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ت لإلزاضة املسضػُت، وحب وحىز كىي غاملت مً ؤحل جحلُم لا  هساف التربٍى

وماهلت في املسضػت حؼهط غلى مخابػت ومطاكبت الػمل التربىي؛ فػلى مؼخىي املسضػت 

ت و هجس املسًط، وىهه اللاثس  املـطف الاٌو واملؼاوٌ غلى جىفُص الخؼؽ التربٍى

ت والاحخماغُت، و والخػل ُلىم بػمله غلى ؤجم وحه ٌؼخذسم آلُاث، لُمُت والازاٍض

ت زادل املسضػت مذخلف املماضػاث وجصحُح  ،لظمان ػير الػملُت التربٍى

ت  مسة، وغلى ضؤغ هصه  صط كؤكل حهس وفي إبالبُساؾىحُت زادل ماػؼخه التربٍى

 آلالُاث: الطكابت.

ىممت،، في  غملُت زًىامُىُت وحػس الطكابت مً ؤهم ملىماث املاػؼت )امل

 لهامؼخمطة، جخؼلب احطاءاث مسضوػت مً ؤحل طمان الؼير الحؼً والؼلُم 

لخحافظ غلى الخىاظن بين الىػاثل والاهساف ؤو بين الجهىز والىخاثج، بلصس الخإهس 

والخحلم بإن هىان جىافم بِذ لازاء الفػلي والازاء امللصىز واملذؼؽ له مً 

 ػطفها. 

هصه الخؼطق بلى الطكابت في  وضكخىا الػلمُت، ػىحاٌو مً دالٌ وغلى هصا

ت الخػلُمُت. الازاضة املسضػُت  هألُت حخمُت في غملُت جىمُم ػير املاػؼت التربٍى

 
ت ؛املسًط الكلمات املفتاحية:  آلُت الطكابت. ؛املاػؼت التربٍى
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 In order to achieve the educational objectives of the 

school administration, there must be a qualified workforce in 

the school to ensure the follow-up and control of educational 

work. At the school level, we find the director, who is the 

leader and the first supervisor and responsible for the 

implementation of educational, administrative and social 

plans, and to carry out his work to the fullest, using 

mechanisms to ensure the progress of the educational process 

within the school, and to correct the various pedagogical 

practices with in his educational institution with minimal effort 

and in the shortest period, on top of these Mechanisms: 

oversight. 

 Control is one of the most important component of 

the institution (the organization), as it is a continuous dynamic 

process that requires deliberate measures in order to ensure the 

proper and proper functioning of it to maintain a balance 

between means and objectives or between efforts and results, 

with the aim of ensuring and verifying that there is a 

compatibility between the actual performance and the intended 

and planned performance its tip. 

 Accordingly, we will try, through our scientific paper, 

to address supervision in school administration as an inevitable 

mechanism in the process of organizing the functioning of the 

educational institution. 

Key words: director, educational institution, monitoring 

mechanism. 
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 قذمة :م.1

ت الت  بن املسًط هى   املؼاوٌ لاٌو في املسضػت، باغخباضها ؤولى املاػؼاث التربٍى

جلىم بخللين لابىاء وجطبُتهم وفم فلؼفت املجخمؼ الصي جيخم  بلُه، فهى ًلىم بالػسًس 

مً املهام مً ؤحل جحلُم ؤهساف الػملُت الخػلُمُت، وشلً مً دالٌ اػخذسام الػسًس 

ت الت  ؤوولذ بلُه. ومً بين مً آلالُاث الت   حؼهل له وظُفخه همؼير للماػؼت التربٍى

هصه آلالُاث آلُت الطكابت، والت  مً داللها ًخابؼ ػير الػمل التربىي للمػلمين وللػماٌ 

لظمان الؼير الحؼً والصحُح ملاػؼخه، والػمل غلى ضفؼ ؤزاءها التربىي وفم ؤهساف 

 مؼؼطة مؼبلا.

 شكالية الذراسة:.إ2

حؿيدددرث ػدددس حػلدددس املػطفدددت بزدددط الخلدددسم الخىىىلدددىفي والػلمددد  الدددصي غطفددده الػدددالم، ب

وظداثف وؤزواض وددل البيُدداث الاحخماغُددت بمددا فسهددا مدً ماػؼدداث، بددسءا با ػددطة التدد   جددعث 

غدددددددً جللدددددددين ؤبىاءهدددددددا مذخلدددددددف املػددددددداضف الطدددددددخمت واملتراهمدددددددت التددددددد  ؤفطظهدددددددا الػلدددددددم والخؿيدددددددر 

دت جىملهدا فدي التربُدت والخػلدُم وغلدى ػؼداث ما  الخىىىلىفي، مما اػدخىحب اػدخحسار جطبٍى

 ضؤػها املسضػت.

