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مقدمة
حظيت اإلدارة باهتمام كبير مع أنها حديثة النشؤة كعلةم مسةتقلو ويعةزذ هةالا ااهتمةام إلة
طبيعتهةةةاو ووظائفهةةةاو وااياتهةةةاو فمةةةن حيةةةا طبيعتهةةةا نتعةةةد اإلدارة فرعةةةا مةةةن فةةةروع العلةةةوم
اإلنسةةانيةو وتتسةةم بالحتميةةة بمعنة أن إنجةةاز امعمةةال فةةظ المنظمةةات ا يتةةؤت إا بهةةاو وبةةالل
فليس للمنظمة الخيار فظ أن تؤخةال بهةا أو ترفضةهاو ومةن حيةا وظائفهةا تنطةوة اإلدارة علة
مجموعةةة مةةن الوظةةائف هةةظ التخطةةيط والتنظةةيم والتوجيةةه والرقابةةةو وتتسةةم هةةال الوظةةائف
بالتشاب والتداخلو فمع أن لكل وظيفة خصوصية معينةو وتسةتهدف تحقيةأ أاةراح محةددةو
إا أن هال اماراح تجتمع معا لتحقيأ أهداف المنظمة.
بنةةا علة مةةا سةةبأ يتبةةين أن اإلدارة وسةةيلة تنشةةد تحقيةةأ اايةةات معينةةة وأاةةراح محةةددة
لتحقيأ أهداف المنظمةو فهظ تعمل عل اسةتثمار القةوذ البشةرية واإلمكانةات الماديةة المتاحةة
من أجل الوفا بتطلعات الفةرد والجماعةةو فةاإلدارة هةظ المرتكةز الةرئيس فةظ تطةوير امفةراد
والجماعاتو والعامل الحاسم فظ تحقيأ التنمية فظ المجاات كافة.
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إن المتتبع لتطور المجتمعات اإلنسانية فظ العالم يستطيع أن يلمس التغيةر الةالة حةدا فةظ
هال المجتمعات فظ كل مةن فةروع المعرفةة بمةا فةظ اللة التربيةة والتعلةيم ويلمةس أيضةا النمةو
والتطور الالة كانت تهدف إليه المجتمعات من أجل تطويرها ونموها فظ شت مجاات الحيةاة
 .ومما اش فيه أن عل رأس هال التطلعات للمستقبل امفضل كان التطلةع إلة تطةور ونمةو
التربية والتعليم فيها.
وقةد بةةدأت اإلدارة التعليميةةة تسةتقل عةن اإلدارة العامةةة منةال أن عرفةةت المةةدارس والمعاهةةد
والكليةةات النظاميةةة الحديثةةة فةةظ القةةرن العشةةرين والمقصةةود هنةةا المةةدارس والمعاهةةد والكليةةات
التظ تؤسست عل الدراسة والبحا العلمظ والتجريبةظ مةن قبةل العلمةا والبةاحثين الةالين ألفةوا
الكتب ووضعوا النظريات و وأوضحوا المعالم لهةالا الفةن  -فةن اإلدارة التعليميةة  -ومهةدوا
البحةةا والمعرفةةة فةةظ هةةالا الميةةدان إيمانةةا مةةنهم بضةةرورة وأهميةةة اإلدارة فةةظ أة مجةةال مةةن
مجاات امعمال المهنية التظ تتطلع دائما إل التطةور والتقةدم واازدهةار من أة عمةل نةاج
بدون ش له إدارة واعية ناجحة تستطيع أن تخطط وتةنظم وتنفةال لةه تخطيطةا وتنظيمةا وتنفيةالا
ناجحا .

مفهوم اإلدارة:
أصةةل كلمةةة إدارة  )Administrationاتينةةظ بمعنة  )To Serveأة لكةةظ يخةةدم )
واإلدارة بالل تعنظ "الخدمة" عل أسةاس أن مةن يعمةل بةاإلدارة يقةوم علة خدمةة ا خةرين .
النمر و0422و ص )4
وفظ ظل ااهتمام الالة حظيت به اإلدارة إا أن تعريفاتها التةظ قةدمها العلمةا والةرواد قةد
تباينتو شؤنها فظ الل شؤن كثير من مصطلحات العلوم اإلنسةانيةو فكةل مةنهم قةد تةؤثر بمةدخل
معين.
وقد عرفها بعح الكتاب بؤنها "النشاط الموجه نحةو التعةاون المثمةر والتنسةيأ الفعبةال بةين
الجهةةود البشةرية المختلفةةة العاملةةة مةةن أجةةل تحقيةةأ هةةدف معةةين بدرجةةة عاليةةة مةةن الكفةةا ة ".
النمر و0422و ص )5
وهنا من يعرف اإلدارة بؤنها " عملية توجيه الجهود البشرية بشكل منظم لتحقيأ أهةداف
معينة " الصباب و0403وص )09
ويمكن تعريف اإلدارة بؤنها "عملية اجتماعية مستمرة تسع إلة اسةتثمار القةوذ البشةرية
واإلمكانات المادية من أجل تحقيةأ أهةداف مرسةومة بدرجةة عاليةة مةن الكفةا ة"و الجضةعظو
0427وص  )08ومن هالا التعريف ينمكن استخالص العناصر التالية:
 أن اإلدارة عملية تتضمن وظائف عدة هظ التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.
 أنهةةا اجتماعيةةة فهةةظ ا تنشةةؤ مةةن فةةرالو بةةل تنشةةؤ داخةةل مجموعةةة منتظمةةة مةةن امفةةراد
وتؤخال فظ الحسبان مشاعرهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم.
 أنها وسيلة وليست ااية فهظ وسيلة تنشد تحقيأ أهداف مرسومة.
 أنها عملية مستمرة.
 أنها تعتمد عل استثمار القوذ البشرية واإلمكانات المادية المتاحة.
 أنها تسع إل تحقيأ امهداف بدرجة عالية من الكفا ة.
س /هل اإلدارة علم أم فن ؟
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اإلدارة مزيج من العلم والفنو فهةظ علةم من لهةا مبةادو وقواعةد وأصةول علميةة متعةارف
عليهةةاو وتقةةوم عل ة توظيةةف منةةاهج البحةةا العلمةةظ فةةظ استكشةةاف نظرياتهةةا وفحصةةهاو وفةةظ
الوقةةت الاتةةه هةةظ فةةن منهةةا تعتمةةد عل ة القةةدرات اإلبداعيةةة والمهةةارات اابتكاريةةة والمواهةةب
الالاتيةو وإالا كان هالا الموضوع مثار جدل بين المتخصصين فظ حقل اإلدارة علة اعتبةار أن
هنا من يرذ أن اإلدارة علمو وهنا مةن يةرذ أن اإلدارة فةنو ومنصةار كةل اتجةا حججهةم
ومبرراتهمو فإن الفصل فظ هالا الموضوع هو القةول إن اإلدارة هةظ فةن اسةتخدام العلةمو فهةظ
علةةم لةةه أصةةوله وقواعةةد و ويبةةرز الفةةن فةةظ القةةدرة عل ة توظيةةف تلةة امصةةول والقواعةةدو
وااختيار الواعظ من بينها بمةا يةتال م مةع طبيعةة الموقةف .الجضةعظو 0427وص ص -08
)09
ولإلدارة أنواع متعددة تختلف باختالف طبيعة انتمائهماو ومن جانةب خخةر توالةت الفةروع
التطبيقية لإلدارة فظ الظهورو بغح النظر عن طبيعة انتمائهةا سةوا كةان للقطةاع الخةاص أو
العامو فهنا إدارة عامةة  )Publicوإدارة أعمةال )Businessو واإلدارة الصةحية واإلدارة
التربويةةة واإلدارة المدرسةةية واإلدارة اممنيةةة ونحةةو اللة هةةظ فةةروع تطبيقيةةة لةةإلدارة تخةةتص
بالمجال الالة تنتمظ إليهو وهظ فةروع تجمعهةا عناصةر مشةتركة تتمثةل فةظ المبةادو والقواعةد
امساسةةية لةةإلدارةو وفةةظ الوقةةت الاتةةه يتميةةز كةةل فةةرع بخصوصةةية معينةةة اسةةتمدها مةةن طبيعةةة
المجال الالة ينتمظ إليه.

