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Abstract: : If seeking renaissance in all aspects of life, a nation should first take education developing
as priority number one as it is the fundamental process of any rising and evolution and now that
education in Yemen has been experiencing too many issues to count as a result of the difficult current
situation that the entire country is experiencing that caused damages to the infrastructure such as schools.
In the same context teachers displacement and salaries not being paid especially in public sectors which
lead households to enrol their children in private schools which in turn led private schools spread
rapidly. The rapid spread of private schools had an impact on emerging ineligible private schools to
provide remarkable and standard educational services. Right here, the issue arises, that is what is the
reality of private schools in the capital of Sana’a? Where the current study aimed at identifying the
reality of private schools in the capital of Sana’a from the point of view of principals and educational
supervisors, and to achieve this goal the researcher developed a questionnaire consists of 32 items that
included school fields and the study sample consisted of 142 principals, and 120 educational supervisors,
using the descriptive approach. The results of the study showed that the reality of private schools was at
an average level, and that there were no statistically significant differences in the variables of principals
and educational supervisors and in terms of the type of educational and non-educational qualifications
and years of experience.
Key words: reality, private schools, private schools principals, educational supervisors.

 إذا أرادت أمة من األمم حتقيق النهضة يف كل جوانب حياهتا فيجب عليها أوال أن تتجه حنو تطوير التعليم فهو أساس: ملخص
 ومبا أن التعليم يف اليمن يعاين من مشاكل ال حصر هلا بسبب الوضع احلايل الذي تعاين منه البالد بسبب,كل تطور وكل هنضة
 جلأ الكثري من أولياء األمور إىل إحلاق أبنائهم ابملدارس,تضرر املدارس ونزوح املعلمني وانقطاع مرتباهتم يف قطاع التعليم احلكومي
 وكان هلذا االنتشار السريع أثرا يف ظهور مدارس أهلية ال متلك املقومات, مما أدى إىل انتشارها وتوسعها بشكل سريع,األهلية
الكافية لتقدمي خدمة تعليمية متميزة ومن هنا تظهر املشكلة وهي ما واقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء؟ حيث هدفت
 ولتحقيق هذا,الدراسة احلالية إىل التعرف على واقع املدارس األهلية أبمانة العاصمة صنعاء من وجهة نظر املدراء واملشرفني الرتبويني
 مشرفا120 و, مديرا142 فقرة مشلت اجملاالت املدرسية وتكونت عينة الدراسة من32 اهلدف طور الباحث استبانة مكونة من
 وأنه ال توجد, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع املدارس األهلية حصل على مستوى متوسط, مستخدما املنهج الوصفي,تربواي
.فروق ذات داللة احصائية يف متغريي املدراء واملشرفني الرتبويني ومن حيث نوع املؤهل تربوي وغري تربوي وسنوات اخلبة
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املقدمة
تسعى األمم إىل حتقيق التقدم والتنمية وال سيما يف هذا العصر الذي نعيشه حيث يتسم ابلتدفق املعريف ,وابلتغريات
املتسارعة واملتالحقة نتيجة للتطور العلمي والتقين اهلائل يف خمتلف ميادين احلياة لذلك كان على املؤسسات التعليمية
أن تبذل قصارى جهدها الستثمار كافة الطاقات البشرية املبدعة وتطويرها مبا ميكنها من أداء مهامها يف شىت
اجملاالت مبفاهيم حديثة وأساليب متطورة بكفاءة وفاعلية ( .)al-Hajaj Abu ‘Ali, 2018يف ظل التطور السريع
للعامل يف كل نواحي احلياة العلمية والتكنولوجية والتقدم املذهل الذي تشهده احلياة ,كل ذلك إمنا نتج عن االهتمام
ابلتعليم كركيزة أساسية ,واالهتمام بكل ما من شأنه أن يرتقي جبودة التعليم من مباين ,ومناهج ,وبنية حتتية ,ووسائل
تعليمية ,وغريه من أسباب النهوض العلمي ,فالتعليم يعد الدعامة األساسية للنهوض ابجملتمع حنو حياة أفضل,
لذلك اهتمت الدول ابلتعليم وتنافست يف توفري أسباب جناحه وتسابقت يف احلصول على أعلى درجات التقييم يف
تقييم معايري اجلودة التعليمي ,وفتحت ابب التنافس بني مدارسها ,ومسحت بوجود التعليم األهلي ,كرديف ومساند
للتعليم العام ,خاصة يف ظل اإلقبال على التعليم العام وعدم قدرته على تقدمي تعليم تنافسي يليب طموحات الطالب
وأولياء األمور ,نظرا الزدحام الفصول ,ونقص الكادر التعليمي ,وقلة االمكاانت ,وقلة األنشطة املصاحبة ,وضعف
املتابعة والتواصل مع ويل األمر ,كل ذلك أدى إىل انتشار التعليم األهلي يف اليمن بشكل عام ويف أمانة العاصمة
صنعاء بشكل خاص ,وقد صدر القرار اجلمهوري رقم (  ) 11للعام  1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم األهلية
واخلاصة ,والذي مسح إبنشاء املدارس األهلية وحدد األهداف و الشروط اخلاصة إبنشائها ومما ساعد على ذلك يف
الوقت الراهن انقطاع مرتبات املعلمني يف القطاع العام نتيجة احلرب واالوضاع االقتصادية للبلد ,ونزوج الكثري من
املعلمني بسبب احلرب ,وانقطاع بعضهم عن التدريس ,واكتفاء البعض بدوام جزئي ,مما سبب يف ضعف أداء
التعليم العام ,وقلة االنضباط الوظيفي يف املدارس احلكومية  .ابإلضافة إىل وجود عوامل أخرى مثل عدم توفر املناهج
الدراسية وغريها من الع وامل اليت سببت اجتاه الطالب حنو التعليم األهلي وشهدت املدارس األهلية إقباال كبريا
وانتشارا واسعا.
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مشكلة البحث
تتداخل جمموعة من العوامل املدرسية املؤثرة يف مستوى حتصيل الطلبة ,وفضال عن دور املعلم ومستوى أتهيله ,تؤدي
عوامل أخرى كاإلدارة املدرسية ,ونوعية التوجيه الرتبوي ,وحجم غرفة الصف ,ونوع املبىن املدرسي ,وتوافر مصادر
التعلم ,وغريها دورا مهما ,ومؤثرا يف نوعية خمرجات التعليم ( .)Kwiran, 2009وقد اجتهت كثري من الدراسات يف
البحث عن أتثري املعلم ومدى أتهيله على خمرجات التعليم من خالل دراسة كفاايته ومهاراته ,إال أن كفاية املعلم
ليست أبكثر أمهية من العوامل األخرى يف حتسني خمرجات التعليم كجودة املبىن املدرسي ,وكفاءة القيادة الرتبوية,
وتوافر مصادر التعلم ,وممارسة األنشطة التعليمية ,واألنشطة املدرسية األخرى ,وتوفر اإلشراف الرتبوي املؤهل ,ومبا
أن املدارس األهلية قد لعبت دورا كبريا يف مساندة التعليم العام والتخفيف من األعباء امللقاة عليه ,ووجد أولياء
األمور البديل املناسب لتعليم أبنائهم نتيجة العجز الكبري يف التعليم العام نتيجة لألوضاع الراهنة وغياب املعلمني,
وضعف الكادر املوجود ,وزمحة الفصول وضعف األنشطة ,فقدمت املدارس األهلية نفسها كبديل للتعليم العام ,أو
كمنافس له ,جيد فيها أولياء االمور االهتمام والرعاية ألبنائهم ,وتوفر اخلدمات التعليمية ,واألنشطة املصاحبة .حيث
متثل رسالة معلم مدارس التعليم األساسي اخلاص أكثر أمهية حيث ال تقتصر على جمرد توصيل العلم إىل املتعلم
ولكنها تتعدى ذلك إىل تربيتهم واعدادهم كمواطنني صاحلني منتجني عن وعي وخبة لديهم القدرة على احلياة يف
اجملتمع بصورة سليمة  .لكن هذا اإلقبال على املدارس األهلية تسبب بضغط كبري عليها مما جعل بعض املدارس
األهلية تفتح وتتوسع يف فروعها دون تطبيق الشروط املطلوبة لفتح املدارس األهلية فنجد بعض املدارس األهلية ال

