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 عٍسى فالح ذٌاب العازمً

 رافـإش
                         أ.د/ جمال محمد أتى الىفا

أستاذ ورئٌس قسم التربٌة المقارنة واإلدارة 
 التعلٌمٌة               

                                            جامعة بنها –كلٌة التربٌة      

 أ.د/ سالمح عثد العظٍم حسٍن 
 أستاذ التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة 

 جامعة بنها                                         –كلٌة التربٌة      

 مقدمح الثحث :

تنمو التربية وتتطور بشػلؿ لبيػرو وتتطػور الماتتػلت التربويػة بتػرخة مػف ءػبلؿ  ػاال  
يف يعملوف مع بعضهـ البعض لفريػؽ وادػل للولػوؿ  لػق تدأيػؽ ه ػلاههـ وه ػلاؼ ماتتػلتهـ الذ

مػػػف هاػػػؿ التءطػػػيط للمتػػػتأبؿو وخليػػػت هػػػنف الأػػػللي التربػػػوييف خلػػػيهـ هف يتػػػذلروا مػػػل دػػػل  للعمليػػػة 
التربويػة هػا الو ػت المعللػرو وهف يفلػروا هيضػل  هيمػل ياػو خملػتو وها نػوع مػف التربيػة تػػندتل  

ؿ وللػػا نتػػتفيل مػػف التأػػلـ التلنولػػواا الهلالػػؿ خلػػيهـ هال ينتػػوا ها نػػوع مػػف المعرهػػة هػػا المتػػتأب
الضرورية ندف ندتلاهلو والمهلرات اللديدةو والمعلوملت التا  ا هتلتيلت الناػل  للملضػا 

 .والدلضر والمتتأبؿ

 ػل  واألنظمة التربوية الدليثة والتا تعتمل هتلتل  خلق معلوملت اليلي وتلنولوايل دليثة
تطػػورت بشػػلؿ لبيػػرو والعػػللـ اليػػوـ يػػلءؿ مردلػػة اليػػلي وخلػػرا  دػػليثل  هريػػلا  مػػف نوخػػت ويشػػتمؿ 
خلق واهلت نظر مءتلفةو وتلورات خليو وماتتلت للمعلوملتو ومهلرات اتللؿو واءتبلهلت 

 .ضلهة  لق دلالت األهرال المءتلفةدضلرية بلإل

يدتل   لق  –ملرتة  –هو تربوية  وخلق  ذا هنف الليلف العضوا ألا ماتتة ااتملخية
و نلؾ مميزات لبيالة  –از   لـ مف العملية التربوية  –تفلخؿ مع البيالة المديطةو هللتربية البيالية 

لرالػػػلتهـو وذلػػػؾ  الماتتػػػة اللاءليػػػة التػػػا يعمػػػؿ هيهػػػل األهػػػرال تػػػاثر خلػػػق اتال ػػػلتهـو و ػػػيمهـو وا 
المميػػزات للبيالػػة اللاءليػػة للماتتػػة تتمثػػؿ هػػا لتمتعهػػل بلراػػة خلليػػة مػػف الثبػػلت واالتػػتأرارو و ػػذ  

التنظيما لهلو والملرتة خلق تبيؿ المثلؿ تعتبر ليلنل  خضويل  يدتػوا خلػق ماموخػة مػف المنلخ 
األهػػرال يعملػػوف معػػلص للولػػوؿ  لػػق ه ػػلاؼ تربويػػة مدػػلليو والظػػل ري الماتتػػية التنظيميػػة  ػػا 

هػػػػا ماتتػػػػة وادػػػػلي ودػػػػلو  تفلخػػػػؿ النػػػػو وظيفػػػػا وبنػػػػلالا م ها واػػػػول ماموخػػػػة مػػػػف األهػػػػرال 
 .ااتملخا لواول مللدة مشترلة وه لاؼ تربوية وادلي
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ويعل ملرا  العموـ ومليرو اإللارات التعليمية  ـ الأللي التربويوف الذيف ينفػذوف مػل يشػرع 
خليهـ مف لػلنعا التيلتػة التربويػة مػف ءػبلؿ العمػؿ الػل وو والتفليػر المتػتمر يتػتطيع  ػاال  

ويضػعوا األ ػلاؼ المراػو  –خلق مءتلؼ متػتويلتهـ  –وف مع غير ـ هف يعملوا معل  الأللي بللتعل
لاري  خليػل تملػا خلػيهـ لػؿ اليػل ليطبػؽ  تدأيأهلو و ػاال  الأػللي يدتػلاوف  لػق توايهػلت هلخلػة وا 

ها الميػلاف التعليمػاو مػف هاػؿ موالبػة تأػلـ العلػرو ومبلدأػة الشػعوو المتألمػةو والتعػليش مػع 
مءتلؼ المدلالت اال تلػلليةو واالاتملخيػةو والتلنولوايػةو والبياليػةو والليمأراطيػةو التطورات ها 

والدأوؽ اإلنتلنية للمػواطنيفو وموضػوع دأػوؽ اإلنتػلف يفضػؿ مملرتػتت هػا ضػو  الليمأراطيػةو 
وذلػػؾ ألف لػػؿ وادػػل منػػل خنػػل  اػػز  مػػف التػػلطة والدػػلي  الشػػريؼ  نػػل واضػػ  ول يػػؽ  لللػػـ راع 

 و هلؿ وادل منل لت  لر مف التلطة يملرتت.خيتت ولللـ متالوؿ خف ر 

وملر لأا بلػل هػا العػللـ تػوؼ يتعػرض  لػق خػػلي تفػػيرات هػػا مءتلػػؼ الماػلالت هػا 
المتتأبؿ ولمل دل  ها الملضا والدلضرو  ذ  التفيرات ليتػت  راليػػة و ػػذ  التفيػرات تػتدتل  

التربػػػوييف وضػػع هولويػػلت لمنهػػل    لػػق  تػػتراتيايلت اليػػلي لموااهتهػػل و ػػذا تػػيتطلو مػػف الأػػللي
المتتأبؿ للنظلـ التربواو ونتياة لذلؾ هنف النظلـ التربوا ها ملر يواات تدليلت تربوية والتػا 
تدتل   لق التعلمؿ النلا  معهلو و ذ  بعض مالالت التدػليلت م الليمأراطيػةو دأػوؽ اإلنتػلفو 

 بية البيالية(.الثوري التلنولوايلو المواطنةو والبيالة المديطة )التر 
ويعل مالال الأيللي والموارل البشرية مػف ه ػـ الماػلالت هػا العلػر الدػلي و بلختبػلر هف 
الأيللي  ا الموات األتلس للليلف الذا تأوـ خليت المػوارل البشػريةو هػأا ماتتػة  لمػة ال تتشػلؿ 

ض هػػا اآلف مػػف ءػػبلؿ ماموخػػة ملونػػة مػػف )األهػػرال( هأػػط  بػػؿ  ػػل تتمػػليز هػػا موا بهػػل وتتعػػلر 
تواهلتهػػػل. والأيػػػللي لنلادػػػة  ػػػا التػػػا تتػػػتطيع هف تتليػػػؼ مػػػع البيالػػػةو وتتػػػتايو للمتػػػاوليلتو 
وتتتثمر طل لت تلؾ الموارل البشريةو لتدأيػؽ ه ػلاؼ المنظمػة هو الماتتػة. ومػف ءػبلؿ اإلطػلر 

 النظرا لهذ  اللراتة تنتنلوؿ النبيف  ملم 
الأيلليػػة التنفيذيػػة والفنيػػة التػػا تػػتـ خػػف  وتعػػرؼ الأيػػللي التربويػػة بأنهػػل  ماموخػػة العمليػػلت

طريؽ العمػؿ اإلنتػلنا الامػلخا التعػلونا التػلخا لػا الػلواـ  لػق تػوهير المنػلخ الفلػرا والنفتػا 
والمللا المنلتوو الذا يدفز الهمـ ويبعػ  الرغبػة هػا العمػؿ الفػرلا والامػلخا النشػط والمػنظـ 

  وللماتتلت التعليمية.  مف هاؿ تدأيؽ األ لاؼ التربوية المدللي للماتمع
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ودػػلل المفهػػـو الدػػلي  للأيػػللي التربويػػة بأنػػت  تػػتراتاية منظمػػة تأػػـو خلػػق هتػػلس اختبػػلر 
الماتتة التربوية نظلمل  لت ه لاؼ يملػف تدليػل ل بوضػو و ويملػف متلبعػة تدأيػؽ  ػذ  األ ػلاؼ 

ياػلل الدػواهز لػل  العنللػر المء تلفػة التػا يتلػوف ءبلؿ هتػري زمنيػة معينػة خػف طريػؽ التنتػيؽ وا 
تػػتراتياية الأيػػللي التربويػػة  ػػذ  تأػػوـ خلػػق هربعػػة مبػػللكو  ػػا مبػػله النظػػلـ الللػػقو  منهػػل الػػنظـ. وا 

 ومبله األ لاؼو ومبله المشلرلة وااللتزاـو ومبله األلا . 
والأيللي التربوية مفل يمهل التا تميز ل ومعليير ل الءللة بللنال و ولهل  لنونهل األءبل ا 

هللأيللي التربوية ها ثألهتهل املخية التوات تالل العلميلت الاملخية هق لػؿ مملرتػلتهل  للتلوؾ. 
ف  نػػلؾ لورا  هػػلخبل  يفتػػرض هف تأػػوـ بػػت   ذ تتمدػػور الأيػػللي التربويػػة دػػوؿ تفلخػػؿ متميػػز بػػيف  وا 
مءتلؼ ملءبلت النظلـ التربوا بمل هيهل مف معلميف وتبلميذ ومنل ج وهبنية وغير ل مف ملءبلت 

 يفترض هف يتـ تفعيلهل لتدأيؽ مءرالت تربوية تنتاـ مع ه لاؼ النظلـ التربوا. 
والتمتع بلللفة الأيللية ال يلوف بمارل التدلا بلفلت وتملت مدػللي هأػطو بػؿ يتالػق 
هػػف الأيػػللي هػػا الػػلور الػػذا ياليػػت الألالػػل هػػا التػػأثير  يالبػػل  خلػػق تػػلوؾ اآلءػػريفو هػػبل يلػػوف  لالػػلا  

 ر هو مفلػػر هو مءلػػص هدتػػوو بػػؿ الف ذلػػل   ومهلرتػػت وههلػػلر  تعػػل هػػا نظػػر ألنػػت ذلػػق هو مػػل
العػػلمليف معػػت ضػػرورية لتدأيػػؽ ه ػػلاؼ الماموخػػة. بػػذلؾ يتدػػوؿ الألالػػل مػػف راػػؿ مفػػروض خلػػق 
مراوتػػيت  لػػق راػػؿ يدبػػت النػػلس ويدترمونػػت ويتعػػلونوف معػػت ويءللػػوف لػػتو ممػػل يزيػػل مػػف تػػأثير  

 ل  وهعللية. خليهـو هتلب  ماموختت هلثر  نتلا

 : ثــــح الثحــــمشكل

 يملف ليلغة مشللة البد  خلق الندو التللا م 

 ما أهم التوجهات اإلستراتٌجٌة لتدرٌب القائد التربوي؟

 ويتفرع مف  ذا التااؿ التتلاالت الفرخية التللية م
 مل ه مية تنمية المهلرات اإللارية للألالل التربوا؟ 

 و ت الدلضػر؟مل ه ـ هتلليو التلريو هػا ال 

 مل مبلمػػ  البيالػػة التلريبيػػة النلادػة؟ 

 مل ه ـ رللالز التواهلت اإلتتراتياية للتلريو؟ 

 :ثــــــداف الثحــــأه

 استيدف البحث الحالي تحقيق ما يمي : 
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  بػػراز ه ػػـ التواهػػلت اإلتػػتراتياية لتػػلريو الألالػػل التربػػوا هػػا الو ػػت الدلضػػر وذلػػؾ مػػف 
 ءبلؿم 

 لمهلرات اإللارية للألالل التربوا.ه مية تنمية ا 

 .ه ـ هتلليو التلريو ها الو ت الدلضر 

 .مبلم  البيالة التلريبية النلادة 

 .رللالز التواهلت العلريػػة 

  :ثــــــح الثحــــأهمٍ

 تتمثل في كونو :
  يملػػف هف يلػػوف ملػػلرا  مبلالمػػل  لعمليػػة التعلػػيـ هػػا المتػػتأبؿو ومػػف ثػػـ يتػػهـ هػػا  ناػػلز

 بوية التا مف المملف هف تتبل ـ مع طبيعة الأرف الذا نعيشت اآلف.األ لاؼ التر 

  يتهـ ها زيللي وخا الأللي التربػوييف تاػل  همػور المتػتأبؿ ومػف ثػـ يتتػنق لهػـ التءطػيط
 لهذا المتتأبؿ.

