة فت وقا آءر تتى يولي  
 التبا،أا كامقأ 

إ  مهارة توكيد ال ات تعد أتد العناصر التت تحشع للمائد ،ويت  
واستمقليت  وتعيا الحدود التت ي " على ا ءريا مراعاتهاا 

ليهم التحري فت أرجائ ا وما ثم ف   ما بيا واخيار الواج" ع
لماط الضعا األساسية لدن بع  المادة ع م،م عا توكيد ذاتها بما 

عا ممارسة  –بنس" متشاوت   –ينطوي علي  ذلل ما التةلت 
أدوار،م الميادةا مما يمهد لظهور مراكم قوة فت ال ماعة تإلت " 

ةا أو لت شية أجما  ما ذلل الدور وتوظشها لتحميق مكاس" إة ي
تسابات ما لو. ما  يبمى أ  لشير إلى أ  توكيد ال ات ال يعنت 
تضةم ال ات لدن المائد على النحو ال ي ي عل  رير مبال با ءريا 
ويت رف تيالهم ب ورة عدواليةا ذلل أ  التوكيد يتملل فت الدفا. 
عا تموق الشردا أما اللمة المشرية بال ات فتعنت أ  الشرد يستهيا 

  ءريا وال يضح لهم وملأا أو اعتبارأا با
وي در التنوي  إلى وجود أسالي" متعددة لتنمية السلوي التوكيدي 
لدن المادة لرفح كشا تهم فت ممارسة أدوار،م الميادية ودر  العواق" 

 السلبية الناجمة عا الةشال  لديهم 
 المدرة على إقامة عققة مح ا ءر ه -ب

قة وثيمة مح ا ءريا ما بيا المهارات إ  المدرة على إقامة عق
االجتماعية األساسية المطلوب توافر،ا فت المائد لي بت فعاالأا وما 

 المشترض أ  تلل المهارة تتكو  ما أبعاد ثقثة ،ت ه
 المدرة على بد  العققة  -2
 تحديد مستون العققة  -1
تعديل يبيعة العققة أو إلهائها فت الوقا المناس" تيا  -3

على المائدا وتشكل قيدأا على تريت  فت التعامل  ت بت عبئأا
 مح ا ءرا ويع م عا استلمار،ا ل الت العمل 

وما المسلم ب  أ  المائد يتعامل مح كم متنو. ما األفراد منهم 
المر و ا والمميلا والرئيطا و،و فت كل الحاالت مطال" ب   

هما وتسهم يميم معهم عققات ذات يابح إلسالت ت عل  أكلر قبوالأ لدي
فت إقامة منال إي ابت يش ح ،سال  األفراد على ب ل أق ى جهد 
لتحميق أ،داف المنظمةا وفت الوقا لشس  ي " أ  يكو  لتلل 
العققات تدود بحي  ال تتعارض مح أو تكو  على تساب م لحة 
العمل  إ  تحميق والحشا  على ، ا التوام  يتطل" وجود قدر مرتشح 



 

 

المائد بحي  يتعامل مح ا ءريا ك ديقا  ما تلل المهارات لدن
وي ضحى ألوفأا ومحببأا إليهما وال يتةلى فت ذات الوقا عا المبادأة 
والحم  فت العققة بحي  يكو  لدي  المدرة على تإليير م را،ا تيا 
تنحرف عا الهدف ال ي أقيما ألجل ؛ أال و،و تيسير بلو  أ،داف 

تلل العققة ما أتباع  أو المنظمةا وأ  يوقا ما يحاول أ  يطو. 
ممقئ  لةدمة مآرب  الةاصة عند تد ا إريطة أال يشمد  ذلل الحم  
تعاو  ، ا الشةي أو يمضت على الحد األدلى ما العققات 
اخلسالية المطلوب توافر،ا بينهما  إل  مطال" ب   يلل وفق الممالة 

  التراثية الشهيرة ه "ألا صديمت ولكا الحق أصدق منل لدّن"
 المدرة على اخقنا. ه - 

كما أل  لكل منظمة أ،دافها وقواعد،ا ولظمها التت ي " أ  تتبح 
لضما  بلو  تلل األ،دافا ك لل ف   لألتبا. مطال" واتتياجات  
وما المشترض أ  المائد بوصش  بملابة تلمة الوصل بيا المنظمة 
ل واألتبا. تالعاملياتا يعد ألس" األيراف مق مة لت عيد،ا ب

والدفا. عنها لدن الميادات العليا خقرار،ا وتنشي ،ا  وقد أصبت الميا  
بشعل  –به   المهمة الممدوجة أكلر صعوبة ا   لظرأا التتيا  المائد 

إلى الل و  إلى  –المنال اللمافت السائد ال ي يعنت بحموق اخلسا  
نظمة الوسائل اخقناعيةا وليط المسريةا خقنا. مر وسي  ب ،داف الم

وءططها وما يطرأ على تلل الةطن ما تعديقتا ولرورة 
االلتما  بالمواعد والنظما وكيا أ  ت ولهم على اتتياجاتهم 
وإإبا. ررباتهم مر،و  باتباعهم إيا،اا وفت الممابل فعلى ملل ، ا 
المائد أ  يكو  لدي  المدرة على عرض مطالبهم على لحو والت ال 

ا تتى يسهل إقنا. رؤسائ  ب ا وأ  يحتمل اللبطا ومرت" منطميأ
يوتت لهسال  الرؤسا  بمرارات معينة فت صالت جماعت  بالشكل 
ال ي ي علهم يشعرو  ألهم أصحابهاا وب ا ينظر إلي  أتباع  على أل  
يسةر عققات  ولشوذ  لدن رؤسائ  لتحميق ما يعود بالنشح عليهم 

تباع  ب ،داف ك ماعةا ويدرك  رؤساؤ  على أل  قادر على إقنا. أ
المنظمةا وأل  موصل جيد لسياساتها وءططها مما يدعم ما مكالت   
، ا عا أ،مية المدرة على اخقنا. لما يشإلل موقعأا قياديأاا ولكا ترن 

 مم تتشكل تلل المدرةا وكيا يمارسها المائد فت الميدا  ؟
إ  المدرة على اخقنا. تتكو  ما عناصر متعددة تتشاعل معأا 

تا  ذلل التشاعل مستون ما يحوم  الشرد تالمائدت ما تلل ويحدد ل
المدرةا وتتملل أبرم عناصر،ا فت ه المدرة على التعبير اللإلوي ما 



 

 

تي  الطققة والبقرةا واستةدا  المهارات رير اللشظية فت الحوار 
والتت تسمت ب رسال رسائل ممدوجة المعنى أو ألكلر ما إةي فت 

ا فت تموية المعنى تتى تسهم فت دعم ما آ  واتدا واالستعالة به
يموي  لشظيأاا وفت ، ا ال دد يشير ال اتع إلى أ  "اخإارة واللشع 
إريكا ا ولعم العو  ،ت ل  ولعم الترجما  ،ت عن  وما أكلر ما 
تنوب عا اللشع مرة, وإ  تسا اخإارة باليد والرأ  ما تسا 

 البيا  باللسا " 
درة على اخقنا.ا أ  يس ل المائد وما بيا العناصر األءرن للم

عا عائد تمردودت ما إرت  ألتباع  للت كد ما ألهم سمعوا ما قال 
وفهموا من  ما يريدا وأ  يكو  معدل سرعة تديلة مناسبأا تتى ينتب  

قد  –إلي  المستمح ويتمكا ما متابعت ا وأ  يسعى خي اد رابطة 
يا المولو. والمتحدث ب –تتملل فت أتد جوال" االستشادة التطبيمية 

تتى يلير ا،تمام  ب ا ويحرص على أ  يتضما تديل  أمللة عيالية 
ملموسة تمرب المعنى إلى الطرف ا ءرا ويستعيا بالتدريبات 
العملية واألسئلة الموجهة إلى المستمح ليلير تحدي ا وأ  يتحدث عا 
أفكار قليلة ويكرر،ا بطرق متنوعةا ويعتمد على أسلوب المراجعة 
والتلةيي فالنا  ال تنتب  جيدأا وال تستوع" ذاكرتها التش يقت 
الكليرةا وأ  يشمل تديل  بع  األرقا  واخت ا ات فالنا  تلق 

تا وأ  يكو  قادرأا على التشاوضا وأ  يعت 19فيها بدرجة أكبر ت
المواليا التت تحكم ،   العملية ويوظا ، ا الوعت فت ممارسات  

 مستويات التت يتعامل معها التشاولية مح جميح ال
، اا وإذا ما تاولنا توليت ال شات والمهارات التت ي " أ  

 تتوافر فت المائد ما المنظور اخسقمتا فيمكا عرلها كما يلته
ترص اخسق  على توليت الممومات األساسية الواج" توافر،ا فت 

ى سبيل المائد اخداري ليكو  أ،قأ للميادة اخدارية الرإيدة و،ت عل
الملال ه الرجولة والعلم والموة وال بر     والرجولة كالا دائمأا سنة 
لم تتةلا فت اءتيار ،سال  ال شوة ما المادة العظا  ما الرسل 
ال يا اءتار،م اهلل واصطشا،م لميادة البشرية يمول اهلل تعالى فت تق 

َأْوَحْيَنا ِإَلى  َأَكاَن ِللَناِس َعَجبًا َأْن}الم طشى علي  ال قة والسق ه
َرُجٍل ِمْنُهْم َأْن َأْنِذْر الَناَس َوَبِشْر اَلِذيَن آَمُنوا َأَن َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد 



 

 

 تت{َرِبِهْم َقاَل اْلَكاِفُروَن ِإَن َهَذا َلَساِحٌر ُمِبيٌن

َأْهِل اْلُقَرى َأَفَلْم  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإاَل ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن}
َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلَداُر 

 تت{اآلِخَرِة َخْيٌر ِلَلِذيَن اَتَقْوا َأَفال َتْعِقُلوَن

يَم َوَلَقْد آَتْيَنا ِإْبَراِه} ويمول اهلل تعالى فت تق إبرا،يم علي  السق ه
وفت تق لوح علي  السق  ه  تت{ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكَنا ِبِه َعاِلِميَن

َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َرِبُكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم ِلُينِذَرُكْم َوِلَتَتُقوا }
َوَلَما َبَلَغ وفت تق موسى علي  السق  ه   تت{َوَلَعَلُكْم ُتْرَحُموَن

