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 لعام للبحث أواًل اإلطار ا

 :مقدمة البحث  

 دوليههة توجتهها  الثالثههة األلفيههة وبههدايا  العشههري  القههر  مهه  األخيههرة العقههود شههتد 
 ذاتتها عه  بهالتعبير المطالبهة االجتماعيهة التحركها  عكسه  الته  الالمركزيهة مه  لمزيهد متعددة

 شههه و  إدارة فههه  المهههدار  والمحليههها  لألقهههالي  الصهههالحيا  مههه  مزيهههدا   ومهههن  وخصوصهههيتتا 
 الذاتيهة بهاإلدارة ُعهرف مها أو الهذات  الحكه  أو الالمركزيهة إله  بالتوجه  وذله  التعليميهة خدماتتا
 .ذاتتا المدرسة إل  المرتكزة للمدرسة

 العديههد فهه  التعلههي  إدارة فهه  الالمركزيههة آليها  تطبيهه  انتشههار علهه  سههاعد الههذ  األمهر
 روح معتها انعهدم  الت  آلياتتا وتطب  كزيةالمر  اإلدارة نمط فلسفة تتبن  كان  الت  الدول م 

 أداء مهه  التعليميههة المصههلحة وأصههحا  االجتماعيههة المشههاركة أطههراف وقيههد  واالبتكههار اإلبههدا 
 بمسههتوياتتا التعليميههة السياسههة مالمهه  ورسهه  التعليميههة القههرارا  صههناعة فهه  دورههها وتفعيههل

 المحليهها  إلهه  القههرارا  اتخههاذ طةسههل نقههل تهه  ذلهه  أثههر وعلهه  والم سسههية  والمحليههة اإلقليميههة
 الكيانها  انتشهار ث  وم  المجتمعية المشاركة خالل م  الكفاءة لتحسي  التعليمية والم سسا 

 فه  المدرسهية والمجهال  والمحليهة اإلقليميهة التعليميهة كالمجهال  والمحليهة اإلقليميهة التعليمية
 دول معظهه  كنههدا  اسههتراليا  مريكيههة األ المتحههدة الواليهها : المثههال سههبيل علهه  الههدول مهه  العديههد

 جيههههههههراي   مينهههههههها   بيرو تشههههههههيل   البرازيل المكسههههههههي   األرجنتههههههههي  )الالتينيههههههههة أمريكهههههههها
 التنهد  ماليزيها  روسيا  نيوزيلندا  وألمانيا ( بوليفيا اإلكوادو  كوستاريكا   هندورا السلفادور 
 ,UNESCO).إنجلتهههرا     باكسهههتا أفريقيههها  جنهههو  أرمنيههها  وهولنهههدا  فنلنهههدا  نيكهههاراجوا 

2007,pp 16-17, ),(Leslie E. Anderson and Lawrence C,2009,pp1-

2)(Michael S. Greve,2012,pp.1-3),(Phang Siew Nooi, ,2008, p106.)  ،

(Diana Rhoten,2000,2)  ،(Litvack,J.,2006,p.1)  
 موجهة الثالثهة لفيهةاأل  وبدايهة  المنصهر  القهر  م  التسعينيا   عقد نتاية شتد ولتذا

 الالمركزيهة تطبيه  بفضهل الهدول تله  أنحاء جميع ف  التعليمية الم سسا  ف  كبيرة إصالحا 
 ضههما  مههع إداريهها   مسههتقال   ذاتيهها   حكمهها   والمههدار  المحليههة السههلطا  ومههن  التعلههي  إدارة فهه 

 مهه  لهه المح المجتمههع وأعضههاء األمههور وأوليههاء المههدن  المجتمههع ومنظمهها  جمعيهها  مشههاركة
 حيهه  التعليميههة  القههرارا  صههنع فهه  أوسههع سههلطا  والمدرسههية المحليههة المجههال  مههن  خههالل
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 المصههلحة وأصههحا  واألوصههياء واآلبههاء المحليههة القههدرا  بنههاء تشههجيع فهه  الالمركزيههة سههاعد 
 اإلصههالحا  مهه  مجموعههة مههيالد علهه  سههاعد ممهها. التعليميههة القههرارا  صههناعة فهه  للمشههاركة
 صههناعة وفهه  للدولههة العامههة السياسههة إدارة فهه  الالمركزيههة مهه  المزيههد ونحهه االتجهها  تضههمن 
 كبيههرا   حيههزا   يأخههذ أصههب  Decentralization الالمركزيههة مصههطل  أ  فنجههد المحليههة  القههرارا 

 DeconcentrationLالتركيهز كعهد  أخهر  مصهطلحا  وظتر  األكاديميي  بي  النقاشا  ف 
 بعهه  نقههل لعمليههة كوصههف Devolution يا الصههالح وتحويههل  Delegationوالتفههوي 
 ,Kathleen Onffill التعليميههة الم سسهها  أو المحليههة الوحههدا  إلهه  المركزيههة السههلطا 

2005,p. 17) ) ،(Republic of Argentina ,2004, pp.1-2) 
 الذاتيههة اإلدارة المسههميا  مهه  العديههد فهه  الالمركزيههة وصههور أشههكال ظتههور عهه  فضههال  

 مه  واإلدارة  School – Based Management المدرسهة إله  المرتكهزة اإلدارة/  للمدرسة
 School المدرسهههة اسهههتقاللية  School Site Management المدرسهههة موقهههع

Autonomy  للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة School Self Management جعهل الهذ  األمهر 
 أسهتند الته  المعاصهرة داريهةاإل والمهداخل اإلدار  اإلصهالح أشهكال أهه  م  الذاتية اإلدارة مدخل
عالء التعليمية العملية وفاعلية  جودة عليتا  المجتمعيهة والمشهاركة والشفافية المحاسبية قي  وا 

 عليهه  ُأطلهه  مهها عهه  فضههال  .  المدرسهه  المسههتو  علهه  التعليمهه  القههرار صههنع فهه  والديمقراطيههة
 معاصههر عههالم  ار إد  كاتجهها   School Restructuring المدرسههة هيكلههة إعههادة مهه خرا  
 وكمبوديهها ونيوزيلنههدا المتحههدة والمملكههة وكنههدا األمريكيهة المتحههدة الواليهها  فهه  تطبيقاتهه  ظتهر 

نجلتهههرا واسهههتراليا وكنهههدا  والفلبهههي  وتايالنهههد واندونيسهههيا  تحسهههي  بتهههدف الهههدول  مههه  وغيرهههها وا 
 مه  دمزيه إله  الهدول ههذ  توجه  خهالل مه   School Effectiveness المدرسهية الفعاليهة

 قيههادة تحهه  تعمههل بههذاتتا  قائمههة إداريههة وحههدة المدرسههة وجعههل تعليمتهها  إدارة فهه  الالمركزيههة
 مه  وتعهزز  - المعقهدة المركزيهة مخاله  عه  بعيهدا   -واسهتقاللية بحريهة قراراتتا وتصنع واعية
لتتا) ومحاسهبتتا واسهتقاللية  بحريهة قراراتتا وضع ف  وتشار  معلميتا  قدرا   وتشهر ( مسهاءل
 مخرجاتتههها وجهههودة وتحسهههي  الدراسههه  التقهههد  تحقيههه  فههه  المحلههه  المجتمهههع وأعضهههاء اآلبهههاء

 (1   2222الفتاح  عبد عادل سالمة ) التعليمية
 School-Based المدرسهة إله  المرتكزة اإلدارة مدخل الدول م  العديد ف  وانتشر

Management   داراتتها المدرسهة تحسهي  فه  رغبة  أهميهة تمثهل والته  التعليميهة وعملياتتها وا 
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 بههالتعلي  والمتتمههي  األمهور وأوليههاء والمعلمهي  والمههدراء السياسهة وصههنا  التعلهي  لتيئهها  كبهر 
 إله  ته د  أفضهل مهدار  وخله  النتائيهة  ومخرجاتتا التعليمية العملية جودة تحسي  أجل م 

 معهارف و يمتلكه خهريجي  عله  للحصهول فيتها العهاملي  كفهاءة ورفع التعليم   المنتج تحسي 
 المحلهه  المسههتو  علهه  عاليههة بكفههاءة العمليههة المجههاال  كافههة فهه  للتنههاف  تهه هلت  أساسههية
 التعلهههي  إدارة فههه  نوعيهههة نقلهههة SBM المدرسهههة علههه  المتمركهههز اإلصهههالح واعتبهههار والعهههالم 
 التغييهر فعهل فيتها يهت  الته  الرئيسة الوحدة باعتبارها وتحسينتا لتنميتتا المدرسة إل  للوصول

 لهددارة واألكاديميهة والماليهة اإلداريهة الصهالحيا  دعه  أسها  عله  المهدخل ههذا وف  لتطويروا
 مواردهها لتوجيه  للمدرسهة المرونهة مه  مزيهدا   إعطهاء الوقه  نفه  وف  المدرسة  مستو  عل 
 . أبنائتا وتعلي  لتنمية المطلوبة التربوية باالحتياجا  لتف 

 واندونيسهيا كمبوديها مثهل آسهيا شهر  دول ففه  االتجها  هذا ف  الدول خبرا  وتختلف
 لتحقيهه  القههدرا  وبنههاء التعلههي  جههودة تحسههي  فهه  ملحوظهها   تقههدما   كمبوديهها فههأحرز  وتايالنههد 
 ولتهذا  Autonomy of Schools للمهدار  الهذات  االسهتقالل تمكهي  خهالل مه  الالمركزية

  2212 لعها  للجميهع تعلهي لل الوطنيهة خطتتا ع   2223 عا  ف  الكمبودية الحكومة أعلن 
 التفهاو  عله  والقضهاء للجميهع األساسه  التعلهي  تعمي  وتحقي  اليونسكو منظمة مع بالتعاو 

-The World Bank,2005,72).  2212 عها  بحلهول  األساسه  التعلي  ف  الجنسي  بي 

73),( Ministry of Planning ,Cambodia,2003,p.2), (UNESCO,2008,pp.6-

7) 
 المنههاط  بعهه  فهه   1111 عهها  اندونيسههيا فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة بيهه تط وبههدأ

 SBM in Indonesia was Introduced in Some Pilot Areas in التجريبيهة
 بعهد اندونيسهيا أنحاء جميع ف   2221 عا  بداية مع المدخل بتذا للعمل التوسع وت  1999

 Kristiansen.S),(Nakaya A.2001,pp.384-389) مركزيهها   بتهها التعلههي  نظهها  كهها  أ 

and Pratikno,2006,pp513-516), ) 
 اإلصههالحا  بمبههادرة  وقامهه   1111 عهها  فهه  واإلصههالح بههالتغيير نههاد  Thailand وتايالنههد

 ,Gamage) للمههههههههههههههههههههههدار  الذاتيههههههههههههههههههههههة اإلدارة خههههههههههههههههههههههالل مهههههههههههههههههههههه 

D.T.andSookSomchitra,P.,2004,PP.289-290)  . صههههههههههههالحا  الذاتيههههههههههههة اإلدارة وا 
 وفه  والمالية  السياسية واالهتماما  اإلصالحا  نتيجة تقد  ما غالبا   آسيا شر  ف  ةللمدرس
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 المهدار  وأصهبح  القهوم  المسهتو  عله  للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة قهدم  عنهدما  2221 عا 
دارة الذاتية اإلدارة ع  المسئولة ه   التربيهة مكاته  بالكامهل أُلغيه  وبتهذا بتها التعلهي  شهئو  وا 
. التعلهي  إدارة عه  مسهئولة كان  الت  الوطنية التربية لوزارة التابعة والمقاطعا  افظا المح ف 

(Sumintono,B.,2007,p.2) 
 للمهدار  عامها   إطهارا   حدد الذ  التعلي  قانو  صدر  1113 عا  وبحلول إنجلترا وف 

 Local School للمهدار  المحلية اإلدارة نظا  خالل م  الذاتية اإلدارة إل  انتقالتا لتستيل
Management  سهههلطة ويفهههو  المحليهههة  التعليميهههة السهههلطا  صهههالحيا  مههه  ُيحهههد الهههذ 

دارة التمويل  . المدرسية المجال  إل  الموارد وا 
 أساسهية وبصهفة  1111 عها  بتها للمدرسة الذاتية اإلدارة بدأ  فقد كونج هونج وف 

  1111 عها   School Management Initiative (SMI) المدرسهية اإلدارة مبهادرة عبهر
 ههذ  كهونج ههونج حكومهة تبنه  وقهد المدرسهية اإلدارة أداء فه  جوهريهة تغييرا  إل  آل  والت 

 عهادل سهالمة .) التعليميهة المحاسهبة مبهدأ ودع  للمدرسة الذاتية اإلدارة مدخل لتطبي  المبادرة
 (. 121   2222الفتاح  عبد

 نحههو بالتوجهه  وذلهه   1112 عهها  ويههد وتج التعلههي  إصههالح بههدأ  فقههد المكسههي  وفهه 
 جههودة لتحسههي  المههدار  إلهه  الصههالحيا  بعهه  نقههل خههالل مهه  التعلههي  إدارة فهه  الالمركزيههة

 سههالمة .)  2221 عهها  للمههدار  الذاتيههة اإلدارة مههدخل تطبيهه  وبههدأ  المههدار  فهه  التعلههي 
 ( .121   2222الفتاح  عبد عادل

 لتمكهي   1112 عها  للمدرسهة الذاتيهة رةاإلدا مهدخل تطبيه  التشي  جمتورية وأخذ 
 علهه  الحصههول فههر  زيههادة تهه  موزامبيهه  وفهه . المدرسههية الفاعليههة وزيههادة المههدار  مههدير 
 الذاتيهة اإلدارة مهدخل تطبيه  ضهوء فه  الالمركزيهة نحهو التوجه  خهالل مه  الجودة عال  التعلي 
 . 1111 عا  منذ

 خههههالل مههه  الفاعليهههة لزيهههادة يههها والثمانين السههههبعينيا  منهههذ وكنهههدا اسهههتراليا وسهههع 
 والعمهل  القرارا  صنع ف  الحرية م  مزيدا   ومنحتا للمدار  الكامل الذات  االستقالل

 مهه  األمريكيههة المتحههدة الواليهها  وكانهه . التعلههي  فهه  المجتمعيههة المشههاركة زيههادة علهه 
 ةالمدرسههي الفاعليهة زيهادة إله  تتهدف الته  اإلصههالحا  عمهل إله  سهارع  الته  الهدول
شهرا  المعلمهي  وتمكي   تطبيه  وبهدأ  بالمهدار  التعلهي  إدارة فه  المحله  المجتمهع وا 
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 شهههيكاغو  واليهههة فههه  والتسهههعينيا  السهههبعينيا  منهههذ للمهههدار  الذاتيهههة اإلدارة مهههدخل
 . الواليا  م  وغيرها ونيويور  فيرجينيا  وفلوريدا 

(The World Bank , 2008, pp. 10-11) 
 التعلي  إدارة عل  بظاللتا ستلق  العالمية والتغيرا  التحوال  أ  في   الش  ومما 

 تل  وتعامل المختلفة  اإلدارية المستويا  بي  العالقة حي  م  المختلفة الدول ف  وتمويل 
 المعاونة والخدما  واإلداريي  والطال  المعلمي ) البشرية القو  مع اإلدارية المستويا 

 العديد اليو  العال  يواج  إذ والمجتمع  البيئة مع تفاعلتا وف   (وغيره  الطال  أمور وأولياء
دارتتا التعلي  نظ  تطال  الت  والتغيرا  الصعوبا  م   ل  وهذا والفعالية والكفاءة بالجودة وا 

 والتوسع التعلي  ع  المسئولي  جميع وجتود إمكانا  وتوظيف استغالل طري  ع  إال يتأت 
 مداخل وتبن  التعليم   القرار وصنع اتخاذ ف  والمشاركة ليا والمسئو  السلطا  تفوي  ف 

 عبد سالمة حسي  ) المدرسة عل  تطرأ الت  والمتغيرا  التحديا  لمواجتة جديدة إدارية
 (282  2226 العظي  

 أكبر أصبح   SBM المدرسة إل  المرتكزة اإلدارة أ  يتض  سب  ما ضوء وف 
 ضم  م  العال  دول واعتبرتتا الماض  العقد ف  المد  اسعا  و  شعبيا   قبوال   نال  إصالح حركة

 وتحقي  التعليمية الخدما  جودة وتوفير تحسي  إل  الرامية اإلستراتيجيا  م  مجموعة
 المحل  المجتمع وأعضاء الوالدي  إشرا  خالل م  القرار وصنع التعلي  ف  الالمركزية
دارتتا المدار  استقالل وزيادة والمعلمي   وزيادة للطال  األكاديم  األداء وتحسي  ذاتيا   وا 
تاحة المحلية لالحتياجا  االستجابة  محتو  لتحديد والمحليا  للمدار  الكافية الفر  وا 
دارة وتخصي  مناهجتا  مبدأ إتاحة ث  وم  الطال   أداء بمستو  واالرتقاء مواردها وا 
 United Nations Development ) التعليمية المحاسبية/ والمسائلة الشفافية

Programme,2011,pp4-6) 
 اإلدارة تطبي  ف  المتميزة الناجحة الخبرا  م  لالستفادة الحالية الدراسة جاء  ولتذا

 األمريكية المتحدة الواليا  م  كل ف   م  كل ف  للمحاسبية ودعمتا المدرسة إل  المرتكزة
 الفعالية جودة وضما  المدرسية إلدارةا تطوير ف  خبراتتما هذ  م  االستفادة بتدف واستراليا

 . السعودية العربية المملكة ف  المدرسية والمحاسبية
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  : البحث مشكلة

 إل  تتطلع السعودية العربية المملكة ف  والتعلي  التربية وزارة أ  م  الرغ  عل 
عطاء المركزية عد  م  المزيد  حدود ف  مباشرة تنفيذية إدارية صالحيا  التعلي  إدارا  وا 

 النظا  بموج  المركزية تجن  نحو يتج  المملكة ف  العا  التوج  أ  ورغ    إمكاناتتا
 ف  البالغ أثر  ل  سيكو  المنح  هذا أ  ورغ  والمحافظا   المناط  ونظا  للحك  األساس 
   والتعلي  التربية وزارة كاهل ع  المس وليا  م  كبير بقسط ويلق  التعليمية العملية مسيرة
 تنازل  الوزارة ف  المركزية اإلدارة أ  ورغ  مناطقت   ضم  التعلي  بإدارا  أمرها ُيناط حي 
 العربية المملكة ف  التعليمية اإلدارا  مازال  أن  إال   التعلي  إلدارا  صالحياتتا بع  ع 

 نور  الجواد وعبد أحمد  حمدا  الغامد  ) الالمركزية إل  منتا المركزية إل  أقر  السعودية
 (.11- 18   2222 محمد  الدي 

 ف  يقع بالمملكة العا  التعلي  مدار  داخل السائد اإلدار  المناخ أ  المالحظ أ  إال
 أد  مما   مسبقا   المحددة الخطط تنفيذ ف  إدارتتا دور وينحصر المركزية  وطأة تح  مجمل 

   تواكلية إدارة إل  تحولتا تال وبال واتخاذ  القرار صنع ف  المشاركة بأهمية الشعور قلة إل 
 الممارسا  عل  السيطرة قلة م  تعان  أنتا كما حاسمة بصورة المواقف إدارة عل  قادرة غير

 حج  عل  ي ثر مما   حيالتا المباشر التصرف عل  قدرتتا لضعف نتيجة   التربوية
 التقرير كدأ فيما   العمل سو  متطلبا  مع المخرجا  تل  ومالئمة ونوع   مخرجاتتا
 تطور ع  السعودية العربية بالمملكة والتعلي  التربية وزارة ع  الصادر  2224 لعا  الوطن 
 صالحة تعد ل  معارف تكري  إل  ست د  التقليدية النظ  أما  ُيعد ل  المملكة ف  التعلي 
 ( .12   2224  الوطن  التقرير والتعلي   التربية وزارة)  المعرفة اقتصاد متطلبا  لمسايرة

 مشاركة يمنع مركزيا   نظاما   ُيعد  السعودية العربية المملكة ف  التعليم  النظا  أ  إال
 التعليم   القرار واتخاذ صناعة ف  التعلي  م  الحقيقية المصلحة وأصحا  المدار  إدارة

  المدار  إدارا  عمل ف  الواض  الروتي  عنتا نج  الت  بالبيروقراطية النظا  هذا ويتصف
 سلب  تأثير م  المركز  النظا  لتذا وما   اإلدارية المركزية نظا  ضم  المدار  في  وتدار
 م  كثير ف  القرارا  واتخاذ صناعة بطء ف  ذل  متجسدا   التعليمية العملية سير عل 

 تتبعتا الت  اإلجراءا  ف  التعقيد ع  فضال   التعليمية بالعملية الصلة ذا  والقضايا المواقف
 اإلدار  العمل جوان  ف  كبيرا   تعطيال   يسب  مما العليا لددارا  رفعتا حي  المدار  رةإدا
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   جبرا .) خا  بشكل المدار  إدارا  وعل  عا  بشكل التعلي  عل  سلبا   ينعك  ما وهذا
 ( .1324    2211 راض    والشمر  محمد عل 

 ممهها اإلدار  الجتههاز  تضههخ مهه  ُيعههان  المملكههة فهه  التعليمهه  النظهها  أ  عهه  فضههال  
 نسهبة أ  عليه  ترته  الهذ  األمر المقنعة البطالة م  ونوعا   اإلدارية الوظائف ف  تكدسا   يشكل
 اإلدار  اإلنجهههاز حركهههة فههه  بهههطء مهههع الوظهههائف لتهههذ  تهههذه  الماليهههة المخصصههها  مههه  كبيهههرة

 (.11   2222 محمد  الدي  نور   الجواد وعبد   أحمد حمدا  الغامد  .)
   الم هلة التربوية القيادا  ف  حاد نق  م  المملكة ف  التعلي  نظا  ان ُيع كما

 وعد  الم هلة التربوية للكفاءا  واألهل  الحكوم  القطا  م سسا  استقطا  إل  نتيجة  
 أ  كما الكفاءا   هذ  الستبقاء التعليمية األجتزة لد  والمعنوية المادية الحوافز وجود

 األسلو  أ  و التربوية  قياداتتا وتدري  بتربية تتت  ال لي التع عل  المشرفة الجتا 
 عل  في   يسير الحديثة التقنية واستخدا  تقليديا   يزال ال التعلي  أجتزة بع  ف  المستخد 
 (.11   2222 محمد  الدي  نور   الجواد وعبد   أحمد حمدا  الغامد  . )استحياء

 يعان  السعودية العربية المملكة ف  علي الت نظا  أ  الدراسا  إحد  نتائج وأثبت 
 ف  التعليمية المقوما  جميع عل  سلب  أثر لتا والت   اإلدارة ف  الشديدة المركزية م 

 .(  هه1413 بخي   راشد الغامد  .)  المملكة
 إله  المرتكهزة اإلدارة تطبيه  طريه  عه  الالمركزيهة نحهو التحهول أهميهة عله  وتأسيسا  

 الحاليههة الدراسهة ُأجريه  الذاتيهة اإلدارة/   School – based Managementالمدرسهة
 المرتكهزة اإلدارة تطبيه  فه  واسهتراليا األمريكيهة المتحهدة الواليها  مه  كهل خبهرا  مه  لالستفادة

 تفعيهل فه  ونجاحتها المدرسهية الفعاليهة تحسهي  أجهل م  المحاسبية دور وتفعيل المدرسة عل 
 مهدير  صهالحيا  وتوسيع المستدامة المتنية التنمية وتحقي  التعلي  وتحسي  المدرس  األداء

 السهههلطا  وتفهههوي  التعليمههه  القهههرار صهههنع فههه  االجتماعيهههة المشهههاركة دور وتفعيهههل المهههدار 
 . الم سس  المستو  عل  والصالحيا 

 :أسئلة البحث 

 :التال  النحو عل  البح  أسئلة تبلور  المشكلة ضوء وف 
 القهو  ضهوء فه  اسهتراليا فه  والمحاسهبية المدرسهة إله  مرتكزةال اإلدارة مدخل مالم  ما -

 فيتا؟ الم ثرة الثقافية والعوامل
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 المتحهههدة الواليههها  فههه  والمحاسهههبية المدرسهههة إلههه  المرتكهههزة اإلدارة مهههدخل مالمههه  مههها -
 فيتا؟  الم ثرة الثقافية والعوامل القو  ضوء ف  األمريكية

 والمحاسهبية المدرسهة إله  المرتكهزة اإلدارة مهدخل مالمه  بهي  واالخهتالف الشهب  أوج  ما -
 ؟استراليا والواليا  المتحدة األمريكية  م  كل ف 

ما اإلجراءا  المقترحة لتطبي  مهدخل اإلدارة المرتكهزة إله  المدرسهة فه  المملكهة العربيهة  -
السعودية فه  ضهوء االسهتفادة مه  خبهرا  كهل مه  اسهتراليا والواليها  المتحهدة األمريكيهة 

 ف  مع طبيعة وأيديولوجية المجتمع السعود  ؟بما يتوا

 : أهمية البحث

 :تعود أهمية البح  الحال  إل  العوامل التالية
تتزام  الدراسة مع التغيرا  اإلصالحية الت  يتبناها خاد  الحرمي  الشريفي  المله  سهلما   -

لكههة بهه  عبههد العزيههز التهه  يشههتدها المجتمههع السههعود  فهه  الوقهه  الههراه  حيهه  ر يههة المم
  الداعمههة  للتوجهه  نحههو اإلصههالح اإلدار  والتعليمهه  فهه  ظههل الالمركزيههة والحريههة 2232

 . والديمقراطية

يلم  الدار  لنظا  اإلدارة التعليمية ف  المملكة العربية السعودية أ  هنا  اتجاهها  حتميها   -
لشهريفي  نحو تخفيف حدة المركزية وأ  التغيرا  اإلصهالحية الته  يتبناهها خهاد  الحهرمي  ا

 .المل  سلما  ب  عبد العزيز تقتض  ضرورة إعادة النظر ف  هذا النمط

حاجههة المملكههة العربيههة السههعودية فهه  الوقهه  الههراه  إلهه  اإلدارة التعليميههة الواعيههة التهه   -
يمكنتا تعبئة كافة الجتود البشرية والماديهة وتوجيتتها مه  أجهل تحقيه  أههداف الم سسهة 

ولهه  يتحقهه  ذلهه  إال  مهه  خههالل . فهه  حههدود اإلمكانهها  المتاحههةالتعليميههة وزيههادة كفاءتتهها 
مههدخل اإلدارة المرتكههزة إلهه  المدرسههة وتفههوي  السههلطا  والصههالحيا  ألصههحا  المصههلحة 
الحقيقية م  التعلي  ودع  المشاركة المجتمعيهة فه  إدارة التعلهي  وصهنع القهرارا  التعليميهة 

مسهههتقلة ذاتيههها  ههه  الوحهههدة األساسهههية وفهه  ظهههل الشههفافية والمحاسهههبية وجعهههل المدرسههة ال
 .لدصالح 



والمحاسبية في كل من الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وإمكان  SBMدراسة مقارنة لمدخل اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
 .إلفادة منها في المملكة العربية السعوديةا

- 12 - 

 :أهداف البحث

 :تتبلور أهداف البح  الحال  ف  النقاط التالية
دراسهههة مهههدخل اإلدارة المرتكهههزة إلههه  المدرسهههة  فههه  كهههل مههه  اسهههتراليا والواليههها  المتحهههدة - 

لسهعودية األمريكية  بتدف تحسي  نظا  اإلدارة التعليميهة والمدرسهية فه  المملكهة العربيهة ا
 .م  خالل الفت  العمي  للمشكال   والتصد  لتا ومحاولة وضع الحلول المناسبة

إبهههراز دور تطبيهههه  مههههدخل اإلدارة المرتكهههزة إلهههه  المدرسههههة فههه  تحقيهههه  اإلصههههالح اإلدار  - 
دارة التعلههي   والتعليمهه  ودعهه  نظهه  المشههاركة المجتمعيههة فهه  صههناعة القههرارا  التعليميههة وا 

   وتفعيههههل المسههههاءلة التعليميههههة فهههه  ظههههل الشههههفافية والمراقبههههة علهههه  المسههههتو  المدرسهههه
 .المجتمعية ف  دول العال  المتقد  

اسهتراليا والواليها  المتحهدة ) الوقوف عل  أوج  التشاب  وأوج  االختالف بي  دولت  المقارنة -
 .فيما يتعل  بمدخل اإلدارة المرتكزة إل  المدرسة( األمريكية

ترحههة لتطبيهه  مههدخل اإلدارة المرتكههزة إلهه  المدرسههة والمحاسههبية فهه  تحديههد اإلجههراءا  المق -
مدار  التعلي  العا  بالمملكة العربية السعودية ف  ضوء االستفادة م  خبرا  كهل مه  اسهتراليا 

 .والواليا  المتحدة األمريكية بما يتواف  مع طبيعة وأيديولوجية المجتمع السعود  
 :حدود البحث

 :املكانية احلدود

  اقتصهر البحه  عله  دراسهة مهدخل اإلدارة المرتكههزة إله  المدرسهة فه  كهل مه  اسههتراليا حيه
 .والواليا  المتحدة األمريكية

 :حي  اقتصر البح  عل  دراسة :املوضوعية احلدود
مهههدخل اإلدارة المرتكهههزة إلههه  المدرسهههة والمحاسهههبية ودور  فههه  تحسهههي  الجهههودة والفاعليهههة 

دارة التعلهي  المدرسية وتوسيع فر  ومساحة ال مشاركة المجتمعية فه  صهنع القهرار التعليمه  وا 
عل  المستو  المدرس   وتفعيل المساءلة التعليمية للمدار  أما  أصحا  المصلحة الحقيقيهة 

 .م  التعلي  
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 :احلدود الزمنية

يتزام  هذا البح  مع مبادرة  اإلصالحا  التعليمية الت  تتبناها المملكة العربية 
 . 2232ظل توجتا  خاد  الحرمي  الشريفي  ف  الوق  الراه  ور ية المملكة  السعودية ف 

 :مصطلحات البحث

 SBM:اإلدارة املرتكزة إىل املدرسة  -

 :التعريف االصطالحي 

 :اإلدارة املرتكزة إىل املدرسة 

 حريهة لتها بهذاتتا مستقلة إدارية وحدة المدرسة اعتبار عل  يقو  معاصر إدار  مدخل ه  -
 مجهاال  مختلهف ف  الالمركزية م  مزيد نحو التوج  خالل م  ش ونتا إدارة ف  فالتصر 
 جههودة علهه  الحكهه  طريهه  عهه  المسههاءلة مهه  فعههال لنظهها  المدرسههة خضههو  مههع بتهها العمههل

 (  2221حسني   محمد العجم  ) بتا التعليمية المخرجا 
ة ذاتتها وسهماتتا و تعرف بأنتا طري  صياغة متا  اإلدارة المدرسهية وفه  ظهروف المدرسه -

واحتياجاتتهها  وبههذل  يصههب  أعضههاء مجلهه  إدارة المدرسههة أكثههر اسههتقاللية فهه  توظيههف 
المهوارد المتاحههة لحههل المشهكال  وتفعيههل األنشههطة التربويههة الفاعلهة لتطههوير المدرسههة علهه  

 (David ,J.l. 1996, 3).المد  البعيد

وة السههلطا  التعليميههة ههه  عمليههة إعههادة توزيههع السههلطة بحيهه  تتحلههل المههدار  مهه  سههط -
المركزيهههة أو اإلقليميهههة فتتمركهههز رسهههالتتا حهههول السهههيطرة المحليهههة وتمكنتههها مههه  شهههئونتا 
عهادة هيكلهة اإلدارة المدرسهية مه  خهالل  الخاصة وتبن  إسهتراتيجيا  التحسهي  والتطهوير وا 
المشههاركة المجتمعيههة وتمكههي  أصههحا  المصههلحة مهه   المههدراء المعلمههي  وأوليههاء األمههور 

دارة السياسهة التعليميهة عله  وأف راد المجتمهع المحله  فه  صهنع القهرارا  التعليميهة ورسه  وا 
 The  World ),(Barbara Bruns and Others,2011, p.12).المستو  المدرسة 

Bank, 2007, p.3) 
 جميههع إدارة أمههر إيكههال فيتهها التهه  المههدار  بأنتهها السههعودية والتعلههي  التربيههة وزارة عرفتتهها -

مهدادها بالصهالحيا  تفويضهتا مع ذاتتا المدرسة إل  والفنية واإلدارية لتعليميةا الش و   وا 
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 مه  للمدرسهة والتقهوي  للمتابعهة واضهحة آليهة وجهود مع   ذل  عل  تعينتا الت  باإلمكانا 
 (.22 2224   الوزارة خطة   والتعلي  التربية وزارة)األعل  الجتا 

 :التعريف اإلجرائي 

 الصهالحيا  مه  واسهعة مجموعهة منحه  مهع المدرسهة بمهدير المناطهة المتها  م  مجموعة -
 وعهههاملي  معلمهههي  مههه  المدرسهههة كهههوادر وتوظيهههف   التربويهههة واألههههداف الهههر   كصهههناعة
شهههراكت   لهههديت  ُيعهههزز ممههها العليههها للسهههلطة الرجهههو  دو  واتخاذهههها القهههرارا  صهههناعة فههه  وا 
 التعليمه  القهرار صهنع فه  مجتمعيهةال المشاركة روافد وتوسيع التعليمية للم سسة االنتماء

 . المدرسة مستو  عل 
 : احملاسبية التعليمية 

 قبهههل مههه  والمراقبهههة للمسهههائلة المدرسهههة نظههها  إخضههها  بأنتههها التعليميهههة المحاسهههبية تعهههرف
 وصههنا  المحلهه  المجتمههع أفهراد المعلمههي   األمههور  أوليههاء) التعلهي  مهه  المصههلحة أصهحا 
 األداء فهه  الجههودة تحقيهه  ضههما  أجههل مهه (  المدرسهه  المسههتو  علهه  التعليمهه  القههرار

عهداد وتنظهي  جمهع خهالل م  التعليم   التعليمه  األداء تصهف الته  والمعلومها  التقهارير وا 
/  المحاسههبية م شههرا  ضههوء فهه  الرشههيدة القههرارا  واتخههاذ التعليميههة للم سسهها  والمتنهه 
 (Louis Volante,2007, p.26 ).المساءلة

يضا  بأنتا التزا  العاملي  ف  مجهال التعلهي  بتقهدي  إجابها  أو تفسهيرا  تعرف المحاسبية  أ -
عما يقدمون  م  نتاجا  التعل   وتعن  العالقهة التعاقديهة أو التفاوضهية بهي  المسهتخد  أو 
ممثل السلطة أو مصدر التمويل وبي  المتعتد بالعمهل  أل  يجيه  عنهد سه ال  أو مسهائلت  

وتعهههرف أيضههها  بأنتههها الوعهههد وااللتهههزا   أمههها . لُمسهههند إليههه عههه  نتهههائج العمهههل ا( محاسهههبت )
 .وأما  النف  واآلخري  بتقدي  نتائج محددة( صاح  العمل)المستخد  

- ( Jascob, B.A.2007, p2) 
 :الدراسات السابقة 

ترتكهههز الدراسهههة الحاليهههة علههه  نتهههائج مجموعهههة مههه  الدراسههها  العربيهههة التههه  تناولههه  
ملكههة العربيههة السههعودية والحاجههة الملحههة لمههداخل عصههرية إداريههة مشههكال  إدارة التعلههي  فهه  الم

تسع  لدصالح اإلدار  ف  النظا  التعليم  ف  المملكة العربية السعودية فضهال  عه  االسهتفادة 



والمحاسبية في كل من الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وإمكان  SBMدراسة مقارنة لمدخل اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
 .إلفادة منها في المملكة العربية السعوديةا

- 13 - 

م  بع  الدراسا  السابقة الت  تدع  هذا المدخل ف  بعه  الهدول العربيهة واألجنبيهة  وعليه  
 :نحو التال  تتنو  الدراسا  السابقة عل  ال

 :  الدراسات العربية 

 ( 2221محمد  خلود الدوسر  )  ( :م 7002)دراسة خلود الدوسري  -1

 الريها   مدينهة فه  البنها  مهدار  فه  الذاتيهة لهددارة مقتهرح تصور وضع إل  الدراسة هدف 
 نحهو التوجه  مبهررا  أهه  أ  عه  الدراسهة نتهائج وأسهفر  الوصهف  المهنتج الباحثة واستخدم 

 إله  الرجهو  دو    المدرسهية بالش و  متعلقة قرارا  إصدار إل  المديرا  حاجة الذاتية دارةاإل
 ومرنهة  سهريعة للصهرف ميزانية توفير الذاتية اإلدارة منطلقا  أه  م  وأ  العا   التعلي  إدارا 

 . ا  متني المدرسة موظفا  بتنمية واالهتما  وتجتيزات   ومرافق  المدرس  بالمبن  واالهتما 
  ( 2221 سلطا   الديحان  )  ( :م7002)دراسة سلطان الدحياني  -2

 تصههور إلهه  والتوصههل الكويهه  بمههدار  المدرسههية اإلدارة أداء واقههع رصههد: إلهه  الدراسههة هههدف 
 الباحه  واسهتخد  الكويه   بمهدار  المدرسهية اإلدارة فه  اإلداريهة التندرة مدخل لتطبي  مقترح
 للمدرسههة  الذاتيههة اإلدارة إطههار فهه  وذلهه  المدرسههية اإلدارة أداء واقههع لوصههف الوصههف  المههنتج
 التعليمه  لدصهالح كإطهار الكويه  مهدار  ف  التيكلة إعادة ضرورة عل  الدراسة نتائج وأكد 

 . واإلدار 
 -461  2212 الحكه   عبهد حشهم  محمهدي  )  : (م7000)دراسة حشمت عبد احلكم  مممدي     -3

212) 
 أدبيهها  ضههوء فهه  الذاتيههة اإلدارة لمههدخل النظريههة األسهه  علهه  الوقههوف إلهه  الدراسههة هههدف   

 ضههوء فهه  المدرسههية اإلدارة تطههوير متطلبهها  علهه  والتعههرف المعاصههر  التربههو  اإلدار  الفكههر
 مههدخل ضههوء فهه  المدرسههية اإلدارة لتطههوير مقتههرح تصههور تقههدي  أجههل مهه  الذاتيههة اإلدارة مههدخل
 وأسههفر  للدراسههة  كههأداة اسههتبان  وتطبيهه   لوصههف ا المههنتج الباحهه  واسههتخد  الذاتيههة  اإلدارة
 اإلدارة مهدخل تطبيه  ضهوء فه  المدرسهية اإلدارة لتطوير مقترح تصور تقدي  ع  الدراسة نتائج
 . الذاتية
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 (462-244  2212 العزيز  عبد داود ) (: م7000)  دراسة عبد العزيز داود  -4
 التعلههي  مههدار  فهه  الذاتيههة اإلدارة لتطبيهه  مقتههرح تصههور تقههدي  إلهه  الدراسههة هههدف 

 والوقهوف عمها  بسهلطنة األساسه  التعلي  مدار  واقع عل  والتعرف عما   بسلطنة األساس 
 التحليلهه   الوصههف  المههنتج الباحهه  واسههتخد  للمدرسههة  الذاتيههة اإلدارة ومبههاد  مفههاهي  علهه 

 المتعلقههة را القههرا إصههدار إلهه  المههدار  مههدير  حاجههة: منتهها نتههائج عههدة عهه  الدراسههة وأسههفر 
 ميزانيهة تهوفير إله  أيضها   وحهاجتت  األمهور جميهع ف  التعلي  إلدارة الرجو  دو  التعلي  بش و 
 . العمل سير تعرقل قد تعقيدا  دو  المدرسة متطلبا  لتوفير للصرف

 راض   الشمر    محمد عل    جبرا ) :  (م7000)دراسة علي ممد جربان ، راضي الشمري  -5
2211   1323- 1343 . 

