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 قال هللا ثعاىل

ِ ِمنَت مَهُمْ ) َن اَّلله ٍة ِمّ ا ۖ   فَِبَما َرْْحَ َومَْو ُكنَت فَظًّ

وا ِمْن َحْوِلَ  َعْْنُْم  فَاْعُف  ۖ   غَِليظَ امَْقلِْب َلهَفضُّ

َتْغِفرْ  َذا َعَزْمَت ۖ   مَهُْم َوَشاِوْرُُهْ ِِف اْلَْمرِ  َواس ْ
ِ
 فَا

 ِ ْ عَََل اَّلله نه ۖ   فَتََوَّكه
ِ
يَ ا ِ بُّ امُْمَتَوِِكّ َ ُُيِ  (ٓ)سورة اؿ عمراف (اَّلله

 
 

 هللا ثعاىل:قال 

ة  ثُِديُروََنَا بَيْنَُُكْ( ) له َأْن تَُكوَن جِتَاَرة  َحاِِضَ
ِ
 (282امبقرة: ) ا

 

 

 :قال هللا ثعاىل

يَن ل يَْعلَُموَن  ) ِ يَن يَْعلَُموَن َواَّله ِ َتِوي اَّله قُْل َهْل يَس ْ

هَما يََتذَ  ه
ِ
 (9)مزمرسورة ا) كهُر ُأومُو اْلَمَْباِب ا
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 قال صلٙ اهلل علُٔ ّضله 

اللَه مً ّلٕ مً أمس أميت »

شًٔٝا فصل علَٔه فصكل 

علُٔ, ّمً ّلٕ مً أمس 

 أميت شًٔٝا فسفل بَه

 «فأزفل بُ 

 .زّاِ مطله 
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 إٍداٛ

 الهتاب أٍدٖ ٍرا

 

 

 

 املكل ٕاىل من احبه قليب ٕاىل ملكنا خادم احلرمي امرشيفي

 .عبدهللا بن عبدامعزيز أٓل سعود حفظه هللا

 

 ألمريامسمو املليك  صاحبٕاىل 

 انئب رئيس جملس اموزراء وزير ادلفاع ويل امعهدبن عبدامعزيز  سلامن

 حفظه هللا.

 

 ٕاىل امرجل ألول ِف امرتبية وامتعلمي

 فيصل بن عبد هللا بن محمد أٓل سعود صاحب امسمو ألمري

 .حفظه هللا متعلميوزير امرتبية وا

 



  خ
 

 ىديها إلى:أو 
 اهلل مارحمهوأمي إلى أبي 

 .بو من تعليمي وتعليم إخوتـــــــــــي اما قامبجزاء  مابّراً به
 
 

 واىديها إلى:
إلى قلبي  وزمالئي األعزاءوجماعتي  وأوالدي وأسرتي إلى إخواني

 .حفظهم اهللي وفقهم واهلل أن ي أسأل جميعاً 
 
 
  

 ىديها إلى:أو 
وفقها اهلل وحفظها اهلل من كل  ودربي رفيقة حياتيالغالية تي زوج

الغالية وىي التي كانت الشريك  حياتي زوجتي وشريكة الشرور
 .الحصري في دف عجلة حياتنا وتحمل المشاق معاً 

 

 

 



  د
 

 
 
 تقديم

  
و اٟتمد  رب العا١تُت ، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت سيدنا ٤تمد كعلى آل

 كصحبة كسلم.. أما بعد:
على مؤلفة العظيم )اإلدارة  طبلعباالعبدا بن عبدالعزيز الدعبلف  فقد شرفٍت األخ الدكتور/
ٕتربة ثبلثوف عاما(. كقد ّٔرين ما قرأت كشاىدت من جهد كبَت  –الًتبوية للصفوؼ األكلية 

كىي الصفوؼ األكلية  بذؿ ُب ٕتميع ٤تتول ىذا الكتاب العظيم كالذم يتفاعل مع فئة خاصة
كُب سنواهتا األكٔب كاليت تعترب األساس ١تستقبل التعليم كالركيزة األكٔب ١تستقبل الوطن العزيز، 
فهذه الفئة ىي براعم ا١تستقبل ككل معلم يتعامل معهم ىو ُب الواقع مهندس للمستقبل يضع 

كمن ىنا تظهر أ٫تية ىذه ا١ترحلة لبنة أساسية ُب بناء آّتمعات ا١تقبلة كامتدادنا ُب ىذه اٟتياة 
الصعبة كاٟتساسة ، كأثناء ٕتوٕب بُت سطور الكتاب شدين أسلوب األخ الدكتور عبدا 

الًتبية الدينية  أساليباٞتميل كأعجبٍت ربطة اٞتميل بُت ا١تواضيع كخاصة ما تطرؽ إليو من 
ذا ليس بغريب على رجل تربوم كالًتبية اٟتديثة بطريقة ٦تيزة ٦تا يتناسب مع قيمنا كأعرافنا كى

٥تضـر قضى ُب التعليم ثبلثُت عاما ، فالتجربة ثرية ال يستهاف ّٔا كىو يعترب موسوعة تربوية 
 متنقلة.

أ٘تٌت لؤلخ عبد ا التوفيق كالسداد كأحثو على بذؿ ا١تزيد من اٞتهد فمكتبتنا العربية تفتقر ١تثل 
 فق،،،ىذا اإلنتاج اٞتميل كاٞتيد ... كا ا١تو 

  
 أ.د. ٤تمد بن ٛتد خليص اٟتريب                                                
 مستشار ا١توارد البشرية كالتدريب                                                

 أديب ككاتب سعودم كخبَت بيئي كأمن سبلمة                                          
 ىػُّّْ/ ُُ/ُُمكة ا١تكرمة ُب                                                  
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 تقديم

 اٟتمد  رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على ٤تمد الرسوؿ كعلى الو كصحبة أٚتعُت كبعد:
يطيب ٕب أف أقدـ كافر الشكر كالتقدير للزميل ا١تريب الفاضل كاألستاذ العزيز عبدا عبدالعزيز 

ف على منحي الفرصة الطبلع الزمبلء على خربٌب ُب اإلدارة الًتبوية ١تقدمة ُب كتابة الدعبل
لو أف كل من مارس  اإلدارة الًتبوية ُب الصفوؼ األكلية  كنبدأ كنستعُت ُب ا تعأب كنقوؿ:

عمبلن حكوميان أك خاص سجل خربتو بكل تفاصيلها كإ٬تابياهتا كسلبياهتا ألصبح لدنيا حصيلة 
كثَتان ما ٗتطر لئلنساف  من التجارب اليت تثَتم معرفتها كترل أجياالن قرأكا كاستفادكا.ضخمة 

كالبعض يكتفي  خواطر ك٘تر بو رؤل كتفاعل ّٔا كشارؾ فيها كيتلذذ لبعضها كيتأٓب للبعض.
بإظهار بعض ٦تا ٭تلو لو أف ينقل ٤تتواىا إٔب جلسائو كيتلذذ بسرد أحداثو كالبعض األخر يرل 

يلها كتابة أمانة ٬تب أف تنقل إٔب األخرين كتسلم إٔب من رغب ّٔا كاالستفادة من أف تسج
إف تقدٯتي لكتاب ا١تريب الفاضل األستاذ: عبدا عبدالعزيز الدعبلف كىو  ٕتارب األخرين.

ر بثقل األحداث عمقان كحفاظان كنظر فيها عكاحدان من القلة ُب تعليم الصفوؼ األكلية الذم يش
لقد سعدت حقيقة بتجربة األستاذ ا١تريب الفاضل األستاذ عبدا عبدالعزيز  نها.كاستفاد م

٭تاكؿ أف يسجل بن عبدالعزيز الدعبلف فاألستاذ عبدا  الدعبلف ُب تعليم الصفوؼ األكلية.
رب اليت مرّٔا ُب تعليم الصفوؼ األكلية كخاصة الصف األكؿ جاا٠تطوات إٔب خطاىا كالت

ل حفظو تعأب كما قلت أف يسجلها كتابة كأمانة ٬تب أف تنقل إٔب األخرين االبتدائي ألنو ير 
٢تذا الوطن  كمعها خربات زمبلئو ا١تعلمُتُب ٣تاؿ الًتبية كالتعليم لذا تراه يهدم كل ما قالة 

ق ُب صدره فلو منا ٮتفر ّٔا كالقلب الذم بصيالعُت اليت  وألن. لمربُت األجياؿ من ا١تعلمُتكل
ٔتا كتب  تعواللقارم كللزمبلء يستم رؾأتلكي قاؿ ا م ٕبإكال أضيف  ء كالتقدير.اٟتب كالثنا
الصفوؼ تدريس ك  إدارةُب خربتو ُب )عبدا( الزميل الفاضل  اكعاى يتالدركس ال واكيستخلص

 ىذا كبا التوفيق كالسداد. .كتنشية الطبلب الصف األكؿ تنشئة تربوية كعلمية كتعليمية األكلية
 ـ الشمرمنامرشد بن فهد بن غ/  بقلم األستاذ                                           

 ة ػػػػػػػػػػػخربتو ُب ٣تاؿ اإلدارة الًتبويلو تربوم ك مريب                                            



  ر
 

   ىػُّّْ/ٗ/ُٓالرياض                                                            
 

 
 تقديم

يبقى كال يزكؿ كالصبلة كالسبلـ على ٤تمد الرسوؿ كعلى الو  اٟتمد  رب العا١تُت ٛتدان 
 :كبعد ،كصحبة أٚتعُت

 كتاب أيها القارئ بُت يديك  
 إلدارة امرتبوية نلصفوف ألومية                           

 (ا  عامثالثون )جتربة                                

قرات فصولو  –بعد اف كرمٍت ٔتراجعتو الدعبلف الفاضل : عبد ا عبد العزيز  ا١تريب  تاذلؤلس
كاحد تلو األخر حىت هنايتو ، فنسيت زمٍت كعشت بُت سطوره ١تا كجدت فيو من ا١تتعة كبغية 

  .٢تذا الكتاب ، كلقد قبلت ٍب ترددت للقارئ ا١تتذكؽ ٍب طلب مٍت تقدٯتاى 
ما يدكر ُب خاطرم كخاطر كل معلم من ٫تـو الًتبية كالتعليم كترددت قبلت الف الكتاب ٯتس 

 عن تقدٯتو ألنٍت خشيت اف انقص من حق الكاتب ككاتبة.
 أيها ا١تدير: –أيها ا١تعلم  –أيها القارئ 

بُت يديك كتاب يدعوؾ إٔب ا١تسَت بُت سطوره عرب دركب الًتبية على مدل التاريخ كحث 
 بدالن من التوقف كالنـو على حافة الطريق.الركب للوصوؿ إٔب الغاية 

 ظهرت براعة صاحبو كحصافة رأيو كٕتلت فيو مواىبو كأفكاره.  -ُب ىذا الكتاب
 ناىيك عن جده ككده ُب البحث بُت طيات عشرات الكتب الًتبوية كا١تراجع.

البحث عن  ( ْتبو لبلطبلع كالقراءة ك بن عبدالعزيز الدعبلف  فقد عرفت أستاذنا الفاضل)عبدا
 .كل علم نافع كجديد، كال غرابة ُب ذلك ألنو معلم ُب ٣تاؿ التدريس

فكاف اختياره ٢تذا البحث نابع من قلب رجل تربوم يعمل ُب ا١تيداف الًتبوم كعايش ٫تـو 
كٓب  كليس كمن ينظر كينجم كىو بعيد عن ا١تيداف الًتبوم كاإلدارم -اإلدارة كالًتبية كالتعليم

 .اميعايشه
 لكتاب يسَت بك ُب ٣تاؿ اإلدارة كالًتبية خطوة خطوة. ىذا ا



  ز
 

)الفراعنة، اليوناف، أكركبا(حىت العصر اإلسبلمي كبدء الدعوة امدية  من العصور القدٯتة
لئلسبلـ ٨تمد عليو أفضل الصبلة كالسبلـ النيب ذك ا٢تدم اإلسبلمي الًتبوم كمن بعده ا٠تلفاء 

 اىر موضحان فيو الكثَت من األمور الًتبوية.العصر الز حىت عصرنا ىذا ، الراشدين
أهنا سنة اٟتياة تطور كتغَت عجلة ال  -كاإلدارة الًتبوية ٘تر ٔتراحل كتغَتات كتطورات كٕتارب

 تتوقف.
 كالًتبية ىي: النمو كالزيادة، التدرج ُب النشأة كالرعاية، كاإلصبلح كالتهذيب.

اتو من ٚتيع اٞتوانب ليكوف ىناؾ ٥ترجات كاإلدارة، هتدؼ إٔب توجيو اإلنساف كتنمية قدر  
 جيدة كفعالة.

أعجبٍت الكتاب ُب ٤تتواه كمضمونو كتدرجو ُب اإلدارة كالًتبية عرب العصور كاألزمنة كذكر 
 الشواىد اإلدارية كالًتبوية ُب كل عصر من عصور إٔب عصرنا ىذا.

تلخيصو ألغلب أتقن ا١تؤلف ُب كضعة لؤلشكاؿ ا١تناسبة لكل موضوع، كحسن تقسيمة ك 
 .العناكين

ل ىذا ا١تؤلف، كأنٍت ىنا أشكر أخي كزميلي مثاٟتقيقة ٨تن معشر ا١تعلمُت كالًتبويُت ْتاجة إٔب 
 .( على باكورة إنتاجو العلميبن عبدالعزيز الدعبلف  األستاذ )عبدا

 ل شيء قدير.ا لو التوفيق كلكتابة النجاح كالفائدة إف ا على ك أسأؿفلو مٍت ٖتية طيبة ك  
  كصلى ا كسلم كبارؾ على نبينا ٤تمد 

                                              
 

       حسن أٛتد علواف القرين /  بقلم األستاذ                                           
 زرارة االبتدائيةمعلم لغة عربيو ُب  مدرسة أسعد بن                                       

  الًتبية كالتعليمتربوم كخربتو ُب ٣تاؿ مريب                                             
 ىػ  ُّّْ/ٗ/ُٓالرياض                                                        
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 تقديم
ر األخ الفاضل الذم سخ بادم ذم بدء ٨تمد ا سبحانو كتعأب كنصلي على نبينا ٤تمد 

عاـ  ُب خدمة التعليم، كُب خبلؿ تلك السنوات حصل َّا١تعلم القدير الذم أمضى قرابة 
إال أف ا١تعلم عبدا  لى خربات كمواقف تربوية عديدة ٭تصل عليها كل من سلك ىذا آّاؿ.ع

ية بن عبدالعزيز الدعبلف كاف من أكائل من طرؽ ٣تاؿ اٟتاسب كد٣تو ُب العملية كالتعليم
ككانت بداية قبل ٜتس كعشرين عامان ٔتعٌت أنو من بداية تدريسو ككلوجو سلك التعليم حاكؿ 
ٔتجهوده الذم يدفع عجلة التعليم لطبلبو كطبلب مدرستو بالوسائل ا١تعينة كاببة لتعليم حيث 

ٍت فعند أكؿ لقاء اكرم الناشئة.١تا ينفع أنو األنساف جبل على ا١تيل إٔب كل جديد كخصوصان 
ا بو ّٔذا ا١تريب القدكة ُب تعاملو مع طبلبو كمع مرؤكسيو كزمبلئو كأكلياء األمور فبعد أف زاملتو 

بتدائي فما كاف منو االكؿ األُب الصف  ان متعثر  أكالدمكاف أحد ُب مدرسة أسعد بن زرارة 
ُب كلولدم كأحضرت كلدم إٔب عنده أخذ يعلمو عندما علم إال أف عرض علي خدمة ٕب 

الذم بفضل ا أصبح من الطبلب ا١تتوفقُت دراسيان فلو  ٍب نقلت كلدم ُب فصلوأكقات فراغو 
الشكر كالعرفاف مع العلم أف فضائلو ال ٗتص على اٞتميع جعل ا ذلك ُب ميزاف حسناتو  مٍت

عامان ُب ىذا  َّكمن كرمو كتكرمو أنو ٚتع حصيلة خرباتو اليت امتدت كما أسلفنا أكثر من 
أعده ىديو مقدمة لؤلجياؿ القادمة لبلستفادة لكل من خاض ْتر العلم  أناالذم  تابالك

ويو من فصوؿ كمباحث مشلت جوانب عديدة ُب ٣تاؿ اإلدارة الًتبوية ُب تكالتعليم ١تا ٭ت
 وكأخص معلم الكتابىذا على أكصي باالطبلع  فأناسنة  َّالصفوؼ األكلية كخربة 

تدئُت منهم نفع ا بو من أعده كمن تعب فيو فالفضل يعود الصفوؼ األكلية كبالذات ا١تب
 الذم بإذف ا الكتابألىلو بعد ا سبحانو كتعأب الذين أعانوا ا١تعلم عبدا على طرؽ ىذا 

١تن تشدكا ركحو إٔب تطوير نفسو ُب ٣تاؿ ك ٔب األمر لو سوؼ يكوف عونان للمعلم كالطالب 
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 األولالفصل   
 :الكتاب مقدمةأواًل: 

كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، نبينا ٤تمد كعلى آلو  ُت،العا١تاٟتمد  رب 
     ا١تطهرة،كالسنة النبوية  الكرًن،كردت نصوص كثَتة من القرآف  لقد بعدأما  أٚتعُت،كصحبو 

ٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالَّ  )فقد قاؿ ا  كالتعلم. ُب فضل العلم تعد،ٖتصى كال  ًذينى قيٍل ىى
: ﴿شهد ا أنو ال إلو إال ىو كا١تبلئكة قولو  (ٗالزمر ) ( الى يػىٍعلىميوفى ًإ٪تَّىا يػىتىذىكَّري أيٍكليوا اأٍلىٍلبىابً 

كيف بدأ سبحانو كتعأب بنفسو كثٌت  فانظر .(ُٖ: ّ)آؿ عمراف كأكلو العلم قائما بالقسط﴾ 
: ﴿يرفع ا الذين كقاؿ  كنببلن  كجبلءن  كفضبلن  با١تبلئكة كثلث بأىل العلم كناىيك ّٔذا شرفان 

ىذا عن العلم كفضلو، أما عن اإلدارة فكلنا ( ُُ)آّادلة: آمنوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات﴾ 
٢تا من اإلدارة ٘تارس ُب ٚتيع ٣تاالت اٟتياة، كعلى ٥تتلف ا١تستويات، فا١تدرسة البد أف يعرؼ 

كجود  ة حكومية ٔتختلف مستوياهتا البد منكهنا، كعلى رأس كل مؤسسؤ شخص ليدير ش
شخص يتؤب توزيع األعماؿ على مرؤكسيو ك٭تاكؿ ٖتقيق األىداؼ اليت أنشئت من أجلها ىذه 

كهنا بشكل ؤ ا١تؤسسة، كُب ا١تنشآت التجارية كالصناعية ٧تد أف لكل منشأة من يًتأسها ليدير ش
دراسة موضوع اإلدارة األ٫تية  كمنكلكن من الضركريات  .يكفل ٖتقيق األىداؼ ا١توضوعة

األمور ا٢تامة اليت يستوجب البحث  كىذه تعترب من كالًتبيةُب العلم  كبشكل خاصبشكل عاـ 
يتكلم عن اإلدارة كعبلقتها  كتابكالدراسة عنها، كلقد ْتثت ُب ا١تكتبات كاألنًتنت عن  

بلقة اإلدارة ٔتعلم فلذا تطورت الفكرة ُب عمل ىذا الكتاب عن ع بالصفوؼ األكلية ٓب أجد
سنو ُب الصفوؼ األكلية جعلها ا شاىدان ٕب كليست  َّ ٌبالصفوؼ األكلية كىذه خرب 

ُب  كأنالؤلستاذ فايز السويد  (خربٌب ُب اإلدارة ا١تدرسية) اٝتو شاىدان على كلقد قرأت كتاب
طر فأعجبٍت كلمات موجوده فيو سوؼ أكتب منها ىذه األس كتابهناية إعدادم ٢تذا ال

القليلة كالكبَتة ُب معناىا كىي بقلم أ. د. عبدالرٛتن الطيب األنصارم حيث يقوؿ )لو إف كل 
٬تابياهتا كسلبياهتا ألصبح إمن مارس عمبلن حكوميان أك خاصان سجل خربتو بكل تفاصيلها ك 

لدينا حصيلة ضخمة من التجارب اليت تثرم معرفتنا كتريب أجياالن قرأكا كاستفادكا من قصص 
 (ُ)جداد كابآباء كبإمكاهنم أف يربطوا بُت ما ٭تث ٢تم كما مر على آبائهم من قبلهم(انتهىاأل

                                                        
 ُِىػ،صَُِْفائز السويد، (ُ)
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فمن يطبق ىذا الكبلـ فلو نظرنا إٔب اليمُت كأب اليسار لوجدنا الكثَت الكثَت من ا١تعلمُت 
ىل راينا ٢تم مؤلفات؟ ككتبت ٢تم خربات كٕتارب كمواقف تربوية؟ سواء منهم أك من  كلكن
اك ُب ا١تكتبات ال ٧تد إم مؤلف كال كتاب إال القليل كلقد ْتثت ُب معرض الكتاب  غَتىم

 أجد كأف كجدت لوجدت كتيب يكتبو صاحبو على استحياء كانتهى األمر كلكن كغَته ٓب
بعدما قرات الكلمات ا١تذكورة ُب كتاب خربٌب ُب اإلدارة ا١تدرسية ككنت قاربت على االنتهاء 

كاىتمامي اكثر من السابق قلت ُب نفسي ١تا ال كما ا١تانع من أف كل  ازداد تشجيعي كرغبيت
معلم يضع خرباتو لكي يستفيد منها األجياؿ القادمة الذين ىم أساس ىذا الوطن كٛتاتو بعد 

 رب العا١تُت. 
كا١تدرسية كعبلقتها  التعليمية كاإلدارة باإلدارةعلى عدة جوانب هتتم  كتابا الىذ لاحتو كلقد 
ىو مو ٔتعلم الصفوؼ األكلية، ا١تعلم الذم ىو األساس ُب الًتبية كالتعليم ا١تعلم الذم عا بصفة

كوف ٢تم شاف عظيم ُب رفعة الدين ىؤالء الطبلب الذين ُب يـو من األياـ سوؼ ي مؤسس
ىذا ا١تعلم الذم لن يذىب الطالب إٔب أف ىذا الوطن ا١تعطاء أعبلء كلمة ا ٍب خدمة ك 

١تتوسطة كالثانوية كاٞتامعية إال بعد أف ٯتر ٔتعلم الصفوؼ األكلية كقد أدرجت الصفوؼ العليا كا
اليت ٘تر على معلم الصفوؼ األكلية كباألخص معلم الصف األكؿ  ا١تعاناةفصبلن كامبلن عن 

معلمي  بُت العبلقة عن كتابال اىذ ككذلك احتوتمواقف كٕتارب تربوية حصلت ٢تم كعن 
 حىت كتابال اأىداؼ كتساؤالت ٢تذ تكقد حدد١تدارس االبتدائية الصفوؼ األكلية كمديرم ا

 ُب ما يلي: كتابالىذا  ويتو ٭ت ماأىم كلقد ٚتعت . يكوف مسارىا ُب االٕتاه الصحيح
يعد علم اإلدارة من العلـو ا٢تامة ُب حياتنا منذي فجر التاريخ إٔب يومنا ىذا، كىذا العلم يتطور 

للبحث قد حاكلت تقدًن عرض منسق ك   ىو عليو ابآف. يومان بعد يـو حىت أصبح على ما
بعض جوانب اإلدارة بشكل خاص، كيقـو على التنوع كالتعمق كالتكامل، كيرتبط فيها األسس 
 كالنظريات العلمية ْتقائق، كقد حاكلت ُب ىذا البحث إيضاح بعض اٞتوانب ما بُت

ي نصل إٔب معرفة مصطلحات كمفاىيم ككذلك قصص كمعاين كأسس ك٪تاذج كإشكاؿ لك
مع الًتبية كالتعليم كالرابط بينهما كذلك ليطلع عليها من بعض اٞتوانب متكاملة لواقع اإلدارة 

 ا١تفكركف. يراه ا١تمارسوف أك العاملُت كالوقوؼ على طموحاهتا كما
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 وأىميتو وأىدافو: الكتاب ثانياً:
١تدرسة  ، كٓب يعد ىدؼ مديرركتينيان  ن  شؤكف ا١تدرسة سَتآب تعد ٣ترد تسيَت اإلدارة ا١تدرسية،أف 
كؿ ا١توضوع ، كحصر ، كالتأكد من سَت ا١تدرسة كفق اٞتدد اافظة على النظاـ ُب مدرستو٣تر 

، كالعمل على إتقاهنم للمواد الدراسية بل أصبح ٤تور العمل ُب اإلدارة ا١تدرسية حضور التبلميذ
يو النمو العقلي اليت تساعد على توج اتاإلمكانك يدكر حوؿ التلميذ كحوؿ توفَت كل الظركؼ 

دكر ا١تدرسة ، إٔب جانب عملية الًتبوية لتحقيق ىذا النموإٔب ٖتسُت الكالبدين كالركحي، كصوال ن 
. كالتغَت ُب أدكار اإلدارة ا١تدرسية ارتبط بالتغَت ُب النظرة ٨تو العملية الًتبوية الفاعل ٕتاه آّتمع

رة الًتبوية أداة رئيسية لتحقيق أىداؼ العملية الًتبوية ، من خبلؿ ك١تا كانت اإلدا .ك٨تو آّتمع
 بأ٫تية  ن أنا، كإٯتيبلت الًتبوية ا١تتاحة كا١تتوفرةلئلمكانيات كا١توارد كالتسه األمثلاالستخداـ 

بلورة مفهـو القيادة ، بضركرة ية دكرىا بكفاءة كفعالية عاليتُتاإلدارة الًتبوية ا١تتطورة ُب تأد
دة ، ُب ضوء مبادئ القيادة الًتبويُت على ٚتيع ا١تستويات، ٔتا فيها ا١تدارس، كإعداد القاةاإلداري

اإلدارة، ٔتا ٭تقق  أساليب، لتمكينهم من إحداث نقلة نوعية ُب اإلدارية كإتاىاهتا كأدكارىا
، ليات مدير ا١تدرسة ككاجباتوضركرة ٖتديد مسؤك ك ، ىداؼ العملية الًتبوية بشكل أفضلأ

 .عدتو على توثيق ا١تعلومات ا١تتعلقة بدكر اإلدارة الًتبوية كاستخدامها بيسر كسهولةكمسا
كلذلك كجب أف تتطور معها الكثَت من األمور كاألفراد كا١تدراء كمدراء ا١تدارس كاإلداريُت 

 كالقادة الًتبويُت كٚتيع ا١تنظمات الًتبوية اإلدارية.
من تغَت كتطوير  لنظمات الًتبوية ما ٭تصكبسبب ىذه التغيَتات ٬تب أف تواكب ىذه ا١ت

الًتبوية اإلدارية، ك٘تكُت كتدريب معلم الصفوؼ  ساليبلتواكب الركب، من حيث تطور األ
مطلوب دكف رقابة أك أكامر مستمرة.  واألكلية، باالىتماـ بتقدًن النصيحة كتقدًن كل ما ى

يس ىذا النش الذم ينتظر منو كل كتطوير إبداعهم لنمكنهم من أداء األىداؼ ا١تطلوبة ُب تأس
 إبداع كتطوير. 

 :ا١تؤلفكىي تكوف ّٔذه التساؤالت اليت ىي من كجهة نظر 
 التعليمة كا١تدرسية؟  ةاإلدار ب العامةاإلدارة  ةما عبلق .ُ
 ة با١تعلم كمعلم الصفوؼ األكلية؟ياإلدارة التعليم ةما عبلق .ِ
 ألكلية؟اإلدارة ا١تدرسية با١تعلم كمعلم الصفوؼ ا ةما عبلق .ّ
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 ما مدل دكر ا١تعلم ُب عملية صنع كتعليم الطبلب؟ .ْ
 ما مدل دكر معلم الصفوؼ األكلية ُب عملية صنع كتأسيس كتعليم الطبلب؟ .ٓ
 ما مدل فائدة القادة كا١تعلم كمعلم الصفوؼ من ا١تواقف الًتبوية؟ .ٔ
 ما مدل فائدة ا١تعلم كمعلم الصفوؼ من ا١تواقف اإلدارية الًتبوية؟ .ٕ

 :الكتابؤالت ثالثاً: تسا
 لئلجابة على التساؤالت التالية: ىسع كتابالبناءن على التساؤالت السابقة فأف 

 التعليمة كا١تدرسية ؟ ةاإلدار ب العامةاإلدارة  ةما مدل عبلق -ُ
 ما ىي إبعاد كمظاىر كعبلقة اإلدارة التعليمية با١تعلم كمعلم الصفوؼ األكلية ؟ -ِ
 درسية با١تعلم كمعلم الصفوؼ األكلية؟اإلدارة ا١ت ةما ىي إبعاد كمظاىر عبلق -ّ
 ما ىو دكر ا١تعلم ُب عملية صنع كتعليم الطبلب؟-ْ
 دكر معلم الصفوؼ األكلية ُب عملية صنع كتأسيس كتعليم الطبلب؟ ىوما -ٓ
 ماذا يستفيد القادة كا١تعلم كمعلم الصفوؼ من ا١تواقف الًتبوية ؟-ٔ
 قف اإلدارية الًتبوية؟ماذا يستفيد ا١تعلم كمعلم الصفوؼ من ا١توا-ٕ

 :الكتابرابعاً: أىداف 
 إٔب معرفة ما تقدمو كما ىو دكر اإلدارة العامة ك خاصة التعليمية كا١تدرسية كتابا الدؼ ىذيه

 للمعلم كمعلم الصفوؼ األكلية من خبلؿ:
 التعليمة كا١تدرسية. ةاإلدار ب العامةاإلدارة  ةالتعرؼ على عبلق -ُ
 لتعليمية با١تعلم كمعلم الصفوؼ األكلية.التعرؼ على عبلقة اإلدارة ا -ِ
 اإلدارة ا١تدرسية با١تعلم كمعلم الصفوؼ األكلية. ةالتعرؼ على عبلق -ّ
 التعرؼ على دكر ا١تعلم ُب عملية صنع كتعليم الطبلب. -ْ
 التعرؼ على ماذا أستفاد القادة كا١تعلم كمعلم الصفوؼ من ا١تواقف الًتبوية. -ٓ
 معلم الصفوؼ من ا١تواقف اإلدارية الًتبوية.التعرؼ على ماذا أستفاد ا١تعلم ك  -ٔ
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 : الكتابخامساً : أىمية 
 تتلخص األ٫تية ُب التإب :

 : كتتمثل ُب ابآٌب: األىمية العلمية -ُ
البحوث أك الندكات ٔتا ٮتص بعض فصوؿ ىذه الكتب أك كندرة  الكتاب حيوية ىذا  –أ 

رة كجوده. كأل٫تية معلم الصفوؼ ُب الدراسة مثل عبلقة معلم الصفوؼ األكلية باإلدارة كند
 أعداد النشء كتأسيسهم.

إعطاء القارئ معلومات قيمة ُب جوانب تربوية ذات صلة باإلدارة كالتعلم كالتعليم  –ب 
 كالًتبية كا١تواقف الًتبوية

يسهم كبشكل قاطع ُب رفع كفاءة ا١تعلمُت كمعلم الصفوؼ  ةكذلك االىتماـ باإلدار   –ت 
 س الًتبوم كالعملي لديهم.األكلية كرفع اٟت

مرنو كمواكبة لظركؼ التعليم كالًتبية  أساليبالًتبوية القدٯتة إٔب  ساليبالتخلص من األ –ث 
 كذلك باالىتماـ با١تعلم كإدخاؿ التقنية كالتكنولوجيا اٟتديثة ُب التعليم.

يس ُب إعطاء أ٫تية معلم الصفوؼ األكلية ُب عملية تأسيسهم ىذا الكتاب أيضان  –ج 
 الطبلب كأعدادىم كتنشئتهم التنشئة اإلسبلمية كذلك لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة.

 : كتتمثل ُب ابآٌب:األىمية التطبيقية -ِ
 ُب توضيح مدل عبلقة اإلدارة التعليمة كا١تدرسية مع معلم الكتابيتوقع أف يسهم ىذا  –أ 
 تأسيس الطبلب تأسيسان الصفوؼ األكلية كمدل أ٫تية معلم الصفوؼ األكلية ألعداد كتنشية ك  

 ذلك.مفهومو ٤تبة ا كمعرفة تعاليم الدين اإلسبلمي كالًتبية اإلسبلمية كتعويده على 
 من توصيات كمقًتحات كأراء كحلوؿ تعود بالفائدة الكتابأيضان ما سوؼ يتبناه ىذا  –ب 

 أف شاء ا . على اإلدارة التعليمة ك ا١تدرسية بشكل عاـ
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 .الفصل الثــــــــــــــــــــــــــــــانيمقدمة أواًل:               

  ؟ى اإلدارةـــــــــــــــــــــــــــــــما ىو معن ثانيـــــــــــاً:           
 .ارةف اإلدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريـثالثـــــــــــاً:            
 .مـــــــــــــــاإلدارة في القران الكريـ رابعـــــــــــاً:           
 .مـــــــــــــــــشواىد من القران الكريـخامسـاً:            
          :  .ويـــــــــاإلدارة في الحديث النبـسادسـًا
ـالمفهوم الشامسابعـــــــــــاً:            ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  .دارةإلل ــ
 .اــــــــخصائص اإلدارة ومميزاتهثامنـــــــــــــــــاً:           
 .روط اإلدارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش تاسعــــــــــــاً:          
 .ات اإلدارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستويعاشــــــــــــراً:           

 .ــةــــــــــــاإلدارة االستراتيجيـالحادي عشر:           
 .نــــــــــــاإلدارة بين العلم والفـالثاني عشر:           

 .اذج اإلدارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمالثالث عشر:            
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 الثانيالفصل 
 اإلدارة وأىميتها  ومجاالتها مفهوم

 مقدمة: أواًل:
اٟتمدي  الذم لو اٟتمدي كلو اٟتكم كإليو ترجعوف، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك 
ا عبده كرسولو األمُت، أرسلو ربو باٟتق كا٢تدل  لو، تبارؾ ا رب العا١تُت، كأشهد أف ٤تمدن

نشاط ىادؼ فصلوات ريب كسبلمو عليو كعلى آلو كأصحابو كأنصاره إٔب يـو الدين إف اإلدارة 
قدًن كفن من فنوف اإلنسانية، اليت توارثها اإلنساف جيبلن بعد جيل. ككاف ٢تا منذ القدـ أ٫تية 

 لئلنساف ُب بناء آّتمعات، حيث أنو ٯتارس اإلدارة ُب كل شؤكف حياتو. 
فلو نظرنا إٔب اٟتضارات القدٯتة من قدماء ا١تصريُت كالركمانيُت أك العرب أك الصُت لوجدنا 

 ان من التنظيم اإلدارم. نوع
ففي طريق اإلدارة كالتنظيم أمكن لبناة األىرامات، أف ينفذكا أضخم مشركع ُب تاريخ 
اٟتضارات القدٯتة، من خبلؿ عمل إدارم رائع كذلك ما يدعو للتأمل ُب أف قدماء ا١تصريُت 

 قد عرفوا أ٪تاطان متقدمة ُب اإلدارة. 
عنة، كقد عرفوا ا١تشكبلت اليت ٖتصل لؤلفراد. أما كٗتطيط داـ آالؼ السنُت من عهد الفرا

الدخوؿ ُب  تاناامتحالصُت عيًرؼى عندىم أقدـ نظاـ ُب التاريخ لشغل الوظائف على أساس 
ا٠تدمة العامة كىو إجراء تقٍت ما كاف متوفران ُب تلك العصور القدٯتة. كقد عرفوا ا١تشكبلت اليت 

انية كالركمانية بدٯتقراطية اإلدارة كبعض ا١تبادئ اإلدارية ٖتصل للمديرين. كاىتمت اإلدارتاف اليون
 .(ُ)ا٢تامة كدكرية للوظائف البلمركزية

انو اذا كانت اإلدارة علمان منظمان لو أصولو كقواعده كليدة القرف العشرين، فإهنا أيضان فن  نقوؿ
 قد عرفتو البشرية كمارستو عمليان منذ أقدـ العصور.

دارم ك٪تا ٪توان مبكران ُب تاريخ اٟتضارة اإلنسانية، فهو قدًن جدان إف ٓب إذ بدأ ظهور النشاط اإل
نقل قدـ اإلنساف نفسو ذلك انو إذا كانت العملية اإلدارية ىي أساسان عملية تنسيق، كتوجيو 

 جهود األفراد كاٞتماعات، ٨تو ٖتقيق أىداؼ معينة. 
 ٢تاـ، ُب ىذه العملية لذلك فجذكرىا ٘تتد اٞتانب ا فردية أك ٚتاعية، فإف القيادة اإلدارية تشكل

                                                        
 ِٓص ََِٕالعجمي ،  (ُ)
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الذم بدأ فيو التفاعل االجتماعي، كتوزيع العمل بُت األفراد كاٞتماعات ُب  إٔب الوقت
كقد مرت اإلدارة ٔتراحل متعددة من التوسع كالتطور، حىت أصبحت  ( ُ)التنظيمات االجتماعية

ات ا١تتعددة ا١تًتابطة، كا١تتشابكة ُب القرف العشرين، تقـو على أساس من الدراسات، كالنظري
فيما بينها. كقد كانت اإلدارة عملية مرتبطة باألشخاص أكثر من ارتباطها ٔتبادئ عامة إٔب أف 

)فريدريك ( ُانظر الشكل رقم ) ظهرت حركة اإلدارة العلمية ُب الصناعة، على أيدم الركاد مثل
١تعرفة الصحيحة ١تا )ا ؼ فىنَّ اإلدارة بأنو:،يعر فردريك تايلور(أف ) فنجد)كىنرم فايوؿ(  (تايلور

م يقوموف بأعما٢تم بأحسًن طريقة  تريد من الرجاؿ عملو، ٍبيَّ التأكُّد ُب اٟتركة العلمية من أهنَّ
 .كأرخصها(

                                 
 من تصميم ا١تؤلفد ( تعريف فن اإلدارة من الركاُ٪توذج رسم توضيحي رقم )                          

)إفَّ معٌت أف تدير ىو أف تتنبأ، كٗتطط، كتنظم، كتصدر (، فيقوؿ:ىنرم )فايوؿ كيعرفها 
  ، األكامر، كتنسق، كتراقب(. ك٢تم دكر كبَت ُب إرساء قواعد النهضة الصناعية اٟتديثة

                                                        
 ِّ،صَُْٓكنعاف،   (ُ)

حركة اإلدارة العلمٌة فً الصناعة، 
 وتعرٌفها على أٌدي الرواد مثل 

(  هنري فاٌول)
 ٌقول

إنَّ معنى أن تدٌر هو 
أن تتنبأ، وتخطط، 
وتنظم، وتصدر 
األوامر، وتنسق، 

 .وتراقب

(  فرٌدرٌك تاٌلور)
 ٌقول 

ٌعرف َفنَّ اإلدارة 
المعرفة : بأنَّه

الصحٌحة لما 
ترٌد من الرجال 
دمن  عمله، ُثمَّ التأكُّ

أنَّهم ٌقومون 
بأعمالهم بأحسِن 

طرٌقة 
 ، "وأرخصها
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إف قسطان   (ُ)كإدارة ا١تصانع كا١تتاجر الكبَتة كالضخمة اليت تضم ابآالؼ من العماؿ كا١توظفُت.
كبَتان من التقدـ الذم أحرزه ا١تسلموف األكائل يعود الفضل فيو إٔب فكرة النظاـ كالتنظيم اليت 
جاء ّٔا اإلسبلـ، كتفرعت ىذه الفكرة إٔب شؤكف اٟتياة من عسكرية كزراعية كصناعية كٕتارية 

ـ اٟتضارم ُب ككانت إدارة الببلد إحدل مفردات ىذه الفكرة اٟتضارية كإحدل دعائم التقد
العصر اإلسبلمي األكؿ، فلو عدنا كأخذنا بتلك األسس اليت قاـ عليها النظاـ اإلسبلمي، 
ٔتختلف أشكالو المتلكنا أحد أىم عوامل التقدـ، ُب ىذا القرف ا١تتبلطم باألفكار 

إف مشولية األحكاـ ُب اإلسبلـ، ال نظَت ٢تا ُب القوانُت الوضعية اليت ا٨تصر  .كاألطركحات
ىتمامها على جانب ا١تعامبلت فقط، فلم تنظم مسائل العقيدة كاألخبلؽ كالعبادات، كحىت ا

ُب جانب ا١تعامبلت فإف اإلسبلـ قد نظمها على ٨تو ٯتيزه عن القوانُت الوضعية كغَت 
اإلسبلمية، إذ اٞتانب األخبلقي مراعى فيها، كعليو، فمن خبلؿ ىذا االتساع تكتسب اإلدارة 

اإلسبلمي، طابعان مشوليان فتعٌت ٔتسائل ا١تعامبلت كالعبلقات، إٔب جانب عنايتها ُب ضوء ا١تنهج 
الشك بأف اإلدارة كالقيادة ُب اإلسبلـ، ىي  .بقضايا العقيدة كالعبادات كالفرائض كاألخبلؽ

مسؤكلية ثقيلة، يتجاَب عنها الكثَت من الناس كرعان كخوفان، من العجز عن أخذىا ْتقها، 
ة كاإلدارة ُب اإلسبلـ ليس مرتبة يراؽ من أجلها ماء الوجو، كليست شارة تباع فحمل ا١تسؤكلي

ُب سبيلها الكرامة، كليست كرسيان يسلك ُب سبيلو كل سبيل. فا١تسؤكلية ُب اإلسبلـ ٤تنة 
للحكاـ، ٞتسامة ٛتلها كفداحة أعبائها، إف مبادئ اإلدارة ُب اإلسبلـ، اليت لو تعمقنا فيها 

أصالةن كمفاىيم تسبق ما تطرحو نظريات اإلدارة ا١تعاصرة، كتفوؽ ما تطرحو لوجدنا جذكران ك 
 .ىذه النظريات

ك ٢تا معاين كمسميات كثَته  منها:   كثَتةه   إف اإلدارة ٢تا كلماته  ثانياً:  ما ىو معنى  اإلدارة ؟
 .كيشرؼ على أعما٢تا جهاز يسَت أمورىا«: شركة أك مدرسة أك مؤسسة إدارة -ُ

 .و ميدير، فهإدارة
و تتواتر بعضيها ُب إثر بعض، جعلو يدكر "أدار ابآلةى، -ِ  أدار -جعل حركاًت

لو، جعلو يدكر.  يارة: شٌغ   ٤ترّْؾى الٌس
ها. دكَّره، جعلو على شكل دائرة "أدار البناءى". -ّ  أدار العمامةى حوؿ رأسو: لفَّ

                                                        
 ِٓص َُْٓكنعاف،  (ُ)
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بو. أدار التّْجارةى ك٨توىىا: أدار الرَّأمى أك الفكرةى أك ٨توى٫تا: قلَّبو ُب ذىنو، أحاط -ْ
ا  يريكنػىهى رىةن تيًد اًض وفى ًٕتىارىةن حى تعاطاىا من غَت تأجيل كتؤٌب أمرىىا )إالَّ أىٍف تىكي

 ) ٍم نىكي بقرة،بػىيٍػ ل .(:  ِِٖ)سورة ا  يتناقلوهنا من يدو إٔب يدو
ثُت. -ٓ ةى اٟتديث: قاـ بتوزيع اٟتديث بُت ا١تتحدّْ  أدار دٌف
ركةى ك٨توى -ٔ و أدار الشَّ تىها، كاف ا١تسئوؿ األٌكؿ عنها يأمر فيها كيوجّْ ىا تؤٌب مسئولٌي

 "أدار مصنعىو بكفاءة.
أدار الشَّخصى على األمر: جعلو يعٌت بو؛ دفعو على فعلو "أدار صاحبىو على -ٕ

 اإلخبلص، ا١تذاكرة، االلتزاـ.
اسد، أدار ابنىو عن ا١تف -أدار الشَّخصى عن األمر: حاكؿ أف يصرفو عن األمر  -ٖ
  (ُ)أداره عن توافو األمور.  -ٗ

ره للشَّيء:  -دار بوجهو عنو: انصرؼ عنو،  -َُ و عن الشَّيء/ أدار ظىٍه أدار رأسى
 انصرؼ عنو كٓب يبد اىتمامان، أ٫تلو كتركو.

ُُ-، الكلية ٣تلس اإلدارة: فريق من  "إدارةمركز الرّْياسة كالتصرُّؼ  مصدر أدارى
 عملو ما. ةإدار  ا١تسا٫تُت ا١تسئولُت عن

٤تلّْيَّة: خاصة بإقليم أك منطقة من ا١تناطق خبلؼ اإلدارة ا١تركزيَّة اليت  إدارة-ُِ
 تًتكز ُب العاصمة. عمل ا١تدير كمركز.

ا ما بإدارة األمبلؾ ا٠تاصَّة بشخص -ُّ ة ٗتوّْؿ شخصن أكراؽ اإلدارة: كثيقة قانونٌي
 ،  متوٌَب

فيو ا١تديركف أك الرؤساء قراراهتم بأقٌل  اإلدارة ا١تطلقة: منهج ُب اإلدارة يٌتخذ-ُْ
 اشًتاؾ من ا١توظَّفُت التَّابعُت ٢تم.

علم اإلدارة: علم كفٌن تدبَت األعماؿ كتوجيهها كالسيطرة عليها كضبطها -ُٓ
اذ قرارات مناسبة بشأهنا.    (ُ)كاستعماؿ اٟتكمة ُب اٌٗت

 ًإدىارىةي الًعمىامىًة على الرَّأٍ  - إدارة" .)  ًس" : لىفُّها.)مصدر أدىارى
  .إدىارىةي الوىٍجًو" : اإًلشىاحىةي بًًو .  "إدارىةي العىجىلىًة" : جىٍعليها تىديكري

                                                        
 عربية ا١تعاصر.اللغة ال :ا١تعجم (ُ)
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  يػّْري أيميورىىىا كىييٍشًرؼي عىلىى ى ميًديران عىلىى ًإدىارىًة اٍلميؤىسَّسىًة": جهىازي اٍلميؤىسَّسىًة الًَّذم ييسى "عيُتّْ
ا٢ًتا كىشيؤيكهًنىا. "ًلكيلّْ مىٍدرى    (ُ)سىةو ًإدىارىةه، كىكيلُّ ًكزىارىةو ٢تىىا ًإدىارىاته تىاًبعىةه ٢تىىا".أىٍعمى

  أدار »ىاك الشيء: جعلو يدكر، الشيء: تعاطاه، تؤب السهر على حسن عملو
 «ا١تؤسسة

 األمر أك الرأم: أحاط بو. الشيء عليو: حاكؿ إلزامو إياه.(ِ)  
 ثالثاً: تعريف اإلدارة:

للمصطلحات ُب العلـو االجتماعية بصفة عامة. كَب اإلدارة إف كضع تعريف ٤تدد كشامل 
تسعى إٔب  مستمرةه  اجتماعيةه  بصفة خاصة من األمور الصعبة الشائكة. حيث إهنا عمليةه 

ا١تادية من أجل ٖتقيق أىداؼ مرسومة تسعى بدرجة عالية  اإلمكاناتاستثمار القول البشرية ك 
اميكي كمتطور كمتغَت. باإلضافة إٔب التأخر الكبَت من الكفاءة .كألف اإلنساف بطبعو كائن دين

ُب االىتماـ بعلم اإلدارة كبنائها النظرم. كتعدد العلـو اليت تدرس اإلدارة ككل علم أك مدرسو 
كتعريف تدرس اإلدارة من الزاكية ا٠تاصة ّٔا. كبالتإب تتعدد التعريفات كمن ىذه التعريفات 

ٔتعٌت    Ministerٔتعٌت  Ad أصلها التيٍت ( Administration)كلمة إدارة أصلها التيٍت   :اإلدارة
To serve  .كاإلدارة بذلك تعٍت ا٠تدمة على أساس أف يعمل باإلدارة يقـو  (ّ)كمعناىا ٮتدـ

خدمة ابآخرين، أك يصل عن طريق اإلدارة أداء ا٠تدمة .خدمة ابآخرين، أك يصل عن طريق 
بح اإلدارة نشاطان حيويان مستمران ٠تدمة آّتمع كإشباع كبذلك تص (ْ)اإلدارة إٔب أداء ا٠تدمة 

حاجة أفراده باعتبارىا جزءان من آّتمع الذم تعيش فيو فهي  تنظم عبلقات ىؤالء األفراد 
كتوجو جهودىم، كترشدىم لسبل الوصوؿ إٔب ا٢تدؼ. من ٍب فإف اإلدارة تعٍت النشاط ا١توجو 

لفعاؿ بُت اٞتهود البشرية ا١تختلفة العاملة من أجل ٖتقيق ٨تو توفَت التعاكف ا١تثمر، كالتنسيق ا
    (ٓ) ىدؼ معُت بدرجة عالية من الكفاءة.

 إف كضع تعريف ٤تدد كشامل للمصطلحات ُب العلـو االجتماعية بصفة عامة كَب اإلدارة

                                                        
 ا١تعجم الغٍت. (ُ)
 .الرائد :ا١تعجم (ِ)
  ّ-ُ، ص ُّٔٗماركس ،  (ّ)
 ُِ، ص ُٕٔٗدٯتوؾ كآخركف ،  (ْ)
 .ٓكْ،صَُْٗالنمر كآخركف، (ٓ)
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بصفة خاصة من األمور الصعبة الشائكة، الف اإلنساف بطبعو متطور كمتغَت، كللتأخر الكبَت  
ُب االىتماـ بعلم اإلدارة كبنائها النظرم، كتعدد العلـو اليت تدرس اإلدارة ككل علم أك مدرسة 

 (ِانظر شكل رقم ) :كفيما يلي بعض منها  تدرس اإلدارة من الزاكية ا٠تاصة ّٔا ك تتعدد التعريفات

 
 ا١تؤلفارة من تصميم ( عن تعريفات اإلدِ٪توذج شكل رقم )                                         

 اإلدارة إهنا اجتماعيو فهي ال تنشأ من الفراغ بل تنشا داخل ٣تموعة منتظمة من األفراد  -ُ
 األىداؼ اددة ٍب التأكد ٖتقيق ىي ٖتديد ما ٬تب أف يقـو بو العاملوف من أجلاإلدارة  -ِ

 من أهنم يقوموف بذلك بأفضل الطرؽ كأقل التكاليف.
ملية مستمرة. كترتبط بوجود ٚتاعة كبعمليات التفاعل بُت أفراده ىي ٖتديد اإلدارة أهنا ع -ّ

األىداؼ ا١تطلوب إ٧تازىا كٗتطيط كتنظيم كقيادة كتوجيو كرقابة جهود ا١ترؤكسُت من أجل 
 ٖتقيق ىذه األىداؼ بأقصى كفاءة.

أىداؼ ٤تددة. اإلدارة ىي تنظيم استخداـ ا١توارد ا١تادية كا١تالية كالبشرية من أجل ٖتقيق  -ْ
 اإلدارة ىي إ٧تاز األشياء كالوصوؿ إٔب األىداؼ من خبلؿ ابآخرين.-ٓ
اإلدارة ىي قيادة ٣تموعة من األفراد للوصوؿ إٔب ىدؼ ٤تدد بصرؼ النظر عن طبيعة أك  -ٔ

 مشركعية ىذا ا٢تدؼ.

تتعددالتعرٌفاتلإلدارةومنها

تحدٌد-7
األهداف
المطلوب
تنفٌذها
وتخطٌط
وتنظٌم
وتوجٌه
وقٌادة
وتنسٌق

وتنمٌةجهود
ومهارات
العاملٌنمن
اجلتنفٌذهذا

 .الهدف

قٌادة-6
مجموعة
مناألفراد
للوصول
إلىهدف
محدد
بصرف
النظرعن
طبٌعةاو
مشروعٌة
.هذاالهدف

إنجاز-5
األشٌاء
والوصول

إلى
األهداف
منخالل
.اآلخرٌن

تنظٌم-4
استخدام
الموارد
المادٌة
والمالٌة
والبشرٌة
منأجل
تحقٌق
أهداف
.محددة

عملٌة-3
وترتبط.مستمرة

بوجودجماعة
وبعملٌاتالتفاعل
بٌنأفرادههً
تحدٌداألهداف
المطلوبإنجازها
وتخطٌطوتنظٌم
وقٌادةوتوجٌه
ورقابةجهود
المرإوسٌنمن
أجلتحقٌقهذه
األهدافبؤقصى

 .كفاءة

هًتحدٌد-2
ماٌجبأن
ٌقومبه

العاملونمن
أجلتحقٌق
األهداف
المحددةثم
التؤكدمن

أنهمٌقومون
بذلكبؤفضل
الطرقوأقل
التكالٌف

1-
اجتماعٌه
فهًال
تنشؤمن
الفراغبل
تنشاداخل
مجموعة
منتظمة
مناألفراد
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اإلدارة ىي ٖتديد األىداؼ ا١تطلوب تنفيذىا كٗتطيط كتنظيم كتوجيو كقيادة كتنسيق  -ٕ
.(ُ)كتنمية جهود كمهارات العاملُت من أجل تنفيذ ىذا ا٢تدؼ.

 رابعاً: اإلدارة في القران الكريم:
نىكيٍم  قال هللا  بيػٍ ٍين ًإٔب أجل مُّسمِّى فىاكتيبيوهي كىٍليىٍكتيب َّ ايىنتيم ًبدى ا الًَّذينى ءىامىنيوا ًإذىا تىدى :)يا أىيػُّهى

ٍكتيب كمىا عىلَّمىوي اللَّوي فػىٍليىكتيٍب كىٍلييٍمًلًل الًَّذل عىلىٍيًو اٟتٍىقُّ       كاًتب بًاٍلعىٍدًؿ كىال يىٍأب كاًتبه أىف يى 
ًطيعي أىف كٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىال يػىٍبخىس ًمٍنوي شٍيئان فىًإف كافى الًَّذل عىلىٍيًو اٟتٍىقُّ سًفيهان أىٍك ضًعيفان أىٍك ال يىستى 

لَّ ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي  اًلكٍم فىًإف ٓبٍَّ يىكيونىا رىجيلىًُت فػىرىجيله كى  ٯتًي ٍيًن ًمن رّْجى بًاٍلعىٍدًؿ كى استىشًهديكا شًهيدى
اءي  ا٫تيىا فػىتيذىكرى ًإٍحدىا٫تيىا األيٍخرىل كى ال يىٍأب الشهىدى اًء أىف تىًضلَّ ًإٍحدى  اٍمرىأىتىاًف ٦تَّن تػىٍرضٍوفى ًمنى الشهىدى

ـي ًإذىا مىا ديعيوا كىال تىسئىميو  ا أىف تىٍكتيبيوهي صًغَتان أك كبَتا ًإٔب أجلًو ذىًلكيٍم أىٍقسط ًعندى اللًَّو كى أىقػٍوى
ًة كى أىٍدىن أىال تػىٍرتىابيوا ًإال أىف تىكيوفى ًٕتىارىةن  نىكٍم فػىلىٍيس عىلىٍيكٍم جينىاحه أىال  لًلشهىدى حىاًضرىةن تيًديريكنػىهىا بػىيػٍ

فنسوؽي ًبكٍم كى تىٍكتيبيوىىا كى أىشًهديكا ًإذىا تػىبىايػى  ٍعتيٍم كى ال ييضارَّ كاًتبه   كىال شًهيده كىًإف تػىٍفعىليوا فىًإنَّوي ي
لقد كردت مفردة اشتقاقية  (ِِٖ)سورة البقرة ابآية  ـ(اتػَّقيوا اللَّوى كى يػيعىلّْميكمي اللَّوي كىاللَّوي  ًبكلّْ  شيء عىًلي

ٕتارة حاضرة تديركهنا بينكم  أف تكوف إال ) ا ، عرب( ُب القرآف الكرًن لكلمة ) إدارة
 .فليس عليكم جناح أال تكتبوىا(

فوائد ك  التفسَت العاـ لسياؽ ابآية الكرٯتة يؤكد ذلك كيوجد الكثَت الذم نستخرجو من دركس 
 ُب الصفحة التالية( ّانظر الشكل رقم )كعرب كدالالت نستفيدىا من ىذه ابآية كىي كما يلي  

التبادؿ ا١تباشر، فاف إدارهتا بُت الناس تعٍت  لتجارة قائمة على أساسإنو عندما تكوف ا  -ُ
 تعاطيهم إياىا يدا بيد فورا .

ال بأس من التكاتب بشأهنا أك عدـ التكاتب، ألنو ال يتوىم حيا٢تا مثلما قد  -ِ
 كيفهم من ذلك. التوىم ُب حالة التداير أك االتفاؽ باألجل. ٭تصل

اقع كملموس، يهدؼ إٔب إ٘تاـ قضايا ا١تعامبلت كينظم شؤكهنا أف اإلدارة تصرؼ عياين ك  -ّ
 بُت الناس. 

اإل٘تاـ الفعلي ا١تباشر على أساس من اٟتقوؽ كااللتزامات، ٔتا يقبل التأجيل كال ٭تتمل  -ْ
 ا١تماطلة أك عدـ الًتاضي.

                                                        
 ُِ،ص ََُِمعتصم الشيخ،    (ُ)
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 ا١تؤلفمن تصميم  من ىذه ابآيةالذم نستخرجو من دركس ك فوائد ك عرب كدالالت نستفيدىا (  ّ٪توذج شكل رقم )      

ىذا ىو النص القرآين الوحيد، الذم ذكر فيو للمفردة )تديركهنا( كاليت تتطابق ُب كثَت من  -ٓ
  .أبعادىا كمدلوالهتا مع العرؼ اإلدارم ا١تعاصر كنظرتو العلمية كالفلسفية ١تفهـو اإلدارة

 ايا اٟتاصلة بُت الناس، من خبلؿأف اإلدارة ىي جهة أك ٣تلس يعٌت ٔتعاٞتة األمور كالقض -ٔ
 الزامهم على أمر ما، أك إلزامهم على تركو.

الدرووس والعبر والدالالت 
والفوابد التً نستفٌدها من 

إال أن ) قوله تعالى 
تجارة حاضرة  تكون

تدٌرونها بٌنكم فلٌس علٌكم 
  (جناح أال تكتبوها

إنه عندما تكون   -ٔ
التجارة قابمة على 

أساس التبادل 
المباشر ، فان 

إدارتها بٌن الناس 
تعنً تعاطٌهم إٌاها 

 ٌدا بٌد فورا 

ال بأس من التكاتب بشأنها  -ٕ
 أو عدم التكاتب،

أن اإلدارة تصرف  -
 عٌانً واقع وملموس ،

اإلتمام الفعلً 
المباشر على 
أساس من 
الحقوق 

 وااللتزامات

هذا هو النص  -٘
القرآنً الوحٌد، 
الذي ذكر فٌه 

تدٌرونها ) للمفردة 
 ) 

ان اإلدارة هً  -ٙ
جهة أو مجلس ٌعنى 

بمعالجة األمور 
والقضاٌا الحاصلة 

 بٌن الناس 

المنهج  -7.
اإلسالمً 
وعلى هذا 
النحو ٌقدم 

مفهوما لإلدارة، 
ٌتصف 

 بالشمولٌة 

سعة المنهج  -
اإلسالمً والى 

شمولٌته 
واستٌعابه لكافة 
نواحً الحٌاة 

 اإلنسانٌة 

لَم ( إدارة)لفظ  -
ٌرد فً الكتب 
اإلسالمٌة بهذه 
ٌغة، على  الصِّ
غم من كثرة  الرَّ
الكتب والبحوث 
 فً هذا المجال

اللفظ الذي  -ٓٔ
استخدمه المسلمون 
للداللة على معنى 
اإلدارة هو لفظ 

 ،(التدبٌر)

أنَّ لفظ  -
(  تدبٌر)

أكثُر شموالً 
 وعمًقا،

أنَّ لفظَة إدارة لفظة  -ٕٔ
َمحدودة االستعمال، 

 وتعنً التنفٌذ؛

، (تدبٌر)استخدام لفظة  -
كمصطلح إسالمً لإلدارة 

اإلسالمٌة، إالَّ أنَّه ال َحرَج من 
 (.إدارة)استخدام لفظة 
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ا١تنهج اإلسبلمي كعلى ىذا النحو يقدـ مفهومان لئلدارة، يتصف بالشمولية، كاإلطبلؽ  -ٕ
 بعيدان عن اال٨تصار ا١تعرُب إزاء التعامل مع ا١تفهـو آّرد لئلدارة. 

 . (ُ)سبلمي، كتوكيدان لركحيتو. كمقصودان، تثبيتان ٠تصوصية ا١تنهج اإل
سعة ا١تنهج اإلسبلمي ك مشوليتو كاستيعابو لكافة نواحي اٟتياة اإلنسانية، كىذا بطبيعة  -ٖ

اٟتاؿ ىو الذم دفع فقهاء ا١تسلمُت كعلمائو على ا١تستول الفكرم كالعلمي، إٔب التحرؾ ُب 
 ١تتماثلة. اطار دائرة كاسعة جدان من ا١تسميات كا١تفاىيم ا١تتقاربة كا

لفظ )إدارة( ٓبى يرد ُب الكتب اإلسبلمية ّٔذه الصّْيغة، على الرَّغم  مع مدلوؿ اإلدارة معٌت -ٗ
من كثرة الكتب كالبحوث ُب ىذا آّاؿ، إفَّ لفظ إدارة مشتق من الفعل )أدار(، كقد جاء ُب 

ا بػىيػٍنىكيٍم (موضعو كاحد ُب القرآف الكرًن؛ حيث قاؿ تعأب ) ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًٕتى   ارىةن حىاًضرىةن تيًديريكنػىهى
 (ِِٖ)البقرة: 
اللفظ الذم استخدمو ا١تسلموف للداللة على معٌت اإلدارة ىو لفظ )التدبَت(، كما كرد  -َُ

اًء ًإٔبى اأٍلىٍرًض ٍبيَّ يػىٍعريجي إًلىٍيًو ُب  بػّْري اأٍلىٍمرى ًمنى السَّمى يػىٍوـو كىافى لفظي التدبَت ُب آياتو كثَتة، منها:) ييدى
اريهي أىٍلفى سىنىةو ٦تَّا تػىعيدُّكفى (   .(ٓ)السجدة: ًمٍقدى

أفَّ لفظ )تدبَت( أكثري مشوالن كعمقنا، حيث أفَّ لفظ )تدبَت( أمشلي كأعمُّ، كيشتمل على  -ُُ
 ضركرة التمعن كالتفكَت ُب األمور، كاٟترص على اختياًر أفضل الطُّرؽ لتأدية األعماؿ

دكدة االستعماؿ، كتعٍت التنفيذ.أفَّ لفظةى إ -ُِ  دارة لفظة ٤تى
استخداـ لفظة )تدبَت(، كمصطلح إسبلمي لئلدارة اإلسبلمية، إالَّ أنَّو ال حىرجى من  -ُّ

 استخداـ لفظة )إدارة(.
 خامساً: شواىد من القران الكريم :

أف اإلدارة من انظر ُب ىذه ابآية العظيمة عن ا٢تدىد كالدركس اليت موجودة فيها اليت تدؿ على 
كما بينت آيات القراف الكرًن حيث استفادة سيدنا سليماف عليو السبلـ من   قدًن الزماف

ا٢تدىد الذم يعمل عنده كىو من الطيور ا١تشهورة ُب اٟتصوؿ على األخبار كمتابعة اٞترائم 
و ىذا من كأعظمها عند سليماف عليو السبلـ كعند األنبياء ٚتيعان جرٯتة الشرؾ، كبينت ما قاـ ب

)كىتػىفىقَّدى الطَّيػٍرى  كفيها يقوؿ ا  (ِ) دكر ُب ٛتل الرسالة من سليماف ١تن ٭تتاجوف لذلك
                                                        

 ٓٓ،ٔٓصََِْالفهداكم  (ُ)
 َُْ،االمن ُب حياة الصحابة ص ُِْٔالعيمرم ،  (ِ)
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قاؿى ٣تيىاًىد كىسىًعيد ٍبن جيبػىٍَت  (َِ آية  ) سورة النمل( فػىقىاؿى مىا ٕبى الى أىرىل ا٢ٍتيٍدىيدى أىـٍ كىافى ًمنى اٍلغىائًًبُت
ـ عىلىى اٍلمىاء ًإذىا   كىغىٍَت٫تىا عىٍن اًٍبن عىبَّاس ٍنًدسنا يىديٌؿ سيلىٍيمىاف عىلىٍيًو السَّبلى كىغىٍَته: كىافى ا٢ٍتيٍدىيد ميهى

ٍنسىاف الشٍَّيء الظَّاًىر عىلىى  ا يػىرىل اإٍلً ة طىلىبىوي فػىنىظىرى لىوي اٍلمىاء ُب  ٗتييـو اأٍلىٍرض كىمى كىافى بًأىٍرضو فىبلى
ـ كىٍجو اأٍلىٍرض كىيػىٍعًرؼ كىٍم ًمسىاحى  ة بػيٍعده ًمٍن كىٍجو اأٍلىٍرض فىًإذىا دى٢تَّيٍم عىلىٍيًو أىمىرى سيلىٍيمىاف عىلىٍيًو السَّبلى

ـ يػىٍومنا بً  ةو اٞتٍىاٌف فىحىفىريكا ذىًلكى اٍلمىكىاف حىىتَّ يىٍستػىٍنًبط اٍلمىاء ًمٍن قػىرىاره فػىنػىزىؿى سيلىٍيمىاف عىلىٍيًو السَّبلى فىبلى
طٍََّت لًيػىرىل ا٢ٍتيٍدىيد فػىلىٍم يػىرىهي  فػىقىاؿى مىا ٕبى الى أىرىل ا٢ٍتيٍدىيد أىـٍ كىافى ًمٍن ًمٍن اأٍلىٍرض فػىتػىفىقَّدى ال

صغَتة   فهنا نرل سليماف عليو السبلـ يتفقد اٞتيش بعيوف القائد العارؼ بكل (ُ)اٍلغىائًًبُت(.
ٍنًس كىالطٍََّتً فػىهيٍم ييوزىعيوفى ( :)كىحيًشرى ًلسيلىٍيمىافى جينيوديهي ًمنى اٞتًٍنّْ قاؿ ا  .ككبَتة ُب جيشو  كىاإٍلً

ٍنس كىالطٍََّت يػىٍعًٍت رىًكبى ًفيًهٍم ُب أيبػَّهىة (ُٕ آية )النمل، عى ًلسيلىٍيمىافى جينيوده ًمٍن اٞتًٌٍن كىاإٍلً . أىٍم كىٚتًي
انيوا ىيٍم الًَّذينى يػىليونىوي كىاٞتًٌٍن كىىيٍم بػى  ٍنس كىكى ٍنزًلىة كىالطٍََّت كىمىٍنزًلىتهىا كىعىظىمىة كىًبَتىة ُب اإٍلً ٍعدىٍم ُب اٍلمى

ًتهىا قػىٍولو : )فػىهيٍم ييوزىعيوفى( أىٍم ييكىٌف أىك٢َّتٍم عىلىى  فػىٍوؽ رىٍأسو فىًإٍف كىافى حىرِّا أىظىلٍَّتوي ًمٍنوي بًأىٍجًنحى
قىاؿى ٣تيىاًىد جىعىلى عىلىى كيٌل ًصٍنف كىزىعىة آًخرىٍم لًئىبلَّ يػىتػىقىدَّـ أىحىد عىٍن مىٍنزًلىتو الَّيًت ًىيى ميرىتػَّبىة لىوي 

ا لًئىبلَّ يػىتػىقىدَّميوا ُب اٍلمىًسَت ىىا عىلىى أيٍخرىاىى  (ِ) يػىريدُّكفى أيكالى
سخر ا سبحانو عز كجل الرياح لنيب ا سليماف عليو السبلـ  ٕترم بأمره كسخر لو اٞتن 

كتعأب لسيدنا سليماف عليو السبلـ الطَت  كالشياطُت، يعملوف لو ما يريد كأخضع ا سبحانو
إف كقفة مع دركس عظيمة ُب اإلدارة من ٪تلة،  . كاٟتيواف، فكاف ىؤالء من رعاياه ا١تخلصُت

رٔتا تكوف مستغربة من الكثَتين أك البعض من الناس كىذا من قدرة ا سبحانو كتعأب. فكيف 
رة أف يتعلم من ٪تلة دركس؟ كأم ٯتكن لئلنساف بكل ما كىبو ا من علم كعقل كحضا

دركس؟ إهنا توصف بأهنا دركس عظيمة، كُب اإلدارة كالتنظيم. فهل ٭تتاج األمر منا كقفة كلو 
قصَتة أماـ ىذه الكلمات اليت كردت ُب القرآف، لنتعلم منها. كنأخذ الدركس كالعرب ُب اإلدارة؟  

كاحدة.. كىيا بنا نعيش مع ٪تلة  نعم أعتقد أف األمر يستحق، بل كيستحق كقفات كليس كقفة
 قاؿ ا سبحانو كتعأب ُب قصة سيدنا سليماف عليو السبلـ مع تعلمنا دركسنا عظيمة ُب اإلدارة

ٍلىةه النملة : ا النٍَّملي اٍدخيليوا مىسىاًكنىكيٍم الى ٭تىًٍطمىنَّكيٍم  حىىتَّ ًإذىا أىتػىٍوا عىلىى كىاًدم النٍَّمًل قىالىٍت ٪تى )يا أىيػُّهى
  (ُٖ()سورة النملسيلىٍيمىافي كىجينيوديهي كىىيٍم ال يشعركف
                                                        

 َِٖٓ،َِْٖط ص ابن كثَت، أرناؤك  (ُ)
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  ، موكب سليماف من اٞتن كاإلنس كالطَت  )لقد سار ا١توكب،   : ما نصو (ُ)كقد ذكر سيد قطب 
حيت إذا أتوا على كاد    ، كتتبلءـ خطاه  ، كتضم صفوفو  ، ٬تمع آخره علي أكلو  ، ُب  ترتيب كنظاـ

ة ٢تا صفة اإلشراؼ كالتنظيم على النمػػػل السارح ُب الوادم، ك٦تلكة النمل  قالت ٪تل   كثَت النمل
يعجز البشر   ، كتيؤدل كلها بنظاـ عجيب  ، تتنوع فيها الوظائف    كمملكة النحل دقيقة التنظيم

علي ما أكتوا من عقل راؽ كإدراؾ عاؿ قالت ىذه النملة للنمل بالوسيلة   ، غالبػا عن اتباع مثلو
قالت للنمل) ادخلوا مساكنكم كي ال  (ِ)كباللغة ا١تتعارفة بينها  ، تفاىم ّٔا أمة النملاليت ت

كانظر ٠توفها كحرصها على أمتها عندما   ( ، كىم ال يشعركف بكم ٭تطمنكم سليماف كجنػػوده
 نبهتهم كحذرهتم حىت ال يهلكوا، فا١تلكة ىنا تكلمت كخاطبت النمل كانظر لبديع قو٢تا:   

   ادخلوا: أمرت  مساكنكم.-ْالنمل: خاطبت.  - ّأيها: نٌبهت.  - ِنادت.  يا:  -ُ
جنوده : عٌممت             - ٕحٌذرت سليماف كخٌصصت.   -ٔال ٭تطمنكم.   -نٌصت  -ٓ
ال يشعركف: اعتذرت.  سبحاف ا أمة مًتابطة، يعيش آّتمع  - ٗكىم : أشارت.    - ٖ

و، تنصح كتعمل بكل جد ال يهمو مصلحة نفسو، بقدر ما كيعيش الفرد فيها لغَته قبل نفس
يهمو مصلحة اٞتماعة، كيعمل ّتد كاجتهاد دكف كلل كال نصب، ىل نتعلم من ىذه النملة 

 ُب الصفحة التالية( ْالرسم التوضيحي رقم )انظر  ُب الكثَت من آّاالت ُب اإلدارة ك القيادة درسا؟ بل دركسان 
كالتضحية كأف  ٨تمل ىم أمتنا كالكثَت من الدركس ك مىت ح الشأف كابة كالتناصح  كإصبل

  سوؼ ٨تمل ىم أمتنا ؟؟؟
 كمىت سوؼ ننزع البغضاء كالشحناء من نفوسنا ؟؟

أنفسنا كمن حولنا مىت سنتجاكز عن ىفوات الغَت  مىت سنعيش لرضا ا ٍب ألمتنا كإلصبلح 
 كلو نظرنا  إٔب ما يلي من الفوائد كالعرب:؟
 ىذه النملة بدأت ٔتخاطبة قومها ٥تاطبة العقبلء كجاءت بلفظ مساكنكم كٓب تقل فإ -ُ

بيوتكم أك جحوركم ألهنم ُب حالة حركة، كاٟتركة عكسها السكوف، فاختارت لفظ  ا١تساكن 
  نكم أم أفمن السكوف حىت يسكنوا فيها ، كٓب تقل ا١تساكن ك اٞتحور ك إ٪تا قالت مساك

 الذم تعلم مكانو. ،لكل ٪تلة مسكنها ا٠تاص

                                                        
 ُب كتاب ُب ظبلؿ القراف  (ُ)

 َِٖٓ،َِْٖابن كثَت، أرناؤكط، ص (ِ)  
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 ٓب تقل ادخلن كإ٪تا قالت ادخلوا . -ِ
ا النٍَّملي اٍدخيليوا أكٌدت بالنداء بقو٢تا -ّ حرؼ النداء الداؿ على البعد حىت  مىسىاًكنىكيٍم( )يىا أىيػُّهى

 يسمعوا نداءىا.

 ا١تؤلفمن تصميم  الذم نستخرجو من دركس ك فوائد ك عرب من درس النملة ( ْ٪توذج شكل رقم )              

قالت سليماف كجنوده كٓب تقل جنود سليماف حىت ترفع   العذر عن سليماف أيضان، فلو  -ْ
 قالت جنود سليماف لكاف سليماف غَت عآب إذا كاف قاصدان أك غَت قاصد.

جاءت بلفظ سليماف بدكف أم لقب لو كالنيب سليماف للداللة على أنو مشهور بدكف أف   -ٓ
 يوصف.

 م على اإلسراع ُب التنفيذ قبل أف تنا٢تم ا١تصيبة.  حثته - ٔ
ُب ُب الصفحة التالية  (ٓالرسم التوضيحي رقم )انظر  كيتضح من ىذه ابآية الشريفة أكالن: أف النمل يعيش

 أم أف لو ٣تتمعا. ٚتاعات، 
ثانيان: أف من خصائصو اليقظة كاٟتذر. كقد عيرؼ ّٓتمع النمل منذ القدـ خصائص عدة  

 بأف لو ٣تتمعان منظمان. تشهد
 كحب  كقوة الذاكرة  كأنو على قدر كبَت من الذكاء كالدىاء  ثالثان : لو نظاـ دقيق ُب اٟتكم

    كاٞتهاد الذم ال يعرؼ الكلل كال اليأس.  العمل كا١تثابرة

فوابد وعبر ودروس من درس 
 النملة 

حثتهم على  - ٙ
اإلسراع فً التنفٌذ 

قبل أن تنالهم 
 .المصٌبة

جاءت بلفظ   -٘
سلٌمان  بدون  أي 
لقب له  كالنبً  

 سلٌمان  

قالت سلٌمان   -ٗ
وجنوده ولم تقل 
 جنود  سلٌمان 

أكّدت بالنداء  -ٖ
َها )بقولها  ٌُّ ا أَ ٌَ

ْمُل اْدُخلُوا  النَّ
  (َمَساِكَنُكمْ 

 لم تقل ادخلن وإنما قالت  ادخلوا -ٕ
إن هذه النملة بدأت بمخاطبة  -ٔ

 قومها مخاطبة العقالء 



 
 
 

ٕٓ 
 

 من تصميم ا١تؤلف  اما يتضح من ابآية الشريفة عن النمل كحسن إدارهتالذم نستخرجو من ( ٓ٪توذج شكل رقم )       
يقـو بدفن موتاه  كآية ذلك أف ٣تتمع النمل   ، رابعان: عرؼ سعة اٟتيلة فيما يقـو بو من أعماؿ

ك٢تذا   ، خامسان: ٖترص ٚتاعاتو ا١تختلفة علي االلتقاء ُب صعيد كاحد من حُت إٔب آخر
كىذه اٞتماعات   . خصص أيامان معينة إلقامة سوؽ ٕتتمع فيها ٚتاعات لتبادؿ السلع كللتعارؼ

 كيسأؿ  بعضها البعض  أسئلة  تتصل  ، حُت تلتقي تتجاذب أطراؼ اٟتديث باىتماـ بالغ
 . بشئوهنا

 ة أناُب  سادسان: من مظاىر ٣تتمعها ا١تًتابط قيامها ٔتشركعات ٚتاعية مثل إقامة الطرؽ الطويلة

ماٌتضحمن
اآلٌةالشرٌفة
عنالنمل

وحسنإدارتها

أن النمل ٌعٌش فً 
 جماعات

أن من خصابصه 
 الٌقظة والحذر

 له نظام دقٌق فً الحكم

عرف سعة الحٌلة فٌما 
 ٌقوم به من أعمال

تحرص جماعاته  
المختلفة  علً  االلتقاء 
فً صعٌد واحد من حٌن 

من مظاهر مجتمعها  إلى آخر
المترابط قٌامها  

بمشروعات جماعٌة 
 مثل إقامة الطرق 

إن ألعضاء هذا المجتمع فً 
جمع المواد الغذابٌة وحملها 
وتخزٌنها والمحافظة علٌها 

 طرق فرٌدة فً نوعها

لو نظرنا إلى النملة لم 
تخف من تلك الجٌوش 
 الجرارة التً لسلٌمان 

 ال ٌعرفون الكذب  

لم تكن ملكة وال 
وصٌفة كانت مجرد 

 نملة 
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تواصلو ليبلن ُب الليإب  بل كمثابرة تثَتاف الدىشة، كال تكفى ىذه اٞتماعات بالعمل هناران 
 القمرية، كلكنها تلتـز مستعمراهتا ُب الليإب ا١تظلمة.

سابعا: إف ألعضاء ىذا آّتمع ُب ٚتع ا١تواد الغذائية كٛتلها كٗتزينها كاافظة عليها طرؽ 
فريدة ُب نوعها، فإذا ٓب تستطع النملة ٛتل ما ٚتعتو ُب فمها كعاداهتا لكرب حجمو، حركتو 

ا ا٠تلفية كرفعتو بذراعيها، كمن عاداهتا أف تقضم اٞتذكر كتفلق بعض اٟتبوب قبل بأرجله
ٗتزينها حىت ال تعود إٔب اإلنبات مرة أخرل، كٕتزئ البذكر الكبَتة لكى يسهل عليها إدخا٢تا ُب 

اإلعجاز ُب قولو    .ما ابتلت بفعل ا١تطر أخرجتها إٔب ا٢تواء كالشمس لتجف كإذامستودعاهتا، 
 :)حىت إذا أتوا على كادم النمل(.تعأب

ثامنان: لو نظرنا إٔب النملة ٓب ٗتف من تلك اٞتيوش اٞترارة اليت لسليماف كلكن أدت دكرىا  
 كننظر لعجيب استماع قومها ٢تا مع إهنا كاحدة.

 تاسعان: ال يعرفوف الكذب. 
 اءت ُب صيغة النكرة.عاشران: النملة اليت ردت ٓب تكن ملكة كال كصيفة كانت ٣ترد ٪تلة ألهنا ج

كذلك تتضح السمات   كأقوؿ كم ككم سنتعلم من ىذه النملة لو فقهنا العربة من قصتها.
  ( ٔ: انظر شكل رقم ) الشخصية كا١تعآب ا١تميزة لشخصيات القصة

                          
 ا١تؤلفقصة من تصميم (يبُت شخصيات  الٔ٪توذج الشكل رقم  )                                     

شخصية سليماف كشخصية ا١تلكة كشخصية ا٢تدىد كشخصية حاشية ا١تلكة كشخصية النملة  
 يبدأ النفسية ٢تذه الشخصيات ُب شىت مشاىد القصة كمواقفها  االنفعاالت كما تعرض

ا١تشهد األكؿ ُب مشهد العرض العسكرم العاـ لسليماف كجنوده، بعدما أتوا على كادم النمل. 
كتفقد الطَت فقاؿ: ما ٕب  بةناكاإلبعد مقالة النملة ك توجو سليماف إٔب ربو بالشكر ك الدعاء ك 

 ال أرل ا٢تدىد؟ أـ كاف من الغائبُت؟ ألعذبنو عذابان شديدان أك ألذْتنو، كليأتيٍت بسلطاف مبُت
٬تد فها ىو ذا ا١تلك النيب سليماف، ُب موكبو الفخم الضخم، ىا ىو ذا يتفقد  الطَت فبل 
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ا٢تدىد. كنفهم من ىذا أنو ىدىد خاص، معُت ُب نوبتو ُب ىذا العرض. كليس ىدىدان ما من 
تلك األلوؼ أك ا١تبليُت اليت ٖتويها األرض من أمة ا٢تداىد. كما ندرؾ من افتقاد سليماف ٢تذا 
. كىذه من الدركس اليت ٬تب أف  ا٢تدىد، ٝتة من ٝتات شخصيتو ٝتة اليقظة كالدقة كاٟتـز

لمها كيتعلمها اإلداريُت كالًتبويُت كالقياديُت كغَتىم. فهو ٓب يغفل عن غيبتو جندم من نتع
ىذا اٟتشر الضخم من اٞتن كاإلنس كالطَت، الذم ٬تمع آخره على أكلو  كي ال ينتكث. كىو 
يسأؿ عنو ُب صيغة مًتفعة مرنة جامعة: ما ٕب ال أرل ا٢تدىد؟ أـ كاف من الغائبُت ؟ كيتضح 

، كيعلم اٞتميع من سؤاؿ ا١تلك عنو أنو غائب بغَت إذف! كحينئذ يتعُت أف يؤخذ أنو غائب
، كي ال تكوف فوضى. فاألمر بعد سؤاؿ ا١تلك ىذا السؤاؿ ٓب يعد سران.  ٓب  كإذااألمر باٟتـز

يؤخذ باٟتـز كاف سابقة سيئة لبقية اٞتند. كمن ٍب ٧تد سليماف ا١تلك اٟتاـز يتهدد اٞتندم 
جباران ُب األرض،  )ألعذبنو عذابان شديدان أك ألذْتنو(كلكن سليماف ليس ملكان الغائب ا١تخالف

إ٪تا ىو نيب، كىو ٓب يسمع بعد حجة ا٢تدىد الغائب، فبل ينبغي أف يقضي ُب شأنو قضاءن 
هنائيان قبل أف يسمع منو، كيتبُت عذره كمن ٍب تربز ٝتة النيب العادؿ)أك ليأتيٍت بسلطاف مبُت(أم 

كيسدؿ الستار على ىذا ا١تشهد األكؿ ُب القصة ضح عذره كتنفي ا١تؤاخذة عنو حجة قوية تو 
)أك لعلو كاف ما يزاؿ قائمان( ك٭تضر ا٢تدىد. كمعو نبأ عظيم، بل مفاجأة  ضخمة  لسليماف، 
كلنا ٨تن الذين نشهد أحداث الركاية ابآف فمكث غَت بعيد فقاؿ: أحطت ٔتا ٓب ٖتط بو، 

كل شيء، ك٢تا عرش عظيم. من  .إين كجدت امرأة  ٘تلكهم، كأكتيت كجئتك من سبأ بنبأ يقُت 
كجدهتا كقومها يسجدكف للشمس من دكف ا، كزين ٢تم الشيطاف أعما٢تم، فصدىم عن 
السبيل، فهم ال يهتدكف أال يسجدكا  الذم ٮترج ا٠تبء ُب السماكات كاألرض، كيعلم  ما 

العرش العظيم. إنو يعرؼ حـز ا١تلك كشدتو. فهو ٗتفوف كما تعلنوف. ا ال إلو إال ىو رب 
ٓب ٖتط بو،  حديثو ٔتفاجأة تطغى على موضوع غيبتو، كتضمن إصغاء ا١تلك لو)أحطت ٔتا يبدأ

كجئتك من سبأ بنبأ يقُت( فأم ملك ال يستمع كأحد رعاياه يقوؿ لو)أحطت ٔتا ٓب ٖتط بو( 
ل النبأ اليقُت الذم جاء بو من سبأ فإذا ضمن إصغاء ا١تلك بعد ىذه ا١تفاجأة أخذ ُب تفصي

ك٦تلكة سبأ تقع ُب جنوب اٞتزيرة باليمن فذكر أنو كجدىم ٖتكمهم امرأة، )أكتيت من كل 
شيء( كىي كناية عن عظمة ملكها كثرائها كتوافر أسباب اٟتضارة كالقوة كا١تتاع ) ك٢تا عرش 

 صناعة. عظيم(.أم سرير ملك فخم ضخم، يدؿ على الغٌت كالًتؼ كارتقاء ال
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كذكر أنو كجد ا١تلكة كقومها )يسجدكف للشمس من دكف ا( كىنا يعلل ضبلؿ القـو بأف 
الشيطاف زين ٢تم أعما٢تم، فأضلهم، فهم ال يهتدكف إٔب عبادة ا العليم ا٠تبَت ) الذم ٮترج 

 .(ِٓ)سورة النمل ،ا٠تبء ُب السماكات كاألرض ( 
رار ىو مطر السماء كنبات األرض، أـ كاف ىو أسكا٠تبء ىو ا١تخبوء إٚتاالن سواء أكاف 
ما  ٥تبوء كراء ستار  الغيب ُب الكوف العريض) كيعلم السماكات كاألرض. كىي كناية عن كل 

 (ِٓ)سورة النمل ، ٗتفوف كما تعلنوف (
كىي مقابلة للخبء ُب السماكات كاألرض با٠تبء ُب أطواء النفس. ما ظهر منو كما بطن. 

اللحظة يقف موقف ا١تذنب، الذم ٓب يقض ا١تلك ُب أمره بعد؛ فهو يلمح  كا٢تدىد إٔب ىذه
ُب ختاـ النبأ الذم يقصو، إٔب ا ا١تلك القهار، رب اٞتميع، صاحب العرش العظيم، الذم ال 

ذلك كي يطمن ا١تلك من عظمتو اإلنسانية أماـ ىذه العظمة اإل٢تية  تقاس إليو عركش البشر.
  (ِٔ)سورة النمل ،العرش العظيم( )ا ال إلو إال ىو رب

فيلمس قلب سليماف ُب سياؽ التعقيب على صنع ا١تلكة كقومها ّٔذه اإلشارة ا٠تفية ك٧تد 
أنفسنا أماـ ىدىد عجيب صاحب إدراؾ كذكاء كإٯتاف، كبراعة ُب عرض النبأ، كيقظة إٔب 

 ة. طبيعة موقفو، كتلميح كإٯتاء أريب فهو يدرؾ أف ىذه ملكة كأف ىؤالء رعي
كيدرؾ أهنم يسجدكف للشمس من دكف ا. كيدرؾ أف السجود ال يكوف إال  الذم ٮترج 

 ا٠تبء ُب السماكات كاألرض، كأنو ىو رب العرش العظيم.. 
كما ىكذا تدرؾ ا٢تداىد. إ٪تا ىو ىدىد خاص أكٌب ىذا اإلدراؾ ا٠تاص، على سبيل ا٠تارقة 

 اليت ٗتالف ا١تألوؼ. 
 تصديقو أك تكذيبو؛ كال يستخفو النبأ العظيم الذم جاءه بو. إ٪تا يأخذ كال يتسرع سليماف ُب

 ُب ٕتربتو، للتأكد من صحتو. 
شأف النيب العادؿ كا١تلك اٟتاـز ) قاؿ: سننظر أصدقت أـ كنت من الكاذبُت. اذىب بكتايب 

 (ُ) ىذا فألقو إليهم، ٍب توؿ عنهم، فانظر ماذا يرجعوف(
 .ات سليماف عليو السبلـ كملك كحاكم ٦تكَّن لو ُب األرضإف ابآيات الكرٯتة عرضت صف

 كُب ىذا إشارة من ا تعأب إٔب الصفات القيادية ا١تطلوبة لئلشراؼ على ٘تكُت شرع ا تعأب 
                                                        

 َّٖأب ّٖٕ/ٓقطب ،ص (ُ)
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 ( ٕانظر الشكل رقم )كىي ما يلي: 

 
 من تصميم ا١تؤلفتعأب كما كرد ُب القصة  (بعض من الصفات القيادية ا١تطلوبة لئلشراؼ على ٘تكُت شرع ا ٕالشكل رقم ) ٪توذج
: كيظهر ذلك عند القيادة إف غلب الظن أف ىناؾ تقصَتنا، أك تكاسبلن عن اٟتضور -ُ اٟتـز

ا أىٍك ألىٍذْتىىنَّوي )كقت الطلب أك التأخر كقت العمل:  ابنا شىًديدن بػىنَّوي عىذى فإنو قد تبُت  (ُِالنمل:) (أليعىذّْ
٢تدىد غائب، فتهدد بذلك أماـ اٞتمع الذم يعلم أف ا٢تدىد لسليماف عليو السبلـ أف ا
 .سابقة سيئة لبقية اٞتند -إف ٓب يؤخذ باٟتـز-غائب، حىت ال يكوف غيابو 

الًتيث كالتأين قبل اٟتكم، فلعل للغائب عذرنا، أك للمقصر حجة تدفع اإلٍب، كترفع العقوبة، -ِ
 ؛أم )ْتجة تبُت عذره ُب غيبتو (ُِالنمل:) (سيٍلطىافو مًُّبُتو أىٍك لىيىٍأتًيػىٍتّْ بً )ك٢تذا قاؿ سليماف بعدىا: 

السبلـ الذم اشتهر بالعدالة كىذا ىو البلئق باٟتاكم كالقاضي إذا كاف عادالن، كسليماف عليو 
ىو كجنوده حىت عند النمل، ال ينتظر منو مع ا٢تدىد، أك ما دكنو أك ما فوقو، إال أف يكوف 

  .قبل ثبوت اٞترٯتة كال يبادر إٔب ا١تؤاخذة قبل ٝتاع اٟتجة عادالن ال يعاجل بالعقوبة
سعة الصدر ُب االستماع إٔب اعتذار ا١تعتذر: كحجة ا١تتخلف، كسليماف عليو السبلـ  - ّ

أنصت السًتساؿ ا٢تدىد حىت انتهى من قولو، رغم أف فيو نوع معاتبة لسليماف، كفيو نسبة 
 عدـ اإلحاطة إليو.

ن يعتذر ُب الظاىر: كإيكاؿ سريرتو إٔب ا تعأب، فسليماف عليو السبلـ قبوؿ االعتذار ٦ت - ْ
سكت عن ا١تؤاخذة كانتقل إٔب ٖترم ا٠ترب، قاؿ القرطيب رٛتو ا: )ىذا دليل على أف اإلماـ 
٬تب عليو أف يقبل عذر رعيتو، كيدرأ العقوبة عنهم ُب ظاىر أحوا٢تم بباطن أعذارىم، ألف 

 دىد حُت اعتذر إليو.سليماف ٓب يعاقب ا٢ت
الًتكم ُب تصديق ا٠ترب: فهذا الذم حكاه ا٢تدىد، أمر ليس بالسهل كال باليسَت، ٍب إف  - ٓ

ا٢تدىد ال ٬ترؤ على اختبلؽ ىذه القصة الطويلة، كىو يعلم ٘تكن سليماف من الرعية، كمقدرتو 
ق، كما أنو ٓب على التأكد من صحة األخبار، كمع ذلك ٓب يبادر عليو السبلـ إٔب التصدي

بعض من الصفات القٌادٌة المطلوبة لإلشراف على تمكٌن شرع هللا تعالى كما ورد فً 
 القصة  

سعة 
الصدرفً 
 االستماع

التواضع 
وهو فً 
 قمة المجد

التروي فً 
تصدٌق 

 الخبر

قبول 
 االعتذار

الترٌث 
والتانً فً 

 الحكم

الحزم عند 
 القٌادة  
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" كىو من النظر، أك التأمل كالتحرم عدـ اال بقوة  غًتاريتعجل التكذيب، بل قاؿ: "سىنىنظيري
النفس ككثرة اٞتند كسعة السلطاف، كإسناد الفضل إٔب ا ُب كل نعمة، كٕتديد الشكر على 

 سخرىا ا ىذه النعم، كسليماف عليو السبلـ ١تا طلب اإلتياف بعرش بلقيس أجابتو جنوده اليت
إٔب ضبط النفس ُب لو مسارعُت إٔب الطاعة؛ فلما كجد سليماف طلبو ٣تابنا، كأمره مطاعنا سارع 

 .سلك ا٠تشية كمنهاج التواضع كالطاعة  رب العا١تُت
التواضع كىو ُب قمة آّد كالتمكُت: كاف سليماف عليو السبلـ دائم التواضع حىت قيل إنو   - ٔ

مر  .أس خشوعنا ، كأثناء استعراضو ٞتنوده من اٞتن كاإلنس كالطَتكاف ٯتشي منكسر الر 
على كادم النمل، كُب نظرة التواضع إٔب األرض؛ أبصر ٪تلة، فأشخص النظر صؤّا، كأصاخ 
السمع إليها، كٔتا علم من منطق الطَت كاٟتيواف حاكؿ أف يتفهم أمرىا، لقد علم أهنا تتخوؼ 

سليماف، لقد ٝتعها كفهم قو٢تا نعم إهنا كائن صغَت ُب ٦تلكة من بطش أقداـ اٞتنود ُب ركب 
ضخمة عظيمة، تسعى كأخواهتا للرزؽ،  كتنصح ٢تم أف يفسحوا للملك العادؿ، حىت ال تقع 

     (ُ) مظلمة غَت مقصودة من أحد منهم.
م كىذا دليل على قدـ اإلدارة  ْتيث ننظر إٔب التنظي سادساً: اإلدارة في  الحديث النبوي:

حيث كاف ىو ا١تشرع كالقائد كرئيس اإلدارة  فقد اكد اإلسبلـ   اإلدارم من عهد الرسوؿ 
:    أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  :  أىيب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ  على حتمية القيادة كاإلدارة كضركرة اجتماعيو. عن  قىاؿى

ثىةه ُب سىفىرو فػىٍليػيؤىمّْريكا أىحىدىىي   )ًإذىا كىافى  قىاؿى : أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  أىيب ىيرىيٍػرىةى :  عىٍن  ٍم( )ًإذىا خىرىجى ثىبلى
احىدىىيٍم( فٍليػيؤىمّْريكا ى سفىرو ى ثىةه ُب ى ( َِٕٗ، َِٖٕ)ركاه أبو داكدفػىقيٍلنىا أًلىيب سىلىمىةى: فىأىٍنتى أىًمَتينىا. :  نىاًفعه  قىاؿى  ثىبلى

فمن حديث رسوؿ  ثة فأكثر أف يؤمركا أحدىم،كىذا دليل على انو يشرع لكل عدد بلغ ثبل.
 ىي:( ُب الصفحة التالية  ٖانظر الشكل رقم ) دركس كعرب نتعلمها   ا 
كإتقاف العمل، من أىم ما يشغل اإلدارة ابآف،  ،اف األداء: ال شك أف جودة األداءإتق -ُ

 لك الدرس. حىت إننا ال نكاد ٧تد أمرنا من أمور اإلدارة ابآف إال كقد أقًتف بذ
 اليقظة كاالنتباه كااللتزاـ: فمن أىم ا١تتطلبات لنجاح أم عمل ضركرة توافر صفات اليقظة -ُ

قامت  االنتباه كااللتزاـ، كىي تلك الصفات اليت توفرت ُب النملة، كجسد حضوره الدكر الذم
 فيو ُب إنذار قومها.

                                                        
 َّٖأب ّٖٕ/ٓقطب ،ص  (ُ)
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ة كإرادة عالية إل٘تامو، كأعدل نفهم أف كل أمر عظيم ٭تتاج إٔب ٫ت ا٢تمة كاإلرادة العالية: -ّ
 أعداء النفس ضعف ا٢تمة كاإلرادة.

 
   .ا١تؤلف( دركس من اٟتديث اذا خرج ثبلثة ُب سفر فليؤمركا احدىم. من تصميم ٖ٪توذج الشكل رقم )              

إذا كانت ا٢تمة إعداد العدة ككضع ا٠تطة، كاألخذ بكافة أسباب النجاح  العزٯتة ا١تاضية: -ْ
ضٌي كعدـ الًتدد عند التنفيذ، ألم سبب من أل

ي
داء مهمة معينة فإف العزٯتة يقصد ّٔا ا١ت

 األسباب ا١تقعدة عن العمل.
التضحية كإنكار الذات: ال عمل ببل جهاد، كال جهاد ببل تضحية، ككل غاية أك ىدؼ  -ٓ

بالوقت، أك نبيل ٭تتاج ال شك إٔب جهاد كتضحية كبَتة ُب سبيلو. كالتضحية فإما أف تكوف 
تكوف با١تاؿ، أك بالنفس كيعترب ذلك من أعبلىا درجة، ككلما زاد إخبلص الفرد لعملو كإٯتانو 
برسالتو، ككلما قويت ٫تتو كعلت عزٯتتو. فإف استعداده للتضحية ُب سبيل ىذه الغاية يصل إٔب 

 مداه. 
 اـ كالتنظيم الدقيق.النظاـ كتقسيم العمل: إف ٦تلكة النمل كما نعلم ٚتيعنا تتميز بالنظ -ٔ

دروس من 
حدٌث إذا 
خرج ثالثة 
فً سفر 
فلٌؤمروا 

 أحدهم

 الٌقظة واالنتباه وااللتزام
 إتقان األداء

التضحٌة 
 وإنكار الذات

 النظام وتقسٌم العمل

 إدارة األزمات

 المبادرة

 اإلنجاز

هو الشعور 
 بالمسبولٌة

العزٌمة 
 الماضٌة

الهمة واإلرادة 
 العالٌة
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الذم يصعب على البشر غالبنا اتباع مثلو، ككذلك الًتتيب كحسن التدبَت، بل كالتخطيط 
 للمستقبل. كُب ىذا ا١توقف نستنتج كم ىناؾ من نظاـ كتقسيم للعمل كا١تسئوليات.

إدارة األزمات: درس مهم أيضنا من قصة النملة، كيتمثل ُب كيفية إدارة األزمات  -ٕ
رث. إذ يعترب أىم مبدأ ُب إدارة أم أزمة ىو: ٕتنب حدكث األزمة من األصل، كال ٯتكن كالكوا

أف يتم ذلك إال من خبلؿ سيناريو متوقع لبلحتماؿ األسوأ، بإثارة سؤاؿ ىو: ماذا لو حدث 
األسوأ؟ كلعل ىناؾ ا١تزيد من الدركس كالعرب من قصة النملة غَت ما ذكرنا، إال أف ىذا ىو ما 

فهل نتعلم؟ كىل نعمل ؟ لكي نكوف مثل ىذه النملة؟! كىل أدركنا ابآف  بو علينا. أفاء ا
 ١تاذا توجد سورة ُب القرآف باسم النمل؟ كىذه كاحدة من األسباب لوجود ىذه السورة.   

 كركح ا١تبادرة ىنا تظهر بشكل كاضح ُب السعي ألداء ا١تهمة دكف انتظار: ا١تبادرة - ٖ
 . كلكنها ٕتردتأناأك انتظار لسواىا كي يقـو ىو با١تهمة، قائلة مثبل ١تاذا أك تواكل على غَتىا 

  (ُ)لقياـ ا١تهمة. كٓب تتأخر عن أداء الواجب.

اإل٧تاز: فإذا كانت ا١تبادرة ىي قمة اإلقداـ بفكرة أك االستعداد ألداء مهمة، فإف اإل٧تاز  -ٗ 
١تبادرة كاإل٧تاز ركح اإلدارة ىو ما فعلتو النملة ىو الوصوؿ ّٔا إٔب دائرة التنفيذ كالتماـ. ككبل٫تا ا

 ٘تامان، فبادرت كأ٧تزت.
ىو الشعور با١تسؤكلية: فما كاف لكل ما سبق أف ٭تدث دكف كجود درجة عالية من  -َُ

اإلحساس با١تسئولية اليت تستشعرىا ٪تلة. ىذه النملة اليت خلقها ا سبحانو كتعأب رٔتا ىي 
ي من عمـو النمل، كليست ٢تا ا١تكانة  العالية كال الرئاسة،  كإ٪تا ىي من ُب أسفل ا٢تـر التنظيم

سائر النمل كلقد أحست با١تسئولية ٕتاه قومها  كٓب تًتؾ ا١تركب تغرؽ ْتيث أهنا قالت ليس من 
أعمل لنفسي بل بادرت، كأسرعت، ككأهنا ا١تسئوؿ األكؿ عن قومها. كمثل  أناشأين ذلك أ٪تا 

ساس العاـ با١تسؤكلية ُب كافة أرجاء أم تنظيم من أعبله إٔب أدناه ىو أقصى ىذا الشعور كاإلح
ما تطمح كٖتلم أم إدارة بتحقيقو ُب أية منظمة تديرىا كىذا الدرس يعطينا أف كل شخص 
مسؤكؿ عن نفسو ك٣تتمعو كعن كطنو انظر كجدناه ىنا كاقعا ملموسا .كىذا ىو درس من 

علم منها الكثَت منها ٕتاه مصلحو اٞتماعة كٕتاه ا١تصلحة الدركس العظيمة. اليت ٬تب أف نت
العامة اليت ينتفع اٞتميع منها ُب ٚتيع الظركؼ كنستفيد منها اإليثار كخدمة آّتمع ككذلك 

                                                        
 ٤تمد امدم ا١تاضي  دركس عظيمو من ٪تلو٦تا قرات ك   (ُ)
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حسن ا٠تطاب عندما نادت قومها كغَت ذلك. كلعل ىناؾ ا١تزيد من الدركس كالعرب فهل 
و قصة النملة قد قراهنا كدرسناىا كىي عندما   نتعلم؟ كىل نعمل لكي نكوف مثل النمل؟! كفي

فعلت ذىبت إٔب اٞتماعة كتعاكنوا عليها حىت ًب  فماذاكانت تريد أف تأخذ اٟتبة ككانت كبَته  
نقلها إٔب بيوهتم كىذا درس من دركس التعاكف كغَتىا من الدركس. كىل أدركت ابآف ١تاذا 

  (ُ)النمل ؟. باسمتوجد سورة ُب القرآف 
:   المفهوم الشامل لإلدارة: سابعًا

مفهـو علم اإلدارة علم حديث ٓب تعرؼ نظرياتو ُب العآب الغريب إال حديثان، كإف كاف معركفا 
عمليان كاقعيان بأشكاؿ، كخصوصان ُب تنظيم الدكؿ  كإدارهتا، منذ أقدـ العصور كالدارسُت ركزكا 

واىد فيها، مركزين فيها على على دراسة النظريات الغربية، ُب ٣تاؿ اإلدارة ك٥تتلف الش
النظريات كالسلوكيات كا١تدارس الغربية ُب ٣تاؿ اإلدارة، كتناكلوىا نقدا كٖتليبل من قبل ركاد 

كٕتاىل الكثَت منها ما كاف للمسلمُت  (ِ)علم اإلدارة ٔتن فيهم علماء اإلدارة ُب العآب العريب.
ركف عديدة، كخصوصا ما يتعلق بإدارة من دكر كبَت ُب التأليف ُب اإلدارة قبل الغربيُت بق

الدكلة من كتب "األحكاـ السلطانية " كالنظم اإلسبلمية ا١تختلفة اليت كثر التأليف فيها منذ 
العصر العباسي األكؿ. كاليت كاف اعتمادىا بالدرجة األكٔب على شواىد تنظيمية من العصر 

ة فَتجع إٔب حيث إهنا عنصران مهمان ١تفهـو ىذه العملية ُب اإلدار  (ّ)النبوم كعصر الراشدين 
من العناصر حيث ٖتفز العملية ا١تادية كالبشرية كتنشطها كاإلدارة بذلك تعٍت ا٠تدمة على 

 كلئلدارة العديد من العوامل كاليت أبرزىا: (ْ)أساس إف من يعمل باإلدارة يقـو ٓتدمة ابآخرين
 ُب الصفحة التالية(  ٗانظر الرسم التوضيحي  رقم ) 

 اختبلؼ مستويات ٕتمعها على إف اإلدارة تؤدم دكران مهمان ُب توجيو اٞتهود اٞتماعية-ُ

 .كعلى اختبلؼ أنواعها
 علمان اجتماعيان كسائر العلـو االجتماعية ٭تتاج إٔب االنضباط كالتجديد كالتحديد.  -ِ
 اإلدارة تتزايد أ٫تيتها كلما تزايد اعتماد آّتمع على اٞتهود اٞتماعية. -ّ

                                                        
 (دركس عظيمو من ٪تلو )ا١تاضي كتبت كمن   ك ٦تا قرات  (ُ)
 ّٖٓا٢توارم ،د/سيد ،ص  (ِ)
 ُٔق،صُِْٖالعيمرم ، (ّ)
 ْص ُِِْالنمر  (ْ)
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 .كجود ٣تاالت كثَتة ُب ٣تاؿ اإلدارة لكل منها مفهومها كمنهجها ا٠تاص -ْ
 العلـو الرياضية.ك  تعتمد على كثَتا من العلـو األخرل مثل علم االجتماع كعلم النفس -ٓ
األفعاؿ كاألعماؿ  التطبيقية، كالعملية أم عملي  تطبيقي أكثر منو نظريا.  تعتمد  على -ٔ
 .    ء ُب كقت متأخر عن سائر العلـو االجتماعية األخرلاالىتماـ باإلدارة جا-ٕ

 

   .ا١تؤلف( لئلدارة العديد من العوامل ىي : من صميم  ٗ٪توذج الشكل رقم )                             
 إف علم اإلدارة علم شامل كاسع النطاؽ. إذ ٯتتد ليشمل ٖتقيق سائر األىداؼ اإلنسانية، -8

 .اٟتياة الفردية كاٞتماعيةكيتصل بكافة نواحي 

 

 ً
 ه

ل
ام

عو
 ال

ن
 م

ٌد
عد

 ال
رة

دا
إل

ل
: 

إن اإلدارة تؤدي دورا  مهماً   -ٔ
 فً توجٌه الجهود الجماعٌة 

علماً اجتماعٌاً كسابر العلوم  -ٕ
االجتماعٌة ٌحتاج إلى االنضباط و 

 .التجدٌد والتحدٌد

اإلدارة تتزاٌد أهمٌتها كلما   -ٖ
تزاٌد  اعتماد المجتمع على الجهود 

 .  الجماعٌة

وجود  مجاالت كثٌره فً مجال   -
اإلدارة  لكل  منها مفهومها  

 .  ومنهجها الخاص

تعتمد على كثٌرا من العلوم  -٘
األخرى مثل علم االجتماع و علم 

 النفس 

تعتمد  على األفعال تطبٌقً و  -ٙ
 عملً  

االهتمام باإلدارة جاء فً وقت -
متأخر عن سابر العلوم االجتماعٌة 

 .األخرى

أن علم اإلدارة علم شامل واسع  -8
 .  النطاق
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  (َُانظر الشكل رقم ) :ومن مفاهٌم اإلدارة هً كما ٌلً 

  .ا١تؤلف( عدة مفاىيم لئلدارة منها ما يلي : من صميم َُ٪توذج الشكل رقم )                          
  .ىي تعترب مطلبان ملحان حيثما كجدت أم ٚتاعة مهما صغر أك كرب حجم اٞتماعة أكالن:

 ْتيث يكوف بينهم التخطيط كالتنظيم كالتنسيق ك التوجيو ك الرقابة. 
ثانيان: ٖتريك ا١توارد البشرية كا١تادية بشكل يكوف منظم سعيان كراء ىدؼ منسجم مع مصاّب 

 اٞتماعة.
كتنسيق كرقابة  ثالثان: من مفاىيم اإلدارة إهنا نشاط أك عمل يهتم بتخطيط كتنظيم كتوجيو

 . تحقيق ىدؼ معُتأعماؿ ابآخرين ل

مفاهٌم لإلدارة 
 :منها ماٌلً 

مطلباً ملحاً هً :أوالً 
حٌثما وجدت أي جماعة 
مهما صغرأو كبر حجم 

 .  الجماعة

: ثانٌاً 
تحرٌك 
الموارد 
البشرٌة 
والمادٌة 
بشكل 

 ٌكون منظم

من إنها نشاط أو : ثالثاً 
عمل ٌهتم بتخطٌط 

وتنظٌم وتوجٌه وتنسٌق 
 ورقابة أعمال اآلخرٌن

هً : خامساً 
نشاط إنسانً 
ٌتعلق بإتمام 

األعمال 
بواسطة 
 اآلخرٌن

: سادساَ 
لإلدارة دوراً 

هاماً فً 
توجٌه الجهود 
الجماعٌة نحو 
 تحقٌق الهدف

:  سابعاً 
االستخدام 
الكفء 
والفعال 
للموارد، 
لغرض 
تحقٌق 

هدف ما، 
أو مجموعة 

من 
 .األهداف

هً : رابعاً 
تحسٌن 

األداء مع 
تقلٌل الجهد 

والوقت 
 والتكلفة
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ىو ٖتسُت األداء مع تقليل اٞتهد كالوقت كالتكلفة مع االىتماـ  ىذا مفهـو آخر لئلدارةرابعان: 
 باٟتاضر ك٤تاكلة ٖتسينو.

خامسان: ىي نشاط إنساين يتعلق بإ٘تاـ األعماؿ بواسطة ابآخرين بغية ٖتقيق أىداؼ اٞتماعة 
اف ىو عنصران أساسيان كىو اور الرئيسي ُب كأف اإلنسبأقل جهد ٦تكن كُب أقصر كقت ٦تكن. 

،  فكلما ضم عدة أفراد جهودىم إٔب بعضها البعض للوصوؿ إٔب ىدؼ معُت.  العملية اإلدارية
سادسان : لئلدارة دكران ىامان ُب توجيو اٞتهود اٞتماعية ٨تو ٖتقيق ا٢تدؼ كمن ىنا تظهر أ٫تيتها 

 .ما أك خدمة معينة نتاج سلعةُب الًتشيد ُب استخداـ ا١توارد عن طريق إ
سابعان: كىذا مفهـو شامل لئلدارة بأنو ٣تموعة من األنشطة ا١تتميزة ا١توجهة ٨تو االستخداـ 

 الكفء كالفعاؿ للموارد، لغرض ٖتقيق ىدؼ ما أك ٣تموعة من األىداؼ.           
  التالية( ُب الصفحة ُُانظر الرسم التوضيحي رقم )العمل اإلدارم كماذا يتضمن ؟: 

  .ا١تؤلفصميم ت( ما يتضمن العمل اإلدارم : من ُُ٪توذج الشكل رقم )                               

 :العمل اإلداري ٌتضمن ماٌلً 

ٌتضمن االستخدام الكفء 
والفعال للموارد التً تتعامل 
معها المنظمة وهً موارد 

بشرٌة، مادٌة، مالٌة، 
 معلوماتً

ٌتضمن مجموعة من 
األنشطة المتمٌزة، 
وهذه األنشطة ٌمكن 
تصنٌفها إلى أربعة 

:  تصنٌفات هً
التخطٌط، التنظٌم، 

 .التوجٌه، الرقابة

هو عمل هادف 
ٌسعى لتحقٌق 
هدٍف محدد أو 
مجموعة من 

 األهداف
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يتضمن ٣تموعة من األنشطة ا١تتميزة، كىذه األنشطة ٯتكن تصنيفها إٔب أربعة تصنيفات -ُ
كصنع قرار كقيادة عملية ٗتطيط كتنظيم  إذف اإلدارة ىي: التخطيط، التنظيم، التوجيو، الرقابة.

كرقابة أنشطة أعضاء ا١تنظمة، كاستخداـ لكل ا١توارد التنظيمية البشرية كا١تالية كا١تعلوماتية 
 بغرض ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة بكفاءة كفاعلية.

يتضمن االستخداـ الكفء كالفعاؿ للموارد اليت تتعامل معها ا١تنظمة كىي موارد بشرية، -ِ
 مادية، مالية، معلوماتية.

ىو عمل ىادؼ يسعى لتحقيق ىدؼو ٤تدد أك ٣تموعة من األىداؼ إف اإلدارة ليست  -ّ
ا لؤلعماؿ، بل إف األعماؿ تنفذ بواسطة ابآخرين  .تنفيذن

كلقد عرفت اإلدارة باهنا تنفيذ األعماؿ بواسطة أخرين عن طريق ٗتطيط كتنظيم كتوجيو كرقابة 
 نوع معُت من التعاكف كالتنسيق بُت اٞتهود ٣تهوداهتم. إف اإلدارة ٔتفهومها العاـ تعٍت توفَت

البشرية ا١تختلفة من أجل ٖتقيق ىدؼ معُت كعلى الرغم من االختبلؼ ُب كجهات النظر 
االستخداـ الفعاؿ كالكفء للموارد البشرية كا١تادية كا١تالية  كاإلدارةحوؿ ٖتديد مفهـو اإلدارة . 

اإلدارية ا١تتمثلة ُب التخطيط، كالتنظيم كا١تعلومات كاألفكار كالوقت من خبلؿ العمليات 
 .كالتوجيو كالرقابة بغرض ٖتقيق األىداؼ

 ىذا كيقصد با١توارد ٔتا يلي: 
ا١توارد البشرية: الناس أك األفراد الذين يعملوف ُب ا١تنظمة أك ا١تؤسسة أك الشركة أك ا١تكتب -ُ

 أك مكاف العمل.
 ا١تؤسسة كغَتىا من ا١تباين كاألجهزة كابآالت. ا١توارد ا١تادية: كل ما يوجد ُب ا١تنظمة أك -ِ
ا١توارد ا١تالية: كل ا١تبالغ من ا١تاؿ اليت تستخدـ لتسيَت األعماؿ اٞتارية ُب ا١تباين كاألجهزة -ّ

 ا١تعلومات. .كابآالت كغَتىا كاالستثمارات الطويلة األجل
 .أما األفكار: تشمل األرقاـ كاٟتقائق كالقوانُت كاألنظمة

أف ا١تفكرين كرجاؿ اإلدارة كالقيادة من عرب كمن الغرب  لزمن ا١تتاح إل٧تاز العمل.الوقت: ا
يثَت   (ُ)كمن الشرؽ كغَتىم يتفقوف على أف اإلنساف ىو اور األساسي ُب العملية اإلدارية

اصطبلح اإلدارة عند ٝتاعو عدة مفاىيم، لعل ُب مقدمتها أهنا: علم كنشاط منظمة كإهنا تعد 
                                                        

 ُُ،صََُِالشيخ،    (ُ)
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يث النشأة، كلكنو ازدىرت مع التطور الكبَت حيث انتهى ّٔا األمر إٔب الدراسة علمان حد
العلمية ا١تنظمة ُب اٞتامعات كا١تعاىد كاألكادٯتيات ا١تتخصصة. فاإلدارة ىي أنشطو إنسانية 
متميزة كمتناسقة اليت تستخدـ ٣تموعة من ا١توارد األساسية. ا١تادية. ا١تالية. الفكرية. كالطبيعية 

ظاـ متميز فريد ٟتل ا١تشكبلت يعمل على إشباع بعض الرغبات اإلنسانية، متفاعبل مع ُب ن
 .    (ُ)غَته من النظم ُب البيئة ايطة بو. 

  (ُِشكل رقم ) ثامنا: خصائص اإلدارة ومميزاتها:

 ا١تؤلفخصائص اإلدارة من تصميم (  عن ُِ٪توذج شكل رقم ) 

 ات كا١تيزات لئلدارة باختصار على النحو التإب:     ٯتكن استعراض بعض من ا٠تصائص كالسم
 ا٠تاصية األكٔب لئلدارة كىي: 

كىي عملية ذكية كتصرؼ ذىٍت لعمل األشياء بطريقة منظمة للتفكَت قبل العمل،   :التخطيط
كالعمل ُب ضوء اٟتقائق بدال من التمكُت. إذف فهي تسبق ٚتيع العمليات اإلدارية، فبل ٯتكن 

 (ِ)يفة التنظيم أك الرقابة أك التوجيو بصورة عملية قبل إعداد خطة كاضحة ك٤تددةالقياـ بوظ

كالتخطيط نشاط إنساين كعملية اجتماع األفكار كالعقوؿ على ٖتديد الغايات كتوقع ا١تستقبل 
 ُب الصفحة التالية (ُّانظر شكل رقم )  : كالتخطيط كالتنظيم أربعة أنواع كىي كالتإب   .٢تا
يأخذ ُب االعتبار ا١تتغَتات الداخلية  كىو التخطيط بعيد ا١تدل ط االسًتاتيجي:التخطي-ُ

 .كبو تبُت اٞتماعة أىدافها كقيمها كتطلعاهتا كا٠تارجية ك٭تدد القطاعات كاألفراد

                                                        
 ْٖكُِ،صُٕٖٗعليوه،   (ُ)
 ِٔصبلح مصطفى، ص  (ِ)

خصائص
 اإلدارة

 التخطٌط-ٔ

 التنظٌم والتجمٌع-ٕ

ٗ-
 لمراقبة

 التقٌٌم-٘

ٖ-
 التوجٌه
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 لنظم ا١تعلومات كىو من أىم ا١تراحل ألنو التخطيط التكتيكي :كىو التخطيط التكتيكي -ِ
  .اتيجية ا٠تاصة بنظم ا١تعلومات إٔب كاقع ملموسيعٌت بتحويل ا٠تطط االسًت 

كيتميز ىذا  .على تنفيذ األنشطة اددة ُب ا٠تطط االسًتاتيجية التكتيكيالتخطيط يركز ك 
قصَت ا١تدل ادد ٔتراحل سطة من حيث ا١تدل كاإلطار الزمٌت امن التخطيط  بالو النوع 

  .كجدكؿ زمٍت كلو بداية كهناية

 ا١تؤلف( عن أنواع التخطيط من تصميم ُّ٪توذج شكل رقم )                        

يركز على ٗتطيط االحتياجات إل٧تاز ا١تسؤكليات : التخطيط العملي كالتنفيذم كالتشغيلي: ّ
إل٧تاز مهاـ كمسؤكليات  التخطيط التنفيذم يستخدـ ا١تدير اددة للمدراء أك األقساـ أك

من التخطيط بأنو يتضمن أضيق مدل كأقصر إطار زمٌت كيتميز ىذا النوع عمل التخطيط. 
مشرفو الصف  مقارنة بالتخطيط االسًتاتيجي كالتخطيط التكتيكي. كيقـو بو ا١تديركف ا١تباشركف

 .األكؿ
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 كيأخذ التخطيط التشغيلي نوعُت من األشكاؿ ٫تا:
ركتينية، كمن أكالن: ا٠تطط الدائمة: كىي ا٠تطط اليت تعد للتعامل مع مواقف متكررة كشبو  

 أنواعها السياسات كاإلجراءات كالقواعد كالتعليمات.
با٠تطط ذات االستخداـ الواحد، كما أهنا تستخدـ ُب  انان أحيثانيان: ا٠تطط ا١توقتة: تسمى  

 التعامل مع حدث أك أحداث ال تتكرر، كتنقسم إٔب برامج كمقًتحات.       
لبديهي أف ال تركن آّموعة للخطة العامة فتضع من ا ٗتطيط البدائل كالطوارم كاالحتياط: -ْ

تصوران ٠تطط  بدائل تتوقع فيها حلوؿ منقذة تضمن استمرارية العمل حسب ما كضعت لو 
  .األىداؼ

 ا٠تاصية الثانية لئلدارة كىي: 
كالتجميع كالتوزيع ا١ترتب كا١تنظم كسليم للكادر، كإٔب جانب توفَت ا١تادة البلزمة  التنظيم

تنفيذية. كالتنظيم يكوف حوؿ الوظائف كليس حوؿ األشخاص ك)التنظيم ىو ٖتديد للخطط ال
ألكجو النشاط البلزمة لتحقيق ا٢تدؼ أك ا٠تطة كترتيبها ُب ٣تموعات ٯتكن إسنادىا إٔب 

 (ُ)أفراد(
 ( ُْانظر شكل رقم ) التنظيم لو كاجبات منها

 ا١تؤلفم كما لو من كاجبات  من تصميم ( عن التنظيُْ٪توذج شكل رقم )                        
اختيار الكفاءة ا١تخصصة للمهمات، كالتخصصات تفرض نفسها على  تقسيم العمل: -ُ

 الشخص ا١تنظٍّم فَتل ا١تناسب للوظيفة كليس ا١تناسب للشخص من الوظيفة.
                                                        

 ِٔ، ص صبلح مصطفى(ُ)

 :  التنظٌم له واجبات  هً

 :تقسٌم العمل -ٔ

ٕ-
  :تحدٌدالصالحٌات

 :تحدٌدالمرجعٌة-ٖ
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و كما كىي األعماؿ كاألدكار اليت ٯتٌيز ّٔا كل فرد داخل آّموعة كما ل ٖتديدالصبلحيات:-ِ
 عليو.                                                                                                 

كتبقى قضية ا١ترجعية كمركزية العمل مهمة لتوفَت حالة من ا٢تدكء كاالنسيابية  ٖتديدا١ترجعية:-ّ
اؿ لكل فريق كترتيب داخل اٞتماعات، كاٟتفاظ على كحدة ا١تصدر كٖتديد قنوات االتص

 ا٢تيكلية ككضع كلي ُب مكانو حسب ما يناسبو .
 ا٠تاصية الثالثة لئلدارة: 

يتناكؿ العنصر البشرم، ُب ا١تؤسسات االجتماعية كتتمركز  التوجيو تظهر أ٫تيتو باعتباره عمبلن 
كٖتقيق كظيفة التوجيو حوؿ الكيفية اليت تتمكن اإلدارة من مواجهة ىذه الفركؽ ُب بيئة العمل 

 (ُٓانظر شكل رقم ) التعاكف بُت العاملُت، كحفزىم على العمل بأقصى طاقاهتم. كالتوجيو نوعُت:

 ا١تؤلفمن تصميم   أنواع خاصية التوجيو( ُٓ٪توذج شكل رقم )                        

ا العامل من ا١تشرؼ على العامل آٌّد، أك ينتبو ٢ت أكالن: توجيو معنوم: كذلك بالكلمة الطيبة 
 ا١تقٌصر فتكوف سببان لًتتيب كتنظيم عملو. 

كىو أف ا١تشرؼ يساعد األفراد ُب أعما٢تم كيعزز ُب نفوسهم ركح العمل  ثانيان: توجيو عملي:
 (ُٔانظر الشكل رقم ) التإب: كالتوجيو أيضا ٬تمع ما بُت التشجيع كالتحفيز كالتصويب كيؤدم إٔب

 بالنوع.  زيادة اإلنتاج سواء بالكم أـ -ُ
 دعم قدرات ا١توظفُت كالعاملُت كزيادة ثقتهم. -ِ
 ربط مصاّب الفرد كأىدافو با١تؤسسة. -ّ
 حٌل ا١تشاكل كالصعوبات ا١ترتبطة برضا األفراد العاملُت.  -ْ



 
 
 

ٖ7 
 

 

 من تصميم ا١تؤلف ؟ التشجيع كالتحفيز كالتصويب يؤدم غالبان  إٔب ما  ( ُٔ٪توذج شكل رقم )            
 

التشجٌع والتحفٌز 
والتصوٌب ٌؤدي غالباً 

 :  إلى ما ٌلً

زٌادة اإلنتاج   -ٔ
سواء بالكم أم 

 .  بالنوع 

دعم قدرات  -ٕ
الموظفٌن 

والعاملٌن وزٌادة 
 .  ثقتهم

ربط مصالح  - ٖ
الفرد وأهدافه 

 .  بالمؤسسة

حّل المشاكل  -ٗ
والصعوبات 

المرتبطة برضا 
 .  األفراد العاملٌن
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 ٌية الرابعة: ا١تراقبة كىي:ا٠تاص
التقييم لئلدارة: تعرؼ إهنا اإلشراؼ كا١تتابعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سَت األعماؿ  

ا١تراقبة كالتقييم ٫تا  كالتأكد من أف ا١توارد ا١تتاحة تستخدـ كفقا للخطة ا١توضوعة. كا٠تاصيتاف
لقياس مستول التنفيذ مقارنةن عملٌيتاف تعتمداف على بعضهما البعض كمتبلصقتاف ك٫تا 

  (ُ)با١تخططات.
فا١تراقبة: كىي تعبَت يشمل ا١تتابعة كقياس األداء كالتقييم ك٬تب أف يكوف ىناؾ معايَت ٤تددة 
يتم مقارنة نتائج العمل كإ٧تازه كغالبا ما تكوف األىداؼ ا١تنصوص عليها ىي تلك  ا١تعايَت  

حققت  أىدافها أـ ال.  ١تنظمة، كٖتديد ما إذا كانت ء  اكا١تراقبة ىي ا٠تاصية اليت تراقب أدا
ا١تشاىدة من قبل ا١تراقب ١توقع العمل. تكليف ا١تتابعة ك  :كنستطيع كصف عملية ا١تراقبة كالتإب

 ٞتنة ميدانية تكتب تقارير حوؿ العمل ُب ا١تيداف. 
  :كا٠تاصية ا٠تامسة: كىي عملية التقييم
ل كالعمل على تعديلو كتصويبو. كسد الثغرات اليت تعيق كذلك أهنا تقـو بتعديل أخطاء العم

العمل. قياس اٞتهد بنتائج  العمل. كّٔذا تكتمل خصائص اإلدارة ا٠تمس ُب اٞتانب 
 (ُٕانظر شكل رقم ) :اٞتانب العملي التطبيقي   .النظرم

 ا١تؤلفمن تصميم  كدليل للجماعات  لكي تبقى أصوؿ اإلدارة مفهومان نظريان كقاعدة( ُٕ٪توذج رقم الشكل )             
                                                        

 .ِٖصبلح مصطفى ، ص  (ُ)

لكً تبقى أصول اإلدارة مفهوماً نظرٌاً وقاعدة ودلٌل 
 للجماعات بالنقاط التالٌة

توفٌر  -٘
المال واألمن 
والمّطلع على 

نماذج 
اإلدارات 

المختلفة ٌرى 
صنوفاً منها 
ٌّا  جٌد وس

ٗ- 
تدرٌب 
للكادر 
بالتربٌة 

 .والعلم

تنظٌم -ٖ
ألهل 

الشمول 
وحسن 
انتقاء 
 األفراد

انتخاب  -ٕ
قٌادة حكٌمة 

واعٌة وأصٌلة 
. 

اجتماع -ٔ
األفراد على 
هدف تغٌب 

عنده المصالح 
الخاصة 

وتطّوع له 
 .  الظروف
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تبقى أصوؿ اإلدارة مفهومان نظريان كقاعدة كدليػل للجماعػات. كىػي علػم مشػركط بفهػم العػاملُت 
لػػػو كاكتسػػػاب للمهػػػارات كالقػػػدرات، ا١تخصصػػػة لكػػػل ٣تػػػاؿ إٔب جانػػػب اف تبقػػػى أصػػػوؿ اإلدارة 

  مفهومان نظريان كقاعدة كدليل للجماعات ٔتا يلي
 على ىدؼ تغيب عنده ا١تصاّب ا٠تاصة كتطوٌع لو الظركؼ. اجتماع األفراد-ُ
 انتخاب قيادة حكيمة كاعية كأصيلة . -ِ
 تنظيم ألىل الشموؿ كحسن انتقاء األفراد. -ّ
 تدريب للكادر بالًتبية كالعلم.  -ْ
كا١تطٌلع على ٪تاذج اإلدارات ا١تختلفة يرل صنوفان منها جيد كسٌيئ، توفَت ا١تاؿ كاألمن -ٓ

                             (ُ)ع الواعي مٌنا إدراؾ ما ىو النموذج األفضل من بينها.كيستطي
معػػايَت الػػيت ٖتكػػم ُب تصػػوره التنظػػيم اإلدارم ( ُب الصػػفحة التاليػػة  ُٖانظػػر شػػكل رقػػم )كقػػد كضػػع ) فيػػرب(  

 ا١تثإب كتساعد ا١تدير على ٖتقيق أىداؼ التنظيم كاٚتلها ُب عشرة معايَت ىي: 
نظيم الوظائف الرٝتية داخل التنظيم ٖتكمو قواعد معينو، كيتمتع ا١توظفوف الشاغلوف ٢تػذه ت -ُ

الوظيفػػة ْتػػريتهم الشخصػػية ُب العمػػل، فيمػػا عػػدا النشػػاطات الرٝتيػػة  الػػيت ٖتػػددىا القواعػػد الػػيت 
 ٖتكم التنظيم.

١تػػػرؤكس. يقػػػـو تنظػػػيم ا١تناصػػػب علػػػى مبػػػدأ التسلسػػػل اإلدارم لػػػربط العبلقػػػات بػػػُت الػػػرئيس كا-ِ
كتتسلسػػل السػػلطات الرئاسػػية حػػىت تصػػل القاعػػدة إذ ٮتضػػع كػػل منصػػب أقػػل إلشػػراؼ كضػػبط 

 ا١تنصب األعلى.
 يكوف لكل منصب ٣تاؿ اختصاص ٤تدد ككاضح على أيسس شرعيو كمعقولة. -ّ
يػػػػتم اختيػػػػار ا١تػػػػوظفُت علػػػػى أيسػػػػس مػػػػن القواعػػػػد أك ا١تعػػػػايَت الفنيػػػػة  حيػػػػث ًب التأكػػػػد منهػػػػا -ْ

 ا١ترشح التدريب. باالختبار كتلقي
كػػػل موظػػػف ٭تصػػػل علػػػى بػػػدؿ مػػػادم للعمػػػل  ُب صػػػورة مرتػػػب ثابػػػت  كيكػػػوف لػػػو حػػػق ُب -ٓ

 ا١تعاش.
 الشخصية، فالوظيفة ليست ملكان  ىناؾ فصل تاـ بُت ٦تتلكات التنظيم كا١تمتلكات ا٠تاصة-ٔ

                                                        
 أ.دارين صياد خصائص اإلدارة ا٠تمسة (ُ)
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 ١تن يشغلها، كليس من حق ا١توظف أف ٯتتلك ا١تنصب أك ما فيو.
عػػػػد ٖتكػػػػم أنشػػػػطة العمػػػػل ،تػػػػنظم الوظػػػػائف الرٝتيػػػػة القائمػػػػة كيتكػػػػوف ٚتيػػػػع األنظمػػػػة ك القوا-ٕ

 ا١تنصب الوظيفي، الذم يعترب ٤تور كل ٪تاذج العمل التعاكين.
 ٮتضع ا١توظفوف لنظاـ صاـر كإشراؼ ٤تكم أثناء قيامهم ٔتهاـ كظائفهم.-ٖ
ٯتكن أف السلطة الشرعية ُب التنظيم اليت ٯتسك زمامها الرئيس اإلدارم ُب قمة التنظيم -ٗ

 ٘تارس لكن بأشكاؿ ٥تتلفة كلكن باطار الشرعية.  

                
  (  عن معايَت فيرب اليت ٖتكم التنظيم اإلدارم ا١تثإب من تصميم ا١تؤلفُٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                      
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تنظٌم الوظابف الرسمٌة داخل  -ٔ
 التنظٌم تحكمه قواعد معٌنه 

ٌقوم تنظٌم المناصب على مبدأ -ٕ
 التسلسل اإلداري 

ٌكون لكل منصب مجال -ٖ
اختصاص محدد وواضح على 

 أساس  شرعٌه ومعقولة

ٌتم اختٌار الموظفٌن على أسس -ٗ
 من القواعد أو المعاٌٌر الفنٌة  

كل موظف ٌحصل على بدل  -٘
مادي للعمل  فً صورة مرتب 
 ثابت  وٌكون له حق فً المعاش

هناك فصل تام بٌن ممتلكات -ٙ
 التنظٌم والممتلكات الخاصة

جمٌع األنظمة و القواعد تحكم  -7
 أنشطة العمل 

ٌخضع الموظفون لنظام صارم  -8
وإشراف محكم أثناء قٌامهم بمهام 

 وظابفهم

السلطة الشرعٌة ٌمكن أن -9
 تمارس لكن بأشكال مختلفة

فالنموذج البٌروقراطً ٌمثل  -ٓٔ
أداة اكثر كفاٌة ومعقولٌة فً إدارة 

 التنظٌمات 
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و على األقدمية أك الوظيفة ُب النموذج البَتكقراطي للتنظيم مهنة كيعتمد نظاـ الًتقية في-َُ
 على إ٧تاز العمل أك كليهما، كيعود تقدير  ذلك  للرؤساء  ا١تشرفُت. 

بػػالرغم مػػن أف)فيرب(حػػدد ٣تػػاالت تطبيػػق النمػػوذج البَتكقراطػػي كحصػػرىا ُب ا١تشػػركعات ا٠تاصػػة 
 اليت ٗتدـ أغراضا مادية ُب الغالب، فالنموذج البَتكقراطي ٯتثل أداة أكثر كفاية كمعقولية

رة التنظيمات اإلدارية البَتكقراطية أم اٟتكومية حيث يقـو فيها ٣تموعة اإلداريُت بتنفيذ ُب إدا
قوانُت اٟتكومة كسياستها اليت أصبحت تعتمد عليها اإلدارة اٟتديثة ُب ٣تبلت متباينة كىامو. 

ذه معٌت البَتكقراطية: ىي تشَت إٔب تطبيق القوانُت بالقوة ُب آّتمعات ا١تنظمة. كتعتمد ىك 
 األنظمة على اإلجراءات ا١توحدة كتوزيع ا١تسؤكليات بطريقة ىرمية كالعبلقات الشخصية.

تؤدم اإلدارة  .مثل: اٟتكومات، القوات ا١تسلحة، الشركات، ا١تستشفيات،  ااكم، كا١تدارس
ىامان  ُب توجيو اٞتهود اٞتماعية على اختبلؼ مستويات ٕتمعها كعلى اختبلؼ أنواعها  دكرا ن

إلدارة ضم عدة أفراد جهودىم إٔب بعضها البعض للوصوؿ إٔب ىدؼ معُت تظهر أ٫تية ا فكلما
كتداخلت ىذه اٞتهود ُب  األ٫تية كلما تزايد اعتماد آّتمع على اٞتهود اٞتماعية كتتزايد ىذه

عبلقاهتا كتعقد ُب طبيعتها، فاإلدارة ٢تا دكرىا ا٢تاـ على مستول األسرة كعلى مستول ٚتاعات 
كىي  ،رعاية شؤكف األسرة كعلى مستول آّتمع ألهنا األسلوب الذم يتؤب بو الوالدين العمل

كىي الوسيلة اليت يستخدمها اٟتاكم أك  ،اٞتهود ا١تتفاكتة ألفراد اٞتماعةاألداة اليت توجو ّٔا 
 (ُ)دكر ىاـ ُب توجيو اٞتهود اٞتماعية ا١تتنوعة أيضان توجيو كرعاية آّتمع .كلئلدارة القائد ل

فرغم أف اإلدارة ظهرت بطريقة علمية ُب ا١تصانع إال أهنا ٪تت كتبلورت كأصبحت على ما ىي 
فاإلدارة ىي الدعامة اليت تعتمد عليها األنشطة  عليو من مكانة كقوة كتأثَت ُب ميادين متنوعة .

صادية النادرة االقتصادية كاالجتماعية كاٟتكومية كالتعليمية كالعسكرية ألهنا جامعة ا١توارد االقت
لتشبع ّٔا اٟتاجات اٞتماعية كالفردية كىي صانعة التقدـ االجتماعي كيعتمد عليها العصر ُب 
ٖتقيق الرفاىية اإلنسانية كىي رائدة اٟتكومات الرشيدة ككسيلتها ُب توجيو شؤكف اٟتكم من 

١تعاٞتة مشاكل ُت ُب سعيهم ا١تؤلفأجل ٖتقيق األىداؼ الوطنية كالقومية كىي كجهة ا١تتعلمُت ك 
العصر كمواجهة التغَتات السريعة كىي قوة آّتمع كٛتاية استقبللو كثركاتو من األطماع 

كٮتتلف الكتاب كا١تمارسوف ُب ٖتديد األسباب الكاملة اليت تؤدم إٔب النجاح ُب .ا٠تارجية
                                                        

 ٖٔ،ٕٔ،ص َُْٓكنعاف ، (ُ)
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٠تدمات اإلدارة كلكنهم يتفقوف على إف التفكك األسرم كاإلسراؼ ُب استخداـ ا١توارد كسوء ا
اٟتكومية كا٢تزٯتة ُب ا١تعارؾ إ٪تا ترجع إٔب غياب اإلدارة السليمة. كيقوؿ ىؤالء الكتاب أف 

إف .اإلدارة السليمة تعتمد على ا١تبادئ كالنظريات العلمية كتصقل با١تمارسة كا٠تربة ا١تتجمعة
صادية اإلدارة الناجحة ضركرة ملحة ُب الوقت اٟتاضر بسبب التغَتات االجتماعية، االقت

  (ُٗانظر الشكل رقم ) كالتكنولوجية نذكر منها على سبيل ا١تثاؿ ما يلي:

 من تصميم ا١تؤلف.اإلدارة الناجحة ضركرة ملحة ُب الوقت اٟتاضر (  ُٗ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                      

اإلدارة الناجحة ضرورة 
ملحة فً الوقت الحاضر 

بسبب التغٌرات 
االجتماعٌة، االقتصادٌة 
والتكنولوجٌة نذكر منها 
 على سبٌل المثال ما ٌلً 

كبر حجم -ٔ
المؤسسات 
 والمنظمات 

وجود انفصال بٌن - ٕ
 المنظمات ومالكها

التغٌرات -ٖ
التكنولوجٌة، 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

المنافسة الشدٌدة  -ٗ
 فً األسواق 

الندرة المتزاٌدة فً  -٘
الموارد المادٌة 

تزاٌد قوة  -ٙ والبشرٌة
التجمعات 
 العمالٌة 

اإلدارة هً  -7
األداة األساسٌة 

فً تسٌٌر 
 العمل 

ٌقع على عاتق  -8
اإلدارة مسؤولٌة تحقٌق 
األهداف االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة 

اإلدارة هً -9
المسؤولة عن بقاء 
واستمرار منظمات 

 األعمال

ٌقع على عاتق   -ٓٔ
اإلدارة مسؤولٌة 
تحقٌق التكامل 

 الخارجً 

لكً تنجح منظمات -ٔٔ
األعمال فً رسالتها فإن 
مسؤولٌة اإلدارة التعامل 

 مع التغٌر المستمر 
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الذم كرب حجم ا١تؤسسات كا١تنظمات كزيادة اٟتاجة إٔب التخصصات ا١تختلفة األمر -ُ
  .يظهر أ٫تية التنظيم، التنسيق كالرقابة

كجود انفصاؿ بُت ا١تنظمات كمبلكها. األمر الذم يظهر أ٫تية الرقابة كالتنظيم لضماف -ِ
  مصاّب األطراؼ ا١تختلفة.

التغَتات التكنولوجية، االقتصادية كاالجتماعية. األمر الذم يظهر أ٫تية التخطيط، التنظيم -ّ
  التأقلم معها.كالتنبؤ ١تواجهتها ك 

ا١تنافسة الشديدة ُب األسواؽ الذم يتطلب التجديد كاالبتكار ُب طرؽ اإلنتاج كُب أدكاتو  -ْ
        لتحقيق ا١تتوفرات االقتصادية.

الندرة ا١تتزايدة ُب ا١توارد ا١تادية كالبشرية. األمر الذم يتطلب الرشد، االقتصاد كالبحث عن  -ٓ
القوة ا١تتزايدة للتجمعات اليت تدافع عن ا١تستهلكُت كمصاٟتهم   .كسائل كطرؽ ٖتقيق الفعالية

األمر الذم يظهر أ٫تيتو، ككضع السياسات ا٠تاصة بتحسُت اٞتودة، األسعار كغَتىا.        
تزايد قوة التجمعات العمالية األمر الذم يتطلب كضع سياسات مقبولة لؤلجور كالعمل.  -ٔ
تسيَت العمل داخل منظمات األعماؿ فهي اليت تقـو  اإلدارة ىي األداة األساسية ُب -ٕ

بتحديد األىداؼ كتوجيو جهود األفراد إٔب ٖتقيقها بفاعلية ككذلك توفَت مقومات اإلنتاج 
 كٗتصيص ا١توارد كتوزيعها على استخداماهتا البديلة كإزالة الغموض ُب العمل

ة كاالجتماعية ١تنظمات يقع على عاتق اإلدارة مسؤكلية ٖتقيق األىداؼ االقتصادي -ٖ 
 األعماؿ من ناحية كللمجتمع ككل من ناحية أخرل.

اإلدارة ىي ا١تسؤكلة عن بقاء كاستمرار منظمات األعماؿ فإف ىذا ال يتحقق إال من  -ٗ
 خبلؿ القدرة على مواجهة الكثَت من التحديات.

     :كمن بُت ىذه التحديات نذكر
رار السياسي إف كجد ُب الدكلة ا١تعنية.            االضطرابات االجتماعية كعدـ االستق -أ

 .ا٩تفاض معدؿ النمو االقتصادم كارتفاع تكلفة األمواؿ -ب
               .ا٠تلل ُب نظم التجارة كالصناعة ا١تعموؿ ّٔا ُب الدكؿ -ج
ازدياد درجة التدخل اٟتكومي ُب ميداف األعماؿ من خبلؿ الرقابة على األسعار كتعدد  -د

  .َت قوانُت االستَتاد كالتصديركتغ
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 ىػ ارتفاع معدالت التضخم. 
 يقع على عاتق اإلدارة مسؤكلية ٖتقيق التكامل ا٠تارجي بُت البيئة كا١تنظمة من خبلؿ: -َُ

 أكالن: توفَت احتياجات ا١تنظمة من ا١توارد ا١تختلفة من البيئة
ياجات البيئة من السلع كا٠تدمات.  ثانيان ٖتويل كمزج ىذه ا١توارد مع بعضها البعض لتلبية احت

لكي تنجح منظمات األعماؿ ُب رسالتها فإف مسؤكلية اإلدارة التعامل مع التغَت ا١تستمر -ُُ
 ُب حاجات آّتمع كتفاقم ا١تشكبلت الصحية كاالجتماعية. 

يتضح أنو من الصعب ٤تاكلة التوصل إٔب تعريف معُت ٭تظى باتفاؽ   اإلدارة: شروطتاسعاً: 
بية علماء اإلدارة. كلكن من التعاريف السابقة ُب مفهومها كتعريفها ٯتكن أف نقوؿ باف غال

  ُب الصفحة التالية (َِانظر الشكل رقم )اإلدارة ال ٯتكن أف توجد إال بتوفر ٣تموعة من الشركط منها :
 

 تصميم ا١تؤلف. منمن شركط اإلدارة (   َِ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                              

منشروطاإلدارة

وجودمجموعةمن-6
العملٌاتالألزمة

وجودالكثٌرمن-4
الطرقلبلوغالهدف

وجودهدفمحدد-3



وجودمهامو-5
واجباتومسئولٌات

توفراإلمكانات-2
المادٌة

وجودجماعةمن-1
البشر
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كجود ٚتاعة من البشر حىت لو كانت ٚتاعة صغَتة ال يىزيد عددىا على ثبلثة ففي  -ُ 
كىذا رمز إٔب التزاـ التنظيم كالًتتيب  (ُ)"اٟتديث النبوم: "إذا كينتم ثبلثة فأمّْركا أحدىكم

ًمن  أنافع شكاالىتماـ  فيما ىو أعظم كأكرب ًمن الرٍفقة ُب السفر، كفيما ىو أكثر عددنا كأر 
ثبلثة من ا١تسافرين، كىذا داللة عظيمة على عظم ىذا الشأف كأ٫تيتو  فانظر يا أخي إٔب ىذا 
اٟتديث الذم يدؿ على اإلدارة كإف قلَّت. ُب عددىا انظر إٔب عظمة ىذا اإلسبلـ حىت ُب 

 كثَتين.  األشخاص قليلُت أك
 بشرية  ا١تناسبة لتحقيق أىداؼ اٞتماعة.ا١تادية من مباين أجهزه كغَتىا كال اإلمكاناتتوفر  -ِ
 كجود ىدؼ ٤تدد تسعى اٞتماعة إٔب ٖتقيقو كاالىتماـ بو. -ّ
 ا٢تدؼ، كلذا ٬تب ٤تاكلة اختيار أفضل الطرؽ طبقا ١تعايَت  الطرؽ لبلوغكجود الكثَت من  -ْ

  اٞتهد. الوقت، الكلفة، .معينة
من أفراد اٞتماعة لتحقيق أىداؼ  يقـو كل فرد كليات معينةؤ كمسكاجبات كجود مهاـ ك  -ٓ

 ىذه اٞتماعة.  
كجود ٣تموعة من العمليات البلزمة لتحقيق ىذه ا١تهاـ التخطيط كالتنظيم كالتوجيو  -ٔ

كالرقابة. من الشركط ا١تذكورة نستنتج أف اإلدارة ىي ٚتلة من الوظائف أك العمليات منها 
ا ا١تدير بغرض ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة بأفضل التخطيط، التنظيم، التوجيو، الرقابة. اليت يقـو ّٔ

١تديرم الشركات كا١تؤسسات ا١تختلفة كىي ليست ٢تم فقط بل كىنا شركط  (ِ)نتيجة ٦تكنة 
لكل منا. فإننا عندما ٩تتار أىدافنا كنسعى لتحقيقو فكل مدير نفسو كا١تسؤكؿ األكؿ عن ٧تاح 

بًتكيز ىذه الشركط الثمانية ُب سعينا  ىذه األحبلـ كاألمنيات كا١تشاريع كغَتىا فلنقرأ كلنا
 للقيادة الناجحة كا١تستقيمة:

، أفعل ما ىو الصواب ال ٗتلف كعدان أك عهدان التـز ٔتبدأ االستقامة التامة ُب كل ما تعمل  -ُ
ار األمر الصعب حىت لو كنت أنت الشخص الوحيد الذم يعلم أنك تفعلو . دائمان أخت

 ئ.، بدالن من السهل ا٠تاطالصحيح

                                                        
 (ِٔٓ/ٓآّمع ) (ُ)
 (ِٗص   ،ََِٕ )العجمي،  (ِ)
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ُب ٣تاؿ عملك ألف ا٠تربة مصدر ىاـ من مصادر السلطة لدل  كافح ُب أف تكوف خبَتان -ِ
القائد. إف الناس عادة ما يشعركف بالطمأنينة مع قادة يتمتعوف ٓتربة كمعرفة جيدة ُب ٣تاؿ 

 اختصاصهم.
 اؼستعمل لغة قوية للتأثَت ُب نفوس ابآخرين كُب توضيح األىدأ، قل لآلخرين ما تتوقعو -ّ

الوصوؿ إليو ٍب ابدأ ُب تنفيذىا،  كُب توضيح أىداؼ كرؤل كقيم ا١تؤسسة أعد خطة ١تا تنول
 ، كقرر ىل ىناؾ حاجة للتعديل ُب االسًتاتيجية.كراقب رد الفعل على ا٠تطة

كن ملتزمان كصادقان ُب االلتزاـ كتقبل ا١تخاطر ُب سبيل اإلصرار كااللتزاـ ٔتواقفك كحىت ُب -ْ
 .أكقات العسرة

توقع األفضل تعود على أف تكوف لديك رؤية مبنية على الثقة بالنفس ١تا تود أف ٖتققو -ٓ
)النجاح(، كليس على نظرة سلبية ١تا ال ترغب ُب ٖتقيقو)الفشل(. إف التفكَت اإل٬تايب لو قوة 

 دافعة، كلكن بشرط أف يتزكد بوقود من اٟتماس.
إذا اختلت األمور ٖتمل شيئُت  وياتك،اىتم بشؤكف حاجة من تقود ُب أعلى قائمة أكل-ٔ

 ا١تسؤكلية كا١تبلمة.
ضع ابآخرين ُب ا١تقاـ األكؿ فكر ُب ٣تموعتك قبل أف تفكر ُب نفسك احتفل معهم -ٕ

بالنجاح باإلطراء عليهم أكثر ما ٯتكن . قاٝتهم ابآالـ حىت لو يسبب لك ذلك بعض 
 يث الوقت أك ا١تاؿ أك غَت ذلك أك يكوف مكلفان من ح صعوبة،أك ٕتد ُب ذلك  ا١تضايقات،
 من ا١توارد.

فعل ما تعنيو كلمة القيادة أم كن ُب ا١تقدمة: القائد الناجح يتألق ٧تمو ُب ميداف العمل  -ٖ 
 أما القائد العاجز فيختبئ ُب مكتبو كيصدر األكامر كيعطي النواىي كال ينتبو لعملو. 

: عاشرا: مستويات اإلدارة  
 ( ُِانظر شكل رقم )مستويات كتقسم اإلدارة إٔب ا١تستويات التالية كىي:  تظهر اإلدارة ُب ثبلث 
 )مستول التخطيط(:  اإلدارة العليا -ُ
زراء كىم اإلداريوف الذين يضعوف سياسة ا١تنظمة كيقوموف بالتخطيط رئيس ٣تلس الوزراء كالو  

لس أدارهتا كا١تدير العاـ ، أما إدارة األعماؿ فهم رئيس ا١تؤسسة ك٣تُب اإلدارة العامة اٟتكومية
 كَب ا١تنظمات الصغَتة ٯتثل مالك ا١تؤسسة اإلدارة العليا.
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اإلدارة الوسطى أك)ا١تستوم التنفيذم( كيشمل ىذا ا١تستول رؤساء األقساـ كمديرم  -ِ
ا١تناطق كيعترب ىذا ا١تستول اإلدارم ٔتثابة حلقة الوصل بُت ما تريد ٖتقيقو ُب اإلدارة العليا من 

ت عامة كخطط كما تقـو بتنفيذ اإلدارة اإلشرافية  كبالتإب فإف عدد اإلداريُت ُب اإلدارة سياسا
 الوسطى غالبا ما يكوف أكرب من اإلدارة العليا.

ا١تؤلف( عن مستويات اإلدارة من تصميم  ُِ٪توذج شكل رقم )                                   

ا١تشرفُت(كتتمثل ُب اإلداريُت الذين يقوموف بالرقابة ا١تباشرة أك)طبقة  اإلدارة اإلشراقية-ّ
ا١تباشرة على األداء كىم يتعاملوف مع ا١تنفذين)العماؿ( مباشرة كمن ٍب فإف توفر ا١تهارات الفنية 

 ٢تذا ا١تستول اإلدارم يدعم كاجبهم الوظيفي كيؤكده . 
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 الحادي عشر: اإلدارة االستراتيجية: 
إٔب عناصره األساسية كتعريف كل عنصر على  اإلدارة االسًتاتيجية البد من ٕتزئة مصطلح 

ٔتعناىا البسيط تعٍت  Management فاإلدارة، اإلدارة االسًتاتيجيةحده كمن ٍب تركيب توليفة 
كظيفة إ٧تاز األعماؿ من خبلؿ ابآخرين كتعٍت أيضٌا عملية حشد ا١توارد كعناصر ا١تدخبلت 

( من خبلؿ كظائف التخطيط، التنظيم، كٖتويلها إٔب ٥ترجات ذات قيمة )منتجات أك خدمات
باستخداـ كاحد أك أكثر من إف االسًتاتيجية تعرؼ  ، الرقابة كاٗتاذ القراراتالتشكيل، التوجيو

 ا١تصطلحات التالية:
كإف كل مصطلح من ىذه  perspective كمنظور  position موقف   pattern ٪تط plan  خطة 

ا١تصطلحات يوصف بطريقة ٥تتلفة على أساس ا١تعٌت الذم يأخذه أك يتضمنو مفهـو 
 .االسًتاتيجية

طريقة جديدة ُب التفكَت اإلدارم :ىي قبل كل شيء اإلدارة االسًتاتيجية ٯتكن القوؿ إف
  أسلوب جديد ُب اإلدارة منهجية جديدة ُب صنع كاٗتاذ القرارات اإلدارية االسًتاتيجية.

كنظم كخطط اإلدارة االسًتاتيجية بأهنا جهد مبذكؿ كمنظم كمرتب للوصوؿ إٔب قرارات 
للحصوؿ على النتائج اليت ٖتدد األداء طويل األجل للمنظمة بكفاءة كفاعلية. اسًتاتيجية 

كتقوٯتها كالقرارات ا١تطلوبة كٖتقيق ىدؼ ا١تنظمة أك ا١تؤسسة أك الشركة ُب إشباع احتياجات 
ا١تستهدفة الفئة  باعتبارىا منهجية أك أسلوب عمل حياؿ مواقف معينة. كٖتدد االٕتاه ا١تستقبلي

    (ُ). من العمبلء
كبياف ما تسعى إليو من خبلؿ ٖتليل ا١تتغَتات البيئية ايطة ّٔا. كاٗتاذ القرارات ا٠تاصة 

بتحديد كٗتصيص ا١توارد ا١تطلوبة لتحقيق ذلك باعتبارىا خطة شاملة لتحقيق األىداؼ من  
التغيَت كالتطوير ْتكم  خبلؿ اطار عاـ ٭تكم سياسات ا١تنظمة ٔتختلف ّٓاالت. كىي تتضمن

تعريفها كىي تتعلق بتقرير االسًتاتيجيات كا٠تطط ككيفية تنفيذىا كىي تتضمن عمليات 
التحليل كاٗتاذ القرار كالتطبيق كالتقوًن. كالقرارات االسًتاتيجية ىي القرارات اليت تتعلق با١تنظور 

اتيجية ضركرية للمدرسة كىي تتطلب العاـ ألنشطة ا١تنظمة كالبيئة اليت ٖتيا فيها. كاإلدارة االسًت 
من التفكَت كالعمل. كىي مهمو ألهنا مفتاح العمليات األخرل ُب اإلدارة ا١تدرسية  ةجديد طرقان 

                                                        
 ْٕ، ص ََُِالعجمي،   (ُ)

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/50381/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/50381/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/50381/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/50381/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/50381/posts
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. إف الفرؽ بُت ا١تدير التقليدم كاالسًتاتيجي  ىو إف األكؿ ينظر إٔب قدميو كيدكر حوؿ نفسو 
  (ُ)تقدـ إٔب األماـ.أما الثاين فينظر إٔب األماـ، كثاب متحفز دائما لل

 : أ٫تية اإلدارة االسًتاتيجية
تبٌُت لنا ُب ٚتيع أنواع ا١تنظمات سواء كانت صغَتة أك كبَتة، هتدؼ للربح أكال هتدؼ للربح، 

ٚتيعها ٖتتاج إٔب  عامة كحكومية، أك خاصة، تعمل ُب ٣تاؿ النشاط الى أك دكلية النشاط.
١تبادرة كا١تبادأة بدال من ٣ترد رد الفعل للبيئة ا١تػػػحيطة كاليت إدارة اسًتاتيجية كاعية تقودىا إٔب ا

ة الكثَت من أنا، كمعُْٖٗكػػػػػػػػػة أمريكية ُب عاـ شر  َََ.َِأدت إٔب إفبلس حوإب 
الشركات العمبلقة كشركات السيارات كاٟتاسبات كغَتىا حىت ابآف من ا١تنافسة اليابانية. 

  ( ِِظر الشكل رقم )ان مراحل اإلدارة االستراتيجية:

 من تصميم ا١تؤلف االسًتاتيجية اإلدارةعن مراحل  (ِِ)مرق توضيحي٪توذج رسم                            

 
 

                                                        
  ُٖ، صُٓٗٗمنَت مرسي، (ُ)
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 مرحلة التحليل والرصد البيئي: ىيأول مرحلة 
 تعرؼ الشركات أك منظمات األعماؿ بيئتها الداخلية كا٠تارجية، عن طريق ا٠تربة، كٚتع  

حػػػصائية بالوسائل التقليدية كغَت التقليدية كاليت استحدثت نتيجة للتطورات ا٢تائلة اإل تاناالبي
كا١تػػػػػعلومات اليت  البياناتُب عآب تكنولوجيا االتصاالت. كالتحليل البيئي ىو استعراض كتقييم 

ًب اٟتصوؿ عليها عن طريق مسح البيئة الداخلية كا٠تارجية كمن ٍب تقدٯتها للمديرين 
ًتاتيجيُت ُب الشركة أك منظمة األعماؿ، كالذين يقوموف بتحليلها اسًتاتيجيا ّٔدؼ ٖتديد االس

 العوامل االسًتاتيجية كاليت سوؼ ٖتدد مستقبل الشركة أك منظمة األعماؿ.
 مرحلة صيا ة االستراتيجية : ثاني مرحلة ىي

ن اإلدارةي العليا من استغبلؿ كىي ا١ترحػػػػػػلة اليت توضػػػػػػػع فيها ا٠تطط طويلة األمد، لتتمكَّ 
الفرص، كتتجنب التهديدات، كتزيد نقاط القوة، كٖتد من نقاط الضعف، بأسلوب إ٬تايب 

 كفعاؿ. ٖتتوم عملية صياغة االسًتاتيجية التحديد الشامل كالدقيق لكل من آّاالت ابآتية:
 ٖتديد رسالة الشركة أك منظمة األعماؿ. أكالي:

من ا١تعركؼ أف  ؼ اليت تستطيع الشركة أف ٖتققها على ا١تدل البعيد:ثانيان ٖتديد األىدا
ىنا كفرؽ  إال نتائج النشاط السابق ٗتطيطو كاليت عملت الشركة على ٖتقيقو.:األىداؼ ما ىي

بُت األىداؼ كالغايات. فاألىداؼ تيشػػػػتق من الغايػػػات. فالغػػػػػػايات ىي حالة عامَّػػػػػػة ١تا يريد 
الشركة ُب ا١تستقبل البعيد مثبل: تريد شركة ما من الشركات الكبَتة تعظيم الربح ُب  أف ٖتققو

%، كىذا معناه السعي َُ. ا٢تدؼ فقد يكوف ٖتقيق صاُب الربح سنويان بنسبة ُّّْعاـ 
 للغاية كىي تعظيم الربح.

