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  الملخص:
الثانویة  مدارسلل االستقالل الذاتي حقیقت متطلباتلتعرف هدفت الدراسة 

 مدخل لتطبیق مقترحة إستراتیجیة مدیري المدارس، ووضع نظر وجهة من
  الثانویة كأحد مبادئ تطبیق الحوكمة. دارسللم الذاتي االستقالل

) مدیرا ٦٥لدراسة من (واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عینة ا
من مدیري المدارس الثانویة، كما اعتمدت الدراسة على االستبانة أداة لها، 

 مدارسبال متطلبات استقالل اإلدارة المدرسیةوتوصلت الدراسة إلى أن من أهم 
 صفةتها ببمراجع تقومو  محددة ورسالة رؤیة المدرسیة اإلدارة تضعالثانویة أن 

 لألداء مكافات لمنح الالزمة الصالحیات المدرسة إلدارة تفوض، وأن دوریة
 التنمیة نشاطات تخطیطیتم  أن المهنیة التنمیة استقالل متطلبات، ومن المتمّیز
التمویل  متطلبات ، ومن التربیة وكلیات المدرسة بین بالمشاركة للمعلمین المهنیة
 .الصرف وجهوأ اإلنفاق مجاالت ومراقبة تحدید سلطة المدرسة تمتلك أن الذاتي

 االستقالل مدخل لتطبیق المقترحة اإلستراتیجیة وفي نهایة الدراسة وضع
  الثانویة كأحد مبادئ تطبیق الحوكمة. دارسللم الذاتي

  التمویل الذاتي. -التنمیة المهنیة -اإلدارة المدرسیة الكلمات المفتاحیة:
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Abstract of the Study 

The study aimed at identifying the requirements for 
attaining autonomy for secondary schools in Abha from the 
point of view of school principals and developing a proposed 
strategy for implementing the autonomy entrance for 
secondary schools in Abha city as one of the principles of 
applying governance. 

The study used the descriptive approach. The study 
sample consisted of (65) directors of secondary schools in 
Abha city. The study also relied on questionnaire as a tool. 
The study found that one of the most important requirements 
for the independence of school administration in secondary 
schools in Abha city is that And to authorize the management 
of the school the necessary powers to grant bonuses for 
outstanding performance, and the requirements of the 
independence of professional development to be planning the 
activities of professional development of teachers in 
partnership between the school and colleges of education, and 
self-financing requirements that the teacher The authority to 
identify and control areas of expenditure and disbursements. 

At the end of the study, the proposed strategy for the 
implementation of the entrance to secondary school autonomy 
in Abha was developed as one of the principles of applying 
governance. 

Keywords: School management - professional 
development - self-financing 
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  : مقدمة
وذلك نتیجة لمتغیرات  ؛في مختلف مجاالت الحیاة اسریعً  ًرایشهد العالم تطو 

وتنامي  ،وثورة المعلومات واالتصاالت ،االنفجار المعرفي :منها ،وعوامل كثیرة
التعلیمیة تواجه المؤسسات  مما جعل ،وتعاظم المنافسة العالمیة لعولمة،ظاهرة ا

والبدء ببرامج  ،بحت مطالبة بالتفوق والتمیزفأص ،تحدیات مواكبة هذه التطورات
  . هاتضمن لها القدرة على تجاوز  ،شاملة للتطویر

وقد شهد العالم خالل سبعینیات القرن العشرین العدید من اإلصالحات 
التربویة التي ركزت علي تطویر المناهج الدراسیة وأسالیب تدریسها، إال أن نتائجها 

ثمانینیات حدثت تطورات كبیرة في مجال الفكر كانت غیر مرضیة، ومع بدایة ال
اإلداري وتطبیقاته؛ لمواكبة تزاید االتجاه نحو العولمة والتضخم المعرفي واالنفجار 
المعلوماتي وهیمنة الجودة الشاملة علي مؤسسات التعلیم، فكان طبیعیًا أن تتأثر 

یة یتطلب القفز المؤسسات التعلیمیة بهذه التطورات، فأصبح تحقیق الجودة التعلیم
من االهتمام بمستوى التعلیم داخل الفصل إلى االهتمام بتنظیم المدرسة وٕادارتها 

م، ٢٠٠٨.(محمد حسنین العجمي، ككل وٕاعادة هیكلتها وتحسین مخرجاتها التعلیمیة
  ).١٢٧ص

 االستجابة على قدرتها وضعف المركزیة اإلداریة النظم ضعف ظل وفى
 القرن وتسعینیات ثمانینیات في المفكرین من عدد رجخ التعلیم ومتطلبات لمشكالت
 ؛Self Autonomyللمدرسة  االستقاللیة الذاتیة مدخل دعم بفكرة العشرین
 مع الوثیق التعاون ظل في للتعلیم، المنظومي اإلصالح لتحقیق كوسیلة

  )٥٧٣ص م،٢٠١٤ ،محمد منصور( .المحلیة المجتمعات
 األمور ألولیاء الفعالة المشاركة لىع االستقالل الذاتي للمدرسة عتمدیو 

 اإلدارة إن حیث والتقییم، والتعلیم المنهج حول القرارات اتخاذ فى المحلى والمجتمع
 قبضة من السلطة تنقل بحیث مركزیة، ال السلطة تجعل المدرسة إلى المرتكزة

 السلطة وتفویض المشاركة من مزید إلتاحة كوسیلة المدارس؛ إلى السلطة المركزیة
 األمور، أولیاء المعلمین، المدیر،: مثل المدرسة، فى التعلیمیة بالعملیة للمهتمین
 قدرة من یزید سوف المشاركة هذه فاعلیة زیادة أن كما المحلى، المجتمع أعضاء
(محمد،  الذاتیة. والمحاسبیة للمسئولیة نتیجة والتحسین اإلصالح على المدرسة
  )٢٤م، ص٢٠٠٩
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 مجتمعیة مشاركة تحقیق على العمل لمدارسل تيالذا االستقالل ویتطلب
 وضمان العمل لطبیعة المنظمة القرارات صناعة بغیة ؛ المدرسة مستوى على

 تركیز حتمیة على یؤكد وهذا المحلى، والمجتمع المدرسة صعید على فاعلیته
 والمنتظمة المستمرة المراجعة بجانب المدرسة أهداف على الكفء اإلدارة مجلس
 هذه تحقیق تعوق أن یمكن مشكالت ةألی ادرءً  األهداف، هذه حقیقت آللیات

 الهرمي التنظیم من المدرسة داخل اإلداري التنظیم تحّول یقتضى وهذا األهداف،
 على كافة المشاركین تدریب مع وأسلوبًا، منهجاً  الفعالة المشاركة یعتمد تنظیم إلى

 (Grauwe & Lugaz, 2007, p21-22)القرار صنع في للمشاركة الالزمة المهارات
 شاملة إستراتیجیة وضع ضرورة یتطلب األمر فإن سبق لما ونتیجة

 العالمیة والممارسات االتجاهات یسایر بما التعلیم إلصالح المدى طویلة ومتكاملة
، المحلى المجتمع مع التعاون تفعیل تطبیقها خالل من یتمّ  والمستقبلیة، المعاصرة
 للمدرسة، الذاتیة واإلدارة االستقاللیة مبدأ وتحقیق لتعلیما فى الالمركزیة وترسیخ

 التعلیمیة، الجودة لتحقیق ضروریًا؛ مطلباً  المدرسیة االستقاللیة أصبحت حیث
 عدم حالة فى المحلى المجتمع أمام كاملة المدرسة مسئولیة تكون أن على والتأكید
  .الذاتیة سبةوالمحا المساءلة لمبدأ ترسیخاً  ألهدافها المدرسة تحقیق

(Khan, 2007, p124)   
 المستقلة المدرسة أن إلى العالمیة والخبرات التربویة الدراسات أشارت وقد

 تؤدى والمجتمع األسرة مشاركة أن حیث جیدة، مجتمعیة عالقات تتبنى التى هى
 كوك دراسة التربویة الدراسات هذه ومن. التعلیمیة العملیة وتجوید تحسین إلى

 فى المستقلة المدارس إنشاء تمّ  أنه إلى تشیر التى )Paige,2002( أنجیال
 العامة، المدارس فى التعلیم نوعیة عن الرضا لعدم نتیجة المحلیة؛ المجتمعات

 والثقافیة اللغویة وجوانبه المجتمع حول المستقلة المدارس فى التعلیم یتمركز حیث
 أن تتطلب المدرسى اإلصالح حركة أن على أیضاً  الدراسة وأكدت والفلسفیة،

  . العامة للمدارس عملیاً  بدیالً  المدارس هذه تصبح
كما أجریت العدید من الدراسات التي تناولت الدعوة إلى االستقالل الذاتي 

وتوصلت الدراسة  ) (Schmelkes, 2001للمدارس إداریا ومالیا، ومنها دراسة 
التعلیمیة فى ظل  إلى أو أولیاء أمور الطالب كانوا أكثر رضاء عن العملیة
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االستقالل الذاتي للمدرسة وأنهم كانوا یشعرون بالرغبة فى تحقیق تغییرات 
  بالمدارس.

