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 ممخص البحث
نظاـ إعداد  ييدؼ البحث إلى كضع مجمكعة مف المقترحات التي تسيـ في تطكير

كاختيار القيادات المدرسية في ضكء الخبرة السكيدية، كاستخدـ البحث المنيج الكصفي، 
كتكصؿ البحث إلى العديد مف النتائج أىميا: أف إعداد كاختيار القيادات المدرسية يعد جزءن 

ىدافيا مف منظكمة أكبر كىي التنمية المينية لمقيادات المدرسية، كال يمكف أف تحقؽ المدرسة أ
بكفاءة دكف تكفر قائد مدرسي ناجح، كالذم ُأحسف إعداده، كاختياره كفؽ أحدث األساليب 
كاالتجاىات، كيعد مجمس أك مكتب التعميـ في كؿ بمدية في السكيد ىك المسئكؿ عف اختيار 

كمخططة إلعداد القيادات  ،كمنظمة ،تكجد برامج كاضحةالقيادات المدرسية الجديدة، ك 
كأساليب متنكعة،  ،كمجاالت محددة كشاممة ،السكيد، ذات رؤية كأىداؼ كاضحة المدرسية فى

، كتيدؼ برامج إعداد القيادات المدرسية في السكيد إلى كمتطمبات نجاح كاضحة كمتكفرة
 تطكير المدارس، كتعزيز فيـ القيادات المدرسية لؤلىداؼ التعميمية الكطنية.

حات، مف أىميا: أف يككف لمجامعات دكر ميـ كاقترح البحث الحالي العديد مف المقتر 
كفعاؿ في إعداد، كتنفيذ، كتقكيـ برامج إعداد القيادات المدرسية في مصر، األخذ باالتجاىات 

أف تككف فترة الترشيح الحديثة في إعداد كاختيار القيادات المدرسية كتطكير معايير االختيار، ك 
عممية  ي، كالمكضكعية، كالنزاىة، كالشفافية فكافية بحيث تتيح لمجاف االختيار تحرم الدقة

 االختيار.
 : القيادات المدرسية، إعداد، اختيار، السكيد، معايير.الكممات المفتاحية

 
Abstract 

The research aims to develop a set of proposals that contribute to the 
development of the system of preparing and selecting school leaders in the light of 
the Swedish experience. The school cannot achieve its goals efficiently without the 
availability of a successful school leader, who is well-prepared and chosen 
according to the latest methods and trends. The education council or office in each 
municipality in Sweden is responsible for selecting new school leaders. There are 
clear, organized, and planned programs for preparing school leaders in Sweden, 
with clear vision and goals, specific and comprehensive areas, various methods, 
and clear and available success requirements. School leadership development 
programs in Sweden aim to develop schools and enhance school leaders' 
understanding of national educational goals. 

The current research suggests many proposals, the most important of which 
are: that universities have an important and effective role in preparing, 
implementing, and evaluating school leadership preparation programs in Egypt, 
adopting modern trends in preparing and selecting school leaders and developing 
selection criteria, and that the nomination period should be sufficient to allow 
selection committees seeking accuracy, objectivity, integrity and transparency in 
the selection process. 

 
Keywords: School leaders, Preparation, Selection, Sweden, Creteria. 
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 :البحثمقدمة 
 يعيش العالـ اليـك فى عصر تعصؼ بو المتغيرات كتعج بو المخترعات فى كؿ المجاالت، 
فأصبح التعميـ لو الدكر الحاسـ كالميـ في تطكر كتقدـ المجتمعات البشرية، كيقاس نجاح المؤسسة 

تجاىات التعميمية بقدرة قيادتيا عمى التجديد المستمر، كلقد تطكرت العممية اإلدارية لتتكاكب مع اال
فبمقدار  كالتطكرات الحديثة كمف أبرز ىذه االتجاىات تطكير نظـ إعداد كاختيار القيادات المدرسية،

بمقدار ما  المدرسة كقيادةنجاح القيادات فى استخداـ المفاىيـ التربكية الحديثة فى تسيير أمكر العمؿ 
 .المدرسة أداء كقدرتيا عمى تطكير ،يككف نجاحيا

كاختيار القيادات المدرسية مف أىـ كأخطر العمميات اإلدارية عمػى اإلطػبلؽ،   كتعد عممية إعداد
فيػػك مػػػف يبنػػى شخصػػػية قائػػد الغػػػد، كمخطػػػط السياسػػات، كقائػػػد التغييػػر، كمكجػػػو المجتمػػع، لػػػذلؾ مػػػف 
الضػػركرم كضػػع المعػػايير، كالضػػكابط المناسػػبة إلعػػداد كاختيػػار القيػػادات المدرسػػية حتػػى نضػػمف بنػػاءن 

ا لقادة   .(1)المستقبؿصحيحن
كالبد مف االىتماـ بإعداد كاختيار القيادات المدرسية بشكؿ فعاؿ، ألف جميع القيادات المدرسية 
يبدأكف حياتيـ كمعمميف، كمؤىبلت المعمميف كخبرات التدريس ليست كافية إلعداد قائد مدرسة ناجح، 

 .(2)عف المعمميفككؼء، كميني، الختبلؼ أدكار، كمتطمبات، ككفايات القيادات المدرسية 
كيعد القرار الخاص بإعداد كاختيار القيادات المدرسية مف أىـ القرارات التي تؤثر عمى  

تحقيؽ المدرسة لفاعميتيا، فقائد المدرسة يقـك بدكر محكرم، كميـ، كحرج لنجاح المدرسة أك فشميا 
عداده  بطريقة صحيحة حتى يمكنو أف فى تحقيؽ أىدافيا، كيقتضي ىذا أف يتـ اختياره، كانتقاءه، كا 
 .(3)يقـك بالمياـ المككمة إليو كيكاجو االحتياجات التربكية لمدرسة المستقبؿ

كػؿ ىػذه التغيػرات كالتحػػديات تفػرض ضػركرة إعػػادة النظػر فػى أسػػاليب، كعليػات، كنظػـ إعػػداد ك  
بشػػكؿ فعػػاؿ، كتكجػػد  كاختيػػار القيػػادات المدرسػػية، بمػػا يمكػػنيـ مػػف امػػتبلؾ الميػػارات اإلداريػػة، كالقياديػػة

عداد القيادات المدرسية، لكنيا تختمؼ فى أسػاليب االختيػار، كقممػا تسػتخدـ  شركط، كمعايير الختيار كا 
نما تمزج بيف أكثر مف أسمكب بنسب متفاكتة   .(4)دكلة مف الدكؿ أسمكبنا كاحدنا، كا 

القيادات المدرسية  فقد قدمت السكيد تجربة إلعداد القيادات المدرسية،  كيتككف برنامج إعداد
في السكيد مف أربعة برامج فرعية كىي: برنامج إعداد كتدريب األفراد الراغبيف فى الترشيح لتكلي 
مناصب القيادات المدرسية، كبرنامج اإلعداد كالتدريب التمييدل لمساعدة قادة المدارس الجدد، 

رس الكطنية كقضكا عاميف فى كبرنامج تدريب القيادات المدرسية الذيف يعممكف بالفعؿ فى المدا
 .(5)الكظيفة، ككذلؾ برنامج القيادات المدرسية التكميمى

كقد كضعت السكيد متطمبات لمترشح لكظيفة مدير مدرسة منيا: الحصكؿ عمى درجة جامعية       
عميا، كاألكلكية لمحاصميف عمى الماجستير، خمس سنكات خبرة عمى األقؿ فى مجاؿ التدريس، شيادة 

جادة لغات أجنبية كالتعامؿ حسب  عداد القيادات المدرسية كا  مستكل المدرسة، إتماـ برنامج تأىيؿ كا 
 .(6)الجيد مع التكنكلكجية المتقدمة
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كتطكير المؤسسات التعميمية كما  يكقد حاكلت مصر مكاكبة التقدـ بإصبلح النظاـ التعميم
مف ف ،(2131-2114جاء فى الخطة اإلستراتيجية القكمية إلصبلح التعميـ قبؿ الجامعى فى مصر )
داء القيادات المدرسية أأىـ األىداؼ االستراتيجية لمبرنامج االصبلحى المتمركز حكؿ المدرسة تطكير 

كبناء قدرات القيادات  ،لقيادات المدرسيةختيار االمف خبلؿ كضع معايير كأسس مكضكعية صادقة 
 ،كالميارات التكنكلكجية ،كتزكيدىـ بميارات التكاصؿ الفعاؿ ،كادارة المكارد ،تخاذ القرارالمباشرة إل

 .(7)كالتنمية المينية الذاتية
 :البحثشكمة م

لقيادات إعداد كاختيار ا مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ فى مجاؿ  بذلت يرغـ كؿ الجيكد التب
المدرسية اختيار القيادات في عممية إعداد ك قصكر مجمكعة مف السمبيات كأكجو الالمدرسية، فأنو ثمة 

  كمف أىـ ىذه السمبيات ما يمي:
 سمبيات تتعمق بإعداد القيادات المدرسية:

، مف أىميا عداد القيادات المدرسيةإتناكلت بعض الدراسات بالتحميؿ كالنقد مشكبلت تخص 
عداد قادة مدارس محترفيف يمتمككف إدارة المدرسية يقـك بمتخصص فى اإل يفر معيد فنعدـ تك 

لمقيادات المدرسية ال يساعدىـ عمى مبلحقة  يعداد الميناإل، ككذلؾ فإف ميارات كخبرات ابتكارية
 ، كما إف برامج اإلعداد يغمب عمييا الجانب النظرم، ككذلؾ األسمكب األساسي(8)يالتقدـ التكنكلكج

المستخدـ في برامج التدريب التي تيدؼ الى إعداد القيادات المدرسية ىك أسمكب المحاضرات، بينما 
 .(9)يفترض التنكع في أساليب التدريب

 سمبيات تتعمق باختيار القيادات المدرسية:
أظيرت بعض الدراسات أكجو القصكر فى عممية اختيار القيادات المدرسية في مصر منيا، 

كالتدرج  ،يار ىذه القيادات التتـ عمى أسس عممية حيث ما زاؿ ينظر الى األقدميةعممية اختأف 
دث فجكة كبيرة بيف التكجيات الفكرية أحنيا المعيار األىـ فى عممية االختيار مما أعمى  يالكظيف

 .(11)المعاصرة المتطكرة كالممارسات الكاقعية فى مؤسساتنا التعميمية
ممية اختيار القيادات المدرسية قاصرة كيغمب عمييا عنصر كما زالت النظـ المتبعة في ع

األقدمية، كاالستناد عمى التقارير الكمية المعتمدة عمى التقارير الكمية المعتمدة عمى الدرجات كمعيار 
لمستكل الكفاءة، كأف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ النابعة مف أنماط السمكؾ االجتماعي مثؿ 

 .(11)في عممية اختيار القيادات المدرسية المحسكبية كالمجاممة تتحكـ
القيادات كاختيار  عدادإللقد انتيجت كزارة التربية كالتعميـ فى مصر سياسات حديثة ك 

ربما تككف غير  المدرسيةالقيادات كاختيار  عدادإا فى الضكابط المستخدمو حالين  إال إفالمدرسية، 
 ا.كافية كىذا ناتج عف عدـ تطبيؽ الضكابط كاألساليب المنظمة لمعمؿ تطبيقا جادن 

صبلح التعميـ إثمرت فييا جيكد أكلعمو مف المفيد الكقكؼ عمى التجارب الناجحة الدكلية كالتى 
 القائمة.دراؾ التحديات ا  ىدافو التنمكية، كذلؾ بنية استخبلص الدركس ك ألى تحقيؽ إدت أك 

 : يما سبؽ تتحدد مشكمة الدراسة فى السؤاؿ الرئيس األتل اكتأسيسن 
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 ؟ في مصر فى إعداد واختيار القيادات المدرسية السويد ةفادة من خبر إلكيف يمكن ا
 ك يتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:

في الفكر  القيادات المدرسيةما األسس النظرية التى يستند الييا نظاـ إعداد كاختيار  -1
 اإلدارم المعاصر؟

 ؟السكيد يإعداد كاختيار القيادات المدرسية ف أىـ مبلمحما  -2
 كاقع إعداد كاختيار القيادات المدرسية فى مصر؟  أىـ مبلمحما  -3 
القيادات المدرسية فى إعداد كاختيار ما التكصيات كاألجراءات المقترحة لتطكير نظاـ  -4

 ؟كء اإلطار النظرم كخبرة السكيدفي ض مصر
 :البحثىداف أ

 : يةالتال األىداؼتحقيؽ  يسعى البحث الحالي إلى
في  التعرؼ عمى األسس النظرية التى يستند الييا نظاـ إعداد كاختيارالقيادات المدرسية -1

 .الفكر اإلدارم المعاصر
 .السكيدالتعرؼ عمى كاقع إعداد كاختيار القيادات المدرسية فى  -2
 التعرؼ عمى كاقع إعداد كاختيار القيادات المدرسية فى مصر. -3
 .ة السكيدتطكير نظاـ إعداد كاختيار القيادات المدرسية فى مصر فى ضكء خبر  -4

 : أىمية البحث 
 يكتسب البحث أىميتو مف خبلؿ اآلتي: 

تكجيو المزيد مف االىتماـ إلى إعداد كاختيار القيادات المدرسية بناءنا عمى معايير  -1
 مكضكعية. 

