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مهــام مذيـراث رياض االطفال
ومذي تىافرها لذيهن

كلية التربية  /جامعة البعث

م.م.أمل حمـودي عبيـد الجميلي
التعريف بالبحث :

املقذمت...
يقااان اجاااا ةدارل الروبااة بمااد لاادرتيا علااي تمااوير وتاميااة موارد ااا
البشرية والمادية  ,والتقادم الا ي يحاراال اام اال ماا او ةا معياارا لاجااا الروباة
وةدارتيا.
شااايدل الاااااوال اا يااارل بحقااال الم ولاااة المبكااارل ة تماماااا متاايااادا علاااي
الماتو العربي أو العالمي  ،فالم ولة صااعة الماتقبل ,وما ةاد اار اممام وتقادميا
ةا من العااية التي تقادميا امماة لتاشا ة أم الياا تاشا ة صاحيحة مان ا ل اإلدارل
الااجحااة  ,فيااي الوااايلة الميمااة لتااايير أماار الجماعااة وال اارد احااو تحقي ا أ اادافيا
الماشودل ّ .
ةن رياض امم ال مؤااة متكاملة بكل جواابيا ,ولكل واحد من مكوااتيا
أ ميته ال اصة ,فاإلدارل في ريااض امم اال ةحاد ا ال المكوااال و اي عباارل عان
مجموعة من اماشمة الموجية والعمليال لتاظيم الروباة  ,ة تتكامال ا ال العملياال
وتتدا ل فيما بيايا لبلوغ أ دافيا الماشودل (.ال ميب ,ٔ891,ص)ٕ9
وفب عان لاي يارتبم اجااا ةدارل الروباة باامم الاالوي اإلداري الا ي
تتبعااه مااديرل الروبااة التااي تاااتي ايجااا ديمقراميااا يااؤأر ت ا أيرا ايجابيااا فااي أدا ااا
التربوي ,وفي فعالية العملية التربوية والتعليمية وتموير ا ,وفي ش صية الم ال مان
الجوااب العقلية ,وااا عالية وااجتماعياة جميعياا ,باعتباارال محاور العملياة التربوياة,
و ا الاي يتجه احو القياادل الجماعياة  ,فاي ةشاراي العااملين والمعلماال فاي عملياة
ةت ا القرارال ,ومماراة اااالوب اإلداري الا ي يتااااب مام الموالاؾ ,والظاروؾ
( امؼبري ,ٕٓٓٓ ,ص ٕٖ٘)
التي تميل الي التشاور.

