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ىوتطورهاىىالتربووظىةمفهومىاإلدار

ى

 مفهومىاإلدارةى

تعد اإلدارة  جزءا أساسيا مؽ عسلل يةلة مسسدلة وهلو ةلرورة لتلشماؽ أتلوال متظلؾرة ملؽ      
كالسللللدار  الفاعميللللة سالشدللللاة لمخللللدمات التللللو توللللدمها السسسدللللات أو التشغيسللللات اإلداريللللة  

 والجامعات والسسسدات الحوؾمية وغارها .

وان سواء هذه التشغيسات اإلدارية  واستسرارها وتظؾرها ةعتسد إلى حد كبار عملى وؾييلة 
إدارتها وبذلػ تسثر مااترة فو وتائج عسل هذه السسسدات والتشغيسات ، وفو تؾجاهها وجهات 

رجلللل اإلدارة  مجسؾعلللة ملللؽ السعلللار   معاشلللة ، وفلللو توريلللر أولؾياتهلللا وأهلللدافها ، ويدلللتخدم
واألسالاب ةدتشد إلاها فلو اتخلاق الرارات مشاسلاة فلو مؾايلة معاشلة ، كسلا ةدلتهد  فلو عسمل  

 الشغرية عمى الؾااع فو مجال عسم .  قسسجسؾعة مؽ الساادئ العامة تحرك  وحؾ تظبا

اإلدارة   وجللدت اإلدارة  مشللذ وجللد اإلودللان عمللى األرل فتشغيسلل  لحياتلل  وللؾ  مللؽ أوللؾا 
وتشغيؼ السرأة لسشزلها وإترافها عمى تربية أبشائها لؾن مؽ ألؾان اإلدارة  ، ولكشهلا تختملا الالؾم 
عسا كاوت عمية فو الساةو إق كاوت سديظة ومحدودة ، باشسا الاؾم هو معودة لتعود العسل فو 

، ةسعلات الحديثلالحديثة واد أصلاحت اإلدارة  عسميل  مهسلة فلو السجت اعل الحزارة والتكشؾلؾجي
بللل إن أهساتهللا تللزداد ساسللتسرار مللع  يللادة مجللال الشذللاطات الاذللرية واتدللاعها مللؽ واحيللة ، 
واتجاه  وحؾ مزيد مؽ التخرص والتشؾ  مؽ واحية أخرى . لولد تظلؾر مفهلؾم اإلدارة  التربؾيلة 

ربؾيلة هلو   متشثرا سسا طرأ مؽ تظؾر عمى السفهؾم العام لإلدارة والذي يشص عمى )) اإلدارة  الت
تشغليؼ جهللؾد العللالساؽ وتشدليوها لتشسيللة الفللرد تشسيلة تللاممة فللو إطلار اجتسللاعو مترللل سللالفرد 
وبذويلل  وباهتلل  ويتؾيللة مللدى وجاحهللا عمللى السذللاركة فللو اتخللاق الوللرار ، وهللؾ عسللل ةللروري 

علد لشجاح أي وؾ  مؽ أوؾا  اإلدارة ((  وبسا طلرا عملى مفهلؾم التربيلة وفدلها وإدارتهلا ثاويلا ،  ا
أن كللان عسللل السللدير ةوترللر عمللى تشفاللذ مللا ةعهللد إليلل  مللؽ تعميسللات ويشحرللر داخللل جللدران 



السدرسة أصاح يتركز عمى التمساذ ، وما ةحيط سالعسمية التربؾية سسفهؾمها الذامل ملؽ علرو  
وإمواوات تداعد الظالب عمى الشسؾ الذامل الستكامل صحيا وعوميا واوفعاليا واجتساييلا ، وامتلد 

لسللدير ليذللسل السجتسللع السحمللو الللذي ةعلليش  يلل  ساعتاللار أن مللؽ واجللب السدرسللة أن عسللل ا
تتعر  عمى احتياجات هلذا السجتسلع وتحممهلا ، وملؽ ثلؼ تعسلل عملى تمباتهلا . إن مفلردة اإلدارة  
التربؾية تعشو   الشغام التربؾي عمى مدتؾى الدولة والسجتسع سسلا  يل  ملؽ ملدار  ومسسدلات 

افة وإعالم ، وما ةحوؼ قلػ كم  مؽ تذلريعات والؾاواؽ وإن و ارة التربيلة وخدمات تعميسية وصح
هو السدسولة عؽ تشداق الدياسة التعميسية والتربؾية سسا يتفق والدياسة العاملة لمدوللة عملى 

 الرعاد الوؾمو ، كسا إوها السدسولة عؽ اإلترا  عمى تشفاذ هذه الدياسة .

 

ىتطورىمفهومىاإلدارةىى

لوللؾل إن فكللرة اإلدارة  التربؾيللة كسهشللة وذللشت وتظللؾرت فللو وهاةللة الوللرن التاسللع ةسوللؽ ا       
عذر سدبب التؾسع الحاصل فو متظمالات العسلل السدرسلو و يلادة السدلسوليات  يل  فهلو إقن 
بدأت ووست مؽ باؽ صفؾ  السعمساؽ ، واد مرت اإلدارة  التربؾية سسراحل مختمفة حتى وصلمت 

 سراحل هو   إلى ما هو عمي  اآلن . فال

السرحمللة األولللى   وهللو التللو كاوللت فاهللا السدللسولية عمللى عللاتق السعمللؼ الؾحاللد فللو  -1
 السدرسة والذي كان ةوؾم أساسا سعسمية التعميؼ . 

السرحمة الثاوية   هو التو فاها أكثر مؽ معمؼ واحد فو السدرسة سسو احلدهؼ سلالسعمؼ  -2
  التعميؼ أةزا  . االساسو األول وكان واجا  

السرحملة الثالثلة   هلو التللو عهلر فاهلا مركللز السلدير السعملؼ كللان مدلسوال علؽ تللدريس  -3
 سعض الدرو  فزال عؽ إدارة تسون السدرسة. 

السرحمة الراسعة   هو تمػ التو عهرت فاها وعيفة مدير البشاةة الذي كلان مدلسوال فلو  -4
 اإلترا  عمى السدرسة فوط . 



السرحمة الخامدة   هو السرحمة الحالية التو ةذر  فاها السدير عمى اإلدارة  التربؾيلة  -5
 والوائد السؾجة لمجساعة والسسثل لها . 

 

ىتطاروفىاإلدارةىىالتربووظى:ىى

ليس مؽ الدهل تعرية اإلدارة  إق اختما الكتاب والااحثؾن فو التعرية ، وقلػ تاعا لتؾج     
 سدرسة الفمدفية التو ةخرج مشها ومؽ هذه التعارية . كل مشهؼ والفمدفة أو ال

اإلدارة التربؾية أو التعميسية   هلو مجسلؾ  عسميلات تخظليط وتؾجيل  وتشغليؼ وةلاط  -1
وتشفاللذ وتوالليؼ األعسللال والسدللائل التللو تتعمللق سذللسون السسسدللات التعميسيللة السدرسللية، 

رد الستيدلرة وبشالل ملا ةسولؽ ساستخدام أحدؽ الظرائق فو استغالل الوؾى الاذلرية والسلؾا
 مؽ الجهد والؾات والسال. 

اإلدارة   هو مجسؾعة ملؽ الفعاليلات واألوذلظة التلو تؾجل  جهلؾد اآلخلريؽ لتحوالق  -2
 أهدا  السشغسة كالتخظيط والتشغيؼ واتخاق الورارات والقيادة لمتحفاز والرااسة . 

 اإلدارة   هو عسمية تكامل الجهؾد اإلوداوية مؽ اجل الؾصؾل إلى هد  مذترك .  -3

 اإلدارة   هو تشغيؼ وتؾجي  السؾارد الاذرية والسادةة لتحواق أهدا  مرغؾبة . -4

اإلدارة   هللو تشغلليؼ األعسللال السختمفللة التللو ةسارسللها عللدد مللؽ العللامماؽ مللؽ أجللل  -5
 ت ، وأفزل وتيجة . تحواق هد  معاؽ سشال جهد وأسر  وا

اإلدارة   هللو مجسؾعللة عسميللات التخظلليط واتخللاق الوللرار والتشغلليؼ والقيللادة والتحواللق  -6
والرااسللللة التللللو تسللللار  لحرللللؾل السشغسللللة عمللللى السللللؾارد الاذللللرية السادةللللة والساليللللة 

عسللل سوفللاءة لتحواللق  توالسعمؾماتيللة ومزجهللا وتحؾيرهللا إلللى سللمؾك وسياسللات وإجللراءا
 ية مع الباهة . أهدافها والتكم

 ويسوؽ أن وؾجز سعض الخرائص الخاصة سالتعارية سالذول اآلتو       



  األهدا    توتزو أن ةوؾن هشاك أهدا  محددة لألوذظة السختمفلة السشلؾي تحقيوهلا
 . 

  التشغلليؼ   ةذللسل اإلعللداد السدللبق لتحديللد الكفللاءات السظمؾبللة مللؽ العشاصللر الاذللرية
ة وغارهللا مللؽ الشذللاطات الستعموللة سعشاصللر العسميللة ورسللؼ الهيوللل التشغيسللو لمسسسدلل

 اإلدارية  فو ةؾء اإلطار الفمدفو والدياسو واالجتساعو الذي يتؼ العسل ةسش  . 

  اإلوداوية   اؾامهلا الكذلا علؽ دوافلع األفلراد وحاجلاتهؼ وتحدلس مذلاعرهؼ وتحديلد
 أسالاب معاممتهؼ سذول دةسوراطو . 

  اإلدارة   توؾم عمى أسالاب تشفاذ األعسال بؾاسظة اآلخريؽ وتحفازهؼ عمى القيام سسثل
 هذه األعسال . 

 تتعملللق بتحديللللد التعلللاون بلللاؽ السجسؾعللللات العامملللة ودعلللؼ العالاللللات  االجتساييلللة  
 االجتسايية باؽ األفراد والجساعات لتحواق أهدا  السسسدة واألفراد .

 ات الال مة لمعسل .الؾسائل واإلمواوات والسسسد 

 

ووتيجة لماحؾث والدراسات الستؾاصمة فو العسمية اإلدارية  وتحديد وعائفها ، فود اتجهت معغؼ 
 وعائا لمعسمية اإلدارية وهو    الاحؾث والدراسات إلى تحديد

 ، التوؾيؼ ، اتخاق الورار ، االترلال ، تشسيلة العالالاتالتخظيط ، والتشغيؼ ، والتؾجي  ، والرااسة 
    . التو ةسوؽ تؾةيحها عمى الشحؾ اآلتواالوداوية 

 التخظيط   ةورد س  رسؼ طريق الؾصؾل إلى الغاةة السراد تحقيوها وتذسل    - أ
 تحديد األهدا  السظمؾب تحقيوها سالجهد الجساعو وبشال التكالية السسوشة  . -1

 ؼ لألعسال . رسؼ الدياسات أي مجسؾعة الوؾاعد التو ترتد السرؤوساؽ فو إتسامه -2

التشبس سسا ستكؾن األحؾال فلو السدلتوبل وتولدير احتياجلات العسلل ملؽ الولؾى  السادةلة  -3
 والاذرية وتدجال قلػ فو كذؾ  تدسى السازاويات التوديرية .

 إارار اإلجراءات أي الخظؾات التفرامية التو تتاع فو تشفاذ األعسال السختمفة . -4

 وةع برامج  مشية تباؽ األعسال السظمؾب القيام بها ترتااا  مشاشا .  -5

 



 التشغيؼ    - ب
ةسوؽ تعرية التشغيؼ سشو    عسمية حرر الؾاجاات الال مة لتحوالق الهلد  وتودليسها إللى     

اختراصات لإلدارات واألفراد ، وتحديد وتؾ يع الدلمظة والسدلسولية ، وإوذلاء العالالات سغلرل 
مللؽ األفللراد ومللؽ العسللل معللا فللو اودللجام وتعللاون سللشكثر كفاةللة لتحواللق هللد   تسوللاؽ مجسؾعللة

 مذترك ويذسل التشغيؼ ما ةشتو   

تودللليؼ العسلللل   أي تودللليؼ وجلللؾه الشذلللا  إللللى مجسؾعلللة ملللؽ الؾاجالللات الستجاودلللة  -1
الستذابهة التو ةدتظيع تخص واحد القيام سسجسؾعة مشها سغرل تحديلد السدلسولية علؽ 

 الؾاجاات . كل مجسؾعة مؽ 

تحديد الدمظات   أي إعظاء الدمظة السالئسة لمقيام بهلذه الؾاجالات وربلط السدلتؾيات  -2
اإلدارية  سعزها مع سعض مؽ الشاحاتاؽ األفقية والرأسية سورد تشداق السجهؾد الجسلاعو 

 . 

تشسية الهاهة اإلدارية  أي وةلع اإلداريلاؽ السدلسولاؽ علؽ الؾحلدات اإلداريلة  كلل فلو  -3
 مشراة السالئؼ ، وما يتظما  قلػ مؽ تعااؽ وتدريب وتريية ووول وفرل .

 

 التؾجي     -ج

السورؾد سالتؾجي  إصدار التؾجاهات والتعميسات لمسرؤوساؽ إلخاارهؼ ساألعسال التلو ةجلب     
القيام بها ومؾعد أدائها . والتؾجي  عشرر مهؼ مؽ عشاصر اإلدارة  ، فهؾ حمو  االترلال بلاؽ 

السؾةؾيية لتحواق الهد  مؽ جهة والتشفاذ مؽ جهة أخرى وللذلػ ةجلب أن تعظلى ملا  الخظة
ةدتحق مؽ اهتسام، والتؾجي  يتزسؽ كل ما مؽ تشو  أن يلسدي إللى اوجلا  األعسلال السظمؾبلة 
عؽ طريق رفع الروح السعشؾية والشذا  لدى األفلراد ودفعهلؼ لحدلؽ األداء ، والتؾجيل  ةجلب أن 

 يل  سالشدلاة لمفلرد اللذي ةرلدر إليل  التؾجيل ، ولتشفالذ قللػ ةجلب أن  ةوؾن واةحا ال غسلؾل
تكؾن المغة السدتخدمة فو إعظاء التعميسات لمسرؤوساؽ واةحة وال تحتسلل أكثلر ملؽ معشلى . 

 ويذسل التؾجي    



االترللال سالسرؤوسللاؽ وإرتللادهؼ إلللى كيفيللة إتسللام األعسللال بؾاسللظة إصللدار التعميسللات  -1
األمثمللة . واللد يللتؼ االترللال سظريوللة موتؾبللة أو تللفؾية ، ةذللسل  والذللرح والؾصللا وةللرب

االترللال عمللى أوامللر عامللة ال تحتللؾي تفرلليال لكللل األعسللال السظمللؾب اوجا هللا وإوسللا يتللرك 
لمسرؤوساؽ فرصة التكية مؽ اجل اوجا  العسل ، والد تكلؾن األواملر محلددة وتذلسل عملى 

 التفاصال السظمؾبة كافة . 

ؾية لمسرؤوساؽ وااللتزام سسفاهيؼ القيادة سورد الحرؾل عمى تعاووهؼ رفع الحالة السعش -2
 االختياري فو تشفاذ األعسال . 

 

 الرااسة    -د

السورللؾد سالرااسللة التشكللد مللؽ أن التشفاللذ يللتؼ طاوللا لمخظللة السؾةللؾيية ، واولل  يللسدي إلللى     
 ها . تحواق الهد  فو البداةة والعسل عمى كذا مؾاطؽ الزعا لعالجها وتوؾيس

إن وغام الرااسة األمثل هؾ الذي يتدارك واؾ  الخظلش ويوزلو عملى أسلااس  ، والرااسلة الد تكلؾن 
داخمية واسعة مؽ التشغيؼ اإلداري الداخمو أو اد تكؾن خارجيلة تشالع ملؽ الشغلام والولاوؾن العلام 

جلؼ لمدولة ويسوؽ الوؾل إن الرااسلة أصلاحت ملؽ العسميلات اإلداريلة الزلرورية سدلبب تزلخؼ ح
التشغيسللات وتعللدد وذللاطها وعللدد األفللراد العللامماؽ بهللا ، وتللعؾر األفللراد بؾجللؾد رااسللة فعالللة 
ومدللتسرة يللسدي إلللى التللزام ساألوغسللة والوللؾاواؽ السعتسللدة ، ويسوللؽ التللدلال عمللى الرااسللة فللو 
السسسدات التعميسية عشد ييام السدير سسراياة أعسال السعمسلاؽ واإلتلرا  عملى تؾ يلع اللدرو  

 اياة اوتغام الدوام السدرسو والتواد سالتعميسات . ومر 

ىالتربويىاالتصال -و

والستخرراؽ فو  عهرت تعريفات عديدة ال ةسوؽ حررها لسفهؾم االترال مؽ ابل الااحثاؽ
اإلوداوية ، والسوؾوات  عمؾم اإلعالم واالترال ، عودت فو معغسها أهسات  ودوره فو الحياة

 ومؽ هذه التعريفات عمى سبال السثال ال الحرر   االترال ، أو العشاصر األساسية لعسمية



الى مدتوبل واحد او اكثر بهد  تغاار  العسمية التو تشول بها الرسالة مؽ مردر معاؽ"   
   "الدمؾك

عؽ طريوها اوتوال السعرفة مؽ تخص آلخر حتى تراح  العسمية أو الظريوة التو يتؼ" 
باؽ هذيؽ الذخراؽ أو أكثر ، وبذلػ ةراح لهذه العسمية  ؼمذاعًا باشهسا ، وتسدي إلى التفاه
تحقيو  ، ومجال تعسل  ي  ويسثر فاها ، وهد  تدعى إلى  عشاصر وموؾوات واتجاه تدار  ي 

  

 

 "الدمؾكواإلتارات ، ووول السعمؾمات والسعاوو لمتشثار عمى  استعسال المغة " 

 

ةسوؽ الوؾل أن تعرية االترال سسفهؾم   تودم مؽ تعريفات لسفهؾم االترال ، وبشاء عمى ما
   أن ةذتسل  الذامل ةجب

 . والسدتوبل عشاصر أو موؾوات عسمية االترال كالسرسل والرسالة _1

 هد  أو أهدا  االترال ، ألو  عسمية هادفة دائسًا  _2

 اتجاه أو خط أو مدار االترال الذي ةدار عمي   _3

  خاللها. فاها ويعسل مؽ يسثر مجتسع االترال والسجاالت التو _4

ىاهموظىاالتصال

 .االترال مؽ وجهة وغر السرسل ومؽ وجهة وغر السدتوبل  ةسوؽ الشغر إلى أهسية   

 ةشتو  أهسية االترال  يسا فسؽ وجهة وغر السرسل تتسثل

أو جسهؾر السدتوبماؽ وإعالمهؼ  أي وول السعمؾمات واألفكار إلى السدتوبل االعالم  _ 1
 . لهؼ مؽ أحداثعسا يدور حؾ 



وتظؾير أفراد السجتسع عؽ طريق تزويدهؼ سالسعمؾمات والسهارات  بالتعميؼ   أي تدري_ 2
معاشة ، وتظؾير إمواوياتهؼ العسمية وفق ما تتظما  عروفهؼ  بؾعيفة  التو تسهمهؼ لمقيام

 . الؾعيفية

 .التر ي    وقلػ سالترويح عؽ وفؾ  أفراد السجتسع وتدماتهؼ_ 3

 .أي إحداث تحؾالت فو وجهات وغر اآلخريؽ : اإلاشا  _4 

  

  االتية االترال مؽ الجؾاوب أما السدتوبل فإو  يشغر إلى أهسية

 .فهؼ ما ةحيط س  مؽ عؾاهر وأحداث_ 1

 .مهارات وخبرات جديدة تعمؼ  _2

 .لراحة والستعة والتدميةا _3

الولرار والترلر  سذلول موبلؾل الجديلدة التلو تدلاعده فلو اتخلاق  الحرؾل عملى السعمؾملات _4
  .           اجتساييلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاً 

 

ىعناصرىعملوظىاالتصالىومكوناتهاى

 االتو االترال فهو عمى الشحؾ  السوؾوات األساسية لعسمية 

  .لسرسل أو السردر _ ا1

 .رسالة ال _2

 .شاة االترال أو الؾسامة ا _3

 .السدتوبل  -4

 .التغذةة الراجعة أو ردة الفعل _5



 .التذؾيش والسسثرات األخرى  _6

مؽ التفرلال ، لتؾةليح أهساتل  ودوره وء سذ وسؾ  يتؼ مشااذة كل عشرر مؽ هذه العشاصر
وكيفية استثساره أو استخدام  سذول فعال ليدهؼ  فو عسمية االترال وعالات  سالعشاصر األخرى 

 .آلخر وجاحها أو فذمها عمى عشرر معاؽ دون ا فو وجاح العسمية ، التو ال يتؾية

 

ىاتخاذىقرارى:ى- -ح

التو ترى إن التغار السدتسر فو الباهة االجتسايية والثوا ية التو تعسل اإلدارة فو إطارها الد   
ةخمق تزاربا وصراعا أيديؾلؾجيا ، ولهذا ال بلد أن تكلؾن عسميلة اتخلاق الولرار جساييلة وتحولق 

عمى السرالح، والعسمية اإلدارية  هشا  قالقيؼ العميا لمسجتسع تحت تعار الحد األدوى مؽ االتفا
 ال تعدو كؾوها عسمية اتخاق ارارات ال غار. 

وتوؾم هذه الشغرية عمى أسا  أن اإلدارة ولؾ  ملؽ الدلمؾك يؾجلد سل  التشغيسلات اإلودلاوية 
والاذرية كافة ، وهو عسمية التؾجي  والديظرة عمى الشذا  فلو التشغليؼ االجتسلاعو ، ووعيفلة 

سيلللة  وتشغللليؼ عسميلللة اتخلللاق الولللرارات سظريولللة وبدرجلللة وكفلللاءة عاليلللة ، وملللدير اإلدارة هلللو تش
السدرسة ةعسل مع مجسؾعات مؽ السدرساؽ والتالمالذ وأوليلاء أملؾرهؼ والعلامماؽ ، أو ملع أفلراد 

 لهؼ ارتااطات اجتسايية وليس مع أفراد بذاتهؼ .