 & Kerri)وفي دراسة حول تطبیق االستقالل الذاتي للمدرسة أكد  
Priscilla,2003)   على أنه كلما زادت درجة االستقاللیة والسلطات الممنوحة

اإلدارة أفضل ، ویتضّمن ذلك زیادة مساحة حریة لإلدارة المدرسیة كلما كان أداء 
اإلدارة من خالل نقل مسئولیة صنع القرارات إلي المدارس وٕاعادة توزیع السلطة 

  من أعضاء الحكومة المركزیة إلي مدیري المدارس والمعلمین واآلباء 
 تطبیق واقعتعرف هـ) بدراسة هدفت ١٤٣٣كما قامت تهاني الفیاض (

 الدراسة نتائج مدینة الریاض، وأظهرت في العام التعلیم مدارس يف الذاتیة اإلدارة
 المتوسطة والثانویة المدارس في الذاتیة اإلدارة تطبیق من تحد كثیرة معوقات وجود

  الریاض. مدینة في للمشروع المطبقة
درجة ممارسة تعرف هـ) دراسة هدفت ١٤٣٥( كما أجرى حسن الكناني

، وتطبیق هنیةالتخطیط، والتنمیة الممجاالت ة في قیادة الذاتیلمدیري المدارس ل
وتوصلت الدراسة إلى حیات، والتقویم، والشؤون المالیة في المدارس الثانویة الالص
 .قیادة الذاتیة جاءت متوسطةللدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة  أن

 وضع الحالیة الدراسة تحاول في ضوء ما توصلت إلیه الدراسات السابقةو 
 ؛الثانویة مدارسالب االستقالل الذاتي مدخل تبني تطبیقها خالل من یتمّ  تراتیجیةاس
 تخطیطاً  للمدارس االستقاللیة من مزید لتحقیق أفضل صورة إلى الوصول أجل من

 المحلى، بالمجتمع المدرسة وربط للمعلمین، مهنیة وتنمیة ومنهجاً  وٕادارةً  وتمویالً 
  . یةالذات والمحاسبة المساءلة وتدعیم
  :دراسةال مشكلة

 ووحدة التخطیط نواة فهى ذاتها، المدرسة منللتعلیم  الحقیقى اإلصالح ینبع
 لتطویر مدخال المدرسة من النابع القرار واتخاذ صنع یعدّ  حیث القرار، صنع

 والمنهج؛ المهنیة والتنمیة والتمویل اإلدارة: حیث من شئونها جمیع فى المدارس
  . التعلیمیة المخرجات جودة على للتأكید وذلك

 لحق التعلیمیة المؤسسات افتقاد علينتائج العدید من الدراسات  أكدت وقد
 باستقالل العمل عن عاجزة فهي ثمَّ  ومن والمیزانیات، واإلیرادات القرار امتالك

 اإلصالح عملیة جعل علي والتأكید الالمركزیة، شكلیة علي یؤكد الذي األمر ذاتي
 المتبعة المركزیة اإلصالح جهود تفتقده ما وهو ذاتها، ةالمدرس علي متمركزة



  االستقالل الذاتي لتحقیقإستراتیجیة مقترحة 
 ثانویة كأحد مبادئ تطبیق الحوكمةللمدارس ال 

  

١٨٨

: أهمها من رئیسة، مرتكزات على للمدرسة الذاتي االستقالل مدخل یقومو ا، حالیً 
 القطاع دور وتحفیز المجتمعیة، المشاركة دائرة وتوسیع الالمركزیة، على التأكید

 العملیة دمةلخ المجتمعیة الموارد یعبئ مما االیجابیة، للمشاركة الخاص
   )١٣٤هـ، ص١٤٣٠(وجدان القرشي، .التعلیمیة

 من التعلیم إلصالح حدیثاً  نموذجاً  االستقالل الذاتي للمدرسة جّسدیكما 
 المدرسة فاستقالل واالختیار، والتنویع والمسئولیة االستقاللیة عناصر تحقق حیث
 لطالبا حاجات لتلبیة أسالیبهم؛ في یبتكروا أن والمعلمین للمدارس یسمح

 وسوق المجتمعیة االحتیاجات على مبنیة مناهج خالل من المحلى والمجتمع
 األداء جودة یقیس موضوعي تقییم نظام خالل من المسئولیة وتتحقق العمل،

 على التنویع یشّجع حین في النتائج، مسئولیة وتحّمل القرار اتخاذ وحسن المدرسي
 وبالتالي الطالب، احتیاجات تراعى تيال التعلیمیة البرامج من مختلفة أنواع إعداد
 بشكلٍ  أوالدهم احتیاجات تناسب التي المدرسة اختیار یستطیعون األمور أولیاء فإن

  )١٢١م، ص٢٠٠٧، (فیرناندو ریمرز؛ وسیرجیو كادریناس .أمثل
 استقاللیة تحقیق عن تعّبر التي المداخل أكثر من أنه إلى اإلشارة وتجدر

 School-basedالمدرسة على القائمة إلدارةا بمدخل یعرف ما المدرسة
Management ، المدرسیة اإلدارة هیاكل في رسمیة تغییرات إحداث یتضّمن وهو 

 إلى قرارال وصنع تخطیط عملیة نقل فیه یتم مرونة أكثر إداري مدخل إلى تؤدي
 اإلدارة: منها عدیدة، مسمیات المدرسة على القائمة اإلدارة مدخل ویأخذ المدرسة،

-Self اإلدارة ذاتیة والمدرسة Site-based management الموقع على القائمة
Managing school للمدرسة الذاتیة واإلدارة Self-governance واإلدارة 

 للمدرسة التشاركیة واإلدارة Local School Management للمدرسة المحلیة
Collaborative Management مشتركاً  عنصراً  تتضّمن المسمیات هذه وكل 

 المرتبطة القرارات واستقاللیة والممارسة التخطیط استقاللیة وهو تنفیذها في ورئیًسا
  )٣٤م، ص٢٠٠٦، سالمة عبد العظیم حسین( .المدرسیة باإلدارة

 في یتجّلى للمدرسة الذاتي االستقالل أن على دیلور جاك تقریر أكد وقد
 إنشاء وكذلك لها، المخصصة تالمجاال تحدید بشأن القرار واتخاذ الموارد إدارة
 ، الدراسیة المناهج ووضع المدرسة إدارة في الفّعال ودورها والمعلمین اآلباء لجان

 التعاون وتشجع المعنیة، األطراف مختلف دور تحدد التي اإلجراءات وضع وكذلك
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 المدرسة إدارة في الدیمقراطیة تشجیع عن فضالً  المحلي، والمجتمع المدرسة بین
 التجدید على بشدة یحّفز للمدرسة الذاتي االستقالل أن كما المدرسیة، ةوالحیا

  )١٣٩ص م،١٩٩٩ دیلور،جاك (. المستمر واإلصالح
 تطبیقمحاولة صیاغة إستراتیجیة مقترحة ل في الحالیة الدراسة مشكلة وتتحدد

