
 
 

 
 

إن هذا العـصر عـصر التطـورات      
والمتغيرات السريعة والمتالحقة فـي كافـة       
المجاالت الحياة ، وقـد امتـد هـذا األثـر           
وانعكس على التربية وأهدافها ، كما انعكس       

العلمي والتربوي الذين هما سمات هذا      التقدم  
العصر على الجهود المبذولة في المؤسسات      
التعليمية بمختلف أنشطتها ومجاالتها حتـى       
أصبح إدارة هذه المؤسسات بالدول الناميـة       
بصفة خاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عـن       
مالحقة هذا التطور النـاتج عـن االنفجـار         
المعرفــي الواســع ، ولكــي تكــون هــذه 

ؤسسات قادرة على تحقيق أهـدافها التـي    الم
أنشئت من أجلها  البد أن تتوفر للقائمين على        
إدارتها حصيلة كافية من المهارات والقدرات      
في المجال التعليمي من جوانبـه اإلداريـة         
والفنية ،  لم تعد اإلدارة المدرسـية عمليـة          
روتينية لتـسيير شـؤون المدرسـة ، بـل          

علق بـالطالب   أصبحت أشمل تهتم بكل ما يت     
والمعلمين والعـاملين والبيئـة المدرسـية ،        
وتنظيم العالقات بين المدرسـة والمجتمـع       
واالنتباه للتطورات السريعة ،والمدرسة أهـم     
مؤسسة تهتم بصنع األجيال النافعة ، ومـن        
هنا يتضح أن القيادة المدرسية تحتـاج إلـى         

قيادي متميز يمثل القدوة الحسنة ، وذلك ألن        
تربوي رسالة أخالقية قبـل المهنيـة      العمل ال 

تعمل على إثراء وترقية الفرد عقالً وجـسداً        
وروحــاً ، يحتــل قائــد المدرســة موقعــاً 
استراتيجياً هاماً داخل المدرسة ، فهو الرئيس       
المباشر لكل العاملين بها ، والمسؤول األول       
عن نجاح العملية التعليمية ، والموجه لكافـة        

على للطالب والمعلم ،    عملياتها ، والمرجع اال   
وإليه تتوجه األنظار لتحقيق أهداف المجتمع      
الذي أوكله أمر تربية أبنائه واألخـذ بيـدهم         
 للوصول إلى األهـداف المنـشودة ، وعـن        

 : التربيـة  رجال قاله ما المدرسة قائد أهمية
 مثـل  فهـذا  »مدرسة أعطك مديراً اعطني«

 ةتربوي معايير وفق المدير اختير فإذا جربناه
 المـدير  ألن جذرياً تتغير المدرسة فإن دقيقة
 هـذه  ويعطـي  ويتقيه اهللا يخشى الذي الفطن
 واهتمام ورعاية عناية من تستحقها ما األمانة

 النـشيط  غيـر  حتـى  معه الناس يشغل فإنه
والمتراخي ، وقد ال تتوفر بعض الـصفات        
" والقدرات الالزمة لنجاح قادة المـدارس ،        

مدرسي من أهم تحـديات     يعد اختيار القائد ال   
الـشرقاوي  " ( القرن الحـادي والعـشرين      

، لذا يجـب أن يـتم االختيـار        )  م   ٢٠٠٤،
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واألعداد لقادة المدارس عن طريق االنتقـاء       
المعتمد على أسـس علميـة ، بعيـداً عـن           
المقاييس الفردية التي قد يغلب عليها الذاتيـة        

 يفترض الذي المدرسي أو عدم الدقة ، فالقائد    
 وركـائز  معايير حسب إال اختياره يتم ال أن
 العمـل  ثمـار  نحـصد  لم فيه تتوافر لم إن

 المدرسـة  قائد أهمية  وعن .اليومي   التربوي
 مـديراً  اعطنـي « : التربيـة  رجال قاله ما

 اختيـر  فإذا جربناه مثل فهذا »مدرسة أعطك
 المدرسة فإن دقيقة تربوية معايير وفق المدير
 يخـشى  الذي فطنال المدير ألن جذرياً تتغير

 من تستحقها ما األمانة هذه ويعطي ويتقيه اهللا
 معه الناس يشغل فإنه واهتمام ورعاية عناية
 قائـد  والمتراخي ، فاختيار   النشيط غير حتى

التربوي  العمل نجاح خطوات أولى المدرسة
فإن نجاح المدارس الثانوية فـي      " ، وبالتالي 

القرن الحادي والعشرين يرجع إلـى تـأثير        
لمدير القائد ، ألن القيادة القوية ستكون هي        ا

" الصفة الفردية التي تمتاز بها هذه المدارس        
، فكل قائد رئـيس     ) م  ٢٠٠٢الزهيري ،   ( 

وليس كل رئيس قائد ، فكفاءة وأداء القائـد          
هي التي تحدد نجاح أي عمل أي عمل ،وال         
يمكن لقائد المدرسة أن يقوم بمهامه وأدواره       

إذا تم اختياره وفـق معـايير       ومسئولياته إال   
دقيقة وتم تأهيله وفق أسلوب علمي مخطـط        
ومدروس ، ومن هذا المنطلق تبذل كثير من        
الدول جهوداً حثيثة الختيار قـادة المـدارس        

وفق معايير دقيقة ، وآليات واضحة المعـالم        
ومقومات تتناسب مع تطلعات المجتمع وحجم   
ة مسؤولية القيادة المدرسية في تحسين جـود      

المدخالت والعمليات والمخرجات التعليمية ،     
لذا شرعت كثير من دول العالم فـي إعـداد        
برامج متخصصة لتأهيل مديري المـدارس      
لهذه المهام والمسؤوليات ، وحسب ما ذكـر        
في ترجمة مكتـب التربيـة العربـي عـن          

م ،  ١٩٨٨اإلصالح التربوي في أمريكا عام      
 دور  أن الواليات المتحدة األمريكيـة تأخـذ      

المتشدد في مسألة اختيار قادة المدارس بعـد        
زيادة الضغوط واالنتقادات الموجهة إلـيهم ،      
بسبب ضعف مخرجات ومستوى الطـالب       
مقارنة بأقرانهم في بعض الدول المتقدمـة ،        
ومن ثم أعادة النظر في مهام جمعية تطوير        
مراقبي التعليم في واشـنطن ، بمـا يحقـق          

دارس ، من حيـث     دورها في اختيار قادة الم    
موجهات االختيار ومبادئه وأساليبه ومطالب     

  .الترشيح والجهات المشاركة فيه 
ويرى الباحـث أن عمليـة اختيـار        
وإعداد قادة المدارس يجب أن تكون من أهم        
األولويات في العملية التربوية ، التـي مـن         
الضروري أن تتم وفـق وسـائل وطـرق         
مدروسة ذات طـابع علمـي ، حتـى يـتم           

ختيــار بموضــوعية بعيــداً عــن اآلراء اال
الشخصية لتحقيق المبدأ اإلداري المعـروف      

  .الرجل المناسب في المكان المناسب 
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يمكننا أن نالحظ وبـسهولة التمـايز       
واألفضلية بين قـادة المـدارس ، وارتفـاع         
انتاجية بعـض المـدارس عـن المـدارس         

، األخرى واختالف مخرجات التعليم بينهـا       
وهذا يدل على أن هناك خالل تفـاوت بـين        
القادة وكفاءاتهم ، يعتبـر القائـد المدرسـي         
العمود الفقري للقيادة المدرسية ، واختيـاره       
بدون معايير علميـة تـؤدي إلـى اخـالل          

الجندي ( بالمنظومة التعليمية ،أشارت دراسة     
أن نظم عملية اختيـار القائـد       )  م  ٢٠٠١،  

 الكثير من أوجه    المدرسي قد شابها وال شك    
القصور ، أدت بدورها إلى انتكاسة العمـل        

شـريف ،   ( القيادي ، وبينت نتائج دراسـة       
إلى أن واقـع اختـار القيـادات        )  م   ٢٠٠٩

المدرسية يعتمد على األقدمية ، وسـيطرت       
العالقات الشخصية في هذا االختيار ، وعدم       
وجود اختبارات نفسية ووظيفية مقننه في هذا      

إلـى  ) م  ٢٠٠٤سليمان ،   ( شار  المجال ، وأ  
أن اختيار القيادات التربوية والتعليمية التـي       
تتولى قيـادات المـدارس علـى مختلـف         
ــع التطــورات  المــستويات ال تتماشــي م
ــية   ــات اإلدارة المدرس ــة ومتطلب المتالحق

  .المتالحقة 
ويرى البحث من خالل عمله كقائـد       

ـ         ى مدرسة أن معايير اختيار القادة تفتقـد إل
، بل واقع مدارسـنا وتعليمنـا    اءة المهنية الكف

باللذات في المناطق النائية يتم اختيـار مـن         
يتقدم للقيادة بغض النظر عن خبرته وأقدميته       
، وحسب التعاميم التي تـصدر أن اختيـار         
القادة يكون باألقدمية واجتياز المقابلـة وقـد        

  . تتدخل فيها العالقات الشخصية 
  :ويكون التساؤل الرئيس 

 ما معايير اختيار القائد المدرسي في       /س
المملكة العربية السعودية في ضـوء خبـرة        

  أمريكا ؟
  :ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة التالية 

ــد / س  ــار القائ ــايير اختي ــا مع م
  المدرسي في أمريكا ؟

ما معايير اختيار القائد المدرسي     / س
  في المملكة العربية السعودية ؟

واالختالف بـين  ما أوجه الشبه    / س  
معايير اختيار القائد المدرسي فـي أمريكـا        

  والمملكة العربية السعودية ؟
 

تتمثل أهداف الدراسة في التعرف إلـى مـا         
  :يأتي 
معايير اختيار القائـد المدرسـي فـي         - ١

 .أمريكا 

معايير اختيار القائـد المدرسـي فـي         - ٢
 .السعودية 



 

 ٣١٠

 أوجه الشبه واالختالف بـين معـايير       - ٣
اختيار القائد المدرسـي فـي أمريكـا        

 .والسعودية 
 

توجه اهتمام المسؤولين إلى ضرورة      - ١
اختيار القادة الذين يمتلكون القـدرات      
والمهارات الالزمـة ، كـي يتولـوا        
المناصب القيادية في إدارة المؤسسات     

 .التعليمية 

تساعد هذه الدراسة على بناء رؤيـة        - ٢
ة المهنية للقـادة    وخطة لتطوير التنمي  

ــة  ــة العربي ــي المملك ــويين ف الترب
السعودية وتـدرج كـشرط أساسـي       

 .الختياره كقائد مدرسي 

مساعدة المسؤولين في تطوير القيـادة     - ٣
 .المدرسية 

معالجة جوانب القـصور والـضعف       - ٤
  .لدى القادة في مدارسهم 

 

) م  ٢٠١٣محمد ،   ( عرفها   :معايير  
ير إلى الحـد األدنـى مـن      بأنها عبارات تش  

  .الفعاليات المطلوب تحقيقها لغرض معين
 أنها  :ومصطلح المعايير هذا البحث     

مجموعة الـصفات والخـصائص الواجـب       
توافرها في القائد المدرسي ، للحكـم علـى         

  . مقدرته لشغل منصب قيادي مدرسي 

 عملية انتقاء   :اختيار القائد المدرسي    
  .شخص معين لوظيفة قائد مدرسة 

 هو القائد التربـوي     :القائد المدرسي   
والقائم األول على تنفيـذ الـسياسة داخـل         

  .مدرسته 
 :معايير اختيـار القائـد المدرسـي      

  عرفها صادق بأنها المحكـات  أو األسـس         
التي يمكن االستناد إليها في عمليـة اختيـار         
  قادة المـدارس واتبنـى فـي بحثـي هـذا           

  .التعريف 
 

 تقتـصر هـذه   :الموضوعية الحدود  
ــوعية    ــدود الموض ــى الح ــة عل   الدراس

  :التالية 
  .ضوابط وشروط اختيار القادة  -

 

تم اختيار أمريكا نظـراً لتميزهـا فـي          -
التعليم وحصولها على مرتبة عالية وفق      

م حيـث   ٢٠١٤تقرير بيرسـون لعـام      
 في الترتيب الـذي     ٢٢أحرزت المرتبة   

 .يم العالمي قام به التقي

أن الواليات المتحدة األمريكية شـددت       -
على اختيار قادة المـدارس ووضـعت       
خطة ومراحل وفلسفة واتضحت نجاحها     

  .في الواليات 



 

