
نزلهالمالمرأةوتنظيم،اإلدارةأنواعمننوعحياتهفتنظيمه،األرضعلىاإلنسانوجدمنذاإلدارةوجدت

فقدالماضيفيعليهكانتعمااليومتختلفولكنها .اإلدارةألوانمنلونأبناءهاتربيةعلىوإشرافها

لحياةاوميادينمراحلكللتواكبباستمراروتتسعوهامةمعقدةهياليومبينما،ومحدودةبسيطةكانت

.نوعةالمتوأساليبهاوالمعرفيةاإلنسانيةوالعالقاتالناستنظيمفيتغييراتتحدثوهيوأنشطتها

بالغرضيفيواحدتعريفيوجدالحيث،فيهابحثتالتيالنظروجهاتبتعدداإلدارةتعريفاتتعددت

:التعريفاتهذهومن

.مرغوبةأهدافلتحقيقوالماديةالبشريةالمواردوتوجيهتنظيم .1

.مشتركهدفإلىالوصولأجلمناإلنسانيةالجهودتكاملعملية.2

.معينةأهدافتحقيقأجلمنوالتنظيمالترتيب.3

رعوأسجهدبأقلمعينهدفتحقيقأجلمنالعاملينمنعدديمارسهاالتيالمختلفةاألعمالتنظيم.4

.نتيجةوأفضلوقت

المواردباستخدامكةمشترأهدافلتحقيقالعاملينوتحفيزبإثارةويتعلقوالعملالتفكيرعلىيعتمدنشاط.5

.العمليةوالقواعدلألسسوفقا ًالمتاحةالماديةواإلمكانات

*



*



*
* لقدمهاليسبالكالسيكيةوسميت،العشرينالقرنمطلعفيظهرت

وإنما،وتخلفها

مجملهافيركزتحيث،النظريةأساسةعلىقامتالذيالتفكيرلتنمط

العملعلى

السلوكفيآثرهالهاالتيالمتغيراتمنوليسآلةالفردأنمعتبرة

،التنظيمي

منبالبعضحداماوهذا،يزاولهالذيالعملمعوالتأقلمالتكيفوعلى

النظريةهذهعلىيطلقواأنالعلماء ( اآللةنموذج ) .

القرننهايةفيالصناعيةالحركةتزايدمع القرنوبدايةميالدي 19 20 

محورينفييتمثلالمديرواجهالذيالرئيسيالتحديكان :

* األداءفيويسراسهولةأكثرالعملوجعلاإلنتاجيةزيادةكيفية .

* اآلالتتشغيلفيجهودهممنالقصوىلالستفادةالعمالتحفيزكيفية .



*
* اإلنسانيةبالعالقاتيقصد ” خاللمنالمختلفيناألفرادجهودبينالتنسيقكيفية

إلىالوصولبهدفاألفرادبينوالتعاونالجيداألداءعلىيحفزعملجوإيجاد
واالجتماعيةوالنفسيةاالقتصاديةاألفرادرغباتاشباعيضمنبماأفضلنتائج .

تركزاإلنسانيةالعالقاتحركةبروزظروف /
الفنيةالنواحيعلىالعلميةاالدارةحركةبدايةمنذالمدراءاهتمام ترتيب)

واإلنتاجوالزمنالحركةودراسةالعملمنطقة النواحيمنكثيرأغفلمما (
االنتاجعلىتؤثرالتياإلنسانيةوالمواقف الثانيةالعالميةالحربوبعد .

1944عام شخصيتهلهانسانهوالعاملبأنيكتشفونالمدراءمنكثيربدأم
تستلزمالعملإشكالياتمنكثيراوأنالعملأدواتمنأداةليسوأنهالمستقلة
الفنيةالحلولمعهايجديالقدانسانيةحلوالاً .

اإلنسانيةالعالقاتدراسةأسباب /
النقابيةالحركاتظهور
العاملثقافةزيادة
والتطبيقيةاإلنسانيةالبحوثتقدم
المنظماتحجمكبر

العملوتقسيمالتخصص
واإلنتاجالعملتكلفةزيادة
المعيشيالمستوىارتفاع



*

* التقليديةالمدرسةالىوجهتالتيلالنتقاداتنتيجةالمدرسةهذهجاءت

وإلى

دراسةخاللمناالنسانيالسلوكلمعرفةمنهامحاولةاالنسانيةالعالقات

وتنوعتصرفاتهمعرفةبهدففيهااالداريةوالجوانبوشخصيتهالفرد

واختالفات

سلوكهالىأدتالتيوالدوافعالتصرفاتهذه السلوكيةالمدرسة .