ددددت ال اهُددددت بػدددس لاػددددطة التدددد  جلدددىم بتربُددددت لابىدددداء  ان املسضػدددت اددددي املاػؼدددت التربٍى

وجللُددمهم مذخلدددف الػلددىم واملػددداضف وفددم ؤهدددساف وفلؼدددفت املجخمددؼ التددد  جيخمدد  بلُددده، وفدددم 

شخص هفا ٌؼمى املسًط، وهدى املؼدير ؤهساف وفلؼفت املجخمؼ الصي جيخم  بلُه، ٌؼيرها 

 واملؼاوٌ لاٌو فسها.

لددىم املددسًط باػددخذسام الػسًددس مددً لالُدداث فددي ػدد ُل حؼددُير املسضػددت بلددى حاهددب  ٍو

إلازاضة التدددد  حػمدددددل مػددددده وجحددددذ امطجددددده، وؤًظدددددا لخحلُدددددم لاهددددساف املؼدددددؼطة مؼدددددبلا لهدددددصه 

ت لاولى، ومً بين هصه آلالُاث هجس الطكابت.  املاػؼت التربٍى

وممدددا ػدددبم، هؼدددط  الدؼددداٌئ الدددطثِؽ الخدددالي: فُمدددا جخم دددل آلُدددت الطكابدددت فدددي إلازاضة 

 املسضػُت؟ 
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 أهذاف الذراسة وأسئلتها:.3

تهسف السضاػت الحالُت بلى الىكىف غلى جحسًس ماهُت الطكابت في إلازاضة املسضػُت ومً  -

لظمان الؼير  ًلىم بها، ومػطفت مذخلف ؤزواتها، هألُت حؼخذسمها إلازاضة املسضػُت

ت.  الحؼً للماػؼت التربٍى

ت ؤال وهى املسًط لآللُت الطكابت  - الخػطف غلى هُفُت اػخذسام مؼير املاػؼت التربٍى

ت.  ومسي هجاغتها في الػملُت الخػلُمُت والازاٍض

 أهمية الذراسة:.4

ت ؤػاػُت  بن ؤهمُت السضاػت الحالُت جيبؼ مً ؤهمُت املسضػت هماػؼت جطبٍى

لت هاحػت للػمل غلى في ؤي مجخم ؼ، وؤهمُت آلُت الطكابت وهُفُت اػخذسامها بؼٍط

ت املؼؼطة، وطمان  بهجا  الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت، وجحلُم وافت لاهساف التربٍى

س الخلسم  ت هجعء ؤػاس   وكاغسي  ي مجخمؼ ًٍط الؼير الحؼً للماػؼت التربٍى

 ه.والاظزهاض البس له مً الاهخمام بالخػلُم ومذطحاج

 التعزيفات املفاهيمية وإلاجزائية:.5

 :الزقابــــــة

 مفهىم الزقابة:

 ػىحاٌو جحسًس مفهىم الطكابت غلى الصػُسًً اللؿىي والاصؼالحي.  

 حػٍطف الطكابت لؿت: - ؤ

حاشض، ضصس ضكابت هللا في –ؤصل ولمت ضكابت: ضكب ًطكب ضكىبا وضكابت ؤي حطغ 

 ،502سي، ب ث، امطه: دافه". )ابطاهُم كالوي، كامىغ اله

وحاء في معجم آدط غلى ؤن ؤصلها اللؿىي هى: ضكب ضكىبا وضكابت وضكباها وضكبت ؤي 

،. والطكابت في اللؿت 572حاشضه". )املىجس في اللؿت والاغالم، ب ث،  -اهخمطه–حطػه 

 حاءث بمػنى الحطاػت والخدبؼ.
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 املعنى الاصطالحي لكلمة رقابة: -ب

ٍضف مذخلفت للطكابت؛ فممهم مً ضاي ؤن اغؼى الػسًس مً الباح ين حػا

الطكابت "اي الخحلُم هما بشا وان ول ش  ء ًحسر ػبلا للخؼت املىطىغت 

والخػلُماث الصازضة واملبازت املحسزة، وؤن ؾططها هى الاؿاضة بلى هلاغ الظػف 

الاؿُاء، –والادؼاء بلصس مػالجتها ومىؼ حسوثها، هما ؤجها جؼبم غلى ول ش  ء 

م ؤبى مصؼفى، الازاضة والخىمُم، الىاغ، الافػ  ،.522، 5002اٌ". )غبس الىٍط

حسز الخػٍطف ؤغاله وظُفت الطكابت؛ والت  جخم ل في الخحلم وهـف 

 الادؼاء والاهحطافاث الت  ال جىؼبم مؼ دؼت املاػؼت ؤو املىممت.