  ها التتلو واهة نظر ههضؿ للور ـ ها المتتأبؿ. التربوييفيتلخل الأللي 

 ث :ـــــج الثحـــــمنه

 البد  ه لاهت ويايو خف تتلاالتت اتتءلاـ المنهج الولفا.للا يدأؽ  

 أوالً : أهمٌة تنمٌة المهارات اإلدارٌة للقائد التربوي : 

  هعلليػػلت التنميػػة اإللاريػػة تشػػاع المػػليريف خلػػق التوتػػع هػػا تاػػلربهـ ومعػػلرههـ الوظيفيػػة
 واالاتملخية خمومل . 

  لؤلمػػلـ ويلػػوف منلهتػػل   ويػػل  تلخمػػت  ياػػلل لػػللر  لارا يتػػلخل هػػا لهػػع اال تلػػلل الأػػوما
 هنظمة ولواال  مدلية تتلخل  ها التطور ودرية التدرؾ. 

  اعػػػػػػػؿ الأيػػػػػػػػللات اإللاريػػػػػػػة هلثػػػػػػػػر  يملنػػػػػػػػل  بأ ميػػػػػػػة التػػػػػػػػلريو والتطػػػػػػػوير وتعمػػػػػػػػؿ خلػػػػػػػػق
تلػػػػػػػػػميـ البػػػػػػػػػرامج والفعلليػػػػػػػػػلت التطويريػػػػػػػػػة للايػػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػػلنا مػػػػػػػػػف الأيػػػػػػػػػللات ولعمػػػػػػػػػـو 

 . الموظفيف وال تيمل مف يوااهوف المواطف

  مللنية انتألؿ الأيللات مػف مو ػع آلءػر و ػـ مػزولوف بللمعرهػة والمهػلري والتاربػة ممػل ال 
 ياثر تلبل  خلق متلر العمؿ بتبو تفيير الأيللات. 



2018  (1ج) أبرٌل( 114)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 501 

  ياػػػػػو هف تراهػػػػػؽ تنميػػػػػة المهػػػػػلرات اإللاريػػػػػة هتػػػػػلليو متطػػػػػوري هػػػػػا تأػػػػػويـ هلا  الأيػػػػػللات
نالزاتهـ ممل يلهع هيهـ الدملس األ و .   وا 

ف يلتتػػػبوف المهػػػلرات الوظيفيػػػة والتػػػلولية مػػػف المملرتػػػة هػػػق وظػػػلالفهـ هأػػػط ال والمػػػليرو 
يعنق درملنهـ مف المنل ج األءػر  هػا تطػوير  ػلراتهـ ومعػلرههـ ويملػف ألاهػزي الءلمػة الملنيػة 

 م  التعولية هف تنتهج العليل مف األتلليو التا نورل ل هيمل يلا
 لوظػلالؼ التػا مػف المءطػط هف يشػفلهل التطوير خف طريؽ مملرتة العمؿ ها الوظيفػة وا

المػلير. و نػػل يءضػػع المػػلير لتوايػػت مػػف مػلير هخلػػق منػػت هػػا الهػػـر اإللارا  ػػو المواػػت 
 . Mentorالوظيفا 

  التنميػػػة خػػػف طريػػػؽ الءبػػػري األلثػػػر شػػػمولية والتػػػا تتمثػػػؿ هػػػا التنػػػلوو الػػػوظيفاJob 

Rotation  تلػػػميـ الوظيفػػػة هو التلليػػػؼ هو هػػػا اإلثػػػرا  الػػػوظيفا هو خػػػف طريػػػؽ  خػػػللي
Job Redesign . 

  .التلريو الرتما بلاللتدلؽ بفعلليلت تلريبية تواز  متطلبلت الوظيفة الأيللية 

  التنمية الذاتية المواهة التا تزيػل مػف النضػو   الػوظيفا للمػلير. و نػل يدتػل  الألالػل  لػق
لػػػق هءلػػػلالا التنميػػػة اإللاريػػػة ليػػػربط نشػػػلط التن Mentorمواػػػت / راخػػػق وظيفػػػا  ميػػػة وا 

بأ ػػػلاؼ الاهػػػلز. ويدتػػػل  المػػػلير الألالػػػل  لػػػق لراتػػػة وتدليػػػؿ  لراتػػػت ومهلراتػػػت هػػػا ضػػػو  
 متالوليلت وظيفتت واءتللللت الاهلز و و مل يطلؽ خليت تدليؿ الذات. 

  .التءطيط للموارل البشريةو وتدليل ادتيلالت المتتأبؿ وتلور اليوـ 

 روف بللتميز متتأببل . الل ة والشفلهية ها اءتيلر وتعييف األهرال ممف يبش 

  ترشػػيل نظػػـ الرواتػػو والمللهػػ ت منعػػل  ألا اتػػتألالت هو طلبػػلت للنأػػؿ ممػػف يػػتـ اءتيػػلر ـ
 لبرامج التنمية اإللارية. 

  .العلـ برو  الفريؽ وتدلي  هنظمة العمؿ 

  تدتػػيف هػػػرص المتػػتأبؿ الػػػوظيفا والبدػػ  الاػػػلل خػػػف طػػرؽ غيػػػر تأليليػػة لزيػػػللي هػػػرص
بػؿ ياػو ، دي  ال تلوف التر يػة اختمػللا  خلػق الشػواغر مػف الوظػلالؼالتر ية للمتميزيف ب

  هف تلوف  نلؾ تر ية شءلية تعتمل خلق األلا  المتميز.

  تملػػػػيف المػػػػليريف مػػػػف تنميػػػػة مللػػػػلتهـ و ػػػػلراتهـ الوظيفيػػػػة والتػػػػلولية مػػػػع المأػػػػلري خلػػػػق
 التشءيص والتدليؿ. 
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 ويرية وتلريبية مشترلة ولػذلؾ توتيع لاالري خبل لت المليريف مع بعضهـ ها هعلليلت تط
 توتيع خبل لتهـ مع الماتمع واللالف الوزارية التا  ل يشلرلوف هيهل. 

   لتلو الأيللات مهلرات هعلية ها التبلير وهق التفلوض ولتػو الطػرؼ اآلءػر بديػ 
 الاميع يلتو. 

  هف يلوف لفت نظر الأيللات بمهمتهـ اللبيري هف يلونوا الألوي األءبل ية لموظفا الاهلز و
التػػزامهـ  لالمػػل  خلػػق اإليمػػلف والعأيػػلي والتزامػػلت العربػػا األلػػيؿ هػػا األءػػبلؽ والتعلمػػؿ 

 اإلنتلنا. 

  التتلو المهلري ها التوهيؽ بيف غليلت الاهلز ولواخػا االتػتالبة لطمودػلت المػوظفيف
 ومل هلثر ل دامل  وتعللا  ها الماتمع المعللر. 

 ألنظمػػة وخػػللات العمػػؿ اإليالبيػػة وذلػػؾ مػػف ءػػبلؿ يلػػوف المػػلير  ػػو الأػػلوي هػػا ادتػػراـ ا
 هض المملرتلت المللية واإللارية غير التليمة. 

  يلتتػػو المهػػلري هػػا توايػػت الايػػؿ الثػػلنا مػػف المػػليريف ودفػػز ـ خلػػق االنطػػبلؽ بأػػلراتهـ
 ندو اإلبلاع والتفوؽ. 

 لخة تفويض اللبلديلت ولنع الأرار ومتلخلي الموظفيف ها موااهػة المتػالوليلت بشػا
 وخف معرهة. 

وال شؾ هف المتتأبؿ توؼ يشهل تدػوالت لبيػري هػا اتال ػلت التنميػة اإللاريػة ءلولػل  
هػػػا ماػػػلؿ العبل ػػػلت اللوليػػػة وانتأػػػلؿ التػػػلطلت وهتػػػلليو معرهػػػة الػػػرها العػػػلـ وهػػػق ماػػػلؿ تأػػػليـ 

 المعلومة والمشوري. 

 ثانٌاً : أسالٌب التدرٌب فً الوقت الحاضر :

 : رةــــاضـــــالمح -1

تهػػلؼ المدلضػػري بنوخيهػػل تػػوا  التلأينيػػة هو النألشػػية  لػػق نأػػؿ المعلومػػلت الاليػػلي و ػػا 
بللتللا تتطلو تدليلا  ل يأل  لموضوع المدلضري ومل تتنلولت مف نألط راليتية وهرخية يملف ربطهل 

 ربطل  متللمبل .
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يع هف يدلضر ويتميز  ذا النوع مف األتلليو بتوهير الو ت بللنتبة للملرو  ذ هنت يتتط
ها ماموخػة لبيػري هػا و ػت وادػل لمػل هنػت يػوهر و ػت المتػلرو  ذ يدلػؿ خلػق المعلومػلت لوف 

 الراوع  لق المرااع.
وياءػػذ خلػػق  ػػذا األتػػلوو )المدلضػػري( هنهػػل تعتبػػر وتػػيلة اتلػػلؿ مػػف النػػو وادػػل لمػػل 

 لت ضاليؿ.يتتءلـ المتلرو دلتة وادلي  ا التمع وبذا يلوف مل يءتزنت اللارس مف المعلوم
 دراسة الحالة : -2

ويتلءص  ذا النوع مف هتلليو التلريو ها خرض مشللة مف المشػللؿ التػا يفضػؿ هف 
تلوف وا عية مف البيالة المديطة ويطلو مف المتلربيف وضع الدلوؿ لهذ  المشللة ويملف هف يتـ 

ظػروؼ مػف بػيف  ذا مف ءػبلؿ ماموخػلت العمػؿ التػا يأػوـ المػلرو بلءتيلر ػل تبعػل  لمػل يػرا  مػف 
المتػػلربيف ويملػػف هف تػػتـ مػػف ءػػبلؿ األلا  الفػػرلا وهػػا دػػلالت هءػػر  تػػتـ بلػػؿ مػػف الطػػريأتيف 
وياػػرا المػػلرو مألرنػػة بػػيف رها الفػػرل ورها الاملخػػة دتػػق يظهػػر للمتػػلربيف مػػل  تػػأثير هلخليػػة 

بػػؿ  الاملخػػة خلػػق األهػػرال ولراتػػة الدللػػة لأتػػلوو تػػلريبا لػػيس بللضػػروري هف تلػػوف دللػػة وا عيػػة
يملػػف هػػا لثيػػر مػػف األديػػلف لتلبػػة دػػلالت و ميػػة تتطبػػع بطػػلبع الوا عيػػة وذلػػؾ للراتػػة موا ػػؼ 
 لارية ملروتة مرغوو ها توليلهل  لػق المتػلرو وهيػل  للنػت الطريأػة التػا تتتػتءلـ هػا الدللػة 
هها تتعق  لػق تعميػؽ ههلػلر وتيلتػلت  لاريػة معينػة يرغػو المػلرو هػا تولػيلهل  لػق المتػلرو 

 ة هلثر  ربل   لق المملرتة واالشتراؾ ها  بلا  الرها.بطريأ
 تمثيل األدوار : -3

 و هتلوو اليل يمثؿ تلولل  تمثيليل  دي  يأػوـ هريػؽ مػف اللارتػيف بتمثيػؿ موا ػؼ تعبػر 
خػػػف مشػػػللؿ هعليػػػة هػػػا ماػػػلؿ العمػػػؿ هو تتنػػػلوؿ المشػػػللة مػػػف زوايػػػل مءتلفػػػة هػػػا مدلولػػػة إلياػػػلل 

 ة.الدلوؿ ها الأطلخلت المءتلف
 وييدف ىذا األسموب إلى :

 العمؿ خلق  تلدة الفرلة للمتلربيف لمملرتة تلوؾ اليل وتنمية  لراتهـ ومهلراتهـ. (ه 
 مملرتة مهلرات اإللفل  واالتتالبػػػة. (و 
خطل  التعليألت. (    مملرتة مهلرات اتتأبلؿ وا 
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 المباريات اإلدارية : -4

يؿ الوا ع ببنل  )نموذ ( يربط بيف الفلري األتلتية ها المبلريلت اإللارية  ا مدلولة تمث
المتفيػرات األتلتػػية هػػا الموا ػػؼ التػػا توااػػت اإللاري هػا ظػػروؼ معينػػة ويتػػرؾ لػػئللاري ممثلػػة هػػا 

 الفرؽ المشترلة ها المبلريلت هف تتءذ  رارات لموااهة  ذ  الموا ؼ.
ي وترلػز والهلؼ مف المبلراي  و  مللف اتتءلامهل لألاي مػف هلوات التػلريو لراػلؿ اإللار 

 المبلراي خللي خلق خمليلت اتءلذ الأرارات.

