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 الىرقةهلخص 

  مقدمة: أواًل 

 أىداف الدراسةا: اثنيً 

 أعلية الدراسةا: اثلثً 
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 دارةمستوايت اإلا: سابعً 

 [مفاىيم] اإلدارة الًتبويةا: اثمنً 

 النظرايت اإلدارية الًتبويةا: اتسعً 

 ادلعاىد العلمية يف ادلملكة العربية السعودية ظلوذجا - إدارة ادلعاىد العلميةا: عاشرً 

 [إشكاليات وحلول تواجو ادلعاىد العلمية - تقييم ذبربة ادلعاىد العلمية -

 ادلراجع – اخلاسبةحادي عشر: 
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 هقذهة

من القرآن  أول ما أنزلا ابلعلم وحث على طلبو وتعلمو، فكان اىتماما كبَتً اىتم اإلسالم 
رَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم تعاىل: ) قولوالكرمي،  ْنَساَن ِمْن َعَلٍق اق ْ رَْأ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ اق ْ

ْنسَ    .ٗ-ٔ( العلق:اَن َما َلَْ يَ ْعَلمْ الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم َعلََّم اإْلِ

إنو السبيل إىل ربقيق عبودية هللا عز وجل، وفهم ولطلب العلم الشرعي أعلية كبَتة حيث 
 آايت القرآن الكرمي، والسنة النبوية.

من وجود مؤسسات تربوية تعليمية عصرية تقوم على تنشئة جيل يتم من ىنا كان البد 
علم العلوم الشرعية والعلوم ادلساعدة ذلا كاللغة العربية، إعداده اعدادًا جيدا من خالل ت

ووجود اْلطر واذلياكل التنظيمية واإلدارية وادلالية واخلطط االسًتاتيجية وتنظيم العمل بشكل 
 مؤسسي يتوافق مع نظم اإلدارة احلديثة.

بداية  عوديةيف ادلملكة العربية الس فكرة ادلعاىد العلمية يف العاَل اإلسالمي، فأنشأت وظلت
جامعة اْلزىر ادلعاىد الدينية و ، وكذلك بداايت القرن ادلاضي منذ اليمنيف و  ى [ٖٓٚٔ] من

ذلك من ادلعاىد اليت  وغَت يف السوادان ىدىامعاالشئون الدينية و  مصلحةيف مصر، و 
 انتشرت يف الكثَت من بلدان العاَل اإلسالمي.

آخر عام ت واليت يعود الفضل يف إنشائها وال ننسى ىنا ادلعاىد الدينية يف دولة الكوي
من رللس ادلرحوم الشيخ عبد العزيز القاسم، الذي طلب  م ٜٚٗٔى   ادلوافق ٕٙٙٔ

ادلعارف يومئذ إنشاء مدرسة علمية تدرس اْلئمة ومؤذين ادلساجد ما ػلتاجون إليو إلصالح 
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د عطيو ، والشيخ دمح ادلرحوم الشيخ عيد البداح ، والشيخ امح، وكان من ادلدرسُت: عبادهتم
 (.ٔ)صاحل ، والشيخ عبدهللا النوري ، والشيخ عبد العزيز محاده

: القرآن د اليت تدرس فيوادلعهد حىت ازدمحت أبوابو بطالب العلم وكانت ادلوا أول ما أن فتحف
، ومواد اللغة العربية، مالك والشافعي وامحد(، احلديث، الفقو على ادلذاىب الثالثة )الكرمي

رج من ادلعهد كوكبة من العلماء أمثال: دمح يوسف عبد الرمحن الرومي ئائب رئيس رللس وزب
إدارة بيت التمويل الكوييت سابقا، واْلستاذ الدكتور خالد ادلذكور رئيس اللجنة العليا للعمل 
على استكمال تطبيق الشريعة اإلسالمية، والدكتور أمحد الربعي وزير الًتبية سابقا، والدكتور 

 عجيل النشمي عميد كلية الشريعة سابقا وغَتىم الكثَتين.

وىدفت ىذه ادلعاىد يف رلملها إىل عدة أىداف، منها بناء شخصيات علمية إسالمية، على 
ادلستوى العام وادلستوى الفردي، واالىتمام بعلوم الشريعة واللغة العربية، والنهوض ابجملتمعات 

طوير أساليب ومناىج التفكَت العلمي، والتواصل مع اإلسالمية، واإلسهام يف تنميتها، وت
 احلضارات ادلعاصرة من خالل رؤية إسالمية.
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 أهذاف الذراسة

 هتدف الدراسة إىل ربقيق عدة أىداف:

 الوقوف على ادلشكالت اإلدارية اليت تواجو ادلعاىد العلمية وتقدمي سبل معاجلتها. -ٔ
 برئارلا اصالحيامية من خالل إلصالح منظومة ادلعاىد العل وضع تصور مستقبلي -ٕ

 .إداراي

التعاطي مع ادلستجدات احلديثة يف إدارة ادلعاىد واجلامعات وتطبيقها على ادلعاىد  -ٖ
 العلمية.

تطوير منظومة ادلعاىد العلمية وإعادة ىيكلتها دبا يتوافق مع حاجات اجملتمعات  -ٗ
 اإلسالمية.

  أساليب اإلدارة احلديثة.دلخرجات ادلعاىد العلمية من خالل استخدام وضع تصور  -٘

 تقدمي أسس إدارية حديثة للمعاىد العلمية تتسم ابدلرونة والشمولية. -ٙ

 .ربديث اإلدارة ابلنظم والتقنية احلديثة -ٚ

للمعاىد  التعليمية وتعديل اذليكل االدارياختصاصات جديدة لإلدارة  إدخال -ٛ
 العلمية دبا يتوافق مع التطوير السريع.
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 أهوية الذراسة

 ف ابإلدارة وخاصة اإلدارة الًتبوية.التعري -ٔ

 إلقاء الضوء على أساليب اإلدارة احلديثة. -ٕ

 تطوير ادلعاىد العلمية إداراي.االستفادة من الدراسة يف  -ٖ

 أتىيل الكوادر اإلدارية. -ٗ

 االستفادة من التطوير اإلداري من خالل توظيفو يف ادلخرجات العلمية. -٘

 ىد العلمية.تطبيق معايَت اإلدارة احلديثة على ادلعا -ٙ

 دراسة ادلشكالت اإلدارية ووضع احللول ذلا. -ٚ
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 تساؤالت الذراسة

 ذبيب الدراسة على التساؤالت التالية:

  ماذا يعٍت إدارة ادلعاىد العلمية؟. -ٔ

 دلاذا غلب استحداث أنظمة إدارية جديدة يف إدارة ادلعاىد العلمية؟ -ٕ

 .؟علمية التعليميةما مدى إسهامات وانعكاسات تطوير اإلدارة على سلرجات ال -ٖ

 .؟من تطوير وربديث إدارة ادلعاىد العلمية ما ىو اذلدف -ٗ
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 هفهىم اإلدارة

يف بناء اجملتمعات حجر اْلساس  حيث أصبحت ،"اإلدارةعصر يسمى عصرئا احلايل ب "
الناجحة إىل ذبنب  اإلدارةوتسعى  .يتحقق يف تلك اجملتمعات، وتقف وراء كل صلاح ادلتقدمة

ضى، واالضطراب، وتعمل بكل جهد وطاقة لالستخدام الفعال للموارد ادلادية اإلىدار، والفو 
  .ادلنشودةوالبشرية، لتحقيق اْلىداف 

 ىناك عدة تعريفات لإلدارة:

عل    ى أم    ا رلموع    ة م    ن العملي    ات ادلتش    ابكة ال    يت  د. "دمح مرس    ي" يع    رف اإلدارة : -
الق درة عل ى اإلصل از وى ي  ويعرفه ا أيض ا ام ا تتكامل فيما بينها لتحقيق غرض معُت.