  (ِّانظر الشكل رقم ) كضع االسًتاتيجيات كتطويرىا: ثالثان:
 

 كضع االسًتاتيجيات كتطويرىا من تصميم ا١تؤلفعن  (ِّرقم) ٪توذج رسم توضيحي                               

االستراتٌجٌة الكلٌة 
أو استراتٌجٌة 

 .         المنظمة

استراتٌجٌات 
وحدات األعمال 

أو وحدات 
 .النشاط

االستراتٌجٌات  
 .الوظٌفٌة
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 .االسًتاتيجية الكلية أك اسًتاتيجية ا١تنظمة-ُ
 .اسًتاتيجيات كحدات األعماؿ -ِ
 .االسًتاتيجيات الوظيفية-ّ

  المرحلة الثالثة وىي تنفيذ االستراتيجية:
وضػػع االسًتاتيجيات كالسياسات موضع التنفيذ من خبلؿ ما كىي العملية اليت عن طريقها تي 

 .تضعو اإلدارة العليا من برامج، كخطط، كميزانيات، كقواعد، كإجراءات... إْب
  المرحلة الرابعة وىي  التقويم والمتابعة : 

رىم التقوًن كا١تتابعة ٫تا عملية مراقبة تقػػػػـو ّٔا اإلدارة العليا ّٔدؼ ٖتديد مدل ٧تاح خيا
مستول الشركة ككل،  االسًتاتيجي ا١تطبق ُب ٖتقيق غايات كأىداؼ الشركة، كيتم التقوًن على

عوامل ٧تاح تطبيق اإلدارة االسًتاتيجية لن يتم إال  كمن.كمستول كحدات األعماؿ كالوظائف
ظاـ بتوفر التفكَت االسًتاتيجي كتوفر نظم ا١تعلومات االسًتاتيجية كتوفر نظاـ اٟتوافز كتوفر ن

 مإب كتوفر  التنظيم اإلدارم السليم. 
 (ِْانظر شكل رقم ) : ٣تاالت اإلدارة لتطبيق العملية اإلدارية كىي

 
 ا١تؤلفمن تصميم  (  ٣تاالت اإلدارة لتطبيق العملية اإلدارية.ِْ٪توذج شكل رقم )                       

 مجاالت اإلدارة لتطبٌق العملٌة اإلدارٌة 

المجاالت االخرى  -ٖ
كالجمعيات الخيريه 

 وغيرها

القطاع -ٕ
 الخاص

 القطاع العام  -ٔ
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 عمليات اليت تستهدؼ تنفيذ السياسةالقطاع العاـ كيطلق عليها اإلدارة العامة ٞتميع ال -ُ
العامة. أك ىي تلك العملية أك اٞتهد الذم يعٍت بتجمع اٞتهود الفردية كاٞتماعية من أجل 

 األىداؼ اليت تضعها السلطة العامة.   ٖتقيق
 القطاع ا٠تاص كاٝتها إدارة األعماؿ. -ِ
كال ٗتتلف العملية لتطوعية آّاالت األخرل مثل إدارات اٞتمعيات التعاكنية كا٠تَتية كا -ّ

اإلدارية ُب جوىرىا كعناصرىا كقواعدىا من ٣تاؿ تطبيق ألخر إ٪تا االختبلؼ اتمل يكمن ُب 
 (1) .أدكات عمل اإلدارة ا١تعنية أساليبطبيعة السلطة أك 

  النامية:اإلصالح اإلداري في الدول 
دكؿ النامية قد ارتبط إٔب حد كبَت اإلصبلح ُب الدكؿ النامية إف مفهـو اإلصبلح اإلدارم ُب ال

 ٔتشكبلت التنمية ك٬تب إصبلحها حىت تكوف قادرة على ٖتقيق التنمية بكفاءة كفاعلية
اإلصبلح ُب الدكؿ النامية ال يعٍت ٣ترد إجراء تغيَتات كتصحيح ُب النظاـ اإلدارم، بل يعٍت 

ة تواكب التغيَتات اإلدارية ُب الوقت نفسو إحداث تغيَتات ُب األنظمة االجتماعية كاالقتصادي
كأف عملية اإلصبلح ٘تثل تغيَت أصيل ُب العمل كُب التنظيم كُب األشخاص كُب نظرة الناس إٔب 
كل ىذه األمور كىو ُب إطار ىذا ا١تفهـو ليس ٣ترد تعديل بسيط أك مواءمة سطحية، كإ٪تا 

كُب التنظيم كعمل ٖتوؿ كامل ُب ا٠تطط كتغيَت جوىرم ُب الركح كالفكر كأ٪تاط السلوؾ 
كعملية اإلصبلح اإلدارم كاليت أصبحت من أحدل حتميات التنمية ُب  .العنصر البشرم

الدكؿ النامية فهي نشاط تلقائي مستمر لئلدارة  العامة. إف مفهـو اإلصبلح اإلدارم: تركيز 
ف تفعل أكثر ، إذ أف كثَتان من الدكؿ ٖتاكؿ أآّاالت اليت تتبلءـ مع قدرهتا أنشطة الدكلة على

٦تا تستطيع كٔتوارد غَت كافية كقدرة ٤تدكدة ُب حُت أنو إذا تركز جهد اٟتكومات على األنشطة 
كالبحث مع مركر الزمن عن   العامة اليت ال غٌت عنها للتنمية فإف ذلك يزيد من فاعليتها

 كسائل لتحسُت قدرة الدكلة، كذلك عن طريق تنشيط ا١تؤسسات العامة كىناؾ ٜتس مهاـ
، إقرار بيئة للسياسات نمية الشاملة كىي: إرساء القانوفجوىرية تشكل ٤تور العمل لتحقيق الت

ماعية كالبنية ، تشمل استقرار االقتصاد الكلي، االستثمار ُب ا٠تدمات االجتاال تشويو فيه
 .، ٛتاية الضعفاء كالبيئةاألساسية الضركرية

                                                        

 .(ِْ)صبلح مصطفى ، ص  (ُ)
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 خاص ٭تتاج إٔب قدر كبَت من الوقت  إف اإلصبلح االقتصادم بشكل عاـ كاإلدارم بشكل
كاٞتهد كٯتكن ابآف للدكؿ النامية أف تستفيد من ٕتارب الدكؿ الناجحة ُب اإلصبلح من جهة 

 ما يلي :  كمن مساعدات ا١تنظمات الدكلية اليت تتمثل ُب
، ة بشأف إجراءات اإلصبلح الداخليةكالتقني تقدًن بعض ا٠تربات كاالستشارات الفنية-ُ

اليت ٯتكن أف تستفيد من ا٠ترباء الذين يشاركوف ُب  ف يستكمل ذلك با٠تربات اليةشريطة أ
 اإلصبلحية ُب دكؿ ٦تاثلة. تنفيذ العديد من الربامج

اإلقبلع بتنفيذ برنامج اإلصبلح، حيث تكوف ىذه  تقدًن ا١تساعدات ا١تالية األكلية عند-ِ
مة إٔب حُت تبدأ عملية اإلصبلح بإعطاء إف ٓب تكن معدك  الفًتة حرجة كعوائدىا ٤تدكدة جدان 

 عوائدىا كٙتارىا ا١ترجوة.
جزئية با١تنظمات الدكلية ٖتتم على الدكلة  أف عملية ربط اإلصبلح اإلدارم كلو بصورة-ّ 

بتنفيذه. مع التنويو ىنا إٔب حجم ا١تساعدات ا٠تارجية  االستمرار ُب برنامج اإلصبلح كااللتزاـ
ال تستطيع أف ٖتقق ٧تاحان يذكر على أرض الواقع إذا ٓب تتوفر اإلدارة  ان مهما كاف كبَتان أك صغَت 

 كاإلدارية الداخلية لنهج اإلصبلح. السياسية
  :أشكال اإلصالح اإلداري

من خبلؿ مراجعة العديد من األدبيات ا٠تاصة باإلدارة العامة كاإلصبلح اإلدارم نبلحظ عدـ 
لى ٖتديد مفاىيم ثابتة ك٤تددة الختيار األسلوب األمثل اإلٚتاع فيما بُت ا١تفكرين اإلداريُت ع

، إال أف الغالبية العظمى منهم ٕتمع على ضركرة الًتكيز حوؿ اإلدارم لعملية اإلصبلح
 ٫تا :  مفهومُت أثنُت

كيفًتض ىذا  ا١تفهـو األكؿ: االعتماد على القدرات ا٠تاصة ُب إطار أجهزة اإلدارة العامة
دارة العامة ُب الدكلة تتؤب عملية القياـ بإعداد كتنفيذ برامج اإلصبلح ا١تفهـو بأف أجهزة اإل

، كاليت تستشعر م اإلداريةالذاتية لعناصر النظ اإلمكاناتاإلدارم بصورة تلقائية باالعتماد على 
ة اإلدارة من خبلؿ متابعة كمراقب أساليبباستمرار بأهنا مطالبة بالتطوير كالتحسُت ُب أنظمة ك 

، حيث أف األجهزة الذاتية يفًتض أف ٖتدد مصادر ا٠تلل تقوًن مستويات األداءكمراجعة ك 
كمن أجل االعتماد على  (ُ)كالقصور كالعجز ُب أجهزة التخطيط كالتنفيذ كا١تراقبة كاإلشراؼ.

                                                        
   عبد الرٛتن تيشورم، ا١تنتدل العريب إلدارة ا١توارد البشرية  (ُ)
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القدرات ا٠تاصة ُب عملية اإلصبلح اإلدارم البد من توفَت بعض الشركط للوظيفة اإلدارية 
التغيَت كالتطوير اليت ٖتصل ُب البيئتُت الداخلية  اإلدارم الستيعاب عمليات : أىلية النظاـ مثل

الربنامج اإلصبلحي ا١تبلئم ُب الوقت ا١تناسب ٔتا يتماشى مع  كا٠تارجية كالعمل على إعداد
كمصلحة النظاـ اإلدارم من جهة ثانية، كالعمل على متابعتو ىذا  ىذه التطورات من جهة

فهم  لدل النظاـ السياسي على اإلمكاناتجو كاستخبلص العرب منو: توفر نتائ الربنامج كتقوًن
كىذه  طبيعة التحوالت الداخلية كا٠تارجية كالعمل على تطوير ذاتو تلقائيان ٔتا يتفق

كمطالبة النظاـ  االستحقاقات ُب صورة النمو الطبيعي إٔب جانب اٗتاذ ا١تبادرات التطويرية
إ٬تايب فيما بُت النظامُت  ة بنقلها إٔب حيز التطبيق)تفاعلاإلدارم بإعداد الربامج ا٠تاص

السياسي كاإلدارم(إف إمكانية تطبيق مفهـو اإلصبلح اإلدارم التلقائي الذم يعتمد على 
القدرات ا٠تاصة تتوقف على طبيعة آّتمع كدرجة التقدـ فيو، حيث أف آّتمعات غَت 

اإلدارية غَت قادرة على تطبيق ىذا ا١تفهـو نظران  ا١تتقدمة بفعل ا١تنظومة السياسية االجتماعية
 لوجود بعض التناقضات بُت مكونات كعناصر عملية اإلصبلح. 

إف عملية اإلصبلح اإلدارم  : اإلصبلح اإلدارم ا١توجولعملية اإلصبلح اإلدارم ا١تفهـو الثاين
قابية كآّتمعية نتيجة ٔتوجب ىذا ا١تفهـو تأٌب استجابة لقناعات السلطات العليا السياسية كالن

لشعور ىذه اٞتهات كليان أك جزئيان بوجود عجز كقصور كخلل ُب النظاـ اإلدارم ال يستطيع 
، أك قد يتجاىلونو عن قصد خشية تعريضهم للمساءلة ثلو ىذا األخَت اكتشافو كمعاٞتتو٦ت

لطات ا١تتقدمة كا٠تلل كالقصور ُب النظاـ اإلدارم يتم اكتشافو من قبل الس  .بكافة أشكا٢تا
نتيجة لعدـ قدرة اٞتهاز اإلدارم على إعداد الربامج كا٠تطط التنموية كتنفيذىا بكفاءة عالية ٦تا 
ينعكس على مستويات األداء كتراجع اإلنتاجية كا٩تفاض معدالت النمو االقتصادم كتدين 

االرتباط بُت كاإلصبلح اإلدارم ْتد ذاتو يفًتض (ُ) .،مستول معيشة أفراد آّتمع كغَت ذلك
، كأف يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على كالنظاـ االجتماعيالنظاـ اإلدارم 

أعماؿ اٞتهاز اإلدارم كاالشًتاؾ ُب مناقشة قراراتو األساسية ٦تا ٯتكن من تطوير ىذه القاعدة 
أ٫تية الثقافة  كتنظيمها ٔتا يساعد ُب األجل الطويل على كجود قيم جديدة ُب آّتمع تؤكد

اإلدارية . كىذا يعٍت أف اإلصبلح اإلدارم يقتضي تفهم كامل ألبعاد التغيَت االجتماعي 
                                                        

  ا١تنتدل العريب إلدارة ا١توارد البشرية  -عبد الرٛتن تيشورم (ُ)
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٦تا تقدـ نستطيع التأكيد على أف اسًتاتيجية اإلصبلح اإلدارم ُب أم بلد  .ا١تطلوب ٖتقيقو
كتقليص  ئد: الكفاءة كالفاعلية ٔتعٌت تعظيم العوا من البلداف تعتمد على ا١تنطلقات التالية

كالشفافية بقصد  ا١تساءلة ا١تستمرة -التكاليف كاالرتقاء ٔتستول ا٠تدمات إٔب اٞتودة الراقية 
 ساليب.استخداـ األ ٖتسُت مستول األداء كترشيد اإلنفاؽ عرب الربامج كا٠تطط ا١تدركسة

ُت تأىيبلن التقنيات  ا١تتقدمة ُب النشاطات اإلدارية عرب شبكة من ا١تؤىل كالطرائق كاألدكات ك
تستحق كتطويرىا ٔتعٌت تغيَت ا١تعتقدات  إيبلء الثقافة التنظيمية االىتماـ الذم كإداريان راقيان  فنيان 

كتأكيد بناء كتطوير نظم معلومات للوحدات اإلدارية  التقليدية للخدمة ُب ميداف اإلدارة العامة
 . فاؽ ا١تستقبلية كغَت ذلككالتكاليف كمستول األداء كابآ عن األىداؼ كاألنشطة كاألكلويات

 (ِٓانظر شكل رقم) :أما ا٠تطوات األساسية لعملية اإلصبلح اإلدارم

 ا١تؤلفمن تصميم  (للخطوات األساسية لعملية اإلصبلح اإلدارمِٓ٪توذج شكل رقم )                  
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 أكالن: اكتشاؼ اٟتاجة إٔب عملية اإلصبلح اإلدارم. 
 بلئمة لئلصبلح اإلدارم.ثانيا :كضع االسًتاتيجية ا١ت

 .اإلدارم ثالثان: ٖتديد اٞتهاز ا١تسؤكؿ عن اإلصبلح
  .:تعيُت كسائل تنفيذ عملية اإلصبلح اإلدارم  رابعان 

تقوًن اإلصبلح اإلدارم   (ُ)      .خامسا ن
 (. ِٔانظر شكل رقم )  :إدارة األعمال و اإلدارة العامةاالختالف و التشابو بين 

            
 ا١تؤلفمن تصميم  (يبُت االختبلؼ بُت اإلدارة العامة كإدارة األعماؿ ِٔ٪توذج شكل رقم )                          

                                                        
  ١توارد البشرية ا١تنتدل العريب إلدارة ا -عبد الرٛتن تيشورم(ُ) 

ما االختالف بٌن اإلدارة 
 العامة وإدارة األعمال

 اإلدارة العامة

تلتزم اإلدارة العامة بتزوٌد 
المواطنٌن بالمعلومات التً 

  تمكنهم من الرقابة

تخضع اإلدارة العامة 
  للمسؤولٌة العامة

تعمل فً ظروف احتكارٌة 
وتؤدي خدمات عامة لٌس 
هدفها الربح إنما الخدمة 

 واجب 

تلتزم قاعدة مساواة المواطنٌن 
و  أمام الخدمة دون تمٌٌز

الموظف ٌعمل بصفته ال 
 باسمه أي باسم النظام العام

إدارة األعمال الخاصة هً 
مثل اإلدارة العامة لمراعاة 
الصالح العام والمساواة بٌن 

 الزبابن

 إدارة اإلعمال

أصغر عادة من اإلدارات 
العامة وأقل بعدد الموظفٌن 

 والعاملٌن 

التخضع مؤسسات القطاع 
 الخاص للمسؤولٌة العامة 

لٌست ملزمة فً آن تساوي 
بٌن جمٌع الزبابن و الموظف 

 ٌعمل باسمه شخصٌا 

و  تتمٌز بروح المنافسة الحادة
تهدف آلً تحقٌق أقصى ربح 

 ممكن 
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 إدارة األعمال:
تعٍت ٗتطيط كتنظيم كقيادة كرقابة جهود األفراد األخرين لتحقيق أىداؼ  خاصة ٤تددة ُب  

يوجد اختبلؼ بُت اإلدارة منشآت خاصة تعود ملكيتها ألفراد آك شركات مسا٫تة مغفلة 
أكجو االختبلؼ  العامة كإدارة األعماؿ كما يوجد أكجو شبو بُت اإلدارة العامة كإدارة األعماؿ

  .كإدارة األعماؿ بُت اإلدارة العامة
 اإلدارة العامة:

. كتؤدم خدمات عامة ليس ىدفها الربح أ٪تا ا٠تدمة كاجب تعمل ُب ظركؼ احتكارية -ُ

ا١توظف يعمل بصفتو ال باٝتو أم  و ساكاة ا١تواطنُت أماـ ا٠تدمة دكف ٘تييزتلتـز قاعدة م -ٕ
 باسم النظاـ العاـ.

 .ٗتضع اإلدارة العامة للمسؤكلية العامة-ٖ
اإلدارة العامة ضخمة ك  تلتـز اإلدارة العامة بتزكيد ا١تواطنُت با١تعلومات اليت ٘تكنهم من الرقابة-ْ

 دارة األعماؿ:إأما  كفيها عدد كبَت من ا١توظفُت
 ك هتدؼ إٕب ٖتقيق أقصى ربح ٦تكن. تتميز بركح ا١تنافسة اٟتادة أكالن:

 ا١توظف يعمل باٝتو شخصيا. ثانيان: ليست ملزمة ُب أف تساكم بُت ٚتيع الزبائن ك
 ثالثان: ال ٗتضع مؤسسات القطاع ا٠تاص للمسؤكلية العامة. 

ا١توظفُت كالعاملُت، حيث ال يتم توظيف  رابعان: أصغر عادة من اإلدارات العامة كأقل بعدد
مبادئ كل منهم  أحد، ليسوا ْتاجة اليهم أكجو الشبو بُت اإلدارة العامة كإدارة األعماؿ إف

  كاحدة مثل التخصص كتقسيم العمل ككحدة القيادة كتكافؤ السلطة كا١تسؤكلية كالتفويض كغَت
 كقت كأفضل إنتاج كمان كنوعان كسعران  ترمي كبل٫تا إٕب ٖتقيق أىدافها بأقل كلفة كأقصر ذلك

 كجودةن. 
أخَتان تسعى اإلدارة العامة كا٠تاصة إٕب خدمة ا١تواطنُت، كإشباع حاجاهتم. ٯتكن أف تعمل 

  اإلدارة العامة ُب جو منافسة مع إدارة خاصة ٘تارس نفس النشاط.
 . كاة بُت الزبائن١تراعاة الصاّب العاـ كا١تسااإلدارة العامة  ٗتضع اإلدارة ا٠تاصة مثل
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 ادارة االعمال 
االدارة 
 التربوٌة 

االدارة 
 السٌاسٌة

االدارة 
 االقتصادٌة

 االدارة التعلٌمٌة

 أف من أبرز ميادين اإلدارة العامة :  عالقة اإلدارة العامة باإلدارة التربوية:
ميداف اإلدارة الًتبوية كاإلدارة التعليمية: كٔتا أف ىذا ا١تيداف من ا١تيادين اٟتديثة،  حيث 

اؿ منهما انتقل الصناعة كإدارة األعم اعتمدت ُب تطورىا بتطور ا١تيادين األخرل، مثل ميداف
إٔب التعليم كمن بعدىا اعتربت اإلدارة التعليمة من أحد ا١تيادين لئلدارة العامة. لكن ٢تذا ا١تيداف 
طبيعتو ا٠تاصة بو فبدايتو مع األفراد كهنايتو معهم أيضان. كىي تستمد مواصفاهتا من اٞتو العاـ 

كبقدر استجابتها ٢تذا اٞتو العاـ،  والذم تتم فيو كبقدر استجابتها ٢تذا اٞتو العاـ الذم تتم في
  .يكوف مدل ٧تاحها ُب ٖتقيق أىدافها

  اإلدارة التعليمية ىي:
أم إف النظاـ التعليمي   إحدل نقاط التبلحم القول بُت النظاـ التعليمي كاالطار القومي العاـ.

جتمع. كأحد جوانب البناء االجتماعي ينبغي أف يكوف ملتحما مع االطار القومي العاـ للم
فأىداؼ الًتبية كا١تبادئ اليت يستند عليها النظاـ التعليمي كإدارتو من األمور اليت ال ٯتكن 
تقريرىا ٔتعزؿ عن سائر مؤسسات الدكلة كتنظيماهتا. كمن ٍب تتغَت معآب الًتبية كالتعليم كتتطور 

ذلك.  ْتيث تكوف قادرة على مواجهة احتياجات آّتمع كلما حدثت فيو تغَتات تستوجب
 (                                                                                                                ِٕأنظر الشكل رقم )  (ُ)كىذا شكل يبُت عبلقة آّتمع مع اإلدارة كعبلقتها ّتميع اإلدارات 

 ّٓتمعا
 

 اإلدارة العامة                                                         
    

 
 
 
 
 
 

                                                        
  ِْ،ِّ،ص ُِّْاٞتندم، (ُ)
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          من تصميم ا١تؤلفبُت اإلدارة التعليمية   (  ِٕ٪توذج شكل رقم )                                         

: ىي ا٠تطوة األكٔب ُب ىذ الطريق. ْتيث ال ٯتكن أف تصنع قائدان أك إداريان من  التربية الفعالة
بل ا١تطلوب ىو اف انتقل بو من ىذه الصفة إٔب صفات إ٬تابية ك٢تا امشي .شخص سليب كى

فاعليتها كبذلك نصنع رجبلن لو إنتاجيتو كفعاالن كىذه بتغيَت أمور كىي تغيَت القناعات كاألفكار 
كتغيَت االىتمامات من تافهة إٔب نافعو كتغيَت ا١تهارات بذلك تزيد اإل٧تازات فمثبلن لو ٓب يكن 

ا٠تطابة كعنده علم فكيف سينتج كتغيَت العبلقات االجتماعية كتعلم فنوهنا  عنده حسن
نقتدم كمنو  فالرسوؿ  الصاٟتة كتغيَت القدكات كأفضل كأعم كأمشل قدكة ىو الرسوؿ 

 (ُ) نتعلم ٍب نقتدم بابآخرين كنأخذ ما صلح منهم.

لبحث العلمي ُب بعض : تعتمد اإلدارة على خطط االثاني عشر: اإلدارة بين العلم والفن 
٣تاالتو ا٢تامة اليت تفيد فيها البحث ا١تتعمق للمادة التجريبية ٍب استخبلص نتائج ٯتكن القياس 
عليها كمن أمثلة ىذه آّاالت التخطيط كالتنظيم كالعبلقات اإلنسانية كعملية اٗتاذ القرارات. 

ليت يوصلنا إليها بصدد ىذه كقد أثبتت الدراسات التجريبية أ٫تية البحث العلمي كالنتائج ا
ا١توضوعات مع مبلحظة إف الطريقة العلمية ال تنطبق على  اإلدارة ٔتثل الدرجة اليت تنطبق ّٔا 

  (ِ)على العلـو التطبيقية 
كلذلك ٯتكن أف تتصف اإلدارة بأهنا علم بقدر صبلحية ىذه الصفة بالنسبة للعلـو السياسية 

علم ٣تموعو من ا١تبادئ كاألسس كالقوانُت كالنظريات  اإلدارة ك كعلم االقتصاد كاالجتماع
ا٠تاصة  بقيادة ك توجيو جهود كأنشطة ا١ترؤكسُت ٨تو ٖتقيق ىدؼ ٤تدد. حىت يطبق كل شيء 
ُب موضعو. فمثبلن: يلـز أف يعرؼ لزـك مسك السجبلت، كتسجيل كل كارد كصادر كضبط 

إلدارة فهي كفن يلـز على ا١تدير الوقت كمعرفة اٟتد بُت الشرط كا٢تدؼ إٔب غَت ذلك. كا
استيعأّا سلفا ٣تموعو من ا١تهارات كالقدرات كا١تواىب كا٠تربات اليت يكتسبها ا١تديركف من 
كاقع ا١تمارسة الفعلية كا٠تربة العملية. كىي تعتمد على ا١توىبة الشخصية كا٠تربة العملية كا١تهارة 

كرغم كل اٞتهود ا١تبذكلة لتحويل اإلدارة إٔب الفردية كاستنباط  طرؽ حل ا١تشاكل كما إٔب ذلك 
الرياضية  ساليبعلم لو أصوؿ كمبادئ كنظريات، كرغم االٕتاه الواسع ٨تو استخداـ األ

كاإلحصائية كْتوث العمليات ُب كافة فركع اإلدارة، كرغم ٤تاكلة االستفادة من العلـو السلوكية 
                                                        

 ُٕ- ُٔ،ص َُُِطارؽ السويداف،   (ُ)
 ٕٓ،ٗٓ،صُْٕٗد، دركيش ، /ليبلتكبل، (ِ)
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ل اإلدارة علمان ٣تردان أكفنان ٣تردان، ال ٯتكن كعلم النفس كاالجتماع كتطبيق مبادئو ٍب أف من جع
أف يأٌب بدليل فهو كما إذا جعلت اإلدارة قوة الشخصية ذات البعد اإلدارم ُب النفس، 
باعتماد أف ا١تديرين كانوا يديركف قبل ظهور علم اإلدارة، فبل حاجة إٔب العلم، كال إٔب الفن. 

، كأب رؼ ا١ترض كيستطيع اف يصرؼ الدكاءعفكما أف  الطبيب الناجح ْتاجة إٔب العلم، لي
   (ُ) الفن بأف يكوف طويل التطبيق للعلم، حىت يكوف ٦تارسان ٣تربان، كذلك اإلدارة.

كال زاؿ ا١تديرين يتخذكف قراراهتم على أساس اٟتدس كالتخمُت .كالزالت ا١تشكبلت اإلدارية  
 بتة كمستقرة.أصعب من أف توضع ُب شكل قوالب رياضية أك أ٪تاط عملية ثا

٧تد أف ىناؾ فركؽ بُت الدكؿ ا١تتقدمة كبُت الدكؿ النامية ُب طبيعة اإلدارة كعلم كفن اإلدارة  
ُب الدكؿ ا١تتقدمة علم أكثر منها فن ٔتعٌت اف اإلدارة ُب ىذه الدكؿ تعتمد على التفكَت 

على أساس النظريات العلمي كعلى ا١تنهج العلمي ُب اٗتاذ القرارات كَب القياـ بوظائف اإلدارة 
كا١تبادئ كاألصوؿ العلمية. اإلدارة ُب الدكؿ ا١تتخلفة فن أكثر منها علم ٔتعٌت أهنا تعتمد على 
ا١تهارات كا٠تربات الشخصية أكثر منها على ا١تبادئ كاألصوؿ العلمية بل ٯتكن القوؿ أف 

قوؿ صحيح عند اإلدارة تقًتب من العشوائية ُب ىذه الدكؿ أكثر منها إٔب العلم. نفس ال
اٟتديث عن ا١تنظمات ا١تتقدمة كالناجحة كا١تنظمات الفاشلة فاإلدارة ُب األكٔب علم ٍب فن كَب 

 نستنتج من ذلك أف اإلدارة: الثانية فن أكثر منها علم.
نستنتج من ذلك أف اإلدارة ٕتمع بُت العلم كالفن كٗتتلف درجة اقًتأّا من العلم أك الفن  

. أف العلم .١تنظمات كظركؼ البيئة ايطة ّٔا كالعاملُت ّٔذه ا١تنظماتباختبلؼ نوع كحجم ا
ال يكفي كحده بل ٬تب أف تتوفر معو مهارات خاصة للتأمل من خبلؿ اإلدارة بأسلوب فٍت  
كما أهنا البد كأف تلتـز بالسلوؾ األخبلقي الراقي كل ذلك ٬تعل من اإلدارة مهنة ال أم مهنة 

علميو كتتم ٔتهارة كال تتجاكز أخبلقيات ىذه ا١تهنة كاف يعًتؼ ّٔا  البد كاف تقـو على  أسس
آّتمع، ٢تذا ٧تد اإلدارة أصبحت مهنة مهمة كراقية. كال يقـو ّٔا شخص لو مواصفات 

فاإلدارة مزيج من العلم   (ِ)كخربات موثوؽ منها كيرتقي ا١تناصب العليا دائما ُب ا١تنظمات. 
ف ناقصا فهي علم الف ٢تا  مبادم كقواعد كأصوؿ علمية كالفن فإيهما بدكف األخر يكو 
                                                        

 ُِ،ص ََُِمعتصم الشيخ،  (ُ)
 ِٖصبلح مصطفى ، ص مكتبة ٣تتمعي  (ِ)
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كاالختيار الواعي  ،ة على توظيف تلك األصوؿ كالقواعد، كيربز الفن ُب القدر متعارؼ عليها
٧تد اف كثَتا من الناس يعتمد على فن اإلدارة ٦تا  (ُ)من بينها ٔتا يتؤلـ مع طبيعة ا١توقف. 

ليت ٘تيزه  ذكاءن زايدان أك قدرة حفظ قويو أك غَته من أعطاه ا سبحانو كتعأب من الصفات ا
الصفات كىذه ُب القليل من األشخاص  إف اإلدارة الفريق األكؿ يصر على إف اإلدارة فن 
كليست علم كيستشهدكف بذلك بالكثَت من رجاؿ األعماؿ الذين حققوا ٧تاحات باىرة بدكف 

إف اإلدارة علم لو أسس كقواعد كمبادئ  كأما الفريق األخر الذم يصر على. استخداـ العلم
ف رجاؿ األعماؿ الذين درسوا كاعتمدكا تلك ا١تبادئ حققوا ٧تاحات أكأصوؿ يستشهد أيضا ب

 غَت عادية كأسسوا شركات عا١تية.
ف اإلدارة علم كفن ُب أف كاحد. لو أخذنا رجاؿ األعماؿ الذين حققوا إنستنتج من ىذا اور 

قوه نتيجة امتبلكهم موىبة ربانية كلكن بعد التوسع ُب أعما٢تم ٚتيعهم ٧تاحان باىران إ٪تا حق
استعانوا ٓترباء ُب علم اإلدارة كبالتإب طوركا أنشطتهم بشكل كبَت. كأيضا بدكف استخداـ 
العلم فيها  فإف الكثَت من األعماؿ سوؼ تعتمد على طريقة التجربة كا٠تطأ كىذا فيو استنزاؼ 

 .ا١تادية كالبشرية داخل ا١تنظمة كعلى ذلك نقوؿ إف اإلدارة علم كفنكطاقة مهدرة للطاقات 
 ُب الصفحة التالية(ِٖرقم ) انظر الشكل الرابع عشر: نماذج اإلدارة :

 النموذج البيروقراطي: -1
كيرجع الفضل ُب إرساء ىذا االٕتاه إٔب ماكس فيرب )كىو األسلوب اإلدارم الرشيد(كىو قائم  

قة من  فحصو  للمنطلقات اليت تستند إليها سلطات ٥تتلفة ُب على فركض نظرية مشت
استصدار األكامر  ٘تريرىا حيث  كاف  يرل  أف السلطة  مستمدة من  كضع القيادة االجتماعي 

 (ِ)أك من التأثَت الشخصي للقيادة أك من القوانُت كاألنظمة.
أساس أهنا ٣تموعة  كىي امرأن غَت مقبوؿ لدل بعض ا١تتخصصُت على  نموذج الرسمية:-2

 ..كبالتإب تؤدم لتعطيل األعماؿ ضوابط ك قواعد ثابتو كمتحجرة
 كىي  ليست إالٌ قواعد لتسهيل األعماؿ كإ٧تاز األىداؼ على أحسن صورة ٦تكنة ألمور 

 تتضمن العدالة كا١توضوعية ك البعد عن التحيز .  

                                                        
 ُٗ،صُِْٕاٞتضعي، خالد سعد، مكتبة ٣تتمعي تعريف اإلدارة، (ُ)

  ّٗ، ََُِالعجمي ،     (ِ)
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 ا١تؤلف( عن ٪تاذج اإلدارة من تصميم ِٖ٪توذج شكل رقم )                                     

 نموذج السلطة والمسئولية:  -3
كىي  القدرة على  اٗتاذ  قرارات ٖتكم  سلوكيات  كأخبلقيات ابآخرين كتوجهاهتم كأراءىم . 
 أما ا١تسئولية فهي التزاـ بأداء عمل معُت ٭تاسب عليو الفرد، كما السلطة التنفيذية  دكف غَتىا 

 ألخرل .من  السلطات  ا 
 

نماذج
 اإلدارة

نموذج الهٌكل 
 التنظٌمً

نموذج العالقات 
 العامة 

نموذج الروح 
 المعنوٌة

نموذج نطاق 
 (اإلشراف)التمكن

نموذج وحدة 
 األمر 

نموذج القٌادة 
 والرباسة

نموذج المركزٌة 
 و الالمركزٌة

نموذج السلطة 
 والمسبولٌة

 نموذج الرسمٌة

النموذج 
 البٌروقراطً
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 (ِٗانظر شكل رقم )  نموذج القيادة والرئاسة:-4
 ٬تب أف نفرؽ بُت القيادة كالرئاسة، حىت لو تشأّت من حيث إصدار  

                        
       من تصميم ا١تؤلف( عن الفرؽ بُت القيادة كالرئاسة ِٗ٪توذج رسم توضيحي رقم )                        

 رين ك األخذ بأيديهم ٨تو ٖتقيق األىداؼ .األكامر لآلخ
القيادة: ىي عبلقة بُت ٣تموعة أفردان كفرد ٤تصلتها النهائية رضا اٞتماعة ك قبوؿ الفرد. الف  

 يكوف قائدا فلو السمع كالطاعة كالوالء عن رضا كطيب خاطر.
من العاملُت  الرئاسة: فهي عبلقة رئيس معُت من قبل ا١تؤسسة لؤلشراؼ كالتوجيو على ٣تموعة 

  (ُ) فيها سواء ارتضوا ذلك أـ ال
 نموذج المركزية و الالمركزية: -5

 من ا١تفاىيم شائعة االستخداـ مفهـو ا١تركزية كالبلمركزية. كعندما يأٌب ذكر أم منها، ٧تد أف 
ذلك غالبا ما يكوف مصحوبا بنظرة قيمية. ألف البعض يظن بأف البلمركزية كلها مزايا كأف 

كلها عيوب، بينما حقيقة األمر غَت ذلك ٘تاما حيث أننا ٧تد ىناؾ دكاعي الستخداـ   ا١تركزية
ا١تركزية كالبلمركزية. فا١تركزية ىي لو تصورنا البناء التنظيمي ألم مؤسسة ، كالذم يفًتض ٕتمع 
لسلطة  خاصة سلطة البت ُب األمور . ُب قمة البناء التنظيمي، فإف ذلك أكضح مثاؿ ٢تا أما 

                                                        
 .ُْ-َْ، ََُِالعجمي،  (ُ)

نموذجالقٌادةوالرئاسة

الرئاسة

فهً عالقة ربٌس معٌن من قبل 
المؤسسة  لألشراف والتوجٌه 

على مجموعة من العاملٌن فٌها 
 سواء ارتضوا ذلك ام ال

القٌادة

هً عالقة بٌن مجموعة أفرداً و فرد 
محصلتها النهابٌة رضا الجماعة و قبول 

الن ٌكون قابدا فله السمع والطاعة . الفرد
 والوالء عن رضا وطٌب خاطر
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ركزية فهي نتيجة اٟتاجة إٔب ٖتقيق األىداؼ ُب أسرع كقت ٦تكن كلكرب حجم ا١تنظمات البلم
يدفع الرئيس األعلى ُب ا١تنظمة بعض من سلطاتو خاصة سلطة البت ُب األمور  إٔب مستويات 
األدىن ُب التنظيم. ككلما زادت السلطات ا١تمنوحة للمستويات األدىن ُب التنظيم إف ذلك 

. كلذلك فإنو ال ٯتكن ا١تفاضلة بينهما كلكن التفضيل من حيث تناسبو أصدؽ تعبَت عنها
 لظركؼ ا١تؤسسة كطبيعة عملها. 

 نموذج وحدة األمر :-6
كنعٍت بوحدة األمر أف نكوف لكل موظف كعامل ُب ا١تنظمة  مصدرا كاحد يلتقي منو أكامره ،  

ظف أك العامل القياـ ىو رئيسة ا١تباشر. كا٢تدؼ توحيد جهة األمر حىت يسهل على ا١تو 
ٔتسئولياتو. دكف تعارضات أك تداخل كدكف إرىاؽ كإعطاء اٟتق للرئيس ا١تباشر لكي يكوف ىو 
جهة األمر الوحيدة من منطلق أنو ا١تسؤكؿ عن التوجيو كاإلشراؼ بالنسبة للموظف  كىو 

 ا١تسؤكؿ عن تقييمو . 
 نموذج نطاق التمكن ) نطاق اإلشراف (:-7

مكن العدد األمثل من العاملُت الذم ٯتكن لرئيس كاحد أف يشرؼ عليو.  كنقصد بنطاؽ الت
أ ُب تناكؿ مفهـو نطاؽ التمكن بالشرح كالتفسَت. كيوجو بكفاءة كدكف إرىاؽ كقبل أف نبد

   ٬تب أف ننتبو إٔب ا٠تلط الذم يقع فيو البعض من حيث التصور باف اتساع نطاؽ التمكن 
على صلة با١تركزية ك البلمركزية كىذا مناؼ للحقيقة، ألف منطلق ٖتديد كبل٫تا  نكماشوا كأ

 ٮتتلف ٘تاما. 
 األسباب اليت تؤدم إٔب اتساع أك ضيق نطاؽ التمكن:

 أكالن؛ مدل ا٠تربة كتنوعها لدل الرئيس، نوعية ا١ترؤكسُت من حيث ا٠تربة كا١تهارة لديهم.
 ف تؤثر على نطاؽ التمكن.ثانيان: طبيعة العمل من شاهنا أ

ثالثان: درجة تنوع األعماؿ فلو كانت األعماؿ ا١توكلة إٔب ا١ترؤكسُت من نوع كاحد فإف ذلك 
يؤدم إٔب اتساع نطاؽ التمكن. كلو كانت متنوعة فإف األمر ٭تتاج إٔب اختبلؼ التوجيهات 

 اليت يقدمها الرئيس كبالتإب يضيق التمكن. 
 كاف ىناؾ  كإذامة ُب مكاف كاحد أدعى إٔب اتساع نطاؽ التمكن رابعان: ٕتمع كحدات ا١تنظ

 دكران  ا١تتاحة تلعب اإلمكاناتك تشتت جغراُب ٢تذه الوحدات فيكوف أدعى إٔب ضيق التمكن 
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  (ُ)كبَتان ُب اتساعو  أك ضيقو 
 نموذج الهيكل التنظيمي: -8
مرادفات للشكل الذم يكوف  ا٢تيكل التنظيمي أك ا٠تريطة التنظيمية أك البناء التنظيمي كلها 

عليو التنظيم بعد  توزيع العاملُت على الوحدات ا١تكونة للمنظمة. كٖتديد خطوط االتصاؿ 
 الرٝتية بُت ىذه الوحدات ،كقد يأخذ ىذا البناء شكبل ىرميا أك أفقيا  أك دائريا .

 نموذج الروح المعنوية: -9
كح ا١تعنوية. كىي ظاىرة نفسية، ال ٯتكن قياسها يوجد عبلقة طردية بُت زيادة اإلنتاج كارتفاع الر 

مباشرة، كلكن عن طريق مؤشرات خاصة ّٔا من أىم ا١تؤشرات اليت تدؿ على ارتفاع الركح 
ا١تعنوية، زيادة اإلنتاج بشرط ثبات كل الظركؼ السابقة سواء ا١تادية أك التوافق بينها كبُت 

 العبلقات الرٝتية .
 نموذج العالقات العامة :-11

هتتم العبلقات العامة بدعم العبلقات بُت ا١تنظمة كٚتهورىا سواء داخل ا١تنظمة أك خارجها 
كأصبحت العبلقات العامة كظيفة أساسية ٗتصص ٢تا كافة ا١تنظمات العتمادات ا١تالية ا١تناسبة 

 رةمنها بأ٫تية الدكر الذم تؤديو. كلو تطلعنا إٔب ا٠ترائط التنظيمية للمؤسسات ا١تعاص أناأٯت
 فلن ٧تدىا ٗتلو من كحدة متخصصة للعبلقات العامة. 

 (  َّانظر إٔب الرسم التوضيحي  رقم ) كىي كالتإب:نموذج االستراتيجية اإلدارية واألخير:  -11

 أكالن: ٣تموع األعماؿ كالتصرفات اليت تقـو ّٔا ا١تنظمة حياؿ مواقف معينة . 
كج ا٠تاص بنوعية النشاط الذم  تزاكلو حاليا كالذم ثانيان: ىي إجابة ا١تنشأة  عن  السؤاؿ ا١تزد

ُب   الوصوؿ  من  خبللو إٔب ا١تستقبل سوؼ نزاكلو  مستقببلن. كىي ٖتليل للحاضر ككيفية 
 ضوء ا١توارد  ا٠تاصة  اليت   ٯتكن إتاحتها.

 ثالثان: إهنا  ٖتديد للغايات النهائية ك السبل  اليت ٯتكن للمنظمة السَت ٨تو ٖتقيقها.
مو ا١تطرد ُب ضوء الظركؼ البيئية النىي قاعدة اٗتاذ القرارات لتحقيق األداء األمثل ك  ابعان:ر 

 .ايطة
 خامسان: ىي ٣تموعة القرارات ا١توجهة للتصرؼ لكي ٖتقق ا١تنظمة أىدافها. 

                                                        
 ّٗ - ََُِ –العجمي  (ُ)
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سادسان: ىي عملية تصميم الوسائل كالوسائل البديلة اليت ٯتكن من خبل٢تا ٖتقيق أىداؼ 
 ستخداـ ا١توارد ا١تتاحة كالظركؼ البيئية ايطة.ا١تنظمة با

سابعان: ىي ٪تط األىداؼ كاألغراض كالسياسات الرئيسة كا٠تطوات ا١تستقبلية لتحقيق ىذه 
  (ُ)  الغايات، مصاغة بطريقة ٖتدد النشاط الذم تزاكلو ُب ا١تستقبل.

                        
 من تصميم ا١تؤلف( عن االسًتاتيجية اإلدارية َّوذج شكل رقم )٪ت                                    

 
 

                                                        
 ْٖ ، ََُِ ،العجمي  (ُ)
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 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرة تاريخيو في اإلدارة التربويأواًل:   
  .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم اإلدارة التربوي: ثانياً      
 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريف اإلدارة التعليم: ثالثاً      
 .ية: مقارنة بين مفهوم اإلدارة التربوية و التعليمية و المدرسرابعاً      
 .الفرق بين اإلدارة التعليمية واإلدارة  المدرسية: خامساً      
 .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخصائص اإلدارة التربوية ومميزاته: سادساً      
 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: حركة العالقات  العام سابعاً      
 .ةــــــــــــــــــ: تدريب رجال اإلدارة التعليمة والمدرسي  ثامناً       

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلداري أساليبأنماط  : تاسعاً      
ــــــــــــــة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــعاشراً :حركة نظرية اإلدارة التعليم        

 
 

 
 

      

 الفصل الثالث
 اإلدارة التربوية تعريفها وخصائصها
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 الفصل الثالث   
 خصائصهاو  التربوية تعريفها دارةاإل

 أواًل: نظرة تاريخية في اإلدارة التربوية:
ها ُب قد ٗتتلف اإلدارة الًتبوية ُب شىت آّاالت فإدارة الًتبية ٗتتلف عن إدارة ا١تستشفى عن

إدارة مصنع أك شركو أك نادم كذلك ٓتصوصيات ىذا العمل كلكن ُب ا١تهمات اليت يتصدل 
٢تا اإلدارم مثل ُب التقييم أك اإلشراؼ أك الًتتيب أك التنسيق أك التنظيم  متقاربو كال تبتعد عن 

ينية أك بعضها البعض ك٢تا تأثَتات عليها سواء تارٮتية أك جغرافية أك اجتماعية كببيئية أك د
كقد تطورت اإلدارة الًتبوية على مدل العقود كالسنُت كىي إهنا  (ُ)سياسية لواقع ىذه البيئة

نشاط ىادؼ مارسو اإلنساف من قدًن الزماف، كىي مرتبطة بالفرد ارتباطها باٞتماعة. كلقد 
رض بدأت كجدت اإلدارة الًتبوية  شاهنا ُب ذلك شأف الًتبية مع بداية اٟتياة اإلنسانية على األ

بداية بسيطة  ٤تدكدة ٪تت بنمو اإلنساف، كتطورت بتطور حياتو على األرض، فإدارة الًتبية ُب 
العصور السابقة ما قبل التأريخ )العصور البدائية( حيث كاف اإلنساف مشغوالن بلقمة العيش 

٫تا ا١تدرسُت  أناكبتأمُت سبلمتو كسبلمة عائلتو  ككانت الًتبية ٭تددىا الوالدين األب كأالـ  كك
ألبنائهم ُب كاقع حياهتم على الطبيعة الواسعة مناىجهم التعليمية ا١تواقف اليت ٯتركف ّٔا ُب 
حياهتم، كىكذا كاف األب كأالـ ٯتثبلف أكؿ مدرسُت كأكؿ مديرين ُب إدارة الًتبية عرفهما 

طفاؿ كىو بالتدريب ٫تا ا١تخططُت كا١تمارسُت كا١تشرفُت كا١تنفذين بًتبية األ أناالتاريخ، فقد ك
األعمى للكبار مصحوبان بقليل من التعليم أك ببل تعليم على اإلطبلؽ بعد ذلك بعد اكتشاؼ 
النار بدأ بًتؾ الكهوؼ كالعيش على ضفاؼ األهنار، كيستأنس اٟتيواف، كبدأ بالعيش ُب ٚتاعة 

لو مزيدان من  كصنع مع أفراد اٞتماعة ما صنع، من أدكات كآالت كمعدات كآنية بدائية توفر
األمن كلقمة العيش بطرؽ ابسط كأفضل كأكثر كفاية، ٍب تكونت حياة اٞتماعة ألهنا ضركرية 
لئلنساف من ضركريات اٟتياة ُب لقمة العيش كُب ما يتمناه من أمن، كتكونت القبيلة البدائية 

ؿ كللكبار حيث انتقلت إليها إدارة الًتبية فصارت ىي اليت ٖتدد ما ٬تب كما ال ٬تب لؤلطفا
أيضان. كلكن ٓب تكن ىناؾ مناىج كال مدارس كإدارة الًتبية بيد القبيلة ٓب تتطور عما كانت 
عليو من قبل، كٓب يتغَت إف الوالء ٖتوؿ من األسر الصغَتة األب كأالـ للقبيلة فصارت قيم 

                                                        
 .ّٕ،ص ََِْعريفج، (ُ)
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عصور القبيلة تفرض نفسها على الصغار كالكبار على السواء، ٍب بدأت إدارة الًتبية ُب ال
ؽ. ـ حيث بدأ تقارب تدر٬تي بُت َََْالتارٮتية القدٯتة، كتبدأ ىذه العصور حوإب من سنة 

ا١تشًتؾ كاألمن ا١تتزايد ٍب بدأكا بعد ذلك  بالقبيلة   (ُ)األفراد كبُت األسر مستشعرين مزايا العمل 
وؼ كاٞتحور ا١تتنقلة ُب أكؿ األمر كذلك بعد تقارب األفراد كاألسر، حيث تركوا سكٌت الكه

إٔب السكٌت على ضفاؼ األهنار، ٍب سرعاف ما استقرت القرل الصغَتة كزاد حجمها كتعقدت 
حاجاهتا، كتشابكت ا١تصاّب كقامت الثورة الصناعية على أقل تقدير كبتجمع األفراد كاألسر، 

بطها استطاع اإلنساف أف يزيد من حجم أسرتو لتتعدل الوالدين كاألطفاؿ كتتعدل األسر اليت ير 
رابطة الدـ، كما كانت اٟتياة القبلية كاألسر ُب مكاف كاحد ترتبط بو مصاٟتو، كفيو استطاع اف 
ٮتوض غمار أكؿ ثوراتو الثورة الزراعية. كظلت إدارة الًتبية ُب ٣تتمع القرية بدالن من ٣تتمع 

  تكوف قبيلةن كبَتةن  القبيلة سابقان ٖتت إشراؼ القرية ٦تثلة ُب رأيها العاـ، فالقرية ٓب تزد على أف
أسرةن أكرب ككاف سلطاف الرأم العاـ ٦تثبلن ُب كبارىا كقادة الرأم فيها ٯتثل سلطة تعليمية،  أك

تشرؼ على الًتبية كتوجهها كتصنع االطار العاـ ٢تا. كعندما زاد عدد القرل كزاد حجمها 
من أف تكوف مركزان ظهرت ا١تدينة ضركرة تفرضها حاجات ىذه القرل، فصارت ا١تدينة بدالن 

للنشاط التجارم كاالقتصادم ٢تذه القرل، صارت مركزان للنشاط الصناعي ٍب صارت مركزان 
للنشاط السياسي بعد ذلك. كبدأ يظهر فكران دينيان ُب كل ٣تتمع كذلك قبل أف تنزؿ رساالت 

دية كغَتىا كىي ال السماء فوجدت الربا٫تاتيو كالبوذية كالكونفوسيوشية كالتاكية كالزرادشتية كا١تز 
تعدك فلسفات أك تفسَتات للحياة تناسب ظركؼ ا١تكاف كالزماف اللذاف تظهر فيهما. ٍب 
صارت ا١تدينة مركزان للنشاط االقتصادم كالصناعي كالسياسي كالديٍت أيضان. كصارت الدكلة اليت 

مع ٔتا فيها كجدت ُب ىذه ا١تدينة تنظم تلك األنشطة كلها، كىي ا١تسؤكلة عن كل شؤكف آّت
إدارة الًتبية كاإلشراؼ عليها. كازدىرت ُب العآب القدًن اٟتضارات ا٢تندككية كالصينية كالفارسية 
كا١تصرية كاليونانية كالركمانية كغَتىا كلكل من ىذه اٟتضارات تاريخ يدؿ  على مدل  ما بلغتو 

تمعات تقاليده  شعؤّا من الرقي الفكرم كاالجتماعي كالركحي كلكل ٣تتمع من ىذه آّ
كأنظمتو كطريقة تربيتو للنشء كإعداده للحياة ٔتا عندىم من عقائد كفلسفات ككفقان للحالة 

كقد كاف  (ُ) االجتماعية، كاالقتصادية، كالسياسية، ككفقان للظركؼ الطبيعية كا١تستول الثقاُب
                                                        

  ّٖ،  ِٖ،  ُٖ، َٖ، ص ََُِالعجمي،  (ُ)
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بيض ا١تتوسط فمثبلن العآب القدًن على ثبلث  أقساـ  عآب الصُت كا٢تند كعآب حوض البحر األ
لو نظرنا إٔب اإلدارة الًتبوية الصينية القدٯتة بالرغم من قسوة الطبيعة كاالنعزاؿ ُب ركن من أركاف 
الكرة  األرضية، ظلت إدارة الًتبية ُب يد األسرة حىت بعد تطور اٟتياة فيها ْتيث صارت 

كقد حظيت اإلدارة الًتبوية  ا١تدرسة ضركرية اجتماعية كظل البيت ىو ا١تسؤكؿ عن تربية أبنائو
ؽ.ـ كفيما يلي أىم كأبرز اإلدارات الًتبوية اليت عرفت ِّٕٓباىتماـ كبَت كٓتاصة بعد العاـ 

 ُب العآب كسوؼ نتكلم عنها باختصار كىي كالتإب :  
قد عرؼ الصُت كألكؿ مرة شكل الدكلة الواحدة على يد اإلدارة التربوية الصينية: و -1

(بعد أف كانت تضم ٣تموعة من الدكيبلت كا١تقاطعات ا١تتناحرة. كُب عهد اإلمرباطور)يأك
ؽ.ـ شهدت اإلدارة الصينية مستول عاليان من ََِِاإلمرباطور العظيم )شن الكبَت( حوإب

دكلة  ؽ.ـ كاف دستور)تشاك( ٔتثابة دليل إدارم ٞتميع موظفي الََُُالدقة كالتنظيم كُب العاـ 
فقد كاف اإلمرباطور)شن(ٯتتحن كبار موظفيو ٦تن يشغلوف مناصب  .سؤتن  فيهم اإلمرباطور نف

       حاف إمكانية  إبقائهم ُب مناصبهمقيادية كل ثبلث سنوات ك٭تدد على ضوء نتائج االمت
ت  فلقد عرفت اإلدارة الصينية نظاـ االمتحاف معياران لشغل الوظائف أناعز٢تم ىذه االمتحأك 

 أما فكانت على نوعُت :  (ُّرسم التوضيحي رقم )انظر ال ا١تناصب اإلدارية.

 اإلدارة الصينية نظاـ  االمتحاف معياران لشغل الوظائف ا١تناصب اإلدارية. من تصميم ا١تؤلف             ةعرفم ( عنُّ٪توذج الشكل رقم ) 

عرفت اإلدارة الصٌنٌة  نظام  
االمتحان معٌاراً لشغل الوظابف 

 :المناصب اإلدارٌة وهما

األول تقلٌدي قوامه المام طالب الوظٌفة بمتطلبات  
 العمل المشرح له

والثانً وهو األهم ، قوامة التعلٌم االدبً الذي تحدد 
به قدرات كبار الموظفٌن ومراكزهم االجتماعٌة، 

وٌكشف بالتالً عن مواهبهم واستعداداتهم وقدراتهم 
 على اإلبداع 
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 األكؿ: تقليدم قوامو إ١تاـ طالب الوظيفة ٔتتطلبات  العمل ا١تشرح لو. 
ىم، قوامة التعليم األديب الذم ٖتدد بو قدرات كبار ا١توظفُت كمراكزىم كالثاين كىو األ

االجتماعية كيكشف بالتإب عن مواىبهم كاستعداداهتم كقدراهتم على اإلبداع كيرل)جبلدف(أف 
الذم ساعد على إعطاء األ٫تية للدراسات األدبية، االعتقاد الذم كاف سائدان بأف طالب 

ان إنسانيان عامان ككاسعان، يكوف أقدر على معاٞتة ا١تشاكل االجتماعية الوظيفة الذم يلتقى تعليم
من ذكم ا١تؤىبلت الفنية البحتة لذلك كاف االمتحاف يقـو على اختبار الذاكرة كالكشف عن 
ملكة االبتكار، أما ا١تعرفة الفنية فقد افًتض إنو ٯتكن اكتسأّا عن طريق ا١تمارسة ألعماؿ 

ّٔا. كقد شهدت اإلدارة الصينية استقراران نتيجةن لتطبيق القوانُت اليت الوظيفة بعد االلتحاؽ 
ُب شغل الوظائف اإلدارية. ككانت  تانااالمتحسنت ُب ىذه الفًتة كنتيجة لتطبيق نظم 

مبادم كونفوشيوس ٘تثل ٣تموعة ىامة من العقائد االجتماعية، كقانونان شامبلن كمرشدان للسلوؾ 
م ُب ىذا آّاؿ ببعض السمات اليت رأل ضركرة توافرىا ُب الشخص اإلدارم السليم. كقد أسه

لتؤىلو للعمل القيادم أ٫تها توافر ا١تعرفة كىي مقتبسة من أحدل أك أحد النصوص. كىي 
ديانتهم كىي ترجع للفيلسوؼ اٟتكيم كونفوشيوس ُب القرف السادس ؽ، ـ داعيا إٔب إحياء 

 كرثها الصينيوف من أجدادىم مضيفان إليها من فلسفتو الطقوس كالعادات كالتقاليد الدينية اليت
الرجل ا١تتعلم عندىم ا١تلم بكل  (ُ).السلوؾ القوًنالًتبية كاألخبلؽ كا١تعامبلت ك  كآرائو ُب

ا٠تطوات السليمة اليت توصلو إٔب مستول التمييز السليم جدير بأف تتوافر لو النظرة العميقة، 
أستطاع أف يكوف أىبلن  كإذاة أمكنو أف يصبح معلما. فإذا ما اكتسب ىذه النظرة العميق

لوظائف حكومية عالية. كمىت أصبح مؤىبلن لوظائف حكومية عالية، أصبح قادران على أف 
 يكوف حاكمان.

فلو نظرنا إٔب اليوناف كانت تتكوف من عدد من ا١تدف ا١تستقلة اإلدارة التربوية اليونانية : -2
 (ُب الصفحة التالية:ِّانظر الشكل رقم ) كانت لكل مدينو شخصيتها ككاف اشهرىا أثينا كاسربطو ك 

القومية ا٠تاصة ّٔا شكلتها ظركفها ايطة ّٔا كاليت ٗتتلف عن غَتىا من ا١تدف اختبلفان يصل 
إٔب حد التناقض كما بُت أثينا كاسربطو ففي أثينا تقـو االيدلوجية على االنفتاح على اٟتضارات 

ت إدارة التعليم فيها تسَت على سياسة الًتسل حيث ال تتدخل الدكلة ُب األخرل، ك٢تذا كان
                                                        

 ُْٕىػ،صَُْٗالندكة العا١تية للشباب اإلسبلمي، (ُ)
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شؤكف التعليم إال بسن القوانُت اليت ٖتمل ابآباء مسؤكلية تزكيد أبنائهم ْتد أدىن ضركرم من 
التعليم تراه كافيان ٠تلق مواطنان صاٟتان للحياة ُب أثينا كا١تشاركة ُب دٯتقراطيتها سواء قاموا ّٔا 

أك عهدكا ّٔم إٔب مدرسُت ليقوموا بدالن عنهم ُب ىذه ا١تهمة. فلذلك نبلحظ عدـ  بأنفسهم
كجود مدارس أثينيو كلكن يوجد مدرسوف أثينيوف كٓب تكن ىناؾ مدارس عامة أك جامعة تديره 

ينشئوف مدارسهم ا٠تاصة يرسل  (ُ)الدكلة بل ظل التعليم بيد األفراد  ككاف ا١تدرسوف اًتفوف
ء األحرار ُب سن السادسة. أما اسربطو فقد كاف على النقيض من أثينا ُب كل شيء إليها  أبنا

، الذم  ٯتسك  بكل شيء ُب يديو، االستبدادمحيث تطور مفهـو الدكلة فكانت من النوع 
 ك٭تكم باٟتديد كالنار ككانت إدارة الًتبية من تلك الوظائف اليت تتحكم فيها، كتشرؼ عليها 

 تصميم ا١تؤلف               الفرؽ بُت أثينا كاسربطة ُب التعليم(  ِّ٪توذج الشكل رقم )                    
                                                        

 ٖٔ،ص ََُِالعجمي ،  (ُ)

 اسبرطه

فقد كان على النقٌض من أثٌنا فً كل 
شًء حٌث تطور مفهوم الدولة فكانت 

 من النوع االستبدادي

وكانت إدارة التربٌة من تلك 
، الوظابف التً تتحكم فٌها

وتشرف علٌها بدقة ولتشكٌل 
بحٌث ٌستطٌعون ، المواطنٌن 

 خدمة الدولةا ثٌنا

و لذلك سٌطرت الدولة فً اسبرطة على 
كل شؤون التربٌة وأشرفت علٌها بدقة 

 .وكانت

 اثٌنا

تقوم االٌدلوجٌة على 
االنفتاح على 

 الحضارات األخرى 

ولهذا كانت إدارة التعلٌم فٌها تسٌر على سٌاسة 
 الترسل حٌث ال تتدخل الدولة فً شؤون التعلٌم

ٌوجد مدرسون أثٌنٌون ولم تكن هناك 
مدارس عامة أو جامعة تدٌره الدولة 

 بل ظل التعلٌم بٌد األفراد

وكان المدرسون المحترفون ٌنشبون 
مدارسهم الخاصة ٌرسل إلٌها  أبناء 

 .األحرار فً سن السادسة
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بدقة كلتشكيل ا١تواطنُت، ْتيث يستطيعوف خدمة الدكلة ك لذلك سيطرت الدكلة ُب اسربطة 
على كل شؤكف الًتبية كأشرفت عليها بدقة ككانت تعترب الطفل االسربطي ملكان للدكلة  من 

لده، ككاف األطفاؿ الضعفاء كا١ترضى يلقى ّٔم ُب اٞتباؿ، ليموتوا ىناؾ. كىكذا ساعة مو 
توزعت إدارة الًتبية ُب ببلد اليوناف القدٯتة، بُت سياسة الًتسل اليت كانت تسَت عليها أثينا، 
، اليت كانت تسَت عليها  كسياسة السيطرة على شؤكف الًتبية كاإلشراؼ عليها بدقة كحـز

١تا كاف بُت ا١تدينتُت ا١تستقلتُت اليونانيتُت من تناقض فكر كاضح، ككذلك اسربطة، كذلك 
سابق أك بُت ا١تعسكر الذم نراه ُب عا١تنا ا١تعاصر، بُت الواليات ا١تتحدة كاالٖتاد السوفييت ال

فقد أسس)أفبلطوف( فهمو على الفصل التاـ بُت ا١تعرفة  (ُ) ا١تعسكر الشيوعي عمومان الرأٝتإب ك 
يقوؿ من: أف من ٯتلك ا١تعرفة كالعلم، ال تكوف لديو القدرة على العمل كيقوؿ من كالعمل ك 

لديو القدرة على العمل ال يكوف ْتاجة إٔب ا١تعرفة أك التفكَت. كقد كانوا اليونانيُت ٓب يكونوا 
حريصُت على كفاءة اإلدارات اٟتكومية مع الشعب، لذلك جعلوا قواـ اإلدارات العليا ٣تموعة 

ؤساء ا٢تواة ينتخبوف بصوره دكريو كليس رؤساء مؤىلُت كلديهم خربة اإلدارة الركمانية   من الر 
كانوا يشًتطوف الثقافة  كالتدريب القانونيُت ١تن يشغلوف الوظائف القيادية، كالزالت اإلدارة 

 ( ِ).  الفرنسية متأثرة ّٔذا االٕتاه ُب إعداد موظفيها

ت إدارة الًتبية ُب يد  الكهنة الذين جعلوا الزىد كالتعفف كيضىع اإلدارة التربوية الهندية: -3
كالبعد عن ملذات اٟتياة ىدؼ األىداؼ ُب سياستهم التعليمية كاختلف كضع الًتبية فيها من 

 متعددة أيضان. تاناكديكالية لوالية فكانت ىناؾ مدارس متعددة كنظم تعليمية متعددة 
أصبحت ٤تطة للهجرات البشرية ا١تتتابعة كمطمعان  كىي اليتاإلدارة التربوية المصرية : -4 

١توقعها اٞتغراُب كاعتداؿ جوىا ككجود هنر النيل فيها. ككانت  للطامعُت فيها أيضان كذلك نظران 
عبادة الفرعوف ىذه ىي بداية التوحيد عندىم كمن ٍب ارتبطت السلطة ا١تدنية  ُب مصر القدٯتة، 

ًضعت يد الدكلة ُب مصر القدٯتة، كعلى رأسها فرعوف بالسلطة الركحية أك الدينية اليت كي 
كيساعده على القياـ بوظائفو ٣تموعة من خدـ الدكلة كعلى رأسهم الكهنة كرجاؿ الدين  
كالذين يلوهنم ٍب رجاؿ اٞتيش كموظفو اٟتكومة. لذا أصبح من الضركرم أف يسند ا١تلك مهمة 

                                                        
  ٖٔ، ٖٓ،ص ََُِالعجمي، (ُ)
 َْ،ّٖ، ص ََُْكنعاف ،(ِ)
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٧تد أف لقب حاكم الوجو القبلي بدأ  اإلشراؼ على حكم األقاليم إٔب من يثق فيهم، كلذا
يظهر أما حاكم الوجو البحرم ٓب يعثر عليو إال من العصور الوسطى كقد كاف يعاكف حاكم 

ن ٓب يكونوا ُب درجة كاحدة من ا١تكانة بل ٓب يكن يالوجو القبلي العظماء العشرة للجنوب، الذ
ظراء ُب الوجو البحرم. كيبلحظ أف  لبعضهم نصيب ُب اإلدارة إال اٝتيان فقط، كٓب يكن ٢تؤالء ن

كل إقليم من األقاليم اليت انقسمت إليها الببلد كانت لو ٤تاكمو كجيشو ك٥تازف غبللو أم أف 
اٟتكم ُب عهد الدكلة القدٯتة كاف ال مركزيان إال فيما ٮتتص با٠تزينة العامة للدكلة. كأب جانب 

خرل مركزيو تتؤب ذات شؤكف خاصة  ىذا توجد إدارة مركزية مالية للدكلة ككذلك كجدت أ
مثل اإلدارة ا١تركزية لئلشراؼ على األراضي الزراعية ك٥تازف الغبلؿ كاإلدارة العليا للقضاء، ككاف 
ا١تشرؼ على كل من ىذه اإلدارات ٭تاكؿ أف يوسع من اختصاصو بضم اإلدارات ٖتت 

اء كمشرفُت كقد كانت إشرافو كيوجد كُب كل إدارة يوجد عدد من الكتبة يشرؼ عليهم رؤس
بعضها غالبان ما تتبع للوزير. كقد كضعت الًتبية بيد الكهنة كاإلدارات األخرل ككانت 
اسًتاتيجيتهم ُب العمل ىي ربط الفنوف كا١تهارات بعجلة التقدـ اٟتضارم. كقد أنشئ ُب مصر 

 ُٓإٔب  َُسن سنوات ك ا١تدارس الثانوية  من  َُإٔب  ْالقدٯتة ا١تدارس االبتدائية من سن  
كا١تعاىد العليا كاٞتامعات كجامعة أكف بعُت مشس كُب ا١تعابد كمعبد الكرنك كمعبد ٦تفيس  
كأدفو تلب العمارنة. غَت أف ىذا التعليم الرٝتي، الذم إدارتو ُب يد الكهنة، كاف قاصران على 

نظامية كإ٪تا  أبناء الطبقة ا١تختارة من الشعب كحده أما غالبية الشعب فلم تكن ٢تم مدارس 
   (ُ)كاف تعليمهم يتم على أيدم الكبار ُب القبيلة. 

كانت نظرية )العنصرية( ضيقة ُب أكسع مداىا، ىي اليت   اإلدارة التربوية الرومانية: - 5
جعلت ا١تنزؿ يضل لعدة قركف، ا١تؤسسة الوحيدة ا١تسئولة عن تربية األطفاؿ الصغار. ككاف 

أالـ تلك الصفات االجتماعية كاالقتصادية ك ضبط النفس، الطفل يتعلم على كالديو األب ك 
كاحًتاـ النفس، كالتقول كالشجاعة، كالوالء للدكلة، الذم كاف الركماف األكائل يهتموف ّٔا 
 اىتماما كبَتان. كقد  تطورت  إدارة  الًتبية  ىذه، من يد األسرة على ىذا النحو، إٔب يد الدكلة،

الدكلة الركمانية إٔب أنشاء ا١تدارس، عندما  تعقدت اٟتضارة  تطور بطيئا ٘تاما، فقد اضطرت
 قبل ا١تيبلد، ٍب ظهرت ا١تدارس كمعاىد نظامية ُب ركما  فيما بعد ََٓالركمانية، حوإب سنة 

                                                        
 ِْْ، ِٔ، ُٔ،َٔـ،صُٖٔٗعاشور ، (ُ)
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كبَتان ُب تربية األطفاؿ. كٓب تتدخل الدكلة  ََّعاـ  قبل ا١تيبلد، كمع  ذلك ٓب تكن تلعب دكرا ن
كف التعليم، إال ُب عصر اال٨تبلؿ الذم بدأ من القرف الثالث ا١تيبلدم، الركمانية بالفعل ُب شؤ 

للدكلة،  بعد االنتشار الواسع للمسيحية ُب أرجاء اإلمرباطورية، كقبل االعًتاؼ ّٔا دينان رٝتيان 
بأكثر من قرف من الزماف. كقد زاد ىذا التدخل من جانب الدكلة ُب شؤكف الًتبية، كزادت 

ـ. كقد بلغ ِّٓالًتبية، بعد أف صارت ا١تسيحية دينان رٝتيان للدكلة، سنة  سيطرهتا على إدارة
ىذا التدخل ُب الًتبية كالتعليم مداه بعد قرنُت من الزماف عندما أصدر اإلمرباطور جستنياف 

، أمران بإغبلؽ جامعة أثينا الوثنية، كبدأت السيطرة الدينية تتحكم ُب الًتبية ِٗٓا١تسيحي عاـ 
رة الدينية ا١تسيحية على الًتبية كعلى إدارهتا بعد ذلك كبذلك انتقلت إدارة الًتبية  كظلت السيط

من يد الدكلة ُب عصر ا٨تبلؿ الدكلة الركمانية، إٔب يد الكنيسة ُب هناية عصر تلك الدكلة، 
  ( ُ)كطواؿ العصور الوسطى ُب أكركبا. 

لة الركمانية الغربية كالشرقية بعد سقوط الدك اإلدارة التربوية في العصور الوسطى:  - 6 
كتبلشي تلك اٟتضارة كاف للتشكيل الفكرم ُب ظل الكنسية أثره على إدارة الًتبية ُب الغرب 
ا١تسيحي كما كاف للتشكيل الفكرم أثره على إدارة الًتبية ُب الشرؽ اإلسبلمي. كمن 

كريب منذ القرف الصحوات اٟتضارية اليت قدر ٢تا أف تبدد الظبلـ الذم اكتنف الغرب األ
ا٠تامس ثبلث حركات: اٟتركة الكاركلنجيو ٍب اٟتركة الوسطية ٍب النهضة األكربية الكربل كىي 
اليت ظهرت ُب القرف ا٠تامس عشر كاليت انطوت بقيامها آخر صفحات العصور الوسطى 

اـ كاستهلت أكٔب صفحات العصور اٟتديثة. أما مراكز اٟتضارة كا١تعرفة تنقسم إٔب أربعة أقس
 (  ّّانظر الشكل رقم ) كىي:

 ا١تراكز الدينية كما يرتبط ّٔا من مؤسسات دينية. -ُ
 ببلط ا١تلوؾ األمراء. -ِ
 ا١تدف.                -ّ
     (ِ) اٞتامعات.-ْ

 كىذه ا١تراكز قد أسهمت ُب اافظة على تراث اٟتضارة األكربية. ظلت الفكرة سائدة حىت 

                                                        
 .ٕٖ، ٖٔ،ص ََُِالعجمي، (ُ)
 ِ -ُـ ،ص ُٖٔٗعاشور ، (ِ)
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 لـو ٔتعناىا البحث اٟتديث ٓب تكن معركفة ُب أكركبا الوسطى. كىيالتاسع عشر بأف الع القرف
 ٖتوم كثَتا من ا٠تطأ ألف العصور الوسطى بوجو عاـ عرفت العلـو كالدراسات العلمية بنسبة 

 تصميم ا١تؤلف              بيةمراكز اٟتضارة كا١تعرفة قبل القرف التاسع عشر أليت أسهمت ُب اافظة على تراث اٟتضارة األكر ( ّّ٪توذج الشكل رقم )

تفاكتت بتفاكت النشاط الفكرم الذم شهدتو تلك العصور فنقوؿ ُب ا١ترحلة الثالثة ا١تمتدة إٔب 
أدل إٔب   (ُ)هناية العصور الوسطى، ك٘تثل عصر ازدىار الدراسات العلمية كىو االزدىار الذم

لذين اندفعوا من شبو جزيرهتم ُب النهضة العلمية ُب العصور الوسطى. كمن الثابت أف العرب ا
القرف السابع ا١تيبلدم ليشيدكا دكلة كاسعة امتدت من ايط ا٢تندم كحدكد الصُت شرقا إٔب 
ايط األطلسي كحدكد فرنسا غربا: ٓب يكونوا مثل غَتىم من الشعوب ا٢تمجية اليت انسابت 

م ُب التاريخ أال بالغزك كالنهب إٔب قلب قارة آسيا مثل ا١تغوؿ كغَتىم الذين ال ترتبط أٝتائه
كالوحشية كلو كانوا مثلهم ٟترمت أكركبا من ذلك ا١تنبع العذب الذم غذاىا بنور العلم كا١تعرفة 
ُب كقت كانت أحوج ما تكوف إٔب ذلك العلم كتلك ا١تعرفة كقد سارت اٟتضارة ُب ركأّم 

العرب ٢تا كاستقرارىم فيها إٔب أينما إتهوا كصاحبتهم حيثما حلوا فأكركبا استحالت بعد فتح 
مراكز حضارية يشع منها نور العلم كبريق ا١تعرفة لينَت جوانبها. بل ينَت ٚتيع جوانب الببلد 

  (ِ) األخرل آّاكرة كغَت آّاكرة.
 آّتمع على  سيدنا عيسى عليو الصبلة كالسبلـ لقد أثرت كالدة :التربية المسيحية -7

   إذ كاف ٢تا كبَت األثر على نقل السلطة الركمانية من ا١تستول ا١تدين الركماين تأثَتان كبَتان 
                                                        

 َْٗـ،صُٖٔٗعاشور، (ُ)
                                ْْٖـ ،ص ُٖٔٗعاشور،  (ِ)

 بالط الملوك واألمراء 
المراكز الدٌنٌة وما ٌرتبط 
 بها من مؤسسات دٌنٌة 

 الجامعات المدن

مراكز الحضارة والمعرفة قبل القرن التاسع عشرالتً 
 أسهمت فً المحافظة على تراث الحضارة األوربٌة
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الدنيوم إٔب ا١تستول الركحي ككاف ىدؼ الدين ا١تسيحي ٗتليص آّتمع كالعآب بأكملو من 
النظاـ الوثٍت  الفاسد، حذرت الكنيسة من أف  عملية  اإلصبلح ال تتم ُب األمة إال من خبلؿ 

كّٔذا اصطبغت الًتبية ا١تسيحية بالصبغة الدينية الصرفية كاليت بدأت من  تغيَت األفراد أنفسهم
األسرة ٍب الكنيسة كبقي اٟتاؿ كذلك إٔب أف أضيفت تربية دنيوية كحيدة  كىي الفركسية كذلك 
ُب عصر اإلقطاع الزراعي على يد بعض األباطرة كا١تلوؾ األقوياء كٓب يسمح للمسيحيُت بإنشاء 

ظهر رجاؿ أقوياء منهم أثركا على أباطرة الركماف كقاموا بإنشاء مدارس  مدارس إال بعد أف
خاصة ّٔم إٔب جانب ا١تدارس الركمانية الوثنية كبالتدرج انتقلت سلطة ا١تدارس الركمانية 
للكنيسة كبقى اٟتاؿ كذلك لفًتة طويلة من الزمن إال إف التعليم ُب ىذه الفًتة كاف مقتصران 

ناء الطبقات العليا فوصلت دكؿ أكركبا ا١تسيحية ُب ذلك الوقت إٔب على رجاؿ الكنيسة كأب
ككانت الكنيسة ىي ا١تسؤكلة طواؿ الفًتة من هناية القرف ا٠تامس  كحىت عصر الظلم كاال٨تطاط 

أم أهنا كانت ىي ا١تسؤكلة  كحدىا عن إدارة الًتبية كىي    (ُ)القرف الثالث  عشر ا١تيبلديُت. 
كٖتد ا١تناىج، كتشرؼ على تنفيذىا. ككانت ا٢تيمنة ا١تسيحية التقليدية اليت  تنشئ ا١تدارس 

٦تثلة كملحوظة بشكل خاص ُب دعم كثَت من ا١تدارس كاٞتامعات كا١تشاُب، كُب هنايات 
،كاف ىناؾ ميل عاـ إٔب سحب اعًتاؼ الدكلة بالكنيسة أك سحب تأييدىا العصور الوسطى 

قامت حركات ٘ترد على ازات للكنائس القائمة، ٍب ٢تا، أك على األقل اإلقبلؿ من االمتي
    (ِ) .  الكنيسة كسلطاهنا

كاف العرب ُب اٞتاىلية ينقسموف إٔب قسمُت كبَتين : في الجاىلية التربية  عند العرب - 8
٫تا البدك كاٟتضر ككانت العائلة ىي أىم كسائط الًتبية عند العرب كخاصة البدك، ككاف أىم 

و الصيد كالرماية كالقنص كإعداد آالت اٟترب باإلضافة إٔب تعلم  القتاؿ ما يتعلمو البدك ى
لردع األعداء كمنازلة الوحوش الصحراكية ككانت الوسيلة الًتبوية ا١تتبعة ُب ذلك كلو ىي ااكاة 
كالتقليد أك طريقة النصح كاإلرشاد من كبار السن كشيوخ العشائر. كُب غمار التقاليد اٞتامدة 

عاش سكاف شبو اٞتزيرة العربية ككانت ذخَتهتم  العقلية ما يتوارثونو جيبلن عن جيل كٓب ا١تتبينة 
تكن عندىم الثمرات اليت يتوصل إليها باالجتهاد كالتضامن االجتماعي، كابآثار الفنية اٞتميلة، 

                                                        
 ُٓص ََِْالطراكنة،  (ُ)
          ُٖٗ،َٖٗصِق،جزء ُُْٖزكار،  (ِ)
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اليت يؤتيها الفراغ كالًتؼ، كٓب يصلوا ُب التمدف إٔب مرتبة أعلى من ذلك إال بأطراؼ تلك 
كىكذا   لصحراء، ُب دكؿ تكونت بعض الشيء كثَتان، ما كانت تتعرض لغارات يشنها  البدك.ا

كاف اٟتاؿ ُب شبو اٞتزيرة العربية كٓب تكن كحدة سياسية كلكن كانت ىناؾ كحدة اللغة 
كاالىتماـ بالشعر كقوافيو كأكزانو، حىت أف العرب انزلوا الشعراء بينهم منزلة حسنة كقد ٗتَتت 

أرجح رجا٢تا عقبلن، كأعلى حكمة،  ليكونوا شيوخان  فيها ٭تكموف بُت الناس كترابطت القبائل 
القبائل فيما بينها بركابط التجارة كالسوؽ األدبية حىت أنو يقاؿ أف قصائد الشعر الساحرة  
كانت تنزؿ ُب أكؿ األمر منزلة كحي الكهاف ك كانت القبائل ترفع السيوؼ بعد السبلـ سعيا 

ككانت الًتبية مقتصرة على تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة كقليل من  ك رد لئلىانة.كراء خَت أ
  (ُ).  اٟتساب كاالىتماـ بالفركسية كما ُب ٤تيطهم

الثورات اليت اجتاحت أكركبا قوم  عم :الغربإدارة التربية في العصور الحديثة في  - 9
كاف من أبرز الظواىر ُب القرف الثامن االٕتاه إٔب كضع نظم تعليمية ٖتت سيطرة الدكلة فقد  

عشر أنو كلما قويت حكومة كطنية ُب بلد من الببلد األكربية كلما ظهرت فكرة الرقابة الوطنية 
 على التعليم. 

ٍب تطورت من ٣ترد التفكَت إٔب اٗتاذ قرار ٓتطوات إ٬تابية، لتحقيق الرقابة على تعليم الشعب 
ئات ا١تدارس األكلية كأصدر قانونُت للمدارس أجرب ٔتقتضاه ُب كل من أ١تانيا كفرنسا فأنشئت م

ابآباء على أرساؿ أبنائهم إٔب ا١تدارس كقانونان كضعت فيو األيسس لنظاـ قومي للتعليم. ك١تا 
 كىكذا ـ كضع التعليم األكٕب كالثانوم ٖتت رقابتها،ُٕٖٕأنشئت كزارة التعليم الركسية عاـ 

ٖتت إشراؼأ الدكلة ُب القرف الثامن عشر. كُب فرنسا ٘تت ا١تطالبة بنظاـ  صبح التعليم منظما ن
 (ِ)  تعليمي ٖتت أشراؼ الدكلة كسيطرهتا  كرقابتها كأف يكوف التعليم عامان ك٣تانيان كإجباريان مدنيان 

كٖتققت تلك الرقابة  مع بداية القرف التاسع عشر، كٓب تكن الكنيسة لتسلم الدكلة القومية 
بسهولة كمن ٍب خاضت ضدىا معارؾ مريرة  انتصرت ُب بعضها كخسرت النامية ُب الغرب 

بعضها ابآخر كعلى أساس ذلك ٖتددت إدارة الًتبية ُب الغرب للكنيسة  كللدكلة كنتيجة ٢تذا 
الصراع ظهرت ُب العآب ثبلث ٣تموعات رئيسية تبُت انعكاس ىذا الصراع على إدارة الًتبية 

                                                        

 .َِٔ/َِٓمرسي اٛتد، ص  (ُ)

  ٖٖ، ص، ََُِي العجم (ِ)
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ليت تستبد ّٔا الدكلة بكل شؤكف التعليم ك٣تموعة الببلد اليت كاإلشراؼ عليها ٣تموعة الببلد ا
تسَت ُب إدارة تعليمها على أساس كجود  نظاـ التعليم ا١تدين جنبان إٔب جنب مع نظاـ الكنيسة 

  (ُ)ك٣تموعة الببلد اليت تسَت على أساس التعاكف بُت الدكلة كالكنيسة ُب إدارة شؤكف الًتبية. 
بعد أف كانت الًتبية قبل اإلسبلـ مقتصرة  على تعليم  :اإلسالميالتربية في العهد  -11

األطفاؿ القراءة  كالكتابة كقليبلن من اٟتساب جاء اإلسبلـ بًتبية جديدة فحرص على التعليم 
:)قل على حث ا١تؤمنُت على طلب العلم  فقاؿ ا كقد حرص القراف الكرًن كالرسوؿ

 (ُُٗ،)سورة طو) كقل ريب زدين علما( (ٗ،)سورة الزمرعلموف( ىل يستوم الذين يعملوف كالذين ال ي
:)طىلىبي الًعٍلًم فى عن النيبّْ  :قىاؿى  كو عن أنس ٍبًن مىالً ككذلك  رًٍيضىةه عىلىٍى كيلّْ أنو قاؿى

ككاف للًتبية اإلسبلمية خلفية جسدية هتتم بأخبلؽ الفرد كتنمية القول  اٞتسدية  (ِ)(ميٍسًلمو 
كغرس الصفات النبيلة عنده كاإلخبلص كالوفاء ككـر   ركح الفضيلة، كخلق اارب كبث

الضيافة ككاف للًتبية اإلسبلمية خلفية جسدية هتتم بأخبلؽ الفرد كتنمية القول اٞتسدية  كخيلق 
اارب كبث ركح الفضيلة، كغرس الصفات النبيلة عنده كاإلخبلص كالوفاء ككـر  الضيافة 

الثقافات القدٯتة فأضافوا إليها الكثَت من تعاليمهم كفلسفتهم كطرؽ كلقد استفاد ا١تسلموف من 
حياهتم كجوىر الًتبية اإلسبلمية نابع من الفلسفة الدينية اإلسبلمية كىي أف اإلسبلـ ليس ٣ترد 

شريعة كدين كإ٪تا ىو فلسفة كاملة كطريقة حياة شاملة تدعوا العقوؿ للعمل ك التفكَت كٓب تكن  
ـ  اٟتديث  موجودة ُب العصر اإلسبلمي  فقد كاف  التعليم  ُب ا١تساجد ا١تدارس با١تفهو 

كالكتاتيب كحوانيت الوراقُت كىكذا كاف للًتبية اإلسبلمية مكانة كاضحة كملحوظة  ُب ىذا 
اإلطار اٟتضارم ككاف ٢تا أصو٢تا اليت جاءت من العصور اٞتاىلية القدٯتة كتبلورت باإلسبلـ 

كاىتماـ الًتبية اإلسبلمية  ا١تتوازف بالدنيا كابآخرة  انعكس  .كاالنتشارالذم رفعها إٔب التقدـ 
على اىتمامها بًتبية اإلنساف، حيث أىتمت ّتوانب الشخصية ا١تختلفة اىتمامان متوازنان 

كمن ٍب اىتمت  .فجمعت بُت تأديب النفس تصفية الركح، تثقيف العقل. تقوية اٞتسم
  ُب ذلك تعميق اإلٯتاف با تعأب ُب نفوس  ا١تسلمُت ،من بتدريس ٚتيع أنواع العلـو كىدفها

 (ّ)كقدرتو  خبلؿ فهمهم لقوانُت الكوف كنظامو اكم الذم يدؿ على عظمة ا٠تالق
                                                        

 ٖٗص  ََُِالعجمي  (ُ)
 ِِْركاه ابن ماجو )   )ِ(
 ّٓ/ِٓ،ص ََِْالطراكنة ،   (ّ)
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من ا١تؤسسات الصناعية كالتجارية، انتقلت اإلدارة إدارة التربية في القرن العشرين:  -11
لًتبية شأهنا شأف الصناعة كالتجارة تعتمد على ا١تنافسة إٔب ٣تاؿ الًتبية ُب الواليات ا١تتحدة، كا

بُت كل كالية كأخرل. كبُت التعليم العاـ كالتعليم ا٠تاص كمن ٍب فاإلدارة كعلم، الزمة ٢تا لزكمها 
للمؤسسات ذات الطابع الصناعي كالتجارم. كمن ٍب كاف علم اإلدارة أسبق كجودان كأرسخ ُب 

كالصناعي منو ُب ٣تاؿ الًتبية كالتعليم فقد طبقت نظريات  ا١تؤسسات ذات الطابع التجارم 
اإلدارة بشكل كاسع جدا ُب الصناعة كالتجارة ٍب ظهرت نتيجة لذلك حديثان جدان نظريات 
تتصل مباشرة باإلدارة التعليمية كما أف كثَتان من مديرم التعليم قد حصلوا بالفعل على 

سات اليت ٘تت ُب ا١تؤسسات غَت الًتبوية. كبدأت معلوماهتم عن اإلدارة التعليمية من الدرا
اإلدارة التعليمية تظهر كعلم مستقل عن علم اإلدارة العامة أك اإلدارة الصناعية أك التجارية منذ 

ـ قدمت ُٗٓٗـ حيث بدأت ا١تؤسسات هتتم ّٔا كمنذ ىذا التاريخ حىت سنة ُْٔٗسنة 
ة منح للجامعات لدراسة تطوير اإلدارة سعة مبليُت دكالر على صور تا١تؤسسات ما يربو على 

التعليمية. كمن ذلك اٟتُت بدأ االىتماـ باإلدارة التعليمية، من مكاتب التعليم ُب الواليات 
ا١تتحدة، كاٞتامعات األمريكية ا١تختلفة على حد سواء، كبدأ إعداد البحوث كالدراسات ا٠تاصة 

 ّٔا يتزايد عامان بعد عاـ. 
مرة ثانية انتقلت إدارة الًتبية كعلم مستقل قائم بذاتو إٔب أركبا كمنها إٔب  كمن الواليات ا١تتحدة

االٖتاد السوفييت السابق ٍب إٔب العآب. كمن ىنا بدأت اإلدارة التعليمية  تفرض نفسها على 
علـو الًتبية كتتخذ لنفسها صفة بينها، كمناىج ْتث كمدارس علمية، شأهنا ُب ذلك شأف 

   (ُ)رل علـو الًتبية األخ

: يعترب ميداف اإلدارة التعليمية من ميادين الدراسات العلمية  اإلدارة التربوية العربية -12
ـ، كما كتب  قبل  ُُِٗاٟتديثة، كليدة القرف العشرين حيث ظهر أكؿ مفهـو ٢تا ُب عاـ 

ىذه الفًتة على قلتو يتسم بطابع  البساطة  كعدـ  التخصص كلكنو ساعد  على كضع  أساس 
  فيما بعد. ىذا ا١تيداف

 (ّْنظر الشكل رقم) انتيجة للعوامل األتية : أما تطور النظرة إٔب اإلدارة التعليمية

 أكالن: إضفاء الصبغة العلمية على اإلدارة اعتبار رجل اإلدارة صاحب مهنة.
                                                        

 .َٗ،ص ََُِالعجمي  (ُ)
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 ثانيان: ركزت الدراسات العلمية اٟتديثة على اإلدارة باعتبارىا ظاىرة سلوؾ كأداء كتفاعل
 اجتماعي كعبلقات إنسانية

 ثالثان: استخدمت النظريات كالنماذج ُب دراسة اإلدارة.
 

 ( عن عوامل تطور النظرة إٔب اإلدارة الًتبوية من تصميم ا١تؤلف             ّْ٪توذج الشكل رقم )                       
 
 

عوامل تطور 
النظرة إلى اإلدارة 

   التربوٌة

إضفاء : أوالً 
الصبغة العلمٌة 

على اإلدارة اعتبار 
رجل اإلدارة 
 .صاحب مهنة

ركزت الدراسات : ثانٌاً 
العلمٌة الحدٌثة على 

اإلدارة باعتبارها ظاهرة 
سلوك وأداء وتفاعل 
اجتماعً وعالقات 

 إنسانٌة

استخدمت : ثالثاً 
النظرٌات والنماذج 

 .فً دراسة اإلدارة

تحلٌل : رابعا
اإلدارة إلى أبعاد 

 ربٌسٌة 

االعتراف : خامساً 
بالقوى الجدٌدة التً 

تشكل النظرة 
 الجدٌدة لإلدارة 

اهتمام المؤلفٌن : سادساً 
بدرجة كبٌرة بالدراسة 

 .العلمٌة لإلدارة
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  (ّٓانظر الشكل رقم )رابعا: ٖتليل اإلدارة إٔب أبعاد رئيسية ىي : 

 تتعلق باتول. -ُ
 بالطريقة االجتماعية.  -ِ

 
 ( عن ٖتليل اإلدارة إٔب أبعاد رئيسية  تصميم ا١تؤلف              ّٓ٪توذج الشكل رقم )                       

 اٟتديثة تشكل النظرة اٞتديدة لئلدارة كالتكنولوجيا خامسان: االعًتاؼ بالقول اٞتديدة اليت
نية كالعقائدية كاإليديولوجية كالتغَت. كالصراع ُب نظاـ القيم كالتفجر ا١تعرُب كما كالظواىر السكا

 شاكل ذلك
 االٕتاىات الرئيسة لتحديث.ُت بدرجة كبَتة بالدراسة العلمية لئلدارةا١تؤلفاىتماـ  سادسان:

 ( ّٔانظر الرسم البياين رقم )اإلدارة التعليمية: 

   
 ا١تؤلفحي رقم )    ( عن االٕتاىات الرئيسة لتحديث اإلدارة التعليمية من تصميم رسم توضي ٪توذج               

تحلٌل 
اإلدارة الى 
ابعاد ربٌسة 

 :هً 

 .تتعلق بالمحتوى -ٔ

بالطرٌقة  -ٕ
 .االجتماعٌة

اتجاه نحو مزٌد من  -:اوالً 
التعقد والتشابك فً المحتوى 
 العلمً لعمل اإلدارة التعلٌمٌة

 المرونة والتنوع  -:ثانٌاً 

اتجاه ثالث ٌتمثل فً مزٌد من 
 العقالنٌة والعلمٌة 
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 إتاه ٨تو مزيد من التعقد كالتشابك ُب اتول العلمي لعمل اإلدارة التعليمية كاالٕتاه -ُ
 ا١تركنة كالتنوع باالبتعاد عن األ٪تاط كالقوالب التنظيمية كاإلدارية اٞتامدة. كيواكب االٕتاىاف-ِ

 السابقاف.
 .يتمثل ُب مزيد من العقبلنية كالعلمية ُب عمل اإلدارة التعليمية -ّ

 ( ّٕانظر الشكل رقم ) جوانب الضعف ُب اإلدارة الًتبوية العربية:

   
 ( عن جوانب الضعف ُب اإلدارة الًتبوية العربية من تصميم ا١تؤلفّٕ٪توذج شكل رقم )                         

 .استجابة اإلدارات الًتبوية ٟتاجات التطور الًتبوم السريع أكالن: عدـ 
تقصَت اإلدارات الًتبوية العربية عن إحداث التغَتات اٞتذرية اٞتوىرية اليت يستلزمها الربط       ثانيان:

  بُت الًتبية كالتنمية
   لزمات التوسع تقصَت اإلدارات الًتبوية العربية عن مواجهة حاجات ا١تستقبل الًتبوم كمست ثالثان:
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  .ا١تتوقع ُب شىت مراحل التعليم كأنواعو
 على التقنيات اإلدارية الًتبوية اٟتديثة رابعان: تقصَت اإلدارات الًتبوية ُب االعتماد

 .خامسان: كثَت من الدكؿ العربية تغفل عن التكامل بُت تطوير اٞتوانب ا١تختلفة لئلدارة الًتبوية
 .اد كالقيادات اإلداريةسادسان: ضعف العاملُت كاألفر 

سابعان: ضعف األسسي الٗتاذ القرارات: ألف اٗتاذ القرارات عملية ُب صميم الوظائف الرئيسية 
 .لئلدارة اٟتديثة كلئلدارة الًتبوية

ضعف البحث الًتبوم ُب اإلدارة الًتبوية العربية كعدـ استفادة القرار الًتبوم من  ثامنان:
 .البحوث الًتبوية أف كجدت

 .( ّٖانظر الرسم التوضيحي رقم )  فية تطوير اإلدارة التربوية العربية:كي
 

 فة الًتبوية العربية تصميم ا١تؤل( كيفية تطوير اإلدار  ّٖ٪توذج رسم توضيحي رقم  )                     

كٌفٌة تطوٌر 
اإلدارة 
التربوٌة 
 العربٌة

اتخاذ -ٔ
القرار 

 المناسب 

اعادة -ٕ
النظر فً 
التشرٌعات 

والنظم 
 والقوانٌن 

إجراء  -ٖ
الدراسات 
والبحوث 
 العلمٌة 

أحداث -ٗ
قسم اإلدارة 
 التربوٌة 

عدم -٘
تكلٌف أي 

 مدٌر وإداري 

تعزٌز  -ٙ
االتجاه نحو 
 الالمركزٌة 

اعتماد -7
التكنولوجٌا 

 الحدٌثة 

اعداد -8
القادة 

التربوٌٌن فً 
 اإلدارة 

العدل -9
والمساواة فً 
المؤسسات 
 التربوٌة 

اعتماد -
التدرٌب 
المستمر 
للقٌادات 
 التربوٌة 

اعتماد -ٔٔ
مبدا 

المحاسبة 
 عند التقصٌر 
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 .اٗتاذ القرار ا١تناسب على اعلى ا١تستويات السياسية لتطوير اإلدارة الًتبوية كٖتديثها-ُ
اعادة النظر ُب التشريعات كالنظم كالقوانُت ا١تعموؿ ّٔا لتساير االٕتاه اٞتديد ُب تطوير -ِ

 .اإلدارة الًتبوية
 .إجراء الدراسات كالبحوث العلمية اليت تتطلبها عملية ٖتديث كتطوير اإلدارة الًتبوية -ّ
 إحداث قسم اإلدارة الًتبوية ُب كليات الًتبية لتخريج كوادر متخصصة-ْ
 دـ تكليف أم مدير كإدارم ُب الدكائر الفرعية إال ا١تؤىل تربويا كإدارياع-ٓ
إعتماد التكنولوجيا -ٕتعزيز االٕتاه ٨تو البلمركزية ٖتقيقان للدٯتوقراطية تأصيبل ١تبدأ ا١تشاركة -ٔ

 .اٟتديثة ُب ٖتديث اإلدارة الًتبوية كعملياهتا
مارسة كالتفاعل بُت الدراسات األكادٯتية إعداد القادة الًتبويُت ُب اإلدارة من خبلؿ ا١ت-ٖ

 .كا١تمارسة ا١تيدانية ُب اإلدارة الًتبوية
  العدؿ كا١تساكة ُب ا١تؤسسات الًتبوية.-ٗ

 اعتماد التدريب ا١تستمر للقيادات الًتبوية لتطوير الكفايات القيادية كاالطبلع على-َُ
 ..التطورات ُب النظم الًتبوية العا١تية

ّٓد كآّتهد اسبة عند التقصَت ككضع معايَت إداء تربوية ٘تيز بُت ااعتماد مبدأ ا-ُُ
   (ُ) . كالكسوؿ البلمبإب

  : اإلدارة التربوية المعاصرة -13
ٓب ٖتتلو ُب أم عهد من العهود ،كىذا يبلحظ من خبلؿ ما يوليو  انان مكٖتتل الًتبية ا١تعاصرة 

ماـ بالعملية الًتبوية، كيعتمد كثَت من رجاؿ رجاؿ السياسة كالفلسفة كالعلم كالفكر من اىت
الفكر على الًتبية ُب نشر فكرة أك معتقد جديد أك مبدأ من ا١تبادئ أك فلسفة من الفلسفات، 
كيرل علماء العصر اٟتديث أف العملية الًتبوية عبارة عن عملية تفاعل بُت ا١تريب ك ا١تًتيب 

  .ليصبل معا إٔب ا٢تدؼ الًتبوم
ًتبية ا١تعاصرة أف الًتبية أصبحت متقدمة على التعليم كأعطيت األ٫تية أكرب من ٦تيزات ال

إلعداد اإلنساف الصاّب لكل مكاف كليس ا١تواطن الصاّب لوطنو فقط كىذا ال يلغي مفهـو 
 الًتبية الوطنية كلكن توسيع من االنتماءات القطرية إٔب القومية فالعامية اإلنسانية كاستعماؿ 

                                                        
        أ٫تية اإلدارة الًتبويةعبدالرٛتن  تيشورم، (ُ)
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  (ُ)ة كا١تتطورة كذلك باستعماؿ األدكات كاألجهزة اٟتديثة ُب العملية الًتبوية.اٟتديث ساليباأل
 :االٕتاىات ا١تعاصرة ُب اإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة تًتكز أبرز ىذه االٕتاىات فيما يلي

و، كطرائقو، كمنهجيتو،  أساليبأصبحت اإلدارة الًتبوية علمان لو فلسفتو، كأصولو، كقواعده، ك 
تعد اإلدارة الًتبوية العصرية ىي أساس إم تطوير أك ٕتديد للتعليم ُب سبيل ٖتقيق .ك٦تارساتو

 ( ّٗانظر الشكل رقم )  أىدافو كُب سبيل تطور آّتمع كتنميتو الشاملة

 ا١تؤلفعن االٕتاىات ا١تعاصرة ُب اإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة تصميم (ّٗرقم)٪توذج رسم توضيحي 

 .ٟتديثة تعتمد على الدٯتوقراطية كعلى العبلقات اإلنسانية كا١تشاركةإف اإلدارة الًتبوية ا-أ
إف العناية بالعنصر البشرم ُب اختياره كتأىيلو كتدريبو تأٌب من أكلويات التطوير اإلدارم -ب

 .ا١تعاصر
 .إف اإلدارة الًتبوية فرع من اإلدارة العامة للدكلة كآّتمع-ج

  وية:الخالصة في تاريخ اإلدارة الترب -14
بعد ىذه ا١تسَتة العملية للًتبية عرب العصور من اإلنساف البدائي إٔب إنساف اليـو كسردنا ٢تذه 

الوقائع التارٮتية كالًتبوية قد نتجت بعض األفكار كالنتائج إال كىي كجود ما يسمى باألصالة   
اختبلؼ األفكار كا١تعاصرة كمفهومُت يشكبلف ا١تعٌت الًتبوم للمجتمعات كالًتبية عموما. كإف 

الًتبوية باختبلؼ األعراؼ كالتقاليد بُت سيطرة شيوخ القبائل على الًتبية كتسلط الكنيسة من 

                                                        
 ٔٓ/ٓٓ، ص  ََِْالطراكنة ،  (ُ)

االتجاهات المعاصرة 
فً اإلدارة التربوٌة 

 المعاصرة 

إن اإلدارة التربوٌة الحدٌثة تعتمد على الدٌموقراطٌة وعلى -ا
 العالقات اإلنسانٌة والمشاركة

إن العناٌة بالعنصر البشري فً اختٌاره وتأهٌله وتدرٌبه -ب
 .تأتً من أولوٌات التطوٌر اإلداري المعاصر

 

إن اإلدارة التربوٌة نظام -ج
فرع من اإلدارة العامة للدولة 

 .والمجتمع
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جهة أخرل كصوالن إٔب عهد التحرر ُب اٟتضارة اإلسبلمية كمنو ٯتكن القوؿ أننا توصلنا إٔب 
لًتبية عند الفراعنة حقيقة كىي أف الًتبية تأخذ ما أ٫تيتها من آّتمع الذم تنبت فيو فمفهـو ا

إف مفهـو  النظرية    (ُ) ليس كمفهومها عند الصينيُت كال عند العرب فلكل ٣تتمع فكره كتفكَته
خبلصة مبادئ مستمدة من الكثَت من مصادر ا١تعرفة، فذلك إف كل أمة تصوغ   الًتبوية  ٘تثل

يات الًتبوية على إهنا نظريتها الًتبوية بوحي من كاقعها كأنو من ا٠تطأ أف نقوؿ إف كل النظر 
مطلقة، كصاٟتة للتطبيق ُب كل زماف كمكاف مثبلن ىل النظرية ُب االٖتاد السوفييت تصلح لكل 
الشعوب كاألمم كُب كل العصور بالطبع ال كإ٪تا الصحيح ُب ذلك أف لكل أمة نظريتها الًتبوية 

ة الًتبوية ُب ذاهتا ىي اليت تعرب عن ركح العصر الذم كجدت فيو األمة. كىذا يعٍت أف النظري
التفكَت الًتبوم نفسو. ٔتا أف النظرية الًتبوية مرادفة للفكر أك للفكرة أك للتكهن كالتوقعات 
العامة. فمن العطاء بُت آّتمعات كالًتبية معركفة لدل اٞتميع حيث أف آّتمع يعطي الًتبية 

ع ا١تتعاقبة ٦تا ينبغي للًتبية أف حيث تستمد مادتو كثقافتها من الًتاث الثقاُب ألجياؿ آّتم
تنشئ اٞتيل اٞتديد عليو، سواء ُب العائلة أك ا١تدرسة كُب أجهزة اإلعبلـ أك ُب ا١تؤسسات 

  .(ِ) االجتماعية كالدينية كغَتىا
: لقد أجريت دراسات على بعض ا١تدارس اليت تتميز بكفاءهتا : مفهوم اإلدارة التربويةثانياً 

اف من اىم عوامل ٧تاح ككفاءة ا١تدرسة ىو كجود قيادة قوية ّٔا  ك٧تاحها ككشفت النتائج
.تتعلق إدارة الًتبية باإلدارة العامة من حيث معناىا كأسلوب عملها بشكل كبَت، فإدارة الًتبية  
كاإلدارة العامة مسالة تتعلق باٗتاذ القرار كتنفيذه على اكمل كجو ٦تكن ٔتا ٭تقق ٧تاح نظاـ 

تو كىي تربية الصغار كتربية الكبار كأعدادىم للحياة ُب آّتمع كتوفَت القول الًتبية ُب إداء مهم
البشرية البلزمة لدفع حركة اٟتياة فيو كٖتقيق أىداؼ ىذا آّتمع القريبة كالبعيدة كٖتقيق 

  أفراده، كمعٌت ذلك إف اإلدارة الًتبية مع اإلدارة العامة إال ُب االطار العاـ ٢تا فقط. (ّ)أىداؼ
  :قد تعددت التعريفات اليت كضعت حوؿ مفهـو اإلدارة التعليمية كمن ىذه التعريفات ما يليكل
اإلدارة الًتبوية ىي اليت هتدؼ إٔب إدارة ا١توارد ا١تالية كالبشرية بطريقة فٌعالة كتوظيفها بنجاح -ُ

 ُب العمليات اليت ترفع مستول التعليم كالتعلم.
                                                        

    ٔٓ/ٓٓ،ص ََِْالطراكنة، (ُ)
 ٗص-َُُِعفونو (ِ)

  ُٗ، ص ََُِالعجمي   (ّ)
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 علمية مقصودة توظف علم اإلدارة ُب توجيو العمل با١تنظمةاإلدارة الًتبوية جهود كأنشطة -ِ
 ٨تو ٖتقيق أىداؼ آّتمع من العملية التعليمية. 
  (ُ) .ىي ٖتقيق أىداؼ آّتمع كٖتقيق طموحو من عمليات الًتبية -ّ

كل نشاط تتحقق من كرائو األغراض الًتبوية ٖتقيقان فعاالن كاليت   كمن التعريفات ١تفهومها -ْ
على ٖتقيق أىداؼ آّتمع سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كاليت يرمي إليو آّتمع من كراء تعمل 

أنظمتو التعليمية ٣تموع عمليات ٗتطيط كتنظيم كتوجيو كضبط كتنفيذ كتقييم األعماؿ كا١تسائل 
فضل اليت تتعلق بشؤكف ا١تؤسسات الًتبوية للوصوؿ إٔب األىداؼ الًتبوية ا١ترسومة ، باستخداـ أ
 الطرؽ ُب استثمار القول البشرية كا١توارد ا١تتاحة كبأقل ما ٯتكن من اٞتهد كالوقت كا١تاؿ. 

كمن التعريفات ١تفهومها إف اإلدارة الًتبوية ىي ٣تموعة من العمليات ا١تتشابكة اليت  -ٓ
 تتكامل فيما بينها سواء داخل التنظيمات التعليمية أك بينها كبُت نفسها لتحقيق األغراض

ا١تنشودة ُب الًتبية. كنعرؼ أهنا العملية اليت تتم ّٔا تعبئيو اٞتهود البشرية كا١تادية كذلك من أجل 
 ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة التعليمية كبذلك تعٍت بالنواحي الفنية. 

كٯتكن تعريفها باهنا الكيفية اليت يدار ّٔا التعليم ُب دكلة ما كفقا لفكر ىذا آّتمع -ٔ
ىات الفكرية كالًتبوية السائدة فيو حىت ٭تقق األىداؼ ا١ترجوة من ىذا التعليم كاالٕتاَكأكضاعو

 نتيجة لتنفيذ السياسة ا١ترسومة لو 
يقصد باإلدارة الًتبوية ىي اٞتهاز الذم يشًتؾ اشًتاكا فعاال ُب كضع السياسة التعليمية -ٕ

 كل السلطاتكُب إدارة كل نشاط تتحقق من كرائو تلك السياسة كىي جهاز ضخم يشمل  
 التعليمية كالبلمركزية  كيقصد ٣تموعة عمليات يتم ٔتقتضاىا تعبئيو القول اإلنسانية كتوجيهها 

 توجيها كافيا لتحقيق أىداؼ اٞتهاز الذم توجد بو.
يقصد ّٔا باهنا عملية توجيو كرقابة على كل األمور ا١تتعلقة بشئوف التعليم ٔتا فيها األعماؿ -ٖ

   (ِ)اإلدارية. 
إلدارة أيضا تتعلق بتوجيو طاقات ا١تنظمة البشرية كا١تادية ٨تو ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة منها  ا-ٗ

ىي بإ٬تاز باهنا توجيو عمل ابآخرين كىذا التعريف ينطبق أيضا على ا١تعلمُت ُب -َُ

                                                        
 .ىػُِْٕبن دىيش، كآخركف (ُ)
 ُٗ، ص ََُِالعجمي   (ِ)
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توجيههم ألعماؿ التبلميذ .كلكن اىتمامنا ينصب على من نسميهم برجاؿ اإلدارة التعليمية 
ن كرؤساء كما شأّهم. كىي تتعلق أيضا بالتغيَت كالتطوير كالتحسُت اكثر ما تتعلق من مديري

 باافظة على الوضع اليت ىي عليو.

تتضمن اف اإلدارة الًتبوية تشتمل على ٣تموعة من األنشطة ُب  أن التعريفات السابقة
 ( َْانظر الشكل التوضيحي رقم )مقدمتها التإب :

 التعليمية. أكالن التخطيط للعملية
 ثانيان: تصميم ا٢تيكل التنظيمي.

 ثالثان: تنمية كتوفَت  العاملُت األكفاء 
 رابعان: توفَت األجهزة كاألبنية كا١تناخ التعليمي.

    
  ا١تؤلفعن اإلدارة الًتبوية  تشتمل على ٣تموعة من األنشطة  تصميم  (َْرقم ) ٪توذج رسم توضيحي                            

امسان: ا١تتابعة كالرقابة ُب كوهنا ٖتقق أىداؼ التعليم ككذلك تعٍت بالنواحي اإلدارية كالفنية خ
 كهتتم با١تعلمُت كطرؽ التدريس كاألنشطة ا١تدرسية. 

اإلدارة التربوٌة  تشتمل على 
مجموعة من األنشطة  فً 

 مقدمتها

التخطٌط للعملٌة 
 التعلٌمٌة 

 تصمٌم الهٌكل التنظٌمً 

تنمٌة وتوفٌر  العاملٌن 
 األكفاء 

وتوفٌر األجهزة واألبنٌة والمناخ 
 التعلٌمً 

المتابعة والرقابة فً 
كونها تحقق أهداف 

 التعلٌم  

األشراف  الفنً  وتنظم العالقة 
بٌن المؤسسات  التعلٌمٌة  

 والمجتمع
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  (ُ)  سادسان: اإلشراؼ الفٍت كتنظم العبلقة بُت ا١تؤسسات التعليمية كآّتمع.
من حيث مستول أدائها العاـ كقدرهتا على تقدًن ك٦تا الشك ُب إف ا١تدارس تتفاكت فيما بينها 

تعليم جيد لتبلميذىا .كمن ا١تعركؼ إف التبلميذ يتحسن مستول أدائهم كقدرهتم على 
التحصيل اذا ما انتقلوا من مدرسة إٔب أخرل كىذا يعٍت أف ا١تدارس تتفاضل ُب مدل تأثَتىا 

داث ىذا التفاكت أك التفاضل على تعليم تبلميذىا .كُب ذلك أسباب كثَتة مسؤكلة عن أح
 بُت ا١تدارس ُب مقدمتها كىي كالتإب :

اإلدارة الناجحة كاإلدارة اٟتازمة كجودة نوعية ا١تعلمُت كالعاملُت كتوفر التجهيزات الضركرية. -ُ
القيادة الناجحة تعمل على توفَت مناخ صحي عاـ للمدرسة يعمل كل فرد فيو بارتياح -ِ

 كل العاملُت ُب ا١تدرسة كتبلميذىا. كتسود عبلقات طيبة بُت  
اإلدارة اٟتازمة تعمل توفَت النظاـ كاالستقرار ُب ا١تدرسة كالتزاـ كل فرد فيها بالقواعد -ّ

 كاألصوؿ ا١ترعية. 
اإلدارة الناجحة تعمل على رفع الركح ا١تعنوية للعاملُت فيها كزيادة دافعيتهم إٔب العمل -ْ

 كقدرهتم على اإلنتاج.
سباب كذلك جودة ا١تعلمُت ضركرية لتوفَت مستول تعليمي جيد متجدد طموح . من األ -ٓ
من األسباب كذلك توفر التجهيزات الضركرية با١تدرسة من أثاث كمعامل كمبلعب ككرش  -ٔ

كفصوؿ كقاعات كغَت ذلك لو أ٫تيتو الكبَتة ُب كضع األساس كالبنية التحتية للمدرسة للقياـ 
 (ِ)بوظيفتها. 

 ريف اإلدارة التعليمة ما يلي:: تعثالثاً 
ىي أهنا تعٍت األعماؿ اليت يقـو ّٔا اإلداريوف ُب ا١تستويات التعليمية العليا ُب اٞتهاز ا١تركزم 

 كالبلمركزم، ٍب ترسم السياسة التعليمية ُب آّتمع. 
 راكز أداء اإلدارة التعليمية أهنا تعٍت األعماؿ اليت يقـو ّٔا اإلداريوف ُب الوحدات ا١تدرسة أك م

 ا٠تدمات التعليمية. 
 ىداؼ ألاإلدارة التعليمية يقصد ّٔا ىي كل نشاط تتحقق من كرائو األغراض الًتبوية ٖتقيقا 

                                                        
 ُٕ-ُٔ، ُٗٗد/مرسي،(ُ)
 .ُّصُٓٗٗمنَت مرسي ،(ِ)
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   (ُ)آّتمع سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كاليت يرمي إليو آّتمع من كراء أنظمتو التعليمية. 

 العامة ُب االطار العاـ للعملية اإلدارية  كمعٌت ىذا إف اإلدارة التعليمية تتفق مع اإلدارة
 حيث يشًتكاف ُب عمليات التخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو، كا١تتابعة، (ُْانظر الرسم التوضيحي رقم ) 

 من تصميم ا١تؤلفالعامة عن ما تتفق فيو اإلدارة الًتبوية كالتعليمة كٗتتلف مع اإلدارة (ُْرقم)٪توذج رسم توضيحي             
لتقوًن كاٗتاذ القرارات، ككضع القوانُت كاللوائح اليت تنضم العمل. أما فيما يتعلق باالختبلؼ كا

بينهما فاف اإلدارة التعليمية تستقى عملها من طبيعة عملية الًتبية اليت تقـو اإلدارة التعليمية 
عمل ُب بتحقيق أىدافها  أذا أف العمل ُب ا١تؤسسات التعليمية ٮتتلف دكف شك عن طبيعة ال

 .ا١تؤسسات الصناعية كالتجارية كا١تؤسسات العسكرية، كفقا الختبلؼ األىداؼ ُب كل منها
فهمنا اإلدارة على أهنا ٣تموعة من العمليات ا١تتشابكة فيما بينها لتحقيق غرض معُت فإف  كإذا

ستويات اإلدارة التعليمية تصبح ٣تموعة من العمليات ا١تتشابكة اليت تتكامل فيما بينها ُب ا١ت
                                                        

  ِٓ، ص ََِِاٞتندم ، (ُ)

 اإلدارة التعلٌمٌة تتفق مع اإلدارة  العامة فٌما تختلف

 االختالف فٌما ٌلً 

فإن اإلدارة التعلٌمٌة 
بهذا المعنى وهذا 
المفهوم شانها شان 
اإلدارة فً المٌادٌن 

األخرى وسٌلة ولٌست 
غاٌة فً ذاتها فهً 

وسٌلة إلى غاٌة هدفها 
تحقٌق عملٌة التعلٌم 

والتعلم وبالتالً تحقٌق 
 أهداف المجتمع

وفقا الختالف 
األهداف فً كل منها، 
وإذا فهمنا اإلدارة على 

أنها مجموعة من 
العملٌات المتشابكة 
فٌما لتحقٌق غرض 
معٌن فان اإلدارة 
التعلٌمٌة تصبح 

مجموعة من العملٌات 
المتشابكة التً تتكامل 

فٌما بٌنها فً 
المستوٌات الثالث 

)      انظر شكل رقم  
فً الصفحة التالٌة  (  

لإلدارة أي على 
المستوى 

دٌوان )القومً
والرباسة (الوزارة

والمستوى 
اإلدارات )المحلً
والمستوى ( التعلٌمٌة 

الوحدة )اإلجرابً 
لتحقٌق (لمدرسٌة 

األهداف المنشودة من 
 .التربٌة 

اإلدارة التعلٌمٌة 
تستقى عملها من 

طبٌعة عملٌة التربٌة 
التً تقوم اإلدارة 
التعلٌمٌة بتحقٌق 

أهدافها  أذا أن العمل 
فً المؤسسات 

التعلٌمٌة ٌختلف دون 
شك عن طبٌعة العمل 

فً المؤسسات 
الصناعٌة والتجارٌة 

والمؤسسات العسكرٌة 
، 

 تتفق فٌما ٌلً 

التخطٌط، والتنظٌم، 
والتوجٌه، والمتابعة، 

والتقوٌم واتخاذ 
القرارات، ووضع 

القوانٌن اللوابح التً 
 تنضم العمل
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)ديواف الوزارة( كالرئاسة كا١تستول (  ِْانظر شكل رقم  ) الثبلث لئلدارة أم على ا١تستول القومي
الي)اإلدارات التعليمية( كا١تستول اإلجرائي)الوحدة ا١تدرسية( لتحقيق األىداؼ ا١تنشودة من 

 شاف اإلدارة ُب ا١تيادينالًتبية. كعليو فاف اإلدارة التعليمية ّٔذا ا١تعٌت كىذا ا١تفهـو شاهنا 
األخرل كسيلة كليست غاية ُب ذاهتا فهي كسيلة إٔب غاية ىدفها ٖتقيق عملية التعليم كالتعلم 

    (1) كبالتإب ٖتقيق أىداؼ آّتمع.

 
 ا١تؤلف٪توذج شكل رقم )   ( عن ا١تستويات الثبلث لئلدارة التعليمية من تصميم 

 التربوية و التعليمية و المدرسية: : مقارنة بين مفهوم اإلدارة رابعاً 
إف ٚتيع ا١تفاىيم اليت شاع استخدامها ُب الكتب كا١تؤلفات اليت تتناكؿ موضوع اإلدارة ُب 

على أهنا تعٍت شيئان كاحدان. كيبدك أف ا٠تلط ُب ىذه  أناميداف التعليم، كقد تستخدـ أحي
الذم ترجم إٔب العربية  Education األجنيبالتعريفات يرجع فيما يرجع إٔب النقل عن ا١تصطلح 

 أخرل.  أناكالتعليم أحي أنأتعٌت الًتبية أحي
إٔب اإلدارة الًتبوية تارة   Administration Education كقد ساعد ذلك بالطبع إٔب ترٚتة ا١تصطلح

 ا١تعاٞتة العلمية ٢تذا .كاإلدارة التعليمية تارة أخرل على أهنما يعنياف شيئان كاحدان كىذا صحيح
السؤاؿ ٖتتم البدء أكالن بالتعرؼ على الفرؽ بُت اإلدارة التعليمية كاإلدارة الًتبوية، كبعد أف 

  (ِ)تتضح الرؤية ٯتكن تناكؿ الفرؽ بُت اإلدارة التعليمية كاإلدارة ا١تدرسية.
                                                        

 .ِٓ، ص ََِِاٞتندم ،  (ُ)
 ْٗـ، صَُٖٗدركيش كتكبل،  (ِ)
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بيد أف الذين يفضلوف استخداـ مصطلح )اإلدارة الًتبوية( يريدكف أف يتمشوا مع االٕتاىات 
ة اٟتديثة اليت تفضل استخداـ كلمة )تربية( على كلمة تعليم باعتبار أف  الًتبية أمشل الًتبوي

كأعم من التعليم، كأف كظيفة ا١تؤسسات التعليمية ىي )الًتبية الكاملة( كّٔذا تصبح  اإلدارة 
ة ال على مرادفة لئلدارة التعليمية. كمع أف اإلدارة الًتبوية تريد أف تركز على مفهـو الًتبي الًتبوية

التعليم فإف اإلدارة التعليمية تعترب أكثر ٖتديدان ككضوحان من حيث ا١تعاٞتة العلمية، كأف الفيصل 
النهائي بينهما  يرجع إٔب ٚتهور ا١تربُت كالعاملُت ُب ميداف الًتبية، كأيهما يشيع استخدامو 

 بينهم فإهنم يتفقوف على استخدامو. 
ا بالنسبة لئلدارة ا١تدرسية فيبدك أف األمر أكثر سهولة؛ كبأم معٌت يستقر استخدامهم لو، أم

ذلك ألف اإلدارة ا١تدرسية تتعلق ٔتا تقـو بو ا١تدرسة من أجل ٖتقيق رسالة الًتبية، كمعٌت ىذا 
أف اإلدارة  ا١تدرسية  يتحدد مستواىا اإلجرائي بأنو على مستول ا١تدرسة فقط، كىي ّٔذا 

فإف إدارة العمل الًتبوم تنقسم على ثبلثة مستويات ك١تزيد من التوضيح  تصبح جزءا من
 (ّْانظر شكل رقم ) :حسب تدرجها ُب العمومية كىي

 ا١تؤلفمن تصميم إدارة العمل الًتبوم تنقسم على ثبلثة مستويات حسب تدرجها ُب العمومية كىي ( عن  ّْ٪توذج شكل رقم )        
 ى مستول الوطن أك الدكلة.اإلدارة الًتبوية: كتعٌت بالعمل الًتبوم عل-ُ
 اإلدارة التعليمية: كتعٌت بالعمل الًتبوم على مستول الوزارة أك ا١تنطقة. -ِ

إدارة العمل التربوي 
تنقسم على ثالثة 
مستوٌات حسب 

تدرجها فً العمومٌة 
 وهً 

وتعنى بالعمل التربوي على : اإلدارة التربوٌة
 .  مستوى الوطن أو الدولة

:  اإلدارة التعلٌمٌة
وتعنى بالعمل التربوي 
على مستوى الوزارة 

 .  أو المنطقة

اإلدارة المدرسٌة 
وتعنى بالعمل :

التربوي على مستوى 
 المدرسة الواحدة 
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اإلدارة ا١تدرسية: كتعٌت بالعمل الًتبوم على مستول ا١تدرسة الواحدة، يوافق ىذا التقسيم  -ّ
 . طبيعة ا١تمارسة اإلدارية

اإلدارة التعليمية ككل، توجد ىيئات إدارية تربوية  إف العمل الًتبوم ُب ا١تملكة العربية السعودية
على مستول الببلد كوزارة  أم أف صلة اإلدارة ا١تدرسية باإلدارة التعليمية ىي صلة ا٠تاص بالعاـ

الًتبية كالتعليم. كما توجد ىيئات أخرل على مستول  ا١تنطقة كىي إدارات التعليم، ككذلك 
صة القوؿ أف اإلدارة التعليمية تعمل على تصريف إدارات ٤تلية كىي إدارات ا١تدارس كخبل

العمل ُب ا١تستويات العليا للمؤسسات التعليمية. من ٗتطيط كتنظيم كتوجيو كرقابة كأما اإلدارة 
ا١تدرسية فهي النشاط ا١تنظم داخل ا١تدرسة الذم يعمل على ٖتقيق األىداؼ اددة. كمن 

كبُت  ر مشولية كمصطلح كأف سبب االلتباس بينهاخبلؿ ما سبق يتضح أف اإلدارة الًتبوية أكث
اإلدارة التعليمية مردة إٔب اختبلؼ الفهم نتيجة عملية الًتٚتة غَت أف ىناؾ توجو الستخداـ 
مصطلح اإلدارة الًتبوية، كيؤكد ىذا التوجو تغيَت مسمى كزارة ا١تعارؼ إٔب كزارة الًتبية كالتعليم. 

لتدرج اإلدارم إدارات الًتبية كالتعليم فا١تصطلحُت متبلزمُت حيث يتبعها ُب ا٢تيكل التنظيمي كا
بعد ذلك اإلدارة ا١تدرسية كجهة تنفيذية ُب هناية التدرج  على ا١تستويُت الوطٍت كاإلقليمي. تأٌب

 اإلدارم الًتبوم.
 (ُب الصفحة التالية ْْانظر شكل رقم ) :: الفرق بين اإلدارة التعليمية والمدرسيةخامساً 

من الكتب العربية اليت ٖتمل عنواف)اإلدارة ا١تدرسية(كلكنها تتناكؿ  ف ىناؾ العديديبلحظ أ
مستويات من اإلدارة فوؽ ا١تستول اإلجرائي ) ا١تدرسة (. كيبدك أف ذلك ا٠تلط بُت اإلدارة 

ان من يرجع إٔب أف كثَت    School Managementكاإلدارة ا١تدرسية   Educational Administration التعليمية 
الكتب األجنبية اليت يعرفها ا١تربوف كدارسو اإلدارة ا١تدرسية. ْتكم أف اإلدارة ا١تدرسية ُب تلك 
البيئات ٘تثل أىم كحدة ُب اإلدارة التعليمية، كتتمتع ْتريات كثَتة ُب التصرؼ، كتقـو بأدكار 

زم. كُب حقيقة األمر رئيسية ُب اٗتاذ القرارات ألف النظاـ التعليمي ُب تلك الدكؿ نظاـ ال مرك
فإف مصطلح اإلدارة التعليمية ٮتتلف عن اإلدارة ا١تدرسية من حيث ا١تستويات، كاألعماؿ 

 كاالختصاصات.
 اإلدارة التعليمية: 

 ٖتديد األىداؼ العامة، ىي األعماؿ كا١تسؤكليات العليا ُب اٞتهاز التعليمي ا١تركزم كالبلمركزم 
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 ا١تادية ، تقدًن ا١تساعدةتانااالمتحاعيد كضع ا١تناىج، السلم التعليمي، مو 

 ا١تؤلفمن تصميم  الفرؽ بُت اإلدارة التعليمية كا١تدرسية( ْْ٪توذج شكل رقم )                             

 اإلدارة المدرسٌة 

فهً الجهاز القابم على 
 تنفٌذ السٌاسة التعلٌمٌة 

وٌقوم على رأسها 
 مدٌرالمدرسة

فإن اإلدارة المدرسٌة 
تعتبر جزءا من اإلدارة 

التعلٌمٌة ، وصورة 
مصغرة لتنظٌماتها، 
واستراتٌجٌة محدودة 
تتركز فٌها فعالٌتها ، 
والعالقة بٌنهما عالقة 

 .الخاص بالعام

الوحدة  القابمة  على تنفٌذ 
 السٌاسة التعلٌمٌة  

 اإلدارة التعلٌمٌة 

األعمال  والمسبولٌات 
العلٌا فً الجهاز التعلٌمً 
المركزي والالمركزي 

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

 مواعٌد االمتحانات

تقدٌم المساعدة المادٌة 
والفنٌة لإلدارة المدرسٌة ، 
وإمدادها بالقوى البشرٌة 

 الالزمة 

واإلشراف والرقابة على 
اإلدارة المدرسٌة لضمان 

 سالمة التنفٌذ

وتعتبر إدارة التعلٌم فً 
المناطق من األجهزة 
اإلشراقٌة والقٌادٌة 

واإلدارٌة لمساعدة اإلدارة 
التعلٌمٌة العلٌا، بل هً 

 اإلدارة التعلٌمٌة المصغرة 

العالقة بٌنهما هً 
. عالقة الجزء بالكل
اإلدارة التعلٌمٌة  
تضطلع  بتقدٌم 

العون        
والمساعدة مالٌا 
وفنٌا لإلدارة 

المدرسٌة وامدادها 
بالقوى البشرٌة 

 الالزمة 

وتقوم باإلشراف 
 والرقابة علٌها
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كالفنية لئلدارة ا١تدرسية، كإمدادىا بالقول البشرية البلزمة، كاإلشراؼ كالرقابة على اإلدارة 
نفيذ، كيرأسها على مستول الوزارة كزير عضو ُب ٣تلس الوزارة، ا١تدرسية لضماف سبلمة الت

 مهمتو التنسيق بُت سياسة الًتبية كالتعليم مع السياسة العامة للدكلة. 
كتعترب إدارة التعليم ُب ا١تناطق من األجهزة اإلشراقية كالقيادية كاإلدارية ١تساعدة اإلدارة التعليمية 

على تنفيذ السياسة ا١ترسومة كفق األنظمة  ا١تصغرة اليت تشرؼ العليا، بل ىي اإلدارة التعليمية
 كالقوانُت.

اإلدارة ا١تدرسية فهي اٞتهاز القائم على تنفيذ السياسة التعليمية، كيقـو على رأسها مدير تًتكز 
مسئولياتو ُب توجيو ا١تدرسة لتودم رسالتها كاملة ٨تو أبنائها مع تنفيذ اللوائح كاألنظمة 

من اإلدارة التعليمية، كصورة  إدارة التعليم. كّٔذا فإف اإلدارة ا١تدرسية تعترب جزءان الصادرة من 
مصغرة لتنظيماهتا، كاسًتاتيجية ٤تدكدة تًتكز فيها فعاليتها، كالعبلقة بينهما عبلقة ا٠تاص 

  بالعاـ.
ارة ا١تدرسية الوحدة القائمة على تنفيذ السياسة التعليمية بينما ٗتتص اإلد كاإلدارة ا١تدرسية ىي

 كاإلدارة التعليمية برسم ىذه السياسة. 
على ىذا ٯتكن القوؿ بأف العبلقة بُت اإلدارة ا١تدرسية كاإلدارة التعليمية ىي عبلقة اٞتزء بالكل. 

  ، لئلدارة ا١تدرسيةك فنيان  ٔتعٌت اف اإلدارة التعليمية  تضطلع  بتقدًن  العوف كا١تساعدة ماليان 
 ١ترسومة. اة البلزمة لتنفيذ السياسة العامة كمدادىا بقول البشري

كٖتقيق األىداؼ التعليمية ا١توضوعية، كتقـو كذلك باإلشراؼ كالرقابة عليها لتضمن سبلمة 
ىذا التنفيذ. كمن ىنا ال ٯتكن فهم اإلدارة ا١تدرسية إال ُب ظل اإلدارة التعليمية ألف شخصية 

 ا١تدرسة تستمد من النظاـ التعليمي كلو. 
مستقبلن بذاتو بقدر ما ىي جزء من الكياف األكرب  انان كيف اإلدارة ا١تدرسية فوؽ ذلك ليست  كال

 كىو اإلدارة التعليمية. 
 إف اإلدارة التعليمية ىي:  لنسبة للمملكة العربية السعوديةكبا

اإلشراؼ ا٢تيئة اٟتكومية اليت إنشاهتا كزارة الًتبية كالتعليم ُب ا١تناطق التعليمية با١تملكة ّٔدؼ 
 على ا١تدارس. 
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يوضح اإلدارة التعليمة ُب ا١تملكة  (ْٓشكل رقم )ك٘تثيل كزارة الًتبية كالتعليم ُب تلك ا١تناطق. 
كعموما يوجد نوعاف من اإلدارة التعليمية تكاد تتطابقاف ُب االسم كٗتتلفاف   العربية السعودية.

ُت كترتبط بوزارة الًتبية كالتعليم ، أما  من حيث اإلشراؼ ، فإدارة تعليم البنُت تدير تعليم البن
 إدارة التعليم األخرل فهي إدارة تعليم البنات، كتدير مدارس البنات،  كترتبط  بالرئاسة  العامة

 (ُ)لتعليم البنات  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( عن اإلدارة التعليمية ُب ا١تملكة العربية السعودية   ْٓ٪توذج شكل رقم ) 

 ما فيما يتعلق باإلدارة ا١تدرسية كتطورىا فذلك ما ٯتكن توضيحو ُب الفصل الرابع إف شاء اأ
 

                                                        
 .  ِٔ، ص ََِِاٞتندم ،  (ُ)

 اإلدارة التعلٌمة 
 ارة التربٌة والتعلٌموز
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 تعريف اإلدارة الًتبوية من منظور إسبلمي: 
ديننا اإلسبلمي ىذا الدين العظيم الدين اٟتنيف قد جاء شامبلن ٞتميع مناحي اٟتياة بأنواعها 

يقـو عليها آّتمع يتسٌت لنا ٚتيعا تطبيقها على قد اشتمل على ٚتيع النظم كالقوانُت اليت 
اختبلؼ العصور كتغَت البيئات. كيستند الفكر اإلدارم اإلسبلمي إٔب آيات ُب  القراف الكرًن 

تدلنا على ا٠تَت كالفضيلة    كتوجيهات عظيمة رشيدة من سنة سيد ا٠تلق ٤تمد بن عبدأ 
مي ُب ا١تمارسات الفعلية للعملية اإلدارية من كأساس للقيم اإلنسانية تسود آّتمع اإلسبل

 ٗتطيط كتنظيم للنشاط البشرم اٞتماعي كتنسيق بُت مؤسسات كرقابة كمتابعة لكافة األمور. 
  (ْٔانظر شكل رقم)إسبلمي 

 
          ( عن تعريف اإلدارة الًتبوية من منظور إسبلمي من تصميم ا١تؤلفْٔ٪توذج شكل رقم )                        

 اإلدارة الناجحة:
ىي سر ٧تاح األمم ُب كل زماف كمكاف، ألف اإلدارة تعٍت النظاـ كاالنتظاـ تعريفها ٔتنظور ىي  

اليت إفرادىا إداريُت قياديُت كأفراد ك٣تتمعات يتحلوف بالعلم كاإلٯتاف عند أدائهم ألعما٢تم 
لة اإلسبلمية، ٔتا يرضي ا. كىي ا١توكلة إليهم على اختبلؼ مستوياهتم كمسؤكلياهتم ُب الدك 

اليت يقـو أفرادىا بتنفيذ اٞتوانب ا١تختلفة من ٚتيع النواحي للعملية اإلدارية على اٞتميع من 
 إداريُت كأفراد كآّتمع بصفة عامة كفقان للشريعة اإلسبلمية. 

تعرٌف 
اإلدارة 
التربوٌة 

من منظور 
 إسالمً

هً التً  أفرادها إدارٌٌن قٌادٌٌن وأفراد ومجتمعات  ٌتحلون  
 بالعلم واإلٌمان

وهً التً ٌقوم أفرادها 
بتنفٌذ الجوانب المختلفة 

من جمٌع النواحً للعملٌة 
اإلدارٌة على الجمٌع من 
إدارٌٌن وأفراد والمجتمع 
بصفة عامة  وفقاً للشرٌعة 

 .االسالمٌة

مجموعة كامله من األعمال 
ومكتملة من جمٌع النواحً 
التً تستند إلى التعالٌم  

اإلسالمٌة باستخدام 
االمكانات  البشرٌة والمادٌة 
المتاحة وذلك لتحقٌق التربٌة 

 .اإلسالمٌة 
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م اإلسبلمية كىي ٣تموعة كاملو من األعماؿ كمكتملة من ٚتيع النواحي اليت تستند إٔب التعالي
البشرية كا١تادية ا١تتاحة كذلك لتحقيق الًتبية اإلسبلمية. كنستخلص من   اإلمكاناتباستخداـ 

ذلك ٬تب إعداد الطالب ا١تسلم إعدادان متكامبلن كٔتا يتسق مع التوجو اإلسبلمي للدين كالدنيا 
ختلفة من ٗتطيط كتنظيم إنو ٬تب تنفيذ األعماؿ اإلدارية ا١ت كذلك ما ال يتوافر للًتبية الغربية.

               العلم كالدين ك٘تويل كرقابة، كفقان للشريعة اإلسبلمية القرآف الكرًن كالسنة النبوية ا١تطهرة. ٍب
إلٯتاف ذلك ألف العلم ُب اإلسبلـ ينبغي أف يعمق ُب النفس اإلٯتاف، كيزيد ا٠تشية ، كما أك ا

افع لصاّب العبادة كتعمَت الكوف. كأف ٪تط اإلدارة أف الدين اإلسبلمي بدكره يشجع كل علم ن
 يتحدد بدرجة كبَتة بنمط شخصية ا١تدير مسلمان أك غَت مسلم .

  ( ْٕانظر الشكل رقم ) مصادر الفكر اإلداري من المنظور اإلسالمي: -2  

 
  إلسبلمي من تصميم ا١تؤلف( مصادر الفكر اإلدارم من ا١تنظور ا ْٕ٪توذج الشكل رقم )                           
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 يستند الفكر اإلدارم من ا١تنظور اإلسبلمي إٔب عدة مصادر ىي: 
القػػػراف الكػػػرًن كيعػػػد الفقهػػػاء القػػػراف الكػػػرًن يعتػػػرب ا١تصػػػدر الرئيسػػػي للفكػػػر اإلسػػػبلمي بصػػػفة -ُ

كػػاف يتلػػو علػػى النػػاس مػػا يتلقػػاه مػػن ربػػو، شػػارحان ٢تػػم معانيػػو   عامػػة، علػػى اعتبػػار أف الرسػػوؿ 
 صده يدعوىم إٔب اإلٯتاف كيطالبهم بإتباع أحكامو .كمقا

السنة النبوية ا١تصدر الثاين كىي السنة النبوية كتعترب ا١تصدر الثاين بعد القراف الكرًن . ككاف -ِ
ا                  ٭تكم بُت الناس بالقرآف الكرًن ،بالسنة الشريفة فيما يعرض لو من قضاي الرسوؿ ا 

بتنظيم آّتمع اٞتديد ُب  ا٠تطوات اإلدارية ا٢تامة عندما قاـ الرسوؿ  منازعات. فمنأك 
ا١تدنية ا١تنورة با١تؤاخاة بُت ا١تهاجرين كاألنصار ، ٍب كانت ا٠تطوة الثانية كىي ٖتديد العبلقات 

 كاٟتقوؽ كالواجبات بُت ا١تسلمُت كغَتىم من يهود ا١تدينة. 
اإلسبلـ. أما اإلٚتاع يقصد بو الرأم العاـ  اإلٚتاع كمصدر ثالث للفكر اإلدارم ُب -ّ

من أ٫تها القياس ك ا١تصلحة العامة    ا١تستقر بُت فقهاء اإلسبلـ كآّتهدين من أئمة ا١تسلمُت.
كالعرؼ كاالستحساف. ككلها مبنية على الرأم ، ك٬توز األخذ ّٔا مىت توافر فيها شركط اإلسناد 

 حُت بعثو إٔب اليمن  ا عن معاذ، أف رسوؿ  إٔب الكتاب كالسنة .
 قاؿ: )كيف تصنع إف عرض لك قضاء؟( 

 قاؿ: أقضي ٔتا ُب كتاب ا.
 قاؿ: )فإف ٓب يكن ُب كتاب ا؟( 

  قاؿ: بسنة رسوؿ ا 
 قاؿ: )فإف ٓب يكن ُب سنة رسوؿ ا؟(

 قاؿ: أجتهد كإين ال آلو.  
لذم كفق رسوؿى رسوًؿ ا ١تا ٍب ضرب صدرم ٍب قاؿ: )اٟتمد  ا فتهلل كجو الرسوؿ
 (ُ)يرضي رسوؿ ا(. 

 بماذا تتصف النفس التربوية ؟بما يلي :
٭تػػػب أف تتصػػػف نفػػػس ا١تػػػدير بػػػإدارة تربويػػػة تػػػأمر باإلجػػػادة كاإلتقػػػاف، كال تكتفػػػي بػػػاألداء   -ُ

 « إف ا ٭تب إذا عمل أحدكم عمبلن أف يتقنو»كيفما كاف: 
                                                        

 ُّٕ،ُّٔ،خالد ٤تمد خالد، رجاؿ حوؿ الرسوؿ  (ُ)
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كىذا اٟتب ليس أمػران معنويػان ييرغَّػب فيػو كال ( ُ)« أف ٭تسن إف ا ٭تب من العامل إذا عمل» ك
ػٍل ًمثٍػقىػاؿى ذىرَّةو ) ٭تاسب عليو، بل ىو ا١تراقبة الربانيػة كاٞتػزاء ا١تًتتػب عليهػا قػاؿ ا  ػٍن يػىٍعمى فىمى

يػٍرنا يػىرىهي   (ٕ،ٖ)سورة الزلزلة كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي(  (ٕ)خى
ػا رىٍٛتىػةو )  القيادم األكؿ حيث كيعترب أكؿ قيادم  استند على ما أمر بػو ا  الرسوؿ  فىًبمى

ٍولًػكى فىػػاٍعفي عىػنػٍهيٍم كىاٍسػػتػىٍغًفٍر ٢تىيػػ ٍم ًمػنى اللَّػػًو لًٍنػتى ٢تىيػػٍم كىلىػٍو كيٍنػػتى فىظِّػا غىلًػػيظى اٍلقىٍلػػًب النٍػفىضُّػوا ًمػػٍن حى
بُّ اٍلميتػىوىكًّْلُتى  كىشىاًكٍرىيٍم ُب األىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى    (ُٗٓ)آؿ عمراف ( فػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى ٭تًي

  نبذ الفظاظة كغلظة القلب كالتشاكر ُب األمور ا١تختلفة.-ِ
قػػػاؿ: ٝتعػػػت عػػػن معقػػػل بػػػن يسػػػار  :إدارة الػػػنفس باتباعهػػػا لؤلمانػػػة، قػػػاؿ رسػػػوؿ ا -ّ

 رعية، ٯتوت يـو ٯتوت، كىػو غػاش لرعيتػو إال حػرـٌ يقوؿ:)ما من عبدو يسًتعيو ا رسوؿ ا 
ػػرٌج ُب الصػحيحُت  )ا عليػو اٞتنػػة طهػػا  :كًمػػن ألفاظػػو اٟتػديث ٥تي مػا مػػن عبػػد يسػًتعيو ا رعيػػة ، فلػػم ٭تي

ػػد رائحػػة اٞتنػػة.      كلفظػػو عػػاـ يشػػمل كػػل مػػن اسػػًتعاه ا رعيػػة، قليلػػة كانػػت  بًنيٍصػػًحو إالٌ ٓبى ٬تًى
كػػػل ًغػػػٌش للرعيػػػة، ككػػػل تقصػػػَت كتفػػػريط ُب الػػػػنٍُّصح كالقيػػػاـ علػػػى شػػػؤكف مػػػن أك كثػػػَتة. كيشػػػمل  

قىػػػاؿى اٍلقىاًضػػػي ًعيىػػػاض رىًٛتىػػػوي اللَّػػػو: مىٍعنىػػػاهي بػىػػػُتّْ ُب  اسػػػًتعاه ا إيػػػاىم كمػػػا أمىػػػر ا تبػػػارؾ كتعػػػأب.
ػػٍيئنا ًمػػنٍ  هي اللَّػػو تػىعىػػأبى شى ػػٍن قػىلَّػػدى أىٍمػػرىٍم، كىاٍسػػتػىٍرعىاهي عىلىػػٍيًهٍم، كىنىصىػػبىوي  التٍَّحػػًذير ًمػػٍن ًغػػٌش اٍلميٍسػػًلًمُتى ًلمى

هي؛ ًإمَّ  ا قػيلّْدى نى عىلىٍيًو فػىلىٍم يػىٍنصىح ًفيمى ا ايٍؤ٘تًي ًتًهٍم ُب ًدينهٍم أىٍك دينٍػيىاىيٍم، فىًإذىا خىافى ًفيمى ا بًتىٍضػًييًعًو ًلمىٍصلىحى
ػػرىائًعهٍم، تػىٍعػػرًيفهٍم مىػػا يػىٍلػػزىمهيٍم ًمػػٍن ًديػػنهٍم، كىأىٍخػػذىٍم بًػػًو، كىًإمَّػػ ا بًاٍلًقيىػػاـً ٔتىػػا يػىتػىعىػػُتَّ عىلىٍيػػًو ًمػػٍن ًحٍفػػظ شى

ػػػديكدىٍم، أىٍك  ػػػا، أىٍك ًإ٫ٍتىػػػاؿ حي ػػػا أىٍك ٖتىٍرًيػػػف ًلمىعىانًيهى ػػػاًؿ دىاًخلىػػػة ًفيهى ػػػلّْ ميتىصىػػػدٍّ إًلٍدخى ػػػا ًلكي هى كىالػػػذٌَّب عىنػٍ
ة عىػػػدي  ػػػدى ػػػٍوزىهتٍم، كى٣تيىاىى ٌكًىٍم، أىٍك تػىػػػٍرؾ ًسػػػَتىة اٍلعىػػػٍدؿ فًػػػيًهٍم، فػىقىػػػٍد تىٍضػػػًييع حيقيػػػوقهٍم، أىٍك تػىػػػٍرؾ ًٛتىايىػػػة حى

ة عىػػٍن اٞتٍىنَّػػة. كىاىللَّػػو غىشَّػػهيٍم. قىػػاؿى اٍلقىاًضػػي: كىقىػػٍد نػىبَّػػوى  بىػػائًر اٍلميوًبقىػػة اٍلميٍبعًػػدى عىلىػػى أىفَّ ذىلًػػكى ًمػػٍن اٍلكى
 أىٍعلىم. نقلو النوكم

لكياسػػػة كالفطنػػػة موىبتػػػاف تتكػػػامبلف ا١تػػػدير النػػػاجح  يتعامػػػل مػػػع الواقػػػع ٔتنتهػػػى الػػػذكاء ،فا -ْ
باالكتساب ك٭ترص على األمانة ُب عملو مع ابآخرين، كقدرتو علػى ضػبط الػنفس كالقػدرة علػى 

 بالتسامح كتقبل األمور ّٔدكء. اٟتوار ا٢تادئ الذم يتسم

                                                        
 )أخرجهما السيوطي ُب اٞتامع الصغَت، كصححهما ا١تناكم كاأللباين( (ُ)
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اتباع مبدأ الشورل معهم ُب كل أمر ليحقق ركح العمل اٞتماعي، كيستفيد من ذكم ا٠تػربة -ٓ 
السػػديد لبلستشػػارة كاالسًتشػػاد فػػبل يعتمػػد علػػى آراء ضػػعاؼ النفػػوس مػػن ٤تػػيب التزلػػف كالػػرأم 

كالتملػػػق بػػػل يقػػػـو بتقيػػػيم ابآخػػػرين كاالسػػػتفادة مػػػن كافػػػة ا١تواىػػػب كالكفػػػاءات كاسػػػتخداـ الػػػرأم 
 ا١تعارض ُب معرفة السلبيات.

ىػذا فػق عليػو "ال ييلػدغ مػؤمنه مػن جحػر مػرتُت" مت كيوضح ىذا التوجيػو النبػوم الكػرًن قولػو  
، فينبغػػي للمػػؤمن أف يكػػوف كيّْسػػان فطنػػان متيقظػػان، إذا أخطػػأ ُب ا١تػػرة اٟتػػديث مػػن جوامػػع كلمػػو 

لػػػدغ مػػػن جحػػػر مػػػرة أف ٭تػػػذر  كإذااألكٔب أف يسػػػتفيد مػػػن خطئػػػو األكؿ بػػػأف ال يقػػػع فيػػػو ثانيػػػة، 
  ك٭تتاط منو بعد.

مػن مسػؤكؿ ذم قػوة كنفػوذ دليػل ىذا ىو ميزاف ا٠تط السليم كا١تنهاج ا١تستقيم فإف تكرار ا٠تطػأ 
 على عدـ كفاءتو كعدـ قدرتو على كضع األمور ُب نصأّا.

 علػػػى ا١تػػػدير أف يػػػرفض الظػػػن كالتخمػػػُت كيػػػتعلم البحػػػث عػػػن الػػػدليل كيطالػػػب بػػػو. فػػػإذا كػػػاف-ٔ
القػػرآف الكػػرًن يقػػدـ األدلػػة علػػى كجػػود ا٠تػػالق كقدرتػػو فلػػيس غريبػػان أف يلػػـو الػػذين يقػػـو جػػدا٢تم 

كىمىا يػىتَّبًػعي أىٍكثػىػريىيٍم ًإالَّ ظىنِّػا ًإفَّ الظَّػنَّ الى يػيٍغػًٍت ًمػنى اٟتٍىػقّْ } ٤تض الظن قاؿ ا  كدعاكاىم على
ٍيئنا ًإفَّ اللَّوى عىًليمه ٔتىا يػىٍفعىليوفى    (ّٔابآية  سورة يونس){شى

تتصػػف نفػػس ا١تػػدير بػػإدارة تربويػػة تػػأمر باإلجػػادة كاإلتقػػاف، كال تكتفػػي بػػاألداء كيفمػػا كػػاف: -ٕ
عامػػػػل إذا عمػػػػل أف إف ا ٭تػػػػب مػػػػن ال» ك« إف ا ٭تػػػػب إذا عمػػػػل أحػػػػدكم عمػػػػبلن أف يتقنػػػػو»

 (ُ)« ٭تسن
رحلػػػة حياتػػػو كلهػػػا، كتتسػػػم بأهنػػػا عامػػػة تشػػػمل  مسػػػتمرةه  اف يصػػػاحبو  العلػػػم كا١تعرفػػػة بصػػػورةه -ٖ

اٟتسػػػن بػػػن زيػػػاد »بػػػواجيب التعلػػػيم كالػػػتعلم آّتمػػػع كلػػػو. كيضػػػرب ا١تثػػػل بالفقيػػػو اٟتنفػػػي الشػػػهَت 
كالػػنفس  ٙتػػانُت سػػنة الػػذم يقولػػوف إنػػو بػػدأ طلػػب العلػػم علػػى يػػد أيب حنيفػػة كىػػو ابػػن« اللؤلػػؤم

الًتبويػػػة اإلسػػػبلمية ٬تػػػب أف ترسػػػي أخبلقيػػػات العمػػػراف كالتنميػػػة مػػػع عػػػدـ اإلسػػػراؼ، فاإلنسػػػاف 
  )َّ)سورة البقرة ابآية خليفة ُب األرض }إين جاعل ُب األرض خليفة{ 

أف ىػػذا ا٠تليفػػة ٭تكػػم األرض بشػػرع ا كديػػن ا، كينشػػر الػػدعوة إٔب توحيػػده، كاإلخػػبلص لػػو، 
اف بػػو. كىكػػذا ذريتػػو بعػػده يكػػوف فػػيهم األنبيػػاء، كيكػػوف فػػيهم الرسػػل، كاألخيػػار، كالعلمػػاء كاإلٯتػػ

                                                        
 )أخرجهما السيوطي ُب اٞتامع الصغَت، كصححهما ا١تناكم كاأللباين( (ُ)

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
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الصػػػػاٟتوف، كالعبػػػػاد ا١تخلصػػػػوف، إٔب غػػػػَت ذلػػػػك ٦تػػػػا حصػػػػل ُب األرض؛ مػػػػن العبػػػػادة  كحػػػػده، 
ككػذلك ىػو مسػتخلف ُب األرض  (ُ) كٖتكيم شػريعتو، كاألمػر ٔتػا أمػر بػو، كالنهػي عمػا هنػى عنػو

}ىػػو أنشػػأكم مػػن األرض كاسػػتعمركم فيهػػا  قػػاؿ ا ؿ عمػػا يقػػـو بػػو فيهػػا ليعمرىػػا كمسػػؤك 
كاالستعمار: معناه التمكػُت كالتسػلط،   (ُٔسورة ىود )فاستغفركه ٍب توبوا إليو إف ريب قريب ٣تيب{ 

ػػا مىعىػػاًيشى قى  ػػٍم ًفيهى لًػػيبلن مَّػػا كمػػا ىػػو كاضػػح مػػن قولػػو سػػبحانو)كىلىقىٍد مىكَّنَّػػاكيٍم ُب األىٍرًض كىجىعىٍلنىػػا لىكي
يعػان  :(كعز شػأنو  كقولو (.َُسورة األعراؼ  ) (تىٍشكيريكفى   ( ىيػوى الَّػًذم خىلىػقى لىكيػم مَّػا ُب األىٍرًض ٚتًى
إف قامػت السػاعة كبيػد أحػدكم فسػيلة فػإف اسػتطاع  (ُب أمػر الػدنيا كعمارهتػا ، كقاؿ(ِٗ )سورة البقرة

ديث "مبالغػة ُب اٟتػث علػى غػرس األشػجار كُب ىذا اٟتػ   (ِ()أف ال يقـو حىت يغرسها فليفعل
كحفر األهنار لتبقى ىذه الدار عامرة إٔب آخر أمدىا ادكد ا١تعػدكد ا١تعلػـو عنػد خالقهػا، فكمػا 
غػػرس لػػك غػػَتؾ فانتفعػػت بػػو فػػاغرس ١تػػن ٬تػػئ بعػػدؾ لينتفػػع، كإف ٓب يبػػق مػػن الػػدنيا إال صػػبابة، 

 (ّ) (كذلك ّٔذا القصد ال يناُب الزىد كالتقلل من الدنيا
كليسػػت ىػػذه  .(ُّاألعػػراؼ: )٬تػػب اف تتصػػف الػػنفس الًتبويػػة بعػػدـ اإلسػػراؼ، }كال تسػػرفوا{ -ٗ

   ا١تسػػؤكلية مقصػػورة علػػى الثػػركة ا١تاديػػة كحػػدىا، بػػل ىػػي تشػػمل اٟتيػػاة كلهػػا، كمػػا ذكػػر نبينػػا 
ال تػزكؿ قػػدما عبػػد يػػـو القيامػػة حػػىت ييسػػأؿ عػػن أربػػع: عػػن عمػػره فػػيم أفنػػاه كعػػن علمػػو مػػا فعػػل »
 ْ« يو، كعن مالو من أين اكتسبو كفيما أنفقو، كعن جسمو فيم أببلهف

الػػنفس الًتبويػػػة اإلسػػبلمية ُب إدارهتػػػا تقػػػـو علػػى التػػػوازف كاالعتػػػداؿ كالوسػػطية، فكػػػل طاقػػػة -َُ
منحهػػا ا لئلنسػػاف تعطػػى حقهػػا دكف أف ٕتػػور علػػى غَتىػػا أك تكلػػف فػػوؽ كسػػعها}ال يكلػػف 

 .(ِٖٔرة )سورة البقا نفسان إال كسعها{ 
كالتوازف ٝتة الشخصية اإلسبلمية يراعيو ا١تريب ُب مشػوؿ عنايتػو ّتوانػب اإلنسػاف كافػة. كٯتتػد مػن 
اتػػول إٔب الطريقػػة فػػبل ىػػي بالعنيفػػة القاسػػية كال ىػػي بالفوضػػى ا١تتسػػيبة، بػػل ىػػي ترمػػي إٔب أف 

وؽ ابآخػرين كمػا يقيم اإلنساف ميزانو ا٠تاص كمراقبتو الداخليػة بتقػول ا عػز كجػل فػيحفظ حقػ
                                                        

  ْٗ/ُموقع ابن باز ،نور على الدرب:     (ُ)
 ُِْْ ركاه اإلماـ أٛتد كغَته. كصححو األلباين ُب صحيح اٞتامع    (ِ)
 (َْ/ ّلمناكم، )فيض القدير ل     (ّ)

    ََّٕركاه الًتمذم كصححو كأخرجو األلباين ُب صحيح اٞتامع  الصغَت رقم     )ْ(
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٭تفظ حقوؽ نفسو، كيقيم شؤكف دنياه كمػا ٭تػرص علػى سػبلمة آخرتػو، فػالتوازف كالوسػطية ٝتػة 
مبلزمػػة للمسػػلم اٟتػػػق ُب عملػػو. ىػػذه الفكػػػرة الًتبويػػة اإلسػػبلمية ليسػػػت كليػػدة البحػػث العلمػػػي 
 اٟتػػػػػديث، كال ىػػػػػي مػػػػػن مكتشػػػػػفات ا١تفكػػػػػرين الًتبػػػػػويُت اإلسػػػػػبلميُت ا١تعاصػػػػػرين، كإ٪تػػػػػا ىػػػػػي ُب

أصػحابو، كأدار ّٔػا حيػاهتم ُب ثػبلث كعشػرين  حقيقتها من ا٢تدم النبوم اليت رىب ّٔػا ٤تمػد 
كسػػػوؼ نأخػػػذ إف شػػػاء ا دركس عظيمػػػة مػػػن ا١تعلػػػم  سػػػنة، ىػػػي عمػػػر البعثػػػة امديػػػة ا١تباركػػػة.

ُت العظػػػيم كا١تػػػريب األكؿ ُب اإلدارة كالقيػػػادة كالتػػػدريب كاالىتمػػػاـ كىػػػي لؤلفػػػراد كا١تػػػديرين كالقيػػػادي
كالًتبػػويُت كلؤلمػػة أٚتػػع، ُب الفصػػل ا٠تػػامس. كلقػػد ملػػك ىػػذه الػػدنيا أنبيػػاء كصػػاٟتوف مصػػلحوف 
فعػػػم ّٔػػػم ا٠تػػػَت، كاسػػػتنارت البشػػػرية ْتكمهػػػم، كسػػػعدت ا١تعمػػػورة، أمثػػػاؿ نػػػيب ا سػػػليماف عليػػػو 

دكلػة السبلـ كالعبد الصاّب ذم القرنُت، كنيب ا يوسف عليو السبلـ فإنو كػاف مسػؤكالن كبػَتان ُب 
ملػػك مصػػر ككػػاف لػػو فيهػػا تصػػرؼ ُب األمػػواؿ، كمػػع كػػل ىػػذا ٓب ينسػػوا ا كلقػػاءه، كٓب تشػػغلهم 
الػػدنيا عػػن العمػػل للػػدار ابآخػػرة، بػػل كػػانوا مػػع ميلكهػػم كنبػػوهتم مػػن أفضػػل عبػػاد ا تقربػػا إليػػو، 

إٔب خلقػػػو.  أال فلػػػنفهم اإلسػػػبلـ ىكػػػذا، كمػػػا فهمػػػو السػػػلف الصػػػاٟتوف،  أناكعبػػػادة لػػػو كإحسػػػ
 رب كن لنا ٤تطة قوية كشعلة نَتة ترينا الطريق الصحيح ُب ىذه اٟتياة الدنيا حىت نلقى اكلي
  .العا١تُت .اللهم ارزقنا بصَتة ُب الدين، كحكمة ُب القوؿ كالعمل 

 ( ْٖانظر شكل رقم )  خصائص اإلدارة التربوية ومميزاتها: :سادساً 

                      ن خصائص اإلدارة الًتبوية من تصميم ا١تؤلف( ع ْٖ٪توذج شكل رقم )                      
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 تتميز اإلدارة الًتبوية ٓتصوصيات ُب ٣تاؿ عملها كىي كالتإب:
 : الشمولية ٔتعٌت اتساع نطاؽ آّتمع الذم توثر فيو كتتأثر بو: -ُ

النػػػاس كافػػػة  إف إدارة الًتبيػػػة ينصػػػب اىتمامهػػػا علػػػى أفػػػراد آّتمػػػع بأسػػػره كذلػػػك بسػػػبب اىتمػػػاـ
بالًتبيػػة كمطلػػب ال غػػٌت عنػػو ُب كػػل األعمػػػار كٓب يكػػن ىامشػػيا عنػػد أم فئػػة ُب أم عصػػر مػػػن 

 العصور السابقة. 
إدارة مستشفى أك إدارة مصنع لوجدناه ٤تصػوران ُب فئػة معينػة. ككػذلك إدارة ا١تػركر   لو نظرنا مثبلن 

ات، كالئهػػم إف كػػانوا يصػػلحوهنا تتوجػػو إٔب مػػالكي السػػيارات كسػػائقيها ُب حالػػة قيػػادهتم للسػػيار 
بالوكالػػة أك ُب كرشػػو كلػػو نظرنػػا إٔب إدارة ا١تتنزىػػات اىتمػػامهم يكػػوف علػػى بػػا١تنتزه كال يهمهػػم إف  

 كانوا ركاد ا١تنتزه سيغادركف على بيوهتم أك سيعودكف إٔب أعما٢تم. كغَت ذلك من األمثلة.
على أفراد آّتمػع بأسػره كذلػك بسػبب كلكن لو رجعنا إٔب إدارة الًتبية لوجدنا اىتمامها ينصب 

اىتماـ الناس كافػة بالًتبيػة كمطلػب ال غػٌت عنػو ُب كػل األعمػار، كٓب يكػن ىامشػيان عنػد أيػة فئػة 
أك ُب إم عصر من العصور. اإلنساف ىو ا١تخلوؽ الوحيد الذم يولد ُب حالػة مػن العجػز ٖتػوؿ 

إكسػػػػػابو ا١تهػػػػػارات البلزمػػػػػة دكف اسػػػػػتمرار حياتػػػػػو إف ٓب تتعهػػػػػده جهػػػػػة أك جهػػػػػات عػػػػػدة تتػػػػػؤب 
 للمحافظة على حياتو كمهارات ا١تشي كالكبلـ كالتفكَت كالتعبَت كالتعامل مع الغَت .... 

كال يقتصػػر عمػػل اإلدارة الًتبويػػة علػػى تنظػػيم تعلػػم التبلميػػذ ُب أكقػػات الػػدرس بػػل ٯتتػػد ليشػػمل 
قاهتم مػع غػَتىم مػن توجيو حياهتم ُب البيت. كمتابعة جدكل تعلمهم ُب ميداف العمل. كُب عبل

أبناء ٣تتمعهم كغَته من آّتمعات. كال تستطيع اإلدارة الًتبوية أف تتعامل مع التبلميػذ كتصػرؼ 
 أكلياء األمور لذا كضعت ٣تالس ابآباء. 

 صعوبة التحكم ُب نوعية ا١تدخبلت: -ِ
يػػـو فػػإف الػػدكؿ أنػػو كانػػت الًتبيػػة تينتقػػد ُب بعػػض الفػػًتات أهنػػا ٗتػػص الصػػفوة كهتمػػل العامػػة أمػػا ال

تتسابق ُب التوسع أفقيا كرأسيا ُب التعليم اإللزامي، كصار القضاء على األمية مظهرا مػن مظػاىر 
حضػػارتنا ُب ىػػػذا القػػػرف كإف إدارة الًتبيػػة ليسػػػت ُب موقػػػف يسػػػاعدىا علػػى ٗتػػػَت مػػػدخبلهتا مػػػن 

علػػػػى أفضػػػػل ا١تػػػػوارد البشػػػػرية الػػػػيت ٗتضػػػػع لعملياهتػػػػا الػػػػيت ٗتضػػػػع لعملياهتػػػػا ، مػػػػن أجػػػػل اٟتصػػػػوؿ 
ا١تخرجات، فأبناء آّتمع كافة على تباين أكضاعهم ىم ا١تػدخبلت كعلػى إدارة الًتبيػة أف تعمػل 
على معاٞتة الفركؽ بيػنهم لػيس عػن كطريػق التصػفية، كمػا تقػرر إدارة مصػنع البنػدكرة مواصػفات 
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ك كمػػػا ، أك ال يطػػابق ا١تواصػػفات، أبلػػػو كتػػرفض مػػا ال يطػػابق ا١تواصػػػفاتمػػدخبلهتا فتقبػػل مػػا تق
 ح اٞتو ٓتتيار طياريها .ٕتتهد إدارة سبل

هتيػئ الفػرص للجميػع، كمػا تسػتطيع عملػو ىػو تصػنيف ا١تػدخبلت مػن  أفإف إدارة الًتبيػة ٖتتػاج 
 .هتاأناالطلبة إٔب فئات، كتوفر متطلبات إعداد كل فئة حسب احتياجاهتا كإمك

ا١تاديػػػة كالقػػػول البشػػػرية  يػػػزاتالتجه كىػػػذا يعػػػٍت تغػػػَت ُب األىػػػداؼ كالعمليػػػات كإعػػػادة النظػػػر ُب 
 (ُ) كغَت ذلك.

 درجة  عالية من التعقيد ُب ا١تهمات:  -ّ
 تًتتػػػب ىػػػذه ا٠تاصػػػية علػػػى ا٠تاصػػػية السػػػابقة. فمػػػا دامػػػت الفػػػرص أمػػػاـ إدارة الًتبيػػػة النتخػػػاب

مػدخبلهتا مقيػػدة، فقػد اضػػطرت إٔب التصػنيف كمػػا رأينػا كلػػيس إٔب التصػفية، كىػػذا معنػاه  تعػػدد 
وع متطلبات إ٧تازىا، كإعادة متبلحقة للنظر ُب األىداؼ كالعمليات ككسائل تنفيػذ ا١تهمات كتن
 ا١تهمات .

ك١تػػا كانػػت الًتبيػػة أصػػبلن هتػػتم بإعػػداد الفػػرد كفػػرد كإعػػداده ليكػػوف مواطنػػان يقػػـو بػػدكر ا١تقاتػػل تػػارة 
ا ، كمػػيػػل العمػػل كأدكار أخػػرل يصػػعب حصػػرىاكدكر ا١تػػزارع تػػارة أخػػرل، كدكر االبػػن كاألخ كزم

تتصػػػدل إلعػػػداده جسػػػديان كحسػػػيان كحركيػػػان كنفسػػػيان كاجتماعيػػػان كمعرفيػػػان كغػػػَت ذلػػػك، كقػػػد باتػػػت  
مهماهتػػا غايػػة ُب التعقيػػد ال توازيهػػا بػػأم حػػاؿ مهمػػات إدارة إنتػػاج السػػلع أك تسػػويقها أك تنفيػػذ 

 ا٢تاتف أك ا١تياه كالكهرباء على صعوبتها ىي األخرل.
 :الدرجة العالية من التأىيل ا١تهٍت-ْ

معلمػي ا١تػػدارس ٭تتػػاجوف إٔب اإلعػػداد ا١تسػػلكي إضػافة إٔب اإلعػػداد العلمػػي كالتثقيفػػي العػػاـ، كال 
يكفػػي أف يتسػػاكل معلػػم العلػػـو أك الرياضػػيات مػػع نظػػَتة ُب مؤىػػل العلمػػي حػػىت يسػػتطيع إدارة 
صػػػػفة بالكفػػػػاءة نفسػػػػها، فهنػػػػاؾ باإلضػػػػافة إٔب ا١تهػػػػارة العلميػػػػة مػػػػا ٯتكػػػػن أف نسػػػػميو با١تهػػػػارات 

تصػػػويرة كا١تهػػػارات اإلنسػػػانية، تعتػػػرب ضػػػركرية للنجػػػاح ُب العمػػػل ٔتثػػػل ضػػػركرة ا١تؤىػػػل العلمػػػي، ال
كا١تطلػػوب ُب إدارة الًتبيػػة ىػػو التأىيػػل ا١تهػػٍت، كىػػذا ال يعػػٍت االنقػػاص مػػن قيمػػة التأىيػػل العلمػػي، 

ية بداللػػة أف ىنػػاؾ أدىن حػػد مػػن ا١تػػؤىبلت العلميػػة يعتػػرب شػػرطان ضػػركريا للتعلػػيم ُب مرحلػػة دراسػػ
معينة. كلػيس الشػرط ا١تػذكور متصػبل ٔتسػتول التأىيػل فقػط، كإ٪تػا يتصػل أيضػا بنػوع التخصػص، 

                                                        
  ّٗ،صََِْعريفج ، (ُ)
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لػذلك نبلحػػظ أف معلمػُت مػػن ٗتصصػُت ٥تتلفػػُت ال يسػتطيع أحػػد٫تا اف ٭تػل ٤تػػل ابآخػر، حػػىت 
كلو تساكل التأىيل العلمي، بينما يستطيع اإلدارم ُب أحد ا١تصاّب كمصلحة الربيػد كالبنػوؾ أف 

، لػػػو منعػػػت انة بأحػػػد العػػػاملُت ُب مكػػػاف ابآخػػػرالًتتيبػػػات مػػػا يسػػػاعده علػػػى االسػػػتع يتخػػػذ مػػػن
 (ُ)الظركؼ األخَت من االلتحاؽ بعملو.  

