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  :قدمة تعريفية م
   .املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري املعاصراإلدارة : باسم الكتا

  .عبد العزيز عطا اهللا املعايطة. د :  المؤلف
  . دار احلامد للنشر والتوزيع ـــ األردن ــــ عمان:  الناشر
  .ـ م٢٠٠٧: األوىل  الطبعة

  .صفحة  ٤٥٤: عدد الصفحات
  .  عشرة فصول: الفصولعدد 

 ISBN 9957 -32-280-xردمك :  رقم التصنيف
  .واضحة وجيدة  : الطباعة.        فاخركرتوين  : التجليد

  : التأليفمنهج المؤلف في 
   :كالتايل عشرة فصول   إىل قسم املؤلف الكتاب

  عدد الصفحات  عناوين الفصول  الفصول
  ٢٤ــــــــ  ٢٣  املقدمـــة
  ٦٩ـــــــ  ٢٧  تطور مفهوم اإلدارة  ١
  ٩٩ــــــــ  ٧٥  اإلدارةاإلدارة املدرسية وعالقتها بعلم   ٢
  ١٦١ـــــــ  ١٠٥  وظائف اإلدارة املدرسية  ٣
  ١٩٢ـــــــ  ١٦٩  نظريات اإلدارة التعليمية  ٤
  ٢٥٦ـــــــ  ١٩٩  جماالت اإلدارة املدرسية  ٥
  ٣١٦ـــــــ  ٢٦٣  مهارات اإلدارة املدرسية  ٦
  ٣٤٧ـــــــ  ٣٢٣  القيادة الرتبوية  ٧
  ٣٩٩ـــــــ  ٣٥١  اإلدارة املدرسيةت احلديثة يف هااالجتا  ٨
  ٤٣٠ــــــــ  ٤٠٥  تقومي التنظيمات واللوائح اإلدارية املدرسية  ٩
  ٤٥٣ـــــــ  ٤٣٥  مشكالت اإلدارة املدرسية  ١٠

 صورة ضوئیة لغالف الكتاب          
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يبدأ املؤلف مبقدمة موجزة  اعتمد املؤلف طريقة موحدة لعرض فصول الكتاب ، ففي بداية كل فصل      
ويقوم بتقسيم كل فصل إىل عناوين رئيسية متسلسلة ، ويف كل الالزمة ،  واملفاهيم مث يتبعها بالتعريفات

عنوان يسرد التعريفات وما يتعلق باملوضوع من أسباب وأهداف وعوائق وغريها إن وجدت، مث خيتم 
  .الفصل باملصادر واملراجع اليت استفاد منها يف الفصل

  :المقدمة
ا مل تعد يف وصلتها الوثيقة بالرتبية والتعليم، أمهية اإلدارة املدرسيةذكر فيها قدمة افتتح املؤلف كتابه مب   وأ

ا غاية ،بل أصبحت وسيلة إىل غاية هدفها حتقيق العملية الرتبوية  عرض تلى ذلك  .حتقيقا وظيفياحد ذا
  .لفصول الكتاب وما سيقدمه يف كل فصل

 
  : تطور مفهوم اإلدارة: محتوى الفصل األول 

حتدث املؤلف يف هذا الفصل عن اإلدارة وقدمها ،حيث تطرق إىل وجود عدد من املفاهيم اإلدارية    
لدى الشعوب القدمية كالصينيني واملصريني واإلغريق، وبني تسلسل التطور اإلداري مروراً بالعصور الوسطى 

  :والعهد اإلسالمي ، مث تناول املؤلف اإلدارة من خالل النقاط التالية
من كل هذا : ( حيث ذكر عدداً من التعاريف لإلدارة ، واستخلص تعريفًا هلا إذ يقول: يف اإلدارةتعر ـ ١

 ً دف إىل حتقيق غايات وأهداف املؤسسة سواء ا عملية  كانت    ميكنين استخالص تعريف اإلدارة على أ
  ).كبرية احلجم كالدولة أو صغرية احلجم كاجلمعيات التعاونية

بدأ فيه ببيان املعىن االصطالحي لإلدارة ، مث عرج إىل وجود اختالف يف تعريفها ، :  مفهوم اإلدارةـ ٢
فيها ، أمثال فودورلسون ، و  وبدأ بذكر تعريفات بعض من حبث وهل هي علم أم فن أم مهنة ،
ا تنظيم وإدارة القوى البشرية واملادية: ( امالً لإلدارة بقولهشليوناتايلور، واستخلص مفهومًا  لتحقيق  أ

  ).األهداف
  .نقل فيه آراء بعض من حتدثوا عن مفهوم اإلدارة العامة :مفهوم اإلدارة العامةـ ٣
ا : تعريف اإلدارة العامةـ ٤ ً عليها عرفها بأ ( ذكر فيه أيضًا عدداً من التعريفات لإلدارة العامة وبناء

ناصر البشرية واملادية مع توفري عملية حتقيق األهداف املوضوعة للمؤسسة عن طريق استغالل أمثل للع
  ).أكرب قدر ممكن من اجلهد واملال والوقت
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التخطيط ـــ التنظيم ـــ التوجيه ـــ ( ذكر فيه عناصر اإلدارة العامة األربعة اليت هي :عناصر اإلدارة العامةـ ٥
  .ويف كل عنصر حتدث عن املقصود به وما يشمله) الرقابة

جمال تطبيق ( أن اإلدارة هلا جماالت متعددة لتطبيق العملية اإلدارية وهي بني فيه :  مجاالت اإلدارةـ ٦
االت األخرى وكل واحد تدخل فيه عدد من ) اإلدارة يف القطاع العام ، وجمال تطبيق اإلدارة يف ا

االت يف جوهرها وعناصرها وقواعدها ، إمنا  االت ، وال اختالف يف تطبيق اإلدارة بني كل هذه ا ا
  .الختالف احملتمل يكمن يف طبيعة السلطة وأساليب التطبيقا

ٍ منها يف أي مؤسسة: مبادئ اإلدارةــ ٧   .ذكر فيه مخسة مبادئ إدارية مبينًا أمهية كل واحد
بني فيه وجهيت النظر اليت ترى األوىل منهما أن اإلدارة فن والثانية اليت ترى أن اإلدارة :  طبيعة اإلدارةــ ٨

ا مهنة ا فن وعلم معًا ، ومن يرى أ   .علم، ومن يرى أ
،  ــ طبيعة العالقة بني اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية واإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية واإلدارة الصفية٩

  .شكل موجز عن كل ما ذكر بشكل خمتصر والعالقة بينهاحتدث ب
بدا حديثه هنا بتعريف اإلدارة يف اإلسالم ، حيث تعين الوالية : اإلدارة من المنظور اإلسالميــ ١٠

تمعات واجليوش والسياسة وغريها   .والرعاية ، مث بني ارتباط املسلمني باإلدارة وتطبيقهم هلا يف ا
يف اإلسالم ، مبينًا كل ركيزة بدليلها من الكتاب أو السنة النبوية، مث عقب ذلك ببيان  مث ذكر ركائز اإلدارة

مفهوم اإلدارة عند املفكرين املسلمني أمثال الفارايب ،املاوردي ، الغزايل ، ابن تيمية ، ابن خلدون ، 
  .القلقشندي

  :                                                                                           تعقيب  
بدأ بالعام من قد بداية منطقية لموضوع الكتاب ،بما أن الكتاب يتحدث عن اإلدارة المدرسية ف  

وع ــــــــــــي إضافة موضأيضا وفق المؤلف ف. اسي قبل أن ينتقل للموضوع األس مالتعريفات والمفاهي
هم المفكرين المسلمين الذين تناولوا مفهوم اإلدارة في تراثهم مما اإلدارة في اإلسالم وعرضه أل

ُحسب    . لصالح الكتاب  –من وجهة نظري  –أعطى الكتاب أصالة وربط بالثقافة اإلسالمية ي
التسلسل المنطقي عند عرض ،ايضا عدم لكن ما يؤخذ عليه اإلسهاب في مقدمة هذا الفصل  _ 

ثم عاد  بمفهوم اإلدارة العامة ثم تعريفهاتاله  بتعريف اإلدارة ثم مفهومهابدأ  المواضيع الفرعية،فقد
    . لمجاالت اإلدارة ومبادئهامرة أخرى 

