
 فن القيادة : البرنامج التدريبي 

 والتنمية المهنية وأعمال رئيس القسم 

 مفهوم القيادة التربوية:  أولاً

ًأهميتهاًوأنواعها

 الموجه الفني 

ًمحمدًأنيسً

 منطقة العاصمة التعليمية



 
 

 مهارات القيادة التربوية
 
 



ًتخطيطًللتغييرًحدثًجديد

ًرفعًالكفاياتًالمهنية ًزيادةًالمعارفًوالمعلومات ًإدارةًالوقت

ًالواقعًالجديدًوًالمستقبل

ًاستثمارًالفرصًالمتاحة

ًإبداعًًوتميز

ًتحديدًأهدافًرؤيةًوًطموحً



 
 عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استثمار 

 الموارد المتاحة والتسهيالت استثمارًا أمثل
 للوصول إلى هدف معين  

ً:عن طريق عملياتها األربع 
ًالتخطيط

ًالتنظيم
ًالتوجيه

ًالرقابة

 اإلدارة



ً؟القيادة ما مفهوم  



ًالقيادة 

  

القيادةًعمليةًتأثيرًمتبادلةًلتوجيهًالنشاطً

ً.اإلنسانيًفيًسبيلًتحقيقًهدفًمشترك

ًوهيًالمقدرةًعلىًتوحيدًسلوكًالجماعةًً

ً.فيًموقفًمعينًلتحقيقًهدفًمعين



 القـــــــــيادة

 
هيًتلكًالتيًينجحًفيهاًالقائدًفيًالتأثيرًعلىًمرءوسيهًمنًخاللًالحفزًوالتوجيهًليعملواًبروحًالفريقًلتحقيقًًالقيادةًالفاعلة

 .األهدافًالمخططةً

ً:القيادةًإذنًهيً

ً.تأثيرًفيًالمرءوسينًأوًالمساعدين

ً.منًخاللًالتصال

ً.والحفز

ً.والتوجيه

ً.لتهيئةًوتنميةًروحًالفريق

ً.بماًيؤديًلبلوغًاألهدافًالمخططة

ً!!؟ً:ًأوًًلــً

ً:وهناكًسماتًمميزةًلهذهًالقيادةًيمكنًتحديدًأهمهاًفيماًيليًًً

ً.اهتمامًعالًومتوازنًبكلًمنًإنجازًالعملًورضاءًالعاملين

ً.تطويعًنمطًالقيادةًللموقفًالذيًيعايشهًالقائدً

ً.تركيزًالقائدًعلىًخلقًوتنميةًروحًالفريق

ً.توظيفًمهاراتًالتصال

ً.تهيئةًرؤيةًمستقبلية

ً.نقلًالتوقعاتًللمرءوسين

ً.تبنيًفلسفةًالمشاركةًفيًصنعًالقرارً

ً.المصداقيةًوزرعًالثقة

ً.تهيئةًقدوةًونموذج

ً:القائدًإذنً

ً.يخططًويوزعًالمهام

ً.يحددًالتجاهات

ً.يرشدًويوجهًويؤلف

ً.يقيم

ً.يحفز

ً.يهيئًمعلوماتًمرتدة
ًأنماطًالمديريــــــــــن



 اإلدارة 
تركزًعلىًاإلنجازًواألداءًفيًالوقتًً•

ً.ًالحاضر

ًا• ً.تركزًعلىًالمعاييرًالكميةًغالبا

ً.  تهتمًبحلًمشكالتًالعمل•

ً.تركزًعلىًاألداءً•

ً.تهتمًباللوائحًوالنظمً•

ً.ًاستعمالًالسلطةً•

 .ضعفًالهتمامًبالمرؤوسينً•

 القيادة 
ً(الرؤيةً)ًتهتمًبالمستقبلً•

ً.تهتمًبالتوجهاتًاإلستراتيجيةً•

ً.تمارسًأسلوبًالقدوةً•

ً.تهتمًبالتدريبً•

العملًمعًالمرؤوسينًبروحً•
ً.الفريقً

ً.تركزًعلىًالعالقاتًاإلنسانيةً•

مراعاةًالمرؤوسينًومتطلباتهمً،ً•
 .وظروفهمًالشخصيةً

 