 هبذا تعٍت استخدام اإلمكانيات ادلتاحة من أجل إصلاز معُت ؼلدم أىداف معينة.
كلو" فيعرفها على :"أما فن قيادة وتوجيو أنش طة رلموع ة م ن البش ر ضل و  أما "دوئالد -

 ربقيق ىدف مشًتك".
عي     ة لتنفي     ذ " عل     ى :"أم     ا تنس     يق للجه     ود الفردي     ة واجلماpffifinerويعرفه     ا فيفن     ر" -

 السياسة العامة".
ربقي ق  ويعرفها كاًل من "صالح مصطفي" و"صلاة النابو" على: "أما عمليو هت دف إىل -

ص     غَتة احلج     م  أو غ     اايت وأى     داف ادلؤسس     ة س     واء كان     ت كب     َتة احلج     م كالدول     ة 
 كاجلمعيات التعاونية".

تك ون أركام ا   ( فقد عرفه ا: "أم ا ع دد م ن العملي ات اْلساس ية ال يتfayolأما فيول )  -
 الرئيسية من التخطيط، التنظيم، التوعية، التنسيق والرقابة".
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والدكتور فؤاد العطار يرى أن اإلدارة علم اصطلح على إطالقة على ك ل جه د ع اعي  -
 يف أي منظمة خاصة أو عامة بقصد ربقيق ىدف معُت.

ين ع  ن طري  ق س  يد اذل  واري أن اإلدارة ى  ي تنفي  ذ اْلعم  ال بواس  طة آخ  ر  رال  دكتو  ىوي  ر  -
 زبطيط وتنظيم و توجيو ورقابو رلهود.

ى  و توجي  و اجله  ود اجلماعي  ة ضل  و وم  ن ى  ذه التعريف  ات طلل  ص إىل أن ادلقص  ود ابإلدارة  -
 .(ٕ) ادلنشودربقيق اذلدف 

 وظائف اإلدارة

، التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيو، الرقابة :يف مخسة أشياء وىيوظائف اإلدارة تتمثل 
ىذه الوظيفة اإلدارية هتتم بتوقع ادلستقبل وربديد أفضل السبل إلصلاز ؛ طيطلتخويقصد اب

يعرف التنظيم على أنو الوظيفة اإلدارية اليت سبزج ادلوارد ف  التنظيم، أما اْلىداف التنظيمية
 .البشرية وادلادية من خالل تصميم ىيكل أساسي للمهام والصالحيات

ووضع الشخص ادلناسب يف ادلكان ادلناسب يف  التوظيف ابختيار وتعيُت وتدريبويهتم 
 .رشاد وربفيز ادلوظفُت ابذباه أىداف ادلنظمة، ويقوم التوجيو إبادلنظمة

 .(ٖ)الرقابة: ىي مراقبة أداء ادلنظمة وربديد ما إذا كانت حققت أىدافها أم الوأخَتا ف
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ربديد اْلىداف والتخطيط ارس وظيفة اإلدارة من حيث اإلدارية يف أما سبتتشابو ادلستوايت 
حجم ادلسئوليات ، و نطاق العمل اإلداري الذي سبارسوزبتلف يف و  .والتنظيم والتوجيو والرقابة

 .مدى السلطات ادلخولة ذلا، و اليت تتحملها

 -مهام  مستوى اإلدارة العليا:

 ربديد اْلىداف العامة وبعيدة ادلدى. •

 العليا اإلدارة

************** 

 اإلدارة الوسطى

************** 

 اإلدارة الدنيا
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 ملة.رسم السياسات الشا •

 وضع اخلطط الطويلة ادلدى. •

 .اعتماد اخلطط والربامج اليت  تعدىا اإلدارة الوسطى •

 .االسًتاتيجيةازباذ القرارات  •

 -مهام مستوى اإلدارة الوسطى:

 ترعة اْلىداف والسياسات العامة احملددة من االدارة العليا اىل خطط وبرامج عمل. •

 طبيق العملي.أداة االدارة العليا لوضع قراراهتا موضع الت •

 توجيو النشاط اليومي والعمليات اجلارية. •

 تركز  على التخطيط القصَت وادلتوسط اْلجل. •

 .تغلب يف ىذا ادلستوى التخصص الفٍت وادلهٍت •

 أداة الربط بُت اإلدارة العليا واإلدارة الدنيا. •

 :]التشغيلية[مهام مستوى اإلدارة الدنيا 

 يذية ابلدرجة اْلوىل.تقوم اعباء اإلدارة والعمليات التنف •

 زبطيط عملية التنفيذ واإلشراف اليومي الدقيق على تطوير سَت العمليات. •

 درجة  التخصص ادلهٍت تصل إىل أعلى درجة. •

 .صال اْلول دبواقع العمل الفعليسبثل اإلدارة الدنيا خط االت •

 تقوم إبمداد اإلدارة الوسطى ابدلعلومات احليوية اليت ربتاجها. •
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 رتبىيةاإلدارة ال

 ،ة وحاجة ماسة يف اجملتمع ادلعاصراإلدارة الًتبوية كفرع من فروع اإلدارة أصبحت ضرور 
، وىي تعمل ط أساسي من شروط الًتبية الصاحلةفاإلدارة السليمة، الفاعلة والصاحلة ىي شر 

فع من معنوايت العاملُت على رفع مستوى اْلداء، وتساعد على صلاح العمل وإتقانو، وتر 
 .، وتزيد من إنتاجيتهم، وتوحد جهودىم من اجل ربقيق اْلىداف الًتبوية ادلنشودةةابدلؤسس

وتعترب الوظائف اإلدارية ىي ادلكوئات اْلساسية للعملية اإلدارية دبختلف أبعادىا ومستوايهتا، 
فيذ اْلعمال من خالل فالغرض اْلساسي من اإلدارة ىو ربقيق أىداف معينة عن طريق تن

  .اإلدارة مسؤولة عن ربقيق أفضل النتائج من خالل أقل جهد بشري، و أفراد آخرين

ودلا كان التخطيط أحد الوظائف اْلساسية للعملية اإلدارية فقد أخذت تتزايد أعلية التخطيط 
الًتبوي يوماً بعد يوم ْلنو ؽلثل أىم رلاالت التخطيط القومي، فهو يقوم بتنمية القوى البشرية 

اغة القدرات وادلهارات وادلعارف واالذباىات يف الكفاءات من خالل ربريك وصقل وصي
البشرية يف جوانبها العملية والعلمية، الفنية والسلوكية على أساس أن اإلنسان ىو أساس 
التقدم االقتصادي واالجتماعي، كما يعمل التخطيط الًتبوي على إعادة تنظيم الًتبية بفكر 

 .(ٗ)ها دلواكبة التنمية الشاملة وادلتكاملةوفلسفة لضبط مسارىا، ورفع درجة استجابت
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 هفاهين

  اإلدارة الرتبوية

اليت تتم عن طريق العمل  العمليات التنفيذية والفنيةتعرف اإلدارة الًتبوية اما "رلموعة 
النشط  املناخ الفكري واجلماعياإلنساين اجلماعي التعاوين الساعي على الدوام إىل توفَت 

وتكييف املشكالت املوجودة وحتقيق األىداف الرتبوية الصعاب  ادلنظم من أجل تذليل
 (.٘)" احملددة للمجتمع وللمؤسسات التعليمية