ومىه؛ فالطكابت اي شلً اليـاغ الازاضي الصي ٌؼعى بلى الخحلم مً هفاءة 

 ىاضز املىممت وجحلُم اهسافها". واػخؿالٌ م

اما الباحث غعث غؼىي فيري ؤن الطكابت اي الخإهس مً ؤن الخىفُص ًخم ػبلا 

لخؼت مىطىغت، وؤهه ًازي بلى جحلُم الهسف املحسز في البساًت والػمل غلى هـف مىاػً 

مها". )حىزث غعث غؼىي، الازاضة الخػلُمُت والاؿطاف التربىي،  الظػف لػالحها وجلٍى

5002 ،52.، 

ًاهس الباحث ؤغاله الهسف مً غملُت الطكابت؛ ؤال وهى هـف مىاػً الظػف 

م وجصحُح املطئوغ في املاػؼت.  بهسف اًجاز حلٌى وغالج مً ؤحل جلٍى

فا ؿامال للطكابت؛ حُث ًطي  هصا؛ وكس كسم الباحث كباضي محمس اػماغُل حػٍط

خؼإ وجىحُه اليـاغ لخحلُم ؤهساف ؤجها كُاغ وجلُُم وجصحُح ؤػالُب الازاء كبل وكىع ال

الخؼت، ومً مهمت الطكابت جلُم الاغماٌ وجصحح الاهحطافاث. )كباضي محمس اػماغُل، غلم 

 ،.00الاحخماع الازاضي ومـىالث الخىمُم في املاػؼاث البيروكطاػُت، ب ث، 

حمؼ الخػٍطف ؤغاله ول وظاثف الطكابت مً كُاغ  زاء وجصحُح لألدؼاء وجىحُه 

غ، بما ًخفم مؼ الخؼت، فهى حػٍطف ؿامل بلى حس هبير، وىهه جؼطق للطكابت مً حمُؼ لليـا

 الجىاهب.
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 إلاطار النظزي: .6

 أهــــىاع الزقابـــــة. 1.6

هىان ؤهىاع غسًسة مً الطكابت، وشلً حؼب اػؽ ومػاًير مذخلفت، وكس 

 ط بػظها:ادخلفذ الاهىاع بادخالف الباح ين والخذصصاث، ػىحاٌو فُما ًلي شه

س الصحف وآدطون: مبازت الازاضة، على أساس املستىيات الادارية - ، 5002)محمس فٍط

222،: 

جخم ل في جلُُم الازاء الىلي للماػؼت دالٌ  الزقابة على مستىي املؤسسة: - ؤ

فترة ظمىُت مػُىت، ملػطفت مسي جحلُم ؤهسافها املىطىغت واملحسزة، وشلً 

، مػسٌ الػاثس غلى الاػد ماض، حصت باػخذسام مػاًير داصت م ل: الطبح

 املاػؼت في الؼىق، همى املبُػاث وؾيرها. 

جيىن الطكابت هىا غلى الازاء الُىمي للػمالث  الزقابة على مستىي العمليات: -ب

م،  املذخلفت في حمُؼ املفاهُم والاوـؼت، الت  جخم زادل املاػؼت، م ال: الدؼٍى

 الاهخاج، الػمل وؾيرها.

وحـمل جلُُم ازاء الفطز وػلىهه في الازاء ومػطفت  على مستىي الفزد:الزقابة  -حد

وجلُُم اهخاج ول فطز باليؼبت لػمله، وحؼخذسم غسة مػاًير للطكابت غلى الفطز 

ط الازاء الت  ًلىم بةغسازها ضئػاء الػمل  الػامل، ممها ماهى هُفي وهم  واي: جلاٍض

 غلى مطئوػسهم.

 قابة:على أساس ثىقيت القيام بالز  -

 وجيىن كبل البسء في الخىفُص ؤي كبل بسء لازاء. الزقابة السابقة: - ؤ

ل املسدالث بلى مذطحاث. الزقابة املتزامنة )الجارية(: - ب  وجخم ؤزىاء جحٍى

ًؼبم هصا الىىع مً الطكابت بػس الاهتهاء مً جىفُص  الزقابة الالحقة: - ث

 الاوـؼت )مذطحاث املاػؼت،.

