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من  انتخطٍط االصرتاتٍجً كمذخم نتطبٍك اإلدارة املتمركزة عهى املذرصت
 وجهت نظر مذٌري املذارس انثانىٌت يف مصر

 دعاء محمد أحمد دسوقى

 املضتخهص
هدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع التخطييط اجسيتراتيجي لتطبييق اتدارة المتمركيزة 
عمييى المدرسيية ميين وجهيية نظيير مييديري المييدارس الثانوييية العاميية فييي مصيير  والك ييف عيين 
الفروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول آرائهم فيي التخطييط اجسيتراتيجي لتطبييق 

ى المدرسيية التييي ت عييزي لمتلييير والنييوع  والمؤهييل العممييي  وعييدد مييدخل اتدارة المتمركييزة عميي
سينوات الخبييرة  واليدورات التدريبيييةت  والتوصيل إلييى نميوذج مقتييرح لتطبييق اتدارة المتمركييزة 
عمى المدرسة بمدارس الثانوية العامة فى مصر عمى ضوء ميدخل التخطييط اتسيتراتيجى  

مجتميييع الدراسييية مييين ميييديري الميييدارس  واعتميييدت الدراسييية عميييى المييينهو الوصيييفي وتكيييون
ت مييديراو ومييديرة فييى المحافظييات التييى  ييممتها 0531الثانوييية العاميية وبمييع مجتمييع الدراسيية و

الدراسييية والقييياهرة   الجييييزة   ال يييرقيةت وفقييياو تحصييياءات الجهييياز المركيييز  لمتعبئييية العامييية 
رة بالميييدارس ت ميييديرام وميييدي043ت وبمليييت عينييية الدراسييية و8102-8102واتحصييياء عيييام و
% مييين مجتميييع الدراسييية   وتيييم اختييييار العينييية بصيييورة ع يييوائية ميييع 00الثانويييية بميييا ييييواز 

مراعيييياة متليييييرات وخصييييائص المجتمييييع ابصييييمى  واعتمييييدت الباحثيييية فييييي دراسييييتها عمييييى 
اجسيييتبانة كيييجداة لجميييع المعموميييات مييين أفيييراد العينييية  وتوصيييمت الدراسييية إليييى أن مييين أهيييم 

تيجي لتطبيييق مييدخل اتدارة المتمركييزة عمييى المدرسيية ميين وجهيية معوقييات التخطيييط اجسييترا
نظيير مييديري المييدارس الثانوييية فييي مصيير تتمثييل فييي كثييرة المسييئوليات اجدارييية تفقييد مييدير 

تيدنى و المدرسة قدرته عمى الم اركة في وضع رؤية ورسالة المدرسة وأهدافها اتسيتراتجية 
ق اتدارة  المتمركييييزة عمييييى المدرسيييية وقميييية الييييدعم المييييالي المقييييدم لييييحدارة المدرسييييية لتطبييييي

تبيياع المركزييية فييى إدارة  ييؤونها المالييية  الصييححيات اتدارييية الممنوحيية لييحدراة المدرسييية واك
واتدارية  كما توصمت الدراسة إلى عدم وجيود فيروق ذات دجلية إحصيائية بيين متوسيطات 

راتيجي لتطبييق ميدخل اتدارة استجابة أفراد العينة حول آرائهم في واقع فيي التخطييط اجسيت
المتمركزة عمى المدرسة التي ت عزي لمتليير والنيوع  والمؤهيل العمميي  وعيدد سينوات الخبيرة  
والدورات التدريبيةت  وفيى ضيوء النتيائو التيى توصيمت إليهيا الدراسية نظرييام ومييدانياو  قيدمت 

المدرسيية بمييدارس المرحميية الدراسيية الحالييية نموذجيياو مقترحيياو لتطبيييق اتدارة المتمركييزة عمييى 
 الثانوية فى مصر وفقاو لمدخل التخطيط اتستراتيجى.
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Abstract 

The study aimed to identify the reality of strategic planning for the 

application of school-centered management from the point of view of 

public high school principals in Egypt, and to reveal the differences 

between the average respondents of the respondents about their views on 

strategic planning to apply the approach of centered management to the 

school that is attributable to the variable (gender, academic qualification) 

, The number of years of experience, and training courses), and reaching 

a proposed model for implementing the school-centered administration in 

public secondary schools in Egypt in light of the strategic planning 

approach. The study was based on the descriptive approach, and the 

study population consisted of public high school principals and the study 

population reached (1350) principals and principal In the governorates 

covered by the study (Cairo, Giza, and Sharkia) according to the statistics 

of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (2018-2019) 

and the sample of the study reached (145) managers and directors in 

secondary schools, equivalent to 11% of the study population, and the 

sample was randomly selected, taking into account the variables And the 

characteristics of the original community, and the researcher relied in her 

study on the questionnaire as a tool to collect information from the 

sample members, and the study concluded that from uh The obstacles to 

strategic planning to implement the school-centered administration 

approach from the point of view of high school principals in Egypt are 

represented by the large number of administrative responsibilities that the 

school director loses his ability to participate in setting the vision and 

mission of the school and its strategic goals and the low financial support 

provided to the school administration to implement the school-centered 

administration and the lack of administrative powers Granted to the 

school administration and to follow the centralization in managing its 

financial and administrative affairs, the study also found that there are no 

statistically significant differences between the averages of the 

respondents of the sample about their opinions in reality in the strategic 
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planning to apply the approach of the centered administration to the 

school that is attributed to the variable (gender, academic qualification, 

and number of years Experience, training courses), and in light of the 

findings of the study in theory and in the field, the current study 

presented a proposed model for the application of school-centered 

administration in secondary schools in Egypt according to the strategic 

planning approach. 
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 مقذمت:

العقيود ابخيييرة العديييد مين الجهييود تصييحح نظمهيا التعميمييية باعتبييار  تبيذل الييدول فييى
التعميم أداة التنمية والتى يتطمب تحقيقها استثمار كافة اتمكانات والمعموميات المتيوافرة مين 
أجييل تركيييز الضييوء عمييى قضييايا اتصييحح التييى تسييتهدف تجديييد وتطييوير وتحسييين نظييام 

ة التخطييييط لهييييذا اتصيييحح  حيييييث تتفييياقم م ييييكحت التعمييييم والمؤسسييييات التعميميييية وأهمييييي
التعمييييم بازديييياد حاجيييات النييياس فيييى سيييائر المجتمعيييات فيييى عصييير يتسيييم بتفجييير المعرفييية 
وبسييرعة اجتصييال واجكت ييافات العممييية والتكنولوجييية والتييى ت ييكل ضييلوطوا متنامييية عمييى 

 دور التعميم فى التنمية الب رية.
فيييى  Strategic Planningاسيييتخدام التخطييييط اتسيييتراتيجى  ليييذلك بيييدأ التفكيييير فيييى

مجييال التربييية والتعمييييم  إذ يعييد اسيييتخدامه عممييية ضييرورية بنيييه يييؤد  إليييى رفييع وتحسيييين 
الحديثية  ويسيتمزم اسيتخدام  اتدارةالكفاءة فى ابداء  باتضافة إلى أنه يتناسيب ومتطمبيات 

سييية المعرفييية بكيفيييية تحدييييد رؤيييية ورسيييالة التخطييييط اتسيييتراتيجى أن تكيييون ليييد  إدارة المدر 
المدرسييية والتيييى يجيييب أن تنبيييع مييين قييييم وفمسيييفة المجتميييع اليييذ  ت عيييد المؤسسييية جيييزءوا منيييه 

 ت.022م  ص8102ووجدت لخدمتهوأحمد  
وقييد  ييهد العييالم خييحل عقييدي السييتينيات والسييبعينيات ميين القييرن الع ييرين العديييد ميين 