وتءتلػػػؼ المبلريػػػلت اإللاريػػػة تبعػػػل  لطبيعػػػة نشػػػلط المنظمػػػلت وتدػػػلوؿ المبلريػػػلت تمثيػػػػؿ 
 الموا ؼ التا تواات رالؿ اإللاري طبأل  لمالؿ خمؿ لؿ منهـ.

 تدريب الحساسية :  -5

ات ويهػػلؼ  لػػق الولػػوؿ ويتػػتءلـ  ػػذا النػػوع مػػف التػػلريو بلراػػة مػػاثري هػػا تفييػػر الػػذ
بللفرل  لق النأطة التا يشعر هيهل الفرل بأنت ها دلاة  لق هدلا  تفيير لذاتت ويتطلو  ذا النوع 

 مف التلريو لراة خللية مف رغبة الفرل نفتت ها  بولت.
 دي  يعتمل  ذا النوع مف التلريو خلق مل يلا م

 اءتيلر خلل مدلل مف األهرال. (ه 
 لمػػة )معػػزوؿ خػػف العمػػؿ واألتػػري( لمػػلي تتػػراو  بػػيف هتػػبوخيف خأػػل البرنػػلمج هػػا ملػػلف   (و 

 وثبلثة هتلبيع.
وتعتمل هلتفة  ذا التلريو خلق هلري هف ماموخة األهرال  ذا مل تواالت البػل لهػل مػف هف 
تبد  خف  لالل دتق يػتـ لهػل التوااػل الفعلػا ولػذلؾ ناػل هف الأيػللي تتدػلل مػف ءػبلؿ البأػل  تػوا  

ت هو تءتػلر  الماموخػة خلػق نفتػهل بديػ  تبػله الشءلػيلت الدأيأيػة ألهػرال بأف يفرض الألالػل نفتػ
الماموخػػة هػػا الظهػػورو ولمػػل لػػلف الاميػػع هػػا مثػػؿ  ػػذ  التػػلريبلت تواتػػية مػػف ديػػ  األ ميػػة 
نمػل يرا ػل اآلءػروف لػذلؾ هننػت للمػػل  بللنتػبة لػلور ـ هػا البرنػلمج وديػ  هف الفػرل ال يػر  خيوبػت وا 

لت األنملط التلولية لبػل ا األهػرال هػا الماموخػة هػا مدلولػة  لػبل  زالت خيوو هرل للمل تود
لوف وخػػا منهػػل وبػػذلؾ ينتهػػا لػػؿ مشػػترؾ مػػف ءػػبلؿ مبلدظػػة تػػلولت مػػع الاملخػػة  لػػق التعػػرؼ 

 خلق خيوبت الشءليةو وبذلؾ تلوف بلاية الطريؽ  لق التفيير  ل اتضدت هملمت.
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 : ومن العيوب التي أخذت عمى ىذا النوع من التدريب

هنػػػػت يػػػػالا هديلنػػػػل   لػػػػق  دػػػػلا  بعػػػػض األمػػػػراض النفتػػػػية ولػػػػذلؾ يفضػػػػؿ واػػػػول بعػػػػض  (ه 
 المءتليف ها التدليؿ النفتا.

هف التفيػػر التػػلولا  ػػو تفيػػر و تػػا مػػرتبط بلنتهػػل  البرنػػلمج وبعػػل ل يعػػول المتػػلرو  لػػق  (و 
 تلولت الطبيعا.

يعطػػا وممػػل تػػبؽ يتضػػ  هف التػػلريو يأػػلـ معرهػػة اليػػلي ويضػػيؼ معلومػػلت متنوخػػة و 
مهلرات و لرات وياثر هػا االتال ػلت ويعػلؿ األهلػلر ويفيػر التػلوؾ ويطػور العػللات واألتػلليو 
و ػػو بػػذلؾ يعمػػؿ خلػػق التطػػوير الػػذاتا للفػػرل هيرهػػع متػػتو  طمودػػت وينمػػا لواهعػػت وياػػلل نظػػرت 

ل لمػ <لللور الذا يلعبت ويدتف معلالت هلاالت ويتػتفيل مػف ذلػؾو هتزيػل اإلنتلايػة وترهػع اللفػل ي 
هف الفػػرل يتػػتطيع هف يطػػور هنشػػطتت هيضػػيؼ خليهػػل ويعػػللؿ هيهػػلو وخلػػق  ػػذا هػػنف التػػلريو يءػػلـ 

 لؿ مف الشءص واللور الذا يلعبت ويطور العبل ة بينت مل ويرهع لفل تت ويزيل مف هلخليتت.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
التدرٌب وتنمٌة القدرات معلومات / 
 اتجاهات / سلوك قدرات ومهارات

 

 الدور 
 توقعات 
 انجازات

 الفرد
 شخصٌة
 دوافع



عٌسى فالح ذٌاب ، أ.د/ سالمة عبد العظٌم حسٌن ،محمد أبو الوفاأ.د/ جمال 
 العازمً

التوجهات اإلستراتٌجٌة لتدرٌب 
 القائد التربوي 

 

 506 

 ثالثاً : دور القائد فً بناء البٌئة التدرٌبٌة القادرة على اإلبداع : 

مل ذلر مف هتلتيلت تشير  لػق خنللػر الأيػللي التربويػة التػا تبػيف لور  يػللي  بنل   خلق
الماتتػػػلت التربويػػػة هػػػا بنػػػل  البيالػػػة اإليالبيػػػة الأػػػللري خلػػػق لػػػنلخة اإلناػػػلز التربػػػواو هػػػنف  ػػػذا 
المدور تيتنلوؿ لؿ خنلر بشلؿ متتأؿ لتوضي  دأيأتتو ومل يملف هف تفعلت الأيللات التربوية 

 ذ  العنللر ها ماتتلتهل. مف هاؿ تعميؽ  
وتعػػػػيش غللبيػػػػة لوؿ العػػػػللـ دللػػػػة مػػػػف الدرليػػػػة اللاالمػػػػة بتػػػػبو مءراػػػػلت  لاري التفييػػػػر 
ومطللو منظملت المعرهةو هللمشروخلت والءػلملت تتطلػو هنظمػة تفطيهػل لمػل تتطلػو  اػرا ات 

ات متػػتويلت متطػوري لتنفيػػذ ل وتأػػليمهل. همػل الأػػو  العللمػػة ههػا العلمػػؿ األ ػػـ  نهػل  ػػو  خلملػػة ذ
خللية ها التأ يؿ وهق الطمودلت وتدتل   لق هتلليو  لاريػة تػلهع هػيهـ الدملتػة وتدفػز ـ خلػق 
تنمية ذواتهـ لموااهة تدليلت الوظػلالؼ التػا اػل ت بهػل  ػذ  المشػروخلت والءػلملت مثػؿ مرلػز 

 الملؾ خبل اهلل المللا و طلر الدال  بملة الملرمة ولثير غير ذلؾ. 
تطلو ايبل  اليلا  مػف المػليريف الػذيف لػليهـ  ػلرات  لاريػة و يلليػة خلليػة و ذ  األخملؿ ت

 المتتو  وذات توات  نتلنا ال يءر  خف األنظمة واألخراؼ والأيـ بللماتمع م 
  .تأليـ الءلملت وتنفيذ المشروخلت دتو األلوؿ والمعليير المدللي 
  .مراخلي النو التللفة والاولي والتبلمة 

 بلللبلديلت والمعرهة والمهلري والتأنية ها هلا  مهلـ وظلالفهـ.  تمليف الموظفيف 

  تػػػوهير الأيػػػللي ذات الػػػوخا بمتػػػالوليتهل تاػػػل  المػػػواطف وتاػػػل  المػػػوظفيف الػػػذيف ينبفػػػا هف
 يلتزموا بأءبل يلت الءلمة الملنية. 

ولأػػل ظهػػػرت اللثيػػػر مػػػف األنظمػػة الاليػػػلي والتأنيػػػلت المتألمػػػة. لمػػل ظهػػػر هػػػا الماتمػػػع 
ف الذا يعرؼ مل يريل وبمألور  متلخلي الاهلز الدلوما الذا يتعلمؿ مع بلاللتزاـ بطػرؽ المواط

التعلمؿ العأبلنا مع النظلـ واللواال  مثؿ المدلهظة خلق نظلهة الملف والدلاالؽ العلمة وممتلللت 
 اللولة ومف مظهر المواطنة المتالولة. ارتفلع متتو  معلرؼ ومهلرات الأيللات اإللارية. 

ميػػػة مهػػػلرات الأيػػػللات اإللاريػػػة مػػػف ه ػػػػو  العوامػػػؿ لتدأيػػػؽ ماتمػػػع الرهل يػػػة وتنفيػػػػذ وتن
األنظمػػة وااللتػػزاـ بػػللعرؼ االاتمػػلخا. والمػػليروف  ػػـ الػػروال هػػا الماتمػػع وبػػللطبع  ػػذا ال يلفػػق 
لور الأيللات المواهػة للنشػلط لنشػلطلتهـ وءللػة المأػلري الفنيػة والدملتػة وااللتػزاـ الػذا يملنهػل 

 فيذ ءلملت بلفل ي وبمل يرضق المتامع بلؿ هطيلهت. مف تن
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 رابعاً : ركائز التوجهات اإلستراتٌجٌة للتدرٌب : 

هللدلس هو البليري الأيلليػة  ػا  ػلري ذاتيػة خلػق التشػلؼ دلػوؿ  الموقف وفيم أبعاده، -1
للمشلبلت بشلؿ هوراو ولوف تضييع و ػت لبيػر هػا التفليػر. و نػلؾ نوخػلف مػف هنػواع 

للا و مل م البليري الأيللية الفطريةو همف الأػللي مػف يتػتطيع هف يلػؿ  لػق الدلس الأي
دلػػوؿ للمشػػلبلت بشػػلؿ تػػريعو وتنتشػػر لػػل  الأػػللي العػػلمليف هػػا الماػػلالت التػػا يفلػػو 
خليهػػل الطػػلبع البشػػر و ومػػف يتمتػػع بهػػذا النػػوع مػػف البلػػيري الأيلليػػة يلػػب  مػػف ههضػػؿ 

لية الملتتبةو و ق تتمثؿ ها الألري الذ نية التا هنواع الأللي. واألءر   ا البليري الأيل
يلتتػػبهل لػػػؿ األشػػػءلص ءػػبلؿ ديػػػلتهـ هػػػا دػػؿ المشػػػلبلت والأػػػلري خلػػق رايػػػة األمػػػور 
والتعلمػؿ معهػػل. و ػذا النػػوع مػف الدػػلس يتػػأثر بمتػتو  التعلػػيـ والءبػري والبيالػػة المديطػػة. 

ر مػف الأػللي الفطػرييف. ويتدتـ خلػق  ػذا النػوع مػف الأػللي هف يعملػوا وياتهػلوا بشػلؿ هلبػ
وتنتشػر لػل  الأػػللي العػلمليف هػػا الماػلالت التػا يفلػػو خليهػل الطػػلبع اللػنلخا والفنػػاو 

 ومف الأللي مف يامع بيف  ذيف النوخيفو بؿ  ف ذلؾ  و المبلالـ لعلرنل الدلؿ. 