مبادئبعضتحملأنهامنبالرغمسبقتهاالتيالمدارسمعتماثلال

الكفايةعلىالتأكيدمثلالكالسيكيةالمدرسة مدرسةمبادئوبعض ,

العالقات

مناخوبناءالعملمحيطفياإلنسانيةالعالقاتأهميةتأكيدمثلاإلنسانية

العاملينمواهبعنللتعبيرمالئم .



*



*

* عددبيدالسلطاتتجميعإلىيؤديإداريأسلوبالمركزيةتعني

أماالمنظمةفيالمركزيةمعنىهذاالمنظمةفياألفرادمنمحدود

نشاطأساليبمنأسلوبهوالعامةاإلدارةمستوىعلىمعناها

معهوالعاملينالوزيربيداإلداريةاألمورتجميعإلىيؤديالدولة

القراراتاتخاذمجالفياإلداريةالوحداتاستقاللعدممع

ببعضاألقاليمفيالمركزيةالسلطةعنبعيدا ًمنهااإلدارية

المركزيةالحكومةتوجيهاتحسباإلداريةالنشاطات .



تقومالمركزخارجوفروعهالمركزفياإلداريبجهازهاممثلةالدولةفإنذلكعلىبناءًا*

كافةدولةالبقاعفياستثناءدونمنكافةالمواطنينإلىخدماتهاوتقديمنشاطاتهابمباشرة

فيوهم .النشاطاتأوجهبمختلفللقيامقبلهامنتعيينهميتمالذينموظفيهاطريقعن،

وينتج .اإلداريالسلمفياألعلىالجهةوتوجيهلرقابةيخضعونالوظائفلتلكممارستهم

اإلداريةالمركزيةبأنالقوليمكنوبذلك .األعلىللجهازاألدنىالجهازخضوعذلكعن

:هماأساسيينركنينعلىتقوم

يوجدالالنظامهذاظلوفي .المركزيةالسلطةفيالنهائيوالبتالتقريرسلطةحصر-1*

،لمعنويةابالشخصيةتتمتعالفهيوجدتإذاوحتى،مستقلقانونيكيانالمحليةللوحدات

اًوهيآتهاسلطاتهاوتخضع .المركزيةللسلطاتمطلقشبهخضوعا

اًتدرجهموالموظفينتبعية-2* هرمصورةالدولةفياإلداريالجهازيتخذأنبمعنى .إداريا

فيدنياالالدرجاتفييتمثل،التبعيةمننوعالدرجاتتلكبينيقوموأنالدرجاتمتتابع

.يةالرئاسبالسلطةيسمىفيماالعلياللدرجاتبالنسبةويتمثل .والطاعةالخضوعواجب



*
متحدةرسميةصورةله-1*

الحاسوبيةالبياناتقاعدةبتوسيعللشركةتسمح-2*

نبيالممارساتووالسياساتتوحيدوالتنسيقسهولة-3*

المختلفةاإلدارات

الحاسوبيةالبياناتقاعدةبتوسيعللشركةتسمح-4*

المتاحةللموارداألمثلاالقتصاديالتشغيل-5*

مستوىعلىالقرارتمتخذيمنمتعاونفريقتكوين-6*

العليااإلدارة

القراراتفياالزدواجيةعدم-7*

إجراءاتهاوالرقابةسهولة-8*

.بكفاءةالكبرىالقوميةبالمشروعاتللقياموسيلة-9*



*
الدنياوالمتوسطةاإلداريةالمستوياتلدىالعملبروحالشعورانخفاض-1*

بطيءبشكلتتمالتغييرات-2*

القراراتمتخذيمنبديلةطبقةتنميةأوثانيصفتكوينعدم-3*

التيةالهامالعواملبعضعناألعلىالمستوىفيالقرارمتخذيغفلقد-4*

الفاشلالقراراحتمالفيزداداألقلالمستوياتتعايشها

وياتالمستأعضاءعنداالعتمادواالتكاليةمننوعإلىالمركزيةتؤدي-5*

العليااإلدارةمنللقرارانتظاراموقفأيفييتصرفونفالاألدنىاإلدارية

فيرالتأخإلىويؤديالجديدةاألفكاريضيعواالبتكاريعطلالذياألمر

االستجابة

.الخدماتتقديمفيالمحليللعاملإهمالهم-6*

.اإلدارةمعالمتعاملونلهايتعرضالتيالتعقيداتكثرة-7*



*

عددأكبرعلىالسلطاتتوزيع )اإلداريةبالالمركزيةيقصدعامبشكل)*

.التنظيمداخلاألفرادمنممكن

ىعليقومالتنظيمفيأسلوبهوالعامةاإلدارةمجالفيبهاالمقصودأما*

خرىأوهيئاتالمركزيةالسلطةبينواالختصاصاتالسلطاتتوزيعأساس

اًمستقلة أوسياسيةالمركزيةتكونقدالمعنىبهذاوالالمركزية، (قانونا