  تت{َأُشَدُه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن

ومعنى بلغ أإد  أي قون بدل ا وبلغ لهاية لمو   ومعنى استون ه 
اعتدل عمل  وكمل  والمراد لما بلغ موسى علي  السق  أربعيا سنة 

ليهم ال قة أتا  اهلل النبوة  وفت تق عمو  األلبيا  والرسل ع
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإاَل ِرَجااًل ُنوِحي } هوالسق   بما فت ذلل محمد

ِإَلْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن 
 {َن اَتَقْوا َأَفال َتْعِقُلوَنَعاِقَبُة اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْيٌر ِلَلِذي

  تت

وقد ترص اخسق  على ت كيد أ،مية العلم كممو  ما الممومات 
الميادية الواج" توافر،ا فت المائد اخداري  ول د أ  العلم كا  أتد 
الممومات الميادية األساسية التت توافرت فت ،سال  المادة العظا  ما 

 الرسل واأللبيا  
َوَلْوال }فت تق الم طشى علي  ال قة والسق  ه قال اهلل تعالى 

َفْضُل الَلِه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهَمْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َأْن ُيِضُلوَك َوَما ُيِضُلوَن 

                                           



 

 

ِإاَل َأنُفَسُهْم َوَما َيُضُروَنَك ِمْن َشْيٍء َوَأنَزَل الَلُه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة 
  تت{َك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل الَلِه َعَلْيَك َعِظيمًاَوَعَلَم

َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد َوال الَنَصاَرى َحَتى َتَتِبَع وقول  تعالى

ِمَلَتُهْم ُقْل ِإَن ُهَدى الَلِه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئْن اَتَبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد اَلِذي 

اَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِمْن الَلِه ِمْن َوِلٍي َوال َنِصيٍرَج

َفَوَجَدا َعْبدًا ِمْن ِعَباِدَنا وفت تق موسى علي  السق  قال تعالى

َقاَل َلُه ُموَسى َهْل  *آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعَلْمَناُه ِمْن َلُدَنا ِعْلمًا 

َلى َأْن ُتَعِلَمِني ِمَما ُعِلْمَت ُرْشدًاَأَتِبُعَك َع

َيا َأَبِت ِإِني َقْد َجاَءِني وفت تق إبرا،يم علي  السق  قال تعالىه 

ِمْن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاَتِبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسِوّيًا

َرِبي َوَأنَصُح َلُكْم  ُأَبِلُغُكْم ِرَساالِتوقال فت تق لوح علي  السق ه

َوَأْعَلُم ِمْن الَلِه َما ال َتْعَلُموَن

َوُلوطًا آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا وقال فت تق لوط علي  السق ه

َوَنَجْيَناُه ِمْن اْلَقْرَيِة اَلِتي َكاَنْت َتْعَمُل اْلَ َباِئَث ِإَنُهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء 

َفاِسِقيَن

َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد وفت تق داود وسليما  عليهما السق ه

َوُسَلْيَماَن ِعْلمًا َوَقاال اْلَحْمُد ِلَلِه اَلِذي َفَضَلَنا َعَلى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه 

اْلُمْلِمِنيَن

َوَلَما َدَخُلوا ِمْن وفت تق يعموب علي  السق  قال اهلل تعالىه

                                           



 

 

َأَمَرُهْم َأُبوُهْم َما َكاَن ُيْغِني َعْنُهْم ِمْن الَلِه ِمْن َشْيٍء ِإاَل َحاَجًة  َحْيُث
ِفي َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها َوِإَنُه َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعَلْمَناُه َوَلِكَن َأْكَثَر الَناِس 

ال َيْعَلُموَن

َيْجَتِبيَك َرُبَك  َوَكَذِلَكتعالىه وفت تق يوسا علي  السق  قال

َوُيَعِلُمَك ِمْن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث َوُيِتُم ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَما 

َأَتَمَها َعَلى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحَق ِإَن َرَبَك َعِليٌم َحِكيٌم

ا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َيوفت تق عمو  المسمنيا قال تعالىه

َلُكْم َتَفَسُحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َيْفَسْح الَلُه َلُكْم َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا 
َفانُشُزوا َيْرَفْع الَلُه اَلِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َواَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

َن َخِبيٌرَوالَلُه ِبَما َتْعَمُلو

وينبإلت أ  لنب  إلى أ  المائد اخداري كلما كا  تري أا على 
تح يل العلم والتدري" واالستشادة ما الت ارب وتنمية مهارات  
وءبرات  ومعارف   كا  أكلر قدرة على االجتهاد ال حيت وأسر. 

 إلى تحميق أ،داف  بكشا ة وفعالية 
اد  وإاور،م فت كلير صحابت  على االجته ولمد درب الرسول 

ما المسائل واست اب لبع  آرائهم وأقر كليرأا ما أفعالهم ذلل أ  
اخعداد والتهيئة للميادة يعتبر سنة ثابتة بالنسبة لكافة الرسل وأ  
الم طشى علي  ال قة والسق  قد أعد اخعداد الكامل و،يئ للميا  

لرسول ي هي  بالرسالة المحمدية فمن  والت  إلى يو  بعل   لرن ا
َأَلْم َيِجْدَك َيِتيمًا للرسالة ويتولى رب  ترتيب  وت ديب   يمول اهلل تعالىه

ويمول   َوَوَجَدَك َعاِئاًل َفَأْغَنى *َوَوَجَدَك َضااًل َفَهَدى  *َفآَوى 

ه تأدبنت ربت ف تسا ت ديبتت ويمول اهلل تعالى فت إعداد  الرسول 
 *ُقْم الَلْيَل ِإاَل َقِلياًل  *َيا َأُيَها اْلُمَزِمُل ه الرسول وتهيئت  لألمر العظيم

ِإَنا  *َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرِتْل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل  *ِنْصَفُه َأْو اْنُقْص ِمْنُه َقِلياًل 

                                           



 

 

وفت إعداد عيسى علي  السق  يمول َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْواًل َثِقياًل

ا أ  اخعداد والتعليم والتدري" يستمر ما المهد إلى مبينأ –اهلل تعالى 
َوَأْوَصاِني  َوَجَعَلِني ُمَباَركًا َأْيَن َما ُكنُت فيمول اهلل تعالى ه –اللحد 

َوَبّرًا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجَبارًا  *ِبالَصالِة َوالَزَكاِة َما ُدْمُت َحّيًا 
َذِلَك  *َي َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحّيًا َوالَسالُم َعَل *َشِقّيًا 

وفت تق ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اْلَحِق اَلِذي ِفيِه َيْمَتُروَن

 *َقاَل َرِب اْشَرْح ِلي َصْدِري موسى علي  السق  يمول اهلل تعالى ه

وفت َيْفَقُهوا َقْوِلي *ًة ِمْن ِلَساِني َواْحُلْل ُعْقَد *َوَيِسْر ِلي َأْمِري 

َوَلَقْد آَتْيَنا ِإْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكَنا ِبِه تق إبرا،يم علي  السق  ه

َوَلَما َبَلَغ وفت تق يوسا علي  السق  قال تعالىهَعاِلِميَن

و، ا اخعداد َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَنَأُشَدُه آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَكَذِلَك 

كما يكو  فت الشكر وفت العلم وفت العميدة يكو  فت ال سم وقوة 

َوَقاَل َلُهْم َنِبُيُهْم البد   قال اهلل تعالى فت تق يالوت علي  السق ه

ْلُك َعَلْيَنا ِإَن الَلَه َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا َقاُلوا َأَنى َيُكوُن َلُه اْلُم
َوَنْحُن َأَحُق ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْلَت َسَعًة ِمْن اْلَماِل َقاَل ِإَن الَلَه اْصَطَفاُه 
َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوالَلُه ُيْلِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء 

َوالَلُه َواِسٌع َعِليٌم

ميادة وتدريبهم على مها  الميادة داءل الم تمح مبدأ واءتيار ال
أساست تسكد  الدراسات االجتماعية واخدارية الحديلة و، ا المبدأ قد 
أسست  ما قبل الدعوة اخسقمية فت دار تاألرقم با األرقمت تي  

 ما است اب للدعوة اخسقمية  الضم إلى النبت 

                                           



 

 

دريبأا تربويأا ليةل هم إلى وقد جعل اهلل ابتق  المادة والدعاة ت
ياعت  وينميهم ما كل إائبة ويحمق لهم الن اح فت العمل بعد ،   

َأَحِسَب الَناُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن  *الم }االءتبارات  يمول اهلل تعالىه 
َلَمَن الَلُه َوَلَقْد َفَتَنا اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْع *َيُقوُلوا آَمَنا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن 

اَلِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمَن اْلَكاِذِبيَن

وعلى المادة االستمساي بال بر والرلا واخيما  بن ر اهلل ولمد 
كالا المدرسة النبوية تربت المادة على أعلى مستون وكالا ،   

 َفاْصِبْر َكَما َصَبَر}     التربية تتمشى مح التوجي  والمنهل المرآلت
ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمْن الُرُسِل َوال َتْسَتْعِجْل َلُهْم َكَأَنُهْم َيْوَم َيَرْوَن َما 
ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثوا ِإاَل َساَعًة ِمْن َنَهاٍر َبالٌغ َفَهْل ُيْهَلُك ِإاَل اْلَقْوُم 

 {اْلَفاِسُقوَن
اْصِبْر َحَتى َواَتِبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك َوويمول اهلل تعالىه ت100ت

 {َيْحُكَم الَلُه َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن
َواْصِبْر َفِإَن الَلَه }وقال تعالىه  ت102ت

 {ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن
َفاْصِبْر ِإَن َوْعَد الَلِه َحٌق َوال ت101ت

{َيْسَتِ َفَنَك اَلِذيَن ال ُيوِقُنوَن
ت103ت 

 
 

اخسقمت يح  المادة على االستمساي وما ، ا يتضت أ  المنهل 
 بال بر وتحمل المشاق 

ويمكا إجمال ال شات والمهارات التت ي " أ  تتوافر فت المائد 
 ما المنظور اخسقمت كما يلت ه

 المدرة ال سمية والعملية ه
فالة ائي ال سمية والعملية والنشسية ،ت التت تميم فردأا عا 

ينهم باءتقف يبائعهما وقد راعى ا فالنا  مةتلشو  فيما بت4ترير 
،   الممومات عند اءتيار  للمادةا فكا  يةتار أصلت  الرسول 

