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 تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة  يفخربة سنغافورة 
 وإمكانية االستفادة منها جبمهورية مصر العربية

 إعداد

 خالد حممد سيد خليفة
 مستخلص

تحتل سنغافورة مركزًا متقدمًا بين دول العالم، حيث تمثل قوة اقتصادية وسياسية  
وعالمية ال يستهان بها، كما أنها تتميز بامتالك نظام تعليمي أحدث قفزة بين األنظمة 
التعليمية على مستوى العالم، وعلى الرغم من كل هذا واجه النظام التعليمي بسنغافورة 

نظامها  فيسنغافورة من المركزية  تعانيتعليمية، حيث كانت مجموعة من التحديات ال
النظام التعليمي القائم وذلك بإعادة هيكلة  فيالتعليمي، مما استلزم إحداث تغييرات واضحة 

 .تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة فيمؤسساته وتبنى أساليب إدارية أكثر مرونة تمثلت 
دارة الذاتية إلمجال تطبيق ا فيخبرة سنغافورة هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل  

ضوء هذا الهدف  فيللمدرسة وتحديد إمكانية االستفادة منها بجمهورية مصر العربية، و 
استخدمت الدراسة المنهج المقارن القائم على وصف الظواهر التربوية وتفسيرها وتحليلها 

لك للتنبؤ بإمكان نجاحها أو إخفاقها بالرجوع إلى خلفياتها الثقافية وسياقاتها المجتمعية، وذ
محاور باإلضافة إلى الجزء  ةسياقات مجتمعية أخرى، ومن ثم تكونت الدراسة من أربع في

المتعلق بتحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومنهجها، حيث تضمن المحور األول عرض لطبيعة 
األدبيات اإلدارية المعاصرة، بينما تضمن المحور الثانى عرض مالمح اإلدارة  فياإلدارة الذاتية 

الذاتية بسنغافورة من خالل معالجة أسسه وأهدافه وأبعاده، بينما اشتمل المحور الثالث على 
االقتصادية ) الثقافية المؤثرة ضوء القوى والعوامل فيتحليل مدخل اإلدارة الذاتية بسنغافورة 

، وتضمن المحور الرابع عرض ألوجه االستفادة من خبرة سنغافورة (االجتماعيةوالسياسية و 
جمهورية مصر بمدارس تطبيق اإلدارة الذاتية  فيفي مجال اإلدارة الذاتية لالستفادة منها 

 العربية.
 ة للمدرسة، خبرة سنغافورةيالذات، اإلدارة إلدارة الكلمات المفتاحية : ا
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Singapore's experience in implementing school-based 
management and the possibility of benefiting from it in the 

Arab Republic of Egypt 
Khalid Mohamed Syed Khalifa 

Abstract: 
 Singapore occupies an advanced position among the 
countries of the world, as it represents an economic, political and 
global power to be reckoned with, as it is characterized by having 
an educational system that is the latest leap between educational 
systems in the world, and despite all this, the educational system 
in Singapore faced a set of educational challenges, as it was 
suffering centralization in its educational system, which 
necessitated making clear changes in the existing educational 
system by restructuring its institutions and adopting more flexible 
administrative methods represented in implementing school-based 
management  approach. 
 The present study aimed to analyze Singapore’s experience 
in the field of implementing school-based management, and 
determine the possibility of benefiting from it in the Arab Republic 
of Egypt. For that purpose, this study used the comparative 
methodology by describing the educational phenomena, and 
interpreting and analyzing the culture background and social 
context, in order to predict the success or failure of adopting this 
phenomena in the Egyptian context, Then the study consisted of 

https://mathj.journals.ekb.eg/


مكانية االستفادة منها بجمهورية مصر  خبرة سنغافورة في تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة وا 
 محمد سيد خليفةخالد                                                                                 العربية

 

271 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/               المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

four sections in addition to the part related to defining the study 
problem, its questions and its approach, where the first section 
included a presentation of the nature of school-based 
management in contemporary administrative literature, while the 
second section included presenting the features of school-based 
management in Singapore by addressing its foundations, 
objectives and dimensions, while the third section included the 
analyzing of school-based management approach in Singapore in 
the light of economic, political and social factors, the fourth 
section included a presentation of ways to benefit from 
Singapore's experience in the field of school-based management 
and how to benefit from it in the implementation of school-based 
management in the Arab Republic of Egypt. 
Keys words: Management, School-based management, 
Singapore's experience   
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 مقدمة
أجمعت دول العالم فقد  نعيشه بعصر الثورة العلمية والتكنولوجية، الذي ُيوصف العصر

أن كافة المؤسسات تواجه تحديات كثيرة نتيجة للتطورات العلمية والتقنية السريعة والمستمرة، ب
وأمام تلك التحديات أصبحت اإلدارة التقليدية بكل عملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل 

تاح حتم على هذه المؤسسات استخدام كل ما يُ يُ  الذياألمر  ؛المؤسسة قادرة على المنافسة
 مكنها من تحقيق أهدافها.لها من أساليب إدارية معاصرة تُ 

المهم  الحيوي العملية التعليمية نظرًا للدور  فياإلدارة المدرسية الناجحة حجر الزاوية ف
ونظرًا لما نعيشه من  تسعى إليها المدرسة، التيتحقيق األهداف التعليمية  فيالذى تلعبه 

تشكل واقعًا جديدًا  والتيعديدًا من التحديات تواجه المدرسة  شتى مناحي الحياة فيتطور 
 إسماعيل حجي، )أحمدا كافة مكوناتها وأساليب ممارسته فيإعادة النظر  يفرض ضرورة

وذلك لعدم قدرتها على  تواجه المدرسة التيمن أبرز التحديات ُتعد المركزية و ، (187 ،2005
عاصم أحمد أبو )البيروقراطية والروتين والالمباالة تحقيق األهداف المنشودة نتيجة 

   (5، 2009عيطة،
إدارة التعليم وصنع القرارات  فيحكومات الدول نحو تطبيق الالمركزية  ولقد اتجهت

دارتها رسم السياسة التعليمية فيودعم المشاركة المجتمعية   يعلى مستوى المجتمع المحل وا 
عالء نظم المحاسبية ، (111 ،2011 حلقان، العاطيعبد  عبد العال، النبي)أحمد عبد  وا 

إصالح التعليم وجعل إدارته المركزية  إلى هدفي نمط إداري ور ظهصاحب هذا التحول  حيث
وهو مدخل اإلدارة الذاتية  وبمشاركة جميع األطراف يةاتخاذ وصنع القرار بحرية واستقالل في

 للمدرسة.
لصنع القرار التربوي، كما  ةظل مدخل اإلدارة الذاتية، ُتعد الوحدة الرئيس فيفالمدرسة 

يهيمن الشعور بالملكية على كافة العاملين بها والمعنيين بأمور التعليم من الوسط المحلي 
تنظيم استخدام الموارد البشرية بكما تقوم  ،(5، 2005 )محمد حسنين العجمي، المحيط بها

المدرسة ومن خالل المجتمع المحلي، حيث أنهم األكثر دراية  فيوالمادية من خالل العاملين 
صنع القرار  فيباحتياجات المدرسة ويمكنهم تنسيق الجهود لتحقيقها عن طريق المشاركة 
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)أسامة  عية التعليم والتعلمالتربوي لتنفيذ البرامج الدراسية بالمدرسة؛ مما يؤدى إلى تحسين نو 
 .(154، 2010محمد سيد،

وزارة  فيسعت الحكومة المصرية متمثلة ونظراً ألهمية هذا المدخل اإلداري اإلصالحي 
 والتى ،من خالل العديد من المشروعات والمبادرات التربية والتعليم إلى تطبيق اإلدارة الذاتية

والتى تم  م،2003سبتمبر عام  فيبصدور مشروع إعداد المعايير القومية للتعليم  بدأت
خمس مجاالت رئيسية هى: المدرسة الفعالة، اإلدارة التربوية، المعلم، المشاركة  فيوضعها 

تطبيق اإلدارة المجتمعية، المنهج ونواتج التعلم، حيث حفزت هذه المعايير عملية التوجه نحو 
عتبار المدرسة وحدة للفعل والتغيير الذاتية  .(181، 2013إيمان عبد الفتاح محمد، ) وا 

مجموعة من القرارات الداعمة للتحول نحو  قد أصدرت الوزارة أن ومن الجدير بالذكر 
 334رقم  تطبيق اإلدارة الذاتية بالمدارس المصرية والتى كان من أهمها القرار الوزارى 

م الخاص باستبدال مجالس اآلباء بالمدارس الحكومية المصرية إلى ما ُيسمى 2006لسنة
وذلك كأحد االستراتيجيات التى انتهجتها الحكومة  (Boards of Trustees)بمجالس األمناء

  كما قامت ،(5-4، 2006) وزارة التربية والتعليم،  المصرية لالرتقاء بالعملية التعليمية
ء وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي لنشر ثقافة الالمركزية وتعميق أصولها بإنشا

دارة ممارسة اإل فيوتقديم الدعم الفنى للمحافظات لتتمكن من مباشرة أدوارها المؤسسية 
 .(63، 2007خطيط الالمركزي ) وزارة التربية والتعليم، والت

وعلى الرغم من كثرة المشروعات والمبادرات والخطط التى تمت بمصر لتفعيل 
الالمركزية واالستقالل الذاتي للمؤسسات التعليمية، إال أنها لم تؤتى أى منها ثمارها من أجل 

نطالقًا من التداعيات (316، 2019 ) ابتسام محمد محمد،بجميع المدارستفعيلها  ، وا 
 مجال تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة فية دراسة خبرة سنغافورة السابقة راودت الباحث فكر 

حيث قامت  تطبيقها بمدارس جمهورية مصر العربية؛ في واالستفادة منها واالسترشاد بها
سنغافورة بإعداد نموذج لإلدارة الذاتية، يقوم على فلسفة إدارية تتسم بالعقالنية االقتصادية 

القائمة على الموقع  حاسبيةاألداء من خالل المنافسة والموالسوقية واالستهالكية وتعزيز 
العمليات التنفيذية مع االحتفاظ  فيوالتقييم المستمر وتقليل مشاركة الحكومة المباشرة 

 .(Tee, Chan,2008, 489)بالسيطرة االستراتيجية
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 فيتحقيق التميز  فيتمثلت  ؛نجاحات باهرةحققت سنغافورة  ضوء هذا النموذج فيو 
، كما أصبح نظامها التعليمي أكثر قدرة على المنافسة التعليم وزيادة المنافسة بين المدارس

، لذا كان لزامًا على الدراسة الحالية تحليل هذه الخبرة ومحاولة تحديد السوق العالمية في
أوجه االستفادة واالسترشاد بها لتيسير عملية تطبيق اإلدارة الذاتية بمدارس جمهورية مصر 

 لعربية.ا
 مشكلة الدراسة

التعليم المصرى والعمل  فيعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق النقلة النوعية 
على تطوير اإلدارة المدرسية وذلك من خالل المحاوالت الحثيثة نحو تطبيق المداخل اإلدارية 

يم إلى الجودة الحديثة باإلضافة إلى السعى نحو تطبيق معايير الجودة الشاملة والوصول بالتعل
واالعتماد، إال أنه بمالحظة أوضاع التعليم المصرى الحالية واستقراء نتائج الدراسات السابقة 
 ُيالحظ أن هناك مجموعة من أوجه القصور واإلشكاليات والتى ُتعانى منها اإلدارة المدرسية

، 2019، (، ) ابتسام محمد محمد5، 2019) محمد محمود محمد،  وذلك على النحو التالى:
(، ) محمد شحتان أحمد، 9، 2013(، ) نبيل سعد خليل، عبد الباسط محمد دياب، 316