استفادة الدارسيف، كالباحثيف، كالميتميف بمؤسسات التعميـ بصفة عامة، كالقيادات    -2
المدرسية بصفة خاصة مف خبلؿ منيجية الدراسة كنتائجيا، كاإلجراءات المقترحة لتطكير 

 ؤسسي بيا ككؿ. األداء الم

عداد القيادات   -3 تسيـ فى إدراؾ الجياز اإلدارل بكزارة التربية كالتعميـ ألىمية اختيار كا 
 المدرسية باعتبارىـ أصحاب التأثير القكم عمى العامميف بالمدارس. 

 ـ.2131المساىمة فى تطكير نظاـ التعميـ ليتسؽ مع رؤية مصر  -4

  ي.المنيج الكصف يستخدـ البحث:البحثمنيج 
 وسوف يسير البحث من خالل إتباع الخطوات المنيجية اآلتية:  

جمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة بنظـ إعداد كاختيار القيادات المدرسية في الفكر  -1
 اإلدارم المعاصر.

 تحميؿ خبرة السكيد فى مجاؿ إعداد كاختيار القيادات المدرسية. -2
القيادات المدرسية في مصر مف خبلؿ الدراسات تناكؿ كدراسة كاقع إعداد كاختيار  -3

 النظرية.
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تحميؿ، كتفسير البيانات، كنتائج الدراسة بيدؼ التكصؿ إلى كضع مقترحات تسيـ في  -4
 تطكير نظاـ إعداد كاختيار القيادات المدرسية في مصر في ضكء خبرة السكيد.

 : يتآلتمثمت حدكد الدراسة فى ا:البحثحدود 
بمدارس التعميـ اقتصرت الدراسة عمى نظاـ إعداد كاختيار القيادات المدرسية  ية:الحدود الموضوع -

 لما تحظى بو مف أىمية كبيرة فى عممية تطكير التعميـ فى الكقت الراىف.العاـ 
اقتصرت الدراسة عمى خبرات السكيد كمصر في إعداد كاختيار القيادات  الحدود المكانية: -

 المدرسية.
.المرشحكف لكظيفة مدير مدرسة: الحدود البشرية -  

 مبررات اختيار دولة الخبرة )السويد(:
يعد النظاـ التعميمي في السكيد مف أفضؿ األنظمة التعميمية في العالـ، كليا تجربة متميزة في  -1

 مجاؿ إعداد كاختيار القيادات المدرسية.
 :البحثمصطمحات 

كاإلعداد، كاالختيار، كذلؾ عمى  كتضمنت مصطمحات الدراسة عرضيا لمصطمحات القيادة،
 النحك التالي:

 :Leadership القيادة -1
ىناؾ العديد مف التعريفات لمقيادة، منيا ما ينظر إلييا عمى أنيا القدرة عمى التأثير عمى 
اآلخريف أفرادان كجماعات في أفكارىـ كسمككياتيـ كتكجياتيـ لتحقيؽ األىداؼ التي يرغب بيا القائد، 

حدث  تغيير في األىداؼ كاألساليب كاإلجراءات في العمؿ كالقدرة عمى التصكر كالتفاعؿ مع كا 
 .(12)الحاضر كالمستقبؿ

حداث تغيير ىادؼ فى سمكؾ إيمارسو القائد فى  يدرجة قكة التأثير التايضان بأنيا تعرؼ ك 
 .(13)ميما عمى قيادتو بالفاعمية األفراد، تعتبر مؤشران 

السابقة أف القيادة نكع خاص مف العبلقة بيف الفرد"القائد" كجماعتو تتيح كنبلحظ مف التعريفات 
لو القدرة عمى دفع الجماعة لمعمؿ كلديو القدرة عمى التأثير كالتكجيو لآلخريف لتحقيؽ أىداؼ محددة 

 ككاضحة.
 :Preparationعداد اإل -2

األعماؿ كالميف المختمفة كمنيا تدريب األفراد عمى ممارسة يمكف تعريؼ اإلعداد عمى أنو     
 ييزكدكف مف خبلليا بالمعمكمات كالثقافات العامة التخصصية كالتطبيقات العممية الت يالتعميـ، الت

تتـ داخؿ مؤسسات متخصصة، سكاء كانت معاىد أك ك تساعدىـ عمى تحقيؽ أىداؼ المينة، 
 .(14)جامعات أك مراكز تدريب

و مجمكعة العمميات، كاألنشطة المخططة التي يتمقاىا كيمكف تعريؼ اإلعداد إجرائينا بأن
المرشحكف لتكلي مناصب القيادات المدرسية بيدؼ إكسابيـ الميارات، كالمعمكمات، كاإلتجاىات 

 البلزمة لمقياـ بمياـ كظيفتيـ عمى الكجو األكمؿ. 
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 :Selectionختيار اال -4
الخدمة، كيتـ عادة عف طريؽ أحد مراحؿ التعييف فى يمكف تعريؼ االختيار عمى أنو 

ختيار مف بيف عدد مف المتقدميف لشغؿ كظيفة معينة كمعيار الاألمتحاف أك المقابمة كغيرىا، بيدؼ ا
ختيار يتـ عف طريؽ تحميؿ الكظائؼ، ثـ تحميؿ األفراد بللمجدارة كتكافؤ الفرص، كاألسمكب العممى ل

بيف مقتضيات الكظيفة كخصائص األفراد بحيث  ثـ المماثمة ،لتحديد استعداداتيـ كقدراتيـ كميكليـ
 .(15)يكضع فى الكظيفة أكثر المتقدميف صبلحية ليا

ا العمؿ الذم يتـ بمكجبو إنتقاء أفضؿ كأنسب المتقدميف لمتكظيؼ في المنظمة لشغؿ  كىك أيضن
كظيفة شاغرة فييا، كيتـ ذلؾ كفؽ أسس مكضكعية عادلة، كفي ضكء شركط كمكاصفات معينة 

كافرىا فييـ، يجرم تحديدىا مف خبلؿ متطمبات ىذه الكظيفة الشاغرة، كمف أجؿ تمكيف الفرد مطمكب ت
 .(16)مف عداء مياـ كظيفتو بكفاءة، كتحقيؽ أىداؼ المنظمة

كفي ضكء ما سبؽ يمكف التكصؿ إلى التعريؼ اإلجرائي لبلختيار بأنو عبارة عف األسمكب 
 المدرسية كفقان لمشركط كالمعايير المطمكبة.الذم تتبعو المؤسسة إلنتقاء أفضؿ القيادات 

 الدراسات السابقة:
كذلؾ عمى  كمف األقدـ إلى األحدث، قاـ الباحث بتقسيـ الدراسات السابقة إلى عربية كأجنبية

 النحك التالي:
 اوال : الدراسات العربية :

 كتتمثؿ أىـ ىذه الدراسات في اآلتي:
عداد القيادا -1 دراسة -ت العميا في التعميم قبل الجامعيدراسة بعنوان اختيار وا 

 (17)م(2119وصفية)
عداد القيادات العميا في التعميـ قبؿ الجامعي،  لىإ الدراسة ىدفت معرفة مفيـك اختيار كا 

ت موفي سبيل تحقيق ىذه األىداف استخد كمعايير االختيار، كأساليبو ككيفية اإلعداد الجيد ليـ،
أىمية تشكيؿ لجنة : الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىمياوتوصمت  ،المنيج الكصفي الدراسة

متخصصة في كؿ مديرية تعميمية الختيار القيادات العميا في التعميـ قبؿ الجامعي، كأكصت بكضع 
 معايير جديدة، كدقيقة، كصادقة الختيار القيادات مع إعادة النظر في البرامج التدريبية التي تقدـ ليـ

 . 
االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة مديري المدارس في ضوء الفكر اإلداري دراسة بعنوان  -2

 (18)م(2118المعاصر من وجية نظرىم )
التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية البلزمة لرفع كفاءة مديرم المدارس  لىإ الدراسة ىدفت

وفي سبيل  البرامج التدريبية،اإلبتدائية مف كجية نظرىـ، كتحديد المعكقات التي تحكؿ دكف عقد 
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من  ،المنيج الكصفي ت الدراسةمتحقيق ىذه األىداف استخد

شدة احتياج مديرم المدارس إلى التدريب عمى الميارات الذاتية، كالفنية، كاإلنسانية، : النتائج أىميا
 . كاإلدارية، كالتنظيمية
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داء بالمدرسة الثانوية العامة فى جميورية مصر العربية فى ألتطوير ادارة ادراسة بعنوان  -3
  (19)م(2116)ضوء متطمبات تطبيق الجودة الشاممة

داء بالمدارس الثانكية ألالتعرؼ عمى األسس الفكرية التى تقـك عمييا ادارة ا لىإ الدراسة ىدفت
بالمدرسة الثانكية العامة  داء اإلدارمألفى ضكء متطمبات تطبيؽ الجكدة الشاممة، كالكقكؼ عمى كاقع ا

فى جميكرية مصر العربية فى ضكء تطبيؽ الجكدة الشاممة، كالكصكؿ إلى تصكر مقترح لتطكير 
داء بالمدرسة الثانكية العامة فى جميكرية مصر العربية فى ضكء متطمبات الجكدة الشاممة . ألإدارة ا

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة ي. المنيج الكصف ت الدراسةموفي سبيل تحقيق ىذه األىداف استخد
: كجكد ضعؼ في الميارات اإلدارية لدل قيادات مدارس التعميـ الثانكم العاـ فى من النتائج أىميا

مصر كالتي أدت إلى ضعؼ القياـ بأدكارىـ القيادية، كالحاجة إلى نظاـ إدارم كمالي داعـ لبلمركزية 
 ؼ الثقافة التنظيمية . فى المدرسة، كغياب العمؿ التعاكني كالجماعي كضع

 :األجنبية: الدراسات ثانًيا
 كتتمثؿ أىـ ىذه الدراسات في اآلتي:

: برنامج يتغير لتدريب المديرينالبرنامج الوطني السويدي دراسة بعنوان: " -1
 (21)م(2119")باستمرار

الكطني السكيدم لتدريب  برنامجالـ لمحة تاريخية عف تطكر يتقد ىدفت ىذه الدراسة إلى
وفي سبيل تحقيق ىذا . باإلضافة إلى تصميـ البرنامج الحالي كالتحديات التي يكاجييا المديريف 

: أف وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من األىداف أىمياالمنيج الكصفي. اليدف استخدمت الدراسة 
كاألىداؼ الكطنية كالمتطمبات  : السياسة كالمينة ،ىناؾ ثبلثة أبعاد لتدريب المديريف في السكيد

ف لمعكلمة كاليجرة كالسياسة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كأ.المحمية ، كالتعميـ العاـ كالمستقؿ
 تأثيرات عمى التنمية المجتمعية كالتغييرات التعميمية، كتعميـ المديريف ليس استثناءن.