 اإلدارة التعليمية

وتتحقق من ورائو  الرتبية والتعليمتعرف اإلدارة التعليمية اما "كل عمل منسق ومنظم ؼلدم 
 .(ٙ)من التعليم" األساسية األىدافاْلغراض الًتبوية والتعليمية. ربقيقاً يتمشى مع 

 ةاإلدارة املدرسي

مع عيع العاملُت معو  مدير املدرسةاإلدارة ادلدرسية ىي " تلك اجلهود ادلنسقة اليت يقوم هبا 
من مدرسُت وإداريُت وغَتىم بغية ربقيق اْلىداف الًتبوية داخل ادلدرسة ربقيقًا يتمشى مع 

 . (ٚ)ة صحيحة وعلى أساس سليم" ما هتدف إليو اْلمة من تربية أبنائها تربي

وؽلكن القول أيضًا ان اإلدارة ادلدرسية تعٍت "عيع اجلهود واإلمكانيات والنشاطات اليت 
 ربقيقاً فعاالً متطوراً". األىداف الرتبويةتبذل من أجل ربقيق 
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أما اْلستاذ )فوكس( فيعرف اإلدارة ادلدرسية "اما كل نشاط تتحقق من ورائو اْلغراض 
ًتبوية ربقيقًا فعااًل ويقوم بتنسيق وتوجيو اخلربات ادلدرسية والًتبوية وفق ظلاذج سلتارة وزلددة ال

 ". ىيئات عليا أو ىيئات داخل اإلدارة املدرسيةمن قبل 

 العالقة بني اإلدارة الرتبوية و اإلدارة التعليمية

تمشوا مع يفضل بعض الكتاب وادلتخصصُت استخدام مصطلح )اإلدارة الًتبوية( لي
ار االذباىات الًتبوية احلديثة اليت تفضل استخدام كلمة "تربية " على كلمة "تعليم" ابعتب

  ".. وأن وظيفة ادلؤسسات التعليمية ىي "الًتبية الكاملةالًتبية أمشل وأعم من التعليم

ار هبا  يدكما أن مصطلح " اإلدارة الًتبوية" أكثر مشواًل وْلن اإلدارة الًتبوية ىي الطريقة اليت
 . النظام التعليمي بشكل عام

واإلدارة الًتبوية تشمل مدخالت وعناصر العملية التعليمية عيعها من موارد بشرية )معلمُت 
ومتعلمُت،...( وما ربملو من قيم واذباىات وعناصر مادية )اْلبنية والتجهيزات وادلعدات 

م، على أساس أن العملية الًتبوية ىي والتقنية ،...(، كما أن لفظ الًتبية يشتمل على التعلي
وضع تعلم وتعليم، فإذا ما أطلق على إدارة التنظيمات اليت تقوم بتنفيذ العملية الًتبوية إدارة 
تعليمية، فكأننا نكون قد أغفلنا جانب التعلم الذي يقوم بو ادلتعلم ولكان من اْلحرى 

  . دارة الًتبوية يعد أكثر تعبَتاً ومشوالً استخدام مصطلح اإلدارة التعليمية، اال أن استخدام اإل

ومع أن اإلدارة الًتبوية تريد أن تركز على مفهوم الًتبية ال التعليم فإن اإلدارة التعليمية تعترب 
 (. ٛأكثر ربديداً ووضوحاً من حيث ادلعاجلة العلمية للعملية التعليمية)

  العالقة بني اإلدارة الرتبوية و اإلدارة املدرسية
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فيما يتعلق ابلفرق بُت اإلدارة الًتبوية واإلدارة ادلدرسية، فهناك خلط شائع بُت ادلفهومُت  أما
عند بعض الًتبويُت إذ يطلقون مصطلح اإلدارة ادلدرسية على اإلدارة الًتبوية أو اإلدارة الًتبوية 

ىيم مطاوع على اإلدارة ادلدرسية ، رغم اختالف ادلعٌت بُت ادلصطلحُت ، وػلاول الدكتور إبرا
 Educational التفريق بُت ادلصطلحُت فَتى أن اإلدارة الًتبوية ترعة للمصطلح

Administration   ويطلق على اإلدارة  ادلدرسية  School Management 

فاللفظ اْلول يعٍت اْلعمال اليت يقوم هبا اإلداريون يف ادلستوايت العليا من اإلدارة الًتبوية   
دلركز )الوزارة( أو ادلديرايت التابعة من عمليات اإلدارة . بينما يطلق سواًء على مستوى ا

 . (ٜ)اللفظ الثاين على الوحدات التنفيذية اليت تشمل ادلدرسة

واإلدارة ادلدرسية ىي الوحدة اْلساسية اليت تقوم بتنفيذ السياسة الًتبوية ، يف حُت أن اإلدارة 
اليت سبد ادلدرسة ابدلتطلبات ادلادية والبشرية كما الًتبوية ىي اليت تقوم برسم السياسة وىي 

 . تقوم ابإلشراف والرقابة لضمان سالمة تنفيذ السياسة الًتبوية ادلرسومة

وىناك فرق آخر وىو أن اإلدارة الًتبوية يرأسها وزير مهمتو تنسيق السياسة الًتبوية مع 
ما بطريقة مباشرة أو من خالل السياسة العامة للدولة ، واإلشراف على تنفيذ ىذه السياسة إ

أجهزة الوزارة ادلختلفة . أما اإلدارة ادلدرسية فوحدهتا ادلدرسة ويعمل على إدارهتا مدير ادلدرسة 
ومهمتو العمل على صلاح ادلدرسة يف ربقيق أىدافها ضمن القوانُت واْلنظمة اليت رمستها 

 إىل آخر وفقاً للنظام اإلداري ادلتبع اإلدارة الًتبوية ، وزبتلف الصالحيات ادلمنوحة لو من بلد

. 

وخالصة القول أن اإلدارة الًتبوية ىي نظام تربوي على مستوى الدولة واجملتمع دبا فيو من 
مدارس ومؤسسات تربوية وخدمات تعليمية وصحافة وإعالم وما ػلكم ذلك من تشريعات 

رسة والذي يعمل على ربقيق وقوانُت ، وأما اإلدارة ادلدرسية فهي النشاط ادلنظم داخل ادلد
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اْلىداف الًتبوية ادلرسومة أو ادلنبثقة من السياسة الًتبوية وادلستمدة من الفلسفة الًتبوية 
 .(ٓٔ)وأىدافها

 العالقة بني اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية

اول يبدو أن ىناك خلطًا يف ادلؤلفات العربية يف استخدام مصطلح اإلدارة ادلدرسية، حيث تتن
بعض الكتب العربية اليت ربمل عنوان "اإلدارة ادلدرسية" مستوايت من اإلدارة فوق مستوى 

. وردبا يعود ىذا اخللط إىل أن كثَتًا من ضوع عن ادلعاجلة العليمة الدقيقةادلدرسة شلا ؼلرج ادلو 
ىم وحدة يف اإلدارة ادلدرسية" تركز على ادلدرسة اليت سبثل ألكتب اْلجنبية اليت ربمل عنوان "ا

اإلدارة التعليمية ككل، وتتمتع حبرايت كبَتة يف التصرف، وتقوم ابْلدوار الرئيسة اليت سبكنها 
من ربقيق أىدافها، بينما صلد ادلدرسة يف البالد العربية ال ربظى هبذه ادلكانة الكبَتة من 