 فههه  الذاتيهههة المدرسهههية اإلدارة تطبيههه  إمكانيهههة درجهههة علههه  التعهههرف الدراسهههة ههههدف 
 العربيههة المملكههة فهه  الريهها  بمنطقههة التربههويي  القههادة نظههر وجتههة مهه  الحكوميههة المههدار 

 الدراسهههة وأههههداف لطبيعههة المالئههه  التحليلهه  الوصهههف  المهههنتج الباحثهها  واسهههتخدما السههعودية 
 نتهائج وأسهفر  الدراسهة  ههدف تخهد  عبهارة 42 مه  مكونهة اسهتبان  يه بتطب ذله  فه  واستعانا
 مهه  الحكوميههة المههدار  فهه  الذاتيههة المدرسههية اإلدارة تطبيهه  إمكانيههة درجههة أ  عهه  الدراسههة
 . كبيرة بدرجة السعودية العربية المملكة ف  الريا  بمنطقة التربويي  القادة نظر وجتة

 (.432 -412    2211   سعيد سععود   السلم )  ( :م7000)دراسة سعود سعيد السلمي  -6
 فههه  ومراحلههه  وأنواعههه  وأسهههباب  الصهههرا  مفتهههو  علههه  التعهههرف إلههه  الدراسهههة ههههدف 

 علهه  والوقههوف. التعليميههة الم سسهها  فهه  الصههرا  إسههتراتيجيا  تحليههل. التعليميههة الم سسهها 
 إلسهتراتيجية قتهرحم تصهور وضهع التربهو   والمشهرف المدرسهة مهدير مه  لكل اإلشرافية األدوار

 التعليميهههة  بالم سسههها  التربهههويي  والمشهههرفي  المهههدار  مهههدير  بهههي  الصهههرا  إلدارة مناسهههبة
  الوصف  المنتج الباح  واستخد 

 عينهههة أفهههراد أ  الصهههرا  إدارة إسهههتراتيجيا  لترتيههه  الميدانيهههة الدراسهههة نتهههائج أظتهههر 
 وههذا  (اإلجبهار التجنه   المواجتهة   التسهوية المشهاركة : )التهال  النحو عل  يرتبونتا الدراسة
 أفهراد نظهر وجتهة مه  الصهرا  إدارة إسهتراتيجيا  أفضهل ه  المشاركة إستراتيجية أ  إل  يشير

 العههها  التعلهههي  مهههدار  مهههدير  بهههي  الصهههرا  إدارة إلسهههتراتيجية مقتهههرح تصهههور وضهههع العينهههة
 .جدة بمحافظة التربويي  والمشرفي 



والمحاسبية في كل من الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وإمكان  SBMدراسة مقارنة لمدخل اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
 .إلفادة منها في المملكة العربية السعوديةا

- 12 - 

 ( 2212 تتان   لفيا  )  ( :م7007)دراسة تهاني الفياض  -7
 مههدار  فهه  ومعوقاتتهها الذاتيههة اإلدارة نظهها  تطبيهه  واقههع علهه  التعههرف الدراسههة هههدف 

 الباحثههة واسههتخدم  والمعلمهها   المههديرا  نظههر وجتههة مهه  الريهها  مدينههة فهه  العهها  التعلههي 
 رةاإلدا تطبيه  يهت  أنه : بينتها مه  نتهائج عهدة عه  الدراسهة وأسهفر  المسهح  الوصهف  المنتج
 تطبيه  معوقها  بهي  ومه  متوسهطة  بدرجهة الحكومية والثانوية المتوسطة المدار  ف  الذاتية
 الممنوحههة الصههالحيا  قلههة للمدرسههة  المههال  الههدع  قلههة اإلداريههة  األعبههاء كثههرة الذاتيههة اإلدارة

 . السعودية العربية المملكة ف  التعلي  إلدارة المركز  المكو  غلبة للمدرسة 
 (2214 حمزة  السيس  أريج)  ( :م7002) السيسي محزة جأري دراسة -8

 البنهها  مههدار  فهه  الذاتيههة اإلدارة تطبيهه  إمكانيههة مههد  معرفههة إلهه  الدراسههة هههدف 
 تطبيقتهها ُسههبل تعتههر  التهه  المعوقهها  تبيهها  مههع لتهها  واسههتعدادها المنههورة بالمدينههة االبتدائيههة
 الذاتيهة  اإلدارة مبهاد  تطبيه  خهالل مه  المدرسية اإلدارة لتطوير مقترحا  إل  التوصل بغر 

 مهههديرا  مهه  عينههة علهه  االسههتبانة توزيههع خههالل مهه  الوصههف   المههنتج الباحثههة واسههتخدم 
 إجمههال  مهه % 42 بنسههبة مههديرة 22 بلغهه  المنهورة المدينههة فهه  الحكوميههة االبتدائيههة المهدار 
 الذاتيهة اإلدارة تطبيه   إمكها: أهمتها م  النتائج م  مجموعة إل  الدراسة وتوصل    المديرا 

 مسههتو  وعلهه  عمومهها   متوسههطة بدرجههة المنههورة المدينههة فهه  للبنهها  االبتدائيههة المههدار  فهه 
 أمها   كبيهرة بدرجهة الطالبها  أداء تحسهي  مجهال ف  الذاتية اإلدارة تطبي  إمكا  كا  المجاال 

 ومجهال اإلدارة ركزيهةالم مجهال: كهاآلت  تنازليها   ومرتبهة متوسهطة بدرجهة فجهاء  المجهاال  بقية
 وماليههة إداريههة معوقهها  ووجههود المسههتدامة  المتنيههة التنميههة ومجههال النتههائج  عهه  المسههاءلة
 بدرجههة المنهورة المدينهة فه  االبتدائيههة البنها  مهدار  فه  الذاتيههة اإلدارة تطبيه  تواجه  وبشهرية
 كبيهرة بدرجهة جاء  حي  والمالية اإلدارية المعوقا : المعوقا  هذ  أكبر وأ  عموما   متوسطة

 .  متوسطة بدرجة البشرية المعوقا  جاء  بينما
 -338   2212 وأخريها   ريه    الغهدير):  (م7002) وأخريمات  الغمدير  إبمراهي   بنمت  ريم   دراسة -9

318 ) 
دارة الجهودة إدارة تطبيه  درجهة عله  التعهرف إل  الدراسة هدف   مهديرا  لهد  الوقه  وا 

 االرتبهاط  والمهنتج الوصف  المنتج الدراسة واستخدم  لريا  ا بمدينة الذاتية اإلدارة مدار 
 مهه  مههديرة 22 عههددها البههالغ الدراسههة عينههة رأ  السههتطال  للدراسههة كههأداة اسههتبانة تطبيهه  وتهه 
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 أ  أوال  : يلهه  مهها عهه  الدراسههة نتههائج وأسههفر  الريهها   بمدينههة الذاتيههة اإلدارة مههدار  مههديرا 
 المتوسههط بلههغ حيهه  عاليههة بدرجههة مطبقههة الجههودة إدارة أ   يههري الذاتيههة اإلدارة مههدار  مههديرا 

 يههري  الذاتيههة اإلدارة مههدار  مههديرا  أ  ثانيهها    (4) أصههل مهه ( 3711) المحههور لتههذا الحسههاب 
 يوجهد ثالثها    (4) أصهل مه ( 3786) نسهبتتا تمثله  أيضها   عاليهة بدرجهة مطبقهة الوق  إدارة أ 

دارة الجههودة إدارة بهههي  2721  مسههتو  عنههد إحصهههائية داللههة ذا  طرديههة عالقههة  فههه  الوقهه  وا 
 اإلدارة مهدار  فه  الجودة إدارة زاد  كلما أن  يعن  وهذا الريا  بمدينة الذاتية اإلدارة مدار 
 . الوق  إدارة زاد  كلما الريا  بمدينة الذاتية

 ( 221-1  2212 النب   عبد أحمد العال  عبد)  : (م7002) النيب عبد أمحد دراسة -11
 األرجنتهي  جمتوريهة مه  كهل فه  التعليميهة اإلدارة المركزيهة دراسهة إل  لدراسةا هدف 

صالح تطوير ُبغية فنلندا وجمتورية  خهالل مه  العربيهة مصهر جمتوريهة فه  التعليميهة اإلدارة وا 
 المهنتج الباحه  واسهتخد    المقارنهة دولته  خبرا  م  االستفادة ضوء ف  مقترح تصور تقدي 

 الدراسهة  وأههداف لطبيعهة المالئ G.Beredayبيريدا  جورج مدخل ي تطب خالل م  المقار 
 كهل بهي  عها  تشهاب  وجود ع  البح  نتائج أسفر : بينتا م  نتائج عدة ع  الدراسة وأسفر 

 كهل وأ  بالالمركزيهة  منتمها بكهل التعلي  إدارة تتس  حي  التعلي  إدارة ف  وفنلندا األرجنتي  م 
 عله  التعليميهة القرارا  صناعة وديمقراطية الالمركزية نحو التحول ف  بارزا   نجاحا   حققا منتما
 أسهفر  كمها التعلهي   مجهال فه  متمهة نجاحها  لتحقي  بتما حدا مما اإلدارية المستويا  كافة
 االسهتفادة خهالل مه  مصهر فه  التعليميهة اإلدارة لتطوير  مقترح تصور وضع ع  البح  نتائج
 .التعليمية اإلدارة ف  الالمركز  التحول مجال ف  فنلنداو  األرجنتي  م  كل خبرا  م 

 : األجنبية الدراسات

 ,The World Bank :(The World Bank ,2007)  م7002 الدولي البنك دراسة -0
 يلهه  مهها الدراسههة هههذ  أهههداف بههي  ومهه "  ؟ للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة ههه  مهها"  بعنههوا 

 للمدرسههة  الذاتيههة اإلدارة نظريههة علهه  الوقههوف   سههةللمدر  الذاتيههة اإلدارة مفههاهي  علهه  التعههرف:
  المدرسههة  مخرجهها  وتحسههي  المشههاركة زيههادة فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة دور علهه  التعههرف
 زيهههادة علههه  سهههاعد المهههدار  فههه  الذاتيهههة اإلدارة ومهههدخل تطبيههه  أ  الدراسهههة نتهههائج وأبهههرز 

 مخرجهها  وتحسههي  المدرسهه  تو المسهه علهه  التعليمهه  القههرار صههنع فهه  المجتمعيههة المشههاركة
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دارة التعليمه  القهرار صهنع مه  المصهلحة أصهحا  وتمكهي  المدرسة  السياسها  ورسه  التعلهي  وا 
 .المدرس  المستو  عل 

 Felipe Barrera and Others,   (7112 :) وآخرون فيليب دراسة -7
(Felipe Barrera and Others,2009) 

 للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة وأدلهة النظرية مدار  ال ف  القرار صنع:  الالمركزية"  بعنوا 
 أشهكال عهر    العال  حول للمدرسة الذاتية اإلدارة إصالحا  دراسة إل  الدراسة وهدف  وبي " 

 أمريكههها فههه  للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة مبهههادرا  علههه  الوقهههوف للمدرسهههة  الذاتيهههة لهههددارة مختلفهههة
 المقهار  المهنتج واسهتخد . وآسهيا أفريقيا ف  بادرا الم وبع  الكاريب  البحر ومنطقة الالتينية
 بلهدا  معظه  فه  التعلهي  تحسهي  ته  قهد الدراسهة نتهائج ومه  الدراسهة  ألههداف المالئ  والوصف 
 المههدار  تحسههي  فهه  األمههور أوليههاء وتمكههي  للمدرسههة الذاتيههة لههددارة تطبيقتهها عنههد المقارنههة
 المسهتو  عله  التعليمه  القهرار صهنع فه  تمعيهةالمج المشهاركة توسهيع ف  فعال بشكل واإلستا 
 . المدار  ف  التعلي  جودة وتحسي  المدرس 

 Jothong, C. and)(: م7101) Jogthon&Pimolbunyongوبيممولنبج  جوسمنج  دراسمة  -3

Pimolbunyong, R. ,2010, pp.1-8) 
 فهه  اإلدارة ذاتيههة المههدار  فهه  متنيهها   المعلهه  تطههوير علهه  موضههوعتا فهه  ركههز  والتهه 

 داخليههة عوامههل وجههود إلهه  للتوصههل الكيفهه  الكمهه  المههنتج علهه  الدراسههة اعتمههد  حيهه  تايلنههد 
 العوامههل تلهه  أههه  مهه  أ  الدراسههة وذكههر    للمعلهه  المتنهه  التطههوير فهه  تهه ثر قههد وخارجيههة
 والتمويهل األمهور  وأولياء المجتمع ودع  والطال   بالمعل  الخاصة التعل  مصادر هو الخارجية
 علهه  الدراسههة ركههز  فقههد الداخليههة العوامههل أمهها للمعلهه   المقدمههة والحههوافز   دري بالتهه الخهها 
تاحهة المدرسهة إدارة مه  كالتعهاو  ذاته   المدرسية اإلدارة  ومراعهاة بالمشهاركة للمعله  الفرصهة وا 
 .  التعلي  ف  الخبرة وسنوا  العمر

 (Botha .R. J ,2011, pp. 15-23)( : م7100) Botha R. Jجى أر  بوذا دراسة -4
 فعاليهة فه  الذاتيهة اإلدارة تأثير تقيي  ف  المرتبطة العوامل حول يدور الدراسة موضو 

 عنهد أنه  عه  الدراسة نتائج وأسفر  الوصف  المنتج دراست  ف  متبعا   أفريقيا بجنو  المدرسة
 بيئهةال مهع المدرسهة تكيهف مهد  مراعهاة يج  المدرسة فعالية عل  المدرسية اإلدارة تأثير تقيي 
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 البنهاء والتقيهي  المناسه  والتوظيهف السهلي  التخطهيط االعتبهار بعهي  واألخهذ والخارجيهة الداخلية
 . اإلنسانية والعالقا  المقامة األنشطة وطبيعة المجتمعية والمشاركة الفاعلة والقيادة

 ,Cheng , A..L and Yau, H.K,2011 )(: م7100) Cheng &Yauتشينجويو دراسة -5

pp.109-120) 
 فهه  المتبعههة السياسههة حههول والمعلمههي  المههديرو  ومالحظهها  أراء فهه  بحثهه  التهه و 
 اإلدارة سياسهة تطبيه  تهأثير اختبهار إله  الدراسهة وههدف    كهونج ههونج ف  االبتدائية المدار 
 حيهه  الكيفهه   المههنتج الدراسههة واتبعهه  االبتدائيههة  كههونج هههونج مههدار  فهه  المدرسههية الذاتيههة
 أ  إلههه  الدراسهههة للتوصهههل ومعلميتههها المهههدار  مهههدير  بعههه  مهههع  المقهههابال الباحههه  أجهههر 

 واألهههداف المدرسههة نجههاح فهه  تسههاعد اإلدارة ذاتيههة المههدار  فهه  المتبعههة الواضههحة السياسهها 
 . لتا المخطط

 ,Rohaila(م7107)RohailaSihonon, Teguh&Yosofروحميال  ويوسمف  سمينونوتيجو  دراسمة  -6
2012, pp.142-152)Sihonon, Teguh&Yosof) 

 الفعاليههة تحقيهه  فهه  الذاتيهة اإلدارة مههدخل تطبيهه  كيفيههة عله  التعههرف الدراسههة وههدف 
 الدراسهههة وأههههداف لطبيعهههة المالئههه  التحليلههه  الوصهههف  المهههنتج الباحثههها  واسهههتخد  المدرسهههية
 تطبيه  منتها المدرسهية الفعاليهة تحقي  ف  تست  عوامل عدة هنا  ع  الدراسة نتائج وأسفر 
 الممنوحهههة الصهههالحيا  وتوسهههيع الهههديمقراط  المنهههاخ علههه  المسهههتندة للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة

 وأفههراد والمعلمههي  األمههور كأوليههاء التعليميههة العمليههة أطههراف جميههع ومشههاركة المههدار  لمههدير 
 األداء كفههاءة ورفههع التعليمههة العمليههة وتجويههد التعليميههة القههرارا  صههناعة فهه  المحلهه  المجتمههع
 .للمعلمي  المتن 

 Julian  Vasquez Heilig, and ): (م7104) Julian Vasquez فاسكيز جوليان دراسة -2

others,2014, 871 –894) 
 جديهدة ور ية: والمالية المساءلة عل  المرتكز المدرسة مجتمع بناء" الدراسة موضو 

 مه  المسهاءلة سياسها  عله  الوقهوف إله  الدراسهة وهدف   "التعلي  سياسة ف  المحل  للتحك 
 للمسهاءلة جديهدة أشكال عل  والتعرف الماضية  سنة العشري  خالل وتأثيراتتا أسفل ل إ أعل 
 المنظمهة الجماعهة خهالل مه  المجتمعيهة المشاركة ودور  2213 عا  ف  أعل  إل  أسفل م 
 .المحل  المستو  عل  التعليمية القرارا  صنع ف  والمشاركة التعلي  إصالح ف 
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 : تعقيب على الدراسات 

 بنههاء فهه  واألجنبيههة العربيههة السههابقة الدراسهها  مجموعههة مهه  الحههال  البحهه  داسههتفا
 مشههكلة وصههياغة وبلههورة المدرسههة إلهه  المرتكههزة اإلدارة موضههو  حههول للبحهه  النظههر  اإلطههار
 ُيعهان  السهعودية العربيهة المملكهة فه  التعلهي  نظها  أ  عل  معظمتا أكد  والت  الحال  البح 
 بسهه  السههعودية والتعلههي  التربيههة وزارة تسههيطر إذ التعليميههة اإلدارة فهه  الشههديدة المركزيههة مهه 

 الدراسههية المنههاهج وتصههمي  الميزانيههة وتحديههد المعلمههي  وتعيههي  التعليميههة والقههواني  التشههريعا 
 إدارا  بمشههاركة السههماح دو  وحههدها التعليميههة السياسههة رسهه  فهه  المركزيههة السههلطا  تمههار 
 العها  التعلهي  مهدار   لمهدراء السهماح ودو  المملكهة محافظها  فه  والمحليهة اإلقليميهة التعلي 

 المشههاركة بههدور السههماح أو المدرسهه  المسههتو  علهه  التعليميههة القههرارا  صههناعة فهه  للمشههاركة
 فهه  التعلههي  نظهها  بهه  اتسهه  الههذ  المركههز  المكههو  لغلبههة نظههرا   الههدور هههذا تلعهه  أ  المجتمعيههة
 السهعودية العربيهة الدراسا  وأوص  الالمركزية  تطبي  اولةلمح الم خرة الجتود رغ  السعودية
 المهههدار  لمهههراء الصهههالحيا  مههه  مزيهههد لمهههن  الذاتيهههة اإلدارة مهههدخل بتطبيههه  األخهههذ بضهههرورة
 األمهور أوليهاء أمثال التعلي  م  الحقيقية المصلحة أصحا  م  المجتمعية بالمشاركة والسماح
 عله  التعليميهة القهرارا  صهناعة فه  الخها  القطها  وممثل  المحل  المجتمع وأفراد والمعلمي 
 فهه  الذاتيههة اإلدارة تطبيهه  إلمكانيههة تناولتهها العربيههة الدراسهها  علهه  ولههوحظ.  المدرسههة مسههتو 
 وراضهه  جبههرا  علهه     2221 الدوسههير  خلههود مهه  كههل دراسههة مثههل فقههط الريهها  منطقههة
    2212 الفيها  تتهان  سةودرا    2212 وأخريا  إبراهي  ري  ودراسة    2211 الشتر 
 السههلم  سههعود ودراسههة   المنههورة بالمدينههة   2214 السيسهه  أريههج مهه  كههل دراسههت  وكههذل 
 بالواقعيههة تتسهه  ومبههادرا  إجههراءا  تضههع لهه  ميدانيههة دراسهها  مجملتهها فهه  وههه  جههدة بمدينههة
مكانية  بمهدار  اتيهةالذ اإلدارة تطبيه  داود العزيهز عبهد دراسهة تناول  كما. والتطوير التطبي  وا 
 بمهدار  اإلداريهة بالتندرة الريحان  سلطا  دراسة انفرد  كما عما   بسلطنة األساس  التعلي 
 المتغيهرا  بعه  فه  الحهال  البحه  مهع فتشابت  األجنبية بالدراسا  يخت  فيما أما. الكوي 
 دراسهة   يهةالذات اإلدارة ماهيهة تناوله   2221الهدول  البنه  دراسهة فمهثال   األخهر  دو  البحثية
 الالتينيهههة  أمريكههها فههه  الذاتيهههة اإلدارة وأدلهههة القهههرار صهههنع تناولههه   2221 وأخهههرو  فيليههه 

   تايالنههد فهه  الذاتيههة المههدار  فهه  متنيهها   المتهها  تطههوير تناولهه   2212 جوسههنجوبيمولنبج
 تشهههينجويو دراسهههة   أفريقيههها بجنهههو  المدرسهههة فعاليهههة تناولههه   2211 جههه  أر بهههوذا ودراسهههة
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 ودراسههة كههونج  هههونج فهه  االبتدائيههة المههدار  فهه  المتبعههة التعليميههة السياسههة لحههو  2211
 الفعاليهههة تحقيههه  فههه  الذاتيهههة اإلدارة تطبيههه  وتناولههه   2212 روحهههيال ويوسهههف سهههينونوتيجو

 ذاتيههة المههدار  فهه  التعليميههة المسههاءلة وتناولهه   2214فاسههكيز جوليهها  ودراسههة   المدرسهية
 . اإلدارة

 :منها اجلوانب م  العديد يف السابقة الدراسات ع  احلالي حثالب انفرد حني يف

 اسهههتراليا مههه  كهههل فههه  والمحاسهههبية المدرسهههة إلههه  المرتكهههزة اإلدارة لمهههدخل مقارنهههة دراسهههة 
مكا  األمريكية المتحدة والواليا   .السعودية العربية المملكة ف  منتا اإلفادة وا 

 والشههراكة بالمحاسههبية المدرسههة إلهه  تكههزةالمر  اإلدارة عالقههة دراسههة الحههال  البحهه  يتنههاول -
 . التعليمية المخرجا  وجودة المدرس  األداء جودة تحسي  ف  المجتمعية

 كلتهها السههابقة الدراسهها  تتناوله  لهه  وهههذا المقههار  المهنتج بتطبيهه  الحههال  البحهه  اسهتعانة -
 . المقارنة الدراسا  م  الدراسة لطبيعة نظرا  

 معاصهر إدار  مهدخل تطبيه  نمهاذج ونجاح خبرا  م  فادةاالست عل  الحال  البح  يعتمد -
 اسههتراليا وهمهها تعليميهها   المتقدمههة الههدول مهه  دولتههي  فهه  المدرسههة إلهه  المرتكههزة اإلدارة فهه 

 .  األمريكية المتحدة والواليا 
 إله  المرتكهزة اإلدارة مهدخل لتطبيه  المقترحهة اإلجهراءا  مه  مجموعهة الحهال  البحه  يقد  -

 المملكهة ف  التعلي  إدارة ف  الالمركز  التحول عل  يساعد معاصر إدار  كمدخل المدرسة
 فه  األمريكيهة المتحهدة والواليا  استراليا خبرت  م  االستفادة ضوء ف   السعودية العربية

 .المجال هذا
  (143-141    2223 بهدراو   همها    زيدا  و فتح  شاكر أحمد ) :.وخطواته البحث منهج

 (18-16 2222غن  وأخرو   عبود  عبد ال)
 مقارنههة دراسههة تناولهه  التهه  المقارنههة الدراسهها  نطهها  ضههم  البحهه  طبيعههة أل  نظههرا  

 واسهههتراليا األمريكيهههة المتحهههدة الواليههها  فههه  والمحاسهههبية المدرسهههة إلههه  المرتكهههزة اإلدارة لمهههدخل
مكا   والهذ  المقهار  جالمنت الباح  استخد  فقد السعودية  العربية المملكة ف  منتا اإلفادة وا 
 اسهههتراليا فههه  والمحاسهههبية المدرسهههة إلههه  المرتكهههزة اإلدارة لمهههدخل الشهههامل التحليهههل علههه  يركهههز

 المجتمهع واقهع مهع يتناسه  بمها منتها واإلفهادة التحليل بتدف وذل  األمريكية المتحدة والواليا 
 :   يةالتال الخطوا  خالل م  للدراسة المنتجية معالجت  الباح  يحدد لذا السعود  
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 :  البحث موضوع -
 فه  المدرسهية اإلدارة مشهكال  ف  البح  مشكلة تتبلور حي    البح  مشكلة يشمل الذ 
 إله  المرتكهزة اإلدارة مهدخل تطبيه  خالل م  المشكال  هذ  ومعالجة السعودية العربية المملكة
 المتحههدة واليهها وال اسههتراليا مهه  كههل خبههرا  مهه  االسههتفادة خههالل مهه ( الذاتيههة اإلدارة) المدرسههة
 .المجال هذا ف  األمريكية

 :  األيديولوجي اإلطار -
 اإلجهراء فه  للبحه  األيهديولوج  اإلطهار هذا ويتبلور إبرازها  عل  وساعد بالمشكلة يحيط الذ 

 المتحهدة والواليها  اسهتراليا مه  كهل فه  المدرسهة إله  المرتكزة اإلدارة لمالم  التحليل  الوصف 
 . األمريكية

 :  ظواهرال تفسري -
 الخطهوة فه  بوصهفتا قها  الته  العلميهة المهادة وتحليهل بتفسهير الباحه  يقهو  الخطوة هذ  وف  

 والمحاسهبية المدرسهة إله  المرتكزة اإلدارة مدخل بتفسير الباح  يتت  التفسير هذا وف  الثانية 
رجهها  األمريكيههة  المتحههدة والواليهها  اسههتراليا فهه   ذلهه  وكههل ة الثقافيهه للعوامههل التطبيهه  ذلهه  وا 

 المدرسهة إله  المرتكهزة اإلدارة ومهدخل  التعليميهة اإلدارة نظ  ف  الم ثرة العوامل إبراز إل  ي د 
 . المقارنة دولت  ف  والمحاسبية

 :املقارنة -
 اسههتراليا فهه  والمحاسههبية المدرسههة إلهه  المرتكههزة اإلدارة مههدخل بههي  المقارنههة تههت  حيهه 

 .بينتما واالختالف الشب  أوج  إلظتار الدراسة  محاور ضوء ف  األمريكية المتحدة والواليا 
 :التعمي  -

 تحكه  الته  العامهة بالقواعهد وتفسهيرها واالخهتالف الشهب  أوج  إبراز بعد الخطوة هذ  وتأت 
 إطهارا   وجعلتها( اإلفهادة جوانه ) التعميمها /القواعهد عله  الوقهوف عله  يسهاعد مما الظاهرة
 فه  الذاتيهة اإلدارة مهدخل لتطبيه  المقترحهة اإلجراءا  م  مجموعة تحديد ف  يفيد مرجعيا  
 .المجال هذا ف  وأمريكا استراليا خبرت  ضوء ف  السعودية العربية المملكة مدار 
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 :التنبؤ -
 تحديهد المقهار  بالمنتج الدراسة خالل م  يمك  حي  المقارنة  للتربية الحقيقية ثمرة وهو

 .تحليل  علم  بأسلو  المدرسة إل  المرتكزة رةاإلدا مدخل لتطبي  المقترحة اإلجراءا 
 :  خطوات السري يف البحث  

  :وتتمثل خطوا  البح  فيما يل   
مقدمهة البحه   المشهكلة  األهميهة واألههداف  : وتتضم  اإلطار العها  للبحه   حيه  :اخلطوة األوىل -

 .منتج البح   مصطلحا  البح   والدراسا  السابقة
م  دراسههة تحليليههة لمههدخل اإلدارة المرتكههزة إلهه  المدرسههة فهه  اسههتراليا فهه  وتتضهه :اخلطمموة النانيممة  -

 .ضوء القو  والعوامل الثقافية الم ثرة فيتا
وتتضم  دراسة تحليلية لمدخل اإلدارة المرتكزة إل  المدرسة ف  الواليها  المتحهدة  :اخلطوة النالنة  -

 .األمريكية ف  ضوء القو  والعوامل الثقافية الم ثرة فيتا
وتتضهههم  الدراسهههة المقارنهههة لتطبيقههها  مهههدخل اإلدارة المرتكهههزة إلههه  المدرسهههة  :اخلطممموة الرابعمممة  -

فهه  ضههوء القههو  والعوامههل الثقافيههة  األمريكيههة المتحههدة والواليهها  اسههترالياوالمحاسههبية فهه  كههل 
 .الم ثرة ف  كل منتما

رتكهههزة إلههه  المدرسهههة تحديهههد اإلجهههراءا  المقترحهههة لتطبيههه  مهههدخل اإلدارة الم :اخلطممموة اخلامسمممة   -
والمحاسبية ف  مدار  التعلي  العا  بالمملكة العربية السعودية فه  ضهوء االسهتفادة مه  خبهرا  
كههل مههه  اسهههتراليا والواليههها  المتحهههدة األمريكيهههة بمهها يتوافههه  مهههع طبيعهههة وأيديولوجيهههة المجتمهههع 

 .السعود  
 ضوء يف اسرتاليا يف اسبيةواحمل SBMاملدرسة إىل املرتكزة الذاتية اإلدارة مالمح:  ثانيًا

 فيها املؤثرة النقافية والعوامل القوى

 ملحوظها   تحهوال   شهمل  متعاقبهة اتجاهها  العهال  أنحهاء جميهع فه  العا  التعلي  شتد قد
 إلههه  المركزيهههة مههه  متصهههلة سلسهههلة خهههالل نحهههو وتحولتههها المدرسهههة إدارة علههه  التركيهههز نحهههو

 أهميهة األكثهر اإلصالحا  م  واحدا   أ  الباحثي  م  العديد ي كد السيا   هذا وف . الالمركزية
 مه  المدرسهة مسهتو  إله  السهلطة انتقهال مه  كانه  المدرسهة لهنظ  الحاليهة التيكلهة إعهادة ف 

       SBMالمدرسة عل  القائمة اإلدارة التوج  خالل
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(Gamage, D.T,2008,27-41),(Gamage, D.T,2007,21-23), (Gamage, 

D.T,2006b,27-43),( Gamage, D.T,2007,77-91), Richardson, A.M. 

,2007,1-7). ) 
 المفتههو  ظتههر السههبعينيا   منتصههف منههذ أنهه Gamage جامههاج ي كههد اسههتراليا وفهه 

 والمسهتو  والمحليهة اإلقليميهة المستويا  عل  السلطة تداول حي  التعليمية  لالمركزية الجديد
 نظهه  فهه  جديههدة ثقافههة باعتبارههها مههدار ال إدارة فهه  المجتمعيههة المشههاركة ظههل فهه  المدرسهه 

 (Gamage, D.T,2008,27-41 ) .التعلي 
 المدرسههة إلهه  المرتكههزة اإلدارة مههدخل تنفيههذ خههالل مهه  أ  األبحهها  نتههائج أظتههر  إذ

SBM  خله  عله  ساعد مما القرار  صنع عملية م  المدرسة ف  المصلحة أصحا  تمكي  ت 
 بعهه  وأكهد  النتايهة فه  انعكه  الهذ  األمهر مجتمهعوال الوالهدي  مشهاركة مه  عاليهة مسهتويا 
 فه  سهاعد  فعاليهة أكثهر مهدار  خله  قهد المهدار  ف  والمجتمع الوالدي  مشاركة أ  العلماء
 وتحسهي  التعليميهة العمليهة تطهوير أجل م  المدار  تمكي  ع  فضال  .الطال  إنجازا  تحسي 
-Grauw ,A., 2005, 51 (10), 269) الطهال  تحسه  ونتهائج التعلهي   بيئها  وصحة نوعية

287),( Zajda, J. , 2004, 199-221),( Nobbs, C. J. S.,2006), 

(Caldwell,B.J.,2008,235-252),(Grauw ,A., 2005, 51 (10), 269-287)  ومه 
 مهه  المههدار  إلدارة بههديال   نموذجهها   تههوفر أ  يمكهه  SBM للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة أ  الواضهه 

  والقيهههادة والرضههها  واالسهههتجابة  والفعاليهههة والمشهههاركة والمرونهههة  لهههذات  ا الحكههه  تحقيههه  أجهههل
 .والمساءلة واإلنتاجية الرشيدة

 الفيدراليهههة للحكومهههة سهههيطرة توجهههد ال حيههه  الواليههها   مسهههئولية أسهههتراليا فههه  التعلهههي و 
 فطبقهها  للدسههتور األسههترال   حكومههة كههل واليههة ومقاطعههة التعلههي   وتنظههي  إدارة علهه  المركزيههة

 ) .مسههئولة مسههئولية كاملههة عهه  إدارة التعلههي  ولههذا فتهه  مسههئولة عهه  إدارة التعلههي  المدرسهه 

Australian Government,2014,17) 
 التعليمه   نظامتها بجهودة لتا ُيشتد الت  المتقدمة الدول م  أستراليا جعل الذ  األمر

 فهه  ابتكههارا   وأكثرههها لي األسهها أفضههل مهه  كواحههد معتههرف التعلههي  فهه  األسههترال  النمههوذج ُيعههد إذ
 ( Australian Government,2008,12-13)العال 

 انعكاسها   الهديمقراط   الطهراز عله  أنشه  أسهتراليا فه  الحكه  نظها  أ  إله  ذله  ويرجع
 ( Australian Government,2007,1-2) .واألمريك  البريطان  للنموذجي 
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 مهه  كثيههر فهه  اآل  حتهه  إنجلترابهه وتههرتبط البريطههان   الكومنولهه  دول إحههد  فأسههتراليا
 New South ويلهز نيوسهاو : وهه  واليها  سه  مه  وتتكهو  التعليميهة  وخاصهة الجوانه 
Wales  وفيكتوريهههها Victoria  وكوينزالنههههدQueensland   أسههههتراليا وجنههههو South 

Australia  أسهتراليا وغهر Western Australia  وتاسهمانياTasmania  إله  باإلضهافة 
 Australia Capital Territory(ACT) األسههترالية العاصههمة إقلههي : همهها ري آخهه إقليمههي 
  .Northern Territory(NT) الشمال  واإلقلي 

(Australian Bureau of Statistics,2006ACT,7-9) 
وتتحمل حكوما  الواليا  الس  والمقاطعا  األسترالية  دستوريا  المسهئولية التمويليهة 

 .بمجال التعلي  المدرس   والقانونية فيما يتعل 
(Australian Government, the Commonwealth Department of 

Education,2012-2013,2013,34) 
 :اسرتاليا يف SBM املدرسة إىل املرتكزة اإلدارة مدخل وتطور نشأة -1

 قبههل خاصههة الشههديدة بالمركزيههة األمههر بههاد  فهه  اسههتراليا فهه  التعليميههة اإلدارة اتسههم  
 فهه  الالمركزيههة نحههو التحههوال  بههدأ  السههبعينيا  مطلههع ومههع العشههري   القههر  مهه  يا السههبعين
 اإلصههالحا  موجههة نحههو التوجهه  ُبغيههة االسههترالية الواليهها  جميههع مسههتو  علهه  التعليميههة اإلدارة
 لتقيههي  الحقههائ  تقصهه  لجنههة إثرههها علهه  ُشههكل  آنههذا  للدولههة العامههة السياسههية ناشههدتتا التهه 

 وأسهههفر  Peter Karmel كارمهههل بيتهههر بقيهههادة  1112 ديسهههمبر فههه  ر بالمهههدا التعلهههي 
 وانعههدا  واالسههتقاللية الحريههة لعههد  نظههرا   المههدار  منتهها تعههان  التهه  المشههكال  عهه  التحقيقهها 
 تفرضهتا الته  القيهود مجموعهة نتيجهة التعليمية القرارا  صنع ف  والمجتمعية الوالدية المشاركة
 الذاتيههة اإلدارة وتطههور لنشههأة تههاريخ  تحليههل يلهه  وفيمهها .آنههذا  المركزيههة والسياسهها  األوضهها 
 :االسترالية واألقالي  الواليا  جميع ف  المدرسة إل  المرتكزة

  Victoria:نشأة وتطور اإلدارة الذاتية للمدرسة يف فيكتوريا  -أ

 فه   1812 قهانو  بموجه  أنشهئ  الته  فيكتوريا ف  التعليمية اإلدارة هيكل ع  نتج 
 المتنيهة النهاحيتي  األساسهية م  وظائفه  جميع ف  الستينيا   حت  للغاية مركز  التعلي  نظا 

 سياسهها  أد  حيهه  ملبههور   فهه  والتعلي  وتقههع التربيههة وزارة سههيطرة تحهه   كانهه  واإلداريههة
 دورههه  المههدار  وقههادة اإلقليميههة  المههديريا  أ  المركزيههة  السههتينيا  منتصههف حتهه  الحكومههة
 .القرار صنع ف  ركةالمشا ف  ضعيف



والمحاسبية في كل من الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وإمكان  SBMدراسة مقارنة لمدخل اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
 .إلفادة منها في المملكة العربية السعوديةا

- 22 - 

 وزيهادة التعليميهة لهددارة المركهز  نظها  نحهو االتجها  تغير السبعينيا   منذ ذل   ومع 
 .فيكتوريهههها فهههه  والمجتمههههع األمههههور وأوليههههاء المدرسههههة بههههي  شههههراكا  وبنههههاء للمدرسههههة الحكهههه 

(AgustinusBandur,2008,34) 
 1112the Education School لعها  التعلي  مدرسة مجال  قانو  صدور ومع

Councils Act of 1975 نشههاء  فهه  التحههر   جههاء1116 عهها  فهه  المدرسههة مجههال  وا 
 (.1  المادة14 المادة) القانو . SBMنحو فيكتوريا

(Victorian Education and Training , Reform Act No.24L2006,2007, 4-

7),( Zajda, J. 2004,199-221) 
 مقههد 1112 عهها  فهه  صههدر الههذ ( المدرسههية بالمجههال ) الخهها  التعلههي  قههانو  وأ  

 قهانو  تعهديل وته .المدرسهية المجهال  إله  والتعلهي  التربية وزارة بيروقراطية م  السلطة انتقال
 transfer moreالمدرسههية للمجههال  السههلطة لنقههل  1183 عهها  فهه  الفيكتههور  التعلههي 

genuine authority to school councilsبميزانيهة اصهةالخ القهرارا  ذله  فه   بمها 
 المدرسهة مهدير ونائه  مهدير واختيهار مدرسهة  كهل فه  العامهة التعلهي  سياسهة وتحديد المدرسة 

 Schools of the“( SOF" )المسههتقبل مههدار " صههيغة إدخههال   وتهه 1113 عهها  فهه 
Future” موظفيتهها الختيههار للمههدار  السههلطة مههع اإلصههالحا  مهه  حزمههة مهه  شههملت  بمهها 
 Zajda, J. 2004,199-221 )) المدرسة يزانيةم م  ٪12 عل  والسيطرة

 نتهائج عله  تحسهينا  إدخهال إله  أد  ممها تطهورا   األكثهر النظها  تنفيذ حاليا   وفيكتوريا 
 المسهتقبل مهدار  بهرامج خهالل مه  دعمه  ته  للمدرسهة الذاتية اإلدارة مدخل أ  ويدع  الطال 
 أداء لتحسههي  المدرسههية لالمركزيههةا فهه  شههموال   األكثههر االسههتراتيجيا  مهه  واحههدة تمثههل والتهه 

 فههه  والتهههدري  التعلهههي  إصهههالح قهههانو  فيكتوريههها حكومهههة أصهههدر   2226 عههها  وفههه .الطالههه 
. قههههانون  أسهههها  علهههه  المدرسههههية المجههههال  ووظههههائف أهههههداف وتقههههدي  المدرسههههية المجههههال 

(Victorian Education & Training Reform Act No.24/2006 Division 
3) 
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 Australian Capitalإلدارة الذاتية للمدرسة يف إقلي  العاصمة األسرتاليةنشأة وتطور ا -ب

Territory (ACT) 
لع  تطبي  مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة ف  مدار  إقلي  العاصمة االسترالية دورا  متما   

يجاد ما يعرف بالحك  الق ائ  وفاعال  ف  دع  المشاركة المجتمعية ف  صنع القرارا  التعليمية وا 
 ((SBG  Gamage, D.T.,2008,27-4 عل  المدرسة 

 :  الدراسا  بع  وت كد 
(Gamage,D.T,2007,21-23),(Zajda,.J,2004199-221) 

 مهع للغايهة محهبط االسهترالية العاصهمة إقلهي  مهواطن  كها  الستينيا   منتصف ف  أن  
 خهالل مه  مجتمعيهة را مبهاد نشهأ  ولتهذا البيروقراطه   النمهوذج خهالل مه  المقد  التعلي  نو 
 تأسهي  عه  النهدوة وأسهفر  بالتعلي   والمتتمي  المتضرري  جميع فيتا شار  عامة ندوة عقد
 a working party, headed by Sir Georgeكهور  جهورج السير برئاسة العمل حز 

Currie  أوليههاء بمشههاركة المجتمعيههة المشههاركة تفعيههل بضههرورة أوصهه  الههذ   1161 عهها 
 التقريههر أوصهه  كمهها التعليميههة  القههرارا  واتخههاذ صههناعة فهه  التعلههي  بشهه و  متتمههي وال األمههور

 مجلههه  يتهههألف وأ  المهههدار   فههه  المدرسهههية المجهههال  وتشهههكيل المهههدار  اسهههتقالل بضهههرورة
. والمجتمهع والمعلمهي  األمهور أوليهاء عه   وممثلهي (منصب  بحك ) المدرسة مدير م  المدرسة

(Gamage,D.T,2007,21-23),(Zajda,.J,2004199-221) 
 التوصيا  جميع يحق  الذ  الذاتية اإلدارة مدخل وتنفيذ بتطبي  األمور وانتت  

 Australian Schoolsاالسترالية المدار  لجنة ذل  غرار عل  وأنشأ  السابقة
Commission (ASC)  االسترالية  العاصمة بإقلي  المدار  وهيئة للتعلي  وزارة وأنشأ 

نشاء  1114 عا ACTاالسترالية العاصمة بإقلي  بالمدار  لتعلي ا ش و  لتول   المجال  وا 
 إقلي  ف  المدار  سلطة قانو  صدر ومع.الحكومية المدار  جميع ف  المدرسية
 .إلزامية حاكمة هيئا  إل  المدرسية المجال  تحول  وبموجب   1116 عا ACTالعاصمة

(Zajda,.J,2004199-221), (AgustinusBandur,2008,34) 
 الذاتية اإلدارة مدخل تطبي  بموج  حدث  الت  بالتطورا  يتعل  وفيما 

دارةAct االسترالية العاصمة إقلي  ف SBMللمدار   والتدري  التعلي  وزارة أكد  ب  التعلي   وا 
 & the ACT Department of Education 2224عا  االسترالية العاصمة بإقلي 

Training (2004) 
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 أكبر قدرا   شتد SBM  المدرسة إل  المرتكزة الذاتية واإلدارة  1111 عا  منذ أن  
 . العامة المدار  لقانو  اإلدارية والمس وليا  للموارد التفوي  م 

(The ACT Department of Education and Training ,2004,1-5) 
 والذ  اج الن اإلدار  المدخل لتذا المطبقة للمدار  المخولة الصالحيا  زاد  حي  

 والموظفي  المعلمي  وتعيي  المدرسة ميزانية وتحديد تخصي  المدار  صالحيا  م  جعل
 القرارا  صناعة ف  الحقيقية المصلحة وأصحا  المحل  المجتمع أعضاء مشاركا   وتفعيل

 عا  ف  SBM الذاتية اإلدارة مدخل بموج  اإلصالحا  م  موجة المدار  وشتد  التعليمية
 ف SBM  للمدار  الذاتية اإلدارة مدخل إدخال ومنذ. االسترالية العاصمة إقلي  ف   1111

 :  ه  اتجاها  أربعة اتخذ   1111 عا 
The ACT Department of Education and Training ,2004,1-5)) 

 Review(. 1111 أغسط " ) 1118-1116" المدار  تمويل اتجاها  مراجعة(  1) 
of Schools’ Funding Trends from 1996 to 1998 (August, 1999)  

 School-Based(. 2222 تموز) المحرز التقد  تقرير عل  بناء   المدرسة إدارة( 2) 
Management: Progress Report by the School Resources Group 

(July 2000)  
 Resource(. 2222 نوفمبر) ACTالحكومية المدار  ف  الموارد إدارة( 3) 

Management in ACT Government Schools (November 2002);  
 Report(.  2224 يونيهو) المدرسة إل  القائمة المدرسة إدارة فاعلية تقيي  ع  تقرير( 4) 

on Evaluation of School-Based Management (June 2004) 
 لتشهغيل  وا المهال  التخطيط تحسي  ضرورة تناول  األول  الثالثة المراجعا  إ  حي  

 التهدري  عله  التركيهز وزيهادة األداء  م شهرا  مثهل المساءلة وتدابير المالية التقارير وتحسي 
 أظتههر  وقههد. المدرسههة مجلهه  وأعضههاء المسههجلي /  المكاتهه  ومههدير  المههدار  مههدير  ودعهه 
 مسهتو  عله  التعليميهة البيئها  حسهن  SBM المدرسهة إله  المرتكهزة الذاتية اإلدارة أ  النتائج

 . الطال  نتائج  وحسن  المحل  المستو  عل  القرار صنع عملية المدرسة وحسن 
 (The ACT Department of Education & Training, 2004: 25) 
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 إله  السهلطة نقهل عله  سهاعد  الذاتية المدار  إدارة أ  الباحثي  بع  وبالمثل وجد
 العاصههههمة إقلههههي  ار مههههد فهههه  القههههرار صههههنع مهههه  األفههههراد تمكههههي  حيهههه  المدرسههههة  مسههههتو 
 بهي  المسهاواة مه  أكبر قدر  وتحقي  واالستقاللية الحرية م  أكبر قدر ودع   ACTاالسترالية
 يه د  ممها المدرسهة مرافه  اسهتخدا  فه  والمرونهة للطهال  الفر  تكاف  خل  وكذل  المدار 

-Gamage,D.T,2008,27) .فعاليهة أكثهر ومهدار  وتعلهي  للطهال  أفضهل تعليمية نتائج إل 

41) 
 :South Australia أسرتاليا جنوب يف الذاتية اإلدارة وتطور نشأة -ج
 عها  فه  استراليا جنو  والية ف  للمدرسة الذاتية اإلدارة مدخل تطبي  إرهاصا  بدأ  

 The Karmelالكرمهههل بيتهههر برئاسهههة التحقيههه  لجنهههة إلههه  مهههذكرة رفعههه  عنهههدما  1111
Committee,   والتعلهي  يهةالترب عها  مهدير فيتها أوصهthe Director General of 

Education (DGE) حيهه  الحكوميههة  المههدار  فهه  المدرسههية المجههال  إنشههاء ضههرورة 
 بجنهو  التعلهي  نظها  فه  حقه   الهذ The Karmel Committee الكرمهل لجنهة أصهدر 

 حهد إل  واسعة بصالحيا  المدار  مجال  بإنشاء التوصية  1111 عا  ف  استراليا تقريرها
   الههذ 1112 عهها  فهه  اسههتراليا جنههو  التعلههي  قههانو  تعههديل تهه   المههذكرة لتههذ  ما واسههتجابة  

 عله  قهادرة مسهتمرة  إلزاميهة قانونية هيئا  شكل ف  المدرسية المجال  إنشاء بضرورة أوص 
 والتزامها  وواجبها  وسهلطا  صهالحيا  والشخصهية ولتا العقارية الممتلكا  مع التعامل إجراء

 .التعلي  و قان بموج 
(AgustinusBandur,2008,42,43) 