الموجوديا لموت  وعلم  بالحربا فيمول علي  ال قة والسق  ه "إلت 
ألؤِمر الرجل على المو  فيهم ما ،و ءير من  دينأا ألل  أيمع عينأا 

معيار األصلحية  يشير إلى أ  ا فالرسول ت9توأب ر بالحرب"
يتملل فت الموة ال سدية وال ،نية تأيمع عيناتا والموة العلمية تأب ر 

                                           



 

 

بالحربت بالررم ما أ  فت المو  ما ،و ءير من  دينأاا فمد أَمر 
على ال يش فت رموة ذات  عمرو با العاص  الرسول 

السقسل بالررم ما تداثة إسقم ا ووجود صحابة كبار فت ال يش 
ألل  األعلم بالحرب  –رلت اهلل عنهما  –ت بكر وعمر أملال أب

ه  واألصلت للمهمةا يمول ال ،بت عند ترجمت  لعمرو با العاص 
"وقد كا  ما رجال قريش رأيأا ود،ا أ وتممأا وكشا ة وب رأا 
بالحروبا وقد ت َمر على ملل أبت بكر وعمر لب ر  باألمور 

ال يش إلى مكا  الحرب أراد  ا وفت تلل الإلموة لَما التهىت1تود،ائ "
ال نود أ  يوقدوا لارأا ليستدفئوا بها ما إدة البردا فنها،م عمرو عا 

قائقأ ل  إ   فهدأ  أبو بكر  ذللا فإلض" عمر با الةطاب 
لم يستعمل  إال لعلم  بالحربا فهدأ عمر  رسول اهلل 

  ت1ت 
 الموة المعرفية والةبرة ه

المعرفة التامة ب تد فرو. العلم أو  والموة فت الميادة ترجح إلى
ب كلر ما فر.ا والمدرة على الت ثير فت ا ءريا وإقناعهم وتوصيل 
المعلومات إليهما وامتقي مهارات التعامل مح المتعلميا ما قدرة 
على إدارة الموقا التعليمت وتل ما يتةلل  ما مشكقتا وكا  

ابميها إلى اخسق  يةتار قيادات  ما علما  األمة وس رسول اهلل 
ال يا لش وا فت اخسق  مح بداية الوتت والممو  علي  ال قة 
والسق  فتعلموا من ا وتوافرت فيهم مس،قت الميادة التربويةا فاءتار 
أصلت الموجوديا للميا  به   المها ا ومنهم معاذ با جبل ال ي 

ال عن  اءتار  علي  ال قة والسق  لتعليم أ،ل اليما؛ ألل  كما ق
بل إل  علي   ت1ته "أعلم أمتت بالحقل والحرا  معاذ با جبل" النبت 

ال قة والسق  وصش  ب ل  إما  علما  أمت ا فمال ه "معاذ إما  
ا أي يسبمهم بممدار رمية بسهم أو بح ر أو بميل أو ت1تالعلما  برتوة"

 تنيشأا ولم ا وقال ابا مسعوده "إ  معاذ كا  أ َمة قالتأا هللت20تمد الب ر
يل ما المشركياا فمال ل  رجله يا أبا عبد الرتما لسيتهاا قال ه 

ا ت22تالا ولكنا كنا لشبه  ب برا،يما واألمة ،و ال ي يعلم النا  الةير"
ولم يما علم معاذ عند تشع كتاب اهلل تعالى وتعليم ا بل جمح إلى 

إلى فمه   جال" ذلل العلم بالسنة وفم  التشريح اخسقمتا باخلافة
فت م ال اخفتا  والمضا ا فمد مكن  علم  بالكتاب والسنة وفم  
اخسق  ما أ  يكو  واتدأا ما ال حابة ال يا يارت إهرتهم فت 
م ال المضا  والشتون فت العهد النبوي وبعد ا كل ،   األإيا  كالا 

ا ت21تيةتار  لتلل المهمة أتد األسباب التت جعلا رسول اهلل 



 

 

األصلت لكل مهمة تربوية مما تتوافر في     يةتارو،ك ا كا
مس،قتها التت أإار إليها عندما أرسل معاذأا إلى اليماا تي  كت" 
كتابأا إلى ملوي تمير يوصيهم في  بمعاذ ورفاق  قائقأ لهمه "    قد 

ا ت23تأرسلا إليكم ما صالحت أ،لتا وأولت دينتا وأولت علمهم"
 والعلم و،ت صشات ال قحا والدياا 

 الش اعة ه

وتميمة الش اعة ه ثبات ال  وا وذ،اب الرع"ا وموال ،يبة 
الة م أو است إلار  عند لمائ ا والبد أ  يتمد  ، ا رأي صائ" 
ولظر ثاق" وتيلة فت التدبير وءدا. فت الممارسةا وثمرة الش اعة 
ما ال ند الكر والشرا وما المادة اللباتاتتى يكو  قطبأا يدورو  

عمقأ يل  و  إلي ا ، ا إذا كا  بحضرت  ما ي ّب عن  ما تول  وم
أعوال  ال يا يلق بهما ف ذا لم يكا بحضرت  ما ي ب عن  تسا تينئ  

  ت24ت أ  ي ب عا لشس  إما باخقدا  وإما بااللهما  تيلة
 ليا ال ال" ه

وما أمللة ذلل المواقا التت جمعا بيا ءالد با الوليد وأبت 
لتت تدل على ليا ال ال" واالتترا  المتبادل عميرة با ال راح وا

بينهماا منها أل  لما قد  أبو عبيدة على ءالد با الوليد فت رموة 
اليرموي؛ س ل عن ا فمالوا ه إل  فت ميدا  الحربا فدلا أبو عبيدة 
علي  و،َم أ  يترجلا ف قسم علي  ءالد أال يشعلا وأقبل علي  

ا فمال أبو ا لمحبة الرسول وصافح ا وكا  أبو عبيدة يح" ءالدأ
عبيدة لةالد ه يا أبا سليما ا لمد فرتا بكتاب أبت بكر ال ديق تيا 
قّدمل علّت وأمري علّتا وما تمدت فت قلبت عليل؛ أللت أعلم 
مواقشل فت الحربا فمال ءالد ه واهلل ال فعلا إيئأا إال بمشورتلا 

أللل أقد  منت فت وواهلل لوال أمر اخما  ياعة لما فعلا ذلل أبدأا؛ 
ا وألا قال فيل ه "أبو ديا اخسق ا وألا صات" رسول اهلل 

عبيدة أميا ،   األمة"ا فشكر  أبو عبيدةا وقد  لةالد جواد  فركب ا 
وقال ءالد ألبت عبيدة ه اعلم أيها األمير أ  المو  قد ء لواا ووقح 

بت الرع" فت قلوبهما وأ،ينوا ب ء  "كلو  وعمامير"ا وسار مح أ
عبيدة يحدث  بما صار ما البطريميا وكيا ل ر  اهلل عليهماا وظل 
ءالد وأبو عبيدة يتشاورا  فت كل أمر تتى الت روا على الرو  

  ت29ت الت ارأا عظيمأا
 الرفق بالعامليا ه



 

 

الرفق بالعامليا ما أفضل أوصاف المادة وأتمد ءقئمهم فت 
أتماد،اا وقد تعامل التدبير؛ أل  الرعية قد تعامل بالرفق فتمول 

بالشدة فتمد  على ما لهيا عن ا وقد يبلغ المائد برفم  ولين  فت 
ا وبالليا ت21تالتدبير ما ال يبلإل  بشدت ا فبالشدة ينمل" ال ديق عدوأا
َوال َتْسَتِوي ينمل" العدو صديمأاا وصدق اهلل العظيم إذ يمول ه 

ي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا اَلِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه اْلَحَسَنُة َوال الَسِيَئُة اْدَفْع ِباَلِت
  ت104ت{َعَداَوٌة َكَأَنُه َوِلٌي َحِميٌم

وقد ترص اخسق  على تربية المادة على الرفق بالرعيةا وما 
مظا،ر ، ا الحرص أ  المرآ  الكريم والسنة النبوية لم يستةدما لشع 

ق بدو  السلطة؛ تتى ال ين رف المعنى إلى الت رف المطل
َيا َأُيَها }ا وإلما استةدما لشع "أولت األمر"ا فمال تعالى ه ت21تتدود

اَلِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الَلَه َوَأِطيُعوا الَرُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم َفِإْن 
ِبالَلِه  َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدوُه ِإَلى الَلِه َوالَرُسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْلِمُنوَن

المادة  وت  الرسول  ت109ت{َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل
على الرفقا فمال ه "اللهم ما ولت ما أمر أمتت إيئأا فشق عليهم 

  ت21ت فاإمق علي ا وما ولت ما أمر أمتت إيئأا فرفق بهم فارفق ب "
 التواصل المستمر ه
م بيا النا  ما ءقل أقوال  وأفعال ا أسسأا للحك ولح الرسول 

منها ه أ  المائد ينبإلت أ  يتواصل مح النا ا وال يحت " عنهما 
وعهد  ودليل ذلل أ  المس د كا  م لط الحكم فت عهد رسول اهلل 

الةلشا  الراإديا ما بعد ا وكا  المائد أو الوالت ،و ما ي لت 
اهلل مشتوح للكافة بالنا  ويةط" فيهم ءطبة ال معةا والمس د بيا 

يإلشول  دو  استئ ا ا وال إل أ  قائدأا يلتمت برعيت  ءمط مرات 
فت اليو  ويعيش بينهم ويلمط مشكقتهم عا قرب؛ أقدر المادة على 

المادة ما االتت اب عا  الحكم بما ألمل اهللا وقد ت ر الرسول 
النا ا فمال ه "ما ولت ما أمر النا  إيئأا فاتت " عا أولت 

ا وقال أيضأا ه ت21تعشة والحاجة؛ اتت " اهلل عن  يو  الميامة"الض
"ما ولت أمرأا ما أمر النا  ثم أرلق باب  دو  المسكيا والمظلو  
أو ذي الحاجة؛ أرلق اهلل تباري وتعالى دول  أبواب رتمت  عند 

   ت10ت تاجت ا وفمر  أفمر ما يكو  إليها"

                                           



 

 