تعليمية اليت ىي جزء أيضاً الناحية اإلدارية. وبناًء عليو تعترب اإلدارة ادلدرسية جزء من اإلدارة ال
 .(ٔٔ)من اإلدارة العامة

فاملدرسة ما ىي إال وسيلة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم وىي األداة الفّعالة لتحقيق 
. وىي أيضًا أي ادلدرسة ادلصنع الذي تتبلور فيو العملية التعليمية أىداف ىذه السياسة

اْلجيال اليت تصنع ادلستقبل وتعد لو العدة  والًتبوية والثقافية يف شىت صورىا من أجل بناء
حلاضره ومستقبلو وتعده من أجل القيام بتحمل مسؤولياتو ادللقاة على عاتقو من أجل البناء 

 .والتطور

كما أن اإلدارة ادلدرسية يتحدد مستواىا اإلجرائي انو على مستوى ادلدرسة فقط، وهبذا 
التعليمية ىي أن صلة اإلدارة ادلدرسية ابإلدارة تصبح جزءًا من اإلدارة التعليمية ككل. أي 

 .(ٕٔ)صلة اخلاص ابلعام
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فإذا ما خلصنا من حتديد مفاىيم اإلدارة الرتبوية واإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية 
فإننا نكون قد انتهيا إىل وضع أيدينا إىل املقصود من إدارة املعاىد العلمية، وىو مفهوم 

دارة املدرسية حيث أن تلك املعاىد أحد خمرجات العلمية كون إىل اإلأقرب ما ي
التعليمية وينصب عليها مفهوم اإلدارة الرتبوية واإلدارة التعليمية اليت تقوم على سياسات 

 وأىداف عامة ترعاىا الدولة وتقوم بتنفيذىا على العلمية التعليمية بشكل عام.

 الرتبىية اإلدارية اتالنظري

حل ادلشاكل ، و معاجلة للسلوك االجتماعي يف إطار منظمظرايت اإلدارية إىل هتدف الن
ابستخدام اْلساليب العملية ابالعتماد على ادلعقولية يف ذبديد قيمة العمل ليس ابلنسبة 

 .لتحقيق أىداف الًتبية فقط، وإظلا ابلنسبة لرد فعل اْلفراد ذوي العالقة

ع وتنبؤ وربليل ظاىرة التنظيم اإلداري والسلوك : "توضيح وتوقجفاين اما سَت ويعرفها
 ".اإلنساين مع ارتباطها ادلتعلق بتحقيق أىداف ادلؤسسة

  :وتتم عملية بناء النظرية اإلدارية على مرحلتني كبريتني

 .ادلرحلة الوصفية، وتتم خالذلا عمليات ادلالحظة والتجميع والتصنيف القائم على الشواىد -

 اإلدارة التربوية

 اإلدارة التعليمية

 اإلدارة المدرسية
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، وىي مرحلة االستنتاجات، حيث توضع النظرية، ويتم التحقق من ادلرحلة ادلعيارية -
 .صحتها

  :مناذج من النظرايت اإلدارية  املعاصرة

زلاولة فهم وتفسَت السلوك  -دبحاسنها ومساوئها -لقد ظهرت العديد من النظرايت اإلدارية
اَل اليوم، وقد جيء هبا اإلنساين يف ارتباطو ابإلدارة. وفيما يلي النظرايت اْلكثر انتشارا يف الع

كشواىد على بساطة بناء النظرية وكنماذج للمحاكاة ولدعم االذباه اإلداري القائل :"كل 
إجراء يتخذه ادلدير يستند إىل نظرية وكل خطة يعدىا ادلدير تستند إىل نظرية"، والنظرايت 

 : ىي

 :أواًل: املدرسة التقليدية

تاسع عشر ، وجاءت متأثرة إىل حد كبَت بنتائج بعض القرن ال أواخرظهرت ادلدرسة التقليدية 
، إضافة إىل مساعلات بعض ال إدارة اْلعمال ابلدرجة اْلوىلالدراسات اليت سبت يف رل

، وذلذه ادلدرسة عدد من الرواد ينتمون إىل بلدان سلتلفة اء االجتماع وعلم اإلدارة العامةعلم
اإلدارة العلمية، والفرنسي )ىنري فايول( رائد  أبرزىم اْلمريكي )فريدريك اتيلور( رائد نظرية

  .نظرية اإلدارة العامة، واْلدلاين )ماكس فيرب( رائد نظرية البَتوقراطية

ومع التباعد اجلغرايف بُت الرواد الثالثة، واختالف السياق الثقايف، إال أن أطروحاهتم اتسمت 
يف علم اإلدارة على إطالق اسم  بوجود قدر كبَت من القواسم ادلشًتكة، لذا اتفق الباحثون

ً عن تلك اجلهود، ومظلة إلسهامات الرواد الثالثة. وذبدر اإلشارة ىنا  ادلدرسة التقليدية تعبَتا
إىل أنو ابلرغم من وجود قواسم مشًتكة بُت رواد كل نظرية إال أن ىذا ال يعٍت عدم وجود 

  (.ٖٔة)والتباين يف بعض النقاط الثانوي االختالف
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 :إلدارة العلميةنظرية ا

(، حيث ٜ٘ٔٔ-ٙ٘ٛٔيعد ادلهندس اْلمريكي فريدريك اتيلور رائد نظرية اإلدارة العلمية )
دعا فيو إىل تبٍت الطريقة العلمية يف اإلدارة عوضًا عن الطريقة العشوائية أو احلدسية، كما 

تويل اإلدارة أشار إىل أن جهد العاملُت يف ادلنظمة مرىون بقدراهتم اجلسمية، لذا ينبغي أن 
ان احملفز احلقيقي لألفراد -اتيلور  –اىتمامًا حبسن اختيار العاملُت وتدريبهم، وكان يؤمن 

ىو العامل االقتصادي ىذا ابإلضافة إىل قناعتو ان العاملُت حباجة مستمرة إىل اإلشراف 
 .والرقابة الصارمة لضمان عدم تقاعسهم يف تطبيق اْلسلوب العلمي يف العمل

بق يتبُت أن حركة اإلدارة العلمية انطلقت من افًتاضات تشاؤمية فيما يتعلق بنظرهتا شلا س
لإلنسان حيث تنظر لإلنسان انو كسول بطبعو وأن حافزه للعمل مادي وأنو غَت قادر على 

 .ربمل ادلسؤولية
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  :عالقة النظرية ابمليدان الرتبوي

فهوم اإلدارة التعليمية ، فازبذت اإلدارة انعكست أفكار ومبادئ نظرية اإلدارة العلمية على م
التعليمية إطارًا نظراًي مشاهبًا ذلا ، فادلصنع ىو ادلدرسة ، والعمال الذين يعملون فيو ىم 

جات وادلخرجات ىم التالميذ ، ونظام أو عملية اإلنتاج ىي العملية الًتبوية والتعليمية، وادلنت
 (.ٗٔ)ادلدرسة خرغلو

 :نظرية البريوقراطية

 نشأت البَتوقراطية يف أدلانيا بفضل اجلهود اليت قام هبا عاَل االجتماع اْلدلاين ماكس فيرب

(Max Weber)  ( وكلمة ٕٜٓٔ-ٗٙٛٔالذي عاش يف الفًتة ما بُت عامي ،)م
 وتعٍت ادلكتب، والثانية (Bureau) البَتوقراطية مشتقة من كلمتُت التينية وإغريقية اْلوىل

(cracy)  أو السلطة أو احلكم، ومن مث فادلقصود ابلبَتوقراطية ىو حكم وتعٍت القوة
اما "بناء تنظيمي ىرمي  (Garston) ادلكتب أو سلطة ادلكتب، وقد عرفها قارستون

