
 البحث الثامن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطوير إدارة مدارس التعميم األساسي في الجمهورية في ضوء خبرة بعض الدول ............................... د. كحيل
 
 

 891 

 الع برو   الجمهي رو   فو   األساسو   التعلور   مودا    إدا ة تطوير  

 .الديل بعض خب ة ضيء ف  السي ر 
 
 

 د. أمل كحيل*
 الملخص

 
 وتطويرات تغيرات إجراء من البد كان الحالي عصرنا يشهدىا التي والتطورات التغيرات ظل في
 تلعبو الذي الكبير الدور بسبب وذلك خاص، بشكل وإلدارتو عام بشكل اسااسياأل التعليم لمرحلة
 تصور وضع يتطلب الذي األمر منها، المرجوة تحقيق األىداف في المرحلة ىذه مدارس إدارة
 من الدرااسة إليو ىتسع ما ، وىذاالدول بعض خبرة ضوء في األاسااسي التعليم مدارس إدارة لتطوير
في  األاسااسي التعليم مدارس إدارة تطوير يمكن كيف :التالي الرئيس الالسؤ  عن اإلجابة خالل
 ووصف عرض في الوصفي المنهج على الدرااسة واعتمدت الدول؟.  بعض خبرة ضوء في اسورية
 من مجموعة آراء ألخذ دلفاي أاسلوب على اعتمادىا إلى اضافة المجال، في ىذا الدول بعض خبرة

 التعليم مدارس إدارة لتطوير تصور وضع إلى تم التوصل عليو وبناء يموالتعل التربية مجال في الخبراء
 إدارة ىيكلة إعادة على ضرورة ركز التصور وقد الدول، بعض خبرة ضوء في اسورية في األاسااسي
 وتحديد شؤونها ذاتياً، إدارة على تقوم مدراسية إدارة يجادإب وذلك األاسااسي التعليم مرحلة مدارس
 الجميع قبل من الفعالة المشاركة مبدأ على تقوم إدارة ، أفرادىا واختيار لهاتموي واسبل ميزانيتها
 وااستخدام وشفافية، بوضوح والعمل ، فيها البشرية الكوادر وتنمية كفريق، وتدريب والعمل

 ماتضمنو وىذا التعليمية، العملية في الشراكة المجتمعية دور وتفعيل عملها، في الحديثة التكنولوجيا
 . الحالية الدرااسة إليو خلصت الذي المقترح التصور
 
 
 
 
 
 
 

 *كلية الًتبية، جامعة دمشق، سورية.
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 :دقممــ امل -1
تُعػػ ا ار رسػػة م سرػػة تمبويػػة مل ػػة ا ينػػل دارسػػا وػػن دار ا سػػمة، اسػػ ا الػػ ار ا ػػا  ي  امػػل  ػػا مػػ  

يللم اتطبػيعلم بالوػورة ارثلػ  باقي ار سرات الًتبوية ا خمى اليت تشػًتؾ   تمبيػة اإوػ اد ال ذميػ  اتشػ 
اليت زبلػق مػملم مػوا مُت نيػاوُت، اار رسػة ت ػيم لل ذميػ  اك رػاب ارعػارؼ اارعلومػات اا ػ ات ا  يػ ة 

 الذزمة إلو ادسم رماحل دراسية م ن مة أا للع ل   جماات اوياة العامة.
 ة مل  لا تزاي  ال ذمي  بن ر معػُت مػن لن  كاف اجمل    يمظم إىل ار رسة ول  أهنا م سرة تعلي ية حب

ارعػػارؼ طنػػم، أمػػػا احف طظنيػػبم يمظػػم إليلػػػا ولػػ  أهنػػا م سرػػػة اج  اويػػة تمبويػػة ت  ػػػ  مػػن ال علػػيم ربنيػػػق 
س طُت مها: اإلو اد العل ػي االينػٍت للحيػاة الع ليػة، اإوػ اد ال ذميػ  لل يناوػل الوػحيم مػ  اجمل  ػ  اال واطػق 

 ػػة ااةػػحة وات اجلػػُت أحػػ مها ال علػػيم، االثػػا  الًتبيػػة حبيػػث يوػػع  معػػ ، ابػػ لب أنيػػبم لل  رسػػة مل
 طول أح مها ون احخم لعذق ل ا الوثينة طي ا بيمل ا.

إو أنيػبم مػن ملاملػا تطػويم ارعلومػات اارعػارؼ لػ ى  ،ابماء ول  ولب طن  تغػَت دار ار رسػة او يثػة
ي  جمااهتا من أجل ربرُت الع لية ال علي ية اتوطَت ار عل ُت اتلبية اح ياجاهتم، اك لب تطويم اإلدارة   مج

 ,Blandford, 2000الوسػػا ل ااإلم اتػػات مػػن أجػػل ربنيػػق ال غػػَت اجعلػػ   ػػاسمة  بيعيػػة   ار رسػػة  

p.163  ). 
طار رسة تع ل ول  تنػل الع ليػة ال علي يػة تنلػة توويػة حبيػث توػبم قػادرة ولػ  مواجلػة ربػ يات النػمف 

 ػػػل مػػػا طيػػػ  مػػػن تغػػػَتات اتطػػػورات اميناجػػػقت، إو تكػػػم ار رسػػػة طميػػػق و ػػػل م  ػػػامذ  اوػػػادا االعشػػػمين ب
ام طورا  من م يمين قادة م ركُت  داارسم النيادية ارر نبلية ار وقعػة الػيت زبػ ـ اررػ نبل، اكػ لب معل ػوف 

اواملوف قادة مين ماف مب ووف مب  ماف مواكبوف ل ل ج ي  ام سلوف لبماء جيل مب ع امب  م، اإداريوف 
م ينل ػػوف ام عػػااتوف مػػن أجػػل ذمػػاح الع ليػػة ال علي يػػة   ربنيػػق أسػػ اطلا، ك ػػا تع ػػل ار رسػػة الينعالػػة ولػػ  

آؿ تاجي، اإلدارة  حم   بن وب  اهلل تو ي  العذقات باجمل    احمللي ابظالياء ا مور اخ مات البيئة احمليطة 
 ـ(.0222العشمين،ار رسية اليناولة ر رسة رر نبل   النمف اوادا ا 

ك ا ت طل  ار رسة الينعالة اجود أطماد اقػادة مرػ الُت ي وػينوف بػال  يز ااربػادأة االػ كاء االنػ رة ولػ  
ال عايش م  مبادئ اميناسيم الًتبية ارر  امة اخبانية   جماؿ تم ية أ مسم ارلمية ام ابعة تطويمسا اإثما لا، 

طػػماد اتعمةػػلم إىل خػػ ات ج يػػ ة ااتين ػػاحلم ولػػ  بيئػػاهتم امػػا وػػ  دمارسػػات سػػ اء النػػادة ااررػػ الُت اا 
 , Teguh & Rohaclaحييم  م ام ابع لم را جيما   وامل زبوواهتم ااس  اماهتم مػن مرػ ا ات  

2012 , p.p 142 – 152  .) 
إدارة المااح ار رسة   و للا  اربنيق أس اطلا ي طل  بالكمارة اجود إدارة م رسية طعالة دي ملا من 

إدارة تنػػػػـو ولػػػػ  اإلدارة ال اتيػػػػة لل  رسػػػػة امشػػػػاركة مجيػػػػ  ارعميػػػػُت  ،اقيػػػػادة سػػػػ   ار رسػػػػة ب ػػػػل ومانيػػػػمسا
اتو يػػػ  العذقػػػة بػػػُت ار رسػػػة ااجمل  ػػػ  احمللػػػي  بنطاواتػػػ  كاطػػػة  ،اـ ال  مولوجيػػػا او يثػػػة   الع ػػػلااسػػػ   

لماجحػػة  يػػمع ى ولػػ  الع ػػل   ار رسػػة االشػػيناطية   الع ػػل، اك ػػا أف سػػ   ار طلبػػات اارذمػػم لػػ دارة ا
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ب ػػل أبعادسػػػا ا مػػػم الػػػ ا ي طلػػػ  اجػػػود توػػور ل طويمسػػػا احماالػػػة ااسػػػ ينادة ممػػػ    إدارة مػػػ ارس ال علػػػيم 
 ا ساسي   ا  لورية العمبية الرورية. 

ذمشكل ذالمراد :ذ -2

يل مب ع امب  م   ةوء ما سبق ي كم أف سماؾ حاجة إىل تطويم م ارسما ل  وف قادرة ول  تمشئة ج
امليظ لل ر نبل، من خذؿ إدارة غَت تنلي ية هل   ارػ ارس، إدارة ح يثػة طعالػة ميرػمة ترػ طي  مػن خػذؿ 
قيادهتػػا للع ليػػة ال علي يػػة أف تواكػػ  ال غػػَتات احملليػػة االعاريػػة، ال ػػن ألػػارت الع يػػ  مػػن ال راسػػات إىل أف 

و يػػ ة ذبعػػل مملػػا مػػ ارس تنلي يػػة غػػَت مواكبػػة اجػػود قوػػور اةػػعال امشػػ ذت إدارة م ارسػػما تعػػا  مػػن 
لل طػػورات اا ػػ ات ار ن مػػة   سػػ ا اجملػػاؿ، امػػن سػػ   ال راسػػات ولػػ  سػػبيل ارثػػاؿ الػػيى اووػػم، طلمػػاؾ 

  سػػورية ك، إو أكػػ ت ال راسػػة  ،دراسػػة  بعمػػوافك مشػػ ذت اإلدارة ار رسػػية   مػػ ارس ال علػػيم ا ساسػػي
يت تعا  مملا إدارة م ارس ال علػيم ا ساسػي امملػا غلبػة ا اتػ  اإلدارا أف سماؾ الع ي  من ارش ذت ال

 ، كػ لب قلػة ااس  ػاـ ب و يػ  العذقػة بػُت ار رسػة ااجمل  ػ  احمللػيمول  ا ات  الينػٍت ال طػويما لع ػل ارػ ي
لػيم (. ك ا أجميت دراسة أخمى بعموافك توور منًتح لػ دارة اإلل ًتاتيػة   مػ ارس ال عـ 0226 خليل، 

الثػػاتوا العػػاـ   سػػوريةك، بيمػػت أف سمػػاؾ قوػػورا  كبػػَتا    و ػػل اإلدارة ار رسػػية يلػػي ن ااسػػي ا دبػػا ي علػػق 
بالماحيػػػة ال  مولوجيػػػة، اأف ارػػػ يمين اارعل ػػػُت حباجػػػة كبػػػَتة إىل دارات ت ريبيػػػة   جمػػػاؿ كينايػػػات اسػػػ   اـ 

(. إةاطة إىل ولب أجميت دراسة  بعموافك توور ـ0222 وبود،  ال  مولوجيا   الع لية ال علي ية ااإلدارية
منًتح ل طويم إدارة م ارس ال عليم ا ساسي   ةوء اإلب اع اإلدارا   سوريةك، أك ت سػ   ال راسػة أتػ  

ةػػػعال ال ينايػػػات الينميػػػة ااإلداريػػػة يوجػػػ  تنػػػا  قوػػػور و يػػػ ة   جمػػػاؿ اإلدارة ار رسػػػية ك مكزيػػػة اإلدارة ا 
يت ديارسػػلا أغلػػ  مػػ يما ارػػ ارس اتنيػػ سم ب طبيػػق النػػواتُت االلػػوا م حبػػ اطَتسا، اا سػػالي  اار ارسػػات الػػ

اوػػ ـ حمػػاال لم تنبػػل  إحػػ اث ال غيػػَت اال طػػويم اررػػ  م   الع ليػػة ال علي يػػة   ار رسػػة مػػن أجػػل ربنيػػق 
اسػي   ا مم ال ا ي طلػ  تطػويم إدارة مػ ارس ممحلػة ال علػيم ا س. (ـ0222،اليوسيني  اإلب اع اإلدارا

 ا  لورية العمبية الرورية   ةوء خ ة بعض ال اؿ ار ن مة   س ا اجملاؿ. 
 امن مث دي ن رب ي  مش لة ال راسة بال راؤؿ الم يى احيت: 

كيففف يمكففن تطففوير إدارة مففدارس مرحلففة التعلففيم األاسااسففي فففي الجمهوريففة العربيففة السففورية فففي   -
 ة الينموية احتية: امم  ت ينمع ا سئل ضوء خبرة بعض الدول؟

 ما خ ة بعض ال اؿ   جماؿ تطويم إدارة م ارس ال عليم ا ساسي؟  -
 ما ااق  إدارة م ارس ممحلة ال عليم ا ساسي   ا  لورية العمبية الرورية؟  -
مػػا آراء جم ووػػة مػػن  ا ػػ اء   الًتبيػػة   جمػػاؿ تطػػويم إدارة مػػ ارس ال علػػيم ا ساسػػي   ا  لوريػػة  -
 مبية الرورية؟الع

ما ال وور ارنًتح ل طويم إدارة م ارس ممحلة ال عليم ا ساسي   ةوء خػ ة بعػض الػ اؿ  دبػا ي ينػق  -
 م  ااق  اجمل    الرورا؟ 
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ذ :ذذأهمو ذالمراد -3

ت ػزامن سػػ   ال راسػػة مػػ  ار غػَتات اوادثػػة الػػيت يشػػل سا ووػمتا   جمػػاؿ ال علػػيم بشػػ ل وػػاـ ااإلدارة  -
 خا .  ار رسية بش ل

تمبػػ  أمهيػػة سػػ   ال راسػػة مػػن كوهنػػا تعػػ  اسػػ اابة رػػا يمػػادا بػػ  البػػاحثوف االنػػادة الًتبويػػوف   جمػػاؿ  -
اإلدارة   ةوء الع ل ارر  م ل نومي النيادات ار رسية مػن أجػل تطػويم ار رسػة ااارتنػاء  ػا رمػو ا طكػل 

 اربنيق ا ودة ارطلوبة. 
ينا  ة اليت دي ن أف تن ملا لل عميُت   ا اجملاؿ مػن أنيػحاب النػمار   تمب  أمهية س   ال راسة من ال -

 الرلطات العليا، اإداريُت امعل ُت ام عل ُت اأالياء أمور. 
ذ :ذأهمافذالمراد -4

 ااس ينادة من خ ات بعض ال اؿ ار ن مة   جماؿ تطويم إدارة م ارس ال عليم ا ساسي.  -
  عليم ا ساسي   ا  لورية العمبية الرورية من خذؿ ا دبيات. ااق  إدارة م ارس ممحلة ال تعّمؼ -
ي علػػػػق ب طػػػػويم إدارة مػػػػ ارس ال علػػػػيم  تعػػػػّمؼ آراء جم ووػػػػة مػػػػن  ا ػػػػ اء   جمػػػػاؿ الًتبيػػػػة اال علػػػػيم دبػػػػا -

 ا ساسي   ا  لورية العمبية الرورية. 
ةوء خ ة بعض ال اؿ  دبا ي ينق اة  توور منًتح ل طويم إدارة م ارس ممحلة ال عليم ا ساسي    -

 م  ااق  اجمل    الرورا. 
ذ :ذذمنهجذالمراد -5

سػػو ارػػملو الونيػػيني  ػػ ؼ تعػػماؼ ارػػ ارس ااب  ا يػػة اإدارهتػػا   اولنػػة ا اىل مػػن  المففنهج المتبففع: -
اسػو أسػلوب لل مبػ  دي ػن اووػوؿ   Delphi ال عليم ا ساسي.  إةاطة إىل اس   اـ أسلوب   دلينػاا(

 (.022،    2772ل  ول  آراء جم ووة من ا  اء إلو اد ال ارسات ارر نبلية   طل ي، من خذ
للحووؿ ول  البياتات الذزمة ل جابة وػن ترػاؤات ال راسػة ترػ   ـ ال راسػة  أدوات الدرااسففة: -

محلػة ال علػيم اس  ارة موجلة لل ػ اء   جمػاؿ الًتبيػة اال علػيم مػن أجػل اقػًتاح توػور ل طػويم إدارة مػ ارس م
 ا ساسي   ةوء خ ة بعض ال اؿ ار ن مة.  

 ت  وف ويمة ال راسة من جم ووة من ا  اء   جماؿ الًتبية اال عليم. عينة الدرااسففة: -
ذاملصطلحاتذوالتعروفاتذاإلجرائو :ذ -6

رػن يعٍت ال طويم إح اث تغَتات   ؼ الونيوؿ بالشيء ارطور إىل أح :Developmen التطففوير -
نيػػورة ليػػ دا الغػػمو ارطلػػوب ب ينػػاءة تامػػة، اربنيػػق كػػل ا سػػ اؼ ارمشػػودة ممػػ  ولػػ  أ  اجػػ ، ابطمينػػة 

 (.21،    2760  الوكيل ،  اق وادية   الوقت اا ل  
 تعمؼ اإلدارة ار رسية بظهنا سيئة يمأسلا م يم   School Administration : اإلدارة المدراسفية -
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،  0220اإلبػػماسيم ،   الػػ علم اال علػػيم اتوجيللػػا اطػػق مػػا ت طلبػػ  موػػلحة اجمل  ػػ  ترػػع  إىل ربرػػُت و ليػػيت
(. ايعمطلػا مطػااع بظهنػا و ليػات زبطػيم اتمينيػ  ام ابعػة اتنػومي ل ػل تشػا  بار رسػة مػن الماحيػة 222 

 (.24،   0221  مطااع ،   الًتبوية اال علي ية اااج  اوية اا لنية اغَتسا
: بظهنا سيئة ي يمسا اينودسا طميق مػن ا طػماد   ار رسػة، بظسػلوب دارة المدراسيةتعرف الدرااسة اإل -

م طور من خذؿ تطبيق أسى اإلدارة ال اتية، امشاركة كل من ل  وذقة بال عليم   و لية ال  طيم اازباو 
ررػػػػػ  مة ل وادرسػػػػػا، النػػػػػمار اال مينيػػػػػ  اار ابعػػػػػة، ااسػػػػػ   اـ ال  مولوجيػػػػػا   إدارة أو اهلػػػػػا، اربنيػػػػػق ال م يػػػػػة ا

 االشيناطية   تشم ارعلومات، اتنومي ا داء بش ل مر  م، اربم ار رسة باجمل    احمللي. 
ُومطػت اإلدارة ال اتيػة بظهنػا كظسػلوب إدارا  :  School Self- Management اإلدارة الذاتيفة -

او النػػمارات اتمينيػػ سا، ك ػػا تع  ػػ  يعػػزز او ػػم الػػ ايت  وكػػاء اإلدارة ار رسػػية، ايػػوطم هلػػم ارشػػاركة   ازبػػ
ول  ال ينويض، ط ن خذؿ الذممكزية اليت يع    وليلػا  سػ ا ا سػلوب تم نػل ار رسػة مػن رقابػة الرػلطات 
ارمكزيػػة إىل ارشػػاركة   ازبػػاو النػػمارات اتظسػػيى ملاملػػا  بنػػا  لظػػماؼ اح ياجاهتػػا، ابػػ لب يوػػبم أوكػػاء 

ر الية   ازباو النمارات ار علنة بارماسو ال راسية اارعل ُت اتوزي  اروارد اإلدارة ار رسية أكثم اس نذلية ام
 .) Teguh & Rohacla, 2012 ,p.p 142 – 152البشمية اارادية   ار رسة  

: يعمؼ ال وور ارنًتح بظت  ط مة را  ة هت ؼ إىل قطال ت ا و البحث ال ا      التصور المقترح -
ر اةػػ  ج يػػ    اررػػ نبل، طلػػو زبطػػيم مرػػ نبلي يبػػٌت ولػػ  ت ػػا و طعليػػة مي اتيػػة اراةػػي ااواةػػم ب وػػو 

 .(0220، احمليرن 
: بظتػػ  و ػػل يلػػ ؼ لوةػػ  توػػور مرػػ نبلي ل طػػويم إدارة مػػ ارس التصففور المقتففرح تعففرف الدرااسففة -

بيػػػػات ال علػػػػيم ا ساسػػػػي   سػػػػورية، بمػػػػاء ولػػػػ  دراسػػػػة الواقػػػػ  الينعلػػػػي لػػػػ دارة   ارػػػػ ارس مػػػػن خػػػػذؿ ا د
اال راسػػػات، اكػػػ لب ولػػػ  خػػػػ ات بعػػػض الػػػ اؿ   سػػػ ا اجملػػػػاؿ، إةػػػاطة إىل رأا جم ووػػػة مػػػن ا ػػػػ اء   

 .ال عليم
 :ذالمراداتذالدابدق  -7
ذالمراداتذالعربو :ذ-7-1

تصور مقترح لتطوير إدارة مدارس التعليم األاسااسفي ففي ضفوء " بعمػواف (0222دراسة اليوسيني   -
( االػػػيت سػػػ طت إىل اةػػػ  توػػػور منػػػًتح ل طػػػويم إدارة مػػػ ارس ـ 0222ك،   اليوسػػػيني،  اإلبفففداإل اإلداري

ال علػػيم ا ساسػػي   ةػػوء اإلبػػ اع اإلدارا، ااو  ػػ ت ال راسػػة ارػػملو الونيػػيني، ك ػػا او  ػػ ت ااسػػ باتة  
كظداة     العلومػات اجل لػا إىل ويمػة مػن ارػ يمين اارعل ػُت، اممػ  تونيػلت إىل أف إدارة مػ ارس ال علػيم 

تعا  ال ثَت من النوور مثل الًتكيز ول  اتباع ارمكزية   اإلدارة ااحملاطظة ول  الماتُت،  ا ساسي   سورية
 اةعال   ال وانيل م  اجمل    احمللي.