 العدل ه
ت ب عطا  كل إلسا  ما ل  وأء  يعرف العدل ب ل  ه تحميق اخل ا

ِإَن الَلَه َيْأُمُرُكْم ا أمر اهلل تعالى ب  الحكا  تي  قال هت12تما علي  من 

َأْن ُتَلُدوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن الَناِس َأْن َتْحُكُموا 
  وقالت101ت{َن الَلَه َكاَن َسِميعًا َبِصيرًاِباْلَعْدِل ِإَن الَلَه ِنِعَما َيِعُظُكْم ِبِه ِإ

َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإاَل ِباَلِتي ِهَي َأْحَسُن َحَتى َيْبُلَغ َأُشَدُه أيضأا ه

َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِل ال ُنَكِلُف َنْفسًا ِإاَل ُوْسَعَها َوِإَذا ُقْلُتْم 
وا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد الَلِه َأْوُفوا َذِلُكْم َوَصاُكْم ِبِه َلَعَلُكْم َفاْعِدُل

 ت101ت{َتَذَكُروَن
المسلميا ب شة عامةا والمادة ب شة ءاصة  وربى الرسول 

ا وذلل ما ءقل عدل  الشعلت فت تيات  ت11تعلى العدل بيا النا 
  والمعاملةا بيا المتةاصميا العامة والةاصةا بيا النا  فت العطا

فت الحكما بيا موجات ا     إلى رير ذلل ما أمور الحياةا كما ربى 
المادة على العدل ما ءقل أسلوب الترري" والتر،ي"ا فمال علي  
ال قة والسق  ه "إ  أت" النا  إلى اهلل عم وجل يو  الميامة 

ى اهلل يو  وأقربهم من  م لسأاا إما  عادلا وإ  أبإل  النا  إل
ا وقال أيضأاه "سبعة يظلهم اهلل ت13تالميامة وأإد،م ع ابأاا إما  جائر"

ا ويمول ت14تفت ظل  يو  ال ظل إال ظل ه اخما  العادل     الحدي "
علي  ال قة والسق  "إ  الممسطيا على منابر ما لور عا يميا 
ما الرتماا وكلتا يدي  يمياا ال يا يعدلو  فت تكمهم وأ،ليهم و

ولوا"
ت19ت 

   
 فهم وتمدير ء ائي وتاجات العمل وأعضا ،ا ه

لكلمة ءاصية معنى محدد فت ، ا اخيار يتملل فت السمة التت 
يعمن فت لو ،ا االءتقف بيا األفرادا وال ماعاتا أما كلمة 
تاجة فهت تالة ما االفتمار أو العوم إلى إت  ما قد يكو  مشيدأا 

فت المطل"ا أو الرربة العامة أو الشرديةا لل ماعة أو لألفراد ويتملل 
وما المتشق علي  أ  ،ناي اءتقفات قد تتسح وقد تضيق فت 
الة ائي والحاجات بيا ال ماعات وبيا أعضا  كل جماعة على 
تدة ويعتمد ذلل على العديد ما المتإليرات بعضها يتعلق باألفراد ما 

                                           



 

 

شستا ويتعلق بعضها تي  ءلشياتهم اللمافية واالجتماعيةا وبنا ،م الن
بال ماعة ما تي  بنا ،ا وما تنظم  ما مكالات وأدوار ولسق قيم 

 أو منظمات اجتماعية للعمل 
فلكل فرد فت ال ماعة تاجات ءاصة ومعرفة ،   الحاجات 
والة ائي وكيشية إإباعها يضشت لو. ما التماسل والتوتد مح 

د ما أ،داف ال ماعةا ويتطل" ذلل سيطرة المائد على العدي
المهارات التت ترتبن بميا  وتمدير تاجات وء ائي جماعة 

 العمل 
 

 ه Planningمهارات التةطين 

 والتةطين الشعال لتا  سبح ءطوات لوعية ه
 تحديد المهمة ه -أ

ويمتضت ذلل تحديد ما يشترض أ  يشعلا وما سيشعل ماذاا متىا 
 وكياا وأيا 

 تحديد الم ادر ه -ب
 ى األسئلة ا تية هويمتضت ذلل اخجابة عل

 ما الوقا المتاح لتحميق المها  ؟ 
 ما مهارات جماعة العمل ؟ 
 ما األجهمة وأإكال الدعم المطلوبة والمتاتة ؟ 
 ما المتإليرات األءرن التت ي " أء ،ا فت االعتبار ؟ 
 تحديد البدائل ه - 

ويتطل" ذلل اخجابة على األسئلة ا تية ه
 فت االت ا  رير ال حيت ؟ ما ال ي يحدث إذا سار إيئأا ما 
 ما إجرا ات مواجهة المواقا الطارئة رير المتوقعة ؟ 
 ما ءطة العمل البديلة ؟ 
 ،ل الةطة البديلة أفضل ما الةطة األصلية ؟ 
 الوصول إلى قرار ه -د

 و،نا تلار عدة أسئلة ه
 على ما تمح المسئولية ؟ 
،ل وجود قرار وإ  كا  في  ق ور أفضل ما عد  وجود أي  

 ار ؟قر
 ،ل عد  وجود قرار ،و فت تد ذات  قرار ؟ 
،ل صنح واتةاذ المرار ما قبل جماعة العمل أكلر أ،مية أو  



 

 

 فعالية ما ال نح واالتةاذ الشردي للمرار ؟
 كتابة وتوثيق ءطة العمل ه -،ـ

بشكل يسمت ب دءال تعديقت أو تطوير الةطة كلما أوجبا 
 الحاجة 
 تنشي  ءطة العمل ه -و

د ما الحاالت توجد ءطن عمل ملالية ورائعةا ولكنها فشت العدي
 ال تعمل بالشكل ال ي صيإلا فت لو   

 التمويم ه -م
وال ي البد وأ  يتماما مح كل ءطوة ما ءطوة تنشي  ءطة 

 العمل 
 : Controlling group performance مهارات لبن أدا  ال ماعة ه

ال أل  رالبأا على الررم ما أ،مية مهارات لبن أدا  ال ماعةا إ
ما يسا  فهم داللة كلمة "لبن األدا " كوظيشة الميادة الناجحةا فهت 
تملل بالنسبة للبع  مظهرأا ما مظا،ر السلطة والنشوذا إال أ  األمر 
بالت كيد على لحو مإلاير تي  تحتا  ال ماعة إلى أ  يمار  لبطأا 
 على أدا  أعضا ،ا بما يتحمق مع  الحشا  على تركة أعضا ،ا
بنشط االت ا  لتحميق األ،داف على النحو المحدد سلشأاا فلكت تضما 
تنشي  ءطة العمل على لحو صحيت البد أ  يمو  إةي ما بتوجي  
جهود ما يوكل إليهم أمر التنشي ا فالضبن وظيشة تشوض ال ماعة 
بوعت أو بدو  وعت أمر الميا  بها إلى المائد ما أجل إل ام المها ا 

معارلة ال ماعة خجرا ات الضبن على األسلوب ويتوقا قبول أو 
ال ي تمار  ب ا ل ا ما المتشق علي  أ  مهارات الضبن تتضما سا 

 إجرا ات أساسية تتملل فت ه
 المقتظة الواعية والمشاركة ه

على المائد أ  يعتلت موقعأا يرن ما ءقل  بولوح كل أدا ات 
مكا  االلتما  ب ا ال ماعةا يتواصل مح كل األعضا ا وأ  يكو  باخ

دو  أ  يعنت ذلل التسلنا فاألعمال ال يدة البد وأ  تعمم وتش حا 
واألعمال األقل جودة تتطل" االقتراتات ال األوامر والعماب وذلل 

 أفضل فت تحسيا لوعية ملل ،   األعمال 
 مهارة إلما  التعليمات ه

مل ومح فالمائد عادة ما يل   إلى إعطا  تعليمات مح تمد  مسار الع
أي تإلير يطرأ على موقا التشاعلا ل ا على المائد أ  يتما مهارات 
التواصل الشعالا وأ  يطبق مهارات التدريط الشعال وأ  يسمت 



 

 

لألتبا. ب ء  مما  المبادرة والمتابعةا ومح التظا  العمل بال ورة 
 المشترلة على المائد أ  يملل ما تدءل  إلى أدلى تد ممكا 

 ة همهارات المساعد
عندما تمرر ال ماعة أو تبدي الرربة فت أدا  مهمة ما على المائد 
أ  ي لل لهم كل متطلبات الن اح فت أدا  ،   المهمةا فمد يمو  المائد 
ب ل ام مهمة معينة ب ورة منشردةا ولكا ما األفضل أ  يشري 
بع  أعضا  ال ماعة فت ،   المهمة لتحميق لو. ما اختسا  

بالنسبة لهسال  األعضا ا وعلي  أ  يت ن" النمد عند  بال دارة والميمة
 تمديم المساعدة 
 مهارات التوقح ه

على المائد أ  يعلم بولوح ما يتوقح أ  يرا ا وعلي  أيضأا أ  
يكو  أكلر وعيأا بةطة العمل والمهارات المطلوبة خل ام،اا وقد 
يكو  ما المشيد أ  ي يغ بطاقة عمل أو مقتظة وإذا ما رأن 

روجأا عا ،   الةطةا علي  أ  يعيد إرإاد وتوجي  جماعة العمل ء
 إلى المسار ال حيت والمحدد سلشأا 

 
 مهارات التشاعل وردود األفعال ه

الطريمة التت ت در وفمأا لها ردود أفعال المائد لم هود ال ماعة 
مهمة جدأاا تي  البد ما توجي  المديت لشةي ين م المها  ب ورة 

يكو  ، ا المديت مةل أا ووديأا ال إكليأا أو رسميأاا صحيحة على أ  
ف ذا كا  العمل يعتري  لمي والت على المائد أ  يمتدح الشةي 
على ال وال" المميمة وال حيحة ما عمل ا وأ  ي عل  يتحمل 
المسئولية عا قناعة ورلى فيما يتعلق ب وال" الم ورا و،نا على 

على أ  ال يوج  عيني  وفكرة المائد أ  يت اوب مح العمل فت م مل  
 على جوال" الم ور فمن 

 مهارات لرب الملل والمدوة واألسوة الحسنة ه
ف كلر الطرق فعالية لضبن أدا  ال ماعة تتملل فت أ  يكو  المائد 

ذات  ملاالأ ولموذجأا لقلضباط وااللهماي فت العمل 
 مهارات تمليل ال ماعة ومهارات الةطابة  ه

Representing the group : 

يعد المائد أساسأا إلافة لما سبق ليكو  المملل الحميق لل ماعة 
أما  الهيئات األءرن والسلطات الميادية األعلى بما يمتضي  ذلل ما 
مهارات التعبير ال ادق عا تاجات ومشكقت جماعة العملا 