نشؤة اإلدارة:
عنةةد تنةةاول نشةةؤة اإلدارة ينبغةةظ التفريةةأ بةةين ثةةالا أمةةور هةةظ اإلدارة كممارسةةة و
واإلدارة كفكر و و اإلدارة كعلم مستقل الجضعظو 0427وص ص : )20-21
 اإلدارة كممارسة:
نشؤت اإلدارة كممارسة فظ العصةور القديمةةو وا ارابةة إالا قلنةا إنهةا كانةت حاضةرة منةال
بةةد الخليقةةةو فالمجتمعةةات القديمةةة وإن كانةةت تتسةةم بالبسةةاطة فقةةد كانةةت بحاجةةة إل ة تنظةةيم
العالقات بين أفرادها لتحقيأ أهداف محددةو وظهرت بعح الممارسات اإلدارية عندما أدر
اإلنسان أن التعاون مع ا خرين أصب ضرورة حيوية للبقا والنما .
وتعد امسرة نواة العمليات اإلداريةو فقد كانت منال امزل تقةوم بعةدد مةن الوظةائف كتقسةيم
العمل وتوزيع امدوار واتخاال القرارات والقيادة وممارسة السلطة.
 اإلدارة كفكر:
ظهةةر الفكةةر اإلدارة فةةظ الحضةةارات اإلنسةةانية منةةال خاف السةةنينو ويبةةدو الل ة جليةةا فةةظ
التةةةراا اإلنسةةةانظ القةةةديمو فقةةةد ظهةةةرت امفكةةةار وبعةةةح التطبيقةةةات اإلداريةةةة فةةةظ الحضةةةارة
المصرية القديمة كالتخطيط اإلدارة والرقابةو وظهر التنظيم فظ الحضارة الصينية من خةالل
دسةةتور الفيلسةةوف "تشةةاو" الةةالة تضةةمن المهةةام والواجبةةات الوظيفيةةة لمةةوظفظ الدولةةة كافةةةو
وظهر التنظيم المتدرج الهرمظ) وتفويح السلطة والتقسيم اإلدارة وفقا للبعد الجغرافةظ فةظ
اإلمبراطورية الرومانيةو وقدمت اإلمبراطورية اليونانية الكثير من امفكةار والتطبيقةات حةول
التخصص واختيار الموظفين وتفويح السلطة.
 اإلدارة كعلم مستقل:
تعةةد بدايةةة القةةرن العشةةرين مرحلةةة فاصةةلة فةةظ نشةةؤة اإلدارة كعلةةم قةةائم بالاتةةه يسةةتند إل ة
مقومةةات شةةؤنه فةةظ اللةة شةةؤن بقيةةة فةةروع العلةةم والمعرفةةةو فظهةةرت النظريةةات والتجةةارب
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والدراسات التظ استخدمت امسلوب العلمظو وأصةب التخصةص فةظ دراسةة هةالا الحقةل أمةرا
مؤلوفاو وشهد القرن العشرون العديةد مةن اإلسةهاماتو ومةال المتخصصةون إلة تصةنيفها فةظ
مةةدارس عةةدةو ومةةن الجةةدير بالةةالكر أن هةةال التصةةنيفات التةةظ وردت فةةظ الدراسةةات اإلداريةةة
العربية وامجنبية قد انطوت عل بعةح القواسةم المشةتركةو إا أنهةا فةظ الوقةت نفسةه تباينةت
فظ جز أو أكثرو وهو ما تسبب فظ وجود بعح اللةبس والغمةوحو وخصوصةا لةدذ حةديثظ
العهد بدراسة اإلدارة.

مدارس اإلدارة
تبنت بعح الدراسات تصنيف مدارس اإلدارة فظ مدارس ثالا هظ :المدرسة التقليديةةو
ومدرسةةة العالقةةات اإلنسةةانيةو والمدرسةةة السةةلوكيةو بينمةةا دمجةةت دراسةةات أخةةرذ المدرسةةتين
امخيرتين فظ مدرسة واحدة بإسم المدرسةة السةلوكية تةارة وبإسةم مدرسةة العالقةات اإلنسةانية
تارة أخرذو واستحدثت دراسات أخرذ مدارس مسةتقلة كمدرسةة المةوارد البشةريةو ومدرسةة
النظمو ومدرسة اتخاال القرارات.
ومن خالل ااطالع عل كثير من الدراسةات والبحةوا للوقةوف علة تصةنيف يحمةل فةظ
طياتةةه مقومةةات التصةةنيف الجيةةدو تب ةينن أن التصةةنيف الةةالة أورد كةةل مةةن بينةةدور وروجةةرز
 )Pindur & Rogersفةةظ دراسةةة لهمةةا بعنةةوان تةةاري اإلدارة The History of
 )Managementهو التصنيف اممثل بعد إجةرا بعةح التعةديالت عليةه واإلضةافات بحيةا
يشةةةمل التصةةةنيف مةةةدارس خمةةةس هةةةظ :المدرسةةةة التقليديةةةةو ومدرسةةةة العالقةةةات اإلنسةةةانيةو
والمدرسةةة السةةلوكيةو والمدرسةةة الكميةةةو والمدرسةةة الحديثةةة .وفيمةةا يلةةظ عةةرح مةةوجز لكةةل
مدرسة من هال المدارس الجضعظو 0427وص : )22

أوالً :المدرسة التقليدية:
ظهرت المدرسة التقليديةة خواخةر القةرن التاسةع عشةر و وجةا ت متةؤثرة إلة حةد كبيةر
بنتةةائج بعةةح الدراسةةات التةةظ تمةةت فةةظ مجةةال إدارة امعمةةال بالدرجةةة امول ة و إضةةافة إل ة
مسةةاهمات بعةةح علمةةا ااجتمةةاع وعلةةم اإلدارة العامةةة العسةةاف و 0413وص ) 42و ولهةةال
المدرسة عدد من الرواد ينتمون إل بلدان مختلفة أبةرزهم اممريكةظ فريةدري تةايلور) رائةد
نظريةةة اإلدارة العلميةةةو والفرنسةةظ هنةةرة فةةايول) رائةةد نظريةةة اإلدارة العامةةةو واملمةةانظ
ماكس فيبر) رائد نظرية البيروقراطية.