لطكابت ودصاثص ول هىع وؤػلىبه في الجسٌو ووضح الباحث وامل بطبط ؤهىاع ا

، 2990الخالي)وامل بطبط، الازاضة غملُت وهمام املاػؼت الجامػُت للسضاػاث، مصط 

229:، 
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 : ًمثل أهىاع الزقابة وخصائصها وأساليبها.11جذول رقم 

 أساليبها خصائصها هىع الزقابة

الخيبا باالدخالفاث غً لازاء هما  ضكابت ػابلت

 فؽ وكذ الازاءجحسر في ه

الخيبا املالي، بحىر 

 الؼىق، اػلىب املؼاض

جلِؽ الاهحطافاث غً مػاًير  ضكابت متزامىت

الازاء، هما جحسر في هفؽ وكذ 

 الازاء

الطكابت غلى حىزة 

الػملُاث، الطكابت غلى 

 الػملُاث الاهخاحُت

جحسًس الادخالفاث غً الازاء  ضكابت الحلت

 املذؼؽ بػس دطوحها

الُت، ضكابت اللىاثم امل

 امليزاهُاث

 .220وامل بطبط، مطحؼ ػابم، ص املصذر: 

 على أساس أطزاف التعامل مع املنظمة: -

تهخم بجمُؼ الاوـؼت واملهام الت  جماضػها املىممت زادل محُؼها،  الزقابة الذاخلية: -أ

ت وؾير  ت، م ل: الطكابت غلى الػماٌ، الطكابت الازاٍض اث الازاٍض  ها.وفي وافت املؼخٍى

جلىم باػتراجُجُت للطكابت الخاضحُت غلى الاغخلاز بإن الػاملين  الزقابة الخارجية: -ب

حخاحىن  ن ًيىن جحذ ػُؼطة وضكابت مسًطهم،  مسفىغىن بحىافع داضحُت، ٍو

 وجخظمً زالر مطاحل:

 جحسًس مػاًير الازاء. -2

 وطؼ امللاًِؽ بسكت بحُث ال ًلخف ؤو ًىاوض الػاملىن حىلها. -5

 فأث مباؿطة با زاء.ضبؽ امليا -2

 وهىان مً ًلؼمها بلى:

 : الزقابة الذاثية - أ

لصس بها ضكابت املىظف لىفؼه، واي ؤفظل ؤهىاع الطكابت واي الت  ًجب غلى اللاثس       ٍو

التربىي جىمُتها في كلىب مطئوػُه وال ًيىن شلً بال بشا حلم شلً في هفؼه وشلً في 

وة حؼىت في شلً لجمُؼ الػاملين مػه ، ومتى مطاكبت هللا في الؼط والػلً وؤن ًيىن كس

ما جحلم شلً للطثِؽ فةن ضكابت الػمل جصبح مً ؤػهل لامىض لسًه، حُث ٌؼير الػمل 
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 في وحىزه وؾير وحىزه حُث ٌـػط الجمُؼ بطكابت غلُا غلسهم وبطكابتهم غلى 
ً
 حؼىا

ً
ػيرا

 . ؤهفؼهم

 : الزقابة الخارجية-ب

لصس بها ضكابت الطثِؽ غل     ت واي تهسف ٍو ى مطئوػُه في الػمل زادل املاػؼت التربٍى

بلى الخحلم مً ؤن لاغماٌ حؼير وفم ما ضػم لها في املسضػت في  غملُت مخابػت مؼخمطة 

مً حاهب مسًط املسضػت غلى املػلمين والػاملين وػالب املسضػت بؿطض جىحُه 

حاهب ضثِؽ الػمل  ػلىهُاتهم بلى ما ًحلم ؤهساف املاػؼت، والطكابت الخاضحُت مً

ملطئوػُه؛ جم ل ؤحس وظاثف إلازاضة الطثِؼُت،د واي بصلً غىصط هام ال ًللل مً ؿإهه 

 ؤهمُت الطكابت الصاجُت لألفطاز والت  جيبؼ مً زادلهم بىاظع مً طميرهم.

ومىه؛ فاإلزاضة ال جىخمل زون جىفط ضكابت داضحُت باغخباضها آلُت ضثِؼُت مً 

حُث حهخم ضحل إلازاضة الحسً ت بدىمُت الطكابت الصاجُت السادلُت آلُاث الجهاظ إلازاضي، 

 واحب الاهخمام بخىفير الطكابت الخاضحُت شاث الفػالُت والىفاءة 
ً
لسي لافطاز غلُه ؤًظا

 غلى  الػالُت لظمان جحلُم املاػؼت  هسافها املحسزة
ً
، وهىان ضكابت داضحُت ؤًظا

ً كبل بزاضة الخػلُم املـطفت غلى املسضػت حمُؼ ؤوـؼت وؤفطاز وممخلياث املسضػت م

 مً ػير الػمل هحى جحلُم الهسف وجصحُح 
ً
بجمُؼ مىحهسها وتهسف بلى الخإهس ؤًظا

لادؼاء املطجىبت،  والت  ال حؼاهم في الىصٌى بلى الهسف وهصلً بلى الظبؽ إلازاضي 

 . واملالي للماػؼت

 مجـــــاالت الزقابـــــــة: .7

 ة للطكابت، وكس وضح الباحث الػطبي دمىؾ ؤهمها: هىان مجاالث غسًس

 الطكابت غلى الاهخاج: وفسها ججس الطكابت غلى آلاالث، الطكابت غلى الىكذ والحطهت.  -2