ديػػػ  تبػػػله الأيػػػللي مػػػف ذات الألالػػػلو ولػػػيس مػػػف منلػػػبت هو  تمتعهههو بهههالقوة الداخميههه  : -2
الدأػػػػة بػػػػت. همػػػػف يأتػػػػرو مػػػػف الألالػػػػل يشػػػػعر بػػػػلدتراـ لبيػػػػر لمػػػػل يدملػػػػت مػػػػف ها لػػػػفة 

بلاءلػػػػػت مػػػػػف مشػػػػػلخر وههلػػػػػلرو بديػػػػػ   نػػػػػت للمػػػػػل ازلال  ربػػػػػل  مػػػػػف الألالػػػػػل شػػػػػعر بلزليػػػػػلل 
 . ادترامت لت وانبهلر  بشءليتت وآراالت

هيملف للثير مػف األهػرال هف  قدرة القائد عمى توقع األحداث وتخير المسارات الناجح  : -3
هة الأيػلليو للػف للػا تعػول التػفينة تػليمة مػف ردلتهػل هػنف األمػر يتطلػو  لالػلا  يمتلوا بل

مبلدػػل و وتعػػرؼ تلػػؾ المتػػألة بلتػػـ خأػػلي  تيتلنيػػؾ  وتػػتلءص هػػا خاػػز الأػػللي خػػف رايػػة 
وتو ع المشلبلت الللمنػة همػلمهـو وذلػؾ بتػبو تضػءـ ثأػتهـ هػا هنفتػهـ بلراػة تعمػيهـ 

لأيػػللي خمليػػة  بدػػلر متتبلػػري يرلػػز هيهػػل الألالػػل خػػف رايػػة المشػػلبلت والتعلمػػؿ معهػػل. وا
خلػػق تدأيػػؽ هيػػة نهلاليػػة مدػػللي. همػػل األشػػءلص العػػلليوف هياػػلوف هػػا طػػريأهـ مدطػػلت 
تو ؼ ثلنوية لثيري بيف نأطة البل  ونأطة الولوؿو تشوش رايتهـ هتفيػو خػف هنظػلر ـ 

 . مدطة الولوؿ النهلالية

 ومثل ىذه الركائز تحتاج إلى :
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مػػػػػػف ءػػػػػػبلؿ ههػػػػػػـ الرتػػػػػػللة  الوضههههههع الحههههههالي لممةسسهههههه  التربويهههههه  :فيههههههم الواقههههههع و  -1
الدلليػػػػػػػػػةو وتدليػػػػػػػػػل الأيمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػا هضػػػػػػػػػلهتهل الماتتػػػػػػػػػة للماتمػػػػػػػػػعو ومأػػػػػػػػػلار التميػػػػػػػػػز 
للماتتػػػػػػػة خػػػػػػػف غير ػػػػػػػلو بلإلضػػػػػػػلهة  لػػػػػػػق تدليػػػػػػػل الأػػػػػػػيـ والثألهػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػة التػػػػػػػلاللي 

 اآلفو ونألط الأوي والضعؼ ها راية الماتتة. 
بتعيػػػيف هلبػػػر المتػػػل ميف والمتػػػأثريف بللماتتػػػة  ةيههه  :فحهههل الواقهههع ورسهههم حهههدود الر  -2

 التربوية وتدليل ادتيلالتهـ ها ضو  الدلول الزملنية والمللنية واالاتملخية للراية. 

بتو ع  تأسيس محتوى الرةي  وتحديد موقع المنظم  في البيئ  الخارجي  المستقبمي  : -3
فيػػرات اللبػػر  المتو عػػة هػػا نوخيػػة التطػػورات المتػػتأبلية المػػاثري خلػػق الرايػػةو ونوخيػػة الت

االدتيلاػػلت والرغبػػلت التػػا تلبيهػػل الماتتػػةو وتدليػػل طػػرؽ للتعلمػػؿ مػػع  ػػذ  المتفيػػرات 
 مع ترتيبهل دتو األولوية ها  مللنية الدلو . 

م بتدليػػل خػػلي ءيػػلرات للرايػػة وهيهػػل تنتػػاـ مػػع معػػليير الرايػػة الايػػلي م اختيههار الرةيهه   -4
تتػػة و يمهػػلو و ػػؿ تلهػػـ الدملتػػة وتشػػاع خلػػق االلتػػزاـ بديػػ  تتنلتػػو مػػع تػػلري  الما 

 وتعلس تفرل المنظمة وتميز ل ومبللالهل. 

 ف الألالل التربوا يتتطيع هف يتل ـ ها بنل  الراية المتتأبلية ها الماتتة التربوية خف 
ناػػػلزاتو  ودفػػػز األهػػػرال ولهعهػػػـ لتدأيػػػؽ  طريػػػؽ العمػػػؿ لتدويػػػؿ ه ػػػلاؼ الماموخػػػة  لػػػق نتػػػلالج وا 

ؼ اللليػػة للماتتػػةو والتعلمػػؿ مػػع المتفيػػرات والمػػاثرات ذات المتػػلس المبلشػػر بللماتتػػة األ ػػلا
واألهػػػرالو ومػػػف ثػػػـ اتتشػػػراؼ المتػػػتأبؿ والتءطػػػيط لػػػت هيمػػػل يتعلػػػؽ بللماتتػػػة وه ػػػلاههل وءططهػػػل 
وههرال ػػل. هللأيػػللي التػػا تمتلػػؾ رايػػة تربويػػة واضػػدة المعػػللـ تػػوهر الأػػوي والػػلخـ لاميػػع العػػلمليف 

مثػػؿ  ػػذ  الرايػػة هػػا الوا ػػع مػػع تػػوهير ههضػػؿ الطػػرؽ لتدأيػػؽ ه ػػلاؼ تلػػؾ الرايػػة. وتعػػل لترامػػة 
ماشرات نال  الأيللي التربويػة الفعللػة  ػا مػل يتو عػت المعلمػوف والطلبػة منهػل بلػوري مبلشػري ومػل 
يتو عت العلملوف وهوليل  األمور منهل ضمف الءطط اإلتػتراتياية التػا تضػعهل. وياػو هف تمتلػؾ 

التربويػػػػة  ػػػػلرات متعػػػػللي لتدتػػػػيف وا ػػػػع الملرتػػػػة لتعزيػػػػز التعػػػػلوف بػػػػيف اإللاري والماتمػػػػع  الأيػػػػللي
الملرتػػا خبػػر  نػػوات االتلػػلؿ المفتودػػة بلتػػتمرارو وامػػع البيلنػػلت لتدليػػل ادتيلاػػلت الملرتػػة 
التربويػػػػة وتدليلهػػػػلو واتػػػػتءلاـ تلػػػػؾ البيلنػػػػلت لرتػػػػـ الءطػػػػة التربويػػػػة البلزمػػػػة إلدػػػػلا  التفييػػػػرات 
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لتأػػػليـ مءتلػػػؼ البػػػرامج التعليميػػػةو والأػػػلري خلػػػق متلبعػػػة الءطػػػة البلزمػػػة لتدتػػػيف وا ػػػع  المطلوبػػػة
الملرتػػة. وبػػذلؾ هنننػػل نءلػػص  لػػق هف الأيػػللي التربويػػة التػػا تشػػهل تفييػػرا  هػػا لور ػػل التػػلاللو تأػػلـ 

بويل  للماتتة خملية بنل  وتطوير لرايتهل المتتأبلية وتوايهلتهل اإلتتراتياية بمل يضمف  نالزا  تر 
 ملموتل  وليس مارل تلميـ إلتتراتياية شللية. 

 بناء العالقات اإلنساني  : ( أ
ويألل بللعبل لت اإلنتلنية ها األتلس الروابط التا تنشأ بيف النلس نتياة لتفػلخلهـ هو 
خملهػػـ تػػويل و وتتضػػمف العبل ػػلت اإلنتػػلنية بنػػل  خبل ػػلت تػػليمة مػػع اآلءػػريفو والتعلمػػؿ بشػػلؿ 

ومػػػػف  نػػػػل يملػػػف هف نفهػػػػـ هف الهػػػلؼ الراليتػػػػا للعبل ػػػػلت  راخلت التػػػػا توااههػػػلوهعػػػلؿ مػػػػع اللػػػ
اإلنتلنية ها الأيللي التربوية يلور دوؿ التوهيؽ بيف  رضل  المطللو البشرية اإلنتلنية للعلمليفو 
وبيف تدأيؽ ه لاؼ الماتتةو ولهذا هنف الهلؼ الراليتا للعبل ػلت اإلنتػلنية يتضػمف رهػع الػرو  

دتػيف ظػروؼ العمػؿ للعػػلمليفو لمػل تتضػمف بلإلضػلهة  لػػق ذلػؾ تفهػـ خميػؽ لأػػلرات المعنويػة وت
مللنػػػلتهـ وظػػػروههـ ولواهعهػػػـ ودلاػػػلتهـ واتػػػتءلاـ لػػػؿ ذلػػػؾ لدفػػػز ـ خلػػػق  العػػػلمليف وطل ػػػلتهـ وا 

 العمؿ معل  لاملخة تتعق لتدأيؽ  لؼ وادل ها او مف التفل ـ والتعلوف.  
بللدتػبلف بعػض المعػليير البلزمػة لبنػل  خبل ػػلت ويتواػو خلػق الأيػللي التربويػة هف تأءػذ 

 نتػػلنية نلادػػة لتفعيػػؿ العبل ػػلت المتبلللػػة بينهػػل وبػػيف العػػلمليف هػػا الماتتػػةو هو بػػيف العػػلمليف 
هنفتهـ تتمثؿ بعلل مف المتػل ملت منهػل المشػلرلة اإليالبيػةو و ػق خمليػة نفتػية تػلولية تتػلخل 

والتأػلير االاتمػلخا وتدأيػؽ الػذاتو وتاعػؿ الفػرل  األهرال خلق  شبلع دلالتهـ مف دي  المللنػة
يدػػس بنفتػػت وه ميتػػت. و ػػذ  المشػػلرلة تتػػهـ بطريأػػة مبلشػػري بنياػػلل العبل ػػلت اإلنتػػلنية وتػػرتبط 
ارتبلطػػل  طرليػػل  بهػػلو لمػػل وهف تػػوهير االتلػػلؿ الفعػػلؿ بػػيف العػػلمليف هيمػػل بيػػنهـ هو بػػيف العػػلمليف 

ل مظهػرا  خمليػل  للمشػلرلة ويترتػو خليػت ضػروري  بػلا  الػرها واإللاري بلإلضلهة  لػق هف التشػلور يعػ
 والنليدة لاءؿ الماتتة التربوية. 

وال شػػػػػػػؾ هف اال تمػػػػػػػلـ بػػػػػػػللنوادا النفتػػػػػػػية واالاتملخيػػػػػػػة هػػػػػػػا الماتتػػػػػػػة التربويػػػػػػػة لػػػػػػػت 
 ػػػػػلر لبيػػػػػر مػػػػػف التػػػػػأثير خلػػػػػق الدللػػػػػة النفتػػػػػية لاميػػػػػع العػػػػػلمليف هيهػػػػػل. وهف ها مشػػػػػلبلت هػػػػػا 
العبل ػػػػػػػلت اإلنتػػػػػػػلنية يترتػػػػػػػو خليػػػػػػػت مشػػػػػػػلبلت نفتػػػػػػػية وااتملخيػػػػػػػةو و ػػػػػػػل يترتػػػػػػػو خلػػػػػػػق خػػػػػػػلـ 

لعبل ػػػػػػػػػلت اإلنتػػػػػػػػػلنيةو مثػػػػػػػػػؿ )التفيػػػػػػػػػوو معللاتهػػػػػػػػػل مظػػػػػػػػػل ر تػػػػػػػػػلولية تشػػػػػػػػػير  لػػػػػػػػػق ضػػػػػػػػػعؼ ا
واالنأطػػػػػػػػػػػػػػلع وانءفػػػػػػػػػػػػػػلض األلا و والشػػػػػػػػػػػػػػألؽو والءبلهػػػػػػػػػػػػػػلتو والنػػػػػػػػػػػػػػزاعو والشػػػػػػػػػػػػػػللو و ولثػػػػػػػػػػػػػػري 
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ف بنػػػػػل  خبل ػػػػػلت ااتملخيػػػػػة وليػػػػػة بػػػػػيف العػػػػػلمليف هػػػػػا الماتتػػػػػة يتػػػػػلخل بشػػػػػلؿ  التظلمػػػػػلت(و وا 
لبيػػػػػػػر هػػػػػػػا رهػػػػػػػع الػػػػػػػرو  المعنويػػػػػػػة لػػػػػػػليهـ. و نػػػػػػػلؾ ارتبػػػػػػػلط بػػػػػػػيف الػػػػػػػرو  المعنويػػػػػػػة والعبل ػػػػػػػلت 