عمييي تطييوير المنيياهو الدراسييية وتجويييد أسيياليب اتصييححات التربوييية التييي ركوييزت بييدورها 
تدريسييييها  إج أن النتييييائو المرجييييوة كانييييت دييييير مرضييييية  ومييييع بداييييية الثمانينيييييات حييييدثت 
تطيييورات كبييييرة فيييي مجيييال الفكييير اتداري وتطبيقاتيييهت لمواكبييية تزاييييد اجتجيييا  نحيييو العولمييية 

المعرفييييي واجنفجييييار  التكنولوجييييية واجقتصييييادية والتوجهييييات اجقتصييييادية الجديييييدة والتضييييخم
المعموماتي وهيمنة الجودة ال ياممة عميي مؤسسيات التعمييم واجتجيا  نحيو الحمركزيية  فكيان 
طبيعيويييا أن تتيييجثور المؤسسيييات التعميميييية بهيييذ  التطيييورات  فجصيييبم تحقييييق الجيييودة التعميميييية 
 يتطموييب ضيييرورة القفيييز مييين اجهتميييام بمسيييتو  التعميييم داخيييل الفصيييل فحسيييب إليييى اجهتميييام
عييييادة هيكمتهييييا بمييييا يسييييمم بتطييييوير وظائفهييييا وعممياتهييييا  دارتهييييا ككييييل واك بتنظيييييم المدرسيييية واك

 ت.82م  ص8108وتحسين مخرجاتها التعميمية. والعجمي  
وفيييي ظيييل ضيييعف الييينظم اتداريييية المركزيييية القائمييية وضيييعف قيييدرتها عميييى اجسيييتجابة 

م العييام والمجتمييع لم ييكحت ومتطمبييات التعميييم وضييعف الييربط الفعييال بييين مؤسسييات التعمييي
المحمييى  فقيييد تعاظميييت اليييدعوة إليييى تبنيييى الحمركزيييية فيييى التعمييييم وانبثيييق عييين هيييذ  اليييدعوة 

 .School- Based Managementمرتكزة إلى المدرسة  اتدارةظهور اتجا  نحو جعل 
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المتمركيزة عميى المدرسية باعتبارهيا ميدخحو  اتدارةوفي هذا اتطار ظهير اجتجيا  نحيو 
تداري في مجال التعميم في معظم دول العالم  حيث أنها تكفيل لممدرسية مزييدوا لحستقحل ا

مييين اجسييييتقحلية وصييييححية اتخيييياذ القييييرارات وزيييييادة الم يييياركة المجتمعييييية فييييي صييييناعتها  
ع التفييوق بالمنافسيية بييين المييدارس وتزيييد ميين دعييم وتعزيييز سييمطة ا بيياء فييي مجمييس  وت ييجو

سييين كفيياءة اسييتخدام المييوارد المادييية  وميين ثمييم  تفعيييل إدارة المدرسيية وتسييهم فييي تر يييد وتح
 المساءلة التعميمية.
عميييى مسيييتو  المدرسييية هيييو رؤيييية صيييائبة فبالنسيييبة لتحسيييين كفييياءة  اتدارةإن ميييدخل 

وفعالية المدارس فما الذي يمكن أن يكون أكثر منطقيويا مين تمكيين اب يخاص ابكثير قربويا 
لتطبييق بععطيائهم السيمطة جتخياذ القيرارات التيي تينعكس من المكان اليذي ييتمو فييه التنفييذ وا

تيييداعياتها عميييى ممارسييياتهم  فييييالمعممون وميييديرو الميييدارس  عمييييى عميييم أفضيييل بطحبهييييم  
ومجتمعيياتهم المحمييية ميين اتداريييين أو صييناع السياسييية البعيييدين عيين الممارسييات الفعمييية 

لمطميييوب تطبيقهيييا فيييي داخيييل المدرسييية  كميييا أنهيييم فيييي موضيييع أفضيييل لتحدييييد التليييييرات ا
 ت33م  ص 8112مدارسهم لتحسين فرص التحميذ في التعميم وريمرز وكارديناس  

المرتكيييزة إليييى المدرسييية هيييو إتاحييية  اتدارةونتيجييية لميييا تقيييدم فيييعن أول ميييا تهيييدف إلييييه 
الفرصيية لممسييئولين وأعضيياء هيئيية التييدريس والطييحب وا بيياء وأعضيياء المجتمييع المحمييىت 

القيييرارات التربويييية  وذليييك ميييين أجيييل بيييذل مزييييد مييين الجهيييد والطاقيييية  لمم ييياركة فيييى اتخييياذ
 اتدارةواستثمارها فى خدمية العمميية التعميميية عميى مسيتو  المدرسية  وكيذلك إعيادة هيكمية 

المدرسيييية ب يييكل يسيييمم بمزييييد مييين الحريييية واجسيييتقحل فيييى صييينع القيييرار  ودعيييم اتصيييالها 
المرتكييييزة إلييييى  اتدارةلمجتمعييييية  كمييييا أن با بيييياء والمجتمييييع المحمييييى  وتفعيييييل الم يييياركة ا

المدرسة توفور المرونة الحزمية لتحقييق مطاليب المجتميع  أي أن المدرسية تسيتجيب بصيورة 
جييييدة وسيييريعة جحتياجيييات ومطاليييب المجتميييع الخيييارجي  وبالتيييالي يمكييين اعتبيييار المدرسييية 

 مساعدوا جيدوا لممجتمع الذي توجد فيه.
المدرسية عميى الم ياركة الفعالية بوليياء ابميور والمجتميع  المرتكزة إليى اتدارةوتعتمد 

المرتكييزة إلييى  اتدارةالمحمييى فييى اتخيياذ القييرارات حييول الميينهو والتعميييم والتقييييم  حيييث إن 
المدرسييية تجعيييل السييييمطة ج مركزيييية  بحييييث تنقييييل السيييمطة مييين قبضيييية المكتيييب المركييييزي 

احيييية مزيييييد ميييين الم يييياركة والسييييمطة لممنطقيييية التعميمييييية إلييييى المييييدارس الفردييييية كوسيييييمة تت
لممهتمين بالعممية التعميمية في المدرسة  مثل : المدير  المعممين  أولياء ابميور  أعضياء 
المجتميع المحمييى  كمييا أن زيييادة فاعمييية هييذ  الم ياركة سييوف يزيييد ميين قييدرة المدرسيية عمييى 
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 ,Accountability.( Muslihah, 2017اتصحح والتحسين نتيجة لممسئولية والمحاسبية 

P12) 
المرتكييزة إلييى المدرسيية ميين أهييم النتييائو المترتبيية عمييى ج مركزييية التعميييم   اتدارةوتعييدو 

حيييييث إن عديييييدوا ميييين الييييدول قييييد قامييييت بتطبيييييق هييييذ  اتسييييتراتيجية بلييييرض زيييييادة فاعمييييية 
ا بهدف تفويض المدرسيين والطيحب وا بياء وأعضياء المجتميع المحميى فيى  المدرسة  وأيضو

صنع القرار والتخطيط  وذلك لموصول إلى أفضيل خطية وأفضيل أسيموب لتنفييذ تميك عممية 
الخطييية  بميييا يضيييمن تحقييييق أهيييداف ومتطمبيييات أعضييياء المؤسسييية التعميميييية  وفيييى نفيييس 
الوقييت يتما ييى مييع احتياجييات ومطالييب المجتمييع  أي أن الحمركزييية تقييوم عمييى الم يياركة 

 ,Chinenye, Victor, 2018). بالمدرسييةالمجتمعييية والمؤسسييية فييى العممييية التعميمييية 