 بني القيادة واإلدارة



 من تعريف القيادة

ً

عمليةًتحريكًمجموعةًمنًالناسًباتجاهًمحددًومخططً»القيادةًهيً•
ً.ًً«وذلكًبتحفيزهمًعلىًالعملًباختيارهم

القيادةًالناجحةًتحركًالناسًفيًالتجاهًالذيًيحققًمصالحهمًعلىً•
ً.ًالمدىًالبعيد

ً.ًًالقيادةًدورًوعمليةًتهدفًالىًالتأثيرًفيًاآلخرين•

الشخصًالقياديًهوًالذيًيحتلًمرتبةًمعينةًفيًالمجموعةًويتوقعً•
والقائدًهوًالذيً.ًمنهًتأديةًعملهًبأسلوبًيتناسقًمعًتلكًالمرتبة

ًً.ينتظرًمنهًممارسةًدورًمؤثرًفيًتحديدًوإنجازًاهدافًالجماعة
 والقائد الناجح هو الذي يقود نحو االتجاه الصحيح فعاًل 

ً.  وليس الشخص الذي يناور ليتزعم الناس          



ًالعواملًالمؤثرةًفيًالقيادة

ً

ًًًًًًًًًًًشخصيهًالقائد.ً

ًًًًًًاتجاهاتًوحاجاتًاألتباع.ً

ًًًخصائصًالجماعةًوالعالقاتًالقائمةًبينًأفرادها.ً

ًًًًًًًًًًًالمواقفًالتيًتواجههاًالجماعة.ً

ًًًًطبيعةًالعملًوالوظائفًالتيًتقومًبهاًالقيادة. 



 عناصر القيادة  

  :من العناصر التي ينبغي على القادة غرسها في نفوس األعضاء، هي
،ًامسكًبزمامًأوقاتك،ًولًتدعهاًتتحكمًبك،ًوأنفقًكلًثانيةًالتحكم بمسار الوقت1.

ًًً.فيًخدمةًالعملًالهادف
اهتمًبالنتائجًأكثرًمنًاهتمامكًً.التركيز على االنجازات الحقيقية الملموسة2.

بالعملًذاته،ًوحاولًألًتفقدًالصورةًالكليةًبالنهماكًفيًالعملًبلًتطلعًنحوً
ً.ًالخارجًواألهدافًالكبرى

أوًفيًماًيعلقًبغيركًتنمية عوامل القوة،3. .ًسواءًفيًماًيتعلقًبكًشخصياًا
علىًتقّبلًأفضلًماً تعّرفًعلىًنقاطًالقوةًوالضعفًلديك،ًواقبلًبها،ًوكنًقادراًا

ًً.ًعندًاآلخرينًدونًالشعورًبأنهمًيهددونًمركزك
،ًوًذلكًبتحديدًاألولياتًالتيًينتهيًًتركيز االهتمام حول المجاالت الرئيسية4.

ً.معًاللتزامًبهاًوإنًكانتًمحددةًوقليلةً.ًالعملًفيهاًبنتائجًكبيرة
فيًماًتصبوًإلىًتحقيقه،ًًالثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى، 5. كنًطموحاًا

ً.وتوكلًعلىًهللاً،ًفيًكلًخطوةًتخطوهاً



ًأنماطًالقيـادةًاإلدارية
ً

 من خالل الممارسات الفعلية المتعلقة بنوعية  ًً:أولًا..
 : واتجاهات الشخصية اإلدارية وسلوكها                                   

