التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

المهارات الواجب توافرها في مدير المدرسة:
يعد مدير المدرسة قمة اليرم ،ولو األثر البالغ في نجاحيا ،لذا فيناك مجموعة من
الميارات التي يجب أن يجيدىا مدير المدرسة حتى تحقق المدرسة أىدافيا بكفاءة :
 -1الميارة الفنية :وتتمثل في فيم نظم ولوائح التعميم وقوانينو وادراك المدير لحقوقو
واختصاصاتو ومسؤولياتو حتى ال يصدر ق ار اًر ليس من حقو ،وحتى ال يتوانى عن
إصدار قرار يقع في نطاق اختصاصو ومسؤولياتو وىذه الميارة تكتسب بالخبرة
الطويمة في ممارسة المينة التربوية ومن خالل برامج التدريب الميني أثناء العمل
ومختمف أشكال وأنواع التدريب الميني المتخصص.
 -2الميارة اإلدراكية :وتتمثل في اتساع منظور الرؤية عند المدير وقدرتو عمى النظرة
الشمولية لمقضايا والموضوعات والمشكالت التي تعرض عميو ،من حيث اتصاليا
بالمنيج واألنشطة التربوية وأىداف المدرسة وصالح أعضاء أسرة المدرسة واتفاقيا
مع السياسة التعميمية واألىداف العميا لممجتمع .وىذه القدرة عمى الفيم لؤلمور
التربوية والقضايا المدرسية تعتمد عمى عاممين أساسيين ىما الخبرة السابقة والذكاء
فالمدير الناجح ىو القادر عمى اتخاذ القرار الرشيد في الوقت المناسب وبالسرعة
الالزمة وبالكفاءة الواجبة مع أخذ جميع المتغيرات في االعتبار.
 -3الميارة االجتماعية :وىي التي تتصل بالفيم الصادق لمذات ولآلخرين ولمطالبيم
وحاجاتيم النفسية واالجتماعية والقدرة عمى التعامل مع اآلخرين بشكل يحبب
العاممين في عمميم وفي المدرسة وفي اإلدارة ويتيح ليم فرصة التعبير الحر عن
آرائيم ومشكالتيم واشراكيم في عممية اتخاذ القرار.

مواصفات مدير المدرسة
إن طبيعة عمل مدير المدرسة تفرض عميو أن يقوم بدور القيادة في مدرستو ومن الطبيعي
أن يتوقع منو القيام بيذا الدور القيادي.
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فالرؤساء في المراكز اإلدارية العميا والمدرسون في المدرسة وكذلك العاممون والتالميذ
واآلباء بل والمجتمع الكبير كميم ينظرون إلى مدير المدرسة عمى أنو قائد وأن عميو أن
يقوم بدوره القيادي.
والميم ىنا تمثيل مدير المدرسة لدوره القيادي تمثيالً صحيحاً نابعاً عن وعيو لجوانب عممو
وأساليبو وتطويره وتنفيذه وقدرتو عمى التعامل التربوي السميم مع العاممين.
وفيما يمي أىم الصفات التي يجب أن يتحمى بيا مدير المدرسة الناجح :
 -1القدوة الحسنة في المظير والتصرف والنضوج والتكامل.
 -2أن يكون إنسانياً وأن يحترم مواعيد المدرسة ويشعر بالمسؤولية وأن يكون مخمصاً
في أداء عممو وأن يكون عادالً في إدارتو لمدرستو.
-3أن يجمع بين الحزم والعطف والمحبة وأن يكون حسن األخالق وأن يتصف بالحذر
واليقظة ،وأن يكون ديمقراطياً في التفكير والتصرف.
 -4أن ييتم بجوىر األمور وال يستغرق في األمور الروتينية وأن يكون سريع البت في
األمور
وخاصة في المواقف الحرجة دون تردد أو إبطاء وأن يكون قاد اًر عمى التعبير عن نفسو،
بكل دقة ووضوح ،بالكتابة والحديث.
 -5أن يكون قوي الشخصية ولو القدرة عمى التأثير في اآلخرين ألن ذلك يؤدي إلى
النجاح في العمل ،وأن يتصف بالمرونة وعدم الجمود في مواجية المشكالت
واألمور ،وأن يتصف بالوعي الكامل لجوانب وأبعاد العمل.

