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أشراف د .مشعل العنزي

مفهــــــوم القٌادة التربوٌة
تعتبر القٌادة إحدى األركان الرئٌسٌة للتوجٌه فلو نظرنا إلى
الوظٌفة األولى والثانٌة لإلدارة لوجدناها التخطٌط والتنظٌم
أي أن األمر ٌتطلب وجود خطة وتنظٌما مالئما ولكً تبدأ
عملٌة التنفٌذ البد من وجود قٌادات لألفراد وتوزٌع األدوار
ثم التعلٌم والتدرٌب للمبادئ واألسس ٌ ،جب أن ٌعرف
األفراد ما هو المطلوب منهم  ،وما األدوات المطلوبة إلنجاز
وتوفرها  ،وٌأتً بعد ذلك دور التوجٌه إلنجاز المهام
المخصصة لألفراد وٌشكل هذا وظٌفة القٌادة فً التوجٌه

كانت القٌادة التربوٌة فً الماضً تعنى فقط بالمبادئ والقٌم واألحوال وأصبحت فً
هذا القرن تهتم بالنظرٌة التحلٌلٌة والقٌم العلمٌة التً تعنً ماذا؟ ولماذا؟ واالتجاه الجدٌد
فً مفهوم القٌادة التربوٌة ٌستهدف الوصول إلى معاٌٌر تقاس بها فعالٌة اإلدارة بطرٌقة
علمٌة وموضوعٌة  .وٌعرفها د .محمد منٌر مرسً :هً ما ٌتعلق بالجوانب التنفٌذٌة
التً توفر الظروف المناسبة واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة البلزمة للعملٌة التربوٌة .
وتعنً تنظٌم النشاط الجماعً لؤلفراد لتحقٌق أهداف معٌنة  .وٌبٌن الطوٌل  :إن مفهوم
القٌادة التربوٌة (أن للقٌادة التربوٌة مفاهٌمها وثقافتها التً تمٌزها ولها معاٌٌرها
الخاصة بالنجاح ،كما أن لها قانونها األخبلقً للسلوك .فالقٌادة التربوٌة فً ثقافتها
جماعٌة التوجه تؤكد العملٌات الجماعٌة فً كل ممارساتها إن هناك دور فاعبلً ٌفترض
أن تقوم وتعنً به القٌادة التربوٌة وٌتمحور حول تفاعل متمٌز بٌن مختلف مدخبلت
النظام التربوي بما فٌها من معلمٌن وتبلمٌذ ومناهج وأبنٌة وغٌرها من مدخبلت
ٌفترض أن ٌتم تفعلٌها لتحقٌق مخرجات تربوٌة تنسجم مع أهداف النظام التربوي
ومرامٌه

وٌشكل نظام المدرسة وحدة إجرائٌة صممت على هدي من
مفاهٌم التشاركٌة والحوار والدٌمقراطٌة لتضم مدخلٌن بشرٌٌن
أساسٌٌن من مدخبلت النظام التربوي؛ أال وهما المعلم ذلك
اإلنسان المؤهل والمعد وفق منسق تربوي مدروس ،والتلمٌذ
الذي ٌشكل مدخبلً جوهرٌا ً تتمحور حول بنائه كافة مكونات
النظام التربوٌة بهدف تربٌته وبنائه ضمن أطر وتصورات
ونماذج أكادٌمٌة واجتماعٌة وإنسانٌة تتأثر بما ٌسود
المجتمعات البشرٌة من فلسفات ونظرٌات فً هذا المجال)

أركان القٌادة التربوٌة
ٌجب أن تتوفر لقٌادة كل جماعة من الجماعات عدة أركان ،وإال أصبحت هذه الجماعة مجموعة من األفراد
ال ٌربط بٌن أفرادها رابط ،وتعتمد عملٌة القٌادة على األركان التالٌة:

.1
.2
.3

.4
.5

جماعة من الناس لها هدف مشترك تسعى لتحقٌقه وهم (المرؤوسٌن).
شخص ٌوجه هذه الجماعة وتعاون معها لتحقٌق هذا الهدف وهو (القائد).
ظروف ومبلبسات تفاعل فٌها االفراد وتتم بوجود القائد (الموقف) وتشمل هذه الظروف حجم الجماعة
وتجانسها من حٌث :الخلفٌة الثقافٌة ،والعمر ،والقٌم ،واأللفة ،وسهولة االتصال بٌن أفرادها ،واستقرار
الجماعة واستقبللٌتها ووعٌها.
اتخاذ القرارات البلزمة للوصول للهدف بأقل جهد وتكالٌف ممكنة.
مهام ومسئولٌات ٌقوم بها أفراد الجماعة من أجل تحقٌق اهدافهم المشتركة.

