التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

مبادىء التنظيم التربوي:
ىناك مبادىء أساسية في التنظيم التربوي ىي:
 -1مبدأ وحدة اليدف :لكل مدرسة أىداف تسعى لتحقيقيا وتوضيحيا لمعاممين في
المدرسة وىو أمر ضروري لمعرفة خطة العمل اليومية.
 -2مبدأ التنسيق :وىو التعاون بين المدير والعاممين معو.
 -3مبدأ المسؤولية :تظير المسؤولية بين المدير والعاممين معو في األعمال اليومية
إذ تكون لممدير سمطة عمى العاممين معو لغرض توزيع األعمال بينيم بشكل
منتظم.
خصائص التنظيم:
 -1تقسيم العمل :إن وظيفة التنظيم وظيفة شاممة تتعامل مع كل ما ىو موجود في
المؤسسة التربوية من أعمال ادارية وتنفيذية لذلك كان من الضروري تقسيم أعمال
المؤسسة التربوية الى مجموعات من النشاطات بين االدارة واألفراد من مدرسين
وموظفين وبحسب االختصاص ؛ إذ تمنح االدارة السمطة واالشراف والمسؤولية
لممدرسين والموظفين وفقا لمقواعد واالنظمة مما يعود عمى المؤسسة التربوية
بالفائدة ويحقق الكفاية االنتاجية ( نسبة النجاح ) بأقل وقت وجيد وكمفة.
 -2التنسيق بين نشاطات وعناصر العمل في المؤسسة التربوية ؛ إذ من شأنو أن
يمنع االزدواجية والتكرار والتأخير في انجاز الميام التربوية خاصة أن العمل يقسم
بحسب االختصاص العممي الى نشاطات وكل نشاط تربوي مكمل لمنشاط اآلخر
مما يؤدي الى تحقيق الكفاية االنتاجية ( نسبة النجاح في المؤسسة التربوية ).
 -3تحقيق التعاون بين المدرسين والعاممين في المؤسسة التربوية من خالل خمق روح
الفريق بين المدرسين والعاممين بالنظام والتنسيق فيما بينيم بالتوزيع الحقيقي
لمسمطة والمسؤولية وبتحديد العالقات التنظيمية بين األفراد وبذلك يكون قد عمل
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عمى إيجاد مناخ تنظيمي خال من التوتر يساعد في تحقيق االىداف والنسبة
العالية من النجاح
 -4تحقيق مبدأ الرقابة التمقائية لمعمل والتخصص العممي بحيث يكون كل نشاط
مشرفا عمى النشاط الذي يسبقو وىكذا مما ال يسمح ألي انحراف في مسار العمل
التربوي

ثالثا :التوجيه:
ىو عممية اتصال بين المدير والعاممين معو لغرض توجيييم وارشادىم وتحفيزىم ورفع
الروح المعنوية وترغيبيم في العمل لتحقيق اليدف.
ويعني" إصدار التعميمات والتوجييات من الرؤساء إلى المرؤوسين لبدء العمل وكيفية
إنجازه" ،وحيث إن عممية التوجيو تتعمق بتفاعل الرئيس مع المرؤوسين ،فإن عمى الرئيس
أن يتعرف عمى شخصية العاممين معو ،ويعرف كيف يعامميم بالطريقة المناسبة .ويأتي
ذلك عن طريق عممية االتصال التي يجب تنميتيا عند المديرين حتى يستطيعوا جعل
األفراد يحققون أىداف المؤسسة.
يعتمد التوجيو بشكل رئيس عمى مدى سالمة التخطيط والتنظيم فالتوجيو يتوقف عمى
تحديد االىداف وتوضيحيا لجميع العاممين في المدرسة وعمى حسن توزيع الميمات
والمسؤوليات بينيم ،فالتوجيو يساعد المدير والطمبة في التغمب عمى الصعوبات التي
تواجييم أثناء تأديتيم الميمات والواجبات الموكمة الييم فيما يتعمق بالمناىج الدراسية أي
تنفيدىا أو طرائق التدريس أو ما يتعمق باألنشطة المتمثمة بالمجان العممية أو الفنية أو
الرياضية.
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الوظائف األساسية لمتوجيه:
 -1إدارة العنصر البشري في المؤسسة التربوية.
 -2تمارس وظيفة التوجيو بفاعمية أكثر من عمميات القيادة والتحفيز االنساني
واالتصاالت.
 -3تحقيق التعاون بين العاممين في المؤسسة التربوية.
 -4الفيم العام لطبيعة السموك االنساني وتوجييو لتحقيق أىداف المؤسسة التربوية.

رابعا :االشراف
ىو مساعدة المدرس أو المدرس في تحسين طرائق التدريس واألساليب التربوية لخمق
موقف تربوي أحسن وأفضل.
المبادىء التي يرتكز عميها االشراف:
 -1االشراف ليس عمال صفيا فحسب بل يشتمل عمى الجوانب التربوية كافة داخل
المدرسة.
 -2ييتم المدير باتجاىات العاممين معو كما ييتم باحتياجاتيم بغرض رفع الجوانب
التربوية لدييم عن طريق المشاركة معيم ويعد المدير مشرفا مقيما.
 -4تطوير االشراف من خالل متابعة المدير الخطة اليومية والسنوية والمنيج الدراسي
المقرر واالشراف عمى سير االمتحانات وتنظيم جدول الدروس االسبوعي
واالشراف عميو وعمى المختبرات والوسائل التعميمية ومتابعة المستوى العممي
لمطمبة.
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خامسا :التقويـم
إن التقويم قديم كقدم التربية في وجودىا ،إذ يحدثنا التاريخ أن المجتمع الصيني القديم
استعمل االمتحانات التحريرية مع الطمبة بوصفيا وسائل تقويمية ،وكذلك استعمل المجتمع
اليوناني القديم نوعاً من التقويم في تقدير نتائج تحصيل الطمبة.
وعرف العرب التقويم قبل اإلسالم وبعده ،ففي مجال الشعر كانت ىناك وقفات نقدية،
إذ كانوا ييتمون بالقصائد ويشذبونيا ،ومن ثم يطمقون عمييا القصائد الجيدة وبعد مجيء
االسالم ،أصبح العرب والمسممون يقومون سموك اإلنسان بناءاً عمى مدى انطباق تعاليم
اإلسالم عمى سموكو.
وقد وردت في القرآن الكريم آيات عدة تشير إلى أن جزاء اإلنسان يكون بحسب عممو
وما قدمت يداه ،أي أن جزاء اإلنسان يكون في ضوء تقويم عممو لقولو تعالى" :وهلل ما في
السموات وما في األرض ليجزي الذين اساءوا بما عمموا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى"
النجم.31 /
وقولو ج ّل وعال" :ىل جزاء االحسان إال االحسان" الرحمن 00 /وقولو عز من قائل" :ومن
يعمل مثقال ذرة خي اًر يره ومن يعمل مثقال ذرة ش اًر يره" الزلزلة.8 /
فالتقويم إذن ىو (عممية الحصول عمى المعمومات واصدار احكام في تنفيذ الق اررات
الخاصة بالجانب التربوي أو التعميمي)