مشكلت البحث :
تقـم علي عاتـ المديـرل ماـؤوليال وميام متعـددل  ،فيـي ماـؤولـة عن كل
جااـوااب العمليااـة التربويااـة فااي الروبااـة  ،و ااـي حلقااـة الوصااـل بيــااـن الروبااـة
والجيااـال التربويااـة والصحيااـة والبااـيل  ،فالروبااـة لاام تُعااد مكاااا للتاليااـة ولبااـا
الولـل فييـا للتمتم بيـن املاوان واملعاـاب حااب  ،بال اـي الاي جاااـب لاي مكاـان
ا اـي يشكل توجيـال الم ل  ،وفيـه يتـم اكتشـاؾ موا بـه المبكاـرل  ،تلاي الموا اـب
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التي تحتـم عليااـا رعايتياـا بشاـكل جاـدي وجـديـاـد ،ولاـن يكاـون لاي اا ة ا توفاـرل
لدياـا امجيـال اإلدارياـة الواعياـة القاـادرل علاي ترجماة أ اـداؾ ريااض امم اال فاي
(بدر,ٔ888,ص )
اـلوي امم ال مؤ ليـن لي ال العملية .
أ ّما التماور فاي م ياوم التربياة وماظومتياا الواااعة فا أبا ي أ مياة كبيارل
لوظي ة مديرل الروبة,وعليه فقد أصبح لااما علي كل من يشؽل ا ال الوظي اة القياام
ب دوار م تل ة يتملب كل مايا عدد من المياام والوظاا ؾ التاي لاد يصاعب حصار ا,
فقد اتاعل ميمال مديرال ريااض امم اال لتشامل مجااال متعاددل تتعلا بالشاؤون
اإلدارية وال اية واإلااااية و ا ما أباؾ أعبا جديادل لماديرال ريااض اام اال لام
تكن موجودل في الااب .
وعليه فان مشكلة البحث الحالي تتحدد بالاؤال التالي:
(( ما ي الميام اماااية لمديرال رياض امم ال ومد توافر ا لديين ؟ ))
أهميت البحث :
شاااـيدل الااااـاوال ام ياااـرل  ،ااااـوا علاااي المااااـتو العرباااـي أوالعالماااـي
ا تماماااـا متااياااـدا بحقاااـل الم ولاااـة المبكاااـرل  ،حياااـث أكاااـدل امبحاااـاث العالمياااـة
المت صصـة أ ميـة ـ ال المرحلـة  ،لما ليـا من ت أياـر عميا علاـي شاـ صية الم ال
الماـتقبلية  .وتؤكـد الدرااال التتبعية التي اظيرل أ ميـة باـرل الااـاوال المبكاـرل
ماان ااحيااة ت أير ااـا علااي اجااـاا ال ااـرد واااـوا ه فااي جميااـم اواحااـي الامااـو العقااـلي
(
( & Shonkonff
والا اااـي والجاااـمااي .
Merisels . 2000
حيث يعود تقادم امماـم الاي اإلدارل الموجاودل فيياـا  ،ة اي المااـؤولة عاـن
اجاااا المؤاـاااـال دا اال المجتمااـم  ،اايااـا لااادرل علااي ااااـتأمار المااـوارد البشااـرية
والماديـة بك ا ل عاليـة وفاعليـة  .فيااي العديـد من الدول التـي تملي الموارد المادياـة
والبشـرية ولكن لاقص ال بـرل امدارية بقيل فـــي مولاـم مت لاـؾ  .فااإلدارل وااـيلة
ميماـة لتاااـيير امار الجماعااـة وال ـاـرد احاـو أ دافياـا  ،وكا لي ميماـة لتاااـيير امااـور
( الاـلمي  . ٔ81ٔ ،ص ٗ9ـ . ) ٗ8
المؤاـاة احو تحقي أ دافيا .
وت ا تي مديااـرل الروبااة علااي رأن تلااي المؤااااة  ،لا اادل للعاااملين فييااـا ،
ماتوعبة لمياميـا والتي تـدور كليا حول محور الم ل ،وأركاان الروباة الم تل اـة
 ،اممر ال ي يتملب مايـا اظيار ال عالية في أدا الـدور الماام بياا  .و اـ ا يااتدعي
ْ
أن تكون المديرل مؤ لـة ومدربـة ومدركاـة م اداؾ ووظا اـؾ الروباة  ،وللجواااب
التربويااااة والعلميااااة وااجتماعيااااـة المتعلقااااـة بالم اااال ورعايتااااـه وتاميتااااـه ا اااااـيا،
واجتماعيــا ،وجاـميا ،وعقليا ،واا عالياا ،بماا يت ا والمرحلاة العمرياة التاي يمار بياا
( ال أيلـة ، ٕٓٓٓ ،صٖٔ ) .
الم ل.
أهذاف البحث :
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تقم علي عات مديرل الروبة ماؤولية تا ي ال مام والبارام وتيي اة الجاو
الماااب للعمل حتي تتمكن العملية التربوية من تحقي ا دافيا .
وياااتل ص ااادؾ البحاااث الاااي معرفاااة مياااام ماااديرال ريااااض امم اااال تبعاااا
للمتؽيرال التالية:.
( متؽير العمر.ـ متؽير الشيادل .ـ متؽير مدل ال دمة ).
حذود البحث :
يشاامل البحااث الحااالي مااديرال رياااض امم ااال فااي مدياااة ( حمااص) للااااة
الدراايةٕٔٔٓ
حتذيذ املصطلحاث :
مديرة الروضةPrincipal of Preschool -:
ي القا دل  ,والم ممة  ,والماظمة والمشارفة علاي ةدارل اشاامال الروباة اليومياة
بما فييا تاظيم اشامال امم ال الت اعلية مم المعلماال  ,وتاظايم البارام اإلجتماعياة
والترفييية  ,وتموير التعامل مم المجتمم المحلي(Kaz ,2000,non p) .
وعرفتيا ( ال أيلة -:)ٕٓٓٓ,ب اّيا ماؤولة تٌعاين عان مريا مجلان ةدارل الروباة
,و وال ي يحدد الص حيال المعمال ليا ويجب ْ
أن تكون مؤ لة تربويا وعلميا وأقافيا
في مجاال اإلدارل التربوية لمرحلة الم ولة المبكرل .
( ال أيلة ,ٕٓٓٓ,صٓ)8
أ ّما التعريؾ اإلجرا ي لمديرل الروبة :
ي الماؤولة عان ةدارل الروباة  ,والتاي ياتم تعياياا مان المديرياة العاماة للتربياة
وتقوم ب دا الوظاا ؾ اإلدارياة ال اصاة بتاايير أعماال الروباة كاالت ميم والتاظايم
والتوجيااه وةت ااا القاارارل والتقااويم والرلابااة والااامال الش صااية لتحقي ا ام ااداؾ
المراومة .
رياض األطفال:
عرفّتياااا( ال أيلاااة  :) ٕٓٓٓ,ب اياااا المؤاااااال التاااي ترعاااي اام اااال مااان(ٖ)ٗ-
ااااوال وحتااي ( )ٙااااوال أو بداياة اإللتحاااب بالمدراااة اإلبتدا يااة  ,وتعاااي رياااض
اام ااال ( الباااتان) أو ( البقعااة ال باارا ) التااي يجااد فييااا الم اال راحتااه وجاتااه ماام
م ولته وأصدلا ه ( .ال أيلة ,ٕٓٓٓ.ص ٗ٘)
ك لي عرفّيا ( الدااتي) ب ايا -:مؤااال تربوية تاتقبل اام ال منٖ ٙ-مان العمار,
وتعاي بالم ل من الاواحي الصحية,والتربوية ,واإلجتماعية ,وتعمل علي تحقي الامو
المتكامل له ,ويُعد دور ا ةمتادادا لادور اااارل  ,وتيي اة للمرحلاة التعليمياة ال حقاة.
( الدااتي ,ٔ88ٙ ,صٖٕ)
الذراساث السابقت :
أوالًـ دراسة شحادة() 0991
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عاوان الدرااة  (:الميام اإلدارية وال اية الماومة لماديرال الريااض الحكومياة فاي
ااردن)
دؾ الدرااة :دفل الدرااة الاي معرفاة المياام اإلدارياة وال اياة الماوماة لماديرال
الرياض الحكومية في امردن وماد تا يا م لياا للولاوؾ علاي والام ةدارل الروباة
من حيث لوتيا واقام بع يا .
عياااة الدرااااة :كاااال عياااة الدرااااة تتكااون ماان (ٓ )9روبااة حكوميااة فااي عمااان
وبواحييا.
اتا الدرااة  :حاولل الدرااة اإلجابة عان أاا لة تتعلا بمعرفاة ال اروب باين والام
المماراااة ومااا ي تاارض ْ
أن تكااون ,وتوصاالل الدرااااة الااي ّ
أن اااابة تا ي ا مااديرال
الرياض لمياميم مرت عة ,وتوصلل الدرااة ك لي الي مجموعة من التوصيال تتعل
ببرورل عقد دورال لمديرال الرياض وتحديد ك ايال واباحة ومحاددل تاااعد فاي
عملية اا تيار الاليم لي ال الوظي ة.
ثانيا ـ دراسة عواد()0915
عاوان الدرااة  :مد تمبي مديري المدارن الأااوية في اإلردن لمياميم اإلدارية.
دؾ الدرااة  :دفل االدرااة الحالية الاي معرفاة ماد تمبيا ماديري الأااوياة فاي
ااردن لمياااميم اإلداريااة  ,وحاولاال الدرااااة تحديااد الميااام اإلداريااة التااي يتملبيااا
مركا مدير المدراة,درجة ت أير المؤ ل العلمي ,وال برل  ,والجان ,واوع المدراة
في درجة مماراته
عيااة الدرااااة اشااتملل عياااة الدرااااة عال (ٓٓٔ) ماادير مدراااة مااواعين عشااوا يا
علي محافظال ااردن .أدال الدرااة  :اإلاتبيااال في جمم المعلومال.
الاتا  :توصلل الدرااة الي ّ
أن المديرين وي ال ربة اممول أفبل مان الماديرين
وي ال برل االل في تمبي الميام الماامة بيم.
ثالثا ً ـ دراسة جابمان )(Chapman 1997
عاااوان الدرااااة ( :الك ايااال ال امااة ادا ميااام مااديري الماادارن اإلبتدا يااة فااي
فكتوريا).
دؾ الدرااة  :دفل الدرااة الحالية الي تحديد الك ايال ال امة مدا ميام مديري
المدارن اإلبتدا ية في مدياة فكتوريا من ل معرفاة وجياال اظار أعباا مجلان
الماادارن والماادرا والمعلمااين والمااوظ ين العاااملين وااكأاار دمااة فااي دا اارل التعلاايم
اإلبتدا ي في أمريكا.
عياة الدرااة  :شملل عياة الدرااة (٘ )ٕ1مدراة في المامقة .
أدال البحث :ةات دم الباحث اإلاتبيان ك دال للبحث وعلي أاان معياارين ماا معياار
ام مية ومعيار درجة أو ماتو اإلاجاا ال علي,ولد لاام الباحاث بوبام (ٓ )ٙفقارل
تمأاال ك ايااال مملوبااة ,وأاام أ ا رأي المجاااميم اارباام فااي أ ميتيااا ودرجااة ماااتو
المماراة ال علية ليا.
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اتااا الدرااااة  :كاااال أباارا اتااا البحااث حصااول (ٓ )ٙك ايااة علااي درجااة ات اااب
ب ميتيا الي المدرا ااجاا مياميم الوظي ية  ,كما أظيرل الدرااة ام مية امكبار
للك ايااال الش صااية ,وكاااال ماان أ ميااا ك ايااة الحام,والموبااوعية ,والمرواااة ,ولااد
اظياارل الدرااااة أ ميااة ك ايااال باااا ع لااال التعاااون وروا العماال ب ري ا واحااد
وتاوية الاااعال ,كما حصلل ك اية ال برل في باا الماا وةدارل الموارد ام مياة
االل .
رابعا ً ـ دراسة Montana,Jans Waves ,1995
عاوان الدرااة:درااة مقاراة بين أدا مديري المدارن اإلبتدا ية فاي واياة مواتاااا
اامريكية
اادؾ الدرااااة :مقاراااة بااين أدا (ٖٓ) ماان مااديري الماادارن اإلبتدا يااة فااي وايااة
مواتااا اممريكية ,ال ين حصالوا علاي دورل فاي اإلدارل المدرااية  ,وأدا ن ارين لام
يحصلو ؼلييا .
عياة الدرااة  :بلؽل عياة الدرااة (ٖٓ) من ماديري المادارن اإلبتدا ياة فاي واياة
مواتااا
ةن اتا الدرااة للبحث و ّ
اتا الدرااة ّ :
أن مدرا المدارن ال ين حصلوا علي
دورل في اإلدارل المدراية في جامعاة مواتاااا شاعروا ّ
أن أدا ام أفبال فاي ممارااة
ميمال تُعد برورية للمدارن .مأل( ااشراؾ التربوي تقويم المعلمين  ,تامياة روا
ال ري ا ,تاااييل عمليااة اإلتصااال اإلداري ...ةل ا ) مماان لاام يحصاالوا علااي مأاال ا ال
الدورل.
خامسا ً ـ دراسة )) 1997,UN, Frenche and Pene
عاوان الدرااة ( :لدرل المديرين علي تمبي أفبل المماراال في الم ولة المبكرل)
دؾ الدرااة  :التعرؾ علي المكواال امااااية للممارااال الماااابة مان ا ل
معرفة العوامل المؤأرل في تمبي ايااة تاموية .أماعياة الدرااة  :أجريال الدراااة
علي مرحلتين يتبامن الجاا امول :ةاتقصاا حاول جميام المادارن اإلبتدا ياة فاي
واية ادا و ,واجريل في المرحلة الأااية من الدراااة معايااة  /فحاص ل ٘٘ ماديرا
ماان رياااض القاار الصااؽيرل فبا عاان مقاااب ل اجرياال ماام  ٔٙمااديرا .أمااا اتااا
الدرااة,فقد أظير اإلاتقصا ات الا معتدا حول اات دام الواا ل المااابة ةاما ياا فاي
الم ولة المبكرل  ,وأ ّما العوامل المؤأرل في تمبي ايااة تاموية في مرحلة الم ولاة
ااي بالترتيااب التااااالي كمااا يلااي :معتقاادال المعلمااال وميااوليم وربااا م ,تولعااال
الوالااادبن  ,معتقااادال الماااديري ن ,تولعاااال المشااارفين ,مجلااان الروباااة  ,والتااادريب
الماتمر  .كما بيال المقاب ل أن معظم المديرين راؼبون في مة تاموية للتعليم في
رياااض امم ااال ,أ ّمااا مشااك ل تمبي ا مماراااال مااااابة ااي اقااص تااوافر الولاال
وبعض المرا ا تحتوي علي تموير كاؾ للميارال .
سادسا ً -دراسة (: ) Akidis valentine Emeca,1974
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(الامال الالوكية للقا د ااداري) ادفل ا ال الدراااة الاي معرفاة الاامال الاالوكية
للقا د ااداري و ي دراااة مقابلاة باين ماديري الجامعاال واادارياين المااؤولين فاي
الجامعال المحلية.
وت ل ال عياااة الدرااااة علااي ٕٔ بعاادا يتعلا جميعيااا بوصااؾ ااالوي القا ااد و ااي ٓٗ
اداري محليا و ٓٗ اداري يمألون عمدا الكليال رؤاا الجامعال فاي تكااان .ولاد
اات دم الباحث اااات تا بوصا يا ادال اااان لجمام المعلوماال  .وتوصالل الدراااة
الي الاتا التالية :ان ااي ا ت فال ال دالة معاوية بين الوي ااداريين العاملين
بالجامعااة وااد اريااين المحليااين فااي اااتة ابعاااد ،وتشااابييا فااي اااتة ابعاااد ا اار وان
مديري الجامعال م الل لل واأارال في الموالؾ المعيااة .ويوباحون بدلاة ادوار ام
فاااي العملياااة اادارياااة ،ويحااااولون تقليااال الصاااراعال الااادا رل وااوامااار الملاماااة،
ويمتااون بالاشام ،واايم اكأر فاعلية في عمليم من اا رين.
)(Akidis Valentine Emeca, 1974
القيادل اإلدارية ـ الميارال اإلدارية والقيادية ـ اإلدارل التربوياة ـ مياام ماديرل ريااض
امم ال ـ الك ايال ال ام توافر ا في مديرل الروبة
ةرت ل الباحأة ْ
أن تاتيل درااتيا بإاتعراض الم ا يم ال الصلة بموباوع الدراااة
حاول مياام ماديرال ريااض امم اال ,ومان ا ال الم اا يم ( :القياادل اإلدارياة ) والتاي
يجب أن تتمتم بيا مديرل الروبة.
ً
أوال ـ القيادة اإلداريت ( -:مفهىمها  ,أهميتها  ،أمناطها  ،وأساليبها )
مفهىم القيادة اإلداريت :
تُعااد وظي ااة القيااادل ةحااد أدوال التوجيااه مايااا تعاااي ت اعاال ال اارد ماام أفااراد
ن رين ,بحياث يماارن ا ا ال ارد تا أيرا علاي االوي ومشااعر ا ارين لتوجياه ا ا
الالوي بإتجاال معين وفاعلياة .فالقياادل تتملاب فيماا للاالوي البشاري علاي ةعتباار ّ
ةن
العاصر البشاري او العاصار امكأار ت اايرا وديااميكياة فاي العملياة اإلدارياة مان
العااصاار ام اار ,وة ا مااا فشاال ا ا ال اارد فااي ةحااداث التا أير عجااا فااي الوالاام فااي
تحقي ام داؾ المقررل ,و ا يعاي ةااه مان الباروري أن يقاام ا ارين ببارورل
التعاااون معااه وب ميااة أرا ياام للميمااال التااي ُكلااؾ بيااا ويجعلياام يقبلااون بوجااودال
ويحترمون أوامرال ويتاابقون بتا ي ا و ا و عمال القياادل فياي تعااي :فان ةااتمالة
امفراد للتعاون معيم في تحقي دؾ مشتري( .الاالم,ٔ88٘,ص)ٔ98
حياااث وردل عااادل نرا وأفكاااار للقياااادل اإلدارياااـة ومااان كأياااـر مااان الكتااااب
والباحأين وكل حاب فلااـ ته وااتما نتاـه ال كرياـة لمدرااـة دون أ ُ ار  ،فماايم مان
ركااـا فااي رأيااه علااي المركااا الاا ي يحتلااـه القا ااد ومااايم ماان ركااا علااي الصاا ال
والاـمال الش صيـة له ون رون ركـاوا علي مـد احترام العاملياـن للقا اـد اإلداري
والع لـة بياه وبيايـم ( .مقلـد ، ٔ89ٓ،ص ٓ. ) 9
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وتُع اد القيااادل جااو ر العمليااة اإلداريااة فااي المدراااة وماان دوايااـا ا يمكاان ْ
أن
تحق ا المدراااة أ دافيااـا  ،ة تجعااـل اإلدارل المدراااية أكأااـر فاعليااـة وديااميااـة فااي
تحقي ام داؾ  .فالقيادل اإلداريـة معادلـة ال مرفين للواحـد مايـا ع لـة ت أيـر في
ا اار ،فااالمرؾ أمول القا ااد ال ا ي يوجااـه ويؤأااـر فااي ااالوي العامليااـن ال ا ين ااـم
الماارؾ الأاااا ي فيااي عمليااـة ت اعليااـة وصااراع ماام المرؤواااين بياادؾ الت أيااـر فييااـم
إلاجاا أمعمال وتحقيـ اليـدؾ .
( ) David , R.Hampton, 1981, p. 363
أهميت القيادة االداريت :
ت ا تي أ ميااة القيااادل اإلداريااة ماان كوايااا عمليااة تياادؾ الااي الت ا أير فااي اشااام
امفراد والجماعال وتوجيه لي الاشام احاو تحقيا أ اداؾ معيااة وتكاوين الع لاال
اإلااااية بيايم بما يبمن رفم ك ا ل الماظمة وفاعليتيا بؽية تحقي أ دافيا من ل
تحقي مايلي-:
ٔ -تعريؾ وةفيام العاملين ب داؾ الماظمة ( الروبة ).
ٕ -توبيح كل فرد وجماعة في ابيل تحقي تلي ام داؾ.
ٖ -ةلااع العاملين بوحدل أ دافيم الش صية وأ داؾ الروبة .
ٗ -تامية الع لة اإلااااية الديمقرامية الاليمة و ل روا العمل الجماعي المتعاون.
٘ -ايادل الميارال والقدرال لألفراد العاملين.
(الالمي ,ٔ888,صٖ)ٔ9
وأن أ مية القيادل تكمن في اإلعتبارال ا تية -:
ٔ -ةايا حلقة وصل بين العاملين وبين مم المؤااة وتصوراتيا الماتقبلية .
ٕ -ةايا البوتقة التي تاصير بدا ليا مالة الم ا يم والايااال واااتراتيجيال.
ٖ -ةايا ليادل المؤااة من أجل تحقي ام داؾ المراومة .
ٗ -تعميم القو اإليجابية في الماظمة ( الروبة) وتقليص الجوااب الالبية .
٘ -الايمرل علي مشك ل العمل ورام ال مم ال امة لعمليا.
 -ٙتامية وتدريب ورعاية امفراد ة أايم الرأامال ام م والمورد امعلي.
 -1مواكبة التؽيرال المحيمة وتوظي يا ل دمة الماظمة .
( العرفي ,ٕٕٓٓ,ص)ٕٕ9
امناط القيادة االداريت :
ول ّما كاال القيادل اإلدارية تقوم فاي جو ر اا علاي الت اعال باين القا اد والجماعاة ّ
فاإن
ة ت ؾ ا الت اعل يعكن تباياا في أاااليب القياادل وأامامياا ,ولقاد ركاال البحاوث
والدرااال التي تااولل موبوع القيادل حاول تحدياد أفبال اااماام القيادياة الشاا عة
في اإلدارل ( .كاعان واواؾ,ٔ88٘ ,ص ٖٔٔ)
فااامام كأيرل ومتعددل ت تلؾ من بلـد الي ن ـر ومن ال امامام-:
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الامم الوام  :والامم الشاا م فاي أمريكاا ,و او مأال كال الماديرين لاين ميتماا
بالعمل أكأر من ة تمامه بالاان ولين ميتما بالاان أكأر من العمل.
الامم العام ي  :و امكأار شايوعا فاي الاب د العربياة  ,وير ّكاا ا ا الاامم علاي
اإلعتبارال اإلااااية أكأر من متملبال العمل.
الامم المتواكل  :و و الامم ال ي يا ما ي لو من الماؤولية فقم ويعتمد كأيارا
علي اص اللوا ح والقوااين والتعليمال.
الامم الماتبد  :ويمل عليه ماتبد ولااي واارعان ماا ي قاد فاعليتاه ة ا ماا فقاد
ايمرته عاد ظيور مراكا لو بدال تجعله مشلوا ة ييارب الاي الاامم
ا ر( المتواكل).
الامم الاادر  :امم واأ من ا اه ويحترم ا اه أي يعرؾ الح والواجب.
( اليواري  8ٖٕ ،ـ ،ص) ٕ1ٙ

