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 الممخص:

 بدراسة البحث ىذا اىتم ، والعكس لممجتمع كامل نجاح من نجاحيا عمى يترتب وما التربوية لمعممية البالغة لألىمية نظراً 
 وواجب ، والمدرس الدارس يتحممو أن يجب ما حيث من ، والمجتمع العميا باإلدارة وعالقتيا التربوية لمعممية واقعية نظرية
 تحقق أجيال إنتاج عمى القادر التربوي القائد واختيار ، التعميمة لمعممية المالئم الجو بتوفير اإلدارة وواجب ، األمر أولي
 . والنمو التقدم

 ، القائد التربويالكممات المفتاحية: االدارة ، تربوي ، التربية ، االدارة التربوية

 

 :مقدمةال

والمقصود ىنا ليس التربية التربية ىي عصب المجتمع ، وىي األداة التي تقيس مدى تقدم ، ورقي المجتمع ،  
بمعناىا الضيق أي غرس األخالق ، والقيم فقط في أفراد المجتمع ، ولكن المقصود ىو التربية بمعناىا الواسع أي غرس 

 األخالق والفضيمة ، وتخريج أجيال مثقفة ، وقادة يتولون أمر األمة الحقًا ، ويتمتعون بالمياقة الجسمانية ... إلخ .

األولى ىذا المعنى ، وأسست نظم تربوية متكاممة ، وعند قدوم اإلسالم أكد عمى أىمية التربية أدركت الشعوب  
ودورىا البارز ، ووضع المبادئ التوجييية التي يجب اتباعيا في ىذا المجال ، كما اىتم الباحثون ، والعمماء بيا ، ولم 

 عممًا مستقاًل ، وقائمًا بذاتو . يكتفوا بجعميا مجرد فرع من أحد أنواع العموم ، ولكنيم جعموىا

نشأ بعد ذلك ما يسمى باإلدارة التربوية التي استقمت ىي األخرى عن باقي أنواع النظم اإلدارية المختمفة ، وذلك  
نظرًا لتشعبيا ، وارتباطيا بعموم أخرى غير العمم اإلداري والتربوي ، كعمم النفس وعمم االجتماع ، وقد أدى ىذا االستقالل 
إلى إبداع الباحثين في ىذا المجال فوضعت النظريات التربوية المختمفة ، واألسس التي تحكم العالقة بين العاممين في 
المؤسسة التربوية ، وبعضيم ، وبين المؤسسة نفسيا ، والمؤسسات األخرى ، ودعا ذلك إلى ضرورة فيم ، وتحديد دور 

يو من صفات شخصية تؤىمو لمقيادة ، وىو ما قادنا إلى الحديث عن القائد مدير المؤسسة التربوية ، وما يجب أن يتوافر ف
 بوجو عام ، والنظريات التي وضعت لتفسير ظاىرة القيادة .
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 مشكمة البحث 

 -ييتم ىذا البحث باإلجابة عمى األسئمة التالية : 

 ىل وجدت إدارة تربوية لدى المجتمعات قديمًا ؟ -السؤال األول

 لماذا تعد اإلدارة التربوية عممًا قائمًا بذاتو ؟ -الثانيالسؤال 

 ىل ىناك صفات معينة البد من توافرىا في القائم عمى المؤسسة التربوية ؟ -السؤال الثالث

 -أىمية البحث :

 -األىمية النظرية : -أوالً 

 تحديد مفيوم جامع شامل لمصطمح اإلدارة التربوية . -1

 اإلسالمي في معالجة قضية التربية .فيم الدور الميم لمدين  -2

 التعرف عمى طرق التربية في األمم السابقة . -3

 معرفة الصفات التي يجب توافرىا في القائم عمى المؤسسة التربوية . -4

 

 -األىمية التطبيقية : -ثانياً 

ة بين المؤسسة التربوية تنحصر األىمية التطبيقية لمبحث الذي نقدمو في إمكانية استخدامو كمرجع لتنظيم العالق 
وبين غيرىا من المؤسسات ، وبين المتعممين ، والقائمين عمى المؤسسة التربوية نفسيا ، وفي تحديد طريقة عممية الختيار 

 األفضل لقيادة المؤسسة التربوية ، وتيسير شئونيا .
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 مصطمحات البحث 

 -اإلدارة : -أوالً 

 -اإلدارة لغة : -1

تدوير ، فنقول أدر المروحة لتعمل الطائرة ، أي عميك تدوير المروحة ، وتعني أيضًا تصريف شئون  اإلدارة لغة معناىا
 العمل ، سواًء عمل المؤسسة ككل ، أو عمل قطاع أو جزء منيا فقط .