بركز بعض العبلقات اإلنسانية بشكل كاضح: إف أم آلو لعصر الفواكو أك من الصناعات  - ٓ
كثَت نوعية ككمية األخرل مثبلن معصرة الزيتوف كغَتىا....تستطيع اف تقدـ ٥ترجات أفضل ب

فيما لو ًب ٕتهيزىا ٔتعدات عصرية. كالشركة أك ا١تؤسسة أك ا١تصنع  قد تتضاعف األرباح ٔتقدار 
ما تضخ فيها من رأس ماؿ،  فزيادة األنفاؽ كاألبنية الفاخرة كالتجهيزات ا١تتكاملة ليست ىي 

 ت اإلنسانية اليت ترفع  اليت تقرر ٧تاح اإلدارة ٔتقدار ما يتقرر ىذا النجاح على ضوء العبلقا
الركح ا١تعنوية للعاملُت كا١تستفيدكف من برامج النظاـ الًتبوم. إف جوىر العمل ُب الًتبية يقـو 

 (ْٗانظر الشكل رقم )على ىذه العبلقات اإلنسانية  :

 
 ( عن العبلقات اإلنسانية ُب الًتبية من تصميم ا١تؤلفْٗ٪توذج شكل رقم )                     

أكالن: عبلقات تسمح  بالتكامل بُت جهود ا١تعلمُت ا١تنصبة على األفراد أنفسهم، كإال كقع  
، كتعرقل تقدمهم بدؿ تطور شخصياهتم، أناالتبلميذ ُب تناقضات تفضي إٔب صراعات أحي

 ثانيان: عبلقات بُت اإلدارة كا١تعلمُت ال ٕتعلهم يتحركوف باالٕتاه الصحيح إف ٓب يكونوا
 .اٗتاذ القراراتمشاركُت ُب 

                                                        
 َْ،ّٗ،ص،ََِْعريفج ، (ُ)
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ثالثان: عبلقػات بػُت ا١تػدرس كالطالػب، ٕتعػل الطالػب جػداران مصػمتان مقفػبلن علػى ذاتػو، ال تصػدر 
عنػػو اسػػتجابات إ٬تابيػػة مهمػػا كانػػت ا١تثػػَتات الصػػادرة عػػن ا١تػػدرس حػػُت ال تكػػوف العبلقػػة بػػُت 

مػػػػات ا١تػػػػدرس كالطالػػػػب قائمػػػػة علػػػػى التقبػػػػل كالفهػػػػم كمراعػػػػاة حاجػػػػات كميػػػػوؿ كقػػػػدرات كاىتما
 الطالب. 

رابعػػان: عبلقػػات بػػُت ا١تدرسػػة كأكليػػاء األمػػور، كعبلقػػات مػػع مؤسسػػات آّتمػػع  ا١تختلفػػة، ٕتعػػل 
 اٟتياة ُب ا١تدرسة صورة عما يناظرىا ُب آّتمع، أك ٕتعلها كما يقوؿ ديوم: ىي اٟتياة نفسها.

 صعوبة تقييم ا١تخرجات كىي من أمرين:  -ٔ
 األمر األكؿ: 

مؤسسػػػػات آّتمػػػػع ا١تختلفػػػػة إلدارة الًتبيػػػػة ُب عملهػػػػا، كال يفػػػػًتض ُب ىػػػػذه يتمثػػػػل ُب مشػػػػاركة 
ا١تؤسسػػػات أف تكػػػوف ٤تصػػػلة قواىػػػا ىػػػي حاصػػػل ٚتػػػع تأثَتاهتػػػا النسػػػبية، فقػػػد ال تعمػػػل ُب إتػػػاه 
كاحد، فقػد تعمػل األسػرة جزئيػا إٔب جانػب ا١تؤسسػة التعليميػة كلكػن الفضػائيات  كدكر السػينما 

د تعمل بإتاه معاكس  كقد ال يكوف ىناؾ تأثَتان كاضحان للنػادم أك كاألنًتنت كاٟتاسب األٕب ق
 ا١تؤسسة الدينية ُب سلوؾ الطالب القائم، كلكن ىذا التأثَت قد يتعاظم ُب فًتة الحقة.

 األمر الثاين :
يػػأٌب مػػن كػػوف قيػػاس التغػػَتات اإل٪تائيػػة ُب اٞتوانػػب الوجدانيػػة أك االنفعاليػػة آك العقليػػة أك ا١تعرفػػة 

كمػا تقػيس إدارة الفنػدؽ التغيػَت اٟتاصػل علػى اسػتثماراهتا بػالرجوع إٔب   اف يكػوف مباشػران  يصعب
نسػػبة أشػػغاؿ الغػػرؼ أك مقػػدار انفػػاؽ الزبػػائن أك كمػػا تقػػيس إدارة أحػػد األسػػواؽ مكاسػػبها مػػن 

نعػػم لقػػد  خػػبلؿ عػػدد مػػرات قلػػب البضػػاعة ُب الشػػهر الواحػػد كمػػا يصػػطلح التجػػار علػػى ذلػػك.
لوسػػػػػائل الػػػػػيت تلجػػػػػأ إليهػػػػػا اإلدارة الًتبويػػػػػة  لتحديػػػػػد جػػػػػدكل عمليتهػػػػػا ُب تطػػػػػورت ا١تقػػػػػاييس كا

االستثمار ُب اإلنساف، كلكن تبقى درجة صدؽ ىذه ا١تقاييس كموضعيتها كثباهتا موضع سؤاؿ. 
إذ ال يكفػػي اف ٬تيػػب الطالػػب علػػى أربعػػة أسػػئلة مػػن ٜتسػػة حػػىت يوصػػف بأنػػو معرفيػػان، كمػػا ال 

س أك سػنة كالدة علػي بػن أيب طالػب حػىت تصػف معلوماتػو ُب يكفي أف يتعرؼ إٔب فاتح األندل
التػػػاريخ بأهنػػػا ثريػػػة. إذ تبقػػػى ىنػػػاؾ أسػػػئلة تتصػػػل بػػػالنهج الدراسػػػي أصػػػبلن إف كػػػاف ٯتثػػػل ا٠تػػػربات 
اٟتقيقية اليت ٬تب ٘ترير الطالب ّٔا، كما تبقى ىناؾ أسئلة تتصػل باألىػداؼ الػيت تتوخاىػا إدارة 

اليت ٬تب ٤تاكلة بلوغها، كال أدؿ على ذلك من أف مػدارس  تربوية اف كانت ىي فعبلن األىداؼ
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التدريب الشكلي ُب فًتة مػا كانػت تثقػل كاىػل التبلميػذ البلتينيػة معتػربة إجػادة ىػذه اللغػة ٔتثابػة 
الغايػػة القصػػول للتثقيػػف، ُب حػػُت أننػػا ابآف نعتػػرب ذلػػك مػػن أدبيػػات الًتبيػػة، كلػػيس لػػو قيمػػة ُب 

اذا تتميػػز اإلدارة الًتبويػة ؟ طا١تػػا أف الغػرض األساسػػي مػػن اإلدارة كٔتػػ (ُ).العمػل التعليمػػي السػليم
ُب أم منظمػػة كانػػت ىػػو تنظػػيم، كتنسػػيق، جهػػود األفػػراد ٨تػػو إ٧تػػاز أىػػدافها، فػػإف األىػػداؼ ُب 
الًتبيػػػة تتصػػػل بعمليػػػيت الػػػتعلم كالتعلػػػيم. كّٔػػػذا يكػػػوف الغػػػرض األساسػػػي لػػػئلدارة، ُب ا١تؤسسػػػات 

 الًتبوية خدمة،
 لم كالتعليم. إذان فإف اإلدارة الًتبوية ىي االشًتاؾ ُب كضع السياسات العديدة،كتدعيم التع

ا١تطلوبة لتأمُت كتوجيو ا١توارد البشرية، كا١تادية، ٨تو ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة الًتبوية، كنقوؿ ىل 
 لئلدارة خصائص ٘تيزىا عن أنواع اإلدارات األخرل ؟

 (ِ)ق أىداؼ متباينة. ىناؾ منظمات كثَتة تعمل ُب آّتمع لتحقي

 ك١تعرفة طبيعة ىذه اإلدارة ُب ىذه ا١تنظمات ٯتكن االسًتشاد بإثارة التساؤالت التالية : 
 ما نوع ا٠تدمة اليت توديها ا١تنظمة؟ -ُ
 ما طبيعة النشاط الذم تقـو بو ا١تنظمة لتأدية تلك ا٠تدمة -ِ
 كيف ٯتكن تقييم نشاطات ا١تنظمة؟ -ّ

ر كامبل كزمبلءه ست صفات ٘تيز اإلدارة الًتبوية عن غَتىا كلئلجابة على ىذه التساؤالت طو 
 من أنواع اإلدارات كىي كما يلي :

 أكالن: ضركرهتا ا١تلحة للمجتمع .
 ثانيان: ا١تنظور اٞتماىَتم كحساسيتها.

  ثالثان: تعقد الوظائف.
 رابعان: ألفة العبلقات الضركرية.
 خامسا: التمهن ٢تيئة العاملُت.

 لقياس كالتقوًن .سادسان: صعوبة ا

                                                        
 َْ-ّٗ –،ص ََِْعريفج ،(ُ)
 ِِ - َِىػ صُُِْنربام ، (ِ)
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كلكي نوضح عن مدل أ٫تية اإلدارة الًتبوية با١تقارنة لغَتىا من اإلدارات األخرل، بالنسبة 
للمجتمع فقد كضع كامبل كزمبلءه الرسومات التالية : كسوؼ أرٝتها كأصممها  بطريقو اكثر 

  (َٓ) انظر الرسومات التوضيحية رقمكضوحان كبنفس الطريقة  كىذه الرسومات كالتإب: 
 الضرورة الملحة للمجتمع. ويتبين ىذا على مستوى المؤسسة أو المنظمة.-1

 
ويتبين ىذا على مستوى  –المنظور الجماىيري وسرعة التأثير بآراء الجماىير -2

 المؤسسة أو المنظمة.

 
 ويطبق ىذا المستوى الفني للمؤسسة أو المنظمة. -تعقد الوظائف-3

 

 أكثر الحاحاً 

 المدرسة

 تعلٌم

 تعلم

 أقل الحاحاً 

 المصنع

 انتاج

ادوات 
 ومعدات

مصلحة 
 الحرٌق

الوقاٌة من 
 الحرٌق

منظور جماهٌري 
 وتاثٌر أكثر

 المدرسة

منظور جماهٌري 
 وتاثٌر اقل

 الكلٌة المصنع

 أكثر تعقٌداً 

هٌبة العالج 
 النفسً

تغٌٌر 
 الشخصٌة

 تعلٌم وتعلم

 أقل تعقٌداً 

 المصنع

صنع 
 المسامٌر

 المدرسة الحكومة

جمع 
 الضرابب
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ويطبق ىذا المستوى الفني للمؤسسة أو المنظمة  – ألفة العالقات الضرورية-4

 
 تمهن ىيئة العاملين. ويطبق ىذا على المستوى الفني للمؤسسة أو المنظمة.-5

 
 (ُ)صعوبات القياس والتقويم . ويطبق ىذا على المستوى الفني للمؤسسة أو المنظمة-6

 
 ائف اإلدارة الًتبوية لغَتىا من اإلدارات األخرل من تصميم ا١تؤلف تبُت مدل أ٫تية كظ (َٓرقم ) ٪توذج رسومات توضيحية          

                                                        
 ِْ - ِِىػ صُُِْنربام ،  (ُ)
 

 أكثر ألفةً 

 المستشفى

عالج 
 المرٌض

 تعلٌم وتعلم

 أقل ألفةً 

 المصنع

صنع 
 المسامٌر

 المدرسة الحكومة

جمع 
 الضرابب

 اختصاص أكثر/تخصص

 الكلٌة

أعضاء الهٌبة 
 التدرٌسة 

والهٌبة 
االدارٌة 
 كفاءات

الهٌبة التدرٌسٌة 
والهبٌة االدارٌة 
ثلثً او ثالثة 

ارباع منهم ٌكونون 
 مؤهلٌن

اختصا/تخصص
 ص أقل

 المصنع

صنع 
 المسامٌر

فنٌون 
 وعمال

 المدرسة المستشفى

أطباء 
 وممرضون

نسبتهم تكون 
 قلٌلة بالمقارنة

 أكثر صعوبةً 

دور العبادة 
 المسجد

التغٌر الداخلً 
 والخارجً فً الفرد

اإلٌمان ٌضٌف 
 بعداًٌتعلق بالغٌب

 أقل صعوبةً 

المنظمات 
 التجارٌة

 المبٌعات

 المدرسة

التغٌٌر فً 
 السلوك

 كمعارف، مهارات ، اتجاهات قٌم ، تذوقات

المنظمات 
 الصناعٌة

 اإلنتاج
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، حيث من د/منَت مرسي كعرفات عبدالعزيزلقد تناكؿ خصائص اإلدارة الًتبوية ك٦تيزاهتا كل 
 أبرز مرسي ما أدٔب بو )كامبل( من خصائص كىي:

 الضركرة ا١تلحة لئلدارة الًتبوية. -ُ
 ا١تنظور اٞتماىَتم لئلدارة. -ِ
 لوظائف كالفعاليات.تعقد ا -ّ
 األلفة بالعبلقات الضركرية. -ْ
 التأىيل الفٍت كا١تهٍت للعاملُت. -ٓ
 مشكبلت القياس كالتقييم. -ٔ
 التحكم النوعي. -ٕ

 كلقد ابرز )عرفات( ا٠تصائص التالية:
 ف إدارة التعليم مسؤكلية قومية.إ 
 ف إدارة التعليم مسؤكلية اجتماعية.إ 
 ف إدارة التعليم مسؤكلية تكنلوجية.إ 
 إدارة التعليم مسؤكلية استثمار. فإ 
 ف إدارة التعليم مسؤكلية قيادية.إ 
 ف إدارة التعليم مسؤكلية إنسانية.إ 
 ف إدارة التعليم مظهران لسلطتوإ (ُ). 

 :حركة العالقات العامة :سابعاً 
 كاف ظهورىا ُب الثبلثينات رد فعل ٟتركة اإلدارة العلمية لتايلور اليت ٕتاىلت  العامل اإلنساين 
بالنسبة  للعاملُت. كنظرت نظرة مادية ْتتة ٣تردة من أم اعتبار للعوامل اإلنسانية . ككاف ٟتركة 
العبلقات العامة تأثَتان كبَتان على ميداف اإلدارة كالعاملُت فيو كجذبت اىتماـ ا١تديرين كا١تسئولُت 

كة إصبلحات كثَتة ُب إٔب أ٫تية اٞتانب اإلنساين ُب العملية اإلدارية. كقد ترتب على ىذه اٟتر 
 ٣تاؿ الصناعة كإدارة األعماؿ. 

 
                                                        

 ّْ،صََِْعريفج، (ُ)
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 كىذه اإلصبلحات ىي كالتإب :
كىكذا بدأت حركة العبلقات اإلنسانية بدأ االىتماـ بالركح ا١تعنوية للعاملُت كرفاىيتهم -ُ

ٗتضع لكثَت من النقد كاىتمت ا١تؤسسات الصناعية باٞتانب اإلنساين للعاملُت ٦تا ساىم ُب 
 .اجهم ُب العمل بشىت أنواعوزيادة إنت

بدأ االىتماـ ْتركة العبلقات اإلنسانية ُب اإلدارة بعد النتائج اليت توصل إليها فريق من -ِ
العلماء يرأسهم إلتوف مايو من ٕتارب ىوثورف ُب شركة الكهرباء الغربية بالواليات ا١تتحدة .فقد 

العبلقة بُت كثافة اإلضاءة كالكفاية  ٔتحاكلة ترمي إٔب اختباروف ُب ىذه التجارب ا١تؤلفحاكؿ 
 اإلنتاجية للعاملُت. 

كجد كذلك أف الركح ا١تعنوية كاالنسجاـ بُت العماؿ كشعورىم باىتماـ ا١تسؤكلُت بسبب -ّ
 إجراء التجارب عليهم كانت ٚتيعان من أسباب ارتفاع اإلنتاجية .

الراحة اليت تعطى للعماؿ  :جاءت بعدىا دراسة العبلقة بُت اإلنتاجية كعوامل أخرل مثل-ْ
كقد نتج عن ٕتارب مايو إحساس بأ٫تية ١تبادئ  .اإلنتاجية كرفع األجور فكانت تشَت إٔب زيادة

-:قد ألكؿ مرة. كلذلك فإف العبلقات اإلنسانية ُب اإلدارة ـَُِٗ اإلنسانية اليت كلدت ُب
  (ُٓانظر الشكل رقم )

                 
 أف العبلقات اإلنسانية ُب اإلدارة  من تصميم ا١تؤلف (ُٓرقم )وذج رسومات توضيحية ٪ت                      
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يعمل اإلنساف ُب  أثبتت أف السلوؾ اإلنساين موضوع متشابك معقد فيزداد التعقيد عندما-ُ
 ٣تموعات صغَتة

اإلنساين كأكدت أ٫تية الظركؼ االجتماعية كالنفسية ُب  ُت فهمهم للسلوؾا١تؤلفأغنت -ِ
 .اإلنتاج ادةزي
 .العمل بينت أثر اٞتو اإلشراُب على سلوؾ ٣تموعات-ّ
 اتصاؿ دائم ببعضهم بينت أف األفراد العاملوف ُب كحدة إدارية أك إنتاجية يكونوف على-ْ

 .بعض
١تا كاف يعاين منو ا١ترؤكسوف من  كبَتان  كبالرغم من أف حركة العبلقات اإلنسانية قد كضعت حدان 

كآلة إال أف حركة العبلقات اإلنسانية ذاهتا قد  إ٫تاؿ ١تشاعرىم كاعتبارىمسوء معاملة كتسلط ك 
 نظر أخرل كسيلة الستغبلؿ ا١توظفُت باإلضافة إٔب كاعتربت من كجهة شديدان  كاجهت نقدان 

 (ُ).اإلنتاج سوء استغبلؿ ا١ترؤكسُت ٢تا على حساب
ت أثر اٞتو اإلشراُب على سلوؾ أكدت أ٫تية الظركؼ االجتماعية كالنفسية ُب زيادة اإلنتاج بين

٣تموعات العمل بينت أف األفراد العاملُت ُب كحدة إدارية أك إنتاجية يكونوف على اتصاؿ دائم 
ببعضهم بعض كبالرغم من أف حركة العبلقات اإلنسانية قد كضعت حدان كبَتان ١تا كاف يعاين 

ىم كآلة إال أف حركة العبلقات منو ا١ترؤكسوف من سوء معاملة كتسلط كإ٫تاؿ ١تشاعرىم كاعتبار 
اإلنسانية ذاهتا قد كاجهت نقدان شديدان كاعتربت من كجهة نظر أخرل كسيلة الستغبلؿ 

مفهـو العبلقات ك  ا١توظفُت باإلضافة إٔب سوء استغبلؿ ا١ترؤكسُت ٢تا على حساب اإلنتاج
 ( ِٓانظر الرسم التوضيحي رقم )اإلنسانية إف طبيعة النفس البشرية ٘تيل 

 تبُت إٔب ماذا ٘تيل النفس البشرية  من صميم ا١تؤلف  (ِٓرقم) ٪توذج رسم توضيحي                     
                                                        

  ِّ، صُٓٗٗمنَت مرسي،   (ُ)
 

المحادثةاللطٌفة الكلمةالطٌبة

العالقاتاألخوٌةالمتبادلة   الحوارالبناء

:النفسالبشرٌةتمٌلالىماٌلً
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ببل شك إٔب الكلمة الطيبة كاادثة اللطيفة كاٟتوار البناء كالعبلقات األخوية ا١تتبادلة اليت 
و أف ىذه العبلقات تضفي نوعان من التفاىم كالتشاكر البناء بُت أفراد ١تؤسسة، ك٦تا الشك في

تلك اإلدارة القيادم على تلعب دكران ىامان ككبَتان ُب ٣تاؿ اإلدارة ُب أم مؤسسة كتأثَت دكر 
نبلحظ أهنم ْتاجة ماسة إٔب تلك العبلقات ا١تبنية على أساس من االحًتاـ ا١تتبادؿ  إذ األفراد،

 الذم ٭تقق الرضا النفسي كبالتإب ٭تقق األىداؼ ا١تنشودة.
اإلنساف ىو الذم يتوقف ٧تاح أم  فهـو العبلقات اإلنسانية على اإلنساف باعتبار أفيركز م

، حيث عيرفت ُب ٣تاؿ كثَتة كمتعددة عمل عليو، كقد عرفت العبلقات اإلنسانية بتعاريف
بدمج األفراد ُب موقع العمل بطريقة ٖتفزىم إٔب  العمل بأهنا) ٣تاؿ من ٣تاالت اإلدارة يعٍت

التعاكف بينهم كإشباع حاجاهتم االقتصادية كالنفسية  رب إنتاجية مع ٖتقيقبأك العمل معان 
الذم يعيش فيو آّتمع بوضع  تلعب العبلقات اإلنسانية دكران ىامان ُب الوسط.كاالجتماعية

آّتمع على أسس سليمة أساسها التفاىم  ا١تبادئ العامة السليمة اليت يقـو عليها بناء ىذا
البعض، فإذا كانت ىذه العبلقات اإلنسانية  يمة اليت تربطهم مع بعضهمكالود كالصبلت اٟتم

 أفراده كل يـو سواءن   ضركرية للمجتمع ككل فهي أكثر ضركرة ُب آّتمع الصغَت الذم يلتقي
  (ُ) .ذلك كاف ذلك ُب مدرسة أك مصنع أك غَت

 : تدريب رجال اإلدارة التعليمية والمدرسية:ثامناً 
لى ا١تستول العا١تي بػػأف رجل اإلدارة التعليمية ٬تب أف يتلقى تدريبان علميان يتزايد االعتقاد ع

نظريان ٯتكن أف يستفيد منو ُب ٦تارستو لئلدارة. كيعترب ذلك تطوران رئيسيان ىامان ُب ىذا ميداف 
ُب نظاـ التعليم الربيطاين فقد أصبح تدريب األفراد العاملُت  اإلدارة التعليمة كا١تدرسية. فمثبلن 

ـ  ُٕٖٗاإلدارة التعليمية لو أكلويو قوميو كطنيو ُب خطة منح اٟتكومة للتدريب منذ عاـ 
كازدادت ىذه األ٫تية بتوإب اإلصبلحات التعليمية كالًتبوية اليت شهدىا نظاـ التعليم ُب بريطانيا 

برنامج  .كيوجد ُب بريطانيا أيضا برنامج كاسع النطاؽ يعرؼ باسم مبادرة ميثاؽ اإلدارة  كىو
منظمو تعليميو خاصة كعامة من ا١تنظمات  ََِساعدة قويو من اٟتكومة كيضم ٭تظى ٔت

ا١تعركفة ُب بريطانيا. كىدؼ ىذا الربنامج العمل على ٖتسُت مستويات اإلدارة ُب بريطانيا على 
ارة أساس مفهـو الكفاءة. كيعٍت ىذا ا١تفهـو القدرة على األداء الفعاؿ للوظائف ا١تتنصلة باإلد

                                                        
 ََِِ-غازم ،  (ُ)
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ُب موقف يرتبط بالعمل. كيشمل ىذا الربنامج العاملُت ُب اإلدارة ا١تدرسية ُب بريطانيا. كنوكد 
ىنا على ضركرة االىتماـ بتدريب العاملُت ُب ميداف اإلدارة ا١تدرسية ُب نظمنا التعليمية كإعداد 

 (ُ) .١تيدافالربامج الدكرية كالتجريدية كالتأىيلية لرفع مستول كفاءة العاملُت ُب ىذا ا
 ( ّٓانظر شكل رقم ) اإلدارية: ساليب: أنماط األتاسعاً 

  
 من تصميم ا١تؤلف  اإلدارية ا١تعركفة ساليباشهر أ٪تاط األ (ّٓ)٪توذج شكل رقم                         

اإلدارية ا١تعركفة اليت تقدـ على أساس أف لرجل اإلدارة اىتمامات  ساليبمن أشهر أ٪تاط األ
 ىي : 

 أحد٫تا يتعلق بتحقيق األىداؼ كالنتائج ا١تتفق عليهما.
كىذا االىتماـ موجو ٨تو العمل. ثانيهما يتعلق بالعبلقات مع ابآخرين كىو اىتماـ يتعلق 

 بالناس كاألفراد الذين تتعامل معهم .
  اإلدارة اٞتيدة ىي اليت تستطيع ٖتقيق التوازف بُت اٞتانبُت. كىو أمر ٭تتاج إٔب كالثالث ىي

                                                        
 .ِّ، ُّصُٓٗٗمنَت مرسي  (ُ)
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مهارة كبَتة قد يصعب توفرىا بصورة مطلقة. ألف ا١تواقف اإلدارية ٗتتلف. كقد يتطلب األمر 
تغليب جانب العبلقات اإلنسانية  دك٪تا تضحية بنتائج العمل. كىذه كلها أمور يًتؾ تقديرىا 

 لرجل اإلدارة كنظرتو للموقف كتقوٯتو لو.
 (ْٓانظر الرسم التوضيحي رقم) ية.اإلدار  ساليبوىناك صفات عامة تميز كل نمط من األ

                                           
 اإلدارية  من تصميم ا١تؤلف ساليب( عن أ٪تاط من األ ْٓرقم )٪توذج شكل                           

رجل اإلدارة التسلطي كاإلداريوف االسًتاتيجيوف ٭تتاجوف إٔب ٣تموعة من ا١تعارؼ ا١تهنية.  -ُ
كيريدكف من ابآخرين عمل األشياء كفق طريقتو ا٠تاصة كىم يتكلموف كثَتان أكثر ٦تا يستمع 

 ابآخرين كآرائهم كال يهمو رأم الناس فيو كال أف يكوف ٤تبوبان ككذلك عدكاين كيهتم بتفتيش
 مرؤكسيو. 
ا. رجاؿ اإلدارة الرجل الدٯتقراطي فهو يهتم بالناس ك٭ترص أف يكوف ٤تبوب أساليبمن  -ِ

كيتجنب الصراع ا١تكشوؼ كىو يتميز با١تركنة كالطيبة كتكوف سعادتو عندما يرل ابآخرين 
 سعداء كٯتيل إٔب مساعدة ابآخرين كتقدًن العوف ٢تم.
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من رجاؿ اإلدارة الرجل ا١تستنَت الفاىم ا١تتفتح الذم يتميز بقدرتو على استثارة ابآخرين -ّ
ىتمامو ٔتوافقة ابآخرين على األىداؼ كتوقعو للعمل كقدرتو على حل ا١تشاكل. كيتميز با

النتائج. كيقـو ٔتساعدة ابآخرين العاملُت معو كيواجو الصراعات ّٔدكء كطمأنينة. كيشرؾ 
العاملُت معو. ُب إ٧تاز القرارات اليت تتعلق ّٔم أك تؤثر عليهم كيفوض سلطاتو بوضوح كيتخذ 

 القرارات عندما يتطلب ذلك . 
م سليب كىو األسلوب الذم ال يهتم ال بالناس كال بالنتائج كمن مثل ىناؾ أسلوب إدار  -ْ

ىؤالء يعانوف عادة باإلحباط كتشتت الفكر كالشعور بالتهديد كيتميزكف أصحاب ىذا 
يَت األسلوب السليب، بأهنم ال يقوموف بالعمل أكثر ٦تا ىو متطلب منهم كيقاكموف التغ

العقوبة كيسارعوف ُب النقد كاإلشارة إٔب أخطاء ، إذا أمنوا كالتجديد كيًتاخوف ُب كاجبهم
 ابآخرين.

كأخَتان يوجد ٔتا يعرؼ القياديوف االسًتاتيجيوف أم أسلوب القيادة االسًتاتيجية، فرجل  -ٓ 
اإلدارة ُب عصرنا الراىن ٬تب أف يكوف على كعي ٔتتطلبات التخطيط االسًتاتيجي البلـز 

 اإلجراءات اليومية اليت يتخذىا. ك٬تب أف تكوف ىذه ١تنظمتو كاف يضمنها أسلوبو القيادم، ُب
ُب تفكَته. كيكوف تفكَته دائمان اسًتاتيجيان ٮتتلف عن األ٪تاط السابقة  رئيسياا١تتطلبات جزءان 

كالقرارات اليت تصدر عن القيادة تعرؼ بالقيادة االسًتاتيجية. اليت تتضمن التغيَت كالتطوير 
كاٗتاذ القرار كالتطبيق ألنشطة ا١تنظمة كقراراهتا تتعلق با١تنظور  ْتكم تعريفها. كتتضمن التحليل

 العاـ ألنشطة ا١تنظمة كالعمل على التنسيق بُت أنشطة ا١تؤسسة كالبيئة  اليت ٖتيا فيها.
كاالسًتاتيجيوف ٭تتاجوف إٔب ٣تموعة من ا١تعارؼ ا١تهنية. ُب مقدمة ىذه ا١تعارؼ أف يكونوا  

كاالجتماعية للًتبية. كعلى كعي باألصوؿ النظرية الًتبوية  على كعي باألصوؿ النفسية
كتطبيقاهتا. إٔب جانب ا١تهارات اإلدارية كالشخصية اليت ٬تب اف تتوفر ُب ا١تدير االسًتاتيجي 
مثل النظرة ا١تستقبلية، كإدراؾ أبعاد العمل ا١تناط بو، كقدرتو على التحليل كالتقوًن. إف اإلدارة 

 رفة النظرية كا١تهارات العملية. ككثَتان من ىذه ا١تهارات يتعلمها رجل اإلدارة اٞتيدة مزيج من ا١تع
 (ُ)و.من خبلؿ ٦تارستو العملية لوظيفت

                                                        
  ّْـ،ص٤ُٗٗٓتمد مرسي،  (ُ)
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 ( ٓٓانظر شكل رقم ) األسلوب النظامي في اإلدارة:

 ف( عن عناصر كمكونات األسلوب النظامي ُب اإلدارة من تصميم ا١تؤل ٓٓ٪توذج شكل رقم )                  
يعترب األسلوب النظامي ُب اإلدارة من اىم عناصرىا كمكوناهتا إف ٓب يكن أ٫تها. كيتعلق  ىذا 
األسلوب بطريقو تنقيذ األعماؿ ٖتقيق النتائج ا١تطلوبة. كا٠تطوات الرئيسية ٢تذا األسلوب كما 

 ٖتددىا إحدل الدراسات ُب اإلدارة الًتبوية ككذلك ا١تدرسية ىي ما يلي:
 نريد ٖتقيقو ُب موقف معُت أك ٤تدد.ٖتديد ما  -ُ
 ٖتديد النسب الذم من أجلو نريد ٖتقيق ذلك. -ِ
 ٖتديد البدائل أك الطرؽ ا١تختلفة لتحقيق ما نريده.-ّ
 اختيار الطريقة اليت نأخذ ّٔا أك نتبعها ُب التنفيذ.-ْ
 اٗتاذ القرار بالتنفيذ.-ٓ
الفشل لتحسُت األداء. كىذا األسلوب متابعة التنفيذ ١تعرفة جوانب النجاح كالقصور أك  -ٔ

 النظامي مفيد ُب تدريب ا١تديرين  ك٬تب أف تتضمنو برامج التدريب ا٠تاصة ّٔم. كىو أسلوب
 معركؼ ك مستخدـ ُب تدريب ا١تديرين ُب ٣تاؿ الصناعة. 

االسلوب 
النظامً فً 

اإلدارة 
 التربوٌة

تحدٌد ما نرٌد  -ٔ
تحقٌقه فً موقف 

 .معٌن أو محدد
تحدٌد النسب الذي  -ٕ

من أجله نرٌد تحقٌق 
 .ذلك

تحدٌد البدابل أو -ٖ
الطرق المختلفة 
 .لتحقٌق ما نرٌده

اختٌار الطرٌقة -ٗ
التً نأخذ بها أو 
 .نتبعها فً التنفٌذ

اتخاذ القرار -٘
 .بالتنفٌذ

متابعة التنفٌذ  -ٙ
لمعرفة جوانب 

النجاح والقصور 
أو الفشل لتحسٌن 

 األداء 
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نظرية ماجرجر دكجبلس ماجرجر ىو احد علماء النفس الصناعي األمريكيُت. ككاف لو الفضل  
هاـ ُب حركة العبلقات اإلنسانية كذىب إٔب القوؿ بأنو ٬تب تغيَت الفركض ا٠تاصة ُب اإلس

بالكائن البشرم  اليت يتمسك ّٔا رجاؿ اإلدارة التقليديوف كىي الفركض اليت اطلق  عليها  
 تتلخص فيما يلي:   (heory X) س نظرية 
  ما أمكن.إف الشخص  العادم  ٯتيل إٔب كراىية العمل كأنو ٯتيل إٔب ٕتنبو 
  أنو تبعان ذلك ٬تب إجبار األفراد كضبطهم كتوجيههم كهتديدىم بالعقاب ٞتثهم على

 العمل من أجل ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة.
  اف الفرد العادم يفضل التوجيو كٯتيل إٔب ٕتنب ا١تسئوليات كلديو قليل من الطموح

 كيريد األمن ُب كل شيء.
ديلة. كىو يعتقد أف اإلدارة الًتبوية ٬تب أف كقد رفض ماجرجر ىذه الفركض كقدـ فركضان ب

  (ٔٓشكل رقم ) إٔبنظر  كتتلخص فيما يلي : ( Theory Y)تتبٌت فركضان غَت تقليدية ٝتاىا نظرية ص 

 
 ( من تصميم ا١تؤلف  Theory  Xاليت ٝتاىا نظرية ص )  البديلةماجرجر ( فركض ٔٓ٪توذج شكل رقم)                      

ـ  باٞتهد اٞتسمي كالعقلي ُب ا١تنظمة ُب ا١تنظمة ىو امر طبيعي شانو شاف  اللعب إف القيا-ُ
 كالراحة.

التً . ملخص لفروض ماجرجر البدٌله
 (    Theory  X) سماها نظرٌة ص 

إن القٌام  بالجهد الجسمً والعقلً فً المنظمة هو امر طبٌعً شانه شان  اللعب 
 والراحة 

إن الفرد ٌمارس 
التوجٌه الذاتً 
والضبط الذاتً 

لخدمة األغراض أو 
األهداف التً ٌلتزم 

 .بها 

إن االلتزام باألهداف أو األغراض 
 .هو وظٌفة لمكافأة اإلنتاج 

أن القدرة على ممارسة درجة 
عالٌة نسبٌا من التخٌل 

والتصور والذكاء واالبتكار فً 
 حل المشكالت المنظمة 

أن الفرد العادي فً 
ظل الظروف المواتٌة 
ٌتعلم تقبل المسبولٌة 

بل انه قد ٌسعى 
 وراءها 
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 إف الفرد ٯتارس التوجيو الذاٌب كالضبط الذاٌب  ٠تدمة األغراض أك األىداؼ اليت يلتـز ّٔا. -ِ
 إف االلتزاـ باألىداؼ أك األغراض ىو كظيفة ١تكافأة اإلنتاج. أم إف ا١تكافآت ترتبط -ّ
 بزيادة اإلنتاج. 
 أف الفرد العادم ُب ظل الظركؼ ا١تواتية يتعلم تقبل ا١تسئولية بل انو قد يسعى كراءىا.-ْ
االبتكار ُب حل أف القدرة على ٦تارسة درجة عالية نسبيا من التخيل كالتصور كالذكاء ك -ٓ

 ، تتوزع بُت األفراد على نطاؽ كاسع كليس على نطاؽ ضيق .ا١تشكبلت ا١تنظمة
ضح  من نظرية )ماجرجر( ىذه أهنا تتمشى مع ىـر اٟتاجات البشرية الذم قدمو لنا عآب كيت

 النفس )ماسلو( ذلك أنو يرل أف اإلنساف ال يكف عن الطلب كالسعي إلشباع رغباتو. 
حيث يرل أف ىذه اٟتاجات ينظمها تسلسل ىرمي ُب مكاهنا كفقا أل٫تيتها. كاقلها أف ىذه 

ثل اٟتاجة إٔب الطعاـ إلشباع اٞتوع كاٟتاجة إٔب الراحة كالسكن اٟتاجات الفسيولوجية م
كاٟتماية. يليها اٟتاجو إٔب أمن ضد ا٠تطر كالتهديد يليها اٟتاجات االجتماعية مثل حاجة 

 كإنشاء عبلقات اجتماعيو كأب ا١تكانة االجتماعية . االنتماء

طوير الذات كالتعبَت عنها كانتهاز كالتقبل كاالحًتاـ من ابآخرين ٍب ٖتقيق الذات ك٘تثل ُب ت 
 الفرصة للتعبَت عن االبتكارية كالتميز بيد إف كلتا النظريتُت 

  (Theory X) نظرية ص
كىـر اٟتاجات  البشرية الذم  قدمو  لنا  عآب  النفس)ماسلو( قد كجو إليهم النقد كىو يتمثل 

قهما ُب التحيز إٔب اٞتانب ُب عدـ كجود ما يؤيد٫تا من نتائج أك دراسات ٕتريبيو. كإغرا
 (ُ) اإلنساين. ك٤تدكديتهما ُب أخذ كل ا١تتغَتات ُب  االعتبار.

  حركة العلوم السلوكية:
كاف لتطور العلـو السلوكية كالتقدـ الكبَت الذم أحرزتو ُب السنوات ا١تاضية تأثَتان كبَتان كسريعان 

اء السلوؾ يبحثوف عن إجابات على الدراسات كالبحوث ُب ٣تاؿ اإلدارة. فقد بدأ من علم
الكبَتة كالعبلقات اإلنسانية للعديد من األسئلة اليت تتعلق بآّموعات البشرية كا١تنظمات 

 كالدكافع النفسية كالركح ا١تعنوية كعملية االتصاؿ كاإلنتاجية كالقوة كالسلطة كالكفاءة  داخلها.

                                                        
  ِٓ، ِْ، صُٓٗٗد/منَت مرسي ، (ُ)
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ب ُب ىذه آّاالت ٬تد كثَتا من ا٠تلط كا١تطلع على ما كت كسلوؾ القادة أك الرؤساء. اإلدارية
كالتناقض كالتحيز كاختبلؼ النظرة الفلسفية كا١تنطلقات الفكرية. بيد أف ىناؾ من الدراسات 
اليت بنيت على أساس اٟتقائق أك ا١تعلومات التجريبية ما ٯتكن أف يعوؿ عليو. كعلى كل حاؿ 

د ُب البحث عن نظريات سلوكيو ُب نرل أف حركة العلـو السلوكية عملت على استثارة اٞتهو 
 اإلدارة.
 :حركة نظرية اإلدارة التعليميةعاشرًا: 

( التعليمية منها ما كتبو )حيتزيلزشهدت ا٠تمسينات كالستينات الكتابات  عن نظرية اإلدارة 
ـ ُٖٓٗ( عاـ  ا١تدرسية{ ككتاب )اندركا ىالبُت ـ بعنواف}دراسات ُب اإلدارة ُٓٓٗعاـ 

 ة  اإلدارية  ُب التعليم {.بعنواف} النظري
ـ بعنواف }النظرية كالبحث ُب اإلدارة{ككذلك كتابات )جريفث( ك)كامبل( ُٔٔٗ كعاـ

دارة التعليمية ٕتد طريقها إٔب اٞتامعات كغَتىا اإل كغَت٫تا ك بدأت ا١تقررات اٞتديدة عن نظرية
 من ا١تعاىد.

 نظرية التنظيم:
ظرية التنظيم. كقد عمل بعض النماذج على أساس ىناؾ بعض التداخل بُت نظريو اإلدارة كن

التكامل بُت النظريتُت. كٯتكن التمييز بينهما على كل حاؿ بأف نظرية التنظيم أقدـ ُب ٣تاؿ 
الدراسة ككانت أساساى ٣تاؿ علماء االجتماع ابتداءن من ماكس كيرب عآب االجتماع األ١تاين 

 قد ركز)ريرب( اىتمامو على ٖتليل ا١تنظمات كتركيبهاا١تعركؼ كنظريتو الشهَتة عن البَتكقراطية. ك 
الداخلي دكف اف يأخذ ُب االعتبار جانب العوامل ا٠تارجية كالبيئية للمنظمة .كيقدـ علم 

 (ُ).  االجتماع نظرات ثاقبة مفيدة للمهتمُت بشؤكف التنظيم
 السلوك  البشري وتغير التنظيم : 

لتنظيم بالكبلـ عن ديناميات اٞتماعة كقد عمل ٢تا يتعلق الكبلـ عن السلوؾ البشرم كتغَت ا
دراسات ٔتطلع ا٠تمسينات كقد أثرت ىذه الدراسات  على تطوير تصور رجاؿ اإلدارة لعملية 

ها التدريبية ُب عمل ٪تاذج التغيَت أساليبالتنظيم. كاستخدمت مفاىيم ديناميات اٞتماعة ك 
 عبلقات اإلنسانية كالعمليات االجتماعية.ال  كالتطوير كيؤكد أسلوب التطوير التنظيمي على

                                                        
 ِٕ، ِٔ، ص ُٓٗٗد/منَت مرسي ، (ُ)
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 نظرية المجال ) لليفين (:
كاف ألعماؿ عآب النفس ا١تعركؼ )كَتت ليفُت( تأثَتان كبَتان على كثَت من ٪تاذج التغيَت 

 التنظيمي. 
كتقدـ نظريتو ا١تشهورة بنظرية آّاؿ على أساس ٖتليل العبلقة النسبية كقيم األفراد كحاجاهتم 

كما تقـو عل ٖتليل البيئية النفسية اليت يعيش فيها الفرد أك اٞتماعة كٖتليل ا١تتغَتات   كرغباهتم
 ا١تتصلة مثل السلوؾ كالوظيفة كالفرد كالبيئة. 

كقد طور نظريتو كتوصل إٔب صياغة معادلة مفادىا أف السلوؾ ىو ٤تصلة الفرد كالبيئة معان 
 كصاغها ُب الشكل التإب :

ب( ك٘تيز  نظريتو بُت نوعُت  –ش ( ) كالبيئو  –ـ ( ) الشخص  –لة السلوؾ ) س ( = )٤تص
 من القول ُب البيئو ىي :

 قول دافعو ُب االٕتاه ا١ترغوب . –ا 
 قول معارضة أك مثبطة تقاـك أك تقلل من القول الدافعة . –ب 

  مساندتو  أماأما القول الدافعة  فهي القول اليت ٘تيل إٔب دفع التغيَت إٔب األماـ كالعمل على  
 ( ٕٓانظر الشكل رقم )

   تصميم ا١تؤلفعن ( عن نظرية آّاؿ ) كَتت ليفُت ( كتوصل إٔب صياغة معادلة مفادىا اف السلوؾ ىو ٤تصلة الفرد كالبيئة معا  ٕٓ٪توذج شكل رقم ) 
 إذا تغلبت القول ا١تعارضة فأف التغيَت يتوقف كينتكس.

 وف ىناؾ حالة توازف أك تعادؿأما إذا تعادلت القوتاف عندئذ يك 
 كنظران ألف اٞتماعات ٘تيل إٔب التوازف فاف عملية التغيَت تتضمن إما زيادة القوه الدافعة 

 أك خفض القول ا١تعارضة حىت ٯتكن اجتياز حالة التوازف أك التعادؿ .
 نظرية السمات :

القرف أكلت اىتمامها إٔب إف معظم النظريات اليت اىتمت بدراسة القيادة الًتبوية قبل منتصف  
 الوصوؿ إٔب السمات أك ا٠تصائص اليت يتسم ّٔا ا١تدراء الناجحوف .

 كقد قامت الدراسات على أساسُت افًتاضُت رئيسيُت :

محصلة )
 ( م  –

 –البٌبه )
 (  ب

الشخص )
 ( ش –

السلوك 
 ( س ) 
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 اف البشر ٯتكن تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت قادة كتابعُت.-ُ
 أف القادة يتميزكف بسمات كصفات معينة ال تتوفر ُب التابعُت. -ِ

ت اٟتديثة ُب اإلدارة تؤكد على سلوؾ رجل اإلدارة كمحصلة للموقف أكثر منو إف الدراسا
 ٤تصلة للسمات النفسية كالشخصية. 

 بل اف ىذه الدراسات توكد على أف السلوؾ اإلدارم ٮتتلف باختبلؼ ا١توقف. 
كُب دراسة أجريت توصلت إٔب أف سلوؾ ا١تدير ٮتتلف باختبلؼ ا١توقف، فا١تدير الذم يعمل 

 موعو صغَته ٮتتلف سلوكو اذا عمل مع ٣تموعو كبَته.مع ٣ت
بظركؼ ا١توقف فإنو يتحدد أيضان ْترية ا١تدير ُب  انان أحيبيد أف سلوؾ ا١تدير كما يتحدد 

 االختيار كاٗتاذ ما يراه مناسبان.
 نظرية ا١تهارات :

كن من خبل٢تا ك٭تددىا أحد العلماء ىو )مينزبرج( ٙتػاين ٣تموعات رئيسيو من ا١تهارات اليت ٯت
 (ٖٓانظر شكل رقم ): الًتبوية( ُب قيامو بوظائفو كىي ٖتسنب مستول إداء رجل اإلدارة )اإلدارة

 ا١تهارات ا١تتعلقة باألقراف: تتمثل ُب القدرة على إنشاء شبكة من االتصاؿ مع األقراف. -ُ
لسلطة كالنفوذ  مهارات القيادة: تتعلق بالقدرة على التعامل مع ا١ترؤكسُت كمع مشكبلت ا -ِ

 كالتبعية.
مهارات فض النزاع:  القدرة على التوسط ُب حل ا٠تبلؼ كمعاٞتة االضطرابات. كما ينجم -ّ

 عن العمل ٖتت  ضغوط أك توترات نفسية.
مهارات معاٞتة ا١تعلومات: كىي تتعلق بالقدرة على بناء شبكة معلومات، كالعمل على -ْ

 توزيعها بصورة فعالة.  على بالعملتوفَتىا كالتحقق من صدقها 
مهارات اٗتاذ القرارات غَت الركتينية :كىي تتعلق بالقدرة على التوصل إٔب ا١تشكبلت  -ٓ

 كاٟتلوؿ عندما تكوف البدائل كاألىداؼ كا١تعلومات ا١تتاحة غامضة غَت كاضحة.
مهارات ٗتصيص مصادر ا١تنظمة: كىي تتعلق بالقدرة على تقرير بدائل استخدامات كقت -ٔ
 لعاملُت كٖتدد أنسبتها كغَت ذلك من مصادر ا١تنظمة.ا

 مهارات ا١تبادرة: كىي تتعلق بالقدرة على القياـ باألنشطة اليت تتصف بنوع من ا١تخاطرة -ٕ
 ا١تعقولة أك اسوبة ك٤تاكلة األخذ با١تستجدات كاالبتكارات اٟتديثة كتطبيقها.
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ى فهم كضعو كمدير للمنظمة كتأثَته مهارات التصور الشموٕب: كىي تتعلق بالقدرة عل -ٖ
عليها. كمن الواضح أف ىذه ا١تهارات مفيدة جدان للمشتغلُت بربامج تدريب ا١تديرين كالقادة 
اإلداريُت. كٯتكنهم إعداد برامج تدريبية تقـو على أساس ىذه ا١تهارات. كما تفيد رجاؿ اإلدارة 

هارات من أجل التقوًن الذاٌب ألدائهم على اختبلؼ مواقعهم كذلك من خبلؿ االىتداء ّٔذه ا١ت
كأيضا من أجل التدريب الذاٌب لزيادة مستول أدائهم كٖتسُت ٣تاالهتم اليت يشعركف ّٔا 

 (ُ).ْتاجتهما إٔب ذلك 

 
 من تصميم ا١تؤلف نظرية ا١تهارات اليت حددىا العآب مينزبرج بثماين مهارات( ٖٓ٪توذج شكل رقم )         

                                                        
 .َّ، ِٖ، صُٓٗٗد/منَت مرسي ،  (ُ)
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مهارات المتعلقة  - ٔ
 باألقران

 مهارات القٌادة -ٕ

 مهارات فض النزاع-ٖ

مهارات معالجة -ٗ
 المعلومات

مهارات اتخاذ  -٘
 القرارات غٌر الروتٌنٌة

مهارات تخصٌص -ٙ
 مصادر المنظمة

 مهارات المبادرة -7

مهارات التصور  -8
 الشمولً
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 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرسيوم اإلدارة ـــــــــــــــــمفه: الً أو      
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرسيور اإلدارة ــــــــــــــــتط: ثانياً         
 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرسي: اإلدارة ثالثاً         
 .رىــــــــــــإي مؤسسة أخ دارة التعليمية وإدارةالفرق بين اإل رابعا:        
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اإلدارة المدرسيـــــــــــــــوظائ: خامساً         
 .رسيةمجاالت اإلدارة المدرسية و ميادين اإلدارة المد: سادساً         
 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرسية إدارة ــــــــــــــفعالي:  سابعاً         
 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الناجحــــــــــــــألسس العامة لإلدارة المدرسيا:   ثامناً         
 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرسيداف  لإلدارة ــــــــــــــأى : تاسعاً         

.ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرسين اإلجرائية لإلدارة ــــــــــــالميادي عاشراً :          

  ة.ــــــــــــــــالقيادي المدرسية األنماطاإلدارة  أساليبالحادي عشر:         
 .ةــــــــــــــــــــــــق في اإلدارة  المدرسيـــــــــــــالنظرية والتطبي:الثاني عشر         
 .ةـــــــــــــــــــيالتربو  الثالث عشر : اإلدارة المدرسية وأنواع البحوث         
 .دةـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجيـــــــــــــالرابع عشر : من معايير اإلدارة المدرسي        
 .ةـــــــــــــــــ: المهارات الالزمة لرجل اإلدارة المدرسيالخامس عشر        

 الفصل الرابع
 اإلدارة المدرسية مفهومها و مجاالتها 
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 الرابع الفصل
 المدرسية مفهومها و مجاالتهااإلدارة 

 : مفهوم اإلدارة المدرسية:أوالً 
ىي كل نشاط منظم مقصود كىادؼ ْتيث تتحقق من مقاصده كمن كرائو ك  اإلدارة ا١تدرسية 

 .غاية كإ٪تا ىي كسيلة لتحقيق أىداؼ العملية الًتبويةكىي ليست  األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة
يرجع  تكلكي نعرؼ مفهومها  ٬تب اف نعرؼ كيف نشأت اإلدارة ا١تدرسية ككيف تطور 

كتطورت  العامة كاإلدارة الصناعية كالتجاريةظهور اإلدارة ا١تدرسية كعلم مستقل عن علم اإلدارة 
اإلدارة ا١تدرسية أًخذت ُب االعتبار ا١تفاىيم كا١تبادئ اليت تليب خصائص ا١تدرسة اٟتديثة 

ا  أساسان كحاجاهتا حيث كانت مدرسة العبلقات اإلنسانية ك التيارات اإلدارية  اليت ٟتقته
مهمان ُب ٧تاح ا١تدرسة ك ٖتقيق أىدافها الًتبوية باعتماد القيادة اٟتكيمة بدالن من أسلوب 

إف كلمة مدير ُب اللغة العربية قد أغنتنا عن الدخوؿ ُب متاىات ىذا  .التسلط كالغرض
نو التداخل. كمع ذلك ىناؾ اتفاؽ كبَت على أف ا١تتوقع من أم شخص ُب موقع اإلدارة يتوقع م

 ( ٗٓانظر الشكل رقم )القياـ باألمور ابآتية: 

 ا١تؤلفمن تصميم  ا١تتوقع من أم شخص  ُب موقع اإلدارة (عن ٗٓ) ٪توذج رسم توضيحي رقم                        

معرفة ما يريد حدكثو كتوفَت األسباب إلحداثو. ٦تارسة اإلدارة ا١تسؤكلة للمصادر ا١تادية كالبشرية 
دمة األغراض ا١تنشودة. العمل على زيادة الكفاءة ُب العمل كٖتسنو بصوره مستمرة كتوجيهها ٠ت

المتوقع من 
أي شخص  

فً موقع 
 اإلدارة 

معرفة ما ٌرٌد حدوثه        
 و توفٌر األسباب  إلحداثه 

ممارسة اإلدارة 
المسؤولة للمصادر 
المادٌة والبشرٌة 
وتوجٌهها لخدمة 
 األغراض المنشودة

العمل على زٌادة الكفاءة فً 
العمل  وتحسنه بصوره مستمرة 

العمل على خلق مناخ موات لحفز 
 العاملٌن على بذل أقصى جهودهم

تحمل مسؤولٌه أداء 
الوحدة التً ٌتولى 

 .إدارتها 
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العمل على خلق مناخ يشجع ك٭تفز العاملُت على بذؿ أقصى جهودىم. ٖتمل مسؤكلية أداء 
الوحدة اليت يتؤب إدارهتا. إف اإلدارة ا١تدرسية ُب نظر بعض من كتبوا عنها تتعلق باألفراد أكثر 

النظم. أهنا تتعلق بكيف تكسب عقوؿ ىؤالء األفراد كقلؤّم. كيف تكسب رضاىم ٦تا تتعلق ب
كالتزامهم بالعمل كإٯتاهنم ّتدكل ما يقوموف بو، أك يفعلونو. كىناؾ من يرل اف اإلدارة ا١تدرسية  
فن عملي أكثر منها علم كإف كانت تتضمن كبل اٞتانبُت. فاإلدارة ا١تدرسية تستخدـ عمليات 

االستقراء كاالستنتاج ا١تعركفة ُب العلم. كما أهنا تستخدـ ا١تنطق كا١تبادم  كاألصوؿ ا١تبلحظة ك 
ا١تقررة ا١تتصلة ّٔا ُب ٣تاؿ علم النفس كعلم االجتماع. كالفن يتطلب اٟتاسة السادسة كاٟتدس 
كالتخيل كالتوقع. كاإلدارة ا١تدرسية عملية أخبلقية تقتضي التمسك بالقيم األخبلقية كالقواعد 
كاألصوؿ ا١تراعية أك ا١تتفق عليها. كتعٍت اإلدارة ا١تدرسية أيضان النظرة ا١تستقبلية لتجنب 
ا١تفاجآت. كا١تدير اٞتيد ىو الذم يتوقع ا١تشكبلت كالصعوبات كيعد ٢تا الًتتيبات ١تواجهتها 
عند ظهورىا. أف كثَتان من أنشطة اإلدارة تتضمن تشخيص ا١تشكبلت كٖتليلها كالتعرؼ على 

عادىا كالعمل على حلها كالتغلب عليها. كاإلدارة ا١تدرسية الناجحة ىي اليت تعمل ٖتويل أب
ا١تشكبلت كا١تتعارضات اليت ٖتصل ٢تا إٔب فرص يتم من خبل٢تا ا١تواجهة كا١تعاٞتة اإل٬تابية ٢تذه 

كمن  ا١تشكبلت إٔب فرص يتم خبل٢تا ا١تواجهة كا١تعاٞتة اإل٬تابية ٢تذه ا١تشكبلت كا١تتعارضات،
ٍب العمل على تطوير العمل كٖتسينو، كاالرتفاع ٔتستواه. كاإلدارة أيضان تتعلق بتوجيو طاقات، 
كقدرات كأعماؿ ا١تنظمة البشرية، كا١تادية ٨تو ٖتقيق األىداؼ كا١تقاصد ا١تنشودة منها. كتعرؼ 

ى ا١تعلمُت ُب اإلدارة ا١تدرسية بإ٬تاز بأهنا توجيو عمل ابآخرين كىذا التعريف ينطبق أيضاه عل
توجيههم ألعماؿ التبلميذ. كلكن اىتمامنا ىنا ينصب على من نسميهم برجاؿ اإلدارة 
التعليمية كالًتبوية ا١تدرسية من مديرين كرؤساء كإداريُت كقياديُت كما شأّهم. كاإلدارة  تتعلق 

  (ُ) أيضاه بالتغيَت كالتطوير كالتحسُت أكثر ما تتعلق باافظة على الوضع الراىن.
لقد أدل ا١تفهـو القدًن لوظائف ا١تدرسة إٔب االىتماـ ا١تدرسي  ثانياً: تطور اإلدارة المدرسية:

باإلدارة ا١تدرسية بالنواحي اإلدارية دكف االىتماـ بالنواحي الفنية، حيث كاف يقتصر على 
ر الدراسي على كظيفة كاحدة كىي تلقُت أك ترديد التبلميذ ا١تواد الدراسية، ككاف ينظر إٔب ا١تقر 

أنو ا١تنهج ككاف تنفيذه يقتصر على اإللقاء كالتلقُت من جانب ا١تعلمُت، كاٟتفظ من جانب 
                                                        

 ُٕ،ُٔ،، ص ُٓٗٗ( منَت مرسي ،ُ)
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التبلميذ. كبعد ما أظهرت البحوث أ٫تية الفرد كأ٫تيو مراعاة الفركؽ الفردية كنتيجة لذلك 
األفراد كمساعدهتم ٖتولت اإلدارة ا١تدرسية من االىتماـ ا١تطلق باألعماؿ الركتينية إٔب االىتماـ ب

للتمتع ْتياهتم كحل مشاكلهم كإعداده ١تسؤكلياهتم ُب اٟتياة اٟتاضرة كا١تستقبلية ُب آّتمع. 
كتغَتت كظيفة ا١تدرسة ُب آّتمع ُب دراستو كا١تسا٫تة ُب حل مشكبلتو كٖتقيق أىدافو كبذلك 

وران كبَتان أ٫تها ظهور مفهـو كلقد شهد ميداف اإلدارة ا١تدرسية تط تطور مفهـو اإلدارة ا١تدرسية.
  (َٔانظر شكل رقم ) اإلدارة العلمية على يد رائده األكؿ)فردريك تايلور( ٔتبادم أ٫تها:

 
 عن مفهـو اإلدارة العلمية لفردريك من تصميم ا١تؤلف  (َٔ٪توذج الشكل رقم )

ال يشغل ا١تدير إف القرارات الدكرية أك ا١تتكررة باستمرار ٭تب أف تكوف مفوضو كركتينية  -ُ
 نفسو ّٔا.

 استخداـ مفاىيم التخصص كا١تعايرة أم كضع ا١تعايَت أك ا١تستويات.-ِ
 ٘تهن اإلدارة أم قيامها على أصوؿ مهذبو.-ّ
استخداـ معايَت الزمن كالنماذج الرياضية لئلنتاج. كمن أىم التطورات ُب ميداف اإلدارة -ْ

عي أم استخداـ مبادئ علم النفس ُب ميداف علم النفس الصنا باسمالتعليمية ظهور ما عرؼ 
الصناعة. كقد كاف ٟتركة اإلدارة العلمية تأثَتان كبَتان على تطور الفكر اإلدارم. ككاف لفايوؿ 

ككذلك  الفضل ُب تطوير (ُ)الفضل ُب االىتماـ بتدريس مبادئ اإلدارة كمهاراهتا للمديرين. 
 من ا١تعاىد.  ا١تناىج الدراسية لئلدارة ُب اٞتامعات كغَتىا

 كمن أىم ا١تبادم اليت توصل إليها فايوؿ حددت  بأربعة  عشر  مبدأن كمن أىم ىذه ا١تبادئ:
ا١تبدأ الذم نادل بو فايوؿ كىو كحدة األمر أك التحكم كىو يعٍت أف لكل  فرد  ُب ا١تنظمة   -ُ

كاحدان مباشران.  رئيسا ن
                                                        

 .َّ، ِٖ، صُٓٗٗد/منَت مرسي ،  (ُ)

 بمباديء من أهمها(  فردرٌك تاٌلور ) مفهوم اإلدارة العلمٌة على ٌد 

تمهن اإلدارة أي 
قٌامها على أصول 

 .مهذبه 

استخدام  معاٌٌر 
الزمن  و  النماذج   

 .الرٌاضٌة  لإلنتاج 

استخدام مفاهٌم 
التخصص والمعاٌرة 
 أي وضع المعاٌٌر 

 أو المستوٌات 

إن القرارات الدورٌة 
أو المتكررة باستمرار 

ٌحب أن تكون مفوضه  
و روتٌنٌة  ال ٌشغل  

 .  المدٌر نفسه بها
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من العاملُت ا٠تاضعُت للرئيس أك ا١تدير مدل الضبط أك التحكم كىو يعٍت إف العدد األمثل -ِ
 ا١تباشر ٬تب أف يًتاكح بُت ٜتسو كٙتانية أشخاص.

ا١تبدأ الذم نادل بو ) تايلور( كىو مبدأ االستثناء كىو تفويض السلطة ْتيث  يقتصر  -ّ
 عمل ا١تدير على النظر ُب األمور غَت العادية أك  االستثنائية.

الرئاسة ٖتديد السلطات كا١تسئوليات. ٍب قاـ ليندؿ  مبدأ التسلسل ا٢ترمي أم تسلسل -ْ
 أكريك بتحليل ا١تبادم اليت توصل إليها تايلور ك فايوؿ كغَت٫تا من الكتاب.

 ( ُٔانظر شكل رقم )  كحاكلوا تلخيص ىذه ا١تبادم فيما يلي:

 الكتاب من تصميم ا١تؤلفا١تبادم  اليت توصل  إليها  تايلور ك فايوؿ  كغَت٫تا من عن  ( ُٔ٪توذج شكل رقم )  

 مبدأ ا٢تدؼ أك الغرض:  -ُ
كىو يعٍت أف يكوف كل جزء أك قسم ُب ا١تنظمة ٤تدد ا٢تدؼ   ْتيث يتناغم مع ا٢تدؼ العاـ 

 للمنظمة.
 مبدأ السلطة كا١تسؤكلية: -ِ

 كىو يعٍت إف مسؤكلية تنفيذ العمل ٬تب أف تكوف مصحوبة بالسلطة اليت تستطيع التحكم ُب 
 ل ك توجيهو.ىذا العم

 مبدأ  السلطة األعلى أك النهائية: -ّ
 كىو يعٍت إف مسؤكلية السلطة العليا لعمل ا١ترؤكسُت  ىي مسؤكلية  مطلقة ك هنائية.

المبادي  التً 
توصل  الٌها  

تاٌلور و فاٌول  
وغٌرهما من 

 الكتاب 

مبدا 
الهدف      

 أوالغرض 

مبدا السلطة   
 والمسؤولٌة 

مبدا  
السلطة  
 األعلى 

 أوالنهابٌة 

مبدا تحدٌد 
 الواجبات 

مبدا 
 التحدٌد 

 أوالتعرٌف 

مبدا 
 التجانس 

مبدا كفاءة 
 المنظمة 
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مبدأ ٖتديد الواجبات أك مسئوليات كل فرد ُب ا١تنظمة ٬تب لن تكوف مقصوره قدر  -ْ
 اإلمكاف على القياـ بوظيفة كاحدة. 

تعريف: كىو يعٍت إف ا١تسؤكليات كالواجبات كالسلطات كالعبلقات اليت مبدا التحديد أك ال-ٓ
 تربط كل فرد با١تنظمة كأقسامها ٬تب أف تكوف كاضحو أك معرفة بدقو كاملو ُب صوره مكتوبو. 

 مبدا التجانس: -ٔ
كىو يعٍت أف تعمل ا١تنظمة بكفاءة كبدكف احتكاكات من خبلؿ ٕتميع األنشطة كالواجبات 

، كجعل مسؤكلية تنفذىا ُب يد فرد معُت أك ٣تموعة ك ا١ترتبطة معا بصورة مباشرةة أا١تتشأّ
 معينو.

 مبدا كفاءة ا١تنظمة:  -ٕ
كىو يعٍت إف االختبار النهائي ألية منظمو ىو ُب مدل قيامها باألعماؿ ا١تنوطة بكفاءة كبصورة 

 ٖتدد اختيار سلسة كبدكف أية احتكاكات. كيضيف اكركيك إٔب ذلك إف ا١تنظمة ىي اليت
العاملُت كليس للعاملُت اف ٭تددكا طبيعة ا١تنظمة. كما أنو ال ينبغي لشخصُت ُب ا١تنظمة أف 
يفوضا سلطاهتما كمسؤكلياهتما لشخص كاحد ُب نفس الوقت، كأف ا١تسؤكلية الواحدة يكوف 

بادم القياـ ّٔا أسهل كأفضل إذا اقتصرت على فرد كاحد ال أكثر. كىكذا استطاعت حركة ا١ت
 (ُ)تدريبهم لسنوات عديدة.  العامة ُب اإلدارة لن تستحوذ على فكر رجاؿ اإلدارة كبرامج

كنرل ما تواجهو دكؿ العآب ا١تختلفة،  كخاصة الدكؿ النامية ُب العصر اٟتديث، ٖتديات 
أساسية تدكر كلها حوؿ كيفية ٖتقيق مستويات عالية من الرفاىية االقتصادية كاالجتماعية 

ها، كاٟتفاظ على مركزىا ُب ٣تتمع الدكؿ، من خبلؿ التفاعل اإل٬تايب مع غَتىا من الدكؿ ألبنائ
اليت سبقتها، ُب ٣تاالت التطوير العلمي كالتكنولوجي كاإلنتاجي كتسعى آّتمعات ا١تختلفة إٔب 
ٖتقيق غايات كأىداؼ اقتصادية أك سياسية أك اجتماعية من خبلؿ االستغػبلؿ ا١تنظم للمػوارد 

   (ِ). ا١تتاحة مادية كبشرية، كالعمل على تنمية ا١تزيد من تلك ا١توارد
فالثورة العلمية كا١تعرفية كالتكنولوجية ُب ىذا العصر. كما يصاحبها من التفجر السكاين كاٟتراؾ 
االجتماعي. كالتغَت االقتصادم ُب آّاالت ا١تتعددة كما يسوده من انفتاح على العآب، جعل 

                                                        
 .َّ، ِٖ، صُٓٗٗمرسي ،د/منَت   (ُ)

 ـُْٖٗ‘السلمي، على   (ِ)
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التدريب كالثقافة كسيلة للتسابق كالتنافس كبذؿ اٞتهود اٟتثيثة ١تواكبة ا١تستجدات، من التعلم ك 
٦تا أدل إٔب مراجعة ا١تؤسسات لسياساهتا كأىدافها كأنشطتها ا١تتعلقة بإعداد كتدريب الكوادر 
البشرية على ٥تتلف ا١تستويات، من خبلؿ تزكيدىا بربامج تدريبية مناسبة لرفع كفاءهتا اإلنتاجية 

 (ُ) .كٖتسُت أداء العاملُت فيها
أما القيادة الناجحة فهي القيادة القادرة على مواجهة متطلبات اإلدارة اٟتديثة كٖتقيق الفاعلية 
اإلدارية، فدكر القيادة ُب ٖتقيق أىداؼ اإلدارة تربز أ٫تيتها من خبلؿ ٖتمل القيادة اإلدارية 

كمواجهة ا١تشػكبلت اليت تًتتب على تعدد  ١تسؤكلية حل كل التناقضات ا١توجودة ُب التنظيم،
كتعقد األىداؼ التنظيمية، فقيادة التنظيم تستند إٔب قواعد كمبادئ أساسية ٬تب على ا١تدير 
أف يستند إليها ليصل إٔب كضع قيادم مؤثر ُب ابآخرين، ْتيث يعمل على تغيَت سلوكهم 

 قبلوف قيادتو طواعيةن كدكف إلزاـ قانوينمستندان إٔب ا٠تربات كالقدرات اليت يتمتع ّٔا، ك٬تعلهم ي
كعملية تدريب كهتيئة القادة اإلداريُت كالًتبويُت تعترب جزءان من عملية التنمية كالتطوير، حيث 
يلعب التدريب دكران كبَتان ُب ٘تكُت اإلدارات ُب ا١تؤسسات من ٖتقيق أىدافها كإ٧تاح خططها 

اٟتاجة ملحة إل٬تاد طرؽ للتدريب ُب ا١تؤسسات  كرفع مستول أداء العاملُت لديها، فقد كانت
التدريبية كا١تعاىد كا١تراكز، لرفع كفاءة العاملُت ُب ميداف التدريب، كلتلبية احتياجات ا١تتدربُت، 

فاإلدارة الًتبوية ٔتستوياهتا  (ِ) لتنمية الشاملة لدل تلك ا١تؤسساتلئلسهاـ ُب ٖتقيق أىداؼ ا
مثل اإلدارة ا١تدرسية، ال بد أف تشَت إٔب مفهـو الفاعلية ُب  ا١تختلفة، كما تشملو من أجهزة

التدريب. ليكوف ا١تدير قائدان تربويٌا ناجحان لو قدرة التأثَت على ابآخرين، ككسب تعاكف العاملُت 
معو، كٖتقيق التجانس بينهم، كإقناعهم بتحقيق أىداؼ ا١تؤسسة كأف يكونوا قادرين على 

  (ّ). اليت ٯتكن أف تواجههم با١تستقبل مواجهة التحديات كالصعوبات
  ثالثاً: اإلدارة المدرسية:

ذ ك٣تاؿ اإلدارة ا١تدرسية من أىم كظائف مدير ا١تدرسة كمثاؿ اإلدارة الًتبوية على مستول التنفي
القرف كًب اعتباره ٣تاالن مستقبلن للدراسة نظرا ألهنا بدأت كغَتىا  اٟتديثة كليدة ىذاالت اآّ

 لذا  أساليبيتبع ُب ا١تؤسسات كا١تنظمات خاصة التجارية كالصناعية منها من نظم ك  متأثرة ٔتا
                                                        

 ـُٖٗٗا٠تطيب، اٛتد، كآخركف   (ُ)
 ّ، طُّٗٗالقريوٌب ك زكبلف    (ِ)
 ـُّٖٗالقريوٌب   (ّ)
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 ( ِٔانظر الرسم التوضيحي رقم )  فقد يكوف من األفضل التعرؼ على مفهـو اإلدارة ا١تدرسية

 
  ا١تؤلف(عن مفهـو اإلدارة ا١تدرسية من تصميم  ِٔ٪توذج رسم توضيحي رقم )                          

مفهوم 
اإلدارة 

 المدرسٌة 

ٌتم بمقتضاها -ٔ
تعببة الجهود 

اإلنسانٌة المادٌة 
والتنظٌمٌة والتنسٌق 

بٌنها وتوجٌهها 
لتحقٌق الهدف أو 

مجموعات 
 .  األهداف

تتم بها تعببة  -ٕ
الجهود البشرٌة 

والمادٌة 
وتوجٌهها من 
أجل تحقٌق 

أهداف المؤسسات 
 التعلٌمٌة 

تعنً بالنواحً -ٖ
اإلدارٌة والفنٌة 

 معا

تهتم -ٗ
بالمعلمٌن 

والمناهج وطرق 
التدرٌس 
واألنشطة 
المدرسٌة 

واألشراف  
الفنً وتموٌل 

البرامج  
 التعلٌمٌة 

تنظٌم بٌن  -٘
المؤسسات التعلٌمٌة 

 والمجتمع

أنها تلك العملٌة  -ٙ
المصاحبة للعلمٌة 

التعلٌمٌة والتً 
ٌترتب علٌها حسن 

 أداء العملٌة التعلٌمٌة

تعرف بأنها  -7
وسٌلة لتسهٌل 
وتنظٌم جهود 

األفراد أوالعاملٌن 
فً المدرسة لتحقٌق 

 أهدافها 

تعرف بأنها -8
التً تؤثر فً 
جماعة من 
البشر هم 
 التالمٌذ

تعمل فً  -9
مجااٍلً من 

جماعة ثالثة 
 هً الجمهور

هكذا نرى  -ٓٔ
انها وسٌلة 

ولٌست غاٌة، 
نشاطاً تعاونٌاً 

 ولٌست عمالً آلٌا 
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اإلدارة ا١تدرسية يعرفها البعض بأهنا العملية اليت يتم ٔتقتضاىا تعبئة اٞتهود اإلنسانية ا١تادية  -ُ
كالتنظيمية كالتنسيق بينها كتوجيهها لتحقيق ا٢تدؼ أك ٣تموعات األىداؼ اليت تسعى مؤسسة 

 ما إٔب ٖتقيقها سواء أكانت ا١تؤسسة ا١تدرسة أك مصنعان أك متجران.
 ١تدرسية بأهنا العملية اليت تتم ّٔا تعبئة اٞتهود البشرية كا١تادية كتوجيهها من أجلاإلدارة ا -ِ

 ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسات التعليمية.
 ىي ُب ىذا االطار تعٍت بالنواحي اإلدارية كالفنية معا. -ّ
 هتتم با١تعلمُت كا١تناىج كطرؽ التدريس كاألنشطة ا١تدرسية كاإلشراؼ الفٍت ك٘تويل الربامج- ْ

 التعليمية.
تنظيم بُت ا١تؤسسات التعليمية كآّتمع كغَت ذلك من النواحي اليت تؤثر ُب العلمية  -ٓ 

 التعليمية.
اإلدارة ا١تدرسية بأهنا تلك العملية ا١تصاحبة للعلمية التعليمية كاليت يًتتب عليها حسن  -ٔ 

ا١تربُت ُب ا١تدرسة لكن طبيعة أداء العملية التعليمية فهي ّٔذا ا١تعٌت مسؤكلية كل العاملُت من 
ىذا النوع من العمل ُب يد ٣تموعة خاصة من ا١تربُت ُب كل  ةمسؤكليالتخصص قد ركزت 

 مدرسة كإف ٓب ٖتـر بقية العاملُت ُب ىذا ا١تيداف من االشًتاؾ ُب العمل ٖتمل ا١تسؤكلية.
ك العاملُت ُب ا١تدرسة اإلدارة ا١تدرسية تعرؼ بأهنا كسيلة لتسهيل كتنظيم جهود األفراد أ -ٕ 

كانت األىداؼ التعليمية تتصل اتصاالن مباشرا بالفلسفة االجتماعية   كإذالتحقيق أىدافها 
كبالظركؼ كاإلمكانيات ا١تتاحة فقد يكوف من الطبيعي أف يتغَت مفهـو اإلدارة ا١تدرسية 

 كنظمها.
ر ىم التبلميذ حىت يواصلوا تعرؼ اإلدارة ا١تدرسية أيضا بأهنا اليت تؤثر ُب ٚتاعة من البش -ٖ

 ٪توىم ٨تو أىداؼ ٤تددة بواسطة ٚتاعة أخرل ىم العاملُت.
تعمل تلك اإلدارة ا١تدرسية ُب ٣تاؿو من ٚتاعة ثالثة ىي اٞتمهور كىي هتتم بكل من  -ٗ

 أىداؼ ك كسائل ٖتقيقها.
مبلن آليان ىكذا نرل أف اإلدارة ا١تدرسية كسيلة كليست غاية، نشاطان تعاكنيان كليست ع -َُ

يسهم فيو اإلدارم كأعضاء ىيئة التدريس كأكلياء األمور ككل من يهمهم األمر من ٚتاىَت 
 الشعب كظيفتها تسهيل كتنظيمها كىدفها ٖتقيق أىداؼ العملية الًتبوية ذاهتا فهي كل نشاط
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ة منظم مقصود كىادؼ تتحقق من كرائو األىداؼ الًتبوي كفقا للتغَتات اٟتادثة ُب آّتمع.
ة لتحقيق أىداؼ العملية ا١تنشودة من ا١تدرسة فئلدارة ا١تدرسية أذف ليست غاية كإ٪تا ىي كسيل

 .الًتبوية
  :الفرق بين إدارة المدرسة وإدارة أية مؤسسة أخرى :رابعاً 

ٙتة عناصر مشًتكة بُت اإلدارة ا١تدرسية كأنواع اإلدارات األخرل، مثل اإلدارة العامة، كإدارة 
ىا، فقد ثبت أف ىناؾ عناصر كمفاىيم ٯتكن تطبيقها بصفة عامة على كل أنواع األعماؿ، كغَت 

اإلدارة، مع ىذا فإف اإلدارة ا١تدرسية ٢تا بعض خصائصها اليت تتميز ّٔا من حيث األىداؼ 
كالوظيفة، كلكي نفرؽ بُت اإلدارة ا١تدرسية كإدارة أية مؤسسة أخرل غَت تعليمية )صناعية، 

من ٤تاكلة بياف أكجو االختبلؼ بُت أ٫تية مهنة التعليم مقارنة با١تهن  ٕتارية، صحية( البد
األخرل، ككذلك أكجو االختبلؼ ُب طبيعة كنوعية ا١تدخبلت كا١تخرجات بُت ا١تؤسسات 
التعليمية كغَت التعليمية. باإلضافة إٔب ذلك بياف مدل النقد ا١توجة إٔب ا١تؤسسات التعليمية من 

من داخل النظاـ التعليمي أك خارجة باعتبار أف ا١تؤسسات التعليمة  قبل أفراد آّتمع سواء
تتميز عن غَتىا بأف ٢تا طبيعتها الفريدة. كما أف ٧تاح كافة ا١تنظمات ال يأٌب أال بعد ٧تاح 
ا١تؤسسات التعليمية ُب ٖتقيق أىدافها بأعداد كتأىيل أفراد آّتمع تأىيبلن جيدان كلذا تسود عآب 

الشهَتة أف ُب التعليم ىو ا١تصدر الرئيسي لؤلمن القومي أم ٣تتمع كمكانتو بُت  األف ا١تنقولة
آّتمعات األخرل. إف النظاـ التعليمي يعترب نظاما فريدان ُب أ٫تيتو كخطورتو ألم ٣تتمع من 
آّتمعات سواء أكانت ٣تتمعات متقدمة أك نامية على حد سواء. ك٧تاحو ٯتثل ُب الواقع شرطان 

كالزمان لنجاح األنظمة كا١تؤسسات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كغَتىا، فهو ضركريان 
مصدر إعداد الفرد للمواطنة السليمة لكي يكوف طبيبان، كرجل أمن، كرجل سياسة كاقتصاد، 
كرجل أعماؿ. فا١تنظمات التعليمية توجو خدماهتا ا١تباشرة إٔب كل أسرة ُب آّتمع من خبلؿ 

سر ليصبحوا أباء كأمهات كمواطنُت صاٟتُت ٢تم كألسرىم كّٓتمعهم ُب ا١تستقبل أبناء ىذه األ
إذف أبرز ما ٯتيز اإلدارة ا١تدرسية فا٠تدمات ا١تتوقعة من ا١تؤسسات التعليمية ككلها  القريب.

ضركرات بالنسبة لرفاىية آّتمعات كتقدمها كأىم من أم ا١تؤسسات أخرل فاىتماـ اٞتماىَت 
ية يرجع التصالو بأغلى ما ٯتلكو آّتمع  كىم  األبناء  كىذا أبرز ما ٯتيز ا١تدرسة  ٔتوضوع الًتب

ٍب إف عملية التدريس كالتعليم تتضمن تعقيدا يفوؽ ما تتضمنو إدارة أم مؤسسة أك تشغيل آلة 
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ا ميكانيكية أك يدكية ٍب االحتكاكات ا١تباشرة بُت األفراد داخل ا١تدرسة كخارجها ٘تثل جانبا ٦تيز 
لئلدارة التعليمية  فيوجد عبلقات التبلميذ كبُت ا١تدرسُت كبُت ابآباء كبُت ا١تديرين كغَتىا من 
العبلقات تضمن تفاعبلن معقدان ٭تدث يوميان ك٬تب أف يسود االحًتاـ ىذه العبلقات كأف يكوف 

م على ىناؾ ٖتيز بُت ٣تاالت ا١تدرسة كا١تنزؿ كآّتمع. كىناؾ ا١تعلموف يشًتط فيهم حصو٢ت
شهادات كمؤىبلت معينة مع تدريب مهٍت معُت كأف توٕب اإلدارة اىتمامان كبَتان ُب توزيع 
العاملُت ُب التعليم أكثر من إدارة مصنع أك مؤسسة أخرل حيث أف ىناؾ أمور مثل القيم 
كأحكاـ كمهارة االتصاؿ كغَتىا، تزيد من تعقيد اإلدارة كىناؾ مشكبلت التقوًن على ا١تستول 

من معظم ا١تواقف اإلدارية األخرل،  كيوجد الف ٍت ُب ا١تؤسسات التعليمية أكثر صعوبة كتعقيدا ن
الكثَت من القول اليت تؤثر على التبلميذ منها تأثَت ا١تنزؿ كا١تؤسسات الدينية كآّتمع ككل 

للعامة  ٔتؤثراتو الثقافية كاٟتضارية األمر الذم ٬تعل الدراسة ذات طابعو ٦تيزو كأخَتان ا١تدرسة
كٞتميع اٞتماىَت كٞتميع األطفاؿ كىناؾ فًتة اإللزاـ اليت ٬تب أف يقضيها كل تلميذ ُب ا١تدرسة 
كاليت تعٍت بالفركقات الفردية من حيث أهنا تقدـ لكل فرد حسب استعداده كقدرتو مثلها كما 

قدرة الشرائية ُب حالة شراء ا١تواد االستهبلكية أك البضائع األخرل، إذ تتوقف ىي أيضاه على ال
كاالستهبلكية للفرد كىذه ُب اٟتقيقة ما ٯتيزىا كىذا ملخص ألىم ما ٯتيز اإلدارة ا١تدرسية عن 

  (ّٔانظر الشكل رقم )أم أدارة أية مؤسسة أخرل فيما يلي: 

              
         من تصميم ا١تؤلف اإلدارات األخرل ابرز ما ٯتيز اإلدارة ا١تدرسية عن غَتىا من عن  (ّٔ٪توذج رسم توضيحي رقم )             

أبرز ما ٌمٌز اإلدارة 
المدرسٌة عن غٌرها 
 من اإلدارات األخرى 

حتمٌة  -ٔ
 –ٕ وجودها 

المنظور 
الجماهٌر

 ي

تعقد  -ٖ
الوظابف 
 والفعالٌات 

ألفة   -ٗ
العالقات 

 الضرورٌة 

التأهٌل  -٘
الفنً 

والمهنً 
 للعاملٌن

مشكالت  -ٙ
القٌاس 

 والتقوٌم  

التحكم  7
 النوعً 

تعنً  -8
بالفروقات 

 الفردٌة
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 حتمية كجودىا. -ُ
 ا١تنظور اٞتماىَتم. –ِ
 تعقد الوظائف كالفعاليات. -ّ
 ألفة العبلقات الضركرية. -ْ
 التأىيل الفٍت كا١تهٍت للعاملُت. -ٓ
 مشكبلت القياس كالتقوًن. -ٔ
 التحكم النوعي. -ٕ
 (ُ) . يز اإلدارة ا١تدرسيةكىذا أبرز ما ٯت تعٍت بالفركقات الفردية -ٖ

كشهدت السنوات األخَتة إتاىان جديدان ُب اإلدارة  خامساً: وظائف اإلدارة المدرسية:
ا١تدرسية، فلم تعد كظيفتها ٣ترد تسيَت شؤكف ا١تدرسة سَتان ركتينيان، كٓب يعد ىدؼ مدير ا١تدرسة 

ٞتدكؿ ا١توضوع، كحصر حضور اافظة على النظاـ ُب مدرستو، كالتأكد من سَت ا١تدرسة كفق ا
كغياب التبلميذ، كالعمل على إتقاهنم للمواد الدراسية، بل أصبح ٤تور العمل ُب ىذه اإلدارة 

  (ْٔانظر الرسم التوضيحي رقم )ا١تدرسية:  
 

 ا١تؤلفمن تصميم   ماذا أصبح ٤تور العمل ُب ىذه اإلدارة ا١تدرسيةعن  (ْٔرقم )٪توذج رسم توضيحي            
                                                        

  ٕٗأبّٗ، ص  ََُِالعجمي ؛  (ُ)

ماذا أصبح 
محور العمل 

فً هذه اإلدارة 
 المدرسٌة

محور العمل صار 
 ٌدور حول التلمٌذ  

توفٌر كل الظروف 
واإلمكانات التً تساعد على 
توجٌه نموه العقلً والروحً 

 والبدنً واالجتماعً،

أصبح محور العمل فً 
اإلدارة المدرسٌة ٌدور حول 
تحقٌق األهداف االجتماعٌة 

 التً ٌدٌن بها المجتمع

أصبح محور العمل فً اإلدارة 
المدرسٌة ٌدور حول تحقٌق 

األهداف االجتماعٌة التً ٌدٌن 
 .        بها المجتمع

صار  توجٌه الوظابف 
اإلدارٌة لخدمة هذه 
 العملٌة الربٌسٌة 
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 ٤تور العمل صار يدكر حوؿ التلميذ. -ُ
اليت تساعد على توجيو ٪توه العقلي كالركحي كالبدين  اإلمكاناتالظركؼ ك  توفَت كل-ِ

 كاالجتماعي، اليت تساعد على ٖتسُت العملية الًتبوية لتحقيق ىذا النمو.
اليت يدين أصبح ٤تور العمل ُب اإلدارة ا١تدرسية يدكر حوؿ ٖتقيق األىداؼ االجتماعية  -ّ 

 ّٔا آّتمع.  
أصبح ٖتقيق األىداؼ الًتبوية كاالجتماعية حجر األساس ُب اإلدارة ا١تدرسية بعد أف   -ْ

 كانت ضائعة كسط االىتماـ بالنواحي اإلدارية، كال يعٍت ىذا التحوؿ ُب كظيفة اإلدارة 
 ا١تدرسية التقليل من شأف النواحي اهإلدارية.

دارية ٠تدمة ىذه العملية الرئيسية. كقد كاف ىذا التغيَت ُب بل صار توجيو الوظائف اإل -ٓ
كظيفة اإلدارة ا١تدرسية نتيجة لتغَت النظرة ٨تو العملية الًتبوية، فقد أظهرت البحوث كالدراسات 
النفسية كالًتبوية أ٫تية الطفل كفرد كأ٫تية الفركؽ الفردية، كأكضحت أف العملية الًتبوية عملية 

فل من ٚتيع النواحي، حيث أكدت الفلسفات الًتبوية التقدمية أف الطفل  ٪تو ُب شخصية الط
كائن إ٬تايب نشط، كما أظهرت دكر ا١تدرس كا١تدرسة ُب توجيهو كمساعدتو ُب اختيار ا٠تربات 
ا١تربية اليت تساعده على ٪تو شخصيتو، كتؤدم إٔب نفعو كنفع ٣تتمعو، ككانت نتيجة ىذه ابآراء 

ة ا١تدرسية من االىتماـ باألعماؿ الركتينية إٔب االىتماـ بالطفل، كضركرة التقدمية ٖتوؿ اإلدار 
 مساعدتو للتمتع بطفولتو، كحل مشكبلتو اليومية، كإعداده ١تسئولياتو ُب حياتو اٟتاضرة

تغَت االٕتاه ٨تو اإلدارة ا١تدرسية نتيجة تغَت كظيفة ا١تدرسة ُب  اآّتمع. كمكا١تستقبلية ُب  
اـ آّتمع ا١تدارس بادئ األمر كأككل إليها تربية أبنائو، كفهمت ا١تدرسة كظيفتها آّتمع فقد أق

على أهنا نقل الًتاث الثقاُب ٢تؤالء األبناء إلعدادىم ٟتياة الكبار، كما فهمت أيضا أهنا ٦تكن 
أف تقـو ّٔذه الوظيفة بعيدا عن آّتمع، بعيدا عن مشكبلتو، كأمانيو، كأىدافو، كقد ظهر ُب 

سنوات القليلة ا١تاضية مفهـو جديد لوظيفة ا١تدرسة كىو ضركرة العناية بدراسة آّتمع ال
 كا١تسا٫تة ُب حل مشكبلتو كٖتقيق أىدافو. 

ككانت نتيجة ىذا ا١تفهـو زيادة التقارب كاالتصاؿ كا١تشاركة بُت ا١تدرسة كآّتمع فقامت 
فيو، ّتانب عنايتها بنقل الًتاث  ا١تدرسة بدراسة مشكبلت آّتمع، ك٤تاكلة ٖتسُت اٟتياة
 الثقاُب، كتوفَت الظركؼ اليت تساعد على إبراز فردية الطفل.
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     من خبلؿ كظائفها كتقوؿ أهنا عملية ٗتطيط(ٓٔ)انظر الشكل رقم كٯتكن تعريف اإلدارة ا١تدرسية  
ى ا١تدير ك تنسيق ك كتنظيم كتقوًن كظائف اإلدارة تتمثل ُب ا١تهاـ كالواجبات اليت ٬تب عل

 .القياـ ّٔا

 
 تعريف اإلدارة ا١تدرسية من خبلؿ كظائفها من تصميم ا١تؤلف                                    ( عن ٓٔ٪توذج شكل رقم )            

 (ٔٔىو انظر الشكل رقم ) التخطيط:

 التخطيط من تصميم ا١تؤلف                                    ما ىو عن  (ٔٔ)رقم ٪توذج شكل                                                

 التفكَت ُب ا١تستقبل. -ُ
 كضع االسًتاتيجيات اليت ٘تكن ا١تدير من ٖتقيق األىداؼ ا١توضوعة.-ِ
 كضع جداكؿ بأكلويات العمل. -ّ
ٖتديد ا١تشكبلت كالعمل على حلها ماذا تريد أف تفعل  ماىي األىداؼ، ما ا١توارد  -ْ
١تتاحة  الوقت ا١تتاح ما أىم ا١تعوقات ا١تادية كالبشرية. من خبلؿ خطة بسيطة ٯتكن أف يتغلب ا

ا١تدير على كل العقبات. التخطيط ىو ا١تهمة اإلدارية األكٔب كىي األساس بدكف خطة ال 
تستطيع الوصوؿ إٔب األىداؼ كإٔب ٖتديد ا١توارد كالتخطيط ُب كل األعماؿ ككل األفراد ٬تب 

 أنها عملٌة تخطٌط      أنها عملٌة تنسٌق

 أنها عملٌة تنظٌم أنها عملٌة تقوٌم

 التفكٌر فً المستقبل  -ٔ وضع االستراتٌجٌات -ٕ

تحدٌد المشكالت والعمل  -ٗ
 على حلها  

وضع جداول بأولوٌات  -ٖ
 العمل 

 التخطٌط



 
 
 

ٔٗٓ 
 

صف ا٠تطط با١تركنة كالواقعية كغَت ٦تكنة كقابلة للتطبيق كأف تكوف با١تشاركة أف نعكس أف تت
 أىداؼ ا١تدرسة.

 (ٕٔانظر شكل رقم )ىو التنظيم:  

                                         
 ما ىو التنظيم من تصميم ا١تؤلف عن (ٕٔرقم )٪توذج شكل                                 

كضع الوسائل اليت تؤدم إٔب ٖتقق األىداؼ، كتطبيق ا٠تطة الدراسية كالتنظيم ىو ٖتديد  -ُ
ا١تسئوليات كا١تهاـ كالوارد كالقواعد اليت تسَت العمل كٖتديد النشاطات البلزمة لتحقيق 

 األىداؼ كٕتميع ىذه النشاطات إٔب األفراد، فالتنظيم توزيع األعماؿ.
أىداؼ ا١تدرسة كاألفراد االىتماـ ٔتهارات الناس ككضعهم ُب ٖتقيق التوازف بُت مطالب ك  -ِ

ا١تكاف ا١تناسب ال يوجد تنظيم مثإب. لكن ٬تب أف ال هتمل التنظيم ألف التنظيم اٞتيد ينتج 
 عنو إدارة جيدة.
 (ٖٔانظر الشكل رقم )مبادئ التنظيم: 

                           
 ما ىي مبادئ التنظيم  من تصميم ا١تؤلف عن  (ٖٔرقم )٪توذج شكل                                        

تحقٌق  -ٗ
التوازن بٌن 

مطالب وأهداف 
المدرسة 
 واألفراد 

توزٌع  -ٖ
 .األعمال

تطبٌق -ٕ
الخطة 

الدراسٌة 
 والتنظٌم

وضع  -ٔ
الوسابل التً 

تؤدي إلى تحقق 
 األهداف 

مبادئ 
 :  التنظٌم

وحدة  - ٔ
 .  الهدف

مبدأ  -ٕ
التخصص 

 .  والتقسٌم

مبدأ وحدة -ٖ
القٌادة أو 

 .  األمر

مبدأ نطاق -ٗ
 .  اإلشراف

مبدأ تكافؤ -٘
السلطة 
 .        والمسؤولٌة

مبدأ تكافؤ -٘
السلطة 
 .        والمسؤولٌة

مبدأ  -7
المركزٌة 
 .  والالمركزٌة

مبدأ  -8
النظم 
 .واللوابح 
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 أكالن: كحدة ا٢تدؼ.
 ثانيان: مبدأ التخصص ك التقسيم. 
 ثالثان: مبدأ كحدة القيادة أك األمر.

 رابعان: مبدأ نطاؽ اإلشراؼ.  
 خامسان: مبدأ تكافؤ السلطة كا١تسؤكلية. 
 سادسان: مبدأ التفويض.  
 ا١تركزية كالبلمركزية.  ثامنان: مبدأ 

 تاسعان: مبدأ النظم كاللوائح.
  التنسيق: 

ىو ٖتقيق االنسجاـ بُت أكجو النشاط ُب ا١تدرسة، ٦تا يؤدم إٔب عدـ تضارب، ُب 
 االختصاصات اددة للعاملُت.

  التوجيو:
لتوجيو ىو إرشاد ا١ترؤكسُت أثناء تنفيذىم لؤلعماؿ، بغية ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة، ك٨تتاج إٔب ا

 حىت نضمن سبلمة تطبيق ا٠تطط ا١ترسومة، كحسن استخداـ العبلقات التنظيمية.
 (ٗٔانظر الرسم التوضيحي رقم )٘تثل: ماذا السلطة  مثبلن  

األسس اليت من خبل٢تا  Motivationكالتحفيز  Communication   ك االتصاؿ Leadership القيادة 
 يستطيع ا١تدير إرشاد كبث التعاكف

 ركح العاملُت ُب ا١تنظمة من أجل ٖتقيق أىدافها ىو االتصاؿ بالعاملُت  اط ا١تستمر بُتكالنش 

                                   
 ماذا ٘تثل السلطة  من تصميم ا١تؤلف ( عن ٗٔ٪توذج شكل رقم )                              
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التطبيق الصحيح للتخطيط كالتنظيم بالعمل ٨تو األعماؿ الصحيحة كىو  ُب ا١تدرسة كترشيدىم
كالتنسيق كىو من األعماؿ القيادية حيث يقـو باإلشراؼ كالتنظيم كالتحفيز كاإلرشاد كلو 

 ارتباط مباشر باألفراد. 
 : الرقابة والمتابعة

كىو مرتبط باألشراؼ كالتأكد من تنفيذ التعليمات كا٠تطط كسَت العمل كالتعرؼ على نواحي 
يئة ا١تناخ ا١تناسب كزيارة الفصوؿ ك٘تثل الرقابة إحدل الوظائف اإلدارية كىي القصور كالنقص كهت

عبارة عن عملية تقييم النشاط اإلدارم الفعلي للتنظيم كمقارنتو النشاط اإلدارم ا١تخطط، ٍب 
  ٖتديد اال٨ترافات بطريقة كصفية أك كمية بغية اٗتاذ ما يلـز ١تعاٞتة اال٨ترافات.

 التقويم :
حكاـ كالتعرؼ على القصور كخبلصة القوؿ أف كظائف اإلدارة ا١تدرسية متداخلة إصدار األ

كأف الظركؼ ايطة بالعمل ىي اليت تفرض على ا١تدير أسلوب العمل كٖتقق ىذه الوظائف 
 باإلٯتاف بقيمة الفرد كْتسن التخطيط كالتنظيم كباٗتاذ القرارات بشكل عقبلين كرشيد

كحل ا١تشكبلت ا١تدرسية كاإلدراؾ التاـ ألىداؼ ا١ترحلة التعليمية العلمية  ساليبكباتباع األ
بناء شخصية الطالب بناءن متكامبل كتنظيم كتنسيق األعماؿ الفنية كخصائصها كمن أىدافها 

كاإلدارية داخل ا١تدرسة ككضع ا٠تطط للتطوير كالنمو للمدرسة كتوفَت البيئة اإلنسانية افزة 
 ت كاإلشراؼ التاـ على ا١تدرسة.تطبيق األنظمة كالتعليما

أف تكوف متمشية مع الفلسفة  (َٕرقم ) الشكلانظر  -ومن خصائص اإلدارة المدرسية: 

 
         عن خصائص اإلدارة ا١تدرسية من تصميم ا١تؤلف(َٕرقم )٪توذج شكل                               

خصابص 
اإلدارة 
 المدرسٌة

أن تكون صورة 
مصغرة للحٌاة 

 .االجتماعٌة
أن تكون متمشٌة مع 
 الفلسفة العامة للدولة 

أن تكون 
 عملٌة

أن تكون إٌجابٌة ال ترتكز 
على السلبٌات وإنسانٌة 

 واجتماعٌة 

أن تكون 
 هادفة

 تكون مرنة 

تقوم على 
مبدأ 

 الشورى

أن تتصف بالكفاءة 
والفعالٌة ذات نظرة 

 مستقبلٌة 
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ة. كأف تكوف عملية. كأف تكوف إ٬تابية العامة للدكلة كأف تكوف صورة مصغرة للحياة االجتماعي
ال ترتكز على السلبيات كإنسانية كاجتماعية كأف تتصف بالكفاءة كالفعالية ذات نظرة مستقبلية 

 ك تقـو على مبدأ الشورل كأف تكوف مرنة ك أف تكوف ىادفة.
صلتها الوثيقة ك عأ٫تيتها اٟتيوية ا٠تدمات ا١تقدمة من ا١تدرسة كفهم اٞتميمميزات اإلدارة المدرسية:  

صعوبة التحكم ُب مدخبلهتا ك حاجة العاملُت إٔب التأىيل الًتبوم كا١تهٍتك تعدد كتشابك كظائفهاك بآّتمع
 ك٥ترجاهتا كالقياس التقوًن

 ( ُٕانظر شكل رقم ): ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على اإلدارة ا١تدرسية كمنها

  
 العوامل اليت تؤثر على اإلدارة ا١تدرسية من تصميم ا١تؤلف( عن ُٕج رسم توضيحي  رقم)٪توذ                            

كيشمل سهولة أك صعوبة الوصوؿ إليها إضافة إٔب كوهنا ُب موقع مناسب  موقع ا١تدرسة: -ُ
 أك غَت مناسب. 

ٌة
س
در
لم
ا
رة
دا
إل
ا
ى
عل
ر
إث
ت
ً
لت
ا
مل
وا
لع
ا

 

 موقع المدرسة 

 طبٌعة المجتمع

 كفاءة مدٌر المدرسة 

نظرة المسؤولٌن فً 
 اإلدارة التعلٌمٌة

المستوى االقتصادي 
 للمجتمع

 نمط اإلدارة التعلٌمٌة 

 العالقات اإلنسانٌة 



 
 
 

ٔٗٗ 
 

أك  كٮتضع ذلك لبيئة آّتمع من حيث كونو حضريان أك بدكيان أك ريفيان  طبيعة آّتمع: -ِ
 صناعيان إْب. كل يؤثر على اإلدارة ا١تدرسية كطبيعة األداء داخل ا١تدرسة.

كتشمل الكفاءة ا١تعارؼ كا١تهػارات ا١تهنية كحسن القيادة كالصفات  كفاءة مدير ا١تدرسة:  -ّ
 الشخصية اليت يتمتع ّٔا ا١تػدير.

ة على اجتياز كحل لئلدارة ا١تدرسي نظرة ا١تسؤكلُت ُب اإلدارة التعليمية: كمساعدهتم -ْ
 الصعوبات اليت تواجهها.

ا١تستول االقتصادم للمجتمع: يؤثر مباشرة على اإلدارة ا١تدرسية من خبلؿ أكضاع ا١تعلم  -ٓ
ا١تادية كالتحسُت الربامج التعليمية كا١تباين ا١تدرسية ١تا ذلك من أ٫تية ُب ٖتقيق ىذه أىداؼ 

 العملية الًتبوية.
الذم يؤثر مباشرة على اإلدارة ا١تدرسية من حيث ا١تركزية كالبلمركزية  ٪تط اإلدارة التعليمية:- ٔ

 ُب اإلدارة. 
 العبلقات اإلنسانية: بُت ا١تدير كالعاملُت كبُت العاملُت أنفسهم.                         -ٕ

      ُب الصفحة التالية (ِٕانظر الشكل رقم )سادساً: مجاالت وميادين اإلدارة المدرسية: 

ا١تدرسة مؤسسة اجتماعية قامت ٠تدمة آّتمع ٖتقيق أىدافو  عبلقة ا١تدرسة مع آّتمع: -ُ
                    يعتمد ٧تاح ا١تدرسة ُب آّتمع على مدل ٧تاحها ُب ٖتقيق أىدافو أىم كاجبات ا١تدير كضع

( عن ٣تاالت كميادين اإلدارة ا١تدرسية ف تصميم ا١تؤلفِٕرسم توضيحي رقم )  
رنامج فعاؿ لًتابط ا١تدرسة بآّتمع تتميز باٞتهود اليت تبذ٢تا ا١تدرسة الزيارات، فتح ا١تدرسة ب

للمجتمع، ا١تشاركة ُب األنشطة، ُب تدريسو الطبلب كربط األسر با١تدرسة كتوثيق العبلقات. 
ول أف كيقصد بو تطوير العملية التعليمية من حيث األداء كات تطوير ا١تناىج الدراسية:  -ِ

 أدائها كالطريقة اليت يتعلم ّٔا الطبلب. ا١تدرسة ىي  أساليبتعمل ا١تدرسة باستمرار على تطوير 

 مجاالتومٌادٌناإلدارةالمدرسٌة

البناء 
 التنظٌمً

الشؤون 
المالٌة 
 واإلدارٌة

المبانً 
والتجهٌزات 

 المدرسٌة

هٌبة 
 العاملٌن

التحصٌل 
الدراسً، 
التوجٌه 

واإلرشاد، 
الخدمات 
الصحٌة 
 والنفسٌة

تطوٌر 
المناهج 
 الدراسٌة

عالقة 
المدرسة مع 

 المجتمع
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 تسجيل ا١تبلحظاتميداف التطبيق للمناىج كعلى مدير ا١تدرسة أف يضمن جودة التطبيق، 
 التبلميذ. لتدريس ساليبمن العملية كرفعها استخداـ أفضل األ

و كاإلرشاد، ا٠تدمات الصحية كالنفسية، التغلب على مشكبلت التحصيل الدراسي، التوجي-ّ
 األسرة اكتساب اال٨ترافات قبل كقوعها.

ىيئة العاملُت توفَت القول البشرية البلزمة من معلمُت كإداريُت كتطوير أداء العاملُت  -ْ
دارة باإلشراؼ كالتدريس كالتوجيو، ك٤تاكلة استقطاب الناجحُت كاستبعاد الفاشلُت، كحسن اإل

 كاٟتصوؿ على أقصى طاقاهتم كإبداعهم.
كا١تساعدة على التعلم كالصيانة،   ا١تباين كالتجهيزات ا١تدرسية: توفَت ا١تباين ا١تدرسية ابآمنة  -ٓ

 اكتشاؼ األخطاء، العمل على نقل ا١تدرسة إٔب حكومي.
ا١تبالغ من  الشؤكف ا١تالية كاإلدارية: كضع ميزانية تقديرية للمدرسة كأنشطتها، ٖتصل -ٔ

 األنشطة، ا١تقصف، اٟتاسب ابإٓب، التربعات. 
  البناء التنظيمي: العبلقات ا١تتبادلة بُت األفراد داخل ا١تدرسة كاألسس اليت يقـو عليها. -ٕ

اإلدارة ىي اليت ٖتسن استخداـ مواردىا البشرية  بكفاءة  سابعاً: فعالية إدارة المدرسة:
ارة ا١تدرسية الفعالة ىي اإلدارة الواعية بوظيفتها األساسية ُب لتحقيق نتائج مرجوة، كلذا فاإلد

هتيئة الظركؼ ا١تادية كا١تعنوية بتفهمها ألىداؼ ا١ترحلة التعليمية، كأ٫تيتها ُب السلم التعليمي، 
كمشجعة لتبلميذىا ك١تدرسيها، كتكوف قادرة على ترٚتة فلسفة كأىداؼ ا١ترحلة التعليمية، كىي 

ٔب جنب مع اإلدارة التعليمية من خبلؿ خطة عمل متكاملة كٖتتاج اإلدارة اليت تعمل جنبا إ
  (.ّٕ. انظر شكل رقم  )ا١تدرسية الفعالة

 
       ( عن ما ٖتتاجو اإلدارة ا١تدرسية الفعالة من تصميم ا١تؤلف ّٕ٪توذج شكل رقم  )                               

ما تحتاجه اإلدارة 
 المدرسٌة الفعالة 

ظروف اجتماعٌة - ٖ
مناسبة فً بٌبة 

 تهٌبة جو مناسب للعمل المدرسً  - ٔ العمل 

قٌادة رشٌدة واعٌة ٌمارسها مدٌر فعال قادر - ٕ
 على ممارسة عالقات إنسانٌة طٌبة 
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عاؿ قادر على ٦تارسة عبلقات إنسانية طيبة كهتيئة جو إٔب قيادة رشيدة كاعية ٯتارسها مدير ف
مناسب للعمل ا١تدرسي ك ظركؼ اجتماعية مناسبة ُب بيئة العمل كالقيادة ا١تناسبة أيضا  ىي 

، كىي اليت تسهم لطبلباليت تشجع كتساعد على تنمية التفكَت االبتكارم لدل ا١تعلمُت كا
لى التقوًن الذاٌب كاالٕتاه ٨تو ا١توضوعية كالتفكَت على تنمية القدرة عند ا١تعلمُت كالتبلميذ ع

 .العلمي السليم ُب معاٞتة القضايا كا١تشكبلت داخل كخارج ا١تدرسة
خصائص اإلدارة ا١تدرسية الفعالة إف إدارة ىادفة غَت عشوائية، موضوعية ُب قرارهتا، ٘تارس 

ُب حل ا١تشكبلت  عملها معتمدة على التخطيط بعيد ا١تدل. كأف تكوف إدارة إ٬تابية
كمواجهتها، كتيسر العمل كتوجيهو ُب جو يسوده ابة، مشجع لقدرات كإمكانية الفرد. كإدارة 
اجتماعية قادرة على ٦تارسة عبلقات إنسانية طيبة كهتيئة الظركؼ االجتماعية ا١تناسبة ُب بيئة 

الرأم. كاف تكوف التعلم فالكل البد أف يعمل من أجل ىدؼ كاحد كمشاركة فعالة ُب الفكر ك 
اإلدارة ا١تدرسية إدارة إنسانية تتصف با١تركنة بشرط ٖتقيق التوازف بُت أىدافها كحاجات 
التجمع البشرم ا١توجود ّٔا، كتتمشى كتساير االٕتاىات الًتبوية كالتعليمية. ٦تا سبق يتضح أف 

بوية بتهيئة مناخ العمل اإلدارة الفعالة ىي اإلدارة اليت تسعى إٔب ٖتسُت العملية التعليمية كالًت 
ا١تدرسي ا١تناسب للمعلمُت كالتبلميذ، كأب إ٬تاد عبلقات إنسانية طيبة قائمة على التعاكف 
ا١تشًتؾ بُت ا١تعلمُت كإدارة ا١تدرسة، كأف تسمح بتبادؿ كجهات النظر كاٟتوار ا٢تادؼ البناء 

 لصاّب العملية التعليمية كالًتبوية.
ة تعتمد على العمل اٞتماعي،  كلذا ٧تد انو كلما ازداد عدد الكفاءات إف فعالية اإلدارة ا١تدرسي

اإلدارية ُب مدرسة من ا١تدارس كاف ذلك أدعى لنجاحها كٖتقيق أىدافها ىذا كتزداد اٟتاجة 
إٔب توفَت القدرة اإلدارية القادرة على خلق ا١تناخ ا١تبلئم الذم ٭تفز ابآخرين على العمل 

ا١تدير الفعاؿ ُب معرفة مدير ا١تدرسة ا١تتجددة بأساسيات علـو كاألداء، كتتبدل مقومات 
ها ا١تستحدثة. كالدقة ُب تصور ا١تواقف كٖتديد ا١تشكبلت مع استخداـ أساليباإلدارة ك 

اإلدارية ا١تناسبة ُب الوقت ا١تناسب. كإمكانية التأثَت ُب سلوؾ ابآخرين كتوجيهو ٨تو  ساليباأل
٣تريات األمور ُب البيئة ايطة با١تدرسة مع استيعاب ا١تؤثرات  ٖتقيق أىداؼ ا١تدرسة. كمتابعة

    (ُ)الدالة على إتاىات التغيَت. كحسن أداء كاستثمار الوقت. 

                                                        
 َُٓ، َُْ،ص ََُِالعجمي ،   (ُ)
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  (ْٕانظر الشكل رقم ) ثامناً: األسس العامة لإلدارة المدرسية الناجحة:
 

 ا١تؤلفارة ا١تدرسية الناجحة من تصميم ( عن األيسس العامة لئلدْٕ٪توذج رسم توضيحي رقم )                
قدرة اإلدارة ا١تدرسية على قيادة العمل ا١تدرسي ٨تو ٖتقيق األىداؼ الًتبوية كالسياسات  -ُ

التعليمية ا١توكلة ٢تا. كذلك بقيادهتا تنفيذ الربامج التعليمية با١تدرسة بدرجة عالية من االتساؽ 
ا١تامان تامان لؤلىداؼ العامة للنظاـ الًتبوم الذم كالفاعلية. ْتيث يكوف مدير ا١تدرسة ملمان 

يعمل بو. قادران على تنمية ركح القيادة ألعضاء ا٢تيئة اإلدارية كالتعليمة با١تدرسة. كأف يكوف ذا 
ثقافة تربوية كاسعة، كعلى درجة من ا١تعرفة بالًتبية اٟتديثة كتطورات الفكر الًتبوم اٟتديث، 

امل االجتماعية كاالقتصادية ا١تؤثرة ُب عمل الًتبية بشكل عاـ كقادرا عل تذيل كتبيُت العو 
كعمل مدرستو بشكل خاص. كأف يكوف قادرا على أف يكوف قائدان كميسران كمذلبل ن للصعاب 

 . قيامهم بعملهم اليت تعًتض ا١تدرسُت أثناء
الركح  اإلدارة ا١تدرسية كدكرىا ُب إضفاء جو من العبلقات اإلنسانية كالعمل على رفع -ِ

ا١تعنوية ٞتميع العاملُت با١تدرسة. ْتيث أف لئلدارة ا١تدرسية دكران كبَتان ُب إ٬تاد الظركؼ النفسية 
ا١تر٭تة كا١ترضية كاٟتافزة على العمل ٞتميع العناصر ا١تشًتكة ُب العمل ا١تدرسي من مدرسُت 

األسسالعامةلإلدارة
 المدرسٌةالناجحة

قدرة اإلدارة 
المدرسٌة على 
قٌادة العمل 
 المدرسً 

اإلدارة المدرسٌة 
ودورها فً 

إضفاء جو من 
العالقات 
 اإلنسانٌة 

اإلدارة المدرسٌة 
كمهارة لتنظٌم 
العمل وخلق 
روح العمل 
 الجماعً 

مسؤولٌة اإلدارة 
المدرسٌة عن توفٌر 
الظروف المالبمة 

 ألداء العمل 

استخدام 
االستراتٌجٌات 
المناسبة عند 
 اتخاذ القرار 

مواكبة التغٌٌر والقدرة 
على استخدام 

 التكنولوجٌات اإلدارٌة 

قدرة اإلدارة 
المدرسٌة على 
القٌام بعملٌة 

 التقوٌم 
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بالرضى كاالنتماء  كطبلب كعاملُت. كالشك أف خلق الركح ا١تعنوية العالية ْتيث يشعر اٞتميع
للمدرسة يتطلب أف توٕب اإلدارة ا١تدرسية عملية االتصاؿ أ٫تية قصول، كذلك بفتح قنوات 
االتصاؿ بُت مدير ا١تدرسة كالعاملُت با١تدرسة كبينو كبُت التبلميذ حيث أف من مسؤكليتو أف 

 .يستمع لشكاكيهم

كا١تعلومات  تاناالبيصاؿ ككسائل أف يتفهم رغباهتم كيقبل آرائهم كأفكارىم كيطور قنوات االت
 با١تدرسة كذلك ٟتل ما يطرأ من  مشكبلت مدرسية سواء للمدرسُت أك التبلميذ. 

اإلدارة ا١تدرسية كمهارة لتنظيم العمل كخلق ركح العمل اٞتماعي. كذلك  بتنظيم اٞتهود -ّ
اىتماـ اإلدارة البشرية با١تدرسة إل٧تاز األىداؼ الًتبوية اليت تسعى ا١تدرسة لتحقيقها. ف

فضل السبل كتنسيق جهودىم بشكل ا١تدرسية ُب الوقت اٟتاضر ىو بالعمل مع الناس بأ
افر كمتكامل كأف يكوف مدير ا١تدرسة قادران على توجيو سلوؾ آّموعة ٨تو أغراض ظمت

كأىداؼ ا١تدرسة عند االجتماع لتخطيط العمل. كعلى درجة من الوعي كا١تعرفة ْتيث يساعد 
على ٖتليل كتقوًن أىدافها. كأف يوزع العمل توزيعان عادالن بُت العاملُت يراعي فيو  اٞتماعة

 بطريقة موضوعية كأف يضع معايَت لؤلداء كأف يكوف قادران على تقوًن  هتماناكإمكقدرات األفراد 
 أداء العاملُت ٖتت أدارتو كتوجيههم الوجهة الصحيحة.

لظركؼ ا١تبلئمة ألداء العمل. أف تعمل على هتيئة مسؤكلية اإلدارة ا١تدرسية عن توفَت ا-ْ
الظركؼ ا١تناسبة كا١تساعدة على قياـ ا١تدرسة بإداء كاجباهتا على الوجو الصحيح كمنها أف 
تعمل عل خلق ركح الود كاالنتماء كخلق الثقة بُت أعضاء ىيئة ا١تدرسة بعضهم بعضان كال تتم 

كعدـ التحيز ُب ا١تواقف ا١تختلفة من العمل ا١تدرسي أال بالقدكة اٟتسنة ُب التعامل مع األفراد 
كعند عملية توزيع ا١تسؤكليات كاألعماؿ ا١تناطة على آّموعة ٬تب أف يضع ُب االعتبار قدرات 
األفراد كإمكانياهتم كأف يضع الشخص ا١تناسب ُب ا١تكاف ا١تناسب كأف يسعى إٔب تفهم 

 اؿ اليت يناطوف ّٔا.حاجات األفراد كإمكانيات قيامهم بأداء األعم
استخداـ االسًتاتيجيات ا١تناسبة عند اٗتاذ القرار. كذلك بأف اٗتاذ القرارات اإلدارية من  -ٓ

ا١تهمات الرئيسية ١تدير ا١تدرسة ْتيث أهنا ٢تا األثر ُب أداء ا١تدرسة كإ٧تاز أىدافها الًتبوية من 
   (ُ) درسة كمدرسيو.جهة كمن جهة أخرل ُب نوع العبلقات اإلنسانية بُت مدير ا١ت

                                                        
 ّٔ -ِٔ – ُٔ،   َُُِراغب  ،  (ُ)
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مواكبة التغيَت كالقدرة على استخداـ التكنولوجيات اإلدارية. ْتيث يقاس ٧تاح ا١تؤسسات  -ٔ
ا كمؤسسة بتقدمها اإلدارم كقدرة إدارهتا على التغيَت كالتجديد ا١تستمر. كا١تدرسة سر ٧تاحه

لتطور ٔتا ٭تقق التوازف بُت ا أساليب، يكمن ُب قدرة إدارهتا على األخذ باجتماعية تعليمة تربوية
هتا ا١تادية كالبشرية. أناما تقـو بو  كما يسود ُب آّتمع من إتاىات كتطورات. يتناسب مع إمك

  (ٕٓانظر الشكل رقم )حيث تنقسم إٔب ثبلث أقساـ 

                                    
 من تصميم ا١تؤلفأقساـ التكنلوجيا اإلدارية ( ٕٓ٪توذج رسم توضيحي رقم )                              

اإلدارية اٟتديثة كا١تتطورة .كأف اإلدارة ا١تدرسية  ساليبفلذا عليها أف تعمل على األخذ باأل
ها اإلدارية، كذلك باستخداـ التكنلوجيا اإلدارية ٔتا أساليبالناجحة ىي القادرة على تطوير 

يق ٖتليل النظم. كاالجتماعية ا١تتمثلة ُب دٯتقراطية التكنلوجيا اإلدارية العقلية متمثلة ُب طر 
اإلدارة كا١تشاركة اٞتماعية كابآلية كذلك باستخداـ اٟتاسبات ابآلية ُب األغراض اإلدارية 

 ا١تختلقة ٔتا فيها حفظ ا١تعلومات ُب العمليات اإلدارية اإلحصائية. 
من ا١تهارات اليت ٖتدد ٧تاح ا١تدير ُب قدرة اإلدارة ا١تدرسية على القياـ بعملية التقوًن. كىي  -ٕ

إداء مهماتو اإلدارية، مهارتو ُب عملية التقوًن، كذلك ألنو ٭تتاج التقوًن ُب معظم كاجباتو 
ا١تدرسية منها تقوًن ا٠تطط ككضع ا١تعايَت اليت ٯتكن من خبل٢تا القياـ بعملية األداء كتقوٯتو ُب 

ٞتماعة قبل اٗتاذ القرار. كمساعدة أعضاء ىيئة ضوء األىداؼ. كتقوًن ابآراء كاألفكار من ا
ككسائل التقوًن الذاٌب  ساليبالتدريس على تقوًن أدائهم كأب تشجيع كإرشاد معلميو إٔب األ

 كمن أىم عمليات التقوًن عملية تقوًن التبلميذ ككذلك تقوًن العملية التعليمة بشكل عاـ. كأف
 (ُ)يقود إٔب ٧تاح كتطوير العمل ا١تدرسي يكوف قادرا عل قيادة عملية التقوًن بشكل  

                                                        
 ٖٔ -ٕٔ –،    َُُِراغب  ،   (ُ)

 

التكنلوجٌا 
اإلدارٌة العقلٌة 

متمثلة فً 
طرٌق تحلٌل 

 النظم
االجتماعٌة 
المتمثلة فً 
دٌمقراطٌة 

 اإلدارة

والمشاركة الجماعٌة واأللٌة 
وذلك باستخدام الحاسبات 

األلٌة فً األغراض اإلدارٌة 
المختلقة بما فٌها حفظ 
المعلومات فً العملٌات 

 . اإلدارٌة اإلحصابٌة
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  (ٕٔالشكل رقم ) انظر تاسعاً: أىداف اإلدارة المدرسية :

 ا١تؤلف( عن أىداؼ اإلدارة ا١تدرسية من تصميم ٕٔ)رسم توضيحي رقم                              

أهداف
اإلدارة
 المدرسٌة

بناء  - ٔ
شخصٌةالطالب بناء 
تكاملٌاًعلمٌاً وعقلٌاً 
وجسمٌاً وتربوٌاً 
وثقافٌاً واجتماعٌاً 

 ونفسٌاً 

ٌجب تنظٌم -ٕ
وتنسٌق األعمال 
الفنٌة واإلدارٌة 
 فً المدرسة 

تطبٌق ومراعاة ومراقبة األنظمة -ٖ
والقوانٌن التً تصدر من اإلدارات 

 العلٌا

وضع خطط التطور -ٗ
والنمو الالزم لمدرسة 

 فً المستقبل 

إعادة النظر فً   - ٘
جمٌع مناهج المدرسة 
 وموادها ونشاطاتها 

األشراف -ٙ
التام على تنفٌذ 
مشاٌع المدرسة 

حاضرا 
 ومستقبال 

العمل على   - 7
إٌجاد العالقات 

الحسنة بٌن المدرسة 
 والبٌبة الخارجٌة 

توفٌر النشاطات 
المدرسٌة التً 
تساعد الطالب 

على نمو 
 شخصٌتها 

تهٌبة الجو المناسب   - 9
فً المدرسة من اجل 
خلق هذه األهداف 

 وتحدٌدها 

التخطٌط ، التنفٌذ ، اإلشراف   -ٓٔ
، التقٌٌم ، التوجٌه ، اإلرشاد ، 
المراقبة ، المتابعة، التطوٌر ، 

 تحدٌد المسؤولٌة 

معاونة البٌبة على حل ما ٌستجد من 
 المشكالت او حوادث او كوارث ، 

السعً   - ٕٔ
للوصول إلى 
تحقٌق أهداف 
 .التربٌة والتعلٌم
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فيان كاجتماعيان بناء شخصية الطالب بناء تكامليان علميان كعقليان كجسميان كتربويان كثقا -ُ
 كنفسيان.

٬تب تنظيم كتنسيق األعماؿ الفنية كاإلدارية ُب ا١تدرسة تنظيما يقصد منو ٖتسُت -ِ 
العبلقات بُت ا١تعلمُت ُب ا١تدرسة، كسرعة إ٧تاز العمل كتنسيقها، كالقضاء على االحتكاؾ 

 .اناأحيالذم ٭تدث بُت أفراد األسرة الواحدة ) ا١تدرسة ( 
كمراقبة األنظمة كالقوانُت اليت تصدر من اإلدارات العليا ا١تسؤكلة عن التعليم  تطبيق كمراعاة-ّ

 ُب القطر أك البلد أك الوالية كٗتص بالذات اإلدارة ا١تدرسية.
 كضع خطط التطور كالنمو البلـز للمدرسة ُب ا١تستقبل.-ْ
 ا كمكتبتها إعادة النظر ُب ٚتيع مناىج ا١تدرسة كموادىا كنشاطاهتا، ككسائل تعليمه-ٓ 

 كبرا٣تها الدراسية، ك٘تويلها، كبرا٣تها، الرياضية، كأنديتها الثقافية، كمقصفها، كٚتعياهتا.
اإلشراؼ التاـ على تنفيذ مشاريع ا١تدرسة حاضرا كمستقببل / كا١تباين، أك األندية اٟتديثة، -ٔ

 أك ا١تشاريع اليت ٗتصص لتمويل ا١تدرسة من أجل سد حاجتها.
٬تاد العبلقات اٟتسنة بُت ا١تدرسة كالبيئة ا٠تارجية عن طريق ٣تالس ابآباء كعن العمل على إ-ٕ

 طريق النوادم، كاٞتمعيات كا١تؤسسات الثقافية ا١توجودة ُب البيئة.
توفَت النشاطات ا١تدرسية اليت تساعد الطالب على ٪تو شخصيتها اجتماعيا، كتربويا، -ٖ

 كثقافيا، داخل ا١تدرسة كخارجها.
اٞتو ا١تناسب ُب ا١تدرسة من أجل خلق ىذه األىداؼ كٖتديدىا بل كمن أجلها  هتيئة-ٗ 

 ٖتقيقها، كٕتنيد كافة اإلمكانيات داخل ا١تدرسة كخارجها لذلك.
التخطيط، التنفيذ، اإلشراؼ، التقييم، التوجيػو، اإلرشػاد، ا١تراقبػة، ا١تتابعػة، التطػوير، ٖتديػد -َُ

 ا١تسؤكلية. 
ل مػػا يسػػتجد مػػن ا١تشػػكبلت أك حػػوادث أك كػػوارث، تعاكنػػان فعػػبلن معاكنػػة البيئػػة علػػى حػػ -ُُ

 إ٬تابيان ملموسان. 
السػػػػعي للوصػػػػوؿ إٔب ٖتقيػػػػق أىػػػػداؼ الًتبيػػػػة كالتعلػػػػيم. كتنظػػػػيم كتنسػػػػيق األعمػػػػاؿ الفنيػػػػة  - ُِ

 كاإلدارية ُب ا١تدرسة تنظيما يقصد منو ٖتسُت العبلقات بُت العاملُت ُب ا١تدرسة. 
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 (  ٕٕانظر الشكل رقم  )رة ا١تدرسية: األىداؼ اٟتديثة لئلدا

                       
    (  عن أىداؼ اإلدارة ا١تدرسية ٟتديثة من تصميم ا١تؤلفٕٕ٪توذج رسم توضيحي رقم )                      

٧تػػػد أف ا١تسػػػؤكلُت عػػػن التعلػػػيم ُب آّتمعػػػات اٟتديثػػػة مضػػػطركف بػػػل ٣تػػػربكف علػػػى تغيػػػَت أىػػػداؼ 
تلػػك األىػػداؼ تبعػػان لتطػػور الفلسػفة العامػػة للمجتمػػع كتطػػور نظرتػػو للحيػػاة العامػػة التعلػيم كتطػػور 

كألىػػػػداؼ التعلػػػػيم خاصػػػػة . ْتيػػػػث ٮتطػػػػي مػػػػن يظػػػػن  أف ا١تدرسػػػػة مهمتهػػػػا االىتمػػػػاـ بالناحيػػػػة 
التحصػػيلية مػػن ا١تعلومػػات فقػػط. بػػل ىػػي عمليػػة متكاملػػة ُب بنائهػػا ككظيفتهػػا مػػن ٚتيػػع النػػواحي 

 ا١تنهج كتعويده على النظاـ ككسائل األماف كالنظافة كتغرس ُب نفسو فيما ينفع الطالب سواء ُب
  (ُ)الناحية الركحية كتأدية الصبلة ُب أكقاهتا كحب العطف كالشفقة. اْب. 

 من أىداف اإلدارة المدرسية الحديثة: 
 فلػػم تعػػد اإلدارة ا١تدرسػػية تسػػيَت لشػػؤكف جديػػدان  حيػػث شػػهدت اإلدارة ا١تدرسػػية اٟتديثػػة إتاىػػان 

ا١تدرسػػة ركتينيػػا كٓب يعػػد ىػػدؼ ا١تػػدير ٣تػػرد اافظػػة علػػى النظػػاـ ُب مدرسػػتو كالتأكػػد مػػن حضػػور 
  ٤تورالتبلميذ كغيأّم،  بل أصبح العمل يدكر حوؿ التلميذ أك الطالب ألف التلميذ ىو 

 العملية الًتبوية كمن أىدافها التإب:

 اإلدارة مثػػػػل االىتمػػػػاـ بػػػػالنواحي ٖتقيػػػػق األغػػػػراض الًتبويػػػػة كاالجتماعيػػػػة اٟتجػػػػر األسػػػػاس ُب-ُ
عليهػا  مقػدمان  اإلدارية كجعل كل خدمات اإلدارة لتحقيق األغراض السػابقة بعػد أف كانػت قػدٯتان 

اىتمػػاـ اإلدارة ا١تدرسػػية بالتلميػػذ ١تسػػاعدتو للتمتػػع  ْتياتػػو كحػػل مشػػكبلتو اليوميػػة كإعػػداده  -ِ
                                                        

 (ُّّ  -ُُّ- َُُِ-)عفونة (ُ)

األهداف 
الحدٌثة لإلدارة 

 المدرسٌة 

تحقٌق األغراض  - ٔ
 التربوٌة واالجتماعٌة 

اهتمام  -
اإلدارة 

المدرسٌة 
بالتلمٌذ 

لمساعدته 
للتمتع  بحٌاته 
وحل مشكالته 

الٌومٌة 
وإعداده 

 لمسبولٌاته 

وظٌفة  -ٖ
اإلدارة 

المدرسٌة 
هو ضرورة 

دراسة 
مشكالت 
المجتمع 
ومحاولة 
تحسٌن 
 الحٌاة 
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الًتبيػػة ىػػي عمليػػة ٪تػػو لشخصػػية التلميػػذ مػػن ١تسػػؤكلياتو ُب حياتػػو اٟتاضػػرة كا١تقبلػػة ُب آّتمػػع؛ ف
ٚتيػػع النػػواحي كعلػػى ا١تدرسػػة كا١تدرسػػُت إرشػػاده كمسػػاعدتو ُب بنػػاء شخصػػيتو الػػيت تنفػػع آّتمػػع 

كظيفػػة اإلدارة ا١تدرسػػية ىػػو ضػػركرة دراسػػة مشػػكبلت آّتمػػع ك٤تاكلػػة ٖتسػػُت اٟتيػػاة ّتانػػب  -ّ
 تساعد على إبراز فردية تبلميذىا  كآّتمععنايتها بنقل الًتاث الثقاُب كتوفر كل الظركؼ اليت 

قاـ بتقدًن اإلمكانيات كا١تساعدات اليت ٯتكن أف ترفع كتساىم ُب ٖتقيق ىدؼ العمليػة الًتبويػة 
كرفػػع مسػػتواىا .فػػاإلدارة الًتبويػػة كجػػدت نفسػػها أمػػاـ اٞتديػػد سػػواء آّتمػػع أـ ا١تدرسػػة فعػػدلت 

٢تػػذه ا١تدرسػػة كمشػػاركتها اٟتيػػاة العمليػػة. يبقػػى أف ها؛ لتحقيػػق التقػػارب الفعلػػي مػػع الواقػػع أسػػاليب
    (ُ). .نذكرؾ بأف اإلدارة أمر بسيط يتطلب كل ما ذاكرناه من األمور سابقان 

 عاشرًا: الميادين اإلجرائية لإلدارة المدرسية:
تعمل اإلدارة ا١تدرسية على تنفيذ كاجباهتا من خبلؿ عػدد مػن ميػادين العمػل، الػيت ًب تصػنيفها  

 (ٖٕانظر الرسم التوضيحي رقم )بع ٣تموعات رئيسية كىي :ُب س

                           
  (  عن ا١تيادين اإلجرائية لئلدارة ا١تدرسية من تصميم ا١تؤلفٖٕ٪توذج لرسم توضيحي رقم )

 أكالن: عبلقة ا١تدرسة بآّتمع. 
 ثانيان: تطوير ا١تناىج كالربامج الدراسية.

                                                        
 ُُٓص  - ََُِ  -معتصم   (ُ)

 المٌادٌناإلجرائٌةلإلدارةالمدرسٌة

 البناء التنظٌمً : سابعاً 
الشؤون : سادساً 

المالٌة وإدارة األعمال 
. 

المبانً المدرسٌة : خامساً 
 والتجهٌزات

عالقة المدرسة : اوالً 
 بالمجتمع 

تطوٌر المناهج :ثانٌاً 
 والبرامج الدراسٌة 

 شؤون الطالب: ثالثاً  شؤون العاملٌن:  رابعاً .



 
 
 

ٔ٘ٗ 
 

 .ثالثان: شؤكف الطبلب
 رابعان: شؤكف العاملُت.

 خامسان: ا١تباين ا١تدرسية كالتجهيزات.
 سادسان: الشؤكف ا١تالية كإدارة األعماؿ.

  (ُ)سابعان: البناء التنظيمي. 

 كسنعرض ُب السطور القادمة ػ باختصار كل ىذه ا١تيادين:
ل ارتباطهػا  عبلقة ا١تدرسة بآّتمع: يتوقف ٧تاح ا١تدرسة ُب ٖتقيػق ىػذه األىػداؼ علػى مػد -ُ

بػػآّتمع الػػذم توجػػد فيػػو، كربػػط أبنػػاء آّتمػػع با١تدرسػػة مػػن خػػبلؿ بػػرامج خدمػػة البيئػػة كبػػرامج 
مػػن ا١تشػػكبلت الػػيت  تعلػػيم الكبػػار كتبصػػَت أبنػػاء آّتمػػع باألنشػػطة كاٞتهػػود الػػيت تقػػـو ّٔػػا ك كثػػَتان 

ع خػارج إطػار ا١تدرسػة، تواجو العملية التعليمية داخل ا١تدرسة، كقػد تكػوف اٟتلػوؿ البلزمػة ٢تػا تقػ
لػػذا فهنػػاؾ بعػػض التنظيمػػات ا١تسػػاعدة مثػػل ٣تػػالس ابآبػػاء كا١تعلمػػُت كآّػػالس ا١تدرسػػية، بػػدافع 

 إ٬تاد قنوات اتصاؿ دائمة بُت ا١تدرسة كآّتمع الي.
تطػػوير ا١تنػػاىج: كيقصػػد بػػو التطػػوير مػػن حيػػث األداء كاتػػول، كال شػػك أف تطػػوير العمليػػة  -ِ

ث اتول كطػرؽ التػدريس كالتقػوًن كغَتىػا ٭تػدث نتيجػة للنمػو ا١تهػٍت ُب مفػاىيم الًتبوية من حي
 كمهارات ا١تعلمُت كغَتىم من القائمُت بشؤكف العملية الًتبوية.

شػػػؤكف التبلميػػػذ: تػػػوفَت خػػػدمات تعليميػػػة كصػػػحية كاجتماعيػػػة متنوعػػػة للتبلميػػػذ، كاالىتمػػػاـ   -ّ
مػػن مشػػكبلت التحصػػيل كا١تتابعػػة ا١تدرسػػية، كتػػوفَت بالتوجيػػو الفػػردم للتبلميػػذ الػػذين قػػد يعػػانوف 

بػػرامج اإلشػػراؼ كالتوجيػػو الػػبلـز ٢تػػم، ك حػػل ا١تشػػكبلت االجتماعيػػة للتبلميػػذ مثػػل مشػػكبلت 
التكيف االجتماعي داخل ا١تدرسة كا١تشكبلت األسػرية الػيت قػد يعػاين منهػا بعضػهم كتػؤثر علػى 

للتبلميػػذ ا١ترضػػى كتنظػػيم عمليػػة الكشػػف  أدائهػػم التحصػػيلي، كتػػوفَت ا٠تػػدمات العبلجيػػة البلزمػػة
الطيب الدكرم للتبلميذ للتأكد من عدـ كجود مشكبلت صحية تعوؽ عملية النمو السليم ٢تػم.   

كذلك بتوفَت القول البشرية ا١تؤىلة البلزمة لتنفيػذ الػربامج التعليميػة، ككضػع  :شؤكف العاملُت -ْ
وزيعهم علػػػػى ٣تػػػػاالت العمػػػػل ا١تختلفػػػػة الشػػػػركط كاألسػػػػس ا١تناسػػػػبة الختيػػػػارىم كتػػػػوجيههم، كتػػػػ

                                                        
 ملتقى اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم بالباحة   (ُ)
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كاإلشػػػراؼ علػػػيهم، كتقػػػوٯتهم، كتػػػوفَت فػػػرض النمػػػو ا١تهػػػٍت ٢تػػػم، كإعػػػداد السػػػجبلت ا٠تاصػػػة ّٔػػػم 
 كاالحتفاظ ّٔا، كغَت ذلك.

بعملية اإلشراؼ علػى ا١تبػٌت ا١تدرسػي .كإدارتػو كصػيانة :االىتماـ ا١تبٌت ا١تدرسي كالتجهيزات -ٓ 
ة للعمليػػة التعليميػة مػػن أثػاث مناسػػب كأدكات تعليميػة بسػػيطة أك كتػوفَت ٚتيػع التجهيػػزات البلزمػ

 معقدة حسب ما يتطلبو ا١تستول التعليمي الذم تقدمو ا١تدرسة.
التمويل كإدارة األعماؿ: إعداد ميزانية ا١تدرسة، كتوزيع ميزانية ا١تقصف ا١تدرسي كاإلشراؼ  - ٔ

 على عمليات شراء بعض احتياجات ا١تدرسة.
لتنظيمػػي االىتمػػاـ بالعبلقػػات ا١تتبادلػػة بػػُت العػػاملُت كبػػُت التنظػػيم مػػن أجػػل ٖتقيػػق البنػػاء ا  - ٕ

األغراض كاألىداؼ ا١تنشودة، كمن مظاىر الضعف ُب البناء التنظيمػي إنفػاؽ جهػد ككقػت كبػَت 
مػػػػن جانػػػػب إدارة ا١تدرسػػػػة ُب ا١تسػػػػائل الطارئػػػػة كاألمػػػػور الركتينيػػػػة كتضػػػػارب القػػػػرارات كتػػػػداخل 

فعاليػػػػة االتصػػػػاؿ، كىػػػػو مػػػػا يتطلػػػػب مػػػػن إدارة ا١تدرسػػػػة مراجعػػػػة بنائهػػػػا االختصاصػػػػات كضػػػػعف 
 (ُ)التنظيمي 

  :اإلدارة المدرسية األنماط القيادية أساليبالحادي عشر: 
 اإلدارة ا١تدرسية تتعرض لكثَت من العوامل كالظركؼ كا١تواقف ا١تختلفة لذا ىناؾ ٪تطا ثانويا

اإلدارة ا١تدرسية، كيتوقف ذلك على شخصية  باإلضافة إٔب النمط األساسي الذم تسَت عليو
فليس من حق مدير ا١تدرسة أف يتفرد بالسلطة، ألف اإلدارة ا١تدرسية ُب حقيقتها مدير ا١تدرسة. 

جهاز متكامل من العاملُت ُب ا١تدرسة، كفريق متعاكف يسهم كل من فيو بدكره كٕتمعهم كحدة 
  (ٕٗانظر الرسم التوضيحي رقم )إلدارية ىي: عضوية رابطة العمل كٖتمل ا١تسؤكلية. كاأل٪تاط ا

                           
  من تصميم ا١تؤلف األ٪تاط اإلدارية( ٕٗ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                   

                                                        
 ملتقى اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم بالباحة (ُ)

) النمط 
 (االستبدادي 

 (الفوضوي) النمط 

النمط 
 التعاونً   
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النمط األكؿ: ) االستبدادم ( أك ) الدكتاتورم ( أك )البَتكقراطي(.النمط ) الفوضوم(النمط 
 كىي كالتإب:التعاكين ) اإلنساين(.

  (َٖانظر الشكل رقم )أك القيادة الديكتاتورية: النمط االستبدادم -ُ
تعرؼ بأٝتاء أخرل مثل االستبدادية أك التعسفية، كمهما كانت التسمية فإف ىذه القيادة تتميز 
بأف القائد يأمر كأف أمره مدعـو بالقدرة على ا١تكافآت كالعقاب كتقـو فلسفة ىذه القيادة 

س تركيز كل السلطات كالصبلحيات بيده فهو يتؤب القياـ بكل صغَتة ككبَتةعلى أسا

  من تصميم ا١تؤلف ٝتات النمط االستبدادم أك القيادة الديكتاتورية( َٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                   

سمات النمط 
االستبدادي أو القٌادة 

 : الدٌكتاتورٌة

اإلحساس بتملك السلطة  -ٔ
 واالنفراد بالبت فً األمور

إصدار  -ٕ
القرارات بشؤون 

العمل بدون 
استشارة فً تنفٌذ 

 التعلٌمات

السٌطرة على الجو  -ٖ
 المدرسً 

اتخاذ  -ٗ
االجتماعات 

المدرسٌة مجاال 
 .  للتحدث عن النفس

وإصدار األوامر  -٘
 والقرارات 

عدم إتاحة  -ٙ
الفرصة للعاملٌن 

 .بالمناقشة

االهتمام بالمظهر دون  -7
الحقٌقة والشكل دون الجوهر 

 . فً سٌر األعمال المدرسٌة 

عدم االهتمام  -8
بقٌمة الفرد واحترام 

رأٌه والغموض 
والتعالً من قبل 

 .  مدٌر المدرسة
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 :كمن ٝتات ىذا النمط ىو كالتإب كال يشرؾ أحد معو أم يتبع أسلوب ا١تركزية ا١تطلقة 
 اإلحساس بتملك السلطة كاالنفراد بالبت ُب األمور. -ُ
 إصدار القرارات بشؤكف العمل بدكف استشارة ُب تنفيذ التعليمات. -ِ
 السيطرة على اٞتو ا١تدرسي. -ّ
 اٗتاذ االجتماعات ا١تدرسية ٣تاالن للتحدث عن النفس. -ْ
 كإصدار األكامر كالقرارات. -ٓ
 ناقشة.عدـ إتاحة الفرصة للعاملُت با١ت -ٔ
 االىتماـ با١تظهر دكف اٟتقيقة كالشكل دكف اٞتوىر ُب سَت األعماؿ ا١تدرسية. -ٕ
عدـ االىتماـ بقيمة الفرد كاحًتاـ رأيو كالغموض كالتعإب من قبل مدير ا١تدرسة. ككجود  -ٖ

ر ُب عبلقات سطحية كجافة بُت ا١تدرسة كأكلياء األمور كالبيئة ايطة كآّتمع الي كبُت ا١تدي
  (ُٖانظر الشكل رقم )ا١تدرسة. رأم الفكر اإلدارم ا١تعاصر ُب النمط االستبدادم. 

 

  من تصميم ا١تؤلفرأم الفكر اإلدارم ا١تعاصر ُب النمط االستبدادم ( ُٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )               

رأي الفكر 
اإلداري 

المعاصر فً 
النمط 

 .  االستبدادي

ان هذا النمط :أوال 
ٌعمل على تحسٌن فً 
تأدٌة العمل والنمو 
الذاتً للهٌبة العاملة 

 .  ولكن ببطء شدٌد

روح التعاون ٌكاد : ثانٌا
 .أن ٌكون مفقود

انعدام :ثالثا 
العالقات 

اإلنسانٌة بٌن 
العاملٌن فً 

 .  المدرسة

عدم :رابعا 
الشعور 

بالرضا وعدم 
إتاحة الفرص 
الكافٌة للتقدم 

 والرقً

ٌعمل على قتل :خامسا 
روح البحث والتفكٌر 
والتجدٌد واالبتكار بٌن 
 العاملٌن فً المدرسة
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 العاملة كلكن ببطء أكالن: أف ىذا النمط يعمل على ٖتسُت تأدية العمل كالنمو الذاٌب للهيئة
 ثانيان: ركح التعاكف يكاد أف يكوف مفقود.

 ثالثان: انعداـ العبلقات اإلنسانية بُت العاملُت ُب ا١تدرسة.
 رابعان: عدـ الشعور بالرضا كعدـ إتاحة الفرص الكافية للتقدـ كالرقي.

ُب ا١تدرسة. خامسان: يعمل على قتل ركح البحث كالتفكَت كالتجديد كاالبتكار بُت العاملُت 
 كىذا النمط السلطوم يعترب مرفوض إال ُب اٟتاالت الضركرية كالقصول ألنو يهدـ شخصية 

 العاملُت كيعوؽ بناءىا كتقدمها ألف العاملُت مكلفُت بتنفيذ التعليمات دكف ا١تشاركة ُب
 . كضعها كىذا يؤدم على انعداـ كحدة العمل اإلنساين ُب ا١تدرسة كىذا ال يليق مع الًتبية

تسمى القيادة ا١تفككة أك اٟترة  أم القيادة السلبية: الفوضوم أك السليبالنمط الثاين: النمط 
    كمن ٝتات ىذا النمط الفوضومكغَتىا من األٝتاء اليت تدؿ على جوىرىا كطبيعتها ا١تميزة 

 (ِٖانظر الشكل رقم )

 من تصميم ا١تؤلفات النمط الفوضوم  ٝت(  ِٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                             

اإلٯتاف ٔتبدأ اٟترية ا١تفرطة كىذا يعٍت أنو ال توجد قيود كضوابط ك٤تاذير ُب العمل.       -ُ
ال توجد فلسفة كاضحة أك سياسة مرسومة يسَت عليها العاملوف ُب العمل كىذا يعٍت أف  -ِ

 مناسبا من كجهة نظرىم. اٟتبل مًتكؾ على الغارب كالعاملوف يسَتكف على ما يركنو
 عدـ ٖتديد الواجبات كا١تسؤكليات لدل العاملُت ُب ا١تدرسة. -ّ

 سمات النمط الفوضوي

ال توجد فلسفة واضحة أو سٌاسة  -ٕ
 مرسومة ٌسٌر علٌها العاملون فً العمل

انعدام الدور القٌادي  - ٘
والسٌطرة على 

 المرؤوسٌن

االجتماعات المدرسٌة 
تتسم باالرتجال والتخبط 
 وعدم التخطٌط المسبق

اإلٌمان بمبدأ  - ٔ
 الحرٌة المفرطة

عدم تحدٌد  - ٖ
 الواجبات والمسؤولٌات
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االجتماعات ا١تدرسية تتسم باالرٕتاؿ كالتخبط كعدـ التخطيط ا١تسبق ككثرة ا١تناقشات  -ْ
 كضعف الفاعلية ألف قراراهتا كتوصياهتا غَت ملزمة.

ُت سواء كاف ذلك بطريق مباشر أك غَت انعداـ الدكر القيادم كالسيطرة على ا١ترؤكس -ٓ
 مباشر. ىذا النمط يعمل على انعداـ ركح العمل اٞتماعي ا١تشًتؾ.

  (ّٖانظر الرسم التوضيحي رقم ) رأم الفكر اإلدارم ا١تعاصر ُب النمط الفوضوم:

  ميم ا١تؤلفتص النمط الفوضوم من ُب ( رأم الفكر اإلدارمّٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                   
أنو ال يأخذ بعناصر اإلدارة العلمية كعملياهتا " كالتخطيط، كالتنظيم، كالتنفيذ، التوجيو،  -ُ

 كا١تتابعة، كالتقوًن.
 كال يكسب العاملوف خربات كمهارات جديدة كال يرتفع ٔتستول أدائهم ا١تهٍت.-ِ
تتطلب ا١تعونة كالنصح كعدـ القدرة على التصرؼ كاالعتماد على النفس ُب ا١تواقف اليت  -ّ

 من مدير ا١تدرسة )االتكالية(.
 النقد الشديد من قبل السلطات اإلدارية العليا ٦تا يؤدم إٔب القلق كاالضطراب كيؤدم إٔب  -ْ

 توتر العبلقات اإلنسانية من بُت اإلدارة كالعاملُت.

رأي الفكر اإلداري فً النمط 
 الفوضوي

وعدم القدرة على التصرف  -
 واالعتماد على النفس

النقد الشدٌد من قبل السلطات  -
 اإلدارٌة العلٌا 

إن هذا النمط ٌؤدي إلى ضٌاع  -
الوقت وتبدٌد الجهد وإلى التسٌب 

 والفوضى 

أنه ال ٌأخذ بعناصر اإلدارة العلمٌة  -
 وعملٌاتها 

وال ٌكسب العاملٌن خبرات  -
 ومهارات جدٌدة 
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تفكك كعلى الإف ىذا النمط يؤدم إٔب ضياع الوقت كتبديد اٞتهد كإٔب التسيب كالفوضى  -ٓ
، كّٔذا يعترب أداة ىدامة بدالن من أداة بناء. لذلك ىذا النمط ال ُب كحدة العمل كفريق متكامل

يأخذ بعناصر اإلدارة كمقوماهتا كقواعدىا كخصائصها، كلذا ينحرؼ بعيدان عن الفكر اإلدارم 
ى ك٢تذا يعترب ٪تطان ا١تعاصر، كيعوؽ اإلدارة ا١تدرسية ُب ٖتقيق غاياهتا كيؤدم إٔب ا٠تلل كالفوض

 مرفوضان ٘تامان، ك٬تب على أية مدرسة أف تبتعد عن استخدامو.
 (ْٖانظر الشكل رقم ) النمط الثالث: 

  من تصميم ا١تؤلفٝتات النمط التعاكين ( ْٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                 
 ات ىذا النمط:: كمن ٝتا١تدعمة أك ا١تشاركة القيادة الدٯتقراطيةالنمط التعاكين ك 

 االىتماـ بقيمة الفرد كالعمل على إشباع اٟتاجات اإلنسانية لدل العاملُت. -ُ
أساس العمل تقدير ظركؼ العاملُت كمراعاة ظركفهم مع مراعاة الصاّب العآب للعمل -ِ

 ا١تدرسي.
التعرؼ على حاجات كميوؿ العاملُت ُب ا١تدرسة كقدراهتم كاستعداداهتم كطاقاهتم -ّ 

 ثمار أكرب قدر ٦تكن من ىذه الطاقات كتوظيفها ١تا ٮتدـ ٖتقيق األىداؼ التعليميةالست
 لبلستفادة من خربات العاملُت. للمدرسة كأنو جزء منها. 

األخذ ٔتبدأ ا١تشاركة اٞتماعية ُب اٗتاذ القرارات كتنفيذىا، ٔتعٌت أف العاملُت ُب ا١تدرسة  -ْ
  تعاملهم كأفراد، لذا يشعر كل فرد ٔتلكيتو كأنويعملوف كمجموعة كاحدة متماسكة بدال من 

سمات 
النمط 
 التعاونً

االهتمام بقٌمة  -ٔ
أساس العمل تقدٌر  -ٕ الفرد

 ظروف العاملٌن

التعرف على حاجات  -
ومٌول العاملٌن فً 

 المدرسة 

األخذ بمبدأ المشاركة  -
الجماعٌة فً اتخاذ 
 القرارات وتنفٌذها

تحدٌد المسؤولٌات  - ٘
والواجبات ووضوح 

 التعلٌمات 
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 جزء منها.
 ٖتديد ا١تسؤكليات كالواجبات ككضوح التعليمات كىذا يساعد على ا١تسؤكليات ا١تشًتكة -ٓ

 ٔتا يلي:األ٪تاط اإلدارية  كلذا سوؼ يتم توضيح (ُ)بُت العاملُت ُب ا١تدرسة
البَتكقراطي(: قائده ىو ٤تور نشاط  النمط االستبدادم التسٌلطي)الدكتاتورم أك  األكؿ 

كيستعُت القائد .كيعتقد أنو بطل اٟتلبة، كأفضل من يعلم، كيتوقع خضوع اٞتماعة لو.ٞتماعة
كقد يأخذ أفكار .القهر كالتهديد، كالعاملوف معو أتباع كليسوا شركاء أساليب٢تذا النمط ب

انظر ذا األسلوب ُب اإلدارة إٔب: كيؤدم ى.ابآخرين كينسبها لنفسو، كيهتم بالشكلٌيات كالركتُت
 (ٖٓشكل رقم )

  من تصميم ا١تؤلف  النمط التسلطي ما يؤدم اليو ُب اإلدارة من صفات سيئة(  ٖٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )           
ا٠تضوع، القلق، الكراىية، عدـ التقيد، كتوقف النمو ا١تهٍت،  تفشي صفات سيئة مثل:

 كا٩تفاض الركح ا١تعنويٌة.
 (ٖٔانظر الشكل رقم ) النمط الفوضوم أك السليب:  الثاين

  من تصميم ا١تؤلف  النمط الفوضوم ما يؤدم إليو ُب اإلدارة من صفات سيئة(  ٖٔ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                   
                                                        

 صبلح مصطفى ، ااضرة السادسة عشر كالسابعة عشر (ُ)

النمط التسلطً ما ٌؤدي الٌه فً اإلدارة من صفات 
 سٌبة

وتوقف النمو 
المهنً ، وانخفاض 

ٌّة  .الروح المعنو

الكراهٌة 
 وعدم التقٌد

الخضوع 
 والقلق

ال ٌبعث على احترام 
ٌّة القابد   الجماعة لشخص

 ضٌاع وحدة العمل

 أقل أنواع القٌادة إنتاجا
ٌشعر بالضٌاع والقلق 

وعدم القدرة على 
 التصرف 

النمط 
السلبً 

الفوضوي 
وما ٌؤدي 

 الٌه
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 .، تفهم الدٯتقراطٌية أهنا حريٌة مطلقة ال ضوابط ٢تا كال حدكد٪تط سائب فوضوم
 سلوب ُب اإلدارة إٔب : كيؤدم ىذا األ

 ضياع كحدة العمل كفريق متكامل-ُ
 عمل تربويا، ال يبعث على احًتاـ اٞتماعة لشخصٌية القائد.-ِ
 يشعر بالضياع كالقلق كعدـ القدرة على التصرؼ -ّ
 كىذا النوع من القيادة أقل أنواع القيادة إنتاجان.-ْ

  (ٖٕنظر شكل)ا:النمط الدٯتقراطي اإلنساين أك التعاكين :الثالث
اٗتاذ القرار، كعملٌيات التخطيط كالتنظيم  القيادة على ا١تشاركة ُب يقـو ىذا النمط من

كالقائد ىنا ٭تًـت ٚتاعتو، كينٌمي قدراهتم اإلبداعٌية كاالبتكار.  كالتنسيق كالتوجيو كا١تتابعة.
، كالثقة ا١تتبادلة ٞتميع١تثمر، كالشعور بالرضا من اكيؤدم ىذا األسلوب ُب اإلدارة إٔب: التعاكف ا

كنتمٌت من القادة ٦تارسة  .، كيدفع بالعمل إٔب التقدـعاملُتبينهم .كرفع الركح ا١تعنويٌة بُت ال
 ىذا ما كتبو ا١تؤلفوف كىذا ما يراه ا١تنظركف كأما ُب ا١تيداف الًتبوم  النمط الدٯتقراطي

  من تصميم ا١تؤلف كنتمٌت اف ٯتارسو اإلداريُت كالًتبويُت  ائدتو ُب اٗتاذ القرارالنمط التعاكين كف( ٕٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )           

النمط 
التعاونً 

وفابدته فً 
 اتخاذ القرار

 التعاون المثمر

والشعور بالرضا 
 من الجمٌع 

والثقة المتبادلة 
 بٌنهم

ورفع الروح 
ٌّة بٌن  المعنو

 العاملٌن 

وٌدفع بالعمل إلى 
ونتمنى من . التقدم

القادة ممارسة 
 النمط الدٌمقراطً 
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كالتعليمي ا١تيداف الًتبوم كالتعليمي ٯتتلك كوادر كطنية أك غَتىا ٖتمل شهادات علمية ٥تتلفة 
أم أف لديهم الكثَت من األفكار كاالطبلع ٨تن ُب ا١تؤسسة الًتبوية كالتعليمية نتعامل مع فئة 

قفة متعلمة ٢تا  التقدير ك ٘تاـ االحًتاـ كليس معناه أف ال ٨تًـت بقية شرائح آّتمع ال كا مث
لكن فئة ا١تعلمُت أكثر معرفة كدقة كىذا ىو ا١تتوقع منهم لذا على مدير ا١تدرسة أف يعي ذلك 

كوف مؤثران ُب كيفية التعامل مع ىؤالء الرجاؿ. ال ٯتكن أف ت أساليبجيدا مدركا ١تا يقـو بو من 
مآب تكن قدكة حسنة ال ٯتكن أف تكوف مؤثران مآب تكن مشاركان لزمبلئك ال ٯتكن أف تكوف 
مؤثران مآب تتجاكز عن التقصَت كتوجو باألفضل ال ٯتكن أف تكوف مؤثران ما ٓب ٖتًـت اٞتميع 

من ال كتقدر جهودىم ال ٯتكن أف تكوف مؤثران إف ٓب ٬تدكا فيك القلب العطوؼ كا١تبلذ ابآ
ٯتكن أف تكوف مؤثران مآب تسعى كٕتتهد كتصحح ْتكمة كصرب كركية ال ٯتكن أف تكوف مؤثران 

للنتائج فطريق اإلصبلح طويل كعقبتو كؤكد، ستجد من يعارضك كستجد  إذا كنت مستعجبلن 
من يوافقك كلكن عليك أف ٕتتهد إليصاؿ ما لديك من تطلعات بأسلوب تربوم يرقى 

جاؿ حىت ٕتدىم يؤدكف بقناعة كتقدير ال تظن هنائيا أنك تستطيع إجبار لعقليات ىؤالء الر 
أحد على ا١توافقة كال يتسرب إليك أف موافقتهم خشية منك أك رىبة كلكن عليك أف ٖتًـت 
قرارهتم كتقبل نقدىم كتتحاكر معهم بأدب جم حىت تصلوا لرؤية مشًتكة عندىا يتم التفاىم 

اجاهتم بادرىم باالبتسامة الصادقة كالكلمة الطيبة كالطرفة قدر ظركفهم تلمس احتي .كالوئاـ
ا١تسلية ال تقابلهم بعبوس كال تتعامل معهم بقسوة امنحهم الثقة إذا كنت تريدىم أف يقوموا 
بواجبهم بالصورة الصحيحة كستجد بأهنم يوما بعد يـو يزدادكف حبان لك كاحًتامان ١تا تقـو بو 

ىذا كذاؾ أكثر تفهمان لدكرىم كأ٫تيتهم ُب بناء آّتمع كسيبقى كل كتقديران ١تا تقدمو ٢تم كقبل 
ذلك حىت بعد مغادرتك للتقاعد الوظيفي أك للتقاعد النهائي من الدنيا بكاملها فما أركع 
اٟتب كالتفاىم بُت األسرة الًتبوية كالتعليمية كما أٚتل العطاء بنفس طيبة كأخبلؽ كرٯتة كما 

 (ُ)دما يؤدم كل منا عملو بأمانة كإخبلص أعظم اٞتزاء كا١تثوبة عن

يعترب األسلوب النظامي ُب اإلدارة ا١تدرسية  من األسلوب النظامي في اإلدارة المدرسية: 
أىم العناصر كا١تكونات إف ٓب يكن  أ٫تها. كيتعلق ىذا األسلوب بطريقو تنفيذ األعماؿ ٖتقيق 

 كما ٖتددىا إحدل  النتائج ا١تطلوبة. كا٠تطوات الرئيسية ٢تذا األسلوب
                                                        

 الباحة ملتقى اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم ٔتنطقة  (ُ)
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 (ٖٖانظر شكل رقم )الدراسات ُب اإلدارة ا١تدرسية ىي: 
 ٖتديد ما نريد ٖتقيقو ُب موقف معُت أك ٤تدد.  -ُ
 ٖتديد النسب الذم من أجلو نريد ٖتقيق ذلك. - ِ
 ٖتديد البدائل أك الطرؽ ا١تختلفة لتحقيق ما نريده.  - ّ
 ا ُب التنفيذ. كاختيار الطريقة اليت نأخذ ّٔا أك نتبعه – ْ
 اٗتاذ القرار بالتنفيذ. - ٓ

               
  من تصميم ا١تؤلف األسلوب النظامي ُب اإلدارة ا١تدرسية بإحدل الدراسات ( عن ٖٖ٪توذج لرسم توضيحي رقم )           

متابعة التنفيذ ١تعرفة جوانب النجاح كالقصور أك الفشل لتحسُت اإلداء .ىذا األسلوب  -ٔ
ي مفيد ُب تدريب ا١تديرين  ك٬تب اف تتضمنو برامج التدريب ا٠تاصة ّٔم  كىو أسلوب النظام

 معركؼ ك مستخدـ ُب تدريب ا١تديرين ُب ٣تاؿ الصناعة .
 :الثاني عشر: النظرية والتطبيق في اإلدارة المدرسية

 يتخوؼ الكثَت من كلمة نظريو السيما ا١تديرين الذين يتصوركف أنفسهم ٦تارسُت عمليُت 
كالواقع أف كثَتان من الناس يتصوركف أف النظرية ال ٗترج عن كوهنا مبادئ نظريو ٣ترده قليلة  
اٞتدكل أك معدكمة ُب ا١تواقف العملية . كإنٍت أحب أف أخفف من ىذا التخوؼ لدل قارئي 

ف ىذه السطور بتذكَتىم بنظريات ا٢تندسة اليت درسناىا ُب تعليمنا الثانوم .فقد كنا ندرسها دك 
ٗتوؼ ألننا ندرؾ اف بدكهنا  ال نستطيع حل مسائل ا٢تندسة. ٬تب أف نفهم أف النظرية ُب 

األسلوب 
النظامً فً 

اإلدارة المدرسٌة 
 بأحدى الدراسات 

تحدٌد ما  -ٔ
نرٌد تحقٌقه فً 
موقف معٌن او 

 محدد
تحدٌد النسب الذي  - ٕ

من اجله نرٌد تحقٌق 
 ذلك 

تحدٌد  - ٖ
 البدابل

واختٌار الطرٌقة  – ٗ
التً نأخذ بها أو نتبعها 

 فً التنفٌذ

اتخاذ  - ٘
القرار 
 .  بالتنفٌذ

متابعة التنفٌذ  -ٙ
لمعرفة جوانب 

النجاح والقصور او 
 الفشل لتحسٌن االداء 
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اإلدارة على إهنا موجهو لعمل كمرشدة لو. فا١تمارسة  ا١توجهة  بالنظرية  تقـو على أيسس علمية 
. كتساعدنا أناموضوعية أفضل بكثَت من أسلوب ااكلة  كا٠تطأ أك اجتهاد الشخصي أحي

 . لذلك هم موقف كتقدـ أفضل بدائل التصرؼ أك اإلجراءات اليت ٯتكن أف تتخذعلى ف
 اإلدارة الناجحة ىي: 

 اليت تستطيع أف تزاكج بُت النظرية أك النمػاذج كبُت ظركؼ ا١توقف.-ُ
 ك٭تاكؿ من خبلؿ ذلك أف يفهم أبعاد ا١توقف. -ِ
 ٍب يناقش ذلك مع ا١تعنيُت ابآخرين.-ّ
 اٗتاذ القرار أك اإلجراء. كالواقع أف كل رجاؿ اإلدارة ببل استثناء ٢تم كبعد ذلك يتوصل إٔب -ْ

 نظرياهتم غَت ا١تعلنة اليت توجو سلوكم اإلدارم. 
النظرية قد تكوف معيارية عندما تضع ٪توذجان أمثل لئلدارة ا١تدرسية كتصفها كما ينبغي على 

 كا١تواقف فيها.  مدير ا١تدرسة أف يتبعو. كقد تكوف كصفية ْتيث تصف األحداث
لدل رجاؿ اإلدارة ا١تدرسية ْتيث يسهل عليهم تطبيقها ُب ٦تارستهم.  كىذا النوع أكثر تقببلن 

 كتزداد فائدة النظرية عندما تقدـ بدائل أك طرقان جديدة ١تمارسة اإلدارة. 
 ية. مثل ىذه النظرية يكوف ٢تا تأثَت أكرب على ٦تارس اإلدارة بل أهنم يرحبوف مثل ىذه النظر 

 نظرية النظم: 
 من النماذج اليت استخدمت ُب معاٞتة اإلدارة ما عرؼ باسم نظرية النظم. 

كٯتكن تعريف النظاـ بأنو ٣تموعة من األىداؼ، اليت ترتبط بعبلقة فيما بينها كبُت مصادرىا  
ط كٔتعٌت آخر ىي ٣تموعة من العناصر اليت تتفاعل فيما بينها. كىو يعٍت بنوع معُت من النشا

 على أساس من الوحدة كالتكامل. كالنظم السيما الكبَتة منها ٢تا نظم فرعية أك ٖتتية.
 كما إف النظم الصغرل ٢تا نظم أعلى تتمثل ُب البيئة اليت تعيش فيها أك ٖتيط ّٔا.   