تصففور مقتففرح لففادارة اإللكترونيففة فففي مففدارس التعلففيم الثففانوي "بعنففوان ( 0222وبػػود  دراسػػة  - 
دارة اال ًتاتيػػة   مػػ ارس ال علػػيم الثػػاتوا العػػاـ ك، سػػ طت ال راسػػة إىل اةػػ  توػػور لػػ  العففام فففي اسففورية
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ل حرُت و ػل سػ   ارػ ارس   ربنيػق ا سػ اؼ ارمجػوة مملػا، ااو  ػ ت ارػملو الونيػيني اااسػ باتة كػظداة 
تونيلت ال راسة إىل اجود قوور كبَت   و ل اإلدارة ار رسية ااسي ا دبا ي علق بالماحية مث للبحث، امن 

رػػػػػ يمين اارعل ػػػػػُت حباجػػػػػة كبػػػػػَتة إىل دارات ت ريبيػػػػػة   جمػػػػػاؿ كينايػػػػػات اسػػػػػ   اـ ال  مولوجيػػػػػة حيػػػػػث إف ا
 .ال  مولوجيا   الع لية ال علي ية ااإلدارية

ذالمراداتذاألجنبو :ذ-7-2

حػػاز موةػػوع تطػػويم اإلدارة بشػػ ل وػػاـ ولػػ  ومايػػة كبػػَتة   الع يػػ  مػػن البحػػوث اال راسػػات ا جمبيػػة 
يم اإلدارة ار رسػػػية، امػػػن خػػػذؿ ا ػػػذع الباحثػػػة ولػػػ  جم ووػػػة مػػػن االعمبيػػػة ابوػػػينة خانيػػػة موةػػػوع تطػػػو 

اليػة االػيت دي ػن ااسػ ينادة ال راسات اتكم اجود بعض ا وات  ارشًتكة بػُت سػ   ال راسػات اال راسػة او
 :مملا
 لمفديري تحفديات و تغييفر والقفادة القيفادة-الذاتيفة اإلدارة بعنفوان Neil ((2002 تيػل كدارسػة -

 ال اتيػة اإلدارة تطبيػق اطاوليػة تػظثَت معمطػة إىل سػ   ال راسػة سػ طتواليفة كفوينس النفد"  المفدارس، ففي
 دراسة من خذؿ Queensland كويمى ات  ااية   اإلب  ا ية ار ارس م يما اطاولي   ل ى لل  رسة
 اارعلومات تالبياتا مج  خذؿ من ال حليلي الونييني ارملو ول  ال راسة او   ت للما . 07 ر ة ااقعية

 م يما ملارات   الينعاؿ ا ثم وات اال غَتات الم ا و من الع ي  إىل  سراال  ارنابذت، اتونيلت إجماءا 
 الن رة ك لب الع ل، اطميقيزاتية اار اإلم اتات ارب ي  تياية،ااإلدارة اإلسًت  ول  الن رة  :امملا ار ارس
 ول  االع ل راتماالن ازباو و لية   إلماؾ ار رسُت االةاحم احمللي، اجمل    احاجات م طلبات تلبية ول 
   .هلم اارعمطة الثناطة اسا ل كل توطَت
 المفدارس ظفروف تحسفين ، المفدارس تطفوير "بعمواف Christopher (2004) كمير وطم  راسةد -
س طت   ك للتحسين، في المملكة المتحدة ااستراتيجيات  -صعبة وتحديات ظروف و بيئات ظل في

 اإلذمػاز مرػ وى رطػ    أثب ػت ذماحلػا الػيت اال طػويم ال حرػُت تياياتااسػًت  ال ونيػل لػبعض إىل ال راسػة
  ػل   ار علنة ب حرُت ارػ ارس اوالية الوعبة، إو او   ت ول  ا حباث البيئات   ار ارس   اا داء
 قرم من كل ب  ويللا قاـ االيت ح ةار  ار ل ة   اواليةراسات ال  ت ا و ول  ابماء   نيعبة، بيئية  ماؼ

 أف إىل  سراال  امم  تونيلت ، (NCSL ) ار رسية للنيادة النومية اال لية ( DFES ) راتال عليم اارلا
 ال م ويػة ارمحلػة تذءـ حىت لل غيَت، م مووة تياياتااسًت  تن ـ أف ار رسة جي  ربرُت اأسالي  جماءاتإ

 بلػورة اأكثػم تمووػا   أكثػم إىل مػ اخل حاجػة سمػاؾ أف إىل ةراسػل ا اات لػت سػ ا م رسػة، ب ػل ا انيػة
 بالمرػبة ااسػي ا أكثػم ابػ ا ل أكثػم مماتػة تػوطم الػيت اا سػالي  ار اخل تلب ار رسة اتطويمسا، ل حرُت

  .قاسية ا ماطا   نيعوبات تواج  اليت هل   ار ارس
 الحفادي القفرن مفدارس Pamela, & Joan (2004)" بعمػواف بػاميذ اجػوف  ةراسػ د سمػاؾا  -

 الم يرػة ا ط ػار إىل انيػال ةراسػال  س   اس طت ،ااسكتالندا"حول التعليم ب القومي الحوار والعشرين
 اوػادا النػمف مػ ارس حػوؿ ااسػ  ذت ا ال مينيػ ا ال علػيم قرػم بػ  قػاـ الػ ا الػو ٍت اوػوار وػن ارمبثنػة
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 جػودة   الثنػة مرػ وى رطػ  اولػ  الشػامل  علػيمال دوػم ةمارة ول  الكوء إلناء دبحاالة االعشمين اولب
 ولػ  اتغػَتات تعػ يذت إلجػماء ال بػَتة االبػ ا ل ا و ػاؿ بارماتػة جػ اؿ اتوػال اقػ  ارعل ػُت، املمػة
  ال راسػة اتنػًتح اموادر جي ة، موانيينات اوات جي  بماء وات م ارس تواطم اةمارة ار رسية، ارماسو
   ال علي يػة الرياسػة   نيػم  ار تيػة ارشػاركة امرػات ة دوػم دبحاالػة  يةااس  ذت ال ميني ية اللااف قياـ

 ا.اس  ذت 
 على القائمة والمدراسة الالمركزية David & Joseph (2009) " بعموافدييني  اجوزيال  ةاسد -
 ةراسال  س طتالذاتي ، في أاستراليا"  بالحكم المتمتعة المدارس من لنماذج ة مقارنةرااسد - اإلدارة

 اار ل ػة ا ممي يػة ار حػ ة الوايػات   او ػم الػ ايت مػ ارس مػن م طػورة منػاوج بػُت منارتػة جػماءإ ىلإ
 ة ولػ راسػال  ااو  ػ ت سػ ا اتايلمػ ، كوتػ  اسوتػ  اتيوزيلمػ ا إطمينيػا اجمػوب اال شػيب اأسػًتاليا ار حػ ة

 تونيػلت اممػ  ار رسػية، إلدارةا اأتظ ػة ار  لينػة ارمػاسو  سػراد تكػ مت الػيت الوػغَتة البحثيػة سػاتراال 
 إىل الرػلطات اتينػويض ار رسػة النا  ػة ولػ  اإلدارة رمػو اذبلػت قػ  العػامل بلػ اف معظػم أف إىل  سػراال 

  .ال  ويل اارراءلة   اارشاركة اارماتة رات نماال اازباو ال ايت، اااس نذؿ ار ارس
 األىفل اسفلو  ففي للمدراسفة الموقفع مفن اإلدارة تفثيير" بعمػواف  Bando (2010)باتػ ا   سػراد -
 اإلنيػذحاتماء إجػ   اروقػ  مػن اإلدارة دار ؼتعػمّ ال راسػة إىل  سػ طت كالمكسفيك ففي التعليم وجودة

 ارعل ػُت امشػاركة ار رسػة مرػ وى إىل النػمارات نيػم  تنػل خػذؿ مػن اربرػيملا اتطويمسػا، لل ػ ارس
ممػ    اوػواطز، ا  اتنػ مي الع ػل،   اررػاءلة االشػيناطية ولػ  االًتكيػز االطلبػة، اأاليػاء ا مػور ااإلداريػُت
اإلب  ا يػة تظػما   م ارسلا من 8 10   ال تامو س ا تميني  إىل ار ريب   ال عليم ازارة  سعي ال ونيل إىل

 ا.لي لليناو
 ففي العامفة الثانويفة مفدارس ففي المؤاسفي التحفول  "بعمػواف Joyman (2012)جػودين  ةراسػد -

 أفضفل مفن راتمختفا :المدراسفة القائمفة علفى رةاإلدا تطبيفق خفالل مفن Gingoog كينكفو 
 اأاليػاء االطػذب ارػ يمين اارعل ػُت أداء مرػ وى معمطػة إىل راسػةال  سػ طت  ففي كينكفو "، المماراسفات

 الػيت ارػ ارس أداء مػ  أدا لػم تنيػيم امنارتػة العامػة الثاتويػة ارػ ارس خػارج مػن اروػلحة اأنيػحاب ا مػور
 اا ارجيػة، ال اخليػة اارشػاركة النيػادة حيػث مػن Gingoog م يمػة   ار رسػة ول  النا  ة بق اإلدارةتط

 مػن الم ػووج سػ ا ذمػاح إىل ال راسػة تونيػلت اقػ  سػ ا ا داء، وػن لل ػوارد، ااررػاءلة ال حرػُت او ليػة
 أس طلا ربنيق   ال علي ية الع لية اذماح الع ل ربرُت   ال طويم
 :المدراسفة وتحسفين الفذاتي الحكفم" بعمػواف  Meredith & Lydia (2012) َتيػ يثمراسة د -
 إىل ةراسػال  سػ طت اقػ  ، تحفدة األمريكيفةمالواليفات ال ىنفا؟ مفن ذاىبفون نحفن أيفن والفى نعفرف ماذا
 اتطػويم ربرػُت مػن ل نيػذح موجػة ج يػ ة باو بارسػا لل ػ ارس الػ ايت او مدرات ربا دي ن كيال معمطة

 النطاوات ار  لينػة، امشاركة ار رسية،رات الن  ابماء النمار نيم  سلطة ول راسة ال  ركزت إو ار ارس،
ارػ ارس  ربرػُت زيػادة   دار هلػا لل ػ ارس الػ ايت او ػم تدرامبػا أف إىل ال راسػة ت ػا و تونيػلت اممػ 



 5102 -العدد الثاني -المجمد الثالث عشر .....................……. ة لمتربية وعمم النفسمجمة اتحاد الجامعات العربي
 
 

 022 

 النطاوػات مشػاركةا  ار رسػة  رات النػ  ابمػاء ال علي ػيمار النػ   ازبػاو ال وػمؼ حميػة اتطويمسػا، ا 
 ك ػا كػاف سمػاؾ بعػض ال راسػات احملليػة الػيت تماالػت دراسػة ااقػ  .ال علي يػة الع ليػة   اا انيػة او وميػة

 .إدارة ال عليم ا ساسي   سورية
ذ:تعلوقذعلىذالمراداتذالدابدق ذ-7-3

 م بػال عليم معظم ال راسات كاتت تع ل ول  ال علػيم العػاـ أا الثػاتوا، أمػا ال راسػة اواليػة طلػي هتػ -
 إو ادا(.  –دبمحلة ال عليم ا ساسي  اب  ا ي 

إف معظػػم ال راسػػات كاتػػت تع  ػػ  ولػػ  ارػػملو الونيػػيني أمػػا سػػ   ال راسػػة ط هنػػا تع  ػػ  ولػػ  ارػػملو  -
 الونييني باإلةاطة إىل أسلوب دليني ال ا ينـو بال مب  ارر نبلي. 

 اإل ػػػار المظػػػما امملايػػػة البحػػػث سػػػ ا اقػػػ  اسػػػ ينادت ال راسػػػة اواليػػػة مػػػن ال راسػػػات الرػػػابنة   -
 اا داات اتينرَت الم ا و.

ذخربةذبعضذالمولذيفذتطوورذإدارةذممارسذالتعلومذاألدادي: -8

ي مػػااؿ سػػػ ا احملػػػور خػػ ة وػػػ د مػػػن الػػػ اؿ ا جمبيػػة، مثػػػل الوايػػػات ار حػػ ة ا مَتكيػػػة اار ل ػػػة ار حػػػ ة 
، ااإلدارة ار رسػػػية بشػػػ ل خػػػا ، رػػػا هلػػػ ا اأسػػػًتاليا   جمػػػاؿ إنيػػػذح و ليػػػة ال علػػػيم اإدارتػػػ  بشػػػ ل وػػػاـ

العموم من أمهية كبَتة   إدارة اتينعيل دار باقي ومانيم الع ليػة ال علي يػة، اولػب سػعيا  ل حنيػق ا سػ اؼ 
ارمجوة من ال عليم ابالمجوع إىل أو اؿ س   ال اؿ اخ هتا   تطويم ار ارس اإداراهتا، طن  كاف ااةحا  أف 

ركػزت ولػ  ااذبػا  رمػو الذممكزيػة   إدارة ال علػيم، اكػاف ولػب تابعػا  مػن إديػاف ارل  ػُت س   ال اؿ مجيعلػا 
، اسػ ا مػا سػوؼ يػ م ومةػ  مػػن ا    رطػ  مرػ وى ا داء ار رسػيبػال عليم   سػ   الػ اؿ بظمهيػة سػ ا ااذبػ

 خذؿ خ ات س   ال اؿ:
جلػود اإلنيػذح ارب الػة   إدارة لنػ  أنيػبم ااةػحا  للعيػاف  :الوالواتذاملتحمةذاألمريكو ذ-8-1

ال علػيم اإوػادة سي لػػة ارػ ارس ولػػ  اررػ وى الػػ او، اسػي اليػـو ت كػػاوال    ػل جم ووػػة مػن ال حػػ يات 
احمللية االعارية، اق  أسػينمت سػ   ا لػود   اإلنيػذح وػن الع يػ  مػن ال وجلػات اااسػًتاتيايات اإلداريػة 

االػيت تعػ  لػ ذ  ج يػ ا    School Self Managementلل  رسػةمػن أمهلػا ااذبػا  رمػو اإلدارة ال اتيػة 
يعػػ  وػػن مزيػػ  مػػن ال وجػػ  رمػػو الذممكزيػػة مػػن خػػذؿ تينػػويض بعػػض الرػػلطات   كثػػَت مػػن ا مػػور كوةػػ  
اريزاتية انيم  النمارات اتعيُت ال وادر البشمية من اإلدارات االرلطات العليا إىل ار ارس دبا يزي  من قػ رة 

 , Teguh  & Rohacla  لطذب ول  نيم  النمارات ارل ة اليت تنود إىل ال طويم اال ا ي   ارعميُت اا
2012 ,p.p 142 – 152 (. 

اتعػػػ  إدارة ال علػػػيم   الوايػػػات ار حػػػ ة ا مَتكيػػػة مثػػػاا  ااةػػػحا  لػػػ دارة الذممكزيػػػة   ال علػػػيم، إو تعػػػ  
طمظػػاـ ال علػػيم طيلػػا ا ممكػػزا إىل حػػ  كبػػَت، اي اػػ  إىل أمَتكػػا مػػن الػػ اؿ الػػيت ت بػػ  الذممكزيػػة   ال علػػيم، 

اإلدارة ال اتية لل  ارس، ا ك لب ي رم بال  رج االمظاـ احمللي،  ت  يوج  ثذثة مر ويات للح ومة ت  ثل 
  ارر وى النومي، مر وى الواية، اارر وى احمللي، ايعل  دبر الية ال عليم العاـ إىل الوايات، ادبر الية 
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 مي ا ػ مات ال علي يػة إىل او ومػة احملليػة بالوايػات، اتعػ  اإلدارات ال علي يػة تنرػي ات ممكبػة مرػ نلة تن
 (. Geoffrey   , 2013  إ ار قاتوف كل ااية  

اكػػػل اايػػػة مػػػن الوايػػػات ا  رػػػُت تكػػػطل  دبرػػػ الياهتا اإلداريػػػة   ال علػػػيم مػػػن خػػػذؿ جملػػػى لل علػػػيم 
Board of Education  ػظلال مػن أوكػاء مم  بػُت أا معميػُت املػاـ جملػى ال علػيم ي  ثػل   كػل ، اي 

من تبٍت اريزاتية الرموية، اارواطنة ولػ  لػماء ال  ػ  ال راسػية، اال  طػيم لل بػا ، ااإلتشػاءات الكػمارية، 
 (. ( Meredith & Lydia , 2012, p278اارواطنة ول  تعيُت ارو ينُت، اون  ااج  اوات 

رة ار رسية ال اتية دمارسة ازباو النمار ول  مر وى ار رسة مػن خػذؿ تشػ يل جمػالى إدارة ادي ن ل دا
( ت  ػوف وػادة مػن وكػوية الع يػ  مػن ا طػماد ارل  ػُت مثػل  School – site councilsواتيػة داخللػا  

   احبػاء اأوكػاء اجمل  ػ  احمللػي اارعل ػُت امػ يما ارػ ارس
Educational Commission Of The 

States, Site- Management,2004     ايػمأس جملػى إدارة ار رسػة مماقػ  ال علػيم احمللػي ايعااتػ ،)
تا م ار رسة او د من ارعل ُت ديثلوف معل ي ار رسة إةاطة إىل موا مُت من ارمطنة، اتنـو إدارة ار رسػة 

تينػاؽ ار  لينػة، إدارة الرياسػات ااإلجػماءات بارلاـ ال اليػة: رب يػ  اريزاتيػة اتطويمسػا اال مرػيق بػُت أاجػ  اإل
ال علي ية اتميني سا ب يناءة اطعالية، م ابعة تو يم ارماسو اتطويمسا   ار رسة، ت ويم بمامو مشاركة طعالة 

 .David, M من جات  أالياء ا مور، اهتيئة الينمنية لألطماد   اجمل    احمللي لل شاركة   إدارة ار رسة 
2000). 
ا  الوايػػػات ار حػػػ ة ا مَتكيػػػة رمػػػو مػػػمم ارػػػ ارس ارزيػػػ  مػػػن اوميػػػة اااسػػػ نذلية   إدارة أمورسػػػا ف اذبػػػأ

ال علي ية الشػيء الػ ا جعللػا تنػـو ب حويػل المقابػة اار ابعػة ااحملاسػبة مػن  ار  ػ  ارمكػزا لل علػيم بارمطنػة 
مين امعل ػُت اآبػاء اأطػماد اجمل  ػ    إىل ار ارس كل م رسػة ولػ  حػ ة، اتعػ  اسػيلة رػمم ارعميػُت مػن مػ ي

ارشػاركة بالمقابػػة ولػػ  ا داء ار رسػػي اولػػب مػػن خػػذؿ ااس  ػػاـ بػػال نومي الػػ ايت ل ػػل مػػملم . اقػػ  و لػػت 
 Schoolالوايػػات ار حػػ ة ا مَتكيػػة ولػػ  أف ت ػػوف سمػػػاؾ اتيناقيػػة م  وبػػة ربػػ د أداار جملػػى ال علػػػيم  

Boardلػػيم بارمطنػػػة، امػػػ يم ار رسػػة، اجملػػػى اإلدارة ال اتيػػػة لل  رسػػػة، (، امماقػػ  ال علػػػيم، ام  ػػػ  ال ع
ات ك ن تلب ااتيناقية ارعايَت اليت ي م   ةو لا حماسبة ار رسة، اول  كػل م رسػة أف تنػ ـ تنميػما  سػمويا  
حػػػوؿ ا داء اال  طػػػيم، حبيػػػث ي مػػػااؿ سػػػ ا ال نميػػػم، مػػػ ى ربنيػػػق ار رسػػػة  سػػػ اطلا، ااسػػػ   اـ مواردسػػػا 