 

 

وعرض من مات ال ماعةا وما المهارات التت تعيا المائد على 
 و مةايبة ال ماعة ذاتها هتمليل ال ماعة أ

 الح ول على كل الوقائح والحمائق والمتإليرات المتاتة  
 تحديد وتمرير يبيعة الموقا  
 التحديد المسبق والتوقح لردود أفعال ال ماعة  
 تدويا كل المقتظات واألفكار الرأسية  
ما المهم جدأا النمل ال ادق لردود أفعال ال ماعةا  

 ومشاعر،اا وولعها الحالت 
 Evaluation skillsمهارات التمويم ه 

فعندما لنتهت ما تنشي  برلامل ما أو مشرو. ماا ما المهم جدأا أ  
لحدد بولوح مدن تحميق األ،دافا و،ل ما المشترض إتداث 
تإلييرات أو تحسينات فت المستمبلا والبد أ  يعكط التمويم بعديا 

ت ثير  على درجة عظيمة ما األ،مية للمشرو. أو البرلامل ه
البرلامل أو المشرو. على ال ماعة ب ورة عامةا وت ثير البرلامل 

 أو المشرو. على كل عضو ما أعضا  ال ماعة كل على تدة 
ويمكا للمائد أ  يستند فت عملية التمويم إلى سا أسئلة لتمويم أي 

 مشرو. أو برلاملا ،ت ه
 ،ل تم إل ام المهمة/ المها  ؟ 
  على لحو صحيت ووفق المسار ،ل تم إل ام المهمة/ المها 

 المحدد سلشأا ؟
 ،ل تم إل ام المهمة/المها  فت الوقا ال حيت والمحدد سلشأا؟ 
،ل أل م كل عضو ما أعضا  ال ماعة المهمة / المها  التت  

 أوكلا ل  ؟
 ،ل المنال التنظيمت أو منال العمل ممتح ومشرح لل ميح ؟ 
و،ل يرربو  ،ل باستطاعة أعضا  ال ماعة إل ام المميدا  

 بالشعل فت ذلل ؟
ويمكا االستناد إلى ،   األسئلة أيضأا فت تمويم كل ءطوة ما  

 ءطوات العمل 
 Sharing leadershipمهارات الميادة بالمشاركة ه 

تمتلئ كت" العلو  اخدارية بالعديد ما الكتابات تدور تول 
قاا مةتلا أسالي" الميادة والكيشية التت تطبق بها فت مةتلا الموا

 وعادة ما تنتظم ،   األسالي" تول ءمسة ألماط أساسيةه
النمن اخءباري أو م در األوامر تي  يمو  المائد بمشرد  



 

 

بتحديد المشكلةا وصنح واتةاذ المراراتا وتوجي  وتحديد األلشطةا 
ويبدو أ  ، ا لمطأا أوتوقراييأا وربما ي ء  أو ال ي ء  بآرا  ال ماعة 

 حديد  عند قيام  بما سلا ت
الميادة باخقنا. و،نا تبمى عملية تحديد المشكلة وصنح واتةاذ 
المرارا وتحديد األلشطة فت يد المائد ولكن  يمو  ببع  اخجرا ات 

 التت يستهدف منها إقنا. ال ماعة بضما  تعاولهم فت التنشي  
الميادة باالستشارة أو عا يريق التشاور تي  يشاري أعضا  

األ،داف والةطنا و،نا يمو  المائد بعرض ال ماعة فت صيارة 
المرار والةطة ثم ي ء  ردود أفعال أعضا  ال ماعة وبعد مشاركة 
أعضا  ال ماعة واستشارتهم يبمى اتةاذ المرار النهائت فت يد المائد 
وال ي عادة ما يسسط على اتشاق ال ماعةا ف   تع ر الح ول على 

ضا  ال ماعة على إتبا. ، ا اخجما.ا يمو  المائد بتش يح كل أع
 واتترا  رأي األرلبية 

الميادة بالتشوي  ه تي  يمو  المائد بتحديد المشكلةا وولح 
الةطوط العريضة واخرإادات العامةا والحدودا والمواعدا ثم يضح 
المشكلة أما  ال ماعةا ثم يتمبل المائد قرار ال ماعة إذا ما تمشى مح 

سبق صيارتهاا وإ  كا  يتم الضوابن والمواعد والحدود التت 
التشوي  فت ، ا النمن فيما يتعلق بالسلطات واألدوارا إال أ  

 المسئولية تبمى دومأا ملماة على عاتق المائد 
الميادة بالمشاركة ه وفيها يمو  المائد بدور  الميادي إال أل  يشري 

 ال ماعة ويوافق ابتدا  على صنح المرار واتةاذ ال ماعة للمرار 
يعنت ما سبق أ  ،ناي لمطأا قياديأا أفضل ما ا ءرا أل  لمن وال 

الميادة يرتبن أساسأا بالموقا المياديا وبةبرات أعضا  جماعة 
العملا وبنوعية العمل المراد إل ام ا تي  تبدأ أسالي" الميادة ما 
األسلوب اخءباريا إلى الميادة بالمشاركة أو اإتراي كل أعضا  

ميادي وال ي يبدو في  تملي الدور التسلطت ال ماعة فت العمل ال
 للمائدا وميادة مشاركة أعضا  ال ماعة 
  Counseling skillsمهارات تمديم االستشارات أو اخرإاد ه 

و،و دور متوقح فت ظل تعامل المائد مح أتبا. لهم ء ائي 
وتاجاتهم ومشكقتهم المةتلشةا ويستةد  اخرإاد لتش يح ويمئنة 

ل دور الشرد فت ال ماعةا والمساعدة فت تل مشكلة الشردا وتشعي
معينةا واخرإاد عمل يسدي عندما يتطل" األمر مساعدة الشةي 
وتل  على إل ام المها  وتل المشكقتا وتوجد سا محددات 



 

 

 لإلرإاد ال يد ه
االستما. ال يد والمتعايا ه ويتطل" ذلل االلتبا  لكل ما  

 يمول المسترإد 
 فهم بالشعل ما يحاول أ  يمول  المسترإد أ  تس ل لشسل ،ل أ 
يتطل" األمر الوقوف على معلومات إلافية قد يتع ر  

 الح ول عليها ما م رد الحوار مح المسترإد 
تش يح المسترإد على التشكير بطريمة مةتلشة فت السيطرة  

 على المشكلةا بما يمكا معها الوصول إلى تل فعال لها 
ما اخرإاد مساعدة الشرد  ت ن" إسدا  الن ائتا فالهدف 

للوصول إلى الحل ال ي يستطيح بالشعل تحميم ا وأ  يكو  
 مسئوالأ ب ورة إة ية عا تنشي  ، ا الحل 

 
 

 Setting the exampleمهارة إعطا  المدوة أو األسوة الحسنة ه 
ما أكلر مهارات الميادة إقناعأا لآلءرياا أ  يكو  المائد لموذجأا 

 .ا ويكو  ذلل عا يريق هوقدوة تسنة لألتبا
إتبا. التعليمات والموالياا وتنشي  المها  المنوية وفق الطريمة  

 المحددة 
ال د واالجتهاد فت العمل للوصول إلى الميادة بالملل والمدوة  

 ال الميادة بالتوجي  واخرإاد اللشظت 
إظهار المبادأة واتةاذ مما  المبادرة دو  التظار أل  يةبر   

دا  ما يشترض إل ام  أو دو  أ  ي بر ما قون إة أا ما ب 
 أءرن على ، ا األدا  

األدا  وفق مستون عال ما النضل والتشتت وتوج  األدا  لحو  
 إل ام المها  

واستنادأا إلى ،   المهارة يسكد على فنية النم جة ولع" الدور 
 باعتبار،ما ما أكلر فنيات التدري" على السلوي الميادي فعالية 

اتجاه آخر يحمل صفات ومهارات القائد في النقاط التالية  وهناك
: 

 المدرة ال ،نية العالية  -2
ا،تمامات وياقات واسعةه ليط المائد الناجت أسير تة ي  -1

ليقا بل يمتلل فهمأا عامأا وثمافة واسعة ولدي  قدرات عديدة 
ومتنوعة وا،تما  ءاص بالعمل المناط ب  إلافة إلى ا،تمام  



 

 

مضايا والنشايات المطلوبة األءرن فت المحين بالعديد ما ال
ال ي يتحري في   إل  إةي مو،وب وواسح المداري 

 وا فاق 
المدرة على التةاي" والتشا،مه لمد كالا إتدن صشات  -3

البارمة أل  "أف ت العرب لسالأا"  وجا  فت  الرسول 
مع م كامبرد  لتاري  األدب األمريكت أ  الرئيط لنكولا لم 

بسب" سياسات  أو  2110الموقح الموي فت تمب  عا   يشم ب لل
أعمال  وإلما ب سلوب  فت التةاي" والتعبير  و،ك ا الحال فت 

 معظم اللورات     "األقدر على التعبير ،م ال يا يمودو " 
النضل ه ال وجود للت رفات الطشولية فت إة ية المائد  -4

لة الناجتا وتتسم جميح توجهات  وت رفات  بسمات الرجو
والنضو  وتمدير المسئولية  أما لشسيأا فهو دائم االيمئنا  مما 

 ي عل  قدوة ألتباع  وجنود  
،مة لشط عالية ه لمد تعارف البشر من  المد  على أ  قوة  -9

الشة ية واخقدا  وروح المبادرة والش اعة و،مة النشط 
كلها ما صشات الميادة  فعلى المائد الناجت ولح الةطن 

ا ءريا وتوجيههما فهو صات" الموة والعم  وتنظيم عمل 
 والت ميم 

مهارات اجتماعية ه الميادة أساسأا ،ت تحميق العمل ما ءقل  -1
ا ءريا مما يسكد بولوح أ  المائد الناجت البد أ  يعتمد 
على المهارات االجتماعية  فعلى الرجل الميادي أ  يمدر 

نها أو مشاعر ا ءريا وميولهم ويحترمها سوا  الظا،ر م
الةشتا كما ينبإلت علي  أ  يظهر قدرأا كبيرأا ما التعايا 

 لحو ا ءريا كت يكو  أكلر ت ثيرأا فيهم 
المدرات اخدارية ه إ  الت مل والتشكير واخبدا. والتةطين  -1