إلنتػػػػػلنيةو و ػػػػػذا االرتبػػػػػلط ارتبػػػػػلط طػػػػػرلاو بمعنػػػػػق للمػػػػػل ارتفعػػػػػت الػػػػػرو  المعنويػػػػػة هل   لػػػػػق ا
ارتفػػػػػػػلع نتػػػػػػػبة العبل ػػػػػػػلت اإلنتػػػػػػػلنية الايػػػػػػػلي بيػػػػػػػنهـ. وال شػػػػػػػؾ هف ادتػػػػػػػراـ شءلػػػػػػػية العػػػػػػػلمليف 
الػػػػػػػذيف يعمػػػػػػػؿ الألالػػػػػػػل معهػػػػػػػـو لػػػػػػػت مظػػػػػػػل ر خليػػػػػػػلي مثػػػػػػػؿ اال تمػػػػػػػلـ بللعػػػػػػػلمليف وبمشػػػػػػػلبلتهـو 

خطػػػػػػلا ـ دػػػػػػؽ التعبيػػػػػػر خػػػػػػف آراال هػػػػػػـ وههلػػػػػػلر ـ ومأتردػػػػػػلتهـو بلإلضػػػػػػلهة  لػػػػػػق تشػػػػػػايع هواػػػػػػت وا 
النشػػػػػػلطلت االاتملخيػػػػػػة التػػػػػػا تتػػػػػػلخل خلػػػػػػق   لمػػػػػػة خبل ػػػػػػة لػػػػػػلا ةو واال تمػػػػػػلـ بأيمػػػػػػة الفػػػػػػرل 

 والعلالة هق توزيع العمؿ بمل يدأؽ التدلي  والتاليل والتطوير. 
 ف دػػػػرص الألالػػػػػل خلػػػػػق العمػػػػػؿ مػػػػػع الاملخػػػػػة خػػػػػف طريػػػػػؽ تأليػػػػػؿ الءبلهػػػػػلت بلإل نػػػػػلعو 

دلوؿ خلق هتفػلؽ امػلخاو يملػف الألالػل وبطػرؽ مءتلفػة هف يتػلخل ماموختػت خلػق الولػوؿ وال
 لق هتفلؽ هو  املع بشأف اتءلذ الأرار بعلي طرؽ منهل تانو المالملةو والتعرؼ خلق  مللنيلت 
لؿ هرلو ولوف للتت بمراوتيت للة رتميةو للنهل ها نفس الو ت  نتلنية  لالمة خلق االدتراـو 

تل ي اتتفبللهل. واالبتعلل   خف االنتأللات الشءليةو وخلـ االغترار بللتلطة الممنودة لت وا 
هبنػػػل  املخػػػة الماتتػػػة التربويػػػة وترليبهػػػل والعبل ػػػلت التػػػا تدلمهػػػل والتفلخػػػؿ التػػػلولا 
واالاتملخا بيف ههرال لو للهل خوامؿ تتلخل الأيللي التربويػة خلػق توايػت الماتتػة توايهػل  تػليمل  

ندو اإلنالزو ومف اإلارا ات التا تتعق الأيللي التربوية  ليهل لتدأيؽ ذلؾ هف يعمؿ  للتير  لمل  
الألالل التربوا خلق مشلرلة اآلءريف لتو علتػتو وهف يتػعق بلتػتمرار للدلػوؿ خلػق آرا  العػلمليف 
معتو وهف يألـ بلتتمرار معلومػلت تربويػة تفيػل بتأػلـ الماتتػة التػا يأول ػلو وهف يعمػؿ بلتػتمرار 

لػق االتػتفللي مػف ءبػرات العػلمليف معػت ويشػيل بنناػلزاتهـ.  ف ذلػؾ للػت يعمػؽ طبيعػة العبل ػػلت خ
 اإلنتلنية بيف اميع العلمليف ها الماتتة التربوية. 

 التأثير في اآلخرين : ( ب
ينظػػر بعػػض البػػلدثيف  لػػق الأيػػللي خلػػق هنهػػل خلػػـ وهػػف. وهػػق ضػػو   ػػذا المفهػػوـو تعػػرؼ 

عػػة اإلنتػػلنيةو هو هػػف التػػأثير هػػا التػػلوؾ اإلنتػػلنا لتوايػػت املخػػة مػػف بأنهػػل م هػػف معلملػػة الطبي
النلس ندو  لؼ معيفو بأتلوو هو طريأة تضمف طلختهـ ووال  ػـ وتعػلونهـ وادتػرامهـ. ولػذلؾ 

  ا هف توايت النلس والتأثير هيهـ.  –وهأل  لهذ  النظري  –يملف الأوؿ  ف الأيللي 
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ريف مف ه مهل الأوي الرتمية المتتملي مف المرلز هو و نلؾ هنواع لأو  التأثير خلق اآلء
الوظيفػةو و نػل ناػل هػا بعػض األديػلف هف  ػوي الألالػل التأليليػة تػأتق مػف الماتتػة نفتػهل. همرلػز  
يمندت الأوي لمللهأي هو خألو المراوتيفو وذلؾ بفية التأثير ها تػلولهـ. ومػف هشػللؿ  ػذ  الأػوي 

شػػرخية م و ػػق الأػػوي التػػا يتػػتمل ل الألالػػل مػػف مرلػػز  الرتػػما هػػا  ػػوي التػػلطة الألنونيػػة هو الأػػوي ال
الماتتة التا تمندت  يل ل التلطة الألنونيػة. وتػميت  ػذ  الأػوي بػللأوي الشػرخية ألف الألالػل يتػتمل 
هيهل  وتت خلق التأثير ها المراوتيف مف ءبلؿ  وانيف الماتتة التا تمندت الشرخية ها  للار 

لزاـ المراو  تيف خلػق تنفيػذ  ػذ  األوامػرو هبماػرل اءتيػلر الشػءص ليلػوف مشػرهل و هػنف األوامرو وا 
معظػـ العمػػلؿ يفهمػػوف بػػأنهـ مابػػروف خلػػق  تبػػلع تعليملتػػتو وذلػػؾ مػػف هاػػؿ تتػػيير همػػور العمػػؿ. 
هللمراوتػػوف يتأبلػػوف ملػػلر  ػػوي المػػلير بلختبػػلر  ملػػلرا  شػػرخيل  ياعلهػػـ يطيعػػوف هوامػػر . ومػػف 

ي و ػػػق الأػػػلري التػػػا يمتللهػػػل الألالػػػل للتػػػأثير هػػػا المراوتػػػيف مػػػف ءػػػبلؿ هشػػػلللهل هيضػػػل   ػػػوي المللهػػػأ
الملله ت التا يألمهل لهـو مثؿ الدواهز الملليةو والتر يلتو والمللهػ ت المعنويػةو وخبػلرات الشػلر 
والتألير. ولذلؾ  وي اإللرا  و ق  وي رتمية تعتمل خلق  لري الألالل خلق معل بة الشءص الذا ال 

. وبفعػػؿ  ػػذ  الأػػوي هػػنف الألالػػل  ػػللر خلػػق هػػرض خأوبػػة مػػل هو درمػػلف شػػءص مػػف يتمثػػؿ لؤلوامػػر
 مللهأي هو تر ية لوتيلة للتأثير ها تلوؾ المراوتيف. 

النػػوع الثػػلنا لأػػو  التػػأثير هػػا اآلءػػريف  ػػو الأػػوي غيػػر الرتػػمية المتػػتملي مػػف شءلػػية 
مثػػؿ المعرهػػة الشءلػػيةو الألالػػلو وتػػأتق نأيضػػل  للأػػوي الرتػػمية لػػتو وتلػػوف ذات ملػػللر ءلرايػػة 

والءبريو و اإلخالوو وتلوف  ذ  الأوي ذات تأثير هلبر خلق المراوتيف. وتعل  ذ  الأوي مف ه ـ 
األنواع التا ياو هف يمتللهل الألاللو وتتل ـ ها نال   لارتتو وهػق تفػوؽ هتػلوبتو ومػف هشػلللهل 

ألالل مف مهلراتت وءبراتت ها ماػلؿ  وي الءبري و المعرهة و ق الأوي غير الرتمية والتا يتتمل ل ال
تءللػػتو ويتػػتطيع مػػف ءبللهػػل التػػأثير هػػا األشػػءلص الػػذيف يدتػػلاوف لػػت هػػا  ػػذ  المهػػلرات. 
و ذا النوع مف الأػللي  ػـ لاالمػل  خلػق توالػؿ مػع آءػر التطػورات والمعلومػلت العلميػة هو المعرهيػة 

ف نلديػػة  لاريػػة. ههػػـ يتػػتملوف المتعلأػػة بعملهػػـ ووظػػلالفهـو تػػوا  هلػػلف ذلػػؾ مػػف نلديػػة هنيػػة هـ مػػ
 وتهـ ها التأثير هػا اآلءػريف مػف ءػبلؿ مػل يمتللونػت مػف ءبػرات ومهػلرات وخلػـ ومعلومػلت. ثػـ 
 وي اإلخالو المتمثلة ها  خالو المراوتيف بشءلية الألاللو واختزاز ـ بلالنتمل  لتو وااللتفػلؼ 

تلػؾ مثػؿ  ػذ  الأػوي هػا التػأثير دولتو لمل يمللت مػف شءلػية تػلدري واذابػة و ويػة. وخػللي مػل يم
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 للي ممػف تتػواهر لػليهـ موالػفلت شءلػية را يػةو تػرتبط بمبػللك تػلمية يػلاهعوف خنهػل بدمػلسو 
 ويضربوف مثلال  لآلءريف ها الألوي مف ءبلؿ تبنيهـ لهذ  المبللك ولهلخهـ العظيـ خنهل. 

ملػت الأيػللا بهػل ومف ه ـ المنطلألت التا ياو خلػق الأيػللا النػلا  البػل  هػا متػيري خ
 ليلوف بمألور  التأثير ها اآلءريفو و ق م 

 و و ػذا يتطلػو هف يلػوف الألالػل  ػللرا  إن القيادة الصالح  ىي القيهادة القريبه  مهن الواقهع
خلػػق  لاري و تػػتو ولليػػت الأػػلري خلػػق التػػأثير هػػا تػػلوؾ الاملخػػة و ػػللرا  خلػػق التفػػل ـ مػػع 

ق رايػة التنظػيـ الػذا يأػول و وهف يلػوف الألالػل ذا اميع ههرال لو وهف يلوف لليت الأػلري خلػ
مرونػػة خلليػػةو وبػػذلؾ تلػػوف لليػػت الأػػلري خلػػق الموا ػػؼ الدراػػة وتدملهػػلو لمػػل تلػػوف لليػػت 
الأػػلري خلػػق اتءػػلذ الأػػرارات المنلتػػبة. ولعػػؿ مػػف ه ػػـ واابػػلت الألالػػل ومنطلألتػػت هف يلػػوف 

لخػة بللتػلوؾ الأػويـو وااللتػػزاـ  ػلوي دتػنة للاملخػةو هيلػـز نفتػت  بػؿ غيػػر  مػف ههػرال الام
بمػػل يتطلبػػت خملػػت مػػف لػػبر وهملنػػة وتضػػديةو وهف يتدلػػق بػػللءلؽ اللػػريـ وهنػػا يتلػػؼ 
بللتواضػػع واالتػػتألمةو وهف يلػػوف متفهمػػل  أل ػػلاؼ الماتتػػة مأتنعػػل  بهػػلو مامنػػل  بنمللنيػػة 

 تدأيؽ  ذ  األ لاؼ لمل ها ءير ل وللل  ههرال ل. 
 هنالدهػػػل ناػػػل  لػػػت وهشػػػلهل هشػػػؿ  جهههزأ مهههن المةسسههه ،العامهههل أنهههو جهههزء   يت شهههعور

لػػػػت. هػػػػنذا اتػػػػتطلع الألالػػػػل هف يولػػػػؿ تلػػػػؾ المفػػػػل يـ  لػػػػق العػػػػلمليف معػػػػتو هتػػػػيلوف  ػػػػل 
وضػػػػع يػػػػل  خلػػػػق هلبػػػػر دػػػػلهز لهػػػػـو ههػػػػـ ال يعملػػػػوف للػػػػللدت بػػػػؿ  ػػػػـ يعملػػػػوف للػػػػلل  

 الماتتة للؿ والألالل هرل هيهل. 
 همهمػل لػلف خملػت ه المةسسه اقتناع كل عامل في المةسسه  أنهو عضهو ميهم فهي ىهذ .

