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 سلمــــــــــــــة اتآتيـــــــــــة:أجــــــــــــــــــــــــــب عن األ
ــ)إج :السؤال األول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بارى(ــ

 :                                                    العبارات اتآتية أكملأ( 

 :االجابة  :تتحدد أىـ مبادئ اإلدارة المدرسية في-1
 تقسيم العمل- -

 السلطــــــت:  -

 االنضباط -

 ئاست: وحدة الر -

 وحدة التوجيه:  -

 اخضاع المصلحت الشخصيت للمصلحت العامت:  -

-  

 المكافأة )التعويض(:  -

 المركزيت: تعني  -

  تتعدد فكائد التنظيـ المدرسى الجيد فمنيا:-2

 االجابة
يػػؤدم التنظػػيـ الجيػػد إلػػى تحميػػؽ وػػدد مػػف الفكائػػد التػػي تعػػكد و ػػى المؤسسػػة التع يميػػة كو ػػى 

 كمف أىـ ىذه الفكائد ما ي ي:العام يف بيا في آف كاحد 
  االسػػتاداـ اثم ػػؿ ل افػػة المػػكارد المتاحػػة سػػكاش  انػػت اػػكم باػػرية أك ماديػػة  فػػالتنظيـ الفعػػاؿ

 يعمؿ و ى إيجاد والاات كاضحة كس يمة بيف اثناطة التي تمارس كاثفراد الذيف يؤدكنيا.



 تمػػػاف العمػػػؿ كارتفػػػاع  فػػػاشة االداش  فمػػػف اػػػالؿ التن ظػػػيـ الجيػػػد يػػػتـ تحديػػػد زيػػػادة التاصػػػق كاا
العمؿ تحديدان كاضحان بحيث يعرؼ  ؿ فرد في المدرسة بداة الكاجبػات كالميػاـ المط ػكب منػو 

 المياـ بيا.

  يضع أسس التعاكف بيف العام يف كيكجد جيكدىـ كينسؽ بػيف أومػاليـ فػي إطػار مت امػؿ مػف
 معرفة  ؿ منيـ بم انة في المدرسة كوالاتو برؤساتو كمرؤكسيو.

  و ػػػى االزدكاج كتضػػػارب االاتصاصػػػات كسػػػكش الفيػػػـ كاالحت ػػػاؾ طالمػػػا  ػػػاف ىنػػػاؾ يمضػػػي
 كضكح في اط الس طة دااؿ المؤسسة التع يمية.

 

مف اصائق اإلدارة الصفية الكصكؿ إلى  تتحدد أىـ اصائق اإلدارة الصفية في:.--3
أنكاع اإلدارات ب كغ اثىداؼ بأاؿ   فة مم نة مف الكات كالجيد كالماؿ ىي تتفؽ مع غيرىا مف 

 اثارل كمف الاصائق الميمة ليا:

  الامكلية: أم أنيا وم ية اػام ة تضػـ وم يػات وديػدة متداا ػة  مػا أنيػا معمػدة ثنيػا
تتنػػػػاكؿ مجػػػػاالت وػػػػدة منيػػػػا الطػػػػالبي كأكليػػػػاش اثمػػػػكري كمػػػػدير المدرسػػػػةي كالماػػػػرؼ 

 غرفة الصفية.التربكمي كىيئة التدريسي كالمنيج المدرسيي كالكسائؿ التع يميةي كال
  العالاػات اإلنسػانية: كىػي مػا تتميػز بػو اإلدارة الصػفية أ  ػر مػف غيرىػا إذا  ػاف البػػد

مف كجكد العالاات اإلنسانية كضركرة كجكدىا لنجاح أم ومؿ إدارم لب كغ اثىػداؼ 
 ػػأم مؤسسػػة فػػ ف م ػػؿ ىػػذه العالاػػات ضػػركرة حتميػػة كال يم ػػف االسػػتغناش ونيػػا فػػي 

 اإلدارة الصفية.
 يػػؿ الع مػػي كالمسػػ  ي ل مع ػػـ: التأىيػػؿ الع مػػي ل فػػرد ميػػـ جػػدان ل ميػػاـ بػػأم كظيفػػة التأى

كىي ضركرية بالنسبة ثنكاع اإلدارات اثارل كتزداد أىميتيا بالنسبة لإلدارة الصفية 
 لمف يمـك بمياـ التدريس كالتعامؿ مع الطالب.

 يػاس التغييػر فػي صعكبة اياس كتمييـ التغيير في س كؾ الطالب: لـ يستطع المع ػـ ا
السػػ كؾ المعرفػػي أك الميػػارات أك االتجاىػػات لػػػدل الطالػػب بطريمػػة مناسػػبة  مػػا ىػػػك 
حاصػػؿ فػػي المؤسسػػات غيػػر التربكيػػة ثنػػو ال تكجػػد أداة ايػػاس مناسػػبة تمامػػان لميػػاس 



التع يـ  ما أنو تكجد وكامؿ متعددة تؤ ر في ااصية المػتع ـ ممػا يجعػؿ أ ػر المع ػـ 
  يـ وم ية ليست دايمة.و ى طالبو كتغيير س ك 

 

