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Abstract: : The government is paying growing attention to private education being a primary and critical
reserve for government education. Principals of private schools are known to be the cornerstone of
technical, educational and administrative work in these schools. This requires them to be qualified and
experienced in the field of administrative work, especially if they have certain administrative/technical
incompetency, show a lack of interest in professional development, or face administrative and technical
obstacles, which constitutes the study problem. The study aimed to highlight the administrative
competencies and identify to what extent they are acquired by the principals of private schools in the
Capital Municipality (Sanaa). It also sought to reveal the key obstacles that challenge the principals of
private schools in the capital Municipality (Sanaa) and prevent them from carrying out their
administrative competencies. The descriptive-analytical method was used due to its relevance to the
research topic. The findings reached included the following: i) there are areas of administrative
competencies that need training and rehabilitation, ii) the number of private schools has increased during
the past twenty years, and iii) the school principals’ competencies qualify them to carry out their roles
in changing the administrative and educational conditions of the school towards quality and
development.
Key words: competencies, management, obstacles, principals, private schools, Capital Municipality.

 وكون مدير املدرسة األهلية يعد أساس، مع تزايد اهتمام الدولة ابلتعليم األهلي واخلاص كرديف أساسي للتعليم احلكومي: ملخص
ً وخاصة، األمر الذي يتطلب منه أن يكون مؤهال وذو خربة يف جمال العمل اإلداري،العمل الفين والرتبوي واإلداري هبذه املدارس
 وكذلك وجود املعوقات اإلدارية،عند وجود ضعف الكفاايت والقدرات اإلدارية والفنية ملدراء املدارس وقلة اهتمامهم ابلتنمية املهنية
 إىل التعرف على الكفاايت اإلدارية ومدى: وهدف هذا البحث. وهنا تكمن املشكلة،والفنية اليت تواجه ملدراء املدارس األهلية
 والكشف عن أهم العوائق اليت تعيق مدراء املدارس األهلية أبمانة العاصمة، صنعاء- توافرها يف مدراء املدارس األهلية أبمانة العاصمة
 وقد أعتمد الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته ملوضوع.صنعاء من ممارسة كفاايهتم اإلدارية ابملدارس اليت يديروهنا
 تزايد أعداد، وجود جماالت الكفاايت اإلدارية اليت حتتاج إىل تدريب وأتهيل: وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها.البحث
 وإن امتالك مدير املدرسة للكفاايت تؤهله ملمارسة أدواره يف تغيري أوضاع،املدارس األهلية وذلك خالل العشرين السنة املاضية