لفيرا  هبل يوال هبلا  خمؿ تلهتو بؿ يوال  نتلف تلهت يأبق هف يلوف  نتلنل  ذا  يمةو هػنذا 
شعر العلمؿ بأ ميتت بللنتبة للماتتة التا يعمػؿ هيهػل تػيلوف ذلػؾ لاهعػل  لبيػرا  لتدتػيف 

لؾ العمػػػؿو ولػػػذا هلاالػػت هػػػا خملػػػتو بػػؿ تػػػيزيل   لػػػرارا  خلػػػق االبتلػػلر هػػػا ليفيػػػة هلاالػػت لػػػذ
هللألالػػػل النػػػلا   ػػػو الػػػذا يشػػػعر لػػػؿ خلمػػػؿ معػػػت مهمػػػل لػػػلف لور  بأنػػػت ه ػػػـ خضػػػو هػػػا 
ذا تملػػف  ػػذا الشػػعور مػػف العػػلمليف للػػؿ هػػا  الماتتػػةو وهف خملػػت  ػػو ه ػػـ األخمػػلؿو وا 
الماتتة هلػف تعػرؼ المػلير مػف العلمػؿو هللهػـ هػا الفيػري خلػق هلا  العمػؿ تػوا و ولمػل 

 واف اهلل خليهـ هامعيف ال تعرؼ الألالل منهـ مف الانلا. هللف تلفنل الللل  رض
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 ،هبلبػػل للألالػػل النػػلا  هف يتػػرؾ متػػلدة الءتيػػلر العػػلمليف معػػتو  وجههود مسههاح  لالختيههار
هيطػػػر  خلػػػيهـ المشػػػللةو ويطػػػر  البػػػلاالؿ لدلهػػػلو ويتػػػتثير العػػػلمليف معػػػت دتػػػق  ذا و ػػػع 

متػػاوليتهل معػتو وهلػػب  لػػل   اءتيػلر ـ خلػػق بػليؿ مػػف البػلاالؿ المطرودػػة خلػػيهـ تدملػوا
 لؿ وادل منهـ الدلهز الأو  خلق  تملـ نال  ذلؾ العمؿ.

  التحفيز والتشجيع: ( جه
يألػػل بػػللتدفيزم ماموخػػة الػػلواهع التػػا تػػلهع اإلنتػػلف لعمػػؿ شػػق مػػلو هو تدفػػز  لئلتأػػلف  

اللا  مل لـ يتػتطيع وترخة العمؿ. وبذلؾ تتير الأيللي واللاهعية انبل   لق انوو هبل يعتبر الألالل  ل
هف يدفػػز اآلءػػريف خلػػق العمػػؿو والأيػػللي بػػذلؾ  ػػا خلميػػة متػػتمري  ػػلههل النهػػلالا  ػػو هلا  العمػػؿ 
بشلؿ ايل ومشبع الدتيلاػلت الأػلالميف بػت. وللتدفيػز تػأثير لبيػر خلػق زيػللي اإلنتلايػة واالرتفػلع 

امػػؿ تفعيػػؿ الػػلور بمتػػتو  رضػػل العػػلمليف. وديػػ  هف الرضػػل الػػوظيفا للعػػلمليف يعػػل مػػف ه ػػـ خو 
الأيللاو لذا هننت يتعيف التألل مف هف األتلليو المتبعة لتدفيز العلمليف  ا التا تدأؽ المتتو  

 األمثؿ واألهضؿ للتدفيز.  
همػػػػػػل العوامػػػػػػؿ التػػػػػػا تتػػػػػػلخل خلػػػػػػق تدفيػػػػػػز العػػػػػػلمليف ولتػػػػػػو تعػػػػػػلونهـ وبنػػػػػػل  الشػػػػػػعور 

ا  هتػػػػػل  الماػػػػػلؿ للعػػػػػلمليف هف بػػػػػلالدتراـ والتأػػػػػلير للعػػػػػلمليف هػػػػػا الماتتػػػػػة التربويػػػػػة تتمثػػػػػؿ هػػػػػ
يشػػػػػػلرلوا هػػػػػػا تدمػػػػػػؿ المتػػػػػػاولية لتدتػػػػػػيف العمػػػػػػؿو وتعلػػػػػػيـ اآلءػػػػػػريف ليػػػػػػؼ يناػػػػػػزوا األشػػػػػػيل  
بأنفتػػػػػهـ وتشػػػػػاعيهـ خلػػػػػق ذلػػػػػؾو وربػػػػػط العػػػػػبلوات بلإلناػػػػػلز الايػػػػػل للعمػػػػػؿو ولػػػػػيس بللمعػػػػػليير 
الوظيفيػػػػػة واأل لميػػػػػة هػػػػػا العمػػػػػؿ هديػػػػػ  هف تشػػػػػايع العػػػػػلمليف خلػػػػػق دػػػػػؿ مشػػػػػلبلتهـ بأنفتػػػػػهـ 

تأيػػػػػػػيـ  ناػػػػػػػلزاتهـو وبيػػػػػػػلف الأػػػػػػػيـ التػػػػػػػا هضػػػػػػػلهتهل  ػػػػػػػذ  اإلناػػػػػػػلزات للماتتػػػػػػػةو واالختػػػػػػػراؼ ثػػػػػػػـ 
 بفضؿ العمؿ الذا يأوموف بت لفيؿ بلنلخة التدفيز المطلوو للعلمليف. 

وياػػو هف تػػرتبط خمليػػة تدفيػػز العػػلمليف بػػلأللا  وتدأيػػؽ النتػػلالجو وذلػػؾ ألنػػت ال يفتػػرض 
ضػػػ و وذلػػػؾ دتػػػق تتدأػػػؽ الفلالػػػلي المتػػػتهلهة مػػػف هف يػػػتـ تدفيػػػز األهػػػرال لوف تػػػبو هو  ػػػلؼ وا

التدفيزو وهف يدلؿ لؿ هرل خلق المللهأي التا يتتدأهل طبأل  لمػل دأأػت مػف نتػلالج بللمألرنػة بمػل 
 للف متتهلهل . 

لمل ينبفا خلق الألالل هو الملير هف يوازف بيف المللهػأي المرلػولي والمتػاولية هو النتػلالج 
النتلالج متتديلة التدأيؽو ويلفق هف تلوف خلق لراة معينة مف  المتو ع تدأأهلو بدي  ال تلوف

اللػػعوبة مػػع واػػػول تػػلر  معػػػيفو والولػػة لمػػل  ػػػو مطلػػوو مػػػف ه ػػلاؼ ومألبلػػة ذلػػػؾ مػػع تػػػلر  
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للدػلهز هو المللهػأي. وهػػق لػؿ الموا ػػؼ ياػو خلػػق الألالػل هف يتػػلنل العػلمليف هثنػػل  تػأليتهـ لعملهػػـ 
 نتلالج واأل لاؼ المراوي. ويوهر لهـ هوات المتلخلي لتدأيؽ ال

ومف  ارا ات الألالل التربوا لبنل  البيالة اإليالبية لثألهة اإلنالز  تلدػة الفػرص والوتػلالؿ 
واآلليلت المنلتبة همػلـ  يالػة العػلمليف هػا الملرتػة للمتػل مة هػا لػنلخة الأػرارات التربويػةو هػنف 

والألري التءلذ  رار مل بءلوص  ذلؾ مف ه ـ طرؽ تدفيز ـ هعنلمل يشعر النلس بأف لليهـ الأوي
همػػر يهمهػػـو وهنهػػـ يدظػػوف بللثأػػة  غللبػػل  مػػل يػػالوف  ػػذ  المهمػػة خلػػق الندػػو األهضػػؿ. وخنػػلمل 
تتتػػػتثمر  ػػػللي المػػػلارس اللفليػػػلت التػػػا يتمتػػػػع بهػػػل العػػػلملوف معهػػػـ بشػػػلؿ منلتػػػوو ويعػػػػلونهـ 

العلالػػل التربػػوا غللبػػل  مػػل ويا لػػونهـ للمتػػل مة الفلخلػػة هػػا تدأيػػؽ ه ػػلاؼ التنظػػيـ الملرتػػاو هػػنف 
 يلوف خظيمل . 

 استمراري  تدريب العاممين: ( د
يشػػػػػهل العػػػػػللـ تدػػػػػوالت وتفيػػػػػرات لثيػػػػػري هػػػػػا ترليػػػػػو الماتمعػػػػػلت والمنظمػػػػػلتو تمثلػػػػػت 
هػػػػػا النمػػػػػو اال تلػػػػػللا التػػػػػريعو والتتػػػػػلرع التلنولػػػػػواا الهلالػػػػػؿ والءلءلػػػػػةو و ػػػػػذ  التفيػػػػػرات 

اػػػػة األولػػػػق مػػػػف ءػػػػبلؿ الأػػػػو  البشػػػػرية العلملػػػػة لػػػػـ تدػػػػل  نتياػػػػة لزيػػػػللي رهس المػػػػلؿو بػػػػؿ بلللر 
هػػػػػػػػا  ػػػػػػػػذ  المنظمػػػػػػػػلت. وهف العنلػػػػػػػػر البشػػػػػػػػر  الما ػػػػػػػػؿ والمػػػػػػػػلرو  ػػػػػػػػو مػػػػػػػػف ه ػػػػػػػػـ خنللػػػػػػػػر 
اإلنتػػػػػل و لػػػػػػذا هننػػػػػػت هلػػػػػػب  مػػػػػف الوااػػػػػػو  خػػػػػػلال العػػػػػػلمليف هػػػػػا الماتتػػػػػػة التربويػػػػػػةو وتػػػػػػأ يلهـ 

لتػػػػلبهـ  مللنيػػػػلت ومهػػػػلرات ترهػػػػع مػػػػف  ػػػػلراتهـ اإلنتلايػػػػة. والتػػػػ لريو بمفهومػػػػت تأنيػػػػل  ومهنيػػػػل  وا 
العلمػػػػػا يتػػػػػتهلؼ هتلتػػػػػل  تدأيػػػػػؽ النمػػػػػو الػػػػػذاتا المتػػػػػتمر للأػػػػػلالميف بعمليػػػػػة التعلػػػػػيـ هػػػػػا للهػػػػػة 
المتػػػػػتويلت لرهػػػػػع متػػػػػتو  األهػػػػػرالو واالرتأػػػػػل  بللمتػػػػػتو  العلمػػػػػا والمهنػػػػػا والثأػػػػػلها للمعلمػػػػػيف 

 هنفتهـو بمل يدأؽ طمودهـ واتتأرار ـ النفتا ورضل  ـ المهنا تال  خملهـ. 
ل مػػػف التعريفػػػلت لمفهػػػوـ تػػػلريو العػػػلمليف هػػػا الماتتػػػة التربويػػػةو تأتػػػرو و نػػػلؾ العليػػػ

وتءتلػػؼ دتػػو طبيعػػػة العلميػػة التلريبيػػػة وه ػػلاههلو ههنػػػلؾ مػػف يدػػػل التػػلريو خلػػػق هنػػت التتػػػلو 
معلومػػلت ومعػػلرؼ ومفػػل يـ هأػػطو و نػػلؾ مػػف يػػرا  تنميػػة للمهػػلرات هأػػطو بينمػػل يرلػػز هريػػؽ ثللػػ  

تنمية االتال لت وهتلليو التفليػر. وتػوؼ نتػتعرض هيمػل يلػا خلق هف التلريو ياو هف يعنق ب
ماموخة مف التعريفلت التا تللت األوتلط التلريبيػة بفيػة الولػوؿ  لػق تعريػؼ  اراالػا لمفهػـو 
التػػلريوو بلختبػػلر  بلايػػة ونهليػػة لعمػػؿ تربػػوا هتػػلس التفػػرغ الازالػػا هو الللمػػؿ مػػع ماموخػػة مػػف 

خلػػق دػػؿ المشػػلبلت مػػع ماموخػػة لػػفيري. و ػػل يشػػػمؿ  الػػزمبل و و ػػل يشػػتمؿ التمػػريف المشػػترؾ
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منل شلت هريلي مع متالوؿ متمرس ها التلريو و ل يتضمف برنلمال  للأرا ي المنظمة والبد  خف 
 المتتو  الشءلا. 