ومع التباعد الجغرافظ بين الرواد الثالثةو واختالف السياأ الثقافظو إا أن أطروحاتهم
اتسمت بوجود قدر كبير من القواسم المشتركةو لالا اتفأ الباحثون فظ علم اإلدارة عل إطالأ
اسةةم المدرسةةة التقليديةةة تعبيةةرا عةةن تل ة الجهةةودو ومظلةةة إلسةةهامات الةةرواد الثالثةةة .وتجةةدر
اإلشارة هنا إل أنه بالرام من وجود قواسم مشتركة بين رواد كل نظرية إا أن هةالا ا يعنةظ
عدم وجود ااختالف والتباين فظ بعح النقاط الثانوية السواط و 0406وص . )33
نظرية اإلدارة العلمية:
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يعةةد المهنةةدس اممريكةةظ فريةةدري تةةايلور رائةةد نظريةةة اإلدارة العلميةةة )0905-0856و
حيا دعا فيه إل تبنظ الطريقة العلمية فظ اإلدارة عوضا عن الطريقة العشوائية أو الحدسيةو
كما أشار إلة أن جهةد العةاملين فةظ المنظمةة مرهةون بقةدراتهم الجسةميةو لةالا ينبغةظ أن تةولظ
اإلدارة اهتماما بحسن اختيار العاملين وتدريبهمو وكان يةإمن – تةايلور -بةؤن المحفةز الحقيقةظ
لألفةةراد هةةو العامةةل ااقتصةةادة هةةالا باإلضةةافة إلة قناعتةةه بةةؤن العةةاملين بحاجةةة مسةةتمرة إلة
اإلشراف والرقابة الصارمة لضمان عدم تقاعسهم فظ تطبيأ امسلوب العلمظ فظ العمل.
ممةةا سةةبأ يتبةةين أن حركةةة اإلدارة العلميةةة انطلقةةت مةةن افتراضةةات تشةةاإمية فيمةةا يتعلةةأ
بنظرتها لإلنسان حيةا تنظةر لإلنسةان بؤنةه كسةول بطبعةه وأن حةافز للعمةل مةادة وأنةه ايةر
قادر عل تحمل المسإولية .
عالقة النظرية بالميدان التربوة :
انعكست أفكار ومبادو نظرية اإلدارة العلميةة علة مفهةوم اإلدارة التعليميةة و فاتخةالت
اإلدارة التعليمية إطارا نظريا مشابها لها و فالمصنع هو المدرسة و والعمال الالين يعملون فيةه
هةةةم التالميةةةةال و ونظةةةةام أو عمليةةةةة اإلنتةةةةاج هةةةظ العمليةةةةة التربويةةةةة والتعليميةةةةة و والمنتجةةةةات
والمخرجات هم خريجوا المدرسة مرسظ و  0422وص. ) 05
نظرية البيروقراطية:
نشؤت البيروقراطية فظ ألمانيا بفضل الجهود التظ قام بهةا عةالم ااجتمةاع املمةانظ مةاكس
فيبةةةر  )Max Weberالةةةالة عةةةال فةةةظ الفتةةةرة مةةةا بةةةين عةةةامظ 0921-0864م)و وكلمةةةة
البيروقراطية مشتقة من كلمتين اتينية وإاريقية امولة ) (Bureauوتعنةظ المكتةبو والثانيةة
) (cracyوتعنظ القوة أو السلطة أو الحكمو ومن ثم فالمقصود بالبيروقراطية هو حكم المكتةب
أو سةةلطة المكتةةبو وقةةد عرفهةةا قارسةةتون ) (Garstonبؤنهةةا "بنةةا تنظيمةةظ هرمةةظ يتصةةف
بالتحديد الدقيأ لخطوط السلطةو والقواعدو واإلجرا ات التظ تحكم العمل".
وقةةد اسةةتخدم "فيبةةر" فةةظ كتابةةه الةةالة صةةدرت أولة طباعتةةه بعةةد وفاتةةه بعةةامين 0922م)
مصطل البيروقراطية لوصف المنظمات الكبيرة جدا .كما حدد خصائصها .
عالقة النظرية بالميدان التربوة :
تجةدر اإلشةارة هنةا إلة وجةود عالقةة وثيقةة بةين نظريةة البيروقراطيةة واإلدارة المدرسةةية
التةةظ تقةةوم عل ة تقسةةيم العمةةل وتنظةةيم اإلجةةرا ات والتسلسةةل الهرمةةظ والسةةلطة والمسةةإولية
والرقابة مرسظ و  0422وص . ) 235
نظرية اإلدارة العامة:
ظهرت هال النظرية فظ فرنسا عل يد المهندس الفرنسظ هنةرة فةايول )Henri Fayol
الالة عال فظ الفترة من 0925-0840م)و وقد تم اشتقاأ اسةم النظريةة مةن المإلةف الشةهير
الةةةالة قدمةةةه فةةةايول بعنةةةوان اإلدارة العامةةةة والصةةةناعية General and Industrial
 ) Managementوبينما أنصب اهتمام تايلور عل اإلدارة الصناعية فظ مستوياتها التنفياليةة
العاملين وخطوط اإلنتاج)و فقد انصةب اهتمةام فةايول علة اإلدارة فةظ مسةتوياتها العليةا .وقةد
صنف فايول امنشةطة التةظ تقةوم بهةا المنظمةة إلة سةتة أقسةام هظ الصةباب و  0403و :)59
أنشطة فنية وأنشطة تجارية وأنشطة مالية وأنشطة أمنيةة وأنشةطة محاسةبية وأنشةطة إداريةة )
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وقةةد ركةةز فةةايول عل ة النشةةاط اإلدارة وقسةةمه إل ة خمةةس وظةةائف إداريةةة هةةظ )التخطةةيط و
التنظيم والتوجيهو الرقابةو التنسيأ)
عالقة النظرية بالميدان التربوة :
بعد استعراح النظرية يتض أن النظم التعليمية هظ فظ امساس نظم إداريةة الات صةبغة
تربويةةة تبن ة عل ة نفةةس المبةةادو الموضةةحة فةةظ نظريةةة اإلدارة العامةةة و مةةع وجةةود بعةةح
ااختالفات فظ جوانب التطبيأ .
ثانياً :مدرسة العالقات اإلنسانية (:)Human Relations School
ظهةةرت هةةال المدرسةةة فةةظ نهايةةة العشةةرينيات الميالديةةة مةةن القةةرن العشةةرين كةةرد فعةةل
للمدرسة التقليديةو خصوصا بعد فشةل امخيةرة فةظ تحقيةأ التطلعةات المنشةودة التةظ تسةتهدف
الرقظ بمستوذ امدا واإلنتاجو ومن منطلأ أن مدرسة العالقةات اإلنسةانية ظهةرت كةرد فعةل
لسابقتها فقد تبنت استراتيجيات تتصف بؤنها عل النقيح من استراتيجيات المدرسة التقليديةو
فإالا كانت المدرسة التقليدية تنظر لإلنسان علة أنةه خلةة )Machineو فةإن مدرسةة العالقةات
اإلنسانية تولظ أهمية بالغة للجوانب النفسية وااجتماعية من منطلةأ أن للفةرد قيمةا ومعتقةدات
وعواطةةف واتجاهةةات لهةةا أثةةةر كبيةةر فةةظ الكفايةةة اإلنتاجيةةةةو والجةةدول التةةالظ يبةةين الفةةةروأ
الجوهرية بين المدرستين الجضعظو 0427وص :)30
مدرسة العالقات اإلنسانية
المدرسة التقليدية
ااهتمام بالحوافز المعنوية
ااهتمام بالحوافز المادية
ااهتمام بالتنظيم اير الرسمظ
ااهتمام بالتنظيم الرسمظ
اتخةةةةاال القةةةةرارات مسةةةةإولية اإلدارة توسيع قاعدة المشاركة
فقط
دمج التخطيط بالتنفيال
الفصل بين التخطيط والتنفيال
الكفايةةةةة اإلنتاجيةةةةة تةةةةرتبط بالطاقةةةةة الكفايةةةةة اإلنتاجيةةةةة تةةةةرتبط بالطاقةةةةة
ااجتماعية
الفسيولوجية البدنية)
النظرة لإلنسان نظرة تفاإلية
النظرة لإلنسان نظرة تشاإمية
ثالثا ً :المدرسة السلوكية:
إالا كانةةت المدرسةةة التقليديةةة انطلقةةت مةةن افتراضةةات متشةةائمة حةةول طبيعةةة اإلنسةةانو فقةةد
انطلقةةت مدرسةةة العالقةةات اإلنسةةانية مةةن افتراضةةات متفائلةةة و بينمةةا تمةةدنا المدرسةةة السةةلوكية
بنظةةرة واقعيةةة وعقالنيةةة فهةةظ تةةإمن بةةالفروأ الفرديةةة و وتةةرفح مبةةدأ تعمةةيم امحكةةام و وأن
السةةلو اإلنسةةانظ محصةةلة لتفاعةةل الفةةرد مةةع البيئةةة المحيطةةة بةةه ومةةن خاللهةةا ظهةةر مصةةطل
السلو التنظيمظ الالة يعن بسلو امفراد والجماعات والمنظمات  .الجضةعظو 0427وص
)41
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رابعا ً :مدرسة اإلدارة الكمية:
تطور المدخل الكمةظ لةإلدارة خةالل وبعةد الحةرب العالميةة الثانيةة .فقةد حاولةت الشةركات
الكبيةةرة ااسةةتفادة مةةن امسةةاليب التةةظ اسةةتعملت فةةظ إدارة الجيةةولو واللةة فةةظ مجةةال حةةل
المشكالت  )Problem-Solvingواتخاال القرار .ويإكد هالا المةدخل علة اسةتعمال النمةاالج
الرياضةةةية كالبرمجةةةة الخطيةةةة ونظريةةةة المباريةةةات والسالسةةةل الزمنيةةةة والكفةةةا ة ااقتصةةةادية
واستخدام الحاسوب .الجضعظو 0427وص ص )44-43
خامسا ً :المدرسة (االتجاهات) الحديثة:
ظهةةرت هةةال المدرسةةة فةةظ النصةةف الثةةانظ مةةن القةةرن العشةةرين وتحديةةدا فةةظ السةةتينيات
الميالديةةة و وتنطةةوة هةةال المدرسةةة علة مةةداخل عةةدة أبرزهةةا مةةدخل الةةنظم و ومةةدخل اإلدارة
اإلستراتيجية و وإدارة الجودة الشاملة و والهندرة .