(ً)ًًأوتوقراطيةً:ً)ًاستبداديةًتسلطـيةً
ً(ً.بيروقراطيةً

ًًً(ً.ديمقـراطيةً:ًً)ًتشاوريةً

ً(ً.السائبةً)الترسليةً:ًً)فوضويةً
ً

ً:من خالل الجانب التنظيمي :ًًًثانيااً
ً.مركزيةًً

ً.غيرًالمركزيةًً

ً.مركزيةًالتخطيطًولًمركزيةًالتنفيذًً



 ..وظائف القائد 

ًًً/ًًًتحديدًاألهدافًوصياغتهاًبشكلًدقيق.ً

ًً/ًًًحفزًالعاملينًوالمحافظةًعلىًالروحًالمعنويةًالمالية.ً

 / ًًتعزيزًوتسهيلًالتصالًوالتفاعلًبينًالعاملين.ً

ًً/ًتوزيعًالقراراتًفيًالمؤسسة.ً

ًً/ًحلًجميعًالخالفاتًوالمشكالتًداخلًالمؤسسة.ً

ًً/ًًتوثيقًالعالقاتًبينًالمؤسسةًوالبيئةًالخارجية



ي شيء تقوم القيادة ؟
 
ًعلى ا

 تقـوم القـيادة على أساس قدرة الشخص القائـد على التأثـير 
ًًًًًًًًًًًًً 

 المتغيرات التي تتفاعل في القيادة
ً.صفاتًالقائدًوخصائصهًالشخصيةً

ً.صفاتًالمرؤوسينًوخصائصهمًالشخصيةً

ً.طبيعةًالعملًوخصائصهًومجالهًالذيًيؤدىًفيهً

ً(بيئةًالموقفً)ًالظروفًالتيًتمارسًفيهاًالقيادةًمهامهاًومسؤولياتهاً



 ..تعّرف على نفسك  



 جبل الجليد  



 نموذج 
 جبل الجليد

 

ًالمعرفة1.

ًالمهارات2.

 الجدارات
 الظاهرة

الجدارات   
 الكامنة

ً.ًًمفهومًالذاتًـ   1

ً.ــًالصفات2ً

 .ـًالدوافع3ًً

ً.المعلوماتًالتيًلدىًالشخصًفيًمجالًمعرفيًمعين  :المعرفة

ً ..ًالقدرةًعلىًأداءًمهمةًذهنيةًأوًماديةًبسرعةًوإتقانً :  المهارة

ً.ًًتوجهاتًالفرد،ًأوًقيمهً،ًأوًصورتهًالذاتيةً : مفهومًالذات

ً.ًالخصائصًالماديةًوالستجابةًالمتسقةًمعًالظروفًأوًالمعلوماتً : الصفات

 .ماًيفكرًبهًالفردًباستمرارًوًيتسببًفيًإقدامهًعلىًتصرٍفًماًدونًسواه:ًالدوافعً

ً

ً



ًالمعرفة1.

ًالمهارات2.

سهلة المالحظ    جدارات ظاهرة
 والتطوير

ًصعبةجداراتًكامنهً

ًالمالحظةًوالتطوير

ًجداراتًالمعرفةًوالمهارةًهيًالجزءًالظاهرًمنًالشخصية

ًبينماًتكونًجداراتًالمفاهيمًالذاتيةًوالصفاتًوالدوافع

فيًالشخصية"وعمقااً"اكثرًخفاءًًًًًً ً.،ًوتمركزاًا

ًالمفهومًالذاتي1.

ًالصفات2ً.

 الدوافع3ً.



 مهارات في القيادة التربوية



ًالمهارةً

ًالفنية

ًاإلبداع

ًالمهارةً

ًالتنظيمية
ًمهارةً

ًالتصال

ًالمهارةً

ًالجتماعية

ًحلً

ًالمشكالت

ًالعالقات

ًاإلنسانية



ًفنية

ًإنسانية

ًذاتية

ًإدراكية

ًتصنيف

مهاراتً

القائدً

ًالتربويً



ًالمهاراتًالذاتيةًوًتكويناتًنفسية:ًأولًا

ً
 وهي تشمل السمات الشخصية 

ًًًوالقدرات العقلية والمبادأة واالبتكار
ً

فطبيعةًالعملًاإلداريًتستوجبًمنًالقائدًأنًيتوافرًلديهًصحةًً•
جيدةًوقوةًونشاطً،ًوقدرةًعلىًالتحمل،ًحتىًيستطيعًأنًيشيعً

علىًضبطًالنفس،ً الحيويةًوالنشاطًفيًالعاملينً،ًوأنًيكونًقادراًا
عنًالعصبيةً ،ًيتحكمًفيًعواطفهًوإدارةًنفسهًبعيداًا متزناًا صابراًا

يدرسًاألمورًبعنايةًقبلًأنًيصدرًاألحكامًويمتلكً.ًًوالتهورً
عنصرًالشعورًبالمسئوليةًوقوةًاإلرادةًومضاءًالعزيمةًوالثقةً
ً.والعتدادًبالنفسًفيًحدودًلتصلًبهًإلىًالغرورً،ًأوًالكبرياءًً

ً



وًيعتبرًالذكاءًمنًأهمًالقدراتًالعقليةًالالزمةًللقيادةً،ًًًً

وقدًأثبتتًكثيرًمنًالدراساتًأنًهناكًصلةًبينًالذكاءً
والنجاحًفيًالقيادة،ًفالذكاءًيجعلًلدىًالقائدًبعداًا

