
 

 

 

  المستخمص:
تحدد موضوع وىدف الدراسة في كيفية مواجية مشكبلت اإلدارة التقميدية في 
المدرسة اليمنية في ضوء واحدة من المرجعيات الحديثة ممثمة في "نظرية اإلدارة 

واقع التطبيق لدى الدول المتقدمة، ومن بينيا دولتي الذاتية" والتي أظيرت جدارتيا في 
 الدراسة: الواليات المتحدة االمريكية وكندا.

وقد استخدمت الدراسة أسموب " المنيج الوصفي التحميمي" لتشخيص مشكبلت 
اإلدارة المدرسية اليمنية، ثم في تحميل خبرة دولتي الدراسة، ومن ذلك تم استخبلص 

مارسات، والتي تتمحور حول تحقيق الكفاءة المؤسسية، أىم النتائج وأفضل الم
 والفاعمية التعميمية لممدرسة في آن واحد.

وقدمت الدراسة تصورًا لمتحول نحو اإلدارة الذاتية في المدرسة اليمنية من خبلل 
توظيف أفضل الممارسات، وبوجو خاص من حيث الميام اآلتية: تعزيز دور 

خاذ القرارات المدرسية، تعزيز دور المدرسة المجالس المدرسية في عممية ات
وصبلحياتيا في برامج الشراكة المجتمعية، التأىيل لمقيادات والكوادر المعنية بتنفيذ 

 اإلدارة الذاتية المدرسية، ثم بيان أىم آليات تفعيل ىذا التصور.
 كممات مفتاحية:

المعاصرة، المدرسة اإلدارة الذاتية، االدارة المدرسية الذاتية، أفضل الممارسات 
 اليمنية.
 
 
 
 
 



 
 Abstract: 

 the subject of the study has determine and aims in how to 
face the traditional management problems In Yemeni schools in 
the light of modern references represented in 'self-management 
theory’ which showed its merit in the reality of application for 
developed countries, including the study countries: united states 
of America and Canada. 

The study has used 'descriptive analytical approach ' to 
diagnose the Yemeni school management problems, then 
analyzing the experience of the studied countries, of that 
extracting the most important results and best practices, which 
revolve in achieving institutional competence and educational 
effectiveness for school at the same time. 

The study has provided visualization towards self-
management in Yemeni school though recruit the best practices, 
and in particular from these following tasks: Reinforce the school 
role and its power in community partnership programs, 
qualification for leaderships and core members in implement the 
school self –management then decelerate the important 
mechanisms to activate this visualization. 

Keywords: self-management, school self- management The 
best contemporary practices, Yemeni school. 

 



 

 

 

 أواًل: اإلطار العام لمدراسة:
 مقدمة:

العممي التكنولوجي المتبلحق الذي يشيده العالم اليوم وتحدياتو، في ظل التسارع 
لم يعد ينظر لممدرسة كمصدر لممعرفة فحسب، فقد تعدت ذلك إلى صقل شخصية 
التمميذ من كافة جوانبيا، وتتطمع اليوم لتنيض بدور أىم وأشمل، ولن يتأتى ليا ذلك 

مجتمع المحمي، بحيث تبعد عن إال إذا تمتعت بديناميكية في اإلدارة وانفتاح عمى ال
 (.581، 8002التقوقع والجمود )العجمي، 

ذا كان المتعمم ىو المحور األساس في العممية التعميمية التعممية، ألنو ىو  وا 
المستيدف بالتكوين، فإن اإلدارة المدرسية تكمن أىميتيا في التنظيم والعمل عمى تقوية 

بالمدرسة، ونجاحيا يتوقف عمى مدى التواصل بين مختمف االطراف ذات العبلقة 
مساىمتيا في تفعيل المنظومة التربوية، واقتراح مشاريع تربوية أو مادية، مدعومة من 

 قبل أعضاء مجمس المدرسة.
وينبغي أن تكون ىذه المشاريع مبنية عمى خطة تشاركية يتم من خبلليا انفتاح 

ا المتوفرة، ولن يتأتى ذلك إال المؤسسة عمى محيطيا الذي يسمح ليا باستثمار إمكاناتي
إذا كانت اإلدارة تؤمن بالديمقراطية والتواصل واالنفتاح والشراكة، وتعمل عمى تحقيق 
حرية أكبر في إطار البلمركزية. فمشروع اإلصبلح يتطمب حرية أكبر لممؤسسات في 
قامتيا  إطار البلمركزية وتفتحيا عمى محيطيا االقتصادي واالجتماعي والثقافي وا 

 (.77، 5991لمشاريع تربوية وعبلقات شراكة مع مجتمعيا ) الدريج، 
( إلى أن مدرسة المستقبل تعد الفرد لمحياة وترفع 8007 محمد،وتشير دراسة )

مستوى معيشتو، وأن القيادة اإلدارية الفعالة تمعب دورًا في تييئة المدارس لمدخول الى 
التنمية المينية في مدرسة المستقبل عصر المتغيرات واستكمال مقومات التميز، وأن 

 ىي أحد صمامات األمان.



 
وبالتالي فإن إعادة ىيكمية المدرسة أصبح اتجاىًا دوليًا رئيسيًا إلصبلحيا، وأنو  

من خبلل االنفتاح واالتصال بالمجتمع المحمي، يمكن أن تجمب المدرسة أنواع 
م المتميزين في كل فصل، المصادر والمواد المختمفة منو، لمساندة التدريس والتعمي

ولكل معمم، ولكل طالب. ويعد مدخل االدارة الذاتية لممدرسة من المداخل االدارية 
الحديثة، وىو بمثابة آلية لتطبيق التوجو السائد نحو البلمركزية في إدارة المدارس، 

ين ويتطمب تطبيق مدخل االدارة الذاتية بالمدرسة مزيدا من التشريعات والموائح والقوان
م(. كذلك فإن التطبيق الفعال لمدخل االدارة الذاتية يضمن 8007المتتالية )رضوان ،

تحقيق كثير من االىداف عمى مستوى المدرسة مثل إتاحة الفرصة أمام مجمس إدارة 
المدرسة لحل العديد من مشكبلتيا، وتفعيل المشاركة المجتمعة في التعميم وما يترتب 

شمول والمرونة الكافيتين، وتطوير المدرسة وتجويدىا عمى ذلك من آليات تتسم بال
يقتضي حتمية التحول بإدارة المدرسة من النمط المركزي إلى النمط االستقبللي الذاتي 

 م(.8001)العجمي ،
ولقد سمحت اإلدارة الذاتية لؤلفراد المؤىمين في المدارس باتخاذ القرارات المناسبة 

عطاء كل افراد  الجماعة المدرسية صوت في اتخاذ القرارات لتحسين التعميم، وا 
الرئيسة، وبالتالي رفع الروح المعنوية لممعممين وتدريب قيادات جديدة عمى كل 

م( من حاجة مديري المدارس 8009 داوود،المستويات. وىو ما اشارت اليو دراسة )
كزية، إلى اصدار القرارات المتعمقة بشئون المدرسة دون الرجوع إلدارة التعميم المر 

وكذلك حاجو مديري المدارس الى توفير ميزانية مستقمة لتوفير متطمبات المدرسة دون 
تعقيدات تعرقل سير العمل، وأن من اىم متطمبات االدارة الذاتية لممدارس ىو تعزيز 
الوالء واالنتماء لممدرسة من خبلل اشتراك المعنيين في العممية التربوية والتعميمية في 

 ت.اتخاذ القرارا
ومن ىذا المنطمق وجد مفيوم اإلدارة الذاتية كأحد المفاىيم التربوية المعاصرة 
تطبيقا لو في عدد من الدول كالواليات المتحدة االمريكية وكندا وبريطانيا، وتوضح 



 

 

 

التي أشارت الى  (Felipe Barrera and others، 8009دراسة )فيميب وّاخرون ،
في معظم الدول قد أدى الى تحسين التعميم فييا،  أن تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

وتمكين أولياء األمور من تحسين المدارس، واالسيام بشكل فعال في توسيع المشاركة 
المجتمعية في صنع القرار التعميمي عمى المستوى المدرسي، وتحسين جودة التعميم 

 في المدارس.
كثير من التحديات والمعوقات، وقد واكب ىذا التوجو نحو تطبيق اإلدارة الذاتية ال

م( إلى أن من أبرز التحديات التي تواجو Naylor 8008فقد اشارت دراسة )نيمور ، 
مديري المدارس االبتدائية بوالية كويترالند بأستراليا عند تطبيق االدارة الذاتية تمثمت 

مديرين في: أن أدوار المديرين ومسؤولياتيم تغيرت واصبحت أكثر تحديًا ليم كقادة و 
لتمك المدارس، وأن ميارات المديرين تغيرت حيث أصبح من الضروري تعزيز تمك 
الميارات وذلك مقارنو بتمك المطموبة لمعمل بالمدارس المدارة تقميديًا، كما أن أدوار 
المعممين تغيرت في ضوء تطوير أداء المعمم كقائد أداري بالمدرسة. وأن ثمة ضرورة 

يوم في التربية والمدرسة العربية. فقد اشارت دراسة )عبد ألن يتم توظيف ىذا المف
م( إلى أن تطبيق االدارة الذاتية يؤدي إلى العديد من المميزات منيا: 8001العزيز ،

تزايد سمطة المدرسة عمى مختمف مجاالت العمل بيا، وتزايد مستوى الرضا الوظيفي 
( التي خمصت إلى: 8055ف،لدى العاممين بالمدرسة وأفراد المجتمع. ودراسة )السي

وجود معوقات إدارية تعوق تطبيق االدارة الذاتية، وكثرة المسؤوليات االدارية تفقد 
المديرة قدرتيا عمى تدبير االعمال المدرسية، وقمة دعم المشرفات التربويات لممدرسة 

 التي ترغب بتطبيق االدارة الذاتية.
ة نظرًا لممركزية الشديدة التي تعيشيا وفي اليمن تظل اإلدارة المدرسية مقيدة الحرك

اإلدارة العامة بشكل عام واإلدارة التعميمية عمى وجو الخصوص، نتيجة لعدم تييئة 
المحافظات والمديريات لبلنتقال الى نمط البلمركزية في جوانبيا اإلدارية والمالية 

األنظمة البلزمة والفنية، وضعف مستوى الكوادر فييا تأىيبل وتدريبًا، وقصور الموائح و 



 
لبلنتقال إلى نمط البلمركزية )االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم األساسي في اليمن  
8002-8051 ،80.) 