وقةةةد ظهةةةر حةةةديثا بعةةةح المةةةدارس مثةةةل مدرسةةةة اإلدارة اليابانيةةةة واإلدارة الموقفيةةةةو أو
الظرفية .

اإلدارة عند المسلمين :
تفردت الحضارة اإلسالمية بوجود تنظيم إدارة متقدم و شةمل معظةم الوظةائف اإلداريةة
و فالفكر اإلدارة بدأ يتبلور منال أن أنزل هللا سةبحانه وتعةال رسةالته علة الرسةول  خةاتم
امنبيا والمرسلين .
وكان الفكر اإلدارة فظ الصةدر امول مةن اإلسةالم يسةتند إلة نصةوص القةرخن الكةريم
وتوجيهات السنة النبوية الشريفة و ويقوم عل أساس من القيم اإلنسةانية التةظ ا يةزال الفكةر
اإلدارة المعاصر يلها للوصول إليها .
وهنةا عالقةةة وطيةدة بةةين اإلدارة والشةريعة اإلسةةالميةو فقةد أشةةار القةرخن الكةةريم بلفظةةة
اإلدارة فظ قوله تعةال  { :إا أن تكةون تجةارة حاضةرة تةديرونها بيةنكم ب البقةرة خيةة )282
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وفظ السنة النبوية إشارة أخةرذ فةظ حةديا كعةب بةن عجةرة  -رضةظ هللا عنةه  -أن النبةظ -
صلظ هللا عليه وسلم -قال :ا تقةوم السةاعة حتة يةدير الرجةل أمةر خمسةين امةرأة ) روا
الطبرانظ].
وبنا عل ما سبأ فقد كان المسلمون يطبقون وظائف وعمليات اإلدارة التالية :
- 1التخطةةيط  :هةةو عبةةارة عةةن عمليةةة فكريةةة تعتمةةد علة المنطةةأ والترتيةةب والتقةةدير والمرونةةة
وإيجاد البدائلو ومةن شةواهد فةظ القةرخن قولةه تعةال علة لسةان نبيةه يوسةف عليةه السةالم:
"قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصةدتم فةالرو فةظ سةنبله إا قلةيال ممةا تةؤكلون  .ثةم يةؤتظ
من بعد الل سبع شداد يؤكلن ما قدمتم لهن إا قليال مما تحصنون  .ثم يؤتظ بعد الل عام فيةه
يغاا الناس وفيه يعصرون " يوسف ]44-44و وبهالا التوجيه القرخنةظ الةالة هةدذ هللا إليةه
يوسف عليه السالمو فإن المسلم م َ
نلزم بالتخطيط المستقبلظ لتفادة النكبات وامزمات التظ قةد
تحةةيط باممةةة فةةظ كةةل مجةةال .ومةةن امحاديةةا النبويةةة الدالنةةة عل ة التخطةةيط والعمةةل لتفةةادة
تقلبات المستقبل حت يحمظ اإلنسان نفسه و َمنْ تحت وايته قوله صل هللا عليه وسةلم لسةعد
بن أبظ وقاص -رضةظ هللا عنةه..." :-إنة أن تةالر ورثتة أانيةا خيةر مةن أن تةالرهم عالةة
يتكففون الناس )...وأيضا قوله لألعرابظ الالة تر ناقته عنةد بةاب المسةجد دون أن يعقلهةا:
"اعقلهةةا وتوكةةل"و وفةةظ هةةالا الحةةديا إشةةارة لةةإلدارة المسةةلم بةةؤن يةةربط التوكةةل علةة هللا
بااحتياط والتخطيط الالة ا يتناف مع التوكلو وا مع القضا والقدر .
- 2التنظيم  :هو بيان وتحديد الهيكةل الةالة تنةتظم فيةه عالقةات السةلطة والمسةإولية وهةو كيةان
حظ متحر وابد من إعداد ليتال م دائما مع المتغيرات الداخلية والخارجيةو وهةو مةا جةا
به اإلسالم قال تعال  { :أهم يقسمون رحمة رب نحن قسمنا بينهم معيشتهم فظ الحياة الةدنيا
ورفعنا بعضهم فوأ بعح درجات ب الزخرف ]23 :و وهالا اايةة فةظ التنظةيمو فهةو تنظةيم
الكون والحياة بؤجمعها .ونجد فظ قةدوم النبةظ - -إلة المدينةة أولة خطةوات التنظةيم وهةظ
المإاخاة حيا قال :تآخوا فظ هللا أخوين أخةوين) فةآخ بةين المهةاجرين وامنصةار ليكونةوا
نواة لتنظيم المجتمع.
- 3التوجيه  :هو القدرة عل التؤثير عل الموظفين و وهدايتهم وتوجيههم مةع إيجةاد روا الةود
والحب والرض واانتما للعمل .ولقد اعتن اإلسالم بالتوجيه وأوا رعايةة خاصةة لشةحال
الهممو فمن الل قوله تعال { :ولو كنت فظةا الةيظ القلةب انفضةوا مةن حولة ب خل عمةران:
]154و وهالا توجيه أعل للقائد والحاكمو وكالل قوله تعةال { :وأن تعفةوا أقةرب للتقةوذ وا
تنسوا الفضل بينكمب البقرة]234 :و وهالا توجيه عام للمحكومين والعامة.