وينلؿ تلريو العلمليف ها الماتتػلت التربويػة ا تملمػل  بللفػل  هػا معظػـ لوؿ العػللـو هفػا 
ل ا تملمػل  لبيػرا  ببػرامج التػلريو وتطور ػلو وهف مػل ينفػؽ مػف همػواؿ الواليػلت المتدػلي األمريليػة تاػ

خلق  ذ  البرامجو يفوؽ بلراة لبيري مل ينفؽ خلق مثؿ  ذ  البرامج ها هية لولة هءر و لمل يعل 
التػػػلريو هػػػا الواليػػػلت المتدػػػلي  ابلريػػػل  وهديلنػػػل  تتو ػػػؼ خليػػػت زيػػػللي الراتػػػوو لمػػػل يمػػػن  المعلمػػػوف 

 لي خلـو يلتدأوف بت بلللراتلت التا تعل ل الالمعلت للمعلميف.  الزات لراتية لم
م   Remedial Concept ػا م المفهػـو العبلاػا  و نلؾ ثبلثة مفل يـ شلالعة للتلريو

وتبعل  لهذا لمفهوـ هنف التػلريو هثنػل  الءلمػة ملػمـ لتلػدي  هءطػل  هػا بػرامج اإلخػلال وخػبل  
خػللي تلػويفو ثػـ  طبلخػت خلػق لػؿ اليػل هػا تلؾ األءطل و دي   ف المعلػـ يدتػل   لػق  لػأؿ وا 

  Behavioral Conceptمالؿ تءللػت وطريأػة تلريبػت هػا  ػذا الماػلؿ. والمفهػـو التػلولا 
والذا يرلز خلق مل يلور ها الفلؿ الملرتا مف تفلخؿ المو ؼ التعليما بػيف المعلػـ والتبلميػذ 

لمهػػلرات التلريتػػية ولػػيس خلػػق لاءػػؿ الفلػػؿ ومػػل يدػػل  هيػػت مػػف تػػلوؾو ها  نػػت يرلػػز خلػػق ا
تػػلوؾ المػػلرس واتال لتػػت  بػػؿ بػػل  خمليػػة التػػلريسو هيمػػل يدػػل  هػػا الفلػػؿ  ػػو ه ػػـ خنللػػر 
المو ػػؼ التلريتػػاو وخليػػت ياػػو هف يػػلرو المػػلرس خلػػق ليفيػػة تدليػػؿ المو ػػؼ التلريتػػاو وخلػػق 

بلإلضػلهة  لػق  ليفية تفتير مل يبلدظت مف تلوؾ بينت وبػيف التبلميػذ لفظيػل  لػلف هو غيػر لفظػا.
م والػذا يرلػػز بػلور  خلػػق النمػو المهنػػا للمعلمػيفو ويػػرهض  Growth Conceptمفهػـو النمػو 

هلػػػري ربػػػط تػػػلوؾ المػػػلرس بعنللػػػر المو ػػػؼ التعليمػػػا ويهػػػلؼ  لػػػق زيػػػللي اللاهعيػػػة لػػػليهـ للنمػػػو 
ليةو الذاتاو وتيتتنل  ذا المفهوـ  لق خلي هروض مف ه مهل هف التلريو ليس خملية آلية ميللني

  وهنت يدتو  خلق ءبرات امللية يءلأهل المو ؼ وال يملف التنبا بهل.
 ودتق تلوف الأيللي هلثر هعللية هنف خلق الألالل اال تملـ بلآلتا م  
  التػػلريو الػػذا يأػػـو خلػػق المشػػلرلة الفعللػػة هػػا بنػػل  لػػوالر  ػػللري خلػػق نأػػؿ المعلومػػلت

ؾ للولػػوؿ  لػػق توااػػل منػػلخ تعليمػػا والءبػػرات للػػؿ األهػػرال العػػلمليف بلػػفة متػػتمري وذلػػ
 متتمر ومدفز ها الماتتة. 

  .يللي األهرال والماموخلت لتنمية الألرات الفنية واإللارية لهـ  
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  ناػػػل  اإلاػػػرا ات واألتػػػلليو التػػػا تتبػػػع هػػػا  لاري وتنظػػػيـ هخمػػػلؿ الماتتػػػلت واإللارات 
 التا تنلر  تدتهل ها الهـر التنظيما. 

 القادرة عمى صناع  اإلبداع التربوي يتطمب التركيز عمى ما يمي : وبناء البيئ  اإليجابي  
 ف التشريعلت اإللارية ها الماتتة التربوية البل لهػل هف تتػلير رو  العلػرو وتتضػمف  -1

هدللمهػػػل مبػػػللك تنظيميػػػة  ػػػللري خلػػػق موااهػػػة المتػػػتأبؿ والظػػػروؼ المتفيػػػري لمضػػػلخفة 
الللمنػة المبلخػة وتنميتهػل لػلهع خالػة اإلنالز واللشػؼ خػف الموا ػو الءبل ػة والطل ػلت 

التأػػػلـ  لػػػق األمػػػلـ. وياػػػو هف تػػػلهع  ػػػذ  الطل ػػػلت  لػػػق التلػػػلثر نتياػػػة التفلخػػػؿ بنيملننػػػل 
بأنفتنل وبألرتنل خلق النهوض بماتمعلتنل وتطوير  وانيف وهنظمتنل لتدأيؽ  ػذا التطػوير 

االتػتأرار النفتػا بمل تنطوا خليت مف دواهز وامتيلزات تبع  خلق الرضػل واالطمالنػلف و 
 وتشيع ها نفوس الموظفيف رو  العمؿ والطمو . 

الأيللي  ػا الأػلري خلػق التػأثير هػا النػلسو وخمليػة التػأثير ولتػو النػلس وتلػويف العبل ػلت  -2
اإلنتلنية  ا الميزي األولق هػا الأيػللي النلادػةو هللألالػل لػيس شءلػل  يفػرض رغبلتػت وللنػت 

يوهأهػػل مػػع رغبػػلت العػػلمليف هػػق الماتتػػة دتػػق شػػءص يعػػرؼ ليػػؼ يػػربط  ػػذ  الرغبػػلت و 
يلػػػوف لهػػػل  ػػػوي لاهعػػػةو لػػػذلؾ البػػػل للألالػػػل التربػػػوا مػػػف تعريػػػؼ الموظػػػؼ بأ ػػػلاؼ الماتتػػػة 
التربوية وتيلتتهل وبراماهل وتطلعلتهل المتتأبلية وتزويل  بلؿ اليل يتعلػؽ بأيػة تفيػرات  ػل 

تػػمية والتعليمػػلت والءبػػرات تلػػوف طػػرهت خليهػػل هو تعػػليبلت اليػػلي وتزويػػل  بللببلغػػلت الر 
التػػا تفليػػت وتلريبػػت خلػػق ءبػػرات اليػػلي واالاتمػػلع بػػللموظفيف واالتػػتملع  لػػق آراالهػػـ لرهػػع 

 معنويلتهـ وبنل  بيالة  يالبية لثألهة اإلنالز التربوا. 

التلريو  و هلثر الوتلالؿ هلخلية هػا تنميػة الأػو  البشػرية التػا يأػع خلػق خػلتؽ الأػللي  -3
ثر الوتلالؿ هلخلية ها تمليف الموظفيف مػف مملرتػة هخمػللهـ بلفليػة اإللارييفو ومف هل

ومتاولية. هللتلريو يعل الفرل ليأءذ اتال ل  معينل  ها الديلي ويا لت لللعول مف  لخلي 
الهػػػـر  لػػػق  متػػػت. والتػػػلريو يتعهػػػل ءبػػػرات الفػػػرل بللتنميػػػة المتػػػتمري المتمشػػػية مػػػع لػػػؿ 

فيػػرات مػػف نلديػػة المعلومػػلت والءبػػرات تطػػورو ههػػو نشػػلط  ػػللؼ يعمػػؿ خلػػق  دػػلا  ت
ومػػف نلديػػة األلا  وطػػرؽ العمػػؿ ومػػف نلديػػة التػػلوؾ واالتال ػػلت ليلػػوف الفػػرل لػػللدل  
نتلايػة خلليػة. لػذلؾ البػل للتػلريو هنػا لػوف  للهػل  يلبػق ماموخػة  للأيلـ بعملت بلفل ي وا 
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مف هاؿ بنل  بيالة  مف االدتيلالت التلريبية ها الفرل ومتتمرا  وشلمبل  ومتطورا  ولاهعيل  
  يالبية لثألهة اإلنالز. 

التأليػػل خلػػق العبل ػػلت اإلنتػػلنية التػػا تزيػػل مػػف وخػػق األهػػرال هػػا الماتتػػة التربويػػةو والتػػا  -4
تتلخل خلق ههمهـ ألنفتهـو وخلق تلويف تفلخبلت ااتملخية تعمؿ خلق  شلخة او اللخـ 

 لية ها الفلر والعمؿ. واالدتراـو بلإلضلهة  لق توهير منلخ ليمأراطاو واتتأبل

لمػػل هف الأيػػللي التربويػػة الفعللػػة التػػا تمتلػػؾ مثػػؿ  ػػذ  الأػػلرات لوضػػع الءطػػط التربويػػة مػػف  -5
هاػػؿ تدتػػيف المػػلارس البػػل هف يلػػوف لههػػل النهػػلالا  ػػو تدتػػيف تدلػػيؿ الطلبػػةو ألف تعلػػـ 

هف تأءذ  الطلبة  و الهلؼ األوؿ والراليس مف واول الملرتة. وخلق الأيللي التربوية الفعللة
بعػػيف االختبػػلر اتال ػػلت المعلمػػيف ندو ػػل مػػف ءػػبلؿ التواػػت بػػأف المعلمػػيف يتػػتطيعوف هف 
يميزوا مل بيف الأيللي التربوية واإللاري الملرتيةو لمل هف المعلميف يرا بوف بل ػة الرايػة التػا 

نميػة تطردهل الأيللي التربوية الفعللة ومل  تطبيأهل مف ءبلؿ  تلدة الفرص لهـ للتطػوير وت
  لراتهـ مف ءبلؿ وضو  اتتراتيايلت تدتيف وا ع الملرتة. 

التأليػػل خلػػق ضػػروري العمػػؿ خلػػق المتػػتوييف الازالػػا والػػذا يتعلػػؽ بللملرتػػة و ػػو المتػػتو   -6
األتلتػػا والػػذا يمثػػؿ مءتبػػرات دأيأيػػة للبنػػق التدتيػػةو وخلػػق المتػػتو  الللػػقو ها مامػػوع 

 يف ه لاؼ الأيللي واأل لاؼ الماتمعية. هلا  الماتتلت والماتمع و ذا يدأؽ الودلي ب

تطػػػوير مهػػػلرات وموا ػػػو العػػػلمليف هػػػا الماتتػػػة التربويػػػةو ههػػػا  ػػػللري خلػػػق  يػػػللي التفييػػػر  -7
ومتلخلي اآلءػريف مػف ءػبلؿ خمليػة التفييػر. لمػل تشػلرؾ هػا لػنع الأػرارات المشػترلة مػع 

التربويػػة الفعللػػة تدػػلل الماتمػػع الملرتػػاو بمػػل هػػا ذلػػؾ المعلمػػوف والطلبػػة واآلبػػل و والأيػػللي 
متاوليلت المعلميف ها اميع متتويلت التعلػيـ. لمػل تعػزز وتػلخـ الماتمػع المدلػق الػتعلـ 
المتػػػتمر وتشػػػاع النمػػػو والتنميػػػة مػػػف هاػػػؿ الولػػػوؿ  لػػػق الهػػػلؼ و ػػػو ارتفػػػلع التدلػػػيؿ 

 اللراتا لاميع الطبلو. 

يوهر لخمل   يالبيل  للعلمليف  ومف الموا ؼ التا ينبفا خلق الألالل التربوا الفعلؿ تنفيذ ل هف -8
معت وال يءذلهـو ويعلمؿ هخضل  الهيالة العلملة معت بللمتلوايو ويتتمع  ليهـ بفلخليػةو لمػل 

 يتلؼ بللدملتة واللاهعيةو واال تملـ بأضليل التربية والتعليـ وهولويلتهل. 

