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 أهداف اإلدارة المدرسية :

تنبثق أىداف اإلدارة المدرسية من أىداف اإلدارة التربوية والتي تتركز في تحقيق النمو 
 الشامل لمتمميذ في جميع الجوانب المختمفة.

فيدف اإلدارة المدرسية لم يعد قاصرًا عمى حفظ النظام والتأكد من سير الدراسة وفق 
ذلك إلى تحقيق األغراض التربوية واالجتماعية، فأصبح الجدول الموضوع، بل أنو تعدى 

محور العمل يدور في ىذه اإلدارة حول التمميذ وتنميتو في جميع الجوانب، وبذل الجيود 
 في تحسين العممية التربوية.

كما تيدف إلى االىتمام بالتالميذ والمدرسين والمناىج واألنشطة التعميمية، وتوثيق العالقة 
المجتمع، ونقل التراث الثقافي، إضافة إلى مساىمتيا في حل مشكالت بين المدرسة و 

 المجتمع وتحقيق أىدافو.

ويتضح بأن ىدف اإلدارة المدرسية لم يعد قاصرًا عمى تطبيق األنظمة واالىتمام بالجوانب 
اإلدارية فقط بل إنو يشمل االىتمام بالجوانب الفنية والتركيز عمييا مع العمل عمى التقويم 

حيح والتطوير المستمر لجميع عناصر العممية التعميمية بما يحقق نمو الفرد نموًا الص
 صحيحًا ومتكاماًل، وتنميتو في إطار المجتمع الذي يعيش فيو.

 

 مهام مدير المدرسة:

إن مدير المدرسة ىو بمثابة الجياز العصبي الذي تقوم عميو المدرسة، والمحور المحرك 
مكانا تيا المادية والبشرية. فيو القائد اإلداري التربوي المعين إلدارة والموجو لطاقاتيا وا 

وقيادة المدرسة الذي يتولى فييا المسؤوليات التي تسعى المدرسة لمسير بموجبيا والعمل 
 عمى تحقيق أىدافيا كنواة لممؤسسة التربوية الصغيرة.
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دارية من تخطيط فمدير المدرسة ىو القائد االداري الذي يتول ى القيام بالوظائف اال
وتنظيم وتنسيق وتنفيذ وتقويم عمى الوجو األكمل، بغية تحقيق االىداف المرجوة. ومن ىذا 

 المنطمق سنسمط الضوء عمى ميام ووظائف مدير المدرسة، ويمكن تصنيفيا كما يمي: 

 

 أوال : مهام تتعلق بالمجال االداري:

عداد الخطة إعداد الخطة السنوية لممدرسة: يقوم مدير المدرسة ع -1 ادة برسم وا 
السنوية وتحديد جزئياتيا ضمن التشريعات التربوية المدرسية وتوزيع المسؤوليات 
والميام عمى العاممين، ومتابعة تنفيذ الخطة وتذليل الصعوبات التي تعترض عممية 
التنفيذ، والتقويم الشامل لمعرفة إمكانات أعضاء الييئة التدريسية، ومدى كفاءة 

وتوفي ما تحتاجو المدرسة من إمكانات مادية وبشرية وذلك وفقا العاممين، 
 لالحتياجات الواردة في الخطة السنوية.

 تنظيم السجالت والممفات:  -2

من الضروري لمدير المدرسة كقائد تربوي أن يحرص عمى حفظ المعمومات وتخزينيا 
ة ترتيب وتنظيم تمك وتنظيميا والرجوع الييا عند الحاجة، لذا ينبغي لممدير القيام بعممي

الممفات والسجالت ترتيبا يسيل الرجوع إلى أي منيا الستخراج البيانات بيسر وسيولة دون 
اضاعة الوقت، والحرص عمى وضع نظام لمتحديث. كما يتوجب عميو حفظ تمك الممفات 

 في أماكن مناسبة وآمنة لضمان عدم تمفيا أو تسرب المعمومات منيا.