 ."يتصف ابلتحديد الدقيق خلطوط السلطة، والقواعد، واإلجراءات اليت ربكم العمل

م( ٕٕٜٔعد وفاتو بعامُت )وقد استخدم "فيرب" يف كتابو الذي صدرت أوىل طباعتو ب
 . مصطلح البَتوقراطية لوصف ادلنظمات الكبَتة جداً. كما حدد خصائصها

 : عالقة النظرية ابدليدان الًتبوي

ذبدر اإلشارة ىنا إىل وجود عالقة وثيقة بُت نظرية البَتوقراطية واإلدارة ادلدرسية اليت تقوم 
 .(٘ٔ)رمي والسلطة وادلسؤولية والرقابةعلى تقسيم العمل وتنظيم اإلجراءات والتسلسل اذل
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 :نظرية اإلدارة العامة

 (Henri Fayol )ظهرت ىذه النظرية يف فرنسا على يد ادلهندس الفرنسي ىنري فايول

م(، وقد مت اشتقاق اسم النظرية من ادلؤلف ٕٜ٘ٔ-ٔٗٛٔالذي عاش يف الفًتة من )
 General and) عيةالشهَت الذي قدمو فايول بعنوان اإلدارة العامة والصنا

Industrial Management )   وبينما أنصب اىتمام اتيلور على اإلدارة الصناعية
يف مستوايهتا التنفيذية )العاملُت وخطوط اإلنتاج(، فقد انصب اىتمام فايول على اإلدارة يف 

(: ٙٔمستوايهتا العليا. وقد صنف فايول اْلنشطة اليت تقوم هبا ادلنظمة إىل ستة أقسام ىي)
)أنشطة فنية ،أنشطة ذبارية ،أنشطة مالية ،أنشطة أمنية ،أنشطة زلاسبية ،أنشطة إدارية( وقد 

التخطيط ، التنظيم )ركز فايول على النشاط اإلداري وقسمو إىل مخس وظائف إدارية ىي 
 (.،التوجيو، الرقابة، التنسيق

 : عالقة النظرية ابمليدان الرتبوي

النظم التعليمية ىي يف اْلساس نظم إدارية ذات صبغة تربوية  بعد استعراض النظرية يتضح أن
تبٌت على نفس ادلبادئ ادلوضحة يف نظرية اإلدارة العامة ، مع وجود بعض االختالفات يف 

 . جوانب التطبيق

  )Human Relations School:(اثنياً: مدرسة العالقات اإلنسانية

دية من القرن العشرين كرد فعل للمدرسة ظهرت ىذه ادلدرسة يف ماية العشرينيات ادليال
التقليدية، خصوصًا بعد فشل اْلخَتة يف ربقيق التطلعات ادلنشودة اليت تستهدف الرقي 
دبستوى اْلداء واإلنتاج، ومن منطلق أن مدرسة العالقات اإلنسانية ظهرت كرد فعل 

ت ادلدرسة لسابقتها فقد تبنت اسًتاتيجيات تتصف اما على النقيض من اسًتاتيجيا
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، فإن (Machine)  التقليدية، فإذا كانت ادلدرسة التقليدية تنظر لإلنسان على أنو آلة
مدرسة العالقات اإلنسانية تويل أعلية ابلغة للجوانب النفسية واالجتماعية من منطلق أن 

يل للفرد قيمًا ومعتقدات وعواطف واذباىات ذلا أثر كبَت يف الكفاية اإلنتاجية، واجلدول التا
 (:ٚٔيبُت الفروق اجلوىرية بُت ادلدرستُت )

 مدرسة العالقات اإلنسانية  املدرسة التقليدية 

 االىتمام ابحلوافز ادلعنوية االىتمام ابحلوافز ادلادية

 االىتمام ابلتنظيم غَت الرمسي االىتمام ابلتنظيم الرمسي

 توسيع قاعدة ادلشاركة ازباذ القرارات مسؤولية اإلدارة فقط

 دمج التخطيط ابلتنفيذ الفصل بُت التخطيط والتنفيذ

 الكفاية اإلنتاجية ترتبط ابلطاقة االجتماعية الكفاية اإلنتاجية ترتبط ابلطاقة الفسيولوجية )البدنية(

 النظرة لإلنسان نظرة تفاؤلية النظرة لإلنسان نظرة تشاؤمية

 :اثلثاً: املدرسة السلوكية

انطلقت من افًتاضات متشائمة حول طبيعة اإلنسان، فقد  إذا كانت ادلدرسة التقليدية
انطلقت مدرسة العالقات اإلنسانية من افًتاضات متفائلة، بينما سبدئا ادلدرسة السلوكية بنظرة 

، وأن السلوك ، وترفض مبدأ تعميم اْلحكامواقعية وعقالنية فهي تؤمن ابلفروق الفردية
احمليطة بو ومن خالذلا ظهر مصطلح السلوك التنظيمي اإلنساين زلصلة لتفاعل الفرد مع البيئة 

 .(ٛٔ)الذي يعٌت بسلوك اْلفراد واجلماعات وادلنظمات

 :رابعاً: مدرسة اإلدارة الكمية

تطور ادلدخل الكمي لإلدارة خالل وبعد احلرب العادلية الثانية. فقد حاولت الشركات الكبَتة 
 اجليوش، وذلك يف رلال حل ادلشكالت االستفادة من اْلساليب اليت استعملت يف إدارة

(Problem-Solving)   وازباذ القرار. ويؤكد ىذا ادلدخل على استعمال النماذج الرايضية
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كالربرلة اخلطية ونظرية ادلبارايت والسالسل الزمنية والكفاءة االقتصادية واستخدام 
 .(ٜٔ)احلاسوب

  :امساً: املدرسة )االجتاىات( احلديثةخ

رسة يف النصف الثاين من القرن العشرين وربديدًا يف الستينيات ادليالدية، ظهرت ىذه ادلد
، االسًتاتيجيةوتنطوي ىذه ادلدرسة على مداخل عدة أبرزىا مدخل النظم، ومدخل اإلدارة 

 . ]إعادة اذليكلة[ وإدارة اجلودة الشاملة، واذلندرة

تعول كثَتا على اذباىات ليت ا وقد ظهر حديثًا بعض ادلدارس مثل مدرسة اإلدارة الياابنية
واإلدارة  ،ترى أن إدارة ادلطبخ ؽلكن أن تتم قبل إتقان عملية الطبخو  ومسؤوليات العاملُت،

، حيث عند ازباذ القرار كل شيء غلب أن يكون يف احلسباناليت ترى إنو  ادلوقفية، أو الظرفية
غلب أن يبٌت االختيار و  ال تتساوى عيع طرق التنظيم واإلدارة والفاعلية يف ظرف معُت،

لتصميم التنظيم ولنمط اإلدارة على أساس التحليل الدقيق واالحتماالت ادلهمة يف الظرف 
 ."اعتماد منحى "يتوقف اْلمر على ما قد يستجد، و ادلعُت
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  إدارة املعاهذ العلوية  

 املعاهذ العلوية يف املولكة العربية السعىدية منىرجا

تعليمية تتبع جامعة اإلمام تربوية  اتمؤسس لكة العربية السعودية ىيالعلمية يف ادلم ىداادلع
دمح بن سعود اإلسالمية، وتتكون كل مرحلة يف ادلعهد من ثالث سنوات، وتعٍت يف مناىجها 
الدراسية يف مرحلتيها ادلتوسطة والثانوية ابدلنهج الصحيح لتدريس العلوم الشرعية والتأصيل 

البالغ بعلوم اللغة العربية ابعتبارىا أىم ادلوصالت إىل فهم علوم  اإلسالمي ذلا مع االىتمام
الشريعة وحفظ مصدري التشريع اإلسالمي مع العناية ابلعلوم ادلساعدة ذلا مثل التاريخ 

معهدا توجد يف عيع  ٕٙاإلسالمي واجلغرافيا. ويبلغ عدد ىذه ادلعاىد يف الوقت احلاضر 
 (.ٕٓدن)مناطق ادلملكة وتتوزع يف أغلب ادل

علميا دلواصلة دراستهم اجلامعية يف سلتلف  -ادلنتظمُت هبا–وتعد ادلعاىد العلمية الطلبة 
التخصصات الشرعية والعربية والعلوم االجتماعية مع تزويدىم دبا ػلميهم من مكر أعدائهم 

 بتعليم لغات أجنبية مثل اللغة اإلصلليزية.