تركيا وبعض البمدان األخرى: دراسة عممية اختيار مديري المدارس في دراسة بعنوان: " -2
  (21)(2117")مقارنة

تحميؿ عممية اختيار مدير المدرسة كتعيينو في تركيا كبعض البمداف  ىدفت الدراسة إلى
المتقدمة األخرل بطريقة مقارنة. ك تقديـ اقتراحات مف أجؿ تحسيف عممية اختيار مدير المدرسة في 

وفي اختيار مدير المدرسة في تركيا كبعض البمداف المتقدمة.  تركيا مف خبلؿ التحميؿ المقارف لعممية
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من المنيج المقارف.  سبيل تحقيق ىذه األىداف استخدمت الدراسة

: أف ىناؾ طرؽ اختيار مختمفة تستخدـ ليذا الغرض، كيكجد في ألمانيا مجمكعة النتائج أىميا
داريي التعميـ في الكاليات ىـ المسؤكلكف متنكعة مف إجراءات االختيار بيف  الكاليات. إف كزارات كا 

عف اختيار كتعييف مديرم المدارس كتعديؿ إجراءات االختيار. كتعتبر امتحانات الكالية كتقييمات 
األداء الرسمية المنتظمة مف قبؿ الرؤساء حاسمة في عممية االختيار المركزية في معظـ الكاليات 

مندا ، يشترط الحصكؿ عمى شيادة كمؤىؿ تعميمي ليككف مديرنا. تستخدـ المقاببلت الفيدرالية. في فن
كاالختبارات في إجراءات االختيار. المسؤكلكف كأعضاء المجاف التعميمية مسؤكلكف عف عممية 
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االختيار البلمركزية لمغاية. ىناؾ بعض السمات المشتركة كالمتنكعة في عممية االختيار الرئيسية بيف 
ا كالدكؿ المذككرة في الدراسة. في تركيا ، يعتبر مدير المدرسة دكرنا ثانكينا لممعمـ ، كتتغير تركي

جراءاتو كقكاعده كثيرنا بمركرالكقت.  عمميات اختيار المدير كا 
القيادة المدرسية الناجحة في السويد والواليات المتحدة: سياقات المسؤولية دراسة بعنوان: " -3

 (22) م(2112")االجتماعية والفردية
السياقات الثقافية لممدارس في كبل السكيد كالكاليات الكقكؼ عمى  إلىدراسة ىدفت ىذه ال

 وفي سبيل تحقيق ىذه األىداف. دامة المدارس الشاممةا  المتحدة، كالدكر القيادم لممديريف في إنشاء ك 
التي تشمؿ الزيارات المدرسية، كالمبلحظات الصفية،  ىكلألتـ استخبلص البيانات مف دراستيف؛ ا

 ةتي المصدر الثاني لمبيانات مف مشاركأكالمقاببلت التي أجريت في تبادؿ الباحثيف بيف البمديف. كي
 المؤلفيف في دراسة طكلية متعددة الجنسيات، كىي المشركع الدكلي لمديرم المدارس الناجحة

(ISSPP)كالمقاببلت الفردية كالزيارات المدرسية كالمبلحظات البيانات  كتكفر أداة المسح المشتركة
ظيرت المكاضيع السبعة : مجموعة من النتائج أىميا وقد توصمت الدراسة إلى.الخاصة بيذه الدراسة

 ةالتي برزت بطرؽ تعكس الفمسفات المختمفة لكؿ بمد: المشاركة كالفخر، كالتكقعات العالية، كاستقبللي
المبكر لمطبلب كالتنمية، كالعمؿ الجماعي، كالتنكع كالتكامؿ، كالتركيز الدكلي عمي  الطبلب، كالتعمـ

 التصنيؼ األكاديمي.
مف خبلؿ ما تناكلتو الدراسات السابقة يمكف مبلحظة إىتماـ البحث العممي بمكضكع البحث 

  الذم يدكر حكؿ إعداد كاختيار القيادات المدرسية.
 :البحثخطوات 

 لمخطكات التالية:ا كفقن  سار البحث
 كحدكد ،مة الدراسةكمشك ،الدراسةمقدمة )كيشمؿ  لمدراسةتحديد اإلطار العاـ الخطوة األولى:  -

، الدراسة، كمصطمحات كحدكد الدراسة، كمنيج الدراسة، ة الدراسة، كأىميالدراسة ، كأىداؼالدراسة
 الدراسة(. ، كخطكاتكالدراسات السابقة

عداد القيادات إنظـ ك القيادة المدرسية، )كيشمؿ  م لمدراسة،اإلطار النظر  تضمنتالخطوة الثانية:  -
 . (ختيار القيادات المدرسيةكنظـ االمدرسية ، 

 السكيد. يختيار القيادات المدرسية فاإعداد ك كتحميؿ كاقع صؼ فييا تـ ك ك الخطوة الثالثة:  -
 مصر. يت المدرسية فاختيار القياداكتحميؿ كاقع إعداد ك  ،كصؼالخطوة الرابعة :  -
التكصؿ إلى مقترحات يمكف اإلستفادة منيا في تطكير نظاـ إعداد كاختيار الخطوة الخامسة :  -

 .في ضكء خبرة السكيد القيادات المدرسية فى مصر
 أواًل: إعداد واختيار القيادات في ضوء الفكر اإلداري المعاصر: 

المدرسة تحقؽ األىػداؼ الكطنيػة لمتعمػيـ كىػك يعد قائد المدرسة المسئكؿ الرئيس عف ضماف أف 
 المسئكؿ النيائى عف أداء المدرسة.
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كنجاح المؤسسات في عداء رسالتيا كتحقيؽ أىدافيا  المأمكلة مرتبط إلى حد بعيد بكجكد قيادة 
فعالة تتسـ بالقدرة الفائقة عمى اإلستفادة مف إمكانياتيا كاإلنتفاع بطاقاتيا، فضبلن عف قدرتيا عمى 

كلما كانت المؤسسات مسايرة التغيرات المجتمعية السريعة، كاإلستجابة لمتطمبات المستقبؿ كمتغيراتو، 
التعميمية عمى إختبلؼ مستكياتيا تعمؿ في ظؿ تمؾ المتغيرات متأثرة بيا كمؤثرة فييا، فيي في حاجة 
إلى قيادات فعالة تكجييا نحك تحقيؽ أىدافيا، كفي ذات الكقت تككف قادرة عمى مبلحقة التطكرات 

ر أدائيا كرفع كفاءتيا كتحسيف إنتاجيتيا التنظيمية كالتكنكلكجية السريعة كالتكيؼ معيا بما يكفؿ تطكي
(23). 

 إعداد القيادات المدرسية، كيفيةكتأسيسنا عمى ما سبؽ فقد أصبح مف الضركرم التعرؼ عمى 
 ، كىذا يتضح مف خبلؿ ما يمي:كاختيارىا

 :  القيادات المدرسيةإعداد  -1/1
لما كانت القيادات المدرسية تكاجو تحديات كبيػرة ليػا تػأثير مباشػر عمػى أدائيػـ، كػؿ ذلػؾ جعػؿ 
ػة، كمػف ىنػا فػإف  االىتماـ بيـ كالعمؿ عمػى رفػع مسػتكاىـ كتعزيػز كفػاءتيـ كتطػكير أدائيػـ ضػركرة ممحن

مكاكبػػة  اإلعػػداد المتميػػز أصػػبح أمػػرنا ال غنػػى عنػػو لجميػػع العػػامميف فػػي المؤسسػػات التعميميػػة مػػف أجػػؿ
التطػػػػكرات الحديثػػػػة كالمتبلحقػػػػة فػػػػي شػػػػتى المجػػػػاالت كالسػػػػيما مجػػػػاؿ اإلدارة، لػػػػذا ينبغػػػػي أف تحػػػػرص 
اإلدارات العميػػا فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ عمػػى تػػكفير إعػػداد متميػػز يكاكػػب عجمػػة التقػػدـ فػػي شػػتى نػػكاحي 

 :التاليةالنقاط الحياة لمقيادات المدرسية، كنظرنا ألىمية ذلؾ فإف ىذا المحكر سكؼ يتناكؿ 
 :القيادات المدرسيةأىمية إعداد  -1/1/1

إف نجاح المؤسسة التعميمية في تحقيؽ أىدافيا يتكقؼ عمى كفاءتيا كالطريقة التي تدار بيا 
كطالما أف قادة المؤسسة التعميمية بكصفيـ قادة تربكييف يجب أف تتكافر فييـ الصفات القيادية التي 

لقيادة كتكجيو المؤسسة التربكية لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة ليا تجعؿ منيـ األشخاص المناسبيف 
بأفضؿ صكرة ممكنة، كؿ ذلؾ كاف سببنا في االتجاه المستمر نحك االىتماـ بحسف إعدادىـ كتدريبيـ 

 حتى يتسنى ليـ االرتقاءإلى مستكل المسئكلية.
، كتتجمػػى ىػػذه ةالمدرسػػيكمػػف ثػػـ فإنػػو يتضػػح أف لئلعػػداد أىميػػة مؤكػػدة خاصػػة لػػدل القيػػادات 

 األىمية فيما يمي:
مزكده بدرجو عالية مف الكفاءات  مدرسيةإف نجاح المؤسسات التعميمية يقـك عمى قيادات  -

 .(24)كالميارات التي تمكنيا مف مكاجية مستجدات العصر
العمؿ عمى غرس أخبلقيات كسمككيات جديدة كأساليب مف التفكير السميـ لدل القيادات  -

ذم يساعدىـ في التعرؼ عمى احتياجات كدكافع مرؤكسييـ كالعمؿ عمى األمر ال المدرسية
ا جيدنا مف العمؿ يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة  .(25)خمؽ مناخن

عمى تحديد كمكاجية التحديات التي تكاجييا تمؾ المؤسسات،  المدرسيةمساعدة تمؾ القيادات  -
مف خبلؿ تعريفيـ بكيفية تحديد مياـ كمسئكليات العامميف داخؿ المؤسسة التعميمية، كقدرتيـ 

كسابيـ الميارات كالكفايات البلزمة لمكاجية تمؾ التحديات  .(26)عمى تحقيؽ التكاصؿ الفعاؿ كا 
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ة سكاء داخؿ المدرسة أك خارجيا، لتمكنيا مف تحقيؽ أداء عبلقات إنساني تساعدىـ عمى بناء -
فعاؿ عف طريؽ بناء شبكة اتصاؿ تسيؿ عممية انتقاؿ المعمكمات كتككيف فريؽ عمؿ يحقؽ 

 .(27)األىداؼ التربكية المكضكعة
بالميارات الفنية كالتقنية كالتكنكلكجية  كالمركنة في التفكير بما يساىـ  المدرسيةتزكيد القيادات  -

طبلؽ إمكاناتيـ إلى أقصى مدل  .(28)في بناء شخصياتيـ المتكاممة، كا 

يتضح مما سبؽ أف اإلعداد غاياتو األساسية ىي رفع مستكل األداء عف طريؽ اكساب 
 مية قدراتيـ عمى التفكير اإلبتكارم.القيادات المدرسية الميارات العممية، كالمينية، كتن

 :القيادات المدرسيةأىداف إعداد  -1/1/2
كالكفايػػات اإلداريػػة  ،كالميػػارات ،تحتػػاج القيػػادات التعميميػػة بشػػكؿ عػػاـ لمجمكعػػة مػػف المعمكمػػات

كالقياديػػػة تػػػؤىميـ لبلضػػػطبلع بالميػػػاـ الجديػػػدة التػػػي تقػػػع عمػػػى عػػػاتقيـ، كمػػػف ىنػػػا فػػػإف بػػػرامج إعػػػداد 
 :يتيدؼ إلى ما يم المدرسيةالقيادات 

عمى اكتساب أنماط مختمفة مف  المدرسيةزيادة قدرة المشاركيف في برامج إعداد القيادات  -
القيادة، كأساليب متنكعة مف الميارات كاالتجاىات مثؿ ميارة االبتكار كثقافة التغيير كتعميؽ 

عميمية، كتعزيز كفاءتيـ كقادة معرفتيـ كفيميـ بالمياـ المنكط بيـ القياـ بياداخؿ مؤسساتيـ الت
يعممكف ضمف فريؽ كاحد مع باقي أفراد المؤسسة التعميمية كتعمـ كيفية إدارة المكارد بشكؿ 

 .(29)أكثر كفاءة كفعالية
عمى درجة عالية مف التأىيؿ كاإلعداد، كىذا يتطمب ضركرة  يجب أف تككف القيادات المدرسية -

المستقبؿ، كتمكنيـ مف تمبية المتطمبات كالتغمب عمى  تكافر برامج إعداد تؤىميـ لقيادة مدارس
التحديات في شتى النكاحي سكاء التعميمية، السمككية، االجتماعية أك االقتصادية كغيرىا، 
كذلؾ بدرجة عالية مف الكفاءة كىك ما تيدؼ إليو عممية إعدادىـ، شرط أف تتكافر برامج إعداد 

جيات الحديثة في التعميـ بحثنا عف قيادة تعميمية تتسـ بالدقة كالبراعة كالكقكؼ عمى التك 
 .(31)ناجحة

يتضح مما سبؽ أف العنصر الرئيس لمتغيير، كتحسيف الفاعمية داخؿ المدرسة، ىك إعداد 
ككادر مف القيادات المدرسية داخؿ المؤسسات التعميمية ألف المؤسسات التعميمية الناجحة تقكدىا 

 التعميـ كالتعمـ، كقادرة عمى تحقيؽ أىداؼ ىذه المؤسسة. يةكترشد عمم ،تكجو التي نخبة مف القيادات
 :القيادات المدرسيةمبادئ إعداد  -1/1/3

حتػى يمكػف أف تػؤتى ىػذه  المدرسيةىناؾ ثمة مبادئ ينبغي اف تتكافر في برامج إعداد القيادات 
 :(31)البرامج بثمارىا كمف تمؾ المبادئ ما يمي

 المرونة:-1/1/3/1
نحػك تزكيػد تمػؾ القيػادات بالميػارات كالمعػارؼ  المدرسػيةينبغي أف تسعى برامج إعػداد القيػادات 

كالخبػػػرات التػػػي يمكػػػف مػػػف خبلليػػػا إعػػػداد مػػػاُ يعػػػرؼ بقػػػادة المسػػػتقبؿ، كخمػػػؽ مرشػػػحيف مػػػزكديف بكافػػػة 
 المؤىبلت التي تمنكنيـ مف مكاكبة التطكرات السريعة كالمتبلحقة.
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 الشمولية:-1/1/3/2
 بقيػػادات مدرسػػيةتشػػتمؿ بػرامج إعػػداد تمػػؾ القيػادات عمػػى عليػاتُ تػػزكد تمػػؾ المؤسسػات  يجػب أف

كاإلمكانػػات التػػػي  ،لػػػدييـ مػػف الميػػػاراتالبلزمػػة، ك كالمػػػؤىبلت  ،كالفيػػـ ي،عمػػى درجػػة عاليػػػة مػػف الػػػكع
ممعممػػيف، كػػؿ ذلػػؾ مػػف لكالتنميػػة المينيػػة  ،كتحقيػػؽ مفػػاىيـ التغييػػر ،تمكػػنيـ مػػف فيػػـ كتحميػػؿ البيانػػات

 يأجػػؿ زيػػادة انتاجيػػة الطػػبلب كبغيػػة تحقيػػؽ أىػػداؼ مؤسسػػاتيـ التعميميػػة، كىػػذا يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ تحمػػ
 برامج إعداد تمؾ القيادات بأمكر عديدة منيا اتساميا بالشمكلية.