ومن ىنا تبرز الحاجة الى تطبيق مثل ىذا التوجو اإلداري الحديث في اإلدارة 
المدرسية، من خبلل استميام أفضل الممارسات المعاصرة، والكشف عن إمكانية 

 بيقيا في المدرسة اليمنية.تط
 مشكمة الدراسة وأسئمتها: 

تعاني المدارس في اليمن من مشكبلت وصعوبات، تختمف أشكاليا وأوزان  
تأثيرىا من مدرسة إلى أخرى، ولم تفمح جيود وزارة التربية والتعميم بكل إداراتيا 

تيا التعميمية المختمفة لمحد من تمك الصعوبات، ألن وزارة التربية والتعميم ومؤسسا
تخضع لضغوط ىائمة، وعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية مستمرة، اقل ما 
توصف أنيا امتداد أو انعكاس ألوضاع المجتمع. فبعض ىذه المشكبلت ممتد من 
ماضي المجتمع، وبعض ىذه المشكبلت ناجم من ظروف اليمن الحالية، والبعض 

 ومو المستقبمية وأبعاد تأثيراتيا االقميمية والدولية. اآلخر ناجم من تحديات اليمن، وىم
وىناك نقاط ضعف متصمة باإلدارة المدرسية الحالية، )تقرير االستعراض الوطني 

( )االستراتيجية الوطنية لتطوير التعميم 27، 8051لمتعميم لمجميع بحمول عام 
مديري ( من أىميا: ضعف صبلحيات 57، 8051 -8002األساسي في اليمن 

المدارس لعدم توفر التفويض البلزم ليم، وضعف استخدام المعايير في تعيين مديري 
المدارس، وضعف العبلقة بين اإلدارة المدرسية والمجتمعات المحمية، وقصور التدريب 
في أثناء الخدمة، ونقص توفر مفتشين وموجيين لئلدارة المدرسية، وقصور اإلمكانات 

دارس، وندرة الحوافز المادية والمعنوية، وضعف تطبيق مبدأ البلزمة لعمل مديري الم
 الثواب والعقاب، العجز في الكوادر اإلدارية المساعدة.

وفي ظل معطيات ىذا الواقع صارت معظم المدارس تقريبًا تتعايش مع ىذه 
المشكبلت، وكل مدير مدرسة يمقي بالموم عمى اآلخرين عند أي اخفاق في إدارة 



 

 

 

طالما أنو محاصر بظروف ومكتف األيدي، وغير قادر عمى المبادرة شؤون مدرستو، 
واتخاذ القرارات الفاعمة التي تمكنو من إدارة شؤون المدرسة، والقيام بوظائفيا في اتجاه 

 تحقيق األىداف التربوية المنوطة بالمدرسة. 
لذلك، وغيره فقد بات األمر ضروريًا التفكير في مخرج أو تقديم حمول جديدة 

سيم بشكل جدي لمخروج من دائرة ىذا الوضع المعقد لممدارس، يتمثل في تكوين ت
قيادات تربوية تدير مدارس المستقبل بقدرة وكفاءة، وذلك بمنحيا كافة االختصاصات 

 والمسؤوليات لتسيير ميام المدرسة إداريًا وتعميميًا وفنيًا، وبصبلحيات واسعة.
انية تطبيق االدارة الذاتية في المدرسة لذا جاءت الدراسة الحالية لدراسة امك

( العالمية في مجال اإلدارة Best Practiceاليمنية في ضوء أفضل الممارسات )
 المدرسية.
الدراسة إلى توظيف نتائج نظرية القيادة الذاتية، واستجبلء أفضل  تسعىوىذا 

مكانية تطبيق  الممارسات المعاصرة، في دراسة واقع اإلدارة المدرسية في اليمن، وا 
 األسئمة اآلتية: وتطرح اليمنية،اإلدارة الذاتية في المدرسة 

 أسئمة الدراسة: 
 تسعى الدراسة لئلجابة عن سؤاليا الرئيس:

امكانية تطبيق االدارة الذاتية في المدرسة اليمنية في ضوء أفضل  س: ما
( العالمية في مجال اإلدارة المدرسية؟ ويتفرع عن Best Practiceالممارسات )

 السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما واقع مشكبلت االدارة المدرسية في اليمن؟ .5
ن واقع بعض الخبرات ما أفضل ممارسات اإلدارة الذاتية المدرسية م .8

 المعاصرة؟
ما التصور المقترح لتوظيف أفضل ممارسات اإلدارة المدرسية الذاتية في  .2

 واقع المدرسة اليمنية؟



 
 أهمية الدراسة: 

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من الحاجة التي تشيدىا اإلدارة المدرسية اليمنية في 
المركزية إلى اإلدارة الذاتية، واشراك المرحمة الراىنة والتي تستدعي تحواًل من اإلدارة 

 المجتمع المحمي وافراد االسرة المدرسية في اتخاذ القرار المدرسي.
 حدود الدراسة:

في مجال تطبيق  وكندااقتصرت الدراسة عمى خبرتي الواليات المتحدة األمريكية 
رات أفضل الممارسات المتولدة من ىذه الخب المدرسية، واستخبلصاإلدارة الذاتية 

 الذاتية فياإلفادة منيا في وضع تصور عممي يرشد عممية تطبيق اإلدارة  وكيفية
 المدرسة اليمنية في السياق الحاضر.

 المنهجية العممية:
 ومنيجية أفضل الممارسات كاآلتي: (،الوصفي )المنيجتستخدم الدراسة 

واقع تحديد لمفيوم القيادة الذاتية واألصول والقيم التي تستند إلييا من  .5
 األدبيات المتخصصة.

تحميل لعدد من خبرات الدول المعاصرة التي تطبق في مدارسيا أسموب  .8
القيادة الذاتية )الواليات المتحدة، كندا( وذلك الستخبلص أفضل الممارسات 

(Best Practice:وبخاصة فيما يتعمق ،) 
 القواعد المنظمة لمقيادة. -أ 
 الصبلحيات الممنوحة لمقائد. -ب 
 القائد. ميام وواجبات -ج 

تحديد وتشخيص لمشكبلت القيادة/ اإلدارة المدرسية في نظام التعميم اليمني  .2
 من واقع نتائج الدراسات السابقة.



 

 

 

من قراءة مشكبلت القيادة/ اإلدارة في المدارس اليمنية، تضع الدراسة  .4
تصورىا الذي ُيعنى بتوظيف أفضل الممارسات المتولدة من الخبرات 

 الدراسة.المعاصرة لدول 
 مصطمحات الدراسة:

 (:based managementاإلدارة الذاتية )
"تعرف اإلدارة الذاتية لممدرسة بأنيا تفويض اإلدارة العميا ممثمة في وزارة التربية 

، 8001والتعميم السمطة الكاممة لممدرسة في إدارة نفسيا في موقع العمل")حسين، 
52 .) 

ث تتخفف المدارس من سيطرة السمطات "توزيع السمطة بحي بأنيا:وتعرف ىنا 
التعميمية المركزية او اإلقميمية لتتركز في السيطرة المحمية وتمكنيا من ادارة شئونيا 
عادة ىيكمة اإلدارة المدرسية من  الخاصة وتبني استراتيجيات التحسين والتطوير وا 

درسي خبلل المشاركة المجتمعية، وتمكين أصحاب المصمحة من افراد المجتمع الم
 من صنع القرارات التعميمية ورسم إدارة السياسة التعميمية عمى المستوى المدرسي". 

 :Best Practiceأفضل الممارسات 
 والمفاىيميةوتعد "أفضل الممارسات نيجا متكامبل يربط بين األطر النظرية 

وتطبيقاتيا الناجحة عمى أرضية الواقع المؤسسي"، ويتضح ىذا المنيج كاآلتي 
 (:8055)اليونسكو،

 عرض لجوانب الخبرة الخاصة بتطبيق مفيوم أو نظرية ما. .5
استخبلص أفضل الممارسات التي حققت معايير وشروط النظرية في  .8

 السياق الذي تتواجد فيو.
مع بيئة وظروف أخرى  إمكانية توظيف تمك الممارسات وتكييفيا .2

 لتحيق نجاحات مماثمة.
 



 
 مدير المدرسة: 

يعرف مدير المدرسة بانو "الشخص األول المسؤول عن األعمال اإلدارية والفنية 
في مدرستو، بغرض تطوير جميع عناصر البيئة التعميمية ورفع مستواىا من خبلل 

احة واعداد األنشطة االستخدام األمثل لمموارد واإلمكانات البشرية والمادية المت
 (.847، 8051والمشروعات والبرامج التي تساعد في تمويل المدرسة ذاتيا" )الجريوي،
 ثانيًا: ماهية اإلدارة الذاتية المدرسية في السياق المعاصر:

 نشأة وتطور مفهوم اإلدارة الذاتية:
ألخير تعود الجذور التاريخية لئلدارة الذاتية إلى الصناعة والعمل، ففي النصف ا

من القرن العشرين ظير نموذج صناعي أوضح فائدة تشجيع العمال عمى تغيير 
أدارتيم ليكتسبوا شيرة ومصداقية واسعة االنتشار، وقد أدى ىذا إلى إعطاء الفرصة 

 (. 542، 8050لعمال مصانعيم في إدارة مجموعاتيم )عمي، 
ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي أصبح التوجو نحو البلمركزية وانتقال 
السمطات والصبلحيات إلى مستوى المدرسة ظاىرة في معظم نظم التعميم، وجعل 
المدرسة وحدة إدارية قائمة بذاتيا قد حدث من وجية نظر ىادفة إلى تحسين 

في كل من الدول النامية والمتقدمة المخرجات التعميمية، ورفع كفاءة النظام التعميمي 
عمى حد سواء. وخبلل عقدي الثمانينات والتسعينات طبقت العديد من دول العالم 
مدخل االدارة الذاتية في مدارسيا كوسيمة أساسية لزيادة الفعالية المدرسية وضمان 

مريكية، الجودة التعميمية، ومن بين الدول التي تنبت ىذا االتجاه الواليات المتحدة األ
وكندا، وبريطانيا، واسبانيا، وتشيكوسموفاكيا، واستراليا. وىونج كونج، ونيوزيمندا، 
والمكسيك، وجنوب افريقيا. وفيما بعد الصين واليابان وسنغافورا ومن ثم يمكن القول 