 ضههرورة  1181 عهها  فهه The Keeves Committeeكههافيز لجنههة أوصهه  كمهها 
 بتههدف للمههدار  الصههالحيا  ونقههل اإلدار  والتفههوي  الالمركزيههة للسياسههة التههدريج  التوسههع
 ةسهلط مه  بعه  تفهوي  ذله  ت  عله  وبنهاء. للمهدار  واالسهتقاللية الحريهة مه  مزيهد توفير
 مهدير  إله  the Director General of Education (DGE)والتعلهي  التربيهة عها  مهدير

 صههالحية المههن  المههدار  أعطيهه  تماما  حيهه  فعالههة السههلطة هههذ  لجعههل. والمجههال  المههدار 
 صههنع فهه  المجتمعيههة المشههاركة واتسههع  التعليميههة والمههواد واألراضهه  المعههدا  علهه  اإلنفهها 
 فهه  اإلصههالح لتنفيههذ اسههترالية واليههة أول أسههتراليا جنههو  أصههبح  بالتههال و  التعليميههة  القههرارا 
 .المدار  إدارة ف  المجتمعية المشاركة إشرا  خالل م  التعلي 

(AgustinusBandur,2008,42,43) 
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 أبريهههل 1 فههه  صهههدر   والهههذ 1112 عههها  الصهههادر التعلهههي  قهههانو  تعهههديل وبموجههه  
2221  The latest version of Education Act 1972, which was 

released on 1 April 2007    بجنهو  المدرسهية للمجهال  قانونيها   أساسها   هنها  أصهب 
 . the South Australian school councils أستراليا

( South Australia Department of Education and Children's 

Services,2008,4-6) 

 تطبيه  فه  كبيهر تطهور فيتها حد  استراليا جنو  والية أ  يتض  سب  ما ضوء وف  
  1112 لعهها   التعلههي  قههانو  صههدور مههع SBM المدرسههة إلهه  المرتكههزة الذاتيههة اإلدارة مههدخل
 جههودة لتحسههي  الواليههة  مههدار  جميههع فهه  الذاتيههة اإلدارة تطبيهه  بضههرورة فيتهها يوصهه  الههذ 
 بنههاء   المدرسههية المجههال  وتشههكيل للمههدار  واإلداريههة المتنيههة الكفههاءة ورفههع المدرسهه  األداء
 أسههتراليا  بجنههو  األطفههال وخههدما  والتعلههي  التربيههة وزارة. )الحههدي  اإلدار  المههدخل هههذا علهه 

2228  ) 
( South Australia Department of Education and Children's 

Services,2008,4-6) 

 Queensland :نشأة وتطور اإلدارة الذاتية للمدرسة يف والية كوينزالند -د
 تهأثر  حيه  االسهترالية  الواليا  باق  ع  بمعزل كوينزالند بوالية التعلي  إدارة تك  ل    

 أو SBM للمهدار  الذاتيهة اإلدارة مدخل تطبي  خالل م  الالمركزية التعلي  بسياسا  جميعتا
 كوينزالنهد اليهةبو  بالمدرسة الذاتية اإلدارة وارتبط . المدرسة إل  المرتكزة باإلدارة علي  يطل  ما

 وتقيهي  للمعلمهي  االحترافيهة وتحقيه  التعليميهة المسهاءلة ودعه  المجتمعية والمشاركة بالفاعلية
 الرضههها وزيهههادة التعليميهههة القهههرارا  صهههنع فههه  والمشهههاركة المسهههتقبلية  الهههر   وتحقيههه  األداء

 واسهتند   مالئمهة وأكثهر أفضهل تعلهي  إلتاحهة للمدار  الفر  وتوفير الموظفي  لد  الوظيف 
 وتفعيهههل  2226 لعههها  التعلهههي  قهههانو  علههه  بكوينزالنهههد للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة فههه  التطههورا 
 التوجهه  ودعهه  الطههال  تعلهه  نتههائج وتحسههي  المدرسههية الفاعليههة لتحسههي   المدرسههية المجههال 

 . للمدرسة االستراتيج 
(Queensland Department of  Education ,2008,4-7) 
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  New South Wales (NSW) ويلز نيوساوث يف للمدرسة الذاتية اإلدارة تطورو نشأة - هم
 وزارة أ  يالحهههظ ويلهههز نيوسهههاو  واليهههة فههه  التعلهههي  لنظههها  التهههاريخ  للتطهههور المتتبهههع  

 عمههل ورقههة أصههدر  بالواليههة  NSW Department of Education والتعلههي  التربيههة
  1113 عها  التعلهي  نظه  فه  والالمركزيهة يهةالمجتمع المشهاركة تفعيهل ضهرورة حول للمناقشة

 تقريهرا   أصهدر الذ  المعنيي  المصلحة أصحا  م  م لف عمل فري  تعيي  ت  الوق  ذا  وف 
 . للمدار  الذات  والحك  الذاتية اإلدارة لتطبي  دعما   المدرسية المجال  إنشاء ضرورة مفاد 

(AgustinusBandur,2008,42,43) 
  المدرسهية بعهد ذله  فه  عقهد الثمانينيها  وتأسه  حهز  العمهل وتعطل تفعيل المجال

  وسههن  مجموعههة مهه  التشههريعا  مهه  شههأنتا تحجههي  وتحديههد صههالحيا  1183الثههان  عهها  
آنههذا  مشههاركة المجتمههع المحلهه  األمههر  NSWTFالمجههال  المدرسههية وعههار  اتحههاد المعلمههي 

  كلهف 1188وفه  عها   SBMرسهة الذ  عطل تنفيهذ اإلصهالحا  الخاصهة بهاإلدارة الذاتيهة للمد
وأوصهه  . وزيههر التربيههة والتعلههي  مستشههار األعمههال إلعههادة النظههر فهه  متهها  ومسهه وليا  وزارتهه 

التقريهههر بهههأ  مهههدير  المهههدار  ينبغههه  تشهههجيع  علههه  إنشهههاء المجهههال  المدرسهههية مهههع تمثيهههل 
 (Gamage, D.T. ,2007,12-13 ) .المجتمع ولك  مع عد  وجود تمثيل المعلمي 

 حهول التفاصهيل م  مزيدا    1112 عا  ف  صدر الذ  للمراجعة النتائ  التقرير  وقد 
 الثانويهة  والمهدار  المعاونة والمجتمع والتيئة والمعلمي  اآلباء ممثل  مع المدرسية المجال 
 مخههاوف أثيههر  كمهها. منصههب  بحكهه  المجلهه  فهه  عضههوا   باعتبههار  المدرسههة مههدير مههع والطههال 

 لآلبهاء المحليهة الرابطهة رئهي  لتشهمل الهوزير وافه  وعليه  فقهط  واحهد  معله ممثهل إدراج بشأ 
 المدرسهههية المجهههال  فأصهههبح . المعلمهههي  ممثلههه  مههه  وثالثهههة( P & CA) والمهههواطني 
 Theوالمجتمهههع الوالهههدي  مشهههاركة لزيهههادة واحهههدة طريقهههة ويلهههز نيوسهههاو  فههه  االستشهههارية

advisory school councils in NSW are considered as one way to 
increase parental and community participation  

 بعههه  وفههه  بهههبطء بهههدأ ويلهههز نيوسهههاو  فههه  المدرسهههة مجهههال  إنشهههاء أ  ويالحهههظ 
 عطلهة فه  كانه  أو ألغيه  قهد المدرسهية المجهال  مه  عهدد كا   1118 عا  المدار  وحت 

 . الرئيسيي  الموظفي  ف  غييرا والت اإلدار  التنظيم  التيكل ف  التغييرا  م  العديد بسب 
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 Western Australia نشأة وتطور اإلدارة الذاتية للمدرسة يف غرب أسرتاليا -و
 مهه  الثمانينيهها  أواخههر فهه SBM للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مههدخل اسههتراليا غههر  عرفهه  

 مه  مزيهد وتحقيه  التعليميهة كفاءتتها ورفهع المهدار  تحسهي  بغهر   1182 العشري  القر 
 نتهههائج وأظتهههر  والم سسههه  المحلههه  المسهههتو  علههه  التعلهههي  إدارة فههه  للمهههدار  االسهههتقاللية

 الصهفية الممارسها  نجهاح عله  أثهر الذاتيهة اإلدارة تطبيه  أ  التسهعينيا  منتصف ف  البحو 
 تنفيههذ واسههتند. التعليميههة البههرامج جههودة علهه  إيجههاب  بشههكل وأسههتم  المدرسههة مسههتو  علهه 
 عها  التعلهي  قهانو  عله  أسهتراليا غر  ف ( SBM) المدرسة إل  المرتكزة تيةالذا اإلدارة مدخل

1111  The implementation of School-Based Management (SBM) in 
Western Australia is based on the School Education Act 1999  حيه 

 الوالههدي  مشههاركة زلتعزيهه المدرسههة مجههال  إنشههاء الحكوميههة المههدار  جميههع مهه  مطلوبهها   كهها 
 Western Australia Department of Education,1999,1-4))والمجتمع

 تعاله  عنهدما الذاتية اإلدارة مدخل لتطبي  التاريخ  التأصيل يتض  سب  ما ضوء ف  
 العشههري  القههر  مهه  السههبعينيا  مطلههع منههذ اسههتراليا فهه  العلميههة التقههارير ونتههائج األصههوا 
 اإلداريهههة الصهههالحيا  ونقهههل التعليميهههة اإلدارة فههه  الالمركزيهههة تفعيهههل نحهههو السياسههه  والتحهههول
 والتعلههي  التربيههة ووزارة المركزيههة الحكومههة فهه  ممثلههة   العليهها اإلداريههة المسههتويا  مهه  والماليههة
 .والمدرسية المحلية المستويا  إل  اإلقليمية المستويا  م  وكذل  المركزية

 :يف اسرتالياSBM ة مفهوم اإلدارة املرتكزة إىل املدرس -2

  School-Based Management المدرسههة إلهه  المرتكههزة اإلدارة مفتههو  ارتههبط
 عهها  منههذ التعليميههة للم سسهها  والمههال  Delegation اإلدار  التفههوي  بمفتههو  اسههتراليا فهه 

 بهإدارة االسهترالية الواليها  بجميع المدار  لتفوي  االسترالية الحكومة اتجت  عندما  1183
 منهاط المهدار  التعليميهة القهواني  مه  جملهة بموج  وأصبح  بذاتتا واإلدارية المالية اش ونت
 آفههها  فهههت  التعليميهههة  القهههرارا  صهههنع الميزانيهههة  إدارة االسهههتراتيج   التخطهههيط مسههه ولية بتههها

 الرقابهههة ظهههل فههه  التعليميهههة المحاسهههبية ودعههه  للمهههدار   جسهههورها ومهههد المجتمعيهههة المشهههاركة
 .المجتمعية

 فههه  التعلههي  إصههالح إسهههتراتيجية ههه  اسههتراليا فههه (  SBM) للمدرسههة الذاتيههة ارةاإلد
 : منتا مختلفة مصطلحا  تح  تظتر الت  االسترالية الواليا  أنحاء جميع
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Kimber, Megan &Ehrich,2011,179-199)) 
 علهه  المرتكههزة المدرسههة Decentralization Management الالمركزيههة اإلدارة

-site الموقههع علهه  القههائ  القههرار صههنع أو School –Based Decisionالقههرار صههنع
based decision-making, management الالمركزيهة السهلطة Decentralized 

Authority  التفوي Delegation  اسهتراليا فه  للمدرسة الذاتية اإلدارة مفتو  استند وعلي 
 : التالية المفاهي  خالل م 

 : والتفويض الالمركزية

 التههواز  لتحقيهه  اإلجههراءا  مهه  بمجموعههة للقيهها  االسههترالية الحكومههة اتجتهه  يهه ح 
 التعلهي  إصهالحا  فه  السياسهية القضهايا أهه  مه  ُيعد والذ  والالمركزية المركزية بي  الصح 

 إصههالح بتههدف العشرررين القههر  مهه  السههبعينيا  عقههد فهه  اسههتراليا شههتدتتا التهه  اسههتراليا فهه 
 نتهههائج وتحسهههي  األكههاديم  األداء وتحسهههي  والههتعل  التعلهههي  بيئهههة ويروتطهه التعليميهههة السياسههة
 .بالمدار  الطال 

 :الالمركزية

 والمسهه ولية القههرار اتخههاذ سههلطة نقههل" بأنهه  الالمركزيههة ببسههاطةHansonهانسههو  يعههرف -
 التنظيميههة المسههتويا  بههي  أو المسههتويا  أقههل إلهه  التنظههي  مسههتويا  أعلهه  مهه  والمتهها 

 ((Hanson ,E.M,1998,2 والتنازل بالتفوي  الالمركزية مفتو  تبطوار ". للمنظما 
 المنظمهة حي  فه  أخهر  وحهدا  إله  والعمهل المتها  نقهل عله  تنطو  ما عادة الالمركزية -

 إله  السهلطة نقهل ويشير. مستو  أقل إل  هرمية وحدة أعل  م  القرارا  اتخاذ سلطة نقل
 دو  تعمهههل أ  يمكههه  التههه  الوحهههدة مسهههتقل أو بشهههكل تعمهههل أ  يمكنتههها مسهههتقلة وحهههدة

 .إذ  عل  أوال   الحصول
 (AgustinusBandur,2008,42-43) 

 وأوليهاء المهدار  ومهدير  المعلمهي  تمكهي  اسهتراليا فه  المدرسة إل  المرتكزة اإلدارة تدع  -
 الته  االسهتراتيجيا  األقدر لتحديهد لألطفهال وه  األقر  ه  الذي  المحل  والمجتمع األمور
 . خا  بشكل  طالبت  حتياجا ا تلب 

 المجتمعيهههة المشهههاركة هههو ركهههي  ركهه  علههه  المدرسههة إلههه  المرتكههزة الذاتيهههة اإلدارة تسههتند -
 .المدرسية اإلصالحا  ف SBM  ف  رئيسا   عنصرا   باعتبار 
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 :التفويض

 التفوي  أ  ي كد داخل المحلية للتيئا  محددة ومتا  واجبا  ألداء والمس ولية
 . الصلة ذا  المفاهي  اعتبار أيضا    ويمك والالمركزية

 التابعهة الهدنيا للسلطا  العليا السلطا  م  والمتا  والوظائف الصالحيا  نقل ب  ويقصد -
 الواليههة حكومهة بهي  والصهالحيا  المتهها  انتقهال لمبهدأ شهيوعا   األكثههر المثهال سهبيل وعله 

 عه  صهادر قهانو  جه بمو  واالقتصهاد والتحويال  الكفهاءة م  المحلية ألسبا  والحكومة
 عليتهها تقهو  الته  المحليهة الحالهة والتيئا  هههذ  فيمثهل. الدولهة والسهلطة الدولهة البرلمها 

 ههذ  ألداء وسهيلة ألفضل بت  الخاصة التقديرية السلطة استخدا  ووظائف واجبا  وآل 
 . والمس وليا  المتا 

 أسا  ل  تراليااس ف  المدار  إل  السلطة نقل أ  في  المرغو  م  أن  إل  يشير -
 . دواما   أكثر إدار  هيكل توفير أجل م  تشريع 

 : التال  النحو عل  استراليا ف  الذاتية اإلدارة مفاهي  وتعدد  
 نطهها  بتوسههيع االسههترالية الواليهها  فهه  المدرسههة إلهه  المرتكههزة الذاتيههة اإلدارة مفتههو  ارتههبط  -

دارة القرار صنع  يسهت  للمهدار  السهلطة تفوي  إ   حي. المدار  مستو  عل  الموارد وا 
 وتشهجيع واإلنتاجيهة االلتهزا  العاليهة وزيادة المعنويهة االبتكهار والروح مه  مزيهد فه  بفاعلية

. التعلههههههههي  جههههههههودة أفضههههههههل لتنفيههههههههذ المحلهههههههه   والمجتمههههههههع األمههههههههور أوليههههههههاء مشههههههههاركة
(AgustinusBandur,2008,30) 

قلهههي  كتوريههها في واليهههة فههه  للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة مفتهههو  تحهههدد  -  االسهههترالية العاصهههمة وا 
ACTإله  يسع  عمليا   نتجا   باعتبارها االسترالية الواليا  م  ويلز وغيرها نيوساو  ووالية 

. ديمقراطيهههة أكثهههر هيكهههل إلههه  المدرسهههة إدارة مههه  البيروقراطههه  للنمهههوذج الرسهههم  التغييهههر
(AgustinusBandur,2008,30) 

 المسهههتقلة الفرديهههة المدرسهههة أ  علههه  اسهههتراليا فههه  درسهههةللم الذاتيهههة اإلدارة مفتهههو  يسهههتند  -
 القهرار  صهنع فه  السهلطة توزيهع إعهادة عله  االعتمهاد لتحسهي  األساسية الوحدة باعتبارها
 السهههتراتيجيا  المفتهههاح باعتبارهههها المدرسهههة فههه  تحسهههينا  إدخهههال تسهههتيل علههه  والتركيهههز
 .الناج  التعليم  اإلصالح
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 الحكهه  أجههل مهه  عالميههة حركههة ههه ( SBM( ) الذاتيههة اإلدارة)سههةالمدر  إلهه  المرتكههز اإلدارة -
 تحسهي  تحقيه  بتهدف المدرسه  المجتمهع داخهل والشهراكة المشهتركة القهرارا  التخاذ الذات 
 .المحاسبية ودع  التعلي  وجودة المدرس  األداء

              (Anderson,W.,2006,223-244) 

نظا  فعال لتمكي  المهدار  المحليهة  SBMة إل  المدرسة يعتبر مدخل اإلدارة الذاتية المرتكز  -
فهه  اتخههاذ القههرارا  التهه  تعطهه  أصههحا  المصههلحة فهه  المدرسههة المزيههد مهه  القههوة والسههلطة 
إلدارة المدرسههة  حيهه  اتخههاذ القههرارا  الجماعيههة بمشههاركة المتخصصههي  ومههدير  المههدار  

فهههههههه  الشهههههههه و   والمعلمههههههههي  وأوليههههههههاء األمههههههههور والطههههههههال  وغيههههههههره  مهههههههه  المتتمههههههههي 
 (Caldwell,B.J.2008,235-252)التربوية

 السهلطة وتداول بالالمركزية( SBM الذاتية اإلدارة)المدرسة إل  المرتكزة اإلدارة مفتو  ارتبط -
 إدارة فهه  وتمكينتهها المجتمعيههة المشههاركة دائههرة توسههيع مههع المدرسههة مسههتو  إلهه  وانتقالتهها
 .لمجلستا المشورة وتقدي  المدرسة

 فهه  ُتسههت   التعلههي  نظهه  فهه  جديههدة ثقافههة بأنتهها اسههتراليا فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة تعههرف -
 المدرسههة مما فهه  القههرار صههنع عمليههة فهه  التعليميههة العمليههة مهه  المصههلحة أصههحا  تمكههي 
 فعاليهة أكثهر مهدار  وخله  والمجتمهع الوالهدي  مشاركة م  عالية مستويا  خل  إل  ي د 

 .الطال  إنجازا  وتحسي 
Caldwell,B.J.2008,235-252)) 

 الفعالههة المدرسههية المجههال  إنشههاء مههع بههالتزام  اسههتراليا فهه  الذاتيههة اإلدارة مفتههو  ارتههبط -
 أكبهر قهدر مشهاركتت  لتحقي  وتشهجيع المدرسهية المصهلحة أصهحا  ونفوذ قوة زيادة بتدف
 التعليميهة النتهائج سهي واإلنتاجية وتح االلتهزا  العاليهة وزيادة المعنويهة والهروح االبتكار  م 

 .للطال 
 مه  عهادة تهت  الته  القهرارا  اتخهاذ حاليها   يجهر  كمدخل SBMللمدرسة الذاتية اإلدارة وتعتبر -

 األمهور وأوليهاء والمعلمهي  المدرسهة مهدير مه  تتهألف المدرسهة مجله  قبهل مه  مفهت  قبل
 . والطال  والمواطني 

 تطبيههه  نحهههو الحركهههة بأنتهههاSBMمهههدار لل الذاتيهههة اإلدارة أ  Andersonأندرسهههو  حهههدد -
 خهالل مه  أفضل بشكل الطال  خدمة م  تقتر  ما غالبا   الت SBMللمدار  الذاتية اإلدارة
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 حيه  المدرسه   المسهتو  إل  الوالية مستو  م  صناعت  سلطة ونقل القرار صنع تحسي 
 نحهو يهرةمتغ بيئهة فه  المصهلحة أصهحا  توقعها  تلبيهة فه  ُتسهت  المدرسية الممارسا  إ 

 .واإلنجازا  الطال  أداء زيادة
       (Anderson,W.,2006,233) 

 لنجهههاح أساسهههية افتراضههها  سهههبعة علههه   SBM االسهههترالية للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة وتقهههو  -
 :التال  النحو عل  ه  الذاتية اإلدارة مدخل تطبي 

(AgustinusBandur,2008,30) 
  مهدير مثهل المصهلحة أصهحا  جميهع مه  مدرسهةال مجله  يتكهو  أ  هو: األول االفترا 

 .والطال  المجتمع وممثل  الموظفي  واآلباء وممثل  المدرسة
  قانون  بشكل للمدرسة السلطة نقل أو تفوي : الثان  االفترا. 
  والطهال  المحل  المجتمع وممثل  األمور أولياء المشاركة عل  االعتماد: الثال  االفترا 

 . المدرسة إدارة ف   السياسا صياغة عملية ف 
  للعمهههل الكافيهههة المعرفهههة اكتسههها  علههه  المدرسية تسهههاعد المجهههال  أ :  الرابهههع االفتهههرا 

 .المدار  احتياجا  استيفاء وتدع . المساواة قد  عل  كشركاء
  مسههتويا  جههذ  فهه  سُيسههت  فيتهها األداء وتحسههي  المدرسههة فعاليههة: الخههام  االفتههرا 

 . بالمدار  االلتحا  م  عالية
  للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة مهههدخل تطبيههه  أ  ههههو: السهههاد  االفتهههرا SBM  إلههه  سهههي د 

 حجههه  لتقلهههي  نتيجهههة المحهههدودة المهههوارد مههه  االسهههتفادة وتحسهههي  التكهههاليف مههه  التقليهههل
 .التعليمية البيروقراطية

  عهه  المسههئولي  محاسههبة لضههما  الرقابههة وتشههديد المحاسههبية تفعيههل:  السههابع االفتههرا 
 والمجتمهع الصهلة ذا  األخهر  للسلطا  والسنوية الدورية التقارير وتفعيل اليةالم الش و 
 . المدرس 

 :أهداف اإلدارة املرتكزة إىل املدرسة يف اسرتاليا -3
 ملحوظها   إصهالحيا   تحهوال   العشهري  القهر  مه  السهبعينا  فه  االسهترال  المجتمهع شتد 

 موجهة لتحقيه  سهعيا   التعليميهة دارةاإل أهمتها ومه  المجهاال  جميهع ف  الالمركزية تطبي  ف 
 المدرسهة إله  المرتكهزة اإلدارة مهدخل تطبيه  عله  ذل  ف  واعتمد  التعليمية اإلصالحا  م 
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 ونقههل التفههوي  بآليهها  وذلهه  االسههترالية واألقههالي  الواليهها  بجميههع( للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة)
 المدرسهه  المسههتو  إلهه  لمحليههةوا واإلقليميههة المركزيههة الترميههة المسههتويا  مهه  الصههالحيا 

 : يل  ما بينتا م  األهداف م  مجموعة تحقي  ُبغية
(AgustinusBandur,2008,30), (Western Australia Department of 

Education,1999,1-4), (Queensland Department of  Education ,2008,4-7), 

(The ACT Department of Education & Training, 2004: 1-5 ), ( Victorian 

Education and Training , Reform Act No.24L2006., 2007, 3-4) 

 العليهها اإلداريههة المسههتويا  مهه  والماليههة اإلداريههة والمتهها  والمسهه وليا  الصههالحيا  نقههل -
 .المدرس  المستو  إل 

 مسهتو  ورفهع الحقيقه  اإلصالح تحقي  م  وتمكينت  المدار  مدير  صالحيا  توسيع -
دارة المدرس  داءاأل  .قيود دو  مستقل بشكل والمالية التعليمية الش و  وا 

 بتمكهي  وذله  التعليميهة القهرارا  واتخهاذ صناعة ف  أكبر فرصا   المجتمعية المشاركة من  -
 أوليهاء) المدرسه  المسهتو  عله  التعلي  إدارة ف  التعلي  م  الحقيقية المصلحة أصحا 
 المشهههاركة تحقيههه  ُبغيهههة( المحلههه  المجتمهههع أفهههراد ر  المهههدا مهههدراء المعلمهههي   األمهههور 
 .التعلي  إدارة ف  الشعبية

 . المحلية المدار  مع المنافسة عل  قادرة لتكو  المدار  دور تفعيل -
 ونتهائج المهدار  ألداء المجتمع ومراقبة التعليمية والمساءلة والمحاسبية الشفافية إعالء -

 .الطال 
عهههالء المهههدار  رةإدا فههه  اإلدار  اإلصهههالح تحقيههه  -  الهههذات  والحكههه  االسهههتقاللية قهههي  وا 

 .للمدار 
مكاناتتا لحاجاتتا وفقا   المدار  ش و  تسيير -  . والبشرية المادية وا 
 .المعنية األطراف جميع بمشاركة التعليم  القرار صنع دع  -
دارة إيجهاب  بشهكل التمويهل توظيهف ف  المرونة م  مزيدا   إعطاء -  فه  المدرسهة ميزانيهة وا 

 . والمحاسبية الشفافية ظل
 أعله  إنجهاز لتحقه  مواردهها واسهتخدا  مناهجتها اختيهار فه  أوسهع فرصها   المهدار  من  -

 . وجودت  الطال  تعلي  ف 
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 واألكهههاديم  المتنههه  األداء تحسهههي  اسهههتراتيجيا  خهههالل مههه  المدرسهههية الفعاليهههة تحقيههه  -
 سهليمة صهحية ليميهةتع بيئهة تهوفير خهالل مه  الطهال  إنجازا  تحسي  ث  وم  للمعلمي 
 .العقلية وقدراتت  احتياجاتت  مع تتناس  ومناهج

 عله  قهائ  مدرسه  تنظيمه  منهاخ توفير ف  ُتست  قوية واعية مدرسية إدارية قيادة خل  -
 .وااللتزا  والتعاو  والمشاركة العدل

 إدارة فهه  كافيههة وصههالحيا  مرونههة لههديتا بههذاتتا مسههتقلة إداريههة وحههدة المدرسههة جعههل -
 .ش ونتا

 .األداء تقيي  نظ  خالل م  بالمدار  العاملي  لد  الذاتية الرقابة تشجيع -
 .الصرف أوج  وتحديد المدرسية والتجتيزا  المالية الموارد استخدا  ترشيد -
نجازاتت  الطال  أداء بمستو  واالرتقاء التعليمية العملية جودة تحسي  -  .وا 
 خههالل مهه  المجتمعيههة لمشههاركةا قنههوا  وفههت  المدرسههية المجههال  إنشههاء فهه  التوسههع -

 .التعليمية القرارا  صناعة ف  أدوارها وتفعيل المجتمع  التمثيل
 مسههتو  تههدن  بسههب  إعفههاءه  أو والمههوظفي  المعلمههي  تعيههي  صههالحية المدرسههة مههن  -

 . أدائت 
 اسههتراليا فهه  المدرسههية الذاتيههة اإلدارة مههدخل تطبيهه  أ  يتضهه  سههب  مهها ضههوء وفهه  

 وتلبيههههة التحصهههيلية الطههههال  إنجهههازا  ورفهههع المدرسههههية الفعاليهههة ي تحسههه فهههه  بنجهههاح أسهههت 
 وذله  والماديهة البشهرية المهوارد واسهتثمار التعلهي  بيئهة تحسهي  خهالل م  التعليمية احتياجاتت 
 التعليميهة القهرارا  صهناعة فه  المحله  المجتمع وأعضاء التعليمية المصلحة أصحا  بمشاركة

 المجتمههع أمهها  المههدار  ألداء التعليميههة والمسههاءلة حاسههبيةالم تفعههل ديمقراطيههة بيئههة ظههل فهه 
 .والمحلية اإلقليمية والسلطا  المحل 

 :اجملالس املدرسية  ذاتية اإلدارة يف اسرتاليا -4

 والهتخل  المركهز  النظها  مه  الهتخل  إله  يسهع  جديد إدار  مدخل الستحدا  نظرا   
 تشهكيل ضهرورة مه  تبعه  ومها للمدرسة الذاتية اإلدارة تطبي  ف  تمثل اإلدارية التبعية قيود م 

 المجتمعيههة المشههاركة تفعيههل وتضههم  السههابقة العيههو  مهه  الههتخل  تضههم  مدرسههية مجههال 
 تشههريع  أسهها  علهه  اسههتند  والتهه  المدرسههية والمجههال  المههدار  مههدراء صههالحيا  وزيههادة
 واليههة بكههل قلةمسههت قههواني  عههدة الشههأ  هههذا فهه  فصههدر  االسههترالية الواليهها  بجميههع قههانون 
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 النحهو عله  وذله  وصهالحياتتا متامتها وتحهدد المدرسهية المجهال  ههذ  تشهكيل تهنظ  استرالية
 :التال 
 :اسرتاليا يف اإلدارة ذاتية املدرسة جملس تشكيل

   2226 عا  والمعدل  2224 التعلي  قانو  حدد االسترالية العاصمة إقلي  فف 
  :التال  النحو عل  رةاإلدا ذاتية المدرسة إدارة مجل  تشكيل

(The ACT Department of Education & Training, 2006,4 ) 
 the principal of the school.المدرسة مدير -
  . التنفيذ  الرئي  قبل م ( معي ) عضو -
 members (the 2.المدرسة موظف  قبل م  المنتخبي ( الموظفي  م ) عضوا  -

staff members) elected by staff of the school and appointed by 
the chief executive 

 اآلباء جمعية قبل م ( منتخبي  كأعضاء والمواطني  الوالدي ) م  أعضاء ثالثة -
 members (the parents and citizens members) elected 3.والمواطني 

by the parents and citizens association of the school and 
appointed by the chief executive 

 for a school(.شترا   12 تتجاوز ال) لمدة( اإلدارة مجل  قبل م  معيني ) أعضاء -
prescribed under the regulations –  

 members (the 2.المدرسة ف  الطال  قبل م ( منتخبي  الطال  م )عضوا  -
student members) elected by the students at the school and 

appointed by the chief executive. 
 :م  كل عضوية م  المدرسة مجل  يتشكل ويلز نيوساو  وف  

( Western Australia Department of Education,1999,2-4) 
 المدرسهة فه  العاملي community members (3 )المجتمع أفرادparents(2 ) .الوالدي 

school staff( .4 )  طالبهة   أو طالبها students  18 عه  الطاله  عمهر يقهل ال أ  بشهرط 
 أعضههاء أغلبيههة تشههكل المجتمههع وأفههراد اآلبههاء علهه  المدرسههة ويج  مههدير عهه  فضههال   سههنة 

 School Education Act 1999, Part 3, Division 8) .المجل 
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 : االسرتالية العاصمة إقلي  يف املدرسية اجملالس مهام

 المجههال  متهها  1116 عهها ACTةالعاصههم إقلههي  فهه  المههدار  سههلطة قههانو  حههدد 
 حاكمههههة هيئهههها  إلهههه  المدرسههههية المجههههال  تحولهههه  بموجبهههه  والههههذ  اإلدارة  ذاتيههههة المدرسههههية
 :  يل  ما متامتا بي  م  يكو  أ  إلزامية عل 

(Zajda, J., 2004 ,220), (AgustinusBandur,2008,30)  
 determine the educational policies.التعليمية السياسا  تحديد  -
 م  واألموال والمعلمي  وغيره  والمعدا  والمراف  المبان  احتياجا  تقيي  -

 ,assess the needs for buildings, facilities, equipment.الموظفي 
funds, teachers, and other staff; 

 determine the expenditure of.الميزانية م  والصرف اإلنفا  أوج  تحديد -
funds;  

 غير أخر  ألغرا  الالزمة والمعدا  والمنشآ  المبان  استخدا  بشأ  ا توصي تقدي  -
  make recommendations.المدرسية األغرا 

 إله  السهلطة نقهل عله  سهاعد  الذاتية المدار  إدارة أ  الباحثي  بع  وبالمثل وجد 
 راليةاالسههت العاصههمة إقلههي  مههدار  فه  القههرار صههنع مهه  األفهراد تمكههي  حيهه  المدرسههة  مسهتو 
ACT  المهدار  بهي  المسهاواة مه  أكبهر قهدر وتحقي  واالستقاللية  الحرية م  أكبر قدر ودع 
 نتهائج إله  يه د  ممها المدرسهة مرافه  استخدا  ف  والمرونة للطال  الفر  تكاف  خل  وكذل 
 Gamage, D.T.2008, 32-34 )) .فعالية أكثر ومدار  وتعلي  للطال  أفضل تعليمية

 : االسرتالية العاصمة إقلي  يف اإلدارة ذاتية رسةاملد صالحيات

 العاصههمة إلقلههي  البرلمههان  المستشههار أصههدر  2226 ديسههمبر فهه  األخيههرة اآلونههة فهه  
 الذاتيهههة اإلدارة مهههدخل   لتطبيههه 2224 عههها  التعلهههي  قهههانو  علههه  تعهههديال  ACTاالسهههترالية
 إدارة مجله  وصهالحيا   متها القانو  اتسهع  ههذا أسها  وعل  SBM المدرسة إل  المرتكزة
 : يل  ما لتشمل المدرسة

(The ACT Department of Education & Training, 2006,2-4) 
 establish strategic.المدرسههة واتجاههها  أولويهها  وتحديههد االسههتراتيج  التخطههيط  -

direction and priorities for the school  
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عداد المدرس  األداء ومراجعة رصد -  المهدار  فه  الطلبهة أمهور وأولياء التنفيذية التقارير وا 
 monitor and review school performance and to report.والمهوظفي 

on it to the chief executive, parents of students at the school 
and staff 

 establish budgetary policies for. للمدرسهة الدراسهية المنهاهج ومراجعة تطوير -
the school and approve the school budget  

 والفعهههال الكهههفء لالسهههتخدا  سياسههها  ووضهههع واعتمادهههها المدرسهههة ميزانيهههة خطهههة وضهههع -
دارة المدرسهية لألصول  establish policies for the efficient.الماليهة المخهاطر وا 

and effective use of school assets and the management of 
financial risk  

 المحلههههههه  المجتمهههههههع منظمههههههها  وبهههههههي  والمجتمهههههههع المدرسهههههههة بهههههههي  العالقهههههههة تطهههههههوير -
 develop relationship between the school and the.والمدرسههة

community and between the school and community 
organizations;  

 make.المدرسهههة تمههه  التههه  القضهههايا فههه  التنفيهههذ  الهههرئي  إلههه  توصهههيا  تقهههدي  -
recommendations to the chief executive on issues affecting the 

school;  
 encourage parent participation in.أطفالت  تعلي  ف  الوالدي  مشاركة تشجيع -

their children’s learning  
 : م  المدرسة مجل  تمكي  ت  فيكتوريا والية وف  

 (Victorian Education and Training , Reform Act No.24L2006,2007,4-

7),( Zajda, J., 2004 ,220) 

  العامههة التعليميههة السياسههة علهه  والمههوظفي  للمههدير المشههورة تقههدي.advice the 
principal and staff on general educational policy 

 واألراضهه  المبههان  علهه  العهها  اإلشههراف.have general oversight on 
buildings and grounds 
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 واألراضههه  المبهههان  علههه  التحسهههينا  إلدخهههال توصهههية أيهههة  تقهههد.make any 
recommendation on improvements to buildings and grounds 

  الصههح  الصههرف لتنظيههف خههدما  تقههدي.provide for cleaning and 
sanitary services 

 التمويل/  المصروفا  إنفا  تحديد determine the expenditure of funds 
 1112 لسههههنة مدرسههههية مجههههال ) للمعلمههههي  السههههك  وتههههوفير مسههههاعدة help 

providing accommodation for teachers 
 ,school councils, providing objectives: فيكتوريمما يف اإلدارة ذاتيممة املدرسممة جملممس مهممام

functions, and power to the school councils.

(Victorian Education and Training , Reform Act No.24L2006,2007,4-7),( 

The Parliament of Victoria ,2006,1-476),( Victorian State Government , 

Department of  Education and Training,2016,1-3 ) 
 assist in the efficient governance. فعالهة إدارة تحقيه  فه  المدرسة مساعدة( 1)

of the school 
 ensure that.التعليميهة الطهال  وحاجها  متطلبها  تلبه  التعليميهة القهرارا  أ  ضهما ( 2)

its decisions affecting students of the school are made having 
regard to the best interests of students at the school 

 enhance the( الفيكتوريههههة) المدرسههههة فهههه  للطههههال  التعليميههههة الفههههر  تعزيههههز( 3)
educational opportunities of students at the school 

 (. 3 مادة NO.24 / 2006لعا  بفيكتوريا والتدري  التعلي  إصالح قانو  حدد لقد وعلي   
 : التالي النحو على املدرسة جملس وظائف

 (Victorian Education and Training , Reform Act No.24L2006,2007,3-4), ( 

Victorian State Government , Department of  Education and 

Training,2016,1-3 ) 
 establish the broad direction.المجتمهع فه  ورسهالتتا المدرسهة ور يهة تحديهد -

and vision of the school within the school’s community 
 األمهور أو واألشهياء دا والمعه المهواد و والمرافه  الخهدما  لتهوفير الالزمهة الترتيبها  اتخاذ -

 ,to arrange for the supply of goods.المدرسهة لتسهيير المطلوبهة األخهر 
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services, facilities, materials, equipment and other things or 
matters that are required for the conduct of the school 

 raise funds for school related. بالمدرسههة تتعلهه  ألغههرا  األمههوال جمههع -
purposes 

 المتعلقهة السهليمة لألغهرا  وأنفقه  المجل  أيد  ف  القادمة األموال جميع أ  م  التأكد -
 ensure that all money coming into the hands of the.بالمدرسهة

council is expended for proper purposes relating to the school  

 يتعلههه  فيمههها القهههرارا  اتخهههاذ لغهههر  المدرسههه  المجتمهههع آراء فههه  االعتبهههار بعهههي  ألخهههذا -
 inform itself and take into account any. المدرسهة فه  والطهال  بالمدرسهة

views of the school community for the purpose of making 
decisions in regard to the school and the students at the 

school  

 generally stimulate.أوسهع نطها  عله  المجتمهع فه  المدرسهة فه  الفائهدة تحفيهز -
interest in the school in the wider community 

 : يل  ما المدرسة لمجل  واجباتتا يح  وأداء أهداف  تحقي  ث  لغر 
(Victorian Education and Training , Reform Act No.24L2006,2007,3-

4), 
 enter into contracts, agreements orالترتيبها  أو تفاقها واال  العقهود إبهرا ( 1)

arrangements 
 establish trusts and act as.مههنت  الوصهه  بمثابههة ويكههو  الثقههة إكسهها ( 2) 

trustee of them 
 اتصههال فهه  أو بهه  القيهها  يتعههي  ممهها مناسهه  أو ضههرور  هههو مهها آخههر شهه ء بههأ  القيهها ( 3) 

 do any other thing that is. الواجبها  أو ائفتهاوظ أداء أو أهدافه  مع تحقيه 
necessary or convenient to be done for, or in connection with, 

meeting its objectives or performing its functions or duties 
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 مهه  وغيههره  المعلمههي  إعفههاء أو توظيههف أيضهها   المجههال  وسههلطة اختصهها  فهه  ويههدخل( 4)
 vested with power and authority to eitherالمههدار  فهه  العههاملي 

employ or terminate teachers and other staff in schools 
 تههأثير لتههاSBMالفيكتوريههة للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة سياسهها  بههأ  بههاحثو  أفههاد وعليهه  

 ههذا تطبيه  بعهد ممتاز أصب  المدرسية المجال  أداء وأ  والتدري  التعل  بيئا  عل  إيجاب 
 الهتعل  بيئهة لجهودة داعمهة واعيهة إداريهة قيهادة وجهود عله  ساعد مما  لددارة المعاصر المدخل
 Agustinus ).المجتمعيهة المشهاركة مسهاحة زيادة خالل م  الطال  تحصيل إنجازا  وتطور

Bandur,2008,37) 
 :اسرتاليا جنوب يف اإلدارة ذاتية املدرسية اجملالس مهام

 أبريل 1 ف  صدر   والذ 1112 عا  الصادر التعلي  قانو  تعديل وبموج  
2221  The latest version of Education Act 1972, which was 

released on 1 April 2007    بجنو  المدرسية للمجال  قانونيا   أساسا   هنا  أصب 
 م  83 المادة م  الثام  الجزء. the South Australian school councils أستراليا
 South Australia Department of): ع  أن  عل  المدرسة مجل  يعرف الذ  القانو 

Education and Children's Services,2008,4-6) 
 is a body corporate with.باالسهتمرارية تتسهه  عامهة اعتباريههة شخصهية ههو( أ) 

perpetual succession and a common seal 
 is to operate under a.الهوزراء مجله  عليه  وافه  وردسهت ظهل فه  تعمهل أ (  )

constitution approved by the Minister 
 is to consist of.الهوزراء مجل  يحدد  الذ  النحو عل  أعضاء م  تتكو  مجال ( ج)

members as prescribed by the Minister 
 has the.ورهادسهههت أو القهههانو  ههههذا أحكههها  بموجههه  محهههددة وظهههائف لتههها مجهههال ( د)

functions prescribed by or under this Act or its constitution 
 is not an agency or.البريطههان  للتههاج تههابع جتههاز أو وكالههة ليسهه  المجههال (ه)

instrumentality of the Crown. 
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 the  2228 لعا   استراليا بجنو  والتعلي  التربية بوزارة التعلي  إدارة قانو  حدد قد 
South Australian Department of Education & Children’s Services 

 South): التهههال  النحهههو علههه  المدرسهههة مجلههه  ومسههه وليا  وواجبههها  سهههلطة (2008)

Australia Department of Education and Children's Services,2008,4-6) 
 القهي  مه  أهدافتا ومجموعهةو  ورسالتتا المدرسة ر ية ذل  ف  بما العامة التوجتا  وضع -

 set broad directions. الطهههال  تعلههه  تحسهههي  علههه  واضههه  بشهههكل تركهههز التههه 

including school’s vision, mission, goals, and a set of values that 

clearly focus on improving student learning 

 واسهع والتوجيه  المدرسهة ر يهة تحقيه  لتستيل الواسعة واالتجاها  السياسة بيانا  وضع -
 develop a broad directional policy statements to facilitate. النطها 

the achievement of the school vision and broad direction; 

 السلطا  وضعتتا الت  السياسا  مع تتف  الت  واالستراتيجيا  التوصيا  عل  الموافقة -
 approve recommendations and strategies which are in .النظامية

conformity with policies set up by the systemic authorities 

 والخطهط العامهة والتوجتها  المدرسهة ميزانيهة مه  اإلنفها  ذله  ف  بما المحرز التقد  رصد -
 monitor progress including the expenditure of school.الدراسهية

budget and broad directions and school plans 

 و البيانها  يقهدمو  الذي  الصندو  وأمي  المدرسة مدير مع يحد  الذ  المرحل  التقرير -
 الههوزير إلهه  بثقههة يقههد  أ  الحكهه  مهه  المجلهه  تمكهه  التهه  المناسهه  الوقهه  فهه  التقههارير

 report progress that occurs.المنفهذ ههو المدرسهة نجهاح مهد  عله  والمجتمهع
with the principal and treasurer who provide data and timely 
reports that enable the governing council to confidently report 
to the Minister and community on how well the school is 

performing. 
the functions of a school council are to: اسرتاليا جبنوب اإلدارة ذاتية املدرسة جملس وظائف

(South Australia Department of Education and Children's Services,2008,4-6) 



والمحاسبية في كل من الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وإمكان  SBMدراسة مقارنة لمدخل اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
 .إلفادة منها في المملكة العربية السعوديةا