 (.6، 2011(، ) إيمان محمد طلعت، 6-7، 2013
 كل مدرسة. فياالفتقار إلى الرؤية والرسالة والتقويم الذاتي وخطة للتطوير   -
 إدارة المدرسة. فيضعف مشاركة أولياء األمور والمجتمع المحلي  -
 المجتمع. فينقص المعلومات المتاحة عن المدرسة  -
 بمتطلبات اإلصالح. فيضعف كفاءة وفعالية القيادة المدرسية لت -
 االفتقار إلى السلطة المتاحة للمدرسة لتمكينها من إصالح العملية التعليمية. -
 مقاومة التغيير من أعضاء المجتمع المدرسي. -
اإلدارة التعليمية، مع وجود محاوالت حثيثة للتقليل منها وذلك من  فيسيطرة النمط المركزي  -

 خالل المركزية التنفيذ.
 تنفيذ القرارات المدرسية مما يعرقل أداء العمل. فيالقصور الواضح  -
مصر عن طريق وزارة التربية  فيالخطاب الرسمى التربوى المعلن وعلى الرغم أن   

التعليم، ومع ما تضمنته ورقة العمل التى  فيم اتجه نحو ضرورة انتهاج الالمركزية والتعلي
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م، 2003التعليم عام  فيمجال المشاركة المجتمعية  فيصيغت حول التجربة المصرية الرائدة 
القاهرة ومباشرة سلطاتها  فيشير إلى استمرار هيمنة وزارة التربية والتعليم إال أن الواقع يُ 

دارات التربية بمحافظات ومدن الجمهو التنفيذية نتائج  هأكدت وهذا ما ية،ر على مديريات وا 
كما أظهرت دراسة )وحيد  (،2013دراسة ) نبيل سعد خليل، عبد الباسط محمد دياب، 

ظلت حبرًا  2002مجال الالمركزية منذ عام  في( أن الجهود الحثيثة التى ُتبذل 2010حماد،
، إذ يمكن القول أن الوضع لم يحدث به أى ُيذكر على أرض الواقع م يحدث شئُ على ورق ول

 تغير ُيذكر خالل العقدين األول والثانى من القرن الحادى والعشرين.
حاجة ماسة  في مؤسسات التعليم قبل الجامعييمكن القول أن وتأسيسًا على ما سبق      

إلى التطوير وذلك من خالل تطوير البنية المؤسسية إلدارة قطاع التعليم من منظومة تقوم 
استغالل الموارد  فيعلى توفير المدخالت إلى منظومة تقوم على النتائج، ُتعظم من الكفاءة 

تعانة عن طريق االس إطار متوازن بين المركزية والالمركزية فيتحقيق العوائد  فيوالفاعلية 
)وزارة التربية  (،33، 2015باإلدارة الذاتية ) وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري،

 .(90، 2014والتعليم،
 فيوعلى الرغم من الصعوبات سالفة الذكر التى تواجه تطبيق اإلدارة الذاتية  

بخبرة سنغافورة للمساعدة واالسترشاد االستفادة  المدارس المصرية إال أن الدراسة الحالية تأمل
تطبيق اإلدارة الذاتية بالمدارس المصرية وذلك لما حققته سنغافورة من نجاحات ملموسة  في

 بنظامها التعليمي.  لإلدارة الذاتية عند تطبيقها
 السؤال الرئيس التالى: فيوتأسيسًا على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة 

  ؟بالمدرسة المصريةتطبيق اإلدارة الذاتية  فياالستفادة من خبرة سنغافورة  كيف يمكن
 األسئلة الفرعية اآلتية: الرئيس ويتفرع من هذا السؤال 

 ؟الفكر اإلداري المعاصر فياألسس النظرية لمدخل اإلدارة الذاتية للمدارس ما  -1
وما القوى والعوامل الثقافية المؤثرة  ما مالمح مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة بسنغافورة؟ -2

 ؟ على نجاح تطبيقها
ما واقع الجهود المبذولة لتطبيق اإلدارة الذاتية بالمدرسة المصرية والقوى والعوامل  -3

 ؟ الثقافية المؤثرة عليها
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جمهورية مصر العربية على  فياإلجراءات المقترحة لتطبيق اإلدارة الذاتية بالمدرسة ما  -4
 ؟ضوء االستفادة من خبرة سنغافورة 

 أهداف الدراسة
 -تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 .الفكر اإلداري المعاصر فياألسس النظرية لمدخل اإلدارة الذاتية للمدارس التعرف على  -1
وكذلك القوى والعوامل  على مالمح مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة بسنغافورة التعرف -2

 .الثقافية المؤثرة على نجاح تطبيقها
سبيل تطبيق اإلدارة الذاتية بالمدرسة المصرية والقوى  فيجهود المبذولة ال دراسة واقع -3

 .والعوامل الثقافية المؤثرة عليها
جمهورية  فيمجموعة من اإلجراءات المقترحة لتطبيق اإلدارة الذاتية بالمدرسة  وضع -4

 .مصر العربية على ضوء االستفادة من خبرة سنغافورة
 أهمية الدراسة

 نبع أهمية الدراسة الحالية من خالل المبررات النظرية اآلتية:ت
تطوير اإلدارة المدرسية للمدارس، حيث  فييساعد  يأهمية اإلدارة الذاتية كمدخل اصالح -1

 إدارة التعليم.  فيما أحدثه هذا المدخل من نقلة نوعية  أنه باستقراء الدراسات السابقة تبين
ثقافة  تأتى هذه الدراسة كاستجابة لتوصيات الدراسات السابقة والتى دعت إلى نشر -2

عطاء المزيد من الصالحيات لمدير مركزية، و الاإلدارة الذاتية والعمل على التحرر من قيود  ا 
 .لما يتناسب مع احتياجات المدرسة المدرسة للتصرف وفقاً 

إدارة المدرسة  فيتوعية مؤسسات المجتمع المحلي بأهمية مشاركتها  فيساهم قد تُ  -3
 وتطويرها.

 بينما تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما يلى:
المدارس برسم معالم الطريق نحو تطبيق اإلدارة الذاتية  فيفيد هذه الدراسة يمكن أن تُ  -1

توعية القائمين على العملية التعليمية بكيفية تطبيق اإلدارة  فيالمعتمدة ومن ثم المساعدة 
 الذاتية بجميع مدارس جمهورية مصر العربية.
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السابقة إال أن الدراسة الحالية رغم معالجة واستخدام مدخل اإلدارة الذاتية خالل الدراسات  -2
 في لالستفادةمجال تطبيق اإلدارة الذاتية  في خبرة سنغافورة تتناولمن الدراسات التى  ُتعد

 .بجمهورية مصر العربيةتطبيق اإلدارة الذاتية 
 -يستفيد من الدراسة الحالية ونتائجها كاًل من : -3
، حيث ستمدهم بالمعلومات واألجهزة المسئولة عن تطوير التعليم وزارة التربية والتعليم -)أ(

والخبرات الالزمة لتطوير اإلدارة المدرسية بجمهورية مصر العربية على ضوء مدخل اإلدارة 
 الذاتية.

المدارس المختلفة بجمهورية مصر العربية: حيث قد تساعد الدراسة الحالية هذه  -(ب)
 . بها طلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة الذاتيةمعرفة األسس والمت فيالمدارس 

 حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية:

 الحدود الموضوعية -(1)
اإلدارة الذاتية بسنغافورة؛ وذلك من حيث األبعاد على دراسة الدراسة الحالية  اقتصرت

 التالية:
 المشاركة المجتمعية. -أ
 المهنية للعاملين بالمدرسة. التنمية -ب
 محاسبية المدرسة. -ج

نجاح تطبيقها، واختتمت  فيمع تحديد القوى والعوامل الثقافية المؤثرة والتى ساهمت 
جمهورية  فيبوضع مجموعة من اإلجراءات المقترحة لتطبيق اإلدارة الذاتية بالمدرسة  الدراسة

 مصر العربية على ضوء االستفادة من هذه الخبرة.
 الحدود المكانية  -(2)

مجال تطبيق اإلدارة الذاتية  فياقتصرت الدراسة الحالية على دراسة خبرة سنغافورة 
 مجال تطبيقها. فيد الدول الرائدة للمدرسة؛ وذلك باعتبارها أح

 الحدود الزمانية  -(3)
تطبيقها حتى اتية بسنغافورة منذ بداية التزمت الدراسة بتتبع وتحليل مالمح اإلدارة الذ 

 اآلن.
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 مصطلحات الدراسة
بغياة تحدياد دالالتهاا؛ وفيماا يلاى عاارض ة المفااهيم الرئيسابعاض تتنااول مصاطلحات الدراساة 

 -لهذه المصطلحات:
 (School-Based Management)اإلدارة الذاتية  -1

 المتمركزةرة اإلداتتعدد مسميات هذا المدخل فنجد منها على سبيل المثال ال الحصر  
 Schoolةواسااتقاللية المدرساا School-Based Management المدرسااة حاول

Autonomy ، للمدرسة المحلية اإلدارة Local Management of School اإلدارة من ،
، 2001)شاابل باادران، فاااروق البااوهي، School Site Managementموقاع المدرسااة 

109). 
 :يلي ما المفاهيم هذه أهم ومن الذاتية ، اإلدارة مفاهيم تعددت وبالتالي

تعرف اإلدارة الذاتية للمدرسة على أنها: نمط إداري يهدف إلى ضمان مزيد من الفعالية عن  -
كوحدة رئيسية لصنع  -منطقة معينة فيوليس اإلدارة التعليمية  -طريق استخدام المدرسة

ير القرار التعليمي وذلك فيما يختص بالمنهج واألفراد عن طريق وجود مجلس منتخب يد
 (.30، 2003ضوء مراقبة السلطة المحلية ) حسن شحاتة، زينب النجار،  فيالمدرسة فنيًا 

: عملية قيام العاملين بإدارة المنشأة عن على أنهاكما ُيشار إلى اإلدارة الذاتية للمدرسة  -
 (.24، 1984طريق لجنة ُينتخب أعضاؤها من بينهم ) أحمد زكى بدوى، 

للمدرسة على أنها: الالمركزية المنظمة والثابتة على مستوى المدرسة  اإلدارة الذاتية رفُتع -
لصنع القرارات بشأن األمور المتعلقة بعمليات المدرسة ضمن إطار محدد من األهداف، 

 .(Caldwell, 2011, 12) والسياسات، والمناهج، والمعايير، والمحاسبية
صناعة القرارات  فيعلى أنها استراتيجية لمحاولة تطبيق الالمركزية  يمكن تعريفهاكما  -

 World)المدرسة فيالتعليمية وذلك بتفعيل مشاركة المعلمين واآلباء وأفراد المجتمع المحلي 

Bank, 2008, 1). 
يقوم بها كافة  مجموعة من األنشطة واآلليات المخططة والمنظمة، والتى :وصف بأنهاكما تُ  -

المدرسة لتحسين العمليات التعليمية والتنظيمية بهدف حل المشكالت المدرسية،  فيالعاملين 
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 ,Cotton, 2001) المدرسيوتفعيل دور العاملين فيها من أجل االرتقاء بمستوى األداء 

105). 
مجموعة من األنشطة يمكن تعريف اإلدارة الذاتية إجرائيًا على أنها:  ومما سبق 

صنع القرارات  فيالمنظمة التى تقوم بها المدرسة كوحدة إدارية مستقلة بذاتها لها الحرية 
المتعلقة بعمليات المدرسة واتخاذها بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من المدراء 

ء بمستوى أداء والمعلمين وأولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي بهدف حل مشكالتها واالرتقا
   .المدرسة
 وخطواتها الدراسة منهج

ضوء طبيعة الدراسة ومشكلتها وأهدافها وحدودها، استخدم الباحث المنهج  في
المقارن كمسار منهجي شامل يتضمن مداخل متعددة للمعالجة التربوية المقارنة للظواهر 
والمشكالت، فهو يسعى إلى وصف الظاهرة وتشخيصها وتحليلها وتفسيرها وموازنة ومقابلة 

نتاج وتحديد أوجه الشبه واالختالف واستخالص أوجه عناصرها ثم المقارنة بينها؛ الست
االستفادة والخروج برؤى ومقترحات ونتائج موضوعية تثبت صحة فروض الدراسة وتحقق 

، وقد تم توظيف (29-28، 2014 )فاروق البوهي، األهداف المرجوة للدراسة المقارنة
 الدراسة الحالية وفق الخطوات اآلتية: فيالمنهج المقارن 