اب لب ط ف الوايػات ار حػ ة ا مَتكيػة تع ػل  (،  (Dorothy &Robert,1993,p3 طيم رر نبل اال 
ولػػػ  م ابعػػػة ا داء ال علي ػػػي لل ػػػ ارس مػػػن خػػػذؿ إوطػػػاء ا طػػػماد الوػػػذحيات بارشػػػاركة بار ابعػػػة اال نػػػومي 

يػات ار حػ ة ا مَتكيػة ك ػا و لػت ارػ ارس اإداراهتػا   الوا اولب مػن خػذؿ تعزيػز ال نػومي الػ ايت لػ يلم.
ولػػ  تو يػػ  العذقػػة بيملػػا ابػػُت اجمل  ػػ  احمللػػي احملػػيم  ػػا مػػن أجػػل تلبيػػة اح ياجاتػػ  ابالوقػػت تينرػػ  حماالػػة 
ااس ينادة من موارد  ارادية االبشمية   تطويم الع لية ال علي ية من أجل بلوغ أسػ اطلا، ا  دراسػة قػاـ  ػا  

 ة ا مَتكية حوؿ العذقة اليت جي  أف ت وف بُت ار رسة ااجمل      الوايات ار ح   Kennedyكيم ا 
مشػػاركة احبػػاء  -أكػ ت ال راسػػة أف مػػ يم ار رسػػة دي مػػ  أف يوثػػق العذقػػة مػن خػػذؿ قيامػػ  بارلػػاـ احتيػػة: 

اأاليػػاء ا مػػور   قكػػايا خم لينػػة خانيػػة بػػظمور ار رسػػة، طػػ م إم اتػػات ار رسػػة لل ا  ػػ  احمللػػي لذسػػ ينادة 
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مملا مثل الواات المياةية ااررمح اارمكز اإلوذمي اغمؼ ااج  اوات، حماالة دراسة مش ذت اجمل    
احمللػػي اإجيػػاد اولػػوؿ ارماسػػبة   ةػػوء اإلم اتػػات اارػػوارد ار احػػة، تشػػاي  اربينيػػز ار رسػػة للنيػػاـ ب مظػػيم 

النيػػاـ دبرػػاو ة  –الػػووي الوػػحي  – حماةػػمات اتػػ اات ت علػػق بالنكػػايا ارل ػػة   اجمل  ػػ  مثػػل ار ػػ رات
(. اسػ ا مػا أكػ   أيكػا  جملػى مػ يما مػ ارس الوايػات الم يرػة  Mike, 2001,  p. 10اليننػماء .. ا   

بوالمطن بظف ار رسة بنيادة مػ يميلا دي ػن أف تنػوا العذقػة بيملػا ابػُت اجمل  ػ  احمللػي مػن خػذؿ: مشػاركة 
ارات ا انيػة بار رسػة، ال عػااف مػ  خم لػال ار سرػات  اارمظ ػات داخػل احباء اأالياء ا مور   ازباو النم 

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػحي اجوهن ات الػػػػػيتػػػػػػػػػػػػػي ل نػػػػػ مي ا  م ، مجػػػػػ  ارعلومػػػػػات وػػػػن اجمل  ػػػػػ  احمللػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػاجمل  ػػػػ  احمللػػػػػي لذرتن
Conucil of Chief State School Officers, 2004)   .) 

يع ػل م  ػ  ال علػيم ولػ  مرػ وى ارنا عػة ب ح يػ  إمجػاو ال  ويػل لل ػ ارس ابالمربة ل  ويل ال علػيم 
ةػػ ن ارنا عػػة اينػػـو ب وزيعلػػا ولػػ  ارػػ ارس كػػل حرػػ  حا لػػا ا ماطلػػا، امػػن مث لل  رسػػة حميػػة توزيػػ  

(،    Dorothy &Robert. 1993.p.2الميننػات ولػ  ا طػماد االعػاملُت، اارعػ ات اا جلػزة االوػياتة  
 رسػػة مػػن خػػذؿ ال وانيػػل مػػ  اجمل  ػػ  احمللػػي ااسػػ ينادة ممػػ    سبويػػل م ارسػػلا، اولػػب مػػن ك ػػا دي ػػن لل 

 Priscilla& Briggr, 1996)خذؿ ارشاركة   المشا  ااس ث ارا   جم    رجاؿ ا و اؿ احمللي  
,p.19 اإدارتػ  كػاف . امن اإلجماءات ال طويمية الػيت قامػت  ػا الوايػات ار حػ ة ا مَتكيػة إلنيػذح ال علػيم

ااذبا  ااةػحا    إدخػاؿ ال  مولوجيػا او يثػة إىل ار رسػة اإدارهتػا رػا هلػ   ال نميػة مػن أثػم طعػاؿ   الع ليػة 
ال علي ية، حيث دي ن أف توطم أك  ق ر من ارعلومات اارعمطة بظقل جل  ااقت دم ػن، سػ ا اقػ  ألػارت 

 م اتػػات االنػػػ رات اارعلومػػات الػػػيتيػػات ار حػػػ ة إىل اإلإحػػ ى ال راسػػات الػػػيت أجمهتػػا ازارة ال علػػػيم بالوا
 ,Christopherدي ن أف توطمسا ال  مولوجيا ااوواسي  ل ل من اإلداريُت اارعل ُت االعاملُت االطذب  

&Partake, 1998, p.3 .) 
ابػػ  مػػن  احػػىت حيػػ ث سػػ ا ال حػػوؿ إىل الذممكزيػػة   إدارة ارػػ ارس   الوايػػات ار حػػ ة ا مَتكيػػة كػػاف

تواطم ارعلومات اارعارؼ   ي  ارعميُت بال عليم من  ذب اإداريُت اواملُت، اأطػماد اجمل  ػ  احمللػي، لػ لب 
تع ػػل ا لػػات ال علي يػػة ولػػ  تزايػػ  ارػػ ارس بارعلومػػات ار  لينػػة، ك ػػا تنػػـو ب طػػويم  ػػمؽ   ػػ  اتبػػادؿ 

ا طػػماد العػػاملُت  ػػا، االنكػػايا البيئيػػة، اوػػن مػػ ى ارعلومػػات ارينيػػ ة وػػن أسػػ اؼ ار رسػػة اسبويللػػا، اأداء 
ربنيق ار رسة  س اطلا، اآراء ارر يني ين من احباء االطذب من ا  مة اليت تن ملا ار رسة هلػم، امػ ى 
تلبي لػػا اح ياجػػاهتم، ك ػػا دي ػػن لل  رسػػة أف تنػػـو   ػػ  ارعلومػػات وػػن مرػػ وى أدا لػػا، اكػػ لب مرػػ وى 

اإجػػػػػػػػػماء منارتػػػػػػػػػة لذسػػػػػػػػػ ينادة مػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػل ال حرػػػػػػػػػُت اال طػػػػػػػػػويم رمػػػػػػػػػو ا طكػػػػػػػػػل  أداء ارػػػػػػػػػ ارس ا خػػػػػػػػػمى
 (Priscilla&Susan,1993.p.5 سػػػػػ ا النػػػػػ  و لػػػػػت معظػػػػػم ارمػػػػػا ق ال علي يػػػػػة بالوايػػػػػات ار حػػػػػ ة .

يوطم ال  بيوتم قاو ة بياتات ون أتشطة  إوا مَتكية إىل ااو  اد ول  لب ة ال  بيوتم الب ة اإلتًتتت، 
 لا االع ليػات الػيت تنػـو  ػا، اكػ لب ي ػوطم  ػا آراء أاليػاء ا مػور اأطػماد اجمل  ػ  احمللػي حػوؿ ار رسة اميزاتي

(. ت ونيػل Priscilla & Susan, 1993.p.4أداء ار رسػة، اكػ لب معلومػات وػن الطػذب ات ػا الم  
ا إىل تمكيزسػػا ولػػ  دمػا   ومةػػ  ل جػػماءات الػػيت قامػت  ػػا الوايػػات ار حػػ ة ا مَتكيػة ل طػػويم إدارة م ارسػػل
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الذممكزية   اإلدارة، امشاركة كل من ل  وذقة   الع لية ال علي ية ا  إدارة ار ارس، اربنيق الشيناطية   
 الع ل اار ابعة اال نومي، ااس   اـ ال  مولوجيا او يثة   ال عليم ااإلدارة.

ة زمميػػة دماثلػػة بعػػض ال حػػوات حػػ ث   ار ل ػة ار حػػ ة اولػػ  مػػ ار طػػًت  :اململكــ ذاملتحــمةذ-8-2
ـ اولب بو ار 2766اال غَتات ارل ة   الرياسة ال علي ية، اق  بلغت س   ال غَتات وراهتا   دير   

قػاتوف إنيػػذح ال علػيم االػػ ا ي كػ ن إوطػػاء سػلطة لل علػػيم احمللػي   رب يػػ  ا مػور ا انيػػة بػال عليم ايػػًتؾ 
 (.   (Les & Daniel , 2005,p.5اطلا  لل  رسة حمية ال ومؼ دبا ي ماس  م   م 

ادبوج  س ا النػاتوف أنيػبحت معظػم ا ػا ال اإلدارة ار رسػية تمينػ  مػن خػذؿ الرػلطات احملليػة، اكػل 
ار ارس العامة   إت لًتا يمبغي أف ي وف هلا سيئة إدارية م رسية ت  وف من دمثلُت من سلطة ال عليم احمللية، 

ئػة العػاملُت بار رسػة، اينػػ  ولػ  وػاتق سػ   اهليئػة مرػ الية زبوػي  اريزاتيػػة، ااجمل  ػ ، اأاليػاء ا مػور، اسي
ارب يػػػ  ارػػػملو، او ليػػػػا  يػػػ م تينػػػػويض ال ثػػػَت مػػػن سػػػػ   الرػػػلطات إىل ال مظػػػػيم ار رسػػػي الػػػػ اخلي ااإلدارة 

ـ نيػػػ ر قػػػاتوف ال علػػيم الػػػ ا حػػػ د إ ػػػارا  2771. سػػػ ا ا  وػػاـ (267،   2005 سوط ػػاف اآخػػػماف، 
ارس ل رليل ات ناهلػا إىل اإلدارة ال اتيػة مػن خػذؿ تظػاـ اإلدارة احملليػة لل ػ ارس، االػ ا حيػ  مػن واما  لل  

نيػػذحيات الرػػلطات ال علي يػػة احملليػػة ، ايينػػوو سػػلطة سبويػػل اإدارة ارػػ ارس إىل جمػػالى اإلدارة االعػػاملُت 
ل تظػاـ اإلدارة احملليػة  ( ، ايكػطل  جملػى إدارة ار رسػة    ػ Geoffrey, 2013, p.p 1-23بار رسػة  

لل ػػ ارس دبرػػػ اليات اسػػلطات ااسػػػعة زبػػػ   بشػػ اف العػػػاملُت   ار رسػػػة سػػواء اإلداريػػػُت أـ ارعل ػػػُت أـ 
العاملُت، ما ي يم س ا ال ينويض جمللى إدارة ار رسة الينمنية   نيم  النمارات ار ولة بظسم ا مور ال علي ية 

 .(74،  2000،  سذمةبار رسة  
ىل ال م ية ارلمية لأل م البشمية ال علي يػة   ار ل ػة ار حػ ة كػظمم ملػم اوات أالويػة   ربرػُت ايمظم إ

تووية ال عليم بار ارس امواجلة أخطار ال غَت الثنا ، اترع  بمامو ال م ية ارلمية طيلا إىل توةيم ا داار 
 .(Hopkins,1994) اإمناء الش ويات اتطويم ثناطة ار رسة من أجل تن مي تعليم أطكل

امػػن ارذمػػم الػػيت ت كػػػ  ولػػب أف تظػػاـ تػػػ ري  ارعل ػػُت   ار ل ػػة ار حػػ ة قػػػ  حظػػي باس  ػػاـ كبػػػَت، 
اولب من خذؿ ال وج  رمو تظكي   ااس اابة اربالػمة واجػاهتم ارلميػة اارشػ ذت الػيت تػواجللم بوػورة 

 On- the – site Trainingرػ ارس  مر  مة، اولب من خذؿ ال وج  لألخ  بمظػاـ ال ػ ري  داخػل ا
(، ايع  طميق ال  ري  سػو اررػ اؿ وػن و ليػات ال ػ ري  داخػل مػ ارس إت لػًتا، طلػو يلػ م بػظمور ال علػيم 
اال علم اربنيق ال م ية ارلمية ل اطة العاملُت   ار ارس، اي ش ل طميق ال  ري  داخػل مػ ارس إت لػًتا مػن 

ارجلا، ال يلم خ ات م مووة   جماؿ ال  ري  اإداراتػ  حيػث يكػم جم ووة أوكاء من داخل ار رسة اخ
س ا الينميق وكوا  مػن طميػق اإلدارة العليػا اوػ دا  مػن ارعل ػُت أنيػحاب ا ػ ة اأوكػاء مػن ال ليػات احمليطػة 
بار رسػػة اأوكػػاء مػػن اررػػ ويات اإلداريػػة العليػػا اأوكػػاء مػػن اجمل  ػػ  احمللػػي أنيػػحاب ا ػػ ة بػػال عليم العػػاـ 

 Angela Polytechnic University, 2011,p.1 .) 
 م   جماؿ تطويم بمامو ال م ية اال  ري  للنيادة ار رسية   إت لًتا ربت ػػػػػػػػور ااةػػػػػمى تطػػػػػػ  جػػػػػاق
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اإللػػماؼ اربالػػم لنرػػم ال علػػيم اارلػػارات االػػيت ربولػػت ت ياػػة لػػ لب إىل ال ليػػة الو ميػػة للنيػػادة ار رسػػية 
NCSL  ـ قبػػػل ال حػػػمؾ إىل اربػػػا  0222االػػػيت بػػػ أت تشػػػا لا   مبػػػافة م ق ػػػة  امعػػػة توتمالػػػاـ   وػػػاـ

ل  ك  أف م يما ار ارس اواليُت ااررػ نبلُت  NCSLـ، لن  تظسرت 0220ار ووة    اروق  تينر  
 المظػاـ ا طكػل اتلعػ  حباجة إىل تطويم ملاراهتم اق راهتم الػيت تنػود إىل ربويػل  تظػاـ ال علػيم ار رسػي إىل

NCSL  دارا  حموريػػا    تمرػػػيق الػػػ امو الو ميػػػة ل طػػػويم أداء مػػػ يما ارػػػ ارس، اتنػػػ مي الػػػ ارات اارػػػ سذت
حيػث  NSCL  إجماء مماجعة رػا ق م ػ   0222ل م ية ملاراهتم ارلمية االين مية ااإلدارية، ا  هناية واـ 

 يػػة ارلميػػة لل ػػ يمين امرػػاو يلم اكبػػار ا سػػات ة، مػػا دوػػا اجػػ  أهنػػا قػػ مت جلػػودا  ااةػػحة   ربنيػػق ال م
 (.   Brendan, 2006,p.29ازيم الًتبية إىل ااس  اـ  ا أكثم االع ل ول  تطويم تشا لا  

اباو بار أف و لية اإلنيذح ال علي ي   ار ل ة ار ح ة اذبلػت إىل الذممكزيػة اإوطػاء م ارسػلا مزيػ ا  
النمارات ارالية ال اف العػاملُت سػواء ارعل ػُت أـ الينميػُت أـ غػَتسم، الشػيء الػ ا  من ااس نذلية   نيم 

ي دا إىل تذلي رقابة الرػلطات ال علي يػة احملليػة، اتوػبم ار رسػة مرػ الة بػل موةػ  مرػاءلة أمػاـ احبػاء 
ليػة تظلػم   ون كيينية اس   اـ اروارد اتو يينلػا، ات ياػة لػ لب بػ أت مرػ اليات الرػلطات ال علي يػة احمل

رب يػػػ  مرػػػ ويات ا ػػػودة ارطلوبػػػة مػػػن ارػػػ ارس، ا  تنيػػػيم طعاليػػػة خممجاهتػػػا ال علي يػػػة، اكػػػ لب   معااتػػػة 
ار رسػػػػػة ولػػػػػ  تنيػػػػػيم أدا لػػػػػا، اتػػػػػظيت سػػػػػ   اررػػػػػ اليات    ػػػػػل تظػػػػػاـ وػػػػػمؼ باسػػػػػم ك احملاسػػػػػبة ال علي يػػػػػة 

Educational Accountability داء ار رسػػػي اربنيػػػق ا ػػػودة ، اسػػػو دبمزلػػػة تظػػػاـ ج يػػػ  رماقبػػػة ا 
 (.  75-74،   0222ال علي ية بار ارس    سذم ، 

ك ػػا كػػاف ولػػ  جملػػى إدارة ار رسػػة خلػػق تظػػاـ معلومػػات طعػػاؿ االع ػػل ولػػ  تطػػويم  حبيػػث ي ػػوف   
منػػ ار اجمللػػى اسػػ   ام    ارػػ ى الطويػػل أا ار وسػػم اطنػػا  لل غػػَتات الرػػميعة مػػا جيعػػل ار رسػػة   حالػػة 

ماجعة دا  ة. اذب   ارعلومات ا انية بالنطاوات ار  لينة   ار رسة   تناريم ي م ول  أساسػلا سػ اؿ م
جملػػى إدارة ار رسػػة وػػن اإلت ػػاج ال امػػل لل  رسػػة ولػػ  طػػًتات م باوػػ ة، اتنػػومي مػػ ى تنػػ ملا ال لػػي مػػا 

ا ي اػػااز إنيػػ ار ال نػػومي يعطيلػػا طمنيػػة لل ين ػػَت الػػ ارا ارمػػ ظم حػػوؿ أسػػ اؼ ار رسػػة امماميلػػا، اجيػػ  أ
ا اؿ لل  رسػػػة أربػػػ  سػػػموات مػػػن تػػػاريا تشػػػ يل جمػػػالى إدارهتػػػا. ايظمػػػل أف يػػػ م   وػػػامُت أا ثذثػػػة ولػػػ  
ا كثػم، امشػػاركة ارعل ػػُت االعػػاملُت   ار رسػة   و ليػػات ارماجعػػة اال نػػومي حيرػن تووي لػػا ايرػػلل تنبػػل 

 (. 022، 2775ارطلوبة    سلي اف ، أوكاء سيئة ال  ريى لل نًتحات ا انية با و اؿ
ا  إ ػػػار تػػػ ويم ار ل ػػػة ار حػػػ ة ط ػػػمة الذممكزيػػػة اإوطػػػاء الرػػػلطات احملليػػػة اسػػػ نذلية اإلدارة ادوػػػم 
مشاركة اجمل    احمللي   إدارة ل اهنا، ط اف جملاؿ الشماكة اجمل  عية اس  اـ ااةم حيػث كػاف سمػاؾ تعػااف  

ااحبػاء اارػ ارس   ذبويػ  مجيػ  ا ػ مات ارن مػة هلػ   ارػ ارس ات الػ  كبَت مػن جمػالى الرػلطات احملليػة 
الشماكة اجمل  عية بوينة وامة من خذؿ ااج  اوات االزيارات اارشاركة   النمارات اتن مي ارنًتحات من 

 (.,p.35  Elizabeth,2002أجل طعالية إدارة ار ارس   ربنيق أس اطلا  
ال علي ػػػي ةػػمارة تشػػػم ت ػػا و ااخ بػػارات اإجػػػماءات ال نػػومي الػػػيت ديػػم  ػػػا ك ػػا أاجػػ  قػػػاتوف اإلنيػػذح 

ال ذمي  اإوذهنا، اأف ت وف   م مػااؿ احبػاء كظطكػل دليػل رنارتػة ا داء بػُت ارػ ارس، ال نػ مي معلومػات 
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 حوؿ إجماء اال حاؽ اسياسة ار رسػة، اتمظي لػا الػ اخلي اسياسػات ارمػاسو اأسػالي  ااتكػبا ، حبيػث
 (.  223، 2775تعطي نيورة م  ة ون مر ويات ار ارس ول  م ى سمة دراسية كاملة    سلي اف، 

ا  ا ي كم أف ار ارس هت م ب وطَت البياتات اارعلومات ون أمور ال عليم سػواء ا انيػة بػا مور اإلداريػة 
طػويم أداء ار رسػة  هنػا ت ػوف أـ ا انية بال ل ي  اتشمسا بُت أاليػاء ا مػور اأوكػاء اجمل  ػ  مػا يرػلم   ت