كالنظم منها ما ىو مفتوح كما ىو مغلق. أما النظاـ ا١تفتوح ىو الذم يرتبط مع بيئتو كينفتح 
 فاعل معها أما النظاـ ا١تغلق فهو يتميز باالفتقار إٔب الطاقة الداخلية.عليها كيت

 كالنظم ا١تفتوحة تتميز ٯتا يأٌب:
 كجود مدخبلت ك٥ترجات ترتبط فيما بينها كبُت البيئة اليت ٖتيط ّٔا -ُ
  تنظم نفسها بنفسها.-ِ
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 (ُ) االستقرار كالثبات كالتقدـ كالتغيَت.-ّ

ترجع بداية دراسة عملية اٗتاذ القرار ُب اإلدارة إٔب ا٠تمسينات  ار:اإلدارة وعملية اتخاذ القر 
على يد علماء اإلدارة من أمثاؿ جريفت  كغَته. كقد أكد جريفت على أف  اٗتاذ القرار يعترب 
لب العملية  اإلدارية ك٤تورىا .كقد نظر جريفت إٔب رجاؿ اإلدارة  على  أهنم  موجهوف 

قرار. كما نظر إٔب عملية اٗتاذ القرار على إهنا تتكوف من كمتحكموف ُب عملية اٗتاذ ال
خطوات متسلسلة،  تتخذ فيها قرارات ترتبط فيما بينها للوصوؿ إٔب القرار النهائي. كتتمثل 

 (ٖٗنظر شكل رقم ) ىذه ا٠تطوات ُب ما يلي:

     
  من تصميم ا١تؤلف  لوصوؿ إٔب القرار النهائيقرارات ترتبط فيما بينها ل( عن ٖٗ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                

 التخطيط. – ُ
 التنظيم. – ِ
 االستثارة )للمعنيُت بتنفيذ القرار(. – ّ
التقوًن كقد فصل ) ىالبُت ( أحد علماء اإلدارة  ىذه ا٠تطوات.  كمن مديرم ا١تدراس من  -ْ

طريق ابآمن الذم يبعده عن ىو إدارم  مطيع  ينفذ حرفيا تعليمات الوزارة ك توجيهاهتا متبعا ال
األشواؾ  أك ا١تشكبلت. كمن ا١تديرين من يهتم باٞتوانب اإلدارية كالضبط كالربط ألنو ٬تد ُب 

 ذلك تأكيدا لسطلتو كإجبار ابآخرين على احًتامو.
                                                        

 (ّٔ، ص ُٓٗٗ) د/مرسي ، (ُ)
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باٞتوانب الًتبوية كيناقش ا١تعلمُت فيها. فمدراء اليـو   كاضحان  كمن ا١تديرين من يبدم اىتمامان 
لمي األمس. كمن الطبيعي أف يكوف ٢تم خرباهتم الًتبوية الطويلة. مثل ىؤالء ا١تديرين كانوا مع

الشك أهنم ٭تظوف بتقدير زمبلئهم من ا١تعلمُت ُب ا١تدرسة كيزداد احًتامهم ٢تم ال سيما اذا  
كانت خرباهتم الًتبوية غنية ك متجددة ٬تد فيها ا١تعلموف آفاقان جديدة .كتعترب عملية اٗتاذ 

  (َٗانظر الشكل رقم)رار لب اإلدارة ك٤تورىا. كىي تتحدد ُب ا٠تطوات ابآتية الق

                    
  من تصميم ا١تؤلف ( عن عملية اٗتاذ القرار ُب اإلدارة ك٤تورىاَٗ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                      

 التعرؼ على ا١تشكلة كٖتديد أبعادىا. - ُ
 ١تشكلة. ٖتليل كتقوًن ا -ِ

عملٌة إتخاذ 
القرار فً 
اإلدارة 
 ومحورها

التعرف على  - ٔ
المشكلة وتحدٌد 

 .أبعادها 

تحلٌل وتقوٌم  -ٕ
 .  المشكلة

وضع  - ٖ
المعاٌٌر 

والمعدالت التً 
 ٌٗتم على أساسها 

 تقوٌم المشكلة  -

تحدٌد مناسبته  -
 .  للمشكلة

جمع المعلومات  -
 والبٌانات

المفاضلة بٌن  -ٙ
 بدابل الحلول

تطبٌق الحل  -7
الذي استقر علٌه 
الراي ووضعه 
 موضع التنفٌذ،
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 كضع ا١تعايَت كا١تعدالت اليت يتم على أساسها تقوًن ا١تشكلة. -ّ
 ٖتديد مناسبتو للمشكلة. -ْ
 كىي تشمل نتائج البحوث كالدراسات ا١تتصلة با١تشكلة. تاناكالبيٚتع ا١تعلومات  -ٓ 
 ا١تفاضلة بُت بدائل اٟتلوؿ كاختيار أنسبها ُب ضوء ا١تعايَت السابقة ا١توضوعة. -ٔ 
تطبيق اٟتل الذم استقر عليو الرأم ككضعو موضع التنفيذ، كيكوف ذلك برب٣تة اٟتل  -ٕ 

كتوجيو األنشطة ا١تتضمنة كتقوًن العمليات كالنتائج كاالستفادة من ىذا التقوًن ُب التحسن 
 كالتطوير للحل من خبلؿ التغذية ا١ترتدة.

 ىذه ا٠تطوات السابقة تتعلق ٯتا يلي: 
ات الكبَتة اليت يًتتب عليها تغَتات جوىرية مثل تغيَت ا١تقررات الدراسية سواء أكالن: اٗتاذ القرار  

أك الكتب  تانااالمتحبإدخاؿ مقررات جديدة أك حذفها أك بتغيَت نظاـ ا١تدرسة كنظاـ 
 ا١تدرسية.

ثانيا: يعتمد ٧تاحو ُب عملو على قدرتو على اٗتاذ القرار السليم ألنو يتمتع بشخصيو ٤تورية  
 (ُ)ُب ا١تنظمة ْتكم مركزه ا١تتميز كالسلطة اليت يتمتع ّٔا كا١تعلومات ا١تتاحة لو. مركزية

الختبار أسلوب مدير ا١تدرسة ُب اٗتاذ القرار لنفرض أف كثَتا من تبلميذ ا١تدرسة اشتكوا من 
عدـ توفَت الوقت الكاُب ٢تم لعمل ٕتارّٔم العلمية ُب معمل ا١تدرسة. كيريد مدير ا١تدرسة أف 

ذ قراران بشأف أنسب األكقات اليت يسمح فيها للتبلميذ ٔتزيد من الوقت إلجراء ٕتارّٔم      يتخ
) قبل الدراسة كأثناء الفسحة أك بعد الدراسة(يدعو ا١تدير الجتماع مع مدرسي العلـو ُب 

دير ابآتية  يقـو ا١ت ساليبا١تدرسة ١تناقشة األمر معهم قبل اٗتاذ القرار. كٯتكن اف يتبع معهم األ
 منها ما يلي: أساليبُب بداية االجتماع بعدة 

اٗتاذ القرار الذم يًتؾ فيو ا١تدير  أساليباألسلوب األكؿ: ىو األسلوب غَت ا١تباشر من 
 للمجموعة اٗتاذ القرارات ا١تتعلقة بأعما٢تم. كىو كالتإب :

 عرض ا١تشكلة كتوضيح اف ا١تطلوب ىو التوصل إٔب قرار ٟتلها.  - ُ
 ما لديو من معلومات.يعرض  -ِ
 يطلب منهم إبداء مزيد من التوضيح أك التفسَت. -ّ

                                                        
  ّٖ-ّٕ، ص ُٓٗٗد/مرسي،   (ُ)
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 ينصت ا١تدير ١تا يقولو ا١تعلموف بشأف ا١توضوع.-ْ
 يقـو بتخليص ما توصلوا إليو. كعندما تتم موافقتهم على ىذا التلخيص. -ٓ
 يطلب منهم ا١تدير أف يقرركا بأنفسهم اإلجراء الذم سيتبع. -ٔ
االجتماع ١تواصلة النقاش ُب ا١توضوع بالتوجو إٔب بعض األفراد ُب االجتماع  يظل ا١تدير ُب -ٕ

 إلبداء الرأم أك التعليق. أك قد يوجو بعض األسئلة ١تزيد من التوضيح كالشرح. 
ينصت ١تا يقولو األعضاء آّتمعوف كيقـو بتلخيصو دكف أف يتخذ موقفا أك يوجو ا١تناقشة  -ٖ

 إتاه معُت.لتأثَت على اٗتاذ قرار ُب 
األسلوب الثاين: من اٗتاذ القرار ىو األسلوب التعاكين ُب اٗتاذ القرار حيث يكوف مدير 

 ا١تدرسة أحد أعضاء آّموعة ُب التوصل إٔب القرار. كىو كالتإب:
أكالن:  يقـو ا١تدير ُب بداية االجتماع بإعبلف أنو يريد اٗتاذ قراران بشاف حل ا١تشكلة. ٔتا يتمشى 

ب التبلميذ كيناسب ا١تعلمُت كا١تشرفُت كأف القرار ٬تب اف يكوف باإلٚتاع أك مع مطل
 باألغلبية.

 ثانيان: يطالبهم بإبداء الرأم كالتعليق.
 أناأك معلقان أك مستوضحان أحي أناثالثان: ينصت ا١تدير ١تا يقولو األعضاء مشجعان إياىم أحي

 أخرل.
 ناسبا رابعان: يطالبهم باقًتاح اٟتل الذم يركنو م

خامسان: يستمع ٢تم مناقشا كل ما يعرض من حلوؿ مقًتحة كيقدـ اقًتاحو بشأف اٟتلوؿ 
 كيناقشهم فيها.

سادسان: ُب النهاية يطالبهم بالتصويت على اٟتل الذم يركنو أكثر اٟتلوؿ مناسبة كيشًتؾ ىو 
 نفسو ُب ىذا التصويت.

 سابعان: يكوف القرار حسب إٚتاع ابآراء أك األغلبية.
ألسلوب الثالث: من اٗتاذ القرار ىو أسلوب معلوماٌب مباشر كىو يتمشى مع األسلوب ا

 الًتبوم التكافلي اإلسبلمي كىو كالتإب:
يقـو مدير ا١تدرسة ُب بداية االجتماع  بإببلغ ا١تعلمُت أنو يريد أف يستمع اليهم قبل أف  -ُ

 يتخذ قراران بشأف ا١توضوع.
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 يت يدلوف ّٔا ىي آراء استشارية يستنار ّٔا.٬تب أف يوضح ٢تم ابآراء ال -ِ
 ينصت ا١تدير ١تا يقولونو كما يقًتحونو مشجعان إياىم على حرية الرأم كالنقاش. -ّ
 يقـو من حُت بآخر بتلخيص ما يبدكنو من آراء كاقًتاحات. كبعد أف يقـو كل فرد ُب -ْ

 االجتماع بأبداء رأيو.
 ُب ضوء ما ٝتعو كما توصل إليو من اٟتوار. يقرر ا١تدير ما سيتخذ بشأف ا١توضوع -ٓ
ٮترب ا١تدير اٟتاضرين بذلك موضحا ٢تم توقيت التنفيذ كأنو يتوقع منهم القياـ ٔتتطلبات  -ٔ

 ىذا التنفيذ. ىذا األسلوب من اٗتاذ القرار ىو األسلوب ا١تباشر الذل ىو كالتإب:
 أكالن: يقـو فيو ا١تدير باٗتاذ القرار للمجموعة. 

: يقـو ا١تدير ُب بداية االجتماع بإببلغ اٟتاضرين أف ىناؾ عدة حلوؿ ٦تكنة قد توصل ثانيان 
إليها كأنو يريد منهم مناقشة ىذه اٟتلوؿ  كالتوصل ُب النهاية إٔب أفضلها باختيار أحدىا أك 

 باٞتمع بُت حلُت أك اكثر أك بتوليف حل من بينهما يركنو مناسبا للتنفيذ.
 ض اٟتلوؿ ا١تمكنة.ٍب يقـو ا١تدير بعر -ّ
 ينصت ١تا يقولونو بشأهنا كإبداء النواحي اإل٬تابية أك السلبية للحلوؿ ا١تختلفة.-ْ
 ُب النهاية تتوصل  آّموعة إٔب أحد اٟتلوؿ ا١تطركحة أك اٟتل التوفيقي بينها. -ٓ
               (ُ) يقـو ا١تدير بتنفيذه.-ٔ

 وث التربوية:الثالث عشر: اإلدارة المدرسية وأنواع البح
إف اإلدارة الفعالة توفر ا١تعرفة كا١تهارات الفنية، كاإلنسانية لدل رجل اإلدارة. إف إدارة ا١تدرسة  

اليت ترتبط بُت التدريس كإدارة الفصل، كحفظ النظاـ ُب ا١تدرسة، من جانب كبُت تنمية 
ية أك اإلجرائية البلزمة من العاملُت كا١تساعدة ا١تباشرة للمعلمُت، كتطوير ا١تناىج كالبحوث ا١توقف

 جانب آخر ىي ا١تدارس اليت ٖتقق أىدافها بنجاح.
 كمن أنواع البحوث ما يلي:  
البحث األساسي أك النظرم: فإنو يهدؼ إٕب التوصل إٕب اٟتقائق أك ا١تبادئ الرئيسية  -ُ

 لي ا١تيداف كالكشف عن النظرية كليس باألمور التطبيقية أم تطبيق النتائج اليت يتوصل إليها ع
 الًتبوم. 

                                                        
 َْ، ّٗ، ص ُٓٗٗد/مرسي ،   (ُ)
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 البحث التطبيقي أك ا١تيداين: كىو يعٍت بصورة رئيسية بتحديد العبلقات بُت الظواىر الًتبوية -ِ
كاكتشافها كاختبار النظريات كالفركض. كلذلك فإف من أىم أىدافو ىو تطبيق كاستخداـ 

ائل كالطرؽ ا١تتبعة. النتائج العلمية علي ا١تيداف الًتبوم كٖتسُت استخداـ ا١تمارسات كالوس
كيهدؼ إٕب التوصل إٕب نوع من التعميم ٔتعٍت تعميم النتائج اليت استخلصت من عينة أخرم 

  أكرب كأمشل.

يتضمن تطبيق خطوات الطريقة العلمية علي مشكبلت التعليم ا١تدرسي، البحث ا١توقفي: 
نو ٮتتلف عنو أساسنا كيتشابو البحث ا١توقفي مع البحث التطبيقي ُب كثَت من اٞتوانب إال ا

فيما يتعلق بتعميم البحث الذم يسمح ُب حالة البحث التطبيقي بتعميم النتائج. فالبحث 
التطبيقي عادة يتضمن عددنا كبَتنا من اٟتاالت للتغلب علي بعض األخطاء العشوائية اليت 

١تعلم ة كاحدة ٖتدث ُب حالة العينات الصغَتة ككثَتنا من البحوث ا١توقفية ٕترم ُب حجرة دراسي
كاحد أف يقـو بالبحث لكن من األفضل ُب معظم األحواؿ أف ٬ترل البحث كعمل تعاكين بُت 
ا١تعلمُت لتحسُت موقف مشًتؾ بينهم. كىكذا نرل إف البحث ا١توقفي  يقـو بو ا١تمارسوف 

وقفي وف. كىذا ما ٯتيز البحث  ا١تا١تؤلفأنفسهم ال باحثوف مهنيوف من ا٠تارج. فا١تمارسوف ىم 
البحث كأسسو العليمة  وف ا١تهنيوف قصور  موضوعيةا١تؤلفعن غَته من البحوث. كقد ينتقد 

لكل الفوائد ا١تًتتبة عليو بالنسبة للمعلمُت كالتبلميذ تطغى على أم قصور علمي  ،كدقة منهجو
سيما فيو كتغطى عليو كٯتكن للبحث ا١توقفي أف يكوف ذا فائدة كبَتة بالنسبة ١تديرم ا١تدارس ال

ككلما اتسع نطاؽ  بالنسبة الٗتاذ القرارات معينة بشأف عملية التعليم ك التعلم ُب ا١تدرسة.
البحوث ا١توقفية فإهنا تقًتب ُب الشبو مع البحوث التطبيقية، كيًتكز اىتماـ البحوث ا١توقفية 
  علي اٟتصوؿ علي معلومات معينة، بشأف موضوع معُت كليس علي تعميم النتائج العلمية،

كنتائج البحوث كما أسلفنا تدخل ُب تقييم عملية اٗتاذ القرار،  كما ُب البحث التطبيقي
 كالبحث ا١توقفي يأٌب ُب مقدمة ىذه البحوث.

كتفكَته بكل  ا١تؤلفإعداد خطة البحث: ٬تب أف تعكس ا٠تطة ا١تبدئية للبحث تصور  
( ُٗانظر رسم توضيحي رقم) ما يلي:التفصيبلت ا١تمكنة. ك٬تب أف تشتمل ا٠تطة ا١تبدئية للبحث علي 

عامة كمدم اىتمامو بو كما يبُت  بصورةموضوع البحث  ا١تؤلفمقدمة عامة يوضح فيها  -ُ
 أ٫تية البحث كما سيضيفو من جديد إٕب ا١تيداف.
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 ٖتديد األىداؼ أك الفركض.-ِ 
 بياف أدكات البحث كالقياس ا١تستخدمة. - ّ 
 كما إذا ُب ْتثو أم أسلوب البحث ا١تؤلفسيستخدمها  بياف األسلوب أك الطريقة اليت -ْ 

 .أك مقارنان  ان كاف كصفينا أك ٕتريبي
 

 

(  عن ما أف تشتمل ا٠تطة ا١تبدئية للبحث ا١توقفي تصميم ا١تؤلف                              ُٗرسم توضيحي رقم )  
ضاؼ إٕب ىذه ا٠تطة عند ي ا١تؤلفت اليت سيحصل عليها أناطريقة ٖتليل ا١تعلومات كالبي - ٓ

 انتهاء تفسَت نتائج البحث بعض اٞتوانب األخرل الرئيسية كتشمل: 

 ما تشتمل الخطة المبدبٌة للبحث الموقفً

طرٌقة  - ٘
تحلٌل 

المعلومات 
والبٌانات التً 

سٌحصل 
 علٌها المؤلف

أهم التوصٌات التً  - ٕ
ٌقترحها المؤلف وأهم 
 المشكالت التً ٌثٌرها 

تفسٌر  – ٔ
 البحث 

بٌان  - ٗ
األسلوب أو 

الطرٌقة 
التً 

سٌستخدمها 
المؤلف فً 

 بحثه

بٌان  - ٖ
أدوات 
البحث 
والقٌاس 
 المستخدمة

تحدٌد   - ٕ
األهداف أو 

 .  الفروض
مقدمة عامة  -ٔ

ٌوضح فٌها 
المؤلف موضوع 
البحث بصورة 
عامة ومدي 

اهتمامه به كما 
ٌبٌن أهمٌة 
البحث وما 
سٌضٌفه من 

 جدٌد إلً المٌدان 
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 تفسَت البحث. – ُ
 ٖتتاج كأىم ا١تشكبلت اليت يثَتىا البحث كاليت ا١تؤلفأىم التوصيات اليت يقًتحها  - ِ 

 (ُ)دراستها لبحوث أخرم تالية 

اليت يسيطر عليها مناخ إ٬تايب سليم. ا١تدرسة ىي  :اإلدارة المدرسية والمناخ المدرسي
كيشعر التبلميذ بارتياح ُب حضورىم إليها كما يشعر ا١تعلموف بارتياحهم لتدريسهم ّٔا. كفيها 
يعمل اٞتميع على االٕتاه إٔب الرعاية كاالىتماـ. كيتطلب كجود إدارة مدرسية تستند ُب إدارهتا 

رار من جانب ا١تعلمُت كابآباء ك٦تثلي آّتمع. على العبلقات اإلنسانية كا١تشاركة ُب اٗتاذ الق
ك٬تب اف تستهدؼ تكثيف قول العاملُت كالتبلميذ كابآباء من أجل العمل على ٖتقيق أىداؼ 
ا١تدرسة، كأف تكوف ىناؾ متابعة مستمرة ألنشطة ا١تدرسة كتغذية مستمرة لتصحيح ا١تسار 

ىو ا١تسئوؿ األكؿ عنها. ك٢تذا ٬تب كضماف أداء كل فرد لواجبو الصحيح. إف مدير ا١تدرسة ك 
مسؤكليات ىذا العمل الضخم . كتعتمد قوتو   بصفات شخصية كمهنية تؤىلو لتحمل أف يتمتع

  ( ِٗانظر الشكل رقم ) على عدة عناصر رئيسية ُب مقدمتها:

                                 
  .من تصميم ا١تؤلفتعتمد عليها قوة ا١تدير  (   عن العناصر اليتِٗ٪توذج شكل رقم  )                 

 قدرتو على ٕتنيد طاقات العاملُت. -ُ
 تواجده كحضوره ُب ٥تتلف أ٨تاء ا١تدرسة.   -ِ

                                                        
  ُْ، ص ُٓٗٗد/مرسي ، ، ٖ – ٕ – ٔ -ٓ، ص ََِِعرفات سليماف،   (ُ)
 

تواجده وحضوره فً   - ٕ
 قدرته على تجنٌد طاقات العاملٌن      -ٔ مختلف أنحاء المدرسة

قدرته لتحقٌق االتصال والتواصل فً   - ٗ
 .ما ٌتعلق بأهداف المدرسة 

اشتراكه الفعال فً البرنامج التعلٌمً   -  ٖ
 للمدرسة 

العناصر التً تعتمد علٌها قوة مدٌر 
 المدرسة



 
 
 

ٔ7ٗ 
 

 اشًتاكو الفعاؿ ُب الربنامج التعليمي للمدرسة.  -ّ
 قدرتو لتحقيق االتصاؿ كالتواصل ُب ما يتعلق بأىداؼ ا١تدرسة. -ْ

 كره ُب اإلدارة ا١تدرسية ال يؤثر تأثَتا مباشرا على التحصيل االكادٯتي مدير ا١تدرسة ُب ٦تارستو لد
 للتبلميذ بنفس الدرجة اليت يؤثر ّٔا ا١تعلم من خبلؿ التعليم ا١تباشر لكن مدير ا١تدرسة ٯتكن أف

يؤثر على التدريس كا١تمارسات التعليمية ُب الفصوؿ الدراسية من خبلؿ القرارات اليت يتخذىا  
لق بصياغة أىداؼ ا١تدرسة ككضع مستويات عالية للتحصيل كتنظيم الفصوؿ الدراسية كاليت تتع

من أجل الدرس كالتعليم كتوفَت ا١تصادر الضركرية البلزمة للتعليم كالتعلم كاإلشراؼ على أداء 
ا١تعلمُت كمتابعة تقدـ التبلميذ كالعمل على توفَت مناخ إ٬تايب منظم للتعلم. كىكذا ٧تد أف 

ا١تدرسة مسؤكلية كربل. كقد تبلغ ىذه ا١تسؤكلية درجة كبَتة ُب بعض النظم التعليمية  على مدير
ا١تعاصرة منها الياباف حيث يكوف مدير ا١تدرسة مسؤكالن عن ا١تدرسة بل كعن سلوؾ الطبلب 

 كسلوؾ ا١تعلمُت داخل ا١تدرسة كخارجها .
ة اإلدارة أك القيادة. كإف أف من ا١تفركض ُب أم نظاـ أف ينتقي أحسن العناصر لتوٕب مهم

 (ُ)رجاؿ اإلدارة ٮتضعوف لنظاـ كاحد من التدريب كا٠تربة العلمية 
 الجديد في اإلدارة المدرسية:

ُب عصر أك فًتة الحقة. كيظهر بداللة جديدة  اٞتديد ُب عصر يعفو عليو الزمن كيصبح قدٯتان  
رب جديدان ُب مكاف ما قد يكوف كما يعت أخرل يكوف مصَتىا بعد فًتة مصَت الفًتات السابقة.

معركفان منذ فًتة ُب مكاف آخر .كلكن يعترب قدٯتان بالنسبة ٢تذا ا١تكاف .كليس اٞتديد مرغوبان أك 
٦تدكحان ُب ذاتو كما أف القدًن ليس مرفوضان أك مذمومان ُب ذاتو.  فمن اٞتديد ما تتدىن  قيمتو 

ٔب اٞتديد كالقدًن. ك٬تب أف نتذكر أف التطور كمن اٞتديد ما تعلو قيمتو. كىكذا تكوف النظرة إ
ىو سنة ا ُب خلقو. كأف أحواؿ الناس يطرأ عليها تغيَت كتبديل ٔتركر السنُت ككر الزماف. 
كتستجد أمور كتذبل أخرل كىكذا، كىذه حكمة بالغة مفادىا العمل باستمرار على ٕتديد 

داف اإلدارة ٧تد أنو قد ظهرت ُب السنوات نا اإلدارية كمناىجنا التعليمية. كالنسبة ١تيأساليب
األخَتة عدة إتاىات جديدة يتزايد األخذ ّٔا ُب ٥تتلف النظم التعليمية ا١تتقدمة. من أىم ىذه 
االٕتاىات، األخذ بنظاـ ٚتاعية اٗتاذ القرار كدٯتقراطيتو. األخذ بنظاـ) ا١تساءلة( كىو نظاـ 

                                                        
 .(ْْ، ِْ، ص ُٓٗٗ) د/مرسي،  (ُ)
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ككل مسؤكؿ عن رعيتو. كٚتاعية اٗتاذ القرار  قدًن كمعركؼ ُب تقاليدنا إلسبلميو فكل راع
كدٯتقراطيتو ليست أمران جديدان بالنسبة لتقاليدنا اإلسبلمية، )فاألمر شورل بينهم( كغَتىا من 

منها  األمثلة. كمن اٞتديد ُب اإلدارة ا١تدرسية نوعية ا١تشكبلت اٞتديدة اليت عليها أف تواجهها.
ا١تثاؿ:  ؿ بعد سن االلتزاـ. ففي الدكؿ األكربية على سبيلبقاء التبلميذ ُب ا١تدرسة مددان أطو 

تلجأ السلطات التعليمية إٔب إطالة مدة بقاء التبلميذ ُب ا١تدرسة الثانوية إٔب سن الثامنة عشرة 
أك التاسعة عشرة. كذلك عندما يقل الطلب على القول العاملة عندما ترل السلطات التعليمية 

عن سوؽ العمل. تفاديان لبلنتقادات اليت توجو إليها بشأف زيادة  ضركرة بقاء التبلميذ بعيداى 
 .ك خر٬تي ا١تدارس حدة البطالة بُت الشباب

 كمن ا١تشكبلت اٞتديدة اليت تواجهها اإلدارة ا١تدرسية:  
ما يتعلق بالظواىر اإل٨ترافية بُت الشباب من تعاطيهم ا١تخدرات كالتدخُت. باإلضافة إٔب زيادة 

ا١تدارس سواء بُت التبلميذ أنفسهم أك بينهم كبُت ا١تدرسُت .ككذلك  حدة العنف ُب
)ا٢تركب(من الدراسة كالتسبب ا٠تلقي كاال٨تبلؿ االجتماعي. كىناؾ أيضان مشكلة التشدد 
كالتزمت الديٍت أك السياسي بُت الشباب. كىي امثلو لبعض ا١تشكبلت اٞتديدة اليت ينبغي على 

 (ُ)ا كاف ٕتد ٢تا اٟتلوؿ ا١تناسبة.اإلدارة ا١تدرسية  اف تواجهه
 (ّٗانظر الشكل رقم ): الرابع عشر: من معايير اإلدارة المدرسية الجيدة

                             
 ا١تؤلفعن معايَت اإلدارة ا١تدرسية اٞتيدة من تصميم (  ّٗ٪توذج شكل رقم  )                          

                                                        
 ْٔ،   ْٓ، ص ُٓٗٗد/مرسي ،   (ُ)

معاٌٌر
اإلدارة
المدرسٌة
   الجٌدة

 معٌار تحدٌد الواضح للمسؤولٌات: المعٌار األول 

:  المعٌار الثانً
تفوٌض السلطات 
بطرٌقة تضمن 
 .  حسن أداء العمل

أن ٌكون كل طاقات المدرسة والعملٌة التً : المعٌار الثالث
 تقوم بها إدارة المدرسة من تنظٌم وإشراف وتقوٌم

أنه : المعٌار الرابع
ٌتعلق بأسلوبها فً 

ممارسة الدٌمقراطٌة  
 والعالقات اإلنسانٌة 



 
 
 

ٔ7ٙ 
 

 : األول المعيار
الواضح للمسؤكليات ٔتعٌت أف يكوف ىناؾ تقسيم كاضح للعمل كٖتديد معيار ٖتديد 

االختصاصات كا١تسؤكليات. كأف يكوف كل فرد ُب ا١تدرسة من معلمُت كمشرفُت كموظفُت 
 .كعاملُت كتبلميذ على معرفة بواجباتو مسؤكلياتو كبالدكر ا١تطلوب منو

 المعيار الثاني:
 العمل.تفويض السلطات بطريقة تضمن حسن أداء  

  المعيار الثالث:
أف يكوف كل طاقات ا١تدرسة كالعملية اليت تقـو ّٔا إدارة ا١تدرسة من تنظيم كإشراؼ كتقوًن 
ليست غايات ُب ذاهتا كإ٪تا ىي كسائل لتحقيق الغاية الكربل ا١تنشودة من كراء تربية النشء. 

ا كإمكانيتها ٠تدمة ىذه كيتوقف ٧تاح اإلدارة ا١تدرسية على مدل قدرهتا ُب ٕتنيد كل طاقاهت
لئلمكانيات ا١تادية  األمثل االستخداـ.درسة ضركرة العمل على الغاية كىذا يفرض على ا١ت

 أداء العمل مع االقتصاد ُب الوقت ملة للقول البشرية ّٔا ٔتا ٭تققكاستغبلؿ الطاقات الكا
 كاٞتهد كا١تاؿ.
 المعيار الرابع:

راطية، كالعبلقات اإلنسانية. فيجب أف تكوف الركح السائدة أنو يتعلق بأسلؤّا ُب ٦تارسة الدٯتق
اليت تعمل إدارة ا١تدرسة على خلقها قائمة على فهم حقيقي أل٫تية احًتاـ الفرد كاعتبارىا غاية 
ُب ذاهتا كتفهم الدكافع البشرية كاٟتاجات اإلنسانية كتوخى العالة كإنصاؼ ابآخرين كإظهار 

يد كالعدكاف كأف كوف أساس التفاىم ٤تاكلة األقناع كاالقتناع. كتوفر ركح الود كاالحًتاـ ال التهد
ا١تركنة ُب العمل كاٟترية ُب التحرؾ ُب نطاؽ التنظيم العاـ .فليست ىناؾ قوالب ثابتو كقواعد 

 .جامدة تطبق تطبيقان أعمى على كل حالو دكف اعتبار لظركفها
 من فرص النمو ا١تهٍت للمعلمُت ّٔا من خبلؿ تتميز اإلدارة ا١تدرسية الناجحة ٔتقدار ما تتيحو 

ما تضعو من أنظمو ٖتقق حفز ا١تعلمُت على االرتفاع بكفاءهتم ا١تهنية ككمستول أدائهم 
تتميز   كتشجيعهم على ا٠تلق كاالبتكار كإظهار ركح ا١تبادرة كقيامهم بالبحث كالتجريب كأخَتان 

بالعبلقات  سواء كاف ىذا االتصاؿ خاصان  اإلدارة ا١تدرسية اٞتيدة بوجود نظاـ جيد لبلتصاؿ
الداخلية للمدرسة أك بينها كبُت آّتمع الي أك بينها كبُت السلطات التعليمية األعلى.  
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، تستطيع من ة على كجود قنوات مفتوحو لبلتصاؿفنجاح أدارة ا١تدرسة يعتمد إٔب درجة كبَت 
 .توصيل ا١تعلومات أك اٟتصوؿ عليها خبل٢تا التحرؾ السريع كالوفاء، ٔتا يلتزمو العمل من

كيرتبط بذلك أف يكوف للمدرسة برنامج جيد للعبلقات العامة تعرب بو من خبللو عن جهودىا 
 (ُ)كنشاطها كتتعرؼ أيضا من خبللو على صدل ما تقـو بو عند األخرل. 

حوث ما عمل ككذلك من معايَت النجاح ُب اإلدارة ا١تدرسية اليت ُب أىم الدراسات الشاملة كالب
 للتوصل إٔب معايَت النجاح ُب اإلدارة ا١تدرسية كقد استهدؼ ىذ البحث ٖتقيق ثبلثة أغراض

 (ْٗانظر الشكل رقم )  :رئيسية ىي
ٖتديد أبعاد إداء العمل بالنسبة ١تدراء ا١تدرسة، كمن ٍب ٯتكن التوصيل إٔب تفهم أحسن  :أكال 

 لطبيعة كظيفة مدير ا١تدرسة.     
 .اختيار مديرم ا١تدارسًن ا١تعلومات ا١تفيدة فيحل ا١تشكلة ثانيا: تقد

 من تصميم ا١تؤلف(   عن آخر الدراسات كالبحوث ُب معايَت اإلدارة ا١تدرسية اٞتيدة ْٗ٪توذج شكل رقم  )                  
 ثالثا: تقدًن ا١تواد العلمية لدراسة اإلدارة ا١تدرسية كلتدريسها أيضان. 

مديران اشًتكوا بالتجربة، كصمم موقف إدارم معيارم ٯتكن  ِِّقومية ٘تثل  كقد اختَتت عينة
ات ا٢تامو ُب كظيفة مدير كًب اختيار الواجب إبراز السلوؾ اإلدارم كمبلحظتو. من خبللو

، اىم طريقو فيو لتصور الواجبات كما ٯتكن تصورىا كذلك ٔتدل زمٍت مدتو أسبوع ا١تدرسة،
 باسم الصادر ْتيث يكوف على مكاتبهم درجاف اإلدارية الطريقة ا١تعركفة

                                                        
 (  ٖٕ، ٕٕ، صُٓٗٗ.) د/مرسي ، (ُ)

تقدٌم المواد : ثالثا 
العلمٌة لدراسة 

اإلدارة المدرسٌة 
 ولتدرٌسها أٌضاً  

تقدٌم :ثانٌا 
المعلومات المفٌدة 

فٌحل المشكلة اختٌار  
 مدٌري  المدارس

تحدٌد أبعاد :أوال 
إداء العمل بالنسبة 
لمدراء المدرسة، 

ومن ثم ٌمكن 
التوصٌل إلى تفهم 

أحسن لطبٌعة وظٌفة 
 مدٌر المدرسة
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 لوارد كفيو تضم ا١توضوعات اليت ستعرض عليو، إلبداء رأيو أك اٗتاذ قرار اسمى درج ياألكؿ: 
 فيها.

 سمى درج الصادر كفيو تضم ا١توضوعات اليت عرضت عليو، كاٗتذ القرار فيها ككانت يالثاين: 
فسَتىا كطلب من كل ا١تدراء ا١تشًتكُت أف يقوموا بدكر ا٠تطوة التالية: تتعلق بتحليل النتائج كت

ا١تدير ١تدرسة متخيلة قدمت ٢تم عنها ا١تعلومات الضركرية. كطلب منهم أف يتصرفوا بالنسبة 
للموضوعات اليت يفًتض أهنا ٕتمعت ُب درج الوارد كتنتظر إبداء رأيو. بعد ذلك طلب من كل 

يقـو بالتدريس فيها معلموف جدد ٖتت التدريب مدير مشًتؾ زيارة فصوؿ دراسية افًتاضية 
كاستعُت بالتسجيبلت ا١ترئية اٟتركية كالضوئية بدالن من ا١تعلمُت كطلب منهم إعداد كلمة 

كقد  (ُ)كيلقيها على ٣تلس ابآباء كا١تعلمُت كأف يشًتؾ ُب مناقشة ٚتاعية مع غَته من الزمبلء
الواجبات اإلدارية ا١تتخيلة كما أمكن ٚتع مادة  أمكن ٚتع معلومات كبَته عن أداء ا١تدراء ٢تذه 

كبَتة عن قدرة كل مدير كشخصيتو كخلقيتو كأدائو من ا١تنطقة اليت يعيش فيها. ككانت ا٠تطوة 
التالية تتعلق بتحليل النتائج كتفسَتىا. كقد أمكن باستخداـ أسلوب التحليل العملي التوصل 

 (ٓٗ)انظر الرسم التوضيحي رقم إٔب ٙتانية عوامل 
من الدرجة األكٔب كعاملُت من الدرجة الثانية. تتعلق بطريقة اإلداء ىذه العوامل ككانت كما 

 يلي: العوامل الثمانية من الدرجة األكٔب: كمشرفُت
 العامل أ: تبادؿ ا١تعلومات.   

 العامل ب: ا١تناقشة. 
 العامل جػ: أتباع مقًتحات ابآخرين. 

 العامل د: ٖتليل ا١توقف.  
 ل ىػ  : اافظة على العبلقات التنظيمية. العام

 العامل ك: تنظيم العمل. 
 العامل ز: االستجابة لؤلخرين من ا٠تارج . 

 العامل حػ: توجيو عمل ابآخرين. 
 العامبلف من الدرجة الثانية: 

                                                        
 (ُٖ، صُٓٗٗ/مرسي ،.) د (ُ)
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 عامل ط: األعداد للقرار ُب مقابل أٗتاذ القرار النهائي. 
 ء تناكؿ ا١توضوعات. إ٘تاـ قدر من العمل ُب أثنا :عامل م

 
       من تصميم ا١تؤلف(   أسلوب التحليل العملي  ٓٗ٪توذج شكل رقم  )                           

تفسَت النتائج: بدراسة النتائج أمكن التوصل إٔب بعض العبلقات ا٢تامة بُت ٪تط األداء  ٓ
 للعمل

اؿ بالنسبة ا١تدراء  الذين تضمن  اإلدارم ك٥تتلف السمات الشخصية للناظر. فعلى سبيل ا١تث
 من االتصاؿ:  كبَتان   ٪تط أدائهم قدران 

عاملٌن من + طرٌقة اإلداء هذه العوامل اثمانٌه من الدرجة االولى 
 الدرجة الثانٌة

عامل   
 ي   

اتمام قدر 
من العمل 
فً أثناء 
تناول 

   الموضوعات

عامل   
 ط   

األعداد 
للقرار 
فً 

مقابل 
أتخاذ 
القرار 
 النهابً

عامل 
 حـ 

توجٌه 
عمل 

 األخرٌن

عامل  
 ز 

 االستجابة
لألخرٌن  

من 
 الخارج 

عامل  
 و

تنظٌم 
 العمل 

عامل 
 هـ  

المحافظة 
على 

العالقات 
 التنظٌمٌة 

عامل 
 د  

تحلٌل 
 الموقف 

عامل 
 جـ  

أتباع 
مقترحات 

 األخرٌن

عامل  
 ب 

 المناقشة 

عامل  
 أ     

تبادل 
 المعلومات 
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) عامل أ ( يتوفر لديهم عادة قدرة لفظية عالية كإعداد مهٍت أحسن من ابآخرين. كتتميز 
شخصياهتم بأهنا اجتماعية كحساسة ككاثقة كىادئة مطمئنة. ككانوا يولوف اىتمامهم ١تشكبلت 

 نوا ٭تظوف باحًتاـ الرؤساء كا١تعلمُت.ا١تعلمُت كالتبلميذ. ككا

)عامل ب ( عادة ناضجُت كاثقُت بأنفسهم كأعصأّم ىادئة لكنهم قليلو ا٠تربة اإلدارية.  
 ككانت نظرة الرؤساء كا١تعلمُت ٨توىم سلبية 

)عامل جػ ( عادة رجاؿ صغار السن ذكم خربة إدارية قليلة. كمع أهنم يتمتعوف عادة بقدرات 
إهنم ٓب يكونوا مهتمُت باألغراض الًتبوية، أك ا١تناىج، أك التقوًن، أك التخطيط. عقلية جيدة ف

كٯتكن أف يوصفوا باهنم منعزلُت خجولوف كغَت أمنُت أتو مستقرين كمتوتركف. ككانت نظرة 
 الرؤساء كا١تعلمُت ٨توىم سلبية 

بوف للسيطرة كعمليوف )عامل د(من الرجاؿ ذكم ا٠تربة اإلدارية كا١تعلومات العامة. كىم عادة ٤ت
 كدىاة كحساسوف للضغط. ككاف تقدير الرؤساء كا١تعلمُت ٢تم قليبلن. 

)عامل ىػ( اجتماعيُت كحيويُت كحساسُت ككاثقُت كىادم األعصاب. كىم يولوف اىتمامهم 
 بالتدريس ك ا١تنهج كالعبلقات بالعاملُت كالعبلقات العامة.

عملهم للفاعلية. ككاف من السهل إثارهتم )عامل ك( ٝتات شخصية ترتب عليها فقداف  
كيتميزكف با٠تجل كالتشاـؤ كعدـ األمن كاالستقرار كالتوتر. ككانت نظرة العامة ٨توىم سلبية 
)عامل ز( غالبا من النساء كبار السن ذكم خربة بالتدريس. ككصفت شخصياهتم بأهنا خانعو 

 خجولة كساذجة ىادئة كمطمئنة. 
ة ا١تنخفضة كاإلعداد الردمء. كيبدك أف ىؤالء ا١تدراء قد كجدكا من )عامل حػ( من ذكم القدر 

 خبلؿ خربهتم الطويلة إف تعيُت الواجبات لآلخرين طريقة مفيدة إل٧تاز العمل. ككاف للمدراء 
 الذين ركزكا على اإلعداد للقرار. 

 )عامل ط ( ٔتا يلي : 
 يتميزكف بقدرة عقلية عالية.  -ُ
  إعداد مهٍت جيد. -ِ
 يتميزكف بالقدرة على التفكَت كالتعلم السريع.-ّ
 ككانوا يهتموف ٔتعظم ٣تاالت عمل ا١تدرسيُت كيقدركف قيمة االحتياجات الًتبوية للتبلميذ -ْ
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كيتميزكف بالنشاط كالفاعلية ُب ا١تناقشات اٞتماعية كتفهم الطبيعة ا١تعقدة للمشكبلت  
 اإلدارية.

كبَت من ا١تهارات التصويرية كالفنية كاإلنسانية. كليس يبدك أف ىؤالء ا١تدراء ٭تظوف بقدر  -ٓ
بغريب أهنم كانوا ٔتحل تقدير عاؿ من الرؤساء كا١تعلمُت على حد سواء. ككاف ا١تدراء الذين 

 ا٧تزكا قدران من العمل ُب أثناء تناك٢تم لو 
ككانت نظرة  الكبلـ.) عامل م ( يتميزكف بالقدرة اإلعداد اٞتيد كالفاعلية ُب التفاعل ككثرة 

 ٨توىم ٤تايده أك إ٬تابيو إٔب حد ما أما نظرة ا١تعلمُت فكانت إ٬تابيو ٨توىم. (ُ)الرؤساء

 التطبيقات العملية: كاف ٦تا استهدفتو ىذه الدراسة التوصل إٔب إجابات على األسئلة ابآتية: 
 ىل يفضل اختيار الرجاؿ على النساء ُب إدارة ا١تدارس؟ 

 ليم للنجاح ُب إدارة  ا١تدرسة؟ ما أ٫تية ا٠تربة بالتع 
 ىل تكوف الشخصية  مقاسة باالختبارات دالة على األداء كاإلدارم؟ 

 ىل تكوف القدرات العقلية كما تقيسها االختبارات مرتبط باألداء اإلدارم؟ 
 ىل تكوف االىتمامات مقاسو باالختبارات دالة على األداء اإلدارم؟

بارات الورقة كالقلم أف تكوف مفيدة ُب اختيار نظاـ ىل ٯتكن ّٓموعة )بطارية( من اخت
 ا١تدارس؟

 أما بالنسبة للسؤاؿ األكؿ:  
فقد كجد من الدراسة أف ا١تدراء ُب  ا١تدارسا٠تاص بتفضيل الرجاؿ على النساء ُب إدارة 

٦تارستهن للواجبات اإلدارية كن يدخلن ُب أعما٢تم الرؤساء كا١تعلمُت كآخرين من ا٠تارج بُت 
كاف الرجاؿ ٯتيلوف إٔب اٗتاذ القرارات النهائية كاٗتاذ إلجراءات بدكف إقحاـ ابآخرين. إذف ما  

اإلجابة النهائية على السؤاؿ تشَت الدراسة إٔب أنو من األفضل اختيار الرجاؿ إلدارة ا١تدارس.  
ا١تدرس كرٔتا تكوف ىذه غريبة ك٥تيبة ١تا ىو متوقع السيما كأف ىذه التجربة أجريت على إدارة 

االبتدائية، ُب ٣تتمع على درجة عالية من اٟتضارة كالتقدـ، كيوجد أراء ال توافق ىذه اإلجابة 
بأف يتم اختيار الشخص ا١تناسب بصرؼ النظر عن كونو رجبلن أك امرأةن ك٬تب اٟترص الشديد 

 ُب األخذ ّٔذا الرام بالنسبة للببلد العربية. 
                                                        

  ِٖ، ص ُٓٗٗد/مرسي ،   (ُ)
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كثقافتنا العربية. كينبغي أف ال ٩تلط بُت فكرة تأنيث ك٭تتاج األمر دراسة خاصة على بيتنا 
التعليم االبتدائي ٔتعٌت تأنيث ىيئة التدريس كبُت تأنيث إدارة ا١تدرسة. ذلك إف ىذه  النتيجة 

ث كالغالبية من مدراء ا١تدراس االبتدائية أنا% َٗجاءت من ٣تتمع غالبية معلميو حوإب 
لتدريس ُب التعليم االبتدائي ال تتعارض مع كوف مدير % من الرجاؿ. لذا فإف تأنيث ىيئة اَٖ

ا١تدرسة رجبلن أك امرأةن كليس ىذا تلميحان إٔب األخذ باإلجابة السابقة على السؤاؿ كإ٪تا نعود 
مرة أخرل لنؤكد أف ا١تسالة ٖتتاج إٔب دراسة ميدانية متأنية على البيئة العربية. انظر إٔب فكرة 

اٟتاضر ُب إدارة الًتبية كالتعليم كذلك بدكف اختبلط حيث الدمج ُب ٧تاح فكرة الدمج ُب كقتنا 
 اإلدارات التعليمية كُب ا١تناىج.

 كبالنسبة للسؤاؿ الثاين: 
ا٠تاص ٔتدل أ٫تية ا٠تربة ُب التعليم الناجح ُب إدارة  ا١تدرسة  فإف الدراسة ٓب ٗترج بإجابو 

الدراسة بدكف خربه ُب التدريس.  قاطعو لو إذ ٓب يكن ىناؾ أم ناظر، ٦تن أجريت عليهم
خرل أظهرت العبلقة سلبية ُب ا١تادة بُت طوؿ مدة ا٠تربة ُب التدريس، كلكن توجد دراسات أي 
 كإجادة العمل اإلدارم.

 كبالنسبة للسؤاؿ الثالث: 
ا٠تاص ٔتدل داللو السمات الشخصية على النجاح ُب العمل اإلدارم فاف الدراسة ٓب تكشف 

ذه السمات ترتبط بأم معايَت شاملو النجاح. كمع ىذا الدراسة أظهرت عن ٣تموعو من ى
كجود عبلقات بُت السمات الشخصية كعوامل معينة لئلداء اإلدارم. كعلى ىذا ٯتكن بتحديد 
النمط اإلدارم ا١ترغوب اختيار الشخص ا١تناسب الذم تتوافر فيو ىذه السمات، كيتم معرفة 

لقياسها. مثبل اذا كاف النمط اإلدارم ا١ترغوب ىو الشخص ذلك عن طريق االختبارات ا١تعدة 
 الذم ٭تافظ على العبلقات التنظيمية 

)عامل ق( فانو ينبغي البحث عن شخص يكوف اجتماعيان كحيان كحساسان لو ثقة بنفسو كىادم 
 األعصاب

 بالنسبة للسؤاؿ الرابع: 
سة كشفت عن كجود عبلقة كاضحة ا٠تاص بارتباط القدرات العقلية باألداء اإلدارم فإف الدرا

 بُت القدرات العقلية  ا١تعرفية كبُت معظم العوامل اليت توصلت إليها الدراسة.
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 كبالنسبة للسؤاؿ ا٠تامس: 
 ا٠تاص بداللة االىتمامات على األداء اإلدارم فقد كشفت الدراسة إف اىتمامات من أجرل

 اإلدارم عليهم البحث ترتبط ٔتعظم العوامل الدالة على النمط 
 كبالنسبة للسؤاؿ السادس: 

ا٠تاص ٔتدل فائدة ٣تموعو من اختبارات الورقة كالقلم ُب اختيار ا١تدراء فإف اإلجابة كانت 
 )نعم( مع التحفظ. كٔتعٌت آخر ٯتكن القوؿ بأنو االختبارات كأف كانت مفيدة ال تبُت لنا

ف معايَت النجاح ٓب يتوصل . ذلك إكإيهم سيكوف فاشبلن  بصورة مؤكده أيهم سيكوف ناجحان 
إليها بعد بصورة كافيو، فا١تعلموف، كا١تفتشوف، أك ا١توجهوف، ال يتفقوف على ا١تدير الناجح أك 
غَت الناجح. كذلك ٗتتلف ا١تواقف اإلدارية باختبلؼ الظركؼ كقد يكوف ا١تدير ناجحان ُب 

  (ُ)ًتبوية كتشابكها. .موقف كغَت موفق ُب موقف أخر. ٦تا يؤكد مرة أخرل تعقد العملية ال
  الخامس عشر: المهارات الالزمة لرجل اإلدارة المدرسية:

ىناؾ عدة عوامل تساعد على النجاح ُب اإلدارة التعليمية شأهنا ُب ذلك شأف ميادين إلدارة 
كا١تقصود با١تهارة ىو أداء العمل بسرعة كدقة، كىي بذلك ا١تعٌت ٗتتلف عن القدرة  األخرل.

قدرة تعٍت إمكانية أداء العمل بصرؼ النظر عن السرعة أك الدقة ُب أدائو. أم من حيث إف ال
أف ا١تهارة عبارة عن قدرة فائقة متطورة، كيكوف بذلك الفرؽ بينهما ُب الدرجة ال ُب النوع 
كتتميز ا١تهارة بأهنا مكتسبة كنامية أم أف اإلنساف يكتسبها من خبلؿ خرباتو كٕتاربو 

 رىا تعمل على تنمية ا١تهارة باستمرار.ك٦تارساتو، كىذه بدك 
 ( ُب الصفحة التالية ٔٗانظر الشكل رقم  ) التصنيف ألىم ا١تهارات اإلدارية ا١تدرسية:

 أكالن: اإل١تاـ باٟتقائق الرئيسية للموقف: 
يتضمن أف يكوف ١تدير ا١تدرسة ذاكرة قوية، كأف تكوف معرفتو أكثر من الذين يعملوف  كىذا
 . معو

 الفهم ا١تهٍت: ثانيان: 
كىذا يتضمن الرغبة ُب العمل اإلدارم كالقدرة على كسب احًتاـ العاملُت كالتبلميذ، كاٟترص 

 الشديد على تربية التبلميذ.
                                                        

 (ْٖ، ص ُٓٗٗ)د/مرسي ، (ُ)
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 ا١تؤلفمن تصميم التصنيف ألىم ا١تهارات اإلدارية ا١تدرسية (   عن  ٔٗ٪توذج شكل رقم  )                         

 : اٟتساسية لؤلحداث: ثالثان 
 كىذه تتضمن الوعي ككضوح الرؤية كالنظرة العريضة للمستقبل ككضوح األىداؼ، كالقدرة على

 اكتشاؼ العاملُت الضعفاء كمعرفة ما يدكر حولو
 رابعان: القدرة على التحليل، كحل ا١تشكبلت كاٗتاذ القرار:  

لى حسن استخداـ الوقت كٖتديد كىذه تتضمن الكفاءة الشخصية كجودة التنظيم كالقدرة ع
األكلويات كمعرفة مىت تفوض السلطات، كجودة التفكَت بالتفصيل، كجودة توجيو األسئلة 

     كالقدرة على البت كاٟتـز كالتحكم كتوفر اإلحساس ا١تتزف، كالعمل على تطوير العاملُت.

التصنٌف ألهم 
المهارات 
اإلدارٌة 
 المدرسٌة 

اإللمام : أوال 
بالحقابق الربٌسٌة 

 للموقف 

 الفهم المهنً :ثانٌا 

الحساسٌة : ثالثا 
 لألحداث

القدرة على :رابعا 
 التحلٌل

: خامسا 
المهارات 
 :االجتماعٌة

المرونة : سادسا 
 المعنوٌة

االستجابة :سابعا  
 الهادفة لألحداث

 االبتكارٌة:ثامنا 
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 خامسان: ا١تهارات االجتماعية: 
لآلخرين كاالنفتاح ألسئلة ابآخرين كتقبل أفكارىم،  ىذه تتضمن اٟتـز مع العدؿ كاالستماع

كالقيادة كالتوجيو كحسن التعامل مع الصراعات كالدبلوماسية كحسن مواجهة ا١تواقف اٟترجة 
كحسن عرض ا١توضوعات كإدارة اللجاف كاالجتماعات ٢تم كخفة الظل كالقدرة على ٖتميس 

 كالعبلقات ابآخرين كرفع ركحهم ا١تعنوية، كٖتبيبهم ُب العمل.
 اٞتيدة مع الزمبلء، كاٟتماس كاإلخبلص كالطيبة، ككسب ثقة ابآخرين كتقدًن العوف. 

 سادسان: ا١تركنة ا١تعنوية: 
 كىذه تتضمن الدافعية كالقدرة على العمل لساعات طويلة كالقدرة على العمل ٖتت الضغوط.  

 سابعان :االستجابة ا٢تادفة لؤلحداث: 
 على اٗتاذ إجراءات ىادفة مع أهنا غَت شعبية. أةكىذه تتضمن الثقة كاٞتر 

 ثامنان: االبتكارية: 
كىذه تتضمن اىتمامات متنوعة كاسعة، كتنوع ا١تعارؼ كالتفكَت الكامن كالتوصل إٔب أشياء 

 جديدة كأف يكوف رجل أفكار كاخًتاعات كىناؾ ٣تموعة من ا١تهارات اليت تعترب ضركرية 
، كٯتكن تصنيفها إٔب ثبلثة أنواع، ىي ا١تهارات التصورية، لنجاح رجل اإلدارة التعليمية 

اليت تعترب ضركرية لنجاح   كىناؾ ٣تموعة من ا١تهارات كا١تهارات الفنية، كا١تهارات اإلنسانية
 رجل اإلدارة تعليمية يتفق دارسو اإلدارة على تصنيفها إٔب ثبلثة أنواع  ا١تهارات التصورية

 ( ٕٗانظر شكل رقم) الكبلـ عنها ُب الفصوؿ التالية:كالفنية اإلنسانية  كسنفصل  

       من تصميم ا١تؤلفالضركرية لنجاح رجل اإلدارة تعليمية اليت اتفق دارسو اإلدارة على تصنيفها  (   عن ا١تهارات ٕٗ٪توذج شكل رقم  )  
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كفاءتو ُب   ا١تهارات التصورية: تتعلق ا١تهارات التصويرة لدل رجل اإلدارة التعليمية ٔتدل -ُ
كىذه  ابتكار األفكار كاإلحساس با١تشكبلت كالتفنن ُب اٟتلوؿ كالتوصل إٔب ابآراء. األكلويات

 ضركرية ١تساعدة رجل اإلدارة على النجاح ُب ٗتطيط العمل كتوجيهو كترتيبا١تهارات 
 األكلويات كتوقع األمور اليت ٯتكن أف ٖتدث ُب ا١تستقبل، أم ترقب األحداث، كما يًتتب 

كىي من اىم ا١تهارات  عليو ذلك من تقليل ا٠تطر، أك ا٠تسارة، أك ٖتقيق الفائدة ا١ترجوة.
   البلزمة لرجل اإلدارة التعليمية

 ا١تهارات الفنية: -ِ
كالطرائق اليت يستخدمها رجل اإلدارة ُب ٦تارستو لعملو  ساليبتتعلق با١تهارات الفنية باأل 

ا١تهارات الفنية توفر قدر ضركرم من ا١تعلومات  يصادفها. كتتطلبكمعاٞتتو للمواقف اليت 
كاألصوؿ العلمية كالفنية اليت بتطلبها ٧تاح العمل اإلدارم. كىي ترتبط باٞتانب العلمي ُب 
اإلدارة كما تستند إليو من حقائق كمفاىيم األصوؿ العلمية. مثبلن ٗتطيط العملية التعليمية 

كتقدير التكلفة ككضع نظاـ جيد لبلتصاؿ كالعبلقات كرسم السياسة العامة كإعداد ا١تيزانية 
العامة كتنظيم االجتماعات ككتابة التقارير كاختبار العاملُت كتوزيع العمل كٖتديد 

 (ُ) االختصاصات كغَتىا .
 ا١تهارات اإلنسانية:  -ّ

 تطيعتتعلق ا١تهارات اإلنسانية بالطريقة اليت يستطيع ّٔا رجل اإلدارة التعامل بنجاح. كيف يس
أف ٬تذب ابآخرين إليو ك٬تعلهم يتعاكنوف معو كٮتلصوف ُب العمل كيزيدكف من قدرهتم على 
اإلنتاج كالعطاء. كتتضمن مدل كفاءة رجل اإلدارة ُب التعرؼ على متطلبات العمل مع الناس  

كتدفعهم على العمل ْتماس كىذه ا١تهارات اٞتيدة ٖتًـت شخصية ابآخرين كأفراد ك٣تموعات. 
دكف قهر أك إجبار، كىي اليت تستطيع أف تبٍت الركح ا١تعنوية للمجموعة على أساس قوم كقوة 

كٖتقق ٢تم الرضا النفسي، كتولد بينهم الثقة كاالحًتاـ ا١تتبادؿ، كتوحد بينهم ٚتيعان ُب أسرة 
كىي مهمة كضركرية ُب كل ا١تنظمات كعلى كل ا١تستويات إال إهنا تربز بصورة  .كاحدة متعاطفة

ة بالنسبة لئلدارة التعليمية نظرا للتنوع الكبَت ُب األفراد الذين يتعامل معهم رجل اإلدارة ملح
  ُبالتعليمية كما يرتبط بذلك من طبيعة العبلقات اليت ٕتمع بينهم. مثبلن ا١تقارنة بُت مدير 

                                                        
  ٕٖ، صُٓٗٗد/مرسي ،   (ُ)



 
 
 

ٔ87 
 

 :كمدير ُب مدرسة. ٧تد عبلقة مدير ا١تصنع تقتصر ُب الغالب على ٣تموعتُت من الناسمصنع 
 مرؤكسيو الذين ٮتضعوف إلشرافو كإدارتو. – ُ 
 رؤسائو الذين ٭تاسبونو كيكوف مسؤكال أمامهم أما ُب حالة مدير ا١تدرسة فإنو يتعامل مع -ِ

 :(ٖٗانظر الرسم التوضيحي لرقم )٣تموعات متنوعة قد يصل عددىا إٔب ست ىم 

 
 ا١تؤلفؽ بُت مدير مصنع كبُت مدير مدرسة من تصميم (  عن الفر ٖٗ٪توذج شكل رقم  )                           

 رؤساءه ا١توظفوف اإلداريوف أم مرؤكسوه. –ُ
 ا١تعلموف كىم أيضان مرؤكسوه لكنو ُب نفس الوقت يعتربكف زمبلءه ُب ا١تهنة. – ِ
 تبلميذ مدرستو. – ّ
 آباء التبلميذ. – ْ
 اٞتمهور العاـ أك الشعب. – ٓ

عليمية أف ينمي مهاراتو اإلنسانية ا٠تاصة بو ك أال يعتمد على غَته كينبغي على رجل اإلدارة الت
اليت تفرضها ا١تواقف ا١تختلفة  من الناس ُب ذلك حىت يستطيع أف يدرؾ ا١تشاعر كاألحاسيس

كأف يفهم ما يعنيو ابآخركف بأعما٢تم أك بكلماهتم بالتلميح أك التصريح كأف ينمي قدرتو على 
 (ُ)  كنقل أفكاره كآرائواالتصاؿ الناجح بابآخرين 

                                                        
  ٖٗ،  ٖٖ، ص ُٓٗٗد/مرسي ،  (ُ)

 مدٌر فً مدرسة 

رؤساءه الموظفون اإلدارٌون أي  - ٔ
 مرؤوسوه 

المعلمون وهم أٌضاً مرؤوسوه لكنه فً  -ٕ
 نفس الوقت ٌعتبرون زمالءه فً المهنة 

 تالمٌذ مدرسته - ٖ

 

 

 أباء التالمٌذ  -ٗ

 الجمهور العام أو الشعب     - ٘

 مدٌر فً مصنع 

مع مرؤوسٌه الذٌن ٌخضعون إلشرافه - ٔ
 وإدارته  

رؤسابه الذٌن ٌحاسبونه وٌكون - ٕ
 مسؤوالً أمامهم 
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 .صلى اهلل عليو وسلـــــــــــــــــــــــــمالرسول اإلداري التربوي  أواًل:  
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلدارية والتربويدروس أبوبكر الصديق  ثانيــاً: 
 . ةـــــاإلدارية والتربوي مر بن الخطاب عسيدنا س و در  ثالثــاً: 

  .ةـــاإلدارة التربوية للصحابة لتعديل السلوكيات المنحرف رابعــاً:
 .الملك عبدالعزيز رحمو اهللموحد الجزيرة من  تربويةدروس  خامساً:

 .وـــــــــــالشريفين حفظو الللخادم الحرمين  تربوية سادساً: دروس
 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملكسمو ن صاحب الدروس تربوية مسابعاً: 
 (.ودـــــــــــــــــــــاألمير فيصل بن عبداهلل بن محمد آل سع)        

 :  فــــــــقصص عن بعض المدراء وإدارتهم  وبعض المواقثامنًا

 .لـــــــــقصص مفيدة في فن اإلدارة والتعامل مع المشاك تاسعاً:.
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الخامس
 دروس إدارية وتربوية من إداريين وقياديين
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 الفصل الخامس
 دروس إدارية وتربوية من إداريين وقياديين

 :أواًل: اإلداري التربوي الرسول 
كسوؼ نضرب األمثلة  سوؼ نكتب أكالن عن أفضل إدارم تربوم سيدنا ٤تمد بن عبدا 

( الًتبوية قاؿ ا سبحانو كتعأب ُب ٤تكم تنزيلو)كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى إً  على فن إدارتو الَّ رىٍٛتىةن لٍّْلعىالىًمُتى
، قاؿ ا سبحانو كتعأب:}فىًبمىا رىٍٛتىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى ٢تىيٍم كىلىٍو كيٍنتى فىظِّا غىًليظى اٍلقىٍلًب (َُٕ)األنبياء 

}   (ُ)رٛتة مهداة { أنا}يا أيها الناس إ٪تا كقاؿ سيدنا ٤تمد(ُٗٓ)آؿ عمراف: الىنٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى
نبيو  إف من مظاىر رٛتة ا تعأب اليت ٕتلت ُب ىذه الدنيا أف أرسل ا   أىب ىريرة عن

 اليت كسعت كل شيء. ىاديان للعا١تُت؛ كي تتجلى فيو بعضان من مظاىر رٛتة ا ٤تمدان 
يصه عىلىٍيكيم بًاٍلميٍؤًمًنُتى )لىقىٍد جىاءكيٍم رىسيوؿه مٍّْن أىنفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرً  قاؿ ا 

  (ُِٖالتوبة)رىؤيكؼه رًَّحيمه ()
نىا  (ِ)من الدركس الًتبوية التعليمية عن رٛتتو  أيصىلّْى  أناعىٍن ميعىاًكيىةى ٍبًن اٟتٍىكىًم السُّلىًمىّْ قىاؿى بػىيػٍ

فرماين اٍلقىٍوـي بًأىٍبصىارًًىٍم فػىقيٍلتي  .اللَّوي ًإٍذ عىطىسى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً فػىقيٍلتي يػىٍرٛتىيكى   مىعى رىسيوًؿ اللَّوً 
اًذًىٍم فػىلىمَّا رى  أىيٍػتػيهيٍم كىاثيٍكلى أيمّْيىاٍه مىا شىٍأنيكيٍم تػىٍنظيريكفى ًإٔبىَّ. فىجىعىليوا يىٍضرًبيوفى بًأىٍيًديًهٍم عىلىى أىٍفخى

لىوي كىالى بػىٍعدىهي فى  ييصىمّْتيونىًٌت لىًكٌتّْ سىكىتُّ فػىلىمَّا صىلَّى رىسيوؿي اللًَّو  ا قػىبػٍ ًبأىيب ىيوى كىأيمّْي مىا رىأىٍيتي ميعىلّْمن
ا ًمٍنوي فػىوى اللًَّو مىا كىهىرىين كىالى ضىرىبىًٍت كىالى شىتىمىًٍت قىاؿى  ًذًه الصَّبلىةى الى يىٍصليحي  أىٍحسىنى تػىٍعًليمن :)ًإفَّ ىى

 (. ٍسًبيحي كىالتٍَّكًبَتي كىًقرىاءىةي اٍلقيٍرآفًفيهىا شىىيءه ًمٍن كىبلىـً النَّاًس ًإ٪تَّىا ىيوى التَّ 
فأنظر إٔب ىذه الدركس اإلدارية الًتبوية التعليمية اليت ٬تب أف يتعلمها كل إدارم أك قيادم أك 

  معلم أك موظف من سيد ا٠تلق 
رعي كانظر إٔب ىذا التعليم العظيم كالتواضع اٞتم كالًتبية الصاٟتة ليشعر ىذا اٞتاىل باٟتكم الش

الذم خفي عليو فيعلمو فكاف ىذا التعليم لو أثر ُب صبلح ذلك اإلنساف كاستقامتو كىو 
. إ٪تا ىذه دركس تربوية القائل بأيب كأمي ما رأيت معلمان قبلو كال بعده أحسن تعليمان منو

 كعرب كمواقف تسطر كتكتب لكي نتعلم منها كنستخلص منها كيفية الًتبية امدية.

                                                        
 ركاه اٟتاكم كصححو األلباين (ُ)
 ّٕٓركاه مسلم ) (ِ)
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 ًتبوية التعليمية:من الدركس ال
كسيلة اإلقناع أم أف تقنع ا١تخطئ بأف فعلو خطأ فإذا  معآب إصبلح ا٠تطأ ُب ىدم النيب  

اقتنع بأف فعلو خطأ كترؾ ىذا الفعل عن قناعة كاف ذلك ىو ا١تطلوب ليس ا٢تدؼ أف أكاجهو 
بأف ما عليو خطأ ٬تب سابان أك ناقدان كشامتان أك عائبان متفرحان عليو ٓتطأ، ال، مهميت أف أقنعو 

أف يصحح خطأه، فلعلو أف يًتؾ ذلك عن قناعة، كإال فاٟتجة قد قامت عليك أما مواجهتو 
باإلنكار كرفع الصوت كالغضب الشديد فإف ذلك ال ينفع، كإف نفع ُب ترؾ ا٠تطأ، لكنو إذا 

ؾ توارل عنك فعل ما كاف يفعل، لكن إذا اقتنع منك بأف قولك حقان كأف فعلو خطأ فذا
ا١تطلوب كقد قيل اذا أردت أف ٖتدث آخر كيستفيد منك ٬تب أف تكوف قريبان منو كال تكوف 

 بعيدان ْتيث ال يكوف صوتك عاليان عليو، لكي يفهمك ك٭تس بك. 
أخبار سيد ا٠تلق لكل أدارم أك قيادم أك معلم أك موظف أك غَتىم من من غرائب الدركس 

 (ٗٗانظر شكل رقم ) لرٛتة با١تتعلمُت:ُب الرفق كاللُت كا ٤تمد بن عبدا 

 ا١تؤلفمع اإلعرايب ُب ا١تسجد من تصميم  حديث الرسوؿ (  عن ٗٗ٪توذج لرسم توضيحي رقم )              
نىمىا ٨تىٍني ُب اٍلمىٍسًجًد مىعى رىسيوًؿ   قصة األعرايب الذم باؿ ُب ا١تسجد عن أىنىس ٍبن مىاًلكو قىاؿى بػىيػٍ

ـى يػىبيوؿي ُب اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى أىٍصحىابي رىسيوًؿ اللًَّو ًإٍذ جى  اللًَّو  :  اءى أىٍعرىاىًبّّ فػىقىا مىٍو مىٍو. قىاؿى قىاؿى
ًإفَّ ىىًذًه :»دىعىاهي فػىقىاؿى لىوي  ًإفَّ رىسيوؿى اللَّوً ٍبيَّ  .بىاؿى فػىتػىرىكيوهي حىىتَّ «. الى تػيٍزرًميوهي دىعيوهي » رىسيوؿي اللًَّو 

 ِ صلى هللا علٌه -َفَقاَل أَْصَحاُب َرُسوِل هللاَّ
 .َمْه َمهْ  -وسلم

ُبوُل فً اْلَمْسِجدِ  ٌَ  َجاَء أَْعَراِبىٌّ َفَقاَم 

اللهم اغفر لً : فخرج االعرابً  وهو ٌقول
 ولمحمد وال تغفر معنا أحد

إِنَّ َهِذِه اْلَمَساِجَد الَ َتْصلُُح لَِشْىٍء ِمْن َهَذا » 
ِ َعزَّ َوَجلَّ  َما ِهَى لِِذْكِر هللاَّ اْلَبْوِل َوالَ اْلَقَذِر إِنَّ

الَِة َوِقَراَءِة اْلقُْرآِن  َقاَل َفأََمَر َرُجالً ِمَن )َوالصَّ
هُ   اْلَقْوِم َفَجاَء ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفَشنَّ

 ِ صلى هللا علٌه -َقاَل َرُسوُل هللاَّ
.  «الَ ُتْزِرُموهُ َدُعوهُ »  -وسلم

 َفَتَرُكوهُ
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ًر ًإ٪تَّىا ًىىى ًلذًٍكًر اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ كىالصَّبلىًة كىًقرىاءى اٍلمىسىاًجدى  ا اٍلبػىٍوًؿ كىالى اٍلقىذى ًة الى تىٍصليحي ًلشىٍىءو ًمٍن ىىذى
ٍلوو ًمٍن مىاءو فىشىنَّوي  (ُ)اٍلقيٍرآًف( فخرج كىو يقوؿ: اللهم اغفر ٕب قىاؿى فىأىمىرى رىجيبلن ًمنى اٍلقىٍوـً فىجىاءى ًبدى
كال تغفر معنا أحد، انظر إٔب ىذا ا٠تلق العظيم، لو أيجرب ىذا األعرايب اٞتاىل على كمد 

القياـ من مكانو لدنَّس مبلبسو كبدنو، كتفرؽ البوؿ ُب أماكن معدكدة بينما ىو ٤تصوره ُب 
موضعو كاحد، فدعا بذىنوبو من ماء فأفرغو على ىذا البوؿ، كانتهى ا١توضوع، كأيغًلقى باب 

 ًلح ا٠تطأ، كنيًبو اٞتاىل، فصلوات ا كسبلمو عليو أبدان دائمان إٔب يـو الدين. الشر، كأيص
ُب الرٛتة كالرفق كحسن ىذا الدرس نتعلمو كيتعلمو الًتبويُت كاإلداريُت من سيد ا٠تلق 

، كاتباعو ُب كل أخبلقو اتباع ا٢تدم النبوم ُب الًتبية، فإف خَت ا٢تدم ىدم ٤تمد التصرؼ ك 
كحينان  بة الزماف كا١تكاف، فحينان يعمل باٟتلم، كحينان بشيء من اللـو كالعتاب،ْتسب مناس

 أخرل بالعطف كاللُت، 
لنأخذ مثاالن كاحدان كدرسان تربويان آخران لنا ٚتيعان فيو معٌت من ىذه ا١تعاين كدرسهم من الدركس  

فأرسلٍت يومان  من أحسن الناس خلقان،: كاف رسوؿ ا الًتبوية كىو اٟتلم قاؿ أنس 
، فخرجت حىت ٟتاجة: فقلت: كا ال أذىب، كُب نفسي أف أذىب ١تا أمرين بو نيب ا 

قد قبض بقفام من كرائي، قاؿ: أىمري على صبياف كىم يلعبوف ُب السوؽ؛ فإذا رسوؿ ا 
 أناقاؿ: قلت: نعم  ))يا أنيس أذىبت حيث أمرتك؟(( فنظرت إليو كىو يضحك فقاؿ:

رسوؿ ا" فكيف لو كقع ىذا ا١توقف ألحدنا. فهذا موقف كاحد من حياة النيب  أذىب يا
 كحياتو كلها تربية كأخبلؽ عالية قاؿ أنس ، كا لقد خدمتو تسع سنُت ما علمتو" :

  .(ِ)قاؿ لشيء صنعتو: ٓب فعلت كذا ككذا؟ أك لشيء تركتو: ىبل فعلت كذا ككذا"
ديو ُب إصبلح ا٠تطأ تذكَت ا١تخطئ بعقوبة ا كقدرة ا ىذا درس تربوم إدارم من  معآب ى

عليو، ألف من ُب قلبو إٯتاف إذا ذيكّْر با خاؼ، إذا ذيكّْر بعقاب ا كانتقامو من الظا١تُت دعاه 
قىاؿى أىبيو مىٍسعيودو اٍلبىٍدرًلُّ كيٍنتي  عن الظلم كالعدكاف، كاالرتفاعذلك إٔب السمع كالطاعة كالبعد 

فػىلىٍم أىفػٍهىًم الصٍَّوتى ًمنى   ًربي غيبلىمنا ٕب بًالسٍَّوًط فىسىًمٍعتي صىٍوتنا ًمٍن خلفي اٍعلىٍم أىبىا مىٍسعيودو أىضٍ 
اٍعلىٍم أىبىا مىٍسعيودو اٍعلىٍم أىبىا » فىًإذىا ىيوى يػىقيوؿي  اٍلغىضىًب  قىاؿى فػىلىمَّا دىنىا ًمٌتّْ ًإذىا ىيوى رىسيوؿي اللًَّو 

                                                        
 ( ِٖٓ( كمسلم )َِٓٔالبخارم ٥تتصرا ) (ُ)
 (ِِْٕركاه مسلم ) (ِ)
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اٍعلىٍم أىبىا مىٍسعيودو أىفَّ اللَّوى أىٍقدىري عىلىٍيكى ًمٍنكى » اؿى فىأىٍلقىٍيتي السٍَّوطى ًمٍن يىًدل فػىقىاؿى قى «. مىٍسعيودو 
. ا اٍلغيبلىـً ا كَب ركاية قاؿ:  فػىقيٍلتي يىا رىسيوؿى اللًَّو  «عىلىى ىىذى هي أىبىدن ا بػىٍعدى ٍليوكن قىاؿى فػىقيٍلتي الى أىٍضًربي ٦تى

ٍٓب تػىٍفعىٍل لىلىفىحىٍتكى النَّاري أىٍك لىمىسٍَّتكى النَّاري » اللًَّو. فػىقىاؿى  ىيوى حيرّّ ًلوىٍجوً   فصلوات ا )أىمىا لىٍو ى
كإف كانوا العرب ُب اٞتاىلية  يقتلوف البنات خشية  كسبلمو عليو أبدان دائمان إٔب يـو الدين.

انوا يتعففوف عن مؤاكلة العار ك كانوا أخف كطأة كأكثر شفقة على أىل البلول كالزمن، كإف ك
كُب الوقت الذم ٗتبط فيو العآب  .ذكم االحتياجات ا٠تاصة أك اٞتلوس معهم على مائدة طعاـ

بُت نظريات نادت بإعداـ ا١تتخلفُت عقليِّا كأخرل نادت باستعما٢تم ُب أعماؿ السخرة اىتدل 
 ا٠تاصة.  الشرؽ كالغرب أخَتنا إٔب "فكرة" الرعاية ا١تتكاملة لذكم االحتياجات

كيف كانت رٛتتو ٢تذه الفئة من بٍت البشر، كىذا ُب ظل ىذا كلو نرل رسولنا ا١تريب ا١تعلم 
   (ُ).علمنا االىتماـ بتلك الفئة باىتمامو برعاية ذكم االحتياجات ا٠تاصةرسوؿ ا 

:     .! ٌلًو ًإٌف ٕب إًلىٍيكى حىاجىةن عىٍن أىنىسو أىٌف اٍمرىأىةن كىافى ُب عىٍقًلهىا شىٍيءه. فػىقىالىٍت: يىا رىسيوؿى ال فػىقىاؿى
! انظرم أىٌم الٌسكىًك ًشٍئًت، حىىٌتى أىٍقًضيى لىًك حىاجىتىًك » فىخىبلى مىعىهىا ُب بػىٍعًض « يىا أيـٌ فيبلىفو

ًتهىا. فهذا الدرس اإلدارم الًتبوم العظيم من ا١تدرس القائد  الطٌريًؽ، حىىٌتى فػىرىغىٍت ًمٍن حىاجى
فحرم بنا أف نتعلم منو ىذا الدرس  الًتبية نعم إف خلقو القراف بأيب ىو كأمي ُب األكؿ

ىذا درس تربوم الًتبوم ُب مراعاة الفركؽ الفردية  كاالىتماـ بذكم االحتياجات ا٠تاصة. 
ٚتيعان فهذا رجل بدكم غليظ القلب  تعلمو من سيدنا ٤تمد بن عبدان٬تب أف  إدارم آخر

فلنرل تعليق البدكم عندما رأل رٛتة الرسوؿ الكرًن بأكالده كمزاحو   يدخل بيت رسوؿ ا
هي األىقػٍرىعي ٍبني حىاًبسو التًَّميًمىُّ  قىاؿى قػىبَّلى رىسيوؿي  !كلعبو معهم كتقبيلو ٢تم اٟتٍىسىنى ٍبنى عىًلىٍّ كىًعٍندى

ا.. فػىقىاؿى األىقػٍرىعي ًإفَّ ًٔب عىشىرىةن ًمنى اٍلوىلىًد مىا قػى ،جىاًلسنا ٍبيَّ  فػىنىظىرى إًلىٍيًو رىسيوؿي اللًَّو  بػٍَّلتي ًمنػٍهيٍم أىحىدن
  (ِ) .« مىٍن الى يػىٍرحىمي الى يػيٍرحىمي » قىاؿى 

يىافى فىمىا نػيقىبػّْليهيمٍ   النًَّبّْ قىالىٍت جىاءى أىٍعرىاىًبّّ ًإٔبى  عىٍن عىاًئشىةى  فػىقىاؿى النًَّبُّ . فػىقىاؿى تػيقىبػّْليوفى الصّْبػٍ
 كى أىٍمًلكي لىكى أىٍف نػىزىعى اللَّوي ًمٍن قػىٍلًبكى الرٍَّٛتىةى()أى(ّ)  

                                                        
 (ِِّٔمسلم ) (ُ)
 ي الصحيحُت عن أىب ىيرىيٍػرىةى فف (ِ)
 كعند مسلم كغَته (ّ)
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ا كاف أرحم بالعياؿ من رسوؿ ا   ككانت تفيض عن أنس رضي ا عنو قاؿ ما رأيت أحدن
نىاهي كأضربت نفسو رٛتة  عيناه ١توهتم ففي الصحيحُت عندما مات أحد أبناء بناتو فػىفىاضىٍت عىيػٍ

ا اللَّوي ُب كشفقة على موتو فػى  ًذًه رىٍٛتىةه جىعىلىهى ا يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى ) ىى قىاؿى لىوي سىٍعد بن عبادة مىا ىىذى
  (.قػيليوًب ًعبىاًدًه كىًإ٪تَّىا يػىٍرحىمي اللَّوي ًمٍن ًعبىاًدًه الرُّٛتىىاءى 

أتى  لقدك  ىذا درس تربوم إدارم يتبُت فيو حسن اإلدارة كالًتبية كالتعامل من رسوؿ األمو 
فىت شاب، فقاؿ يا رسوؿ ا: إئذف ٕب بالزنا، سؤاؿ غريب يستنكره ذكم اإلٯتاف  النيب 

كالتقول، فالصحابة قالوا لو مو، مو، منكرين عليو قولو، رادين عليو قولو، ألنو طلب أمران 
نيو، فلما ٓب يقل شيئان كإ٪تا دعاه، ادٍ شديدان، يريد أف ٭تلل حرامان حرمو ا، كلكن ا١تصطفى 

كالناس ال يرضوه " :، قاؿ ال يا رسوؿ ا، قاؿ"يا ىذا، أترضى بالزنا ألمك؟" :اقًتب منو، قاؿ
كالناس ال يرضوه لبناهتم، أترضاه " :، قاؿ ال يا رسوؿ ا قاؿ"ألمهاهتم، أترضاه إلبنتك؟

، قاؿ ال "تك؟كالناس ال يرضوه ألخواهتم، أترضاه لعم" :، قاؿ ال يا رسوؿ ا، قاؿ"ألختك؟
 :، قاؿ ال يا رسوؿ ا، قاؿ"كالناس ال يرضوه لعماهتم، أترضاه ٠تالتك؟ " :يا رسوؿ ا، قاؿ

، قاؿ فما التفت "اللهم اغفر لو كطهر قلبو كاحفظ فرجو" :، ٍب قاؿ"كالناس ال يرضوه ٠تاالهتم"
 الرجل إٔب شيء بعد ذلك.

أف يبيح لو م، فىتن شابه أعزب يطلب من النيب أنظر إٔب ىذا التعليم العظيم، كالتوجيو النبو 
جرٯتةن ٤ترمةن بالكتاب كالسنة بإٚتاع األمة، كمع ىذا ٓب يباًؿ باإلنكار كإ٪تا أقنعو بأف ىذه 

 اٞترٯتة نكراء، ال يرضاىا ا١تسلم لنفسو، فكيف يرضاىا لغَته. 
فقاؿ: يا رسوؿ ا، جاءه رجله درس آخر تربوم من الدركس الًتبوية التعليمية من الرسوؿ 

ىذا؟ معلبلن بأف ىذا  اناأتإف امرأٌب كلدت ٕب غبلمان أسود، يعٍت لوف الغبلـ غَت لونو، من أين 
اٟتمل ليس منو، كأف ىذا الولد ليس بولده، ١تاذا؟ ألف اللوف ٮتالف لوف األب، كلكن 

أمرو ىو ُب يده، أغلق عليو باب الوساكس كأبعده عن الشكوؾ كاألكىاـ، كقنَّعو ب ا١تصطفى 
كىل فيها من " :، قاؿ: ٛتر، قاؿ"ما لوهنا؟" :قاؿ: نعم، قاؿ"ىل لك من إبل؟" :فقاؿ لو
كلعل " :، قاؿ: لعلو نزعو عرؽ، قاؿ"من أين أتى ىذا؟" :أم أسود، قاؿ: نعم، قاؿ "أكرؽ؟

اكس ، أم لعل ُب آباءؾ من لونو أسود تطرؽ إٔب ىذا الغبلـ، فأغلق باب الوس"ىذا نزعو عرؽ
 . كا١تشككُت الذين يتعلقوف بأدىن ريبة كأقًل شكو للطعن كالقيل كالقاؿ
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من  كىذا ولالمة أجمع لسيدنا أبوبكر  ىذا من الدروس التربوية التعليمية من النبي 
راكعه فركع دكف الصف ٍب دخل ُب الصف، فلما  كالنيب  جاء أبو بكر  معآب ىديو

 ، أم ال تركع دكف الصف، ك٢تذا قاؿ عن كيفية"كال تعدزادؾ ا حرصان  سلم قاؿ لو 
 اإلتياف للصبلة: ائتوىا كعليكم السكينة، فما أدركتم فأ٘توا، كما فاتكم فاقضوا، فأبو بكر

قاؿ لو: زادؾ ا حرصان كىدل، لكن ال تعد ١تثل  ركع دكف الصف ليدرؾ الركعة، فالنيب 
  .عك مع الصف، فهذا ىو الواجب عليكىذا الفعل، فبل تركع دكف الصف كاجعل ركو 

ُب نفوس بعض  ا١توجودة كا١تتآصلةُب عبلج األخطاء أنو ينظر كيعترب الغريزة  من معآب ىديو
 .فَتفق بو ألجل ذلكا١تخالفُت كا١تخطئُت 

عن ، لإلداريين والمعلمين و يرىمىذا درس من الدروس التربوية التعليمية من النبي 
أبو عيمَت كىو  أحسني الناًس خيلقان ككاف ٕب أخ، ييقاؿ لو ا كاف رسوؿ  قاؿ أنس 

كُب ىذا  (ُ)النغَت: طائر كاف يلعب بو)فىطيم كاف إذا، جاءنا قاؿ: )يا أبا عيمَت ما فعل النُّغَت؟
اٟتديث من الفوائد الًتبوية الشيء الكثَت، نتعلمها من سيد البشرية ُب حسن التعامل مع 

ؤّم كنستميلها بالكلمة الطيبة فسوؼ نرل الفوائد اليت ٬تب اف األطفاؿ كأف تكسب قل
 ُب الصفحة التالية (ََُانظر شكل رقم ) التإب: يتعلمها الًتبويُت كالقيادين كا١تعلمُت فمنها

كرغم كثرة ا١تشاغل اليت تواجهو  على الرغم من حجم الدعوة اليت يقـو ّٔا الرَّسيوؿ  -ُ
ن عبادة كتربية كجهاد كتسيَت أمور الدكلة اإلسبلمية إال أنو جعل لو كالعبادات اليت يقـو ّٔا م

 كقتان لًتبية أطفاؿ ا١تسلمُت، كىذا الوقت ا١تستقطع يعترب ْتد ذاتو مكسبان تربويان.
أسلوب التكنية للطفل الصغَت، فقاؿ لو:)) يا أبا عيمَت!((، كىذه استخداـ الرَّسيوؿ -ِ

ابنهم كأنو أصبح ُب مصاؼ الشباب، كتكنية الولد تكسر  التكنية تشعر إخوانو كأىلو بأف
 ا١تيوعة ُب النداء.

 بصفات تربوية عظيمة. ٘تتعت اٞتملة اليت قا٢تا رسوؿ ا  -ّ
إف اٞتملة كانت قصَتة من حيث عدد الكلمات؛ حيث كاف عد الكلمات ست كلمات  -ْ

سهلة النطق، كخالية من ك . كعدد أحرفها اثٍت عشر، كتلك الكلمات مناسبة لسن الصغَت
 (سهلة الكلمات اٟتوشية الصعبة، من السهل أف ينطق الصغَت ّٔا)يا/أبا/عيمَت/ما/ فعل/النُّغَت

                                                        
 (، كمسلم كتاب ابآداب،(ّْٕٗ( رقم )ٖٗٓ/َُخرجو البخارم، كتاب األدب، )أ) (ُ)
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  من تصميم ا١تؤلف َتغعمَت ماذا فعل الن أباالدركس اليت يتعلمها الًتبويُت من حديث يا ( عن ََُرسم توضيحي رقم )        

 اإلمكاف أف يستوعبها الطفل كيعرؼ مضموهنا، كسهلة  االستيعاب، كمضموهنا معركؼ؛ من
اٟتفظ، لوجود السجع، كالسجع ٤تبب لنفس الطفل، كيستجيب لو استجابة نفسية يعرب عنها 

 .بابتسامة كضحكة. فواصل اٞتملة مناسبة لنفس الطفل
ا أبا نبلحظ ُب اٞتملة فواصلها مناسبة للوقت الزمٍت الذم يردده الطفل، فاٞتملة تبدأ: ي -ٓ

عمَت! ىذا ا١تقدار مناسب لنفس الطفل ما فعل النغَت، ىذا ا١تقدار مناسب لنفس الطفل. 
 بداية اٞتملة: نداء سكتو اسًتاحة استفهاـ أغلقت اٞتملة. يا أبا عمَت ما فعل النغَت؟

للمستول العقلي للطفل )أبا عمَت( كىذا ٦تا يدخل السركر ُب نفس الطفل  نزؿ الرَّسيوؿ -ٔ
، كأيضاى ، كيعترب ذلك سلوكان تربويان، كدعويان حيث تزداد ٤تبة أىل الطفل لرسوؿ ا كأىلو

كالطفل كلعلَّ من األمراض النفسية اليت تصيب الشباب ٢تا أبعاد  يثمر التفاعل بُت الرَّسيوؿ 

الدروس التً ٌتعلمها 
التربوٌٌن من حدٌث ٌا 

ابا عمٌر ماذا فعل 
 النغٌر

ُسول  ورغم   على الرغم من حجم الدعوة التً ٌقوم بها الرَّ
كثرة المشاغل التً تواجهه والعبادات التً ٌقوم بها من عبادة 
وتربٌة وجهاد وتسٌٌر أمور الدولة اإلسالمٌة إال أنه جعل له 

 وقتاً لتربٌة أطفال المسلمٌن

ُسول ِه -استخدام الرَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
أسلوب التكنٌة للطفل  -وَسلَّمَ 

 الصغٌر

تمتعت الجملة التً قالها 
بصفات  رسول هللا 

 تربوٌة عظٌمة

ان الجملة كانت قصٌرة من حٌث عدد 
الكلمات؛ حٌث كان عد الكلمات ست 

كلمات وعدد أحرفها اثنً عشر، وتلك 
 الكلمات مناسبة لسن الصغٌر 

نالحظ فً الجملة فواصلها 
مناسبة للوقت الزمنً الذي 

ٌا : ٌردده الطفل، فالجملة تبدأ
هذا المقدار مناسب ! أبا عمٌر

لنفس الطفل  ما فعل النغٌر، 
هذا المقدار مناسب لنفس 

 الطفل

ُسول ! - ِه -نزل الرَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
أبا )للمستوى العقلً للطفل  -وَسلَّمَ 

وهذا مما ٌدخل السرور ( عمٌر
فً نفس الطفل وأهله، وٌعتبر ذلك 

 سلوكاً تربوٌاً، ودعوٌاً 
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طفولية، نتيجة حرماهنم العطف من كالديهم فيصابوف بتلك األمراض كاالنطواء، التوحد، 
قد داعبو، فإف ذلك  ة، التربير، كغَتىا كعندما يكرب )أبو عمَت( كيعلم بأف رسوؿ ا الغَت 

، كمنها تتهيأ نفسو لتلقي اٞتوانب الًتبوية كالعبادية يدعو إٔب ازدياد ٤تبتو لرسوؿ ا 
، كىذا ما كجدناه ُب كقتنا اٟتاضر عندما يقـو بتعليمنا مدرس فببل كاٞتهادية من رسوؿ ا 

ك سيًتؾ أثران ُب نفوسنا، كخاصة عندما يكوف دمث األخبلؽ، متدينان ٭تبي التبلميذ، ش
، كعندما نراه بعد عدة سنوات فإننا نقدره، ك٨تًتمو، كنود  كيقدرىم كيشجعهم على تلقي العلـو
أف نقضي لو حاجة كذلك ناتج عن جذكر العبلقة السابقة، ك٢تذا تبقى العبلقة بُت ا١تدرس 

  (ُ).تمرة قلبيان، كفكريان، لعدة سنوات لوجود جسر ابة كاأللفةكالتلميذ مس
أيها اإلدارم كيأيها القيادم أك الًتبوم أك ا١تعلم ابدأ بنفسك كانظر إٔب ىذه الدركس من سيد 

ًدينىةً  قراره بضىرىبى  : ١تا أصدر النيب البشر سيدنا ٤تمد    ، عىًملى ًفيوً ا٠ٍتىٍندىؽى عىلىى اٍلمى
فبل يليق بالقائد  شاركةن، كتػىٍرًغيبنا لًٍلميٍسًلًمُتى ُب األجر، كٖتميسنا ٢تم، كتواضعنا منو بنفسو م

أك اإلدارم ا١تسلم أف ٬تلس ُب رغد ك٢تو على الفراش اللُت الدافئ من خلف جنوده الذين 
؛ يتضاغوف جوعنا كيرتعدكف من الربد مشاؿ ا١تدينة حيث أعماؿ اٟتفر كُب ذلك، الدرسى األكَب

ألصحاب ا١تسؤكليات ُب العمل اٞتماعي الدعوم؛ أف يتقوا ا ُب أنفسهم كإخواهنم كالدعوة، 
فتجد أحدىم يلقي على إخوانو التكاليف الثقاؿ؛ كليس لو من األمر إال القعود كقيل كقاؿ. 

ياء كال أكتراه يتكلف كيتعمَّل، كيتصنع ا١تشاركة ٍب ينسل من بينهم، تاركنا اٞتىمل ٔتا ٛتل، كال ح
خفر، كبعد العمل تراه قد خرج من جحره؛ ليلقي نظرياتو ُب العمل اٞتماعي كينَّظر تنظَت 
العلماء، كيعَّقب تعقيب اٟتكماء، عما كاف كعما ينبغي، كىو ا٠تطيب كا١تتحدث، لكن  دكف 

 مشاركة جادة كمعاكنة فاعلة. 
يػىٍوـى ا٠ٍتىٍندىًؽ ٨تىًٍفري فػىعىرىضىٍت كيٍديىةه   أنا انظر إٔب القائد اإلدارم الًتبوم بُت جنوده قاؿ جابر

: "  أم صخرة  شىًديدىةه فىجىاءيكا النَّيبَّ  نىازًؿه ٍبيَّ  أنافػىقىاليوا ىىًذًه كيٍديىةه عىرىضىٍت ُب ا٠ٍتىٍندىًؽ فػىقىاؿى
رو  ـى كىبىٍطنيوي مىٍعصيوبه ًْتىجى اٍلًمٍعوىؿى فىضىرىبى  فىأىخىذى النَّيبُّ  -كىلىًبثٍػنىا ثبلثة أىيَّاـو ال نىذيكؽي ذىكىاقنا -قىا

ًثيبنا أىٍىيىلى  : يىا رىسيوؿى اللًَّو اٍئذىٍف ٕب ًإٔبى اٍلبػىٍيًت. فػىقيٍلتي الٍمرىأىٌب: رىأىٍيتي -أىٍك أىٍىيىمى  -فػىعىادى كى ، فػىقيٍلتي
ٍيئنا مىا كىافى ُب ذىًلكى صىبػٍره !فىًعٍندىًؾ شىٍيءه قىالىٍت:  بًالنَّيبّْ   ًعٍنًدم شىًعَته كىعىنىاؽه أم أنثى ا١تعزشى

                                                        
 ( كما بعدىأٗالعامر صػ ) (ُ)
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، كىطىحىنىٍت الشًَّعَتى حىتَّ جىعىٍلنىا اللٍَّحمى ُب اٍلبػيٍرمىًة، كىاٍلعىًجُتي قىٍد اٍنكىسىرى كىاٍلبػيرٍ  مىةي بػىٍُتى فىذىْتىىٍت اٍلعىنىاؽى
:   ًجٍئتي النَّيبَّ قىٍد كىادىٍت أىٍف تػىٍنضىجى، ٍبيَّ  حىجر الذم تيوضىعي عليو الًقٍدري األثىاُبّْ أم الػ فػىقيٍلتي

 : : "كىٍم ىيوى ؟".. فىذىكىٍرتي لىوي.. قىاؿى طيعىيّْمه ٕب، فػىقيٍم أىٍنتى يىا رىسيوؿى اللًَّو كىرىجيله أىٍك رىجيبلًف. قىاؿى
: " قيٍل ٢تىىا ال تػىٍنزًٍع اٍلبػيٍرمىةى كال ا٠ٍتيبػٍزى ًمٍن التػَّنُّوًر حىىتَّ  : " قيوميوا".. "كىًثَته طىيّْبه "قىاؿى آٌبى "فػىقىاؿى

: كى٭ٍتىًك! جىاءى النَّيبُّ  !! فػىلىمَّا دىخىلى عىلىى اٍمرىأىتًًو قىاؿى ـى اٍلميهىاًجريكفى كىاألٍنصىاري بًاٍلميهىاًجرًينى  فػىقىا
: بأىل ا٠تندؽ قى  لما أقبل رسوؿ ا كىاألٍنصىاًر كىمىٍن مىعىهيٍم. قىالىٍت: ىىٍل سىأىلىكى قاؿ: نػىعىٍم ف اؿى

قىاؿى فػىبػىٌرؾ كىٝتىٌى  (ُ)خرٍجنىاىىا) يعٍت الشويهة( إلىٍيًو.أ"اٍدخيليوا كىال تىضىاغىطيوا قاؿى جابر: فىجىلىسى كى 
 قىرّْبي ًإٔبى الٌلوى فجىعىلى يىٍكًسري ا٠ٍتيٍبز، كى٬تىٍعىلي عىلىٍيًو اللٍَّحمى كىٮتيىمّْري اٍلبػيٍرمىةى كىالتػَّنُّورى ًإذىا أىخىذى ًمٍنوي كىيػي 

: "كيًلي ىىذى  اًبًو، ٍبيَّ يػىٍنزًعي، فػىلىٍم يػىزىٍؿ يىٍكًسري ا٠ٍتيبػٍزى كىيػىٍغًرؼي حىىتَّ شىًبعيوا كىبىًقيى بىًقيَّةه قىاؿى ا، أىٍصحى
بُت جنوده، كُب خدمة  ُب ىذا ا١تشهد، نرل نبينا  (ِ)كىأىٍىًدم فىًإفَّ النَّاسى أىصىابػىتػٍهيٍم ٣تىىاعىةه".

ةه، فقاؿ ُب جنوده ُب أكؿ ا١تشهد كآخ ره فكاف ُب خدمتهم ١تا عىرىضىٍت عليهم صخرة شىًديدى
نازؿ"، كٖترؾ ٔتعولو الكرًن صوب الصخرة؛ لينسفها نسفنا، كىو أشجع  أناتواضع جم " 

الشجعاف، كأقول الرجاؿ صلوات ريب كسبلمو عليو ككاف ُب خدمتهم ُب آخر ا١تشهد، ١تا جاء 
فما كاف من القائد أف أطعم جنوده  وؿ ا جابر كقد أعد "طعيم" على حد قولو لرس

بنفسو، ككقف يوزع ٢تم الطعاـ بشخصو، حىت إذا ما أكلوا كشبعوا أكل ىو عليو أفضل 
الصلوات كالتسليم بايب ىو كأمي إهنا القيادة كاإلدارة الرشيدة اليت هتول إليها األفئدة ٔتثل ىذه 

لَتضى أف يىطعم طعامنا قبل رجالو،   النيبالسلوكيات الكرٯتة، كاألخبلؽ اٟتميدة، فما كاف 
كىو الذم يصَّربىم على العوز، كليس من أخبلقو أف ٬تلس إٔب ا١توائد الشهية الفاخرة خلسة 

 من كراء جنوده، أك أف يتميز عنهم ُب طعاـ أك شراب.
ك ميداف  ىذا درس لئلداريُت كالقياديُت كٚتيع الدعاة كبارنا كصغارنا؛ أف ينزلوا إٔب ساحة الناس

العمل كمشاركة الناس ٫تومهم كٖتطيم صخور أحزاهنم ٔتعاكؿ اإلٯتاف كالقرآف، كليػىقيٍل ذلك 
نازؿ(أم إٔب الشارع كاٟتي كآّتمع، كمن ٓب يهتم بأمر  أناالداعي الساكن ُب الربج العاجي )

ء كالدعاة ا١تسلمُت فليس منهم. إف الفطنة كاأل١تعية لن تفلح ما دامت نائمة ُب رؤكس العلما

                                                        
   ِابن ىشاـ  (ُ)
 ِّٕٗالبخارم :  (ِ)
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كٓب ٗترج إٔب كاقع اٟتياة ! كزير ا١تاء الذم أيحكم غلقة كٓب يستفد منو أحد فما أحوجنا إٔب 
عسّْر، ا١تعتدؿ ال ا١تتنطع، ا١تتوسط ال ا١تتكلف. الداعية 

ي
ييَّسر ال ا١ت

بشر ال ا١تنفر، ا١ت
ي
الداعية ا١ت

، كالذم يؤكد للناس مرارنا أف الذم يغرس ُب نفوس الناس كالنشء بدار اإلٯتاف كالثقة بنصر ا
الدائرة لئلسبلـ كأف ا متم نوره كأف الغلبة لدينو. كالعاقبة ألكليائو كالتمكُت ٞتنوده كا غالب 

ًمٍن  لىٌما فػىرىغى رىسيوؿي الٌلًو  على أمره كلكن أكثر الناس ال يؤمنوف دركس من غزكة  األحزاب:
بػىلىٍت قػيرىٍيشه حىىٌت ا٠ٍتىٍندىؽً   نػىزىلىٍت ٔتيٍجتىمىًع األىٍسيىاًؿ ًمٍن ريكمىةى، بػىٍُتى اٞتٍيريًؼ كىزيغىابىةى ُب عىٍشرىًة ، أىقػٍ

بػىلىٍت غىطىفىافي كىمىٍن تىًبعىهيٍم ًمٍن أىٍىًل ٧تىٍدو، حىىٌت نػىزىليوا بً  ، منهم بىًٍت ًكنىانىةى كىأىٍىًل هًتىامىةى، كىأىقػٍ نىًب آالؼو ذى
ًذًه  (ُ) أيحيدو  نػىٍقمىى، إٔبى جىاًنبً  فلما تقدموا، ككانت مفاجئة ا٠تندؽ، قىاليوا ُب ذىوؿ: إٌف ىى

انىٍت اٍلعىرىبي تػىٍعرًفػيهىا ابن القيم ةه مىا كى كىاٍلميٍسًلميوفى حىىٌت جىعىليوا   كىخىرىجى رىسيوؿي الٌلوً  (ِ) مىًكيدى
، ُب ثىبلثىًة آالؼو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى، فىضىرىبى ىي  نىاًلكى عىٍسكىرىهي كىا٠ٍتىٍندىؽي بػىيػٍنىوي كىبػىٍُتى ظيهيورىىيٍم إٔبى سىٍلعو

.. كىأىمىرى بًالٌذرىارًٌم كىالٌنسىاًء فىجيًعليوا ُب اٟتصو  ًدينىًة اٍبنى أيـٌ مىٍكتيوـو اٍستػىٍعمىلى عىلىى اٍلمى . كقد ى ف اٍلقىٍوـً
يادة لقد ظهرت أ٫تية اٟتيل اٟتربية ُب ىذا ا١تشهد، كىذه دركس إدارية عن فن كحسن الق(ّ)

من نيب األمو بإعطاء الفرصة ١تساعديو  كلقد تبُتَّ رجحاف فكرة سلماف، كظهر لنا كيف أف 
عقل رجل كاحد قد يينٌجي أيمة من ا٢تبلؾ كما ُب مثاؿ حيلة ا٠تندؽ اليت كانت ٙترة تفكَت 
رجل من ا١تسلمُت. فكم من عقل سعدت بو البشرية دىورنا ككم من عقل تعست بو األرض 

د ظهر للمتبصر كيف أف تعب ساعة قد يريحى دىرنا، ككسل ٟتظة قد ييتعبى زمننا، قركنان لق
فهؤالء الصحاب تعبوا أشد التعب ُب حفر ا٠تندؽ فكاف ُب ذلك مفازهتم، كلو تآخركا عن 

ا، كٖتيل كل حيلة شرعيةىذا العمل الشاؽ ا٢تاـ لكاف ُب ذلك ىبلكهم. فبل ت ُب  كسل أبدن
الرسائل كأراد ا١تشركوف أف يشنوا حربنا نفسية برسالة توبيخية بدأت حرب اإلسبلـ ك نصرة 

  ما يلي: جاء فيها استفزازية فأرسل أبو سفياف رسالة مكتوبة إٔب رسوؿ ا 
 كأنا) باٝتك اللهم، فإين أحلف بالبلت كالعزل كأساؼ كنائلة كىبل، لقد سرتي إليك ُب ٚتع 

فرأيتك قد كرىت لقاءنا كاعتصمت ٔتكيدة ما   أريد أف ال أعود إليك أبدان حىت أستأصلكم،
كانت العرب تعرفها، كإ٪تا تعرؼ ظل رماحها كشبا سيوفها، كما فعلت ىذا إال فراران من سيوفنا 

                                                        
 ُِٗ/ ِابن ىشاـ   (ُ)
 .َِْ/  ّ)زاد ا١تعاد  (ِ)
  َِِ ،ُِٗ/  ِابن ىشاـ  (ّ)
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جوابو فيو) بسم ا الرٛتن الرحيم،  كلقائنا، كلك مٍت يـو كيـو احد( فأرسل لو رسوؿ ا 
ين كتابك، كقدٯتان غرؾ با الغركر. أما ما من ٤تمد رسوؿ ا إٔب صخر بن حرب، فقد أتا

ذكرت أنك سرت إلينا كأنت ال تريد أف تعود حىت تستأصلنا، فذلك أمر ٭توؿ ا بينك كبينو 
ك٬تعل لنا العاقبة، كليأتُت عليك يـو أكسر فيو البلت كالعزل كأسافان كنائلة كىبل، حىت أذكرؾ 

ر حرب الرسائل بُت اٞتحفلُت، كال تىغيب عن ال ٮتفى عليك خط(ُ)ذلك يا سفيو بٍت غالب( 
ناظريك تلك اٟتركب الكبلمية اليت يتبلحاىا ا٠تصـو ُب كل عصر كمىصر، كإف شئت انظر ُب 
القنوات الفضائية اإلخبارية؛ لًتل أثر الكلمة، ككقع اللفظة ُب االقتصاد كالعبلقات كٖتريك دفة 

رد على رسالة أيب سفياف ىذه، على ما ُب ال الصراعات من ٍب أراؾ تدرؾ حكمة النيب  
بتفنيد  عيرؼ عن األخَت بالغوار البعيد ُب الدىاء كا٠ًتبّْ كجبلئل ا٠تيطط، ككيف قاـ النيب 

لة ٚتلة، فدمغو فإذا ىو زاىق قد زكل أثره، كصاحبو أسيف  خطاب أيب سفياف، فقرة فقرة، كٚته
ها القـو سراعنا قبل انفجارىا؛ فرهدٍت عليو حسَت، كمن ألقى قنبلة مسيَّلة للدموع ُب جهةو فتلقف

فانفجرت فيو بل تراه لَتدعو ينكأ لو جرحو القدًن ُب بدر، قائبلن:" كقدٯتان غرؾ با الغركر. 
كتراه يلوذ ْتوؿ ا كال يتكرب فيقوؿ: أما ما ذكرت أنك سرت إلينا كأنت ال تريد أف تعود حىت 

بينو، كتراه يستبشر ٞتيشو كيثبط عدكه فيقوؿ: ك٬تعل لنا تستأصلنا، فذلك أمر ٭توؿ ا بينك ك 
العاقبة كينفث الرعب ُب قلب أيب سفياف كمىن خلفو، فيقوؿ: كليأتُت عليك يـو أكسر فيو 
البلت كالعزل كأسافان كنائلة كىبل كيوٓتو قائبلن: )حىت أذكرؾ ذلك يا سفيو بٍت غالب ( ىكذا 

دؼ إٔب زعزعة النفوس كخلخلة القلوب، فَتدىا على العدك يػىٍلقم القائد ىذه ااكالت اليت هت
: ككاف ٮتتلف إٔب ثلمة ُب ا٠تندؽ. تقوؿ عائشة  كباالن عليو قوة ك٘تكيننا. ككاف الرسوؿ  

يذىب إٔب تلك الثلمة، فإذا أخذه الربد جاء فأدفأتو ُب حضٍت، فإذا دُبء خرج إٔب تلك الثلمة 
ُب حضٍت صار يقوؿ :  إال منها، فبينما رسوؿ ا  كيقوؿ: ما أخشى أف تؤٌب ا١تسلموف

:"  "ليت رجبلن صاٟتان ٭ترس ىذه الثػٍُّلمىةى الليلة"، فسمع صوت السبلح، فقاؿ رسوؿ ا 
من ىذا؟". فقاؿ سعد بن أيب كقاص: "سعد، يا رسوؿ ا أتيتك أحرسك قاؿ:" عليك ىذه 

يصلي ألنو كاف إذا حزبو أمر فزع إٔب الصبلة  حىت غط، كقاـ ُب قبتو الثلمة كناـ رسوؿ ا 

                                                        
 (ِٖٔ/ ِ) اٟتليب : السَتة اٟتلبية  (ُ)
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عباد بن بشر  ٍب خرج من قبتو، فقاؿ: "ىذه خيل ا١تشركُت تطيف با٠تندؽ".. ٍب نادل:" يا(ُ)
ؿ قبتك يا رسوؿ ا ككاف الـز الناس و ُب نفر ح أناقاؿ: لبيك قاؿ: ىل معك احد؟ قاؿ: نعم 

ك١تا  (ُ)كأعلمو بأف خيل ا١تشركُت تطيف ّٔم فبعثو يطيف با٠تندؽ، -٭ترسها لقبة رسوؿ ا 
يػٍلىهيٍم فىاقػٍتىحىمىٍت ًمٍنوي ضىيٌػقنا ًمٍن ا٠ٍتىٍندىؽً  أناكى استآخر ا١تشركوف الفتح، تػىيىٌمميوا مى  ، فىضىرىبيوا خى

الىٍت ًًٍّٔم ُب الٌسٍبخى  فىرو مىعىوي ًمٍن ُب نػى  طىاًلبو ٍبني أىيب ، كىخىرىجى عىًلٌي ًة بػىٍُتى ا٠ٍتىٍندىًؽ كىسىٍلعو فىجى
يػٍلىهيمٍ اٍلميٍسًلًمُتى حىىٌت أىخىذيكا عىلىٍيًهٍم الثٌػٍغرىةى اٌليًت  إف ُب ذلك (ِ)، فسدكا ىذه الثغرة  أىٍقحىميوا ًمنػٍهىا خى

لعربة ١تن احتاط ٘تاـ االحتياط ٍب ترؾ ُب جينتو ثُّلمة كلو ٔتقدار قيد أ٪تلة، كىو درس يشي 
: باط كاٟتراسة ُب سبيل ا فيقوؿ، ك٭تث ا١تسلمُت على الر بثغور الوطن باىتماـ رسوؿ ا 

ا النَّاري : عىٍُته بىكىٍت  نىاًف ال ٘تىىسُّهيمى "ليت رجبلن صاٟتان ٭ترس ىذه الثػٍُّلمىةى الليلة كىو القائل :" عىيػٍ
ًبيًل اللَّوً  يد عاش العبادة بكل إف ىذا اٞتيل الفر (ّ) ًمٍن خىٍشيىًة اللًَّو، كىعىٍُته بىاتىٍت ٖتىٍريسي ُب سى

معانيها كُب كل مناحيها حىت النخاع فلقد تعلموا اٟتراسة ُب سبيل ا كما يتعلم أحدىم 
الصبلة، كتريضوا على سد الثغرات األمنية كما يًتيض الطفل للصياـ، كٓب يكن يػيٍثٍت أحديىم 

ق ّٔا كل ذرة ُب ًعٍطفو ُب ًقحة عند تلقي التعليمات كالتكليفات، بل كانت كلمة الطاعة تنط
أنفسهم. لبيك لبيك فياشباب! قد كثرت ثُّلمات األيمة فمن اٟتارس؟ كقد كثرت ثغرات 
ا١تسلمُت فمن الفارس؟ فامضوا إٔب كتيبة التوحيد منيبُت، ُب ٣تتمع اإلٯتاف كاإلخاء 

كال تيفزعنكم رسائل العدك كنفثو كنفخو، أنتم  أقوياء با كلو حاصركم  أىل (ْ)منضبطُت
كُب غزكة األحزاب أ٫تية الشورل كاألفكار ا١تستحدثة ُب اٟترب انو عندما ريًفع إٔب ألرض. ا

التقريرات  اإلدارم العظيم كالقيادم األكؿ الذم علم الناس اإلدارة كالقيادة النيب 
ابىةى، ما العمل؟  االستخباراتية، اليت تفيد بتحرؾ جيوش التحالف صوب ا١تدينة، فاٍستىشىارى الٌصحى
كىو النيب ا١تصطفى الذم يتنزؿ الوحي عليو من السماء.. فأشار عليو سلماف الفارسي ْتفر 
ًدينىًة، كىي حيلة دفاعية يستخدمها الفرس، كاٟتكمة ضالة  خىٍندىؽو ٭تىيوؿي بػىٍُتى اٍلعىديٌك كىبػىٍُتى اٍلمى

خر من ا١تؤمن فأىن كجدىا فهو أحق الناس ّٔا إف درس الشورل يأىب الغياب بُت فصل كآ
                                                        

 ـِٖٔ/ ِ)اٟتليب  (ُ)
 ِِْ/  ِابن ىشاـ (ِ)
 ، عن ابن عباس، كصححو األلباينُّٔٓالًتمذم :  " (ّ)
 ٤تمد مسعد ياقوت اٟتلقة األكٔب  (ْ)
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 –أم الشورل  –فصوؿ سَتتو إف الشورل ٙترة نضيجة من ٙترات الدعوة اإلسبلمية، نراىا 
ماثلة حية ُب أحداث السَتة ُب ظبلؿ النبوة كٖتت قبة الوحي كبُت يدم الرسوؿ الصادؽ 

ُب نفوس ا١تسلمُت حكامنا  –تلك الفريضة الغائبة آّهولة  -ا١تصدكؽ، لتتوكد فريضة الشورل
. كىنا يأٌب تكرًن العقوؿ ا١تبتكرة  كطفق الناس يهتفوف بسلماف، افتخاران بو، كسركرنا ك٤تكومُت

: سىٍلمىافي ًمٌنا؛ فػىقىاؿى رىسيوؿي الٌلًو   بفكرتو، فقاؿ ا١تهاجركف : سىٍلمىافي ًمٌنا ؛ كىقىالىٍت األٍنصىاري
سبلمية اليت شرعت ُب تكرًن أصحاب ىو الرد ا١تعهود من القيادة اإل (ُ)ٍلمىافي ًمٌنا أىٍىلى اٍلبػىٍيتً سى 

االبتكارات كأصحاب االخًتاعات. لقد ناؿ سلماف ىذه ا١ترتبة الشرفية، كاستحق ىذا الوساـ 
النبوم الرفيع؛ ألنو، كاخًتع كابتكر، كأبدع ما ينفع ا١تسلمُت، كفكر، كفكر، كفكر، كٓب ينخذؿ 

العقوؿ كتستوم على سوقها،  كٓب يتضعضع، فكاف من آؿ البيت األماجد انظر .. كيف هتيج
فتىنتج كتبدع ُب جو الشورل، كبيئًة اٟتوار بُت الراعي كالرعية، كتيربًة التفاىم بُت القائد كجنده 
ىذه ىي ٝتة البيئة الشورية ُب آّتمعات؛ بيئة جاذبة للعقوؿ، ٖتتضن أصحاب ا١تواىب 

 "كاألفكار.
  ية:اإلدارية والتربو ثانيــاً: دروس أبوبكر الصديق 

إهنا تأىب سَتتو إال  :موقف تربوم بل درس من الدركس الًتبوية من سيدنا أبوبكر الصديق 
أف تربينا بربكات فعالو كمواقفو فتكشف لنا عن طبيعتو كإنساف ُب كقت الغضب كعن سرعة 
رجوعو إٔب اٟتق بعد ا٠تطأ، كصدؽ ُب قوؿ كلو كاف على النفس، كٖتكيمان لرسوؿ ا كرجوعا 

جرل بيٍت كبُت أيب بكر كبلـ فقاؿ ٕب كلمة كرىتها كندـ : قاؿ ، عن ربيعة األسلمي إليو
فقاؿ ٕب: يا ربيعة رد علي مثلها حىت يكوف قصاصا قلت: ال أفعل قاؿ أبو بكر : لتقولن أك 

 إٔب النيب  بفاعل فانطلق أبو بكر  أنافقلت: ما  ألستعدين عليك رسوؿ ا 
س من أسلم فقالوا ٕب: رحم ا أبا بكر! ُب أم شيء يستعدم عليك اأنكانطلقت أتلوه كجاء 

كىو الذم قاؿ لك ما قاؿ؟ فقلت: أتدركف من ىذا؟ ىذا أبو بكر الصديق ىذا  رسوؿ ا 
ثاين اثنُت كىذا ذك شيبة ا١تسلمُت إياكم ال يلتفت فَتاكم تنصركين عليو فيغضب فيأٌب رسوؿ 

عز كجل لغضبهما فيهلك ربيعة قالوا: ما تأمرنا؟ قاؿ:  فيغضب لغضبو فيغضب ا ا 
فحدثو اٟتديث كما كاف  كتبعتو كحدم حىت أتى رسوؿ ا  ارجعوا كانطلق أبو بكر 

                                                        
  ِِْ/  ِابن ىشاـ  (ُ)
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فرفع إٕب رأسو فقاؿ: يا ربيعة مالك كالصديق؟ فقلت : يا رسوؿ ا كاف كذا ككذا فقاؿ ٕب  
: أجل ال صا فأبيت فقاؿ رسوؿ ا كلمة كرىتها فقاؿ ٕب: قل كما قلت حىت يكوف قصا

ترد عليو كلكن قل : قد غفر ا لك يا أبا بكر فقلت : غفر ا لك يا أبا بكر قاؿ اٟتسن: 
كىو عن أيب  كىذا درس تربوم آخر من دركس سيدنا أبوبكر ."كىو يبكي  فؤب أبو بكر

ذا بطرؼ ثوبو حىت أبدل آخ إذ أقبل أبو بكر  كنت جالسان عند النيب  :قاؿ الدرداء 
: أما صاحبكم فقد غامر، كقاؿ : إين كاف بيٍت كبُت ابن ا٠تطاب عن ركبتو فقاؿ النيب 

شيء، فأسرعت إليو ٍب ندمت فسألتو أف يغفر ٕب فأىب علٌي، فأقبلت إليك فقاؿ: يغفر ا لك 
و بكر ؟ فقالوا: ال، ٍب إف عمر ندـ فأتى منزؿ أيب بكر فسأؿ: أثىػٌم أب -ثبلثان  -يا أبا بكر 

فجثا على ركبتيو فقاؿ: يا  يتمٌعر، حىت أشفق أبو بكر  فأتى إٔب النيب فجعل كجو النيب 
) إف ا بعثٍت إليكم فقلتم كذبت،  فقاؿ النيب  -مرتُت  -كنت أظلم   أنارسوؿ ا، كا 

 .  ( قا٢تا مرتُتكقاؿ أبو بكر : صىدىؽ، ككاساين بنفسو كمالو، فهل أنتم تاركو ٕب صاحيب
ُب أيب بكر  البد على الدعاة معرفة اٟتق ١تن سبق با٠تَت، كىذا نستفيده من قوؿ الرسوؿ 

الناس علي ُب صحبتو كمالو أبو بكر..." إف ا بعثٍت إليكم فقلتم: كذبت،  إف من أمىنّْ  )
 ٢تا مرتُت". كقاؿ أبو بكر: صىدىؽ، ككاساين بنفسو كمالو، فهل أنتم تاركو ٕب صاحيب ( قا

        من األشياء اليت ٘تيز اإلدارم ك الدركس الًتبوية اليت نستفيدىا للقادة كالدعاة كاإلداريُت 
 (َُُانظر الرسم التوضيحي رقم )الداعية عن غَته، أك 

 
  من تصميم ا١تؤلف  ميز اإلدارم من درس سيدنا أبوبكريت كيف( َُُرسم توضيحي رقم )                      

من االشٌاء التً تمٌز 
اإلداري من درس 

 سٌدنا ابوبكر

تعدد التقرب -ٔ
 بأبواب الخٌر

البد علٌه  أن 
ٌستفٌد من 
 أخطابه 

الرجوع إلى  -
 القابد عند الحاجة 

االتصاف  -ٗ
 بصفة العفو 

المحفزات للداعٌة  -٘
التشجٌع وإنزال 
 الناس منازلهم
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" ما اجتمعن ُب امرئ إال دخل  تعدد التقرب بأبواب ا٠تَت، كىذا نستفيده من قوؿ الرسوؿ-ُ
 اٞتنة ".

البد عليو أف يستفيد من أخطائو، كىذا نستفيده من قوؿ أيب بكر ) يا ربيعة رد علي   -ِ
 مثلها حىت يكوف قصاصا (.

. كر" كانطلق أبو بكر الرجوع إٔب القائد عند اٟتاجة، كىذا نستفيده من حاؿ أيب ب -ّ
 البد على اإلدارم اك الداعية،

 لربيعة:" أجل ال ترد عليو، كلكن االتصاؼ بصفة العفو، كىذا نستفيده من قوؿ النيب  -ْ
 قل : قد غفر ا لك يا أبا بكر". 

" نعم افزات للداعية التشجيع كإنزاؿ الناس مناز٢تم، كىذا نستفيده من قوؿ الرسوؿ  -ٓ
 (ُ)أبو بكر" أرحم أميت بأميت أبو بكر. الرجل

 : ىذه دركس تربوية من أبوبكر الصديق 
إ٪تا ىي لكي يتعلم منها الًتبويُت كالقياديُت كاإلداريُت ١تا فيها من الدركس الًتبوية الكثَتة ذلك 

ٓب يتكلم غَت عمر ألف لو مقامو كلكن ١تا جاء أبوبكر أنو عندما جاء ا٠ترب بوفاة الرسوؿ 
كىو أرفع منو دينان كعلمان كفضبلن امسك الصحابة السنتهم كٓب يتكلموا فلننظر  صديق ال

كحكمة قعة بعلم الواتلك  لصديق اكيف عالج كنسمع ما الذم حدث ُب السقيفة ك
 ة ؟ ككيف كاف ىذا العبلج من أسباب كحدة ا١تسلمُت كعدـ خبلفهم.بصَتك

 ة ىذا الدرس الًتبوم العظيم :خبلص
فعلم ة، اعدػُب سقيفة بني سر ألنصااجتمع بعض ا لنبي ت امن موا ٖتققو١تا  ة لصحابأف ا

ُب ا وػجتمعر اصاػألنا أف اوػعلم، كعػٞتمياتعأب عن رضي ا ١تهاجرين ابخربىم بعض 
 ؛ من أجل ا٠تبلفة.سقيفةػلا
ؿ قاؼ ٠تبلا اىذا لسقيفة حتى يرفعوأب إ١تهاجرين اض ػم بعػمعهكر ػعمكر ػو بكػبأىب ذ

ب  ػ١تناقان ػمربعضما لؤلنصا فخطب فذكرر، ألنصااخطيب ـ لسقيفة قااخلنا فلما دعمر:
م طرحها بُت يدأف أيد ؿ: أريقو، مقالةيعٍت ىيئت مقاالن نفسي ُب ككنت قد زكرت ١تآثر. كا
ض ػو بعػمنأدارم كنت كلصديق افلحظني ـ، قوأردت أف أ٠تطيب غ افرفلما   يب بكرأ

                                                        
 .ُّْٔ، برقم ُّّٗ/ ّجامعة اإلٯتاف أخرجو البخارم، ج  (ُ)
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ا ػلفتن ٢تاطن امو، إف لصحابةا١تتأصل عند ا دبألا أب ىذإنظر ، است ىيبة لوػفجل، ّْدػٟتا
ر الَّكباازؿ إلنوكالفتن اطن اال يتكلم ُب مو، كنودكَت سكت من ػلكبضر احر، ككلما اػلكبا
 بحسبو. ف مازكل ، كلعلماىل أ

حسن منها ُب أك أمثلها ؿ: ال قازكرهتا )ىيئتها( إكلمةكنت قد ؾ  ما ترالصديق فو ـ افقا
مآثرىم ثم ككرمن مناقبهم ذمار على ألنصاافأقر خطيب ر ألنصاعشر ايامؿ: ثم قابديهتو، 

ال كحق ّّ ٢تم ا ىذكلنبوية كاإل٢تية التزكية كالفضل كالسبق ا٦تا ٢تم من ق، ثنى بذكرمآب يذكر
ُب تعاملو مع األنصار كذلك ببل شك من فقو  ، اتبع هنج النيب حد فالصديق أفيو زع ينا

  أيب بكر 
تربوم كُّل ، ي لديانةؽ كا٢تم بالصدد ١تشهوا١تخالفُت امع ب ألسلوا اىذحضر يستأف ينبغي ك

 مصلح. كعية كإدارم ككل دا
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىكيونيوا مىعى يقوؿ )كُب بعض الركايات: أنو قاؿ ٢تم: كا 

ة لو ٚتيعا ٔتا قاؿ ا الصادقُت فكونوا معنا فاذعن الصحاب أنافسم( ُُٗ)سورة  التوبة ( الصَّاًدًقُتى 
كخرب موضع دفنو، كخرب ا٠تبلفة بالعلم  عاِب خرب كفاة النيب  شاىد ا١تقاؿ: اف الصديق 

الشرعي، كسار بسفينة األمة إٔب بر األماف، ٓب يسارع أبوبكر ليحتجز ا٠تبلفة لنفسو حيث  
الىب.  س من األنصار ٭ترضوف األنصار على التثبت با٠تبلفة بأسلوب حاد ك أناكاف ىناؾ 

كاف ىناؾ مهاجركف يرفعوف أصواهتم الزاجرة ضد رغبة ذلك النفر من األنصار، لقد فقد الناس 
 ، فلما أداركا خواطرىم حوؿ موضوع ا٠تبلفة كىم ُب جو الكارثةصوأّم ٔتوت رسوؿ ا

 اليزالوف، اضطربت ابآمور ُب أيديهم. كاتسع نطاؽ البلبلة كاالىتياج. 
 ٢تذا إال األمر ىذا يعرؼ كلن لو، أىل فأنتم خَت، من فيكم ذكرًب ار ماانظر عندما قاؿ لؤلنص

كمضى  كدارنا، ٍب راح اٟتديث ينساب من قلبو  نسبنا العرب أكسط ىم من قريش، اٟتي
 يدٕب برأيو ُب من يرشح للخبلفة. 

 الرجلُت إنو كاحد من اثنُت عمر بن ا٠تطاب الرجل الذم أعز ا ىذين أحد لكم رضيت كقد
 بأنو )أمُت ىذه األمة( فبايعوا اإلسبلـ بو، أك أبو عبيدة بن اٞتراح الذم كصفو الرسوؿ 

بيننا كارتعدت يد عمر كأ٪تا سقطت  جالس كىو عبيدة، أيب كبيد بيدم فأخذ شئتم أيهما
 عليها ٚترة ملتهبة.. كغض أبو عبيدة عينيو الباكيتُت ُب حياء شديد. 
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فيضرب عنقي ُب غَت إٍب. احب إٌٕب من اف أؤمر على قـو :) كا ألف أقدـ كصاح عمر
فيهم أبو بكر(!! ككاف جبلؿ ىذا ا١تشهد أبلغ من كل مقاؿ!!فما كاد عمر يلقي بكلمتو ىذه 
كيتقدـ باسطان ٯتينو، مبايعان أبا بكر حىت ازدحاـ األنصار على البيعة ككأ٪تا دعاىم من السماء 

 داع..!!
ا يومان كاحدان بغَت إماـ ٬تتمع عليو أمرىم؛ فذىبوا يبحثوف األمر. لقد كره ا١تسلموف أف يعيشو 

كلقد كاف من اتمل أال ينتهي  ٓب يدفن بعد، كأعصأّم رازحو ٖتت كطأة موتوكرسوؿ ا
 يـو السقيفة دكف اف يًتؾ ُب البناء شركخا غائرة.. 
اس ُب سبلـ عظيم أكؿ ٕتربة . كأجتاز النلكن ا أكـر اإلسبلـ كا١تسلمُت يومها بأيب بكر

من نوعها كاقساىا كغربت مع الشمس ذلك اليـو كل ا٠تبلفات. إف العظائم كفؤىا العظماء. 
 كلقد اختار القدر ىذا العظيم ليواجو جبلئل األمور كعظائم ا١تستقبل.

ُب كلسوؼ يثبت ىذا ا٠تليفة العظيم جدارتو با١تكانة اليت بوأه ا إياىا ُب قلوب الناس ، ك 
قلب التاريخ كسيتحرؾ ٕتاه األحداث الدا٫تة بأسلوب يكشف مدل ما يستطيع اإلٯتاف أف 

 يقهر من صعاب، كيأٌب من ا١تعجزات.!!
 (ُ) دركس عظيمو عاِب ّٔا سيدنا أبوبكر جراح ىذه األمو 

كأسامة ابن زيد   :أبو بكر الصديق رضي ا عنوكىذا درس أدارم كتربوم كقيادم من سيدنا 
امر أسامة أف يغَت على أبٌت كىي موضع ُب فلسطُت بُت  اف الرسوؿ ا عنهما : رضي

ألسامة:" امض على اسم ا"!  قالوا: ٍب قاؿ رسوؿ ا  .عسقبلف كالرملة صباحان كأف ٭ترؽ
فخرج بلوائو معقودان فدفعو إٔب بريدة بن اٟتصيب األسلمي كُب تلك األحداث توُب رسوؿ ا 

 الشمس يـو االثنُت الثنيت عشرة خلت من ربيع األكؿ. كدخل ا١تسلموف الذين  حُت زاغت
عسكركا باٞترؼ ا١تدينة، كدخل بريدة بن اٟتصيب بلواء أسامة معقودان حىت أتى بو باب رسوؿ 

أمر بريدة، يذىب باللواء إٔب بيت أسامة كأال ٭تلو ، فغرزه عنده، فلما بويع أليب بكر ا 
، . قاؿ بريدة: فخرجت باللواء حىت انتهيت بو إٔب بيت أسامة ىم أسامةأبدان حىت يغزك 

، فما زاؿ ُب ، ٍب رجعت بو إٔب بيت أسامةأسامة ٍب خرجت بو إٔب الشاـ عقودان مع
 حىت توُب أسامة.  بيت أسامة

                                                        
 (.ّٗأب َٗق،صَُْٕ(ك)خالد ٤تمد خالد، ْْا كتبت كمن ) السدحاف ص ىذا ٦ت (ُ)
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ألسامة رٛتة ا كارتد من ارتد عن اإلسبلـ، قاؿ أبو بكر فلما بلغ العرب كفاة رسوؿ
كأخذ الناس با٠تركج كعسكركا ُب و: انفذ ُب كجهك الذم كجهك فيو رسوؿ ا علي

ا١تهاجرين  موضعهم األكؿ، كخرج بريدة باللواء حىت انتهى إٔب معسكرىم األكؿ، فشق على
راح، األكلُت، كدخل على أيب بكر عمر، كعثماف، كسعد بن أيب كقاص، كأبو عبيدة بن اٞت

، فقالوا: يا خليفة رسوؿ ا، إف العرب قد انتقضت عليك من  كسعيد بن زيد رضي ا عنهم
كل جانب، كإنك ال تصنع بتفريق ىذا اٞتيش ا١تنتشر شيئان، اجعلهم عدة ألىل الردة، ترمي 
ّٔم ُب ٨تورىم! كأخرل، ال نأمن على أىل ا١تدينة أف يغار عليهم كفيها الذرارم كالنساء، فلو 

بلـ برجانو، كتعود الردة إٔب ما خرجوا منو أك يفنيهم تأخرت لغزك الرـك حىت يضرب اإلس
 السيف؛ ٍب تبعث أسامة حينئذ فنحن نأمن الرـك أف تزحف إلينا! 

منهم كبلمهم قاؿ: ىل منكم أحد يريد أف يقوؿ شئيان؟ قالوا: ال، فلما استوعب أبو بكر 
با١تدينة ألنفذت ىذا قد ٝتعت مقالتنا. فقاؿ: كالذم نفسي بيده، لو ظننت أف السباع تأكلٍت 

ينزؿ عليو الوحي من السماء يقوؿ: أنفذكا جيش  البعث، كال بدأت بأكؿ منو؛ كرسوؿ ا
أسامة! كلكن خصلة؛ أكلم أسامة ُب عمر ٮتلفو يقيم عندنا، فإنو ال غناء بنا عنو. كا، ما 

د عـز على إنفاذ أدرم يفعل أسامة أـ ال، كا إف رأل ال أكرىو! فعرؼ القـو أف أبا بكر ق
، ، ففعل أسامةإٔب أسامة ُب بيتو، ككلمو أف يًتؾ عمربعث أسامة. كمشى أبو بكر 

كجعل يقوؿ لو: أذنت كنفسك طيبة؟ فقاؿ أسامة: نعم! كخرج كأمر مناديو ينادم: عـز مٍت 
، فإين لن أكتى أال يتخلف عن أسامة من بعثو من كاف انتدب معو ُب حياة رسوؿ ا 

أبطأ عن ا٠تركج معو إال أٟتقتو بو ماشيان. كأرسل إٔب النفر من ا١تهاجرين الذين كانوا بأحد 
، فغلظ عليهم كأخذىم با٠تركج، فلم يتخلف احد منهم، كأبو بكر تكلموا ُب إمارة أسامة

يشيع أسامة كا١تسلمُت، فلما ركب أسامة  من اٞترؼ ُب أصحابو كىم ثبلثة آالؼ رجل
ساعة، ٍب قاؿ: أستودع ا دينك  إٔب جنب أسامةار أبو بكر كفيهم ألف فارس فس

، فإين يوصيك، فانفذ ألمر رسوؿ ا كأمانتك كخواتيم عملك؛ إين ٝتعت رسوؿ ا 
. فخرج سريعان فوطئ ببلدان منفذ ألمر أمر بو رسوؿ ا  أنالست آمرؾ كال أهناؾ عنو، كإ٪تا 

نان لو من بٍت جهينة كغَتىا فلما نزؿ كادم القرل قدـ عي ىادئة أىلها ٓب يرجعوا عن اإلسبلـ
، فخرج على صدر راحلتو أمامو فغذا حىت انتهى إٔب أبٌت؛ فنظر إٔب ما عذرة يقاؿ لو حريث
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ىناؾ كارتاد الطريق، ٍب رجع سريعان حىت لقي أسامة على مسَتة ليلتُت من أبٌت، فأخربه أف 
سرع السَت قبل أف ٕتتمع اٞتموع، كأف يشنها الناس غاركف كال ٚتوع ٢تم، كأمره أف ي

 الدركس اليت ًب استيعأّا ُب مثل ىذه الظركؼ اٟتاصلة اليت تلت كالشورل اليت ٘تت:(ُ).غارة
  (َُِانظر شكل رقم )

 
  ( عن الدركس اليت ًب استيعأّا من درس أبوبكر من تصميم ا١تؤلفَُِ٪توذج رسم توضيحي رقم )                      

 إدراؾ ركح الشورل ُب ىذا ا١توقف العصيب.     –ُ
صدؽ النصيحة من الصحابة كمارسوا الرام كصدؽ الكلمة اٚتل ٦تارسة كقد كانت  – ِ

 نقاطهم صحيحة. 
استماع القائد أك اإلدارم ألرائيهم حىت استوعاه منهم كإعطاء آّاؿ ٢تم لبياف آرائهم.  –ّ 

 لفرصة لبياف آرائهم.  كذلك لكي يعطي إخوانو كاىل الرام ا
 ، أك يتنقص من قدرىم. عزٯتة كتصميم دكف اف يسفو أراءىمنية ك  -ْ
 . طاعة الرسوؿ  - ٓ

                                                        
 ٕٗ،ٖٗ،ٗٗ،صَُْٕخالد ،  (ُ)
 

الدروس التً 
تم استٌعابها من 
درس أبوبكر 
 رضً هللا عنه

إدراك روح الشورى  – ٔ
 فً هذا الموقف العصٌب

صدق النصٌحة  – ٕ
من الصحابة ومارسوا  

الراي وصدق الكلمة 
اجمل ممارسة وقد 

 كانت نقاطهم صحٌحة  

استماع القابد أو  – ٖ
اإلداري ألرابهم حتى 
استوعاه منهم وإعطاء 

المجال لهم لبٌان 
 .  آرابهم 

نٌة وعزٌمة وتصمٌم  -ٗ
دون ان ٌسفه أراءهم ، أو 

 ٌتنقص من قدرهم 
  طاعة الرسول  - ٘

هذه الشورى لم  -ٙ
تتحول إلى مراء 

وجدل ، وال إلى فتنة 
وشقاق ن وال إلى 
 مكابرة واستعالء 

ان المسلمٌن  -7
جمٌعهم انقادولراي 

 خلٌفة رسول هللا
 والتزموا به 



 
 
 

ٕٓ8 
 

ىذه الشورل ٓب تتحوؿ إٔب مراء كجدؿ، كال إٔب فتنة كشقاؽ، كال إٔب مكابرة كاستعبلء.  -ٔ
دارت الشورل،  كالتزموا بو، بعد اف اف ا١تسلمُت ٚتيعهم انقادكا رام خليفة رسوؿ ا -ٕ

 كضحت ابآراء كصحت عزٯتة ا٠تليفة كىو على بينة ككضوح بعيد عن ا٢تول ملتـز للتقول،
 ىذه مدرسة النبوة اليت صقلت ىذه ا١تعادف الكرٯتة من الرجاؿ، معتمد على امر رسوؿ ا 

 اسك كموالةفدفعت مواىبها الفذة كقدراهتا اإلٯتانية، كأبرزت جواىر الفطرة كقوة األعداد، إٔب ٘ت
كعمل كبذؿ، كجهد كجهاد. فاغلق ا١تؤمنوف بذلك منافذ الشيطاف كأبواب ا٢تول، كنزعات 
 الشهوة، كفتحوا ميادين الشهادة، كشعوا إٔب أبواب اٞتنة، كدرجات ا١تغفرة...مع كل كلمة ككل 

 جولة مع كل خفقة ككل رغبة. 
هم لقائدىم سيدنا أبوبكر ك٬تب أف نتعلم من الصحابة  ىذه الدركس العظيمة ُب إتباع

فنجد منهم الكثَت من الدركس الًتبوية كا١تواقف اليت تكوف نرباسان كنوران يهتدم بو  الصديق 
 الناس ُب الًتبية كالقيادة كاإلدارة كىي كالتإب:  

ٓب يلتـز رأم األغلبية أك األقلية، أك رأم عدد قل  أكالن: ٓب ينهض احد ليقوؿ خليفة الرسوؿ 
  كأكثر،

ثانيان: ٓب ترتفع األيدم لتنصر ىذا الرأم أك ذلك فيشغل الناس بعدد أنصار ىذا الرأم أك 
 ذلك. 

 ثالثان: ما دار بُت القـو ٫تس كإنتاج، كال حديث زكايا ككواليس. 
 رابعاي: ٓب يقل احد للخليفة اف يلتـز برأم األغلبية مهما يكن ذلك الرأم، أك مهما تكن تلك 

 ا تكن الظركؼ ايطة، كاألجواء ا١تضطربة كاهنا ليست كذلك أبدان. األكثرية. أك مهم
أهنا ٦تارسة إٯتانية، بكل أبعاد األٯتاف، ١تعرفة اٟتق ٍب إتباعو. ٍب أهنا ٦تارسة إٯتانية بكل أبعاد 

 ليتحمل كل راع مسئوليتو كأمانتو، ك٭تمي كل جندم ثغرة، كيقف كل مؤمن عند حده. 
من بعده  ، ككما أمر خليفة رسوؿ ا كما امر رسوؿ ا كىكذا مضت بعثة أسامة  

كعاد أسامة من غزكة، كقد أصاب إصابة عظيمة، كسلمو ا غنمو ىو كجيشة كردىم صاٟتُت 
كبركة ىذا الغزك كالغنيمة، كاألكبة كالصبلح، كانت كلها من عند ا، ال ّتد من أجهد، أك 

. أ٪تا ىي فضل من ا  كحده كال حوؿ لو كال قوة أال با العلي العظيم. عزٯتة من أعـز
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، كاجتهاد أىل الرأم ك٦تارسة األٯتن على النحو الذم عرضناه، كاف (ُ) كلكن عزٯتة أىل العـز
بابان عظيما لؤلجر كالثواب إف شاء ا، كلعل ا جعل بفضلو كقوتو كبركة الغزك من ذلك 

 األجر العظيم.
اليت ٬تب اف يتعلم منها الًتبويُت كالقياديُت ١تا فيها من ركح ابة انظر إٔب عظمة ىذه الدركس 

كابآخاء كالشورل بينهم كاحًتاـ الرأم كالطاعة للقائد ا١تريب ٢تم كىذا درس تربوم من سيدنا 
أرتد ٣تموعة من العرب عند القياـ ْتركب الردة :بعد موت ا١تصطفى  أبوبكر الصديق

ُب مقاتلتهم بسبب ارتدادىم عن الدين كجٌيش اٞتيوش   بكرحديثي اإلسبلـ، فربز رأم أيب
 كاستخلف أبو بكرقاؿ: )١تا توُب رسوؿ ا لذلك حىت أٜتد الفتنة، عن أيب ىريرة 

كيف تقاتل الناس كقد قاؿ رسوؿ أليب بكر  بعده ككفر من كفر من العرب قاؿ عمر 
 ا فمن قاؿ ال إلو إال ا عصم مٍت مالو أمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا ال إلو إال ا 

 كنفسو إال ْتقو كحسابو على ا". 
فقاؿ: كا ألقاتلن من فرؽ بُت الصبلة كالزكاة فإف الزكاة حق ا١تاؿ كا لو منعوين عقاالن كانوا 

 لقاتلتهم على منعو، يؤدكنو إٔب رسوؿ ا 
للقتاؿ فعرفت أنو قد شرح صدر أيب بكر  فو ا ما ىو إال أف رأيت ا فقاؿ عمر 

 اٟتق الثبات ُب ا١تواقف اٟتاٝتة.
ىذا من الدركس الًتبوية كىي  من الصفات اليت ٘تيز الداعية كىذا نستفيده من حاؿ أيب بكر  

)كا ألقاتلن من فرؽ بُت الصبلة كالزكاة كلو ٓب يكن عمر على ىذا ا١تستول من الثقة كالطاعة 
و أف اٟتق معو ىو، كما أحوجنا ٨تن أف نتذكر ذلك إذا اختلف رأينا مع أننا ٓب لقاؿ ُب  نفس

يقوؿ عن أحد منا أف ا جعل اٟتق على لسانو أك قلبو. قد يتصور  نسمع رسوؿ ا
أقول الناس كأتقى الناس كأعلم )البعض أف القائد الذم ٬تب مواالتو كطاعتو كالثقة بو ىو

كإ٪تا  بعد رسوؿ ا (ِ)عسَت ال ٨تسبو ٖتقق للكثَتين مطلب الناس كأفصح الناس،  فذلك
يكفينا أف إخوانو اعتربكه أقدرىم على ٛتل ىذه األمانة الثقيلة فكلفوه ّٔا، فإذا افًتضنا أف أحد 
األخوة رأل ُب نفسو، أك رأل من غَته، موىبة أك ملكة ٓب تكن عند قادتو.. فليضع ىذه 

                                                        
 ُٗٗأبُْٗـ،ص٦َُٖٗتا كتبت ك النحوم ، (ُ)
 ْٗ،ٓٗ،صَُْٕ،،خالد ٤تمد خالد /خلفاء الرسوؿ  ٖٓٓٔ،برقمِٔٓٔ/ٔأخرجو البخارم،ج (ِ)
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تكوف عونا لقائده ال حربا عليو كعلى اٞتماعة. كلعلك يا  ا١تلكة ٖتت تصرؼ القيادة حىت
أليب  ، حيث قاؿ عمر أخي تذكر ما دار بُت أيب بكر كعمر بعد كفاة رسوؿ ا

أبايعك، فقاؿ عمر: أنت أفضل مٍت،  أنا: أبسط يدؾ أبايعك، فقاؿ أبو بكر: بل بكر
 فضلك، كلقد صدؽ عمر: أنت أقول مٍت، كىنا قاؿ عمر قوٌب لك مع فقاؿ أبو بكر

 .  (ُ)، كاف يعينو كيشد أزره كيوليو ثقتوُب ذلك فقد كانت قوتو دائما من كراء أيب بكر
  اإلدارية والتربوية: دروس سيدنا عمر بن الخطاب  ثالثــاً:

 ُب ا١تناصحة كإفراد ا٠تطأ: درس تربوم من سيدنا عمر بن ا٠تطاب
لس مع أصحابو اقتحم رجل مكركب تغشاه ذات يـو كىو جا كاف عمر بن ا٠تطاب   

السفر، كإذ يقًتب من الناس كيراىم يقولوف ألحدىم يا أمَت ا١تؤمنُت، يتجو صوب ىذا األمَت، 
كيقوؿ ُب مرارة: )آآنت عمر؟؟ كيل لك من ا يا عمر( ٍب ٯتضي لسبيلو غَت كافو كال مكًتث 

م، كيهركؿ كراء الرجل كيدرؾ الرجل كيلحق بو اٟتاضرين كلكن عمر يأمرىم أف يعودكا ّٓلسه
ٍب يعود بو كيسألو كيلي من ا، يا أخا العرب؟؟ فيجيبو ألف عمالك ككالتك ال يعدلوف بل 
يظلموف. كيسأؿ عمر: أم عمإب؟ يقوؿ الرجل: عامل لك ُب مصر اٝتو عياض بن غنم. 

اركبا إٔب مصر، كإليكاد يسمع تفاصيل الشكول حىت ٮتتار من أصحابو رجلُت كيقوؿ ٢تما: 
ُت رجل كبلـ ُب شيء، فقاؿ لو بعن اٟتسن رٛتو ا قاؿ: ( ِ)كأتياين بعياض بن غنم 

: أتقوؿ ألمَت ا١تؤمنُت اتًق ا فقاؿ رجل: اتًق ا يا أمَت ا١تؤمنُتال ، فقاؿ لو رجل من القـو
ىا، كال خَت فينا : دعو فليقلها ٕب، نعم ما قاؿ، ٍب قاؿ عمر ال خَت فيكم إذا ٓب تقولو عمر 

إذا ٓب نقبلها منكم. كجاءه يومان رجل فقاؿ لو على رؤكس األشهاد: اتق ا يا عمر: فغضب 
بعض اٟتاضرين من قولو كأرادكا أف يسكتوه عن الكبلـ، فقاؿ ٢تم عمر: "ال خَت فيكم إذا ٓب 

 تقولوىا كال خَت فينا إذا ٓب نسمعها". 
 :يادم كمعلم من سيدنا عمر ىذا درس تربوم لكل تربوم كإدارم كق

 كقف ذات يـو ٮتطب ُب الناس فما كاد يقوؿ: أيها الناس اٝتعوا كأطيعوا. حىت قاطعو أحدىم

                                                        
 ، توفيق الزبادم ٖٗ ،ٕٗ، ٔٗ،ص٦َُْٕتا قرات ككتبت ،خالد ٤تمد خالد، (ُ)

  ُُٖ،ُِٖ،صَُْٕخالد ٤تمد خالد ، (ِ)
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قائبلن: ال ٝتع كال طاعة يا عمر، فقاؿ عمر ّٔدكء: ٓب يا عبد ا؟ قاؿ: ألف كبلن منا أصابو  
انك، ٍب نادل كلده عبد قميص كاحد من القماش لسًت عورتو كعليك حلة. فقاؿ لو عمر: مك

ا بن عمر، فشرح عبد ا أنو قد أعطى أباه نصيبو من القماش ليكمل بو ثوبو، فاقتنع 
 الصحابة كقاؿ الرجل ُب احًتاـ كخشوع: ابآف السمع كالطاعة يا أمَت ا١تؤمنُت. 

 ىذا درس تربوم لكل تربوم كإدارم كقيادم كمعلم:
، فقاؿ: ال تزيدكا ُب م هور النساء على أربعُت أكقية، كإف كانت بنت ذم خطب ذات يـو

القصة، يعٍت يزيد بن اٟتصُت، فمن زاد ألقيت الزيادة ُب بيت ا١تاؿ، فقالت امرأة معًتضة على 
اىينَّ ًقنطىارنا فىبلى تىٍأخيذيكاٍ ًمٍنوي  ذلك: ما ذاؾ لك قاؿ: كٓب؟ قالت: ألف ا تعأب قاؿ: )كىآتػىٍيتيٍم ًإٍحدى

ٍيئنا أىتى   ، فقاؿ عمر: امرأة أصابت كرجل أخطأ. (َِ)سورة النساء، كىًإٍٙتان مًُّبينان( أناٍأخيذيكنىوي بػيٍهتى شى
كليست حرية الرأم مطلقة ُب نظر الشريعة، فليس لئلنساف أف يفصح ُب كل ما يشاء، بل ىي 

 مقيدة بعدـ مضرة ابآخرين بإبداء الرأم، سواء كاف الضرر عامان أك خاصان. 
بوم لكل تربوم كإدارم كقيادم كمعلم قد يظن بعض األفراد أف ا١تناصحة كبياف ىذا درس تر 

ا٠تطأ لؤلخ قد ٮتدش الود الذم بينهما ناسيان أف تآلف القلوب قضية ربانية  تأٌب على قدر 
وتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم استقامة ا١تسلم على منهج ا )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٘تىي 

يعنا كىالى تػىفىرَّقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىةى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيٍنتيٍم أى  اءن فىأىلَّفى ميٍسًلميوفى كىاٍعتىًصميوا ًْتىٍبًل اللًَّو ٚتًى ٍعدى
ًتًو ًإخٍ  ي كىكيٍنتيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرى  وأنابػىٍُتى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى ةو ًمنى النَّاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىُتّْ
كما إف الغضب عند خطأ األخ كخصوصان (َُِ،َُّ)سورة اؿ عمراف اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى (

إذا كاف األمر يتعلق بالدعوة  عز كجل كعمـو صاّب ا١تسلمُت ظاىرة صحية، كما أف 
على إ٬تابية األخ ٕتاه إخوانو كإال بإمكانو أف يأخذ بقاعدة أىل السبب " من النصيحة تدؿ 

صمت ٧تا " فينجو من نقد إخوانو كمن ٖتاملهم عليو، كجرح صفائو عندىم، كلكنو أخلف 
العهد "النصح لكل مسلم" كالدين النصيحة فعملية النصيحة اليت يقـو ّٔا ا١تسلم ١تؤسساتو 

قليل كاٟتد من األخطاء البشرية، كمن ٍب ٬تد ا١تًتبصوف من ا١تنافقُت اإلسبلمية ستكوف أداة للت
 كا١تاكرين طريقان للهجـو على ىذه ا١تؤسسات، 

لذلك قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:" أعظم ما عبد ا بو نصيحة خلقو الواجب العملي 
 اف السر.أف تكوف شجاعان عظيم االحتماؿ، كأفضل الشجاعة الصراحة ُب اٟتق ككتم لذلك:
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أداء النصيحة على أكمل كجو، الغضب.  من النفس كملكها عندكاالعًتاؼ با٠تطأ كاإلنصاؼ 
 كقبو٢تا على أم كجو. 

ىػ أصاب الناس ُب اٞتزيرة  ُٖكىذه دركس تربوية لكل تربوم كإدارم كقيادم كمعلم ُب سنة 
س، كحىت جعل ٣تاعة شديدة كجدب كقحط، كاشتد اٞتوع حىت جعلت الوحوش تأكم إٔب اإلن

الرجل يذبح الشاه فيعافها من قبحها، كماتت ا١تواشي جوعان، كٝتي ىذا العاـ عاـ الرمادة؛ ألف 
الريح كانت تسفي ترابان كالرماد، كاشتد القحط، كعزت اللقمة. كىرع الناس من أعماؽ البادية 

، فكاف الفاركؽ أكثر إٔب ا١تدينة يقيموف فيها، أك قريبان منها، كيلتمسوف لدل أمَت ا١تؤمنُت حبلن 
الناس إحساسان ّٔذا الببلء كٖتمبلن لتبعاتو. فحلف عمر ال يذكؽ ٟتمان كال ٝتنان حىت ٭تِت 
الناس! كلقد أٚتع الركاة ٚتيعان أف عمر كاف صارمان ُب ىذا الوفاء ّٔذا القسم، كمن ذلك أنو ١تا 

بأربعُت در٫تان، ٍب أتى عمر قدمت إٔب السوؽ عكة ٝتن، ككطب من لنب، فاشًتاىا غبلمان لعمر 
فقاؿ: يا أمَت ا١تؤمنُت! قد أبر ا ٯتينك، كعظم أجرؾ، كقدـ السوؽ كطب من لنب، كعكة من 
ٝتن ابتعتهما بأربعُت در٫تان، فقاؿ عمر: أغليت فتصدؽ ّٔما، فإين أكره أف آكل إسرافان! ٍب 

م؟! فهذه ٚتلة كاحدة من  أردؼ قائبلن: كيف يعنيٍت شأف الرعية إذا ٓب ٯتسٍت ما ٓب ٯتسه
كلمات مضيئة، يوضح فيها الفاركؽ مبدأ من أركع ا١تبادئ الكربل اليت ٯتكن أف تعرفها 
اإلنسانية ُب فن اٟتكم "كيف يعنيٍت شأف الرعية إذا ٓب ٯتسسٍت ما مسهم". كقد تأثر عمر ُب 

رفوا لو طيبها، فأٌب ٨تر يـو من األياـ جزكران فأطعمها الناس، كغعاـ الرمادة حىت تغَت لونو 
بو فإذا قدر من سناـ كمن كبد، فقاؿ: أىن ىذا؟ قالوا: يا أمَت ا١تؤمنُت! من اٞتزكر اليت ٨ترت 

. قاؿ: بخو بخ، بئس الوإب   (ُ)إف أكلت طيبها، كأطعمت الناس كراديسها. أنااليـو
 إذا رأيتم أخان زؿ زلة: درس تربوم من عمر بن ا٠تطاب 

 رجبل كاف ذا بأس، ككاف يوفد إٔب عمر لباسو، ككاف من أىل الشاـ، كأف  عن يزيد بن األمم أف
عمر فقده، فسأؿ عنو فقيل، يتابع ُب ىذا الشراب، فدعا كاتبو فقاؿ: اكتب: من عمر بن 

ىو غافر الذنب  أالا٠تطاب إٔب فبلف ابن فبلف، سبلـ عليكم فإين أٛتد إليك ا الذم ال الو 
 ذم الطوؿ ال إلو إال ىو إليو ا١تصَت ٍب دعا كأمن من عنده، كدعوا  التوب شديد العقاب كقابل

                                                        
 ، األٛتد ،الدرس الثاين ، توفيق الزبادم  ُِٖ،ص٦َُْٕتا قرات ككتبت ك خالد، ٤تمد خالد    (ُ)
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ىا كيقوؿ:" يقرألو أف يقبلو ا عز كجل، كأف يتوب عليو، فلما أتت الصحيفة الرجل جعل 
غافر الذنب كعدين ا أف يغفر ٕب" كقابل التوب شديد العقاب" قد حذرين ا من عقابو" " 

لكثَت، إليو ا١تصَت فلم يزؿ يرددىا على نفسو، ٍب بكى، ٍب نزع ذم الطوؿ" كالطوؿ: ا٠تَت ا
فأحسن النزع، فلما بلغ عمر رضي ا عنو خربه قاؿ:" ىكذا فاصنعوا، اذا رأيتم أخان لكم زؿ 

 للشيطاف عليو. وأنازلة، فسددكه ككفقوه، كادعوا ا أف يتوب عليو، كال تكونوا أع
ر عبقرية عمر ُب تربية النفوس كمعرفتو بطبائع البشر، الدركس الًتبوية ُب ىذه الوصية تظه

ككسائل التقوًن، فما ينفع مع شخص قد يضر غَته، فهذا درس من دركس الًتبية الناجحة، 
كأسلوب رقيق ُب التوجيو، أمَت ا١تؤمنُت على ضخامة مسؤكلياتو كمشاغلو يغيب عن ٣تلسو 

ليعاِب فيصلح، كاليـو يغيب األخ عن  كاحده من ركاده فبل يفوتو ىذا الغياب، كلكن يسأؿ
ٖترل السؤاؿ  كإذاأخيو، فبل يشعر أحدىم بغياب ابآخر كإف شعر فبل يسأؿ عن سبب غيابو، 

 عبلج إف كاف األمر يستدعي العبلج، كاف ىذا التلفت معوؿ من معاكؿ ىدـ فبل يسعى كراء
  (1) اإلسبلمية، كىذا ْتاؿ مسلمُت يعرفوف أهنم إخوة. األخوة 
 ابعاً: من اإلدارة التربوية للصحابة لتعديل السلوكيات المنحرفة:ر 

إف ا١تريب القدير ىو من يدرؾ بوادر اال٨ترافات لدل آّتمع ك٭تاكؿ إصبلحها كتعديلها قبل أف 
تتمكن ىذه اال٨ترافات من سلوؾ الناس كتصبح من األمور ا١تعتاد عليها، كحينها تصبح  ٢تا 

طائفة من الناس فيصعب حينها هني الناس عنها أك اقتبلعها من قيمة سلوكية مقبولة لدل 
نفوس الناس، كىذا ٤تصل بالطبع مع  تلك الفئة  اليت  حاكؿ عبد ا بن مسعود  إصبلحها 
كردىا إٔب اٞتادة كتعديل تلك السلوكيات اليت اختلطت بالدين لسوء فهمهم لنصوص الشرع 

قد أرشد فئة منهم بعد طوؿ  وارج( ككاف ابن مسعودكتفسَتىا ٦تا خلق تيارا منحرفا ىم )ا٠ت
. كُب ىذا ا٠ترب جداؿ، كلكن البعض ابآخر كاف بعيدا عن نصح ك توجيهات ابن مسعود

على تربية الناس كٖتذيرىم  من  الذم بُت أيدينا دليل على حرص صحابة رسوؿ ا
فهذا أبو موسى األشعرم كصحابتو من بعده  اال٨تراؼ ُب فهم الشرع ك٥تالفة ىدم الرسوؿ

يستنجد بابن مسعود للوقوؼ أماـ ىذه الظاىرة. فعن عمر بن ٭تِت بن عمرك بن سلمة 
ننتظر أف ٮترج  ا٢تمداين قاؿ: حدثٍت أيب قاؿ: كنا جلوسا على باب عبد ا بن مسعود 

                                                        
 توفيق الزبادم  (ُ)
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معنا فقاؿ: ٓب ٮترج إليكم أبو عبد الرٛتن قلنا: ال فجلس  إلينا فإذا أبو موسى األشعرم
حىت خرج عبد ا فلما خرج عبد ا قمنا إليو. فقاؿ أبو موسى: يا أبا عبد الرٛتن إين رأيت 
آنفا ُب ا١تسجد أمران أنكرتو قاؿ فما رأيت. قاؿ: رأيت ُب ا١تسجد حلقان جلوسان ُب كل حلقة 

قوؿ  رجل كُب يده حصى يقوؿ سبحوا مائة فيسبحوف مائة فيقوؿ ىللوا مائة فيهللوف مائة في
كربكا مائة فيكربكف مائة. قاؿ: فما قلت ٢تم. قاؿ: ما قلت ٢تم شيئان أنتظر رأيك. قاؿ أفبل 
أمرهتم أف يعدكا سيئاهتم كضمنت ٢تم أال تضيع من حسناهتم شيء. قاؿ: فمضى كمضينا معو 

ُب أيديكم. قالوا: حصى نعد بو التكبَت  فماذاحىت انتهينا إٔب حلقة من تلك اٟتلق. قاؿ: 
ضامن  كأناتهليل كالتسبيح. قاؿ: ٗتافوف أف ال يضيع من حسناتكم شيء عدكا سيئاتكم كال

ٟتسناتكم أف ال يضيع منها شيء ك٭تكم يا أمة ٤تمد ما أسرع ىلكتكم ىؤالء صحابة نبيكم 
متوافركف كىذه آنيتو ٓب تكسر كثيابو ٓب تبل، كالذم نفسي بيده إنكم لعلى ملة أىدل من ملة 

ف باب ضبللة. قالوا: يا أبا عبد الرٛتن ما أردنا إال ا٠تَت. قاؿ: كم من يريد ٤تمد أك متفتحو 
كف القرآف ال ٬تاكز تراقيهم ٯترقوف من اإلسبلـ  يقرأا٠تَت ال يصيبو، إف رسوؿ ا حدثنا أف قوما 

كما ٯترؽ السهم من الرمية. قاؿ: عمرك بن سلمة فرأينا عامة أىل تلك اٟتلق يطاعنوننا يـو 
 ( ُ) اف مع ا٠توارجالنهرك 

 : وم ُب ىذه القصة لعبدا بن عمرانظر إٔب ىذا الدرس الًتب
أريد أف أخدمو فكاف  كأنا صحبت ابن عمر يقوؿ  تلميذه ٣تاىد يصف تواضعو فيقوؿ:

األمُت على العلم، ٭تفظ حرمتو، كال يقوؿ فيو  مثاؿ للعآب -رٛتو ا-ٮتدمٍت أكثر كما كاف 
ٛتلة العلم، خوفان من أف يعَتكا ّتهلهم أحد  ا مزلق خطَت يهول فيو أغلبٔتا ال يعلم، كىذ

الصادقُت فلقد سألو رجل عن مسألة، فطأطأ الربانيُت  العلماء مسائلة، إال من رحم ا تعأب
، حىت ظن الناس أنو ٓب يسمع مسألتو، فقاؿ لو الرجل: يرٛتك ا، أما ٝتعت رأسو كٓب ٬تبو

مسأليت؟ قاؿ: بلى، كلكنكم تركف أف ا تعأب ليس بسائلنا عما تسألونا عنو، اتركنا رٛتك ا 
حىت نتفهم ُب مسألتك، فإف كاف ٢تا جوابان عندنا كإال أعلمناؾ أنو ال علم لنا بو كسئل يومان 

عما ال علم لو  فقاؿ: ال علم ٕب بو، فلما أدبر السائل قاؿ لنفسو: سئل ابن عمرعن شيء 

                                                        
  َِٗرقم اٟتديث رقم  الدارميجامعة أـ القرل  (ُ)
 

http://almenhaj.net/Abwab.php?kelmah=%C7%E1%DA%E1%E3%C7%C1
http://almenhaj.net/Abwab.php?kelmah=%C7%E1%DA%E1%E3%C7%C1
http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/16069#_ftn3
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اليت ٛتلها على عاتقو ما أثر عنو أنو سكت على باطل  بو فقاؿ ال علم ٕب بو كلشرؼ األمانة
أك مالئ أىل الضبلؿ، بل كانت ال تأخذه ُب ا لومو الئم، كال ٘تنعو ىيبة الناس أف يقوؿ ْتق 

  (ُ) .إذا علمو
 كا١توقف الًتبوم العظيم:  قصة خوات بن حبَت مع الرسوؿ 

مر الظهراف،  رسوؿ كاليت يركيها فيقوؿ: نزلت مع كىي قصة خوات بن حبَت مع الرسوؿ 
فرجعت فأخذت حلة ٕب من حربة فلبستها،   فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن فأعجبٍت

فقاؿ: يا أبا عبد ا ما ٬تلسك إليهن ؟  من قبتوٍب جلست إليهن.. كخرج رسوؿ ا 
فقلت: يا رسوؿ ا ٚتل ٕب شركد أبتغي لو قيدان..! قاؿ خوات فمضى  فهبت رسوؿ ا 

فألقى رداءه، كدخل األراؾ فقضى حاجتو كتوضأ ٍب جاء فقاؿ: يا أبا عبد ا ما رسوؿ ا 
 قاؿ ٕب: السبلـ عليك يا أبا عبد ا فعل شراد ٚتلك؟ ٍب ارٖتلنا فجعل ال يلحقٍت ُب منزؿ إال

فلما طاؿ رسوؿ ا  ما فعل شراد ٚتلك؟ قاؿ : فتعجلت ا١تدينة، فتجنبت ا١تسجد ك٣تالسة
من بعض حجره فجاء  ذلك ٖتينت ساعة خلوة ا١تسجد فجعلت أصلي فخرج رسوؿ ا 

: فقاؿ  يصلي فصلى ركعتُت خفيفتُت ٍب جاء فجلس، كطولت رجاء أف يذىب كيدعٍت،
 طوؿ يا أبا عبد ا ما شئت فلست بقائم حىت تنصرؼ.. فقلت: كا ألعتذرف لرسوؿ ا

كألبردف صدره.. قاؿ: فانصرفت فقاؿ: السبلـ عليك يا أبا عبدا ما فعل شراد ٚتلك؟ 
: رٛتك ا )مرتُت أك ثبلثان ( فقلت: كالذم بعثك باٟتق ما شرد ذلك منذ أسلمت  فقاؿ 

كقاؿ ا٢تيثمي رجا٢تا رجاؿ الصحيح ُب ىذه القصة جانب تربوم  (ِ)عٍت فلم يعد.  أمسك
ىاـ كىو ا١تعاتبة با١تداعبة كتكرار ذلك إٔب أف يؤٌب ٙترهتا، كما أف فيها جانب من الطرفة ال 

اليت قررهتا الًتبية  ساليبٮتفى كمن ىنا ٮتلص الداعية إٔب أف أسلوب ا١تمازحة كا١تداعبة من األ
 بلمية، كجعلت فيها من الدركس الًتبوية كالتدابَت الوقائية ما ىو كفيل بصياغة الشخصيةاإلس

  (ّ)اإلسبلمية صياغة متزنة ُب كل جانب من جوانب حياهتا.
 درس من دركس الًتبية بالعمل: 

                                                        
 خالد سعد النجار ات تربوية من سَتة ابن عمر (ُ)
 َُْ/  ٣ٗتمع الزكائد    (ِ)
 جامعة اإلٯتاف الذىيب   (ّ)
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قاؿ البخارم رٛتو ا: )باب من سجد لسجود القارئ. قاؿ ابن مسعود لتميم بن حذٓب كىو 
 عليو سجدة فقاؿ اسجد فإنك إمامنا فيها(.غبلـ فقرأ 

ىذا موقف تربوم البن مسعود مع أحد تبلميذه )٘تيم بن حذٓب( كىو غبلـ يتعلم القراف ُب 
حلقة ابن مسعود فَتشده إٔب سجود التبلكة كأنو إماـ ١تعلمو ُب السجود ٍب يسجد معو كُب ىذا 

توصيل ا١تعرفة إٔب قلب تلميذه. كٓب يكن أكرب األثر ُب رفع معنوية ىذا التلميذ كأفضل كسيلة ل
مع تبلميذه فهذا تلميذ آخر يذكر لنا نفس ا١توقف الًتبوم  ىذا ا١توقف الوحيد البن مسعود

فيقوؿ: )باب من سجد لسجود القارئ. قاؿ ابن مسعود لتميم بن حذٓب كىو غبلـ فقرأ عليو 
 سجدة فقاؿ اسجد فإنك إمامنا فيها(

عن مدل حفظ تبلميذه يسأؿ ابن مسعود اب بن األرت ىذا الصحايب اٞتليل خب
كاستفادهتم منو فيجيبو بأف أضعف تبلميذه يتقن القراف كامبل ك٭تفظ كل ما ٭تفظو أستاذه ابن 

كيطلب منو أف يقـو ىذا التلميذ ُب حضرة خباب  يقرأٍب يأمر التلميذ بأف مسعود 
فتح البارم: قولو: )ما أقرأ شيئا إال كيصدر خباب تقوٯتو ))لقد أحسن((.قاؿ ابن حجر ُب 

أنو مثلو ُب  ه( يعٍت علقمة، كىي منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد لو ابن مسعوديقرأكىو 
 . القراءة

 الًتبوية اليت يتبعها عبد ا بن مسعود  ساليبمراعاة قدرات ا١تتعلمُت كالتدرج ّٔم: من األ
مل بو، كىذا األسلوب اقتبسو من ا١تعلم األكؿ رسوؿ التدرج بتبلميذه ُب تعليمو لكتاب ا كالع

قاؿ:   ،حيث كاف من طرقو ُب تعليم الصحابة القصد ّٔم فعن عبد ا بن مسعود ا 
)يقرئهم العشر، فبل ٬تاكزىا إٔب عشر أخرل حىت يتعلموا ما فيها من العمل  كاف رسوؿ ا 

ا١تتعلم من العلم القدر ا١تبلئم كأف تراعى ظركفو فيعلمنا القرآف كالعمل ٚتيعا(إذا ٬تب أف يعطى 
اٟتسية كالنفسية كالبيئة كال يكثر عليو التكاليف فينفر كيعرض عن التعلم أك يتكاسل كيتهاكف 
ُب أداء ما طلب منو. كا١تبلحظ أف الشريعة اإلسبلمية راعت ىذا ا١تبدأ فكانت ٚتيع أحكامها 

 األمر العظيم كتراعي حالة الناس لتخرجهم من تنزؿ تدر٬تا كتأخذ بالناس من البسيط إٔب
اٞتاىلية إٔب اإلسبلـ كمن البداكة إٔب التحضر كمن اٞتهل إٔب العلم كمن النفرة إٔب األلفة كمن 
التشرذـ القبلي إٔب الوحدة اإلسبلمية العظمى. كالتدرج ُب العلم مطلب رئيس حيث يتدرج 
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ا١تعلـو إٔب ا٠تفي كمن صغار العلم إٔب بناء ا١تسائل ا١تعلم با١تتعلم من البسيط إٔب ا١تركب كمن 
 . ككل ذلك يراعي فيو قدرة ا١تتعلم العقلية كاٞتسدية

)باب مىٍن خىصَّ بًاٍلًعٍلًم قػىٍومنا ديكفى قػىٍوـو كىرىاًىيىةى أىٍف الى يػىٍفهىميوا ( ذكر البخارم رٛتو ا ُب صحيحو
سامعُت فعن عبد ا بن عتبة أف ابن فقد كاف من ىدم السلف مراعاة أحواؿ ك عقوؿ ال

ليغيوي عيقيو٢تييٍم، ًإالَّ كىافى لًبػىٍعًضًهٍم  ًديثا الى تػىبػٍ مسعود رضي ا عنو قاؿ: مىا أىٍنتى ٔتيحىدّْثو قػىٍوما حى
نىةن  إف مراعاة قدرات السامع العقلية كثقافتو كالنزكؿ إٔب مستول فهمو كإدراكو ك٥تاطبتو ٔتا  .ًفتػٍ

 األمور آّردة كالقضايا الغيبية اليت قد يصعب عليو فهمها أك تصورىا ك٦تا قد يعقل كخاصة ُب
 ٬تلب لو التأكيل الفاسد ُب القوؿ أك العمل. 