.املدرسة اإلدارية والتعليمية ابجتاه اجلودة والتطوير
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املقدمة
إن دراسة الكفاايت ملديري مدارس الرتبية أتيت من الدور الذي يقوم به مديري املدارس يف عملية التغيري والتطوير
ولنقل املدرسة نقالً نوعياً حياكي ويواكب ما يستجد من تطورات ،وترتكز اإلدارة املدرسية يف جناح عملها على مدير
املدرسة كونه الركيزة األساسية هلا  ,ولكي حيقق أهداف العملية الرتبوية والتعليمية ابملدرسة وقيامه مبهامه اإلدارية
املكلف هبا بكل دقة واتقان وجناح حيتاج إىل اكتساب جمموعة من الكفاايت اإلدارية والشخصية اليت متكنه من
التخطيط والتوجيه والتفكري واالبداع  ,وامتالكه جملموعة من الكفاايت الفنية اليت متكنه من ممارسة دوره الرتبوي
والقيادي  ,وكذلك وجود لديه جمموعة من الكفاايت اإلنسانية اليت متكنه من التعامل اإلجيايب مع العاملني ابملدرسة
 ,اذ أن جناح املدرسة يف حتقيق أهدافها ورسالتها مرتبط ارتباطا وثيقا ابلكيفية اليت يدير هبا املدير مدرسته والكادر
اإلداري والتعليمي الذي حوله واألسلوب القيادي الذي ميارسه ،وعليه أصبح من الضرورة مبكان االهتمام ابإلدارة
املدرسية للمدارس األهلية وتنمية القدرات واملهارات والكفاايت اإلدارية ملدراء هذه املدارس كوهنم أساس اإلدارة
املدرسية وهرم البيئة التعليمية فيها  ,وذلك أبمهية اجراء خمتلف الدراسات والبحوث الرتبوية وإقامة العديد من الدورات
التدريبية والتأهيلية اخلاصة ابلكفاايت اإلدارية مبختلف جوانبها اإلدارية والشخصية والفنية واإلنسانية وغريها  ,وذلك
لتحقيق األهداف املرجوة من سري العملية الرتبوية والتعليمية وجناحها .
نبذة عن التعليم ابليمن
ميكن القول أبن التعليم يف اليمن كان مرتبطاً ابلدويالت اليت حكمتها .فقد أنشئت قرابة  13مدرسة تعليمية أثناء
حكم األيوبيني لليمن ،توزعت يف كل من تعز ،زبيد ،إب ،أبني ،ويعود إليهم الفضل يف إدخال نظام املدارس ابملفهوم
احلديث تقريباً .يف عهد الدولة الرسولية مت بناء قرابة  40مدرسة تركزت يف املناطق السابقة إضافة إىل عدن.
تلي ذلك بناء بعض املؤسسات التعليمية خالل فرتة العثمانيني ،ويف عهد والية حسني حلمي ابشا سنة
 1895أتسست إدارة للمعارف واملكاتب ودار للمعلمني ومكتب الصنائع ،وأنشئت مخس مدارس للصناعة وتعليم
األيتام والفتيات يف كل من صنعاء وأهبا (األخرية أصبحت ضمن امللكية السعودية بعد معاهدة الطائف).
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بعد ذلك جاء دور اململكة املتوكلية ولكن أبسلوب أبطأ من سابقيه يرجح أسباهبا خشية اإلمام حيىي محيد
الدين من التأثري اخلارجي على اليمن فأسس يف عهده املدرسة العلمية أو كلية دار العلوم يف 1925م فيما يعرف
اليوم مبيدان التحرير بصنعاء لكنها اقتصرت على ذوي املراكز االجتماعية العليا وكانت تشبه يف مستواها جامعة
األزهر يف القاهرة .يف نفس العام ،أنشأ اإلمام أيضا مدرسة أو مكتب دار األيتام بصنعاء ومتاثل يف مستواها املدارس
االبتدائية حالياً.
يف جنوب اليمن كانت بعض املدن مثل سيئون ،ترمي ،وغيل ابوزير قد لعبت دوراً متميزاً يف نشر العلم