متتلك فناء مناسبا إلقامة الطابور الصباحي وال إلقامة األنشطة الرايضية ,والبعض منها ال متتلك املبىن املؤهل ليكون
مدرسة أهلية ,فال فصول مناسبة ,وال هتوية مناسبة ,وال إضاءة مناسبة ,بل عبارة شقق سكنية ضيقة ال تتناسب مع
أعداد الطالب املتواجدين فيها.فكثري من مباين املدارس األهلية ليست معدة أساسا لالستعمال املدرسي بل معدة
أصال للسكن العائلي .ولعل من املعروف أن مبىن املدرسة جيب أن يصمم حبيث يكون مستوفيا جلميع الشروط
الصحية ,ولذلك فإن استخدام مبىن السكن كمدارس قد تكون غري صاحلة وغري مستوفية لشروط استعماهلا كمدرسة
( .)Zaydan, 1402والبعض منها ال متتلك أي بنية تعليمية من حيث املعامل ,أو مصادر التعلم كاملكتبات,
واحلاسوب ,واالنرتنت ,والشاشات الذكية.

مل تستطع معظم هذه املدارس تقدمي اخلدمات ومل تصل إىل التميز املطلوب ألن امكاانت غالبية املوجود
منها وجتهيزاهتا حمدودة ومبانيها غري مناسبة كما أن اجلانب املادي يطغى غالبا على اجلوانب التعليمية والرتبوية ,وكل
ذلك يستدعي إجراء خطوات تصحيحية ملعاجلة سلبيات هذه املدارس والنهوض مبستوى أدائها ))al-Salum, 1416
وكذلك ضعف اإلدارة املدرسية ,والكادر التعليمي ,والرتبوي يف املدرسة ,وضعف التدريب والتأهيل يف املؤسسة
التعليمية ,وفقدان القيادة الرتبوية املؤهلة ,وغياب التخطيط ,وغياب دور اإلشراف الرتبوي فيها ,وضعف املوارد
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املادية لديها ,كل ذلك جيعل من دور بعض املدارس األهلية دورا عكسيا ال يليب طموحات الطلبة امللتحقني هبا ,وال
يرضي أولياء األمور الذين يضطرون القتطاع الرسوم الدراسية من قوت أبناءهم كي يضمنوا تعليما متميزا هلم.
ومن خالل ما سبق فإن اإلحساس ابملشكلة يتمثل يف السؤال التايل :
ما واقع املدارس األهلية يف العاصمة اليمنية صنعاء ؟
أسئلة الدراسة :
حتاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية :
.1

ما واقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء من وجهة نظر املدراء واملشرفني الرتبويني ؟

.2

هل توجد فروق يف اآلراء املتعلقة بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة تعزى إىل املسمى الوظيفي (مدير – مشرف
تربوي)؟