   .شمل مقدمتها وأسئلتها وأهدافها والمنهج المالئم لدراستها :مدخل عام للدراسة -1
األدبيات اإلدارية  فياإلطار النظري للدراسة ويدور حول طبيعة اإلدارة الذاتية : الخطوة األولى

 .المعاصرة
ضوء القوى  فيدراسة وصفية تحليلية لمدخل اإلدارة الذاتية بسنغافورة : الخطوة الثانية

المميزة للمجتمع السنغافوري  والعوامل الثقافية المؤثرة )االقتصادية والسياسية واالجتماعية(
بوجه عام وذات التأثير على نظام التعليم وتطبيق مدخل اإلدارة الذاتية بالمدارس السنغافورية 

 .بوجه خاص
ضوء القوى  فيدارس المصرية الخطوة الثالثة: الجهود المبذولة لتطبيق اإلدارة الذاتية بالم

 والعوامل الثقافية المؤثرة.
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 فيوضع مجموعة من اإلجراءات المقترحة لتطبيق اإلدارة الذاتية بالمدرسة  الخطوة الرابعة:
 .جمهورية مصر العربية على ضوء االستفادة من خبرة سنغافورة

 الدراسات السابقة
اهتمت العديد من الدراسات العربية واألجنبية بتناول مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة 
كأحد أهم المداخل اإلدارية الحديثة، وفيما يلى عرض ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة 
بموضوع الدراسة الحالية، والتى تم ترتيبها زمنيًا من األقدم إلى األحدث وذلك على النحو 

 :التالى
 أواًل: الدراسات العربية

 (2017دراسة محمد حمدى زكى ) -1
هدفت الدراسة إلى وضع تصورات مقترحة لتطبيق اإلدارة المتمركزة حول المدرسة لتدعيم 

وذلك  في، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصيأهداف الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامع
وتوصلت إلى وضع تصور ، ستشرافإلكما تم االعتماد على أسلوب ا دراسةلمناسبته لطبيعة ال

 بداعى وذلك عن طريق مرحلتينإلستفادة من السيناريو االعملى تنفيذى لتعظيم فرص ا
المرحلة التطبيقية لإلدارة المتمركزة حول ، المرحلة التأسيسية لإلدارة المتمركزة حول المدرسة)

 (. المدرسة
 (2017النبى عبد العال )أحمد عبد  دراسة -2

كل من استراليا  فيدراسة مدخل اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة والمحاسبية هدفت الدراسة إلى 
وضع مجموعة من اإلجراءات المقترحة لتطبيقهما  فيوالواليات المتحدة األمريكية رغبة 

هج المقارن، وأكدت بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، استخدمت الدراسة المن
الدراسة على ضرورة نشر الوعى بثقافة االستقالل الذاتي والمشاركة المجتمعية بالمدارس 

 إدارة التعليم. فيالسعودية، مع ضرورة العمل على التتخلص من ثقافة البيروقراطية 
 (.2018دراسة رانيا عبد الرحمن دسوقى ) -3

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات جودة المعلومات واالتصال التى يمكنها تحقيق اإلدارة 
 فيالذاتية في مدارس التعليم اإلبتدائي، كما هدفت إلى تحديد دور المعلوماتية واالتصالية 

تطبيق اإلدارة الذاتية في مدارس التعليم اإلبتدائى، واستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي، 
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( خبيرًا تربويًا 60االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة التى تكونت من ) واعتمدت
للهيئة اإلدارية  ية شاملةوضع خطط تدريب ضرورة من المراكز البحثية المتنوعة، وتوصلت إلى

عداد العاملين وتهيئتهم نحو التحول إلى إ مع، لمعلوماتيةوالتعليمية بالمدارس لنشر الثقافة ا
 دارة اإللكترونية.اإل
 (2019دراسة ابتسام محمد محمد ) -4

تفعيل التدريب والتنمية المهنية المستدامة  فيهدفت الدراسة إلى االستفادة من خبرة سنغافورة 
ضوء مدخل اإلدارة الذاتية بمصر، واستخدمت الدراسة المنهج  فيعلى مستوى المدرسة 

المقارن بمدخليه الوصفي والتحليلي، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل وحدات التدريب داخل 
نشاء مجتمعات تعلم بالتعاون بين المدارس، واالهتمام بتنمية القدرات القيادية  المدارس، وا 

 لدى العاملين بها.
 (2019) فياهيم األلدراسة حازم إبر  -5

هدفت الدراسة إلى محاولة تحديد معالم التصور األنسب لتطوير سبل اختيار قيادات مدارس 
راسة التعليم قبل الجامعي بمحافظة الدقهلية على ضوء مبادئ اإلدارة الذاتية، واستعانت الد

دراسة والتى لجمع البيانات من عينة الحيث تم استخدام االستبانة كأداة  ،بالمنهج الوصفي
( من مديري ووكالء مدارس التعليم قبل الجامعي بمحافظة الدقهلية، 367) تكونت من

( الستجابات 0.01وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
عينة الدراسة حول المتطلبات الالزمة الختيار القيادات التعليمية، وأوصت الدراسة بضرورة 

 تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة. فيوضع مجموعة من القوانين والتشريعات التى تساعد 
 ثانيًا: الدراسات األجنبية

 Al Ghefeli & Ghani(2014) دراسة  -1
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع اإلدارة الذاتية بعمان ومدى التزامها بتطبيق الالمركزية 

على حاالت متعددة وتحليل المقابالت والمالحظة  فيالتعليم، وتم استخدام المدخل الكي في
والوثائق، حيث تم االستعانة باالستبانة كأداة للدراسة والتى ُطبقت على المديرين والمعلمين 

معقد ومركب من األوائل والمعلمين والنظار، وتوصلت الدراسة إلى أن نظام اإلدارة الذاتية 
 مجموعة من العناصر.
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 .Etai (2014)دراسة  -2
دارة ذاتية أكثر للمدير إهدفت الدراسة إلى بيان أهمية إعطاء  خلق مدارس  فيستقاللية وا 

، للمعلمين فيوجودة األداء اإلدارى والوظي أفضل من حيث األداء اإلدارى والتحصيل األكاديمى
سيؤدى  هوتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية القى قبواًل من قبل المدراء وأن

، وأنه جارى السعى والطالب رضى لدى المعلمين والهيئة اإلداريةإلى مستوى أداء إيجابى ومُ 
 نخفاض تكلفته.اذاتى نظرًا لنتائجه و والحكم ال اإلدارة الذاتية بالفعل لتطبيق مدخل

 Shaw (2015)دراسة  -3
هدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات اإلداريين والمعلمين عن اإلدارة الذاتية ومدى تأثيرها 
نجاز الطالب، وتم  على تحصيل الطالب مع التعرف على مدى العالقة بين اإلدارة الذاتية وا 

( مدرسة، 18) في( مدير ومعلم 72االستعانة باالستبانة كأداة للدراسة والتى ُطبقت على )
ت الدراسة إلى أن المديرين والمعلمين قدموا تصورات إيجابية عن اإلدارة الذاتية وتوصل

 للمدرسة.
 Tai (2015)دراسة  -4

تطبيق اإلدارة الذاتية، وتهدف هذه الدراسة إلى رسم صورة شاملة لنجاح  فيللمساعدة 
انة كأداة تحقيق األهداف األساسية، تم االستعانة باالستب فيالمدرسة الثانوية المدعومة 
( 20( مدير ومعلم تم اختيارهم، كما تم إجراء مقابالت مع )103للدراسة والتى ُطبقت على )

فرد من ذوى الخبرة، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلدارة الذاتية لم تكن وحدها العامل الفريد 
 مدرسة ولكنها تنتج آثار إيجابية.نجاح ال فيالمساهم 

 Sai  (2016)دراسة  -5
هدفت الدراسة إلى التعرف عما إذا كان تطبيق اإلدارة الذاتية يؤدى إلى مزيد من اإلستقاللية 
والمزيد من عمليات اتخاذ القرارات التعاونية بين مديرى المدارس والمعلمين، وتوصلت الدراسة 

 فيإلى أن مديرى المدارس التعاقدية يدركون أن لديهم مستويات أعلى من اإلستقالل الوظي
عمليات  فين مديرى المدارس الحكومية ، كما توصلت أيضًا إلى وجود مزيد من التعاون م

 س التعاقدية عن المدارس الحكومية.المدار  فيُصنع القرار 
 -:الدراسات السابقةتعليق عام على 
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 مجال اإلدارة الذاتية ، فيمن خالل استعراض بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية  
ستفادة من هذه إلأخرى، ويمكن ا فيتتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسات وتختلف معها 

 -سوف يتم عرضه على النحو التالى: ما جوانب أخرى وهذا فيالدراسات 
 : أوجه التشابهأوالً 
تناولها لموضوع اإلدارة الذاتية، حيث  فيتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  -1

مجال تطبيق اإلدارة الذاتية ومحاولة  فيتحليل خبرة سنغافورة  ستهدف الدراسة الحالية إلى
ومن الدراسات التى اتفقت مع  االسترشاد بها لتطبيق اإلدارة الذاتية بجمهورية مصر العربية،

  .(2019) ابتسام محمد محمد،  الهدف السابق ذكره دراسة
مجال تطبيق  فيستفادة من الخبرات األجنبية إلمحاولتها ا فيوتتشابه الدراسة الحالية  -2

، ) أحمد عبد النبى عبد (2019ابتسام محمد محمد، اإلدارة الذاتية بالمدارس كدراسة )
المنهج المقارن  ام استخد في، وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة (2017العال،

)أحمد عبد النبى عبد ،(2019ابتسام محمد محمد، )ة المناسب لطبيعة دراستها كدراس
 (.2017العال،
 : أوجه االختالفثانياً 

الهدف الرئيس، حيث أن الدراسة  فياختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة  
مجال تطبيق اإلدارة الذاتية من أجل االستفادة  فيدراسة خبرة سنغافورة الحالية ستسعى إلى 

الدراسات  في، والتى لم يتم التطرق إليها تطبيقها بجمهورية مصر العربية فيواالسترشاد بها 
لكن هذه الدراسة  السابقة مع العلم أن جميع الدراسات السابقة قد تناولت اإلدارة الذاتية،

رة والتى تأمل من عرضها مساعدة القائمين على التى تناولت هذه الخبستكون اللبنة األولى 
 تيسير عملية تطبيق هذا المدخل االصالحي بجمهورية مصر العربية.  فيالعملية التعليمية 

 ثالثًا : أوجه االستفادة
التعرف على العديد من األفكار والرؤى  فياستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

اإلدارة الذاتية، حيث استفادت الدراسة من الخلفيات النظرية مجال تطبيق  فيوالتصورات 
 .يةمجال اإلدارة الذات فيالمختلفة والمتعددة 

 إطار نظرى  -الفكر اإلداري المعاصر فياإلدارة الذاتية للمدارس : الخطوة األولى
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يتناول المحور األول من الدراسة الحالية مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة، من خالل  
 .معالجة أبرز أبعاده التى تناولتها األدبيات العربية واألجنبيةمفهومه وأهدافه و 

 وأهدافها أواًل: مفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة
تعددت الكتابات العربية واألجنبية حول مفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة، وفيما يلى 

 :استقراء لما جاء بهذه الكتابات على النحو التالى
معاصر  ي مدخل إدار  :على أنهاحيث عرف )محمد حسنين العجمى( اإلدارة الذاتية للمدرسة  -

إدارة شؤونها  فييقوم على اعتبار المدرسة وحدة إدارية مستقلة بذاتها لها حرية التصرف 
مختلف مجاالت العمل بها مع خضوع المدرسة  فيمن خالل التوجه نحو مزيد من الالمركزية 

محمد حسنين )التعليمية عن طريق الحكم على جودة المخرجات  حاسبيةالملنظام فعال من 
 .(130، 2011العجمي،