أساليب القيادة االداريت :
ااااليب التي يمكن ْ
أن يتبعيا القادل في ليادتيم لمرؤواييم يمكن التمييا بين
أربعة أامام :
ٔـ الامم التالمي  ( -:أو الدكتاتوري أو اموتولرامي أو اإلاتبدادي أو اارؼامي)
ال ي يعتمد علي الالمة الرامية الم ولة بموجب لوااين وأاظمة الماظمة ,وااا راد
في عملية ةت ا القرارال ,ووبم ال مم والايااال دون مشاركة ا رين.
ٕـ الامم الاديمقرامي ( اإللاااعي ) :امام ياؤمن بمبادا المشااركة الجماعياة فاي ةت اا
القرارال
ويشاجم امعبااا علااي اإلشاتراي فااي الماالشااال  ,ويعماييم حريااة تواياام وة تيااار
ام العمل ويكون عادا في توجيه الاقد والماديح ويقادم المشاورل ال اياة علاي شاكل
عدد من االتراحال أو البدا ل تاركا ليم حرية ة تيار البدبل الماااب.
( شاويش ,ب.ل ,ص)9ٓٙ
ٖـ الامم الترالي ( الحر,ؼير الموجه  ,التاا لي  ,ال وبوي )
ا الامم متاامح ويماح أتباعه درجة عالية من اإلاتق لية ويعتمد علي المرؤوااين
فاااي وبااام اا اااداؾ والوااااا ل ال اماااة لتحقيقياااا ويتاااري الحرياااة للعااااملين وكااا ن
المديرؼير موجاود وا ي مام لألاشامة وال عالياال وا يحاااب العااملين فاي حااال
عدم اإلاببام  ( .ع واة  ,علي ون رون,ٔ888,صٓ)ٙ
ٗـااا الاااامم الأاااااوي ّ :
ةن مااادرا المااادارن ا يريااادون مداراااايم تااادار وفااا امااام
واحد,ولكن لد يتّبعوا أامام أ ر ,ومبقا للظروؾ المحيمة بيم.
(مصم ي ,,ٔ891,صٕٗ)
ً
ثانيا ـ املهاراث اإلداريت والقياديت :
تمأاال اإلدارل الحديأااـة ركاااا أااا اا ااّيااا تتملااـب لااـدرا كبياارا ماان المبااادأل
والمبادرل لتحقيـ أ داؾ المؤاـاة التعليمياـة  ،فاـ بد ماـن تاوفر الك اا ال واكتاااب
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الميااارال ال امااة للقيااادل اإلداريااـة صوصااـا وان امـــااـا الااالوي القيااادي ةاّمااا
تتحـدد بمد توافر ميارال القيادل وةتاحة ال رصة للتدريب علييا واإلعاداد لياا  ،فا
يك ااي ْ
أن يكااون المديااـر ماااودا بك ايااال العمااـل اإلداري أو ولااـد لا ااـدا دون تدريااـبه
( اشااـم ،
وتاويااـدال بالميااارال التااـي تمكاااـه ماان التعامااـل ماام ا ال المتؽيااـر .
٘ ، ٔ89ص ٖٕٗ ) وتعّااارؾ المياااارال اإلدارياااة :ب اّياااا البراعاااة مباااافا اليياااا
المعرفة المات دمة لتوجياه ال كارل والتحليال والحكام وااااتجابة لمتملباال الظاروؾ
عاد ة ت ؾ الموالؾ.
)(Paul @Mali, 1981,p.46
أ ّمااا الباحااث الاااويدي ( )Olf, f, Trweleh,فقااد وباام لا مااة بالميااارال
والقاادرال الش صيااـة لتحديااد وتقااويم الااالوي القيااادي للمديااـر و ااـي :ااـ القاادرل علااي
الت أير في ا ريـن .ـ القدرل علي ةدراي ام مـا الش صيـة .ـ القدرل علاي الت كياـر
التحليلـي المامقـي .ـ الميارل في ربم احتياجال العاملين معه ب حتياجال المدراـة .ـ
الميارل في ةلامـة الع لـال اإلاااايـة مم الامـ .ـ الميارل في حاـل المشاـك ل  .ـ
الميارل في ت ويـض الميمـال لآل ريـن .ـ الميارل في اإلاصـال لما يقولـه ا ارون
والتعلـم مايـم .ـ اإللتاام بقـول الحـ والااا اـة .اـ ايجاـاد القاـول الجماعياـة لمصلحاـة
( جـواد  ، ٔ88ٕ ،ص ٘) ٔ1
العمـل .ـ تشجيم ا ريـن ومدحيـم .
حاول بعض الباحأين تحديد الشروم التي يابؽي توافر اا فاي الماديرين والاي
تمبي امال المدير علي أ ث مجموعال من الميارال ي -:
 المياارال ال كرياـة:و ي لاادرل المدياـر علااي تحليال الموالاؾ الااي مكوااتياا والتابااـؤبالاتا اـ المحتملاـة لياا مان اـ ل رباـم امااباب بالمااببال والقادرل علاي تحليال
أفكارالؽيااـر واإلحاااان بالمشااك ل والاظاارل الااي التاظيااـم اإلداري اظاارل كليااـة
متكاملـة
 الميارال ال ايـاـة :ي لادرل ( المادير ) علاي ااات دام معرفتاه المت صصاة فــــاـيمماراااـة عملااه ومعالجااة الموالااؾ التااي يصااادفيا باااات دام المرا ا وامااااليب
العلميـة .
 الميارال اا اااايــة :ي لدرل القا د اإلدارية علاي التعامال مام ام ارين باجــاـااو اصااة المرؤواااين بياادؾ تااااي جيود ااـم و ل ا روا العماال الجماااعي بيااايم
وايااادل ا صيااـم فااي العماال ورفاام روحياام المعاويااة  ،ولااد لااوحظ ّ
أن مديــااـري
الماادارن يتعاااملون ماام اااتة ف ااال (الرؤاااا  -والعاااملون -الموظ ااون اإلداريااون
والت مي ا -وأوليااا امور ااـم -وأباااا البي ااة المحليااـة -وةدارال الماادارن)( .عبااد
الا رل،ٔ88ٕ،ص 1ـ ) 8
وماان الميااارال التااي يجااب أن تتااوافر فااي كاال ماادير وكاال لا ااد ليااتمكن ماان ةدارل
ومؤااته بالشكل اممأل والوصول الي تحقي أ دافيا بك ا ل عالية -:
ٔ -ميارل تحليل المشك ل وات ا القرارال .
ٕ -ميارل ةدارل الموارد البشرية( التواصل ,ةلقا ال مب ,ةدارل ال ري )
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ٖ -ميارل تاظيم الولل.
(دمحم, ٕٓٓٗ,صٕٕ)
ٗ-ميارل تقييم العاملين وتح يا م.
٘-ميارل ةدارل اإلجتماعال.
-ٙميارل ةات دام الالمة وت ويبيا.
 -1ميارل التموير ال اتي -9.ميارل الت ميم اإلاتراتي
(مواري ,ٕٓٓٗ,ص)ٔ1
ً
ثالثا– اإلدارة الرتبىيت :
ّ
ةن اإلدارل التربويااة بم يوميااا الحااديث وااايلة وليااال ؼايااة  ,مايااا تشااكل
مجموعة متشابكة وشاملة لكل الاظام التربوي في المجتمم والمتمأل في جياا التربية
والتعلاايم الرااامي ،ومااا يبااعه ماان ايااااة تربويااة وأاظمااة ,ومااا يحااددال ماان ماااا
و دمال ومراحل تعليمية .
وأن أ ميااة اإلدارل التربويااة تكماان فاااي اإل تمااام بااالاظرل التحليليااة والقيماااة
العلمية  ,وا تيمل الع لال اإلااااية  ,ولام تعاد اإلدارل فااا (كماا يُعتقاد ااابقا) ولكان
تعتمااد علااي ال باارل وال ا كا والمشااا دل باال وةاّااه تحاااول ةراااا لواعااد اإلدارل علااي
أُصاااااااول علميااااااااة يمكااااااان ْ
أن ييتاااااااادي بيااااااااا اإلداري و اااااااو يمااااااااارن عملااااااااه.
( عابدين ,ٕٓٓٔ,صٕ٘)
وت ُعااد القيااادل المدراااية ااجحااـة ة ا ااااتماعل تحقيا أ ااداؾ المدراااة بيااار
وب لاال جيااـد ممكاان فبا عاان لاادرتيا علااي تقديااـر القااو التااي تحااـدد اااوع الاااـلوي
اإلداري امااااب لمواجيتاه مولااـؾ معااين  ،وتقاادر علااي التصاارؾ باجاااا فااي بااو
ا ايا والمجموعـة التي تقود ـا والمولؾ الا ي تماارن فياه وظي اـة القياادل وظاروؾ
البي ة اإلجتماعية التي يعمل بيا المشروع ( المدرااة )  ،ويؤكاد  Argirsا ا الارأي
بقولـه ّ ( :
ةن القـادل امك ا م ال ين يقدرون علي التصارؾ فاي اماا ليادياة عديادل
وم تل اااااااااااة معتمااااااااااادين علاااااااااااي الممالاااااااااااب ال علياااااااااااة للمولاااااااااااؾ اإلداري ) .
( مصم ي ،ٔ89ٖ ،ص ٖٖ ) .
فاإلداري الااجح و ال ي تمكاه مقومال ش صيته من اإلات ادل مـاـن ك اـا ل
المرؤوايين مدا العمل المملوب مات يدا من اإلمكااال المتوفرل له في امـار البي اة
المحيمة به مت أرا بيا ومؤأرا فييا  ،وعليه ّ
فإن مدير المدرااة يحتال مكاان الصادارل
في العملية التربوية ة ب بل جيودال المدرواة تتم تيي ل البي ة التربوية التي من ش ايا
ْ
أن تااعد جميم الكوادر ال اية واإلدارية علي تقديـاـم أفبال ماـا لديياـا ب لصاـر ولال
وألـل جياـد وأفبال ماردود ،وا ؼراباة ة ا للااا ّ
أن مادير المدرااـة او بمأاباة العقال
الم كر للعملية التربوية برمتيا .
( اويلؾ ٔ89ٕ،صٗ)
ومن صا صيا -:أ ّن اإلدارل علي ة تمامياا بالجاااب ال ااي للاشاام اإلداري ا تيمال
الجااب اإلجتماعي .ـ ةاّيا اشام ةااااي ادؾ ؼير ملمون ـ ةاّيا تقوم علاي ةاات دام
المااوارد المتاحااة وتوجيييااا احااو تحقي ا ام ااداؾ الماشودل .اـ ةاّيااا عمليااة ديااميكيااة
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ولياااال اااااكاة أي علاااي الماااديرل ْ
أن ترالاااب التماااورال فاااي بي اااة العمااال الدا لياااة
وال ارجية .ـ ةاّياا اشاام ااي يقاوم علاي ةاجااا ااعماال وتحقيا اا اداؾ..ـا ةاّياا
تتصااؾ بالشاامولية وتتااام بالعموميااة ,أي لابليااة تمبيا الوظااا ؾ اإلداريااة فااي جمياام
أاواع الماظمال.ـ ةايا تتصؾ بالتكامال باين الوظاا ؾ واماشامة اإلدارياة ـ ةاّياا علام
وفن معا  ,لي أاياا فان يعبار عان المياارل والمو باة الش صاية والماديرل التاي تتمتام
بالحن ال اي تعمل ب برتيا ومياراتياا وحكمياا علاي ااماور علاي ةت اا القارارال,
وكوايا علما فيو اتيجة امبحاث والدرااال في العلاوم اإلدارياة بقصاد الوصاول الاي
معارؾ ةدارية ماتقلة تأبل بالدليل العقلي والتجريبي.
( اليواري  ,ٔ88ٙ ,ص)91
ً
رابعا ـ مهام مذيرة رياض األطفال :
يتملااب العماال فااي رياااض امم ااال ْ
أن يكااون القااا مون عليي اا ماان مااديرال
ّ
ولديين اإلاتعداد الا اي والتدريب علي اااليب التعليم التي
ومعلمال مؤ ل علميا
تااتمكن ماان ةكاااابيم ال باارال والميااارال واإلتجا ااال والميااول والقاايم ماان اا ل
اااشمة المرتكال علي م ا يم محددل في ابيل الامو المتكامل للم ل.
ت تي أ مية مديرل الروبة من كوايا تقاوم بادور التوجياه واارشااد وتاظايم
امعمااال ,وتواياام الماااتويال والقيااام بالاادور التاظيمااي وااشااراؾ علااي المؤااااة
التعليمية والتربوياة وبيا ا تصابح الجياة المااؤولة عان تا يا ال مام البارام وتيي اة
الجو الماااب للعمل حتي تتمكن العملية التربوية من تحقيا ا ادافيا ,وتاتل ص مياام
المديرل في الروبة فيما يلي:
ٔ -ليادل الروبة ب جياتيا المتكاملة والمتعددل للوصاول الاي أفبال الاتاا
في ظل المعميال المتوفرل والموجودل فييا.