  .كأحد مبادئ تطبیق الحوكمةبالمدارس الثانویة  الذاتي االستقالل مدخل
  :اسةدر ال أهداف

 مفهوم االستقالل الذاتي للمدرسة، وأهم مبررات تطبیقه.تعرف  .١
 للمدارس الثانویة. الذاتي االستقالل مجاالت أهمتحدید  .٢
 منالثانویة  مدارسلل االستقالل الذاتي حقیقت متطلبات أهم الوقوف على .٣

 مدیري المدارس. نظر وجهة
 دارسللم تيالذا االستقالل مدخل لتطبیق المقترحة اإلستراتیجیة وضع .٤

  كأحد مبادئ تطبیق الحوكمة.الثانویة 
  :دراسةال أسئلة

 وما أهم مبررات تطبیقه؟ مفهوم االستقالل الذاتي للمدرسة؟ ما .١
 الثانویة ؟ دارسللم الذاتي االستقالل مجاالت أهمما  .٢
 نظر وجهة منالثانویة  مدارسلل االستقالل الذاتي حقیقت متطلبات أهم ما .٣

 ؟مدیري المدارس
الثانویة  دارسللم الذاتي االستقالل مدخل لتطبیق المقترحة ستراتیجیةاإل ما .٤

 ؟كأحد مبادئ تطبیق الحوكمة
  :دراسةال أهمیة

 القائمینو  التعلیمیة واإلدارة التربوى التخطیط قد تفید نتائج الدراسة مسؤولي .١
 قدمت حیث المدرسة، واقع تخطیط بإعادة وذلك التعلیمیة، العملیة على

  طبیق االستقالل الذاتي للمدرسة.لت تخطیطیًا؛ علمیاً  ذجاً نمو  الدراسة
 والمجتمع والطالب األمور أولیاءو  قد تفید نتائج الدراسة مدیري المدارس .٢

 صنع فى الفعالة المشاركة إلى المستفیدون هؤالء یسعى حیث المحلى،
  . وجودة كفاءة بأعلى خدمة أفضل على والحصول المدارس داخل القرار
  اسة:حدود الدر 

  :التالیة بالحدود تلتزم الدراسة الحالیة
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وهي ما تتناوله الدراسة من أسس نظریة لموضوع : ةالموضوعی ودالحد - 
 .كأحد مبادئ تطبیق الحوكمةالثانویة  دارسللم االستقالل الذاتي

 الدراسي الفصل فيبحث (االستبانة) ال أداة تطبیق تم: ةالزمانی ودالحد - 
  .م٢٠١٧لعامل األول

  بالمدارس الثانویة بمحافظة قنا. البحث تطبیق تم: یةالمكان ودالحد - 
 مدیري المدارس تم تطبیق أداة الدراسة على عینة من: ةالبشری ودالحد - 

  بمحافظة قنا. الثانویة
  :دراسةال مصطلحات

 في واسعة صالحیات مدارسال منح :Self Autonomy االستقالل الذاتي §
 وأنشطتها لبرامجها والتخطیط راتیجیةاإلست وأهدافها ورسالتها رؤیتها تحدید

 وترقیة بتوظیف المتعلقة القرارات واتخاذ ومتطلباتها احتیاجاتها وتمویل
 بیئتها مع المباشر والتفاعل للمعلمین المهنیة التنمیة وتحقیق بها العاملین

  .المحلي ومجتمعها
ف مجموعة من القوانین والنظم والقـرارات التـي تهـد :Governance الحوكمة §

عـــن طریـــق اختیـــار  للمـــدارس إلـــى تحقیـــق الجـــودة والتمیـــز فـــي األداء اإلداري
، المدرســیة الموضــوعةهــداف األخطــط و الاألســالیب المناســبة والفعالــة لتحقیــق 

والــذي یقـــوم بـــدوره فـــي تحدیـــد المســـؤولیات  ،والتوجیـــهنظـــام للرقابـــة  مــن خـــالل
 بضــــــرورةهم إلقنـــــاع المعلمــــــین والمجتمـــــع المحلـــــيوالعالقـــــات مـــــع  والحقـــــوق

والتطــــویر، وبحـــث االحتیاجــــات والمشـــكالت والتخطــــیط لهـــا ورســــم اإلصـــالح 
الالزمــــة لصــــنع القــــرارات  واإلجــــراءاتبــــرامج اإلصــــالح؛ وذلــــك وفــــق القواعــــد 

، وتحقیـق نظـام یـدعم العدالـة والشـفافیة هـذه المؤسسـاتالرشیدة المتعلقة بعمـل 
 ة العمل.والمساءلة المؤسسیة ویعزز الثقة والمصداقیة في بیئ

  :Self Autonomy االستقالل الذاتيمفهوم 
 في الحریة مجالسها خالل من المدرسة منح" بأنه االستقالل الذاتي عرفی
 الخارجیة الرقابة أو اإلشراف من صور فرض دون شئونها وٕادارة قراراتها اتخاذ

 لسالمجا في المسئولین تجعل وبطریقة العلیا، المركزیة السلطات قبل من الصارمة
 المعاییر وضع مع إدارتها بهم المنوط للمدرسة طبیعیة قیادات بمثابة المدرسیة

  )١٥٥ص م، ٢٠٠٩ ،أحمد یوسف سعد(."القیادات هذه تقییم باستخدامها یتمّ  التي
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 اإلدارة ألعضاء الذاتي الحكم یعزز إصالحي مدخل "بأنه ویعرف أیضا
 وبهذا المستمرة، المهنیة نمیةوالت والتطویر المشاركة مناخ لهم ویوّفر المدرسیة

 القرارات اتخاذ في المدرسة إلى المركزیة السلطات من المدرسیة السلطة تنتقل
 في ومسئولیة استقاللیة أكثر المدرسة تصبح وبذلك واألولویات االحتیاجات وتحدید
 ةالبشری الموارد وتوزیع المهنیة والتنمیة الدراسیة بالمناهج المتعلقة القرارات اتخاذ

  )١١٣ص م،٢٠٠٧ ،رسمى عبد الملك رستم(.المجتمعیة المشاركة وتفعیل والمادیة
 المدرسة إلى بالمحافظة التعلیم إدارة من السلطة نقل "بأنه عرفی كما

 من المزید المحلى والمجتمع األمور وأولیاء والمدرسین المدیرین إلعطاء كوسیلة
 مع یتوافق بما لمدرسةا وتطویر تحسین خطط وضع في واالستقاللیة الحریة

  .المدرسة أداء معه ویتحّسن والمجتمع للطالب الخاصة االحتیاجات
(Jansen, 2001, p5-6)   

 لتقرر الحریة المدرسة منحعلى أنه" للمدرسة الذاتي الستقاللكما ینظر ل
 ،والتقییم الذاتي المدرسي التحسین وأولویات خطط وتحدید الخاص تقدمها مدى
 على ویترتب معه وتعاونها الخارجي المجتمع على المدرسة حانفتا ظل في وذلك
  .المدرسیة النتائج عن المسئولیة مستوى زیادة ذلك

.(Arunatilake& Jayawardena, 2010,p696)  
  مبررات األخذ باستقاللیة المدرسة:

 وتفویض القرار اتخاذ في الصالحیة من مزیداً  المدرسیة االستقاللیة تعطى
 صنع في والسرعة المرونة یعنى وهذا بشئونها، القیام في المدرسیة لإلدارة السلطة
 واإلدارة المعلمین لدى والدافعیة الرغبة زیادة جانب إلى هذا المدرسیة القرارات

 ومبررات دواعي أهم ومن، بالمدرسة التعلیم وتطویر تحسین في المحلى والمجتمع
   )٢٨-٢٧م، ص٢٠٠٩، بیومي عبداهللا (:یلي ما االستقالل الذاتي للمدرسة تحقیق

 صــنع بعملیــة التحســین عملیــة وربــط التعلیمیــة الخدمــة وفاعلیــة جــودة تحقیــق - 
 .القرار

 اإلصـــــالح عملیـــــة فـــــي بالمدرســـــة المحـــــیط المحلـــــى المجتمـــــع مشـــــاركة زیـــــادة - 
 .المدرسي