 حماسبة من قبللم طلي تع ل من أجل توطَت ت ا و ممةية للا ي  .
تعػ  إدارة ال علػػيم   أسػًتاليا مثػػاا  ااةػحا  ل طبيػػق الذممكزيػة   اإلدارة حيػػث كػػل  :ادــلالواذ-8-3

 ػػا، مػػن خػػذؿ أقرػػاـ  اايػػة طيلػػا مػػن ااياهتػػا الرػػت تنػػـو باإللػػماؼ اإلدارا االينػػٍت ولػػ  لػػ اف ال علػػيم
الًتبيػػة اال ػػ ري  ب ػػل اايػػة االػػيت تعػػ  الرػػلطة اإلجما يػػة ل مينيػػ  الرياسػػة ال علي يػػة، ك ػػا تنػػـو الرػػلطات 

 Denolution and Education, 2012ااجملػالى احملليػة باإللػماؼ اار ابعػة ولػ  ارػ ارس احملليػة  
,p.p 1-20 ارة ال عليم اال و يال اال  ري  ( ، ا  ا ط وج    كل ااية إدارة تر   إدDepartment 

of Employment Education and Training   اسػي  مرػ الة وػن تعيػُت ارعل ػُت   ارػػ ارس
او وميػػة، اإتشػػاء اربػػا  اتػػوطَت ارعػػ ات اارػػواد امػػمم ارػػ ارس بعػػض ال  ويػػل احملػػ اد الػػ ا يػػًتؾ هلػػا حميػػة 

مرػػ اليات اإلدارة اسيئػػة ال ػػ ريى اارمػػاسو إىل م اتػػ  ال علػػيم  ال وػػمؼ طيػػ  ا  معظػػم الوايػػات يػػ م تنػػل
 (. 035،  0222احمللية اار ارس   سالم ، 

س ا ا  العن ين اراةيُت خكعت الوايات ا سًتالية  تواع و يػ ة مػن إوػادة اهلي لػة ل حويػل م ػاف 
ات ارمتبطػػػة ب  وػػػي  ارػػػوارد المقابػػػة مػػػن ممكػػػز الرػػػلطة إىل مرػػػ وى ار رسػػػة، ك ػػػا   ربويػػػل نيػػػم  النػػػمار 

حننلػا  بُت ولػ  أدا لػم اولػ  الم ػا و الػيتارر   مة إىل مرػ وى ار رسػة اأنيػبم العػاملوف بار رسػة حماسػ
(.  اكػاف سػ ا ال حػوؿ مػن خػذؿ تطبيػق   Ibtisam, 1999 ,p53الطذب م  تظكي  ااس  اـ بػا ودة  

ل علػػػيم   خم لػػػال الوايػػػات امملػػػا اايػػػة كػػػوتيى اتػػػ  اإلدارة ال اتيػػػة لل ػػػ ارس   وػػػ د كبػػػَت مػػػن مػػػ ارس ا
Queensland     طػػ ف أسػػلوب اإلدارة   ارػػ ارس ااب  ا يػػة   كػػوتيى اتػػ  لػػل ت تغػػَتات خانيػػة

 مينػػة اأسػػلوب النيػػادة ارثلػػ  االػػيت ت ماسػػ  مػػ  مرػػ ا ات العوػػم اوػػاو مػػن خػػذؿ إوطػػاء نيػػذحيات 
  ػػػ  احمللػػػي   ارشػػػاركة   ازبػػػاو النػػػمارات ا انيػػػة بشػػػ اف ال علػػػيم   اطػػػم  لل ػػػ يمين اارعل ػػػُت اأطػػػماد اجمل

ار رسػة، ااطنػا  لػ لب طػػ ف أسػلوب اإلدارة ار رسػية ارع  ػػ ة ولػ  الػ ات أثب ػػت ذماحلػا اطاولي لػا   سػػ   
ر يم ار ارس حيث ي واطم ال كامن اال عااف اال شاار بُت أطماد ار رسة اك لب اجود وذقات م بادلة بُت ا

  .Neil , 2002 ,p.2-10)اار رسُت   
ا  ةوء اذبا  أسًتاليا إىل الذممكزية   إدارة اتطبيق اإلدارة ال اتيػة لعػ د مػن م ارسػلا، طنػ  أدى سػ ا 
إىل تغػػَت   أداار املػػاـ كػػل مػػن ارػػ يمين اارعل ػػُت االعػػاملُت اأاليػػاء ا مػػور ا مػػم الػػ ا دوػػا ارل  ػػُت إىل 

س  ػاـ بال م يػة ارلميػة ل ػل ارعميػُت بالع ليػة ال علي يػة   ار رسػة، اولػب مػن أجػل تطػويم تظكي  ةػمارة اا
اتم يػػػة ارلػػػارات اال ينػػػاءات االنػػػ رات الػػػيت ت طلبلػػػا ا داار اإلداريػػػة االنياديػػػة او يثػػػة االػػػيت ت  الػػػ  مػػػ  

  تطػويم أداء ارعل ػُت  رػا لل طػويم ارلػٍت مػن دار طعػاؿHarold تطورات العوػم، اسػ ا مػا أكػ   سارالػ  
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(. أما طي ا ي علق بمظاـ ار ابعة ااحملاسبة وػن Neil, 2002 .p.6اار يمين   إدارة ار ارس ارر نلة واتيا   
مر وى ا داء   ار رسة طبني من مر الية الرلطات ارمكزية، طار رسة حماسبة أماـ الرلطات ارمكزية ون 

دبػػا خيػػ  مواردسػػا ارمتبطػػة بارعػػارؼ اال  مولوجيػػا اإدارة ا طػػماد االوقػػت  ا سػػلوب الػػ ا ترػػ   م  ار رسػػة
(. ط ل م رسة مطالبة بوة  خطة ل طػويم ار رسػة توةػم أسػ اطلا  Raymond, 1993,p.221ااراؿ  

ااسا ل ربنينلا ااسًتاتياياهتا اتظثَتسا ات ا الا ول  ربرُت ال علم ام لمات تنوديلػا رػ ة ثػذث سػموات، 
م إو ادسا بال عااف م  سيئػة ال ػ ريى بار رسػة اجملػى إدارة ار رسػة االطػذب، اسػي دبمزلػة اثينػة و ػل اي 

سبثػل حمػورا    Public Documentوات خطو  و لية خم ومة ت  يز برلولة الينلم، اسي اثينة مجاسَتيػة 
ب وػ يم   Education Revew Unitاقامت اح ة مماجعػة ال علػيم  ،ل ح ي  جودة اإلذمازات ار رسية

ي  ػوف مػن مػماجع ُت إحػ امها ل نػومي تطػور اتنػ ـ احػ ات   Perview Frame workإ ػار لل ماجعػة 
اكػػ لب ل نػػومي تطػػويم الوحػػ ات ا خػػمى لل  مػػة امػػ يميات ال علػػيم ارمكزيػػة امػػ يميات  ،ال مظػػيم  ارػػ ارس(

ة سياسػات الػوزارة ابماجملػا اتطبيناهتػا   ارمطنة، االثاتية مماجعة  ربلل كل الوح ات ال مظي ية ل نومي طعاليػ
(.  ا ػػ ا طػػ ف أسػػًتاليا أوطػػت ارػػ ارس اوميػػة  451ـ،  0222اجملػػاات ار  لينػػة  إداارد ،طرػػب، اد ،

اااس نذلية بوم  النمارات ا انية بال عليم ال ن   الوقت تينر  سي حماسبة أمػاـ الرػلطات ارمكزيػة وػن 
 مر وى أدا لا هل   ا مور.

 ا أك ت إح ى ال راسات اليت أجميت   أسًتاليا أف من أسم ا داار اليت تنـو  ا ار رسة اإدارهتا ك
مواكبػػػة م طلبػػػات المظػػػاـ الرػػػا     اجمل  ػػػ  مػػػن قػػػ رات او ليػػػات اال  طػػػيم اال وثيػػػق مػػػ  اجمل  ػػػ  احملػػػيم 

عانيم، امرايمة ار رسة لل ا      بار رسة، طار رسة تع ل ول  ال واطق اال ذحم بُت ار رسة ااجمل    ار
كػػػل تػػػواحي اويػػػاة االع ػػػل ولػػػ  تلبيػػػة اح ياجاتػػػ ، اولػػػب مػػػن خػػػذؿ مشػػػاركة أطػػػماد سػػػ ا اجمل  ػػػ    نيػػػم  

( ، اقػ  وكػم أاليػاء  ا مػور أف ار رسػة دي ػن أف ترػ يناد مػن  Neil , 2002 ,p.8النػمارات اتمينيػ سا  
 ,Ibtisam, 1999 معمطة أطكل واجات اجمل    ام طلبات   آرا لم ااقًتاحاهتم اليت ين موهنا لل  رسة  

p. امػػػن مث سػػػ ا دُيّ ػػػن ار رسػػػة مػػػن معمطػػػة ااح ياجػػػات اال  طػػػيم الوػػػحيم اطنػػػا  هلػػػ   ااح ياجػػػػات .)
اار طلبات االع ل ول  مشاركة ا لات ارعمية ل حنيق ولب. اطي ا ي علق ب  ويل ال عليم ت ح ل الوايات 

مػػن اإلتيناقػػات اراليػػة العامػػة ولػػ   528مرػػ الية سبويػػل ارػػ ارس او وميػػة، حيػػث تنػػ ـ  ا ػػزء ا كػػ  مػػن
 Denolution and , 2012مػػن سػػ ا ال  ويػػل   128ال علػػيم، بيم ػػا تنػػ ـ او ومػػة اليني راليػػة رمػػو 

Education ) 
  ال وػػػػمؼ  ا ػػػػ ا طػػػػ ف ال  ويػػػػل   أسػػػػًتاليا ممكػػػػزا، ال ػػػػن تػػػػًتؾ ااسػػػػ نذلية ااوميػػػػة إلدارة ارػػػػ ارس

 .بار رسة حر  حاجة ا ماؼ ار رسةباإلتيناؽ ول  أمور ال عليم 
اطي ا ي علق بالشيناطية   ارعلومات اتوطَتسا للا ي  طن  ألارت إح ى ال راسػات إىل أف ارػ ارس   
أسًتاليا اسػ طاوت أف تنػـو ب ػوطَت مجيػ  البياتػات ا ساسػية وػن اح ياجػات الطػذب مػن م طلبػات ا داء، 

(، ط ف توطَت مثػل سػ   ارعلومػات  222ـ ،  0222االظماؼ ااج  اوية اااق وادية ار ثمة   سذمة، 
 ابش ل ااةم انيميم ا  ي  ارعميُت يرلم   تطويم ا داء امن مث ربنق ا س اؼ ارمجوة مم .
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ذ:ذدتفادةذمنذخرباتذالمولذاألجنبو أوجهذاالذ-8-4

 ن اس  ذ  أاج  اإلطادة مملا ، حبيث دي ن اخ يار مػا يػ ذءـ من خذؿ اس عماةما تلب ا  ات دي
م  م طلبات ااح ياجات اجمل    الرورا ا ماط  ااق وادية اااج  اوية اال م وية. من سما دي ن تل ي  

 : الرالال ومةلا   احملاار احتية أاج  اإلطادة من تلب ا  ات
مػن خػذؿ إوطػاء احملليػات اارػ ارس الوػذحيات الػيت سبػمحلم  ااذبا  رمو الذممكزية   إدارة ال علػيم -

اومية بال ومؼ   ازباو النمارات ارب ي  اريزاتية اال ومؼ  ا، ا إدارة ل اهنا اإلدارية اال علي يػة بمينرػلا، 
 أا تطبيق واتية اإلدارة . 

ممػاء ارم  بػة بار رسػة مػن  اخ يار اتعيُت ارػ يمين اارعل ػُت   ار رسػة، اولػب مػن خػذؿ جمػالى ا  -
 كل ارعميُت بال عليم .

ال م يػػة ارلميػػة اتطػػويم أداء ارػػ يمين اارعل ػػُت االعػػاملُت مػػن خػػذؿ اس  ػػاـ ارػػ ارس بال ػػ ري  داخػػل  -
 ار رسة من خذؿ إتشاء اح ات لل  ري  تكم س   الوح ات أوكاء من واا ا  ة   مجي  اجملاات . 

ة ااحملاسػبية لػألداء ار رسػي اتمكيػز معظػػم ارػ ارس   سػ   الػ اؿ ولػ  ال نػومي الػػ ايت ار ابعػة ااررػاءل -
 لألداء داخل ار رسة . 

الشػػيناطية بارعلومػػات مػػن خػػذؿ إقامػػة ارػػ ارس ب وػػ يم تظػػاـ معلومػػات يع  ػػ  ولػػ  اواسػػ  احو  -
نيػػػػة بار رسػػػػة مػػػػن أسػػػػ اؼ الػػػػب ة اإلتًتتػػػػت، ي كػػػػ ن قاوػػػػ ة بياتػػػػات ت ػػػػواطم طيلػػػػا مجيػػػػ  ارعلومػػػػات ا ا

اسياسات ت بعلا اإذمازات ربننلا امش ذت تعا  مملا، اتشم ارعلومػات بشػيناطية واليػة بشػ ل مرػ  م 
 حوؿ أداء ار رسة اأتشط لا ل ل ارعميُت بال عليم.

ال  ويل: زبوي  او ومة جزء من اإلتيناؽ اال  ويل لل حليات اار ارس، امػن مث ي ػوف لل  رسػة  -
  ال ومؼ باريزاتية حماالة البحث ون موادر أخمى ل  ويل تينرلا، امشاركة اجمل    احمللي اسيئات  اومية 

   ولب. 
الشماكة اجمل  عية ب و ي  العذقة بُت ار رسة ااجمل    احمللي سواء أالياء ا مور أـ ارمظ ات ااهليئات  -

 . ؼ حاجات اجمل    اتلبي لا.. ل عمّ ت  .ار  لينة   اجمل    اا امعات ااسا ل اإلوذـ ااروا
ذواقعذإدارةذممارسذالتعلومذاألداديذيفذاجلمهورو ذالعربو ذالدورو :ذ-9

تع  مػ ارس ال علػيم ا ساسػي اإدارهتػا إحػ ى المكػا ز ا ساسػية  ا جم  ػ  كػاف، إو إهنػا ارعميػة ب وػ اد 
لم من ال  يال م  اجمل    احملػيم  ػم، اكػ لب ال ذمي  اإكرا م بارلارات اال يناءات الكمارية اليت سب م

تلبية حاجات س ا اجمل    االملوو ب  اتطويم ، امن س   ا مهية اليت رب للا ار رسة اإدارهتا توالت جلود 
اإلنيذح   إدارة ال عليم اإوادة سي لة ار ارس   الرموات اراةية، اسي اليـو ت كاوال    ل ال غَتات 

ة االعارية الػيت لللػا العوػم اوػاو    ياتػ . ا مػم الػ ا دوػا إىل زيػادة ا لػود   تطػويم اال ح يات احمللي
أتظ ػػػة ال علػػػػيم   يػػػػ  جمااتػػػ  اومانيػػػػم  امملػػػػا إدارة م ارسػػػ   هنػػػػا تعػػػػ  ركيػػػزة أساسػػػػية   ربنيػػػػق ار رسػػػػة 

جمػػاؿ تطػػويم إدارة  سػػ اطلا. اولػػ  سػػ ا الوػػعي  طنػػ  لػػل ت سػػورية الع يػػ  مػػن اإلذمػػازات اال وجلػػات   
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ارػػػ ارس مػػػن خػػػذؿ نيػػػ ار الوثػػػا ق اال نػػػاريم المميػػػة للرياسػػػة ال علي يػػػة، اونػػػ  ارػػػ سبمات ار مووػػػة ا انيػػػة 
بال عليم اإدارت ، اك لب من خذؿ ارشػماوات ال طويميػة الػيت قامػت  ػا. ا ػ ا الوػ د سػوؼ ت مػااؿ سػ   

 رسية ول  المحو ال او: اإلذمازات   جماات م ع دة   تطويم اإلدارة ار 
إف إدارة مػ ارس ال علػيم ا ساسػي   سػورية ا تن وػم ولػ  ارػ يم طنػم  :اهلوكلذالتنظوميذ-9-1

 بل تكم سيئة إدارية تعٌت ب ل الش اف اإلدارية اروجودة   ار رسة.
ذ:واجباتذاملمورذيفذهذهذاملرحل ذ-9-2

 يلي:  لا اا سي ا طي اار يم مر اؿ ون إدارة ار رسة اتظاملا ااتكبا -
النياـ دبل ة مشػمؼ  -سَت ال  ريى   ار رسة - تميني  النواتُت اا تظ ة اال علي ات الوزارية -

توزيػػ  ارماابػػات  -مماقبػػة ربكػػَت الػػ راس -الوحػػ ة ك ػػا سػػو اارد   المظػػاـ الػػ اخلي رمظ ػػة  ذ ػػ  البعػػث
 م ابعة الراذت. -ول  أوكاء اهليئة ال علي ية

 يشًت  ل  ليال ارعل ُت إدارة ار ارس   ممحلة ال عليم ا ساسي: :روطذاختوارذاملمورذذ-9-3
أا تنل خ مات    ال عليم ون مخى  -أف حي ل اإلجازة ا امعية ايينكل حامل دبلـو ال ظسيل الًتبوا 

اقبػا  بعنوبػة أا ي ػوف مع -  الرػم ُت الرػابن ُت لل  ليػال  538أا تنل وذمات  ال وجيلية وػن  -سموات
 (.0220الًتبية،زارة ا   أا تظخَت تمطي  أا حا  تمطي  38حرم 

سػػبق ومةػػ  تذحػػ  اجػػود بعػػض تنػػا  النوػػور الػػيت تواجػػ  سػػ   اإلدارة امملػػا ارمكزيػػة     ابػػالمظم رػػا
 ػػـو اإلدارة ا  ازبػػاو النػػمار اسػػيادة الػػماتُت   الع ػػل ارطلػػوب مػػن ارػػ يم النيػػاـ بػػ ، اولػػب  ف ارػػ يم حم

بالنمارات اال علي ات اليت تظتي  من اإلدارات ال علي ية العليا امػا مل  ػ  إا تمينيػ  سػ   النػمارات حبػ اطَتسا، 
مػػا يػػ ثم سػػلبا    الع ليػػة ال علي يػػة، امػػن مث ينكػػي ولػػ  مجيػػ  احملػػااات اإلب اويػػة اتعطيػػل و ليػػات ازبػػاو 

  ربليػل ملػاـ اااجبػات ارػ يم تذحػ   ب إوا مػاالنمارات اليت تماس   ػماؼ بيئػة م رسػ  . إةػاطة إىل ولػ
أف معظم ارلاـ ارطلوبػة ممػ  سػي ملػاـ إداريػة، طلػ ا إف دؿ ولػ  لػيء طلػو يػ ؿ ولػ  غلبػة ارلػاـ اإلداريػة 
 ول  ارلاـ اإللماطية االينمية اااج  اوية، اس ا يشَت إىل اجود تنا  ةعال اقوور   ارلاـ ارطلوبة مم .