ٕ -ةعااداد اااوع ماان التاظاايم ماان شاا ايم تااايير شااؤون الروبااة ب اواعيااا
المتعددل .
ٖ -تاااوفير الظاااروؾ ال اماااة التاااي تاااااعد الم ااال علاااي الاماااو فاااي م تلاااؾ
المجاااا ل وكمااا تعماال علااي تاميااة ملكاتااه ولدرتااه وتااوفير كاال الظااروؾ
المااابة التي تااعد علي لي
ٗ -وجود اظام ةداري يايم في ت عيل العمل في الروباة وياااعد علاي بلاوغ
اا ااداؾ المراااومة التااي وجاادل الروبااة ماان أجليااا,وتكون المااديرل ااي
الماااؤولة امولااي عاان رعايااة ا ا الاظااام ومتابعتااه للت كااد ماان أاّااه ياااير
ّ
جمايعين والتاي
بالمرب المراوم احاو ؼاياة واحادل تلتقاي فيياا العاام ل
ي ةعدادا الم ل لإللتحاب بالروبة ليتم ةعداد م ا اايا وجااميا وعام ياا
وةجتماعيا.
أ ّما الماؤوليال الملقال علي عات المديرل فتتل ص بما يلي -:
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ٔ -ااشراؾ علي اير العملية التربوية في الروبة ,والتعرؾ علي مشااكليا
ومن أم تقديم الحلاول الماااابة لياا  ,بالتعااون مام العاام ل فاي الروباة
وأوليا اممور.
ٕ -الت ماايم للبراااام الااااوي الاادا لي للروبااة بمااا يحويااه ماان اادمال
وأعمال.
ْٖ -
أن تكون علي وعي تام بام داؾ التي تاعي الروبة لبلوؼيا والعمل علي
تحقيقيا.
ٗ-توايم العمال علاي العاام ل والمعلماال ,مام توبايح مااؤولية كال واحادل
ّ
ماين.
٘ -تموير وتحاين مكتبة الروبة وتاويد ا بالكتب المااابة معمار امم اال
وم مة
لتقاليد مجتمم الروبة وعاداته .
 -ٙةعداد مياااية بإيرادال الروبة ومصروفاتيا.
 -1التقويم والتوجيه الماتمر للعام ل ,و أدا المعلمال عن مريا الاياارال
الدا مة.
 -9العمل علي تامية ك اية المعلمال ,ومواكبة التمور والماتجدال في ميدان
ّ
عملين
,وةعماااا ّن ال رصاااة لاماااو ّن الميااااي عااان مريااا اإللتحااااب بالااادورال
التدريبية,بؽية
ّ
لدراتين علي الت ميم وتاويم اااشمة والت كير اإلبداعي .
ةأرا
 -8اإلم ع علي كل ما و جديد في مجال التربية والتعليم بشكل عام ورياض
امم ال بشكل اص وماالشته مم أعبا الروبة .
ٓٔ -اإللمام التام باللوا ح واااظمة .
ٔٔ -الت كد من ا مة امم ال من ام مار وامبرار.
ٕٔ -ااشراؾ الدا م علي اظافة المباي والمراف .
ٖٔ -درااة ومتابعة أحوال كل موظ ة .
ٗٔ -متابعة تاليم العيد الي المعلمال والت كد من جرد ا في اياية العام.
ّ
ااامين بالحشاامة فااي المظياار ممااا
٘ٔ -متابعااة ااالوكيال الموظ ااال ومااد ةلتا
يتاااب والمجتمم المحلي وتوجيه من تحتا الي لي بمريقة ودية .
 -ٔٙااشراؾ عل ي تؽ ية امم اال ااوا كااال مان لبال الروباة أم اا االي
والت كد من تكامل المواد الؽ ا ية وا مة الوجبة .
 -ٔ1المتابعااااة الماااااتمرل لماااادل صاااا حية اادويااااة التااااي تصاااارؾ لألم ااااال
والموظ ال .
 -ٔ9اإلم ع علي ااج ل امم اال وتماور اماو م وماالشاة المعلماال حاول
وبم كل م ل وتقديم المقترحال ة ا لام اممر.
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 -ٔ8تابيه كل موظ ة حول اواحي لصور ا وتوجيييا لألفبل بشكل ودي.
ٕٓ -تشجيم العمل الجيد واإلشادل به أمام الجميم ,وتعايا الموالؾ الجيدل.
ٕٔ -اإلاصاؾ والحكمة في معاملة أعبا الروبة واإلبتعاد عن الت رلاة فاي
المعاملة وكتابة التقارير ال اصة بامدا الوظي ي للعام ل بااا ة.
ٕٕ -اإلااات ادل ماان المعلمااال القااديرال ماان وال ال باارل بااالت ميم لاادرون
امو جية بؽية اإلات ادل مايا.
ّ
ّ
ٖٕ -ام ب يدي المعلمال الجدد والموظ ال الجدد ومااعدتين وتوجييين ماا
أمكن.
ٕٗ -الت كد من ا مة ال صول وتوايم امم ال.
ٕ٘ -ح ل المشك ل التي تحادث باين امعباا ,أو باين أولياا امماور وبعاض
عام ل الروبة بمريقة موبوعية تاود ا الحكمة والتروي .
 -ٕٙةاشاااا ع لاااة متيااااة باااين الروباااة وأاااار امم اااال لا ماااة علاااي المحباااة
والتواصل وااحترام.
 -ٕ1عمااال برااااام لإلجتماعاااال مااام المعلماااال واإلدارياااال وتحدياااد الاماااان
والمكان لكل ةجتماع.
 -ٕ9تاظيم لبول امم ال الماتجدين والت كد من ةكتمال ملؾ كل م ل.
 -ٕ8ةاشا لاوال واظم مجدية لإلتصال تك ل مروااة العمال واايولة اإلتصاال
وارعته.
ٖٓ -ةب غ جميم المعلمال واإلداريال والعام ل حول التعليمال الصادرل من
اإلدارل العليا.
ٖٔ -المعالجة الحكيمة لألمور المالية وتو ي الدلة في الحاابال.
ٕٖ -ةيجاد جو ودي تاودال اإلل ة والمحبة والتعامل الحان.
(حميبة ,ٕٓٓ8,صٓ)9ٗ-9
ً
خامسا ـ الكفاياث الالزم تىافرها يف مذيرة الروضت :
تعااددل التعاااريؾ التااي تااولاال م يااوم الك اي اال عاااد بعااض الباااحأين التربااويين
ومايا :
تعريااؾ واااتون ) (Houstonب اّيااا :جمجموعااة العااارؾ واإلتجا ااال التااي يمكاان
)(Houston .1970
ةشتقاليا من أدوار ال رد المتعددل ج.
ولد عرفّيا يتلمان ) (Hittlmenب اّيا :جالقدرل علي أدا الالوي ج.
) (Hiittlmen .1976
وعرفّياا باوريش ) (Borishب ا ّياا :جالاالوي أو اااجااا المتولام مان المتادرب بعاد
) (Borish .1979
اياية التدريب ج.
أما التعريؾ اإلجرا ي للك اي ة بصادد البحاث الحاالي فياي  :مجموعاة المياام وامدوار
وامدا ال ال امة توافر ا لد مديرل الروبة مان لياا تااتميم تحقيا ام اداؾ
الماشودل للروبة .
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أاااواع الك اي اال :أشااارل بعااض الدرااااال والكتابااال عاان وجااود أربعااة أاااواع ماان
الك ايال تشمل
(وديم,ٔ88ٙ,صٔٔٔ)
ٔ ـ الك ايال ال معرفية:
وتشااير الااي المعلومااال والعمليااال المعرفيااة والقاادرال العقليااة والااوعي ,والميااارال
ال كرياة الباارورية مدا المتادرب لميماتااه فاي شااتي المجااال ,واااشاامة المتصاالة
بي ال الميمال.
وتُعد الك ا يل المعرفية ك اان اظري للك ايال اا ر .
(محمود,ٔ881,ص)ٔ9
ٕ -الك ايا ل اادا ية :
تتبمن ال الك ايال الميارال الا احركية,وتعتمد ا ال الك اياال علاي حصايلة ال ارد
اابقامن ك ايال معرفية وتتملب عربا ياتميم ال رد أن يقدماه ويؤدياه ماات يدا فياه
من كل الواا ل وامااليب ال اية .
(ص ا ,ٔ889,صٓٗ)
ٖ -الك اي ال الوجدااية :
وتشير ال الك ايال الاي نرا ال ارد واااتعداداته وميولاه واتجا اتاه وليماه ومعتقداتاه
والوكه الوجدااي,وتتبمن جوااب كأيرل وعوامل متعددل ,مأل حاااية ال رد وتقبلاه
لا اه ,واتجا ه احو المياة أو احو ا رين .
(محمود ,ٔ88ٗ,ص)ٔ8
ٗ -الك اي ال اإلاتاجية :
وتعتمد ال الك ايال علي ااأر ال ي يتركه أدا ال رد للك ايال الاابقة فاي الميادان ,
و ا الاوع يابؽي ْ
أن يلقي اإل تمام في برام ةعداد الكوادر ال اية والبرام التدريبياة
بشكل عام .
والك اية والت يل اا عادل يشيران الي اجاا المت صص في أدا عمله.
أ ّما (حميبة )فقاد لاامل الك اياال لاد ماديرل الروباة الاي أ أاة مجموعاال
ي:
ٔ -ك ايال مياية ٕ -ك ايال ةدارية تقاية ٖ -ك ايال ش صية
ٔ -الك اية المياية:
ـاا ك ايااال تمبياا الماااا واماشاامة التعليميااة ـ ك ااا ال التعلاايم الاظااري
والعملي.
ـا ك ايااال ةعااداد واااات دام وتقااويم الواااا ل التعليميااة ـ ك اي اال تحديااد ميااام
المعلمااال فااي جمياام الت صصااال ـ ك اي اال ااشااراؾ ال اااي علااي العمليااة
التعليمية ـ ك اي ال تقويم التعليم بما يتبماه من تقويم الم ال وتقاويم المعلماة
وتقويم الروبة.
ـا ك اياال ت مايم وتاظايم الاشاام فاي القاعاة ـ ك اياال التماوير والتحااين ـ
ك ايال التامية المياية للمعلمال.
ٕ -الك ايال اإلدارية التقاية:
ـ ك اياال ت مايم التعلايم ـ ك اياال تاظايم العمال بالروباة ـ ك اياال المتابعاة
والتقااويم ـ ك اي اال ةدارل امفااراد وشااؤون اام ااال وارشاااد م وتااوجيييم ـ
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ك ايال تامية الع لال بين الروباة والبي اة ـ ك اياال القارار التعليماي صااعا
وات ا أ وتا ي ا ومتابعة
ـ ك ايال اإلدارل المالية ـ ك ايال القيادل الديمقرامية ـ ك اياال ع لاال العمال
مم الماتويال اإلدارية الم تل ة .
ٖ -الك ايال الش صية/ك اية ةدارل الولل
ـ ك ا ل التعامل مم ا رين أفرادا وجماعال ـ ك ا ال الع لال اإلااااية
ـ ك ايال الوكية(أبال ااا عال,البشاشة,الصدب’ الأقة  ,المأابرل فاي العمال ,الشاجاعة
,اإلبتكار,اإلبداع ,الموبوعية ,حب ا رين ,والتوابم)
ولد ا تارل الباحأة بعض ال الك ايال ماياا :ك اياة الت مايم ـ ك اياة تاظايم العمال
في الروبة ـ ك اية المتابعاة والتوجياه ـا ك اياة اإلتصاال وتامياة الع لاال اإلاااااية ـ
والك ايال الش صية( .حميبة ,ٕٓٓ8,صٔ)8ٖ-8
ٔـ ك اية الت ميمPlaining -:
عرفل ك اية الت ميم من حياث كواياا أول ك اياة فاي العملياة اإلدارية,فقاد كاان
لقد ُ
ّ
(فايول)  Fayolأول من أكد أ ميتيا في ةدارل الماظمال في أوا ل القارن العشارين ,
ولد كر جو ر ّ
ةن علما اإلدارل يعرفون ك اية الت ميم علاي أاّياا مرحلاة الت كيار
والتقدير التي تاب تا ي أي عمل والتي تاتيي بات ا القرارال فيما يتعلا بماا يجاب
عمله،وكيؾ ومتي يتم؟ (جو ر،ٔ89ٗ،ص.)ٔ11
وك اية الت مايم فاي مرحلاة ريااض امم اال تشامل جميام جواااب العمال بالروباة
مأل:
( المولاام ,المبااااي ,واااا ل الاقاال ,الماااا والواااا ل التعليميااة  ,التؽ يااة  ,الصااحة ,
ا مة امم ال ,المياااية,ع لة الروبة يالبيل ,الع لال العامة) .ويتبمن اإلماار
العام له علاي مااتو الروباة ماا يقارال الم مام مان أ اداؾ مويلاة امجل,وأ اداؾ
لصاايرل امجاال ,ويشاامل اإلمااار العااام لك اياة الت ماايم ال مااوم العريبااة والمعااايير
اماااية وفقا لل موال التالية -:تحديد ام داؾ التشريعية لبراام الروبة .ـ تحديد