فضل االستذكار كا١تناقشة: ذكر ابن عبد الرب بعض األقواؿ ُب فضل االستذكار كا١تناقشة ُب 
ياءه ذكره كقاؿ ابن مسعود طلب العلم فقاؿ: ٝتعت علقمة يقوؿ تذاكركا اٟتديث فإف إح

تذاكركا اٟتديث فإنو يهيج بعضو بعضا كذكر ابن أيب شيبة قاؿ أخربنا ابن فضيل عن األعمش 
عن إٝتاعيل بن رجاء أنو كاف يأٌب صبياف الكتاب فيعرض عليهم حديثو كي ال ينسى قاؿ: 

حديثا  حدثنا ككيع قاؿ: حدثنا عيسى بن ا١تسيب قاؿ: ٝتعت إبراىيم يقوؿ: إذا ٝتعت
فحدث بو حُت تسمعو كلو أف ٖتدث بو من ال يشتهيو فإنو يكوف كالكتاب ُب صدرؾ، قاؿ 
كحدثنا ابن فضيل عن يزيد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى قاؿ: إحياء اٟتديث مذاكرتو فقاؿ لو 

شداد: يرٛتك ا كم من حديث أحييتو ُب صدرم دعوتو إٔب االعتصاـ ّتماعة عبد ا بن 
يعان كىالى تػىفىرَّقيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍعمىتى الٌلًو عىلىٍيكيمٍ   ًإٍذ  ا١تسلمُت: يقوؿ ا تعأب:) كىاٍعتىًصميوٍا ًْتىٍبًل الٌلًو ٚتًى

اء فىأىلَّفى بػىٍُتى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىحٍ  ًتًو ًإخٍ كينتيٍم أىٍعدى كىكينتيٍم عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مّْنى النَّاًر  وأناتيم بًًنٍعمى
ي الٌلوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى( كركل اإلماـ ابن جرير ُب  َُّآؿ عمراف فىأىنقىذىكيم مّْنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىُتّْ

: ا ٚتيعان( قاؿ: حبل اُب قولو تعأب)كاعتصموا ْتبل تفسَته عن عبد ا بن مسعود 
أنو قاؿ:)يا أيها الناس عليكم اٞتماعة. كركل أيضان رٛتو ا ُب تفسَته عن ابن مسعود 

بالطاعة كاٞتماعة فإهنا حبل ا الذم أمر بو، كإف ما تكرىوف ُب اٞتماعة كالطاعة ىو خَت ٦تا 
ل كالفنت ما يوازم غَته من من القبلق لقد كاف ُب عصر ابن مسعود  تستحبوف ُب الفرقة(

العصور اإلسبلمية اليت اضطربت فيها األمور كسادت الفنت، كخاصة بعد مقتل أمَت ا١تؤمنُت 
يدعو الناس إٔب االعتصاـ باإلسبلـ كنبذ  ، ك٢تذا كاف ابن مسعودعمر بن ا٠تطاب 
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مُت. كُب أحكاـ الفنت كالفرقة، ككاف يرىب الناس ُب دركسو كخطبو على االعتصاـ ّتماعة ا١تسل
: قاؿ:)كاعتصموا ْتبل ا ٚتيعان كال تفرقوا( قاؿ: القرآف للقرطيب عن عبد ا بن مسعود 

اٞتماعة، ركم عنو كعن غَته من كجوه، كا١تعٌت كلو ميتداخل، فإف ا تعأب يأمر باأللفة كينهى 
حيث قاؿ: )) إف اٞتماعػة عن الفرقة، فإف الفرقة ىلكة كاٞتماعة ٧تاة. كرحم ا ابن ا١تبارؾ 
مقتصرا على الرجاؿ بل  حبل ا فاعتصموا منو بعركتو الوثقى (( ٓب يكن جهد ابن مسعود 

كاف يصل إٔب النساء ككاف يفتيهن ك٭تاكرىن فيما أشكل عليهن كرٔتا فتح بابو ليتعلمن من 
رسوؿ ا فتقف أىل بيتو، فهذه امرأة قارئة للقرآف تنكر على ابن مسعود حديثا يقولو عن 

تراجعو فيو ٍب هتتدم إٔب اٟتق: ركل البخارم ُب صحيحو عن علقمة عن عبدا قاؿ: )لعن 
ا الوامشات كا١تتومشات كا١تتنمصات كا١تتفلجات للحسن ا١تغَتات خلق ا فبلغ ذلك امرأة من 

فقاؿ:  أنك لعنت كيت ككيت.بٍت أسد يقاؿ ٢تا أـ يعقوب. فجاءت فقالت إنو بلغٍت عنك 
كمن ىو ُب كتاب ا. فقالت: لقد قرأت ما بُت  ال ألعن من لعن رسوؿ ا  كما ٕب

قاؿ: لئن كنت قرأتيو لقد كجدتيو أما قرأت)كما آتاكم  ،اللوحُت فما كجدت فيو ما تقوؿ
بلى قاؿ: فإنو قد هنى عنو. قالت: فإين أرل  قالت: الرسوؿ فخذكه كما هناكم عنو فانتهوا(

 .لونو. قاؿ: فاذىيب فانظرمأىلك يفع
ٍب ٮتتم موقفو  فذىبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقاؿ: لو كانت كذلك ما جامعتها( 

بأف يأمرىا أف تذىب إٔب زكجو )زينب بنت عبد ا الثقفية( فتنظر إف كانت ٗتالف ىدم 
فيو معصية   كلكنها ال ٕتد شيئا من ذلك، ٍب يؤكد ٢تا أف زكجو ال تفعل شيءرسوؿ ا 

 كرسولو كلو أف أىلو خالفوا ذلك ا٢تدم لكاف الطبلؽ منو.
 التوجيو الًتبوم لعامة للناس: 

أنو يوجو الناس كيربيهم على فضائل األخبلؽ كيأمرىم بتطبيق شرائع كاف من ىديو 
عض اإلسبلـ، ككاف يقـو بدكر العآب ا١تخالط للناس ا١تطلع على أحوا٢تم، كرٔتا قاـ بتوجيو ب

ابآباء بًتبية أكالدىم على الصبلة كتعويدىم عليها، كمن ذلك ما ركاه تلميذه أبو األحوص قاؿ  
كعلموىم ا٠تَت  )حافظوا على أكالدكم ُب الصبلةيذكرنا فيقوؿ:   كاف عبد ا بن مسعود 

 (.فإ٪تا ا٠تَت عادة
 َتا من ابآباء يهملوفككم ٨تن اليـو ُب حاجة إٔب مثل ىذه النصائح كالتوجيهات، حيث نرل كث
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تربية أكالدىم كخاصة عند أداء الصبلة فقد ٕتد الرجل منهم ٭تافظ على صبلة اٞتماعة ُب  
ا١تسجد، كلكنو يًتؾ أبناءه خلفو ُب البيت أك ُب الشارع دكف أف يصطحبهم إٔب ا١تسجد 

 .كأمرىم بالصبلة
ما تعانيو كثَت من األسر اليـو أما إ٫تاؿ تربية البنات كعدـ حثهن على الصبلة ُب كقتها فهذا 

فابآباء نادرا ما يسألوف بناهتم ىل أدين الصبلة ُب كقتها كىل أحسن الوضوء ٢تا كىل يقمن 
أركاف الصبلة ك كاجباهتا، إهنا لفتة تربوية عظمية من صحايب جليل يرل كجوب تربية األبناء 

 على تعاليم اإلسبلـ. 
قاؿ:  أفَّ رسوؿى اً لًتبية كرعاية األسرة فعن عبًد اً كاإلسبلـ ٭تثنا على القياـ ٔتسؤكلية ا

كلُّكم راعو كمىسؤكؿه عن رىعيًَّتو: فاألمَتي الذم على الناًس فهو راعو عليهم كىو مسؤكؿه عنهم، »
 كالرَّجيلي راعو على أىًل بىيًتو كىو مسؤكؿه عنهم، كا١ترأةي راعيةه على بىيًت بػىٍعًلها ككىلًده كىي مسؤكلةه 

عنهم، كالعىبدي راعو على ماًؿ سيًّْدًه كىو مىسؤكؿ عنو. أال فكلُّكم راعو ككلُّكم مسؤكؿه عن 
  (ُ)«رعيَّتوً 

خامساً: دروس تربوية من موحد الجزيرة الملك عبدالعزيز رحمو اهلل وادخلو الفردوس 
  األعلى:
يت قراهتا  كيتعلم منو أتكلم عن ىذا القيادم الًتبوم ٬تب اف أكتب بعضان من صفاتو ال قبل أف

حيث استطاع  ا١تلك عبدالعزيز رٛتو ا اف يؤسس ُب قلب اٞتزيرة  كل تربوم كإدارم كقيادم
 .العربية كعلى أطرافها أعظم دكلو عربيو منذ عهد ا٠تلفاء الراشدين

كقد كطد ىذه الدكلة الفتية على أسس متينة من العدؿ اإلسبلمي كاٟتكم القرآين ٍب عمد إٔب 
ر الفساد، كالبدع كا١تنكرات اليت تأصلت ُب الببلد طيلة عهود الظلمات فاجتثها بيد قوية، جذك 

كبنفس مؤمنة كاثقة با، فوحد البلد بعد شتات، كنظم اٟتكم بعد فوضى كإمن السابلة بعد 
، كيعلم اف كراءه سابو إٔب دكلة قوية ٖترسو كترعاهخوؼ كبغي كعدكاف، كجعل العريب ٭تس بانت

ة قوية، ذات حوؿ كطوؿ، كتسهر على مصاٟتو كتدافع عن حقوقو كٖتاسبو على أعمالو حكوم
 .إف خَتان فخَت كإف شران فشر

                                                        
 جامعة أـ القرل الفكر الًتبوم عند عبدا بن مسعود   (ُ)
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ىذا بعض ما قاـ بو ا١تلك عبدالعزيز فماىي خصائصو كصفاتو ك٦تيزاتو ىذا اإلدارم القيادم  
اإلٯتاف اليت مكنتو الذم كحد ىذه اٞتزيرة ا١تًتامية األطراؼ بفضل من ا كصارت منبع األمن ك 

 (َُّانظر شكل رقم )من أف يفعل ما فعلو ؟ كىي ما يلي: 

  

 ( عن صفات كمزايا ا١تلك عبدالعزيز رٛتو ا من تصميم ا١تؤلفَُّ٪توذج رسم توضيحي رقم )                      

 قوة اإلٯتاف حيث كاف مؤمنا با صلب العقيدة.  -ُ
 بو، كاف ىدفو أف تكوف كلمة ا ىي العليا كقد يكوف ىذاتقي مؤمن با يرجو كثوا -ِ

سببان ُب نصرتو كإعانتو كأقوؿ ىذا درس للًتبويُت كاإلداريُت كالقياديُت بأف من ٭تفظ ا ٭تفظو 
 كأف ٧تعل كلمة ا ىي العليا.

من صفات 
ومزاٌا اإلداري 
والتربوي  الملك 
عبدالعزٌز رحمه 

 هللا 

 قوة اإلٌمان   -ٔ
تقً مؤمن باهلل -ٕ

 ٌرجو وثوابه

واثق باهلل  -ٖ
سبحانه وكانت 
 ثقته ال حدود لها 

 متواضعا  -ٗ

شجاعا وال   -٘
ٌخشى فً هللا لومة 

 البم
مشهوراً بشٌمة  -ٙ

 العفو 

 من صفاته الوفاء  -7

 الكرم  -8

 العدل  -9

اطالعه على كل  -ٓٔ
 شًء من أمور الدولة
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 كاثق با سبحانو ككانت ثقتو ال حدكد ٢تا. -ّ
 كيظهر ١تواطنيو بأنو كاحدا منهم.متواضعا يستقبل زائريو بثغر باسم  -ْ
 شجاعا كال ٮتشى ُب ا لومة الئم.  -ٓ
 مشهوران بشيمة العفو. -ٔ
من صفاتو الوفاء كىذه من الصفات اليت كاف متحليان ّٔا. فقد كاف ٥تلصان ألصدقائو الذين  -ٕ

 آزركه كٓب ينكر ٢تم، ككاف يتفقد أحوا٢تم، حافظان لودىم.
 ُب كثَت من اٟتاالت حد ا١تألوؼ ككاف كرٯتان مع الفقراء. الكـر :كقد فاؽ كرمو -ٖ
 العدؿ: لقد بٌت ا١تلك عبدالعزيز ملكو على العدؿ ٘تشيان مع تعاليم اإلسبلـ. -ٗ

اطبلعو على كل شيء من أمور الدكلة: حيث ٓب يًتؾ صغَتة كال كبَتة من ا١تسائل ا٢تامة  -َُ
اتو بشأهنا، يعمل ليل كهنار بكل ما أكٌب من قوة ُب ا١تملكة إال ككاف يطلع عليها، كيعد توجيه

 ُب مكتبو كُب قصره .
ٓب يكن ا١تلك عبدالعزيز من ا١تلوؾ الذين يصدقوف على القرارات فحسب بل كاف ىو متخذ 

 (ُ)القرار ا١توجو بتنفيذه  
 (ِ))بالراعي تصلح الرعية كبالعدؿ تستقيم الربية( كأقوؿ ٦تا قرأت 

تو كقيادتو كحكمو كتعاملو رٛتو ا رٛتة كاسعة كذلك لكي يستفيد ىذه دركس أخرل من إدار 
 منها اإلداريُت كالقياديُت كالًتبويُت: 

إنو كاف لديو من الذكاء كالفراسة ما ٬تعلو ٭تكم على الصدؽ أك الكذب ألكؿ كىلة؛ ذلك 
اسة كاٟتس ألف اإلدارة ٘ترف صاحبها على القرارات اإلدارية استنادان على حدة الذكاء كالفر 

كالتخمُت كا٠تربات السابقة، كلقد كانت لو أمثلة كثَتة من ىذا القبيل، كفيما يأٌب تلك األمثلة: 
حلو ١تشكلة استعماؿ ا١تخًتعات العصرية ُب ا١تملكة لقد عاىن ا١تلك عبدالعزيز كل  فمثبلن 

كي كالسيارات ة من ا١تتشددين أماـ كل جديد الذين يركف أف التلغراؼ السلكي كالبلسلأناا١تع
  .كالعجبلت من البدع اليت ال يرضى عنها اإلسبلـ

 كمن ناحية أخرل شدة أكلئك الذين يطالبوف أف ٘تشي ا١تملكة مع موكب اٟتضارة كا١تدنية 

                                                        
  ّٗ،ّْ،ص٦ُٗٗٔتا قرات ك اٟتقيل ،   (ُ)
  ّٔـ ، صَُٓٗالشرتوين ،   (ِ)
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 طريقان كسطان بُت القوتُت، فانظر للدركس اليت فعلها اٟتديثة، فاختط ا١تلك عبدالعزيز ُب ذلك
 كىي :

  (َُْل  رقم )انظر الشكالدرس األكؿ: 
 بدأ بنشر التعليم ا١تدين ّتانب التعليم الديٍت.

 الدرس الثاين: 
تنظيم اإلدارة اٟتكومية على الطريقة اٟتديثة، فدخلت بذلك السيارات كالطيارات كالبلسلكي 

 إٔب ا١تملكة العربية السعودية. 
 الدرس الثالث: 

اٟتكم كاإلدارة عندما حل مشكلة كالشيء الذم أريد الوصوؿ إليو ُب بياف ذكاء ا١تلك ُب 
بعض ا١تتشددين الذين انكركا عليو استماعو للمذياع كاستعانتو بالبلسلكي كا٢تاتف، كألهنم 

يظنوف أف ّٔا)شياطُت( تنقل اٟتديث،:سأ٢تم جبللتو يـو ذاؾ:)ىل الشيطاف يطيق كبلـ ا؟(  

   
 ١تلك عبدالعزيز رٛتو ا للًتبويُت كالقياديُت كاإلداريُت من تصميم ا١تؤلف( بعض من دركس اَُْ٪توذج رسم توضيحي رقم )             

بدأ بنشر التعلٌم : الدرس األول
 المدنً بجانب التعلٌم الدٌنً 

تنظٌم : الدرس الثانً
اإلدارة الحكومٌة على 

الطرٌقة الحدٌثة، فدخلت 
بذلك السٌارات والطٌارات 
والالسلكً المملكة العربٌة 

 السعودٌة،

فً الحكم واإلدارة عندما 
حل مشكلة بعض 

المتشددٌن الذٌن انكروا 
علٌه استماعه للمذٌاع 
واستعانته بالالسلكً 

 والهاتف 
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فأجابوا: ال، قاؿ: اٝتعوا، فإذا ا١تذياع يذاع منو القرآف الكرًن بصوت رخيم عذب، أمر جبللتو 
أحد أتباعو بأف يسمع ا١تنكرين بعض آيات القرآف الكرًن ُب ا٢تاتف، فدىش ىؤالء 

 و ليس ىناؾ شيطاف، كليس ىناؾ سحر. ا١تتشددكف، كأيقنوا أن
 ّٔذا قضى ا١تلك على خرافة منع االستفادة من ا١تخًتعات العصرية ما داـ ال يظهر ما ينقض

 (ُ) تعاليم الدين بداىة.
 كىذا درس من دركس ىذا ا١تعلم العادؿ من قضاء ىذا الًتبوم اإلدارم:

عبدالعزيز، فاف اقتضى ىذا العدؿ  حيث انو كاف العدؿ رائد كأساس من أساسيات حياتو ا١تلك
اف يكوف حازمان شديدان كاف حازمان شديدان اف يكوف لينان رحيمان كاف لينان رحيما كىو ُب كبل 

كىذه القصة أف زكج ىذه ا١ترأة كاف  اٟتالتُت متمسك بأحكاـ الشرع كمن ذلك قضائو المرأة:
ٍت ٙترة النخلة منها، فسقط عليو كىو نائمان ٖتت ٩تلة ُب العراء، ككاف على ىذه النخلة رجل ٬ت

نائم، فقتلو، فقاؿ ٢تا ا١تلك: كلكنو ٓب يقصد قتلو، فقاؿ الزكجة: ال أبإب قصد أـ ٓب يقصد، 
فبينت الزكجة أنو ال مناص من القصاص؛ ألف ىذا الرجل ىو القاتل، فبل تبإب قصد أـ ٓب 

قد الح على شفتيو ظل ابتسامة يقصد. فلما أدرؾ فتمهل ابن سعود ٟتظو ٍب انثٌت قائبلن ك 
غامضة، ٍب قاؿ ٢تا: حسن ما تطلبُت، كإ٪تا يعامل القاتل ٔتثل عملو، فاصعدم أنت صاحبة 
اٟتق ُب الدـ على تلك النخلة اليت سقط منها، كاسقطي عليو كما سقط على زكجك فاقتليو. 

يض غَت مًتددة. كشبيو ٍب قاؿ ٢تا ىل تفضلُت اٟتكم بالتعويض، فلم يسع ا١ترأة أال قبوؿ التعو 
٢تذه القصة عن ٚتاعة اقبلوا عليو كىم يقودكف رجبلن اهتموه بقتل قريب ٢تم ُب مشاجرة بينهم 
كيطلبوف القصاص، كرأل أف القتل ٓب يكن عمدان كا١تتهم كاف مدافعان فأدل عنو الدية من مالو 

 (ِ)كأطلقو على أف ال يعود ١تثلها .
 القيادم الذم لن نوفيو حقو مهما فعلنا كعملنا: ىذه دركس ُب إدارة ىذا اإلدارم

  ، كلكن نقوؿ جزاه ا خَتا كأدخلو جنات النعيم إنو يعمد إٔب اٟتـز فيما يدعو إٔب اٟتـز
كيتوخى اإلقناع فيما يستدعي فيو اإلقناع، ككل ذلك برىاف قاطع ٟتدة الذكاء كالفراسة كاٟتس 

 األديب أٛتد أمُت ُب كتابو " زعماء اإلصبلح ُب ُب منهج ا١تلك ُب اٟتكم كاإلدارة .كقد بُت

                                                        
  َٖٖص –التو٬ترم   (ُ)
  َُ، الفصل  ِقلعجي ، آخر ٣تلد    (ِ)
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العصر اٟتديث " أف ىذا ا١تنهج الذم اٗتذه ا١تلك عبدالعزيز ىو الطريق الصحيح إلزالة 
الشبهات حوؿ الدعوة السلفية اليت جاء ّٔا الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب، كأيده ملوؾ ا١تملكة 

جعل الناس يفركف من ىذه الدعوة، كٓب العربية السعودية، فقد أحكمت الدعاية ضدىا ٦تا 
 يفهموا جوىرىا، فاتباع ىذا النوع من ا١تنهج ُب اإلدارة شيء مهم ُب كشف القناع أماـ كثَت 

 (ُ)من الناس ٦تن جهلوا ىذه الدعوة. 
بٌت ا١تلك عبدالعزيز رٛتو ا منهجو ُب اٟتكم كاإلدارة على أساس من اٟتكمة كالعدؿ، كىو 

ت بالصلح، ك٬تمع ُب إدارتو كحكمو الرٛتة كالشدة، كال فرؽ ُب ذلك بُت يتوخى حل ا١تشكبل
أبنائو كأبناء شعبو، كّٔذا ا١تنهج استطاع ا١تلك أف يربط ا١تملكة العربية السعوديػػػة بسائر الدكؿ 
اإلسبلميػػػة كاألكركبية، فانضمت ا١تملكة العربية السعوديػػة إٔب األمم ا١تتحدة، كما انضمت إٔب 

، أصبحت ا١تملكة مسموعة الكلمة ـُْٓٗىػ/ ُّٓٔعضوان مؤسسان سنة  امعة العربيةاٞت
ستقرار كالرخاء عربيان كإسبلميان كعضوان فعاالن دكليان. كأما الشؤكف الداخلية فقد استتب األمن كاال

، كذلك بتطبيق شريعة ا عز كجل، فأيده ا على ذلك ٔتؤيدات ربانية، كىي ُب ٚتيع ا١تملكة
ـ، فخلف ا١تغفور لو بإذف ا ٦تلكة ُّٖٗىػ/ُّٕٓكتشاؼ النفط ُب شرؽ ا١تملكة سنة ا 

  (ِ) عظيمة كدكلة متماسكة، كفتح ٢تا أبواب اٟتضارة كآّد كالرقي .
أقوؿ نعم إننا ننعم ُب خَتاهتا إٔب ابآف كإٔب يـو القيامة إف شاء ا اللهم لك اٟتمد كالفضل 

خَتات كثَتة كغَتىا ٦تا ال حصر ٢تا، اليت ٬تب أف تؤلف الكتب ُب كا١تنة أمن استقرار رخاء 
ذلك كليس صفحات قليلة لكي يتعلمها اإلدارم كالًتبوم كالقيادم كالصغَت كالكبَت كالناس، 
كحىت لو تكتب كتًتجم إٔب لغات أخرل لكي يعرؼ الناس ا٠تَت كالرخاء كالنعمة اليت ٨تن فيها 

ٍب ُب ظل ىؤالء األبطاؿ كىذه   ديننا ككطننا، كُب حفظ ا ا أف ٬تعلها دائمة ُب أسأؿ
األسرة الطيبة العادلة، بقيادة خادـ اٟترمُت الشريفُت أيده ا الذم ٯتشي ابآف على منهج 
كالده ا١تلك عبدالعزيز، ُب اٟتفاظ على ىذا الوطن مستمدان قوتو من ا سبحانو، كمستعينان بو 

جاعل رضا ا ىو أساس ملكو ٟتماية ىذا الوطن ا١تعطاء العظيم ُب شىت أموره على ذلك. 
 من األشرار كاألعداء كا١تخربُت. كإف ٭تفظ ىذه األسرة اليت تسعى ُب ما يرضي ا جاعلُت

                                                        
  ِٓ،  َُاٛتد أمُت ، ص    (ُ)
  ّٗ،الفارسي : ص :  ُّٔالعسَتم ، ص،  (ِ)
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 يأرب.شرع ا منهجهم كدستورىم. آمُت 
لو مزايا كخصائص كسجايا جعلتو مربيان فاضبلن كقديران، فقد  ١تلك عبدالعزيز آؿ سعودفا 

قائبل: )البيت  ا١تلك فيصل اجتمعت فيو قوة اإلٯتاف بربو كالدعوة إليو، فقد ٖتدث عنو ابنو
كالدعوة ُب جوىرىا تعليم، كتعاليم الدعوة  قبل أف يكوف بيت ملك(السعودم بيت دعوة 

يتبناىا الفرد يتحمل معها مسؤكلية نقلها إٔب أمتو كمسؤكليات نشرىا، كاٞتانب الركحي ُب 
ا١تلك  ككافاإلنساف ٯتثل القاعدة كالركيزة اليت ٔتقتضاىا يتجو اإلنساف إٔب عمل ا٠تَت أك الشر. 

)إف أعد ا١تسلموف كالعرب آلة  ذات مرة :ينٌبو على ذلك غَت مرة، فها ىو يقوؿ عبدالعزيز
مئات كألوفات، كلكن قوة كاحدة إذا أعدىا  كاحدة من آالت اٟترب، أعد ٢تم أعداؤىم

لها ىي إٯتاهنم برّٔم، ىذه القوة ال قبل ألحد ا١تسلموف كالعرب ال ٯتكن أعداؤىم أف يأتوىم ٔتث
ّٔا( فهذا اإلٯتاف كالثقة با أحد جوانب عظمة ىذه الشخصية؛ إٔب جانب كرعو كتقواه كزىده 

ده كتنشئتهم نشأة إسبلمية صحيحة؛ على تربية أكال ا١تلك عبدالعزيز كتقشفو كعدلو. لذا حرص
، فكاف يردد على مسامعهم دكما:)الدين كالصبلة  ألهنا األساس الذم تقـو عليو بقية العلـو

، كما ترل من نسي ا نساه( كّٔذا األسلوب ا١تتميز نشأ األبناء كىم أكثر ارتباطان با 
ككاف ا٢تدؼ   على مبلزمة أبنائو لصبلة اٞتماعة من صغرىم ا١تلك عبدالعزيز آؿ سعود حرص

من ذلك تربيتهم على التقول كالًتفع عما يغضب ا، كلذلك أثر عظيم ُب تربية الركح كعمل 
على الصغَت،  كذلك كرث أبناؤه عنو اٟتب كاالحًتاـ ا١تتبادؿ بينهم، فالكبَت يعطف  .الصاّب

كالصغَت يوقر الكبَت ك٬تلو، كىذا نابع من تصرفاتو ىو شخصيان مع كالده، فقد كاف يوقره 
ك٭تًتمو كيتعامل معو بأدب جم كتواضع شديد، فعندما يزكره كالده اإلماـ عبدالرٛتن آؿ سعود 

من مكانو فيقبلو كيقدمو إٔب صدر  ا١تلك عبدالعزيز بعد صبلة اٞتمعة من كل أسبوع يقفز
آّلس )مقعد اإلماـ( ك٬تلس ىو بُت يديو، ككاف حُت ٮتاطب أباه ٬تعل لنفسو صفة ا١تملوؾ، 

ككل ىذه الصفات عاشها األبناء عن قرب، ك١تسوىا  ك٬تلس بُت يديو صامتان ينتظر ما يأمره بو
، كىذا االرتباط الوثيق ّٔم جعلهم شديدم اٟتب لو كالسَت على هنجو، فقد كاف ُب كالدىم

يسأؿ يوميان عن حاؿ كل كلد من أكالده كأحفاده إذا الحظ غيأّم من ٣تلسو، كيستفسر عن 
كما أنو خصص مؤدبان لكل منهم منذ صغره، يكوف مسؤكالن عنو أمامو حىت  ،سبب غيأّم

تو، ككاف يتابع ٖتصيلهم العلمي، فكاف أبناء آؿ سعود يتعلموف يكونوا دكما ٖتت نظره كرعاي
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القرآف ُب غرفة بسيطة من الطُت على يد أحد العلماء، قبل افتتاح ا١تدارس، ككاف جدىم 
عبدالرٛتن ما زاؿ حيان كنشيطان، ككاف يبدم اىتمامو بتقدمهم العلمي، ككاف يتأكد من مدل 

ككانت العقوبة قاسية للمخالف، بوضعو ُب خزانة حضورىم الدركس، كمدل إطاعتهم للشيخ، 
ٯتنح ا١تتفوقُت منهم جوائز؛ تشجيعا  ا١تلك عبدالعزيز صغَتة تشبو الزنزانة طيلة الصباح. ككاف

لرماية، فكاف األمَت الصغَت يتعلم ٢تم للمضي قدما ُب العلم، كما حبب إليهم الفركسية كا
القرآف حىت اٟتادية عشرة من عمره، ٍب يرسل إٔب معلم بدكم خاص للعيش مدة ُب الصحراء، 
حيث يتعلم ركوب ا٠تيل كالعناية ّٔا، كيتعلم الرماية كقص األثر، كمعرفة الصحراء، كتقاليدىا، 

يستمع إٔب ا١تناقشات السياسية ٍب يعود الشاب إٔب الرياض حيث كاف ٬تلس ُب ٣تلس كالده، ك 
اليومية حوؿ ما ٭تدث ُب جزيرة العرب، كالعآب ككل. ىذا كلو أكسبهم الصبلبة كالقدرة على 
التحمل كا١تشاركة اٞتادة، فنمت ُب نفوسهم الشجاعة كالصرب على ا١تكاره كالطموح كعدـ 

تصريف أمور الدكلة، التواكل، كمن ىذه ا١تدرسة خرج األبناء كىم ٭تملوف صبغة كالدىم ُب 
تربية إسبلمية  عندما تولوا اٟتكم بأنفسهم فأكـر بو من معلم كمن مدرسة، فقد تربوا ٚتيعهم
 (ُ) .صحيحة كنشئوا على جانب كبَت من التواضع كا٠تلق اٟتميد متعاكنُت ُب كل أمر

 هلل :سادساً: دروس تربوية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظو ا

مضت سنوات عديدة على مبايعة خادـ اٟترمُت الشريفُت ا١تلك عبدا بن عبدالعزيز كتوليو لقد 
، ٖتت ت خَت كبركة كرٛتة كأمن كاستقرارمقاليد اٟتكم، ككلها ك اٟتمد كالفضل كا١تنو سنوا

ظل قيادة سارت على منهج اإلسبلـ كطريقة السلف كخبلؿ ىذه ا١تدة اليت قضاىا خادـ 
ٟترمُت، قدـ فيها إ٧تازات عظيمة ُب كل ا١تيادين فاقت كل تصور من أعماؿ عظيمة داخل ا

ا١تملكة كخارجها، ترفع راية اإلسبلـ كتعلي من مكانة ا١تسلمُت ُب كل األرض، ككلها دركس 
 لئلداريُت كالقياديُت  

ة اٟتقيقية ٢تذا ننظر ُب سَتة التعليم فنجد أف خادـ اٟترمُت الشريفُت جعل التعليم الثرك لو 
البلد، كاالستثمار الواعد ُب ا١تستقبل، فدعم التعليم كآزره كمده بالعطاء كالسخاء، كسهل لو  
كل السبل، كذلل لو كل الصعاب كىذا ىو منطق اٟتكمة كالصواب تستثمر عقوؿ الناشئة ُب 

عليم ُب العلم كا١تعرفة كل ذلك برؤية ثاقبة كنظرة صادقة كحكمة صائبة، فتطور مستول الت
                                                        

 نواؿ ا٠تياط )ا١تلك خالد رٛتو ا (  (ُ)
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نعم أيها .. نعم إنو ملك اإل٧تازات كا١تبادرات .عهده ا١تيموف إٔب مستويات عا١تية كجبارة
 ٮتتلج ُب الصدكر ١تلكاإلداريُت كالًتبويُت كالقياديُت إهنا ال تعجز الكلمات عن التعبَت عما 

يت ٬تب اف يتمتع بعديد من الصفات، كال أعلم من أين أبدأ ىل أٖتدث عن لفتاتو اإلنسانية ال
تكوف ُب نفس كل تربوم ككل إدارم أـ أكتب عن بساطتو، تواضعو، عدـ تكلفو، بيعده عن 

التصنع، تلقائيتو، كىو الذم يعطي دركس كمناىج لئلداريُت عن حبو لشعبو، إخبلصو ٢تم،   
كعن قربو من الناس، حيث يشعر رعاه ا ٔتا يشعركف، كيتلمس مصاٟتهم، كمصاّب أبنائهم 

 إنو ينظر إٔب مستقبل الببلد ٘تاما مثلما ينظر إٔب اٟتاضر،  كحناف األب،بعطف 
كلو كددت استعراض جزء يسَت من إ٧تازاتو ػػ رعاه ا ػػ فسأحتاج إٔب الكثَت من  الصفحات. 
فقد شهدت ا١تملكة منذ مبايعة ا١تلك عبد ا بن عبد العزيز إ٧تازات قياسية ُب عمر الزمن، 

كالتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء كطن كقيادة أمة خطط ٢تا كقادىا  ٘تيزت بالشمولية
كلكن سوؼ نكتب ما يقدرنا ا عن بعضا من إ٧تازاتو  كصفاتو ا١تتميزة من  .ٔتهارة كاقتدار

  (َُٓانظر الشكل رقم )أبرزىا: 
 .٘تسكو بكتاب ا كسنة رسولو-ُ
ة كآّتمع اإلنساين بأسره، ُب كل شأف كُب  تفانيو ُب خدمة كطنو كمواطنيو كأمتو اإلسبلمي -ِ

 كل بقعة داخل الوطن كخارجو.
 حرصو الدائم على سن األنظمة كبناء دكلة ا١تؤسسات ا١تعلوماتية ُب شىت آّاالت. -ّ
يواصل الليل بالنهار عمبل دؤكبا يتلمس من خبللو كل ما يوفر مزيدا من ا٠تَت كاالزدىار  -ْ

 ٢تذا البلد كأبنائو.
ققت ا١تملكة العربية السعودية ُب عهد خادـ اٟترمُت الشريفُت منجزات ضخمة ح -ٓ

كٖتوالت كربل ُب ٥تتلف اٞتوانب التعليمية كاالقتصادية كالزراعية كالصناعية كالثقافية 
 كاالجتماعية كالعمرانية.

عاصر، لو دكرا بارزا أسهم ُب إرساء دعائم العمل السياسي ا٠تليجي كالعريب كاإلسبلمي ا١ت -ٔ
 كصياغة تصوراتو كالتخطيط ١تستقبلو.

٘تكن حفظو ا ْتنكتو كمهارتو ُب القيادة من تعزيز دكر ا١تملكة ُب الشأف اإلقليمي -ٕ
  كالعا١تي سياسيا كاقتصاديا.
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 ميم ا١تؤلف( بعض من إ٧تازات ا١تلك عبدا بن عبدالعزيز خادـ اٟترمُت الشريفُت كصفاتو من تصَُٓ٪توذج رسم توضيحي رقم )  

   منانجازاتخادمالحرمٌنالشرٌفٌنوبعضامنصفاته
تمسكه بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم - ٔ

 ، تفانٌه فً خدمة وطنه ومواطنٌه وأمته اإلسالمٌة والمجتمع اإلنسانً بأسره -ٕ •

لقٌت قضاٌا األمة اإلسالمٌة وتطوراتها النصٌب األكبر من اهتمام خادم  -ٕٔ
 .الحرمٌن الشرٌفٌن فً كل االتجاهات

المجال السٌاسً حافظت المملكة على منهجها الذي انتهجته منذ عهد -ٖٔ 
 مؤسسها الراحل الملك عبد العزٌز 

حققت المملكة العربٌة السعودٌة فً عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن منجزات  -٘
ضخمة وتحوالت كبرى فً مختلف الجوانب التعلٌمٌة واالقتصادٌة والزراعٌة 

 والصناعٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة

تحققت بحمد هللا فً عهده المٌمون منجزات كبٌرة فً مجال التعلٌم بشكل  -ٓٔ
 عام والتعلٌم العالً بشكل خاص

وكان من أول اهتمامات الملك عبد هللا بن عبد العزٌز تلمس احتٌاجات  -9
 المواطنٌن 

 حرصه الدابم على سن األنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتٌة فً شتى المجاالت -ٖ

ٌواصل اللٌل بالنهارعمال دؤوبا ٌتلمس من خالله كل ما ٌوفر مزٌدا الحرمٌن  -ٗ•
الشرٌفٌن منجزات ضخمة وتحوالت كبرى فً مختلف الجوانب التعلٌمٌة 

 . واالقتصادٌة والزراعٌة والصناعٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة

 له جهوده فً األعمال الخٌرٌة  -ٔٔ

له دور بارز أسهم به فً إرساء دعابم العمل السٌاسً الخلٌجً والعربً واإلسالمً  -ٙ
 المعاصر

 تمكن حفظه هللا بحنكته ومهارته فً القٌادة من تعزٌز دور المملكة -7•

حافظت المملكة بقٌادة الملك عبد هللا بن عبد العزٌز ــ حفظه هللا ــ على الثوابت - 8•
 واستمرت على نهج جاللة الملك المؤسس عبد العزٌز 
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حافظت ا١تملكة بقيادة ا١تلك عبد ا بن عبد العزيز ػػ حفظو ا ػػ على الثوابت كاستمرت - ٖ
على هنج جبللة ا١تلك ا١تؤسس عبد العزيز بن عبد الرٛتن آؿ سعود رٛتو ا، فصاغت هنضتها 

 اٟتضارية ككازنت بُت تطورىا التنموم كالتمسك بقيمها الدينية كاألخبلقية.
 ككاف من أكؿ اىتمامات ا١تلك عبد ا بن عبد العزيز تلمس احتياجات ا١تواطنُت كدراسة  -ٗ 

 كدعم مسَتة االقتصاد الوطٍت. أحوا٢تم عن كثب رغبةن ُب ٖتسُت ا١تستول ا١تعيشي للمواطنُت
ٖتققت ْتمد ا ُب عهده ا١تيموف منجزات كبَتة ُب ٣تاؿ التعليم بشكل عاـ كالتعليم -َُ

بشكل خاص، كىو ٭تفظو ا ٯتتلك رؤية تنموية مشولية قوامها بناء اإلنساف السعودم  العإب
ا١تؤىل كالقادر على اإل٧تاز كالعمل ا١تبدع، فقد شهد التعليم العإب خبلؿ فًتة كجيزة تطورا 
شامبل، كمنجزات غَت مسبوقة على كل األصعدة، حيث استثمرت الدكلة ُب التعليم اٞتامعي 

 سنوات ا٠تمس ا١تاضية الكثَت الكثَت من مليارات الرياالت.على مدل ال
لو جهوده ُب األعماؿ ا٠تَتية حيث حرص خادـ اٟترمُت الشريفُت ا١تلك عبد ا بن عبد -ُُ

 العزيز رعاه ا على أف تكوف ا١تملكة سباقة ُب مد يد العوف لنجدة أشقائها ُب كل
 القارات ُب أكقات الكوارث اليت تلم ّٔم.

لقيت قضايا األمة اإلسبلمية كتطوراهتا النصيب األكرب من اىتماـ خادـ اٟترمُت  -ُِ
 الشريفُت ُب كل االٕتاىات.

آّاؿ السياسي حافظت ا١تملكة على منهجها الذم انتهجتو منذ عهد مؤسسها الراحل -ُّ
بعد النظر على ا١تلك عبد العزيز طيب ا ثراه القائم على سياسة االعتداؿ كاالتزاف كاٟتكمة ك 

 الصعد كافة.
الصعيد ا٠تارجي الذم يهدؼ ٠تدمة اإلسبلـ كا١تسلمُت كقضاياىم، كنصرهتم كمد يد   -ُْ

العوف كالدعم ٢تم ُب ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر كظركؼ آّتمع الدكٕب كأسس 
اعدة األساس اليت العبلقات الدكلية ا١ترعية كا١تعموؿ ّٔا بُت دكؿ العآب كافة، منطلقة من الق

  .أسسها ا١تؤسس كالده ا١تلك عبدالعزيز يرٛتو ا  كىي العقيدة اإلسبلمية الصحيحة
إف ىذه ا١تدة اليت مضت من مبايعة خادـ اٟترمُت حيث سعى إٔب دعم ركاسي األمن 
كاالستقرار ككحدة الصف كتبلحم آّتمع كاجتماع كلمتو، ٖتت لواء القيادة الراشدة، ككقف ُب 

جو الفساد كا١تفسدين با١ترصاد، ككشف تدابَتىم كخططهم، حىت دحرىم ا كردىم خاسرين ك 
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خائبُت ٔتا منحو ا من قوة كقدرة، كجرأة كشجاعة كحكمة كحنكة، كعزٯتة صادقة ككفاية 
ظاىرة، ُب الذب عن الدين، كالدفاع عن الوطن كأىلو، كحقق ٢تذا آّتمع السعودم كحدة 

كثَتة ىي اإل٧تازات كا١تشاريع اليت ٘تت من أجل الوطن كأبناء الوطن .ًتابطةمتماسكة كٟتمة م
لتحقق لو الراحة كاألمن كاالستقرار ُب إطار من ابة اليت يفيض ّٔا قلب األب القائد اإلدارم 

 .الًتبوم العادؿ اليت نراىا ُب عيوف الصغار قبل الكبار
ىا ىي ا١تملكة العربية (ُ)دؿ تستقيم الربية( قد قيل فيما سبق )بالراعي تصلح الرعية كبالع

السعودية ترفل بوافر من النعم اليت من ا ّٔا على ىذه الببلد ا١تباركة، كيومان بعد يـو ٬تد 
ا١تواطن ُب ىذه الببلد عطاءات كإ٧تازات جديدة يصعب قياسها كيتعذر حصرىا، ككلها تصب 

اطن كعلو شأنو كطيب عيشو، كمشلت ُب مصلحة ىذا الوطن الكرًن كمن أجل رفعة ا١تو 
كاستهدفت ٖتسُت مستول ا١تعيشة كمواجهة ظركؼ اٟتياة كاالنسجاـ مع متطلباهتا ا١تتزايدة، 
كركزت على موضوعات تنموية كمعيشية تصب ُب مصلحة ا١تواطن كتسهم ُب دعم مسَتة البناء 

ة كٖتسُت مستول كاإلصبلح حيث مشلت ٣تاالت اإلسكاف كالصحة كاألمن كا٠تدمة العسكري
الدخل كالضماف االجتماعي كالبطالة كالتعليم كاالبتعاث كتعزيز الرقابة كمكافحة الفساد كدعم 
اإلفتاء كغَتىا من اإل٧تازات كامتدت إٔب تعزيز مكانة العلماء كدعم ىيئة األمر با١تعركؼ 

رميم ا١تساجد كالنهي عن ا١تنكر كمكاتب الدعوة كاإلرشاد كٚتعيات ٖتفيظ القرآف الكرًن كت
كدعم اٞتمعيات ا١تهنية كالثقافة كاألدب كالرياضة إضافة إٔب العفو عن سجناء اٟتق العاـ 

 كالتسديد عن ا١تطالبُت ْتقوؽ مالية.
كل ىذا قليل من كثَت من إ٧تازاتكم التنموية ككلها دركس لؤلجياؿ القادمة عن القيادة كاإلدارة 

الكثَت من دركس ابة كالعطاء كالرخاء دركس ُب  من ىذه الشخصية الفذة اليت نتعلم منها
التعامل كالعدؿ كليس ٔتستغربان عنو فإنو من أسرة تتصف بالعدؿ كالكـر حيث إف من ىذه 
اإل٧تازات ىذا اإل٧تاز الذم يعترب متميزان ألنو كىي منحة خاصة باألنثى األـ كالبنت كاألخت 

صوصيتهم داخل أسوار جامعية خاصة ّٔن تقـو كالزكجة فإنشاء جامعة للبنات ٖتفظ لبناتنا خ
عليها ٩تبة نسائية متميزة حريصة ذات تأىيل أكادٯتي عاؿو آثرت خَت الوطن كبناتو كمصلحتهم 
على راحتها كمصلحتها كقد حرص حفظو ا كرعاه على إطبلؽ اسم األمَتة نورة  على أكرب 

                                                        
  ّٔـ ، صَُٓٗالشرتوين ،   (ُ)
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تقدير من ا١تلك اٟتبيب كاألنساف للمرأة جامعة نسائية ُب العآب على أرض ٦تلكتنا اٟتبيبة ىو 
السعودية كعندما اقًتح تسمية اٞتامعة باسم جامعة ا١تلك عبدا بإيثاركم عمتكم لتصبح 
جامعة األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن للبنات إنو لسبق متناىي اإلبداع ٓب نسمع لو مثيل يسجلو 

ك كأم ملك!! ملك اإلنسانية ١تملكتنا لك التاريخ مع أعمالك اٞتليلة الكبَتة ألنو إيثار مل
اٟتبيبة ٦تلكة اإلنسانية ٦تلكة ابة كاإليثار كالعقيدة لتعطينا دركسان ُب اإلدارة كالقيادة كاإلدارة 
الًتبوية كُب الًتبية كدركسان ُب اإليثار كابة كدركسان ُب تقدير الكبار كإف رحلوا دركسان ُب تقدير 

َته ٪توذجان رائعان ُب الرب. إف جامعة األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن ٔتا ابُت للوطن كالساعُت ٠ت
تضمو من قدرات بشرية كمراكز أْتاث ككليات علمية كتعليمية كٖتظى بو من دعم كمساندة 
ستكوف منارة للعلم كا١تعرفة كالثقافة ُب ىذا البلد ا١تعطاء حيث اف شاء اٞتامعة ُب ىذا ا١توقع 

عية كبَتة ُب مسَتة التعلم ُب كطننا إذا توفر للطالبات اختصاصات ٥تتلفة الفريد يعد نقلو نو 
ْتيث تتم دراستها ُب مقر كاحد ٭تتوم على كل ما ٯتكن أف ٭تتاجونو كتضم اٞتامعة كليات 
لتدريس علـو اٟتاسب ابإٓب، كاللغات كالًتٚتة كالعبلج الطبيعي، إضافة إٔب ٗتصصات إنسانية 

 ٖتضَت خر٬تات ىذه عن ا١تستشفى اٞتامعي التعليمي الذم ك كعلمية كطبية أخرل فضبل
لبل٩تراط ُب سوؽ العمل  سيصبح عند تشغيلو ْتوؿ ا كاجهة حضارية كعلمية متفردة للجامعة

من خبلؿ برنامج يتكوف من ستة مسارات تدريبية ُب ٗتصصات السكرتارية كمهاراهتا، ا١تعلمة 
سًتاتيجية اٟتديثة ُب التدريس ١تعلمة اللغة اإلنكليزية، ا١تميزة، التسويق كخدمة العمبلء، اال

التأىيل الوظيفي كا١تهارات ا١تكتسبة، كاالتصاالت البنكية. كيقضي االلتحاؽ بأم من ا١تسارات 
  .الستة بالتزاـ الطالبة خوض دكرات ُب اللغة اإلنكليزية كاٟتاسب ابإٓب

شركع بر ا١تلك عبدا لوالديو فإف بركم كإف كاف ىناؾ مشركع آخر كنتم السباقُت إليو كىو م
بعمتكم ٪توذج آخر للرب كاٟتب كىي رسالة صادقة لؤلجياؿ يتذكركهنا كلما رأكا أك ٝتعوا جامعة 
نورة ىذا السبق لن يكوف حديث اليـو كغدان بل سيبقى درسان لؤلجياؿ كستؤلف فيو الكتب 

أف يستفيد منها أجيالنا كأف يأخذ بو  كاألْتاث ألنو درس عملي ُب الًتبية كالصلة كالرب ٬تب
٤تبُت لوطنهم ال يتأثركف كال يستسلموف  ا١تربوف كابآباء إف حققناه مع أبنائنا صنعنا منهم أبطاالن 

ا  أنالؤلعداء كلن نفجع بإذف ا باٟتوادث الدامية ا١تؤ١تة من عبث كتفجَتات لبنية الوطن ٛت
 .كإياكم من شركرىم
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كاٞتميع (َُٔانظر شكل رقم ) كىو ليس درسا إ٪تا دركس عظيمة. إليثار كالًتبيةإنو درس رائع ُب ا 
يتمٌت لو يكوف ضمن ا١تناىج الدراسية كأف ٮتصص يـو دراسي ُب كل فصل أك عاـ يسمى يـو 

درس عظيم ُب الرب كُب صلة الرحم ُب كقت أرل انقطاع صلة الرحم بُت اإلخواف  .الرب
 الرب كصلة الرحم. كلو تساءلنا من ىي نورة بنت عبدالرٛتن؟ كاألخوات يعطينا ىذا الدرس ُب

إهنا شقيقة ا١تؤسس رٛتو ا  شقيقة ١تلك الببلد كمؤسسها ا١تلك عبدالعزيز 

 من تصميم ا١تؤلفبعضا من التخصصات ُب جامعة نورة اليت افتتحها خادـ اٟترمُت للطالبات ( َُٔ٪توذج رسم توضيحي رقم ) 
ٔتشورهتا ١تا رآه منها من رجاحة عقل كفهم كبصَتة، كاف يفخر ّٔا فأصبح كاف يقدرىا كيأخذ 

أخو نورة( مثبلن يًتدد على األلسنة كىذا يبُتى مكانة ا١ترأة  كأناقولو ا١تأثور عند ا١تواقف الصعبة )
عند عبدالعزيز ُب زمن كاف فيو اسم األـ أك األخت ال ٬ترؤ أحد على ذكره ُب ٣تالس الرجاؿ 

بدالعزيز ُب نورة الرأم كا١تنطق كاٟتكمة ُب كقت ٓب تكن فيو مدارس كال تعليم كال كجد ع فقد
 .دكرات تدريبية اتصاؿ كالقنوات 
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 كتربيتها الصاٟتة. الشخصية مستمدة ذلك من إٯتاهنا كلكنها ٘تيزت بقوة 
ئو ىذه ىي نورة كىذا ىو شقيقها ا١تلك عبدالعزيز رٛتو ا إنو درس عظيم من ا١تؤسس ألبنا

بالرب ككل أبناء الوطن أبناء لعبدالعزيز، درس ُب احًتاـ األنثى كاألخذ ٔتشورهتا كتقدًن رأيها ىذا 
درس تربوم  ُب إنصاؼ ا١ترأة كحفظ حقها كاحًتامها فهي األـ كاألخت كاالبنة كلن أنسى 

اء ما عندما قالوا ٠تادـ اٟترمُت الشريفُت فيك مرض أٝتو عرؽ النساء قاؿ من يقوؿ ذلك النس
٬تي منهم أال كل خَت كلمات كإف دلت كإ٪تا تدؿ على الطيبة كابة كالوفاء كاالحًتاـ كالتقدير 
كالرب كمهما قلت من كلمات لن نوفيك حقك يا خادـ اٟترمُت الشريفُت. ىذا  درس عظيم 
 منك أيضا يا خادـ اٟترمُت لبنات الوطن إف لكل ٣تتهد نصيب ذكران كاف أك أنثى إنو إبداع

ا أف  أسأؿملك ٓب يسبقك فيو أحد يا خادـ اٟترمُت كإنك مأجور يا كٕب أمرنا ما بقيت 
 ٭تفظك كأف ٬تعلك ُب ناصران لئلسبلـ كا١تسلمُت.

ىذه اٞتامعة لتحكي لؤلجياؿ أركع درجات اإليثار كالرب كاإلحساف كلن تكوف الوحيدة كلكن 
قصصان رائعة من الرب ألبناء الوطن لكم جامعة نورة ستفتح الباب ١تنشآت جبارة أخرل ٖتكي 

 مثل أجرىا ألنكم أكؿ من كضع الغرس كما يقوؿ بعض العلماء:
إف لوالدة أٛتد بن حنبل مثل أجر ابنها ألهنا دلتو على ا٠تَت، كىي سنىة حسنة كصدقة جارية  

 لكم بإذف ا.
  (َُٕانظر شكل رقم ) ىذه ثبلث رسائل:

  ( ثبلث رسائل ١تن ٭تمل مسؤكلية الًتبية كالتعليم كيتعلم من ىذه الدركس ُب ىذه اٟتياة  من تصميم ا١تؤلفَُٕ٪توذج رسم توضيحي رقم )  

الرسالة 
االولى  
 للمربٌن 

الرسالة 
الثانٌه 
لالباء 

 واالمهات

الرسالة 
لفلذات   :الثالثة

األكباد جٌل 
 المستقبل 
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األكٔب مع من ٭تمل مسؤكلية الًتبية كالتعليم كيتعلم من ىذه الدركس ُب ىذه اٟتياة  الرسالة 
 األكٔب أيها ا١تربوف: 

األجياؿ ُب أفضل بقاع األرض ببلد إنكم أصحاب رسالة عظيمة فأنتم تتحملوف مسؤكلية  
اٟترمُت فاستغلوا سنوات عملكم بتوجيو األجياؿ إٔب كل خَت كاضعُت نصب أعينكم الًتبية ٍب 
الًتبية ٍب الًتبية ٍب التعليم حثوا األجياؿ على اإلبداع أغرسوا فيهم حب الوطن ككالة أمره 

جديد، فالوطن كالتنمية ْتاجتهم  كعلمائو شجعوىم على التفكَت كاإلبداع كاْتثوا ٢تم عن كل
أعطوىم فرصة للنقد كالتفسَت، استفيدكا من قدراهتم ُب فهم التقنية كتوجيهها ٠تَت الوطن 
أعطوىم فرصة للحركة كمزاكلة األنشطة االجتماعية اليت ٗتدـ الوطن استفيدكا من دركس 

٦تيز ضمن شريعتنا اإلسبلمية  عبدا بن عبدالعزيز ُب الرب كالًتبية لنصل بأبنائنا لتعليم راؽو 
 السمحة، ألف بناء العقوؿ أىم من بناء ا١تدارس كتشييد اٞتامعات.

 الرسالة الثانية لآلباء كاألمهات: لنستفيد من دركس خادـ اٟترمُت الشريفُت ا١تلك عبدا بن
ة ألبناء يعتنوف عبدالعزيز الًتبوية بتنشئة أجيالنا كتربيتهم على الرب بالقدكة كالتوجيو ألننا ْتاج

بآبائهم كأمهاهتم عند كربىم كمرضهم كبعد موهتم ْتاجة ألبناء يعتنوف بوطنهم ك٭تافظوف عليو 
كذلك بالتنشئة اإلٯتانية كالتحصُت ٔتبادئ اإلسبلـ كاالستفادة من التوجيهات الربانية ُب القرآف 

مع أبنائهم  كوصية لقماف، كمن األسلوب الًتبوم الذم نقرأه ُب قصص إبراىيم كنوح
كستجنوف ٙترة ذلك دنيا كآخرة، لنغرس فيهم حب الصبلة كاافظة عليها، كحب ا٠تَت، لننمي 

 لديهم الشعور ٔتسؤكليتهم ٕتاه الوطن فهو بيتهم الكبَت كىو حصن اإلسبلـ كمعقلو.
  لفلذات األكباد جيل ا١تستقبل كأملنا ا١تنشود بيناة الوطن بإذف ا  :الرسالة الثالثة

أبناؤنا كبناتنا اعلموا أف كل ىذه اإل٧تازات كا١تشاريع ىي لكم أنتم ككل ىذه اٞتامعات ما 
فاستثمركا ىذا العطاء ككونوا عند حسن ظن أكلياء أموركم   .أقيمت إال لتستفيدكا منها

كمعلميكم ككالة أمركم ككطنكم استفيدكا من درس كالدكم عبدا بن عبدالعزيز ُب الرب كاإليثار 
دقوا مع أنفسكم كراقبوا ا ُب كل شيء، كونوا رٛتاء بينكم ابتعدكا عن رفاؽ السوء اص

احرصوا على بر كالديكم كاضعُت نصب أعينكم أف الرب طريق لرضا ا كجنة عرضها 
السماكات كاألرض كما أنو سبب لنجاحكم ُب الدنيا كأهنم ْتاجتكم خاصةن عندما يكربكف 

 أجلكم باإلضافة لؤلمراض ا١تختلفة. كيتعرضوف لضغوط اٟتياة من
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كاسعوا ّتد كاجتهاد مستشعرين مسؤكليتكم ٕتاه أمتكم ككطنكم كأنفسكم متقنُت عملكم فإف 
ا ٭تب إتقاف العمل فاٛتلوا الراية كامضوا بعزٯتة صادقة للتسلح بالعلـو كا١تعارؼ اسعوا لفهم 

اعاتكم اليت ٭تتاجها الوطن كا١تواطن التقنية اٟتديثة كطوركىا نريد أف نرل إبداعاتكم كاخًت 
فامضوا على بركة ا لتكوف ببلدنا ا١تملكة العربية السعودية ُب القريب كّٔمتكم العالية منارة 
علم يفد إليها الناس من كل مكاف لبلستفادة منها كما ىي ابآف منارة دين كىدل ألف كطننا 

ط الوحي ككاحة األمن كالسبلـ كموطن متميز فهو كطن العقيدة كا١تقدسات كاٟتضارات كمهب
ابة كالعطاء كالتسامح كطن العلماء كطن األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كطن القادة 

 ا١تبدعُت ا١تتميزين الذين يسعوف لتقدمو كرفعتو.
كىكذا نتعاكف ٚتعيان   .كىذا يا أبنائي من االعًتاؼ ّتميل كطنكم كمشاريعو كإ٧تازاتو الضخمة

أمهات كأبناء كمربُت بقيادة الوالد القائد خادـ اٟترمُت عبدا بن عبدالعزيز للبناء آباء ك 
كالتشييد كاإل٧تاز كيد ا مع اٞتماعة }كىقيًل اٍعمىليوٍا فىسىيػىرىل الٌلوي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى 

تػيرىدُّكفى ًإٔبى عىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىيػينى  ا تعأب   أسأؿ(( سورة التوبة.َُٓ)بّْئيكيم ٔتىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى{ كىسى
كما أسعدتنا يا خادـ اٟترمُت ّٔذه ا١تنحة الثمينة كٔتا قدمتو لنا من دركس تربوية عظيمة أف 
يسعدؾ دنيا كآخرة كأف ٬تعل التوفيق حليفك بوركت يا خادـ اٟترمُت، كبورؾ أسبلفك، كبورؾ 

ا أف يعينك على ا٠تَت كيدلك عليو كأف يلبسك لباس  أسأؿك كأعوانك. كٕب عهدؾ كإخوان
و أف يوفق كل من سعى لبناء ىذا أسألالصحة كالعافية ك٭تفظ لك ذريتك كيرزقك برىم كما 

الصرح الشامخ ككل من أسعده اٟتدث كأف تتوأب اإل٧تازات العمبلقة فنرل ُب القريب 
  (ُ)مشا٢تا كجنؤّا.جامعات ٦تاثلة شرؽ الببلد كغرّٔا ك 

 / صاحب السمو الملكيالرجل األول في التربية والتعليم دروس تربوية من سابعاَ: 
 األمير فيصل بن عبداهلل بن محمد آل سعود حفظو اهلل:  

الطبلب ٭توؿ ٝتو األمَت فيصل بن الًتبوية األبوية ٕتاه أبنائو  ساليبدرس عن التواضع كاأل
كزير الًتبية كالتعليم رئيس ٚتعية الكشافة العربية السعودية منافسات عبدا بن ٤تمد آؿ سعود 

سباؽ ا٠تيل إٔب دركس تربوية ْتيث سجل ٝتوه حفظو ا  عددان من الصور الًتبوية مع أبنائو 
الطبلب كالكشافة خبلؿ رعايتو ٟتفل سباؽ ا٠تيل على كؤكس كزارة الًتبية كالتعليم الطالب 

                                                        
  ُُّّٖاٞتزيرة العدد   د. عفاؼ اٞتبَت   (ُ)
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كشافة على ميداف ا١تلك عبدالعزيز للفركسية بالرياض فكاف خَت مثاؿ ُب كا١تعلم ككأس ٚتعية ال
القدكة ١تنسويب كزارتو خصوصان من ا١تعلمُت، كظهرت أكٔب تلك الصور حينما بدأ اٟتديث 

انظر  الًتبوم مع ٣تموعة من الرباعم الذين كانوا ُب استقبالو كٕتاذب معهم أطراؼ اٟتديث عن
  (َُٖالرسم التوضيحي رقم )

  من تصميم ا١تؤلف الًتبوية األبوية ٕتاه أبنائو ساليبدرس من ٝتو األمَت فيصل كزير الًتبية كالتعليم عن التواضع كاأل( َُٖ٪توذج رسم توضيحي رقم ) 
كعن شعورىم ْتضور ىذه ا١تناسبة، كعن دراستهم كٖتصيلهم العلمي، « رسل السبلـ»مشركع 

الربعم نواؼ آؿ مهنا أف يساىم معو ُب تسليم  كمن ٍب قدـ ٪توذجان آخر كىو يطلب من
الكأس لصاحب اٞتواد الفائز بعد أف سأؿ ٝتوه برعما آخر ّتانبو عن األصغر فيهما كالذم 
حظي بشرؼ تسليم الكأس، كداعب ٝتوه الشبل عبدا الربيعاف كعن ىواياتو كىل منها 

م فاز بكأس الوزارة كالذم كاف الذ الفركسية، كٓب يكتف بذلك ٝتوه بل أشاد كثَتان بالفارس
أحد طبلب التعليم العاـ ككرر ذلك مراران مع الطالب كُب لقاء تلفزيوين كىو أسلوب ٖتفيزم قل 

درسعنالتواضعواألسالٌبالتربوٌة
األبوٌةتجاهأبنائهلإلدارٌٌنوالتربوٌٌن

عبدهللابنفٌصلاألمٌرسموٌحول
التربٌةوزٌرسعودآلمحمدبن

الكشافةجمعٌةرئٌسوالتعلٌم
سباقمنافساتالسعودٌةالعربٌة
بحٌثتربوٌةدروسإلىالخٌل
هللاحفظهسموهسجل منعددا 

الطالبأبنائهمعالتربوٌةالصور
سباقلحفلرعاٌتهخاللوالكشافة

التربٌةوزارةكإوسعلىالخٌل
وكؤسوالمعلمالطالبوالتعلٌم
الملكمٌدانعلىالكشافةجمعٌة

فكانبالرٌاضللفروسٌةعبدالعزٌز
لمنسوبًالقدوةفًمثالخٌر

المعلمٌنمنخصوصا وزارته
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أف نشاىده اليـو بكل أسف، كفيما حرص الكثَتكف من الطبلب كالطالبات على التقاط 
دىم لقصر قامتو، الصور التذكارية مع ٝتوه ٓب ٯتانع كرحب بذلك كاضطر إٔب اٞتلوس مع أح

القادة  .كقبل رؤكس كثَت من األطفاؿ الذين فازكا ّتوائز إحدل ا١تسابقات ا١تتعلقة بالفركسية
الكشفيوف كانوا أكثر سعادة ّٔذه الركح الًتبوية األبوية اليت اعتادكىا من ٝتو األمَت كقالوا إف 

وا إف لو مواقف عديدة ُب التواضع الوزير عودىم على الًتبية باٟتوار كٝتاع ابآراء كاحًتامها، كقال
الًتبوية كمنها حينما أسند إٔب أحد براعم الكشافة إعبلف إطبلؽ فعاليات اليـو  ساليبكاأل

الوطٍت ُب الدرعية قبل سنتُت، ككذلك معايشتو لكشافة ا١تملكة صيف العاـ ا١تاضي بومان كامبلن 
 (ُ) م اليت أعدكىا بأنفسهمُب اٞتامبورم الكشفي العا١تي بالسويد حيث تناكؿ كجباهت

 (َُٗانظر الرسم  التوضيحي رقم ) ىذا درس إدارم تربوم لسموه عن التكافل كالًتاحم :

 
  من تصميم ا١تؤلفدرس من ٝتو األمَت فيصل كزير الًتبية كالتعليم ُب التكافل كالًتاحم ( َُٗ٪توذج رسم توضيحي رقم )          

                                                        
 كزير الًتبية ٭توؿ منافسات سباؽ ا٠تيل إٔب دركس تربوية،اٞتزيره ُّّْاليوسف ،  (ُ)

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الذي دعا الى االستراتٌجٌة الوطنٌة 
 لإلنماء االجتماعً

سمو وزٌر التربٌة والتعلٌم أن مؤسسة تكافل هً 
مؤسسة وطنٌة مستقلة تسهم فً تحقٌق 

التً دعا ( االستراتٌجٌة الوطنٌة لإلنماء االجتماعً)
 إلٌها خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

ٌرتكز دور المؤسسة فً تلبٌة االحتٌاجات الربٌسة لفبة محددة 
من الطالب والطالبات وتقدٌم أوجه الدعم التً تحقق الفارق 
وتصل بالمستفٌدٌن إلى تطلعاتهم من هذه المؤسسة، والتً 
ستعمل فً إطار ٌتصل بالمؤسسات الحكومٌة واألهلٌة 

المتخصصة فً العمل الخٌري، وستعمل على نقل تجارب 
عالمٌة انتهجت مسارات مهنٌة تضٌف للعمل الخٌري وجهاً 

 جدٌداً من أوجه الشراكة المجتمعٌة
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عبد ا بن ٤تمد آؿ سعود كزير الًتبية كالتعليم إف  قاؿ صاحب السمو األمَت فيصل بن 
مؤسسة تكافل تستهدؼ اإلسهاـ ُب بناء رؤية تكاملية تعزز الدكر االسًتاتيجي لوزارة الًتبية 
كالتعليم، من خبلؿ دعم من تعيقهم الظركؼ ا١تادية عن ٖتقيق تطلعاهتم التعليمية، كتسخَت  

ية ا١تناسبة للطالب كالطالبة ُب نطاؽ األسرة، كقاؿ ٝتوه أف لتوفَت البيئة التعليم اإلمكاناتكافة 
ذلك يأٌب انطبلقان من ا١تسؤكلية اليت تتجاكز ٤تيط ا١تدرسة إٔب العوامل ا١تؤثرة ُب ا١تسَتة التعليمية 
كاليت من أ٫تها الواقع ا١تعيشي لبعض الطبلب. كأباف ٝتو كزير الًتبية كالتعليم أف مؤسسة تكافل 

ية مستقلة تسهم ُب ٖتقيق )االسًتاتيجية الوطنية لئل٪تاء االجتماعي( اليت دعا ىي مؤسسة كطن
كيرتكز دكر ا١تؤسسة ُب   بن عبد العزيز ػػ ٭تفظو اإليها خادـ اٟترمُت الشريفُت ا١تلك عبد ا

تلبية االحتياجات الرئيسة لفئة ٤تددة من الطبلب كالطالبات كتقدًن أكجو الدعم اليت ٖتقق 
ؽ كتصل با١تستفيدين إٔب تطلعاهتم من ىذه ا١تؤسسة، كاليت ستعمل ُب إطار يتصل الفار 

با١تؤسسات اٟتكومية كاألىلية ا١تتخصصة ُب العمل ا٠تَتم، كستعمل على نقل ٕتارب عا١تية 
انتهجت مسارات مهنية تضيف للعمل ا٠تَتم كجهان جديدان من أكجو الشراكة آّتمعية. 

د ا بن ٤تمد أف أعماؿ مؤسسة تكافل ا٠تَتية ستشمل كافة كأكضح األمَت فيصل بن عب
الطبلب كالطالبات ا١تنتظمُت ُب مدارس التعليم العاـ بكافة مراحلها كٗتصصاهتا الذين تتحقق 
فيهم شركط كمعايَت استحقاؽ اإلفادة من خدمات ا١تؤسسة، دكف النظر إٔب أم اعتبارات 

ت ا١تؤسسة على ا١تواطنُت فقط بل ستتجاكزىا لكافة أخرل، مؤكدان ٝتوه أنو لن يتم قصر خدما
ا١تستفيدين من مدارس التعليم العاـ، مؤكدان ٝتوه أهناػ بإذف ا، ستصل ٓتدماهتا إٔب كافة 
مدارس البنُت كالبنات ُب أ٨تاء ا١تملكة، مشددان على أهنا مستقلة إداريان كماليان عن كزارة الًتبية 

ؤسسة كضعت ُب منهجيتها أف الطالب كالطالبة ىم بوابة ا١تستقبل كأضاؼ ٝتوه أف ا١ت .كالتعليم
 كأساس االستثمار األكؿ،

 كلن تقف التحديات أيان كانت أماـ ٖتقيق تطلعاهتم التعليمية، كتلبية رغبتهم الوطنية ُب دعم 
 عجلة التنمية كٖتقيق القيمة ا١تضافة، مشددان ٝتوه على أف الظركؼ االجتماعية اليت قد تقسو

كأباف ٝتو الوزير .على البعض ىي سنة اٟتياة، ككاجبنا هتيئة كتوفَت كافة كسائل الدعم كالتحفيز
أف ا١تؤسسة ىي أحد أشكاؿ التكافل اإلسبلمي القائم على التعاضد كالًتاحم، مضيفان أف من 
أىم اسًتاتيجيات ا١تؤسسة اافظة على ا٠تصوصية كٛتاية ا١تعلومات، كتنفيذ ٪تط ْتثي 
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كُب ذات السياؽ قاؿ ٝتو األمَت .قصائي للتعرؼ على ا١تستفيدين من خدمات ا١تؤسسةكاست
فيصل بن عبد ا بن ٤تمد إف رؤيتنا تستهدؼ بناء مؤسسة قائمة على ٖتقيق األىداؼ الرامية 
إٔب ترسيخ مفاىيم العمل ا٠تَتم ا١تتخصص، كالقياـ بو كفق رؤية كاضحة ا١تبلمح، كٖتقق 

كدعا ٝتو األمَت فيصل بن عبد ا بن ٤تمد آّتمع إٔب .العائد اإل٬تايب ا١تأموؿالقيمة ا١تضافة ك 
السعي لتحقيق خاصية صفة الًتاحم اليت كصف ا ّٔا ا١تسلمُت ُب كتابو، كالعمل كاٞتسد 
الواحد، مشيدان بكل دكر اجتماعي خَتم يستهدؼ األسرة كاليت تسهم ُب ٖتقيق ا٢تدؼ 

كىذا درس إدارم تربوم ُب التكافل  .ىو دعم الطالب كالطالبةاألٝتى ١تؤسسة تكافل ك 
كالًتاحم من كزير الًتبية كالتعليم حفظو ا صاحب السمو األمَت فيصل بن عبد ا بن ٤تمد 

 (َُُانظر الرسم التوضيحي رقم ) آؿ سعود كسيكوف من أىداؼ ا١تؤسسة:
  مقر إدارات الًتبية كالتعليم ّتميع إنشاء فركع )١تؤسسة تكافل( ُب ا١تدف كاافظات ُب -ُ

 مناطق ا١تملكة.
 تستهدؼ ا١تؤسسة أكثر من ثبلثُت ألف مدرسة للبنُت كالبنات ُب أ٨تاء ا١تملكة. -ِ
القياـ باألعماؿ ا٠تَتية برعاية الطبلب كالطالبات األيتاـ ا١تعوزين، كذكم اٟتاجة من  -ّ

 الطلبة.

 من تصميم ا١تؤلف( عن أىداؼ مؤسسة تكافل َُُم توضيحي رقم )٪توذج رس                           

التً دعا الٌها خادم الحرمٌن (تكافل )من أهداف المؤسسة 
الشرٌفٌن  ومعه وزٌر التربٌة والتعلٌم االمٌر فٌصل بن 

 (تكافل ) عبدهللا واسمها 

تستهدف المؤسسة أكثر من ثالثٌن  -ٕ
ألف مدرسة للبنٌن والبنات فً أنحاء 

 .  المملكة

تأمٌن االحتٌاجات  -٘
المنزلٌة الشخصٌة 
الضرورٌة للطالب 

 .  والطالبات

إعداد دورات  -ٙ
لتدرٌب الطالب 

والطالبات المستهدفٌن 
 بما ٌتناسب وقدراتهم 

كما تقوم المؤسسة -ٗ
بالتنسٌق مع 

الوزارات، واألجهزة 
الحكومٌة، واألهلٌة 

بما ٌدعم موارد 
 المؤسسة، 

تستهدف المؤسسة -7
بشكل أشمل طالب 
وطالبات المناطق 

النابٌة التً ال تتوفر 
لساكنٌها فرص العٌش 

 المستقر

أنشاء فروع  -ٔ
فً ( لمؤسسة تكافل)

 المدن والمحافظات 

القٌام باألعمال  -ٖ
الخٌرٌة برعاٌة 

الطالب والطالبات 
األٌتام المعوزٌن، 
وذوي الحاجة من 

 .  الطلبة
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كما تقـو ا١تؤسسة بالتنسيق مع الوزارات، كاألجهزة اٟتكومية، كاألىلية ٔتا يدعم موارد -ْ
 ا١تؤسسة، كيساعدىا ُب تسيَت أعما٢تا، كٖتقيق أىدافها.

 تأمُت االحتياجات ا١تنزلية الشخصية الضركرية للطبلب كالطالبات. -ٓ
إعداد دكرات لتدريب الطبلب كالطالبات ا١تستهدفُت ٔتا يتناسب كقدراهتم، كميو٢تم ُب  -ٔ

 ٣تاؿ األعماؿ الفنية كا١تهارات اٟتياتية األخرل ا١تعززة للعمل. 
تستهدؼ ا١تؤسسة بشكل أمشل طبلب كطالبات ا١تناطق النائية اليت ال تتوفر لساكنيها -ٕ

ية مصادر الكسب، أك عدـ استطاعتهم االنتقاؿ إٔب فرص العيش ا١تستقر، إما بسبب ٤تدكد
مناطق أخرل، كسَتكز على الطبلب كالطالبات ٦تن تعًتض أسرىم ظركؼ مادية، أك 
اجتماعية، أك صحية طارئة. كُب بداية ٖتقيق أىدافها  تفضل صاحب السمو األمَت فيصل بن 

١تباين التابعة للوزارة ُب مدينة عبدا بن ٤تمد آؿ سعود كزير الًتبية كالتعليم بتخصيص أحد ا
للمؤسسة، كيقع ا١تبٌت على تقاطع طريق مكة ا١تكرمة مع  يالرياض؛ ليكوف مقران للمركز الرئيس

، كتأمُت كافة بتأثيثو -حفظو ا -( ككجو ٝتوهطريق األمَت عبدالعزيز بن مساعد )الضباب
 ىػ.ُِّْؤسسة هناية العاـ اٟتإب ا١تستلزمات ا١تكتبية، كاالحتياجات البلزمة لبدء أعماؿ ا١ت

أمرنا أيدىم ا كرعاىم كىم الذين منذ  ىذا كالفضل  أكالن كأخَتان على ىذا الفضل ٍب لوالة
تأسيس ىذه الببلد حىت ىذا العصر الزاىر الذم أكٔب فيو خادـ اٟترمُت الشريفُت ا١تلك الصاّب 

 عبدا بن عبدالعزيز كٝتو كٕب عهده كاإلماـ العادؿ اب لشعبو خادـ اٟترمُت الشريفُت
 بالدين اإلسبلمي كبالتعليم كالًتبية كدعم كمساندةكل عناية األمُت األمَت نايف بن عبدالعزيز  

 (ُ)كبالتكافل كبالًتاحم ُب ما بُت ا١تسلمُت. 
 قصص عن بعض اإلداريين وإدارتهم وبعض المواقف:: ثامناً 

  القصة األولى: 
ك: ىذا ا١تدير كاف يتجوؿ ُب مصنعو كالحظ ا١تدير شابان يستند إٔب ىل تعرؼ أعضاء فريق

اٟتائط كال يقـو بأم عمل اقًتب منو كقاؿ لو ّٔدكء كقاؿ لو كم  راتبك؟ كاف الشاب ىادئا 
لاير شهريا يا سيدم، ١تاذا ؟ بدكف َََِكمتفاجئا بالسؤاؿ الشخصي كأجاب تقريبنا راتيب

لاير نقدان كأعطاىا للشاب )ٔتثابة إهناء  َََِمنها  إجابة، ا١تدير أخرج ٤تفظتو كأخرج
                                                        

 ٦تا ٝتعت ك٦تا قرات كمن موقع تكافل    (ُ)
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أدفع للناس ىنا ليعملوا كليس للوقوؼ كابآف ىذا راتبك الشهرم  أناا٠تدمة(، ٍب قاؿ: 
نظر ا١تدير إٔب الباقُت  ،اب كأسرع ُب االبتعاد عن األنظارمقدمان... أخرج كال تعد استدار الش

الكل ُب ىذه الشركة من ال يعمل ننهي  عقده   كقاؿ ا١تدير بنربة  هتديد ىذا ينطبق على
مباشرة ٍب اقًتب ا١تدير من أحد ا١توظفُت ا١تتفرجُت كسألو: من ىذا الشاب الذم قمت بطرده 

  ؟فجاءه الرد ا١تفاجئ كاف عامل توصيل ا١تطعم يا سيدم. انظر إٔب ىذا  ا١تدير كأب أسلوب
 سوء التصرؼ منو ٕتاىهم. إلدارة السيء ككذلك عدـ معرفتو إلفراد مصنعو ك ا

  القصة الثانية:
كاف شخص يقف على شاطئ هنر ك فجأة ٝتع صرخة كرأل رجل يسحبو التيار فيقفز إليو 
لينقذه. ٍب بدأ ينقذه عن طريق التنفس الصناعي. ٍب ما يلبث أف يسمع صرخات آخرين 

غَت أف الصرخات  فيذىب لينقذىم كبدأ الرجل يشعر باإلهناؾ بعد أف أنقذ ضحية تلو األخرل
٤تاكالتو إنقاذ الناس. إال أنو  غرقان بعد أف أجهد أثناء ما زالت تتوأب.. كُب النهاية مات الرجل

ٓب يتنبو أنو كانت توجد فتحة ُب الكوبرل ا١تمتد على البحر يسقط منها الناس ُب البحر. كلو 
أستطاع أف يوفر  صرؼ بعض كقتو ُب التفكَت لذىب ١تكاف الفتحة كحذر الناس منها كال

ال تقتل البعوض، بل جفف ا١تستنقعات. كأف  اٞتهد ُب معاٞتة السبب ال النتيجة تذكر:
 أعمل بذكاء الشخص الناجح يقـو بفعل الشيء الصحيح، ال بفعل الشيء بشكل صحيح

 كال تعمل ّتهد إبدا با١تهاـ الصعبة كستنقضي ا١تهاـ السهلة كحدىا. 
 القصة الثالثة:
كى أف أح د األطفاؿ كاف لديو سلحفاة، يطعمها كيلعب معها، كُب إحدل ليإب الشتاء ٭تي

الباردة، جاء الطفل لسلحفاتو العزيزة فوجدىا قد دخلت ُب غبلفها الصلب طلبا للدؼء، 
فدخل عليو أبوه  فحاكؿ أف ٮترجها فأبت، ضرّٔا بالعصا فلم تأبو بو، صرخ فيها فزادت ٘تنعا

فحكى لو مشكلتو مع السلحفاة، فابتسم  اذا بك يا بٍت؟كىو غاضب حانق، كقاؿ لو: م
األب كقاؿ لو: دعها كتعاؿ معي، ٍب أشعل األب ا١تدفأة كجلس ّتوارىا ىو كاإلبن يتحدثاف، 

فابتسم األب لطفلو كقاؿ: يا بٍت   كركيدا ركيدا كإذ بالسلحفاة تقًتب منهم طالبة الدؼء.
رأيك، فأدفئهم بعطفك، كال تكرىهم على فعل ما الناس كالسلحفاة إف أردهتم أف ينزلوا عند 

قد تستطيع أف ٕترب اٟتصاف أف يذىب للنهر، لكنك  كا١تثل اإل٧تليزم يقوؿ: ) تريد بعصاؾ.
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(. لؤلسف الكثَت منا يبذلوف قصارل جهدىم ُب معاٞتة  لن تستطيع أف ٕتربه أف يشرب منو
لينا أف نبحث عن جذكر كأسباب النتائج دك٪تا النظر لؤلسباب ىناؾ مشاكل قائمة ك٬تب ع

ىذه ا١تشاكل. دائما نعاِب الشيء دكف أف نفكر ُب السبب الذم أدل ٢تذا الشيء ننتظر 
ا١تشاكل حىت تستفحل كتتكاثر كمن ٍب نغرؽ ُب ٤تاكالتنا القضاء على ا١تشكبلت الفرعية 

 كنستمر ُب ذلك إٔب ما الهناية.
 : مع المشاكل قصص مفيدة في فن اإلدارة والتعامل: تاسعاً 

جلست الزكجة ٖتدث زكجها عن زيارهتا لصديقتها كأهنا قدمت ٢تا طبقان من السمك ا١تشوم 
ٓب تذؽ مثلو من قبل، فطلب الزكج من زكجتو أف تأخذ الطريقة ليذكؽ ىذا الطبق الذم ال 
. اتصلت الزكجة كبدأت تكتب الطريقة كصديقتها ٖتدثها فتقوؿ " نظفي السمكة ٍب  يقاـك

يها، ضعي البهار ٍب اقطعي الرأس كالذيل ٍب أحضرم ا١تقبلة.." ىنا قاطعتها الزكجة: ك١تاذا اغسل
فكرت الصديقة قليبل ٍب أجابت: لقد رأيت كالدٌب تعمل ذلك! كلكن  قطعيت الرأس كالذيل؟

ا. اتصلت الصديقة بوالدهتا كبعد السبلـ سألتها: عندما كنت تقدمُت لنا السمك أسأ٢تدعيٍت 
اللذيذ ١تاذا كنت تقطعُت رأس السمكة كذيلها؟ أجابت الوالدة: لقد رأيت جدتك ا١تشوم 

ا. اتصلت الوالدة باٞتدة كبعد الًتحيب سألتها: أتذكرين طبق أسأ٢تتفعل ذلك! كلكن دعيٍت 
السمك ا١تشوم الذم كاف ٭تبو أيب كيثٍت عليك عندما ٖتضرينو؟ فأجابت اٞتدة: بالطبع، 

: كلكن ما السر كراء قطع رأس السمكة كذيلها؟ فأجابت اٞتدة بكل فبادرهتا بالسؤاؿ قائلة
بساطة كىدكء: كانت حياتنا بسيطة كقدراتنا متواضعة كٓب يكن لدم سول مقبلة صغَتة ال 

٘تثل ىذه القصة كاقع الكثَت من العاملُت ُب ا١تنشآت، فهم يستمركف  تتسع لسمكة كاملة
معينو كإتباع حلوؿ متكررة دكف التفكَت ُب ا١تتغَتات  بالقياـ بأعماؿ ركتينية كاٗتاذ إجراءات

كا١تستجدات ألف أبسط كأسهل شيء ىو أف نفعل ما كنا نقـو بو دكمان كىذا بدكره يسبب 
ىدران ال داعي لو كيكبد مصاريف كاف باإلمكاف تبلفيها. كمع التحديات كا١تنافسة ا١تتزايدة 

اد حلوؿ للمشاكل اليت تواجههم بعيدان عن ٭تتاج العاملوف إٔب ابتكار أفكار جديدة كإ٬ت
 أسلوب التفكَت الرتيب كالوسائل التقليدية ا١تكلفة.

حينما تلقى مصنع صابوف ياباين شكول عمبلئو أف بعض العبوات خالية اقًتح مهندسو 
ا١تصنع تصميم جهاز يعمل بأشعة الليزر الكتشاؼ العبوات ا٠تالية خبلؿ مركرىا على سَت 
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بها آليان من سَت التعبئة، كمع أف اٟتل مناسب إال أنو مكلف كمعقد كُب ا١تقابل التعبئة ٍب سح
ابتكر أحد عماؿ التغليف فكرة بسيطة كغَت مكلفة كذلك بأف توضع مركحة كبَتة بدالن من 
جهاز الليزر ْتيث يوجو ىوائها إٔب السَت فتقـو بإسقاط العبوات الفارغة قبل كصو٢تا إٔب 

  .التخزين
قصص ا١تدراء ىنرم فورد ٮترج للغذاء. عندما كاف ىنرم فورد ينوم تعيُت أحد كىذه من 

ا١تديرين اٞتدد فإنو كاف يأخذه معو لتناكؿ الغذاء أكالن. لكي يعمل لو اختبار، فإذا أضاؼ 
ا١ترتقب ا١تلح إٔب الطعاـ بدكف أف يتذكقو أكالن، فإف فورد كاف يرفض تعيينو، فقد كاف فورد  ا١تدير

ا داللة على أف ا١تدير ا١ترتقب سيقـو بتنفيذ ا٠تطط اٞتديدة قبل أف ٮتتربىا أكالن. ىل يعترب ىذ
ترل ذلك متطرفان بعض الشيء؟! حسنان، لتضع ُب اعتبارؾ أف ىنرم فورد كاف أكؿ ملياردير ُب 

 رئيس أم يب إـ تـو كاطسوف.  أمريكا. كىذه قصة أخرل
قراراتو عندما كاف قائدان ٢تا. ذات مرة ارتكب،  لقد جسد تـو كاطسوف ثقافة شركة أم يب إـ ُب

مبليُت دكالر ٍب استدعاء  َُأحد ا١تديرين التنفيذيُت الناشئُت خطأ رىيبان كلف الشركة حوإب 
ا١تدير الصغَت إٔب مكتب تـو كاطسوف، نظر ا١تدير الصغَت إٔب رئيسو كقاؿ لو: أعتقد أنك تريد 

ىا نظر إليو تـو كاطسوف، كقاؿ لو: بالطبع ال ٯتكن مٍت تقدًن استقاليت، أليس كذلك؟! عند
مبليُت دكالر ُب تدريبك !!! العربة من القصة ُب  َُللشركة أف تستغٍت عنك لقد أنفقنا للتو 

إعطاء فرصة أخرل للمخطئُت فرٔتا ٬تعلهم ذلك حريصُت أكثر كيزيد من كالئهم للشركة كوف 
ىل يستحق ىذا …ك أنت عزيزم القارئ الشركة أبقت عليهم كٓب تفصلهم. كلكن ما رأي

 مبليُت دكالر فرصة ثانية؟!! َُا١تدير الذم أضاع على الشركة 
لقد كتبت ىذه ا١تواقف الًتبوية اإلدارية القيادية ُب ىذا الفصل لكي تكوف عندنا من األفكار 

ي كالدركس كا١تواقف اليت البد اف نعرفها كلو يوضع كتب ُب ىذا آّاؿ كىذا التخصص لك
تستنَت عقوؿ الناس كلقد قرأ صديق ٕب الفصل األكؿ ٢تذا الكتاب  كعندما انتهى منو قاؿ كا 
ٓب أعلم إف من النملة دركس ككذلك ا٢تدىدػ كإنٍت معجب بقصتهما فنسأؿ ا لنا كلكما 

  الفقو ُب الدين كا٠تَت ُب الدنيا كابآخرة. كنسألو العفو كالعافية.
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 .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي التربية والتعليمقدمة أواًل:     
 ــــــــة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم التربيـــــــــــــــــــــــثانياً:        
 ــــــــــــــــــــو.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعليم وأىميتــــــــــــــثالثاً:        
  ـــــــــــــــم؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ىو التعلــــــــــــــــــــــرابعاً:        
 .ـــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريف ومفهوم التعلـــــ خامساً:       
 .ــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتربــ أىداف التعليم سادساً:       
 م.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابعاً: الفرق بين التربية والتعلي       

 قة والرابط بين التربية والتعليم وأىميتو.ثامناً: العال       
 ـــــــــم.      ــــــــتطوير التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاسعاً:       
 .ــــــــيـــــــــــــــعاشراً: التعليم اإللكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 . مـــــــــــــــفي التعلي الحاسب مميزات الحادي عشر:       
 ي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم التعليم اإللكترون الثاني عشر:       
 .يـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنواع التعليم االلكترون :الثالث عشر       
 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع عشر : تَعريفات السبورة الذكي       
 ي.ــــــــــــــــــــــــــــالخامس عشر: فوائد التعليم اإللكترون       
 م ــــــــــــــــــلتعليكيف يتم الدمج بين االسادس عشر :       

 . يــــــــالتقليدي والتعليم اإللكترون                          

 الفصل السادس
 تعليم والتعليم اإللكترونيالتربية وال
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 الفصل السادس
 التربية والتعليم والتعليم اإللكتروني

  أواًل: مقدمة التربية والتعليم:
أكؿ ما نزؿ من القرآف، ُب قوؿ أكثر أليت ىي من سورة العلق  آياتٜتس لو نظرنا إٔب أكؿ 

،كىو قائم ُب غار سيدنا ٤تمد  نزؿ ّٔا جربيل األمُت على النيب خاًب ا١ترسلُتاليت ١تفسرين، ا
الرؤيا الصادقة، عائشة رضي ا عنها، قالت: أكؿ ما بدئ بو رسوؿ ا  عن(1) .حراء يتعبد

ىلىك، فقاؿ
عىلىقو * اقػٍرىٍأ كىرىبُّكى  اقػٍرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى * خىلىقى اإًلنسىافى ًمنٍ (فجاءه ا١ت

ـي  أم اقرأ ٔتا يوحى إليك أك ما نزؿ عليك كقيل  (اقػٍرىأٍ )كافتتاح السورة بكلمة )ّ-ُ)العلق:)األىٍكرى
الباء لبلستعانة: أم مستعينان باسم ربك )الذم خلق( لتذكَت النعمة ألف ا٠تلق ىو أعظم 

 النعم، كعليو يًتتب سائر النعم. 
كىو للتأكيد لكرٯتة تكرار لفظ }اقػٍرىٍأ{ مرتُت، ك٢تذا التكرار كظيفتو، يػيٍلحظ ُب ابآيات اك 

أم أفعل ما أمرت بو من القراءة كقيل أنو أمره بالقراءة أكالن لنفسو ٍب أمره بالقراءة ثانيان  ،كالتقرير
   (ُُُانظر الرسم التوضيحي رقم ) (2)ابآيات:يفيد٫تا السياؽ الذم كردت فيو للتبليغ 

 
 ا١تؤلفمن تصميم على ماذا تدؿ  اقرأككلمة  ابآيات( كىو عن سياؽ  ُُُ٪توذج رسم توضيحي رقم )               

اقػٍرىٍأ )  ا األكؿ: ارتباط القراءة كاألمر ّٔا بنعمة ا٠تلق كاإل٬تاد؛ كىذا مستفاد من قوؿ 
ـي بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى * خىلىقى اإًلنسىافى ًمٍن عىلىقو * اقػٍرى   (ّ-ُ)العلق:(ٍأ كىرىبُّكى األىٍكرى

                                                        
 ركل البخارم ُب "صحيحو"  (ُ)
  ْٖٔ، ص ٓىػ،٣تلد َُِٓالشوكاين،  (ِ)

اقرأ وتكرارها والسٌاق 
الذي وردت فٌه االٌات 

 :  على ماذا تدل

ارتباط : األول
القراءة واألمر بها 

بنعمة الخلق 
 واإلٌجاد

ارتباط : الثانً
القراءة بنعمة 
 اإلمداد واإلكرام
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( اقػٍرىٍأ كىرىبُّكى األىٍكرىـ)ا كالثاين: ارتباط القراءة بنعمة اإلمداد كاإلكراـ، كىذا مستفاد من قوؿ
بقارئ( يريد أف القراءة شأف من يكتب  أنامن قولو )ما  كىي مستأنفة إزاحة ما اعتذر بو 

( كىو كىو أمي، فقيل اقرأ كربك الذم  يقرأك  أف الذم خلق اإلنساف أمرؾ بالقراءة ىو )األكـر
يأمره بالقراءة؛ ألهنا حق ا٠تالق، إذ ّٔا ييعرؼ؛ كإف ٦تارسة ىذه القراءة ىي صورة من صور 

إذ إف غاية  (اقػٍرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى )و أٝت، كمع كباٝتوٝتو، الشكر للخالق، ألهنا قراءة أل
ٍب إف .، ككسيلتها النظر كالتحرم ُب آياتو سبحانو ا١تقركءة كا١تنشورةتعأبالقراءة معرفة ا 

ـي  ()الواك( ُب قولو سبحانو أقرب ما تكوف إٔب معٌت ا١تعية، ذلك أف القارئ  (اقػٍرىٍأ كىرىبُّكى األىٍكرى
اقػٍرىٍأ )انو بعُت كعوف من ا سبح يقرأ، كإ٪تا ربانيةن  ، كمعونةن كحيدنا دكف مساعدةن  يقرأا ال  بسم

ـي    )ّٗ،طو)سورة  (كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًٍت )فهو معك ييعينك، يهديك، يصنعك ( كىرىبُّكى األىٍكرى
كتغذل ٔترأل مٍت يقاؿ صنع الرجل فرسو: إذا داـك على علفو كالقياـ عليو كتفسَت  أم كلًتىب

السبلـ بل إف على عيٍت ٔترأل مٍت صحيح. كىي ليست خاصة بسيدنا موسى عليو الصبلة ك 
ٚتيع األشياء ٔترأل من ا. أم اف ا١تعٌت لتتغذل على ٤تبيت كإرادٌب، تقوؿ: أٗتذ األشياء على 

  (1)عيٍت: أم على ٤تبيت.
كرمو سبحانو من رٛتتو، كىذه الرٛتة تتجلى ُب نعمة التعليم بعد ا٠تلق، كىكذا تتبلـز إف  

كاف ا١تعٌت األصلي للقراءة اٞتمع،   كإذا.منتهاه صفتا العلم كالرٛتة منذ بداية الوحي القرآين إٔب
فهي إذف قراءة جامعة لكل ا٠تَت كالرب كاإلحساف كالعرؼ كا١تعركؼ كالصدؽ كاٟتق كا٢تدل 

ٍب إف األمر بالقراءة جاء عامنا ُب ا١توضعُت من السورة الكرٯتة، دكف . كالنور كالرشاد ُب القرآف
ف إٔب حصر ا١تفعوؿ بالقرآف، على معٌت: اقرأ ما أينزؿ ٖتديد لطبيعة ا١تقركء، كقد ذىب ا١تفسرك 

صح لنا األخذ بعمـو اللفظ، جاز لنا القوؿ: إف األمر بالقراءة يفيد  كإذاعليك من القرآف؛ 
أىم كأكرب  اعتباره٬تب  ابتداءإف األمر بالقراءة . (الكرًن قراءة كتاب ا ا١تسطور )القرآف

 داللتو ذامفصل من مفاصل التاريخ البشرم، ك٢ت
ُب تاريخ األمم كالشعوب، كما ال ٮتفاؾ أف القراءة ُب كتاب ا ا١تسطور، ال تنفصل ُب 

 كجودىا كأ٫تيتها عن الكتابة، اليت احتوهتا آيات أيخر من كتاب ا آّيد، كىي قولو تعأب
دعوة للقراءة، كحث عليها، فإذا كانت آيات سورة العلق فيها  (ُ،)القلم (ف كىاٍلقىلىًم كىمىا يىٍسطيريكفى )

                                                        
  ْٖٔ، ص ّىػ،٣تلد َُِٓالشوكاين،  (ُ)
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لكشف آيات ا ُب ابآفاؽ كاألنفس، فإف آية سورة القلم فيها بياف كتعظيم لوسيلة القراءة، 
على  . قاؿ قتادة: القلم من نعمة ا ككبل٫تا معنا طريق ١تعرفة ا٠تالق سبحانو كتعأب

 أصحاب القلم عباده )كما يسطركف( ما موصولة أم كالذم يسطركف، كالضمَت عائد إٔب
ا١تدلوؿ عليهم، ألف ذكر آلة الكتابة تدؿ على الكاتب. كا١تعٌت: كالذم يسطركف: أم يكتبوف  

  (1).كل ما يكتب، أك اٟتفظة على ما تقدـ
 مزيج من العمل كالكد كالتعب كالكفاح فبل مكاف فيهافلو نظرنا إٔب حياتنا لوجدناىا  

اٟتياة  ن اٞتهد إال القليل ٍب ينتظركف أف ٘تنحهمذين ال يبذلوف م للكالكالكسأب للخاملُت 
٥تلفات اٞتهل  من نعيمها، ىذا النعيم ال يوىب إال للعقلية ا١تنظمة اليت ٘تنح آّتمع ٖترران 

٬تب علينا أف تكوف ىناؾ أردنا الوصوؿ إٔب ذلك ا١تستول  كإذاكالفقر كا١ترض ٚتيعا، كالتخلف 
 ،من خبلؿ التعليم كالقراءة ،كا١تعلومات ،ا١تعارؼالتعليم، ك الًتبية، ك جل تطوير جهودان مبذكلو أل

حكومتنا الرشيدة بقيادة خادـ اٟترمُت الشريفُت كلذلك فقد أكلت كاالستكشاؼ، كاالطبلع 
للتلميذ فقد أعطتو كل ما ٭تتاجو للطفل ك  كبَتان   اىتمامان  ا١تلك عبدا بن عبدالعزيز حفظو ا 

٢تذا ٬تب ،  ء٢تذا الوطن ا١تعطاو، فما أدل كاجبو إال كل ٥تلص يؤدل كاجبو للنهوض بأمت حىت
الذين يعلموف  )ىل يستوم ؿ  كقد قا نتفوؽ علميان كأف ٧تتهد ُب ٖتصيل العلم علينا أف

يتعلموف  بل لقد قصر سبحانو ا٠تشية منو على العلماء الذين ( ٗ)سورة الزمر آية كالذين ال يعلموف( 
ىذا ثناء من ا  ك (ِٖ)سورة فاطر آية )إ٪تا ٮتشى ا من عباده العلماء(  ا العلم فقد قاؿ 

 على العلماء، كبيافه لعظم منزلتهم، كلعظم فضلهم على الناس، كا١تراد بذلك العلماء با
علماء الشريعة، علماء القرآف كالسنة الذين ٮتافوف ا كيراقبونو ىم ا١ترادكف، يعٍت ا٠تشية 

ا ٮتشى ا يعٍت ا٠تشية الكاملة خشيتهم أكمل من خشية غَتىم، كإال فكل الكاملة، إ٪ت
مؤمن ٮتشى ا كل مسلم ٮتشى ا لكنها تتفاكت كليست خشية العلماء ا١تتبصركف، علماء 
اٟتق، علماء الشريعة ليست خشيتهم مثل خشية عامة ا١تسلمُت بل ىي أكمل كأعظم، ك٢تذا 

ا كيقفوف عند حدكد ا، كينفذكف أكامر ا، فأعما٢تم تطابق  يراقبوف ا، كيعلموف عباد
 ،ليس معناىا أف ا١تؤمن ال ٮتشى ا  أقوا٢تم، كتطابق علمهم، ىم أكمل الناس خشية 

ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت )  حصر الكماؿ مثل ما قاؿال، مراد الرب
                                                        

             ِٔٔ، ص ٓىػ،٣تلد َُِٓالشوكاين،  (ُ)
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ٍم يػىتػىوىكَّليوفى  أناتيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٯتى  كإذاٍم قػيليوبػيهي  ، ليس معناه (ِ، اية سورة األنفاؿ)(كىعىلىى رىًّّْٔ
ليس ٔتؤمن، ال، بل   عند ذكر ا أناأف الذم ال يوجل قلبو عند ذكر ا، أك ال يزداد إٯت

إٯتاف كنظرنا إٔب ف الذين لديهم كماؿ إٯتاف كقوة ، ا١تؤمنو با  ا١تراد أف ىؤالء ىم ا١تؤمنوف
 ُب ٤تكم تنزيلو) القراف الكرًن ( عن الذين امنوا با كرسولو :  قوؿ ا العلي القدير 

ًبيًل اللًَّو ٓبٍى يػىٍرتىابيوا كىجىاىىديكا بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىن )ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو ٍبيَّ   فيًسًهٍم ُب سى
مل الذين كمل إٯتاهنم، كليس معناه معناه ا١تؤمنوف الكي  ،(( سورة اٟتجراتُٓ)أيٍكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى( 

أف من ٓب ٬تاىد فبل إٯتاف لو، بل لو إٯتاف بقدره على حسب حالو كقدرتو، فا١تقصود من ىذا  
 نساءن. ك ٯتاف، كإال فا١تؤمنوف ٚتيعان رجاالن كلو بياف الكماؿ، كماؿ خشية ا ككماؿ اإل

كإف ٓب يكونوا علماء عندىم خشية . كعندىم إٯتاف. كعندىم تقول، لكن آّاىدين، كالذين 
١تا حصل ُب قلؤّم من ا٠تَت  اناإٯت، كأعظم اناإٯتعندىم علمه بالكتاب كالسنة أكمل من غَتىم 

ى أف علموا الناس ا٠تَت كعملوا بو، كصدقوا أقوا٢تم العظيم، كا٠تشية العظيمة اليت ٛتلتهم عل
باٞتهاد ُب سبيلو كالصرب على تقدًن أنفسهم  بأعما٢تم، كٛتلتهم خشيتهم  على البدار

فريضة على كل  كقد جعل طلب العلم(1) .بالشهادة؛ ألهنم يعلموف أهنم على طاعةه  كلرسولو
مسلم كمسلمة( كقد  علم فريضة على كل)طلب ال سيدنا ٤تمد مسلم كمسلمة، كقد قاؿ 

 لشرؼ العلم كالقلم أداة العلم.  بالقلم نظران  أقسم ا
)إف  كالقلم كما يسطركف( كلقد كـر ا طالب العلم فقد قاؿ رسوؿ ا  ف) ا  قاؿ

ار تباركا ُب إظه ا١تبلئكة ال تضع أجنحتها لطالب العلم( أم تعظيمها ٢تا بل أف أيضان الشعراء
عليهم  -كا١تعلمُت. مكانة أىل العلم أعظم مكانة الهنم كرثوا األنبياء فضل العلم كالعلماء 

ك٢تذا ٬تب عليهم العلم كالدعوة إٔب ا ما ال ٬تب على غَتىم، كىم ُب  –الصبلة كالسبلـ 
 األرض كالنجـو ُب السماء يهدكف ا٠تلق الضالُت التائهُت كيبينوف ٢تم اٟتق، ك٭تذركهنم من

 الشر، كلذلك ُب األرض كالغيث يصيب األرض القاحلة فتنبت بأذف ا. 
ك٬تب على أىل العلم من العمل كاألخبلؽ كابآداب ما ال ٬تب على غَتىم الهنم أسوةه كقدكة 

  (2)فكانوا احق الناس بالتزاـ الشرع ُب آدابو كأخبلقو.

                                                        
 ابن باز رٛتو ا، نور على الدرب   (ُ)
  َٕٗ، ص َُِْاٞتريسي،  (ِ)
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 : ثانياً: مفهوم التربية
كمهمة لفهم  ةمشركعة منهجي ةبل ىو ٤تاكل علميان  ليس ترفان صل ا١تفاىيم اللغوية أالبحث ُب 

تتغَت مع  تطور مصطلح ما عرب تقاطعات الزماف كا١تكاف، كمن ا١تؤكد أف التوظيفات اللغوية،
للمعٌت، كمع ضعف ا١تضامُت  ُب سياقها كفقاي  الكلمةالزمن كىنا تبدك األ٫تية الكبَتة الستخداـ 

صل الكلمة أىذا ال يعفينا من العودة إٔب  ا١تعاصرة، فافاللغة العربية  اليت ٧تدىا ١تفهـو الًتبية ُب
كىنا يتوجب علينا اإلشارة إٔب انو ال يوجد ُب الثقافة  .االشتقاقي كمقارنتو مع األصوؿ اللغوية

ىذا   كعلم كيعودبُت الًتبية كفعل كتربيو كفن كالًتبية   لغويان  العربية ٖتديدات منفصلة أك ٘تايزان 
كالًتبية لغة: نشأ  .كضحنا إٔب غياب التفكَت النقدم ا١تعاصر ُب ٣تاؿ الًتبية كالتعليمكما أ

جذكر مفهـو  االشيء أمب الشيء أم أصلح بر  (1)كترعرع كنقوؿ ريب، يريب، كربا أم زاد ك٪تا،
تدؿ  فتعود كلمو تربيو إٔب اصل البلتيٍت كاليت ،كاإل٧تليزيةالًتبية ُب اللغات البلتينية كالفرنسية 

مشتقو من   ُت إٔب أف كلمو تربيو،ا١تؤلفكيتفق معظم  ٔتعناه األكٕب آّسد، الًتبية على فعل
 ٫تا: كلمتُت التينيتُت

 يغذم.الفعل كىي تعٍت  يى :األكٔب
 .ستخرجأخرج أك أالفعل الثاين فهو 

تعٍت كفيما بعد ىذه الكلمات تغطي ٣تاالت تربوية كثقافية متنوعة، كأصبحت كلمو الًتبية، 
ُب (ُُِرقم) انظر الشكل ابآراء حوؿ مفهـو الًتبية . كلقد تباينتكعقليان  كنفسيان  إعداد الطفل ذىنيان 

  منها ما يلي :  ضبعضان لبع ٧تد أف ُب بعض ابآراء ١تفاىيم الًتبية متضاربة معان  الصفحة التالية
يب لؤلخبلؽ اٟتميدة أف الًتبية ُب بعض ا١تفاىيم للعلماء أهنا تنظر للًتبية كأهنا هتذ-ُ

 .لئلنساف
 .      الًتبية عمليو ركحية ىدفها تعميق صلة اإلنساف بربوأف  آخركف يركفكمن ا١تفاىيم لعلماء  -ِ
 للًتبية. هنا إعداد إكيرم البعض على  -ّ
 .هنا تنظر للًتبية كأهنا هتذيب لؤلخبلؽ اٟتميدة لئلنسافإبعض ا١تفاىيم للعلماء  ُب -ْ
 .يركف أف الًتبية عمليو ركحية ىدفها تعميق صلة اإلنساف بربوآخركف كيرل  -ٓ

                                                        
  ٕ،صََُْالباين،   (ُ)
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 ا١تؤلف( عن بعض ابآراء كا١تفاىيم عن الًتبية من تصميم ُُِ٪توذج رسم توضيحي رقم )                         

  .يرم البعض على أهنا إعداد لئلنساف للدخوؿ ُب ٣تتمع لكي يواكبو -ٔ
 .ٖتقق ذات الفرد البشرم لتحقيق كما سبق ذكرهينظر على الًتبية على أهنا  -ٕ
 الًتبية ترقية ٚتيع أكجو الكماؿ اليت ٯتكن ترقيتها ُب الفرد. -ٖ
عملية مستمرة تبلـز  باألفراد أهناإهنا نشاط متعلق  عمل إنساين ابآراء إهنامن أىم  -ٗ

  (1).اإلنساف طوؿ حياتو
 ُب الصفحة التالية (ُُّشكل رقم )انظر الالعربية  اللغةعلماء  مفهومها عندمن  -َُ
 :يرٌب(، كأف ا١تعاين ا١تأخوذة منها ،يربو(ك)ربٌ  ،للفظ الًتبية جذرين ٫تا)ربا أف

كإصبلح الشيء  تفوؽ، كالتعليم،الك  ،كالتغذية، كالسياسة ،كالًتعرع ،كالنشأة الزيادة كالنمو،
ا١تعاين اللغوية تشمل يبلحظ أف . كحفظو كرعايتو، كتكفل الصغَت كحسن القياـ على أموره

العقلي فقط، كقد ال ٧تد مثل   الكثَت من جوانب النمو عند الفرد، كال تقتصر على اٞتانب
                                                        

 ُٕ،صََُْإبراىيم ناصر كتاب أسس الًتبية  ، الباين، (ُ)
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بعض المفاهٌم للعلماء أنها تنظر للتربٌة 

 كأنها تهذٌب لألخالق الحمٌدة لإلنسان

وآخرون ٌرون أن التربٌة عملٌه روحٌة 
 هدفها تعمٌق صلة اإلنسان بربه 

وٌري البعض على أنها إعداد لإلنسان 
 للدخول فً مجتمع لكً ٌواكبه 

وٌنظر على التربٌة على أنها تحقق ذات 
 الفرد البشري لتحقٌق كما سبق 

عمل إنسانً إنها نشاط متعلق باألفراد أنها 
 عملٌة مستمرة تالزم اإلنسان طول حٌاته
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ىذا الشموؿ ُب غَت اللغة العربية أما عند علماء الًتبية الغربيُت ٮتتلف علماء الًتبية ُب تعريف 
لتعقد العملية الًتبية ذاهتا، للفظ فلسفاهتم الًتبوية، ك  الًتبية اختبلفا كاسعا، كذلك الختبلفهم ُب

 .كالختبلفها من ٣تتمع بآخر، كلتطورىا عرب القركف كتغَت مدلو٢تا الًتبية،

 
 ا١تؤلفمن تصميم مفهـو الًتبية  عند علماء اللغة العربية  ك ا١تعاين ا١تأخوذة منها للفظ الًتبية ( عن ُُّ٪توذج رسم توضيحي رقم ) 

 :مفهوم التربية ما يلي يقول كشميري في كتابو ان من
  ُب الصفحة التالية (ُُْانظر الشكل رقم ) 

الًتبية تنمية الفضيلة كاألخبلؽ اٟتميدة ْتيث اف الًتبية اإلسبلمية عنيت باألخبلؽ اجل -ُ
 عناية.  

 الًتبية إعداد للمستقبل.-ِ
 الًتبية ىدؼ اجتماعي. -ّ
 الًتبية استثمار بشرم. -ْ
 ٤تيطو معو. في يكيف اإلنساف نفسو مع ٤تيطو كيكيالًتبية تطبيع اجتماع -ٓ
 الًتبية عملية مستمرة مدل اٟتياة. -ٔ
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 أف نكوف لدل الكائن الصغَت استعدادات تقابل الغايات ا١تريب الفرنسي )ركنيو أكبَت(يرل ك 

   
 ا١تؤلفن تصميم ممفهـو الًتبية على ضوء أقواؿ كشمَتم  ( عن ُُْ٪توذج رسم توضيحي رقم )                   

 اليت يعد ٢تا حُت يبلغ طور النضج.
، عملية تنشئة الطفل ُب ٚتيع مراحل حياتو، حىت يستطيع االعتماد على نفسو أف الًتبية ىي

ابآخرين، كيقوؿ )يستالوتزرم( من ركاد الًتبية ُب أكركبا: الًتبية إعداد بٍت كاالستغناء عن 
 ياه. اإلنساف للقياـ بوجباهتم ا١تختلفة ُب اٟت

آخركف أهنا تعٍت" ٚتيع الوسائل كالطرؽ اليت تسهم ُب إكساب الطفل ثقافة ٣تتمعو، أك  كيرل
٣تموعة العادات اليت تكوف لدل الطفل أ٪تاط سلوكو العقلي كاالجتماعي كالنفسي كا٠تلقي 

لفرد كيرل غَتىم أهنا تعٍت العملية اليت تسهم ُب تنمية جوانب الفرد كلها أك إحداىا أك خدمة ا
 ( 1) الًتبية عملية شاملة كاسعة، فيعرفوهنا بألفاظ قليلة) كآّتمع كيؤكد آخركف أف

، ٕتمع ٢تا ُب طيها طرفُت، إذ ٖتافظ ٢تا على ًتبية صياغة اٟتياة الفكرية ألمةمن أكٔب مهمات ال
اىا خصائصها األصلية، كُب الوقت نفسو تفتح ٢تا األبواب الستقباؿ اٟتضارة العصرية كما ٭تي

 اليـو ركادىا. كذلك عليها مهمة إثراء ا٠تربة اإلنسانية كدفع األمة ألىداؼ أكثر إبداعية
 كاالستفادة من اإل٧تازات التكنولوجية اليت كفرىا لئلنساف أسباب الراحة كا١تتعة كاستعما٢تا 

                                                        
  ُٕ،صََُْ، الباين،  ية كتربويةآفاؽ علم من موقع إبراىيم ناصر كتاب أسس الًتبية ، الشواىُت (ُ)

مفهوم التربٌة 
على ضوء 

 اقوال كشمٌري  

التربٌة – ٔ
تنمٌة الفضٌلة 

واألخالق 
 الحمٌدة

التربٌة إعداد  -ٕ
 .        للمستقبل

التربٌة  – ٖ
هدف 
 .    اجتماعً

التربٌة  - ٗ
 . استثمار بشري

التربٌة تطبٌع  -
اجتماعً ٌكٌف 
اإلنسان نفسه مع 
محٌطه وٌكٌف 

 محٌطه معه

التربٌة  -ٙ
عملٌة 

مستمرة مدى 
 .الحٌاة

التربٌة ترقٌة -7
جمٌع أوجه الكمال 
التً ٌمكن ترقٌتها 

 .فً الفرد

http://al3loom.com/
http://al3loom.com/
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  (1) لرفاىية األمم كسعادة البشرية 
 (ُُٓرقم ) انظر الرسم التوضيحيمن أ٫تية الًتبية ما يلي : 

 أكالن: رفع ا١تستول الفكرم كالعلمي.
 ثانيا :رفع ا١تستول االقتصادم.

( 2) ثالثا: رفع ا١تستول اٟتضارم كالثقاُب.

        
 ا١تؤلفمن تصميم  أ٫تية الًتبية ( عن ُُٓ٪توذج رسم توضيحي رقم )                               

 إٔب عدة ٖتوالت من أ٫تها التحوالتالًتبية مفهـو  رتطو  أىم التحوالت ُب تطور الًتبية: لقد

 ٔتا يلي: اليت بدأت (ُُٔالشكل رقم ) رانظ

 ا١تؤلفتصميم  منعن تطور مفهـو الًتبية إٔب عدة ٖتوالت اليت بدأت (  ُُٔ٪توذج رسم توضيحي رقم )           
                                                        

     ْٓص  َُِْزكي ٤تمود،   (ُ)
  ِٖأب ُٗىػ من ُُْٕكشمَتم   (ِ)

المرحلة المتخصصة ثم  -ٕ
 انتقالها من التعلم الصغٌر 

 األسرة  -ٔ

عقل اإلنسان الذي ٌفكر وٌتعلم من الحٌاة  -ٗ
 التً ٌعٌش فٌها

التعلٌم الكبٌر أي التعلٌم  -ٖ
 الجماهٌري 

إلى عدة تحوالت من أهمها : تطور مفهوم التربٌة
 :التحوالت التًٌ بدات 



 
 
 

ٕ٘ٗ 
 

 .األسرة -ُ
 .ٍب إٔب ا١ترحلة ا١تتخصصة ٍب انتقا٢تا من التعلم الصغَت -ِ
 .التعليم الكبَت أم التعليم اٞتماىَتم إٔب -ّ
ا كىي ٣تموعة إٔب عقل اإلنساف الذم يفكر كيتعلم من اٟتياة اليت يعيش فيه ٖتو٢تاٍب إٔب  -ْ

العمليات اليت ّٔا يستطيع آّتمع أف ينقل معارفو كأىدافو ا١تكتسبة ليحافظ على بقائو، كتعٍت 
الًتاث كأيضا لؤلفراد الذين ٭تملونو. فهي عملية ٪تو ُب الوقت نفسو التجدد ا١تستمر ٢تذا 

 كٕتددىا.كليست ٢تا غاية إال ا١تزيد من النمو، إهنا اٟتياة نفسها بنموىا 
مىت تفقد الًتبية مصدرىا األساسي اف الًتبية عندما تصوغ أىدافها كمبادئها ٬تب اف تكوف 

ات اليت ٖتددىا الفلسفة العامة األصوؿ متبلئمة مع عقيدة آّتمع بواسطة األىداؼ كالغاي
 ( 1) للمجتمع كا١تبادم األساسية اليت تؤمن ّٔا األمة كا١تعتقدات اليت يعتنقها أفرادىا

 وأىميتو:لتعليم ثالثاً: ا
 :التعليم

الف ا سبحانو كتعأب نسبو لذاتو العلية  ذات مدلوالت كاسعة عريضةمهنة مقدسة 
ٍنسىافى  (ِ) قيٍرآفى عىلَّمى الٍ  (1) لرٍَّٛتىني ا)فقاؿ:  .سورة الرٛتن((((4) عىلَّمىوي اٍلبػىيىافى  (3) خىلىقى اإٍلً

  .أم علم من شاء من عباده القرآف:عىلَّمى اٍلقيٍرآفى تفسَت 
ٍنسىافى    .آدـ كما خلق ذريتو أيضان :خىلىقى اإٍلً
 لغة من اللغاتأم علم آدـ البياف الذم ىو النطق كاإلعراب عما ُب النفس ب: عىلَّمىوي اٍلبػىيىافى 

أنو ىو الرٛتن الذم علم نيب  ا ٮترب  ا ما نطق إنساف كلوالكل ىذا تعليم ا 
 القرآف ال كما يقوؿ ا١تبطلوف إ٪تا يعلمو بشر. ٤تمد 

 الرٛتن الذم كسعت رٛتتو كل شيء كىي متجلية ظاىرة فيما يعدد من آالء كنعم. 
 بل م البياف كىو النطق كاإلبانة عما ُب نفوسهم منها خلقو اإلنساف آدـ كذريتو، كتعليمه

اقػٍرىٍأ ( ِ)خىلىقى اإلٍنسىافى ًمٍن عىلىقو  (ُ)اقػٍرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى ) كحدد أدكات التعليم فقاؿ
ـي   (2)ورة العلقس )(ٓ)عىلَّمى اإلٍنسىافى مىا ٓبٍى يػىٍعلىٍم  (ْ)الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم  (ّ)كىرىبُّكى األٍكرى

                                                        
  ٗ،صُُْٖكشمَتم،    (ُ)
  ِِّ، صٓاٞتزائرم ،جزء  (ِ)
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 الكرًن:القراف 
العلمي ُب حقوؿ العلم كا١تعرفة، ك٭تتوم على التوجيهات  كتاب توجيو كتربية فيو أكجو اإلعجاز

أىكىٓبٍى يػىتػىفىكَّريكا ُب أىنفيًسًهٍم مىا )قاؿ  الكاملة الكافية  كيدعو اإلنساف ليتفهم كيتعلم كيتأمل،
ًثَتان مّْنى النَّاًس بًًلقىاء  خىلىقى اللَّوي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى  نػىهيمىا ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ كىأىجىلو مُّسىمِّى كىًإفَّ كى كىمىا بػىيػٍ

اًفريكفى  ٍم لىكى    (ٖ)سورة الرـك  (رىًّّْٔ
خَتكم من تعلم  :قاؿ: قاؿ رسوؿ  عن عثماف  بالتعليم كالتعلملقد اىتم نبينا ٤تمد 

   أخرجو البخارم القرآف كعلمو
 (ُُٕ)انظر الشكل رقم  ما يلي: ىو التعليم

 ا١تؤلفىو التعليم  من تصميم  ( عن مإُُ٪توذج رسم توضيحي رقم )                            

القيم  النشاط الذم يهدؼ إٔب تطوير التعليم كا١تعرفة كالقيم الذم ٭تتاج إليو الفرد ُب كل -ُ
ا١تعرفة كا١تهارات  مناحي اٟتياة إضافة إٔبُب كل  الذم ٭تتاج إليو الفرد كالفهم كاإلدراؾ .الركحية

   .ذات العبلقة ٕتعل ْتقل أك ٣تاؿ ٤تدد
 ُب الصفحة التالية (ُُٖرقم ) : انظر الرسم التوضيحيالتعليم ىميةأ

  أكالن: ٯتحي أمية الفرد. 
 .آّاالت شىت ُب يعطى الفرد معلومات ثانيان:
 . فردسبلح كل  وى ثالثان:

 .مدارؾ الفكر لكل فرديوسع رابعا :

 التعلٌم هو

النشاط الذي ٌهدف إلى تطوٌر  -ٔ
التعلٌم والمعرفة    والقٌم الروحٌة و 

الفهم  واإلدراك الذي ٌحتاج إلٌه 
 الفرد فً كل مناحً الحٌاة 

باالضافة الى  -ٕ
المعرفة و المهارات 

ذات العالقة تجعل بحقل 
    أو مجال محدد
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 األفق.كالتخيل كسعة  يعطى القدرة على االبتكار :خامسا
 

 ا١تؤلف( عن ما أ٫تية  التعليم  من تصميم ُُٖ٪توذج رسم توضيحي رقم )                   

ف موسى عليو السبلـ سأؿ ربو أم عبادؾ أعلم قاؿ الذم يبتغي علم الناس إٔب علمو أقيل 
تدلو على ىدل أك ترده عن ردم فقاؿ موسى عليو السبلـ إف كاف ُب عسى أف يصيب كلمة 

عليو فقاؿ اعلم منك ا٠تضر قاؿ فأين أطلبو؟ قاؿ على  فأدللٍتعبادؾ من ىو أعلم مٍت 
تأخذ حوتان ُب مكتل )زنبيل( فحيث  :الساحل عند الصخرة. قاؿ يا رب كيف ٕب بو؟ قاؿ

فأخربين. فذىبا ٯتشياف كرقد موسى كاضطرب فقدتو فهو ىناؾ فقاؿ لفتاه إذا فقدت اٟتوت 
اٟتوت كطفر إٔب البحر فلما جاء كقت الغداء طلب موسى اٟتوت فأخربه فتاه بوقوعو ُب 
البحر فرجع من ذلك ا١توضع إٔب ا١توضع الذم طفر اٟتوت فيو إٔب البحر فإذا رجل مسجى 

على علم علمٍت ا  أناى بثوبو فسلم عليو موسى عليو السبلـ فقاؿ فعرفو نفسو فقاؿ يا موس
 . أناكأنت على علم علمك ا ال أعلمو  ال تعلمو أنت

فلما ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر ُب ا١تاء فقاؿ ا٠تضر ما ينقص علمي 
 .كعلمك من علم ا مقدار ما أخذ ىذا العصفور من البحر

 و السبلـ راعى أنواعان كثَتة من األدب أف ىذه ابآيات تدؿ على أف موسى علييا أخي اعلم  

أهمٌة 
 التعلٌم

ٌمحى أمٌة : أوال
 الفرد

ٌعطى الفرد :ثانٌا
معلومات فً 
 شتى المجاالت

هو سالح :ثالثا 
   .كل فرد

ٌوسع  :رابعا
مدارك الفكر لكل 

 .فرد

ٌعطى :خامسا
القدرة على 

االبتكار والتخٌل 
 .وسعة األفق
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 (ُُٗانظر الشكل التوضيحي رقم ) كىي كالتإب : عندما أراد أف يتعلم من ا٠تضر كاللطف

 من تصميم ا١تؤلف   دركس من سيدنا موسي عندما اراد اف يتعلم من سيدنا ا٠تضر( عن ُُٗي رقم )٪توذج رسم توضيح 

دروس من 
سٌدنا موسً 
عندما اراد ان 
ٌتعلم من سٌدنا 

 الخضر

أنه جعل  -ٔ
 نفسه تبعاً له

أن استأذن فً إثبات هذا  -ٕ
 التبعٌة 

أنه قال على أن تعلمنً وهذا  -ٖ
إقرار له على نفسه بالتعلم وعلى 

 أستاذه بالعلم

ا ُعلّْمَت  -ٗ  أنه قال ُتَعلَّمِن ِممَّ

ا  - ٘ إن قوله ِممَّ
ُعلّْمَت اعتراف بأن 
 هللا علمه ذلك العلم

إن  قوله َرَشًدا  - ٙ
طلب منه لإلرشاد 

 والهداٌة

ا - 7 إن قوله ُتَعلَّمِن ِممَّ
ُعلّْمَت معناه أنه طلب منه 
أن ٌعامله بمثل ما عامله 

 هللا به
إن  المتابعة عبارة  - 8

عن اإلتٌان بمثل فعل 
الغٌر ألجل كونه فعالً 
لذلك الغٌر ، قوله َهْل 

بُِعكَ   أَتَّ

َبَعَك   -9 إن  قوله اتَّ
ٌدل على طلب متابعته 
مطلقاً فً جمٌع األمور 
غٌر مقٌد بشًء دون 

 شًء

أنه ثبت باإلخبار أن الخضر  -ٓٔ
عرف أوالً أنه نبً بنً إسرابٌل وأنه 
هو موسى صاحب التوراة وهو الرجل 

 الذي كلمه هللا

بُِعَك َعلَى أَن  -ٔٔ أنه قال َهْل أَتَّ
 تعلمنً مما علمت

بُِعَك  -ٕٔ أنه قال َهْل أَتَّ
َعلَى أَن فلم ٌطلب على 

تلك المتابعة على 
 .التعلٌم شٌباً 
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 .ٍل أىتًَّبعيكى أنو جعل نفسو تبعان لو ألنو قاؿ ىى -ُ
كىذا  استأذف ُب إثبات ىذا التبعية فإنو قاؿ ىل تأذف ٕب أف أجعل نفسي تبعان لك أف -ِ

 . عظيمة ُب التواضع مبالغة
 .أنو قاؿ على أف تعلمٍت كىذا إقرار لو على نفسو بالتعلم كعلى أستاذه بالعلم -ّ
طلب منو تعليم بعض ما علمو ا كىذا أنو قاؿ تػيعىٌلمىًن ٦تَّا عيٌلٍمتى كصيغة من للتبعيض ف -ْ

شعر بالتواضع كأنو يقوؿ لو ال أطلب منك أف ٕتعلٍت مساكيان ُب العلم لك بل أطلب أيضان مي 
منك أف تعطيٍت جزأن من أجزاء علمك كما يطلب الفقَت من الغٍت أف يدفع إليو جزأن من أجزاء 

 .مالو
 .مو ذلك العلمف قولو ٦تَّا عيٌلٍمتى اعًتاؼ بأف ا علإ -ٓ
ا طلب منو لئلرشاد كا٢تداية كاإلرشاد ىو األمر الذم لإ -ٔ  ٭تصل ٟتصلت و ٓبف قولو رىشىدن

 .الغواية كالضبلؿ
ف قولو تػيعىٌلمىًن ٦تَّا عيٌلٍمتى معناه أنو طلب منو أف يعاملو ٔتثل ما عاملو ا بو كفيو إشعار إ -ٕ

بإنعاـ ا تعأب عليك ُب ىذا التعليم ك٢تذا  بأنو يكوف إنعامك علي عند ىذا التعليم شبيهان 
 .حرفان لن أنسى من علمٍت  أناا١تعٌت قيل 

، قولو ىىٍل أىتًَّبعيكى لغَت ألجل كونو فعبلن لذلك الغَتف ا١تتابعة عبارة عن اإلتياف ٔتثل فعل اإ - ٖ
ىذا يدؿ على أف يدؿ على أنو يأٌب ٔتثل أفعاؿ ذلك األستاذ ّٓرد كوف ذلك األستاذ آتيان ّٔا ك 

 .ا١تتعلم ٬تب عليو ُب أكؿ األمر التسليم كترؾ ا١تنازعة كاالعًتاض
 .قولو اتػَّبػىعىكى يدؿ على طلب متابعتو مطلقان ُب ٚتيع األمور غَت مقيد بشيء دكف شيء إف-ٗ

أنو ثبت باإلخبار أف ا٠تضر عرؼ أكالن أنو نيب بٍت إسرائيل كأنو ىو موسى صاحب التوراة -َُ
جل الذم كلمو ا عز كجل من غَت كاسطة كخصو با١تعجزات القاىرة الباىرة ٍب إنو كىو الر 

عليو السبلـ مع ىذه ا١تناصب الرفيعة كالدرجات العالية الشريفة أتى ّٔذه األنواع الكثَتة من 
التواضع كذلك يدؿ على كونو عليو السبلـ آتيان ُب طلب العلم بأعظم أنواع ا١تبالغة كىذا ىو 

بو ألف كل من كانت إحاطتو بالعلـو أكثر كاف علمو ٔتا فيها من البهجة كالسعادة أكثر  البلئق
 .فكاف طلبو ٢تا أشد ككاف تعظيمو ألرباب العلم أكمل كأشد

 أف فأثبت كونو تبعان لو ٍب طلب تعلمٍت ٦تا علمت رشداأىف  أنو قاؿ ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى -ُُ



 
 
 

ٕ٘9 
 

 .ٍب ُب ا١ترتبة الثانية طلب منو التعليميعلمو كىذا منو ابتداء با٠تدمة  
أنو قاؿ ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىف فلم يطلب على تلك ا١تتابعة على التعليم شيئان. كأف قاؿ ال  -ُِ

  .العلم طلبإال أطلب منك على ىذه ا١تتابعة ا١تاؿ كاٞتاه كال غرض ٕب 
 ،كالقيم الركحية، كا١تعرفة ،تعليمالتعليم ىو النشاط الذم يهدؼ إٔب تطوير ال أخَتان نقوؿ اف 

(1).كاإلدراؾ الذم ٭تتاج إليو الفرد ُب كل مناحي اٟتياة إضافة إٔب ا١تعرفة، كالفهم
  

 :؟التعلمرابعاً: ما ىو 
طلب العلم كٖتصيلو، كالسعي من أجلو، كبذؿ اٞتهد ُب سبيلو، كٖتمل ا١تشاؽ كسهر الليإب  

صفة مكتسبة بوسائل  كراءه. فالعلمف رغبة فيو كجريان كإنفاؽ األمواؿ كمفارقة األىل كاألكطا
العلماء، االطبلع على أقوا٢تم، كمعرفة مناىجهم، كحفظ كلياهتم، كتتبع  ٣تالسة عدة منها:

فركع مسائلهم، كإجراء ٕتارّٔم، كاالستفادة من خرباهتم، كالنظر ُب كتبهم، كالكتابة إليهم، 
 وؿ إٔب العلم، كىو صفة من صفات الرب كالتعلم مفتاح الوص.ك٤تاكرهتم ك٨تو ذلك

بالدرجة األكٔب، كما أنو سلم االرتقاء إٔب ا١تنازؿ العلى، كزينة كتطهَت للنفس من األخبلؽ 
 السيئة كالدنيا.  

ابآالت كالعلم باب لبلستفادة من كل ما خلق ا ُب األرض، ككسيلة لتطوير ا١تعايش كاخًتاع 
كيكفي العلم شرفان ما جاء ُب الكتاب العزيز من آيات تعلي :العلم كالعلماء كا١تتعلمُت شرؼ

)شىًهدى الٌلوي أىنَّوي الى إًلىػوى ًإالَّ ىيوى كىاٍلمىبلىًئكىةي كىأيٍكليوٍا اٍلًعٍلًم  من شأنو كترفع رتبة أىلو، حىت قاؿ 
ان بًاٍلًقٍسطً  كالعلماء حىت قاؿ: من إعزاز للعلم كما جاء على لساف النيب (ُٖ)سورة العمراف ( قىآًئمى

جعلو فرضان تنتهض ا٢تمم رفعة أف ا  .كحسبي تعلًم العلًم ػ أيا كاف""العلماء كرثة األنبياء
)فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمن كيلّْ ًفٍرقىةو مّْنػٍهيٍم طىآئًفىةه لّْيىتػىفىقَّهيوٍا ُب ا قاؿ .ألدائو، كتستنفر العزائم لتحصيلو

يًن كىلًيينًذريكٍا قػىوٍ    كما أكجبو بقولو (ُِِالتوبة  سورة()مىهيٍم ًإذىا رىجىعيوٍا إًلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم ٭تىٍذىريكفى الدّْ
الطلبة  ىذا عدا عما كعد ا  (ٕ)سورة األنبياء (وٍا أىٍىلى الذٍّْكًر ًإف كينتيٍم الى تػىٍعلىميوفى أسأل)فى 

 ٍبنً  دىاكيدى  عىنٍ  كىذا اٟتديث عن فضل العلم كىوعظيم كمثوبة  كالدارسُت من أجر
يل ًثَتً  عىنٍ  ،ٚتًى ، فىأىتىاهي رىجيله ٍردىاًء ُب مىٍسًجًد ًدمىٍشقو جىاًلسنا مىعى أىيب الدَّ  ، قىاؿى : كيٍنتي قػىٍيسو  ٍبنً  كى

                                                        
                                                       َِٖأب  َِٕىػ صُُْٖاٞتزائرم،    (ُ)
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: يىا ًدينىًة، مىًدينىًة الرَّسيوًؿ ٟتًىدً  الدٍَّردىاءً  أىبىا فػىقىاؿى ثيوي عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو ًجٍئتيكى ًمنى اٍلمى يثو بػىلىغىًٍت أىنَّكى ٖتيىدّْ
 ، ال : ا اٟتٍىًديًث ؟ قىاؿى : كىال ًجٍئتى ًإال ٢ًتىذى ، قىاؿى : كىال ًجٍئتى ٟتًىاجىةو، قىاؿى : كىال لًًتجىارىةو ؟ قىاؿى

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  ًفيًو ًعٍلمنا، سىلىكى ًبًو طىرًيقنا ًمٍن  مىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي  :، يػىقيوؿي قىاؿى : فىًإينّْ ٝتًى
ًتهىا ًرضنا ًلطىاًلًب اٍلًعٍلًم، كىًإفَّ فىٍضلى اٍلعىآبًً عىلىى الٍ  عىاًبًد  طيريًؽ اٞتٍىنًَّة، كىًإفَّ اٍلمىبلًئكىةى لىتىضىعي أىٍجًنحى

لىةى اٍلبىٍدًر عىلىى سىائًًر اٍلكىوىاًكًب، كىًإفَّ اٍلعى  ًر لىيػٍ آًبى لىيىٍستػىٍغًفري لىوي مىٍن ُب السَّمىوىاًت كىمىٍن ُب كىفىٍضًل اٍلقىمى
اًء، ًإفَّ اٍلعيلىمىاءى كىرىثىةي األىٍنًبيىاًء، ًإفَّ األىٍنًبيىا ءى ٓبٍى يػيوىرّْثيوا األىٍرًض، كىكيلُّ شىٍيءو حىىتَّ اٍٟتًيتىاًف ُب جىٍوًؼ اٍلمى

هي أىخىذى ًْتىظٍّ كىاًفرو ًدينىارنا، كىال ًدٍر٫تىنا، كىأىٍكرىثيوا اٍلًعٍلمى، فى  ًديًث األىصىمّْ  ( مىٍن أىخىذى ا لىٍفظي حى   . "كىىىذى
كاألدلة على فضل طلب العلم كالدراسة كاجتياز مراحل التعليم مرحلة بعد مرحلة كثَتة يندر 

 اإلسبلـ.كجود مثلها ُب غَت 
م، كلكن ٯتكن أف لقد اختلفت مفاىيم التعلم باختبلؼ الًتبويُت كنظرهتم، ٨تو كيفية التعل 

نستدؿ على التعلم كنقيسو من ا١تتغَتات اليت ٖتدث لسلوؾ الكائن اٟتي، كأدائو نتيجة ٠تربة 
 ٯتر ّٔا ا١تتعلم أك ٦تارستو لتدريب أك نشاط معُت. 

كقد عرؼ أٛتد زكي صاّب التعلم على انو: )تغَت ُب األداء كالسلوؾ ٖتت شركط ا١تمارسة كال 
عوامل الوقتية مثل التعب أك عوامل النضج، أك ما إٔب ذلك من عوامل ٯتكن تفسَته على ضوء ال

 تؤثر ُب الكائن اٟتي تأثَتا كقتيان(
 كما أكرد د/ أٛتد صيداكم مفهومان ١تهمة  التعلم مفاده:

أف ا١ترء من عدـ القراءة على أداء عمل معُت إٔب القدرة على أدائو يكوف ذاؾ قد قاـ ٔتهمة 
م ُب تعلم مهمة معينة ٔتقدار من الوقت الذم يوصف فعبلن بالتعلم التعلم. كينجح ا١تتعل

 ُب الصفحة التالية(َُِانظر الشكل  رقم ) عدة عوامل ىي: كيتوقف ذلك على
قدرة ا١تتعلم ك٘تثل الوقت الذم ٭تتاجو التلميذ ليتعلم مهمة من ا١تهمات ُب ظل أفضل تؤثر -ُ

، إٔب معرفتو أك ُب الكائن اٟتي تأثَتان كقتيان(  أف ا١ترء  عندما ينتقل من اٞتهل بواقع، أك ٔتفهـو
فهمو أك إدراكو أك با١تقابل عندما بتقدـ ا١ترء من عدـ  القدرة على أداء عمل معُت إٔب القدرة 
على أدائو يكوف إذ ذاؾ قد قاـ ٔتهمة التعلم. كينجح ا١تتعلم ُب تعلم مهمة معينة الظركؼ 

 التعليمية ا١تمكنة.
 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6271
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    من تصميم ا١تؤلفينجح ا١تتعلم ُب تعلم مهمة معينة مىت ( عن َُِي رقم )٪توذج رسم توضيح                  

القدرة على فهم ا١تتعلم لطبيعة ا١تهمة اليت يراد تعليمها كاإلجراءات األساسية اليت ينبغي أف -ِ
على فهمو السريع للمسموع كا١تقركء. يتبعها ُب تعلم تلك ا١تهمة كعلى قدراتو اللفظية عمومان ك 

نوعية التعليم كذلك بأف ٮترب ا١تعلم ا١تتعلم بكلمات يفهمها كما عليو أف يتعلمو ككيف - ّ
 ّتدر بو أف يتعلمو كيوضع ا١تتعلم ُب إيصاؿ حسي مبلئم مع ا١تادة التعلمية أف يتعلمها.

 معُت كنسق معُت ْتيث تكوف أف يقدـ ا١تعلم مهمة التعلم ُب كجوىها ا١تختلفة بتفصيل- ْ 
 كل خطوة من خطوات التعلم قد جرل التمهيد ٢تا عن طريق ا٠تطوة السابقة.

أف يكيف ا١تعلم تعليمو ٠تصائص ا١تتعلم الشخصية ٔتا ُب ذلك مرحلة التعلم اليت بلغها  -ٓ
 (1)ككسائلو ا١تتعلم. كينطبق كل ذلك على ٥تتلف كسائل التعليم ) التدريس ( كظركفو

 
                                                        

  ُْـ،صَُُِٚتعو ، (ُ)
 

ٌنجح المتعلم فً تعلم 
مهمة معٌنة بمقدار من 

الوقت الذي ٌوصف فعالً 
 بالتعلم وٌتوقف ذلك على

قدرة المتعلم 
وتمثل الوقت الذي 

 ٌحتاجه التلمٌذ

القدرة على 
فهم المتعلم 

لطبٌعة 
المهمة التً 
 ٌراد تعلٌمها

نوعٌة التعلٌم وذلك بأن 
ٌخبر المعلم المتعلم بكلمات 
 ٌفهمها وما علٌه أن ٌتعلمه

أن ٌقدم المعلم مهمة التعلم 
فً وجوهها المختلفة 

 بتفصٌل معٌن ونسق معٌن

أن ٌكٌف 
المعلم 
تعلٌمه 

لخصابص 
المتعلم 
 الشخصٌة
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 التعلم:ومفهوم تعريف مساً: خا
لقد اختلف مفاىيم التعلم باختبلؼ ا١تربُت كنظرهتم ٨تو كيفية التعلم كلكن ٯتكن اف نستدؿ 
على التعلم كنقيسو من ا١تتغَتات اليت ٖتدث لسلوؾ الكائن اٟتي كأدائو نتيجة ٠تربة ٯتر ّٔا 

 ( ُُِنظر الشكل  رقم )  اكمفهومو كالتإب : ا١تتعلم أك ٦تارستو لتدريب أك نشاط معُت .

 ا١تؤلفمن تصميم  ميتعلالمفهـو ( عن ُُِي رقم )٪توذج رسم توضيح                     

 مفهوم التعلم 

إن التعلم الرسمً -ٓٔ
أو غٌر الرسمً ( المدرسة)

 (مواقف الحٌاة)

التعلم الجدٌد للخبرات  -9
الجدٌدة ٌـــــــؤثر على 
التعلم السابق والخبرات 

 السابقة 

إن تعدٌل أو تغٌٌر -ٕ
السلوك خالل عملٌة التعلم 

 ال ٌتم بشكل عفوي

ان إدارة العملٌة التعلٌمٌة -ٔ
التً تجري داخل الفصل 
الدراسً، تؤثر بدرجة 
 .كبٌرة فً حدوث التعلم 

إن التعلم ٌؤثر فً البٌبة -ٗ
الثقافٌة المحٌطة بشكل 

 .كبٌر

ان التعلم واسع فً مداه -ٖ
 .وأغراضه

التعلم الغٌر المقصود -ٙ
الذي ٌقع فً داخل الصف 

أو خارجه ٌؤثر فً النواحً 
 .االجتماعٌة للمتعلم

إن التغٌرات السلوكٌة -٘
التً تظهر ال تمثل أال جزء 

 من التعلم 

إن التعلم نسبً وأن -8
بعض التغٌرات السلوكٌة 

فً اإلداء قد ترجع بالدرجة 
 .األولى لعملٌات النضج

التعلم ٌحدث فً كل -7
 .األوقات
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إف إدارة العملية التعليمية اليت ٕترم داخل الفصل الدراسي، تؤثر بدرجة كبَتة ُب حدكث -ُ
 التعلم .

عفوم، كإ٪تا يتم التخطيط إف تعديل أك تغيَت السلوؾ خبلؿ عملية التعلم ال يتم بشكل -ِ
 لو، بشكل مدركس، كيتم تنفيذه كفق إجراءات، متتابعة، كمنظمة، ك٤تددة .

 إف التعلم كاسع ُب مداه كأغراضو.-ّ
 الثقافية ايطة بشكل كبَت. ةإف التعلم يؤثر ُب البيئ-ْ
 األمر. إف التغَتات السلوكية اليت تظهر ال ٘تثل أال جزء من التعلم الذم ٭تدث ُب كاقع-ٓ
التعلم الغَت ا١تقصود الذم يقع ُب داخل الصف أك خارجو يؤثر ُب النواحي االجتماعية -ٔ

 للمتعلم.
 التعلم ٭تدث ُب كل األكقات.-ٕ
أف التعلم نسيب كأف بعض التغَتات السلوكية ُب اإلداء قد ترجع بالدرجة األكٔب لعمليات -ٖ

 النضج.
ػػػػػؤثر على التعلم السابق كا٠تربات السابقة )الكف اف التعلم اٞتديد للخربات اٞتديدة يػػ-ٗ

 الرجعي ( فيسبب النسياف
اف التعلم الرٝتي )ا١تدرسة( أك غَت الرٝتي )مواقف اٟتياة( ، يتصف بأ٪تاط معقدة جدا -َُ

 من العبلقة بُت ا١تثَتات كاالستجابات. 
 ىناؾ ثبلث أصناؼ من التعلم ىي كالتإب :

 من أىدافو. ويتعلمو الطفل من درس معُت كما ٭تقق مالذ الشي ا١تباشر وأكالن: كى
ثانيان: كىو ما يتعلمو التلميذ نتيجة تعلمو الشي األصلي، كىذا النوع من التعلم، ىو تكوين 

 العامة، كاليت توجو عملية الدرس.  راالٕتاىات، كا١تثل، كاألحكاـ الشخصية، كاألفكا
كره ٓتربة التعلم اددة من أفكار أك مهارات إ٬تابية يكتسبو التلميذ من خبلؿ مر  اثالثان: كىوم

  (1) كسلبية قد يوحيها إليو الدرس أك ا١تعلم كىو ما يطلق عليو ا١تنهجيوف اسم ا١تنهج ا٠تفي.
 عرؼ )إ٧تلش كأ٧تلش ( مفهـو التعلم ُب القاموس الشامل لعلم النفس كسجل مصطلحات 

                                                        
  َِ-ُٖ، َُُِعرفو ٤تمود،    (ُ)
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 (ُِِحي رقم)انظر الرسم التوضي :علم النفس كىي كالتإب
التعلم على أنو فن مساعدة ابآخرين على أف يتعلم ٔتا ينطوم عليو ذلك من إمداد -ُ

 با١تعلومات كتصحيح ا١تواقف كالظركؼ ا١تصممة من أجل تيسَت عملية التعلم.
معٌت مساعدة ابآخر على التعلم أنو تنبيو إثارة لنشاط الدارس كخربتو بطريقة تكفل الزيادة -ِ

 النمو كالتحسينات ا١تطلوبة ُب نواتج السلوؾ كالتصرؼ.ا١تطلوبة ُب 
ينطوم التعلم على قيادة خربات التعلم بإتاه الوصوؿ إٔب األىداؼ الصحيحة ا١تختارة. -ّ
 كظيفة ا١تعلم ىذا أف يؤدم ىذه الوظيفة بأكرب ما ُب كسعهم من كفاية طرؽ التدريس. -ْ
كل ما ٬ترم داخل حجرة الدرس لو أقصى   إف مسؤكلية ا١تعلم اٟتديث ىي التأكد من أف -ٓ

 (1) إفادة بنمو ا١تتعلم

 ا١تؤلفمن تصميم عند ا٧تلش كا٧تلش  مفهـو التعليم( عن ُِِي رقم )٪توذج رسم توضيح                     
                                                        

  ُٓـ،صَُُِٚتعو ،   (ُ)

إنجلش وأنجلش )عرف 
مفهوم التعلم فً ( 

القاموس الشامل لعلم 
النفس وسجل 

مصطلحات علم النفس 
 وهً كالتالً

التعلم على أنه فن  -ٔ
مساعدة اآلخرٌن على 
أن ٌتعلم بما ٌنطوي 

 علٌه

معنى مساعدة اآلخر -ٕ
على التعلم أنه تنبٌه إثارة 
لنشاط الدارس وخبرته 
بطرٌقة تكفل الزٌادة 

 المطلوبة فً النمو

إن مسبولٌة المعلم  -٘
الحدٌث هً التأكد من أن 

كل ما ٌجري داخل 
حجرة الدرس له أقصى 

 إفادة بنمو المتعلم

وظٌفة المعلم هذا أن -ٗ
ٌؤدي هذه الوظٌفة بأكبر 
ما فً وسعهم من كفاٌة 

 طرق التدرٌس 

ٌنطوي التعلم على -ٖ
قٌادة خبرات التعلم 
باتجاه الوصول إلى 
األهداف الصحٌحة 

 .المختارة
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فالتعليم يعترب فن من حيث اىتمامو الكبَت بإ٬تاد تغَتات ُب السلوؾ اإلنساين ُب ا١تعرفة 
١تيوؿ كاالٕتاىات فلو نظرنا إٔب التعلم لوجدنا إنو هنج يعتمد على تكامل اٟتلقات كا١تهارة، ُب ا

ُب العملية التعليمية، بدءان من ٖتديد األغراض، إٔب تنظيم اتويات، كأتباع طرائق التدريس 
كتقنياتو ا١تناسبة، فضبلن عن اعتماد فنوف التقييم، كالتشخيص، كالتصحيح، كالتشجيع ا١تتطورة 

كاف لدينا معيار كاضح لدرجة   كإذائمة لبلٕتاه اٞتديد الذم تدعو إليو ضركب التعلم ا١تبل
 ) اإلتقاف ا١تنشودة. فإننا لو تعمقنا قليبلن ُب طبيعة نوعية التعليم أك التعلم حسب مفهـو )بلـو

 (ُِّانظر الشكل رقم )٧تدىا مؤلفة من العناصر األساسية ابآتية: 
إلشعارات كالتوجيهات اليت يوفرىا ا١تعلم لطبلبو أثناء قيامو ا١تفاتيح كا مالدليل: أ -ُ

 بتعليمهم.
 ا١تشاركة: أم اشًتاؾ الطالب كا٩تراطو ُب عملية التعلم ) ظاىران كباطنان (.  -ِ
التعزيز: ىو عبارة عن التقوية اليت ٖتصل عليها ا١تتعلم عندما يقـو استجابات مقبولة فيما  -ّ

 يتعلق بتعلمو.
 : أم تصحيح مسَتة التعلم كتوجيهها الوجهة ا١تبلئمة على أساس إببلغ الطالبالتصحيح -ْ

 ا١تستفاد ا١تسًتجع من أعمالو كخرباتو السابقة.

   من تصميم ا١تؤلفم يتعلالنوعية ( عن ُِّي رقم )٪توذج رسم توضيح                   
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( تتفاعل باستمرار ف ىذه العناصر اليت تقـو عليها نوعية التعلم ضمن إكمن القوؿ  نظرية )بلـو
( دراسات  كدكف انقطاع أثناء عملية التعلم حىت بلوغ درجة اإلتقاف ا١تنشود. كقد أكرد )بلـو
متعددة تظهر حصوؿ تقدـ كبَت ُب إ٧تاز الطبلب السائرين ٔتوجب ىذا األسلوب، عند 

ُب اعتبارنا مفهـو مقارنتو بإ٧تاز طبلب آخرين ُب ا١تدارس األخرل العادية. فاذا ما أخذنا 
التعلم كالتعليم كالعوامل كالظركؼ اليت تساعد على التعلم كاليت ذكرت من قبل كراعينا العناصر 

ف يؤدم كظيفتو بصورة جيدة كيكوف أاألساسية أعبله لعملية التعليم ٧تد انو ٯتكن ألم معلم 
بلفها؛ تتفق على مبادم اخت مكأخَتان إف دراسات كنظريات التعلم ٚتيعها رغ (1)معلمان ناجحان.

التعلم، كتعمل كمصفاة لتنقية األىداؼ الًتبوية، ك٤تتويات ا١تنهج ا١تعرفية كالثقافية، كٖتديد 
لغة، كمستول صعوبة كرغبة مع خلفيات التبلميذ،  رطرؽ التدريس لتبلءـ ىذه العناص

رىا لتتم كخصائصهم ا١تتنوعة، كتساعد نظريات التعليم على ٖتديد الظركؼ اليت ٬تب توف
 عملية التعليم كالتعلم على ٨تو أفضل.

ر م اختالف نظريات التعلم في نظرتها لكيفية التعلم ووسائلو أال أنها جميعًا تتفق حول  
 (ُِْ)انظر الشكل رقم مبادئ معينة للتعلم :

 
   تصميم ا١تؤلفمن  مبادم التعلم ( عن ُِْ ي رقم )٪توذج رسم توضيح                                     

                                                        
  ُٔـ،صَُُِٚتعو ،     ُِٔ،َِٔ،ص  ُٖٔٗصيداكم،  (ُ)

مبادئالتعلم

البٌبة  -7
والخبرات 

 السابقة للمتعلم

استعمال  - ٙ
التلمٌذ جزبٌاً    

أو كلٌاً لما 
تعمله فً 

مواقف حٌاتٌة 
 جدٌدة 

سهولة -٘
تعلٌم 
المواد 
ذات 
الفابدة 
 للتعلم 

ٗ - 
مراعاة 
الفروق 
 الفردٌة 

ٖ-  
استخدام 
البصٌرة 
 والذاكرة 

ٕ-  
 الرغبة 

ٔ-  
 الدوافع 
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 كىذه ا١تبادم ا١تعينة ىي :     
 . الدكافع 
 . الرغبة 
 .استخداـ البصَتة كالذاكرة 
 .مراعاة الفركؽ الفردية 
  . سهولة تعلم ا١تواد ذات الفائدة للمتعلم 
  جديدة.١تا تعلمو ُب مواقف حياتية  أك كليان  استعماؿ التلميذ جزئيان  
 (1)م البيئة كا٠تربات السابقة للمتعل 

  (ُِٓالرسم التوضيحي رقم  ) رانظ :التربوي أىداف التعليمسادساً: 
 .غرس اإلٯتاف با كرسلو كالقيم الدينيةمن اىم ىذه األىداؼ  -ُ
 .كالوطن كاألمة كالذاتية الثقافية كاٟتضارية تقوية االعتزاز بالعركبة-ِ
 ية.كالسياسكا١تشاركة آّتمعية  تدريب الفرد على كاجبات ا١تواطنة-ّ
 ف.كاإلنتاج كاإلتقا ا١تتعلمُت على قيم ك٦تارسات العمل ةتنشئ -ْ
  ) .كالرياضياتكالكتابة  ٘تكُت ا١تتعلمُت من إتقاف أساسيات التعلم ) القراءة -ٓ
 .العلمي البحث كاالستكشاؼ أساليبك  من التزكد با١تعرفة كالعلـو ا١تتقدمة، ا١تتعلم ٘تكُت -ٔ
  .كصوالن إٔب ٣تتمع دائم التعٌلم الذاٌب،تعلم تعزيز إتاىات كمهارات ال -ٕ
 كاستشرافو كسرعة االستجابة للتغيَت ا١تبلئم.  إعداد اإلنساف للتكٌيف مع ا١تستقبل-ٖ
 التعبَت عن الذات بالوسائل ا١تختلفة. تدريب ا١تتعلمُت على مهارات-ٗ

 .مليةعلى مهارات استخدامات اٟتاسب ابإٓب كتطبيقاتو الع ا١تتعلموفتدريب -َُ
 .العمليةتنمية قدرات ا١تتعلمُت على اإلبداع كاالبتكار كالتفكَت ا١تنهجي كتطبيقاتو -ُُ
 .التكنولوجيةتنمية قدرات ا١تتعلمُت على ربط العلـو بتطبيقاهتا كاستيعاب ا١تنجزات -ُِ
 .كمواىبهمتنمية قدرات ا١تتفوقُت كهتيئة البيئة الدراسية ا١تناسبة لزيادة درجة تفوقهم -ُّ
 .بآّتمعتأىيل ا١تتعلمُت ذكم االحتياجات ا٠تاصة ٔتا ٭تقق اندماجهم -ُْ

                                                        
  ُّ،صَُُِٚتعو ،     (ُ)
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 من تصميم ا١تؤلفالًتبوم  أىداؼ التعليم( عن ُِٓي رقم )٪توذج رسم توضيح              

ي
بو

ر
الت

م 
علٌ

الت
ف 

دا
أه

 
 .غرس اإلٌمان باهلل ورسله والقٌم الدٌنٌة

تقوٌة االعتزاز بالعروبة والوطن واألمة والذاتٌة الثقافٌة 
 .والحضارٌة

 تدرٌب الفرد على واجبات المواطنة 

 .تنشبة المتعلمٌن على قٌم وممارسات العمل واإلنتاج واإلتقان

 إتقان أساسٌات التعلم 

 التزود بالمعرفة والعلوم المتقدمة

 تعزٌز اتجاهات ومهارات التعلم الذاتً

ٌّف مع المستقبل   إعداد اإلنسان للتك

 تدرٌب المتعلمٌن على مهارات التعبٌر 

 تدرٌبهم على مهارات استخدامات الحاسب اآللً 

 تنمٌة اإلبداع واالبتكار والتفكٌر 

 تنمٌة قدرات المتعلمٌن على ربط العلوم بتطبٌقاتها 

 تنمٌة قدرات المتفوقٌن 

 تأهٌل المتعلمٌن ذوي االحتٌاجات الخاصة 

تجفٌف منابع األمٌة وتحقٌق النمو واالستمرار فً برامج تعلٌم 
 الكبار

 ربط التعلٌم ومخرجاته 
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 .الكبارٕتفيف منابع األمية كٖتقيق النمو كاالستمرار ُب برامج تعليم -ُٓ
 (1). لتنمية الشاملة للببلدربط التعليم ك٥ترجاتو ٔتتطلبات ا-ُٔ

 (ُِٔانظر الرسم التوضيحي رقم ) سابعاً: الفرق بين التربية والتعليم:

    من تصميم ا١تؤلفالفرؽ بُت التعليم كالًتبية ( عن ُِٔي رقم )٪توذج رسم توضيح                              
                                                        

 أبو الوليد، موقع مرسي القلم   (ُ)
 

الفرقبٌنالتربٌةوالتعلٌم

التربٌة

التربٌةتشملجمٌعجوانب
الشخصٌةاإلنسانٌة،وهً
تستعٌنبوسائلمنهاالتعلٌم
بمعناهالمحدودأوالضٌق

كلعملتعلٌمًجٌد،البدأن
ٌكونلههدفتربوي

إنكتعلمهالرٌاضٌات،ولكنك
تستطٌعـنتبثاالتجاهات
الدٌنٌةالصالحةفًنفس

الطالب،

إذاأنتمربٌا هادفا تربً،من
خاللالتعلٌموبوسائلك

الخاصة

التعلٌم

التعلٌمبمعناهالعاديأوالشائع
أقلعمقا منالتربٌة

المعلمالجٌدٌربًاألطفال
تربٌةأخالقٌةوصحٌة
واجتماعٌةخاللتعلٌمه
الرٌاضٌاتلتالمٌذه

التعلٌمٌتناولغالبا المعلومات
أيالناحٌةالعقلٌة،

التعلٌمٌتناولالمعرفة
وزٌادتهالدىالطفلأوالناشئ

التربٌةوالتعلٌملٌسا
متعارضٌنوالمنفصلٌن،بل

همامتآزرانمتكامالن

فالمصطلحاتجزءأساسً
منلغةالعلم،وألننااآلن
النقصدبالتعلٌمماٌفهممن
كلمةتربٌة،بلالمقصودأقل
شموال ،وأضٌقمنمدلول

.كلمةتربٌة
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بُت الًتبية كالتعليم ننتبو إٔب أكالن: أ٫تية ٖتديد ا١تصطلحات: لكي نبدأ كبلمنا على الفرؽ 
كألننا ابآف النقصد  ،١تصطلحات جزء أساسي من لغة العلما١تصطلحات كأ٫تية ٖتديدىا، فا

 بالتعليم ما يفهم من كلمة تربية، بل ا١تقصود أقل مشوالن، كأضيق من مدلوؿ كلمة تربية.
سائل منها التعليم ثانيا: الًتبية تشمل ٚتيع جوانب الشخصية اإلنسانية، كىي تستعُت بو 

 ٔتعناه ادكد أك الضيق 
إٔب  ُالشائع أقل عمقان من الًتبية. فانت تعلم الطفل العد من الثان: التعليم ٔتعناه العادم أك ث

 مثبلن، أك تعلمو العد مثٌت مثٌت مثبلن، أك تعلمو اٞتمع كالطرح .... ََُ
عليم، كبوسائلك ا٠تاصة، قدرتو الفكرية، رابعان: كلكنك إذا أنت مربيان ىادفان تريب من خبلؿ الت

كأنت خبلؿ سَتؾ بانتظاـ، كتربيو على الوضوح ُب تفكَته، كالدقة ُب تعابَته، كالًتتيب ُب 
 أفكاره... أنت تعلمو الرياضيات، كلكنك تربية ُب عملك تربية فكرية.