P34) 
المرتكييزة إلييى المدرسيية تحقيييق  اتدارةلقييد بييات ميين الضييروري لضييمان تفعيييل مييدخل 

م ييياركة فعالييية عميييى مسيييتو  المدرسييية بليييية صيييناعة القيييرارات المنظميييةت لطبيعييية العميييل 
وضمان فاعميته عمى صيعيد المدرسية والمجتميع المحميى  وهيذا يؤكيد حتميية تركييز مجميس 

الكييفء عمييى أهييداف المدرسيية بجانييب المراجعيية المسييتمرة والمنتظميية  ليييات تحقيييق  اتدارة
ذ  ابهييداف  منعوييا بي م ييكحت يمكيين أن تعييوق تحقيييق هييذ  ابهييداف  وهييذا يقتضييى هيي

تحيييول التنظييييم اتداري داخيييل المدرسييية مييين التنظييييم الهرميييي إليييى تنظييييم يعتميييد الم ييياركة 
ييا وأسييموبوا  مييع تييدريب جميييع الم يياركين عمييى المهييارات الحزميية لمم يياركة فييى صيينع  منهجو

 ت.4م  ص8108القرار ومهران  

المرتكيزة إلييى المدرسية واليذ  تيدعو الدراسية إليى تطبيقييه  اتدارةى ظيل تبنيى ميدخل وفي
عميى ضيرورة م ياركة جمييع العياممين فيى المدرسية وكيذلك  (Lee, Chiu)يؤكيد ليي وت ييو 

الطييحب وا بيياء والمجتمييع المحمييى فييى وضييع الخطييط اجسييتراتيجية وتنفيييذها ومتابعيية هييذا 
مدرسية  ومين هنيا سيوف تنفيذ القيرارات التيى تيم التوصيل التنفييذ  ووضيع السياسيات داخيل ال

   (Lee, Chiu, 2017, P687)إليها جماعياو بم اركة كل ابفراد العاممين بالمدرسة 
وفى ظل الدعوة المتنامية لتفعيل الحمركزية بمدارس التعمييم الثيانوي  وكيذلك فيى ظيل 

هيذ  المييدارس العمييل عمييى التقيدم السييريع فييى جمييع مجيياجت الحييياة فييعن ذليك يفييرض عمييى 
مواجهيية ومواكبيية هييذا التقييدم  وفييى نفييس الوقييت الوفيياء باحتياجييات المجتمييع المحمييى  وذلييك 

المرتكزة إليى المدرسية بميدارس  اتدارةمن خحل تبنى إستراتيجية تعمل عمى تطبيق مدخل 
القيرار  التعميم الثانوي من أجل تحقييق الحمركزيية فيى العمميية التعميميية  ونقيل سيمطة صينع

 وتنفيذ  وتحمل مسؤولية نتائجه إلى مدارس التعميم الثانوي في مصر.
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 مشكهت انذراصت:
تمثيييل جمركزيييية النظيييام التعميميييى أحيييد أهيييم توجهيييات وزارة التربيييية والتعمييييم فيييى سيييياق 
تطوير العممية التعميمية  كما أن هناك العديد من الجهود التيى تبيذلها وزارة التربيية والتعمييم 

ذا كيييان النظيييام التعميميييي فيييي مصييير يمييير فيييى ا ونييية  فيييى سيييياق دعيييم جمركزيييية التعمييييم واك
عطياء  ابخيرة بعيدد مين التلييرات المتححقية أهمهيا المنياداة بالتوسيع فيى تفيويض السيمطة واك
المسؤوليات اجستراتيجية لمقييادة التنفيذيية واليدعوة إليى تفعييل الحمركزيية ونقيل الصيححيات 

 مك الرؤية لم تدخل بعد إلى التنفيذ الفعمى.لممدارس إج أن ت
وفيييى ظيييل ضيييعف الييينظم اتداريييية المركزيييية القائمييية وضيييعف قيييدرتها عميييى اجسيييتجابة 
لم ييكحت ومتطمبييات التعميييم وعييدم قييدرتها عمييى الييربط الفعييال بييين مؤسسييات التعميييم قبييل 

تعميييم وانبثييق الجييامعى والمجتمييع المحمييى  فقييد تعاظمييت الييدعوة إلييى تبنييى الحمركزييية فييى ال
 مرتكزة إلى المدرسة. اتدارةعن هذ  الدعوة ظهور اتجا  نحو جعل 

المرتكزة إلى المدرسية مين أهيم النتيائو المترتبية عميى ج مركزيية  اتدارةوعمى ذلك تعدو 
التعميييم  حيييث إن عديييدوا ميين الييدول قييد قامييت بتطبيييق هييذا المييدخل بلييرض زيييادة فاعمييية 

المدرسيييية والمعمميييين والطيييحب وا بييياء وأعضييياء  اتدارةض المدرسييية  وأيضييياو بهيييدف تفيييوي
المجتميييع المحميييى فيييى عمميييية صييينع القيييرار والتخطييييط وذليييك لموصيييول إليييى أفضيييل خطييية 
وأفضل أسموب لتنفيذ تمك الخطة  بما يضيمن تحقييق أهيداف ومتطمبيات أعضياء المؤسسية 

  أن الحمركزييية التعميمييية  وفييى نفييس الوقييت يتما ييى مييع احتياجييات ومطالييب المجتمييع  أ
تقييييوم عمييييى الم يييياركة المجتمعييييية والمؤسسييييية فييييى العممييييية التعميمييييية بالمدرسيييية وحسييييين  

 ت.044م  ص8104
مية الثانويية فيى مصير ميازال المرتكزة عميى المدرسية فيى المرح اتدارةولما كان تطبيق 

سيات حييث   إن لم يكن دائباو ومحدود الفعالية وهيذا ميا أكيدت عمييه العدييد مين الدراضعيفاو 
ت إلى وجود العديد من التحيديات التيى 8102ت ودراسة ودنيم 8101أ ارت دراسة مسعودو

المرتكييزة إلييى المدرسيية فييى المرحميية الثانوبيية ومنهييا ضييعف التخطيييط  اتدارةتواجييه تطبيييق 
الت اركى واتفتقار إلى وجود رؤية  ورسالة واضيحة ومعمنية لمجمييع  واتفتقيار إليى التقيويم 

عف المييييوارد المالييييية واتقتصييييار عمييييى التمويييييل الحكييييومى المركييييز  وضييييعف الييييذاتى وضيييي
ال يييراكة بيييين المدرسييية ومؤسسيييات المجتميييع وضيييعف المهيييارات القياديييية وجميييود القييييوانين 
والت ييييريعات المدرسييييية المالييييية واتدارييييية وعييييدم وجييييود نظييييام فعييييال لممحاسييييبية و مسييييعود  

 ت.  02  ص8102ت ودنيم    32  ص 8101
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ت عمييى هيمنيية المركزييية عمييى أمييور 8105لصييدد أكييدت دراسيية  إبييراهيم و وفييى هييذا ا
التييى تمكنهييا ميين إتخيياز القييررات الفاعميية الفعمييية ليييس لهييا الصييححيات والمييدارس التعميييم 

لثرتقييييياء بيييييابداء التعميميييييى داخيييييل المدرسييييية وأن الصيييييححيات الممنوحييييية لمميييييدارس هيييييى 
 ت.022  ص 8105إبراهيم   ر مركزياو وانها ما تزال تدأصححيات  كمية و 

ولمييا كيييان التخطييييط اتسيييتراتيجى يسيييعى إليييى رسيييم صيييورة مسيييتقبمية حقيقيييية لمسيييتقبل 
المدرسيية الثانويييية مييين خيييحل دراسييية البيئييية الداخميييية وتحمييييل البيئييية الخارجيييية وميييا بهيييا مييين 
تاحية الفرصية أميام العياممين  فرص وتهديدات ووضع ابولويات المحئمة لمعمل المدرسيى واك

ي المدرسييية لمم ييياركة فيييي اتخييياذ القيييرارات وبنييياء اسيييتراتيجية يمكييين لممدرسييية مييين خحلهيييا فييي
 تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها اتستراتجية.