 االستمرارية:-1/1/3/3
، كتزكيػػػػدىـ بالميػػػػارات لمقيػػػػادات المدرسػػػػيةكالتنميػػػػة المينيػػػػة المسػػػػتمرة  ،بػػػػرامج التػػػػدريب تقػػػػديـ

 لمعارؼ التي تنعكس ايجابنا عمى جميع عناصر مؤسساتيـ التعميمية مف طبلب كمعمميف كغيرىـ.كا
 مراعاة الفروق الفردية:-1/1/3/4

نظػػرنا الخػػتبلؼ المرشػػحيف مػػف حيػػث معػػارفيـ كخبػػراتيـ السػػابقة كميػػكليـ الشخصػػية  لػػذا يجػػب 
 يـ.دعـ األفراد بالمعارؼ كالميارات كالكفايات المبلئمة كالمناسبة ل

 وضوح األىداف:-1/1/3/5
كمناسػػبة لممحتػػكل كلؤلفػػراد المتػػدربيف، كيػػتـ  ،كمحػػددة ،يجػػب أف تكػػكف أىػػداؼ اإلعػػداد كاضػػحة

صػػػياغتيا بمغػػػة كاضػػػحة يمكػػػف مػػػف خبلليػػػا الكقػػػكؼ عمػػػى السػػػمكؾ المتكقػػػع أدائػػػو مػػػف ىػػػؤالء األفػػػراد 
المتػػػدربيف كالمرشػػػحيف لتػػػكلى ميػػػاـ قياديػػػة مػػػع تحديػػػد مسػػػتكل األداء الػػػذل ينبغػػػي أف يصػػػمكا إليػػػو بعػػػد 

 .ةادية داخؿ مؤسساتيـ التعميميانتياء برامج إعدادىـ لتكلى تمؾ المياـ القي
 ة:يالمدرس القياداتاألساليب المستخدمة في إعداد  -1/1/4

 :نذكر منياىناؾ بعض األساليب المستخدمة في إعداد القيادات المدرسية، 
 المحاضرة: -1/1/4/1

خبلليا  مف أقدـ أساليب التدريب، كىي عممية اتصاؿ بيف مدرب كمجمكعة مف األفراد يتـ 
كمف إيجابيات المحاضرة ، (32)بعض األفكار كالمعمكمات حكؿ مكضكع سبؽ إعداده كتنظيموتقديـ 

كالتفاعؿ، إذ ىي عممية اتصاؿ  ركةا، كمف عيكبيا غياب المشاأنيا أقؿ تكمفة؛ كأكثر رقابة ككضكحن 
 مف جانب كاحد، كندرة اعتبار الفركؽ الفردية بيف المتدربيف.

 المناقشة والمناظرة: -1/1/4/2
ركة الجماعية، االمش ني تبادؿ المعمكمات كاآلراء بيف المدرب كالمتدربيف، كىي مف أساليبتع

 :(33)كىناؾ ثبلثة أنماط مف المناقشة
 المناقشة الحرة لبلنفتاح عمى مكضكعات جديدة في صكرة كرش عمؿ. -أ

 لتبادؿ األفكار كالمعمكمات كنكع مف المذاكرة. االمناقشة المضبكطة جزئين  -ب
 المناقشة المضبكطة تستخدـ لتكجيو العمميات المعرفية. -ج

أسػػمكب المناقشػػة بأىميػػة رئيسػػة فػػي حيػػاة المنظمػػات المعاصػػرة باعتبػػاره أحػػد المػػداخؿ يتمتػػع ك 
 .لتحقيؽ المشاركة المباشرة مف قبؿ المتدربيف، فتأتي قراراتو أكثر مكضكعية كقابمية لمتنفيذ األساسية
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 الورش التدريبية:  -1/1/4/3
ىػػذا األسػػمكب إلػػى إرشػػاد المػػدربيف  فػػيأفػػرادنا أك جماعػػات سػػكاء كػػانكا حيػػث يسػػعى المتػػدربكف 

لدراسػة مشػػكبلت أك قضػػايا تيػػـ األفػػراد المسػػئكليف عػف النػػكاحي اإلداريػػة كالقياديػػة مثػػؿ اإلدارة كالتكجيػػو 
أنػػو أسػمكب يػػتـ كاإلرشػاد، ككػذا المنػػاىج التعميميػة، ككػػؿ ذلػؾ يػػأتي مػف خػػبلؿ المناقشػات اليادفػػة، كمػا 

ػػا مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا األسػػػمكب مػػػف  فيػػو العمػػػؿ بشػػػكؿ تعػػػاكني كجػػػاد إلنجػػاز مشػػػركع معػػػيف كمػػػا يػػػتـ أيضن
، كمػف ىنػا (34)اإلعداد دراسة بعض المشكبلت التي يمكػف أف تكاجػو المتػدربيف خػبلؿ مسػيرتيـ العمميػة

 .المدرسيةفإف ىذا األسمكبُ يعد مف األساليب الفعالة في إعداد القيادات 
كيتضح مما سبؽ أف أساليب اإلعداد متنكعة، كتسعى جميعيا نحك تزكيد القائد بالميارات، 
كالمعارؼ التي تمكف مف النيكض بالمؤسسة التعميمية، كلكف البد مف أستخداـ األساليب المبلئمة 

 لنجاح برامج اإلعداد.
 :  القيادات المدرسيةمتطمبات نجاح برامج إعداد  -1/1/5

 ما يمى:القيادات المدرسية تطمبات التي يعتمد نجاح برامج إعداد القيادات إف مف أىـ الم
التفكير االستراتيجي لتحديد أبرز التحديات كالقضايا المستقبمية التي تكاجو تمؾ القيادات  -

 أثناء إدارتيا لتمؾ المؤسسات التعميمية، المدرسية
 كالقضايا بكفاءة كفعاليةكضع عليات عممية محددة لمتعامؿ مع تمؾ التحديات  -
 تكفير المناخ الداعـ لمتغيير اإليجابي، -
 .(35)تحفيز كافة األعضاء أك األطراؼ البلـز تعاكنيا لخمؽ ىذا التغيير -

كيتضح مما سبؽ أنو البد مف إعداد قائد المدرسة إعدادنا جيدنا يتناسب مع حجـ المياـ الممقاة 
كمتطمبات تنفيذ اإلعداد بما يتناسب مع بيئة العمؿ، عمى عاتقو، لذا تنكعت أساليب إعداده، 

 كالتنظيمات الداخمية، كالخارجية.
 :القيادات المدرسيةاختيار  -1/2

عمى الرغـ مف كثرة الجدؿ الذم يثار حكؿ محدكدية دكر القيادات المدرسية في مدارس الدكؿ 
ىذا ال يمغي األىمية البالغة لعممية انتقاء النامية التي يتميز نظاميا التعميمي باإلدارة المركزية، إال أف 

كاختيار القيادات المدرسية ضمف أسس كمعايير كاضحة كمقننة، ليؤدم دكره كقائد تعميمي كفيمسكؼ 
دارم كمشرؼ تربكم كمنظـ لمعممية التربكية كالتعميمية داخؿ  كمكجو كمقيـ كرجؿ عبلقات عامة كا 

نتقاء لمقيادات المدرسية كفؽ معايير عممية كمكضكعية مدرستو، كمف ىنا تأتي أىمية االختيار كاال
مستحدثة، كمكاكبة لمتغيرات الحياتية المتسارعة، كاآلماؿ التربكية التي يتكؽ المجتمع لمكصكؿ إلييا، 

 .(36)كتمثميا كاقعا ممارسا عمى األرض
 كيمكف تكضيح أىـ مبلمح اختيار القيادات المدرسية في النقاط التالية:

 : القيادات المدرسيةية  اختيار أىم-1/2/1
 :(37)ىناؾ العديد مف الفكائد التي تنتج عف االختيار الجيد لمقائد المدرسي كمف بينيا ما يمي

 تكفير الكفاءات الجيدة التي تستطيع الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ.-
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 تخفيض كمفة العمؿ مف خبلؿ زيادة االنتاجية.-
 مرتفع مف األداء.يضمف لممؤسسة التربكية مستكل  -
 تحقيؽ االستقرار كالرضا الكظيفي لجميع أقراد المؤسسة التعميمية كالتربكية.-
 : القيادات المدرسيةمعايير اختيار  -1/2/2

 ،المعايير المينية لمقيادات المدرسية تجسد فيـ العبلقة بيف القيادة المدرسية كتعميـ الطبلبإف 
تعزيز  مراعاةحيث يجب عمى القيادات المدرسية  ،فتحسيف تعميـ الطالب يتطمب نظرة شمكلية لمقيادة

التركيز في جميع مجاالت كالتنمية لكؿ طالب. فصفات كقيـ العمؿ القيادم ىي  -التعمـ كاإلنجاز 
 .(38)جزء ال يتجزأ مف نجاح الطالب

ة  التي ينبغي عمى القيادات المدرسية االلتزاـ كفى ىذا السياؽ حددت مجمكعة مف المعايير الميني
 :(39)ىذه المعايير فيما يميأىـ بيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية، كتتمثؿ 

ضػػػع الرسػػػالة كالرؤيػػػة كالقػػػيـ األساسػػػية المشػػػتركة لمتعمػػػيـ عػػػالي تتقػػػـك بتطػػػكير، كتبنػػػي، ك  -أ 
 الجكدة. 

 تعمؿ عمى التحسيف المستمر لمعممية التعميمية.  -ب 
 تسعى لتحقيؽ المساكاة في فرص التعميـ كالممارسات الثقافية.  -ج 
 تقـك بتطكير القدرات المينية لمعامميف في المدارس.  -د 
 تعزز المجتمع الميني لممعمميف كالمكظفيف الفنييف اآلخريف.  -ق 
 .تدير العمميات كالمكارد المدرسية -ك 

 مراحل عممية اختيار القيادات المدرسية: -1/2/3
ىػػك المحػػكر األىػػـ فػػي العمميػػة اإلداريػػة، كالركيػػزة األساسػػية فػػي النيػػكض بمسػػتكل قائػػد المدرسػػة 

اإلدارة المدرسية كتطكيرىا، كالعنصر الفعاؿ الذم يتكقػؼ عميػو نجػاح العمػؿ اإلدارم بالمدرسػة، كحيػث 
مػاـ أف األداء الجيد لقائد المدرسة يعتبػر شػرطا أساسػيا لنجػاح العمميػة اإلداريػة فػي المدرسػة، فػإف االىت

ػؾ مدرسػة ” باالختيار الصحيح لقائد المدرسة أمر بػال  األىميػة. كلػذلؾ قيػؿ  أعطنػي مػديرا ناجحػا اعطم
 نمكذجية".

