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 أسس على إقامتها ومحاولة اإلدارة علم مٌالد بداٌته فً العشرون القرن شهد لقد

 ثم ، األعمال إدارة مجال فً االمر أول واضحا   ذلك وبدا ، والبحث الدراسة من

 وإدارة –المستشفٌات –الحكومة إدارة : وفروعها العامة اإلدارة إلى انتقل

. الخ .. التعلٌم

 الرئٌسة الخطوات فً العامة اإلدارة مع تتفق التعلٌمٌة اإلدارة أن بالذكر وجدٌر

 النظام إنجاح فً هذه الرئٌسة الخطوط وتسهم ، منهما كل فً العمل ألسلوب

: فً تتمثل والتً مهمته أداء فً التعلٌمً

(جماالت اإلدارة ) هيادين اإلدارة : أوالً 

توفٌر القوى واإلمكانات المادٌة والبشرٌة لتحقٌق األهداف التربوٌة -3

.وإعدادهم للحٌاة فً المجتمع ( الطالب –التالمٌذ ) تربٌة األفراد  -2

.وضع األهداف العامة للتعلٌم وتحدٌد االستراتٌجٌة التعلٌمٌة  -1



 فً التعلٌم بها ٌدار التً الطرٌقة : بأنها التعلٌمٌة اإلدارة عرفت

 واالتجاهات ، وأوضاعه المجتمع ذلك ألٌدلوجٌة وفقا   ما مجتمع

 منظم نشاط كل خالل من أهدافه إلى لٌصل فٌه السائدة التربوٌة

. المدرسة فً المنشودة التربوٌة االهداف ٌحقق وهادف مقصود

 كل : بأنها التعلٌمٌة اإلدارة مرسً منٌر محمد عرف حٌن فً

 األغراض ورائه من وتحقق والتعلٌم التربٌة ٌخدم منسق عمل

. للتعلٌم األساسٌة األهداف مع ٌتمشى تحقٌقا   والتعلٌمٌة التربوٌة

هفهىم اإلدارة التعليوية : ثانيًا 



 : أنها على المدرسٌة اإلدارة مصطفى حسن عرف

 فرد من أكثر بها ٌقوم التً العملٌات من مجموعة

 وهً . المتبادل والفهم والتعاون المشاركة بطرٌقة

 (الوكٌل) ونائبه المدرسة مدٌر من ٌتألف جهاز

 الفنٌة النواحً فً ٌعمل من كل أي ، والرواد واألساتذة

. واإلدارٌة

 : انها على مصطفى الحمٌد عبد صالح عرفها كما

 تنفٌذ بغرض تمارس الوظٌفٌة العملٌات من مجموعة

 وتنظٌم تخطٌط طرٌق عن آخرٌن بواسطة مدرسٌة مهام

 هذه وتؤدى ، وتقوٌمها مجهوداتهم ورقابة وتنسٌق

 لتحقٌق األفراد سلوك فً التأثٌر خالل من الوظٌفة

. المدرسة أهداف

هفهىم اإلدارة املدرسية : ثالثًا 



 وأصول قواعد لها المهن من مهنة أو المعرفة مٌادٌن من كمٌدان التعلٌمٌة اإلدارة فكرة نشأت

 نتٌجة سرٌعا   تطورا   ٌتطور المفهوم هذا أخذ ثم . العشرٌن القرن من الثانً العقد فً ثابتة

: فً تتمثل األسباب من لمجموعة

. والصناعة األعمال إدارة مفهوم تطور -1

. العامة اإلدارة مٌدان فً الدراسات من العدٌد توافر -2

. العلمٌة بالحركة التعلٌمٌة اإلدارة مفهوم تأثر -3

. اإلنسانٌة العالقات بحركة التعلٌمٌة اإلدارة مفهوم تأثر -4

 التربوٌون المفكرون قادها التً الجدٌدة والتربوٌة النفسٌة بالمفاهٌم المدرسٌة اإلدارة تأثر -5

. اإلدارة دراسة فً والنماذج النظرٌات استخدام -6

. االجتماعٌة بالطرٌقة واآلخر ، بالمحتوى ٌتعلق أحدهما رئٌسٌٌن بعدٌن إلى اإلدارة تحلٌل -7

 السكانٌة العوامل ، التكنولوجٌا مثل الظواهر من وعدد جدٌدة بقوى التعلٌمٌة اإلدارة تأثر -8

