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�لإد�رة �لتربوية: مفاهيم ووظائف، و�أنماط

�أوًل: مقدمة:
االأولى على  الخطوة  اأ�سوله وخلفياته وم�سطلحاته، ولعّل  له   اإّن كل علم 
ومن  العلم،  هذا  م�سطلحات  على  التعرف  هو  العلوم  من  علم  اأي  فهم  طريق 
في  الخو�ض  وقبل  التربية،  علم  فروع  اأحد  هي  التربوية  االإدارة  اأّن  المعروف 
ماهية االإدارة التربوية البّد من االإجابة عن ال�سوؤال العام الذي يطرح عادة وهو: 
هل التربية علم؟ اإّن االإجابة على هذا ال�سوؤال من وجهة نظرنا ب�سيطة وهي اأّن 
اأّن بع�ض  كل ما يبحث بطريقة علمية منهجية هو علم مع االأخذ بعين االعتبار 
ولكن  تامة،  منهجية  علمية  بطريقة  نبحثها  اأن  ن�ستطيع  مثاًل  كالمادة  االأمور 
العلمية  من  الم�ستوى   بنف�ض  نبحثها  اأن  ن�ستطيع  باالإن�سان ال  المت�سلة  الأمور  ا 
اإلى علوم طبيعية  ف�سنفوها  العلوم  بين  العلماء  تفريق  والمنهجية، ومن هنا جاء 
 Human( وعلوم اإن�سانية ،)Social Sciences( وعلوم اجتماعية ،)Natural Sciences(
ب�سكل  التربية  اأن  الوا�سح  )Applied Sciences(، ومن  تطبيقية  Sciences(، وعلوم 

بتنمية �سخ�سية االإن�سان بكل جوانبها:  التي تعنى  العلوم االإن�سانية  عام هي من 
الج�سمية، والعقلية، واالنفعالية وبكل متكامل، واأما علم االإدارة التربوية بالذات 
فاإنه ي�سنف على اأنه اأحد العلوم التطبيقية باالإ�سافة اإلى اأنه اأحد العلوم االإن�سانية 
بالطبع، وال�سبب بب�ساطة هو اأننا نتعلم هذا العلم لكي نطبقه ولي�ض لغاية معرفية 
فقط، اأّي اأّن حامل موؤهل )علم( االإدارة التربوية يفتر�ض اأن يقود العمل التربوي، 
ويطوره، ويرتقي به اإلى ما هو اأف�سل، وبعبارات اأخرى فاإننا نتعلم هذا العلم ال 
لكي نحفظ قواعده، واأ�سوله، واأ�س�سه فقط، ولكن لكي نوظفها في عالم الواقع 

التربوي فنطوره، ونرتقي به.
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ثانياً: مفاهيم �لإد�رة ووظائفها:
 )Taylor( عّرف العلماء والمخت�سون االإدارة تعريفات كثيرة فقد عّرفها تايلور
لما  ال�سحيحة  »المعرفة  اأنها  على   )Scientific management( العلمية  االإدارة  اأبو 
باأح�سن طريقة واقل  اأنهم يفعلون ذلك  التاأكد من  العاملون ثم  اأن يقوم به  يراد 
في  الم�سهورة  مبداأ  ع�سر  االأربعة  �ساحب   )Fayol( فايول  وعّرفها  التكاليف«، 
وتراقب«،  وتن�سق  االأوامر  وت�سدر  وتنظم  تتنباأ وتخطط  »اأن  اأنها  على  االإدارة 
اأن نقول باأن االإدارة ب�سكل  التعريفين ال�سابقين وغيرهما يمكننا  وبالتدقيق في 
عام هي »عملية منظمة ت�سعى اإلى تحقيق اأهداف مو�سوعة باأكثر ال�سبل فعالية«، 
ومن الجلي اأّن هذا التعريف ي�سير في م�سمونه اإلى اأن االإدارة عملية )Process( اأي 
اأنها لي�ست عماًل ب�سيطًا بل مركبًا، واأنها منظمة )organized( ولي�ست ع�سوائية، 
واأنها هادفة )Oriented( واأخيراً  اأنها فعالة )Effective( اأي تحاول تحقيق االأهداف 

باأقل قدر من المال والجهد االإن�ساني والوقت. 
االإدارة  اإلى وظائف   )Gulick  &  Urwick( العالم جوليك واأرويك اأ�سار  وقد 
مخت�سرين اإياها في الكلمة االإنجليزية “Posd Corb” والتي تقابل ما يلي بالعربية:

PlanningPالتخطيط 1-

OrganizingOالتنظيم 2-

StaffingSالتوظيف 3-

DirectingDالتوجيه )القيادة( 4-

CoordinatingCoالتن�سيق 5-

ReportingRكتابة التقارير 6-

BudgetingBو�سع الموازنة 7-

واإذن فاإن وظائف االإداري هي اأن ي�سع الخطط، واأن يوزع االأعمال والم�سوؤوليات 
يوجه  واأن  العمل،  ينجز  الذي  الكادر«   « يعين  واأن  تنظيمي،  هيكل  على  بناًء 
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ويقود، واأن ين�سق بين الوحدات واالأق�سام واالأفراد، واأن يكتب التقارير عن اأداء 
المهام اإلى روؤ�سائه، واأخيراً اأن ي�سع الموازنة للموؤ�س�سة )المنظمة( التي يديرها.

ثالثاً: مفاهيم �لإد�رة �لتربوية وخ�صائ�صها:
ال تختلف االإدارة التربوية في مفهومها عن االإدارة ب�سكل عام اإال في اأنها 
تطبق في �سياق تربوي، فاالإدارة هي االإدارة في اأي ميدان تكون فيه، وال تختلف 
التي تديرها، فهناك جملة مبادئ،  الموؤ�س�سة  اإال في م�سمون عمل  عن بع�سها 
واأ�س�ض، وقواعد يحتكم اإليها رجل االإدارة �سواء اأكان يدير م�سنعًا اأو م�ست�سفى، 
الموؤ�س�سة  عمل  م�سمون  في  هو  اأ�سرنا  كما  والفارق  مدر�سة،  اأو  �سركة،  اأو 
الم�سنع،  ومنتجات  والعمال،  باالآالت،  معني  مثاًل  الم�سنع  فمدير  المدارة، 
ال�سركة  ومدير  والمراجعين،  والممر�سين،  باالأطباء،  معني  الم�ست�سفى  ومدير 
معنى براأ�سمال ال�سركة، وفنييها، وو�سعها التناف�سي، اأما مدير المدر�سة فمعنى 

بالمعلمين والطلبة والمناهج، واأولياء االأمور.
وبناًء على ما �سبق فاإننا يمكن اأن نقول باأن االإدارة التربوية هي الم�سوؤولة عن 
العمل التربوي في المجتمع، اأي عن تربية االأفراد وتنمية �سخ�سياتهم من جميع 
ر�سمية  تربوية  موؤ�س�سة  خالل  من  ذلك  اأكان  �سواء  متكاملة  وب�سورة  النواحي 
كالمدر�سة مثاًل، اأو من خالل موؤ�س�سات تربوية موازية كالم�سجد، اأو النادي، 

اأو مكان العمل.
اأما االإدارة التعليمية فتختلف عن االإدارة التربوية بمدى اإختالف التربية عن 
التعليم، فالتربية والتعليم �سنوان ال يفترقان في االأ�سل وكل من منهما يوؤدي اإلى 
االآخر فالمعلم يربي وهو يعلم والتربية هي ثمرة تعليمة في النهاية، وبالتالي فاإن 
اي ف�سل بينهما هو ف�سل تع�سفي، ومن هنا جاء ا�سم » وزارة التربية والتعليم« 
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في معظم الدول لالإ�سارة اإلى اأن التربية والتعليم اأمران متالزمان، ولكن للتو�سيح 
فقط البد من االإ�سارة اإلى اأن االإدارة التعليمية ومع اأنها اإدارة تربوية بالطبع اإال اأنها 
محدودة اأكثر وهي تعمل من خالل النظام التربوي الر�سمي فقط، وبمعنى اآخر 
فاإن االإدارة التعليمية هي االإدارة الم�سوؤولة عن تربية االأفراد وتنمية �سخ�سياتهم 
ت�سمل  والخا�سة، وال  العامة  المدار�ض  اأي  الر�سمي  التعليمي  النظام  من خالل 
االإدارة التعليمية في هذه الحالة الجهود التربوية التعليمية التي تقوم بها الم�ساجد، 

والجمعيات والنوادي وغيرها.
الم�سوؤولة عن تربية االأفراد  فاإن االإدارة المدر�سية هي  وقيا�سًا على ما �سبق 

وتنمية �سخ�سياتهم داخل المدر�سة فقط.
اأما خ�سائ�ض االإدارة التربوية فيمكن اإجمالها على النحو االآتي:

1 . Crucial importance ضرورتها الملحة

اإذ من المعروف اأن عماد نه�سة ال�سعوب وتقدمها هو التعليم، فالتعليم هو 
بالمعرفة والقدرات والمهارات، وحيث  يزود  الذي  الوعي، وهو  الذي يعمق 
اإن االإدارة التربوية هي الم�سوؤولة عن اإدارة وتوجيه النظام التربوي فاإنها والحالة 

هذه تكت�سب اأهمية حا�سمة ال يمكن اال�ستغناء عنها.

