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 ملخص البحث

يف زلاكلة إىل صياغ  ىاماادلدرس ىو قائد عملية التعليم كالتعلم الذم يؤثر أتثَتا 
سلوؾ الدارسُت. على إثر ذلك أف ادلدرس ال يعّلم كيدرس فقط كإمنا ىو يريب الدارسُت 
كيشرفهم يف رتيع عمليتهم. كإلجراء كظيفتو كمسئوليتو على مدرس اللغة العربية أف ديلك 

دلمتازة كيتبحر أيضا يف العلـو ادلتعددة لكي يستطيع أف يؤثر الدارسُت الكفاءة اللغوية ا
 جانب ادلعريف كاف أـ الوجداين كالسلوكي.

ادلدرسة تعيُت األىداؼ ادلدركسة لتسهيل رتيع األفراد قياس للحصوؿ إليها.   علىف
ف ينفع لذا تطوير التخطيط كالتنظيم سواء كاف التدريس أك ادلنهج أمر كاجب لو. كأيضا أ

فمن ادلعلـو للتنسيق الدكر الرئيسي كىو  ألجل زايدة الكفاءة ادلهنية للمعلمُت األخرين.دكره 
تطوير ادلنهج، كإجراء البحث ك ترقية قدرتو كأداءه، ك  تطوير عملية تكامل أفراد ادلدرس،

 لتصحيح عملية التدريس.

 اللغة العربية، تعليم: التنسيق، الكلمات املفتاحية
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 املقدمة .أ 
إف اإلدارة قد ظهرت مع بداية استقرار اإلنساف على األرض، كمارصدت 
مظاىر للعلمية اإلدارية من احلضارات القددية يف سلتلف العصور. إف تعدد الرغبات 
كاألىداؼ كالطموحات اليت يسمى اإلنساف إىل حتقيقها يف ىذا العمر احملدكد، 

دلناسب الذم يساعده على حتقيق ما لو تتطلب منو أف ديارس اإلدارة كابألسلوب ا
 يف ىذه احلياة.

كمن كظائفها العديدة تقـو هبا شأهنا يف ذلك شأف اإلدارة العامة حيث جتد 
إف أىم الوظائف ىي: التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوجيو، ادلتابعة، اختاذ 

 القرارات، االتصاؿ، التقومي.
بو ادلديركف كاذلادؼ إىل توجيو التنسيق ىو من كظيفة األدارة الذم يقـو 

العاملُت كتوحيد جهودىم ضلو إصلاز عمل معُت يف كقت زلدد كأبسلوب معُت. 
كيقصد بو حتقيق االنسجاـ بُت سلتلف أكجو النشاط يف ادلدرسة. كيتم ىذا بعد 
حتديد أىداؼ النشاط كتوزيع األعماؿ بكل دقة. كيهدؼ التنسيق إىل عدـ 

 احملددة للعاملُت يف ادلدرسة.التضارب يف االختصاصات 
 البحث .ب 

 تعريف التنسيق .1
 كل منهم. يف نظر اخلرباء اليت اقًتحها للتنسيق فيها تعاريف كثَتة

اجليش، كالرايضة، كاألعماؿ التعليم، ك  يف رلاؿ تطبيقو ديكن أف حيدد التنسيق
 غَتىا من اجملاالت.كالصناعة ك التجارية 

 أنو Ordway Teadحدد أكركم تيد 
"Leadership is the activity influencing people to cooperate some good 

which they come to find desirable" 
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تحقيق بعض معا ل للعمل على أتثَت اآلخرين النشاط ىو التنسيقك 
زلاكلة للتأثَت  كتعّرؼ سالمت سانتوسو عن التنسيق أبنو .1األىداؼ ادلنشودة

تكوف أكثر استعدادا للتربع قدرهتا على حتقيق  على أعضاء اجملموعة حبيث
 .2أىداؼ اجملموعة اليت مت االتفاؽ

ىناؾ تعريفات سلتلفة كيبدك أف يكوف دليال على عدـ مطابقة معٌت 
كىكذا، فإف تعريف رلموعة متنمطة من التنسيق اليت  على مفهـو التنسيق.

  Laidlow رفض التنسيق. حىت ىدؼديكن أف تستخدـ إال كما عقد سلتلف 
كقاؿ، كما نفهم على ضلو أفضل الفوائد الصحية  على إعطاء تعريف للتنسيق.

إذا كنت يف حالة صحية، يف حُت يقيم يف حالة صحية جيدة يشعر أنو ال يزاؿ 
 :فبعض اآلراء األخرل من اخلرباء حوؿ التنسيق ىي كما يلي .ىناؾ النقص

اجملموعة ضلو حتقيق التنسيق ىو سلوؾ شخص ما، عندما يدير أنشطة  (أ 
 (Hemphill & Coonsاألىداؼ )

التنسيق ىو عالقة العمل بُت أعضاء اجملموعة حيث دتكن القائد الوضع من  (ب 
خالؿ ادلشاركة الفعالة كإبظهار قدرتو على تنفيذ ادلهمة للتعاكف مع أىداؼ 

 (Stogdillالعمل  )
ليت تتضمن التنسيق ىو كسيلة للتفاعل مع اآلخرين ىي عملية اجتماعية ا (ج 

 (Jeningsسلوؾ القائد ادلعُت )
 Rauch) التنسيق ىو عملية توجيو أنشطة رتاعة منظمة ضلو حتقيق األىداؼ (د 

& Behling)3 
التنسيق ىو التأثَت على أعضاء اجملموعة دكف إكراه لتوجيو كتنسيق أنشطتها  (ق 

  .من أجل حتقيق األىداؼ
يف حوزة زعيم التنسيق ىو رلموعة من اخلصائص اليت جيب أف تكوف  (ك 