-4الرقابة  :هظ عملية مالحظة نتائج امعمال التظ سبأ تخطيطها ومقارنتها مع امهداف التظ
كانت محددة واتخاال اإلجرا ات التصحيحية لعالج اانحرافةاتو وهةظ اايةة اممةر ومنتهةا و
فبعةةد التطبيةةأ الكامةةل يةةؤتظ دور التؤكةةد مةةن أن تنفيةةال امهةةداف المطلةةوب تحقيقهةةا فةةظ العمليةةة
اإلدارية تسير سيرا صحيحا حسب الخطة والتنظيم والتوجيهو ولعل اإلدارة المسلم المةإمن
هو المدر حأ اإلدرا حقيقة الرقابةو والعمل عل إنفاالها سوا عل نفسه أو عل اير و
ومةةن شةةواهد الرقابةةة فةةظ القةةرخن الكةةريم قةةول هللا تعةةال  { :وقةةل اعملةةوا فسةةيرذ هللا عملكةةم
ورسوله والمإمنون وستردون إلة عةالم الغيةب والشةهادة فينبةئكم بمةا كنةتم تعملةون ب وقولةه
عز وجل{ :ما يلفةظ مةن قةول إا لديةه رقيةب عتيةدب ومةن السةنة النبويةة حةديا جبريةل عليةه
السالم ... :فؤخبرنظ عن اإلحسان؟ فقال صل هللا عليةه وسةلم :أن تعبةد هللا كؤنة تةرا فةإن
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لم تكن ترا فإنةه يةرا  ...الحةديا) و وهةالا مةن أعظةم أنةواع الرقابةة الالاتيةةو وهنةا يتفاضةل
الناس ليس فقةط بمقةدار مةا يحملونةه مةن علةوم) اإلدارةو بةل أيضةا بمقةدار مةا ينجيدونةه مةن
فنونها) وأساليب تطبيقها  " .من موقع قصة اإلسالم" " islamstory

اإلدارة المدرسية :
مفهوم اإلدارة المدرسية وأهميتها :
المدرسةةةة هةةةظ تلةةة المإسسةةةة التربويةةةة التةةةظ تمثةةةل جةةةوهر العمليةةةة التعليميةةةة و واإلدارة
المدرسية شؤنها شؤن أة عمةل يقةوم بةه اإلنسةان ا يخلةو مةن وجةود صةعوبات تعترضةه أثنةا
ممارسته أو القيام بةه  .وتختلةف هةال الصةعوبات مةن إدارة مدرسةية إلة أخةرذ ومةن مرحلةة
تعليمية إل أخرذ و تبعا لظروف المدارس وطبيعة القائمين عليها .
ففةةظ المةةدارس تتبلةةور ااتجاهةةات التربويةةة والتعليميةةة  .فةةالفرد يتةةؤثر أوا وأخيةةرا بقيمةةة
واتجاهاته  .والمدرسة تكسب الفرد اتجاهات ا تتسم بااسةتقرار النسةبظ كمةا هةو حةال القةيم .
إال يعتقد علما النفس أن القيم تتسم بااسةتقرار النسةبظ وبالتةالظ فةإن تعةديلها أو تغييرهةا أمةرا
ليس سهال كما هو حال ااتجاهات .
ويتوقةةف نجةةاا اإلدارة المدرسةةية عل ة دور المةةدير الف بع ةال الةةالة يسةةتطيع تحديةةد أهةةداف
مراوبة والات قيمة و ويتمكن من تحقيقها باسةتخدام المتةاا مةن المةوارد والمعةارف اسةتخداما
أمثةةل .وعل ة كافةةة عناصةةر المنظومةةة التعليميةةة التةةظ تشةةمل المشةةرفين والتربةةويين اإلداريةةين
والمعلمين.
وا تزال تظهر أهمية اإلدارة المدرسية كلما تقدم الةزمن وكلمةا زادت الحضةارة وتغيةرت
مفةاهيم التربيةةة وكلمةةا تطةةور التعلةةيم  .إن مفهةةوم اإلدارة المدرسةةية قبةةل ثالثةةين عامةةا لةةيس هةةو
مفهةةةوم اإلدارة المدرسةةةية اليةةةوم ومفهةةةوم اإلدارة المدرسةةةية اليةةةوم لةةةيس هةةةو مفهةةةوم اإلدارة
المدرسةية بعةةد ثالثةةين عامةةا وفةةظ العصةةر الةالة نعةةيل فيةةه ا ن مةةن الواضة أيضةةا أن مفهةةوم
اإلدارة المدرسةةةية وأهميتهةةةا فةةةظ الوايةةةات المتحةةةدة اممريكيةةةة يختلةةةف عةةةن مفهةةةوم اإلدارة
المدرسية وأهميتها فظ الكونغو كما يختلف عن مفهوم اإلدارة المدرسية وأهميتها فظ الهند أو
فظ اندونيسيا أو فظ تركيا اختالفا كبيرا يتمش مع المفهوم امساسظ للتربية فةظ كةل قطةر مةن
هال امقطار.
لقةةد تغيةةرت المجتمعةةات وتغيةةرت معهةةا مفةةاهيم الحيةةاة ثةةم تغيةةر مفهةةوم التربيةةة لةةدذ هةةال
المجتمعةةات كمةةا تغيةةر مفهةةوم التعلةةيم  .ثةةم يتبةةع هةةالا التغيةةر تغيةةرات كثيةةرة ومفةةاهيم أكثةةر عةةن
التربية والتعليم وكانت تهدف إل التطور والنمو فظ العملية التربوية والتعليميةة حتة وصةلت
إل أرق المستويات الحديثةة وتمشةيا مةع هةالا التطةور الحةديا للتربيةة والتعلةيم قامةت التربيةة
الحديثةة بتخصةةيص هةةالا ااصةةطالا مدرسةةة ) وأطلقتةةه علة المكةان الةةالة خصصةةته لتعلةةيم
امطفال  .وخصصةت أيضةا المدرسةين الةالين يقومةون بتةدريب امطفةال والةالين يقومةون علة
رعايتهم فظ المدرسة .مسادو0425وص )28
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ولعل السبب الرئيس الالة دعا التربيةة لتخصةيص مكةان معةين وإطةالأ إسةم خةاص عليةه
هةو ظهةور التعلةيم الجمةاعظ لةالا أصةب مةةن الضةرورة تةوفير اممةاكن الالزمةة لهةال اإلعةةداد
الوفيرة التظ تتوافد عل المدرسة لتلقظ العلم والمعرفة و هالا مةن جهةة ومةن جهةة أخةرذ نمةو
العلةةةم والمعرفةةةة وإتبةةةاع الثقافةةةة و وتعةةةدد المةةةواد و وظهةةةور العلةةةوم الحديثةةةة و وااختراعةةةات
المتطورة التظ تظهر من حةين إلة خخةر فةظ شةت أنحةا العةالم وبةالطبع يتبةع هةالا التنةوع فةظ
المعرفةةة تنةةوع المتخصصةةين فةةظ هةةال المعرفةةة لتدريسةةها فةةظ المدرسةةة  .فهنةةا أسةةتاال اللغةةة
العربيةةة و وأسةةتاال اللغةةة اإلنجليزيةةة وأسةةتاال الكيميةةا و وأسةةتاال الرياضةةيات و وأسةةتاال العلةةوم و
وأستاال الرسم وامشغال وهكالا .
