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الكّادة التربٍِة
مفهوم القٌادة التربوٌة•

أهمٌتها•

انماط القٌادة التربوٌة•

مقومات القائد التربوي الناجح•



الٍال فُ الكّادة التربٍِة

القٌادة شًء آخر؟.. القٌادة لٌست أقدمٌة •

القٌادة شًء آخر؟.. القٌادة لٌست خبرة •

القٌادة شًء آخر؟.. القٌادة لٌست شهادة •

القٌادة شًء آخر؟.. القٌادة لٌست منصباً •

القٌادة شًء آخر؟.. القٌادة لٌست ُسـلطة •



مدِر المدرسة لائد تربٍي 
ومشرف تربٍي مكّم



الكائد الحكّكُ ًٍ الذي ِجعل 
لّمة لموصبي



ًٍ مدِر سما بوفسي ، .. الدِر الواجح 
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الكائد مصدر الٌام للعاملّن معي
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..  الحب مثل البر شُء ًّن 
..وجي طلّق وكالٌم لٌّن َبّن
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القٌادة سبب من 

أسباب النجاح 

والنصر



ترك األسباب معصٌة 

،،،،،

والتوكل علٌها شرك 



مفهوم القٌادة التربوٌة

القدرة على تحرٌك الناس نحو •

الهدف



التأثٌر الفعال على نشاط الجماعة 

وتوجٌهها نحو الهدف والسعً 

لبلوغ هذا الهدف



فن التأثٌر فً األشخاص 

وتوجٌههم بطرٌقة معٌنة 

ٌتسنى معها كسب    

االهتمام بالجماعة



التنسٌق بٌن األفراد 

والجماعات وشحذ الهمم 

لبلوغ الغاٌات المنشودة



هً القدرة على التأثٌر فً 

التابعٌن
من أجل بلوغ هدف معٌن فً موقف •

معٌن 

وٌسعى الى إحداث التغٌٌرات التً من •

شأنها تطوٌر النظام فً ضوء المستجدات 

.فً مجال عمل هذا النظام



ممٌزات القٌادة التربوٌة 

وأهمٌتها



تمس الجوهر وال تركز على 

الشكل



تعنى بالمضمون أكثر من 

عناٌتها بالنظم والقوانٌن



عمٌقة األثر فً المعلمٌن 

والتالمٌذ والمناهج أكثر من 

اقتصارها على األعمال 

الروتٌنٌة



تطور كفاءات مدٌر المدرسة 

اإلدارٌة وتنمٌه مهنٌاً وال تجعله 

ٌكرر ممارساته سنة بعد أخرى



توجد الحٌوٌة والمتعة أثناء القٌام 

بالعمل وال تسمح للملل بالتسلل 

الى نفوس المعلمٌن والتالمٌذ



تجدد وتحدث العمل التربوي وال 

تبقٌه استاتٌكٌاً جامداً 



عناصر القٌادة

العلم•

المهارات•

السلوك•

هل هً مكتسٌة أم فطرٌة ؟•



أنماط القٌادة

:.ٌمكن تقسٌم القٌادة حسب اآلتً•

اسلوب القٌادة•

أنواع القٌادة•

شخصٌة القائد•



اسلوب القٌادة

القٌادة  التقلٌدٌة•

القٌادة الجذابة•

القٌادة العقالنٌة•



.أنواع القٌادة

.القٌادة األوتوقراطٌة  •

[.  الشورٌة ) القٌادة الدٌموقراطٌة •



شخصٌة القائد

القٌادة االنتهازٌة•

القٌادة الترسلٌة•



.مقومات القائد التربوي الناجح

السٌطرة على النفس واإلرادة ) التحكم فً الذات •

(والشهوات والعواطف

تحقٌق النتائج ) إدارة الذات تنظٌم وقته وإدارة ذاته•

(المطلوبة أو األهداف المرغوبة فً الوقت المناسب

اهداف واضحة محددة قابلة للقٌاس ) رؤٌة بعٌدة المدى •

(والتحقٌق 

(ٌمارس ما ٌقول ) القائد قدوة •



(ٌعلم وٌدرب وٌصنع الرجال ) القائد أب 

ٌحفز وٌشجع من حوله•

حسن االستماع واإلنصات •

له القدرة على التكٌف مع المتغٌرات•

ٌحسب المخاطر وٌغامر•

له القدرة على توظٌف القدرات التوظٌف الصحٌح•



القٌادة  باألهداف

تركز على وضوح األهداف وتحدٌدها وقابلٌتها للقٌاس•

و تبدأ بتحدٌد األهداف بدقة •

ثم توضع الخطط الكفٌلة بتحقٌقها•