.3

هل توجد فروق يف اآلراء املتعلقة بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة تعزى إىل نوع املؤهل (تربوي-غري تربوي)؟

.4

هل توجد فروق يف اآلراء املتعلقة بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة تعزى إىل اخلبة (أقل من مخس
سنوات – أكثر من مخس سنوات – اكثر من عشر سنوات)؟

أهداف الدراسة :
.1

التعرف على واقع املدارس األهلية يف العاصمة صنعاء

.2
.3
.4

الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بني وجهيت نظر املدراء واملشرفني الرتبويني حنو واقع املدارس األهلية
الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بني وجهيت نظر الرتبويني وغري الرتبويني حنو واقع املدارس األهلية
الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بني وجهين نظر املدراء واملشرفني الرتبويني من حيث سنوات اخلبة
حنو واقع املدارس األهلية.

أمهية الدراسة :
تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا الدراسة األوىل -حسب علم الباحث – اليت تستهدف البحث عن واقع املدارس
األهلية يف العاصمة اليمينة صنعاء  .كما تكمن أمهيته يف أنه سيسهم يف إطالع القيادات الرتبوية يف وزارة الرتبية
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والتعليم ,ومكتب الرتبية والتعليم أبمانة العاصمة ,ومدراء املناطق التعليمية .عن واقع املدارس األهلية وتقدمي املقرتحات
والتوصيات لتحسني واقع املدارس األهلية .
حدود الدراسة :
اقتصرت حدود الدراسة على اآليت :
.1

احلد البشري  :مدراء املدارس األهلية واملشرفني الرتبويني ابملناطق التعليمية يف العاصمة اليمنية صنعاء يف
العام الدراسي  2021 – 2020م.

.2

احلد املوضوعي :واقع املدارس األهلية من حيث املبىن املدرسي ,كفاءة القيادة الرتبوية لديه ,توفر مصادر
التعلم ,كفاءة الكادر الرتبوي وأتهيله ,توفر االشراف الرتبوي ودوره ,واملتضمنة يف أداة الدراسة (االستبانة).

مصطلحات الدراسة :
أ-

واقع  :كائن وقائم وملموس أو حاصل ,اثبت وملموس ,حقيقي

ب-

املدارس األهلية  :عرفها قانون التعليم األهلي الذي صدر يف عام  1999م أبهنا  :كافة رايض األطفال
ومدارس التعليم األساسي والثانوي واملدارس واملعاهد واملر اكز التخصصية .اليت تنشأ من قبل أفراد أو

شخصيات اعتبارية مبوجب هذا القانون وتدار ومتول من قبلهم .
ويقصد هبا الباحث  :أبهنا املؤسسات التعليمية اليت يتم انشاؤها من قبل مستثمرين لتقدمي اخلدمات التعليمية مقابل
رسوم دراسية معينة.
ت-

املدراء  :هم مديرو املدارس األهلية أبمانة العاصمة صنعاء.

ث-

املشرفون الرتبويني  :هم املشرفون الرتبويون من أصحاب التخصصات املتنوعة الذين يقومون ابلتوجيه
واإلشراف على معلمي املدارس األهلية من قبل املنطقة التعليمية وكذلك املشرفني الرتبويني املقيمني لدى
بعض املدارس األهلية الذين يتوفر لديهم اشراف تربوي مقيم.
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الدراسات السابقة :
أجرت عزيزة املناع دراسة بعنوان هل تليب اخلصخصة احتياجات التعليم ؟ حول اجتاهات القيادات الرتبوية يف
اململكة العربية السعودية حنو ختصيص التعليم العام فيها يف (  ) 2003وأشارت الباحثة يف دراستها إىل أن اململكة قد
بدأت تدرجييا بتطبيق خصخصة التعليم ,وتوصلت الباحثة أبن هذا التوجه ال ميكن اجلزم بسالمته وصحته  ,فهي
ترى أبن موضوع خصخصة التعليم ال يزال يف كثري من الدول موضع تساؤالت .كما أجرت Hindun ‘Abd
) Allah ‘Uthman (2016دراسة بعنوان الصعوابت اليت تواجه املدارس األهلية يف املنطقة الشرقية ابململكة العربية
السعودية وكيفية التغلب عليها من وجهة نظر مالك هذه املدارس ,وأظهرت نتائج الدراسة أن اللوائح واألنظمة
احلالية غري كافية لتنظيم قطاع التعليم األهلي .كما قام ) al-Da’ilaj (2013بعنوان أبرز التحدايت اليت تواجه
االستثمار يف التعليم األهلي ,وكان من نتائج هذه الدراسة أن االستثمار يف التعليم األهلي يعد استثمارا حيواي حيقق
جمموعة من املكتسبات كتوفري خيارات جيدة للطالب ,وتوفري فرص عمل جيدة ,وزايدة الناتج الوطين .وأجرى
) Adam (2012دراسة بعنوان التعليم الثانوي غري احلكومي يف السودان بني السلبيات واالجيابيات ,وكان من نتائج
الدراسة أن التعليم غري احلكومي أسهم يف حتقيق أهداف وفلسفة التعليم يف السودان ,و أن التجهيزات ضعيفة إىل
حد ما .كما أجرى ) Taylor & Francis (2009مقارنة بني املدارس العامة واخلاصة ,مقارنة اقتصادية وتوصلت
إىل أن هناك فجوة كبرية بني نسبة التمويل للتعليم اخلاص مقارنة ابلتعليم العام ,وأن نتائج التعليم اخلاص أفضل.
اإلطار النظري :
مقدمة :
إن احلكم على واقع أي مدرسة أهلية ,أو غريها ينطلق من اجملاالت املدرسية املعروفة ,واليت على ضوئها تبىن اخلطط
املدرسية ,وخطط اجلودة والتطوير ,فاملبىن املدرسي والبيئة املدرسية وعملية التعليم والتعلم ,واملوارد املالية والبشرية,
والقيادة الرتبوية اليت تقود املؤسسة التعليمية ,وتوفر اخلطط والرامج النوعية ,والتفاعل احلاصل بني األسرة واملدرسة,
أو بني املدرسة واجملتمع احمليط هبا ,واإلشراف الرتبوي على العملية التعليمية ,واألنشطة التعليمية والرايضية والثقافية,
وجودة املرافق التعليمية ,وتوفر الوسائل والتقنيات احلديثة للتعليم ,وإجراء عملية التقومي املستمرة ,وقياس مستوى
التحصيل العلمي ,والتخطيط للجودة والتطوير ,والذي من خالل ذلك كله يتم معرفة واقع املؤسسة التعليمية ومدى
كفاءهتا وفاعليتها.
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مميزات التعليم األهلي :
هناك العديد من املميزات للتعليم األهلي اليت جتعل أولياء األمور يقبلون عليه ويلحقون أبناءهم بصفوفه ومنها:
.1