  ال نومي وموما  مل ا    الع ليػة ال علي يػة طلػو اسػيلة لل شػال وػن مػ ى ربنيػق يع :التدقوومذ-9-4
أس اؼ الع لية ال علي ية، ام ى طعالية كػل ومانيػم الع ليػة ال علي يػة مػن أدا لػا رلاملػا. ا  إدارة مػ ارس 

حيػث ذبػما سػ    ال عليم ا ساسي   سورية ط ف و لية ال نومي تش ل كذ  من الطلبة اارعل ُت ااإلداريػُت،
الممي اتنـو بػ  ا لػات ار  وػة مػن ازارة الًتبيػة ب  ليػال ارػوجلُت اارشػمطُت  -الع لية ول  الوعي ين: 

غػػَت الممػػي اينػػـو بػػ  دارسػػوف ابػػاحثوف يل  ػػوف بشػػ اف الًتبيػػة اال علػػيم   كليػػات الًتبيػػة  -. سػػ   ارل ػػة
ين وػػػم ال نػػػومي ولػػػ  ا واتػػػ  الشػػػ لية  مػػػا ( ، ال ػػػن غالبػػػا   025،   0221امماكػػػز البحػػػوث  بػػػوز ، 

االماتيمية، ك ا يمكز ال نومي ول  ا وات  المظمية داف الًتكيز ول  ارلارات اولػ  تو يػال مػا اك رػب  الينػمد 
   حيات  الع لية.
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يعػ  ال  ويػل العػاـ   سػورية مػن مرػ الية ال الػة بال رجػة ا اىل، اميزاتيػة  متوولذالتعلـوم:ذذ-9-5
يم تع  جزءا  من اريزاتية العامة لل الة، حيث زبو  ال الة موازتة خانيػة لػوزارة الًتبيػة االػوزارات س ا ال عل

ارعمية ب لب، س ا اق  بلغت تربة إمجاو اإلتيناؽ من ااو  ادات ار ووة للوزارة اا لات ال علي ية من 
امػػػن مث  (. www. Syria- news.com(   24.38ـ   0225لل الػػػة وػػػاـ  إمجػػػاو اروازتػػػة العامػػػة

(   هنايػة ا طػة ا  رػية. ال ػن ولػ  الػمغم مػن ارتينػاع ترػبة 2228وازتة ازارة الًتبية ل وبم  ارتينعت  م
اإلتينػاؽ، إا أف ال نميػم الػػو ٍت الثػا  لل م يػة البشػػمية يشػَت إىل حنينػة ةػػقلة احم اديػة اوشػوا ية ااو با يػػة 

ت ااس ث ارية اا جػور، ادبػا أف ال الػة خووػت مػوارد كبػَتة   توزي  خمووات اريزاتية ازيادة ار ووا
 لل علػػػػػػيم ل مػػػػػػ  مػػػػػػازاؿ يعػػػػػػا  مػػػػػػن ال ثػػػػػػَت مػػػػػػن ارشػػػػػػاكل الػػػػػػيت ت طلػػػػػػ  البحػػػػػػث وػػػػػػن حلػػػػػػوؿ ااقعيػػػػػػة هلػػػػػػا

(www.planing.gov.sy) 
ــعذا لــيذذذ-9-6 ــارك ذامتم إف الشػػماكة اجمل  عيػػة   ال علػػيم ليرػػت و ليػػة برػػيطة إو : مش

اأ م و ل ت رم بالش ولية اارماتة ال اطية لنبوؿ مبػ أ تناسػم اررػ الية االرػلطة  ت ك ن خطوات اآليات
ااروارد م  ممظ ات اسيئػات اجمل  ػ  احمللػي. اوليػ  تعػ  الشػماكة إحػ ى احليػات الػيت تع ػى و ليػة إوػادة 

ابُت ا ساو،  نيياغة العذقات بُت مجي  ارعميُت بال عليم، اسي رؤية ج ي ة لألداار بُت م سرات ال عليم
بيملا ابُت ار  ووُت ا كاددييُت  بيملا ابُت ارمظ ات غَت او ومية، أا بيملا ابُت النطاع ا ا ، أا أا

أا واا ا ػػػػ ة اغػػػػَتسم. سػػػػػ ا اقػػػػ  و لػػػػت الػػػػػوزارة مػػػػن خػػػػػذؿ قماراهتػػػػا ااثا نلػػػػا ولػػػػػ  إبػػػػماز دار ا سػػػػػمة 
الع ليػػة ال علي يػػة ب ينعيػػل دار ا سػػمة امشػػاركة أاليػػاء اا  عيػػات ا سليػػة اارمظ ػػات ار  لينػػة   ارشػػاركة ب

ا مور بال عليم اربرُت ال وانيل معلم اا خ  بقرا لم اك لب الع ل ول  ال وانيل ارر  م م  النطاوػات 
دم ازة اتاجحػة   تطبيػق  ار  لينة   اجمل    من أجل ااس ينادة مملا، حيث كاف سماؾ مشاري  اسًتلادية

 عيػػة   ال علػػيم مثػػل مشػػماع النػػوى الوػػحية الػػ ا أقام ػػ  ازارة الوػػحة بال عػػااف مػػ  ممظ ػػة ارشػػاركة اجمل 
الوػػحة العاريػػة اارمظ ػػة العاريػػة للطينولػػة  ػػ ؼ إقامػػة مر ونيػػينات امماكػػز نيػػحية   النػػمى الػػاركت طيػػ  

اطػػة حبيػػث ت حػػوؿ (. ك ػػا كػػاف سمػػاؾ تمرػػيق بػػُت ازارة الًتبيػػة اازارة الثن 0221 –ارػػ ارس   ازارة الًتبيػػة 
ارماكػػػػػػػػػػػػػز الثناطيػػػػػػػػػػػػػة إىل جم  ػػػػػػػػػػػػػ  حنينػػػػػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػػػارس طيلػػػػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػػػػػذب اويػػػػػػػػػػػػػاة ااج  اويػػػػػػػػػػػػػة اونينيػػػػػػػػػػػػػػة  

www.ygeography.com./showthread.php)(  بال عاافك ا   إتشاء مشماع  مرار )   م
ع إىل ة اف دمو الًتبية البيئية بش ل أاس    ارماسو ال راسية ر ارس ايل ؼ س ا ارشما   SBAمجعية 

ال ػن ولػ  الػمغم مػن ولػب  .(www.massar.sy/greemlight) ال عليم ا ساسػي االثػاتوا   سػورية
مازالػػػت مشػػػاركة اجمل  ػػػ  احمللػػػي   و ليػػػة ال علػػػيم ااإلدارة حمػػػ ادة تن وػػػم ولػػػ  حكػػػور ااج  اوػػػات الػػػيت 

 رسة  الياء ا مور.تني لا ار 
أنيبم اس   اـ ال  مولوجيا   ال عليم بش ل واـ ا   ادتخمامذالتكنولوجواذيفذالتعلوم:ذ-9-7

اإلدارة بش ل خا  أمما  ةماريا  اب  مم  را طي  من طوا     توطَت للال  االوقت اال  لينػة. سػ ا احمنيػا  
ًتبيػػة بال عػػااف مػػ  الوػػم اؽ الرػػورا ل م يػػة الميػػال مػػن الػػوزارة ولػػ  ربنيػػق تلػػب الينوا ػػ  طنػػ  قامػػت ازارة ال

http://www.ygeography.com./showthread.php)p
http://www.ygeography.com./showthread.php)p
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( ب وقيػ    WLAR –Warld Limks Region طػمداس ( اممظ ػة اارلػ  ليػم ى ارمطنػة العمبيػة   
ـ ر ة سم ُت، تنكي ب طبيق مشماع دمو ال  مولوجيا بال عليم اال علم 0/0223/ 21م كمة تيناسم ب اريا 

ًتا  ولػ  أربػ  مماحػل.  ك ػا قامػت ازارة الًتبيػة ببمػاء لػب ة الًتبيػة ون  ميق لب ة ااتًتتت اال ي  اإلل 
م رسػػة  2222لل علومػػات تػػمبم  ػػا ارػػ يميات اارػػ ارس مػػ  إتشػػاء موقػػ  تمبػػوا ولػػ  ااتًتتػػت اربػػم رمػػو 

(. ك ػػػػا قامػػػػت  www.syrianeducation.org.syـ   0226بشػػػػب ة الًتبيػػػػة لل علومػػػػات   هنايػػػػة 
ازارة الًتبيػػة ب تشػػػاء مشػػػماع لػػػب ة معلوماتيػػػة تػػػمبم مجيػػ  مػػػ يميات الًتبيػػػة   احملاطظػػػات الرػػػورية مػػػ  ازارة 

م رسػػػة   ارمحلػػػة  2222م رسػػػة   ارمحلػػػة ا اىل مػػػن ارشػػػماع، ا 2222الًتبيػػػة، اتػػػمبم ارػػػ يميات مػػػ  
، اس   الشب ة سي م ربطلا وػ  لػب ة ااتًتتػت، اسػ    ن ازارة م رسة   ارمحلة الثالثة 2222الثاتية ا

الًتبية من النياـ ب ارسا   رطػ  اررػ وى ارعػم  للطػذب امػن ربػم جم  ػ  الًتبيػة مػن م رسػُت ا ػذب إىل 
لػػب ة ااحػػػ ة، اربػػم الًتبيػػػة بػػاجمل    احمللػػػي ااجمل  ػػ  العػػػاري، اسُ رػػ   ـ سػػػ   الشػػب ة   إسبػػػاـ ا و ػػػاؿ 

ارعلومػات ا انيػة بارػ ارس ....ا  (، ل رػاو   –ت ػا و اام حاتػات العامػة  -ارية   ترػايل الطػذباإلد
م   ا النمار   الوزارة، اس ع ل ول  تنػ مي ا ػ مات اإلل ًتاتيػة للطػذب اارػوا مُت، ك ػا سػ ل م سػ   

يو كػػػوتينماتى اسػػػي وف الشػػػب ة بع ليػػػات ال ػػػ ري  وػػػن بعػػػ  دبػػػا ت يحػػػ  مػػػن إم اتيػػػة إقامػػػة مػػػ سبمات الينيػػػ 
(. ولػ  الػمغم مػن   (www.syrian_education.org.syاجمل  ػ  احمللػي الرػورا بظك لػ   اررػ يني  سػو

أثب    الع ي   س   ارشاري ، مازالت سماؾ الع ي  من تنا  النوور   س ا اجملاؿ ول  أرو الواق  اس ا ما
 من ال راسات اليت أجميت.

ومذاألدادـيذيفذدـورو ذمـنذوجهـ ذنظـرذخـربا ذذذذذذذإدارةذممارسذالتعلـذذتطوورذ-11

ذدراد ذمومانو :ذ-التعلومذ

، اولب لوةػ  توػور منػًتح إلدارة مػ ارس ال علػيم  Delphiتر   ـ ال راسة اري اتية أسلوب دليناا 
ا ساسػػػػػي   سػػػػػورية مػػػػػن اجلػػػػػة تظػػػػػم ا ػػػػػ اء، طلػػػػػ ا ا سػػػػػلوب ينػػػػػـو ولػػػػػ  أخػػػػػ  آراء وػػػػػ د مػػػػػن ا ػػػػػ اء 

  و  من ااق  خ اهتم، اذب ػ  سػ   احراء اتينػمغ لل ونيػل إىل تنػا  ااخػ ذؼ اار  ووُت   جماؿ ال
ااتينػػػاؽ   آراء سػػػ اء ا ػػػ اء لل ونيػػػل   الملايػػػة إىل اتينػػػاؽ موحػػػ  أا اخػػػ ذؼ موحػػػ  مػػػن قبػػػل مجيػػػ   أا

 ا  اء اولب إلثماء ال راسة. 
أتػ  أداة  : يعػمؼ سػ ا ا سػلوب( Delphi Techniqueدلفـا ذالتعروـ ذبسدـلو)ذ ذذ -11-1

مرحية لعن  مماقشات بُت ا  اء، اتن ـ من خذؿ جػوات و يػ ة مػن ااسػ بياتات جمل ووػة مم نػاة مػن 
ا  اء   ؼ ال ونيل إىل درجة من ااتيناؽ العاـ بُت ا  اء طي ا ي علق ب ح ي  اذباسػات معيمػة ااح  اليػة 

 توػاؿ بػُت جم ووػة مػن ا طػماد ار  ووػُت أاح اثلا ازمن ح اثلا اتظثَتسػا ار وقػ  طلػو أسػلوب لبمػاء اا
أسػػػػلوب مجػػػػاوي  طليػػػػ  ، الػػػػ كي، مماقشػػػػة موةػػػػوع م شػػػػابب    ا ػػػػ اء بغػػػػمو حػػػػل مشػػػػ لة معنػػػػ ة أا

( . طلو أسلوب ي م بش ل مماقشة غَت مبالمة بُت جم ووة من ا  اء اار  ووُت وات 47  ،0221
 اإمنا معمطة آرا   اخ ات  طنم   أكثم من جولة الولة دبوةوع ال راسة ، اداف معمطة ل وية بيملم ، 

http://www.syrianeducation.org.sy/
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 للونيوؿ للم ياة اليت ترع  ال راسة الونيل إليلا. 
تنػـو ال راسػة اري اتيػة اواليػة ب تباولػا وػ د مػن ا طػوات : إجرا اتذالمرادـ ذاملومانوـ ذذذ-11-2

 :إلجماءات ل طبيق أسلوب دليناا اسياا
ل راسػة اري اتيػة إىل رب يػ  أسػم البػ ا ل اا سػالي  هتػ ؼ ا أهمافذالمراد ذاملومانوـ :ذذ-11-2-1

اليت دي ن أف ترػلم   تطػويم إدارة مػ ارس ال علػيم ا ساسػي، اإم اتيػة ربنينلػا، امػا حيػيم  ػا مػن طػم  
 ت دا إىل ربنينلا، أا خما م اووا ق ربوؿ داف س ا ال حنيق.

ي اتيػة ، طنػ    اخ يػار أسػلوب ال حنيػق أسػ اؼ ال راسػة ار :أدواتذالمراد ذاملومانوـ ذذ-11-2-2
كدلينػػااك الػػ ا يع  ػػ  ولػػ  ااسػػ  ارة   أخػػ  رأا ا ػػ اء، اقػػ  مػػم توػػ يم اسػػ  ارة كدلينػػااك بػػا طوات 

 ال الية:
وػػػمو ااسػػػ  ارة ولػػػ  الرػػػادة  - إوػػػ اد الوػػػورة ارب  يػػػة لذسػػػ  ارة - :ااسفففتمارة الجولفففة األولفففى -
 الوورة الملا ية لذس  ارة . -  ُت قبل تطبينلاول  و د من احمل ومو ااس  ارة  -ارشمطُت
سػػ ا اقػ   لػت الوػورة الملا يػة لذسػػ  ارة ولػ  نيػينحة الغػذؼ انيػػينحة  :ااسفتمارة الجولفة الثانيفة -

طيلا خطاب موج  لل  اء، انيينحة تكػ مت البياتػات ا انيػة بػا بَت امػن مث الوػينحات ا انيػة دبحػاار 
ا ولة الثاتية ول  وػ ة حمػاار اكػل حمػور ةػم وػ دا  مػن العبػارات  اأسئلة ااس  ارة حيث تك مت اس  ارة

 ارغلنة االيت   اةعلا بماء ول  اإل ار المظما لل راسة اآراء ا  اء   ا ولة ا اىل.
سػػ ا اقػ   لػت الوػورة الملا يػة لذسػػ  ارة ولػ  نيػينحة الغػذؼ انيػػينحة  ااسفتمارة الجولفة الثالثفة: -

امن مث الوػينحات ا انيػة دبحػاار اأسػئلة ااسػ  ارة حيػث تكػ مت اسػ  ارة  طيلا خطاب موج  لل  اء،
ا ولة الثالثة ول  و ة حماار، اكل حمور ةم و دا  من العبارات ارغلنة، االيت   او  ادسا بماء ول  الم ا و 

ط ػا طػوؽ مػن  728عبارات الػيت مل ربوػل ولػ  ترػبة اإلحوا ية اليت   ال ونيل إليلا   ا ولة الثاتية ، طال
 درجة ارواطنة سي اليت سبت إوادة تك يملا   ا ولة الثالثة.

 ذذذعون ذالمراد :ذ-11-2-3
يوجػ  إ ػػار يكػم مجيػػ  ارين ػمين اا ػػ اء   لػىت اجملػػاات، طنػ  قامػػت الباحثػة باخ يػػار ويمػػة  دبػا أتػػ  ا

 :يلي يمة اطنا  رااخ يار س   الع و  ية سبثل الم بة العل ية من ا  اء اارين مين، ا 
مجيػػػ  أطػػػماد العيمػػػة هلػػػم نيػػػلة بػػػال عليم، ط عظ لػػػم مػػػن أسػػػات ة ا امعػػػة، االبػػػاقوف بػػػاحثوف   اجملػػػاؿ  -

الًتبوا، أا هلم مرامهات ول يػة مػن خػذؿ ا حبػاث   سػ ا اجملػاؿ، كػ لب وػ د مػن ارػوجلُت الًتبػويُت، 
 اار يمين، اارع لُت.

 اؿ ال عليم تزي  ول  مخى سموات.مجي  ا  اء ل يلم خ ة   جم -
 خبَتا     جماؿ ال عليم.  12س ا اق  بل  و د أطماد العيمة  -
ذ



 5102 -العدد الثاني -المجمد الثالث عشر .....................……. ة لمتربية وعمم النفسمجمة اتحاد الجامعات العربي
 
 

 082 

 إجرا اتذتطبوقذادتمارةذأدلو)ذدلفا ذهلذهذالمراد ذ:ذ-11-2-4
ب أت إجماءات تطبيق ا ولة ا اىل ب ن مي اس  ارة ك ا سبق أف ألمتا، موجلػة لل بػَت ت كػ ن خطابػا  

ةيم أس اؼ ال راسة اأمهي لػا اارنوػود مػن ااسػ  ارة اا سػلوب اررػ   ـ، اأمهيػة رأا ي م من خذل  تو 
سيادت    حماار س   ال راسة، م  ال وةيم ل  بوجود و ة جوات اإم اتية ااس  مار     ا وات حػىت 

 ا يػػػػ  اسػػػػ  ارة، ال ػػػػن ومػػػػ ما قامػػػػت ب 22الملايػػػػة،   سػػػػ   ارمحلػػػػة قامػػػػت الباحثػػػػة ب وزيػػػػ  مػػػػا ينػػػػارب 
خػػ اء مػػملم  سػػباب خم لينػػة، االػػ ين أبػػ اا ال عػػااف اار ابعػػة طنػػ   22ااسػػ  ارات، طنػػ  او ػػ ر مػػا ينػػارب 

 اس  مت الباحثة بال طبيق معلم حىت هناية ا وات .
ذالتحلولذاإلحصائي:ذ-11-2-5

اا ، امن   إجماء ال حليل اإلحوا ي  وات دلين SPSSسبت ااس عاتة ب تامو ال حليل اإلحوا ي 
 خذهل ا   حراب ما يلي:

ار وسػػػم اورػػػاح ارػػػمجم لػػػألازاف المرػػػبية،  -ت ػػػمار ااسػػػ اابات وػػػن كػػػل سػػػ اؿ اترػػػب لا ارئويػػػة  -
 اك لب حراب ترب لا ارئوية .

ول   ممات  ال حنق من قوة كل وبارة، حيث   او بار العبارة ل ي ة ارواطنة اال ظيي  سي اليت ربول -
، ـ2772،  وب  اهلادا   Cut-off scoreطظكثم( اتر   درجة النط   728ااس اابة   سبمكز ر وسم

 05.) 
ذنتائجذالمراد ذاملومانو ذ:ذ-11-3

ذحتلولذنتائجذاجلول ذاألوىل:ذ-11-3-1

سبحورت اس  ارة ا ولة ا اىل حوؿ و د من احملاار الػيت سبثلػت بعػ د مػن ا سػئلة ارين وحػة، اطي ػا يلػي 
 و س   ال راؤات:معا ة لم ا 

السففؤال األول: مفففا اإلجفففراءات والبفففدائل الكفيلفففة بتطفففوير إدارة مفففدارس التعلفففيم األاسااسفففي بمفففا  -
 :من العناصر التالية من وجهة نظر يخص كاًل 

: لنػ  أمجػ  معظػم أطػماد العيمػة ولػ  االتجاه اإلداري األجدى في إدارة مفدارس التعلفيم األاسااسفي -
كزية   اإلدارة ااإلدارة ال اتية، ك ا ألار بعكػلم إىل ا  ػ  بػُت ارمكزيػة االذممكزيػة تباع الذمم االًتكيز ول  

 باإلدارة، ابعكلم أيكا  ألار إىل ةمارة الًتكيز ول  إدارة ا ودة الشاملة االم م ال دينما ي   اإلدارة. 
ةمارة اجود سي ل  : لن  ألارت معظم اإلجابات إىلالهيكل التنظيمي لادارة التعليم األاسااسي -

تمظي ي ي ك ن كػل مػن لػ  وذقػة بػال عليم مػن أاليػاء أمػور اأوكػاء اجمل  ػ  احمللػي، ك ػا أكػ  معظ لػم أف 
 ي وف اهلي ل ال مظي ي أطني اااب عاد ون اهلي ل اهلممي.

دة : أكػػ  أطػػماد العيمػػة ةػػمارة إتشػػاء أكاددييػػة إوػػ اد اتػػ ري  النػػااختيففار القففادة اإلداريففين التربففويين -
 الًتبويُت، اتش يل جمالى داخل ار رسة اخ يار اتعيُت اإلداريُت اارعل ُت.