يتعرفًمنًخاللهًعلىًالمشكالتًويستطيعً تصورياًا

مواجهتهاً،ًكذلكًفإنًالذكاءًيمدًالقائدًبسرعةًالبديهةً

ً.ًًوالفطنةًومواجهةًاألمورًببعدًنظرًوبحزم



ً

إنًتوافرًعنصرًالمبادأةًوالبتكارًمنًالمهاراتًالذاتيةًالالزمةً،للقائدًًً
،ًحيثًيستطيعًأنًيكتشفًعزيمةًكلًموظفًوقدراتهًفيصلًإلىً
أفضلًالسبلًلشحذًعزائمًالموظفينًللعملًوبثًروحًالنشاطً

ً.والحيويةًفيًكافةًجوانبًعملًالمؤسسةًالتربويةً

ً

كماًإنًصفةًالمبادأةًصفةًمهمةًللقائدًالتربويًحيثًتمكنهًمنًاتخاذً
القراراتًالصائبةًوتجعلهًيتصفًبالشجاعةًوالقدرةًعلىًالحسمً
ًوسرعةًالتصرفًفيًالمواقفًالتيًتتطلبًاتخاذًقرارًحاسمًً



ًا ًالمهاراتًالفنيةًوالمعرفية:ًثانيا

ً

يتسمًالعصرًالذيًنعيشهًبالتغيراتًوالتطوراتًالمتالحقةً

فيًأساليبًالتعلمًوالتعليم،ًومنًهذهًالزاويةًيتحتمًعلىً

بكثيرًمنًالمعارفًوالمعلومات،ًبلً القائدًأنًيكونًملماًا

أكثرًمنًذلكًيعرفًمتىًوكيفًيحصلًعلىًماًيريدًمنً

المعلوماتًالالزمةًمنًمصادرها،ًولًينتظرًأنًتصلًإليهً

أوًيزودهًأحدًبها،ًفهوالذيًيمتلكًالروحًالبحثيةًدائماا،ً

ً.ًًويسعىًللتجديدًوالبتكارًواإلبداعً

ً



إنًنجاحًالقيادةًالتربويةًمرهونًبرؤيتهاًالواضحةًلحركةً•

التعليمًونظرتهاًالمتكاملةًوالشاملةًإلىًالعمليةًالتربويةً

ًوعالقتهاًبغيرهاًمنًالمؤثراتًالثقافية؛ً

ًولذاًفإنًمنًأهمًالمهاراتًالفنيةً•

ًً:ًالواجبًتوافرهاًلدىًالقائدًالتربوي

ًتطويرًالعمليةًالتربويةًوالتعليميةًوالتعلمية¤

ًترجمةًرسالةًالمدرسةًإلىًخططًواقعية¤

ًرفعًالكفاياتًالمعرفيةًوالمهنيةًلدىًمنسوبيًًالمدرسةً¤

ً.تقويمًالخطةًالتربويةً¤

ً.تفويضًالسلطاتً،ًوالصالحياتً¤



ًالمهاراتًاإلنسانية:ًثالثاًاًًًً
 

ًً..وهي تعني فن التعامل مع اآلخرين 
ً

القيادةًالناجحةًتتطلبًمهارةًالتعاملًمعًالبشرًعلىًكافةًمستوياتهمً•
سواءًداخلًالمدرسة،ًأوًعلىًمستوىًالمجتمعًالمحليًبكافةً

مؤسساتهًوالعاملينًفيه،ًوهذهًالمهارةًأولىًالمهارات،ًبلًوتعتبرً
مرتكزًالقيادةًالتربوية،ًألنهاًتتطلبًمنًالقائدًـًبصفتهًًقائداًا

ًبعمقًفيًالطبائعًالبشريةً للعالقاتًاإلنسانيةًــًأنًيكونًمطلعاًا
ويستطيعًتوجيهًتلكًالعالقاتًاإلنسانيةًبطريقةًمدروسةًومحددةً

لتفعيلًالعمليةًالتربوية،ًإذًنجدًفيًالمدارسًالفاعلةًأنًالقائدًالذيً
يتمًالتركيزً صحياًفاعالًا يتمتعًبنشاطًدؤوبًيستطيعًأنًيهيأًمناخاًا
فيهًعلىًالجوانبًالعمليةًواإلنسانيةً،ًوينتجًعنهًالسيطرةًعلىً

