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 :عالقات اإلدارة المدرسية

 :هناك عدة واجبات يستوجب على المدير القيام بها: عالقة المدير بالمعلمين: أوال

 .عقد اجتماعات دوريه للمعلمين .1

 .تعاون المعلمين للتغلب على مشكالتهم .2

 .للمعلمين واإلرشاديقدم التوجيه  .3

 .يراعي القابليات والكفاءات عند توزيع المسؤوليات واالختصاصات .4

 .يتفقد سير الدروس والقيام بزيارة المعلمين في صفوفهم .5

 :  عالقة المدير بالتالميذثانيا: 

 .تكون عالقة يسودها االحترام أن .1

 .تكون عالقة تحقق العدالة والمساواة في التعامل مع الطلبة أن .2

 .العالقة تهتم بالمشاكل والصعوبات التي تواجه التالميذ .3

 .العالقة تعمل على تنمية االتجاهات السلمية في نفوس التالميذ .4

 

 :عالقة المدير بأولياء األمورثالثا: 

 .المعلمينو اآلباءقيام مجالس  .1

 .التالميذ أمور أولياء إلىالرسائل والتقارير  إرسال .2

 .فرديه عندما تقتضي الضرورة أوبصورة جماعية  اآلباءدعوة  .3

 .ببعض النشاطات في المدرسة األمور أولياءمساهمة  .4

 

 اإلدارة:نظريات 

 اإلداريااةتحلياال العمليااة  األخياارةالتعليميااة فااي الساانين  اإلدارةحاااول الكرياار ماان دارسااي 

فبعضاها  اإلدارة إلاىوتختلف هذه النظريات بااختالف نظرتهاا  ،ومحاولة وضع نظريات لها

عملياة اتخااذ قارار  أنهااليهاا علاى إعملية اجتماعية وبعضها نظر  أنهاعلى  اإلدارة إلىنظر 

 :وسنعرض فيما يأتي اهم هذه النظريات، وظائف ومكونات أنهاليها على إوبعضها نظر 
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ال يمكان  إذ: االجتماعياة األنظماةما تسمى نظرية  أو كعملية اجتماعية ارةاإلدنظرية  .1

ماان خااالل عالقااة كاال منهااا باااآلخر،  إالدور المعلاام  أوتحديااد دور ماادير المدرسااة 

الدور المتوقع من المادير المعلام يجاب معرفاة طبيعاة الشخصاية التاي  إلىوباإلضافة 

 ً  .تقوم بهذا الدور وهذا يتطلب تحليالً دقيقاً علمياً واجتماعياً ونفسيا

 أسااسوتقوم هذه النظرية على : نظرية اتخاذ القرارات أو كعملية اتخاذ قرار اإلدارة .2

والبشرية كافة، وهي عملياة  انيةاإلنسنوع من السلوك يوجد به التنظيمات  اإلدارة أن

هاي تنميااة  اإلدارةالتوجياه والسايطرة علاى النشااط فااي التنظايم االجتمااعي، ووظيفاة 

وتنظيم عملية اتخاذ القرارات بطريقة وبدرجة وكفاءة عالياة، ومادير المدرساة يعمال 

لهام  أفارادماع  أووالعااملين،  أماورهم وأوليااءمع مجموعات من المدرسين والتالميذ 

 .بذاتهم أفرادتباطات اجتماعية وليس مع ار

نفصاال القااول عاان هااذه النظريااة ماان خااالل  أنيمكاان : كوظااائف ومكونااات اإلدارة .3

عادة عناصار رئيساية  إلاى اإلدارياةحلال العملياة  حيا  عرض موجز لنظرياة سايرز

 .الرقابة –التنسيق  –التوجيه  –التنظيم  –التخطيط : هي

 

المتسااام بالشااامولية  اإلدارةمفهاااوم مركاااب يجماااع باااين عاااالمين هماااا عاااالم  :الصففف ية اإلدارة

، وعاااالم التربياااة األعماااال وإدارةالعاماااة  اإلدارةوالعمومياااة وخصوصاااية االتصاااال بحقااال 

جماع العاالمين هاو والاذ  ي اإلدارةحاد ماا عان عاالم  إلاىوالتعليم المتسم بخصوصية تختلاف 

  تاادخل مجموعااة اعتبااارات فااي التفاعاال ( ذلااك المخلااوق الااذاإلنسااانالعنصاار البشاار   

 .وتوجيهه عملية ليست بالسهلة وال تتخذ صفة النمطية إدارتهوالتعامل معه فتجعل من 

 

تعاارف بانهااا مجماال عمليااات التوجيااه والقيااادة، والجهااود التااي يبااذلها المعلاام : الصفف  إدارة

سالوكية تعمال علاى تاوفير  أنماطوالمتعلمون في غرفة الصف وما ينشأ عن هذه الجهود من 

 .المخططة األهدافالمناخ والجو المالئم لبلوغ 

وغاياتهااا بفاعليااة هناااك عاادة عناصاار البااد ماان  أهاادافهاالصاافية الفاعلااة  اإلدارةحتااى تحقااق 

 : مراعاتها هي

يمراال التخطاايط الرؤيااة الواعيااة الشاااملة لعناصاار  :التخطاايط  البرمجااة واتخاااذ القاارار(: أوال

وفيااه يتخااذ المعلاام قاارارات منهااا قاارارات منهجيااة متعلقااة بتعلاايم الطااالب  ريااةاإلداالعمليااة 

 .وقرارات تعليمية متعلقة بالخبرات التعليمية المتوفرة في غرفة الصف
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 ً مهماااة التنظااايم هاااي تكاااوين مجموعاااات صاااغيرة مااان الطاااالب وتعااارفهم  أن: : التنظااايمرانياااا

فيااذ الخطااط وكااذلك يشاامل التنظاايم تااوفير بالتعليمااات والقااوانين واتخاااذ الترتيبااات الالزمااة لتن

 .واألجهزة األدواتوصيانة 

المجموعاات فاي غرفاة الصاف واساتبعاد  أو األفارادويقصد به ترتيب حركاة  :رالراً: التنسيق

 .فيما بينهم اإليجابيةكل ما من شأنه توليد التناقضات والمنافسات غير 

والتعليماات وهاو اكرار قباوالً مان  اإلرشاادات إعطااء: التوجيه يعناي رابعاً: التوجيه والضبط

الضبط فهو ضبط الصف وسلوك الطالب وهذا يساعد في تنفياذ الخطاط  أما، األوامر إعطاء

 .والقوانين بشكل جيد في غرفة الصف

 ً ويشاامل االتصااال اللفظااي وغياار اللفظااي والكتااابي واالتصااال يااتم بااين  :االتصااال :خامسااا

 .صال مع الوالدين عن طريق كتابة التقاريرالطالب والمعلمين، كما يتم االت

 ً العملية اإلدارية الصافية  إسهامهو الوسيلة التي يمكن من خاللها تحديد مدى  :التقويم :سادسا

بتقاويم مبناي علاى  إالل المرسومة ومدى تطورهاا وهاذا التطاور ال يكتما األهداففي تحقيق 

ر والتقويم النهائي ويساتفيد مان التغذياة يجر  المعلم التقويم التكويني المستم إذ، سليمة أسس

عنصر من العناصار الساابقة. كماا يعمال المعلام علاى تقاويم  أ النظر في  إعادةالراجعة في 

ويحاارع علااى تشااجيع وتعزيااز الطالااب الجيااد ومحاساابة  واإلمكاناااتماادى كفايااة المااوارد 

 . الطالب المسيء

 