لييذلك تتحييدد م ييكمة الدراسيية الحالييية فييي الوقييوف عمييى كيفييية التخطيييط اجسييتراتيجي 
المتمركييزة عمييى المدرسيية ميين وجهيية نظيير مييديري المييدارس الثانوييية  العاميية  اتدارةلتطبيييق 

 في مصر.

 تضاؤالث انذراصت:
ما ابسس النظرية والفكرية لمتخطيط اتستراتيجى المدرسى فيى ضيوء الفكير  .0

 اتدار  والتربو  المعاصر ؟  
ما ابسس النظرية والفكرية لثدارة المتمركيزة عميى المدرسية فيى ضيوء الفكير  .8

 اتدار  والتربو  المعاصر ؟

مييا واقييع التخطيييط اتسييتراتيجي لتطبيييق اتدارة المتمركييزة عمييى المدرسيية ميين  .5
 وجهة نظر مديري المدارس الثانوية العامة في مصر؟

هييل توجييد فييروق ذات دجليية إحصييائية بييين متوسييطات اسييتجابة أفييراد العينيية  .4
لمتمركيييييزة عميييييى ا اتدارةحيييييول آرائهيييييم فيييييي التخطييييييط اجسيييييتراتيجي لتطبييييييق 

المدرسيية التييي ت عييزي لمتلييير والنييوع  والمؤهييل العممييي  وعييدد سيينوات الخبييرة  
 والدورات التدريبيةت؟

 المتمركيزة عميى المدرسية بميدارس الثانويية اتدارةالنموذج المقترح لتطبيق ما  .3
 وفقا  لمدخل التخطيط اتستراتيجى؟فى مصر 
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 أهذاف انذراصت:

والفكرييية لمتخطيييط اتسييتراتيجى المدرسييى فييى التعييرف عمييى ابسييس النظرييية  .0
 ضوء الفكر اتدار  والتربو  المعاصر .

تحديييد ابسييس النظرييية والفكرييية لييثدارة المتمركييزة عمييى المدرسيية فييى ضييوء  .8
 الفكر اتدار  والتربو  المعاصر .

المتمركيييزة عميييى  اتدارةالتعيييرف عميييى واقيييع التخطييييط اجسيييتراتيجي لتطبييييق  .5
 .نظر مديري المدارس الثانوية العامة في مصر وجهةالمدرسة من 

الك ييف عيين الفييروق بييين متوسييطات اسييتجابة أفييراد العينيية حييول آرائهييم فييي  .4
المتمركييزة عمييى المدرسيية التييي  اتدارةالتخطيييط اجسييتراتيجي لتطبيييق مييدخل 

ت عييييزي لمتلييييير والنييييوع  والمؤهييييل العممييييي  وعييييدد سيييينوات الخبييييرة  والييييدورات 
 التدريبيةت.

المتمركيزة عميى المدرسية بميدارس  اتدارةإليى نميوذج مقتيرح لتطبييق  التوصل .3
 الثانوية العامة فى مصر عمى ضوء مدخل التخطيط اتستراتيجى.

 أهمٍت انذراصت:
 أوال: األىمية النظرية:

المتمركيييزة  اتدارةيعيييد موضيييوع اسيييتخدام التخطييييط اجسيييتراتيجي فيييي تطبييييق  .0
والتيييى تسيييتوجب مراجعييية الييينمط عميييى المدرسييية مييين الموضيييوعات المهميييةت 

وضييعف دورهمييا فييي النهييوض  اتدارةالتقميييد  فييى التخطيييط والمركييز  فييى 
 بالعممية التعميمية بمدارس التعميم العام وتحقيق أهدافها.

م والتييى تؤكييد عمييى وجييوب 8151تتييزامن الدراسيية الحالييية مييع رؤييية مصيير  .8
باعتبارهييييا  توسيييييع قاعييييدة الحمركزييييية ونقييييل وتفييييويض السييييمطات لممييييدارس 

 السبيل ابمثل لثصحح اتداري بالمؤسسات التعميمية. 

متوصيييات الصيادرة عيين الميؤتمرات وتوصيييات ل اسيتجابةتعيد الدراسية الحالييية  .5
 اتدارةالدراسييييات والبحييييوث السييييابقة خاصيييية مييييا يتعمييييق منهييييا بتبنييييي مييييدخل 

 المتمركزة عمى المدرسة في إدارة المؤسسات التعميمية.
 ية التطبيقية:ثانًيا: األىم
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فييي وزارة التربييية  ومسييؤولي التخطيييط التربييوي قييد تفيييد الدراسيية صييناع القييرار .0
المتمركييزة  اتدارةوالتعميييم فييي مراعيياة أهييم العوامييل التييي تسيياعد فييي تطبيييق 

 عمى المدرسة بمدارس التعميم الثانوي في مصر.
التخطيييط ميين المتوقييع أن  تفيييد الدراسيية مييديري مييدارس التعميييم الثييانوي فييي   .8

  . المتمركزة عمى المدرسة اتدارة لتطبيق مدخل
عيين التعميييم  الهيئييات الم ييرفة والمسييئولة ميين المتوقييع أن تفيييد نتييائو الدراسيية .5

الثيييانوي فيييي التعيييرف عميييى معوقيييات التخطييييط اجسيييتراتيجي لتطبييييق ميييدخل 
 المتمركزة عمى المدرسة. اتدارة

متطمبييييييات التخطييييييييط  ميييييين المتوقييييييع أن تفييييييييد نتييييييائو الدراسيييييية فيييييييي تحديييييييد .4
 المتمركزة عمى المدرسة بالتعميم الثانوي. اتدارةاجستراتيجي لتطبيق 

 حذود انذراصت:

وهييي مييا تتناولييه الدراسيية ميين أسييس نظرييية وفكرييية لموضييوع  الحدددود الموعددو ية:*
 .  المدرسة بمدارس التعميم الثانوي المتمركزة عمى اتدارةالتخطيط اجستراتيجي لتطبيق 

تم تطبيق الدراسية عميي عينية مين ميديري الميدارس الثانويية العامية  البشرية: الحدود*
 ت  .043والبالع عددهم و

ظيييات: تيييم تطبييييق الدراسييية بميييدارس التعمييييم الثيييانوي العيييام بمحاف الحددددود الميانيدددة:*
  حيييث تمثييل محييافظتي القيياهرة وال ييرقية نموذجييا لممييدارس التييي القيياهرة  والجيييزة  وال ييرقية

اتصييييحح المتمركييييز عمييييى المدرسيييية فيييي حييييين تمثييييل محافظيييية الجيييييزة نموذجييييا طبيييق بهييييا 
 لممدارس التي لم يطبق بها الم روع.