االتجاه نحو تطبيق مدخل االدارة الذاتية كان أعمق اتجاه إصبلحي خبلل عقد  إن
 .التسعينات



 

 

 

 إلدارة الذاتية في المدرسة:مفهوم ا
لقد أصبحت اإلدارة الذاتية لممدرسة مدخبًل أكثر تداواًل عمى صعيد الدول المتقدمة 

( ونيوزيمندا 8000( وجنيف )5992(، وىولندا )5991كالواليات المتحدة األمريكية )
م( وغيرىا من الدول المتقدمة. حيث 8000م( والمكسيك )8000( وشيمي )5997)

اع التقميدي بين دول العالم إلى المنافسة عمى األفكار المبتكرة كما َصحب أدى الصر 
الحوارات المحمية والقومية، ضرورة تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس واإلدارات 
التعميمية عمى صعيد تمك الدول المتقدمة، ليمان العديد من الباحثين التربويين بان في 

منطقية لكثير من المشكبلت والقضايا التربوية المعاصرة؛ تطبيق ىذا المدخل حمواًل 
ففي ظل اإلدارة الذاتية لممدرسة: تصبح المدرسة ىي وحدة الحكم الذاتي األساسية بل 
وليا القدرة عمى حل مشكبلتيا الخاصة بيا، وتقوم بتنمية التعاون واقتسام المسؤوليات 

متع المدرسة باالستقبللية المقرونة بين كافة المشاركين في الحياة المدرسية، كما تت
بالمساءلة، وتحدد قوام قوة العمل بيا من المعممين واإلداريين والمعاونين، وتنيض 
المدرسة بمسئولية دعم العمل بروح الفريق، وذلك بتقوية المشاركة داخل المدرسة 

 (.581، 8002وتعدد أنماطيا )العجمي،
"استراتيجية تيدف الى تحسين ( بأنيا: Myers&Stonehill،1993يعرفيا )

التربية بنقل ىيئة اتخاذ القرارات اليامة الى المدارس وتزويد كل من المدراء المعممين 
 والطبلب واولياء األمور بالقرارات الرئيسية إليجاد بيئة أكثر فاعمية لدى التبلميذ".

ططة ( بانيا " عممية تتضمن مجموعة من األنشطة واآلليات المخChengوعرفيا )
والمنظمة والتي يقوم بيا كافة العاممين في المدرسة لتحسين العمميات التعميمية والتنظيمية 

، 8002لحل مشكبلت المدرسة وتفعيل دور العاممين فييا من أجل أداء أفضل")سرور، 
25.) 

من خبلل عرض المفاىيم السابقة يتضح أن مدير المدرسة يتحكم في كل 
لية نجاحيا، ويسيطر االباء عمى موقع السياسة في مصادر المدرسة ويتحمل مسؤو 



 
المدرسة من خبلل المجالس المدرسية، ويشكل المعممون المجمس االعمى والذي من  

خبللو تتم صناعة السياسة المدرسية، وتخصص األموال، ويتم تعيين الموظفين 
اتي وفصميم وتقرر القضايا المدرسية، وىذا يحسن الصورة المينية، والمفيوم الذ

 (. 549، 8050لممدرسين، وال يتحكم أي حزب في السياسة المدرسية كمية )عمي، 
، 8002أما المفيوم االجرائي لئلدارة الذاتية فيمكن تحديده في اآلتي )العجمي،

582-520:) 
  أنيا طريق صياغة ميام اإلدارة المدرسية وفق ظروف المدرسة ذاتيا وسماتيا

 واحتياجاتيا.
   أنيا شكبًل من أشكال القيادة بالمشاركة والذي يتم عن طريقيا تحديد اليدف

 من تطوير أداء الييئة اإلدارية لممدرسة.
  أنيا عممية تتضمن مجموعة من األنشطة واآلليات المخططة والمنظمة التي

ينفذىا كافة العاممين بالمدرسة لتحسين العمميات التعميمية والتنظيمية لحل 
 مدرسة ولتفعيل دور العاممين فييا من أجل أداء أفضل.مشكبلت ال

  أنيا عممية إعادة توزيع السمطة بحيث تتحمل المدارس من سطوة السمطات
 التعميمية.

  أنيا مدخل إداري تعميمي يعزز الحكم الذاتي ألعضاء إلدارة المدرسية ويوفر
والتنمية ليم المناخ اإلبداعي البلزم من أجل المشاركة والتطور والتحديث 

 المينية المستدامة.
 أهداف اإلدارة الذاتية لممدرسة:

 (:81، 8001تيدف اإلدارة الذاتية لممدرسة الى )حسين، 
احداث تغيير جذري في عممية صنع القرار ومنح صبلحيات أكثر  .5

 ألفراد المجتمع المدرسي. 



 

 

 

توفير مشاركة أكبر ألولياء األمور في إدارة المدرسة، وتمكينيم من  .8
 شاركة الفاعمة في اتخاذ القرار.الم

إعطاء المدارس مزيدا من االستقبللية المالية واإلدارية وتحسين الخدمة  .2
 التعميمية.

 تعزيز وتحسين دافعية افراد المجتمع المدرسي. .4
إعادة ىيكمة المدارس بالشكل الذي يسمح ليا بمزيد من االستقبلل  .1

 والحرية.
 أسس االدارة الذاتية لممدرسة: 

لظيور اتجاه االدارة الذاتية، وما يترتب عمى ذلك من تغيير في الفكر  نتيجة
االداري ومن إحساس بأىمية االدارة الذاتية في تحسين كفاءة العمل ومسايرة الظروف 
المتغيرة أن وضعت ليا أسس وقواعد تقوم عمييا وتتمثل أسس ومتطمبات تحقيق 

( 572-512، 8050( )عمي، Abisamra، 2001، 1االدارة الذاتية فيما يمي )
(United Nations،2003، 67 :) 

 :يتمثل اإلطار التشريعي في النواحي القانونية  اإلطار التشريعي
والتشريعية التي تضعيا الدولة لممؤسسات المختمفة لتنظيم العمل بيا، حيث 
تحدد االختصاصات والمسؤوليات والحدود وتصرفات العاممين بيا. وأساليب 
توجيو الطاقات والقدرات نحو االتجاه السميم، وتحدد أيضًا أدوار العاممين 

 .االرشاد والتوجيو والتدريب، وأساليب وطرق العقاب والثواب وأساليب
 وتعني مدى تداخل المؤسسات المشاركة المجتمعية والشعبية :

والجمعيات المجتمعة بالنشاط العممي لممؤسسة التعميمية والتعاون فيما بينيا 
لخدمة المجتمع في المجاالت المختمفة. وال يعني توزيع السمطة بين المجالس 

درسية أن يضعف دور مدير المدرسة إنما يعني إضافة أدوار جديدة لو الم
تتمثل في نشر رؤية المدرسة ودفع العاممين نحو العمل الجماعي برغبة منيم، 



 
وخمق الشعور بينيم بأىمية جماعية القيادة بيدف اشتراك المجتمع المحمي  

 .والمدرسي في إدارة المدرسة
  يتطمب تطبيق االدارة يل المحمي(: التمويل من خالل المجتمع )التمو

الذاتية في المدارس المساندة المجتمعة في عممية التمويل حيث يعد التمويل 
عنصرًا ىامًا تقوم عمية االدارة العامة، وىو يتصل باألعمال المرتبطة بتزويد 
المؤسسة بالمال البلزم لتحقيق أغراضيا، لذا فاالرتباط قويًا بين التخطيط 

مى أساس أنو أحد المبادئ التي يقوم عمييا التخطيط، ويرتبط والتمويل، ع
 .أيضًا بالتنظيم والتوجيو والرقابة

  :يحتاج تطبيق االدارة الذاتية في المدارس التنمية المهنية المستدامة
إلى تغيرات متعددة في االدوار التقميدية سواء أكانت أدوار المدراء أو 

يدة، ففي ظل االدارة الذاتية لممدرسة المعممين فيي في حاجة إلى أدوار جد
يكون دور المدير قائدًا مبدعًا ويعمل عمى تنفيذ التغيير وييسر حدوثو ويعمل 
عمى تييئة البيئة المدرسية لمتعاون والمشاركة وتيسير العمل، ويقوم المعممون 

 .بأدوار قيادية وممارسات ادارية جديدة في مختمف مجاالت العمل المدرسي
  فالتخطيط االستراتيجي عمى مستوى المدرسة  االستراتيجي:التخطيط

يبدأ من التحميل البيئي لضبط وتحميل البيئة الداخمية والخارجية التي يمكن أن 
تؤثر عمى المدرسة وعممياتيا المختمفة ويمي ىذه المرحمة التخطيط والذي 

مستوى يعني التفكير في نتائج التحميل البيئي، والتخطيط االستراتيجي عمى 
المدرسة يعني رسم سياسة عامة لممدرسة يتم من خبلليا وضع برنامج 
متكامل لكافة االنشطة الداخمية والخارجية، مع توزيع ىذا البرنامج عمى فترات 
زمنية تتفق مع إمكاناتيا، بحيث ينتيي العام الدراسي وتكون الخطة قد تم 

التخطيط االستراتيجي في تنفيذىا بالكامل وتحقيق اليدف منيا. وتتمثل أىمية 



 

 

 

إن الخطة االستراتيجية الناجحة تسمح لممؤسسة بالتعرف عمى الرؤية 
 .الجماعية لممؤسسة ومياميا، وتقيم الفرص وقميل التيديدات

 ثالثًا: واقع اإلدارة المدرسية في اليمن ومشكالتها:
 اختيار القيادات اإلدارية:

داخمية تحدد اختصاصات ومسؤوليات عمى الرغم من أن ىناك لوائح وتعميمات 
مختمف الوظائف اإلدارية والفنية في المدرسة، إال أن تمك الموائح والتعميمات لم تستقر 
بعد، ولم تنتشر وتعمم، ويتابع تنفيذىا، ومحاسبة المخالفين ليا. ومن جية أخرى لم 

شغل وظائف تستوعب من قبل العاممين في المدرسة، ثم لم تتوافر الكوادر المختمفة ل
ذلك التنظيم، لذلك وغيره يسيل اختزال وظائف التنظيم المدرسي وتداخل 

 االختصاصات في غالب األحوال.
لقد استسممت وزارة التربية والتعميم لمعوامل السياسية واالجتماعية في تعيين مدراء 
رًا المدارس دون التزام بمعايير وشروط ىذه المينة، ليترسخ بذلك تقميد ما زال مستم