 ٣١١

 

 بمـدخل  الوصـفي الوثـائقي    المنهج
  االربــع الخطــوات ذي  بيريــدي جــورج

 ) المقارنة – المقابلة – التفسير – الوصف( 
  

ــة  ــاني ، ( دراس )  م ٢٠٠٥الكريب
عنوانها معايير اختيار القيادات اإلدارية فـي       
المؤسسات الحكوميـة ، اسـتخدم الباحـث        
المنهج الوصفي الميداني  ، واختار مجتمـع        

  موظفــاً فــي ٥٠الدراســة تكونــت مــن
 موظفـاً مـن     ٥٠المؤسسات الحكومية ، و     

 مسئوالً  ٢٥أصحاب المناصب االشرافية ، و    
 المناصب العليا ،  وأسفرت النتـائج أن         من

المعايير المطبقة حاليـاً الختيـار القيـادات        
اإلدارية ليست كافية وتحتاج إلى تعديل فـي        
بنودها ، إذ ينبغي االعتمـاد علـى التأهيـل     
العلمي والخبرة المكتسبة والميول والـسمات      
الشخــصية والقــدرات الخاصــة والعامــة 

   بالعمــل والمعـارف والمهــارات المتعلقـة  
  .القيادي 

هدف إلى  ) م  ٢٠٠٧عامر ،   ( دراسة  
تقديم رؤية مستقبلية الختيار مديري المدارس      
في مصر في ضـوء الخبـرة األمريكيـة ،          
واستخدم المنهج المقارن ، وطبقت االستبانة      

 فـرداً مـن   ١١٧على مجتمع الدراسة البالغ   
القيادات التربوية ، وأظهرت نتائج الدراسـة       

ير اختيار مديري المدارس فـي      إلى أن معاي  

مصر تعتمد على األقدمية المطلقة ، وبعض       
الضوابط الشكلية ، وتعاني من قصور فـي        

  جميع مراحلها 
هـدفت   ) ٢٠١٣حسين ،   ( دراسة    

إلى التعرف  على االتجاهات الحديثة الختيار       
القيادات الوسطى بمؤسـسات التعلـيم قبـل        

قبـل  الجامعي واالستفادة منها فـي التعلـيم        
الجامعي في مصر ، استخدم المنهج الوصفي       

أن : ، وظهرت  مجموعة من النتائج منهـا         
هناك إجماعاً حقيقياً على أهمية االختيار فـي   
القيادات التعليمية ، كما يوجد اهتمام عـالي        
متزايد باختيار القيادات التعليميـة عمومـاً ،      
والتأكيد على السمات الشخصية كمعيار مهم      

  .قيادات المدرسية الختيار ال
من خالل العرض السابق للدراسات يمكننـا       

  :أن نقول 
تناولت الدراسـات الـسابقة معـايير       
اختيار القيادات في سياقات وأبعاد مختلفة  ،        

عـامر ،   ( وتشابهت دراستي مـع دراسـة       
من حيث اختيار دولة أمريكـا ،       ) م  ٢٠٠٧

  وتشابهت أيـضاً دراسـتي مـع دراسـات         
) م  ٢٠١٣حـسين ،    ( و) م  ٢٠٠٧عامر ، ( 

في اختيـار معـايير قيـادات المـدارس ،          
واختلفت مع دراسة الكريباني التي تناولـت       
اختيار القيادات في المؤسـسات الحكوميـة       

  .بشكل عام 
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  :مفهوم اإلدارة المدرسية 
 أن اإلدارة المدرسية هي الوحدة التي      

ن تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية ، وهي جزء م       
اإلدارة التعليمية ، ويقوم على رأسها مـدير        
ومسئوليته الرئيسية هي توجيه المدرسة نحو      
أداء رسالتها ، وتنفيـذ اللـوائح والقـوانين         

البدري ،  ( التعليمية التي تصدر من الوزارة      
  ) .م ٢٠٠٥

ــدالهادي ، ( ويعرفهــا  ) م ١٩٨٤عب
بأنها جميع الجهود المنسقة التي يقـوم بهـا         

ة مع جميع العاملين معـه مـن   مدير المدرس 
مدرسين وإداريين وغيرهم ، بغيـة تحقيـق        
األهداف التربوية داخـل المدرسـة تحقيقـاً        
يتمشى مع ما تهدف إليه األمة مـن تربيـة          

  .ائها تربية صحيحة وعلى أساس سليمأبن
بأنهـا  ) م  ٢٠٠١ديـاب ،    ( ويعرفها  

مـن  ( جميع الجهود واألنشطة والعمليـات      
 ومتابعـة ، وتوجيـه ،       تخطيط ، وتنظيم ،   

التي يقوم بها المـدير مـع       ) إلخ  ...ورقابه  
العاملين معه من مدرسين وإداريين بغـرض     
بناء وإعداد المتعلم من جميع النواحي عقلياً ،       

) وغيرها  ...وأخالقياً ، ووجدانياً ، وجسمياً      
لمساعدته أن يتكيف بنجاح مـع المجتمـع ،         

 فـي   ويحافظ على بيئته المحيطة ، ويـساهم      
  .تقدم مجتمعه 

بأنهـا  ) م  ٢٠٠٣سالمه ،   ( وعرفها  
كل نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق مـن        
ورائه األهـداف التربويـة المنـشودة مـن         

  .المدرسة 
  كما تعـرف اإلدارة التربويـة بأنهـا        

  علم وفن تـسيير العناصـر البـشرية فـي         "
إطار المؤسـسات التعليميـة ذات األنظمـة        

  حقيـق أهـداف    واللوائح التي تهدف إلـى ت     
معينة بوجود تسهيالت ، وإمكانيات مادية في    
زمان ومكان محددين ، كما تفهم على أنهـا         
عملية توجيه وسيطرة على مجريات األمور      

أبـو فـروة ،    "( في مجال التربية والتعلـيم      
  ) .م ١٩٩٨

بأنهـا  ) م  ٢٠٠٥أسعد ،   ( فقد عرفها   
توجيه أعضاء هيئة المدرسة توجيهـاً لبقـاً        

  .ألداء األعمال لطيفاً 
) م  ٢٠٠٢العمـادي ،    ( كما ويعرفها   

بأنها حصيلة العمليات التي يـتم بواسـطتها        
وضع اإلمكانات البشرية والمادية في خدمـة      
أهداف عمل من األعمال ، واالدارة تـؤدي        
  وظيفتها مـن خـالل التـأثير فـي سـلوك       

  .االفراد 
) م  ١٩٩٦الحقيـل ،    ( وكذلك عرفها   
ة التعليمية التـي هـي      بأنها جزء من اإلدار   

جزء من اإلدارة العامة ، ويعنـي بـاإلدارة         
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المدرسية جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها       
  .مدير المدرسة مع جميع العاملين 

أن  ومن خالل التعريفات السابقة يمكن    
 عملية المدرسية هي  اإلدارة نقول أن تعريف  

 على المدرسة مدير قبل من اليومي االشراف
 البرامج وإدارة المدرسي، التعليم رسي طبيعة

 غايـات  وبناء تحديد، على والعمل التعليمية،
 ورفـع  التعليم قيم تعزيز أجل من وأهداف،
 يـتم  التـي  المـسؤوليات  وتختلف مستواه،
 طبيعـة  حـسب  المدرسـة  لمـدير  تحديدها

 يكون األحيان أغلب وفي التعليمية، المؤسسة
 الطـالب  بـين  مهمة وصل حلقة المدير هذا

  .المحلية والمجتمعات
  :وظائف القيادة المدرسية 

  :للقيادة المدرسـية عـدة وظـائف منهـا          
  ) م ٢٠١٨الدويكات ، ( 

 التربيـة  أهـداف  تحقيق على التركيز -١
 وتطبيـق  الدولة، تضعها التي والتعليم

 مـن  الـصادرة  والتعليمات القرارات
 العمليـة  على المشرفة العليا الجهات

 .ةوالتعليمي التدريسية

 علميـاً  الطالـب  شخصية بناء ضمان -٢
 .واجتماعياً وجسمياً وعقلياً

 بـين  الطيبة العالقات على المحافظة -٣
 المدرســة، فــي العــاملين األفــراد
 .السليم التنظيم خالل من وتحسينها

 المدرسـة  في اإلنتاجية الكفاءة زيادة -٤
 الماديـة  الطاقـات  استخدام خالل من

 .األمثل بالشكل والبشرية

 خطـط  على وعكسه التطور، بةمواك -٥
 المستقبل، في للمدرسة والنمو التطور

 الحاضـرة  المشاريع على واإلشراف
 .والمستقبلية

 بيئة بين الطيبة العالقة على المحافظة -٦
 والبيئة المعلمين من الداخلية المدرسة
 الطلبـة  أمـور  أوليـاء  من الخارجية
 التعـاون  وتحقيق المحلي، والمجتمع
 تطـرأ  التـي  شاكلالم لحل المشترك

 المـشاكل  أو التعليميـة  العملية على
 .بالطلبة الخاصة

  :أهداف القيادة المدرسية 
  :للقيادة المدرسية أهداف كثيرة من أهمها 

اإلدارة قدوة حسنة للتالميذ والمعلمين      - ١
. 

توفير اإلمكانيات الماديـة والبـشرية       - ٢
الالزمة للقيام برسالة المدرسـة مـن       

 .غيرها المعلمين واإلداريين و
توفير الجو المالئـم الـصالح لـسير         - ٣

 .العملية التربوية 

تحقيق التكامل بين اإلدارة المدرسـية       - ٤
واإلشراف التربوي من خالل الجانب     

 .الفني 
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إقامة عالقات إنـسانية بـين جميـع         - ٥
 .المتعاملين في المدرسة 

تنمية الفكر العلمـي لـدى الطالـب         - ٦
 .وتعميق روح البحث والتجريب 

الطالب للعمل في ميـدان     تهيئة سائر    - ٧
البالد من القوى   الحياة ، وسد حاجات     

 .العاملة المدربة

إكــساب الطــالب حــب المطالعــة  - ٨
وزارة التعلـيم ،    . ( المستمرة المفيدة   

  ).م٢٠٠١
  :وظائف القائد المدرسي 
لقد تحول االهتمـام    : الوظيفة القيادية   

من النظر على القائد باعتبار أنه شخص لـه         
لى أنه شخص له وظائف     خصائص وسمات إ  

يجب أن ينجزها ، ومن هذا المنظور فإنـه         
لكي تحقق الجماعة أهدافها فإن القائد يجـب        

: األولـى   : أن يقوم بوظيفتين أساسيتين هما      
إنجاز المهمة المتعلقـة بـه ، وهـي حـل           

الحفاظ على تماسـك    : المشكالت ، والثانية    
الجماعة ، وقد يكون هناك قائد يحرص على        

 األولى آخر يحرص على الوظيفـة       الوظيفة
الثانية ، أما القائد فهو الذي يحـرص علـى          

  .الوظيفتين معاً 
علـى المـستوى    : الوظيفة اإلدارية   

اإلجرائي فإن قائد المدرسة يقوم بعـدد مـن        
منها عمليات التخطـيط    : الوظائف اإلدارية   

والتنظيم والرقابة واإلشراف والتقويم وهـو      

ئف فيقوم بإجراءات   يقوم بممارسة هذه الوظا   
مثل الحديث أو الكتابة أو القراءة أو التوقيـع     
أو السفر أو إجـراء مقـابالت أو حـضور          
االجتماعات ، وتكون المترتبة علـى ذلـك        
تتعلق بالكفاءة واالنتاجية والخطط والعمليات     
واألهداف والسياسة والمشكالت وما يتـصل      

عبـود  ( بالتغيرات التي تحدث في المدرسة      
  ) .م ١٩٩٢ ، وآخرون

  :مهارات القائد المدرسي 
يعمل قائد المدرسة في منظومـة ذات     
أفكار ومهام مختلفة ومتشابكة في نفس الوقت    
كمجــالس المدرســة واآلبــاء والــشراكات 
المجتمعية ومع وزارة التعليم وغيرها ، مما       
يلزمه أن يتحـتم عليـه أفكـار ومهـارات          
 واتجاهات تكنه من فهم العالقات والتعامـل      

معها ، وهذا يتطلب أن يتـوفر فـي القائـد           
  :المدرسي عدد من المهارات التالية 

المهارة في القيادة لتنمية البرنـامج      "  - ١
وضــع أهــداف : لتعليمــي مثــل ا