ام ااداؾ اااااتراتيجية مويلااة امجاال للروبااة  .اـ رباام ا ال ام ااداؾ ماام حاجااال
المجتمم المحلي.ـ تحديد البرام التي تحق ام داؾ.ـ تحديد اوعية الجيود والقدرال
ال امااااااة لتا ياااااا الباااااارام المحددل.ااااااـ تحديااااااد الييكاااااال التاظيمااااااي للروبااااااة.
(ال أيلة ,ٔ888,ص٘٘)
ٕ -ك اية تاظيم العمل في الروبة Organistion -:
عرفياا برااارد ): (Bernardب اّاه اظاام
تُعاد ك اياة التاظايم أاااي وظي اة ةدارياة ولاد ّ
تعاواي يوجد عاد توافر أفراد يقوماون معا,ولاادرين علاي اإلتصاال ببعبايم لتحقيا
دؾ مشتري( .دياب ,ٕٓٓٔ,صٖٕٗٗٓٔٗ)
وتشمل ك اية التاظيم في مرحلة رياض امم ال,تاظيم ماوال ات اا القارار
من ل تحليل جميم عااصرالقرار,كما يحدد الامم اإلداري في الروباة مركاياة
ةت ا القرار أو ا مركايته .فب ٍ عن لي تاظيم بارام امم اال مان ا ل تماوير
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ال برال والمماراال للعاملين فاي الروباة وفا برااام ترباوي يااير وفا ماة
لألاشمة اليومية يتم فييا الت اعل بما يتماشاي مام تربياة الم ال ومبيعاة اماوال .فبا
عن لي التاظيم المكااي والبي ة الموجية للتموير واإل تمام بمرحلة الم ولاة المبكارل
وتاظااايم الوااااا ل الماااااابة وتاظااايم مياااياااة الروباااة وةعاااداد امم اااال ,كااا لي مااان
اممورالتي تشمليا ك اية التاظيم التي ي من مااؤوليال الماديرل أو المعلماة  ,اي
ةعااداد مااة الباارام التربويااة وتا ي ا ا  ,وةدارل ال صاال واظامااه وتحديااد امااااليب
والواا ل المااابة في ةمار الماي المحدد  ,واإلايام في توأي لاوال اإلتصال باين
أوليا امماور والروباة بمريقاة اللقاا ال ال ردياة  ,ومجاالن اممياال  ,واإلتصاال
اليااات ي ,وتبااادل المعلومااال بااين الوالاادين ,بمااا يااااعد الماارفين علااي فياام الم اال ,
وحبور اإلجتماعال الدورية مم المعلمال ومم امميال .وة ا توافرل لاد ماديرل
الروبة مبادئ ك اية التاظيم الجيد ال ي يحعل من ك اية التاظايم أكأار فاعلياة ,فا لي
يعااااااي ويؤكاااااد اجااااااا دور الماااااديرل بوصااااا يا ماظماااااة لاااااإلدارل فاااااي روباااااتيا.
(ال أيلة،ٕٓٓٓ،ص٘ٓٔ.)ٔٓٙ-
ٖ -ك اية المتابعة والتوجيهGuidnesce -:
تعا ّارؾ ك ايااة التوجيااه :ب اّي اا العماال الماااتمر إليجاااد التعاااون الجماااعي بااين ال ااال
الم تل ة بالمدرااة وماااعدتيم علاي حال المشاك ل التاي يواجيواياا وبماا ياااعد م
( دياب,ٕٓٓٔ,صٖ٘ٗ)
علي رفم ماتو أدا يم.
و تُعّ اد ك ايااة التوجيااه ماان أ اام الك ايااال اإلداريااة التااي تقااوم بيااا المااديرل بت ديتيااا
وأبرا ااا  ,ولي ا ا تصاابح المااديرل موجيااة تربوي اة ومشاارفة مقيمااة بالروبااة  ,ولكااي
تتمكن من أدا مياميا الم تل ة في مجال التوجياه ,فا باد ْ
ان تكاون مدركاة م اداؾ
اا ال الك ايااة ,وأ ميتيااا ,والواااا ل الم تل ااة لبلااوغ اا ال ام ااداؾ ,واوعيااة الك ايااة
ال امه في الموالؾ الم تل ة ,والمرا ا الم تل اة إلأاارل الدافعياة لاد امم اال.ومن
أ داؾ ك اية التوجيه مايلي-:
ٔ -اكتشاؾ لدرال الت مي وميوليم ولدراتيم والعمل علي تاميتيا.
ٕ -مااااعدل الت مي ا لمعرفااة المشااك ل المدراااية التااي تعترباايم ومرا ا التؽلااب
علبيا .
ٖ -ةيجا التعاون الباّا بين امم ال والمعلمال.
ٗ -تااوافر مشاااعر ااماان واإلرتياااا لااد امم ااال,وتوافر أااان الأقااة بيااايم وبااين
المعلمال.
٘ -توأي الع لة بين ااارل والروبة .
 -ٙتشجيم المبادأل واإلبداع واابتكار وتقبل الماؤولية ل الت مي .
(البو ي ,ٔ88ٗ,صٓ٘)
 -1توفير اإلتصاال الجيدل دا ل الروبة .
والتوجيه في مرحلة رياض امم ال يشمل ما يلي -:
ٔ -توجيه امم ال في الروبة من ل توجيه الوكيم وتعديله.
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ّ
يواجيوايا,وتوجييين في كي ياة ةاات دام
ٕ -توجيه أدا المعلمال في المشك ل التي
الوااااا ل واااااااليب الماااات دمة فاااي الروباااة  ,وفاااي كي ياااة التعامااال مااام امم اااال
وأاشمتيم.
(ال أيلة ,ٕٓٓٓ,صٓٔٔ)
ٖ -توجيه اإلتصاال دا ل الروبة و ارجيا.
ٗ ـ ك اية اإلتصال وتامية الع لال اإلااااية -:
ك اية اإلتصال  :ي العملية التي يتم بيا اقل امفكاار والمعلوماال لآل ارين مان أجال
تحقي ا فعاليااة ال اتااا المرؼوبااه ,ة تعتمااد الك ااا ال اإلداريااة اااااااية ب (لت ماايم
والتاظااايم )....علاااي اوعياااة اإلتصاااال وفاعليتاااه.ة يااار اشااام (ّ )ٔ898
ةن ك اياااة
اإلتصااال واااايلة لاقااال المعلوماااال والبياااااال وامفكاااار والتااااأير فاااي اااالوي اافاااراد
والجماعااال ,فك اي اة اإلتصااال اإلداري ااو تاادف المعلومااال والتوجييااال وااواماار
والقرارال من جية اإلدارل الاي المرؤوااين وتلقاي المعلوماال والبياااال البارورية
مايم في صورل تقارير وأبحاث وم كرال والتراحال وشكاوي وةات تا ال وؼير ا.
و لي بقصد ةت ا لرار معين أو تا ي ال ( .اشم ,ٔ898,صٖٔٓ)
وتابم أ مية ك اية اإلتصال ال عّال في حياال اإلداري الاااجح فاي ماا اأبتتاه الدراااال
التي اجريل في مجال الالوي اإلداري الي ّ
أن الجا امكبار مان ولال رجال اإلدارل
يقبيه في اإلتصال با رين ,ولد أظيرل ةحاد الدراااال ّ
ةن اإلدارياين يقباون
مااا بااين ٓ %1و ٓ %9ماان ولااتيم فااي اإلتصااال ,اظاارا ّ
ان كاال جااااب ماان جوااااب
اإلدارل يرتبم بمريقة عملياة باإلتصاال و وبادورال ماؤأر بوصا ه عاام مان عوامال
اجاااا اادا .لا لي تُعااد ك ااا ل اإلتصااال ال عّااال ماان اإلدوار الميمااة للقا ااد والا ي ماان
لااااااااه يحقاااااااا العديااااااااد ماااااااان أ ااااااااداؾ المدراااااااااة التربويااااااااة والتعليميااااااااة .
)(Alnoor, 2005,p.3ا ّما ك اية اإلتصاال فاي الروباة فيقام علاي عاات الماديرل
ميمااة ة تيااار واااا ل اإلتصااال المااااابة لمبيعااة المجتماام الا ي تاتمااي اليااه الروبااة
,و ال العمليه تحتا الي ت ميم وجيد وولل للتعريؾ بالروبة وما يمكن ْ
أن تقدمه
ماان اادمال حقيقيااة ومعرفااة ال ااة اإلجتماعيااة التااي يمكاان م امبتيااا ماان ليااا( .
ال أيلة,ٕٓٓٓ,ص)ٔٔ9
ومما ا شي فيه ّ ,
أن للع لاال اإلاااااية دورا بااراا فاي اجااا العمال ااوا
كاال في الروبة أم في المدراة ,و لاي مان ا ل وجاود ااوع مان الاوعي بالادور
الماا م بكال واحد,وكا لي التعااون والتاااي باين م تلاؾ عااصار التاظايم دا ال ا ال
المؤااااال ماان ( مااديرل ومعلمااال وعاااملين وأم ااال) و ارجيااا ماان( أوليااا أمااور
امم ال ,ةدارل التعليم ,والمجتمم المحلي)( .كارباتر ,ٕٓٓٔ ,ص)88
ً
سادسا ـ الكفاياث الشخصيت :
ّ
ةن م يوم الك ايال الش صاية يعااي بياا الاامال التاي تتحلاي بياا الش صاية
اإلااااية و ي أية اصية يتباين امفراد فييا و ي ص ة الالوي التي تتميا بقدر من
الأبااال واااااتمرار وعلااي ا ا يمكاان م حظتيااا ولياااايا .فالااامال الش صااية ماان
الاظريااال ال اإلتجاااال التقلياادي والتااي تقااوم علااي أاااان ّ
أن القيااادل مرتبمااة بااامال
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اصة يابؽي ْ
ّ
وةن القا د
أن تتوافر في القا د اوا كاال جامية أو عقلية أو وجدااية
يابؽي ْ
أن تتوافر لديه ك ايال ش صيته وامال تؤ له للقياادل والتا أير فاي ا ارين,
عدّل الص ال الش صية والامال ال اتية ي المعيار اماان لاجااا المادير فاي
ولد ُ
ّ
أعمالااه ,كمااا تاظاار الااي القيااادل علااي اايااا فاان لااه ع لااة وأيقااة بالميااارال الش صااية
المتااامة بامااالوب اإلااااااي فااي تااايير دلااة العماال ّ .
وةن اإلداري الااااجح ااو القا ااد
الماود بال مرل بامال ش صية  ,تؤ له ل لي المركا لمماراة عمله اإلداري.
ومن الك ايال الش صيةالتي تتمتم بياالمديرل الجيدل ي :
ٔ -الك ايال الجامية ـ ْ
أن تتحلي المديرل بليالة بداية وحيوية عالية.
ٕ -الك ايااال العقليااة المعرفيااة ـ ماان تااوفر كااا وأقافااة وأُفقااا وااااعا وبُعااد اظاار
وبصااايرل ولااادرل علاااي التاباااؤ واإلااااتعداد للم اجااا ل وحاااان التصااارؾ فاااي
الموالؾ وةدراي واام في الت كيار وألادر علاي الم لاة الل ظياة وأحكام علاي
الحكم علي ااشيا وأارع في ةت ا القرارال.
ٖ -الك ايال اإلجتماعية ـ التعاون مم أفراد الجماعاة وتشاجيم روا التعااون باين
امعبا والقادرل علاي التعامال مام الجماعاة ومراعاال مشااعر م وكااب
أقتيم والمشاركة في اماشمة اإلجتماعية و ل الاروا المعاوياة العالياة فاي
الجماعة .
ٗ -ك ايل عامة ـ كحان المظير والمحافظة علي الولل ومعرفة العمل واإللماام
باااه ,وحاااان الاااامعة وةكتاااااب العاااادال الحاااااة والتمااااي باااالقيم الروحياااة
( ا ران ,ٔ89ٗ,صٖٕٓ)
والتوابم.
اجلانب امليذاني  :اجراءاث البحث
ً
أوالـ وصف جمتمع البحث :
تام اتباعياا لتحقيا ادؾ البحاث مبتد اة
يتبمن ا الجااب ااجرا ال التي َ
بوصااؾ مجتماام البحااث الحااالي الاا ي يتحاادد بمااديرال رياااض امم ااال فااي مدياااة
(حماااص) للاااااة الدراااااية ٕٔٔٓ البالؽاااة (ٖ٘ٔ) روباااة اصاااة حااااب امدلاااة
اإلحصا ية لد مديرية تربية حمص .
ولقااد ا تااارل الباحأااة (ٖٓ )روبااة اصااة كعياااة لبحأيااا الحااالي بصااورل
لصدية و لي لقربيا من اكاا ا.
ً
ثانيا ـ خصائص عينت البحث(املتغرياث):
ٔ -العمر :يتراوا عمر عياة البحث من مديرال رياض امم ال بين ٗ٘-ٕٙااة
كما موبح في الجدول التالي:
الاابة الم وية
العدد
ل ال ال العمرية بالااوال
ٖٗ%
ٓٔ
ٔ ٖ٘-ٕٙ
%ٙٙ
ٕٓ
ٕ ٗ٘-ٖٙ
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ٓٓٔ%