 4لتحقيق بعض النجاح يف التأثَت على أعضاء اجملموعة.
                                                     

1 Wursanto, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 196 
2 Slamet Santosa, Dinamika Kelompok (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 44 
3 Asep Suryono, Diktat Kepemimpinan Pendidikan, 2010 (pdf) 
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التنسيق ىو العمل اإلدارم الذل يقـو بو ادلديركف كاذلادؼ إىل توجيو  (ز 
العاملُت كتوحيد جهودىم ضلو إصلاز عمل معُت ىف كقت زلدد كأبسلوب 

كيتم معُت. كيقصد بو حتقي االنسجاـ بُت سلتلف اكجو النشاط ىف ادلدرسة. 
ىذا بعد حتديد أىداؼ النشاط كتوزيع األعماؿ بكل دقة. كيهدؼ التنسيق 

 5إىل عدـ التضارب ىف االختصاصات احملددة للعاملُت ىف ادلدرسة.
الًتتيب ادلنظم جلهود اجلماعة كي تتوحد ىذه اجلهود يف ىو  التنسيق (ح 

 6التصرؼ كالتنفيذ لتحقيق اذلدؼ احملدد
ثقة كضع أساس كوف سهال ىف ت اجليد التنسيقكادلنظمات اليت لديها 

سيكوف صعبان   جيد لديها تنسيق تأف ادلنظمات اليت ليس كالعكسأعضائها، 
فإف ادلنظمة ستكوف فوضوية كلن تتحقق األىداؼ  .كسب ثقة أعضائو

دلشكلة تعريف التنسيق من االفًتاض األساسي اليت  Stogdill هنج  .التنظيمية
رلرد تستعد لنظاـ تصنيف التنسيق ادلبينة. فالتصنيف  تشابو ىذا التعريف ىو

 :ىي
 الًتكيز على عملية رلموعة  .1
 الشخصية كالنفوذ .2
 قيادةحتسُت ال .3
 اكلة لزايدة نفوذاحمل .4
 كالفعل أك السلوؾ .5
 أشكاؿ اإلقناع .6
 كأداة .7
 أثر التفاعل .8

                                                                                                                                                                             
4 Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, (Jakarta, GP Press, 2009), hal. 

76 
 

)رايض، مكتبة الرشد،  تطبيقاهتا(،-مهاراهتا-رلاالهتا-ادلدرسية )كظائفهامبادئ اإلدارة عباس بلة دمحم أزتد،   5
  47(، ص. 2212

6 http://almerja.net/reading 

http://almerja.net/reading
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 ز األدكاريدتاي .9
 7بدء كىيكل .12

أكال، التنسيق تعٍت  :العديدة ا اآلارذل ، فإف التنسيقالتعريفات علىاستنادا 
كينبغي لديهم استعداد  موظف أك ادلرؤكسُت. كىي إشراؾ الناس أك األطراؼ األخرل

انيا،  ، فالتنسيق لن يكوف موجودنا.عدـ ادلوظفُت كمع ذلك، إف لقبوؿ التوجيو.
ديكن أف يلهم اتباعو  القائد الفعاؿ ىو شخص مع سلطتو )لو أك ذلا السلطة(

 8داء ادلرضي.لتحقيق األ
 :ك ديكن أف نستخلص من عدة تعريفاتلذل

أف التنسيق لديها بعض اجلوانب يف ادلشًتؾ، كىي األنشطة، كالقدرة على  (أ 
 .التأثَت، كسلوؾ اآلخرين، كإرادة الشعب كالغرض منها

 يعد التنسيق مسؤكلية ككظيفة كل مدير  (ب 

 كيستهدؼ التنسيق منع التشابك كالتداخل داخل ادلنظمة (ج 

 التنسيق كسيلة كغاية يف آف كاحديعد  (د 

، كعلى كحدات التنظيم يطبق التنسيق على األفراد، كعلى اجلماعات (ه 
 اإلدارم ذاتو .

 التأكيد على كحدة اجلهود كالتصرفات ىي جوىر كظيفة التنسيق (و 

 : التنسيق كالتعاكفجيب عدـ اخللط بُت مفهومي (ز 

 ، كلكنو عملية مستمرة كدائمةالتنسيق ليس حالة ساكنة (ح 

، كبُت بناء التنظيم نفسو جذرم كأساسي بُت التنسيق كوظيفة ىناؾ ارتباط (ط 
. 

                                                     
7 Veithal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management –Analisis Teori dan Praktik-, 

(Jakarta, Grafindo, 2009), hal. 285 
8
 Abdul Rohman, Pengertian Kepemimpinan Dalam Pendidikan (Telaah Pendekatan 

Fenomenologis Kritisis Kepemimpinan),  (pdf) 
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، كعلى درجة الفهم سلطة ، كأيضان على كفاءة األفراديعتمد التنسيق على ال (ي 
 كالتعاكف بُت األفراد.