واملعرفة ممثلة فيما يعرف ابلرابط وهو مؤسسة تعليمية للتزويد بعلوم يف العقيدة والشريعة اإلسالمية واللغة العربية .أما
يف عدن فقد انتشر فيها التعليم احلر أو ما كان يعرف ابلكتاتيب حيث يقوم هبا معلمون دون خضوعها لرقابة
حكومية سيما أن االحتالل الربيطاين هلا كان قد عزهلا حىت عن احلركة التعليمية واقتصر التعليم طوال فرتة االحتالل
على بضعة مدارس وكليات كان أبرزها كلية أبناء املشائخ عام  1937وكلية عدن (اثنوية عدن حالياً) عام .1956

بعد استقالل اليمن بشطريه ،تسارعت العملية التعليمية وخاصة يف اجملاالت العلمية واملعرفية غري الدينية
مثل الزراعة ،التجارة والصناعة ،واتسمت ابالعتماد على الذات وميننة املناهج وإنشاء جامعات كان أبرزها جامعة
صنعاء وجامعة عدن أواخر 1970م .وبعد قيام الوحدة بني شطري اليمن عام 1990م ،تزايد عدد اجلامعات
والكليات ليتخطى عشر جامعات حكومية وأهلية قبل دخول األلفية الثانية.
.
قانون التعليم األهلي واخلاص ابليمن
بعد االتساع واالنتشار العمراين ابليمن وزايدة التعداد السكاين وخصوصا يف املدن الرئيسية وكذلك الرتاجع النسيب
يف خمرجات التعليم احلكومي وعدم تفعيل املعامل واملختربات واملكتبات واألنشطة واجلماعات املدرسية ابلشكل
املطلوب وأيضا راتبة العملية التعليمية والرتبوية ومن أجل ذلك وإلضافة روح املنافسة واالرتقاء ابلعملية التعليمية
والرتبوية كان لزاما على الدولة فتح ابب االستثمار يف التعليم األهلي واخلاص ففي العام 1999م صدر القرار
اجلمهوري رقم ( )11بشأن تنظيم مؤسسات التعليم األهلي واخلاص وذلك بوضع األسس واألطر إلنشاء وفتح
املدارس األهلية وقد تكون القرار من مخسة أبواب رئيسية احتوى الباب األول منه على التسميات والتعاريف وتاله
الباب الثاين بذكر القواعد العامة إلنشاء هذه املؤسسات من أهداف وشروط منح الرتاخيص وكيفية اإلشراف عليها
وتطرق الباب الثالث إىل املناهج املقررة ونظام قبول الطالب يف هذه املؤسسات وأيضا آلية االمتحاانت وإصدار
الشهادات وتكلم الباب الرابع على النظامني اإلداري واملايل داخل هذه املؤسسات واختتم القرار يف اببه اخلامس
أبحكام عامة وختامية.
ونورد هنا مادة من القانون واخلاصة بشروط تعني مدير املدرسة األهلية والواردة يف الباب الرابع وهي:
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مادة ( )39يشرتط فيمن يعني مديراً ملؤسسة تعليم أهلية أو خاصة أن يكون مستوفياً للشروط املنصوص

عليها يف الالئحة املدرسية النافذة واملطبقة يف املدارس احلكومية فيما عدا شرط أن يكون من بني العاملني ابملدرسة.
( .)Qanun al-Ta’lim al-Ahliyyah wa al-Khasah, 1999وشروط تعيني مدير املدرسة واملذكورة يف الالئحة
املدرسية الصادرة برقم لسنة 1997م هي:
مادة ( )34يشرتط فيمن يعني بوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة الصفات التالية:
الصفات الشخصية:
يشرتط فيمن يعني بوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة أن تتوفر فيه مجلة من الصفات اخللقية والذهنية واالبداعية
والفنية واالستعدادات أمهها:
.1

.2

التمسك ابلقيم والتعاليم االسالمية عموماً واالستقامة يف السلوك واخللق احلميد يف معاملة الناس واحملبة
الصادقة للوطن وخدمة اجملتمع من خالل اجلد واملثابرة والعمل الدؤوب يف سبيل الصاحل العام والرتفع عن
املمارسات اليت تسيئ إىل طبيعة العمل الرتبوي وأهدافه النبيلة.
توفر االستعداد الفلسفي والقدرة اجلسمية لتحمل أعباء مشاق العمل اإلداري والرتبوي والتأثر االجتماعي
وتوفر السمات الشخصية الرتبوية ومنهجية العمل اجلماعي والتعاون الدميقراطي والنظرة االستيعابية املتساحمة
مع كافة املعنيني يف املدرسة من معلمني وإداريني وفنيني وتالميذ وطالب واالبتعاد عن التعصب األعمى
والتمييز الشخصي الضيق وعدم ممارسة أي نشاط حزيب يف املدرسة وأنشطتها.

التأهيل العلمي واخلربة:
.1
.2
.3

يشرتط فيمن يرشح كمدير مدرسة أو وكيل مدرسة أن يكون حاصالً على (شهادة بكالوريوس أو ليسانس)

يف الرتبية أو شهادة جامعية على األقل بغض النظر عن مستوى املرحلة التعليمية للمدرسة املعنية.
جيوز قبول مستوايت أتهيلية أدىن من ذلك إذا استدعت الضرورة يف املناطق اليت تنعدم فيها الكوادر املؤهلة
وفقاً لألسس املتبعة يف القوانني واللوائح النافذة.
أن يكون ذا خربة يف التدريس وفقاً للشروط املنصوص عليها يف القوانني واللوائح النافذةal-La’ihah ( .
.)al-Madrasiyyah, 1997
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مفهوم الكفاية
جاء يف خمتار الصحاح :كفى مبعىن كفاه مؤنثة يكفيه (كفاية) وكفاه الشيء واكتفى به واستكفيه الشيء فكفانيه
( ،)al-Razi, 1987كما تعرف الكفاية :أبهنا جمموعة من القدرات يتم التعبري عنها بعبارات سلوكية تشمل جمموعة
مهام (معرفية ،مهارية ،وجدانية) تكون األداء النهائي املتوقع اجنازه والذي ميكن مالحظته وتقوميه بوسائل التقومي
املختلفة ( .)al-Fatlawi, 2003وابلتأمل يف هذه التعاريف ملفهوم الكفاية جند تباينا بني هذه التعاريف فتارة تعرف

