التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

أوال :اإلدارة
مفهوم اإلدارة
( ىي عممية اتخاذ الق اررات التي توجو عمل األشخاص وتنظم تخصيص الموارد
واستثمارىا لتحقيق األىداف المرسومة بأفضل صورة ممكنة )
أهمية اإلدارة :
يمكن تمخيص أىمية اإلدارة بما يأتي :
 -1تؤدي دو ار ميما في تقرير مصير المجتمعات نحو التقدم أو التخمف من خالل
مساىمتيا في استثمار الموارد المتاحة لممجتمعات ،وفي ىذا الصدد يقول أحد
المتخصصين (( ليست ىناك بمدان متخمفة بل ىناك بمدان تُدار بشكل متخمف ))
 -2تساعد في دفع عممية التنمية إلى األمام ومواكبة التطورات الحاصمة في مختمف
المجاالت من خالل قيام اإلدارة بتحريك عمل المنظمات الستغالل الموارد وتنظيم الجيود
وتنسيقيا بشكل أفضل
 -3تؤدي دو ار كبي ار في االستعداد لمواجية الظروف المستقبمية المختمفة وتعمل عمى
تنسيق جيود أفرادىا ومن ثم نجاحيا وتطورىا.
 -4تنظم العالقات الناجمة عن قيام األفراد بالميام المنوطة بيم وتحقيق التعاون بينيم
وتنسيق جيودىم لمحصول عمى أفضل النتائج.
طبيعة اإلدارة :
كثَُر الجدل حول طبيعة اإلدارة ،فمنيم من يرى أنيا ( عـمم ) مبر ار ذلك كون اإلدارة

أصبح ليا خصائص العمم الحقيقي ألنيا تستند إلى مجموعة من االعتبارات المنطقية
والعممية والنظريات الفكرية وتعتمد خطوات البحث العممي .ومنيم من يرى أنيا ( فـن )
كونو الميارة اإلنسانية في أداء عمل ما وىذا يعني أن الفن يعتمد المقدرة والحذق واالبداع
مثل فن النحت ،وفن الرسم ،وفن التمثيل .وآخرون يعتقدون أنيا ( مينة ) فالمينة ممارسة
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يحتاج لمزاولتيا تدريب متقدم في مجال عممي أو فني معين ،وىذا المفيوم ىو الذي دفع
بعض المنظرين والكتاب إلى اعتبار اإلدارة مينة ألن الممارسات والتطبيقات في مجال
اإلدارة يمكن أن تحسم ما يعرف بالمينة فيما إذا تمت تمك الممارسات والنشاطات بعد
تدريب متقدم عمييا.
والخالصة مفادىا أن اإلدارة تجمع بين العمم والفن والمينة فيي تستند إلى قواعد عممية (
إذن فيي عمـم) وقابميات فردية ( فيي فـن ) وخبرات عممية ( فيي مينـة ).

تطور الفكر اإلداري:
إن اإلدارة كانت قديمة وظيرت منذ أن بدأ اإلنسان بتحديد أىدافيا والعمل عمى
تحقيقيا.
شوقت المديرين والعمال.
مدارس الفكر اإلداري :
أوال :المدرسة التقميدية أو الكالسيكية:
إن وصف ىذه المدرسة بالكالسيكية يعود إلى كونيا ظيرت في فترة تاريخية مضت
وانتيت وبذلك اكتسبت صفة التخمف الزمني وانما ِ
وصفَت بالكالسيكية لكون أفكارىا
تصف ما يجب أن يكون من دون أن تصف ما ىو كائن فحسب .وتتكون ىذه المدرسة
من ثالث مدارس ىي (المدرسة البيروقراطية ،ومدرسة اإلدارة العممية ،ومدرسة التقسيمات
اإلدارية) لذا سنمقي الضوء عمى المدرسة البيروقراطية كونيا اول المدارس التقميدية.
المدرسة البيروقراطية :
ُي َعـد عالم االجتماع االلماني (ماكس ويبر) مـن ابرز رواد ىـذه المدرسة ،عاش لمفترة

( ،)1920 – 1864والبيروقراطية عند ويبر تعني (حكم المكتب) ألنيا كممة من أصل
اغريقي مركبة من مقطعين االول (بيرو  )Bureauوتعني المكتب وىي ليست لمتعبير عن
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كممة (مكتب) لمكتابة فقط بل لمتعبير عن الشركة وأماكن العمل واآلخر (قراطيو ) Cratia
وتعني القوة ،وبذلك تعني الكممة (حكم المكتب أو السمطات الصادرة من المكتب والمرتكزة
عميو) ولقد اىتم ويبر بتحميل التغييرات التي طرأت عمى التنظيم االجتماعي مرك از عمى
التنظيم البيروقراطي لمحكومة ،وقد أبرزت تحميالتو عالقات القوة والسمطة في المجتمع ؛
فالسمطة ]ىي عالقة القوة بين الحاكم واالفراد [ والقوة ] ىي القدرة عمى فرض االرادة [.