والتنظيم والتوجي  والمدرة على اخل ام وتمييم النا  
وبعد  والتمحيي والتعليم واخيحا  والتحليل وقوة المقتظة

النظر والمدرة على التحسيا والتلةيي وإعداد التمارير 
واتةاذ المرارات مهارات تتعدن م رد كولها مهارات فنية أو 

 تمنية ويعتمد عليها المادة بشكل ءاص 
 ت ال شات ه 2ت

 يشترض فت الشةي الميادي المواصشات التالية ه
  سقمة الةلق 



 

 

  المدرة على الت مل والت ور 
 دارية والتنظيمية التوجهات اخ 
  ات اف ال ميح 
  تنو. اال،تمامات 
   المدرة على التوجي 
  النضو  العايشت 
  اال،تما  بالتةطين 
  اتترا  النشط واتترا  ا ءريا 
  ال د والملابرة 
  الحسم فت المرار 
  "التنظيم والترتي 
   كول  موثوقأا ويعتمد علي 
  الحماسة 
  النشاط والطاقة 
  ءريا اال،تما  بتدري" ا 
  المدرة على التعبير تتحدثأا وكتابةت 
  المنطمية 
  اليمظة وتدة ال ،ا 
  تحمل المسئولية 
  التطلح لحو األفضل 
  ثرا  األفكار واخمكالات 
  روح المبادرة وال د فت العمل 
   اخءقص هلل وال دق مح النا 
  الشعور اخلسالت الشياض 
 والية ال عد  التطلح إلى المن " أو التمسل ب  تيال" ال

 يولتت 
 ت المعرفة ه1ت

 على المائد أ  يكو  ملمأا باألمور التالية ه
   أ،داف التنظيم ومبادئ  ورايات 
   الهيكل التنظيمت وتوجهات 
  الواجبات والمسئوليات 



 

 

   سياسات التنظيم وأسالي" عمل  ولوائح 
  مبادئ أساسية فت االقت اد 
  مبادئ اخدارة العلمية وأساليبها 
 لتنظيم وأسالي" وم االت عمل  منت ات ا 
  التةطين وولح ال داول الممنية والمراقبة 
  اتتياجات ال رف ومراقبتها 
  معلومات تول المهنة وفنولها 
  متطلبات ال ودة والتحكم بها 
  مبادئ أساسية فت الرياليات واللإلة والعلو  الطبيعية 
   المواليا المتعلمة بعمل 
 مهنة المعايير والمماييط الةاصة بال 
  قوة الشة ية ومستلممات تطوير،ا 
  فا التشكير اخبداعت وأساليب  العلمية 
  مبادئ وأسالي" العققات اخلسالية 
  مبادئ وأسالي" ووسائل االءتيار والتوظيا 
  "مبادئ ووسائل التدري 
  لظم المكافآت فت التنظيم 
  أسالي" صيالة ا الت والمعدات والمواد والعناية بها 
 ات العامليا فت التنظيم وظائا وتد 
  االت االت 
   مقتظة متطلبات السقمة فت العمل والبيا وأوقات الترفي 
  األفراد وا الت والمواد والوسائل 
  كيشية تحميق إلتاجية عالية ولوعية جيدة بتكلشة منةشضة 
  األفراد وا الت والمواد والوسائل 
  منةشضة كيشية تحميق إلتاجية عالية ولوعية جيدة بتكلشة 

 ت المهارات ه3ت
 على المائد أ  يتمتح بمهارات فت الم االت التالية ه

  .التشكير المبد 
  التةطين والتنظيم والتنشي  والمتابعة 
  التعليم والتوجي  والتدري" الميدالت العملت 
  تكليا ا ءريا بمها  محددة 



 

 

  توفير المواد والمعدات والت هيمات 
  التما  األفراد وتوظيشهم 
 مويد ا ءريا بالمعلومات أوالأ ب ول ت 
  المدرة على المراقبة والتحكم 
  التمليل ما التآلا 
  االقت اد فت اخلشاق 
  متطلبات ال ودة والتحكم بها 
  تنشي  السياسات والعمود واخجرا ات 
  العناية بسلوي الموظشيا وم لحتهم 
  التعاو  مح ا ءريا 
  تدويا األتداث واألعمال والتشاصيل 
 لح األلظمة واللوائت مولح التنشي  و 
  معال ة مشاكل الموظشيا 
  التمسل بمبادئ السقمة دومأا 
  مواجهة الطوارئ 
  "مراعاة النظافة والتدري 
   مداومة الدراسة والتعلم لتحسيا األدا 
  اخءقص فت العمل وعد  إلاعة الوقا 
  اخلما  بالتطورات والمحافظة على اللياقة البدلية 
 دوة تسنة لإلير  تمديم ق 
   الميادة ما أجل ميادة اخلتاجية وجودة النوعية وتةشي

 التكاليا 
 بع  العوامل األءرن المساعدة فت ل اح العمل الميادي ه

يستعيا المائد اخداري الناجت بم موعة عوامل تسا،م فت تحميق 
أ،داف منظمت  بطريمة اقت ادية وفت جو لشست مريت للعامليا فت 

 معيت  ه
المائمة على الحكمة  Visionتقي المائد الرؤية ال حيحة ام -2

 والعلم ب مور المنظمة والعامليا 
وسعتها والتت تحمق ل   Empowermentياقة التمكا  -1

المدرة على اخلما  بالمعلومات الضرورية واستعادتها فت 
 اللحظة المطلوبة كلما لم  ذلل 

ها ما وتنوعها وما يترت" علي Cognitionسعة المعرفة  -3



 

 

معال ة المواقا عبر تواملات معرفية دو  إ،مال أتد 
 جوالبها 

واقت ار  على األدوار الميادية دو   Timeإدارة الوقا  -4
الدءول فت أدوار روتينية رير مرلة فت وصا المها  

 الميادية 
التت تملل الملل العليا التت  Dogmaالعميدة ال حيحة  -9

 ا يسعى المائد إلى تحميمها والدفا. عنه
وقدرت  على اإتماق  Far-sightednessالشطنة وبعد النظر  -1

 المعالت ما المواقا 
وسرعة تسم المواقا الحرجة واتةاذ  Braveryالش اعة  -1

 المرارات الحاممة عند الضرورة 
وقدرت  على ممارسة مهام  دو   Fitnessالمابلية البدلية  -1

 تمهل أو كلل 
 لينة على والطم Supermacyاخلما  ب صول اخدارة  -1

 ممارسة العملية اخدارية 
الشة ية الناف ة والمالت الم يدا تي  يحتل ال دارة  -20

الطبيعية وليسا المعطلة أما  الم تمح الداءلت والةارجتا 
فضقأ عا لرورة تضور  المتوام  لشسيأا وأءققيأا بيا 

 ا ءريا 
إ  العوامل المسثرة فت ، ا المحور قد تكو  قواسم مشتركة 

ت توافر،ا بما يمودا دو  ت ا،ل درجة تحممها فت العن ر ينبإل
الميادي ال ي ما المسكد أل  سيستةدمها كمليرات تحشم سلوي 
التابعيا على أتسا وج   ومما ال إل في  أ  أرل" تاالت الششل 
التت س لتها الدراسات الميدالية بة وص المادة قد ال تةر  على 

 دلا،ا فت ، ا المحور اخيقق ما تدود األسباب التت أور
 بع  العناصر التت تميم المائد االستراتي ت ه

إ  المائد كمسمى وظيشت تشمل  ء ائي وعناصر موتدة بإل  
النظر عا موقح الشعل الميادي فت المنظمةا وإ  ،   الة ائي تعد 
فت لظر اخصدار الحالت الحد األدلى ما الة ائي الواج" تحميمها 

ى  فت تيا أ  ،ناي ء ائي مضافة فت مضمو  ومشهو  المسم
تةر  ،   التسمية ما إيار،ا الوظائشت إلى إيار المائد الموصوف 

 ه ت14تباالستراتي تا وما أ،م ،   العناصر ما ي تت 
قدرت  على تيامة المواد النادرة أو اقتنائها ه يعد المال عماد  -2



 

 

األعمال ويملل وسيلة مهمة يضيا إلى المائد ت ثيرية فت 
ال ي يعيش   وليط األمر موقوفأا على المال فحس"  الوسن

وإلما تيامت  على المعرفة والةبرة التت ترقى بمستوا،ا عا 
كل ما ،و موجود فت الوسن التنظيمت  تي  تمنت ،   
العناصر المائد لشوذأا على األمر البعيد  كما تملل المعلومات 

إلى ما  وتيامتها أو الدءول إليها ما قبل المائد قوة مضافة
 سبق 

المركم الوظيشت ه ال إل أ  المركم الوظيشت ال ي يتحدد فت  -1
المائد فت دائرة  Strategic Apexموقح الممة االسترايت ية 

الميادة االستراتي يةا تي  تنشرد المواقح العليا بسلطات 
وقدرة مرتبطة بالموقح الوظيشتا فضقأ عا تعامل ، ا 

ةا والتت تحتل ،   المرارات الموقح مح المرارات االستراتي ي
موقعأا بيا ،يكل المرارات المنظمة أإب  بمهمة المائد ودور 

ت19تأفراد التنظيم 
 

إسهام  المباإر فت تحديد االت ا  الشمولت للمنظمة ه ويظهر  -3
، ا اخسها  ما ءقل المرارات التت يتة ،ا وعلى وج  

التت التحديد تلل المرارات التت تسمى األلشطة الرئيسة و
ينطوي عليها تحديد م االت البنية التنظيمية والت ميم 

ت11تالتنظيمت 
 

م در الموة والمدرة التت تمنح  الت ثير على الإلير ه وتشير  -4
،نا إلى مشروعية الت ثير المكتسبة ذاتيأا وليط  Powerالمدرة 

بشكل قالولت  ف    Authorityعلى أسا  ما يملك  ما سلطة 
ت عل يواعية االلمياد ما قبل المرؤوسيا فعل المدرة ال اتية 

ءيارأا استراتي يأا لل ماعة المنمادة وليط تنشي أا ألوامر 
وتعليمات أو قواليا  ويح ل ، ا األمر عند ت ول قناعة 

 الم تمح التنظيمت بسداد رأي المائد ولما،ت  
إمكالية التوسح فت العققات مح أصحاب الت ثير سوا  ما  -9

ءارجهاا وبما يةد  تطلعات المنظمة داءل المنظمة أو 
وءياراتها المستمبليةا والتت تحدث بدور،ا إبكة ما 
العققات يسعى ما ءقلها االستراتي ت إلى دعم وتماية 