جيب إحداث كإجياد التنسيق يف اجملاالت اجلديدة اليت تظهر ابستمرار يف  (ك 
  سلتلف أنشطة التنظيم

 :9م عناصر التنسيق ىف اآلتىتتمثل أى
 توجيو اجلهود كتوحيدىا (أ 
 حتديد الوقت (ب 
 حتديد كمية كمنطية العمل ادلطلوب أدائو من كل قسم أك عنصر بشرل (ج 
 حتديد الشكل الذل جيب أف يسَت على هنجو العمل (د 

 :12كينطلق احلاجة إىل التنسيق من اآلتى
السياسات كاللوائح كنظم الختالؼ األفراد ىف فهمهم للقرارات اإلدارية، أك  (أ 

 العمل
 ككذلك اختالؼ األفراد ىف تقديرىم لألىداؼ ادلطلوبة (ب 

 :11من أساليب التنسيق
 التنسيق من خالؿ شرح األىداؼ، حتديد األعماؿ، ككيفية األداء كالوقت (أ 
من خالؿ الوسائل غَت الرمسية )مثل القرارات، اخلطاابت، النشرات الدكرية،  (ب 

 اللوائح(
كرية )يكوف فيها لفت نظر للبعض، االطالع على االجتماعات الد (ج 

 االصلازات ادلطلوبة، حل بعض ادلشكالت(

 
                                                     

 47ص.  تطبيقاهتا(-مهاراهتا-رلاالهتا-مبادئ اإلدارة ادلدرسية )كظائفها عباس بلة دمحم أزتد،  9

 48ص.  تطبيقاهتا(-مهاراهتا-رلاالهتا-مبادئ اإلدارة ادلدرسية )كظائفها عباس بلة دمحم أزتد،  10

 48ص.  تطبيقاهتا(-مهاراهتا-رلاالهتا-مبادئ اإلدارة ادلدرسية )كظائفها عباس بلة دمحم أزتد،  11
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 أهداف التنسيق .2
، كليعمل ديسك كل خيوط التنظيمات اإلداريةيهدؼ التنسيق إىل أف 

جة من الكفاية كأبقل منها بوصلة ابجتاه حتقيق األىداؼ ادلرسومة أبعلى در 
 لكن ذتة أىداؼ أخرل مثل ، ىذا ىو اذلدؼ األساستكلفة شلكنة

مثاؿ على ذلك التعارض الذم يقع كثَتا   :منع التعارض يف االختصاصات (أ 
 بُت مصلحة اجملارم من جهة كمصلحةيف العامل الثالث خصوصا يف العمل 

 الطرؽ من جهة أخرل
فقد حيدث أف تتعدد ادلنظمات   :منع االزدكاج يف األنشطة اإلدارية (ب 

حتقيق األىداؼ كاحدة أك متشاهبة يف مثل ىذه اإلدارية اليت تقـو على 
جيب عمل التنسيق على تنظيم كتوحيد جهود ىذه ادلنظمات حىت  احلاالت

 12يتم الوفاء ابألىداؼ ادلشًتكة أبقل جهد كأبقل تكلفة
فقد تتنافس ادلنظمات اإلدارية يف احلصوؿ على ادلصدر  :منع ادلنافسة  (ج 

" فيعمل التنسيق يف ىذه احلالة على بشرايذلا "مواد أكلية أك عنصرا الالـز 
 13التوفيق بُت احتياجات ىذه ادلنظمات كحتديد أكليات احلص

 نظرايت التنسيق .3
يرل  14التنسيق يتعلق كثَتا إبجراء العملية كعالقة اجملتمع على األخرين.

الذم يكوف مركزا رئيسيا يف إجراء  اإلدارة اخلرباء أف التنسيق ىي أىم كظائف
ىو اإللو. ككيف  أك القائد أكثر اجملتمع أف ادلنسق كىذا ما يراه أيضا عمليتها.

                                                     
 236-233ص  (2214: الدار اجلامعية، اإلسكندرية)دراسات يف اإلدارة العامةامُت ، يونس   12
13

 241-242ص ، دراسات يف اإلدارة العامةيونس امُت ،   
14 Shoimatul Ula, Manajemen Pendidikan Efektif  (Jogjakarta: BERLIAN, 2013), hlm. 22 
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تستطيع أف ؟ كىناؾ نظرايت كثَتة اليت أـ قائد يستطيع الشخص أف يكوف منسقا
 تلك ادلشكلة.جتب 

  Great Manنظرية  (أ 
لكة. كقاؿ بٍت كنانوس أف ىذه ادلتنسيق ىو يرل ىذه النظرية أف ال

الخيلق كإمنا ىو يولد. ذىبت ىذه النظرية يكوف  ػأف ادلنسقالنظرية تذىب ب
التنسيق من كجو الوراثي أـ من فرصة اليت جاءت بوجود ملكة سببا إلجياد 

 ادلنسق
  Big Bang نظرية (ب 

 Greatكأصبح تطورت تطورا تدرجييا بعد، بٍت كنانوس قاال أف نظرية 

Man  مردكد بوجود نظرية جديدة كىي نظرية االنفجار العظيمBig Bang 
عظيمة تؤدم إىل إجياد ادلنسق. كىذه النظرية تكامل ال واقفاليت ترل أف ادل

 كاألعضاء سببا لوجوده. ادلواقفبُت 
ابدلواقف ىي األحواؿ احملدكثة اليت تسبب صدكر ادلنسق مثل يقصد 

ىل ذلك. كيقصد ابألعضاء ىم الذين يؤيد الثورة كالفوضة ك اإلصالحة كما إ
     15م كيطيعوف ما أمرىم يف كل حُت كمكاف.الشخص ليكوف قائدا ذل

 ماتالس   ظرية ن (ج 
حيث تفسر ىذه النظرية أبهنا رلموعة من الصفات اليت يتصف هبا 

ادلولد بسمات  رجل اإلدارة ادلدرسية، كيعتقد السماتيوف أف القائد يتسم من

                                                     
15

 Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan pendidikan, (Bandung: 

ALFABETA, 2008), hlm. 84 
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معينة كصفات خارقة دتكنو من احتالؿ موقع القيادة. كاإلدارة ىي السلطة 
  16ادلستمدة من شخصية اإلدارم.

