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 (تطورها، وظائفها) التربوية والمدرسية اإلدارةمفهوم 

 اإلدارة أنوواعفتنظيمه لحياته نوع من  األرضعلى  اإلنسانمنذ وجد  اإلدارةوجدت : مقدمة

ولكنها تختلف اليوم  اإلدارةلون من الوان  أبنائهاعلى تربية  وإشرافهاوتنظيم المرأة لمنزلها 

 كانت بسيطة ومحدودة بينما اليوم هي معقدة لتعقد العمو  فوي إذعما كانت عليه في الماضي 

عملية مهموة فوي المجتمعوات الحديثوة  اإلدارة أصبحتظ  الحضارة والتكنلوجيا الحديثة وقد 

متطوورة مون العاعليوة  أشوكا مؤسسة وهي ضرورية لتوممين  أيةمن عم   أساسيألنها جزء 

كالموودارو والجامعووات  اإلداريووةالتنظيمووات  أوبالنسووبة للخوودمات التووي تقوودمها المؤسسووات 

 .وغيرها

علوووى مسوووتول الدولوووة التربويوووة تعنوووي النظوووام التربوووو   اإلدارةمعوووردة  أن: اإلدارةمفهووووم 

، وما يحكوم ذلو  وأعالموالمجتمع بما فيه من مدارو ومؤسسات وخدمات تعليمية وصحافة 

كله من تشوريعات وقووانين وان وزارة التربيوة هوي المسوؤولة عون تنسويس السياسوة التعليميوة 

هوي ، المسوؤولة عون تنعيوذ هوذس السياسوة أنهواوالتربوية بما يتعس والسياسة العامة للدولوة كموا 

 .مرغوبة أهدافتنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية لتحقيس 

 

موا هوي  إلوىالتربويوة بمراحو  مختلعوة حتوى وصولت  اإلدارةلقد مرت : اإلدارةتطور مفهوم 

 ، وهذس المراح  هي:اآلنعليه 

  وهووي التووي كانووت فيهووا المسووؤولية تقووع علووى عوواتس المعلووم الوحيوود فووي : األولووىالمرحلووة

 .والذ  كان يقوم بعملية التعليمالمدرسة 

 هي التي كان فيها اكثر من معلم واحد في المدرسة سمي احودهم بوالمعلم : المرحلة الثانية

 .التعليم األساسيوكان واجبه  األو 

 كوان مسوؤو ع عون تودريو  إذ: هوي التوي ظهور فيهوا مركوز المودير المعلوم المرحلة الثالثوة

 .مدرسةشؤون ال إدارةبعض الدروو فضالع عن 

 المدرسوة الوذ  كوان مسوؤو ع علوى  هي التي ظهورت فيهوا وظيعوة مودير: المرحلة الرابعة

 .على المدرسة فقط اإلشراف

 التربويوة  اإلدارةهوي المرحلوة الحاليوة التوي يشورف فيهوا المودير علوى : المرحلة الخامسة

 .والقائد الموجه للجماعة والممث  لها
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هوي مجمووع عمليوات تخطويط وتوجيوه وضوبط وتنعيوذ وتقيويم : التعليميوة أوالتربويوة  اإلدارة

والمسووائ  التووي تتعلووس بشووؤون المؤسسووات التعليميووة المدرسووية باسووتخدام احسوون  األعمووا 

 .الطرس

 

المدرسووية عنوود  واإلدارةالتعليميوة  اإلدارةيوجوود خلووط شوائع بووين معهووومي : المدرسوية اإلدارة

اللعوظ  أنتر العرس بوين اللعظوين حيوي بوين بعض المشتغلين أو العاملين لكن وضح رون جال

فووي المسووتويات العليووا فووي الجهوواز التعليمووي  اإلداريووونالتووي يقوووم بهووا  األعمووا يعنووي  األو 

، وضوع المنواه ، المقوررات، تحديود ، اتخواذ قوراراتالمركز  والالمركز  )تخطيط، تنظيم

 اإلداراتسن القبو  بالمدرسة وسن ا نتهاء منها( بينما اللعظ الثاني يطلس على العم  داخ  

 .في ديوان الوزارة وفي المديريات العامة للتربية وفي الوحدات المدرسية واألقسامالعرعية 

هووي  أوة مصووغرس لتنظيماتهووا التعليميووة وصووور اإلدارةالمدرسووية هووي جووزء موون  اإلدارة اذاع 

الجهود المنسقة التوي يقووم بهوا فريوس مون العواملين فوي الحقو  التعليموي )المدرسوة( مون اجو  

 .ليه الدولةإالمدرسة بما يتماشى مع ما تهدف  التربوية داخ  األهدافتحقيس 

 

 : المدرسية اإلدارةوظيفة 

 :واجبات مدير المدرسة: أوال

 .التعليميةتحسين المنه  والعملية  .1

 .وتنسيس العم  المدرسي وإدارةتنظيم  .2

 .على برام  النشاط المدرسي اإلشراف .3

 .القيادة المهنية للمدرسين والنجاح في العم  .4

 .توجيه التالميذ ومساعدتهم .5

 :وظائف العملية اإلدارية: ثانيا

راد تحقيقهوا ويشوم  تحديود الغاية المو إلىويقصد به رسم الطريس للوصو  : التخطيط .1

 .، وضع برام  زمنيهاإلجراءات إقرارالتنبؤ،  رسم السياسات، ،هدافاأل

اختصاصوات  إلوىو حصر الواجبات الالزمة لتحقيس الهودف وتقسويمها  عم : التنظيم .2

 .تنمية الهيئة اإلدارية تحديد السلطات، لألفراد وتشم  العم ،
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التعليمات للمرؤوسين إلخبارهم باألعما  التي يجو  القيوام  إصداريقصد به : التوجيه .3

 .وإرشادهمويشم  ا تصا  بالمرؤوسين  أدائهابها وموعد 

 .التنعيذ يتم طبقا للخطة الموضوعة أنالمقصود بها هو التمكد من : الرقابة .4

 

 :المدرسية الناجحة اإلدارةصفات 

يها الطلبة علوى تحقيوس عبوادة تكون صورة مصغرس للحياة ا جتماعية حيي يدر  ف أن .1

 .دينا وبدمحم نبيا واإلسالمبه ربا  واإليمانهللا 

 .يدر  الطلبة على ح  الوطن ومصلحته .2

 .يلقى الطال  فيها العرصة المواتية لتنمية مواهبه وميوله .3

 .تسود العالقات اإلنسانية وا حترام المتباد  والمث  األخالقية أن .4

 

 :مسؤوليات اإلدارة المدرسية

 .على رسم الخطة العامة للنشاط داخ  المدرسة اإلشراف .1

 .رئاسة اللجان والمجالو داخ  المدرسة .2

 .ح  المشكالت وتذلي  الصعوبات .3

 .ربط النشاطات المدرسية بالمجتمع المدرسي .4

 .التربوية البناءة األفكارطرح  .5