لالا أصب لزاما أيضا عل التربية الحديثة أن تخصص لجميع أفراد المدرسة من يةوجههم
ويرشدهم وينظم أعمالهم وينسقهم إالا احتاج اممر فظ هالا المجتمةع البشةرة الصةغير فةظ هةال
امسةةرة الصةةغيرة وهةةظ المدرسةةة – وأن يكةةون العقةةل المفكةةر للمدرسةةة  .وأن يكةةون القلةةب
النابح فيها  .أليس هو المدير .مسادو0425و ص )29
وأصةةب مةةن الضةةرورة للمشةةتغلين بةةاإلدارة المدرسةةية معرفةةة المعلومةةات امساسةةية لهةةالا
اإلدارة اسيما بعد أن اتسع مجالها فشمل النةواحظ اإلداريةة والفنيةة وبعةد أن أصةبحت اإلدارة
توجه عنايتها للطفل ا فظ المدرسة فحسب بل فظ المدرسة والبيئة والمجتمع .
ويعنظ هةالا أن اإلدارة المدرسةية لةم تعةد مسةئولة فقةط عةن الطفةل داخةل المدرسةة بةل هةظ
مسئولة عنه خارج المدرسة أيضا فظ كثير من الحاات التظ يخش عل امطفال منهةا داخةل
المدرسة والل عند تسرب العدوذ من خارج المدرسة لداخلها مثةل المشةاكل التةظ تحةدا فةظ
البيئة الخارجية وعندما تحاول هال المشاكل اقتحام أسوار المدرسة  .مسادو0425وص )26
وتحقيقا لألهداف التربوية والتعليمية التظ يجب المحافظة عليها داخل المدرسة أصةب مةن
الضةةرورة عل ة المسةةئولين عةةن اإلدارة المدرسةةية أن يقفةةوا لهةةال المشةةكالت بالمرصةةاد وأن
يحةةاربوا جميةةع المبةةادو والمعتقةةدات الهدامةةة التةةظ تتنةةاقح مةةع التعلةةيم والمبةةادو التةةظ يتعلمهةةا
الطفل فظ المدرسة تحقيقا لألهداف التربوية والتعليمية فظ المجتمع الالة يعيل فيه.
وعل هالا امساس يمكن القول بؤن اإلدارة المدرسية لها أهميتها الكبرذ بالنسبة لكل طفل
فةةظ المدرسةةة منهةةا تعمةةل علة تحقيةةأ امهةةداف التربويةةة والتعليميةة التةةظ يتطلةةع لهةةا المجتمةةع
ويراقبها بدقة عن كثب هالا بجانب الكثير من ااتجاهات الحديثة التظ يجب ارسها فةظ نفةوس
الصغار داخل المدرسة.

العالقة بين اإلدارة التربوية واإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية :
قبل البد فظ توضي العالقة بين اإلدارة التربويةة واإلدارة التعليميةة واإلدارة المدرسةية و
يجةةدر اإلشةةارة إلة تعريةةف هةةال المصةةطلحات وفقةةا لمةةا ورد مةةن المتخصصةةين و واللة علة
النحو التالظ :
اإلدارة التربوية
تعةةرف اإلدارة التربويةةة بؤنهةةا "مجموعةةة العمليةةات التنفياليةةة والفنيةةة التةةظ تةةتم عةةن طريةةأ
العمل اإلنسانظ الجماعظ التعاونظ الساعظ علة الةدوام إلة تةوفير المنةاك الفكةرة والجمةاعظ
النشط المنظم من أجل تالليل الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيأ امهداف التربويةة
المحددة للمجتمع وللمإسسات التعليمية "  .الشيبانظو0985وص )084
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اإلدارة التعليمية
تعرف اإلدارة التعليمية بؤنها "كل عمةل منسةأ ومةنظم يخةدم التربيةة والتعلةيم وتتحقةأ مةن
ورائةةه اماةةراح التربويةةة والتعليميةةة  .تحقيقةةا يتمش ة مةةع امهةةداف امساسةةية مةةن التعلةةيم"
 .مسادو0425وص )22
اإلدارة المدرسية
اإلدارة المدرسةةية هةةظ " تل ة الجهةةود المنسةةقة التةةظ يقةةوم بهةةا مةةدير المدرسةةة م ةع جميةةع
العاملين معه مةن مدرسةين وإداريةين وايةرهم بغيةة تحقيةأ امهةداف التربويةة داخةل المدرسةة
تحقيقا يتمش مع ما تهدف إليه اممة مةن تربيةة أبنائهةا تربيةة صةحيحة وعلة أسةاس سةليم" .
مسادو0425و ص)25
ويمكن القةول أيضةا بةؤن اإلدارة المدرسةية تعنةظ "جميةع الجهةود واإلمكانيةات والنشةاطات
التظ تبالل من أجل تحقيأ امهداف التربوية تحقيقا فعاا متطورا" .مسادو0425وص )25
أمةةةا امسةةةتاال فةةةوكس) فيعةةةرف اإلدارة المدرسةةةية "بؤنهةةةا كةةةل نشةةةاط تتحقةةةأ مةةةن ورائةةةه
اماةةراح التربويةةة تحقيقةةا فعةةاا ويقةةوم بتنسةةيأ وتوجيةه الخبةةرات المدرسةةية والتربويةةة وفةةأ
نمةةةةاالج مختةةةةارة ومحةةةةددة مةةةةن قبةةةةل هيئةةةةات عليةةةةا أو هيئةةةةات داخةةةةل اإلدارة المدرسةةةةية ".
مسادو0425و ص )27
وبعد استعراض تعريفات المصطلحات سيتم توضيح العالقة بينها على النحو التالي :
الواقةةع أن هةةال المفةةاهيم الثالثةةة قةةد شةةاع اسةةتخدامها فةةظ الكتةةب والمإلفةةات التةةظ تتنةةاول
موضوع اإلدارة فظ ميدان التعليم  .وقد تستخدم أحيانا عل أنها تعنظ شةيئا واحةدا  .ويبةدو أن
الخلط فظ هال التعريفات يرجع إلة النقةل عةن المصةطل امجنبةظ  Educationالةالة يتةرجم
إلة العربيةةة بمعنة "التربيةةة " أحيانةةا و" التعلةةيم " أحيانةةا أخةةرذ و وقةةد أدذ اللة بةةالطبع إلة
ترجمةةةةة المصةةةةطل  Educational Administrationإلةةةة اإلدارة التربويةةةةة أو اإلدارة
التعليمية تارة أخرذ عل أنهما يعنيان شيئا واحدا  .مرسظو0422و ص ص )03-02
العالقة بين اإلدارة التربوية و اإلدارة التعليمية :
يفضةةل بعةةح الكتةةاب والمتخصصةةين اسةةتخدام مصةةطل اإلدارة التربويةةة ) ليتمشةةوا مةةع
ااتجاهات التربويةة الحديثةة التةظ تفضةل اسةتخدام كلمةة "تربيةة " علة كلمةة "تعلةيم" باعتبةار
التربية أشمل وأعم من التعليم  .وأن وظيفة المإسسات التعليمية هظ "التربية الكاملة" .
كما أن مصطل " اإلدارة التربوية" أكثر شموا ومن اإلدارة التربويةة هةظ الطريقةة التةظ
يةةدار بهةةا النظةةام التعليمةةظ بشةةكل عةةام  .واإلدارة التربويةةة تشةةمل مةةدخالت وعناصةةر العمليةةة
التعليمية جميعهةا مةن مةوارد بشةرية معلمةين ومتعلمةين و )...ومةا تحملةه مةن قةيم واتجاهةات
وعناصر مادية امبنية والتجهيزات والمعدات والتقنية و)...و كما أن لفظ التربية يشةتمل علة
التعليم و علة أسةاس أن العمليةة التربويةة هةظ وضةع تعلةم وتعلةيم و فةإالا مةا أطلةأ علة إدارة
التنظيمات التظ تقوم بتنفيال العملية التربوية إدارة تعليمية و فكؤننا نكون قد أافلنةا جانةب الةتعلم
الالة يقوم به المتعلم ولكان من امحةرذ اسةتخدام مصةطل اإلدارة التعليميةة و اا أن اسةتخدام
اإلدارة التربوية يعد أكثر تعبيرا وشموا .