يتبح من ا الجدول ّ
ةن عدد أفراد عياة البحاث مان ال اة العمرياة ٖ٘-ٕٙ
ياابة ٖٗ %أي ي أصؽر من عدد أفراد عياة عياة البحاث مان ال اة العمرياة -ٖٙ
٘ٗ واابتيا كاال -ٕ %ٙٙالشيادل  :تواعال عيااة الماديرال بحااب ااوع الشايادل
التي تحمليا المديرل الي أ ث ماتويال كما في الجدول التالي:

ل
ٔ
ٕ
ٖ

الشيادل
ةجاال
معيد
أااوية
المجموع

العدد
٘ٔ
ٓٔ
٘
ٖٓ

الاابة الم وية
ٓ٘%
ٖٗ%
%ٔٙ
ٓٓٔ%

ّ
يتبح من الجدول أع ال ّ
يحملن شيادل اإلجاال كان
ةن عدد المديرال اللواتي
العاااادد امكباااار أي باااااابة ٓ٘ %بيامااااا المااااديرال اللااااواتي يحملا ّ
ااان شاااايادل معيااااد
ّ
ّ
يحملن شيادل الأااوية باابة  %ٔٙفقم.
اابتينٖٗ %وبعد ا ممن
ٖـ مدل ال دمة في رياض امم ال  :تراوحل مدل دمة المديرال(عياة البحث) في
رياض امم ال بين ٘ ااوال ك لل دماة و ٔٙاااة بوصا يا أكبار دماة ,كماا فاي
الجدول التالي:
ل
ٔ
ٕ
ٖ

العدد
٘
ٓٔ
٘ٔ
ٖٓ

ف ال مدل ال دمة بالااوال
٘ٔٓ-
ٔٔٔ٘-
 ٔٙفما فوب
المجموع

الاابة الم وية
%ٔٙ
ٖٗ%
ٓ٘%
ٓٓٔ%

ْ
ّ
ادمتين فاي
ممان بلؽال ااابة
يظير من الجدول اع ال ت وب اابة الماديرال
رياض امم ال  ٔٙفما فوب باابة ٓ٘ %وتلييا المديرال ممن بلؽل دمتين ٔ٘-ٙ
ّ
ادمتين ٘ ٔٓ-ااااوال باااابة %ٔٙ
باااابة ٖٗ %أاام المااديرال اللااواتي بلؽاال ماادل ا
فقم.
ثالثا ـ لتحقيق هذف البحث يف مهام مذيراث رياض االطفال :
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لامل الباحأة بال موال التاليةٔ :ـ تحديد الك ايال ال ام توافر اا فاي ماديرل
الروبة :
(ك اياال الت مايم ,ك اياال تاظايم العمال فاي الروباة  ,ك اياال المتابعاة والتوجياه ,
ك ايااال اإلتصااال وتاميااة الع لااال اإلااااااية ,والك اياال الش صااية ) .ولتحديااد ااابة
عربال علاي مجماوع مان ال بارا المت صصاين
أ مية كل ك ا ل من ال الك اياال ُ
فااي مجااال تربيااة الم اال واإلدارل وعلاام الااا ن,وتم تقاادير أ ميااة كاال ك ايااة ماان ا ال
الك ايال.
ٕ -ةعااداد ال قاارال  :بعااد ام ا ع الباحأااة علااي امدبيااال والدرااااال الاااابقة الت اي
تااولل الموبوع لامل بإعاداد (ٓ )9فقارل مواعاة علاي ا ال الك اا ال
ولد أعادتّيا مان ا ل دراااة ةااتم عية ليا ا الؽارض شاملل ةااتبااة
م توا من اؤال م توا موجية الي عياة المديرال.
ولؽرض التعرؾ علي مد ص حية ال قرال لامل الباحأة بعارض ال قارال
عدلل بعض ال قرال و ُح فل
علي مجموعة ال برا ,وفي بو م حظاتيم وأرا يم ُ
أ ر  ,ويُعد ا اإلجارا اوعاا مان اااواع الصادب و او (الصادب الظاا ري) وبا لي
أصبح عدد ال قرال (٘ )1فقرل مواعة علي عااصر امامو بصيؽتيا الايا ياة كماا
في الجدول التالي -:
ل
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

عدد ال قرال
العااصر
٘ٔ
ك ايال الت ميم
٘ٔ
ك ايال تاظيم العمل في الروبة
ٕٔ
ك ايال المتابعة والتوجيه
ك ايااال اإلتصااال وتاميااة الع لااال ٔ9
٘ٔ
اإلااااية
الك ايال الش صية
٘1
المجموع

الاابة
ٕٓ%
ٕٓ%
%ٔٙ
ٕٗ%
ٕٓ%
ٓٓٔ%

ٖ -التمبي اإلاتم عي :
لمعرفة مد وبوا التعليمال والعبارال مان لبال الماديرال ,لامال الباحأاة
بجولة ةااتم عية علاي عيااة (٘ٔ) ماديرال وتمال اإلجاباة علاي فقارال اماماو
أمام الباحأة وماالشة المديرال حول ةات اارات ّين  ,وكان متوام الولل (ٖٓ) دليقاة
 ,واااات دمل الباحأااة مريقااة ( ليكاارل)  Likertالمقيااان ال مااااي اابعاااد ال ا ي
يعمي للمديرال فرصة اا تيار الدلي مكبر عدد من العبارال التي ترتبم بالمولؾ
المملااوب ليااااه أاام صااححل الباحأااة اإلجابااال ورتباال الاادرجال تاااليااا ماان أعلااي
درجة الي أداي درجة.

-57-

العدد السابع واالربعون  .مجلة الفتح  .تشريه االول لسنة 3122

م.م .امل حمودي عبيد

ٗ ـ التحلياال اإلحصااا ي لل قرال(القااول التميايااة لل قاارال)ّ :
ةن لاادرل ال قاارال علااي
التميا بين امفراد تٌعد ةحد مؤشرال صدب الباا ( .فر ,ٔ89ٓ,ص)ٖٔ8
ولد تحق لي من ل اا تباار اإلااتم عي الا ي أُجاري لعيااة عشاوا ية
متكواة من (٘ٔ )مديرل روباة.ولد بياال الباحأاة للماديرال كي ياة اإلجاباة علاي تلاي
ال قرال,وباام ةجابااة أفااراد عياااة التميااا وتحلياال اإلجابااال ُرتباال الاادرجال الكليااة ماان
اعلااي درجااة الااي ألاال درجااة,أم أ ُ تياارل مجمااوعتين عليااا ودايااا باااابة ,%ٕ1وبعااد
ةات دام ا تبار مجموع الرتب ا تبار  Mann Whitneyلعياتين ماتقلتين لمعرفة
دالة ال رب في درجال كل فقرل باين ااتين المجماوعتين ,وبعاد حاااب القاول التا ياة
لدالة ال رب ةتبح ّ
ةن جميم ال قرال البالػ(٘ )1والمواعة علاي أربعاة مجااال لياا
لدرل تمياية عاد ماتو ماة بالم ة والجدول ا تي يوبح القاول التمياياة لل قارال
بصيؽتيا الايا ية .
المجال
ت
كفايات
التخطيط
0
9
5
1
5
0
.
1
9
01
00
09
05
01
05
كفايات
تنظيم العمل
بالروضة
9
5

المجموعة العليا

القيمة
التائية

المجموعة الدنيا

االنحرا
المعياري
185511
185999
189905
181059
189.55
185190
189.55
185999
189905
185190
185190
185190
18.150
181505
185095
189905

المتوسط
الحسابي
189900
181051
1891.1
18.195
189900
181011
189900
181051
1891.1
181011
181011
181011
18.195
181051
181051
1891.1

االنحرا
المعياري
180155
080555
189951
181.59
18010.
189.11
185050
181155
080.05
180511
0810.0
18..00
181105
180559
181119
185915

المتوسط
الحسابي
185905
581051
180119
180500
185905
189501
18.015
189015
181.19
18551.
189015
189015
18591.
189501
185051
180155

*58100
*58051
*18950
*18091
*58100
*58.19
*98990
*18101
*1811.
*18151
*58...
*18..1
*98051
*18590
*58909
*58505

181059
185001

18.195
18191.

081051
189195

181111
189501

*1811.
*18110
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1

181.10

18.195

185105

185011

*5801.

5
0

180099
185001

189.5.
18191.

080000
185.15

189015
185051

*58990
*58105

.

180099

189.5.

181555

18591.

*18199

1

185001

18191.

185959

1805.9

*08..5

9

189905

1891.1

080515

589.5.

*58009

01

185001

18191.

181999

1805.9

*58001

189905
180099
181505
185511
185001
185100

1891.1
189.5.
181051
189900
18191.
181190

080550
185.15
080919
0811.1
181051
18.911

189059
180119
589900
180155
180155
1811.1

*58515
*98919
*18510
*18.10
*58515
*98019

185.09
189905
185190
189905
185095
189905
185095
189905

18.195
1891.1
181011
1891.1
181190
1891.1
181190
1891.1

18.101
18.010
181910
1899.9
18.501
18.110
080001
1899.5

189015
189501
180155
185011
189195
185190
581011
189195

*58111
*5811.
*18915
*58111
*18055
*58109
*18915
*18919

185190
189905
185190

181011
1891.1
181011

189901
181515
181051

589900
181.19
180119

*58510
*08115
*18559

189905

1891.1

181015

1811.1

*58101

185001
185001
185001

18191.
18191.
18191.