، وبحث الطرق والوسـائل     المدرسة
التي تـساعد علـى إنجـاز العمـل         
المدرسي ، وتدعيم الروح المعنويـة      

 .بين المعلمين بالمدرسة 

:  العالقات االنسانية مثل     المهارة في  - ٢
احترام شخصية المعلمين واالهتمـام     
بمشكالتهم ، وإقامة عالقات طيبة مع      
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المعلمين ، واحترام شخصية التالميذ     
 .واالهتمام بمشكالتهم 

المهارة في تنظيم العمـل الجمـاعي        - ٣
أن يكون قادراً علـى إيجـاد       : مثل  

الموقف الذي يعمل فيه الناس بطريقة      
يكون خبيـراً بتوزيـع     تعاونية وأن   

المسئوليات وتقويم الخطط ومراجعتها    
، الشايع" ( ي ضوء ما تم من أعمال   ف

 ).م ٢٠١٦

المهارة في تهيئة ظروف مالئمـة      "  - ٤
تشجيع المعلمين علـى    : للعمل مثل   

االحساس باالنتماء للمدرسة ، وغرس    
الثقة بين المعلمين والقائد ، وتـشجيع      

ذ المعلمين على المشاركة فـي اتخـا      
القرارات وتحمل المسؤولية ، وتوفير     
المعلومات للجميع ، وتشجيع وتدريب     

 .المعلمين أثناء الخدمة 

وضـع  : المهارة في التقـويم مثـل        - ٥
أهداف المدرسة ، ووضع المعـايير      
التي يمكن الحكـم علـى أساسـها ،         
وتشجيع المعلمين علي تقويم الذات ،      
والقدرة على تقويم أداء العاملين بعدل      

وعية ، وإدراك أهمية التقـويم   وموض
في تحقيق أهداف المدرسة ، وتنويع       
أساليبه بمـا يتناسـب مـع طبيعـة         

ــة  ــف التربوي ــصطفى " ( المواق م
 ).م ١٩٩٩وآخرون ، 

المهارة الذاتية وتشمل بعض السمات      - ٦
والقدرات الالزمة في بناء شخـصية      
األفراد ليصبحوا قادة مثـل الـسمات     

االبتكـار  والقدرات الفعلية والمبادئ و   
 .وضبط النفس 

ــة  - ٧ ــي المعرف ــة وتعن المهــارة الفني
المتخصصة في فرع من فروع العلم      
والكفاءة في استخدام هـذه المعرفـة       
أفضل استخدام بشكل يحقق الهـدف      
بفاعلية ويرتبط بها ،والقـدرة علـى       
تحمل المسؤولية ، والفهـم العميـق       
والشامل لألمور ، والحزم وااليمـان      

 .قيقه بالهدف وإمكانية تح

المهارة االنسانية وتعني قدرة القائـد       - ٨
على التعامل مع مرؤوسيه وتنـسيق      
جهودهم وإيجاد روح العمل الجماعي     
وهذا يتطلب وجود الفهم المتبادل بينه      
ــولهم  ــم ومي ــة آرائه ــين معرف وب
واتجاهاتهم ويرتبط بهذه المهـارات      

ــصية ،  اال ــل الشخ ــتقامة وتكام س
ـ     األمانة   ب ، اإلخالص ، والخلق الطي

 ) .م ٢٠٠٠الهواري ، ( 

: المهارة اإلدراكية الفكرية أو الفعلية       - ٩
وتعني قدرة القائد ونـشاطاته وأثـر       
التغيرات التي قد تحدث في أي جزء       
منه على بقية أجزائه وقدرتـه علـى     
تصور وفهـم عالقـات الموظـف       
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بالمؤسسة التي يعمـل بهـا ككـل ،         
وبالمجتمع الذي يعمل فيه وتتعلق تلك      

كفاءة القائـد فـي ابتكـار       المهارة ب 
ــشكالت  ــساس بالم ــار واالح األفك

، سالم ، وآخرون  (والتوصل إلى حلها    
 ) .م ١٩٩٩

مهــارة التخطــيط وتــضمن جمــع  -١٠
المعلومات وتحليلها ، والقدرة علـى      
وضع الخطة بعناصرها المتكاملـة ،      

 .وإدراك أهمية التخطيط في العمل 

: مهارة التدريب وتنميـة العـاملين        -١١
ا إدراك أهمية التـدريب    ويندرج تحته 

في تطوير العملية التربوية والوقوف     
 .على حاجات العاملين بالمدرسة 

وتشمل جمـع   : مهارة اتخاذ القرار     -١٢
، ومات المتعلقة بالقضايا التربوية   المعل

وإشراك العاملين في اتخاذ القـرار ،       
 .وتحمل النتائج 

 –إعادة الموازنـة    : المهارة االدارية    -١٣
 إعـداد بـرامج     –تنظيم الـسجالت    

 تحديـد صـالحية     –توزيع الدروس   
 .وأدوار المعلمين 

تـشمل تـوافر    : المهارة الشخصية    -١٤
الرغبة في العمل االداري ، والقـدرة       
على العمل ، والقدرة على مواجهـة       
الموقف ، والقدرة على التـأثير فـي        

 ).م ١٩٩٩خصاونة ، ( اآلخرين 

مهارة قائـد المدرسـة فـي خدمـة          -١٥
قدرة القائد  : وتشمل  المجتمع وتنميته   

على تحديـد إمكانـات واحتياجـات       
المجتمع المحلي ، وقدرة القائد علـى       
تصميم البرامج واألنشطة المدرسـية     
التي تخص تنمية المجتمع ، وقـدرة       
القائد في مجال االسـتعانة بالعمـل       
التطــوعي فــي بــرامج المدرســة 
المخصصة لتنمية المجتمع ، وقـدرة      

جهـود مـع    القائد في مجال تنسيق ال    
المؤسسات والهيئـات المحليـة فـي      
إنجاح تنمية المجتمع المحلي ، وقدرة      
القائد فـي مجـال تأسـيس مجلـس       
  استشاري تنموي محلـي للمدرسـة      

  ) .م ١٩٩٩الفرح ، ( 

  أسس ومعايير اختيار قائد المدرسة 
ــار  ــدالغفار ،(أش   ، ) م  ١٩٩٩ عب

 أن بعـد  يـأتي  قادة المدارس  اختيار أن إلى
 ، معـايير  عدة الوظيفة لهذه مترشحال يجتاز

   :هي
 علميـة  درجـة  على المترشح حصول -

 ، أدنـي  حـدا  الجامعيـة  الدرجة وهي
   دراسـات  لديـه  مـن  يكون أن ويفضل

   .عليا
 مارسـوا  الـذين  من المترشح يكون أن -

 حدا ) معلم ( التربوي الميدان في العمل
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 كمـساعد  العمل ثم ، سنوات ثالث أدني
   .نفسها فترةلل المدرسة مدير

 المدرسـة  لمـدير  المترشـح  يجتاز أن -
ــدورات ــة ال ــارات التدريبي  واالختب

   .الشخصية
 الترشـح  فـي  رغبة للمترشح تكون أن -

 كمـا  ولـيس  ، المدرسـة  مدير لوظيفة
 بأعمـال  المدير مساعد يكلف أن يحدث
   .المدرسة مدير

 مـدير  لوظيفة الترشيح طلبات مع ترفق -
 تثبـت  التي يةالسنو التقارير ، المدرسة

   مـن  األخيـرة  الـسنوات  خالل تميزه
  .عمله

  تجربـة  لفتـرة  المدرسة مدير إخضاع -
 أساسـها  علـى  يقيم ، ) دراسية سنة( 

   يبقـى  أم الوظيفـة  هذه في باستمراريته
   .السابقة وظيفته في

 مـدير  لوظيفـة  المترشح على تطبق أن -
 الـشاملة  الجـودة  معـايير  ، المدرسة
   .صرالع متطلبات مع ليتواكب

 أن ) ١٩٩٣ ، مـصطفي (  ذكر وقد
 طـرق  عـدة  وفق يتم المدرسة مدير اختيار

 تعـد  التـي  االختبارات : ومنها وإجراءات
 مـدير  لوظيفة المترشحين لتقييم ثابتا معيارا

 مـن  المدرسة مدير وظيفة وتعد ، المدرسة
 لمـؤهالت  تحتـاج  التـي  اإلدارية الوظائف

 الحـصول  يمكـن  تربوية ودراسات إدارية
 ولن ، للوظيفة المترشحين تدريب بعد ليهاع

 من إال المدرسة مدير لوظيفة المترشح يكون
 المدرسي التربوي الميدان في العاملين خالل
 فتـرة  خالل الطلبة مع التعامل له سبق الذي
 سـنوات  وتعد ، مدير مساعد أو معلما عمله

 اختيـار  على تساعد التي العوامل من الخبرة
 تكـون  ألنها ، مدرسة رمدي لوظيفة المترشح
 فـي  منهـا  ينطلق ) بيانات قاعدة ( مخزونة

   .حوله من البيئة مع التعامل مجال
  خطوات اختيار القائد المدرسي 

 وفـق  المدارس قادة اختيار عملية تتم
 المعنيـة  الجهـات  تـضعها  محـددة  معايير

 وتمـر  ، بلـد  أي في عن التعليم  والمسؤولة
 خطـوات  أو مراحـل  بعـدة  االختيار عملية
 أكفاء غير قادة تعيين فرص من تقلل منظمة

 ، والخطيـب  الخطيب ( :يأتي   ما ، وتشمل 
٢٠٠٣(  :  

 تحديـد  فيه ويتم : العمل وصف تحديد -
   .الشاغرة الوظيفة طبيعة

 الحـد  في يفيد : االختيار معايير تحديد -
   .المؤهلين األشخاص غير تقديم من

   .الشاغرة المراكز عن اإلعالن -
  .الترشيح  اتطلب استالم -
   .الشخصية للمقابلة المرشحين اختيار -
   .المرشحين مقابلة -
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   .المرشحين أفضل اختيار -
 قبـل  من القرار اتخاذ يتم : القرار اتخاذ -

 باالختيار ) اإلداري ( المخول الشخص
  للمرشحين النهائي

  .للوظيفة  -
  .المقبولين  إعالم -
   .المقبولين غير للمرشحين االعتذار -
 : المعلومـات  ) قـوائم (  ببنك االحتفاظ -

 ومعلومـات  بيانات تخزين يتم أن وهو
 من يتمكنوا ولم ، ترشحوا الذين وطلبات
 وقت إليهم الرجوع ليتم ، المقابلة اجتياز
   .والمال للجهد توفيرا وذلك ، الحاجة

الخصائص التي يجب توافرهـا فـي قائـد         
المدرســة الفعــال ، لمواجهــة التغيــرات 

ابة لمتطلبات الـدور    المستقبلية ، واالستج  
  :داخل المؤسسة التعليمية 

تحمل مسؤولياته القياديـة وتطبيـق       - ١
إدارة ( المفاهيم اإلدارية الحديثة مثل     

الوقت ، وإدارة التغييـر ، والقيـادة        
ــة    ــادة التحويلي ــة ، والقي الموقفي

، والقدرة علـى صـنع      ) وغيرها  ...
القرارات الرشيدة ، والعمل على مبدأ      

آلخـرين ، وجعـل     تفويض السلطة ل  
اآلخرين يشاركون في الـسلطة مـن       
خالل تهيئة بيئة محفزة تسمح باإلبداع      
والتجديد ،والثقة المتبادلـة ، وكـذلك       

التعرف علـى اتجاهـات التغيـر ،        
واألوضاع المحتملة بالمستقبل ، بمـا      
يتعلق بالعملية التربوية مـن خـالل       
ــصادية   ــرات االقت ــة المتغي متابع

 .والتكنولوجية 

عداد للتعلم الذاتي وتعليم اآلخرين     االست - ٢
الخبـرات واألفكـار المكتـسبة      بنقل  
، وذلك لضمان تـوفير فـرص       إليهم

التقدم المهني له ولآلخرين ، المحتمل      
أن يكونوا قادة المستقبل ، كما يتحـتم        
ــشطة ذات    ــام باألن ــه االهتم علي
التوجيهات المستقبلية ، والمساعدة في     

  . قبل  إرساء قواعد المؤسسة في المست    
 )م ١٩٩٣مصطفى ، ( 

أن يكون لديه رؤية ثاقبة للمـستقبل ،         - ٣
وذلك من خالل محاولـة استـشراف       
ــاع ،   ــؤ باألوض ــستقبل والتنب الم
واألحداث ،واالستعداد لها ، بالتخطيط     
الجيد ، وتقبل التغير والتكيف معـه ،        
وتوجيهه لتحقيق أهداف المدرسـة ،      
والعمل على تطوير مهارات االتصال     