 .الحكومیة األعباء وتخفیف التعلیم تمویل مصادر زیادة - 
 .المحلى المجتمعو  للمدرسة وتفویضها السلطة توزیع إعادة - 
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 إلى یؤدي مما المدرسیة المشكالت بطبیعة إلماما أكثر المدرسة استقاللیة تعد - 
  .المشكالت هذه لطبیعة مناسبة أكثر واستراتیجیات خطط وضع

 بـــــؤرة المدرســـــة وجعـــــل والتطـــــویر لإلصـــــالح ومنبعـــــا وحـــــدة المدرســـــة اعتبـــــار - 
  .االهتمام

 المنــــتج جــــودة إلــــى یــــؤدي المدرســــة داخــــل والمســــاءلة المحاســــبیة ثقافــــة نشــــر - 
  . التعلیمي

  .األولویة ذات والمجاالت الصرف أوجه وتحدید للمیزانیة األمثل االستخدام - 
  لمدرسة:ل االستقالل الذاتيمتطلبات تحقیق 

 كمــدخل االســتقالل الــذاتي تحقیــق نحــو تتجــه التــي التعلیمیــة المؤسســات إن
 النحو على إیجازها یمكن تمتطلبا عدة تحقق أن البد لها بها، واإلصالح للتطویر

  )٢١٦-٢١٥م، ص٢٠٠٥، ناصر محمد عامر( :التالي
 لتحقیـــق إســـتراتیجیة أیـــة أن ذلـــك األطـــراف، جمیـــع یســـتوعب دیمقراطـــي إطـــار - 

 .ومؤسساته فئاته بجمیع المحلى المجتمع مشاركة تتطّلب المدرسي االستقالل
 .درسةالم استقاللیة لمدخل ودعمها المدرسیة اإلدارة اقتناع ضرورة - 
 .المدرسیة االستقاللیة تحقیق تتیح التي الوزاریة والقرارات التشریعات إصدار - 
 .المدرسة احتیاجات لتوفیر المجتمع خالل من الذاتي التمویل - 
 .البیئي والتحلیل المستقبلي التخطیط على القدرة لها إستراتیجیة قیادة وجود - 
 .اإلبداع على تشجیعهمو  جهودهم وتقدیر بالمدرسة العاملین بتحفیز االهتمام - 
 .المدرسیة واالتصاالت والبیانات للمعلومات فعالة نظم توفیر - 
 .المدرسة داخل الجماعي العمل وتدعیم المعلمین لتدریب إستراتیجیة وضع - 
 .التعلیم وجودة كفاءة من یحسن مما الذاتي التقییم بنتائج الجمهور إعالم - 
 .المجتمعیة مشكالتبال التعّلم موضوعات وربط الطالب على التركیز - 
 .الدراسیة المناهج إصالح مشروع في المدرسیة واإلدارة المعلمین مشاركة - 

  إجراءات الدراسة المیدانیة:
  :دراسةال منهج
 تختص التي البحثیة المناهج من إنه حیث الوصفي المنهج البحث یستخدم

 هي اكم والتعلیمیة والتربویة المجتمعیة الظواهر حول والتقصي البحث بعملیة
 اكتشاف بهدف وتفسیرها؛ وتحلیلها وتشخیصها ووصفها الحاضر فى قائمة
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 بالنسبة معنى ذات تعمیمات إلى ذلك خالل من والتوّصل عناصرها بین العالقات
  .الظواهر لهذه

  : الدراسة وعینة مجتمع
حیث تكونت یتكون مجتمع الدراسة من مدیري المدارس الثانویة بمحافظة قنا، 

  مدیًرا. ) ٦٥العینة من (
  : الدراسة أداة تصمیم

د متطلبــات االســتقالل الــذاتى كــان مــن الضــروري  أراء عینــة مــن تعــرف لتحدیــ
ع بیانــات الدراســة المیدانیــة لكونهــا  مــدیري المــدارس، تبانة لجمــ مــن خــالل وضــع اســ

تتفـــق مـــع مشـــكلة الدراســـة وأهـــدافها وباعتبارهـــا وســـیلة للحصـــول علـــى المعلومـــات 
، وتكونت االستبانة الثانویة بمحافظة قنامدارس الالواقع القائم بوالبیانات وتشخیص 

  :المحاور التالیة من
  .) عبارة٢٥وتضّمن(  المحور األول: "متطلبات استقالل اإلدارة المدرسیة" .١
  عبارة. )١٥ستقالل التنمیة المهنیة وتضّمن (المحور الثاني: "متطلبات ا .٢
  عبارة. )١٢:وتضّمن (ل الذاتي:التمویالمحور الثالث: " متطلبات استقالل  .٣

  : الدراسة أداة صدق
بعـرض أداة   ةالباحثـ تللتحقق مـن صـدق أداة الدراسـة قامـ :المحكمین صدق -١

التربیـة، وذلـك للتأكـد مـن  ةالدراسة بصورتها األولیة علـي بعـض مـن أسـاتذة كلیـ
  .مدى مالءمة االستبانة للغـرض الذي أعدت من أجله

الباحــث فــي حســاب صــدق أداة  اعتمــد ):الــداخلي اقاالتســ( الثنــائي الصــدق-٢
الدراسة على أسلوب الصدق الثنائي الذي یهـدف تعـرف مـدى االتسـاق الـداخلي 

بـین Pearson Correlation ألداة الدراسة من خالل معامل بیرسون الداخلي 
قـرات االسـتبانة التـي تنتمـي درجة كل عبارة والدرجة الكلیـة لبـاقي العبـارات فـي ف

؛ لقیاس مدى صالحیة العبارات المتضمنة فـي أداة الدراسـة بمعنـى "صـدق إلیها
المضمون" وكذلك االتساق بین الدرجة الكلیة لالسـتبانة، ودرجـة كـل محـور مـن 

  محاور االستبانة كما هو موضح في الجدول اآلتي:
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  معامالت ارتباط بیرسون   )١جدول (
  "  بالدرجة الكلیةة المدرسیةتطلبات استقالل اإلدار "م لعبارات المحور األول

 الداللة ر م الداللة ر م
٠.٠١ ٠.٧٩ ١٤ ٠.٠١ ٠.٨٠ ١ 
٠.٠١ ٠.٨٢ ١٥ ٠.٠١ ٠.٧٩ ٢ 
٠.٠١ ٠.٨٢ ١٦ ٠.٠١ ٠.٨٤ ٣ 
٠.٠١ ٠.٨١ ١٧ ٠.٠١ ٠.٨٠ ٤ 
٠.٠١ ٠.٨١ ١٨ ٠.٠١ ٠.٧٨ ٥ 
٠.٠١ ٠.٧٣ ١٩ ٠.٠١ ٠.٨٥ ٦ 
٠.٠١ ٠.٧٧ ٢٠ ٠.٠١ ٠.٨٠ ٧ 
٠.٠١ ٠.٨٥ ٢١ ٠.٠١ ٠.٨٣ ٨ 
٠.٠١ ٠.٧٩ ٢٢ ٠.٠١ ٠.٨١ ٩ 
٠.٠١ ٠.٨٣ ٢٣ ٠.٠١ ٠.٨٠ ١٠ 
٠.٠١ ٠.٨١ ٢٤ ٠.٠١ ٠.٨٣ ١١ 
٠.٠١ ٠.٨١ ٢٥ ٠.٠١ ٠.٨٦ ١٢ 
٠.٠١ ٠.٨٤ ١٣   

یتضح من الجدول السابق ارتبـاط جمیـع عبـارات المحـور األول لالسـتبانة مـع 
) ممـا ٠.٠١(الدرجة الكلیة للمحور بارتباطـات موجبـة ودالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى 

  یعني أن جمیع عبارات المحور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة .
  معامالت ارتباط بیرسون لعبارات المحور الثاني )٢جدول (