 الطكابت غلى حىزة املىخىحاث.  -5

م. -2  الطكابت غلى الدؼٍى

ت: وفسها ًخم الخإهس مً ؤن اللىة الػاملت في املـطوع وافُ -2 ت الطكابت غلى املىاضز ال ـٍط

 وماهطة وضاطُت، ومخفاوجت في جحلُم ؤهساف املـطوع.
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 أهميــــــة الزقابـــــة: .8

وضح الباحث فُصل فذطي مطاز؛ اهمُت الطكابت في الازاضة في الىلاغ الخالُت)فُصل 

اث والىظاثف،   ،:222، 2902فذطي مطاز، الاػؽ والىمٍط

ت، اضجباػا وزُلا،  ن ول مً  - الخذؼُؽ والخىمُم والخىحُه اضجباػها بالػملُت الازاٍض

خإزطون بالطكابت.  ًازطان ٍو

 غملُت الطكابت جم ل املحصلت المهاثُت  وـؼت ومهام املىممت. -

جطجبؽ الطكابت اضجباػا وزُلا بىظُفت الخذؼُؽ، الصي هى مؼلب اػاس   لللُام  -

 بىظُفت الطكابت.

 جخؼلب الطكابت وحىز هُيل جىمُم . -

ً مً الخحىم والىـف غً الادؼاء مبىطا.فػالُت آلُت الطكابت، جمىً امل -  سًٍط

 وظائـــف الزقابـــة: .9

مً دالٌ غططىا الؼابم لبػع الخػاٍضف للطكابت، ًمىىىا اػخذالص ؤهم وظاثف 

 الطكابت:

ت تهخم بخىكؼ املؼخلبل وجحسًس ؤفظل الؼبل  التخطيط: ،2 هصه الىظُفت إلازاٍض

 .إلهجاظ لاهساف الخىمُمُت

ت ٌػطف الخى التنظيم: ،5 ت الت  جمعج املىاضز ال ـٍط مُم غلى ؤهه الىظُفت إلازاٍض

 .واملازًت مً دالٌ جصمُم هُيل ؤػاس   للمهام والصالحُاث

ب، ووطؼ الصخص املىاػب في امليان  التىظيف: ،2 حهخم بادخُاض وحػين وجسٍض

 .املىاػب في املىممت

 .بضؿاز وجحفيز املىظفين باججاه ؤهساف املىممت التىجيه: ،2

ت لاديرة اي مطاكبت ؤزاء املىممت وجحسًس ما بشا واهذ ا الزقابة: ،2 لىظُفت إلازاٍض

 .حللذ ؤهسافها ؤم ال
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 أهـــــذاف الزقابــــة: .11

حماًت الصالح الػام: واي محىض الطكابت، وشلً بمطاكبت اليـاػاث، وػير   -1

الػمل وفم دؼؼه وبطامجه في ؿيل جياملي ًحسز لاهساف املطحىة، والىـف 

ت.غً الاهح  طافاث واملذالفاث وجحسًس املؼاولُت إلازاٍض

ؼ، لحماًت   -2 ت ؤو الؼلؼت املؼاولت بلى الخسدل الؼَط جىحُه اللُازة إلازاٍض

الصالح الػام، واجذاش ما ًلعم مً كطاضاث مىاػبت لخصحُح لادؼاء مً ؤحل 

 جحلُم لاهساف.

مىؼ  ما ًحخمل ؤن جىـف غىه غملُت الطكابت مً غىاصط وظُفُت ؤػهمذ في  -3

الاهحطاف، ؤو جللُل لادؼاء، وهصا ًازي بلى ميافإة هصه الػىاصط وجحفيزها 

ا ومازًا.  مػىىًٍ

 عناصز الزقابــــة:  .11

 جحسًس لاهساف ووطؼ املػاًير. -

 ملاضهت الىخاثج املخحللت مؼ املػاًير املطػىمت. -

 كُاغ الفطوق والخػطف غلى ؤػبابها. -

 فُص.جصحُح الاهحطافاث ومخابػت ػير الخى -

وهىصا؛ وبمطاحػت لازاء وكُاغ الىخاثج، وملاضهتها مؼ إلاهجاظ املذؼؽ والخحلم 

لاهساف وصىال بلى الخىفُص املىخمم جىخمل غىاصط الػملُت الطكابُت،  مً بلىؽ

 وجيىن كس حللذ لاهساف الت  حؼعى بلسها.