 :ىذا كتمر عممية االختيار لمكظائؼ القيادية الشاغرة بإتباع الخطكات اآلتية  
غرة، اإلعػػػػبلف عػػػػف الكظيفػػػػة الشػػػػاغرة؛ كىنػػػػا ال بػػػػد مػػػػف تحديػػػػد الكصػػػػؼ الػػػػكظيفي لمكظيفػػػػة الشػػػػا -1

 .(41)كالشركط، كالمكاصفات المطمكب تكافرىا في المتقدميف ليا
اسػػػتقباؿ طػػػالبي العمػػػؿ، كالمقػػػاببلت الشخصػػػية السػػػتبعاد غيػػػر المناسػػػب مػػػف المتقػػػدميف لمكظيفػػػة  -2

 الشاغرة .
الفحػػص األكلػػي لطمبػػات التكظيػػؼ، كيػػتـ فػػي ىػػذه الخطػػكة فحػػص الطمبػػات، كالتأكػػد مػػف مطابقتيػػا  -3

 .كالمكاصفات المعمنة لمكظائؼ الشاغرة، كاستبعاد التي ال تنطبؽ عمييا الشركطلمشركط، 
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االختبارات كتسمى اختبارات المفاضمة بيف المتقػدميف الختيػار أنسػبيـ، كاعتبػار نتائجيػا جػزءنا مػف  -4
عمميػػة المفاضػػمة، شػػرط أف تنفػػذ بأمانػػة، كتتضػػمف اختبػػارات تحريريػػة، كشػػفكية تغطػػي مختمػػؼ جكانػػب 

 (.41)طة التي تتطمبيا، طبيعة العمؿ الذم يقـك بو رجؿ اإلدارة في المستقبؿاألنش
المقابمة: كىي محادثة شفكية تتـ بيف شخصيف أك أكثر بعدىا يتـ قبػكؿ الشػخص فػي الكظيفػة أك   -5

ػػا يعتمػػدىا الخبيػػر لمحكػػـ عمػػػى المظيػػر الشخصػػي كالسػػمكؾ فػػي المكاقػػؼ الفعميػػػة،  يػػرفض، كتعػػد ممحكع
 تقييـ الفرد، كىي عدة أنكاع .كعامؿ مساعد ل

القػرار النيػػائي: بعػد تحميػػؿ البيانػات الخاصػة بالمرشػػح، الػذم اجتػاز االختبػػار أك المقابمػة بنجػػاح،  -6
صػػدار األمػػر اإلدارم الخػػػاص  تقػػـك اإلدارة بتقػػديـ ترشػػيحات التعيػػيف إلػػى الجيػػػة المخكلػػة بػػالتعييف، كا 

عبلمو بذلؾ  (.42)كا 

االختيار الجيد لمقيادات المدرسية، فاالختيار الجيد ليس بالميمة يتضح مما سبؽ مدل أىمية 
 السيمة، فيجب اختيار أفضؿ المتقدميف لشغؿ كظيفة مدير مدرسة كفقنا لشركط معينة.

 ثانًيا: إعداد واختيار القيادات المدرسية فى السويد:
 إعداد مدير المدرسة فى السويد : - 2/1

كتدريبػػػو، كتنميتػػػو فػػػى السػػػكيد أمػػػران حيكيػػػان، كعمػػػى قػػػدر كبيػػػر مػػػف يعتبػػػر إعػػػداد قائػػػد المدرسػػػة، 
ـ أقػػر البرلمػػاف السػػكيدم التشػػريعات التػػي تقػػرر عقػػد برنػػامج تػػدريب كطنػػى 1976األىميػػة، ففػػي عػػاـ 

 لجميع القيادات المدرسية فى السكيد لمدة عاميف بكافة المدارس الكطنية.
 محاور إعداد القيادات المدرسية: -2/1/1

 :(43)إعداد القيادات المدرسية فى السكيد عمى خمسة محاكر ىي كيرتكز
 تحديد الرؤية كالقيـ، -

 بناء العبلقات كتطكير األفراد، -

 تطكير المؤسسة، -

 قيادة البرنامج التعميمى، -

 المساءلة كالمحاسبية، -
كتيػػدؼ بػػرامج اإلعػػداد إلػػى إعػػداد القيػػادات المدرسػػية لتطػػكير المػػدارس، كتعزيػػز فيػػـ القيػػادات 
المدرسػػػية لؤلىػػػداؼ التعميميػػػة الكطنيػػػة، كتػػػدريبيـ عمػػػى كيفيػػػة كضػػػع خطػػػة لتطػػػكير مدارسػػػيـ، كيقػػػـك 
بالتػػدريب مفتشػػك المػػدارس، كعممػػاء كخبػػراء التربيػػة كعمػػـ الػػنفس، كقػػادة المػػدارس ذكك الخبػػرة، كممثمػػكا 

 .(44)النقابات
المسئكلة مسػئكلية كاممػة عػف كفى السابؽ كانت الككالة أك الييئة الكطنية لمتعميـ فى السكيد ىي 

برامج إعػداد كتػدريب القيػادات المدرسػية، لكػف فػى السػنكات األخيػرة بػدأت الجامعػات تشػارؾ فػى إعػداد 
 .(45)كتصميـ برامج اإلعداد، مع احتفاظ الككالة بالمسئكلية عف التنفيذ كالتنظيـ كالتمكيؿ كغيرىا

 .(46)ة أف يككنكا قادريف عمى ما يميكفى نياية برامج اإلعداد، يجب عمى القيادات المدرسي
 تكجيو تعمـ المدرسة نحك األفضؿ، -
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 فيـ دكر المدرسة فى المجتمع، -

 القدرة عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة، -

 استخداـ طرؽ المتابعة كالتقكيـ. -
 :(47)وتقوم برامج إعداد القيادات المدرسية فى السويد عمى ثالثة مبادئ أساسية، وىي

 مف خبلؿ تشجيع الحكارات، كالمشاركة بيف الطبلب كالمعمميف،القيادة الديمقراطية،  -1

 تعمـ القيادة المدرسية، كمياراتيا، -2

التكاصػػؿ، كالمسػػئكلية، كالتبػػادؿ بػػيف مختمػػؼ األطػػراؼ داخػػؿ المدرسػػة كبينيػػا كبػػيف محيطيػػا  -3
ا.  المحمي أيضن

 :(48)اوتركز برامج إعداد القيادات المدرسية في السويد عمى مجاالت ميمة عديدة، مني
 فيـ كيفية التعمـ كنتائجو. -فيـ البنية التحتية لممدرسة.               -

 ىيكؿ السمطة كالمسئكلية. -قكاعد اإلنجاز كالعبلقات.                -

 نظـ تقييـ تحصيؿ الطبلب. -نظـ المكافآت.                           -

 تكاصؿ المدرسة مع اآلخريف.كيفية  -تقييـ الجكدة كتحسينيا.                   -
كفػػػى التسػػػعينات بػػػدأت السػػػمطات التعميميػػػة المحميػػػة يكػػػكف ليػػػا دكران أكبػػػر فػػػى إعػػػداد كاختيػػػار 
القيػػادات المدرسػػية، بعػػد أف كانػػت السػػمطة المركزيػػة مسػػيطرة عمػػى ذلػػؾ األمػػر، كمػػا زادت مسػػئكليات 

يـ بالككالػػػة الكطنيػػػة لمتعمػػػيـ فػػػى القيػػػادات المدرسػػػية، كمػػػا تػػػـ اسػػػتبداؿ المجمػػػس الػػػكطني السػػػكيدم لمتعمػػػ
ـ، كاصػػبح اسػػـ البرنػػامج "برنػػامج التػػدريب الرئيسػػي لقػػادة المػػدارس"، كمػػا تأسسػػت كميػػة إعػػداد 1991

كتػػدريب القيػػادات المدرسػػية، مػػع إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الميسػػانس فييػػا، كبػػدأت تتكاجػػد بػػرامج 
رسػػية فػػي الجامعػػات، غيػػر أف معظػػـ قػػادة ماجسػػتير كدكتػػكراه فػػى مجػػاؿ إعػػداد كتػػدريب القيػػادات المد

 .(49)المدارس الزالكا يختاركف البرنامج الذل تديره الككالة الكطنية كليس الجامعات
ثػػـ تػػـ الػػدمج الكامػػؿ بػػيف البرنػػامج الػػذل تػػديره الككالػػة الكطنيػػة كبػػرامج اإلعػػداد فػػى الجامعػػات، 

اإلصػػدار األخيػػر مػػف البرنػػامج كمػػع ذلػػؾ ظمػػت مسػػئكلية البرنػػامج خػػارج نطػػاؽ الجامعػػات، ثػػـ ظيػػر 
ـ، بعػػػػد أف أظيػػػػر التقيػػػػيـ أف ثمػػػػة خمػػػػؿ، كقصػػػػكر فػػػػى البرنػػػػامج 2118 – 2111خػػػػبلؿ الفتػػػػرة مػػػػف 

المكجػػػكد، كالسػػػيما فػػػى إعػػػداد القيػػػادات المدرسػػػية بميػػػارات، ككفايػػػات الجكانػػػب القانكنيػػػة، كالتنظيميػػػة، 
مج تطكعينػػا أك اختيارينػػا فقػػد حضػػره كأسػػس تحسػػيف المدرسػػة كالقيػػادة المدرسػػية، إضػػافة إلػػى كػػكف البرنػػا

% فقػػػط مػػػف قػػػادة المػػػدارس، كأصػػػبحت مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي ىػػػي المسػػػئكلة عػػػف بػػػرامج إعػػػداد 51
جباريػة، كتطكعيػة أك اختياريػة لقػادة ريػاض  كتدريب القيادات المدرسية، كما أصػبحت البػرامج إلزاميػة كا 

 .(51)األطفاؿ فقط
 برنامج إعداد القيادات المدرسية فى السويد:  -2/1/2

يتمثؿ ىذا النمكذج فى "البرنامج الكطنى الجديد إلعداد كتدريب القيادات المدرسػية فػي السػكيد"، 
 ـ.2112كالذل بدأ تنفيذه فى يناير 

 :(51)كيمكف بياف أىـ مبلمح ىذا النمكذج أك البرنامج عمى النحك التالي
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 البرنامج :رؤية -2/1/2/1
 خمؽ قائد مدرسى يتسـ بالديمقراطية كالتعمـ كالتكاصؿ الجيد كالكفاءة اإلدارية كالقيادية.

 أىداف البرنامج : -2/1/2/2
 تمثمت أىداؼ البرنامج فيما يمي: 

 إعداد القيادات المدرسية لتحقيؽ التطكير، كالتحسيف المدرسي، -

 التعميمية الكطنية،تعزيز فيـ القيادات المدرسية لؤلىداؼ  -

 كضع الخطط لتطكير المدارس، -

 تطكير الكفاءة القيادية مف أجؿ تحسيف العمؿ المدرسي، -

 القدرة عمى تطكير األنشطة التربكية، كاحتراـ حقكؽ التبلميذ، كاآلباء، -

 القدرة عمى التفكير، كمعالجة المعمكمات، كحؿ المشكبلت، -

 تطكير عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي، -

 لماـ بدكر القيادة المدرسية فى تحقيؽ النظاـ المدرسي، كاإلدارة باألىداؼ كالنتائج،اإل -

 تنمية قدرات القيادات المدرسية عمى تخطيط، كتنظيـ، كتنفيذ األنشطة المدرسية. -
 مالمح البرنامج ومكوناتو: -2/1/2/3

 كيتضح ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية: 
 ع مجمس إدارة المدرسة التى ينتمي إلييا،يتـ القبكؿ فى البرنامج بالتشاكر م -

 يستغرؽ البرنامج فترة زمنية ال تقؿ عف سنتيف كال تزيد عف ثبلث، -
يػػـك عمػػى األقػػؿ مػػف المحاضػػرات، كالنػػدكات، كالحمقػػات النقاشػػية  31يشػػمؿ اإلعػػداد كالتػػدريب  -

 ككرش العمؿ،

العمػؿ تكػاليؼ كبػدالت رسـك البرنامج ممكلة مف قبؿ الدكلة، بينما تتحمؿ البمػديات كأصػحاب  -
 السفر، كاإلقامة، كالمدربيف، كالمادة العممية،

الجامعات مسئكلة عف إعداد البرنػامج كمحتػكاه العممػي، بينمػا الككالػة الكطنيػة لمتعمػيـ مسػئكلة  -
عف تحديد األىداؼ، كتكزيع التمكيؿ الحكػكمي المخصػص ليػذا الغػرض، كيػتـ تنفيػذ البرنػامج 

 فى ست جامعات مختمفة،

 المدربون: -2/1/2/4
أسػػاتذة جامعػػات كعممػػاء كخبػػراء التربيػػة كعمػػـ الػػنفس ككبػػار المػػديريف كمػػكجيى المػػدارس كممثمػػك  

 النقابات.