الفرق بٌن القــــــٌادة التربوٌة واالدارة
الجدل حول هذٌن المصطلحٌن طوٌل ،فحٌث ٌرى كثٌر من اإلدارٌٌن أن
القٌادة هً توجٌه اآلخرٌن لحل مشكلة ،أما اإلدارة فهً تنظٌم المصادر
المختلفة فً سبٌل حل مشكلة إال أننا نجد تقاطعات كثٌرة فً معرض الحدٌث
عن ك ِّل منهما على حدة وربما ناسب أن نستعٌر عبارة الفقهاء فً هذا المقام
(بٌنهما عموم وخصوص من وجه) ..فعند الحدٌث التفصٌلً نجد أن ثمة فرق
بٌن االثنٌن إال أننا عندما نتحدث عن أحدهما فربما احتجنا إلى أن نستعٌر
نظرٌات ونماذج لآلخر.
ٌقول كوتر ”Kotter :إن الوظٌفة المهٌمنة لئلدارة هً توفٌر النظام واالتساق
للمنظمات ،فً حٌن أن وظٌفة القٌادة هً التغٌٌر والحركة ،كما أن اإلدارة
تسعى إلى توفٌر النظام واالستقرار للمنظمة فً حٌن تسعى القٌادة إلى التغٌٌر
الفعّال الذي ٌمكن التكٌف معه.

وٌمكن تحدٌد الفروق التالٌة بٌن القٌادة واإلدارة

وعلٌه نوجد هنا سؤال هل كل مدٌر قائد ؟
ال ٌفرق الكثٌرون بٌن القائد والمدٌر وتشمل معالجتهم لألمور فً هذا المجال باعتبار أن القائد اإلداري
ٌكون عادة فً قمة التنظٌم (أعلى درجات السلم الوظٌفً فً المنشأة).
وفً تقدٌرنا أن مدلول القائد اإلداري أكثر شموال من المدٌر باعتبار أن القائد اإلداري حٌن ٌمارس مهامه
ما بٌن السلطة الرسمٌة والسلطة غٌر الرسمٌة فإنه ٌعتمد على جمع كبٌر من األتباع إذ ال تتحقق القٌادة
بدون وجود عدد كبٌر من األتباع ٌنعم القائد بثقتهم وتأٌٌدهم له ،ومن هذا ٌمكننا القول بأن كل قائد مدٌر
فً موقعه ولٌس كل مدٌر قائد فالمدٌر قد ٌكون مدٌرا لمنشأة بها عدد غفٌر من العاملٌن وقد ٌكون مدٌر
ألحد المعامل ٌرأس فرٌقا محدودا من الباحثٌن ذوي المٌول المتباٌنة،

والمدٌر قد ٌعتمد على السلطة الرسمٌة التً ٌتحها له القانون واللوائح فً أداء عمله وانضباط
مرؤوسٌه أما القائد اإلداري فٌعتمد بالضرورة على السلطة التً تمنحها له القوانٌن واللوائح كما
ٌعتمد على الجوانب الشخصٌة والنفسٌة واأللفة التً تربطه بالمرؤوسٌن ،وتلك لها تأثٌر بالغ
األهمٌة ألنه قد ٌحدث أن ٌكون جو العمل مشبع بالمضاٌقات والمتاعب مما ٌجعل بعض العاملٌن
غٌر عابئٌن بالسلطة متمردٌن على ما قد ٌصدره المدٌرٌن من أوامر وتعلٌمات ،أما إذا كان
المدٌر قائد فإن والءهم وتأٌٌدهم لهذا القائد ٌغلب على كل شًء الرتباطهم ارتباطا روحٌا ونفسٌا
قد ٌجعلهم مطٌعٌن ألوامره وتعلٌماته التً ٌصدرها إلٌهم رغم ضجرهم وضٌقهم من جو العمل.