تيم تطبييق الدراسية فيي جانبهيا المييدانيو خيحل الفصيل ابول لمعيام  الحدود الّزمانية:*   .8181-8102الدراسى  

 انتعرٌفاث اإلجرائٍت ملصطهحاث انذراصت:

 :Strategic Planning التخطيط االستراتيجي 
يعييرف التخطيييط اجسييتراتيجى إجرائيييا فييي هييذ  الدراسيية بجنييهك أسييموب نظييامى متكامييل 
يقوم عمى وضع تصور مستقبمى لممدرسة من خيحل دراسية البيئية الداخميية والخارجيية لهيذ  
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الجمعيات  ووضع الخطيط والبيدائل اجسيتراتيجية التيى تمكنهيا مين تحقييق رؤيتهيا ورسيالتها 
 تراتيجية ومواجهة التحدياتك.اجس

 :School- Based Management اإلدارة المتمريز  لي المدرسة 
اك نميييوذج إداري إجرائييييا فيييي هيييذ  الدراسييية بجنهييي المرتكيييزة إليييى المدرسييية اتدارةتعيييرف 

المدرسييييية ميييين أجييييل الم يييياركة والتطييييوير  اتدارةتعميمييييي يعييييزز الحكييييم الييييذاتي بعضيييياء 
الحمركزية بحييث تنتقيل المدرسية مين رقابية السيمطات المركزيية  والتحديث  وذلك من خحل

 إلى تفعيل الم اركة في صنع القرارات وتنفيذها بين المدرسة والمجتمع المحمىك.

   انذراصاث انضابقت:
ميين خييحل تقسيييمها  البحييث بموضييوع الصييمة ذات السييابقة الدراسييات تنيياول يييتم سييوف

إلييى محييورين محييور لمدراسييات التييي تناولييت التخطيييط اتسييتراتيجي ومحييور لمدراسييات التييي 
 اجنتهياء وبعيد  ابحيدثإليى  قيدماب مين ترتيبهياتناولت اتدارة المتمركزة عمى المدرسية ميع 

 .عميها التعميق سيتم السابقة الدراسات عرض من
 :اإلستراتيجيالتي تناولت التخطيط  أوال_ الدراسات

تحسييين المدرسيية ميين المكتييب المركييزي: نظييرة لعممييية  :(Fisher,2010)دراسددة -1
التخطيييط اجسييتراتيجي لمنظييام المدرسييي لمييدة خمييس سيينوات فييي مقاطعييات مختييارة بوجييية 

 :فرجينيا اللربية

جييييراءات وضييييع الخطيييية اجسييييتراتيجية المدرسييييية  الدراسيييية هييييدفت إلييييى تحميييييل واقييييع واك
وتطويرها فيي ميدارس مقاطعيات وجيية فيرجينييا بالوجييات المتحيدة ابمريكيية  والك يف عين 
مييد  فاعمييية الخطيية اجسييتراتيجية المدرسييية فييي تحسييين أداء المتعممييين والنظييام المدرسييي 

وأظهيرت الدراسية أن هيذ  المييدارس لوصيفي  واسيتخدمت الدراسية المينهو اومكوناتيه عامية  
استطاعت التلمب عمى م اكل توثيق البيانيات وتمكنيت مين توظيفهيا فيي التخطييط وكانيت 

 أكثر قدرة عمى اتخاذ قرارات جماعية في عمميات التخطيط اجستراتيجي المدرسي.
اءة دراسيية العحقييات التنبؤييية لقييدرة التقييييم الييذاتي وكفيي :(Cheng, 2011)دراسددة -2

. البحيييث وكيييون وهيييون فييييالميييوظفين عميييى التخطييييط اجسيييتراتيجي فيييي الميييدارس الثانويييية 
 :التربوي لمسياسة والممارسة

العحقيييات التنبؤيييية بيييين القيييدرة عميييى التقيييييم اليييذاتي إليييى الك يييف عييين دراسييية الهيييدفت 
وكفييياءة العييياممين فيييي ميييدارس اليييدعم الثانويييية فيييي هيييونو كيييونو وأثييير ذليييك عميييى التخطييييط 
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  واسيييتخدمت الدراسييية المييينهو الوصيييفي  مييين اسيييتبانة طبقيييت عميييى عيييدد مييين تراتيجياجسييي
وتوصيمت الدراسية إليى وضيع آليية  الموظفين اتداريين بالميدارس الثانويية فيي هيونو كيونو 

مقترحية جسيتخدام التخطييط اجسيتراتيجي كميدخل لتحقييق الجيودة وتطيوير النظيام المدرسييي 
يم اليذاتي جعتمادهيا فيي الخطية اجسيتراتيجية لممدرسية واتداري ووضع آليات واضيحة لمتقيي

 لتحسين جودة التعميم المدرسي.
تطييوير إدارة مييدارس التعميييم ابساسييي فييي ضييوء  (:2012)أمبددو سددعيد دراسددة -3

 :مدخل التخطيط اجستراتيجي بسمطنة عمان

تحديييد الممارسييات التخطيطييية الواجييب تطويرهييا لييد  الممارسييين فييي هييدفت الدراسيية  
المينهو الوصيفي ضوء مدخل التخطيط اجستراتيجي. انطحقا مين هيذ  ابهيداف تيم تطبييق 

 21التحميمييي  عمييى أنييه ابنسييب لمتعامييل مييع م ييكمة الدراسيية. تكونييت عينيية الدراسيية ميين 
معممييييا ميييين مييييدارس التعميييييم ابساسييييي. اعتمييييدت الدراسيييية عمييييى اجسييييتبانة.  234مييييديرا و

وخمصت الدراسية بعيدة نتيائو جياء مين أبرزهيا: ج توجيد فيروق ذات دجلية إحصيائية لجمييع 
جمييالي ا لدراسيية تعييز  إلييى الخبييرة لفئيية مييدير المدرسيية. توجييد فييروق ذات دجليية مجيياجت واك

جمييالي الدراسيية تعييز  إلييى الخبييرة لفئيية المعمييم. وجييود فييروق  إحصييائية لييبعض مجيياجت واك
لصالم الخبرة المتوسطة مقابيل الخبيرة القميمية والكبييرة فيي مجيال صييادة الرؤيية المسيتقبمية 

 ومجال تحميل البيئة الداخمية.
أثيير برنييامو تييدريبي مقتييرح فييي ضييوء نمييوذجي التمييييز (:2012ة الشددمر )دراسدد-4

دارة الجيييودة ابسيييكتمندي عميييى رفيييع كفييياءة التخطييييط اتسيييتراتيجي التربيييوي ليييد   ابوربيييي واك
 :الم رفة التربوية

واقييع امييتحك الم ييرفة التربوييية لمجيياجت التخطيييط عمييى تعييرف هييدفت الدراسيية إلييى ال
ة مهامهييا المهنييية بكفيياءة. إتبعييت الدراسيية المنهجييين الوصييفي اجسييتراتيجي التربييوي لممارسيي

سييييتبانة ات وتييييم اسييييتخدام  ت م ييييرفة014وتكونييييت عينيييية الدراسيييية ميييين و   و ييييبه التجريبييييي
 الجيودة اجسيكتمندية EFQM برنيامو تيدريبي مقتيرح فيي ضيوء نميوذجي التميييز ابوربييو 

SQMS ة التربويييية. وتوصيييمت لرفيييع كفييياءة التخطييييط اجسيييتراتيجي التربيييوي ليييد  الم يييرف
الدراسيية إلييى النتييائو التالييية: درجييات واقييع امييتحك الم ييرفات التربويييات لمجيياجت التخطيييط 
اجسييتراتيجي التربييوي لكييل مجييال ميين مجيياجت التخطيييط اجسييتراتيجي التربييوي أقييل ميين حييد 

ج توجيييد فيييروق ذات دجلييية إحصيييائية عنيييد مسيييتو  الدجلييية كميييا %. 23الكفييياءة المطموبييية 
بييييين متوسييييطات درجييييات واقييييع امييييتحك الم ييييرفات التربويييييات لمجيييياجت التخطيييييط  1.13

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%88%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D9%85%D9%86%D9%89%20%D8%A8%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20


 

 

 

من وجهة نظر مديري المدارس  التخطيط اجستراتيجي كمدخل لتطبيق اتدارة المتمركزة عمى المدرسة
 وية في مصرالثان

 

 2020العدد يوليو      المجلد السادس والعشرون 
101 

مجييال الم ييرفة التربوييية  -اجسييتراتيجي التربييوي تعييز  إلييى وسيينوات الخبييرة كم ييرفة تربوييية
 كإداري/ فنيك. 