حتى اآلن رغم زوال األسباب السابقة لمثل ىذا التعيين، وصدور القوانين والموائح 
البلزم أتباعيا فيمن يتولى مدير المدرسة بما في ذلك الصفات الشخصية، ومع ذلك 

 فما زال ذلك التقميد مستمرًا. 
 فالمبلحظ من أدبيات وزارة التربية والتعميم صدور العديد من القوانين والنظم
المبينة والمحددة لشروط ومعايير اختيار مدراء المدارس والوظائف اإلدارية والفنية 

( 27األخرى، وقد ظمت تتعدل وتزداد تفصيبًل وتوضيحًا، حتى أن القانون  رقم ) 
الخاص بالمعمم والمين التعميمية كان أكثر وضوحًا في تحديد مواصفات  5992لسنة 

من الوظائف اإلشرافية، وأوسع بيانًا في شروط  وظائف القيادة المدرسية، وغيرىا
، ثم جاءت 5997اختيار مدراء المدارس، وتعيينيم إلى جانب البلئحة المدرسية لسنة 



 
البلئحة التنفيذية لمقانون السالف الذكر لتضيف العديد من التفصيبلت والصفات في  

 من يشغل وظيفة مدير المدرسة أو وكيل المدرسة.
مثبًل في شرط التنقل بين شاغمي  5992( لسنة 27لقانون رقم )ومما أشار إليو ا

، أ( من أنو يشترط لشغل 57الوظائف والمين التعميمية، ما نصت عميو المادة )
 (: 5992وظيفة مدير المدرسة أو وكيل مدرسة ما يمي )وزارة التربية والتعميم، 

 اجتياز برنامج تدريبي في مجال اإلدارة المدرسية. .5
 وظائف اإلدارة المدرسية. التدرج في .8

 5997( لسنة 91ثم حددت البلئحة المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )
الصفات الذاتية البلزمة فيمن يشغل مدير أو وكيل المدرسة، حيث تضمنت الصفات 
الشخصية مثبًل أن تتوافر فيو جممة من الصفات الخمقية والذىنية واإلبداعية والفنية، 

 (.5997االستعدادات األخرى )وزارة التربية والتعميم،والعديد من 
والمستقرئ لمسيرة اإلدارة المدرسية في اليمن يمحظ أنو ومنذ تكون التعميم الحديث 
واإلدارة المدرسية تتألف من بنية تنظيمية إدارية وفنية واحدة لممدارس والمعاىد، دون 

التنظيم بيده كل السمطات ال  تحوالت جوىرية تذكر، يقع مدير المدرسة عمى قمة ىذا
جراءات المدرسة داخميًا وخارجيًا، وىو المسؤول  شريك لو، وال منازع في كل ميام وا 
أواًل وأخيرًا، مع أن مدير المدرسة وتنظيم المدرسة يتبع مستوى اإلدارة المحمية المتمثل 

اإلدارة العامة  بالمركز التعميمي في المديرية، ثم مستوى اإلدارة اإلقميمية المتمثل في
لمتربية بالمحافظة، ومع ذلك يظل لمدير المدرسة السيطرة شبو المطمقة طالما ظل 

 مديرًا، وأن وجدت تدخبلت ما يكون لمدير المدرسة األثر األكبر في غالب األحوال.
وتشير األدبيات التربوية أن مدير المدرسة ىو الرئيس المباشر لمدرستو و ىي 

وحدة التعميم في النظام التعميمي، وبشخصيتو واستعداداتو المؤسسة  التي تشكل 
وقدراتو يستطيع مواجية المشكبلت التي تعترض العمل المدرسي ما دامت أىداف 
المدرسة ماثمة أمامو وما دام ىدفو تحقيق األىداف التربوية المسؤولة عنيا مدرستو، 



 

 

 

ل كل أسرة المدرسة ويستطيع مدير المدرسة أن يبث الحياة االجتماعية التي تشم
وبيئتيا، وكل ذلك يتوقف بالدرجة األولى عمى اتجاىاتو وشخصيتو وادراكو لؤلىداف 

 (.815، 8051البعيدة والقريبة التي يحققيا التعميم لمببلد )الجريوي،
ويتبع مدير المدرسة في الييكل التنظيمي مستويات إدارية متدرجة ليا طابعيا 

النظام بحسب حجم التبلميذ، وما يحتاجو الحجم األكبر اإلداري والفني، ويتسع ىذا 
من وظائف إدارية وفنية لمقيام بمختمف وظائف المدرسة. وفي الحالة العادية يحتوي 
الييكل التنظيمي لممدرسة، من وكيل لممدرسة أو أكثر في حاالت خاصة، ثم 

يكل التنظيمي سكرتارية، فمراقبون وأخصائيون واجتماعيون ونفسيون، والواضح من الي
لممدرسة؛ أنو مصمم عمى أساس تركز السمطة بيد مدير المدرسة، لتصبح ىذه 
المدرسة في ظل األوضاع السياسية واالجتماعية الحاضرة، وكذا ضعف أجيزة 

 الرقابة؛ قوة لمسيطرة والييمنة عمى العاممين بالمدرسة ومقدراتيا.
 مشكالت اإلدارة المدرسية في اليمن:

باليمن ونتائجيا  الحاضرةواقع اإلدارة المدرسية وأوضاعيا  يبدو من تفحص
المؤثرة عمى مختمف مكونات وأنشطة العمل التربوية، أنيا تعاني جممة من العوائق 
دارة تقميدية  والمشكبلت المركبة والمعقدة التي تجعميا ناقصة التكوين تنظيمًا، وا 

جراءاتيا تقميدية األساليب المحتوى فكرًا وأىدافًا، مما جعل وظائفيا شكمية األ داء، وا 
والوسائل، مثقمة بأعباء جسيمة ومحاطة بعوائق من مختمف األنواع تقريبًا، وىنا أمست 
ضعيفة الفعل قميمة النتائج، وبالتالي عاجزة عن الوفاء باحتياجات الدارسين، ومطالب 

لعصر، أو تكون البيئات المحمية وجيود التنمية، والتفاعل مع نظم المجتمع وتحديات ا
ليا القدرة عمى استشراف آفاق مستقبميا واالستعداد لو، وقد دعم ىذه األوضاع 
وضاعف من حدة تمك المشكبلت انعزال المجتمعات المحمية عن إدارة وتمويل 

 المدارس، وتركيا في ظروف محبطة تتخبط بين مشكبلتيا، دون رعاية أو متابعة.



 
ليمن مرت من خبلل مسيرة نموىا وتطورىا والواقع أن اإلدارة المدرسية في ا 

بأحداث وظروف وتحوالت، نجحت خبلليا في جوانب وأخفقت في جوانب أخرى، 
حتى أستقر بيا المقام عمى ما ىي عميو اآلن. وبناء عمى ذلك يمكن رصد أبرز 
عوائق ومشكبلت اإلدارة المدرسية في اليمن، كما يمي )مركز البحوث والتطوير 

 (: 8002التربوي، 
 إطار فكري فمسفي تقميدي غامض لئلدارة المدرسية بمفاىيم وأىداف متقادمة. .5
جمود التنظيم اإلداري والفني لئلدارة المدرسية مقابل غموض سبل تطبيقو.  .8

 واالزدواجية والتكرار في أداء األعمال والميام.
عجز كمي، ونوعي كبير في الكفايات البلزمة لئلدارة المدرسية مقابل ندرة  .2

 نميتيا.ت
مكاناتو المادية مقابل ضآلة ميزانيتو. .4  عجز موارد التعميم وا 
 ضعف كفاية اإلدارة المدرسية الداخمية والخارجية، الكمية والكيفية. .1
تخمف أساليب ووسائل اإلدارة المدرسية وجمودىا عن متابعة التقنية اإلدارية  .1

 الحديثة.
المدرسية ماديًا  تضاؤل مشاركة الجيات غير الحكومية في دعم اإلدارة .7

 ومعنويًا.
 جهود اإلصالح لإلدارة المدرسية:

عمى الرغم من تمك العوائق والمشكبلت التي تواجو اإلدارة المدرسية في اليمن، 
اال انو يمكن القول ان ىناك جيود ومحاوالت لمتخفيف من تمك المشكبلت والمعوقات، 

 لية.من قبل الحكومة اليمنية وبدعم من بعض المنظمات الدو 
فعمى مستوى استقبللية المدرسة والمشاركة المجتمعية والمساءلة فإن برنامج 

SABER  المعني باستقبللية المدارس ونطاق المساءلة يصنف ويقيس أداء المدرسة
عمى أساس السياسات اإلدارية بيدف تييئة أفضل الظروف لتحسين التعمم. فمن 



 

 

 

ءلة، تستطيع المدارس إعادة تعريف خبلل تعميق استقبللية المدرسة وسياسة المسا
ىياكل الحوافز لخمق ظروف أفضل لمتعميم والتعمم. في ىذه العممية يصبح اآلباء 

 شركاء لنظام التعميم وشركاء في إدارة التعميم عمى مستوى المدرسة.
وىناك خمسة مؤشرات رئيسية وكل منيا يحتوي عمى مجموعة من المؤشرات 

جيل كل منيا. وفقًا لمعيار استقبللية ومساءلة المدرسة الفرعية، وقد تم تقييم وتس
، وتحتل السياسات اليمنية عموما تقييمًا منخفضًا في SABERالمتبع في برنامج 

مجال استقبللية ومساءلة المدرسة، وبينما تطبق الحكومة اليمنية سياسة لتحقيق 
المحافظات )برئاسة  البلمركزية في إدارة اإلنفاق العام لمتعميم األساسي عمى مستوى

المحافظين(، لكن ليس عمى مستوى المدرسة. فالممارسات العممية، تبقى المسؤوليات 
الرئيسية المتعمقة باألشخاص أو الميزانيات التشغيمية عمى المستوى المركزي. فغالبًا ما 
يتم التحكم بالميزانية التشغيمية )المخصصات المالية من غير الراتب( من قبل 

 (.52، 8052ت المركزية أو اإلقميمية في اليمن )تاكانو ويوريكو، الحكوما
وفيما يتعمق بالسياسات التنفيذية لخطة تربوية جديدة، فقد تم مؤخرا تحديث خطة 

ومناقشتيا مع الشركاء في التنمية. وتقترح خطة  8051- 8052القطاع المحدثة 
وتدعو الشركاء لتقديم  القطاع إصبلحات مختمفة لتحسين نوعية التعميم األساسي،

الدعم من اجل التغمب عمى الثغرات في التمويل. ونؤكد عمى ضرورة تعزيز وتنفيذ 
ثبلثة أنواع من اإلجراءات بشكل مستمر عمى المدى القصير لتحسين نوعية التعميم 

 :(88-85، 8052لمجميع، وىي )تاكانو ويوريكو، 
من قبل جميع أصحاب : يجب تعزيز وتنفيذ سياسات ادارة المعمم أوالً 

المصمحة، بما في ذلك اإلدارات والمدارس والمجتمعات المحمية لضمان أن يتعمم 
الطبلب، حتى في المناطق المحرومة، من قبل مدرسين محفزين، يقومون 

 بتدريس المناىج المقصودة في صفوف بأحجام معقولة. 