يمو الرياضيات إف ا١تعلم اٞتيد يريب األطفاؿ تربية أخبلقية كصحية كاجتماعية من خبلؿ تعل
 لتبلميذه. ككذلك األمر ُب تعليم ا١تواد األخرل.

 خامسان: التعليم يتناكؿ ا١تعرفة كزيادهتا لدل الطفل أك الناشئ.
سادسان: الًتبية أليت تتخذ التعليم كسيلة ٢تا فهي تتناكؿ ما ىو أمشل كأعمق ُب نفسية الطفل 

 ككيانو كشخصيتو.
نك تستطيع أف تبث االٕتاىات الدينية الصاٟتة ُب نفس سابعان: إنك تعلمو الرياضيات، كلك

 الطالب، أرأيت إذا كنت مضطرا أف تعلم الطالب موضوع الربا مثبلن، إنك تستطيع أف تبغض
 إليو الربا كا١ترابُت، فأنت تعلم موضوعا ٤تددان، كلكنك ُب الوقت ذاتو )تريب( الطفل كتنشي

 شخصيتو على القيم كالًتبية الدينية. 
١تهارة من ا١تهارات،  أنانان: التعليم يتناكؿ غالبان ا١تعلومات أم الناحية العقلية، كقد يتناكؿ إتقثام

كالًتبية تتناكؿ كما اشرنا ما ىو أعم من ذلك، إهنا تتناكؿ السلوؾ كالعاطفة، االٕتاىات 
 األخبلقية، إيقاظ ا١تشاعر السامية، التدريب على ا٠تلق اٞتميل.

يمي جيد، البد أف يكوف لو ىدؼ تربوم... أم أف التعليم ا١تثإب إ٪تا ىو تاسعان: كل عمل تعل
الًتبية، كلكنو ُب االصطبلح يظل مرتبطان ٔتوضوع ما، كالًتبية تتناكؿ كما قلنا شخصية اإلنساف 

 ككيانو ٚتيعان.
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لك  عاشران: الًتبية كالتعليم ليسا متعارضُت كال منفصلُت، بل ٫تا متآزراف متكامبلف. كقد كضح
 ىذا فيما ذكرناه.

اٟتادم عشر: ٦تا ينبغي االلتفات إليو اف )الًتبية( ك)التعليم( مصطلحاف تنطبق عليهم القاعدة 
ك٦تا  افًتقا اجتمعا( كىذا يدؿ على ما بينهما من االشًتاؾ. كإذاالقائلة: )اذا اجتمعا افًتقا، 
 يؤثر من الشعر قوؿ القائل: 

 تد ساعده رماين فلما اش –اعلمو الرماية كل يـو 
 فلما قاؿ قافية ىجاين  –ككم علمتو نظم القواُب 

 فتدريبو على الرماية، كيعترب آخر تكوين )مهارة الرمي( لديو نوع من التعليم.. 
كلكن إتاه الشخصية ٨تو األساة ١تن أحسن نوع سيء من السلوؾ كانتكاس من الناحية 

 الًتبوية. كمثل ذلك يقاؿ ُب تعلم الشعر... 
ُب استخداـ الشعر ُب ىجاء من كاف سببان ُب ٖتصيل ملكة النظم أك القدرة على قرض ك 

 الشعر. كبعد فإف ىذا ما ذكر بشأف كل من )الًتبية( ك)التعليم(. 
 (1)موضوع ٭تتاج إٔب مزيد من الدراسة من جوانب ٥تتلفة. أف ١توضوع الفرؽ كالعبلقة بُت الًتبية

 تطبيقات كثَتة ُب إعداد ا١تناىج، كتأليف الكتب، ك٦تارسة العمل  –كالتعليم كاٟتقائق الواردة فيو
  مع الناشئُت ُب البيت كا١تدرسة كآّتمع، ككل مراحل التعليم كأنواعو.

  ( ُِٕانظر الشكل رقم )الرابط بين التربية والتعليم وأىميتو: العالقة و ثامناً: 
غة نفسية كخلقية كسلوكية كعقيدية معينة، أف الًتبية بالنسبة للتعليم أف تصوغ األفراد صيا -ُ

ليصبح ىذا الفرد صاٟتان حافظان للمادة العلمية، ك٭توؿ بعد ذلك إٔب عمل ليس أم عمل، بل 
 عمل ا١تنتج الفعاؿ ا١تثمر ٙتار ا٠تَت كالتقدـ ُب ظل اإلطار الًتبوم.

ؼ إٔب ذلك أمر ال يقل إذا أردنا كسلمنا بأ٫تية الربط بُت الًتبية كالتعليم، فينبغي أف يضا -ِ
أ٫تية من سابقو، كىذا األمر ىو )ا٢تدؼ من الًتبية كالتعليم( فهو الذم ٭تدد الوجهة كا١تسَتة 
الًتبوية كالتعليمية، كبدكف ذلك تظل العملية الًتبوية كالتعليمية ُب مكاهنا، كتأكل نفسها 

 لًتبوم التعليمي بنفسها كتتحوؿ بعد ذلك إٔب حلقة مشوشة، ينعكس ذلك على إنتاجها ا

                                                        
 (.ِٔ، ِٓ، ِْص ََُْ) الباين، (ُ)
 



 
 
 

ٕ7ٕ 
 

 

        من تصميم ا١تؤلف الربط بُت التعليم كالًتبية ( عن ُِٕي رقم )٪توذج رسم توضيح                  

 الرابط بٌن التربٌة والتعلٌم

 التربٌة

إذا أنت مربٌاً هادفاً تربً، 
من خالل التعلٌم وبوسابلك 

 الخاصة

 أن التربٌة هً وعاء التعلٌم

التربٌة فً واقعنا الٌوم لٌست 
 متناسقة

إن الفصل بٌن التربٌة 
والتعلٌم، أنتج العلماء الذٌن 
 ساهموا، فً دمار األرض، 

التربٌة والتعلٌم هما وسٌلة 
 .للغاٌة المرجوة منهما

 الهدف من التربٌة والتعلٌم

الواقع التعلٌمً نتناوله فً 
غالب األحاٌٌن منفصالً غٌر 

 منظور فٌه

فما دام األستاذ ٌحمل شهادة 
فٌكفٌه ذلك رخصًة وتأهٌالً 

 فً أن ٌتصدر المجالس

 التعلٌم

أن أعلى الشهادات هً ورقة 
ال قٌمة لها اذا لم تكن فً 

 حماٌة التربٌة الراشدة

أن التعلٌم بدون التربٌة بناء 
 على غٌر أساس
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فراغان كتشوشان. كمن ىنا التأكيد على اف الًتبية كالتعليم ليسا غايتُت ُب حد ذاهتما، بل ٫تا 
 كسيلة للغاية ا١ترجوة منهما.

ة كالتعليم، ىو الذم أنتج كمازاؿ ينتج ىذه النماذج من العلماء العباقرة إف الفصل بُت الًتبي-ّ
النوابغ، الذين سا٫توا كيسا٫توف بعلمهم، كعبقريتهم، كنبوغهم، ُب دمار األرض، ككياف 
اإلنساف، كتكريس تعاستو ُب آّتمع. فما قيمة ىذا العآب إذا كاف كاذبان يستمرم الباطل 

 ذيلة، كرٔتا كاف أستاذان ُب نفس الوقت لؤلخبلؽ أك الًتبية ....ك٭تسن التمرغ ُب كحل الر 
 كيوجد الكثَت من ىذا األصناؼ ُب ٥تتلف التخصصات نساؿ ا العفو كالعافية.

ىذا نتيجةن ألف نظرنا أصبح قاصران على الشهادة ٣تردة عن ا٠تلق كحسن السلوؾ، أم  -ْ
فما داـ األستاذ ٭تمل شهادة فيكفيو ذلك ٔتعٌت أصح رضينا بالفصل بُت الًتبية كالتعليم 

رخصةن كتأىيبلن ُب أف يتصدر آّالس كيسمع قولو كيوجو النشء كيربيو، كمن حقو أف يدير 
أكرب ا١تؤسسات كا١تراكز العلمية كالًتبوية كغَتىا. ا٠تبلصة ٢تذا البند أف أعلى الشهادات ُب إم 

اية الًتبية الراشدة كُب إطارىا ككعائها ٗتصص إ٪تا ىي كرقة ال قيمة ٢تا اذا ٓب تكن ُب ٛت
 (1)السليمُت.

ٔتا أف الًتبية ىي كعاء التعليم، كأف التعليم بدكف الًتبية بناء على غَت أساس فما ىو  -ٓ
نصيب الواقع الًتبوم كالتعليمي ُب آّتمعات العربية اليـو من قطر إٔب قطر؟ إنو يشهد انفصامان 

كقد تقل النسبة أك تزيد، إال أف العامل ا١تشًتؾ بينها ٚتيعان كجود  خطَتان بُت الًتبية كالتعليم
 كتكريس ىذا االنفصاـ النكد الذم يقف حجر عثرة أماـ مسَتة األمة ُب شىت آّاالت.

الًتبية ُب كاقعنا اليـو ليست متناسقة كال متفا٫تة أك متكاملة ُب مصادرىا ك٤تاضنها اليت  -ٔ
بل ٧تد ىذا التناسق كالتفاىم كالتكامل بُت األسرة، كا١تدرسة كأجهزة من خبل٢تا يصاغ األفراد، ف

اإلعبلـ، كآّتمع ... فما تبنيو األسرة يهدمو آّتمع أك أجهزة إعبلمو، كما تبنيو ا١تدرسة قد 
يعارضو ما بنتو األسرة....كىكذا تتعارض التوجيهات الًتبوية لينعكس ىذا التعارض كالتناقض 

د النفسي كالسلوكي كاالجتماعي. كىكذا يضيع ُب الواقع جانب من األىداؼ على كاقع األفرا
 الًتبوية ىدران.

                                                        
  ِّإٔبِٗ،صََُْالنشمي،    (ُ)
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امتزاجو أك  الواقع التعليمي نتناكلو ُب غالب األحايُت منفصبلن غَت منظور فيو كمنهج، -ٕ
 ؤه الذم يصدر منو. أنا، فهما علماف مستقبلف كل لو انتسابو إٔب الًتبية

ن األفراد أكرب من الًتبوم ناىيك القسط الًتبوم منعدمان فهذا عُت كبذلك يصدر لنا نتاج م
ا٠تطر، كلو خَتنا بينهما منفصلُت ككبل٫تا اختيار سيء الخًتنا الًتبية فهي اقل سوءان من العلم 

 اض ا١تهلك
 ىكذا الواقع االنفصإب ٢تما يفقد العملية الًتبوية كالتعليمية أىدافهما إذا كاف ٢تما أىداؼ-ٖ
بُت اٞتهود ا١تبذكلة كاألمواؿ  بكىذا االنفصاـ ىو الذم يفسر لنا عدـ التوازف أك التقار  

ا١ترصودة كالكفاءات اإلدارية كالعلمية اليت ٨تسها كنسمعها من انعداـ التناسب ىذا مصدره 
 ىذه ا١تسلمة اليت بتفهمها تبدأ عملية التناسق كالتناسب بُت البذؿ.... 

.كا١تردكد. كيضاؼ إٔب ىذا االنفصاـ انفصاـ آخر ال يقل نكدان عن كاألخذ بُت العطاء...
 سابقو. ٯتثلو األستاذ الًتبوم كا١تادة التعليمية.

ننظر ُب اختيار األستاذ إٔب مبدأ ا١تزج بُت الًتبية كالتعليم، بل نظرنا تلك النظرة  ٓب-ٗ
إ٪تا االىتماـ على األستاذ  االنفصالية فلم يكن حرصنا على األستاذ منصبان على األستاذ ا١تريب

العلمي ٣تردان من اٟتساب كا١تيزاف كالقسط الًتبوم، كأككلنا إليو بعد ذلك اف يزاكؿ العملية 
 التعليمة، بينما نوكل إليو ُب حقيقة األمر مزاكلة العملية الًتبوية التعليمة ُب ذات الوقت . 

كقفة ٘تحيص كٖتقيق فيما ىو   ىذه ا١تسارات ُب كاقعنا الًتبوم قضية تستحق منا لك  :َُ
 كائن كقائم... لنبدأ بعد ذلك بالدراسة كالتحليل لكي نصل إٔب حلوؿ ٢تذه القضية. 

 كلن تكوف اٟتلوؿ مناسبة ما ٓب توضع األسرة كآّتمع كاإلعبلـ كالتعليم كغَتىا ُب خدمة جيل
البشرية قركنان،  سيدنا ٤تمد إسبلمي ٭تمل ا٢توية الًتبوية العلمية كاليت ٛتلها من قبل كاسعد ّٔا 

  .كما زالت البشرية تبحث عن ذلك ا١تنهج كذاؾ اٞتيل الفريد 
كماداـ كاقعنا يفصل بُت الًتبية كالتعليم كا٢تدؼ فلن ٬تد العلم من ٯتنعو من أف يضر بصاحبو. 

  (1)يرمي بشرره كينشر الدمار كالبؤس على العا١تُت. أناأك ٭تفظو من اف يكوف شيط
 
 

                                                        
 ِّإٔبِٗ،صََُْالنشمي، (ُ)
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  التعليم:تطوير اً: تاسع
فاألفراد ٗتتلف ُب  إلمكانياتو الذىنية من التعليم طبقان  من حق كل فرد أف يأخذ قدران كافيان 

كىناؾ أفراد ذك  فهناؾ الشخص العادم كالشخص ذك ذكاء عإب قدراهتا الذىنية ك التحصيلية
م ٬تب أف أف يأخذ كل فرد قدر من التعليم حسب قدراتو. أ االحتياجات ا٠تاصة فيجب

٬تب أف يكوف تعليم  كما ىو يوجد ُب ا١تدارس اٟتالية كأيضان  ألفراد العاديُتايكوف تعليم 
ك٬تب أال  بوضعهم ُب فصوؿ ا١تتفوقُت أك عمل دكرات خاصة ٢تم ألفراد ذك الذكاء العإبا

 أف .االحتياجات ا٠تاصة حىت يكوف ىناؾ مساكاة ُب تعليم ٚتيع األفراد ننسى األفراد ذك
فيها  ا كالتفكَتكاٞتامعات بقدرة  ا١تدارس ُبكوف ربط العلم الذم يتلقاه الطلبة كالتبلميذ ي

ا١تراحل الدراسية باف ٢تم  كال تكوف ٣ترد حقائق علمية صماء ْتيث يتم تعليم الطلبة من أكٔب
، ح ُبا سبحانو  رب خالق قادر، ك عند تدريس ٥تتلف العلـو يتم تبُت قدرة ىت ىذه العلـو

        يتعلم األطفاؿ طريقة التفكَت السليمة أف. ينشا الشباب على حب ا كخشية، كمراقبتو
اٟتلوؿ لكل مشكلة ٯتكن أف يكوف ىناؾ عدد من  أنوككيفية التعامل مع البدائل ا١تختلفة ك 

 (ُِٖانظر الرسم التوضيحي رقم ) :يى

  ا١تؤلفتصميم  ياٟتلوؿ ىشكلة ٯتكن أف يكوف ىناؾ عدد من لكل م أف( ُِٖي رقم )٪توذج رسم توضيح             
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 .تشويق كإبداع ٔتتعة أىداؼ أف تدرس ا١تناىج الًتبوية -ُ
  فيها تطبيق.  أف يكوف-ِ
كغاية لتعلم اٞتديد كليس لتأدية االمتحاف  ف يكوف أيضا ا١تنهج بالنسبة للطالب ىو كسيلةأ-ّ

 .فقط
أما مكانة أىل العلم ُب  .االعلم كالتكنلوجيكصل إلية  امع أحدث م يكوف ا١تنهج متماشيان  -ْ

ك٢تذا ٬تب عليهم   -عليهم الصبلة كالسبلـ-اإلسبلـ كىي اعظم مكانة الهنم كرثوا األنبياء 
، كىم ُب األرض كالنجـو ُب السماء ،دعوة إٔب ا مبل ٬تب على غَتىممن بياف العلم كال

، ك٭تذركهنم من الشر، كلذلك كانوا ُب األرض  ٢تم اٟتقضالُت التائهُت كيبينوف يهدكف ا٠تلق ال
. ك٬تب على أىل العلم من العمل كاألخبلؽ ب األرض القاحلة فتنبت بإذف اكالغيث يصي

كابآداب ماال ٬تب على غَتىم الهنم أسوة كقدكة فكانوا احق الناس كأكٔب الناس بالتزاـ الشرع 
 (1)ُب آدابو كأخبلقو 

 في المملكة العربية السعودية: التربية والتعليم  
بفضل من ا سبحانو كُب ظل كرعاية حكومتنا تعليمية كاسعة  ةإف ىذا الوطن ٯتر بنهض

كىي امتداد لنهضة اقتصادية كثقافيو كاجتماعية الرشيدة كعلى راسها خادـ اٟترمُت الشريفُت 
التعليم بأ٫تية بالغة حيث  ظىاذا ٭تهم ُب أكلويات اىتمامكالتعليم كيأٌب ٣تاؿ الًتبية كالثقافة 

 حرصان  مكما ٭تتل الصدارة من اىتماماهت  كبَتان   نشهد ُب الوقت اٟتإب هنضة تعليمية كتقدمان 
كانفعها كأقـو الطرؽ  ساليبعلى تقوًن العملية الًتبوية التعليمية كإتاحة الفرصة لتبٍت أفضل األ

اة من العملية التعليمية لتحقيق أفضل كاسلمها للوصوؿ إٔب الغايات النبيلة كاألىداؼ ا١تتوخ
قتضى التوسع ُب أقاعدة التعليم ٦تا  كاتسعتزايد عدد التبلميذ كبت .اا١تعرفة ألبنائنت أناإمك

عدد ا١تدارس الستيعاب الدارسُت كجرل تنظيم جديد ُب ا١تناىج كا٠تطط الدراسية كاالستعانة 
ب استخداـ الوسائط اإلعبلمية كا١تذياع بالوسائل التعليمية ُب الدراسة كاالستفادة من ٕتار 

مل أكالتلفاز ُب العملية التعليمية اليت ىي عملية بناء حضارم يتناكؿ أجياؿ الغد الذين ىم 
كاحتياجات ا١تستقل على أسس سليمة  ف يكوف أعدادىم متناسبان أ، كلذا فبل بد األمة كذخَتهتا

سبلمية ا١تتميزة كتراثنا اٟتضارم كقوية مع اٟترص على اٟتفاظ على قيمنا كشخصيتنا اإل
                                                        

 َٕٗ،صُُِْاٞتريسي ،.  (ُ)
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ف تربية اٞتيل ألمر حيوم كعمل إ. كمواصلة السَت على ىذا ا٢تدؼ بعـز اكرب كرغبة اعمق
ت كالتجارب أناجليل لو أ٫تيتو من حيث الكتاب كا١تدرس، كا١تنهج كطرؽ التدريس كاالمتح

درسية كاألشراؼ االجتماعي الًتبوية اٟتديثة كالوسائل التعليمية كالنشاطات ا١تدرسية كالصحة ا١ت
ْب. كأب غَت ذلك من إ..كتدريب ا١تعلمُت كتعليم ا١تعوقُت كا١تباين ا١تدرسية كا١تكتبات ا١تدرسية .

عناصر كمقومات العلمية كالتعليمية، كلعل ا١تهم ىو القدرة على التنسيق كالتكامل بُت تلك 
مل اٞتاد كاٞتهد ا١تتواصل كالتطلع . كاف العالتعليم على أسس راسخة ا١تقومات لتنمية كتطوير

 ا١تستمر إٔب األماـ كفيل بعوف ا على ٖتقيق الوصوؿ إٔب تلك األىداؼ.
  التعليم اإللكتروني:عاشرًا: 

من علينا ٔتنة العقل الوثاب الذم ٯتيز بو بنو البشر عن سائر العوآب كا١تخلوقات،  ف ا إ
هم ُب تكوين اإلنساف، كقد ىدل ا اإلنساف كىي مستوحاة من ركحو اليت ٘تثل اٞتزء ا١ت

النجدين، كبُت لو طريق ا٠تَت، كطريق الشر، كأرسل لئلنساف ُب أمم قد خلت رسبلن كآخرىم 
يبينوف لو السنن ا٢تادية اليت ٘تد حياتو الدنيوية بسيل من ا١تنافع  سيدنا ٤تمد سيد ا١ترسلُت 

لبشرية بعقوؿ ثلة ٦تن اتصفوا باإلخبلص كسيل من ا٠تَتات كا١تسرات. كدكف ذلك تدين ا
العلمي، كالنفاذ إٔب األسرار الكونية ُب ٟتظة ٕتليات عقوؿ ىؤالء األفذاذ كقد قدـ ىؤالء 

ُب  لوحات فنية رائعة ُب صنوؼ اإلبداع العلمي كاألديب ُب قركف خلت كلقد ترقى ىذا العقل
اؿ بُت بٍت البشر،  ُب أرجاء التخاطب كاالتص أساليبغَتت ٜتس إبداعات إبداعاتو، إٔب 

   ُب الصفحة التالية (ُِٗانظر إٔب الشكل رقم )ا١تعمورة: 
ـ أرسل صامويل بل ٥تًتع التلغراؼ برقية ٓب يكن يعلم انو بإرسالو تلك ُُْْٕب عاـ  :أكالن 

 الربقية أ٪تا كاف يصنع التاريخ !! 
تف بأحد مساعديو قائبلن)سيد ـ اتصل الكسندر جراىاـ بل ٥تًتع ا٢تإُُٖٔب مارس  :ثانيان 

 ف يصلو إال ٔتعجزة. أكاتسوف تعاؿ أريدؾ( كقد دىش كاتسوف من الصوت الذم ال ٯتكن 
ـ أرسل اإليطإب )جوليليمو ماركوين( صوتو عرب ا٢تواء مسجبلن أعظم ُٖٓٗ: ُب عاـ ثالثان 

 ٥تًتعات عصرنا انو االتصاؿ البلسلكي  
ـ  ككاف ذلك فتحا غَت ُُْٗخًتاع أكؿ حاسب إٔب ُب عاـ كصل العآب األ١تاين إٔب ا :رابعان 

  .على ما حولو من اٞتمادات ،مسبوؽ ُب تسلسل دالئل رقي العقل البشرم
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األٕب ُب عصرنا، كقد حقق  ب: جاء األنًتنت كأحد إ٧تازات تكنولوجيا شبكات اٟتاسخامسان 
 ان ألحد بل تقـو بالتحكم بو ليس ٤تتكر  األنًتنتكميزتو أف  تنكر، ال ،األنًتنت فوائد عظيمة

 (1)األفراد كآّتمعات كالشركات كا٢تيئات.  من إعداد

 من تصميم ا١تؤلفالتخاطب كاالتصاؿ بُت البشر، ُب أرجاء ا١تعمورة  أساليبٜتس إبداعات غَتت ( عن ُِٗ٪توذج رسم توضيحي رقم ) 
                                                        

 ّ-ِىػ ص ُِْٓبادكيبلف،  (ُ)

خمس إبداعات 
غٌرت أسالٌب 

التخاطب واالتصال 
بٌن بنً البشر، فً 
أرجاء المعمورة 

 وهً 

م أرسل 7ٗٗٔفً عام : أوالً 
صاموٌل بل مخترع التلغراف 

برقٌة لم ٌكن ٌعلم انه بإرساله تلك 
 البرقٌة أنما كان ٌصنع التارٌخ 

فً مارس : ثانٌا
م اتصل 87ٙٔ

الكسندر جراهام بل 
مخترع الهاتف 
بأحد مساعدٌه 

سٌد واتسون )قابالً 
وقد ( تعال أرٌدك

دهش واتسون من 
الصوت الذي ال 

ٌمكن ان ٌصله إال 
 .بمعجزة

م أرسل 89٘ٔفً عام : ثالثا
(  جولٌلٌمو ماركونً)اإلٌطالً 

صوته عبر الهواء مسجالً أعظم 
مخترعات عصرنا انه االتصال 

 الالسلكً

وصل العالم األلمانً إلى : رابعا
اختراع أول حاسب ألً فً عام 

م  وكان ذلك فتحا غٌر مسبوق 9ٗٔٔ
فً تسلسل دالبل رقً العقل البشري 

 على ما حوله من الجمادات 

جاء : خامسا
األنترنت 

كأحد إنجازات 
تكنولوجٌا 
شبكات 

الحاسب األلً 
 فً عصرنا، 
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اٟتياة  ٣تاالت كفيو  كل  وعتتعدد كتتناليت  ُب ٚتيع آّاالت األٕبكبعد ذلك ادخل اٟتاسب 
 ابإٓب بشكل اٟتاسب تقريبنا من صناعة ك زراعة ك ٕتارة ك تعليم كطب كحىت الًتفيو تعتمد على

 كيهمنا ُب ىذا . ابإٓب اٟتاسب كبَت ٦تا يصعب معو ٗتيل تلك آّاالت ُب الوقت اٟتإب بدكف 
 (َُّانظر شكل رقم ) ما يلي:للتعليم كمنها  أ٫تيتوعن 

        من تصميم ا١تؤلف أ٫تية اٟتاسب األٕب ُب التعليمعن  (َُّ٪توذج رسم توضيحي رقم )                     
 .عرضها أك إعادةحُت اسًتجاعها  إٔب إدخا٢تايتم  اليتت أناحفظ ا١تعلومات كالبي-ُ
 .نقل ا١تعلومات للمتعلمُت-ِ
 .يوإل إدخا٢تايتم  اليت لؤلكامر الفوريةاالستجابو -ّ

ٌم
عل

الت
 ً

 ف
ً

ألل
 ا
ب

س
حا

 ال
ٌة

هم
ا

 

 حفظ المعلومات والبٌانات التً ٌتم إدخالها-ٔ

 نقل المعلومات للمتعلمٌن بشكل فردى والتعامل مع كل متعلم بمفرده،-ٕ

 االستجابه الفورٌة لألوامر التً ٌتم إدخالها الٌه،  -ٖ

 ٌستخدم لعرض الموضوعات التً ٌصعب عرضها-ٗ

 التعامل مع عدد كبٌر من التعلمٌن فً وقت واحد-٘

 .التفاعل مع استجابات المتعلم-ٙ

 ٌمكن عرض العدٌد من الوسابط التعلٌمٌة من خالله-7

 ٌمكن للمعلمٌن استخدامه فً عمل الكتب اإللكترونٌة -8

 ٌسهل عملٌة االتصال بٌن األهل والطالب من خالل قٌام المدرسة -9

 .ٌثٌر استجابة ودافعٌة الطالب اكثر من الوسابل العادٌة-ٓٔ

 ٌمكن إلدارة المدرسة تسجٌل كل البٌانات الخاصة بطالبها-ٔٔ

 ٌسهل من خالله عملٌة التعلم عن بعد -ٕٔ

http://kenanaonline.com/users/sueznas/tags/37322/posts
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http://kenanaonline.com/users/sueznas/tags/51158/posts


 
 
 

ٕ8ٓ 
 

مباشر مثل الرباكُت أك  حي يصعب عرضها بشكل اليتيستخدـ لعرض ا١توضوعات -ْ
 .يصعب عرضها مباشرة على الطفل اليت ا٠تطَتة أك النادرةاٟتشرات  أنواعبعض  كأيضان كالزالزؿ 

 .مكاف ُبكل فرد   أم ٥تتلفة أماكن ُب كقت كاحد ُبالتعامل مع عدد كبَت من التعلمُت -ٓ 
 .التفاعل مع استجابات ا١تتعلم-ٔ
 الثابتة كاألفبلـ ا١تتحركة األفبلـمن خبللو مثل  لتعليميةاٯتكن عرض العديد من الوسائط -ٕ

 الصوتية.كالتسجيبلت 
عمل  كأيضان  الطبلبكعرضها على  اإللكًتكنيةعمل الكتب  ُباستخدامو  للمعلمُتٯتكن  -ٖ

 اإللكًتكنية.القصص 
 األىل ا١تدرسة بإخبارمن خبلؿ قياـ  كالطبلب األىليسهل عملية االتصاؿ بُت  -ٗ
 لؤلىل.رسائل قصَته  بأرساؿكذلك الطبلب مستول كأيضان  أطفا٢تمات بسلوكي 

 العادية.اكثر من الوسائل  الطبلبيثَت استجابة كدافعية -َُ
كقت  مكاستدعائه أمورىم كالياء بطبلّٔا ا٠تاصةت أناتسجيل كل البي ا١تدرسة إلدارةٯتكن -ُُ

 .تأنااٟتاجو كذلك من خبلؿ قاعدة البي
شكل فردل كالتعامل مع كل متعلم  كغَتىا... عملية التعلم عن بعد يسهل من خبللو -ُِ

 . ٔتفرده
  (ُُّانظر الشكل رقم ) :ميالتعل في الحاسب مميزاتالحادي عشر: 

        من تصميم ا١تؤلف اٟتاسب األٕب ُب التعليم ٦تيزات عن ( ُُّ٪توذج رسم توضيحي رقم )                        

فًالتعلٌم الحاسب ممٌزات

ٌخفف -
من 

العبء 
الواقع 
 على

ٌتٌح -9
للمعلم 

االطالع 
على 

مستحدثا
 ت التعلٌم

ٌهتم -8
بالتعزٌز 
الفوري 
والتغذٌة 
 الراجعة 

7-
ٌستطٌع 

الطالب  
التفاعل 

 معه

ٌتٌح -ٙ
لكافة 

االطفال 
المشاركة 

ففً 
عملٌة 
 .  التعلٌم

ٌتٌح  -٘
للطفل 
أنماط 
مختلفة 
من 

 التفكٌر

ٌعتبر -ٗ
جهاز 
جذاب 

لألطفال 
والطالب 
نتٌجة 
توافر 

الصوت 
والصورة 

 معاً 

ٌسمح -ٖ
للمعلمٌن 
بعرض 
بعض 

المواقف 
 التعلٌمٌة

ٌساعد -ٕ
المعلمٌن 

على 
االستعانة 
بأكثر من 

 وسٌله

ٌسمح  -ٔ
بالتعلم 
 الذاتً

http://kenanaonline.com/users/sueznas/tags/51158/posts
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حيث يسمح للطفل التعلم من خبلؿ برنامج  الذاتية السعوحسب  الذاٌببالتعلم  أكالن: يسمح
 خاطئة.ـ أ ةصحيح إجابتويتعامل الطفل معو كبفرده كيوضح لو اذا كانت 

 العادية.ابو كشيقو اكثر من الوسائل من كسيلو جذ بأكثر االستعانةعلى ا١تعلمُت  ثانيان: يساعد
داخل حجرة  أعدادىايصعب عليها  اليت التعليميةبعرض بعض ا١تواقف  ُتللمعلم ثالثان: يسمح

 .النشاط
 األلواف أيضان معا  كالصورةنتيجة توافر الصوت كالطبلب  لؤلطفاؿجذاب جهاز يعترب رابعان: 

 ب.األطفاؿ كالطبلٕتذب انتباه  اليت ا١تتحركةكالصور 
 االبتكارم.من التفكَت  ٥تتلفة أ٪تاطيتيح للطفل خامسان:  
 .عملية التعليم ففي ا١تشاركةيتيح لكافة الطفاؿ سادسان: 
َب هناية  األسئلةالتفاعل معو من خبلؿ ٣تموعو من  األطفاؿ أك الطبلب يستطيع سابعان: 
 .لتقيم الطفل التعليميالربنامج 

 الراجعة. لتغذيةكا الفورميهتم بالتعزيز ثامنان: 
 .٣تا٢تا ُبطبلع على مستحدثات التعليم ككل ما ىو جديد اال للمعلمةيتيح تاسعان: 
اٟتاسب استخدامات كمن كيقلل من جهودىا  ا١تعلمةٮتفف من العبء الواقع على عاشران: 

كعمل  ،ُب البحث العلمي خاصةن، ُب عمليات ااكاة لؤلنظمة ا١تقًتحة كٟتساب النتائج
 كالبيولوجية.  ،يل الكيميائيةالتحال

ا ككميات ضخمة من البي كُب بعض األْتاث كاليت تتطلب سرعات عالية قياسات ت ك أناجدن
 متعددة. 

ا١تعرفة ٔتعدالت سريعة، كالذم نتج عن  ا١تتبلحق ك٪توطوفاف ا١تعلومات، كالتغَت كمن كثرت ك 
كاف ٢تا  كتكنولوجية كبَتة، لمية يعيش ثورة عٓبثورة ا١تعلومات اليت نعيشها ابآف، أصبح العا

ك٪تاذج تعليمية  أساليبتأثَت على ٥تتلف جوانب اٟتياة، كأصبح التعليم مطالبان بالبحث عن 
جديدة ١تواجهة العديد من التحديات على ا١تستول العا١تي منها زيادة الطلب على التعليم، مع 

فركع ا١تعرفة ا١تختلفة فضبلن عن  نقص عدد ا١تؤسسات التعليمية، كزيادة كم ا١تعلومات ُب ٚتيع
 اإللكًتكينكليظهر ٪توذج التعليم  ،لتقنية ُب ٣تاؿ الًتبية كالتعليمضركرة االستفادة من التطورات ا

E-learning  ليساعد ا١تتعلم على التعلم ُب ا١تكاف كالزماف ا١تناسبُت لو من خبلؿ ٤تتول تفاعلي
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كييقدـ  (ُِّانظر الرسم التوضيحي رقم )حركة( -ةصور -صوت-يعتمد على الوسائط ا١تتعددة )نصوص 
يعد ٪تطان  اإللكًتكينكبالتإب فإف التعليم كاألنًتنت مثل اٟتاسب  ةاإللكًتكنيمن خبلؿ كسائط 

جديدان من أ٪تاط التعليم، فرضتو التغَتات العلمية كالتكنولوجية اليت يشهدىا العآب حىت يومنا 
لتبٍت  قليدية قادرة على مسايرهتا، كلذا أصبحت اٟتاجة ملحةن الت ساليبىذا، كٓب تعد الطرؽ كاأل

  (1).نوعان آخر من أنواع التعليم كىو التعليم اإللكًتكين

 

  ا١تؤلف( اتول التفاعلي الذم يعتمد على الوسائط ا١تتعددة  تصميم ُِّ٪توذج رسم توضيحي رقم )                

 (ُّّانظر الشكل رقم ) ي:التعليم اإللكترونالثاني عشر: مفهوم 

                                    
 (  عن تعاريف ذكرت عن مفهـو التعلم اإللكًتكين  من تصميم ا١تؤلف              ُّّ٪توذج شكل رقم )                   

                                                        
  ُىػػ صُِْٖق /٤ُِْٗتمد اٟتريب   (ُ)

 نصوص صوت

 صوره حركة

المحتوى التفاعلً الذي 
 ٌعتمد على الوسابط المتعددة 

منظومة تعلٌمٌة مع 
 تقدٌم المحتوى التعلٌمً

وطرٌقة للتعلٌم باستخدام 
آلٌات االتصال الحدٌثة من 
حاسب وشبكاته ووسابطه 

المتعددة أما من قبل 
الوزارة                  المختصٌن فً

إلى المتعلم "أوالشركات
بشكل ٌتٌح له إمكانٌة 

 التفاعل النشط

منظومةتعلٌمٌة ونظام تقدٌم 
المقررات ) المناهج 

 (الدراسٌة
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يات ككسائل آخذ بالتطور التدر٬تي، متزامنان كمتوافقان مع تطور التقن اإللكًتكينمفهـو التعليم إف 
 ا١تعلوماتيةطرؽ التعليم اٟتديث، تقـو على استخداـ آليات الثورة كيعترب من االتصاؿ اٟتديثة 

( األنًتانتكالشبكة الية)( ا١تعاصرة، من حواسب آلية كشبكة عنكبوتية دكلية)اإلنًتنت
قصر كقت بأقل جهد كأ، إليصاؿ ا١تعلومة كالتواصل مع الطالب بصورة تفاعلية، كبطرؽ متعددة

من خبلؿ منظومة التعلم عن  أك االفًتاضيةكأقل كلفة، سواء كاف داخل اٟتجرة الصفية الواقعية 
 (1).بصورة مباشرة أك غَت مباشرة ،بعد
كنظاـ تقدًن ا١تناىج )ا١تقررات الدراسية( مع تقدًن  منظومة تعليميةيعترب  لتعليم اإللكًتكينا أف

  شاملة شركحات ك٘تارين كتفاعل كمتابعة بصورة جزئية أكاتول التعليمي مع ما يتضمنو من 
طريقة للتعليم باستخداـ آليات االتصاؿ اٟتديثة من حاسب كشبكاتو ككسائطو ا١تتعددة -ِ

من صوت كصورة، كرسومات، كآليات ْتث، كمكتبات إلكًتكنية، ككذلك بوابات اإلنًتنت 
 الكمبيوتر كشبكاتو تقنيات ا١تعلوماتسواءن كاف عن بعد ككذلك عرب الوسائط ا١تعتمدة على 

إٔب ا١تتعلم بشكل  الوزارة أك الشركات  من قبل ا١تختصُت ُب كاالتصاالت التفاعلية ا١تعدة أما
يتيح لو إمكانية التفاعل النشط مع ىذا اتول كمع ا١تعلم كمع أقرانو سواء أكاف ذلك بصورة 

 .متزامنة أـ غَت متزامنة
تعليمية تفاعلية ك لتقدًن ا٠تربات التعليمية ُب بيئة تعليمية    طريقةأف التعليم اإللكًتكين-ّ

؛ ٦تا يؤدم إٔب ٕتاكز مفهـو األنًتنتمتعددة ا١تصادر باالعتماد على اٟتاسب ابإٓب كشبكات 
عملية التعليم كالتعلم جدراف الفصوؿ الدراسية كيتيح للمعلم دعم كمساعدة ا١تتعلم ُب أم 

 متزامن.ك غَت كقت سواء بشكل متزامن أ
لتقدًن ا٠تربات التعليمية ُب بيئة تعليمية   ةالتعليم اإللكًتكين بأنو )طريقكيعرفها ٤تمد صنت 

/تعلمية تفاعلية متعددة ا١تصادر باالعتماد على اٟتاسب ابإٓب كشبكات األنًتنت ؛ ٦تا يؤدم 
لمعلم دعم كمساعدة إٔب ٕتاكز مفهـو عملية التعليم كالتعلم جدراف الفصوؿ الدراسية كيتيح ل

 ا١تتعلم ُب أم كقت سواء 
   بشكل متزامن أك غَت متزامن(

 

                                                        
   ٓالرام، أنًتنت رقم   (ُ)
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 أنواع التعليم االلكتروني:الثالث عشر: 
 ، ٫تا : ًتكين تبعان لزمن حدكثو ُب نوعُتتنحصر أنواع التعليم اإللك 

 : (( Synchronous E-learning أكالن : التعليم اإللكًتكين ا١تتزامن 
ا٢تواء الذم ٭تتاج إٔب كجود ا١تتعلمُت ُب نفس الوقت أماـ أجهزة الكمبيوتر  كىو التعليم على

أك  chatting))إلجراء النقاش كاادثة بُت الطبلب أنفسهم كبينهم كبُت ا١تعلم عرب غرؼ اادثة
أك باستخداـ أدكاتو األخرل.   (virtual classroom)تلقي الدركس من خبلؿ الفصوؿ االفًتاضية 

 :ىذا النوع من التعليم ابياتإ٬تكمن 
 .حصوؿ ا١تتعلم على تغذية راجعة فورية -ُ
 .تقليل التكلفة كاالستغناء عن الذىاب ١تقر الدراسة-ِ
 :كمن سلبيات ىذا النوع من التعليم 

 حاجتو إٔب أجهزة حديثة كشبكة اتصاالت جيدة.  
ك الطالب على اإلنًتنت  ي ا١تعلميلتقكىو أكثر أنواع التعليم اإللكًتكين تطوران ك تعقيدان، حيث 

 ُب نفس الوقت ) بشكل متزامن (.
 :يما يلالمتزامن  اإللكترونيوتتضمن األدوات المستخدمة في التعليم  
 ( Whit Board)اللوح األبيض-ُ
 (Videoconferencing)ا١تؤ٘ترات عرب الفيديو -ِ
 (Audio conferencing)ا١تؤ٘ترات عرب الصوت -ّ
 (Chatting Rooms)غرؼ الدردشة -ْ

مع ا١تختصوف  الذين يركف بأف التعليم اإللكًتكين التزامٍت قد ٭تدث أيضان  ٤تمد صنتكيتفق 
 كٖتت إشراؼ كتوجيو كأنًتنتداخل غرفة الصف كباستخداـ كسائط التقنية من حاسب 

 (1) .ا١تعلم 
ا سوؼ تكوف كسوؼ نعرؼ من ىذه األدكات فقط السبورة الذكية أل٫تيتها ُب التعليم كألهن

   .كتعريفها  نقلة حضارية ُب سبيل تطوير التعليم اإللكًتكين
 

                                                        
 ْ-ِ،ص٤ُِْٗتمد اٟتريب ،   (ُ)
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 :كالتاليالسبورة الذكية   اتفير تعَ الرابع عشر: 
 معهايتم التعامل  اليت التفاعليةاٟتساسة  البيضاءنوع خاص من اللوحات أك السبورات -ُ

 متنوعة.  يقاتتطب من اٟتاسب األٕب  شاشة على ما لعرض استخدامها باللمس، كيتم
شاشة عرض )لوحة( إلكًتكنية حساسة بيضاء يتم التعامل معها باستخداـ حاسة اللمس  -ِ

)بإصبع اليد أك أقبلـ اٟترب الرقمي أك أم أداة تأشَت( كيتم توصيلها باٟتاسب ابإٓب كجهاز 
 حيث تعرض ك تتفاعل مع تطبيقات اٟتاسب ا١تختلفة ا١تخزنة(  data show) تأناعارض البي

سواء بشكل مباشر أك من بيعد. اليت سوؼ تكوف اف  اإلنًتنتعلى اٟتاسب أك ا١توجودة على 
كلقد بدأ االعتماد يقل على استخداـ السبورات  ا١تعركفةشاء ا بدال من السبورات القدٯتة 

التقليدية، من سبورات طباشَتية أك سبورات بيضاء مركران بالسبورة الضوئية )جهاز العرض 
       ( إٔب التوسع ُب استخداـ السبورة اإللكًتكنية ا١تتصلة ّتهاز اٟتاسوب الشخصي العلوم

اموؿ، لذا فإننا ُب الوقت الراىن ٧تد أف معظم ا١تدارس أصبحت تستبدؿ لوحات العرض  أك
التعليمية التقليدية بالسبورات الذكية كالتفاعلية ٔتختلف أنواعها، لذلك فإنو من الضركرم على  

ن يعمل ُب التعليم أف يكوف ملمان باستخداـ السبورة الذكية ١تا ٢تا من قيم تربوية كميزات كل م
 التعليمية:كمن ٦تيزاهتا  اإللكًتكينتعليمية ككلها تدخل ضمن التعليم 

  (ُّْانظر الشكل رقم ) مميزات التعليم اإللكتروني التعليمية:
ث ٯتكن كتابة الدركس مسبقان كإضافة توفَت كقت ا١تعلم الذم ٭تتاجو للكتابة على حي -ُ

 .التعليقات كا١تبلحظات أثناء الشرح
ال ٭تتاج ا١تتعلم لنقل ما يكتبو ا١تعلم على السبورة، حيث ٯتكن طباعتو كتوزيعو على -ِ

 .E-mail)) الطبلب أك حفظو كإرسالو ٢تم عرب الربيد اإللكًتكين 
متعددة الوسائط حيث ٯتكن للمتعلم نقل تتميز بتوفر عنصر اٟتركة ُب الربامج التعليمية -ّ

  كٖتريك الرسومات كاألشكاؿ.
 ٦تا ٭تفزىم Technophobia)تسهم ُب القضاء على خوؼ بعض الطبلب من التكنولوجيا )-ْ

 على استخدامها ُب حياهتم.
توفر إمكانية تسجيل الدرس كامبلن مع صوت ا١تعلم كإعادة عرضو بعد حفظو ُب فصوؿ  -ٓ

 .(E-mail)و إٔب الطبلب الغائبُت عرب الربيد اإللكًتكين أخرل أك إرسال
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 (  عن السبورة الذكية أك التفاعلية من تصميم ا١تؤلف               ُّْ٪توذج شكل رقم )               
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عرض ا١توضوعات الدراسية بطريقة مشوقة كجذابة، نظران لتوفر عناصر الوسائط ا١تتعددة -ٔ
 صورة( كإمكانية التفاعل مع ىذه اتويات بالكتابة عليها كٖتريكها،ال –الفيديو  –)الصوت 

 ككذلك متعة الوصوؿ إٔب اإلنًتنت بشكل مباشر. 
    ُب التعلم عن بعد، ْتيث يتم ربطها باإلنًتنت فيتم عرض كل ما ستخدامهااإمكانية  -ٕ

حل مشكلة نقص يكتب عليها مع صوت كصورة ا١تعلم ُب حاؿ كجود كامَتا، كىذا يساىم ُب 
 عدد ا١تعلمُت أك االستفادة من ا١تعلمُت ا١تتميزين.

 ( ُّٓانظر الشكل رقم ) :يليما  ن المستحدثات التكنولوجية تنحصر فيإ
 :منها التعليمية أكالن: األجهزة

                             
 نحصر فيو من تصميم ا١تؤلف            كما تا١تستحدثات التكنولوجية (  عن ُّٓ٪توذج شكل رقم )                

جهاز عرض برامج -ْجهاز العرض البصرم،  -ّ ت،أناجهاز عرض البي -ِاٟتاسوب،  -ُ
السبورة البيضاء التفاعلية، -ٔالرقمية،  مشغل أقراص الفيديو-ٓالوسائط ا١تتعددة التفاعلية، 

 ا٢تاتف ا١ترئي ا١تتنقل-َُلي، التليفزيوف التفاع-ٗالفيديو التفاعلي، -ٖالكامَتا الرقمية، -ٕ
 ثانيان: ا١تواد التعليمية منها التإب: 

الصور الرقمية، الشبكة العا١تية للمعلومات، ا١تكتبات  الوسائط ا١تتعددة التفاعلية، بر٣تيات
 . الرقمية، الكتب اإللكًتكنية، ا١تتاحف اإللكًتكنية
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 : منها التعليمية التعلُّمية، ساليبثالثان: األ
التعليم عن بعد، التعليم ٔتساعدة  ائب التعليمية، الوحدات النسقية، التعليم ا١تربمج،اٟتق 

  (ُ) اٟتاسوب، التعليم اإللكًتكين، الواقع االفًتاضي، كالتعليم ا١تتنقل 
 أىداؼ اٟتاسب ابإٓب كتطبيقاتو العملية.

 طبيقاتو العمليةكالتفكَت ا١تنهجي كت االبتكار تنمية قدرات ا١تتعلمُت على اإلبداع ك-ُُ
بتطبيقاهتا كاستيعاب ا١تنجزات التكنولوجية.  تنمية قدرات ا١تتعلمُت على ربط العلـو -ُِ
 .البيئة الدراسية ا١تناسبة لزيادة درجة تفوقهم كمواىبهم تنمية قدرات ا١تتفوقُت كهتيئة -ُّ
 االحتياجات ا٠تاصة ٔتا ٭تقق اندماجهم بآّتمع. تأىيل ا١تتعلمُت ذكم-ُْ
 النمو كاالستمرار ُب برامج تعليم الكبار. ٕتفيف منابع األمية، كٖتقيق -ُٓ
 التنمية الشاملة للببلد. ربط التعليم ك٥ترجاتو ٔتتطلبات-ُٔ

  (ُب الصفحة التاليةُّٔالرسم التوضيحي رقم ) انظر لتعليم اإللكتروني هي:اخصائص  

٭تدث ُب أم كقت كمن أم مكاف تتوافر فيو  الكونية ٔتعٍت التعليم اإللكًتكين تعليمان مرفأكالن: 
 أدكاتو كبالسرعة اليت تناسب ا١تتعلم.

التفاعلية ٔتعٍت التعليم اإللكًتكين ال يقتصر فقط على تقدًن اتول كلكنو يهتم ّتميع ثانيان: 
 التقوًن(. -كاألنشطة  ساليباأل-اتول  -عناصر ا١تنهج )األىداؼ 

 الصورة، الصوت،ييقدـ اتول باالعتماد على الوسائط ا١تتعددة )  التعليم اإللكًتكينثالثان:  
 اإلنًتنت (. )اٟتاسب،اٟتركة( عرب الوسائط اإللكًتكنية اٟتديثة  النص،
 .ليس شرطان أف يكوف تعليم عن بيعد بل قد ٭تدث داخل الفصل الدراسي رابعان:

 قاء من قبل ا١تعلم كإنصات منالتعليم اإللكًتكين يغَت صورة الفصل التقليدم )إل خامسان:
 ا١تتعلم( إٔب بيئة تعلم تفاعلية بُت ا١تتعلم كمصادر التعلم ا١تختلفة كبينو كبُت زمبلءه كمعلمو.

 ُب أم كقت. ال يلغي دكر ا١تعلم كلكنو يغَت منو كيسانده، كيتيح مساعدتو للمتعلم سادسان:
 الناس كليس ىذا فحسب بل ٯتكناٞتماىَتية ٔتعٍت أنو ال يقتصر علي فئة دكف أخرم من -ٕ

 .ألكثر من متعلم ُب أكثر من مكاف أف يتعامل كيتفاعل مع الربنامج التعليمي ُب آف كاحد
 الفردية ٔتعٍت أنو يتوافق مع حاجات كل متعلم كيليب رغباتو كيتماشى مع مستواه العلمي -ٖ

                                                        
 . ِ،ج ََِٗسرايا عادؿ ،   (ُ)
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 إللكًتكين  من تصميم ا١تؤلف     (  عن خصائص التعليم أُّ٪توذج شكل رقم )                      

 ٦تا يسمح بالتقدـ ُب الربنامج أك التعلم كفقان لسرعة التعلم عند كل فرد.
 (1).التكاملية ٔتعٍت تكامل كل مكوناتو من العناصر مع بعضها البعض -ٗ

                                                        
 ، الشهرم تعريف كأنواع كأىداؼ التعليم اإللكًتكين ّ،ص٤ُِْٗتمد اٟتريب ، (ُ)
 

خصابص 
التعلٌم 

 اإللكترونً 

تعلٌماً مرن 
ٌحدث فً أي 
وقت ومن أي 

 مكان

ال ٌقتصر فقط 
على تقدٌم 

المحتوى ولكنه 
ٌهتم بجمٌع 

 عناصر المنهج 

ٌُقدم المحتوى 
باالعتماد على 
 الوسابط المتعددة

لٌس شرطاً أن 
ٌكون تعلٌم عن 
ُبعد بل قد ٌحدث 

داخل الفصل 
 .الدراسً 

التعلٌم 
اإللكترونً ٌغٌر 
صورة الفصل 

 التقلٌدي      

التعلٌم 
اإللكترونً 
الٌلغً دور 

 المعلم

 الجماهٌرٌة

 الفردٌة

 التكاملٌة
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  (ُّٕانظر الرسم التوضيحي رقم ) ؟اإللكترونيماىي فوائد التعليم الخامس عشر: 
 

 
      (  عن فوائد التعليم اإللكًتكين  من تصميم ا١تؤلفُّٕ٪توذج شكل رقم )                               

 فوابد التعلٌم االلكترونً

المساهمة فً 
وجهات النظر 

 المختلفة للطالب 

مالبمة مختلف 
 أسالٌب التعلٌم 

المساعدة    
اإلضافٌة على 

 التكرار 

االستفادة القصوى   
 من الزمن 

االتصال بٌن الطلبة 
فٌما بٌنهم ، وبٌن 
 الطلبة والمدرسة

 اإلحساس بالمساواة 

سهولة الوصول إلى 
 المعلم 

إمكانٌة تحوٌر    
 طرٌقة التدرٌس

االستمرارٌة فً 
 الوصول إلى المناهج 

توفر المناهج طوال 
الٌوم وفً كل أٌام 

 األسبوع 

سهولة وتعدد طرق 
 تقٌٌم تطور الطالب 

عدم االعتماد على 
 الحضور الفعلً 

تقلٌل حجم العمل فً 
 المدرسة 

تقلٌل األعباء 
اإلدارٌة بالنسبة 

 للمعلم 
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  ا١تسا٫تة ُب كجهات النظر ا١تختلفة للطبلب:  (ِ)
ا١تنتديات الفورية مثل ٣تالس النقاش كغرؼ اٟتوار تتيح فرص لتبادؿ كجهات النظر ُب ا١تواضيع 

من ابآراء كا١تقًتحات ا١تطركحة كد٣تها مع ابآراء ا٠تاصة  ا١تطركحة ٦تا يزيد فرص االستفادة
بالطالب ٦تا يساعد ُب تكوين أساس متُت عند ا١تتعلم كتتكوف عنده معرفة كآراء قوية كسديدة 

 .عارؼ كمهارات عن طريق غرؼ اٟتواركذلك من خبلؿ ما اكتسبو من م
 : اإلحساس با١تساكاة (ّ)

خبلفان  لب فرصة اإلدالء برأيو ُب أم كقت كدكف حرج،االتصاؿ تتيح لكل طا ٔتا أف أدكات
١تقاعد، أك ضعف إما لسبب سوء تنظيم ا  لقاعات الدرس التقليدية اليت ٖترمو من ىذا ا١تيزة

، لكن ىذا النوع من التعليم يتيح ، أك غَتىا من األسباب، أك ا٠تجلصوت الطالب نفسو
صوتو من خبلؿ أدكات االتصاؿ ا١تتاحة من الفرصة كاملة للطالب ألنو بإمكانو إرساؿ رأيو ك 

لدل الطبلب الذين  بريد إلكًتكين ك٣تالس النقاش كغرؼ اٟتوار، ىذه ا١تيزة تكوف أكثر فائدة
كالقلق ألف ىذا األسلوب ُب التعليم ٬تعل الطبلب يتمتعوف ّترأة أكرب ُب  يشعركف با٠توؼ

  .نوا ُب قاعات الدرس التقليديةكا  التعبَت عن أفكارىم كالبحث عن اٟتقائق أكثر ٦تا لو
  (سهولة الوصوؿ إٔب ا١تعلم:ْ)

ت كذلك أتاح التعليم اإللكًتكين سهولة كبَتة ُب اٟتصوؿ على ا١تعلم كالوصوؿ إليو ُب أسرع كق
، ألف ا١تتدرب أصبح ٔتقدكره أف يرسل استفساراتو للمعلم من خبلؿ خارج أكقات العمل الرٝتية

 دال من أف يظل مقيدان على مكتبو.ا١تيزة مفيدة كمبلئمة للمعلم أكثر بالربيد اإللكًتكين، كىذه 
أك عند كجود  كتكوف أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع اٞتدكؿ الزمٍت للمعلم

  .فسار ُب أم كقت ال ٭تتمل التأجيلاست
 :إمكانية ٖتوير طريقة التدريس (ٓ)

 تناسبو الطريقة ا١ترئية،   تناسب الطالب فمنهم منمن ا١تمكن تلقي ا١تادة العلمية بالطريقة اليت
، فالتعليم عضهم تتناسب معو الطريقة العمليةكمنهم تناسبو الطريقة ا١تسموعة أك ا١تقركءة، كب

اإللكًتكين كمصادره تتيح إمكانية تطبيق ا١تصادر بطرؽ ٥تتلفة كعديدة تسمح بالتحوير كفقان 
 . للطريقة األفضل بالنسبة للمتدرب
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 م: التعلي أساليبمبلئمة ٥تتلف  (ٔ)
     التعليم اإللكًتكين يتيح للمتعلم أف يركز على األفكار ا١تهمة أثناء كتابتو كٕتميعو للمحاضرة

الدرس، ككذلك يتيح للطبلب الذين يعانوف من صعوبة الًتكيز كتنظيم ا١تهاـ االستفادة من  أك
 . ة كجيدة كالعناصر ا١تهمة فيها ٤تددةا١تادة كذلك ألهنا تكوف مرتبة كمنسقة بصورة سهل

 :ا١تساعدة اإلضافية على التكرار  (ٕ)
 يقوموف بالتعليم عن طريق فالذينميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلموف بالطريقة العملية  ىذه 

التدريب، إذا أرادكا أف يعربكا عن أفكارىم فإهنم يضعوىا ُب ٚتل معينة ٦تا يعٍت أهنم أعادكا 
  . كذلك كما يفعل الطبلب عندما يستعدكف المتحاف معُت علومات اليت تدربوا عليهاتكرار ا١ت

 أياـ ُب األسبوع(:ُٕب اليـو  ساعة ِْتوفر ا١تناىج طواؿ اليـو كُب كل أياـ األسبوع ) (ٖ)
، كذلك ألف لذين يرغبوف التعليم ُب كقت معُتىذه ا١تيزة مفيدة لؤلشخاص ا١تزاجيُت أك ا

ن يتحملوف أعباء كمسئوليات تعلم صباحان كابآخر مساءان، كذلك للذيبعضهم يفضل ال
  ، فهذه ا١تيزة تتيح للجميع التعلم ُب الزمن الذم يناسبهم.شخصية

 :االستمرارية ُب الوصوؿ إٔب ا١تناىج (ٗ)
ليت يريدىا ُب ىذه ا١تيزة ٕتعل الطالب ُب حالة استقرار ذلك أف بإمكانو اٟتصوؿ على ا١تعلومة ا

يؤدم إٔب راحة الطالب كعدـ   ، فبل يرتبط بأكقات فتح كإغبلؽ ا١تكتبة، ٦تات الذم يناسبوالوق
 .إصابتو بالضجر

 عدـ االعتماد على اٟتضور الفعلي:  (َُ)
ٞتماعي بالنسبة للتعليم ال بد للطالب من االلتزاـ ّتدكؿ زمٍت ٤تدد كمقيد كملـز ُب العمل ا

ريان ألف التقنية اٟتديثة كفرت طرؽ لبلتصاؿ دكف اٟتاجة ، أما ابآف فلم يعد ذلك ضرك التقليدم
. ليس بتلك األ٫تية اليت تسبب اإلزعاج  للتواجد ُب مكاف كزماف معُت لذلك أصبح التنسيق

 الطالب:سهولة كتعدد طرؽ تقييم تطور  (ُُ)
 مات كفرت أدكات التقييم الفورم على إعطاء ا١تعلم طرؽ متنوعة لبناء كتوزيع كتصنيف ا١تعلو  

 . بصورة سريعة كسهلة للتقييم
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  االستفادة القصول من الزمن: (ُِ)
 فالطالب لديو إمكانية الوصوؿ، إف توفَت عنصر الزمن مفيد كىاـ جدان للطرفُت ا١تعلم كا١تتعلم

الفورم للمعلومة ُب ا١تكاف كالزماف ادد كبالتإب ال توجد حاجة للذىاب من البيت إٔب 
، ككذلك ذا يؤدم إٔب حفظ الزمن من الضياعكتبة أك مكتب األستاذ كىقاعات الدرس أك ا١ت

ا١تعلم بإمكانو االحتفاظ بزمنو من الضياع ألف بإمكانو إرساؿ ما ٭تتاجو الطالب عرب خط 
  . االتصاؿ الفورم

  تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم: (ُّ)
دارية اليت كانت تأخذ منو كقت كبَت ُب كل التعليم اإللكًتكين يتيح للمعلم تقليل األعباء اإل

، فقد التعليم اإللكًتكين من ىذه العبء٤تاضرة مثل استبلـ الواجبات كغَتىا فقد خفف 
أصبح من ا١تمكن إرساؿ كاستبلـ كل ىذه األشياء عن طريق األدكات اإللكًتكنية مع إمكانية 

 .معرفة استبلـ الطالب ٢تذه ا١تستندات
كفر أدكات تقـو بتحليل الدرجات  اإللكًتكينالتعليم  :مل ُب ا١تدرسة(تقليل حجم الع ُْ)

ا٠تاصة  اإللكًتكنيةكالنتائج كاالختبارات ككذلك كضع إحصائيات عنها من خبلؿ البوابة 
 با١تدرسة كاٞتهاز التعليمي التابعة لو.

   ٟتكوميةفإف كثَت من ا١تنظمات ا اإليصاالتبسبب التطور الكبَت ُب ٣تإب اٟتاسب ابإٓب ك 
تدريب موظفيها.  ة التعليم اإللكًتكين ُب تعليم ك كالشركات ا٠تاصة بدأت ُب استخداـ تقني

 بدأت ُب استخداـ ىذه كذلك ٧تد أف كثَت من ا١تؤسسات التعليمية ُب ٚتيع أ٨تاء العآب
قصول ال لبلستفادةفاعلية العملية التعليمية اليت تقـو ّٔا ككذلك لزيادة كفاءة ك  ذلكالتقنية ك 

 . ا١توارد البشرية ا١تتاحة لديهامن التقنيات ك 
ا١تؤسسات التعليمية بدأت بصورة ملفتة لبلنتباه ُب كضع مقرراهتا ٧تد أف كثَت من اٞتامعات ك ك 

كموادىا التعليمية على مواقع إلكًتكنية لتمكُت أم دارس ُب أم مكاف ُب العآب من االلتحاؽ 
 .بربا٣تها الدراسية
 :اليت تساىم ُب زيادة استخداـ تقنية التعليم اإللكًتكين حوؿ العآب من أىم العوامل

 .ذلك بسبب التطور ُب ٥تتلف آّاالت ا١تعرفيةدكاـ اٟتاجة إٔب التعليم كالتدريب ك -ُ
 .ا١تكاف ا١تناسب على مدار الساعةتدريب ُب الوقت ا١تناسب ك الاٟتاجة ا١تاسة إٔب التعليم ك -ِ
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 استخداـ تقنية التعليم اإللكًتكين اليت تساىم ُب ٗتفيض تكاليفاٞتدكل االقتصادية من -ّ
  (1).التدريب للموظفُت أك الدارسُت ا١تنتشرين حوؿ العآبالتعليم ك 

 ؟اإللكترونيوالتعليم  التقليديكيف يتم الدمج بين التعليم السادس عشر:  
تلك العملية  ا١تعلمُت كا١تدربُت عن ٗتطيط أماـعدة بدائل متاحة ” حسن زيتوف“قدـ 

 (ُّٖنظر الشكل رقم ) يلي:)الدمج( ٯتكنهم االختيار من بينها ابرز ىذه البدائل ما 

 
  من تصميم ا١تؤلف  أبرز البدائل ا١تتاحة أماـ ا١تعلمُت كا١تدربُت ُب عملية الدمج(  عن ُّٖ٪توذج شكل رقم )                  

 األكؿ: البديل 
التعلم الصفي  أساليبأك أكثر ُب ا١تقرر الدراسي من خبلؿ  يتم فيو تعليم كتعلم درس معُت

من خبلؿ  كتعليم درس آخر أك اكثر بأدكات التعلم اإللكًتكين. كيتم تقوًن الطبلب ختاميان 
  .التقييم اإللكًتكنية أساليبكسائل التقييم التقليدية أك من خبلؿ 

                                                        
 (،التعليم اإللكًتكين : أ٫تيتو ك فوائده)  صاّب الًتكي (ُ)

ٌتشارك كل من التعلم الصفً مع -ٕ
التعلم اإللكترونً تبادلٌا فً تعلٌم 

 .  وتعلم الدرس الواحد

تعلٌم وتعلم درس معٌن أو أكثر  -ٔ
فً المقرر الدراسً من خالل 

أسالٌب التعلم الصفً وتعلٌم درس 
آخر أو اكثر بأدوات التعلم 

 ..  اإللكترونً

ٌشبه كل من البدٌلٌن الثانً -ٗ
والثالث ، إال ان التناوب بٌن التعلم 
الصفً والتعلم اإللكترونً ٌحدث 

 أكثر من مرة

وهو ٌشبه البدٌل الثانً إال ان -ٖ
البداٌة تكون للتعلم اإللكترونً أوالً 

 وٌتم. وٌلٌه التعلم الصفً 

أبرز البدابل المتاحة 
أمام المعلمٌن 

والمدربٌن فً عملٌة 
 الدمج
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 الثاين: البديل 
ف إ إالتعليم كتعلم الدرس الواحد  ُب تبادليان  لكًتكيناإلمع التعلم  الصفييتشارؾ كل من التعلم 

 أساليبب . كيتم تقوًن الطبلب ختاميان في أكالن يليو التعلم اإللكًتكينالبداية تكوف للتعلم الص
  .التقييم اإللكًتكنية أساليبالتقييم التقليدية أك 

 : البديل الثالث
. ثانيان لم اإللكًتكين أكالن كيليو التعلم الصفي ف البداية تكوف للتعإكىو يشبو البديل الثاين إال 
 ثالثان. التقييم التقليدم أك اإللكًتكين أساليبكيتم تقوًن الطبلب ختاميا ب

 : البديل الرابع
يشبو كل من البديلُت الثاين كالثالث، إال اف التناكب بُت التعلم الصفي كالتعلم اإللكًتكين 

الواحد كليس مرة كاحدة كما ىو حادث ُب ىذين ٭تدث أكثر من مرة داخل أحداث الدرس 
نستخدـ التعليم  كمىت مىت نستخدـ التعليم التقليدم؟ كفقا للبدائل السابقة .البديلُت

التعليم التقليدم كالتعليم اإللكًتكين كفق متطلبات ا١توقف التعليمي أم  اإللكًتكين؟ نستخدـ
 ( ُّٗانظر الشكل رقم )  ما يلي: كفق

      من تصميم ا١تؤلفمتطلبات ا١توقف التعليمي (  عن ُّٗ٪توذج شكل رقم )                               
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 :طبيعة المادة العلمية: والأ
لدعم كتوضيح   التقليدمد٣تا مع التعليم  اإللكًتكينٯتكن استخداـ التعلم : العلـو االجتماعية

 أكواد مثل عائق البعد الزمٌت التغلب على بعض مشكبلت تدريس ىذه ا١ت أك النظرماٞتانب 
 . كالتجريد ا١تكاين

للتدريب كا١تمارسة  التقليدمد٣تا مع التعليم  اإللكًتكينٯتكن استخداـ التعلم : العلـو الطبيعية
التكلفة كعدـ  أكالضرر  أكالتغلب على مشكبلت تدريس ىذه ا١تواد مثل عائق ا٠تطورة  أك

 . اإلمكاناتتوفر 
 :ليميةالتع األىداف :ثانيا

ىو لب خطة الدرس كىو ا١توجو لكل من ا١تعلم كا١تتعلم لذا ٬تب اف يكوف  التعليميا٢تدؼ 
 .( لتحقيقو اإللكًتكين – تقليدما٢تدؼ كاضحا كبناء عليو يتم اختيار أفضل طريقة تقدًن ) 

 :المتعلم: ثالثا
 قل استخداـ التعليمكلما قلت ا١ترحلة العمرية ي: كالتإب  لمرحلة العمرية يتم الدمج ل كفقان 

العمرية يستطيع ا١تعلم  كالعكس كلما زادت ا١ترحلة التقليدمكيزيد استخداـ التعليم  اإللكًتكين
 . اإللكًتكيناف يزيد نسبة استخداـ 

 اإللكًتكينٖتد من استخداـ ا١تعلم للتعليم  كاألنًتنتاستخداـ الكمبيوتر  : ُبمهارات ا١تتعلم
 ُب٬تب اف توضع  اإللكًتكين٨تو استخداـ التعليم  دافعية ا١تتعلم . التقليدمكد٣تو مع التعليم 

 . االعتبار عند الدمج
 :المعلم :رابعا

استخداـ  ُباستخداـ التعليم ا١تدمج مهارات ا١تعلم  ُبتؤثر  اليتمن العوامل  مهارات ا١تعلم
 .كاألنًتنتالكمبيوتر 

 اليتاتول  أجزاءكال يستطيع اف ٭تدد  فا١تعلم الذل ال ٯتتلك ىذه ا١تهارات ال يستطيع الدمج
ككيفية االستفادة منها  كاألنًتنتالكمبيوتر  تأناإمكال يعرؼ  ألنو لكًتكنيان إتتطلب تقدٯتها 

 .التدريس مادتو أثناءتواجو  اليتكالتغلب على ا١تشكبلت 
د يكوف مسألة الدمج فق ُبا١تعلم كقناعاتو تتدخل بشكل غَت مباشر . ميوؿ ا١تعلم كقناعاتو

فيعتمد  اإللكًتكينكلكنو غَت مقتنع بالتعليم  كاألنًتنتا١تعلم ٯتتلك مهارات استخداـ الكمبيوتر 
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فيعتمد اكثر على  اإللكًتكينكالعكس فا١تعلم قد يكوف مهتم بالتعليم  التقليدمعلى التعليم 
 . التقليدمكيقلل من  اإللكًتكين
كزاد استخداـ  اإللكًتكينسنا ( كلما قل استخداـ  كربأكلما كاف ا١تعلم ذك خربة )  خربة ا١تعلم
 بأعباءكثر دراية أيكوف  اإللكًتكيناستخداـ التعلم  ُبككلما كاف ا١تعلم ذك خربة التقليدم 

كثر من ا١تعلمُت أعند استخدامو للدمج سيقـو باستخدامو بواقعية  كبالتإب اإللكًتكينالتعلم 
   اإللكًتكينخربة باستخداـ التعلم  األقل

(1)  . 
 ما ىو دور المعلم في التعليم اإللكتروني؟

كثر صعوبة فهو أكثر أ٫تية ك أالتعليم اإللكًتكين ال يعٍت إلغاء دكر ا١تعلم بل يصبح دكره 
شخص مبدع ذك كفاءة عالية يدير العملية كالتعليمية باقتدار كيعمل على ٖتقيق طموحات 

ان من ا١تهاـ القائد كمدير ا١تشركع البحثي كالناقد التقدـ كالتقنية. لقد أصبحت مهنة ا١تعلم مز٬ت
٬تمع ا١تعلم بُت التخصص كا٠تربة مؤىبل ٬تمع ٬تب اف  كلكي يكوف دكر ا١تعلم فعاالن  كا١توجة.
  تأىيبلن جيدان كمكتسبان ا٠تربة البلزمة لصقل ٕتربتو ُب ضوء دقة التوجيو الفٍت.لذلك 

فحسب بل كا١تستمر من زمبلئهم ١تساعدهتم على تعلم كال ٭تتاج ا١تعلموف إٔب التدريب الرٝتي 
 أفضل الطرؽ لتحقيق التكامل ما بُت التكنولوجيا كبُت تعليمهم. 

كلكي يصبح دكر ا١تعلم مهمان ُب توجيو طبلبو الوجهة الصحيحة لبلستفادة القصول من 
  ليةُب الصفحة التا(َُْانظر الشكل رقم) التكنولوجيا على ا١تعلم اف يقـو ما يلي:

ف يعمل على ٖتويل غرفة الصف ا٠تاصة بو من مكاف يتم فيو انتقاؿ ا١تعلومات بشكل أ-ُ
كاحد من ا١تعلم إٔب الطالب إٔب بيئة تعلم ٘تتاز بالديناميكية كتتمحور حوؿ  إتاهثابت كُب 

الطالب حيث يقـو الطبلب مع رفقائهم على شكل ٣تموعات ُب كل صفوفهم ككذلك مع 
 ؿ العآب عرب األنًتنت.صفوؼ أخرل من حو 

 ف يطور فهمان عمليان حوؿ صفات كاحتياجات الطبلب كا١تتعلمُت.أ -ِ
ف يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعُت االعتبار االحتياجات كالتوقعات ا١تتنوعة كا١تتباينة أ -ّ

 للمتلقُت.
 مي الشخصي لو.تركيزه على الدكر التعلي كاستمرارف يطور فهمان عمليان لتكنولوجيا التعليم أ -ْ

                                                        
 حسن زيتوف  (ُ)
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 اف يعمل بكفاءة كمرشد كموجو حاذؽ للمحتول التعليمي.-ٓ
ف دكر ا١تعلم سوؼ يبقى لبلبد كسوؼ يصبح اكثر صعوبة من السابق، إ٦تا الشك ىو  

تصفح األنًتنت بطريقة مفتوحة كلكن بطريقة ٤تددة كبتوجيو  ال يعٍتفالتعليم اإللكًتكين 
 ا يعترب من اىم أدكار ا١تعلم.ا١تعلومات اإللكًتكنية كىذالستخداـ 

ف ا١تعلم ىو جوىرة العملية التعليمية لذا ٬تب عليو اف يكوف منفتحان على كل جديد كأل 
 كٔتركنة ٘تكنو من األبداع كاالبتكار.

 
 

                             
 من تصميم ا١تؤلف لكي يصبح دكر ا١تعلم مهمان (  َُْ٪توذج شكل رقم )                                 

لكً ٌصبح دور المعلم 
مهماً فً توجٌه طالبه 

الوجهة الصحٌحة 
لالستفادة القصوى من 

 التكنولوجٌا 

ان ٌعمل على تحوٌل غرفة الصف -ٔ
الخاصة به من مكان ٌتم فٌه انتقال 

المعلومات  بشكل ثابت وفً اتجاه واحد 
 من المعلم إلى الطالب إلى بٌبة تعلم 

ان ٌطور فهماً عملٌاً -ٕ
حول صفات واحتٌاجات 

 .الطالب والمتعلمٌن

ان ٌتبع مهارات -ٖ
 تدرٌسٌة 

ان ٌطور فهماً -ٗ
عملٌاً لتكنولوجٌا 

 التعلٌم 

ان ٌعمل بكفاءة كمرشد -٘
وموجه حاذق للمحتوى 

 .التعلٌمً
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 كيف يتم دمج التقنية في التعليم اإللكتروني؟ 
 ف أىداؼ دمج التقنية ُب التعليم ىي:إ

 مساعدة ا١تعلمُت كالطبلب على التفكَت اإلبداعي كالناجح ُب الفصل اإللكًتكين.أكالن: 
ن أدكات رفع مستول التحصيل الدراسي من خبلؿ استغبلؿ تقنية ا١تعلومات ٔتا توفره مثانيان: 

 جديدة للتعلم كالتعليم.
 كطرؽ حديثة تساعد على توصيل ا١تعلومة بشكل أفضل للطبلب. أساليبابتكار ثالثان: 
 رعاية الطبلب ا١تبدعُت عرب برامج خاصة.رابعان: 

كلتحقيق ىذه األىداؼ البد من تدريب ا١تعلم تدريبان كافيان حوؿ دمج التقنية ُب ٚتيع ا١تناىج 
 األساسية اليت ٬تب اف يتقنها كل من ا١تعلم كالطالب ىي: اراتالدراسية. كا١ته

 .التقنية التطبيقية-ُ
 .تأناقواعد البي-ِ 
 .النشر ا١تكتيب-ّ 
 .الرسـو-ْ 
 .الوسائط ا١تتعددة-ٓ 
 .نظم التشغيل-ٔ 
 .الرب٣تة-ٕ 
 .اٞتداكؿ اإللكًتكنية-ٖ 
 .االتصاالت اٟتاسوبية-ٗ 
 معاٞتة الكلمات. -َُ 

 الدمج: كتبدأ عملية
 بأف ٭تدد ا١تعلم أىداؼ اتول.أكالن: 
 ٮتتار ا١تعلم نشاط دمج تقنية أك عدة نشاطات.ثانيان: 

 تبدأ عملية التطبيق داخل الفصل اإللكًتكين. ثالثان 
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 (ُُْانظر الشكل رقم ) -يلي:كمن األمثلة على دمج التقنية ُب التعليم ما 
 عملية الكتابة.-ُ
 لومات.ٚتع كحفظ كتصنيف ا١تع-ِ
 عمل مقارنات كعبلقات متبادلة.-ّ
 ت.أنااستنباط نتائج من كاقع البي-ْ

 
 من تصميم ا١تؤلفاألمثلة على دمج التقنية ُب التعليم ( ُُْ٪توذج شكل رقم )     

 .اٟتساب-ٓ
 ، مشاركة كعرض ١تراسلة عرب الربيد اإللكًتكين، اُب ٣تاؿ األنًتنت: البحث، االتصاؿ-ٔ
 كاإلبداعات.لومات النتائج كا١تع-ٕ
 التقارير.إعداد -ٖ
 .الرسـو البيانية-ٗ

 كالنصوص.دمج الصور -َُ
 كالبطاقات.إنشاء النشرات -ُُ
 :كما تفعل الكثَت من ا١تدارسُب االعتبار ما يلي   ٬تب أف نأخذه دمج التقنيةإف 

 اٟتاسب ابإٓب ليس بديبلن عن ا١تعلم كلكن دعمان لو. أكالن: استخداـ

م 
علٌ

الت
 ً

 ف
ٌة

قن
الت

ج 
دم

ى 
عل

ة 
مثل

أل
ا

 

 .الحساب-٘

 .  فً مجال األنترنت-ٙ

النتابج والمعلومات -7
 .واإلبداعات

 .إعداد التقارٌر-8

 .الرسوم البٌانٌة-9

دمج الصور -ٓٔ
 .والنصوص

إنشاء النشرات -ٔٔ
 .والبطاقات

 .عملٌة الكتابة-ٔ

جمع وحفظ وتصنٌف -ٕ
 .المعلومات

عمل مقارنات -ٖ
 .وعالقات متبادلة

استنباط نتابج من -ٗ
 .واقع البٌانات
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 ل ا١تعلم بشكل عاؿ ٯتكنو من اإلفادة من التقنيات ا١تتاحة كتطويرىا ١تا ٮتدـ ا١تناىجتأىيثانيان: 
 التعليمية.

 .تفادة الكاملة من تقنيات التعليمإعداد الطبلب إعدادان مناسبان ٯتكنهم من االسثالثان: 
 عيلذلك إٔب تف يتعدمأف ا١تقصود بالتقنية ليس فقط أجهزة اٟتاسب ابإٓب كما تفرع عنها بل 

 .كٖتديث ا١تختربات العملية 
لذا ًب ٕتهيز الفصوؿ ا١تدرسية كا١تنشآت ٔتتطلبات دمج التقنية من حيث الشبكة الداخلية 
كشبكة اإلنًتنت ك٥تتربات حاسب عديدة ككذلك ًب تدريب ا١تعلمُت عن طريق الدكرات 

 ا١تستمرة كا١تتنوعة. 
 ؟ابيات كسلبيات التعلم اإللكًتكينماىي إ٬ت

 أم أسلوب تعليمي جديد ّتد غالبان مؤيدين كعارضُت كلكل منهم كجهة نظر ٥تتلفة ف تبٍتأ
  .عن ابآخر

  ىي:إف كجهة نظر ا١تتحمسُت للتعليم اإللكًتكين 
عندما تكوف ا١تدارس مرتبطة باإلنًتنت فإف ذلك ٬تعل ا١تعلمُت يعيدكف النظر ُب طرؽ التدريس 

 القدٯتة اليت ٯتارسوهنا.
 التكنولوجيا.م قدرة كافية الستعماؿ يصبح الطبلب ذك 

 .كمبيوتر إٔب بث الطاقة ُب الطبلبال ستعماؿايؤدم 
  يؤدم استعماؿ الكمبيوتر إٔب جعل غرفة الصف بيئة تعليمية ٘تتاز بالتفاعل ا١تتبادؿ.

 .شعور الطبلب بالثقة كا١تسؤكلية يؤدم استعماؿ الكمبيوتر إٔب
 .رة الطبلب على العمل كفريقوير قديؤدم استعماؿ الكمبيوتر إٔب تط

 .كركف بشكل خبلؽ للوصوؿ إٔب حلوؿالتعليم اإللكًتكين ٬تعل الطبلب يف
التعليم إلكًتكين ٭تتاج إٔب جهد مكتف لتدريب كتأىيل ا١تعلمُت كالطبلب بشكل خاص 

 .فيها األمية التقنية ُب آّتمع استعدادان ٢تذه التجربة ُب ظركؼ تنتشر
كتوافر األجهزة  االتصاالت،كًتكين بعوامل تقنية أخرل مثل كفاءة شبكات ارتباط التعليم اإلل

 ٤تًتؼ.كمدل القدرة على إنتاج الربامج بشكل  كالربامج،
 .امل التكلفة ُب اإلنتاج كالصيانةع
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 يؤدم التعليم اإللكًتكين إٔب إضعاؼ دكر ا١تعلم كمؤثر تربوم كتعليمي مهم.
  كاٟتياة اليومية رٔتا يؤدم إٔب ملل ا١تتعلم من ىذه درسةوظيف التقنية ُب ا١تنزؿ كا١تكثرة ت
 .ائط كعدـ اٞتدية ُب التعامل معهاالوس

 .، كىو ٭تتاج إٔب ١تسات إنسانية بُت الطالب كا١تدرسليم اإللكًتكين للنواحي الواقعيةيفتقر التع
 (ُِْانظر الشكل) ؟ها ا١تعلم ُب التعليم اإللكًتكينما ىي الصعوبات اليت قد يصادف

     
      من تصميم ا١تؤلفالصعوبات اليت قد يصادفها ا١تعلم ُب التعليم اإللكًتكين ( ُِْ٪توذج شكل رقم )

 بطء الوصوؿ إٔب ا١تعلومات من شبكة اإلنًتنت .-ُ
 .ات مسبقا كٖتمل على أجهزة الطبلب: أف ٕتهز ا١تعلوماٟتل

 .ئ ُب الشبكة الداخلية أك األجهزةخلل مفاج-ِ
 .للمعامل على غرار ٥تتربات العلـوود فٍت مقيم : كجاٟتل

 .التعليم اإللكًتكين كتفاعلهم معوعدـ استجابة الطبلب بشكل مناسب مع -ّ

 الصعوبات التً قد ٌصادفها المعلم فً التعلٌم اإللكترونً 

ضعف  -ٙ
المحتوى فً 
البرمجٌات 

 الجاهزة

: الحل 
تصمٌم 
وبرمجة 
برمجٌات 
واإلكثار 

 .منها

إنصاف -ٗ
الطالب 

للبحث فً 
مواقع غٌر 
مناسبة فً 
 .اإلنترنت 

ربط : الحل 
أجهزة 
الطالب 
بجهاز 
مركزي 
بواسطة 
برنامج 
 للتحكم 

عدم -ٖ
استجابة 
الطالب 

بشكل مناسب 
مع التعلٌم 
اإللكترونً 

وتفاعلهم معه 
. 

تطوٌع : الحل
المناهج 

بحٌث تصبح 
 أكثر تشوٌقا

خلل -ٕ
مفاجا فً 

الشبكة 
الداخلٌة أو 

 .األجهزة 

وجود : الحل 
فنً مقٌم 

للمعامل على 
غرار 

مختبرات 
 .العلوم

بطء -ٔ
الوصول إلى 
المعلومات 
من شبكة 
 .اإلنترنت 

أن : الحل 
تجهز 

المعلومات 
مسبقا وتحمل 
على أجهزة 

 .الطالب 
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  .ع ا١تناىج ْتيث تصبح أكثر تشويقان اٟتل: تطوي
 .ُب مواقع غَت مناسبة ُب اإلنًتنتإنصاؼ الطبلب للبحث -ْ

 .نامج للتحكمهاز مركزم بواسطة بر : ربط أجهزة الطبلب ّتاٟتل
 .عف اتول ُب الرب٣تيات اٞتاىزةض-ٓ

 : تصميم كبر٣تة بر٣تيات كاإلكثار منها.اٟتل
 ؟اإللكًتكين التفكَت بالتعليمكيف ٯتكن دمج طرؽ تنمية مهارات 

تتم عملية الدمج بوضع خرائط التفكَت اليت يصممها ا١تعلم ضمن صفحات الكتاب 
كتكوف على شكل كحدات مايكرك تتم الكتابة فيو اإللكًتكين أك ُب ملف خاص بالنشاطات 

 ،لكًتكين أك عرب الشبكة الداخليةمن قبل الطالب كمن ٍب حفظها كإرسا٢تا للمعلم عرب الربيد اإل
  (1)اٞتزء بالكل، التنبؤ، سلسلة األسبابط: ا١تقابلة كا١تقارنة، عبلقة كمن أمثلة تلك ا٠ترائ

كسوؼ يؤدم إٔب تغَتات أساسية ُب آّتمع لذا ٬تب  التعليم اإللكًتكين بدأ فعبلن  الخالصة :
 :ما يليلضماف ٧تاح صناعة التعليم اإللكًتكين ٬تب عمل ك  مواكبتو بشكل مبلئم .

٬تب تأمُت متطلبات التعليم اإللكًتكين مسبقا سواء التجهيزات أك الرب٣تيات أك التأىيل 
 كالتدريب ككذلك ا٠تدمات كالصيانة.

من الضركرم إنشاء  اؿ من التعليم التقليدم إٔب التعليم اإللكًتكين تدر٬تيا.٬تب أف يتم االنتق
فريق متخصص ُب ا١تدرسة للرب٣تة كالتدريب كالصيانة يكوف على درجة كبَتة من الكفاءة 

من الضركرم كجود خطة سليمة لسَت الدراسة كتنمية الوعي االجتماعي التعاكين لدل  كالقدرة.
فرد بواجباتو كمسؤكلياتو  لتقليل من الركتُت داخل ا١تدرسة كأف يقـو كلا١تعلمُت من الضركرم ا

ضركرة  .لدل أفراد آّتمع للتفاعل مع ىذا النوع من التعليم االجتماعيةالتعبئة  .كحقوقو
٢تذا النوع من التعليم كتتمثل ُب  التحتيةتوفَت البنية . مسا٫تة الًتبويُت ُب صناعة ىذا التعليم

ا١تطلوبة اليت تساعد على نقل  االتصاالتالبشرية ا١تدربة ككذلك توفَت خطوط  إعداد الكوادر
 كضع برامج لتدريب الطبلب كا١تعلمُت كاإلداريُت لبلستفادة .ىذا التعليم من مكاف بآخر

 (2).القصول من التقنية

                                                        
 ِٗ.٭تي الفرا مرجع رقم  (ُ)
 ُِّْا١توسى، (ِ)
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 .ـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتربوييــــــــ كلمات عن ىؤالء األبطال أواًل:    
 .أىداف العالقات بين أعضاء أسرة المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثانيــاً:    
 . ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمشرف التربا ثالثــاً:    
 . ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدير المدرس رابعــاً:    
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرس اً:خامس    
 م. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعلسادساً:     
 ة.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: معلم الصفوف األولي سابعــاً     
     :  . ق المعلم الصالح تعني أخالق أمة فيها خير وصالحأخالثامنًا
 .فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيفية نجاح المعلم داخل الص  تاسعاً:     
 . فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعوامل المؤثرة في ضبط الص عاشراً:     
 .حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمواصفات المعلم الناج الحادي عشر:     
 .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني عشر: التخطيط والتحفيز لنفس     
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 السابعالفصل                                        
 الصف المشرف والمدير والوكيل و المعلم ومعلم

 :التربويين عن ىؤالء األبطالمقدمة أواًل: 
ا ىي كلمات ىذه كلمات عن ىؤالء األبطاؿ الًتبويُت اإلجبلء، لن اسهب فيها كلن أطيل أ٪ت

قليلة ُب حق ىؤالء الذين ىم ُب خدمة ىذا الوطن العظيم، كىم اٞتنود آّهولُت ُب نصرة 
  ٤تمد رسوؿ ا(  ال الو إال ا)كرفعة ىذا الدين القوًن، كرفع كلمة 

إهنم ا١تشرؼ كا١تدير كالوكيل كا١تعلم كمعلم الصف، كلقد كضعت كتايب ىذا كْتثت عن كتاب 
جد على مستول ا١تكتبات كاألنًتنت كلذا قررت أالًتبوية ُب الصفوؼ األكلية، كٓب ُب اإلدارة 

. كلكي اٖتدت عن ف يكوف ُب رضى ا أكبركو ك لعلو يكوف نرباس خَت  بكضع ىذا الكتا
ف أتكلم عن اإلدارة كعن اإلدارة أالصفوؼ األكلية ككذلك عبلقتها باإلدارة الًتبوية، ٬تب 

من فهو العبلقة بينهم كأكؿ  لعنها ُب الفصوؿ السابقة، أما ىذا الفص الًتبوية كلقد كتبت
 ىو: من ىؤالء األبطاؿ ةىذه العبلقيكوف ُب 

  (:البطل األول: ىو المشرف )الموجو التربوي
كصل بُت اإلدارة كالعاملُت، األمر الذم يفرض عليهم امتبلؾ القدرات عترب ا١تشرؼ ٫تزة ي

القياـ بدكرىم بفعالية كمن ا١تعركؼ أف ا١تهارات الشخصية االتصالية اليت تساعدىم ُب 
ا١تعلمُت، كمساعدهتم ُب حل  أنواعللمشرؼ تشتمل على قدرتو على التعامل مع ٥تتلف 

كالرئيسي ُب العامل األىم من  ا١تشرؼعد يمشكبلهتم كٖتسُت مهارات االتصاؿ لديهم. ك 
اليت تعٍت التواصل الفعاؿ بُت أربعة أطراؼ:  النظاـ الًتبوم كخصوصان ُب عملييت التعلم كالتعليم

٦تكن يكوف  لكىو الرابط بينهم ٚتيعا فهذا البطا١تشرؼ، ا١تدير، ا١تعلم كالطالب على التوإب. 
سنو َّبالنسبة ٠تربٌب  كأنارابط خَت ك٦تكن يكوف رابط شر كذلك حسب عملو الذم يؤديو 

َته مع مشرفُت أجبلء ككلها مواقف ُب الصفوؼ األكلية أرل ذلك كلقد حصل ٕب مواقف كث
 ا بالنسبة ٕب.ما ك١توقفهمُب ذاكرٌب لغرابتهموقفُت الزاال  تشرؼ ك اٟتمد سوؼ اذكر منها

ىػ من ُُُْسنو حوإب عاـ  ِٔسنو أك  ُِٕب أكؿ ثبلث سنوات قبل  وا١توقف األكؿ: إن
ن ٖتاملت على تدريسي، لقد جاءين مرض شديد ُب جسمي، كجعلٍت ألستطيع اٟتراؾ كلك

ف اذىب إٔب أكحضرت إٔب ا١تدرسة بالرغم من إنٍت استطيع  نفسي، كالفضل  سبحانو 
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 كأناشرح للطبلب الدرس، أخذ إجازة مرضية، كلكن حضرت إٔب الفصل ككنت  أا١تستشفى، ك 
مرىق إرىاقان شديدان من شدة ا١ترض فدخل ا١تشرؼ على ُب الفصل فكاف موقفو سليب معي!!!  

رد عليو ألنٍت كنت مريضان كعندما تكلم على قاـ أبلـ كال كبلـ كاخذ يتكلم علي كٓب كال س
ف يوفقو كاف يكتب لو ا٠تَت حيث أا  أسأؿمديرم ُب ذلك الوقت  كاف اٝتو مساعد اٟتلواف 

ف مريض كٓب يأخذ إجازة كىو ابآ ما كاف كقاؿ ١تاذا تتكلم عليو ىذا عندنا من أكفاء ا١تعلمُت
ىو األف يعطيهم الدرس فأقتنع ا١تشرؼ بعدىا كاخذ يعتذر مٍت بالرغم من أهنا  بل حضر ك 

كانت متأخرة فهذا ا١توقف لو إنٍت مكاف ا١تشرؼ أكالن السبلـ ٍب ٓب أستعجل باٟتكم كال 
سنو َّعنو كبا١تناسبة أقوؿ ُب فًتة تدريسي مدة  أسأؿالكبلـ إٔب أف أتأكد من موقف ا١تعلم ك 

 كا١تنو كالفضل اضطراريو أك مرضيو ك اٟتمد ٓب أخذ إجازة سواء 
ىػ أك ُُْْسنوات أم حوإب عاـ  َُكذلك بعد تدريسي بفًتة ُت فحد ا١تشر أا١توقف الثاين: 

ىػ ككنت ٣تهز فصلي بكل أنواع التكنلوجيا اٟتديثة اليت متوفرة األف كٓب تكن موجوده ُب ُُْٓ
شرطو كاسيت أكميكرفوف )إذاعة(  ذلك الوقت كمنها اٟتاسب األٕب كجهاز عرض كمسجل

حيث كانت ىي ا١تتوفرة ذلك الوقت كعملت برنامج للقراف الكرًن كللمادة اليت كنت ادرسها 
ف شاء ا كُب إكتب عنها ُب الفصل األخَت أكىي مادة القراءة كاإلمبلء ... كىذه سوؼ 
من بساطة نسى كلماتو بالرغم أف لن إٔب ابآذلك الوقت جاءين مشرؼ كعندما دخل 

 جع صغَتان كُب الصف األكؿأر ف أالكلمات إال إنٍت اعتربىا كلمات ٚتيلو كىي:) أ٘تٌت على ا 
كبعدىا شكرين كذىب فأنظر كن متوفرةن ُب أيامنا( تدرس عندؾ ألنٍت أرل كسائل كأجهزة ٓب أك 

 ا.يا أخي إٔب ىذا األسلوب الًتبوم الرفيع إٔب حسن التعامل كالكلمات الطيبة كفقو 
 المدرسة: مديرالبطل الثاني: 

ُب مسَتة اإلدارة الًتبوية كا١تدير لو اختصاصاتو كاىتماماتو كاإلدارة ا١تدرسية ىي فن ال يتقنو إال 
من كاف أىبلن لو كملمان ٔتحتواه القيادم الًتبوم. كيوجد موقف كتبو ٕب أحد الزمبلء األفاضل 

ريب الفاضل األخ: عبدا على الدعيلج حيث يقوؿ ف يوفقو كىو الزميل العزيز ا١تأا  أسأؿ
كالكبلـ لو ) من ا١تواقف الًتبوية اليت مررت ّٔا ُب عمرم التعليمي، الذم قارب حوإب ثبلثوف 
سنو، إف النشء ٚتيعان ٭تمل نزعة ا٠تَت ك٭تتاج إٔب فن التعامل معو، كىو ما يسمى بالفركؽ 

خر، فبلبد للمعلم بل آمؤكدان أف يصلح مع  الفردية، فما يصلح لشخص ال ٯتكن أف يكوف
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ا١تريب أف يقدـ ذلك كيعامل ا١تتعلمُت كما يعامل أبنائو، بل أشد من ذلك، ألف األبناء عددىم 
قليل كا١تتعلمُت أعدادىم كبَتة، فالتعقل ُب اٗتاذ القرار ٬تب أف يتحلى بو ا١تريب، فأقوؿ بعد 

األستاذ الفاضل عبدالعزيز عبدالرٛتن ا٠تريف.  ىذه ا١تقدمة، ىذا ا١توقف مع مدير ا١تدرسة،
كىو من ا١تواقف الكثَتة اليت مررت ّٔا، كىذا ا١توقف ىو إنٍت عندما كنت ُب ا١ترحلة ا١تتوسطة 
أم حوإب قبل ٜتس كأربعُت سنو، ككنت ُب قرية نائية ال يوجد ّٔا كهرباء، ففي ليلة من الليإب 

ة العشاء، فقاـ الوالد بإكرامهم بذبح الذبيحة، كٓب حل على كالدم رٛتو ا ضيوؼ بعد صبل
٬تهز العشاء إال الساعة الثالثة فجران، كٓب يكن من عادٌب السهر، إٔب ىذا الوقت ا١تتأخر ليلة 
امتحاف ا١ترحلة ا١تتوسطة، إم ُب ذلك الوقت تقرير مصَت كمن شدة السهر، ٪تت عن االمتحاف 

لصالة كما كاف من رئيس اللجنة ا١تريب الفاضل: عبدالعزيز ٓب ٬تدكنٍت ُب ا كبعد توزيع األسئلة،
عبدالرٛتن ا٠تريف إال الذىاب للقرينة، ككانت اللجنة تقاـ ُب حرٯتبلء كعندما كصل سأؿ 
الوالد عٍت فقاؿ: إنو ذىب إٔب االمتحاف فقاؿ: ٓب ٭تضر فبحثوا عٍت ككجدكين نائمان فبأخبلؽ 

أدعوا لو بالتوفيق كالسداد فهذا موفق ٬تب  أناكإٔب اليـو ذلك ا١تريب القدير، أدركت االمتحاف، 
أقوؿ إف ارتباط ا١تدير مع  .انتهىأف يستفيد منو ا١تريب كيكوف رحيمان عطوفان مقدران للظركؼ. (

ا١تعلمُت، كاىتمامو ّٔم، كمعرفة ظركفهم، من األمور ا٢تامة ُب حياة ا١تدير كاف ال يفرؽ بينهم ُب 
 ظركؼ. التعامل مهما كانت ال

 المدرسة: وكيلالبطل الثالث: 
لو دكر كبَت ُب ىذه ا١تسَتة التعليمية، كارتباطو با١تدير كأكلياء األمور كلو مهماتو كاختصاصاتو 
ُب ٧تاح ا١تسَتة التعليمية كسوؼ اكتب ىذا ا١توقف العجيب الذم حصل للوكيل ا١تريب الفاضل 

سنو كىذا ا١توقف ١ُٓتوقف حصل لو من قبل زميلي األستاذ: خالد عبدالعزيز العدكاين كىذا ا
ف يقابل ا١تعلم كيتضارب معو قاؿ لو: أمر ككاف غاضبان غضبان شديدان، كيريد أأنو حضر إليو كٕب 

حيواف! فأخذه ّٔدكء كأجلسو على  ألنو تكلم على كلدم بألفاظ سوقيو منها يا ١تاذا قاؿ:
ألو: ىل تلفظت على الطالب قاؿ: نعم الكرسي، ٍب قاؿ لو انتظر ىنا.  كذىب إٔب ا١تدرس كس

دمو على كجهو كعلى مبلبسو  أسأؿسو ككجهو حىت ألقد جاءين كقد ضرب زميلو ُب ر 
كالصراحة ما ٘تالكت نفسي من الغضب فتكلمت عليو  قاؿ: يصَت خَت اٟتُت ْتل مشكلتك 

أكررىا  ف ىذه سوؼ تكوف آخر مره ألنك أنت القدكة للطالب فقاؿ لنأإف شاء ا كاعتقد 
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ف ٭تل ىذه ا١تشكلة كاٟتمد  أعطاه ا أفذىب جزاه ا خَتان يضرب أٜتاسان كأسداسان يريد 
ٓب يقوؿ  اٟتل كعندما كصل إٔب كٕب األمر قاؿ: لو ابنك ٥تطي على زميلو كصاٟتنا بينهم كا١تعلم
 كٕب األمر لو الكلمات صر٭تو كلكن قاؿ لو ١تاذا تفعل ىكذا إف ىذه تصرفات حيوانيو فهدأ

 ف اعتذر من ىذا ا١تعلم فتم الصلح بينهم ٟتسن تصرفو مع كٕب األمر كا١تعلم.أأريد  :كقاؿ
رجاؿ من  ٔكلو موقف آخر كىذا ا١توقف ٮتربين عنو يقوؿ: كنت جالسان ُب اإلدارة كحضر إليو 

ند ىذا بعيد من منطقة بعيدة كقالوا نريد جواؿ فبلف كىو جواؿ أبو طالب موجود ُب ا١تدرسة ع
ككانوا يريدكف الشر بو كبولده  فأنظر كٓب ييرجعها لنا ٢تم ١تاذا قالوا ىذا نطلبو فلوس أالوكيل فس

يتطور إٔب مشاكل ال ٖتمد  الوضع إٔب حسن تصرؼ ىذا الوكيل الذم حسم األمر كٓب ٬تعل
األمر فعل أجلسهم ُب غرفة الوكيل ٍب ذىب خارجان كاتصل على كٕب  فماذاعقباىا كا أعلم 

خذ كلده رجع الوكيل إٔب األشخاص أكقاؿ تعاؿ خذ كلدؾ قبل اٟتصة السابعة كعندما حضر ك 
يريد فبلف يطلبو من األمارة كلو ٝتحتم ىذا  اؿ: ٢تم تلفوف فبلف ليس عندم كالذمالستو كق

 ا١تكاف للتعليم كالًتبية كليس مكاف للمشاكل كاألمور أليت ال ترضي ا كّٔذا حل ا١تشكلة مع
 . انتهىمنو ىؤالء األشخاص كىذ ا١توقف الًتبوم يدؿ على حسن التصرؼ

 :المعلم :البطل الرابع
ٔتا عليو من كاجبات كمهاـ ىذه الدائرة كليت ا١تعلم يعلم  أساسصح أ ٔتعٌت أك األساسكىو  

إف ا١تعلمة ليتو يعلم عظيمو ألنو ىو الذم يؤسس ىؤالء الشباب كالكبلـ عاـ سواء للمعلم أك 
لئلسبلـ فهمان صحيحان متكامبلن، كغرس للعقيدة اإلسبلمية كنشرىا،  وىو فهم األعلى  غايةلا

با١تعارؼ كا١تهارات  ،كا١تثل العليا، كإكساب لو ،للتلميذ بالقيم كالتعاليم اإلسبلمية هكتزكيد
ديان كاألدبية ا١تختلفة، كتنمية لبلٕتاىات السلوكية البناءة، كتطوير للمجتمع اقتصا ،العلمية

كاجتماعيان كثقافيان، كهتيئة للفرد ليكوف عضوان نافعان ُب بناء ٣تتمعو. إذف التعليم تربية كالًتبية 
لن أتكلم عن ا١تعلم ألنو سوؼ  .تعليم، أك ٯتكن أف نقوؿ بأف كل كاحد منهما مكمل لآلخر

ُت مع معلم أناف شاء ا ُب آخر الفصل، كلكن سوؼ أقوؿ موقف حصل ٕب إيأٌب ٣تالو 
سنو كىذا ا١توقف يتكوف من قسمُت موقف سليب، كُب نفس الوقت يوجد  ِٖكذلك قبل 

ضغوطان ماليو  ككانت علي ف أتزكج كليس عندم ماالن أموقف إ٬تايب، كُب تلك السنة كنت أريد 
نو سوؼ إحد زمبلئي فقاؿ: اذىب إٔب فبلف فأككلنا يعرؼ طلبات الزكاج كتكاليفو، فأخربت 
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ذىب لو أ: اٟتمد الدنيا الزالت ٓتَت  كذىبت إٔب ىذا ا١تعلم كليتٍت ٓب يعطيك سلفو فقلت
لف قلت: لو أقاؿ: كم تريد ٜتسُت الف أك مائة  كقلت: لو أريد منك سلفو جزاؾ ا خَتان 

الف قلت: لو ال كا  َُّلف قاؿ: حاضرين  كلكن نذىب إٔب اكمة كنكتبها أأريد مائة 
كأخذت اخربه عن الربا كلكن الشخص قاؿ: تريد كال توكل حراـ لربا ف األن آرايب أال تعلم 

٤تبط كحزين أردد ىل معقولو ىذا الذم ٭تصل  ك١تا كصلت  كأناعلى ا فذىبت إٔب البيت 
فتح الباب فوجدت أإٔب بييت كجاء الليل الساعة اٟتادية عشر كٝتعت طرقان على الباب كذىبت 

أينما كاف كقاؿ: ٕب لقد ٝتعت حديثك  معة جزاه ا خَتان زميلي األستاذ/ٛتد الفارس من آّ
اليـو كأشكرؾ كا على تصرفك كىذا ا١تبلغ من عندم من عسرؾ إٔب يسرؾ كأخذت ا١تبلغ 
كشكرتو الشكر اٞتزيل على ىذا ا١توقف كاٟتمد لقد رجعتها لو إنٍت أقوؿ ىذا ا١توقف عن 

 ترابط ا١تعلمُت كاىتماماهتم فيما بينهم.
 :البطل الخامس: معلم الصفوف األولية

نك أنت إعلم اكأقوؿ ٛتلك ثقيل يا معلم الصفوؼ األكلية ٛتل ليس أم ٛتل بل ٛتل عظيم 
ف كالصبلة كالوضوء من آالذم تؤسس ىؤالء التبلميذ كتعلمهم القراءة كالكتابة كاإلمبلء كالقر 

اإلرشاد كغَتىا من األمور اإلدارية  معلم الصف األكؿ لقد تركت اإلدارة كالوكالة ك  أنا األساس.
يكوف أتكلم عن معلم الصف ُب الصفحات القادمة كسوؼ ريب ىؤالء التبلميذ كسوؼ ألكي 

 ىناؾ قسم لكثَت من ا١تواقف اليت حصلت إف شاء ا. 
من معلم اٝتو علي سعيد الزىراين ُب  قرأهتاا١تعلمُت كقد  أيهاكىي لكم  أعجبتٍتىذه كلمات 

كٓب أضع ىذه الكلمات إٔب أل٫تية ضبط الصف اكم كىي مصطلح ضبط الصف اٟت مدرسة
من أىم ا١تصطلحات الًتبوية اليت قد ٮتطئ البعض فهمها، إذ يعتقد نسبة كبَتة من كىي: 

ا١تعلمُت أف ضبط الصف مفهـو يقصد بو ٣ترد السيطرة على الطبلب داخل الصف كعدـ 
 شرح الدرس. حدكث أم فوضى أك ضوضاء ٯتكن أف تؤثر على 

إال أف ىذا ا١تفهـو يتسع ألكثر من ذلك إذ يشمل توزيع أجزاء الدرس على مدة اٟتصة، 
ككذلك عمل التغذية الراجعة، كمعرفة مدل تعلم الطبلب للدرس عبلكة على إشباع تطلعات 

كيتسع مفهـو . الطبلب الفائقُت، ككذلك مراعاة احتياجات الطبلب ا١تتوسطُت كالضعاؼ
ٖتقيقها خبلؿ   كثر من ذلك ليشمل مدل تغطية الدرس للمعايَت ا١تطلوبضبط الصف أل
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اٟتصة الدراسية. كقد يتساءؿ البعض عن عبلقة كل ما سبق با١تفهـو التقليدم لضبط الصف 
)السيطرة على الطبلب داخل الصف(، حيث ٕتيبنا الدراسات الًتبوية ا١تيدانية أف ا١تعلم إذا  

شرح الدرس  كاسًتاتيجيةبع رغبات كافة الطبلب، كأسلوب كاف درسو مشوقان للطبلب كيش
مبلئمة ٞتميع ا١تستويات؛ فإف تلك العناصر تكوف مفاتيح ضبط الصف كالسيطرة على 

 .الطبلب داخل حجرة الدراسة
كمن ا١تعركؼ عمليان أف من يسبب الفوضى أثناء شرح الدرس غالبان من الطبلب غَت القادرين 

رس أك لديهم فرط نشاط كبعض ا١تشكبلت السلوكية اليت يكوف على استيعاب مفردات الد
ّٔا، كمن ٍب يراعي متطلبات ىذه الفئة من الطبلب؛ فإذا ما أشبعها بالتعاكف مع  ا١تعلم ملمان 

كأقوؿ  (ُ).األخصائي االجتماعي كالنفسي فإف ذلك ٭تقق نتائج إ٬تابية داخل الصف الدراسي
 الصفوؼ األكلية.أف ضبط الصف من أىم األعماؿ ١تعلم 

 ثانياً: أىداف العالقات بين أعضاء أسرة المدرسة:
 ينبغي أف تكوف العبلقات بُت أعضاء أسرة ا١تدرسة ٤تققة لؤلىداؼ ابآتية:

 لتحقيق ذاهتم ك٪توىم. صة ٞتميع أعضاء ىيئة ا١تدرسةإتاحة الفر -ُ
 نشر ركح الود كاأللفة بُت اٞتميع.-ِ
بعض كبينهم كبُت كبُت ا١تدرسُت بعضهم   ا١تدير كا١تدرسُت،توفَت الثقة بُت اٞتميع، بُت -ّ

 التبلميذ.
 ٭تقق التعاكف كتبادؿ الرأم كا٠تربات بُت اٞتميع. -ْ
 إقامة العبلقات اإلنسانية السليمة.-ٓ
 بتكار كالتجريب.ساعدة أعضاء ىيئة ا١تدرسة على االم-ٔ
 و الشكر ١تن يستحقو.تشجيع اٞتهود اليت يبذ٢تا أعضاء ىيئة ا١تدرسة، كتوجي -ٕ
 تعريف كل عضو من أعضاء ا١تدرسة بعملو. -ٖ
 تدريب أعضاء ا١تدرسة على القيادة. -ٗ

  (ِ).إ٬تاد جو خاؿ من التوتر كالقلق لتحقيق األمن كالطمأنينة-َُ

                                                        
 ٔق ،صُّّْالزىراين،(ُ)
  ُٗ،صَُْْعبدا٢تادم، (ِ)
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  :ىم أسرة المدرسةأعضاء 
من ذكم الكفاية تقوؿ السياسة التعليمية للمملكة: "يتم اختيار القائمُت على الًتبية كالتعليم 

العلمية كالًتبوية كالفنية كا٠تلق اإلسبلمي النبيل. كتكوف ا١تدرسة بكامل أجهزهتا كنظامها كأكجو 
يتضح ."نشاطها ٤تققة للسياسة التعليمية كاألىداؼ الًتبوية، خالية من كل ما يتعارض معها

 من ىذا النص أف ىيئة ا١تدرسة تكوف ىيئة ٥تتارة، كأف 
قيقنا قائمنا على توخي الصفوة الصاٟتة اٞتديرة بأف تسمى "أسرة يكوف اختيارىا د

من مدير ا١تدرسة إٔب آخر ا١تسؤكلُت فيها مهما قلت  يبدأكىذه األسرة جهاز متكامل ."ا١تدرسة
النجاح فيها، ما  تاناكضممن أىداؼ اإلدارة ا١تدرسية كأ٪تاطها  ان كقد ٕتلى كاضح. درجتو

اؿ كأعباء، كل ُب دكره كاختصاصو. كىنا يكوف ٣تاؿ التفصيل تلتـز بو أسرة ا١تدرسة من أعم
 (ُّْانظر الشكل رقم ) .كالتحديد ُب دكر كل منهم كاختصاصو

                                    
 ا١تؤلفمن تصميم  أعضاء أسرة ا١تدرسة(  ُّْ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                     

كا١تدرسُت، كاألخصائيُت، كا١توظفُت اإلداريُت، كمن  ا١تدير كالوكيل كىم: أسرة ا١تدرسةكأعضاء 
صاٟتهم تلبية ملتبلميذ كرعاية ايتصل ّٔم من ا١توجهُت، كىؤالء ٚتيعنا إ٪تا كجدكا ٠تدمة 

 .ٟتاجات آّتمع كإعدادنا ٟتياتو الشاملة
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 المشرف التربوي:ثالثاَ: 
ًتبوم كثَتا. لكنها تدكر حوؿ تعريفو بأنو لئلشراؼ ال كالًتبويوفُت ا١تؤلفٗتتلف تعريفات 

قدـ بقصد مساعدة ا١تعلمُت على النمو ا١تعٍت ٦تا يساعد ُب ت٣تموعة ا٠تدمات كالعمليات اليت 
أف ىذا التعريف ينطبق على اإلشراؼ ٔتفهومو اٟتديث، كليس  ظالتعليم. كيبلحبلوغ أىداؼ 

سم اإلشراؼ. فاإلشراؼ ٔتفهومو اٟتديث على كثَت من ا١تمارسات اليت يقـو ّٔا "ا١تشرفوف" با
بذلك إٔب ٖتسُت تعلم الطبلب.  قدراتو متوصبلن   يرمي إٔب تنمية ا١تعلم كتفجَت طاقاتو كتطوير

 أما مفهـو اإلشراؼ القدًن )ككثَت من ٦تارسات ا١تشرفُت ابآف( فهي ٕتعل تقييم ا١تعلم ىدفان 
ماعية هتدؼ إٔب رفع مستول ا١تعلم ا١تهٍت عملية تفاعل إنسانية اجت وهوُب حد ذاتو.  هنائيان 

ككاف يتطلع إليو كعملية دٯتقراطية تعاكنية،  التعليمية.إٔب أعلى درجة ٦تكنة من أجل رفع كفايتو 
طرفاىا ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلم، هتدؼ إٔب اكتشاؼ كتفهم أىداؼ التعليم كمساعدة ا١تعلم 

 .ٖتقيقهاليتقبل ىذه األىداؼ كيعمل على 
راسة للظركؼ اليت توثر ُب ا١توقف التعليمي ّٔدؼ ٖتسُت ٪تو التلميذ بشكل مطرد على د اإهن

إنو تقوًن للعملية الًتبوية بغرض تزكيد التبلميذ ٓتدمات تعليمية أحسن.  ضوء ا٠تطط الًتبوية.
إنو نوع من النشاط ا١توجو ٠تدمة ا١تدرسُت ّٔدؼ إطبلؽ قدراهتم كمساعدهتم على القياـ 

نشاط ينتظر منو ٖتسن مقومات عمل ا١تعلمُت فيما يتعلق بتعلم  صورة أكمل. بواجبهم ُب
  .التبلميذ

 نظرة فلسفية ٖتث على التطوير ا١تستمر للعمل التعليمي، تعريف الدكتور أٛتد بستاف كزميلو
عملية ، عملية تعاكنية يساىم فيها كافة العاملُت ُب النظاـ الًتبوم على ٖتقيق أىداؼ الًتبية

 .نطبلقهاال أكفرتظهر ا١تواىب الكامنة كتعطي فرصة  عيةإبدا
كقد حاكؿ تيسَت الدكيك كرفاقو صياغة  علمي ُب تقييم ا١تواقف التعلمية التعليمية. أسلوب

 تعريف شامل على النحو التإب:
 أساليبعملية قيادية تعاكنية منظمة تعٌت با١توقف التعليمي ّتميع عناصره من مناىج ككسائل ك 

كمعلم كتلميذ، كهتدؼ إٔب دراسة العوامل ا١تؤثرة ُب ذلك ا١توقف كتقييمها للعمل على كبيئة 
 (ُ)كالتعليم كتنظيمو، من أجل ٖتقيق األفضل ألىداؼ التعلم ٖتسُت التعلم

                                                        
 َِّ،َِِ،صََِْعريفج، (ُ)
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  (ُْْانظر الرسم التوضيحي رقم ) مهمات اإلشراف التربوي:
ا ال معٌت للتعليم إف ٓب تتضح آثاره ُب إذ: بالعملية الًتبوية من التعليم إٔب التعلم نتقاؿاال -ُ

ال كتساب ا١تعارؼ كٖتليلها  للمعارؼ بل يصبح كسطان  التعلم، فبل يكوف التعليم نقبلن 
كىذا يؤكد صعوبة مهمة ا١تشرؼ الًتبوم ُب متابعتو ألعماؿ  فيها.كمعاٞتتها كالتصرؼ 

م ٙترات عملو كما تعكسها للمعلم ُب جولة خاطفة كتقييشرؼ تكفي زيارة ا١ت ا١تعلمُت. إذا ال
مراقبة ا١توجو ٟتصة صفية حىت يتعرؼ  كما ال تكتفي،  إجابات الطلبة على األسئلة ا١توجهة ٢تم

 التبلميذ بالتعلم كمراعاة قدراهتم كحاجتهم كاستعداداهتم،
  ، كتفاعلو مع ا١تعلم أكثق .تاج أف يكوف اتصالو بالطلبة أكسعبل ٭ت

 
 ا١تؤلف( من مهمات اإلشراؼ الًتبوم من تصميم ُْْ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                          

مهمات
اإلشراف
التربوي

االنتقال:أوال 
بالعملٌةالتربوٌة
منالتعلٌمإلى

:التعلم

االنتقالمن:ثانٌا 
المعرفةإلىتنمٌة
أنشطةالتفكٌر

االنتقالمن:ثالثا 
تقٌٌممعلومات
المدرسإلىبناء
نظامقٌمًلدٌه

االنتقالمن:رابعا 
تقٌٌمالمدرسإلى
تقٌٌمالمدرسة
وتفاعلهامع

البٌئة

االنتقال:خامسا 
مندراسة
المدرسةإلى
النظامالتعلٌمً
وعالقاتهبغٌره
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يربز ىنا دكر ا١تشرؼ الًتبوم ُب تقييم  ثالتفكَت: حياالنتقاؿ من ا١تعرفة إٔب تنمية أنشطة  -ِ
 ا١تعلمُت.كضع ا١تناىج كمسا٫تتو ُب إعداد 

ىذا يتطلب أف يقتحم  يو:االنتقاؿ من تقييم معلومات ا١تدرس إٔب بناء نظاـ قيمي لد -ّ
ا١تشرؼ الًتبوم ىذا ا١تيداف ليساعد ا١تدرسُت على ٕتاكز ا١تشكبلت اليت يواجهوهنا ُب عملهم 

دانية كاالجتماعية حينما يركزكف على ٥تاطبة عقوؿ الطبلب كيتجاىلوف جوانب حياهتم الوج
و العلمية ُب ساليبو ألعلى كفاية ا١تدرس ُب التعليم كإدراكو ألغراضو ك٦تارست .كاٟتس اٟتركية

 .إثارة اىتماـ
ا١تبادئ الًتبوية األساسية  االنتقاؿ من تقييم ا١تدرس إٔب تقييم ا١تدرسة كتفاعلها مع البيئة: -ْ

تنظر إٔب الًتبية باعتبارىا عملية متكاملة، كلذلك فإف الفصل بُت مهمات ا١تشرفُت الًتبويُت 
 االبتعاد عن االلتفات إٔب أحواؿ ا١تدرسةا١تتخصصُت ٔتوضوعات الدراسة ا١تختلفة يؤكد 

 ُب ٧تاح العمل التعليمي التعلمي أك ُب فشلو .، كاٞتوانب اإلدارية فيها، كىي عوامل ىامة 
 فا١تعلم ُب ا١تدرسة بغَته: االنتقاؿ من دراسة ا١تدرسة إٔب النظاـ التعليمي كعبلقاتو -ٓ
عاـ يتصل بأنظمة آّتمع األخرل سياسة  ، كإ٪تا من نظاـ تعليميال ينطلق إٔب عملو من فراغ 

كاقتصادية كدينية كاجتماعية عامة . كال ٯتكن للمشرؼ الًتبوم أف يقدـ مساندة للعمل 
  (ُ)التعليمي التعلمي ككأنو ال يتأثر بالنظاـ التعليمي بشكل عاـ كأنظمة آّتمع األخرل

 الصفحة التاليةُب  (ُْٓانظر الشكل رقم ) مهمات المشرف التربوي فيما يلي:
  هتيئة ا١تعلمُت اٞتدد لعملهم: -ُ

يتم إعداد ا١تعلمُت للمهمات التعليمية ُب كليات إعداد ا١تعلمُت، كيتم تدريبهم على مطالب 
كلكنهم من ناحية عملية يواجهوف مشكبلت حقيقة عندما  الدراسة.أثناء  العمل ميدانيان 

 .وف للعمل فيهايباشركف أعما٢تم الفعلية ُب ا١تدارس اليت يعين
 كتقع على جهاز اإلشراؼ الًتبوم بالتعاكف مع إدارة ا١تدرسة مسؤكلية ا١تعلمُت اٞتدد لعملهم. 
  عقد الدكرات للمعلمُت أثناء ا٠تدمة: -ِ

 با١تيداف ُب ىذه ا١تدرسة أك تلك، كيطلع على جوانب العمل كعلى يتصل ا١تشرؼ الًتبوم يوميان 

                                                        
 . َِْ‘َِّ،ص ََِْ.عريفج،  (ُ)
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ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة  موف، كعلى جوانب النقص ُبا١تعل هاهيواجاليت  ا١تشكبلت 
 ا١تشرفُتكعلى ضوء ذلك يستطيع  للتبلميذ.

 
 من تصميم ا١تؤلف( من مهمات ا١تشرؼ الًتبوية ُْٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                
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 :  تهٌبة المعلمٌن الجدد لعملهم: أوال

 ثانٌا ـ عقد الدورات للمعلمٌن أثناء الخدمة

 ثالثا ـ تنظٌم اجتماعات مع المدرسٌن 

 رابعا ـ العمل على تطوٌر المنهج 

خامسا ـ عرض نماذج للمحاكاة فً إدارة 
 الصفوف 

 سادسا ـ المشاركة فً اختٌار المعلمٌن وتوزٌعهم على المدارس

تشجٌع المعلمٌن على تجاوز إطار الكتاب المدرسً : سابعا
 المقرر لتحقٌق أهداف المنهج

استثمار المشرف لموقعه كحلقة اتصال بٌن اإلدارة والمٌدان : ثامنا
 فً العمل على تكامل دورٌهما
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ا، كمن الًتبويوف، كّتهد تعاكين اقًتاح بعض الدكرات اليت تعاِب جوانب الضعف اليت يبلحظوهن
 (ُْٔانظر الشكل رقم ) : كالتإبىذه الدكرات  

 
 من تصميم ا١تؤلف اقًتاح بعض الدكرات اليت تعاِب جوانب الضعف لدل ا١تعلمُت( ُْٔ٪توذج لرسم توضيحي رقم )        
  التعليم.اٟتاسب ُب  ستخداـالدكرة 
  تعليم.الدكرة لتعليم معلمي ا١ترحلة األساسية استخداـ أسلوب آّموعات ُب 
  االختبارات.كرشة عمل ُب القياس كالتقييم الًتبوم لتحسن أداء ا١تعلم ُب 
  كرشة عمل لتدريب ا١تعلمُت على استخداـ ا١تواد األكلية ا١تتوفرة ُب البيئة ُب صنع

 التعليمية.الوسائل 
 دكرة لتدريب ا١تعلمُت على إثارة اىتماـ الطلبة باألنشطة. 
 لتفعيل ا١تناسبة  ساليب١تكتبات ا١تدرسية لتعريفهم باألدكرة للمعلمُت ا١تشرفُت على ا

 .دكر كاجتذاب الركاد إليها
  التدريس.دكرة لتدريب ا١تعلمُت على طريقة جديدة ُب 

اقتراحبعضالدوراتالتًتعالججوانبالضعفلدىالمعلمٌن

دورة-7
لتدرٌب
المعلمٌن
على
طرٌقة

جدٌدةفً
التدرٌس

.

دورة-6
للمعلمٌن
المشرفٌن
على

المكتبات
المدرسٌة

دورة-5
لتدرٌب
المعلمٌن
علىإثارة
اهتمام
الطلبة
.باألنشطة

ورشة-4
عمل
لتدرٌب
المعلمٌن
على

استخدام
المواد
األولٌة
المتوفرة
فًالبٌئة
فًصنع
الوسائل
التعلٌمٌة

.

ورشة-3
عملفً
القٌاس
والتقٌٌم
التربوي
لتحسن

أداءالمعلم
فً

االختبارات
.

دورة-2
لتعلٌم
معلمً
المرحلة
األساسٌة
استخدام
أسلوب

المجموعات
فًالتعلٌم

دورةالستخدام-1
.الحاسبفًالتعلٌم

منهاماٌلً

وورد

السبورة
الذكٌة

بوربوٌنت

اكسل
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 تنظيم اجتماعات مع ا١تدرسُت:  -ّ
حيث يلتقى ا١تشرؼ الًتبوم  اٞتديد،كقد تأٌب ىذه االجتماعات ُب مطلع العاـ الدراسي 

كيناقش كإياىم ا١تنهج الدراسي ٢تذه ا١تادة كالكتاب ا١تقرر ككفاية دليل  ٔتدرسي إحدل ا١تواد
 ا١تنهج،ا١تعلم. كيكوف من ٙترات ىذا االجتماع إثارة انتباه ا١تعلمُت لبعض اٞتوانب ا٢تامة ُب 

ما قد يأٌب االجتماع ٔتناسبة اقًتاب  كالوقت ا١تناسب من الفصل الدراسي لتناكؿ ىذا اٞتاذب.
كقد يأخذ ت، أنااالمتح نتهاءاقد يأٌب االجتماع بعد  اكمالنهائية.  ت ناأموعد االمتح

 ا١تعلموف.االجتماع شكل كرشة عمل لتحليل األسئلة اليت أستخدمها 
  :العمل على تطوير ا١تنهج -ْ

، كإف كانت للمناىج بوزارة الًتبية كالتعليمهج ليست مهمة اإلدارة العامة نإف عملية تطوير ا١ت
، كتطوير ا١تنهج ليس عمبل إفراديان يقـو بو ا١تختص ىي من ينظم عملية التطوير ىذه اإلدارة

الًتبوم. بل يأٌب التطوير كثمرة ٞتهد مشًتؾ يساىم ُب ٖتقيقو ا١تشرؼ كقائد تربوم بالتعاكف 
يساىم ُب العمل على تطوير ا١تنهج  ا. كمميدانيانفذكا توجيهات ا١تنهج  نذيمع ا١تعلمُت ال
علومات كا١تعارؼ اليت ركز ا١ت اكيتدارسو تعايشوا مع ا٠تربات اليت يتيحها ا١تنهج  الطلبة الذين

 .عليها
 : عرض ٪تاذج للمحاكاة ُب إدارة الصفوؼ -ٓ

 الصف،إف ٧تاح عمل ا١تعلم ُب داخل غرفة الصف يتأثر بشكل كبَت بنجاحو ُب إدارة 
، كما ال كمتطوران  نهج حديثان  مادة ٗتصصو، كأف يكوف ا١تُبفبل يكفي أف يكوف ا١تعلم متعمقا 

إٔب إدارة  يكفي اعتماد طرؽ متميزة ُب التدريس كاستخداـ كسائل نافعة إف ٓب ٬تد ا١تعلم سبيبلن 
، كمن خبلؿ زيارتو ا١تيدانية أف يتعرؼ على يستطيع ا١تشرؼ الًتبوم. ك الصف بطريقو فعالو

صة حلقة ١تناقشة االسًتاتيجيات ُب ىذا األمر، كيعقد بعد كل ح ا١تعلمُت اللذين يكونوف قدكة
لكل اسًتاتيجية ٔتا يساعد على توليد القناعات باألخذ ٔتثل  اليت اٗتذىا ا١تعلم كيقدـ تفسَتان 

 .ىذه االسًتاتيجيات ُب العمل
 :ا١تشاركة ُب اختيار ا١تعلمُت كتوزيعهم على ا١تدارس -ٔ
ف يساىم مسا٫تة فعالة ُب تقدًن ١تشرؼ كحلقة كصل بُت اإلدارة ُب ا١تركز كا١تيداف يستطيع أا

 صورة عن احتياجات ا١تدارس من ا١تعلمُت ُب كاحد أك أكثر من التخصصات، كما يساعد ُب 
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 .التوصية باختيار ا١تعلمُت الذين يناسبوف حاجات ىذه ا١تدرسة أك تلك ُب ٗتصػص معُت
ما  ثَتان ك ا١تنهج تشجيع ا١تعلمُت على ٕتاكز إطار الكتاب ا١تدرسي ا١تقرر لتحقيق أىداؼ -ٕ

مواد  عتبارىاابا١تقررة،  ٯتيل ا١تعلموف إٔب االلتزاـ اٟترُب بالنصوص الواردة ُب الكتب ا١تدرسية
وص ىي ٪تاذج منتقاة ْتذر كعناية تبعدىم عن الوقوع ُب األخطاء اتملة كىذه النص ةتعليم

م يلتـز ْترفيات الكتاب كاف ا١تعل  كإذا .، كلكنها ال تعكس كل مقوماتو٘تثل متطلبات ا١تنهج
ا١تقرر كال ٬تد من يثَت اىتمامو با١تواد التعليمية ا١تساعدة على استكماؿ ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج 
خارج إطار الكتاب ا١تدرسي يكوف قد أقفل أماـ التبلميذ بابا كاسعا من أبواب ٖتصيل ا١تعرفة 

 : يمية متنوعةؼ إٔب إعداد مواد تعلاإلشرا كلذلك يلجأ جهاز. كاكتساب ا٠تربة
 لئلنتاج،، كيتصل بعضها بالنماذج ا١تتنوعة باالكتشافات كا١تخًتعات اٟتديثة يتصل بعضها

 األحداث كيطرح بعضها للنقاش طبقا ١تا يستحوذ على اىتماـ الناس ُببخر كيتناكؿ بعضها ابآ
 .ا١تنطقة اليت توجد فيها ا١تدرسة

 :على تكامل دكريهماكا١تدرسة دارة استثمار ا١تشرؼ ١توقعو كحلقة اتصاؿ بُت اإل -ٖ
للمشرؼ الًتبوم أ٫تية باللغة ُب توفَت التغذية الراجعة للعاملُت ُب األنشطة ا١تختلفة ُب ٣تاؿ 

على مستول التخطيط كالتنظيم كالقيادة كالتطوير كالتقوًن كالعبلقات مع البيئة  كالتعليم،الًتبية 
 (ُ) الية.

 مدير المدرسة: رابعاَ: 
سؤكؿ األكؿ ُب مدرستو كىو ا١تشرؼ على ٚتيع شؤكهنا الًتبوية كالتعليمية كاإلدارية ا١ت ىو

 .كاالجتماعية
التخطيط كالتوجيو ىو الذم ينفذ مهاـ مدرسية بواسطة عناصر بشرية كمادية كمعنوية عن طريق 

 كا١تتابعة  ،كاإلشراؼ كالتقوًن
 ، كال يكوف جديرنا ّٔذا إال إذا كاف مؤىبلن ىو ا١تركز الرئيسي للعملية التعليمية كلها ُب مدرستو

لو تأىيبل خاصنا يبوئو منصب القيادة اٞتماعية ُب مؤسستو. ىذا التأىيل يتم بتوافر صفات 
معينة ُب مدير ا١تدرسة، كىي صفات شخصية ذاتية، كصفات مهنية ٕتريبية، كذلك ألف مهمتو 

 كىذه الصفات ا١تعينة ىي:. لتقوًنخطَتة، فهو ا١تسؤكؿ عن التخطيط كالتوجيو كاإلشراؼ كا
                                                        

  َِٔ‘َِٓ،ص ََِْ.عريفج،  (ُ)
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) :الصفات الشخصية الذاتية اليت ٬تب أف تتوافر فيو -ُ   (ُْٕانظر الشكل رقم ٌ
 كالعقلية كا٠تلقية كىي تىآزر الصفات النفسية ُب مقدمتها قوة الشخصية. كىي كثَتة يأٌب

ه تأثَتنا تلقائينا، الصفات متآزرة فيو، يكوف مهيبنا يؤثر ُب غَت  كاٞتسمية، كبقدر ما تكوف ىذه
 فًتل التبلميذ كا١تدرسُت كا١توظفُت يأ٘تركف بأمره دكف كعظ كال إرشاد، ك٭تاكونو ُب سلوكو

 كيصغوف إٔب كل ما ينطق بو. ككما ٭تًـت ىذا ا١تدير نفسو تراه ٭تًـت ابآخرين كيقدر كعاداتو

 
 من تصميم ا١تؤلففر صفات معينة ُب مدير ا١تدرسة، كىي التأىيل يتم بتوا( ُْٕ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                  

آراءىم مهما كانت ٥تالفة بآرائو ا٠تاصة، بل ال يتواىن ُب النزكؿ على آرائهم عند االقتناع ّٔا 
  .كثبوت سبلمتها

تصريفنا ناجزنا سريعنا فيما يطرأ من ا١تواقف  ،ٯتتاز كذلك ببعد النظر كالقدرة على تصريف األمور
 .أك ا١تشكبلت الطارئة ،العاجلة

 أما ما ٭تتاج منها إٔب دراسة كتأمل فيشرؾ معو من يتوسم فيهم فهم ىذه ا١تشكبلت على ضوء
البعيدة عن ا١تصاّب الشخصية، فإذا ما اقتضى األمر إٔب التضحية ُب سبيل  ،ا١تصلحة العامة

كالعطف دكف  ا١تصلحة العامة كاف ىو أسبقهم إٔب ذلك مع الرغبة ُب البذؿ كإظهار اٟتب
 .تفضيل أحد على ابآخر
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 :الصفات ا١تهنية التجريبية ا١تكتسبة -ِ
 الًتبوية كالدراسة اٞتادة الواعية. كٯتكن كا١تمارسة كىي كثَتة أيضنا كتكوف ٙترة التجربة ا١تيدانية 

 (ُْٖانظر الرسم التوضيحي رقم ):تركيز ىذه الصفات فيما يلي

 
 من تصميم ا١تؤلف الصفات ا١تهنية التجريبية ا١تكتسبة عن( ُْٖوضيحي رقم )٪توذج لرسم ت                  

 معرفة النظم ا١تالية اإلدارية اليت تنهض ّٔا اإلدارة ا١تدرسية. 
 اإلحاطة بعلـو الًتبية كعلم النفس الًتبوم كطرؽ التدريس القدٯتة كاٟتديثة. 
 هتاأنادراسة البيئة الية كالعامة كمعرفة حاجاهتا كإمك. 
 الدراية الكافية بأىداؼ التعليم ُب مدرستو كمدل ارتباطها بأىداؼ آّتمع. 
 اإل١تاـ الكاُب بوسائل ٖتقيق ىذه األىداؼ. 
 القدرة على إدارة االجتماعات بطريقة مثمرة تؤدم إٔب تنسيق اٞتهود كاستثمارىا. 
 عيدةاإلٯتاف ٔتهنة التعليم كتوجيو اإلرادة إٔب الصرب على ترقب نتائجها الب(ُ) 

                                                        

 ( ُٕٗٗ.)أٛتد عيسى،  (ُ)
 



 
 
 

ٖٕٔ 
 

 واجبات مدير المدرسة:
إذا أمكننا القوؿ بأف اإلدارة ىي عبارة عن تنظيم معُت لتسيَت كتنفيذ أعماؿ ٥تتلفة يقـو ّٔا 

 عدد من األفراد لتحقيق ىدؼ معُت ّتهد أقل كُب كقت أسرع.
لذلك ٧تعل ُب اعتبارنا من أجل ىذا التنظيم ا١تعُت ا٢تادؼ عدة خطوات كىذه عبارة عن جزء 

مراعاهتا من بداية  مدير ا١تدرسةعدة أجزاء من عناصر اإلدارة األساسية كىي اليت على  من
 (ُْٗنظر الرسم التوضيحي رقم )ا١تطاؼ. كأىم ىذه ا٠تطوات ىي: ا

 
 من تصميم ا١تؤلف  ا٠تطوات اليت على مدير ا١تدرسة مراعاهتا( ُْٗ٪توذج لرسم توضيحي رقم )

 :تخطيط العمل المدرسي-أ
ضع الربنامج الشامل للعمل قبل بدء الدراسة ٔتدة كافية، كيعاكنو ُب ذلك ىيئة ٥تتارة من بو  يبدأ

ٚتيعنا أماـ أعينهم سياسة التعليم ليستوحوىا ُب توزيع األعباء، كتطبيق  ا١تدرسُت، يضعوف
ا١تناىج كبرامج النشاط الثقاُب كالرياضي كاالجتماعي، كتوزيع اٞتداكؿ، كتدبَت الوسائل 

الخطوات 
التً على 

مدٌر المدرسة 
 مراعاتها

تخطٌط -أ
العمل 
 المدرسً

اإلشراف على التنفٌذ مع كفالة التوجٌه -ب
 واستمرار التقوٌم
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ية، كٕتهيز الكتب كاألدكات، كإعداد ا١تختربات العملية، كتأثيث حجرات الدراسة، التعليم
كغَتىا، كإعدادا ا١تكتبة، كرسم خطة للرحبلت كاٟتفبلت، كتكوين ٣تلس ابآباء كأكلياء األمور، 

ُب ٚتيع نواحيها كمراميها، كليس ىناؾ مثل أعلى  كما إٔب ذلك من مقومات اٟتياة ا١تدرسية
 .٪تا ىو مفتوح لبلبتكارللتخطيط. كإ

 مع كفالة التوجيو واستمرار التقويم:  اإلشراف على التنفيذ-ب
  .كىذا ىو ٣تاؿ ا١تمارسة كميداف التطبيق الفعلي

كاإلشراؼ ىو ا١تتابعة الدائمة ا١تنظمة ٞتهود العاملُت، متابعة مصحوبة بالتوجيو كالتقوًن كالنقد، 
تنمية العمل كٖتسينو، ال غاية يتوخاىا ا١تدير لكي كعلى ىذا األساس يكوف اإلشراؼ كسيلة ل

يقاؿ: إنو يقظ، أك عآب ٔتجريات العمل. فاإلشراؼ عندما يكوف غاية ا١تدير، فإنو يتحوؿ إٔب 
عمل ركتيٍت رتيب بغيض يتخوؼ منو العاملوف كيعمدكف إٔب التكلف كالتصنع حىت ينقلب  

 (ُ) .كياف العمل إٔب جسد ببل ركح
١تدير للمدرسُت كا١توظفُت كالتبلميذ باالتصاؿ الدائم ا١تباشر ُب داخل الفصل كيكوف توجيو ا

كخارجو، كُب مواقع العمل ٔتكاتب ا١توظفُت كاإلداريُت كاألخصائيُت، مع التنويو بقدر العاملُت 
ُب  كتقوًن ما قد يوجد من نقص ُب التطبيق نتيجة لقلة ا٠تربة، أك جنوحنا إٔب الكسل، أك إساءةن 

كالتقوًن من جانب آخر كسيلة ىامة لكشف ا١تزايا كا١تواىب كٖتديد الثغرات كمكامن . الفهم
 العيوب كالسلبيات. 

كمن البديهي أنو ال يوجد كماؿ مطلق ُب أم عمل فردم أك ٚتاعي، كإ٪تا ا١تهم ىو تدارؾ 
ميذ. كال مثالبو، كإبراز التفوؽ كاالمتياز لتشجيعو كاستثماره لصاّب التبل النقص لعبلجو ككقف

يكوف التقوًن ذا قيمة إال إذا قاـ على أسس موضوعية كحسن النوايا. كعدـ التحيز أك 
كقد تقرر أف النمط الذم .التعصب. كٖترم اٟتقيقة، كالتزاـ ا١توضوعية، كفهم الدكافع كالغايات

نمط نريده من ا١تديرين، ىو النمط الشورل التعاكين الذم ال ٮتلو ُب الوقت نفسو من مزايا ال
 (ِ) .اٟتر االنطبلقيالدبلوماسي كالنمط 

                                                        
 ُِإٔب  َِ،ص َُْْعبدا٢تادم،    (ُ)
 سياسة التعليم ُب ا١تملكة العربية السعودية ُٕٗٗأٛتد عيسى،   (ِ)
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 ا١تدرسي،ُب إدارتو للنظاـ  ا١تسؤكليةكمن ىذا ا١تنطلق فإف أ٫تية ٦تارسة مدير ا١تدرسة ١تفهـو 
 ، كالنشء الصغَتل من العاملُت با١تدرسة من ناحيةحيث ٯتثل القدكة الصاٟتة ػػ اٟتسنة ػػ لك

 .ا١تسؤكؿ عنهم من ناحية أخرل 
 

 (َُٓانظر الشكل رقم ) باآلتي: فإن مدير المدرسة مطالب بالقياموعلى ذلك 

 من تصميم ا١تؤلف ا١تطالب اليت على مدير ا١تدرسة القياـ ّٔا( َُٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )               
 ناصر بشرية مدير ا١تدرسة ُب الظهور ٔتظهر القدرة اٟتسنة حيث يتعامل مع ع مسؤكلية -ُ

ها
 ب
ام

قٌ
 ال
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ر
مد
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دٌ
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 ً

الت
ب 
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ا
 

 مسؤولٌة مدٌر المدرسة فً الظهور بمظهر القدرة الحسنة  -ٔ

 االلتزام بالحضور واالنصراف فً المواعٌد المحددة -ٕ

 االطمبنان على مستوى طالب المدرسة التحصٌلً -ٖ

 ٌتحمل مسؤولٌة تطوٌر عمل المعلم بمتابعته باستمرار -ٗ

 علٌه رعاٌة المعلم حدٌث العهد بالتدرٌس  -٘

 علٌه أن ٌهتم بحصر سلبٌات العمل المدرسً  -ٙ

 مناقشة المعلم المقصر على انفراد-7

 تقدٌم النصح لمنسوبً المدرسة  -

 محاسبة العاملٌن المقصرٌن وغٌر المنضبطٌن  -9

 إقامة الصالة جماعة  -ٓٔ

أن ٌهتم بترشٌح من لدٌه القدرة من المعلمٌن على القٌادة  -ٔٔ
 .لدى الجهات المختصة

 تهٌبة الجو المناسب للعمل المدرسً  -ٕٔ
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 : القدرة اٟتسنة للمدير ُب ٣تاالت ، كتكوف ىذهر فيهميتأثر ّٔم كيؤث
بأخبلؽ  ، كااللتزاـعلى عاتقو ا١تلقاة، كٖتمل األمانة كالتقيد بالتعليمات الصادرة االنضباط

، ٦تا يكوف لو أكرب األثر ُب انتقاؿ ىذه القدكة اٟتسنة إٔب ٚتيع اإلسبلـ كالتمسك ٔتبادئو
عُت إٔب إتباع ىذه القدكة ككذلك ُب التبلميذ ا١تتطل ،نسويب ا١تدرسة من معلمُت كعاملُتم

 .اٟتسنة
االلتزاـ باٟتضور كاالنصراؼ ُب ا١تواعيد اددة كا١تناسبة لوضعو كمسؤكؿ أكؿ ُب ا١تدرسة -ِ

الراعي ّٓموعة ا١تعلمُت الذين  ا١تسؤكؿالقياـ بدكر  ُب ا١تدرسة. ثحىت يرل كيراقب ما ٭تد
. ككذلك ىم كقدراهتم كتصرفاهتم كٗتصصاهتمٗتتلف أفكار يتميزكف ٔتواصفات خاصة حيث 

فهو مسئوؿ عن الطبلب الذين يكثر عددىم كما ٗتتلف سلوكياهتم كقدراهتم ُب التعلم 
ًب ٖتديدىا  مدير ا١تدرسة إٔب ٖتقيق أىداؼ ا١تدرسة اليت مسؤكليةالنضباط كذلك تعد اك 

بالشكل الذم ٭تقق رضا منسويب باستغبلؿ ٚتيع القدرات السابقة كاإلمكانيات ا١تتاحة 
 .من معلمُت كطبلب كأىداؼ ا١تدرسة ا١تدرسة

. فيساىم ُب تكرًن ا١تتفوقُت منهم على مستول طبلب ا١تدرسة التحصيلياالطمئناف -ّ
بتشجيعهم بالوسائل ا١تتاحة كالتعرؼ على أسباب ضعف الطبلب ا١تتأخرين دراسيان للمسا٫تة 

 عبلجها.ُب 
وير عمل ا١تعلم ٔتتابعتو باستمرار كتقدًن النصح كاإلرشاد كالتوجيو تط مسؤكليةيتحمل  -ْ

 لتطويره.السليم كالتعاكف مع موجهو لتطوير عملو كترشيحو للدكرات البلزمة 
 ا١تلقاةعليو رعاية ا١تعلم حديث العهد بالتدريس كهتيئة اٞتو ا١تناسب لو لتحمل األمانة  -ٓ

 .على عاتقو
ات العمل ا١تدرسي كمناقشتها ُب االجتماعات الدكرية لوضع عليو أف يهتم ْتصر سلبي -ٔ

 با١تدرسة.الطرؽ البلزمة ١تعرفة األسباب ككضع العبلج ا١تناسب ٢تا بالتعاكف مع ٚتيع العاملُت 
 مناقشة ا١تعلم ا١تقصر على انفراد ١تعرفة األسباب البلزمة ١تعاٞتة نواحي القصور عنده.-ٕ
 ة غَت ا١تلتزمُت ٔتبادئ الشريعة اإلسبلمية .تقدًن النصح ١تنسويب ا١تدرس -ٖ
 ُت ا١تقصرين كغَت ا١تنضبطُت بالعمل ا١تدرسي كباللوائح التنظيمية كالدكاـ امل٤تاسبة الع -ٗ

 الرٝتي.
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 إقامة الصبلة ٚتاعة أثناء الدكاـ ا١تدرسي كتوفَت الوسائل البلزمة لذلك. -َُ
 على القيادة لدل اٞتهات ا١تختصة. أف يهتم بًتشيح من لديو القدرة من ا١تعلمُت -ُُ
 (ُ) هتيئة اٞتو ا١تناسب للعمل ا١تدرسي سواء كاف ذلك بالنسبة للطبلب أك ا١تعلمُت. -ُِ

ىي ٤تاسبة على ما كلف بو من عمل كتكوف ااسبة دنيوية عن  ا١تسؤكليةمن ذلك نعلم أف 
دارية كمن مدير إدارة تعليم طريق الرؤساء ا١تباشرين لو من موجهُت تربويُت كمن ا١تتابعة اإل

 .. اْب .ا١تنطقة.
أما ااسبة العظمى فهي من ا سبحانو كتعأب كىي اليت ٕتعل الفرد ٭تاسب نفسو باستمرار 

اليت كلف ّٔا كتقاضى عليها ألف رقيبو ا سبحانو كتعأب كسوؼ تكوف ااسبة على أعمالو 
 .ك فهي تنمي فيو ا١تساءلة الذاتيةذل، من ا سبحانو كتعأب أماـ ا١تؤل لأجران 

 :المسؤوليةمدير المدرسة في تطبيق مفهوم  مسؤولية
 التإب:ُب  ا١تسؤكليةمدير ا١تدرسة ُب تطبيق مفهـو  مسؤكليةك٦تا سبق ٯتكن حصر 

 ا١تدرسة.ػ أف يكوف قدكة حسنة ٞتميع العاملُت ُب ُ
كؿ أكؿ ُب ا١تدرسة ؤ ا١تناسبة لوضعو كمسدة ك ػ االلتزاـ باٟتضور كاالنصراؼ ُب ا١تواعيد ادِ

 ا١تدرسة.حىت يرل كيراقب ما ٭تدث ُب 
 .على مستول طبلب ا١تدرسة التحصيليػ االطمئناف ّ
 دراسيان.ػ رعاية الطبلب ا١تتميزين ْ
 مستواىم.ػ مساعدة الطبلب ضعيفي التحصيل لرفع ٓ
البلزمة لرفع مستواه كخصوصان  ػ مساعدة ا١تعلم على تطوير أدائو الوظيفي بتقدًن كل ا٠تدماتٔ

 ا١تهنة.ا١تعلم ا١تستجد ُب 
 .ػ مناقشة سلبيات العمل مع العاملُت با١تدرسة باستمرار ككضع اٟتلوؿ البلزمة للتغلب عليهإ
 فيو.ػ مناقشة ا١تعلم ا١تقصر على انفراد ١تعرفة األسباب البلزمة ١تعاٞتة نواحي القصور ٖ
 اٟتسنة.خبلؽ اإلسبلمية ػ تربية الطبلب على ابآداب كاألٗ

 .ػ تأدية الصبلة ٚتاعة ُب ا١تدرسةَُ
 اإلسبلمية.ػ نصح العاملُت غَت ا١تلتزمُت ٔتبادئ الشريعة ُُ

                                                        
 .ُّٓ،صََِٕحساف، (ُ)
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 ا١تدرسية.ػ مساءلة العاملُت غَت ا١تلتزمُت باألنظمة كاللوائح التنظيمية ُِ
 الطبليب. ػ االىتماـ بأكلياء األمور شخصيان كعدـ االكتفاء بتحويلهم إٔب ا١ترشدُّ
 أمورىم.ػ مناقشة مشاكل الطبلب ا١تدرسية كمشاكلهم األسرية مع أكلياء ُْ
 .كٚتع األمواؿ البلزمة ٢تم ا١تعوزينػ معرفة الطبلب ُٓ
 (ُ) ا١تختصة. ا١تعلمُت على القيادة لدل اٞتهاتن م ترشيح من لديو القدرة ػُٔ

 خامساً: وكيل المدرسة:
 :درسة ُب الواقع ىوالوضع الًتبوم كاإلدارم لوكيل ا١ت

اٟتاجة ليحل اإلدارة ا١تدرسية ليكوف جاىزنا عند  تذخرهأف يكوف ٔتثابة ا١تدير االحتياطي الذم 
  ٤تل ا١تدير ا١تسؤكؿ.

 :فمن مسؤكليات ا١تدير
أ٫تية التدريب ا١تيداين ا١تستمر لوكيل ا١تدرسة، إذ ليست ىناؾ اختصاصات معينة يقـو ّٔا 

٢تذا كجب أف  فمسؤكلياتو ىي نفس مسؤكليات الوكيل،دير نفسو، الوكيل دكف اختصاصات ا١ت
 يكوف ا١تدير كالوكيل على قلب رجل كاحد.

ا،  فإذا تغيب مدير ا١تدرسة قاـ ككيلها باإلشراؼ على كل فوكيل اليـو قد يصبح مديرنا غدن
رسة، كُب الفنية كاإلدارية با١تدرسة. كما ٭تل ٤تلو ُب رئاسة جلسات ٣تلس إدارة ا١تد الشؤكف

رئاسة اٞتمعية العمومية للمدرسُت كىي اٞتمعية اليت ٕتتمع ُب مناسبات معينة للتشاكر ُب 
أك دراسة بعض ا١تشكبلت ذات  افتتاح الدراسة،بعض األمور، كالتنظيم الداخلي للمدرسة قبل 
 الصبغة العامة اليت تعرض قبيل العاـ الدراسي. 

الوكبلء ٬تب على ا١تدير أف ٭تدد اختصاص كل منهم كُب ا١تدارس الكبَتة اليت يتعدد فيها 
ا للمسؤكلية ا٠تاصة، كُب الوقت نفسو يكوف كل منهم شريكنا ١تدير ا١تدرسة  بأعباء معينة ٖتديدن

  .ُب أعبائو أك على األقل يكوف ٤تيطنا ّٔا
  توصيات خاصة إلخواني المدراء والوكالء فيما يتعلق برعاية الجوانب السلوكية:

كىي  : صاّب بن عبدالرٛتن القاضيقليب الفاضل الذم أحبو توصيات من األستاذ ا١تريبكىذه ال
عليكم تبعات كمسؤكليات  :حيث يقوؿيا أخواين األعزاء مدراء ا١تدارس كككبلء ا١تدارس  لكم

                                                        
 ُّٓ،صََِٕحساف، (ُ)
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ا أف يعينكم على أدائها كأف يسدد جهودكم كال ٭ترمكم  أسأؿكىي أمانو ٖتملوهنا، ك   جساـ
 فأنٍت  ةنو مسا٫تة مٍت معكم الستشعار أ٫تية ىذه ا١تسؤكليإكالعمل الصاّب. ك ثواب النية 

 عليكم: ىأكصيكم ٔتا لعلو ال ٮتف
التأكيد على ا١ترشد الطبليب ببذؿ اٞتهود ا١تناسبة لتتبع السلوكيات السلبية لدل الطبلب -ُ

بأداء الصبلة  كمن أ٫تها التأكيد على اٞتميع مع تعاكنكم معو لوضع العبلج ا١تناسب ٢تا.
 بالصورة الصحيحة كعدـ التهاكف ّٔا.

حث ٚتيع اإلخوة ا١تدرسُت على بذؿ جهودىم للتأكيد على اٞتوانب اإل٬تابية لدل -ِ
 الطبلب، كيتم ذلك بإقامة أنشطة كبرامج ٥تتلفة تدعم تلك اٞتهود.

ال ينفر  تكليف ٞتاف من ا١تدرسُت للقياـ ْتملة تفتيش الطبلب بُت فًتة كأخرل بأسلوب-ّ
الطبلب، كال يؤذيهم كذلك للتعرؼ على ما يوجد ُب حوزهتم ٦تا ىو غَت مناسب سلوكيان. 

وجيو النصح للطبلب ٍب االتفاؽ ا١تسببات كتلدراسة الدكافع ك كإحالة النتائج إٔب ا١ترشد الطبليب 
 م على العبلج ا١تناسب.معه
ستمرة للطبلب على أ٫تية العناية التأكيد على ا١تدرسُت عمومان بعدـ إغفاؿ التوجيهات ا١ت-ْ

ا١تدرس ٔتادتو  يبدأبالكتب كخاصة ا١تصاحف، كالنظافة ُب الفصل كنظاـ اٞتلوس قبل أف 
 العلمية كلما دخل الفصل.

منع الطبلب من إحضار ا١تشركبات الغازية سواء بعلب الصفيح أك الزجاج، ككذلك -ٓ
 ا١تأكوالت غَت ا١تناسبة كالعلك كالفصفص كأمثا٢تا.

توجيو الطبلب إٔب ضركرة التقيد بلبس الثوب العريب فقط، كمنع لبس البدلة األجنبية، -ٔ
كعدـ اٟتضور باللباس الرياضي إال كفوقة الثوب بعد انتهاء حصة الرياضة مرة أخرل ْتيث ال 

 يبقى ظاىران ُب غَت حصة الرياضة فقط.
 لى دكرات ا١تياه ٍب كتابات عقد يوجد من   توجيو عماؿ ا١تدرسة باستمرار إٔب تتبع ما -ٕ

 األسبوعية.، كيتم ذلك خبلؿ العطلة األسود أك إزالتها با١تواد الكيمائيةطمسها بالصبغ 
تشجيع الطبلب ا١تستجدين للتوجيهات كظهرت عليهم عبلمات االستقامة ٔتا تركنو  -ٖ

 مناسبان من كسائل التشجيع.
 ككذلك على ة على ما فيو ذكر ا حث كتشجيع الطبلب على احًتاـ األكراؽ اتوي-ٗ
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ٛتاية بقايا النعمة من إىانتها مع النفايات العامة بعد كضع حاكيات خاصة ّٔا ُب نواحي 
 ا١تدرسة.

اإلىتماـ بلجاف اإلرشاد كرعاية السلوؾ لتقـو بدكرىا الريادم، كتشجيع ا١ترشد الطبليب -َُ
 على االىتماـ ّٔا.

س الطبلب كحثهم عليها كمساعدهتم باألنشطة ا١تعينة تشجيع أسلوب األمانة ُب نفو -ُُ
 لتحقيق ذلك.

بذؿ اٞتهود الكبَتة إلعطاء فًتة الصبلة أ٫تية بالغة من حيث الضبط كالتوجيهات -ُِ
 كاألنشطة.

تتبع القصات األجنبية ُب الشعر اليت يهتم ّٔا بعض الطبلب، كمنع حصو٢تا مع توجيو -ُّ
 .كبياف أضرار التقليد غَت ا١تناسب، عتزاز ّٔويتهم اإلسبلميةالطبلب إٔب ما ينبغي ٢تم من اال

توجيو مدرسي اللغة العربية إٔب توظيف مادة التعبَت ٠تدمة اٞتوانب السلوكية اإل٬تابية  -ُْ
بر الوالدين (  –الصبلة  –مثل ) األمانة إل٬تابية كالسلبية ليكتب الطبلب ُب موضوعات 

 (ُُٓانظر الشكل رقم )الكذب ( . –ئم. ا١تشاغبات أثار السباب كالشتا كسلبية مثل)

 
 ا١تؤلفمن تصميم بعضان من اٞتوانب السلوكية ( ُُٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )           

 بعضاً من الجوانب السلوكٌه

 السلبٌة

 آثار السباب والشتاٌم

 المشاغبات

 الكذب

 اإلٌجابٌة

 الصالة

 األمانة

 برالوالدٌن 
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 فيما يتعلق بلب بإعداد ْتوث مناسبةا١تكتبة كا١تدرسُت إٔب تكليف الط توجيو أمُت -ُٓ
 .ُْة باٞتوانب السلوكية السليمة كما سبق ذكره ُب الفقر 

عدـ التهاكف مع الطبلب الذين يثبت تورطهم ُب سلوكيات غَت سوية كتطبيق ما يلـز  -ُٔ
العبلج ا١تناسب ٢تم كإرشادىم ١تا ىو مطلوب منهم سلوكيان كبياف ضرر ما فعلوه ٍب  من

 متابعتهم باستمرار ١تنع تكرار حصوؿ ذلك منهم كمن غَتىم.
 مفتوحة كالتأكد من إغبلؽ أبواب السطوح. عدـ ترؾ أبواب الغرؼ غَت ا١تستخدمة  -ُٕ
توجيو العماؿ إٔب قص األشجار الكثيفة كاألغصاف ا١تتدلية لئبل تؤذم كلكي يتم إشراؼ  -ُٖ

 ا١تدرسُت بوضوح ُب كقت اإلشراؼ.
 صبلح أقفا٢تا.إضركرة تفقد ما يلـز صيانتو كخاصة أبواب دكرات ا١تياه ك  -ُٗ
الطبلب من ا١تأكوالت كا١تشركبات حسب  ديفي منع متعهد ا١تقصف من بيع ماال-َِ

 التعاميم الواردة بذلك مع ضركرة التأكد من تاريخ الصبلحية.
 قبل بدء الطابور كُب هناية الدكاـ ١تا ٢تاتُت الفًتتُت من ٤تاذير ؼاالىتماـ اٞتاد باإلشرا-ُِ

دكرات ك٥تاطر على الطبلب. ككذلك اإلشراؼ بيقظة كاىتماـ عند مقصف ا١تدرسة كحوؿ 
 ا١تياه كمنعطفات الساحة كخبلؿ الفسحة.

اٟترص على عدـ السماح ببقاء الطبلب داخل الفصوؿ قبل اٟتصة األكٔب كأثناء  -ِِ
 الفسح. 

توجيو النصح األخوم باألسلوب ا١تناسب للمدرسُت الذين تبدك منهم بعض ا١تخالفات  -ِّ
 .ُب مسَتة اإلصبلح السلوكي للطبلباليت رٔتا تؤثر 

ٟترص على ذكر إ٬تابيات ا١تدرسُت كالثناء على االستجابة منهم أثناء االجتماع ّٔم بدالن ا-ِْ
كوف لو ها من ا١تدراء فلعل ىذا األسلوب ياليت يعتاد ا١تدرسوف غالبان ٝتاع تمن ذكر السلبيا
 إ٬تابيات كثَتة.

ناء القياـ ّتوالت مستمرة على الفصوؿ كا١تمرات أثناء اٟتصص كُب الساحات أث -ِٓ
الفسحة فقد تظهر لك أمور يلزمك االىتماـ ّٔا كمتابعتها سواء مع زمبلئك ا١تدرسُت أك 

 (ُ)أبنائك الطبلب.
                                                        

 .ُُ-َُىػ،صُُْٗالقاضي، (ُ)
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 مع الطبلب ا١تخالفُت راستخداـ أسلوب اللُت كاللطف مع اٟتـز ا١تناسب كاألسلوب ا١تؤث-ِٔ
 حىت يأخذكا عنك النصح ك٭تبوؾ كُب نفس الوقت يهابوؾ. 