. االجتماعٌة والضغوط ، األٌدلوجٌة العقائد ، المعرفً االنفجار ، واالقتصادٌة

(  الرتبىية ) التطىر التارخيي ملفهىم اإلدارة التعليوية : رابعًا 



ها الفرق بني اإلدارة التعليوية واإلدارة : خاهسًا 
الرتبىية ، واإلدارة املدرسية ؟ 

  ًالرتبىية واإلدارة التعليوية اإلدارة بني الفرق : أوال :  
 المصطلح عن النقل إلى ٌرجع المدرسٌة واإلدارة التعلٌمٌة اإلدارة بٌن الخلط أن ٌبدو

 بمعنى وأخرى ، التربٌة بمعنى تارة العربٌة إلى ترجم الذي Education األجنبً

Educational المصطلح ترجم ثم ومن التعلٌم، Administration إلى تارة 

 ، واحدا   شٌئا   ٌعنٌان أنهما باعتبار التعلٌمٌة اإلدارة إلى وأخرى ، التربوٌة اإلدارة

 ٌقصدون التربوٌة اإلدارة مصطلح استخدام ٌفضلون الذٌن أن إال صحٌح وذلك

 باعتبار تعلٌم على تربٌة استخدام تفضل التً الحدٌثة التربوٌة االتجاهات مع التمشً

 التربٌة هً التعلٌمٌة المؤسسات وظٌفة وأن ، التعلٌم من وأعم اشمل التربٌة أن

. التعلٌمٌة لإلدارة مرادفة التربوٌة اإلدارة كلمة تصبح وبهذا ، الشاملة



  : املدرسية واإلدارة ( الرتبىية ) التعليوية اإلدارة بني الفرق : ثانياً  
 حٌث من المدرسٌة اإلدارة عن ٌختلف التعلٌمٌة اإلدارة مصطلح فإن األمر حقٌقة فً

. واالختصاصات ، واألعمال ، المستوٌات

 المركزي التعلٌمً الجهاز فً العلٌا والمسئولٌات األعمال : تعنً التعلٌمٌة فاإلدارة

 مواعٌد ، التعلٌمً السلم ، المناهج وضع ، العامة األهداف تحدٌد ، كالتخطٌط والالمركزي

 البشرٌة بالقوى وإمدادها ، المدرسٌة لإلدارة والفنٌة المادٌة المساعدة تقدٌم ، االمتحانات

. التنفٌذ سالمة لضمان المدرسٌة اإلدارة على والرقابة واإلشراف ، الالزمة

 لمساعدة واإلدارٌة والقٌادٌة اإلشرافٌة األجهزة من المناطق فً التعلٌم إدارات وتعتبر

 السٌاسة تنفٌذ على تشرف التً المصغرة التعلٌمٌة اإلدارة هً بل العلٌا، التعلٌمٌة اإلدارة

. والقوانٌن األنظمة وفق المرسومة

 على وٌقوم ، التعلٌمٌة السٌاسة تنفٌذ على القائم الجهاز : فهً المدرسٌة اإلدارة أما

 مع أبنائها نحو كاملة رسالتها لتودي المدرسة توجٌه فً مسئولٌاته تتركز مدٌر رأسها

. التعلٌم إدارة من الصادرة واألنظمة اللوائح تنفٌذ

 مصغرة وصورة ، التعلٌمٌة اإلدارة من جزءا   تعتبر المدرسٌة اإلدارة فإن وبهذا

 الخاص عالقة بٌنهما والعالقة ، فعالٌتها فٌها تتركز محدودة وإستراتٌجٌة ، لتنظٌماتها

. بالعام



خصائص اإلدارة املدرسية الناجحة: سادسًا 
. للبالد والسٌاسٌة االجتماعٌة الفلسفة مع متمشٌة تكون أن  -1

 وإنما ، وثابتة جامدة قوالب ذات تكون وأال ، بالمرونة تتسم أن -2

. الظروف وتغٌر المواقف مقتضٌات حسب تتكٌف أن ٌنبغً

 النظرٌة والمبادئ األصول تتكٌف أن بمعنى ، عملٌة تكون أن -3

  . الموقف مقتضٌات حسب

 باالستخدام ذلك وٌتحقق ، والفاعلٌة بالكفاءة تتمٌز أن -4

. والبشرٌة المادٌة لإلمكانات األمثل



أهداف اإلدارة املدرسية: سابعًا 
. والتعلٌم التربٌة أهداف تحقٌق إلى للوصول السعً -1