  متطلبات استقالل التنمیة المهنیة " بالدرجة الكلیة" 
 الداللة معامل االرتباط م الداللة معامل االرتباط م
٠.٠١ ٠.٨٦ ٩ ٠.٠١ ٠.٨٤ ١ 
٠.٠١ ٠.٨٠ ١٠ ٠.٠١ ٠.٧٦ ٢ 
٠.٠١ ٠.٧٨ ١١ ٠.٠١ ٠.٨٠ ٣ 
٠.٠١ ٠.٧٨ ١٢ ٠.٠١ ٠.٧٦ ٤ 
٠.٠١ ٠.٨١ ١٣ ٠.٠١ ٠.٨٠ ٥ 
٠.٠١ ٠.٧٥ ١٤ ٠.٠١ ٠.٨٣ ٦ 
٠.٠١ ٠.٨١ ١٥ ٠.٠١ ٠.٧٦ ٧ 
٠.٠١ ٠.٨٤ ٨      

تبانة  اط جمیــع عبــارات المحــور الثــانى لالســ یتضــح مــن الجــدول الســابق ارتبــ
) ٠.٠١مع الدرجـة الكلیـة للمحـور بارتباطـات موجبـة ودالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى (

  .ت المحور تتمتع بدرجة صدق مرتفعةمما یعني ان جمیع عبارا
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   ) معامالت ارتباط بیرسون لعبارات المحور الثالث ٣جدول (
  بالدرجة الكلیةالتمویل الذاتي" استقالل "متطلبات 

 الداللة معامل االرتباط م الداللة معامل االرتباط م
٠.٠١ ٠.٧٨ ٧ ٠.٠١ ٠.٨٣ ١ 
٠.٠١ ٠.٨١ ٨ ٠.٠١ ٠.٨٤ ٢ 
٠.٠١ ٠.٧٠ ٩ ٠.٠١ ٠.٧٠ ٣ 
٠.٠١ ٠.٧٢ ١٠ ٠.٠١ ٠.٨٢ ٤ 
٠.٠١ ٠.٧٥ ١١ ٠.٠١ ٠.٦٢ ٥ 
٠.٠١ ٠.٨٣ ١٢ ٠.٠١ ٠.٧٩ ٦ 
ول الســابق ارتبــاط عبــارات المحــور الثالــث لالســتبانة مــع یتضــح مــن الجــد 

) ممـا ٠.٠١الدرجة الكلیة للمحور بارتباطـات موجبـة ودالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى (
  .ت المحور تتمتع بدرجة صدق مرتفعةیعني ان جمیع عبارا

كما قام الباحث بحساب مدى االتساق الداخلي بـین الدرجـة الكلیـة لالسـتبانة  
  :انة كما هي موضحة بالجدول التالير من محاور االستبودرجة كل محو 

  )٤جدول (
  معامالت ارتباط بیرسون لمحاور االستبانة بالدرجة الكلیة لالستبانة 

 الداللة معامل االرتباط المحاور م
 ٠.٠١ ٠.٩٠ متطلبات استقالل اإلدارة المدرسیة.   .١

 ٠.٠١ ٠.٨٩ متطلبات التنمیة المهنیة للعاملین بالمدرسة. .٢

 ٠.٠١ ٠.٩٢ .التمویل الذاتيمتطلبات  .٣

ویتضح من الجدول السابق ارتباط المحاور الخمسة لالستبانة مـع الدرجـة     
) ، فأقل مما ٠.٠١الكلیة لالستبانة بارتباطات موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى (

ط یعني أن جمیع محاور االستبانة تتمتع بدرجـة صـدق مرتفعـة ، ویؤكـد قـوة االرتبـا
  الداخلي بین جمیع محاور االستبانة. 

  :الدراسة أداة ثبات
قــــام الباحــــث بحســــاب معامــــل الثبــــات عــــن طریــــق معامــــل االرتبــــاط (ر) ، 

  باستخدام المعادلة العامة لالرتباط معادلة (سبیرمان)، كما یأتي:
  

  
  

  

 مجـ ص× مجـ س  –ن مجـ س ص 

 ]٢(مجـ ص) – ٢] [ن مجـ ص ٢س) (مجـ –  ٢[ن مجـ س
معادلة سبیرمان لالرتباط (ر) 

= 
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 معامـــل أن تبـــّین) SPSS( اإلحصـــائي البرنـــامج باســـتخدام المعادلـــة وبتطبیـــق
  :كالتالي الدراسة ألدوات االرتباط

 علي تدل مناسبة درجة وهي) ٠.٠١( مستوى عند إحصائًیا دال وهو) ٠.٨٥= (ر
  .مرتفع ثبات بمستوى االستبانة تمتع

  :حصائیةإلا المعالجةأسالیب 
لتحقیق أهداف الدراسة وتحلیل البیانات، تم استخدام مجموعة متنوعة من 

اإلحصائیة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة األسالیب 
Statistical  Package for Social Sciences (SPSS)  وذلك بعد أن تم ترمیز

البیانات وٕادخالها إلى الحاسوب، واألسالیب اإلحصائیة التي استخدمت في هذه 
المتوسط ورها، ومعامالت االرتباط بیرسون بین العبارات ومحالدراسة هي: 

 ألفا" معامل، و Standard Deviatioاالنحراف المعیاري و Mean  لحسابيا
المعادلة الكلیة، و  والدرجة االستبانة محاور لجمیع  Cronbach's alpha" كرونباخ

 لقیاس الصدق. Spearman-Brown العامة لالرتباط معادلة (سبیرمان)
  :النتائج ملخص

  :الثانویة مدارسبال دارة المدرسیةمتطلبات استقالل اإل - أوالً 
 األمــــور وأولیـــاء المعلمـــین بمشـــاركة محـــددة رؤیـــة المدرســـیة اإلدارة تضـــع •

 ).٠.٩٢( استجابة متوسط والطالب،
 بنســــبة دوریــــة، بصــــفة ورســــالتها رؤیتهــــا بمراجعــــة المدرســــة إدارة تقــــوم أن •

  ). ٠.٩٢( استجابة متوسط
 األمــــور وأولیــــاء علمــــینالم بمشــــاركة محــــددة رســــالة المدرســــة إدارة تضــــع •

 ).٠.٩١( استجابة متوسط والطالب،
 اختیـــــار وقواعـــــد المســـــتجدین الطـــــالب قبـــــول لـــــوائح المدرســـــة إدارة تعلـــــن •

 ).٠.٩١(استجابة متوسط المعلمین،
 المتمّیـز، لـألداء مكافـات لمـنح الالزمـة الصـالحیات المدرسة إلدارة تفوض •

 ).٠.٩٠( استجابة متوسط
 ، والرســـــالة الرؤیــــة تحقیـــــق علــــي الدالـــــة راتالمؤشــــ المدرســـــة إدارة وضــــع •

 ).  ٠.٨٩( استجابة متوسط
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 والمعلمین المدرسة إدارة بمشاركة بالمدرسة العاملین لمحاسبة الئحة وضع •
 ).٠.٨٩( استجابة متوسط بنسبة المحلي، المجتمع وممثلي و

 أنشـــطتها فـــى للمشـــاركة وتـــدعوهم االمـــور أولیـــاء بمشـــاركة المدرســـة تهـــتم •
 .)٠.٨٩( استجابة متوسط المختلفة،

 رؤیــــة وٕانجــــاح لتنفیـــذ الداعمــــة والجهـــات األفــــراد أهـــم المدرســــة إدارة تحـــدد •
 . )٠.٨٦( استجابة متوسط المدرسة،

  : الثانویة مدارسبال للعاملین المهنیة التنمیة استقالل متطلبات -ثانیاً 
 أنشــطة تنفیــذ فــي المنــاهج وســیر البیئیــة الظــروف المدرســة إدارة تراعــي أن •

 ).٠.٩٤( استجابة متوسط بنسبة ، للمعلمین المهنیة التنمیة
 المتــــــــدربین أعــــــــداد عــــــــن بالمدرســــــــة خاصــــــــة معلومــــــــات قاعــــــــدة  وجــــــــود •

 اســـتجابة متوســـط بنســـبة التدریبیـــة، واحتیاجـــاتهم ومـــؤهالتهم وتخصصـــاتهم
)٠.٩٢.( 