  ) تكرار غير مرغوب به ( ف اإلدارة من جديد يعر العامة كرر ت مفهوم اإلدارةتوضيح وعندما بدأ ب   
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لكن ) فاصلة ، نقطة أ،عالمة تنصيص( هناك مواضع تحتاج أن يوجد بها عالقات ترقيم كما أن
  .........أهملت بشكل ملحوظ ووضعت نقطة مكان فاصلة وفاصلة مكان نقطة وهكذا 

 
عملية تحقيق األهداف الموضوعة "  ٣٥السطر الرابع ص  مثالً  واللغوية مالئيةإلخطاء ااأل_

  ....... " استغالل طريقة للمؤسسة عن 
  ................."  استغالل  طريقعن "..............  الصحيح  

وتوافر ............... أن يتمتع بسمات منها. رجل اإلدارةأن العمل اإلداري يتطلب من " ٤٠ص 
  .......) أعمالهم على اتفاقيساعدهم هذه السمات 

 !!!!!!!!!!!بالجمعواستطرد ) رجل اإلدارة ( بدأ بمفرد 
من أعظم المأخذ على المؤلف في هذا الفصل عدم توثيق اآليات برقم اآلية واسم السورة ،و _

  .والسنداألحاديث بالراوي 
  .بشكل عام ال أنكر أن هذا الفصل يعتبر مرجع غني لتعاريف اإلدارة واإلدارة العامة ومفهومهما  

 مراجع الفصل األول: 
  .املثبتة هلذا الفصل مثانية وثالثون مرجعًا عربيًا ، وستة أجنبيةعدد املراجع  بلغ

  اإلدارة المدرسية وعالقتها بعلم اإلدارة:  الثانيمحتوى الفصل 
بدأ هذا الفصل مبقدمة عن املدارس ، وتنوع أدائها الذي ينعكس على تالميذها ، مبينًا أن اإلدارة هي   

  :حتدث عن اإلدارة املدرسية يف النقاط التاليةأول أسباب هذا التفاوت يف األداء ، مث 
موعة من الباحثني:مفهوم اإلدارة المدرسيةــ ١   .ذكر عدة تعاريف إجرائية للمفهوم  
لإلدارة  التعارف اليت أوردها بعض اخلرباء الرتبويوناستعرض املؤلف بعض :ــ تعريف اإلدارة المدرسية ٢

  .املدرسية
تم حيث  : أهمية اإلدارة المدرسيةـ ٣ بني أن املدرسة مل تعد مكانًا للتعليم فقط ، بل أصبحت 

، مبينًا مجلة من القواعد األساسية لإلدارة )الفكرية ، الروحية ، واجلسمية( باملتعلم من مجيع النواحي 
  .املدرسية

أهداف و ) اجتماعية(وأهداف ) ثقافية وتربوية(أهداف  مقسمًا هلا إىل:أهداف اإلدارة المدرسيةــ ٤
  ).اقتصادية(وأهداف ) دينية وأخالقية(
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ذكر فيه أربعة خصائص لنجاح اإلدارة املدرسية ، وهذه اخلصائص هي        : خصائص اإلدارة المدرسيةــ ٥
  ).أن تكون اإلدارة هادفة ، إجيابية ، اجتماعية ، إنسانية( 
، التنظيم ، التنسيق ، التوجيه،  التخطيط( حتدث فيه عن ست عناصر هي :  عناصر اإلدارة المدرسيةــ 

مع ربطها ربطًا وثيقًا باملدرسة، حيث يذكر يف كل عنصر الطريقة املثلى اليت ينبغي أن  )املتابعة ، التقومي 
  .تتبعها املدرسة لتحقيقه

النمط األوتوقراطي ( حيث ذكر ثالثة أمناط لإلدارة املدرسية هي : أنماط اإلدارة المدرسية ــ٧
، مث عقب ذلك ببيان كل )الديكتاتوري، النمط الرتاسلي املتساهل ، النمط الدميقراطي أو اإلنساين التعاوين

  .واحد منها واملقومات اإلدارية له والسمات الشخصية للمدير املتصف بذلك النمط
  : تعقيب

ية الوثيقة وفق المؤلف في عرضه لموضوعات هذا الفصل فقد جاءت شاملة لعالقة اإلدارة المدرس 
،فبعد انتهاء  "اإلدارة التربوية " بعلم اإلدارة لكن مالفت نتباهى عدم ذكره لمفهوم أو تعريف  

الفصل األول خطر ببالي أنه سيوردها في هذا الفصل لكن أهمله وأنا أعتبره من أشد المآخذ على 
  . الكاتب 

 –الدبلوماسي ( نماط األخرى نماذج من أنماط اإلدارة المدرسية وأهمل األ ٣لم يستعرض سوى * 
  . أيضًا لم يذكر األسماء األخرى لألنماط التي ذكرها )  البيروقراطي 

  . التسلطي  –األوتوقراطي                    الديكتاتوري 
  غير الموجه  –السائب  –الترسلي                         الفوضوي 
  .الديمقراطي                      الشورى 

 مراجع الفصل الثاني: 
 ً   .بلغ عدد املراجع املثبتة هلذا الفصل اثنني وعشرين مرجعًا عربيا

  وظائف اإلدارة المدرسية:  الثالثمحتوى الفصل 
، وتطور هذا املفهوم ، وقد صنف  وظائف اإلدارة المدرسيةبدأ املؤلف هذا الفصل مبقدمة عن 

التوجيه املدرسي ، التنسيق وظائف اإلدارة املدرسية إىل التخطيط املدرسي ، التنظيم املدرسي ، 
  .املدرسي
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ٍ منها يذكر عدداً من األمور املهمة مثل تعريفه ، وأمهيته وفوائده ومب ادئه كما فعل يف ويف كل واحد
  .التخطيط املدرسي

ٍ من النقاط ، ويطيل الكالم حول اختاذ القرارات املدرسية ،  رسيالتنسيق المدويف  يتطرق إىل عدد
فيذكر مراحل اختاذ القرار ، وأساليبه ، واألمناط اإلدارية يف اختاذ القرارات ، والعوامل املساعدة يف جناح 

  .اختاذ القرار اإلداري ، ومعوقات اختاذ القرار الرشيد
وأمهيته ، إذ مبوجبه يتم نقل املعلومات والبيانات  االتصال المدرسيمث يعقب ذلك باحلديث عن 

ً على ذلك تتخذ القرارات  ويذكر أنواعًا من االتصاالت ووسائلها داخل . داخل املدرسة ، وبناء
  .املدرسة

عملية التوصل إىل بيانات ( ، حيث يبدأ بتعريفه وخيلص إىل أنه التقويم المدرسيوخيتم الفصل ببيان 
  ).ومات صحيحة الختاذ القرارات السليمةومعل

كاالختبارات واملقابالت الشخصية وتطبيق مقاييس االجتاهات التقويم ويعرج على بيان أساليب 
  .والتفضيل والرتتيب ، وتطبيق املقاييس النفسية واإلدارية املختلفة ، وغري ذلك

 بيان أسس التقومي الرتبوي بعد ذلك ينتقل إىل. ، ومعايريه مجاالت التقويم المدرسيمث يبني 
  .وشروطه بشكل عام منزالً إياها على اجلو املدرسي

ً األهداف اخلاصة أو األهداف العامة   .يتبع ذلك ببيان أهداف التقومي يف اإلدارة املدرسية سواء
                                                                                                                                                                                  :تعقيب

تسلسل أفكار هذا الفصل بدا واضحًا ومرتبًا ، اعتمد المؤلف على اإليجاز والشرح المبسط     
إال إن الكاتب لم يوفق عندما أراد أن .بالرغم من كثافة المفاهيم والمصطلحات في هذا الفصل 

فقد بدأ بذكر التعريف العلمي ثم أردف ببيان معنى التقويم اصطالحًا )  ١٥٢صـ ( يعرف التقويم 
  . في اللغة العربية واالنجليزية والمفترض أن يبدأ بهما ثم ينتقل لتعريف الخبراء التربويون 

   .أيضًا لم يتطرق للرقابة والمتابعة كوظيفة من وظائف اإلدارة المدرسية 
مرجع عربي  ٣٦مع ذلك ال ننكر مجهود الكاتب في إعداد هذا الفصل والذي اعتمد فيه على 

  .  مراجع أجنبية ٥و
 مراجع الفصل الثالث : 

  .بلغ عدد املراجع ستة وثالثني مرجعًا عربيًا ومخسة مراجع أجنبية
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 نظرية اإلدارة التعليمية: محتوى الفصل الرابع 
  :حتدث املؤلف يف هذا الفصل عن نظرية اإلدارة التعليمية ، وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية

حيث تعد حقيقة مضيئة يف حياة املريب ، وأمراً ضروريًا على تفهم ــ أمهية النظرية يف اإلدارة التعليمية ١
  .خمتلف املواقف الرتبوية

، حيث يبدو ذلك واضحًا يف كتابات رونارد يف ٢ ــ بداية االهتمام بصياغة النظريات يف اإلدارة عمومًا
  .، ويف األربعينات يف كتابات سيمون ثالثينات القرن العشرين

ايل بنظرية اإلدارة التعليمية إىل بداية النصف الثاين من القرن العشرين ، وقت ــ يرجع االهتمام احل٣
  .انعقاد املؤمتر القومي ألساتذة اإلدارة التعليمية

تستخدم النظرية يف اإلدارة التعليمية مبعانٍ خمتلفة ، فهي تعين عند البعض عكس :  مفهوم النظريةــ ٤
ا، فهي يف اإلدارة غريها يف اهلندسة وهكذاالتطبيق، وهي أيضًا ختتلف باختالف است   .عماال

  .وميكن أن يقال إن النظرية وسيلة وهي إطار مرجعي حياول أن يضع نظامًا لألشياء بدالً من تناثرها
لقد تعددت وجهات النظر حول النظرية مما أثار جدالً كبرياً حوهلا، فالبعض يرى : ــ تعريف النظرية ٥

ا عكس التطبيق، وقد ا جمموعة من الفروض اليت ميكن أن يستخلص منها قوانني  أ عرفها جريفت بأ
  .ومبادئ جتريبية قابلة لالختبار

  :يقرتح جريفت أربعة معايري الستخدام النظرية يف اإلدارة هي: معايير نظرية اإلدارة التعليميةــ ٦
  ).يل لشرح طبيعة اإلدارةكدليل للعمل ، كدليل جلمع احلقائق ، كدليل للمعرفة اجلديدة ، كدل( 
مما ميكن استفادته من النظرية فمثالً ذكر املؤلف هنا عدداً :  أهمية النظرية في اإلدارة التعليميةــ ٧

النظرية تساعد على ترتيب معرفة اإلنسان ، ومتد رجل اإلدارة باملبادئ اليت يستخدمها يف توجيه 
ا تسمح باستيعاب املعارف اجلديدة  ، وغري ذلك مما ميكن أن ستفاد من النظرية يف عمله، كما أ

  .اإلدارة
وهذه ) نظرية اإلدارة كعملية اجتماعية(مثل  ببعض النظريات في اإلدارة التعليميةــ مث ختم الفصل ٨

نسبة إىل مفكر امسه جيتزلز ، فهو ينظر إىل اإلدارة من ) جيتزلز( النظرية هلا مناذج خمتلفة أوهلا منوذج 
ا تسلسل هرمي للعالقات بني الرؤساء واملرؤوسني يف إطار نظام اجتماعي وهذا . حيث البيئة على أ

  .ع األدوار واإلمكانياتالتسلسل الوظيفي يعين توزي
واستطرد يف بيان منوذج جيتزلز استطراداً ممالً، خرج به عن املقصود الذي هو توضيح بعض مناذج 

  .لنفس النظرية ، مث منوذج تالكوت) جوبا(اإلدارة ، مث ثىن بنموذج 
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ريفت وسيمون حيث يرى ج) اإلدارة كعملية اختاذ القرار نظرية ( تلى ذلك بنظرية ثانية يف اإلدارة هي 
  .أن خالصة اإلدارة تتمثل يف اختاذ القرار

االخرى اليت ميكن تطبيقها يف امليدان وحتدث املؤلف يف هذا الفصل عن عدد من النظريات اإلدارية 
  .الرتبوي 
  :                                                                                              تعقيب

عن المقصود ، مما يخرج القارئ  الحديث عن النظريات عند هذا الفصل فيالمؤلف يسهب   
أيضا لم يذكر .، حيث يدخله في بعض التفريعات والجزئيات التي لم يكن من الضرورة ذكرها

النماذج  أو لألمثلةالمدرسية ،حيث افتقر هذا الفصل  اإلدارةاستراتيجيات تطبيقها في 
  .التطبيقية

مفردات بالترتيب المنطقي ل_من وجهة نظري_الترتيب أخل وجود هذا الفصل في هذا 
  .أن يكون في الفصل الثاني  الكتاب،فمن المفترض منطقيا

 الرابع مراجع الفصل 
  .بلغ عدد املراجع يف الفصل الرابع ستة عشر مرجعًا عربيًا ومرجعان أجنبيان

 المدرسيةمجاالت اإلدارة :  خامسمحتوى الفصل ال
حتدث املؤلف يف هذا الفصل عن االجتاهات اجلديدة يف اإلدارة املدرسية ، اليت وسعت من جماالت 

ٍ ، وميكننا أن نلخص ذلك بالتايل   :العمل فيها ، مث قام بعرض لكل جمال على حدة
عملية " إذ يعد هدفًا رئيسيًا لإلدارة املدرسية ، ومفهوم النظام املدرسي هو  :ــ النظام المدرسي١

تربوية تتطلب التحكم يف السلوك والعواطف واالنفعاالت حتت قيادة موجهة من أجل حتقيق هدف 
  .ويبني ما يقتضيه النظام املدرسي من خضوع رغبة الفرد لرغبة اجلماعة لتحقيق الفاعلية " معني

يئها وهنا عرف ا لنظام املدرسي بأنه السلوك الواعي للتالميذ واملكتسب عن طريق الفرص اليت 
مث بني أهداف النظام املدرسي . املدرسة هلم وينبع من التالميذ أنفسهم ويتحقق بوسائل خمتلفة

 ،تلى ذلك باحلديث عن اخلروج عن النظام املدرسي . وكيفية حتقيقه يف املدرسة والعوامل املؤثرة فيه 
ً الفردي كالشغب واهلروب والسرقة والغش يف االمتحانات وتدمري أثاث املدرسة ، أو اجلماعي  سواء
تمع املظطرب ومجود النظم التعليمية وضعف  ا املختلفة كا الذي يعود تفشيه ظاهرة جديدة هلا أسبا

  . شخصيات املعلمني ، باإلضافة على ضعف تعاون اولياء األمور مع املدارس
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     عقب ذلك بدأ بإيضاح الدور املناط مبدير املدرسة واملدرسني يف حتقيق النظام املدرسي ، ملخصًا     
ٍ منهم   .ذلك يف جمموعة من األدوار املناطة بكل واحد

بني املؤلف هنا ضرورة اهتمام املدرسة بالصحة البدنية لتالميذها ،  :ــ برنامج الصحة المدرسية ٢
مث أعقب ذلك بتوضيح اخلدمات قصود بربنامج املدرسة للصحة املدرسية ، وقد بدأ حديثة ببيان امل

مثل توفري البيئة املدرسية الصحية ، والتوعية الصحية . الصحية الوقائية اليت ينبغي أن تقدمها املدارس
للطالب ، إضافةً إىل الرتبية الصحية هلم ، واقرتح املؤلف إدخال الرتبية الصحية يف مناهج املدرسة 
األساسية الدنيا ، بينما ختصص للرتبية الصحية يف برامج املدارس األساسية العليا ضمن مبحث الرتبية 

  .املهنية
ا ا ، وخدما   .مث بني أسباب االهتمام بالصحة املدرسية ، وأهداف الصحة املدرسية وجماال

ظيم على أنه تقسيم حيث يعترب التنظيم أحد وظائف اإلدارة ، ويعرف التن :ــ التنظيم المدرسي٣
أوجه النشاط الالزم لتحقيق اخلطط واألهداف وجتميع كل نشاط يف إدارة مناسبة، حبيث يتضمن 

  .التنظيم تفويض السلطة والتنسيق
تقسيم العمل ، حتديد السلطات ، تنمية اهليئة اإلدارية ، اهليكل ، ( ويرى املؤلف أن التنظيم يشمل
 ظيم املدرسينمث بني مربرات التنظيم ، تلى ذلك باحلديث عن الت). اإلمكانات ، النظم واإلجراءات

  ).مرحلة الدراسة ، مرحلة التخطيط ، مرحلة التوزيع والتنفيذ( مبينًا مراحله 
بني املؤلف هنا مفهوم اإلشراف املدرسي وأنه عملية توجيه وتقييم ناقد : ــ اإلشراف المدرسي٤