 : لن  أك ت معظم اإلجابات ةمارة ة المهنية والتطوير لمستوى أداء الكوادر البشريةفففففففالتنمي -
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  معظ لػػم ا خػػ  بمظػػاـ اإلوػػ اد اال ػػ ري  اال م يػػة اااب عػػاد وػػن ا ق ميػػة   ااخ بػػار االًتقػػي، ك ػػا أكػػ
ةمارة قياـ جملى اإلدارة ار رسية اال ا يكػم كػذ  مػن ارعميػُت   ال علػيم ب ح يػ  ااح ياجػات ال  ريبيػة، 
اتنػػ مي بػػمامو ت ريبيػػة م مووػػة حمليػػة اواريػػة اقوميػػة، ك ػػا ألػػار معظ لػػم إىل الًتكيػػز اااس  ػػاـ بالوحػػ ات 

يػة اارعمويػة لل  ػ ربُت، ادوػم ال عػااف بػُت ار رسػة اكليػات ال  ريبية اليت تنـو بار رسة، اتنػ مي اوػواطز اراد
 الًتبية اار سرات ار  لينة اليت هت م ب  ري  اتم ية ار ربُت اارعل ُت.

: لنػػ  أكػػ  أطػػماد العيمػػة ةػػمارة اسػػ   اـ اواسػػوب   ااسففتخدام التكنولوجيففا فففي العمففل اإلداري -
 ار رسػػة اا لػػات ا ولػػ ، اتػػوطَت ااتًتتػػت اتطبيناتػػ  الع ػػل اإلدارا، اةػػمارة تػػوطَت لػػب ة اتوػػاات بػػُت

 لذس ينادة مم    الع ل اإلدارا.
لنػ  كػاف سمػاؾ لػب  إمجػاع مػن أطػماد العيمػة بػالًتكيز ولػ   المتابعة والمساءلة لألداء ففي المدراسفة: -

ك ػػا أكػػ اا ةػػمارة   ال نػػومي الػػ ايت لل  رسػػة، اكػػ لب اةػػ  معػػايَت يػػ م ااو  ػػاد وليلػػا باحملاسػػبة ااررػػاءلة،
تشػػ يل  ػػاف م  ووػػة ر ابعػػة أو ػػاؿ مجيػػ  ال ػػوادر البشػػمية بار رسػػة، إةػػاطة إىل ةػػمارة إلػػماؾ اجمل  ػػ  

تباع تظاـ ارراءلة ال كية، االًتكيز ول  منووج المقابة اراءلة ااحملاسبة، ك ا أك  البعض احمللي   ار ابعة اار
 ارلمية.
عيمػػػة  ال نػػومي الػػ ايت ااررػػ  م االشػػػامل، ارب يػػ  معػػايَت ااةػػحة لنيػػػاس أكػػ  أطػػماد ال :تقففويم األداء -

 ا داء، اتن مي اوواطز ارادية اارعموية، اااس ينادة من ا  اء   ال نومي.
لن  ألار معظم أطماد العيمة إىل ةمارة  تشم الثنة بُت مجي   الشفافية في نشر وإدارة المعلومات: -

ة اخارجلػا، ات ػوين قاوػ ة بياتػات لػاملة وػن أسػ اؼ اأو ػاؿ ار رسػة اإذمازاهتػا،  ا طماد   داخل ار رسػ
ك ا أك اا ةمارة ال عميػال با سػ اؼ ا انيػة بار رسػة ل ػل ارعميػُت بػال عليم، اإنيػ ار ال نػاريم االمشػمات 

 ال ارية ون ت ا و أداء ار رسة اا س اؼ اليت حنن لا.
النػ  أمجػ  معظػم أطػماد العيمػة ولػ  ةػمارة مشػاركة اجمل  ػ  احمللػي  تمويل التعليم وتحديد الميزانية: -

 ام سرات  اا  عيات ا سلية بال  ويل.
كػػاف سمػػاؾ لػػب  إمجػػاع حػػوؿ ةػػمارة تينعيػػل دار مشػػاركة اجمل  ػػ    ال  طػػيم   الشففراكة المجتمعيففة: -

ال مظي يػة الػيت ت ػيم بارشػاركة اال ميني  اار ابعة اال  ويل ااإلدارة، ك ا أك  معظ لم ةػمارة تعػ يل اهلياكػل 
 ات ينل ذماحلا، اك لب إوادة نيياغة ال شميعات اواك ة لع لية الشماكة ل  وف أكثم مماتة ااس اابة.

ىل ىنا  بعض العناصر والنقاط التي لم يتم تضمينها في االاسفتمارة؟ إذا وجفد  السؤال الثاني: -
بة هلػ ا الرػ اؿ إىل ةػمارة توةػيم سػبل ال وانيػل س ا طن  ألػارت بعػض ااسػ  ارات بالمرػفثرجو ذكرىا: 

بػػػػُت اإلدارة ولػػػػ  مرػػػػ وى ار رسػػػػة ااإلدارات االرػػػػلطات العليػػػػا االػػػػوزارة، ادار اجمل  ػػػػ  احمللػػػػي   الع ليػػػػة 
 ال علي ية، اس ا ما   أخ   باورباف اتك يم  باس  ارة ا ولة الثاتية.

ذحتلولذنتائجذاجلول ذالثانو :ذ-11-3-2

 ا ال راسة  ات ا و ا ولة ا اىل من اس  ارة دليناا   بماء ػػػػػػ اؿ اليت تماال لػػػػض الػػػػخ ة بعوء ػػػػ  ة
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 :ليت أ لمت جم ووة الم ا و احتيةاس  ارة ا ولة الثاتية اا
حمػػػػاار ا ولػػػػة الثاتيػػػػة االػػػػيت تػػػػ ار حػػػػوؿ البػػػػ ا ل اارنًتحػػػػات ال ينيلػػػػة ب طػػػػويم إدارة مػػػػ ارس ال علػػػػيم  -

 ( . 2  م ت ا و س   ا ولة   ا  اؿ، اي كا ساسي
 ( 1جدول )

التكرارات والنسب المئوية والمتواسط والنسبة المئوية للمتواسط لدرجة الموافقة على  عبارات محور البدائل 
 والمقترحات الكفيلة بتطوير إدارة مدارس التعليم األاسااسي.

 8ارواطنة العبارات

مواطق  
غَت  8 مواطق 8 ج ا

 8 ار وسم 8 مواطق
 لل  وسم

منػػػػػػػػػػػػػػػػم اإلدارة أا ااذبػػػػػػػػػػػػػػػػا   -2
اإلدارا الػػػػػػػػػػ ا دي ػػػػػػػػػػن إتباوػػػػػػػػػػ  
ااذبػػػػػػػػػػػػا  الذممكػػػػػػػػػػػػزا بػػػػػػػػػػػػاإلدارة 
اااو  ػػػػػاد ولػػػػػػ  اإلدارة ال اتيػػػػػػة 

:   

        

ال مػػػازؿ وػػػن الرػػػلطة اولػػػب  -2
بمنػػػػػػػػػػػػػػل الرػػػػػػػػػػػػػػلطة مػػػػػػػػػػػػػػن اإلدارة 
ال علي يػػػػػػػػة احملليػػػػػػػػة إىل اررػػػػػػػػ وى 
ا دىن اسو ار رسة حبيث ت وف  

 ة  النمار بظمورسا.نياحب

21 218 22 148 4 028 0201 52222 

ال ينػػػػػػػػػػػويض اولػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػ ط   -0
سػػػػػػػلطة اإلدارة طنػػػػػػػم مػػػػػػػن قبػػػػػػػل 
الرػػػػػلطة ال علي يػػػػػة إىل ار سرػػػػػة 
ار رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية داف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 ااخ وانيات. 

        

إتاحػػػػػػة ارعمطػػػػػػة الش وػػػػػػية   -1
ارمتبطة بال ينويض   ي  الزمذء 

   الع ل
02 448 22 118 / / 0244 66266 

ااسػػػػػػػػػػ ينادة مػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػ ات  -2
الع ػػػػػل ار احػػػػػة ل م يػػػػػة ملػػػػػارات 

 ال ينويض
27 418 22 148 / / 0241 65255 

         اهلي ل ال مظي ي 
تشػػػػػ يل  مػػػػػة وليػػػػػا جمللػػػػػى  -3

إدارة ار رسػػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػ  اررػػػػػػػػػ وى 
النػومي ااإلقلي ػي ااةػ  ا حػة 
تميني يػػػػػػػػػػة هلػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػ م دبن كػػػػػػػػػػاسا 

21 218 22 148 4 028 0201 52222 
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تشػػػػػػػػ يل أوكػػػػػػػػا لا مػػػػػػػػن كبػػػػػػػػار 
ل ػػػػػػػػة بػػػػػػػػال عليم الش وػػػػػػػػيات ار

ولػ  كاطػة اررػ ويات مػ  إلػماؾ 
أوكػػاء مػػن ازارة الًتبيػػة اال علػػيم 
االوػػػػػػػػحة االوػػػػػػػػماوة االشػػػػػػػػ اف 

 ااج  اوية.
تشػػػػػػػػػ يل جمػػػػػػػػػالى لػػػػػػػػػ دارة  -4

ار رسية ولػ  اررػ وى اإلقلي ػي 
 ارػػػػػػػػػ يميات ال علي يػػػػػػػػػة( اولػػػػػػػػػ   
مرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وى ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  اإلدارات 

اولػػػػػػػػػػػػػ  مرػػػػػػػػػػػػػ وى ال علي يػػػػػػػػػػػػػة( 
 ار رسة.

01 548 3 248 0 48 025 72 

تينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويض جملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إدارة  -5
ار رسػػػػػػػػة رػػػػػػػػ يم ار رسػػػػػػػػة كاطػػػػػػػػة 
الرػلطات   ازبػػاو النػػمارات مػػ  

 حق ارشاركة.

21 218 22 148 4 028 0201 52222 

ربويػػػػػػػػػػػػػػل ال مظػػػػػػػػػػػػػػيم اإلدارا  -6
لل  رسػة مػن ال مظػيم اهلممػي إىل 
ال مظػػػػػػيم الشػػػػػػب ي الػػػػػػ ا ي ػػػػػػيم 

كػػػػػػة لل شػػػػػػاركة مػػػػػػن قاوػػػػػػ ة ومي
 قبل ارعميُت بال عليم.

00 518 6 048 / / 0251 72222 

إجيػػػػػػػاد وػػػػػػػ د مػػػػػػػن اللاػػػػػػػاف  -7
ااجملػػػالى ار عػػػ دة ال  ووػػػات 
 اارلاـ ول  مر وى ار رسة.

21 218 22 148 4 028 0201 52222 

كرػػػػػػ  دوػػػػػػم اررػػػػػػ ويات -22
اإلداريػػػػػػػػػػػة ا ولػػػػػػػػػػػ  امرػػػػػػػػػػػات هتا 
إلدارة ار رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   و ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

   نيم  النمار.ارشاركة 

27 418 22 148 / / 0241 65255 

         اخ يار اإو اد النادة الًتبويُت:
إتشػػػػػػاء أكاددييػػػػػػة إلوػػػػػػ اد  -22

 73233 0264 / / 218 2 648 04 ات ري  النادة الًتبويُت.

تشػػػػػػػ يل جمػػػػػػػالى داخػػػػػػػل  -20
ار رسة اخ يػار اتعيػُت ارػ يمين 

 اارعل ُت.
26 428 6 048 2 218 0224 60200 

        ال م يػػػػػػػػة ارلميػػػػػػػػة اتطػػػػػػػػويم ا داء 
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 لل  يمين اارعل ُت االعاملُت: 
ا خػػػػػػػػػ  بمظػػػػػػػػػاـ ال ظسيػػػػػػػػػل  -21

اال ػػػػ ري  اال م يػػػػة   ااخ بػػػػار 
اممحػػػػػػػ  رخوػػػػػػػة مزاالػػػػػػػة ارلميػػػػػػػة 
 اااب عاد ون تظاـ ا ق مية. 

02 448 22 118 / / 0244 66266 

تشػػػ يل  مػػػة م لينػػػة مػػػن  - 22
رعل ػػػػػػُت جم ووػػػػػػة أوكػػػػػػاء مػػػػػػن ا

بنيادة ار يم   ار رسة اخ يار 
 ارعلم ا  ي .

26 428 6 048 2 218 0224 60200 

او  ػػػػػاد ار رسػػػػػة كوحػػػػػ ة  -23
 72 025 48 0 248 3 548 01 لل طويم اال م ية.

قيػػػاـ جملػػػى إدارة ار رسػػػة  -24
ب ح يػػػػ  ااح ياجػػػػات ال  ريبيػػػػة  

 لل عل ُت االعاملُت بار رسة.
00 518 6 048 / / 0251 72222 

تنػػػػػػػػػػػ مي بػػػػػػػػػػػمامو ت ريبيػػػػػػػػػػػة  -25
 73233 0264 / / 218 2 648 04 م مووة.

تينعيػػػل احػػػ ات ال ػػػ ري   -26
 72 025 48 0 248 3 548 01 اال نومي داخل ار رسة.

ااس  اـ ب رسػاؿ البعثػات  -27
 73233 0264 / / 218 2 648 04 ال  ريبية لل ارج.

ااس  ػػػػػاـ ب نػػػػػ مي اوػػػػػواطز  -02
 72222 0261 / / 248 3 618 03 دية اارعموية لل   ربُت.ارا

تنػػػػػػػػػػػ مي بػػػػػػػػػػػمامو ت ريبيػػػػػػػػػػػة  -02
ل داريػػػػػػػُت اارعل ػػػػػػػُت االعػػػػػػػاملُت 
مػػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػظسيللم للنيػػػػػػػػػػػاـ 
خبػػػػػػػ مات اإدارة بػػػػػػػمامو خ مػػػػػػػة 

 اجمل   .

00 518 6 048 / / 0251 72222 

دوػم ال عػػااف بػُت ار رسػػة  -00
اكليػػػػػػػػػػات الًتبيػػػػػػػػػػة اار سرػػػػػػػػػػات 

 ار  لينة.ال علي ية 
02 528 7 128 / / 025 72 

إسػػلاـ م سرػػات اجمل  ػػ   -01
احمللػػػػػػي اأطػػػػػػماد    دوػػػػػػم بػػػػػػمامو 

 ال م ية ارلمية.
02 528 7 128 / / 025 72 

اسػػػػػػػػػػػػػ   اـ ال  مولوجيػػػػػػػػػػػػػا    -
         ال عليم االع ل اإلدارا:

 72222 0261 / / 248 3 618 03تػػػػػػػػػػػػػػػػػوطَت لػػػػػػػػػػػػػػػػػب ة مػػػػػػػػػػػػػػػػػن  -02



 تطوير إدارة مدارس التعميم األساسي في الجمهورية في ضوء خبرة بعض الدول ............................... د. كحيل
 
 

 000 

ااتوػػػػػػاات بػػػػػػُت إدارة ار رسػػػػػػة 
ليػا ل مرػيق االنيادات اإلدارية الع
 ا و اؿ طي ا بيملا.

تو يػػػال اسػػػا ل ااتوػػػاؿ  -03
ال يػػػػػػػ   –الرػػػػػػػميعة   اإلتًتتػػػػػػػت 

اال ػػػًتا  ( لل وانيػػػل مػػػ  كاطػػػة 
 العاملُت   ار رسة.

04 648 2 218 / / 0264 73233 

تو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ت مولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  -04
ارعلومػػػػات   زبػػػػػزين ارعلومػػػػػات 

وين قاوػػػػػ ة الػػػػػيت ترػػػػػاو    ت ػػػػػ
 معمطية.

02 528 7 128 / / 025 72 

ااسػػػػػ ينادة مػػػػػن البياتػػػػػات  -05
اارعلومػػات الػػيت توطمسػػا او ومػػة 

 اال ًتاتية ل طويم ا داء.
02 528 7 128 / / 025 72 

ار ابعػػػػػػػػػػة ااررػػػػػػػػػػاءلة لػػػػػػػػػػألداء   
         ار رسة:

الًتكيػػػػػػػػػػػػز ولػػػػػػػػػػػػ  ار ابعػػػػػػػػػػػػة  -06
ااررػػػػػػػػػػػػاءلة ااحملاسػػػػػػػػػػػػبة ال اتيػػػػػػػػػػػػة 

 رسة.لل  
02 448 22 118 / / 0244 66266 

اة  معايَت تع    وليلػا  -07
احملاسػػػػػػػػػػػػبة ااررػػػػػػػػػػػػاءلة بالمرػػػػػػػػػػػػبة 
 لل عل ُت االعاملُت اار يمين.

00 518 6 048 / / 0251 72222 

تش يل  مة رقابية ر ابعػة  -12
 72 025 / / 128 7 528 02 أو اؿ العاملُت بار رسة.

اسػػػػػ   اـ منػػػػػووج المقابيػػػػػة  -12
إلداريػػػػة، ي ػػػػوف ارػػػػ يم مرػػػػ اا  ا

طيلػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػن نيػػػػػػػػػػػػم  النػػػػػػػػػػػػمارات 
بال شػػػػػػػػػاار مػػػػػػػػػ  أوكػػػػػػػػػاء سيئػػػػػػػػػة 
ال ػ ريى اأاليػاء ا مػور اأوكػاء 

 اجمل    احمللي.

01 548 5 018 / / 0254 70200 

اسػػػػػػ   اـ منػػػػػػووج المقابػػػػػػة  -10
ارلميػػػة حيػػػث ي ػػػوف ارعلػػػم سػػػػو 
ارر اؿ ون المقابة بارشاركة م  

 ارعل ُت واا ا  ة.

00 518 4 028 0 48 0244 66266 

 65255 0241 / / 148 22 418 27إتبػػػػػػػػػػػاع تظػػػػػػػػػػػاـ اررػػػػػػػػػػػػاءلة  -11
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ال كيػػػة   اتعػػػٍت اررػػػاءلة ال كيػػػة 
  اإلدارة تغيػػػَت سػػػلوؾ ارعل ػػػُت 
ااإلداريػػػػُت   ار رسػػػػة بظسػػػػلوب 
دبلوماسػػػػػػػػػي بعيػػػػػػػػػ  وػػػػػػػػػن المنػػػػػػػػػ  

 اربالم(.
إتشػػػػػػػػػػػاء جملػػػػػػػػػػػى للمقابػػػػػػػػػػػة  -12

ن اجمل  عيػػة يشػػًتؾ طيػػ  أوكػػاء مػػ
واا ا ػػػػػػػػ ة الًتبويػػػػػػػػة ااإلداريػػػػػػػػة 
 اي ولوف حماسبة م يم ار رسة.

00 518 6 048 / / 0251 72222 

و ػػػػػل تنػػػػػاريم داريػػػػػة مػػػػػن  -13
قبػػػػػػل جملػػػػػػى إدارة ار رسػػػػػػة وػػػػػػن 
أداء ار رسػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػل اتنػػػػػػػػػ ديلا 

 لل عميُت بال عليم.

04 648 2 218 / / 0264 73233 

         تنومي ا داء :
 نػومي الػ ايت الًتكيز ول  ال -14

 72222 0261 / / 248 3 618 03 بش ل مر  م.

او  ػػػػػػاد ال نػػػػػػومي الشػػػػػػامل  -15
 70200 0254 / / 018 5 548 01 ل اطة ومانيم الع لية ال علي ية.

رب يػػػػػػػػ  معػػػػػػػػايَت ااةػػػػػػػػحة  -16
 72222 0261 / / 248 3 618 03 لنياس ا داء.

تنػػػػػػػػػ مي اوػػػػػػػػػواطز العادلػػػػػػػػػػة  -17
 73233 0264 / / 218 2 648 04 لألداء ا ي .

ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػ عاتة دبا ووػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -22
م مووػػػػػة مػػػػػن ا ػػػػػ اء ل نػػػػػومي أداء 

 العاملُت بار رسة.
00 518 6 048 / / 0251 72222 

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيناطية   تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اإدارة 
         ارعلومات:

إتشػػػػػػاء إدارة لل علومػػػػػػػات  -22
بار رسػػػػػػػػػة تع ػػػػػػػػػل ولػػػػػػػػػ  تلنػػػػػػػػػي 
النػػػػػػمارات اال شػػػػػػميعات ا انيػػػػػػة 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػن بار رسػػػػػػػػػػػػػػػػػة االوػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة 
ا  عيػػػات العليػػػا اتوزيعلػػػا ولػػػ  

 العاملُت بار رسة.