2 .Public visibility المنظور الجماهيري

اهتمام جميع  التربوية هو محط  االإدارة  به  تقوم  ما  اأن  هو  هنا  والمق�سود 
النا�ض ومو�سع متابعتهم اإذ لي�ض هناك ما هو اأهم لكل اإن�سان من اأبنائه فتربية االأبناء 
وتاأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من �سناعة م�ستقبلهم 
هو الهم االأول لكل فرد في المجتمع، ومن هنا ال عجب اإذا راأينا اأن قطاعًا ما من 
المجتمع يهتم بما يجري في م�سنع ما اأو م�ست�سفى ما اأو �سركة ما، ولكن جميع 
اأبناء المجتمع مهتمون بما يجري ب�ساأن تربية اأبنائهم وال نن�سى اأي�سًا اأن التربية 
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كما هو معروف معنية بنقل التراث االجتماعي من جيل اإلى جيل ومعنية اأي�سًا 
بتطويره، وحيث اأن االإدارة التربوية هي القيمة على هذا العمل الخطير فال عرو 

اأن تحظي بهذه االأهمية الفائقة من قبل جميع اأبناء المجتمع.

3 .Complexity of functions تعقد الوظائف

اإن العمل التربوي الذي تديره وت�سرف عليه االإدارة التربوية هو عمل معقد 
ومت�سابك بطبيعته فتعليم التلميذ مثاًل عمل تتداخل فيه عوامل كثيرة مثل المعلم 
والمنهاج، والبيئة المدر�سية، ف�ساًل عن دافعية التلميذ نف�سه، فاأداء المعلم مثاًل 
عمل تتداخل فيه متغيرات كثيرة مثل اأ�سلوب مدير المدر�سة، وم�ستوى التالميذ، 
المعلمين وغيرها، وت�سميم  ان�سجام جماعة  المعتمد، ومدى  المنهاج  و�سوية 
المنهاج مثاًل تت�سابك على التاأثير فيه عوامل متعددة مثل قيم المجتمع، وتاأهيل 
وا�سعي المنهاج، ومتطلبات �سوق العمل، واالأبعاد ال�سيكولوجية والبيداغوجية 
الالزم مراعاتها عند و�سع المنهاج، اإن تعقد وظائف االإدارة التربوية ون�ساطاتها 
المختلفة ي�سفي اأهمية خا�سة على االإدارة التربوية، ويلقى عليها في نف�ض الوقت 

م�سوؤولية ثقيلة ال تملك اإال اأن تقوم بها.

4 . Necessity of human relations ضرورة العالقات اإلنسانية

تدير  اأنها  بحكم  االإن�سانية  العالقات  من  في جو  تعمل  التربوية  االإدارة  اإن 
»موؤ�س�سة ب�سرية« وترمي » اإلى تربية اإن�سان« وال يتم هذا بال�سرورة اإال في جو 
اإن�ساني ي�سوده االحترام والتقدير والتفهم واالنفتاح، ولي�ض معنى هذا بالطبع اأن 
الموؤ�س�سة التربوية تخلو من »عالقات العمل«، ولكن المق�سود بال�سبط هو اأنه 
اأن يكون هناك حر�ض على وجود وتنمية  اإطار عالقات العمل ال بد  حتى في 
وبناء،  اإن�سان �سالح،  �سخ�سية  بناء  في  ت�سهم  واإيجابية  اإن�سانية �سحية  عالقات 

وفاعل، ومنتج.
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5 .Professional development التنمية المهنية

يكونوا  اأن  يجب  المعلمون  وبالذات  التربوي  الميدان  في  العاملين  اإن 
موؤهلين مهنيًا )م�سلكيًا(، ف�ساًل عن تاأهيلهم المعرفي العام، والتخ�س�سي الدقيق 
هي  التربوية  االإدارة  اإن  وحيث  واأهمية،  خ�سو�سية    من  التربوي  للعمل  لما 
الم�سوؤولة عن هذه التنمية المهنية واإدامتها لجميع العاملين في الميدان التربوي 
في  يجد  لما  مواكبين  يكونوا  اأن  منهم  تتطلب  كبيرة  بم�سوؤولية  ت�سطلع  فاإنها 
عالم العلم والمعرفة والتاأهيل من جهة، وم�ست�سعرين الحتياجات العاملين معهم 
و�سواًل اإلى برامج تنمية مهنية حقيقية م�ستجيبة لمتطلبات العمل التربوي فعاًل.