 17 أربع مسات منها:يرل بٍت أف على القائدين 
 Management of Attentionي إدارة االىتمام .1
 Management of Meaning عنوم إدارة ادل .2
 Management of Trust إدارة الصدقي  .3
 Management of Self إدارة الذايت  .4

القيادية كحصل  قاـ تشارلزبيود ببحث عن الصفات 1993يف عاـ 
عشرين قائمة حتتول كل كاحدة منها على رلموعة من الصفات أبرزىا  على

 )األمانة، اإلخالص، الطموح، الشهامة، ادلبادرة، الذكاء، النزاىة(.
مهما يتعلق  كيرل برنارد إف القيادة ذات جانبُت اجلانب األكؿ

ابلفنوف القيادية كيستلـز دتتع الشخص ابدلقدرة الفعلية كادلهارة كالقدرة على 
تفهم الظواىر، اجلانب الثاين فيتعلق بتوفر خصائص العزدية، التصميم، 

 الشجاعة. 
صفات القيادة ىي الذكاء، بعد النظر، حصافة كيرل أخركف إف أىم 

على التعبَت، ادلركز االجتماعي، الرأم، الوزف، ادلظهر، الصوت، القدرة 
 .18القدرة على حتميل ادلسؤكلية

كاألخَت، يف نظرية السمات خصائص القائد اليت قد حددىا 
 19 دتثل يف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مايلي:اإلسالـ ك 

                                                     
 68، ص.تطبيقاهتا-مهاراهتا-رلاالهتا-كظائفهامبادئ اإلدارة ادلدرسية عباس بلة دمحم أزتد،   16

17 Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan pendidikan, hlm. 85 

18
 ، ص.تطبيقاهتا-مهاراهتا-رلاالهتا-كظائفها مبادئ اإلدارة ادلدرسيةعباس بلة دمحم أزتد،   

19 Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan pendidikan, hlm. 86 
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 الصديق .1
 األمانة .2
 التبليغ .3
 الفطانة .4
 ادلعصـو .5

فكاف اختالؼ ككما اختلف الكتاب يف إبراز الصفات العامة للقائد، 
طبيعة ىذه الصفات ىل ىي صفات فطرية أـ مكتسبة، كيرل البعض أف 

 الصفات ديكن أف تكتب ابلتجربة كابلتعليم.
حيث إف  كتكتسب نظرية السمات قوهتا من بعض الدراسات ادليدانية

 بعضها اثبت إف ىناؾ عالقة بُت الكفاءة القيادية كبُت الصفات الشخصية.
ىنالك عالقة بُت القيادة الفعالة كبُت بعض كقد كجد غيزىل إف 

 .22الصفات الشخصية مثل الذكاء، القدرة اإلشرافية، ادلبادرة، الثقة ابلنفس
 نظرية السلوكية (د 

ىذه النظرية هتتم اىتماما كثَتا إىل حتليل سلوؾ القائد، بياف خوائص 
عمليتو لتحقيق أىداؼ اجملموعة. كمن خوائصو ىي سلوؾ القائد، سلوؾ 

 .21عضاء، كأحواؿ البيئةاأل
 املوقفنظرية  (ه 

أتخذ ىذه النظرية ابدلوقف كطريقة الفرد يف عالجو، كالقائد يف نظر 
القائلُت هبذه النظرية ىو أحسن من يعاًف ادلواقف، كىذه النظرية تعطي 

                                                     
 69ص.تطبيقاهتا(-مهاراهتا-رلاالهتا-مبادئ اإلدارة ادلدرسية )كظائفهاعباس بلة دمحم أزتد،   20

21
 Veithal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management –Analisis Teori dan Praktik 

hlm. 289 
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للقيادة صفة كطبيعة معينة. كتتلخص مفاىم النظرية أبف ادلواقف كالظركؼ 
 إدارية سلتلفة.ادلختلفة تتطلب أساليب 

كيرل أنصار ىذه النظرية إف ليس ىنالك طريقة كاحدة أفضل من 
 ، أمثلة:غَتىا. فالطريقة ادلثلى تعتمد على الظركؼ كاحلاالت ادلعينة

 ىتلر يف أدلانيا (1
ايزهناكر كقائد عسكرم لقوات احللفاء خالؿ احلرب العادلية  (2

تحدة سنة الثانية ىي اليت أدت إىل انتخابو رئيسا للوالايت ادل
 ـ. 1952-1956

كىذا يعٍت إف بركز القادة إمنا يعتمد على ادلشكالت اليت تواجو  (3
ابختيار القائد. كمن يتوىل القيادة يكوف أقدر أفراد  اجملموعة

 22اجملموعة للوصوؿ هبا إىل أىدافها ادلطلوبة.
 التفاعليةنظرية  (و 

نظر فهي نظرية مشًتكة جتمع بُت السمات كادلوقف، فالقائد يف 
القائلُت هبذه النظرية ىو الشخص الذم يستطيع أف حيدث بُت شخصية 
كما ديتلكو من السمات كادلوقف الذم يواجهو حبيث حيقق أىداؼ األفراد 

 كادلنظمة.
كظيفة فقط. يتوالىا من ىو  كتنظر ىذه النظرية للقيادة على إهنا

ت أصلح لوقت معُت كموقف معُت يتنحي يف موقف أخر. كمن ىنا كان
 دينامية القيادة كىي صفة احلركة ادلتنقلة ادلتغَتة.

                                                     
 72، ص.تطبيقاهتا(-مهاراهتا-رلاالهتا-مبادئ اإلدارة ادلدرسية )كظائفهاعباس بلة دمحم أزتد،   22
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كإف الفرد يصبح قائد  ليس من منطلق الشخصية فقط، كإمنا أيضا 
 من الظركؼ احمليطة، كدرجة التفاعل بُت الفرد كالظركؼ.