 ) .م ١٩٩٤الفقي ،  ( الفعال

الحرص على التحديد الواضح لمهـام       - ٤
العاملين وأهدافهم ومسؤولياتهم نحـو     
العمل ، والتأكد مـن تـوفر المـواد         
الالزمــة ألداء العمــل ، واالهتمــام 
بتحفيز العاملين ، والتدخل الالزم لحل      
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الصراعات والمشكالت القائمة بـين     
ــاملين ا ــرون ،  ( لع ــراوي وآخ ال

 ) .م٢٠٠٠

 اختيـار  عمليـة  في اهتمت التي ظرياتالن
   :القادة
 بدراسـة  وتهـتم  : الـسمات  نظرية -١

ــاجح االداري ــة الن ــسمات لمعرف  ال
 سائر عن بها يتميز التي والخصائص

   .أقرانه
 يفعلـه  ما أن وترى : المواقف نظرية -٢

 بكثير أهم المختلفة المواقف في القادة
 التــي والخــصائص الــسمات مــن

   .بها يتميزون
 الكـشف  إلى تهدفان نظريتينال وكلتا

 علـى  للحكـم  التنبؤية المؤشرات بعض عن
 في فشله أو الشخص نجاح من يتوقع ما مدى

   ) .م١٩٩٦ ، صادق " (اإلدارة
معايير اختيار القائد المدرسي في المملكـة       

  العربية السعودية 
 فـي  المدارس مديري اختيار معايير

 ١٩٨٠ عام قبل :  السعودية العربية  المملكة
 نظـام  تتبع السعودية العربية المملكة كانت م

 ، المدرسة مدير لوظيفة التعيين في األقدمية
 - التعليم وزارة وضعت م ١٩٨٠ عام وفي

 عند مراعاتها ينبغي قواعد - سابقا المعارف
 تعميمها وأصدرت المدارس، مديري اختيار

 / ١٠ / ٢٨بتـاريخ  التعليم المناطق ذلك في
ــنص هـــ ١٤٠٠ ــى وي ــ عل ــي ام    :يل

  ) م ٢٠١٧القرشي ، ( 
 الجامعيـة  الشهادة عن المؤهل يقل أال -١

 المرحلـة  فـوق  مـا  لمدراس بالنسبة
   .االبتدائية

 اإلشراف على والقدرة الشخصية قوة  -٢
   .والتأثير والتوجيه

 للمدرسـين  الفنيـة  التقـديرات  جودة -٣
   . المدارس لوكالء واإلدارية

  مـع  والتعاون والسلوك السيرة حسن -٤
   .ناآلخري

 مدير وظيفة لشغل المرشح يكون أال  -٥
 ما أو ، عقوبة بحقه صدر قد وكيل أو

 على أو ، عمله في تقصيره على يدل
   . أدائه مستوى تدني

 حصل من الشخصية المقابلة يجتاز أن -٦
ــة درجــة مــن% ٧٥ علــى  المقابل

   . الشخصية
 عليـه  تنطبق من وجود عدم حال في -٧

 من المدرسة لكون بعضها أو الشروط
 لجنـة  فعلـى  مـثال  النائية مدارسال

 اختيـار  ووكالئهـا  المدارس مديري
 بتلـك  الوفـاء  إلـى  المرشحين أقرب

 ، ترشيحه يمكن من وأفضل الشروط
 األسباب االجتماع محضر في ويدون
 اإلجراء هذا ويكون ، ذلك إلى الداعية
 فيـه  اكتملـت  من توافر لحين مؤقتا

 .الشروط



 

 ٣٢٠

ـ  إلى متبعا السابق التعميم وبقي  ينح
 ٣١ / ٥٨٩بـرقم    الوزاري التعميم صدور
 خاللـه  وتـم  هـ ،  ١٤١٦ / ٩ / ٤بتاريخ  
 اختيار لعملية وضوابط معايير  وضع /أوالً  

: نصه يلي وفيما ، ووكالئها المدارس مديري
  ) .م ٢٠١٦الثمالي ، ( 

جامعية  شهادة على حاصال يكون أن -١
 أو ، ابتدائيـة  المدرسـة  أكانت سواء

ــطة ــ أو ، متوس ــري ، ةثانوي  وتج
  المـادة  وفق المؤهالت بين المفاضلة

  .التعميم من هذا ) الثالثة( 

 لمدرسـة " وكـي  المرشـح  يكون أن -٢
 المرحلـة  في مدرسا قد عمل  ابتدائية
 ، سنوات أربع عن تقل ال مدة نفسها

 المدرسـة  المرشح يكون أن ويشترط
 في مدرسة عمل قد ثانوية أو متوسطة

ـ    ال مدة المرحلتين من أي  نتقـل ع
  . سنوات أربع

 المدرسـة  مـديرة  المرشح يكون أن -٣
 فـي  لمدرسة وكيال قد عمل  ابتدائية  
 أربـع  عن تقل ال مدة نفسها المرحلة
 المرشـح  يكون أن ويشترط ، سنوات
 قد ثانوية أو متوسطة المدرسة مديرة
مـن   أي فـي  لمدرسـة " وكي عمل

 أربـع  عـن  تقـل  ال مدة المرحلتين
  .سنوات

 مـدير  وظيفة لشغل المرشح يكون أن -٤
 أداء تقـدير  علـى  حصل قد أووكيل
 فـي  جـدا  جيـد  عن يقل ال وظيفي
  .األخيرة الثالثة األعوام

 قـد  مديراً أو وكيالً المرشح يكون أال -٥
 علـى  يدل ما أو ، عقوبة بحقّه صدر

 تـدني  علـى  أو، عملـه  في تقصيره
   .أدائه مستوى

  .الشخصية  المقابلة يجتاز أن -٦
 عليـه  تنطبق من دوجو عدم حالة في  /ثانياً

   :بعضها أو الشروط
 مثالً النائية المدارس من المدرسة لكون  -

 ووكالئها المدارس مديري لجنة فعلى –
 بتلك الوفاء إلى المرشحين أقرب اختيار

 ، ترشيحه يمكن من وأفضل ، الشروط
 اللجنـة  اجتمـاع  محـضر  في ويدون

 هـذا  ويكـون  . لذلك الداعية األسباب
 اكتملـت  من توافر لحين مؤقتاً اإلجراء

   .الشروط فيه
 على بناء المرشحين بين المفاضلة تتم  /ثالثاً

 فـي  درجـات  من عليه يحصلون ما
   :التالية الميادين

   :العلمي المؤهل -١
ـ  مدرسية إدارة ماجستير -  ١٢ ــــ

   درجة
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ـ  التربيـة  في ماجستير -  ١٠ ـــــ
   درجات

ـ  التربيـة  غير ماجستير -  ٨ ـــــ
   درجات

   درجات ٦ ــ تربوية جامعية شهادة -
ـ  تربويـة  غير جامعية شهادة -  ٤ـــ

   درجات
 الـشهادة  فـي  عليه حصل الذي التقدير -٢

   : الجامعية
   درجات ٦ ـــــــ ممتاز -
  درجات ٤ ــــــ جداً جيد -
  درجتان ـــــ يدــج -
   صفر ــــــ جيد من أقل -

   :الوظيفي األداء -٣
 تقـدير  معـدل  على حصل من يعطى

 سنة لكل واحدة درجة " ممتاز " وظيفي أداء
   .األخيرة الثالث السنوات من
   :الخدمة سنوات -٤

 في الخدمة سنوات من سنة لكل يعطى
) ١٠ (يتجـاوز  ال بمـا  واحدة درجة التعليم

   .درجات
   :الشخصية المقابلة - ٥

) ٢٠ (الشخـصية  للمقابلـة  يخصص
 عتبروي ، منها المرشح يستحقه ما بقدر درجة

 إذا الشخـصية  المقابلـة  اجتـاز  قد المرشح

ــى حــصل  مــن% ٧٥ (درجــة) ١٥ (عل
  .)الدرجة
   :الترشيح طريقة  /رابعاً

 لوكـاالت  الترشـيح  طريقـة  تكـون 
   : التالي النحو على إدارتها أو المدارس

 من بترشيح التربويون المشرفون يقوم
 مدرسة وكيل لعمل والكفاية القدرة فيه يرون

 فـي  كتابيـاً  المدرسـة  مدير رأي ويأخذ، 
 توصـية  منهما كل ويعد ، المرشح المدرس

 فيـتم  المدارس إلدارات الترشيح أما ، بذلك
 ، المدرسـية  اإلدارة مـشرفي  طريـق  عن

 المـشرفون  يعـدها  التي التوصيات وتتناول
 والوكالء المديرين لترشيح المدارس ومديروا
 الشخـصية  المرشح سمات (التالية الجوانب

 تفوقه ومواطن لعمله أدائه مستوى ، يةوالخلق
 أبـرز  ، للعمـل  وحماسـه  حيويتـه  ، فيه

  ) .وكيالً أو مديراً للعمل استعداده، إسهامات
 التربية وزارة ثم بعد ذلك صدر دليل    

 التربـوي  لإلشـراف  العامة لإلدارة والتعليم
 الدراسـة  أداة في الباحث استخدمه ما وهذا

 ظـائف الو شـاغلي  تكليف ضوابط (الحالية
  : وهي ) ٢٠٠٨ آلياته، و التعليمية

 درجة على حاصال المرشح يكون أن -١
) جيد (عن يقل ال بتقدير البكالوريوس

 . في التخصص
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 تربويـا  مـؤهال  المرشـح  يحمل أن -٢
 دبلوم تربوي، إعداد مع بكالوريوس(

  .لمدة عام تربية

 على حاصال المرشح يكون أن يفضل -٣
 . يةالترب أو التربوية االدارة ماجستير

 عـن  تقـل  ال خبرة المرشح يكون أن -٤
 .التدريس في سنوات أربع

 تقـدير  على حاصال المرشح يكون أن -٥
 فـي  ممتـاز  عن يقل ال وظيفي أداء

 . السنتين األخيرتين

 وكـيال  عمـل  قـد  المرشح يكون أن -٦
 سـنتين،  عـن  تقـل  ال مدة لمدرسة
 ال وظيفـي  أداء على تقدير  وحاصال

 . ممتاز عن يقل
 مع التعامل مهارات المرشح يتقن أن -٧

 . اآللي الحاسب

 في فاعلة مشاركات للمرشح تكون أن -٨
 . له المرشح المجال

 إدارة مـع  متعاونا المرشح يكون أن -٩
 .المدرسة

 المرشـح  بحـق  صدر قد يكون أال  - ١٠
 . عقوبة

 المرشـح  بحـق  صدر قد يكون أال  - ١١
 عملـه  في تقصيره على تدل مذكرات

 . أدائه مستوى على تدني أو

 مدرسـة  لمدير المرشح يف تتوفر أن  - ١٢
والمتابعة،  التخطيط: (القيادية الكفايات

 مهـارات  إدارة االجتماعات،  التقويم،
 وتطـويره،  التدريس تقويم االتصال،

 وتطبيـق  والخطابات، إعداد التقارير 
 ). الشاملة الجودة ومعايير مفاهيم

 تحريـري  اختبار المرشح يجتاز أن  - ١٣
 المجـال  في العام التربوي الجانب في

 . المدرسة المرشح إدارة

 للمقابلة درجة) ٣٠ (تخصيص يم أن - ١٤
 .الشخصية

 بنـسبة  الشخـصية  المقابلة يجتاز أن  - ١٥
 . المقابلة درجات من فأعلى%) ٧٥(

 تدريبية دورات على حاصال يكون أن - ١٦
 فـي  الفنيـة  مهامه تنفيذ في تساعده

 . اإلدارة المدرسية
 محكـم  ببحث تقدم المرشح يكون أن - ١٧

 . المدرسية ةاإلدار مجال في

 . بالثقافة العامة ملما المرشح يكون أن - ١٨

 إنـسانية  بعالقـات  المرشح يتميز أن - ١٩
 . اآلخرين مع جيدة

  القيادية السمات المرشح في تتوفر أن - ٢٠

 حـل  علـى  قـادر  المرشح يكون أن - ٢١
 .المدرسية المشكالت

 االتـصال  مهارات المرشح يملك أن - ٢٢
 ). الكتابي و الشفوي(

ــوفر أن - ٢٣ ــي تت ــص المرشــح ف  حةال
  .الجسدية
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ثم صدر التعميم المعمول بناء عليـه       
ــم   ــاً رق ــي ٣١/ ١٠٠حالي / ١١/ ٢٨ ف