دلة تعميسيلة والسعيلار اللذي وتعد عسمية اتخاق الورار هو حجر الزاوية فو إدارة أةة مسس   
ةسوؽ عمى أساس  تواليؼ السدرسلة هلو وؾييلة الولرارات التلو تتخلذها اإلدارة السدرسلية والكفاةلة 
التللو تؾةللع بهللا تمللػ الوللرارات مؾةللع التشفاللذ ، وتتللشثر تمللػ الوللرارات سدللمؾك  مللدير السدرسللة 

 شد اتخاق الورار  وتخرات  والشسط الذي يدير س  مدرست  ويسوؽ مراعاة الخظؾات اآلتية ع

 التعر  عمى السذومة وتحديدها . -1

 تحمال وتوايؼ السذومة . -2

 وةع معايار لمحوؼ ةسوؽ بها توايؼ الحل السوبؾل الستفق مع الحاجة . -3



 :التعليم الجماعي -1

ً في تنظيم التالميذ للتعلم هو التعليم الجماعي، وبالرغم من المطالبات إن  النمط األكثر شيوعا

المتكررة لالبتعاد عن هذا األسلوب، إال أنه ما زال هو الشائع، وقد يعود ذلك إلى أنه األسهل 

 واألقل كلفة، وال يتطلب الكثير من عمليات التنظيم وإجراء التغيرات في ترتيب األثاث أو

المقاعد، باإلضافة إلى أن هناك بعض المعلومات التي يسعى المعلمون إلى أن يوصلوها إلى 

. وقد الم واألشرطة والشرائح جميع التالميذ في آن واحد، مثل التعليمات العامة أو عرض األف

ع يوفر هذا األسلوب فرصاً للمشاركة في المناقشة ولجميع التالميذ على اختالف قدراتهم، وقد يتب

  .  بعمل فردي

ويمكن أن يستخدم هذا األسلوب في بداية النشاط وفي متابعة األعمال الفردية، حيث يقوم المعلم 

في البداية بتحديد األفكار الرئيسية وإطار العمل، ثم يعزز ذلك بالمتابعة، ويتم تبادل الخبرات من 

ل صفوف متوازية أو على خالل المناقشة الجماعية، وقد يكون تنظيم جلوس التالميذ على شك

 .مناسباً لهذا النمط من التنظيم للطلبة  U شكل حرف

 :التعليم التفريدي -2

يخلط المعلمون بين نمطين من التعليم هما التعليم الفردي والتعليم التفريدي. فالتعليم التفريدي 

واهتماماته يعنى أن كل طفل لديه المهام من األعمال الخاصة به والتي صممت لتناسب حاجاته 

وميوله وسرعته واستعداده للتعلم، في حين أن التعلم الفردي يعنى أن جميع التالميذ يمارسون 

 .نفس المهام من األعمال، ولكن كالً منهم يعمل وفق امكاناته وسرعته

ً تتفق مع حاجات التالميذ وقدراتهم  فالنوع األول يتطلب من المعلم إعداد برامج ودروسا

يولهم، وبالتالي يجد المعلم نفسه محتاجاً إلى تخطيط عدد ال بأس به من الدروس واهتماماتهم وم

كي يستطيع مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، ومع هذا فقد نجح بعض المعلمين في تفريد 

عملية التعليم، وذلك من خالل إعداد أوراق العمل على أنشطة مختلفة من المفاهيم واألفكار 

  .ن للتلميذ أن يختار منها وفق ميوله وقدراته واهتماماتهالمتعددة، ويمك

أما النوع الثاني فإنه يمكن أن ينفذ من خالل تخطيط واحد يقوم به المعلم بحيث يعطي فرصة 

للتالميذ جميعهم لكي يقوموا بنفس المهمة، ولكن يترك لكل تلميذ حرية اختيار المدة الزمنية التي 

، ولذلك فإنه على المعلم أن يزيد اهتمامه نحو جميع فئات التالميذ يستغرقها وفق سرعته ومقدرته

 .وبشكل خاص فئة المتفوقين وفئة بطيئي التعلم، فكالهما يحتاج إلى معالجة فردية خاصة 

 :تنظيم التالميذ في مجموعات -3

 من العوامل التي تسهم في خلق جو من االنسجام داخل غرفة الصف وتؤدي إلى إقبال التالميذ

على عملية التعلم والتعليم هو تنظيم هؤالء األفراد في مجموعات، فتنظيم التالميذ في مجموعات 

يساعدهم على أن يتعلموا من بعضهم بعضاً، وبالتالي يساعد بطيئي التعلم في التغلب على الشعور 

طي فرصة بالفشل، ويشجع المتعلم على االعتماد على النفس والعمل بسرعته الذاتية، وكما أنه يع

للمعلم لتوجيه ورعاية التالميذ الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، 

هو كيف يتم تقسيم التالميذ في مجموعات؟ وهل المجموعات متجانسة أم غير متجانسة، وهل 

تشابه التقسيم في مجموعات متجانسة سيكون وفق التشابه في القدرات العقلية، أم سيكون وفق ال



في الميول واالهتمامات؟ وهل سيعمل التالميذ معا في مجموعة واحدة، في نشاط واحد؟ أم أنهم 

سيجلسون في جماعات صغيرة ليقوم كل منهم بعمل خاص بحيث يكون بإمكان الفرد محاورة 

 زمالئه ومناقشتهم في بعض القضايا التي يشعر بحاجته للسؤال عنها؟

ق عليه حول الطريقة المثلى للتنظيم، فالبعض يؤيد تنظيم التالميذ في في الحقيقة ال يوجد رأي متف

فئات متجانسة حيث يرون أن هذا التنظيم يسهل عملية التعلم، ألن حاجات التالميذ ومشكالتهم 

 .وقدراتهم تكون متقاربة

م وفق ولكن التربويين اختلفوا في كيفية تنظيم التالميذ في مجموعات متجانسة، بعضهم أيد التقسي

القدرات العقلية، والبعض اآلخر يرى أن التقسيم وفق الميول واالهتمامات هو األفضل، وهناك 

فريق آخر من التربويين يرى أن تقسيم التالميذ في مجموعات متجانسة وفق القدرات العقلية يزيد 

 .الضعيف ضعفاً، ويزيد المتفوق غروراً 

لية التنظيم بحيث يكون التنظيم مرتكزاً على وهناك رأي ثالث يرى ضرورة وجود مرونة في عم

الحاجة إليه أو الغرض منه، على أن تخضع عملية التشكيل أو التنظيم للتالميذ لعملية تقويم 

مستمرة لمعرفة اآلثار التي أحدثتها طريقة التنظيم المتبعة وإجراء التعديالت المناسبة إذا لزم 

الميذه في فئات أو مجموعات إن لم يكن على علم األمر، وال يمكن للمعلم أن ينجح في وضع ت

ورؤية بواقع تالميذه من حيث القدرات واالهتمامات ومستوى التحصيل، ولذلك فإن المعلم يجب 

ً بتنمية التفكير، محاوالً االستفادة من تالميذه في الحصول على  أن يكون واسع االطالع، مهتما

ويبتكر في أساليب التدريس، ويتعرف أخطاءه تغذية راجعة، مما يتيح الفرصة في أن يجدد 

ويتعلم منها، كما ينبغي له أن يكون ذو قدرة عالية على اختيار التنظيم المناسب لكل موقف، وأن 

 . يجري تعديالً فيه إذا تغير الموقف وتغيرت الحاجة

  تنظيم الطالب للتعليم التقليدي

 
  :التوضيحات

 .والمقرر لعمليات التعلم والتعليمالمعلم هو الموجه والقائد  

يستعمل هذا األسلوب في تقديم مادة جديدة أو عرض وسيلة تعليمية أو القيام بنشاط موّحد أو  



 .إجراء تقييم جماعي

المآخذ: تعلم غير مؤثر، عدم مراعاة الفروق الفردية، ميول سلبية لدى الطالب نحو المعلم  

 .والمادة الدراسية 

 

 لمباراة صفية تنظيم الطالب

 
  :التوضيحات

 .تتألف لجنة التحكيم من المعلم وطالبين أو من ثالثة طالب 

 .مراعاة تنوع قدرات الفريقين وتكافؤ مستواهما 

 .تحدد مكافأة للفريق الفائز يقبل بها الفريقان 

 .تحديد قائد لكل فريق ألعمال التنسيق 

 .التنظيميةمعرفة الطالب لهدف المباراة وأحكامها  

 .تنمية المنافسة البناءة في جو من االنضباط الصفي  

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنظيم الطالب للمناقشة الجماعية الموجهة من المعلم

 
 

 :التوضيحات

 .المعلم كموجه ومنسق للنقاش 

  ً  .عدد الطالب األقصى عشرون طالبا

 .يقوم قادة المجموعات الفرعية الثالث بأعمال التلخيص 

 .إمكانية التعليم والتقييم المباشر من المعلم 

يؤخذ على التنظيم عدم إشراك جميع طلبة الصف حين يزيد عن عشرين، عدم مشاركة بعض  

 األفراد، إمكانية نشوء ميول سلبية وعدم ارتياح لوجود المعلم 

 

 تنظيم الطالب على شكل مجموعات إلنجاز بعض المهمات

 
 



 :التوضيحات

 .جه متنقلالمعلم كمو 

 .تجميع الطالب حسب رغباتهم وبما يتفق وطبيعة المهمة 

 .قيام الطالب بحل التمارين أو كتابة تقارير جماعية 

 .مشاهدة الطالب لمجموعة من الصور الثابتة 

 .إمكانية التوجيه الجماعي للصف عند الحاجة 

 العدد األقصى لكل مجموعة ستة مع الرئيس  

 

 للتعليم الفردي المستقلتنظيم الطالب 

 
 :التوضيحات

 .المعلم المشرف متنقل وموجه فردي 

 .الطالب يعملون حسب قدراتهم وسرعاتهم 

 .إمكانية اختبار الطالب في مادة دراسية 

 .إمكانية التوجيه الجماعي عند الحاجة 

 .تفاعل كل طالب مع المعلم حسب حاجته 

 

 

 

 

 

 



 تنظيم الطالب للتعليم الخاص

 
 :التوضيحات

 .المعلم موجه متنقل 

 .طالب يشارك في تعليم اآلخر 

 .طالبان يقومان بمعالجة نشاط تربوي 

 .انضباط الصف من خالل اقتران طالب بآخر 

 .تفريد التعليم وتبادل التعاون الفردي 

 إمكانية إعطاء تعليمات جماعية  

 

 النفسية واالجتماعيةأدوار المعلم في إدارة وتنظيم البيئة الصفية 

إن للمناخ النفسي واالجتماعي في غرفة صف ما تأثيراً كبيراً في تماسك أفراد ذلك الصف 

وتعاونهم وتقبلهم بعضهم بعضاً من ناحية، وتقبلهم للمعلم وتعلم ما يقوله من ناحية أخرى. وللمعلم 

دارته لصفه وتنمية كمرشد وموجه ومنظم للعملية التعليمية دور كبير في الصحة النفسية إل

الصحة العقلية لطالبه، التي ستتيح لهم تعليماً أفضل وتعلّما أكثر فعالية، وبالتالي إقباالً على التعلم 

 .واستجابة لما يطلب منهم

 نسبة تعلم عالية <---مناخ اجتماعي عاطفي 

 :وفي هذا المجال نتوقع من المعلم أن يقوم بما يلي 

ً يحبب إليهم التعاون، والتكافل، والعدل، والنظام، والتقدم، إعداد الطالب إعداداً  -1 اجتماعيا

 .ويعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، واالعتراف بحقوق اآلخرين، واحترام مشاعرهم

2-  ً  .تدريب الطالب على الخدمات االجتماعية، وتقديرهم القيم الثقافية تقديراً حسنا



المجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي التكيف مع أنفسهم، مساعدة الطالب على التكيف مع أفراد  -3

 .أي تشمل االستقرار النفسي واالستقرار االجتماعي

 .تنمية الروح االنتقادية، والوعي االجتماعي والشعور بالمصلحة العامة -4

رعاية الطالب كجماعة ليحصلوا على عالقات مرضية ومستوى من الحياة فيه تناسق  -5

 .اتهم وقدراتهم، وتتمشى مع الصالح العام للمجتمعوانسجام مع رغب

تلبية حاجات الطالب النفسية والفطرية، كحاجته إلى األمن والطمأنينة، والحب والتقدير،  -6

 .واإلحساس بالنجاح، وحبه للحرية، وحاجته لسلطة ضابطة

 .ة والثقة والمودةتوفير الجو االجتماعي الديمقراطي القائم على العدالة والمساواة والموضوعي -7

 .قبول واحترام مشاعر الطلبة، والتعبير عن ذلك من خالل األقوال واألفعال -8

العمل على تحقيق إحساس الطالب باألمان والحرية في السلوك والتعبير، وتغييب مظاهر  -9

 .العنف واإلرهاب في العالقة بين المعلم والطالب

لى توضيحها واستخدامها كمصدر للمعلومات، تقبل آراء الطلبة وأفكارهم، والعمل ع -10

 .وااللتزام باالنفتاح والموضوعية تجاه القضايا التي تطرح في غرفة الصف

 .تجنب المحاباة داخل غرفة الصف، ألنها من معيقات تحقيق المناخ النفسي الجيد -11

عل، وإزالة التوتر استخدام التعزيز والتشجيع، ألنه يسهم في حث الطلبة إلى المزيد من التفا -12

 .والرهبة من نفوسهم

 .إقامة عالقات ودية مع الطلبة، تقوم على معرفة احتياجاتهم وإمكاناتهم -13

 .تنمية مظاهر االنضباط الذاتي والطاعة الواعية المفكرة عند الطلبة -14

 



وتبعا الختالف الجماعات التً تبعا الختالف شخصٌات المدٌرٌن انماط متعددة تختلف  لإلدارة

 ٌعملون بٌنها ، ولد ظهرت عدة تصنٌفات لهذه االنماط ومنها :

 

 التصنٌف الذي تقسم فٌه االنماط االدارٌة الى ثالثة انواع هً :اوال : 

 النمط الدكتاتوري  -أ

اركة ٌكون المدٌر من النمط الدكتاتوري مستبدا براٌه متعصبا له ٌتخذ المرارات بمفرده دون مش

ة لٌن معه وٌتولع منهم الطاعة التاماالخرٌن ، وهو ٌنزع الى السٌطرة على االعضاء العام

وتنفٌذ االوامر والتعلٌمات التً ٌصدرها ، وبشكل عام ٌمكن ان نلخص مالمح هذا النمط من 

 االدارة المدرسٌة بما ٌلً :

 تتركز السلطة فً ٌد المدٌر فهو الذي ٌتخذ المرارات وهو الذي ٌتحمل المسؤولٌة .  -1

ٌلجا المدٌر الى المزٌد من الحوافز السلبٌة باستعمال وسائل التهدٌد والتخوٌف واالرهاب مما  -2

 ٌضعف شخصٌة المعلم وٌسبب له الملك واالضطراب . 

 مكاناتهم المهنٌة .ٌهتم المدٌر بنمو المعلمٌن وتطوٌر ا ال -3

ٌكون المدٌر منعزال عن المعلمٌن والتالمٌذ وتنعدم روح التعاون والود بٌنه وبٌن العاملٌن  -4

 معه . 

 ٌموم المدٌر بوضع سٌاسة العمل وتحدٌد خطواته دون استشارة العاملٌن معه .  -5

 ٌموم المدٌر بتوزٌع المسؤولٌات على المعلمٌن والعاملٌن االخرٌن دون استشارتهم .  -6

وٌضعف صالتهم  مباشرةٌستغل المدٌر الدكتاتوري العاملٌن معه اال انه ٌجعل اتصالهم  -7

 ببعضهم البعض .

واللوائح بدال ٌعتمد المدٌر عادة فً لٌادة المعلمٌن والتالمٌذ على سلطته كما تحددها الموانٌن  -8

 وااللناع . التأثٌرمن االعتماد على 

 ٌدٌن بمثل هذا الشعور الى مرؤوسٌه . وال رؤسائهٌدٌن المدٌر الدكتاتوري بالوالء الى  -9

 ٌعٌر مدٌر المدرسة اهتماما او تمدٌرا لظروف المعلمٌن العاملٌن معه واحوالهم . ال -11

وصالحٌاته لتكون كل االمور تحت تصرفه ٌحاول المدٌر دائما توسٌع نطاق سلطاته  -11

 وسٌطرته .

ٌوفر مناخا الحترام شخصٌة التالمٌذ حٌث ٌعملون وفك  ان هذا النمط من االدارة ال -12

 االسس المرسومة والموضوعة لهم .



ان المدارس التً تسٌر وفك هذا النمط االداري ٌكون هدفها االساس منصبا على الناحٌة  -13

من شخصٌات التالمٌذ مان التالمٌذ للمواد الدراسٌة او تهمل النواحً االخرى المعرفٌة وعلى ات

 ٌتعلك بالجوانب الجسمٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة .  وبخاصة ما

 ان اعتماد النمط الدكتاتوري فً االدارة ٌؤدي عادة الى :

  انعدام العاللات االنسانٌة بٌن افراد المجموعة . -1

 البناءة الهادفة الى تطوٌر اسلوب العمل فً المدرسة وتحسٌن نوعٌته .تمل االلتراحات  -2

  

 النمط الدٌمقراطً : -ب

اتخاذ المرار ، وعملٌّات التخطٌط  ٌموم هذا النمط من المٌادة على المشاركة فً

والمائد هنا ٌحترم جماعته ، وٌنّمً لدراتهم . والتنظٌم والتنسٌك والتوجٌه والمتابعة

مثمر ، وٌؤدي هذا األسلوب فً اإلدارة إلى : التعاون ال. البتكاراإلبداعٌّة وا

ورفع الروح المعنوٌّة بٌن . والثمة المتبادلة بٌنهم والشعور بالرضا من الجمٌع،

عتبر النمط الدٌممراطً أفضل األنماط المٌادٌة، ٌحٌث .  العاملٌن ، وٌدفع بالعمل إلى التمدم

  . وافر فً األنماط المٌادٌة األخرىال تتحٌث ٌتمٌز بكثٌر من المزاٌا التً 

 تباع مبدأ المساواة فً الحموق واالمتٌازات له ولمرؤوسٌه.ا -1

 ٌهتم برغبات المعلمٌن فً توزٌع الدروس ووضع الجدول األسبوعً. -2

 ٌستخدم أنماًطا متعددة من العاللات اإلنسانٌة مع اآلخرٌن. -3

 التخطٌط، ووضع سٌاسة المدرسة.المدرة على إشران المعلمٌن فً  -4

زٌادة الر وح المعنوٌة للهٌئة التدرٌسٌة، واإلحساس بالمسؤولٌة، مما ٌدفعهم إلى أداء مهامهم  -5

 على أحسن وجه.

 ٌفرض المدٌر بعض سلطاته الى االكفاء من العاملٌن معه . -6

 ٌنالش المدٌر اسلوب العمل ككل مع العاملٌن معه . -7

 المعلمٌن عند توزٌع المسؤولٌات علٌهم . ٌستشٌر المدٌر -8

 عندما ٌنتمد المدٌر احد افراد المجموعة ٌوضح اسباب ذلن .  -9

 

 

 



  -وٌؤدي النمط الدٌمقراطً فً االدارة الى :

 

 تعاون العاملٌن فٌما بٌنهم واحترام بعضهم للبعض االخر . -1

 تكثر االلتراحات البناءة التً تجد طرٌمها للمنالشة والتطبٌك .  -2

 والثمة بالنفس .  والطمأنٌنة باألمنٌؤدي العاملون عملهم بجو من الحرٌة والشعور  -3

 ٌمبل افراد المجموعة اراء زمالئهم وممترحاتهم .  -4

 ٌمبل النمد بٌن المعلمٌن . -5

 ٌزداد تفاعل المعلمٌن مع عملهم واندماجهم فٌه .  -6

مشاركة المعلمٌن فً اتخاذ المرارات تزٌد من حماستهم لتنفٌذ المرارات مما ٌسهل  -7

 عمل المدٌر .

تزداد الروح المعنوٌة للمعلمٌن واالحساس بالمسؤولٌة مما ٌدفعهم الى اداء مهامهم  -8

 على احسن وجه . 

 

 النمط المتساهل  -ج

جاء هذا االسلوب من المٌادة ردا على االسلوب الدكتاتوري وفً هذا النمط ٌترن لكل 

غٌر موجودة لتتولى  وكأنهاٌشاء حٌث تبدو االدارة  فرد من افراد المجموعة ان ٌفعل ما

توجٌه العاملٌن فٌكون العمل غٌر منظم وكل فرد من افراد المجموعة ٌعمل من غٌر 

هدف محدد او خطة واضحة وٌتصف سلون المدٌر فً هذا  رلابة او توجٌه ولٌس هنان

 :  ٌأتًالنمط من االدارة عادة بما 

ٌترن مدٌر المدرسة من هذا النمط الحرٌة للمعلمٌن والعاملٌن االخرٌن لممارسة  -1

 العمل . إلنجازنشاطاتهم واصدار المرارات واتباع االجراءات التً ٌرونها مالئمة 

 ٌنظم سٌر العمل فً المدرسة . ٌحاول المدٌر ان  ال -2

ٌعتمد المدٌر المتساهل اعتمادا كلٌا على المعلمٌن والعاملٌن معه فً انجاز االعمال  -3

 دون توجٌه منه او اشتران فً وضع الحلول .

ٌمٌل المدٌر من هذا النمط الى تفوٌض السلطة للمعلمٌن على اوسع نطاق وٌسند  -4

 محددة . الواجبات الٌهم بطرٌمة عامة وغٌر

ى اتخاذ المرارات واصدار االحكام بحكمة لٌكون المدٌر المتساهل غٌر لادر ع -5

 وموضوعٌة .

 

 -وٌؤدي النمط المتساهل فً االدارة الى : 

 

 تنتهً فً الغالب الى راي لاطع وواضح . كثرة المنالشات والتً ال -1

 ٌفمد المدٌر السٌطرة على العاملٌن معه . -2

 ن بعدم المدرة على التصرف والضٌاع بسبب غٌاب التوجٌه والرلابة .شعور العاملٌ -3

ٌؤدي الى عدم االكتراث بحسن سٌر العملٌة  عدم توافر الحماسة الحمٌمٌة للعمل مما -4

 التربوٌة فً المدرسة . 

 وتهربهم من تحمل اٌة مسؤولٌة . تبرم العاملٌن  -5



 التهور فً تمدٌم االلتراحات .  -6

 فً متابعة تنفٌذ معظم المرارات . االخفاق  -7

 

 اما التصنٌف الثانً فٌقسم انماط االدارة المدرسٌة الى :  ثانٌا :

وهذا النمط من االدارة ٌعمل على تشجٌع الدافعٌة الى العمل االنماط ذات االسالٌب االٌجابٌة :  -أ

مشاركتهم فً  لدى المعلمٌن والتالمٌذ من خالل ارضاء حاجاتهم واشباع رغباتهم عن طرٌك

 تحمٌك اهداف المدرسة . وهو لائم على افتراضات منها :

والرضا ٌمبله  لإلشباعٌكره العمل بل ان العمل ٌمكن ان ٌكون مصدرا  االنسان العادي ال -1

 االنسان طوعا او لد ٌكون مصدرا للعماب ٌتجنبه االنسان اذا امكنه ذلن .

ٌموم بنفسه بتوجٌه جهوده  فاإلنسانسان الى العمل ان العماب لٌس السبٌل الوحٌد لدفع االن -2

وبالتالً رضاه عن نفسه واشباع  باإلنجازوالتحكم فٌها لتحمٌك االهداف التً تؤدي الى شعوره 

 حاجته الى تحمٌك الذات . 

ٌمكنه ان ٌتعلم فً ظل الظروف المناسبة وٌتمبل المسؤولٌة بل وٌسعى  االنسان العادي ال -3

ولٌست خصائص  المسؤولٌة وانخفاض درجة الطموح تكتسب نتٌجة الخبرةالٌها ، وتجنب 

 موروثة فً الفرد . 

 

 

 االنماط ذات االسالٌب السلبٌة : –ب 

وفٌها ٌتم اٌجاد الدافع الى العمل لدى االفراد عن طرٌك الخوف واثارة الشعور بعدم االمان 

 : ًما ٌأتوالتهدٌد بفرض العموبات ، ومن االفتراضات التً ٌموم علٌها هذا االسلوب من االدارة 

 ان لدى االنسان كرها طبٌعٌا للعمل وانه سٌتجنبه اذا امكنه ذلن . -1

بسبب كرههم الطبٌعً للعمل ٌجب ان ٌجبروا فً العمل وان ٌهددوا بالعماب ان معظم الناس  -2

 حتى ٌمكن ان تحصل منهم على المجهود الكافً لتحمٌك االهداف التً تسعى لتحمٌمها . 

ٌبالً باحتٌاجات الجماعة التً ٌعمل معها وعادة  ان الشخص بالفطرة مهتم بنفسه فمط ال -3

 ٌماوم عملٌات التغٌٌر . 

 ان االنسان بطبٌعته ٌفتمر الى الطموح وٌتجنب تحمل المسؤولٌة وٌفضل لٌادة االخرٌن له .  -4

ان الفرق بٌن االسلوبٌن االٌجابً والسلبً هو ان االول ٌصل الى النتائج مع شعور العاملٌن 

بالرضا والسعادة فً عملهم فً حٌن ٌحمك الثانً بعض النتائج وربما معظمهما ولكن عدم 

 العاملٌن بالرضا او االشباع فً اعمالهم . شعور 



 اما التصنٌف الثالث فقد قسم انماط االدارة الى اربعة انواع هً :  ثالثا :

وٌتمثل باتجاه ضعٌف لمدٌر المدرسة  االسلوب المتجه نحو العمل )االسلوب التكرٌسً( -1

ذي ٌستخدم هذا االسلوب نحو العاللات بالمعلمٌن وافراد مجتمع المدرسة االخرٌن . والمدٌر ال

 :  ٌأتًٌتصف بما 

 بالمرتبة االولى . ٌأتًالعمل بالنسبة له  -أ

 لدٌه تصمٌم على تنفٌذ العمل معتمدا على نفسه .  -ب

 ٌعتبر من مهامه االساسٌة وضع تفاصٌل العمل وتحدٌد مسؤولٌات العاملٌن .  -ج

 من صفاته الشخصٌة الطموح واالستماللٌة والشدة .  -د

 باألفرادٌتمثل باتجاه للمدٌر تغلب علٌه صفة العاللات االسلوب المتجه نحو العالقات :  -2

 :  ٌأتًوضعف فً االتجاه نحو العمل ، والمدٌر الذي ٌعتمد هذا االسلوب ٌتصف بما 

 ٌركز على تطوٌر المعلمٌن والعاملٌن االخرٌن فً المدرسة . -أ

 ه .غٌر رسمً فً عاللاته مع العاملٌن مع -ب

 ٌمٌل الى المحادثات الطوٌلة . -ج

 بالمرتبة االولى .  ٌأتًبالنسبة له  باألفراداالهتمام  -د

 ٌعمل دائما على خلك جو من االمان فً العمل .  -هـ 

وٌتمثل باتجاه ضعٌف لمدٌر المدرسة نحو العمل والعاللات ، وٌتصف  االسلوب المنعزل : -3

 :  ٌأتًبما  المدٌر الذي ٌستخدم هذا النمط عادة

 الحذر والكتمان والهدوء .  -أ

  ٌفضل العمل من خالل اجراءات موضوعة مسبما . -ب

 

ٌتمثل باتجاه لوي نحو العاللات والعمل وٌستمد المدٌر سلطته من  االسلوب التكاملً : -4

 االهداف الموضوعة والسٌاسات المعتمدة . 

 : ٌأتًوٌتصف المدٌر الذي ٌستخدم هذا االسلوب بما 

 ٌعمل على ان ٌكون هنان تكامل بٌن الفرد والجماعة .  -أ

 ٌطمح بالمشاركة وتخفٌف حدة الخالفات .  -ب

 تحفٌز العاملٌن للمٌام بالعمل . ٌفضل االهداف التً ٌسهم العاملون بوضعها رغبة فً -ج



 اٌعٛاًِ اٌّإثشح فٟ اخز١بس ِذ٠ش اٌّذسعخ ّٔظ اٌغٍٛن االداسٞ                 

 

 : ٚأّ٘ٙب ِب ٠أرٟ عٛاًِ خبصخ ثبٌّذ٠ش رارٗ : - 1

 

 ٔظبَ اٌم١ُ اٌزٞ ٠إِٓ ثٗ - أ

ِثال اٌٝ اٞ ِذٜ ٠شعش اْ اٌّع١ٍّٓ ٠دت اْ ٠ىْٛ ٌُٙ ٔص١ت فٟ ع١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد اٌزٟ رإثش 

ع١ٍُٙ اٚ ِذٜ الزٕبعٗ ثبْ اٌفشد اٌزٞ ٠زحًّ ِغإ١ٌٚخ ٠دت اْ ٠ىْٛ ٌٗ دٚس فٟ ع١ٍّخ ارخبر اٌمشاس . 

 اْ ٘زا اٌشعٛس ٚاال٠ّبْ ع١حذد اٌٝ دسخخ وج١شح ٔٛع االعٍٛة اٌزٞ ع١خزبسٖ . 

 

 ِذٜ ثمزٗ ثبٌعب١ٍِٓ ِعٗ - ة

ار ٠خزٍف اٌمبدح االداس٠ْٛ فٟ دسخخ اٌثمخ اٌزٟ ٠ٌٛٛٔٙب ٌٍعب١ٍِٓ ِعُٙ ٚثبخزالف ٘زٖ اٌذسخخ رزجب٠ٓ 

 االّٔبط االداس٠خ اٌّغزخذِخ ِٓ لجً اٌّذ٠ش٠ٓ أفغُٙ . 