 :تتعدد أساليب صنع المرار التربكل  فمنيا-4
 االجابة

  أسموب التفويض: -أ 

 أسموب دلفاي:  -ب 

 أسموب الجماعة الصورية:  -ج 

 أسموب العصف الذهني:  -د 

 أسموب المحاكاة:  -ه 

 أسموب االستشارة :  -و 

فػػي  ف العػػام يفتعػػرؼ بأنيػػا الجيػػكد المنسػػمة التػػي يمػػـك بيػػا فريػػؽ مػػ .:تعنػػى اإلدارة المدرسػػية-5
المدرسػػة دإداريػػيف كفنيػػيفة  بغيػػة تحميػػؽ اثىػػداؼ التربكيػػة دااػػؿ المدرسػػة تحميمػػان يتماػػى مػػع مػػا 
تيػػدؼ إليػػو الدكلػػة مػػف تربيػػة أبنائيػػا تربيػػة صػػحيحة كو ػػى أسػػس سػػ يمة. كىػػذا يعنػػي أف اإلدارة 

المدرسػة المدرسية ىي وم ية تاطيط كتنسيؽ كتكجيو ل ػؿ ومػؿ تع يمػي أك تربػكم يحػدث دااػؿ 
 مف أجؿ تطكر كتمدـ التع يـ فييا.

 ( أمام العبارة الخاطلة:X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة )ب(  -0

 العالمة العبارة م
 ة )X تعد رسالة المدرسة مف وم يات اإلدارة المدرسية. 1

 ة  Xد   تمتصر بيئة منظكمة اإلدارة المدرسية و ى البيئة الاارجية. 2

 ة  د   مر كالمرارات ل مرشكسيف.اطة ىى الحؽ فى إصدار اثك الس  3

 ة Xد    .فمط كماذا تريد؟ ؟ ما كااع المدرسةسؤاؿ التاطيط يعنى اإلجابة و ى  4

 ة Xد    تنحصر مصادر ما الت اإلدارة الصفية الداا ية فى المع ـ كالطالب. 5

                                       مما يمي: اثنين: وضح الثانىالسؤال 
 اإلدارة المدرسية. خصالص -1



كل ي ت كف اإلدارة المدرسية إدارة ناجحة كاادرة و ى المياـ باثدكار المط كبة منيا  االجابة:
 كتحميؽ اثىداؼ المناكدة البد أف تتكافر بيا مجمكوة مف الاصائق ىى:

الناجحػة أف ت ػكف كاضػحة  كضكح اثىداؼ: مف أىـ الاصائق التي تميػز اإلدارة المدرسػية -1
اثىػػداؼ  ىػػذا إلػػى جانػػب تحديػػد العناصػػر الكاجػػب اسػػتاداميا كتحديػػد  يفيػػة ىػػذا االسػػتاداـ  كالكاػػت 
الػالـز ل ػؿ جػزش مػف أجػػزاش العمػؿ  ككضػع ذلػؾ   ػػو فػي اطػة يسػير و ييػػا مػدير/ نػاظر المدرسػة فػػي 

 المستمبؿ.
ة الناجحػػػػة بمػػػػدرتيا و ػػػػى تمسػػػػيـ تكزيػػػػع االاتصاصػػػػات كالمسػػػػئكليات: تتميػػػػز اإلدارة المدرسػػػػي -2

كتكزيع االاتصاصات كالمسئكليات بيف العام يف بالمدرسة كذلؾ لضماف سير العمؿ بصكرة منتظمػة  
كالعمػػػؿ و ػػػى االسػػػتفادة ال ام ػػػة مػػػف طااػػػات كاػػػدرات  ػػػؿ العػػػام يف معيػػػا بالمدرسػػػة كتكجيييػػػا باػػػ ؿ 

سػة متناسػبان مت ػامالن  كأف ي ػكف  ػؿ إيجابي منتج   مػا تعمػؿ أيضػان و ػى أف ي ػكف العمػؿ دااػؿ المدر 
وضػػػك مػػػف أوضػػػاش المدرسػػػة يمظػػػان إليجػػػاد الطػػػرؽ الفعالػػػة ل تعػػػاكف مػػػع زمالئيػػػـ كتنسػػػيؽ وم يػػػـ مػػػع 

 البرنامج العاـ ل مدرسة.

االسػػتاداـ اثم ػػؿ ل مػػكل الماديػػة كالباػػرية بالمدرسػػة: يحتػػاج أم ومػػؿ إلػػى اسػػتاداـ طااػػات  -3
ة المدرسػية الناجحػة بمػدرتيا و ػى االسػتاداـ اثم ػؿ ل مػكل الماديػة كمكارد مادية كبارية  كتتميػز اإلدار 

 كالبارية مف طالب كمع ميف كمكظفيف كأدكات تع يمية كأمكاؿ لتحميؽ اثىداؼ المحددة ل مدرسة.
التػػكازف ونػػد كضػػػع كتنفيػػذ البرنػػامج المدرسػػػي: مػػف أىػػـ مػػػا يميػػز اإلدارة المدرسػػية الناجحػػػة   -4