  .ن التعريفات اليت تتفق يف املقصودللعملية التعليمية، وقد ذكر له عدداً م
دف الوقاية ، ( مث تكلم عن أمناط اإلشراف الرتبوي وهي  دف التصحيح ، اإلشراف  اإلشراف 

دف االبتكار  دف البناء ، اإلشراف  وبني وظائف اإلشراف الرتبوي ، وعالقة مدير ). اإلشراف 
  .مشرف تربوي مقيم ، ويعد معلم املعلمنياملدرسة باإلشراف الرتبوي، وأن مدير املدرسة يعترب 

بني فيه املؤلف مفهوم التقومي املدرسي وأمهيته وأهدافه والشروط الواجب توفرها  :ــ التقويم المدرسي٥
يف التقومي ، حيث يشرتط يف أي تقومي أن يكون مرتبطًا باألهداف ، شامالً ، مستمراً ، فيه روح 

  .دوات املستخدمة يف التقوميالتعاون ، باإلضافة إىل صالحية األ
وقد تكلم عن تقومي اإلدارة املدرسية نظراً ألمهيته وألنه . مث أعقب ذلك ببيان وسائل التقومي وجماالته 

  .غالبًا ما يهتم بتقومي الطالب فقط ، دون االلتفات إىل اإلدارة 
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الس من مميزات اإلدارة الدميقراطية ،  :ــ المجالس واللجان المدرسية ٦   حيث عد وجود مثل هذه ا
وحتدث هنا عن جملس إدارة املدرسة وجملس املدرسة الذي يعد مبثابة اجلمعية العمومية ، وجملس مدرسي 

مبينًا يف كل واحد منها من هم . املواد ، وجملس الفصل ، وجملس رواد الفصل ، وجملس اآلباء واملعلمني 
لس اآلباء واملعلمني فقد أطال فيه النفس فبني الدور املناط به وأهدافه واملعوقات .وهدفه أعضاؤه وبالنسبة 

  .اليت حتول دون فاعليته
اليت تعترب أسلوبًا من أساليب التفاعل واالتصال ذو الطبيعة االستشارية  اللجان المدرسيةعن  ــ مث حتدث٧

الس من حيث التقارب مث عدد . بني األعضاء من حيث املستوى والتأهيل واخلربات ، وهي ختتلف عن ا
  .بعض اللجان مثل جلنة املشرتيات واملبيعات وجلنة املادة واللجنة اإلدارية

، وقد وهي الوثائق املختلفة اليت تعترب ضرورية لقيام املنظمة عليها وبناء أنشطتها :ــ السجالت املدرسية٨
توافرها يف املدارس مثل السجل السنوي للمدرسة والسجل اليومي عدد بعضًا من السجالت املفروض 

  .وسجل املعلمني والطالب وحضور الطالب واملعلمني وغريها
  : تعقيب
أن هذا الفصل شامل لجميع نواحي مجاالت اإلدارة المدرسية و مرتب ترتيبًا منطقيًا وجاء      

  . مشتمالً على كثير من األمثلة من واقع المدرسة 
  . يز هذا الفصل بغنى المراجع التربوية التى استند إليها المؤلف تمي
 مراجع الفصل الخامس      

  .بلغ عدد املراجع يف هذا الفصل مخسة وثالثني مرجعًا عربيًا ومرجعان أجنبيان
 مهارات اإلدارة المدرسية :سادسمحتوى الفصل ال

، وعد اإلدارة ركنًا رابعًا ) املعلم والطالب واملنهاج( ذكر املؤلف يف هذا الفصل أركان العملية الرتبوية الثالثة 
وقد حتدث عن كل واحدة من املهارات بالتفصيل هلا، مث بدأ يتحدث عن بعض مهارات اإلدارة املدرسية ، 

  :وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التاليةة، ملا هلا من أمهية يف تسيري العملية الرتبوية داخل املدرس
املفهوم االصطالحي وقد بني مفهوم إدارة الوقت ، وبني مفهوم اإلدارة لغة ، وأما  :ــ مهارة إدارة الوقت١

  .ملعىن اإلدارة فقد بني أنه ال يوجد إمجاع على حتديده
له بفاعلية جلعل احلياة  ختطيط استخدام الوقت وأسلوب استغال(مث بني مفهوم إدارة الوقت على أنه 

بعد ذلك قام ببيان أمهية إدارة الوقت ، وفاعلية إدارة الوقت ، ). منتجة وذات منفعة أخروية ودنيوية
  .ومعوقات إدارة الوقت كما وضع تصوراً مقرتحًا إلدارة الوقت
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( ختلفة بني فيها مفهوم اإلدارة الصفية وتعريفها وخصائصها وأمناطها امل :ــ مهارة إدارة الصف٢
مث انتقل إىل احلديث عن املشكالت الصفية ) . النمط التسلطي ، النمط التقليدي ، النمط الدميقراطي

ا كالضجر واإلحباط وغريها ، وبني مصادر املشكالت الصفية مقسمًا إياها ملشكالت  مبينًا أسبا
تنجم عن تركيب  تنتج عن سلوك املعلم وأخرى تنتج عن النشاطات التعليمية الصفية ، وأخرى

  .اجلماعة الصفية
مث حتدث عن أساليب معاجلة املشكالت الصفية ، والعوامل اليت تساعد على وجود إدارة صفية 

  .ناجحة 
بني  املؤلف معىن االتصال اإلداري ، فاالتصال عملية يتم عن طريقها : ــ مهارة االتصال اإلداري٣

املرسل ، املستقبل ، ( تصال ، وعناصر االتصال األربعة مث بني أمهية اال، إحداث التفاعل بني األفراد
، مث عقب ذلك ببيان شروط االتصال الفعال ، والعوامل اليت حتد من فاعلية )الرسالة ، وسيلة االتصال

  .وختم هذه املهارة ببيان أهداف عملية االتصالاالتصال ، 
بني بدايةً بعض املصطلحات األخرى اليت حيدث بينها خلط وبني األزمة :ــ مهارة إدارة األزمات٤

مثل الكارثة والصراع واملشكلة ، مث أتبع ذلك بتوضيح مفهوم األزمة ، مبينًا قبل ذلك بعض تقسيمات 
. األزمة ، إذ يقسمها البعض إىل أزمة اجتماعية وأزمة سياسية ، وعرج على بعض التعريفات لألزمة

، مث بني أسباب األزمة اخلصائصم ببيان خصائص األزمة كاملفاجأة والتعقيد وغريها من وبعد ذلك قا
ا   .وأساليب إدار

ً يف  :ــ مهارة إدارة التغيير ٥ بني يف البداية أمهية هذه املهارة ، نظراً حلدوث التغيري املستمر ، سواء
العاملني أو وسائل العمل ، وأوضح عدداً من األسباب اليت تدعو لقبول التغيري كأن يكون التغيري 
واضحًا للجميع أنه حنو األفضل ، أو أن يكون مطلبًا للجميع وغريها من أسباب قبول التغيري ، ويف 

ً أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو ذاتية مث وضع املؤلف .املقابل فقد توجد أسباب ملقاومة التغيري سواء
يف املدرسة على التغلب على مقاومة التغيري ، مثل املشاركة يف  املسئولنيجمموعة من األمور اليت تعني 

  .التغيري ، واستخدام مهارات االتصال الفعال ، وإدخال التغيري على مراحل متالحقة
بني املؤلف أمهية العالقات اإلنسانية يف جو العمل اإلداري ، ومنه جو  :العالقات اإلنسانيةــ ٦

تفجر حبًا وعطفًا على العاملني فيها يف كل موقف من مواقف العمل ، ، فإذا كانت اإلدارة تاملدرسة 
  .تفجرت أيضًا إبداعات وابتكارات العاملني
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مث ساق املؤلف جمموعة من التعريفات للعالقات اإلنسانية ، تلى ذلك ببيان أمهيتها ، وأسس العالقات 
  ).االجتاهات ، معرفة ديناميت اجلماعةاحلاجات ، اإلدراك ، القيم ، ( اإلنسانية وعناصرها اخلمسة وهي 

تقومي التلميذ، تقومي ( حتدث فيه عن جماالت التقومي الرتبوي اليت تشمل  :ــ مهارة تقويم أداء العاملين٧
  ).املعلم ، تقومي اإلدارة املدرسية

التحفيز  التحفيز اإلجيايب ،( بني فيه املؤلف أن هناك نوعني من التحفيز :  ــ مهارة تحفيز الموظفين٨
وكل واحد منهما ينقسم إىل حوافز معنوية أو أدبية ، وبني أن احلوافز املالية هي من أهم احلوافز ) السليب