وفً الختام نستطٌع أن نقول:
.1إن القٌادة هً التً تولد األفكار وترسم
التوجه العام ،فً حٌن تحٌلها اإلدارة
"التنفٌذٌة" إلى خطط عملٌة.
.2والقٌادة تعنى باألطر العامة ،بٌنما تهتم
اإلدارة باألمور التفصٌلٌة.
.3والقائد ٌسٌر وٌتبعه الفرٌق ،بٌنما المدٌر
ٌساهم فً تنظٌم مسٌرة الفرٌق

خصائص القائد التربوي
للقائد التربوي أدوار مختلفة و متغٌرة و لكنها جمٌعا ً متكاملة ومتداخلة  ،فهو
ٌتحلى بمواصفات خاصة تجعله ٌتماشى مع هذه األدوار جمٌعا ً  ،و من
صفات القائد التربوي على سبٌل المثال :
القدرة أو الكفاءة  ( :الذكاء المرتفع  ،القدرة على التحلٌل و االستبصار ،
الٌقظة  ،الطبلقة اللغوٌة  ،المرونة  ،القدرة على إصدار األحكام و تقدٌم
األفكار و فهم المشكبلت وطرح الحلول و التعامل مع مقتضٌات التغٌٌر ،
الجرأة فً إبداء اآلراء والمقترحات  ،المثابرة  ،الطموح  ،و القدرة على
التعامل مع األزمات والطوارئ ) .

صفات جسمٌة  :الصحة الجٌدة  ،المظهر الممتاز  ،و الطول  ،و القوام المتناسق.
التفوق األكادٌمً والمعرفً  :أن تتوفر لدى القائد المهارات العلمٌة والفنٌة البلزمة وٌكون على علم
تام بجمٌع النواحً الفنٌة التً ٌشرف علٌها وٌوجهها مثل  :تحلٌل المواقف  ،قوة التصور و اإلدراك ،
االتصال الجٌد  ،إدارة جلسات الحوار بروح تعاونٌة  ،حفز همم العاملٌن  ،حسن استخدام اإلمكانٌات
المتاحة  ،االستفادة من خبرات اآلخرٌن .

صفات شخصٌة مثل  :القدرة على تحمل المسؤولٌة  ،االعتماد على النفس ،
االستقرار العاطفً  ،النشاط  ،التعاون  ،حسن المعاشرة  ،البشاشة  ،الصداقة  ،العدل،
الحزم  ،القدرة على اتخاذ القرارات  ،الحماس  ،اللباقة  ،السٌطرة  ،الصبر  ،و
التنظٌم .
صفات خلقٌة  :األمانة  ،اإلخبلص  ،العدل  ،االستقامة  ،القدوة الحسنة  ،الصدق ،
والحلم .

صفات اجتماعٌة  :أن ٌكون من مستوى اجتماعً واقتصادي
متمٌز ،ذو شعبٌة ،دٌمقراطً و ٌشرك اآلخرٌن فً اتخاذ القرار ،
ٌحترم اآلخرٌن وٌدخل السرور علٌهم و ٌحترمهم ٌ ،ؤمن بقدراتهم
وٌقدر أعمالهم وٌثنً علٌهم  ،القضاء على الشائعات و األكاذٌب
وسماع وجهات النظر.

أدوار الـقـائد
دور القائد التربوي فً العملٌة التعلٌمٌة
الدور هو مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكٌة
التً ٌقوم بها القائد لتحقٌق ما هو متوقع منه فً مواقف
معٌنة ،
و ٌترتب على األدوار إمكانٌة التنبؤ بسلوك الفرد فً
المواقف المختلفة و تتحدد األدوار للعاملٌن من خالل وصف
األعمال و الواجبات التً سٌقومون بها .
ٌترتب على تعدد التوقعات و المطالب تضارب بعضها مع
بعض  ،و من ثم ٌواجه رجل اإلدارة بمهمة التوفٌق بٌنها
فً ممارسته لوظٌفته
و لتفسٌر ذلك نورد فٌما ٌلً ثالثة مصادر لتعارض األدوار :
 – 1عدم االتفاق بٌن مجموعة مرجعٌة واحدة لتحدٌد الدور
 – 2عدم االتفاق بٌن مجموعتٌن مرجعٌتٌن أو أكثر لكل منها
الحق فً تحدٌد توقعات الدور .
 – 3عدم االتفاق فً التوقعات بٌن دورٌن أو أكثر ٌقوم بها
الفرد فً آن واحد