وند كضع كتنفيذ البرنامج المدرسي كونػد اتاػاذ المػرارات  ففػي  ػؿ مجتمػع  ادرتيا و ى مراواة التكازف
مدرسي نجد مف يعتنمكف ف سفات مات فة تؤ ر بدكرىا في أساليب العمؿ  كفي النظرة لألمكر المات فػة 
كطرؽ معالجتيػا  ككاجػب مػدير/ نػاظر المدرسػة إزاش ىػذا االاػتالؼ أف يحػاكؿ إيجػاد نػكع مػف التػكازف 

يف كجيات النظر بحيث ال تطغي ناحية و ى أارل   مػا يحػاكؿ إيجػاد التػكازف بػيف أىػداؼ كالتكافؽ ب
 المدرسة كأىداؼ البيئة المحيطة بيا كأىداؼ المجتمع الذم أكجد المدرسة مف جية أارل.

استاداـ أساليب متميزة في تح يؿ الماا ؿ كاتااذ المرارات: اإلدارة  ما ورفيا ال  يركف ىػي   -5
  لذا يجب أف ي كف لمدير/ ناظر المدرسػة أسػ كبان مميػزان فػي حػؿ الماػ الت كمعنػاه أف حؿ الما الت

 يزيد مف ادراتو و ى تحميؽ اثىداؼ كالكصكؿ إلى أفضؿ النتائج.



كحػػػؿ الماػػػ الت ال يػػػأتي وفكيػػػان أك واػػػكائيان  كل نػػػو يحتػػػاج إلػػػى منطػػػؽ فػػػي تحديػػػد الماػػػ  ة 
م كناتيا كأجزائيا المتااب ة  كالمدرة و ػى تمييػز الماػ  ة ككصفيا بداة  كأساليب لتح يؿ الما  ة إلى 

 الحميمية مف الما الت الفروية  كميارة البحث وف البدائؿ  كأايران معيار ااتيار البديؿ اثفضؿ.
تحميػػؽ نمػػك مت امػػؿ ل تالميػػذ: يعػػد الت ميػػذ فػػي اإلدارة المدرسػػية الناجحػػة ىػػك الغايػػة كاليػػدؼ  -6

ت  كتبػذؿ مػف أج ػو الجيػكد  كو ػى ذلػؾ فاليػدؼ اثساسػي الػذم تعمػؿ الذم يسار مػف أج ػو اإلم انػا
مػػف أج ػػو اإلدارة المدرسػػية ىػػك تحميػػؽ النمػػك المت امػػؿ لااصػػية الت ميػػذ مػػف جميػػع جكانبيػػا الجسػػمية 
كالعم يػػة كالنفسػػية كاالجتماويػػة  كىػػذا يعنػػي أف رسػػالة المدرسػػة ال تمتصػػر و ػػى الناحيػػة المعرفيػػة لػػدل 

نمػػػا تاػػػمؿ أيضػػػان العمػػػؿ و ػػػى تنميػػػة جسػػػمو كركحػػػو كوم ػػػو ككجدانػػػو كضػػػميره كايمػػػو  الفػػػرد فحسػػػب  كاا
 كس ك و الااصي كاالجتماوي.

اػػمكلية التمػػكيـ كاسػػتمراريتو: اإلدارة المدرسػػية الناجحػػة ىػػي اإلدارة المػػادرة و ػػى إجػػراش وم يػػة  -7
تربكيػػػػة دااػػػػؿ التمػػػػكيـ  و ػػػػى أف ت ػػػػكف وم يػػػػة التمػػػػكيـ ىػػػػذه اػػػػام ة ل ػػػػؿ جكانػػػػب العم يػػػػة التع يميػػػػة كال

المدرسػػة  ثف التمػػػكيـ فػػي مفيػػػكـ التربيػػة الحدي ػػػة ال يمتصػػػر و ػػى الت ميػػػذ فمػػط  بػػػؿ ييػػتـ أيضػػػان ب ػػػؿ 
 نكاحي العمؿ المدرسي.

ديممراطيػػػػة اإلدارة المدرسػػػػية: لمػػػػد زاد االتجػػػػاه نحػػػػك اتبػػػػاع اثسػػػػ كب الػػػػديممراطي فػػػػي اإلدارة  -8
سػفة التربكيػة الديممراطيػة كتطبيميػا فػي المػدارس  المدرسية نتيجة لعدة وكامؿ أساسية منيا انتاػار الف 

كتمػػػدـ البحػػػكث كتعػػػددىا فػػػي مجػػػاؿ و ػػػـ الػػػنفس االجتمػػػاوي  كالتػػػي تكصػػػ ت نتائجيػػػا إلػػػى أف اثفػػػراد 
يعم ػػكف بطريمػػة أفضػػؿ كبفاو يػػة ونػػدما ياػػتر كف فػػي صػػنع المػػرار كفػػي طريمػػة تنفيػػذه  كتجػػد العم يػػة 

بيئة ديممراطية في التع يـ  كالبد أف ينتج ونيا برامج تع يمية  التربكية فرصان وديدة ل نمك إذا  انت في
 ناجحة.