 نظام املعاىد العلمية اإلداري

دلعاىد العلمية ادلسَتة التعليمية يف ادلملكة العربية السعودية، وربقق أىداف ب الكي تواك
جامعة اإلمام دمح بن سعود اإلسالمية يف نشر العلم الشرعي وزبريج جيل متمسك بعقيدتو 
فقد أوجدت اجلامعة وكالة ذلذه ادلعاد مستها "وكالة اجلامعة لشؤون ادلعاىد العلمية" تشرف 

ا وحىت تؤدي دورىا الًتبوي اعتمد ذلا جهاز إداري لو نظام كامل يدير عليها وتسَت شؤوم
 ادلعاىد التعليمية يتكون من:
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 مدير  -ٔ

 وكيل أو أكثر حسب كثرة أعداد الطالب والفصول.  -ٕ

مراقب طلبة وقد يوجد يف ادلعهد أكثر من مراقب تبعا لكثرة أعداد الطالل يف   -ٖ
 القسمُت ادلتوسط والثانوي.

 لطالب.مدير لشؤون ا  -ٗ

 زلاسب أو أمُت صندوق.  -٘

 أمُت مكتبة.  -ٙ

 .ادلشرف على النشاط  -ٚ

 كاتب وارد وصادر.   -ٛ

 ئاسخ آلة. -ٜ

 مشغل حاسب آيل. -ٓٔ

 عدد من ادلستخدمُت واحلراس وسائق. -ٔٔ

ويدخل ادلدير والوكالء مع اإلداريُت يف طبيعة العمل وؼلرجان يف ادلسمى الوظيفي، فادلدير 
ويعمل اجلميع بروح الفريق الواحد الذي يسعى إىل  والوكيل من أىل الوظائف التعليمية.

 ربقيق ادلصلحة العامة.

ويتعاونون يف أداء العمل ليصل إىل الدرجة اليت ربقق النتائج ادلطلوبة يف العلمية التعليمية 
 والًتبوية ليؤدي ادلعهد رسالتو اليت أوجد من أجلها.

ت وتوجيهات من اجلهة اْلعلى يف ويلتقي اجلهاز اإلداري نظامو وما يلحق بو من تعليما
 إدارة جامعة اإلمام دمح بن سعود اإلسالمية.
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ويستمد صالحياتو من الصالحيات ادلمنوحة لو من مدير اجلامعة أو من وكيل اجلامعة 
 لشؤون ادلعاىد العلمية.

وىذه الصالحيات ىي اليت توضح نظام العمل اإلداري وربدد مسؤولياتو وواجباتو، ويتم ذلك 
طريق قرار إدارة يصدر من مدير اجلامعة يتضمن إيضاح االختصاصات وادلسؤوليات  عن

ومنح الصالحيات اليت تنظم سَت العمل على الوجو ادلطلوب الذي ػلقق أىداف ادلعهد 
 (.ٕٔورسالتو السامية)

ى  حولت إىل وكالة للجامعة لشؤون ادلعاىد العلمية لتواكب يف مسَتهتا ٙٓٗٔويف عام 
لشامل لوحدات اجلامعة وإلعطاء ادلعاىد العلمية  ما تستحقو  من متابعة وتطوير التطور ا

ولربطها ابلنظم واللوائح ادلعمول هبا يف اجلامعة ،ولكي يتاح للمعاىد العلمية االستفادة من 
 .خربات أعضاء اجملالس العلمية فيها

رجع الرمسي ادلباشر جلميع ومنذ ذلك التاريخ تعد وكالة اجلامعة لشؤون ادلعاىد العلمية ادل 
 :ادلعاىد العلمية ، حيث يرتبط ابلوكالة العديد من اإلدارات التنفيذية ىي

 .اإلدارة العامة لإلشراف الًتبوي: وتعٌت ابدلدرس وشؤونو العلمية والًتبوية -ٔ
اإلدارة العامة لتطوير اخلطط وادلناىج:  وتعٌت ابدلناىج والكتب الدراسية وما يتعلق هبا  -ٕ

 .لوسائل التعليميةمثل ا
اإلدارة العامة للتجهيزات الدراسية: وتعٌت ابلتجهيزات العامة للمعاىد العلمية مثل  -ٖ

 .ادلباين واْلاثث وبقية اخلدمات اْلخرى
اإلدارة العامة للتدريب والربامج : وتعٌت بتدريب منسويب ادلعاىد العلمية وتطوير  -ٗ

 .أدائهم
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ٌت بتجهيزات ادلعاىد التقنية ووسائل التعليم اإلدارة العامة لتقنيات التعليم : وتع -٘
 . واإلشراف على اخلدمات اإللكًتونية لوكالة اجلامعة لشؤون ادلعاىد العلمية

 .اإلدارة العامة للشؤون الطالبية: وتعٌت بقبول الطالب وتوجيههم ومناشطهم -ٙ
 .ةاإلدارة العامة للقياس والتقومي :وتعٌت ابختبارات الطالب وواثئقهم ادلدرسي -ٚ

واستمرارًا لدعم الدولة للمعاىد العلمية واحملافظة على استقرار العمل هبا و على السياسة  
/ ٛ/ ٜٔ/ م ب واتريخ  ٘ٚٔٚالتعليمية للمعاىد العلمية ، صدر اْلمر السامي الكرمي رقم 

 .ى   إببقاء ادلعاىد العلمية مرتبطة جبامعة اإلمام دمح بن سعود اإلسالميةٕٛٗٔ
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 بة املعاهذ العلويةتقيين جتر

لقد أخذت ادلعاىد العلمية يف ادلملكة العربية السعودية ابدلفاىيم اإلدارية اليت يدور حوذلا 
مصطلح "اإلدارة" بشكل عام، وما يدور حوذلا من مستوايت اإلدارة والعمل ابلنظرايت 

 العلمية يف اإلدارة احلديثة.

ى  ٜٖٚٔ/ٔ/ٚواتريخ  ٕٔرقم  لسعوديةابململكة العربية ا قرار جملس الوزراءصدر قد ف
وفنياً ودمج ميزانيتها ضمن  إدارايً بربط ادلعاىد العلمية جبامعة اإلمام دمح بن سعود اإلسالمية 

ميزانية اجلامعة، اْلمر الذي حقق للجامعة ميزة االنفراد ابلسلم التعليمي الذي ؽلكنها من 
أطول مدة تعليمية يف مراحل التعليم  اإلشراف على بناء اإلنسان علميا وتربواي من خالل

 .ادلتوسط والثانوي واجلامعي والعايل

وهبذا تكون "ادلعاىد العلمية" يف ادلملكة قد ترعت مستوايت اإلدارة احلديثة، فأصبح ىناك 
 ثالث مستوايت لإلدارة، وذلك على النحو التايل:

 م دمح بن سعود اإلسالمية[مهام مستوى اإلدارة العليا، وادلتمثل ىنا يف ]جامعة اإلما  -ٔ
واليت تقوم برسم السياسيات واْلىداف واخلطط من خالل اليت تعدىا اإلدارة الوسطى، 

 وتقوم ابزباذ القرارات ادلصَتية ادلتعلقة ابدلعاىد مثل إنشاء وكالة خاصة ابدلعاىد العلمية.