التخطييط اجسيتراتيجي فيي ميدارس التعمييم العيام لمحافظية (:2012دراسة القرندي)-5
 :الطائف : تصور مقترح

تعيرف ميد  وضيوح مفهيوم التخطييط اجسيتراتيجي فيي ميدارس التعمييم هدفت الدراسة  
تييم اسيييتخدام الميينهو الوصيييفي و العييام بمحافظيية الطيييائف كمييا يراهيييا مييديرو تمييك الميييدارس  

تيجلف مجتميع الدراسية مين جمييع ميديري ميدارس التعمييم العيام الحكميومي وبنيينت و التحميمي 
خمصييييت و تييييم اسييييتخدام اجسييييتبانة لجمييييع البيانييييات   و المرحميييية الثانوييييية بمحافظيييية الطييييائف

الدراسيية إليييى مجموعيية مييين النتييائو كيييان ميين أهمهيييا: أن المتوسييط الحسيييابى لدرجيية التجيييييد 
لمديري المدارس حيول متطمبيات التخطييط اجسيتراتيجي فيي ميدارس التعمييم العيام بمحافظية 

أن اببعيياد ابربعيية  اكميي%  وهييذا يييدل أن درجيية التجييييد عالييية جييدا. 22.23الطييائف بمييع 
حصيل كييل منهييا عميى وزن نسييبي بدرجيية عالييية جيدا  وهييذا يعييزز مين أهمييية التعييرف عمييى 
الصييييور المقترحيييية لمتخطيييييط اجسييييتراتيجي فييييي مييييدارس التعميييييم العييييام بمحافظيييية الطييييائف 
بالمممكيييية العربييييية السييييعودية  مييييع مححظيييية أنييييه يجييييب التركيييييز عمييييى تحميييييل ونقيييياط القييييوة 

 .في الخطة اجستراتيجية لممدرسة  (SWOT) التهديداتوالضعف والفرص و 
دور التخطيييط اجسيييتراتيجي فييي رفيييع .(:2012ندددول خلدددل محمدددد )، الحعددرمي-6

الكفييياءة اتنتاجيييية لمعييياممين بيييعدارة التخطييييط المدرسيييي مييين وجهييية نظييير ميييديري التخطييييط 
 المدرسي في المممكة العربية السعودية:

خصيائص التخطييط اجسيتراتيجي المتيوفرة بيعدارة  هدفت هذ  الدراسة إلى التعرف عمى
 .ومعييايير نجيياح التخطيييط اجسييتراتيجي لييد  إدارة التخطيييط المدرسييي .التخطيييط المدرسييي

ولتحقيييييق هييييذ  .وتحديييييد أبييييرز معوقييييات التخطيييييط اجسييييتراتيجي بييييعدارة التخطيييييط المدرسييييي
راسيية ميين مييديري ابهييداف اسييتخدمت الباحثيية الميينهو الوصييفي التحميمييي وتكييون مجتمييع الد

ت إدارة 44ت فيردا فيي و44التخطيط المدرسي في المممكة العربية السعودية والبالع عيددهم و
  وك ييييفت نتييييائو المحييييور ابول الخيييياص بييييجبرز معوقييييات التخطيييييط اجسييييتراتيجي بييييعدارة 
التخطييط المدرسييي  وجيود معوقييات تعيييق التخطييط اجسييتراتيجي بيعدارة التخطيييط المدرسييي 

الموارد المالية والب رية التي ييتم اعتمادهيا تعيداد الخطيط اتسيتراتيجية وتنفييذها ومنها قمة 
من قبيل اليوزارة وعيدم تيوفر بيرامو تقنيية عميى مسيتو  عيال مين الكفياءة قيادرة عميى التحمييل  
وميييين نتييييائو المحييييور الثيييياني والخيييياص بخصييييائص التخطيييييط اجسييييتراتيجي أن تمتييييزم إدارة 

المسييتمر لتطييوير أدائهييا والوقييوف عمييى الفييرص والتهديييدات  التخطيييط المدرسييي بييالتخطيط
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المحيطيية بيياتدارة كعنصيير جييوهري فييي عممييية التخطيييط اجسييتراتيجي وميين نتييائو المحييور 
الثالييث والمتعمييق بمتطمبييات نجيياح التخطيييط اجسييتراتيجي الفعييال بييعدارة التخطيييط المدرسييي 

ة والقيييييدرة عميييييى التحمييييييل بنييييياء برنيييييامو معمومييييياتي تقنيييييي عميييييى مسيييييتو  عيييييال مييييين الكفييييياء
واسيييتخحص النتيييائو وتوظييييف التقنييييات الحديثييية وتيييوفر بيييدائل وخييييارات إسيييتراتيجية لكيييل 

 .خطة
تطيييوير ممارسيييات التخطييييط اجسيييتراتيجي  م(:2014دراسدددة  يسدددان، والميدددد )-7

  :المدرسي في سمطنة عمان : دراسة تطبيقية في ضوء نموذج اليسون وكي
جيييراءات مقترحييية يمكييين أن تسيييهم فيييي تطيييوير ممارسيييات الدراسييية إليييى تقيييديم إ هيييدفت

 & Allison) التخطيييط اجسييتراتيجي بالمييدارس العمانييية  فييي ضييوء نميياذج أليسييون وكييي

Kaye)   عميييى تصيييميم اسيييتبانة تضيييمنت  باجعتميييادمييينهو الوصيييفي ال ت الدراسيييةاسيييتخدمو
معمميييا مييين المعمميييين بميييدارس  31مجموعييية مييين ابسيييئمة. تيييمو اختييييار عينييية ع يييوائية مييين 

التعميييييم ابساسييييي فييييي أربييييع محافظييييات عمانييييية. تبيييييون ميييين خييييحل النتييييائو أن ميييين أبييييرز 
الصييعوبات التييي تحييد ميين قييدرة مييدارس التعميييم ابساسييي فييي سييمطنة عمييان عمييى تطبيييق 

تراتيجي نقييييييص الييييييوعي لييييييد  المييييييديرين والمعممييييييين بمفيييييياهيم التخطيييييييط التخطيييييييط اجسيييييي
اجسييييييتراتيجي وقميييييية إدراكهييييييم بهميتييييييه  ونقييييييص التنمييييييية المهنييييييية فييييييي مجييييييال التخطيييييييط 
اجستراتيجي وقمة توافر دورات متخصصية تعيداد الخطيط اجسيتراتيجية بالميدارس  ونقيص 

سييتراتيجي وضييعف التنسيييق بييين الييدعم ميين اتدارة العميييا لممييدارس فييي مجييال التخطيييط اج
 صانعي القرار والمنفذين عمى المستو  المدرسي.