أن اإلدارة الذاتية للمدرسة عبارة عن عملية تتضمن ترتيب  ((Indriyantoوُيضيف  -
تزداد مسئولية  وتنظيم المهام اإلدارية داخل المدرسة تبعًا لخصائصها واحتياجاتها؛ وبالتالى

المدرسة من معلمين ومديرين ومشرفين وآباء وطالب تجاه كيفية  فيكل األفراد العاملين 
تنفيذ فعاليات  فياالستفادة من الموارد البشرية والمالية المتاحة وكذلك حل المشكالت، وأيضًا 

دارة نفسها  فيالعملية التعليمية بنجاح مما يؤدى إلى نجاح المدرسة  بنفسها مما تطوير وا 
  . (Indriyanto,2004,115)ُيحقق لها التطور على المدى الطويل

كما ُتضيف ) نعمات عبد الناصر أحمد( أن اإلدارة الذاتية للمدرسة عبارة عن العملية التى  -
إدارة شئونها،  فيتصبح المدرسة من خاللها وحدة إدارية مستقلة ذاتيًا من حيث التصرف 

حيات إلدارة شئونها المالية واإلدارية، وكذلك األكاديمية والسياسية، وتفويض السلطات والصال
) نعمات عبد ضوء المعايير القومية لجودة التعليم فيمع خضوعها للمحاسبية 

 . (424، 2015الناصر،
المالمح المشتركة المميزة لمدخل اإلدارة الذاتية  استخالصومن خالل العرض السابق يمكن  -

 للمدرسة على النحو التالى:
ظل إمكانياتها وقدراتها دون الحاجة  فيللمدارس إلتخاذ القرارات المناسبة  ةإتاحة الفرص -1

 إلى الرجوع للسلطات العليا.
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 -بين كافة أطراف العملية التعليمية) المدير صنع القرارات في تفعيل المشاركة المجتمعية -2
القرارات صنع  فيأعضاء المجتمع المحلى( وذلك بهدف المشاركة  -أولياء األمور -المعلم

 تعزيز التواصل المستمر بين األسرة والمدرسة والمجتمع المحلى.من خالل مجالس األمناء، و 
د وعقاب المقصر، مع توافر الرغبة يساعد على إثابة المجتهوجود نظام للمحاسبية فعال  -3

 .سبيل تحقيق األهداف المنشودة فير ين والتطو يللتحس
تغلب على كافة المشكالت والعقبات التى للاالستفادة من الموارد البشرية والمالية المتاحة  -4

 طريق تحقيق األهداف المدرسية وذلك من خالل وضع حلول جذرية لها. فيتقف 
اإلداري، وتوفير كافة  أدائهكافة دول العالم إلى تطوير  فييسعى النظام التعليمي كما 

السبل إلنجاح النظام، مع تحسين جودة عمليات التعليم والتعلم وتجويد المخرجات التعليمية، 
، والذى يسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف مدخل اإلدارة الذاتيةويتم ذلك من خالل 

 .تنبثق من األهداف العامة للتعليم المحددة، والتى
( إلى أن اإلدارة الذاتية للمدرسة 2018،168،حيث يشير)محمد فالح راشد وآخران

 تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف على النحو التالى:
التمويل، وتحقيق الربط  فيتهيئة البيئة المجتمعية واشعارها بالملكية وااللتزام والمشاركة  -1

 لبات هذه البيئة.ة المدرسية ومتطبين األنشط
دعم مسئولية إدارة المدرسة نحو تجويد مخرجاتها من الطالب، وتحميل مدير المدرسة  -2

 كقائد تربوي مسئولية توجيه التخطيط؛ لتحسين النواتج التعليمية عند الطالب.
رسي؛ ألنه ربط اآلباء والمعلمين بقضايا المجتمع المحلي ومؤسساته وتهيئة المناخ المد -3

 السبيل لزيادة إقبال الطالب.
بشكل إيجابي، يضمن التفاعل بين مديري المدارس والمعلمين  درسةتغيير ثقافة الم -4

 والطالب وأولياء األمور ويكون لديهم الدافعية وااللتزام والقدرة على االنجاز األكاديمى والتميز.
حيوية وفعالية واعتبارها وحدة تنظيمية قائمة بذاتها، توفر فرص أكثر  جعل المدرسة-5

االهدار المالى الداخلى ومواجهة تقليل التنمية المهنية لكافة أفرادها، مما يكسبها القدرة على 
 التحديات.
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التعليم على صعيد المدرسة، بما يتيح الفرصة  فيتفعيل آليات ممارسة الديمقراطية  -6
مجموعة من الحلول االبتكارية ووضع ، تى تعيق أداء المدرسة وتحليلهاالعوامل ال لتحديد
 على هذه العوامل. للتغلب

 إحداث تغيير جذري بنقل سلطات معينة من اإلدارة التعليمية إلى مدير المدرسة. -7
تحقيق األهداف  فيتوفير الرعاية الكافية لجميع الطالب مما يضمن تفوقهم ويساعد  -8

 المنشودة للمدرسة.
وبناًء على ما سبق يتضح أن التطبيق الفعال لمدخل اإلدارة الذاتية، يضمن تحقيق كثير      

من األهداف على مستوى المدرسة ولعل أهمها إتاحة الفرص أمام مجلس إدارة المدرسة 
مستقل دون الحاجة إلى ، وذلك بحل العديد من مشكالتها على نحو بأدائها للنهوض واالرتقاء

 اللجوء إلى اإلدارة التعليمية.
 ثانيًا: أهمية اإلدارة الذاتية للمدرسة 

تأتى أهمية تطبيق اإلدارة الذاتية من األهداف التى تسعى إلى تحقيقها، والتى ذكرت 
رتباطه بفعالية المدرسة وكوسيلة للتطوير والتحسين إلأنفًا، فيتضح أهمية تحقيق هذا المدخل 

األداء، فهى مدخل لتحقيق الجودة الشاملة بالمدرسة) إيمان عبد الفتاح،  فيمستمر ال
2013 ،177.) 

على النحو ( أهمية اإلدارة  الذاتية 192-190، 2010وقد حدد )أسامة محمد سيد، 
 التالى:

الربط بين المدرسة والمجتمع المحلي المحيط، وتشجيع المهتمين بالتعليم على المشاركة  -1
 المدرسة. فيصنع القرار التربوي  في
اتاحة الفرصة للمدرسة لمعرفة حساباتها من حيث تكلفة العائد وقدرتها على استثمار  -2

 ميزانيتها ذاتيًا بشكل أمثل لصالح تحسين مخرجاتها التعليمية.
داريًا ووحدة صنع القرار. -3  جعل المدرسة وحدة تنظيمية مستقلة بذاتها تمويليًا وا 
المدرسة والمجتمع المحلي بملكيتهم لها؛ مما يؤدى إلى االصالح  فيالعاملين  شعور -4

 الفعال الذى ينتج من داخل المدرسة والمجتمع اليمانهم بها وبرسالتها وأهدافها.
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البرامج التعليمية وتصميم  فيتحسين أداء الطالب والمدرسة حيث تتيح حرية التطوير  -5
المجتمعات  فيالعالمية للتعليم، ومسايرة التطورات الحادثة أخرى طبقًا للمعايير القومية و 

 المحلية والعالمية. 
زيد من فعالية اإلدارة ألنها تدفع القرارات إلى أسفل لمن لديهم معرفة ودافعية أكبر إلدارة تُ  -6

 شئون المدرسة.
 منح السلطة للمعلمين وأولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي وأصحاب األعمال -7

 صنع القرارات التربوية بالمدرسة. فيومشاركتهم 
ويتضح مما سبق مدى أهمية مدخل اإلدارة الذاتية كأحد المداخل اإلدارية المعاصرة،      

الميدان التربوي، سوف يؤدى إلى تطوير  فيحيث أنه إذا تم التطبيق الفعال لهذا المدخل 
 مستوى األداء المدرسي وتحقيق األهداف المنشودة. 

 ثالثًا: أبعاد اإلدارة الذاتية للمدرسة
ُتعتبر اإلدارة الذاتية استراتيجية لتحسين التعليم من خالل نقل سلطة صنع القرار من 
المستويات العليا إلى مستوى المدرسة، فمالمح اإلدارة الذاتية للمدرسة تتشكل من خالل 

تناول األبعاد األكثر شيوعًا  التناول، حيث سيتم فيأبعادها والتى لوحظ وجود اختالف وتعدد 
 سبيل تحديد ورسم معالم الطريق نحو تطبيق هذا المدخل. في

وبمراجعة األدبيات اإلدارية المعاصرة ُيالحظ أن اإلدارة الذاتية للمدرسة تتحدد مالمحها 
 من خالل مجموعة من األبعاد على النحو التالى:

 صنع القرار فيالمشاركة  -1
صنع القرار من الركائز األساسية لإلدارة الذاتية، حيث يستند هذا  فيُتعد المشاركة 

جميع األمور اإلدارية والتعليمية بما  فيالبعد على تمكين العاملين من المشاركة بفاعلية 
 فييضمن تكوين بيئة مدرسية قائمة على االحساس باالحترام، وخلق أفكار إيجابية تصب 

  .(296، 2016) عمار على الوليدى،  ةمصلحة األهداف التعليمية بالمدرس
صنع القرار إذا  في( أن عملية المشاركة 2011،455حيث يؤكد )جمال بدير عوض،

 تم تطبيقها بالصورة المثلى سوف ُتجنى ثمارها وذلك على النحو التالى:
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 عمليات صنع القرار وزيادة التعاون. فيزيادة عدد المشاركين  -
 التشارك بين المديرين والمعلمين واآلباء والطالب وتطوير قنوات التواصل بينهم.  -
عملية  فيشعور كل فرد بالمساواة، حيث يتم تفويض كل فرد بالسلطة الالزمة للمشاركة  -

دارة الموارد البشرية.  صنع القرار، وعمليات توزيع وا 
صنع القرارات المتعلقة بأى مشكلة تطرأ  فيترك المجال مفتوحاً أمام جميع األفراد للمشاركة  -

 على الساحة.
صنع القرار لضمان تفعيل مدخل  فيوبناًء على ما سبق تتضح مدى أهمية المشاركة   

اإلدارة الذاتية على مستوى المدرسة، ويتم ذلك من خالل مجالس األمناء وذلك بهدف القضاء 
ن ذلك يتطلب توفير المناخ الداعم على أى مشكالت تعوق تحقيق األهداف المنشودة، ولك

صنع القرار، مع ضرورة التحول من التنظيم الهرمي إلى تنظيم يعتمد  فيلعملية المشاركة 
المشاركة منهجاً وأسلوبًا، مع وضع أراء كافة أطراف العملية التعليمية موضع التطبيق وتطوير 

 قنوات االتصال بينهم.
  المحاسبية على النتائج واإلنجازات -2

مجال صنع القرار على صعيد  فيُتعد المحاسبية من أهم أبعاد هذا المدخل وال سيما 
ظل اإلدارة  فيأنه  (Gamage,2003)المدرسة، كما أنها شرطًا ضرورياً لنجاحها، حيث يشير

الذاتية تقع محاسبية المدرسة على ثالثة أطراف أساسية وهى السلطات المركزية، أعضاء 
، وهنا تجدر االشارة إلى أن اإلدارة (Gamage, 2003, 20) المجتمع المحلي والمدرسي

ى تحقق اإلدارة الذاتية الذاتية والمحاسبية حلقتان متصلتان ال يمكن الفصل بينهما حت
تطبيق اإلدارة الذاتية وصواًل إلى الحكم على  فيويكون هذا النظام منذ بدء التفكير  ،أهدافها

 مدى تحقيق اإلدارة الذاتية ألهدافها.
إخضاع نظام المدرسة للمحاسبية والمراقبة  حيث ُتعرف المحاسبية التعليمية على أنها     

 -أفراد المجتمع المحلي -المعلمين -من قبل أصحاب المصلحة من التعليم ) أولياء األمور
األداء التعليمي من  فيصناع القرار على المستوى المدرسي( من أجل ضمان تحقيق الجودة 