قوم بًتعة اْلىداف مستوى اإلدارة الوسطى، وادلتمثل يف إدارة ادلعاىد العلمية، واليت ت  -ٕ
والسياسات إىل خطط وبرامج عمل، واصدار التوجيهات حلسن سَت العملية اإلدارية 

الربط بُت اإلدارة العليا ، و والفنية داخل ادلعاىد، وسرعة تنفيذ اخلطط قصَتة ادلدى
 واإلدارة الدنيا.
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من  ،التعليميةالقائمُت على العملية ، وادلتمثل يف الدنيا ]التشغيلية[مستوى اإلدارة   -ٖ
وىؤالء ىم من يقومون إبدارة وتنفيذ العمليات الًتبوية، مدرسُت وإداريُت، وغَتىم.. 

ابإلضافة إىل اإلشراف اليومي على سَتىا، والتواصل مع اإلدارة الوسطى وإمدادىا 
    ابدلعلومات احليوية.

ويتخذ من  مية،العلادلعاىد  يقوم إبدارةكامل   إداري اعتمدت جهاز إداري لو نظام كما
"نظرية اإلدارة العامة" منهجا إداراي داخل ادلعاىد العلمية حيث قامت بتقسيم العمل داخل 

سبعة إدارات سلتلفة، وىي اإلشراف الًتبوية، واخلطط وادلناىج، والتجهيزات ادلعاىد إىل 
، وىذه ادلدرسية، والتدريب والربامج، وتقنيات التعليم، وشؤون الطالب، والقياس والتقومي

وحدة متكاملة للعمل على االرتقاء ابلعملية اإلدارات تتكامل وتتعاون فيما بينها، لتشكل 
 الًتبوية.
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 تىاجه املعاهذ العلوية إشكاليات وحلىل

 :منها بعض اإلشكاليات تواجو إدارة املعاىد العلمية

 للتخطيط االسًتاتيجي. إدارةعدم وجود  -

 . ]إعادة اذليكلة[ ذلندرةجودة الشاملة، واللإدارة عدم وجود  -
 اذلامة خاصة يف رلالدارية اإلوظائف ال بعض افتقاد العملية التعليمية يف ادلعاىد إىل -

 (.التوجيو، الرقابة، التنسيق ،، التنظيمالتخطيط)

رسم سياستهم وأسس تقوم بر ىيئة للعاملُت من اإلداريُت وادلعلمُت والفنيُت توفعدم  -
 .ماختيارىم وتوزيعهم وتقييمه

دبا يتوافق مع حاجات العصر احلديث الذي يتطور بسرعة ادلناىج عدم التطوير يف  -
 ىائلة يف اجملال ادلعريف والتكنولوجي وغَت ذلك..

ادللحقة هبا، لتكون متوافقة مع  والتجهيزات مباين ادلعاىد العلمية عدم كفاية -
 ادلواصفات ادلطلوبة لإلدارات التعليمية.

 .ابدلعاىد العلميةادليزانيات اخلاصة تقوم إبعداد  ادلالية لشئونعدم وجود إدارة ل -
ئاجحة لتلك ابدلعاىد العلمية لتكوين قاعدة شعبية  اجملتمع احملليعدم تدعيم عالقة  -

 واجملتمع. ادلعاىدالثقة ادلتبادلة بُت وتدعيم  ادلعاىد،
ادلعمول  تطوير وربسُت ادلخرجات التعليمية دبا يتماشى مع السياسات واْلنظمةعدم  -

 هبا داخل ادلملكة.

 داخل ادلعاىد. الًتبوية اتالقيادأتىيل عدم  -

أتمُت مستوى مقبول من الدعم و ،لمعاىد العلميةلمالية  ومصادر إغلاد مواردعدم  -
 . ادلايل من القطاع اخلاص
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  .غياب مفهوم التطوير ادلستمر -

 احللول:

 ميا.إنشاء كيان مستقل ابدلعاىد العلمية إداراي وماليا وخد -

 إعداد وتنفيذ اخلطط والسياسات التطوير ابدلعاىد العلمية. -

خاصة ابلتخطيط االسًتاتيجي تقوم  إدارةالعمل دبفاىيم اإلدارة احلديثة من خالل  -
بصياغة اسًتاتيجيات ابدلعاىد، ورسم الفلسفة اخلاصة ابدلعاىد من خالل وضع 

ية، وغَت ذلك من اْلمور اليت والقيم الرئيسالرؤية، والرسالة، والغاايت، واالىداف، 
 يتطلبها التخطيط االسًتاتيجي.

 . ]إعادة اذليكلة[ جودة الشاملة، واذلندرةلل خاصة إدارةتشكيل  -
التوجيو، الرقابة،  ،، التنظيمالتخطيط) العمل دبفهوم وظائف اإلدارة يف ادلعاىد العلمية -

 (.التنسيق

 داخل ادلعاىد العلمية. الًتبوية اتالقيادأتىيل  -

 .لشئون ادلاليةتشكيل إدارة ل -

اختصاصات جديدة لإلدارة التعليمية وتعديل اذليكل االداري ذلا وتوفَت  إدخال -
 .االمكائات البشرية

  الًتبوية للمعاىد العلمية.تطوير اإلدارة  -

 .ربديث اإلدارة ابلنظم و التقنية احلديثة -

 .ادلناىجتطوير  -

 ومن القطاع اخلاص. أتمُت الدعم ادلايل للمعاىد العلمية حكوميا -
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تطبيق نظام إدارة التعليم اإللكًتوين لتوفَت البنية التحتية اإللكًتونية اليت يتم من  -
 خالذلا توصيل مضمون العملية التعليمية وإدارتو. 

االستفادة من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الًتبوية احلديثة يف ادلعاىد العلمية، و  -
ية التعليمية، سواء يف رلال ادلناىج الدراسية أو التدريس، االنًتنت وتطبيقاتو يف العمل

 أو تنمية ادلوارد البشرية.

مساعدة العاملُت يف ادلعاىد و أىداف  دبا ػلققاإلشراف الًتبوي ربديث أساليب  -
عالية يف أتدية عملهم، ويساعد  احلقل التعليمي لكي يصبحوا ذوى مهارة وكفاية

لعمل على معاجلتها، ويعمل على تطوير واْلخطاء وا على تشخيص ادلشكالت
  .اْلداء داخل ادلدرسة وربسُت مستوايت

ربديث ادلباين وإمدادىا ابلتجهيزات الالزمة لتتوافق مع متطلبات العلمية التعليمية  -
 احلديثة.



34 

 

 اخلامتة
أغلب ادلؤسسات العلمية والشركات الكربى اليت تبوأت مكانة الصدارة يف العاَل ادلعاصر،  

اسًتاتيجي ذات زبطيط قيادي  ورائها "إدارة" ئاجحة سلكت مسلك علميكانت 
 استطاعت من خاللو الوصول لتلك ادلكانة.