ت11تاأليراف التت تسعى خقامتها 
 

ه تملل ءارية Cognitive Mapالةارية العملية المعرفية  -1
يريمة تشكير  اخدراي لدن الشرد إتدن الوسائل التت تشكل 



 

 

ت 11ا 11تفت اتةاذ المرارات االستراتي ية وتشسير،ا وتنوعها 

إلى أ  البدائل التت ت تام مراتل  (Janis, 1989)ويشير 
عملية صناعة المرار االستراتي ت ستسول بالنتي ة إلى 
إعور متة  المرار فت اخدارة العليا ب ،مية البديل دو  

أ  اخيار والةارية وفت لشط السياق يقتع  ت30ترير  
العملية لمتة  المرار االستراتي ت ،ت م در جميح 
االفترالات المستمبلية تول مضمو  معيا  وال دير بال كر 
عند تحويل المعلومات المستلمة إلى معنىا ف   صنا. المرار 
االستراتي ت يل ئو  إلى المةطن اخدراكت ال ي ينظم عالم 

عات بة وص ما ال ي المعرفة والمتضما م موعة التوق
سيحدث فت تالة أو ظرف ؟ محدد وما الةيارات المائمة ؟ 
وما المعلومات المطلوبةا وكيا تن م بع  الوظائا 

 المحددة ؟ 
 العوامل المسثرة على الميادة ه

يمكن تحديد أهم العوامل الملثرة على القيادة أو سلوك  
 القائد في النقاط التالية :

 د هت إدراي كشا ة المائ2ت
يعد إدراي العامليا لكشا ة المائد ما بيا المتإليرات الهامة التت 
تحدد سلوك  المياديا على أسا  أ  إدراكهم لمائد،م على أل  يحوم 
قدرأا مرتشعأا ما الةبرة العملية والعلمية تعظم ما ت ثير  فيهما أما إذا 
أدركو  على أل  رير تائم على قدر كاف منها ف   ، ا الت ثير 

ضا لا تتى وإ  ت رف بنشط الطريمة التت يت رف بها المائد يت
فت الحالة األولى  م داقأا له ا الت ور وجد "إرايشيم" أ  السلوي 
المنظم لبنية العمل للمادة ال يا أدركهم مر وسو،م على ألهم أكشا  
ارتبن إي ابيأا بالشعاليةا فت تيا لم يرتبن لشط السلوي بالشعالية 

ادة أد ِركوا على ألهم رير أكشا   ذلل أ  العامليا عندما صدر ما ق
 لظروا إلى ، ا السلوي على أل  أتد أإكال التحكم ال ي ال داعت ل  

 ت ءبرة التابح ه1ت
يعد مستون الةبرة لتاجأا للتشاعل بيا عدد ما العناصر الشرعيةا 

 ،ت ه
 ذلل المدر ما المدرات والمهارات الشنية التت يحوم،ا الشرد  -2
ويبيعة الممارسات والةبرات التت اكتسبها فت م ال ت م  -1

 العمل 



 

 

 المدة الممنية التت قضا،ا فت م ال العمل  -3
ما ، ا المنطلق ف   المما ال يعد المحدد الرئيط للةبرةا فمد 
يكتس" فرد فت مما أقل ءبرات تميد عا التت يكتسبها آءر فت فترة 

لل فت ألها تنمت أيولا وما المشترض أ  األثر المعدل للةبرة يتم
لدن العامل ميقأ معينأا لتشضيل أسالي" قيادية دو  رير،اا وما ثم 

على سبيل  –الت ثر بها على لحو أكبرا فالعامل ذو الةبرة العريضة 
ينةش  رلا  عا الميادة التت ت عَنى بشكل مبالغ في   –الملال 

لحو  بالتحديد الدقيق لةطوات وإجرا ات تنشي  العملا ومتابعت  على
ل يق أثنا  أدا   إيا ا فهو لظرأا لسابق ءبرت ا على دراية كافية 
بكيشية أدا  المها  الموكلة إلي ا وما ثم ف   محاولة المائد تحديد دور  
على لحو مباإر ب ورة متواصلة يستت ت ثيرأا معاكسأاا ألل  سيدري 
ا ، ا األسلوب على أل  أتد أإكال الوصاية والتحكم ال ي يعكط قدرأ
ما عد  اللمة في  تمللما يشعل األب مح ابن  المرا،ق تيا يتدءل فت 
اءتيار ،وايات  ومقبس  وأصدقائ ا وما ثم سيدري سلوي أبي  على 
أل  مستشم ويشكل قيدأا على تريت تا ومما يميد ما الت ثير السلبت 
ل لل األسلوب أ  العامل مرتشح الةبرة يتوقح أ  يعامل  المائد على 

كلر تمديرأا واعتبارأا ل ات ا ألل  فت تاجة ل لل تميمةا وفت لحو أ
الممابل ف   العامل منةش  الةبرةا لظرأا اللةشاض درايت  بةطوات 
العملا فت تاجة لألسلوب الموج  فت الميادةا وال ي يمو  المائد 
بموجب  بتحديد ءطوات العمل ل  ومتابعت  أثنا  أدائها على لحو 

ت مواجهة المشكقت الشنية التت تعترض ل يقا ويشتري مع  ف
سبيل  إبا  ذللا وما ثم سيرلى ، ا العامل بدرجة أكبر عا ، ا 

 األسلوب فت الميادةا ألل  يساعد  على أدا  المها  المنوية ب  
 ت االت ا  لحو المائد ه3ت

إ  محاولة فهم الظروف التت ي بت لشرد فيها ت ثيرأا كبيرأا على 
كبيرة للم تمحا وقد أإار الباتلو  إلى أ  آءرياا ذات أ،مية 

الدرجة التت يتمبل بها العاملو  المائد تيتبنو  ات ا،أا إي ابيأا لحو ت 
تعد أبرم المسإرات التت تحدد وتنبئ بشعاليت   إ  االت ا  يمار  
أدوارأا متعددة سوا  فت تشكيل سلوي كل ما المائد والتابح أو تحديد 

فضقأ عا تعديل ت ثير سلوي األول على يبيعة العققة بينهماا 
 اللالت 
 ت ت م المنظمة ه4ت

ما بيا المشكقت التت يعنت بها فت تراث الميادة ه إلى أي مدن 



 

 

يسثر التنو. فت ت م المنظمة أو ت م جماعة العمل داءلها فت 
 فعالية السلوي الميادي ؟

 قبيل المضت قدمأا فت استعراض ما يرح ما تلول تلل المشكلةا
يلم  أ  تمد  التعريا ال ي اتشق الباتلو  علي  لمشهو  ت م المنظمة 
 وال ي يشير إلى أل  "عدد األفراد العامليا كل الوقا فت المنظمة" 

وجدير بال كر أ  أسالي" الميادة ذات الطابح االجتماعت اخلسالت 
تكو  أكلر فعالية فت ال ماعات ال إليرةا فت تيا أل  فت ال ماعات 

ة تكو  األسالي" التت تعنى بالعمل وتركم على المها  فت الكبير
 المما  األول أكلر فعالية 

 توقعات األتبا. ه
تيا تتشق توقعات األتبا. لسلوي المائد مح سلوك  الشعلتا ف   ، ا 
السلوي سي بت أكلر فعالية إذا كالا التوقعات إي ابيةا وي بت أقل 

لبيةا أما إذا أتى سلوي المائد ت ثيرأا تيا تكو  التوقعات ذات وجهة س
مةالشأا لتوقح األتبا.ا ف   األفراد ال ي توقعوا سلوكأا تسلطيأا ما المائد 
ي بحو  أكلر رلا عا سلوك  المتسامت مما توقعوا سلوكأا 
متسامحأاا ذلل أللهم فوجئوا بسلوي مإلاير لما توقعواا أي أ  ما 

ظروفأا تسنة ممارلأا  يتوقح ظروفأا سيئة سيسعد بدرجة أكبر تيا ي د
بما يتوقح ظروفأا تسنة وي د،ا سيئة تفما يتوقح البق  يرلى 

 ب إلائر الهمو ت 
 التشاب  بيا قيم وسمات كل ما التابح والمائد ه

ما المشترض أ  يميل التابح للرلا عا سلوي المائد ال ي يتشاب  
يا مع  فيما يتبنا  ما قيم ومعتمدات وء الا وتبرم تلل الظا،رة ت

ينتمت المائد والتابح ل ماعة أقلية واتدة مما يميد ما ت ثير األول 
على اللالتا وفت الممابلا ف   وجهة الت ثير قد تتبايا تيا يةتلشا   

فت إتدن دراسات  تول الدور  (Sanford)وقد ءلي "سالشورد" 
المعدل للتشاب  بيا سمات إة ية المادة واألتبا. إلى أ  المر وسيا 

ة ية التسلطية يشضلو  الميادة الموجهة ال ارمة تفهت ذوي الش
تشكل بالنسبة إليهم لموذجأا يحت ن ب تا ويعتمدو  أ  المائد التسلطت 

 أفضل ما الديممرايت 
 م ادر قوة المائد ه

لمد ذكرت بع  أدبيات ، ا الم ال ب   ،ناي عدد ما م ادر 
منها تعود إلى  قوة المائد مشتمة ما لظريات الميادة اللقثة األولى

مركم المائد الرسمت واالثنا  ا ءرا  يعودا  إلى ال شات 



 

 

 الشة يةا والم ادر التت تعود إلى مركم المائد الرسمت ،ت ه
بها توقعات  ويم د Coercive power قوة اخكرا  -2

المر وسيا بمسببات ألوا. العماب المادي والمعنوي ما قبل 
 المائد 

قعات المر وسيا بمسببات ألوا. قوة المكاف ة ويم د بها تو -1
 والمعنوية ما قبل المائد  Reward powerالمكاف ة المادية 

ويم د بها توميح المون  Legitimate powerالموة الشرعية  -3
 وفق المركم الرسمت ال ي يحتل  الشرد فت التنظيم 
 والم درا  الل ا  يعودا  إلى ال شات الشة ية ،ما ه

ويم د بها إع اب  Repent Powerقوة اخع اب  -2
المر وسيا ب شات المائد الشة ية سوا  كالا ء ائي 
جسمية أو قدرات عملية واجتماعية  و، ا ما أكدت  لظريات 

 السمات 
ويم د بها الةبرة والمهارة  Expert Powerالموة الشنية  -1

والمعرفة التت يمتلكها المائد و، ا ما أكدت  لظرية تالنبو  
ثة التت ينبإلت على المائد اال،تما  عندما عرلا المون اللق