- 42 - 

 للتطههورا  المحلهه  المجتمههع وموقههف المحلهه  للمجتمههع التعليميههة االحتياجهها  علهه  التأكههد -
 .المسائل هذ  بشأ  للمدير المشورة وتقدي  المدرسة داخل التعليمية

 المحله  المجتمهع بتصهور يتعله  فيما النظر آلخر وجتا  وق  م  سةالمدر  لمدير التعبير -
 . للمدرسة

 ألمههاك  ضههرورية المجلهه  يعتبرههها التهه  تحسههينا  أل  التنفيههذ  للههرئي  المشههورة تقههدي  -
 . المدرسة م  والمعدا  والمالع  اإلقامة

 مه  وعهةومجم واألههداف  والر ية  المدرسة  متمة ذل  ف  بما الواسعة االتجاها  تحديد -
  .الطال  تعل  تحسي  عل  واض  بشكل تركز الت  القي 

 .اإلستراتيجية وخطتتا المدرسة ر ية وتحق  تخد  الت  للمدرسة العامة السياسية وضع -
 وضهههعتتا التههه  السياسههها  مهههع تتوافههه  التههه  واالسهههتراتيجيا  التوصهههيا  علههه  الموافقهههة -

 .النظامية السلطا 
 .العامة والتوجتا  المدرسة ميزانية م  اإلنفا  ذل  ف  بما المحرز التقد  رصد  -
 توطئهة   المناسه  الوقه  فه  والتقهارير بالبيانها  مشهفوعا   للمدرسهة المرحله  التقرير إعداد  -

 .وتقدمتا المدرسة نجاح مد  يبرز  والمجتمع الوزير إل  لرفع 
 Queensland: Queensland بكوينزالند اإلدارة ذاتية املدرسية اجملالس وصالحيات مهام

Department of  Education ,2008,7)) 
 Monitor the school's strategic.للمدرسهههة االسهههتراتيج  االتجههها  رصهههد -

direction 
 السهنوية التقهارير واعتماد االستراتيج  الطابع ذا  المدرسة وسياسا  خطط عل  الموافقة -

 Approve plans and policies of the school. المدرسهية واإليهرادا  للنفقها 
of a strategic nature 

 القضههههايا علهههه  تهههه ثر التهههه  الوثههههائ  مهههه  وغيرههههها والسياسهههها  الخطههههط تنفيههههذ متابعههههة -
 Monitor the implementation of the plans, policies and.اإلسهتراتيجية

other documents affecting strategic matters 
 Advise the school's.سهتراتيجيةاإل المسهائل حهول المدرسهة لمهدير المشهورة تقهدي  -

principal about strategic matters 
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 :يل  فيما المدرسة لمجل  سلطة توجد ال أن  أعال  إال المذكورة المتا  م  الرغ  وعل 
Queensland Department of  Education ,2006,8)) 

 يخههت  فيمهها وكههذل  ةالمدرسهه إلدارة اليوميههة الممارسهها  فهه  المدرسههة مههدير مههع يتههدخل ال( أ) 
 interfere with the management by the school's principal of.بالمنهاهج

the day-to-day operations of the school and its curriculum 
 make. المدرسههة فهه  الههتعل  أو التعليميههة المههوارد اسههتخدا  حههول تنفيذيههة قههرارا  اتخههاذ(  )

operational decisions about the use of teaching or learning 
resources at the school 

. المدرسههة السههتخدامتا ف  المسههتخدمة أو الفههرد  التههدري  أسههلو  حههول قههرارا  اتخههاذ( ج)
make decisions about the individual teaching style used, or to be 

used, at the school 
 make a decision that is.اإلدارة مه  مكتوبة ةسياس أو للقانو  مخالفة قرار اتخاذ( د)

contrary to law or a written policy of the department 
 control funds.المدرسة ممتلكا  أو بالمدرسة الخاصة األموال ف  التصرف( ه)
 enter into contracts.  العقود إبرا ( و)

  A school council is responsible for: ويلز ساوث نيو يف اإلدارة ذاتية املدرسية اجملالس مهام
 تحديههد عهه  المسههئولة المجموعههة هههو المدرسههة مجلهه  بأنهه  المدرسههة مجلهه  وصههف 

 وتفعيههل دعهه  فهه  متمهها   دورا   يلعهه  أصههب  أنهه  كمهها للمدرسههة  المسههتقبلية واالتجاههها  األهههداف
 الماليهههة الحتياجههها ا تقيهههي  متامههه  ومههه  ،التعليميهههة القهههرارا  صهههنع فههه  المجتمعيهههة المشهههاركة
 بهاإلعال  المدرسهة نجهاح مهد  مثهل األمهور مه  العديهد فه  الرئيسهة المشهورة إعطاء المدرسة 

 .المدرسة ف  الطال  رفاهية حول أو للوالدي  الطال  إنجازا  ع 
 بعهههه  وفهههه  بههههبطء بههههدأ ويلههههز نيوسههههاو  فهههه  المدرسههههة مجههههال  إنشههههاء أ  ويالحههههظ

 عطلهة فه  كانه  أو ألغيه  قهد المدرسهية المجهال  مه  عهدد كا   1118 عا  المدار  وحت 
 . الرئيسيي  الموظفي  ف  والتغييرا  اإلدار  التنظيم  التيكل ف  التغييرا  م  العديد بسب 



والمحاسبية في كل من الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وإمكان  SBMدراسة مقارنة لمدخل اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة
 .إلفادة منها في المملكة العربية السعوديةا

- 41 - 

 : اسرتاليا غرب يف اإلدارة ذاتية املدرسية اجملالس مهام

(New South Wales Department of Education and Training,2008,2-

6), ( Western Australia Department of Education,1999,1-4)  
 العامة والسياسة والتوجتا  واألولويا  لألهداف آلخر وق  م  والمراجعة التأسي  -

 establishing and reviewing from time to time the school’s.للمدرسة
objectives, priorities, and general policy directions  

 األهداف هذ  لتمويل الالزمة المالية تيبا للتر  التخطيط -
 planning financial arrangements necessary to.واألولويا  واالتجاها 

fund those objectives, priorities, and directions  
 evaluate the .وأولوياتتا والسياسا  أهدافتا تحقي  ف  المدرسة أداء تقيي  -

school’s performance in achieving its objectives, priorities, and 
policies;  

  Promote the school in the community.المجتمع ف  المدرسة دمج دع  -
 Take part in.المدرسههة فهه  للطههال  السههلو  قواعههد مههدونا  صههياغة فهه  يشههار  -

formulating codes of conduct for students at the school  
 وأوليههاء الطههال  مههع التشههاور خههالل مهه  للمدرسههة الممثههل للطههال  المدرسهه  الههز  تحديههد -

 .المدرسة ف  والعاملي  األمور
 Role of principal and school council presidentاملدرسة وجملس املدرسة مدير دور
 Role of the principal : اإلدارة ذاتية املدرسة مدير دور
دارة للطهال  المقهد  ي التعله عه  الكاملهة المسه ولية يتحمل مدير   إطهار فه  المدرسهة وا 

 االتجههههها  تنميهههههة إلههههه  يههههه د  الرئيسهههههية. الحكوميهههههة والسياسههههها  اإلدارة التوجيتيهههههة المبهههههاد 
. عمليهة ههذا فه  بنشاط المدرسة مجل  ويشار . للمدرسة اإلستراتيجية والخطة الواسع الر ية

 لتشههههغيل بالنسههههبة  فهههه المسههههاءلة مهههه  واضههههحة ومجموعههههة القيههههادة دور لهههه  المدرسههههة مههههدير
 Victoria): عهه  المسههئول هههو المدرسههة مههدير المدرسههة  لمجلهه  التنفيههذ  كمهها.المدرسههة

Department of Education and Early Childhood Development ,2016,12 
 .وغيرها التعليمية القضايا بشأ  مع المدرسة مجل  ف  المناسبة  المشورة توفير -
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 الخطهههة عههه  واإلعهههال  المدرسهههة أداء علههه  المدرسهههة مجلههه  إلههه  سهههنوية تقهههارير رفهههع -
 .اإلستراتيجية

 .المجل  اجتماعا  إلجراء الكافية والموارد الدع  تقدي  -
 .المجل  أعمال حول المدرسة مجل  رئي  مع التواصل  -
 منصهب  بحكه  ذا  يعنه  ههذا. المدرسة مجل  لجا  جميع م  منصب  بحك  عضوا   كون   -

 .اللجا  كل ف  عضوا    يكو قد مديرة لتا  الرسم 
 Role of school council president: اإلدارة ذاتية المدرسة مجل  رئي  دور
 Victoria Department of Education and Early) :هو املدرسة جملس رئيس دور

Childhood Development ,2016,12) 
 chair school council meetings المدرسة مجل  اجتماعا  يرأ   -
 سههلي  بشههكل وُسههجل ُفتهه  االجتماعهها  داخههل القههرارا  فهه  رأ  لديهه  مهه  كههل أ  مهه  كههدالتأ -

ensure that at meetings everyone has a say and decisions are 
properly 

- understood and well recorded 
 .للمدرسة اإلستراتيجية والخطة العقود اعتماد -
 ensure council stays.الطهال  تعله  نتهائج تحسهي  عله  يركهز المجله  أ  ضهما  -

focused on improving student learning outcomes 
 encourage.عنتهها المنبثقههة الفرعيههة واللجهها  المجلهه  أعمههال فهه  المشههاركة تشههجيع -

participation in the work of the council and its sub-committees 
 ensure that newالمناسه   التقهدي يتلقههو  الُجهدد المجله  أعضههاء أ  مه  التأكهد -

council members receive appropriate induction 
 اإلدارة لنمهاذج مقارنهةPang  بهانغ دراسهة أجريه  عليه  وتأكيهدا   سهب  مها ضهوء وفه 

 المدرسههية بالمجههال  يخههت  فيمهها كههونج وهههونج ويلههز نيوسههاو  فهه SBM للمدرسههة الذاتيههة
 األمههور أوليههاء مهه  والتعليميههة المصههلحة صههحا أ تمكههي  فهه  المدرسههية المجههال  نجههاح أبههرز 

دارة التعليميهههة القهههرارا  صهههناعة فههه  المحلههه  المجتمهههع وأفهههراد والطهههال  والمعلمهههي   الشههه و  وا 
 (Pang ,I.W,2008,27 ) .للمدرسة واإلدارية المالية
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 ارتبهاط مهد  عه  بالواليهة التعلهي  وزارة قبهل مه  دراسهة ُأجريه  قد كوينزالند والية وف  
 أجراههها كوينزالنههد واليههة فهه  الطههال  بنتههائجSBMللمدرسههة الذاتيههة اإلدارة وممارسهها  ا سياسهه
 الدراسهة وههدف    2222-1118 مه  الفتهرة فه  كوينزالنهد بجامعهة  التربيهة كلية م  باحثو 

 الطال  سهواء ونتهائج اإلداريهة والممارسها  المدرسهة بهي  الممكنهة العالقها  حهول التحقي  إل 
 11 مدرسههة منتا 24 مهه  البيانهها  مههوارد مههع الدراسههة تمج لغههر . جتماعيههةواال األكاديميههة

 غيهر الموظفي  كبار مع مقابال  ذل  وبعد. ثانوية مدرسة 12  و12 ف 1 و ابتدائية مدرسة
 للدراسهة الرئيسهة النتهائج. االسهتبيانا  اسهتكمال فه  المعلمهي  شهارك  واإلشهراف حي  التدري 
 الدراسهة نتهائج وأسهفر  سهواء  حهد عله  االجتمهاع  والهدع  ر الفكه الطل  مستويا  أ  تظتر

 فهه  اإلنتههاج  األداء وتحسههي  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة بههي  متمههة إيجابيههة عالقهها  هنهها  أ 
 (Nobbs, C. J. S. ,2006,1-3 ) .الطال  نتائج تقد  مع المدار  وبالتال 

  نتههههائج(SBM) لهههه ع القائمههههة واإلدارة المدرسههههة بههههي  عالقههههة وجههههود علهههه  وأكههههد  
 التهه  الظههروف تحديههد هههو الدراسههة هههذ  مهه  الرئيسهه  التههدف وكهها . المدرسهه  الطههال  واألداء

 لغهر . المدرسه  واألداء الطهال  نتهائج تحسهي  تسهتل والته  ذاتيها   المهدارة المهدار  ف  توجد
 يانها الب أسها  عله . بكوينزالنهد ابتدائيهة مدار  أربع ف  نوعية حالة دراسا  الدراسة أجري 

  ونتههههائج SBMللمدرسههههة الذاتيههههة اإلدارة بههههي  العالقههههة أ  إلهههه  الدراسههههة النوعية وأشههههار 
  بمهاSBMالمهدار  داخهل األوضها  مه  العديهد وجهود عله  تعتمهد كان  المدرسة الطال  وأداء

 (Nobbs, C. J. S. ,2006,1-3 ) :ذل  ف 
  المدرسة إل  المرتكزة الذاتية اإلدارة ضم  المتاحة للموارد شامل فت. 
 حجهههه  مثههههل السههههياقية القضههههايا حيهههه  مهههه  المدرسههههية اإلدارة تنفيههههذ علهههه  المدرسههههة قههههدرة 

 . الجغراف  والكفاءا  والموقع العاملة القو  المدرسة تجربة

  دارة مثهل األساسهية والمهوارد الصهالحيا  تفوي  عل  السيطرة سلطة متطلبا  التوظيهف وا 
 .المدرسة والميزانية المراف 

   المدرسية والتحسينا  التغييرا  ارةإلد عمليا . 
 تعتبهر كوينزالنهد واليهة فه  SBM للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة أ  النتائيهة النتائج وأسفر  

 .المدرس  واألداء الطال  نتائج لتحسي  ممكنة وسيلة
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 :املشاركة اجملتمعية يف ظل اإلدارة الذاتية للمدرسة يف اسرتاليا -5

 المشههههاركة تفعيههههل أهميههههة علهههه  بأسههههتراليا التعليميههههة والقههههواني  التشههههريعا  حرصهههه  
 والمعلمههي  المحلهه  المجتمههع وأعضههاء األمههور أوليههاء مشههاركة تضههمي  خههالل مهه  المجتمعيههة

 التعليميهة القهرارا  صهناعة ف  فاعلي  كشركاء العمل وأربا  المحل  المجتمع منظما  وممثل 
 عههههها  اإلدارة قهههههانو  درصههههه فيكتوريههههها ففههههه  المحليهههههة  المدرسهههههية المجهههههال  مسهههههتو  علههههه 

2224 Administration Act 2004  وقهواني   2226 عها  التعلهي  إصالح قانو  وكذل 
 التعلهي  إدارة فه  المجتمعية الشراكة أهمية عل  جميعتا ت كد األخر  الواليا  ف  مماثلة أخر 
 .والمدرس  المحل  المستو  عل 

 Partnerships  الشراكات

 الذاتيهههة اإلدارة ظهههل فههه  االسهههترالية الواليههها  جميهههع فههه  ةالمدرسهههي المجهههال  تميهههز  
 المحلهه  المجتمههع ممثلهه  مهه  المجههال  هههذ  تشههكيل عليهه  اسههتند لمهها نظههرا   والكفههاءة بالفعاليههة

 وجميههع المدرسههة مجلهه  ورئههي  المدرسههة مههدير بههي  الطيبههة العمههل عالقههة علهه  تقههو  والتهه 
 والر يهههة والثقهههة المتبهههادل حتهههرا اال علههه  العالقهههة ههههذ  تقهههو  المدرسهههة حي  مجلههه  أعضهههاء
 مجلهه  بههي  متمههة اجتماعيههة شههراكا  فتنهها . للمدرسههة اإلسههتراتيجية الخطههة حيههال المشههتركة
 . واإلدارة المدرسة مجل  وبي  المحل   المجتمع نطا  عل  المدرسة

 parents and theالمحهيط والمجتمهع األمور وأولياء المدار  بي  الشراكا  وبناء  
wider communityعهه  فضهال  . والشهبا  لألطفهال الهتعل  فهر  تحسههي  عله  بحه  سهاعد 

 communityالمحلهه  المجتمههع األخر  ومنظمهها  والمههدار  المههدار  بههي  شههراكا  وجههود
support organizations المحليهههي  العمهههل وأربهههاlocal employers and 

businessesمه  جهزء هه  يةالمدرسه والمجهال  المدرسهة مجله  أعضهاء بي  الشراكة وتعد 
 . المحل  المدرس  المستو  عل  التعليمية القرارا  لصنع الداع  الفري 
 Partnership between members of school council :املدرسة جملس أعضاء بني الشراكة
 :م  كل المدرسية المجال  ف  الممثل استراليا ف  المجتمعية الشراكة إطار ويض 

(South Australia Department of Education and Children's Services,2008,4-

6), (Victoria Department of Education and Early Childhood Development 

,2016,12) 
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 وتتبلههود المحليههي  العمههل وأربهها  الخهها  القطهها  وأفههراد واألمتهها  والمعلمي   اآلبههاء 
 النظههر وجتهها  عههر  خههالل  مهه المدرسههية للمجههال  الههدع  تقههدي  فهه  الشههراكة هههذ  متهها 

 لقههاءا  خههالل مهه  والمحلهه  المدرسهه  المسههتو  علهه  التعلههي  قضههايا مناقشههة عنههد المختلفههة
 واتخههاذ صههناعة فهه  ُيسههت  الههذ  األمههر المحلهه  المجتمههع علهه  مفتوحههة اجتماعهها  ومجههال 

 وجهه فهه  المحههيط المحلهه  المجتمههع للمتعلمههي  الفعليههة االحتياجهها  تلبهه  رشههيدة تعليميههة قههرارا 
 قههرار صههدور علهه  تسههاعد التهه  والمناقشههة الحههوار وموضههوعية وشههفافية الديمقراطيههة تسههود 
 .والمحل  المدرس  المجتمع قي  تعك  وخطة مشتركة ر ية عل  بناء   مستنير
 :Relationship between school council and theوالوزارة املدرسة جملس بني العالقة

Department 
 اسههتقالليتتا علهه  ي كههد تشههريع  أسهها  علهه  اسههتراليا فهه  سههيةالمدر  المجههال  تسههتند 

 المجهال  ههذ  بهي  شراكة عالقة هنا  أ  إال المستقل الذات  الحك  م  الرغ  وعل    وذاتيتتا
 ولههي  والتوجيهه  الههدع  وتقههدي  االحتههرا  علهه  تقههو  واليههة بكههل والتعلههي  التربيههة ووزارة القانونيههة
 التعليميههة القههرارا  اتخههاذ مهه  وتمكينتهها المجههال  هههذ  اعديسهه الههذ  األمههر والسههيطرة الفههر 
 .الرشيدة الواعية

 :واملواطنني األمور أولياء رابطة -ج

 مه  لتها لله    واألقالي  الواليا  بجميع والمواطني  األمور أولياء( روابط) مجال  أنشئ 
تمههة الته  تمثههل ويعهد هههذا االتحهاد مهه  المنظمها  الم التعليمهه   القهرار وصههنع فه  بالغههة أهميهة

أولياء أمور التالميذ وأعضاء المجتمع المحل  المحيط بالمدرسة ومه  أهه  أههدافتا رفهع جهودة 
التعلي  بالمهدار  وزيهادة وتشهجيع مشهاركة أوليهاء األمهور فه  إدارة شهئو  المهدار  واسهتثمار 

لكههل مههوارد المجتمههع المحلهه  فهه  تمويههل المههدار  الحكوميههة وتقههدي  خههدما  تعليميههة مناسههبة 
والد أحد التالميذ المقيهدي  بالمدرسهة وعضهو هيئهة تهدري  :التالميذ  ويض  هذا االتحاد كل م 

 New South Wales Department of ) .بالمدرسهة مراجهع حسهابا  ومهدير المدرسهة

Education ,2008,1-2) 
 :التال  النحو عل  المجال  هذ  وتتعدد

 & Act Council of Parentsسهتراليةاأل العاصهمة بهإقلي  والمهواطني  اآلبهاء مجله  -
Citizens Association. 
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(The Australian Capital Territory,2008,1) 

 Queensland Council of Parents andبكونيزالنهد والمهواطني  اآلبهاء مجله  -
Citizens Associations. 

(Queensland Council of Parents and Citizens Associations,2008,2) 
 New South Wales Federation ofويلهز بنيويوسهاو  التالميهذ أمور أولياء داتحا -

Parents and Citizen's Association. 
(New South Wales,2008,1) 

 South Australia Association of  والمهدار  لآلبهاء أسهتراليا جنهو  والية رابطة -
School Parents Clubs  1123 عا  إنشائتا وت 

 Northern Sydney Regional Council of سهيدن  بشههمال ي المعلمه رابطهة -
Parents & Citizens Association. 

(Northern Sydney Region,2008,1) 
 Tasmanian Stateبتسهههمانيا الواليهههة بمهههدار  المصهههلحة وأصهههحا  اآلبهههاء رابطهههة -

School Parents & Friends Incorporated. 
(Tasmania, 2008,4) 

  اختصاصههاتتا تتعههدد بأسههتراليا التعليمهه  القههرار صههنع فهه  الستشههاريةا أدوارههها وبجانهه 
  :التال  النحو عل  المجتمعية للمشاركة متمة كتيئة

(South Australia,2008,1-3), (New South Wales,2008), (Australian 

Capital Territory,2008,1-2) ( Victorian State Government, Parent 

Clubs: Purpose and Activities,2016,1-3) 

 .بالطال  يتعل  فيما المدرسة لمدير واإلرشاد والتوجي  النص  تقدي  -
 . مالية ومصادر خدما  بتقدي  للمدرسة والمساندة المساعدة تقدي  -
 .بأستراليا العامة بالمدار  األطفال تعلي  ف  المشاركة ح  دور دع  -
 .المجتمع وأعضاء لمعلمي وا اآلباء بمشاركة التعليمية القرارا  صنع دع  -
 .التعليمية االحتياجا  ضوء ف  المحلية المستقبلية اإلستراتيجية وضع -
 .التعليمية كفاءتتا ورفع المدار  وأداء الطال  نتائج تحسي  ف  المشاركة -
 .بالوالية والعشري  الحاد  القر  ف  التعلي  تقابل الت  التحديا  مواجتة -
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 Liberating Schools From البيروقراطيهة أغهالل مه  المهدار  تحريهر عله  التأكيهد -
Bureaucratic Shackles. 

 المههدار  قههانو  فهه  األطفههال وأمتهها  آلبههاء الجمههاع  الصههو  ههه  المجههال  هههذ  تعههد -
 Is the Collective Voice of Parents of Children in Act الحكوميهة

Government Schools. 
 .التعليمية المناقشة وتشجيع المدرس  ا النظ ف  األمور أولياء نظر وجتا  دع  -
 .التعليمية والمشكال  للقضايا الوالدي  لمناقشة منتديا  توفير -
 .المدرسة إدارة مجل  ف  لالنتخابا  للترشي  واألمتا  اآلباء تشجيع -
 .بالوالية الحكومية المدار  ألداء والمساءلة المحاسبية مبدأ وتشجيع دع  -
 (.التعليمية القرارا  صناعة) التعلي  قواني  عل  التغيرا  إدخال -
 بالمدار  للمعلمي  المتن  األداء كفاءة ورفع التعلي  جودة تحسي  -
 .لألطفال الرعاية وتوفير بالمدار  الدراسية المناهج وتحسي  تطوير دع  -
 .والمعلمي  والطال  للمدار  المادية والرفاهية الصحة تعزيز -
 .ظروفت  ع  النظر بغ  التعلي  فر  ف  طال ال لجميع المساواة تحقي  عل  العمل -
 واآلبهاء لألسهر الفعالهة المشهاركة تحسهي  و التعلهي  مجهاال  مه  المجتمع احتياجا  تحديد -

 .التعلي  ف  والطال  واألمتا 
 األمهور أوليهاء روابهط تمارسه  الهذ  الحيهو  الهدور يتضه  اختصاصها  مه  سهب  مها ضوء ف 

 المسهتو  عله  التعليميهة القهرارا  واتخاذ صناعة ف  مجتمعيةال المشاركة  دع  ف  والمواطني 
 .بأستراليا التعليمية القرارا  صناعة ف  لالمركزية فعلية ترجمة هذ  وتعد المحل  

 Student's Council الطالب احتاد جملس -د

 بقضهههايا يتعلههه  فيمههها التعليمههه  القهههرار صهههنع فههه  حقيقيهههة أدوارا   الطهههال  مجهههال  تلعههه 
 الشهبكة عضهوية وكهذل  المدرسهة لجنهة فه  منه  منتخبهي  أعضاء المجل  هذا مثلوي الطال  
 Australian Capital ): أدوارههها بههي  ومهه  التعلههي  وقسهه  المجتمعيههة للخههدما  الطالبيههة

Territory,2007,15-18) 
 .المدرسة مراف  تحسي  خالل م  مناسبة تعليمية بيئة توفير نحو السع  -
  عقباتت  تذليل ف  ومساعدتت  الجدد الطال  توجي  و الطالبية األنشطة دع  -
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 .المدرسة تمويل مصادر لزيادة المدرسية المقاصف أنشطة دع  -
براز والمعلمي  المدرسة أداء ع  تقارير إعال  -  سهب  مها ضهوء وفه . التعليميهة المشهكال  وا 

 بأسههتراليا ةاإلداريهه المسههتويا  علهه  التعليميههة القههرارا  صههنع بهه  تتمتههع مهها مههد  نالحههظ عرضهه 
 النظها  يشهتدها الته  الالمركزيهة نتيجهة( المدرسه  المحله   اإلقليم   القوم   المستو ) حي 

 األسترال  التعليم 
 : اسرتاليا يف املدرسة إىل املرتكزة الذاتية اإلدارة ظل يف اجملتمعية الشراكة ركائز

  Administration Act 2004  2224 عها  الصههادر اإلدارة قهانو  حههدد لقهد 
: التهههال  النحهههو علههه  المدرسهههية المجهههال  فههه  المجتمعيهههة الشهههراكة خهههالل مههه  العمهههل ركهههائز

(Victoria Department of Education and Early Childhood Development 

,2016,8) 
 act with honesty and integrity والنزاهة الصد  مع العمل -
 act in good faith in the bestالمدرسهة مصههلحة فهه  نيهة بحسهه  التصهرف -

interests of the school 
 act fairly and impartiallyوحيادية بنزاهة العمل -
 use information appropriatelyمناس  بشكل المعلوما  استخدا  -
 use their position appropriatelyمناس  بشكل مواقعت / مناصبت  استخدا  -
 act in a financially responsible manner ماليا   مسئولة بطريقة التصرف -
 exercise due care, diligence andوالمتهارة واالجتتهاد الممارسة الواجبة العناية -

skill 
 comply with the appropriate legislation المالئمة للتشريعا  االمتثال -
 demonstrate leadership and stewardship.واإلشراف القيادة إظتار -
 :التعليمية يف ظل اإلدارة الذاتية للمدرسة يف اسرتاليا املساءلة/احملاسبية -6

 مه  للجمتهور تسهم  والته  التعليميهة المساءلة تفعيل المدرسة عل  المرتكزة اإلدارة تدع 
نجههازا  المدرسههة أداء وتقيههي  مراقبههة مهه  الحكوميههة والجتهها  المحلهه  المجتمههع أفههراد  الطههال  وا 

 .public accountabilityالعامة ةبالمساءل يعرف ما وهذا دراسيا   وتقدمت 
(Kimber, Megan &Ehrich, Lisa C. ,2011,197-199) 
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 the School Accountability المدرسهية لمسهاءلة إطهارا فه  السهيا  جاء ههذا وفه 
Framework  تفعيههل ضههرورة  2228 اسههتراليا بغههر  والتعلههي  التربيههة وزارة عهه  الصههادر 

 .التعليمية المحاسبية آليا 
( Western Australia Department of Education,2008,1-2)  

 التربيههة وزارة أكههد  اسههتراليا  غههر  واليههة مههدار  فهه  المدرسههية المسههاءلة لتفعيههل ودعمهها  
 أههههههههداف للمدرسهههههههة اإلسهههههههتراتيجية الخطهههههههة تتضهههههههم  أ  يجههههههه  أنههههههه  بالواليهههههههة والتعلهههههههي 

 التقهههد  تقيهههي  فههه  اسهههتخدامتا  يمكههه التههه  والتهههدابير الرئيسهههة  المدرسهههة واألولويا  والمبادرا 
 ذا  المعلومها  مهع المدرسه  المجتمهع أفهراد لتزويهد التقيهي  إجراءا  إل  تحتاج حي  المحرز 
 للتقههد  بانتظهها  المراجعههة فهه  المدرسههة مجلهه  دور يتبلههور المقابههل وفهه . المغههز  وذا  الصههلة
 عه  تقريهر إعهداد لخهال  مه  جمعتها ته  الته  والمعلومها  المدرسهة أهداف تحقي  نحو المحرز
 . السنو  المدرس  األداء

( Western Australia Department of Education,2008,2-8)  
 ترسههي  علهه   2226 عهها  فهه  الصههادر التعليمهه  اإلصههالح قههانو  أكههد فيكتوريهها وفهه  

 :التال  النحو عل  المحاسبية ركائز
(Victorian State Government ,2016,1-3), ( Victorian Education and 

Training , Reform Act No.24L2006,2007,3), (The Parliament of 

Victoria ,2006,37-47 ) 
المحاسههبية التعليميههة / مهه  متهها  مجلهه  المدرسههة إعههداد التقههارير الخاصههة بالمسههاءلة  -

وكذل  إعداد الخطة اإلسهتراتيجية للمدرسهة وتحديهد أههداف المدرسهة وغاياتتها لمهدة أربهع 
سهههتقبلية  ومههه  ثههه  اعتمهههاد ههههذ  الخطهههة مههه  مهههدير المدرسهههة ومجلههه  إدارة سهههنوا  م
 . المدرسة

 Schoolوم  بي  أه  متا  مجل  المدرسة لتفعيل المحاسبية إعداد التقرير السنو    -
council to prepare annual report   الهذ  يضه  بهي  ثنايها  األنشهطة الماليهة
  باألنشههطة التعليميههة  ومهه  ثهه  نشههرها خطههة المدرسههة وأ  قضههايا تعليميههة أخههر  تتعلهه

تاحتتهها للمجتمههع المحلهه  والمههدار  األخههر  دعمهها  للشههفافية والمحاسههبية المجتمعيههة   .وا 
صالحيا  المجل  فيما يتعل   بحسابا  المراجع العها  ومها يتعله  بهاألموال قيهد تصهرف 
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 التربيههة وزارة المحلهه  المجتمههع أمهها  ومحاسههبة مسههئولة المدرسههية والمجههال المجلهه   
 (The Parliament of Victoria ,2006,79) .أدائتا ع  والتعلي 

 :اجملالس اليت تدع  تفعيل احملاسبية التعليمية للمدارس يف اسرتاليا

تأكيههدا  علهه  تطبيهه  ثقافههة المحاسههبية التعليميههة تهه  إنشههاء مجموعههة مهه  المجههال  مهه  
 :بينتا
 Merit Protection Boards ( :االستحقاق)جمالس محاية احلقوق  -

لحمايههة الحقههو  مهه  بههي  متامهه  تقههدي  المشههورة حههول مبههاد  الحمايههة واإلنصههاف ليههت  
 The Parliament of)تطبيقتههها فههه  خدمهههة التعلهههي  وفحههه  ومراجعهههة الطعهههو  

Victoria ,2006,80) 
 VICTORIAN CURRICULUM AND :السلطة الفيكتورية لتقيي  املناهج  -

ASSESSMENT AUTHORITY 
  التيئههة الفيكتوريههة لتقيههي  المنههاهج  بموجهه  قههانو  السههلطة الفيكتههور  لتقيههي  أنشههئ  

المناهج الدراسية  تتابع باهتمها  جهودة المنهاهج الدراسهية وتقيهي  المنتجها  والخهدما   تقيهي  
إنجازا  الطال  فيما يخت  بالمناهج الدراسية  مراجعة وفح  مراكز االختبهارا  وغلقتها إذا 

جهراء التحقيقها خالفه  التشهريعا -The Parliament of Victoria ,2006,104)   وا 

106) 
 :أهداف احملاسبية التعليمية يف ظل اإلدارة الذاتية للمدرسة يف اسرتاليا

 .مراقبة وتقيي  األداء المتن  واألكاديم  للمدار  -
نجازا  الطال  -  .تقيي  أداء المعلمي  والموظفي  ومدير  المدار  وا 
رف الخاصهههة بميزانيهههة المهههدار  والتأكهههد مههه  صهههرفتا فههه  مسهههاراتتا مراقبهههة أوجههه  الصههه -

 .الصحيحة
إعههالء روح المسههاءلة والشههفافية والنزاهههة فيمهها يخههت  بههاألداء المههال  واإلدار  والمتنهه   -

 .والتعليم  للمدار 
تحقيهه  التنميههة المتنيههة المسههتدامة للمعلمههي  ومههدير  المههدار  فهه  ظههل مراقبههة األداء  -

 .باستمرار
 .مطابقة األداء المدرس  لمعايير الجودة والخطط اإلستراتيجية المعلنة مراقبة -
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 :القوى والعوامل النقافية املؤثرة يف اإلدارة املرتكزة إىل  املدرسة يف اسرتاليا  -2

 تطبي  عل  بأخر أو بشكل أثر  مباشرة   أدوارا   الستراليا الثقافية العوامل لعب  لقد
 : التال  النحو عل  يااسترال ف  الذاتية اإلدارة مدخل

 :العامل اجلغرايف

 المحيطههي  بههي  تقههع العههال  بلههدا  أكبههر وسههاد  العههال  فهه  قههارة أصههغر ههه  اسههتراليا
 متهر كيلهو 176117132مسهاحتتا األرضهية  الكهرة م  الجنوب  الجزء ف  تقع والتاد  التند 
 وعههه  تيمهههور ربحههه آسهههيا عهه  ويفصهههلتا شهههرقا   والتهههاد  غربهها   التنهههد  المحهههيط يحهههدها مربههع 

 . تسما  بحر نيوزيلندا
  (Australian Government, Geosciences Australia,2006,1-3) 

 اسهتقاللتا عله  حصهل  بريطانيهة مسهتعمرة باعتبارهها  1188 عها  استراليا وتأسس 
 مه  كثيهر فه  اآل  حته  بهإنجلترا وتهرتبط البريطهان   الكومنوله  دول إحد  وه   1121 عا 

 New South ويلهز نيوسهاو :  هه  واليها  سه  مه  وتتكهو  التعليميهة  ةوخاصه الجوانه 
Wales وفيكتوريههههها Victoria وكوينزالنهههههد Queensland  أسهههههتراليا وجنهههههو South 

Australia  أستراليا وغر Western Australia وتسهمانيا Tasmania   قليمهي  إقلهي : وا 
 الشهههمال  واإلقلهههي  Australia Capital Territory (ACT) األسهههترالية العاصهههمة

Northern Territory (NT)   كههههانبرا وعاصههههمتتا األسههههترال  الكومنولهههه  منتهههها وتتكههههو 
Canberra  (ويلههز ونيوسههاو  فيكتوريهها بالكومنولهه  واليتههي  وأكبههر)   التهه  مسههاحتتا وبههرغ 

 إجمالتهها علهه  القههارة أسههدا  خمسههة أ  إال األمريكيههة  المتحههدة الواليهها  مسههاحة علهه  تربههو
 أدليهد إله  Brisbane برسبا  م  الساحل طول عل  السكا  غالبية ويتكد  قاسية  اءصحر 

Adelaide   وهوربههههار  وبرسههههبا  أدليههههد وههههه  السهههه  الواليهههها  عواصهههه  حيهههه Horbart 
 السههههكا   مهههه  ٪62 ويمثلههههو  Sydney وسههههيدن  Perth وبيههههر  Melborne وميلبههههور 

 سههكا  أمهها قسههوة  أقههل المنههاخ حيهه  افيكتوريهه فهه  وربعتهه  ويلههز نيوسههاو  فهه  ثلههثت  ويعههي 
 لتعههداد وفقهها   نسههمة22721622عههدده  البههالغ السههكا  جملههة مهه  ٪12 مهه  أقههل فتهه  الريههف
 (Australian Bureau of Statistics,2012,1-2).   2212 مار 

   2213مليهو  نسهمة وفقها  إلحصهاء مهار  عها   23723271والذ  تزايد ليصهب     
والمسههتخدمة  السههاحلية  واللغهة الرئيسههة باسهتراليا ههه  اإلنجليزيهةويتمركهز معظمته  فهه  المهد  
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انعكه  ذله  عله   .مليهو  نسهمة يتكلمهو  لغها  غيهر اإلنجليزيهة 4م  معظ  السكا   وحوال 
مه  السهكا  فه   ٪22تمركز معظ  السكا  ف  المنطقة الجنوبيهة الشهرقية للهبالد  حيه  يقطه  

-Lydia Mihelic Publisher,2005,211) .رسهبا سهيدن  وملبهور  وي)المد  الثالثة الكبر  

214) 

 فه  التعلهي  أصهب  أ  عله  االسترالية واألقالي  للواليا  الجغراف  التقسي  هذا وانعك 
 ال حيهه  حههدودها  فهه  كههل االسههتراليا  واإلقليمهها  السهه  األسههترالية الواليهها  مسههئولية أسههتراليا
 دورهها ويقتصهر بأسهتراليا  التعلهي  وتنظهي  إدارة عله  المركزيهة الفيدراليهة للحكومهة سهيطرة توجد
 تنفيههذ مهه  الواليهها  تههتمك  حتهه  مههن  هيئههة علهه  للواليهها  الماليههة اإلعانهها  بعهه  تقههدي  فهه 

 الخههدما  توزيههع فهه  الواليهها  بههي  الفههر  تكههاف  ولتحقيهه . أفضههل بصههورة التعليميههة برامجتهها
 ,Skibek, M. & Connell) . واحهدا   يميها  تعل نظامها   لتا لي  فأستراليا ولتذا التعليمية  ومنتا

H.,2003,1-7) 
 :التارخيي العامل

 منهذ القهارة ههاجروا الذي  األبوريجي  األصليي  السكا  شعو  م  األوائل السكا  كا 
 لألفههراد وتسههم  ضههحلة حولتهها الميهها  كانهه  عنههدما آسههيا  شههر  جنههوب  مهه  سههنة ألههف 62

 االتصهال مه  إليتها الوافهدي  هه الء عزله  ممها المحيطهة الميها  ارتفعه  ثه  بحهرا   إليتها بالتجرة
 وكهها  مجتولهة القهارة ههذ  وكانهه  الجديهدة  قهارتت  داخهل معههزولي  وأصهبحوا األصهل  بمهوطنت 
 الحيوانهها  وصههائد  11 القههر  حتهه  الخههارج  للعههال  الثمههار جههامع  مهه  المتههاجرو  ههه الء

 بأرضههه  مرتبطههها   التغييهههر فههه  سهههار يت كههها  أنههه  إال حينئهههذ بهههدو  شهههع  أنههه  ورغههه  واألسهههما  
 والحضهارية الثقافيهة سهماتت  لته  وكانه  البيئية العوامل مع وتوائموا الحجرية  آالت  مستخدما  

 أكثهر وقتئهذ بالقهارة يوجهد كها  حيه   11 القهر  أواخهر فه  األوروبيهي  قبل م  اكتشف  عندما
 ههذ  وانقرضه  اكتشهافتا  منهذ الثقافا  متنو  مجتمع أنتا يعك  وهذا متداولة  لغة 222 م 

 المسهههتوطني  مجهه ء ومهههع متعههددة  أو ثنائيهههة اللغههة وأصهههبح  11 القههر  مطلهههع مههع اللغهها 
 لتها تعرضهوا الته  الجماعيهة واإلبهادة العرق  للتطتير نتيجة األصل  الشع  أعداد قل  األجان 
 .بريطانية مستوطنة أقاموا عندما  1188 عا  األوربيي  المستوطني  أول ووفد

(Peter Reynders,2006,1-8), (Frances Peters,2005,31-33) 
 فيههدرال  اتحهاد فه  المنفصهلة المسهتعمرا  دخلهه  عنهدما واحهدة دولهة أسهتراليا أصهبح 

 ودخلهه  البريطانيههة  المملكههة داخههل كدولههة رسههميا   األسههترال  الكومنولهه  وأصههب    1121 عهها 
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 الثانيهة العالميهة الحهر  وبعهد والثانية  األول  ميةالعال الحر  ف  البريطانية القوا  مع أستراليا
 بأسهههتراليا الثقهههاف  التنهههو  زيهههادة علههه  ذلههه  أثهههر ممههها المتهههاجري  مههه  كبيهههرة أعهههداد إليتههها وفهههد

 (Andrew Barnett,2008,1-9 ). االقتصاد  واالنتعا 
 بههدء منههذ التعلههي  إدارة فهه  الالمركزيههة نحههو التوجهه  الدولههة اهتمهها  علهه  ذلهه  وانعكهه 

 موجهة نحهو التوج  ُبغية االسترالية الواليا  جميع مستو  عل  العشري  القر  م  لسبعينيا ا
 تقصههه  لجنهههة إثرهههها علههه  ُشهههكل  آنهههذا  للدولهههة العامهههة السياسهههية ناشهههدتتا التههه  اإلصهههالحا 

 Peter Karmel كارمهل بيتهر بقيهادة  1112 ديسهمبر فه  بالمهدار  التعلهي  لتقيهي  الحقهائ 
 واالسهتقاللية الحريهة لعهد  نظهرا   المهدار  منتها تعهان  الته  المشهكال  عه   التحقيقها وأسهفر 
 تفرضهتا الته  القيهود مجموعهة نتيجهة التعليميهة القهرارا  صهنع فه  المجتمعية المشاركة وانعدا 

 لههددارة المركههز  نظهها  نحههو االتجهها  تغيهر فيكتوريهها ففهه . آنههذا  المركزيههة والسياسهها  األوضها 
 .التعليمية القرارا  صنع ف  للسلطة الواض  والتحول للمدرسة الحك  وزيادة التعليمية

( Agustinus Bandur,2008,34) 
 1112the Education لعهها  المدرسههية المجههال  قههانو  صههدور مههع وذلهه  

School Councils Act of 1975  بيروقراطيههة مهه  السههلطة انتقههال تهه  بموجبهه  الههذ 
 .المدرسية المجال  إل  الوزارة

( Victorian Education and Training , Reform Act No.24L2006,2007,4-

7), ( Zajda, J. ,2004,199-220) 
 للمجههال  السههلطة لنقههل  1183 عهها  فهه  الفيكتههور  التعلههي  قههانو  تعههديل تهه  وعليهه  

 فهه  والتههدري  التعلههي  إصههالح قههانو  فيكتوريهها حكومههة أصههدر   2226 عهها  وفهه  المدرسههية 
 ) .قههانون  أسهها  علهه  المدرسههية المجههال  ووظههائف أهههداف وتقههدي  سههيةالمدر  المجههال 

Victorian Education and Training , Reform Act No.24L2006,2007,4-7 
 للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة مهدخل تطبيه  أ  يتضه ACT  االسهترالية العاصمة إقلي  وف  

 سههلطة قههانو  صههدر ومههع.ةالحكوميهه المههدار  جميههع فهه  المدرسههية المجههال  أنشههأ  أ  منههذ
 هيئها  إل  المدرسية المجال  تحول  وبموجب   1116 عا ACTالعاصمة إقلي  ف  المدار 
  Zajda, J. ,2004,199-220 ) )  (Agustinus Bandur,2008,34 ) .إلزامية حاكمة
 مهه  أكبههر قههدرا   شههتد SBM  المدرسههة إلهه  المرتكههزة الذاتيههة واإلدارة  1111 عهها  منههذ أنهه 
 . العامة المدار  لقانو  اإلدارية والمس وليا  للموارد ي التفو 
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(The ACT Department of Education & Training, 2004: 1-5) 
 فهه  اسههتراليا جنههو  واليههة فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مههدخل تطبيهه  إرهاصهها  وبههدأ  