فاإلدارة الناجحة ىي اْلسلوب والطريق اليت من خالذلا تستطيع ادلؤسسات والشركات ربقيق 
 أىدافها اليت تطمح إليها، وربقيق ذاهتا.

ب بعض السياسيات اإلدارية اخلاطئة، وغياب كثَتا بسبولقد عانت ادلعاىد العلمية  
حىت أصبح ادلعاىد العلمية يف البلدان  التخطيط، وانعدام اخلطط االسًتاتيجية للنهوض هبا،

 اإلسالمية يف مهب الريح.
ادلعاىد "إلغاء  مٕٔٓٓيف العام أعلنت احلكومة اليمنية ففي اليمن، وبعد صراع طويل 

 ٓ٘ٗإغالق  تسبب يفناىج التعليمية ودمج التعليم، وىو ما حبجة توحيد ادل "العلمية الدينية
 مليارات رايل ؽلٍت. ٚألف طالب تبلغ ميزانيتها السنوية  ٓٓٗمعهًدا تضم حوايل 

 وامتدت 
ت فقدفوظهر أثر تلك السياسات اخلاطئة على ادلعاىد العلمية يف ادلملكة العربية السعودية 

بة واْلساتذة لإلقبال عليها شلا نتج عنو اضلسار كبَت يف ادلعاىد جاذبيتها اليت تدفع الطلتلك 
فقبل عشر سنوات كان عدد الطالب اإلعايل قرابة العشرين ألف طالب،  ،أعداد الطالب

كان   الذي معهد صامطة العلمي، والدليل على ذلك طالبا فقط ٕٛٚٙأما حاليًا فالعدد 
معهد ادللز العلمي يف أما لباً، طا ٓٛٔطالب، أما حاليًا فال يتجاوز  ٜٓٓ وعدد طالب

معهد بريدة و طالب،  ٓٓ٘طالب، وحالياً العدد  ٓٓٓٔكان عدد الطالب فيو فقد  الرايض 
 طالب ٜٓٓطالبا أما حاليًا فعدد الطالب  ٓ٘ٚٔالعلمي كان عدد الطالب فيو 

[http://www.alriyadh.com/1046193]. 
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اليت أتسست من أجلها، وىي خدمة كتاب إننا أمام إشكاليات تعيق مسَتة ادلعاىد العلمية 
هللا عز وجل وعلومو، وتدريس علوم الشريعة اإلسالمية، وعلوم اللغة العربية، ابإلضافة إىل 

 .وم اإلنسانية اْلخرىلالع

ة اليت تواجهها ادلعاىد ومن ىنا أتيت ىذه الورقة البحث لتسلط على جانب من اجلوانب ادلهم
العلمية وىي "اإلدارة" بكل ما ربمل ىذه الكلمة من تعريفات ووظائف، ومستوايت 
ونظرايت علمية، وأدوات وأساليب تساىم يف تطوير تلك ادلعاىد واستعادة مكانتها الالئقة 

 ابعتبارىا تقوم خبدمة أشرف العلوم اإلنسانية.

يط الضوء على ادلعاىد العلمية يف ادلملكة العربية ولقد حاولنا من خالل ىذه الورقة تسل
السعودية، ودورىا، ومرسوم اإلدارة اخلاص هبا، وكذلك بيان بعض اإلشكاليات اليت تواجهها 

 واحللول ادلقًتحة.

نسأل هللا عز وجل أن نكون قد وفقنا يف طرح موضوع "إدارة ادلعاىد العلمية"، وإذا كان 
ْلُت َوإِلَْيِو أُنِيبُ  ىناك تقصَت فمن أنفسنا، قال  (.تعاىل: )َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ اِبَّللَِّ َعَلْيِو تَ وَكَّ

 وهللا ادلوفق.
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 املراجع
****************************** 

ٔ- kw.com-http://www.rem/ 
 .ٗ، ٖوي، ادلملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، صأغادير ساَل، اإلدارة والتخطيط الًتب العيدروس، -ٕ
ٖ- http://bit.ly/1STbMF1  
ٗ- http://bit.ly/1ITLpiJ  
ص لعامة للنشر والتوزيع واإلعالن، الشيباين، عمر دمح التومي، الفكر الًتبوي بُت النظرية والتطبيق، ادلنشأة ا -٘

 م .ٜ٘ٛٔ، طرابلس ، ٗٛٔ
عمان،  ،ٕٕص  مساد، عمر حسن، اإلدارة ادلدرسية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة اْلوىل، - ٙ

 ى .ٕ٘ٗٔ
 .ٕ٘ص  ،ادلصدر السابق – ٚ

، ٖٔ-ٕٔ: أصوذلا وتطبيقاهتا، عاَل الكتب، ص ، اإلدارة التعليميةمرسي، دمح منَت -ٛ
 ى  .ٕٕٗٔالقاىرة، 

 ،ٚٗص الشلعوط، فريز زلمود، نظرايت يف اإلدارة الًتبوية، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، -ٜ
 ى .ٖٕٗٔ

 .ٛٗص ادلصدر السابق،  -ٓٔ
عمان،  ،ٕ٘ص  مساد، عمر حسن، اإلدارة ادلدرسية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة اْلوىل، -ٔٔ

 .ى ٕ٘ٗٔ
، ٖٔ-ٕٔ: أصوذلا وتطبيقاهتا، عاَل الكتب، ص دارة التعليمية، اإلمرسي، دمح منَت -ٕٔ

 .ى ٕٕٗٔالقاىرة، 
السواط ، طلق عوض هللا وآخرون، اإلدارة العامة: ادلفاىيم والوظائف واْلنشطة ، دار  -ٖٔ

 ى  .ٙٔٗٔ، ٖٖ، صالنوابغ للنشر والتوزيع ، الطبعة اْلوىل
القاىرة، ، ٘ٔا وتطبيقاهتا، عاَل الكتب، ص : أصوذل، اإلدارة التعليميةمرسي، دمح منَت -ٗٔ

 .ى ٕٕٗٔ

http://www.rem-kw.com/
http://bit.ly/1STbMF1
http://bit.ly/1ITLpiJ
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 .ٖٕ٘ادلصدر السابق ص -٘ٔ
 ى .ٖٔٗٔ، ٜ٘، صإلدارة احلديثة، الطبعة الرابعةالصباب، أمحد عبد هللا، أصول ا -ٙٔ
 ،ٖٔص : النظرايت والوظائف، الطبعة اْلوىل،، اإلدارةاجلضعي، خالد سعد -ٚٔ

 ى .ٕٚٗٔ
 ٓٗص  ادلصدر السابق -ٛٔ
 ٗٗ-ٖٗص ادلصدر السابق -ٜٔ
الدميٍت، عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرمحن، ادلعاىد العلمية يف ادلملكة ودورىا  -ٕٓ

  ى .ٙٔٗٔ، ٚ-ٙرسالة ماجستَت، ص الًتبوي،
 .ٔٗ-ٜٖادلصدر السابق،  -ٕٔ
 :ly/1OMGajk//bithttp.وكالة جامعة اإلمام دمح بن سعود اإلسالمية،  -ٕٕ
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 مقرتحات

يهتم بشؤون اْلحباث والدراسات حول  -ادلؤسبر انتهاء بعد–إطالق موقع الكًتوين  -
 .وما ربتاجو من رسائل علمية ادلعاىد العلمية

 عقد مؤسبر "سنوي" حول ادلعاىد العلمية. -

ت بُت واخلربا عقد مؤسبر حول التجارب الناجحة يف "ادلعاىد العلمية" لنقل التجربة -
 .ادلعاىد العلمية ادلختلفة