 :سادساً: المعلم
بتبلميذ كخاصة  بالتبلميذ فهم ا١تنفذكف اٟتقيقيوف للمناىج كأكثر الناس اتصاالن  ا١تعلموف أما

فصو٢تم، كا١تدرس ىنا ُب السعودية عليو التزاـ خاص، كىو أداء مادتو التدريسية من خبلؿ 
الركح اإلسبلمية الصميمة، فعليو أف ٭تقق أىداؼ سياسة التعليم ُب ا١تملكة بتنشئة جيل مسلم 

ىنا أف يوجهوا العلـو  ا١تدرسُت كعلى. نبينا كرسواله با ربنا كباإلسبلـ ديننا كٔتحمد  يؤمن
كا١تعارؼ ٔتختلف أنواعها كموادىا منهجنا كتأليفنا كتدريسنا، ًكجهة إسبلمية ُب معاٞتة قضاياىا، 

كَت كاٟتكم على نظرياهتا كطرؽ استثمارىا، حىت تكوف منبثقة من اإلسبلـ، متناسقة مع التف
اإلسبلمي السديد، كعلى ا١تدرسُت ُب ىذه السبيل أف ٭تققوا االستفادة من ٚتيع أنواع ا١تعارؼ 

كرأس عمل ا١تدرس ىو إعداد دركسو إعدادنا فنينا متقننا .اإلنسانية النافعة على ضوء اإلسبلـ
أعماؿ كتدكين ىذا اإلعداد متتابعنا مع ترتيب جدكلو الزمٍت، فمذكرة إعداد الدرس ىي صحيفة 

ا١تدرس اليت تزداف ّٔا ٯتينو. بل ىي مفتاح شخصيتو كمعوانو األساسي ُب أداء دركسو. أما أداء 
كعليو أف ٭تاسب نفسو عقب   ،سارةن  شائقنا كٕتربةن  الدرس فيجب أف يكوف بالنسبة لو عمبلن 
 (ُِٓانظر الرسم التوضيحي رقم ) كل درس فيتساءؿ فيما بينو كبُت نفسو:

 
 ا١تؤلفمن تصميم ٔتاذا ٭تاسب نفيو ا١تعلم إذا خرج من اٟتصة  ( ُِٓوذج لرسم توضيحي رقم )٪ت           
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 ماذا حققت من أىداؼ ىذا الدرس؟ 
 ما مدل استيعايب للمادة ا١تخصصة للحصة كاتساع الوقت ٢تا؟ 

 ما مدل فاعلية التبلميذ كٕتاكّٔم معي كنشاطهم ُب الدرس؟ 
 ت ْتلها؟ ما ا١تشكبلت اليت طرأت ككيف قم

 ما مدل ٖتقيقي للطرؽ الًتبوية اليت استخدمتها ُب الدرس؟ 
 ما العقبات اليت اعًتضت ٧تاحي ا١تنشود ُب ىذا الدرس؟ 

 ماذا أقًتح لتحسُت علمي ُب ا١تستقبل؟
كمن أىم ما ٭ترص عليو ا١تدرس ىو ربط الدرس باٟتياة حىت ال يشعر تبلميذه أهنم ُب عزلة عن 

 .يدكر ُب داخل الفصوؿ غَت ما يًتدد ُب ىواء اٟتياة الطلقآّتمع، أك أف ما 
تستلـز مهمة ا١تدرس أف يكوف دقيقنا ُب تصحيح األعماؿ التحريرية لتبلميذه، كأف ٭ترص على 
مراعاة الفركؽ الفردية بينهم أثناء ىذا التعليم اٞتمعي بالفصوؿ، فكل فصل ال ٮتلو من 

 .متفوقُت كمتوسطُت كضعاؼ
من بعملو ينمي نفسو باالطبلع على كل جديد ليأخذ منو أفضلو كأصلحو. كا١تدرس ا١تؤ 

 .ك٭ترص ُب الوقت نفسو على التزكد الدائم من الًتاث كٓتاصة أصوؿ الًتبية اإلسبلمية
 .كا١تدرسوف ىم الكثرة الغالبة ُب ىيئة كل مدرسة، كال يكاد ٮتلو عمل منهم أك يتم بدكهنم

 كعلى ا١تدرس أف يراعي ابآٌب:
 ٖتضَت دركسو ٖتضَتان جيدان.-ُ
 االىتماـ بكراسة التلميذ كتصحيحها بدقو.-ِ
 االطبلع ا١تتصل على الكتب كا١تراجع اليت تعاِب ا١تادة اليت يدرسها.-ّ
ا٠تربات اليت يقدمها لطبلبو جافة بعيدة عن  فاالتصاؿ ٔتا ٬ترم ُب آّتمع حىت ال تكو -ْ

 الواقع.
  .لًتبويةا ساليباالطبلع على أحدث األ-ٓ
 .اتباع األسلوب العلمي ُب البحث كالتفكَت-ٔ
  .العمل على تقوية الضعاؼ من تبلميذه، كمساعدة ا١توىوبُت على استمرار التفوؽ-ٕ
 ا١تسا٫تة ُب النشاط الثقاُب كاالجتماعي كالرياضي با١تدرسة.-ٖ
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 مشاركة التبلميذ ُب حفبلهتم كرحبلهتم.-ٗ
 (ُ) لقومية بقدر اإلمكاف.ا١تشاركة ُب أعماؿ التعبئة ا-َُ

 سابعاً: معلم الصفوف األولية:
الرسالة ا١تلقاة على عاتقو فكاف  معلم الصفوؼ األكلية ىو ذلك ا١تعلم الذم استشعر قيمة

اٟتانية كالقلب الكبَت فقد شرعوا ٔتحبتو ٢تم  ، يركف فيو مثاالن لؤلبوةديرلطبلبو نعم ا١تريب الق
، كيشرؽ عليهم ببسمتو قبل أف تشرؽ  ٢تم العلم ف يهدمفأحبوه حُت أىداىم اٟتب قبل أ

طبلبو فجعلهم يقبلوف عليو بكل ٤تبة كتقدير، فمحبة  كلمتو، ككطد عبلقتو اإلنسانية مع
كسينتقل ىذا الود إٔب طبلب الفصل  ،مادتو كحصتو كا١تدرسة الطبلب ١تعلمهم تقود إٔب ٤تبة

 .اخ العاطفي ستزداد دافعية الطالب للتعليممعلمهم، كمع ىذا ا١تن فيما بينهم تأثران ٔتحبة
ىو ذلك ا١تعلم الذم ال يقف دكره عند حد الًتغيب ُب العلم  األكلية الصفوؼ معلم
كا١تباشر.  ا١تتنوعة ذات التأثَت الًتبوم ساليبلرغبة باأليتعداه إٔب إ٬تاد الدافع ٢تذه ا كإ٪تا

مبلحظاتو على  كيستطيع ا١تعلم أف ٭تكم على مدل تأثير الطبلب بتوجيهاتو من خبلؿ
الكرًن، كاالىتماـ  سلوكيات طبلبو ُب أ٪تاط سلوكية كجو الطبلب إليها كالتأدب مع القرآف

كا١تعلم  مثل ما يقبل على أبيو، فحتو أك الشكولكاافظة على كتبو، كاإلقباؿ على معلمو ١تصا
حدكد ا١تادة كالفصل كا١ترحلة الدراسية بل  الناجح ىو الذم يرل أف حقيقة رسالتو ال تقف عند

كا١تعلم الناجح ىو الذم   مساعدة نفسو مستقببلن  تتعداىا إٔب حياة الطالب كمساعدتو على
٭تس بقيمو ُب  طبلبو، ذم يرل نفسو ُبيرل أف معلم الصفوؼ األكلية ىو ذلك ا١تعلم ال

حُت  .كلماتو ُب كتاباهتم يقرأيسمع أسلوبو ُب حديثهم، ك  ، رؤيتهمأخبلقهم، يرل فكره ُب
األطفاؿ بأف يضع نفسو ُب مكاف  ٯتلك القدرة الصحية كاٟتيوية اليت ٘تكنو من العمل مع

تلك ا١تعرفة ٓتصائص ضركرم ٯت الطفل فَتل خبلؿ عينيو ما ىو ىاـ كما ىو مشوؽ كما ىو
  .مرحلة النمو اليت سوؼ يتعدىا

األكلية ىو ذلك ا١تعلم الذم ال يقف دكره عند حد كاإلقباؿ على معلمو  معلم الصفوؼ
على أبيو. كاٟتقيقة أف ا١تعلمُت لديهم القدرة على التأثَت  ١تصافحتو أك الشكول مثل ما يقبل

 فاء ا١تعلم كمثل ىذا التأثَت سليب، أما ا١ترغوب ىوالقصَت الذم ٮتتفي باخت كلكنو التأثَت الوقيت
                                                        

 ُٕٗٗ(ك.)أٛتد عيسى،ِٔ،صَُْْ.عبدا٢تادم، (ُ)
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 ذلك التأثَت اإل٬تايب البعيد ا١تدل الذم ينمو مع ٪تو الطالب ك٭ترص على استمراريتو،
٥تطط ٢تا ٗتطيطان مسبقان ُب جعل   ذلك ا١تعلم الذم يعمل بصورةىو  األكلية الصفوؼ معلم

  إعداد األنشطة ا١تنوعة كا١تبلئمة لكل كل ثانية من زمن درسو ذات قيمة لطبلبو من كاقع
 ىذه األنشطة تعود عليهم بنفع تشعر ٣تموعة من طبلبو حسب قدراهتم لتعمل منسجمة مع 
 .بقيمتها فتحرص على التفاعل اٞتيد للدرس 

بالطالب تاركان  درسو بالطالب كينتهي يبدأىو ذلك ا١تعلم ا١توجو لطبلبو  األكلية الصفوؼ معلم
هم أساليبالدرس كمفاىيمو ب لطبلبو فرصة التعلم الذاٌب ما٨تان إياىم فرصة التعبَت عن مضامُت

 .ا٠تاصة فيشغلوف ذاهتم بالتفكَت ُب كل نقاطو ٦تا يكفل لو ٖتصيل جيد
إف معلم الصفوؼ األكلية الذم نتطلع إليو ٬تب أف يتمتع ببعض الصفات الشخصية اليت 

 لَتكامن نفوسهم  لدل الطبلب مقربان  كٕتعلو ٤تبوبان  ،ساعد على أداء عملو على أكمل كجوت
، رحابة الصدر ،كمن أىم ىذه الصفات ،كاألخوة ا١تخلصة كالصداقة الوفيةبوة اٟتانية، فيو األ

 ة،نا كاأل، كالصربكمراعاهتم ،هم النفسية كاالجتماعية كالعقليةكتفهم حاجات الطبلب كخصائص
 مدركان  مناسبان، تربويان  إعدادان  ........ كما ٬تب أف يكوف معدان كحسن التعامل، كاٟتنو كالعطف

  .٢تا ٦تارسان  ا١تواد،طالب ١ت
 :٬تب على معلم الصفوؼ األكلية أف يدرؾ ابآٌب

 .اإلدراؾ الواضح ١تدل استعداد التلميذ للتعلم - أ
 .كحياتواإل١تاـ بالظركؼ االجتماعية كاألسرية اليت يعيش فيها التلميذ ك٢تا تأثَت على ٪توه  - ب

فيو كإدراؾ حاجات  فهم طبيعة ىذا التلميذ كدراسة سيكولوجيتو كتصوير ال غموض
 .تلك الفًتة كميو٢تم فيها

  .اإل١تاـ بنظريات التعليم اليت تشرح كتفسر كيف يعمل العقل - ت
  .التمكن من فهم اللغة كفهم فلسفتها كطبيعتها - ث
أف تكوف لدل ا١تعلم رؤيا كاضحة للفكر الًتبوم اٟتديث كاالٕتاىات اٟتديثة ُب معاملة  - ج

  .التبلميذ
 .كالعاطفيةذم يتعامل مع التلميذ ) ككل ( من الوجهة االجتماعية إف ا١تعلم اٞتيد ىو ال - ح
 .ف ا١تعلم اٞتيد ىو الذم يعرؼ ما عند التلميذ من أمور موركثة كأخرل مكتسبةإ - خ
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 البيئة الطبيعية لؤلطفاؿ ىو ذلك ا١تعلم الذم يضع ُب اعتباره تنظيم األكلية الصفوؼ معلم
 :داخل الفصل بتوفَت االحتياجات التالية

 . هم ُب العملأساليبطبيعة الطبلب كاحتياجاهتم النفسية كاالجتماعية ك  فهم -ُ
التخطيط ْتيث يتم استغبلؿ كل جزء كركن من أركاف الفصل دكف زٛتها بأشياء ال  حسن-ِ
  .٢تا ركرةض
يتناسب مع طبيعة  توزيع األثاث كالتجهيزات كا١تواد كا٠تامات كالوسائل التعليمية بشكل -ّ

األساسية ُب الصف ْتيث  أنشطة ا١تادة الدراسية ْتيث يتم تقسيم الفصل إٔب مراكز التعلم
ز ، كركن ١ترك١تركز اللغة : ركنمن أركاف الفصل على النحو التإبٮتصص لكل مركز ركن 

 .التعبَت الفٍت ، كالركن الرابع ١تركزالرياضيات، كركن ١تركز العلـو
يعة األنشطة اليت ٯتارسها بطب تنظيم طريقة جلوس الطبلب ُب الفصل كىذا التنظيم يرتبط -ْ

لقصة كا١تعلم كفيل بتنظيم طريقة جلوس  ، فاٞتلسة ا١تناسبة للكتابة ال تصلح لبلستماعالطبلب
 . النشاط الذم ٯتارسونو اهتم كيتمشى مع طبيعةالتبلميذ بشكل يليب حاج

ا١تصورات كالبطاقات كعرض إنتاج  االىتماـ بتنظيم جدراف الفصل بإتاحة ا١تساحات لعرض-ٓ
 . التبلميذ

ا١تعلم الذم تتوفر لديو ا٠تربات التعليمية ا١تتنوعة كحسن  ىو ذلك يةاألكل الصفوؼ معلم
الطبلب كتوجيو أدائهم كمراعاة الفركؽ الفردية بينهم فبل يعمل البعض  التخطيط ٢تا كمتابعة

  .آخركف أداء ا١تطلوب منهم كينتج كال ٭تسن
متابعة كمبلحظة الطبلب كتقدًن  ىو ذلك ا١تعلم الذم ٭ترص على األكلية الصفوؼ معلم

 : عنصرين أساسيُت ٫تا التقارير عن سَتىم؛ كتتضمن مبلحظة ا١تعلم لطبلبو
 يتقدـ؟  ككيف الطالب،ا١تبلحظة ا١تستمرة ١تا ٬تب أف يتعلمو -ُ

 بات اليت تواجهو ؟كما ىي الصعو 
 ؟ أـ سليب؟ ىو إ٬تايب . ىلما سلوؾ الطالب ٕتاه ا١تدرسة-ِ

 ىل ىو مقبل على ا١تدرسة أـ معرض عنها ؟
 كالتعرؼ على اٞتو ا١تدرسي ا١تتمثل ُب للطبلب،ا١تبلحظة لتقوًن التقدـ اليومي  كالغرض من

 .ا١تدرسةا١تناخ الًتبوم ُب 
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ْتيث تتم مبلحظة ا١تعلم لطبلبو ُب النواحي  رؽ التدريسكأخَتان ا١تبلحظة كسيلة من كسائل ط 
   :التالية

 . كخبلفو كاٟتواس لطالب من حيث سبلمة البدف ا١تظهر العاـ
النمو العقلي للطفل ليتمكن من مساعدتو ُب تنمية التفكَت  النواحي العقلية للطبلب ٔتتابعة

كن من مراقبة طبلبو كيف ينموف  التفاعل بُت الفرد كالبيئة ليتم كمساعد الطفل ُب عمليات
 .يتعلموف كيف يتطوركف ككيف

 . تكوين شخصية الطفلى النواحي االجتماعية كالثقافية كا٠تلفيات األسرية كتأثَت كل منها عل
اليت يتعرض ٢تا األطفاؿ ١تعاٞتتها  ا١تشكبلت النفسية ةٔتبلحظ كاالنفعالية:النواحي النفسية 

با١تختصُت ُب ا١تدرسة كأكلياء األمور كمن ىذه  نها مستعينان بطريقة تربوية لتخليص طبلبو م
 (االنطواء، ا٠تجل ،)العدكاف، العناد: ا١تشكبلت

ّٔا ا١تعلم مبلحظاتو على  كىذه ا١تبلحظات يتم رصدىا ُب كشوؼ خاصة لكل طالب ٬تمع
وهنا كالصعوبات كا١تشكبلت اليت يواجه ٪تو قدرات الطبلب كمهاراهتم ُب آّاالت ا١تختلفة

كا١تعلم عندما يكوف دقيقنا ُب مبلحظتو تزداد . الًتبوية سواء النفسية أك الصحية أك التعليمية أك
النضج كالتهيؤ اليت حققها ة العلمية كاالجتماعية كمستويات حيث ا٠تلفي معرفتو لطبلبو من

 .كإ١تامو ٔتدل تقدـ طبلبو العلمي كالًتبوم. طبلبو
، ٭تس بقيمو ُب أخبلقهم ا١تعلم الذم يرل نفسو ُب طبلبو، ىو ذلك األكلية الصفوؼ معلم

كلماتو ُب كتاباهتم. حُت ٯتلك القدرة   يقرأ، ك يثهمأسلوبو ُب حد يسمع ،يرل فكره ُب رؤيتهم
اليت ٘تكنو من العمل مع األطفاؿ بأف يضع نفسو ُب مكاف الطفل فَتل  الصحية كاٟتيوية

ىاـ كما ىو مشوؽ كما ىو ضركرم ٯتتلك ا١تعرفة ٓتصائص مرحلة النمو  خبلؿ عينيو ما ىو
   .الطالب ىاااليت سوؼ يتعد

 : ىو ذلك ا١تعلم الذم يتذكر بأنو األكلية الصفوؼ معلم
 . ا١تهم أف ٭تيا أطفالنا فقط بل ا١تهم أف يتذكقوا اٟتياة ليس -ُ
 . يتعلم أطفالنا فقط بل ا١تهم أف يتذكقوا التعلم ليس ا١تهم أف -ِ
 (ُ).أطفالنا فقط بل أف يتذكقوا اللعب كينتفعوا بو هم أف يلعبليس ا١ت-ّ

                                                        
 إيواف منتديات (ُ)
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 ثامناً: أخالق المعلم الصالح تعني أخالق أمة فيها خير وصالح:
قد فىػ من مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج َُْٓأخبلؽ مهنة التعليم كما صدر ُب عاـ 

بعد فهم كاؼ ١تاىية  ىأت استقر الرأم على أف التعليم أك التدريس مهنة كالبد أف ذلك قد
، فقد ظل الناس دىران طويبلن يعتقدكف أف التعليم ىو نقل ا١تعارؼ من الكبار إٔب الصغار التعليم

كأف عمل ا١تعلم األكؿ يتضمن بالدرجة األكٔب تنظيم ا١تعارؼ كإ٬تاد الظركؼ ا١تناسبة لنقلها من 
ـ التعليم أك التدريس تغَتات بُت دفات الكتب إٔب عقوؿ ا١تتعلمُت إٔب أف طرأ على مفهو 

كأصبحت مهنة التعليم تتطلب نشاطات أكثر من ٣ترد تنظيم ا١تعارؼ كنقلها من العلم إٔب 
ا١تتعلم كُب ابآكنة األخَتة يعرؼ ا١تربوف التعليم بأشكاؿ متعددة إال أف ليس ا١تهم ُب قضية 

هم أف ىذه العملية من التعليم أف نضع تعريفان شامبلن جامعان للتعليم، لكن األىم أف نف
الضخامة كاالتساع ْتيث ينبغي صرؼ النظر عن الصياغات كالتعريفات إٔب ا١تهمات 
كالعمليات اليت ٖتقق بصورة إجرائية األىداؼ الًتبوية كٖتقق النمو الشامل ا١تتكامل للمتعلم 

تنظيم  كأم مهنة البد ٢تا من أخبلقيات. كالنمو االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي للمجتمع
العاملُت ُب ٣تاالت ا١تهن ، كمع غَتىم من لعاـ ألعضاء ا١تهنة بعضهم مع بعضالسلوؾ ا
كقد م. يضاي أخبلقيات خاصة ٔتهنة التعلي، ككما أف ىناؾ أخبلقيات لكل مهنة فهناؾ أاألخرل

ىػ " إعبلف مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج ألخبلؽ مهنة التعليم " َُْٓصدر ُب عاـ 
 ُب الصفحة التالية (ُّٓانظر الشكل رقم ): ىذا اإلعبلف من عشرين بندان ىي كما يلي كيتكوف

 :ىي أحد الركائز التي يعتمد عليها وىي كما يلي رسالة التعليم
توجب على القائمُت ّٔا أداء حق االنتماء إليها إخبلصان  التعليم مهنة ذات قداسة خاصة -ُ

عطاء مستمران لنشر العلم كا٠تَت كالقضاء على اٞتهل ُب العمل كصدقان مع النفس كالناس، ك 
 كالشر.

ال يضن على أدائها بغاؿ كال ، ك يستشعر عظمتها كيؤمن بأ٫تيتها لةا١تعلم صاحب رسا -ِ
  . ، كيستصغر كل عقبة دكف بلوغ غايتو من أداء رسالتورخيص

 إٔب الشبهات كيدعوانو بو عن مواطن يبعدافكتصوره ا١تستمر لرسالتو،  ٔتهنتواعتزاز ا١تعلم  -ّ
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 ا١تؤلف( أخبلؽ ا١تعلم الصاّب تعٍت أخبلؽ أمة فيها خَت كصبلح من تصميم ُّٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                    

 . اٟترص على نقاء السَتة كطهارة السريرة حفاظان على شرؼ مهنة التعليم كدفاعان عنو

صدرتعنمكتبالتربٌةالعربً:عشرون

لدولالخلٌجالعربٌة ألخالقمهنةالتعلٌم

المدرسة

والبٌت

الثقة

المتبادلة

شرٌك

الوالدٌن

فً

التربٌة

والتنشئة

والتقوٌم

والتعلٌم

ٌإدي

العاملون

فًمهنة

التعلٌم

واجباتهم

كافة

المعلم

رقٌب

نفسه

رقٌب

حقٌقً

على

سلوكه

مجال

تخصصه

طالب

وباحث

عن

الحقٌقة

ٌسهمفً

كلنشاط

ٌحسنه

مدركأن

تعلمه

عبادة

وتعلٌمه

زكاة

المعلم

والمجتمع

موضع

تقدٌر

المجتمع

واحترامه

وثقة

توفٌر

أكبرقدر

ممكنمن

الرعاٌة

للمعلمٌن

مإمنبتمٌزهذه

األمةباألمر

بالمعروفوالنهً

عنالمنكر

المعلم

صاحب

رأي

وموقف

المعلم

 وطالبه

صورهمن

عالقة

األب

بؤبنائه

قدوة

لطالبه

أحرص

الناس

علىنفع

طالبه

ٌساوي

بٌنطالبه

ٌسعى

دائما إلى

ترسٌخ

مواطن

االتفاق

والتعاون

والتكامل

بٌن

طالبه

التعلٌم

رسالة

مهنةذات

قداسة

خاصة

المعلم

صاحب

رسالة

اعتزاز

المعلم

بمهنتة
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  : المعلم وطالبو
ٟتمتها الرغبة ُب نفعهم كسداىا  كطبلبو صورة من عبلقة األب بأبنائوالعبلقة بُت ا١تعلم  -ُ

كىدفها ٖتقيق خَت  الضركرم،كحارسها اٟتـز  اٟتانية،أساسها ا١تودة  ّٔم،الشفقة عليهم كالرب 
 . الدنيا كابآخرة للجيل ا١تأموؿ للنهضة كالتقدـ

 كوف أثره ُب الناس، كىو حريص على أف يقدكة لطبلبو خاصة كللمجتمع عامة ا١تعلم -ِ
، لذلك فهو مستمسك بالقيم األخبلقية كا١تثل العليا يدعو إليها كيبثها بُت طبلبو ٛتيدان باقيان 

 . كالناس كافة كيعمل على شيوعها كاحًتامها ما استطاع
، يبذؿ جهده كلو ُب تعليمهم كتربيتهم كتوجيههم ا١تعلم أحرص الناس على نفع طبلبو -ّ

ا٠تَت كيرغبهم فيو كيبُت ٢تم الشر كيذكدىم عنو ُب إدراؾ كامل كمتجدد  يد٢تم بكل طريق على
 .أف أعظم ا٠تَت ما أمر ا كرسولو كأف أسوأ الشر ىو ما هنى ا كرسولو عنو

الوقوع ُب ك٭توؿ بينهم كبُت  ا١تعلم يسوم بُت طبلبو ُب عطائو كرقابتو كتقوٯتو ألدائهم -ْ
، كإف بدا صعبان ىو أصحها كأقومها دائمان أف أسهل الطرؽ ، كيشعرىمبراثن الرغبات الطائشة

 كأف الغش خيانة كجرٯتة ال يليقاف بطالب علم كال با١تواطن الصاّب.
، تعليمان ٢تم فاؽ كالتعاكف كالتكامل بُت طبلبوا١تعلم ساع دائمان إٔب ترسيخ مواطن االت -ٓ

ئمان إٔب إضعاؼ نقاط ا٠تبلؼ كتعويدان على العمل اٞتماعي كاٞتهد ا١تتناسق كىو ساع دا
  .ك٤تاكلة القضاء على أسبأّا دكف إثارة نتائجها فيها،كٕتنب ا٠توض 

 :المعلم والمجتمع
كثقة كىو لذلك حريص على أف يكوف ُب مستول  ا١تعلم موضع تقدير آّتمع كاحًتامو -ُ

ؿ معرفتو ُب ٣تا ىذه الثقة كذلك التقدير كاالحًتاـ يعمل ُب آّتمع على أف يكوف لو دائمان 
، ٯتتنع عن كل ما ٯتكن أف يؤخذ عليو من قوؿ أك فعل ك٭ترص على أف كخربتو كا١ترشد كا١توجو

  .ال يؤثر عنو إال ما يؤكد ثقة آّتمع بو كاحًتامو لو
 تسعى اٞتهات ا١تختصة إٔب توفَت أكرب قدر ٦تكن من الرعاية للعاملُت ُب مهنة التعليم،  -ِ

  كرٯتة تكفهم عن التماس كسائل ال تتفق كما كرد ُب ىذا اإلعبلف لزيادة  ٔتا يوفر ٢تم حياة
  . دخو٢تم أك ٖتسُت ماديات حياهتم

 بأنواعها كافة كيفرض ا١تعلم صاحب رأم كموقف من قضايا آّتمع كمشكبلتو -ّ
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الدائمة للمتغَتات االقتصادية  ةعليو توسيع نطاؽ ثقافتو كتنويع مصادرىا كا١تتابع ذلك
جتماعية كالسياسية ليكوف قادران على تكوين رأم ناضج مبٍت على العلم كا١تعرفة كا٠تربة كاال

 . الواسعة يعزز مكانتو االجتماعية كيؤكد دكره الرائد ُب ا١تدرسة كخارجها
فرصة لذلك  عا١تعلم مؤمن بتميز ىذه األمة باألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كىو ال يد -ُِ

كتقوية ألكاصر ا١تودة بينو كبُت ٚتاعات الطبلب ا أداة ٢تذه الفريضة الدينية منه ددكف أف ال يفي
خاصة كالناس عامة كىو ملتـز ُب ذلك بأسلوب اللُت ُب غَت ضعف كالشدة ُب غَت عنف 

 . ٭تدكه إليهما كده ّٓتمعو كحرصو عليو كإٯتانو بدكره البناء ُب تطويره كٖتقيق هنضة
 : ول األول واألخيروىو المسؤ  المعلم رقيب نفسو

و كتعأب ىو ضمَت يقظ كنفس يدرؾ ا١تعلم أف الرقيب اٟتقيقي على سلوكو بعد ا سبحان -ُ
 ها ال ترقي إٔب الرقابة لذلك يسعى أساليب، كأف الرقابة ا٠تارجية مهما تنوعت لوامة

ّٔا ُب ا١تعلم بكل كسيلة متاحة إٔب بث ىذه الركح بُت طبلبو ك٣تتمعو كيضرب باالستمساؾ 
 . نفسو ا١تثل كالقدكة

ة ا١تعرف كسعان ُب التزكد من دخرال ي كباحث عن اٟتقيقة ا١تعلم ُب ٣تاؿ ٗتصصو طالب -ِ
 . ا١تهنية موضوعان كأسلوبان ككسيلة تواناإلمك، كتقوٯتو كاإلحاطة بتطورىا ُب حقل ٗتصصو

تعليم  أك   ة قوٯتةكيتخذ من كل موقف سبيبلن إٔب تربي يسهم ا١تعلم ُب كل نشاط ٭تسنو -ّ
بضركرة تكامل البناء العلمي كالعقلي كاٞتسماين كالعاطفي لئلنساف من  أناعادة ٛتيدة إٯت

 . خبلؿ العملية الًتبوية اليت يؤديها ا١تعلم
فهو يؤدم كاجبو بركح العابد ا٠تاشع الذم ال  ا١تدرس مدرؾ أف تعلمو عبادة كتعليمو زكاة -ْ

كتعأب كبإخبلص ا١توقن أف عُت ا ترعاه كأف قولو كفعلو شهيد  يرجو سول مرضاة ا سبحانو
 . لو أك عليو

 :كما يلي  المدرسة والبيت
كبُت  كزمبلئو الثقة ا١تتبادلة كاحًتاـ التخصص كاألخوة ا١تهنية ىي أساس العبلقة بُت ا١تعلم -ُ

م ُب ظل ىذه األسس فيما فاى، كيسعى ا١تعلموف إٔب التكزيةا١تعلمُت ٚتيعان اإلدارة ا١تدرسية ا١تر 
  ، كفيما بينهم كبُت اإلدارة ا١تدرسية حوؿ ٚتيع األمور اليت ٖتتاج إٔب تفاىم مشًتؾ أكبينهم

 قرارات إدارية ال ٯتلك ا١تعلموف عمل ٚتاعي أك تنسيق للجهود بُت مدرسي ا١تواد ا١تختلفة أك
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 . ٔتفردىم ٗتاذىاا
توطيد  على كالتعليم لذلك فهو حريص ئة كالتقوًنا١تعلم شريك الوالدين ُب الًتبية كالتنش -ِ

ما اقتضى األمر مع أكاصر الثقة بُت البيت كا١تدرسة كإنشائها إذا ٓب ٬تدىا قائمة كىو يتشاكر كل
 . كل أمر يهم مستقبل الطبلب أك يؤثر ُب مسَتهتم العلميةالوالدين حوؿ  

سلوكهم كلو بركح ا١تبادئ اليت  كيصبغوف يؤدم العاملوف ُب مهنة التعليم كاجباهتم كافة -ّ
تضمنها ىذا اإلعبلف كيعملوف على نشرىا كترسيخها كتأصيلها كااللتزاـ بُت زمبلئهم كُب 

 . آّتمع بوجو عاـ
صدر عن مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج العربية كأقره مؤ٘تره العاـ الثامن الذم انعقد ُب  -ْ

 (ُ)....قطر.الدكحة بدكلة 
 لما يلي : المعلم معرفة عام بوجو يتضمن التعليمية الكفايات من رفيالمع الجانب

 خصائص التبلميذ النفسية كاٞتسمية كاالجتماعية كمراعاة ىذه ا٠تصائص ُب التعليم.-ُ
 ا١تعلومات كاٟتقائق كا١تفاىيم كالتعميمات ُب ا١تادة الدراسية اليت يقـو بتدريسها. -ِ
 قتصادية كالثقافية.حاجات آّتمع االجتماعية كاال -ّ
 األسس اليت تبٍت عليها ا١تناىج الدراسية، الفلسفية، كالثقافية كالسياسية كالنفسية. -ْ
 طرائق التدريس ا١تناسبة ١تادتو اليت يقـو بتدريسها. -ٓ
 أ٫تية العمليات الًتبوية ا٠تاصة بالتخطيط كالتنفيذ كالتقوًن. -ٔ
 انية.دكر الًتبية ُب تطوير آّتمعات اإلنس -ٕ
 ا١تستحدثات الًتبوية اليت تتجدد كل يـو كأثرىا على دكره ا١تتغَت. -ٖ
 ا١تكتشفات العلمية كاألدبية اليت تساعده على تطوير معلوماتو. -ٗ

 دكره ُب ٖتسُت تنفيذ ا١تناىج الدراسية. -َُ
 أنواع التعليم الفردية كاٞتمعية ا١تناسبة لتبلميذه.  -ُُ

 ري( من الكفايات التعليمية فيشتمل على:أما الجانب السلوكي )المها
 قدرة ا١تعلم على إدارة غرفة الصف كضبطو.-ُ
 كالدراسي. يقدرة ا١تعلم على التخطيط لدركسو ٔتستوياتو الثبلثة، التخطيط السنوم كاليوم -ِ

                                                        
 ِٓإٔب ْٖىػ، صُُْٖدليل ا١تعلم،  (ُ)
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 قدرة ا١تعلم على استخداـ الوسائل التعليمية لتوظيفها ُب ٖتقيق األىداؼ. -ّ
 تنظيم نشاطات صفية كال صفية مناسبة لتبلميذه.قدرة ا١تعلم على  -ْ
قدرة ا١تعلم على استخداـ اللغة العربية السليمة بوضوح كٖتديد مع االبتعاد عن استخداـ  -ٓ

 العبارات اليت ال معٌت ٢تا.
 قدرة ا١تعلم على كضع اختبارات تقيس ٖتصيل تبلميذه. -ٔ
 ر ّٔا للوقوؼ على نقاط القوة كالضعف.قدرة ا١تعلم على ٖتليل نتائج االختبارات اليت ٘ت -ٕ
 قدرة ا١تعلم على التوصيل اإل٬تايب مع تبلميذه. -ٖ
قدرة ا١تعلم على طرح األسئلة داخل غرفة الصف ْتيث ٗتدـ ٖتقيق األىداؼ التعليمية  -ٗ

 كالتعلمية.
 من الوسائل. وقدرة ا١تعلم على إنتاج ما يلزم -َُ
 ي إ٬تابيان كتسخَت ذلك ُب خدمة ا١تناىج.قدرة ا١تعلم على التفاعل اللفظ -ُُ
قدرة ا١تعلم على االحتفاظ بسجبلت منظمة عن أحواؿ تبلميذه ٖتصيليان كصحيان  -ُِ

 كاجتماعيان.
 قدرة ا١تعلم على توظيف الكتاب ا١تدرسي توظيفان فاعبلن ُب عملييت التعليم كالتعلم. -ُّ
فان فاعبلن سواء ُب غرفة الصف أك قدرة ا١تعلم على توظيف األعماؿ الكتابية توظي -ُْ

 خارجها.
 كالطرائق اٞتديدة. ساليبقدرة ا١تعلم على ٕتريب األ -ُٓ 

 قدرة ا١تعلم على التفاعل مع بيئتو الية، ٔتا ُب ذلك أكلياء األمور  -ُٔ
 ا١تتوافرة ُب بيئتو الية باعتبارىا بيئة تعلم. اإلمكاناتقدرة ا١تعلم على استغبلؿ  -ُٕ
 : التكويٍت كالنهائي.استخداـ التقوًن الًتبوم بنوعيو قدرة ا١تعلم على -ُٖ
كالسبورة، كأجهزة عرض األفبلـ الثابتة  ،م على استخداـ األدكات التعليميةقدرة ا١تعل -ُٗ

 كا١تتحركة.
قدرة ا١تعلم على إحداث تغَتات ملحوظة ُب إتاىات التبلميذ كتنميتها على ٨تو إ٬تايب  -َِ

 باستمرار
 قدرة ا١تعلم على تشجيع التبلميذ على البحث كاالستقصاء باعتمادىم على أنفسهم. -ُِ
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 قدرة ا١تعلم على إثراء ا١تناىج الدراسية.-ِِ
 قدرة ا١تعلم على ٖتليل الوحدات الدراسية كإعادة بنائها. -ِّ
 قدرة ا١تعلم على التواصل مع زمبلئو من ا١تعلمُت من أجل تطوير مهاراتو أدائو.-ِْ
قدرة ا١تعلم على التواصل اإل٬تايب مع من يتعامل معهم من اإلدارة الًتبوية، كمدير  -ِٓ

 ا١تدرسة، كا١تشرؼ الًتبوم، كمن أجل تطوير مهاراتو التعليمية.
 (ُ)قدرة ا١تعلم على استخداـ طرائق التقوًن الذاٌب من أجل تقوًن أدائو بنفسو. -ِٔ

  تاسعاً: كيفية نجاح المعلم داخل الصف:
 اإلخبلص  سبحانو كتعأب فهو أىم عوامل النجاح فلنجعلو أساسان ُب عملنا كقولنا.-ُ
للتوفيق كالسداد. فيجب أف نكوف مستعدين لعملنا ٍب نبادر باللجوء إٔب  الدعاء  -ِ

 كدعائو بالتوفيق كالسداد ا 
 .الدراسيةالتخطيط ا١تسبق كا١تناسب كفق ا٠تطة أدارة الوقت لتوزيع ا٠تطوات -ّ
 تسخَت حواس ا١تعلم داخل الصف )اٟتركة، الصوت، توزيع النظرات....(-ْ
 قدرة ا١تعلم على ضبط الطبلب داخل الصف. -ٓ
 استخداـ الوسائل التعليمة أثناء الدرس، كالتنوع فيها مع االستعداد ٢تا.-ٔ
 االستعانة با١تسرح ُب أداء الدرس كتطبيقو.-ٕ
 أعمده. ريقة ٣تموعات أك صفوؼ أك تغيَت شكل الطاكالت على ط-ٖ

 (ُْٓاإلشكاؿ ُب الصفحات التالية ) رانظ ( ُرقم ) الطالب للتعليم التقليدي تنظيم           

 
 يستعمل ىذا األسلوب. ا١تعلم ىو ا١توجو كالقائد كا١تقرر لعمليات التعلم كالتعليم ت:التوضيحا

                                                        
 ِٕٕ،ِْٕنشواف،صْٓأبَٓىػ،صُُِْالطريقي،  (ُ)
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 .قياـ بنشاط موٌحد أك إجراء تقييم ٚتاعيُب تقدًن مادة جديدة أك عرض كسيلة تعليمية أك ال
آخذ: تعلم غَت مؤثر، عدـ مراعاة الفركؽ الفردية، ميوؿ سلبية لدل الطبلب ٨تو ا١تعلم ا١ت

 .ََِٔ، كالقضاةالًتتورم كا١تادة الدراسية 
(2رقم) تنظيم الطالب لمباراة صفية                             

 
 .بمن ا١تعلم كطالبُت أك من ثبلثة طبل تتألف ٞتنة التحكيم  :التوضيحات

  .مراعاة تنوع قدرات الفريقُت كتكافؤ مستوا٫تا 
  .ٖتدد مكافأة للفريق الفائز يقبل ّٔا الفريقاف 
  .ٖتديد قائد لكل فريق ألعماؿ التنسيق 
  .معرفة الطبلب ٢تدؼ ا١تباراة كأحكامها التنظيمية 
 (ُ)اط الصفي تنمية ا١تنافسة البناءة ُب جو من االنضب 

 (3رقم ) تنظيم الطالب للمناقشة الجماعية الموجهة من المعلم                    

 
  .ا١تعلم كموجو كمنسق للنقاش  :التوضيحات

  .عدد الطبلب األقصى عشركف طالبان  
  .يقـو قادة آّموعات الفرعية الثبلث بأعماؿ التلخيص 

                                                        
 ََِٔالًتتورم كالقضاة،  (ُ)
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  .ا١تعلمإمكانية التعليم كالتقييم ا١تباشر من  
يؤخذ على التنظيم عدـ إشراؾ ٚتيع طلبة الصف حُت يزيد عن عشرين، عدـ مشاركة بعض  

 األفراد، إمكانية نشوء ميوؿ سلبية كعدـ ارتياح لوجود ا١تعلم 
 (4رقم) تنظيم الطالب على شكل مجموعات إلنجاز بعض المهمات                 

 
  .ا١تعلم كموجو متنقل :التوضيحات

  .ع الطبلب حسب رغباهتم كٔتا يتفق كطبيعة ا١تهمةٕتمي 
  .قياـ الطبلب ْتل التمارين أك كتابة تقارير ٚتاعية 
  .مشاىدة الطبلب ّٓموعة من الصور الثابتة 
 (ُ) .إمكانية التوجيو اٞتماعي للصف عند اٟتاجة 
 العدد األقصى لكل ٣تموعة ستة مع الرئيس  

 (ٓرقم ) للتعليم الفردي المستقلتنظيم الطالب                  

 
  .ا١تعلم ا١تشرؼ متنقل كموجو فردم  :التوضيحات

  .الطبلب يعملوف حسب قدراهتم كسرعاهتم 
  .إمكانية اختبار الطبلب ُب مادة دراسية 

                                                        
 .ََِٔالًتتورم كالقضاة،  (ُ)
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  .إمكانية التوجيو اٞتماعي عند اٟتاجة 
 .تفاعل كل طالب مع ا١تعلم حسب حاجتو 

 (ٔرقم ) يم الطالب للتعليم الخاصتنظ                       

 
 ا١تؤلف( عن  تنظيم طاكالت الطبلب من رسومات ُٓٓ٪توذج لرسـو توضيحية رقم )                      

  .ا١تعلم موجو متنقل  :التوضيحات
  .طالب يشارؾ ُب تعليم ابآخر 
  .طالباف يقوماف ٔتعاٞتة نشاط تربوم 
  .بآخر انضباط الصف من خبلؿ اقًتاف طالب 
  .تفريد التعليم كتبادؿ التعاكف الفردم 
  (ُ).إمكانية إعطاء تعليمات ٚتاعية 

 كتابة بعض الرسائل الًتبوية ألكلياء األمور عن فن التعامل مع االبن.  -ٗ
 توزيع ا١تهاـ بُت الطبلب العريف كالنائب .....اْب-َُ
 كجود أكراؽ العمل ا١تكثفة لكل ا١تواد.-ُُ
الصحابة رضي ا عنهم  ءإٔب ٣تموعات . ككضع أٝتاء ىادفة ٢تا. كأٝتاتقسيم الصف -ُِ

 كغَته من األٝتاء ا١تشجعة كا٢تمة كالطموح كالرقي .....
 إتاحة الفرص للطالب سريع الفهم كاٟتفظ ليشرح الدرس ١تن فهمو أقل بطريقة عفوية -ُّ

 بدكف تكلف مع مبلحظة عدـ االعتماد عليو.
 افز بُت الطبلب.كضع اٞتوائز كاٟتو -ُْ
 ا١ترباة....( ،صة بالطبلب مثل)األقبلـ، ا١تساطرمُت بعض النواقص ا٠تاأت -ُٓ
 ٔتقرات اٞتماعات ُب أداء بعض الدركس. ةكضع مكتبة للصف. االستعان-ُٔ

                                                        
 ََِٔالًتتورم كالقضاة، (ُ)
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 كضع بعض اإلرشادات داخل الصف أك ُب ا١تمرات ٦تا يناسب سن الطبلب.-ُٕ
وعة. كشاملة للمعرُب كالوجداين. كاٟتركي .٦تا حدد األىداؼ من الدرس ْتيث تكوف متن-ُٖ

 يساعد على اإلثراء للدرس كأدائو بالطريقة ا١تثالية
 كضع ا٠تطة األسبوعية.-ُٗ
 كضع لوحة شرؼ ُب الصف ٞتميع ا١تواد أك ١تادة معينة ٦تا ٬تلب اٟتماس لدل الطبلب.-َِ

 كاحد. مع مبلحظة الطالب الضعيف لو تفوؽ قليبلن. فيوضع اٝتو كلو ليـو
 (ُ) .ملونة للتفوؽ أك كاس للمجموعة الفائزة كضع بطاقات-ِِ

 (ُٓٓانظر الشكل رقم ): ضبط الصف الدراسيكىذه نصيحة لكي ت
من أىم ركائز العملية التعليمية كال يكوف ا١تعلم ناجحان إذا ٓب يستطع ضبط الصف الدراسي؛ 

عبلكة على ذلك فإف ىناؾ  ألنو بدكف ضبط الصف لن يستطيع ا١تعلم أف يوصل ا١تعلومة،
بعض الطبلب ذكم االحتياجات ا٠تاصة لن يستطيع ا١تعلم مراعاة احتياجاهتم إذا كاف الصف 

 كىناؾ العديد من الدراسات اليت تناكلت موضوع ضبط الصف، ك٩تلص من تلك .غَت منضبط
 على التالي: الدراسات وكذلك من الخبرة الميدانية أن ضبط الصف يعتمد

 ا١تؤلف( عن ضبط الصف على ما ذا يعتمد من تصميم ُٓٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )              

 :على شخصية المعلم -1

                                                        
  ُٕإٔب ٖىػ،صمن ُِّْالغيث كآخركف، (ُ)

ضبط الصف 
ٌعتمد على 

 :التالً

 أوالً على شخصٌة المعلم

ثانٌاً على المعلم 
فهم ودراسة 

سٌكولوجٌة طالبه 
ومعرفة مجموعات 

 الطالب 

ثالثاً على المعلم 
عرض درسه 
بطرٌقة مشوقة 
جاذبة ألذهان 

 الطالب
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 ٬تب على ا١تعلم أف يعطي انطباعان لطبلبو بطريقتو كأسلوب عملو ُب بداية تعرفو عليهم كىذا
 بطان كأسلوبان سيًتتب عليو ض ىو أساس العمل داخل الصف طواؿ العاـ، فإذا أجاد ا١تعلم فإنو 

  .جيدان للعمل بعد ذلك
كمعرفة ٣تموعات الطبلب اليت من ا١تمكن  على المعلم فهم ودراسة سيكولوجية طالبو -2

أف تسبب الفوضى كاإلزعاج إذا كانوا معان كمن ٍب فعلى ا١تعلم إعادة تنظيم الطبلب طبقان 
الذين ٯتكن أف يسببوا الفوضى  ّٓموعات أك كما يراه مناسبان لسَت درسو مراعيان أماكن الطبلب

 .إذا ٕتمعوا معان 
جاذبة ألذىاف الطبلب مستخدمان على المعلم عرض درسو بطريقة مشوقة -3

التعليمية ا١تبلئمة لذلك، كرابعان على ا١تعلم إشراؾ ٚتيع الطبلب ُب ا١تناقشات  االسًتاتيجيات
الضعاؼ ألهنم غالبا ىم كخاصة الطبلب ذكم فرط النشاط كضعف االنتباه كتشتتو كالطبلب 

كأخَتان كليس آخران على ا١تعلم مراعاة ظركؼ كاحتياجات  .من يسببوف الفوضى داخل الصف
طبلبو كتنويع اٟتصة بشكل غَت ٦تل يتخللو بعضان من الًتفيو عن الطبلب ٔتا ينعش تفكَتىم 

  (ُ).كانتباىهم كُب إطار موضوع الدرس

  (ُٔٓالشكل رقم) رانظ: الصفالعوامل المؤثرة في ضبط عاشرًا: 
  ا١تعلم:أول عامل من العوامل المؤثرة: 

ا١تبلحظػات كا١تشػكبلت حيث أف ىناؾ العديد من العوامل ا١تؤثرة ُب ضبط الصف كالعديد من 
  التبلميذ كىي كالتإب:اليت قد ٕتعل ا١تعلم سببان ١تشاغبة 

يواجههػا مػع فصػلو إذ سػرعاف  عدـ إتقاف ا١تعلم ١تادتو؛ قد يكوف السبب ُب ا١تشكبلت الػيت-ُ
ما يكتشف التبلميذ أف معلمهم ال ٭تضر جيدان أك ال يعرؼ مادتو جيدان كىناؾ تبدأ مشػكبلت 
ا١تعلػػػم معهػػػم؛ ألهنػػػم يفقػػػدكف الثقػػػة فيػػػو ك٢تػػػذا فػػػإف ا١تعلػػػم النػػػاجح يسػػػد ذلػػػك البػػػاب عػػػن طريػػػق 

 التحضَت اٞتيد للمادة اليت يدرسها: ذىنيان ككتابيان .
 علم على إيصاؿ ا١تادة للتبلميذ بالطريقة ا١تناسبة؛ فيتسرب ا١تلل إٔب التبلميذ؛ عدـ قدرة ا١ت-ِ

اٟتػػل لػػذلك  بسػػبب عػػدـ فهمهػػم الػػدرس كعندئػػذو تبػػدأ ا١تشػػكبلت ا١تتنوعػػة كلسػػد ذلػػك البػػاب؛
 االمر ىو ما يلي

                                                        
 جاسم عيسى ا١تهيزعموقع حلقات  (ُ)
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  :تدريس ا١تادة فاألمراف متبلزماف ٭تضر، باإلضافة إٔب ا١تادة طريقة  على ا١تعلم أف 
 ا ندرس؟ ماذ

 كيف ندرس؟ 
 

 
 ا١تؤلفالصف من تصميم العوامل ا١تؤثرة ُب ضبط ( ُٔٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                     

 صوت ا١تعلم ا١تنخفض أك غَت الواضح : -ّ
إذا ٓب يكػػن الصػػػوت كاضػػحان؛ فسػػػيجد التبلميػػػذ صػػعوبة ُب اإلصػػػغاء كالفهػػم؛ فيتسػػػرب إلػػػيهم:  

 ا١تشاغبة ا١تلل أك النعاس أك حب 
 سوء معاملة ا١تعلم لتبلميذه : -ْ

فإف ا١تعلم الػذم يتخػذ موقفػان عػدائيان أك تسػلطيان مػن تبلميػذه، ال ٬تلػب لنفسػو سػول كػراىيتهم، 
 كما يتبعها من مشكبلت؛ ك٢تذا يتوجب على ا١تعلم أف يكوف كدكدان مع تبلميذه . 

م ىػو الػذم يشػرح كيسػأؿ ك٬تيػب فػبل عدـ إشراؾ ا١تعلم لتبلميذه ُب الدرس : إذا كاف ا١تعل -ٓ
يػًتؾ لتبلميػذه سػول النػـو أك ا١تشػاغبة؛ كلػذلك ال بػد مػن إشػراؾ التبلميػذ ُب الػدرس إٔب أقصػػى 

 اٟتدكد؛ ألف ذلك أفضل سبيل لتعليمهم كلضبطهم على حد سواء . 

العوامل
المإثرة
فًضبط
الصف

المعلم
التالمٌذ

.المقررالدراسً
زمن

الحصة

المواد
والتجهٌزات
 التعلٌمٌة

 المكان
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قطع أنفاس التبلميذ أك شل حركتهم أك ٤تاسبتهم علػى البسػمة كا٢تمسػة كاللفتػة: إف ضػبط  -ٔ
الفصػل ال يعػػٍت ذلػك، كإال فػػإف مثػػل ذلػك الضػػبط يصػبح كسواسػػان يػػؤرؽ ا١تعلػم ُب الليػػل كالنهػػار 
 إف ضبط الفصل ىو ُب اافظة على حد معقوؿ من النظاـ ُب الفصل دكف إفراط أك تفريط . 

إتبػػػاع أسػػػلوب كاحػػػد ُب التػػػدريس دكف تغيػػػَت أك ٕتديػػػد ذلػػػك ىػػػذا الوضػػػع يػػػدخل ا١تلػػػل إٔب -ٕ
 ذ كنفس ا١تعلم على حد سواء، كا١تلل ىو أقصر السبل إٔب ا١تشاغبة . نفوس التبلمي

 ا١تعلم الذم يكلف التبلميذ أموران فوؽ طاقتهم؛ : يدفع التبلميذ إٔب ردة فعل ال تسره.  -ٖ
ا١تعلم الذم ال ٭تب عملو : إف التبلميػذ سػرعاف مػا يكتشػفوف أف معلمهػم ال ٭تػب عملػو،  -ٗ

ينتقػػػػل ذلػػػػك ا١توقػػػػف إٔب التبلميػػػػذ أنفسػػػػهم؛ فيكرىػػػػوف ا١تػػػػادة ٍب كال ٭تػػػػب مادتػػػػو، كسػػػػرعاف مػػػػا 
 معلمها، كُب ذلك اٞتو ا١تفعم بالكراىية؛ تًتعرع ا١تشاغبة . 

ا١تعلم عصيب ا١تزاج يثور ألقل األسباب؛ : فيصبح متعة يتسلى ّٔا التبلميذ؛ لَتكا كيف -َُ
 يثور؟ ككيف يهدأ؟، كماذا يقوؿ؟ ككيف يتصرؼ؟ 

 التبلميذ:عوامل المؤثرة: ثاني عامل من ال
  :كىي أ٪تاط كظركؼ ا١تشاغبُتان من ضبعكىذه 

قػػػد يكػػػوف التلميػػػذ ا١تشػػػاغب فاشػػػبلن ُب دركسػػػو : فَتيػػػد أف يعػػػوض فشػػػلو عػػػن طريػػػق جلػػػب -ُ
 االنتباه إليو بوساطة ا١تشاغبة . 

يض قد يكوف التلميذ ا١تشاغب يعاين من مشكبلت أسرية : فَتيد جلب انتباه ا١تعلػم، ليسػتع ػِ
 بو عن اىتماـ كالده الذم أ٫تلو مثبل . 

ػػػ قػػد يكػػوف التلميػػذ ا١تشػػاغب راغبػػان ُب أف يثبػػت لزمبلئػػو قدراتػػو ا٠تاصػػة؛ ليػػربىن ٢تػػم علػػى أنػػو ّ
 قائدىم ببل منازع . 

ػػػػ قػػػد تكػػػوف ا١تشػػػاغبة ذات دافػػػع مؤقػػػت: يقصػػػد بػػػو تلميػػػذ مػػػا أف يكشػػػف ردة فعػػػل معلمػػػو ْ
ٖتت الفحص، إذ يريد التبلميذ أف يعرفوا معلمهم اٞتديد : اٞتديد. كتلك حالة يقع فيها ا١تعلم 

 ىل ىو من النوع ا٢تادئ؟
 أـ من النوع عصيب ا١تزاج ؟  
 ػ قد يكوف سبب ا١تشاغبة آنيان: أم:ٓ
 عادتو أف يشاغب، كمثل تلك ا١تشاغبة  قد يكوف ناٚتان عن خطأ مؤقت ارتكبو تلميذ ليس من 
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 ال تزيد عن كوهنا زلة ُب السلوؾ .
  :ا١تقرر الدراسي :عامل من العوامل المؤثرةثالث 

، فوظيفة ا١تدرس ح لو أيضان تأثَت قوم على الطالبإف توظيف ا١تنهج ا١تدرسي بالشكل الصحي
الرٝتية كعملو األساس الذم يتقاضى عليو أجران ىو تدريس ا١تنهج ا١تقرر للطبلب، كمن عوامل 

 .٢تم ،ُب إيصاؿ ا١تعلومات لو مدل ٧تاحو ،قبوؿ الطبلب ١تدرسهم ك٤تبتهم
إف اإلعداد العلمي جانب مهم ُب بناء شخصية الطالب، كاألمة ٖتتاج ١تن ٭تمل العلم الواسع  

، فعناية ا١تدرس ّٔذا اٞتانب اسي إ٪تا كضع لتحقيق أىداؼ ٤تددةكالفكر األصيل، كا١تنهج الدر 
 .مسا٫تة ُب البناء العلمي لؤلمة من خبلؿ إعداد أبنائها

كاإلصبلحية،  ،لتحقيق األىداؼ الًتبوية ،ا١تعلم الناجح يستطيع أف يوظف ا١تنهج بل إف 
كلكن أليس من التناقض أف يسمع الطبلب من مدرسهم التوجيو كاٟتث على معإب األمور 

  . كيركف منو اإلخبلؿ بواجبو كأمانتو
  زمن اٟتصة :رابع عامل من العوامل المؤثرة

السػاحة  –غرفػة كسػائل  –ا١تكػاف ) غرفػة الدراسػة ( ٥تتػرب  :ةعامل من العوامـل المـؤثر  خامس
 ا١تدرسية .
  .ا١تواد كالتجهيزات التعليمية، من: كسائل، كمقاعد كغَتىا :المؤثرةعامل من العوامل سادس 

كمػػن األفضػػل بػػالطبع أالَّ تقػػع مشػػكبلت ُب ضػػبط الفصػػل أساسػػان، كللحصػػوؿ علػػى مثػػل ذلػػك 
 (ُٕٓانظر الشكل رقم ) -ػراعي ما يلي :الوضع ا١تثإب؟ ٭تػسن بك أف ت

 اكتسب احًتاـ تبلميذؾ؛ بفعل كل ما ٭تفظ لك ذلك االحًتاـ .  -ُ
 كن عادالن ُب معاملة تبلميذؾ؛ فبل كال تتحيز ألحد ضد أحد . -ِ
 عامل تبلميذؾ ٔتودة كلطف دكف ضعف. -ّ
 أنك هتتم ّٔم كبتقدمهم الدراسي.لتبلميذؾ أظهر  -ْ
  باحًتاـ؛ ليبادلوؾ االحًتاـ. عامل تبلميذؾ -ٓ
 حضر مادتك الدراسية جيدان .  -ٔ
 حضر طريقة تدريس ا١تادة جيدان . -ٕ
 ادفع عن تبلميذؾ ا١تلل بتشويقهم ١تتابعة الدرس . -ٖ
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 متنوعة ُب التدريس؛ لتضمن انتباىهم كرغبتهم ُب درسك. أساليباتبع  -ٗ
 . أشعرىم أنك ٖتب عملك؛ كي ٭تبوا درسك ك٭تبوؾ -َُ
 

 ا١تؤلفمشكبلت عند ضبط الفصل من تصميم  ع( لكي ال تقُٕٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                     

لكً التقع 
مشكالت فً 
ضبط الفصل 

ٌجب أن تراعً 
 :ماٌلً

اكتسب  -ٔ
 احترام تالمٌذك

كن عادالً فً -ٕ
 معاملة تالمٌذك

عامل  -ٖ
تالمٌذك بمودة 
ولطف دون 

 .ضعف

أظهر  -ٗ
لتالمٌذك أنك 

 تهتم بهم 

عامل  -٘
 تالمٌذك باحترام

حضر  -ٙ
مادتك الدراسٌة 

 .  جٌداً 

حضر طرٌقة -7
تدرٌس المادة 

 .  جٌداً 

ادفع عن -8
تالمٌذك الملل 

بتشوٌقهم 
 .  لمتابعة الدرس 

اتبع أسالٌب  -9
متنوعة فً 
 التدرٌس؛ 

أشعرهم  -ٓٔ
 أنك تحب عملك
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 : لمعالجة المشا بين العالجية ساليباأل
مهما كنت كمهما فعلت فقد ٕتد من يشاغب ألسبابو ا٠تاصة بو، دكف أف يكوف لك ذنب ُب 

ة ا١تشاغبُت، فكل حالة فريػدة ُب: نوعهػا كدكافعهػا، سوء سلوكو،. كال توجد طريقة كاحدة ١تعاٞت
 -عديدة للعبلج نذكر منها ما يلي: أساليبكدرجتها. ككل ما ٯتكن قولو ىنا ىو: إف ىناؾ 

 ػ ضاعف من إشراؾ التلميذ ا١تشاغب ُب سَت الدرس عن طريق األسئلة مثبلن . ُ
 ػ كلف ا١تشاغب أف يساعد كلو شكليان ُب أمور ضبط الفصل . ِ
 تتدرج ُب الشدة كما ترل ساليبػ قد يفيد أف توجو إليو كلمة تنبيو أك لـو أك توبيخ كتلك األّ
 ػ قد يفيد أف تقابلو على انفراد؛  لتنصحو بتعديل سلوكو . ْ
 ػ قد يفيد أف تدرس حالتو؛ لتعرؼ ماذا كراء سوء سلوكو. ٓ
 خلو . ػ قد يفيد أف تعطي ا١تشاغب مهمات قيادية خارج الفصل أك دأ
 ػ قد يفيد أف تعاملو بشيء من العطف؛ إذا كاف ما ٬ترم كراءه ىو العطف . ٕ
 السابقة. ساليبػ قد يفيد أف تطلب مساعدة مدير ا١تدرسة؛ إذا فشلت األٖ
 ػ قد يفيد أف يستدعى كٕب أمره؛ لشرح حالتو لو . ٗ

أـ ىي مقصورة على عادة؟  ىل مشاغبتوػ قد يفيد أف تتشاكر مع مدرسيو ابآخرين؛ لتعرؼ َُ
 بعض اٟتاالت؟ .

  -كما يحسن مراعاة ما يلي :
 العبلجية ا١تختلفة .  ساليبػ تدرج ُب استعماؿ األُ
 األشد .  ساليبقليلة الشدة أكالن، فإذا فشلت؛ فانتقل إٔب األ ساليبابدأ بتجريب األ ػ ِ
لوؾ فإذا فعلت ػ تذكر أف لكل سلوؾ دكافعو؛ فحاكؿ أف تعرؼ دكافع أك أسباب سوء السْ

 ذلك؛ فإنك تكوف قد قطعت نصف الطريق . 
 ىواياتو،  مشكبلتو،(لقد ثبت ُب كثَت من اٟتاالت أف دراسة ا١تعلم ٟتالة التلميذ ا١تشاغب:  ػٓ

 (ُ)أسرتو،(؛ ٗتلق نوعان من األلفة بينهما؛ فتضع حدان لسوء سلوؾ ذلك التلميذ . 

 
                                                        

 . االسًتاتيجيات األكثر شيوعان اليت يستخدمها ا١تعلمُُإٔب  ٕص ‘ جز كد/عطػوافد/العا (ُ)
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 (ُٖٓالشكل رقم) انظر :مواصفات المعلم الناجحالحادي عشر: 

 
 ا١تؤلف( مواصفات ا١تعلم الناجح  من تصميم ُٖٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                           
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 :مجال السمات الشخصيةفي -1 
  عدـ االنفعاؿك االتزاف. 
 حسن ا١تظهر كالشكل. 
 الثقة بالنفس كاحًتامها. 
 القدرة على مواجهة ا١تواقف ا١تعقدة داخل كخارج الفصل. 
 تنمية االنضباط الذاٌب للتبلميذ. 
 احًتاـ مشاعر كقدرات كحرية التبلميذ كابآخرين. 
 أف يكوف قدكة ُب سلوكو كشخصيتو. 
 أف يكوف ذا شخصية جذابة كمرحة 

 مجال التدريس في-2
 التمكن من ا١تادة العلمية. 
 القدرة على توصيل ا١تعلومات كالتعبَت عن أفكاره بأسلوب كاضح. 
 ٟتديثة ُب التدريساستخداـ الطرؽ ا. 
 ربط البيئة الية بالتدريس. 
 مراعاة الفركؽ الفردية. 
 جذب كإثارة التبلميذ. 
 القدرة على اختيار األنشطة كالوسائل اليت ٖتقق أىداؼ ا١تنهج. 

 :مجال التقويم والتطوير في-3
 .: استخداـ كسائل متعددة ُب التقوًن ا١توضوعيأكالن       
 .تأناى صياغة أسئلة االمتحالقدرة علثانيان:      
 .ٖتديد ا١تستول التحصيلي للتبلميذثالثان:      
 .القدرة على النقد البناءرابعان:     
 .القدرة على كتابة ا١تبلحظات ُب كراسة التلميذخامسان:     
 :مجال العالقات اإلنسانية -4

 .العلمية ُب التخطيط كالتدريس: التعاكف مع زمبلء العمل كاإلدارة ا١تدرسية كاألقساـ أكالن      
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 .ا١تشاركة الفعالة ُب اجتماعات ا١تدرسُت كاإلدارة ا١تدرسيةثانيان:      
 . القدرة على التفاىم بأسلوب فعاؿ مع أكلياء األمورثالثان:      
 . القدرة على كصل مشاعر ابآخرين كاحًتاـ آرائهمرابعان:     
 .ناالستماع اٞتيد إٔب ابآخريخامسان:    
 .ا١تشاركة اإل٬تابية ُب األنشطة ا١تدرسيةسادسان:     
 .القدرة على التفاىم الفعاؿ كالنقد البناء مع أفراد ا١تدرسةسابعان:     
 :مجال البيئة التربوية -5

 .: التطبيق النظرم كالعملي ُب التدريسأكالن      
 .القدرة على إظهار ا١تيل اٟتقيقي ١تهنة التدريسثانيان:      
 .االٕتاه ٨تو اإلبداع كالتجديد ُب مهنة التعليمثالثان:      
 .تنمية الشعور باالنتماء اٟتقيقي للمجتمعرابعان:     
 .التقويم عن طريق تحليل التفاعل بين المعلم والتالميذ -6

٢تا ُب  أنايعترب التفاعل الصفي بُت ا١تعلم كتبلميذه من خبلؿ ا١تواقف التعليمية اليت تأخذ مك
اٟتديثة لتقوًن أداء ا١تعلم كىذا األسلوب يتم عن طريق ٖتليل  ساليبيئة الفصل من أحد األب

 ُ .يث التبلميذ كسلوكهمدا١تبلحظات ا١تباشرة للتفاعل اللفظي بُت حديث ا١تعلم كسلوكو كح
 (ُٗٓانظر الرسم التوضيحي رقم ) التكن مثل ىذه النماذج من المعلمين...!!!

  المدرس الريكوردر:
ُب  يبدأكىو ٪توذج معلم يدخل الفصل كيركز بصره على سقف اٟتجرة أك خريطة اٟتائط ك 

قاطعو تلميذ بسؤاؿ فانو يوجو إليو النقد كيكيل لو االهتاـ بانو  كإذاتسميع الدرس)يكر الدرس( 
 يبدأيريد إفساد الفصل كٯتتنع عن إكماؿ الدرس الرتباكو كعدـ معرفتو أين كقف كبعد أف يهدأ 

أخرل ُب سرد الدرس دكف توجيو أسئلة أك تلقي أسئلة كىذا الدرس ال يهمو مدل فهم  مرةن 
 تبلميذه للدرس.

 

                                                        
 ليلى عبطو، ُ
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  المدرس الراوي لتاريخ حياتو:
 شرح الدرس ٍب يتحوؿ عنو للحديث عن ذاتو كيركم للتبلميذ تاريخ  يبدأكىو ٪تط من ا١تعلمُت 

ف يساعد أساتذتو ُب شرح الدرس حياتو ككيف انو كاف شخصان مهمان لدل أساتذتو ككيف كا
 اٞتامعة.ب ف يكوف ذك مكانة مرموقةأالظركؼ  ككيف أعاقت

كالبعض يتحدث عن التحديات اليت كاجهتو ككيف استطاع التغلب عليها، كىذا النموذج يركف 
: ف الدرس ال يتم تدريسو كُب هناية اٟتصة يقوؿأللتبلميذ أما تعاطفان معو أك إعجابان بو ا١تهم 

 ميذ نكمل اٟتصة القادمة.للتبل

 
 من تصميم ا١تؤلف( كن مثل ىذا ا١تدرس  ُٗٓ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                                        
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٪تط ا١تعلمُت ال يتواصل شرحو بل تتخللو فًتات يتحدث فيها ا١تعلم عن  مدرس المحطات:
ٍب  ةيوضح رأيو فيو ا١تهم أنو يشرح فًت ف يذكر طرفةن أك موضوعان عامان أموضوعات ىامشية ك

 حىت تنتهى اٟتصة.ٮترج ٟتديث جانيب ٍب يعود للشرح كىكذا 
 كن مثل ىذا المدرس ...!!

ا١تدرس ا١تمثل: ىو الذم ال يعتمد على الكلمات فقط ُب تقدًن معلوماتو، كلكنو يستخدـ 
يستخدـ تعبَتات الوجو نربات صوتو كأشارتو كالصمت فهو ٬تيد فن األلقاء أماـ التبلميذ ك 

 كحركات اليدين كٯتيل ىذا ا١تدرس إٔب ا١تناقشة مع التبلميذ كىذا ا١تدرس ٯتيل إٔب:
 تبسيط ا١تعلومات. -ُ
 ًتكيز على التفاصيل.العدـ  -ِ
 توضيح فكرة الدرس باألمثلة كالتشبيهات. -ّ
 استخداـ الرسـو كاألشكاؿ اإليضاحية. -ْ
 (ُ)الدرس.ٖتقيق التفاعل اإل٬تايب ُب  -ٓ
 :توجيهات فنية عامة :المعلم للدرس بإعدادوجيهات خاصة ت

 . ، كاستشعار األجر كالثواب منو سبحانو فيما نقوؿ كنفعلإخبلص النية  تعأب-ُ
 .التعرؼ على مستجدات الساحة الًتبوية كا٠تاصة بنظاـ ا١تقررات-ِ
 . التخطيط ا١تسبق كا١تناسب كفق ا٠تطة الدراسية-ّ
 .ا١تراجع ا١تناسبة للمنهج كالطالب كالتعرؼ على ٤تتوياهتاتوفَت -ْ
 . ، كإجراء البحوث العلمية حو٢تااالىتماـ بالقضايا الًتبوية-ٓ
 . اإل١تاـ با٠تصائص النفسية للمرحلة الدراسية-ٔ
 . التقرب من الطالب با٠تلق اإلسبلمي الرفيع-ٕ
 . ا١ترحلة الدراسيةمدارسة األىداؼ العامة للًتبية اإلسبلمية كا٠تاصة ب-ٖ
  التعرؼ على األىداؼ ا٠تاصة با١تقرر الدراسي-ٗ

 . مناقشة مدرسي ا١تقرر الواحد لطرؽ شرح ا١تواضيع كالوسائل ا١تناسبة-َُ
 

                                                        
 .ّٕٕ،صَُُِعرفة ٤تمود، (ُ)
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 (قبل دخول الحصة)أوال: 
 .اإلعداد الذىٍت قبل اٟتصة بقراءة الدرس القراءة ا١تتأنية الفاحصة •
 .راستوالتعرؼ على أىداؼ كل موضوع مقرر د •
 .الرجوع لكتب أخرل تعُت ا١تعلم على إثراء الدرس با١تعلومات ا١تناسبة •
 .إعداد الوسيلة التعليمية ا١تعينة •
 .مناسبة الدرس كاإلعداد الكتايب لزمن اٟتصة •

 :(أثناء الحصة)ثانيا: 
 .االنتباهاالىتماـ بضبط الفصل كإثارة  •
 .اٟترص على بدء اٞترس بتمهيد مناسب •
 يار طريقة من طرؽ التدريس ا١تناسبة للزمن كمستول الطالباخت •
 .إشراؾ ٚتيع الطلبة ُب ا١تناقشة كاٟتوار أثناء الشرح •
 .التزاـ عبارات الثناء كالتشجيع ٞتميع الطلبة •
 .اٟترص على إشراؾ الطالب الضعيف ُب ا١تناقشة •
 .حث الطلبة على التزاـ اللغة العربية أثناء الدرس •
 .فهم الطلبة للدرس بأسئلة منوعة كمناسبة ٢تم متابعة •

 ):من الحصة االنتهاءبعد (ثالثا: 
 .تقوًن الدرس من خبلؿ التعرؼ على ما ًب إ٧تازه خبلؿ اٟتصة كما ٓب يتم •
 .اٟترص على تسجيل ا١تبلحظات العامة على الدرس كالطلبة لبلستفادة منها مستقببل •
 .وكية ا١تدكنة ُب دفًت اإلعدادالتأكد من مدل ٖتقيق األىداؼ السل •
 .متابعة حفظ الطلبة للنصوص ا١تقررة من القرآف كالسنة •
 .تصحيح ٚتيع األعماؿ التحريرية للطلبة كرصد الدرجات أكال بأكؿ •

 :عناصر نجاح الحصة رابعاً:
  .: الفهم الصحيح كالواعي لؤلىداؼ العامة كا٠تاصةُ
  .ل عاـ: ا١تعرفة العامة للمنهج الدراسي بشكِ
  .: اإلعداد اٞتيد للدرس ذىنيا ككتابياّ
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  .: ا١تعرفة الدقيقة ١تستويات الطلبة كاىتماماهتم كميو٢تمْ
  .: البداية الصحيحة كاٞتذابة للدرسٓ
  .: تغيَت طرؽ طرح الدرس ٞتذب االنتباه كٖتفيز ا١تتعلمُتٔ
  .سب لؤلسئلةناخبلؿ الشرح بالتوزيع العادؿ كا١ت : استثارة الطلبة للمشاركةٕ
  .كاالستزادة: حب الطلبة للتعلم الذاٌب ٖ
  .: تشويق الطلبة للدرس القادـ كٖتفيزىم ٞتمع مزيد من ا١تعلومات حوؿ ا١توضوعٗ

  .منها لبلستفادةكالسلبية  ةاإل٬تابي: تدكين أىم ا١تبلحظات َُ
 :خطوات اإلعداد الذىٍت كالكتايبخامسان: 

ة للتعليم ُب الكويت بداية كل عاـ دراسي يعطي التصور دراسة كمراجعة األىداؼ العام-ُ
، كيعُت ا١تعلم على ٖتقيقها من خبلؿ ا١تناىج الدراسية كالوسائل اـ ١تا يراد من ا١تسَتة الًتبويةالع

  . ا١تتوفرة
ضح الطريقة دراسة كمراجعة األىداؼ ا٠تاصة با١ترحلة الدراسية بداية كل عاـ دراسي يو -ِ

  .، كيعُت ا١تعلم على ٖتديد األكليات كالوسائل ا١تناسبةادةا١تثلى لتدريس ا١ت
دراسة األىداؼ ا٠تاصة با١تقرر كالكتاب ا١تدرسي. بداية كل فصل دراسي من خبلؿ تلك -ّ

  . األىداؼ يستطيع ا١تعلم التعرؼ على الغاية اليت ٬تب أف ٖتقق ُب كل درس
البدء بتدريس ا١تفهـو يعُت ا١تعلم على القراءة الشاملة لكل مفهـو من مفاىيم الكتاب قبل  -ْ

 . تكوين فكرة شاملة من خبلؿ معرفة العناكين اققة للمفهـو
. ٭تدد النقاط األساسية ُب  درس.القراءة العابرة كالسريعة لكل -ٓ قبل كل حصة كبوقت كاؼو

  من مثل ىذا الدرس ؟كماذا يستفيد الطالب منو ؟د الدرس من خبلؿ السؤاؿ : ماذا يرا
. عن طريق تلك القراءة يعد ا١تعلم درسو -ٔ القراءة ا١تتأنية للدرس. قبل اٟتصة بوقت كاؼو

 (ُ).ذىنيان 
 
 

                                                        
 ا١تلتقى)اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم بالباحة((ُ)
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 :أىمية صيا ة أىداف التدريس صيا ة سلوكية
مر يتطلبو التقدـ ُب آّتمع ...الوضوح فيو أف كضوح الرؤيا أماـ الفرد ، أماـ اٞتموع األفراد إ

 موض ... الواضح عآب ، كالضبايب جاىل ٔتا يقوؿ ، كعندما التحديد ، كقاتل للضبابية كالغ
 ف يعرؼ الواحد منا ماذا يريد بالضبط ..أيفهم كيعلم ما يقوؿ ينحسر الضباب . رائع 

  ،إف العملية التعليمية أك الًتبوية ا١تدرسية ٤تصلة عمليات مقصودة ك مؤسسة على أسس علمية
 ؼ التدريس ُب صورة سلوكية من ثبلثة إتاىات كمن ىذا ا١تنطلق يتضح أ٫تية ٖتديد أىدا

  :أساسية ىي
 :بالنسبة للمدرس نفسو : أوال

إف صياغة أىداؼ التدريس صياغة كاضحة ٤تددة تصف األداء الذم يتوقعو ا١تدرس من 
تبلميذه كدليل كاضح على التعلم أم على التغيَت ا١تتوقع ُب سلوؾ التبلميذ تساعد ا١تدرس 

 : على
مستول تبلميذه قبل البدء ُب التدريس، كىذا يعترب أىم مدخبلت العملية أف يعرؼ -ُ

اختيار ما يتناسب مع مستول تبلميذه من مادة تعليمية التعليمية؛ حيث تساعد ا١تعلم ُب 
 اْب.… ككسائل

أف يركز عند ٕتميعو للمادة العلمية على ما ٭تقق األىداؼ اددة ا١ترتبطة بكل درس أك -ِ
  .بكل كحدة

أف ٮتتار األنشطة التعليمية كالوسائل اليت تعمل بفاعلية على مساعدة التبلميذ ُب ٖتقيق -ّ
 .السلوؾ ا١تطلوب

ف ٮتطط تدريسو تبعا لتلك األىداؼ اددة أأف يهتم ُب توازف ّتوانب ا١تقرر الدراسي ك -ْ
  .دكف إطالة ُب جزء أك إغفاؿ جزء من أجزاء ىذا ا١تقرر

قييم ا١تتمشية مع األىداؼ ا١تختلفة ْتيث يتعرؼ على جوانب الضعف الت أساليبأف ٮتتار -ٓ
 .ٔتوضوعيةكالقوة ُب كل تلميذ 

 أساليبف يتعرؼ جوانب القوة كالضعف ُب أأف ٭تصل على مؤشرات لتقييم أدائو ذاتيا ك -ٔ
 .تدريسو
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  :بالنسبة للتلميذ :ثانيا
بالتحديد السلوؾ ا١تتوقع أف  إف معرفة التبلميذ لؤلىداؼ اليت يضعها ا١تدرس كاليت تصف

 :ىيسلكوه كدليل على تعلمهم تساعدىم عل
  .الًتكيز على النقاط األساسية ُب الدرس-ُ
  .االستعداد البلـز لوسائل التقييم ا١تختلفة سواء كانت عملية أك شفهية أك ٖتريرية-ِ
 . ف كل منهما كاضح ك٤تددبط ا١تعلومات اٞتديدة بالسابقة ألر -ّ
 نب القوة كالضعف ُب تعلمهم ك٤تاكلة التغلب على جوانب الضعف ْتيث ٭تقق تعرؼ جوا-ْ

 . األىداؼ كاملة
  .نو عادؿ ُب تقيموأو جاد ك٥تلص ُب تدريسو ك أنالثقة ُب ا١تدرس ك -ٓ

 : يساعد ٖتديد أىداؼ التدريس على:الدراسيةبالنسبة للمادة : ان ثالث
ساسية كاالىتماـ با١تهم كالًتكيز على األفكار ٖتليل ا١تادة الدراسية إٔب مفاىيم كمدركات أ-ُ

 . األساسية
 .كضوح ترابط العلم كتتابع ا١تواضيع ا١تختارة كاددة دكف تكرار أك نقص-ِ
كضوح ا١تستويات ا١تختلفة ١تضموف ا١تادة العلمية سواء كاف منها معلومات أك مهارات أك -ّ

من تلميذ ا١ترحلة االبتدائية ٮتتلف عن  ١تستول سن التلميذ فالسلوؾ ا١تنتظر إتاىات تبعان 
السلوؾ ا١تنتظر من تلميذ ا١ترحلة الثانوية بالنسبة ١توضوع كاحد ُب ا١تادة الدراسية اليت تدرس 

 . للمرحلتُت
ف األىداؼ السلوكية تدفع ا١تدرس على ٖتضَت ا١تادة العلمية تنمية كإثراء ا١تادة الدراسية أل-ْ

ٖتضَت ما يلـز لتحقيق تلك األىداؼ من كسائل كمواد  ككذلك على األكمل،على الوجو 
 (ُ) متنوعة.تعليمية 

 معلم جديد وتربية مستقبلية جديدة:
ف العآب العريب أمن األ٫تية ٔتكاف ك٨تن على مشارؼ القرف اٟتادم كالعشرين التأكيد على 
تغَتات اٞتديدة، ْتاجة إٔب معلم من نوع جديد يكوف قادران على استيعاب اٟتقائق كا١تعارؼ كا١ت

                                                        
  ُْٕ،  ُّٕ، ُِٕ،صُِِْد. كوثر ، (ُ)
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كاستخداـ   كمنجزات الثورة العلمية كالتكنولوجية الثالثة اليت تعتمد على ا١تعارؼ العلمية الدقيقة
 ا١تعلومات ا١تعقدة كالسريعة كتنظيمها تنظيمان جيدان. 

إف التغَت االجتماعي ا١تتسارع الذم سيشمل ٚتيع ا١تؤسسات االجتماعية كالقيم كالعبلقات 
١تختلفة،  ٭تتاج ا١تعلم إٔب أف يكوف مسلحان بالتفكَت العلمي ا١تنظم با١تعرفة العلمية االجتماعية ا

 اإلعبلمي كالثقاُب، حيث كسائل االتصاؿ اٟتديثة  تاحفاالن كالعملية الشاملة، ليواجو ٖتديات
 سوؼ تعرب اٟتدكد ببل تردد اكثر ٦تا ىي عمليو ابآف ٦تا سيجعل العآب قرية صغَتة. كمتقاربة

اٞتديدة سوؼ تتجاكز  مثل ىذه األكضاع ال تتطلب معلمان تقليدان إذ أف األكضاع االجتماعيةك 
ا١تعارؼ كتلقينها كحفظها كتكرارىا كاليت تقتل اإلبداع كٖتاصر العقبلنية بل سوؼ  حدكد تقدًن

جل رفع قدرات ا١تتعلمُت كتأىيلهم أيتطلب تنظيم ىذه ا١تعارؼ كمعرفة كيفية استخدامها من 
كونوا قادرين على التعلم الذاٌب ا١تستمر كتطوير شخصيات متكاملة ، ككما تتطلب معلمان لي

قادران على إنتاج معارؼ جديدة كذلك عن طريق التثقيف الواسع بواسطة ا١تطالعة كبناء ىذه 
 (ُ)جراء البحوث ُب ٣تاؿ اىتمامهم.إالعادة عند ا١تتعلمُت ك 

 الثاني عشر: التخطيط والتحفيز لنفسك:
 خطط لنفسك نشاطان مبهجان على أساس يومي، ْتيث يكوف نشاطان ٦تتعان أك مثَتان لبلىتماـ -ُ
 شرع ُب عمل افكر ُب التأثَت الذم ٖتدثو ُب حياة األخرين .إف ٓب تتوصل إٔب ىذا التأثَت.  -ِ

 شيء ٥تتلف. 
 ف ٖتقق النجاح فيها .أابدأ كل يـو ٔتهمةن بسيطةن صغَتةن ٯتكنك  -ّ
. إف األىداؼ الصغَتة قد تكوف صعبة ا١تناؿ بالنسبة لك حدد أ-ْ  ىدافك لنفسك ُب كل يـو

 بينما قد تبدك أىداؼ أخرل سهلة للغاية. غَت حجم ا٢تدؼ إٔب أف تصل إٔب ا٢تدؼ
 األكثر ٖتفيزان بالنسبة لك.

 ف تكتسب ا١تزيد من ا١تعرفة عنو. إف التعلمأقابل شخصان آخر ٯتلك خربة ُب ٣تاؿ تريد  -ٓ
 ف يكوف ٤تفزان كشيقان للغاية.أٯتكن 

 حسن بيئة عملك، كاحرص على كجود نباتات، كصور كىواء نقي، كحوض لؤلٝتاؾ..اْب -ٔ
      استشعر األماف، فكر إٔب أم درجة أنت ٤تظوظ ألنك قد حصلت على عملك ىذا -ٕ

                                                        
 َُٖىػ، صُُّْا٠تواجو، (ُ)
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 لكونك ٘تارس عمبلن من أم نوع. أك
من جوانب أخرل من حياتك كاستخدـ ىذه  فكر ُب األشياء اليت تثَت فيك اٟتافز -ٖ

 االسًتاتيجيات.
ف ٖتقق ا٢تدؼ الذم تنبأت بو. اجعل أبالوقت ا١تخصص لكل مهمة ٍب حاكؿ  أتنب -ٗ

 ا٢تدؼ ٦تتعان للتحدم.
 فضل.أعلم شخصان آخر شيئان تتعلمو أنت؛ شيئان تريد أنت تؤديو بشكل  -َُ
 مدرستك يستحق االلتفات كاالنتباه خربىا بشيء إ٬تايب ُبأاتصل بصحيفة ٤تلية ك  -ُُ

 اإلعبلمي.
 س آخرين. أناكوف صداقات كعبلقات مع   -ُِ
 صدر إطراء لثبلثة أشخاص يوميان كخاصة ألشخاص مصابُت باإلحباط.أ -ُّ
 عد تنظيم كقتك ْتيث تبدأ يومك كتنهيو من خبلؿ أنشطة ٦تتعة.أ -ُْ
ارس فيو الرياضة لتنمية شغفك كتعلقك اخرج ُب نزىة ٦تتعة. أستغل ىذا الوقت الذم ٘ت -ُٓ

 بالنشاط الذم ٘تارسو.
 احتف بنجاحاتك يوميان، حىت بنجاحاتك الصغَتة. -ُٔ
 ٧تازىا بسهولة.إقسم مهامك إٔب أقساـ صغَتة ٯتكنك أداؤىا ك  -ُٕ
عد قائمة بأٝتاء كل األشخاص الذين تساندىم كالذين يقدموف لك ا١تساندة، ٖتدث أ -ُٖ

 شخاص الذين ٯتنحونك ا١تساندة.عن عملك مع األ
 (ُ).اقرأ السَتة الذاتية ا١توحية كاستمع إٔب أشخاص ا١تلهمُت كىم يتحدثوف -ُٗ

 التعامل مع الزمالء الغير المحببين:
 بدأ بالنقاط ا١تشًتكة بينكم. اأكالن: 

 .احرص أكالن على الفهم. ابدأ باٟتديث ُب أم فرصة ٖتصل عليها. أثناء اٟتوار
دأ باٟتديث عن النقاط ا١تشًتكة اليت ٕتمع بينكما مثل العمل أك ا١تشرؼ أك معدالت باابدأ  

 ف عآب الطرؼ األخر.أاىتمامك كفضولك بش
 .اْب.ا١تناخ  أك الضغوط 

                                                        
 ّٕٔ-ّٕٓـ،صَُُِإيريك جنسن، (ُ)
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 ثانيان: تعرؼ على زميلك فيما يفوؽ ا١تستول ا١تهٍت. 
 اعده... إْب.اْتث عن اٞتانب الرقيق منو؛ سلو عن أبنائو كىوياتو كآمالو كأحبلمو كتق

  .ا١تؤثرة عليو مثل مدربو كاألشخاص ا١تفضلُت لديو...إْب لثالثان: اكتشف العوام
 ىل ٯتكن أف  تؤثر على ىذا الشخص من خبلؿ أصدقائو؟

 )ك(. ْترؼ رابعان: أثناء اٟتوار استبدؿ كلمة )لكن( 
 كاٟتركية. توافق معو ُب كل اإلشارات اللفظية كغَت اللفظية كالصيغ السمعية كالبصرية

خامسان: عندما تشعر بعدـ اتفاؽ شديد مع القبوؿ؛ استخدـ كلمات عدـ االتفاؽ السحرية 
 الثبلث اليت ىي: 

ف نتفق معو أ، كالتقدير، كا١توافقة. بغض النظر عن ا١توضوع؛ يبقى ىناؾ شيء ٯتكن ـاالحًتا
 عليو كٖتًتمو كتقدره فيو.

نتم( ٦تا يضفي طابع أنت( بكلميت )٨تن( ك)أك )( أناسادسان: أثناء اٟتديث استبدؿ كلميت )
 الود على اٟتوار.

سابعان: ابق ىادئان، ابذؿ اقصى جهدؾ لكي يدكر اٟتوار ُب جو ىادئ بعيدان عن االصطداـ 
 كا١تواجهة. 

ف كاف ىناؾ فارؽ كبَت.)كاف ٕتلس على ا١تائدة، إتوافق مع طوؿ قامتو أك ارتفاع أثناء اٟتوار 
 ..إْب(.أك تنحٍت قليبلن.

ثامنان: أشر إٔب أفكاره )بشكل إ٬تايب(أثناء اٟتوار كأعلمو أنك تصغي ١تا يقوؿ. بصفة عامة؛ 
 أنك سوؼ تتفق مع الرأم أك أنك سوؼ تطبقو. كاصل سؤالو عن رأيو. إف السؤاؿ ال يعٍت

 تاسعان: خطط لنشاط ٭تدث تغَتان مثل التخطيط لرحلةي صغَتةي أك لعبةي أك حفلة شواء.
 : عندما تفشل ٚتيع الوسائل؛ ٕتاىل ا١تشكلة لفًتة. قد تفقد تأثَتىا عليك مع مركرعاشران 

 (ُ) .مدرسة أخرل ف تطلب النقل إٔبأأك ٯتكنك  الوقت.

 الشعارات التعليمية الحديثة:
 إنٍت ٤تفز.-ُ
 ٨تن كلنا ٚتيعان جزء من اٟتل. -ِ

                                                        
 ّٕٕ-ّٕٔـ،صَُُِإيريك جنسن، (ُ)
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 ؿ عما ٬تدل.أ٨تن نس -ّ
 بداع لتحقيق كل من العملية كالنتائج التعليمية.التعليم يعٍت التحلي ٔتهارات اإل -ْ
 كلما زاد معدؿ التعليم؛ زاد مقدار ما نشعر بو من متعة عند حل مشاكل اٟتياة البلهنائية.  -ٓ

 الشعارات التقليدية:
 أدرس كىم يتعلموف بشكل أفضل. أنا-ُ
 اٟتل ٯتكن ُب ا٠تارج.-ِ
 ٨تن نفًتض أننا أسَت ُب االٕتاه الصحيح. -ّ
 الختبارات ىي اليت ٖتدد النتيجة النهائية أك ا٠تبلصة.ا-ْ
  ف ٨تل ىذه ا١تشكلة.أف كاف فقط بوسعنا إ-ٓ

 (َُٔانظر الشكل رقم )مقترحات إيجابية ألخي المعلم المربي الفاضل: 
ُ-.  التفقد األمل أبدان ُب أم شخص؛ فإف ا١تعجزات تتحقق ُب كل يـو
 ىلوا نصائحك.ف يقتدكا بك كيتجاأخرين توقع من ابآ -ِ
 ف تقدـ على أم رد فعل.أامنح نفسك كقتان لكي هتدأ قبل  -ّ
 نو قد يكوف الشيء الوحيد الذم قد بقى لو.إال ٖتـر شخصان أبدان من األمر ف -ْ
 ف تضيء مشعة كتغذل أك تثرل اإلشعاع العلمي.أإف ا١تتعة اٟتقيقية ُب اٟتياة ىي  -ٓ
 لكل طالب اٟتق ُب إحراز النجاح. -ٔ
 إف السعي اٟتثيث لبلمتياز أك التفوؽ يستحق بذؿ كل اٞتهد. -ٕ
 التدريس؛ سوؼ تقع ُب ىواه. -ٖ
ا١تعلم كالتعليمية، ا١تعلم ىو ركن رئيس ُب العملية الًتبوية (ُ) أ١تس ا١تستقبل. أناأدرس؛  أنا -ٗ

 .ا١تعلم ،ا١تعلم ىو ا١توجو ،النموذجا١تعلم ىو القدكة ك  ،ىو ا١تريب الفاضل
 ا١تعلم الذم يصنع  ،ة ُب آّتمعات القدٯتة كاٟتديثةا١تعلم الذم أخذ مكانة خاص نعم إنو

 بآّتمعات كل نكسة ٘تر على أمة ال تنهض منها إال إذا كجد  كاالزدىارالرجاؿ كيؤسس للنمو 
 كجدنا ا١تعلم  كإذاتعليم ٦تيز يقوده معلموف أكفاء آّتمعات الواعية تضع ا١تعلم ُب موضع رفيع 

  .٭تتل تلك ا١تكانة فهو مؤشر لًتاجع تلك الشعوب ال
                                                        

 ّٖٓ،ّٖٔـ، صَُُِإيريك جنسن، (ُ)
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لذا ك٨تن نسَت بتوجيو كرًن من قائد مسَتتنا ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة فإف التعليم ىو أحد أىم األركاف 
، فكانت مبادرة كزارتنا اٟتبيبة م ىو ارؾ اٟتقيقي لذلك التحوؿالرئيسة ُب التحوؿ كا١تعل

معنا ا٠تَت ا١تبارؾ كتؤكد عظم الرسالة اليت ٭تملها كتسلط كتأكيدىا على مكانة ا١تعلم ُب ٣تت
إنو ا١تعلم ا١تيسر  لذا من ىو ا١تعلم ا١تطلوب ُب ىذا الفًتة ا١تهمة؟. الضوء على أعمالو كمنجزاتو

 ا١تعلم  ،ا١تعلم الذم يوجو الطالب ،ا١تعلم الذم ينمي مهارات التفكَتللعملية الًتبوية كالتعليمية 
 ا١تعلم الذم ،الطبلب كيغرس فيهم القيم اٟتميدةتحديات فيحصن أبنائو الذم يعي حجم ال

                               
 من تصميم ا١تؤلف مقًتحات إ٬تابية ألخي ا١تعلم ا١تريب الفاضل( َُٔ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                 
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: 

 التفقد األمل أبداً فً أي شخص-ٔ

 .توقع من األخرٌن ان ٌقتدوا بك وٌتجاهلوا نصابحك -ٕ

 .امنح نفسك وقتاً لكً تهدأ قبل ان تقدم على أي رد فعل -ٖ

 ال تحرم شخصاً أبداً من األمر  -ٗ

 إن المتعة الحقٌقٌة فً الحٌاة هً ان تضًء شمعة  -٘

 .لكل طالب الحق فً إحراز النجاح -ٙ

 .إن السعً الحثٌث لالمتٌاز أو التفوق ٌستحق بذل كل الجهد -7

 .التدرٌس؛ سوف تقع فً هواه -8

 .  أنا أدرس؛ أنا ألمس المستقبل -9
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نعم أنت أخي ا١تعلم .ب العصر٭تث الطبلب على التعلم ا١تعلم الذم يهتم بتنمية ذاتو كيواك
فأكصي نفسي كإخواين ا١تعلمُت علينا ٚتيعان أف ٨ترص  ،رع اليـو كالوطن سيحصد ىذا الزرعستز 

ة أدائنا فوطننا على أداء األمانة ا١تلقاة على عواتقنا كننظر إٔب مستقبل كطننا فهو مرتبط ّتود
 ا ببلدنا كقائدحفظ  .يةك٨تن نرل ا١تعلمُت خَت من يقدر ا١تسؤكل ،يستحق من الكثَت

 (ُ) ،كمكركهمسَتتنا من كل شر  
  الميسر للعملية التعليمية؟المعلم بين المعلم المدرس و  قما الفر 

 ما ىي األدوار الجديدة للمعلم؟و 
  (ُانظر رسم اٞتدكؿ رقم ):التعلم مقارنة بُت ا١تعلم ا١تدرس كا١تعلم ا١تيسر للتعلم

  .واحد كالعشركفتقع على عاتق ا١تعلم ُب القرف الك ا١تهاـ اليت  األدكارٖتولت 
 التدريس كإ٪تا هتيئة الفرص اليت ٕتعل ا١تتعلم يتعلم بنفسو ْتيث  ا١تهمة الرئيسية للمعلم ٓب تعد

 اٞتديدة للمعلم ىي : األدكار . أماالتعلم ىو ٤توريكوف ا١تتعلم  
  ا١تعلم كميسر لعملية التعلم

      ا١تعلم كمقدـ
    مبلحظا١تعلم كك 
 ا١تعلم كمناقشك  

     ا١تعلم كمنظم لبيئة الصف
   ا١تعلم كمنظم للعبلقات العامةك  

      ا١تعلم كموثق لتعلم الطبلب
 ا١تعلم كمقيم

 

                                                        
 ؛ُِّْمعاذ بن إبراىيم اٞتعفرم ،(ُ)
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 (ُ)  شبكة ا١تعلميسر للعلم  من تصميم ( الفرؽ بُت ا١تعلم كمدرس ككمُ٪توذج لرسم توضيحي رقم )      
 
 
 
 
 

                                                        
 الفرؽ بُت ا١تعلم كمدرس ككميسر للعلم من تصميم شبكة ا١تعلم  (ُ)

 المعمم كميسر لمتعمم  المعمم كمدرس  
نظرتو للتعليم 

 والتعلم
يرى أن التعليم والتعلم ىو نقل المعرفة من 

 المدرس للمتعلم
 التعليمية تتمحور حول دور المعلمالعمليات  

 البا ما تكون الوسائل  اية بحد ذاتها  
 كالنصوص األدبية مثال

  

يرى أن التعليم والتعلم ىو عملية اكتشاف للمعرفة من 
 خالل االستقصاء والتحقق وحل المشكالت
 العمليات التعليمية تتركز على دور المتعلم
 ايات أخرى   البا ما تكون الوسائل أىداف توصل إلى 

 كتحقيق اكتساب مهارات معينة

نظرتو 
 للمحتوى

يعتبر أن المعرفة والمهارات المعلوماتية  
 والنفس حركية محتوى مناسبا للتدريس

يرى أن مهارات العالقات الشخصية واالجتماعية و يرىا من 
المهارات التي تتطلب قدرا معينا من التحليل والتقييم 

دارية والمهارات القيادية ىي باإلضافة إلى المهارات اإل
 المحتوى المناسب لتوجيو التعلم

نظرتو لطرق 
 التعلم

بنية المحتوى تتمحور حول المادة،  -1
وعملية استخدام طرق تدريس تميل إلى 

 الطريقة الميكانيكية
التعلم المبرمج والمحاضرات والطرق -2

 السمعية البصرية ىي الطرق األكثر شيوعا
ادة على العرض يعتمد تقديم الم-3

والمشاركة المصممة للحصول على نتائج 
 سلوكية محددة مسبقا

 بنية المحتوى تتمحور حول المتعلم والموقف-1
 طرق التعلم االستكشافية ىي األكثر استخداما-2
يعتمد تقديم المادة على العرض والمشاركة المصممة -3

 لتعزيز مهارات التحليل والتقييم وحل المشكالت.

مفهومو 
 للتقييم

السلوك المالحظ والقابل للقياس ىو ما -1
 يتم تقييمو

التعلم والتعامل مع المعرفة كأجزاء  تجزئ -2
 متفرقة

سهل جدا وضع اختبارات مقننة لقياس  3
 التعلم

 ما يتم تقييمو ىنا ىو االتجاىات باإلضافة إلى السلوك-1
 المعرفة ال تتجزأ-2
ن ليس مستحيال صعوبة قياس مدى التحصيل واألداء ولك-3

 أن تقاس النتائج
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 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف األوليـــــــــــــــــــــفــــــلم الصـــــــــــــــــــمعــــــــــو الـــــن ىـــــــــم: أوالً 
 .عالجها وطرق األولية الصفوف بعض الصعوبات في تدريس ثانيــاً:

   .األولية وفــــــالصف ســـــــن عن تدريــــوف المعلمياب عز ــــــثالثــاً:  أسب   
    .األولية الصفوف ســـــــين لتدريـــــذب المعلمــــــــل جــــــــــرابعــاً:   عوام   

   .فوف األوليةـــــلم الصــــــــي تواجو معـــــاكل التـــــــرز المشــــــــخامساً:  أب   
 زىا.من أبر  ينــــد المعلمـــملل عنــــرة الـعوامل عدة وراء ظاى :سادساً 

    سابعــاً :  أفكار تربوية توجيهية تشويــــقية لمعـــــــلم الصفــــــوف األولية.
 .هاــــلت معـــف تعامــــــادفة وكيــــــوية ىـــــــف تربــــــــقصص ومواق: ثامناً    
 كما  تف حصلت مع زمالئي المعلمين ُكتبـــــص ومواقــــــقص تاسعاً:   

 منهم.اءتها قر              
 .ارج المدرسةــــلت لي خـــــف حصــــــوية ومواقــــــص تربــــــــقصعاشراً:    

 .اةــــــــع الحيــــــن واقـــــــها مــــوية قرأتــر تربـــــف وعبـــــــمواقحادي عشر:    
 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواإلبداعيالعلمية  التربوية و المعلمالثاني عشر:    

 
 
 

 الثامنالفصل 
معلم الصفوف األولية وتجربة 31عام فيها 
 ومواقف مررت بها والحلول التي عملتها 

 

http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
http://www.t555t.com/vb/t46518.html
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 الثامنالفصل 
 معلم الصفوف األولية وتجربة 31عام فيها ومواقف مررت بها والحلول التي عملتها 

 األولية؟ أواًل: من ىو معلم الصفوف
ة تربويان ك علميان للحيا كيعدهسو أسكىو الذم يمعلم الصفوؼ األكلية ىو الذم يهتم  بالطالب 

، حيث يػيعىد ُب العملية الًتبوية أساس اإلصبلح الًتبوم، الذم الكرٯتة اليت ترضي ا ك٤تبتو
 ٮترج رجاؿ كقادة للمجتمع. 

أل٫تية الطفولة علميان كعمليان، فإف مدارس علم النفس ٕتمع ٚتيعها على األ٫تية كقد قرأت أنو 
كية عندما توٕب كل األ٫تية إٔب عملية البالغة ١ترحلة الطفولة ذلك ما تعرب عنو ا١تدرسة السلو 

االكتساب أك إٔب التعلم. فالتحليل النفسي يعترب تشكيل الشخصية كصياغتها مسألة تتم ُب 
 اإلمكاناتخطوطها العريضة ُب ىذه ا١ترحلة. إف الطفل ٮترج إٔب اٟتياة مزكد بالعديد من 

البيئية، أك ال تتيح أف ٗترج إٔب  كاالستعدادات، اليت ما ىي إال احتماالت تتيح ٢تا التأثَتات
 حيز الوجود كأف تصبح من ٍب مهارات أك كاقعيات. 

 كمن األمور ا٢تامة أف يعرؼ ا١تعلم خصائص كمظاىر النمو ُب ا١ترحلة التعليمية االبتدائية، حىت
 (ُُٔانظر الشكل رقم) يوجو الطبلب توجيهان تربويان سليمان. كمن ىذه ا٠تصائص كا١تظاىر النمو:

 
 ا١تؤلف( عن األمور ا٢تامو اليت ٬تب أف يعرفها معلم الصفوؼ األكلية لكي يوجو الطبلب توجيها سليمان من تصميم ُُٔ٪توذج الشكل رقم )

ومن األمور الهامة أن 
ٌعرف المعلم خصابص 

ومظاهر النمو فً 
المرحلة التعلٌمٌة 

االبتدابٌة، حتى ٌوجه 
الطالب توجٌهاً تربوٌاً 

 سلٌماً 

 النمواالجتماعً-3

 النمواللغوي-4

النموالعقلً-5
 والمعرفً

النموالحركً-1

 النمواالنفعالً-2
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 النمو الحركي:-1
، ككثرة اٟتركة ةيؤدم إٔب زيادة األنشطة اٟتركية العنيفة اليت ٯتارسها الطفل الذكر بصفة خاص 

، كا١تخاطرة ، كالصيد، كركوب الدراجات ،تسلق األشجارلعب الكرةنتقاؿ كاللعب كاٞترم ك كاال
ُب بعض األحياف للتغلب على عقبة معينة الستكشاؼ ما ىو ٣تهوؿ ُب بيئتو ا١تادية 

 كاالجتماعية. 
 النمو االنفعالي:-2
 بالنسبة ١تا يريده كينبذه، ختلفة مستخدما اللغةيظهر النمو االنفعإب للطفل من انفعاالتو ا١ت 

فيما قبل يستخدـ ف كاف أاأللفاظ بطبلقة كيسر بعد ُب استخداـ  ، يبدك ذلك ظاىران كيكرىو
للداللة كالتعبَت عن انفعاالتو أم كاف يستخدـ ما يعرؼ باللغة الرمزية ُب مرحلة  اإلشارة كاٟتركة

بل  ك٬تد الطالب ُب ا١تدرسة السبيل إٔب التنفيس عن انفعاالتو،ما قبل التعليم االبتدائي. 
كحركتو داخل إطار منظم كألواف منظمة من النشاط، كما يبدك ُب تنظيم عبلقاتو االجتماعية، 
كتكوين إتاىاتو ٨تو إقرانو، ٍب تكتسب ىذه االٕتاىات شيئا من االنسجاـ كا٢تدكء فيما بُت 

 . الطالب كإقرانو
 النمو االجتماعي:  -3

ن كالديو بشكل ملحوظ كيبحث عػن أصػدقاء لػو ُب مرحلة االبتدائية، تتسع دائرة االستقبللية ع
كيكػٌوف الطفػل صػداقات مػع أطفػاؿ ا١تدرسػة كيظهػر ذلػك ُب ميػل الطفػل إٔب  اٞتػنس.من نفػس 

تكوين عبلقات داخل ٚتاعات صغَتة يشًتؾ معها ُب ألعػاب متنوعػة، ٖتتػاج  إٔب تفكػَت عقلػي 
العمػػػل اٞتمػػػاعي فتتسػػػع دائػػػرة ٚتػػػاعي يتعػػػاكف فيػػػو أفػػػراد آّموعػػػة كلهػػػا كٯتيػػػل الطفػػػل للتعػػػاكف ك 

عبلقاتو داخل ٤تيط مدرستو كبيئتػو. ٯتيػل الطفػل ّٓموعػة أقرانػو كالػوالء ٢تػم كالتعػاكف معهػم حػىت 
. كبإمكػػاف معلػػم تنمػػو بيػػنهم ركح ا١تنافسػػة ا١تنظمػػة، ك ديػػو الشػػعور باالنتمػػاء ٨تػػو ٚتاعتػػوينمػػو ل

سبة لطبلب ىذه ا١ترحلة التعليميػة حػىت الصفوؼ األكلية أف ٮتطط الربامج اإلرشادية الًتبوية ا١تنا
 ينمي ذكاهتم ٨تو أنفسهم كغَتىم كإكسأّم معٌت التفاعل اإل٬تايب مع رفقاء نفس العمر.

كاالستعدادات كاالحتماالت  اإلمكاناتكذلك ىو ا١تتخصص األكؿ الذم يقـو على أمر ىذه 
فإنو يكوف  تيح ٢تا االستقرار،ليمضي ّٔا إٔب التفتح كاالزدىار كمن ٍب يرسم الدعائم األكٔب كي

 بذلك أخصائي األساس ُب بناء الصرح النفسي ألجياؿ ا١تستقبل. 
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 النمو اللغوي:-4
طفل ىذه ا١ترحلة تزداد حصيلتو اللغوية بصورة كاضحة، كبشكل ملحوظ، كما يظهر النمو 

اللغة من اللغوم بوضوح عند استخداـ اللغة كا١تفاىيم كا١تصطلحات اللغوية الصحيحة. كتنمو 
 خبلؿ االحتكاؾ بابآخرين كمن خبلؿ التعامل اليومي.

تعد القراءة أحد ااكر ا٢تامة لتقدـ الطالب ُب  كتبدأ بالنمو عند دخولو للمدرسة حيث
الدراسة، ٔتعٌت أف عجز الطالب عن تعلم القراءة قد يؤدم إٔب ضعف مستواه ُب ٚتيع ا١تواد 

 الدراسية األخرل.
ملية القراءة، ٧تد أهنا تبدأ ُب سنوات ما قبل ا١تدرسة ٔتا يسميو علماء الًتبية كبالنظر إٔب ٪تو ع

الطالب بالصور كالرسـو اليت توجد ُب  ىتماـااالستعداد للقراءة، كيظهر ذلك االستعداد ُب 
آّبلت الكتب ا١تصورة ك القصص، ٍب تبدأ مرحلة القراءة الفعلية ُب ا١ترحلة االبتدائية، فيتعلم 

سنوات األكٔب إتقاف الب اٞتملة ٍب الكلمة ٍب يقـو بتحليل الكلمة إٔب حركؼ، ك٭تاكؿ ُب الطال
 .ا١تهارات اليت تساعد على القراءة اٞتهرية كالقراءة الصامتة

  والمعرفي:النمو العقلي -5
ُب ىذه ا١ترحلة يظهر ُب طريقة تفكَت الطفل كقوة مبلحظتو بالنسبة ١تا يدكر حولو من 

 داث كتساؤالت. موضوعات كأح
كاستفسػػػارات الطفػػػل عػػػن كػػػل مػػػا يقػػػع كمػػػا ال يقػػػع ٖتػػػت حسػػػو كأداركػػػو، حيػػػث يػػػدرؾ الطفػػػل 

، كيعتمػػػد ُب تفكػػػَته علػػػى الصػػػور البصػػػرية كلػػػيس آّػػػردة كيتػػػدرج األشػػػياء إدراكػػػان كليػػػان ال جزئيػػػان 
 . ؾ التخيبلتتفكَته إٔب التفكَت الواقعي كتر 

 ٕب. ٯتيل ميبلن شديدان للحفظ كاالستيعاب ابآ
 (ُ)ٯتكن استغبلؿ ىذه ا٠تاصية ٟتفظ القرآف الكرًن كا١تأثورات كاألدعية.

األكلية إذف فمعلمو ا١تراحل ا١تتوسطة كالثانوية كاٞتامعية يشيدكف فوؽ أساس معلم الصفوؼ 
بالبناء على دعائمو اليت أرساىا معلم الصفوؼ األكلية، كأسسها ككضع قواعدىا كمن  كيرتفعوف

 كلها مرىونة بعملو طا١تا كاف البناء رىن بأساسو. ىنا فأعما٢تم  

                                                        
 كما بعدىا ُّٓ،ُِْٖ‘٦تا قرات ك٦تا كتبت ك عبدآّيد منصور كآخركف  (ُ)
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 (ُِٔانظر الشكل رقم) ٣تاالت للًتبية كىي كالتإب: ٬تب أف يعتمد عليها معلمو الصفوؼ األكلية

                                    
 ا١تؤلفم ( عن ٣تاالت الًتبية من تصمئُِ٪توذج الشكل رقم )                                    

 التربية الروحية:  -1
عقيػدة اإلٯتػاف  اافظة على فطرة الطفل كعقيدتو فهو مولود على فطرة التوحيد عن طريق تلقينو

ثػىنىاكالتأمػػػل كالتفكػػػَت ػػػدَّ اًشػػػمه  ، كأمػػػره بالعبػػػادة حى ثػىنىا ،ىى ػػػدَّ ثػىنىا اٍلوىلًيػػػدً  بٍػػػني  اًجػػػبي حى  حى ػػػدَّ ػػػدي  حى  بٍػػػني  ٤تيىمَّ
قىػاؿى  أىنَّوي كىافى يػىقيػوؿي   يٍػرىةى ىيرى  أىيب  عىنٍ  اٍلميسىيَّبً  ٍبني  سىًعيدي  أىٍخبػىرىين  الزٍُّىرًمّْ  عىنٍ  الزُّبػىٍيًدمّْ  عىنٍ  حىٍربو 

ػػػػػػوؿي اللَّػػػػػػو ػػػػػػانًًو   اٍلًفطٍػػػػػػرىةً  مىػػػػػػا ًمػػػػػػٍن مىٍوليػػػػػػودو ًإالَّ ييولىػػػػػػدي عىلىػػػػػػى:رىسي فىػػػػػػأىبػىوىاهي يػيهىوّْدىانًػػػػػػًو كىيػينىصّْػػػػػػرىانًًو كىٯتيىجّْسى
ا سُّوفى ًفيهىا ًمٍن جىٍدعىاءى  تػيٍنتىجي  كىمى ًيمىةن ٚتىٍعىاءى ىىٍل ٖتًي  : ىيرىيٍػرىةى  أىبيو  يػىقيوؿي ٍبيَّ  اٍلبىًهيمىةي ّٔى

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15671
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15671
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16944
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16944
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16944
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14409
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14409
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ا النَّاسى  فىطىرى  الَّيًت  للَّوً ا ًفٍطرىةى  كىاقػٍرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيمٍ )  ثػىنىا ابٍآيىػةى( اللَّوً  ٠ًتىٍلقً  تػىٍبًديلى  الى  عىلىيػٍهى ػدَّ ، أىبيػو جىٍعفىػر حى
، عىنً  عىنً  اًبرً  عىنٍ  ،اٟتٍىسىنً  الرَّبًيًع ٍبًن أىنىسو ليػودو ييولىػدي كيلُّ مىوٍ : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو قىاؿى  اللَّوً  عىٍبدً  ًبنٍ  جى

 (ُ)، فىًإذىا عىبػَّرى عىٍنوي ًلسىانيوي ًإمَّا شىاًكرنا كىًإمَّا كىفيورناىتَّ يػيٍعًربى عىٍنوي ًلسىانيوي ، حى عىلىى اٍلًفٍطرىةً 
 التربية اإليمانية: -2

اٟتػديث الػذم ركاه اإلمػاـ أٛتػد  ان كُبربط الطفل بعقيدتو اإلسبلمية كأصػولو اإلٯتانيػة ربطػان ركحيػ
كأبػػو داككد كالًتمػػذم مػػن حػػديث عبػػد ا١تلػػك بػػن الربيػػع بػػن ٝتػػرة عػػن أبيػػو عػػن جػػده قػػاؿ: قػػاؿ 

يعػػٍت  ،مػػركا الصػػيب إذا بلػػغ سػػبع سػػنُت، فػػإذا بلػػغ عشػػر سػػنُت فاضػػربوىم عليػػو :-رسػػوؿ ا 
فػػإذا أًب عشػػر سػػنُت فاضػػربوه الصػػبلة، مػػركا الصػػيب يعػػٍت بالصػػبلة إذا بلػػغ يعػػٍت أًب سػػبع سػػنُت، 

عليهػػا، ىػػذا لفػػظ أيب داككد، كقػػاؿ الًتمػػذم ىػػذا حػػديث حسػػن، كُب ٣تموعػػو يصػػل إٔب درجػػة 
  .الصحيح

كمػػا كلػػذلك جػػاء عػػن سػػعد بػػن أىب كقَّػػاص أنَّػػو قػػاؿ: "كنَّػػا نيعلّْػػم أكالدىنػػا مغػػازم رسػػوًؿ ا 
للقػػرآف ُب فػىٍهػػم اإلسػػبلـ، كشػػرٍح مقاصػػده نيعلّْمهػػم السػػورة مػػن القػػرآف"؛ فالسػػَتة النبويَّػػة متمّْمػػةه 

 . كأحكامو كتوجيهاتو
ىػي ٣تموعػة ا١تبػادئ ا٠تلقيػة كالسػلوكيات الشػرعية الػيت يتحلػى ّٔػا الطفػػل  الخلقيـة:التربيـة  -3

 البنو:كقاؿ بعض السلف  كٮتلق.
اٟتػػديث  كُب. العلػػمألف تيعلػػم بابػػا مػػن األدب أحػػب إٔب مػػن أف تػػتعلم سػػبعُت بابػػا مػػن أبػػواب  

    )ركاه ابن ماجة(: أكرموا أكالدكم كاحسنوا أدّٔم الشريف عن ابن عباس

 التربية العقلية:  -4
، فعلػى ابآبػاء كا١تعلمػُت أف ينهجػوا مػػنهج بكػل مػا ىػو نػافع كمفيػػد مػن العلػـوتعهػد فكػر الطفػل 

الرفقػة ، ك ة الناشئة من خبلؿ اٟتوار الواعي، كمهػارات التفكػَت، كالقػدكة الواعيػةُب تربيالرسوؿ 
 الواعية كاالطبلع الواعي.

عػػن أيب اافظػػة علػػى سػػبلمة البػػدف ليكػػوف صػػحيحا نشػػيطا مػػن قبػػل الػػوالدة  اٞتسػػمية:الًتبيػػة 
: "ا١تؤمن القوم خَت، كأحب إٔب ا من ا١تؤمن الضعيف. كُب قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ةىرير 

ػػز.حػػرص علػػى مػا ينفعػػك، كاسػػتعن بػػا كال أكػلٍّ خػػَت.  ف أصػابك شػػيء فػػبل تقػػل: لػػو . كإتػىٍعجى
                                                        

  َِٖٕ، مج الثالث ، صىػُُْٗتفسَت  ابن كثَت،   (ُ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
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أين فعلػػػت كػػػذا، كػػػاف كػػػذا ككػػػذا، كلكػػػن قػػػل: قػػػدَّر ا، كمػػػا شػػػاء فعػػػل، فػػػإف لىػػػٍو تفػػػتح عمػػػل 
 فعلينا تربية األطفاؿ  على التقشف ال التلذذ بالنعم   الشيطاف" ركاه مسلم.

  التربية النفسية: -5
 ا٠تػػوؼ،التحػػرر مػػن ك  الغػػيظ،تربيػػة الطفػػل علػػى حػػب ا٠تػػَت كضػػبط الػػنفس عنػػد الغضػػب ككػػتم 

 فعلى ابآباء كا١تعلمُت أف يربوا الناشئة اٞترأة كالشجاعة.   اٟتسد.كا٠تجل كمقاكمة 
 التربية االجتماعية: -6
كالًتابط الوثيق بُت أفراد آّتمع. كمنها  ابآخرين،ابآداب االجتماعية العامة كمراقبة حقوؽ  لتزاـا

كحقػػػوؽ النػػػاس كابآداب االجتماعيػػػة العامػػػة مثػػػل  حقػػػوؽ الوالػػػدين كاألرحػػػاـ كالرفقػػػاء كا١تعلمػػػُت
  (ُ){العطاس. كإْب}آداب الطعاـ كالشراب كاالستئذاف كآّلس  كاٟتديث كعيادة ا١تريض 

  (ُّٔانظر الشكل رقم)وطرق عالجها:  األولية الصفوف ثانياً: بعض الصعوبات في تدريس
 عدـ ٘تييز بعض الطبلب بُت اٟتركؼ ا١تتشأّة شكبل كنطقا. اٟتل ىو: أول صعوبة:

 التفريق بُت اٟتركؼ ا١تتشأّة أثناء التدريس. -ُ
 ربط أحد اٟتركؼ ا١تتشأّة بصورة تدؿ عليو.-ِ
 لطالب اإلشارة إٔب كل حرؼ قبل كتابتو. عرض لوحة اٟتركؼ أماـ الطبلب، كيطلب من ا-ّ
 إجراء مقارنة بُت اٟتركؼ ا١تتشأّة بعد إ٘تاـ دراستها قراءة ككتابة.-ْ
 حصر الطبلب الذين يعانوف من ا١تشكلة، كإعطاؤىم حصصا إضافية، -ٓ
  .الطالبربط اٟتركؼ ٔتسميات يعرفها -ٔ
حركؼ ا١تتشأّة داخل الفصل. تغيَت مكاف الطالب أك ٣تموعتو، تعليق لوحات دائمة لل-ٕ
  .تكثيف التمارين على ىذه اٟتركؼ كمراجعتها-ٖ
 الربط بُت القراءة كالكتابة أثناء التعلم.-ٗ

 ربط اٟتركؼ ا١تتشأّة بقصة بسيطة.-َُ
 ٘تييز اٟترفُت ا١تتشأُّت بلونُت ٥تتلفُت.-ُُ
 جعل الطالب يكتب كبل منهما بلوف ٥تالف. -ُُ
 ،لَتتبط كل حرؼ منها بشخص يعرفونو الفصل؛كؼ على طبلب توزيع بطاقات اٟتر -ُِ

                                                        
 ٦ٓتا كتبت كقرات كصبلح صاّب دركيش معمار،ص (ُ)
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يبػػػُت ا١تعلػػػم ٥تػػػرج كػػػل  ،طاقػػػاهتم ُب تركيػػػب كٖتليػػػل الكلمػػػاتكاسػػػتخداـ ىػػػؤالء الطػػػبلب مػػػع ب
 . حرؼ، كيطلب من الطالب ٤تاكاتو أثناء النظر إٔب مرآة أمامو

 
 من تصميم ا١تؤلف األكلية الصفوؼ ريسعن بعض الصعوبات ُب تد (ُّٔ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                

بعضالصعوبات
فً

 الصفوف تدرٌس
وطرق األولٌة

 عالجها

عدم تمٌٌز بعض 
الطالب بٌن 
الحروف 

المتشابهة شكال 
 ونطقا

عدم إمساك القلم 
 جٌدا

عدم التمٌٌز بٌن 
 الحركات

قٌام بعض 
الطالب بالكتابة 
بصورة غٌر 

 صحٌحة

عدم حفظ السور 
المقررة أو 

 بعضها

عدم قراءة بعض 
 األعداد وكتابتها

عدم التمٌٌز بٌن 
المد والحركة 

 المشابهة

عدم تطبٌق 
الصالة عملٌا 
من بعض 

 الطالب
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 : اٟتل ىو:عدـ إمساؾ القلم جيدان  ثاني صعوبة:
 الًتكيز على ذلك من بداية العاـ مع ا١تبلحظة ا١تستمرة. -ُ
أماـ الطبلب توضح طريقة اإلمساؾ بالقلم مع شرحها تدريب كل كضع صورة مكربة -ِ

 طالب على حدة.
 االعتناء بتدريبات التهيؤ كاالستعداد.-ّ
 مبلحظة تناسب حجم القلم كيد الطالب. -ْ
 التعاكف مع مدرس الًتبية الفنية ٟتل ا١تشكلة.-ٓ
  عرض شريط فيديو يوضح طريقة مسك القلم.-ٔ
  الطالب أف أصبعُت اإلّٔاـ كاليت تقابلها الوسطى فراش ٍب تضعىذه الطريقة ْتيث ٗترب -ٕ

 كسوؼ يتعود بعدىا إف شاء ا.القلم عليهم بعد ذلك تنزؿ عليها السبابة 
 عدـ التمييز بُت اٟتركات: اٟتل ىو: صعوبة:ثالث 

كتابة اٟتركات ُب كسيلة أماـ الطبلب مع صورة توضح شكل الشفة عند كل حركة          -ُ
 أك ٘تيل إٔب األسفل (. مضمومة،أك  مفتوحة، )
سر ألسفل، ، كالككة مناسبة ُب اليد ) الفتح ألعلى، كالضم لؤلماـربط كل حركة ْتر -ِ

 ، ٍب كقف مفاجئ ( كالسكوف ْتركة مندفعة
 . استخداـ ا١ترآة ليبلحظ الطالب شكل الشفة أثناء لفظ اٟترؼ؛ ليحدد حركتو-ّ

 ب بالكتابة بصورة غَت صحيحة: اٟتل ىو:: قياـ بعض الطبل رابع صعوبة
 اإلكثار من الكتابة على اٟتركؼ الباىتة، أك ا١تنقطة، أك شف اٟتركؼ،  -ُ
الطالب اللي عارؼ ٮتفف  الصفيةليكتب الطالب فوؽ اٟترؼ ا١تكرب، تكثيف الواجبات -ِ

 عليو اٟتمل ُب الواجبات. 
 معاٞتة ا٠تطأ مباشرة. -ّ
 ب للكتابة على السبورةاإلكثار من إخراج الطبل-ْ
 استخداـ السبورات الصغَتة الشخصية مع كل طالب.-ٓ
 إعطاء اٟتوافز التشجيعية على الكتابة السليمة. -ٔ
 مبلحظة اٞتلسة الصحيحة.-ٕ
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 إمساؾ القلم بشكل صحيح.-ٖ
 مراعاة التناسق بُت اٟتركؼ كالكلمات على السطر، كالكتابة سطر دكف سطر، -ٗ

ليعتاد الطالب الكتابة بشكل سليم على السطر، كاٟتمد السبورات األف تسطَت السبورة -َُ
 مسطرة من أصلها.

توجيو الطبلب إٔب عدـ اإلسراع ا١تخل ُب الكتابة كمطالبة من يفعل ذلك باإلعادة. -ُُ
تصحيح كضع اليد بالنسبة للكراسة أثناء الكتابة، مع مبلحظة عدـ الضغط على الطالب -ُِ

داـ يده اليمٌت، كيعرؼ ا١تعلم ذلك بإلقاء حلول بشكل مفاجئ على األعسر ُب استخ
  .الطالب، كيبلحظ اليد اليت يلتقطها ّٔا

كطريقة اتصاؿ كل  الكلمة،تكثيف التدريبات على رسم اٟتركؼ حسب موقعها من -ُّ
حرؼ، بياف حركؼ االنفصاؿ للطبلب بياف الطريقة الصحيحة للكتابة من حيث بداية اٟترؼ 

  األسهم.و كفق كهنايت
ما كتبو   يقرأاالىتماـ بالكيف ال الكم، جعل الطالب يتهجى ما يكتبو بصوت عاؿ، ٍب -ُْ

 .كامبل
 ٗتصيص كراسة إضافية للكتابة.-ُٓ
 عرض كتابات الطبلب الصحيحة أماـ ابآخرين، كاإلشادة ّٔم؛ لتحفيز الباقُت.-ُٔ
 استخداـ السبورات الشخصية الصغَتة مع الطبلب.-ُٕ
إمساؾ يد الطالب أثناء الكتابة على السبورة، ك٤تاكاة كتابة ا١تعلم بعد تقطيع اٟتركؼ -ُٖ

 .الكتابةأثناء 
 اٟتل ىو: عدـ حفظ السور ا١تقررة أك بعضها: :صعوبةخامس 

 تكرار ٝتاع السور ا١تقصودة.-ُ
 توزيع أشرطة على الطبلب ّٔا تسجيل السور اليت ٓب ٭تفظوىا.-ِ
 قاطع.تقسيم السور إٔب م -ّ
 التشجيع كالتحفيز على اٟتفظ داخل الفصل بقدر االستطاعة.-ْ
 عرض ابآيات مكتوبة أماـ الطبلب كشرحها بطريقة مبسطة تتناسب كإدراكهم. -ٓ
 غرس فضل حفظ القرآف كتقديسو لدل الطبلب.-ٔ
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 تسجيل صوت الطبلب أثناء التسميع كتزكيد من ٓب ٭تفظ منهم بصوتو مسجبلن. -ٕ
 بة السور ُب توزيع ا١تنهجمراعاة صعو -ٖ
، كافركف ( تقسيم ابآية إٔب كلماتاستخداـ اإلشارة باليد كالعد على األصابع ) ُب سورة ال-ٗ

  كمن ٍب ربط الكلمات بعضها ببعض.
 عدـ قراءة بعض األعداد ككتابتها: اٟتل ىو: سادس صعوبة:

 كضع لوحة مكتوب عليها األعداد مع تكرار قراءهتا. -ُ
 العداد.استخداـ -ِ
 توزيع أكراؽ ٖتتوم على بعض األعداد ليكتبها الطالب. -ّ
 يطلب من الطالب ٖتديد كقراءة ا١تتشأُّت كتلوين كل منهما بلوف ٥تالف.-ْ
 التوصيل بُت العدد كما ٯتثلو من رسومات.-ٓ
 كتابة األعداد على السبورة من قبل الطالب.-ٔ
 .كتابة األعداد تصاعديا كتنازليا كقراءهتا  -ٕ
 أسفل(.  ٖ فوؽ، ٕ يسار، ٔ ) ٯتُت، مثل:ربط العدد ْتركة، أك مسمى مصاحب  -ٖ
 .ا١تلموسةباألصابع كالوسائل  كجد، االستعانةترقيم سلم ا١تدرسة إف -ٗ

 عدـ التمييز بُت ا١تد كاٟتركة ا١تشأّة: اٟتل ىو: سابع صعوبة:
 (. قل ،ة ٢تا غَت ٦تدكدة ) قاؿكتابة كلمات ٦تدكدة كأخرل مشأّ  -ُ
 بياف أف ا١تد عبارة عن إشباع اٟتركة.-ِ
ٖتديد حرؼ ا١تد كاٟترؼ ا١تمدكد. كشرح سبب تسمية كل منهما اإلكثار من األمثلة  -ّ

 كالتدريبات.
 تثبيت كسيلة داخل الصف توضح حركؼ ا١تد كاٟتركة اليت تسبق كل منها.-ْ
 الطالب ّٔا مد.استخراج حركؼ ا١تد كاٟتركؼ ا١تمدكدة من كل كلمة ٘تر على -ٓ
 استخداـ ٣تسم كبَت ٟتركؼ ا١تد عند الشرح. -ٔ
 عدـ مد اٟتركؼ عند تعليمها ٣تردة من اٟتركات.-ٕ
 إيضاح نطق ا١تد عند اإلمبلء، ربط ا١تد ْتركة اليدين إٔب أعلى، كإٔب األسفل ُب حالة -ٖ

 الكسر، كأب األماـ مع التدكير كضم الشفتُت ُب حالة الضم. 



 
 
 

ٖ8ٓ 
 

ليتضح لو كجود ا١تد من عدمو  ا١تد؛ينطق الكلمة بصوت عاؿ مع ا١تبالغة ُب  جعل الطالب-ٗ
،عند استقامة النطق كا١تعٌت )  ،( ك)  صـو يصـو  .قم(  يقـو

 عدـ تطبيق الصبلة عمليا من بعض الطبلب:صعوبة:  ثامن
 اإلكثار من التدريب العملي. -ُ
 داء الصبلة ُب ا١تسجد.تطبيق الصبلة من قبل الطبلب أماـ زمبلئهم تشويقهم أل-ِ
أك قرص مدمج لتعليم الصبلة. كالوزارة جزاىم  مصور،فيلم  فضلها، استخداـترغيبهم ُب -ّ

 ا خَت موزعُت شريط فيديو أٝتو )كضوئي كصبلٌب( لكن لو ٭توؿ إٔب أجهزة اٟتاسب
 ٍب زمبلئهم،يذكر الطبلب كل حركة من حركات الصبلة أثناء تطبيقها أمامهم من أحد -ْ

 .تليهااٟتركة اليت 
  (ُ)تقسيم الفصل إٔب ٣تموعات مع تقدًن أحدىم ليكوف إماما ٢تم مع تشجيعهم.-ٓ
  (ُْٔ) الشكل رقم انظر :األولية الصفوف أسباب عزوف المعلمين عن تدريس ثالثاً: 

% من ا١تعلمُت السعوديُت ال يرغبوف ُب الصفوؼ  َٕكشفت دراسة علمية حديثة أٌف 
 كبيَّنت الدراسة أٌف العوامل اليت أدت إٔب عزكؼ ا١تعلم السعودم عن تدريس. األكلية

 :ىي األكلية ؼالصفو 
اىتماـ كزارة الًتبية كالتعليم ُب ٗتريج كم من ا١تعلمُت خبلؿ السنوات ا١تاضية على حساب -ُ

الكيف أدل إٔب كجود عدد كبَت من ا١تعلمُت حديثي التخرج من الصعب أف نسند إليهم 
حيث أف ا١تعلم الشاب حديث التخرج يصعب عليو خوض التعليم  األكلية الصفوؼ تدريس

  .ُب الفصوؿ الدنيا
جاد  ١تا فيها من عمل مقارنة بالصفوؼ العليا مضاعفان  جهدان  األكلية الصفوؼ ويبذؿ معلم-ِ

 .كتنمية للمهارات كسعة صدر كحكمةن كمتابعةن للطالب كتابيان كإمبلئيان كقراءةن كحفظان 
مثل األكلوية ُب النقل  األكلية وؼالصف عدـ إعطاء الوزارة اٟتوافز التشجيعية ١تعلمي-ّ

 الداخلي أك ا٠تارجي ،إعطائهم شهادة الشكر كالتقدير. عدـ تفعيل اٟتوافز اليت من حقهم
 شراؼ اليومي، كغَتىا من اٟتوافز. اإلك  حصص االنتظار مثبلن:ْتيث صارت حرب على كرؽ 

 . الواحد  مثبلن كثرة أعداد الطبلب ُب الفصليهم بعض الضغوط عل أف ىنالك-ْ
                                                        

 ٦تا قرات ككتبت كمنتديات إيواف  (ُ)
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 من تصميم ا١تؤلف األكلية الصفوؼ أسباب عزكؼ ا١تعلمُت عن تدريس   (ُْٔ٪توذج لرسم توضيحي رقم )              

 تدريس بث ركح ا٠توؼ ُب أنفس زمبلئهم من ا١تعلمُت كٮتوفوهنم من خوض ٕتربة-ٓ
 .األكليةالصفوؼ 

 عدـ مساعدة ا١تعلمُت ُب حل ا١تشاكل اليت تواجههم سواء كانت مشاكل تتعلق بالتلميذ-ٔ
 . أك غَته من قبل ا١تشرفُت أك مدراء ا١تدارس

الصف األكؿ ٭تتاج إٔب صرب ك حلم شديدين ١تاذا ال توضع معلم الصفوؼ األكلية كخاصة -ٕ
 ؟ ككيف يتعامل ٢تم دكرات خاصة ٢تم تعودىم على كيفية االىتماـ بطبلب الصف األكؿ

 ؟ككيف يراعيهم كيهتم بشئوهنم معهم؟

ن 
ع
ن 

مٌ
عل

لم
 ا
ف

زو
ع
ب 

با
س
أ

س
رٌ

تد
 

ف
فو

ص
ال

 
ٌة

ول
أل
ا

: 

اهتمام وزارة التربٌة والتعلٌم فً -ٔ
 تخرٌج كم من المعلمٌن 

" جهدا األولٌة الصفوف ٌبذل معلمً-ٕ
لما  مقارنة بالصفوف العلٌا" مضاعفا

 فٌها من عمل

عدم إعطاء الوزارة الحوافز -ٖ
  األولٌة الصفوف التشجٌعٌة لمعلمً

أن هنالك بعض الضغوط على -ٗ
مدرسً الفصول األولى مثالً كثرة 

 أعداد الطالب 

بث روح الخوف فً أنفس زمالبهم -٘
 من المعلمٌن وٌخوفونهم 

عدم مساعدة المعلمٌن فً حل -ٙ
 المشاكل التً تواجههم 

معلم الصفوف األولٌة وخاصة -7
الصف األول ٌحتاج إلى صبر وحلم 

 شدٌدٌن 
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 (ُٓٔانظر الشكل رقم) األولية: الصفوف عوامل جذب المعلمين لتدريسرابعاً: 

 
 من تصميم ا١تؤلف  األكلية الصفوؼ (عن عوامل جذب ا١تعلمُت لتدريسُٓٔ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                       

 . األكلية الصفوؼ ٗتريج معلمُت متخصصُت ُب-ُ
 .حصة ُٕأك ُٖعدـ زيادة نصاب ا١تعلم عن -ِ
من األنشطة كحصص النشاط، كتفعيلها ْتيث ال تكوف حربان  األكلية الصفوؼ معلم إعفاء-ّ

 حصص االنتظار.على كرؽ، ك 
  األكلية. الصفوؼ ٗتفيض عدد طبلب-ْ

  :األولٌة الصفوف عواملجذبالمعلمٌنلتدرٌس

وضع الدورات -ٓٔ
 التدرٌبٌة 

مساعدتهم فً حل -9
اإلشادة -8 المشكالت 

  األولٌة الصفوف بمعلمً

 تخفٌف الكتب -7

 7ٔأو 8ٔعدم زٌادة نصاب المعلم عن -ٕ
 حصة

تخرٌج معلمٌن متخصصٌن -ٔ
  األولٌة الصفوف فً

تخفٌض عدد -ٗ
  .األولٌة الصفوف طالب

من  األولٌة الصفوف معلم إعفاء-ٖ
 األنشطة وحصص النشاط

 تسهٌل البرامج له -ٙ
إعطاء كل معلم فً -٘

 .فصله سبورة ذكٌة
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 إعطاء كل معلم ُب فصلو سبورة ذكية.-ٓ
 تسهيل الربامج لو كتكوف كاملة ككاضحة سواءن ُب لغيت أك ُب الرياضيات كغَتىا.-ٔ
يوضع كتاب كاحد مدعم بالرسومات كتب التوحيد كالفقو ٗتفيف الكتب بدالي من كتابُت -ٕ

 كالعلـو ْتيث لو كضع كتاب كاحد كاىتم بالرسومات كمدخل عليها الكلمات .
 معنوياهتم كدعمهم كتقدير ظركفهم. علرف األكلية الصفوؼ اإلشادة ٔتعلمي-ٖ
 مساعدهتم ُب حل ا١تشكبلت اليت تواجههم من قبل ا١تشرفُت-ٗ 

كضع الدكرات التدريبية كتكوف من األساسيات كملـز على ا١تعلم أف يأخذىا، كمدراء -َُ
 (ُ) ا١تدارس.

 (ُٔٔانظر الشكل رقم ): أبرز المشاكل التي تواجو معلم الصفوف األوليةخامساً: 

 .ا١تؤلفمن تصميم  (عن أبرز ا١تشاكل اليت تواجو معلم الصفوؼ األكليةُٔٔ٪توذج لرسم توضيحي رقم )                
 : مشكلة ولي األمر

كاٟتضور حىت ُب ٣تالس ابآباء فا١تبلحظ كا١تعركؼ أف األب الذم كلده  عدـ ا١تتابعة-ُ
 يـو عند ا١تدرس. مر الطالب ا١تتفوؽ الذم كلأضعيف ال ٭تضر بل ٭تضر كٔب 

                                                        
 ٦تا قرات ككتبت كمنتديات إيواف (ُ)

أبرزالمشاكلالتًتواجهمعلم
 الصفوفاألولٌة

مشكلة
المبنى
 .المدرسً

مشكلة
بعض
مدٌري
 المدارس

مشكلة
الوسٌلة
 : التعلٌمٌة

مشكلة
 :التلمٌذ

مشكلة
وضع
 األسرة

مشكلة
 ولًاألمر
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  هم بأ٫تيتو.تكذلك لعدـ معرف  عدـ حضور األسبوع التمهيدم-ِ
 .عدـ فهم األب للوائح التقوًن اٞتديدة-ّ
 .عدـ اقتناع بعض أكلياء األمور ببعض اإلعاقات ألبنائهم-ْ
 عدـ متابعة كٕب األمر ١تذكرات الواجب ا١تنزؿ،  أك حل الواجب لو. -ٓ
 مع اإلدارة كا١تعلم.عدـ تعاكف كٕب األمر  -ٔ

 :األسرةمشكلة وضع 
مشاكل األسرة ا٠تاصة كالفقر كالطبلؽ أك موت أحد األبوين أك تعدد الزكجات كما ينتج -ُ

  .عنو من أعماؿ
 مشكلة الطلبة ا١تدللُت ُب الفصل كصعوبة تأديبهم كإجبارىم على حل الواجب.-ِ
 عدـ توفر كجبات الغذاء كا١تستلزمات ا١تدرسية -ّ
١تستول التعليمي لؤلسرة، كعدـ اقتناع أكلياء األمور بضركرة التعاكف مع ا١تدرسة ُب ٣تاؿ ا -ْ

 التعليم من أجل مصلحة أبنائهم.
 .الوضع االقتصادم لؤلسرة -ٓ
 ُب ا١تعلومات بُت ا١تدرسة كالبيت، مثبلن عدـ الكتابة للطالب  أناالتناقض الذم ٭تدث أحي-ٔ

ىو الذم كتب كبعضهم  لتلميذأف ابدم لكي يوىم ا١تعلم كٕتد كٕب األمر يكتب لو كٓتط ر 
 كىذ مشكلة يعاين منها الكثَت من معلمو الصفوؼ األكلية. يكتب بأحسن خط.

 :مشكلة التلميذ
  .سهر الطفل أك تعود الطفل على السهر-ُ
 .إرادمالتبوؿ الغَت -ِ
  " قد يكوف الطفل غَت نظيف " عدـ نظافة ا١تظهر-ّ
 . ل طالب الصف األكؿمشكلة ا٠توؼ لد-ْ
 –مرض نفسي  –مرض عضوم  –ضعف السمع  –ضعف النظر  –مشكبلت صحية -ٓ

 .صعوبة النطق
  . السلوؾ العدكاين لبعض األطفاؿ-ٔ
 .كثرة الغياب ك االنطواء-ٕ
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 تاخر الطبلب عن اٟتصص.-ٖ
 .معاٞتتهاكجود بعض اٟتاالت ا٠تاصة ا١تكتسبة اليت يصعب -ٗ

 :ةالتعليميمشكلة الوسيلة 
 .قلة الوسائل التعليمية-ُ
  . " إف كجدت الوسيلة فمن الصعب تنويعها " ال ٕتدىا متنوعة-ِ

 :المدارسمشكلة بعض مديري 
 .عدـ توفَت كسائل معينة للمعلم-ُ
  .بعض مديرم ا١تدارس ال ٧تد لو فعالية مع الصفوؼ األكلية-ِ
  .كليةاألإ٫تاؿ بعض مديرم ا١تدارس خطابات الشكر ١تعلمي الصفوؼ -ّ
  .حلهاعدـ ٝتاع مشاكل معلم الصف األكؿ ك٤تاكلة -ْ
، كسوؼ يكوف ُب عدـ قدرة بعض مديرم ا١تدارس على اختيار معلم. الصفوؼ األكلية-ٓ

 أحد ا١تواقف اليت سوؼ أذكرىا موقف يبُت ذلك.
 مشكلة المبنى المدرسي.

 عدـ مناسبة أغلب ا١تباين ا١تدرسية للتلميذ ُب ىذه ا١ترحلة . -ُ
 عدـ توفر ا١تبلعب كاٟتدائق كالصاالت كاالسًتاحات كا٠تدمات األخرل . -ِ
 عدـ توفَت حجرة ذات تقنية عالية للصفوؼ األكلية . -ّ

 :الصفوفمشكلة معلم 
ُب أغلب األحياف ليس ىناؾ توزيع جيد با١تدارس ُب اختيار الكفاءة كقدرات ا١تعلمُت -ُ

 لتدريس الصفوؼ األكلية.
 ض ا١تعلمُت ُب إيصاؿ ا١تعلومات للتلميذ .عدـ قدرة بع -ِ
 عدـ تأىيل ا١تعلم من الناحية العلمية كالًتبوية .  -ّ
 عدـ إرساؿ معلمي الصفوؼ األكلية للدكرات خارج ا١تملكة كداخلها . -ْ
عدـ مساعدة معلم الصفوؼ األكلية إلكماؿ دراستو األكادٯتية " البكالوريوس كالدراسات  -ٓ

 ت ا٠تاصة بتدريس الصفوؼ األكلية.العليا كالدبلوما
 أخي ا١تعلم أخيت ا١تعلمة عليكم إ٬تاد الوسيلة اإل٬تابية الكفيلة بإثارة اىتماـ ىذا اإلنساف 
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النامي كدفعو إٔب األماـ عن طريق تعليمو كيفية اكتساب ا١تعطيات ا١تعرفية كبشكل تدر٬تي 
ازىا ألف التعلم ال ٭تدث مرة كاحدة متبلئم مع خصائص ٪توه ُب كل مرحلة من ا١تراحل اليت ٬تت

 (ُ) . بل يستمر طيلة حياة اإلنساف أك تتنوع أطره بشكل مواز لتطور ٪توه العاـ
 (ُٕٔانظر الشكل رقم ): من أبرزىا ما يلي وراء ظاىرة الملل عند المعلمين، عوامل عدة: سادساً 

 
 ا١تؤلفا١تلل لدل ا١تعلمُت كا١تعلمات من تصميم ن عوامل ظاىرة (عُٕٔ٪توذج رسم  توضيحي رقم )                

، كىذا ينشأ لدل ا١تعلمُت كا١تعلمات الذين ينظركف إٔب كظيفتهم على أهنا غياب الرسالة-ُ
 مصدر للدخل ا١تادم.

ف فكثَت من ا١تعلمُت كا١تعلمات ٯتلكوف رغبة ُب التأثَت كالتعليم، كيتمنو  ،س من ا١تتعلمُتأالي-ِ
، لكنهم يائسوف من التأثَت، ك٤تبطوف من التغيَت ُب كاقع نوف من عطاءلو ٖتقق ٢تم ما يتم

 طبلّٔم.

                                                        
 منتديات الشريعة،  َِٗ، ٦َِٖتا عرفت كقرات ككتبت كعفونو، (ُ)
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ضعف اإلنتاجية، فا١تعلم الذم يضعف إنتاجو كتأثَته من أسرع الناس با١تلل كالسآمة، كقد -ّ
 يكوف منتجان لكنو ينظر إٔب نفسو نظرة سلبية، كال يدرؾ أثره كإنتاجو.

 أمور اٟتياة، فالذم يطيل ا١تداكمة على ٪تط من الطعاـ، الرتابة كعدـ التغَت، كىي سنة ُب-ْ
 العمل، أك مكاف للسكن يدب إليو ا١تلل كيرغب ُب التغَت. كالرتابة أساليبأك أسلوب من  
 لدل ا١تعلم قد تتصل ٔتقر تدريسو فيطيل البقاء ُب مدرسة بعينها، أك أسلوب كطريقة ٯتارسها. 

 التفاعل كاٟتيوية ةعادإا١تسؤكلية ُب كسر السآمة كا١تلل، ك  إف ا١تعلم كا١تعلمة ىم من ٭تمل لواء
إٔب نفوسهم، كىم أقدر على البحث عن األدكات اليت تعينهم على ذلك. كالبد من السعي 
لكسر حاجز ا١تلل، كتقليل آثاره السلبية. كعلى ا١تهتمُت بشأف ا١تعلمُت من جهاز إشراؼ 

من خبلؿ مداخل أكسع من ٣ترد ا١توعظة كالتذكَت كمربُت كدعاة أف يتعاملوا مع ظاىرة ا١تلل 
كإف كانت تقود إٔب إيقاظ اٟتماسة  ساليبلى التقصَت فيها؛ فهذه األعبا١تسؤكلية كا١تعاتبة 

 إننا عبلج اٞتوىرم للمشكلةالكالتفاعل لدل فئة من ا١تعلمُت كا١تعلمات إال أهنا تقصر عن 
 اعد ا١تعلمُت على كسر حاجز ا١تلل، كأفينبغي أف نضع ُب اعتبارنا أف من مهمتنا أف نس

 .(ُ)  نكوف شركائهم ُب حل ا١تشكلة.

  :أفكار تربوية توجيهية تشويقية لمعلم الصفوف األولية سابعاً:
  (ُٖٔانظر الرسومات التوضيحية لكل فكرة رقم)

 الفكرة األولى: التعليم الصامت:

   
باإلشارات كسؤا٢تم عن قراءة كلمات  شرحها: ىو تعليم الطبلب عن طريق الصمت ك٤تاكاهتم

 باإلشارة إليها كطلب قراءهتا.
  .لفت انتباه الطبلب. تعويد الطبلب على دقة ا١تبلحظة

 لفت ىدفها: حب ا١تشاركة. تشويق الطبلب استثارة الطبلب. تغيَت اٞتو الدراسي الصفي
                                                        

 ٖٗ،ٗٗ،صَُّْالدكيش، (ُ)
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 .تعويد الطبلب على دقة ا١تبلحظة . انتباه الطبلب
لتعليم التعاوني:الفكرة الثانية: ا  

  
شرحها: توزيع الطبلب إٔب ٣تموعتُت كترؾ الطبلب لبلعتماد على أنفسهم بعد ا ُب حل 

  ٢تم.التمرين ا١توجو 
 . إضفاء ركح ا١ترح.ىدفها: طرد ا٠تجل. زرع التعاكف كالتشاكر حب ا١تشاركة

  الفكرة الثانية: التعليم بالخيال:

 
ٖتس أف الطبلب أصأّم ا١تلل حيث تبدأ بتوجيههم إٔب  شرحها: تكوف ىذه الطريقة عندما

 ٗتيل موقف ما كٖتكي ٢تم ا١توقف مثل نزكؿ ا١تطر كٕتمع السحب كربط ذلك با١تنهج أم بعد 
 .ا١تطر ( اؿ قمرية أـ مشسية كىكذاذلك تسأ٢تم عن كلمة ) 

 .كالسآمةل طرد ا١تل.لديهم. تشغيل التفكَت تثارة اصوؿ اللغوم لدل الطبلبىدفها: اس
  الفكرة الثالثة: توزيع المهام:
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شرحها: ىي عبارة عن توزيع للمهاـ عند بداية العاـ الدراسي بُت الطبلب مثل طالب تسند 
٬تهز ا١تسجل  كآخرٯتسح السبورة  خرآك اٟتركؼ  يقرأإليو مهمة الصادر كالوارد للصف كأخر 

 كىكذا.٬تهز الوسيلة  خركآ
زيادة ٤تبة الطبلب للمدرسة زيادة ٤تبة الطبلب .الطبلبابة بُت ىدفها: بث ركح األلفة ك 

  تنمية ركح الفريق الواحد.. زرع الثقة. طرد ا٠تجل. ١تعلمهم
  الفكرة الثالثة: تدوين المالحظات:

  
ينها ُب دفًت شرحها: ىي كتابة ا١تبلحظات اليت توجد ُب الكتاب الدراسي للفصلُت كتدك 

 .كإرسا٢تا للمسؤكلُت
 ذا ىدؼ كاضح كإخراج ٚتيل. ىدفها: تصحيح األخطاء. كا٠تركج بكتاب

  الفكرة الرابعة: إقامة مكتبة صفية:

  
شرحها: القياـ بوضع مكتبة ٖتوم على الكتب كآّبلت ا٠تاصة بالطالب كماسات ككراسي 

 ٢تم للقراءة كاالطبلع . 
  تنمية حب القراءة كاالطبلع. الدراسي ىدفها: إثراء حصيلة الطالب ا١تعرفية كاللغوية تغيَت اٞتو



 
 
 

ٖ9ٓ 
 

 حلقة ٖتفيظ: الخامسة: الفكرة

  
 شرحها: إقامة حلقة ٖتفيظ ُب أخر غرفة الصف بوضع فرش كدراسة القرآف الكرًن ىناؾ. 

هتيئتهم االلتحاؽ  التعاكف بُت الطبلب تغيَت جو الصف ىدفها: مساعدة ا١تتأخرين ُب اٟتفظ
  .ْتلقة ُب مسجد

 ادسة: مذكرة للمعلم والمعلمة:الفكرة الس
لبلستفادة  ول من مواقف داخل غرفة الصف كخارجشرحها: مذكرة يدكف فيها كل ما ٭تص

 منها الحقا كحل ا١تشكبلت كذلك إذا كجدت كتدكين اٟتلوؿ. 
 نقل ا٠تربات كحفظها. ىدفها: استذكار ا١تواقف كاالستفادة منها حل ا١تشكبلت كإ٬تاد اٟتلوؿ

 :اختبار لقياس مهارات الحد األدنى جة: نموذ السابعالفكرة 
شرحها: ىي جزء من كسائل التقوًن للطالب ١تعرفة مدل إتقانو للمهارة كىي شيء مهم ىي 

 تعطى ُب آخر العاـ كيعمل ّٔا اختبار للطبلب مع أ٫تية عدـ الضغط على الطبلب ٟتلها ُب
  حصة كاحدة كإ٪تا ُب عدة حصص . الوقوؼ على مستول الطالب. 

بالتإب ينتقل أك ال ينتقل ُب الفًتة  ىدفها: معرفة مدل إتقاف الطالب ١تهارات اٟتد األدىن
  الرابعة.

 :الفكرة الثامنة الزيارات المتبادلة
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 شرحها: ىي زيارات بُت معلمي الصفوؼ األكلية كحضور حصص مشاىدة لبعض الزمبلء
  تطوير األداء كزيادة ا٠تربات. د كل معلمنقل ا٠تربات كاالستفادة من طرؽ التدريس عن ىدفها:

 :بالكاميراالتعليم الفكرة التاسعة: 
شرحها: ىو أف ٕتعلُت يديك حوؿ بعض ْتيث يكوف ىناؾ فتحة بينهما ٍب توجهينها للطالبة 

 .آّيبة على السؤاؿ
يئة ،هتأر٭تيةشد انتباه الطالبة، جعل الطالبة أكثر هتيئة لئلجابة، جعل الدرس أكثر  ىدفها:

 .الطالبة ١تواجهة ا١تواقف
  الفكرة العاشرة: مسابقات الخط والتلوين:

  
شرحها: عمل مسابقة ٖتوم على ٚتل كعبارات ىادفة تربوية يطلب من الطالب كتابتها ٓتط 

ف ىناؾ جوائز ألفضل أب ككذلك رسومات فارغة يقـو الطالب بتلوينها مع هتيئة الطال ٚتيل
 .خط كتلوين

 .ٖتسُت ا٠تط لدل الطالبك اؼ ا١تواىب ىدفها: اكتش
 : الفكرة الحادية عشر: تحسين اإلمساك بالقلم

  
 كأف يتعود على مسك القلم. شرحها: حب العمل كا١تنافسة

 ىدفها: تعويد الطالب مسك القلم بالطريقة الصحيحة.
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 :الفكرة الثانية عشر: تغيير نبرات الصوت

  
ت أثناء عرض الدرس من ٘تثيل للحرؼ أنو يتكلم مثبل شرحها: عبارة عن تغيَت نربات الصو 

  ك٦تيزة.كعند نطق كلمة معينة 
 . إضفاء جو من ا١ترح ىدفها: شد انتباه الطالب طرد ا١تلل كالسآمة
 الفكرة الثالثة عشر: تغيير شكل الصف:

  
  شرحها: أم إعادة تنظيم شكل ا١تاسات كالكراسي داخل الصف مرة يكوف على شكل القاطرة

 الفردية.كمرة يكوف مثل قاعة االجتماعات كمرة على شكل مثلث ىرمي مع مراعاة الفركؽ 
 معاٞتة لبعض الطبلب الكثَتين السرحاف كعدـ البلمباالة. ىدفها: إزالة الركتُت ا١تمل

 الفكرة الرابعة عشر: األلواح الصغيرة أو السبورات الصغيرة:

   
ناعمة ا١تستخدمة ُب صنع  A4 نفس مساحة كرؽ ةشرحها: عبارة عن ألواح بيضاء صغَت 

الطالب بتغَت أماكن األلواح حىت  يبدأْتيث يكتب ا١تعلم كل كلمة ُب لوح كمن ٍب  ا١تطابخ
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٭تصل على اٞتملة الصحيحة. كذلك ٯتكنك تغيَت مكاف األلواح كإخراج طالب آخر لًتتيبها 
 . من جديد ترتيب اٞتمل الغَت صحيحة

 . كتسهيلوشرحها: حب التمرين 
 . تركيب ٚتلة من كلمات ىدفها: قراءة اٞتملة بعد ترتيبها الًتتيب الصحي

  الفكرة الخامسة عشر: لعبة القطار:

  
شرحها: عبارة عن امتداد لؤللواح السابقة حيث يقـو ا١تعلم بتوزيع األلواح حسب ترتيب 

كل كلمة ٘تر   يقرأابل طالب ٍب يقـو الطبلب بالتحرؾ بالتتابع على شكل قطار كُب ا١تق اٞتملة
 بقربو . 

 إشراؾ أكرب  تغيَت جو الصف الدراسي إٔب ا١ترح شد االنتباه ىدفها: قراءة الكلمات كاٞتمل
 . قدر ٦تكن ُب التمرين من الطبلب 

 المعرض:الفكرة السادسة عشر: 

  
م ككذلك شرحها: إقامة معرض سواء ُب ا١تدرسة البتكارات معلمي الصفوؼ األكلية كأفكارى

  مشاركات الطبلب زيادة خربات ا١تعلمُت كا١تعلمات.
 .دفها: تبادؿ ا٠تربات. االطبلع كتطوير الذات. أخذ ابآراء كا١تقًتحاتى
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 الفكرة السابعة عشر: زيارات ميدانية: 

  
شرحها: ىو ا٠تركج من الصف الدراسي كعمل الدرس أك ٤تطة اسًتاحة بالذىاب إٔب مصلى 

 تبة أك التوعية أك معمل اٟتاسب . ا١تدرسة أك ا١تك
 . تشويق الطالب للمدرسة . طرد ا١تلل كالسآمة.زيادة ا٠تربات  ىدفها: مشاىدة ما ىو جديد

خل غرفة ااالستطبلع قراءة الكتب النافعة ُب ٣تاؿ التعليم. استنباط كاستغبلؿ النافع كتفعيلو د
  .الصف

 الفكرة الثامنة عشر: لعبة الكلمات:

  
ىي كتابة الكلمات ُب األلواح البيضاء أك السبورات الصغَتة كتوزيعها على بعض  شرحها:

الطبلب ٍب قراءهتا ليتعرؼ كل طالب على كلمتو ٍب يوجو ا١تعلم الطبلب إٔب أف يرفع كل طالب 
الكلمة اليت ٭تملها عند نطق ا١تعلم ٢تا ٍب ينز٢تا فورا كالطالب الذم يرفع كلمة ٓب ينطقها ا١تعلم 

 من اللعبة . ٮترج
  إضفاء ا١ترح. تشويق الطالب للقراءة ىدفها: التعرؼ على الكلمات
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 الفكرة الثامنة عشر: خطة المعلم:
مسابقات(  -إذاعة -البلصفية ) زيارات زيع سنوم لؤلنشطة الصفية ك شرحها: عبارة عن تو 

 لو . ْتيث تنظم األنشطة من بداية السنة للصف حىت يكوف ا١تعلم جاىز كملم ٔتا يفع
 .ا١تشاركة فيها االستعداد قبل إقامتها ىدفها: توزيع األنشطة

 الفكرة التاسعة عشر: خطة المعلم األسبوعية مع متابعة مستوى الطالب:

 
شرحها :ىي عبارة خطة للمعلم ١تاد ة معينة ١تا سوؼ يدرس فيها خبلؿ أسبوع مع جدكؿ  

  األمر ُب أكؿ األسبوع كتعاد ُب آخرهلوٕب  يبُت مستول الطالب ُب األسبوع ا١تاضي كترسل
  مع كجود خانة لوٕب أمر الطالب لتدكين مبلحظاتو كاقًتاحاتو.

 إشراؾ كٕب امر الطالب ُب االستعداد من خبلؿ ٖتضَت ابنو ىدفها: االستعداد ا١تسبق للدرس،
 سةاطبلع كٕب أمر الطالب على مستول ابنو أكؿ بأكؿ، تبادؿ االقًتاحات بُت ا١تدر  للدرس
 كا١تنزؿ

 الفكرة العشرون: حل الواجب المنزلي:
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شرحها: ىو تكليف من ا١تعلم للطبلب ْتل الواجب ا١تنزٕب داخل غرفة الصف إذا اضطر ا١تعلم 
 لذلك.

العمل على التخفيف من تدخل بعض األسر من حل  ىدفها: الوقوؼ على مستول الطبلب،
ل الواجب، ٖتبيب الواجب ُب نفوس الطبلب. تشجيع ا١تهمل كالبلمبإب ٟت الواجب ألبنائهم،

 الفكرة الواحد والعشرون: العصف الذىني:

  
عبارة عن أسئلة يطرحها ا١تعلم عن حرؼ ما أك كلمة ما أك عن موقف ما استثارة  ىوشرحها: 

 معلومات الطبلب.
  تثبيت ا١تعلومة. التعرؼ على أفكار الطبلب ىدفها: شد انتباىهم،

 والعشرون: التعليم بالموقف ميدانياً:الفكرة الثانية 

   
ىو استغبلؿ أم موقف ٭تصل داخل غرفة الصف أك خارجو ُب تعليم الطبلب كما  شرحها: 

تبحث عن  يفعلو عندما رأل ىو كالصحابة ا١ترأة اليهودية اليت بُت السيب  كاف الرسوؿ
الصحابة :ال   النار . فقاؿكلدىا فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ : ىل ستلقي ىذه ا١ترأة كلدىا ُب

 يارسوؿ ا فقاؿ بأيب ىو كأمي :   أرحم من ىذه بولدىا . 
 تطبيق السنة النبوية، شد االنتباه، تثبيت ا١تعلومة، الطبلب ىدفها: تعليم
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 الفكرة الثالثة والعشرون: التعليم باإلنشاد:

  
تغيَت نربات الصوت كمن خبلؿ شرحها: ىو تعليم اٟترؼ اٞتديد من خبلؿ إنشاد الدرس ك 

 ٥تاطبة الطبلب أيضا كىي طريقة فعالة جذب الطبلب.
جعل الطبلب أكثر  طرد ا١تلل، ٖتبيب الطبلب ُب الدرس، ىدفها: شد االنتباه،إضفاء ا١ترح

 . مشاركة
  الفكرة الرابعة والعشرون المسابقة:

  
 ب ككذلك الطبلب إٔب فريقُتشرحها: أثناء الدرس تقسم جزء من السبورة إٔب قسمُت أ ك 

ٍب يقـو ا١تعلم بشرح الدرس اٞتديد كأثناء الدرس يسأؿ ا١تعلم عن اٟترؼ مثبل كل فريق مع 
تدكين الدرجات مع أ٫تية توجيو الفريقُت أف الفريق ا١تزعج سيحسم منو درجو لتحافظ على 

 ا٢تدكء كالنظاـ.
 وائية، العمل اٞتماعي من قبل ىدفها: إشراؾ كل الطبلب ُب الدرس، طرد ا٠تجل كاالنط 

 طريقة ٦تتعة كمشوقة جدا الطبلب جعل الدرس أكثر سهولة، عمل مبدأ الشورل بُت الطبلب
  ٕتعل الدرس ٦تتع. 
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 الفكرة الخامسة و العشرون: الطالب ىو المعلم:

    
رة شرحها: ىو إدخاؿ الطالب ُب تدريس الدرس اٞتديد ٔتحاكاة ا١تعلم با٠تركج ّتانب السبو 

كيقـو ا١تعلم بشرح مثبل قراءة كلمة أك عرض بطاقة كمن ٍب يقـو الطالب بفعل ما فعلو ا١تعلم 
 كىكذا كىذه الطريقة ٣تدية مع الطبلب الضعاؼ كا١تتأخرين. 

أثر ُب  ىدفها: رفع مستول الطبلب تشويق الطبلب للدرس تقبل الطبلب من زميلهم لو
 طرد ا٠تجل كاالنطوائية. نفوسهم
 السادسة و العشرون: استنباط الكلمات:الفكرة 

  
شرحها: عبارة عن توزيع كرقة لدل الطبلب مسطرة كمرقمة يكتب فيها الكلمة اليت يطلبها 
ا١تعلم كذلك بالنظر ُب كلمات الدرس ٍب استنباطها أم الكلمة اليت طلبها ا١تعلم كمن ٍب 

 ا ُب الورقة .هتدكين
 .قراءة الكلمات ،استخراج الكلمات ا١تقصودة ،سرعة البديهة ىدفها: دقة ا١تبلحظة
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 الفكرة السابعة و العشرون: بطاقة األسماء: 

  
ألزقة حيث توضع على ماسة الطالب من أكؿ يـو  ىي عبارة عن كتابة أٝتاء الطبلب ُب بطاقة

 حىت يتعود الطالب على مشاىدة اٝتو.
 من أكؿ الفصل ىدفها: تعريف الطالب باٝتو تعويد الطالب على كتابة اٝتو

 التعليم باألقران: الفكرة الثامنة والعشرون:

  
 شرحها: ىو تعليم الطالب بالطالب ُب الدرس حيث يتقبل الطبلب من بعضهم البعض.