 متوســـط بنســـبة ومالیـــا، فنیـــا بالمدرســـة التـــدریب وحـــدة محلیـــة جهـــات دعـــم •
 ).٠.٩٢( استجابة

 التدریبیــة والمــواد واألدوات بــاألجهزة وٕامــدادها التــدریب قاعــة تجهیــز یــتم أن •
 اســـــتجابة متوســـــط بنســـــبة المدرســـــة، بیئـــــة فـــــي المختصـــــین مـــــع بالتعـــــاون

)٠.٩١( . 
 وكلیـات المدرسـة بین بالمشاركة للمعلمین المهنیة التنمیة نشاطات تخطیط •

 . )٠.٩١( استجابة متوسط بنسبة الفني، والتوجیه التربیة
 األثـر وتحقیـق الموضـوعیة لضمان المعلمین لتدریب واضحة معاییر توجد •

 )  ٠.٩١(االیجابي
 بــــالتجهیزات ومــــزود مدرســــة كــــل فــــي التــــدریب لوحــــدة مالئــــم مكــــان یوجــــد •

   ،)٠.٩١(الالزمة
 ضــــوء فــــي للمعلمـــین المهنیــــة للتنمیــــة متخصصـــة أنشــــطة المدرســــة تحـــدد •

 ).٠.٩٠( استجابة متوسط الفعلیة، احتیاجاتهم
 بنســـبة المدرســـة، تحســـین بخطـــة للمعلمـــین المهنیـــة التنمیـــة خطـــة ارتبـــاط •

 ).٠.٩٠( استجابة متوسط
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  :الثانویة مدارسلل التمویل الذاتي متطلبات -ثالثا
 المجتمــــع إســــهام لتنظــــیم الالزمــــة والتعلیمــــات اللــــوائح المدرســــة تضــــع أن •

 ).  ٠.٩٤( استجابة متوسط بنسبة  المدرسة، على اإلنفاق في المحلى
 الصــرف وأوجــه اإلنفــاق مجــاالت ومراقبــة تحدیــد ســلطة المدرســة تمتلــك أن •

 .)٠.٩٣( استجابة متوسط بنسبة المدرسیة، لالحتیاجات وفقا
 الخـاص والقطـاع المحلي المجتمع مؤسسات جذب على المدرسة تعمل أن •

 ) . ٠.٩٣( استجابة متوسط بنسبة التعلیم، أنشطة دعم في للمشاركة
 البــــرامج تنفیــــذ فــــي األعمــــال ورجــــال والمعلمــــین والطــــالب اآلبــــاء مشــــاركة •

  ). ٠.٩٣( استجابة متوسط بنسبة المدرسیة، المیزانیة بزیادة المتعلقة
 التنفیذیـــــة الخطـــــط وفـــــق للمدرســـــة الفعلیـــــة التمویلیـــــة االحتیاجـــــات تحدیـــــد •

 .)٠.٩١( استجابة متوسط بنسبة المدرسة، لتحسین المقترحة
 يالمجتمعــ دعمالــ علــى الحصــول ألشــكال ئیــاإجرا دلــیال المدرســة تضــع أن •

 .)٠.٩٠( استجابة متوسط بنسبة ،هافی یساهم أن یمكن التي والمجاالت
 تحدیـــد فـــي المدرســـیة اســـتقاللیة علـــى التأكیـــد خـــالل مـــن المیزانیـــة وضـــع •

 اســـتجابة متوســـط بنســـبة ، مجتمعیـــة محاســـبیة ظـــل فـــي اإلنفـــاق مجـــاالت
)٠.٨٩.( 

 اإلنفـــاق تحقیـــق مـــدى عــن تعبـــر التـــي دوریــةال التقـــاریر المدرســـة تنشــر أن •
 ).  ٠.٨٧( استجابة متوسط بنسبة وصعوباته، ألهدافه الخارجي

  :الثانویة مدارسلل حقیق االستقالل الذاتيلت مقترحة إستراتیجیة
  :المقترحة اإلستراتیجیة لتحقیق عامة متطلبات -أوالً 

  :التعلیم بوزارة تتعلق إداریة متطلبات -١
 ونقــل المدرسـیة االسـتقاللیة تحقیـقل الوزاریـة والقـرارات اتالتشـریع إصـدار - 

 .المدرسي لمجتمعل السلطة وتفویض الصالحیات
 المشـــاركة وتفعیـــل التعلـــیم، فـــي الالمركزیـــة نحـــو التوجـــه بـــدعم االهتمـــام - 

 .التعلیم وتطویر إصالح متطلبات من رئیساً  متطلباً  واعتبارها المجتمعیة
 .المجتمعیة المشاركة تعوق تيال والتشریعات القوانین تعدیل - 
 التعلیمیـــــة للقیـــــادات المهنیـــــة للتنمیـــــة واضـــــحة إســـــتراتیجیة خطـــــة وجـــــود - 

 .والمعلمین
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  :الذاتي االستقالل متطلبات -٢
 اتخاذ في واالستقاللیة الحریة من مزیداً  ومنحها للمدرسة السلطة تفویض - 

 .القرار
 .كومیةالح المالیة األعباء وتخفیف التعلیم تمویل مصادر زیادة - 
 التطــــــویر خطــــــط وضــــــع فــــــي االســــــتراتیجي التخطــــــیط علــــــى االعتمــــــاد - 

 .والتحسین
 .النتائج مسئولیة وتحمل التطویر لخطط المستمر التقییم - 
 وبـرامج خطـط نتـائج عـن الكاملـة المسئولیة وتحّمل المجتمعیة المحاسبیة - 

 .التطویر
 خطــة علیهــا ترتكــز التــي والبیانــات المعلومــات مــن عریضــة قاعــدة وجــود - 

 .اإلصالح
 اإلبداع نحو بها العاملین دافعیة وزیادة المدرسة داخل التغییر ثقافة نشر - 

 .والتمیز
  :المحلي بالمجتمع تتعلق متطلبات -٣

 اإلصــــالح خطــــة وتنفیــــذ أهــــدافها وتحقیــــق المدرســــة إدارة فــــي المشــــاركة - 
 .والتطویر

 .والمالیة البشریة الموارد إدارة في المدرسة صالحیة دعم في المشاركة - 
 البیانـــات خـــالل مـــن البـــدائل بـــین المفاضـــلةو  القـــرار صـــنع فـــي المشـــاركة - 

 .الدقیقة
  .بالمدرسة للمعلمین المهنیة والتنمیة التدریب عملیة إدارة في المشاركة - 
 ذات والمجـــــاالت الصـــــرف أوجـــــه وتحدیـــــد للمیزانیـــــة إدارة فـــــي المشـــــاركة - 

  .األولویة
 :الثانویة مدارسبالمتطلبات تتعلق  -٤

 ..المدرسة استقاللیة لمدخل ودعمها المدرسیة دارةاإل اقتناع - 
 علـــى تقـــوم المجتمعیـــة المشـــاركة اســـتمراریة تـــدعم مســـتقبلیة رؤیـــة وجـــود - 

 .اإلبداع
 داخـل الذاتیـة والمسـاءلة المحاسـبیة ثقافـة وتفعیل نشر أهمیة علي التأكید - 

  .المدرسة
 .المدرسیة واالتصاالت والبیانات للمعلومات فعالة نظم توفیر - 
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٢٠٠

  :الراهن الواقع تشخیص -ایً ثان
  :Enternal Environment  تحلیل البیئة الداخلیة -١

  :Strengths القوة نقاط -(أ)
 والماجسـتیر العلیـا المـؤهالت حملـة مـن المعلمین من العدید وجود - 

 .والدكتوراه
 والفئــات التــدریس هیئــات مــن المعــدة البشــریة الكــوادر أعــداد تــوافر - 

 .المعاونة
 .االستیعاب نسب وارتفاع عام، كل ملتحقینال أعداد زیادة - 
 التـدریب وحـدة( المدرسـة داخـل الجدیـدة الوحـدات بعض استحداث - 