 المدرسي:  حفظ النظام واالنضباط -3

البد أن يكون ىناك التزام واحترام لجميع أنظمة المدرسة، من جميع أعضاء المجتمع 
لماميم باألنظمة والقوانين المدرسية الحتراميا  داريين وطمبة، وا  المدرسي من مدرسين وا 
وعدم الخروج منيا، وكذلك دراسة ومتابعة المشكالت التربوية والسموكية الصادرة عن 

واإلسيام في عالجيا، ولحفظ النظام المدرسي يسعى مدير المدرسة إلى بعض الطمبة 
 تييئة البيئة المدرسية الجيدة التي تسيم في توفير المناخ الصحي والنفسي والتربوي لمطمبة.
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 تشكيل المجان وتحديد مياميا: -4

ناك تقوم العممية التعميمية عمى نشاطات عديدة ومتنوعة، فباالضافة الى منيجية التدريس ى
عداد  عداد التقارير، وا  أنشطة أخرى مساندة مثل الرحالت والحفالت والزيارات والنشاطات وا 
الجدول االسبوعي وتوزيع الدروس عمى المدرسين،كل وفق النصاب المخصص، وىذه 
االمور كميا تستدعي تشكيل لجان لمقيام بتمك األعمال، إذ يقوم مدير المدرسة بتشكيل تمك 

 عماليا وتقويميا.المجان ومتابعة أ

 تنظيم البرامج االعالمية في المدرسة: -5

يسيم اإلعالم المدرسي في توجيو وتوعية الطمبة واكتشاف قدراتيم وميوليم وذلك عن 
طريق االذاعة المدرسية والصحف الجدارية والمقاءات المسرحية، وىذا الجانب الميم 

لميام لالشخاص الذين تتناسب بحاجة الى خطة محكمة ومدروسة وتنظيم واع بتسميم تمك ا
 قدراتيم مع ىذا العمل.

 تشكيل وتنظيم لجان االمتحان:  -6

يقوم مدير المدرسة بتشكيل وتنظيم لجان سير االمتحانات ورصد الدرجات ومتابعتيا 
 ودراسة التقارير النيائية التي تتقدم بيا تمك المجان واعتمادىا.

 األعمال الروتينية اليومية: -7

ينية يومية يقوم بيا المدير كألمور المالية ومقابمة بعض أولياء االمور، أو ىناك أعمال روت
بعض المسؤولين، والرد عمى االستفسارات وسماع شكاوى المرؤوسين ومساعدتيم في 
عداد التقارير الالزمة عن سير العمل ورفعيا لالدارات العميا، والرد عمى الخطابات  حميا، وا 

واتخاذ القرارات، وتنظيم برامج التدريب ورعاية شؤون  الرسمية، ورئاسة االجتماعات
 العاممين، والوقوف عمى سالمة ومواظبة العاممين والطمبة.

 

 



 السلطان محمد علي مظهر:  اعداد                            التربىية واإلدارة الثانىي التعليم
 

 التخطيط المستقبمي:  -8

ال يتوقف عمل المدير كقائد تربوي ضمن ما جاء في الخطة السنوية فحسب، بل يمتد إلى 
الخطط التوسعية لممبنى المدرسي، التخطيط لممستقبل وتحديث السجالت المدرسية، ووضع 

ووضع المقترحات لتطوير مناىج الدراسة والوسائل وطرائق التدريس، ووضع خطط تدريب 
العاممين واحتياجاتيم مستقبال، وتجديد البحوث التربوية الالزمة لتشخيص المشكالت 

 المدرسية واقتراح الحمول الالزمة ليا، وتحديد احتياجات المدرسة ككل.