على أهنا القدرة وأخرى على أهنا األداء والبعض عرفها على أهنا املعلومات واملعارف واالجتاهات واملهارات والسمات
واخلصائص والتقنيات ،ورغم هذا التباين اال أن بعض الرتبويني يرى أن هذا االختالف هو اختالف تنوع ال تضاد.
وعليه أرى أبن اخلالصة لتعريف الكفاية واألقرب للوضوح والشمولية هو :أبهنا حالة امتالك املعلومات واالجتاهات
واملهارات أو القدرة على أداء عمل معني .أو هي جمموعة من املعارف واملفاهيم اليت توجه سلوك الفرد وتساعده
على أداء عمله مبستوى من التمكن وتقاس مبعايري خاصة متفق عليها.
مصادر وطرق اشتقاق الكفاايت
أما مصادر وطرق اشتقاق الكفاايت فقد ذكرت ( )‘Awdah, 2010يف حبثها أن ( )Hashim, 1991قد أشار إىل
الطرق اليت ميكن االستفادة منها الشتقاق الكفاايت وهي:
أ.
ب.

حتديد االحتياجات ليتم يف ضوئها تنمية الكفاايت.
النماذج النظرية :االلتزام بنظرية تربوية معينة ميكن التنبؤ من خالهلا ابلكفاايت املطلوبة لتطبيق األمنوذج

ت.

على الواقع.
املدخالت املهنية :االستعانة ابلعاملني يف مهنة اإلدارة ومنظماهتا املهنية يف عملية اشتقاق الكفاايت ومن
خالل عرض ما يطلبه إجناز املهمات اإلدارية والفنية يف جمال اإلدارة الرتبوية.

ث.

قوائم الكفاايت  :ويتضمن هذا املصدر القوائم اجلاهزة اليت تشتمل على عدد كبري من الكفاايت اإلدارية
والفنية وميكن اختيار ما يتالءم منها وحاجات املديرين يف جماهلم.
وأشار ( )Makliri, 1979اىل أمهية وجود قائمة من الكفاايت الالزمة ملدير املدرسة اليت ينبغي أن يرجع

اليها خمططوا املناهج ومديرو املدارس واملسؤولون .وتعترب حتديد قوائم الكفاايت األساسية الالزمة ملريي ومديرات
مدارس التعليم العام أمراً ضرورايً واجتاهاً حديثاً يف الرتبية ،سعت اليه الدول املتقدمة ،وذلك الستخدام هذه القوائم
يف تقومي أداء مديري ومديرات املدارس أو تضمينها يف برامج التدريب املخصصة هلم (.)al-Mahlal, 2000
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ومن مصادر اشتقاق الكفاايت
.1

النظرية الرتبوية إذ تشتق الكفاايت التعليمية من املصادر الرتبوية.

.2

حتليل عملية التدريس عن طريق مراقبة عمل املعلم يف املوقف التعليمي واشتقاق الكفاايت اليت يظهرها
املعلم يف هذا املوقف.
مالحظة سلوك املعلمني واملشرفني األكفاء.

.4
.5
.6

نتائج البحوث والدراسات اليت أجريت على عمليات التعلم والتعليم.
أراء املهتمني ابلرتبية من معلمني ومشرفني ومتخصصني وغريهم.
حاجات التالميذ واملعلمني واجملتمع (.)al-Dawish, 2003

.3

وذكر أن من أهم املصادر يف اشتقاق الكفاايت هي:
.1

حتليل املقررات الدراسية وترمجتها إىل كفاايت.