مهػػلـ خلػػق الندػػو لمػػل ينبفػػا هف يتميػػز الألالػػل التربػػوا بػػلاللتزاـ هػػا هلا  األخمػػلؿ وتنفيػػذ ال -9
األهضػػؿو ويتتػػـ بللمثػػلبريو وال يبػػللد هػػا رلول ههعللػػتو بػػؿ يلػػوف خأبلني ػػل  ذا تػػل ت األمػػور 
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بعلػػػس مػػػل  ػػػو منشػػػولو وال يدػػػلوؿ هػػػرض واهػػػة نظػػػر  بػػػللأويو وال يتػػػعق لبلنفػػػرال بػػػللدوار 
علميػة لاالمل و يعتمل خلق التوايت مف ءبلؿ العمؿو ويلتـز بللأيللي مف ءبلؿ تأػليـ األمثلػة ال

 والتلوؾ األنموذ . 

 نلؾ اللثير مف التلوليلت الأيللية التػا تتعلػؽ بلإلناػلز منهػل المبػللهي و ػق المبػللري هػا  -11
تأػػػػليـ اآلرا  والمأتردػػػػلت واإلاػػػػرا اتو والعضػػػػوية و ػػػػق تنميػػػػة التفلخػػػػؿ مػػػػع األخضػػػػل  

ارو ثػػـ واالءػػتبلط معهػػـو والتنظػػيـ والػػذا يألػػل بػػت تدليػػل المهػػلـ والتنظػػيـ الءػػلص بػػلأللو 
التأػػػليرو و ػػػق تأػػػلير الألالػػػل لؤلخضػػػل  خلػػػق  ناػػػلزاتهـ وتػػػلوليلتهـو وهءيػػػرا  التللمػػػؿ مػػػف 
 ءبلؿ تبليل اللراع لاءؿ الاملخةو ومتلخلي األتبلع خلق التليؼ مع بعضهـ البعض. 

 ف تدليػػل ه ػػلاؼ واضػػدة لعمػػؿ الألالػػل مػػف هاػػؿ التػػعا لتدأيأهػػل باليػػةو وتدليػػل ه ػػلاؼ  -11
لػيري المػل و واءتيػلر المهػلـ والنشػلطلت المثيػري لؤلتبػلعو والعمػؿ وءطط بعيػلي المػل  و 

خلػػػػق تنميػػػػة الألالػػػػل لنفتػػػػت وهتبلخػػػػت  ثػػػػرا  للءبػػػػرات بوتػػػػلالؿ شػػػػتق مػػػػع تأػػػػليـ المعػػػػززات 
 لمتتدأيهل يعتبر مف التلوليلت الهلمة التا تعزز لاهعية اإلنالز. 

 : ــاخــىصٍــــــ: التا  ـــــــخامس

 لبد   لق التوليلت التللية م يملف هف نءلص مف  ذا ا 
   العمؿ خلق مرااعة التشريعلت اإللاريػة والتربويػة وتػلثهل بلتػتمرار لتوالػو التطػورات إلرتػل

 واخػػػػػل الءلمػػػػػة وتوزيػػػػػع األخمػػػػػلؿ خلػػػػػق المػػػػػوظفيف وتدليػػػػػل واابػػػػػلتهـ ومتػػػػػالوليلتهـ وتأيػػػػػيـ 
  نالزاتهـ. 

 نزا ػػػػة واألملنػػػػة والشػػػػرؼ والتاػػػػرل اال تمػػػػلـ بنخػػػػلال الفػػػػرل نفتػػػػيل  لتتػػػػليدت بأػػػػيـ االنتمػػػػل  وال
مػػػػػػف األ ػػػػػػػوا  الذاتيػػػػػػة لءلػػػػػػػؽ التفلخػػػػػػؿ والثأػػػػػػػة المتبلللػػػػػػة بػػػػػػػيف اإللاري والموظػػػػػػؼ وبللتػػػػػػػللا 

 هلخلية الأو  البشرية. 

  تلميـ الموا ؼ التعليمية والتربوية التا تتلخل خلق وضع العللميف لؤل لاؼ المنلتػبة لهػـو
تأليل خلق رتـ ءطط وا عيػة للولػوؿ  ليهػلو و لالمة للتعرؼ خلق اوانو الأوي والضعؼو وال

ثـ تنظيـ الاهول لتدأيأهل ها لؿ مردلػةو مالػلا  خلػق تدميػؿ الاميػع متػاولية اإلءفػلؽ هػا 
 بلوغ الهلؼ هو  للبتت. 
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  يالل  يالة متتألة للر لبة اإللارية تعنق بشاوف العللميف واإلشراؼ خلق تنفيذ األنظمة ورهع 
التربويػةو وتزويػل ـ بللمهػلرات البلزمػة أللا  هخمػللهـ بلفػل ي متتو  الموظفيف هػا الماتتػة 

 وهلخلية وتلريبهـ خليهل. 

  لخػػػـ الأػػػيـ المرتبطػػػة بلإلناػػػلزو مثػػػؿ م اإلتأػػػلف واالختمػػػلل خلػػػق الػػػذاتو وتدمػػػؿ المتػػػاولية
والتعلوفو واإليالبية ها المشػلرلةو واالبتلػلر والتاليػلو والمثػلبريو ولػذلؾ العمػؿ خلػق غػرس 

 ءللة بللعمؿ والنال  لأتلوو ديلي. الأيـ ال

  تلميـ برنلمج لتنمية ثألهة اإلنالز لل  العللميف هػا الماتتػة التربويػة بللموالػفلت مثػؿ م
وهف يوال تو علت  يالبيػة  تلميـ برنلمج للعللميف بمفهوـ اإلنالز وه ميتت ها بلوغ الهلؼو

لز لػو هرالوا هو  ػرروا ذلػؾو وهف  وية لليهـو بأنهـ يملف هف يلونػوا مػواهيف هلثػر ندػو اإلناػ
يوضػػ  البرنػػلمج هف التفيػػر المنشػػول يتػػتايو لمطللػػو وا ػػع العػػللميف ويتتػػؽ معهػػـو وخلػػق 
البرنلمج هف يدفز ـ وهف يهيق لهـ اوا  يشعروف هيػت بػأنهـ يلأػوف التأبػؿ واالدتػراـ لأشػءلص 

   للريف خلق توايت متتأبلهـ.

 ي التربويػة هػا المػلارس المتوتػطة والثلنويػة بللملينػة لتدأيؽ هخلق لراة مف اولي هلا  الأيلل
المنػػوريو همػػف الضػػرورا هف تتاػػلوو الملرتػػة مػػع تو عػػلت الماتمػػع منهػػل وتتػػعق إلرضػػل  
األطػػراؼ المعنيػػة وتعطػػيهـ لورا  مهمػػل  هػػا المشػػلرلة مػػع الملرتػػةو وهف تطبػػؽ الملرتػػة نظػػلـ 

العػللميف بللملرتػةو وهف تثيػو خلػق األلا  تأويـ مل  هعللية اإللاري ها هلا  واابلتهػل  وهلا  
والمتػػتو  اتػػتنللا   لػػق  يلتػػلت ل يأػػة لػػؤللا . وهف يتػػي  النظػػلـ اإللارا الماػػلؿ للتعػػلوف مػػع 

 الطلبة وهءذ آراالهـ وتلوراتهـ ها األمور التا تعنيهـ. 
 ة لتدأيػػػؽ هخلػػػق لراػػػة مػػػف تنميػػػة المػػػوارل البشػػػرية هػػػا المػػػلارس المتوتػػػطة والثلنويػػػة بللملينػػػ

المنوريو البل مف هف تعلـ الملرتة مػع الاهػلت المتػالولة خلػق تعيػيف ذو  اللفػل ي مػع تػوهير 
األمػػلف الػػوظيفا لهػػـو وهنػػا لػػوف لػػل  العػػللميف هػػا الملرتػػة ملفػػلت  ناػػلزو وهف يواػػل نظػػلـ 
واض  ومدلل لتأييـ اميع العللميف بللملرتة  مبنق خلق مدللت واضدة ومدللي ومعتمػلي 

المػػػوظفيف  ويلػػػوف التأػػػويما ملتوبػػػل  بديػػػ  تتػػػل  الفرلػػػة للموظػػػؼ لمنل شػػػتت متػػػبأل   بعلػػػـ 
 ومرااعة ها النو هيت. 
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  انتأل  مليرا الملارس بعنليةو خلق هتس موضوخية تعتمل خلق ماموخة مف األتس ه مهل
الما ػػػػؿ العلمػػػػا )مػػػػف دملػػػػة الملاتػػػػتير والػػػػللتورا   وتلػػػػوف األولويػػػػة هػػػػا االءتيػػػػلر لدملػػػػة 

لق مف البلللوريوس(و والءبري العمليػة وخػلل الػلورات )مػف ءػبلؿ خمػؿ لورات الما بلت األخ
تلريبيػػة ملثفػػة للمػػليريف  بللتنتػػيؽ مػػع لليػػلت التربيػػة مػػف هاػػؿ رهػػع متػػتو  العمػػؿ اإللارا 

 والماتتا.
 
 
 
 
 
 
 

 هــــث وهىامشــــع الثحــــمراج
 .21و ص1978بيةو و الأل ريو لار النهضة العر هتس التلريوهدمل  برا يـ بلشلت م  -1
و لار الشػػػروؽ للنشػػػر والتوزيػػػعو خمػػػلفو التػػػلريو مفهومػػػت وهعلليلتػػػتهدمػػػل دتػػػف الطعػػػلنا م  -2

 .114-112و ص ص2112

و ص 2116و ملتبػػػػػة الرشػػػػػلو الريػػػػػلضو  خػػػػػلال البػػػػػرامج التلريبيػػػػػةخبػػػػػل الػػػػػردمف الشػػػػػلخر م  -3
 .126-124ص

و ص 2111ريو الأػػل ريو و مرلػػز الءبػػرات المهنيػػة لػػئللاتأيػػيـ التػػلريوخبػػل الػػردمف توهيػػؽ م  -4
 .117-116ص

و الماموخػة العربيػة االتتشػلريةو لور التلريو ها تطوير العمػؿ اإللاراخبل الفتل  دتيف م  -5
 .87-86و ص ص2116الأل ريو 

مالػة خػللـ الوا ع الرا ف وادتمػلالت المتػتأبؿ و  –خلق الليف  بلؿ م  النظلـ اللولا الاليل  -6
يونيػو  –نا للثألهػة والفنػوف واآللاوو اللويػتو مػلرس و المالس الػوط23و مج4و 3و عالفلر

 .21-13و ص ص1995
و ص 2119لار المنػػػػػل ج للنشػػػػػر والتوزيػػػػػعو خمػػػػػلفو  التػػػػػلريو اإللاراومدمػػػػل اللػػػػػيرها م  -7

 .55-53ص

و ص 2111و لار التربية الدليثةو خملفو تلميـ وتنفيذ برامج التلريومدمل زيلل دملاف م  -8
 .192-191ص
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و ص 2111و لار الفلر العرباو بيروتو ندو  لاري تربوية واخيةرا ز  م مدمول خبل الأللر   -9
 .46-44ص

 والتلريبيػػة البػػرامج وتأػػويـ وتنفيػػذ تءطػػيط – التعليميػة العمليػػة مرادػػؿم  النلػػر هبػػو مػلدت -11
 .93-92ص ص و2111 الأل ريو والنشرو للتلريو العربية الماموخة

 الدميضػػقو مطػػلبع والمػػلير هػػلراتم تطػػوير هػػق الوتػػيط والمعشػػوؽ العزيػػز خبػػل منلػػور -11
 . 35-28ص ص و2111 الريلضو

و لار ماػػػػلالوا للنشػػػػر  لاري المػػػػوارل البشػػػػرية وتػػػػأثيرات العولمػػػػة خليهػػػػلتػػػػنلف الموتػػػػوا م  -12
 .117-116و ص ص2111والتوزيعو خملفو األرلفو 

و ص 2119لار لػفل  للنشػػر والتوزيػعو خمػػلفو   لاري المػوارل البشػػريةونػللر هبػو شػػيءة م  -13
 .77-76ص

14-  Sandford Borins, Trends in Training Public Managers : 

International Public Management Journal, Vol.2, No.2, 2009, 

PP.299-314. 

15- Unesco : Education and Learning for the Twenty – First Centur 

Unesco, September, 2010, PP.212-213. 