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ومع أن اإلدارة التربوية تريد أن تركز عل مفهوم التربية ا التعليم فةإن اإلدارة التعليميةة
تعتبر أكثر تحديدا ووضوحا من حيا المعالجة العلمية للعملية التعليمية .مرسظو0422و ص
ص )03-02
العالقة بين اإلدارة التربوية و اإلدارة المدرسية :
أمةةا فيمةةا يتعلةةأ بةةالفرأ بةةين اإلدارة التربويةةة واإلدارة المدرسةةية و فهنةةا خلةةط شةةائع بةةين
المفهومين عند بعةح التربةويين إال يطلقةون مصةطل اإلدارة المدرسةية علة اإلدارة التربويةة
أو اإلدارة التربوية عل اإلدارة المدرسية و رام اختالف المعن بين المصةطلحين و ويحةاول
الدكتور إبراهيم مطاوع التفريأ بين المصطلحين فيرذ أن اإلدارة التربوية ترجمة للمصةطل
School
 Educational Administrationويطلةةةةةأ علةةةةة اإلدارة المدرسةةةةةية
 Managementفاللفظ امول يعنظ امعمال التةظ يقةوم بهةا اإلداريةون فةظ المسةتويات العليةا
من اإلدارة التربوية سوا عل مستوذ المركةز الةوزارة) أو المةديريات التابعةة مةن عمليةات
اإلدارة  .بينمةةةةا يطلةةةةأ اللفةةةةظ الثةةةةانظ علةةةة الوحةةةةدات التنفياليةةةةة التةةةةظ تشةةةةمل المدرسةةةةة .
الشلعوطو0423و ص )47
واإلدارة المدرسية هظ الوحدة امساسية التظ تقةوم بتنفيةال السياسةة التربويةة و فةظ حةين أن
اإلدارة التربويةةة هةةظ التةةظ تقةةوم برسةةم السياسةةة وهةةظ التةةظ تمةةد المدرسةةة بالمتطلبةةات الماديةةة
والبشرية كما تقوم باإلشراف والرقابة لضمان سالمة تنفيال السياسة التربوية المرسومة .
وهنا فرأ خخر وهو أن اإلدارة التربويةة يرأسةها وزيةر مهمتةه تنسةيأ السياسةة التربويةة
مةةع السياسةةة العامةةة للدولةةة و واإلشةةراف علة تنفيةةال هةةال السياسةةة إمةةا بطريقةةة مباشةةرة أو مةةن
خالل أجهزة الوزارة المختلفة  .أما اإلدارة المدرسةية فوحةدتها المدرسةة ويعمةل علة إدارتهةا
مدير المدرسة ومهمته العمل عل نجاا المدرسة فظ تحقيأ أهدافها ضمن القةوانين وامنظمةة
التظ رسمتها اإلدارة التربوية و وتختلف الصالحيات الممنوحة له من بلد إل خخر وفقا للنظةام
اإلدارة المتبع .
وخالصة القول أن اإلدارة التربوية هةظ نظةام تربةوة علة مسةتوذ الدولةة والمجتمةع بمةا
فيةةه مةةن مةةدارس ومإسسةةات تربويةةة وخةةدمات تعليميةةة وصةةحافة وإعةةالم ومةةا يحكةةم اللة مةةن
تشريعات وقوانين و وأما اإلدارة المدرسةية فهةظ النشةاط المةنظم داخةل المدرسةة والةالة يعمةل
عل ة تحقيةةأ امهةةداف التربويةةة المرسةةومة أو المنبثقةةة مةةن السياسةةة التربويةةة والمسةةتمدة مةةن
الفلسفة التربوية وأهدافها  .الشلعوطو0423و ص )48
العالقة بين اإلدارة التعليمية و اإلدارة المدرسية
يبدو أن هنا خلطا فظ المإلفةات العربيةة فةظ اسةتخدام مصةطل اإلدارة المدرسةيةو حيةا
تتناول بعح الكتب العربية التظ تحمل عنوان "اإلدارة المدرسية" مسةتويات مةن اإلدارة فةوأ
مستوذ المدرسة مما يخرج الموضوع عن المعالجة العليمة الدقيقةة  .وربمةا يعةود هةالا الخلةط
إل أن كثيرا من الكتب امجنبية التظ تحمل عنوان " اإلدارة المدرسةية" تركةز علة المدرسةة
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التظ تمثل أهم وحدة فظ اإلدارة التعليمية ككل و وتتمتةع بحريةات كبيةرة فةظ التصةرفو وتقةوم
بامدوار الرئيسةة التةظ تمكنهةا مةن تحقيةأ أهةدافها و بينمةا نجةد المدرسةة فةظ الةبالد العربيةة ا
تحظ بهال المكانة الكبيرة من الناحية اإلدارية .وبنا عليه تعتبر اإلدارة المدرسةية جةز مةن
اإلدارة التعليمية التظ هظ جز أيضا من اإلدارة العامة .مسادو0425وص )25
فالمدرسة ما هظ إا وسيلة لتنفيال السياسة العامة للتعليم وهظ امداة الف بعالة لتحقيةأ أهةداف
هال السياسة  .وهظ أيضةا أة المدرسةة المصةنع الةالة تتبلةور فيةه العمليةة التعليميةة والتربويةة
والثقافية فظ شت صورها من أجل بنا امجيال التظ تصنع المستقبل وتعةد لةه العةدة لحاضةر
ومستقبله وتعد من أجل القيام بتحمل مسإولياته الملقاة عل عاتقه من أجل البنا والتطور.
كما أن اإلدارة المدرسية يتحدد مستواها اإلجرائظ بؤنه عل مستوذ المدرسة فقةطو وبهةالا
تصب جز ا من اإلدارة التعليمية ككةل .أة أن صةلة اإلدارة المدرسةية بةاإلدارة التعليميةة هةظ
صلة الخاص بالعام  .مرسظ و 0422و ص ص )03-02
اإلدارة التربوية

اإلدارة التعليمية

اإلدارة المدرسية

اإلدارة المدرسية عند المسلمين:
اإلسالم يحا عل العلم و إال كانت أول خيات القرخن الكريم التظ نزلت معلنة بد الرسةالة
اقرأ باسم رب الالة خلأ )  .العلأ  :خية )0
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وقةةد اسةةتخدم العلمةةا المسةةلمون الةةالين كتبةةوا فةةظ مجةةال التربيةةة مجموعةةة ألفةةاظ دالةةة علة
التربيةة منهةةا كلمةة "تعلةةيم" التةظ اسةةتخدمها برهةان الةةدين الزرنةوجظ فةةظ كتابةه الشةةهير "تعلةةيم
المتعلم طريأ التعليم" و واإلمام أبو حنيفة النعمان فظ رسالته "العلم والمتعلم" و والجةاحظ فةظ
"رسةةالة المعلمةةين"  .ومنهةةا كلمةةة "امدب" و "التؤديةةب" التةةظ اسةةتخدمها طةةال زاد فةةظ كتابةةه
"رسالة فظ علم امدب" والماوردة فظ كتابةه "أدب الةدنيا والةدين" وشةمس الةدين امنبةانظ فةظ
"رسالة فظ رياضة الصبيان وتعليمهم وتؤديبهم"  .كمةا اسةتخدموا لفةظ امدب بمعنة التربيةة و
وبمعن خخر هو العلم والمعرفة و وقد فضل أعةالم المةربين المسةلمين مفهةوم التؤديةب والبةو
عل المصطلحات امخرذ مثل التعليم والتربية والتزكية  .الخطيب و0405و ص )46
وممةةا يميةةز التربيةةة اإلسةةالمية أنهةةا تشةةمل جميةةع فئةةات المجتمةةع و فةةإالا كانةةت التربيةةة فةةظ
الحضارات السابقة عل إلسالم تقتصر عل فئة معينةة دون سةواها مةن فئةات المجتمةع و فةإن
التربية فظ اإلسالم مكفولة للجميع و وطلب العلم فريضة عل الالكور واإلنةاا و وحةأ التعلةيم
فةةظ اإلسةةالم ا يقتصةةر عل ة الغنةةظ دون الفقيةةر و وا عل ة البصةةير دون الكفيةةف  .والتربيةةة
اإلسالمية تشمل جميع مراحل نمو اإلنسان  .الخطيب و0405و ص )001
وفةظ اإلطةةار السةةابأ كةان علة المسةةلمين أن يعملةوا علة تعلةةيم أبنةائهمو وأن يفراةةوا مةةن
أبنةةا المسةةلمين مةةن يتةةول تعلةةيم الصةةبية  .ومةةن هنةةا ظهةةر الك بتةةاب ليقومةةوا بهةةال المهمةةة .