  .وقام بتوضيح أمهيتها وأمهية احلوافز املعنوية اإلجيابية ، 
األفراد  مث عقب ذلك ببيان العالقة بني احلوافز والروح املعنوية ، فكلما كانت احلوافز مشبعة حلاجات 

 ً ً للمعلمني أو الطالب . كانت املعنويات أكثر ارتفاعا وانتقل إىل بيان أمهية احلوافز يف اإلدارة التعليمية سواء
  .، ذاكراً مربرات مثل هذه احلوافز 

ذكر املبادئ بني املؤلف يف هذه املهارة مفهوم تفويض السلطة ، وفوائدها ، و : ــ مهارة التفويض٩
عن مهارة التفويض بإجيابيات تفويض السلطة والصعوبات اليت تعيق   ختم احلديثمثاألساسية للتفويض 

  .ذلك
  :   تعقيب

بالرغم من كثافة المحتوى في هذا الفصل إال أن المؤلف انشغل باإلسهاب عن الحديث كل    -
مهارة إدارة   ،مهارة بناء الفريق(المدرسية مثل  مهارة  وأهمل مهارات حديثة في مجال اإلدارة

 ) .مهارات إدارة الجودة ،ثناء اإلشرافأمهارات اإلرشاد  ،األداء
نستطيع أن نغفل أن هذا الفصل يمكن  اعتباره كمرجع غني بالمعلومات عن كل  ال لكن     

                                                                                .مهارة من المهارات التي ذكرت في محتوى الفصل
 مراجع الفصل السادس  

  .بلغ عدد املراجع هلذا الفصل مثانية وثالثني مرجعًا عربيًا وثالثة مراجع أجنبية
 القيادة التربوية :سابعمحتوى الفصل ال

بدأ املؤلف حديثه يف هذا الفصل عن القيادة الرتبوية وأثرها الكبري يف جناح اإلدارة التعليمية ، مث عرض 
  :القيادة الرتبوية يف نقاط ميكن أن نلخصها بالتايل
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لقيادة ، حيث تطرق إىل مفهوم القيادة يف اللغة واالصطالح ، مث عرج إىل تعريف ا:  مفهوم القيادةـ ١
  .اظها ولكنها تتفق يف معانيهااملختلفة يف ألف اتيفحيث نقل عدداً من التعر 

، كما بني الفروق  مقارنًة بين الرئاسة والقيادةفمثالً عقد  .تالفرو قاــ مث عقد بعض املقارنات إلظهار ٢
  .بني اإلدارة والقيادة ، ووضع جدوالً بني فيه الفرق بني اإلداري والقائد

القوة الرمسية اليت : وتأثريها، فمن مصادر قوة القيادة مثالً  مصادر قوة القيادةــ وتكلم عقب ذلك عن ٣
  .خلوف وغريهاتتمثل يف قوة املكافأة ، وقوة ا

القيادة التقليدية ، القيادة اجلذابة ، القيادة : فقد قسمه املؤلف إىل ثالثة أقسام  أسلوب القيادةــ أما ٤
ٍ منها على حدة. العقالنية   .وشرع يف احلديث عن كل واحد

 معلميه، وأن مدير املدرسة يعترب القائد الذي يتحمل مع  القيادة التربويةــ حتدث بعد ذلك عن ٥
  .مسؤولية حتقيق النظام املدرسي

  .االستمرارية ، التكامل ، الرتابط: وهي  خصائص القيادة التربويةذلك باحلديث عن  تلىــ ٦
كالقدرة والكفاءة ، والصفات اجلسمية املناسبة   خصائص القائد التربويبعد ذلك عن  ــ وحتدث٧

  .واخللقية اليت ينبغي توافرها يف القائد الرتبوي والتفوق األكادميي واملعريف باإلضافة إىل الصفات الشخصية
القيادة األوتوقراطية ، القيادة الدميقراطية ، ( وهي  عن أنماط القيادة التربويةوعقب ذلك باحلديث ــ ٨

  .)القيادة االنتهازية ، القيادة الرتسلية
، حيث أن اختيار ) التربويةنظريات القيادة ( ولزيادة التعمق يف هذا اجلانب فقد تكلم املؤلف عن ــ ٩

م لتفسري  القادة الرتبويني يقوم على أساس النظريات اليت تفسر القيادة ، وقد توصل الباحثون يف حماوال
نظرية السمات وهي تعين أن القادة يولدون قواداً ، وتقوم هذه : ظاهرة القيادة إىل عدد من النظريات منها 

  .ن النواحي العقلية واجلسمية والسمات الشخصيةالنظرية على دراسة مميزات القادة م
  .مث ذكر عدداً من النظريات املتعلقة بالقيادة الرتبوية

، فالقيادة الناجحة هي اليت تعمل على  الخصائص العامة للقيادة التربوية الناجحةــ مث حتدث عن ١٠
  خصائص القيادة حتقيق رغبات األفراد وإشباع احلاجات اليت تظهر يف اجلماعة، كما أن من 

ا حتاول االنتفاع من ضرورة البواعث الذاتية واحلوافز الداخلية لل نشاط يف كل فرد من الرتبوية الناجحة أ
أفراد اجلماعة، كما أن  من خصائصها االعرتاف بالفرد إنسانًا وتقدير كفاءته وما يؤديه من عمل مهما  

  .كان
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مثل املهارة التصورية اليت تعني :  زمة للقيادة التربويةالمهارات الالــ وبني املؤلف يف هذا الفصل ١١
القائد على تنظيم العمل وختطيطه وتكييفه حسب الواقع املتاح ، كما أن هناك مهارات فنية وأخرى 
ا  ا عن طريق املعرفة وزياد إنسانية من الضرورة توافرها يف القائد الرتبوي الناجح، واليت باإلمكان اكتسا

  . وتنميتها
، وقد تكلم عن  القيادة التربوية بين المحافظة والتجديدــ وختم املؤلف هذا الفصل باحلديث عن ١٢

وبني معناه وأمهيته ، مع إيضاح أبرز التغريات يف العامل ، وأبرز التحوالت األساسية ) التغيري(التجديد 
  .للتغيري 
ا دواعي عدم التغيري مثل من ، بل ويقاومونه ، وميكن أ صفات من ال يحبون التغييرمث بني  ن يقال إ

هول ، فالتغيري عنده  يرغب يف اختاذ القرار بنفسه أو من يؤمن بطريقة واحدة للعمل أو من خياف من ا
  .جمهول فالبقاء على ما هو معلوم أفضل

م ، من ال يعارض التغييرأما  م يؤمنون خبربا م متفتحون ذهنيًا ، أ م حيبون  فله صفات أيضًا منها ا أ
  .االستفادة من خربات غريهم

مثل اقتناع : لالعتبارات الرئيسية إلحداث التغيير في المؤسسات التربويةمث وضع عنوانًا رئيسيًا 
م قادرون على إقناع مرؤوسيهم فيه، وكإدراك األفراد ألمهية التغيري القيادات  الرتبوية بالتغيري وبالتايل فإ

  .غيري وغريها من االعتباراتوإشراكهم يف وضع خطة الت
  :                                                                                      تعقيب

  . فصل خفيف وجميل ابتعد عن حشو الكالم ،عرض المعلومات بشكل مفهوم وواضح  
 –من وجهة نظري  –صفات من يقاوم التغيير ذكر الهروبيون عندما عدد ) ٣٤٥ ص(في  لكن -

للعاملين في الميدان التربوي بصلة حبذا لو  للهروبيين وأنه ال يمتلم يوفق في المثال الذي ذكره 
  . تم استبداله بمثال آخر 

  ) ٣٢٤ص  (الواضحة اإلمالئيةوتكرر مسلسل األخطاء  -
  ....... )السوق  نقيض القوة:( القيادة في اللغة   

  ...... ) السوق نقيض  القود:( والصحيح 
  .)القديم وعرفوه ألغوا)(....٣٤٥ص(أيضًا 

  .)يم وعرفوه دالق ألفوا(والصواب
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 مراجع الفصل السابع  
 ً   .بلغ عدد املراجع يف الفصل السابع ثالثة عشر مرجعًا عربيا

 االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية :ثامنمحتوى الفصل ال
ا منظمة أو وحدة بدأ املؤلف يف هذا الفصل باحلديث عن  أنه ميكن أن ينظر للمدرسة على أ