 The Karmelالكرمههل بيتههر برئاسههة التحقيهه  لجنههة إلهه  مههذكرة رفعهه  عنههدما  1111 عهها 
Committee,   والتعلهي  التربيهة عها  مهدير فيتها أوصهthe Director General of 

Education (DGE)  كمهها الحكوميههة  المههدار  فهه  المدرسههية المجههال  إنشههاء ضههرورة 
 التهدريج  التوسهع ضهرورة  1181 عها  ف The Keeves Committeeكافيز لجنة أوص 

 مهه  مزيههد تههوفير بتههدف للمههدار  الصههالحيا  لونقهه اإلدار  والتفههوي  الالمركزيههة للسياسههة
 .للمدار  واالستقاللية الحرية

( Agustinus Bandur,2008,42-43) 
 أبريهههل 1 فههه  صهههدر   والهههذ 1112 عههها  الصهههادر التعلهههي  قهههانو  تعهههديل وبموجههه  

 .أستراليا بجنو  المدرسية للمجال  قانونيا   أساسا   هنا  أصب     2221
 (South Australia Department of Education and Children's 

Services2008,4-6) 
 حيهه  االسههترالية  الواليهها  بههاق  عهه  بمعههزل كوينزالنههد بواليههة التعلههي  إدارة تكهه  ولهه  

  2226 لعهها  التعلههي  قههانو  علهه  بكوينزالنههد للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة فهه  التطههورا  اسههتند 
 ودعهه  الطههال  تعلهه  نتههائج وتحسههي  مدرسههيةال الفاعليههة لتحسههي   المدرسههية المجههال  وتفعيههل
 .للمدرسة االستراتيج  التوج 

(Queensland Department of  Education , Training and Arts,2008,4-7) 
 وزارة أ  يالحههظ ويلههز نيوسههاو  واليههة فهه  التعلههي  لنظهها  التههاريخ  للتطههور والمتتبههع 

 المجتمعيهة المشهاركة تفعيهل ضهرورة حهول شةللمناق عمل ورقة أصدر  بالوالية والتعلي  التربية
 المجههال  إنشههاء بضههرورة التقريههر وأوصهه   1188 عهها  وفهه  التعلههي  نظهه  فهه  والالمركزيههة
 Gamage, D.T. ,2007,12-13) .في  المحل  المجتمع تمثيل مع المدرسية

 مه  الثمانينيها  أواخهر فه SBM  للمدرسهة الذاتية اإلدارة مدخل استراليا غر  وعرف  
 مه  مزيهد وتحقيه  التعليميهة كفاءتتها ورفهع المهدار  تحسهي  بغهر   1182 العشري  لقر ا

-Western Australia Department of Education,1999,1)  للمهدار  االسهتقاللية

4) 
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 تعاله  عنهدما الذاتية اإلدارة مدخل لتطبي  التاريخ  التأصيل يتض  سب  ما ضوء ف  
 العشههري  القههر  مهه  السههبعينيا  مطلههع منههذ اسههتراليا فهه  يههةالعلم التقههارير ونتههائج األصههوا 
 اإلداريهههة الصهههالحيا  ونقهههل التعليميهههة اإلدارة فههه  الالمركزيهههة تفعيهههل نحهههو السياسههه  والتحهههول
 والتعلههي  التربيههة ووزارة المركزيههة الحكومههة فهه  ممثلههة   العليهها اإلداريههة المسههتويا  مهه  والماليههة
 .والمدرسية المحلية المستويا  إل  يميةاإلقل المستويا  م  وكذل  المركزية

 االقتصادي العامل: 

 الههدول مه  ُتعهد ولتهذا الغربهه   الرأسهمال  االقتصهاد مه  ناجحهها   نموذجها   أسهتراليا تمتله 
 عشهر السهاد  المركهز وتحتهل االقتصهاد  التقد  ف  عشر الثال  المركز أخذ  الت  المتقدمة 

 العهههالم  االقتصهههاد  للمنتهههد   2211 -2212 عههها  العهههالم  التنهههاف  م شهههر تصهههنيف فههه 
(World Economic Forum,2010,73-74) 

: فضال  ع  تصنيف استراليا ف  مراكز عالية ف  العديهد مه  التصهنيفا  العالميهة مثهل   
التنميهههة البشهههرية وجهههودة الحيهههاة والرعايهههة الصهههحية والعمهههر المتوقهههع والتعلهههي  العههها  والحريهههة 

المدنيههة والحقههو  السياسههية إذ تعتبههر اسههتراليا األولهه  فهه  معيههار االقتصههادية وحمايههة الحريهها  
تريليههو  دوالر أمريكهه   17221جههودة المعيشههة خههارج أوروبهها  وبلههغ النههاتج المحلهه  السههتراليا 

  وفقههها  لم شهههرا  البنههه  الهههدول   ولتهههذا ُتعهههد اسهههتراليا الهههدول عاليهههة الهههدخل وفقههها  2212لعههها  
الميههدا  االقتصههاد   وبلههغ نصههي  الفههرد مهه  إجمههال   لتصههنيف منظمههة التعههاو  والتنميههة فهه 

 Australian Government, Geosciences)  2212دوالر عها   217212الهدخل القهوم  

Australia,2006,1-3) 

 الخههدما  قطهها  عليهه  يتههيم  مزدهههر غربهه  اقتصههاد  سههو  اسههتراليا أضههح  حيهه 
 سهتولتا تشهتتر حيه  حيوانيهةال بثروتتها غنيهة دولهة فته    القهوم  الهدخل إجمال  م % 68

 ترته  ممها األبقهار بتربيهة تقهو  وكهذل  لألغنها  تربيهة   العهال  ف  األقالي  أكثر م  بأنتا الوسط 
 واأللبهها  اللحهو  اسهتراليا فتنههتج الحيهوان  باإلنتهاج الخاصههة الصهناعا  جميهع فهه  ازدههار عليه 

 والفحه  والحديهد والرصها  الهذه  مثهل العديهدة المعدنية بالثروا  شترتتا ع  فضال     والجلود
 صههناعة مثههل ويلههز نيوسههاو  فهه  تتركههز والتهه  الثقيلههة الصههناعا  مهه  عههدد بتهها يوجههد كمهها  

 نههوفمبر إلحصههاء وفقهها   278 عنههد اسههتراليا فهه  البطالههة معههدل وأصههب   السههف  وبنههاء السههيارا 
2213 . 
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(Australian Bureau of Statistics ,2013,1-2),(Australian Bureau of Statistics 

,2013,1) 
 ويرجههع االقتصههاد   الميههدا  فهه  التعههاو  منظمههة دول أعلهه  مهه  أسههتراليا فأصههبح 

-Organization for Economic Co):  التاليهة العوامهل إله  ألسهتراليا القهو  االقتصاد األداء

Operation and Development (OECD),2007,4-7) 
 . والزراعية الحيوانية والمنتجا  للخاما  ا  مصدر  العالمية السو  ف  استراليا تعد -
 .األساسية السلع مجال ف  اقتصاديا   ومزدهرة الطبيعية بالموارد غنية دولة أستراليا -
 .عالية جودة ذا جيدا   تعلما   ومتعلمة مدربة األسترالية العاملة القو  -
 االقتصههاد ا أمهه والمنافسههة االسههتثمار افتتههاح فهه  سههببا   كانهه  التهه  التيكليههة اإلصههالحا  -

 .الكل  االقتصاد واستقرار اإلنتاجية زيادة و األسترال 
 إلهه  بههدور  أد  الههذ  التعلههي  تقههد  علهه  األسههترال  االقتصههاد  االنتعهها  هههذا وسههاعد

 الشهههراكة قهههادة توسهههيع نحهههو واالتجههها  االقتصهههادية التنميهههة عجلهههة إدارة فههه  بفاعليهههة اإلسهههتا 
 العمهل سهو  ومتطلبها  احتياجها  عله  التعهرف فه  رهابهدو  تسهاعد الت  التعلي  ف  المجتمعية

 Australian)األسهترال  االقتصهاد  النمهو تخهد  الته  التعليميهة القهرارا  صناعة و التعلي  م 

Bureau of Statistics,2005,30-31) 
 مهه  مختلفههة بههأنوا  غنيههة وههه  الصههادرا  قائمههة فهه  األولهه  المكانههة اسههتراليا واحتلهه 

 الههدول مهه  جعلتهها ممهها الطاقههة لتوليههد الرئيسههي  المصههدري  والههنفط الفحهه  ويعههد الطاقههة مصههادر
 موجهها  تبنهه   علهه  بالضههرورة انعكهه  الههذ  االقتصههاد  لنموههها نظههرا   العههال  فهه  الرأسههمالية
 الحديثهة المهداخل وتطبيه  التعلهي  إدارة فه  الالمركزيهة تطبيه  نحهو والتوجه  التعليمه  اإلصالح

 والمجههال  المههدار  ومههن  للمدرسههية الذاتيههة اإلدارة مههدخل ابينتهه ومهه  اإلصههالح عمليههة فهه 
 .للمدار  المالية اإلدارة ف  واسعة صالحيا  المدرسية
 :االجتماعي العامل

 متعههددة  خلفيهها  ذو  مههواطني  مهه  يتههألف ومتسههام  شههمول  مجتمههع أسههتراليا ُتعههد
 بحكه  الخهارج  العال  عل  مفتوح متطور منسج  مجتمع وه  الثقافا  متعدد مجتمع فأستراليا
 األصههليو  السههكا  إلهه  السههكا  أصههل يرجههع حيهه  العرقيهها   متعههدد مجتمههع فتههو لههذا تكوينهه  

 2117222 إلهه   2226 عها  إلحصههاء وفقها   عهدده  وصههل والهذ  Aboriginal األبورجنيهال
 Australian Bureau of Statistics ,2007,1-2) السكا  جملة م  نسمة
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 المتتاليهة التجهرا  إله  حاليها   اسهتراليا فه  الهذ  والعرق  واللغو  الثقاف  التنو  ويرجع
يطاليههها إندونيسههيا مهه  اكتشههافتا منهههذ األسههترالية القههارة إلهه   والصهههي  وتركيهها وآسههيا واليابهها  وا 

 المختلفهة العهال  بلهدا  مه  إليتها التجهرا  فه  التوسهع أسهتراليا شتد  حي  وأيرلندا  وبريطانيا
 العشهري   القهر  م  السبعينيا  منتصف ف  العنصر  التميز اسا سي ع  تخليتا بعد خاصة
 التعلهي  عله  مباشهر أثهر ل  كا  والذ  والديانا  واللغا  األجنا  تعدد عل  ساعد الذ  األمر

  .األسترال 
(David Hampshire,2005,174), (Lan Keeby,2004,112) 

 السياسههة حرصهه  حيهه  التعلههي   فههر  تههوفير فهه  وآخههر جههن  بههي  يفههر  لهه  الههذ 
 المتهاجرو   أو األصهليو  سهواء السهكا  لجميهع التعلهي  فهر  إتاحة عل  األسترالية التعليمية
 رسهمية ديانهة توجهد فهال جنسهياتت   بجميهع الطهال  لخدمهة والمواطني  اآلباء مجال  وانتشر 

نمهها اسههتراليا فهه   إذ السههكا  لمعظهه  األولهه  المرتبههة تحتههل المسههيحية الديانههة أ : القههول يمكهه  وا 
 غيهههر أخهههر  بهههديانا  فيهههدينو  السهههكا  بهههاق  أمههها االسهههتراليي  مههه % 64 حهههوال  بتههها يهههدي 

 جملههة مهه % 6 حههوال  ويمثلههو   والتندوسههية  والبوذيههة واليتوديههة اإلسههالمية مثههل المسههيحية
 Australian Bureau of Statistics) لته  ديانهة ال السهكا  مه  الباقيهة والنسهبة  السهكا 

,2013,2-3) 
 الديانههة فتهه  جههدا    كبيههرا   األسههترال  بههالمجتمع المسههيحيي  عههدد  أ  ذلهه  مهه  ويتضهه 

نشهاء التعليميهة السياسهة مالمه  رس  ف  بارزا   دورا   فيتا وللكنائ  استراليا ف  األول   العديهد وا 
 تسهامحا   األسهترال  المجتمهع ويشتد   األطفال وريا  المبكرة الطفولة رعاية خدما  مراكز م 

دارتهه   التعلههي  علهه  انعكهه  الههذ  األمههر ملحوظهها   دينيهها    تحيههز األسههترال  بههالمجتمع يوجههد فههال وا 
 كمهها والمحليهها  الواليهها  مسههتو  علهه  التعليميههة السههلطا  أو التعليميههة الم سسهها  فهه  دينهه 
 ذلهه  بهه  يتسهه  الههذ  الثقههاف  التنههو  تحقيهه  فهه  بههارزا   دورا   األسههترال  بههالمجتمع اللغههة تلعهه 

 بتها يتحهد  إذ االسهترال   الشهع  بهي  اسهتخداما   األكثهر اللغهة هه  اإلنجليزية اللغةو  المجتمع 
 الباقيهة النسهبة يتحهد  حهي  فه    2212 عها  لتقهدير وفقها   السهكا  جملهة م  ٪11 م  أكثر
 (  ,(Australian Bureau of Statistics ,2013,2-3  أخر  لغا  السكا  م 

 (Australian Bureau of Statistics , Australian Overall Claim More Than 250 

Ancestries ,2013,3) 
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 جهودة لرفهع الجتهود تكثيهف إله  يسهع  والتميهز  بالتحضهر  األسترال  المجتمع ويتميز
 الثقافيهة الخلفيهة ع  النظر بغ  األفراد جميع أما  المتكافئة التعليمية الفر  وتحقي  التعلي 

 للواليها  الكومنوله  حكومهة تقدمه  الهذ  الهدع  فه  ذله  ويهنعك  لألفهراد العرقية أو الدينية أو
 . الفر  تكاف  لتحقي 

 السياسي العامل: 

 اإلداريهة التقسهيما  لقهانو  وفقها   إداريها   تقسه  برلمانيهة ديمقراطيهة فيدراليهة دولهة أستراليا
 توريهها وفيك وتسههمانيا  أسههتراليا  وجنههو  وكوينزالنههد  ويلههز  نيوسههاو : وههه  واليهها  سهه  إلهه 

 فضهال   الشهمال   واإلقلهي  األسهترالية  العاصهمة إقلهي : همها إقليمهي  إل  إضافة الغربية وأستراليا
 Legal System التشهريع  النظها  عله  تعتمهد دولة فأستراليا ألستراليا  التابعة المناط  ع 
 لتها ويكفهل الدولة رئاسة الثانية إليزابي  الملكة فتتول  العا   اإلنجليز  القانو  مع يتف  الذ 

 خههالل  مهه التعليميههة القههرارا  صههنع فهه  واسههعة اختصاصهها  ولهه  العهها  الحههاك  تعيههي  الدسههتور
قهرار بالواليا  التعلي  وزراء ومنتا الوزراء وتعيي  التنفيذ  المجل  ألعضاء تعيين   القهواني  وا 
 خههالل مهه  سههترالياأل العامههة السياسههة ترسهه  حيهه  عليتهها  البرلمهها  موافقههة بعههد للتعلههي  العامههة
 .التشريعية والتيئة التنفيذية التيئة
 التنفيذية اهليئة: 

 Australian Government, D F A): يلهه  مهها أسههتراليا فهه  التنفيذيههة التيئههة تضهه 

T,2007,1-7) 
 .العا  الحاك  أستراليا ف  ويمثلتا المتحدة المملكة ملكة :الدولة رئيس -أ

  الوزراء مجل  رئي  هو :احلكومة رئيس -ب
  البرلما  أعضاء م  الوزراء  مجل  أعضاء العا  الحاك  يختار :الوزراء جملس -ج
 أسههتراليا فهه  العهها  الحههاك  الملكههة وتعههي  وراثهه   ملكهه  أسههتراليا فهه  الحكهه  نظهه  :االنتخابممات- د

 أو حزبهها   كهها  سههواء األغلبيههة  زعههي  عههادة العهها  الحههاك  التشههريعية ويعي  االنتخابهها  عقهه 
 .سنوا  ثال  لفترة للوزراء سا  رئي ائتالفا  
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 التشريعية اهليئة: 

 :تشريعيي  مجلسي  م  الفيدرال  البرلما  يتكو 
(Commonwealth of Australia,2010,1),(Commonwealth of 

Australia,2013,124) 
 كههل مه  عضهوا  تعيهي  ويههت  مقعهدا   16 مه  يتكهو  والهذ  :The Senate الشميو   جملمس -  أ

 بالتصههوي  سهنوا  ثهال  كهل اختيهاره  يهت  إقلهي  كهل مه  واثنها  عضهوا   12 والية وعهدده 
 .سنوا  س  يكملوا لك  المباشر

 بالتصهههوي  أعضههها   انتخههها  ويهههت  :House of Representatives النمممواب جملمممس- ب
 األقههل علهه  واليههة كههل ويمثههل سههنوا   ثههال  ليكمههل النسههب  التمثيههل أسهها  علهه  المباشههر
 . مقعدا   148 م  مجل ال ويتكو  أعضاء خم 

 مالمههه  رسههه  فههه  متمههها   دورا   Political Parties السياسهههية األحهههزا  تلعههه  كمههها
 حهز  العمهال  حهز  االشهتراك   الهديمقراط  الحهز : األحزا  هذ  بي  وم  التعليمية  السياسة
 عه  فضهال   القهوم   األحاد  الحز    المجل  ف  األغلبية حز  وهو الليبرال  الحز  الخ  

 السههال  وحركههة األسههترال  الههديمقراط  العمههال حههز  فهه  المتمثلههة السياسهه  الضههغط مجموعهها 
 .النوو  السالح ونز 

 الواليهها  لحكومهها  يمههن  األسههترال  السياسهه  النظهها  أ  يتضهه  سههب  مهها ضههوء وفهه 
 حكومههههة قبههههل مهههه  الداخليههههة الشههههئو  فهههه  تههههدخل أ  دو  التهههها  اإلدار  االسههههتقالل واألقههههالي 
 عه  فضهال   للواليها   الخهدما  وتوفير والفن  المال  الدع  تقد  ف  دورها ويقتصر  الكومنول 
 إدارة فه  الالمركهز  التوج  عل  النظا  هذا وانعك  للبالد والعامة الخارجية بالشئو  اهتمامتا
 .التعلي 

 املتحدة الواليات يف واحملاسبية  SBMاملدرسة إىل املرتكزة اإلدارة مالمح: ثالنًا

 فيها املؤثرة النقافية والعوامل القوى ضوء يف مريكيةاأل

 :األمريكية املتحدة الواليات يف للمدرسة الذاتية اإلدارة وتطور نشأة -1

 لههدع  عديههدة محههاوال  العشههري  القههر  مهه  السههتينيا  منههذ األمريكهه  المجتمههع شههتد
 المسههتو  علهه  التعليميههة القههرارا  صههنع فهه  المشههاركة مسههاحة توسههيع فهه  الديمقراطيههة مبههاد 
 والمسهئوليا  الصهالحيا  مه  كبيهرا   قهدرا   المحليهة التعليميهة السهلطا  منح  وبموجبتا المحل  
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 فههه  التربهههو  التوجههه  ههههيم  الثمانينههها  ومطلهههع السهههبعينيا  منتصهههف وفههه . التعلهههي  إدارة فههه 
 بعهد خاصهة للطهال  الدراسه  التفهو  لتحقيه  المهدار  فعاليهة نحهو األمريكية المتحدة الواليا 
 وتحصهيلت  الطهال  أداء تقيهي  نتيجهة الصهادر Nation at Risk خطهر ف  أمة تقرير صدور

 وآليها  مهداخل عه  البحه  ضرورة إل  دعا الذ  األمر والرياضيا  والعلو  والكتابة القراءة ف 
 التحصهيل  الطهال  أداء بمسهتو  االرتقهاء أجهل مه  المهدار  ف  الفعالية بتحسي  تدفع جديدة
 (Marphy, J.,1997,3) خطر ف  أمة لتقرير ة  استجاب

 حيهه  الجنوبيههة كارولينهها واليههة فهه  التعلههي  تحسههي  قههانو  صههدر  1184 عهها  وفهه 
 The Educationالتعلهي  وتحسهي  المهدار  سهير عله  ته ثر أساسية عناصر سبعة تضم 

Improvement Act 1984 ةيهوال فه  التعليمه  اإلصهالح قهانو  صهدر  1182 عها  وفه 
 The State.المحليهة التعليميهة المجهال  إله  المهدار  تحسهي  مسهئولية أسهند الهذ  و إيلن

of Illinois Enacted its School Reform Act in 1985 Providing for the 
Man Adatory Local School Improvement Councils (LSICS). 

(Gamage, D. T.,1996,5) 
 البحهههو  انتشهههار علههه  خطهههر فههه  أمهههة يهههرتقر  بعهههد الصهههادرة القهههواني  ههههذ  وسهههاعد 

 دعه  الهذ  األمهر  Effective Schools الفعالهة المهدار  خصهائ  تناوله  الت  والدراسا 
 شهيكاغو واليهة فه  كمها الواليها  مه  العديهد فه  (SBM) للمدرسهة الذاتية اإلدارة مدخل تطبي 

 وتكسهههها  نهههدوماريال  وكنتهههاك  أنجلهههو  ولههههو  ونيورجرسههه  ونيويهههور  وفيرجينههها وفلوريهههدا
يلينو   الجنوبية وكالورينا وسينسينات   للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة مهدخل تطبيه  انتشهار وتالز  وا 

 .The School Reform Act 1988:  1188 عا  المدرسة إصالح قانو  صدر
(Rowan, B.,2002,283-284) 

 تمتيدا   أنجلو  لو  والية ف  القرار صنع عملية تقاس  ت   1181 عا  وف 
 Shared Decision-Making Commenced in.للمدرسة الذاتية اإلدارة مدخل لتطبي 

1989, while Full (SBM) Came Only After Xpenence and Planning 
Reached the Required Level in the First Stage. م  الفترة أ  نالحظ وهكذا 

 للمدرسة الذاتية اإلدارة فلسفة ونشر لتعمي  ملحوظا   توسعا   شتد   1112 عا  إل  1186
(SBM)  مبادرة أخر  واليا  وأصدر  والية  عشري  عددها وصل الت  الواليا  معظ  ف 
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 الذاتية اإلدارة مدخل تطب  الت  Shorter Schools الميثا  مدار  تعمي 
 (Brian J. Caldwell, 2005).للمدرسة

 علهه  القههائ  التعليمهه  دصههالحل هههدفا   للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مبههادرة أصههبح  حيهه 
-The School اإلدارة تقنيهها  خههالل مهه  التعلههي  جههودة وضههما  الرقابههة لتعزيههز الالمركزيههة

Based Management Imitative in the Earle 1990s, the Aims of the 
Government's Decentralization Reform  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة بتههذا لتصههب 

 وأصهبح  التعليمه   لدصهالح وأداة التعلهي  مخرجها  وتحسهي  المدرسهية عاليهةالف لتحسي  أداة
 قبههل مهه  للمههدار  الذاتيههة واإلدارة للديمقراطيههة األمثلههة بعهه  تقههد  األمريكيههة المتحههدة الواليهها 
 The United States Also Provides Some Examples of المعلمههي 

Democratic Self-Management of Schools by Teachers عهادة  توزيهع وا 
 المجتمههع أعضههاء جميههع مشههاركة ودعهه  التههدري  هيئههة أعضههاء وبههي  المدرسههة داخههل السههلطة
   التعليمية المدار  ببرامج المتعلقة والقرارا  التعليم   القرار صنع ف  والمحل  المدرس 

    (Richard Hatcher,2009,2),( David L. Jane,1989,45-46),( 

Wohlsttetter Priscilla and Others,1999,2) 
 المتحههدة الواليهها  فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مههدخل بتطبيهه  المطالبههة تزايههد  ولتههذا

 44 مهه  أكثههر هنهها  أصههب  أ  إلهه   1113 عهها  التعليمهه  لدصههالح كإسههتراتيجية األمريكيههة
 ارسهها المم وزيههادة وتفعيههل (SBM)للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة أشههكال مهه  شههكال   تمههار  واليههة

 ,Leithood, Kenneth .المدرسهه  المسههتو  علهه  التعليمهه  القههرار صههنع فهه  الديمقراطيههة

Menzies,1998,325-326)) 
 مهههدار  فكهههرة األمريكيهههة المتحهههدة الواليههها  فههه  انتشهههر   1114 عههها  بدايهههة ومهههع

 للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة مهههدخل تطبيههه  إلههه  لالنتقهههال المهههدار  جميهههع لمسهههاعدة المسهههتقبل
(SMB)   قهد  1112 عها  بدايهة ومهع. صهالحياتت  وتوسهيع المهدار  لمدير  االتجا  وعزز 
 :   عل  أكد  الت  للمدرسة الذاتية اإلدارة عناصر لوصف إطارا   نيوجرس  والية وضع 

(New Jersey Department of Education,2000,2-3) 

 فه  التعليمه  رارالقه صهنع عه  المسهئولي  هه  التعلهي  مه  الحقيقيهة المصهلحة أصحا  أ  -
 .المدار 
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 المسهائلة نظها  دعه  تطبيه  وكيفيهة المحله  القهرار صهنع عملية تحك  الت  اللوائ  وحدد  -
 .المدار  ف  التعليمية

 إدارة فهه  المههدار  ومههدير  المحلهه  المجتمههع وأفههراد والطههال  والمعلمههي  اآلبههاء دور تفعيههل -
 .بالمدرسة والمالية ةالتعليمي القرارا  صنع ف  ومشاركتت  ذاتيا   المدرسة

 تبلغ نيوجرس  والية ف  المدار  ف  التعليمية اإلصالحا  بدأ   1118 عا  ومع
 إدارة فر  بتشكيل اإلصالحا  تنفيذ إل  الوالية ف  العليا المحكمة دع  عندما ذروتتا
 والمعلمي  اآلباء مشاركة ضما  بتدف School Management Teams المدرسة
 وتطوير المدرسة مستو  عل  القرار صنع ف  والمديري  والموظفي  محل ال المجتمع وأعضاء

 .وااللتزا  والتعاو  المساءلة ثقافة
(Elain M. Walker,2000,1) 

 الشهاملة المدرسهة إصهالح قهانو  األمريكه  الكهونجر  أصدر  1111 عا  بداية ومع
 (The World Bank, 2009,9)  ومحليا   ذاتيا   المدار  استقالل عل  أكد الذ 

 المتحهدة الواليها  فه  للمدرسة الذاتية اإلدارة شعبية تزايد  اإلصالحا  هذ  إثر وعل   
 إسهههتراتيجيا  مههه  كإسهههتراتيجية المدرسهههية والفاعليهههة الكفهههاءة تفعيهههل فههه  لنجاحتههها األمريكيهههة
 المجتمههع وأفههراد واألمتهها  اآلبههاء تمكههي  فهه  مباشههر بشههكل تسههت  والتهه  التعليمهه  اإلصههالح
 وتحديههههد المههههدار  إدارة فهههه  الفعالههههة المشههههاركة مهههه  المههههدار  ومههههدير  والمعلمههههي   المحلهههه

 والماليهة التعليميهة قراراتتها وصهنع مناهجتها وتطوير ميزانياتتا وتخصي  وأولوياتتا احتياجاتتا
 ورفههع المههدار  أداء فعاليههة وتحسههي  زيههادة بتههدف المحليههة المجتمعيههة المشههاركة خههالل مهه 

 .العالمية السو  ف  والمنافسة التطور ومواكبة المعلمي  أداء مستو 
(The World Bank,2007,3-6), (Fasih, T. and Partrinos, H.,2006,4-5) 

 :األمريكية املتحدة الواليات يف للمدرسة الذاتية اإلدارة مفهوم  -2

 السهتينيا  منهذ التعليميهة اإلصهالحا  مه  العديهد األمريكيهة المتحهدة الواليا  شتد  لقد
 المشههاركة رقعههة توسههيع عمليههة لزيههادة عههدة محههاوال  هنهها  كانهه  حيهه  العشههري   القههر  مهه 

 وتفههوي  ومههن  والمدرسهه  المحلهه  المسههتو  علهه  التعليميههة القههرارا  صههناعة فهه  والالمركزيههة
 .األمريكية المتحدة الواليا  أنحاء جميع ف  المحل  للمجتمع الواسعة والصالحيا  السلطا 
 : هما أساسيا  نوعا  وتتضم  اإلصالحا  م  جملة األمريكية متحدةال بالواليا  فظتر 

(Murphy, J.,1997,39) 
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 حيههه  Administrative Decentralization اإلداريهههة الالمركزيهههة: األول اإلصهههالح -
 المحليهة والسهلطا  الصهالحيا  وتوسهيع المحليهة التعليمية السلطا  ف  الالمركز  التحول

 .المدرسية والمجال 
 اآلبههاء ُيمكهه  الههذ  التيكههل وهههو( للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة: )الموقههع علهه  المسههتندة ارةاإلد -

 تخصههي  إلهه  أولوياتتهها تحديههد علهه  بنههاء مدرسههة كههل فهه  المههدار  ومههدير  والمعلمههي 
 القههرار صههنع وسههلطة األفههراد وفههل وتعيههي  الدراسههية مناهجتهها لتشههكيل لههذل  تبعهها   ميزانياتتهها

 .ومدرسيا   محليا  
 فههه  المدرسهههية الذاتيهههة اإلدارة ومفهههاهي  مالمههه  بهههزر  اإلصهههالحا  ههههذ  وءضههه وفههه 

 (Cook, Thomas, D., 2007,2-5):التالية المفاهي  لتتضم  المتحدة الواليا 
 مهها أو  School-Based Management لمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مفههاهي  بههي  مهه  -

 .School-Based Leadership( القيادة) اإلدارة عل  المرتكزة بالمدرسة يعرف
 بعه  فه  أيضها    وتعهرفAdministrative Decentralization الالمركزيهة اإلدارة أو -

 School-Based Decision القهههرارا  صهههنع علههه  المسهههتندة المدرسهههة الواليههها 
Making. 

 مههدار  مفههاهي  األمريكيههة المتحههدة الواليهها  فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مفههاهي  وتضههمن  -
 .Charter Schools الميثا  ومدار   Tomorrow's Schools المستقبل

 مسههتويا  نقههل ههه  األمريكيههة المتحههدة الواليهها  فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة وتعتبههر
 التعليميهة القهرارا  واتخهاذ صهناعة عمليهة تتضهمن  بمها ذاتتا المدرسة إل  والصالحيا  السلطة
 والطهال  التالميهذ أمهور وأوليهاء المحله  المجتمهع وأعضاء والمعلمي  المدار  مدير  بمشاركة
 ,.Fiske, E ).المههدار  إدارة فهه  المحلهه  والمجتمههع اآلبههاء مشههاركة ضههم  بشههكل  أحيانهها  

1996,2) 
 الرقابهة تحويهل لضما  األمريكية التعليمية واإلصالحا  التغيرا  علي  حرص  ما وهذا

لهه  ذاتتهها درسههةالم إلهه  والمنههاط  بالواليهها  التعليميههة بالمكاتهه  المركزيههة  المصههلحة أصههحا  وا 
 المحلهه   المجتمههع أعضههاء اآلبههاء  المعلمههي   المههدار   مههدير : أمثههال التعلههي  مهه  الحقيقيههة
 المسههتو  إلهه  التعليميههة القههرارا  صههناعة لسههلطة تحههول مهه  بههذل  يههرتبط ومهها أنفسههت  الطههال 

 القهههرار عصهههن فههه  المصهههلحة وأصهههحا  العهههاملي  جميهههع مشهههاركة وضهههما  اإلجرائههه  المدرسههه 
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 عليه  أكهد  مها وههذا. المدار  ف  للسلطة توزيع إعادة م  ذل  يتبع وما بالمدرسة  التعليم 
 إلههه  المسهههئولية أو اإلداريهههة السهههلطة مقهههدار بعههه  تسهههلي  تعنههه  التههه  األمريكيهههة الالمركزيهههة
 اختصاصها  وتوسهيع الديمقراطيهة إله  والديكتاتوريهة البيروقراطيهة مه  والتحهول أدن  مستويا 
 للمههدار  الذاتيههة بههاإلدارة الالمركزيههة مفتههو  ارتههبط وهكههذا والمههدار   المحلهه  الحكهه  سههلطا 
(SBM)  الفعالة المدار  ومفتو  األمريكية المتحدة الواليا  ف Effective Schools. 

 بنفسهتا نفسهتا تهدير الت  المدار » بأنتا للمدرسة الذاتية اإلدارة ُعرف  ذل  ضوء وف 
 القهرارا  اتخهاذ وسهلطة واسعة باختصاصا  وتتمتع المدرس  مستو  عل  يةالالمركز  ضوء ف 

 . «الموارد بتخصي  المتصلة
A Self Managing School as one for Which there has Been Significant 

and Consistent Decentralization to the School Level of Authority to Make 

Decision Related to the Allocation of Resources. 

(Di Gropllo, E.,2006,2), (Candoli, I.C.,1995,6)   

 (: والمالية البشرية والموارد والسلطة والتكنولوجيا المعرفة) هذ  الموارد وتتضم 
 إدارة فهه  الههذات  االسههتقالل مهه  المزيههد المههدار  مههن  للمدرسههة الذاتيههة بههاإلدارة ويقصههد

 ,Candoli).المدرس  والنظا  المعلمي  جان  م  الطال  نتائج  ع المساءلة وتفعيل مواردها

I.C.,1995,6) 
 أشكال م  شكال   بأنتا» األمريكية المتحدة الواليا  ف  للمدرسة الذاتية اإلدارة وتعرف

 األساسية الوحدا  م  وحدة وتجعلتا( المستقلة) الفردية المدرسة تحدد الت  الالمركزية
 ضرورا  م  ضرورة ُتعد والت  القرار صنع سلطة توزيع إعادة  عل تعتمد والت  للتطوير
 SBM as a From of Decentralization that Identifies the .  «والتحسي  التطوير

Individual School as the Primary Unit of Improvement and Relies on the 

Redistribution of Means Through Which Improvements Might be Stimulated 

and Sustained. 

 (Malen, B. Ogawa, R.T., Kranz J.,1990,1), (Bardhan Pranab and 

Dilp Mookherigee,2009,113-114) 
 SBM( اإلدارة عله  المسهتندة المدرسة) للمدرسة الذاتية اإلدارة David ديفيد ويعرف

 بههي  السههلطة ميههزا  تغييههر  إلهه تسههع  التهه  اإلدارة نظهها  إصههالح إلهه  يتههدف جديههد شههكل ههه 
تاحههة( الههوزارة) والدولههة والواليهها  المههدار   للمههدار  االسههتقاللية لتحقيهه  للمههدار  الفههر  وا 

 داخههل سههواء  القههرار صههنع قاعههدة وتوسههيع واآلخههري   للواليههة( المحاسههبية) المسههاءلة ودعهه 
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 الذاتيهة فهاإلدارة. تتهاذا حهد فه  الغايهة ه  القرار الديمقراطية وجعل األكبر المجتمع أو المدرسة
 ,David )  وفاعليهة كفهاءة أكثهر المهدار  لجعل اإلدار  لدصالح أسلو  ه  SBM للمدرسة

J.,1990,6-7) 
 كثيههر فه  كمهها األمريكيهة المتحهدة الواليهها  فه  للمدرسهة الذاتيههة اإلدارة أصهبح  وهكهذا

 Effectiveness of المهدار  وفعاليهة كفهاءة لزيهادة ووسهيلة مدخال   المتقد  العال  دول م 
School Efficiency  العمههل وأربهها  لآلبههاء( المحاسههبية) المسههائلة زيههادة إلهه  تهه د  والتهه 

نجهازا  سجال  ونشر المدار  ومساءلة التفتي  عمليا  إلجراء واآلليا  األوسع والمجتمع  وا 
 .الطال 

 كهل فه  المهوارد تخصهي  يحركتها صهيغة ه   SBM للمدرسة الذاتية باإلدارة ويقصد
 وهه   Formula-Driven Resource Allocations to Each School مدرسهة
 المعلمههههههههي  وعههههههههزل لتوظيههههههههف مدرسههههههههة كههههههههل فهههههههه  المدرسههههههههة مجلهههههههه  تمكهههههههه  أيضهههههههها  

 Empowering a Board of Governors at Each School to Hireوالمهوظفي 
and Fire Staff and Teacher. 

(Wirth, G.M., 1991,3) 

 مدرسهههة كهههل فههه  األولويههها  لتحديهههد مهههدخال   للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة أصهههبح  وبتهههذا
 Setting Priorities at each School Site for مخصصههاتتا مهه  ولدنفهها 

Spending its Allocation   المدرسهة أداء عه  األمهور ألوليهاء المعلومها  لتهوفير ومدخال 
Provision of in Formation to Parents on the School's Performance. 

 الالمركزيههة»: بأنتهها أيضهها   األمريكيههة المتحههدة بالواليهها  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة وعرفهه 
 وغيهره  أحيانها   والطهال  واآلباء والمعلمي  المدار  لمدير  المسئولية نقل خاللتا م  يت  الت 
 . «المدرسة مستو  عل  الفاعلة والجتا  المدرس  المجتمع أعضاء م 

School-Based Management (SMB) is the Decentralization of Levels of 

Authority to the School Level, Responsibility and Decision-making Over 

School Operations is Transferred to Principals, Teachers, Parents, 

Sometimes Students, and Other School Community Members, the School 

Level. 

  (The World Bank,2011,1), (Felipe Barrera and Others,2009,15-16),( 

Brian Caldwell, J.,2005,3) 
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 الالمركزيهة أشهكال مه  شهكال   (SBM) للمدرسهة الذاتية اإلدارة أصبح  ذل  ضوء وف 
 عوصهن السهلطة توزيهع إعهادة عله  تعتمهد الته  للتحسهي  األساسية الوحدة المدرسة فيتا تكو 
 .التعليم  القرار

(Brian Caldwell, J.,2005,3), Lucrecia, Santibanez,2006,5-6) 
 واإلدار  التعليمه  لدصهالح كإسهتراتيجية للمدرسهة الذاتية اإلدارة مدخل تطبي  وساعد

 وتههوفير الطههال  تحصههيل مسههتو  وزيههادة المعلمههي  أداء وكفههاءة المههدار  وفعاليههة جههودة علهه 
 المحله   المسهتو  عله  التعلهي  إدارة ف  المجتمعية والمشاركة واالبتكار دا لدب المالئ  المناخ
تاحة  رسه  فه  والطهال  المحله  المجتمهع وأعضهاء األمهور وأوليهاء للمعلمهي  الكافيهة الفهر  وا 

 الشهفافية ودعه  المهدار   مسهتو  عله  والمالية التعليمية القرارا  وصناعة التعليمية السياسة
 .األداء وتقيي  التعليمية المحاسبية نظا  ف 
 :األمريكية املتحدة الواليات يف للمدرسة الذاتية اإلدارة أهداف -3

 فلسهههفة مههه  األمريكيهههة المتحهههدة الواليههها  فههه  للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة فلسهههفة تشهههت 
 اآلبهاء بهدور المطله  واإليمها  المجتمعيهة والشهراكة بالديمقراطيهة ته م  الت  األمريك  المجتمع
 الحقيقيهة المصهلحة وأصهحا  المحله  المجتمهع أعضاء دور وتفعيل أبنائت  تعلي  ف  واألمتا 

 أحيانهها   والطههال  المحلهه   المجتمههع وأعضههاء والمعلمههي   المههدار   مههدراء) أمثههال التعلههي  مهه 
 كفههاءة ورفههع المعلمههي  بههأداء واالرتقههاء التعليميههة الخههدما  جههودة تحسههي  فهه ( األمههور وأوليههاء

 السههلطة المدرسههة ومههن  التعلههي  مخرجهها  جههودة وضههما  الطههال  أداء سههتو م ورفههع التههدري 
 والمعلمههي  المدرسههة أداء علهه  الذاتيههة الرقابههة مهه  ومزيههدا   ذاتيههة إدارة نفسههتا إدارة فهه  الكاملههة
 .الطال  وتحصيل أداء وتقيي 

 عله  األمريكيهة المتحهدة الواليها  فه  للمدرسة الذاتية اإلدارة أهداف تتحدد ذل  ضوء وف 
 :التال  النحو

1- (The World Bank,2008,2-5),( Lewis, M,2006,17), (Leithwood, (K., and 

Teresa Menzies,1998,325), (Cook, T. D. ,2007,12),( The World 

Bank,2007,2),( ) (Brian Caldwell. J,2005,5) 
 .والمعلمي  المدار  لمدراء والسلطة المسئولية نقل -2
 .والطال  المعلمي  أداء بمستو  واالرتقاء المدار  ف  التعليمية لعمليةا بجودة االرتقاء -3
 .التعليمية والقيادة المدرسية اإلدارة تحسي  -4
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Improved School Management and Educational Leadership. 
 Improved Student Outcome (الطال  نتائج) مخرجا  تحسي  -5
 .مدرسةال ف  التعليمية القرارا  فعالية تحسي  -6

An Improvement in the Effectiveness of Decisions Related to 
Education in School. 

 .للموارد كفاءة أكثر استخدا  تقدي  -7
Provision of a More Efficient Use of Resources 

 علهه  القههرار صههنع فهه  الالمركزيههة تحقيهه  فهه  المحليههة والمجتمعهها  اآلبههاء سههلطة تعزيههز -8
 .المحل  المدر  مستو 

 .للطال  األكاديم  األداء تحسي  -9
Improving Students Academic Performance. 

دارتتا المدار  استقالل زيادة -11  Increased School Autonomy.ذاتيا   وا 
 .المحلية لالحتياجا  االستجابة زيادة -11
 دلتحديههه( الههذات  االسهههتقالل) الههذات  للحكههه  والمههدار  المحليهههة للسههلطا  الفرصهههة إتاحههة -12

دارة وتخصي  مناهجتا محتو   االختبهارا  فه  الطال  أداء بمستو  واالرتقاء مواردها وا 
 .  الدولية

 Empowering Principals متنيها   تنميهتت  مه  والمعلمهي  المهدار  مهدير  تمكهي  -13
and Teachers, Strengthening Their Professional Motivation 

 خههالل مهه  المههدار  أداء لقيهها  التعليميههة( المحاسههبية) المسههاءلة مههدخل تطبيهه  دعهه  -14
 (.المجتمعية) الشعبية المراقبة

 وصهنع التعليميهة الخهدما  تحسهي  ف  للمشاركة المحل  المجتمع ألعضاء الفرصة إتاحة -15
دارة التعليم  القرار  .  المدار  وا 

11- (Cook, T. D. ,2007,12) 

 Making Budgetary.المدرسههة مسههتو  علهه  بالميزانيههة المتعلقههة القههرارا  اتخههاذ -17
Decision. 

شرا  المعلمي  تمكي  -18  .المدار  إدارة ف  المحل  المجتمع أعضاء وا 
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 صهنع فه  المجتمعيهة المشهاركة رقعهة توسيع خالل م  المدرسية اإلدارة ف  الفاعلية زيادة -19
 .التعليمية القرارا 

 تحسهي  مه  المهدار  وتمكهي  والخهدما  التعليميهة البهرامج فه  التنهو  مه  للمزيد السماح -21
 Peter) .أفضههل نحههو علهه  األمههور وأوليههاء الطههال  بمشههاركة أفضههل نحههو علهه  األداء

Coleman,1984,26) 
فه  صهنع القهرارا  التعليميهة وااللتهزا  بتحسهي  المدرسهة ( األعضهاء)تستيل مشاركة المهوظفي  

(Duke, D. L, Showers, B.K, 1985,14) 

 To Increase the.مدرسهههةال فعاليهههة عههه  المهههدار  لمهههدير  المسهههاءلة زيهههادة -21
Accountability of School Administrators for School 

Effectiveness. 
 إلهه  والتحههول والصههرف اإلنفهها  أوجهه  وتحديههد ميزانياتتهها تحديههد فهه  الحريههة المههدار  مههن  -22

 .المدرسة جودة
عطههاء المههدار  تحسههي  علهه  العمههل -23  Improving Schools.للمههديري  الحريههة وا 

Freeing Principals. 
- (Goodlad, J. I.,1987,6),( Leithood, K. A. and Montgomery 

D.,1987,309-310) 

 .القرارا  اتخاذ ف  والسرعة المرونة م  أكبر قدر تحقي  -24
Flexibility, Speed of Decision-Making. 