كيرل فيدلر )مطور ىذه النظرية( أف العناصر اليت تؤثر يف فعالية 
 القيادة ىي:

 قوة املنصب أو املركز (1
كيقصد هبذه القوة، السلطة الرمسية اليت تعطيها الوظيفة أك ادلركز 
القيادم للقائد كاليت يستطيع مبوجبها ككجودىا إصدار أكامره 
كتعليماتو على األخرين كااللتزاـ بتنفيذىا، كبدكف كجود سلطة 
كاضحة فاف تبعية األعضاء أك ادلرؤكسُت تصبح مثار شك 

 كتفسَت.
 وضوح األهداف (2

كانت األىداؼ كاضحة كالواجبات زلدده، ككلما كاف   أم كلما
أماـ القائد بدائل معينة حلل ادلشكالت، كإف ذلك يساعد على 

 أتكيد فعالية القيادة، كالعكس صحيح.
 العالقات بني القائد واألعضاء (3

العالقة بُت القائد كأعضاء رلموعتو فلها أتثَت كبَت على مدل 
يعة مشور اجملموعة ضلو فعالية قيادتو، كىي تتوقف على طب

القائد. كىل ىو شعور كدم أـ غَت كدم، أتييدم أـ معارض، 
 متوتر أـ متساىل.
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 مصادر القوة يف التنسيق .4
يعتمد ادلنسق أك القائد يف شلارستو ألسلوب التأثَت على األخرين ككسب 

 23:تعاكهنم معو كطاعتهم على عدة مصادر أمهها
 السلطة النظامية .1

ادلمنوحة للمدير حبكم العمل اإلدارم، كىي شرطة رمسية كىي السلطة 
 شرعية عن طريقها يصدر أكامره، كيتخذ القرار الذم حيقق اإلصلاز

 ادلصدر ادلايل .2
أم الوسائل ادلالية من مكافات نقدية كعينية كأسلوب للتأثَت يف 

 ادلرؤكسُت بعد االمتثاؿ لألكامر كالتعليمات لتحقيق األىداؼ
 كادلهارةاخلربة  .3

رلاؿ األعماؿ اليت ديارسها حيظي  القائد الذم لديو خربات كجتارب يف
 ابحًتاـ مرؤكسيو، كاقتناعهم بقدرتو على التصدم دلشاكلهم.

 التأثَت الشخصي .4
كىي رلموعة ادليزات كالسمات الشخصية، كىي مصدر مهم يف التأثَت 

حب األخرين على األخرين مثل القدرة على اإلقناع، ادلعاملة احلسنة، 
 كغَت ذلك.

 التأثَت النابع من االحًتاـ .5
االحًتاـ شيء، كادلودة كاحلب شيء أخر، كقد يبٌت ادلرؤكسُت احًتامهم 
لرئيسهم من منطلقات عدة مثل ادلركز االجتماعي، ادلهارة كاخلربة، 

 النزاىة الشخصية.

                                                     
 189ص. تطبيقاهتا(-مهاراهتا-رلاالهتا-مبادئ اإلدارة ادلدرسية )كظائفها عباس بلة دمحم أزتد،  23
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 العالقة بني التنسيق والعمليات اإلدارية .5
 24ىي: كالعمليات اإلداريةالعالقة بُت التنسيق كمن 

، هم جدان حتقيق التكامل بُت اخلططمن ادل :العالقة بُت التخطيط كالتنسيق (أ 
كىذا ال يتأتى إال بضماف التنسيق بينها تصميمان كاصلازان فلو أردنا مثالن إضافة 

، طلب أنشطة يف التصميم، كاالنتاجفإف ذلك يت. منتج جديد لباقة منتجاتنا
 .كىذا حيتاج بغَت شك إىل التنسيق  كالعمليات كادلوارد

إذا كاف التنظيم يعٍت حتديد العالقات بُت العالقة بُت التنظيم كالتنسيق : (ب 
الوحدات اإلدارية يف ادلنظمة ، ككذا حتديد السلطات كادلسؤكليات لكل فرد 
يف ىذه الوحدات ، فإف التنسيق يلعب دكرا رئيسان يف توزيع األنشطة 

ادلعنية كما يرافق ذلك من سلطات كمسؤكليات .كيؤثر  ادلختلفة على األقساـ
يرتبط مبا سبق أف أطلقنا  التنظيم على حجم كنوعية التنسيق ادلطلوب كىذا

 (اإلشراؼ نطاؽ)عليو 
يعد التنسيق أحد أدكات التوجيو من خالؿ  العالقة بُت التوجيو كالتنسيق : (ج 

كاف حجم ادلنظمة ككلما   ، كرسم اخلططمشاركة األفراد يف حتديد األىداؼ
ا  ككلم . جهود األفراد أمران سهل ادلناؿصغَتا كلما كاف حتقيق التنسيق بُت
اإلدارة للعاملُت ظركؼ  ، ككلما ىيأتكانت العالقات اإلنسانية عميقة

 .خفف ذلك من كثَت من مشكالت العمل، كلما عمل جيدة
ىو ضماف حتقيق  إف اذلدؼ من الرقابة العالقة بُت الرقابة كالتنسيق : (د 

، كابدلثل فإف اذلدؼ األىداؼ ادلطلوبة، كتصحيح االضلرافات حاؿ حدكثها
الؿ توحيد جهود من التنسيق ىو ضماف حتقيق ىذه األىداؼ من خ

                                                     
24 http://almerja.net/reading.php?idm=46621 

http://almerja.net/reading.php?idm=46621
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ج قد يكوف بسبب . مع مالحظة مهمة كىي االضلراؼ عن النتائاألفراد
ة ، كلذا تصحيح ىذه االضلرافات من خالؿ الوظيفاخللل يف التنسيق