 

 ١ِٛي اٌّذ٠ش اٌشخص١خ   -ج 

فبٌم١ُ اٌزٟ ٠إِٓ ثٙب ثزشث١زٗ ٚاٌظشٚف اٌزٟ ٔشأ ف١ٙب ِٚض٠ح اٌزدبسة اٌزٟ اوزغجٙب فٟ ح١برٗ رٍعت 

دٚسا فٟ ٔٙدٗ ٌّٕظ اداسٞ ِع١ٓ ، فٕٙبن ِٓ ٠شعش ثشاحخ اوثش عٕذ رطج١مٗ االعب١ٌت اٌّزغٍطخ اٚ 

 اٌعىظ فٕٙبن ِٓ ٠شعش ثشاحخ عٕذِب ٠ٕزٙح اعٍٛثب د٠ّمشاط١ب فٟ عٍّٗ . 

 

 : ًِ اٌخبصخ ثبٌّشؤٚع١ٓ : ٚأّ٘ٙب ِب ٠أرٟاٌعٛا  -2

 

 ِذٜ فبع١ٍخ اٌدّبعخ فٟ اٌعًّ اٌّطٍٛة -

 دسخخ رّبعه اٌّدّٛعخ -

، فىّب ٘ٛ ِعشٚف ٔدذ اْ االفشاد  ٔظشح األعضبء ألٔفغُٙ ٚثمزُٙ ثٙب ِٚذٜ ا٠ّبُٔٙ ثمبث١ٍبرُٙ -

 غجْٛ ِٓ ادائُٙ العّبٌُٙ . ٠خزٍفْٛ فٟ رٌه ٚثبٌزبٌٟ ٠خزٍفْٛ ف١ّب ث١ُٕٙ فٟ دسخخ اٌزٛخ١ٗ اٌزٟ ٠ش

 ِذٜ ادسان اٌّدّٛعخ أل٘ذاف اٌّذسعخ ٚاٌزٛحذ ِعٙب  -

  .  رٛفش االعزعذاد ِٓ خبٔت اٌّشؤٚع١ٓ ٌزحًّ ِغإ١ٌٚخ ارخبر اٌمشاس -

 ِذٜ ادسان اٌّدّٛعخ ال٘ذاف اٌّذسعخ ٚاٌزٛحذ ِعٙب .    -

 رٛفش االعزعذاد ِٓ خبٔت اٌّشؤٚع١ٓ ٌزحًّ ِغإ١ٌٚخ اٌمشاس .  -

 



 

 : اٌعٛاًِ اٌخبصخ ثبٌّٛلف أٚ اٌج١ئخ : ِٚٓ أّ٘ٙب ِب ٠أرٟ - 3

 

 اٌعٛاًِ اٌخبصخ ثبٌّٛلف أٚ اٌج١ئخ  -1

 ٕ٘بن ِدّٛعٗ ِٓ اٌعٛاًِ رشرجظ ثبٌج١ئخ اٌزٟ ٠عًّ فٟ اطبس٘ب اٌّذ٠ش ٚاٌزٟ ٠ىْٛ 

 ٌعً رأث١ش فٟ عٍٛوٗ ِٚٓ أُ٘ اٌعٛاًِ ِب ٠ٍٟ :

 ٔٛع١ٗ اٌم١ُ ٚاٌزمب١ٌذ اٌغبئذح فٟ اٌّذسعخ ٚاٌج١ئخ اٌّح١طخ ثٙب  -أ

ئْ اٌّذاسط ثبعزجبس٘ب ِٕظّبد اداس٠ٗ ِثٍٙب فٟ رٌه ِثً األفشاد ٌٙب ِدّٛعٗ خبصٗ ِٓ اٌم١ُ ٚاٌزمب١ٌذ 

اٌزٟ رٛثش ثشىً فعبي عٍٝ عٍٛن األفشاد اٌز٠ٓ ٠عٍّْٛ فٟ اطبس٘ب فغشعبْ ِب ٠ىشف اٞ ِذ٠ش خذ٠ذ فٟ 

أْ ٕ٘بن أّبطب عٍٛو١ٗ ِمجٌٛخ فٟ اٌج١ئخ اٌدذ٠ذح اٌزٟ ٠ع١شٙب وّب ٠زعٍُ أْ أٞ أحشاف عٓ اٌّذسعخ 

 .رٍه األّٔبط اٌغٍٛو١خ اٌّمجٌٛخ عٛف ٠خٍك ٌٗ اٌىث١ش ِٓ اٌّشبوً 

  

 وفبئٗ اٌدّبعخ : - ة

ّٕظ ئْ وفبءح اٌّع١ٍّٓ ٚاٌعب١ٍِٓ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌّذسعخ ٚحزٝ اٌزال١ِز رٍعت دٚسا ِّٙب فٟ رحذ٠ذ اٌ

االداسٞ اٌزٞ ٠عزّذٖ اٌّذ٠ش فمجً أْ ٠فٛض اٌّذ٠ش ثعط صالح١برٗ ئٌٝ اٌعب١ٍِٓ ِعٗ فأٗ عبدرٗ ِب 

 .فٟ اعزجبسٖ ِمذاس وفبءٖ ٘إالء اٌعب١ٍِٓ ٚلذسرُٙ عٍٝ رحًّ اٌّغإ١ٌٚخ ٚأداء اٌّّٙبد اٌّطٍٛثخ  ٠أخز

 

 طج١عخ اٌّشىٍخ رارٙب  -ج 

سخٗ وج١شٖ ِمذاس اٌّشبسوخ ِٓ لجً اٌعب١ٍِٓ ٠ٚالحظ أٔٗ ئرا ثطج١عخ اٌحبي أْ اٌّشىٍخ رارٙب رحذد اٌٝ د

وبٔذ اٌّشىٍخ خبسخٗ عٓ ٔطبق ئِىب١ٔبد ٚلذساد اٌّشؤٚع١ٓ فاْ رٌه لذ ٠غجت ٔٛعب ِٓ االحجبط 

 ثبٌٕغجخ ٌُٙ .ٚرٌه ئرا ِب أٚوٍذ ئ١ٌُٙ ٚلذ ٠إدٞ ئٌٝ ٔزبئح عىغ١خ ٌع١ٍّٗ اٌّشبسوخ .

حذ٠ثخ ٚرمذَ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌّغزخذِخ فاْ رٌه لذ ٠ذعٛٔب ئٌٝ اٌمٛي ٚثبصد٠بد ٚرعمذ إٌّظّبد اإلداس٠خ اٌ

ئْ اٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاساد أصجحذ فٟ حىُ اٌضشٚسح ح١ث ٠زطٍت األِش اشزشان عذد وج١ش ِٓ 

فٟ حً اٌّشبوً اٌّعمذح ٌٚىٓ ِٓ خبٔت آخش ٔدذ أٔٗ ثبٌشغُ ِٓ رعمذ ثعط اٌّشبوً ئال أْ  األخصبئ١١ٓ

ْٛ االعزّبد عٍٝ أٔفغُٙ فٟ ارخبر اٌمشاساد خبصٗ ٌٛ رٛفشد ٌذ٠ُٙ اٌّعٍِٛبد ثعط اٌم١بدح ٠فضٍ

 الرخبر ٘زٖ اٌمشاساد .  اٌىبف١خ ٚاألعبط اٌىّٟ ٚاٌزخصص اٌّالئُ

  

 

 



 اٌضغٛط اٌض١ِٕخ : -د

٠ّثً عبًِ اٌضِٓ أوثش اٌضغٛط رأث١شا عٍٝ اٌّذ٠ش فىٍّب شعش اٌّذ٠ش أْ اٌحبخٗ ِجبششٖ ٚعش٠عخ الرخبر 

وٍّب لً اعزّبدٖ عٍٝ ا٢خش٠ٓ فٟ ارخبر اٌمشاس وزٌه ٔدذ أْ اٌّذاسط اٌزٟ رع١ش حبٌٗ ِغزّشح  اٌمشاس

اٌّذ٠ش٠ٓ ف١ٙب عٍٝ اٌغٍطخ ٚاٌعىظ صح١ح فىٍّب  ِٓ االصِبد ٚاٌّشىالد اٌدبدح رضداد دسخٗ اعزّبد

 . صادد دسخٗ اعزمشاس اٌّذسعخ اردٗ اٌّذ٠ش اٌٝ اعٍٛة اٌّشبسوخ

 عالقة المدير بالمعلمين 

تستمد هذه العاللة اهمٌتها من اهمٌة الدور الذي ٌلعبه المعلمون بوصفهم االداة الرئٌسٌة لتنفٌذ اي برنامج 

تربوي وعلى كفاٌتهم مهاراتهم واخالصهم وحماسهم فً العمل ٌتولف الى حد كبٌر نجاح العملٌة 

ن المائد االداري فً المدرسة وهؤالء المعلمٌن امرا غاٌة التربوٌة . لذا ٌصبح توطٌد العاللة االنسانٌة بٌ

 عدة منها : فً االهمٌة . ان تحمٌك ذلن ٌستوجب لٌام المدٌر بامور 

عمد اجتماعات متعددة ودورٌة للهٌئة التعلٌمٌة بصورة عامة ولمعلمً الصف الواحد ولمعلمً اللجان  -1

ٌك المدرسة لرسالتها واهدافها والمٌام ببرامجها المشكلة فً المدرسة ، لدراسة ما ٌمف فً طرٌك تحم

 وفعالٌاتها وانشطتها . 

ان ٌعاون المعلمٌن فً التغلب على مشكالتهم الشخصٌة التً تصادفهم الن ذلن سٌوفر جوا من  -2

 الطمأنٌنة واالستمرار للمعلم ولتالمٌذه اٌضا . 

خلك مثل هذه  روح االلفة والثمة بٌنهماٌشٌع  ان ٌشارن المعلمٌن فً مختلف الموالف والظروف وان -3

العاللات ٌؤدي الى تعزٌز الروح المعنوٌة بٌنهم وبالتالً ٌؤدي الى تحمٌك التعاون المشترن لتحمك 

 المدرسة مهامها ومسؤولٌاتها . 

ان ٌمدم االرشاد والتوجٌه للمعلمٌن وبخاصة حدٌثً الخبرة بالتعلٌم من النواحً التربوٌة والفنٌة  -4

ولبالة وان ٌكون هدفه من  بأدبٌجد لحاجة ماسة الى ذلن . وٌجب ان ٌحسن التوجٌه لمٌة عندما والع

 االرشاد شحذ همم المعلمٌن المستمر . 

ان ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن المعلمٌن واعتبار كل منهم شخصٌة فرٌدة له لدرته وامكانٌاته الخاصة  -5

معلمٌن ٌعتبر من االمور التً تؤدي الى نجاح المدٌر فً والتعرف على االنماط المختلفة لشخصٌات ال

 واتجاهاتهم عند التعامل معهم .  وآراؤهمعمله حٌث ٌستطٌع ان ٌراعً نزعاته 

ان ٌهتم بتكوٌن عاللات صدالة خارج العمل مع المعلمٌن وان ٌهتم بمساعدتهم لتخفٌف مشاكلهم  -6

وتذلٌل الصعوبات التً تعترضهم فزٌارة المرٌض مثال او امداده ببعض المساعدات المالٌة اذا كانت 

تواضع ٌحفز المعلم حالته االلتصادٌة ضعٌفة لها اثر فً توثٌك العاللة بٌنهما كما ان حسن المعاملة وال

 للعمل التلمائً المنتج . 

 عالقة المدير بالتالميذ 

وسائل  ٌعد التالمٌذ وسٌلة التربٌة وغاٌتها فمال المدرسة والمنهج واالدارة والنظام التربوي ككل اال

ومؤسسات لمساعدة التالمٌذ على النمو الشامل جسمٌا وعملٌا واجتماعٌا بشكل متكامل تحمٌما لبناء 



ات متكاملة لادرة على التصرف بالشكل السلٌم واتخاذ المرارات المناسبة والمدرة على حل شخصٌ

 المشكالت التً تجابههم فً مختلف مناحً الحٌاة . 

 ومن اهم مهمات مدٌر المدرسة فً هذا الجانب هً :

المعلمٌن  االهتمام بالمشاكل والصعوبات التً تواجه التالمٌذ داخل المدرسة وخارجها والعمل مع -1

واولٌاء امور الطلبة على دراسة هذه المشاكل والصعوبات واٌجاد الحلول المناسبة لها ضمانا لعدم 

 تفالمها وافرازها لنتائج سلبٌة ٌكون لها تاثٌر سٌئ على حاضر التلمٌذ ومستمبله . 

مالئم والمناسب العمل على تنمٌة االتجاهات السلٌمة فً نفوس تالمٌذ مدرسته وذلن بتهٌئة الجو ال -2

 للتالمٌذ لكً ٌمارسوا بعض االنشطة والفعالٌات التً تؤدي الى غرس وتنمٌة االتجاهات االٌجابٌة .

ٌفرق فً هذه المعاملة بٌن طالب واخر وانما  تحمٌك المساواة والعدالة فً تعامله مع التالمٌذ بحٌث ال -3

 لمعاونة كل التالمٌذ دون تفرٌك او تمٌٌز . ٌكون تعامله دلٌال على انه صدٌك لكل تلمٌذ وانه مستعد 

ان ٌعمل على ان تكون عاللته بتالمٌذه عاللة ٌسودها الحب واالحترام والتمدٌر وان ٌتٌح الفرص  -4

للتالمٌذ للتعبٌر عن آرائهم بحرٌة دون خوف الن ذلن سٌثٌر فٌهم شعور االعتزاز والثمة فً النفس 

 حب لألخرٌن .وكذلن ٌزرع فً نفوسهم االحترام وال

ان ٌحاول اشران التالمٌذ ولو بشكل مبسط فً تنظٌم المدرسة والتخطٌط لبعض انشطتها وفعالٌاتها  -5

وهذه المشاركة ستتٌح لهم الفرصة لتحمل المسؤولٌات والعمل المشترن حتى وان كان ذلن العمل وتلن 

 المسؤولٌة بسٌطة االداء والتنفٌذ . 

التالمٌذ على ابرز المشاكل التً تعانً منها بٌئتهم والمحاولة على اشراكهم فً ان ٌعمل على اطالع  -6

 المساهمة ولو فً حدود بسٌطة فً التراح الحلول المالئمة لها .

 

 عالقة المدير بأولياء امور التالميذ 

الن من ان الدور الذي تلعبه االسرة فً تٌسٌر العمل التربوي والتعلٌمً الذي تموم به المدرسة ٌعد ا

فالطفل الذي تلمى معظم خبراته االولى نت والدٌه وافراد اسرته االخرٌن  تأكٌدٌحتاج الى  االمور التً ال

الى درجة كبٌرة بهذه االسرة وهو ٌتلمى تعلٌمه وتربٌته فً بٌئته الجدٌدة ونعنً بها المدرسة  متأثراٌبمى 

البٌة المربٌن والمعنٌٌن بشؤون التعلٌم ٌعد من . ان التعاون الوثٌك بٌن البٌت والمدرسة من وجهة نظر غ

المستلزمات االساسٌة لنجاح العملٌة التربوٌة فً جوانبها المختلفة والتً تهدف اساسا الى بناء شخصٌات 

 متكاملة ومتوازنة للتالمٌذ . 

  -وٌمكن ان ٌستعٌن المدٌر فً تحمٌك مهمته بوسائل عدة منها :

 .  تالمذتهامور  بأولٌاءٌموم به من نشاطات توثك عاللة المدٌر  مجلس االباء والمعلمٌن وما -1

الرسائل والتمارٌر التً ٌرسلها المدٌر الى اولٌاء امور التالمٌذ بهدف اطالعهم على مدى تمدم ابنائهم  -2

 فً النواحً العلمٌة والتربوٌة المختلفة . 



تمتضً الضرورة ذلن وبخاصة عند  دعوة االباء الى المدرسة بصورة جماعٌة او منفردة عندما -3

 ظهور بعض الحاالت السلوكٌة والمشكالت التربوٌة والدراسٌة لدى ابنائهم . 

دعوة اولٌاء امور التالمٌذ للمساهمة فً بعض نشاطات المدرسة او االطالع على النشاطات  -4

 .  ألبنائهمالالصفٌة 

فمن خالل الوسائل المذكورة انفا ٌمكن ان ٌموم المدٌر بنشاطات عدٌدة لتحمٌك هدف تموٌة صلة المدٌر 

 :  ٌأتً امور التالمٌذ ومن هذه النشاطات ما بأولٌاءوالمدرسة عموما 

اء والمعلمٌن واتخاذ االجراءات الالزمة لضمان مشاركة اولٌاء امور التالمٌذ تنظٌم عمد مجالس اآلب -1

نشاطاتها بما ٌعزز العمل التربوي وٌحمك االهداف المرسومة  جلسات هذه المجالس واالسهام فًفً 

 للمدرسة . 

االمور تهٌئة المناسبات وتنظٌم الحفالت وعمد الندوات والامة المعارض والعمل على مشاركة اولٌاء  -2

 فٌها . 

مات التً ٌمتلكونها فً تنفٌذ برامج اولٌاء امور التالمٌذ والمعارف والمعلو االفادة من خبرات  -3

 المدرسة التعلٌمٌة والتربوٌة . 

لٌام المدٌر او اعضاء الهٌئة التعلٌمٌة االخرٌن بزٌارات مبرمجة وهادفة الى بعض اولٌاء االمور  -4

 عندما تمتضً الحاجة ذلن . 

 

 عالقة االدارة بالمديرية العامة للتربية :

ا وفنٌا بالمدٌرٌة العامة للتربٌة فً المحافظة وهذا ٌعنً ان المدٌرٌة العامة ترتبط المدرسة االبتدائٌة ادارٌ

ها العدٌد من المستلزمات التً تتطلب للتربٌة هً الجهة الرئٌسٌة التً تلجا الٌها ادارة المدرسة لتوفٌر

خرٌن فً فً المدرسة سواء كانت هذه المستلزمات بشرٌة مثل المعلمٌن والعاملٌن االالعملٌة التربوٌة 

المدرسة او مادٌة كالكتب الدراسٌة والوسائل التعلٌمٌة واللوازم المدرسٌة او مالٌة للمٌام بالنشاطات التً 

من  ولالصفٌهتحتاجه برامج المدرسة الصفٌة  شراء ما تتطلب اموال مثل صٌانة بناٌة المدرسة او

مستلزمات مختلفة كما ان ارتباط المدرسة بالمدٌرٌة العامة للتربٌة ٌعنً ان االخٌرة هً مصدر اصدار 

االوامر والتعلٌمات والتوجٌهات لتنظٌم مختلف انشطة المدرسة كما انها الجهة التً تشرف على 

 المدرسة وترالب اعمالها وتمٌم ادائها . 

نتج ضرورة وجود عاللة سلٌمة تربط مدٌر المدرسة بالمدٌر تمدم ٌمكن ان نتلمس ونست وفً ضوء ما

العام للتربٌة . اذ ان بناء هذه العاللة على اسس انسانٌة وعلمٌة وموضوعٌة ٌمكن ان تكون عامال مهما 

 فً تطوٌر عمل المدرسة وٌحمك االهداف التربوٌة المرسومة لها . 

 



  -ههبم الوذيز اإلداريت :

ثؼذ أْ رىزًّ اعزؼذاداد ِذ٠ش اٌّذسعخ ٌجذء اٌؼبَ اٌذساعٟ ٚثذا٠خ رٕف١ز اٌخطخ اإلداس٠خ اٌزٟ     

ً ٠جذأ اٌّذ٠ش فٟ رٕف١ز األٔشطخ ٚاإلعشاءاد اإلداس٠خ اٌّمزشؽخ فٟ اٌخطخ  رُ اػذاد٘ب ِغجمب

  -ٚرشًّ ٘زٖ اٌّٙبَ ِب ٠ٍٟ :

  -(   االجخوبػبث اإلداريت :1)

٠مَٛ اٌّذ٠ش ثؼمذ عٍغٍخ ِٓ االعزّبػبد اإلداس٠خ ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ٌّٕبلشخ لعب٠ب اداس٠خ رُٙ     

اٌّذسعخ ٚإٌظبَ اٌّذسعٟ ٚػاللخ اٌّذسعخ ثبٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٚأ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّشىالد 

إٌظب١ِخ ٌٍزال١ِز ، ٚرؾزبط االعزّبػبد اٌّذسع١خ اٌٝ اػذاد ِغجك ثؾ١ش ٠زعؼ ٘ذف 

شبسو١ٓ ف١ٗ ٚربس٠خٗ ٚاٌضِٓ اٌزٞ اعزغشلٗ ٚأُ٘ اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌزٟ ارخزد االعزّبع ٚاٌّ

 ف١ٗ .

  : ٚ٘زٖ االعزّبػبد أٔٛاع ِٕٙب 

اعزّبػبد ِذسع١خ اداس٠خ ٌذساعخ اٌزؼ١ٍّبد اإلداس٠خ اٌصبدسح ػٓ ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ ، ٚدساعخ      

ٝ اٌفصٛي ، ٚرٕظ١ُ ٍِفبد رٛص٠غ اٌّٙبَ اإلداس٠خ ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ، ٚرٛص٠غ اٌىزت ٚاٌطالة ػٍ

 اٌطالة ، ٚس٠بدح اٌفصٛي ، ٚأزمبي اٌطالة ِٓ ِذسعخ ألخشٜ ٚاٌزضاَ اٌطالة ثبٌذٚاَ .

ً االعزّبػبد اٌّذسع١خ اٌف١ٕخ ٚرشًّ دساعخ ٔزبئظ اٌطالة ٚرٛص٠غ اٌغذٚي اٌّذسعٟ      ٚأ٠عب

 ٚاٌٛاعجبد اٌف١ٕخ .

شٛدح اٌزٟ ٠غؼٝ اٌّذ٠ش اٌٝ رؾم١مٙب ٠مَٛ ػٍٝ اْ االعزّبع إٌبعؼ اٌفؼبي اٌزٞ ٠ؾمك األ٘ذاف إٌّ

 -رخط١ػ ٚرؾع١ش ِغجك ٠زّضً فٟ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :

 -[ وضغ خطت االجخوبع :1]

 ٠ٚغت أْ رىْٛ ػٍٝ لذس ِٓ اٌزخط١ػ اٌّغجك ثؾ١ش رىْٛ األ٘ذاف ٚاظؾخ ِٚؾذدح ثذلخ    

  -[ الخأكذ هي أى االجخوبع ضزوري :2]

ار ال ثذ اْ ٠ؾذد اٌٙذف ثٛظٛػ ٚاٌزؤوذ ِٓ أ١ّ٘زٗ ًٚ٘ ٘زا االعزّبع ٘ٛ األُ٘ ٚاٌٛع١ٍخ     

 .شٛد أَ أْ ٕ٘بن ثذ٠الً ٠غٕٟ ػٕٗ األفعً ٌزؾم١ك اٌٙذف إٌّ

 أًىاع االجخوبػبث 

  ( االعزّبػبد ا١ِٛ١ٌخ :1)

ف ِشزشن ٚاٌزٛصً ؽ١ش ٠ٍزمٟ األفشاد ٌٍم١بَ ثّششٚع ِؼ١ٓ ، أٚ ِّٙخ ِؾذدح أٚ ٌزؾم١ك ٘ذ    

 اٌٝ لشاساد ِؾذدح .

  -( االعزّبػبد األعجٛػ١خ أٚ اٌشٙش٠خ :2)

ؽ١ش ٠ؼًّ األفشاد فٟ ِششٚػبد أٚ ِّٙبد ِزٛاص٠خ رز١ّض ثشٟء ِٓ إٌّبفغخ ٠ٚزٛلغ أْ     

 ٠ىْٛ اٌّذ٠ش أٚ اٌّششف ٘ٛ اٌزٞ ٠زخز اٌمشاس أٚ اٌؾىُ إٌٙبئٟ ثبٌٕغجخ ٌٍؼًّ ٔفغٗ .

 



 -ػال١ِخ :( االعزّبػبد اإل3)

٠ُؼمذ ٘زا إٌّػ ِٓ االعزّبػبد ٌزٛص١ً ِؼٍِٛبد ِؼ١ٕخ اٌٝ اٌّشبسو١ٓ ف١ٙب ، ٠ٚغشٞ غشػ     

اٌّؼٍِٛبد ػ١ٍُٙ دْٚ افغبػ اٌّغبي أل٠خ أعئٍخ أٚ رغبإالد ، ٚػٍٝ اٌّذ٠ش فٟ ِضً ٘زٖ 

االعزّبػبد اٌؼًّ ػٍٝ اعزضبسح ا٘زّبَ اٌّشبسو١ٓ ، ٚعزة االٔزجبٖ ٌزٍمٟ اٌّؼٍِٛبد ثشىً 

 ٚاظؼ .

  -( اعزّبػبد إٌّبلشبد :4)

٠غزخذَ ٘زا إٌّػ ِٓ االعزّبػبد ٌزجبدي األفىبس ، ٚا٢ساء ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّشبػش اٌّزصٍخ     

ثّٛظٛع ِؼ١ٓ ِٓ أعً رؾم١ك فُٙ وبًِ ٌٍّٛظٛع اٌّطشٚػ ٚال رغزٙذف ٘زٖ االعزّبػبد 

ٛظٛع اٌزٛصً اٌٝ ؽٍٛي أٚ لشاساد أٚ خطػ ػًّ ، ثً رىزفٟ ثّٕبلشخ عٛأت اٌّ

ٚا٠عبؽٙب ٌفّٙٙب ٚاعز١ؼبثٙب ، ٠ٍٚغؤ اٌّذ٠ش ٌؼمذ ٘زٖ االعزّبػبد ثٙذف اٌٛلٛف ػٍٝ 

ٚعٙبد ٔظش ا٢خش٠ٓ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد رغبػذٖ ػٍٝ اٌمشاس إٌّبعت ؽٛي 

اٌّٛظٛع اٌّطشٚػ ، ٠ٚغزٛعت ِضً ٘زا إٌٛع ِٓ االعزّبػبد رٛف١ش األِٓ ٚاٌؾش٠خ 

اء ٚعٙبد ٔظشُ٘ ، ِٚشبسوزُٙ اٌفؼبٌخ ف١ّب ٠طشػ ٚرٌه ١ٌشؼش اٌّؾممْٛ ثبالسر١بػ فٟ اثذ

 ِضً : إٌّبلشبد اٌزٟ رذٚس ؽٛي اػذاد اٌغذٚي اٌّذسعٟ ، ٚاٌخطخ اٌغ٠ٕٛخ .