 Less Bureaucracy .البيروقراطية م  التقليل -25
 Involvement of.المحليهة المجهال   المهدار  ومجهال  اآلبهاء مشهاركة قاعدة توسيع -26

Parents and School Boards/ Councils.(Borman, G. D. G.M. 

Hewes, and S.Brown, 2002,4) 
 Management of.المركهز  المسهتو  عله  ولهي  المدرسهة مسهتو  عل  الموارد إدارة -27

Resources at the School Level Rather than at a System or 
Centralized Level. 

 Control.للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة عمهل قله  صهمي  مه  تعهد الته  الميزانيهة عل  الرقابة -28
Over the Budget is Considered at the Heart of (SBM) 

 .Restructuring School Governanceالمدرسية اإلدارة هيكلة إعادة -29
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 Defining of Roles and the.والمعلمهي  المهوظفي  وتنميهة وتوظيهف األدوار تحديهد -31
Hiring and Development of Staff. (Sawada, Y. and A. B. 

Ragatz,2005,2) 
 Schools are.للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مهه  كجههزء الدراسههية المنههاهج علهه  السههيطرة -31

Given Control Over the Curriculum as Part of School-Based 
Management. 

 Staff Determine their Own.متنيا   وتنميتت  لموظفي ل المتنية االحتياجا  تحديد -32
Professional Development. 

( Priscilla Whoistetter and Others, 1997,1-3) 
 In SBM Indicated that Principals.المهديري  لهد  الهوظيف  الرضها تحقيه  -33

Report Greater Job Satisfaction. 
 .األكاديمية المعايير تحسي  خالل م  الطال  أداء مستو  رفع -34

Raising Student Performance by Improving Academic 
Standards. (Gamage, D.T, 1996,3) 

خلههه  المزيهههد مههه  الشهههراكا  الفعالهههة بهههي  المهههدراء واآلبهههاء والمجتمعههها  المحليهههة ورجهههال  -33
 (Au-Duhou,1999,46-47).األعمال

Creating More Effective Partnerships Among Schools, Parents, 
Communities, and Business People 

 إلنشههاء التعليميههة القههرارا  صههنع فهه  المجتمعيههة والمشههاركة المدرسههة إلهه  السههلطة انتقههال -36
 .لدصالح الرئي  التدف أصبح  الت  الفعالة المدار  م  المزيد

Devolution of Authority to School Level and Community 
Participation. 

 كافيههة فههر  بإيجههاد يسههم  الههذ  المدرسههة مسههتو  علهه  اإلدار  التفههوي  عمليههة تفعيههل -37
 األداء وديمقراطيهههة الجماعيهههة المشهههاركة خهههالل مههه  اإلدار  العمهههل فههه  والتجديهههد لالبتكهههار
 (Rowan, B., E.Camburn and C. Barnes,2004,2 ).اإلدار 

 مه  التعليميهة المخرجها  ودةجه لضهما  المدرسهة فه  والتعلي  التدري  أداء جودة تحسي  -38
 (De Grauwe, A.,2010,2670-2671) .المدرسة
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 :األمريكية املتحدة الواليات يف اإلدارة ذاتية للمدارس احمللية املدرسية اجملالس -4

 المتحهدة الواليها  فه  التعلهي  نظها  مه  يتجهزأ ال وجهزء سمة المدرسية المجال  تعتبر
 الديمقراطيههة التيئهها  ههه  المدرسههية المجههال  ُتعههدو  عهها   122 مهه  يقههر  مهها منههذ األمريكيههة

. المدرسه  المسهتو  وعله  المحليهة التعليميهة القهرارا  اتخهاذ فه  المهواطني  تمثيهل عل  القادرة
 مصههال  تمثيههل إلهه  تتههدف التهه  ديمقراطيهها   منتخبههة هيئههة ههه  األمريكيههة المدرسههية فالمجههال 
 للسههيطرة رمههز هههو األمريكيههة المدرسههة لهه ومج التعلههي   وبشههئو  بقضههايا يتعلهه  فيمهها المجتمهع
 ته ثر الته  التعلهي  قضهايا لمناقشهة للوصهول منتهد  تهوفير خالل م  العا  التعلي  عل  المحلية

 األساسهية الركيهزة باعتبارهها المحليهة المدرسهية المجال  ُوصف  وقد. المحلية المجتمعا  عل 
 .لثقافا ا متنو  مجتمع ف  األمريك  التعلي  إلدارة التاريخية

Local School Boards have Been Described as a Historic Linchpin 

of American Educational Governance, in a Divers Society With a 

Multiplicity of Cultures. 
( Joseph Beckhan and Barbara Klay Meier,2010,10-11) 

 الواليهها  دسههتور إلهه  المحلهه  سهه المدر  المجلهه  لسههلطا  القههانون  األسهها  يرجههع إذ
 Legal Basis for Local School Board Powers to the األمريكيهة المتحهدة

U.S. Constitution  ضههرورة علهه  المحليههة المدرسههية المجههال  وت كههد الحههي  ذلهه  ومنههذ  
 ههذ  وتسهتمد  Efficient System of Public Schools العامهة المهدار  نظها  كفهاءة

 والقواعههد السياسهها  وضههع سههلطة القضههائية القههرارا  الواليهها  وقههواني  الدسههتور مهه  المجههال 
 المعههدا  وشهراء وتمويلتها المههدار  تنظهي  ذله  فهه  بمها المهدار  تشههغيل فه  للهتحك  واألنظمهة
دارة سياسههة فهه  حاسههما   دورا   المحليههة المدرسههية المجههال  تلعهه  ولتههذا. وتجتيزههها  التعلههي  وا 

 .العا 
 اإلدارة مههدخل بتطبيهه  األخههذ بعههد المحليههة المدرسههية المجههال  سههلطا و  أدوار وازداد 

 إلههه  المدرسهههية المجهههال  عهههدد وازداد  األمريكيهههة  المتحهههدة الواليههها  فههه  للمدرسهههة الذاتيهههة
. المدرسههية المجههال  أعضههاء مهه  عضههو 127222 وتضهه  عامههة مدرسههة مجلهه  127222

(Deborah Land,2002,3) 
 متنوعهة مجموعهة المحليهة والهدوائر األمريكيهة المتحهدة  الواليها حكومة تنفيذ ضوء وف 

 صهنع حهول اإلصهالحا  مه  جملهة وتتابعه   1112 عها  بدأ  الت  التعليمية اإلصالحا  م 
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-School للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة مههدخل المتمهههة اإلصههالحا  ههههذ  بهههي  مهه  وكههها  القههرار 
Based Management لموقههعا علهه  المرتكههزة بههاإلدارة يعههرف مهها أو Site-Based 

Management   الميثا  ومدار Charter Schools   األكثهر أصهبح  اإلصالحا  وهذ 
 للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مههدخل تطبيهه  وحقهه . األمريكيهة المتحههدة الواليهها  فهه  وشههعبية شهيوعا  
 ل المجها أصهبح  ضهوءها وفه  األمريكيهة  المتحهدة بالواليها  المدار  فعالية ف  كبيرا   نجاحا  

 التعلههي  خههدما  جههودة ضههما  فهه  التعليميههة اإلصههالحا  تنفيههذ فهه  متمهها   دورا   تلعهه  المدرسههية
تاحة المحل  المستو  عل  العا   عله  التعليمه  القهرار صهنع فه  المجتمعيهة المشاركة فر  وا 

 وأحيانههها   والمعلمهههي  واألمتههها  واآلبهههاء المحلههه  المجتمهههع أفهههراد بمشهههاركة المدرسههه  المسهههتو 
 .الطال 

 الضهههرائ   فهههر  حههه  اإلدارة ذاتيهههة المهههدار  ظهههل فههه  المدرسهههية للمجهههال  وأصهههب 
 Boards May Also be Authorized by the المحل  المستو  عل  الموارد واستثمار

State Legislature to Levy Taxes, Invest Resources . المشههاركة ودعهه 
 الطههال  تعلههي  بشههئو  المتعلقههة رارا القهه وضههع بالمههدار  التعلههي  إدارة فهه  المحليههة المجتمعيههة
 مجله  إله  التشهريعية السهلطة تفهوي  خهالل مه  وذله  المهدار  بميزانيهة المرتبطهة والقرارا 
 Delegation of Authority from the Legislative Branch toالمحليهة المدرسهة

the Local Board   ئوليةمسه الواليها  معظه  فه  المحليهة المدرسية للمجال  أسند  حي 
 وتلبيههة الدراسههية  المنهاهج وتطههوير المحليهة  المههدار  لنظها  األساسههية البنيهة وتأسههي  إنشهاء

 يعهزز الهذ  المنهاخ وخله  السهنوية الميزانيهة واعتمهاد العامهة  المدار  ف  المحلية االحتياجا 
 ما وضه بالمهدار   والتعليمه  المدرسه  األداء عله  المجتمعيهة الرقابهة ودع  التعليم  التفو 
 القيههادة وتههوفير التعليميههة والمخرجهها  األداء جههودة لضههما  التعليميههة المسههاءلة نظهها  تطبيهه 
 .التعليمية األهداف لتحقي  اإلستراتيجية الخطط ووضع الناجحة  والمدرسية اإلدارية
 :األمريكية املتحدة الواليات يف للمدرسة الذاتية اإلدارة ظل يف املدرسية اجملالس تشكيل

 الوالية سياسة تنفيذ بتدف أنشئ  اعتبارية هيئا  ه  المدرسية مجال ال ُتعد
 (Deborah Land,2002,3) محليا   العامة المدار  إلدارة التشريعية
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 معظههه  انتخههها  يهههت  إذ ديمقراطيههها   منتخبهههة هيئهههة هههه  المدرسهههية المجهههال  وأصههبح 
 The) . اآلخهر ع الهب تعيهي  يهت  أخهر  حهاال  وفه  المحليهة المدرسهة إدارة مجله  أعضهاء

World Bank,2008,1) 
 ينتخبهو  المهواطني  وأ  المدرسهة إدارة مجله  أعضاء انتخا  تفضل الواليا  ومعظ 

 المجههال  أعضههاء انتخهها  عمليههة وتضههم  المدرسههية  المجههال  أعضههاء مهه  ٪14 مهه  أكثههر
 ءأعضهها وانتخهها  المدرسهه  النظهها  هيئههة اختيههرا فهه  مباشههر صههو  للشههع  يكههو  أ  المدرسههية
 فه  التصهرف وحريهة االسهتقالل مه  أكبهر قهدر المدرسهية المجهال  لمهن  المدرسة إدارة مجل 
 .المدرس  النظا  مصلحة

 فرصهة تهوفير إله  ذله  يرجهع المدرسهة مج  ألعضاء اآلخر البع  تعيي  عملية أما
 وترجههع. الخدمههة واسههتمرارية المدرسههية اإلدارة مجلهه  اسههتقرار ويضههم  االنتقائيههة مهه  لمزيههد

 التصههوي  حقهو  قههانو  إله  المدرسههية المجهال  فه  التصههوي  وحقهو  هههذ  االنتخها  مليهةع
 بالمجهال  العضهوية مهدة وتكهو   The Voting Rights Act of 1965  1162 لعها 

 المدرسهه  بههالمجل  األعضههاء وعههدد واليههة كههل طبيعههة حسهه  كههل سههنوا  6-3 مهه  المدرسههية
 وحجهه  لنههو  وفقهها   المدرسههية بالمجههال  ضههاءاألع عههدد ويختلههف أعضههاء 1-3 بههي  مهها يتههراوح

 (Joseph Beckhan and Barbara Klay Meier,2010,10-11 ). المدرسة
 لكنتههاك  واليههة ففهه  أخههر   واليههة مهه  المدرسههية بالمجههال  األعضههاء عههدد ويختلههف

 :م  اإلدارة ذاتية المدار  ف  المدرس  المجل  يتشكل
   (Lindle, J. C.,1999,20-23), (Ibtisam Abu Duoh,2009,47-48) 

 The Principal  المدرسة مدير -
 Three Teachers   معلمي  ثالثة -
 Two Parents  اآلباء م  اثني  -

 المحليهة المدرسهية المجهال  يهد ف  التعلي  سلطة الوالية قانو  حدد Chicago شيكاغو وف 
 (Ibtisam Abu Duoh,2009,47-48):م  تتكو  الت 
 The Principal    المدير -
 Two Teachers   المعلمي  م  اثني  -
 Two Community Representatives المجتمع ممثل  م  اثني  -
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 Six Parents     آباء ستة -
 Ibtisam Abu):مههه  بتههها المدرسههه  المجلههه  فيتشهههكل أنجلهههو  لهههو  واليهههة فههه  أمههها

Duoh,2009,47-48) 
 Principal    (المدير) الرئي  -
 Some Teachers   المعلمي  بع  -
 Community Membership  المجتمع أعضاء -
 A Non-Teaching Staff  المعلمي  غير م  أعضاء -
  A Student  الثانوية المدار  حالة ف  كعضو الطال  أحد -

 قانو  صدور بموج  Illinois إيلينو  والية بمدار  المدرسة مجل  ويتشكل
 The  1188 عا  ي التعل إصالح وقانو    1182 عا  ف  الصادر التعليم  اإلصالح

School Reform Act 1988   م  المدرس  المجل  أعضاء ويتكو: 
- (Ibtisam Abu Duoh,2009,47-48),  (Illinois Association of School 

Boards,1996,1-3) 
 The Principal     المدير -
 Two Teachers    المعلمي  م  اثني  -
 Two Community Residents  المجتمع مكا  م  اثني  -
 Six Parents    اآلباء م  ستة -
 A Student Representative( الثانوية المدار  ف ) للطال  ممثل -

 :اإلدارة ذاتية للمدارس احمللية املدرسية اجملالس وأدوار مسئوليات

 اإلصهههالحا  مههه  لمجموعهههة األمريكيهههة المتحهههدة الواليههها  حكومهههة تطبيههه  ضهههوء فههه 
 المجههههال  وأدوار مسههههئوليا  اتسههههع  للمدرسههههة الذاتيههههة اإلدارة مههههدخل بينتهههها ومهههه  التعليميههههة
 :يل  ما لتتضم  اإلدارة ذاتية المدار  ف  المدرسية

(Laura, S. Hamilton and Others,2008,1-2), (Annel L. Brynt,2011,3) 
 أدائه  مسهتو  ارتفها  ثبه  مها إذا آخهر دراس  لعا  عقد  وتجديد المدرسة مدير أداء تقيي  -1

 .اإلدار 
The Evaluation of the Principal's Performance and Renewal of 
his/her Contract if Deemed Necessary. 
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 .لألفراد المتنية التنمية لجنة مع بالتشاور المدرسة ميزانية عل  الموافقة -2
Approval of the School Budget in Consolation with the 
Professional Persons Advisory Committee. 

 مههع بالتشههاور المدرسههة مههدير أعههدها التهه  المدرسههة( تطههوير) تحسههي  خطههة علهه  الموافقههة -3
 Approval of the School Improvement Plan.الصلة ذو  المصلحة أصحا 

(SIP) Prepared by the Principal in Consolation with the Relevant 
Stakeholders.  

 .لمدرسةا مدير قبل م  الميزانية تنفيذ رصد -4
 الفعالهههة المشهههاركة مههه  الطهههال  وتمكهههي  العامهههة المهههدار  فههه  الوالهههدي  مشهههاركة تفعيهههل -5

 .األداء ومراقبة التعليمية القرارا  صنع ف  لمحل  المجتمع ومشاركة
 .واألداء الجودة معايير تحقي  ضوء ف  المدرسة فعالية تحسي  أجل م  المستمر العمل -6
 .يةالتعليم المسائلة نظا  وتطبي  دع  -7
 .المعلمي  أداء ومراقبة الطال  وتحصيل أداء تقيي  عمليا  مراقبة -8
 .التعليمية الخدما  وتحسي  لتعزيز التقنية والمساعدة الدع  تقدي  -9
 .المدرسة ف  التعليمية العملية ومكونا  لجميع التخطيط -11
 .للمدرسة الالزمة الموارد بتوفير بالمدار  األكاديم  األداء جودة تحقي  -11
 القصهور أوجه  معالجهة خهالل مه  فعاليهة أكثهر حهوافز تخله  الت  المسائلة م شرا  تحديد -12

 .المساءلة مقايي  ف 
 بصههفة المتنهه  التههدري  بههرامج تفعيههل خههالل مهه  للمعلمههي  المتنيههة التنميههة بههرامج دعهه  -13

 .دورية
 .التعليمية الطال  احتياجا  تلبية -14
 .اآلليا  طويروت الخبراء مع التعاو  خالل م  اإلصالح معايير تطبي  -15
 .العا  التعلي  قضايا ف  المجتمع أفراد بإشرا  المجتمعية المشاركة فر  دع  -16
 المدرسههة فريهه  أعضههاء بههي  التعاونيههة العالقهها  وتشههكيل للتعلههي  المناسهه  المنههاخ تههوفير -17

 .المد  طويلة األهداف خالل م  األداء وتحسي 
 .األهداف تحقي  وآليا  المدرسة ورسالة ر ية تحديد -18
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 المعههههايير -Vision الر يههههة: )التاليههههة الرئيسههههة الثمانيههههة المجههههاال  ضههههوء فهههه  لعمههههلا -19
Standards –  التقيهههههي Assessment- المسهههههائلة Accountability- المواءمهههههة 

 Collaborative التعاونيههههههههة العالقهههههههها  -المنههههههههاخ -Dignment والتوافهههههههه 
Relationships-  المستمر التحسي Continuous Improvement). 

 Making Budgetary Decisions. ( Deborah Landخهههاذ القهههرارا  المتعلقهههةات

and,2002,7) 

 بالمدرسههههة والعههههاملي  المعلمههههي  فصههههل أو( تعيههههي ) توظيههههف -21
( Deborah Land 

and,2002,7) 
 .التعليم  وأدائت  الطال  تحصيل تقي  متابعة -21

Hiring and Firing Personnel (Burtless, G. ,1999,3) 
: التاليههة المحههاور فهه  األمريكيههة المتحههدة بالواليهها  المدرسههية المجههال  وليا مسههئ وتههتلخ 

(The American School,1994,13-15), (Elaine M. Walker,2002,6) 
 Policymaking :السياسات صنع -0

 إسههتراتيجية ورسهه  -للمدرسههة العامههة السياسههة وضههع -المدرسههة مجلهه  مسههئوليا  مهه  حيهه 
 علهه  الموافقههة -أيضهها   المدرسههية للمجههال  السياسههية المسههئوليا  ضههم  ومهه  المدرسههة  عمههل

 .Approve Budget للمدرسة المحلية الميزانية
 Develop Long- and للمدرسهة المد  وقصيرة المد  طويلة األهداف ووضع تحديد -

Short Term Goals. 
 .Performance Indicators المدرس  للعمل األداء م شرا  وتحديد -
 Establish Educational Objectives التعليمية هدافاأل وتحديد -
 Pupils Assessment Systems التالميذ أداء تقيي  نظ  تحديد -
 Approve .الطههههال  لتحصههههيل والمعههههايير المنههههاهج( خطههههط) أطههههر علهههه  الموافقههههة -

Curricular Frameworks and Standards Students Achievement. 
 Establishment of Key Goals and Strategicاإلسهتراتيجية األههداف تحديهد -

Objectives. 
 A Shard Vision and Mission for theللمدرسههة مشههتركة ر يههة صههياغة -

School. 
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 Comparing Current Outcomes with المرجهوة بالنتهائج الحاليهة النتائج مقارنة -
Desired Outcomes. 

 Plans for theالرئيسههههية األهههههداف لتحقيهههه  اإلسههههتراتيجية الخطههههط وضههههع -
Accomplishment of Key Objectives 

 Administration اإلدارة  -7

 Administration of School المدرسهة إدارة المدرسة مجل  مسئوليا  أول م 
 واعتمهاد الرقابهة وتهوفير العامهة  المسهاءلة ودعه  المدرسه  النظا  إدارة ف  المشاركة خالل م 

 التقهد  لتعزيهز السياسها  ووضع الرئيسية  األهداف تحقي  حون المحرز التقد  وتقيي  المعايير
 لههدع  والجماعيهة الفرديههة االتفاقها  علهه  والتصهدي  المدرسهه  األداء وتقيهي  للطههال  األكهاديم 
 .المدرسة فعالية تحسي 

 Leadership القيادة -3

 بمثابهة  وهه للمدرسة القيادة توفير ف  وحيويا   متما   دورا   المحل  المدرسة مجل  يلع 
 The Local School Board has a Vital العها  التعلهي  فه  المواطني  لمساهمة موقع

Role in Providing Leadership for District School   مشههاركة وضههما 
 & .Campbell, D. W) .التعليميههة االحتياجهها  تلبيههة فهه  المجتمههع أعضههاء ومسههاهمة

Greene, D.2002,391-392) 
 Decision-Making  القرار صنع -2

 فهه  القههرار صهنع عمليههة فههإ  المهدار  لمجههال  العامههة السياسهة اعتبههارا  لتنههو  نظهرا  
 التنظيميهة والمصهال  المعنيهة واألطهراف تتناولتها الته  للمسهائل تبعا   تختلف المدرسية المجال 

 ا منظمههه هههه  المدرسهههية والمجهههال  القهههرار  لصهههنا  الشخصهههية والقهههي  التنفيذيهههة  واإلجهههراءا 
 اجتماعهها  تعقههد ولتههذا القههرار  صههنع فهه  المشههاركة لضههما  المنتخبههي  األعضههاء مههع سياسههية
 ذاتيهة بالمهدار  القهرار صهنع فه  المجتمعيهة المشهاركة لهدع  مفتهوح بشهكل المدرسية المجال 

 .اإلدارة
 مجله  إله  نقله  القهرارا  صهنع سلطة أ  Hanson هانسو  يقول الصدد هذا وف 

 أو تعيهي  سهلطة المدرسهة لمجل  فأصب  الذاتية  اإلدارة مدخل تطب  الت  بالمدار  المدرسة
( العقههد مههدة) سههنوا  أربههع لمههدة المدرسههة مههدير أداء قيهها  أسهها  علهه  المدرسههة مههدير فصههل
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 ,Hanson) .المههههدر  مسههههتو  علهههه  التعليمهههه  القههههرار صههههنع فهههه  اآلبههههاء دور وتفعيههههل

E.M.,1998,528-529) 
 :للمدرسة الذاتية اإلدارة ظل يف اجملتمعية املشاركة  -3

 خاصهة   ملحوظها   تقدما   األمريكية المتحدة الواليا  ف  التعليم  اإلصالح عملية شتد 
 انتشهار عله  ذله  وسهاعد  1183عها  Nation at Risk خطهر فه  أمهة تقريهر انتشهار بعهد

 .الفعالة المدار  خصائ  ع  التربوية والدراسا  البحو 
 المشهاركة دور عله  للتأكيد للمدرسة الذاتية اإلدارة خلمد تطبي  بعد األصوا  وتعال 

 وذلهه  المدرسهه  المسههتو  علهه  التعليمهه  القههرار وصههنع التعلههي  إدارة فهه  المحليههة المجتمعيههة
 واآلبههاء المحلهه  المجتمههع أفههراد) ذلهه  فهه  بمهها التعلههي  مهه  الحقيقيههة المصههلحة أصههحا  بإشههرا 

 ,Murnane). (الطهال  وأحيانها   المحل  لمجتمعا وقادة المدار  ومدراء والمعلمي  واألمتا 

R., J. and Others,2006,1-2) 
 المدرسه  المسهتو  عله  القهرار صهنع فه  المجتمعية المشاركة موضوعا  كان  حي 

 الواليهها  فهه  السههبعينيا  فتههرة فهه  الشههاملة المدرسههة لمبههادرة األصههلية الموضههوعا  إحههد  مهه 
 دعه  أجهل مه  المدرسهية الديمقراطيهة إله  الحاجهة ديهاداز  عله  سهاعد  الت  األمريكية المتحدة
 عله  سهاعد الذ  األمر المدرس   المستو  عل  التعليم  القرار صنع ف  المجتمعية المشاركة

 المجتمهع وأفهراد األمهور وأولياء التدري  هيئة أعضاء بي  المدرسة داخل السلطة توزيع إعادة
 المشههاركة مبههدأ تفعيههل علهه  وتأكيههدا  . SBM درسهةللم الذاتيههة اإلدارة مههدخل تطبيهه  مههع المحله 

حدا  المدرس  القرار صنع ف  المحلية المجتمعية  المدرسه   النظها  ف  المحلية الديمقراطية وا 
 Richard): يلههه  مههها تضهههمن  المدرسههه  النظههها  فههه  المحليهههة للديمقراطيهههة خطهههة وُضهههع 

Hatcher, 2009, 3-5) 
 مسهتويا  لمعالجة سواء حد عل  والمدرسة مدرس ال النظا  ف  المحلية للديمقراطية خطة -1

 .المحلية السلطة
 .المجتمعية المشاركة عل  القائمة الديمقراطية حي  االنتخا  عملية الديمقراطية تدعي  -2
 .المدرس  لألداء المجتمعية الرقابة خالل م  التعليمية( المحاسبية) المساءلة نظا  دع  -3
 .التعليمية السياسا  عصن ف  المجتمعية المشاركة تفعيل دع  -4
 .Local Democratic المحلية الديمقراطية ف  التوسع م  المحل  المجتمع تمكي  -5
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 The Participation of the.القهرار صهنع فه  كله  المدرسه  المجتمهع مشهاركة تعزيز -6
Whole School Community in Decision-Making 

 الواليههها  فههه  للمدرسهههة لذاتيهههةا اإلدارة لمهههدخل الرئيسهههة األههههداف بهههي  مههه  كههها  ولتهههذا
-School المدرسهية النتهائج وتحسي  والشفافية المجتمعية المشاركة زيادة األمريكية المتحدة

Based Management Can Increase Community Participation and 
Transparency and Improve School Outcomes. 

 المحله  المجتمهع أعضهاء) األفراد مكي بت للمدرسة الذاتية اإلدارة نموذج خالل م  وذل 
 اآلبهاء والسهيما Stakeholders المصهلحة أصهحا  وتضمي  المدرسية والمجال  اللجا  ف 

 الذاتيهة اإلدارة إصهالحا  وتنفيهذ لتطبيه  المهدار  مهدير  ومسهاعدة لهدع  والمعلمهي  واألمتا 
 Parents آلبهاءوا Community Leaders المجتمهع قهادة مشهاركة تفعيهل ومنتها للمدرسهة
 المدرسههية واللجها  المجهال  فه  كأعضهاء التعلههي    المصهلحة أصهحا  مه  وغيهره  واألمتها 
 Parental المدرسهههههية المجهههههال  فههههه  الوالديهههههة المشهههههاركة لتحقيههههه  ضهههههمانا   المحليهههههة

Participation as Members. 
 علهه  يسههاعد المدرسههية المجههال  فهه  كأعضههاء الوالههدي  مشههاركة زيههادة هههدف وأصههب 

 School-Based Management المحلية واالحتياجا  للمطال  المدار  استجابة تحق 
is that Greater Parent Involvement will Mean that School are More 

Responsive to Local Demands. 
(Felipe Barrera and Others,2009,32) 

 أسههال  بأفضههل تههرتبط التهه  المطالهه ) المثههال سههبيل علهه  االحتياجهها  هههذ  وتتضههم 
 ومسههاعدة األطفههال  مصههلحة القههرارا  اتخههاذ سههيت  والتهه ( المههدخال  مهه  أكثههر أو بالتههدري 
 قههادة وتشههجيع مههع الدراسههية الفصههول فهه  أنشههطتت  وممارسههة بههأدواره  القيهها  فهه  المعلمههي 
 دالمزيه مهع المهدار  توفير وبالتال  السياسية برامجت  ف  المدار  وضع ف  المحل  المجتمع

 المدرسههة إلدارة جماعيههة بطريقههة معهها   للعمههل المصههلحة أصههحا  وتشههجيع الماديههة  المههوارد مهه 
 .مخرجاتتا وتحسي  فعاليتتا وتحسي 

 المتحههدة الواليهها  فهه   183 1عهها  فهه  صههدر الههذ  خطههر فهه  أمههة لتقريههر واسههتجابة
 الذاتيهة دارةاإل مهدخل تطبيه  أهمتها ومه  الالمركزيهة اإلصالحا  م  مجموعة تطبي  األمريكية
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 تحسهي  أجهل مه  القهرار صهنع ف  المجتمعية المشاركة زيادة عل  ساعد الذ  SBM للمدرسة
 Granting Greater Power أكبهر وقهوة سهلطة المحلية المجتمعا  ومن  الطال  تحصيل

and Authority to Local Communities. 
 بزيههادة التعليمهه  لدصههالح كإسههتراتيجية للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة شههعبية تزايههد  ولتههذا

 المسههههتو  علهههه  التعليميههههة القههههارا  صههههنع فهههه  والديمقراطيههههة المحليههههة المجتمعيههههة المشههههاركة
 (Elain, M. Walker,2002 ,2).المدرس 

 New Jersey School-Based الذاتيهههة لهههددارة نيوجرسههه  نمهههوذج وفههه 
Management   عمليهة فه  نيوجرسه  اليهةبو  والتعلهي  التربيهة وزارة نشرتتا الت  للوائ  ووفقا 

 The State's Supreme Court للواليهة العليها المحكمهة بتها أمهر  الت  اإلصالحا  تنفيذ
 مه  كشهكل  School Management Teams (SMTs)  المدرسة إدارة فر  تكوي  وه 

 األمهههور وأوليههاء المعلمههي  عضهههوية مهه  الفههر  هههذ  تتكهههو  إذ المجتمعيههة  المشههاركة أشههكال
 مشههاركة ضههما  الفههر  هههذ  مهه  والغههر  المههدار   مههوظف  مهه  وغيههره  لمجتمههعا وأعضههاء
 ثقافهة وتطهوير المدرسهة مسهتو  عله  القهرار صهنع فه  المحله  المجتمهع وأبا واآلباء الموظفي 
 (Elain, M. Walker,2002 ,2) .وااللتزا  والتعاو  المساءلة

 قههرارا  تتخههذ رسههةالمد إدارة فههر  صههورة فهه  المجتمعيههة للمشههاركة أصههب  هنهها ومهه 
 األمريكيههة المتحههدة الواليهها  وبعهه  نيوجرسهه  بواليههة المختلفههة التعلههي  مجههاال  فهه  حاسههمة
يلينو  وكالرمون  أنجل  ولو  فلوريدا مثل األخر   .وهولمز وا 

 مههها المجتمعيهههة المشهههاركة أشهههكال مههه  كشهههكل المدرسهههة إدارة فريههه  أدوار بهههي  ومههه 
 (Elain, M. Walker,2002 ,2-3):يل 

 .لدصالح األساسية المعايير ضوء ف  بالمدرسة التعليم  لدصالح التنفيذ خطة ضعو  -1
 .الطال  أداء بيانا  استعرا  ضوء ف  االحتياجا  تقيي  عمليا  عل  اإلشراف -2
 .التعليمية الدراسية المناهج لتحسي  توصيا  تقدي  -3
 .إلصالحا برامج ضوء ف  المدار  ف  للمعلمي  المتن  التطوير برنامج إعداد -4
 .المدرسة ميزانية عل  الموافقة -5
 .عزل  أو المدير بتعيي  التوصية -6
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 ضهوء ف  للمدرسة األكاديم  واألداء المعلمي  ألداء المحاسبية نظا  تطبي  عل  اإلشراف -7
 تحقيه  لضهما  المحله  المجتمهع وأعضهاء والمعلمهي  اآلبهاء بمشاركة الموضوعة المعايير
 .المعايير

 التعلهي  مه  الحقيقيهة المصهلحة أصهحا  جميهع بهي  القرار صنع ليةعم ف  التواز  تحقي  -8
 .المدرسة مستو  عل 

 وتحصهيل المعلمهي  وأداء المدرسه  واألداء التعلهي  عله  المجتمعيهة الرقابهة مساحة توسيع -9
 .الطال 

 المسهتو  عله  التعليميهة القهرارا  وصنع التعلي  إدارة ف  المجتمعية المشاركة ووجد 
 التربويهههة والبحهههو  الدراسههها  وكثهههر  األصهههوا  تعالههه  بعهههدما خصهههبا   مهههاال   سههه والمدر  المحلههه 
 التعليمهه  األداء وجههودة التعليميههة العمليههة جههودة بمسههتو  واالرتقههاء المههدار  فعاليههة لتحسههي 
 تحصهيل بمسهتو  واالرتفها  التعليميهة العمليهة مخرجها  تحصهيل وتحسهي  والمدار   للمعلمي 
 (J. Adebayo Gundele,1).الطال 

 اتجاهها  خمسهة األمريكه  بهالمجتمع المجتمعيهة المشهاركة تفعيل خطط تضمن  ولتذا
  ABC Unified: منطقة ف  الحال هو كما

(U.S. Department of Education,2011,4-5) 
 وأعضهاء األمهور أوليهاء -المعلمهي ) بهالمجتمع المصهلحة أصهحا  قبهل مه  المدار  تقيي  -1

 .دورية بصفة( المحل  المجتمع
 .الطال  نتائج تحسي  إل  تتدف الت  الشراكا  عقد -2
 لمعههايير وفقهها   المعلمههي  أداء مسههتو  رفههع بتههدف المعلمههي  إعههداد لتحسههي  نمههوذج وضههع -3

 فههه  والطالههه  المعلههه  فعاليهههة لضهههما  والتربهههو  المتنههه  األداء جهههودة ومعهههايير اإلصهههالح 
 .التعليمية العملية

   والمحله  المدرسه  المسهتو  عل  المدرسية  القرارا صنع ف  المجتمعية الشراكة دع   
. (U.S. Department of Education,2010,1) 

 توسهيع األمريكيهة المتحهدة الواليا  ف  للمدرسة الذاتية اإلدارة إصالحا  شمل  وهكذا
 القهرار صهنع عمليهة ديمقراطيهة تحقيه  أجل م  المدرسة بإدارة يتعل  فيما المجتمعية المشاركة
 وقهادة المحله  المجتمهع وأعضهاء والمعلمهي  والمهدراء الطهال  وممثله  األمهور يهاءأول ومشاركة
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 الدراسههية بالمنههاهج يتعلهه  فيمهها والسههيما المدرسههية المجههال  فهه  كأعضههاء المحلهه  المجتمههع
 صهو  وضهما  المجتمعيهة المشهاركة دعه  فه  المدرسهية واللجا  المجال  فساعد  والتعاو  
دارة التعليميهههة سهههةالسيا رسههه  فههه  المحلههه  المجتمهههع  علههه  التعليمههه  القهههرار وصهههنع التعلهههي  وا 
 (The World Bank,2008,4-8):إل  الداعية اإلصالحا  وتنفيذ المدرس  المستو 

 السياسها  ورسه  التعليمه  القهرار صهنع عمليهة فه  انخراطها   أكثهر المدرسهية المجال  جعل -
 School Councils Became More Involved in the.مدارسهت  فه  التعليميهة

Making of the Educational Policies of Their School 
 المدرسهه  المسههتو  علهه  أبنههائت  تعلههي  فهه  المصههلحة وأصههحا  الوالههدي  مشههاركة ضههرورة -

 .المدار  إدارة ف  والمشاركة األكاديم  تحصيلت  نتائج وتحسي 
 .المدار  لتحسي  المحل  المجتمع قادة تشجيع -

 إلهه  السههلة نقههل دعمهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة بههرامج أ  يتضهه  سههب  مهها ضههوء فهه 
 بزيهههادة التعليميهههة القهههرارا  صهههنع يخههه  فيمههها السهههلطة وأصهههحا  والمعلمهههي  المهههدار  مهههدير 
 اإلصهالحا  زيهادة عله  والعمهل والمدرسه   المحله  الصهعيد عله  المجتمعيهة المشاركة مساحة

 The): التاليهة باألنشهطة تقهو  الته  ارةاإلد ذاتيهة المدرسهية للمجهال  المخولهة واالختصاصا 

World Bank,2011,4) 
 .Budget Allocation الميزانية تخصي  -1
 Hiring.المدرسههة مههوظف  مهه  غيههره  أو المعلمههي  عهه ( االسههتغناء) عههزل أو التوظيههف -2

and Firing of Teacher and Other School Staff 
 .Curriculum Development. الدراسية المناهج تطوير -3
 Textbook and Other.التعليميههة المههواد مشههتريا  مهه  وغيرههها المدرسههية الكتهه  -4

Educational Material Procurement 
 .Infrastructure Improvement التحتية البنية تحسي  -5
 .المحل  المجتمع ف  الخاصة االحتياجا  تلبية لتحسي  المدرس  التقوي  إعداد -6
 Monitoring and Evaluation of.التعلهي  تهائجون والطاله  المعله  أداء وتقيي  رصد -7

Teacher Performance and Student Learning Outcomes 
 .التعليمية النتائج ع  المعلوما  ونشر المدرسية والمن  للتنمية التخطيط -8
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 المجتمعيهة المشهاركة زيهادة مجهال فه  للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة مدخل تفعيل ضوء وف   
 للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة لفعاليهة مالمه  سهتة Brown بهراو  حهدد المهدار   إدارة فه  المحلية

Described Six Features of Effective School-Based Management  عله 
 (Campbell- Evans, G, 1999,93 ),(Brown D. J.,1990,93):التال  النحو

 Autonomy, Flexibility and.واالسههههتجابة والمرونههههة الههههذات  االسههههتقالل -1
Responsiveness. 

 Planning by the Principal.المدرسه  والمجتمهع المدرسهة مهدير قبهل م  التخطيط -2
and School Community 

 Adoption of New Roles by the.المدرسهة مهدير قبهل مه  جديهدة أدوار اعتمهاد -3
Principal 

 A Participatory School Environment.المدرسية والبيئة المشاركة -4
 Collaboration and Collegiality Among.المهوظفي  بهي  الجمهاع  و التعها -5

Staff. 
 :األمريكية املتحدة الواليات يف للمدرسة الذاتية اإلدارة ظل يف احملاسبية  -1

 اإلدار  اإلصهههالح بعمليهههة األمريكيهههة المتحهههدة الواليههها  فههه  المسهههاءلة عمليهههة تهههرتبط
 الطهال  أداء وجودة المدرس  األداء جودة حسي لت آلية وه  التعليمية  بالم سسا  والتعليم 
 مه  المدرسهية الفعلية وتعد  School Effectiveness المدرسة فعالية وتحسي  والمعلمي  

 (Armstrong, J.,2007,1 ) .الواليا  بجميع التعليمية للمحاسبية الرئيسة الم شرا  أه 
 إجابها  بتقهدي  التعلهي  مجهال فه  العهاملي  التهزا  بأنتها( المحاسهبية) المساءلة وتعرف

 بههههي  التفاوضهههية أو التعاقديهههة العالقههههة التعل  وتعنههه  نتهههائج مهههه  يقدمونههه  عمههها تفسهههيرا  أو
 أو سه ال  عنهد يجيه  أل  بالعمهل  المتعتد وبي  التمويل مصدر أو السلطة ممثل أو المستخد 
 .إلي  الُمسند العمل نتائج ع ( محاسبت ) مسائلت 

 الهههنف  وأمههها ( العمهههل صهههاح ) المسهههتخد  أمههها وااللتهههزا   لوعهههدا بأنتههها أيضههها   وتعهههرف
 (Jascob, B.A.,2007,2) . محددة نتائج بتقدي  واآلخري 

 والتقههدير الثنههاء قبههول أو الفشههل علهه  والعقهها  اللههو  لقبههول االسههتعداد بتههذا وتشههمل
نجههاز النجههاح تحقيهه  مقابههل والحههوافز والمكافههأة  تتضههم  كمهها مسههبقا   لتهها المخطههط األهههداف وا 
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 العههالج وتقههدي  األهههداف تحقيهه  فهه  واإلخفهها  الفشههل حههدو  أسههبا  عهه  وتفسههيرا  إجههراءا 
 فه  والمحاسهبية المسهاءلة فكهرة وظتهر . الصهوا  نحهو المسهارا  تصهحي  خهالل م  المناس 
 مجهال فه  وبهرز  العشهري   القهر  مه  والسهبعينيا  السهتينيا  ف  األمريكية المتحدة الواليا 
  1183 عهها  خطههر فهه  أمههة تقريههر صههدور عنههد الثمانينيهها  مطلههع مههع مباشههرة رةبصههو  التعلههي 
 بلغهة الوثيقهة ههذ  فكانه  التعلهي   مجهال فه  بهالتميز يتعله  فيمها الوطنيهة اللجنهة نشرت  عندما
 مناقشهها  إلهه  أد  والتهه  األمريكيههة المتحههدة الواليهها  فهه  التعلههي  حالههة أسههف لتشههرح قويههة

 إنجهاز رصهد إل  الحاجة عل  والتأكيد والطال  المعلمي  أداء تو مس رفع كيفية حول السياسة
 (Horetz D.M, Hamilton, Lis,2006,7) . منتجية بطريقة الطال 

 المعهايير عله  القائمهة التعليميهة اإلصهالحا  مه  موجهة المتحهدة الواليها  شهتد  كمها
 التعليميهة القهرارا  صهنع فه  الالمركزيهة وتحقيه  المعهايير إل  المستندة المسائلة نظا  وتطبي 

 أو المكافهههأة) المسهههاءلة وأحكههها  التهههدري  وطهههر  والمنهههاهج بهههالتعلي  يتعلههه  فيمههها والشهههفافية
 Wilson, S. M., and) . األداء قيههها  خهههالل مههه  والمعلمهههي  للمهههدار ( المعاقبهههة

Others,2001,193-194) 
 علهه  اعههد ذ الهه الواليهها  بمعظهه  SBM للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مههدخل تطبيهه  ومههع

 مسههتو  وقيهها  والمعلمههي  المههدار  أداء لقيهها ( المحاسههبية) المسههاءلة بنظهها  العمههل ازديههاد
نجهاز تحصهيل  فعاليههة تحسهي  أجهل مه  المختلفهة التعلهي  مجهاال  فه  االختبهارا  فه  الطهال  وا 
 .التعليم  واإلصالح الجودة معايير تحقي  ضوء ف  المدار 

 عله  سهاعد األمريكيهة المتحهدة بالواليها  للمهدار  تيةالذا اإلدارة مدخل تطبي  أ  أ 
 والبهرامج المنهاهج بتجربهة للمهدار  يسهم  للتقيهي  نظها  هه  فالمساءلة المساءلة  نظا  تفعيل

 منتها والتهدف دوريهة  وبصهفة عا  كل والتحصيل األداء نتائج وقيا  للتقيي  ووسيلة المبتكرة 
 ومكافههأة واإلصههالح للجههودة كمعههايير وضههع  التهه  الم شههرا  ضههوء فهه  المههدار  أداء قيهها 
 علهه  القههرارا  صههنا  تفيههد والبيانهها  المعلومهها  مهه  قاعههدة المسههاءلة تقههد  كمهها الجيههد  األداء
 (Laura,2008, 9-10) . المدرس  األداء وجودة فعالية لتحسي  جيدة وأداة المستويا  جميع
 التيهارا  مالمه  أبهرز م  واحدة وه  المعايير  عل  القائمة اإلصالحا  إحد  المحاسبية وتعد

 المهههدار  تحسهههي  قهههانو  صهههدور مهههع واسهههع بشهههكل المعهههايير علههه  اعتمهههد  التههه  التعليميهههة
 The Improving American's School Act of 1994  1114 عها  األمريكيهة
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(IASA)  2221 عها  فه  الصهادر الطفهل وقهانو  The No Child Left Behind Act 
of 2001 (NCLB)   توسهيع إله  المتحهدة الواليها  فه  للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة تتدف لتذاو 

: مجهالي  عله  ترتكهز الت ( للمحاسبية) للمساءلة خطة ووضع القرار صنع ف  المشاركة نطا 
The Accountability Framework Addressed Two Areas:(Ibtisam 

Abudouh,2009, 40), (Richard M. Ingersoll, 2011,1-2) 
 The Individual Level الفرد مستو  عل  لمحاسبيةا -1
 The Whole School Levelالجماع  المدرس  المستو  عل  المحاسبية -2

عههداد بتهها األداء تقيههي  عهه  مسههئولة أصههبح  اإلدارة ذاتيههة مدرسههة كههل أ  أ   خطههة وا 
 يه ح المسهاءلة  لنظها  بهذل  تخضهع حته  المقبهل للعها  وأنشهطتتا أههدافتا فيتا توض  سنوية
 المجتمههع وتزويههد الخطههة  هههذ  فهه  الميزانيهها  وتخصههي  األولويهها  بتحديههد مدرسههة كههل تقههو 

 اإلدارة أهههداف بههي  مهه  وكهها . ورسههالتتا ور يتتهها وفلسههفتتا اتجاهتهها حههول بمعلومهها  المحلهه 
 :SBM(: اإلدارة ذاتية المدرسة) للمدرسة الذاتية

 واألداء والمعلمهي  الطهال  وأداء( يةالمحاسهب) التعليميهة المسهاءلة نظها  بهي  الهربط تحقي  -
 .المحلية المدرسية المجال  م  بدع  القرار صنع وعملية المدرس 

 .المدرسة فعالية ع  المدار  لمدير  المساءلة زيادة -
To Increase the Accountability of School Administrators for 
School Effectiveness. 