 -اإلدارة اصطالحًا : -2

 مسبقًا.وتعني القدرة عمى تحقيق التعاون بين مجموعة من األشخاص لتحقيق ىدف معين اتفقوا عميو 

 

 -التربية : -ثانياً 

 -التربية لغة : -1

التربية مشتقة من كممة )رب( ، والرب تطمق عمى المربي ، والقيم ، قال تعالى :" ألك نعمة تربييا " ، أي تحفظيا ، ويطمق 
 عمى العمماء ربانيون ؛ ألنو يربون األجيال ، والتربية معناىا التأديب .

 -التربية اصطالحًا : -2

المعنى المقصود بالتربية اصطالحًا باختالف المجال المراد استخداميا فيو ، والتربية فيما نحن بصدده معناىا تأديب  يختمف
صالح الطفل ، وتمقينو العمم ، وتشجيعو عمى العمل ، وترسيخ حب الرياضة فيو ؛ ليشب وىو ذو بنيان جسدي قوي .  ، وا 

 -القيادة : -ثالثاً 

 -القيادة لغة : -1

من الفعل قاد يقود قودًا ، وقيادة ، واسم الفاعل منيا القائد ، والجمع قادة ، والقوض عكس السوق بشد السين ،  مصدر
 فالقوض من اإلمام ، والسوق من الخمف ، كما تطمق كممة قائد عمى أنف الخيل ، ويراد بيا مقدمتو .

 دين .لذلك فالقيادة ىي التقدم ، والسبق لموصول إلى أفضل نتيجة لممقو 
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 -القيادة اصطالحًا : -2

 -ذكرت العديد من تعريفات القيادة نذكر بعضيا فيما يمي :

القيادة ىي أي جيد لتشكيل سموك األفراد أو الجماعات في مختمف المؤسسات ، والتي من خالليا تحقق المؤسسة  - أ
 أىدافيا .

 يؤدي إلى تحقيق اليدف المطموب في موقف معين . القيادة ىي تأثير في نشاط الفرد أو الجماعة ، ىذا التأثير - ب

 القيادة ىي القدرة عمى التأثير في اآلخرين من أجل تحقيق ىدف معين . -جـ

القيادة ىي صفة أو مجموعة من الصفات التي تطمقيا مجموعة من األفراد في مجتمع معين عمى فرد من أفرادىا بما  -د
 يؤىمو ألن يقودىم ، ويكون في طميعتيم .

القيادة في اإلسالم ليا معنى شامل ، فيي تعني كل من يتولى شأنًا من شئون المسممين ، فالمسئول عن الشرطة ، أو  -ىـ
 القضاء ، أو الصحة ، أو التعميم في نظر اإلسالم قائد .

 -حدود البحث :

 -الحدود الموضوعية : -أوالً 

فيوميا وفق اصطالح العمماء المتخصصين ، ووفق ينحصر ىذا البحث في بيان اإلدارة التربوية ، وتحديد م 
 الشريعة اإلسالمية ، وصواًل إلى تحديد مفيوم القائد التربوي .

 -الحدود الزمانية : -ثانياً 

الحدود الزمانية لبحثنا تبدأ منذ نشأة الحياة اإلنسانية ، وطرق التربية في الحياة البدائية ، وصواًل إلى أحدث  
 يا المتخصصون في وقتنا الحالي .النظريات التي قال ب

 -الحدود المكانية : -ثالثاً 

تتجول دراستنا في مختمف دول العالم منذ تاريخ اإلدارة التربوية إلى النظريات التربوية الحديثة فكل موضوع يتم  
 معالجتو بين سطور بحثنا يختمف مكانيًا عن باقي الموضوعات .

 -منيج البحث :
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 -نيجين من مناىج البحث ، وىما :نعتمد في بحثنا عمى م 

 -المنيج التاريخي : -أوالً 

حيث اىتممنا بسرد تاريخ اإلدارة التربوية منذ نشأة الحياة اإلنسانية ، وخالل مراحل تطورىا ، وتأثير الثقافة  
 بمختمف أركانيا من الثقافة المجتمعية ، والعادات ، والتقاليد ، والديانة عمى طرق التربية .