04 648 2 218 / / 0264 73’33 

ت ػػػػػػػػوين قاوػػػػػػػػ ة بياتػػػػػػػػات  -20
لػػػػػػػاملة وػػػػػػػن أسػػػػػػػ اؼ ار رسػػػػػػػة 
ارسال لا اا و اؿ اليت تنـو  ػا 

03 618 3 248 / / 0’61 72222 
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ااإلذمػػػػػػػػػػػػػػػازات الػػػػػػػػػػػػػػػيت حنن لػػػػػػػػػػػػػػػا 
اارشػػػػػػ ذت الػػػػػػيت تعػػػػػػا  مملػػػػػػا 

 اإتاح لا لل ا   .
ال عميػػػػػػػػػػػػػػػػػال با سػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼ  -21

ا انيػػػػػػػػػػة بار رسػػػػػػػػػػة ابمسػػػػػػػػػػال لا 
االرياسػػػة ال علي يػػػة الػػػيت ت بعلػػػا 
امشػػػػػػػػػػػػػاركة ا  يػػػػػػػػػػػػػ  بوةػػػػػػػػػػػػػعلا 

 اتشمسا لل عميُت.

02 528 7 128 / / 025 72 

إتشػػػػػػػػاء موقػػػػػػػػ  لل  رسػػػػػػػػة  -22
 72222 0261 / / 248 3 618 03 ول  لب ة اإلتًتتت.

تشػػػػػػػػػػػػػػم اوػػػػػػػػػػػػػػمو كاطػػػػػػػػػػػػػػة  -23
سػػػػة ارعلومػػػات الػػػػيت ت علػػػق بار ر 

ات ػػػػػا و ربوػػػػػيل الطػػػػػذب ولػػػػػ  
 ااتًتتت.

04 648 2 218 / / 0264 73233 

إنيػػػػ ار ار رسػػػػة لمشػػػػمات  -24
داريػػة وػػػن سػػػَت الع ػػػل ار رسػػػي 

  ا بشيناطية والية اتوزيعلا.
01 548 5 018 / / 0254 70200 

بمػػػػاء الثنػػػػة االوػػػػماحة بػػػػُت -25
اإلدارة االعػػػػػػػػػػػػاملُت   ار رسػػػػػػػػػػػػة 
 ابػػػػػػػُت أطػػػػػػػماد ار رسػػػػػػػة اأوكػػػػػػػػاء

 اجمل    احمللي.

02 448 22 118 / / 0244 66266 

         سبويل ال عليم ارب ي  اريزاتية:
ااو  ػػػػػػاد ولػػػػػػ  اإلتينػػػػػػاؽ  -26

ارمكػػػػػػػزا الػػػػػػػ ا تن مػػػػػػػ  ال الػػػػػػػػة 
 لل عليم كازء من ال  ويل.

02 448 22 118 / / 0244 66266 

ااسػػػػػػ ينادة مػػػػػػن ارشػػػػػػاركة  -27
اجمل  عيػػػػػػة بال  ويػػػػػػل وػػػػػػن  ميػػػػػػق 

 ااهلبات.ال  وات 
02 628 4 028 / / 026 71211 

ا خػػػػػػػػػػ  دببػػػػػػػػػػ أ ال  ويػػػػػػػػػػل  -32
الػػػػػػػػ ايت لل  رسػػػػػػػػة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػذؿ 
مشػػػػػػماوات إت اجيػػػػػػة تنػػػػػػـو  ػػػػػػػا 

 ار رسة.

02 448 22 118 / / 0244 66266 

ااسػػ ينادة مػػن اررػػامهات  -32
اراديػػػػػػػػػة ااراليػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػيت تنػػػػػػػػػ ملا 

 الشمكات ااروات  
00 518 6 048 / / 0251 72222 
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اسػػػػػػػػػ ينادة مػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػ وم ا -30
ارػػػػػػػادا الػػػػػػػ ا ين مػػػػػػػ  اجمل  ػػػػػػػ  

مجعيػات  -احمللي   أالياء ا مػور
 أسلية (.

00 518 6 048 / / 0251 72222 

مشػػػػػػػػػػػػػاركة اجمل  ػػػػػػػػػػػػػػ  احمللػػػػػػػػػػػػػػي   
         ال عليم:

طػػػ م جمػػػػاات الشػػػػماكة    -31
ال  طػػػػػػػػػػيم اال مظػػػػػػػػػػيم اار ابعػػػػػػػػػػة 
اال نػػػػػومي اال  ويػػػػػل أمػػػػػاـ لػػػػػمكاء 

 ال عليم.

02 528 7 128 / / 025 72 

تعػػػ يل اهلياكػػػل ال مظي يػػػة  -32
ل  ػػػػػوف أكثػػػػػم مماتػػػػػة ااسػػػػػ اابة 
للحاجػػػػػات الشػػػػػمكاء ام طلبػػػػػات 

 الشماكة. 

02 528 7 128 / / 025 72 

إوػػادة نيػػياغة ال شػػميعات  -33
اواك ػػة لع ليػػة الشػػماكة ل  ػػوف 
أكثم مماتة ااس اابة للحاجات 

 ا  ي ة للشمكاء   ال عليم.

01 548 5 018 / / 0254 70200 

تينعيػػػػػػػػػػػػػػػػل دار ارشػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة  -34
اجمل  عيػػػػػػػة   الع ليػػػػػػػة ال علي يػػػػػػػة 
 ا سػػػػػػػػػػػػمة ااإلوػػػػػػػػػػػػذـ االنطػػػػػػػػػػػػاع 

 ا ا  االعاـ ااجمل   (.

02 628 4 028 / / 026 71211 

ونػػػػػػػػػػػػػػػػ  دارات لبحػػػػػػػػػػػػػػػػث  -35
جواتػػػػػػ  ال عػػػػػػااف بػػػػػػُت ار رسػػػػػػة 
اا  عيات ا سلية اسػبل ربنيػق 

 ولب.

02 528 7 128 / / 025 72 

ااذبػا  اإلدارا الػ ا دي ػن إتباوػ    إدارة  (  طي ا خي  منم اإلدارة أا2ن ا  اؿ الرابق  اي كم م
بارواطنة ، اوكم  728( كاتت درجة المربة ارئوية ر وسطلم أقل من 0،2،1،2ار رسة أف العبارات رقم  

طي ا خي  اهلي ل ال مظي ي ل دارة ا  اء أت   من ا طكل ا    بُت ارمكزية االذممكزية   إدارة ال عليم. ا 
(، أما العبارات 4،6من ارواطنة،  االعبارات رق لا   728ار رسية طن  حظيت بعض العبارات  بظكثم من 

بارواطنػػة، حيػث ي كػػ  بعػض ا ػػ اء أتػ  سمػػاؾ  728( طنػ  حظيػػت ب رجػة أقػػل مػن 3،5،7،22،20رقػم  
ة للنمارات. اطي ا ي علق باخ يار اإو اد النادة الًتبويُت طنم نيعوبة   تطبينلا  هنا رب اج إىل إوادة نيياغ
   728(، االػػيت حظيػػت بظقػػل مػػن  22بارواطنػػة اسػػي   728حظيػػت بعػػض العبػػارات ب رجػػة أكثػػم مػػن 

(. اطي ػػا ي علػػق ب م يػػة ارلميػػة اتطػػويم ا داء لل ػػ يمين اارعل ػػُت االعػػاملُت طنػػ   20ارواطػػق كاتػػت العبػػارة  
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( ، 23،24،25،26،27،02،02،00،01بارواطنػػػة   728عبػػػارات ب رجػػػة أكثػػػم مػػػن حظيػػػت بعػػػض ال
(، ايشػػَت 21،22،24،01اأرقاملػػا   728اسمػػاؾ بعػػض العبػػارات ا خػػمى كاتػػت درجػػة ارواطنػػة أقػػل مػػن 

بعض ا  اء إىل أف ولب حي اج إىل ال ثَت مػن ا لػود . أمػا دبػا ي علػق باسػ   اـ ال  مولوجيػا طنػ  حظيػت  
(. أما طي ا خي  ار ابعة اارراءلة لػألداء 05،02،03،04بارواطنة اسي   728رات  بظكثم من كل العبا

(، 07،12،12،12،13مػػػن ارواطنػػػة كاتػػػت   728ار رسػػػي طالعبػػػارات الػػػيت حظيػػػت  ب رجػػػة أكثػػػم مػػػن 
 (. ا  جمػاؿ تنػومي ا داء ط ػل العبػارات حظيػت بػظكثم06،10،11 728االعبارة اليت حظيت  بظقل من 

  ارواطنة . ابالمربة للشيناطية   تشم ارعلومات طن  حظيت معظم العبارات  بمربة مواطنة من  728من 
( سػػي طنػػم الػػيت حظيػػت بظقػػل مػػن 25عبػػارة  (، اطي ػػا ي علػػق بال22،20،21،22،23،24، اكػاف  728
لػػػيم طنػػػ  حظيػػػت  بارواطنػػػة، اقػػػ  وكػػػم ا ػػػ اء أف سمػػػاؾ نيػػػعوبة   ربنينلػػػا. اطي ػػػا خيػػػ  سبويػػػل ال ع 728

(، االعبػػارات الػػيت مل ربظػػ  ولػػ  درجػػة أكثػػم مػػن 27،32،30بارواطنػػة العبػػارات   728بمرػػبة أكثػػم مػػن 
( . ابالمرػػػبة للشػػػماكة اجمل  عيػػػة، طنػػػ  حظيػػػت كػػػل العبػػػارات ب رجػػػة أكثػػػم مػػػن 26،32  ارواطنػػػة   728
 نة ا يوج  وبارات .  ارواط 728(،ا بالمربة  قل  من 31،32،34،35بارواطنة اسي   728

ذحتلولذنتائجذاجلول ذالثالث :ذ-11-3-3

 728س ا ابع  حوم ت ا و ا ولػة الثاتيػة ، طنػ    أخػ  العبػارات الػيت مل ربوػل ولػ  ترػبة أكثػم مػن 
بارواطنة ، امن مث إوادة نيػياغ لا اتكػ يملا   اسػ  ارة ا ولػة الثالثػة، ابعػ  تطبينلػا ولػ  أطػماد العيمػة مػن 

 ي كم ت ا و س   ا ولة من خذؿ احيت :ا  اء 
حمػػاار ا ولػػة الثالثػػة طي ػػا خيػػ  البػػ ا ل اارنًتحػػات اا سػػالي  ال ينيلػػة ب طػػويم إدارة مػػ ارس ال علػػيم -

 ( .0ا ساسي، ات كم ت ا و س   ا ولة من خذؿ ا  اؿ  
  ( 2جدول )

درجة الموافقة على عبارات محور البدائل التكرارات والنسب المئوية والمتواسط والنسبة المئوية للمتواسط ل
 والمقترحات واألاساليب لتطوير إدارة مدارس التعليم األاسااسي.

 ارواطنة العبارات
مواطق  

غَت  8 مواطق 8 ج ا
 8 ار وسم 8 مواطق

 لل  وسم
منػػػػػػػػػػػػػػػػػم اإلدارة أا ااذبػػػػػػػػػػػػػػػػػا   -

اإلدارا الػػػػػػػ ا دي ػػػػػػػن إتباوػػػػػػػػ  
ااذبػػػػػػػػػػا  الذممكػػػػػػػػػػزا بػػػػػػػػػػاإلدارة 

اإلدارة ال اتيػػػة  اااو  ػػػاد ولػػػ 
:   

00 518 6 048 / / 0251 72222 

ال مازؿ ون الرلطة اولػب  -2
بمنػػػػػػػػػػػل الرػػػػػػػػػػػػلطة مػػػػػػػػػػػػن اإلدارة 
ال علي يػػػػػػة احملليػػػػػػة إىل اررػػػػػػ وى 

5 018 5 018 24 318 225 34244 
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ا دىن اسػػػػػػػػػو ار رسػػػػػػػػػة حبيػػػػػػػػػث 
ت ػػػػػػػػػػػػػػػوف  نيػػػػػػػػػػػػػػػاحبة  النػػػػػػػػػػػػػػػمار 

 بظمورسا.
ال ينػػػػػػػػويض اولػػػػػػػػب بػػػػػػػػ ط   -0

ل سػػػػػلطة اإلدارة طنػػػػػم مػػػػػن قبػػػػػ
الرػػلطة ال علي يػػػة إو ار سرػػػة 
ار رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية داف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 ااخ وانيات.

02 528 7 128 / / 025 72 

إتاحػػػػػة ارعمطػػػػػة الش وػػػػػية  -1
ارمتبطػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػال ينويض   يػػػػػػػػػػػ  

 الزمذء   الع ل.
00 518 6 048 / / 0251 72222 

ااسػػػػػػػػ ينادة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػ ات  -2
الع ػػػل ار احػػػة ل م يػػػة ملػػػارات 

 ال ينويض.
03 618 3 248 / / 0261 72222 

         اهلي ل ال مظي ي :
تشػػػ يل  مػػػة وليػػػا جمللػػػى  -3

إدارة ار رسػػػػػػػة ولػػػػػػػ  اررػػػػػػػ وى 
النػػػػػػػػػػػومي ااإلقلي ػػػػػػػػػػػي ااةػػػػػػػػػػػ  
ا حػػػػػػػػػػػػة تميني يػػػػػػػػػػػػة هلػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػ م 
دبن كاسا تش يل أوكا لا من 
كبػػػػػػػػػػار الش وػػػػػػػػػػيات ارل ػػػػػػػػػػة 
بػػال عليم ولػػػ  كاطػػػة اررػػػ ويات 
مػػػػػ  إلػػػػػماؾ أوكػػػػػاء مػػػػػن ازارة 
ة الًتبيػػػػػػػػػػػػػة اال علػػػػػػػػػػػػػيم االوػػػػػػػػػػػػػح

االوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماوة االشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اف 
 ااج  اوية.

02 528 7 128 / / 025 72 

تينػػػػػػػػػػػػػػػػػويض جملػػػػػػػػػػػػػػػػػى إدارة  -4
ار رسػػػػػػة رػػػػػػ يم ار رسػػػػػػة كاطػػػػػػة 
الرػػػػػػلطات   ازبػػػػػػاو النػػػػػػمارات 

 م  حق ارشاركة.

04 648 2 218 / / 0264 73233 

إجيػػػػػاد وػػػػػ د مػػػػػن اللاػػػػػػاف  -5
ااجملالى ار ع دة ال  ووػات 
 اارلاـ ول  مر وى ار رسة.

03 618 3 248 / / 0261 72222 

كرػػػػ  دوػػػػم اررػػػػ ويات    -6
اإلداريػػػػػػػػة ا ولػػػػػػػػ  امرػػػػػػػػات هتا 
إلدارة ار رسػػػػػػػػػػػػػػػػػة   و ليػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

01 548 5 018 / / 0254 70200 
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 ارشاركة   نيم  النمار.
         اخ يار اإو اد النادة الًتبويُت 

تشػػػػػػػػ يل جمػػػػػػػػالى داخػػػػػػػػل  -7
ار رسػػػػػػػػػػػػػة اخ يػػػػػػػػػػػػػار اتعيػػػػػػػػػػػػػُت 

 ار يمين اارعل ُت.
02 528 4 028 1 228 024 64244 

ال م ية ارلمية اتطػويم ا داء  -
 73233 0264 / / 218 2 648 04 لل  يمين اارعل ُت االعاملُت :

ا خػػػػػػ  بمظػػػػػػاـ ال ظسيػػػػػػل  -22
اال ػػ ري  اال م يػػة   ااخ يػػار 
 اممح  رخوة مزاالة ارلمية.

00 518 6 048 / / 0252 72222 

تشػػ يل  مػػة م لينػػة مػػن  -22
ووػػػػة أوكػػػػاء مػػػػن ارعل ػػػػُت جم 

بنيػػػػػػػػػػػػادة ارػػػػػػػػػػػػ يم   ار رسػػػػػػػػػػػػة 
 اخ يار ارعلم ا  ي .

01 548 5 018 / / 0254 70200 

ار ابعػػػػػػػػة ااررػػػػػػػػاءلة لػػػػػػػػألداء   
         ار رسة:

الًتكيػػػػػػػػػز ولػػػػػػػػػ  ار ابعػػػػػػػػػة  -20
ااررػػػػػػػػػاءلة ااحملاسػػػػػػػػػبة ال اتيػػػػػػػػػػة 

 لل  رسة.
01 548 5 018 / / 0254 70200 

لمقابػػػػة اسػػػ   اـ منػػػػووج ا -21
ارلميػػة حيػػث ي ػػوف ارعلػػم سػػو 
اررػػػ اؿ وػػػن المقابػػػة بارشػػػاركة 

 م  ارعل ُت واا ا  ة.

03 618 3 248 / / 0261 72222 

إتبػػػػػػػػػاع تظػػػػػػػػػاـ اررػػػػػػػػػاءلة  -22
ال كية   اتعٍت اررػاءلة ال كيػة 
  اإلدارة تغيَت سلوؾ ارعل ُت 
ااإلداريُت   ار رسػة بظسػلوب 
دبلوماسػػػػػػػي بعيػػػػػػػ  وػػػػػػػن المنػػػػػػػ  

 بالم(.ار

02 68 4 028 / / 026 71211 

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيناطية   تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اإدارة 
         ارعلومات:

بماء الثنة االوػماحة بػُت  -23
اإلدارة االعػػػػػػػػاملُت   ار رسػػػػػػػػة 
ابػػػػػُت أطػػػػػػماد ار رسػػػػػػة اأوكػػػػػػاء 

 اجمل    احمللي.

02 528 7 128 / / 025 72 
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قػػ  حظيػػت ولػػ  ترػػبة أكثػػم مػػن  ( ي كػػم أف معظػػم العبػػارات0  ومةػػ  با ػػ اؿ    امػػن خػػذؿ مػػا
بارواطنػة، ايػ كم بعػض ا ػ اء  728( طن  حظي ا بمربة أقل من 2،7بارواطنة، ماو ا وبارتُت امها   728

( أف س ا يعود إىل ا وؼ من و ـ الن رة ول  النيػاـ بارلػاـ ارطلوبػة النيػاـ 2الرب  بالمربة للعبارة رقم  
( ي كػػ  ا ػػ اء أتػػ  مػػػن 7االذممكزيػػة بػػاإلدارة. ابالمرػػبة للعبػػػارة رقػػم    ػػا ط ػػن ا طكػػل ا  ػػ  بػػػُت ارمكزيػػة

الوػػع  الطلػػ  مػػن ارػػ يمين النيػػاـ بػػ لب، امػػن مث   حػػ طلا. سػػ ا اقػػ  تونيػػلت ال راسػػية اري اتيػػة الػػيت 
ا  اء قامت  ا ال راسة اوالية ب تباولا أسلوب دليناا إىل و د من المنا  اليت اتينق وليلا أطماد العيمة من 

الع ل ول  اخ يار ار يمين  - :يلي ار  ووُت ل طويم إدارة م ارس ال عليم ا ساسي امن س   المنا  ما
تػػوطَت الػػ امو ال  ريبيػػة ل ػػل  -اارعل ػػُت االعػػاملُت بمػػاء ولػػ  امػػ ذكلم ارلػػارات اال ينايػػات الػػيت تػػ سللم 

اسػ   اـ ال  مولوجيػا ار طػورة  - اد سبل م عػ دة ل ػوطَت لذـز اإجيتوطَت ال  ويل ا -ا طماد ارعميُت بال عليم 
 .كة اجمل  عية بالع لية ال علي يةتينعيل دار ارشار  -  ال عليم ااإلدارة

امػػن خػػذؿ بعػػض الم ػػا و المظميػػة لل راسػػة، اكػػ لب الم ػػا و الػػيت    ال ونيػػل إليلػػا وػػن  ميػػق أسػػلوب 
اؿ، دي ن اة  توور منًتح ل طويم إدارة م ارس ال عليم دليناا بال عمؼ ول  رأا بعض ا  اء   س ا اجمل

 ا ساسي   ا  لورية العمبية الرورية   ةوء خ ة بعض ال اؿ اآراء جم ووة من ا  اء   جماؿ ال عليم.
يفذدـورو ذيفذوـو ذذذالتصورذاملدقلحذلتطوورذإدارةذمـمارسذالتعلـومذاألدادـيذذذذذ-11

ذ:خربةذبعضذالمول

تن مي توور منػًتح ل طػويم إدارة مػ ارس ممحلػة ال علػيم ا ساسػي   سػورية بكػوء  يرع  س ا احملور إىل
خػػ ة بعػػض الػػ اؿ، اولػػب   ةػػوء مػػا تونيػػلت إليػػ  ال راسػػة مػػن أاجػػ  ااسػػ ينادة مػػن ا دبيػػات اخػػ ات 
بعػػض الػػ اؿ ار ن مػػة، ا  ةػػوء م لػػمات ااقػػ  إدارة مػػ ارس ال علػػيم   سػػورية، إةػػاطة إىل ت ػػا و ال راسػػة 