إجتماويػػة اإلدارة المدرسػػية: أل تسػػتطيع إدارة المدرسػػة تحميػػؽ أىػػدافيا با ػػؽ منػػاخ اجتمػػاوى  -9
 بعيد وف الد تاتكرية كالعنؼ كاالنتيازية  إدارة اائمة و ى مبدأ الاكرل فى اتااذ اراراتيا.

مدرسية: حيث لضماف نجاح اإلدارة المدرسية و ييا أف تتبع ونصر ىاـ مف إنسانية اإلدارة ال -11
وناصر التنظيـ كىك العالاػات االنسػانية النجػاح العمػؿ كالبعػد وػف المػذاىب الف ريػة التػى تسػىش إلػى 



العمػػػؿ التربػػػكل  بػػػؿ تتبنػػػى مبػػػادلش اإلدارة االسػػػالمية كالتػػػى يتصػػػؼ اياداتيػػػا بصػػػفات المائػػػد المسػػػ ـ  
 ى الجدية كمكا بة  ؿ جديد مع التمسؾ بتحميؽ اثىداؼ دكف مغاالة.المائمة و 

 
 
 اإلدارة المدرسية. مكونات منظومة -2
 االجابة:    

يم ف تعريؼ اإلدارة المدرسية بأنيا منظكمة مت ام ة تستيدؼ المياـ  منظومة اإلدارة المدرسية:
ة ل مدرسة كالتكصؿ إلى مجمكوة مف بعم يات تاطيط كتسيير كتمكيـ المكارد البارية كالمادية المتاح

 المرارات التى يؤدل تطبيميا إلى تحميؽ اثىداؼ المرجكة بفاو ية.
 كتت كف ىذه المنظكمة مف ودة م كنات أساسية يكضحيا الا ؿ التالي:

 

 ة يكضح م كنات منظكمة اإلدارة المدرسية2ا ؿ راـ د
ىى التى تعطى لإلدارة ممكماتيا اثساسية كتحدد غاياتيا  كو ػى  المداالت: كىذه المداالت - أ

مدل جكدتيا يتكاؼ نجاح أك فاؿ النظاـ المدرسى بأ م ػو  كتضػـ ىػذه المػداالت مجمكوػة 
 مف النظـ كالمع كمات الفروية أىميا:

 :المدخالت
  رسااااااادلس المدرساااااااس

 وأهدافهد
  السٌدساااااااااااااااااااااااااادت

 واإلجراءات
 د البشرٌسالموار 
 الموارد المددٌس 
 الخدمدت اإلضدفٌس 
 المعلومدت 
 الوقت 
 
 

 العملٌدت:
 التخطٌط 
 التنظٌم 
 التنسٌق 
 التوجٌه 
 القٌددة 
 الرقدبس 

 

 المخرجدت:
 طالب متعلمٌن 
 ًرضد العدملٌن الوظٌف 
 انتدجٌس تنظٌمٌس 
  أداء أفضااااااا ل فااااااراد

 وفرق العما
 
 
 

 التغذٌس الراجعس

 بٌئس المنظومس الداخلٌس

بٌئس المنظومس 
 الخدرجٌس



رسػػػالة المدرسػػػة كف سػػػفتيا كأىػػػدافيا: كالتػػػى تػػػتا ق وػػػادة فػػػى تمػػػديـ الادمػػػة التع يميػػػة  -1
الماططة كنار ال مافة التربكية الحدي ة فى المجتمع  أما ف سفة المدرسػة فتعبػر  كالبرامج

وػػف التكجػػو العػػاـ ليػػا كنػػكع الادمػػة الممدمػػة لطالبيػػا  كتعطػػى ىػػذه الف سػػفة تصػػكران وػػف 
 أىداؼ التنظيـ المدرسى كايمو.

السياسػػات كالتاػػريعات: كتعنػػى المبػػادلش التػػى تػػدوـ اكاوػػد العمػػؿ كتسػػاود و ػػى تحميػػؽ  -2
أىػػػداؼ المدرسػػػة بنجػػػاح كىػػػى وػػػادة م تكبػػػة لالىتػػػداش بيػػػا فػػػى المػػػرارات  فػػػى حػػػيف أف 

 التاريعات تتضمف المكانيف كاثنظمة كال كائح كاالجراشات المتبعة فى التنظيـ المدرسى.

المكارد البارية  كىى  ؿ العناصر كالطااات البارية المكجكدة فى منظكمة المدرسة مف  -3
 تدريس  طالب  مستادميف لادمات المدرسة.مديريف  معاكنيف  ىيئات 

المػػكارد كاالم انػػات الماليػػة كالماديػػة: كالتػػى ليػػا أىميتيػػا فػػى منظكمػػة المدرسػػة  فػػالمكارد  -4
الماليػػػػػة تػػػػػزكد اإلدارة بػػػػػالمكة الاػػػػػرائية الضػػػػػركرية ل حصػػػػػكؿ و ػػػػػى المػػػػػداالت الباايػػػػػة  

ا كمػػػػػدل صػػػػػالحيتيا كاالم انػػػػػات الماديػػػػػة تػػػػػرتبط بالبنيػػػػػة التع يميػػػػػة المتاحػػػػػة كتسػػػػػييالتي
م انػػات التكسػػع فييػػا  أك إحالليػػا   مػػا  ثغػػراا العم يػػة التع يميػػة  بفصػػكليا كمرافميػػا كاا
تاػػػػمؿ االم انػػػػات الماديػػػػة  افػػػػة التجييػػػػزات كالمعػػػػدات الع ميػػػػة كالمعم يػػػػة كالت نكلكجيػػػػة 

 المتاحة  كالم تبات كالمالوب كالتجييزات الااصة باث اث الندرسى.