عداد التقارير والمعلومات التى تصف األداء التعليمي والمهني للمؤسسات  خالل جمع وتنظيم وا 
 .(Volante, 2007,26)ضوء مؤشرات المحاسبية فيالتعليمية واتخاذ القرارات الرشيدة 
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( مجموعة من القواعد والتى تساعد 98، 2002إبراهيم عباس الزهيرى، وقد حدد )
 -تطبيق محاسبية مدرسية حقيقية وذلك على النحو التالى: في
 التركيز على نتائج تقدم المستوى الطالبى الذى يمكن قياسه. -
تلبية حاجات التطور ومراجعة خطط  فيإشراك كل من اآلباء والمتعلمين وأعضاء المجتمع  -

 التحسين.
 نظام المحاسبية وعدم تراجع المستويات العليا الموجودة.  فيمشاركة صانعى السياسة  -
 تعاون كل من الطالب واآلباء والمعلمين وأعضاء المجتمع لتحقيق أهداف التعليم. -
 وضع نظام للمحاسبية بطريقة بسيطة. -
 وضع الجهود بصفة أساسية ضمن عملية المحاسبية اإلدارية.  -

وهكذا يتضح مدى أهمية المحاسبية كأحد أبعاد مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة، حيث      
تعتبر األداة التى تتأكد من خاللها اإلدارات التعليمية من مدى تحقيق المدارس لألهداف 

التى تم تجميعها عن تلك المدارس بهدف تحديد المنشودة، ويتم ذلك من خالل المعلومات 
 نهاية العام. فيالمركز التربوي لكل مدرسة 

 التنمية المهنية المستدامة -3
ُينظر للتنمية المهنية المستدامة على أنها األداة التى يمكن لإلدارة الذاتية للمدرسة 

الوقت الحاضر على دور التنمية  فيتحقيق أهدافها من خالل تفعيل آلياتها، وينصب التركيز 
وضع االستراتيجيات المطلوبة لخروج النظم التعليمية من أزماتها، واالستجابة  فيالمهنية 

) محمد صبرى  مجال التكنولوجيا والمعرفة فيلمتطلبات ثورة المعلومات ومتابعة الجديد 
 .(286، 2009حافظ، السيد السيد محمود،

أنها عملية تنموية بنائية تشاركية مستمرة تستهدف وُتعرف التنمية المهنية على 
الحقل التربوي لتغيير وتطوير أدائهم وممارستهم ومهاراتهم،  فيالمعلمين وسائر العاملين 

) أحمد حسين عبد المعطى، أحمد  وكفاياتهم المعرفية والتربوية والتقنية واإلدارية واألخالقية
ث أن التنمية المهنية عبارة عن عمليات مستمرة بينما يرى الباح(، 298، 2012زارع أحمد، 

يتم من خاللها إكساب جميع العاملين بالمدرسة الخبرات والمعارف التى يحتاجونها بهدف 
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تطوير أدائهم واالرتقاء بمستوياتهم بما يلبى احتياجات العاملين ومتطلبات العملية التعليمية 
 ومستجدات العصر.

( على أن التحول إلى اإلدارة الذاتية للمدرسة 171، 2010ويؤكد ) أسامة محمد سيد،     
أدوار المدراء والمعلمين واآلباء والمجتمع المحلي وكافة  فييتضمن تغييرات شاملة 

المشاركين، وهذا يحتاج إلى تنمية شاملة للمهارات والقدرات والكفاءات لتتناسب مع األدوار 
 .الجديدة لتحقيق أهداف المدرسة واالرتقاء بها

ة للمدرسة، حيث وبناًء على ما سبق ُتعد التنمية المهنية أحد أهم أبعاد اإلدارة الذاتي     
تحسين وتطوير العملية التعليمية، ولكى يتحقق ذلك التطوير  فيتسعى لتحقيق أهداف تتمثل 
تطوير برامج التنمية المهنية، وكذلك انتقاء البرامج الفاعلة  إلى البد أن تسعى السلطات العليا

العملية التعليمية  تلبية احتياجات األفراد ومتطلبات فيمن برامج التنمية المهنية بما يساعد 
 ومستجدات العصر.

 األسلوب القيادي المتبع -4
تحقيق  فيُيعد األسلوب القيادي المتبع داخل المدرسة من أهم األسس التى تساعد 

اإلدارة الذاتية ألهدافها، حيث أن اإلدارة الذاتية تتطلب قدرات قيادية تختلف عن تلك المطلوبة 
من المدارس التقليدية، حيث تؤكد العديد من الدراسات والبحوث النظرية والتجريبية على وجود 

القيادة  فيماط أنماط من القيادة اإلدارية مالئمة لسياسات اإلدارة الذاتية، وتتحدد هذه األن
، 2017) محمد حمدى زكى،  التشاركية، القيادة التحويلية، القيادة االبداعية، القيادة الموزعة

484). 
ألداء األفراد لتطبيق سياسات اإلدارة الذاتية، حيث  ةعتبر القيادة التشاركية مالئمتُ و 

 فينهم لتفويضهم العمل، مع اختيار بعض م فيسعى إلى استثارة أفراد الجماعة المشاركة ت
العمل والتى تتناسب مع قدراتهم  فياستخدام بعض السلطات ألداء بعض المسئوليات 

) عمر  صنع القرارات المرتبطة بعملهم فيوامكانياتهم، مع التأكيد على أهمية مشاركتهم 
 .(54 ،2016نصير مهران، أسامة عبد السالم على،

القيادة التحويلية إلى تشكيل وتنشيط دوافع المرؤوسين وجعلهم يفعلوا  بينما تسعى
أكثر ما هو متوقع منهم، مع العمل على تغيير قيم ومعتقدات واتجاهات المرؤوسين لدرجة 
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أنهم يكونوا مستعدين إلنجاز ما هو أبعد من الحد األدنى من المسئوليات التى حددتها 
 .(55 ،2016عبد السالم على، ) عمر نصير مهران، أسامة المدرسة

سعى إلى توليد وتقديم الحلول المبتكرة لمشكالت فهى تقيادة االبداعية لل أما بالنسبة
عطى أعضاء المجتمع المدرسي المزيد العمل والتى يمكن ترجمتها إلى قرارات فعالة، كما أنها تُ 

مكنهم من تغيير بنية المنظمة وتطوير األداء، باإلضافة إلى من االستقاللية والحرية التى تُ 
) عمر نصير هدافهم التعليميةتزويد المتعلمين باألنشطة التعليمية التى تمكنهم لتحقيق أ

 .(55 ،2016مهران، أسامة عبد السالم على،
اإلثابة الفورية ألى عمل إبداعي، مع تشجيع إلى الموزعة ونهاية تسعى القيادة 

 فياالنتقال من القيادة الهرمية إلى القيادة الجماعية األفقية، باإلضافة إلى تشجيع المشاركة 
) ظل شروط المحاسبية فيالرأى، مع توزيع الصالحيات  فيصنع القرار مع تشجيع االختالف 

 .(55 ،2016عمر نصير مهران، أسامة عبد السالم على،
وبناًء على ما سبق ُيالحظ أن هذه األنماط السابقة عبارة عن حلقات مترابطة مكملة      

لبعضها البعض، حيث تسعى إلى تطوير أداء األفراد ودفعهم نحو التطوير واالبداع والتجديد 
 سبيل بداية الطريق نحو تطبيق اإلدارة الذاتية. في

 دراسة وصفية تحليلية -بسنغافورةاإلدارة الذاتية : الخطوة الثانية
كافة المجاالت ومنها التعليم  فيحدوث تغييرات مختلفة  فيلعبت العولمة دورًا كبيرًا  

م قدم نائب رئيس الوزراء 1985أوائل عام  فيمقدمتها سنغافورة، ف فيكل دول العالم و  في
(Goh Chok Tong)  مبادرة هدفت إلى منح المدارس مزيد من االستقاللية والحرية من

اختيار موظفيها،  فيخالل نقل مزيد من السلطات إلى المستوى المدرسي، ومنحها الفرصة 
سبيل تطوير جودة  فيووضع مناهجها الدراسية واختيار الكتب المدرسية الخاصة بها؛ وذلك 

 .(Mok,2003,355)ن المدارس السنغافوريةالمنافسة بي وزيادةالعملية التعليمية 
 أسس اإلدارة الذاتية للمدرسة وأهدافها بسنغافورة أواًل:

أى تسعى  ،(Neo&Chan,2007,3)ُتوصف الحكومة السنغافورية بأنها براجماتية 
، ويتم تحقيق (Ng,2005,80)إلى التطبيق العملي من أجل الوصول إلى األهداف المنشودة
كل  بتوفيروزارة التربية والتعليم  فيهذه األهداف من خالل التعليم، حيث تقوم الحكومة متمثلة 
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مزيدًا  بمنح المدارسويتم ذلك ام التعليمي على كافة المستويات، سبل اإلصالح والتطوير للنظ
، وعلى الرغم من كل هذا الدعم إال أن بهاستقاللية ودعم تطبيق اإلدارة الذاتية الا من

 .(Huat,et al,2019,7)المدارس مازالت مرتبطة بالنظام المركزي بالوزارة
محاولة  والتى ُتعد بين نمطي المركزية والالمركزية ولقد حاولت سنغافورة الجمع

، من أجل الحفاظ على تماسك ووحدة النظام التعليمي، ويتم ذلك من خالل إعطاء متميزة
لمدارس الحرية لتطبيق اإلدارة الذاتية واستخدام كافة اإلصالحات لتسيير شئونها المختلفة ا

 بدون أى قيود مع ضرورة وجود تواصل بين كافة المستويات اإلدارية.

وذلك  بسنغافورة، إلى تحقيق مجموعة من األهداف اإلدارة الذاتية للمدرسة تسعىو  
 ,Gopinathan)(Ministry of Education,Singapore,2016):على النحو التالى

Deng,2006,93): 
 إدارة ميزانيتها وتسيير شئونها المالية كيفما تريد. فيإعطاء المدارس الفرصة  -1
 تحديد المناهج وطرائق التقييم المناسبة لطالبها. فيترك الحرية للمدارس  -2
بعض السلطات التى مع تفويض منح مديري المدارس فرصة تسيير شئون المدرسة  -3

 واإلمكانيات المتاحة. معلى إدارتها وفق رؤيته تساعدهم
 .المدرسيصنع القرار  فيمنح الطالب مساحة للتعبير عن أفكارهم والمساهمة  -4
 .  لرؤيتهاوذلك وفقًا  بهاتحديد نسبة الطالب الملتحقين  فيإعطاء المدرسة اإلستقاللية  -5

 سنغافورة، وتشمل ما يلي: فيأبعاد اإلدارة الذاتية للمدرسة ثانيًا: 
 المشاركة المجتمعية -1

سنغافورة فعلياً اآلباء وأعضاء المجتمع المحلي على المشاركة  فيُتشجع وزارة التعليم  
مبادرات التعليم العام بالتعاون مع المدارس، ويهتم اآلباء على نحو واضح بأداء أبنائهم؛  في

ليم يحظى بإهتمام الجميع بسنغافورة، حيث تقوم جميع المدارس بتزويد أولياء األمور ألن التع
، كما تقوم المدرسة بعقد اجتماعات مع أولياء األمور حول أبنائهمبتقارير كتابية عن مستوى 
كما تشجعهم ، كيفية التغلب عليها فيستفادة من خبراتهم وآرائهم الالتطورات الجديدة وذلك ل

)عزام بن األنشطة االجتماعية لمدارس أبنائهم دعم فيجمع التبرعات و  فيعلى المشاركة 
 .(2015،173محمد الدخيل،
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تفعيل  فييتضح مدى النجاح الذى حققته اإلدارة الذاتية للمدرسة بسنغافورة  مما سبق 
قوة العالقة والترابط بين المجتمع والمدرسة  تؤكد على مدىالمشاركة المجتمعية، حيث 

تحقيق األهداف  فيباإلضافة إلى الدور البارز الذى تبذله الحكومة لتوثيق هذه العالقة رغبة 
 التعليمية المنشودة.