180.50
189150
080111

181.19
180500
181.19

*08.19
*18905
*18991

00
09
05
01
05
كفايات
المتابعة
والتوجيه
9
5
1
5
0
.
1
9
01
00
09
كفايااااااااااااااات
االتصال
والعالقاااااااات
االنسانية
9
5
1
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180099

189.5.

080919

589900

*58.15

0
.
1
9
01
00
09
05
01
05
00
0.
01
الكفايات
الشخصية

189.55
189905
185190
189.55
185190
189.55
185095
189.55
189.55
180099
181011
189.55
189.55

189900
1891.1
181011
189900
181011
189900
181190
189900
189900
189.59
181011
189900
189900

18110.
081010
181155
181051
08005.
081010
181555
080.5.
085.05
181550
181919
18.100
081555

185051
181090
189015
180155
181590
180155
189195
589.5.
58191.
1805.9
189059
185051
1805.9

*18900
*581.1
*18155
*58555
*18500
*18591
*58.51
*18110
*18595
*58..1
*58.91
*18950
*58195

180099

189.5.

185159

18.501

*98.09

9
5

189.55
181111

189900
581111

185509
18.959

185905
1811.1

*58995
*18911

1
5
0
.
1
9
01
00
09
05
01
05

189905
185911
180099
180099
180099
189905
180099
11118
181111
180099
11118
189905

1891.1
1891.1
180.5.
189.5.
189.5.
1891.1
189.5.
581111
581111
189.5.
581111
1891.1

181111
1851.9
55198
0801.0
18.905
081151
181555
181010
1801..
18911.
081510
181511

1805.9
180155
1811.1
1811.1
181.5.
189015
18591.
185190
18511
185190
185011
181900

*58551
*58505
*58009
*98191
*58.99
*18955
*18199
*189.9
*18119
*18901
*58.10
*58055

٘ -الأبااال  :لؽاارض تحقي ا اادؾ البحث,لاماال الباحأااة بحااااب الأبااال ال ا ي يُعااد
بروريا لايادل الدلة وااتااب في الدرجال التي ي ترض أاّيا تقين ما يجب ليااه.
)(Ebel ,1972,p.101
فاعتمدل لحاابه مريقة ةعادل اا تبار,ة ْ لامل الباحأة بتمبي امدال مارتين
ب اصل اماي مقدارال (ٓٔ) أيام علي عياة مكواة من (٘ٔ) ماديرل أ ُ تيارل عشاوا يا
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من رياض حمص ال اصة  .وبعد تصحيح اإلجابال باالمرتين حااب معامال ةرتباام
بيراون بين درجال التمبي ااول والتمبي الأااي فكاال معامل الأبال ٓ،91و او
معامل أبال جيد ّ
من مربم معامل اإلرتبام ( الأبال) و ٓ ,1ٙة يُعد معامل الأبال
جيااااااااااااااااااااااااااااااد ة ا كااااااااااااااااااااااااااااااان مربعااااااااااااااااااااااااااااااه ٘ ٓ.1فاااااااااااااااااااااااااااااا كأر.
(البياتي,ٔ811,صٗ)ٔ8
أن ّّ المقيان مؤلؾ من ٘ بدا ل ومجموع أواااياا ٘ٔ درجاة فاإنّ
اإلجرا ال -:بما ّ
ّ
,وأن واام امدا الكلاي او ٓ ٙدر
الوام اوٖ و والمحاي لل صال باين ال قارال
وال صل بين امدا التمحق وبين اادا ؼير المتحق ,وي تي لي من حاصل برب
وام القيان(ٖ) ×عددال قرال (٘.)1أما الدرجة القصو فيي :عادد ال قارال فاي ٘
يعاي ٓ ٘ × ٙحاب المعادلة التالية :
ئ×ٔ+يٕ×ٕ+يٖ×ٖ+يٗ×ٗ+ي٘×٘
الوام المرجح  -------------- ----------وبتحويل الدرجة منٓٓٔ
م ي
باتباع المعادلةا تية:
الوان الم وي الوام المرجح × ٓٓٔ ٓٙٓ ٔٓٓ× ٗٗٗ ×ٙ
ٓٗ1
الدرجة القصو
صالحة ؼياااااااار م مااة ؼيااااااااااااار
صالحة للمجال م ماااااااة
للمجال

ال قرال
اوا :ك ايال الت ميم
ٔ-تقاااوم بدراااااة مااام ال بااارال التعليمياااة التاااي
تعد ا المعلمال
ٕ-تحااارص علاااي تاااوفر عاصااار اامااان والصاااحة
والا مة في مباي الروبة
ٖ-تحاارص علااي تااوفير لاعااال اام ااال بمااا ي اام
صا ص امو اام ال العمرية
ٗ-تراعااي مااااحال القاعااال الم صصااة ل م ااال
ليااا الي عدد اام ال
٘-تحرص ان تكاون الروباة لريباة علاي ماااكن
اام ال
-ٙتحاارص ان تكااون فااي الروبااة حديقااة وااااعة
برا
-1تقااااوم بتحديااااد اا ااااداؾ التشااااريعبة لبراااااام
*
الروبة
*
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-9تقاااوم بتحدياااد اا اااداؾ ااااااتراتيجية للروباااة
بعيدل المد
-8تقااوم بااربم اا ااداؾ التشااريعية واااااتراتيجية
مم احتياجال المجتمم المحلي
ٓٔ-تاااعي بوباام البراااام ال ا ي يحق ا اا ااداؾ
اااتراتيجية والتشريعية
ٔٔ-تحاادد اااوع الجيااود والقاادرال لتا ي ا الباارام
المحددل
ٕٔ-تحدد الييكل التاظيمي للروبة.
ٖٔ-تشاااتري فاااي ت ااايض وتحدياااد اليي اااة العاملاااة
ال امة للروبة
ٗٔ-يكااون ليااا االمااام بالشااؤون الماليااة للروبااة
علي اكمل وجه ممكن.
٘ٔ-تملي القدرل علي التعرؾ علي امكاايال البي ة
المحلية للروبة وحاجاتيا وامكااية واافادل مايا
أاايا :ك ايال اظيم لعمل في الروبة
ٔ-تكون لدييا ال برل في توايم الميماال اادارياة
والماؤوليال علي المعلمال
ٕ-تقوم باعداد برام الدرون ااابوعية
ٖ-تقوم باعداد برام الاشامال التربوية
ٗ-تكون ملمة بال برال التعليمية
٘-تقاااوم بعقاااد الاااادوال وااجتماعاااال للمعلماااال
لتدارايا ووبم ال مة العامة لتحقي ا دافيا
-ٙتتعاااارؾ علااااي حاجااااال ومشااااك ل اام ااااال
بااواعيا
-1تتعاارؾ علااي الحالااة الصااحية ل م ااال وات ااا
الترتيباااال الوأا قياااة والع جياااة لبااامان الاااا مة
الصحية والعامة ل م ال
-9تتع ارؾ علااي ماااتو امااو اام ااال (الجااامي-
وااجتماعي-والعقلي-والروحي…).
-8تكااون لااادرل علااي تاظاايم باارام ال دمااة البي يااة
وتحديد ما يمكن ان تقدمه الروبة ل دمة المجتمم
المحلاااي وماااا يمكااان ان يقدماااه المجتمااام المحلاااي
للروبة
ٓٔ-تاايم فااي تكااوين لجااان م تل ااة الاشااامال فااي
الروباااة وااشاااراؾ علاااي ااااير اعمالياااا لتا يااا
برامجيا بجدية وفاعلية
-52-

م.م .امل حمودي عبيد

العدد السابع واالربعون  .مجلة الفتح  .تشريه االول لسنة 3122

ٔٔ-تشاااارؾ علااااي التاظاااايم المدراااااي وشااااؤواه
اادارية في الروبة
ٕٔ-تقوم بعملية لبول وتاجيل اام ال با ايا
ٖٔ-تقاااوم بعملياااة تشاااعيب الصااا وؾ بماااا يحقااا
ااات ادل من اامكااال التعليمية المتاحة
ٗٔ-توايام ال باارال التعليميااة علااي المعلمااال فااي
بو ا تصاصين وامكااياتين
٘ٔـااا -تراعااااي حاجااااال البرااااام التعليمااااي فااااي
الروبة وتا ي ال
أالأا :ك ايال التوجيه/
ٔ-تمارن الص حيال التي ياتم ت ويبايا بموجاب
اااظمة والتعليمال التي تصدر ا الواارل
ٕ-تكااون لااادرل علااي درااااة التعليمااال الصااادرل
عن الواارل واب ؼيا للعاملين في الروبة
ٖ-تمتلي الص حية الم وبة في ات ا ااجارا ال
التوجييية للمعلمال
ٗ-تقااوم باصاادار التعليمااال الدا ليااة لتااايير امااور
الروبة علي اكمل وجه
٘-تقوم بتوجيه المعلمال علي ااااليب التعامال مام
اام اااال وبااارورل تعوياااد الم ااال ااعتمااااد علاااي
ا اه
-ٙتقاااوم بتوجياااه المعلماااال علاااي بااارورل تااااوع
ال برال المقدمة للم ل
-1توجيااه المعلمااال وتااااعد ن فااي الكشااؾ عاان
لدرال اام ال
-9توجه المربيال الي كي ية التعامل مم اام ال
-8توجه اام ال عن مري اأارل مشاعر م
ٓٔ-توجااااه احااااو مراعااااال ال ااااروب ال رديااااة عاااااد
التعامل مم اام ال
ٔٔ-ااشاااراؾ علاااي اقااال اام اااال مااان الروباااة
والييا
ٕٔ-توجااه المعلمااال الااي تجا اال ااالوي اام ااال
المرفوض(البكا ب ابب)
ٖٔ-توجااه المعلمااال والمربيااال ومااااعدتين فااي
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تدعيم ااتعدادل وميارال اام ال
ٗٔ-تا يااا التعليماااال والتوجيياااال الصاااادرل مااان
المديرية باالتاام والدلة.
٘ٔ-تااات دم مباادا الحااوافا الماديااة والمعاويااة فااي
تشجيم ادا العاملين.
رابعا:ك ايال ا إلتصال وتامية الع لال اإلااااية
ٔ-تحدد افكار ا بوبوا لبل عملية ااتصال.
ٕ-تاتوعب مبامون الرااا ل المااتلمة لبال الارد
علييا
ٖ-تييااااي جمياااام الماااااتلامال ااجاااااا عمليااااة
ااتصال.
ٗ-تاااات دم مصااااملحال معروفااااة ومتداولااااة فااااي
الكتابة والرد علي الراا ل الواردل
٘-تات دم جميم واا ل ااتصال ايصاال الرااالة
في ولتيا الي المعايين
-ٙتحافظ علي التواصل الماتمر للمعايين بعاد اقال
مبمون الراالة
-1تعمل علي تركيا ت كير ا اأاا عملياة ااتصاال
بالرؼم من وجود مشاؼل ا ر .
-9تا باظر ااعتبار امكااال اا رين علاي فيام
الراالة
-8تحرص علاي ان يشاعر المارؾ اا ار با ميتاه
في عملية ااتصال
ٓٔ-تتعامل مم الاقد بروا مت يمة
ٔٔ-تاقل اافكار الي اا رين بصدب وامااة
ٕٔ-تامح ل

رين بالتعبير عن افكار م بحرية.

ٖٔ-ت تااار الولاال الماااااب ايصااال الراااا ل الااي
المعايين.
ٗٔ-تحاارص علااي حبااور الااادوال والمااؤتمرال
والحلقال الدرااية في مجال رياض اام ال.
اماا :الك ايال الش صية
ٔ-تملي القدرل العقلية فوب المتوام
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ٕ-تملي القدرل علي اابتكار والمبادرل
ٖ-تكون لادرل علاي حال المشاك ل التاي تواجيياا
بمريقة علمية
ٗ-تكون لادرل علي التحمل.
٘-تكون بشوشة و ال روا مرحة.
-ٙتتام باليدو
-1تكون م لصة في ادا عمليا
-9تكون واأقة من ا ايا.
-8تكون ميتمة باظير ا ال ارجي.
ٓٔ-تكون حااة اا

ب والامعة والالوي.