 يًتتب عليها أيضا تصحيح اخللل يف التنسيق  الرقابية
 ط التنسيقامنأ .6

كفقا للخرباء، أمناط أساسية من التنسيق ىي السلطوية كالدديقراطية، 
منط آخر من  كدعو ليعمل. من ثالثة أمناط أساسية من التنسيق ينشأ

 :. كمن بُت عدة أمناط من التنسيق الًتبوية، ىي كما يلي25التنسيق
استبدادية، يف ىذا النمط من التنسيق االستبدادية، يريد الزعيم ىو منط  (أ 

ادلزيد من السلطة، كابلتايل جو ادلدرسة ىو دائما متوترة.  ال يعطي الزعيم 
حرية للمرؤكسُت للمشاركة يف اختاذ قرار لقضية معينة، كالقرار الوحيد الذم 

ما ينبغي القياـ بو من يف ىذه احلالة، أف الزعيم ديلي دائما  بذذلا بو زعيم.
 قبل ادلرؤكسُت.

منط عدـ التدخل، طبيعة ىذا النمط من التنسيق كما لو مل تنشأ، ألف  (ب 
القادة إعطاء احلرية الكاملة ألعضائو يف القياـ بواجباهتم، كادلرؤكس يف ىذه 

 احلالة لديو فرصة كبَتة الختاذ قرار.
تنسيق الدديقراطية ىو منط الدديقراطية، كديكن القوؿ أف ىذا النمط من ال (ج 

كابلنظر إىل أف، الشركة الرائدة  .منط التنسيق اليت من ادلتوقع ضمن ادلدرسة
دائما مبا يف ذلك يف ىذا النمط من تنسيق ادلرؤكسُت كامل يف عمليات 

كيثمن القادة اآلراء كاإلبداع ألعضاء ىيئة التدريس كادلوظفُت  .صنع القرار

                                                     
25 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta, Erlangga, 2007), hal. 275 
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رؤكسُت سيشارؾ مسؤكلة عن تنفيذ الربنامج يف يف البيئة ادلدرسية، حبيث ادل
 26ادلدرسة

كمن بُت  .منط االستبدادم، كتعترب منط من زعيم أف الزعيم ىو احلق (د 
نفًتض أف دتلكها ادلنظمة من  :اخلصائص ادلميزة للزعيم من ىذا النمط ىو

القطاع اخلاص، كحيدد اذلدؼ شخصية مع األىداؼ التنظيمية، ترل أف 
كحدىا، على استعداد لقبوؿ النقد، كاالقًتاحات، كآراء ادلرؤكس ىو منط 

اآلخرين، يف حتريك ادلرؤكسُت غالبا ما تستخدـ النهج اليت حتتوم على 
 .اإلكراه

 :منط العسكرية، الزعيم من منط العسكرة لديها خصائص على النحو التايل (ه 
يف عمل ادلرؤكس يصل األمر يستخدـ الوجهة كأداة رئيسية، يف حتريك 

رؤكس أحب استخداـ رتبة، كسعيدة اللشكليات ادلفرطة، كطالب ادل
االنضباط كالطاعة ادلطلقة من ادلرؤكسُت، كليس على استعداد لتقبل النقد 

 .من ادلرؤكسُت
تنسيق  .منط أبوم، األبوم منط التنسيق لو خصائص معينة، كىي األبوم (و 

قد  داؼ.مثل ىذا يستخداـ أتثَت األبوم يف حتريك الطبيعة اتبعة لألى
 .يكوف النهج عاطفي جدا

منط الكاريزمية، منط من التنسيق الكاريزمية ىو منط من الزعيم الذم يتمتع  (ز 
كنظرا لعدـ كجود القائد  .جباذبية ىائلة، كابلتايل لديو أتباع ضخمة

 .الكاريزمي، كثَتا ما يقاؿ إف مثل ىذا القائد ىبت مع قول خارقة للطبيعة

                                                     
26 Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan hal. 85 
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ق ىو السلطة الطبيعية دتتلك زعيما، ليس بسبب الكاريزمية أسلوب التنسي
 27أم شرعية سياسية لتشكيل تتم بشكل منهجي.

من الناحية العملية، إنشاء منتجات تعليمية تصبح ادلهنيُت، حتتاج 
قادة التعليم  Atmodiwirio شكل ىذا الزعيم كفقا  شخصية زعيم موثوؽ هبا.

الًتبوية اليت ديكن أف تستوعب قادرة على جلب رلموعة متنمطة من ادلفاىيم 
تتكيف مع التغَتات يف االجتماعية كاالقتصادية، كالتكنولوجيا، لذلك ىم 

 .يستعّدكف دلواجهة بسبب التغَتات يف عصر العودلة
ىناؾ حاجة إىل تنسيق إلحداث تغيَتات بناءة يف الربامج التعليمية كفقا 

م. رمّبا أف يكوف مبٌت ادلدرسة تقود التعليم ىو التعل لقيم كأىداؼ صناع القرار.
 .بسيط، ككذلك ادلرافق ادلكتبية، كالنقل، كمقاعد، كاجلداكؿ، كىكذا دكاليك

كمع ذلك، جيب أف يكوف التعليم أعظم من اجلوانب األخرل. جودة التعليم 
كيف الوقت نفسو، فإف منط عملية  ستكوف على احملك من خالؿ عملية التعلم.

من الكفاءة ادلهنية للمعلمُت، كالتوعية من الطالب التعلم تتضمن تكييف كل 
 28.كالتعلم، كبيئة التعلم للدراسة جبد كاإلعالـ كالتعليم

 التنسيق يف جمال التعليم .7
يؤكد أف األساس من   Sondang P. Siagian ىناؾ عالقة بُت اإلدارة كالتنسيق

. يف إدارة الًتبية 29التنسيق ىي إدارة كمظهر األكثر كضوحا من اإلدارة ىو التنسيق
اليت  H. Jodeph Reitz كفقاؿ  اإلسالمية، يتأثر تنفيذ التنسيق بعوامل سلتلفة. 