واالعتماد على التغذٌة الراجعة  المستمرة فً قٌاس •

اإلنجاز

ثم تقٌم الخطة  أو األهداف لتفادي القصور•



تعرٌف القٌادة باألهداف

نظام إداري ٌهدف الى زٌادة فعالٌة كل •

من المؤسسة واإلداري عن طرٌق 

مشاركة جمٌع األعضاء فً وضع 

األهداف التً ٌراد بلوغها  بحٌث تكون 

األهداف محددة زمنٌاً وقابلة للقٌاس 

.والتحقٌق 



مبادئ القٌادة باألهداف

مبدأ المشاركة وٌنتج عنه  •

االلتزام  ( 1–

تحمل المسؤولٌة(2–

رفع الروح المعنوٌة  (3–

مبدأ تحدٌد األهداف وٌنتج عنه•

معرفة النتائج واإلنجازات والمراجعة الدورٌة لها–



القٌادة الموقفٌة

من انماط القٌادة التً تعتمد على المرونة •

والتغٌٌر فً أسلوب القائد

وذلك حسب ظروف المجوعة التً ٌقودها •

من حٌث النمو والتطور وااللتزام بأداء العمل

رغبة فً تحقٌق األهداف المنشودة•



ممٌزات القائد الموقفً

له القدرة على تكٌٌف وتغٌر اسلوبه القٌادي إلعطاء •

المجموعة األمور التً ال تستطٌع الحصول علٌها

ماهر فً التشخٌص وتحدٌد احتٌاجات التنمٌة والتطور•

له القدرة على المرونة فً استخدام متنوع لألسالٌب •

القٌادٌة

ٌستطٌع الوصول الى اتفاق مع المرؤوسٌن فً أي من •

األسالٌب األربعة التً توافق مستواهم التطوري فً 

المهمة واألداء



سلوكٌات العمل والتوجٌه

وضع وتحدٌد المهام واألهداف•

التخطٌط والتنظٌم المسبق للعمل•

إخطار الموظف بأولوٌات العمل بصورة متواصلة•

توضٌح دور القائد ودور الموظف•

تأكٌد االلتزام بالوقت•

تحدٌد أسالٌب المتابعة والتقوٌم•

تدرٌب الموظف على كٌفٌة أداء مهمة ما•

متابعة ومالحظة األداء•



سلوكٌات العالقات والدعم

االستماع الى مشاكل الموظف المتعلقة بالعمل وغٌر •

المتعلقة بالعمل

الثناء على الموظف•

طلب المقترحات واآلراء•

تشجٌع ودعم الموظف•

اعطاء معلومات عن اعمال وعملٌات المؤسسة ككل•

المكاشفة والمصارحة•

التسهٌل والمساعدة فً حل المشكالت•



الفرد الذي ٌنتج نتائج جٌدة ،، 

ٌغمره شعور بالرضا .

حاول أن تضبط الموظف •

  متلبساً وعلى حٌن غرة  وهو

ٌقوم بعمل جٌد ،، مبدع ،، 

..!!ممٌز



.. القائد الموقفً 

ٌضع األهداف أو ٌتفق علٌها مع 

المرؤوسٌن ،،، 

ٌستخدم المدٌح واإلطراء؟؟؟ 

أو ٌستخدم التأنٌب 

التوجٌه . فً مواقفه األربعة

والتدرٌب والمساندة والتفوٌض .



:التوجٌه

ضع األهداف•

أخبره ماذا ٌفعل•

اشرح له كٌفٌة العمل•

راقب أداءه •

(تسلط..)بناء ــ  تحكم ــ  اشراف •



التدرٌب
ضع األهداف •

(اشرح له كٌفٌة العمل )أخبره ماذا ٌفعل •

دعه ٌجرب •

راقب أداءه•

أو  أعد توجٌهه.. امدح تقدمه •

وجه   ساند    ال تأنٌب عند الخطأ للمرة األولى•



المساندة:

وضع األهداف أو االتفاق علٌها•

أخبره ماذا ٌفعل•

امدحه..اثن على عمله •

استمع له•

سهل له اعماله•

شارك فً وضع القرارات أو  ضعها•



التفوٌض الكامل

االتفاق على الهدف والنتائج المتوقعة•

امنح المسئولٌات التخاذ القرارات الٌومٌة •

أو القرار النهائً



التأثٌر فً اآلخرٌن ومهارات اإلقناع

ان هللا ال ٌغٌر ما بقوم حتى ٌغٌروا ما •

بأنفسهم

ان خٌر من استأجرت القوي األمٌن•

التغٌٌر باب مفتاحه من الداخل•



:.تأثٌر القائد على مرءوسٌه ٌعتمد على

القوة الوظٌفٌة •

القوة الشخصٌة•



االتصال الفعال

ٌعود الى محتوى ما تقوله% 7•

ٌعود الى الطرٌقة التً تقوله بها% 38•

ِعٍد الَ لغة الجسم% 55•