ٔٔ-تتمتم بالحيوية والاشام في مماراة اعماليا.
ٕٔ-تكون ال أقافة عامة بماتو جيد.
ٖٔ-تكون ال ش صية مؤأرل في اا رين.
ٗٔ-تتحلاااي بالصااابر والحكماااة عااااد التعامااال مااام
اام ال.

الاتا تبعا لمتؽيرال البحث :ـ
يباادو ماان الجااداول أع ا ال ّ
أن ااامال الش صااية لااد حظااي بالمرتبااة ااولااي ماان بااين
المجاااال المكواااة للبحااث بوااام ماارجح لاادرال  ٗ,ٙ9ووان م ااوي 8ٖ,٘1أاام ت ا ال
مجال ااتصال والع لال اإلاااااية محققاا واام لادرال ٗ٘ ٗ,ووان م اوي ٖ8ٓ,9
أم مجالي التاظيم والتوجيه أام جاا الت مايم بواام مارجح أو لاول فاوب ٖ الا ي او
متوام درجال البحث كما في الجدول ا تي:
جدول يبين الوام المرجح والوان الم وي لمجاال البحث
مجااااااااااااااااال الواااااااااااااااااام الااااااوان
ل المجاال
الم وي
التالاااال لاااد المرجح
عياة المديرال
8ٖ,٘1
الك اياااااااااااااااال ٗ،ٙ9
ٔ -ك ايال الت ميم
الش صية
ٖ8ٓ,9
ٕ -ك ايااال تاظاايم العماال فااي ك ايااااااااااااااااااااال ٗ٘ٗ,
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اإلتصااااااااااااااااال
الروبة
والع لاااااااااااااال
اإلااااية
ٖ -ك ايال المتابعة والتوجيه ك ايااال تاظاايم ٖ٘ٗ,
العمااااااال فاااااااي
الروبة
ٗ -ك اياااال ااتصاااال وتامياااة ك ايااااااااااااااااااااال ٕ٘ٗ,
التوجيه
الع لال اإلاااابة
ك ايااااااااااااااااااال ٓ٘ٗ,
٘ -الك ايال الش صية
الت ميم
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8ٓ,٘1
ٖٖ8ٓ,
٘98,8

الاتا تبعا لمتؽير العمر :بعاد تحليال اااتجابال ف تاي العمار (ٔ)ٕ,وفاي كال
مجااال ماان المجاااال التااي تباامايا ااامااو وباااات دام اا تبااار التااا ي لعياتااين
ماتقلتين,اتبح عدم وجود فرولا تبعا لمتؽير العمر بين ال تاين( )ٖ٘-ٕٙو(ٗ٘-ٖٙ
) في ٖ مجاال من ٗ مجاال التي تبمايا البحث  .ويمكان ت ااير لاي ّ
باان ال اة
العمرية(  )ٖ٘-ٕٙربما تكون أحدث ةعدادا في مجال رياض امم ال وأكأر ةم عا.
الاتااا تبعااا لمتؽياار الشاايادل :بعااد تحلياال ةجابااال ف ااال الشاايادل الااأ ث التااي
شملل البحث الحالي وفي كل مجال من مجاال البحاث ظيارل فرولاا حااب متؽيار
الشيادل وكان لصالح شيادل المعيد حاب ا تبار  Wallisبين ف اال الشايادل فاي كال
مجال من مجاال البحث .أي ان ال روب كاال لصالح حام ل شيادل المعيد وربما
يعا لي الي اوعية المواد التي يتبمايا ماي الدرااة .
الاتا تبعا لمتؽيرمدل ال دمة :في بو الاتا ال اصة بمتؽيار ال دماة اجاد
ان ال قرال التي كاال ال دالة احصا ية كاال في صالح ال اة(ٔٔ)ٔ٘-اااة و لاي
بإات دام ا تبار , Wallisو ا مؤشر علي ّ
أن ال بارل المتراكماة فاي اإلدارل يجعال
المديرل ماتوعبة لبعض مجاال العمل اإلداري ويظير لي بعد دماة ٔٔ اااة فماا
فوب.
النتائج:
ّٔ -
أن امال الش صية لد حظاي بالمرتباة ااولاي مان باين المجااال المكوااة للبحاث
بواام مارجح لادرال  ٗ,ٙ9ووان م اوي 8ٖ,٘1أام تا ال مجاال ااتصاال والع لااال
اإلااااية محققا وام لدرال ٗ٘ ٗ,ووان م وي ٖ 8ٓ,9أم مجالي التاظيم والتوجياه
أم جا الت ميم بوام مرجح أو لول فوب ٖ ال ي و متوام درجال البحث.
ٕ -عاادم وجااود فرولااا تبعااا لمتؽياار العماار بااين ال تااين( )ٖ٘-ٕٙو( ) ٗ٘-ٖٙفااي ٖ
مجاال من ٗ مجاال التي تبمايا البحث  .ويمكن ت اير لي ّ
بان ال اة العمرياة(
 )ٖ٘-ٕٙربما تكون أحدث ةعدادا في مجال رياض امم ال وأكأر ةم عا.
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ٖ -اظيارل فرولااا حاااب متؽياار الشاايادل وكاان لصااالح شاايادل المعيااد حاااب ا تبااار
 Wallisبين ف ال الشيادل في كل مجال مان مجااال البحاث .أي ان ال اروب كااال
لصالح حام ل شيادل المعيد وربما يعا لي الي اوعية المواد التي يتبمايا ماي
الدرااة .
ّ
ٗ -أظيرل الاتا أن ال برل المتراكمة فاي اإلدارل يجعال الماديرل مااتوعبة لابعض
مجاال العمل اإلداري ويظير لي بعد دمة ٔٔ ااة فما فوب
المقترحال ٔ:ـ القيام بدرااة حول الرؼبال واااتعدادال لمديرال الرياض وع لاة
لي باجاحيا في العمل ٕـ باا ا تبارال للميول واااتعدادال تااعد في ا المجال
.
املراجع :
ٔ -بالر عبد الا رل ,ون رون :ٔ88ٕ,نفاب وتموير اإلدارال المدراية,بؽداد.
ٕ-بدر ايام دمحم:ٔ888,اإلتجا ال المعاصرل في رياض امم ال,كلية التربية,جامعة
اإلمارال.
ٖ -البااو ي فاااروب شااولي  :ٕٓٓٔ,اإلدارل التعليميااة والمدراااية,دار لبااا للمباعااة
والاشروالتوايم والقا رل
ٗ -البياتي دمحم اليمان : ٕٓٓٔ,ام ب اإلااااية في القارنن الكاريم والاااة الابوياة
المميرل بؽداد.
٘ -جواد شولي ااجي,ون رون :ٔ88ٕ,مبادئ اإلدارل ,واارل التعليم العالي والبحاث
العلمي ,بؽداد
 -ٙجااو ر صا ا الاادين ٗ: ٔ89مقدمااة فااي ةدارل وتاظاايم التعلاايم ,مكتبااة عااين شاامن
,القا رل.
 -1حميباااة ايااااد فيماااي علاااي :ٕٓٓ8,ةدارل ريااااض امم ال,كلياااة ريااااض امم اااال
,القا رل,دار ميبة للمباعة .
 -9ال أيلاااااة ااااااد باااااال ماجاااااد دمحم :ٕٓٓٓ,ةدارل ريااااااض امم اااااال ,دار الكتااااااب
الجماعي,العين اإلمارال العربية
 -8ال ميب رااد يواؾ أحماد  : ٔ891,ريااض امم اال والام ومايا ,مؤاااة دار
الحاان,ع ّمان
ٓٔ  -دياااب ,ااااماعيل دمحم  :ٕٓٓٔ,اإلدارل المدراااية,دار الجامعااة الجديااد للاشاار ,
اااكادرية ,مصر .
ٔٔ -ا ران عبد الا م حامد  :ٔ89ٗ,علم الا ن اإلجتماعي ,عالم الكتب,القا رل.
ٕٔ  -ابتاااار مااواري ٕٓٓٗ:ٕٗ,دراااا يااااعد علااي ةتقااان ماصاابي الجديد,مكتبااة
جرير ,الرياض.
ٖٔ -الاالم فؤاد الشي ,ون رون :ٔ88٘,الم ا يم اإلدارية الحديأة ,م٘,الاعودية.
ٗٔ -الااالمي علااي :ٔ888,الميااارال اإلداريااة والقياديااة للماادير المت ااوب,دار ؼريااب
للمباعة ,القا رل,مصر.
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٘ٔ -شااااويش مصااام ي اجياااب اإلدارل الحديأاااة م اااا يم ووظاااا ؾ وتمبيقاااال ,دار
ال رلان,ع ّمان
 -ٔٙص ا الدين عبد العايا  :ٔ889,الك ايال ال امة للم مم التربوي ,صاحي ة
التربية للااة  ٗ8مصر.
 -ٔ1عاباادين دمحم عبااد القااادر:ٕٓٓٔ,اإلدارل المدراااية الحديأااة,دار الشااروب للاشاار
مٔ,عمان
 -ٔ9العرفي بالقاام ,ون رون  :ٕٓٓٔ,مد ل الاي اإلدارل التربوياة ,المادير ال اوري
,مكتبة جرير ,ليبيا.
 -ٔ8ع واااة علااي ,ون اارون  : ٔ888,أااااايال اإلدارل ووظااا ؾ الماظمة,جامعااة
الكري  ,عمان.
ٕٓ -عاااواد  : ٔ89٘,ماااد تمبيااا ماااديري المااادارن الأااياااة فاااي ااردن لميااااميم
اإلدارية وراالة دكتوراال ؼير
ماشورل ,ااردن .
ٕٔ-ااؼبااري عبااد الصاامد:ٕٓٓٓ ,اإلدارل المدراااية والبعااد الت ميمااي والتاظيمااي
المعاصر العربية ,بيرول
ٕٕ -كااارباتر جون,ترجمةعباادا شااحاتة :ٕٓٓٔ,ماادير المدراااة ودورال فااي تمااوير
التعليم ,جامعة فلوريدا
ٖٕ -كاعان اواؾ: ٔ88٘:القيادل اإلدارية ,مكتبة أقافة ,عمان ,امردن
ٕٗ -الااادااتي دمحم شاااياب:ٔ88ٕ,المشاااك ل التاااي تواجيياااا اإلدارل المدرااااية فاااي
المدارن اإلبتدا ية في
الماة عمان  ,راالة ماجاتير ؼير ماشورل ,جامعة اليرموي ,ةربد ‘عمان
ٕ٘  -اويلؾ ميادي حاان  :ٔ89ٕ,علام الاا ن اإلداري ومحاددال الاالوي اإلداري
,الماظمة العربية ,امردن.
 -ٕٙفر ص ول  :ٔ89ٓ,القيان الا اي ,دار ال كر العربي ,القا رل .
 -ٕ1محمااااود عبااااد الشااااافي :ٔ88ٗ,تقااااويم الماااادرن والم يااااوم الحااااديث للتوجيااااه
ال اي,صحي ة التربية للااةٔٙ
العددٗ,مصر.
ُ
 - ٕ9محمااود كامااال الاالاااة  : ٔ881,البرااااام العلماااي القاااا م علاااي الك ايال(أاااااه
وةجرا اته) كلية التربية جامعة
عين شمن .
 -ٕ8مرعاااي دمحم  : ٕٓٓٗ,دليااال اظاااام التعلااايم فاااي المؤاااااال واإلدارال ,مٔ,,دار
الربا ,دمش .
ُ
ٖٓ -مراااي دمحم ماياار :ٔ889,اإلدارل التعليميااة أصااوليا وتمبيقاتيااا والااشاار علاام
الكتب ,القا رل ,مصر.
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 درااال في اإلدارل العامة مم بعاض التحلاي ل:ٔ89ٓ,  مقلد ااماعيل صبري-ٖٔ
مؤااة الصباا
 اإلدارل المدرااااية فاااي باااو ال كااار اإلداري:ٔ88ٗ/  مصااام ي عباااد الحمياااد- ٖٕ
دار المري, ٕم, المعاصر
. الاعودية, الرياض
 ال الا اااال للمباعاااة, ةدارل الماااوارد البشااارية:ٔ898, اشااام اكاااي محماااود-ٖٖ
.الكويل,والاشر والتوايم
دار الجيل للمباعة, اإلدارل امصول وامان العلمية:ٔ88ٙ, اليواري دمحم اعيد-ٖٗ
القا رل,والاشر
القيادل التعليمية جعملياتيا ووظا ياج التعليم في:ٔ88ٙ, وديم مكايمون داوود-ٖ٘
القرن ٕٔ محابرال
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