 وحــــــدة -التعلــــــیم تكنولوجیــــــا وحــــــدة -المنتجــــــة الوحــــــدة -والجــــــودة
 ).واإلحصاء المعلومات

 .مدرسة لكل ومحددة واضحة ورسالة رؤیة وجود - 
  :Weaknesses الضعف نقاط -(ب)
 الفعلیــة واالحتیاجــات المعلمــین تــدریب بــین یقالتنســ إلــى االفتقــار - 

 .لهم
 .حدیثة تربوي نماذج وتبني للمناهج، شاملة مراجعة إلى الحاجة - 
 وعــــــدم المدرســــــة داخــــــل الحدیثــــــة التكنولوجیــــــة الوســــــائط تهمــــــیش - 

 .استخدامها
 داخـــل األداء علـــى الســـالبة وانعكاســـاته القـــرارات اتخـــاذ فـــي الـــبطء - 

 .المدرسة
 المـــــادة علـــــى المتمركـــــزة التقلیدیـــــة لـــــتعلموا التعلـــــیم طـــــرق ســـــیطرة - 

  .الدراسیة
 تطــــویر مــــن تمكنهــــا التــــي للصــــالحیات المدرســــیة القیــــادة افتقــــار - 

  .التعلیمیة العملیة
  .الحكومي التمویل على واقتصارها المالیة الموارد نقص - 
 لمتطلبـــات مســـایرتها وعـــدم المدرســـیة المبـــاني بعـــض وتهالـــك قـــدم - 

 .الجودة
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  :External Environment رجیةتحلیل البیئة الخا -٢
  :Opportunities  الفرص -(أ) 

 المــــدارس وٕاعطــــاء الالمركزیــــة تحقیــــق فــــي التعلــــیمالتربیــــة و  وزارة رغبــــة - 
   صالحیات واسعة.

 المدرســة مســاعدة فــي المــدني المجتمــع منظمــات مــن كبیــرة رغبــة وجــود - 
 .التطویر بهدف معها شراكات وتكوین

 .االلكترونیة حكومةال تطبیق نحو التعلیم وزارة سعى - 
 التعلیمیـــــة الخـــــدمات بعـــــض بتقـــــدیم األهلیـــــة الجمعیـــــات بعـــــض اهتمـــــام - 

 .للمدارس
 .التربوي المیدان لخدمة األمور أولیاء من المتمیزة الكفاءات بعض وجود - 

   :Threats التهدیدات -(ب)
  .المدرسي العمل تنظم التي والمالیة اإلداریة التشریعات مرونة عدم - 
   .المدني المجتمع ومؤسسات التعلیم مؤسسات بین الشراكة قصور - 
  .المدرسي العمل تفعیل في المشاركة عن األمور أولیاء بعض عزوف - 
 .مساءلة من یتبعها وما المشاركة من المواطنین تخوف - 
 .المدرسة استقاللیة لفكرة العام الرأي تقبل عدم - 

  :والرسالة الرؤیة تحدید -ثالثا
  الرؤیة: -(أ)

دراسـة الحالیـة إلـى تحقیقـه مـن أهـداف یمكـن صـیاغة وفي ضوء ما تسـعى ال
  "سنوات ٥ خالل في المجتمع خدمة في مستقلة مدرسة نحو"الرؤیة التالیة:

  الرسالة: -(ب)
 مدارسال" في ضوء الرؤیة السابقة یمكن صیاغة الرسالة على النحو التالي:

 وتوفیر الداخلیة اشئونه إدارة على القدرة لها ذاتیاً  مستقلة مجتمعیة مؤسسةالثانویة 
 الذاتي التقییم على تعتمد لمعلمیها، المهنیة التنمیة فرص وتوفیر المالیة مواردها

 على قائم دقیق ذاتي معلوماتي نظام ضوء في ومخرجاتها وعملیاتها لمدخالتها
 ظل في والمحاسبیة، الشفافیة أساسه واالتصاالت، المعلومات تكنولوجیا تطبیق
  ".منه وتستفید تفیده المحلي تمعالمج مع فعالة عالقة

  :اإلستراتیجیة األهداف اشتقاق -ارابعً 
  كالتالي:الثانویة  مدارسالستقالل ال اإلستراتیجیةیمكن اشتقاق األهداف 
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٢٠٢

 .المحلي المجتمع مع بالتعاون المدارس إلى القرار اتخاذ سلطة تفویض - 
  رسة.المد ةاستقاللی دعمی بما المجتمعي والتمویل المادي الدعم خطط وضع - 
 .القرارات اتخاذ عملیة في ترشد المدرسیة للمعلومات فعال مانظ وجود - 
 وفق االحتیاجات الفعلیة للمعلمین. المهنیة التنمیة برامج إعداد - 

  :التنفیذیة الخطة صیاغة -اخامسً 
  :المدرسیة باإلدارة المتعلقة اإلجرائیة األهداف -١

 .یةواالستقالل الحریة من بمزید یسمح بشكل المدرسیة اإلدارة هیكلة إعادة - 
 .اإلستراتیجیة وأهدافها المدرسة ورسالة برؤیة الوعي نشر - 
 .المدرسة رؤیة وٕانجاح لتنفیذ الداعمة الرئیسة والجهات األفراد أهم تحدید - 
 .الرؤیة تحقیق في المدرسیة اإلدارة نجاح مدي علي الدالة المؤشرات تحدید - 
 .القرارات أفضل إلي الوصول في تسهم دقیقة وبیانات معلومات قاعدة تكوین - 
 .الضعف وجوانب القوة نقاط ومعرفة والمستمر الدقیق البیئي التحلیل - 
 .والتهدیدات الفرص واكتشاف الخارجیة البیئة دراسة - 
 :المدرسیة المهنیة التنمیة لوحدة اإلجرائیة األهداف -٢

 . المهنیة التنمیة وحدة ومهام ألهداف والواضح الدقیق التحدید - 
 .التطورات بأحدث وتعریفه المعلم، ومعارف معلومات وتنمیة تجدید - 
  . بالمدرسة والعاملین للمعلمین والثقافیة والتخصصیة المهنیة الكفایات تنمیة - 
  . ومعارفهم مهاراتهم وثقل المدرسة مستوى على واإلداریین القادة إعداد - 
  . الالزمة كفایاتوال المهارات لدیهم ممن المدربین من تدریبیة كوارد إعداد - 
 . التدریس مهنة نحو للمعلمین اإلیجابیة االتجاهات تنمیة - 
  :للمدرسة الذاتي بالتمویل المتعلقة اإلجرائیة األهداف -٣

  .للمدرسة التنفیذیة للخطط وفقا التمویلیة االحتیاجات دیدتح - 
 .التمویل برامج تنفیذ في األعمال ورجال والمعلمین والطالب اآلباء مشاركة - 
 وتمویـــــل دعـــــم فـــــي للمشـــــاركة الخـــــاص والقطـــــاع المجتمـــــع مؤسســـــات جـــــذب - 

  المدرسة.
  .اإلداریة المركزیة من والحد والمالیة اإلداریة اإلجراءات مرونة زیادة - 
 .المحلي والمجتمع ةمدرسال بین العالقة تنمیة مهمتها مدرسیة ةوحد إنشاء - 
  .هدافاأل تحقیق في التقدم مدى عن وٕاعالنها الدوریة التقاریر إعداد - 
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٢٠٣

  :للتنفیذ الالزمة واإلمكانات المتطلبات تحدید -سادسا
  : المدرسة على المتمركزة اإلدارة متطلبات -١

 .اإلبداعیة القدرات وٕاطالق المدرسة إدارة في للمشاركة المدرسي المناخ تهیئة - 
 .القرار وصنع المدرسة شئون إدارة في المجتمعیة المشاركة قاعدة توسیع - 
 .النتائج مسئولیة تحّمل علي المدرسة بقدرة ومؤمنة عةمبد مدرسیة قیادة - 
 .المحلي والمجتمع للمدرسة وتفویضها السلطة لنقل الالزمة التشریعات إصدار - 
 لــــإلدارة الممنوحــــة االســــتقاللیة ویقابــــل والنتــــائج األداء علــــي للمســــاءلة نظــــام - 