 ( اعزّبػبد ؽً اٌّشىالد :5) 

رؼمذ ٘زٖ االعزّبػبد ثٙذف عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛافشح ٌذٜ اٌّذسع١ٓ ٌذساعخ ِشىٍخ ِؼ١ٕخ     

 ٠ٕغؼ اٌّذ٠ش فٟ ؽً ٘زٖ اٌّشىٍخ الثذ ِٓ :  رٛاعُٙٙ فٟ اٌّذسعخ ٌٚىٟ

 رؾذ٠ذ اٌّشىٍخ . -

 غشػ أعئٍخ ِؾذدح ؽٌٛٙب . -

 رٛف١ش إٌّبؿ اإل٠غبثٟ ٚإٌّبعت ٌؾٍٙب ٚاٌزٞ ٠غبػذ ػٍٝ اٌزفى١ش . -

 -( اعزّبػبد ارخبر اٌمشاساد :6)

٠ٍغؤ اٌّذ٠ش أٚ لبئذ اٌغّبػخ ٌّضً ٘زٖ االعزّبػبد ػٕذِب ٠ؾزبط اٌٝ رؤ١٠ذ اٌغّبػخ ٌعّبْ     

 رٕف١ز ٚرطج١ك لشاساد ِزخزح .

٠ٚىْٛ ػبدح االعزّبع ِغ رٚٞ اٌؼاللخ ثبٌمشاساد أٚ رٚٞ اٌخجشح ِّٓ ٠شٍُّٙ اٌمشاس ٠ٚزطٍت    

 دػُّٙ أٚ ِشبسوزُٙ فٟ اٌزٕف١ز .

 ٛافمخ ػٍٝ اٌمشاس ثبإلعّبع أٚ ثبألغٍج١خ ِٓ خالي اٌزص٠ٛذ .ٚلذ ٠طٍت اٌّذ٠ش اٌّ   

  -[ اخخيبر الىقج الوٌبسب :3]

٠ٕجغٟ أْ ٠ؾظٝ االعزّبع ِٚٛظٛػٗ ثب٘زّبَ اٌّشبسو١ٓ ِٚٛالفُٙ وٟ ٠ٕبي ِشبسوزُٙ      

اٌفبػٍخ، ٌٚىٟ رؾمك رٌه ٠ٕجغٟ اخز١بس اٌٛلذ إٌّبعت ٌؼمذ االعزّبع ثؾ١ش ال ٠ىْٛ اٌزؼت 

ِٓ اٌّشبسو١ٓ ػمت ٠َٛ ػًّ شبق ٚفٟ عبػخ ِزؤخشح ِٓ اٌذٚاَ ، فٕٙبن ِٓ ٠شٜ أْ فذ ٔبي 

٠ىْٛ االعزّبع لجً ثذء ا١ٌَٛ اٌذساعٟ ، ؽ١ش ٠ٕظُ عذٚي اٌؾصص ا١ٌِٟٛ ػٍٝ أعبط 



ؽعٛس اٌّذسع١ٓ اٌٝ اٌّذسعخ لجً ِٛػذ ثذء اٌذساعخ ثٕصف عبػخ ، ٚلذ رىْٛ ٘زٖ 

 خالٌٗ .االعزّبػبد فٟ ٔٙب٠خ ا١ٌَٛ اٌذساعٟ أٚ 

  -[ اخخيبر الوشبركيي بؼٌبيت ودقت :4]

فال ثذ أْ ٠ىْٛ ػذد اٌّشبسو١ٓ ِٕبعجبً ثؾغت غج١ؼخ اٌّٛظٛع اٌزٞ عٛف ٠ؼشض ُٚ٘ ٕ٘ب     

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّذسعخ .

 (  إدارة شؤوى الخالهيذ :2) 

  -ٚرشًّ ٘زٖ اٌّّٙخ اٌشئ١غخ ػٍٝ اٌّّٙبد اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ :

 -وبث الخبصت بخٌظين الخشكيالث الوذرسيت :[ الوه1]

رغبػذ ػ١ٍّخ رٕظ١ُ اٌزشى١الد اٌّذسع١خ ػٍٝ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ ِٚمبسٔزٙب    

ثبٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٌٍّذسعخ وّب رغبُ٘ فٟ ػ١ٍّخ اٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد راد اٌؼاللخ ٌزٍج١زٙب فٟ أعشع 

 اٌزذس٠ظ ِٓ ا١ٌَٛ اٌّذسعٟ األٚي . ٚلذ ٚارخبر االؽز١بعبد اٌالصِخ ٌعّبْ ع١ش

  -٠ّٚىٓ أغبص ٘زٖ اٌّّٙخ ِٓ خالي اٌم١بَ ثبٌٕشبغبد اٌزب١ٌخ :

 االغالع ػٍٝ اٌزشى١الد اٌّذسع١خ اٌغ٠ٕٛخ اٌزٕجئ٠خ .   -أ

 ٚظغ خطخ اٌزشى١الد اٌّذسع١خ فٟ ظٛء ٔزبئظ اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً ٚاالِزؾبٔبد . -ب

ػٍٝ غشف اٌصفٛف ثؾغت ِغبؽبرٙب رص١ٕف اٌزال١ِز ثؾغت ٔزبئغُٙ صُ رٛص٠ؼُٙ  -ج

 ثبٌطشق اٌزشث٠ٛخ اٌغ١ٍّخ .

 رض٠ٚذ اإلداسح اٌزؼ١ّ١ٍخ ثزغز٠خ ساعؼخ ِغزّشح ؽٛي رٍه اٌزشى١الد اٌّذسع١خ . -ء

 [ حٌظين قبىل الخالهيذ الجذد وحسجيلهن وهخببؼخهن :2]

ال ٠فبعؤ اٌّذ٠ش  رغزذػٟ ػ١ٍّبد اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً ا٘زّبِبً ٠زّشٝ ِغ اٌزؼ١ٍّبد اإلداس٠خ ؽزٝ    

ثؤٔٗ رغبٚص اٌؼذد ٚاٌصالؽ١بد ِّب ٠ٛلغ فٟ اإلسثبن ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ ػٛالت اداس٠خ ، 

وّب أْ رٕظ١ُ لجٛي اٌزال١ِز اٌغذد ثشىً ٠زفك ِغ اٌزؼ١ٍّبد ٚظشٚف اٌّذسعخ ٠غًٙ ػٍٝ 

ً ػٓ اٌّذسعخ  ً ا٠غبث١ب عٛف اٌّذ٠ش فٟ اٌّذسعخ ثذا٠خ ِذسع١خ فبػٍخ رؼطٟ ٌٍز١ٍّز أطجبػب

 ٠ؼىظ اؽزشاَ اٌّؼ١١ٕٓ وّب ٠ٛفش اٌٛلذ األوجش ٌال٘زّبَ ثغٛأت أخشٜ ِٓ اٌؼًّ .

  -[ حٌظين السجالث والولفبث :3]

ٌمذ أصجؼ اٌزٛص١ك ػ١ٍّخ ػ١ٍّخ رغبُ٘ فٟ ؽفع اٌّؼٍِٛبد ٚرخض٠ٕٙب ٌٍشعٛع ا١ٌٙب ٚلذ     

اٌجؾش اٌزٞ لذ ال اٌؾبعخ ٌّٚزبثؼخ رطٛساد أٞ لع١خ ، فٟٙ رغٕٟ ػٓ اٌٍغٛء اٌٝ اٌغئاي ٚ

٠غؼف فٟ اٌٛصٛي ٌٍؾم١مخ ثبإلظبفخ اٌٝ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ٛفشٖ ، ٠ٚزُ رٌه ِٓ خالي اإلعشاءاد 

  -اٌزب١ٌخ :

اػذاد ٚرٛف١ش اٌغغالد اٌخبصخ ثبٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً ، اٌذٚاَ ٚاٌّزبثؼخ ، االٔزمبي ، اٌصؾخ ،  -أ

األِٛس ، عغً اٌطالة اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد ، اٌؼاللبد ٚاالِزؾبٔبد ، االرصبي ِغ أ١ٌٚبء 

 اٌؼبَ .



 ٚظغ ٔظبَ ٌزؾذ٠ش ٚؽفع ِٚزبثؼخ اٌغغالد اٌّذسع١خ . -ب

 رذ٠ٚٓ ٚرٛص١ك اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌطبٌت فٟ اٌغغالد راد اٌؼاللخ . -ط   

 [ رػبيت الٌظبم واالًضببط الوذرسي :4]

ُ ٚفبػالُ فٟ اؽزشاَ ٚرمذ٠      ش اٌز١ٍّز ٌّذسعزٗ، ٠ٍؼت إٌظبَ ٚاالٔعجبغ اٌّذسعٟ دٚساً أعبع١ب

ً ِٚغزّشاً ٌٍٕظبَ ٚاالٔعجبغ  ً ِٕظّب ً ، فبٌّذسعخ اٌزٟ رٌٟٛ ا٘زّبِب ٚثبٌزبٌٟ ٠ٕؼىظ ا٠غبث١ب

اٌّذسعٟ رؾصذ صّشح عٙذ٘ب فٟ رؾص١ٍُٙ ٚاوغبثُٙ ِٙبساد ِزؼذدح ، رزغُ ثبٌغذ٠خ ٚرؾًّ 

 اٌّغئ١ٌٚخ .

 -:[ حٌظين وإدارة ًشبطبث الخالهيذ الوٌهجيت الصفيت والالصفيت 5]

رٍؼت إٌشبغبد اٌصف١خ ٚاٌالصف١خ إٌّٙغ١خ دٚاساً ثبسصاً فٟ صمً ٚثٕبء شخص١خ اٌز١ٍّز    

ٚاوغبة ِؼبسف ِٚٙبساد ٚارغب٘بد ٚل١ُ ٚظ١ف١خ ، ١ٌٚغذ إٌشبغبد ؽىشاً ٌفئخ ِٓ اٌطالة 

 ثً ٠غت اٌؼًّ ػٍٝ أْ رزبػ اٌفشصخ ٌىً ر١ٍّز ِّبسعزٙب ٚاٌّشبسوخ ف١ٙب .

  -[ حٌظين البزاهج اإلػالهيت في الوذرست :6]

فٟ رٛع١ٗ األفشاد ٚاسشبدُ٘ ٔؾٛ ٚاعجبرُٙ ٚؽمٛلُٙ ، ٚال ٠مً اإلػالَ اٌّذسعٟ  اصش ٠زشن   

أ١ّ٘خ ػٓ رٌه ٌّب ٠ٛفشٖ ٌٍزال١ِز ِٓ رٛع١ٙبد ٚاسشبداد ٚرٛظ١ؾبد ٚرفبع١ش ٌألٔظّخ أٚ 

ٕٙبط ٚاإلػالَ ٌٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ األشىبي ِٕٙب اٌمٛا١ٔٓ ٚرض٠ٚذُ٘ ثبٌّؼبسف اٌّٛعٙخ ٚإٌّز١ّخ ٌٍّ

 اٌشفٛٞ أٚ اٌىزبثٟ .

  -[ رػبيت الشئىى الصحيت للخالهيذ :7]

اْ رٛف١ش اٌغالِخ اٌصؾ١خ ٌٍزال١ِز ٠ذفغ ثبٌز١ٍّز اٌٝ اٌّشبسوخ فٟ إٌشبغبد اٌصف١خ ٚاٌالصف١خ    

الئٗ ٚاٌّذسعخ ٠ٚمًٍ ِٓ غ١بثٗ اٌزٞ ٠زشرت ػ١ٍٗ ظ١بع ؽصص ػ١ٍٗ ، ٚفمذاْ اٌزٛاصْ ِغ صِ

، ٔذٚاد  اٌغشف ، اٌّشافكِؼ١ٕخ ، ٠ّٚىٓ ِزبثؼخ رٌه داخً اٌّذسعخ ) إٌظبفخ اٌؼبِخ ، ر٠ٛٙخ 

ؽزٝ رزُ اٌّؼبٌغخ اٌفٛس٠خ  ٚاٌّئعغبد اٌصؾ١خٚثبٌزٕغ١ك ِغ اٌج١ذ ، ٔششاد ، أفالَ ( 

 ّ٘بي.ٌٍؾبالد اٌزٟ ٠زؼشض ٌٙب اٌطبٌت خٛفبً ِٓ اٌّعبػفبد اٌزٟ لذ رزشرت ػٍٝ ٔز١غخ اإل

  -[ رػبيت الشؤوى االجخوبػيت وخذهبث الخىجيَ واإلرشبد الوذرسي :8]

٠خطئ ِٓ ٠ظٓ أْ اٌؼ١ٍّخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّخ رزؾمك ثؤػٍٝ ِغز٠ٛبرٙب ِٓ خالي اٌزٕف١ز اٌغ١ذ    

ٌٍؾصص اٌّذسع١خ فمػ ، ؽ١ش أصجزذ اٌذساعبد أْ ػٛاًِ ٚظشٚف خبسع١خ ٚداخ١ٍخ ِزشبثىخ 

ش فٟ اِزالن اٌز١ٍّز ٌٍّٙبساد ٚاٌّؼبسف ٚاٌؾمبئك ٚاٌم١ُ ٚاالرغب٘بد ِٚززبثؼخ ِٚزفبػٍخ رئص

اٌّشغٛة ف١ٙب ، ٚوٟ ٠زؾمك رٌه الثذ ِٓ اٌٛلٛف ػٍٝ اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠ؼ١شٙب اٌطبٌت 

 ؽزٝ ٠ّىٓ ِغبػذرٗ ٚرٛع١ٙٗ ٚاشؼبسٖ ثزارٗ ٚثٛعٛدٖ .

  -[ حٌظين االهخحبًبث الوذرسيت الؼبهت وإدارحهب وًخبئجهب :9]

ً فٟ رم٠ُٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚرمش٠ش ٔزبئظ اٌطالة     رشىً االِزؾبٔبد اٌّذسع١خ ػبِالً أعبع١ب

ألغشاض اٌزشف١غ ٚاٌزشع١ت أٚ اٌزشخ١ص ٚل١بط ِغزٜٛ اٌزؾص١ً ، ٟٚ٘ رؼىظ ِذٜ فبػ١ٍخ 



غشائك اٌزذس٠ظ ٚإٌشبغبد اٌزٟ رٕظّٙب اٌّذسعخ ٌزؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙبط ، ِٚٓ ٕ٘ب عبءد 

ِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفص١ٍخ اٌؼبِخ ٚاٌزشخ١ص١خ ، ٚػًّ رغز٠خ ساعؼخ أ١ّ٘خ اال

ٌأل٘ذاف ٚاٌّؾزٜٛ ٚإٌشبغ ٚغشائك اٌزذس٠ظ ٚأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ، وّب رؼطٟ صٛساً أ١ٌٚخ 

 أل١ٌٚبء األِٛس ػٓ ِذٜ رمذَ أثٕبئُٙ ٚاٌخذِبد اٌزٟ ٠ؾزبعٛٔٙب .

 ك ِذ٠ش اٌّذسعخ اإلداس٠خ .ِٚٓ األ٠ٌٛٚبد ٚاٌّغئ١ٌٛبد اٌٍّمبح ػٍٝ ػبر   

  -(  رػبيت شؤوى الؼبهليي :3)

ال ٠غزط١غ اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّذسعخ اٌؼًّ ثشىً دائُ ع١ٍُ ِٚضّش اال فٟ عٛ ِٕبعت ٠شؼش ف١ٗ   

  -اٌغ١ّغ ثبٌشظب ٚاالسر١بػ ٠ٚغٛدٖ االعزمشاس ٚاٌطّؤ١ٕٔخ رٌه فٟ :

اإلداس٠خ اٌزٟ رزصً ثبٌٍغبْ [ رٕظ١ُ ػ١ٍّبد ِشبسوخ اٌؼب١ٍِٓ ِٚغبّ٘برُٙ ثبٌّّٙبد 1]

ٚإٌشبغبد اٌّذسع١خ اٌّخزٍفخ ، ؽ١ش اْ ثٕبء اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ اٌغ١ٍّخ عٛف رغؼً 

ً فٟ فش٠ك ٚاؽذ ِزؼبْٚ ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌّذسعخ ٚ٘زا  اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ٠ؼٍّْٛ ِؼب

 ٠زطٍت أْ ٠ششن اٌّذ٠ش وً اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٚظغ أ٘ذاف اٌّذسعخ ٚفٟ سعُ ع١بعزٙب .

[ رٕظ١ُ ػًّ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اغبس اػذاد اٌغذٚي اٌّذسعٟ ، اْ ِشاػبح رخصصبد اٌّؼ١ٍّٓ 2]

ٚرٍج١خ سغجبرُٙ ١ٌُِٚٛٙ فٟ أصٕبء رٛص٠غ اٌغذٚي اٌّذسعٟ ٚظّٓ اٌزؼ١ٍّبد ِٚصٍؾخ 

اٌطالة ٠ئدٞ اٌٝ اسر١بؽُٙ ٚشؼٛسُ٘ ثبألِٓ ٚاٌضمخ ، ألْ ٘زا ِؼٕبٖ اؽزشاَ ٚرمجً آسائُٙ 

 ً  ػٍٝ ع١ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌّذسعخ . ف١ٕؼىظ رٌه ا٠غبث١ب

[ اداسح دٚاَ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ٚرٕظ١ّٗ ، اْ ِٛظٛع األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبٌذٚاَ اٌّذسعٟ 3]

ٌٍؼب١ٍِٓ ٚرؾذ٠ذ أٚلبرٗ ٠غٕت اٌّذسعخ ِٓ اٌٛلٛع فٟ ِشىالد ؽٛي ٘زا اٌّٛظٛع ، فبٌّذ٠ش 

ٓ ٚاششافُٙ ػٍٝ إٌشبغبد اٌصجبؽ١خ ٠ٌٟٛ ػٕب٠خ خبصخ ثبٌذٚاَ ألْ ؽعٛس اٌّؼ١ٍّٓ ِجىش٠

اٌطالة ٚأعجبغُٙ ٠ٚىْٛٔٛ لذٚح ٌطالثُٙ فٟ  ، ٚرفمذ أؽٛاي اٌطٍجخ ٠ئصش ا٠غبث١بً ػٍٝ عٍٛن

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌذٚاَ ٚإٌظبَ اٌّذسعٟ .

[ اداسح اٌغغالد ٚاٌٍّفبد اٌخبصخ ثبٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذسعخ ، اْ ٚظغ ٔظبَ دل١ك ٚع١ٍُ ٌؾفع 4]

د اٌخبصخ ثبٌؼب١ٍِٓ ٠ئدٞ اٌٝ عٌٙٛخ رٛظ١فٙب ٚاٌٛصٛي ا١ٌٙب ثغشػخ وٍّب اٌٍّفبد ٚاٌغغال

دػذ اٌؾبعخ ِّب ٠ٛفش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ، وّب ٠عغ ث١ٓ ٠ذٞ اٌّذ٠ش ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاف١خ اٌذل١مخ 

 ٌٍشعٛع ا١ٌٙب ػٕذ اٌؾبعخ ، ٚثمصذ اٌّزبثؼخ ٚاٌزم٠ُٛ .

ٚسػب٠زٙب ، ٌىٟ رىْٛ اٌّذسعخ ِىبٔبً  [ ر١ّٕخ اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ5]

٠غٛد٘ب ٌٍغؼبدح ٚاٌجٙغخ ٚاٌّٛدح ٠غت اؽزشاَ اٌغ١ّغ ٚاال٘زّبَ ثّشىالرُٙ ِغ رمذ٠ُ اٌؼْٛ 

ٌُٙ ٚأْ ٠شؼش وً فشد ُِٕٙ ثؤ٠خ ِؾٛس اال٘زّبَ ِغ ثٕبء اٌؼاللخ اٌٛد٠خ ٚاٌغ١ٍّخ ِؼُٙ 

بدي ، ِغ اٌزغبٚص ػٓ ثؼط ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌغ١ّغ ثطش٠مخ ٚاؽذح ِٓ اٌٛد ٚاالؽزشاَ اٌّزج

 اٌٙفٛاد اٌجغ١طخ ِغ ظشٚسح رٛظ١ؾٙب ٚالٕبع اٌّؼٕٟ ثعشٚسح رغٕت ِضً ٘زٖ اٌّٛالف.

[ سػب٠خ ؽبعبد اٌؼب١ٍِٓ اٌّخزٍفخ ِٚزطٍجبرُٙ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٍج١زٙب ، اْ اشؼبس اٌؼب١ٍِٓ ثؤُٔٙ 6]

ؼطبء ٚاٌزفبُ٘ ٚاٌّٛدح ِؾٛس ا٘زّبَ اٌّذ٠ش ١٠غش اٌزؼبًِ ِؼُٙ ، ٠ٚخٍك عٛاً ِذسع١بً ٠غٛدٖ اٌ

. 



[ رٕظ١ُ ٚاداسح شئْٛ اٌّزذسث١ٓ لجً اٌخذِخ ٚأصٕبئٙب ٚاٌّؼ١ٍّٓ ثبٌجذائً ، اْ ٚظغ ثشاِظ فبػٍخ 7]

ٌٍّزذسث١ٓ لجً اٌخذِخ ٚر١ٙئخ ظشٚف ِٕبعجخ ٠ىغجُٙ خجشح ػ١ٍّخ ٠ٚٛفش ٌذ٠ُٙ اٌذافؼ١خ ٌٍؼًّ 

 ٠ّٕٚؾُٙ اٌضمخ ثبٌٕفظ .

ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ثبرغب٘برٙب ِٚغز٠ٛبرٙب ٚأعب١ٌجٙب ، [ رٕظ١ُ ٚاداسح ػ١ٍّخ اٌزٛاصً 8]

 ألْ رٌه ٠غًٙ ارخبر اٌمشاساد إٌّبعجخ ِٓ أعً رغ١١ش اٌؼًّ اٌّذسعٟ ثشىً ِٕظُ ٚفبػً.

 [ ِّبسعخ اٌصالؽ١بد إٌّبعجخ فٟ ارخبر اإلعشاءاد إٌّبعجخ اٌّزصٍخ ثبٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ.9]

١ٓ فٟ اٌّذسعخ ٚرمذ٠ّٙب اٌٝ اإلداسح ٚاٌّغئ١ٌٚٛٓ فٟ إٌظبَ [ اػذاد اٌزمبس٠ش ػٓ اٌؼب11ٍِ]

 ٠ىغجٙب ل١ّزٙب اٌؾم١م١خ. ;اٌزشثٛٞ ، ٠ٚىْٛ رٌه فٟ ٚلزٙب اٌّؾذد ألٔٗ 

 ِٚٓ اٌّغئ١ٌٛبد ٚاأل٠ٌٛٚبد اإلداس٠خ .     

  -(  حٌويت الؼالقبث هغ الوجخوغ الوحلي :4) 

ػع٠ٛخ ِجبششح ار ٠ئصش ٠ٚزؤصش وً ِٕٙب ثب٢خش اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ػاللخ      

ٌٚزٌه فبْ رٛغ١ذ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ِّٙخ ظشٚس٠خ ػٍٝ اٌّذسعخ أْ رجبدس إللبِزٙب ٚرشغغ ػٍٝ 

رم٠ٛخ اٌؼاللخ ِغ اٌمٜٛ اٌّئصشح فٟ اٌّغزّغ ، ٚال ٠فُٙ ِٓ رٌه اٌٍغٛء اٌٝ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ 

غزّغ اٌّؾٍٟ فمػ ، أّب اٌّطٍٛة البِخ ػٕذِب رٛاعٗ اٌّذسعخ ِشىالد رغزذػٟ ِغبّ٘خ اٌّ

 -ػاللخ دائّخ لٛاِٙب اٌّصبٌؼ اٌّشزشوخ ٌٍطشف١ٓ ٚ٘زا ٠غزذػٟ ِٓ اٌّذ٠ش :

 رٕظ١ُ دساعخ ٚالغ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ . -أ

رٕظ١ُ ثشٔبِظ خذِخ اٌّذسعخ ٌٍّغزّغ اٌّؾٍٟ ؽ١ش ِٓ اٌخطؤ اٌشبئغ أْ رىْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ  -ب

ً دٚس اٌّزجشع اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ لبئّخ ػٍٝ أ عبط أْ اٌّغزّغ ٠ىْٛ دائّب

ٚاٌّذسعخ فٟ دٚس اٌّغزمجً ٌٍّغبػذاد ، ٌٚمذ رغ١ش ٘زا اٌذٚس ألْ اٌّذسعخ ٌٙب دٚس رٍؼجٗ 

 . رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌؼبِخ  فٟ

رٕظ١ُ ثشٔبِظ االعزفبدح ِٓ اِىبٔبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ ، ؽ١ش ٌُ رؼذ لذساد  -ط

سح ػٍٝ رؾم١ك أ٘ذافٙب إٌّشٛدح ، ٚٔغذ أْ ثؼط اٌّذاسط إٌّفزؾخ اٌّذسعخ ثّفشد٘ب لبد

ػٍٝ ِغزّؼٙب اعزطبػذ رؾم١ك أ٘ذافٙب اٌٛالؼ١خ ٚاٌطّٛؽخ ثبٌزٕغ١ك ِغ أفشاد ِٚئعغبد 

اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ؽ١ش اعزطبػذ رٛظ١ف خجشارٗ فٟ أغبص ثؼط اٌّششٚػبد ثشىً دل١ك 

فٟ اٌزخط١ػ ٚاالرصبي ٚاٌزٕغ١ك ِغ  ٚشبًِ ٚدْٚ أْ ٠ىٍفٙب رٌه عٜٛ ِغٙٛداد أػعبئٙب

 ثؼط اٌّؼ١١ٕٓ ِٓ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ .

 (   الصلت بيي أوليبء األهىر والوذرست للوشبركت في ًشبطبث الوذرست :5)

رٌٟٛ اٌّذسعخ اٌؾذ٠ضخ ا٘زّبِبً ِزضا٠ذاً إللبِخ ػاللبد ٚغ١ذح ث١ٓ اٌّذسعخ ٚأ١ٌٚبء األِٛس ٚال    

ِٓ ٕبئُٙ ٠مزصش دٚسُ٘ ػٍٝ اؽعبسُ٘ ٚدػٛرُٙ ٌٍّذسعخ ػٕذ ؽذٚس ِشىٍخ ِغ أؽذ أث

، اْ االعزفبدح ِٓ ص٠بساد أ١ٌٚبء األِٛس ارا ِب أؽغٓ ٚرُ ِزبثؼزُٙ  اإلداسح ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٌؼذَ

١ؼ أ٘ذافٙب عزىْٛ ثبٌزؤو١ذ وج١شح ٚفبػٍخ ؽ١ش ٠ّىٓ دػٛرُٙ فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ رٛظ

ٚاغالػُٙ ػٍٝ األ٘ذاف اٌّشزشوخ اٌزٟ ٠ّىٓ رؾم١مٙب ثزعبفش عٙٛد ع١ّغ األغشاف ، 

٠ٚغذد اػطبء ٚصْ وج١ش ٌُٙ فٟ اٌزخط١ػ ٚاٌزٕف١ز ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌزم٠ُٛ ؽزٝ ٠شؼشٚا ثم١ّزُٙ 



ٔغبص رٍه اٌّششٚػبد ٠ّٚىٓ دػٛرُٙ ٌّشبسوخ اٌّذسعخ اؽزفبالرٙب ٚأ١ّ٘زُٙ ٚدٚسُ٘ فٟ ا

 اٌزٟ رٕظّٙب ٚاٌٝ اٌّؼبسض اٌزٟ رم١ّٙب .

 اْ ِذ٠ش اٌّذسعخ إٌبعؼ ٘ٛ ِششف ِم١ُ ٠ٌٟٛ اٌّغبالد اٌف١ٕخ اإلششاف١خ ا٘زّبِبرٗ :

  -[ إثزاء الوٌهبج الذراسي وححسيي حٌفيذٍ :1]

  -: ٠ّٚىٓ رؾم١ك رٌه ثبٌخطٛاد ا٢ر١خ    

االغالع ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌّذسع١خ اٌّمشسح ثغ١ّغ ػٕبصش٘ب فٟ ظٛء اٌّغزغذاد ٚاٌزطٛساد  -1

 اٌزشث٠ٛخ .

رؾذ٠ذ ػٕبصش إٌّٙبط إٌّٛٞ دساعزٗ ، ٚاأل٘ذاف إٌّشٛدح ٌزٍه اٌذساعخ ثبٌزٕغ١ك ٚاٌزؼبْٚ  -2

 ِغ اٌّؼ١١ٕٓ .

 رشى١ً اٌٍغبْ اٌخبصخ ٌزٕف١ز اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس إٌّشٛدح . -3

 ثشٔبِظ ٚخطخ ػًّ ِؾذدح ٌّزبثؼخ أػّبي اٌٍغبْ .ٚظغ  -4

 رٛف١ش اٌزغ١ٙالد اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌالصِخ ٌزٕف١ز اٌذساعبد ػٍٝ أوًّ ٚعٗ . -5

 سصذ إٌزبئظ ِٕٚبلشزٙب ِغ اٌّؼ١١ٕٓ . -6

  -٠ّٚىٓ رم٠ُٛ ٘زٖ اٌّّٙخ وبٌزبٌٟ : -7

زؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙبط ثبالغالع اٌٛاػٟ ٚاٌشبًِ ٚاٌّغزّش ِٓ أعً اإلصشاء ٚاٌزط٠ٛش ٚرٌه ٌ    

 إٌّشٛد .

 -[ حٌويت الؼبهليي في الوذرست ههٌيبً :2]

ً ِٓ أُ٘ ٚظبئف اٌّذ٠ش فٟ اٌّغب١ٌٓ : اٌفٕٟ ٚاإلداسٞ،      اْ ر١ّٕخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ١ِٕٙب

ً لجً أْ ٠مَٛ ثز١ّٕخ اٌؼب١ٍِٓ  ٌٚىٟ ٠غزط١غ اٌّذ٠ش اٌم١بَ ثٙزٖ اٌّّٙخ فبْ ػ١ٍٗ ر١ّٕخ ٔفغٗ ١ِٕٙب

اداسرٗ ٚاششافٗ ، ٚػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ػٍٝ اغالع ِغزّش ػٍٝ ِب ٠غشٞ فٟ اٌؼبٌُ ِٓ رطٛساد  رؾذ

 رشث٠ٛخ .

  -ٌٚزؾم١ك ٘زٖ اٌّّٙبد ٠ّىٓ اٌم١بَ ثبٌخطٛاد ا٢ر١خ :

 دساعخ ٍِفبد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ . -1

 االعزئٕبط ثآساء اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ . -2

 رؾذ٠ذ ؽبعبرُٙ ا١ٌّٕٙخ .اعزج١بْ ٌٍّؼ١ٍّٓ ثٙذف  -3

 ص٠بساد صف١خ اعزطالػ١خ . -4

اخز١بس اٌّغبالد اٌف١ٕخ اٌزٟ ٠ّىٓ ر١ّٕخ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب فٟ ظٛء اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌف١ٕخ  -5

 اٌّزٛافشح .

 رؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ إٌّشٛدح ٌٍؼب١ٍِٓ . -6

 

 [ الخخطيظ للذروس والخزويذ ببلخغذيت الزاجؼت :3] 

اٌزخط١ػ ا١ٌِٟٛ ٌٍذسٚط ػ١ٍّخ ٘بِخ عذاً ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍُ ٌٍٚطبٌت ، ٚاٌزخط١ػ رصٛس ِغجك     

 ٌٍّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ :

 ٠ّٚىٓ رؾم١ك رٌه ثبٌخطٛاد ا٢ر١خ :   

 دساعخ خطػ اٌّؼ١ٍّٓ ٚرؾع١شُ٘ . -1

 رٛص٠غ ٔششح رشث٠ٛخ ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ راد ػاللخ ثبٌزخط١ػ ٌذساعزٙب . -2

 ؼ١ٍّٓ أصؾبة اٌؾبعخ ٌّٕبلشخ ٚرؾ١ًٍ إٌششح اٌزشث٠ٛخ .االعزّبع ثبٌّ -3

 ٚسشخ ػًّ إلٔزبط ّٔبرط ِخزٍفخ ِٓ اٌزؾع١ش . -4

ُ ِّ أزبعٗ . -5  اعزّبع آخش ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌّؼ١١ٕٓ ٌزم٠ُٛ ِب ر



 ص٠بساد صف١خ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزض٠ٚذ ثبٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌالصِخ فٟ ؽ١ٕٗ . -6

 

 حَ : [ حىظيف أسبليب الٌوى الوهٌي الوخبحت وأدوا4]

٠ٛعذ غشق ٚأعب١ٌت ِزؼذدح ٠ّىٓ رٛظ١فٙب فٟ اٌزذس٠ت ػٍٝ إٌّٛ إٌّٟٙ ٌٍّؼ١ٍّٓ ِٕٙب :     

اٌض٠بساد اٌصف١خ ، إٌذٚاد ، اٌؾٍمبد اٌذساع١خ ، ٚاٌّشبغً ، اٌذسٚط اٌزٛظ١ؾ١خ ، 

  .خ اٌض٠بساد اٌزجبد١ٌ

      



رٍّٕخ اٌؼاللبد اإلٔغبٍٔخ ثٍٓ اٌؼبٍٍِٓ فً إٌّظّخ  ثأٌْؤوذ ػذد ِٓ اٌجبحثٍٓ فً ِدبي االداسح 

٘ٛ ِطٍٛة ِٕٗ فً ٘زا  ٌٚىً ٌحمك اٌمبئذ ِب. ٌؼذ ٚظٍفخ اعبعٍخ ِٓ ٚظبئف اٌمبئذ اإلداسي

ٌّٚىٓ ِؼشفخ ٘زٖ اٌحبخبد ِٓ خالي دساعخ  .اٌّدبي ٌٕجغً ػٍٍٗ أْ ٌذسن اٌحبخبد اإلٔغبٍٔخ

 . ٔظشٌخ اٌزذسج فً االحزٍبخبد اإلٔغبٍٔخ اٌّؼشٚفخ ثٙشَ ِبعٍٛ

 (اثشا٘بَ ِبعٍٛ  )٘شَ االحزٍبخبد اإلٔغبٍٔخ أٚ ٘شَ ِبعٍٛ ٘ٛ إٌظشٌخ اٌفٍغفٍخ اٌزً لبَ ثٛظؼٙب 

ذ اْ ٕ٘بن اٌؼذٌذ ٌزؤو، ٚرمَٛ ٘زٖ إٌظشٌخ ػٍى عٍُ أٌٌٚٛبد االٔغبْ اٌّخزٍفخ ٚخبءد إٌظشٌخ 

ا بيٌجحث ٌٚغؼى إلشجبػٙب ِٓ خالي لٍبِٗ ثبٌؼذٌذ ِٓ اٌزصشفبد ٚاالفؼ ًِٓ اٌحبخبد اٌز  

ٚرٕص إٌظشٌخ اٌعبً ػٍى اْ اٌحبخبد اٌغٍش ِشجؼخ ٌإلٔغبْ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزً رؤثش ػٍى اٌحبٌخ 

                                                   .                        إٌفغٍخ ٚرصٍت ثبٌزٛرش ٚاالحجبغ 

 الحاجات الفسيولوجية

، ٚاألفشاد اٌٍزٌٓ ٌؼبْٔٛ  ٌزٕفظ ٚاٌدٕظ ، ٚإٌَٛٚرزّثً ٘زٖ اٌحبخبد فً اٌطؼبَ ، ٚاٌّبء ، ٚا

. ِٓ اشجبع حبخخ ِٓ ٘زٖ اٌحبخبد ردؼٍُٙ فٍّب ثؼذ ٌشجؼٛٔٙب ثشىً ِفشغ   

 حاجات األمان

فئٔٗ ثؼذ إشجبع اٌحبخبد اٌفغٌٍٛٛخٍخ، رظٙش اٌحبخخ إٌى األِبْ ًٚ٘ رشًّٚفك ٘شَ ِبعٍٛ،    

 اٌغالِخ اٌدغذٌخ ِٓ اٌؼٕف ٚاالػزذاء

 األِٓ اٌٛظٍفً

دأِٓ اإلٌشاداد ٚاٌّٛاس  

 األِٓ اٌّؼٕٛي ٚإٌفغً

 األِٓ األعشي

 األِٓ اٌصحً

 أِٓ اٌّّزٍىبد اٌشخصٍخ ظذ اٌدشٌّخ

 



 االحتياجات االجتماعية

اٌحبخبد اٌفغٌٍٛٛخٍخ ٚاألِبْ، رظٙش اٌطجمخ اٌثبٌثخ ًٚ٘ االحزٍبخبد االخزّبػٍخ، ثؼذ إشجبع 

: ٚرشًّ   

 اٌؼاللبد اٌؼبغفٍخ

 اٌؼاللبد األعشٌخ

 اوزغبة األصذلبء

ً ٌشؼشْٚ ثبٌحبخخ إٌى االٔزّبء ٚاٌمجٛي، عٛاء إٌى ِدّٛػخ اخزّبػٍخ وجٍشح  ٚاٌجشش ػِّٛب

إٌٍّٙخ، ٚاٌفشق اٌشٌبظٍخ( أٚ اٌصالد االخزّبػٍخ  )وبٌٕٛادي ٚاٌدّبػبد اٌذٌٍٕخ، ٚإٌّظّبد

ِٓ اَخشٌٓ،  اٌّمشثٍٓ(، ٚاٌحبخخ إٌى اٌحت ، ٚاٌّؼٍٍّٓ، ٚاٌضِالءصغٍشح )وبألعشح ٚاٌششوبءاٌ

  .ٚفً غٍبة ٘زٖ اٌؼٕبصش اٌىثٍش ِٓ إٌبط ٌصجحْٛ ػشظخ ٌٍمٍك ٚاٌؼضٌخ االخزّبػٍخ ٚاالوزئبة

 الحاجة للتقدير

حبخبد اٌفشد فً رحمٍك اٌّىبٔخ االخزّبػٍخ اٌّشِٛلخ ٚاٌشؼٛس ثبحزشاَ ٕ٘ب ٌزُ اٌزشوٍض ػٍى 

  اَخشٌٓ ٌٗ ٚاإلحغبط ثبٌثمخ ٚاٌمٛح

ٚفٍٙب ٌحبٚي اٌفشد رحمٍك رارٗ ِٓ خالي رؼظٍُ اعزخذاَ لذسارٗ ِٚٙبسارٗ :   اٌحبخخ ٌزحمٍك اٌزاد

.اٌحبٌٍخ ٚاٌّحزٍّخ ٌزحمٍك أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اإلٔدبصاد   

.    

 ماسلو للحاجات االنسانيةهرم 



 نقد نظرية ماسلو

وجه النقاد والمفكرٌن نقدأ لنظرٌة " ماسلو " الخاصة بالتدرج فً االحتٌاجات اإلنسانٌة .. ومن 

ٌشٌر بعض النقاد إلى الفكرة  -بٌن هذه االنتقادات التً وجهت لهذه النظرٌة اآلراء التالٌة : 

 وهً " التدرج فً الحاجات " تدرج يٌر صحٌ  ألن األساسٌة التً قامت علٌها هذه النظرٌة أال

البشر ٌختلفون فً ترتٌبهم لتلك االحتٌاجات كل حسب أهدافه وريباته ، فالشخص الذي ٌتمٌز 

بقدرات فائقة ٌضع تحقٌق الذات فً قاعدة الهرم وهناك آخرون ٌولون اهتماما كبٌرا 

 لفسٌولوجٌة.جتماعٌة بشكل ٌفو  احتٌاجاتهم ااال الحتٌاجاتهم

 ٌُشترط أن ٌنتقل الفرد من حاجة إلى أخرى عند إشباع الحاجة التً ٌقف علٌها. ال-1

ألن هناك البعض ممن ٌظلون على حاجة بعٌنها  -وهذا ما أضافه النقاد فً تقٌٌمهم للنظرٌة  -2

ن المزٌد م على الريم من إشباعها فهم ٌصرون إشباع لها من نوع آخر أو لريبتهم فً المزٌد

اإلشباع الذي ال ٌكون هناك حد له ، فهم هنا ال ٌنتقلون إلى الحاجة األخرى التً تتواجد فً 

 مرتبة أعلى حسب افتراض " ماسلو " . 

لم ٌحدد " ماسلو " فً نظرٌته مقدار اإلشباع للحاجة فقد اكتفى بذكر كلمة اإلشباع بدون  -3

اإلنسان على ضوئها من حاجة إلى وضع محددات أو خطوط أساسٌة تعطٌنا فكرة متى ٌنتقل 

 أخرى.

ٌفترض " ماسلو " أن اإلنسان ٌشبع حاجة واحدة لٌنتقل منها إلى إشباع حاجة أخرى ، لكن  - 4

لٌس هذا هو الحال ! فالكثٌر منا ٌشبع أكثر من حاجة فً الوقت الواحد وبالتالً ال ٌتحقق التدرج 

 " فً الوفاء باالحتٌاجات البشرٌة . أو التسلسل الذي نادى به " ماسلو

 

 فوائد نظرية ماسلو

شٙذد ٔظشٌخ " ِبعٍٛ " رطجٍمبد ػذح فً ِخزٍف اٌّدبالد ٚخبصخ فً ِدبي اٌؼًّ ٚاٌّدبي 

 اٌزشثٛي ، فأصجحذ أعظ ٘زٖ إٌظشٌخ رذاس ثٙب اٌؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ ٚإٌٍّٙخ:

فعشٚسح اال٘زّبَ ثبٌحبخبد اٌفغٌٍٛٛخٍخ ٌإلٔغبْ ٚاٌزً ٌشاػً ِؼٙب اال٘زّبَ ثحبخبرٗ   -1

إٌفغٍخ ثبٌّثً رّىٓ اٌؼبًِ ِٓ أداء اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ ِٕٗ ػٍى أوًّ ٚخٗ، وّب رّىٓ اٌطٍجخ ِٓ 



س فٙزا اال٘زّبَ ٌزعبءي ِؼٗ اٌشؼٛ اعزٍؼبة ِب ٌزٍمٛٔٗ أثٕبء اٌؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ ٚرًّٕ شخصٍبرُٙ،

إٌى ظٙٛس ػًٍ ٚاظطشاثبد رؼٛق دْٚ رخطً دسخخ اٌغٍُ  يثبٌحشِبْ أٚ إٌمص اٌزي ٌؤد

ٚظشٚسح رٛفٍش األِبْ ٌىً شخص فً ِىبْ ػٍّٗ فٍٗ ِٓ خالي  األٌٚى فً ٘شَ االحزٍبخبد،

رطجٍك لٛاػذ األِٓ ٚاٌغالِخ إٌٍّٙخ خبصخ فً رٍه األػّبي اٌزً رٕطٛي ػٍى ِخبغش ٚٔفظ 

ثعّبْ أِبٔٗ ِٓ خالي اٌمٛاػذ اٌزً رزجؼٙب اٌّذاسط ٚاٌّطجمخ  اٌّذسعخ اٌحبي ِغ اٌطبٌت فً

 فؼٍٍخ رخٍك ِدزّغ ٚاع ٚصحٍح ثذٍٔخ.

رٍٙئخ اٌجٍئخ اٌّالئّخ اٌزً ٌغزطٍغ أْ ٌٕزح ٌٚؼًّ اإلٔغبْ ِٓ خالٌٙب ِٓ رٛفٍش فشض اإلثذاع  -2 

زحمك ِؼٗ ِؼذالد ػبٌٍخ ِٓ ٚرشدٍغ اٌشغجخ فً اٌؼًّ ٚاٌزؼٍُ ِغ رٍّٕخ اٌشؼٛس ثبالٔزّبء ٌٍّىبْ ٌ

ٚرٌه ِٓ  ُ٘اإلٔدبص ٚاٌؼىظ ٔفغٗ اٌّذٌش إٌبخح أٚ اٌّؼٍُ اٌٛاثك ِٓ اٌزي ٌحزشَ ِٛظفٍٗ ٌٚمذس

 أخً خٍك ثٍئخ ػًّ ٔبخحخ.

خٍك ِٙبَ فٍٙب ٔٛع ِٓ اٌزحذي ٌزٍّٕخ ِفَٙٛ اٌذافؼٍخ اٌزً ٌؼًّ اٌّٛظف ِٓ خالٌٙب  ظشٚسح -3

شثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ فئرا وبْ اٌطبٌت ِزٍمً عٍجً فً وثٍش ِٓ ٌجٍٛؽ ٘ذفٗ ٚٔفظ اٌحبي فً ِدبي اٌز

األحٍبْ ألٔٗ ٌزؼٍُ ِجبدا ال ٌىْٛ ػٍى ػٍُ ثٙب ِٓ لجً ، إال أْ اٌّذسط ٌعغ فً غشٌمٗ ثؼط 

 اٌزً رخزجش لذسارٗ اٌؼمٍٍخ ٚرشحز رفىٍشٖ ِٓ أخً اٌزشثٍخ اٌؼمٍٍخ إٌبخحخ ٌٗ. زحذٌبداٌ



 مفهوم التخطيط  

ٌعتمد علٌها ما ٌلٌها من عملٌات ، نظرا  لكونه ٌعمل ٌعتبر التخطٌط أول وأهم العملٌات اإلدارٌة التً 

وال ٌختلف على أهمٌته على رسم المستمبل فً خطوات ٌسهل أتباعها بناء على معطٌات الوالع الحالً ،

" ة وله أولوٌة على الوظائف األخرىأن التخطٌط "ٌعتبر أول وظٌفة من الوظائف اإلدارٌٌث ٌذكر أحد ح

غٌر مخطط ٌصبح أرتجالٌاً  ولراراته بدون جدوى ، فالتخطٌط ٌعمل على وٌفسر ذلن بأن كل عمل  .

 تركٌز االنتباه نحو األهداف وتنظٌم النشاط بما ٌؤدي إلى تحمٌمها .

عملٌة تتضمن التخطٌط للمستمبل من خالل ما هو متوفر من امكانات )ٌمكننا تعرٌف التخطٌط بأنه 

لتخطٌط التربوي بأنه ) عملٌة منظمه واعٌة الختٌار ٌعرف اكما  . (وموارد معنوٌة ومادٌة وبشرٌة

احسن الحلول الممكنة للوصول االهداف معٌنة ( او )عملٌة ترتٌب اولوٌات العمل التربوي فً ضوء 

 االمكانات المادٌة والعناصر البشرٌة المتاحة(. 

ٌعتبر الٌوم  اداة  والتخطٌط التربوي هو : مفتاح نشاط المجتمع التربوي والتعلٌمً والتدرٌبً وهو  

 تنمٌة الرئٌسٌة ووسٌلتها الفعالة. 

 

 اهمية التخطيط التربوي 

لاعدة ارتكازه وٌموم نه ٌمثل مجاالت التخطٌط المومً وتتزاٌد اهمٌة التخطٌط التربوي ٌوماً بعد ٌوم كو

باعتبار ان بتنمٌة الموى البشرٌة من حٌث تطوٌر وصمل المدرات والمهارات والمعارف واالتجاهات 

ماعً من خالل العنصر االنسان فً العمل اصبح الركٌزة واالساس فً بناء التمدم االلتصادي واالجت

نمٌة وتتضح بجالء اهمٌة التخطٌط التربوي فٌما ٌموم به من ترجمة العاللة وتجسٌدها عاللة التربٌة بالت

لضبط مسارها ورفع درجة استجابتها  وفلسفة جدٌدة ٌمصده من اعادة تنظٌم التربٌة بفكر فً الوالع وما

 المواكب والموازي للتنمٌة الشاملة .

التً ٌعٌش فٌها  التخطٌط التربوي هو ضرورة حتمتها الظروف االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة

مجتمعنا العربً المعاصر ولعل السبب الحمٌمً الذي اوجب اتخاذ اتجاه واضح نحو التخطٌط التربوي 

ٌمكن ان ٌوصف  توازن بٌن متطلبات مجتمعنا العربً المعاصر من التربٌة والتعلٌم وماهو حدوث عدم 

 لنظم التربٌة والتعلٌم  الحالٌة فً اغلب دول العالم . الطبٌعًبالنمو 

 ٌلً : مما تمدم ٌمكن ان نلخص اهمٌة التخطٌط التربوي كما 

كل التعلٌمً المائم ودراسة مدى تناسك تشخٌص االوضاع التعلٌمٌة والتربوٌة الحالٌة وتموٌم الهٌ -1

 اجزائه وتفرعاته ومدى ارتباط بٌن اجزاء هذه المراحل واحتٌاجات المجتمع .

 والتنبؤاتالنظرة البعٌدة الواعٌة الى المستمبل ورسم الخطط على مدى الطوٌل مع تمدٌر االحتماالت  -2

 .المبنٌة على اسلوب علمً 

ومناهج  وٌة من ادارة تعلٌمٌة ومدرسٌةالى جمٌع المجاالت التربامتداد افاق التخطٌط التربوي -3

 ٌة وتوجٌه تربوي ومكتبات مدرسٌة ومبانً مدرسٌة ... الخ دراسٌة ونظم مدرسٌة وتمنٌات تربو



 .رسم السٌاسة التعلٌمٌة جملة وتفصٌال لالستجابة لمتطلبات التنمٌة الشاملة للبالد  -4

وتعبئتها واالستخدام االمثل لها والعمل على التخفٌف من حدة االهدار فً حسن تمدٌر موارد التعلٌم  -5

 . التعلٌم ورفع مستوى كفاءته الداخلٌة والخارجٌة

 

 مبادئ التخطيط التربوي

 الوالعٌة : التناسب بٌن اإلمكانات واألهداف . -1

 الشمول والتكامل . -2

 المرونة: مواجهة الظروف الطارئة . -3

 االستمرار.  -4

 االلتزام: الخطة ملزمة للجمٌع.  -5

 المستمبلٌة: صٌاغة علمٌة منهجٌة لألهداف.  -6

 مركزٌة التخطٌط: تكون الخطة مركزٌة والتنفٌذ ال مركزي . -7

 المشاركة: المشاركة الحكومٌة بفعالٌة.  -8

 هود جمٌع واضعً الخطة التربوٌة التنسٌك: االنسجام بٌن األهداف االستراتٌجٌة والعملٌة وتكاتف لج -9

 سهولة التنفٌذ. -11

 

 اسس وقواعد التخطيط التربوي

 

 لكً ٌكون التخطٌط ناجحا ٌنبغً ان ٌموم على االسس والمواعد االتٌة : 

 

 ٌجب ان ٌرتبط التخطٌط مع االهداف وٌتمشى معها بحٌث تكون النتائج تعبٌرا عما هو مخطط .  -1

 ا عن التخمٌن والحدس دلٌك فً تنبؤاته مبنٌا على خطة سلٌمة . ان ٌكون التخطٌط بعٌد -2

ٌجب ان ٌتكامل التخطٌط مع بالً وظائف االدارة ن)تنظٌم العمل وتوزٌعه على العاملٌن ،تحدٌد  -3

 العاللات، التحفٌز، توفٌر نظم االتصال ،االرتباط بالتوجٌه والتنظٌم والرلابة .......الخ( . 

 



خطٌط والعٌا مبنً على دراسة الوالع ومعرفة الحمائك دونما تهوٌل او تضخٌم ٌجب ان ٌكون الت -4

 ودون وهم او مبالغة فً تمدٌر االمكانات الحالٌة والمحتملة . 

ان ٌكون التخطٌط مرنا لابال للتعدٌل او التغٌٌر اذا احتاج االمر مما ٌتٌح امكانٌة تصحٌح المسار  -5

 وصوال لتحمٌك االهداف المنشودة . 

مراعاة عامل الزمن الذي ٌتم فٌه التخطٌط و ذلن مراعاة توفٌر الولت الكافً واالمكانات الالزمة  -6

 لتحمٌك تخطٌط ناجح. 