ضػػافية: كىػػى  ػػؿ الاػػدمات التػػى تسػػاود اإلدارة المدرسػػية فػػى أداش منظكمػػة الاػػدمات اإل -5
وم يػػػا  كمػػػف بػػػيف أىػػػـ ىػػػذه الػػػنظـ  الػػػنظـ الصػػػحية التػػػى تر ػػػز و ػػػى العنايػػػة الصػػػحية 
ل طالب  كنظـ الرواية النفسية كاالجتماويػة التػى تسػتيدؼ العنايػة بػالطالب نفسػيان كحػؿ 

 جتماوية  كنظـ ادمات التغذية كنظـ الرواية البدنية.ما التيـ اال

المنظكمة المع كماتية الفروية: كتعتبر ىذه المنظكمة أداة الربط بػيف المنظكمػات الفرويػة  -6
دااػػػؿ المدرسػػػة كبػػػيف  افػػػة وناصػػػر البيئػػػة الاارجيػػػة كتتع ػػػؽ ىػػػذه المع كمػػػات بأسػػػاليب 

داا يػػة  ىػػذا إلػػى جانػػب البيانػػات العمػػؿ التػػى تسػػتادميا اإلدارة المدرسػػية فػػى اػػئكنيا ال



كالمع كمػػػات اثاػػػرل المتع مػػػة برسػػػالة المنظكمػػػة كأغراضػػػيا كت ػػػؾ المتع مػػػة بػػػالميكد التػػػى 
تفرضيا البيئة  فى ا ؿ سياسات وامة ل تع يـ  أك لػكائح أك اػرارات منظمػة ل عمػؿ  ىػذا 

 إلى جانب المع كمات الالزمة التااذ المرارات المتع مة بالمدرسة.

 كىك المكرد الذل تتحرؾ و يو  ؿ المكارد اثارل دااؿ المنظكمة اإلدارية. الكات: -7

العم يات: كىى جكىر ومػؿ اإلدارة المدرسػية كىػى تتصػؿ بطبيعػة التفػاوالت كاثناػطة التػى  - ب
يػػػتـ بيػػػا تحكيػػػؿ المػػػداالت إلػػػى نػػػكاتج كمارجػػػات ل منظكمػػػة المدرسػػػية  باوتبارىػػػا منظكمػػػة 

  مفتكحة  كمف أىـ ىذه العم يات:

 الراابة. -5الميادة.    -4التنسيؽ.     -3التنظيـ.      -2التاطيط.     -1

المارجات: كىى المحص ة النيائية الم مكسة ل ؿ تفاوالت كنااطات المنظكمة أك التى  -ج
 تعكد إلى البيئة أك المجتمع المح ى كومكمان مف أىـ مارجات المنظكمة المدرسية ما ي ى:

رؼ كميػػػػارات كاػػػػيـ كاتجاىػػػػات معينػػػػة تػػػػرتبط بطبيعػػػػة المرح ػػػػة طػػػػالب متع مػػػػيف لػػػػدييـ معػػػػا  -1
 التع يمية.

 أداش أفضؿ لألفراد العام يف كالجماوات الصغيرة فى التنظيـ المدرسى.  -2

 رضا اثفراد العام يف الكظيفى كتك يؽ والااتيـ.  -3

 ا تساب ميارات إداريةة. -االنتاجية التنظيمية دحؿ ما الت  -4

 مات اإلدارية.مزيد مف الابرات كالمع ك   -5

التغذية الراجعة: ىى وم ية مستمرة تبدأ مع بداية المنظكمة كتيتـ بالح ـ و ى مدل تحمؽ  -د
أىداؼ المنظكمة المدرسية مف االؿ ممارنة اثىداؼ بالمارجات  ف ذا  انت المارجات ممبكلة 

تطكير  كمتناسبة مع أىداؼ المنظكمة  انت المنظكمة فعالة  فالتغذية الراجعة تيدؼ إلى
 المارجات لت كف مناسبة  كتيتـ التغذية الراجعة بما ي ى:

 الراابة و ى المدرسة كتحديد نكاحى االنحراؼ بيا.  -



 جمع مع كمات مف البيئة الاارجية كونيا. -

 جمع مع كمات كااعية وف المارجات. -

 معرفة مدل مناسبة ىذه المارجات مع أىداؼ المنظكمة. -

ديؿ جكانػػب المنظكمػػة كالتكجػػو نحػػك ااتيػػار أحػػد ىػػذه كضػػع بػػدائؿ جديػػدة كممترحػػات لتعػػ -
 البدائؿ.