 لتكليف العامة هـ الذي حدد الضوابط   ١٤٢٨
  ) موقع وزارة التعليم : (  قادة المدارس 

 صـورة  المرشح يقدم :العلمي المؤهل: أوال
  .التخرج  وثائق من مصدقة

 علـى  حاصـالً  المرشح    يكون  أن -
   ) .بكالوريوس ( الجامعية الدرجة

 على ويحصل التربوية العملية الخبرة : ثانيا
 البيانـات ،   قاعدة من عنها المعلومات

 المشرف وتقرير المدرسة قائدة تقرير
  .وغيره  المختص

 عـن  تقل ال  المرشح خبرة  يكون أن -
 .التدريس في سنوات اربع

 اداء تقـدير  علـى  حصل  يكون أن -
 آلخـر ) ممتـاز  (عن يقل ال وظيفي
 . سنتين

 فـي  فاعلـة  له مشاركات   يكون أن -
 .له  المرشح المجال

 فـي  الحاسب باستخدام ملم  يكون أن -
 . عمله مجال

  .المدرسة قيادة مع متعاونة يكون أن -
 علـى  ويحـصل  ( ، العلمية الخبرة  :ثالثا

 والمقابلة التزكيات   من عنها المعلومات
ــصية ــارات الشخ ــة واالختب  المهني
  . غيرهاوالتحريرية و

 .التعليم بأهداف معرفة لديه  يكون أن -
 ولـوائح  بنظم معرفة لديه  يكون أن -

 . المدرسة

 ولـوائح  بنظم معرفة لديه  يكون أن -
 . المرشح له المجال

ــار أدى أن - ــات اختب ــة الكفاي  المهني
 القيـادة  ( لمجال ) قياس ( والتربوية
  ) . المدرسية

ــاز أن - ــار يجت ــري، االختب  التحري
 . لشخصيةا والمقابلة

 تدريبية دورات على حاصلة يكون أن -
  . له المرشح  المجال

   .االلي الحاسب اختبار يجتاز أن -
 على ويحصل (  :الشخصية الصفات  :رابعا

 والمقابلـة  التزكيـات  مـن  معلوماتها
   )األخرى والمصادر الشخصية

 . الحسنة القدوة -
 علـى  سـلبية  ملحوظات وجود عدم -

 لتربويـة وا السلوكية الشخصية سيرته
 .والمهنية

 .والمنهج الفكر سالمة -

  .االنفعالي االتزان -

 ). والبصر السمع (الحواس سالمة -

ــالمة - ــسم س ــن الج ــات م  اإلعاق
 . العمل أداء عن المعيقة واألمراض

  . واإلقناع الحوار على القدرة -
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. المهنية األولويات تحديد على القدرة -
  . الذات تطوير و الرغبة و

 المواقف في يجابياإل التربوي التعامل -
  . التربوية

 مع إيجابية عالقات تكوين على القدرة -
  . األخرين

 تطويريـة  أفكار لديها تكون يكون أن -
 . العمل مجال في

 حافلت عل أخالقيـات    تكون يكون أن -
  التعليم سنة

 المرشـح  بحـق  صدر قد يكون أال :خامسا  
 األخيرة، سنوات الثالث خالل عقوبة

 علـى  تدل بقسوا أي  له يكون وأال
  .العمل في التقصير

الختيار قائـد    الخاصة وهناك ضوابط 
 بعـد   المرشـح  على تطبيقها ويتمالمدرسة  

   .السابقة العامة الضوابط تطبيق
 قـد  المدرسة   قائد  المرشح يكون أن -

 عـن  تقل ال مدة وكيل لمدرسة   عمل
 فـي ) ممتاز(عن   يقل ال بأداء سنتين

 .األخيرتين السنتين

 المدرسـة  لوكالـة   مرشحال يقبل  أن -
 معلم العودة أو الحاجة عند قائد العمل

 . المدارس إحدى في

 الكفايـات  المرشـح  فـي  تتوفر أن  -
 ، والمتابعــة ، التخطــيط: (القياديــة

 ، االجتماعـــات إدارة ، والتقـــويم
 التـدريس  تقـويم  االتصال ،  مهارات

 التقـــارير إعـــداد ، وتطـــويره
 ومعـايير  مفاهيم وتطبيق والخطابات،

   )الشاملة الجودة
العوامل والقوى المؤثرة في اختيار القائـد       

  المدرسي في المملكة العربية السعودية 
   :العوامل االجتماعية 

 مسبوقة غير فترة اآلن المجتمع يعيش
 تتالحـق  حيـث  اإلنساني التطور تاريخ في

 مواطن في التغيير قوى وتتصاعد المتغيرات
 ،المجتمـع  جوانـب  كافـة  تـشمل  كثيرة،

 إلى قيادة  الحاجة تظهر التغيير هذا ولمواجهة
 علمـي  بأسـلوب  التغييـر  إدارة على قادرة

 إلـى  السكون حالة من المنظمة ينقل مخطط،
 المهمـة  وتكـون  والنمو الديناميكية من حالة

 األهـداف  تحديـد  إعادة هي للقيادة األساسية
 من المستمدة والسياسات االستراتيجيات وبناء

 عن الكشف إلى وتعمد ومات،المعل تكنولوجيا
 العنـصر  باسـتخدام  األداء تطوير إمكانات

ــم وتوظيــف أمثــل بــشكل البــشري  العل
  .المتطورة والتكنولوجيا

  :الديني العامل
 تحرص السعودية العربية المملكة أن

" االيمانيـة    األسس على األجيال تنشئة على
 البد الطالب سلوك في المبدأ هذا يحقق ولكي
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 المعلـم  فـي  الـشروط  من يدالعد توفر من
 تلـك  وتجـسد  ، التعليميـة  المؤسسة وداخل

 ، بالعمل القول فيها يرتبط تطبيقات الشروط
  " الـشامل  بمعناهـا  العبـادات  فـي  خاصة

والقائد  .)م  ٢٠١٢االحمدي ، والرحيلي ،     ( 
له الدور الفعال فاختياره بعناية يساعد علـى        

  .تحقيق المراد 
  :االقتصادي العامل

   الدولـة  اقتـصاديات  أن حظالمال من
 فـي  والمال االقتصاد مصادر من تملكه وما
   االقتـصاد  أن والشـك  مـستمر  رواج حالة
 التعليميـة  الحياة توجيه في كبيرا دورا يلعب

 اقامـة  فـي  سواء ، الدول من دولة أية في
 التجهيـزات  و التعليميـة  واألبنيـة  المنشآت
  تكنولوجيـا  استخدام في أو الالزمة التربوية
 فـي  البشري الفكر عنه يتمخض وما التعليم
 سـبل  وتيـسير  توفير من المعاصرة حياتنا
 أثـره  لالقتـصاد  فان كذلك للراغبين التعليم
 عـن  والمسئولين المعلمين رواتب رفع على

 التـأثير  لـه  بـدوره  وهذا الدولة في التعليم
ــابي ــى االيج ــي واالخــالص األداء عل    ف

 وتـم   ولو وجـدت الحـوافز للقـادة       .العمل
إعدادهم إعـداد جيـد  سـيتحقق الهـدف          

ـ    الدوسـري ،   (  وراالقتصادي والتعليم للتط
  )م٢٠١٦الشيباني ، 

 المدرسـة  قائد اختيار في المعتمدة المعايير
  المتحدة االمريكية  الواليات في

 مـن  واحد هو للمدير الفعال االختيار
 التعليمية، المناطق تواجه التي المهام أصعب

 من هو المدارس لمديري حالصحي واالختيار
 التعليمية، المؤسسات تواجه التي المهام أكثر
 للمناصـب  المناسـبين  المرشحين انتقاء ألن

 المدرسـة  أداء على كبير ثيرأت لديه القيادية
 هي المؤهلين المدارس قادة ،واختيار الفعالة

 المـسئولين  تواجه التي تابالصعو أكثر من
   ريكيـة، األم المتحـدة  الواليـات  فـي  اليوم
 علـى  العثـور  فـي  صعوبة يواجهون فهم

 من عالية درجة علي الذين المدارس مديري
   .الجودة

 بشكل المدارس مديري اختيار يتفاوت
 واليـة  ومـن  منطقـة  إلى منطقة من كبير

    األمريكية المتحدة الواليات في ألخرى
 قـد  والدولـة  الواليات سياسات إن"
 علـى  مـسبوقة  غيـر  أداء مطالب فرضت

 فـي  النظـر  إعادة إلى أدى وهذا مدارس،ال
 الطريقة اختراع إعادة و الراسخة الممارسات

 للتوظيف، المدروس واإلعداد ا،هب تعمل التي
 علـى  القـدرة  تـستطيع  التي القادة واختيار
الباسـل ،    " ( التحـديات  هذه على السيطرة

  )م ٢٠١٦والشين ، 
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 مـديري  اختيـار  عمليـة  مرت لقد 
 أن"  مراحـل  بعـدة  تالواليا في المدارس

 فـي  مهمـة  معـايير  عدة الواليات وضعت 
 كـان  وقـد  المدارس مديري اختيار عمليات
  )م ٢٠٠٨أبو حسينة ،  ( :أهمها 

 واضـحة  وسياسات للعمل خطة وضع  -١
 واالختيـار  والتقيـيم  التعيـين  لعمليات
 هـذا  لتحقيـق  مؤهلين إداريين وتوفير
  . الهدف

 فرصة يوفر وهو: الوظيفي   التوصيف -٢
 علـى  بنـاء  المرشحين لمقارنة ديدةج

 أن يجـب  ما على وليس عامة معايير
 الـوظيفي  التوصـيف  وبـدون  تكون،

 من متأكد غير المرشح سيكون الواضح
 . المدرسية اإلدارة في العمل متطلبات

 بمسح الطريقة هذه وتقوم: فلسفية  أسس -٣
 الموضوعات حول المرشحين اتجاهات

 العالقـة و التربوية والفلسفة اإلدارة في
 إدارة التعليميــة، كالقيــادة بــالمجتمع،
 العـاملين،  ومراقبـة  تقيـيم  الموظفين،

ــلوكيات ــادة، س ــة اإلدارة القي    المالي
  .وغيرها 

 لجنـة  خـالل  من وتتم: المقابلة تحليل -٤
 . االختيار

 علـى  تعرض حيث: الضغوط مواجهة -٥
ألزمـات غيـر     مواقـف  عدة المرشح
 .معها التعامل منه ويطلب متوقعة

 مراقـب  يتـصل  أن: التوصية   ائلرس -٦
 علـى  للحصول سابقين بموظفين التعليم

  .المرشح  عن معلومات

 الـشخص  اختبـار  عامل وألهمية" 
 وأساليب معايير على اإلداري للعمل المناسب

 لمـديري  القومية الرابطة قامت دقيقة علمية
 مـشروع  بإنـشاء  بأمريكـا  الثانوية مدارس

)NASSP (ــز ــيم مرك  Principals التقي
National) (Association of 

secondary School خصيصا صمم الذي 
 بأسـاليب  وتطوير اختيار عملية يحسن لكي
 بمـن  التنبـؤ  في المركز بعدها صادقة تقييم

  ناجحـا  وكـيال  أو مـديرا  يكون أن يستحق
 ويقــوم ، ) م ٢٠١٤موقـع بيرســون ، " ( 

 نـواحي  بين الجمع أساس على التقييم مركز
 والخبـرة  الدراسـي  المؤهـل  على االعتماد
 التوصـية  وخطابـات  الكفاءة بجانب المهنية
  :االختيار في المتبعة الطرق وأهم
 وشفوية، تحريرية Tests االختبارات - ١

 تطلبهـا  التـي  األنشطة جوانب ولكل
 رجـل  بـه  يقـوم  الذي العمل طبيعة
 قــدرة - االتــصال مهــارة (اإلدارة
 قــوة - الـذكاء  - الموقــف تحليـل 

 - الواسـعة  العامة لثقافةا . الشخصية
 . الحسنه السمعة - األكاديمي االمتياز

ــات ــية خطاب ــسم . التوص  - الح
 . )اإلبداع
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 Rating الرتـب  مقـايس  استخدام  - ٢