إضافة املدارس لبعض املواد الدراسية االجنليزي واحلاسوب ,والعاب الدفاع عن النفس ,وتوفر املكتبات
والسباحة (.) al-Mani’, 1414

.2

قلة أعداد الطالب يف الفصل الواحد حيث يبلغ متوسط عدد الطالب  20طالبا أما الفصول املزدمحة فإهنا
تقيد الطالب وحترمه من الكثري من املميزات واالستفادة منها (.)Mukhtar, 1408
وجود املعلمني املؤهلني تربواي حيث يعتب وجود املدرسني املؤهلني تربواي أحد اجلوانب اإلجيابية يف املدارس
األهلية من وجهة نظر أولياء األمور ).(al-Mani’, 1408

.4
.5
.6

توفر خدمات النقل املدرسي.
توفر األنشطة املدرسية بصورة جيدة
ارتفاع مستوى التحصيل العلمي واالهتمام ابملتابعة اليومية للطالب

.3

اجملاالت املدرسية الرئيسة :
.1

جمال القيادة املدرسية

والذي يتمثل يف :
.1
.2
.3

السياسات واللوائح
التخطيط
فريق العمل

.4
.5

البيئة االجيابية
احلوكمة

تعتب اإلدارة واهليئة التعليمية مها الركيزاتن اللتان تقوم عليهما املنشأة التعليمية ,فاإلدارة تقوم ابلتنسيق بني
خمتلف وحدات املنشأة التعليمية الرتبوية ,فاهليئة التعليمية تعتب األساس يف حتقيق رسالة املنشأة التعليمية الرتبوية
(.)Shafi, 1422
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.2

املوارد البشرية :

واليت تتمثل يف :
.1
.2

التوظيف
التنمية املهنية

.3
.4

العالقات اإلنسانية
االبتكار واإلبداع

.3

املوارد املالية:

واليت تتمثل يف :
.1
.2

احلساابت
املراجعة

.3
.4

املشرتايت واملخازن
الصندوق

.4

البيئة املدرسية:

واليت تتمثل يف :
.1
.2
.3

الغرف الدراسية
املرافق
البيئة اجلمالية

.4
.5
.6

الصحة املدرسية
البيئة الرقمية
الفحص والصيانة
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.5

التعليم والتعلم :

والذي يتمثل يف:
-1
-2

التدريس
اإلشراف الرتبوي

-3
-4
-5

تقومي التحصيل
مصادر التعليم والتعلم
األنشطة

-6
-7
-8

اخلدمة االجتماعية
البامج النوعية
القيم

.6

املشاركة اجملتمعية :

واليت تتمثل يف:
.1
.2

الشراكة األبوية
الشراكة اجملتمعية

.7

اجلودة والتطوير:

والذي يتمثل يف:
.1

الثقافة املؤسسية

.2
.3
.4

التقومي الذايت
االعتماد املدرسي
ضمان اجلودة
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ابعتماد اجلودة الشاملة يف امليدان الرتبوي يكون اهلدف األمسى حتقيق تعليم نوعي يهيئ الفرد واجملتمع
ملتطلبات عصر الثورة التكنولوجية ,وعصر التغيري املتسارع ,ويعطي فرصة للفرد واجملتمع القدرة على التعامل مع هذا
الكم اهلائل من املعرفة والتدفق املعلومايت ويدربه على تنظيمها بسرعة واستخدامها ابستمرار ,وهبذا خيطو خطواته
حنو التقدم والتطور بثقة واقتدار.