 

 : المهام المتعلقة بالمجال الفني:ثانيا

 تنمية المدرسين مينيا:  -1

إن من أىم الميام الفنية التي ينبغي لمدير المدسة أن يسعى ليا، ىي تحسين كفايات 
المدرسين التعميمية وتطويرىم مينيا، ويجب عمى مدير المدرسة أن يكون ممما بالمناىج 

االطالع عمى طرائق التدريس والوسائل الدراسية من حيث أىدافيا أساليبيا وأنشطتيا، و 
التعميمية الحديثة لالفادة منيا، من ةخالل االجتماعات الفردية والجماعية، وأن يقدم 
المساعدة لممدرسين ذوي الحاجات الخاصة كالمدرس القديم والمدرس حديث التخرج، وعميو 

ض المدرسين لالستفادة ان يكتشف خالل زياراتو االشرافية نواحي االبداع واالبتكار لدي بع
 منيم ويمدىم بالمستحدثات التربوية التي تدعميم مينيا.

 التعرف إلى قدرة المدرس في إدارة الصف: -2

عند زيارة مدير المدرسة لممدرس فيث صفو سيالحظ بال شك قدرتو عمى إدارة الصف 
و عمى ومدى توفيره البيئة الصفية المناسبة، وقدرتو عمى تحقيق االنضباط، ومدى قدرت

التفاعل المفظي مع طالبو وتوزيع المسؤوليات عمييم ومعاممتيم بشكل عادل، وقدرتو عمى 
توزيع االدوار، والتاكد من خمو الصف من المشكالت السموكية والتربوية الصادرة من 

 بعض الطمبة، من خالل مالحظتو إلدارة الصف.
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 تطوير المناىج الدراسية:  -3

قع المنيج الدراسي بكل ما يحتويو من من جزئيات ومقارنتو يقوم مدير المدرسة بدراسة وا
بواقع المستجدات والتطورات التربوية، ومن ثم القيام بتشكيل لجان من المتخصصين 
لدراسة المنيج ومقارنتو بالمستجدات التربوية، وتحديد أىداف التطوير والمشكالت التي 

ثم جدمع آراء وتوصيات المجان يعاني منيا المنيج الحالي وأوجو القصور فيو، ومن 
 وتقديميا بتقرير مفصل الى الجيات المختصة ومتابعتيا.

 دراسة وتحميل خطط المواد الدراسية: -4

وذلك من خالل اطالع مدير المدرسة عمى كراسات التحضير لمدروس اليومية الخاصة 
دريس والوسائل بالمدرسين وذلك لمتأكد من سالمة األىداف االجرائية والتنويع في طرائق الت

واستخدام االساليب التقويمية المنوعة واختيار النشاطات المالئمة والمواظبة عمى عمل 
 الخطة اليومية.

 تطوير أساليب التقويم التي يتبعيا المدرس مع طمبتو من خالل عممية االشراف  -5

يا باالساليب يقوم المدير بدراسة االساليب التقويمية التي يتبعيا المدرسون وتحميميا ومقارنت
المستحدثة، ومن ثم يمكنو تزويد المدرسين بنشرات تربوية تخدم الجانب التقويمي وتمدىم 

 باالفكار واالساليب الحديثة والمتنوعة.

 متابعة نمو الطمبة:  -6

من خالل عممية االشراف يقوم المدير بمالحظة الطمبة ونموىم المعرفي والنفسي 
وىوبين منيم وتمييز بطيئي التعمم، ومن ثم توفير واالجتماعي والعاطفي، واكتشاف الم

الرعاية الكافية لممحتاجين منيم، إضافة الى معرفة المشكالت التي تواجو الطمبة ومعرفة 
 أسبابيا والسعي الى عالجيا.
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 تنمية االتجاىات االيجابية لممدرسين: -7

حوافز ويقوي من عمى المدير أن يعمل عمى رفع الروح المعنوية لممدرسين ويقدم ليم ال
عالقاتيم االنسانية مع بعضيم بعضا، والعمل عمى تنمية قدراتيم واتجاىاتيم واستغالليا 

 لصالح العممية التربوية.

 تقويم أعمال المدرسين والعاممين في المدرسة:  -8

من ميام مدير المدرسة القيام بوضع جدول خاص ببرنامج التقويم، لتقويم أداء المدرسين 
 تابعتيم.والعاممين وم

 