 .المدرسیة
 .به ةطو المن والمهام فرد كل وأدوار لمسئولیات الدقیق التحدید - 
 .والبشریة المادیة اوموارده سةالمدر  عن وواضحة دقیقة بیانات قاعدة بناء - 
 .المدرسة داخل یجري ما لكل إعالم وقنوات فعالة اتصاالت نظم توفیر - 
 .للمدرسة الذاتي التقویم في والحدیثة المتنوعة األسالیب علي االعتماد - 
 أهـــــداف حقیـــــقت علـــــي العـــــاملین لتحفیـــــز والمعنویـــــة المادیـــــة للمكافـــــآت نظـــــام - 

 .المدرسة
  :المدرسة على القائمة المهنیة التنمیة متطلبات -٢

 . المدرسة تحسین بخطة للمعلمین المهنیة التنمیة ربط - 
 .بالتجهیزات وتزویده مدرسة كل في الوحدات لهذه مناسب مكان تخصیص - 
 .التالمیذ مستوي علي وتأثیرها التدریب نتائج علي للمحاسبیة واضحة معاییر - 
 .الوحدة إنجازات ضوء في المیزانیة هذه وتدار للتدریب میزانیة تحدید - 
 علـــي اإلشـــراف مســـئولیة بهـــم ســـتناط الـــذین المعلمـــین مـــن الكفـــاءات اختیـــار - 

 .التدریب
 .إجرائیة بصورة أهدافها وتحدید المهنیة التنمیة وحدة لدور الدقیق التوصیف - 

  :للمدرسة الذاتي التمویل متطلبات -٣
 إلــى تسـعى التـي التنفیذیـة ةللخطـ وفقــاً  للمدرسـة لتمویلیـةا االحتیاجـات تحدیـد - 

  .تحقیقها
 .التعلیم وبرامج أنشطة تمویل في للمشاركة المحلي المجتمع مؤسسات جذب - 
 .التعلیم برامج وتمویل لدعم األعمال ورجال الخاص القطاع مع شراكة عقد - 
 زیــــةالمرك مــــن والحــــد مــــدارسال داخــــل والمالیــــة اإلداریــــة اإلجــــراءات مرونــــة - 

  .اإلداریة
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٢٠٤

  المحلي المجتمع مع التواصل لكیفیة المدارس لمدیري إجرائي دلیل وضع - 
 .للمدرسة المحلي المجتمع یقدمها التي المشاركات عالنإل نشرات إصدار - 

 :  الذاتیة والرقابة المساءلة -سابعا
ویتجّســــد ذلــــك فــــي خضــــوع المدرســــة لعملیــــات الرقابــــة والتقیــــیم والمحاســــبیة 

وقــوف علــى األوضــاع التعلیمیــة بالمدرســة لتحقیــق الشــفافیة فــي تــوفیر المجتمعیــة لل
معلومــــات دقیقــــة عــــن الواقــــع التعلیمــــي بالمدرســــة وتزویــــد المجتمــــع المحلــــي بهــــذه 
المعلومـــات، وتتخـــذ المشـــاركة المجتمعیـــة فـــي عملیـــات التقیـــیم والرقابـــة والمحاســـبیة 

 األشكال اآلتیة:
 المدرســي اإلصــالح نتــائج مراجعــةو  والمحاســبیة للمســاءلة وأســس قواعــد وضــع - 

 .بالمدرسة العاملین جمیع على القواعد تلك وتطبیق الشفافیة یضمن بما
 .المدرسیة واإلدارة والمعلمین الطالب أداء تقویم في المشاركة - 
 المنــاخ عــن رضــاهم ومــدى المحلــي والمجتمــع األمــور أولیــاء توقعــاتتعــرف  - 

 .بالمدرسة السائد
 .المتوقعة األهداف تحقیق في وكفاءته فاعلیته دىوم المدرسي األداء تقویم - 
 قبـل مـن لهـا المحـددة واألدوار اتخاذهـا تـم التي القرارات على المدرسة مساءلة - 

 .األمور وأولیاء المجتمع
 فـي الخطـة ومراجعـة خاللهـا من األداء على الحكم یمكن التي المعاییر وضع - 

 .والمعاییر األهداف ضوء
 .علیها المتفق والمجاالت لألولویات مالءمته ىومد اإلنفاق عملیة مراقبة - 

ـــل وظیفـــة الرقابـــة فـــي ظـــل اســـتقاللیة المدرســـة فـــي الوقـــوف علـــى  وتتمّث
ــة بالمدرســة والتأكــد مــن أن  ــات التــي تعتــرض العملیــة التعلیمی المشــكالت والعقب
ــًا للخطــة الموضــوعة، والتحقــق مــن أن ســلوك  ــتم التصــرف فیهــا وفق ــة ی المیزانی

   .لین یتفق مع مقتضیات الوظائف التي یمارسونهاالمعلمین والعام
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٢٠٥

  المراجع 
  المراجع العربیة:-أوالً 

. الالمركزیة فى التعلیم متطلبـات اإلعـداد المؤسسـي):  ٢٠٠٩( أحمد یوسف سعد.
 القاهرة: المكتبة العصریة.

. القاهرة: العلـم اإلدارة التعلیمیة بین المركزیة والالمركزیة):  ٢٠٠٩( أسامة محمد.
 واإلیمان للنشر والتوزیع.

 مـدارس فـي الذاتیـة اإلدارة تطبیـق واقـع):  هــ١٤٣٣( تهـاني بنـت فهـد الفیـاض. 
رسـالة  ،والمعلمـات المـدیرات وجهـة نظـر مـن الریـاض بمدینـة العـام التعلـیم

، كلیـــــة العلــــــوم االجتماعیـــــة، جامعــــــة اإلمـــــام محمــــــد بـــــن ســــــعود ماجســـــتیر
  االسالمیة.

. تقریـــر قدمتـــه إلـــى الـــتعلم ذلـــك الكنـــز المكنـــون  ):١٩٩٩( جـــاك دیلـــور وآخـــرون.
الیونســكو اللجنــة الدولیــة المعنیــة بالتربیــة للقــرن الحــادى والعشــرین، القــاهرة: 

 مركز مطبوعات الیونسكو.
لــــدى مــــدیري درجــــة ممارســــة القیــــادة الذاتیــــة  ): هـــــ١٤٣٥حســــن علــــي الكنــــاني. (
، كلیـة الة ماجسـتیررسـ، مـن وجهـة نظـرهم بمحافظة القنفـذة المدارس الثانویة

  التربیة، جامعة أم القرى.
تأســـــیس اإلدارة المتمركــــزة علـــــى المدرســـــة  ): ٢٠٠٧( رســــمى عبـــــد الملــــك رســـــتم.

، المركز القومى المؤتمر العلمى السنوى السابعكمدخل لإلصالح التعلیمي. 
 .١٤٢-١١٣للبحوث التربویة والتنمیة، القاهرة. الجزء األول، ص ص

اإلدارة الذاتیــــــة وال مركزیــــــة التعلــــــیم،  ): م٢٠٠٦( ین.ســــــالمة عبــــــد العظــــــیم حســــــ
 اإلسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر.

متطلبـــات تحقیـــق االســـتقالل الـــذاتي للمدرســـة  ): ٢٠٠٩( عبـــداهللا بیـــومي وآخـــرون
الثانویــة فــي ضــوء المركزیــة التعلیم"دراســة میدانیــة. القــاهرة: المركــز القــومى 

 میة.للبحوث التربویة والتن
ســــلطة اإلدارة التعلیمیــــة علــــى  ): ٢٠٠٧( ســــیرجیو كادرینــــاس.فیرنانــــدو ریمــــرز؛ و 

المســــتوى المحلــــي، مــــن المســــتفید مــــن اإلدارة علــــى مســــتوى المدرســــة فــــي 
-١١٣، ص ص١٤١، العـــــدد ٣٧المكســـــیك. مجلـــــة مســـــتقبلیات، المجلـــــد 

١٣٧ . 
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