.2
.3

تصنيف الكفاايت حسب توفرها.
مشاركة العاملني يف التعليم بتحديد االحتياجات التدريبية (.)Jamil, 2001

تصنيف الكفاايت
حظي جمال تصنيف الكفاايت إىل اهتمام الباحثني ،حيث يزخر األدب الرتبوي بعدد كبري من هذه التصنيفات وقد
أكدت البحوث والدراسات الرتبوية إىل ضرورة امتالك العامل الرتبوي أو مدير املدرسة على وجه اخلصوص إىل عدد
من الكفاايت ليكون مؤهالً للقيام بدوره االجيايب على أكمل وجه.
.a

فقد صنف ( )al-Hariri & Jalal, 2007الكفاايت إىل كفاايت ذاتية وكفاايت إنسانية وكفاايت إدراكية

.b

وكفاايت فنية ويذكروا أن الكفاايت اإلدارية هي من اهم هذه الكفاايت واليت البد أن تتوافر يف املستوايت
اإلدارية العليا وهي أكثر الكفاايت أمهية ألن القائد يعتمد عليها يف استخدام كفاايته االخرى وينعكس
على سلوك مرؤوسيه ينطبع تصرفاهتم بطابع االبداع كما اهنا تكون منهم جمموعة متعاونة.
ويصنفها ( )al-Khadiri,2002كما يلي:

.1

كفاايت شخصية :وهي مسات اساسية هبدف حتقيق أهدافه وأهداف املؤسسة التعليمية واجملتمع بسهولة.
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.2

كفاايت مهنية (فنية) وتشمل :القدرة علال التخطيط والتحليل والقدرة على اختاذ القرارات أبسلوب علمي

.3

كفاايت أكادميية وتشمل :أن يكون لدية خربة واسعة واالطالع على كل ما هو جديد يف املعرفة وإدارة

وتشخيص اخللل ومواقع الضعف ،والقدرة على التفسري واحلوار واملناقشة واإلقناع.

العالقات بني املواد التعليمية املختلفة واملشاركة يف برامج علمية ومؤمترات للبحث العلمي.
.4

كفاايت ثقافية وتشمل :االطالع على مشاكل البيئة واملشاركة يف الندوات الثقافية ومتابعة املنشورات

.5

كفاايت إدارية وتتضمن :القدرة على العلميات االدارية كالتخطيط أو التنظيم والرقابة واالتصال والتواصل

الصفية واجملالت املختلفة واالهتمام ابألحداث احمللية والعاملية.

بطرق سلمية تراعي احلداثة يف األسلوب القيادي.
.6

كفاايت إدارة التغيري :وترتبط بقدرة الرتبوي على االتصال والتواصل والتقومي املستمر والرقابة الذاتية والقدرة
على اختاذ القرارات بشكل موضوعي وعلمي ،ابإلضافة المتالك مهارات التغيري اليت ترتبط ابلقدرة على
حتديد املشكلة واألهداف والتحليل والتفسري والتقومي املستمر.

.d

ويذكر ( )‘Azuq, 2019أن الكفاايت احلديثة املناسبة والضرورة لقيادة املؤسسة التعليمية حنو حتقيق التطور
والرقي لألفراد واجملتمعات تصنف ضمن أربع جماالت ،قيادة التغيري وقيادة فريق العمل والتخطيط
االسرتاتيجي مث قيادة عمليات التعليم والتعلم.
ويذكر املخاليف أن أهم املهارات الالزمة للقائد واليت ميكن تصنيفها إىل أربع جمموعات أساسية هي:

.c

.1

اجملموعة األوىل :املهارات الذهنية .وتتمثل ابملهارات اإلدارية كقدرة القائد على ممارسة وظائف اإلدارة

.2

اجملموعة الثانية :املهارات اإلنسانية ،وتتمثل يف قدرة القائد على التعامل مع املرؤوسني على اسس من

.3

اجملموعة الثالثة :املهارات الفنية :وتتمثل يف القدرة على حتمل املسئولية واحلزم واإلميان هبدف املؤسسة

بفعالية وكفاءة عالية ،كممارسة التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق.

العالقات اإلنسانية السليمة.