وٌمكن تلخٌص أدوار القائد
التربوي فٌما ٌلً :
1ـ اختٌار األشخاص المناسبٌن لؤلماكن المناسبة لهم .
2ـ االتصال الفعال بكافة المؤسسات الموجودة فً البٌئة
.
3ـ تفقد الموظفٌن و تقدٌم المشورة لهم و النصح لهم و
مقابلة المراجعٌن .
4ـ تقدٌم التسهٌبلت البشرٌة و المادٌة للمٌدان التربوي .
5ـ دراسة قضاٌا المٌدان التربوي و تحقٌقاتها و
معالجتها و إبداء الرأي

6ـ توخً الموضوعٌة فً تقٌٌم المرؤوسٌن .
7ـ مشاركة العاملٌن فً أفراحهم و أتراحهم .
8ـ تشجٌع العادات الصحٌة الجٌدة و االهتمام بالنواحً
الجمالٌة .

9ـ ترجمة العملٌة التعلٌمٌة إلى أرقام و خرائط
توضٌحٌة و نشرات ٌسهل من خبللها االطبلع على
واقع التربٌة والتعلٌم .
10ـ حصر أعداد الذٌن ٌمكنهم االستفادة من برامج
التعلٌم المستمر وضع األولوٌات لتنظٌمها.

11ـ غرس الفضٌلة و المعتقدات السلٌمة من خبلل
برامج األنشطة المدرسٌة
12ـ غرس روح االنتماء والوالء للوطن واألهل .
13ـ توجٌه الطلبة وإرشادهم .
14ـ الحرص على حماٌة شخصٌة الطالب من اٌقاع
العقوبات البدنٌة بحقه .
15ـ صرف األموال المدرسٌة حسب األبواب المقررة
للصرف .

16ـ زٌادة فعالٌة استخدام المختبرات و المكتبات و
المرافق المدرسٌة األخرى
17ـ تنمٌة التعاون بٌن البٌئة المدرسٌة و البٌئة المحلٌة .
18ـ الكشف عن الطاقات اإلبداعٌة فً المٌدان و
تشجٌعها و االستفادة منها
19ـ تشجٌع األبحاث و الدراسات المٌدانٌة لتحسٌن
العملٌة التربوٌة وتطوٌرها .
19ـ جعل المدارس مراكز إشعاع و نقطة االنطبلق
إلحداث أي تغٌٌر من خبلل المحاضرات والندوات
الهادفة .
20ـ تحدٌد الحاجات المهنٌة للمعلمٌن و المعلمات و
الموظفٌن لتلبٌتها

21ـ المبادأة و المبادرة بتقدٌم األفكار الجدٌدة أو األسالٌب و الطرق
المستحدثة لتناول المشكبلت و عبلجها .
22ـ التنسٌق بٌن جهود العاملٌن و توجٌهها نحو غاٌتها المنشودة .
23ـ تنشٌط عمل المجموعة بالوسائل المختلفة و بعث الحماس و
النشاط فٌهم ورفع روحهم المعنوٌة .
24ـ حسن استثمار الوقت وحسن توزٌعه على مهماته المختلفة .
25ـ الحرص على تسهٌل الحصول على المعلومات من المصادر
المختلفة

26ـ دعم المعلمٌن و مساندتهم عند نشوء صراع مع الطلبة أو اآلباء حول
انضباط الطلبة أو أدائهم أو تحصٌلهم الدراسً .
27ـ التعاون و التشاور من خبلل إٌجاد قنوات فعالة تتٌح للمعلمٌن
فرص إبداء وجهات نظرهم و مشاعرهم حول المنهاج و سلوك الطلبة .
28ـ توخً العدالة و المساواة فً التعامل مع الطلبة و المعلمٌن .
29ـ التقدٌر و الثناء و المكافأة لكل مستحق من الطلبة و المعلمٌن .
30ـ االستعداد و الرغبة فً تفوٌض السلطة للمعلمٌن و إتاحة الفرصة لهم
التخاذ القرارات
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