ومن املداخل التطويرية للتطوير الكلي تطبيق إدارة اجلودة يف األداء الرتبوي والتعليمي اليت تعتب من أهم
الوسائل واألساليب الناجحة يف تطوير واصالح بنية النظام التعليمي مبكوانته املادية والبشرية ,بل وأصبحت ضرورة

ملحة ,وخيارا اسرتاتيجيا متليه طبيعة احلراك التعليمي والرتبوي يف الوقت احلاضر.
منهجية الدراسة واجراءاهتا :
منهج الدراسة :
استخدم الباحث املنهج الوصفي كما استخدم االستبانة جلمع البياانت يف ضوء أهداف البحث وأسئلته.
جمتمع الدراسة :
تكون جمتمع الدراسة من مدراء ومديرات املدارس األهلية أبمانة العاصمة صنعاء والذي يتكون من ( )620مدير
ومديرة ,وكذلك املشرفني الرتبويني يف املناطق التعليمية واملدارس األهلية يف العاصمة صنعاء ابجلمهورية اليمنية .
عينة الدراسة :
مت اختيار  % 20من إمجايل مدارس أمانة العاصمة صنعاء أي (  ) 142مديرا ,حيث مت استهداف مجيع املناطق
التعليمية العشر يف أمانة العاصمة صنعاء ,كما مت اختيار  % 20من املشرفني الرتبويني ابملناطق التعليمية أي
مشرفا تربواي.
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أداة الدراسة:
وفقا لطبيعة البحث ,من خالل العودة للبحوث ,والكتب ,والدراسات ,واالدبيات الرتبوية ,فقد صمم الباحث
استبانة مكونة من (  ) 31سؤاال متنوعا متثل واقع املدارس األهلية ,تستند إىل اجملاالت الرئيسة اليت تقوم عليها
خطة املدارس األهلية.
حيث مت متثيل كل جمال من اجملاالت السابقة أبسئلة تظهر واقع اجملال يف املدارس األهلية.
وقد صممت األداة مبقياس مخاسي التقدير ,عالية جدا وهلا  5درجات ,عالية وهلا  4درجات ,متوسط وهلا
 3درجات ,ضعيف وهلا درجتان ,ضعيف جدا وهلا درجة واحدة .
اإلجابة على أسئلة البحث
سيتم حتليل ومناقشة ابعاد متغري البحث من خالل اإلجابة عن أسئلته واستعراض أبرز نتائجها ،واليت مت التوصل
إليها من خالل حتليل فقراهتا ،فقد مت تفريغ وحتليل االستبانة من خالل برانمج التحليل اإلحصائي (()SPSS
.)Statistical Package for the Social Sciences

السؤال األول:
ما واقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء؟

حبسب النتائج اليت مت مجعها من أداة البحث ،ميكن تلخيص النتائج اليت توصل إليها الباحث فيما خيص اإلجابة
على السؤال أعاله ابجلدول املوضح أسفله والذي يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد العينة
على األسئلة املتعلقة بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء.
جدول (  ) 1واقع املدارس األهلية يف مدارس أمانة العاصمة صنعاء
اجملال

واقع املدارس األهلية

املتوسط

االحنراف املعياري

اخلطأ املعياري

3.3854

0.04927

0.79903
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يتضح من اجلدول أعاله أبنه وحبسب آراء مديري املدارس ومشرفيها ،فإن واقع املدارس األهلية يف أمانة
العاصمة متوسط .وفيما يلي توضيح للنتائج املتعلقة بفقرات االستبانة واملرتبطة هبذا اجملال ومتوسط كل فقرة واحنرافها
املعياري .
جدول (  )2فقرات االستبانة اخلاصة مبجال واقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء
م

املتوسط
3.60

االحنراف املعياري
.971

الفقرة

3.75

.944

3.73

.966

3.62

.965

3.54

1.006

3.52

.999

3.57

1.016

3.43

1.005

3.38

.981

 .10تتوفر أدوات األمن والسالمة ابملدرسة وفق املعايري

3.19

.991

 .11يتوفر لدى املدرسة فريق مؤهل لإلشراف الرتبوي مؤهل
 .12يساهم اإلشراف الرتبوي يف حتسني العملية التعليمية

3.46

1.044

3.64

1.001

3.37

.924

3.46

.944

3.36

.917

3.34

.918

3.28

.901

3.38

.916

3.50

.903

3.25

1.006

3.19

.943

3.52

1.048

3.46

.995

3.41

.965

3.19

.902

2.86

.986

2.78

1.025

3.38

1.060

3.24

1.037

.1
.2

تتوفر لدى املدرسة األهلية قيادة مؤهلة تربواي

يتوفر لدى املدرسة خطط تربوية وتعليمية

.3

تتابع املدرسة أعماهلا بصورة دورية

.5

توظف املدرسة كوادرها وفقا ملعايري الكفاءة

.4

تقيم املدرسة أعماهلا دوراي

.6

تنمي املدرسة كوادرها مهنيا

.7

يتوفر لدى املدرسة موازنة تشغيلية كافية

.9

يتناسب املبىن املدرسي ومرافقه مع أعداد الطلبة

.8

يتوفر املبىن املدرسي املناسب

 .13تقيم املدرسة خمرجات التعلم أوال أبول

 .14تقدم املدرسة برامج عالجية للطلبة ضعاف التحصيل
 .15يتوفر لدى املدرسة وسائل تعليمية كافية
 .16يتوفر لدى املدرسة مصادر تعلم كافية ومناسبة
 .17يتوفر لدى املدرسة تقنيات تعليم

 .18يستخدم املعلمون الوسائل واملصادر يف العملية التعليمية
 .19يتوفر لدى املدرسة أنشطة عامة
 .20يتوفر لدى املدرسة خدمة اجتماعية مؤهلة
 .21يتوفر لدى املدرسة برامج نوعية
 .22تنمي املدرسة القيم لدى الطلبة
 .23تنمي املدرسة املواهب الطالبية

 .24يتوفر لدى املدرسة مجاعات طالبية مدرسية وفقا لالئحة مقرة
 .25تنمي املدرسة مهارات احلياة لدى الطلبة
 .26يتوفر يف املدرسة جملس آابء فعال
 .27يتوفر لدى املدرسة شراكات مع مؤسسات جمتمعية
 .28تقيس املدرسة رضا أولياء األمور عنها
 .29تقيس املدرسة رضا العاملني عنها
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م