ً.ًًالبيئةًالداخليةًبكاملًمكوناتهاًالماديةًوالمعنويةً
ً



ً

يتفق مجموعة من الباحثين على عدد من المهارات يطلقون  
عليها مهارات المساواة، يمكن أن يستخدمها القائد في  

 :  تحسين العالقات اإلنسانية وهي 
ً.ًكلًفردًمهمًوكلًواحدًيحتاجًإلىًالعترافًبجهدهًً

ً.ًًالقائدًينموًحينًتتوزعًمهامًالقيادةً

ً.القيادةًيجبًأنًيشتركًفيهاًاآلخرون

إذاًأرادًالقائدًأنًتحترمًقراراتهًوآراءهً،ًفليحترمً

ً.ًقراراتًاآلخرينًوآرائهم



ً

إنًالعالقاتًاإلنسانيةًليستًمجردًكلماتًطيبة،ًأوً•
ابتساماتًتوزعًبينًالحينًوالحينًسواءًمجاملةًأوًغيرً
ذلكً،ًبلًهيًفهمًعميقًلقدراتًوطاقاتًودوافعًوحاجاتً
البشرًالذينًتتعاملًمعهمًالقيادةً،ًمحاولةًاستثمارًكلًهذهً
اإلمكاناتًلحفزهمًعلىًالعملًبروحًالفريقًلتحقيقًاألهدافً

ًالخاصةًبالعملًأًوًبالعاملينً ً.المنشودةً،ًسواءا

وتشيرًاألبحاثًالحديثةًفيًمجالًاإلدارةًإلىًأنًالنقصًفيً•
المهاراتًاإلنسانيةً،ًمرجعًفشلًلكثيرًمنًاإلداريينًفيً
عملهمًً،ًوفيًضعفًتحقيقًأهدافًالعملً،ًأكثرًمنًأنً

فيًمهارتهمًالعمليةً ً.يكونًالسببًقصوراًا
ً



ًا ًالمهاراتًاإلدراكيةًالتصورية:ًرابعا

ويقصدًبهاًًمقدرةًالقائدًعلىًتكوينًالرؤيةًالمستقبليةً

للمؤسسةًوًعلىًتفهمهًوًإدراكهًشبكةًالعالقاتًالتيً

ببعضهاً(ًالداخليةً)ًتربطًوظائفهاًوًمكوناتهاًالفرعيةً

،ًوالعالقاتًالتيًتربطهاًبالمرجعيةًالتنظيميةًلهاً،ً

ًعلىًالمستوىًالعامًللمؤسسةًأوًمكوناتهاً

كماًتعنيًــًأيضاًــًإدراكًالقائدًالتربويًلشبكةًالعالقاتًً

 .بينًالنظامًالتربويًالذيًيعملًفيهًوالنظمًاألخرىً



ًمواصفاتًيجبًأنًتتصفًبهاًالقيادةًالتربوية

 ( وصنفها بعض الباحثين بصفات القائد اإلداري الناجح ) 
ًًًًًًوجودًحدًأدنىًمنًالصفاتًالذاتية،ًكالصحةًوالذكاءًوالتحمل

ًًًًًوجودًقدرًمعينًمنًالخصائصًالمكتسبةًكالقدرةًعلىًاإلقناع
والتصالًوًاإلحاطةًبجوانبًاألمورًقبلًالبتًفيها،ًوالقدرةًعلىًإيجادً

ًًً.الحلولًللمشكالتًوالثباتًفيًمواجهةًاألزماتً

ًًًًًتوافرًالجانبًاألخالقيًفيًالقائدًاإلداريً،ًوذلكًباتصافهًبالصبر
واألمانةًوالشرفًوالنزاهة،ًاإلخالصًوالتفانيًفيًالعمل،ًحتىًيصبحً

ًًً.القدوةًالحسنةًلجميعًالعاملينًفيًالمنظمة

ًًًًًًتفهمًالسياسةًالعامةًواألهدافًالعامةًوالعملًعلىًتحقيقهاًومراعاة
ً.المصلحةًالعامةً

ًًتوافرًقدرًمعينًمنًالمعارفًوالمهاراتًوالخبراتًالمتعلقةًًبالعمل
ً.الذيًيتولىًقيادتهً