اجتماعية تتكون من جمموعة من األفراد يؤدون وظائف معينة لبلوغ أهداف معينة مث قام بتوضيح أهم 
االجتاهات احلديثة يف اإلدارة املدرسية أسلويب إدارة اجلودة الشاملة واإلدارة باألهداف وفيما يلي تلخيص 

  :لذلك
إذ أنه ال بد من تطوير أداء املعلم وحتسني املنهج حىت حيدث تطوير :  ارة الجودة الشاملةأسلوب إد ــ١

  .يف التعليم ، كما ينبغي االهتمام بإدارة وتنظيم التعليم لتحقيق هف التطوير
ا  : وقد بني املؤلف هنا تعريف إدارة اجلودة الشاملة ، وقبل ذلك بدأ بإيضاح مفهوم اجلودة بشكل عام بأ

بعد ذلك ذكر عدداً من التعريفات إلدارة اجلودة الشاملة خلص . الءمة املنتج أو اخلدمة للغرض املعد له م
منها إىل أن غدارة اجلودة الشاملة أسلوب لإلدارة احلديثة حيرص على إجياد بيئة يتم فيها حتسني مهارات 

، باستخدام كافة الوسائل اليت ألداءاألفراد ونظم العمل بشكل مستمر من أجل حتقيق اجلودة والتميز يف ا
  .وحتديد أنواع االحنرافاتتؤدي إىل مراقبة العمل 

  .ذكر عناصر إدارة اجلودة بشكل خمتصر وموجز: عناصر إدارة الجودة الشاملةــ ٢
مرحلة إقناع وتبين اإلدارة لفلسفة إدارة : وهي  تطبيق إدارة الجودة الشاملةــ مث حتدث عن مراحل ٣

  .مرحلة التخطيط ، مرحلة التقومي ، مرحلة التنفيذ ، مرحلة تبادل ونشر اخلرباتاجلودة ، 
الرتكيز على الطالب ، الرتكيز على : مثل  مبادئ إدارة الجودة الشاملةــ بعدها شرع يف احلديث عن ٤

دئ العمليات بنفس القدر الذي يركز فيه على النتائج ، الوقاية من األخطاء قبل وقوعها وغريها من مبا
أسلوب إدارة اجلودة إدارة اجلودة ، وتطرق هنا إىل جمموعة من الصفات واخلصائص اليت ينطلق منها 

ً اخلصائص التكنولوجي ة ، أو اخلصائص السيكلوجية ، أو اخلصائص الزمنية ، أو التعاقدية ، الشاملة سواء
موعة من احملددات اليت حتدد خصائص اجلودة. أو اخللقية  اليت تقدمها املدرسة وبينها  كما تطرق أيضًا 

  .من التفصيل مثل جودة التصميم ، جودة املطابقة ، جودة االستمرارية وغريها بشيء
ً على م٥ جودة حيددها املستهلك ( ا سبق ذكر هنا عشر قيم أساسية عن اجلودة يف التعليم هي ـــ و بناء

واملنتج معًا ، القيادة ، التحسني املستمر ، املشاركة الشاملة ، االستجابة السريعة ، منع املشكالت ، 
  ).الرؤية املستقبلية ، اإلدارة بالوقائع ، الشراكة ، املسؤولية
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، وما هو املردود لو أن إدارة املدرسة أخذت  إدارة الجودة الشاملة وخصائصهاأهمية ــ مث أشار إىل ٦
ذا املفهوم ، فعند حتقيق مفهوم اجلودة تستفيد املدرسة حتسني الداء ، كما سيوجد مناخ علمي أفضل ، 

قها ند تطبيوستقل األخطاء ، كما ستظهر املواهب وتنمى املهارات ، إىل غري ذلك مما ستجنيه املدارس 
  .ملفهوم اجلودة الشاملة

ومردودها على املؤسسات التعليمية ، فذكر  مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملةــ مث انتقل للحديث عن ٧
عشرة مزايا منها الوفاء مبتطلبات الطالب وأولياء األمور ، مشاركة مجيع العاملني يف إدارة املؤسسة التعليمية 

، وغري ذلك من املزايا   .، ربط أقسام املؤسسة التعليمية وجعل عملها منسجمًا
إذ أن ختطيط إدارة اجلودة يف : يف التعليم العام  لشاملةتخطيط إدارة الجودة اــ تطرق بعد ذلك إىل ٨

العمل املدرسي يقوم على عدد من األطراف اليت ال بد أن تعمل كشبكة متكاملة مع بعضها البعض سعيًا 
لتوفري البيئة املناسبة حلدوث اجلودة اليت تنعكس على الطلبة وعلى املدرسة ككل ، مث بني أن اخلرباء يرون 

املستوى الفردي الشخصي ، ( جلودة املدرسية ال بد من النظر إليه عرب أربعة مستويات أن ختطيط ا
  ).املستوى املتعلق باألقسام األكادميية املدرسية ، املستوى املتعلق باملؤسسة ، املستوى املتعلق بالدولة

دارة املدرسة عن حتقيق ذكر فيه عدداً من املعوقات اليت تعيق إ :معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملةـــ ٨
اإلدارة وتغريها الدائم ، الرتكيز على األهداف قصرية املدى ، عدم استقرار ( إدارة اجلودة الشاملة مثل 

  ).وغريها من املعوقات... انعدام التساوي يف األهداف والفرص 
مفهومه ، ومبادئه ، ومقوماته ، (  لتحسين جودة اإلدارة المدرسية التصور المستقبليـــ مث بني ٩

  ).ومرتكزاته ، وآليات تطبيقه 
، حيث بني مفهوم اإلدارة  أسلوب اإلدارة باألهدافـــ مث انتقل للحديث عن األسلوب الثاين وهو ١٠

باألهداف ، ومبادئ اإلدارة باألهداف ، وخطوات اإلدارة باهلداف وعناصرها ، ومزايا أسلوب اإلدارة 
لنسبة للمدرسة وبالنسبة للرؤساء وبالنسبة للمرؤوسني ، مث عرج على متطلبات استخدام باألهداف با

اإلدارة باألهداف ، والعقبات اليت تعرتض تطبيق أسلوب اإلدارة باهلداف مثل مجود اللوائح ونقص قدرة 
ور املرؤوسني على التخطيط أو عدم رغبتهم يف ذلك وغريها من العقبات ، تلى ذلك باحلديث عن د

  .املدير يف منهج اإلدارة باألهداف
، تطرق فيه إىل الشروط اليت  اإلدارة باألهداف والتقويم التربويـــ ختم هذا الفصل باحلديث عن ١١

منها ينبغي حتققها للوصول إىل غايات تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف يف التقومي ورقابة أداء العاملني 
  .وغريها... بوضوح تام ، الشمول يف وضع األهداف حتديد األهداف : على سبيل املثال 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

 
18 

  :                                                                                                تعقيب
شخصيًا استفدت من هذا الفصل كثير فمفهوم الجودة الشاملة في التعليم لم يكن واضحًا    

أسلوب الكاتب وترتيبه المنطقي للعناصر واألفكار في هذا الفصل  بالشكل المطلوب لكن لسهولة
  ) الجودة ( ساعد على إيضاح  المفهوم بصورة بعيده عن التعقيد الذي يدور حول هذا المصطلح 

ولكن أغفل الكاتب معايير الجودة الشاملة في التربية والتعليم فالفصل مكتمل األركان إال من هذه 
 . الجزئية المهمة 

 مراجع الفصل الثامن     
  .اثنني وثالثني مرجعًا عربيًا وعشرة مراجع أجنبية يف الفصل الثامن بلغ عدد املراجع

 تقويم التنظيمات واللوائح  اإلدارية المدرسية :تاسعمحتوى الفصل ال
  :ميكن تلخيص هذا الفصل يف النقاط التالية            

بني فيه أن هناك عدداً من جماالت العمل اإلجرائية لإلدارة املدرسية  :الدليل اإلجرائي لمدير المدرسةـــ ١
كتوثيق صلة املدرس بالبيئة احمللية من خالل مسامهة املدرسة يف العمل الشعيب ونشاطات احلياة العامة 

تمع   .وغريها مما له صلة با
االت دور مدير املدرسة يف رعاية التالميذ كإجراء خطط توجيهية  منتظمة لتوعية التالميذ ، وتوفري ومن ا

  .الظروف املناسبة ليمارس التالميذ حقهم يف املدرسة ، والعمل على توثيق العالقة بني الطالب واملعلمني
االت  االت: ومن ا   .رعاية شؤون العاملني ، وإدارة املبىن املدرسي ، وغريها من ا