 
عزيز ال سيما : تحتاج موارد المدرسة األخرى من غير الموظفين إلى تثانياً  

في المناطق المحرومة نسبيا حيث قد تواجو المدارس صعوبة في طمب التمويل 
والتبرعات من الوالدين أو المجتمع. وبدعم من المانحين، تستطيع اليمن االرتقاء 
باآلليات القائمة لممنح المدرسية لمكافأة المجتمعات المحمية والمدارس التي 

ل لمطالبات الفتيات والفئات المحرومة وتحسين تيدف إلى تحسين إمكانية الوصو 
نوعية التعمم. وحتى اآلن، ال تحصل عمى المنح المدرسية إال نسبة محدودة من 
المدارس األساسية، وعمى الرغم من اصدار مجمس الوزراء لقرار ووضع خطط 

 . 8051تستيدف جميع المدارس بحمول عام 
ية والمساءلة لموارد المدرسة : ىناك أيضا حاجة إلى تحسين الشفافثالثاً 

والنتائج. عمى المدى القصير، تستطيع وزارة التربية والتعميم وينبغي عمييا أن 
تشجع عمى االستفادة من البيانات المتوفرة بالمدارس واإلدارات المحمية لتقييم 
وضعيا الحالي والتغير عمى مدى السنوات في الموارد التعميمية واألداء 

 لمدارس والمناطق االخرى.ومقارنتيا مع ا
وبالنسبة لتحقيق البلمركزية عمى مستوى الحكومات المحمية فإن البلمركزية 
التدريجية لمتمويل والسمطة اإلدارية إلى المحافظات والمديريات جزءا من سياسة 
الحكومة اليمنية، وتطبق عمى التعميم تماما مثمما تطبق عمى القطاعات األخرى. حيث 

( LALوأصبحت ) 8000تحقيق البلمركزية في إدارة التعميم باليمن لعام شيدت عممية 
تطوًرا فعميا في أعقاب إصدار قانون السمطة المحمية واقعا تتكيف معو وزارة التربية 

 (:521-524، 8050والتعميم. بيد أن ىناك مشكبلت كبيرة )البنك الدولي، 
 ني لبلمركزية.التناقض واالفتقار إلى التفاصيل في اإلطار القانو  .1
انحراف القوانين المكتوبة عن الممارسات الفعمية نتيجة األنظمة اإلدارية  .2

 بالشفافية. تتسم التي العمميات إلى الضعيفة واالفتقار



 

 

 

 والتعميم التربية وزارة تتمكن )لم التقميدية لممبادئ المركزية المستمر المتثال .3
 ومراقبة والمعايير السياسات وضع إلى كجية منفذة دورىا تغيير من قط

 األداء.
 والتعميم، التربية وزارة في واإلشرافية لمكوادر اإلدارية التدريب انعدام .4

 المدارس بالمديريات ولمديري التعميم بالمحافظات ومكاتب التعميم ومكاتب
 السمكية االتصاالت وأنظمة والمواد، لممكاتب، والمعدات األساسية

 والبلسمكية.
البلمركزية عمى مستوى المدارس، فقد بدأ اليمن يخطو  أما بالنسبة لتحقيق

خطوات معدودة في اتجاه انتقال السمطة إلى مستوى المدرسة أو المؤسسة التعميمية 
بصفة فردية، غير أنو ما زال ىناك استقبللية ال تذكر عمى مستوى المدرسة/المؤسسة 

رس وزارة التربية والتعميم إمكانية التعميمية. بالنسبة لمتعميم األساسي والتعميم الثانوي، تد
توفير منح برسوم ثابتة، كما أنيا من خبلل أموال المانحين، تجرب إطبلق مبادرات 
تجريبية صغيرة النطاق. ومن بين ىذه المبادرات، برنامج توسيع المبادرة اإلقميمية 

ولي ( والذي تمولو الوكالة اليابانية لمتعاون الدBRIDGEلتطوير تعميم الفتاة )
(JICA والمدارس المراعية الحتياجات األطفال التي ترعاىا اليونيسيف وبرامج )

تحسين المدارس بأكمميا التي تمول من خبلل مشروع تطوير التعميم األساسي 
(BEDP،521، 8050(. )البنك الدولي.) 

 وأنشأت وزارة التربية والتعميم مديرية عامة لمشاركة المجتمع في الوزارة المركزية،
باإلضافة إلى إدارات لمشاركة المجتمع عمى مستوى مكاتب التعميم بالمحافظات 

(GEO( ومكاتب التعميم بالمديريات )DEO بغية تعزيز مشاركة المجتمع من خبلل )
مجالس اآلباء واألميات. حيث توجد مثل ىذه المجالس بمعظم المدارس، غير أن 

يعمل بفعالية من بين ىذه المجالس. اذ ال  وزارة التربية والتعميم تعتقد أن ىناك من ال
تؤدي مجالس اآلباء والمجالس المحمية دوًرا يذكر في استمرار المدرسة أو تحسنيا 



 
بصفة نظامية، وذلك بالرغم من استطاعتيا القيام بأدوار قوية وىامة في ىذه  

برنامج - المجاالت. عبلوة عمى ذلك، أطمقت وزارة التربية والتعميم برنامجين تجريبيين
والذي يعتمد إلى حد -( WSIالتعاقد مع المعممات وبرنامج تحسين المدارس بأكمميا )

شراكو بيدف تحقيق تنفيذ فعال. يتم انتقاء المعممات  بعيد عمى مساءلة المجتمع وا 
واختبارىن فضبًل عن التعاقد معين من خبلل مدير المدرسة، وموظفي وزارة التربية 

اآلباء. ونظًرا ألن رئيس مجمس اآلباء ىو أحد األطراف  والتعميم وممثمي مجالس
الموقعة عمى العقد، يوفر النظام آلية لمساءلة المجتمع. وفي إطار برنامج تحسين 
المدارس بأكمميا، تقوم المجتمعات بأدوار معينة فيما يتعمق بتحديد احتياجات 

ومية، والصندوق المدارس. وقد شممت مبادرات عديدة أطمقتيا المنظمات غير الحك
االجتماعي لمتنمية، والوكاالت المانحة اآلباء ومجموعات من المجتمع في مشروعات 
بناء المدارس وتحسينيا وفي تشجيع إمكانية حصول الفتيات عمى التعميم )البنك 

 (.548، 8050الدولي، 
 رابعًا: أفضل الممارسات المعاصرة لتطبيق اإلدارة الذاتية في المدرسة:

لقدم كبل منيما في  وكنداارت الدراسة كبل من الواليات المتحدة األمريكية وقد اخت
يمي  وفيماكبل منيما لمعايير واضحة،  والستخدامتطبيق اإلدارة الذاتية المدرسية 

 الدولتين:عرض لخبرات كبل 
 اإلدارة الذاتية لممدرسة في الواليات المتحدة االمريكية:

نيات من القرن العشرين محاوالت عدة لدعم شيد المجتمع األمريكي منذ الستي
مبادئ الديمقراطية في توسيع مساحة المشاركة في صنع القرارات التعميمية عمى 
المستوى المحمى، وبموجبيا منحت السمطات التعميمية المحمية قدرًا كبيرًا من 

 الصبلحيات والمسئوليات في إدارة التعميم.



 

 

 

من عدة قواعد مفروضة عمييا مركزيًا  م تم تحرير المدارس5990وبحمول عام 
والتي كانت تحد من قدراتيا عمى توفير الخدمات التعميمية التي يحتاجيا المستفيدون، 

م تم تطبيق أحد صيغ اإلدارة الذاتية لممدارس 5990 – 5921ويقدر أنو بين عامي 
 80ر من في ثمث اإلدارات التعميمية بالواليات المتحدة وخبلل نفس الفترة أقرت أكث

( التي Charter Schoolsوالية أمريكية التشريعات البلزمة إلنشاء مدارس الميثاق )
 (.15، ،8005تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية لممدرسة )احمد، 

م بدأت اإلصبلحات التعميمية في المدارس في والية نيوجرسي 5992وفي عام 
تنفيذ اإلصبلحات وذلك  تبمغ ذروتيا عندما دعت المحكمة العميا في الوالية الى

بيدف ضمان    School management teamبتشكيل فرق إدارة المدرسة 
مشاركة اإلباء والمعممين وأعضاء المجتمع المحمي والموظفين والمديرين في صنع 
 القرار عمى مستوى المدرسة وتطوير ثقافة المساءلة والتعاون وااللتزام.