Scales العمــل زمــالء كتقــديرات 
 . والمرؤوسين

ــراء - ٣ ــار إجـ ــوقفي االختبـ  المـ
Situational Measure تقيس وهي 

 الـشخص  فـي  تتـوافر  التي السمات
 آخـر  وبمعنى مواقف عدة في القيادي

 معين موقف في للقيادة يصلح من إن
 .آخر موقف في يصلح ال قد

 يطلق ما وهو: والقيم الرؤية توضيح - ٤
 اختيـار  فـي " المزعج االتجاه "عليه

 أيل ريتشارد إليها دعا والذي المديرين
 "Richard Air "الوزن يعطي حيث 

 األكاديمي االعتماد أوراق على األكبر
 والقيم الرؤية يوضح أن وهي للمرشح

 منـاخ  وتنـشط  تغيير أن يمكن التي
  . )م  ٢٠٠١ضحاوي ، " ( المدرسة 

 اختيار معايير الي  Taipale تضيف كما" 
  :أمريكا في المدرسة مدير

 القيـادة،  بـصفات  المرشح يمتاز أن
 الطالبيـة  المـشاكل  حـل  على القدرة ولديه

 واتخاذ المرؤوسين، وتوجيه معه، والعاملين
 علـى  حاصـل  يكون وأن. تأديبية اراتقر

 فـي  تصور لديه يكون وأن إشرافيه، دورات
 يمتلـك  وأن للمدرسـة،  تمويل فرص توفير

 يمتــاز وان والمحادثــة، الخطابــة مهــارة

 لـه  يكون حيث واجتماعية انسانية بعالقات
  المجتمع في إيجابي دور

 فإنـه ) نيويـورك  (مدينـة  فـي  أما
 كـون ي أن يجـب  سـبق،  ما إلى باإلضافة

ــرخيص علــى حاصــال المرشــح ــي ت    ف
 االختبــار يجتــاز وأن) المدرســية القيــادة

  ) كاليفورنيـــا واليـــة أن إال الـــشفوي،
 مـنح  حيـث  مـن  أخـرى  إجراءات لديها

 المـستوى  (مستويين تأخذ حيث التراخيص،
 المـدارس  فـي  القيادة برنامج استكمال) ١

 مجـال  فـي  سنتين لمدة العمل بعد وتقييمه،
 المـؤهالت  توفير) ٢ المستوى (و ، اإلدارة
 اإلدارة أو التعليم في الدكتوراه كدرجة علمية

  . االثنين من مزيج أو
ــاإلدارة إذن ــة ف ــة التعليمي    األمريكي

   القياديــة الكفــاءات اســتقطاب فــي تهــتم
 وتقـع  مدارس، كمديرين للعمل وجدت أينما

 مـديري  اختيـار  فـي  المـشاركة  مسئولية
  ألمريكـي ا المجتمـع  عـاتق  على المدارس

   مـن  سـواء  المحليـة  الحكومـة  خالل من
   تـستحوذ  كمـا  المدرسـة،  خارج أو داخل
 الـسلطات  اهتمـام  علـى  االختيـار  عملية

 والمؤسـسات  الواليـة  وحكومـة  الفيدرالية
 سياسـات  تـساند  التـي  والخيرية الحكومية
 للتعلـيم  تمويلهـا  قرارات وتربط اإلصالح
 تقـارير  بنتـائج  المدارس لمديري والتجديد
  ) م ٢٠١٧حسن ، " ( الجودة 
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الواليات  في المدارس مديري توظيف كيفية
  : المتحدة األمريكية 

 تقوم التعليمية المناطق كانت ريخيا،ات
 كانوا وغالبا جزافًا، المدارس مديري بتعيين

 تحمل علي قدرة األكثر يختارون المرشحين  
 توظيـف  عـن  المسئولون وكان المسئولية،
 الـصفات  علي تحديد  ينقادر غير المديرين

 المـدارس،  مـديري  في لتكون يسعون التي
إيجـاد   التـزامهم  مرارا كيدهمأت من لرغماب

 معايير شرح وفسروا المتاحين، أفضل القادة 
  .نها مناسبة مع المنطقة  أب فقط مهتاختيارا

 المنـاطق  فـإن  الحاضـر  الوقت في
 الشخصية األهواء علي تعتمد تعد لم التعليمية

 والعمـل  الـذاتي للمـديرين،    يـار االخت في
 التـي  القـادة  ورعاية تحديد على ستمراراب

 للطالب، فمـن   العلمي التحصيل على تركز
 تطـوير  هـو  الحاليـة  القيادة مسئوليات أهم

 واختيار توظيف فدراسة. المستقبل في القيادة
 مـع  جنـب  إلى جنبا يسير مديري المدارس 

 حسينت أجل من التعليمية؛ العملية في التغيير
 التغييـر  من معين فالمطلوب مستوى  األداء،

 تقيـيم  الضروري فمن الحالية، الممارسة في
 هـداف أبيقاس   الذي لألداء الحالي المستوى

  المأمولة  األداء
 مدرسة، أي لنجاح بمكان األهمية فمن

 لتوظيـف  االختيار عملية وتحديد تطوير هو
 أهداف لتحقيق فعالية األكثر مديري المدارس 

 ال بـذلك  القيـام  عدم وأن التعليمية، طقةالمن
 توقعـات  تلبيـة  زيـادة فـرص    إلى يؤدي

 عمالئهـا  ومتطلبـات  التعليميـة  المؤسسات
   اهبوطال
الواليات  في المدارس مديري انتقاء عملية

  المتحدة األمريكية 
 .Melissa T. M (أشـــار

Thompson (انتقـاء   اختيار عملية أن إلي
 المتحـدة المـدارس فـي الواليـات      مديري

 من عديد تحتوي على  معقدة عملية األمريكية
بـشكل   بـه  القيام حال في الفرعية العمليات

 يمكن الخطوات متعددة صحيح وهذه العملية  
  : تشمل أن

 . االختيار معايير وضع -١
 . التطبيق عملية إدارة  -٢

 إجـراء  خالل من : (المتقدمين فحص -٣
 األوراق، فحـص  المرجعية، الفحوص

 الحرص مع جنائية خلفية فحص إجراء
 ).السرية على الحفاظ على

 سـيتم  الـذي  النهـائي  الشخص تحديد -٤
 إخطـار  ويـتم . المنصب لهذا تقديمه

ــح ــار، المرش ــاليابو المخت ــل لت  ك
 تتلقـى  أن يجـب  اآلخرين المرشحين
 .المناسب الوقت في اإلخطار

 االختيـار  عمليـة  السـتكمال  أخيرا، -٥
أنها تتماشى مـع     من يقين على وتكون
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 المرسومة يجب ترجمة وتحليل     الخطة
 بعمليـة  المعلومات بعناية ،والمتعلقـة   

 عمليـة  مـن  األخير الجزء. االختيار
 عملية تقييم على ينطوي أيضا االختيار
 شيء أي لمالحظة وذلك العام االختيار

 المرة في بشكل مختلف  به القيام يجب
  .القادمة
الواليات  لمعظم أولية خطوات وهناك

ــ ــي عملي ــا ف ــا تتبعه ــار ذكره ة االختي
)Lashway larry( اآلتي في تتلخص :  
  :األولية الخطوات -١

 المفضل المرشح عن الواضحة الرؤية
 يـتم  التي والرؤية المثالية الناحية من لديهم،

  .معينة إلى مدرسة تفصيلها
  :للمدير الشخصي الملف -٢

 في نقطتين عند دوره هذا الملف يأتي  
 معـايير  يـوفر  فإنه األولى، االختيار عملية

 يـوفر  فإنـه  ،الثـاني  الذاتية السير لفحص
  .مفيدة مقابلة أسئلة إلنشاء األساس

  :المقدمة الطلبات مجموعة -٣
 طلـب  هـي  شيوعا األكثر والعناصر

 تابوخطـا  الذاتية، والسيرة للوظيفة، التقدم
 والتـي  الواليـة،  التوصية ، واستمارة طلب   

 لكفايـة ا فيه بما األولية المواد توفر بدورها
  .األولي للفحص

 مـن  يتطلـب  : للوظيفـة  التقدم طلب -
 يجــازإب أنفــسهم عــرض المرشــحين

  .لهـذا المنـصب    مهتمـؤهال  وتطابق
 علـى  أدلة يوفر فإنه إلى ذلك،  إلضافةاب

 تسويق على القدرة االتصال و  مهارات
  .أنفسهم

 تحـصل  الذاتية السيرة فيه شك ال ومما -
 يـوفر  ألنه االهتمام من قدر أكبر على

  .شاملة للمرشح سريعة صورة
 عـادة  إليهـا  ينظر: التوصية تابخطا -

 المرشـحين،  لنوعيـة  شهادات عتباهااب
 علـى  دليلًـا  أن توفر  أيضا يمكن ولكن

  .محددة إنجازات
 تقـديم  يـضمن  المنطقة طلب استمارة -

 المطلوبـة ،   المعلومـات  كل المرشحين
 والوضـع  المهمة كاملة،  التدريبات مثل

ــشهاد  ــالي ، وال ــارات اتالح  والمه
األخيـر،   العمل لطبعابو والتكنولوجيا،

 موحدة استمارة ويقدم ومعلومات مماثلة، 
 قابلـة  معلومـات  من أساسية مجموعة
  .المرشحين لجميع للمقارنة

  :الفرز إجراءات -٤
 الفرز، في يشارك أن ينبغي من تحديد

 والمـشاركة . التوظيف و المقابالت، وإجراء
 نطـاق  علـى  تختلـف  الفرز والتوظيف  في

 وحجمها، الوالية، فلسفة على اعتمادا واسع،
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 و .القانونيـة  السياسي، والمتطلبات  والمناخ
 المكتب لمسئولي المحتملين المشاركين تشمل

وأعضاء مجلس   المدارس ومديري المركزي
 وأفـراد  األمور وأولياء االدارة ، والمعلمين  

وأحياًناً الطالب ، ألن االختيار هو      تمع ، لمجا
 المـشاركون  يخضع أن ينبغي ملية مهنية، ع

. فعـال  بشكل العملية لتنفيذ المناسب للتدريب
 المعنيين لجميع الرسمي يتطلب التدريب  كما

ــة، والجــداول اإلجــراءات شــرح  الزمني
 مـن مـديري    فيهـا  المرغـوب  والصفات

ــات المــدارس، ــابالت، إجــراء وتقني  المق
  .القانونية واالعتبارات

  :مرحلتين ىعل عادة الفرز ويشمل
 ويستعرض الموظفين شئون مكتب ، أولًا

ــات ــة الطلب ــب المقدم  أي لحج
 فـي تلبيـة    يفشلون الذين المتقدمين

 مثـل  المـؤهالت  من األدنى الحد
  .المناسبة الشهادات

 الختيار المرشحين بين من االنتقاء نيا ، اث
  ) ٥-٣ عـادة  (صـغيرة  مجموعة

 التي ستدعى للمقـابالت، وتكـون     
 تستخدم عندما انتظاما أكثر العملية
 توضـيح  يتم وعندها محددة معايير

ــايير ــوح وتحديــد   المع   بوض
  .أولوياتها

  

  المقابلة -٥
 المرشـحين  بعـض  هنـاك  يكون قد

 خـالل  مـن  ضعيف بشكل ألنفسهم روجوا
 لضمان تمييـز   تي المقابلة أت الذاتية ؛  السيرة
 قيمة معلومات المرشحين ، وأنها توفر    أفضل
 المفرطـة  الحاجـة  ندو المرشـحين  حول

  .المال أو الوقت المرشحين، إلى
 األداة هـي  المقابلـة  ، المقاييس بكل

 وينظـر  واسـع  نطاق على استخداما األكثر
عمليـة   فـي  أنهـا أهـم خطـوة      على إليها

 تـستخدم  تقريبـا  المناطق فجميع التوظيف،
المقابلـة   بـين  اوح تتـر  لكنهـا  المقابالت،
 تـتم  التـي  المقـابالت  إلى للغاية المخططة

  .ببساطة
  :واالختبارات التقييم مراكز -٦

 نطـاق  على التقييم مراكز تستخدم لم
 تـوفر  أن يمكـن  ولكنهـا  لالختيار، واسع

 تتـوفر  ال الذي حول المرشح  قيمة معلومات
 اختيار عملية خالل من المطابقة الشروط فيه

تلـك التابعـة ل      مثـل  فمراكـز  نموذجي ، 
NASSP شـحين المر لمراقبة فرصة  توفر 

  . العمل في
 التـراخيص  تقيـيم  هو التقييم مركز

 خدمة تقدمها   التي  )SLLA(المدرس   لقيادة
 التقييم هذا مواءمة يتم التعليمية، االختبارات