 

 متطلبات نجاح التخطيط التربوي

اظهرت تجارب التخطٌط ضرورة توافر مجموعة من المتطلبات الالزمة لنجاح التخطٌط تصمٌما 

واعدادا وتنفٌذا ومتابعة .وبالرغم من تنوع متطلبات التخطٌط بحسب مراحل والعملٌات حجما ومستوى 

 ومجالها المكانً والزمانً .وٌمكن اجمالها باالتً : 

ذلن على اساس من  صفات والعٌة دلٌمة ثم تنفٌذها وضوعٌة وموااعداد خطة متكاملة وفما لمعاٌٌر م -١

لكً تحمك  لمختلفة لجعل التخطٌط والعاالمشاركة االٌجابٌة الرسمٌة والشعبٌة حتى تتظافر جهود ا

 الخطط اهدافها المرسومة . 

واجبات التً ممدار الالمتابعة المستمرة لتنفٌذ الخطة وتمٌٌم ما تحمك وفما للمدى الزمنً المحددة و -٢

 وحدات التنفٌذ مع ضرورة ازالة ما لد ٌعترض التنفٌذ من معولات . تنهض بها آل

وجود الكوادر الفنٌة فً مختلف المطاعات الواعٌة ألهمٌة التخطٌط والمدركة لطبٌعة كل لطاع  -٣

 ومهامه. 

على التخطٌط وجود جهاز مركزي للتخطٌط على درجة عالٌة من الكفاءة ٌتولى االشراف الكامل  -٤

فٌموم بالدراسات التفصٌلٌة المختلفة وجمع وتنظٌم وتصنٌف وٌوزع البٌانات والمعلومات التً سوف 

ٌعتمد علٌها فً بماء الخطة ثم الرارها حتى تصبح نافذة المفعول وما ٌلً ذلن من متابعة تنفٌذ الخطط 

ومات واالحصاءات بٌن اجهزة وتموٌمها وادخال التعدٌالت المطلوبة مع ضمان استمرار تدفك المعل

 التخطٌط وجهات التنظٌم . 

  

  

 

 

 

 



 المقومات االساسية للتخطيط التربوي

التخطٌط التربوي كنتاج فكري له تطبٌماته الواسعة ٌستند الى عدد من المواعد والممومات التً ٌجب 

 توافرها لكً ٌؤدي ما مرجو منه وهً على النحو االتً : 

التً تسعى لتحمٌمها فتوضع  اآلمالوٌمصد بها تناسب االمكانات المتاحة الممكنة مع  الواقعية : -1

فً ضوء االمكانات المادٌة والبشرٌة ووفما لصورة هذا الوالع  ذالتنفٌاهداف التخطٌط واستراتٌجٌة 

 البعٌدة عند التحمٌك .  وخصائصه بحٌث ال تتجاوز الخطة حدود الممكن واال اصبحت من لبٌل االمنٌات

ان تحدٌد االهداف وتوضٌحها من اولوٌات العمل التخطً بالنسبة للمخطط حتى  وضوح الهدف : -2

ٌتمكن من اعداد خطته ورسم اسلوب التنفٌذ والتراح الحلول والبدائل المناسبة . والشن ان وضوح 

الى فرص اكبرللنجاح وتحمٌك  الهدف وتحدٌده ٌوفر الولت والجهد وٌسهم فً سالمة التنفٌذ وٌؤدي

 االهداف . 

الموارد المتاحة لضمان تحمٌك  آفةوٌمصد به ان تكون للخطة السٌطرة والتوجٌه على  الشمول : -3

 التناسك والتكامل بٌن المرارات والسٌاسات التخطٌطٌة مما ٌكفل النمو المتوازن . 

برا على ورق وضاع حدارٌة واال بمٌت مٌع الوحدات االٌجب ان تكون الخطة ملزمة لج االلتزام: -4

الجهد والولت الذي استنفذ فً تحضٌرها واعدادها ولكً تكون الخطة ملزمة ٌجب مشاركة االطراف 

 المعنٌة فً وضعها . 

اي ان التخطٌط سلسلة من العملٌات المتداخلة آل عملٌة مرتبطة باألخرى ومؤدٌة  االستمرارية : -5

والتفاعل المستمر بٌن المائمٌن بوظائف التخطٌط فً جمٌع المراحل الٌها فً اطار من االتصال 

خط طوٌل ممتد  ذلن ضمن حلمات دائرٌة متشابكة فً االتجاه النهائً لألهداف وعلى ىومستوٌاته وآل

لتنمٌة الموى البشرٌة الن تأهٌل الموى البشرٌة واعداها ال ٌتم اال على المدى البعٌد وهذا ٌتطلب وجود 

لومات فً الشبكة من لنوات االتصال وفما لظروف التغٌٌر مما ٌؤدي الى تدفك المعلومات افمٌا نظام للمع

 كان مستواه .  أٌاوراسٌا فً االطار التنظٌمً للتخطٌط 

وهو ضرورة ٌملٌها التغٌر السرٌع فً العالم وهذا التغٌٌر ٌستدعً التفكٌر المستمبلً فً  التنبؤ : -6

الغد واحتٌاجاته . وٌعتمد  ٌستطٌع المخطط ان ٌرسم صورة ذهنٌة لمجتمع ضوء المؤشرات السائدة حتى

 التنبؤ على لدرة من التصور الكامل وااللمام الشامل باتجاهات العصر. 

اي ان تتوفر فً الخطة درجة من المرونة بحٌث ٌمكن تعدٌلها حسب الظروف لتناسب  المرونة : -7

 التغٌرات المختلفة دون ان ٌترتب على ذلن خسارة كبٌرة فً الموارد او نمص فً الفاعلٌة . 

 

وهذا ٌتضمن ضرورة جمع البٌانات واجراء البحوث والدراسات حول الموضوع  االسلوب العملي : -8

 المخطط ملما بكل االبعاد المحٌطةٌط له وفً هذا ضمان لسالمة التخطٌط حٌث ٌكون المراد التخط

 بخطته واالسلوب العلمً ضمان ٌحول دون انحراف او خطأ فً التخطٌط . 

 



وٌتم ذلن بالموائمة ما بٌن االهداف التً ترمً الخطة الى تحمٌمها او بٌن وسائل و  التنسيق : -9

فٌذ وكذا بٌن التراكٌب الداخلً للتخطٌط مع بعضها البعض ومدى تفاعل هذه االستراتٌجٌات الالزمة للتن

 االجزاء مع بعضها. 

ٌمتضً تنفٌذ الخطة ان تكون سهلة التنفٌذ بمعنى ان تتضمن ترجمة الخطة الى سهولة التنفيذ : -11

ان ٌكون  اجراءات وخطط اكثر تفصٌلٌة الى مستوٌاتها الدنٌا ثم اسنادها الى جهاز اداري كف بشرط

 تنفٌذها.  هنان تحدٌد واضح للمسؤولٌات الملماة على االجهزة واالفراد وكذا سبل

والمالحظة المنتظمة من لبل اجهزة  لألداءوٌمصد بالمتابعة الرلابة المستمرة  المتابعة والتقويم : -11

خطة المعدة له . ومن الوحدات التنفٌذٌة والجهاز العام للتخطٌط من اجل التأكد من ان اي شًء ٌمر فً ال

االجراءات التصحٌحٌة لتعدٌل  اجل اكتشاف احتماالت االنحراف عن الهدف المرصود وسرعة اتخاذ

 واعادة توجٌه مسار التنفٌذ لتجنب ولوع الخطأ واالنحراف.

 



 الحوافز

 

ر٘جٞٔ سي٘ك اىفزد ّح٘ ٕ٘ اىَؤصز اىخبرجٜ س٘اء مبُ ٍبدٝب أٗ ٍعْ٘ٝب اىذٛ ٝعَو عيٚ  : الحافز

          . رحقٞق ٕذف ٍعِٞ

ٕ٘ اىجبعش اىذاخيٜ س٘اء مبُ ٍبدٝب أٗ ٍعْ٘ٝب اىذٛ ٝعَو عيٚ ر٘جٞٔ سي٘ك اىفزد ّح٘  : الدافع

          . رحقٞق ٕذف ٍعِٞ

بؤنّه عبارة عن إثارة سلوك الفرد بهدف إشباع حاجات معٌنة، وتنمٌة الرغبة فً بذل  التحفيز

 . من الجهود لتحقٌق أهداف المإسسة وإشباع احتٌاجات األفرادمستوى عالً 

 عناصر التحفيز

أي رغبة اإلنسان الُمحفّز فً الوصول إلى األهداف وتحقٌقها، وذلك ألّن غٌاب  الرغبة: -1

 الرغبة داخل اإلنسان تقلل كثًٌرا من فرص النجاح فً الحٌاة.

شروط نجاح عملٌة التحفٌز، وذلك ألنّه ٌجب على إّن القدرة تعتبر شرًطا أساسًٌا من  : القدرة-2

الشخص أن ٌكون قادًرا ومإهًًل على القٌام بالسلوك المطلوب منه، كتحسٌن عملِه فً حال قّدم 

التحفٌز المناسب لهُ، أّما الشخص الذي ال ٌملك القدرة أو الشخص الغٌر مإهل، فإنّهُ لن ٌنجح 

 حفزات كبٌرة.فً أداء عملِه بشكٍل صحٌح مهما كانت الم

ونقصد بالجهد الطاقة المبذولة والوقت الضروري لتحقٌق األهداف، وذلك ألّن الطاقة  الجهد: -3

وحدها ال تساعد اإلنسان على إنجاز أعمالِه وتحقٌق أهدافه، بل هو بحاجة أًٌضا إلى الوقت 

 المناسب والكافً لذلك.

 

 فرد تأثير التحفيز على نفسّية ال        

  التحفٌز ٌُساعد على إظهار المبادرة المستمرة والمتواصلة لإلنسان لٌكون أكثر إبداًعا إّن

 وتجدًٌدا.

  ًعن طرٌق التحفٌز ٌمكن لإلنسان أن ٌُظهر الكثٌر من المقترحات العملٌّة البناءة، والت

 تساعُد فً عًلج كل الجوانب الضعٌفة فً العمل.

  بما ٌنعكس بشكٍل إٌجابً على إنجازه فً ٌُساعد التحفٌز على زٌادة حٌوٌة اإلنسان

 العمل، وزٌادة دورِه فً تطوٌرِه وتصحٌح مسارِه، وإدخال أسالٌب وعناصر فعّالة إلٌِه.

  ٌلعب التحفٌز دوًرا أساسًٌا فً انسجام العناصر العاملٌن فً المإسسة، بما ٌُساعد على

 خلق نظام وتوازن حٌوي داخلها.

 ٌذ األوامر ومتابعتها من قبل األفراد العاملٌن سواء فً بٌئة التحفٌز ٌزٌد من فعّالٌة تنف

 العمل الداخلّة أم الخارجٌّة.



 العهامل التي تقف وراء فشل نظام الحهافز في المؤسسات

فشل المإسسة فً القطاع العام أو الخاص من تؤمٌن المٌزانٌّة المناسبة التً تسمح  .1

 بتطبٌق نظام الحوافز بٌن كل فترةٍ وأخرى.

انتشار المحسوبٌّة فً بعض المإسسات، وغٌاب العدل والمصداقٌّة فً توزٌع الحوافز،  .2

 أو منحها للشخص الذي ٌستحقها بالفعل.

 فشل المإسسة واإلدارة فً تطبٌق نظام الحوافز بشكٍل إٌجابً وفعّال. .3

 الحوافز فً العمل. فردالضرورٌّة لمنح ال عدم اإللتزام بالضوابط .4

 أهم الشروط التي يجب أن تتهّفر لضمان نجاح الحهافز 

ٌجب أن ٌكون هناك صلة وثٌقة بٌن الحافز وأهداف العمل، وأن ٌتم تقدٌم هذِه الحوافز فً  .1

 الوقت المحدد والمناسب.

ٌجب تقدٌم الحوافز على مبدأ التقنٌن وعدم التعمٌم، وذلك لضمان العدالة والمساواة فً  .2

 للسٌاسة التً تنّظم عملٌّة الحوافز. فرادراك االتوزٌعها، مع ضرورة إد

ممًٌزا  جهدهمالحوافز ٌتطلب منهم أن ٌكون بؤّن الحصول على  فرادضرورة تفهٌم اال .3

 عادًٌا. جهداولٌس 

متفقًا مع ضرورة أن ٌكون الحوافز مناسبة مع مقدار المخرجات ومقدار العائد، وأن ٌكون  .4

 .فردالحاجات الملّحة لل

المتفوقٌن فقط، وأاّل ٌكون غاٌة فً حد  فرادن الحافز مبنًٌا على قدرات االوٌجب أاّل ٌك .5

 ذاتها.

باألمان واالستقرار داخل المإسسة، وتوفٌر الشعور باألمن وتقدٌم  فرادأن ٌشعر اال .6

 وأسرهم. فرادات االجتماعٌّة والصحٌّة لًلالخدم

ُس إٌجابًا على أداءهم من خًلل الكلمة الطٌبة ورفع معنوٌاتهم، بما ٌنعك فرادتحفٌز اال .7

 جٌدة معهم. ، وبناء عًلقة إنسانٌّةمإسسةداخل ال

تعزٌز روح العمل الجماعً فً المإسسة، وتقوٌة نسٌج العًلقات اإلٌجابٌّة بٌن فرٌق  .8

 العمل، لتحقٌق اإلنسجام والتوافق فٌما بٌنهم.

 

  :أنواع الحوافز

ٕٜٗ اىَؤصزاد اىخبرجٞخ س٘اء مبّذ ٍبدٝخ أٗ ٍعْ٘ٝخ رقً٘ عيٚ  : الحوافز االيجابية -1

 . اىززغٞت ٗاىزحجٞت ٗاىَنبفؤح ىز٘جٞٔ سي٘ك اىفزد ّح٘ رحقٞق ٕذف ٍعِٞ

  : أنواعها

ٍبدٝخ : جَٞع اىَؤصزاد اىخبرجٞخ اىَبدٝخ ٍِ ٍبه ّٗح٘ٓ رعطٚ ىيفزد ىز٘جٞٔ سي٘مٔ ّح٘  -أ

 . رحقٞق ٕذف ٍعِٞ

ٍعْ٘ٝخ : جَٞع اىَؤصزاد اىخبرجٞخ اىَعْ٘ٝخ ) األدثٞخ ( ٍِ رشجٞع ٗرنزٌٝ ٗشنز  -ة

 . رعطٚ ىيفزد ىز٘جٞٔ سي٘مٔ ّح٘ رحقٞق ٕذف ٍعِٞ

ٕٜٗ اىَؤصزاد اىخبرجٞخ س٘اء مبّذ ٍبدٝخ أٗ ٍعْ٘ٝخ رقً٘ عيٚ  : الحوافز السلبية -2

  . عِٞاىزٖذٝذ ٗاىزخ٘ٝف ٗاىعقبة ىز٘جٞٔ سي٘ك اىفزد ّح٘ رحقٞق ٕذف ٍ

 : أنواعها

ٍبدٝخ : جَٞع اىَؤصزاد اىخبرجٞخ اىَبدٝخ ٍِ خصٌ ٍبه ّٗح٘ٓ رعطٚ ىيفزد ىز٘جٞٔ  -أ



 . سي٘مٔ ّح٘ رحقٞق ٕذف ٍعِٞ

ٍعْ٘ٝخ : جَٞع اىَؤصزاد اىخبرجٞخ اىَعْ٘ٝخ ) األدثٞخ ( ٍِ إّذار أٗ ر٘ثٞخ رعطٚ ىيفزد  -ة

 . ىز٘جٞٔ سي٘مٔ ّح٘ رحقٞق ٕذف ٍعِٞ

 

 األطراف ذات العالقة أو المستفيدونالحوافز من حيث 

 

وهً الحوافز الّتً ترّكز على إٌجاد روح التّنافس الفردي، وهً الّتً تمنح  ة : الحوافز الفردي  

لفرد معٌّن لمضاعفة األداء، أو كمكافؤة له على إنتاجه المتمٌّز، وٌإّدي هذا إلى خلق جٍوّ من 

التنافس بٌن األفراد . فالحوافز الفردٌّة هً ما ٌحصل علٌه الفرد وحده نتٌجة إنجاز عمل 

 ثلتها: الترقٌات، المكافآت، والعًلوات التشجٌعٌة . معٌّن، ومن أم

مكافؤة تشجٌعٌّة نظٌر  الفردوالحوافز الفردٌّة قد تكون إٌجابٌّة أو سلبٌّة، مادٌة أو معنوٌة، فٌؤخذ ا

عمله الممتاز، وٌحصل على تقدٌر رئٌسه فً صورة ثناء أو خطاب شكر، أو اشتراك فً اتّخاذ 

توجد الحوافز الفردٌّة إلشباع مجموعة من الحاجات عند األفراد قرار، أو حل مشكلة معٌّنة، و

  .سواء كانت نفسٌّة أو اجتماعٌّة أو مادٌّة

 

، ومن فرادل الجماعً، والتعاون بٌن االوهذه الحوافز ترّكز على العم ية :الحوافز الجماع

قد توّجه إلى مجموعة من أمثلتها المزاٌا العٌنٌّة والرعاٌة الصحٌّة، والرعاٌة االجتماعٌّة، التً 

لحفزهم على تحسٌن ورفع كفاءة األداء واإلنتاجٌة، وقد تكون الحوافز الجماعٌّة  ،اد األفر

إٌجابٌة أو سلبٌّة، مادٌة أو معنوٌة. وتهدف الحوافز الجماعٌّة إلى إشباع حاجات نفسٌّة 

الوالء وتقدٌر اآلخرٌن، واجتماعٌّة ومادٌّة لدى أعضاء الجماعة الواحدة؛ مثل حاجات االنتماء و

وتسهم الحوافز الجماعٌّة فً زٌادة التّعاون بٌن األفراد، وتقوٌة الّروابط، وإثارة التّنافس بٌنهم، 

وزٌادة رغبتهم فً تحقٌق المصلحة العاّمة واألهداف المشتركة، وتحتاج الحوافز الجماعٌّة إلى 

ع الحوافز على األفراد بناًء علٌها، فكلّما حرص عند تطبٌقها ٌتمثّل فً تحدٌد المعاٌٌر الّتً توزّ 

على العمل للحصول على الحوافز المتاحة، أّما إذا  فرادالمعاٌٌر عادلة زاد إقبال األكانت هذه 

لمسو أنّها غٌر عادلة أو تشوبها المحاباة، أو التفضٌل الشخصً فإنّهم ٌشعرون بالغبن وبؤن 

حترام والتقدٌر وإثبات الذات ناقصة أو محبطة، جهودهم تضٌع وسط الجماعة، فتظّل حاجتهم لًل

 األمر الذي ٌإدي إلى إحباطهم وانصرافهم عن اإلسهام فً الجهد الجماعً .

 

 

 

 

 



  أهمية الحوافز ؟

 اسزغاله اىطبقخ اىنبٍْخ فٜ اىفزد , فغبىجب ٍب ٝعَو اىشخص ثطبقخ أقو ٍَب َٝيل ٗٝنْٔ فٜ ّفسٔ -1

 

فنيَب مبّذ اىح٘افش  , اىفزد ٍَب ٝسبٌٕ فٜ إثذاعٔ ٗرف٘قٔ ٗحجٔ ىيعَورفع اىزٗح اىَعْ٘ٝخ ىذٙ  -2

  .ريجٜ حبجبد اىفزد ميَب اررفعذ اىزٗح اىَعْ٘ٝخ ىذٝٔ

 .  إثعبد اىَيو ٗاىسآٍخ ىذٙ اىفزد اىعبٍو -3

 

السلبية ( تعطي نتائج أكبر نحو توجيه سلوك الفرد لتحقيق هدف  –أي الحوافز ) االيجابية 

 معين ؟

اىذراسبد فٜ عيٌ اىْفس أُ مال اىْ٘عِٞ ٝحذس ّفس األصز ٗاىْزٞجخ غٞز أُ اىحبفش اىسيجٜ أصجزذ 

أسزع ٍِ اىحبفش االٝجبثٜ فٜ إحذاس اىزغٞز اىَطي٘ة ٗىنِ رؤصٞزٓ ٝنُ٘ ٍؤقذ ٝشٗه عْذ سٗاه 

اىحبفش اىسيجٜ , غٞز أُ اىحبفش االٝجبثٜ ثطٞئب ّ٘عب ٍب فٜ إحذاس اىزغٞز اىَطي٘ة ٗىنِ رؤصٞزٓ 

  .ثقٚ ٗٝسزَز فززح ط٘ٝيخ أ

 



 

 

 

 

 

 

  



 اإلشراف الديمقراطي :  -أ

ّحٞجة ىالعحساضات ٗاالّحقادات اىحٜ ٗجٖث إىىٚ  –مَفًٖ٘ جدٝد –ظٖس اىَفًٖ٘ اىدَٝقساطٜ ىإلؼساف    

 اإلؼساف اىحفحٞؽٜ . 

ٝقً٘ ٕرا اىَفًٖ٘ عيٚ أظاض اىحعاُٗ ٗاىحفنٞس اىَؽحسك اىبْاء فٜ دو اىَؽنالت اىحعيَٞٞة ، ٗبرىل ٝقضىٜ 

ػ ٗاىَعيىٌ . ٗاىعالقىة اىعىا دي بىِٞ اىَؽىسف عيٚ ٍؽنالت اىعالقىة بىِٞ اىىس ٞط ٗاىَسيٗظىِٞ ٗبىِٞ اىَفىح

ٗاىَعيٌ جنُ٘ عالقة ٗاعٞة ٗطٞبة ٗجحعٌ باىعالقات اإلّعاّٞة اىذعْة . ٝعحَد ٕرا اىْ٘ع ٍِ اإلؼساف عيىٚ 

اىقٞادي اىذنَٞة اىحىٜ جىدزض ٗٝذعىِ اىعَيٞىة اىحعيَٞٞىة ، ٗجىدع٘ إىىٚ اؼىساك جَٞىن اىَعْٞىِٞ بى ٍس جذعىِٞ 

ٍىس  مَىا ٝ مىد عيىٚ ادحىساً ؼلفىٞة اىَعيىٌ ، ٍْٗذىٔ دسٝىة اىحفنٞىس ب سٝقحىٔ اىحعيٌٞ ىيَعإَة فٜ ٕرا األ

اىلاـىىىىىىىىىىىىة ، فضىىىىىىىىىىىىال عىىىىىىىىىىىىِ إجادىىىىىىىىىىىىة اىفسـىىىىىىىىىىىىة ىىىىىىىىىىىىىٔ ىيَْىىىىىىىىىىىى٘ ٗاىح ىىىىىىىىىىىى٘ز اىىىىىىىىىىىىىراجٜ . 

 

 

  



 اإلشراف العلمي :  -ب

ٝعىىد اىَفٖىىً٘ اىعيَىىٜ ىإلؼىىساف اٍحىىدادا ىيذسمىىة اىعيَٞىىة فىىٜ اىحسبٞىىة َٗٝحىىاش ٕىىرا اىْىى٘ع ٍىىِ اإلؼىىساف    

 باظحلدأٍ اى سٝقة اىعيَٞة ٗج بٞق طسا ق اىقٞاض ٗٗظا ف اىَدزظة ّٗحا جٖا . 

إلؼساف أّ ٝحَٞص بإداله اىبٞاّات اىدقٞقة اىَذققة بدال ٍِ األداء اىلاؾ باىْؽاط اىحسب٘ٛ ، ٗبرىل ٝعحَد ا

اىعيَٜ اىقٞاض اىَ٘ض٘عٜ ىيْؽىاطات ٗاىََازظىات ٗاىفعاىٞىات اىحىٜ جى دٙ  فىٜ اىَدزظىة بىدال ٍىِ اعحَىاد 

 اىسأٛ اىؽلفٜ فٜ اىذنٌ ٗإـداز اىقسازات . 

ٝ دٛ ٕرا اىْ٘ع ٍِ اإلؼساف إىٚ اظحؽازي اىَعيَِٞ ٗجذفٞصٌٕ عِ طسٝق قٞاٌٍٖ باىبذ٘خ ٗاىدزاظات     

ت اىَْٖٞىىة ىحذدٝىىد ٍىىدٙ فاعيٞىىة اى سا ىىق اىحدزٝعىىٞة ٗاى٘ظىىا و اىحعيَٞٞىىة ٗاىحجىىازف فىىٜ ٍجىىاه اىدزاظىىا

اىَعحلدٍة فٜ اىحدزٝط . ٕٗرا بدٗزٓ ٝى دٛ إىىٚ جذعىِٞ أظىاىٞت اىحىدزٝط ٗطسا قىٔ بَىا ٝضىَِ االزجقىاء 

 بَعح٘آ ٗجذعْٞٔ . 

 

 

 

 

 

 



 اإلشراف القيادي  -د

  -فىىٜ اىعىىْ٘ات األ ٞىىسي  -اىَعاـىىسي اىىىرٛ د ىىٜ ٝعىد ٍفٖىىً٘ اإلؼىىساف اىقٞىىادٛ ٍىىِ اىَفىىإٌٞ اىجدٝىدي      

 بقب٘ه مبٞس ٍِ جاّت اىَلحفِٞ ٗاىَٖحَِٞ بَجاه اإلؼساف اىحسب٘ٛ .

إُ ٕرا اىْ٘ع ٍِ اإلؼساف ٝؽجن عيٚ االظحقاله اىفنسٛ ٗٝعْٚ باىْؽاط  اىحعاّٜٗ فٜ ج ٘ٝس اىبساٍج 

فٞىٔ  دٍىة ىيَفىيذة اىعاٍىة  ٗجذدٝد اىعٞاظات ٗدىو اىَؽىنالت بذٞىد ٝ  ىر مىو ؼىلؿ دٗزٓ ىحذقٞىق ٍىا 

فضىال عىِ جؽىىجٞعٔ اىحعىاُٗ بىِٞ اىَؽىىسفِٞ ٗاىَعيَىِٞ ٗبىىِٞ اىَعيَىِٞ أّفعىٌٖ  ٗبىىِٞ اىَؽىسفِٞ ٍٗىىدٝسٛ 

 اىَدازض مَا ٝؽجن بره اىجٖ٘د ىح ٘ٝس اإلٍناّات ٗاىقدزات ىيعاٍيِٞ عيٚ ٍعح٘ٙ اىَدزظة . 