األمريكي قانون إصبلح المدرسة الشاممة م أصدر الكونجرس 5999ومن بداية عام 
 (.512، 8007الذي أكد عمى استقبلل المدارس ذاتيا ومحميًا )جبل، 

وتعتبر اإلدارة الذاتية لممدرسة في الواليات المتحدة االمريكية نقبًل لمستويات 
السمطة والصبلحيات الى المدرسة ذاتيا بما تتضمنو عممية صناعة واتخاذ القرارات 

ية بمشاركة مديري المدارس والمعممين وأعضاء المجتمع المحمي وأولياء أمور التعميم
التبلميذ والطبلب أحيانا بشكل يضمن مشاركة اإلباء والمجتمع المحمي في إدارة 

 (.Fiske, 1996, 2المدارس )
لذلك عرفت اإلدارة الذاتية لممدرسة بأنيا: "المدراس التي تدير نفسيا بنفسيا في 

زية عمى المستوى المدرسي وتتمتع باختصاصات واسعة وسمطة اتخاذ ضوء البلمرك
القرارات المتصمة بتخصيص الموارد". وفي ضوء ذلك تحددت أىداف اإلدارة الذاتية 

 ,The World Bankلممدرسة في الواليات المتحدة االمريكية عمى النحو اآلتي )
2008, 10-11:) 



 
 
  والمعممين.نقل المسئولية والسمطة لمديري المدارس 
 .االرتقاء بجودة العممية التعميمية في المدارس 
 .تحسين اإلدارة المدرسية والقيادة التعميمية 
 .تحسين مخرجات )نتائج( الطبلب 
 .تحسين فعالية القرارات التعميمية في المدرسة 
 .العمل عمى استخدام لمموارد بصورة أكثر كفاءة 
  البلمركزية في صنع القرار عمى تعزيز سمطة االباء والمجتمعات في تحقيق

 مستوى المدارس المحمية.
 .تحسين االداء األكاديمي لمطبلب 
 .زيادة استقبلل المدارس وادارتيا ذاتيًا 
  زيادة االستجابة لبلحتياجات المحمية إلتاحة الفرصة لمسمطات المحمية

دارة  والمدارس لمحكم الذاتي )االستقبلل الذاتي( لتحديد محتوى وتخصيص وا 
 واردىا بمستوى أداء الطبلب في االختبارات الدولية.م

  انتقال السمطة إلى المدرسة والمشاركة المجتمعية في صنع القرارات التعميمية
 إلنشاء المزيد من المدارس الفعالة التي اصبحت اليدف الرئيسي لئلصبلح.

  تفعيل عممية التفويض االداري عمى مستوى المدرسة الذي يسمح بإيجاد فرص
افية لبلبتكار والتحديد في العمل االداري من خبلل المشاركة الجماعية ك

 وديمقراطية االداء االداري.
  تحسين جودة أداء التدريس والتعميم في المدرسة لضمان جودة المخرجات

 التعميمية من المدرسة.
 وفيما يمي تفصيل لبعض ميام اإلدارة الذاتية في المدرسة االمريكية:

 مجالس المدرسية:تعزيز سمطة ال ( أ



 

 

 

تعتبر المجالس المدرسية جزءًا ال يتجزأ من نظام التعميم في الواليات المتحدة 
عام، إذا تعد المجالس المدرسية ىي الييئات  500االمريكية منذ ما يقرب من 

الديمقراطية القادرة عمى تمثيل المواطنين في اتخاذ القرارات التعميمية عمى المستوى 
وفي ضوئيا أصبحت المجالس المدرسية تمعب دورًا في تنفيذ  المحمي والمدرسي.

االصبلحات التعميمية المرتبطة بضمان جودة خدمات التعميم العام عمى المستوى 
تاحة فرص المشاركة المجتمعة في صنع القرار التعميمي عمى المستوى  المحمي وا 

ممين واحيانًا الطبلب. المدرسي بمشاركة افراد المجتمع المحمي واالباء واالميات والمع
وأصبح لممجالس المدرسية في ضل المدارس ذاتية االدارة حق فرض الضرائب 

 واستثمار المواد عمى المستوى المحمي.
ىذا باإلضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية المحمية في إدارة التعميم بالمدارس 

طة بميزانية المدارس ووضع القرارات المتعمقة بشئون تعميم الطبلب والقرارات المرتب
 وذلك من خبلل تفويض السمطة التشريعية إلى مجمس المدرسة المحمية.

حيث أسندت لممجالس المدرسية المحمية في معظم الواليات مسئولية إنشاء 
وتأسيس البنية االساسية لنظام المدارس المحمية، وتطوير المناىج الدراسية، وتمبية 

العامة. واعتماد الميزانية السنوية وخمق المناخ الذي االحتياجات المحمية في المدارس 
يعزز التفوق التعميمي ودعم الرقابة المجتمعة عمى االداء المدرسي والتعميمي 
بالمدارس، وضمان تطبيق نظام المساءلة التعميمية لضمان جودة االداء والمخرجات 

لخطط االستراتيجية التعميمية وتوفير القيادة االدارية والمدرسية الناجحة، ووضع ا
 لتحقيق االىداف التعميمية.

وتعد المجالس المدرسية ىيئات اعتبارية انشئت بيدف تنفيذ السياسة التشريعية 
لموالية إلدارة المدارس العامة محميًا. وأصبحت المجالس المدرسية ىيئة منتخبة 

وفي حاالت ديمقراطيًا، إذا يتم انتخاب معظم أعضاء مجمس إدارة المدرسة المحمية، 
 أخرى يتم تعيين البعض االخر.



 
في أما مسؤوليات وأدوار المجالس المدرسية المحمية لممدارس ذاتية اإلدارة فتتمثل  

(Elaine،2002:) 
من مسؤوليات مجمس المدرسة وضع السياسة صنع السياسات:  .1

العامة لممدرسة ورسم استراتيجية عمل المدرسة ومن ضمن المسئوليات 
 الس المدرسية أيضًا الموافقة عمى الميزانية المحمية لممدرسة.السياسية لممج

من أول مسئوليات مجمس المدرسة إدارة المدرسة من خبلل االدارة:  .2
المشاركة في إدارة النظام المدرسي ودعم المساءلة العامة، وتوفير الرقابة 
واعتماد المعايير وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق االىداف الرئيسية، ووضع 

لتصديق السياسات لتعزيز التقدم األكاديمي لمطبلب وتقييم االداء المدرسي وا
 عمى االتفاقيات الفردية والجماعية لدعم تحسين فعالية المدرسة. 

يمعب مجمس المدرسة المحمي دورًا ميما وحيويًا في توفير القيادة:  .3
القيادة المدرسية وىي بمثابة موقع لمساىمة المواطنين في التعميم العام، 

 تعميمية.وضمان مشاركة ومساىمة أعضاء المجتمع في تمبية االحتياجات ال
ظرًا لتنوع اعتبارات السياسة العامة لمجالس المدارس صنع القرار:   .4

فإن عممية صنع القرار في المجالس المدرسية تختمف تبعًا لممسائل التي 
تتناوليا واالطراف المعنية والمصالح التنظيمية واالجراءات التنفيذية، والقيم 

نظمات سياسية تتكون من الشخصية لصناع القرار، والمجالس المدرسية ىي م
االعضاء المنتخبين وتيدف لضمان المشاركة في صنع القرار، وليذا تعقد 
اجتماعات المجالس المدرسية بشكل مفتوح لدعم المشاركة المجتمعة في صنع 

 القرار بالمدارس ذاتية االدارة.
 تعزيز دور اإلدارة المدرسية في المشاركة المجتمعية: ( ب

الذاتية لممدرسة في دعم المشاركة المجتمعية في الواليات بالنسبة لدور االدارة 
م 5922المتحدة االمريكية، فإنو واستجابة لتقرير أمة في خطر الذي أصدر في عام 



 

 

 

في الواليات المتحدة االمريكية تم تطبيق مجموعو من االصبلحات البلمركزية ومن 
ى زيادة المشاركة أىميا تطبيق مدخل االدارة الذاتية لممدرسة والذي ساعد عم

المجتمعية في صنع القرار من أجل تحسين عممية تحصيل الطبلب ومنح المجتمعات 
المحمية سمطة وقوة أكبر. وليذا فقد تزايدت شعبية االدارة الذاتية لممدرسة استراتيجية 
لئلصبلح التعميمي من خبلل زيادة المشاركة المجتمعية المحمية والديمقراطية في صنع 

 التعميمية عمى المستوى المدرسي وفي نموذج نيوجرسي لئلدارة الذاتية. القرارات
ووفقًا لموائح التي نشرتيا وزارة التربية والتعميم بوالية نيوجرسي في عممية تنفيذ 
االصبلحات التي أمرت بيا المحكمة العميا لموالية، وىي تكوين فرق إدارة المدرسة 

التي ظيرت  –قد أصبح لممشاركة المجتمعية كشكل من اشكال المشاركة المجتمعية، ف
دور في اتخاذ قرارات حاسمة في مجاالت التعميم  –في صورة فرق إدارة المدرسة 

المختمفة بوالية نيوجرسي وبعض الواليات المتحدة االمريكية االخرى مثل فموريدا ولوس 
يمينوي وىولمز.  أنجموس وكبلرمونت وا 

 ة في اتخاذ القرارات التعميمية:ج( تعزيز سمطة اإلدارة المدرسي  
إن برنامج االدارة الذاتية لممدرسة يمثل دعم نقل السمطة إلى مديري المدارس 
والمعممين وأصحاب السمطة فيما يخص صنع القرارات التعميمية، من خبلل زيادة 
مساحة المشاركة المجتمعية عمى الصعيد المحمي والمدرسي، والعمل عمى اتخاذ 

ادفة الى زيادة االصبلحات واالختصاصات المخولة لممجالس المدرسية القرارات الي
 ذاتية االدارة ويتضح ذلك كاآلتي:

 تخصيص وتوزيع الميزانية. .5
 التوظيف أو عزل المعممين أو غيرىم من موظفي المدرسة. .8
 تطوير المناىج المدرسية. .2
 الكتب المدرسية وغيرىا من مشتريات المواد التعميمية. .4
 التحتية. تحسين البنية .1



 
 إعداد التقويم المدرسي لتمبية االحتياجات الخاصة لممجتمع المحمي. .1 

 رصد وتقييم أداء المعمم والطالب ونتائج التعميم.  .7
 التخطيط لتنمية المنح المدرسية ونشر المعمومات عمى النتائج التعميمية. .2

 د( تعزيز دور اإلدارة المدرسية في المساءلة التعميمية:
بالنسبة لدور االدارة الذاتية لممدرسة في تطبيق نظام المساءلة التعميمية في 
الواليات المتحدة االمريكية فترتبط عممية المساءلة بعممية االصبلح االداري والتعميمي 
في المؤسسات التعميمية، وىي آلية لتحسين جودة االداء المدرسي وجودة أداء الطبلب 

المدرسة. وتعد الفعالية المدرسية من أىم المؤشرات  والمعممين، وتحسين فعالية
 الرئيسية لممحاسبة التعميمية بجميع الواليات االمريكية. 