ىدفها: زرع التعاكف بينهم كابآلفة، تعويد الطالب على ٖتمل ا١تسؤكلية، نقل التعليم من طالب 
 (ُ)لطالب

                                                        
 موقع منتديات كويتيات إبداع تربوم٦تا قرات ك٦تا كتبت كمن تصميمي كمن  (ُ)
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 ادفة وكيف تعاملت معها:قصص ومواقف تربوية ى ثامناً:
  كيظل اإلنساف يتعلم مهما بلغنا من التعليم نظل كل يـو ُب حاجة إٔب ا١تزيد، من كل جديد،

كليس ُب ذلك عيب، كرٔتا يواجو الًتبويوف مواقف تربوية يوميان ُب كاقعهم الًتبوم، يواجهوف 
 . ليميتصرفوف التصرؼ الس انان فأحي خربات جديدة، قد ال تكوف قد مرت ّٔم

رٔتا ال يستطيع الًتبوم اٗتاذ عبلج مناسب ُب  انان كأحيكىذا اجتهاد كلكل ٣تتهد نصيب،  
أك ٓب يتوقعو، أك فرض عليو ىذا  أك لكوف ا١توقف جديد عليو، إما لعدـ خربتو، الوقت ا١تناسب
كُب ىذا الفصل أحببت أف أضع فيها قليل من كثَت من ا١تواقف الًتبوية،  ا١توقف الًتبوم،

كالتجارب، كا٠تربات، اليت مررت ّٔا ُب تارٮتي التعليمي، كاليت قابلتها ُب ا١تدرسة، كٖتديدان مع 
ككيف تعاملت  كاٟتلوؿ اليت توصلت ٢تاطبلّٔا أك خارج ا١تدرسة أك أكلياء األمور أك الزمبلء، 

ليت فعلتها درج بعضان من ا١تواقف الًتبوية، ككيفية التعامل معها كاٟتلوؿ اأمعها، ككذلك سوؼ 
ا١تدرسة للعربة كالعظة، ٕب كللجميع،  بيئةلعبلج ىذا ا١توقف الًتبوم، كمواقف تربوية خارج 

ف أصبت فالفضل  كحده، الذم إف أخطأت فمٍت كالشيطاف، ك إكذلك لغرابتها كلطافتها، ف
ف عرضت عليهم األمر ككتبوا أأعانٍت على ذلك، كسوؼ أضع بعضان من مواقف زمبلئي، بعد 

 عن مواقفهم الًتبوية، كمنهم من اعتذر، كمنهم من قاؿ لقد حاكلت أف أتذكر، كٓب أجد، ٕب
كمنهم من ٓب يرد علي إٔب حينو. كىذه القصص كا١تواقف الًتبوية ا٢تادفة ككيف تعاملت مع 

 ىذه ا١تواقف :
 القصة أو الموقف األول: الطالبين:

، ككاف أي ٟتماـ، لقد كنت ُب بداية تعييٍت ُب مدرسة عوؼ بن مالك، ُب أـ ا  درس مادة العلـو
هنم يومي السبت كاألحد مستوا٫تا يتدىن بصورة أالحظ أأخوين يدرساف عندم، ككنت  ىناؾ

ف بالتحسن يـو االثنُت كُب يومي الثبلثاء كاألربعاء، يتحسن مستوا٫تا ٖتسنان يبدأعجيبة، ك 
 يع.ما على ىذه الوتَتة طواؿ األسابهتكتابعتهما فوجد ،جيدان 

 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو:
كادخلو جنات النعيم  كأخربتو باألمر كطلبت منو  ةذىبت إٔب ا١تدير اٟتماد رٛتو ا رٛتة كاسع

لتو: ماذا أخو أبيهم كأخربتو عن ا١توضوع كسأإحضار كٕب األمر فحضر ككاف كٕب األمر عمهم 
 نو يذىب ّٔما إٔب كالديهماأتفعل ّٔم يـو ا٠تميس كاٞتمعة؟ أك أين يذىبوف ؟ فقاؿ: 
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 )أبوىم كأمهم ( ُب السجن للزيارة.
فعرفت السبب بأهنم عندما يذىبوف إٔب كالديهم، كيركهنم من كراء القضباف تتأثر نفسيتهم، 

 يومي السبت كاألحد فيتدىن مستوا٫تا كىكذا.
كا١تراجعة ٢تم ٍب أخذت ُب متابعتهما يذىب ّٔم إٔب السجن للزيارة،  ا١تهم أخربت عمهم أف بآ

كالفضل  كاالىتماـ ّٔما، بعد ذلك ك اٟتمد لقد ٖتسن مستوا٫تا، كصارا من أفضل الطبلب.
 الذم ىداين إٔب ىذا اٟتل   لرب العا١تُت

 الكالم: الثاني:القصة أو الموقف 
، من بدايات تعييٍت كلكن ُب فصل آخر، ككلما كلمناه  السنةكاف عندم طالب ُب نفس 

كبلـ مثبلن لو نطق حرؼ الباء، ٕتده يكرر اٟترؼ ببببببببب أك رررررر أك أ٦تممم ُب ال يتعتع
 كىكذا ُب باقي اٟتركؼ.

ككلمت ا١تدير اٟتماد رٛتو ا، كأخربتو عن ىذا الطالب فقاؿ: ماذا تريد قلت: أحضر كٕب  
باء تصل على كالده كأحضره إٕب فسألتو عن كلده، فقاؿ ٕب: لقد ذىبت بو إٔب أطاأمره ك 

نفسيُت لكي يعاٞتونو عبلجان نفسيان كلكن ال فائدة من ذلك كقد حاكلت أف أعاٞتو كلكن 
 فشلت.

 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو:
أخذت أراقب التلميذ من بعيد لبعيد ُب ا١تدرسة، ككجدتو مع زمبلئو طلق اللساف، كيتكلم 

من دكف أف يدرم الولد،  بطبلقو كفصاحة، ككررت ا١تراقبة بعدىا اتصلت على كالده كحضر
كجعلتو يراقب كلده فلما رآه يتكلم بطبلقو سألٍت ماذا فعلت لو قلت لو: ٓب أفعل شيئان!!! 

يتو يتكلم بطبلقو، كإ٪تا يفعل ذلك أمامك كأماـ ا١تدرسُت، فأراد أف يعاقبو اكلكن راقبتو فر 
فعل ىذه الطريقة فأخذ و ١تاذا تتفقلت: ال كإ٪تا درس لك تتعلم منو كاستدعينا الطالب كسأل

بٍت لقد أتعبتٍت قاؿ ا ١تاذا تفعل ذلك ييتك تتكلم مع زمبلئك أيتعتع كلكن أبوه قاؿ لو لقد ر 
ىذا األسلوب،  بالعدكؿلو أرآؾ تتهتم يب كا١تدرسُت كارتاح من الكثَت من الواجبات فنصحتو 

كم كلكن ا١تتابعة كا١تراقبة الًتبوية بعدـ االستعجاؿ باٟت ساليباألفأعتدؿ ك اٟتمد. كىذا من 
للطبلب من األمور الًتبوية ا٢تامة. كلكن تكوف بطريقة غَت مباشرة ْتيث ال ٭تس الطالب أنو 

 كاٟتمد كالشكر كا١تنة. مراقب من قبل ا١تدرس. ىذا كالفضل  
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 القصة أو الموقف الثالث: مريض بالصرع:
يضرب الطبلب، ككاف إذا ٝتع  طالب عنده مرض )صرع( ككافىناؾ قبل ٜتس سنوات كاف 
إذنيو بيديو، ككاف ُب الفصل ابآخر فقلت لزميلي: ىل من حل،  قفلالقراف الكرًن يصيح كي

 .السنةقاؿ: ال فائدة منو سوؼ يعيد 
ككنا ُب هناية الفصل األكؿ فقلت: سوؼ أخذه كأرل لعل ا يفتح على قلبو، كينصلح حالو،  

رفات اليت تصدر منو، كخاصة عند ٝتاع القراف كضرب كنقلت الطالب عندم، كالحظت التص
الطبلب، ككاف الطبلب يشتكوف منو ٚتيعهم، ككانت ٖتصل لو نوبات الصرع، كال يطيق ٝتاع 

القرآف الكرًن، كبدأت معو ُب العبلج الًتبوم ُب عبلج مثل ىذه اٟتاالت، كىي با١تتابعة  
 كاالىتماـ كالتشجيع.   

 ف ىو:اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توق
أكال اتصػػػلت بوالديػػػو كأخػػػربهتم أف يتعػػػاكنوا معػػػي، لكػػػي نعػػػدؿ سػػػلوؾ الطالػػػب، كٗتفيػػػف حػػػدة  

يػػدلعوف الولػػد ْتيػػث يضػػرب كيفعػػل مػػا  مالػػدلع الػػيت عنػػده، كأخػػربهتم أف ا١تػػرض لػػيس سػػببان ألهنػػ
يشػػاء بػػل يعػػرؼ أف ا١تػػرض ىػػو مػػن ا، كاف يػػزداد طيبػػة، ك٬تػػب أف يعػػرؼ الطالػػب ىػػذا الكػػبلـ  

سػػوؼ  أنػػاكالديػػو كا لقػػد فقػػدنا األمػػل ُب صػػبلحو قلػػت ٢تػػم: ٬تػػب التعػػاكف فيمػػا بيننػػا، فقػػاؿ: 
شػػيد،  كأف يعػػرؼ أف الًتبيػػة نابػػدأ بػػو مػػن األكؿ، ُب القػػراءة كالكتابػػة كاٟتفػػظ للقػػراف الكػػرًن كاألأ

ف يكوف طيبان لكي ٭تبو الناس، أ٬تب  كيف  الطيبة ىي أساسية ُب حياة اإلنساف كسوؼ أعلمو
كػز ُب آخػر أسػبوعُت مػن الفصػل أألكؿ كرجعػت ُب تدريسػو مػن أر م بذلك كبالفعل أخذت كأىت

األكؿ، ككلما مد يده على أم أحد من الطبلب أك اشتكى أخذت أفهمو أف ىذا األسػلوب ال 
ان أعطيتػو ىديػة، ئػككلما كػاف ىادالذم علمنا على حب الناس،  يرضي ا، كال سيدنا ٤تمد 

غ مػػإب كلقػػد رأيػػت أف كضػػعو قػػد ٖتسػػن  ك اٟتمػػد كأخػػذ الولػػد يهػػتم كُب أغلػػب األحيػػاف مبلػػ
بدراستو، كطبقت عليو طريقة التدريس كىي كما يلي : كالطريقة باستخداـ الصور كيلَّ حرؼ لوي 

أرنػب حػىت يتعػرؼ التلميػذ علػى  صورة خاصة مثبلن صػورة أىرنػب ٟتػرؼ ) أى ( كتكػرار نطػق كلمػة
، ) ًإ ( كبقيػػة اٟتػػركؼ ا٢تجائيػػة .ٍب كتابػػة اٟتػػركؼ ُب علػػى ) أي ( أى ( ٍب تطبػػق الطريقػػة)   حػػرؼ

اٟتػركؼ ىػو كزمبلئػو كيػرددكف مػع   يقػرأأكراؽ خارجية أك على السػبورة أك تعليقهػا ُب الصػف ٍب 
النظػػر إٔب اٟتػػرؼ .كتكػػرار قػػراءة اٟتػػركؼ يوميػػان كبعػػد حفػػظ اٟتػػركؼ كونػػت كلمػػات بسػػيطة مػػن 
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كتابػػة ٣تموعػػة مػػن اٟتػػركؼ ا١تتفرقػػة كيطلػػب منػػو أف يٌكػػوف   ثبلثػػة حػػركؼ كيطلػػب منػػو نطقهػػا أك
سػم الكلمػة ٖتػت أمنها عدة كلمات عرض الصورة كاسػتيعاب مػدلو٢تا ) معرفػة اٝتهػا (. ككضػع 

( .كبعد فهم الكلمة يتم ٕتريػد  سمباالالصورة كقراءهتا مع التأشَت على الصورة ) كتبلـز الصورة 
مغػػاير .كقػػراءة اٟتػػرؼ باٟتركػػات الػػثبلث حػػىت فهمػػػو ٍب   اٟتػػرؼ األكؿ مػػن الكلمػػة ككتابتػػو بلػػوف

كتابتػػو نظػػران كغيبػػان. كحجػػب الصػػورة عػػن االسػػم ) الكلمػػة ( كبعػػد معرفػػة الكلمػػات ٍب اٟتػػركؼ 
باٟتركات أتبعت معػو ابآٌب : كضػع الكلمػة الػيت أخػذت حركفهػا بعػد عػدة دركس ٍب ٖتليلهػا إٔب 

كالتأكد مػن حفػظ الطالػب للحػركؼ ا١تطلوبػة حركؼ ٍب إٔب مقاطع . مع التكرار كعدة كلمات 
باٟتركات الثبلث. كالتأكد من أف الطالب ٯتيز حركؼ ا١تػد عػن بقيػة اٟتػركؼ الػيت توضػع عليهػا 

 –زأر  –زرع  –درس  –حركات. كأعطيت الطالػب كلمػات ذات حػركؼ مسػتقلة مثػل : كزف 
 –فُت،  مثل : يػد رأس . كىي موجودة ُب الكتاب ا١تدرسي كأعطيت الطالب كلمات ذات حر 

، مثػل : سػأؿ ات حركؼ ثػبلث ٔتػا فيهػا حػرؼ منفصػلبىر .... اْب . إعطاء الطالب كلمات ذ
أكػل .... اْب .كدربػت الطالػب  علػى قػراءة ىػذه الكلمػات. كبػدأ الطالػب بػالقراءة   –جرس  –

و ىػدايا كأعطيتو ىدية كبَتة  كصفق لػو الطػبلب كذىبنػا بػو إٔب ا١تػدير كالوكيػل  كا١ترشػد كأعطػي لػ
منهم، كُب نفس الوقت التواصل بيٍت كبُت كالديو، حىت إنٍت درستهم لكي يتناسب تدريسي مع 

حػػرفُت مػػن أكؿ الكتػػاب، ُب الفصػػل  يقػػرأتدريسػػهم للولػػد، كذىػػب إٔب اإلجػػازة النصػػفية، كىػػو 
األكؿ كبعػػد اإلجػػازة اسػػتمريت معػػو ُب التػػدريس، كقػػد أكملػػت لػػو التػػدريس ا٠تػػاص بػػو ٔتهػػارات 

كثػَتة كمتنوعػػة حػىت ٟتػق بػػالطبلب ُب مػدة شػػهر مػع الدراسػة ا١تكثفػػة، ككػذلك ُب حفظػػو   أخػرل
ُب دراستو ُب مدارس  مواصلللقرآف الكرًن، كصار ينافس أفضل الطبلب، ك اٟتمد كىو األف 

أخرل، حيث ٝتعػت أنػو أنتقػل إٔب مػدارس ا١تملكػة، كال زاؿ كالديػو يتواصػلوف معػي شػاكرين ٕب 
ف ينفػػػػع ّٔػػػػذا الطالػػػػب األمػػػػة أا  أسػػػػأؿ٪تػػػػا الفضػػػػل  سػػػػبحانو، إأقػػػػوؿ مػػػػا حصػػػػل،  كلكػػػػن 

 اإلسبلمية.
 الرابع: حرف الباء: القصة أو الموقف

 ف نقنع ا١تعلم بذلكف تكوف بينو كبُت الطالب عبلقة كدية، كلسنا ْتاجة ألأف ا١تعلم ٬تب إ
ل طالب حضر عندم أل٫تية ذلك كىذه العبلقة ىي مفتاح القلوب، كأقوؿ ىذه الكلمات ألج

كمعيد ُب الصف األكؿ كقابلت كالده كقاؿ: لقد أحضرتو  ةمدرسة أخرل أىلية مشهور من 
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خصيصان لك كآمل من ا ٍب منك أف هتتم بو أخربتو أف الطبلب عندم كلهم سواسية كال فرؽ 
سنا الولد إم ككلما در  السنة أنابينهم إال بالفركؽ الفردية اليت ٬تب أف هنتم ّٔا ُب التدريس، كبد

حرؼ ما عنده إال كلمة باء كينطقو بطريقة مضمومة الشفتُت، كمر شهرين ك٨تن على ىذا 
تصل أكلقد حاكلت ا١تنواؿ ال ينطق اٟتركؼ إال كلمة باء، كلكن كبلمو عادم كال فيو شيء 

 بيو كلكن دكف جدكل فما اٟتل الًتبوم ٢تذه ا١تشكلة. أب
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو:

شهرين من االتصاالت كالرسائل، حضر كالده كعاتبتو على تأخره فأعتذر مٍت كقلت لو:  بعد
من عندم  كأنا٬تب أف نأخذ األمور ّتدية كلدؾ أنت مدلعو دلع شديد فأريد منك اٟتـز 

التشجيع كا٢تدايا كالعبلقة الودية معو ٬تب أف ٭تب ا١تعلم لكي ٭تب ا١تادة كلكن أرجو منك 
أخي سوؼ يساعدؾ على ك و ْتاجو ٞتهود قويو لكي يتم تعليمو فقاؿ: اتفقنا ا١تتابعة معي ألن

أقو٢تا لو لذا سوؼ احضر الليلة بعد صبلة العشاء  كأخربه ّٔا  أناتعليمو قلت: بالطريقة اليت 
كما أقوؿ ذلك إال ألف الولد ٭تتاج تكرار لؤلحرؼ، بعد كل درس كحضرت إٔب بيتهم بعد 

طالب كجلست معو ١تدة ساعو أخربه كيف الطريقة اليت يتم ّٔا صبلة العشاء ككجدت عم ال
التدريس كال ٮترج منها كبعد ذلك كاصلنا التدريس لو إٕب بعد الفصل الثاين بشهرين ك اٟتمد 

اٞتمل كالكلمات قراءة جيدة، كيكتب   يقرأإال كالطالب،  السنةبدأ ينطق اٟتركؼ، كٓب تنتهي 
 ع بو اإلسبلـ كا١تسلمُت.ف ينفأا  أسأؿكتابة ٚتيلو 

 الخامس: الذي كان يدرس في الخارج: القصة أو الموقف
السنة ُب الفصل الثاين، حضر طالب سعودم كاف مع كالده ُب بريطانيا، كاف ال يعرؼ  هُب ىذ

شيئان من القراءة كالكتابة، كقد عملت لو تقييم على مستواه الدراسي كجدتو ال يعرؼ أم 
غة العربية قراءة ككتابة، كعندما حضر أبوه أخربتو إنو ال يعرؼ إال إ٧تليزم حرؼ، أك كلمة ُب الل

 ٫تتك ُب فقط، فقاؿ ٕب: نعم ىناؾ ال ٩تتلط بأحد ككل الوقت دراسة كأرجو من ا ٍب منك
 أناىذا الولد، فقلت: سوؼ أعمل على تدريسو كلكن األمل ُب ا سبحانو كتعأب  كإ٪تا 

 جتهد معو إف شاء ا سبحانو.أكيكتب كسوؼ  قرأيلست إال سببان ُب أف 
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو:

  عملت لو دركس مكثفة ُب اللغة كالقراف كالتوحيد كالفقو كبدأت معو من التهيؤ كاالستعداد
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 كبعد مراجعات كمتابعات كاىتمامات كىدايا كمتابعة مع كالده كُب مدة شهر كبفضل من ا 
قراءة ٬تيد الف ما شاء ا فضل الطبلب كينافس الطبلب ا١تمتازين،  كابآكٛتده، صار من أ

 ف ينفع بو اإلسبلـ كا١تسلمُت.أا  أسأؿفظ للقرآف، ٭تكتابة ك الك 
 المعلم النبيل: الموقف السادس:

سنو سجلت كلدم ُب مدرسة قريبة من بييت، ُب الصف األكؿ، كمرت األياـ كأالحظ  ُِقبل 
 ةعرؼ ا١تنهج فولدم ال يعرؼ شيئان، كبعد فًتة ثبلثأمعلم أكؿ ك  فأنا، كلدم مستواه متدين

ف حسب معرفيت كخربٌب ُب التدريس، أتابع كأراجع مع كلدم، كال فائدة تذكر أل كأناأسابيع، 
أف الطالب يتأثر ٔتعلمو كبتدريس معلمو أكثر من التدريس ُب البيت. كيأٌب بعد ذلك تدريس 

 تلف تدريس األىل عن تدريس ا١تعلم، فما اٟتل الًتبوم لذلك؟ األىل، كا١تشكلة إذا أخ
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو: 

ذىبت إؿ مدرسة كلدم، كدخلت إٔب مدير ا١تدرسة كقد أستقبلٍت  ككاف متجاكبان معي كأخربتو 
با١توضوع، بأف مستول كلدم متدين، كأرجو منكم االىتماـ، فقاؿ: سوؼ أجعلك تقابل 

لفعل جزاه ا خَتان قابلت ا١تعلم، ككلمت ا١تعلم جزاه ا خَتان ككاف متفا٫تان، ا١تعلم، كبا
 كأنامعلم سادس كجعلوين معلم صف أكؿ   أناكمتجاكبان كأخربتو عن كلدم، قاؿ ٕب: يا أخي 

ليس عندم ا٠تربة الكافية، كال أتقن تعليم طبلب الصف األكؿ،  فما اٟتل قلت: لو علمتك 
جزاؾ  مانع لدم معلم صف أكؿ من سنوات مديدة، ىل ٘تانع قاؿ ال فأنا كدرستك الطريقة

ا خَتان، كبالفعل أخذت أعلم ىذا ا١تعلم ١تدة يومُت كأعرفو بالطريقة الصحيحة، ُب تدريس 
أسبوعيو  ةكخط القراءة كالكتابة لطبلب الصف األكؿ، كأعطيتو من عندم أكراؽ مطبوعة

ؼ فمثبلن  كلمة أرنب كيف تيدىرس، أكالن تقرأ بالصورة كيكرر كمتابعو كأخربتو عن ٕتريد اٟتر 
قراءهتا بعد أف يتعرؼ على الصورة كأف ىذه صورة أرنب ٍب يعوده على كتابة اٟترؼ ُب نفس 

الكلمة حفظان، كيتابع ذلك كيكرر حىت ترسخ  يقرأالصفحة، ٍب يقلب الصفحة، ك٬تعل الطالب 
اٟترؼ باٟتركة  يقرأدرس ُب كتاب القراءة سابقان، ٍب ُب عقلو، ٍب ٬ترد حرؼ األلف كىو أكؿ 

كىكذا أخذت أراجع لو كأكرر ) ىذا حسب الدركس القدٯتة لكتاب القراءة كالكتابة كليس 
شكر من عمل كتاب لغيت فقد كاف يتعب ا١تعلم ُب حرؼ ألغيت الكتب اٞتديدة( كبا١تناسبة 

ل بكثَت كاسهل كلو جعل حرؼ أسهل ف حرؼ ا١تيم أفضألاأللف لصعوبتو، ُب أكؿ الدركس ك 



 
 
 

ٗٓٙ 
 

مثل الراء أك الداؿ أك غَته لكاف أفضل ا١تهم بعدىا الحظت ٖتسن مستول كلدم، ك اٟتمد 
ف انقطعت أكالشكر كالفضل كا١تنو، ككذلك ٖتسن مستول طبلبو كلهم  كالزاؿ يشكرين إٔب 

ا  أسأؿلى تقبلو كطيبتو ك ا أف ٬تزآه خَتاى ع أسأؿبنا السبل كال أدرم أين نقل كلكن أقوؿ 
 ف ينفع بولدم كزمبلئو اإلسبلـ كا١تسلمُت.أ

 السابع: كثرة المراجعين للطالب: القصة أو الموقف
كيكتب كحافظان  يقرأالعاـ ا١تاضي سجل عندم طالب ككاف ُب أكؿ السنة مستواه ٦تتاز، يعرؼ 

د كفجأة تدىور مستواه كنزؿ للقراف الكرًن، كمر شهرين كىو على ىذا ا١تنواؿ كا١تستول اٞتي
 القراف الكرًن كأستمر على ذلك.ال ٭تفظ كال يكتب ك   يقرأكصار يتأخر عن الدراسة، كال 
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو: 

أكالن حاكلت االتصاؿ بوٕب أمره ١تدة شهرين، كال حياة ١تن تنادم كٓب يستجب، كٓب ٭تضر  
ؾ إم استجابة كُب يـو من األياـ كجدتو ُب كعاكدت االتصاؿ كنفس األمر، ٓب يكن ىنا

الشارع كسلمت عليو، كأخربتو عن عدـ حضوره لتدين مستول كلده، فاعتذر كتعلل بكثرة 
ا١تشاغل لديو، كقد كعدين باٟتضور ُب اليـو التإب، كبالفعل حضر كرأل مستول كلده متدين 

قلت:   أنامن يراجع لو قاؿ: فأستغرب كقاؿ: إننا نراجع لو ُب البيت كمراجعة قوية فقلت: 
كيف مراجعتك؟ فشرح ٕب طريقتو ُب ا١تراجعة فكانت مراجعتو ٗتتلف عن طريقيت ُب التدريس 
كٗتتلف اختبلفا شاسعان كقلت: كمن؟ قاؿ: أمو كمن؟  قاؿ: خالتو كمن؟  قاؿ: أختو الكبَتة، 

أحد يراجع لو أرجو فعرفت السبب كىو كثرة كتنوع ا١تراجعات لو، فقلت: لوالده لو ٝتحت ال 
و جعلَتاجع لو فيجب أف ٮتربين، لكي أأحد س كاف ىناؾ كإذاسوؼ أتابع معو فقط  أناذلك 

، ُب ُب الطريقتُت يرل كيفيو تدريسي كمن ٍب أدربو عليها فبل يصَت عند الولد تضارب
معي يومان بعد ا١تراجعات كا١تتابعة كاتفقنا أف يراجع معي كالده ك علمتو كيفية ا١تراجعة كأف يتابع 

ٖتسن مستواه تكوف ا١تتابعة معي أسبوعيو، فوافق كالد الطالب كعملت  كإذايـو أك يومُت 
لؤلب مراجعة، لكي يدرس كلده على نفس طريقيت، كذلك ُب أكؿ الفصل الثاين ك اٟتمد 
ٖتسن مستواه، كصار من أفضل الطبلب عندم كٖتسن مستواه ُب الدركس األخرل، كقد 

ا  أسأؿد ا١تدرسُت، عن ٖتسن مستواه فأخربتو ٔتا حصل فقاؿ جزاؾ ا خَتا. استغرب أح
 ا١تسلمُت.أف ينفع بو 
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 الثامن: مرض في األسنان:  القصة أو الموقف
لت عنو أ، كسان أحدكال يكلم  ،كاف منزكيان ُب فصل آخر  لت عن طالبأُب سنة من السنُت س

الفصل األكؿ، فنقلتو إٔب فصلي ككانت أسنانو ، كذلك ُب هناية السنةقالوا ىذا سوؼ يعيد 
مشوىة، كرأيت أثر ضرب ككاف الطبلب يتكلموف عليو كىو ٭تاكؿ أف ٮتفي كجهو منهم. اٟتل 

 الًتبوم الذم أعانٍت ا عليو. 
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو: 

أف  يحاكؿأخذت الطالب كنقلتو عندم، كجلست معو، كأخذت العب معو، كسألتو ككلمتو ف
، كأف ال أرل كجهو كعندما كلمٍت بعد أف سالتو عدة أسئلة رأيت أف أسنانو يكلمٍت ال

مشوىو، ككاف الطبلب يضحكوف عليو، ككاف يضع يده على فمو لكي ال يرل أحد من 
أك أحد األسباب اليت أثرت فيو كجعلتو منزكيا ُب الفصل،  الطبلب أسنانو، فعرفت أف ىذا سببا ن

حد أف ال أف أبوه سوؼ يعاٞتو، ك أٗتذتو إنٍت أخربت زمبلئو إف ىذا من ا ك فكاف أكؿ إجراء ا
يضحك عليو، كإف ا سبحانو أمرنا بذلك ك٬تب أف نتساعد معو، ألف ىذا زميلكم كأخربهتم 
بأف ذلك ٦تكن إم كاحد ٭تصل لو مثل ما حصل لو، كإف ىذه األمور من ا ىو اللي يقدرىا 

ئو، كبالفعل تساعدكا معو كفتحت صفحة جديدة، لو كجعلتو مساعدان للناس ا١تهم أفهمت زمبل
للعريف كأعطيتو ىدايا كفلوس، ٍب أخذت رقم كالده كاتصلت بو كطلبت منو اٟتضور إٔب 

 السنةسوؼ أدرسو إٔب هناية  أناا١تدرسة، كعندما حضر أخربتو أف كلده صار عندم، كإنٍت 
فقاؿ: ىذا الولد فاشل كمستحيل ٯتشي ىذا قد كأريد منك أف تتعاكف معي، ّٔذا الطالب 

أتعبٍت ُب حياٌب قلت أال تريده إف يكوف من ا١تمتازين؟ قاؿ، بلى فقلت: اتركو كنريد منك 
كىو  أناتشجيع كىدايا فقطػ، فوافق ك اٟتمد كأخربتو إنٍت سوؼ أحضر عنده الليلة، أجلس 

ؼ أحضر لو معلمان، كقلت لو إنٍت أريد أف كالولد كا١تعلم الذم يدرسو ُب البيت، ألنو قاؿ: سو 
ُب انتظارؾ الساعة الثامنة، كذىبت كحضرت عنده ُب البيت  أناأكضح لك بعض األمور فقاؿ: 

كاستقبلٍت جزاه ا خَتان، ٍب قلت: للطالب ىات الكتاب فقاـ كالده يريد أف يضربو كىو يقوؿ: 
أخربتو إف ىذا التصرؼ ليس بأسلوب ىذا ما يسمع الكبلـ ما يسمع إال بالضرب، فمنعتو ك 

تربوم، بل إف ىذا العمل سوؼ ٭تطمو كانفردت معو، كأخربتو إذا تريد أف أ٧تح مع ىذا 
فاتركٍت معو كال تضربو كأخربتو عن كضع أسنانو كما حصل لو  السنةالطالب الذم سوؼ يعيد 
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ربو كاتركو كسوؼ ترل كما فعلت مع زمبلئو، فتأثر كقاؿ: لقد كنت أحسبو فاشبلن، قلت: ال تض
، كأخذت أكضح لو  يدرسوالذم ا٠تاص النتيجة إف شاء ا، قاؿ: حسنان ٍب ذىبت إٔب ا١تعلم 

طريقيت ُب التدريس، كبالفعل مشى الطالب ُب الدراسة، كحضر  تبعيكيفية تدريسو، كأف 
دايا عندم كالده ُب الفصل كأحضر معو ىدايا لولده بدكف أف يدرم الطالب، كقاؿ: ىذه ا٢ت

لولدم كلطبلب الفصل ككلدم كلما ٖتسن كضعو تشجيعان لو كقاؿ: لقد كنت مفًتيان، مع 
كلدم كلكن اٟتمد . كأخذ يشكرين فقلت لو الشكر كالفضل  كحده،  كبفضل من ا 
ٖتسن ىذا الطالب ُب مدة شهر كقد صار يتقن القراءة كالكتابة، ك٧تح ك اٟتمد ك صار من 

ُب  أصبحف أسنانو كصار كاثقان من نفسو، كابآ، كعيملت لو عمليات ٕتميلو ُب أفضل الطبلب
 ا أف ينفع بو اإلسبلـ كا١تسلمُت.  أسأؿا١تتوسطة 

 التاسع: طالب عنده فرط حركة: القصة أو الموقف
 كثَت من األطفاؿ يكونوا ُب فًتة من فًتات حياهتم مشاغبُت ك درجة حركتهم زائدة بعض

 زيادة اٟتركة االندفاع قلة االنتباه كمن أعراضو : ة انتباىهم ضعيفة نوعا ما.الشيء أك درج
كىذا طالب عنده فرط حركو، كقد أحضره أبوه كقاؿ أريد أف يدرس عندؾ، ك٨تن ُب الفصل 

كال  يقرأعمل لو تقييم كعملت لو تقييم، فكاف ال يعرؼ أالثاين، كلكن قلت لو لو ٝتحت الـز 
 كمزعج كيصفق بيديو على طوؿ، كيضرب الطبلب، كعند الكتابة يكتب كيصيح بصوت عإب

يكتبها بشكل كبَت، طوؿ الصفحة، ىذا إذا عرؼ يكتب كالحظت أف ملكة اٟتفظ قوية 
جداى، كلكن شكيت ُب عيونو كنظره ىل بصره ضعيف أـ ال حيث الحظت عندما أقوؿ لو أقرأ 

ه مدلعو دلعان شديدان، حىت أنو إٔب الكتاب، ككذلك الحظت أف كالد ةيقرب عيونو كبشد
يضرب كالده كيسبو كال يقوؿ لو كالده حىت كلمة عيب، ىذا األمر أمامي فعرفت السبب، كىنا 

 اٟتل ٢تذه ا١تشكلة.   يبدأ
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو: 

قلت لوالده أريد منك لكي ينقل عندم أف تتبع ما أقوؿ كأكؿ شيء أريدؾ أف ٗتفف من 
كال أقوؿ أف هتملو أك تضربو كلكن ال يصل األمر أف ٯتد يده عليك كيسبك كأنت  تدليع الولد

ف أمع كلدؾ، ك تضحك معو، كأعلم أف كل إنساف ٭تب كلده كلكن ٬تب أف يكوف عندؾ حـز 
 ناشئ كينشأ  تذكر قوؿ الشاعر ُب تربية األبناء،أال يتعداىا،  ال  ٛتراء  خطوط  ىناؾ  تكوف 
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 عبادة.ف تربيتهم أكاف عوده أبوه كأخربتو بما   على منا الفتياف
ُب اٟتديث الصحيح: "إ٪تا األعماؿ بالنيات" فبل تريب ليقاؿ ىذا كلد فبلف كقد قاؿ النيب 

تعب ُب تربيتو، بل رب من أجل أف يصلح ىذا الولد كيكوف قرة عُت لك ُب الدنيا كابآخرة 
طويلة، ال انتهاء ٢تا كمكلفة ال شحاحة احتسب األجر عند ا، فالًتبية شاقة ال راحة معها ك 

 .فيها ككثَت من الناس ٯتارسوف الًتبية، كلكن ليس كل الناس يؤجركف عليها
يقوؿ: "ًإنَّكى ال تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن  لولدؾ بالصبلح كا٢تداية كا  ادعي 

  (.ٔٓ)القصص: يىشىاءي كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى"
اىيٍم كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي"( كيقوؿ  (.ِِٕ)سورة البقرة، من ابآية: )لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى

أكالدؾ كأف ٬تعلهم قرة أعُت لك ُب ىذه فارفع يديك ُب مواطن الدعاء أف يصلح ا 
قلت أىم شيء أف ىذا  ٍب قلت لو كلدؾ ٭تتاج اىتماـ شديد، قاؿ يوجد مدرس يدرسو اٟتياة

ا١تدرس يطبق كبلمي قاؿ سوؼ أجعلو يكلمك تفهمو كتعلمو ماذا يفعل  اليـو كبالفعل كلمٍت 
أخربه ماذا يفعل  فقاؿ حاضرين أبشر سوؼ  كأناا١تعلم كجلست معو بالتلفوف ساعة كاملو، 

 .فعل كل ما أمرت بوأ
ىذا شغل كثَت كحىت ما أخذ قدر أكعندما قابلت كالده قاؿ: لقد ىرب ا١تدرس كيقوؿ ما 

، كذلك حسب ما عرفت أف ىذا ا١تعلم كاف يعطيو اٟتاسب ك٬تعلو يتفرج اليت لو عندم فلوسو
عليو يعٍت بدكف فائدة تذكر بدكف تعليم كاألىل ال يدركف كال يعرفوف ىل ىو يدرسو بطريقة 

 صحيحة أك ال. 
عيونو ما فيها شيء قلت  ؿ:ٍب قلت لوالده أريد منك أف تذىب بو إٔب طبيب العيوف، قا

كذىب بو إٔب الطبيب فقاؿ: الطبيب ضركرم  أفحصو ألنو ينظر ُب الكتاب بشده كعن قرب،
 .النظارة كٖتسن مستواه ُب القراءة استخدـالنظارة  كبالفعل  ستخدـ أف ي

كأخربتو أف الناس ال ٭تبوف الطالب ألذم يضرب كيصيح فهدأ ُب تصرفاتو، مع الطبلب كأخذ 
 .صدقات مع زمبلءه من طبلب الفصل يكوف

القراءة معو  أناكعندما الحظت، أنو أجتاز ىذه األمور بدأت مع الطالب من أكؿ الكتاب كبد
 .أسابيع ةكحفظ القراف كبعد ذلك ُب مدة ثبلث

 كالولد ما شاء ا انطلق ُب القراءة كاٟتفظ ٍب ادخلنا الكتابة كقمت بعمل جدكؿ صغَت مثل
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 كجعلت الطالب يكتب داخل ا١تربعات الصغَتة كاشًتطت عليو  (ِظر الشكل رقم )انىذا اٞتدكؿ  
 و ع ف ك م أ ر ح ب

         

         

         
 ا١تؤلفللجدكؿ الذم عملتو للطالب بعد أف كاف يكتب الكتابة طوؿ الصفحة من تصميم (ِرقم )٪توذج                     

ج فسوؼ أعطيو ىدية كعلمتو كيفية مسك القلم سبق كشرحناىا ٓب ٮتر  كإذاأف ال ٮترج منها 
ا أف ينفع بو  أسأؿكىكذا مع التكرار أستطاع أف يكتب كْتركؼ صغَته، كتأدب مع كالده، 

 ف يصلحو كيهديو.أكزمبلئو، اإلسبلـ كا١تسلمُت، ك 
 العاشر: أصبع الطالب: القصة أو الموقف

ب من مدرسة أخرل أىلية، ك٨تن على مشارؼ هناية ُب يـو من األياـ حضر لدم كٕب أمر طال
كلقد حاكلنا معو كلكن ال فائدة كأرجو  يقرأالفصل األكؿ، كمعو كلده كقاؿ: كلدم ال يعرؼ 

فعلت مع الطالب، حىت صار من أفضل الطبلب  فماذامنك تعليمو، نقل الطالب عندم 
 الذين يشار ٢تم بالبناف.

 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو: 
دما أحضر الطالب عندم كبدأت بتعليمو كأخذت أتابعو ُب قراءتو، فكاف ال يعرؼ كلكن عن

م حرؼ إمبلئيان، كأخذت أعلمو كلكن مستواه الزاؿ أُب الكتابة يعرؼ ينسخ كلكن ال يكتب 
ه، يقرأككاصلت معو ُب ا١تتابعة كا١تراجعة، كالحظت أف الطالب يضع أصبعو على اٟترؼ الذم 

أحاكؿ أف ال يضع أصبعو على  كأناالطالب اٟترؼ فعملت كحاكلت فًتة  كبالتإب ال يرل
 .كبا١تتابعة كا١تراجعة كالتكراراٟترؼ، 

تكللت ٤تاكالٌب بالنجاح، كبدأ الطالب ُب القراءة، كٖتسن  ة اٟتمد كالفضل كا١تنك  أخَتان 
 ا أف ينفع بو اإلسبلـ كا١تسلمُت أسأؿمستواه، ك 

 مالء:الموقف الحادي عشر: اإل
ىػ جعلوين مدرس إمبلء ُب الصف الثالث ككاف ذلك ُب منتصف الفصل األكؿ َُُُْب عاـ 

 فعلت حياؿ ذلك. فماذاكعندما نظرت إٔب الطبلب كمستوياهتم كجدت مستوياهتم متدنية 
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو: 
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 معهم علىبدأت بكلمات بسيطة كأخذت استنبط الطبلب ا١تمتازين، كأعرفهم ٍب بدأت 
فرزىم حسب مستوياهتم، ا١تمتازين ٢تم طريقو، أطرين لكي أتأكد من الطبلب كمستوياهتم، ك س

كالوسط ٢تم طريقة، كالذين مستوياهتم متدنية ٢تم طريقة، فمثبلن إذا الدرس مكوف من ٜتس 
أسطر، ا١تمتازين الذين ليس لديهم إم أخطاء يكتبوف سطران كاحدان، كالوسط ُب مستواىم 

بوف سطرين أك ثبلث، كأما الفئة األخَتة فيكتبوف كامل القطعة ا١تطلوبة، كبذلك أكوف قد يكت
حصرهتم كأركز عليهم كأكجههم كأتابعهم كىذا اٟتافز ٬تعلهم يريدكف منافسة ا١تمتازين، لكي ال 

يعفى ا١تمتازين من الكتابة، كبالفعل ٖتسنت مستوياهتم ألنٍت  أنايكتب إال سطران كاحدان كاحي
عنده عشر لذم قلت من يكتب كجعلت عدد األخطاء، سببا ُب كتابة األسطر فمثبلن ا

غلطات يكتب القطعة كاملة، كىكذا حىت تصل إٔب غلطة كاحدة، كأخذ الطبلب ُب التنافس، 
كللمعلومية السطر األكؿ يكوف فيو أصعب الكلمات، ككلو ٫تزات كغَتىا من الكلمات 

كالطبلب مستوياهتم،  السنةتنتهى القطعة، ك اٟتمد انتهت الصعبة، كأسهل الكلمات إٔب أف 
دىا بسنوات يقوؿ: جزاؾ ا خَتان إف كلدم يعترب  كٕب أمر بع٦تتازة ُب اإلمبلء، كا قد جاءين

 اإلمبلء من أبسط ا١تواد كالفضل لك بعد ا، قلت لو: الفضل  كحده.
 الثاني عشر: الباليستيشن: القصة أو الموقف

اف عندم طالب ُب الصف األكؿ مستواه ضعيفان جدان، كحاكلت أف يتحسن مستواه لكن ال ك
لده، قاؿ: ٨تن نراجع لو قلت: ىل أكلم كالده عن مستول ك  كأنافائدة، كبعد مركر كقت طويل 

 فعلت ٕتاه ىذا الطالب؟ ببساطو انظر إٔب اٟتل. فماذاشيء يشغل الولد؟ قاؿ: ال ىناؾ 
 ا١توقف ىو:  اٟتل الًتبوم ٢تذا

بعد أف حاكلت معو ككنت أراجع معو يتحسن مستواه قليبلن ك أالحظ أف الطالب عنده قابلية 
للتعلم كال يوجد معوقات كالسمع كالبصر ك....اْب، كلكن يأٌب اليـو الثاين قد نسى ا١تعلومات 

ة، ؟ قاؿ نعم يا أستاذ فعرفت مصدر ا١تشكلىل تلعب ببليستيشن فسالت الولد كقلت لو:
كمنبع ا٠تطر، ككلمت كالده كسألتو كانكر بداية األمر كلكن أخربتو أف ذلك ليس من صاٟتو، 
كأعطيتو كرقة مكتوب فيها عن أخطار ىذه اللعبة كىذه إلحدل ا٠تطب ُب يـو اٞتمعة 

ف لعبة ببلم ستيشن هتدـ العقيدة الصحيحة فأحدل األلعاب فكرهتا كمكتوب فيها التإب: إ
 ناؾ قول خارقة تستطيع فعل أم شيء كأف ٧تاة العآب من اٟترب النوكية على مبنية على أف ى
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  بطلة اللعبة كىذا يهدـ اعتقاد ا١تسلمُت أف ا١تلك ا١تدبر ا١تتصرؼ ُب الكوف ىو ا
، كيأٌب ذلك عن طريق ٤تبة بة الكفار كا١تيل إليهم كتعظيمهمإف الببلم ستيشن طريق إٔب ٤ت 

ستيشن سبب ُب التشبو ببليـ بدكر البطولة ُب تلك األلعاب بعض الشخصيات اليت تقو 
بالكفار كمن يشاىد أبناء ا١تسلمُت اليـو يرل ذلك جليان فمنهم من يلبس السبلسل كالقبلئد 
ُب العنق كمنهم من يسَت ُب الطرقات العامة باللباس القصَت "الشورت" كمن النساء من تتشبو 

 (ُ) (بَّوى ًبقىٍوـو فػىهيوى ًمنػٍهيمٍ مىٍن تىشى  ):ا كقد قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو بالرجاؿ ُب مبلبسها كمشيتها ككبلمه
سوف إف الببليستيشن كثَتان ما تظهر الكنائس كاألجراس كالصلباف ُب ىذه األلعاب كفيها يقد

، كُب بعض األلعاب يلبس بعض البلعبُت الصليب كيقـو بعضهم األحبار كالرىباف كعباد بوذا
 (ُٗٔ) الشكل رقمانظر  .دخو٢تم ا١تلعب أك إحراز أحدىم ىدفان بالتثليث حاؿ 

 
 ا١تؤلفمن تصميم  يستيشنالببل( عن ٥تاطر ُٗٔ٪توذج رسم توضيحي رقم )                        

                                                        
 ركاه أبو داكد ُب سننو   (ُ)

 تؤذي الالعب نفسٌاً 

 تنامً روح العزلة 

اضطراب األعصاب 
 واالنتقام وإٌذاء اآلخرٌن 

 من مخاطر البالٌستٌشن

األثر 
 الصحً

ضعف 
 البصر 

استنفاد طاقات األطفال 
 والمراهقٌن

اإلصابة بانحناء الظهر 
 وتقوس العمود الفقري 

رعشة تصٌب أصابع 
 الٌدٌن

األثر 
 المادي

إهدار 
 األموال 

األثر 
 األخالقً

السب 
 والشتم 

العري 
 الفاضح 
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أليس أيها ا١تسلموف ُب ىذه اللعب ضياع األكقات فيما ال يفيد حيث إف ىذه األلعاب ٯتكن 
كف أف ٯتل البلعب كا سبحانو سائلنا يـو القيامة عن أكقاتنا أف تستغرؽ ساعات اليـو كلو د

 أليس فيها تضييع الصلوات : ،كأعمارنا
كال ٯتكن ألحد إنكار ذلك، فهذه األلعاب كا١تغناطيس ُب جذب األطفاؿ كا١تراىقُت بل 
كالكبار أيضان، فإف البلعب إذا رأل أف الصبلة سوؼ تقطعو عن ىذه ا١تتعة كاإلثارة اليت 

أليس فيها عقوؽ  ،، فإنو لن يلتفت إٔب الصبلة سوؼ يؤجلها حىت ينتهي من لعبتويعيشها
تأمره لقضاء بعض اٟتاجات ٢تا فبل يسمع ٢تا كال يطيع أمرىا فيقع  -مثبل  -الوالدين : فاألـ 

 :ما يليُب العقوؽ كالعياذ با، إف األمر ٓب يقف عند ىذا بل تعداه إٔب 
 .الشاشةترىا الدائم بسبب اإلدماف على اللعب كالوقوؼ أماـ اضطراب األعصاب كتو -ُ
  ىناؾ كثَت من ا١تناظر ا١تخيفة اليت تؤذم البلعب نفسيان كتزرع الرعب ُب قلبو.-ِ
 . تؤدم ىذه األلعاب ُب بعض األحياف إٔب تنامي ركح العزلة لدل األطفاؿ-ّ
 . كما تؤدم ىذه األلعاب إٔب حب االنتقاـ كإيذاء ابآخرين-ْ
  األثر األخبلقي:-ٓ

السب كالشتم فيحصل بُت ا١تتسابقُت ُب الغالب سب كشتم كعناد أثناء اللعب، كىذا ليس 
ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى لىٍيسى بًاللَّعَّاًف كىالى الطَّعَّاًف كىالى اٍلفىاًحًش : » من صفات ا١تسلم كما قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

 هركاه أٛتد ُب مسند« كىالى اٍلبىًذمًء 

ارية اليت ال يسًتىا كمن دمار األخبلؽ العرم الفاضح : كما ُب ألعاب ا١تصارعُت كااربُت الع
  (ُ)«غىطّْ فىًخذىؾى فىًإنػَّهىا ًمٍن اٍلعىٍورىًة » :قىاؿى النَّيبُّ  يظهر عورة الرجل ك٭تددىا كقد سول "مايوه"

 اتلنساء كاسيات عاري ، كما أف ُب بعض ىذه األلعاب صوران حية
  : األثر الصحي: -ٔ

 أكالن: ضعف البصر . 
  ثانيان: استنفاد طاقات األطفاؿ كا١تراىقُت.

 . ٨تناء الظهر كتقوس العمود الفقرمثالثان: اإلصابة با
  رابعان: رعشة تصيب أصابع اليدين.

                                                        
ا حىًديثه حىسىنه كأخرج اإلماـ أٛتد ُب مسنده قريبا منو (ُ)  قىاؿى الًتمذم ىىذى
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  : األثر ا١تادم: -ٕ
د غالية الثمن ٍب ُب كىذا األثر يتمثل ُب إىدار األمواؿ عن طريق شراء تلك األجهزة اليت تع

شراء الربامج كاأللعاب ا٠تاصة ّٔا ٍب ُب صيانتها كتصليحها ألهنا كثَتان ما تعرض للتلف بسبب 
سوء االستخداـ ككثرتو. كّٔذا نكوف قد أعنا أعداءنا بأموالنا على ٤تاربتنا ُب عقيدتنا كقيمنا 

 منها كالعمل على ٕتنب آثارىا دعوة للتعقل ُب ٦تارسة تلك األلعاب كاٟتد كأخبلقنا كسلوكياتنا
السلبية كذلك باختيار ما يناسب منها كما يفيد كٕتنب ما ال يفيد مع استبعاد أم لعبة ٖتتول 

   على ٥تالفات شرعية.
الورقة  يقرأأرجو أف هتتم بأبنك ك٘تنعو من ىذه ابآفة اليت تفتك بأبنائنا، كجلس فًتة ٍب قلت 

، كقاؿ كل ىذه من الببليستيشن قلت ك ما ترل فاقتنع كقاؿ كا إف كلده يلعب طواؿ اليـو
كيكتب ك٭تفظ  يقرأكبعد ذلك ٖتسن مستواه، كالفضل  كاٟتمد كالشكر بدأ الطالب 

 ا أف ينفع بو اإلسبلـ  أسأؿكصارمن الطبلب اٞتيدين بعد فًتة كجيزة ليست بالطويلة 
 كا١تسلمُت.

 مين ُكتبت كما قراءتها منهم:: قصص ومواقف حصلت مع زمالئي المعلتاسعاً 
 القصة والموقف األول: الباب المغلق:

 كىي للمريب الفاضل الوكيل/ خالد عبدالعزيز العدكاين:
تبدأ ىذه القصة عندما حضر أحد أكلياء األمور، إٔب األستاذ خالد ٮتربه بعدـ حضور كلده 

ل إحضار الطالب إٔب للمدرسة، كرفضو للدراسة رفضان هنائياى، فعند ذلك طلب منو الوكي
 ا١تدرسة لكي ٭تل مشكلتو إف شاء ا . اٟتل للمشكلة

 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو: 
عندما حضر الطالب جلس معو أكثر من ثبلث حصص، كعمل على أف ٭تببو للمدرسة 
كإعطائو ىدايا قيمة، كذىب معو إٔب الفصل كجلس الوكيل ّتانبو كطلب من ا١تعلم أف يأخذ 

املة ُب الفصل، ٍب قاـ ا١تعلم بإغبلؽ الباب فاهنار الطالب بالبكاء، عندما أغلق الباب حريتو ك
فعرؼ الوكيل مشكلتو كاستنتجها بأهنا مربوطة بإغبلؽ الباب ٍب خرج الوكيل كمعو الطالب كبدأ 
يسالو عن موضوع بكائو عندما أغلق الباب ا١تعلم أخربه الطالب بأنو لديو مشكلة عند أغبلؽ 

ب منذ أف كاف طفبلن دخل دكرة ا١تياه كأقفل الباب على نفسو، كعندما أراد أف ٮترج ٓب البا
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يستطيع يفتح الباب لكي ٮترج فصرخ كأخذ يبكي فحضر كالده، كفتح الباب بالدريل كفتح 
 الباب كمن ذلك الوقت أخذ موقفان سلبيان ٕتاه إم باب يغلق.

ؿ الباب، كأخربىم بقصة الطالب كبالفعل فعندئذ ذىب الوكيل كأخرب ا١تعلمُت بعدـ إقفا
تساعد ا١تعلمُت جزاىم ا خَتان مع ىذا الطالب، فأنظر إٔب ىذا األسلوب الًتبوم من ىذا 
ا١تعلم الفاضل، الذم حل مشكلة ىذا الطالب كأنظر إٔب ىؤالء ا١تعلمُت، كموقفهم النبيل ُب 

 إخراج الطالب من ٤تنتو النفسية.
 : االحترام: القصة والموقف الثاني

 كىي لنفس ا١تريب الفاضل الوكيل/خالد عبدالعزيز العدكاين        
حضر كٕب أمر طالب إٔب غرفة الوكيل كىو ُب حالة غضب شديد كيطالب با١تضاربة مع ا١تعلم 

 نو ضرب كلدم. أنظر ماذا فعل ٟتل ا١تشكلة. إالذم يدرس كلده كسألو فقاؿ 
 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو:

 كٕب األمر ينتظر ١تدة حصو لكي ينتهى ا١تعلم من حصتو، ٍب ذىب إٔب ا١تعلم كسألو ىل جعل
سوؼ العب رياضو،  ةعاقبة الطالب قاؿ نعم قاؿ لو ١تاذا ؟ قاؿ ألنو قاؿ ٕب بطريقو غَت مؤدب 

حضر السائق أخربه أنٍت سوؼ أتأخر عليو، كتعاؿ  كإذاُب هناية الدكاـ بعد اٟتصة السابعة 
ال أف عاقبتو كىذا السبب، فذىب إليو كىي بصيغو أمر ك٫تجية فما كاف مٍت إلٍت خذين ككص

الوكيل إٔب كٕب األمر كاخربه بذلك فقاؿ: يستأىل ك٬تب أف يتعلم الولد االحًتاـ كالتقدير 
 نو. أللمعلم كللكبَت بصفة عامة كذىب بعد ذلك كٕب األمر إٔب ش

  القصة و الموقف الثالث:
 فاضل األستاذ /صاّب عبدالعزيز العجبلفٮتربين ا١تريب ال

يقوؿ: من ا١تواقف أليت مرت بأحد اإلخواف معلمي القرآف الكرًن ما ركاه ٕب أحدىم حيث 
يقوؿ: أقمت كعادٌب بعد أف ٭تفظ الطبلب بتدكين مستول الطالب، ككتبت عبارة ) بارؾ ا 

بتدائية، كيركم ا١تعلم بعد فيك( أنت مؤىل ٟتفظ القرآف، علمان بأف الطالب ُب ا١ترحلة اال
مضي حوإب ٜتس سنوات شاء ا أف أقابل ذلك الطالب ليقبل رأسي كيقوؿ )أبشرؾ قد 
حفظت القرآف الكرًن كامبلن( كالسبب بعد ا العبارة اليت كتبتها ُب سجلي كالزلت أحتفظ ّٔا 

، أف يأٌب أحد كيكمل العجبلف حفظو ا كبلمو كيقوؿ ٦تا مربو ىو شخصيان  انتهىلآلف. 
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الطبلب فرحان كمستبشران، ليخربين أنو حريص على سنة الضحى بل كأصبحت أمو، كذلك 
مداكمة عليها كذلك بعد درس ُب مادة الفقو حوؿ صبلة التطوع كتأكيدنا على أ٫تية كفضل 

 تلك الركعتُت. 
ُب حياتنا التعليمة  كأقوؿ أخواين ا١تعلمُت كا١تعلمات، الكلمة الطيبة كاالبتسامة، ٢تم دكر كبَت

أفضل صيغ الدعاء ١تن أدل إليك معركفا ما جاءت بو السنة: فعن أسامة الًتبوية، كأذكركم أف 
يػٍرنا.  قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  بن زيد  ) مىٍن صيًنعى إًلىٍيًو مىٍعريكؼه فػىقىاؿى لًفىاًعًلًو : جىزىاؾى اللَّوي خى

قاؿ: قاؿ ٕب النيب   أيب ذر ُب صحيحو من حديث مسلم د أخرجق فػىقىٍد أىبٍػلىغى ُب الثػَّنىاء(
: من  أٛتد ال ٖتقرف من ا١تعركؼ شيئا كلو أف تلقى أخاؾ بوجو طلق. كُب ركاية عند

قـو من أىل  أنارسوؿ ا  فقلت: يارسوؿ ا  أتيت ا٢تجيمي قاؿ: أيب جرم حديث
، قاؿ: ال ٖتقرف من ا١تعركؼ شيئا كلو أف تفرغ البادية فعلمنا شيئا ينفعنا ا تبارؾ كتعأب بو

ء ا١تستسقي، كلو أف تكلم أخاؾ ككجهك إليو منبسط، كإياؾ كتسبيل اإلزار أنامن دلوؾ ُب 
 فإنو من ا٠تيبلء كا٠تيبلء ال ٭تبها ا عز كجل، كإف أمرؤ سبك ٔتا يعلم فيك فبل تسبو ٔتا تعلم

 إسناده صحيح(. شعيب األرناؤكط: قاؿ) فيو فإف أجره لك ككبالو على من قاؿ. 
 القصة والموقف الرابع:

كىذا ا١توقف من أستاذ الرياضة الزميل: سلطاف شجاع العصيمي، كيقوؿ مشكلة طبلب 
الصف األكؿ، ال يعرفوف األلعاب اٞتماعية، أك ا١تسابقات اٞتماعية ألهنم يدخلوف على األداة، 

 أك اللعبة كلهم بإتاه كاحد. كاٟتل لذلك:
 ل الًتبوم ٢تذا ا١توقف ىو:اٟت

إعطاء الطبلب كل كاحد أداة، لكي يلعب ّٔا لوحده مع مراعاة، تعويدىم على اللعب 
 اٞتماعي تدر٬تيان.

 القصة والموقف الرابع:
تلك ىي مشكلة حصلت ألحد ا١تعلمُت، حيث كاف يعاين من أحد الطبلب، الذم ال يقـو 

طاء الطبلب كاجب مدرسي، يتفاجأ ّٔذا الطالب ْتل الواجبات، فكاف ا١تعلم كل ما قاـ بإع
الذم ال ٭تل كاجبو فحاكؿ معو أكثر من مرة، كقاـ بتوبيخو أكثر من مرة كقاـ بإرسالو إٔب 

 ا١ترشد الطبليب كلكن ال جدكل كال فأيده.
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 -اٟتل ٢تذه ا١تشكلة:
اءه بعض كجد أف لديو مشكلة عائلية، كبعد التحدث مع كٕب أمره ًب الوصوؿ إٔب حل ك إعط

 التحضَتات من قبل ا١تعلم، كٔتتابعة كٕب أمره، كاصبح يأٌب بواجباتو .
 القصة والموقف الخامس:

 كيقوؿ مدرس الرياضة األستاذ /شاكر سعيد القحطاين :
أتفاجأ بأحد الطبلب، يقوؿ ٕب يا أستاذ  أنا كإذاُب يـو من األياـ كاف عندم حصة رياضة، 

 أعرؼ، فاستغربت!!!! ىذا بالنسبة للمشكلة اليت مرت يب .ال  فأنا٦تكن أف تربط حذائي؟ 
 -اٟتل الذم قمت بو :
باالحًتاـ ُب الكبلـ للكبَت كللمعلم، كحاكلت تعليمة كيفية ربط اٟتذاء،  قمت بنصح الطالب

 يربط حذائي، كىو يشاىدين مرة كمرتُت إٔب أف تعلم كيف يربطها. أناكقمت 
 القصة والموقف السادس:

 وىو معلم تربية فكرية وىذه احد مواقفو :وفقو اهلل اذ/طارق الحماد قصة األست
ين معلم تربية فكرية فا١تواقف الًتبوية كثَتة كمتكررة بشكل يومي كمن ىذه ا١تواقف أف أحد أٔتا 

نفو بشكل مقصود لكي يلفت االنتباه كيثَت الطبلب كيثَتين أالطبلب كاف ٮترج األكساخ من 
استخدمتها إنٍت كلمت الطالب كأخربتو بأف ىذا الفعل سيء ك٬تعل  فكاف أكؿ اٟتلوؿ اليت

كىو ٮترج األكساخ كنسخت الصورة كجعلتها أمامو  هالطبلب كا١تعلم يكرىونو كقمت بتصوير 
ذا قاـ ّٔذا الفعل ،كُب ا١تقابل إدائمان كا٠تطوة الثانية كانت التجاىل التاـ كعدـ النظر لو 

 ٓب يكرر الفعل كمع الوقت ترؾ العادة هنائيا. ذا كاف نظيفان ك إاالىتماـ لو 
 قصص تربوية ومواقف حصلت لي خارج المدرسة:عاشرًا: 

 القصة والموقف األول: ترك الصالة:
جالسان ُب بيت أخيت، ككلمٍت سنو ُب رمضاف، كىي أنٍت كنت  ِٓىذه القصة حصلت قبل 

كأخذت أسبو كاشتمو كىو بالتلفوف كقاؿ أعطٍت أمك أك أختك أكلمو فغضبت عليو،  رجله 
يضحك كسكرت السماعة ُب كجهو، ٍب دؽ مرة ثانية كقاؿ: نفس الكبلـ فعندما ٫تمت أف 

أف  سأحاكؿأشتم كأسب قلت: ُب نفسي إين األسلوب الدعوم كماذا استفيد من ىذا الشتم 
 أنصحو لعلي أكوف سببان ُب ىداية ىذا الشخص كبالفعل النت لو الكبلـ كقلت: لو ىل ترضى
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ف زىقاف كطفشاف كجالس ُب ابآ أناعلى أمك أك أختك أك بنتك قاؿ: ال كا كلكن ذلك 
يك أتقابل أالشقة لوحدم فلقد ذىب زمبلئي فقلت: أتسلى ّٔذا التلفوف فقط فقلت: لو ما ر 

كأنت قاؿ: ما عندم مانع كقلت: لو كتركح معي إم مكاف قاؿ: أركح معك إم مكاف  أنا
ا١تستشفى ا١تدين ُب ٜتيس مشيط )القصة حصلت ُب ٜتيس مشيط( كىو عند  أنافتواعدت 

كذىبت كقلت: ُب نفسي  ككلت أمرم إٔب ا كاستعنت با كدعوت ٢تذا الشخص أف ا 
فسي إف قتلٍت نُب  يهديو كبالفعل تقابلنا عند ا١تستشفى فقابلت رجبلن طويبلن كعريضان فقلت:

ربت على  أك  وئكأىدنو ئقابلتو أخذ يبكي كأخذت أطمفعندما إف شاء ا فسوؼ أموت شهيدان 
ف فقلت ال اٟتمد  ما صار شيء آسكإنٍت  فقاؿ: ٕب ا١تعذرة ٦تا حصل مٍت أكتفو حىت ىد

ىل تذىب معي ككنا ُب ذلك الوقت بعد صبلة العشاء فقاؿ: إٔب أين قلت إٔب مكاف ٭تبو 
كإٔب األف يوجد مسجد ُب كسط قلبك إف شاء ا ال ٗتف فركب معي ككاف ُب ذلك الوقت 

الرفيدم   اٟتواشياأٛتد بن ٤تمد بن عبد الشيخ كىويصلي فيو الشيخ اٟتواشي)ا١تدينة 
ألسرة ٤تافظة عريقة ُب ٤تافظة ٜتيس مشيط جنوب ا١تملكة العربية السعودية، كلد  القحطاين

ككاف الشيخ (جنوب ا١تملكة العربية منطقة عسَت ُب قرية )آؿ ْتاث( ٔتدينة أحد رفيدة ُب
كىذا  أنااٟتواشي يصلي جزاه ا خَتان من بعد العشاء إٔب الفجر متواصبلن ا١تهم ذىبت 

لت: نصلي الًتاكيح تعرؼ رمضاف كالعشر الشخص إٔب مسجد اٟتواشي فقاؿ: ٕب إٔب أين ق
ف ٕب إكىو إٔب الوضوء فقاؿ: توقف قلت: ١تاذا قاؿ:  أال تعلم  أنااألكاخر فقاؿ: نعم فذىبت 
كع فيها  ركعة كا أنٍت ال أعرؼ كيف أتوضأ قلت: سوؼ أمدة عشر سنوات كا ٓب 

رحيم قاؿ: ىل سوؼ يتوب ذىب معي إٔب الصبلة كال ٗتف إف ا غفور اأعلمك الوضوء ك 
يقوؿ: }كىاللَّوي ييرًيدي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىييرًيدي  ا ف شاء ا أال تعلم أف إقلت نعم  يا عل

ًيليوا مىٍيبلن عىًظيم الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الشَّهىوىاتً  من؟. عليك..  ىا يريد أف يتوب عل(.ِٕ)النساء:{ان أىٍف ٘تى
نت كأمة اإلسبلـ قاطبة فيا  ما أعظم رٛتة ا؛ نعم يريد ا أف يتوب علينا؛ كأ أناكعليّْ 

وب علينا إنو ا فمن فتح باب التوبة للعباد حىت تشرؽ الشمس من مغرّٔا؟ إنو من يريد أف يت
من فتح باب التوبة للعبد مآب يغرغر؟. إنو من يريد أف يتوب علينا إنو ا  ،الرٛتن الرحيم

ن الرحيم، من الذم جعل الوضوء غيٍسله لذنوب اٞتوارح..؟. من الذم جعل الصلوات الرٛت
ا٠تمس كفارة ١تا بينهنَّ من ا٠تطايا ما ٓب تؤتى الكبائر..؟. من الذم جعل اٞتمعة إٔب اٞتمعة  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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كفارة للذنوب..؟. من الذم جعل رمضاف إٔب رمضاف كفارة للخطايا..؟ من فتح باب التوبة 
: } قيٍل يىا ًعبىاًدمى ن ٚتيع الذنوب صغَتىا ككبَتىا كنادل ُب عباده بقولوعيو ماعلى مصر 

يعنا ًإنَّ  وي ىيوى اٍلغىفيوري الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٛتىًة اللًَّو ًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري الذُّنيوبى ٚتًى
يتوب علينا إنو ا الرٛتن الرحيم، ك٨تن ابآف ُب أياـ شهر إنو من يريد أف  (ّٓ)الزمر:الرًَّحيمي { 

رمضاف ا١تبارؾ الذم اختصو ا ٔتزيد من التوبة كالغفراف؛ أتريد دليبلن على ذلك إذان أنصت 
كىو ٭تدثنا ككأننا ُب ٣تلسو الشريف ننظر لذاؾ الوجو األنور كاٞتبُت  معي لنبينا ٤تمد 

ـى  ـى ًمٍن ذىنًٍبًو(( أنارىمىضىافى ًإٯتى  األزىر كىو يقوؿ:)) مىٍن صىا )البخارم، اإلٯتاف، كىاٍحًتسىابنا غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ

ـى رىمىضىافى ًإٯتى (ّٕح) ـى ًمٍن ذىٍنًبًو(( أنا،))مىٍن قىا ،)) (َُٕٖ)البخارم، الًتاكيح، ح)كىاٍحًتسىابنا غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
لىةى اٍلقىٍدًر ًإٯتى  ـى لىيػٍ ـى ًمٍن ذىٍنًبًو..(( أنامىٍن قىا ، ح)كىاٍحًتسىابنا غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ  فماذا،(ُٖٕٔ)البخارم، الصـو

ف يتوب علي كدخلنا إٔب ا١تسجد ككربنا فأقسم با أخذ يبكي كيقوؿ: أرجو من ا أف ننتظر
ىا الشيخ ُب ذلك ٗتاطب ىذا الشخص من ضمنها ىذه ابآية يقرأف ابآيات اليت أالعظيم لك

 النَّاري  مىٍأكىاكيمي  كىفىريكا  الًَّذينى  ًمنى  كىالى  ًفٍديىةه  ًمٍنكيمٍ  يػيٍؤخىذي  الى  فىاٍليػىٍوـى  ظيمة ككل آيات ريب عظيمة )الع
كيمٍ  ًىيى   ًمنى  نػىزىؿى  كىمىا اللَّوً  ًلذًٍكرً  قػيليوبػيهيمٍ  ٗتىٍشىعى  أىفٍ  آمىنيوا لًلًَّذينى  يىٍأفً  أىٓبىٍ  (ُٓ) اٍلمىًصَتي  ٍئسى كىبً  مىٍوالى
الًَّذينى   ايىكيونيو  كىالى  اٟتٍىقّْ   ًمنػٍهيمٍ  كىكىًثَته  قػيليوبػيهيمٍ  فػىقىسىتٍ  اأٍلىمىدي  عىلىٍيًهمي  فىطىاؿى  قػىٍبلي  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا كى

ككاف صاحبنا يسمع القراءة كيبكي طواؿ الليل كعندما انتهت الصبلة  سورة اٟتديد(ُٓ) فىاًسقيوفى 
مكاف كنت  ٔبإأنك كصلتٍت  قبل الفجر بساعة قلت: لو ىل نذىب قاؿ ٕب اذىب أال تعلم

أال تعلم أنٍت ُب سعادة كنت اْتث عنها من سنوات كتريد أف اخرج  ةاْتث عنو لسنوات مديد
الـز ا١تسجد كأعطيتو تلفوين أمن ىنا ال كا مع السبلمة لن أقوؿ: أال جزاؾ ا خَتان سوؼ 

لفبلين أال تتذكرين  ُب الرياض كمرت سنتاف كدؽ التلفوف فقلت: من معي قاؿ: معك فبلف ا
من كديتو إٔب درب السعادة كأعزمك على زكاجي يـو ا٠تميس فقلت: سوؼ أحضر ٍب  أنا

ٕتهزت كذىبت إٔب الزكاج كما شاء ا رأيت رجبلن بلحية عظيمو كقلت: فبلف قاؿ: نعم 
رفاؽ السوء كأقبلت  تكرحب يب كقاؿ: بعدؾ أقبلت على ا كٖتسن كضعي ك اٟتمد كترك

ا لنا  أسأؿؿ ا العفو كالعافية كأقوؿ أحاديث النبوية فنسى حفظ القرآف الكرًن كقراءة األعل
 كلو كللجميع الثبات كالعفو كا١تغفرة .

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1861&idto=1861&bk_no=51&ID=1901#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1861&idto=1861&bk_no=51&ID=1901#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1861&idto=1861&bk_no=51&ID=1901#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1861&idto=1861&bk_no=51&ID=1901#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1861&idto=1861&bk_no=51&ID=1901#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1861&idto=1861&bk_no=51&ID=1901#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1861&idto=1861&bk_no=51&ID=1901#docu
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 القصة والموقف الثاني: الشلة :
كأحد اإلخواف ٪تشي على طريق ا١تلك  أناسنو كىي إنٍت كنت  ِٓالقصة قدٯتة تارٮتها من قبل 

الثانية  ٔتخرج عشره على أربعة شباب كاف معهم عود كيغنوف ك٨تن ُب الساعة عبدا كمررنا
عشره أك الواحدة ليبلن فقلت للذم معي ماذا لو ننزؿ كننصح ىؤالء من الغناء فقاؿ ال مانع 

سف كمعكم العود فقاـ أحدىم كٛتلو آكسلمت عليهم ردكا السبلـ كقالوا لنا تفضلوا قلت 
ف راح الذم يضايقك كتفضلت معهم كقدموا لنا الشام اؿ ابآككضعو ُب الصندكؽ حقو كق

كالقهوة كأخذنا نتحدث معهم  كمن ضمن اٟتديث قلت ٢تم أال تعلموف أف الغناء حراـ قالوا 
فمن األدلة على ٖترًن   السنةالقراف الكرًن ك  من خربكم الدليلأال نعلم بذلك قلت ٢تم سوؼ 

ًبيًل اللًَّو ًبغىٍَتً }كىًمنى الا١تعازؼ كالغناء قوؿ ا  ٍوى اٟتٍىًديًث لًييًضلَّ عىن سى نَّاًس مىن يىٍشًتىًم ٢تى
 -أك أيب مالك –عن أيب عامر  (ٔ)سورة لقماف ًعٍلمو كىيػىتًَّخذىىىا ىيزيكنا أيكلىًئكى ٢تىيٍم عىذىابه مًُّهُته{

كا١تعازؼ قاؿ )ليكونن من أميت أقواـ يستحلوف اٟتر كاٟترير كا٠تمر األشعرم عن النيب 
كلينزلن أقواـ إٔب جنب علم )أم جبل( يركح عليهم بسارحة ٢تم يأتيهم ٟتاجة )أم طالب 
حاجة( فيقولوف : ارجع إلينا غدا فيبيتهم ا كيضع العلم كٯتسخ آخرين قردة كخنازير إٔب يـو 

 (ِ)قاؿ:)نزلت ُب الغناء كأشباىو( صح عن ابن عباس (ُ)القيامة( 

أنو سئل عن ىذه ابآية فقاؿ:)ىو الغناء كالذم ال إلو إال سعود كصح عن عبدا بن م
 أخرج البخارم ُب التاريخ كابن جرير أف عكرمة سئل عن ٢تو اٟتديث فقاؿ:)ىو الغناء((ّ)ىو(

كقاؿ (ْ)قاؿ ابن عباس رضي ا عنهما)الدؼ حراـ كا١تعازؼ حراـ كالكوبة حراـ كا١تزمار حراـ(
ُب الوسيط  –ا١تفسر  –قاؿ الواحدم    (ٓ)ت النفاؽ ُب القلب(: )الغناء يينبابن مسعود 

ٍوى اٟتٍى  ُْْ/ّ : كيدخل ُب ًديًث( الغناء ، قاؿ أىل ا١تعاين)أكثر ا١تفسرين على أف ا١تراد( بػ)٢تى
 ىذا كل من اختار اللهو كالغناء كا١تزامَت كا١تعازؼ على القرآف ...( انتهى

                                                        
 ( كقد جاء موصوال من طرؽ ٚتاعة من الثقاتَٗٓٓ/ُٓ – َُعلقو البخارم ُب صحيحو بصيغة اٞتـز ٤تتجان بو فتح البارم األشربو ) (ُ)

 .كصححو البخارم كابن حباف كابن الصبلح كابن القيم كابن كثَت كابن تيميو كابن حجر كالسخاكم كابن الوزير كالصنعاين ك اإلٝتاعيلي
 .أخرجو البخارم ُب األدب ا١تفرد كابن جرير ُب تفسَته (ِ)
 كصححو ككافقو الذىيب كصححو ابن القيميرددىا ثبلثا أخرجو ابن أيب شيبو كابن جرير كالبيهقي ُب شعب اإلٯتاف كاٟتاكم  (ّ)
 قاؿ األلباين )إسناد صحيح( ِِِ/َُأخرجو البيهقي  (ْ)
 أخرجو ابن أيب الدنيا بسند صحيح (ٓ)
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ا١تعازؼ: )اسم لكل آالت ا١تبلىي اليت يعرؼ ّٔا   ُٖٓ/ُِقاؿ الذىيب ُب سَت أعبلـ النببلء 
عن سليماف بن موسى عن نافع قاؿ : ٝتع ابن (ُ) كا١تزمار كالطنبور كالشبابة كالصنوج( انتهى

: يا نافع ىل ) أم أبعد( كقاؿ ٕب عمر مزمار قاؿ : فوضع إصبعيو ُب أذنيو كنأل عن الطريق
فسمع مثل ىذا أذنيو كقاؿ: كنت مع النيب : ال فرفع إصبعيو من فقلت تسمع شيئا؟ قاؿ
 . انتهى(ِ)فصنع مثل ىذا (

ك با العظيم ىل ىذه موجودة ُب القرآف قلت نعم فذىبوا األربعة أسألفقاـ أحدىم إٕب كقاؿ 
بعيدان منا قليبلن كأخذكا يتناقشوف فيما بيتهم ٍب بعد ٣تادالت بينهم كمناقشات حصلت بينهم   

كا إٕب كتقدـ  كاحدان منهم كقاؿ عن أذنك ٍب قاـ إٔب العود كأخذه كضربو ١تدة عشر دقائق حضر 
ُب الرصيف فتهشم كتقطع إٔب قطعان صغَتة ٍب قاؿ ٨تن أربعة ُب كظيفة كاحدة ك٨تن ثبلثة 
أخواف كىذا ابن عمنا كنذىب إٔب الدكاـ كنرجع نناـ إٔب الليل ٍب نذىب إٔب ىذا ا١تكاف إٔب 

لوتَتة كىذا ديدننا على طوؿ الليإب كاألياـ من سنوات كمن بعد األف الصباح ك٨تن كعلى ىذه ا
سوؼ نذىب ُب ما يرضي ا لقد ذىبت سنوات الضياع نسأؿ ا لنا كلك ا٢تداية قلت 

ا لكم كللجميع الثبات كأعطيتهم تلفوين كذىبت كأخذكا يكلموين بالتلفوف كمرت  أسأؿ
اـ كعزموين ُب زكاجاهتم ككاف زكاجان ٚتاعيا إال كاحد كاف السنوات كاتصلوا علي ُب يـو من األي

أصغرىم ٓب يتزكج كحضرت زكاجهم ُب الرياض كاستقبلوين استقباالن طيبا كقد تغَتت مبل٤تهم 
ككل كاحد عليو ٟتيةن ٚتيلةن كقالوا ٕب نبشرؾ إننا نقرأ القرآف بدال من الغناء كقد تغَتت حياتنا 

ا لنا ك٢تم الثبات كالصبلح  أسأؿالعشاء استأذنت منهم عن ذم قبل ك اٟتمد كبعد 
 كا٢تداية.

 حافظ القرآف الكرًن:القصة والموقف الثالث: 
ٚتاعة من الناس كقد حضرت عندىم كاستقبلوين استقباالن حافبلن كنت مدعوان إٔب العشاء عند 

فأخذت أتكلم معو  ٍب أخذنا ُب اٟتديث ككاف جالسان ّتانيب شخصان رأيت على ٤تياه النجابة
 من لتو ىل تعطي ٚتاعتك ٦تا أعطاؾ اأك٨تن ُب اٟتديث عرفت أنو حافظان للقراف كلو فس

كيتحوؿ آّلس إٔب ٣تلس علم كذكر  بدالن من أف يكوف من  االعلم كالثقافة لكي يستفيدك 

                                                        
 (ِْْٗكجاء ُب مسند أٛتد كسنن أيب داكد ) (ُ)

 قاؿ األلباين صحيح (ِ)
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رفها كأعبلىا قدران آّالس اليت فيها غيبو كغَتىا أال تعلم إف خَت آّالس كأزكاىا كأطهرىا كأش
عند ا كأجلها مكانة عنده ٣تالس الذكر، فهي حياة القلوب ك٪تاء اإلٯتاف كزكاء النفس كسبيل 
  السعادة كالفبلح ُب الدنيا كابآخرة ، ك٢تذا كرد ُب فضلها كاٟتث على لزكمها

ر تلك كالًتغيب ُب اافظة عليها نصوص كثَتة ُب الكتاب كالسنة ، ٦تا يدؿ على شريف قد
 آّالس كرفيع شأهنا كعلو مكانتها كأهنا خَت آّالس .

قاؿ :    أف رسوؿ ا إف ٣تالس الذكر ىي رياض اٞتنة ُب الدنيا. فعن أنس بن مالك 
 .الذكر))إذا مررًب برياض اٞتنة فارتعوا((، قالوا : كما رياض اٞتنة ؟ قاؿ حلق 

  .ستوطن ٣تالس الذكر فإهنا رياض اٞتنةفمن شاء أف يسكن رياض اٞتنة ُب الدنيا ، فلي
ك٣تالس الذكر ىي ٣تالس ا١تبلئكة ، فإنو ليس من ٣تالس الدنيا ٣تلس إال ٣تلس يذكر فيو ا 

: )) إف  مبلئكة فضبلن ، قاؿ : قاؿ رسوؿ ا تعأب فيو ، كما ُب حديث أيب ىريرة 
يذكركف ا تعالوا تنادكا : ىلموا إٔب  فإذا كجدكا قومان  يطوفوف ُب الطرؽ يلتمسوف أىل الذكر،

 ،وهنم بأجنحتهم إٔب السماء الدنياحاجتكم ، قاؿ : فيحف
 : فيسأ٢تم رّٔم تعأب كىو أعلم ّٔم : ما يقوؿ عبادم ؟قاؿ
 : يقولوف : يسبحونك كيكربكنك ك٭تمدكنك كٯتجدكنكقاؿ
 : فيقوؿ : ىل رأكين ؟ فيقولوف : ال كا ما رأكؾ ، قاؿ
 يقوؿ : كيف لو رأكين: ف :قاؿ

 قاؿ: فيقولوف: لو رأكؾ كانوا أشد لك عبادة، كأشد لك ٖتميدان ك٘تجيدان، كأكثر لك تسبيحان، 
 : فيقوؿ : ما يسألوين؟قاؿ

 قاؿ: يسألونك اٞتنة، 
 قاؿ: فيقوؿ: ىل رأكىا، 

 : فيقولوف: ال كا يا رب ما رأكىا، قاؿ
 قاؿ: فيقوؿ: فكيف لو أهنم رأكىا ؟ 

 يقولوف: لو أهنم رأكىا كانوا أشد عليهم حرصا، كأشد ٢تا طلبان، كأعظم فيها رغبة،  قاؿ:
 قاؿ: فيقوؿ: فمم يتعوذكف؟ 

 قاؿ: من النار، 
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 قاؿ: يقوؿ: كىل رأكىا؟
 ، شد منها فراران ، كأشد ٢تا ٥تافةقاؿ: يقولوف: لو رأكىا كانوا أ

 : يقوؿ: فأشهدكم أين قد غفرت ٢تم . قاؿ
 ، ةفيهم فبلف ليس منهم، إ٪تا جاء ٟتاج ا١تبلئكة:لك من : فيقوؿ مقاؿ

 ركاه البخارم(( ّٔم جليسهم قاؿ: ىم اٞتلساء ال يشقى
فمجالس الذكر ىي ٣تالس ا١تبلئكة ٓتبلؼ ٣تالس الغفلة كاللهو كالباطل فإهنا ٣تالس 

فػىهيوى لىوي  أناٍيطى شى  يقوؿ:}كىمىن يػىٍعشي عىن ذًٍكًر الرٍَّٛتىًن نػيقىيٍّْض لىوي  الشيطاف، كا 
إف ٣تالس الذكر تؤمن العبد من اٟتسرة كالندامة يـو القيامة ٓتبلؼ ٣تالس ، ّٔلزخرؼ{اقىرًينه 

عن رسوؿ يب ىريرة أ، فعن يـو القيامةاللهو كالغفلة فإنو تكوف على صاحبها حسرة كندامة 
من اضطجع مضجعا ال ))من قعد مقعدا ٓب يذكر ا فيو كانت عليو من ا ترة ك  :قاؿا 

 يذكر ا فيو كانت عليو من ا ترة ((، أم نقص كتبعة كحسرة.
 يباىي بالذاكرين ا١تبلئكة ، كما كمن شرؼ ٣تالس الذكر علو مكانتها عند ا أف ا 
لىسىكيٍم قاؿ : خىرىجى ميعىاًكيىةي عىلىى حىٍلقىةو ُب اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى مىا أىجٍ ثبت عن أيب سعد ا٠تدرم  

قىاؿى أىمىا ًإينّْ  قىاليوا جىلىٍسنىا نىٍذكيري اللَّوى قىاؿى آللًَّو مىا أىٍجلىسىكيٍم ًإالَّ ذىاؾى قىاليوا كىاللًَّو مىا أىٍجلىسىنىا ًإالَّ ذىاؾى 
ًديثنا ًمٍتّْ كىًإفَّ رىسيوؿى أىقىلَّ عى ٓبٍى أىٍستىٍحًلٍفكيٍم تػيٍهمىةن لىكيٍم كىمىا كىافى أىحىده ٔتىٍنزًلىيًت ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو  ٍنوي حى

اًبًو فػىقىاؿى مىا أىٍجلىسىكيٍم قىاليوا جىلىٍسنىا نىٍذكيري اللَّوى كى٨تىٍمىديهي عىلىى مىا اللًَّو  ٍلقىةو ًمٍن أىٍصحى خىرىجى عىلىى حى
نىا قىاؿى آللًَّو مىا أىٍجلىسىكيٍم ًإالَّ ذىاؾى  أناىىدى  ـً كىمىنَّ بًًو عىلىيػٍ قىاليوا كىاللًَّو مىا أىٍجلىسىنىا ًإالَّ ذىاؾى قىاؿى  ًلئٍلًٍسبلى

بىاًىي ًبكيٍم أىمىا ًإينّْ ٓبٍى أىٍستىٍحًلٍفكيٍم تػيٍهمىةن لىكيٍم كىلىًكنَّوي أىتىاين ًجرٍبًيلي فىأىٍخبػىرىين أىفَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ يػي 
ًئكىةى((    .ركاه مسلماٍلمىبلى

فظ اللساف كصونو عن الغيبة كالنميمة كالكذب ك٣تالس الذكر سبب عظيم من أسباب ح
كالفحش كالسخرية كالباطل ، فإف العبد البد لو من أف يتكلم كما خلق اللساف إال للكبلـ فإف 
ٓب يتكلم بذكر ا تعأب كذكر أكامره با٠تَت كالفائدة ، تكلم كالبد ّٔذه ارمات أك ببعضها ، 

عن الباطل كاللغو، كمن يػىبيس لسانو عن ذكر ا  فمن عود لسانو على ذكر ا صاف لسانو
  نطق بكل باطل كلغو كفحش.

 قاؿ إنٍت استحي قلت لو ىل تستحي من ذكر اٟتديث كالقرآف أال ترل ا١تطرب كا١تطربة تلعلع
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بصوت عإب ىل أستحت كىي تغٍت  كأنت حافظ القرآف تستحي قاؿ ماذا أفعل قلت لو  
نت حافظ تفسَت سورة اإلخبلص أك ماذا أنت حافظ سوؼ أقدمك ٞتماعتك كلكن ىل أ

بعد أف لكي تتكلم كأنت متمكن  قاؿ نعم قلت سوؼ أقدمك أستعد للحديث كبالفعل 
نبذه عن فضل ٣تالس الذكر قلت بعدىا سوؼ ٭تدثنا فبلف عن  أصحاب آّلس أعطيت

ع ُب تلك الليلة اٞتميلة تفسَت سورة اإلخبلص قالوا نعم نريد ذلك جزاه ا خَتان كالصراحة أبىدٍ 
لونو ك٬تيب كذىبت بعد ذلك كٟتقٍت أحدىم أاليت تعد بلياؿ كأخذ يشرح ك٭تدث كيتكلم كيس

كسألٍت ماذا فعلت أنو ال يتكلم أبدان قلت الفضل  ٍب إنٍت ذكرتو بفضل ٣تالس الذكر فقط ٍب 
  لو كلنا الثبات     ا أسأؿعنو من كقت لوقت فقالوا إنو صار األف داعية قلت  أسأؿأخذت 

 مواقف وعبر تربوية قرأتها من واقع الحياة:الحادي عشر: 
  الطالب:الموقف األول: شجار الزوجين أمام 

يقوؿ الدكتور ياسر نصر أذكر أنو جاء ٕب أب يتكلم عن ابنو الذم يبلغ تسع سنوات كنصفان، 
راسي كعدـ ٝتاعو كبلـ أمو كأنو يقوؿ ىذا األب إنو فقد السيطرة على ابنو إٔب قلة ٖتصيلو الد

دائمان عصيب كردكد أفعالو عنيفة كاألب يعلل كل ىذه السلوكيات بأف األـ شديدة مع الولد 
كأهنا تريد منو فعل الصواب باستمرار كأهنا ال تعاملو ّٔدكء كأهنا عادة تعاقبو ُب مواقف ال 

لو امأع أنا، يقوؿ األب يستحق فيها العقاب ، أما سياسة األب مع الولد فهي عكس ذلك 
 أسا٤تو .ف ذارتباالعّٔدكء ١تاذا علي أف أعاقبو ؟ ١تاذا أقسو عليو ؟ إذا أردت معاقبتو أسرع 

ىذاف زكجاف ليس لديهما منهج تربوم كاضح فاألـ تشد كاألب يرخي، بالتإب سيميل -ُ
 الولد ألبيو كحينها سيكره أمو .

ؿ اليـو باإلضافة إٔب رعاية أبنائها كتوجيهها ٢تم إف األـ عليها أعباء منزلية كثَتة طوا-ِ
يل ليهدـ كل ما فعلتو األـ طواؿ اليـو كىو بتصرفو ىذا لباستمرار كُب آخر اليـو يعود الزكج بال
 (ُ)يتناقض مع تصرفات األـ مع أبنائها ..

 اٟتل الًتبوم ٢تذا ا١توقف :
بينهما كال يكوف بينهما خبلفات أكالن: أف يكوف لدل الزكجُت اتفاؽ على هنج تربوم كاضح 

 أكالدىم. ـأما
                                                        

 َُُ،ص ََِٗياسر نصر، (1)    
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 ثانيان: الطفل الذم يبلغ ست أك سبع  سنوات كيريد أف يلعب مع أصحابو ُب الشارع أماـ
العمارة ، ٧تد األـ تقوؿ ال طبعان لن ٭تدث ذلك ، سيعود متسخان لكن األب يرل أنو شيء 

 الذم يتحوؿ ١تشاحنة ُب النهاية طبيعي أف يلعب مع أصحابو ك٭تدث أماـ الطفل ىذا النقاش
 .. با عليكم ىل ىذا صحيح ؟ 

 :صاحب النقبالموقف الثاني : 

"إف ا ٭تب األتقياء األخفياء، الذين إذا حضركا ٓب أحب أف أبدأ كبلمي بقوؿ رسوؿ ا 
  "غابوا ٓب يفقدكا قلؤّم مصابيح ا٢تدل، ينجوف من كل غرباء مظلمة كإذايعرفوا، 
ا٠تفاء كعندما تبحث عنهم لتسلط  ُبتلئ التاريخ من أمثلة ىؤالء الناس الذين يعملوف فكم ٯت

 ،!! فمن ىو صاحب النقب ؟حمهب الري ُبعليهم األضواء ٕتدىم قد اختفوا 
عهد القائد ا١تسلم العظيم مسلمة بن عبد ا١تلك بن مركاف بن اٟتكم بن  ُبقصة تدكر أحداثها 

صر ا١تسلموف حصنا ُب إحدل غزكاهتم إال أف ىذا اٟتصن حيث حا ..قصي القرشي األموم
ٓب يفتح.. فقاـ قائد جيش ا١تسلمُت )مسلمة بن عبد ا١تلك( مناديا.. من منكم سيدخل 
النقب )كىي فتحة إلقاء الفضبلت كالقاذكرات إٔب ا٠تارج( فإف كتبت لو الشهادة فاز باٞتنة 

 فيدخل جند اإلسبلـ منتصرين بإذف كإف كتبت لو النجاة ذىب لباب اٟتصن فيفتحو كيكرب
تقدـ الرجل من اٟتصن كدخل النقب كٝتع  من سيدخل النقب، أنافخرج رجل ملثم كقاؿ .ا

يقف قائد ا١تسلمُت كينادم  .ا١تسلموف صوت التكبَت كرأكا الباب يفتح فدخلوا كفتحوا اٟتصن
لتإب كينادم.. كلكن أحدا صاحب النقب ليخرج لو.. إال أنو ٓب ٮترج أحد.. فيقف ُب اليـو ا

ٓب ٮترج.. فيقف ُب اليـو التإب كيقسم على صاحب النقب بأف يأتيو ُب أم كقت يشاء من 
ليل أك هنار، كبينما القائد جالسا ُب خيمتو إذ يدخل عليو رجل ملثم.. فيقوؿ مسلمة: ىل 

اه.. فقاؿ رسوؿ منو كىو يشًتط ثبلثة شركط حىت تر  أناأنت صاحب النقب.. فَتد الرجل: 
مسلمة: ما ىي.. فقاؿ الرجل: أف ال تكافؤه على فعلو، كأف ال ٘تيزه عن غَته من اٞتند، كأف 

صاحب  أناال ترفع اٝتو للخليفة.. فقاؿ مسلمة: لو ما طلب.. فأماط الرجل اللثاـ كقاؿ 
س يسعى نورىم أناىؤالء "بعدىا: "ريب احشرين مع صاحب النقب فكاف مسلمة يدعو.النقب
 . أيديهم يسبقهم عملهم ال أٝتاؤىم، رضي ا عن صاحب النقببُت 
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 من قصة صاحب النقب. الدركس ا١تستفادة
 الشجاعة-ُ
 عمل ا٠تَت ببل أجر كبعدـ انتظار لكلمة شكر. -ِ
 .(أك الكبَت أك كٕب األمر ُب اٟتق ) الذىاب إٔب األمَت عند طلبو مَتألاطاعة -ّ
 (ُ)(من األمَتتنفيذ الوعد)-ْ
  :واإلبداعيةالعلمية التربوية و  المعلمإسهامات اني عشر: الث

تربوية  ىنا إسهامات كصحبو أٚتعُت آلوكالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كعلى  اٟتمد 
  حسب تسلسلها التارٮتي : أرتبها قدر ا١تستطاع كثَته سوؼ   كعلمية

 تعليم كذلك من بداياتال  أساسياتالوسائل ُب فصلي ١تعرفيت كعلمي إهنا من  لتدخأ -ُ
 (َُٕنظر بعضان من الوسائل رقم )ا

  
 ( كقد كنت أستخدمها سابقان َُٕرقم ) ٪توذج لبعض الوسائل القدٯتة اليت بدأت باالندثار

  األفاليت اندثرت  القدٯتةكالوسائل فوؽ الراس كالفانوس العرض جهاز  أياـمن  تدريسي
  .للقراف الكرًن  ٤تفوظو للذكرلكالزالت عندم شرائح جهاز العرض  اليت 

ىػ ُب الشمس َُُْٖب عاـ  لقد كاف الطبلب ُب مدرستنا عندما يشًتكف من ا١تقصف -ِ
كمرت الشهور على ذلك فاستأذنت من ا١تدير مساعد اٟتلواف كفقو ا أينما كاف أف أعمل 

ي أبراىيم كزميل أنامظبلت للطبلب فسمح ٕب بذلك كذىبت ١تن يتربع ُب الصناعية كذىبت 
القريعي كفقو ا ككجدنا شخصان طلب صاحب كرشة كقاؿ سوؼ أتربع باٟتديد ككذلك 
إصبلح اٟتديد بشرط قلنا: ما ىذا الشرط قاؿ: أف ال تذكركف أٝتي ألحد فقلنا لك ذلك ك 

 اٟتمد الزالت ا١تظبلت موجودة إٔب األف لو كالفضل  كا١تنو.
 موف يعانوف من  أكثر شيء من ا١تبيضة كا١تسودة كىي ىػ كاف ا١تعلُُّْ-ُُُِْب عاـ -ّ

                                                        
 (ُِّق،ُُْٖ)٤تمد سعيد مرسي، (ُ)
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نتائج الطبلب ُب ا١تدرسة فقلت لزمبلئي لو أخذت منكم ا١تبيضة كا١تسودة قاؿ كل كاحد 
من كل كاحد كنشًتم جهاز حاسب لاير  ََٓ فقط منكم  لاير قلت ال أريد َََُأعطيك 

ُب ا١تدرسة  حيث ًب شراء  اٞتهاز  كنضع فيو برنامج ا١تقبل كبالفعل ًب إدخاؿ اٟتاسب ابإٓب 
رجعت  لاير من جييب ا٠تاص  َََٓدفعت منها لاير فيها تقسيط  َََُٓبالتقسيط  بقيمة 

كأخذت أتعلم اٟتاسب كصارت مدرستنا تعترب من األكائل ُب أدخاؿ  السنةٕب ُب آخر 
 .اٟتاسب ىذا إذا ٓب تكن أكؿ مدرسو على مستول ا١تملكة العربية السعودية

مع اٟتصص اليت كنت مسؤكالن عنها بالرغم إنٍت كنت أشتغل حىت آخر  على اٟتاسب تفشر كأ
 ة اليت مررت ّٔا جراء ذلك. أناالليل ُب اٟتاسب كا١تع

 ُ -ّمدرسُت كال دكرات ككانت اٟتواسيب ٗتتلف عن األف مثبلن الوندز رقمو  دْتيث ال يوج
فتخيل ذلك عند التحميل ْتيث أف  فلويب َٓ لفلويب كاالكسي َٓفلويب كالوركد  َٔكاف 

كيلوبايت فأنظر إٔب الفرؽ بينها كاالف حيث السرعة  األف ََُسرعة اٞتهاز ُب ذلك الوقت 
سعتها كسرعتها بأحجاـ ضئيلة ما تقاس با١توجود   تقاس باليتا بايت  كا٢تاردسك كالراـ كانت

 ُب ىذا الوقت   الفضل كا١تنو.
كنا نعاين من الطباشَت فقلت لزمبلئي كم كدكم ٗتسركف  ىػُُُّْب ذلك الوقت عاـ -ْ

كترتاحوف من الطباشَت كل كاحد منهم قاؿ: الف لاير قلت: ٢تم، ال، ىاتوا كل كاحد مائة لاير 
كذىبت إٔب الصناعية كاشًتيت األلواح البيضاء ا١تصقولة، ككاف عندم ُب الدكر العلوم كرشة 

كعماؿ  أناامات ا١تعارض كأخذت أنشرىا با١تنشار عمل كنت كاضعا فيها منشار كأدكات  إلق
   .لبيضاء للمدرسةا دخاؿ السبوراتا١تدرسة كنركبها ُب الفصوؿ كًب شراء األقبلـ كبذلك ًب إ

  القى أستحساف ا١تعلمُت كالزكار  باىران  ٧تاحان  ىذا ا١تشركع  ٧تحك 
وندز الإٔب إف كصل   خربه كبَته ُب ٣تاؿ اٟتاسب  كقطع اٟتاسب  كبرا٣تو  من الدكس  -ٓ

حيث طورت نفسي بنفسي حىت أتقنت  سفن كالتعليم الذاٌب  كفيو دكرات  عندم  للحاسب
  اٟتاسب األٕب كالفضل  كا١تنو 

ف كبَته يو شاشة تلفز  تىػ  كعمل ُُْٓاٟتاسب ابإٓب ُب التدريس من عاـ  إدخاؿ -ٔ
 كأخذت أدرس عليها لاير  َََِٕب ًب شراءىا ٔتبلغ  حوا  ِْ  الشاشةاٟتجم ككبَتة ُب مقاس 

  .انتهى دكرىاحيث ُُْٕعاـ ىػ  Datat Show Projector تاناالبيجهاز عرض حىت ًب تدبَت 
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 ىػ ككانت قيمتو ُُْٕمن عاـ    Datat Show Projector تأناجهاز عرض البيإدخاؿ  -ٕ
لكي األمَت  لصاحب السمو ا١تٍب كا١تنو  لاير كالفضل  َََُِٓب ذلك الوقت حوإب  

 َََّكاحد أكلياء األمور حيث صارت قيمتو على حوإب ؿ سعود آ عبدالعزيز بن فهد
كيذلك أعترب أكؿ من أدخل  كالباقي دفعها صاحب السمو األمَت عبدالعزيز بن فهد كفقو ا

سنو كاقتبست مٍت الفكرة كطورت كصارت إٔب ما صارت إليو  ُٕىذا اٞتهاز للفصوؿ إم قبل 
قد ذىبت كسألت ُب ذلك الوقت ٓب تكن موجودة ُب ا١تدارس كذلك لغبلىا كعدـ األف كل
 توفرىا.

كعلى مرات  ككانت أسعاره غالية  ستاٟتاسب ابإٓب ًب تغيَته ُب ىذه ا١تسَتة حوإب  -ٖ
 ىػ  كبا١تناسبة أذكر ذلك لفائدةُُّْذلك إٔب أف أدخل اٟتاسب األٕب ُب الصف األكؿ عاـ 

  .األساسيات ُب التدريسحيث تعترب من من  لتعليميةااستخداـ الوسائل 
مع مكرب صوت  مع مضخم كجهاز ليز   عةكإذاكجود طابعو ُب الفصل ماسح ضوئي  – ٗ

العلمية  إليصاؿ ا١تعلومة  للطالب  فالطابعة يتم  ا١تسَتة٦تا ٮتدـ   ألهنامن البعد كذلك  ةر لئلشا
إٔب الكثَت كلقد ًب حساب ما يتم  الطباعةأصل ُب طبع اإلعماؿ ا٠تاصة للطبلب فيها كقد 

فيمسح األكراؽ  كالكتب   إٔب أرقاـ كبَته  جدا ُب حساباهتا كإما ا١تاسح  السنةتصويره ُب 
كتعرض للطبلب ككل ىذا قبل   Datat Show Projector تاناالبيجهاز عرض لكي تعرض 

   للحاسبات كالوسائل بصفة عامة. لكًتكيناإلالتطور  
د مرباة كهربائية كتعترب أساسيو كخاصة لطبلب الصف األكؿ كقد ًب شراء الكثَت كجو  – َُ

 الرصاص للطبلب  أقبلـُب الفصل كتوفَت   مرات أل٫تيتهاتغيَتىا عدة  حيث قد ًبمنها 
 األٕبكلكن تبلشت بوجود اٟتاسب كجود ا١تسجل كالشريط  – ُُ
با١تاسح  كعملتو باٟتاسب  حيث  كالثاين ككتاب النشاط  ًب مسح كتاب الصف األكؿ – ُِ

أالف أكثر مٍت كأرل اعمل ا١تسح ٢تا كقد أخذت ىذه الفكرة  كأناأخذت مٍت حوإب الشهرين  
ىػ كراءىا الكثَت من  ُُْٖالربامج رجعت ٢تذه الفكرة  كقد عملتها من زماف من عاـ 

 كمنتو كأخذت مٍت الفكرة كعملت كما نراىا األف. كاٟتمد على فضلوا١تشرفُت 
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لاير   كىذه ا١تلفات عملتها  كلها من إبداعي كتكلفتها قريبا  من الثما٪تائة عمل ملفات-ُّ
  كفيها  ما يلي : 

البلـ القمرية كالشمسية  كفيو أكال  تعرض  حركؼ البلـ القمرية  كبعدىا  اؿ  ٍب بعد :  أكالن 
اليت  ىي فيها  ككذلك   مةبالكل  اؿذلك اؿ  باٟترؼ الذم  بعده  كباٟتركات ٍب  تعرض  

 .صفحة  َٓالبلـ الشمسية على نفس النمط  كفيها حوإب  
 عن ا١تد باإللف كنفس الطريق حيث أكؿ صفحو يعطي اٟترؼ األكؿ  كالصفحة الثانية ثانيان:

 كذلك على ٚتيع اٟتركات كيتكوف من حوإب   الكلمةاٟترؼ الثاين  كالصفحة الثالثة يعطينا  
  .متنوعة بالكلمات كاٟتركات  ٙتانوف صفحة 

 ا١تد بالياء كنفس الطريق حيث أكؿ صفحو يعطي اٟترؼ األكؿ  كالصفحة الثانية :ثالثان 
على ٚتيع اٟتركات كيتكوف من حوإب   الكلمة كذلكالثالثة يعطينا  الثاين كالصفحةاٟترؼ  

  .ٙتانوف صفحة  متنوعة بالكلمات كاٟتركات
الثانية اٟترؼ  األكؿ كالصفحةالطريق حيث أكؿ صفحو يعطي اٟترؼ ا١تد بالواك كنفس  رابعان:

 حوإب ٙتانوفعلى ٚتيع اٟتركات كيتكوف من  الكلمة كذلكالثالثة يعطينا  الثاين كالصفحة
  .بالكلمات كاٟتركات صفحة متنوعة

السكوف  حيث أكؿ صفحو يعطي اٟترؼ األكؿ  كالصفحة الثانية : عن كيفية قراءة خامسان 
كذلك على ٚتيع اٟتركات كيتكوف من حوإب    الكلمةالثاين  كالصفحة الثالثة يعطينا  اٟترؼ

  .ٙتانوف صفحة  متنوعة بالكلمات كاٟتركات
ملف فيو التاء ا١تربوطة كا١تفتوحة  كا٢تاء  كىي تعرض بطريقو ْتيث يستطيع إف ٯتيز : سادسان 

  .بينهما بعد إف تعرض على الطالب
 كالفضلكلها جهود ذاتيو    ذكر أعبله كل ما  -ُْ
. كال أقوؿ ىذا البند أال لضركرة الدكرات للمعلمُت دكره ُب ٚتيع آّاالت َِحوإب -ُٓ

 كا١تعلمات
  من بريطانيا كذلك قبل ست سنوات. اإل٧تليزية باللغةبالتحدث  إ٧تليزيةدكره لغة  -ُٔ
 لالوركد كاالكسيُب ا٠تربة الشديدة  خربات شديدة ُب ٣تاؿ اٟتاسب ابإٓب كبرا٣تو-ُٓ

 كالصور ا١تتحركة  كغَتىا لفوتوشوب كعمل البنراتك 
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با١تواقع  ا٠تاصةك السي بنل  لوحة التحكم  ةاإللكًتكنيا٠تربة الشديدة  ُب إدارة ا١تواقع  -ُٔ
  ةاإللكًتكني

للتعميم  من قبلي نظران  أكقفتوكلقد  http://www.ra3ad.net/vbعمل موقع للمدرسة  باسم -ُٕ
تبعا إلدارة  با١تدارس  كالرجوع للمواقع ا١تخصصة با١تدارس  ا٠تاصةيد بإيقاؼ ٚتيع ا١تواقع  اٞتد

 التعليم.
 اعمل أالف على موقع ا١تدرسة ا٠تاص بالوزارة  كسوؼ يتم تطويره إف شاء ا -ُٖ

 : كذلك  من اإلبداعات ما يلي
 .باألطفاؿ اىتمامان فرديان  االىتماـ -ُ
 .بلميذإرشاد كتوجيو الت -ِ
 .ككذلك الجتياز أنشطتهم اليت تناسبهم عن آرائهم ْترية السماح للطبلب بالتعبَت -ْ
 بالتجريب مع احتماالت ا٠تطأ كالصواب كأف يساعد التبلميذ على استخداـ السماح  –ٓ

 .كاالنطبلؽ ُب أعما٢تم خيا٢تم
 .توجيو  العديد من األسئلة الفردية -ٔ

أف ا١تعلم ا١تبدع ىو الذم يقـو تدريسو على االستقصاء  كقرأت ٦تا عرفت كليس أخران   كأخَتان 
، كينتقل بتدريسو من التلقُت كاالستظهار إٔب العلمي الذم ٤توره التلميذ الفكرم كالبحث

كاف ىناؾ متطلبات للمعلم ُب تنمية  اإليداع إٔب اإلبداع ُب ربط ا١تفاىيم باٟتياة الفهم، كمن
 ةدكر بالغ األ٫تية ُب تنمية قدرات االبتكاري إف لو للتبلميذ ةكاإلبداعي االبتكاريةالقدرات 
 للتبلميذ ١تا لو من دكر بارز ُب ٖتسُت جو الفصل الدراسي كتوفَت البيئة ا١تدرسية كاإلبداعية

فقد أصبح  الثرية با١تميزات اليت تساعد على تنمية القدرات االبتكارين كاإلبداعية لدل التبلميذ
٭تقق ىدؼ تنمية  التعليم كالتعلم كالتقوًن ٔتا أساليبعادة النظر ُب من الضركرم علينا إ

آماؿ كطموحات آّتمع  التفكَت اإلبداعي اٞتماعي حىت ٯتكن ا٠تركج من عنق الزجاجة كٖتقيق
  :ُب ا١تنافسة العا١تية فعلى ا١تعلم أف يراعى ما يلي

 .ار بطريقة جديدة كمفيدةيشجع التبلميذ على استخداـ األشياء كا١توضوعات كاألفك أف-ُ
 ال ٬ترب التبلميذ على استخداـ األسلوب الذم يتبعو ُب حل ا١تشكبلت ا١ترتبطة با١تقرر- ِ

 .الذم يدرسو للتبلميذ
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 .القضايا ا١تختلفة يكوف قدكة للتبلميذ ُب ٣تاؿ التفتح العقلي ُب تناكؿ أف-ّ
استجابات التبلميذ بعد حل  لىأف يستعرض ا١تعلم اٟتلوؿ اٞتديدة عندما يقـو بالتعليق ع-ْ

 .سؤاؿ معُت ُب الفصل
اإلبداع عند التبلميذ، كأف يتحدث عن األفكار اٞتديدة اليت  أف ٮتلق ا١تواقف اليت تستنَت-ٓ

  .أسئلة مفتوحة للتبلميذ تبدك غريبة، كأف يقدـ
 نُت حىتكاألدباء كالشعراء كالفنا على مبتكرات العلماء االطبلعأف يشجع التبلميذ على  - ٔ
 . يستثَت ذلك فيهم دافعية التعلم 
ْتػيث ٬تعلػهم يقوموا بتقييم  لذاتلالتبلميذ على اكتسػاب مفاىيم إ٬تػابية  يساعدأف -ٕ

 . ا١تتبػادؿ بُت ا١تعلم كالتبلميذ حًتاـاالقائمػة على  كإدارة الفصل إدارة  أنفسهم
 -قرات كعرفت كلمات أعجبتٍت كىي : ك٦تا

عركؼ عنو  عند الًتبويُت أنو )ال تعلُّم بدكف دافعية( فا١تعلم مهما بلغ من النبوغ من ا١تسلَّم كا١ت
كالرباعة، ال ٯتكنو دفع طبلبو إٔب التعلُّم إذا ما كانوا عنو معرضُت، كُب العلم زاىدين، أما إذا 

ألف  توفر لديهم دافع داخلي ٭تفزىم فإهنم ييقًبلوف على التعليم بعقوؿ متفتّْحة، كقلوب كاعية؛
الدافعية تبعث ُب النفوس طاقة انفعالية، كتتحوؿ ىذه الطاقة إٔب نشاط ٤تسوس. كيرهتن ٧تاح 
ا١تعلّْم ُب عملو بقدرتو على استغبلؿ دكافع تبلميذه من أجل ٖتريك نشاطهم كتعديل سلوكهم 

طبلبو، ينجح ا١تعلّْم بقدر ٘تكُّنو من استعماؿ اٟتوافز مع من أجل ٖتقيق أىداؼ ٭تدّْدىا ٢تم. 
فإذا آنسى فيهم شركدان، أك عنادان، أك خػركجػان علػى ا١تألػوؼ، أك صيدكفان عن التعليم، احتاؿ 
لذلك ٔتا يتوفر لديهم كلديو من حوافز مادية أك معنوية، كأف يعديىم ٔتكافأة أك نػػزىة أك حفل 

م أف يبسط أماـ أك ما شابو ذلك ٦تا تتوؽ إليو النفوس، كتنشط لو األبداف. كمن مهمات ا١تعلّْ 
طبلبو حقائق ا١توقف التعلػيمي، كيبػصّْرىم ٔتػا لتلك اٟتقائق من أبعاد ٥تتلفة تتػصل ّٔم، 
كْتياهتم، كاىتماماهتم، كمصاٟتهم، حىت ٭تقق ٢تم بذلك البسط كالتبصَت القانوف الذم يسميو 

صر ا١توقف ا١تراد تعلُّمو، فإف الًتبويوف )قانوف التعرُّؼ(؛ ٔتعٌت أف ا١تتعلّْم إذا كاف ذا معرفة بعنا
إف قوة شخصية ا١تعلّْم تقـو  ىذا يسهل عليو استيعاب ىذا ا١توقف اٞتديد كالتػكٌيف معو.

بالدرجة األكٔب على مدل ثقتو بنفسو، كٔتادتو العلمية، كرسالتو اإلنسانية، فإذا ما توفرت لو ثقة 
صدقو مع نفسو ُب أدائها، كاف ذلك بنفسو، كأحسن إعداد مادتو العلمية، كآمن بنقل رسالتو ك 
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ال ينجح ا١تعلّْم ُب أداء مهمتو إذا كاف عجوالن،  أدعى إٔب ٖتقيق أىدافو، كإ٧تاح عملو الًتبوم.
، كقدرةو على التحٌمل؛ فإف تحٌلى بو من صرب كمصابرةيؤكسان، مقهوران. كإ٪تا ينجح بقدر ما ي

اٟتوار، أك غلظة ُب الرٌد، أك تعدٍّ على ا١تعلّْم ا١تتعلّْمُت قد يصدر منهم سػوء أدب، أك فظاظة ُب 
 باليد أك اللساف، كعلى ا١تعلم أف يكوف قادران على امتصاص ذلك كلو كإحساف التعامل معو. 

و التدريسية حىت يصل إٔب أىدافو. كسيدنا أساليبعلى ا١تعلّْم لكي ينجح ُب عملو أف ينوّْع 
سعى إٔب استمالة كالده ككسب ثقتو بالسؤاؿ، كالتحفيز، إبراىيم ػ عليو السبلـ ػ ُب ىذا اٟتوار، 

كتقديرىا أهنا ىي األسلوب  ساليبكالبسط كالشرح، كالتهديد بالعقاب. كنستفيد من ىذه األ
األمثل ١تا ٬تب أف يكوف عليو ا١تعلّْم من سعة أيفق، كقدرةو على التكٌيف، كمركنةو ُب األداء. كا 

 كصحبو كسلم. آلةمد، كعلى أعلم، كصلى ا على نبينا ٤ت
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 أكالن  قائمة ا١تراجع  العربية 
 صورة الغبلؼ ا١ترجع ت

السلمي، علي، سياسات كاسًتاتيجيات اإلدارة ُب الػدكؿ   .ُ
 ـ.ُْٖٗالناميػة، القاىػرة: مكتبة غريب، 

 

القريوٌب، ٤تمد قاسم، كزكيلف، مهدل حسن، ا١تفاىيم   .ِ
النظريات كالوظائف، عماف: ا١تطابع اٟتديثة ُب اإلدارة، 

 .ّـ، طُّٗٗا١تركزية، 

 

القريوٌب، ٤تمد قاسم، اإلدارة العامة منظور مقارف، عماف :   .ّ
 ـ.ُّٖٗاٞتامعة األردنية، 

 

خالد سعد ، اإلدارة: النظريات كالوظائف ، ‘ اٞتضعي   .ْ
 ىػُِْٕ، األكٔبالطبعة 

 

سس اإلدارة العامة. األ -النمر، سعود ، كأخركف   .ٓ
 ىػ ُِِْالطبعة ا٠تامسة الرياض  –كالوظائف 

 
صنع القرار السياسي ُب  منظمات  –د/السيد عليوة   .ٔ

 مطابع ا٢تيئة ا١تصرية -ُٕٖٗ –اإلدارة العامة 
 

 ا٢توارم ،كد/سيد )اإلدارة األصوؿ كاألسس العلمية (  .ٕ

 



 
 
 

ٖٗٗ 
 

أيب بكر جابر  اٞتزائرم ، ايسر التفاسَت لكبلـ العلي   .ٖ
ىػ الناشر مكتبة العلـو ُُْٖآّلد الثالث ،، الكبَت 
 كاٟتكم 

  
موسوعة سُت كجيم ُب  –أٛتد بن سآب بادكيبلف   .ٗ

دار –الطبعة األكٔب  –الكمبيوتر كاألنًتنت اٞتزء األكؿ 
 اٟتضارة للنشر كالتوزيع

 
(. تكنولوجيا التعليم كمصادر التعلم ََِٗعادؿ ) السرايا  .َُ

زء الثاين. اإللكًتكين مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية، اٞت
   .مكتبة الرشد. الرياض

 

الندكة العا١تية للشباب اإلسبلمي، ا١توسوعة ا١تيسرة ُب   .ُُ
ـ الطبعة ُٖٗٗ،َُْٗاألدياف كا١تذاىب ا١تعاصرة ،

 الثانية، مطبعة سفَت بالرياض

 
أكثر من الف طريقة عملية للتدريس  -إيريك جنسن  .ُِ

 مكتبة جرير-الطبعة الثالثة-ـَُُِ-الفعاؿ 

 
ىػ( ٨تو إصبلح ا١تدرسة ُب ُِْْاٟتارثي، إبراىيم أٛتد )  .ُّ

 .القرف اٟتادم كالعشرين. الرياض: مكتبة الشقرم
 

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&ei=QpaGT-U3iZk6stH9xgg&ved=0CBkQBSgA&q=1-%09%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7,+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+(2009).+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.+%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF.+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6.&spell=1
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&ei=QpaGT-U3iZk6stH9xgg&ved=0CBkQBSgA&q=1-%09%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7,+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+(2009).+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.+%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF.+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6.&spell=1
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&ei=QpaGT-U3iZk6stH9xgg&ved=0CBkQBSgA&q=1-%09%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7,+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+(2009).+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.+%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF.+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6.&spell=1


 
 
 

ٖٗ٘ 
 

ا٠تطيب، أٛتد كآخركف، تقوًن مدل فعالية برنامج اإلدارة   .ُْ
العليا للقيادات الًتبوية ُب كزارة الًتبية كالتعليم، ا١تركز 

ت ا١تركز الوطٍت لتنمية الكفاءات البشرية، سلسلة منشورا
 ـ.ُٖٗٗ(، عماف، األردف، ِٔ)

 

صنع القرار السياسي ُب  منظمات  –د/السيد عليوة   .ُٓ
 مطابع ا٢تيئة ا١تصرية -ُٕٖٗ –اإلدارة العامة 

 
-َُُِد/بساـ ٚتعو ، طرؽ تدريس الطفل ،  .ُٔ

 ،الطبعة األكٔب دار البدايةُِّْ

 
اإلدارة التعليمية نظريات -بساـ عبدا٢تادم عفونة  .ُٕ

 دار البداية–الطبعة األكٔب -ـَُُِ-ُِّْ-اتكتطبيق

 
 –د /حسن ٤تمد حساف د/ ٤تمد حسنُت العجمي   .ُٖ

 الطبعة الثانية  ََِٕدار ا١تسَتة  –اإلدارة الًتبوية 
 
 

 
نة ، أساسيات ُب الًتبية ، دار اك خليف يوسف الطر   .ُٗ

 ََِْ،  ُالشركؽ للنشر ك التوزيع ، راـ ا ط

 



 
 
 

ٖٗٙ 
 

اإلدارة  ىػُِْٕ ،عبدا كآخركف خالد دىيش، بنخالد   .َِ
الرياض ، كالتخطيط الًتبوم أسس نظرية كتطبيقات عملية

 .مكتبة الرشد

 
الفتاكل الشرعية ُب –خالد بن عبدالرٛتن اٞتريسي -د  .ُِ

-َُِْ-ا١تسائل العصرية من فتاكل علما البلد اٟتراـ 
 مؤسسة اٞتريسي للتوزيع كاإلعبلف–ـ الطبعة األكٔب ُٗٗٗ

 
، الطبعة رجاؿ حوؿ الرسوؿ –٤تمد خالد خالد   .ِِ

 دار الفكر-األكٔب

 
ـ ُٕٖٗ -َُْٕ، خلفاء الرسوؿ –خالد ٤تمد خالد   .ِّ

 دار الكتاب بَتكت-الطبعة الرابعة 

 
دركيش ، عبد الكرًن . أصوؿ اإلدارة العامة. عبد الكرًن   .ِْ

دركيش؛ ليلى تكبل . القاىرة : ا١تكتبة األ٧تلو مصرية ، 
  ـ .    َُٖٗ

 

اإلدارة العامة لئلشراؼ  –كزارة ا١تعارؼ  –دليل ا١تعلم   .ِٓ
 مطابع العصر-الطبعة األكٔب-الًتبوم

 



 
 
 

ٖٗ7 
 

–اإلدارة الًتبوية ُب القطاع ا١تدرسي  –راغب اٛتد راغب   .ِٔ
 - َُُِ –دار البداية   -الطبعة األكٔب 

 
مبادم العربية ُب الصرؼ كالنحو  –ا١تعلم رشيد الشرتوين   .ِٕ

ا١تطبعة الكاثوليكية  –ـ َُٓٗ-األكٔب  لتبلمذة السنة
 بَتكت.

 
دار  –ثقافتنا ُب مواجهة العصر –كي ٧تيب ٤تمود ز   .ِٖ

 َُِْ-القاىرة  –الشركؽ 
 

فكرة للمعلم  ََُ-زيد على الغيث ك ٛتد على السيف  .ِٗ
كونًتكؿ يب ٟتلوؿ   -الطبعة الثانية-ىػُِّْ-كا١تعلمة
 الطباعة

 
 التفاسَت موقع، ُب ظبلؿ القرآف،سيد قطب   .َّ

http://www.altafsir.com 

 
اإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة الطبعة -د/سامي سلطي عريفج  .ُّ

 ـََِْالثانية 

 



 
 
 

ٖٗ8 
 

سعد مرسي اٛتد ، تطور الفكر الًتبوم، عآب الكتاب ،   .ِّ
 ـ ُٖٗٗ،  ُُالقاىرة، ط

 

أكركبا  العصور الوسطى  –د / سعيد عبدالفتاح عاشور   .ّّ
الطبعة ،لو ا١تصرية  القاىرة مكتبة أل٧ت –اٞتزء الثاين 

 ـ ُٖٔٗالعاشرة 
   

الًتبية ّتامعة ا١تلك  -أ د/سليماف عبدالرٛتن اٟتقيل    .ّْ
ُب أفاؽ الًتبية الوطنية ُب ا١تملكة العربية  -سعود  
 ىػ الطبعة الثالثة مطابع التقنيةُُْٕ –السعودية 

 

ا١تعجم ا١توضوعي  -د/سهيل زكار تعريب كتصنيف   .ّٓ
لعقائد كا١تذاىب كالفرؽ كالطوائف كالنحل ُب ت كاأناللدي

-ُُْٖ –العآب منذ فجر التاريخ حىت العصر اٟتإب 
 دار الكتاب العريب -ـُٕٗٗ

 

اإلدارة التربوية في عصر د. سهاـ ٤تمد صاّب كعكي،   .ّٔ
–،ْتث مقدـ إٔب: ندكة العو١تة كأكليات الًتبية العولمة

 ىػُِْٓ صفر ِٖ-ِٕجامعة ا١تلك سعود ُب الفًتة من 

 

صبلح مصطفى عبداٟتميد مصطفى كلية الًتبية جامعة   .ّٕ
اإلدارة ا١تدرسية ُب ضوء الفكر اإلدارم  –األمارات 

 –دار ا١تريخ للنشر  –ا١تعاصر 
  

تعليم كتعلم مهارات –د/ صبلح الدين عرفة ٤تمود   .ّٖ
التدريس ُب عصر ا١تعلومات، علم الكتب ،القاىرة 

 الطبعة الثانيةَُُِ،

 



 
 
 

ٖٗ9 
 

٪تاذج تربوية لرعاية اٞتوانب –ّب بن عبدالرٛتن القاضي صا  .ّٗ
 قُُْٗ-السلوكية

 
ا١تدير –ـ َََِىػ ُُِْ -صاّب بن اٛتد الطريقي  .َْ

 مكتبة الرشد –الطبعة األكٔب -الدراسيكتقوًن العمل 

 
ـ، َُُِىػ ُِّْد/ طارؽ السويداف، مهارات التأثَت  .ُْ

 الطبعة األكٔب، األبداع الفكرم
 

اكم، قابلية التعلم، الطبعة األكٔب عاـ د/أٛتد صيد  .ِْ
 ـ معهد اإل٪تاء العريبُٖٔٗ

 
عبدالعزيز ٤تمد السدحاف كقفات منهجيو تربوية  د/الشيخ   .ّْ

 دعوية من سَت الصحابة رضي ا عنهم 
 

عرفات عبدالعزيز سليماف . ٤تاضرات ُب مناىج البحث   .ْْ
 . ص  ََِِالًتبوم . القاىرة ، 

 

بلمح الشورل ُب الدعوة اإلسبلمية ، عدناف النحوم ، م  .ْٓ
 ىػََُْ-ـ َُٖٗدار اإلصبلح للطبع كالنشر الدماـ ، 

 



 
 
 

ٗٗٓ 
 

ليلى تكبل أصوؿ اإلدارة  -،د عبدالكرًن دركيش-د  .ْٔ
 ،مكتبة )األ٧تلو مصرية(القاىرة .ُْٕٗ .-العامة

 

مبادم التخطيط كاإلدارة –د/عبدالعزيز بن إبراىيم العيمرم   .ْٕ
 –الطبعة األكٔب  –ـ ََِٕىػُِْٖ-ُب السَتة النبوية 

 مطبعة سفَت

 

األمن ُب حياة  –أ.د. عبدالعزيز بن إبراىيم العيمرم   .ْٖ
 ـََِٓىػُِْٔ-الطبعة األكٔب  –األنبياء 

 

مدخل إٔب الًتبية ُب ضوء اإلسبلـ   –عبدالرٛتن الباين   .ْٗ
 ، ا١تكتب اإلسبلمي َُٖٗ-ََُْ،الطبعة االكٔب،

 
ذ الشريعة اإلسبلمية ُب أستا-ا/د عجيل جاسم النشمي  .َٓ

-الطبعة االكٔب–معآب ُب الًتبية –جامعة الكويت 
 مكتبة ا١تنار اإلسبلمية -ـَُٖٗ-ىػََُْ

 

عميد كلية علـو اٟتاسب  عبدا بن عبدالعزيز ا١توسى-د    .ُٓ
 ،جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية كا١تعلومات

ده. التعليم اإللكًتكين مفهومة. خصائصو...فوائ ملخص
كرقة عمل مقدمة إٔب ندكة مدرسة ا١تستقبل ُب ..عوائقو
 ىػ جامعة ا١تلك سعودُِّْ/ٖ/ُٕ-ُٔالفًتة 

 

ا١تعلم/ علي سعيد الزىراين، مشاركة مدرسة اٟتاكم ُب   .ِٓ
 ىػُّّْ/ُِّْملتقى اإلدارة ا١تدرسية عاـ  

 



 
 
 

ٗٗٔ 
 

 -د/٤تمد بن عبداسن –د/عبدآّيد سيد أٛتد منصور   .ّٓ
علم النفس الًتبوم علم النفس -الفقيد/ إٝتاعيل ٤تمد 

كاألىداؼ الًتبوية سيكولوجية التعلم سيكولوجية ا١تتعلم 
-ُِْٖ-التقوًن الًتبوم سيكولوجية التنظيم العقلي

  ف.مكتبة العبيكا -الطبعة ا٠تامسة-ـََِٕ
-مستقبل التعليم ا١تعاصر -د/عبدالفتاح ا٠تواجة  .ْٓ

 دار البداية-الطبعة األكٔب-ـََُِق،ُُّْ
 

ترٚتة إبراىيم على –دكلة اإلدارة  -فريتزمورشتاين ماركس   .ٓٓ
 ـُّٔٗالربلسي)القاىرة : مكتبة األ٧تلو ا١تصرية

 

(، اإلدارة ُب ََِْد. فهمي خليفة الفهداكم، )  .ٔٓ
اإلسبلـ، ا١تنهجية كالتطبيق كالقواعد، دار ا١تسَتة للنشر 

    ،عمافِكالتوزيع، ط

 

 اإلدارة ا١تدرسية ،الطبعة فايز عبدا السويد، خربٌب ُب  .ٕٓ
 ىػ مطابع اٟتميضيَُِْالثانية،

 
دار الكاتب  –موعد مع الشجاعة  –قدرم قلعجي   .ٖٓ

 العريب كدار الفاخرية 
 
 

 
إتاىات حديثو ُب ا١تناىج كطرؽ -د/كوثر حسُت كوجك  .ٗٓ

 عآب الكتب-الطبعة الثانية–ـ ََُِىػُِِْ-التدريس

 



 
 
 

ٕٗٗ 
 

ارة الًتبوية اٟتديثة كاثرىا اإلد –معتصم عبدالفتاح الشيخ   .َٔ
 ـ ََُُِب التعليم ،  الطبعة األكٔب 

  
  

طبعة معدلة –اإلدارة ا١تدرسية اٟتديثة  -د/٤تمد منَت مرسي  .ُٔ
 ـُٓٗٗ  -كمنقحة 

 
آّلد ، تفسَت ابن كثَت سورة النمل،عبدالقادر أرناؤكط   .ِٔ

 ىػ   ُُْٗ تقدًنالثالث  
 

 
دارة كالتخطيط التعليمي اإل -عادؿ السيد ٤تمد اٞتندم    .ّٔ

 الطبعة الثانية–مكتبة الرشد –االسًتاتيجي 

 
،  06-10-2002 غازم ، أ٫تية العبلقات اإلنسانية ،  .ْٔ

 ملتقى الًتبية كالتعليم
 

 َُّْلمان،مع سنوات َُعبدا الدكيش،كتيب د/٤تمد  .ٓٔ
 فهرسة مكتبة ا١تلك فهد الوطنية أثناء النشر.

 
-بية األكالد ُب اإلسبلـ فن تر  -سعيد مرسي ٤تمد  .ٔٔ

 اإلسبلمية.دار التوزيع كالنشر -ـُٕٗٗىػُُْٖ
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- ُُْْ - غزكات الرسوؿ  –٤تمد عبدالعزيز الفهيد   .ٕٔ
 ـ  مطابع اٞتسر ُّٗٗ

 

٤تمد عثماف كشمَتم ، مقدمة ُب أصوؿ الًتبية ػ -د   .ٖٔ
 ُٕٗٗقُُْٖالطبعة األكٕب مكتبة العبيكاف 

 
رئيس قسم التعليم – ٤تمد بن صنت بن صاّب اٟتريب  .ٗٔ

اإللكًتكين اسم الكتيب التعليم اإللكًتكين ) ا١تفهـو 
 ىػُِْٖ/ُِْٗ-كاألنواع كطرؽ التوظيف ُب التدريس ( 

 
ترٚتة إبراىيم على  ،اإلدارة العامة  ،مارشاؿ دٯتوؾ كآخركف  .َٕ

الربلسي)القاىرة :مؤسسة اٟتليب كشركاه للنشر كالتوزيع 
ُٕٗٔ ) 

 

 آّلد الثالث ،تفسَت فتح القدير–كاين ٤تمد بن علي الشو   .ُٕ
مكتبة -دار الفكر للطباعة كالنشر لبناف-ىػَُِٓعاـ 

 -الرياض اٟتديثة

 
آّلد  ،تفسَت فتح القدير–٤تمد بن علي الشوكاين   .ِٕ

-دار الفكر للطباعة كالنشر لبناف-ىػَُِٓعاـ  ا٠تامس
 -مكتبة الرياض اٟتديثة
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دارة ا١تدرسية ُب ٣تاؿ اإل-د/٤تمد اٛتد عبدا٢تادما،   .ّٕ
ـ الطبعة األكٔب دار البياف ُْٖٗىػَُْْ-التطبيق ا١تيداين

 العريب

 

الرَّسيوؿ ُب الًتبية دراسة  أساليبمن  .٧تيب خالد العامر  .ْٕ
 ٖتليلية"

 

 َُْٓد/ نواؼ كنعاف ،  القيادة اإلدارية  ،الطبعة الثالثة    .ٕٓ
 ـ،مطابع الفرزدؽ الرياضُٖٓٗ،

 
رئيس قسم العلـو ُب مدارس ا١تلك فيصل  - ٭تي الفرا-ا    .ٕٔ

 التعليم اإللكًتكين :رؤل من ا١تيداف الرؤية األكٔب  -
 

دار ،دارة كاإلشراؼ الًتبوم اإل -د/يعقوب حسُت تشواف  .ٕٕ
 الفرقاف

 

اإلدارة ،ا ، د/يوسف إبراىيم نربام بكلية الًتبية باإلمارات   .ٖٕ
ـ ُِٗٗىػ ُُِْ -مكتبة الفبلح –ا١تدرسية اٟتديثة 

 الطبعة األكٔب

 

 
خطأ كأسلوبان مرفوضان ُب تربية األطفاؿ ِٓا،د/ياسر نصر،  .ٕٗ

ـ ََِٗىػَُّْكأسبأّا ككيفية عبلجها، الطبعة األكٔب،
 بداية لئلنتاج اإلعبلمي

 
 االجنبية ا١تواقع
ُ.  Glassier, William M.d.,  

The Quality School, New York: Harper Collins, 1992. 
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 لمطبوعات ا قائمة
كزير الًتبية ٭توؿ  -مقالة عبدالرٛتن اليوسف –ٞتزيرة اجريدة   .ُ

ىػ   ُّّْ/ِ/ٕ – منافسات سباؽ ا٠تيل إٔب دركس تربوية
 ُّْْٗرقم العدد 

 

نايف األمن..  -٤تمد بن عبدالعزيز امود  الرياض جريدة  .ِ
 ُِْٖٓرقم العدد  ُِّْ/ُِ/ُِيـو  -القوم األمُت 

http://cutt.us/02Tk 

 

إيثار  -جريدة اٞتزيرة د. عفاؼ بنت عبدا بن ٤تمد اٞتبَت   .ّ
دركس ُب الًتبية يقدمها خادـ اٟترمُت الشريفُت ا١تلك - ملك

 ُُ/ ُ - ىػُِْٗ/ُُ/ّالسبت   - عبدا بن عبدالعزيز
 رابط  ََِٖ/

http://archive.al-jazirah.com.sa/2008jaz/nov/1/rj1.htm 

 

(رابط مدكنة ُّّّٔصحيفة الرام األردنية العدد رقم )  .ْ
 يعقوب

http://cutt.us/JEyq 

 

(رابط مدكنة ُّّّٔصحيفة الرام األردنية العدد رقم )  .ٓ
 يعقوب

http://cutt.us/4usj 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://archive.al-jazirah.com.sa/2008jaz/nov/1/rj1.htm


 
 
 

ٗٗٙ 
 

 روابط اإلنترنت  قائمة
تعريف كأنواع كأىداؼ التعليم مدكنة  لشهرم ااٛتد ٤تمد   .ُ

 رابط أنًتنت  اإللكًتكين
http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html   

 

 .اإلدارة ا١تدرسية ..أىدافها .. أ٫تيتها .. كظائفها  .ِ
http://cutt.us/wEJd 

 

 أبو الوليد، موقع مرسي القلم رابط  .ّ
http://www.mrsa4.com/vb/t2504.html 

 

(. المعلم 2116الترتوري، محمد والقضاة، محمد )  .ْ
الجديد: دليل المعلم في اإلدارة الصفية الفّعالة، دار 

 رابط   .يع، عّمانالحامد للنشر والتوز 
http://cutt.us/ugSz 

 

 )اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم بالباحة(ا١تلتقى  .ٓ
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/ 

 

 أبو عبد ا الذىيب الًتبية با١تداعبة-رابط   .ٔ
http://cutt.us/EDvi 

 
 

ملتقى اإلدارة العامة  أساليب اإلدارة ا١تدرسية ) األ٪تاط القيادية  .ٕ
 للًتبية كالتعليم ٔتنطقة الباحة رابط  
http://bahaedu.gov.sa/vb/ 

 

د إبراىيم ناصر ، كتاب  أسس الًتبية ، ملخص ـ/ ا٣تد   .ٖ
موقع متخصص بالثقافة العلمية  آفاؽ علمية كتربويةقاسم 

 رابط كالًتبوية 
http://al3loom.com/?p=1191 

 
 .  اكتب كلمة إدارة الرابط اللغة العربية ا١تعاصر :ا١تعجم  .ٗ

http://www.almaany.com 
 

 .  اكتب كلمة إدارة ا١تعجم الغٍت  الرابط  .َُ
http://cutt.us/Qcjq 

 

http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html
http://www.mrsa4.com/vb/t2504.html
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/
http://bahaedu.gov.sa/vb/
http://al3loom.com/
http://al3loom.com/?p=1191
http://www.almaany.com/
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أٛتد أمُت : زعماء اإلصبلح ُب العصر اٟتديث ، القاىرة ،   .ُُ
  ـ ،ُْٖٗمكتبة النهضة ا١تصرية ، 

http://cutt.us/OaKH 

 

سياسة التعليم ُب ا١تملكة العربية -اٛتد عبدالرٛتن عيسى  .ُِ
اإلدارة ا١تدرسية ُب ٣تاؿ التطبيق ا١تيداين لسياسية -ةالسعودي

-دار اللواء للنشر كالتوزيع-التعليم با١تملكة العربية السعودية
 موقع  قاعدة ا١تلك خالد رابط-ُٕٗٗ

http://cutt.us/fwfC 

 

أٛتد معمور العسَتم موجز التاريخ اإلسبلمي ، منذ عهد آدـ   .ُّ
ـ ، الطبعة ُٕٗٗىػ / ُُْٕعليو السبلـ إٔب عصرنا اٟتاضر 

 ـُٔٗٗىػ / ُُْٕالثانية 
http://www.darah.org.sa/bohos/Data/3/1-1.htm  

 
ااضرة  اإلدارة ا١تدرسية ُب ضوء الفكر اإلدارم ا١تعاصرػ.  .ُْ

 السادسة عشر كالسابعة عشر رابط
 http://bahaedu.gov.sa/vb/ 

 

 ىػ . .ا ( كرجالو رجاؿ الصحيحِٔٓ/ٓآّمع )  .ُٓ
http://cutt.us/z9Yr 

 

كصايا عملية كمواقف تربوية ( من حياة  توفيق على زبادم )  .ُٔ
 كصايا ٍب ىا١تنتدل ٍب جهود ال تنس – عمر بن ا٠تطاب

 ا٠تطاب بن عمر حياة من تربوية كمواقف عملية
http://qiraatt.com 

 

حسن زيتوف كيفية الدمج بُت التعليم ا١تدمج كالتعليم   .ُٕ
 اإللكًتكين

http://hebaelshafei.wordpress.com/ 

 

/خالد سعد النجار ات تربوية من سَتة الصحايب  ابن د  .ُٖ
 طعمر راب

http://almenhaj.net/makal.php?linkid=8660 

 

http://www.darah.org.sa/bohos/Data/3/1-1.htm
http://bahaedu.gov.sa/vb/
http://bahaedu.gov.sa/vb/
http://hebaelshafei.wordpress.com/
http://almenhaj.net/makal.php?linkid=8660
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    جامعة اإلٯتاف /٪تاذج من سَت الدعاة من الصحابة كالتابعُت  .ُٗ
   http://cutt.us/6ikN 

 
 

فكر الًتبوم عند الصحايب اٞتليل عبدا الجامعة أـ القرل ،  .َِ
مواقف تربوية عامة « بن مسعود رضي ا عنو ا١تبحث الرابع  
http://uqu.edu.sa/page/ar/108597 

 
 

السَتة الذاتية  –اإلسبلمية  جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود  .ُِ
 لؤلمَت نايف بن عبدالعزيز رابط 

http://cutt.us/TdLX 

 

الدارمي، السنن، باب كراىية اخذ الرأم، رقم جامعة أـ القرل   .ِِ
 رابط ٕٔ/ُ، َِٗاٟتديث 

 http://uqu.edu.sa/page/ar/108597 

 

  خصائص اإلدارة ا٠تمس، أ.دارين صياد  .ِّ
http://cutt.us/V42W 

 
 

شبكة ا١تعلم الفرؽ بُت ا١تعلم كمدرس ككميسر للعلم من   .ِْ
 تصميم شبكة ا١تعلم رابط 

http://cutt.us/ucLt 

 

حقيبة تربوية ١تعلم الصفوؼ  -عمارا/ صبلح صاّب دركيش م  .ِٓ
  كتيب صغَت رابط  –األكلية 

http://cutt.us/YOPp 

 

، التعليم اإللكًتكين : أ٫تيتو ك فوائده د/ صاّب ٤تمد الًتكي  .ِٔ
 كلية العلـو اإلدارية ك التخطيط  -قسم اٟتاسب ابإٓب

 جامعة ا١تلك فيصل رابط
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/topics/6694
9/posts/210373 

 

ا١توقع الرٝتي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رٛتو ا ، نور   .ِٕ
 على الدرب رابط

http://www.binbaz.org.sa/mat/9063 

 

http://uqu.edu.sa/page/ar/16069
http://uqu.edu.sa/page/ar/16069
http://uqu.edu.sa/page/ar/108597
http://uqu.edu.sa/page/ar/108597
http://uqu.edu.sa/page/ar/108597
http://uqu.edu.sa/page/ar/108597
http://uqu.edu.sa/page/ar/108597
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/topics/66949/posts/210373
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/topics/66949/posts/210373
http://www.binbaz.org.sa/mat/9063
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عبدالعزيز بن عبداسن التو٬ترم : ا١تلك عبدالعزيز دراسة   .ِٖ
 رابط  كثائقية ، مكتبة رياض الريس للكتب كالنشر

http://cutt.us/M1jy 

 

-  ا١تنتدل العريب إلدارة ا١توارد البشرية  -عبد الرٛتن تيشورم  .ِٗ
 http://cutt.us/BDOe                              شهادة عليا باإلدارة

 

منتديات مدرسة عاطف شرؼ الدين  -ليلى عيطو/ أ  .َّ
 http://cutt.us/LE4y                                    االبتدائية بالبستاف

 

فؤاد عبدالسبلـ الفارسي : األصالة كا١تعاصرة ا١تعادلة د/   .ُّ
 دية ، مكتبة دار األصفهاين للطباعة ّتدة .السعو 

 

 -ـ ََِٖ-اإلدارة التعليمية كاإلدارة   -فهد عباس العتييب   .ِّ
   جامعة ا١تلك سعود .

http://faculty.ksu.edu.sa/fahad/Course%20Plan/Forms/AllIt
ems.aspxhttp://cutt.us/81xe 

 

د. أسػعػد عطػواف، )االسًتاتيجيات ‘ د. فؤاد علي العاجز أ.  .ّّ
ا١تساند، ُب إدارة الصف  األكثر شيوعان اليت يستخدمها ا١تعلم
   با١تدارس اٟتكومية ٔتحافظات غزة(

education.iugaza.edu.ps/Folders/majlat/majla3.doc 

 

 ا١تهيزع رابط  موقع حلقات جاسم عيسى  .ّْ
http://cutt.us/VTik 

 

  http://cutt.us/kkWP                   رابط  -منتديات إيواف  .ّٓ
معاذ بن إبراىيم اٞتعفرم مدير مكتب الًتبية كالتعليم ٔتحافظة   .ّٔ

مقاالت ٍب إضاءات ا١تشرفُت الًتبويُت ٍب  تعليم ابقيق: -بقيق
   /http://www.abqaiqedu.gov.sa      ٍب مكانة ا١تعلم ُب آّتمع

 

 كتبة ٣تتمعي ، تعريف اإلدارة    .ّٕ
http://www.mojtamai.com/books/2012-03-10-10-45-
31/2012-03-10-10-47-26/340-2011-04-03-11-50-
37/1283-2011-04-04-11-30-28 

 

http://sharfelden.ahlamontada.com/u51
http://faculty.ksu.edu.sa/fahad/Course%20Plan/Forms/AllItems.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/fahad/Course%20Plan/Forms/AllItems.aspx
http://www.abqaiqedu.gov.sa/articles.php?action=show&id=35
http://www.mojtamai.com/books/2012-03-10-10-45-31/2012-03-10-10-47-26/340-2011-04-03-11-50-37/1283-2011-04-04-11-30-28
http://www.mojtamai.com/books/2012-03-10-10-45-31/2012-03-10-10-47-26/340-2011-04-03-11-50-37/1283-2011-04-04-11-30-28
http://www.mojtamai.com/books/2012-03-10-10-45-31/2012-03-10-10-47-26/340-2011-04-03-11-50-37/1283-2011-04-04-11-30-28
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 رابط ٍب قاعة ا٠تدمات الطبلبية ٍب منتديات الشريعة،  .ّٖ
http://www.shariaa.net/forum/showthread.php?t=17947 

 

 رابط :إبداع تربوم منتديات كويتيات النسائية    .ّٗ
http://cutt.us/zlt2 

 

٤تمد مسعد ياقوت عضو االٖتاد العا١تي لعلماء ا١تسلمُت، ا/  .َْ
ع إسبلـ كا١تشرؼ العاـ على موقع نيب الرٛتة، كمستشار ١توق

ًؽ  .أكف الين ُب النطاؽ الشرعي  اٟتلقة األكٔب  غىٍزكىةي ا٠ٍتىٍندى
  .األحزاب دركس ُب ذكراه

http://cutt.us/i3W9   

 

ا١تاضي دركس عظيمة من ٪تلة  لؤلستاذ  ٤تمد امدم /أ  .ُْ
جامعة القاىرة  ،كلية التجارة ،  الدكتور/ إدارة االسًتاتيجية

http://cutt.us/syBX 

 

اسم الكتاب –ؿ ا٠تياط، رسالة جامعية، جامعة أـ القرل نوا  .ِْ
 -ا١تلك خالد بن عبدالعزيز آؿ سعود دراسة تارٮتية حضارية

رابط  –ََِّ -موقع  قاعدة معلومات ا١تلك خالد  
http://cutt.us/N10F 

 

موقع متخصص  آفاؽ علمية كتربوية، ٤تمد لؤم الشواىُت  .ّْ
رابط  بالثقافة العلمية كالًتبوية   

http://al3loom.com/?p=1191 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shariaa.net/forum/showthread.php?t=17947
http://cutt.us/zlt2
http://al3loom.com/
http://al3loom.com/?p=1191
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  ةاالستبان
في انفسو عن  وما مدى رضاه مدير المدرسة التربوي ل استبانة)

 (وعالقتو بالمشرفين والمعلمين والطالب  اإلدارة التربوية
في  انفسهموما مدى رضاىم عن  لمعلمين والمعلماتل استبانة)

 (داخل المدرسة وخارجها
  ةاالستبان

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
لكل مدير لكي يرل مدل ٧تاحو بعنوان ) استبانةرني ويسعدني أن أضع بين أيديكم يس

كيقيم نفسو بنفسو كا عليم بو فقط ٍب نفسو كىي فرصة  أك فشلو ُب تفعيل دكر ا١تدرسة
 .(لتجديد كٖتسن كتقييم عملك

 : أواًل : كيفية اإلجابة
 . األولية البياناتضع عالمة )      ( في المربع المناسب من  – 1
 . رأيكالتي تتوافق مع  الخانةعلى عدة عبارات، ضع )     ( في  ةتحتوي االستبان –2

 يلي : )       ( في محل اختيارك كما العالمةمثال على وضع 
 : األولية تاناالبي

                   َْ من إٔب أقل َّسنة                     من  َّأقل من                العمر            -ُ
 فأكثر َٓمن                 َٓإٔب أقل من  َْمن                          

 سنوات  َُإٔب أقل من   ٓمن                سنوات     ٓأقل من                سنوات ا٠تدمة   -ِ
      فأكثر َِسنو             من  َِإٔب أقل من  َُمن                        

 دبلـو                 ثانوية عامة                             ا١تؤىل العلمي   -ّ
 دراسات عليا                بكالوريوس                                  

 ديرىم         موظفان اليت تشرؼ عليهم أك ت العاملةعدد ا١توظفُت / األيدم  -ْ
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كيقيم نفسو بنفسو  مدير لكي يرل مدل ٧تاحو أك فشلو ُب تفعيل دكر ا١تدرسةاستبانة لكل 
 كا عليم بو فقط ٍب نفسو كىي فرصة لتجديد كٖتسن كتقييم عملك.

 ض ؽ ج ج ج ـ االستبانة عدد
       ؟ما مدل ٧تاحك ُب عملك الرٝتي  .ُ
       ؟قدمتهااليت  ككابتكارات كمشاريعما مستول   .ِ
      ؟الًتبويةشاكل يمك ٟتل ا١تماذا تصف تقي  .ّ
      ؟اختيارؾ مدير ما تقييمك قبل   .ْ
       ؟من قبلك اًب اٗتاذى اتقرار ما تقييمك ل  .ٓ
      ؟مشاكل ٓب تستطع حلهاما تقييمك ٟتلوؿ   .ٔ
      ؟النسبة األكثرموظفيك  ما تقييم مستول  .ٕ
      ؟كحاما تقييمك ١تستول ٧ت  .ٖ
       ؟رفُتزيارات ا١تشما تقييمك ل  .ٗ

       ؟طابق للواقعا١ت ما تقييمك ١تستول مدرستك   .َُ
لب الطاقات كانك فعلت دكرىم كأكجدت ما تقييمك ٞت  .ُُ

 ؟٢تم ميداف يربزكف فيو من خبلؿ دعمك ك إدارتك
     

ماذا لو قدمت استقالتك ماذا سيكوف ردة فعل اٞتميع   .ُِ
 ؟من العاملُت معك أك ا١تسئولُت عنك ُب اإلدارة

     

 أخقيم أحساس من حولك ُب أنك ليس مدير بل    .ُّ
 ؟ للمعلمُت كٞتميع أعضاء ا١تدرسة

     

قيم نفسك ُب تعاملك مع ا١تعلمُت كخاصة معلم   .ُْ
 ؟الصفوؼ األكلية ُب مساعدهتم كاالىتماـ ّٔم

     

 صاحب صدران قيم من حولك ُب إحساسهم ىل أنت   .ُٓ
 ؟كالعامة ٢تم على شؤكف حياهتم ا٠تاصة ان كمعين رحبان 

 
 

    

ماديا  ؟٦تن يدعموف مدرستك كعبلقاتقيم نفسك ُب   .ُٔ
 ؟كمعنويان 
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ُب االستقالة إذا شعرت أنك ٓب تعد تنفع  تكشجاعقيم   .ُٕ
 ؟ُب إدارة ا١تدرسة

 
 

    

من يلتمس العذر لنفسو إذا ًب انت نفسك ما تقييمك ل  .ُٖ
طرح مشاريع كأفكار ال تستطيع تنفيذىا أك مشاكل ٓب 

٢تا حل داخل ا١تدرسة بأنك مشغوؿ كليس عندؾ توجد 
 ؟كقت أك ىذه ا١تشكلة يعاين منها اٞتميع

     

خرل ىل تعطي ٦تن األ١تدارس امنافسة  قيم نفسك ُب   .ُٗ
حولك صبلحيات كتفوضهم أـ أف ٚتيع القرارات من 

 ؟عندؾ

     

مثل ىل ىو موظفيك  ما تقييمك ُب تعاملك مع   .َِ
 ؟ق كاالحًتاـتعاملك مع ضيوفك ْتسن ا٠تل

ْتيث ال يبلحظ من حولك أف ا٠تلق اٟتسن  
 ؟كاالبتسامات مصركفو للضيف فقط

     

وظفُت ىل ٘تٍت ا١تالكوادر ا١تتميزة من  قيم نفسك مع  .ُِ
 ؟فيهم التميز أـ ٗتاؼ من تفوقهم كبركزىم عليك

     

      ؟تشعر انك ُب عمل عادم ىلُب عملك  ؾتلذذقيم   .ِِ
 ب٦تتػاز فانػت مػدير إ٬تػايب ٤تػب ١توظفيػك متعػاكف معهػم ال ٖتػباتػك إذا كانت أغلب إجا-ُ

نفسػػك كترغػػب بػػا٠تَت للجميػػع كعنػػدؾ منفعػػة مدرسػػتك أىػػم كفػػوؽ كػػل اعتبػػار كمػػدير طمػػوح 
 تسعى ُب رقي مدرستك

جيػد جػدا أك جيػد فانػت ٖتتػاج مراجعػو لػدكرؾ كمػدير كتكمػل إذا كانت أغلب إجاباتك -ِ
 ترتيب أكراقك كعملك. النقص اٟتاصل عندؾ كذلك بإعادة

إذا كانت إجابتك ٔتقبوؿ ك ضعيف فأنػت مػدير ينقصػك الكثػَت الكثػَت ُب ترتيػب أكراقػك -ّ
 كعملك كلكن الفرصة مواتية لكي تعمل على ٖتسُت كضعك أماـ ا ٍب نفسك كُب ٣تتمعك 
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  ةاالستبان
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
لكي يرل مدل ٧تاحو  معلملكل )بعنوان  ستبانةايسرني ويسعدني أن أضع بين أيديكم 

كتنمية قدراتو كعبلقاتو كاىتماماتو العلمية كالتعليمية كىي فرصة لتجديد أك فشلو ُب تفعيل 
 (.كٖتسُت كتقييم عملك

 : أكالن : كيفية اإلجابة
 . األكلية تاناالبيضع عبلمة )      ( ُب ا١تربع ا١تناسب من  – ُ
 . رأيكاليت تتوافق مع  ا٠تانةعلى عدة عبارات، ضع )     ( ُب  ةٖتتوم االستبان –ِ

 يلي : )       ( ُب ٤تل اختيارؾ كما العبلمةمثاؿ على كضع 
 : األكلية تاناالبي

                   َْإٔب أقل  َّسنة                               من  َّأقل من                  العمر         -ُ
 فأكثر َٓمن                         َٓإٔب أقل من  َْمن                         

 
 سنوات  َُإٔب أقل من   ٓسنوات               من  ٓأقل من                 سنوات ا٠تدمة -ِ

      فأكثر َِسنو                    من  َِإٔب أقل من  َُمن                         
 

 ثانوية عامة                                    دبلـو               ا١تؤىل العلمي   -ّ
 بكالوريوس                                  دراسات عليا                    

 
كتنمية قدراتو كعبلقاتو كاىتماماتو لكي يرل مدل ٧تاحو أك فشلو ُب تفعيل  معلملكل 

 يمية كىي فرصة لتجديد كٖتسُت كتقييم عملك.العلمية كالتعل

 عدد االستبانة نعم ال
  .ُ  مع الطبلب؟ كقضى معظم كقتت بىل ٖت  
ىل تصرب كتتحمل طبلبك سواء ُب أحسن أك أسوء أضيق   

 االحتماالت؟ 
ِ.  

  .ّ ؟كغَت قادر على ٖتديد مطالب عمل كس بأنىل ٖت  



 
 
 

ٗ٘٘ 
 

؟بدقة كتطيع ٖتديد مستول مسؤكليتتسال  كشعر بأنىل ت    ْ.  
؟قـو بوتستطيع التنبؤ ٔتا ينبغي أف ت ال كس بأنىل ٖت    ٓ.  
ستلم مطالب متعارضة من أكثر من جهة ُب تما  اى كثَت ىل    

؟ا١تدرسة  
ٔ.  

ما يكفي إلدارة  اإلمكاناتمن  يكشعر بأف لدىل ت  
؟بشكل فاعل صفك  

ٕ.  

من طريقة تعامل اإلدارة ا١تدرسة شعر باالرتياح داخل ىل ت  
 ؟معي

ٖ.  

باالرتياح من أسلوب التعامل بُت ٚتيع ا١تعلمُت  ىل تشعر  
ا١تدرسة؟كالعاملُت داخل   

ٗ.  

ك؟ييلب العديد من رغبات درسةأف العمل با١ت ىل تشعر     َُ.  
  .ُُ ىل ٖتس أنك قريب من طبلبك؟  
  .ُِ ىل ٖتس أف الطبلب ٭تيونك ك أنك ٖتبهم؟  
درسة؟بالتقدير كاالحًتاـ من ٚتيع العاملُت با١ت ىل تشعر    ُّ.  
بعدالة كمساكاة  درسةتتعامل مع ٚتيع ا١تعلمُت با١تىل   

؟كشفافية  
ُْ.  

تيطبق اللوائح كالقوانُت بشكل ال يؤثر على الركح ا١تعنوية ىل   
؟١تعلمُتعند زمبلئك ا  

ُٓ.  

 
 

معي؟شعر باحًتاـ كتقدير أكلياء األمور عند تعاملهم ىل ت   ُٔ.  

قـو بو مع ت الذل شعر أف أكلياء األمور ييقدركف الدكرىل ت  
؟ا١تتعلمُت  

ُٕ.  

قـو تشعر برضاء أكلياء األمور ا١تتعلمُت عن العمل الذل ىل ت  
؟بو داخل الفصل مع ا١تتعلمُت  

ُٖ.  

عليك؟يعرضوهنا  اليتأكلياء األمور  بآراءتم ىل هت    ُٗ.  
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  .َِ ؟مع ا١تدير ُب كجهات النظر  ىل تشعر باالختبلؼ  
ا١تدرسة؟كخارج  باإلدارة عبلقات طيبة داخل كتربطىل     ُِ.  
؟لك السيطرة على ضبط الوضع ا١تدرسي٘تال  كبأنشعر ىل ت    ِِ.  
كثَتان؟متداخل مع حيات العائلية   كبأف عملشعر ىل ت    ِّ.  
غَت كاُب للقياـ با١تهاـ  كبأف الوقت ا١تعطى لشعر ىل ت  

  ك ُب اٟتصة ك ُب اليـو الدراسي؟ا١تطلوبة من
ِْ.  

كأنت  جيدة من ا١تعلمُت ا١تدرسة تضم ٩تبةبأف شعر ىل ت  
  منهم؟

ِٓ.  

داخل  ٚتيع ا١تناسبات ُب زمبلئكرص على مشاركة ىل ٖت  
؟االجتماعية خارج ا١تدرسةك    

ِٔ.  

 تكقـو بو أكرب من مدل ثقتشعر أف العمل الذم ىل ت  
كالتعليمية كالعلمية ؟ ةكالًتبوي ا١تهنية كبقدرات  

ِٕ.  

 الدراسيوؽ داخل ا١تدرسة لتحقيق التف زمبلئكتعاكف مع ىل ت  
الطبلب؟ ٞتميع  

ِٖ.  

  .ِٗ  ك؟شعر أف ضغوطان ٘تارس علي ٖتسُت نوعية عملىل ت  
؟العادية تكاناإمكأكسع من  كشعر أف عملىل ت    َّ.  
شعر ْترصهم على ت كألن زمبلئكتقبل النقد من ىل   

 مصلحتك؟
ُّ.  

جاح  كٕب  فهذا جيد كىو إف شاء ا الن تاناا٠تأخي ا١تعلم إف كانت إجابتك بنعم ُب ٚتيع 
كلمة ُب ذلك أف النجاح ليس ىو النجاح كلكن النجاح ىو مواصلة النجاح  كفيو أدلو كثَتة 

%  كحافظان ََُكليست ٔتقياس كلكن تقاؿ للعرب كىو أهنم كصلوا للجامعة كىم مستوياهتم  
لنجاح للقراف كلكن فشلوا ُب ا١تواصلة كا١تسَتة بالنجاح فلذا  فشلت حياهتم الهنم ٓب يواصلوا  ا
عقباه  دكذلك باالستعانة با أكالن ٍب ا١تواصلة با١تتابعة كا١تراجعة كاالىتماـ فذىبوا إٔب ماال ٭تم

ُب ىذه اٟتياه  ككاف عندم طالب كلما ذىب إٔب مرحلو من ا١تراحل الدراسية كبشرين بالنجاح  
 صار األف كنت أقوؿ لو ا١تهم أف تواصل ككنت أقو٢تا من باب الدعابة كمرت السنوات حىت
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ُب أعلى ا١تراتب العسكرية كقابلتو قاؿ ٕب أستاذ عبدا أف الفضل  ٍب   كلماتك اليت كنت 
فيها قلت لو  أناتقوؿ ٕب ُب كل مرحلو  كقد كاف ٢تا  كاف ٢تا أثر  كبَت ُب حياٌب كا١ترتبة اليت 

 تب.اٟتمد كالشكر  عل ل ىذا الفضل كالزاؿ ك اٟتمد ُب اعلى ا١ترا
أخي ا١تعلم إذا إجابتك كسط فأرجو أف هتتم لوضعك كاىتماماتك كعبلقاتك بصورة أفضل  

 كأف هتتم بطبلبك .
أخي ا١تعلم إذا إجاباتك ال فأرجو أرجو منك االىتماـ بالكثَت من اٞتوانب الًتبوية كالتعليمة 

إلدارة كغَتىا من كالعلمية كالدراسية كعبلقاتك كاىتماماتك كمراجعاتك كأصدقاءؾ كزمبلئك كا
االىتمامات كفقك ا ١تا فيو ا٠تَت كمن األف أبد بتعديل كضعك كليعلم اٞتميع أننا ٤تاسبوف 

ا اٍلًكتىابً ي)تفسَت على كل ما نفعل كىذا  إال  كبَتة ك ال صغَتة يغادر ال ا كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى
ا اٍلكً (كالكبَتة ؟؟ ركل ابن جرير بإسناده إٔب قتادة، قولو ما ىي الصغَتة( أحصاىا تىاًب مىاًؿ ىىذى

ا اشتكى القـو كما تىسمعوف اإلحصاء، كٓب يىٍشتىًك أحد  (ال يػيغىاًدري صىًغَتىةن كىال كىًبَتىةن ًإال أىٍحصىاىى
كقاؿ ابن كثَت . ظيلما، فإياكم كاقَّرات من الذنوب ، فإهنا ٕتتمع على صاحبها حىت تػيٍهًلكو

ًكتاب األعماؿ الذم فيو اٞتليل كاٟتقَت ،  : أم (كىكيًضعى اٍلًكتىابي ) ابآية تفسَت ُب ا رٛتو
ًمن أعما٢تم  : أم (فػىتػىرىل اٍلميٍجرًًمُتى ميٍشًفًقُتى ٦تَّا ًفيوً ) كالفتيل كالقطمَت ، كالصغَت كالكبَت

 حسرتنا ككيلنا على ما فػىرٍَّطنا ُب أعمارنا يا :أم (يٍػلىتػىنىاكىيػىقيوليوفى يىا كى ) السيئة كأفعا٢تم القبيحة
ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري ) ال يًتؾ ذنبا صغَتا كال كبَتا،  : أم )صىًغَتىةن كىال كىًبَتىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىا مىاًؿ ىىذى

ا (كال عمبل كإف صىغير   (ُ) ضبطها كحفظو : أم  )ًإالَّ أىٍحصىاىى

 لصبلة على اشرؼ األنبياء كا١ترسلُت كاٟتمد رب العا١تُتىذا كاٟتمد  كا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .(ُِٕٔص   ّىػ جُُْٗادر األرناؤكط عبدالق (ُ)
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 اخلامت٘
ّبعد أٌ طفيا معهه بني صفحات ٍرا الهتاب الرٖ حسصيا نل 

احلسص علٙ إزضاٛ الكساٛ مً خالل تيْٓع املْضْعات , مً أجل إزضاٛ 

مجٔع األذّام , ّإٌ شاٛ اهلل ىهٌْ تعلنيا مً الدزّس  اليت حصلت 

حاب ٍرِ الدزّس, ّ الكصص املصسف٘ . ملا فَٔا مً األثس الرتبْٖ علٙ ألص

اجلنٔع يف تسبٔ٘ ٍرا اليض  ّإعداد  األبياٛ يف خدم٘ دٓيَه ثه ّطيَه 

 ثه ملهَه  ثه اىفطَه ملا ٓسضٕ اهلل ضبحاىُ.

ّليا الصسف ّالفدس أٌ ىيكل ٍرِ املْاقف, املعربٗ ّاملؤثسٗ ّىكدمَا بني 

االضتفادٗ ميَا يف حٔاتيا ّإٌ ىتحاشٙ األخطاٛ يف  ٓدٖ الكساٛ مً أجل

 املطتكبل .

ّأقدو اعترزٖ للكساٛ الهساو علٙ األخطاٛ اليت ال بد حتدث فأٌ 

الهنال هلل ّحدِ فاٌ أصبت فنً اهلل ّحدِ , ّاٌ أخطات فنين 

 ّالصٔطاٌ ّمً لُ اقرتاح أّ مالحظ٘ علٙ حمتْٓات ٍرا الهتاب , 

ّ دزّس تسبْٓ٘  ٓكْو مبساضلتيا علٙ ّمً لدُٓ  قصص تسبْٓ٘  أ

 Dalan75@gmail.comالعيْاٌ التالٕ :                           

 0505555926جْال/                            
ّىتنيٙ إٌ تهٌْ املْضْعات ّالدزّس ّاملْاقف الرتبْٓ٘ يف ٍرا 

 الهتاب أعحبت الكساٛ ّأمتعتَه ّاضتفادّا ميَا .

 ىلتكٕ علٙ خري يف مؤلفات أخسٚ . ّأٌ شاٛ اهلل 

 ىطأل اهلل ٓدٓه علٔيا األمً ّالصح٘ ّالعافٔ٘ ّٓسشقيا جيات الفسدّس.

 

 املؤلف :

 الدنتْز / عبداهلل بً عبدالعصٓص الدعالٌ

 
 