اىحسب٘ٝىة عيىٚ ّ ىال اىَدزظىة اىَنيىف  إُ ٕرا اىَفٖىً٘ ٝيقىٜ عيىٚ اىَؽىسف اىحسبى٘ٛ ٍعى ٗىٞة اىقٞىادي    

باإلؼساف عيٖٞا ، ٗجقاض فاعيٞة ٕرٓ اىقٞادي ٍِ  اله ٍا ٝذدذٔ فٜ اىَعيَِٞ ٍِ جغٞسات جعاٝس اىح ٘زات 

 فٜ ٍجاه اىحسبٞة بؽنو عاً ٗاىعيَٞة ٗاىحعيَٞٞة بف٘زي  اـة . 

 

 

 اإلشراف الوقائي :  -ح

ت ٗاىعساقٞىو اىحىٜ ج٘اجىٔ اىَعيىٌ ٗاُ ٝعَىو عيىٚ جالفٖٞىا ٍَٖة اىَؽسف اىحسب٘ٛ ٕٜ أُ ٝحْب  باىفع٘با   

 ٗاىحقيٞو ٍِ آذازٕا اىذادي ٗأُ ٝ  ر بٞد اىَدزض ٗٝعاعدٓ عيٚ جقٌ٘ٝ ّفعٔ ٍٗ٘اجـٖة ٕرٓ اىفع٘بات. 

ٗجَاؼٞا ٍن ٕرا اىَْ يىق ّجىد اإلؼىساف اى٘قىا ٜ ٝحلىر ٍىِ اىحىدابٞس ٍىا ٝنفىو جذقٞىق أتساضىٔ ماالجحَىاع  

ىعىاً اىدزاظىٜ ىَْاقؽىة اىَْىإج ٗاىنحىاف اىَدزظىٜ ٗدىٞىو اىَعيىٌ ، ٗجقىدٌٝ اىىدزٗض باىَدزظِٞ فىٜ بداٝىة ا

اىح بٞقٞة ، ٗج٘شٝن اىْؽسات اىح٘ضٞذٞة ٗاىَداٗالت اىفسدٝة ٍن بعض اىَعيَىِٞ اىىرِٝ ٝذحىاجُ٘ ٍعىاعدي 

  اـة . 

 اإلشراف التصحيحي :  -س

ٝالدىىا اىَؽىىسف اىحسبىى٘ٛ ىىىدٙ شٝازجىىٔ اىَٞداّٞىىة ىيَعيَىىِٞ فىىٜ ٍدازظىىٌٖ األ  ىىاء فىىٜ إعىىداد اىل ىىظ 

اىٍٞ٘ٞة ٗاىففٞية ٗ بعض اىعٞ٘ف فٜ اى سا ق اىحٜ ْٝحٖجٖا بعض اىَعيَِٞ ، أٗ ضعف فٜ إدازي اىفىف 

دزاظىٞة أٗ اىَسديىة أٗ فٜ اى٘ظا و اىحعيَٞٞة اىَعحعَية ، ٗٝجىد أُ بإٍناّىٔ أُ جنىُ٘ أمرىس ٍْاظىبة ىيَىادي اى

اىحعيَٞٞة فقد ال ْٝحبٔ اىَعيىٌ إىىٚ أُ اى سٝقىة اىحىٜ ٝعىحعَيٖا ٗىى٘ ماّىث ٍْاظىبة ىيَسادىو اىدزاظىٞة اىعيٞىا . 

فإّٖا قىد ال جحْاظىت ٍىن اىفىف٘ف األٗىٞىة ، أٗ قىد ٝغٞىت عىِ بىاه اىَعيىٌ األَٕٞىة اىْعىبٞة ألٕىداف جعيَٞٞىة 

حسمٞىص عيىىٚ اىَعسفىة ٗاىفٖىىٌ ٗدىدَٕا ، أٗ قىىد ال ْٝحبىٔ اىَعيىىٌ ماىحذيٞىو ٗاىح بٞىق ٗاىحقىىٌ٘ٝ ٗاىحَٞٞىص بىىده اى

ألَٕٞة ٍؽازمة اى يبة أّفعٌٖ فٜ اىحعيٌٞ بده االعحَاد اىنيٜ عيٚ دٗز اىَعيىٌ ّفعىٔ ، فٞنىُ٘ ىيْقىاغ اىىرٛ 

 ٝدٗز بِٞ اىَؽسف ٗبِٞ اىَعيٌ بٖرا اىلف٘ؾ دٗز اٝجابٜ فٜ جغٞٞس ٍ٘اقف اىَعيٌ ٍِ ٕرٓ اىج٘اّت . 

 

 

 



 اف البنائي : اإلشر -ش

ْٕاك ضسٗزي ىالزجفاع باإلؼساف ٍِ ٍسدية اىحفذٞخ إىٚ ٍسدية اىبْاء فال جقحفىس إَٔٞىة اإلؼىساف     

 عيٚ جذٞد األ  اء ٗاىحْبٞٔ إىٖٞا بو ٝحٌ االّحقاه إىٚ اىبدا و اىحٜ َٝنِ إدالىٖا ٍذو اىعي٘ك اىلاطئ  . 

٘ح ٍٗعسفحىٔ ب٘ظىا و جذقٞقٖىا ، ٗقدزجىٔ عيىٚ ٕٗرا ٝعحَد عيٚ زيٝة اىَؽسف اىحسب٘ٛ ىألٕداف ب٘ض     

اىح٘اـىىو اىفعىىاه بىىاىَعيٌ، ٍَىىا ٝرٞىىس ىىىدٙ اىَعيىىٌ اىىىدٗافن ىيعىىعٜ ّذىى٘ ج ىى٘ٝس ٍَازظىىاجٔ ٗججدٝىىد أظىىاىٞبٔ 

 ٗطسا قٔ . 

 

 اإلشراف اإلكلينيكي :   -ي

( بجاٍعة  ٕٗ٘ َّظ إؼسافٜ جٌ ج ٘ٝسٓ فٜ اىعبعْٞات ٍِ اىقسُ اىعؽسِٝ بْؽاط ٍِ ) ٍ٘زٝط م٘جاُ

ٕازفازد ، ٗماُ )م٘جىاُ ( ٝسمىص عيىٚ جذيٞىو عَيٞىات اىىحعيٌ  ٗاىحعيىٌٞ ٗاىحفاعىو بىِٞ اىَعيىٌ ٗاىَىحعيٌ فىٜ 

دا و تسفة اىفف إذ اعحقىد أُ ٗظٞفىة اىَؽىسف األظاظىٞة ىٞعىث فىٜ إعىداد اىَعيىٌ قبىو االىحذىال باىَْٖىة 

ْذفس فٜ فذؿ اىعَيٞة اىحعيَٞٞىة دا ىو فٖرٓ اىََٖة جُحسك ىنيٞات اىحسبٞة ٍٗعإدٕا أٍاً دٗز اىَؽسف فٞ

تسفة اىفف جَاٍىا مَىا ٝفذىؿ اى بٞىت ٍسٝضىٔ دا ىو اىعٞىادي ، بَعْىٚ أُ ٝنىُ٘ ٍىْٖج اىَؽىسف عيَٞىا 

جذيٞيٞىىا ٝعىىاعد عيىىٚ امحؽىىاف اىعالقىىات اىعىىببٞة أٗ االزجباطىىات ٍىىِ أٛ ّىى٘ع ماّىىث بىىِٞ أظىىاىٞت اىَعيَىىِٞ 

 ـ٘زي جغٞسات فٜ ظي٘ك اى يبة . ٗاظحساجٞجٞاجٌٖ ّٗحا ج عَيٞة اىحعيٌٞ مَا ج ٖس 

اٛ ٕ٘ اىْ اً اىرٛ ٖٝىدف اىىٚ جىدزٝت اىَعيَىِٞ اىىرِٝ جْقفىٌٖ اىنفىاءي فىٜ ادازي ٍٖىازات جعيَٞٞىة اٗ 

 امرس ٗفق بسّاٍج  اؾ ٍعد ٍعبقا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

  



   مقومات المشرف التربوي

النمو المهني، وحل المشرف التربوي خبير فني، وظيفته الرئيسة مساعدة المعلمين على 

المشكالت التعليمية التي تواجههم، باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية، لتحسين أساليب التدريس، 

َ يتمتع  وتوجيه العملية التربوية الوجهة الصحيحة. مما يتطلب أن يكون المشرف قائداَ تربويا

ت الشخصية التي تؤهله لمهمة بكفاءة عالية وثقافة واسعة وقدر كبير من الخبرة التربوية والصفا

  .القيادة

   

فالمشرف التربوي يجب أن تتوافر فيه المعرفة في حقول شتى مثل فلسفة التربية وتكنولوجيا 

التعليم، ونظريات التعلم وطرق التدريس، والقياس والتقويم، واإلدارة وفن االتصال، و المناهج 

وي وفلسفته، ومبادئ اإلرشاد و التوجيه،، إلخ( والمقررات، وتاريخ التربية، ونظم اإلشراف الترب

  :ويمكن تلخيص مقومات المشرف التربوي بما يأتي

  

   :الخبرة الواسعة  -1

هذه الخبرة تأتي عن طريق ممارسته التدريس، ثم األشراف التربوي، ومن خالل إعداده العلمي 

بوجه عام، وبمجال عمله بوجه والمهني، ومن اطالعه المستمر على ما يتعلق بالعملية التربوية 

  فلما يتعلق بهذا المجال خاص، ومن المتوقع أن يتوافر لدى المشرف التربوي الناجح

  ما يأتي 

 معرفة وافية في حقل تخصصه، وفي المنهج المدرسي وأهدافه، وفي طرق التدريس الحديثة   -أ

  .مهارة في تخطيط للدروس وإعدادها -ب

 ( .إعطاء نماذج عن كيفية عرض المادة العلمية )دروس نموذجيةقدرة متميزة على  -ج

  .اطالع دائم على أسس التربية الحديثة، وعلم النفس التربوي، وفلسفة التربية -د

  .قدرة على تحليل مميزات أو معوقات طرق التدريس المستخدمة -هـ -

  .الجيدة، وتحليل نتائجهامعرفة بمبادئ التقويم والقياس، وكيفية إعداد االختبارات  -و

  .قدرة على معاونة المعلمين في عملية التقويم الذاتي -ز

  .قدرة على التحليل والتفسير، وتطبيق مبادئ البحث التربوي -ح

  .معرفة حاجات المعلمين المهنية من أجل تنظيم برامج تدريبية مناسبة لهم أثناء الخدمة -ط

 

   :الشورى والتعاون -2
 أن يكون مثالَ أعلى للمعلمين وقدوة لم في سلوكه وتصرفاته، فهو على سبيل  على المشرف

 المثال: يجب أن يوجه االجتماعات التي يحضرها وجهة شورية تسمح بالمناقشة والحوار، وتبادل 

وجهات النظر في سبيل التوصل إلى قرارات موضوعية سليمة، كما يجب أن يكون قادراَ على 

عية بين المعلمين، ويتعاون معهم في سبيل المصلحة العامة، ويمتنع عن تنمية الروح االجتما

فرض رأيه عليهم، وهو بحكم عمله يتعرض أحياناَ إلى مواقف غير سارة سواء مع المعلمين أو 

الطالب أو اإلدارة، وعليه أن يقابل هذه المواقف بحكمة وروية، وبحزم موضوعي مجرد عن 

   .الهوى والتحيز



 

   :واإلبداع التجديد -3

من مقومات المشرف التربوي الناجح أن يتحلى بالقدوة على التجديد واالبتكار، ومسايرة روح 

العصر، والقدرة غلى رسم الخطط المستقبلية فيما يتعلق بتطوير العملية التربوية والمناهج 

اكتشاف الدراسية، و أن يكون واسع اإلطالع، مجدداَ نفسه ومعلوماته، يشجع المعلمين على 

  .طرق تعليمية أكثر نجاحاَ وأكثر فاعلية، ويحثهم كذلك على اإلفادة من تقنيات التعليم الحديثة

 

   :االهتمام بالنمو المتكامل -4

المشرف المقتدر هو الذي يظهر اهتماما بنمو الطفل أكثر من إتقان المادة الدراسية وحفظها،،. لذا 

انتباه المعلمين إلى أهمية النمو المتكامل للمتعلم، وإطالق البد من أن يقوم المشرف التربوي بلفت 

قدراته وتنميتها، وذلك لتحقيق الهدف األساس للعملية التربوية، ويشجع المعلمين على االهتمام 

بتربة "لعادات واالتجاهات والمهارات المرغوبة لدى المتعلم، باإلضافة إلى االهتمام بنموه 

  .المعرفي وتحصيله العلمي

  

   - :التخطيط -5

إن المشرف التربوي الذي يدعو المعلمين إلى التنظيم والتخطيط ألعمالهم حري به أن يكون قدوة 

يأتي عمله مثمراَ ومفيداَ عليه أن يضع الخطط لعمله اليومي واألسبوعي   لهم في ذلك، فحتى

كما أن عليه وضع والفصلي، بل والسنوي حتى يتجنب التكرار واالرتجال والفوضى في العمل. 

هذه الخطط والبرامج في ضوء فلسفة شاملة عن التربية المعاصرة لتسهم في تطوير نظام 

   .المدارس والفصول والمعملين الذين يعتزم زيارتهم

   

  : إتقان مهارات االتصال -6
ي االتصال هو الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل األفكار والمعلومات بين األطراف المختلفة ف

   :العملية التعليمية، كما انه الوسيلة للتعليم والنمو، واالتصال نوعان

  مكتوب -2                                               شفوي -1

  

ومطلوب من المشرف التربوي إتقان النصوص ، ألن نجاح أي عل تربوي مرهون بحسن 

بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية، االتصال، والمهارات في التعامل، واالتصال الجيد 

والمعلمين، والتنفيذ وتوطيد العالقة بين األطراف المختلفة ، مما يساعد على نجاح عمليات 

   .اإلشراف والتوجيه واإلرشاد، ويحقق األهداف المرجوة منها

 

   :المؤهالت الشخصية -7

شخصيته، وعلى العالقات الودية  إن نجاح المشرف التربوي في مهمته يعتمد كثير على مقومات

التي تربطه بالمعلمين، ومن الصفات الشخصية التي تساعد المشرف التربوي على القيام 

بدورهما يأتي: )الثقة بالنفس والمرونة والود والصبر والمثابرة والحماسة واللباقة والتواضع 

شرف الذي يتحلى بمثل هذه والعدالة والجدية والسعي إلبراز مواهب المعلمين وإنمائها(. والم

الصفات جدير بأن يقبل المعلمون عليه طالبين مساعدته، مرحبين بزيارته ،وما ذلك إال لشعورهم 

 يمي .بأنه زميل وصديق، غايته تحسين أدائهم، وحل مشكالتهم، وتطوير برنامجهم التعل

  



  المشرف التربوي مهامه ومسؤولياته

لمهمات المشرف التربوي ومسئولياته،وحصرها على نقاط ليس من السهل إيراد تحديد واضح 

معينة ، وذلك ألن نوعية هذه المهمات تعتمد على مفهوم اإلشراف التربوي، وفلسفته، وأهدافه 

التي يتطلع ألي تحقيقها، وبما أن هذه الفلسفة وتلك األهداف والمفاهيم تختلف من مجتمع إلى آخر 

يد تلك المهمات غير سهلة، وهذا ال يعني )بالطبع( أننا ال فليس من الغريب أن تكون عملية تحد

   .نستطيع أن نحدد تلك المهام بشكل عام

وتجدر اإلشارة إلى هذا أن كثير من تلك المهمات الني ! تكون واردة في الوظائف واألسس 

لفصل العامة، أو كفايات المشرف التربوي ، وذلك لتكامل هذه العناصر ونداخلها بحيث ال يمكن ا

   :بينهم. وفيما يلي أهم هذه المهمات مسؤوليات المشرف التربوي

  ( :أ. مهام عامة )تخطيطية وإدارية

إعداد خطة إشرافية شاملة تلم بجميع الجوانب التربوية، ووضعها في صورة مراحل متتابعة،أن    -1 

لتحقيقها، والزمن المحدد يحدد لكل مرحلة أهدافها، ومحتواها بالوسائل واألنشطة الالزمة 

   .وتقويمها

االطالع على التعليمات واللوائح اإلدارية ذات العالقة بالعمل التربوي والتعليمي، والتي         -2

  .  وتعينه في أداء عمله الميداني  تهم. المشرف التربوي

إمداد المعلمين دراسة الئحة االختبارات و التعاميم الخاصة بها ومتابعة تنفيذها، و       -3

  .بالتوجيهات.. الالزمة التي تعينهم على أداء عملهم عند وضع األسئلة ذات المواصفات الجيدة

دراسة التقارير اإلشرافية السابقة لراسمة تحليلية، بهدف تعرف أنماط السلوك التعليمي        -4

   .الذي يحتاج. المعلم إلى تطويره وتحسينه

ت الفنية للمشرفين السابقين، حتى ال يحدث تكرار لها، وحتى يبدأ من مراجعة التوجيها      -5

   .حيث انتهي إليه سابقوه

إعداد النشرات التربوية* وتعميمها على المدارس، والتي تشتمل عادة على توجيهات محددة.. -6

   .سلبيات األعوام السابقة

بظروفهم، وتزويدهم بالتوجيهات والتعرف عليهم، واإللمام   مقابلة المعلمين الجدد       -7

   .الالزمة توزيعهم على المدارس

   .التأكد من توافر الطاقة البشرية للمدارس، وتناسب المهام المسندة إلى كل منهم       -8

التأكد من الخطة المرحلية لزيارة المدارس والمعلمين، مع مراعاة المرونة، ومالحظة        -9

   .قد يحدث من الحاجة الماسة إلى المشرف في بعض المدارسضمانا لما   عنصر الزمن

االطمئنان إلى توزيع الجداول على معلمي المادة حسب التخصص والمراحل الدراسية        -10

إلى تخصصات، وتوزيع المناهج على أشهر العام الدراسي، والتأكد من إلمام   التي..تحتاج

ط المادة، مع مراجعة التخطيط الزمني للمناهج المعلمين بموضوعات المناهج، وتوزيع نشا

  .والنشاط

حث مديري المدارس والمعلمين على تدارس جميع اللوائح واألنظمة والتعاميم والنشرات     -11

   .وتفهمها والعمل على تطبيقها والتوعية بها  التربوية

اميم الصادرة بهذا الشأن تطبيق نظام القبول والتسجيل للتالميذ، ومتابعة اللوائح والتع    -12

واإلشراف على توزيع الطالب على الفصول في بداية العام، مع مراعاة القدرة االستيعابية 

   .للفصل حسب النسبة المقررة لذلك

إعداد حصر كامل إلمكانات المدارس من الكنب والمراجع واألدوات واألجهزة والوسائل    -13

   .جز مها والعمل على استكمالهالتعليمية األخرى، وإعداد بيان بالع

   .دراسة صالحية المبني، ونظافة، وسعة غر فه    -14

مساعدة المعلمين على فهم األهداف التربوية، وكيفية تحقيقها، وبث روح التحديد     -15

واالبتكار فيما بينهم، وتشجيعهم على االطالع والنمو الذاتي، وفهم متطلبات وظيفتهم، واإليمان 



يدفعهم إلى اإلخالص في أدائها، ويحمل! على التفاني في القيام بها على أفضل وجه   إيمانابها 

  .ممكن

عقد اجتماعات ولقاءات مع المعلمين لمناقشة كل ما من شأنه رفع مستوى أداء المعلم     -16

   .وتحصيل الطالب

لمدارس التابعة له، مفصلة، واالحتفاظ ببيانات عامة تشتمل على مسح ا  إعداد سجالت   -17

يشرف عليهم، ومؤهالتهم والدورات التدريبية التي التحقوا بها،   وحصر عدد المعلمين الذين

   .وخالصة التقارير التي كتبت عن أدائهم في تدريس المادة

لألعمال القيادية، )مدير مدرسة أو وكيل أو أي عمل   االشتراك في المقابالت الشخصية    -18

  . ذلكإداري يتطلب 

متابعة ودراسة كل ما يطرأ من ظواهر غير عادية في المدارس، واالهتمام بالحاالت التي     -19

   .تستوجب الدراسة والبحث والعناية بها ومعالجتها

  . اإلسهام في معالجة المشكالت التربوية في المدارس بالتعاون مع المعلمين ومع اإلدارة -20

   .لتجارب الرائدة التي تنفذ في المدارس وتعميمهامتابعة المستحدثات وا    -21

   .إجراء البحوث والدراسات التربوية الموجهة نحو تحسين العمل التربوي    -22

إعداد تقرير نهائي بعطي صورة واضحة عن واقع العمل، واألعمال الذي قام بها، وعدد    -23

المعد من قبل اإلدارة العامة لإلشراف المعلمين الذين أشرف عليهم، وتقويمهم في ضوء النموذج 

   .التربوي بوزارة المعارف

دراسة نتائج اختبارات العام السابق، وتعرف نواحي القصور وأسبابها، واقتراح الحلول    -24

   .لمعالجتها واإلفادة منها

 

  : )ب. مهام خاصة )فنية

   :ا. مهام تتعلق بالطالب

وهدفها األول، وعلى المشرف التربوي أن يوجه عملية التعليم الطالب هو محرر العملية التربوية 

   :وجهود المعلمين نحو تحقيق اآلتي

العناية بالنمو المتكامل للطالب )دينا وعلمياً وعملياً واجتماعياً... الخ( وعدم االقتصار علىالنمو  -

   .المعرفي فقط

ناقشات واالختبارات، ورعاية العناية بالفروق الفردية ومراعاتها في التدريس وفي الم -

   .وتنمية مواهبهم، ورعاية المتأخرين ومساعدتهم  الموهوبين

   .وتفهم مشكالتهم ، والعمل على حلها بأسلوب تربوي راق  إقامة عالقة طيبة مع الطالب -

تمني حوافز إيجابية لتحقيق انضباط الطالب، ومالحظة مدى التزامهم وانتظامهم، والعمل على  -

   .يل سلوكهمتعد

   .غر س قيمة العمل التطوعي وتنمية جانب المبادرة الذاتية واإليجابية في نفوسهم -

تنمية الثقافة العامة لدى الطالب، وشراكهم في بحث القضايا المهمة، واالستماع إليهم برحابة  -

  صدر وسعة أفق 

   .مكافأة المجتهد الجاد الملتزم المنتج من الطالب -

م تحقق واقعية التعلم لدى الطالب ومنها االعتزاز الديني واالنتماء الوطني، وقيمة العلم تبني قي -

   .لإلنسان... الخ

   :مهام تتعلق بتقويم المعلم -2

   :بتقويم المعلم من الجوانب التالية  يقوم المشرف التربوي

   .منتظما متكامال، يراعي أصول اإلعداد وتقنياته  إعداد الدروس إعدادا-

 .التمهيد للدرس، وربط مكونات الدرس السابق بمعطيات الدرس الجديد، وتهيئة الطالب له -

  



   .تناول الدرس بأسلوب يحقق األهداف المرغوبة -

قياس استجابة الطالب للمادة الدراسية، ومدى قدرتهم على ربط المادة الدراسية بالحياة وواقع  -

  ..المجتمع

 .للوسائل التعليمية، وتوظيفها، وتنويعها بما يحقق األهداف المرجوة منهاقياس استخدام المعلم  -

  

بين الطالب )في الميول واالتجاهات والحاجات   مراعاة المعلم للفوارق الفردية  قياس -

   .والقدرات( مع توزيع جهوده على الطالب بشكل متوازن

هم من األعمال التحريرية والواجبات تدريب الطالب على التفكير العلمي، والعمل على استفادت -

   .المنزلية وحثهم على اهتمامهم بالقراءة واالطالع

   .كفاية المعلم العلمية وثقافة العامة وحرصه على التجديد واالبتكار -

استخدامه لألساليب التقويمية المناسبة التي تظهر مشوي الطالب الحقيقي من الناحيتين  -

   .التحصيلية والسلوكية

نعاونه مع إدارة المدرسة، واآلباء والطالب، وجهوده في النشاط المدرسي وخدمة البيئة  -

  ..المحلية

   .اهتمامه بمظهره العام وحرصه على استثمار وقته بما ينفع طالبه -

   :مهام تتعلق بالمناهج الدراسية والكتب وطرق التدريس  -3

   :المناهج الدراسية وطرق التدريس -أ

اللوائح والتعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة في وزارة المعارف، بشأن  دراسة -

   .المناهج الدراسية، لمتابعة تنفيذها بكل دقة وعدم الخروج عنها

اإللمام بالمقررات وأهدافها في المراحل والصفوف المختلفة، خاصة عدم الخروج عنها للحذف  -

   .المعلمين بذلك في الوقت المناسب أو اإلضافة أو التصحيح، وإبالغ

تبصير المعلمين بأمثل الطرق في تدريس الموضوعات المختلفة، بحيث يختار المعلم الطرق  -

المناسبة لكل درس أو وحدة أو مادة دراسية، بما يتفق مع طبيعتها ويتالءم مع قدرات الطالب 

  .فيها

،  (ماذج لبعض الدروس )دروس توضيحيةتكليف بعض المعلمين نوي الخبرة والكفاءة تنفيذ ن-

يحضرها مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة أو عدد من المدارس المختلفة ، لتبادل 

   .الخبرات بين المعلمين

مطالبة المعلمين بوضع خطة منظمة هادفة لمراجعة موضوعات المنهج الدراسي المقرر في  -

   .دهم إلى األساليب الصحيحة للمراجعةنهاية كل وحدة دراسية أو فصل دراسي، و إرشا

إعداد الدراسات والتقارير عن المناهج الدراسية من حيث )أهدافها ومحتواها وأنشطتها(  -