 وسائـــل الزقابـــة: . 12

ت. -  املىاظهت الخلسًٍط

 الطػىم البُاهُت.البُاهاث إلاحصاثُت و  -

 السجالث. -

ت. - ط إلازاٍض  املالحمت الصخصُت، والخلاٍض
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 :مفهىم الادارة املذرسية .13

ٌػطف العبُسي إلازاضة املسضػُت بإجها: "مجمىغت مً الػملُاث الخىفُصًت 

م الػمل إلاوؼاوي الجماعي الخػاووي بلصس جىفير  والفىُت الت  ًخم جىفُصها غً ػٍط

الصي ٌؼاغس غلى حفع الهمم وبػث الطؾبت في الػمل  ،املىاخ الفىطي والىفس   واملازي

 هدددددان ؤم حم
ً
م؛ فطزًا

َ
 مً ؤحل حل املـىالث وجصلُل الصػاب حتى اليـؽ املىم

ً
دددداغُا

ت والاحخماغُت")ًخى محمس هبهان، الازاضة املسضػُت،   5007جخحلم ؤهساف املسضػت التربٍى

الجهىز امليؼلت الت  " :،، هما ًيـسها املجخمؼ هما حػطف إلازاضة املسضػُت غلى ؤجها22، 

م مً الػاملددين في الحلل الخػلُم  ين، وفىُين، بؿُت جحددلددُدم  ًلىم بها فٍط )املسضػددددت، بزاٍض

 ًخمص ى مؼ ما تهسف بلُه السولت، مً جطبُت 
ً
ت زادل املسضػت جحلُلا لاهساف التربٍى

ػطفها البػع آلادط بإجها: "ول وـاغ  ُددددت صحُحت وغلى ؤػؽ ػلُمت". َو ابىائها، جطب

لىم بخ ت جحلُلا فػاال ٍو يؼُم وجىحُه الخبراث جخحلم مً وضاثه الاؾطاض التربٍى

ت، وفم هماشج مذخاضة، ومحسزة مددددً كبل هُئاث غلُا، ؤو هُئاث زادل  املسضػُت والتربٍى

ؤحمس اػماغُل حجي، إلازاضة الخػلُمُت وإلازاضة املسضػُت، زاض الفىط إلازاضة املسضػُت". )

  ،22، ص5002الػطبي، 

 ىمم ملصىز وهازفول وـاغ م ومىه؛ ًمىىىا اللٌى إلازاضة املسضػُت؛ اي

ت امليـىزة، واي لِؼذ ؾاًت  وبهما اي وػُلت لخحلُم جخحلم مً وضاثه لاهساف التربٍى

ٍددددت،  مً دالٌ جذؼُؽ لاهساف ووطػها، ؤو جحسًس إلاحطاءاث ؤهساف الػملُت التربى

ىدددددىن شلً مدددددً دالٌ املـاضهت واملىاكـت والللاءاث  املىاػبت للخىفُص واملخابػت، ٍو

املخىىغت واملذخلفت زادل املسضػت وداضحها، ول هصا حهسف الىصٌى بلى ؤهساف املاػؼت 

ع الصالحُاث للػاملين مػه في املسضػت  ت الت  ًطؤػهددددا املسًط، هصلً جفٍى التربٍى

لِـاضوىا مػه في املؼاولُت واللُام بإغباء املسضػت وإلاؿدددددطاف غلسها وي ًيىن هىان 

  لاهساف، مً دالٌ آلُاث والطكابت.التزام بدىفُص هصه 

ػطفها مصؼفى صال  بإن الازاضة املسضػُت اي ول ما ًلىم به املسًط مً  هصا؛ َو

ت والخػلُمُت في املسضػت، مً ؤحل جحلُم  حهىز مىممت وميؼلت مؼ الهُئت الازاٍض
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 الاهساف الت  مً ؤحلها اوـإث املسضػت. )مصؼفى صال  غبس الحمُس، الازاضة املسضػُت