نمييييوذج مقتييييرح لمتخطيييييط (:2015دراسددددة الددددداود ، خالددددد بددددن  بددددد العزيددددز )-8
 اجستراتيجي المدرسي لمدارس التعميم العام في المممكة العربية السعودية:

تيجي المدرسييي لمييدارس هييدفت هييذ  الدراسيية إلييى بنيياء نمييوذج مقتييرح لمتخطيييط اجسييترا
التعميم العام في المممكة العربية السعودية   والتي يمكن لممدارس اسيتخدامها لبنياء الخطيط 
اجستراتيجية المدرسية. استخدمت الدراسية المينهو  الوصيفي  مين خيحل الخطيوات التاليية: 

وذج   دراسيية مجموعيية ميين نميياذج التخطيييط اجسييتراتيجي   وتحميمهييا   و ييرح مزايييا كييل نميي
وكيفية استخدامها في بناء نموذج التخطيط اجستراتيجي المدرسيي. وبنياء نميوذج التخطييط 
اجسيييتراتيجي لممدرسييية ب يييكمه ابساسيييي   وتحدييييد المكونيييات الرئيسيييية والمكونيييات الفرعيييية 
ابخيير  لمنمييوذج  وتييم عييرض النمييوذج عمييى مجموعيية ميين الخبييراء واجسييتفادة ميين آرائهييم 

لتين باسيييتخدام طريقييية دلفيييي   وتوصيييمت الدراسييية إليييى مجموعييية مييين ومقترحييياتهم فيييي جيييو 
النتييائو أهمهيييا تطيييوير نميييوذج لمتخطييييط اجسيييتراتيجي المدرسيييى لميييدارس التعمييييم العيييام فيييي 
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المممكة العربية السعودية   ويتكون النميوذج مين خمسية مكونيات رئيسيية: اتعيداد  لمخطية 
نيييياء الخطيييية اجسييييتراتيجية   وتحميييييل واقييييع اجسييييتراتيجية لممدرسيييية   مسييييتقبل المدرسيييية   وب
 المدرسة   وتقييم الخطة اجستراتيجية لممدرسة.

التخطيييييط اجسييييتراتيجي كمييييدخل  ( :2015دراسددددة اليددددماد ، بشددددر  سددددالم  )-9
 لمتحسين المستمر بمؤسسات التعميم ما قبل الجامعي في ابردن:

. وبييان أبيرز معوقيات هدفت هيذ  الدراسية التعيرف عميى ماهيية التخطييط اجسيتراتيجي
التخطيييط اجسييتراتيجي والك ييف عيين ماهييية التحسييين المسييتمر بمؤسسييات التعميييم مييا قبييل 
الجيييامعي. وتحديييييد كيفييييية إسيييهام التخطيييييط اجسييييتراتيجي فييييي تحقييييييق التحيييييسين الميييييستمر 
بمؤسسات التعميم ما قبل الجامعي. واعتمد البحث عمى المنهو الوصفي لمحءمتيه لتحقييق 

ه.  وتوصمت الدراسة إلى أن  هنياك مجموعية مين المعوقيات والم يكحت التيي تواجيه أهداف
التخطييييط اجسيييتراتيجي ومييين أهمهيييا ضيييعف الثقافييية بجهميييية التخطييييط اجسيييتراتيجي  وقمييية 

اجسييتراتيجية   وعييدم ردبيية المييديرين  اتدارةالخبييرات والمييؤهحت اتدارييية المتعمقيية بييجدوات 
ابسموب  وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مين التوصييات منهيا  أو ترددهم في استخدام هذا

إنه يجب عمى المؤسسات اجهتمام بجودة الخدمة واستلحل الكوادر الب يرية المتيوفرة ليديها 
والعمييل عمييى قيييياس دوري لجييودة الخيييدمات التييي تقيييدمها هييذ  المؤسسييية كتقييويم داخميييي أو 

ئجهييا ميين خييحل تصييميم اجسييتراتيجيات باجعتميياد عمييى التقييويم خييارجي واجسييتفادة ميين نتا
والسياسيييات والبيييرامو المناسيييبة التيييي تعميييل عميييى تحسيييين جيييودة خيييدماتها وتطيييوير مهيييارات 
الموظفين  وم ياركة العياممين  فيي صييادة أهيداف المؤسسية وم ياركة أكبير قطياع ممكين 

 من العاممين في إعداد الخطة اجستراتيجية  والخطط التنفيذية.
ت :التخطيييط اجسييتراتيجي لمواجهيية 2019  ، حربددي الحميددد  )دراسددة المطيددر -10

 ابزمات التعميمية بالمدارس الثانوية بالكويت في ضوء تحديات مجتمع المعرفة.
هدفت الدراسة إليى التعيرف عميى التخطييط اجسيتراتيجي مين حييث المفهيوم والمبيررات 

بزميات التعميميية وأسيبابها والمراحل وتطبيقاته في المؤسسيات التعميميية   وتعرييف مفهيوم ا
دارة ابزمييييات  والعواميييل التيييي أدت إليهييييا   وتحمييييل العحقييية بييييين التخطييييط اجسيييتراتيجى واك
التعميمية في المدارس الثانوية في دولة الكويت في ضوء مجتمع المعرفة   وتحدييد أهميتيه 

هييا   وتحديييد فييي إدارة ابزمييات التعميمييية ميين وجهيية نظيير مييديري المييدارس الثانوييية ووكحئ
العقبات التيي تعتيرض اسيتخدام التخطييط اجسيتراتيجي كميدخل لمواجهية ابزميات التعميميية 
بالمييدارس الثانوييية فييي دوليية الكويييت   والوصييول إلييى التصييور المقتييرح جسييتخدام التخطيييط 
اجسيييتراتيجي فيييي مواجهييية ابزميييات التعميميييية بالميييدارس الثانويييية بدولييية الكوييييت فيييي ضيييوء 
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جتمييع المعرفيية   واعتمييدت الدراسيية عمييى الميينهو الوصييفي   واسييتخدمت الدراسيية تحييديات م
معمميييياو لمييييدارس التعميييييم الثييييانوي  وتوصييييمت  020اجسييييتبيان وتييييم تطبيقييييةعمى عينيييية ميييين 

الدراسيية إلييى اسييتراتيجية مقترحيية لييدور التخطيييط اجسييتراتيجي كجسييموب لمواجهيية ابزمييات 
 ت في ضوء تحديات مجتمع المعرفة.التعميمية في المدارس الثانوية بالكوي

 :التي تناولت اإلدارة المتمريزة  لى المدرسة:الدراسات نياً ثا
 لرفيع ميدخل والمحاسيبية الذاتيية اتدارة م(1999خالدد دددر  ) إبدراىيم، دراسدة-1

 مستقبمية: دراسة :المدرسة الثانوية إنتاجية
الذاتيية  اتدارة تطبييق بمجيال المرتبطية التربويية ابدبييات تعيرف إليى الدراسية هيذ  هيدفت
 الميدارس واعتبارهيا هيذ  تقيييم فيي التعميميية المحاسيبية أسيس تعرف وكذلك الثانوية  لممدرسة

 الثانويية بجمهوريية المدرسية تدارة اجبتكياري السييناريو وتصيميم بنياء عنيد رئيسية مرتكيزات

 المتقدمية صياحبة اليدول بعيض خبيرات مين واجسيتفادة م  8181عيام حتيى العربيية مصير

 مين بعيدد الدراسية هيذ  خرجت وقد الثانوية  بالمدرسة الذاتية اتدارة تطبيق في والتوجه السبق

 تمويمييا ذاتييا مسيتقمة تنظيميية وحيدة الثانويية المدرسية تكيون أن يجيب:أهمهيا مين كيان النتيائو

داريا   وأوليياء المعمميين تمثييل وحيق .المحميية  أو التعميمية لمسمطات المبا ر التدخل دون  واك

 خطيوط وتفعييل .المدرسية إدارة  فيي المحميي المجتميع  وأعضياء الطيحب  وبعيض ابميور

 والتيدريب التموييل حييث مين المحميي المجتميع ومؤسسيات الثانويية المدرسية بيين اجتصيال

 .الدراسية البرامو عمى وات راف
 :(Kolakowski, Ruth Elain, 2001)دراسددة يواليوكسدديي ، روث إيلددين -2

القيييادة التعميمييية والعحقييات بييين المنييزل والمدرسيية فييي المييدارس الثانوييية المنخفضيية ابداء: 
 الذاتية: اتدارةتصورات فريق 

هييدفت الدؤاسييية التعيييرف عمييى القييييادة التعميميييية والعحقيييات بييين المنيييزل والمدرسييية فيييي 
وصيييفي  وك يييفت نتيييائو المييدارس الثانويييية التيييي تييدار ذاتييييا  واسيييتخدمت الدراسييية الميينهو ال

الدراسيية ميين خييحل اسييتجابات المسيياهمين أن الم يياركة فييى صيينع القييرار يمثييل إسييتراتيجية 
فعالة لتحسين المدرسة زيادة عمى جودة المناخ المدرسى ومساعدته عميى التعمييم والتيدريس 
وأن الطييحب كييانوا أكثيير نجاحيياو وكييذلك اتحيياد كييل ميين المييدير والمعممييين ميين أجييل تطييوير 

ؤيييية والرسيييالة وتحسيييين خطييية المدرسييية  ديييير أنيييه ظهيييرت بعيييض العوائيييق مثيييل الوقيييت الر 
 والتمويل ونقص المساندة التكنولوجية وأحياناو إعاقة جهود التحسين.