التعليمية ،والفهم العميق والشامل لألمور.
.4

اجملموعة الرابعة :املهارات الذاتية :وتتمثل ابلسمات السليمة كالقدرة على التحمل والنشاط واحليوية
والصحة اجلسمية والنفسية ،كما تتمثل ابلقدرات الذهنية ،واملبادئ واالبتكار والرتوي وضبط النفس.

.)Makhlafi, 2009
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املبحث الثالث :أمهية وجود التعليم األهلي كرديف للتعليم احلكومي

تكمن أمهية وجود واستمرار التعليم األساسي والثانوي ابملدارس األهلية واخلاصة مهم جدا كرديف ومساعد للتعليم
ابملدارس احلكومية وخصوصا يف السنوات األخرية يف ظل ضعف املخرجات التعليمية وضعف األداء الرتبوي يف

املدارس احلكومية والراتبة وضعف اهلمة واحليوية والنشاط لدى اإلداريني واملعلمني وكذلك انعدام األنشطة املدرسية
وعدم استخدام املعامل واملختربات واملكتبات وذلك بسبب انقطاع املرتبات والدعم احلكومي بسبب الوضع
االقتصادي واملتدين منذ اندالع احلرب واحلصار على اليمن يف مارس من العام 2015م ،والصراعات السياسية
على السلطة .حيث اسهمت املدارس األهلية يف استيعاب أعداد كثرية من الطالب والطالبات وختفيف الضغط
على املدارس احلكومية وكذلك يف تقليل البطالة بتوظيف عدد كبري من اإلداريني واملشرفني واملعلمني واملعلمات
والعاملني وكذلك تدريس مواد علمية وإضافية ليست موجودة ابملدارس احلكومية مثل مادة اللغة االجنليزية للمراحل
األساسية من الصف األول وحىت الصف السادس وكذلك مادة الكمبيوتر وإقامة حصص للمكتبة واملوسيقى
واألنشطة والرايدة الصفية .
مفهوم اإلدارة
اإلدارة يف اللغة من الفعل (أدار) إي توىل أو دبر أو قام عليه أو ساسة ( .)Abd al-Ghafar,2010واإلدارة مبفهومها
العام والشامل تعين التدبر يف استخدام املوارد املتاحة (املادية والبشرية) لتقدمي أفضل خدمة وخفض التكلفة إىل أدىن
حد ( .)al-Munjid, 2014وتعرف أبهنا الوصول اىل اهلدف ابستعمال أحسن الطرق ابستغالل املوارد البشرية واملوارد
املادية املتيسرة وأبقل ما ميكن من وقت وجهد ومال وأهنا تنظيم اجلهود وتنسيقها واستثمارها أبقصى طاقة ممكنة،
للحصول على أفضل النتائج ،وأبقل ما ميكن من الوقت واجلهد واملال ( .)al-Sa’ud, 2011واإلدارة هي عمل
مجاعي ال يستطيع الفرد القيام فيه منفرداً ويستهدف توجيه جهود األفراد والتنسيق واالشراف عليهم وتوظيف
االمكاانت املتاحة وتنظيمها يف إطار خطة حمكمة ويتطلب ذلك ممارسة وظائف معينة سعياً لتحقيق أفضل ما ميكن
حتقيقه من أهداف معينة ومن الطبيعي أن ختتلف هذه األهداف تبعاً لنوع اإلدارة ذاهتا لذلك فقد أصبحت اإلدارة
مهمة يف مجيع املؤسسات مهما كان نوعها ( .)‘Ali, 2021ويتضح مما سبق أن اإلدارة هي حتقيق األهداف املرجوة
حبسن استخدام القوى البشرية واملالية وتسخريها لتحقيق ذلك إبدارة متميزة واالستفادة من كفاءات القوى البشرية
واملوارد املالية ابلشكل األمثل.
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مفهوم اإلدارة التعليمية
يقصد هبا مجيع األعمال اليت يقوم هبا القادة الرتبويون واالداريون يف املستوايت العليا يف اجلهاز التعليمي املركزي
والالمركزي من ختطيط وتنظيم واختاذ القرارات خلدمة األهداف العامة ووضع املقررات ،ودورها يف رسم السياسة
التعليمية وعادة يرأسها وزير التعليم ( .)Husayn, 2004وهي جمموع العمليات واإلجراءات والوسائل املصممة وفق
تنظيم معني لالجتاه ابلطاقات واالمكاانت البشرية واملادية حنو أهداف موضوعة وتعمل على حتقيقها يف أطار النظام
الرتبوي الشامل وعالقاته ابجملتمع ( .)‘Atwi, 2014ومن املمكن أن تعرف اإلدارة الرتبوية والتعليمية أبهنا :نظام
الختاذ القرارات اإلدارية الرتبوية والتنفيذية أبسلوب علمي ،والرتكيز على التفاعل من العاملني يف اإلدارة الرتبوية
والعالقات بينهم ومن املتغريات البيئية احمللية والعاملية ،وذلك ضمن إطار من القيم واملثل األخالقية والسلوكية والقانونية
لتحقيق األهداف الرتبوية ( .)al-Hamudah, 2011واإلدارة التعليمية عبارة عن جمموعة من العمليات املتشابكة اليت
تتكامل فيما بينها سواء داخل املنظمات الرتبوية أو بينها وبني نفسها لتحقيق األغراض املنشودة من الرتبية ( Mursi,