 التنمية المهنية -2

ة بوصفهم قوة مهنية عالية تلتزم وزارة التعليم ببناء القوى العاملة من المعلمين والقاد 
 National Instituteيعهد المعهد الوطني للتعليم  ظل اإلدارة الذاتية للمدرسة فيف، دةالجو 

of Education (NIE) كما أن الوزارة والمعهد الوطنىسنغافورة فيتدريب المعلمين ب ، 
للتعليم يقدما مجموعة من المنح الدراسية للمعلمين الذين يسعون نحو الحصول على درجة 
الماجستير أو الدكتوراه داخل سنغافورة أو الخارج بوقت كامل أو جزئي، كما يستطيع المعلم 

أنه يتم  كما، التنمية المهنية سنوياً  امجساعة من بر  100المشاركة فيما يصل إلى نحو 
يجرى لمين لمدة ثالث سنوات؛ لكى يتم تحديد أى مسار مهنى سيناسبهم، حيث مراقبة المع

يتم  ادية مستقبلية، حيثألدوار قي ينالمعلم يتم تأهيلوعندئذ التعرف على الموهبة مبكرًا، 
خضاعهم لمجموعة من الدورات والتدريبات اختيار مجموعة من المعلمين و  القيادة واإلدارة  فيا 

  .(2015،176)عزام بن محمد الدخيل، المعهد الوطني للتعليم من خالل
أن سنغافورة ُتولى اهتمام كبير بتوفير سبل التنمية المهنية  وبذلك يمكن القول 

ستقاللية والحرية بمدارسها، كما أنها ُتولى العناية يتسم باالظل مناخ  فيللمعلمين والمديرين 
  .اختيار مديري المدارس وذلك لمعرفتهم بمدى الدور البارز لهم في
 بسنغافورةالمدرسة  فيالمحاسبية  -3

وزارة  فيتخضع جميع المدارس بسنغافورة للمحاسبية من قبل الحكومة ممثلة  
وهو سنغافورة نموذجًا للمحاسبية  في، وقد حددت وزارة التعليم (Ng,2010,169-170)التعليم

) ذكرى عبد هللا النموذج الذى تبناه ) ليفين(، حيث تتم المحاسبية من خالل ما يلى:
 :(170-169، 2018محمد،
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 محاسبية تقارير األداء -أ
 فيوتعنى اإلبالغ عن أداء المدارس بواسطة إعداد تقارير عن نتائج الطالب  
اإلمتحانات  فيالوطنية وكذلك القيمة المضافة للمدرسة وذلك بمقارنة أداء الطالب  اإلمتحانات

معايير تشمل ترتيب ل وفقاً منذ التحاقهم بالمدرسة؛ وذلك من أجل تقييم فعالية المدرسة 
 يز المدرسي، ونظام جوائز المدرسة.المدرسة ونموذج التم

 محاسبية تقنية -ب
المدرسة هو هدف تقني يركز على قيود الهدف الرئيس من محاسبية  حيث يكون  

 .جودة العملية التعليمية ما يعتمد أساسًا على ضمانالميزانية، والموارد البشرية، ك
 محاسبية سياسية -ج
الخطة  فيوتعنى إخضاع المدارس للمتابعة للتأكد من تحقيقهم لألهداف التى وضعها  
مكافأة المدارس المتميزة ومعاقبة المدارس المقصرة مع وضع يتم  ا، وبناء عليهالمدرسية

 حلول عالجية لمشكالتها.
 محاسبية مؤسسية -د
للتأكد من  إخضاع المدارس إلى المتابعة من قبل مؤسسات ومنظمات تعليميةوتعنى  

إلى  كون التعليم يقودوذلك ل إخراج المنتج التعليمي السليم فينجاح المدرسة بكافة عناصرها 
 مجتمع أفضل. 

 مدى شمولية عملية المحاسبية بسنغافورة لجميع عناصر المدرسةمما سبق يتضح  
ومدى التقدم الذى أحرزه الطالب مسبقًا معرفة مدى تحقق األهداف المحددة وذلك ل ومكوناتها

معرفة القيمة المضافة لهم ورسم صورة واضحة المعالم عن ، وكذلك منذ التحاقهم بالمدرسة
سبيل تسهيل مهمة اختيار المدرسة  فيكل مدرسة أمام الجميع وبخاصة أولياء األمور 

 ألبنائهم.
 ظل اإلدارة الذاتية للمدرسة بسنغافورة  في: أدوار أعضاء المجتمع المدرسي ثالثاً 

ضوء  فيإحداث طفرة إدارية وتعليمية بالمدارس بسنغافورة، و  فياإلدارة الذاتية  تساهم 
لتى تم تطبيق أدوار المديرين والمعلمين بالمدارس ا فيحدثت مجموعة من التغيرات  ذلك

 :وذلك على النحو التالى اإلدارة الذاتية بها،
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 بالنسبة لمديري المدارس -1

ضوء التعقيدات المتزايدة للمجتمع  فيبسنغافورة تحديًا كبيرًا  يواجه المديرون  
وذلك على النحو الجديدة، المعاصر، فقد أصبحت لديه العديد من األدوار 

 (Chew, Andrews,2010,66) (Ng,2015,523):التالي
قيادة المجتمع المدرسي: حيث يضم هذا المجتمع المدرسي) المعلمين وغير  -أ

مجتمع المدرسي بكافة محاسب عن توجيه الالمعلمين كالهيئة اإلدارية(، فالمدير يعتبر 
 تكوين سلوكيات وأخالقيات ونتائج الطالب األكاديمية.  فيعناصره، كما أن له دور كبير 

 فيتحقيق إلتزام المعلمين وتطويرهم: أكدت الدراسات وجود دور كبير للمدير  -ب
؛ حيث يشعر المعلمون بالرضا عندما يوجد اهتمام بمدى تنميتهمتحقيق إلتزام المعلمين و 

، بينما يشعروا بالضغط عندما ال يوجد أى اهتمام أو متابعة لمستوياتهم نميتهمإلتزامهم وت
 وحل مشكالتهم. 

هذا عملية صنع القرار والتغيرات المدرسية: يعمل  فياالهتمام بمشاركة المعلمين  -ج
 فيرضائهم، كما يساهم وكذلك تحقيق  للمعلمين، تحقيق االلتزام الوظيفي االهتمام على
 هذه المدارس.ب الختيارهم للعمل قادة المستقبلالكشف عن 

االهتمام بعملية التنمية المهنية للمعلمين: حيث يجب أن يشجع مديرو المدارس  -د
ئولية والمساحة باإلضافة المعلمين أن يصبحوا قادة تربويين، مع منحهم مزيد من الوقت والمس

إلى الحرية األكاديمية التخاذ القرارات حول األساليب التربوية والقضايا والمناهج الدراسية، 
 على أن يتم مساءلتهم للتأكد من مدى توافق هذه القرارات مع الرؤية واألهداف المدرسية.

 فيورًا كبيرًا تعلم الطالب وتطويرهم: يلعب مدير المدرسة بصورة غير مباشرة د -ها
ر مستوياتهم تعلم الطالب وتطويرهم؛ وذلك من خالل متابعة عملية تعلم الطالب وتطوي

 وأدوارهم داخل الصف.

 بالنسبة للمعلمين -2
 فيلقد صاحب تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة بسنغافورة حدوث مجموعة من التغيرات  

 (Hairon,2017,173-176-179)، حيث شملت األدوار التالية: أدوار المعلمين بالمدارس

(Chew,Andrews,2010,61-62)- 
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صنع القرارات المدرسية: أصبح المعلمون بسنغافورة أكثر مشاركة  فيالمشاركة  -أ
هذه العملية  فيعملية صنع القرارات بالمدرسة، حيث أتيحت لهم الفرصة للمشاركة  فيوتأثيرًا 

لمعلمين األكثر تأثيرًا وجدارة ليكونوا هم قادة المستقبل إلدارة المؤسسات من أجل اكتشاف ا
 التعليمية بسنغافورة.

وضع الخطة المدرسية: نتيجة للحرية التى يتمتع بها المعلمون  فيالمشاركة  -ب
نتيجة تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة فقد أصبحوا أعضاء ال غنى عنهم عند وضع الخطة 

 أنهم األكثر دراية باحتياجات الطالب فيتم مراعاة ذلك عند وضع الخطة. المدرسية؛ حيث
تخطيط  فيتخطيط المناهج وتقويمها: ُتعطى الحرية للمعلمين  فيالمشاركة  -ج

 مع متابعة ما تم تحقيقه من أهداف.أهداف المنهج المناهج وتحديد األنشطة الالزمة لتحقيق 
ظل  فيوتقوية العالقة بين المدرسة والمجتمع: ُتعتبر من أهم أدوار المعلمين  دعم -د

على المعلمين أن يكونوا على تواصل دائم مع األسرة الذاتية للمدرسة بسنغافورة، حيث  اإلدارة
التساؤالت التى يتم  جميعمدادهم بكافة المعلومات عن مستوى الطالب والرد على إلوالمجتمع 

 هم.طرحها من قبل
البحث عن فرص التنمية المهنية: تفرض اإلدارة الذاتية للمدرسة على المعلمين  -ها

المجال اإلداري، مع  فيمجال تخصصهم وأيضًا  فيأن يبحثوا عن فرص للتنمية المهنية 
 التأكيد على وجود الدعم المستمر من مدير المدرسة لتوفير سبل التنمية المهنية لهم.

على المعلمين أن يتابعوا مستويات تقدمهم: مدى مستويات الطالب و  متابعة -و
الطالب ومدى تقدمهم للتأكد من تحقق األهداف المحددة سلفًا، مع وضع حلول عالجية 

 لمشكالت الطالب.
ظل تطبيق  فيأدوار المديرين والمعلمين  فيُيالحظ مدى التغير  خالصة ما سبق

العملية  فياإلدارة الذاتية للمدرسة، حيث أصبحوا أكثر فعالية وحرية واستقاللية ومشاركة 
 على جودة العملية التعليمية. إيجابياً نعكس يمما  بهاالتعليمية واإلدارية 

 القوى والعوامل الثقافية المؤثرة على تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة بسنغافورة: ثالثاً 
التربية عملية اجتماعية بمعنى أنها تعد صورة لحياة المجتمع تعكس فلسفته، وتدل  

وتطوره، وتشير إلى آماله المستقبلية وتحدد درجة طموحه وتطلعه  نموهعلى تاريخه ودرجة 
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نما هو جزء من  فييعمل وألوان النشاط التى يقوم بها أبناؤه، فنظام التعليم ال  الفراغ، وا 
التى  والعوامل عه بطباعه وترك عليه بصماته التى شكلتها مختلف الظروفمجتمع أنشأه وطب

)محمد عمر كانت سياسية أو اقتصادية أو جغرافية أو دينية.مرت بهذا المجتمع، سواء 
 (52، 2017على،

تطبيق اإلدارة الذاتية بالمدارس  نجاحالمؤثرة على  الثقافية العواملحيث تتعدد القوى و  
 :، ومنها ما يلىالسنغافورية

 العامل السياسي -1
، عمل رئيس الوزراء) لى 1965منذ إستقالل سنغافورة عن الحكم البريطاني عام  

سنغافورة،  فيحزب التجمع الشعبي على تشكيل النظام السياسي  فيكوان يو( والمقربين إليه 
وصراعات داخل  مع وجود قناعة كبيرة بأن نموذج الديمقراطية الغربي سيؤدى إلى إضطرابات

المجتمع السنغافوري متعدد العرقيات والثقافات، ومن هذا المنطلق سعت الحكومة إلى الحفاظ 
على قوتها ووحدتها لكى تتمكن من قيادة المجتمع نحو تحقيق التقدم والرفاهية، فسنغافورة 

 في جمهورية ذات نظام برلماني على غرار نموذج ويستمنستر البريطانى، وتتعدد السلطات
سنغافورة؛ فتوجد السلطة التنفيذية والتى تتشكل من رئيس الدولة ومجلس الوزراء، أما 

البرلمان والذى يتم انتخابه كل خمس سنوات من  فيبالنسبة للسلطة التشريعية والتى تتمثل 
يا والمحاكم المحكمة العل فيتوجد السلطة القضائية والتى تتمثل عامة، كما خابات نتإخالل 

)رضوى .عن السلطة التنفيذية والتشريعية بموجب الدستورالفرعية والتى تتمتع باستقاللية 
 (7-6، 2009سيد أحمد،

الحفاظ على وحدة وقوة سنغافورة نتيجة  فيأهمية العامل السياسي مما سبق يتضح 
ذا العامل على الصراعات التى عانت منها طوال الفترات الماضية قبل اإلستقالل، كما أثر ه

الحفاظ على  فيتها التعليم حيث أنه نظرًا لتعدد القوميات واألجناس بسنغافورة وبسبب رغب
وحدتها بعيدًا عن اإلضطراب والصراعات، اهتمت سنغافورة بالتعليم باعتباره األداة الوحيدة 

الثروة البشرية وتحقيق األهداف المنشودة، كما سعت إلى الحفاظ على وحدتها من  الستثمار
إعطاء المدارس الحرية لتطبيق اإلدارة الذاتية وتطبيق الجمع بين المركزية والالمركزية، بخالل 
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كافة اإلصالحات وتسيير شئونها المختلفة بدون أى قيود مع وجود تواصل بين كافة 
 المستويات اإلدارية.