بيئة المنظكمة: ثل منظكمة بيئة تتفاوؿ كتؤ ر و ى أدائيا كفعاليتيا  كتم ؿ ايكدىا   -ق
 كىناؾ نكواف مف البيئة:

البيئة الداا ية: كتت ػكف مػف  ػؿ مػا يتصػؿ بػالتنظيـ المدرسػى الػداا ى   ػالظركؼ التػى ناػأ   -1
دمػػة الت ػػي يمػػدميا كحجمػػو ك يفيػػة تاػػغيؿ العػػام يف كطبيعػػة كاصػػائق ىػػؤالش فييػػا كنػػكع الا

 العام يف كالاصائق اليي  ية ل تنظيـ.

البيئة الاارجية: كىى التى تمع اارج حدكد منظكمة المدرسة  كىناؾ البيئة الاارجية المربيػة   -2
نيػػػػا كبػػػػيف كىػػػػى تتم ػػػػؿ فػػػػى المػػػػكل كالعناصػػػػر كالتنظيمػػػػات التػػػػى تتبػػػػادؿ التػػػػأ ر المبااػػػػر بي

المنظكمػػػػة  كىػػػػى وػػػػادة تت ػػػػكف مػػػػف اػػػػكل باػػػػرية  الزبػػػػائف كالجميػػػػكر كالمػػػػزكديف بػػػػالمكارد 
كالمنافسػػػيف ككسػػػائؿ اإلوػػػالـ كالمػػػيـ كمسػػػتكل المعرفػػػة التربكيػػػة ككضػػػعيا  كالبيئػػػة الاارجيػػػة 
البعيػػدة  كيمصػػد بيػػا المػػكل كالعكامػػؿ المجتمعيػػة التػػى تػػؤ ر بطريمػػة مبااػػرة أك غيػػر مبااػػرة  

ذه البيئػة  افػة المنظكمػات المجتمعيػة  المنظكمػات السياسػية كاالاتصػادية كال مافيػة كتامؿ ىػ
 كاالجتماوية كاإلدارية كالمع كماتية.

 
   .خطوات صنع القرار المدرسي -3

   االجابة:

 خطوات عممية صنع القرار:



تات ػػػؼ الاطػػػكات التػػػى تمػػػر بيػػػا وم يػػػة صػػػنع المػػػرار كفمػػػا لطبيعػػػة الماػػػ  ة أك المكاػػػؼ محػػػؿ 
 لمرار  كومكما يم ف إجماؿ اطكات صنع المرار فيما ي ى: ا

كتعػد مرح ػة تحديػد الماػ  ة أكؿ كأىػـ المراحػؿ فػي وم يػة صػنع  اإلحساس بالمشكمة وتحديـدها: -1
المػػػرار كىػػػي تعنػػػي التعػػػرؼ و ػػػي حميمػػػػة الماػػػ  ة كجكىرىػػػاي كتحديػػػد أسػػػبابياي كآ ارىػػػاي كأوراضػػػػيا 

الذم مف أج و يتـ اتااذ المػراري كيحتػاج تحديػد الماػ  ة إلػي  المات فةي كبيذه المعرفة يتضح اليدؼ
الداػػة كوػػػدـ السػػػروة فػػي دراسػػػة الماػػػ  ةي كوػػدـ التػػػأ ر بح ػػػكؿ سػػابمة لماػػػ  ة ماػػػابية ثف ظػػػركؼ 

 كمسببات  ؿ منيا اد تات ؼي كيم ف تمسيـ الما الت التي تتعرا ليا المدرسة إلى: 
تحدث با ؿ مستمر تت ػرر بصػكرة دائمػة كمت ػررةي  الما الت التم يدية المت ررة: كىي التي -أ

 كليا وادة والاة باثمكر اليكميةي كت كف فييا المرارات متاابية أك متماربة. 
الما الت الحيكية: كىي التي تتع ؽ بالاطط كالسياسػات المدرسػيةي كاػد تتط ػب معالجتيػا  -ب

 إلي ارار س يـ باأنيا.  إاراؾ العام يفي أك مناااة المكضكع مع ذكم االاتصاق ل كصكؿ
الماػػ الت الطارئػػة: كىػػي التػػي تحػػدث دكف أف ي ػػكف ىنػػاؾ مؤاػػرات بحػػدك ياي أم تحػػدث  -ج

 .  با ؿ مفاجئي كوالجيا يعتمد و ي ادرة المدير و ى اتااذ المرار بسروة كحـز
بيانػات كيعتمد المرار الجيد و ي مدم تكافر المع كمػات كاإلحصػاشات كالجمع البيانات وتحميمها:  -3

الضػػركرية التػػي تػػـ جمعيػػا باػػ ؿ دايػػؽي كتػػـ تنظيميػػا كتح ي يػػا بحيػػث يم ػػف اسػػتادامياي كاالسػػتفادة 
منيا إلي أاصي حد مم في كاد يعترا جمع المع كمات بعا العمبات منيا المصكر الػذم يحػدث 

ي كيجػب في إوداد البيانات الممدمػة لصػانع المػراري أك تضػارب كنمػق المع كمػات كالبيانػات الالزمػة
وند جمع البيانات كالمع كمات وف ما  ة معينة مراواة النكاحي الس ك ية كاالجتماوية المتص ة بيا 

ك ذلؾ العكامؿ البيئية وند اتااذ ارار معيف ي  ما يجػب  –م ؿ الميـ كالمعايير كالعادات كالتماليد  –
 التفراة بيف جكدة ك مية البيانات. 