 ،.  22،  ص2992في طىء الفىط الازاضي املػاصط، 

ظُف الػماًطة ؤن الازاضة املسضػُت بإجها مجمىغت غملُاث  جذؼُؽ، –ٍو

وظُفُت جخفاغل بةًجابُت مىاخ مىاػب زادل املسضػت وداضحها وفلا  -جيؼُم، جىحُه

ت جظػها السولت ضؾبت في اغساز الىاؿئت، بما ًخفم مؼ  لؼُاػت غامت وفلؼفت جطبٍى

ؤهساف املجخمؼ والسولت". )حؼً محمس ابطاهُم، محمس حؼىين العجم ، الازاضة 

ت،   ،.22، 5007التربٍى

بن الازاضة املسضػُت اي مهمت مىاػت بصخص ؤػاس   ؤال وهى املسًط؛ الصي 

ػبم ووضحىا ؤهه الصخص الصي ًلىم بالػسًس مً الجهىز املىممت وامليؼلت مؼ الهُئت 

ت والخػلُمُت في املسضػت، مً ؤحل جحلُم الاهساف الت  مً ؤحلها اوـإث  الازاٍض

ت غلى املػلمين  املسضػت؛ ومىه فاملسًط هى الصي ًماضغ غملُت الطكابت مؼ هُئخه الازاٍض

ت.  واملخمسضػين وحتى الػماٌ، وشلً بهسف اهجا  ؤهساف وؾاًاث الػملُت التربٍى

ملسضػت، والت  وػىحاٌو مً دالٌ الىلاغ الخالُت جىطُح ؤهم مهام مسًط ا

 ًفؼط لىا فُما بػس ماهُت الطكابت في الازاضة املسضػُت:

ؤغؼى الباحث محمس مىير مطس  ، ؤهم مهام املسًط، والت  هلخصها  مهام مذًز املذرسة:

 فُما ًلي: 

ت: وشلً مً دالٌ: - ؤ  الػمل غلى جحؼين الػملُت التربٍى

وؤوـؼتها  الخػطف غلى املىاهج السضاػُت مً حُث ؤهسافها وؤػالُبها  -2

مها وغلس الىسواث الاحخماغُت للمػلمين لخساضػها، ووطؼ  وػطق جلٍى

 الخؼت الػامت لخحلُم ؤهسافها.

ت والخػلُمُت. -5  الخػطف غلى مؼخىي املػلمين وامياهاتهم التربٍى

ؼُت الت  ٌػسها املػلمىن ومخابػت جىفُصها. -2  زضاػت دؼؽ املىاز الخسَض

اضاث الاػخؼالغُت للصفىف ملخابػ -2 ت ؤغماٌ املػلمين وجىحسههم الٍع

 الػخذسام الامياهاث املسضػُت.
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مُت للؼلبت ومخابػت جىفُصها، والخيؼُم  -2 الاػالع غلى السجالث الخلٍى

لػلس الاحخماغاث والىسواث للمػلمين حٌى املىاهج السضاػُت للػمل 

، 2999غلى جحلُلها. )محمس مىير مطس  ، الازاضة املسضػُت الحسً ت، 

92.، 

 وشلً مً دالٌ اللُام بد: دارية:الشؤون الا  - ب

ػاث   -2 ت للمسضػت والاػالع غلى الدـَط ت الؼىٍى اغساز الخؼت الازاٍض

ت املسضػُت.  التربٍى

 ازاضة الـاون املالُت للمسضػت واغازة مىاظهتها.  -5

ت. -2 ت الالظمت للػملُت التربٍى  جىفير الامياهاث املازًت وال ـٍط

 ملسضػُت والخػلُمُت.جىظَؼ املهام واملؼاولُاث غلى الازاضة ا  -2

حـىُل املجالؽ املسضػُت والػمل غلى جحلُم ؤهسافها. )جِؼير  -2

ً، حؼين ًاػين، محمس غبس الطحُم غسغ وآدطون، الازاضة  السٍو

ت واملسضػُت والاؿطاف التربىي،   ،.502، 2990التربٍى

لىم بما ًلي )ؤحمس اػماغُل حجي، مطحؼ ػابم،  شؤون الطلبة: -حد ٍو

22:، 

ى حاحاث الخالمُص ومـىالتهم السضاػُت والاحخماغُت، الخػطف غل -2

بالخػاون مؼ املػلمين واملطؿسًً الاحخماغُين في املسضػت وؾيرهم مً 

 املذخصين.

الخػطف غلى الحالت الصحُت للخالمُص وؿاوجهم وؤحىالهم الػامت،  -5

 باالػالع املؼخمط غلى بؼاكاتهم.

ً اللجان الؼبُت والاؿطاف غ  -2  لسها.الاؿطاف غلى جيٍى

ع اللُم الطوحُت والاوؼاهُت واللىمُت وجىمُت الاهخماءاث البُئُت  -2 حػٍع

 واملسضػُت غىس الخالمُص.

 جىمُت الػالكاث الاوؼاهُت بين املػلمين والخالمُص وبػظهم البػع. -2
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باإلطافت بلى املهام الصي شهطث ؤغاله للمسًط، هىان الػسًس مً املهام املىاػت 

لخىمُم املسضس  ، ومهام لها غالكت باملجخمؼ املحلي؛ م ل به؛ همهام غىسها غالكت با

 جىمُم بطامج لخسمت البِئت وجحسًس ما ًمىً ؤن جلسمه املسضػت للمجخمؼ.