 العامل االقتصادي -2

ُيعتبر االقتصاد السنغافوري إقتصاد متقدم يعتمد نظام السوق الحر، حيث أنه قبل  
الستينيات من القرن العشرين كانت سنغافورة دولة تجارية إال أنه منذ ذلك الوقت تطور 

ى سيد ) رضو االقتصاد وأصبح أكثر تنوعًا كما أصبحت سنغافورة مركزًا ماليًا وتجاريًا هاماً 
سنغافورة وصل الدخل  فيوبناًء على استراتيجيات وخطط التنمية المتبعة  ،(7، 2009أحمد،

دوالر سنغافورى، كما وصل  51.100.32إلى حوالى  2007عام  في GNIالقومى االجمالى 
دوالر أمريكي والذى ُيعد  17.598مبلغ دخل الفرد من الناتج الوطني اإلجمالي سنوياً حوالى 

آسيا، وباإلضافة إلى ذلك فقد احتلت سنغافورة  فيمعدالت دخل الفرد السنوى من أعلى 
المرتبة الثانية عالميًا بعد سويسرا من حيث القدرة التنافسية االقتصادية على الصعيد العالمي 

-2016وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي)دافوس( لعام 
2017(International trade center,2016).      
سنغافورة باالنسان باعتباره المورد الوحيد للدولة فيما  فييتضح االهتمام المتزايد  

 : يأتى
رأس المال  فيتنطلق رؤية سنغافورة التنموية من التعليم بإعتباره أساس االستثمار  -1

تحقيق التوازن بين العرض  فيالبشري لدفع عجلة النمو االقتصادي، حيث نجحت الحكومة 
 والطلب على التعليم وبناء المهارات.

 فيات مشرعي السياسة إلى إعادة التفكير يالتسعين فيدفعت األزمة المالية األسيوية  -2
مدى كفاءة النظام التعليمي المتبع، وعما إذا كان مناسبًا إلعداد الشباب لمواجهة متطلبات 
تقان المهارات االقتصادية لأللفية الجديدة، فركزت على تعليم الطالب من خالل  العولمة وا 

تعليم أكثر(، كما عملت على زيادة  -سياسة تعليمية جديدة أطلقتها كان مبدأها ) تدريس أقل
 يزانية المخصصة لتدريب المعلمين.الم
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مليون دوالر لهذا الغرض ما بين  159األبحاث التعليمية؛ حيث خصصت ب تزايد االهتمام -3
برامج  تقديم برفع كفاءة العاملين بنظام التعليم من خالل اهتمت، كما 2017، 2013

 التدريب والتنمية المهنية لمعلمي ومديري المدارس.
صنع القرارات المختلفة سواء  فيدارس مساحة من اإلستقاللية والحرية أتاحت لمديري الم -4

كانت متعلقة بالمناهج أو مراجعتها أو بإجراءات التقويم وذلك بالتعاون مع مجالس التعليم 
 بالمنطقة. 
سنغافورة، نتيجة للتقدم  فيُيالحظ مما سبق تأثير العامل االقتصادي على التعليم  

أحرزته، والذى انعكس بالتأكيد على جودة العملية التعليمية، نتيجة االهتمام  االقتصادي الذى
   باستثمار االنسان باعتباره المورد الوحيد للدولة.

 العامل االجتماعي -3
نسمة حسب اإلحصاء الصادر من  5.703.569ُيقدر عدد سكان سنغافورة بحوالي 

من  %80لسنغافوري من ، حيث يتكون المجتمع ا2019عام  فيالبنك الدولي 
)البنك من األعراق األخرى  %1من الهنود،  %8من الماالويين،  %14الصينين،
الديانات، حيث ُتقر  فيتعدد  ُيوجدضوء هذا العدد الهائل من القوميات  في، و (2019الدولى،

ُتعد أكبر  سنغافورة بحرية اإلعتقاد وفصل الدين عن الدولة، فتوجد الديانة البوذية والتى
األديان والتى يعود أصول معتنقيها إلى الصين وتايوان، كما توجد المسيحية والتى ُتعتبر من 

الدولة ومع ذلك ُتعتبر من األديان األربع الرئيسة فيها، ويوجد اإلسالم  فياألديان الحديثة 
موع من مج %14.9والذى يعود أصول معتنقيه إلى ماليزيا والهند والذى تبلغ نسبتهم 

الهندوسية والبهائية  مثلالسكان، هذا باإلضافة إلى الطاوية، كما توجد ديانات أخرى 
اللغات فتوجد أربع  فيضوء هذه التعددية القومية والدينية، ُيالحظ وجود تعدد  في، و يةواليهود

ليزية ؛ الماالى والماندارين والتاميل واالنجليزية، فاللغة االنجفيلغات رسمية بسنغافورة تتمثل 
هى لغة األعمال واإلدارة وتستخدم بشكل واسع، حيث أن معظم السنغافوريين ثنائيو اللغة إذ 

)مركز دراسات الصين يتحدثون اللغة االنجليزية إلى جانب لغتهم الوطنية )الماالى(
  .(2020وآسيا،
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فع وتأسيسًا على ما سبق يتضح مدى تأثير العامل االجتماعي والتعدد العرقى الذى د   
الحكومة السنغافورية إلى العمل على توفير فرص التعليم إلى كافة فئات المجتمع بدون تمييز 

أو الدين أو اللغة أو العرق أو اللون، كما أن سنغافورة حاولت  نوعأو تفرقة على أساس ال
لذا  التى مرت بها، الحفاظ على وحدتها وقوتها والتى تم تمزيقها بسبب الحروب والصراعات

الحرية واالستقاللية بين النمطين المركزي والالمركزي، وذلك عن طريق منح لجأت للجمع 
 . مستوياتها اإلداريةمع وجود حلقة وصل وتفاعل وترابط بين  التعليمية لكافة المؤسسات

 مجال تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة في: جوانب اإلفادة من سنغافورة رابعاً 
بداية كل عام، يتم فيها  فيالمدارس السنغافورية بوجود خطة محددة لكل مدرسة  تميزت -1

مطلوبة لتحقيق تحديد األهداف والمسئوليات واألدوار، باإلضافة إلى األنشطة والميزانية ال
، كما يجب أن تمتلك المدرسة خطة متوافقة مع األهداف المعلنة من قبل األهداف المنشودة
 خطتها السنوية.  فيعليم وزارة التربية والت

أنه البد أن ُيراعى عند تطبيق أى مدخل إداري حديث مثل  مناستفادت الدراسة الحالية  -2
صالح  فياإلدارة الذاتية للمدرسة أن يكون هناك استعداد ورغبة لدى العاملين  التغيير وا 

خل كالثقافة الوضع الراهن، باإلضافة إلى إمتالك المدرسة لبعض مقومات تطبيق هذا المد
 والبنية اإلدارية. 

العملية التعليمية  فيلمشاركة أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي  المستمر الدعم -3
 .وذلك من خالل األحزاب والمجالس المدرسية

داريين؛ وذلك  توفير -4 سبل التنمية المهنية لكافة أعضاء المدرسة من مديرين ومعلمين وا 
 من خالل توفير الدورات والبرامج التدريبية.

إلدارة ذاتها وصنع القرارات التعليمية بما يتناسب مع احتياجاتها  لمدارسهاإتاحة الفرصة  -5
 ومساعدتها على تصريف شئونها المالية واإلدارية.

بمدى الدور الهام الذى تيار مديري المدارس؛ وذلك لمعرفتهم ضوابط صارمة عند إخ وجود -6
 به، حيث ُتحدد لهم مقررات عليها أن ُتجتاز من أجل الحصول على الوظيفة. ون يقوم
تفعيل مبدأ المحاسبية بصورة متميزة، حيث أنه يتم تطبيق المحاسبية منذ البداية حتى  -7

العملية التعليمية ويسعى  فيل التعليمية، كما أن كل من يشارك النهاية وعلى جميع المراح
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عرض للتقييم بهدف الكشف عن نقاط القوة النظام التعليمي يكون مُ  فيلتحقيق أهداف معينة 
 وأوجه القصور والضعف.

على إلزام مدارسها بنشر إنجازاتها لكل عام بداية من مستويات الطالب  سنغافورةتعمل  -8
 ونسبة تحقيقها لألهداف المحددة سلفًا، ويأتى هذا كله تحقيقًا لمبدأ الشفافية. 

 الخطوة الثالثة: واقع الجهود المبذولة لتطبيق اإلدارة الذاتية بالمدارس المصرية
شغلت كما ذاتية للمدرسة اهتمام الباحثين خالل العقدين الماضيين شغلت اإلدارة ال

باألدبيات اإلدارية المعاصرة إيمانًا بأن منح المدارس قدرًا من االستقاللية بشأن  اً ملحوظ اً حيز 
صنع القرار التربوي واإلداري والمالي؛ سيحقق عوائد إيجابية على أدائها األكاديمي وتفعيل 

تنمية المحيط االقتصادي  فيالشراكة الهادفة مع المجتمع المدني وأولياء األمور، والمساهمة 
ماعي والثقافي؛ حيث تدعم اإلدارة الذاتية المشاركة المجتمعية، وتعمل على توسيع واالجت

جهود  فيإدارة المدرسة؛ وتشجيع اندماج المجتمع المحلي بشكل فعال  فينطاق الديمقراطية 
 .(645 ،2016) أمل أحمد حسن،  إصالح المدرسة وتطويرها

إلدارية المصرية المعاصرة، تبين سيادة وباستقراء الدراسات السابقة وبعض األدبيات ا     
إدارة التعليم المصرى، ولكن وسط المركزية توجد محاوالت حثيثة تهدف إلى  فيالنمط المركزي 

تطبيق الالمركزية واإلدارة الذاتية للمدرسة، ويأتى سعى الحكومة المصرية نحو تدعيم 
) إيمان عبد الفتاح،  :فيتمثل تحقيق ثالث أهداف رسمية ت فيالتعليم رغبة ً  فيالالمركزية 

2013 ،181) 
 تحسين جودة التعليم. -1
 العملية التعليمية. فيمشاركة المجتمع المحلي  -2
 خفض معدالت التسرب والرسوب. -3

وفيما يلى سيتم استعراض بعض الجهود والمبادرات لتطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة 
 بالتعليم المصري على النحو التالى:

 مبادرة المركزية التعليم باالسكندرية  -1

 فيتعتبر هذه المبادرة من المبادرات التى قامت بها وزارة التربية والتعليم رغبة منها 
االنتقال من مدخل تحسين التعليم القائم  فيدعم الالمركزية، حيث ُتعد أحد العالمات البارزة 
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إطار من الالمركزية  فيلمدرسة على المدخالت إلى مدخل اإلصالح الشامل المتمركز على ا
والمشاركة المجتمعية، ويعمل هذا المدخل على بناء القدرة الذاتية للمدرسة بصفتها الوحدة 

خط االنتاج التعليمي، مع تمكين المدرسة من تطوير أدائها وفقًا للمعايير القومية  فياألولى 
 .(134، 2011) أحمد إبراهيم أحمد،  تمهيدًا لمرحلة االعتماد

م بدعم من الوكالة األمريكية 2001شهر ديسمبر عام  فيحيث بدأت هذه المبادرة 
عدادية وثانوية، حيث قامت  30، وغطت 2005للتنمية، واستمرت حتى  مدرسة إبتدائية وا 

دارية  16سياستها على وجود مجلس أمناء يضم  عضوًا يمثلون أطرافًا حكومية وأهلية، وا 
بادرة تشكلت ثالثة لجان تقوم بالمساعدة على تنفيذ التطوير وتعليمية، ولتحقيق أهداف الم

 (162-161، 2009) عاصم أحمد أبو عيطة، على النحو التالى:
عضويتها وزير التربية والتعليم  فياللجنة االستشارية للتعليم: وضمت هذه اللجنة  -أ 

لموارد الفنية عضوًا من الشخصيات العامة، وسعت هذه اللجنة نحو توفير ا 16والمحافظ و
 والمالية الالزمة، باإلضافة إلى المتابعة المستمرة وتقديم المقترحات لتحسين العمل.   