.واجتماعٌا   وجسمٌا   وعقلٌا   علمٌا   متكامال   بناء الطالب شخصٌة بناء -2

 تحسٌن منه ٌقصد تنظٌما   المدرسة فً واإلدارٌة الفنٌة األعمال وتنسٌق تنظٌم -3

. المدرسة فً العاملٌن بٌن العالقات

. التعلٌم عن المسئولة التعلٌمٌة اإلدارات من تصدر التً األنظمة ومراعاة تطبٌق -4

 زٌادة ٌحقق بما وعقالنٌا علمٌا استخداما والبشرٌة المادٌة الطاقات استخدام توجٌه -5

.اإلنتاجٌة الكفاءة

. المستقبل فً للمدرسة الالزم والنمو التطور خطط وضع -6

. التعلٌمٌة ووسائلها وأنشطته ومواردها المدرسة مناهج فً النظر إعادة -7

. ومستقبال   حاضرا   المدرسة مشارٌع تنفٌذ على التام اإلشراف -8

 طرٌق عن الخارجٌة والبٌئة المدرسة بٌن الحسنة العالقات إٌجاد على العمل -9

. والمعلمٌن اآلباء مجالس

  . اجتماعٌا   نموا   الطالب شخصٌة نمو على تساعد التً المدرسٌة النشاطات توفٌر -10

. وإٌجابٌا   فعاال تعاونا مشكالت من ٌستجد ما حل فً البٌئة مع التعاون -11



املدرسيةأهوية اإلدارة : ثاهنًا 
 مجملها فً تشكل القواعد وهذه ، أساسٌة قواعد على أهمٌتها فً المدرسٌة اإلدارة تستند

  محددة أهداف ذي جماعً جهد أي فً وضرورتها اإلدارة وجود وراء من األساسٌة الفلسفة

إشباع الحاجات والرغبات اإلنسانٌة داخل المدرسة وخارجها عن طرٌق  :القاعدة اخلاهسة 

.المواءمة بٌن مصلحة الفرد ومصلحة المدرسة 

ترتبط اإلدارة المدرسٌة ارتباطا  وثٌقا  بقوانٌن الدولة والسلطة التشرٌعٌة فٌها ،  :القاعدة الرابعة 

حتى ال ٌحدق تناقض بٌن ما تهدف إلٌه اإلدارة المدرسٌة وبٌن ما تهدف إلٌه الدولة ، 

.وحتى تتجه أهداف اإلدارة المدرسٌة نحو تحقٌق األهداف العامة للدولة 

. البشرٌة والقوى المادٌة للموارد األمثل االستخدام اإلدارة تحقق : الثالثة القاعدة

اإلدارة نشاط ٌتعلق بإتمام أعمال بواسطة آخرٌن ، األمر الذي ٌظهر دور اإلداري :القاعدة الثانية 

.فً توجٌه جمٌع الجهود نحو الهدف من أجل بلوغ األهداف بأٌسر الطرق ، وأقل التكالٌف  

تلزم اإلدارة لكل جهد جماعً ، وهذا ٌعنً أن الجهود البشرٌة سواء كانت صغٌرة :القاعدة األوىل 

.أو كبٌرة ، تصبح عاجزة عن تحقٌق أهدافها فً غٌاب تنظٌم لتنسٌقها وتوجٌهها ومتابعتها 



وظيفة اإلدارة املدرسية: تاسعًا 
 تساعد التً واإلمكانات الظروف كل وتوفٌر التلمٌذ حول ٌدور اإلدارة هذه فً العمل محور أصبح•

 العملٌة تحسٌن على تساعد والتً ، واالجتماعً والبدنً والروحً العقلً نموه توجٌه على

 تحقٌق حول ٌدور المدرسٌة اإلدارة فً العمل محور أصبح كما ، النمو هذا لتحقٌق التربوٌة

. المجتمع بها ٌدٌن التً االجتماعٌة األهداف

 ان بعد المدرسٌة االدارة فً االساس حجر واالجتماعٌة التربوٌة األهداف تحقٌق أصبح وهكذا•