 The Make Schools Moreوالشههفافية للمسههاءلة عرضههة أكثههر المههدا  جعههل -
Accountable (Anderson, J. A.,2005,3) 

 خههالل مهه  إال ذلهه  يههت  وال والمدرسههة المعلمههي  وأداء الطههال  ونتههائج أداء تقيههي  متابعههة -
 .المساءلة نظا  تطبي 

 للمدرسهة الذاتيهة اإلدارة مهدخل فه  المسهاءلة مه  أنهوا  ثالثهة هنا  أ  أندرسو  وأكد
 (The World Bank,2008,6): ه  األمريكية المتحدة بالواليا 

 Accountable for Adhering.التعلهي  سهلطا  أمها  بهالقواني  االلتزا  ع  المساءلة -1
to Rules and Accountable to the Education Authorities. 
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 Accountable for Adhering.أقرانت  أما  ومسئولة بالمعايير االلتزا  ع  المساءلة -2
to Standards and Accountable to their Peers. 

 Accountable for.الجمتههور عامههة أمهها  والمسههاءلة الطالهه  تعلههي  عهه  مسههئولة -3
Student Learning and Accountable to the General Public 

 Accountability Systems Must be Designed to:املسماءلة  نظم   وأغمراض  أهمداف 
Achieve Specific Purposes 

 مههها لتتضهههم  األمريكيهههة المتحهههدة الواليههها  فههه  التعليميهههة المسهههاءلة أههههداف تتعهههدد  
 (North Carolina Department of Education, 2004,21-22):يل 

 Monitoring.المعهايير بتحقيه  يتعله  فيمها والمدرسهة الطهال  تقد  ع  واإلبالغ الرصد -1
and Reporting School and Student Progress on Achieving 

Standards. 
 Evaluating the Performance of the Education.التعليم  النظا  أداء تقيي  -2

System 
 Holding Schools and Others.للمسهههاءلة وغيرهههها المهههدار  خضهههو  -3

Accountable 
 Allocating Resources .الموارد تخصي  -4
 Certifying and Promoting Students .الطال  وتشجيع التصدي  -5
 Improving Student and School.المدرسههه  واألداء الطالههه  تحسهههي  -6

Performance 
 Selecting Placing Students .الطال  وضع تحديد -7
 Planning Staff Development .الموظفي  لتنمية التخطيط -8

 اإلدارة ذاتيهة المهدار  فه  المسهاءلة خطهة تتضه  المساءلة لنظا  السابقة األهداف ضوء وف 
The Accountability Framework in School-Based Management  فه 

 التال  الشكل
( The World Bank,2008,31) 
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 لنظههها  أ   2224 عههها  التنميهههة تقريهههر عههه  الصهههادر الموضههه  الشهههكل مههه  ويتضههه 

 األول الشهكل ففه  للمدرسهة  اإلداريهة التنظيميهة والقيهادة المجتمعية المشاركة يتطل  المساءلة
 :للمساءلة مساري  خالل م  الخدما  ومقدم  والسياسيي  المواطني  بي  العالقة حددي

 ؟Long Routs of Accountability للمساءلة المد  طويل مسار -1
 Short Route المد  قصير مسار -2

جراءا  ( إطهار) خطهة وتتكهو . والمدرسه  المحل  المستو  عل  القرار صنع عملية وا 
 :ه  رئيسة جوان  أربعة م  المساءلة

(Barbara Brans, 2011,90), The World Ban,2008,32) 
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 السياسههها  صهههناعة فههه  دور والسياسهههيي  للمهههواطني  يكهههو  بحيههه  Voice: التصهههوي  -1
 Voice: How Citizens Hold Politicians and Policy Makers. للمسهاءلة

Accountable. 
. العهها  التعلههي  سياسههة مههع التواصههل كيفيهة الجانهه  هههذا فهه  ويتضهه  Compact: اإلنفها  -2

Compact How Public Education Policy is Communicated 
 وفعههال أفضههل إنتههاج( تههوفير) تقههدي  كيفيههة الجانهه  هههذا ويوضهه  Management: اإلدارة -3

 Management: How to Produce Effective Best الم سسههة داخههل
Provides Within Organization. 

 المهدار  فه  المسهاءلة مه  المهواطني  يزيهد كيف الجان  ذل  ويتضم : Power السلطة -4
 Power: How Citizens Increase Accountability of Schools. واألنظمة

and Systems. 
 آليهها  مه  آليهة ُيعهد التعليميهة المسهاءلة نظهها  تطبيه  أ  يتضه  سهب  مها ضهوء وفه   

 للمسهههاءلة التاليهههة األههههداف حقيههه ت تضهههم  التههه  للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة لنمهههوذج اإلصهههالح
 .Hoover, Randy L and Kathy L ),(Sunwoong Kim, 2004,15-16):هه 

Shook,2009,3) 
 ومنههع االسههتخدا  وحسهه  األداء ضههبط آليهها  كإحههد  والههتحك  للرقابههة كوسههيلة المسههاءلة -1

 مهع النتهائج اتسها  التنفيذ وضهما  عنهد المتوقهع الخطأ حج  م  والتقليل السلطة استغالل
 .القرارا  رشد م  أفضل مستو  تحقي  عل  والعمل المرسومة  الخطط

 والمشهرعو  المواطنهو  يضم  وسيلة المساءلة تشكل بحي : الضما  م  كنو  المساءلة -2
 قبههههل مهههه ( القواعههههد) بالتشههههريعا  االلتههههزا  حسهههه  خاللتهههها مهههه  والر سههههاء( السياسههههيو )

 .المسئوليا  وتقاس  يا األولو  مراعاة مع التعليمية للعملية الممارسي 
 أداة تكهو  السهابقي  للتهدفي  تحقيقتا عند فالمساءلة: المستمر التحس  كعملية المساءلة -3

 فعاليهههة لنجههاح وأداة األخطههاء  فههه  الوقههو  وتجنهه  األداء فههه  والسههلبية القصههور لخفهه 
 .المتن  األداء بمستو  واالرتقاء المدرسة
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 املتحمدة  الواليمات  يف للمدرسمة  الذاتيمة  اإلدارة ممدخل  تطبيق يف املؤثرة النقافية والعوامل القوى -7

 األمريكية

إ  فت  النظا  التعليم   لدولة ما  والتعرف عله  جوانبه  المختلفهة  سهواء كانه  ظهاهرة أ  كامنهة  
وبمهها أ  النظهها  . إنمهها يتههأت  بههالتعرف علهه  القههو  والعوامههل التهه  تهه ثر فيهه  وتشههكل عناصههر  المختلفههة

 –اقتصهادية  –اجتماعيهة )فة مستويات  جزء م  المجتمع الذ  يحهو  عهددا  مه  العناصهر التعليم  بكا
تكههو  فهه  حالهة تفاعههل دائهه  ومسهتمر مههع بعضههتا الهبع   لههذل  فتههو ( وغيرهها –جغرافيههة  –سياسهية 

وفهه  سههبيل . يتههأثر بتههذ  العناصههر ويهه ثر فيتهها  وهههو األمههر الههذ  ينطبهه  علهه  اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة
ضهه  لتطبيهه  مههدخل اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة فهه  الواليهها  المتحههدة األمريكيههة  سههيت  فيمهها يلهه  فتهه  أو 

 :عر  أله  القو  والعوامل الثقافية الت  ت ثر في 
 :العامل اجلغرايف

تتمتههع الواليهها  المتحههدة األمريكيههة بموقههع متميههز  حيهه  تحههيط بتهها المحيطهها  فهه  الغههر  
ضههافة إلهه  عههدد مهه  البحيههرا  فهه  الشههمال  كمهها يوجههد بتهها نتههر والشههر  والبحههار مهه  الجنههو   باإل

 (288-281  1181أبو عيانة  فتح  محمد . )المسيسسيب 
غربهها   وبههي  خطهه  عههر  ° 122  °61وتقههع الواليهها  المتحههدة األمريكيههة بههي  خطهه  طههول 

ومه  شماال   وتحدها م  الشهمال كنهدا ومجموعهة مه  البحيهرا   ومه  الجنهو  المكسهي   ° 41  22°
وتوجهد بتها العديهد مه  المظهاهر الجغرافيهة مه  . الشر  المحيط األطلنط   وم  الغر  المحيط التهاد 

سههتول وأنتههار وبحيههرا  وجبههال ووديهها   كمهها تتميههز بتنههو  المنههاخ فهه  منطقههة ألخههر   وذلهه  بسههب  
 .U.S) .مسهههاحتتا الجغرافيهههة التائلهههة ممههها يترتههه  عليههه  تنهههو  فههه  النشهههاط الصهههناع  والزراعههه 

Department of State,2011,1) 
كمهها توجههد بتهها عههدة أقههالي  مناخيههة تبههدأ بههاإلقلي  شههب  المههدار  جنوبهها   وحتهه  اإلقلههي  البههارد 

حسههههاني   محمههههد ) .شههههماال   مههههارا  بعههههدة أقههههالي  مناخيههههة أخههههر   كالصههههحراو  و البحههههر المتوسههههط
  (2  1112سمير 

  2مليههو  كهه  174فتهه  تبلههغ حههوال  وتتميههز الواليهها  المتحههدة األمريكيههة بمسههاحة كبيههرة  
وههه  بههذل  تقتههر  مهه  كونتهها قههارة بأكملتهها  وتههأت  فهه  المركههز الرابههع بههي  دول العههال  مهه  حيهه  

 U.S. Department of). المسههههاحة بعههههد دول الكومنولهههه  السههههوفيت  والصههههي  وكنههههدا

State,2011,1-3)  وصههل عههدد  وتعهد الواليهها  المتحههدة األمريكيههة مهه  الهدول كثيفههة السههكا   حيهه
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(. 316  1111مرسه    محمهد منيهر  )  .مليو  نسمة 261  إل  حوال  1116سكانتا ف  عا  
البنهههه  الههههدول   ).مليههههو  نسههههمة 212  ليصههههل إلهههه  حههههوال  1118وزاد هههههذا العههههدد فهههه  عهههها  

وتتميههز . مليههو  نسههمة 321  فقههد بلههغ عههدد سههكانتا 2211ووفقهها  إلحصههاء عهها   (12  2222
 .U.S).  تهها واحههدة مهه  أكبههر دول العههال  تنوعهها  مهه  حيهه  العههر  والثقافههةالواليهها  المتحههدة بأن

Census Bureau,2011,1-2) 
وترجع أصول سهكا  الواليها  المتحهدة إله  المتهاجري  مه  بريطانيها وألمانيها وسهكا  نيفيها 
 وشههمال وشههر  أوروبهها  باإلضههافة إلهه  العديههد مهه  البلههدا  اآلسههيوية  وكههذل  أفههواج العبيههد المجلوبههة

 (.  التنود الحمر)م  أفريقيا  هذا إل  جان  سكا  البالد األصليي  
(C. Booth,1985,53-59) 
وقد أد  هذا التنو  فه  أصهول سهكا  الواليها  المتحهدة إله  التنهو  فه  أشهكال التعلهي  األمريكه   

التعلهي  والته  وتوفير الفر  التعليمية للجميع فه  ظهل الهنمط الهديمقراط  والالمركزيهة الفريهدة فه  إدارة 
شهجع  علهه  االسهتقالل الههذات  للواليها  والم سسهها  التعليميههة وتطبيه  إصههالحا  التعلهي  ومهه  بينتهها 

 .تطبي  مدخل اإلدارة الذاتية للمدار 
 :العامل التارخيي

تههرتبط النشههأة األولهه  للتعلههي  األمريكهه  بههالترا  األوروبهه  الههذ  حملهه  المتههاجرو  األوائههل 
الهذي  يمثلهو  أكبهر عهدد مه   -ل  الجديهد  فقهد ُحمهل هه الء المسهتوطنو  الذي  اسهتوطنوا العها

عل  تر  بالده   والفرار م  الفقر واالضطتاد  والسخط عله   -المتاجري  ف  تاري  البشرية 
الظلهه  وعههد  تكههاف  الفههر   وكانهه  هنهها  اختالفهها  كبيههرة بيههنت  فهه  اللغههة والههدي  والثقافههة  

مههل أولئهه  الههرواد واألصههول السياسههية والخلفيههة  العرقيههة  والمكانههة االجتماعيههة واالقتصههادية  وح 
 .م  المستوطني  معته  مه  بالدهه  آراءهه  السياسهية ومعتقهداتت  الدينيهة وقهيمت  االجتماعيهة

 (138 1111أحمد  إبراهي  أحمد )
باينها  وبالتال  فقد كا  لزاما  عل  النظها  التعليمه  ذ  النشهأة الحديثهة أ  يراعه  كهل ههذ  الت 

وأ  يتهههي  الفرصهههة أمههها  الجميهههع لاللتحههها  بم سسهههات    الثقافيهههة واالجتماعيهههة واللغويهههة والدينيهههة
وأ  يكههو  هههذا التعلههي  ملكهها  للشههع  بجميههع طوائفهه  معبههرا  عهه  تههدخل الدولههة  وقههد سههاعد   المختلفههة

   مرسهه ). عهدذله  عله  تفعيهل المشهاركة المجتمعيهة فه  إدارة التعلهي  عله  المسهتو  المحله  فيمها ب
 (138 1111محمد منير  
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وقههد أدر  األمريكيههو  فهه  تلهه  الفتههرة أ  أههه  مهها يوصههلت  إلهه  الرقهه  الههدائ  هههو التعلههي  
 ( 41 1111عبد الرحم   عبد اهلل محمد ). والعناية بنشر  ف  أنحاء بالده 

 ولقهد أنشههئ  خههالل هههذ  الفتههرة العديههد مهه  م سسهها  التعلههي  الخاصههة التهه  أنشههئ  بجتههود
والحقيقة أ  األمريكيي  لي  لت  مها  بعيهد أو حضهارة عريقهة  فأمريكها . خاصة فردية أو جماعية

الت  تقف اليو  عمالقة عل  المسرح العالم  ال يتعد  عمرهها قهرني  مه  الزمها  منهذ توقيهع إعهال  
  عهدي     لذل  فاألمريكيو  ال ي منو  بالماض  وال ينظهرو  إليه   ويعتبرونه1116االستقالل عا  

القيمههة  وههه  يتطلعههو  دائمهها  إلهه  المسههتقبل إيمانهها  مههنت  بأنهه  أفضههل مهه  الحاضههر  ومهه  هنهها كهها  
رسههاء قواعههد  إيمهها  المجتمههع األمريكهه  بههالتغيير السههريع  وبأهميههة التعلههي  فهه  إحههدا  هههذا التغييههر وا 

 (18  2221أحمد  إبراهي  أحمد ) .الديمقراطية األمريكية والدفا  عنتا
  فقد ساعد  الالمركزية ف  إدارة التعلي  األمريك  عل  االهتمها  بإشهرا  أفهراد المجتمهع وبالتال

شههرا  الطههال  وأوليههاء أمههوره  فهه  إدارة شههئون   وهههذ  ههه  متطلبهها  اإلدارة  فهه  إدارة م سسههات   وا 
 .ري الذاتية للمدار  الت  عرفتتا الواليا  المتحدة األمريكية ف  عقد التسعينيا  م  القر  العش

 :العامل االقتصادي

ُيعههد اقتصههاد الواليهها  المتحههدة األمريكيههة واحههدا  مهه  أكبههر اقتصههاديا  العههال   حيهه  وصههل 
ا   ووصههل دوالر  تريليههو  8 13  إلهه  2221فهه  عهها   الواليهها  المتحههدةإجمههال  النههاتج المحلهه  فهه  

   لتحتههل بههذل  المركههز 2221  عهها  دوالرا  فهه 467222دخههل الفههرد الواحههد فهه  الواليهها  المتحههدة إلهه  
 (Bureau of Economic Analysis ,2011,23-29). العاشر عالميا  

ويتههيم  قطهها  الخههدما  اليههو  علهه  االقتصههاد األمريكهه   إذ تبلههغ نسههبة اليههد العاملههة فهه  
ويبلهغ نصهي  .   البنهو الترفيه   السهياحةاإلدارة  : ٪  ولعل أه  تله  الخهدما 2 12مجال الخدما  

٪  وتقههدر نسههبة اليههد العاملههة فهه  مجههال الزراعههة 2 61٪ وبلههغ نصههي  الخههدما  3 22الصههناعة 
مليههار 12411٪  وبلههغ النهاتج مه  الخها  المحله  4 22٪  واليهد العاملهة فه  مجهال الصهناعة 4 2

 . 2221دوالر وفقا  إلحصاء عا  
(Bureau of Economic Analysis ,2011,29) 

  االقتصههاد ٪مهه3 22  إلهه  أ  القطهها  الخهها  يشههكل 2221وقههد أشههار  تقههديرا  عهها  
٪ وتمثهل أنشهطة حكومها  الواليها  والسهلطا  1 24األمريك   حي  يمثل نشاط الحكومة الفيدرالية 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/2007
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%B1%D9%82%D9%85)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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٪ فهه  8 61٪  ويسههت  قطهها  الخههدما  بنسههبة 6 22( بمهها فيتهها التحههويال  الفيدراليههة )المحليههة 
 .إجمال  الناتج المحل 

(U.S. Department of State ,2009,2-3) 

المبنه   اقتصهاد السهو ف  العال   وه  تعتمهد عله   اقتصادمتحدة أقو  وتمتل  الواليا  ال
: التجاريهة وتمتله  الواليها  المتحهدة ثهروا  كبيهرة مه  مهوارد الطاقهة والمنافسهة االسهتثمار الحهرعل  

واليورانيو  تمثل أه  منتجا  البالد  ورغه  ههذ  الثهروة فهإ  الواليها    الفح   الغاز الطبيع   البترول
 . للمحروقا المتحدة ه  أكثر البلدا  استيرادا 

وتمثل الواليا  المتحدة األمريكية أول قوة فالحي  عله  المسهتو  العهالم  سهواء مه  حيه  
إنتاجتا أو صادراتتا  زيادة عل  تمتع الفالحة األمريكية بأرا  خصهبة ومنهاخ مناسه  فإنتها تتميهز 

  (الشهعير  القمه   الهذرة)تربيهة األبقهار  زراعهة الحبهو  : الزراعهةبتصنيع كبيهر  ومه  أهه  قطاعها  
 (. التبغ  الفول السودان القط   )النباتا  الصناعية 

وتحظهه  الواليهها  المتحههدة األمريكيههة بههأه  اإلنتاجيهها  الصههناعية علهه  المسههتو  العههالم   
رتتا عله  التجديهد وصههادراتتا التكنولوجيهة وتنهو  المنتجهها  األمريكيهة إله  قههد الصههناعةويعهود نجهاح 

البتهرول  : والواليا  المتحهدة األمريكيهة تحتهل الصهدارة فه  عهدة ميهادي . ووجود اليد العاملة الم هلة
  مهواد االسهتتال   لكه  الصههناعة األمريكيهة تتقهد  أكثهر فههأكثر والكتربههاء  الطيهراالسهيارا   صهناعة 

الطيهههرا   الفضهههاء  اإللكترونيههها   )نحهههو التخصههه  فههه  قطاعههها  التكنولوجيههها الدقيقهههة المتطهههورة 
 (.كيمياء الدقيقةالتسل   ال

( Bureau of Economic Analysis ,2011,8-12) 
وازدههههر التعلهههي  بازدههههار االقتصهههاد الهههذ  سهههاعد علههه  ارتقهههاء التعلهههي  بالواليههها  المتحهههدة 
األمريكيههة وتحقيقهه  لههدور  تجهها  التنميههة االقتصههادية واالجتماعيههة للمجتمههع األمريكهه   وسههاعد أيضهها  

الت  ناد  بتها الواليها  المتحهدة خاصهة بعهد صهدور تقريهر أمهة فه  عل  دع  اإلصالحا  التعليمية 
 .خطر وم  بينتا مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة 

(Bils, Mark and Peter J. Klenow,2000,1160-1162), (Richard 

Hatcher,2009,23). 

أهميهة وقد صاح  هذا التقد  االقتصاد  تفوقها  فه  مجهال التعلهي   أل  األمريكيهو  ي منهو  ب
التعلهي  بكههل مراحلهه  فه  إحههدا  التغيههرا  المجتمعيهة االقتصههادية  والسياسههية واالجتماعيهة  األمههر الههذ  
سههاعد علهه  تطبيهه  وتعمههي  اإلصههالحا  التعليميههة واإلداريههة ومهه  بينتهها تطبيهه  وتعمههي  مههدخل اإلدارة 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%AD%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%85%D8%AD
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%A8%D8%BA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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دة إله  التطلهع إله  مسهتو  الذاتية للمدار  األمريكيهة  وقهد أد  ارتفها  الهدخل القهوم  للواليها  المتحه
تعليمههه  أفضهههل وأكثهههر تقهههدما   وقهههد انعكههه  الرخهههاء االقتصهههاد  علههه  مسهههتو  دخهههل أفهههراد المجتمهههع 

 .األمريك   والذ  يتميز بأن  يفو  ما يوجد ف  كثير م  دول العال 
 :العامل االجتماعي 

فيهه   لههذل  ُيعههد التعلههي  عمليههة اجتماعيههة تسههتمد أهههدافتا مهه  فلسههفة المجتمههع الههذ  توجههد 
وقهد أد  النظها  الهديمقراط  فه  . فالنظا  التعليم  يتأثر باألوضا  االجتماعية السائدة ف  المجتمهع

المجتمع األمريك  إله  إتاحهة الفرصهة أمها  أفهراد المجتمهع وأوليهاء األمهور للمشهاركة المجتمعيهة فه  
 .إدارة التعلي  وصنع القرار التعليم  عل  المستو  المدرس 

رسهاء ويه م  ال مجتمهع األمريكه  بهالتغير السهريع  وبأهميهة التعلهي  فه  إحهدا  ههذا التغيهر  وا 
ذا جههاء  الفلسههفة البرجماتيههة كتعبيههر مناسهه  للعقليههة  قواعههد الديمقراطيههة األمريكيههة  والههدفا  عنتهها  وا 
األمريكية  ومه  خهالل ههذ  النظريهة يمكه  فته  طبيعهة الشهع  األمريكه   حيه  تقهو  البرجماتيهة عله  

التغيير مه  أجهل إحهدا  اإلصهالح التربهو  واإلدار  ودعه  االسهتقالل الهذات  : دة مباد  رئيسة أهمتاع
للمههدار  مهه  خههالل تعمههي  تطبيهه  مههدخل اإلدارة الذاتيههة ودعهه  المجتمههع األمريكهه  لنظهها  المحاسههبية 

 .التعليمية وشفافية المساءلة ووضع أداء المدار  تح  الرقابة المجتمعية
رة إل  أ  المجتمع األمريكه  يتميهز بهالتنو  فه  بنها  وتراكيبه  الداخليهة  وعله  وتجدر اإلشا

أبههو ): الهرغ  مه  ههذا التنهو   إال أ  هنها  عهدة مبهاد  عامهة يقهو  عليتها المجتمهع األمريكه   وهه 
 (211-212  1112الوفا  جمال محمد  

  قهدراتت  دو  النظهر تحقي  مبدأ تكهاف  الفهر  التعليميهة لكهل األفهراد إله  أقصه  حهد تسهم  به -
 .إل  حالتت  االقتصادية أو صلتت  أو ألوانت  أو جنست  أو عقيدتت  أو موطنت  األصل 

االهتما  بالتعلي   واعتبار  م  مسئوليات   فالشع  هو المتيم  عل  شهئو  التعلهي  إله  حهد ال  -
علهه  األداء  يوجههد لهه  نظيههر فهه  مجتمههع آخههر  ودعهه  المشههاركة المجتمعيههة والرقابههة المجتمعيههة

 .التعليم  للمدار 

 .اإليما  بالفرو  الفردية بي  األفراد -

رفههه  فكهههرة التوجيههه  العقائهههد  وفهههر  الهههنظ  مههه  الخهههارج  فكالهمههها فههه  نظهههر  مههه  مميهههزا   -
المجتمعا  الت  تحكه  فيه  السهلطة المطلقهة والديكتاتوريهة  بينمها ي كهد بهدال  مه  ذله  عله  قهي  

 . نائية النافعة للفرد والمجتمعالتتذي  التلقائ  والشخصية الب
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ومما سهب  يتضه  أثهر العامهل االجتمهاع  فه  إنجهاح تطبيه  وتعمهي  مهدخل اإلدارة الذاتيهة 
عهههالء دور المسههه ولية الجماعيهههة والمشههاركة المجتمعيهههة فههه  صهههنع القهههرارا   للمههدار  األمريكيهههة وا 

 .تح  الرقابة المجتمعية التعليمية ودع  المساءلة التعليمية ووضع األداء التعليم  بالمدار 
 :العامل السياسي

تتكهههو  الواليههها  المتحهههدة األمريكيهههة مههه  خمسهههي  واليهههة  باإلضهههافة إلههه  واشهههنط  والتههه  
تحكمتهها سههلطة الكههونجر  األمريكهه   وتتميههز السههلطة علهه  المسههتو  القههوم  بأنتهها سههلطة غيههر 

لنسههبة ألعضههاء الحكومههة مركزيههة  وذلهه  بتههدف حمايههة حقههو  األفههراد  والحريههة السياسههية  أمهها با
 Frederick). فيعينهو  باالنتخها ( أعضهاء الكهونجر  -نائ  الرئي  -رئي  الدولة)األمريكية 

M. Kaiser,2001,1-6) 
 21ويسههيطر الحههز  الههديمقراط  علهه  أغلبيههة المقاعههد فهه  مجلهه  الشههيوخ ليبلههغ عههدده  

مه  المسهتقلي  ليصهب  عهدد  عضهوا  مه  الجمتهوريي  واثنهي 41عضوا  م  الديمقراطيي  فه  مقابهل 
ويعهههد الهههرئي  الهههديمقراط  بهههارا  حسهههي  أوبامههها الفهههائز بانتخابههها  . عضهههوا  112أعضهههاء المجلههه  

  الههرئي  الرابههع واألربعههي  للواليهها  المتحههدة وأول رئههي  مهه  أصههل أفريقهه   2228الرئاسههة لعهها  
   وتهول  2216ايهة عها  وذل  بفضل التوج  الديمقراط  للمجتمع األمريك  والذ  انتته  واليته  نت

الههرئي  ترامهه  الممثههل للحههز  الجمتههور  منصهه  رئاسههة الواليهها  المتحههدة األمريكيههة فهه  انتخابهها  
حرة تستند عل  ركائز الديمقراطية األمريكية  ول  توجتا  عهدة فه  ترسهي  دعهائ  اإلصهالح اإلدار  

المتالحقههة خاصههة  فهه  مجههال والتعليمهه  ممهها يههوفر مناخهها  مالئمهها  لالسههتمرار فهه  موجهها  اإلصههالح 
السهلطة التنفيذيهة وتتمثهل : وتوجد ف  الواليا  المتحهدة األمريكيهة ثهال  سهلطا  رئيسهة هه . التعلي 

فهه  الههرئي  المنتخهه  بواسههطة الشههع   والسههلطة التشههريعية  وتتمثههل فهه  مجلسههي  منتخبههي  همهها 
ذكر أ  السهلطة الفعليهة فه  والجهدير باله. الكونجر  األمريك   ومجل  الشيوخ  والسهلطة القضهائية

الواليا  المتحدة األمريكية ال تحظ  بتا الحكومة الفيدرالية  بل حكومة الواليها  حيه  إ  لكهل واليهة 
 .تشريع وقضاء خا  بتا

(C. Booth,1985,53-59) 
ويتض  ذل  مه  خهالل أسهلو  الحكه  داخهل الواليها  المتحهدة األمريكيهة والهذ  يقهو  عله  

عطهاء حريهة أكبهر للفهرد بمها ال يتنهاف  مهع الصهال  العها   احترا  الفرد  وال مسهاواة بهي  المهواطني   وا 
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وههو األمهر الهذ  يشهجع كافهة طوائهف وفئهها  الشهع  األمريكه  عله  المشهاركة فه  تحمهل مسههئولية 
 .تمويل برامج  التعليمية وصنع القرارا  التعليمية

 (182 1112عبود  عبد الغن  )
ر الديمقراطيههة السياسههية وديمقراطيههة الحكهه  يههنعك  علهه  إدارة باإلضههافة إلهه  ذلهه   فههإ  أثهه

 .التعلي  ودع  التوجتا  الالمركزية ف  إصالح التعلي 
وقد تأثر  نظ  التعلي  ف  الواليا  المتحهدة األمريكيهة بموجها  عديهدة مه  اإلصهالح كانه  

المواطنههة وبهههي   تتههأرج  مهها بههي  األهههداف السهههاعية إلهه  تحقيهه  العههدل والمسهههاواة والتههدري  علهه 
األهداف االقتصادية الساعية لتحقي  االمتيهاز والتفهو  والتقهد  والشهفافية والتنافسهية فه  األداء مه  
خالل نظا  اإلدارة الذاتية للمدرسة كمدخل م  مداخل التوج  الالمركز  فه  إدارة التعلهي  خاصهة بعهد 

ل اليابههها  المنافسهههة   والهههذ  جهههاء نتيجهههة دخهههو1183أ  صهههدر تقريهههر أمهههة فههه  خطهههر فههه  عههها  
االقتصههادية وتههوال  تفوقتهها  وقههد أشههار التقريههر إلهه  ضههعف مسههتو  التعلههي  والمتعلمههي   ومحتههو  

أمريكهها "   1111مشههروع  القههوم   Bushكمهها طههرح الههرئي  بههو  . المنههاهج والمقههررا  الدراسههية
أهميههة التعلههي     وهههو المشههرو  الههذ  لفهه  أنظههار العههال  كلهه  إلهه "إسههتراتيجية التعلههي : 2222عهها  

 .(121-128  1118مرس   محمد منير ).كإستراتيجية قومية
وقد كا  لتذ  اإلصالحا  عمي  األثر ف  تعمي  تطبي  مدخل اإلدارة الذاتيهة للمدرسهة فه  
الواليهها  المتحههدة األمريكيههة  حيهه  هيههأ  هههذ  األجههواء السياسههية التهه  سههاد  المجتمههع األمريكهه  

بيهه  مههدخل اإلدارة الذاتيههة بالمههدار  فهه  معظهه  الواليهها  بدايههة  مهه  عقههد المنههاخ المالئهه  لتعمههي  تط
التسهعينيا  مه  القهر  العشهري   وقههد سهاعد المنهاخ الهديمقراط  أيضهها  عله  التوجه  الالمركهز  عنههد 
القيها  بإصهالحا  للتعلهي  األمريكه   كمها سههاعد عله  االسهتقالل الهذات  للمهدار  وتخويهل السههلطا  

شههرا  أصههحا  المصههلحة الحقيقيههة مهه  التعلههي  فهه  صههنع القههرارا   والصههالحيا  لمههدير  المههدار  وا 
 .التعليمية عل  المستو  المدرس 
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رابعًا التحليل املقارن ملالمح اإلدارة املرتكزة إىل املدرسة بكل م  اسرتاليا والواليات 

 املتحدة األمريكية

 :نشأة وتطور اإلدارة الذاتية للمدرسة -1

يا والواليها  المتحههدة األمريكيهة فه  نشههأة وتطهور اإلدارة الذاتيههة تتشهاب  كهل مهه  اسهترال
للمدرسههة كصههيغة مهه  صههيغ التحههول نحههو الالمركزيههة فهه  إدارة التعلههي  واإلصههالحا  التعليميههة 
واإلداريهههة  حيههه  شهههتد كهههل مههه  المجتمهههع االسهههترال  واألمريكههه  محهههاوال  عهههدة لهههدع  مبهههاد  

تمعيهههة منهههذ السهههتينيا  والسهههبعينيا  مههه  القهههر  الديمقراطيهههة وتوسهههيع مسهههاحة المشهههاركة المج
العشري  لمن  مزيد مه  السهلطا  والصهالحيا  للمجهال  المدرسهية المحليهة مه  خهالل تمكهي  
مههدير  المههدار  وأصههحا  المصههلحة الحقيقيههة مهه  التعلههي  مهه  المشههاركة فهه  صههنع القههرارا  

حههد  تحههول كبيههر فهه  نقههل  التعليميههة  ففهه  اسههتراليا علهه  سههبيل المثههال مههع بدايههة السههبعينيا 
السههلطة مهه  المسههتويا  اإلداريههة العليهها إلهه  المههدار  وتفعيههل مشههاركة أصههحا  المصههلحة مهه  

 تقصه  لجنهة نتهائج التعلي  فه  إدارة شهئون  رسهميا  مه  خهالل التشهريعا  القانونيهة خاصهة  بعهد
. Peter Karmel كارمهل بيتهر بقيهادة  1112 ديسهمبر فه  بالمهدار  التعلهي  لتقيي  الحقائ 

وقد هيم  التوج  التربو  نحهو فعاليهة المهدار  خهالل عقهد السهبعينيا  وأوائهل الثمانينيها  فه  
دولت  المقارنة  ففه  الوقه  الهذ  شهتد  فيه  اسهتراليا تحهوال  كبيهرا  مهع بدايهة عقهد السهبعينيا  

ة فيكتوريهها  لتطبيهه  مههدخل اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة كآليههة لدصههالح التعليمهه  واإلدار  فهه  واليهه
   ومههه خرا  قهههانو  1183  وتعديالتههه  لعههها  1112بصهههدور قهههانو  المجهههال  المدرسهههية لعههها  

   وفههه  إقلهههي  العاصهههمة االسهههترالية صهههدر قهههانو  السهههلطا  2226اإلصهههالح التعليمههه  لعههها  
  تطبيهه  مههدخل اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة وزيههادة 1111   وشههتد عهها  1116المدرسههية عهها  

 تطبيه  إرهاصها  بهدأ  المدرسهية ومهدير  المهدار   وفه  جنهو  اسهتراليا صالحيا  المجهال 
 The Keevesكههافيز لجنههة أوصهه  كمهها   1111 عهها  فهه  للمدرسههة الذاتيههة اإلدارة مههدخل

Committee والتفهههوي  الالمركزيهههة للسياسهههة التهههدريج  التوسهههع ضهههرورة  1181 عههها  فههه 
 الذاتيههة لههددارة الههداع   2221 علههي الت قههانو  صههدور ثهه  للمههدار  الصههالحيا  ونقههل اإلدار 

 حيهه  االسهترالية  الواليهها  بهاق  عهه  بمعهزل كوينزالنهد بواليههة التعلهي  إدارة تكهه  وله   .للمدرسهة
 للمههدار  الذاتيههة اإلدارة مههدخل تطبيهه  خههالل مهه  الالمركزيههة التعلههي  بسياسهها  جميعتهها تههأثر 
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 وزارة أصهدر  ويلهز نيوسهاو  يهةوال فه   و  2226 عها  فه  الصهادر التعلهي  قهانو  ذله  وعزز
 فه  والالمركزيهة المجتمعيهة المشهاركة تفعيهل ضهرورة حهول للمناقشة عمل ورقة والتعلي  التربية
 ومسه وليا  متها  فه  النظهر إعهادة الهوزير   كلهف1188 عها  وفه   1113 عا  التعلي  نظ 

 اسهتراليا غهر  فه وعر . المحله  المجتمهع تمثيل مع المدرسية المجال  بإنشاء وأوص . وزارت 
  1182 العشهههري  القهههر  مههه  الثمانينيههها  أواخهههر فههه  SBM للمدرسهههة الذاتيهههة اإلدارة مهههدخل
 قهانو  عله  أستراليا غر  ف ( SBM) المدرسة إل  المرتكزة الذاتية اإلدارة مدخل تنفيذ واستند
 . 1111 عا  التعلي 

خطهر فه  الواليها   وف  الواليا  المتحدة األمريكية خاصة بعهد صهدور تقريهر أمهة فه 
 كارولينههها واليهههة فههه  التعلهههي  تحسهههي  قهههانو  صهههدر بعهههد     1183 عههها  األمريكيهههة المتحهههدة
 المههدار  سههير علهه  تهه ثر أساسههية عناصههر سههبعة تضههم  حيهه    1184 عهها  فهه  الجنوبيههة
 الههذ  إيلنههو  واليههة فهه  التعليمهه  اإلصههالح قههانو  صههدر  1182 عهها  وفهه  التعلههي   وتحسههي 

وتهالز  انتشهار تطبيه  مهدخل  .المحليهة التعليمية المجال  إل  المدار  تحسي  مسئولية أسند
  تهه  1181  وفهه  عهها  1188اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة صههدر قههانو  إصههالح المدرسههة عهها  

تقاسههه  عمليهههة صهههنع القهههرار فههه  واليهههة لهههو  أنجلهههو  تمتيهههدا  لتطبيههه  مهههدخل اإلدارة الذاتيهههة 
  شهتد  توسهعا  ملحوظها  لتعمهي  1112إل  عها   1186  للمدرسة  وهكذا نالحظ أ  الفترة م

فه  معظه  الواليها  الته  وصهل عهددها عشهري   (SBM)ونشر فلسهفة اإلدارة الذاتيهة للمدرسهة 
الته  تطبه   Shorter Schoolsوالية  وأصدر  واليا  أخر  مبادرة تعمهي  مهدار  الميثها  

 .مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة
ة بتطبيهه  مههدخل اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة فهه  الواليهها  المتحههدة ولتههذا تزايههد  المطالبهه

 44  إلهه  أ  أصههب  هنهها  أكثههر مهه  1113األمريكيههة كإسههتراتيجية لدصههالح التعليمهه  عهها  
وتفعيههل وزيههادة الممارسهها   (SBM)واليههة تمههار  شههكال  مهه  أشههكال اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة

  1114مسهههتو  المدرسههه   ومهههع بدايهههة عههها  الديمقراطيههة فههه  صهههنع القهههرار التعليمههه  علهه  ال
انتشههر  فههه  الواليههها  المتحههدة األمريكيهههة فكهههرة مهههدار  المسههتقبل لمسهههاعدة جميهههع المهههدار  

  وعهزز  االتجها  لمهدير  المهدار  (SMB)لالنتقال إل  تطبي  مدخل اإلدارة الذاتيهة للمدرسهة 
إلصهالحا  التعليميهة   بهدأ  ا1118   ومع عها  1112ومع بداية عا  . وتوسيع صالحياتت 

  أصهدر الكهونجر  األمريكه  قهانو  1111ف  المدار  ف  والية نيوجرس   ومع بدايهة عها  
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وعلهه  إثهههر ههههذ  .إصههالح المدرسهههة الشههاملة الهههذ  أكهههد علهه  اسهههتقالل المههدار  ذاتيههها  ومحليههها  
دة اإلصهههالحا  تزايهههد  شهههعبية اإلدارة الذاتيهههة للمدرسهههة فههه  كهههل مههه  اسهههتراليا والواليههها  المتحههه

األمريكيهههة لنجاحتههها فههه  تفعيهههل الكفهههاءة والفاعليهههة المدرسهههية كإسهههتراتيجية مههه  إسهههتراتيجيا  
اإلصههالح التعليمهه  والتهه  تسههت  بشههكل مباشههر فهه  تمكههي  اآلبههاء واألمتهها  وأفههراد المجتمههع 

 .المحل  والمعلمي  ومدير  المدار  م  المشاركة الفعالة ف  إدارة المدار  
 :تيةمفاهي  اإلدارة الذا -7

تتشاب  كل م  استراليا والواليا  المتحدة األمريكيهة فه  اعتبهار فلسهفة ومفتهو  اإلدارة 
الذاتية للمدرسة أحد االتجاها  العالميهة المعاصهرة لالمركزيهة فه  التعلهي   وظتهر ههذا المفتهو  

يمهة ف  اسهتراليا وأمريكها بتهدف تحسهي  أداء المهدار  وفعاليتتها واالرتقهاء بجهودة العمليهة التعل
شههرا  المعلمههي  وأصههحا  المصههلحة الحقيقيههة مهه  التعلههي  فهه  إدارة التعلههي  وصههنع القههرارا   وا 
التعليمية عل  المستو  المدرس   مما أد  إل  وجود أوج  تشاب  بارزة فه  المفهاهي  الخاصهة 

 :باإلدارة الذاتية للمدرسة ف  الدولتي  عل  النحو التال 
فه  اسهتراليا بأنتهها عمليهة نقهل السههلطة مه  المسههتويا   ُعرِّفه  اإلدارة الذاتيهة للمدرسههة

اإلداريههة العليهها للمههدار  المحليههة وزيههادة صههالحيا  المجههال  المدرسههية ومشههاركة المجتمههع 
المحلهه  مههع المعلمههي  واآلبههاء ومههدير  المههدار  وغيههره  مهه  أفههراد المجتمههع المحلهه  وأحيانهها  

 .  المجال الطال  ف  صناعة القرارا  التعليمية م  خالل هذ
وُعرِّفهه  فهه  الواليهها  المتحههدة بههنف  المفتههو  تقريبهها   حيهه  يقصههد بتهها نقههل مسههتويا  
السههلطة والصههالحيا  إلهه  المدرسههة ذاتتهها بمهها تتضههمن  مهه  عمليههة صههناعة واتخههاذ القههرارا  
التعليميههة بمشههاركة مههدير  المههدار  والمعلمههي  وأعضههاء المجتمههع المحلهه  والطههال  وأحيانهها  

 .مشاركة اآلباء وأعضاء المجتمع المحل  ف  إدارة المدار  وصناعة قراراتتابشكل يضم  
ويرجع هذا التشاب  بي  دولت  المقارنة إل  التأكيد عل  الالمركزية األمريكية الت  تعنه  تسهلي  
قهههدر مههه  السهههلطة اإلداريههههة والمسههه ولية إلههه  مسهههتويا  أدنهههه   والتحهههول مههه  البيروقراطيههههة 

ديمقراطيههة وتوسههيع اختصاصهها  سههلطا  الحكهه  المحلهه  والمههدار   فضههال  والديكتاتوريههة إلهه  ال
ع  أ  دولت  المقارنة تتبنيا  النمط الالمركز  ف  إدارة التعلهي   حيه  يعتهد ويفهو  للواليها  
والسلطا  التعليمية المحلية صالحيا  إدارة التعلي  عله  المسهتو  المحله  دو  أ  تهدخل مه  
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ارتبط مفتو  الالمركزية  والتفهوي  بهاإلدارة الذاتيهة للمهدار  بتهدف  الحكومة الفيدرالية  وهكذا
 .تحقي  فعالية المدار  م  خالل تطبي  معايير الجودة التعليمية