 .30يتوفر لدى املدرسة نظام للتحسني املستمر

املتوسط
3.29

االحنراف املعياري
1.011

الفقرة

 .31جتري املدرسة تقييما ذاتيا دوراي

3.24

1.018

نالحظ من اجلدول أعاله أبن الفقرة ( )1واليت تنص على (تتوفر لدى املدرسة األهلية قيادة مؤهلة تربواي) متوسط
حسايب ( )3.60أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( ).971وأن الفقرة ( )2واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة
خطط تربوية وتعليمية) متوسط حسايب ( )3.75أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( ).944وأن الفقرة ( )3واليت
تنص على (تتابع املدرسة أعماهلا بصورة دورية) متوسط حسايب ( )3.73أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري
( ).966وأن الفقرة ( )4واليت تنص على (تقيم املدرسة أعماهلا دوراي) متوسط حسايب ( )3.62أي بدرجة توافر عالية
واحنراف معياري ( ).965وأن الفقرة ( )5واليت تنص على (توظف املدرسة كوادرها وفقا ملعايري الكفاءة) متوسط
حسايب ( )3.54أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( )1.006ويعزى ذلك بسبب حرص املدارس األهلية على
استقطاب الكفاءات التعليمية إىل صفوفها.
وأن الفقرة ( )6واليت تنص على (تنمي املدرسة كوادرها مهنيا) متوسط حسايب ( )3.52أي بدرجة توافر
عالية واحنراف معياري ( ).999وأن الفقرة ( )7واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة موازنة تشغيلية كافية) متوسط
حسايب ( )3.57أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( )1.016وأن الفقرة ( )8واليت تنص على (يتوفر املبىن املدرسي
املناسب) متوسط حسايب ( )3.43أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( )1.005يعتب الباحث أن هذه الدرجة
غري منطقية ألن الناظر ألغلب املدارس األهلية فإن املباين الدراسية تعتب مباين سكنية ومت حتويلها إىل مدارس ومبا
أن التقييم مت من قبل املدراء فإن املدراء يرون أن املباين اليت قاموا ابختيارها ملدارسهم تعتب مناسبة وأن الفقرة ()9
واليت تنص على (يتناسب املبىن املدرسي ومرافقه مع أعداد الطلبة) متوسط حسايب ( )3.38أي بدرجة توافر متوسطة
واحنراف معياري (.).981
وتعزى هذه الدرجة لكون الفصول الدراسية هي عبارة عن غرف صغرية بنيت للسكن وليست كفصول
دراسية لذلك ال تتناسب مع أعداد الطالب املفرتضة لكل فصل دراسي وأن الفقرة ( )10واليت تنص على (تتوفر
أدوات األمن والسالمة ابملدرسة وفق املعايري) متوسط حسايب ( )3.19أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري
( ).991تعتب منطقية نوعا ما إذ اندرا ما جتد طفاايت احلريق وغريها من وسائل األمن والسالمة يف املدارس أو حىت
خطط إخالء الطالب عند الطوارئ وأن الفقرة ( )11واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة فريق مؤهل لإلشراف
الرتبوي مؤهل) متوسط حسايب ( )3.46أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( )1.044وأن الفقرة ( )12واليت تنص
على (يساهم اإلشراف الرتبوي يف حتسني العملية التعليمية) متوسط حسايب ( )3.64أي بدرجة توافر عالية واحنراف
معياري