وانتشرت الكتاتيب فظ أنحا المدن والقرذ و تارة بجةوار المسةاجد وأخةرذ بعيةدة عنهةاو لكةن
ا تكةةون بةةداخلها علة أة حةةال  .ويتةةول التعلةةيم فيهةةا معلةةم واحةةد فةةظ الغالةةب أو قةةد يشةةتر
معلمان أو أكثر  .الخطيب و0405و ص )375
وارتبطت التربية اإلسالمية بالمسجد ارتباطا وثيقا و ففيه كانت تعقد حلقةات العلةم و وتلقة
الةةةدروس الدينيةةةة لتنشةةةئة الصةةةغار وتلقيةةةنهم تعةةةاليم اإلسةةةالم  .ومةةةع تطةةةور الثقافةةةة اإلسةةةالمية
والحضارة اإلسالمية اتسع المسجد للعلوم الدينية وايرها من معارف الل العصر .
وقد اسةتخدمت المسةاجد كثيةرا مةن الوسةائل فةظ التربيةة منهةا  :الخطةب الدينيةة والةدروس
التظ تعقب الصالةو والمحاضرات التظ تلق فظ فترات دوريةة أو فةظ مناسةبات خاصةة  .هةالا
باإلضةةافة إل ة المكتبةةات الملحقةةة بالمسةةاجد الكبةةرذ التةةظ يجةةد فيهةةا القةةارو كثي ةرا مةةن ألةةوان
المعرفة الدينية وااجتماعية  .الخطيب و0405و ص )249
ومةةن أجةةل هةةالا فقةةد أنشةةئت المةةدارس و ودور العلةةم و والمكتبةةات العلميةةة و وعنةةدما دعةةت
الحاجة إل ترجمة العلوم امجنبية فظ العصور اإلسالمية المختلفة و خاصةة العصةر العباسةظ
تمثلت جهود الدولة فظ إنشا المعاهد العلمية الكبيرة و مثل دار الحكمة ) و واستمرت جهةود
الدولة فظ إنشا المدارس و فؤنشئ نظام المدرسة) عل يد الوزير السةلجوقظ سةنة 458هة و
واسةةتمرت الجهةةود علة مسةةتوذ امفةةراد والحكةةام فةةظ إنشةةا المةةدارس وبيةةوت الحكمةةة ودور
العلم والمدارس و ووقفت امراضظ والممتلكات لإلنفاأ عليهةا وصةيانتها  .ووزعةت امرزاأ
عل الطالب والمعلمين لسد مطالبهم فظ الحياة  .الشلعوطو0423و )24
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وقد كانت البيئة بكل عناصرها فظ المجتمع المسلم بيئة مشجعة عل ااستمرار فةظ طلةب
العلم .فامسرة تشجع عليه بدوافع دينية و واممرا وأصحاب الجةا كةانوا يتسةابقون فةظ تهيئةة
أماكن الدرس ويقفون عليه ما يضةمن اسةتمرارهاو أمةا العلمةا فقةد اخةال كةل مةنهم مجلسةه فةظ
المسجد أو فظ دار يقدم ما لديه احتسابا لوجه هللا تعال .
وكةةان موسةةم الحةةج فرصةةة سةةنوية للمعلمةةين والمتعلمةةينو فكةةان أصةةحاب العلةةم وطالبةةه
يرتةةادون المسةةاجد أثنةةا طةةريقهم مدا الفريضةةة و وكةةان فرصةةة لزيةةارة المتعلمةةين للمراكةةز
الثقافية اإلسالمية وااستماع لكبار العلما وامساتالة  .الخطيب و0405و ص )411

وقةةد سةةبأ المسةةلمون ايةةرهم مةةن الحضةةارات امخةةرذ فةةظ رصةةد بعةةح المبةةادو عل ة
مستوذ التنظير والتطبيأ معا منها  :الخطيب و0405و ص ص )373-372
 .0إلزامية التعليم.
 .2التعليم المستمر.
 .3توجيه التالميال حسب ميولهم.
 .4مراعاة الفروأ الفردية "التعليم المفرد".
 .5العناية بالمتعلم والتنويه بقدر .
 .6تكافل المجتمع فظ تعليم أبنائه.
 .7الرفأ بالمتعلم والحنو عليه والترحيب به والبشاشة له.
 .8اإلشفاأ عل المخطئ وتشجيع المحسن والثنا عليه .
 .9التدرج فظ عملية التعليم.
استخدام الوسائل المعينة.
.01
تخير أحسن الوسائل وأكثرها جدوذ فظ التعلم.
.00
إثارة اانتبا بالسإال والحوار .
.02
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المراجع
 .0القرخن الكريم .
 .2السنة النبوية .
 .3الجضعظ و خالد سعد و اإلدارة  :النظريات والوظائف و الطبعة امول و 0427ه .
 .4الخطيةةب و محمةةد شةةحات وخخةةرون و أصةةول التربيةةة اإلسةةالمية و دار الخريجةةظ للنشةةر
والتوزيع و الطبعة امول و 0405ه .
 .5السواط و طلأ عوح هللا وخخرون و اإلدارة العامة  :المفاهيم والوظائف وامنشةطة و دار
النوابغ للنشر والتوزيع و الطبعة امول و 0406ه .
 .6الشةةلعوطو فريةةز محمةةودو نظريةةات فةةظ اإلدارة التربويةةةو مكتبةةة الرشةةد للنشةةر والتوزيةةعو
0423ه .
 .7الصباب و أحمد عبد هللا و أصول اإلدارة الحديثة و الطبعة الرابعة و 0403ه .
 .8عريفج و سامظ سلطظ و اإلدارة التربوية المعاصرة الطبعة الثانية  0425ه .
 .9عمر محمد التومظ الشيبانظو الفكر التربوة بين النظرية والتطبيأ و المنشؤة العامةة للنشةر
والتوزيع واإلعالن و طرابلس و 0985م .
 .01مرسةةظ و محمةةد منيةةر و اإلدارة التعليميةةة  :أصةةولها وتطبيقاتهةةا و عةةالم الكتةةب و القةةاهرة و
0422ه .
 .00مسةةادو عمةةر حسةةن و اإلدارة المدرسةةية و دار صةةفا للنشةةر والتوزيةةعو الطبعةةة امولةة و
عمانو 0425ه .
 .02النمر و سعود وخخرون و اإلدارة العامة  .امسس والوظائف و الطبعة الخامسةة و الريةاح
و 0422ه .
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