بها عند اءتيار  لموذ  قيادي معيا وما ،   المون قون 
و،ناي م ادر أءرن لمون  Force in the Mangerالمدير 

المدير ومنها المدرة على تنمية أو تإليير الميم المعتمداتا 
فعلى المائد أ  ينمت بع  الميم الموجودة أصقأ لدن 

شادة ما تلل الميم والملاليات التت يعتنمها المر وسيا واالست
المر وسيا بتحميق إذعا  المر وسيا واالست ابات اخي ابية 
لحو إل ام العملا وإذا كا  ،ناي بع  الميم المإلايرة علي  
أ  يعمل على استبدالها بإلير،ا ويتحمق ، ا ما ءقل اءتيار 

لمابلية األفراد ال يا تتوفر فيهم ،   الميم أو مما لديهم ا
لتحسيا الميم ال ديدة المطلوبة لب ر،ا بيا أفراد فريق العمل 
وما ،   الم ادر أيضأا قدرة المائد على تطويح المائد 
للمعلومات ما ءقل توفير معلومات وبيالات تعطت 
الطباعات معينة وتمود المر وسيا إلى استنتاجات فت صالت 

 لهم تحميق أ،داف العمل دو  أ  يشعر المر وسيا ب
مستهدفو  به ا العمل كما أ  تطويح المائد لظروف البيئة 
يعتبر ما م ادر قوة المائد تي  يمكن  ذلل ما ءقل توفر 
أدوات وأجهمة وءامات معينة وما ءقل تهيئة أجوا  



 

 

 التعاو  والتنافط بيا المر وسيا 
إ  المشاركة فت المرار واءتيار إجرا ات العمل ويرق  يعتبر 

در قوة المائد وإ  توفير الشرصة للمرؤو  أ  يمار  ما أ،م م ا
ت ثيرأا على المرار وأ  يةتار يرق العمل ويعمل على لما  تماس  
والتمائ  للمرار المتة  ويتوقا الحما  والشعور بااللتما  وااللتما  
بتنشي  المرار على درجة المشاركة المتاتة و، ا ما أكدت  لظرية 

 ا ثار اخي ابية للمشاركة و،ت هالةن المستمر وقد أولحا 
 تحمق المشاركة تشهم المر وسيا للمرار وقبولهم ب   
 تسدي إلى ميادة االلتما  بتنشي    
يتعرف المرؤوسو  ءقل المشاركة على لظم المكافآت  

 والعموبات المشروعة باألدا  
تعمل المشاركة على إإبا. الحاجات العليا للمر وسيا و،ت  

ت للمر وسيا والتت تتملل فت االستمقل تاجة تحميق ال ا
 والشعور بال اتية واخل ام 

تستةد  المشاركة كوسيلة ما وسائل التشاوض على اتشاق  
 التنامل فت تالة االءتقف بيا المائد والمر وسيا 

و،   اخي ابيات التت ذكرت البد أ  يستشيد منها مديرو المدار  
ت ثير،م اخي ابت لحو رفح والمشرفو  التربويو  لضما  استمرار 

كشا ة المعلميا ولحو قبول التإليرات التت يرربو  فت استحداثها ما 
أجل السير بالعملية التعليمية لحو األفضل ف ذا رأن أتد مديري 
المدار  ملقأ أ  يإلير إجرا ات االمتحالات المعمول بها فت لهاية 

يير وما ثم كل ف ل دراست فعلي  أ  يطرح المشكلة أو دواعت التإل
 يسمت بالمشاركة للوصول للمرار الرإيد 

 ء ائي المر وسيا ه
يت دد األسلوب السلوكت للمائد بنا أ على الة ائي الشردية 
لأللماط السلوكية للمر وسيا ومنها اللمة بالنشط والحاجات والدوافح 
والةبرة السابمة والوعت والمدرة على االت ال التعايا واختسا  

ساواة وتكافس الشرص والتوقعات ف   المعلم ال ي لدي  ثمة بالعدل والم
عالية بالنشط يمبل المائد المتوج  لحو العامليا أكلر ما تمبل  تللمائدت 
المشرف التربوي المتوج  لحو المهمة والعمل والعكط بالعكط 
وك لل الحال مح العامليا ال ي يهيما عليهم المستون األعلى ما 

و  األسلوب الميادي لحو العققات اخلسالية وأ  الحاجات ف لهم يتمبل
الةبرة السابمة مح تقائدت مدير مدرسة يتوج  لحو العامليا يواج  



 

 

ردود فعل العامليا تالمعلميات ويتملل فت رف  أسلوب المائد ال ديد 
ال ي يتوج  لحو العمل و،نا تظهر مشكقت تكيا الطرفيا تالمدير 

تظهر الحاجة إلى م ادر جديدة والمعلميات مح بعضهم البع  و
 للت ثير ما قبل المائد تالمدير ال ديدت 

 يبيعة المهمة ه
إ  لطبيعة العمل والمهمة ت ثير كبير على ل اح لشايات المائد 
المسثر تي  إ  ولوح إجرا ات العمل وأ،داف المهمة ومدن 
صعوبتها ل  أثر  فت إل اح مهمة المائد ف   الم موعة التت تعمل فت 

همات رامضة يةتلا لمن قيادتها على الم موعة التت تمو  م
بمهمات تروتينيةت والحة المسار والهدف والمائد ال ي يمود 
م موعة ما العامليا يسدو  مهمة ءطرة وترجة يةتلا أسلوب  
عندما يمود عمقأ أقل ءطورة وذلل لعد  ولوح مسار العمل لدن 

الولوح عند،م بالنسبة  العامليا فالمعلمو  ال دد تكو  درجة عد 
للهدف واخجرا  وصعوبة العمل عالية على عكط المعلميا المدامى 
ال يا يمومو  ب عمالهم بشكل روتينت  وعلي  ف   تمبل المعلميا 
ال دد للمشرف التربوي أو لمدير المدرسة المتوج  للعمل بما يمدم  

ترف  ما توجيهات أكلر ما تمبل الم موعة اللالية المديمة التت 
 تدءل المادة فت أعمالها الروتينية دو  مشاركة فت المطلوب 

 يبيعة جماعة العمل ه
داءل كل منظمة عدد ما م موعات العمل يةتلا تركيبها 
ومهامها والس امها وتماسكها ومعايير،ا الميمية عا األءرن  
وليكو  المائد مسثرأا علي  أ  يكو  أسلوب  الميادي مةتلشأا بحس" 

لم موعات  ف   األسلوب الميادي ال ي يستةدم  مدير اءتقف ا
المدرسة مح م موعة مدرست اللإلة العربية المتماسكة ي " أ  
يةتلا عا األسلوب ال ي يستةدم  مح م موعة الرياليات المشككة 
والتت تظهر االءتقفات فيما بينها  كما أ  المشرفيا التربوييا ي " 

إراف على معلميهم بحس" أ  يةتلا أسلوبهم الميادي فت اخ
 اءتقف م موعات العمل ما مدرسة إلى أءرن 

ولعل ، ا االءتقف فت األسلوب الميادي يسب" اءتقف 
م موعات العمل والموقا وظروف العمل يظهر جليأا فت أيا  
االءتبارات تي  يةتلا أسلوب الميادة لدن المدير فت قيادت  ألعمال 

ة االعتيادية  إ  ظروف لإلن العمل االءتبارات عن  فت أيا  الدراس
داءل مكت" االمتحالات خءرا  النتي ة فت المدة المحددة قبل 
اخجامة يتطل" لمطأا قياديأا مإلايرأا للنمن المعتاد  و، ا ما أكدت  



 

 

 لظرية فدلر للميادة 
 البنية التنظيمية ه

يم د بالبنية التنظيمية الهيكل التنظيمت بما فيها ما قواعد 
ات تنظيمية وسياسات ومعايير توجيهية  و،   المواعد وإجرا 

واخجرا ات تةتلا ما مسسسة إلى أءرن وعلى المائد أ  يطور 
األسالي" التت تتناس" مح الموقا وظروف العمل والعامليا وءاصة 
فيما يتعلق بالسياب المعلومات وإعادة ترتي" بيئة العمل وتوفير 

وإمالة العوامل الدءيلة والعمبات األجهمة واألدوات القممة للتنشي  
التت تواج  التنشي  ومساعدة العامليا ال يا يواجهو  بع  

 ال عوبات عا يريق إعادة تدريبهم 
وعلي  ف   مديري المدار  والمشرفيا التربوييا ال يا يتطلعو  
ب   يكو  لهم دور قيادي عليهم أ  يعملوا على تطوير السياسات 

لسياب المعلومات ما األعلى إلى األسشل واخجرا ات التت تسهل ا
وبالعكط وعلى االمتداد األفمت وتوفير األجهمة واألدوات التعليمية 
الحديلة وإمالة العوامل الدءيلة التت تعرقل سير العملية التعليمية 
وإتاتة الشرصة للمعلميا بتحسيا مستوا،م عا يريق إإراكهم فت 

راوح بيا إمالة ال عوبات دورات تدريبية ذات مستويات مةتلشة تت
وإلافة مهارات جديدة  كما أل  على المشرفيا التربوييا والمديريا 
المادة أ  يطوروا السياسات واخجرا ات والمواعد التنشي ية 
والتعميمية ولما  الدافعية للعمل وتمديم الدعم واخسناد النشست 
للمعلميا المكلشيا بتدريط مواد ذات ل اب اكلر ما أل بة 
ا ءريا أو مواد ذات صبإلة إر،اقية أكلر ما رير،ا أو تستلم  
متابعة مستمرة كالرياليات ومادة قواعد اللإلة العربية فت بع  

 المراتل 
 السياق اللمافت والظروف االجتماعية السائدة ه

إ  اللمافة السائدة فت الم تمح بما فيها ما عادات وتماليد وقيم 
 ائد بحكم التمائ  له ا الم تمح أو ذاي تسثر بشكل مباإر فت سلوي الم

فت لظريتهما  (Winer, Halpin)وقد أإار كل ما وينر و،البا 
ذات األبعاد األربعة للميادة و،ته التمديرا وتنظيم بيئة العملا 
والبح  على اخلتا  والحساسية االجتماعية  إذ أ  الحساسية 

ف االجتماعية االجتماعية تتطل" الوعت بالبيئة اللمافية والظرو
 واالقت ادية السائدة 
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