6 .Measurement and evaluation difficulties صعوبات القياس والتقويم

اإن من المعروف اأن قيا�ض وتقييم نتاجات العمل التربوي غاية في ال�سعوبة، 
المواطنة  لقيمة  التلميذ  اإكت�ساب  نقي�ض مدى  اأن  ال�سهولة بمكان مثاًل  فهل من 
مثاًل؟ وهل من ال�سهولة بمكان اأن نقيم مدى ا�ستفادة المعلم من دخول برنامج 
 10( االأ�سا�سية  للمرحلة  الطالب  اإنهاء  اأن  بمكان  ال�سهولة  من  ما؟ وهل  تدريبي 
على  االإجابات  اإن  العمل؟  �سوق  لدخول  االأدنى  بالحد  ولو  يوؤهله  �سنوات( 
االأ�سئلة ال�سابقة هي بال�سلب قطعًا ولو اأن ذلك ال يعني بالطبع اأن تعفي االإدارة 
التربوية نف�سها من اإعتماد االأ�ساليب العلمية المعتمدة في القيا�ض والتقويم لقيا�ض 
وتقييم كافة نتاجات العمل التربوي ولو ب�سورة معقولة و�سواًل اإلى الت�سويب 

بل واالرتقاء بم�ستوى االأداء.

7 .Quality Control ضبط النوعية

فقط،  التالميذ  من  اأعداد  تخريج  عن  م�سوؤولة  لي�ست  التربوية  االإدارة  اإن 
اأمام المجتمع عن تخريج »م�ستوى« اأو »نوعية« من التالميذ  ولكنها م�سوؤولة 
الواعين، الموؤهلين، المنتجين القادرين على الم�ساهمة الفاعلة االإيجابية في بناء 
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اأوطانهم ومجتمعاتهم، ولكن هل هذا �سهل فعاًل في �سوء حقيقة اأن االإداريين 
يمكنهم  بما  التربوية  العملية  مدخالت  على  الواقع  في  ي�سيطرون  ال  التربويين 
من الو�سول اإلى النوعية التي يريدون، وحتى لو �سربنا �سفحًا عن المدخالت 
بالدرجة  والعمليات  االأن�سطة  تفعل  التي  العوامل  على  االإداريون  ي�سيطر  فهل 
اإلى  الواقع  في  ت�سير  ال�سابقة  الت�ساوؤالت  اإن  االأهداف.  تحقيق  اإلى  توؤدي  التي 
التربوية في مو�سوع »النوعية«،  اللتين تواجههما االإدارة  االإ�سكالية والتحدي 
اإلى  الو�سول  �سبيل  في  الجهد  وبذل  المحاولة  من  يعفيها  طبعًا ال  اأن هذا  ولو 

اأف�سل منجزات ممكنة.

ر�بعاً: مهار�ت �لإد�رة �لتربوية
لكي  مهارات  اإلى  بحاجة  الحياة  مجاالت  من  مجال  اأي  في  االإدارة  اإن 
تنجح في تحقيق االأهداف، واإذا كانت هذه االإدارة في مجال »االإن�سان« تربية، 
بعينها  مهارات  توفر  اإلى  ملحة  بحاجة  ت�سبح  فاإنها  وتاأهياًل  و�سقاًل،  وتن�سئة، 
1955(اأهم   ،Katz( كاتز  ر�سد  وقد  فعالة،  ب�سورة  االأهداف  تحقيق  من  تمكن 

المهارات ال�سرورية لالإداري التربوي على النحو االآتي:
1 .Conceptual Skills المهارات الفكرية أو التصورية

لت�سور  الفكرية  االإمكانية  التربوي  االإداري  لدى  تتوفر  اأن  هنا  والمق�سود 
الم�شتقبل، وو�شع الخطط، والتحوط لالأزمات، والتّفنن في حل الم�شكالت، 
ومن الوا�سح اأن هذه المهارة الفكرية موروثة ومت�سلة بذكاء الفرد اأكثر مما هي 
كما  والتدريب،  التاأهيل  بعمليات  تتح�سن  اأنها  ينفي  ال  هذا  كان  واإن  مكت�سبة 
البد من االإ�سارة اإلى اأن هذه المهارة هي االأكثر �سلة من بين المهارات جميعًا 

باالبتكار، واالإبداع، والتجديد.
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2 .Techincal Skills المهارات الفنية