وعلهه  الههرغ  مهه  ذلهه  إال أ  دولتهه  المقارنههة أجمعتهها علهه  أ  اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة 
رة عه  وحهدا  مسهتقلة فه  اإلدارة ُتعد إستراتيجية لتحقي  التحول للمدار  وجعل المدار  عبا

والتمويههل بمشههاركة المجتمههع المحلهه  فهه  صههنع القههرارا  التعليميههة وتحقيهه  مزيههد مهه  الحريههة 
واالستقاللية  كما أنتا تمثل شكال  جديدا  لدصالح اإلدار  يسع  إل  تغييهر ميهزا  السهلطة بهي  

ف  ظهل االسهتقالل الهذات  لتها  المدار  والواليا  والوزارة وتفوي  كامل للصالحيا  للمدار  
وفهه  ظههل دعهه  نظهها  المشههاركة المجتمعيههة  حيهه  الرقابههة المجتمعيههة علهه  التعلههي  والمسههاءلة 

 .التعليمية  واعتبارها صيغة جديدة لتخصي  الموارد ف  كل مدرسة 
فهاإلدارة الذاتيهة للمدرسهة فه  ظههل ههذ  المفهاهي  ُتعهد مههدخال  لتحديهد األولويها  فه  كههل 

اإلنفا  م  مخصصاتتا  كما تعد مدخال  فعاال  لتحقي  الجودة والفعالية المدرسية فه  مدرسة  و 
جميهع المههدار  وتهوفير المنههاخ المالئه  لدبههدا  واالبتكههار  وههذا مهها خلفته  العوامههل االجتماعيههة 
والسياسية فه  كهل مه  دولته  المقارنهة والته  أد  إله  تهدعي  روح التنهاف  واإلبهدا  واالبتكهار 

 .ية الفكريةوالحر 
ويرجههع هههذا التشههاب  إلهه  أ  فلسههفة اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة التهه  اشههتق  مهه  فلسههفة 
المجتمعههي  األمريكهه  واالسههترال  التهه  تهه م  بالديمقراطيههة والشههراكة المجتمعيههة وتحقيهه  مبههدأ 
ر تكاف  الفر  التعليمية واإليما  المطله  بهدور اآلبهاء واألمتها  فه  تعلهي  أبنهائت  وتفعيهل دو 

أفههراد المجتمههع المحلهه  وأصههحا  المصههلحة الحقيقيههة مهه  التعلههي  فهه  تحسههي  جههودة الخههدما  
التعليميهة واالرتقهاء بهأداء المعلمهي  ورفهع كفهاءة التهدري  ورفهع مسهتو  أداء الطهال  وضههما  

 . جودة المخرجا  التعليمية
 :أهداف اإلدارة الذاتية للمدرسة  -3

المتحههدة األمريكيههة بوجهه  عهها  فهه  تحديههد أهههداف تتشههاب  كههل مهه  اسههتراليا والواليهها  
اإلدارة الذاتية  ويرجع ذل  إل  ما يتمتع به  كهل مه  المجتمعهي  االسهترال  واألمريكه  مه  دعه  
للديمقراطيهههة والتوجهههه  إلههه  الالمركزيههههة فههه  إدارة التعلههههي  واالسهههتقاللية الذاتيههههة والحريهههة منههههذ 

يمهها  المجتمعههي  بتوسههيع نطهها  الصههالحيا  السههتينيا   والسههبعينيا  مهه  القههر  العشههري   وا  
للمسهههتويا  المحليهههة والمجهههال  المدرسهههية  ومههها يشهههتد  المجتمعههها  مههه  فهههت  آفههها  واسهههعة 
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للمشاركة المجتمعية المحلية وضما  تفعيل صو  اآلبهاء واألمتها  وأعضهاء المجتمهع المحله  
ا  التعليميهة واالرتقهاء م  أجل تحسهي  جهودة الخهدم -أحيانا   -والمعلمي  والمديري  والطال  

بمسهههتو  أداء المعلمهههي  ورفهههع كفهههاءة التهههدري  ورفهههع مسهههتو  أداء الطهههال  وضهههما  جهههودة 
مخرجهها  التعلههي   فهه  ظههل مههن  المههدار  السههلطة الكاملههة والتفههوي  الشههامل فهه  إدارة نفسههتا 

 .بنفستا دو  أدن  تدخل م  المستويا  العليا
دارة الذاتيهة للمدرسهة فه  دولته  المقارنهة ولتذا يتضه  مهد  توافه  وتشهاب  أههداف اإل

 :والت  تتلخ  مجملتا ف  األهداف التالية
نقههل المسهه ولية والسههلطة لمههدير  المههدار  وتمكههي  مههدير  المههدار  والمعلمههي  مهه  إدارة  -

 .المدرسة ودع  روح االستقالل الذات  للمدار 
المدرسههية لصههنع القههرارا   تعزيههز الحريههة واالسههتقاللية الذاتيههة والمرونههة الماليههة للمجههال  -

 .التعليمية وفقا  الحتياجاتتا المحلية
التعليميههة لقيهها  أداء المههدار  مهه  خههالل ( المحاسههبية)ضههما  تطبيهه  نظهها  المسههاءلة  -

 .المراقبة الشعبية وزيادة مساءلة مدير  المدار  ع  فعالية مدارست 
والمشههاركة فهه  صههنع تعزيههز سههلطة اآلبههاء والمجتمعهها  المحليههة فهه  تحقيهه  الالمركزيههة  -

 .القرارا  التعليمية عل  المستو  المدرس 
إتاحههة الفههر  الكافيههة ألعضههاء المجتمههع المحلهه  للمشههاركة الفعليههة فهه  تحسههي  الخههدما   -

دارة المدار   .التعليمية وصنع القرارا  التعليمية وا 
فهه   زيههادة الفاعليههة فهه  اإلدارة المدرسههية مهه  خههالل توسههيع مسههاحة المشههاركة المجتمعيههة -

 .رس  السياسة التعليمية والتخطيط للمستقبل
مههن  المههدار  الحريههة فهه  تحديههد ميزانياتتهها وتحديههد أوجهه  اإلنفهها  والصههرف والتحههول إلهه   -

 . جودة المدار 
 .إعادة هيكلة اإلدارة المدرسية والتقليل م  البيروقراطية -
عهداد بهرا - مج تدريبيهة تنمويهة تحقي  النمو المتن  للمعلمي  م  خهالل تحديهد احتياجهاتت  وا 

 .لترقيتت  متنيا  
السيطرة عل  المناهج الدراسهية كجهزء مه  اإلدارة الذاتيهة للمهدار   وتمكهي  المعلمهي  مه   -

 .تصمي  المناهج وفقا  الحتياجا  الطال  التعليمية ومتطلبا  سو  العمل
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 .تحقي  االستخدا  األمثل للموارد عل  مستو  المدار  -
 .علمي  واألداء األكاديم  للطال تحسي  األداء المتن  للم -
تفعيههل عمليههة التفههوي  اإلدار  علهه  مسههتو  المدرسههة والههذ  يسههم  بإيجههاد فههر  كافيههة  -

لالبتكههار والتجديههد فهه  العمههل اإلدار  مهه  خههالل دعهه  شههامل لفههر  المشههاركة الجماعيههة 
 .وديمقراطية األداء اإلدار 

 .دة التعليميةتطوير المناهج بما يتف  مع المعايير العالمية للجو  -
ف  ضوء ما سب  تبرز أوج  التشاب  بي  دولته  المقارنهة فيمها يتعله  بأههداف اإلدارة 
الذاتيهة للمدرسهة  والتهه  أجمعه  فه  مجملتهها عله  تمكههي  المهدار  مه  إدارة نفسههتا ذاتيها  مهه  

داريها  وتعليميها   ومهن  المهديري  سهلطا  وا سهعة خالل نقل السهلطا  والصهالحيا  إليتها ماليها  وا 
شهرا  أصهحا  المصهلحة الحقيقيهة مه  التعلهي  فه  ضهوء  ف  ههذا الشهأ  بمسهاعدة المعلمهي  وا 
تفعيهههل دور المشهههاركة المجتمعيهههة فههه  إدارة التعلهههي  وصهههنع قراراتههه  علههه  المسهههتو  المدرسههه  
عهادة هيكلهة النظها  اإلدار  بالمهدار  وتوسهيع  والمحل   وتطبيه  نظها  المحاسهبية التعليميهة وا 

 . س وليا  المجال  المدرسية وتوفير اآلليا  الالزمة إلدارة أكثر فعالية للمدار صالحيا  وم
 :اجملالس املدرسية يف املدارس ذاتية اإلدارة -4

تختلف الواليا  المتحدة ع  استراليا ف  أ  المجال  المدرسية أُنشهئ  منهذ مها يقهر  
ة باعتبارهها الركيهزة األساسهية م  مائة عها   فقهد وصهف  المجهال  المدرسهية المحليهة األمريكيه

التاريخيهههة إلدارة التعلهههي  األمريكههه  إذ يرجهههع األسههها  القهههانون  لسهههلطا  المجلههه  المدرسههه  
المحل  إل  الدستور األمريك   ف  حهي  ته  االهتمها  بإنشهاء المجهال  المدرسهية فه  اسهتراليا 

أجههل زيههادة     مهه 1112   1112فهه  عقههد السههبعينيا  مهه  القههر  العشههري  تحديههدا  عههام 
ومهع زيهادة الهوع  بمهدخل اإلدارة الذاتيهة . مشاركة المجتمع المحل  والوالدي  ف  تعلي  أطفالت 

 للمدرسة 
وتتشهاب  دولتهها المقارنههة فهه  اعتبههار المجههال  المدرسههية هيئهها  ديمقراطيههة قههادرة علهه  

التعليميهههة تمثيهههل اآلبهههاء واألمتههها  وأعضهههاء المجتمهههع المحلههه  والمعلمهههي  فههه  اتخهههاذ القهههرارا  
المحليههة علهه  المسههتو  المدرسهه   فتهه  هيئهها  منتخبههة ديمقراطيهها  تتههدف إلهه  تمثيههل مصههال  

 .المجتمع فيما يتعل  بقضايا التعلي 
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وقهههد ازداد  صهههالحيا  ومسهههئوليا  وأدوار المجهههال  المدرسهههية بهههدولت  المقارنهههة مهههع تطبيههه  
دة فعاليهة المهدار  باسهتراليا وأمريكها مدخل اإلدارة الذاتية للمدار  وحقق  نجاحا  كبيهرا  فه  زيها

وأصههبح  المجههال  المدرسههية تلعهه  دورا  متمهها  فهه  تنفيههذ اإلصههالحا  التعليميههة ذا  الصههلة 
بضما  جودة خدما  التعلي  العا  عل  المستو  المحله  وتوسهيع فهر  المشهاركة المجتمعيهة 

المدرسههية فهه  ظههل  كمهها أصههب  للمجههال . فهه  صههنع القههرار التعليمهه  علهه  المسههتو  المدرسهه 
تطبي  مدخل اإلدارة الذاتية ح  فهر  الضهرائ  واسهتثمار المهوارد عله  المسهتو  المحله  كمها 

 .ف  الواليا  المتحدة األمريكية
وتتشاب  دولتا المقارنة ف  عملية تشكيل المجال  المدرسهية  حيه  يهت  تشهكيلتا عه  

أخهههر  يهههت  اختيهههار الهههبع  طريههه  االنتخههها  الحهههر المباشهههر لمعظههه  األعضهههاء  وفههه  حهههاال  
بههالتعيي   ولتههذا فتلهه  المجههال  تضهه  نههوعي  مهه  األعضههاء المنتخبههي  والمعنيههي  فهه  حههي  

 .تختلف دولتا المقارنة ف  أعداد أعضاء المجال  المدرسية
 ههههذ  تشهههكيل تهههنظ  اسهههترالية واليهههة بكهههل مسهههتقلة قهههواني  عهههدة صهههدر ففههه  اسهههتراليا 

 قههانو  حههدد االسههترالية العاصههمة إقلههي  ففهه : حياتتاوصههال متامتهها وتحههدد المدرسههية المجههال 
 النحهو عله  اإلدارة ذاتيهة المدرسهة إدارة مجله  تشكيل   2226 عا  والمعدل  2224 التعلي 
( المههوظفي  مهه ) عضههوا  التنفيههذ   الههرئي  قبههل مهه ( معههي )  عضههو المدرسههة مههدير: التههال 

 كأعضهههاء والمهههواطني  لوالهههدي ا) مههه  أعضهههاء ثالثهههة المدرسهههة  مهههوظف  قبهههل مههه  المنتخبهههي 
 ال) لمهدة( اإلدارة مجله  قبل م  معيني ) أعضاء والمواطني   اآلباء جمعية قبل م ( منتخبي 
  .المدرسة ف  الطال  قبل م ( منتخبي  الطال  م )وعضوا   (شترا   12 تتجاوز

مههدير : وتختلههف أمريكهها فهه  عههدد أعضههاء مجلهه  المدرسههة والههذ  يضهه  فهه  الغالهه 
ثالثههة معلمههي   اثنههي  مهه  اآلبههاء أو سههتة مهه  اآلبههاء وممثههل للطههال  فهه  المههدار   المدرسههة 
 .الثانوية
 : اإلدارة ذاتية املدارس يف  املدرسية اجملالس مهام

 :يل  ما لتشمل المدرسية المجال  متا  ف  المقارنة دولتا تتشاب 
 العامهههة يةالسياسههه ووضهههع المدرسهههة واتجاهههها  أولويههها  وتحديهههد االسهههتراتيج  التخطهههيط -

 .اإلستراتيجية وخطتتا المدرسة ر ية وتحق  تخد  الت  للمدرسة
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 المهههوظفي  مههه  واألمهههوال والمعلمي  وغيره  والمعهههدا  والمرافههه  المبهههان  احتياجههها  تقيهههي  -
 .والصرف اإلنفا  أوج  وتحديد

عداد المدرس  األداء ومراجعة رصد -  ر المهدا فه  الطلبهة أمهور وأولياء التنفيذية التقارير وا 
 . والموظفي 

 . الدراسية المناهج ومراجعة وتطوير فعالة إدارة تحقي  ف  المدرسة مساعدة -
 أدائه  مسهتو  ارتفها  ثبه  مها إذا آخهر دراس  لعا  عقد  وتجديد المدرسة مدير أداء تقيي  -

 .التعليم  وأدائت  الطال  تقيي  متابعة و اإلدار 
 مههع بالتشههاور المدرسههة مههدير أعههدها  التهه المدرسههة( تطههوير) تحسههي  خطههة علهه  الموافقههة -

 .المصلحة أصحا 
 .المتن  التدري  برامج تفعيل خالل م  للمعلمي  المتنية التنمية برامج دع  -
 .بالمدرسة والعاملي  المعلمي  عزل أو توظيف -
 .اتخاذ القرارا  المتعلقة بالميزانية ورصد تنفيذ الميزانية م  قبل مدير المدرسة -

 والخطهط العامهة والتوجتها  المدرسهة ميزانيهة مه  اإلنفها  ذله  ف  بما المحرز التقد  رصد -
 .الدراسية

 إله  لرفعه  توطئهة   المناسه  الوقه  فه  بالبيانها  مشهفوعا   للمدرسهة المرحل  التقرير إعداد -
 .وتقدمتا المدرسة نجاح مد  يبرز  والمجتمع الوزير

 :املشاركة اجملتمعية يف ظل اإلدارة الذاتية للمدرسة  -2

تتشاب  دولتا المقارنة ف  اتسا  مساحة المشاركة المجتمعيهة فه  إدارة التعلهي  وصهنع 
القههرارا  التعليميههة علهه  المسههتو  المدرسهه  خاصههة  بعههد تطبيهه  مههدخل اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة 
وذلهه  بتههوفير الفههر  الكافيههة إلشههرا  أصههحا  المصههلحة الحقيقيههة مهه  التعلههي  أمثههال اآلبههاء 

د المجتمع المحله  ورجهال األعمهال والمعلمهو  والطهال  أحيانها فه  عمليهة صهنع واألمتا  وأفرا
القههرار التعليمهه  علهه  مسههتو  المدرسههة وذلهه  مهه  أجههل تحقيهه  الفعاليههة فهه  المههدار  وزيههادة 
تحصههيل الطههال  ووضههع أداء المعلمههي  واألداء التعليمهه  بالمدرسههة تحهه  منظههار  المحاسههبية 

 .والرقابة المجتمعية
  مهه  اخههتالف القههو  والعوامههل التهه  سههاعد  علهه  انتشههار الههوع  واألخههذ وعلهه  الههرغ

  سببا  فه  1183بمبدأ المشاركة المجتمعية  فف  أمريكا كا  صدور تقرير أمة ف  خطر عا  
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انتشار البحو  والدراسا  الت  أكد  عل  ضرورة المشاركة المجتمعية ف  إدارة التعلي  وصهنع 
طبيهه  الديمقراطيههة المحليههة فهه  النظهها  المدرسهه  األمريكهه  القههرار وصههاح  ذلهه  وضههع خطههة لت

ساعد  عل  تفعيل الرقابة المجتمعية لألداء المدرس  م  خالل دع  الديمقراطية القائمة عله  
المشههاركة المجتمعيههة وتمكههي  المجتمههع المحلهه  مهه  التوسههع فهه  الديمقراطيههة المحليههة وتعزيههز 

 .ارمشاركة المجتمع المدرس  كل  ف  صنع القر 
 تفعيههل أهميههة علهه  بتهها التعليميههة والقههواني  التشههريعا  حرصهه  فقههد  أمهها فهه  اسههتراليا 

 المحلهه  المجتمههع وأعضههاء األمههور أوليههاء مشههاركة تضههمي  خههالل مهه  المجتمعيههة المشههاركة
 صهههناعة فههه  فهههاعلي  كشهههركاء العمهههل وأربههها  المحلههه  المجتمهههع منظمههها  وممثلههه  والمعلمهههي 

 اإلدارة قهانو  صهدر فيكتوريها ففه  المحلية  المدرسية المجال  ستو م عل  التعليمية القرارا 
  2226 عهها  التعلههي  إصههالح قههانو  وكههذل  Administration Act 2004 2224 عهها 

 وأوليهاء المهدار  بهي  الشهراكا  بنهاء عله  سهاعد  األخهر  الواليها  فه  مماثلة أخر  وقواني 
 . العمل وأربا  المحل  المجتمع ومنظما  األمور

 األمـور أوليـا  رابطـةواختلف  استراليا ع  الواليا  المتحهدة األمريكيهة فه  انتشهار 
كشري  فاعل ف  دع  الشراكة المجتمعية ف  الواليا  االسترالية تقهو  مه  جانبتها  واملواطنني

بتقدي  النص  والتوجي  واإلرشاد لمدير المدرسة فيما يتعل  بالمسائل الخاصهة بهالطال  وتقهدي  
 التعليميههة القههرارا  صههنع دعهه اعدة والمسههاندة للمدرسههة بتقههدي  خههدما  ومصههادر ماليههة و المسهه

 المسهتقبلية التعليميهة اإلسهتراتيجية وضهع المحل   المجتمع وأعضاء والمعلمي  اآلباء بمشاركة
 القههر  فهه  التعلههي  تقابههل التهه  التحههديا  مواجتههة. التعليميههة االحتياجهها  ضههوء فهه  المحليههة
  . البيروقراطية أغالل م  المدار  تحرير عل  التأكيد.بالوالية ري والعش الحاد 
 فه  المجتمعيهة المشهاركة فه  حقيقيهة أدوارا   يلع  الذ  الطلب احتاد جملس توافر عن فضلا 
 منه  منتخبهي  أعضهاء المجله  ههذا ويمثهل الطهال   بقضهايا يتعله  فيمها التعليمه  القرار صنع
 . التعلي  وقس  المجتمعية للخدما  الطالبية الشبكة عضوية وكذل  المدرسة لجنة ف 

 إله  المرتكهزة الذاتيهة اإلدارة ظهل فه  المجتمعيهة للشهراكة ركائز بوضع استراليا وانفرد 
 خهالل مه  العمهل ركهائز  2224 عها  الصهادر اإلدارة قهانو  حهدد فقهد : اسهتراليا فه  المدرسهة
 والنزاهههة  الصههد  مههع العمههل :التههال  حههوالن علهه  المدرسههية المجههال  فهه  المجتمعيههة الشههراكة
 بشهكل المعلومها  اسهتخدا  وحياديهة  بنزاههة العمهل المدرسهة  مصهلحة ف  نية بحس  التصرف
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 العنايهة ماليها   مسهئولة بطريقهة التصهرف مناسه   بشهكل مهواقعت / مناصبت  استخدا  مناس  
 . ئمةالمال  للتشريعا  والمتارة االمتثال واالجتتاد الممارسة الواجبة

 :املساءلة التعليمية يف ظل اإلدارة الذاتية للمدرسة/ احملاسبية  -6

تتشهههاب  كهههل مههه  اسهههتراليا والواليههها  المتحهههدة األمريكيهههة فههه  ارتبهههاط نظههها  المسهههاءلة 
التعليميههة بعمليههة اإلصههالح اإلدار  والتعليمهه  بالم سسهها  التعليميههة واعتبههار المسههاءلة آليههة 

 .وجودة أداء المعلمي  والطال  وتحسي  الفعالية المدرسية لتحسي  جودة األداء المدرس 
وتختلهف الواليها  المتحهدة األمريكيهة عه  كنهدا مه  حيه  تهاري  نشهأة نظها  المسههاءلة 
التعليميههههة  فقههههد ظتههههر  فكههههرة المسههههاءلة والمحاسههههبية التعليميههههة فهههه  الواليهههها  المتحههههدة فهههه  

   فه  1183تقرير أمة ف  خطهر عها  السبعينيا  م  القر  العشري  وت  تفعيلتا بعد صدور 
حههي  بههدأ  إرهاصهها  المسههاءلة التعليميههة فهه  اسههتراليا مههع بدايههة عقههد السههبعينيا  فهه  بعهه  

 .الواليا  والثمانينيا  ف  الواليا  األخر  
وتتشاب  الدولتا  فه  انتشهار وتفعيهل نظه  المحاسهبية والمسهاءلة التعليميهة فه  مجهال 

خل اإلدارة الذاتيهههة بتهههدف قيههها  األداء التعليمههه  واألكهههاديم  التعلهههي  بعهههد تعمهههي  وتطبيههه  مهههد
بالمهههدار  واألداء المتنههه  للمعلمهههي  واألداء ألتحصهههيل  للطهههال  بصهههفة دوريهههة وتطبيههه  نظههه  
المسههاءلة التعليميههة المسههتندة علهه  المعههايير وتحقيهه  الالمركزيههة فهه  صههنع القههرارا  التعليميههة 

هج وأحكا  المساءلة للمهدار  والمعلمهي  مه  خهالل قيها  والشفافية فيما يتعل  بالتعلي  والمنا
 .األداء

:  فههه  حهههي  تنفهههرد الواليههها  المتحهههدة األمريكيهههة بتهههوافر ثالثهههة أنهههوا  للمسهههاءلة هههه 
المسهههاءلة عههه  االلتهههزا  بهههالقواني  أمههها  سهههلطا  التعلهههي   المسهههاءلة عههه  االلتهههزا  بالمعهههايير 

 .روالمساءلة ع  أداء وتعلي  الطال  أما  الجمتو 
فهه  حههي  تتميههز اسههتراليا بانتشههار المجههال  التهه  تههدع  تفعيههل المحاسههبية التعليميههة 

مجههههال  حمايههههة الحقههههو  : للمههههدار  فهههه  جميههههع الواليهههها  واألقههههالي  االسههههترالية مهههه  بينتهههها
لحماية الحقو  م  بهي  متامه  تقهدي  المشهورة حهول مبهاد  الحمايهة واإلنصهاف ( االستحقا )

السهلطة الفيكتوريهة لتقيهي  المنهاهج . علهي  وفحه  ومراجعهة الطعهو ليت  تطبيقتا فه  خدمهة الت
الت  أنشئ  لتقيي  المناهج  بموج  قانو  السهلطة الفيكتهور  لتقيهي  المنهاهج الدراسهية  تتهابع 
باهتمههها  جهههودة المنهههاهج الدراسهههية وتقيهههي  المنتجههها  والخهههدما   تقيهههي  إنجهههازا  الطهههال  فيمههها 
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عههة وفحهه  مراكههز االختبههارا  وغلقتهها إذا خالفهه  التشههريعا  يخههت  بالمنههاهج الدراسههية  مراج
جراء التحقيقا   .وا 

الرصههد : وتتشههاب  دولتهها المقارنههة فهه  أهههداف المسههاءلة التعليميههة عل  النحههو التههال  
واإلبههالغ عهه  تقههد  إنجههاز الطههال  والمدرسههة فيمهها يتعلهه  بتحقيهه  المعههايير  تقيههي  أداء النظهها  

المدار  للمساءلة والمحاسبية وجعلتا تحه  المراقبهة المجتمعيهة  التعليم  بالمدار   إخضا  
 .تحقي  التحسي  المستمر وجودة األداء التعليم  بالمدار  وفقا  لمعايير الجودة التعليمية

وتنفههرد الواليهها  المتحههدة األمريكيههة بوجههود خطههة للمسههاءلة التعليميههة تتكههو  مهه  أربعههة جوانهه  
 .ة  السلطةالتصوي   الميثا   اإلدار : ه 
خامسًا اإلجراءات املقرتحة لتطبيق مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة باململكة العربية  

 :السعودية يف ضوء االستفادة م  اخلربات األجنبية

ف  ضوء التحليل المقار  لتجربت  استراليا والواليا  المتحدة األمريكية يسع  الباحه  
أ  تساعد المدار  المصرية عل  أ  تنتقهل مه  إل  وضع مجموعة م  المقترحا  الت  يمك  

النمط المركز  إل  الهنمط الالمركهز  تمتيهدا  لتمكهي  المهدار  مه  االسهتقالل الهذات  فه  اإلدارة 
 :عمال  بمدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة ويتطل  هذا اإلجراء إتبا  الخطوا  اإلجرائية التالية

ارة الذاتيههة للمههدار  ودورههها فهه  تحسههي  جههودة نشههر الههوع  بثقافههة االسههتقالل الههذات  واإلد -
  .األداء التعليم  والمدرس  وجودة المخرجا  التعليمية

نشر الوع  بثقافة المشاركة المجتمعية ف  إدارة التعلي  عل  المستو  المحل  خاصهة  فه   -
ظههل الظههروف الراهنههة التهه  يمههر بتهها المجتمههع السههعود   والتحههول المجتمعهه  الههراه  نحههو 

 . 2232ديمقراط  مع ر ية المملكة مجتمع 
الههتخل  مهه  ثقافههة البيروقراطيههة فهه  إدارة التعلههي  والركههود الروتينهه  فهه  اإلدارة التعليميههة  -

 . واإلدارة المدرسية
إعههادة توزيههع األدوار والمسههئوليا  علهه  المسههتويا  اإلداريههة المختلفههة مركزيهها  ومحليهها  بمهها  -

  المشههاركة فهه  التطبيهه  الفعههال لالمركزيههة  يضههم  تعظههي  قههدرة المجتمعهها  المحليههة علهه
وتجنههه  إصهههدار التعليمههها  فههه  اتجههها  واحهههد مههه  أعلههه  إلههه  أسهههفل واسهههتبدال  بنظههها  ذ  

 .اتجاهي  يضم  تبادل المعلوما  واآلراء أفقيا  ورأسيا  لدع  عملية اتخاذ القرار
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أة أصهحا  األداء إرساء نظا  المحاسبية والشفافية  وربط التمويل باألداء  بحي  يت  مكافه -
 .الجيد وتوفير دع  إضاف  لمعالجة جوان  القصور

ترسي  ثقافة الالمركزية الت  تعط  حرية أكبر لجتود التطوير واإلصهالح عله  المسهتويا   -
 .المحلية وتوفر مناخ طي  لدبدا  وتكو  أكثر مالئمة وتلبية  الحتياجا  البيئا  المحلية

  المشههاركة المجتمعيههة وتفعيههل مجههال  اآلبههاء ونظهه  بنهاء ثقافههة المحاسههبية مهه  خههالل دعهه -
عادة بناء المس وليا  وبناء أطر واضحة للمحاسبية  .القيادة المتميزة  وا 

 . دع  القدرا  الم سسية لمجال  األمناء لتفعيل دورها ف  دع  المشاركة المجتمعية -
 .المدرسةدع  التنمية المتنية المستدامة لجميع المعلمي  والعاملي  عل  مستو   -
مشاركة اآلباء ف  اتخاذ القرار مشاركة فعلية إيجابية وليس  شهكلية كمها كها  عليه  العتهد  -

 .البائد
 .تفعيل خدمة المجتمع وتوفير الخدما  التطوعية لخدمة العملية التعليمية داخل المدار  -
توجيهه  المههدخال  والجتههود التادفههة إلصههالح التعلههي  إلهه  إحههدا  التطههوير علهه  مسهههتو   -

مدرسههة باعتبارههها الوحههدة التنظيميههة التهه  تسههتتدف تحقيهه  خصههائ  المدرسههة الفعالههة ال
Effective School   عل  أسا  المعايير القومية للتعلي. 

  School Based Improvementومنتجيهة تحسهي  المدرسهة  أساليب االسهتناد إله   -
 .قا  للمعايير القوميةالقائمة عل  التقوي  الذات  وتقيي  األداء التعليم  لكل مدرسة وف

دعههه  المهههدار  ومجتمعاتتههها المحليهههة لممارسهههة اإلدارة المتمركهههزة علههه  المدرسهههة لتمكهههي   -
المدرسههة مهه  اسههتخدا  صههالحيا  اإلدارة المسههئولة علهه  المسههتو  اإلجرائهه  فهه  المجههال 
األكههاديم  والمتنهه  واإلدار  والمههال   كمهها يتطلهه  ذلهه  بنههاء لههوائ  ونظهه  وهياكههل داعمههة 

 .   هيكل م سس  للمحاسبية المتمركزة عل  األداءوكذل
لههي  المقصههود ( اإلدارة الذاتيههة للمدرسههة)التأكيههد علهه  أ  اإلدارة المتمركههزة علهه  المدرسههة  -

بتهها أ  تصههب  المدرسههة وحههدة معزولههة بههل ههه  م سسههة فرعيههة ضههم  منظومههة التربيههة 
ا  الته  تهت  فه  كهل المحهاور والتعلي  ت ثر فه  القهرار التربهو  وتتهأثر بالتشهريعا  والتغييهر 

المنههاهج والتكنولوجيهها  السياسهها  التعليميههة ومهها ينههتج عنتهها مهه  تغييههرا  : األخههر  وأهمتهها
دارا  التعلههي  بالمحافظهها  السههعودية وكههذل   فهه  التياكههل األخههر  علهه  مسههتو  الههوزارة وا 

 . واإلدارة والمدرسة
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بيههر عهه  آرائتهه   والمشههاركة فهه  يجهه  إفسههاح المجههال للعههاملي  فهه  األجتههزة التعليميههة للتع -
 .اتخاذ القرارا  التعليمية وتنفيذها

اإلداريهة التعليميهة بمها يهتالء  وروح العصهر ومسهتلزما   األنظما ضرورة إعادة النظر فه   -
 . 2232المستقبل ور ية المملكة 

داريهها  وتربويهها  فهه  صههناعة القههرار التعليمهه   - العمههل علهه  زيههادة صههالحيا  المدرسههة ماليهها  وا 
توسهههيع مسهههاحة المشهههاركة المجتمعيهههة  حيههه  يحقههه  ههههذا التوجههه  تمكينههها  جوهريههها  إلدارة و 

 :المدرسة ف  مجاال  عدة  أهمتا
 إعداد خطط التطوير الخاصة بالمدرسة. 
  تنفيذ المتابعة وعمليا  التقيي  الذات  كأدوا  لعمليا  تطوير أخر. 
 دارة الموارد والمواد التعلي  .مية ذاتيا  إعداد ميزانية المدرسة وا 
  إدارة الموارد البشرية متضمنة الثوا  والعقا  وتحديهد متطلبها  التنميهة المتنيهة

 .وتقيي  أداء المعلمي 
  تنسي  عمليا  التوجي  الفن  مع اإلدارا  وتحديد أسالي  ومداخل التدري. 

إنشههاء مجلهه  للتعلههي  علهه  مسههتو  المحافظهها  برئاسههة المحههافظ وعضههوية ممثلههي  عهه   -
المههدن  والقطهها  الخهها  والجامعهها  والمتخصصههي  والمجههال  المحليههة لمتابعههة  المجتمههع

 .إدارة العملية التعليمية والتخطيط لتا المركزيا  
التأكيد عله  الصهلة الوثيقهة بهي  إدارة التعلهي  بالمحافظها  والتخطهيط له   فهإذا كانه  إدارة   -

ئولية الجماعيههة فههإ  هههذا التعلههي  بالمحافظههة تقههو  علهه  مبههدأ التشههاور والمشههاركة والمسهه
يفهر  أيضهها  قيها  عمليهها  التخطهيط التعليمهه  علهه  ههذ  المبههاد  واألسه   والتكامههل بههي  
هههذ  العمليهها  وبههي  إدارة التعلههي   بحيهه  تشههمل عمليههة المشههاركة كههل المتتمههي  بشههئو  
  التعلههي  والمسههتفيدي  منهه   مهه  الطههال   وأوليههاء األمههور  والمعلمههي   والمههديري  والنظههار

 .وغيره 
ضرورة جعل اجتماعا  مجال  التعلي  المحلية والمدرسية مفتوحة أمها  الجمتهور لضهما   -

 .تحقي  المشاركة الشعبية ف  إدارة التعلي 
مه  الشخصهيا  العامهة فه  المجتمهع  -منتخا وههو مجله   -ايمدرساب له  امجالتشكيل  -

 :المحل  لتحقي  المتا  التالية
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  شهأ  المنهاهج  فا ترشهي  المهديري  وتقهدي  االقتراحها  المشاركة فه  إدارة المهدار   و
 .المرتبطة بالبيئة والمجتمع المحل   وتوزيع الميزانية

   المشههاركة فهه  تحقيهه  أهههداف المدرسههة  والعمههل علهه  تههدبير مههوارد إضههافية للتمويههل
 .وربط المدرسة بالمجتمع

 المدرسة تحقي  مزيد م  الرقابة المجتمعية والمحاسبية والمشاركة ف  إدارة. 
  حيهه   شاا؛د اآلبههاء والمعلمههي  للقيهها  بههدورها المهه  تفعيههل المجههال  المدرسههية ومجههال

أصهههبح  تلههه  المجهههال  إحهههد  اآلليههها  والضهههمانا  المتمهههة لتحقيههه  جهههودة التعلهههي  
بمفتومتا الشامل إلحدا  نقلة نوعية تعليمية جديدة  تسهت  فه  تسهلي  التالميهذ بمها 

   وتمكهنت  مه  التعهاي  بهوع  وذكهاء مهع حضهارة يحتاجو  إلي  م  معارف ومتارا
فرازاتتا المختلفة  وتداعياتتا المتباينة  .األلفية الثالثة وا 

   أ  تتهههوافر للمعلمهههي  حريهههة العمهههل  وأ  يتمتعهههوا بسهههلطة واسهههعة فههه  تكييهههف محتهههو
المنهههاهج الدراسهههية والطهههر  التربويهههة وتنظهههي  خبهههرا  الهههتعل  بمههها يتوافههه  واحتياجههها  

وضهع المنهاهج والكته  المدرسهية وغيهر  -مسهتقبال   –أ  يكو  م  حقته  تالميذه   و 
ذل   بتهدف تهوفير الحهد األدنه  مه  الحريهة  وبحيه  تكهو  المدرسهة م سسهة قائمهة 

 .بذاتتا  وأ  تحدد سلو  اتصالتا بالمستويا  األخر 
  أ  تقههو  عمليههة صههنع واتخههاذ القههرار التعليمهه  علهه  مبههدأ المشههاركة الشههعبية ومشههاركة

أوليهاء )ميع المستويا  اإلدارية المتتمة بشئو  التعلي  وأصحا  المصهلحة األوله  ج
( األمههور والمعلمههي  والمههديري  والتالميههذ ورجههال األعمههال وأعضههاء المجههال  المحليههة

حتهه  يكههو  القههرار فعههاال  نابعهها  مهه  االحتياجهها  الفعليههة لتهه الء مهه  التعلههي   ومهه  ثهه  
 .يستل تنفيذ 

 كههرة المجههال  المدرسههية بجميههع أنحههاء المملكههة العربيههة السههعودية العمههل علهه  نشههر ف
لتشار  بفعالية ف  عملية صهنع القهرار التعليمه  تأكيهدا  لمبهدأ الالمركزيهة فه  صهناعة 

 .القرارا  التعليمية
   العمل عل  نشر الوع  التربو  بي  أفراد الشع  السعود  وتشهجيع كهل محافظهة بهأ

  علههه  مسهههتو  كهههل محافظهههة بحيههه  تتضهههم  ههههذ  تقهههو  بمبهههادرا  إلصهههالح التعلهههي
 .المبادرا  استراتيجيا  خاصة بإصالح التعلي  المحل  تأكيدا  عل  المركزية التعلي 
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   مههن  المجههال  المحليههة صههالحيا  واسههعة فهه  صههناعة القههرار التعليمهه   األمههر الههذ
طهة توضه  يجعل لددارة المدرسية كيانا  ذاتيا  مستقال   حي  تقو  كهل مدرسهة برسه  خ
 .م  خاللتا ر يتتا وأهدافتا وُسبل تحقيقتا واإلعال  ع  برامجتا وأدوارها
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 املراجع قائمة

نموذج جديد إلدارة وتنظهي  وتمويهل الجامعها  المصهرية فه  ضهوء "  ( 1112)أبو الوفا  جمال محمد   .1
تعلهي  العهال  بهي  ال: المه تمر السهنو  التاسهع لقسه  أصهول التربيهة  "بع  التجهار  العالميهة المعاصهرة

  كليهة التربيهة  جامعهة المنصهورة   1112ديسهمبر  23-22الجتود األهلية والحكومية ف  الفترة مه  
1112 . 

 .دار المعرفة الجامعية:   اإلسكندريةالجغرافيا اإلقليمية  ( 1181)أبوعيانة   فتح  محمد    .2

:  مقارنهههههههههةال التربيهههههههههة  ( 2223)بهههههههههدراو   همههههههههها  زيهههههههههدا   و فتحههههههههه  شهههههههههاكر   أحمهههههههههد .3
 .  العربية النيل مجموعة:  القاهرة  1 ط المنتج األسالي  التطبيقا 

  1  طمنظهههور إدار : دراسههها  فههه  التربيهههة المقارنهههة ونظههه  التعلهههي   ( 2221) أحمهههد  إبهههراهي  أحمهههد  .4
 .مكتبة المعارف الحديثة: اإلسكندرية

كهز معلومها  قهراء الشهر  األوسهط  مر :   القهاهرةم شهرا  التنميهة فه  العهال   ( 2222)البن  الدول    .5
2222 . 

 الذاتية المدرسية اإلدارة تطبي  إمكانية درجة"   ( 2211)  الشمر   راض    محمد  عل  جبرا  .6
 العربيههة المملكههة فهه  الريهها  بمنطقههة التربههويي  القههادة نظههر وجتههة مهه  الحكوميههة المههدار  فهه 

 .4لح م  38 المجلد   التربوية العلو  دراسا   "  السعودية
 .دار الكت  المصرية:   القاهرةتمتيد ف  التربية المقارنة  ( 1112) حساني   محمد سمير  .7

 إلههه  الطريههه :  المتميهههزة والصهههفية المدرسهههية اإلدارة  (  2226) العظهههي  عبهههد سهههالمة   حسهههي  .8
 . 2226  الفكر دار   عما :  األرد    1 ط الفعالة المدرسة

 رسالة  " الريا  مدينة ف  البنا  مدار  ف  الذاتية اإلدارة"   (  2221) الدوسر  محمد خلود .9
 .سعود المل  جامعة:  التربية كلية   منشور  غير دكتورا 

 بسهلطنة األساسه  التعلهي  مهدار  فه  الذاتية اإلدارة تطبي "   (  2212)أحمد العزيز  عبد داود .11
 التربويهههة للعلهههو  وديةالسهههع الجمعيهههة عشهههر  الخهههام  السهههنو  اللقهههاء  "  مقتهههرح تصهههور عمههها 

 . الريا :  سعود المل  جامعة:  التربية كلية  يناير 6-2 م  الفترة ف  والنفسية
مكانيههة اإلداريههة التنههدرة"   (  2221) غالهه  سههلطا  الريحههان   .11  المدرسههية اإلدارة فهه  تطبيقتهها وا 

 كليههة   لمعلهه ل الثههان  بالمنتههد  المعلهه  أداء تطههوير نحههو جديههدة ر يههة "  الكويهه  دولههة بمههدار 
 .. أبريل الكوي  جامعة:  األساسية التربية
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 كهل فه  المدرسهية والفعاليهة الذاتيهة لددارة مقارنة دراسة"  (  2222) الفتاح  عبد  عادل سالمة .12
مكانيههة كههونج وهههونج وأسههتراليا إنجلتههرا مهه   مجلههة  " العربيههة مصههر جمتوريههة فهه  منتهها اإلفههادة وا 

   مايو(22) العدد ثامنةال السنة   التنمية و التربية
 التعليميهة الم سسها  فه  الصرا  إلدارة مقترحة إستراتيجية"   (  2211) سعيد سعود   السلم  .13

 فه  عربيهة دراسها   "  جهدة بمحافظهة التربهويي  والمشهرفي  المهدار  مهدير  عله  ميدانية دراسة
 . أكتوبر   الرابع العدد   الخام  المجلد   النف  وعل  التربية

 للبنها  االبتدائيهة المهدار  فه  الذاتيهة اإلدارة تطبيه  إمكها "  (  2214) حمهزة أريهج   يسه الس .14
 .العلم  البح  عمادة:  طيبة جامعة   12 العدد   اإلنسانية العلو  مجلة  " المنورة بالمدينة

مهها  دراسههة فهه  علهه  االجت: سوسههيولوجيا التعلههي  الجههامع    ( 1111)عبههد الههرحم    عبههد اهلل محمههد   .15
 .دار المعرفة الجامعية:   اإلسكندريةالتربو  

 األرجنتهههي  جمتوريهههة مههه  كهههل فههه  التعليميهههة اإلدارة المركزيهههة   النبههه  عبهههد أحمهههد العهههال  عبهههد .16
مكا  مقارنة دراسة: فنلندا وجمتورية    أبريهل عهدد   التربية كلية مجلة مصر  ف  منتا اإلفادة وا 

 . 2212   سويف بن  جامعة:  التربية كلية
دار :   القهاهرة4  طاأليديولوجيا والتربية مهدخل لدراسهة التربيهة المقارنهة  ( 1112)عبود  عبد الغن     .17

 .الفكر العرب 

األيههديولوجيا والتربيههة والنظهها  : التربيههة المقارنههة واأللفيههة الثالثههة ( 2222)عبههود  عبههد الغنهه  وآخههرو   .18
 .دار الفكر العرب :  القاهرة العالم  الجديد

:   القههاهرة للمدرسههة الذاتيههة واإلدارة المجتمعيههة المشههاركة  ( 2221)  حسههني  محمههد   مهه العج .19
 . والتوزيع للنشر العصرية المكتبة

 األرد  عمها    والصف للمدرسة الذاتية اإلدارة إستراتيجيا   ( 2228)  حسني   محمد العجم  .21
 .  2228   المسرة دار: 

 مقومها  بعه  عله  وأثرها التعليمية اإلدارة ف  المركزية "  ( هه1413) بخي   راشد   الغامد   .21
 كليهة   منشهور  غيهر ماجسهتير رسهالة  "  المملكهة فه  التعلهي  إدارا  تراهها كمها التعليمية العملية
 .القر  أ  جامعة:  التربية

 فهه  التعلههي  نظهها  تطههور  (  2222) محمههد الههدي  نههور   الجههواد وعبههد   أحمههد حمههدا  الغامههد   .22
 . الريا :  الرشد مكتبة  2ط  السعودية العربية كةالممل
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