مبادئ للقيادة تؤدي مراعاتها من قبل مدير المدرسة في  
ً:قيادته لمدرسته إلى أن تكون قيادته فاعله 

أيًأنًيوجهًالمديرًسلوكهًالقياديًنحوً:ًمبدأًتعزيزًقوةًالجماعةًوتماسكهاً
الحفاظًعلىًتماسكًالجماعةًوصيانتهًوتعزيزهً،ًمنًخاللًحفزًاألعضاءً

وتشجيعهمًوالتخفيفًمنًحّدةًالتوترًلديهمً،ًوتوفيرًالفرصةًلكلًعضوًفيً
ً.الجماعةًليعبرًعنًذاتهًبحريةً

أيًأنًُيوّجهًالمديرًسلوكهًالقياديًنحوً:ًمبدأًتحقيقًأهدافًالجماعةًوغاياتهاً
تحقيقًأهدافًالجماعةًوغاياتهاًمنًخاللًتقديمًالقتراحاتًالعمليةًالبناءةً،ً
وتقويمًعملًالجماعةًودعمًتقدمهاًنحوًاألهدافً،ًوعدمًالقيامًبأيةًأعمالً

ً.منتميةًلألهدافً

أيًأنًيحرصًالمديرًعلىًتنظيمًالوقتًوإدارتهً،ً:ًمبدأًالتنظيمًوإدارةًالوقتً
فذلكًيزيدًمنًقدرتهًعلىًتنفيذًخططهًفيًمواعيدهاً،ًوعلىًتقويمهاً،ً

ًومتابعتهاً،ًوضبطًمسارهاًدونًإهدارً

أيًأنًيوجهًالمديرًسلوكهًالقياديًنحوً:ًمبدأًتعزيزًقوةًالجماعةًوتماسكهاً
الحفاظًعلىًتماسكًالجماعةًوصيانتهًوتعزيزهً،ًمنًخاللًحفزًاألعضاءً

وتشجيعهمًوالتخفيفًمنًحّدةًالتوترًلديهمً،ًوتوفيرًالفرصةًلكلًعضوًفيً
ً.الجماعةًليعبرًعنًذاتهًبحريةً



أيًأنًُيوّجهًالمديرًسلوكهًالقياديًنحوًتحقيقً:ًمبدأًتحقيقًأهدافًالجماعةًوغاياتهاً
أهدافًالجماعةًوغاياتهاًمنًخاللًتقديمًالقتراحاتًالعمليةًالبناءةً،ًوتقويمًعملً

ً.الجماعةًودعمًتقدمهاًنحوًاألهدافً،ًوعدمًالقيامًبأيةًأعمالًمنتميةًلألهدافً

أيًأنًيحرصًالمديرًعلىًتنظيمًالوقتًوإدارتهً،ًفذلكً:ًمبدأًالتنظيمًوإدارةًالوقتً
يزيدًمنًقدرتهًعلىًتنفيذًخططهًفيًمواعيدهاً،ًوعلىًتقويمهاً،ًومتابعتهاً،ًوضبطً

ًمسارهاًدونًإهدار

أيًأنًلًينشغلًالمديرًباهتماماتهًالذاتيةً،ًفذلكًيعرقلًقدرتهً:ًمبدأًالتمركزًالذاتيً
ً.علىًتحسسًحاجاتًاآلخرينًوحقوقهمً،ًويؤديًإلىًتدنيًالروحًالمعنويةًبينهمً

لهمً:ًمبدأًالتوجيهًالماديً أيًأنًينظرًالمديرًإلىًالمرؤوسينًباعتبارهمًأناساًا
مشاعرهمً،ًوليسواًأشياءًماديةً،ًلئالًيتعثرًالتواصلًبينهًوبينهمً،ًفيضعفًانتماؤهمً

ً.للمدرسةًوالعملً

المدرًبمساعدةًالمرؤوسينًعلىًفهمًمهماتهمً  أيًأنًيقوم:ًمبدأًفهمًالمهمةًوالعملً
ومسؤولياتهمًباستخدامًاألساليبًالمختلفةًوالمناسبةًفيًاإلشرافًوالتوجيهًوالتدريبً