باتقان،  اإنجازه  وكيفية  العمل  »بفنيات«  المت�سلة  المهارات  تلك  وتعني 
الفنية،  بالمهارة  يتمتع  لمدر�ستة  درا�سيًا  برنامجًا  ي�سع  الذي  المدر�سة  فمدير 
والم�سرف التربوي الذي يجري »مداولة اإ�سرافية« مع المعلم الذي يزوره يتمتع 
بالمهارة الفنية، ومدير التربية والتعليم الذي ي�ستغل وقته المتاح الإنجاز اأعماله 
بفعالية يتمتع بالمهارة الفنية، ومن الوا�سح اأن هذه المهارات مكت�سبة من خالل 
التاأهيل والتدريب، وهي متعددة ومتجددة بتغير طبيعة العمل وتطوره، وفي حين 
اأن المهارات الفكرية الزمة لالإدارة العليا المعنية بالتخطيط، وو�سع ال�سيا�سات، 
فاإن المهارات الفنية مطلوبة اأكثر لالإدارة الو�سطى، واالإدارة التنفيذية حيث اإن 

الطابع التنفيذي يغلب على طبيعة عملهما، وبالذات االإدارة التنفيذية.
3 . Human Skills المهارات اإلنسانية

بها  يحبب  بما  النظر  وجهة  ونقل  واالإقناع  التوا�سل  على  القدرة  وتعني 
ال�سخ�ض وقدرته  المهارة مت�سلة بطبيعة  اأن هذه  الوا�سح  تقبلها، ومن  وي�سهل 
اللغوية وتمر�سه بالحوار مع االآخرين وتبادل االأفكار معهم، وهذا ال يعني بالطبع 
انه ال يمكن اكت�سابها فمن الموؤكد اأن برامج تدريبية معينة م�سممة لهذه الغاية 
اأن هذه  لديه بدرجة مهمة، والواقع  تعززها  اأو  المهارة  ال�سخ�ض هذه  تك�سب 
المهارة هي اأكثر المهارات قربًا مما ي�سمى ب »كاريزما« القائد فهى نابعة من 
�سخ�سية االإن�سان، وعلى اأهميتها الفائقة فاإنها لي�ست مهمة لالإدارة العليا بقدر 

اأهميتها لالإدارة الو�سطى واالإدارة التنفيذية.



22      الفصل األول |  اإلدارة الرتبوية: مفاهيم ووظائف، وأمناط

الإدارة الرتبوية - ر�ؤية معا�صرة

خام�صاً: �أنماط �لإد�رة �لتربوية:
اأنماطًا كثيرة،  اإجتهد التربويون في ت�سنيف االإدارات التربوية وعددوا لها 
فمنهم من تكلم عن النمط التقليدي، والنمط العقالني، والنمط الجذاب والنمط 
الفو�سوي وغيرها ولكن الت�سنيف االأكثر �سهرة في االإدبيات التربوية واالأكثر 

مقبولية في الأو�شاط التربوية هو الآتي:
النمط األوتوقراطي )Autocratic administration( وله مرادفات كثيرة منها . 1

اال�ستبدادي، والدكتاتوري، وال�سلطوي، واأهم خ�سائ�ض هذا النمط ما يلي:
y .االهتمام باالإنتاج اأكثر من االهتمام بالعاملين
y .اال�ستحواذ على ال�سلطة وعدم تفوي�سها
y .االإيمان بمركزية العمل
y .المحافظة على الن�شباط اإلى درجة الت�شدد
y .عدم اإ�سراك العاملين في عملية �سنع القرار
y .االلتزام بحرفية التعليمات

يت�سم  �سلبيًا  تنظيميًا  مناخًا  يفرز  االإداري  النمط  هذا  مثل  اأن  الطبيعي  ومن 
نتيجة  االأهمية  بعدم  العاملين، واالح�سا�ض  المعنوية، وعدم ر�سا  الروح  بتدني 
ي�ساأل  وقد  المدير  غياب  حالة  في  النظام  انفالت  عن  ف�ساًل  الم�ساركة،  عدم 

�سائل: اإذا كان هذا النمط يت�سم بكل هذه ال�سلبيات فلماذا ا�ستخدامه اإذن؟
اإفرازاً  يكون  ما  عادة  ما  اإداري  قبل  من  االأتوقراطي  االأ�سلوب  تبني  اإن 
لجملة عوامل قد يكون منها فل�سفة االإداري نف�سه، وقد يكون منها اأن جماعة 
اإدارة �سارمة ولو  اإلى  المرءو�سين لي�ست ملتزمة باالأنظمة والتعليمات وتحتاج 
لفترة ما، وقد يكون منها اأن �سيا�سة البالد العامة ا�ستبدادية وتطبع بطابعها جميع 

االإدارات العاملة في �سوء توجهاتها.