(.)1.001
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ويعود السبب حلرص إدارات املدارس األهلية على املنافسة وحتسني خمرجاهتا التعليمية لنيل رضى أولياء
األمور وأن الفقرة ( )13واليت تنص على (تقيم املدرسة خمرجات التعلم أوال أبول) متوسط حسايب ( )3.37أي بدرجة
توافر متوسطة واحنراف معياري ( ).924وأن الفقرة ( )14واليت تنص على (تقدم املدرسة برامج عالجية للطلبة ضعاف
التحصيل) متوسط حسايب ( )3.46أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( ).944وأن الفقرة ( )15واليت تنص على
(يتوفر لدى املدرسة وسائل تعليمية كافية) متوسط حسايب ( )3.36أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري ().917
وأن الفقرة ( )16واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة مصادر تعلم كافية ومناسبة) متوسط حسايب ( )3.34أي بدرجة
توافر متوسطة واحنراف معياري ( ).918ويعود السبب إما لضعف االمكاانت املادية للمدارس أو لعدم توفر األماكن
املناسبة ملصادر التعلم واستغالل األماكن كفصول دراسية وأن الفقرة ( )17واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة
تقنيات تعليم) متوسط حسايب ( )3.28أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري (.).901
وأن الفقرة ( )18واليت تنص على (يستخدم املعلمون الوسائل واملصادر يف العملية التعليمية) متوسط حسايب
( )3.28أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري ( ).916ويعزو الباحث السبب لضعف الوسائل التقنية يف املدارس
وعدم تدريب املعلمني على استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم.وأن الفقرة ( )19واليت تنص على (يتوفر لدى
املدرسة أنشطة عامة) متوسط حسايب ( )3.50أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( ).903وأن الفقرة ( )20واليت
تنص على (يتوفر لدى املدرسة خدمة اجتماعية مؤهلة) متوسط حسايب ( )3.25أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف
معياري ( )1.006ويعود السبب يف ذلك لغياب املعرفة أبمهية األخصائي االجتماعي ودوره الكبري يف متابعة مستوايت
الطلبة ,ومتابعة سلوكياهتم وتقوميها ,ودراسة احلاالت ,وتوفري احللول ,والعالج لكثري من املشاكل الرتبوية .كما يعود
لتهرب بعض املدارس من أعباء كثرة املوظفني ولذلك يعتبون عمل األخصائي اثنوي وغري مهم وإبمكاهنم االستغناء
عنه.
وأن الفقرة ( )21واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة برامج نوعية) متوسط حسايب ( )3.19أي بدرجة توافر
متوسطة واحنراف معياري ( ).943وأن الفقرة ( )22واليت تنص على (تنمي املدرسة القيم لدى الطلبة) متوسط
حسايب ( )3.52أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( )1.048وأن الفقرة ( )23واليت تنص على (تنمي املدرسة
املواهب الطالبية) متوسط حسايب ( )3.46أي بدرجة توافر عالية واحنراف معياري ( ).995وأن الفقرة ( )24واليت
تنص على (يتوفر لدى املدرسة مجاعات طالبية مدرسية وفقا لالئحة مقرة) متوسط حسايب ( )3.41أي بدرجة
توافر عالية واحنراف معياري ().965
ويعود ذلك لتميز املدارس األهلية واهتماها بتنفيذ األنشطة الطالبية سواء كانت تعليمية أو ترفيهية جلذب
الطالب اليها.
وأن الفقرة ( )25واليت تنص على (تنمي املدرسة مهارات احلياة لدى الطلبة) متوسط حسايب ( )3.19أي
بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري ( ).902وأن الفقرة ( )26واليت تنص على (يتوفر يف املدرسة جملس آابء فعال)
متوسط حسايب ( )2.86أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري ( ).986ويعزى هذه النتيجة الختالفها من مدرسة
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غلى مدرسة أخرى حبسب ثقافة اإلدارية املدرسية ومعرفتها أبمهية تكوين جمالس اآلابء وتفعيل دور اجمللس وأن الفقرة
( )27واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة شراكات مع مؤسسات جمتمعية) متوسط حسايب ( )2.78أي بدرجة توافر
متوسطة واحنراف معياري ( )1.025وأن الفقرة ( )28واليت تنص على (تقيس املدرسة رضا أولياء األمور عنها) متوسط
حسايب ( )3.38أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري ( )1.060وأن الفقرة ( )29واليت تنص على (تقيس املدرسة
رضا العاملني عنها) متوسط حسايب ( )3.24أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري ( )1.037وأن الفقرة ()30
واليت تنص على (يتوفر لدى املدرسة نظام للتحسني املستمر) متوسط حسايب ( )3.29أي بدرجة توافر متوسطة
واحنراف معياري ( )1.011وأن الفقرة ( )31واليت تنص على (جتري املدرسة تقييما ذاتيا دوراي) متوسط حسايب ()3.24

أي بدرجة توافر متوسطة واحنراف معياري (.)1.018
السؤال الثاين:
هل توجد فروق يف اآلراء املتعلقة بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة تعزى إىل املسمى الوظيفي (مدير – مشرف

تربوي)؟

ولإلجابة على هذا السؤال مت إجراء حتليل نتائج العينة بعد تقسيمها إىل جمموعتني مستقلتني ومها جمموعة
املدراء وجمموعة املشرفني الرتبويني وحساب متوسطات اجملموعتني واحنرافاهتا املعيارية كما هو موضح أدانه:
جدول ( )3احصائيات عينة البحث من انحية املسمى الوظيفي (مدير – مشرف تربوي)
العدد

املسمى الوظيفي

االحنراف املعياري

املتوسط احلسايب

مدير

142

3.4555

.82070

مشرف تربوي

121

3.3031

.76805

ميكن أن نالحظ من اجلدول أعاله أبن متوسطات أفراد العينة ابلنسبة آلرائهم خبصوص واقع املدارس
األهلية يف أمانة العاصمة جاءت متقاربة نوعاً ما عند مستوى تفسري (عالية إىل متوسطة) .و للوقوف على إذا ما

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات أعاله نقوم إبجراء اختبار (ت) واحلصول على النتائج التالية
املوضحة يف جدول ( .) 35
جدول ( )4اختبار ت للفروق بني جمموعة افراد العينة من املدراء وجمموعة املشرفني الرتبويني
احملور

اختبار ليفني للتجانس

قيمة اختبار ت

داللته
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املسمى الوظيفي

.123

2.393

.123

1.545

يتضح من قيمة اختبار ليفني للتجانس وداللته وجود جتانس بني اجملموعتني وذلك حيث أن مستوى الداللة
عند مستوى أعلى من  . %5أما عن الفروق ،فال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة من املدراء
واملشرفني الرتبويني حني يتعلق األمر بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء.
السؤال الثالث :
هل توجد فروق يف اآلراء املتعلقة بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة تعزى إىل نوع املؤهل (تربوي-غري
تربوي)؟
ولإلجابة على هذا السؤال مت إجراء حتليل نتائج العينة بعد تقسيمها إىل جمموعتني مستقلتني ومها جمموعة
احلاصلني على مؤهالت تربوية واحلاصلني على مؤهالت غري تربوية وحساب متوسطات اجملموعتني واحنرافاهتا املعيارية
كما هو موضح أدانه:
جدول (  ) 5احصائيات عينة البحث من انحية نوع املؤهل (تربوي – غريتربوي)
العدد