 .)2001وذكر الدويك واخرون أبن اإلدارة التعليمية هي جمموعة عمليات ختطيط وتوجيه وتنظيم وضبط وتنفيذ
للوصول إىل األهداف الرتبوية أبقل ما ميكن من اجلهد والوقت ( .)al-Duwayk, 1998ومن تعريفات اإلدارة التعليمية
أهنا كل عمل منسق ومنظم خيدم الرتبية والتعليم وتتحقق من ورائها األغراض الرتبوية والتعليمية حتقيقاً يتمشى مع
األهداف األساسية من التعليم ( . )Masad, 1425ومما سبق من التعارف فإن اإلدارة التعليمية يتضح أمهيتها وأبهنا
نظام متكامل إلدارة العملية الرتبوية والتعليمية وتسخري كل االمكاانت البشرية واملادية يف ذلك وحسن إدارهتا واختاذ
القرارات االجيابية واملناسبة واملالئمة لتنفيذ اخلطط املرسومة ولتحقيق األهداف العامة املرجوة.
مفهوم اإلدارة املدرسية
تعد اإلدارة املدرسية ركناً أساسياً من أركان العملية الرتبوية التعليمية ،ويتوقف عليها جناح العملية الرتبوية كوهنا اإلدارة
املباشرة املشرفة على التعليم بشكل عام  ،واملنفذة للسياسات التعليمية اليت ختطط هلا اإلدارات التعليمية العليا ،
ونتيجة لتعدد مهام مدير املدرسة واختصاصاته  ،وكثرة الواجبات واملهام امللقاة على عاتقه  ،لذا ينبغي على املختصني
واملسئولني ذوي العالقة االهتمام ابإلدارة املدرسية وإعداد القائمني عليها وتدريبهم  ،حىت تستطيع القيام بواجباهتا
على أكمل وجه ( ،)al-Qibati, 2011وتعترب اإلدارة املدرسية الوحدة القائمة على تنفيذ السياسة التعليمية وهي
جزء من اإلدارة التعليمية ويقوم على راسها مدير تقع مسؤوليته الرئيسية على توجيه املدرسة حنو أداء رسالتها وتنفيذ
اللوائح والقوانني اليت تصدر من الوزارة ( .)al-Badri, 2005وابجململ فإن مفهوم اإلدارة املدرسية هي جمموعة من
العمليات الرتبويّة املرتابطة واملتكاملة مع بعضها البعض ،واليت ين ّفذها جمموعة من الرتبويني املؤهلني يف مجيع النواحي
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وتتم عن طريق
العمليّة والنظريّة ،من أجل حتقيق أهداف العمليّة الرتبويّة الرامية ّ
للتوصل إىل حاجات اجملتمع ،كما ّ
جمموعة األنشطة واإلجراءات املتعددة كالتخطيط والتنظيم والتقومي والتنفيذ.
املطلب الرابع :مفهوم مدير املدرسة
إن املفهوم احلديث لإلدارة املدرسية يتطلب من مدير املدرسة أن يكون على دراية كاملة ابلقواعد واألصول العلمية
اليت تقوم عليها املدرسة احلديثة أمهها اهلدف الرئيس من الرتبية املتمثل يف النمو املتكامل لشخصية الطالب يف مجيع
جوانبها اجلسمية والعقلية والنفسية والوجدانية واالجتماعية ،واملدرسة هي وسيلة حتقيق هذا اهلدف أي أن رسالة
املدرسة ال تقتصر على اجلانب املعريف للطالب وإمنا تتضمن أيضا السعي لتنمية الطالب جسميا وعقليا واجتماعيا
ووجدانيا ( ،)Mursi, 2001ي عترب مدير املدرسة الركن الرئيس يف الكيان املدرسي واحملرك األساس لطاقاهتا البشرية
واملادية وهو ينسق جهود العاملني وينظمها ويوجهها لتحقيق الغاايت الكربى اليت تسعى املدرسة لتحقيقها