والتياإلداريةالالمركزيةموضوعهوهنايهمناماونحن،إداريةالمركزية

وهيئاتالمركزياإلداريالجهازبيناإلداريةالوظيفةتوزيععلىتقوم

.موضوعيأوإقليميأساسعلىمستقلةأخرى

:أهمهاعناصرعلىاإلداريةالالمركزيةوتقوم*



*
ضلأففهمتعطيواإلبداعواالبتكارتزيدوالموظفينبينالتفاعلوالتواصلتزيد-1*

الفرديةللوحدات

الروتينمناإلدارةتحرر-2*

ذاتهاإلداريالعملعلىالديمقراطيةالصفةإضفاء-3*

.الفرعيةبالمشكالتانشغالهمعدموالهامةللقراراتالمديرينتفرغ-4*

المشكالتحلوالقراراتاتخاذسرعة-5*

الالذيالمديرمنأقدرفهوالمشكلةيعايشكانإذاالقرارمتخذألن:أفضلقراراتاتخاذ-6*

تفاصيلهايعرف

المسؤولياتوالسلطاتتوازن-7*

لشعورهمالمختلفةاإلداريةالمستوياتفيوالرؤساءللمديرينالمعنويةالروحرفع-8*

.اإليجابيةبالمشاركة

يرالتأثمنبدالواحدقسمأوواحدةإدارةعلىتؤثرفهيموزعةالضعيفةالقراراتمخاطر-9*

اإلداراتمنعددأوكلهاالمنظمةعلى



*
للهدفتشتيتيحدثقد-1*

المدربةالعمالةإلىالحاجة-2*

وذةالمتخالقرارتتناسقعدمأوتناقض-3*

اإلداراتتستلزمهاالتيالخدماتازدواج

التكاليفزيادةوالمختلفة

الرقابةصعوبة-4*

الجزئيالنظرةخطورة-5*



*
اًالتربوياالشرافنظاميعد* نظامفهوذلكومعذاتهحدفيمتكامالاًنظاما

اهدافهيستمدوبذلكالمجتمعفيالتعليميالنظامهوكلينظاممنفرعي*

تطوراتمنتشهدوماالمجتمعحياةبدورهاتعكسالتيالمجتمعفلسفةمن*

–كمفهوم–التربوياالشرافوان .. .وحضاريةواقتصاديةاجتماعية*

متعددةاشكاالاًاتخذقدالتربويةالمفاهيممنكثيرشأنذلكفيشأنه*

–الفنيواالشراف–الفنيالتوجيه-التربويالتوجيه–التفتيش )بينمسمياتهوتراوحت*

اتخذاالقطاربعضانهحتى (التربويواالشراف

منقبةمتعمراحلفيالمعانيمنكثيرالتربوياالشرافبمفهومالصقتوقدمتفقدمسمى*

اً–سائدةنجدهاوالتيالعشرينالقرن بعضعند-احيانا

ديدنوالنموالتطورواالنالحاضروقتناحتىالتعليميالسلكفيالعاملين*

منهاالتربويةسيماوالوالممارساتوالنظرياتوالدراساتاالبحاثكل*

تعريفاتعدةظهرتفقدالتربويةالعمليةمنجزءالتربوياالشرافوالن*

محددةزاويةمنالتربوياالشرافالىمنهاكلنظرالتربويلألشراف*

والتدريبالتدريسوطرائقوالمناهجالتربويةواالدارةالقيادةبينتأرجحت*



*
وجود التطور السريع في العملية العلمية التربوية يستدعيأن -1*

ن مشرف تربوي يواكب هذه التطورات والتغيرات ويزود بها المعلمي
.في الميدان 

ون اإلنسان بطبيعته الفطرية يحتاج العون والمساعدة فيكأن -2*
المشرف التربوي هو ذلك الشخص القادر على مساعدة هذا 

.اإلنسان المعلم 

جعلهم تعيين معلمين جدد وخاصة غير المؤهلين تربوياً منهم يأن -2*
يواجهون بعض الصعوبات في مجال عملهم الجديد فهم بحاجة إلى

.من يسهل لهم تلك الصعوبات وينير لهم طريقهم 

المعلم القديم بحاجة إلى ن يعلمه بكل ما أستجد في مجالأن -3*
.عمله 

عام المعلم المنقول من مرحلة تعليمية إلى أخرى أم من تعليمأن -4*
إلى تعليم فني أو العكس بحاجة إلى من يعلمه بأهداف وخصائص

.تلك المرحلة 



دائية لعدم اكتمال نصاب بعض المعلمين في المرحلة االبتنظراً -6*
حاجة خاصة قد يسند إليهم تدريس مواد في غير تخصصهم ، فهم ب