 أساليب البرنامج:  -2/1/2/5

 تشمؿ األساليب، كاآلليات أمكر عديدة منيا: 

 .مناقشات كحكارات بيف المشاركيف 

  لتبادؿ الخبرات كالرؤل.االنخراط فى شبكات كشراكات مع المدارس األخرل 

 .تقديـ أبحاث حكؿ األداء المدرسى ككيفية تطكيره 
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 .حضكر ندكات كمؤتمرات كمحاضرات كأنشطة تدريبية أثناء الخدمة 

 .االلتحاؽ بالدراسات األكاديمية بالجامعة 

 .حمقات نقاشية ككرش عمؿ كالمكاقؼ اإلدارية 

 اختبار فى نياية المدة لمحصكؿ عمى الشيادة 

 عمى أشكاؿ مختمفة مف ميارات االتصاؿ خبلؿ الندكات كعركض المحاضرات. التدريب 

 .دراسات الحالة 

 :القضايا والموضوعات األساسية لمبرنامج -2/1/2/6
 :(52)تشمؿ القضايا كالمحاكر األساسية لمبرنامج اآلتي

 االقتصاد المدرسي. -اإللماـ بالمكائح المدرسية.                   -

 النظريات التنظيمية، كاإلدارية. -األداء المدرسي.                   تكقعات  -

 نظريات تطكير كتحسيف المدرسة. -العبلقات العامة كاإلنسانية.                 -

 القدرة عمى اتخاذ القرار. -تقييـ األداء المدرسي.                      -
نػػػامج فػػػى ضػػػكء التقيػػػيـ المسػػػتمر الػػػذل ـ أدخمػػػت بعػػػض التعػػػديبلت عمػػػى البر 2118كفػػػى عػػػاـ 

خضػػػع لػػػو كسػػػمى "البرنػػػامج الػػػكطنى الجديػػػد إلعػػػداد كتػػػدريب القيػػػادات المدرسػػػية"، كأصػػػبح البرنػػػامج 
إلزامينا، كيستمر البرنامج لمػدة أك عمػى مػدار ثػبلث سػنكات كمػا كػاف سػابقنا، لكنػو يغطػى بػثبلث دكرات 

 :(53)التعميـ العالي، كتركز ىذه الدكرات عمى فى السنة، تتككف كؿ منيا مف عشر أنشطة معتمدة مف
 التشريعات كالمكائح الخاصة بالمدارس، كدكر ممارسة كظائؼ السمطة، -

 اإلدارة باألىداؼ كالنتائج، كتأثيرىا عمى ضماف جكدة المدرسة، -

 قيادة المدرسة، كمبادئيا التكجييية لتعزيز التحصيؿ الدراسي المعزز. -

ػػا كطنينػػا إلعػػداد القيػػادات المدرسػػية، كركػػزت فػػي ممػػا سػػبؽ نجػػد أف دكلػػة السػػكيد  قػػدمت برنامجن
أىدافػػو عمػػى معرفػػة القيػػادات المدرسػػية لنظػػاـ المػػدارس الكطنيػػة كالمحميػػة معنػػا، كاىتمػػت بػػدكر المدرسػػة 
فػػػػي المجتمػػػػع لتحقيػػػػؽ إدارة فعالػػػػة، كعمػػػػؿ البرنػػػػامج عمػػػػى تطػػػػكير األنشػػػػطة التربكيػػػػة، كمتابعػػػػة األداء 

ع الحػػالي، كتحسػػينو لؤلفضػؿ، كقػػد تكلػت الككالػػة الكطنيػػة لمتعمػيـ مسػػئكلية تحديػػد باسػتمرار لتقيػػيـ الكضػ
 تمؾ األىداؼ، كتكزيع التمكيؿ الحككمي.

 اختيار القيادات المدرسية في السويد : -2/2
تطبػػػؽ السػػػكيد النظػػػاـ البلمركػػػزم فػػػى إدارة مؤسسػػػات التعمػػػيـ كتمكيميػػػا بكجػػػو عػػػاـ، ممػػػا سػػػاعد 

يا بكفػػاءة كفاعميػػة، حيػػث أعطػػى ىػػذا النظػػاـ الحريػػة لكػػؿ مدرسػػة فػػى إدارة المػػدارس عمػػى تحقيػػؽ أىػػداف
شػػػئكنيا التعميميػػػة كالماليػػػة، كاتبػػػاع االسػػػتراتيجيات التػػػي تراىػػػا مناسػػػبة لػػػدعـ مشػػػاركة اآلبػػػاء، كأعضػػػاء 
المجتمػػػع المحمػػػي، كالميتمػػػيف بػػػالتعميـ فػػػى إدارتػػػو كتمكيمػػػو، بمػػػا يسػػػيـ فػػػى تقػػػديـ بػػػرامج تعميميػػػة تتسػػػـ 

 فى سكؽ تعميمي جديد قائـ عمى المنافسة، كالريادة، كالتميز. بالجكدة
كقػػد انعكػػس ىػػذا النظػػاـ البلمركػػزم عمػػى كافػػة جكانػػب التعمػػيـ فػػى السػػكيد، بمػػا فػػى ذلػػؾ اختيػػار 
القيػػادات المدرسػػية، حيػػث تعػػد البمػػديات، كالمنػػاطؽ المحميػػة ىػػي المسػػئكلة عػػف تنظػػيـ اختيػػار القيػػادات 
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جػػد فػػى كػػؿ بمديػػة أك منطقػػة محميػػة مجمػػس أك مكتػػب لمتعمػػيـ مسػػئكؿ عػػف المدرسػػية الجديػػدة، حيػػث يك 
كافة أنشطة، كعمميات التعميـ عمى مستكل البمدية، بمػا فػى ذلػؾ اختيػار القيػادات المدرسػية، مػف حيػث 
إجػػراءات الترشػػيح، كاالختيػػار، كالتكظيػػؼ، كالتعيػػيف، كاإلعػػداد، ثػػـ يصػػدر القػػرار الرسػػمي النيػػائي مػػف 

 .(54)مس السياسي لمبمديةالمكتب أك المج
 لتولي منصب القيادة المدرسية:متطمبات الترشيح  -2/2/1

 :(55)كتشمؿ متطمبات الترشيح ما يمي
 الحصكؿ عمى درجة جامعية، كاألكلكية لمحاصميف عمى الماجستير، -

 خمس سنكات خبرة عمى األقؿ في مجاؿ التدريس، -

 التأىيؿ، كالتخصص العممي المناسب، -

عداد قادة المدارس.إتماـ برنامج  -  تأىيؿ كا 
كنظػػران لؤلىميػػة كالمكانػػة العاليػػػة لمنصػػب قائػػد المدرسػػة فػػػي السػػكيد، فقػػد ازداد عػػدد المتقػػػدميف 
لشغؿ ىذه الكظيفة، ففي بعض األحياف يصػؿ عػدد المتقػدميف إلػى عشػرة أك أكثػر لكػؿ منصػب متػاح، 

األكجػػو، فيػػك يتحػػرؾ فػػى سػػياؽ  كتعػػد ميمػػة قائػػد المدرسػػة فػػى السػػكيد ميمػػة صػػعبة، كمعقػػدة، كمتعػػددة
العكلمػػة، كمطالػػب، كتحػػديات خارجيػػة، كداخميػػة لمتغييػػر، كمجمكعػػة متنكعػػة مػػف القػػيـ المتنافسػػة غيػػر 
المتسػقة، كمػا يجػػب عمػى قػادة المػػدارس الحفػاظ عمػى األداء المدرسػػي عالينػا فػي بيئػػة شػديدة التنافسػػية، 

 .(56)لمدرسيةكمف ىنا كانت الدقة المتناىية في اختيار القيادات ا
 نموذج اختيار القيادات المدرسية في السويد:  -2/2/2

 :(57)يمكف بياف أىـ مبلمح ىذا النمكذج كما يمي
يعػػد مجمػػس أك مكتػػب التعمػػيـ فػػى كػػؿ بمديػػة فػػى السػػكيد ىػػك المسػػئكؿ األكؿ عػػف اختيػػار قػػادة  -

 التعميـ،المدارس الجدد، بالتنسيؽ مع مجالس إدارة المدارس، كمجالس اآلباء، كنقابات 

يػػتـ اإلعػػبلف عػػف المنصػػب فػػي الصػػحؼ، كالمجػػبلت، كخاصػػة المجػػبلت المممككػػة لنقابػػات  -
 كىيئات اإلدارة المدرسية، كعبر صفحات الكيب المكجية نحك أفراد المدرسة،

 يتـ إعبلف متطمبات، كمقكمات، كمعايير الترشيح بشفافية ككضكح، -

 بالبمدية،يتـ إرساؿ طمبات الترشيح إلى مكتب مدير التعميـ  -

 يتـ إجراء مقاببلت مف قبؿ مدير التعميـ، كممثؿ المجمس السياسي فى البمدية مع المرشحيف،  -

 يتـ إجراء مقاببلت، كاستطبلع رأم المعمميف، كالطبلب بالمدرسة التي يعمؿ فييا المرشح،  -

كف مؤخران تـ إحداث تعديؿ فػى نمػط االختيػار، بحيػث يكػكف معظػـ المرشػحيف أك المعينػيف يػأت -
 مف مدارس أخرل غير التى يعممكف فييا،

نمػا مػف  - ىناؾ اتجاه متزايد بأف ال يتـ اختيار قادة المدارس مف بيف معممػي المدرسػة نفسػيا، كا 
 %،81مدارس أخرل، كيصؿ ىذا اآلف فى السكيد إلى نحك 

 ىنػػاؾ اتجػػاه متزايػػد فػػى السػػكيد إلػػى زيػػادة نسػػبة اختيػػار القيػػادات المدرسػػية مػػف بػػيف اإلنػػاث، -
 % اآلف،59% فى الماضى إلى 16حيث زاد عددىـ أك نسبتيـ مف 
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يتـ االختيار عمى أساس مزايا المتقػدميف، ككفػاءتيـ، كمػؤىبلتيـ، كخبػراتيـ اإلداريػة، كالقياديػة  -
 كأحياننا المجتمعية،

عادة ما يتـ تعييف القيادات المدرسية فػى السػكيد دكف حػد زمنػي، كلكػف فػى السػنكات األخيػرة،  -
سػنكات، كيػػتـ خبلليػا تقيػيـ أداء قائػػد  5 – 3عيػيف يػتـ لمػػدة سػنة قابمػة لمزيػػادة لفتػرة مػف بػدأ الت

المدرسػػة، كبشػػكؿ مسػػتمر مػػف قبػػؿ مػػدير التعمػػيـ فػػى البمديػػة، كمػػف قبػػؿ مجمػػس إدارة المدرسػػة 
ػػا، يػػتـ تصػػميـ برنػػامج لتحسػػيف األداء كتقػػديـ  كالنقابػػات المعنيػػة، كعنػػدما يكػػكف األداء منخفضن

عـ مػف خػػبلؿ المرشػد كالمطػػكر التنظيمػي، كقػػد يكػكف اإلجػػراء المشػاركة فػػى برنػػامج عليػات الػػد
 تدريبي، كفى حالة استمرار انخفاض األداء، قد يتـ إبعاد قائد المدرسة عف المنصب،

فػػى ضػػكء كػػؿ مػػا سػػبؽ يػػتـ االختيػػار النيػػائي لمقيػػادات المدرسػػية، كتػػتـ مفاكضػػات كمشػػاكرات  -
كافز، كظركؼ العمؿ، كؿ ذلؾ يتـ قبؿ اتخػاذ القػرار بػالتكظيؼ مع النقابات حكؿ الراتب، كالح

 النيائي.

كيتضح مما سبؽ أف دكلػة السػكيد سػعت إلػى االىتمػاـ جػدينا باختيػار القيػادات المدرسػية اختيػارنا 
مبني عمى عدة معايير لضماف االختيار األفضؿ بيف المرشحيف المتقدميف، فقد اىتمت بالشػفافية، كلػـ 

ا بالشخصية، كالكفاءة، كالخبرة.تيتـ بالمعايي  ر المينية فقط بؿ اىتمت أيضن

 ثالثًا: إعداد واختيار القيادات المدرسية في مصر:
دارية ترسـ سياسػاتيا، كتضػع خططيػا، كتقػـك تحتاج لقد  العممية التعميمية إلى قيادات مدرسية كا 

بعمميات اإلشػراؼ كالتنفيػذ كالتقػكيـ، كميمػا بػذؿ مػف جيػد  كمػاؿ  فػي إعػداد المنػاىج، كتػكفير اإلمكانػات 
يـ، كىػك المادية كالبشرية فإف قائد المدرسة يظػؿ العامػؿ الػرئيس المػؤثر فػي نجػاح أك فشػؿ عمميػة التعمػ

 محكر التكاصاؿ بيف مختمؼ أطراؼ العممية التعميمية مف أساتذة كطبلب كأكلياء أمكر. 
 إعداد القيادات المدرسية فى مصر: -3/1

كالبد لكي تنػتج عمميػة إعػداد كتػدريب قيػادات مدرسػية ناجحػة مػف تحديػد االحتياجػات التدريبيػة، 
التعػارؼ عمػى نػكع التػدريب المطمػكب، كالنتػائج ككضع برامج إعػداد تمبػي تمػؾ االحتياجػات، بحيػث يػتـ 

 المتكقعة، كبدكف ىذه المحددات تككف عممية اإلعداد كالتدريب إضاعة لمجيد كالكقت كالماؿ.
 :القيادات المدرسية في مصر إعداد وتدريب أساليب -3/1/1

 أبػػػػرز ىػػػػذهك طرقػػػػو المتنكعػػػػة التػػػػي تسػػػػتعمميا المنظمػػػػات،  اإلعػػػػداد كالتػػػػدريبيقصػػػػد بأسػػػػاليب 
 :الن في مصراألساليب كأكثرىا استعما