وتعرف المساءلة )المحاسبية( بأنيا: "التزام العاممين في مجال التعميم بتقديم 
إجابات أو تفسيرات عما يقدمونيا من نتاجات التعمم، وتعني العبلقة التعاقدية أو 

تفاوضية بين المستخدم أو ممثل السمطة أو مصدر التمويل وبين المتعيد بالعمل، ال
ألن يجيب عند سؤالو أو مساءلتو )محاسبتو( عن نتائج العمل المسند إليو". وليذا 
تيدف االدارة الذاتية لممدرسة في الواليات المتحدة االمريكية إلى توسيع نطاق 

مساءلة )المحاسبة( التي ترتكز عمى مجالين المشاركة في صنع القرار ووضع خطة لم
 ىما: المساءلة عمى المستوى الفردي والمساءلة عمى المستوى المدرسي بكاممو.

 اإلدارة الذاتية لممدرسة في كندا:
لقد أعطت الحكومة الكندية لممجتمع المحمي والرقابة المجتمعية والمدارس مزيدًا 
من السمطات لممجالس المدرسية المحمية في إدارة التعميم منذ الستينات والسبعينات من 
القرن العشرين، كما شيدت كندا في الوقت نفسو تحواًل كبيرًا لؤلخذ بمدخل اإلدارة 

ة بكندا خاصة في أمونتون بوالية ألبرتا، فيما عرف بحركة الذاتية في المدارس العام
، وعرف ىذا  School Site Decision makingصنع القرار من موقع المدرسة 

المدخل بكندا وانتشر انتشارًا واسعًا لجعل المدرسة موقعًا لصنع القرار، وقد بدأ تطبيق 



 

 

 

ألولى في سبع مدارس ىذا المدخل في منتصف السبعينات، حيث تم اتخاذ الخطوات ا
تجريبية أدت الى اعتماد منظومة واسعة كمدخل شامل لئلدارة الذاتية في العام 

م وأصحبت اإلدارة الذاتية لممدرسة بكندا طابعًا مؤسسيا 5920/5925الدراسي 
 ناجحًا.

ودعمًا لمدخل اإلدارة الذاتية لممدرسة بكندا صدر تقرير مكتب المراجع العام 
 Report from the office of the auditorم 8009يو في ديسمبر لمتعميم بأونتار 

general of Ontario لمتأكيد عمى أىمية تطبيق نظام اإلدارة الذاتية لممدرسة ،
ودعمو، وتأكيده عمى برنامج التقييم االدائي لممدارس. وتعد اإلدارة الذاتية لممدرسة 

 The Transformation ofرسبالمجتمع الكندي استراتيجية لتحقيق التحول لممدا
school تجعل المدارس وحدات مستقمة في اإلدارة والتمويل بمشاركة المجتمع  التي

المحمي. فاإلدارة الذاتية لممدرسة بكندا ىي أداة لتمكين المجتمع المحمي من االشتراك 
في صنع القرار التعميمي وتحقيق مزيد من الحرية، فيي مظير من مظاىر الجيود 

 (.Brian، 2005، 6لة لخمق سوق بين مدارس التعميم العام )المبذو 
وفي ضوء فمسفة المجتمع الكندي القائم عمى االيمان بالديمقراطية والحرية تنبثق 

 (:5994أىداف اإلدارة الذاتية لمدرسة في كندا عمى النحو التالي )جوىر،
 تعزيز الفرص لمشاركة الوالدين في العممية التعميمية. .5
رية والمرونة المالية لممجالس المدرسية التخاذ القرارات وفقا تعزيز الح .8

 الحتياجاتيا المحمية.
قيام المجالس المدرسة بتولي نظم المساءلة والمحاسبة فيما يتعمق  .2

 باألمور المالية واألكاديمية.
 توفير الخيارات الخاصة بالبرامج المدرسية والتعميمية. .4
 مية الحاسوبية لمطبلب.زيادة الموارد لتحسين برامج محو اال .1



 
زيادة التدريب الميني ألصحاب العمل بمؤسسات التعميم وتعزيز  .1 

 إمداد المدارس بشبكات االنترنت وتنمية الميارات.
تقديم مزيدًا من االستقبلل )الحكم الذاتي( والسيطرة عمى تقديم  .7

 الخدمات التعميمية لمجالس المدارس.
البلزم لسنوات من أجل تيسير إعطاء المجالس المدرسية التمويل  .2

 التخطيط التعميمي عمى المدى الطويل.
مشاركة أولياء األمور في صنع القرارات التعميمية المتعمقة بالخدمات  .9

التعميمية من خبلل تعزيز دور الوالدين في إدارة المدارس بعد نقل مزيد من 
 السمطة الى المدارس.

 ية في المدرسة االمريكية:وفيما يمي تفصيل لبعض ميام اإلدارة الذات
 تعزيز سمطة المجالس المدرسية: ( أ

لقد ساعد تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الكندية عمى توسيع 
صبلحيات المجالس المدرسية بشكل كبير وتفعيل أدوارىا ودمجيا بالمشاركة 

مشاركة م لزيادة 5991المجتمعية الفعالة، وليذا أنشئت المجالس المدرسية في عام 
المجتمع المحمي والوالدين في تعميم أطفاليم، ومع زيادة الوعي بمدخل اإلدارة الذاتية 
لممدرسة بكندا التزمت المدراس العامة والخاصة ومدارس الميثاق بإنشاء المجالس 

 المدرسية.
 تعزيز دور اإلدارة المدرسية في المشاركة المجتمعية: ( ب

شيدىا المجتمع الكندي في مجال إدارة ومن اشكال المشاركة المجتمعية التي 
، وىي  Action Tramالتعميم أيضا ما يعرف باسم فرق العمل ) مجموعات العمل ( 

فرق عمل مجتمعة داعمة لتحسين أداء المدارس في جميع االنحاء وىذه الفرق ليا 
وتسيم جميعيا في   The Action Team’s Strategiesاستراتيجيات عمل  

والمعممين في فصوليم، وتضم ىذه الفرق ممثمين لآلباء واالميات توجيو المدارس 



 

 

 

وممثمين ألعضاء المجتمع المحمي وممثمين المعممين بيدف التعاون من أجل تحسين 
جودة األداء المدرسي وتحقيق األىداف التعميمية والتدريس الفعال، وتعمل ىذه الفرق 

 (.Cook،2000، 109من خبلل اإلجراءات التالية: )
وجيو دعوات شخصية لموالدين لعقد ندوات ىدفيا تقديم خدمات ت -

 لتحسين التعميم بالمدارس.
عمل قاعدة بيانات ومعمومات حول قضايا التعميم تتوافر لموالدين  -

 وأفراد المجتمع المحمي.
 جمع التبرعات.  -
 تجديد يوم الجتماع اإلباء لتناول الغداء وقراءة كتاب مع أطفاليم. -
 لمساءلة التعميمية في جميع المدارس بكندادعم تطبيق نظم ا -
 دعم دور اإلباء في صناعة القرارات التعميمية في المدارس. -

ومن بين أشكال المشاركة المجتمعية في إدارة التعميم ودعم تطبيق مدخل اإلدارة 
 Alberta( ASCAالذاتية لممدرسة إنشاء جمعية )رابطة( المجالس المدرسية بألبرتا )

school Councils Association    وىي الجمعية المتعرف بيا في ألبرتا وتضم
أصحاب المصمحة ، حيث توفر ىذه الجمعية ىاتف بمثابة خط لمتشاور السري 
لمحصول عمى معمومات محددة لدعم المجالس المدرسية في جميع أنحاء كندا، كم 

ء ومجمس المدرسة تدعم الجمعية المؤتمرات والدورات لتنمية الميارات لموالدين وأعضا
والشركاء في التعميم العام ، كما تدعم تقديم الفرص الكافية لممشاركة في لجان التعميم 

 (. 51، 8002المحمية وممارسة حقوق التصويت )الزىيري، 
 ج( تعزيز دور اإلدارة المدرسية في المساءلة )المحاسبية(:  

لقد ساعد تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية لممدرسة في التعميم الكندي مع بداية 
التسعينيات من القرن العشرين عمى دعم وتطبيق مبدأ المساءلة )المحاسبية( التعميمية 



 
والرقابة الشعبية عمى التعميم من خبلل مراقبة أداء المعممين والمدارس وتحصيل  

 النظام المدرسي. الطبلب من أجل جودة التعميم وجودة
وأصبح من بين أىداف المساءلة التعميمية في كندا تحسين التعميم من خبلل 
إخضاع نظام المدرسة لممساءلة والمراقبة من أجل زيادة الجودة في األداء التعميمي 
لممدرسة، كما تسعى المساءلة الى تشخيص نقاط القوة والضعف في النظام المدرسي 

اب المصمحة ودافعي الضرائب في عممية تقييم األداء وذلك بضمان مشاركة أصح
 (.522، 8008واختبار النتائج )حممي، 

خامسًا: أفضل الممارسات في مجال اإلدارة المدرسية الذاتية المستمدة 
 من دول الدراسة:

من دراسة اإلدارة المدرسية الذاتية في نموذجي الواليات المتحدة االمريكية وكندا، 
يتبين وجود أوجو تشابو كبيرة في خبره كبل الدولتان، ويعزى ىذا إلى الفمسفة المشتركة 
لئلدارة الذاتية التي سادت منذ ثمانينات القرن الماضي، وانتقمت إلى معظم الدول 

مسفة كانت بمثابة بوصمة التغيير في المنظومة المدرسية، والقوة الغربية. ولعل ىذه الف
 والمشاركةالدافعة الن تتخذ المدرسة دورا مؤثرا من حيث الفاعمية التعميمية، 

 المجتمعية. 
وبالرجوع إلى دول الدراسة )الواليات المتحدة االمريكية، كندا( يمكن استخبلص 

 المدرسية الذاتية عمى النحو اآلتي:أفضل الممارسة المرتبطة بتطبيق اإلدارة 
 اإلدارة الذاتية من خالل المجالس المدرسية: 

فمقد أوضحت خبرة كبل الدولتان أن ثمة تحول قد طرأ عمى اإلدارة المدرسية من 
المفيوم التقميدي المعتمد عمى قيادة مدير المدرسة إلى مفيوم اإلدارة الذاتية المعتمد 

ا مجمس المدرسة، مجمس اآلباء والمعممين، ثم المجالس عمى المجالس المدرسية ومني



 

 

 

التي تنظم عبلقة المدارس بالمحميات. وىذا التحول يمثل نقمة نوعية في ديمقراطية 
 اإلدارة، وفي تجاوز كثير من سمبيات اإلدارة البيروقراطية التقميدية.