نوع املؤهل

االحنراف املعياري

املتوسط احلسايب

تربوي

218

3.4026

.77876

غري تربوي

43

3.3241

.89255

ميكن أن نالحظ من اجلدول أعاله أبن متوسطات أفراد العينة ابلنسبة آلرائهم خبصوص واقع املدارس
األهلية يف أمانة العاصمة جاءت متقاربة نوعاً ما عند مستوى تفسري (عالية إىل متوسطة) .و للوقوف على إذا ما

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات أعاله نقوم إبجراء اختبار (ت) واحلصول على النتائج التالية
املوضحة يف جدول ( .) 6
جدول ( )6اختبار ت للفروق بني جمموعة افراد العينة ذوي املؤهل الرتبوي وجمموعة أفراد العينة ذوي املؤهل الغري تربوي
احملور

اختبار ليفني للتجانس

قيمة اختبار ت

داللته
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نوع املؤهل

2.109

.148

.556

.590

يتضح من قيمة اختبار ليفني للتجانس وداللته وجود جتانس بني اجملموعتني وذلك حيث أن مستوى الداللة
عند مستوى أعلى من  .%5أما عن الفروق ،فال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة ذوي املؤهل
الرتبوي وأفرادها ذوي املؤهل الغري تربوي حني يتعلق األمر بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء.
السؤال الرابع:
هل توجد فروق يف اآلراء املتعلقة بواقع املدارس األهلية يف أمانة العاصمة تعزى إىل اخلربة (أقل من مخس
سنوات – أكثر من مخس سنوات – اكثر من عشر سنوات)؟
ولإلجابة على هذا السؤال مت إجراء حتليل نتائج العينة بعد تقسيمها إىل ثالث جمموعات مستقلة وهي
جمموعات من لديهم أقل من مخس سنوات من اخلبة – من هلم أكثر من مخس سنوات ومن هلم أكثر من عشر
سنوات وحساب متوسطات اجملموعات واحنرافاهتا املعيارية كما هو موضح أدانه:
جدول ( )7احصائيات عينة البحث من انحية سنوات اخلربة
العدد

اخلربة

االحنراف املعياري

املتوسط احلسايب

أقل من مخس سنوات

23

3.4923

.70849

أكثر من مخس سنوات

85

3.2231

.86073

أكثر من عشر سنوات

155

3.4585

.76732

ميكن أن نالحظ من اجلدول أعاله أبن متوسطات أفراد العينة ابلنسبة آلرائهم خبصوص واقع املدارس
األهلية يف أمانة العاصمة جاءت متقاربة نوعاً ما عند مستوى تفسري (عالية إىل متوسطة) .و للوقوف على إذا ما
وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات أعاله نقوم إبجراء اختبار حتليل التباين االحادي واحلصول على
النتائج التالية املوضحة يف جدول ( .) 8
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جدول (  ) 8اختبار حتليل التباين االحادي للفروق بني جمموعات افراد العينة حبسب اخلربة
احملور
اخلربة

متوسط املربعات بني

متوسط اجملموعات

اجملموعات

داخل اجملموعات

1.664

.631

قيمة إف
2.639

الداللة
.073

يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة حبسب اخلبة حني يتعلق األمر بواقع
املدارس األهلية يف أمانة العاصمة صنعاء وذلك أن مستوى الداللة أعلى من .%5
ملخص النتائج :
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع املدارس األهلية أبمانة العاصمة صنعاء حيث أظهرت الدراسة أن واقع املدارس
األهلية مبستوى متوسط ,وأظهرت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدى متغريات واملسمى الوظيفي,
ونوع املؤهل ,واخلبة ,يف آراء العينة حول واقع املدارس األهلية.
التوصيات واملقرتحات:
يوصي الباحث ابآليت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وضع معايري واضحة جيب توافرها يف قيادات ومدراء املدارس األهلية وتشرف املناطق التعليمية على متابعتها
ورفض ترشيح املدراء الذين ال ميتلكون املواصفات واملعايري املطلوبة
رفض ترخيص املدارس األهلية اليت ال متتلك احلد األدىن من معايري املبىن املدرسي املناسب للبيئة املدرسية
من سعة وهتوية وإضاءة وفناء واسع وغريها
إلزام املدارس األهلية بتوفري اإلشراف الرتبوي يف مدارسهم
رفض ترخيص املدارس األهلية اليت ال تتوفر فيها احلد األدىن من مصادر التعلم ( مكتبة ,معامل ,انرتنت,
وسائل تعليمية ,شاشات عرض ,وغريها)
إلزام املدارس األهلية برفع خطة األنشطة للمدارس خالل العام الدراسي إىل إدارة األنشطة ابملناطق التعليمية
ملتابعة تنفيذها واالطالع عليها
تشجيع املدارس األهلية اليت تتميز ابملشاركات اجملتمعية وختدم خدمات متنوعة للمجتمع
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 وغرس ثقافة اجلودة الشاملة لديهم للنهوض مبستوى التعليم يف,أتهيل مدراء وقيادات املدارس األهلية
املدارس األهلية
تفعيل دور الرقابة واإلشراف الرتبوي من قبل املناطق التعليمية لتطوير أداء املعلمني يف املدارس األهلية

.7

حتفيف اإلجراءات اإلدارية والضغوط املالية على املدارس لتتمكن من أداء دورها التعليمي والرتبوي
إجراء عملية تقومي سنوية وفق معايري شفافة وواضحة تقيس مستوى املدارس األهلية

.9
.10

.8
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