 المحاضػػرة: مػػف أقػػدـ أسػػاليب التػػدريب، كىػػي عمميػػة اتصػػاؿ بػػيف مػػدرب كمجمكعػػة مػػف األفػػراد يػػتـ -
كمػػػف إيجابيػػػات ، (58)خبلليػػػا تقػػػديـ بعػػػض األفكػػػار كالمعمكمػػػات حػػػكؿ مكضػػػكع سػػػبؽ إعػػػداده كتنظيمػػػو

كالتفاعػػػؿ، إذ ىػػػي  ركةايػػػا غيػػػاب المشػػػ، كمػػػف عيكباالمحاضػػرة أنيػػػا أقػػػؿ تكمفػػػة؛ كأكثػػػر رقابػػػة ككضػػػكحن 
 ،عممية اتصاؿ مف جانب كاحد، كندرة اعتبار الفركؽ الفردية بيف المتدربيف

 العركض التقديمية،-
 العصؼ الذىني، -
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 المناقشة -
 .كرش العمؿ -
 :(59)لمقيادات المدرسيةبرنامج ميارات القيادة  -3/1/2

 اآلتي:يتككف برنامج ميارات القيادة المدرسية مف 
 اليدف العام لمبرنامج: -3/1/2/1

 تنمية معارؼ كميارات مديرم المدارس بما يمكنيـ مف ممارسة عمميـ بكفاءة كفاعمية.
 األساليب والفنيات المستخدمة فى البرنامج التدريبي: -3/1/2/2
يسػػػتخدـ البرنػػػامج التػػػدريبي فنيػػػات متعػػػدده فػػػى تنفيػػػذه مػػػف أىميػػػا المحاضػػػرات القصػػػيرة كالعػػػركض  -

التقديميػػػة، العصػػػؼ الػػػذىني، المناقشػػػة، لعػػػب األدكار، كرش العمػػػؿ،التمركز حػػػكؿ المشػػػارؾ )المػػػدير( 
 كليس المدرب، تطبيؽ أفكار التدريب.

 مدة البرنامج التدريبي: -3/1/2/3
 خمسة أياـ. ( ساعة مقسمة عمى31)
 الفئة المستيدفة من البرنامج التدريبي: -3/1/2/4

 قيادات مدرسية. ي مناصبالمرشحيف لتكل –القيادات المدرسية 
 البرنامج: -3/1/2/5

 مقدمة وتعارف -اليوم األول
 أىداف اليوم األول: 

 مع نياية اليـك األكؿ سكؼ يقـك المشارؾ ب:
كاألتفاؽ عمى قكاعد العمؿ خػبلؿ  ،ىداؼ العامة لكرشة العمؿكاأل ،التعرؼ عمى المشاركيف اآلخريف -

 ،كالتعرؼ عمى نكاتج التعمـ ،كاستنتاج األىداؼ المختمفة لمتعميـ ،الكرشة
 ،كالتفريػػػؽ بػػػيف مجػػػاالت البيئػػػة المعرفيػػػة لممػػػكاد الدراسػػػية ،إسػػػتنتاج المجػػػاالت الرئيسػػػة لنػػػكاتج الػػػتعمـ -

 ،كالمجاالت التي ترغب المؤسسة التعميمية فى تحقيقيا مة،كالمجاالت العا
 كتعريؼ الجكدة كمتطمباتيا. ،كمجاالتيا ،التعرؼ عمى المدرسة الفعالة -

 القيادة واإلدارة -اليوم الثاني
 أىداف اليوم الثاني:

 عمى أف: رنامع نياية اليـك الثاني يككف المشارؾ قاد
 ،مؤثرة فيياكالعناصر ال ،كأنماطيا ،يعرؼ القيادة -
 ،كيربط بيف أنماط القيادة كالعمؿ عمػى مسػتكل المدرسػة ،كعيكب أنماط القيادة المختمفة ،تحديد مزايا -

 ،كيختار نمط القيادة المناسب لمميمة
 يكيطبػػؽ ميػػارات القيػػادة فػػ ،المؤسسػػة التعميميػػة يكيحػػدد مصػػادر القػػكة فػػ ،يقػارف بػػيف السػػمطة كالقػػكة -

 إصبلح منظكمة القكة داخؿ المؤسسة التعميمية.
 المدرسة قائدميام  –اليوم الثالث 
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 أىداف اليوم الثالث:
 عمى أف: رنامع نياية اليـك الثالث يككف المشارؾ قاد

 قائػػدميػػاـ  ييسػػتنتج الميػػارات المطمكبػػة لمقيػػادة، كيػػذكر أمثمػػة لػػبعض ميػػارات القائػػد، كيعػػرؼ مػػا ىػػ -
 كيستنتج العبلقة بيف مياـ مدير المدرسة كمياـ القائد. ،المدرسة

 ،جاز عمموإلنيعرؼ الميارات اإلدارية التي يحتاجيا قائد المدرسة  -
 ،كالمجتمعيػة لجميػع العػامميف ،كالتربكيػة ،عػف القيػادة التنظيميػة الن أف يعرؼ أف شػاغؿ الكظيفػة مسػئك  -

 كأصحاب المصمحة فى المدرسة،
 .يشرؼ عمى تنفيذ جميع البرامج كاألنشطة الصفية كالبلصفية -

 التأمل فى التغيرات –اليوم الرابع 
 أىداف اليوم الرابع: 

 عمى أف: امع نياية اليـك الرابع يككف المشارؾ قادرن 
 ،كيفيـ دكره فى إدارة التغيير ،يقدر التغيير كجزء مف الحياة -
 ،كطرؽ مقاكمتيا ،ة التغمب عميياككيفي ،كيصنؼ معيقات التغيير ،يحدد -
 كالمجاالت العامة لمتغيير. ،يحدد متطمبات تنفيذ التغيير -

 التأمل الذاتي فى الميارات القيادية –اليوم الخامس 
 أىداف اليوم الخامس:

 عمى أف: رنامع نياية اليـك الخامس يككف المشارؾ قاد
 ،(93 قانكف ،155 قانكفالميمة مثؿ )كالقكانيف  يتعرؼ عمى القرارات -
 ،يحدد أعمى ثبلث ميارات قيادية متمكف منيا -
 ،يقترح اإلجراءات التي يمكف إتخاذىا لتكظيؼ الميارة المتمكف منيا -
 ،كالتحسيف فييما ،يحدد ميارتيف قياديتيف يعتقد أنو بحاجة إلى المزيد مف التطكير -
 يحدد اإلجراءات التي يمكف إتخاذىا لتطكير مياراتو. -

رل الباحػػث أف ىػػذا البرنػػامج بػػو إيجابيػػات كثيػػرة مثػػؿ التركيػػز عمػػى المفػػاىيـ الخاصػػة بالقيػػادة يػػ
كمياراتيا كأدكارىا كأنماطيا، كالتعرؼ عمى أسباب مقاكمة التغيير ككيفية التغمب عمى مقاكمة التغييػر، 

ريب منفصػمة المدرسػة، كلكػف يجػب أف يػتـ عمػؿ جمسػات تػد قائػدكالتعرؼ عمػى القػرارات الميمػة لعمػؿ 
لكػػؿ مرحمػػة عمػػى حػػدة، حيػػث أف لكػػؿ مرحمػػة سػػماتيا كخصائصػػيا المنفػػردة، كالتػػي تختمػػؼ مػػف مرحمػػة 

ػػاألخػػرل، كأي أف المػػدة الزمنيػػة لئلعػػداد ال تكفػػى لتعػػديؿ النػػكاحي السػػمككية لػػدل المتػػدرب كال تسػػاعد  ضن
 عمى ربط األطر النظرية بالكاقع. 

 إختيار القيادات المدرسية فى مصر: -3/2
التػي يتميػز مصػر عمى الرغـ مف كثرة الجدؿ الػذم يثػار حػكؿ محدكديػة دكر قائػد المدرسػة فػي 

القيػادات  نظاميا التعميمي باإلدارة المركزية، إال أف ىػذا ال يمغػي األىميػة البالغػة لعمميػة انتقػاء كاختيػار
 كمكجػو ،كفيمسػكؼ ،كمقننة، ليؤدم دكره كقائد تعميمػي ،كمعايير تربكية كاضحة ،ضمف أسس المدرسية
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دارم ،كرجػػؿ عبلقػػات عامػػةمقػػيـ،  كمػػنظـ لمعمميػػة التربكيػػة كالتعميميػػة داخػػؿ  ،كمشػػرؼ تربػػكم مقػػيـ ،كا 
كمػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة االختيػػار كاالنتقػػاء لمقػػادة كفػػؽ معػػايير عمميػػة كمكضػػكعية مسػػتحدثة،  مدرسػػتو،

المجتمػػع لمكصػػكؿ إلييػػا، كتمثميػػا الحياتيػػة المتسػػارعة، كاآلمػػاؿ التربكيػػة التػػي يتػػكؽ  كمكاكبػػة لمتغيػػرات
 .(61) عمى األرض اممارسن  اكاقعن 
 :  اختيار قائد المدرسةشروط وأسس  -3/2/1

ـ بشػأف قكاعػد النقػؿ 1/11/1987بتػاري  213( مػف القػرار الػكزارل رقػـ 13قد كرد فػى المػادة )
مػػػدير مدرسػػػة  كالتعيػػػيف فػػػى كظػػػائؼ العػػػامميف بػػػالتعمـ  ثبلثػػػة شػػػركط يجػػػب تكافرىػػػا لممرشػػػحيف لكظيفػػػة 

 :(61)ىى
 الشرط األول: 

فاألقػدـ -)األقػدـ فػى الدرجػة الحاليػة  ياألقدمية: فالمرشحكف لمترقيػة يرتبػكف كفػؽ األكلكيػات ىػ 
 األكبر سننا(. -األقدـ فى التخرج  –فاألقدـ فى التعييف  –فى الدرجة المالية التى تسبقيا مباشرة 

 :يالشرط الثان
لمسػػنتيف اآلخػػرتيف عمػػى األقػػؿ، مػػع إجتيػػاز  مالحصػػكؿ عمػػى تقػػدير ممتػػاز فػػى التقريػػر السػػنك  

 برنامج تدريبى بنجاح. 
 :الشرط الثالث

ا تدريبينا يعد ليذا الغػرض، ثػـ يميػو اختبػار تحريػر   ، كيخضػع محضكر المرشحيف لمترقية برنامجن
 ( مف القرار السابؽ. 16لممناقشة لجنة ثبلثية مف رجاؿ التعميـ الذيف يعمكنو فى الكظيفة كفؽ المادة )

(  11ـ فػى المػادة رقػـ )2121لسػنة 1764المدرسػة تبعنػا لمقػرار رقػـ  قائػداختيػار  تـ تعديؿ شػركط     
 كما يمى: 

 شغل وظيفة مدير مدرسة:  شروط-
 :(62) ظيفى شركط يجب تكافرىا فيمف يتقدـ لشغؿ كظيفة مدير مدرسة ىىكرد فى بطاقة الكصؼ الك 

   م،مناسب أك مؤىؿ عاؿ مناسب إلى جانب إجازة التأىيؿ التربك  مالحصكؿ عمى مؤىؿ تربك  – 
   ،تشغؿ باالختيار مف بيف شاغمى كظيفة معمـ أكؿ )أ( أك ما يعادليا عمى األقؿ لمدة سنتيف -
بمرتبػة فػكؽ المتكسػط عمػى األقػؿ فػى سػنتيف سػابقتيف مباشػرة عمػى النظػر الحصكؿ عمى تقػكيـ أداء  -

   ،فى شغؿ كظيفة مدير مدرسة
 الحصكؿ عمى شيادة الصبلحية لمزاكلة كظائؼ اإلدارة المدرسية. –
 استيفاء برامج التنمية المينية فى مجاؿ اإلدارة المدرسية التى تقررىا األكاديمية المينية لممعمميف.  –

  :( 63) ي(  كما مايم11م فى المادة رقم )2121لسنة 1764أيده نص القرار رقم وىذا ما 
كظيفػة معمػـ أكؿ )أ( أك مػا يعادليػا  يكظيفة مػدير مدرسػة مػف بػيف شػاغم ي"يككف اختيار شاغم

 معمػػػى األقػػػؿ، كيكػػػكف االختيػػػار لمػػػدة سػػػنتيف قابمػػػة لمتجديػػػد، بشػػػرط الحصػػػكؿ عمػػػى مؤىػػػؿ عػػػاؿ تربػػػك 
، ككػػذلؾ اجتيػػاز بػػرامج ممناسػػب أك مؤىػػؿ عػػاؿ مناسػػب باإلضػػافة إلػػى شػػيادة أك إجػػازة التأىيػػؿ التربػػك 
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التنميػػة المينيػػة فػػى مجػػاؿ اإلدارة المدرسػػية كالتػػى تقررىػػا األكاديميػػة المينيػػة لممعممػػيف، كيجػػكز تعيػػيف 
 ".ياألساس الحاصميف عمى دبمـك المعمميف كالمعممات فى كظيفة مدير مدرسة بمدارس التعميـ