 االدارة الفاعمة لمشراكة المدرسية المجتمعية: .5
يبلت نموذجي الدراسة، أن الشراكة المجتمعية لم تعد كذلك فمقد وضح من تحم

مجرد أمور شكمية، وانما ىي برامج حقيقية تنفذىا المدرسة مع المجتمع المحمية، كما 
أن المجتمع مثبل في اإلدارات المحمية، والفيدرالية يقوم بدوره الفاعل في الرقابة 

 والمتابعة والمساءلة لئلدارة المدرسية.
 دارة المدرسية في عممية اتخاذ القرارات:استقبللية اإل .8

وتمثل ىذه الممارسة جوىر مفيوم االدارة الذاتية، إذ تحررت المدرسة األميركية 
والكندية من مفيوم السمطة اليرمية المتوارثة والذي كان يحدد من كثير من القرارات 

مفيوم  التي ينبغي اتخاذىا وفقا لمقتضيات عوامل السرعة والوقت، والتحول الى
السمطة التفاعمية مع المواقف واألحداث والمستندة الى القواعد الحديثة وقواعد البيانات 
والمعمومات، وىكذا أمكن ليذا األسموب في اإلدارة الذاتية من اتخاذ القرارات بمساعدة 
المجالس المدرسية، والتي تكون محصمتيا تحقيق األىداف التعميمية والمدرسية 

 فاءة الواجبة.بالفاعمية والك
 تحقيق فاعمية الضبط والمساءلة التعميمية: .2

فامتدادا لمصبلحيات الممنوحة لئلدارة المدرسية، واستقبلليتيا في عممية اتخاذ 
القرارات، تحممت بميمة جديدة ساعدت كثيرًا عمى تحسين الفاعمية التعميمية، وتحقيق 

ة المدرسة. ىذا ويتسع مفيوم الكفاءة المؤسسية، وما ترتب عمى ذلك من زيادة انتاجي
المساءلة التعميمية ليشمل كافة أعضاء المجتمع المدرسي، ويطبق من جية اإلدارة 
المدرسية، كما أن اإلدارة المدرسية ذاتيا محل مساءلة من الجيات ذات السمطة 

 الرقابية في المجتمع والمحميات.
 استقبللية وحرية ومرونة التصرف في الموازنات المالية: .4



 
وىذه الصبلحيات والمرونة الممنوحة لممدارس في الموازنات المالية ىي من أجل  

أن تتمكن من الوفاء بمطالب المنظومة المدرسية، وكذا الرقابة المجتمعية. وضمن 
مفيوم الصبلحيات في األمور المالية أمكن لممدرسة أن تنمي مواردىا الذاتية من 

منيا المجتمع والمؤسسات االجتماعية  خبلل ما تقدمو من خدمات وبرامج يستفيد
 األخرى.

 التنمية المينية الفاعمة لمعاممين وأعضاء المجتمع المدرسي: .1
وقد وضحت ىذه التنمية المينية في الخطط والبرامج الرامية الى تدريب المعممين 
والعاممين والمساعدين، وتعزيز رصيد الميارات لدييم وخاصة في مجال التقنية 

كة االنترنت. وتأتي برامج التنمية المينية مصاحبة لمحراك الميني واستخدام شب
( on The Gob Trainingلؤلعضاء، وخاصة برامج التدريب عمى رأس العمل )

 .E.Tوالتدريب االلكتروني 
سادسًا: توظيف أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في اإلدارة الذاتية 

 المدرسية في المدرسة اليمنية:
واقع ومشكبلت اإلدارة المدرسية اليمنية، فثمة فرصة مواتية ألن تتحول من قراءة 

من الحالة التقميدية المتوارثة، الى نمط وأسموب اإلدارة الذاتية مستفيدة في ذلك من 
نتائج الخبرة العالمية ممثمة في دول الدراسة )الواليات المتحدة االمريكية، كندا(، ولعل 

بل مستقبميا إلحداث نقمة نوعية في االدارة المدرسية وفي ىذا التحول يكون دافعا ومدخ
 التربية اليمنية.

وفيما يمي تصور الدراسة لكيفية توظيف نتائج الخبرة العالمية ممثمة في أفضل 
 الممارسات التي تم استخبلصيا في الصفحات السابقة، وذلك عمى النحو اآلتي:

 
 



 

 

 

 التصور المقترح:
أفضل الممارسات العالمية لمقيادة الذاتية  أواًل: الهدف العام: توظيف

 المدرسية في واقع المدرسة اليمنية.
 ثانيًا: المنطمقات:

تتجو االدارة التربوية من المركزية التي ىيمنت لعقود طويمة إلى  -
البلمركزية في كافة المستويات االدارية وصوال إلى المؤسسة المدرسية، وىذا 

 الذاتية الحديثة. التوجو يمثل فحوى نظرية االدارة
االدارية الذاتية المدرسية تتيح فرصًا لتحقيق االستقبلل االداري  -

والمالي لممدرسة بما يمكنيا من تحقيق االىداف المدرسية بالكفاءة والجودة 
 الواجبة.
تعد المجالس المدرسية ىي المعنية بالتطبيق العممي لمفيوم االدارة  -

 الذاتية المدرسية.
نوعية في منظومة االدارة المدرسية اليمنية من يمكن تحقيق نقمة  -

خبلل التوظيف الواعي ألفضل الممارسات العالمية )ممثمة في الخبرة 
 المدرسية. االمريكية وخبرة كندا( في مجال تطبيق مفيوم االدارة الذاتية

 ثالثا: فرص التغيير والتحول نحو االدارة الذاتية في المدرسة اليمنية: 
فضل الممارسات العالمية التي استخمصتيا الدراسة من تحميل الخبرة استنادًا إلى أ

االمريكية والكندية في تطبيق مفيوم االدارة الذاتية المدرسية، فيمكن اتباع ذات 
الممارسات في واقع االدارة المدرسية اليمنية مع مراعاة خصوصية المدرسة والتربية 

 حو االتي:والمجتمع اليمني، ويتضح ىذا التحول عمى الن



 
تعزيز دور المجالس المدرسية )مجمس المدرسة، مجمس االباء  .1 

والمعممين(، وىي المجالس التي تتواجد في الواقع الراىن، ولكن دون أن يتحقق 
 ليا الفاعمية المطموبة، ويستوجب ىذا عددًا من االجراءات عمى النحو االتي:

لممجالس وضع إطار تشريعي يحدد المسئوليات والصبلحيات  -
 المدرسية.

تحديد وتوصيف العبلقات االرتباطية بين المجالس المدرسية واالدارة  -
 المدرسية في مجال اتخاذ القرارات.

توفير الدعم المالي والتربوي والمجتمعي لدور المجالس المدرسية  -
 لتمكينيا من مياميا.

ية، التأىيل والتنمية لمقيادات المدرسية لتحقيق واجبات اإلدارة الذات .8
وىذا يستوجب استحداث برامج تدريبيو وفق حاجات وميام تطبيق اإلدارة الذاتية، 
وتعميم حقائب تدريبية وأدلو تعين في التنمية المينية المستدامة لمقيادات 

 On The Gob Trainingالمدرسية، وتعزيز أسموب التدريب عمى رأس العمل 
أسموب  مريكية والكندية، وىوكأفضل أسموب متبع في واقع الخبرات العالمية األ

 يبلئم طبيعة المدرسة والتربية اليمنية أيضًا.
تعزيز مفيوم التشاركية في اتخاذ القرارات المدرسية ويستوجب ىذا  .2

احداث التنسيق فيما بين المجالس المدرسية واإلدارات المدرسية، مع إشراك 
وضمان تنفيذىا في ممثمي الطبلب أيضًا، وىذه التشاركية تضمن جودة القرارات 

آن واحد، كما أن ىذه التشاركية تحتاج في الوقت الراىن إلى تعزيز ثقافة 
 التشارك لدى كافة أعضاء المجتمع المدرسي.

تمكين اإلدارة المدرسية من اقامة شراكات فاعمو مع المجتمع المحمي،  .4
 ويعني ىذا تمكين اإلدارة المدرسية من التصرف في الموازنات المالية، بل
والعمل عمى جمب موارد إضافية ُتعين في إتمام مشروعات الشراكة المجتمعية. 



 

 

 

واضافة إلى تعديبلت مطموبة في مجال التشريعات المنظمة لبرامج ومشروعات 
الشراكة، تبدو الحاجة ماسة أيضًا إلى إيجاد ثقافة تربوية مجتمعية جديدة لنشر 

 تثمار في رأس المال االجتماعي.قيم جديدة كقيم العمل والتكافل والتطوع واالس
التطبيق الفعمي لمفيوم المركزية اإلدارة المدرسية، ويأتي ذلك فيما  .1

يخص تحقيق األىداف والمسئوليات المدرسية، وفي مجال إدارة العممية التعميمية 
والحوكمة لممجتمع المدرسي، ويستوجب تطبيق البلمركزية اعادة تحديد ألدوار 

لمدرسية وفق تشريع يتيح ليا القيام بالمسئوليات التي كانت ومسئوليات االدارة ا
توكل لمجيات االدارية األعمى، كذلك يستوجب تطبيق البلمركزية مزيدًا من 

 التأىيل والتنمية المينية ألعضاء االدارات المدرسية.
رابعًا: آليات مقترحه لمتحول نحو االدارة المدرسية الذاتية في المدرسة 

 اليمنية:
 وىي المجنة المعنية بتقديم االستشارات واالرشاد  نة االستشارية:المج

إلدارة المدرسة في مجال تطبيق االدارة المدرسية الذاتية، وتضم عددًا من 
المتخصصين من أساتذة اإلدارة، وعددًا من الخبراء المعنيين باإلدارة 

 المدرسية.
  :وية عدد من وىي لجنو برئاسة قائد المدرسة وعض المجنة التنفيذية

المعممين، وعدد من أولياء األمور وذوي الخبرة واالىتمام من المجتمع المدني 
 واالعبلم والدعوة والفكر.

  :وىي لجنو بحثيو من المتخصصين والباحثين لجنة البحث والتطوير
من الجامعات ومراكز البحوث وتكون ميمتيا اجراء الدارسات والبحوث التي 

 لمدرسية.ُتعنى بتطوير اإلدارة ا
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

تفعيل االدارة 
الذاتية في 

 المدرسة اليمنية

آلية اللجنة 
 البحثية

آلية اللجنة 
 االستشارية

آلية اللجنة 
 التنفيذية

 البيئة المجتمعية

 البيئة المدرسية

 شكل يوضح آليات اإلدارة الذاتية في المدرسة اليمنية.
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