. اإلدارٌة بالنواحً االهتمام وسط ضائعة كانت

 كما ، التربوٌة العملٌة نحو النظرة لتغٌر نتٌجة المدرسٌة اإلدارة وظٌفة فً التغٌٌر هذا كان وقد•

 المجتمع أقام فقد المجتمع فً المدرسة وظٌفة تغٌر نتٌجة المدرسٌة االدارة نحو االتجاه تغٌر

 التراث نقل أنها على وظٌفتها المدرسة وفهمت ، أبنائه تربٌة إلٌها وأوكل األمر بادئ المدارس

 الوظٌفة بهذه تقوم أن ممكن أنها أٌضا فهمت كما ، الكبار لحٌاة إلعدادهم األبناء لهؤالء الثقافً

 القلٌلة السنوات فً ظهر وقد ، وأهدافه ، وأمانٌه ، مشكالته عن بعٌدا ، المجتمع عن بعٌدا

 حل فً والمساهمة المجتمع بدراسة العناٌة ضرورة وهو المدرسة لوظٌفة جدٌد مفهوم الماضٌة

. أهدافه وتحقٌق مشكالته

 فقامت والمجتمع المدرسة بٌن والمشاركة واالتصال التقارب زٌادة المفهوم هذا نتٌجة وكانت•

 التراث بنقل عناٌتها بجانب ، فٌه الحٌاة تحسٌن ومحاولة ، المجتمع مشكالت بدراسة المدرسة

. الطفل فردٌة إبراز على تساعد التً الظروف وتوفٌر ، الثقافً



امليادين اإلجرائية لإلدارة املدرسية: عاشرًا 
 تصنٌفها تم التً ، العمل مٌادٌن من عدد خالل من واجباتها تنفٌذ على المدرسٌة اإلدارة تعمل

: وهً رئٌسة مجموعات سبع فً

Finance & Business Management التموٌل وإدارة األعمال -6

&School Plant المبنى المدرسً والتجهٌزات -5 Physical Facilities

Staff Personnel شئون العاملٌن -4

Pupil Personnel شئون التالمٌذ -3

Curriculum Development تطوٌر المناهج -2

- School عالقة المدرسة بالمجتمع -1 Community Relationships

Organizing Structure البناء التنظٌمً  -7



هل اإلدارة علن أم فن ، أم هي هزيج هن االثنني ؟: حادي عشر 

 : وقٌل ، والمركب الكلً اإلدراك بأنه العلم الوسٌط المعجم عرف : العلم تعرٌف

. حقٌقته على الشًء إدراك العلم

.هو التطبٌق العلمً للنظرٌات العلمٌة بالوسائل التً تحققها : تعرٌف الفن 

: واأللفاظ المسمٌات تحدٌد التساؤل هذا عن لإلجابة العلمٌة المعالجة تقتضً

. الماضً فً االدارة حول سائدة كانت التً االتجاهات نوضح أن أٌضا نود السؤال هذا عن اإلجابة وقبل

كان اعتقـــاد الناس فٌما مضى ٌقوم على أن اإلدارة فن من الفنون ،ٌحتاج إلى موهبـة: االتجاه األول 

شخصٌة ، مثله فً ذلك مثل الرسم والشعر ، وٌتسم صاحبها بحسن التصرف فً حل المشكالت ، 

أو بالقدرة على التنظٌم ، وكل ما ٌحتاجه رجل اإلدارة هو صقل الموهبة وتنمٌتها عن طرٌق 

.الخبرة والتجربة  

ٌقول إن اإلدارة ال تعتمد على الموهبة ، لصفات الشخصٌة وإنما هً علم من العلوم ، : االتجاه الثانً 

والتجدٌد ، وٌتالئم مع الظروف ، إال أن علماء اإلدارة المحدثٌن ٌؤكدون على أنه لٌس  ٌخضع للتطور

كل من أحاط بالمعرفة اإلدارٌة ٌمكن أن ٌكون ناجحا  ، وكذلك لٌس كل من لم ٌحط  بالمعرفة اإلدارٌة 

ٌمكن أن ٌكون مدٌرا  فاشال  ، ولكن من المؤكد أن للممارسة اإلدارٌة من قبل المدٌرٌن جانبٌن هما 

.العلم والفن ، ولٌس ألحدهما غنى عن اآلخر 