 -المنيج االستداللي : -ثانياً 

حيث اعتمدنا في مجموعة من النتائج التي توصمنا إلييا في بحثنا عمى عدد من النظريات التي قيمت في نفس  
الموضوع ، ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر النتيجة التي توصمنا إلييا من الصفات الواجب توافرىا في القائد التربوي 

 ي قيمت في القيادة بوجو عام .اعتمادًا عمى النظريات الت

 الخاتمة 

 النتائج 

 -ناقش البحث األسئمة التالية : 

 ىل من تعريف جامع شامل لإلدارة التربوية يجعل منيا عممًا مستقاًل ؟ -السؤال األول

وفي وكانت اإلجابة عمى ىذا السؤال بنعم حيث قمنا بتعريف اإلدارة التربوية اعتمادًا عمى معناىا في المغة ،  
 االصطالح ، وتأسيسًا عمى التعريفات التي وضعت ليا من قبل متخصصين أخرين .

 ىل عرفت المجتمعات القديمة نظمًا لإلدارة التربوية تشبو النظم التي نعرفيا في الوقت الحاضر ؟ -السؤال الثاني

ل بالد الرافدين ، وروما وكانت اإلجابة بنعم حيث من استطالعنا لتاريخ عدد من األمم منيا عمى سبيل المثا 
وجدنا أنو كان ليم نظم تربوية تتالءم مع ثقافات شعوبيم ، بل وكانوا يبنون المدارس ، والمؤسسات التعميمية التي كانت 

 منظمة ويضطمع عمى شؤونيا عدد من الموظفين .

 ىل عنى اإلسالم باإلدارة التربوية ونظميا أم ترك تنظيميا لإلنسان ؟ -السؤال الثالث

ووجدنا أن اإلجابة أن اإلسالم جمع بين األمرين ؛ حيث نظم طرق التربية ، وأعطانا النصائح ، والتوجييات التي  
تعيننا عمى تأسيس نظم تعميمية قوية ، وقادرة عمى تحقيق اليدف المرجو منيا ، ووضع الصفات التي يجب أن يتمتع بيا 
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الوقت أخبرنا النبي صمى اهلل عميو وسمم أن األمر في النياية ىو ممك لنا القائم عمى إدارة المؤسسة التربوية ، وفي نفس 
 بني البشر ننظمو بما يتالءم مع ثقافاتنا ، وحياتنا المعاصر حين قال :" أنتم أعمم بشؤون دنياكم " .

 التوصيات 

ح أي نظام تعميمي في النياية نوجو عددًا من النصائح التي نرى أنيا إن طبقت سوف تؤدي بالضرورة إلى إصال 
 -، وىي :

 ضرورة اختيار الشخص المناسب وفق معايير محددة لتولي إدارة المؤسسات التربوية . -1

يجب عمى القائم عمى شؤون المؤسسة التربوية أال يستأثر بالقرار وحده ، وأن يكون حكيمًا ، وواعيًا ، ومتقباًل  -2
 آلراء األخرين ، وصبورًا .

ة ىي عصب المجتمع ، وىي المسؤولة عن نشأة األجيال ، فيي سماد الزرع إن صحت صح ، المؤسسة التربوي -3
ن فسدت فسد ، لذلك يجب عمى القائمين عمى الدول رقابتيا ، واالىتمام بيا ، وعدم إىماليا ، ووضعيا كأولى األولويات  وا 

. 

األمن بمعناه الضيق ، ولكن المقصود من حق الطالب أن يتمتع باألمن في مكان دراستو ليس المقصود ىنا ىو  -4
و كتمان سره ، وحمايتو من براثن الجيل ، والرجعية ، واألفكار العقيمة ، وىو واجب القائمين عمى المؤسسات التربوية في 

 المقام األول .
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"General Theory of Educational Management" 

 

Abstract:  

Due to the great importance of the educational process and the consequent success of the 

entire success of society and vice versa, this research is concerned with the study of a realistic 

theory of the educational process and its relationship with senior management and society, in 

terms of what must be borne by the student and teacher, and the primary duty of command, 

and the duty of management to provide the appropriate atmosphere for the educational 

process, The educational leader capable of producing generations achieves progress and 

growth 
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