اال٢ ت السابقة مثل إعداد اجلداول املدرسية ، وحتقيق النظام ـــ مث تكلم عن ميادين إجرائية تتفرع عن ا
املدرسي ، وتوزيع التالميذ على الفصول ، وإرشاد التالميذ وتوجيههم ، باإلضافة إىل توفري اخلدمات 

  .الصحية املدرسية
،  يف املدرسةالسنوية اليت تعد عنصراً من عناصر العملية التعليمية  الخطط المدرسيةـــ مث حتدث عن ٣

ا عند وضع اخلطة املدرسية ، كما ذكر عناصر اخلطة الدراسية  ( ووضع بعض الضوابط اليت ينبغي مراعا
، مث ذكر املصادر اليت يعتمد مدير املدرسة )األهداف ، األساليب واألنشطة ، التوقيت الزمين ، التقومي

  .عليها يف بناء اخلطة املدرسية 
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واإلشراف على تنفيذها ، مث تقوميها الذي  الخطة السنوية للمدرسةعقب ذلك باحلديث عن إعداد أـــ ٤
مرحلة مهمة تتعلق باخلطة املدرسية وهي مرحلة التقومي للخطة يعد من واجبات مدير املدرسة ، وبني 

  .السابقة واإلعداد للخطة اجلديدة
، ذكر فيها  ة التعليماللوائح والتعليمات والصالحيات الخاصة بإدار للحديث عن ـــ وانتقل بعد ذلك ٥

  .إدارة التعليمصالحيات مديري التعليم باملناطق التعليمية ، والتحديات احلقيقية أمام 
مبينًا مفهوم اإلشراف الرتبوي ، تلى ذلك باحلديث  مراكز اإلشراف التربويـــ مث عقب باحلديث عن ٦

ملراكز اإلشراف الرتبوي ، واملقومات عن وظائف مراكز اإلشراف الرتبوي وأهدافها املختلفة ، واملربرات 
  .األساسية لنجاح مراكز اإلشراف الرتبوي

  :  تعقيب
يمكن أن يعتبر هذا الفصل مرجعًا لمدير المدرسة المبتدئ فقد جاء سهل اللغة واضح المفاهيم 

  . والمعاني بعيدًا عن الحشو في المحتوى 
                                                                              . الميدان التربوي والتعليمي  لكن لم يكن هناك أمثلة حية من

 مراجع الفصل التاسع  
ً بلغ عدد املراجع يف هذا الفصل    عشرين مرجعًا عربيا

 )الفنية ، اإلدارية ، التنظيمية( مشكالت  اإلدارة المدرسية  :عاشرمحتوى الفصل ال
بدأ املؤلف هذا الفصل مبقدمة حتدث فيها عن أن املشكالت اليت تواجه اإلدارة املدرسية قد تكون صادرة 

تمع أو من حميط املدرسة   :وميكن إجياز حديثه يف النقاط التالية.من املنزل أو الشارع أو من ا
د يقع فيها مدير أو مديرة ـــ ذكر بعض املشكالت اليت قد تواجه اإلدارة املدرسية مثل املشاكل اليت ق١

املدرسة مثل اعتمادهم على شخص واحد لكل املهمات دون مراعاة لتوزيع املسؤوليات ، أو قد تكون 
م أو بطبيعة مسمى الوظيفة ،  املشكلة يقع فيها من ينوب عن مدير أو مديرة املدرسة إما يف حال غيا

  .االعتماد عليهم وقد يقع يف املشكلة من يرتكهم املدير أو املديرة دون
ـــ من العرض السابق للمشكالت اليت تواجه اإلدارة املدرسية تتضح أمهية دور مدير املدرسة والصفات ٢

  .اليت ينبغي أن تتوفر فيه حلل مثل هذه املشاكل
مشكالت تربوية ( ـــ بعد ذلك عرج على املشكالت اليت تواجه مدير املدرسة مع الطلبة وقسمها إىل ٣

فبدأ بتعداد  واحدة منها على حدة  ، وتكلم عن كل) مشكالت اجتماعية ، مشكالت صحيةونفسية ، 
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وكراهية بعض  واضطراب مستوى التلميذ الدراسي  املشكالت الرتبوية والنفسية مثل التخلف الذهين ،
  .مث بني املشاكل االجتماعية ، أعقبها باملشكالت الصحية.الطلبة لبعض املواد وغريها من املشاكل

تمعات مما ال ينبغي السكوت ٤ ـــ مث تكلم بإجياز عن مشكالت امليوعة واخلنفسة اليت تواجه بعض ا
  .عليه

  :ـــ وقد صنف املؤلف مشكالت اإلدارة املدرسية تصنيفًا آخر ٥
إذ أن من املشكالت ما يتعلق باإلدارة املدرسية نفسها كاستخدام املدير منط ديكتاتوري أو فوضوي     
  .تعامل ، أو عدم تعاون املدرسة مع املعلمني ، أو تكليف املعلمني فوق طاقتهم يف ال

وقد تكون املشكالت تتعلق باملعلمني مثل ضعف تأهيل املعلم أو استخدام املعلم للنمط الديكتاتوري أو 
املشكالت اليت الفوضوي يف التعليم ، أو عدم قدرة املعلم على التفاعل اللفظي مع الطالب ، وغريها من 

  .تتعلق باملعلمني
وقد تتعلق املشكالت بالطالب كتدين املستوى التحصيلي هلم أو عدم قدرة الطالب على التكيف مع 
م ، إىل غري ذلك من املشاكل اليت  تمع الدراسي ، أو املشكالت االقتصادية واالجتماعية اليت حتيط  ا

  .هلا عالقة مباشرة بالطالب
مثل ف يف هذا الفصل أيضًا عن حتديات اإلدارة املدرسية يف القرن احلادي والعشرين ـــ حتدث املؤل٦

  .املؤهلة ، وغريها من التحديات ) مديرو املدارس(االفتقار إىل القيادات الرتبوية 
ا مدير املدرسة من القضاء على املشكالت مثل االجتماعات اليت ٧ ـــ مث حتدث عن الوسائل اليت يتمكن 

أن تعقد بني املدرسني واإلداريني من أجل مناقشة املشكالت وإجياد حلول هلا، وأيضًا أن حياول ينبغي 
مما ميكن فعله للقضاء على املشاكل  من الوسائل كثري املدير املقاربة بني املدرسني يف وجهات النظر وغريها

  .املدرسية
املدرسية ، وقد عد اثنني وعشرين سببًا  وحتدث أيضًا عن األسباب الرئيسية اليت تسبب فشل اإلدارة ـــ٨

منها عدم مواظبة مدير املدرسة على احلضور ، أو ضعف شخصيته ، أو عدم فهم مدير املدرسة للمجتمع 
احمللي ، كذلك عدم تعاون مدير املدرسة مع السلطات العليا ، وجهله باألنظمة واللوائح العليا، وعدم 

   .افًا كامالً ، وغريها من األسباب اليت تدعو لفشل اإلدارة املدرسيةإشراف مدير املدرسة على املدرسة إشر 
وبني أن الصعوبات ختتلف : ـــ تلى ذلك باحلديث عن صعوبات اإلدارة املدرسية ومعوقات العمل فيها٩  

عن املشكالت واملعوقات ، فهي أمور ذاتية يف األمر وختص العمل ومتطلباته، وهناك جمموعة من 
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يت تكتنف اإلدارة املدرسية ، عد املؤلف سبعًا منها ، ومما ذكره هنا حاجة اإلدارة املدرسية إىل الصعوبات ال
  .اإلعداد والتأهيل ، وحاجتها إىل التوفيق بني املهام اإلدارية والفنية وغريها من الصعوبات

ترتبط بالعملية التعليمية  :األوىل : ـــ قام بتصنيف املعوقات اليت تواجه اإلدارة املدرسية إىل ثالث فئات ١٠
ترتبط بالنظام : وتسمى معوقات إدارية ، والثالثة ترتبط بالعمل اإلداري : وتسمى معوقات فنية، والثانية 
  .الرتبوي وهي معوقات تنظيمية

وعدد جمموعة منها ، ، فبدأ باملعوقات الفنية ـــ شرع بعد ذلك يف بيان كل نوع من املعوقات السابقة ١١
  .باملعوقات اإلدارية مث املعوقات التنظيمية  أردف ذلك