 ي اتية اليت قامت  ا الباحثة ب تباولا أسلوب دليناا   أخ  آراء جم ووة من ا  اء   س ا اجملاؿ .ار
منطلدقاتذالتصورذاملدقلحذلتطوورذإدارةذممارسذالتعلـومذاألدادـيذيفذدـورو ذيفذذذذذ-11-1

ذوو ذخربةذبعضذالمولذاملتدقمم :

غَتات العوم اوػاو، اأنيػبم تنػ ـ ال الػة أف تطويم إدارة م ارس ال عليم ا ساسي ةمارة طمة لا م  -
اجلػة ال حػ يات احملليػة اتطورسا يع    ول  تطويم تظاملا ال علي ػي اإداراتػ  امػ ى جودتػ  اق رتػ  ولػ  مو 

 .االعارية
إف ال طػػػويم سػػػو و ليػػػة مرػػػ  مة اجيػػػما بشػػػ ل دارا دبػػػا يكػػػ ن ال حرػػػُت اررػػػ  م لع ػػػل ارػػػ ارس  -
 .اء ار  يزا ل حنيق ا ودة اا داإداراهت
 ربنيق ااس ينادة ارمجوة من خ ة بعض ال اؿ دبا ي واطق م  اجمل    الرورا . -
ذ
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يفذدـورو ذيفذذذأهمافذالتصورذاملدقلحذلتطـوورذإدارةذمـمارسذالتعلـومذاألدادـيذذذذذ-11-2

ذ:وو ذخربةذبعضذالمول

ل خػا  إىل أمهيػة توجي  تظم ارر الُت ون ال عليم بش ل واـ اون ال عليم ا ساسػي اإداراتػ  بشػ  -
اؼ تطبيػػق جمػػاات اإلدارة اليناولػػة مػػن خػػذؿ جم ووػػة مػػن ا سػػالي  ااإلجػػماءات ال ينيلػػة   ربنيػػق ا سػػ 

 .ارمجوة من الع لية ال علي ية
 . تراو    ذماح اإلدارة اليناولةرب ي  جم ووة من ا سالي  ااإلجماءات ااجملاات اليت -
اإلجػػػػماءات ا سػػػالي  االبػػػ ا ل الػػػيت ت ينػػػل لػػػ دارة  ربنيػػػػق  رب يػػػ  جم ووػػػة مػػػن ار طلبػػػات ل طبيػػػق -

 أس اطلا.
 .جماات اإلدارة ار طورة لل عليمال ونيل إىل جم ووة من احليات ااإلجماءات ل طبيق أسالي  ا  -
يفذدـورو ذيفذذمرتكزاتذالتصورذاملدقلحذلتطوورذإدارةذممارسذالتعلومذاألداديذذ–11-3

ذ:وو ذخربةذبعضذالمول

 ال الة بعمانيم  ا وا ين  ار  لينة  اما تك   من قيم امع ن ات اثناطة.تماث  -
 ال وور.   ، ااحمللية اليت ت ثم بش ل مبالم، أا غَت مبالم العوامل اار غَتات العارية -
 .عض ال اؿ ار ن مة   س ا اجملاؿت ا و ال راسة المظمية   ة ب -
 . ساسية   سبل اة  ال وور ارنًتحلواق  من المكا ز ا م لمات الواق  حيث تع  دراسة م لمات ا -
ال راسػػػة اري اتيػػػة  الػػػيت   طيلػػػا تطبيػػػق أسػػػلوب دلينػػػاا ولػػػ  ويمػػػة مػػػن ا ػػػ اء   زبووػػػات خم لينػػػة  -

 لذس ينادة من آرا لم اخ هتم   تطويم إدارة م ارس ال عليم ا ساسي   سورية.
يفذدـورو ذيفذذذرةذمـمارسذالتعلـومذاألدادـيذذذجماالتذالتصورذاملدقلحذلتطوورذإداذ-11-4

ذ:وو ذخربةذبعضذالمول

ال حنيػػق اهلػػ ؼ ارمجػػو مػػن ال وػػور ارنػػمح ل طػػويم إدارة مػػ ارس ال علػػيم ا ساسػػي   سػػورية ابػػ  مػػن 
 :يلي ن س   الب ا ل اااخ يارات مااة  الب ا ل اااخ يارات ال ينيلة ب حنيق و لية ال طويم ام

ذأوذاالجتاهذاإلدار ذالذ ذميكنذإتباعه:منطذاإلدارةذذ-11-4-1

سمػػا دي ػػن اتبػػاع اذبػػا  ا  ػػ  بػػُت ارمكزيػػة االذممكزيػػة بػػاإلدارة حبيػػث ت ػػوف ال الػػة االرػػلطات العليػػا سػػي 
ارر الة ون اة  ا طو  العميكة لل عليم، ايًتؾ لل  رسة اومية   ال غيَت اال ع يل دبا ي ذءـ م   ماطلا 

 ابيئ لا.
ذوكلذالتنظوميذلإلدارةذاملمردو :اهلذ-11-4-2

تش يل  مة وليا جمللى ار رسة ول  ارر وى النومي اتر   اجمللى ا ول  لل عليم : احماالة اة   -
ا حػػػة تشػػػميعية رب ػػػم و ػػػل سػػػ   اللامػػػة ايػػػ م دبن كػػػاسا تشػػػ يل أوكػػػاء سػػػ   اللامػػػة مػػػن كبػػػار ارل  ػػػُت 

وػحة االوػماوة االشػ اف ااج  اويػة ااإلوػذـ اااق وػاد، اتعنػ  بال عليم من ازارة الًتبية اال عليم اازارة ال
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سػػ   اللامػػة اج  اوػػات داريػػة ولػػ  مػػ ار العػػاـ، اهتػػ م سػػ   اللامػػة بوةػػ  المؤيػػة العامػػة  سػػ اؼ ال علػػيم، 
 اارشاركة   ار ابعة اال نومي ااحملاسبة.

اتشػػػميعات ة، ااةػػػ  لػػػوا م تشػػػ يل  مػػػة جمللػػػى اس شػػػارا ولػػػ  مرػػػ وى ارػػػ ف اارػػػ يميات ال علي يػػػ -
 .تواؿ م  الرلطة العليا اار رسة، اأسالي  اارب م الع ل   ا اجمللى

تش يل اإتشاء جملى اإلدارة ول  مر وى ار رسة : اي  وف جملى اإلدارة ول  مر وى ار رسة من  -
ال ا ي م ات  اب  جم ووة من ا وكاء بم اسة م يم ار رسة، حيث ي ش ل س ا اجمللى من م يم ار رسة ا 

 اتمليح  من  ا وكاء ارشاركُت بار رسة، ااطنا  لع د من ارعايَت اكػ لب خكػوو  لعػ د مػن الػ امو الػيت
، اجم ووػة مػن الػوكذء ار يم رراو ت  بالع ػل ار رسػي ، أا أكثم هل ات سل  ل لب، اأف ي وف سماؾ تا  

ى إدارة ار رسػة. اأف ي ػوف سمػاؾ اكيػل وػن كػل جملػى ال ين ي م أيكا تعييملم من قبل أطماد اأوكػاء جملػ
ا مة من اجملالى االلااف اروجودة   م رسة، مثل اجمللى ا ػا  بػارعل ُت طي ػوف سمػاؾ وكػو مػن واا 
ا  ة ديثل ارعل ُت   جملى إدارة ار رسة، ك ا ي  وف جملى إدارة ار رسة من و د مػن ا وكػاء ار ثلػُت 

ن رجاؿ أو اؿ االشمكاء ال ين هلم اس  اـ بػال عليم، إةػاطة إىل اجػود وػ د مػن ا وكػاء لل ا    احمللي م
مػػن أاليػػاء ا مػػور الػػ ين هلػػم أااد بار رسػػة. سػػ ا اجي  ػػ  جملػػى إدارة ار رسػػة بوػػينة داريػػة مػػمة كػػل لػػلم، 

 اي م إوذـ ا  ي  قبل ااج  اع بع ة أياـ.
لػػػب جملػػى ول ػػػي جي ػػ  بػػػُت بار رسػػػة مثػػاؿ ولػػ  و اف ار  ووػػةتشػػ يل وػػ د مػػػن اجملػػالى االلاػػػ -

 .تمبوية تكم جم ووة من ار  ووُت ممرني ارواد ابعض أالياء ا مور ادمثلي النطاع العاـ اا ا ،  مة
 .النادة اخ يار معايَت رب ي  - ااخ يار   ار رسة مشاركة : واختوارهم الدقادة إعماد-11-4-3
ذ:وورذاألدا ذللكوادرذالبشرو  ذوتطالتنمو ذاملهنوذ-11-4-4

قيػػاـ جملػػى إدارة ار رسػػة ب ح يػػ  ااح ياجػػات ال  ريبيػػة لل عل ػػُت االعػػاملُت بار رسػػة بارشػػاركة مػػ    -
إجيػاد احػ ة ال ػػ ري  اال نػومي داخػل ار رسػة الػيت تنػـو ب مظػيم الػ امو ال  ريبيػػة  -كػل مػن لػ  وذقػة بػ لب

ا خػػػ  بمظػػػاـ تنػػػ مي اوػػػواطز اراديػػػة اارعمويػػػة -ارػػػ ارس ا خػػػمى بال عػػػااف مػػػ  احػػػ ات ال ػػػ ري  ارمػػػا مة ب
لل   ربُت أا توطَت اوواطز ارادية اا دبية اارعمويػة الػيت تشػا  ار ػ ربُت ولػ  موانيػلة ال ػ ري  اااسػ  مار 

 ية ارلميػة دوم ال عااف بُت ار رسة اكليات الًتبية اار سرات ال علي -طي  دو ا  رينلـو ال علم م ى اوياة 
إسػػلاـ أوكػػاء اسيئػػات اجمل  ػػ   -إسػػلاـ م سرػػات اجمل  ػػ  احمللػػي اأطػػماد    دوػػم بػػمامو ال م يػػة ارلميػػة  -

 احمللي   تن مي ا جلزة اا داات ال  مولوجية .
ذاملتابع ذواملدا ل ذلألدا ذاملمردي:ذ-11-4-5

وػػذف ار رسػػة وػػن بمتػػامو دارا لل نػػومي الًتكيػػز ولػػ  احملاسػػبة ااررػػاءلة ال اتيػػة لل  رسػػة مػػن خػػذؿ إ -
ال ايت ال اخلي هلا، اتنـو ار رسة ب ميني  س ا ال تػامو ااال ػزاـ بػ  بشػ ولية اتػوطَت اخ بػارات لل نػومي الػ ايت 
بار رسػػػة ل غطيػػػة كػػػل مػػػن النيػػػادة اإلداريػػػة، ال ػػػ ريى اال ػػػ ري  ، اا ػػػ مات الطذبيػػػة، اا تشػػػطة الًتبويػػػة 

 ار مووة.
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 ايَت لل حاسبة اارراءلة بالمربة لل عل ُت ااإلداريُت االعاملُت .اة  مع -
تش يل  مػة خانيػة ر ابعػة أو ػاؿ العػاملُت بار رسػة: ات  ػوف سػ   اللامػة مػن مػ يم ار رسػة ر يرػا   -

 او د من أوكاء جملى ار رسة ال ين ل يلم خ ة   ا وات  ارالية ااإلدارية اال علي ية .
للمقابة مملا ما سو إدارا خػا  با و ػاؿ اإلداريػة اي ػوف طيلػا ارػ يم سػو اررػ اؿ سمػا إتشاء مناوج  -

بال شػػاار مػػ  أوكػػاء جملػػى ار رسػػة، امنػػاوج للمقابػػة ارلميػػة اي ػػوف طيلػػا ارعلػػم وا ا ػػ ة اال  وػػ  سػػػو 
 ارر اؿ.
إلداريػػة، ك ػػا يشػػًتؾ بػػ  إتشػػاء جملػػى للمقابػػة اجمل  عيػػة يشػػًتؾ طيػػ ، أوكػػاء مػػن واا ا ػػ ة الًتبويػػة اا -

أطماد من جملى ار رسة ت وف مل ة س ا اجمللى حماسبة ار يم حػوؿ مػ ى ربنيػق م رسػ   لألسػ اؼ ار ينػق 
 وليلا.
و ل تناريم دارية ون أداء ار رسة كللا اتنػ ديلا لل عميػُت بػال عليم: اي ػوف ولػب مػن مل ػة جملػى  -

العػػاـ ال راسػػي ابعػػ  حوػػوؿ جملػػى إدارة ار رسػػة ولػػ  مجيػػ  إدارة ار رسػػة اروجػػود بار رسػػة . طينػػي هنايػػة 
ال ناريم الوادرة من اللااف ااجملالى ار  ووة بار رسة اكل ارعميُت بالع ل ار رسي سواء داخل ار رسة 
أـ خارجلا، ط ت  يع ل ولػ  اةػ  تنميػم وػاـ الػامل  داء ار رسػة اتن ديػ  لل ل  ػُت بػال عليم االرػلطات 

 العليا.
ذ:فافو ذيفذنشرذاملعلوماتذوإدارتهاالشذ-11-4-6

إتشاء إدارة لل علومات بار رسة جملػز بظحػ ث ا جلػزة االوسػا ل ال  مولوجيػة او يثػة، ايػمأس سػ    -
اإلدارة م يم ار رسة او د من أوكاء جملى إدارة ار رسة دمن ل يلم خ ة   ا الع ػل، إةػاطة إىل أوكػاء 

 من اجمل   .
بياتػػػات لػػػاملة وػػػن رسػػػالة اأسػػػ اؼ ار رسػػػة، االرياسػػػة الػػػيت ت بعلػػػا ااإلذمػػػازات الػػػيت  إتشػػػاء قاوػػػ ة -

 ربننلا.
 توةيم أس اؼ ار رسة ارسال لا اسياساهتا ال علي ية   ي  ارعميُت بال عليم. -
 و ل موق  لل  رسة ول  لب ة اإلتًتتت ل رليل و لية ااتواؿ الرمي  بُت ار رسة اارعميُت. -

  رسة لمشمات دارية ون سَت الع ل ار رسي  ا بشيناطية والية.إني ار ار
 : اإلدار  والعمل التعلوم يف التكنولوجوا ادتخمامذ-11-4-7
 .بيملا طي ا ا و اؿ ل مريق العليا اإلدارية االنيادات ار رسة إدارة بُت ااتواات من لب ة توطَت  -
   العػاملُت كاطػة مػ  لل وانيػل )اإلل ػًتا  ال يػ  -ااتًتتػت ( الرػميعة ااتوػاؿ اسػا ل تو يػال  -
 .ار رسة
 .معمطية قاو ة ت وين   تراو  اليت ارعلومات زبزين   ارعلومات ت مولوجيا تو يال  -
ولػ  تينرػلا مػن  دي ػن لل  رسػة أف تنػـو باإلتينػاؽ: متوولذالتعلومذوحتموـمذاملوزانوـ ذذذ-11-4-8

 :خذؿ موادر م ع دة
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ااسػػػ ينادة مػػػن  -إلتينػػػاؽ ارمكػػػزا الػػػ ا تن مػػػ  ال الػػػة لل علػػػيم كاػػػزء مػػػن اإلتينػػػاؽ ااو  ػػػاد ولػػػي ا -
ارشػػاركة اجمل  عيػػة بال  ويػػل وػػن  ميػػق ال  وػػات ااهلبػػات، طػػي  ن لل  رسػػة و ػػل نيػػم اؽ بار رسػػة خػػا  

ة الػػيت ااسػػ ينادة مػػن اررػػامهات اراديػػة ااراليػػ -بال  وػػات ااهلبػػات الػػيت تنػػ ملا م سرػػات اجمل  ػػ  ار  لينػػة
 تن ملا الشمكات ااروات  ارجاؿ ا و اؿ.

ذالشراك ذامتمعو :ذ-11-4-9

 ط م جماات الشماكة اجمل  عية   ال  طيم اال ميني  اار ابعة اال نومي اال  ويل أماـ لمكاء ال عليم. -
االع ػل  تع يل اهلياكل ال مظي ية ل  وف أكثم مماتة ااس اابة واجػات الشػمكاء ام طلبػات الشػماكة، -

 ول  تو يم سياكل تمظي ية ت  يز بالذممكزية .
إوػػادة نيػػياغة ال شػػميعات اواك ػػة لع ليػػة الشػػماكة ل  ػػوف أكثػػم مماتػػة ااسػػ اابة للحاجػػات ا  يػػ ة  -

اللشمكاء   ال عليم، طل ا ي طل  دراسة اربليػل ال شػميعات ا انيػة بػال عليم االشػمكاء، ك ػا ي طلػ  إوػادة 
 ات حىت ت دا إو إقامة وذقات لماكة م  اطئة ام وازتة احم دة  داار الشمكاء.نيياغة ل لب ال شميع

ــومذاألدادــيذيفذذذذذذذذ-11-5 ــمارسذالتعل ــوورذإدارةذم ــورذاملدقــلحذلتط ــقذالتص ــاتذتطبو متطلب

ذ: ذالدورو ذيفذوو ذخربةذبعضذالمولاجلمهورو ذالعربو

ينوػػػػ  بػػػػ  اجمل ػػػػوع ال لػػػػي ينوػػػػ  ب طبيػػػػق ال وػػػػور و ليػػػػة اةػػػػ  ال وػػػػور موةػػػػ  ال مينيػػػػ ، االػػػػ ا    
ل جماءات اااخ يارات الذزمة لوة  ال وور ارنًتح موة  ال ميني ، اتظما   مهية س   ا طوة من خطوات 

 يلي:  اة  ال وور ارنًتح  ل طويم إدارة م ارس ال عليم ا ساسي طا مم ير لـز ما
ت ماسػ  مػ  ال وػور ارنػًتح ادبػا ي واطػق تواطم مجي  احليات ارنًتحة اتًتابم م  بعكلا بعكا  بش ل  -

 -مماوػػػػاة وػػػػ ـ اجػػػود تعػػػػارو بػػػػُت مجيػػػػ  ارلػػػػاـ اال  ووػػػػات اا و ػػػػاؿ  -مػػػ   بيعػػػػة اجمل  ػػػػ  الرػػػػورا 
اةػػم مػػن قبػػل اررػػ الُت وػػن اجػػود قبػػوؿ اتظييػػ  ا  -اةػػطذع مجيػػ  ا لػػات ارعميػػة ب طبينلػػا بشػػ ل جيػػ  

 .ال عليم
ذ:ذمشكالتذتطبوقذالتصورذاملدقلحذ-11-6

سمػاؾ بعػض ارشػ ذت الػػيت دي ػن أف تعػًتو تطبيػق ال وػػور ارنػًتح إلدارة مػ ارس ال علػيم ا ساسػػي،  
و ـ ذبااب الرلطات العليا للنمارات  -: س   ارش ذت االيت جي  ال عمؼ إليلا مربنا  قبل ال طبيق امن

لػػػ ين ينػػػااموف ال غيػػػَت اجػػػود الع يػػػ  مػػػن ا طػػػماد ا -الػػػيت تظخػػػ  بشػػػظف تعػػػ يل بعػػػض النػػػواتُت اال شػػػميعات 
 -تن  ال  ويل حيث إت  أسم ومانيم ال طويم، طظا واز باإلتيناؽ ي ثم سلبا    تطبيق ال وور-اال طويم 

 لػور بعػض ارشػػ ذت  -وػ ـ ذبػااب بعػض م سرػات اجمل  ػػ  احمللػي   ارشػاركة الينعالػة ب طػػويم ال علػيم 
قلػػة تػػواطم ال ػػوادر االنػػوى البشػػمية ار سلػػة إلذمػػاز  -مينيػػ  قلػػة الػػ امو ال  ريبيػػة للنػػا  ُت بال  -غػػَت ار وقعػػة 

قلػػة تػػواطم اوػػواطز اراديػػة اارعمويػػة  -وػػ ـ تػػواطم أتظ ػػة ارعلومػػات اإلداريػػة لل  ابعػػة الينعالػػة -ا طػػة ب ينػػاءة 
وػػ ـ رب يػػ  منيػػاس ا داء   -قلػػة اةػػوح اررػػ اليات اال  ووػػات اازدااجي لػػا -للنػػا  ُت ولػػ  ال مينيػػ  

 اآليات ار ابعة . اال ن ـ
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