 القيادات تراخيص  ( )ISLLC(المعايير مع
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القضايا الرئيـسية ،     تحديد تتطلب) التعليمية
وتحديد أولويات خطوات العمل ، أو التنبـؤ        

 اآلن ات المحتملة ، ومع ذلك حتـى      بالخطو
 التجريبيـة  األدلة من القليل سوى هناك ليس

المعـايير   فـي  اإلتقان بين للعالقة المباشرة
  .العمل وضع في وفعاليتها

 )ISLLC(المهنيـة    المعـايير  تعكس
. األساسية القيادة مهارات على واسعا إجماعا
 المستخدمة المعايير أن الباحثين بعض ويذكر

 مـديري  توظيـف  عنـد  المسئولين لقب من
كانت ال تتفق تمامـاً مـع        الثانوية المدارس
" إمكانيـة    إلى يشير مما )ISLLC(المعايير  
 الحقيقـي  الوضع" و المعايير بين "االنفصال

 مــديري وتقيــيم والتعيــين االختيــار فـي 
 ISLLC(معايير   أن أيضا ووجد ،"المدارس

  األخرى )Advanced(فضالً عن معايير    ) 
 التركيـز  إلـى  تميل المدارس مديري لتقييم
 وليس األساسية والمهارات السلوك على أكثر
 مثل القيادة من أخرى جوانب على بكثير ذلك

زيادة درجات االختبار ومـشاركة اآلبـاء ،        
  المدرسة  عن التغيب معدالت وخفض

  : االختيار إجراء -٧
 يعكـس  سـوف  المثالية ،  الناحية من

 هـذا  أن على واسعا جماعاإ النهائي االختيار
 وقـد . المنـصب  لهذا الشخص المناسب  هو

 يـتم  أن يجـب  للعمل، المرشحين أبرز قبلت
 وقـت  في أقرب  اآلخرين المرشحين إخطار

ــن، ــي ممك ــل أن ينبغ ــحون يعام    المرش
 تحتـاج  قـد  واحترام ،  بلطف الناجحين غير

ــة ــشغل المنطق ــنهم ل ــصب م ــي من    ف
  .المستقبل

  الـسابقة  ناجحـة ال القيادة تجربة حتى
 غيـر  حجب السهل فمن النجاح ،  يضمن ال

 مـن  أنه بكثير ذلك من ولكن أكثر  المؤهلين،
 سـيتم  الـذي  الشخص اختيار تجنب الصعب
 فقط انه " عبارة قليلة مع  سنوات بعد إحباطه

الباسل ، والشـين ،     (  ".مسعاه في ينجح لم
  ) .م ٢٠١٦

   :الترشيح كما نذكر مطالب
 مـدير  وظيفـة  يف للترشيح يشترط" 
 بـه  يستدل والذي  الدقيق التخصص مدرسة

 علـى  للحصول علمي بجهد التقدم خالل من
 أو الـدكتوراه  أو الماجستير أو الدبلوم درجة
 الجامعـات  من أي في دراسية برامج اجتياز

 للعمل المرشح يتأهل بحيث العلمية والمعاهد
   .المدرسية اإلدارة سلك في

 كـل  عاتجام تقدم األساس هذا وعلى
 وكولومبيا وتكساس هارفارد و نيويورك من

ــا ــررات وغيره ــة مق ــي نظري  اإلدارة ف
 عمليـا  وتدريبا الميداني للبحث ومشروعات

 المدرسـية  اإلدارة مـشكالت  تحليـل  على
 - المقـررات  إلى باإلضافة الفعال واالتصال
 الناجحة اإلدارية األنماط ودراسة االختيارية
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 " المدرسـية  يعاتوالتشر واللوائح والقوانين
   )م١٩٩٨ ، ضحاوي و ، سليمان(

 للتوظيـف  المقاطعات بعض وتشترط"
 مدرسـة  مـدير  وظيفة إلى الترقية أو والنقل
 يكـون  بحيـث  سـنوات  أربع لمدة التأهيل
 فـي  مؤقتـة  أو دائمة بصفة مسجال المرشح

 إلـى  باإلضـافة  للتـدريس  فيكتوريـا  معهد
 وتقوم خاص، تربوي ومؤهل معينة مؤهالت

 و ماديـسون  ووالية العامة شيكاغو ارسمد
 رابطـة  مـع  بالتعاون وفاندربيلت هارفارد
 تأهيليـة  برامج ببناء المدارس ونظار مديری
 مدرسة مدير وظيفة لشغل المتقدمين لألفراد
 تمكن من للتأكد المنطقة من مقدم مالي وبدعم

 الالزمة والمهارات الكفايات من المدرسة قائد
 ، حـسونة " ( قتـدار با عملـه  المزاولـة  له

   ) .م٢٠٠٢
 التدريبيـة  البـرامج  هـذه  وتستخدم"
 مـن  العديـد  منسق توجيه ظل في التأهيلية
 والنقـاش  المحاضـرة  مثل التدريب أساليب
 sالحـوار  وفـرق  الحالـة  ودراسة  الموجه

 الـذهني  والعصف واللجان األزيز وجلسات
 أو والتكليفـات  العملي البيان و الدور وتمثيل

 خـالل  مـن  والمـشاهد  دراسيةال الواجبات
 والعـروض  والـسمعية  البـصرية  التقنيات

  ، الكمبيوترية
 للمرشـحين  المقدمـة  البرامج وتجمع

 كليات أساتذة خبرة بين مدرسة مدير لوظيفة

 المــديرين مــن العديــد وحكمــة التربيــة
 الـصناعية  األقمار استخدام ويتم المتقاعدين
 شـركات  مـن  المقدمـة  الفضائية والقنوات

   .المهنية ميةالتن
 بيانات تقديم المرشحين من يطلب وقد

 الـسابقة  والخبـرات  المهنـي  الماضي عن
 التوصـية  وخطابـات  العلميـة  والمؤهالت

   ) .م٢٠٠٧ ، عامر " ( والتقارير
  :االختيار    ضوابط

 الـسابقة  والصفات المعايير على بناء
 لـسياسة  واضحة إرشادية خطوط وضع تم

، عامر(: اآلتي ملتش المدارس مديري اختيار
  ) م ۲۰۰۷

 محددة لمدرسة المدير اختيار عملية إن -١
 المتخصـصين  باستشارة يبدأ أن يجب

 و العاملـة  اآلبـاء والهيئـة    ومجلس
  . كله المدرسي المجتمع األمناء، أي

 لكـل  األسـاس   هي  التوظيف عدالة -٢
  .التعيين قرارات

  .اإلدارة في للمرأة اإليجابي العمل -٣

 عليه بناء للوظيفة دقيق وصف تحديد  -٤
 بجانب للمدير محددة مواصفات تحديد

 تقـديم  ثم ، السابقة والخبرات المؤهل
  . الرئيسي للمراقب توصية

 فـي  يـشترك  سوف لمن دقيق تحديد -٥
 لجنـة  المثال سبيل على المقابلة عملية
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 المجلـس  أعـضاء  تضم التي المقابلة
  الثلث اآلباء يمثل بحيث

 من كم حيث من المقابلة عملية وصف -٦
 مــن وأي ، يــسأل ســوف األســئلة
 مغلقة أو مفتوحة تكون سوف الجلسات

 أعلـى  إلـى  المـدير  صعود إمكانية -٧
 وجيـزة  فتـرة  فـي  القيادية المناصب

 التـي  والقدرات الكفايات على اعتمادا
 االكتفاء دون الدقيق التخصص تناسب

 مدعومـة  العامة الثقافة من معين بقدر
   .التخصصية البرامج ببعض
 أمريكا في اإلداري النظام يركز هكذا

 اختيـار  خطـوات  كـل  في التوصيف على
 الـذي  األساسي الركن فهو المدارس مديري

 ألن ذلـك  الترقيـة  أو التعيـين  عليـه  يقوم
 المحـددة  والخبرات والمؤهالت المواصفات

   موضـوعيا االختيـار    أساسـا  تـوفر  سلفا
  .األكفاء
  :االختيار في المشاركة الجهات
 المـدارس  مـديري  تيـار اخ فـي  يشارك

   :هي متعددة جهات المتحدة بالواليات
 رجال كل بترشيح ويقوم األمناء مجلس  -أ 

 إلى اإلشارة وتجدر ، المدرسية اإلدارة
 يتكـون  شيكاغو في األمناء مجلس أن
 مـن  اثنـان  ( أشـخاص  خمـسة  من

 المعلمـين  من اثنان + المحلي المجتمع

 المجلـس  ويعـين  ) المدرسة مدير+ 
 علـى  سـنوات  أربع لمدة قدبع المدير
 المدرسة مدير يتقدم بحيث األداء أساس

 العمليـة  لتحـسين  بخطـة  تعيينه قبل
 على مبنية تخطيطية وبموازنة التعليمية

 ال مـن  إعفـاء  ويـتم  التحسين خطة
 . المستهدفة الخطة تحقيق يستطيع

 يـذعن  الرئيـسي  المراقب المشرف  - ب 

 للمرشح بالنسبة األمناء مجلس لتوصية
 اإلدارة توصـيات  الحسبان في ويأخذ
  . والمشرفين العليا

 المراقـب  أو المدارس مشرفو مراقبو   -ج 
 الترشيح مـن   بمراجعة يقوم المختص

 والمـؤهالت  المهنـي  الماضي حيث
 وتـاريخ  التوصية وخطابات الدراسية
 واستـشارة  الـسابقة  والخبرات التعيين
 وممثلـين  العاملة والهيئة اآلباء مجلس

 حاجـات  حديـد لت الطالب مجلس من
 الخـصائص  وكـذلك  بدقـة  المدرسة

ــة ــدى المرغوب    وكــذلك المرشــح ل
   .أداءه

 بمفـردهم  المـدارس  مراقبو ويؤدي
 تقـديم  فـي  واسـع  نطاق وعلى كبيرا دورا

 مـديري  لوظيفـة  المرشـحين  عن التقارير
   الــذي التوظيــف مجلــس إلــى المـدارس 

 نفقـات  وتـوفير  التعيين على الموافقة يتولى
   . الميزانية
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 هنـاك  تكون عندما المدرسي لمجلسا  -د 
 يتلقـى  سـوف  شـاغرة  مدير وظيفة
 علـى  تدريبا المدرسي المجلس أعضاء
 يقـوم  ثـم  المرشحين استقطاب وسائل

 يتضمن مدرسي بروفيل بإعداد المجلس
ــف ــوظيفي الوص ــات ال    ومعلوم

ــن ــة ع ــالحجم المدرس ــع ك  والموق
ــي ــوان الجغراف ــى والعن ــبكة عل  ش

  .الخ . والبرامج اإلنترنت
 معيار بإعداد المدرسي المجلس يقومو
 الـوظيفي  الوصف داخل  لتضمينه  مجتمعي

 الصلة وثيق وموضوعيا واضحا يكون بحيث
 للمدرسة القيادية للحاجات محدد كسياق يعمل
 والنظم الوزارية التعليمات مع يتعارض وال

 البروفيل تسليم ويتم ، والتشريعات والقوانين
 المـدير  لـى إ المجتمعي المعيار و المدرسي
  . اإلقليمي

 المجلس رئيس يستشير اإلقليمي المدير  -ه 
 لـشغل  المرشحين أسماء في المدرسي

 توقيـت  علـى  ويوافق ، مدير وظيفة
 ، الــشاغرة الوظيفـة  عــن اإلعـالن 

 الوظـائف  عن تعلن وحدة كي  ويخطر
  . الشاغرة

 بالتنـسيق  تقوم البشرية الموارد إدارة  - و 
 التعيـين  بضوابط المرشحين ومطابقة

 . لمبدئيةا

 بتـشكيل  مجلـس  يقـوم  المقابلة لجان  -ز 
 من المقابلة لجان من لجنة كل أعضاء
 المـديرين  من اثنين تشمل أفراد عشرة
 المعنيـة  الهيئـة  مـن  واثنين األكفاء

 المختـصة  الهيئة من واثنين بالشهادات
 المجتمع أعضاء من وأربعة بالتصنيف
 .المحلي 

 إلـى  بالوصـول  وتعني االختيار لجنة  -ح 
 وتتوقـف  ، األفـضل  بالمرشـح  قرار

 األدلـة  علـى  االختيار لجنة مصداقية
 ومهارات اتجاهات وعلى لديها المتاحة
 علـى  وقـدرتهم  فيها األعضاء وخبرة
 لعمليـة  متبادلـة  نظـر  وجهات تقديم