مث أشار إىل جمموعة من العوامل اليت تعيق مدير املدرسة عن القيام بدوره الرتبوي املتكامل من وجهة نظر 
األول عن العملية التعليمية وحتميله املسؤولية كاملة داخل  املسئولرو ودريك كاعتبار املدير 

  .واجبه الرتبوي أداءعن  ير املدرسةوغريها مما يعيق مد.رسةاملد
من وجهة نظر صالح عبد احلميد مصطفى  وأشار أيضًا إىل العوامل اليت تؤثر يف عمل اإلدارة املدرسية

وجود  انتشار األمية ، كثرة التالميذ امللتحقني باملدرسة ، عدم جتانس السكان أو: ومنها على سبيل املثال 
، ومنها عوامل جغرافية كأن تكون البيئة شديدة  دون انسجام التالميذثقافات فرعية خاصة خمتلفة حتول 

احلر أو الربد ، أو متقلبة بينهما ، مما يتطلب التبديل الكثري يف تنظيم أوقات الدراسة من جهة وتوفري 
أجهزة التكييف أو التربيد من جهة أخرى ، وقد تكون العوامل اقتصادية ويقصد بذلك تدين مستوى 

تمع ، ومن العوامل أيضًا العوامل السياسية وتشمل النمو وا سياسة اإلدارة : الزدهار االقتصادي يف ا
املركزية ، وتقلب السياسات الرتبوية ، وغياب التشريعات والقوانني الرتبوية والتعليمية امليسرة والداعمة لعمل 

  .املدير
املظاهر املؤرقة اليت تنتج عنها مشكالت يف  ـــ تطرق املؤلف يف آخر الفصل إىل أمرين مهمني يعدان من١٢

  :إدارة املدرسة مها 
  .ـــــ عدم وجود فلسفة تربوية واضحة وموحدة لسائر األقطار العربية١     

تمع بالتعليم اخلاص األجنيب ، وما يقدمه للناشئة وذويهم من ٢    ـــ إعجاب قطاع عريض من ا
  .تسهيالت وإغراءات مادية يف املدرسة

  :                                                                                          عقيبت
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على كم البأس به من األمثلة على المشكالت اإلدارية المدرسية ولكن لم هذا الفصل اشتمل    
فقط ذكر الوسائل التي يتمكن بها المدير من القضاء على مشكالت المعلمين ،يضع حلوالً لها

  !!!!!!!!!!األخرىواإلداريين دونًا عن المشكالت 
التي المشكالت  بعد أن ذكرلم يوفق الكاتب في الترتيب المنطقي لموضوعات هذا الفصل ، ف

رة أخرى لموضوع المشكالت ،ثم عاد مالمدرسية  اإلدارةموضوع تحديات ب أعقبهتواجه اإلدارة ،
 .والوسائل التي يتمكن بها المدير من القضاء عليها

ها ثم يتطرق بعد المفترض أن وسائل حل المشكالت يأتي مباشرة بعد عرض –من وجهة نظري -
  . للتحديات ذلك 
 مراجع الفصل العاشر  

  .بلغ عدد املراجع يف الفصل العاشر تسعة مراجع عربية ومرجع واحد أجنيب
    

                                                                                          -:مواطن القوة
واملعلمني واملعلمات  والوكيالت املدارس والوكالء ومديرات الكتاب مبثابة دليل علمي ومرشد عملي ملديري )١

فهو يكسبهم فكراً تربويًا إداريا ال غىن هلم عنه ، واقرتح أن يضاف إىل مكتبات املدارس وأن تفعل بعض 
 . األفكار املوجودة فيه 

 ا فيه من وفرة املعلومات عن اإلدارةميكن أن يدرس هذا الكتاب للطالب املعلمني أو الطالبات املعلمات مل )٢
 .املدرسية

 . مناسب ويعطي ارتياحًا كبرياً للطلبة الذين يقرر عليهم الكتاب  رقحجم الو  )٣
من أبرز نقاط القوة يف هذا الكتاب اعتماد الكاتب على عرض املفاهيم والتعاريف املختلفة للرتبويني  )٤

 .والعلماء مث يستنبط منها رأي جيمع بينهما
بالعامية املتحدبة   املصطلحات وليستيف فليست بالعلمية املتقعرة الغارقة واضحة وسهلة  لغة الكتاب )٥

وقد أجاد املؤلف يف ذلك حيث أعطي الكتاب ميزه أن من ميسك الكتاب يفهم .درجة غري مقبولة  إىل
 . املقصود من كل جزئية 

حسن توظيف الفصول حيث اتبع منهجية واضحة وحمددة يف كل فصل وإن حاد عنها يف بعض األحيان  )٦
 . 
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الثقافة  إىلها فهناك العريب واألجنيب وقبل هذا وذاك عاد املؤلف وعها وتعددوتن ثراء قائمة المراجع )٧
 . ومصادر املعرفة فيها من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية  اإلسالمية

 .عند الكاتب فكل جزئية يقتبسها يوثقها  األمانة العلمية )٨
  

                                                                                : الضعف مواطن
اإلطناب يف بعض املواضع من غري احلاجة لذلك ، خصوصًا يف املفاهيم والتعريفات، مما يدعو القارئ ) ١

  .للملل
  : مثل املؤلف هلا يتطرق مل اليت اإلدارة علم يف احلديثة املفاهيم بعض غياب) ٢
  . )املستقبل مدرسة إدارة – بالتجوال اإلدارة – املوقفية القيادة – األخالقية التحويلية القيادة – هلندرةا(

  ) .2007( حديثة طبعة يعترب الكتاب أن مع
ً  املؤلف يكن مل الكتاب عنوان) ٣  هوة يف نفسه أوقع الكاتب ألن _نظري وجهة_ من اختياره يف موفقا

 الفكر ضوء يف املدرسية اإلدارة( االسم نفس حيمل كتاب فهناك املربر وغري به املرغوب غري التكرار
 أو سنة بعشرين الكتاب هذا قبل لفأُ  وقد )مصطفى احلميد عبد صالح.د املؤلف) (املعاصر اإلداري

  . م١٩٨٧ عام صدرت الثالثة الطبعة على اطلعت فقد تزيد
  . املدرسية لإلدارة مستقبلية رؤية به ليس لكن حديث الكتاب من بالرغم) ٤
  . اجلوانب بعض يف الغموض أكسبه مما الرتبوي امليدان من حية بأمثلة العلمية املادة يربط مل) ٥
 يف يدخل جنده حيث) التنصيص عالمات – الفاصلة – النقطة( الرتقيم بعالمات االهتمام عدم) ٦

ً  هناك أن إىل القارئ تنبه اليت الرتقيم بعالمات االهتمام دون مباشرة التعريفات  الوقوف إىل حيتاج أمرا
  . ومالحظة

  . جانب ال يقصده الكاتب  إىلرف بتفكري القاري اليت قد تنح هناك الكثري من األخطاء اإلمالئية) ٧
  .واألحاديث  املؤلف وهو توثيق اآليات أغفلهانقطة مهمة ) ٨
 يفمث عرج  اإلدارةمفهوم  األولمل يراعي الرتتيب املنطقي لتسلسل فصول الكاتب فقد بدأ الفصل ) ٩

مث عاد مرة أخرى  اإلدارةاملدرسية وبعدها نظريات  اإلدارةوظائف  إىلاملدرسية مث  اإلدارة إىل الفصل الثاين
بوجود النظريات بعد مفهوم  يضاملدرسية والتسلسل املنطقي يق اإلدارةجماالت  إىليف الفصل اخلامس 

  .موضوع الكتاب ليتناوهلا بالتفصيل املدرسية  لإلدارةمث ينتقل  اإلدارة
  . عالقتها بعلم اإلدارة واإلدارة املدرسية  تطرق ملفهوم اإلدارة الرتبوية إال بتوضيحمل ي)١٠
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بعض األفكار من خالل أمهل املؤلف إيصال ) صورة أو رمسه تغين عن مائة كلمة ( يقال يف املثل ) ١١
كما مل يلجأ للجداول يف إيضاح الفروق بني املفاهيم _ سوى يف فصل النظريات_الرسوم واإلشكال

  . املختلفة 
  .عدم ذكر مصادر ومراجع الفصل الرابع ضمن الفهرسة) ١٢
دم بعض مراجع الكتاب  )١٣ ِ   .)م ١٩٧٤م ، ١٩٧٣م ، ١٩٧٠م ، ١٩٦٣( ق

  
  بحمد اهللا ومنته  تم                                                                         
  إيمان علي الغامدي                                                                         

  م ٣/٦/٢٠١٠                          
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