 :  القيادات المدرسية معايير اختيار -3/2/2
اشػػتراطات  ييػػتـ التقيػػيـ المتقػػدميف عمػػى أسػػاس مجمكعػػة مػػف المعػػايير كالقػػدرات، إلػػى جانػػب بػػاق      

 :(64)يشغؿ الكظيفة، كتنقسـ المعايير كالقدرات إلى أربع مجمكعات ى
الكظيفة، كتقارير الكفاية، كاإلنجازات التى حققيا : كيشمؿ السف كقت التقدـ لشغؿ يالتاريخ الوظيف -

 ( درجة.  31كيحدد ليذه المجمكعة ) المتقدـ،
كتشمؿ عناصر القدرة عمى القيادة كاتخاذ القرارات فى التكقيت المناسب، كالقدرة الميارات القيادية:  -

 ( درجة.  31عمى االبتكار كالتجديد،  ك يحدد ليذه المجمكعة )
تشمؿ الحصكؿ عمى مؤىبلت أعمى، مع القدرة عمى إجادة لغات عممية والعممية: القدرات ال -

عداد البحكث، كيحدد ليذه يأجنبية، كالمعرفة بعمـك الحاسب اآلل ، كاالشتراؾ فى المؤتمرات، كا 
 ( درجة.31المجمكعة )

ى ما تكشؼ عنو المقابمة مف التمتع بالمظير البلئؽ، كالقدرة عم يكىالسمات الشخصية:  -
 ( درجات. 11التخاطب، كيحدد ليذه المجمكعة )

 .يكتراعى المجنة عند التقدير بطاقة الكصؼ الكظيف
مف خبلؿ ما تـ عرضو نجد أف مصر أكلت اىتمامنا كبيرنا بإعداد كاختيار القيادات المدرسية، 

برامج حديثة  ـ، إال انو لـ يتـ تقديـ2117ككانت البداية بإنشاء األكاديمية المينية لممعمميف عاـ 
 تكاكب العصر الحديث، كمتغيراتو، كمتطمباتو كأف عممية االختيار مازاؿ يشكبيا بعض القصكر.

 رابًعا : نتائج البحث ومقترحاتو : 
 نتائج البحث :-4/1

 تتمثؿ أىـ النتائج التى أسفر عنيا البحث الحالى فيما يمي: 
مػػا بػػػيف المؤىػػؿ العممػػى، سػػػنكات  تتنػػكع متطمبػػات الترشػػيح لكظيفػػػة مػػدير مدرسػػة فػػػى السػػكيد -1

الخبػػرة، المقػػاببلت الشخصػػية، السػػمات النفسػػية كالعقميػػة كالكجدانيػػة، الكفػػاءة اإلداريػػة كالقياديػػة 
 كغيرىا.

يعػػػػد مجمػػػػس أك مكتػػػػب التعمػػػػيـ فػػػػى كػػػػؿ بمديػػػػة بالسػػػػكيد ىػػػػك المسػػػػئكؿ عػػػػف اختيػػػػار القيػػػػادات  -2
 المدرسية الجديدة.

كيد فػى الصػحؼ كالمجػبلت المتخصصػة كالكاسػعة يتـ اإلعبلف عف كظيفة مػدير مدرسػة بالسػ -3
 االنتشار.

 يتـ إعبلف متطمبات كمعايير الترشيح كاالختيار بكؿ شفافية كمكضكعية. -4

تيػػػػدؼ بػػػػرامج إعػػػػداد القيػػػػادات المدرسػػػػية فػػػػى السػػػػكيد إلػػػػى تطػػػػكير المػػػػدارس كتعزيػػػػز فيػػػػـ  -5
تحسػػػػيف األداء القيػػػػادات المدرسػػػػية لؤلىػػػػداؼ التعميميػػػػة الكطنيػػػػة، ككيفيػػػػة مشػػػػاركتيـ فػػػػى 

 المدرسي.
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ترتكػػز بػػرامج إعػػداد القيػػادات المدرسػػية فػػى السػػكيد عمػػى ثبلثػػة ركػػائز: القيػػادة الديمقراطيػػة،  -12
 تعمـ القيادة كمياراتيا، كالقدرة عمى التكاصؿ كالتعاكف البناء.

تكجػد بػػرامج كاضػحة كمنظمػػة كمخططػة إلعػػداد القيػادات المدرسػػية فػى السػػكيد، ذات رؤيػػة  -13
كمجػػػاالت محػػػددة كشػػػاممة كأسػػػاليب متنكعػػػة، كمتطمبػػػات نجػػػاح كاضػػػحة كأىػػػداؼ كاضػػػحة 

 كمتكفرة.

عػػداد القيػػادات المدرسػية فػػي مصػػر مػػف تحػديات كمشػػكبلت كأكجػػو قصػػكر  -14 يعػانى اختيػػار كا 
عديػػدة كمتنكعػػة، أثػػرت سػػمبان عمػػى كفػػاءة كفاعميػػة القيػػادات المدرسػػية، كمػػف ثػػـ عمػػى األداء 

 المدرسي بكجو عاـ.

 ث :مقترحات البح -4/2
 فى ضكء ما سبؽ، يمكف تقديـ المقترحات التالية: 

 إعداد القيادات المدرسية: -4/2/1
أف يكػػػػكف لمجامعػػػػات دكر ميػػػػـ كفعػػػػاؿ فػػػػي إعػػػػداد، كتنفيػػػػذ، كتقػػػػكيـ بػػػػرامج إعػػػػداد القيػػػػادات  -

 المدرسية في مصر.

ديػػػة، أف ترتكػػػز رؤيػػػة برنػػػامج اإلعػػػداد إلػػػى إيجػػػاد قائػػػد مدرسػػػي يتسػػػـ بالكفػػػاءة اإلداريػػػة، كالقيا -
كالعبلقػػات اإلنسػػانية الطيبػػة، كالديمقراطيػػة، كتشػػجيع الػػتعمـ، كالتكاصػػؿ، كالقػػدرة عمػػى تطػػكير 

 األداء المدرسي.

أف يسػػتغرؽ البرنػػامج فتػػرة زمنيػػة ممتػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػنتيف كال تزيػػد عػػف ثبلثػػة، يتخمميػػا عقػػد  -
ػػا عمػػى ا ألقػػؿ خػػبلؿ ىػػذه دكرات، كنػػدكات، كمحاضػػرات تدريبيػػة متنكعػػة، تمتػػد إلػػى ثبلثػػيف يكمن

 الفترة.

االىتماـ الجػدم بإعػداد القيػادات المدرسػية، كعػدـ االكتفػاء بمرحمػة الخبػرة فػى مجػاؿ التػدريس  -
بالفصػػػػكؿ، فمػػػػؤىبلت المعممػػػػيف كخبػػػػراتيـ التدريسػػػػية ال يمكػػػػف أف تكػػػػكف كافيػػػػة إلعػػػػداد قائػػػػد 

مدرسػػية مدرسػػي نػػاجح ككػػؼء كفعػػاؿ، كذلػػؾ الخػػتبلؼ أدكار كمتطمبػػات ككفايػػات القيػػادات ال
عػػػػف المعممػػػػيف، كمػػػػا تحتػػػػاج القيػػػػادات المدرسػػػػية إلػػػػى ميػػػػارات إداريػػػػة كقياديػػػػة كاسػػػػتراتيجية 

 متخصصة.

تنػػكع أسػػاليب كعليػػات إعػػداد القيػػادات المدرسػػية بحيػػث تشػػمؿ العصػػؼ الػػذىني، التػػدريب مػػف  -
بعػػػػد، الػػػػكرش التدريبيػػػػة، المحاكػػػػاة كالمباريػػػػات اإلداريػػػػة، تمثيػػػػؿ األدكار، تػػػػدريب الحساسػػػػية، 

 لمكاقؼ اإلدارية.ا

 تطكير برامج إعداد القيادات المدرسية بما يجعميا تكاكب التقدـ التكنكلكجي. -

 تحفيز القيادات المدرسية عمى حضكر الندكات ككرش العمؿ كالمؤتمرات األخرل. -

 إدخاؿ التقنيات الحديثة كالمتطكرة فى برامج إعداد القيادات المدرسية. -
 رة كاالختصاص كخاصة أساتذة الجامعات.االستعانة بمدربيف مف ذكم الخب -
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تػػػػػكفير المكػػػػػاف المناسػػػػػب كالمجيػػػػػز لئلعػػػػػداد، مػػػػػع تػػػػػكفير التمكيػػػػػؿ الكػػػػػافي كتػػػػػكفير التقنيػػػػػة  -
 التكنكلكجية كالكقت المناسب كالمكاف المناسب.

عداد القيادات المدرسية. -  تحديث القكاعد كالمكائح اإلدارية المرتبطة باختيار كا 

عػداد القيػادات المدرسػية لػدل المعممػيف كالمشػرفيف كالقيػادات، مػف نشر كتفعيؿ ثقافة اختيػار  - كا 
خبلؿ ندكات كمؤتمرات كتكزيع كتيبات كأدلة عمؿ كمطكيات، عمى تخصيص صػفحة متعمقػة 

 بإعداد القيادات المدرسية عمى مكقع المدرسة عمى اإلنترنت.

، كالحصػكؿ عمػى إجػازة تشجيع القيادات المدرسية كتحفيػزىـ عمػى اسػتمرارية اإلعػداد كالتػدريب -
تفػػػػرغ لبللتحػػػػاؽ بػػػػالبرامج التدريبيػػػػة المتخصصػػػػة كاليادفػػػػة، أك الحصػػػػكؿ عمػػػػى مػػػػنح تدريبيػػػػة 

 بالخارج.
 اختيار القيادات المدرسية: -ب
تحديػػد شػػركط كاضػػحة كمحػػددة كشػػفافة كتطبػػؽ عمػػى أرض الكاقػػع اختيػػار القيػػادات المدرسػػية،  -

 تشمؿ: 

 الػػػدرجات األعمػػػى مثػػػؿ الدراسػػػات العميػػػا  مؤىػػػؿ جػػػامعي تربػػػكم كيفضػػػؿ الحاصػػػمكف عمػػػى
 كالماجستير كالدكتكراه.

  خبرة فى مجاؿ التعميـ، كخاصة فى مجاؿ ممارسة أعماؿ اإلدارة كاإلشػراؼ كالقيػادة ال تقػؿ
 عف خمس سنكات.

  دارة األزمػػات دارة الحػػكار كاتخػػاذ القػػرار كا  امػػتبلؾ ميػػارات أساسػػية مثػػؿ تحميػػؿ المشػػكبلت كا 
 ت.كالصراع كاالجتماعا

 .امتبلؾ الميارات األساسية لمتعامؿ مع الحاسب اآللى كالثكرة الرقمية 

  السػػػػمات الشخصػػػػية مثػػػػؿ أخبلقيػػػػات المينػػػػة كاالتػػػػزاف االنفعػػػػالى كسػػػػبلمة الفكػػػػر كالمػػػػنيج
كالشػػػػجاعة األدبيػػػػة كالػػػػكازع الػػػػدينى كالسػػػػمكؾ النمػػػػكذجى كاألناقػػػػة كحسػػػػف المظيػػػػر كالػػػػكالء 

 كاالنتماء لمكطف.

 المعنيػيف مثػؿ مػدير المرحمػة أك المػكجييف أك مجمػس إدارة المدرسػة أك  تزكية بالترشػيح مػف
 مجمس اآلباء كاألمناء.

 أف تككف األفضمية فى الترشيح لممكىكبيف قيادينا. -

أف تكػكف فتػرة الترشػيح كافيػػة، بحيػث تتػيح لمجػاف االختيػػار تحػرم الدقػة كالمكضػكعية كالنزاىػػة  -
 كالشفافية فى عممية االختيار.

تجاىػػػات الحديثػػػة فػػػى اختيػػػار القيػػػادات المدرسػػػية كتطػػػكير معػػػايير االختيػػػار، مثػػػؿ األخػػػذ باال -
اختبػػػػػارات الػػػػػذكاء كالػػػػػتمكف المغػػػػػكم كاالختبػػػػػارات النفسػػػػػية كالمقػػػػػاببلت الشخصػػػػػية كأخػػػػػذ عراء 
المعممػػيف كالطػػبلب كأكليػػاء األمػػكر كالنقابػػات المعنيػػة كحسػػف السػػمعة كالمشػػاركة الفاعمػػة فػػى 

 لى اجتياز اختبار تحريرم.تطكير المدرسة، إضافة إ
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