   .والعمل على رفعها إلى جهات االختصاص بالوزارة

   :الكتب المدرسة -ب
بتوزيعها، والتأكد من التأكد من وصول الكتب المدرسية إلى المدارس وفق الطبعات المصرح  -

   .تسليمها للطالب في الوقت المناسب، ومن كفايتها العددية

مناقشة المعلمين في الكتب المدرسية المقررة، ومدى مالءمتها ووفائها باحتياجات المناهج  -

الدراسية، ومراجعتها للتأكد من خلوها من األخطاء العلمية والمطبعية ، و إشعار جهات 

   .االختصاص بذلك

توجيه المعلمين إلى العناية بالنشاطات التقويمية الواردة في بعض الكتب المدرسية ومناقشتها  -

   .مع الطالب، ومعرفة مدى قدرتها على قياس األهداف وتحقيقها

إعداد قائمة بالمراجع العلمية والتربوية للمادة، مما هو موجود في مكتبة المدرسة أو خارجها -

   .ى اإلفادة منهاوتوجبه المعلمين إل

توجيه المعلمين إلى منع الطالب من كتابة الملخصات التي تصرفهم عن استخدام الكتاب  -

 المدرسي، واالقتصار على الملخص السبوري الذي يكتب على شكل نقاط رئيسية تستنبط 



   .من أفواه الطالب

   :مهام تتعلق بالوسائل والتجهيزات المدرسية -4

قائمة الوسائل التعليمية التي تصدرها الجهات المختصة في وزارة المعارف، االطالع على  -

  .وتوزعها على المدارس على اختالف مراحلها، لمعرفتها واإلفادة منها

حصر الوسائل التعليمية الموجودة في المدارس، لمعرفة نواحي العجز والزيادة، ثم تصنيفها  -

   .والتوجيه إلى كيفية استخدامها وصيانتها

   .تدريب المعلمين على استخدام األجهزة الحديثة الخاصة بالمادة وصيانتها -

على تزويد المكتبات المدرسية بالكتب  -العمل بالتعاون مع جهة االختصاص في إدارة التعليم -

المفيدة للطالب والمعلمون ومتابعة تنظيم المكتبات والدعوة إلى اإلفادة منها، مع إبالغ الوزارة 

   . .مالحظات الخاصة بالمكتبةبال

توجيه المعلبين إلى االستفادة من جهود الطالب الفردية والجماعية في إنتاج بعض الوسائل  -

اليسيرة في جماعات النشاط المدرسي، ومنح المتفوقين جوائز تقديرية، أو التنويه بجهودهم 

   .واإلشادة بها في االصطفاف الصباحي

   :ه. مهام تتعلق بالتدريب
اقتراح البرامج التدريبية الالزمة للمعلمين، وذلك بعد دراسة وتحليل واقعهم المهني، وتحديد  -

  .  المهارات التي يمكن تطويرها عن طريق التدريب

  .  المشاركة في ترشيح المعلمين لاللتحاق بالبرامج التدريبية -

  .  إلقاء المحاضرات والتدريب العملي حسب التخصص -

البرامج التدريبية وتقديم االقتراحات الهادفة، لتطوير أسلوب العمل فيها واالستفادة  تقويم -

  .  القصوى منها

متابعة المعلمين الذين حضروا برامج تدريبية وتوجيهم لالستفادة مما تدربوا عليه وتقويم أثر  -

  .  برامج التدريب على أدائهم

   

  :  مهام تتعلق باألنشطة المدرسية -6
توجيه المعلمين إلى أهمية النشاط المدرسي وضرورته، لنمو الطالب نمواً متكامالً، و إعدادهم  -

 ً    .إعداد أ تربوياً سليما

دارسة أنواع النشاطات الخاصة بالمواد في جميع الصفوف الدراسية مع المعلمين بهدف وضع  -

   .خطة عملية للتنفيذ

ي اإلشراف على البرامج المختلفة لألنشطة المدرسية توجيه المعلمين إلى المشاركة الفاعلة ف -

ومنها )برامج اإلذاعة والصحف وعمل الوسائل والمسابقات الثقافية..... الخ( وتوجيه هذه 

  .  النشاطات لخدمة المادة ونشاطها التربوي والتعليمي

اف عليه في توجيه المعلمين إلى االهتمام بتوثيق خطوات النشاط الذي يتولى كل منهم اإلشر -

   .ضوء محاضر وتقارير ورسوم وإحصاءات

مساعدة المدارس على وضع الترتيبات الالزمة إلعداد المعرض السنوي العام، واإلشراف على  -

   .إخراجه بالصورة المناسبة

  :  مهام تتعلق باالختبارات -7

 سيرية لها، وكل توعية المعلمين بما تضمنته الالئحة العامة لالختبارات، والمذكرة التف -

   .ما جد من تعاميم تتعلق بها، ودراسة ما طرأ من تعديالت عليها 

إيضاح أساليب تقويم الطالب بحيث يعطي هذا التقويم صورة صادقة عن تحصيل          -

   .الطالب وسلوكهم

الطالب  االطالع على دفاتر أعمال السنة واالختبارات، لالطمئنان على دقة تقويم المعلم ألعمال -

  .ونشاطاتهم

إعداد توجيهات خاصة باالختبارات تتضمن المواصفات الفنية لألسئلة في المراحل الدراسية  -



  .المختلفة، وإرشادات خاصة بالتصحيح وتوزيع الدرجات والمراجعة والرصد في الكشوفات

   .دراسة نتائج االختبارات وتقويمها ووضع الخطط العالجية المناسبة لها -

   

  كفايات المشرف التربوي
حتى يستطيع المشرف التربوي القيام بأدواره المختلفة بفاعلية وكفاءة، يجب أن تتوافر فيه    

مجموعة من المهارات أو الكفايات الخاصة التي تتميز باألصالة، والمعاصرة، واالرتباط 

الكفايات يكتسبها المشرف بالمجتمع، ومسايرة تطوره لتحقيق األهداف التربوية المنشودة. وهذه 

التربوي بالدراسة األكاديمية، وبالتنمية الذاتية والتدريب المستمر، وبالخبرة المتنامية في العمل 

  .التربوي

ومستوى معين   وتعرف الكفاية بأنها )القدرة على أداء مهمة أو مجموعة مهام بفاعلية وكفاءة     

يتمثل في مجموعة من اإلدراكات والمفاهيم  من األداء( وتتألف الكفاية من مكون معرفي

  .واالجتهادات، ومكون سلوكي يتمثل في أعمال محددة يمكن مالحظتها

 

   :كفايات شخصية -ب

   .االتزان النفسي والقدرة على ضبط النفس  -1

الثقة بالنفس والثقة باآلخرين، فذلك أساس التعامل مع المعلمين ومع المجتمع  -2

   .المدرسي

   .التواضع واللباقة والتفاؤل وتوفر الجو التعاوني بين العاملين -3

 .الذكاء، وسرعة البديهة، والقدرة على اإلقناع، والتصرف بحكمة في تسيير األمور -4

  

القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة الرشيدة والحزم في مواطن الحزم والرحمة في  -5

   .مواطن الرحمة

   .التربية والتعليم وااللتزام بأخالقياتها االنتماء إلى مهنة -6

 .القدرة على تحقيق العدالة بين المعلمين واتخاذ مواقف تتصف بالنزاهة وعدم التحيز -7

  

   .القدرة على استثمار الوقت استثمار إيجابياً موجهاً نحو تحقق األهداف التربوية - 8

انتقاص من قدر العاملين معه أو التقليل القدرة على إبداء المالحظات دون سخرية أو  -9

   .من قيمة جهودهم

   

   :كفايات علمية -جـ 

  .المعرفة المتعمقة بالمادة العلمية في مجال التخصص ومعرفة مراجعها -ا

اإللمام بشكل عام بالمواد األخرى بما يحقق التكامل واالنسجام والترابط بين مادة  -2

  .  المشرف والمواد األخرى

3-  ً    .اإللمام بثقافة عامة مناسبة للمشرف كونه قائداً تربويا

المعرفة التربوية الكافية في مجاالت علم النفس التربوي وخصائص نمو المتعلمين  -4

   .ومدخالت العملية التربوية وتصميم الخبرات التعليمية وتنفيذها وتقويمها ،، الخ

التخصصية، وفي الثقافة العامة، وفي المجال القدرة على متابعة كل جديد في المادة  -5

  .  التربوي

   :كفايات التخطيط -د

القدرة على وضع خطة سنوية للعمل المتوقع من المشرف التربوي، وفق حاجات  -1



  .المتعلمين والمعلمين وجميع جوانب العملية التربوية، وفي ضوء إمكانات البيئة المحلية

ة في ضوء الخطة السنوية مع مراعاة األولويات القدرة على وضع خطة أسبوعي -2

   .والحاجات الميدانية الملحة

القدرة على وضع خطة مرنة لتنفيذ المناهج الدراسية وتوزيع المقررات على أشهر  -3

 السنة 

   :القدرة على مساعدة المعلمين في -4

   .وضع الخطة السنوية *

   .إعداد الخطة اليومية للدرس *

ألنشطة الخاصة بالمادة مع مراعاة االنسجام مع خطط أنشطة المواد وضع خطط ا *

   .األخرى

القدرة على مساعدة مدير المدرسة في وضع الخطة السنوية للمدرسة، وفي وضع  -5

   .خطط األنشطة المتنوعة، وفي توزيع جداول المعلمين

حقق األهداف القدرة على التخطيط للدورات التدريبية القصيرة والطويلة، بما ي -6

   .المرجوة منها

   .القدرة على توزيع العمل القيادي والعمل بروح الفريق -7

   

   :كفايات التنظيم والتنسيق -هـ

القدرة على تنظيم سير عملية اإلشراف التربوي بشكل يتحقق فيه االنسجام وعدم  -1

  .االزدواجية بين عمل وأخر، وعدم الهدر في الجهد والوقت والمال

القدرة على توزيع المهام واألعمال على المعلمين مع مراعاة الفروق الفردية والعدالة  -2

  .فيما بينهم

القدرة على التنسيق بين متطلبات المعلمين والمدارس واإلدارة التعليمية والوزارة  -3

  . والمجتمع المحلي

   .القدرة على تحليل المشكالت واقتراح الحلول المناسبة -4

   

   :كفايات االتصال والتفاعل -و

تقبل أفكار المعلمين ومشاعرهم، وإشعارهم بأهميتها وقيمتها في مجال تحسين  -ا

  .ممارستهم التعليمية

 0توفر األجواء والشروط الالزمة لالتصال والتفاعل دون خوف أو قلق أو توتر  -2

  

   

  :  كفايات استخدام أساليب اإلشراف وتقنياته -ز 

   .القدرة على التخطيط لإلشراف التربوي وإشراك ذوي العالقة -1

   .القدرة على استخدام أساليب اإلشراف التربوي وتقنياته -2

القدرة على تطوير أساليب اإلشراف التربوي وطرائقه المرتبطة بالحاجات  -3

   .اإلشرافية

   

  :  كفايات التدريب -ح

   .ية للمعلمين من خالل جمع المعلوماتالقدرة على تحديد الحاجات التدريب -1

   .القدرة على تصميم البرامج التدريبية والجدول الزمني الالزم لتنفيذها -2

   .(القدرة على اإلشراف على الدورات التدريبية القصيرة والطويلة )فنيأ وإداريأ -3

التدريبية  القدرة على تنسيق وتنظيم العمل بين جميع الفئات المشتركة في البرامج -4

   .()إدارة البرامج التدريبية



   .القدرة على اإلشراف على مشغل تربوي وتحديد أهدافه -5

   .القدرة على تقويم نتائج الدورات التدريبية بأساليب متنوعة -6

القدرة على متابعة أثر البرامج التدريبية على الفئة المستهدفة من خالل ممارستهم  -7

   .العملية

القدرة على التدريب الذاتي، فالمشرف مطالب بالنمو والتطور قبل أن يطلب ذلك من  -8 

المعلم، وذلك بالمشاركة في الدورات التدريبية، والحلقات الدراسية، والندوات 

والمؤتمرات والجمعيات العلمية والتربوية، ومتابعة البحوث والدراسات، والدورات، 

   .وتبادل الزيارات

   

  :  التقويمكفايات  -ط

القدرة على تحديد مفهوم التقويم الشامل؛ بأنه عملية قياسية تشخيصية عالجية القصد  -1

 .منها تحديد مدى تحقق األهداف التربوية وتحسين العملية التربوية بجميع عناصرها

  

 في ضوء أسس التقويم المعروفة   القدرة على استخدام أساليب التقويم المتنوعة -2

  (ا الستمرار.... الخ -الشمول -الموضوعية -الثبات -الصدق -3

 .القدرة على تقويم نتاجات تعلم الطلبة في المجاالت المعرفية واالنفعالية والممارية -4

  

القدرة على مساعدة المعلمين في تحليل االختبارات وتصنيف الطلبة في ضوئها إلى  -5

   .فئات مع تحديد حاجات كل فئة

   .تحليل المناهج والكتب الدراسية وتقويمهاالقدرة على  -6

القدرة على مساعدة المعلمين في وضع برامج عالجية للمتأخرين وبرامج  -7

  .  للمتوسطين وبرامج رعاية للمتفوقين   تطويرية

القدرة على مساعدة المعلمين في استخدام أساليب التقويم الذاتي حين تقويم ممارستهم  -8

  .التربوية

  .  رة على حل المشكالت التربوية في مختلف المجاالت بأسلوب علميالقد -9

   

   :كفايات المناهج -ي

  . القدرة على تحديد المفهوم الحديث للمنهج التربوي، ومقارنته بالمنهج التقليدي -1

   .القدرة على اإلشراف على تنفيذ المناهج الدراسية -2

   .الدراسية وتعديلهاالقدرة على المشاركة في وضع المناهج  -3

   .القدرة على تقويم المناهج الدراسية وحل مشكالتها -4

   .القدرة على تقويم المقترحات التحسينية التي تسهم في إثراء المناهج وتطويرها -5

القدرة على مساعدة المعلمين في تعرف أهداف المناهج ومحتواها ونشاطاتها  -6

  .وأساليب تقويمها

   

   :البحثكفايات  -ك

القدرة على اإلحساس بالمشكالت التربوية وتحديدها، ثم وضع فرضيات لحلها بعد  -1
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ألساليب اإلرخاف التخبؾي الفخدية والجساعية أهسية خاصة لكل مشها ، وااـ  مـؽ الرـعب       
الفرل بيؽ هحه األساليب ، إذ قج يحجث مع األساليب أو تشتج سشها أساليب فخدية ، وان هشاك 

 ض األساليب التي يسكؽ استخجامها برؾرة فخدية أو جساعية . بع

تــأتي أهسيــة األســاليب الفخديــة مــؽ  ؾاهــا تتــيل للسعلــؼ فخصــة للؾقــؾف سلــى الرــعؾبات التــي 
يؾاجههـــا ، وبخاصـــة الرـــعؾبات الذخرـــية والسهشيـــة التـــي ال يدـــتظيع التعـــخف سليهـــا سشـــج 

 مذار ت  في األساليب الجساعية . 

 زيارة المدرسظ :   -1
تعــج زيــارة السذــخف التخبــؾي للسجرســة وتقــؾيؼ العســل فيهــا مــؽ أهــؼ الؾعــا ف السكلــف بهــا  

وتأتي أهسيتها مؽ  ؾاها إحجى الؾسا ل أو الظخا ق الستبعة لالرتقاء بسدتؾى التعليؼ في معغؼ 
ان تتدــؼ األقظــار ، ولكــي يــؤدي التخبــؾي هــحه السهســة يشبطــي سليــ  التخظــي  لهــحه الديــارة ، و 

ــار  عــخوف  ــارة بخــحا بشغــخ االستب ــة وان تتزــسؽ خظؾطــا سخيزــة ألهــجاف الدي ــ  بالسخوا خظت
السجرسة مؽ حيث سعتها ومذـاللها وفعالياتهـا واالتفـاق مـع إدارة السجرسـة سلـى مؾسـج الديـارة 

 وأحيااا دون اتفاق وفق ما يخاه مفيجا أو محققا لهجف   

 زيارة الصف :   -0
مــؽ أقــجم أســاليب  –أثشــاء ايــام السعلــؼ بالتــجريذ  –خبــؾي للرــف تعــج زيــارة السذــخف الت 

اإلرخاف التخبؾي وأرهخها ، وإاها ما تدال تدتخجم برؾرة واسعة مؽ السذخفيؽ التخبؾييؽ الحيؽ 
يعجواها مؽ أهؼ األساليب اإلرخافية مادام هجفها يتخ د حؾل جسع السعلؾمات والبيااـات لجراسـة 

 واي. السؾاف التعليسي بأسلؾب تعا

هحه الديارة قج تكؾن ذات افـع  بيـخ فـي تحدـيؽ العسليـة التعليسيـة  سـا أن أثخهـا قـج يكـؾن 
 بالطا ، وذلػ يتختب سلى األسلؾب الحي يتبع  السذخف أثشاء الديارة بل وفي التسهيج لها . 

هشاك مؽ يخى بأاشا ال يسكششا االستطشاء سـؽ أسـلؾب الديـارة الرـوية وسيدـتسخ اسـتخجامها فـي 
 السدتقبل بؾصفها جدءا أساسيا ال يشفرل سؽ طبيعة اإلرخاف التخبؾي . 

 المقابلظ الفرديظ بطد زيارة الصف :   -3

سـؾ السهشـي لكـل إن للسقابلة الفخديـة أو   السجاولـة اإلرـخافية ه أهسيـة  بيـخة فـي إحـجاث الش
مؽ السذخف التخبؾي والسعلؼ ، و البا مـا تتزـسؽ مشاقذـات بـيؽ الظـخفيؽ حـؾل بعـض القزـايا 
التخبؾيـــة الخاصـــة والعامـــة ، وتهـــجف إلـــى تؾجيـــ  السعلســـيؽ وإررـــادهؼ لتحقيـــق الشســـؾ الـــحاتي 



واالرتقاء بسدتؾى التالميـح وزيـادة اذـاطهؼ ب يـة تحدـيؽ مدـتؾى التعلـيؼ فزـال سـؽ تح يقهـا 
 هجاف ثااؾية أخخى . أل

 األساليب الجماصيظ :  -0

إن استخجام األساليب الجساعيـة فـي اإلرـخاف التخبـؾي يحقـق فؾا ـج واتـا ج ايجابيـة   يـخة  
سؾاء في السجال التخبـؾي العـام أو فـي مجـال الشسـؾ السهشـي لكـل مـؽ السذـخف والسعلـؼ ، فهـي 
تؾفخ للسعلؼ الذـعؾر باالاتسـاء وتخفـع مـؽ درجـة السعشؾيـة وتجعلـ  أل ـخ حساسـا ليهـجاف التـي 

يجها ، وتؾفخ لـ  خبـخات  شيـة تدـاسجه فـي التقـجم فـي العسـل وتحدـيؽ سالقاتـ  يذارك في تحج
اإلادااية ،  سا تكؾن سؾاا لسعالجة العجيج مؽ السذكالت التخبؾية التي قـج ال تـتسكؽ األسـاليب 

 اإلرخافية األخخى مؽ معالجتها . 

 الزيارات المتبادلظ بين المطلمين : -1

يـادة الشسـؾ السهشـي للسعلسـيؽ ويعسـل سلـى تذـجيع األلفـاء يؤدي هـحا األسـلؾب اإلرـخافي إلـى ز 
مشهؼ ويحفدهؼ سلى بحل جهؾد متسيدة ، ويتيل الفخصة أمامهؼ لسالحغة ما يقؾم بـ  معلـؼ بخـخ 

 بتؾجي  العسل وإدارة الرف .

وقـــج ثبـــت أن السعلســـيؽ يتعلســـؾن مـــؽ بعزـــهؼ  الـــبعض الك يـــخ مـــؽ السعـــارف والخبـــخات ألن  
بيؽ السعلسيؽ  البا مـا تذـجعهؼ سلـى تبـادل الـخأي ووجهـات الشغـخ بحخيـة العالقات التي تدؾد 

 إزاء السذكالت التي يؾاجهؾاها ،  سا أن طخحهؼ ليفكار يتدؼ بالجخأة والرخاحة . 

 الدروس التدريبيظ :   -0

وتدسى أيزا بالجروس الشسؾذجية وهـي فعاليـة تخبؾيـة يـخاد بهـا سـخض أسـلؾب معـيؽ أو       
ــة تجريبيــ ــة السعلســيؽ واهتســامهؼ بأســاليب مبتكــخة ســؾاء فــي طخا ــق طخيق ة معيشــة وت يــخ راب

التــجريذ أم فــي وســا ل اإليزــاح السدــتعسلة  ويعــج هــحا األســلؾب ســامال أساســيا فــي تذــجيع 
 لى االبتكار واإلبجاع والتقجم . السعلسيؽ السذاهجيؽ أو القا سيؽ بالجرس الشسؾذجي س

 االجتماع بالكيأة التطليميظ :  -3

ااتذــخ اســتخجام أســلؾب االجتســاع بالهيــأة التعليسيــة لكؾاــ  أل ــخ فا ــجة ويــؾفخ الك يــخ مــؽ 
 الؾقت والجهج مقاراة باالجتساع الفخدي .

 



   اللجان : -4

اللجشة هي مجسؾسة صطيخة مؽ األفخاد تعـينؽ أو تشتخـب لبحـث وإصـجار قـخارات أو تؾصـيات 
ؾضــؾسات معيشــة تحــال إلــى  البحــث .  وتــأتي اللجــان فــي مقجمــة األسســال أو تؾجيهــات فــي م

 الجساعية التي يدتعسلها السذخفؾن بؾصفها تداسج سلى اسؾ السعلسيؽ . 

 المؤتمرات والندوات والمحاضرات التربويظ :  -5

في السؤتسخات  التخبؾية يجتسع السهتسؾن بالعسلية التخبؾية مؽ مذخفيؽ ومجيخيؽ ومعلسـيؽ 
لتبادل الخبخات ومشاقذة القزايا التي يظخحها السؤتسخ ب ية التؾصل إلـى حلـؾل تخبؾيـة ااجحـة 

 لسا يعااي  السعلسؾن والعاملؾن اآلخخون مؽ مذكالت تخبؾية في حياتهؼ العسلية اليؾمية . 

  السجرسة مذخف دا ؼ:مجيخ 

يزــــظلع مــــجيخ السجرســــة بسهــــام جدــــيسة وسجيــــجة يــــأتي فــــي ذروتهــــا اإلرــــخاف سلــــى 
العسليــــة التعليسيــــة فــــي مجرســــت ، والعشايــــة بالقــــا سيؽ سليهــــا وتــــؾجيههؼ وتهيئــــة السشــــاخ 
الـــحي يكفـــل ســـبل تظؾيخهـــا وتحدـــيشها، وهـــؾ أجـــجر مـــؽ ســـؾاه بهـــحه السدـــؤولية وأقـــجر ألاـــ  

 .  سزؾيًا ووعيويًا وفشيًا يلتحؼ بها التحامًا 

فســــجيخ السجرســــة بحكــــؼ مشرــــب  يتؾقــــع مشــــ  تقــــجيؼ خجمــــة ساليــــة تعليسيــــة وتخبؾيــــة 
وتحقيـــــق معـــــجالت مـــــؽ التـــــخاب  والتشدـــــيق بـــــيؽ العـــــامليؽ معـــــ  لخفـــــع وتحدـــــيؽ العسليـــــة 
التعليسيــــــة وتظــــــؾيخ األداء العــــــام وتحقيــــــق األهــــــجاف التخبؾيــــــة السخســــــؾمة وذلــــــػ بتكلفــــــة 

 . محجدة في وقت معيؽ 

ــــات اجــــاح  ــــؽ مقؾم ــــل إذ أن م ــــة ســــيخ العس ــــى متابع ــــ  سل ــــجيخ السجرســــة هــــؾ قجرت م
بالسجرســـة فهـــؾ مشـــؾح بـــ  أن يحاســـب افدـــ  فـــي السقـــام األول ســـؽ أسسالـــ  التـــي يقـــؾم بهـــا 
ـــــجوة حدـــــشة لسخ وســـــي  مـــــؽ السجرســـــيؽ  ـــــحلػ ق ـــــل ب ـــــق مدـــــؤوليات ، وهـــــؾ يس  مـــــؽ مشظل
ـــؾجيههؼ إلـــى مـــا يحقـــق أهـــجاف السجرســـة  ـــامليؽ والظـــالب بطـــخض تقـــؾيؼ ســـلؾ هؼ وت  ،والع

حيــــث يحتــــل مــــجيخ السجرســــة مكااــــًا هامــــًا فــــي بخاــــامج السجرســــة برــــفة سامــــة فهــــؾ قا ــــج 
السجرســـة و  يـــخ مـــؽ اجـــاح األمـــؾر يتؾاـــف سلـــى ايادتـــ  بـــل أن الجسيـــع يتجـــ  إليـــ  فـــي 

 . طلب التؾجي  سؾاء  ااؾا مجرسيؽ أو تالميح أو أباء 
ـــع بعـــض الظـــ ـــج أن يتب ـــي مجرســـت  الب ـــجيخ مذـــخفًا ااجحـــًا ف ـــي ولكـــي يكـــؾن الس خق الت

 -تحقق ل  الشجاح ليكؾن سزؾًا فعااًل بسجرست  ومؽ هحه الظخق:



أن يــــخى مــــؽ معــــ  سلــــى أاهــــؼ أخــــؾة يعسلــــؾن معــــ  بحيــــث يبــــادلهؼ االحتــــخام فــــي  ــــل  -1
 وقت.

 العجل فال يقجم رخص سلى أخخ بل الكل يعاملهؼ معاملة واحجة ال فخق بيشهؼ. -2

   .الؾقؾف مع السجرس واحتخام رأي  أمام زمال  -3

 السخواة مع الدمالء والبعج سؽ الخوتيؽ ومحاولة تحديدهؼ بأهسيتهؼ. -4

ـــــار وتظبيقهـــــا بســـــا يخـــــجم مرـــــلحة  -5 ـــــيؽ االستب االســـــتساع ألراء السجرســـــيؽ وأخـــــحها بع
 . السجرسة والعسلية التخبؾية فيها 
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