  :، كىذه العوامل ىيNanang Fattahاستشهد هبا 

                                                     
27 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, hal. 168-170 
28 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam hal. 271 
29

 Sondang P. Siagian dalam Mujamil Qomar, Manajemen Pendidkan Islam, (Jakarta, 

Erlangga, 2007), hal. 268 
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كىذا يشمل القيم كاخللفيات،  شخصية قادة كخربهتا ادلاضية كتوقعاهتا. (أ 
اإلسالمية يف الًتبية  .كسوؼ اخلربات تؤثر على اختيار أسلوب التنسيق

اإلدارة، شخصية الرئيسي لزعيم ىو قدكتو اليت ينبغي أف حيتذل من قبل 
 .ادلرؤكسُت

توقعات كسلوؾ الرؤساء تتعلق ابلغرض من التنسيق، كىي انشأ بعضها  (ب 
 .البعض يف الرب كالصرب

 .اخلصائص كالتوقعات كالسلوكيات تؤثر اتبعة ألسلوب التنسيق تطبيقها (ج 
ب تنسيق النيب دمحم الذم دائما احلفاظ على أسلوب األمثل ىو اسلو 

 .االنضباط كادلهنية، الرأفة، كاحملبة، كتطوير التعاكف
احلاجة للقياـ هبذه ادلهمة، كسيكوف لكل ادلرؤكسُت تؤثر أيضا على منط  (د 

 جيب ادلرؤكسُت طاعة رئيسو زعيم، ك
 ادلناخ كالسياسات التنظيمية تؤثر على توقعات ادلرؤكسُت كسلوكهم  (ق 
 32توقعات كالسلوكيات كالتنظيم ادلشًتؾ ملزمة القرابةال (ك 

بناء نظاـ كطٍت للتعليم اجليد ىو العاطفة كالرؤية للمؤسسات التعليمية اليت 
ادلشكلة ىي كيفية توليد الرغبة كالرغبة يف بناء نظاـ التعليم الوطٍت الذم  .تنفيذه

 Aيف كتابو   Petters dan Austin ية التعليم يف حد ذاتو.منطابلتأكيد من أجل حتسُت 

Passion for Excellence  ية من مؤسسة ىي التنسيقمنطإلقناعهم أبف ما حيدد. 
 
 
 

                                                     
30 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, hal. 150 
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 تنسيق رئيس املدرسة .8
( يعطي أمهية خاصة يف التنسيق الًتبوية يف Austin( كأكسنت )Petersبيًتز )

كىم  (.Excellence in School Leadershipفصل بعنواف التميز يف التنسيق ادلدرسية)
 .يعتقدكف أف مدير ادلدرسة كقائد تربوم يتطلب كجهات النظر التالية

الرؤية كالرموز. جيب على مدير ادلدرسة تواصل القيم ادلؤسسة للموظفُت  (أ 
 .كالطالب كاجملتمع األكسع

)إدارة عن طريق ادلشي( ىي  management by walking aboutأك  MBWA (ب 
 .إدارة لتنفيذ أسلوب التنسيق الالزمة للمؤسسة

ىذا يؤكد أف  ىذا ادلصطلح مرادؼ "على مقربة من العمالء". للطالب. (ج 
 .ادلؤسسة لديها تركيز كاضح على عمالئها الرئيسي

جيب أف القيادات الًتبوية بذؿ  .االستقالؿ الذايت، كالتجريب، كتوقع الفشل (د 
بُت موظفيها كعلى استعداد لتوقع الفشل اليت تقًتف ىذه  االبتكار

 .االبتكارات
جيب على القادة خلق شعور األسرة بُت الطالب  .إجياد شعور ابألمن القرابة (ق 

 .كأكلياء األمور كادلعلمُت كموظفي ادلؤسسة
اإلخالص كالصرب، كالعاطفة، ككثافة، كاحلماس ىي الصفات اجلودة  (ك 

 .مة للمؤسسات التعليميةالشخصية الضركرية الالز 
مدير ادلدرسة كقائد ىو القوة الدافعة الرئيسية كالعملية الرئيسية على نطاؽ 

من  .كلذلك، فإف مدير ادلدرسة لو دكر كبَت جدا فيما يتعلق ابلتعليم. ادلدرسة
( كىناؾ سبعة أدكرا 2226منظور السياسة الوطنية للتعليم )كزارة التعليم الوطٍت، 
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كإداريُت،  كادلديرين،  ادلعلم أك ادلريب،  :رئيسيا كىي على النحو التايل رئيس ادلدرسة
 31رجاؿ األعماؿ. ادلبتدعة من مناخ العمل، ك كادلشرؼ، كزعيم، ك

 32الكفاائت الىت ال بد أف ديلكها رئيس ادلدرسة:
 الكفاءة أبعاد الكفاءة رقم
كأصبحت القيم نبيلة، كتطوير ثقافة كتقاليد الطابع النبيل،  .1.1 شخصية . 1

 األخالقية ادلثالية يف اجملتمع يف ادلدرسة
 كجود السالمة الشخصية كزعيم .1.2
 لديو رغبة قوية يف تطوير الذات رئيسا للمدرسة  .1.3
 االنفتاح يف تنفيذ الواجبات كادلهاـ  .1.4
السيطرة على أنفسهم يف مواجهة مشاكل يف العمل كرئيس   .1.5