فبعد جمع البيانات كتح ي ياي تصبح وم ية البحث وف قيق األهداف: تحديد البدالل المختمفة لتح -2
البػػدائؿ أمػػران بػػالي اثىميػػةي كالممصػػكد بػػذلؾ ىػػك طػػرح مجمكوػػة مػػف البػػدائؿ كالح ػػكؿ المات فػػة لحػػؿ 
الما  ةي كتعتمػد ت ػؾ المرح ػة و ػي التف يػر االبت ػارم كممػدرة متاػذ المػرار و ػي التايػؿي ااصػة إذا 

ب اتااذه لـ يسبؽ ل مدرسة مكاجية مكااؼ ماابية لو مف ابػؿي كبالتػالي ال تكجػد  اف المرار المط ك 
تجارب سابمة باأف ىذا المراري ك  ما زادت الممدرة االبت ارية لمتاذ المراري   ما تم ف مف الكصكؿ 

 إلي أ بر ودد مم ف مف البدائؿ. 
يجابيػػات  ػػؿ بػػديؿي ك ػػذلؾ تحػػدد وم يػػة تميػػيـ البػػدائؿ تقيــيم البــدالل والموازنــة بينهــا:  -4 سػػ بيات كاا

لػي أم  طبيعة الظركؼ البيئية المحيطة بػوي كتاػمؿ التعػرؼ و ػي حجػـ الماػاطرة فػي  ػؿ بػديؿ ي كاا



حػػد يم ػػف تحميػػؽ تنفيػػذ سػػ يـ ل ػػؿ منيػػاي كبعػػد دراسػػة المميػػزات كالعيػػكب الماػػار إلييػػا ياتػػار أفضػػؿ 
 تمييـ البدائؿ فى ضكش المحددات التالية:كأنسب الح كؿ أك البدائؿ الالزمة التااذ المرار  كيم ف 

 إسياـ  ؿ بديؿ فى حؿ الما  ة مف جميع جكانبيا. -
 اإلم انيات المادية كالبارية المط كبة ل ؿ بديؿ. -
 الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ  ؿ بديؿ. -
 اآل ار الجانبية المترتبة و ى تنفيذ  ؿ بديؿ مف البدائؿ المطركحة.  -

ــ -5 ــار الب حينمػػا يػػتـ تحديػػد البػػدائؿ المطركحػػة التػػي تصػػ ح ل تعامػػؿ مػػع الماػػ  ة  ديل األفضــل:اختي
كتمييميػػا  تػػأتي مرح ػػة االاتيػػار النيػػائي بػػيف ت ػػؾ البػػدائؿي حيػػث يجػػد متاػػذ المػػرار نفسػػو فػػي مكاػػؼ 
يسمح لو بااتيار كاحد أك أ  ػر مػف البػدائؿ التػي حػددىا كتكصػؿ إلييػا فػي المرح ػة السػابمة  بحيػث 

 ذا البديؿ ىك اثنسب اثم ؿ لتحميؽ اليدؼ كحؿ الما  ة. ي كف ى
فبعػػد ااتيػػار البػػديؿ اثم ػػؿي يمػػكـ صػػانعك المػػرار باػػرح مضػػامينو بيػػدؼ  تنفيــذ القــرار ومتابعتــه: -6

جع ػػو فػػاوال فػػي التنفيػػذ حتػػى يحمػػؽ اليػػدؼ المناػػكدي كيجػػب أال يغيػػب وػػف اثذىػػاف أنػػو إذا أتيحػػت 
ذ فى صػنع كاتاػاذ المػرار  فسػي كف ذلػؾ أفضػؿ حيػث أف مػف ياػارؾ فرصة ماار ة المعنييف بالتنفي

فػػى اتاػػاذ المػػرار ي ػػكف أ  ػػر حماسػػا نحػػك تنفيػػذه كتطبيمػػو  كبعػػد ذلػػؾ البػػد مػػف متابعػػة ىػػذا التنفيػػذ 
ل تعػػرؼ و ػػي أكجػػو المصػػكر فيػػوي ك ػػذلؾ ومبػػات التنفيػػذ لػػيم ف تػػذلي ياي  مػػا أف المتابعػػة أكال بػػأكؿ 

مػػكر التػػي غابػػت وػػف صػػانع المػػرار ونػػد اتاػػاذه ل مػػرار ل تػػداؿ فػػي تسػػاود و ػػي ا تاػػاؼ بعػػا اث
الكات المناسب لمعالجتياي  ما تساىـ ىذه المع كمات في تطكير كصياغة المرارات المسػتمب ية  مػف 
اػالؿ مطابمػة معػايير صػنع المػرار كاتاػاذه كفػؽ اثسػ كب الع مػي بمػا تػـ تنفيػذه و ػى أرا الكااػػع  

 ت كطرؽ معالجتيا  كالتأ يد و ى اإليجابيات كتدويميا.كبالتالى تحديد الس بيا
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معدٌٌر اإلدارة الصفٌس 
 الفعدلس

 إجراءات تطبٌقهد داخا الفصا

تٌسٌر خبرات التعلم 
 الفعدا.