.إلى مشرف تربوي يعينهم على تدريس تلك المواد 

قل المعلم المتميز في مجال عمله بحاجة إلى من يشجعه وينإن -7*
.خبراته وأفكاره من مدرسة إلى أخرى 

كل عمل من األعمال وخاصة الميدانية البد له من مشرف أو إن -8*
.أكثر فمن األولى أن يكون لمهنة التعليم مشرف تربوي 

المعلمين بحاجة مستمرة للتدريب فال بد من وجود مشرفأن -9*
.تربوي يحدد احتياجاتهم ويقوم بتدريبهم 

* كثرة األعباء على المعلمين من ارتفاع أنصبتهم وزيادة عدد إن -10
الطالب وكثرة المواد واألنشطة تتطلب وجود مشرف تربوي 

يساعدهم على تغلب هذه األعباء      يعتبر المشرف التربوي حلقة 
الوصل بين الميدان والجهاز اإلداري سواء في إدارة التعليم أو في 

الوزارة 



*
* تتعدد أساليب اإلشراف التربوي على المعلمين وتتداخل ، ويمكن 

قد ( مثالً )تقسيمها إلى أساليب فردية وأخرى جماعية فالبحث التربوي 
يقوم به فرد ، وقد تقوم به جماعة، إذ ليس ثمة حد فاصل بين األساليب 

.الفردية واألساليب الجماعية

* ويمكن تقسيم األساليب إلى أساليب مباشرة وغير مباشرة ، فإذا كان 
للمشرف التربوي   الدور الرئيس في األسلوب غير المباشر ، فإننا ال 

نجد حدوداً واضحة بين األساليب المباشرة وغير المباشرة ، فالنشرات 
ة التربوية تعد أسلوب غير مباشر ، ألن فاعليتها تتوقف على مدى إيجابي

ما وتعد أسلوباً مباشراً ل, المعلم في قراءتها وتنفيذ مضامينها بنفسه 
يبذله المشرف التربوي من جهد في متابعتها ومناقشتها مع المعلمين ، 

وهذا التقسيم بين األساليب الفردية والجماعية المباشرة وغير 
ويالحظ أنه . المباشرة ،يستخدم من أجل الدراسة التحليلية ليس إ ال 

ليس هناك أسلوب واحد يستخدم في اإلشراف التربوي ،ويمكن أن 
يقال عنه أنه أفضل األساليب التي تستخدم في جميع المواقف 

والظروف ،حيث أن كل موقف تعليمي يناسبه أسلوب من األساليب 
،كما أنه  قد يستخدم في الموقف التعليمي الواحد أكثر من أسلوب ، 

فقد يتطلب األمر أن يزود المشرف التربوي المعلمين في فصولهم 
لتشخيص مشكلة تواجههم ، وقد يترتب على هذه الزيارة عقد اجتماع 

عام لهم أو تنظيم ندوة تربوية لمناقشة المشكلة ،  وقد يتخلل كل هذه 
.قراءات يوجه المشرف التربوي المعلمين إليها 



* واستخدامات ،ومقومات , ومن هنا كان لكل أسلوب إشرافي مدى 
:تحدد مدى فاعليته ونجاحه ، ومن أهم هذه المقومات ما يلي 

* مالءمة األسلوب اإلشرافي للموقف التربوي وتحقيقه للهدف الذي -1
.يستخدم من أجله

* .معالجة األسلوب اإلشرافي لمشكالت تهم المعلمين وتسد احتياجاتهم-2

* مالءمة األسلوب اإلشرافي لنوعية المعلمين من حيث خبراتهم وقدراتهم -3
وإعداداتهم

* إشراك بعض العاملين في الحقل التربوي من معلمين ومديرين ومسؤولين -4
.في اختيار األسلوب اإلشرافي وتخطيطه وتنفيذه

* مرونة األسلوب اإلشرافي بحيث يراعي ظروف المعلم والمشرف -5
والمدرسة والبيئة واإلمكانيات المتاحة

* األسلوب اإلشرافي على خبرات تسهم في نمو المعلمين في إشتمال
.شؤون العمل الجماعي ،والعالقات االجتماعية والمهارات

.وفق حاجات المعلمين والميداناإلشرافيةتتنوع األساليب *



*
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* .مجلة بحوث االدارة

*https://ar.wikipedia.org/wiki/إدارة

*

*mawdoo3.com

*

*http://al3loom.com/?p=5141

*https://www.facebook.com/EtudiantsDroitArabe/posts/500892203315829

http://www.aptksa.org/vb/showthread.php?t=5157

https://ar.wikipedia.org/wiki/إدارة
http://al3loom.com/?p=5141
https://www.facebook.com/EtudiantsDroitArabe/posts/500892203315829
http://www.aptksa.org/vb/showthread.php?t=5157