(al-

.)Shaybani, 1992

ويعرف مفهوم مدير املدرسة أبنه :هو املسؤول األول عن مدرسته يقوم برعاية الطالب واحلفاظ عليهم،
وااتحة الفرصة الكاملة لنموهم وتنظيم سري العمل ابملدرسة ،وخدمة البيئة احمليطة ابملدرسة ،حيث أن حالة املدرسة
( al-‘Ajami,

املعنوية ومستواها الثقايف يتوقفان على مديرها واجتاهاته وشخصيته وادراكه للرسالة اليت يقوم هبا
 .)2013ومن مفاهيم مدير املدرسة أبنه املسؤول األول عن إدارة املدرسة وتوفري البيئة التعليمية ،واملشرف الدائم
لضمان سالمة سري العملية الرتبوية ،وينسق جهود العاملني منها ( .)al-‘Abidin, 2001وبدأت تشيع فكرة أن
مدير املدرسة مشرف تربوي مقيم ،نتيجةً لتطور الرتبية بوجه عام وتطور وظيفة املدرسة بشكل خاص ،وأخذ املربون
يولون هذا املوضوع أمهية كبرية ابعتبار أن مدير املدرسة هو املسؤول األول عن العملية التعليمية ،فهو املشرف الرتبوي
الذي يعيش يف املدرسة ويعرف مشكالهتا وحاجاهتا ،ويعرف قدرات ومشكالت املعلمني ،ويعرف أيضا حاجات
الطلبة والبيئة احمللية (.)Zikri, 1985
املبحث الربع :املعوقات اإلدارية والفنية اليت تواجه مدراء املدرسة
حدد ( )al-Aghbari, 2004بعضاً من الصعوابت اليت ميكن أن تواجه املدارس األهلية وذكر منها:
.1

معظم املدارس األهلية تعتمد بشكل كبري على العاملني بوزارة الرتبية والتعليم كمدرسني أو مدراء أو وكالء
خالل الفرتة الصباحية وأتضح اهنم يعملون كذلك يف املدارس احلكومية يف الفرتة املسائية.

.2

كانت تعتمد املدارس األهلية على املدرسني الوافدين ابلوقت نفسه هم متعاقدون مع وزارة الرتبية والتعليم.
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.معظم املدارس األهلية عبارة عن مباين سكنية أنشأت يف االساس كشقق حمدودة يف املساحة
.معظم املدارس األهلية ال يوجد فيها فناء مدرسي
ًهناك مدارس أهليه تعاين من عدم توافر معامل متكاملة ابلتجهيزات املختلفة ومكتبات متخصصة وخصوصا

.3
.4
.5

.)al-Aghbari, 2004( .يف املرحلة الثانوية
النتائج

:ومن خالل ما سبق فقد توصل الباحث إىل النتائج اآلتية
.وجود جماالت الكفاايت اإلدارية اليت حتتاج إىل تدريب وأتهيل
.تزايد أعداد املدارس األهلية وذلك خالل العشرين السنة املاضية
إن امتالك مدير املدرسة للكفاايت تؤهله ملمارسة أدواره يف تغيري أوضاع املدرسة اإلدارية والتعليمية ابجتاه
. وأهنا متكن املدراء من إجناز النتائج املرغوب فيها أبقل درجة ممكنة من اجلهد والوقت،اجلودة والتطوير

.1
.2
.3
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