 للمدرسة 
 سلتلفة من التخطيطختطيط ادلدرسي دلستوايت  .2.1 إدارية  .2

  تطوير التنظيم ادلدرسي كفقا لالحتياجات  .2.2
تنسيق ادلدارس يف استخداـ النظاـ للموارد ادلدرسة على   .2.3

 النحو األمثل
 إدارة التغيَت كتطوير ادلدرسة ضلو منظمة تعليمية فعالة  .2.4
إنشاء ثقافة كالبيئة ادلدرسية تفضي إىل التعلم كادلتعلمُت   .2.5

 مبتكرة
كادلوظفُت من أجل دتكُت ادلوارد البشرية على  إدارة ادلدرسُت .2.6

 النحو األمثل
إدارة ادلرافق ادلدرسية كالبنية التحتية يف إطار االستخداـ  .2.7

 األمثل
                                                     

31 Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan hal.80 
32

 Muhaimin, Suti’ah, Sugeng Listyo, Manajemen Pendidikan (Jakarta, Kencana, 2009), hal. 

42-44 
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إدارة العالقات ادلدرسة كاجملتمع من أجل إجياد أفكار   .2.8
 جديدة كموارد التعلم، كدتويل ادلدارس

كتطوير  إدارة ادلتعلمُت يف توظيف ادلتعلمُت اجلدد، ككضع  .2.9
 ادلتعلمُت

إدارة تطوير ادلناىج الدراسية كاألنشطة كفقا الجتاه   .2.12
 كأىداؼ الًتبية الوطنية التعلم

إدارة الشؤكف ادلالية ادلدرسة كفقا للمبادئ مساءلة اإلدارة،  .2.11
 .كشفافية، ككفاءة

 إدارة إدارة ادلدرسة يف دعم حتقيق أىداؼ ادلدرسة .2.12
يف دعم أنشطة كحدة اخلدمات اخلاصة إبدارة ادلدرسة  .2.13

 التعلم كاألنشطة من ادلتعلمُت يف ادلدارس
إدارة نظاـ ادلعلومات ادلدرسية يف دعم الربامج كاختاذ  .2.14

 القرارات
االستفادة من التقدـ يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات  .2.15

 لتحسُت التدريس كاإلدارة يف ادلدرسة
الرصد كالتقييم، كاإلبالغ عن تنفيذ برنامج أنشطة ادلدرسة  .2.16
 إلجراءات ادلناسبة، كالتخطيط دلزيد من أعماؿمع ا

 إنشاء ابتكارات مفيدة لتطوير ادلدرسة .3.1 تنظيم ادلشاريع  .3
 العمل اجلاد لتحقيق صلاح ادلدرسة كمنظمة تعليمية فعالة  .3.2
ديلك دافعا قواي للنجاح يف تنفيذ الواجبات كادلهاـ كزعيم   .3.3

 ادلدرسة
التعامل مع تتخلى أبدا كدائما تبحث عن أفضل احللوؿ يف   .3.4

 ادلشاكل يف ادلدرسة
خدمات ادلدرسة  لديهم ركح ادلبادرة يف إدارة األنشطة أك .3.5
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 مصادر التعلمك اإلنتاج كادلتعلمُت 
خطة الربامج إشراؼ األكادديية من أجل زايدة  .4.1 إشراؼ  .4

 الكفاءة ادلهنية للمعلمُت
تنفيذ اإلشراؼ األكادديي للمعلمُت ابستخداـ  .4.2

 ادلناسبمناىج كأساليب اإلشراؼ 
متابعة نتائج اإلرشاد األكادديي للمعلمُت من أجل  .4.3

 حتسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت
 التعاكف مع األطراؼ األخرل دلصلحة ادلدرسة .5.1 اجتماعية  .5

 ادلشاركة يف األنشطة االجتماعية  .5.2
احلساسية االجتماعية جتاه األشخاص أك اجلماعات   .5.3

 األخرل
 

 اخلامتة .ج 
، سوؼ نعرؼ كيف البحوث اليت حيصل عليها الباحث من ادلعلومات أك

التنسيق يف التدريس خاصة يف تدريس اللغة العربية. فمن ادلعلـو للتنسيق الدكر 
الرئيسي أال كىو تطوير عملية تكامل أفراد ادلدرس، ترقية قدرتو كأداءه، تطوير 

 ادلنهج، كإجراء البحث لتصحيح عملية التدريس.
ة التعليم كالتعلم الذم يؤثر أتثَتا عميقا يف زلاكلة إىل ادلدرس ىو قائد عمليف

صياغ سلوؾ الدارسُت. على إثر ذلك أف ادلدرس ال يعّلم كيدرس فقط كإمنا ىو يريب 
الدارسُت كيشرفهم يف رتيع عمليتهم. كإلجراء كظيفتو كمسئوليتو على مدرس اللغة 

يف العلـو ادلتعددة لكي  العربية أف ديلك الكفاءة اللغوية ادلمتازة كيتبحر أيضا
 يستطيع أف يؤثر الدارسُت جانب ادلعريف كاف أـ الوجداين كالسلوكي.
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فعلى ادلدرسة تعيُت األىداؼ ادلدركسة لتسهيل رتيع األفراد قياس للحصوؿ 
التخطيط كالتنظيم سواء كاف التدريس أك ادلنهج أمر كاجب لو. إليها. لذا تطوير 

 زايدة الكفاءة ادلهنية للمعلمُت األخرين.ألجل كأيضا أف ينفع دكره 

 املراجعاملصادر و 

رايض: تطبيقاهتا. -مهاراهتا-رلاالهتا-مبادئ اإلدارة ادلدرسية كظائفهاعباس بلة دمحم أزتد. 
 2212مكتبة الرشد. 
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