 االسـتيعاب  إلـى  باإلضافة ، االختيار
عامر (  .المستقبلية والتوجهات الكامل

  ) .م ٢٠٠٧، 
رة في اختيار القائـد     العوامل والقوى المؤث  

  المدرسي في الواليات المتحدة األمريكية 
التربويـة   التعليميـة  النظم مرت لقد

 كانت مختلفة بمراحل بعوامل وقوى مؤثرة و   
 مرحلة في المتحدة الواليات معينة فترات في

 أن كـادت  أخرى فترات وفي الذهبي العصر
 الـى  يعـود  وهـذا  ، العالم بين مكانتها تفقد

 وبـسبب  مجتمعها جنسيات في لهائلا التنوع
 حتـى  مريـرة  وصراعات لحروب خوضها

 في مواطنيها صهر من النهاية في استطاعت
 وهو أهدافها أهم يحقق لكي واحد شعب بوتقة
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" ( المـسؤوليات  كل من عالي مستوى تحقيق
  )م٢٠٠٩ ،قطيشات و بحري

  :السياسية العوامل
 الواليـات  فـي  رئاسي تقرير صدور

 خطر في أمة ( بعنوان م١٩٨٣ عام المتحدة
 التعلـيم  نظـام  صـالحية  عدم من يحذر) 

 الحـادي  للقـرن  المواطن العداد االمريكي
 عن وثيقة أهم التقرير هذا ويعتبر والعشرين

 خـالل  االمريكية المتحدة الواليات في التعليم
  :حيث الماضية العقود
 الـضعف  نقاط الى التقرير هذا أشار -

 يتعلق فيما واءس االمريكي التعليم في
   .جدواه او وفاعليته بنوعيته

 بالرياضـيات  االهتمـام  بزيادة طالب -
 اطالـة  و االنجليزيـة  واللغة والعلوم
ــوم ــي الي ــدي .( الدراس  و األحم
ولهذا البد مـن     )  م٢٠١٢، الرحيلي

اختيار قادة بشروط وضوابط لتحقيق      
التعليم وأهداف وتقدم أمريكا في كافة      

  .المجاالت 
   :االقتصادية العوامل

 مجتمـع  مـن  المتحـدة  الواليات تحول -
 يتطلـب  معلوماتي مجتمع الى صناعي
 .بالتعليم اهتماما

 االوروبيـة  الـسوق  دول رؤسـاء  قمة -
 ) يوربيكـا  قمة( م١٩٨٦ عام المشتركة

 أجـل  من بالتعليم النهوض وسائل لبحث
ــصاد ــات جعــل االقت  المتحــدة الوالي
 نظامهـا  فـي  النظـر  تعيـد  االمريكية

 االقتـصادي  الجانـب  لتعزيز ليميالتع
  . أكبر بشكل

 ميزانية في التعليم نفقات نسبه بلغت وقد -
 االمريكيـة  المتحدة الواليات في ٢٠١٢

 ، بحـري (  .الدولة   ميزانية من% ٥,٥
   . )م٢٠٠٩ ، وآخرون

أوجه الشبه بين المملكة العربية السعودية       
والواليات المتحدة االمريكية من حيث اختيار 

   المدرسي القائد
الحظ الباحث من خالل دراسـته أن       
الدولتين تتشابه في االهتمام بالصفات القيادية      
والكفــاءات المهنيــة وخطــوات الترشــيح 

  .كاإلعالن والمقابلة وإجراء االختبار 
 العربيـة  المملكـة  بـين  االخـتالف  أوجه

 مـن  االمريكية المتحدة والواليات السعودية
  المدرسي القائد اختيار حيث

ختلف الواليات المتحدة األمريكية في     ت
اختيار القائد المدرسي بأنها ال تهتم باالقدمية       
بل تشترط الحصول على شهادات دبلـوم أو        
ــية ، وأن   ــي االدارة المدرس ــستير ف ماج
االختيـار دقيـق ويخــضع الـى تقييمــات    
واختبارات مهنية وقياس ونفسية والترشـيح      
يمر بعدة مراحل  وخطوات ووجود جهـات        

  .شتركة ترشح القائد المدرسي م
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من خالل االطالع على تجربة كالً من       
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية    

  :السعودية استنتج الباحث مايلي 
اهتمام وزارة التعليم في المملكة العربية       -

السعودية باستخدام الكفاءات الشخـصية     
ئـد  والقيادية واالقدمية في اختيـار القا      

 .المدرسي 
المعايير المـستخدمة الختيـار القائـد        -

المدرسي ليست كافية وال تحقق االختيار      
 .األمثل 

عدم وجود كليات أو برامج إلعداد القادة        -
وكذلك عدم وجود تنمية مهنيـة للقـادة        

 .الذين هم على رأس العمل 
 

  :مما سبق فإن الباحث يوصي باآلتي 
ختبارات مهنيـة   إضافة معايير قياسية وا    -

ونفسية ومعرفية ووجود لجان مـشكلة      
من جميع الفئات الختيار القائد المدرسي      

  .بضوابط  علمية دقيقة 
إنشاء مراكز أو تخصصات أو كليـات        -

  .إلعداد القادة التربويين 
تأهيل قادة المـدارس وتـدريبهم أثنـاء         -

الخدمة بشكل مستمر لالرتقاء بالعمـل       
  .الفني واالداري 

 
 

 

م ،  ٢٠٠٩شريف ، محمـد شـريف ،         -
، .. إعداد القيادات االدارية المدرسـية      

 . ، مصر٦٣مجلة كلية التربية ، ع 
م ،  ١٩٩٩خصاونة ، سامي عبـداهللا ،        -

 وأفكار مـديري المـدارس فـي        آراء
، ٦ ، ع  ١٣االردن، مجلة الدراسات ،مج   

 .االردن 

م ،  ١٩٩٩عبدالغفار ، أحالم رجـب ،        -
 مدرسة الثانويـة ، اختيار وإعداد مدير ال   

، ٤٠كلية التربية ، جامعة بنها ، ع      مجلة  
  .١٥٣ج 

ــدالغني ،  - ــود ، عب م ، ادارة ١٩٩٢عب
المدرســة االبتدائيــة ، دار النهــضة ، 

 .القاهرة ، مصر 

م ، مهـارات    ١٩٩٩الفرح ، وجيـه ،       -
مدير المدرسة ، وزارة التعليم ، سلطنة       

 .عمان 

، م١٩٩٩مصطفى ، حسن ، وآخرون ،        -
 جديدة في االدارة المدرسـية ،       اتجاهات

مكتبة االنجلو المـصرية ، القـاهرة ،        
 .مصر 

 ،م١٩٩٦حقيل ، سليمان عبدالرحمن ،      ال -
االدارة المدرسية وتعبئة قواها البـشرية      

مكتبة الشقري ، الرياض ،    في المملكة ،  
 .السعودية 
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م ،  ٢٠٠١دياب ، إسـماعيل محمـد ،         -
ــة ،   ــية ، دار الجامع االدارة المدرس

 .سكندرية ، مصر اال

م ،االدارة  ٢٠٠٥أسعد ، وليد أحمـد ،        -
المدرسية ، مكتبة المجتمـع العربـي ،        

 .عمان ، االردن 
م ، معايير ١٩٩٦صادق ،حصة محمد ،     -

وأساليب اختيار مديري المدارس ، مجلة      
البحوث التربويـة القطريـة ، الـسنة        

 . ، قطر ٤١الخامسة ، ع 

ة م ،االدار ١٩٩٤الفقي ، عبـدالمؤمن ،       -
المدرسية المعاصرة ،منشورات جامعـة     

 .قارينوس ، بنغازي ، ليبيا 

م ، االدارة ١٩٩٣مصطفى ، صـالح ،       -
المدرسية فـي ضـوء الفكـر االداري        

 المعاصر ، مكتبة الفالح ، الكويت

م ، المـدير    ٢٠٠٠الهواري ، سـيد ،       -
الفعال ، مكتبة عين شمس ، القـاهرة ،         

  .مصر 
 ، م٢٠١٧عبـداهللا سـرور ،    القرشي ،  -

ــديري  ــار م ــة الختي ــايير العلمي المع
 المدارس ، مدونة عبداهللا القرشي ،

http://academy-
alqurashi.blogspot.com/2017/05/blog-
post_22.html  

م ، ٢٠١٦الثمالي ، أحمد عبـدالرزاق ،     -
زوف عن العمـل االداري ،      أسباب الع 

دار من المحيط الى الخليج ، عمـان ،         
 .االردن 

 الوظــائف شــاغلي تكليــف ضــوابط -
ــة ــه، و التعليميــ  ٢٠٠٨ آلياتــ

-saudi.www://https
140273/t/vb/com.teachers.  

/ ١١/ ٢٨ فـي  ٣١/ ١٠٠ التعميم رقم    -
ـــ٨١٤٢ ــيم  هــ  ، وزارة التعلــ

Pag/ar/sa.gov.moe.www://https
aspx.default/es  

 .( تغريد ، والرحيلي أمل ،  ، األحمدي -
 الواليـات  فـي  التعليم نظم ) .م٢٠١٢
 العربيـة  المملكـة  و االمريكية المتحدة

 المجلد ،التربوية العلوم مجلة . السعودية
 ٢٠١٢اكتوبر .الرابع العدد. عشر الثامن

 .سعود الملك جامعه : الرياض.

الدوسري ، منال ، والشيباني ، منـى ،          -
مناهج التعليم فـي الـسعودية وبعـض        

master-imam://http-الــــدول ،

com.blogspot.3level/  

م ،  ٢٠٠٨حسينة ، مرسي محمد ،      أبو   -
تطوير أساليب اختيار مديري المـدارس     
في ضوء االتجاهات العالمية ، دار العلم       

 .وااليمان ، االسكندرية ، مصر 

م ، علـى    ٢٠١٤موقع تقييم بيرسون ،      -
 الرابط

http://thlelarningcurve.pearson.com/  
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م ،  ٢٠٠١الضحاوي ، بيومي محمـد ،        -
التربية المقارنة ونظم التعليم ، دار الفكر       

 . ، القاهرة ، مصر ٢، ط

ــشمي ،  - ــوف ن  م ، ٢٠١٧حــسن ، ن
تطوير معايير اختيار مديرات المدارس     
في ضوء الخبرات العالميـة ، المجلـة        

  .٤ ، ع ٦التربوية المخصصة ، مج 

مـل ،  الباسل ، ميادة محمد ، و سمر كا        -
م ، استراتيجية اختيـار مـديري       ٢٠١٦
ــد ــصرية ،  الم ــة الع ارس ، المكتب

 .، مصر المنصورة

ــتم ، - ــد رس ــسان ، محم م ، ١٩٨٤ ح
النظرية العامـة لالصـالح االداري ،       

 .رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة 
 م ، ١٩٩٠عبدالهادي ، حمـدي أمـين ،       -

إدارة شؤون موظفي الدولـة أصـولها       
دار الفكر العربي   وأساليبها وإصالحها ،    

 .القاهرة ، مصر  ،

م ، نظـم    ١٩٩٦جعفر ، محمد أنـس ،      -
الترقية فـي الوظـائف العامـة ، دار         

 .النهضة العربية ، القاهرة ، مصر 

ــدالعزير ،    - ــات عب ــليمان ، عرف س
م ،  ١٩٩٨وضحاوي ، بيومي محمـد ،     

االدارة التربوية الحديثة ، مكتبة االنجلو      
 .المصرية ، القاهرة ، مصر 

م ، ٢٠٠٢ة ، محمــد الــسيد ، حــسون -
القيادات المدرسية في الواليات المتحـدة     

 ،  ٢األمريكية ، صـحيفة التربيـة ، ع       
 .القاهرة ، مصر 

م ،  ١٩٧١إسماعيل ، خمـيس الـسيد ،       -
القيادة االدارية دراسة نظرية مقارنـة ،       

 .عالم الكتب ، القاهرة ، مصر

م ، رؤية   ٢٠٠٧عامر ، ناصر محمد ،       -
 مـديري المـدارس     مستقبلية الختيـار  

بمصر في ضوء الخبـرة االمريكيـة ،        
المجلس العالمي للتربية المقارنـة ،مـج    

 . ، مصر ٢١ ، ع ١٠

بحري ، منى يونس ، وقطيشات ، نازك         -
 م ، فــي التربيــة ٢٠٠٩عبــدالحليم ، 

المقارنة دراسة نوعيه ، دار الـصفا ،         
 .عمان ، االردن 

 