 أهمية الزقابة لإلدارة التربىية. .14

جترهع ؤهمُت الطكابت في الازاضة املسضػُت حٌى الخإهس مً ػير الػمل هحى ما جم 

 لخحلُم لا 
ً
هساف املطػىمت، هما ؤن هصا املفهىم ٌؼاغس غلى جللُل الخذؼُؽ له مؼبلا

الخؼاثط وشلً باهدـاف هلاغ الخلصير كبل جفاكمها ومحاولت غالج هصا اللصىض مما 

ٌؼاغس غلى حػسًل الاهحطافاث في الػمل املسضس  ، واػدـػاض الػاملين فسها بمذافت هللا 

م الطكابت الهدـاف لادؼاء ومحاػبت الىفؽ باػخمطاض؛ واملسًط الىاجح مً ًؼبم مفهى 

 . وحػسًلها ولِؽ الصؼُاز لادؼاء لفطض الػلىباث وبصساضها

 :دور الزقابة في ثحسين ألاداء إلاداري  .15

ت للبالز، وحػخبر        جخميز إلازاضة الػمىمُت بسوضها الهام في حمُؼ املجاالث الحٍُى

ت، باغخباضها حػمل غلى  لادص بػين الاغخباض لالحخُاحاث املحطن  لاػاس   للسوضة التربٍى

ت في دظم الخحىالث الت   ُّ عزاز هصا السوض ؤهم املخػسزة  للجماغاث املىخفػت بذسماتها، ٍو

ٌـهسها الػالم حالُا، والت  جخؼلب فحص ػطق إلازاضة املػخمسة وهمام املػلىماث 

مها، مما ًمىً مً بغازة الىمط في ػطق الدؼُير ومً الػمل  بـيل مىطىعي  كصس جلٍى

طها بما ًخالءم ومخؼلباث بزاضة ضؿُسة وهف س مً اءغلى جؼٍى ة للماػؼاث وبطفاء املٍع

ل الخحسي الهام الصي غلى إلازاضة هؼبه 
ّ
الـفافُت والترؿُس  غلسها، وفي هصا إلاػاض ًخم 

في جحسًس جىحهاتها بـيل ًظمً مػازلت هاحػت بين مؼاولُت املخصطفين وبهجاظ املهام 

ط حىزة الخسماث امللسمتاملىولت بلسه  .م وجؼٍى

وفي دظم هصه الخفاغالث بين املاػؼاث ومحُؼها، بطظث غّسة همم جصطف       

ت  حسًس  جطمي بلى احيام الخصطف في املىاضز وطمان الىجاغت والفاغلُت لألغماٌ إلازاٍض

لذ وظُفت الطكابت فسها حمُػا حاهبا هاما باغخباضه غىصطا ٌؼاغس غ
ّ
لى وؿفافُتها، وم 

ذاش 
ّ
مخابػت ػير الػملُاث وببطاظ هلاغ اللىة والظػف في بهجاظها وفي اوػياػاتها الج

ت املالثمت ُّ  .إلاحطاءاث الخصحُح
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الىظُفت جؼىضا هاما مً حُث زوضها وؤهسافها مىاهبت لخؼىض زوض  وكس غطفذ هصه    

ُفت غلى جسدل إلازاضة وجماؿُا مؼ املفاهُم الجسًسة  هسافها. فلم حػس جلخصط هصه الىظ

ؤحهعة ؤو هُاول داضحُت فحؼب، بل ؤصبحذ ؤػاػا غىصطا مً غىاصط إلازاضة. بال ؤّن 

 هصا الخىحه ال ًىفي ؤهمُت الطكابت الخاضحُت الت  ؿهسث ؤًظا جؼىضا هاما. 

 خاثمـــــــة:

ت، في   ت اي طمان اػخلامت الػاملين في املاػؼت التربٍى ان الطكابت الازاٍض

م جىفل ػير الاغم اٌ بصىضة مىخممت ومؼخمطة، هما ؤجها جىفل جلُُم لازاء وجلٍى

الاهحطاف وجصحُح الادؼاء ومػالجت ؤوحه الىلص والاهماٌ، واي حؼاغس هصلً غلى 

اهدـاف الىفاءاث في ؤكصط وكذ وبإكل حهس وؤكل جيلفت؛ فالطكابت وػُلت لظمان 

مها، ومىؼ اجهُاضها.احترام اللىاهين والاهممت، مما ًسفؼ بلى زغم الازاضة وجل  ٍى
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