اإلدارة التعليمية: وضمت عضوين من اللجنة االستشارية العليا وعضوًا من هيئة األبنية  -ب
متابعة  فيالتعليمية، وستة أعضاء يمثلون مجالس أمناء المدارس، وتمثلت مسئوليتها 

 عملية تدريب جميع العاملين، واتخاذ قرارات بشأن مكافأة ونقل المعلمين.
وضع خطة زمنية  فيعضوًا، وتتمثل مهمته  16مجلس األمناء: وتكون هذا المجلس من  -ج

وضع خطة تحسين  فيلتحقيق أهداف المدرسة، والبحث عن طرق جديدة للتمويل، والتعاون 
 المدرسة ومتابعة تنفيذها. 

 وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي -2
 فيتعد وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي والتى تم إنشائها بوزارة التربية والتعليم 

من المبادرات االيجابية للتحول نحو الالمركزية، حيث كان الهدف الرئيسي لها هو  2002عام
لدعم الفنى للمحافظات، ويتم تقديم نشر ثقافة الالمركزية وتعميق أصولها المؤسسية وتقديم ا

ممارسة اإلدارة والتخطيط  فيالدعم الفني من أجل تمكين المحافظات من مباشرة أدوارها 
 .(63، 2007) وزارة التربية والتعليم،  المركزي 
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وبتحليل هذه المبادرة ُيالحظ أن وزارة التربية والتعليم كانت تسعى خالل هذه الفترة إلى 
اإلدارة والتخطيط، مع التقليل من المركزية  فيئوليات الملقاة على عاتقها تقليص بعض المس

عمليات صنع القرار واإلدارة  فيوالتوجه نحو نشر ثقافة الالمركزية ومحاولة إشراك المحافظات 
والتخطيط، وتم ذلك من خالل إنشاء وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي بالوزارة لتكون 

 أرجاء الجمهورية. فيالمركزية النواة نحو نشر ال
 مشروع إعداد المعايير القومية للتعليم  -3

تعتبر البداية الحقيقة لتوضيح مدى اهتمام الوزارة بتحسين جودة العملية التعليمية، 
ضوء  فيم، و 2003فيمصر  فيحيث تم إصدار مشروع إعداد المعايير القومية للتعليم 

 ) خمس مجاالت رئيسية هى: فيايير والمؤشرات األساس الفكري للمشروع تم وضع المع
 (181، 2013إيمان عبد الفتاح،

 المدرسة الفعالة. -
 اإلدارة التربوية. -
 المعلم. -
 المشاركة المجتمعية. -
 المنهج ونواتج التعليم. -

مصر والتحول من  فيكما حفزت المعايير القومية للتعليم على تفعيل جهود اإلصالح      
التركيز على المدخالت إلى التوجه نحو اإلصالح المتمركز على المدرسة، واعتبار المدرسة 
وحدة للفعل والتغيير من خالل مجاالت المدرسة الفعالة والمشاركة المجتمعية من مؤشرات 

 رة الموارد المالية داخل المدرسة.جودة إدا
 المجالس المحلية   -4
المحلية من مبادرات التوجه نحو الالمركزية، حيث كانت تهدف هذه عد المجالس تُ   

، 2013) بيومى محمد ضحاوى،  المجالس إلى تحقيق بعض األهداف على النحو التالى:
29) 
 نطاقها الجغرافي. فياإلشراف على مؤسسات التعليم  فيتوسيع دور اإلدارة المحلية  -
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وحرية صنع القرار المتعلق بمواعيد االجازات منح اإلدارة المحلية بعض الصالحيات  -
 والجدول المدرسي والتراخيص بإنشاء مدارس وفصول جديدة.

 مجالس األمناء واآلباء والمعلمين -5
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توفير كافة السبل الالزمة لتطبيق اإلدارة الذاتية  

تنادى بضرورة وجود مجلس لألمناء واآلباء  بالمدارس المصرية من خالل إصدار القرارات التى
والمعلمين بكل مدرسة، بحيث يضم هذا المجلس ممثلين لآلباء والمعلمين، وأعضاء من بين 

 (1، 2011) وزارة التربية والتعليم،  أفراد المجتمع المدني المهتمين بالعملية التعليمية
) وزارة التربية  -:فيتتمثل وتسعى هذه المجالس إلى تحقيق مجموعة من األهداف والتى 

 (5، 2014والتعليم، 
وضع خطة متكاملة لتحقيق أهداف  فيالمساهمة الفعالة مع المدرسة مع إدارة المدرسة  -

 تطوير المدرسة ومتابعة تنفيذها، وتذليل الصعوبات التى قد تواجهها.
ر تقليدية عن العمل على دعم العملية التعليمية وتطويرها وتحديثها بمصادر تمويل غي -

 طريق تشجيع الجهود الذاتية لألفراد القادرين ورجال المجتمع المدني.
العمل على دعم األنشطة التربوية المدرسية ومتابعة تنفيذها من أجل تنمية شخصية  -

 الطالب، مع مراعاة كافة المستويات التعليمية واالقتصادية واالجتماعية للطالب.
المدرسة والمؤسسات األخرى كالجامعات ومراكز الشباب توثيق أواصر التعاون بين  -

دعم  فيوالجمعيات األهلية واإلعالم والثقافة الستغالل ما يوجد بها من إمكانات تستثمر 
 العملية التعليمية.  

وزارة التربية  فييمكن القول أن الحكومة المصرية متمثلة ومن خالل العرض السابق 
إدارة المدارس، لكن  فيوالتعليم سعت نحو انتهاج الالمركزية ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية 

المجتمع وكذلك اليقين الثابت لدى  فيتأصل المركزية والنظم والعالقات االجتماعية السائدة 
ضعف المشاركة  فيقد ساهموا  المجتمع بأن إدارة وتنظيم التعليم تعتبر من مسئولية الدولة

 تحقيق أهدافها بالمدارس المصرية. فيالمجتمعية وبالتالى عدم نجاح اإلدارة الذاتية 
حيث أنه ال يمكن إنكار المحاوالت سالفة الذكر التى سعت فيها الدولة لتطبيق  

الالمركزية وانتهاج اإلدارة الذاتية بالمدارس المصرية، حيث قامت بإصدار العديد من القرارات 

https://mathj.journals.ekb.eg/


مكانية االستفادة منها بجمهورية مصر  خبرة سنغافورة في تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة وا 
 محمد سيد خليفةخالد                                                                                 العربية

 

305 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/               المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

لقوانين الداعمة لالمركزية وكان من أهمها القرارات الوزارية المتعلقة بتشكيل مجالس األمناء وا
واألباء والمعلمين، إال أن تطبيق الالمركزية يستلزم وجود ثقافة خاصة بالمتابعة والمراقبة 

، كما أن درسة وهذا لم يتم بصورة ناجحة بجمهورية مصر العربيةوالمحاسبية على مستوى الم
لتفعيل الالمركزية واالستقالل الذاتي للمؤسسات وعات والخطط والمبادرات التى تمت المشر 

التعليمية لم ُيكتب لها النجاح، فنجد مبادرة دعم المركزية التعليم باالسكندرية جاءت بدعم من 
مريكية للتنمية، حيث كان ينتهى المشروع بإنتهاء الدعم المقدم، وخالصة القول الوكالة األ

أنه لم يكن هناك أى مبأداة حقيقية من داخلنا لتفعيل الالمركزية واستقاللية المدرسة سوى ب
  بإصدار القوانين والقرارات الوزارية. 

 فيلتطبيق اإلدارة الذاتية بالمدرسة المصرية مقترحة الجراءات اإل الخطوة الرابعة:
 ضوء خبرة سنغافورة

ُيعانى منها قطاع التعليم قبل الجامعي بجمهورية  انطالقًا من المشكالت التعليمية التى 
تطبيقه؛ ومع  فيمصر العربية، واستنادًا على مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة وخبرة سنغافورة 

مة التعليم وجهود إصالحه من دولة و منظ فيالوعى التام باختالف القوى والعوامل المؤثرة 
 وذلك على النحو التالى:اإلجراءات المقترحة ألخرى، ُتقدم الدراسة الحالية عددًا من 

جعل انتهاج الالمركزية وتطبيق اإلدارة الذاتية بمدارس التعليم قبل الجامعي أحد األهداف  -1
 االستراتيجية التى تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها خالل السنوات القادمة.

بمنح المديرين والمعلمين صالحيات  منح المدارس مزيد من الحرية واالستقاللية وذلك -2
جهود التطوير واإلصالح واالبداع التربوي، مع وضع مجموعة  فيوسلطات أكبر للمساهمة 

من الضوابط واإلجراءات الالزمة لضمان التزامهم بمسئولية االرتقاء بمستوى الطالب وتحقيق 
 أهداف المدرسة.

اللوائح والقوانين التى  فيع إعادة النظر تفعيل دور مجالس األمناء بالمدارس المصرية، م -3
 عملية التطوير واإلصالح المدرسي. فيتحد من صالحياتهم للقيام بدورهم 

حث القيادات المدرسية على فتح قنوات اتصال مع أولياء األمور؛ من خالل عقد الندوات  -4
تعامل مع كافة ال فيوالمؤتمرات وورش العمل، مع ضرورة العمل على االستفادة من خبراتهم 

 المشكالت التى تواجه المدرسة.
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اختيار القيادات المدرسية وذلك من خالل  فيعلى وزارة التربية والتعليم مراعاة الدقة  -5
وضع مجموعة من الضوابط الصارمة عند اختيارهم وذلك نظرًا لمدى أهمية الدور الذى سيسند 

 إليهم.
العملية  فيكل من يشارك مصرية بحيث يكون تفعيل المحاسبية التعليمية بالمدارس ال -6

النظام التعليمي يكون معرض للتقييم بهدف  فيالتعليمية ويسعى لتحقيق أهداف معينة 
 الكشف عن نقاط القوة وأوجه القصور والضعف.

تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير كافة سبل التنمية المهنية ألعضاء المدرسة  أن -7
وذلك من خالل عقد شراكات مع كليات التربية ومراكز التدريب لوضع برامج تدريبية حديثة 

 لتطويرهم وتحسين أدائهم.
ئل العمل على تحديث البنية التحتية للمدارس المصرية مع إمدادها بأحدث الوسا -8

 التكنولوجية لمواكبة االنفجار المعرفي والثورة العلمية والتكنولوجية.
الخوف من التغيير  فيالعمل على تغيير ثقافة العاملين بالمدارس المصرية والتى تتمثل  -9

 في وتطبيق أنماط إدارية حديثة بالمدرسة، فالبد أن يكون هناك استعداد ورغبة لدى العاملين
صالح الو   ضع الراهن.التغيير وا 

العمل على تحسين األوضاع المادية واالجتماعية للعاملين بالمدارس المصرية وذلك من  -10
 تحقيق األهداف المنشودة. فيأجل تحقيق الرضا الوظيفي لهم مما يسهم 
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330. 
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