التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

أنماط اإلدارة :
ىناك أنماط عدة لإلدارة التربوية بعضيا أفضل من اآلخر وأفضل أنواع اإلدارة وأكفؤىا
وأصعبيا ىي اإلدارة الديمقراطية التي سيأتي ذكرىا ،وأردأ أنماط اإلدارة اقميا كفاءة وأكثرىا
ضر ار لمفرد والمجتمع ىي اإلدارة المتعسفة أو الفردية أو الديكتاتورية التي ىي نقيض
لإلدارة الديمقراطية كما سنرى ،وىناك نمطان آخران من اإلدارة احدىما اقرب إلى اإلدارة
الديمقراطية ولكنو اقل كفاءة منيا وىو نمط اإلدارة الدبموماسية ،أما النمط الرابع من اإلدارة
فيو نمط اإلدارة المتسيبة او المتساىمة وىو نقيض المتسمط ولكنو يشاركو في أض ارره
الفردية واالجتماعية كما سنرى.

 -1اإلدارة الديمقراطية:
وىو النمط األكفأ واألصعب تطبيقا إذ ان من يمارس ىذا النوع من اإلدارة عميو ان
يضع في حسبانو انو ال يمكن ان يستغني عن اآلخرين ممن ىم دونو إذ بمجرد ان يمتمكو
ىذا االحساس فانو سيفشل ميما كان مستواه الثقافي وسينضب ويتالشى الن ىذه النظرة
ستقطع عنو روافد التقوية واالستزادة من المعرفة ومن شروط وأسس التفاعل والتطور
الصحيح ويرى أصحاب ىذا النوع من اإلدارة ان الديمقراطية ال تفقد اإلداري ىيمنتو أو
سيطرتو المشروعة إذ ال يوجد تناقض بين الممارسة الديمقراطية والسيطرة اإلدارية المركزية
المشروعة وفق التوازن الصحيح بين المركزية والديمقراطية.
ان ىذا النمط يساىم فيو كل األشخاص الذين يعنييم األمر في اتخاذ الق اررات ورسم
الخطط وتوزيع األعمال وتنفيذىا عمى أفضل وجو ويكون المدير فييا منظما ومنسقا
ومتعاونا وموجيا أي أن األفراد المعنيين يعممون في ظل اإلدارة الديمقراطية كما يعمل
فريق كرة القدم عمى إيصال الكرة إلى اليدف المنشود.
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 -2اإلدارة الفردية او المتعسفة:
وىي بعكس اإلدارة الديمقراطية وفييا ينفرد المدير او الرئيس بالسمطة المطمقة وباتخاذ
الق اررات ومالحقتيا وفرضيا بالقسر عمى الجماعة التي تعمل معو دون االكتراث بمشاعرىم
وبقدراتيم في اإلسيام في اتخاذ الق اررات ورسم الخطط وىي مبنية في األصل عمى التسمط
من جية المدير او الرئيس وعمى الخنوع من ناحية االشخاص اآلخرين ىذا الخنوع المستند
في األصل إلى عنصر الخوف وليس إلى عنصر الثقة واالحترام المتبادل ،واإلدارة
المتسمطة ىذه تزرع الكراىية في نفوس المرؤوسين وتشجيعو عمى التنصل من المسؤولية
االجتماعية وعن التياون في أداء الواجبات عندما يشعرون مثال بغياب المدير او بفقدان
مراقبتيم المباشرة ليم.
 -3اإلدارة الدبلوماسية:
وىذا النمط أقرب إلى النمط الديمقراطي الذي ذكرناه ولكنو اقل كفاءة منو وذلك الن
المدير الدبموماسي يتمسك بالشكميات والمظاىر ويتصف بالمجاممة التي تتجاوز الحد
المطموب في بعض االحيان ويعطي أىمية كبيرة لممظير الخارجي واألناقة المتمثمة
بالمالبس ويكثر من التودد لمعاممين معو وبأخذ آرائيم أحيانا ولكنو يقصر عن بموغ
المستوى الذي يصل إليو المدير الديمقراطي.
 -4اإلدارة المتساهلة او المتسيبة:
ىذا النمط من اإلدارة يغاير النمط الثاني الذي ذكرنا ( النمط الديكتاتوري او المتسمط )
ال نو يترك الحبل عمى الغارب – كما يقال – ويتصف صاحبو بالضعف أمام المرؤوسين
وبفقدان الثقة بالنفس وىذا يؤدي إلى عدم كفاءة عممية انجاز الواجبات ومن ثم إلى إحداث
أضرار كبيرة بالمدرسة وبالمجتمع عمى حد سواء وىذا يعني ان ىذا النمط في اإلدارة وان
اختمف كل االختالف عن النمط التسمطي اال انو يشترك معو في األضرار الناجمة عنو
والتي ذكرنا أىميا في النمط الديكتاتوري.
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اإلدارة التربوية :
يشير ىذا المفيوم إلى جميع األعمال الخاصة بالشؤون المدرسية .أو ىي ( عممية
تنظيم وتوجيو لمفعاليات التربوية داخل المدرسة وخارجيا بأسموب تعاوني وديمقراطي من
أجل تحقيق األىداف التربوية )
أهميتها :
لإلدارة التربوية أىمية كبيرة في تيسير عممية قبول وتأىيل أعداد كبيرة من طمبة
المدارس بمختمف مراحميم ،فيي التي تعبئ كل الجيود البشرية والمادية لخدمة الطمبة
وزيادة معارفيم وتنمية شخصياتيم بمختمف جوانبيا ،وىي القيادة التي ال يقتصر عمميا
داخل جدران المدرسة فحسب بل يمتد ليشمل البيئة والمجتمع وذلك من أجل تحقيق أىداف
التربية والتعميم االجتماعية والثقافية واالقتصادية والعممية.
ومن ىذا المنطمق بدأ االىتمام يتزايد باإلدارة المدرسية وضرورة العناية بيا وبالعناصر
البشرية التي تتوالىا سواء من حيث إعدادىا اإلداري أو اختيارىا أو تدريبيا أو تقويميا،
ليذا نجد أيضا أنيا أُعطيت أىمية فائقة إلى اختيار نوع اإلدارة التربوية والعاممين بيا ،إذ
بنجاحيا وفشميا يتحدد تقدم أو تعثر العممية التربوية بكافة أطرافيا ومحاورىا ،وبالتالي
يؤثر في طبيعة األىداف المتوخاة منيا.
االتجاهات المعاصرة في اإلدارة التربوية :
يمكن توضيح االتجاىات المعاصرة في اإلدارة التربوية بالنقاط اآلتية :
 -1إن اإلدارة التربوية أصبحت عمما لو مفاىيمو وأصولو وقواعده وطرائقو وممارساتو،
ولم تعد تعمد الخبرة واالجتيادات الشخصية.
 -2اإلدارة التربوية ىي أساس أي تطور أو تحديث لمتعميم في سبيل تحقيق أىدافو
لتطوير المجتمع وتنميتو الشاممة.

التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

 -3اإلدارة الحديثة تعتمد العمل الجماعي والعالقات اإلنسانية والمشاركة وليس التسمط
والفردية
 -4إن استخدام التقنية بكافة أنواعيا أصبحت أساسا في اإلدارة التربوية.
 -5إن العناية بالعنصر البشري من حيث اختياره وتأىيمو وتدريبو يأتي ضمن أولويات
التطوير اإلداري المعاصر ،لذلك تتجو معظم البحوث اإلدارية نحو التركيز عمى
اإلداريين بمختمف مستوياتيم من المدرس والمدير في المدرسة إلى صاحب القرار
النيائي في اإلدارة المركزية وتحديد عدد من الصفات الشخصية والمؤىالت
المينية التي تتطمبيا المراكز اإلدارية.
 -6اإلدارة التربوية نظام من اإلدارة العامة ،وان اإلدارة العامة ترتكز عمى عنصر
اقتصادي واجتماعي وسياسي ،وال بد لكل تطوير في اإلدارة التربوية أن يأخذ
بالحسبان النظام اإلداري العام والخاص لممجتمع بمختمف أبعاده.