ً.،ًبماًيساعدهمًعلىًالنموًالمهنيًوالنجاحًفيًأداءًالمهامًالمنوطةًبهمًبفاعليةً

مبادئ للقيادة تؤدي مراعاتها من قبل مدير المدرسة في  
ً:قيادته لمدرسته إلى أن تكون قيادته فاعله 



ً

أيًأنًيفهمًالمديرًذاتهًفيحددًجوانبًالقصورً:ًمبدأًفهمًالذاتً
والقوةًلديهً،ًويتمكنًمنًالتحكمًبهاً،ًومنًمنعًأيةًانعكاساتً

ً.سلبيةًلهاًعلىًعالقاتهًمعًالمرؤوسينً

أيًأنًيحرصًالمديرًعلىًالمشاركةًالواعيةً:ًمبدأًالمشاركةً
للمرؤوسينًفيًالتخطيطً،ًوالتنفيذً،ًوالتقويمً،ًوالمتابعةً،ًفذلكً

وفيًرفعًالروحً‘ًيسهمًفيًتعزيزًالعالقاتًاإلنسانيةًبينهًوبينهمً
المعنويةًفيًالمدرسةً،ًويزيدًمنًتماسكًالجماعةًويُعّززًانتماءً

ً.العاملينً

أيًأنًيدركًالمديرًأدوارهًومهاّمهً:ًمبدأًإدراكًالدورً
،ًوربطًذلكًباألهدافً تربوياًا والمسؤولياتًالمنوطةًبهًبوصفهًقائداًا

ً.التربويةًبشكلًيسهمًفيًتعزيزًقدرتهًعلىًالتخطيطًالهادفً

مبادئ للقيادة تؤدي مراعاتها من قبل مدير المدرسة في  
ً:قيادته لمدرسته إلى أن تكون قيادته فاعله 



ً

أيًأنًيتعرفًالمديرًإلىًالعواملً:ًمبدأًالعواملًالمعينةًوالعواملًالمعيقةً
المعينةًعلىًتنفيذًالعمليةًاإلداريةًوالعواملًالمعيقةًلهاً،ًمنًأجلًتسهيلً

ًا ً.نجاحًالتخطيطًوجعلهًأكثرًواقعيا

أيًأنًيسعىًإليجادًروحًمعنويةًعاليةًعندًجميعً:ًمبدأًالروحًالمعنويةً
ًالعاملينًفيًالمدرسةًكيًيشعرًكلًمنهمًبالمسؤوليةًعنًنجاحهاً

كامالًبالبيئةًالتيًيعملًفيًإطارهاً:ًمبدأًاإللمامًبالبيئةً أيًُيلّمًالمديرًإلماماًا
ًا موضوعياًتاما ً،ًوأنًيعيًأبعادهاًوعياًا

أيًأنًيكونًالمديرًقدوةًفيًاللتزامً،ً:ًمبدأًالقدوةًوالمنهجًالخفيً
والنتماءً،ًوالتقّيدًبالقوانينًواألنظمةًوالتعليماتً،ًوالسترشادًباألهدافً
التربويةًوالعالقاتًاإلنسانيةًفيًالتفاعلًمعًاآلخرينً؛ًوأنًيحرصًعلىً

ً.الممارساتًوالمواقفًالمربيةًفيًذلكًالتفاعلً

أيًاعتمادًالمديرًعلىًالسلطةً:ًمبدأًالسلطةًالقياديةًمقابلًسلطةًالقائدً
النابغةًمنًالخبرةًوالمعرفةًوالعالقاتًاإلنسانيةًوليسًالنابغةًمنًالقانونً

ً.والمركزً،ًفذلكًيجعلهًأقدرًعلىًالتأثيرًفيًالمرؤوسينً

ً.أيًالتأثيرًفيًالمرؤوسينًبكفايةًوفاعليةً:ًمبدأًالتأثيرًالفّعالً

مبادئ للقيادة تؤدي مراعاتها من قبل مدير المدرسة في  
ً:قيادته لمدرسته إلى أن تكون قيادته فاعله 



نشكركم على مشاركتكم          

 في هذا البرنامج 



ًفنًالقيادةً:ًالتدريبيًالبرنامجً

ًوالتنميةًالمهنيةًوأعمالًرئيسًالقسمً

ًمفهومًالقيادةًالتربويةً

ًأهميتهاًوأنواعها

 ًالموجهًالفني

ًمحمدًأنيس

ًمنطقةًالعاصمةًالتعليمية