 جذب انتبده التالمٌذ.

 س لالتصدا.استخدام اإلشدرات غٌر اللفظٌ

 استخدام اإلرشددات إلعطدء األوامر والتعلٌمدت.

 تحدٌد التعلٌمدت الغدمضس أو السلبٌس أو غٌر الواضحس.

 إدراك أهمٌس الحدجس إلى المتدبعس المستمرة واالنتبده اإلٌجدبً.



 إعداد األطفدا لالنتقدا من مرحلس معٌنس لمرحلس أخرى فً الدرس.

 عدالس.توفٌر بٌئس داعمس لل

 وضع قواعد صفٌس محددة.

 إدراك أهمٌس التحذٌر والتذكٌر لمسدعدة التالمٌذ وخصوصدً المندفعٌن منهم.

 إعطدء التالمٌذ اختٌدرات كلمد أمكن.

تدرٌب التالمٌذ على كٌفٌس طرح األسئلس بطرٌقس الئقس للتعبٌر عن رغبدتهم 
 واحتٌدجدتهم.

 التالمٌذ.دعم مهدرات االستمدع والتحدث بٌن 

 استخدام نظدم الكروت الملونس.

 إدراك متى ٌمكن استخدام النتدئج المنطقٌس للحرمدن من المزاٌد كؤداة للضبط.

 أظهر للتالمٌذ ثقتك وإٌمدنك بهم.

تجنب التمٌٌز فً التعدما بٌن األوالد والبندت )فً طرح األسئلس، واإلجدبس، 
 والمشدركس وغٌرهد(.

دا ألسدلٌب االستخدام الفع
متنوعس إلثدرة دافعٌس  

 المتعلمٌن.

 استخدام التشجٌع والمدح بفعدلٌس.

 بندء التقدٌر الذاتً والثقس لدى التالمٌذ عن طرٌق تدرٌبهم على مدح أنفسهم.

 إدراك أهمٌس المدح الجمدعً للمجموعس كلهد إلى جدنب المدح الفردي.

 مدعً للتالمٌذ.إدراك أهمٌس مدح السلوك األكددٌمً واالجت

 استخدام اإلشدرات غٌر اللفظٌس للمدح.

 إشراك المدرسس واآلبدء فً التكرٌم.

 مسدعدة التالمٌذ على مدح بعضهم البعض والتمتع بإنجدزات اآلخرٌن.

 إدراك أهمٌس استخدام  الحوافز مع التالمٌذ ذوي المشكالت السلوكٌس.

ت االجتمدعٌس واألكددٌمٌس مثا: عدم استخدام الحوافز للتغلب على  المشكال
 التعدون، وعدم االنتبده، والنشدط الزائد، وعدم االلتزام.

 استخدام الحوافز الجمدعٌس. 

 تقدٌم مكدفآت غٌر متوقعس.

استخدام الحوافز لزٌددة الدافعٌس الداخلٌس للتالمٌذ وعملٌدت التعلم ولٌس المنتج 
 النهدئً.

 ج الحوافز.إشراك اآلبدء فً برندم

إشراك التالمٌذ فً حا 
 المشكالت.

غرس اإلحسدس بدلمسئولٌس لدى التالمٌذ عن تعلمهم وتعلم زمالئهم اآلخرٌن فً 
 الفصا.

 تدرٌب التالمٌذ على حا المشكالت من خالا لعب األدوار  واألمثلس.

 التشجٌع على التحدث اإلٌجدبً مع النفس.

 أمو ر التالمٌذ. بندء عالقدت إٌجدبٌس مع أولٌدء

 رفع وعً التالمٌذ بدلمشدعر والجوانب المختلفس فً المواقف االجتمدعٌس.

 بندء المفردات الوجدانٌس لدى التالمٌذ.

 مسدعدة األطفدا على تحدٌد المشكلس، والتفكٌر فً حلوا متعددة لهد.

 فعدلس.مسدعدة التالمٌذ على التفكٌر مسبقدً فً النتدئج، وتقٌٌم الحلوا ال

 مسدعدة التالمٌذ على السٌطرة على الغضب.

 استخدام القصص لتقدٌم أمثلس على المواقف المشكلس، وكٌفٌس التغلب علٌهد.

 استخدام التعلم التعدونً.

مسدعدة التالمٌذ على تعلم لغس الحوار والمجدملس وطلب المسدعدة من بعضهم 
 البعض.

المندسب فً الفصا، مثا اتبدع تعلٌمدت  مسدعدة األطفدا على تعلم السلوك
 المعلم، والتحدث بلٌدقس إلى المعلم وإلى بعضهم البعض.

إدارة وقت التعلم بكفدءة 
 والحد من الوقت الضدئع.

 وضع قواعد صفٌس محددة.

 استخدام التعلم التعدونً.

 استخدام اإلشدرات غٌر اللفظٌس لالتصدا.



 لوك غٌر المالئم من قبا التالمٌذ.معرفس كٌف ومتى ٌتم تجدها الس

  
                                  التكفيؽ    النجاح ك ب يمع االق تمنيات                                                                              