 

 

 

من وجهة نظر مديري المدارس  التخطيط اجستراتيجي كمدخل لتطبيق اتدارة المتمركزة عمى المدرسة
 وية في مصرالثان

 

 2020العدد يوليو      المجلد السادس والعشرون 
105 

اإلدارة المتمريدزة  (Leroy, Rein Carmel, 2002)دراسة ليرو  ، رين يارمد  -3
 وب والقيود والتسييالت:  لى المدرسة كي ىايتي: تيور أ عاء اللجنة للفوائد والعي

المتمركيزة عميى المدرسية فيي هيايتي  اتدارةهدفت الدراسية التعيرف عميى واقيع تطبييق  
مييين وجهييية نظييير أفيييراد الدراسييية مييين خيييحل توضييييم لمفوائيييد والعييييوب والقييييود والتسيييهيحت  
وتوصمت الدراسة إلى أو أولياء أمور الطحب كانوا أكثر رضياء عين العمميية التعميميية فيى 

المرتكييييزة إلييييى المدرسيييية وأنهييييم كييييانوا ي ييييعرون بالردبيييية فييييى تحقيييييق تلييييييرات  اتدارةظييييل 
بالمدارس  كذلك توصمت الدراسة إلى وجود اخيتحف بيين المنياطق الريفيية والحضيرية فيميا 

 المرتكزة إلى المدرسة فى المدارس. اتدارةيتعمق بتضمين وفاعمية 
: آثدار ممارسدات اإلدارة (Kim Mari Wogensen, 2002)دراسدة يديم مدار  -4

 القائمة  لى المدرسة كي ينع القرار كي التعليم الخاص: غير موجود بالمراجع 

القائميية عميييى المدرسيية فيييي  اتدارةهييدفت الدراسيية إليييى التعييرف عميييى آثييار ممارسيييات 
المرتكييزة إلييى المدرسيية عممييت  اتدارةصيينع القييرار فييي التعميييم الخيياص وك ييفت الدراسيية أن 

عمى زيادة الحمركزيية فيى صينع القيرار بالنسيبة لمتعمييم الخياص فيى بعيض المنياطق  بينميا 
ظمييت القييرارات فييى منيياطق أخيير  أكثيير مركزييية  ومييع ذلييك ظييل اتخيياذ القييرار فييى التعميييم 

 الخاص أكثر تمركزاو من اتخاذ القرار فى التعميم العام.

العنايددر الرئيسددة إلسددتراتجية ( (,Briggs,& Wohlsterrer,2003دراسددة:  -5
 اإلدارة المتمريزة  لى المدرسة الناجحة  :

الذاتييية لممدرسيية ميين خييحل تكييوين  اتدارةهييدفت الدراسيية دراسيية مقارنيية حييول تطبيييق  
مييين اجسيييتقحلية فيييي  المجيييالس المدرسيييية ضيييرورة مييينم المجيييالس المدرسيييية درجييية عالييييه

مجيييياجت إدارة المدرسيييية وصيييييانتها وات ييييراف عمييييي الميزانييييية و ييييئون التييييدريس والمنيييياهو 
والتعاقد مع المعممين وتحديد مواعيد السنة الدراسية والجدول المدرسية وات يراف عميي أداء 

ه كمميا المعممين وزيادة الرقابة عمي العمميات التي تتم داخل المدرسة  وتوصمت الدراسية أني
أفضيييل    اتدارةزادت درجييية اجسيييتقحلية والسيييمطات الممنوحييية ليييثدارة المدرسيييية كيييان أداء 

مييين خيييحل نقيييل مسيييئولية صييينع القيييرارات إليييي  اتدارةويتضيييمون ذليييك زييييادة مسييياحة حريييية 
عييييادة توزيييييع السييييمطة ميييين أعضيييياء الحكوميييية المركزييييية إلييييي مييييديري المييييدارس  المييييدارس واك

ن ثمييم  يؤكييد مؤيييدو الحمركزييية واجسييتقحل الييذاتي لممييدارس أن ميينم والمعممييين وا بيياء   وميي
السيييمطة لةطييييراف السييييابقة سييييوف يجعييييل التعمييييم أكثيييير اسييييتجابة جحتياجييييات المجتمعييييات 

 المحمية. 
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 المطلوبدة المجتمعيدة المشدارية م(2005) ، محمد حسنين  بده العجمي دراسة-6

 الدديلية: بمحاكظة االبتدائي التعليم الذاتية لمدارس اإلدارة ُمدخ  لتفعي 
الفعيال   التطبييق نمياذج وأهيم لممدرسية الذاتيية اتدارة طبيعية تحدييد إليى الدراسية تهيدف
عميى  والتعيرف التعميميية  العمميية فيي المجتمعيية لمم ياركة المفياهيمي اتطيار عميى والتعيرف
المعيالم  وتحدييد العربيية  مصير جمهوريية فيي التعمييم فيي المجتمعيية لمم ياركة الرئيسية المعالم
 تعميييم لمييدارس الذاتييية اتدارة مييدخل لتفعيييل المطموبيية المجتمعييية لمم يياركة الرئيسيية

مين  ال يكو  مظياهر تعيدد هيو الدراسية إليهيا توصيمت التيي النتيائو أبيرز مين وكيان.اجبتيدائي
 مين المسيتو  كيل اختصاصيات بين الواضم والتداخل التعميم  عمى ال ديدة المركزية سمبيات

 ذليك كيل العميل اتداري  كفياءة عميى سيمباو  الميؤثرة والقيرارات الميوائم وكثيرة والمحمي  المركزي

 الجهيات موافقية لحيين أو تججيميه العميل وتعطييل بواجباتيه  المدرسية ميدير قييام دون حيال

 .مركزياو  المسؤولة
 مقومدات لتدد يم مددخ  الذاتيدة اإلدارة :م(2006) محمدد دراسدة حسدين، أحمدد-7

 :    للتعليم القومية المعاييرعوء  كى الفعالة المدرسة
 .لهيا الممييزة الخصيائص وأهيم الفعالية  المدرسية ماهيية عميى التعيرف إليى البحيث هيدف

الخبيرات  أهيم عميى الضيوء إلقياء ثيم ومين .لممدرسية الذاتيية اتدارة لمفهيوم التنظيير إليى إضيافة
 اجسيتفادة مين وكيفيية   لممدرسية الذاتيية اتدارة أسيموب تطبييق فيي الناجحية والنماذج العالمية

 تطبييق أسيموب تواجيه التيي الصيعوبات بعيض رصيد ثيم .المصري الواقع لصالم الخبرات هذ 

 تضمن اتجراءات التي بعض إلى والتوصل .عميها التلمب وكيفية المدرسة في الذاتية اتدارة

 لعيدد الباحيث توصيل وقيد.المدرسية دور تفعييل ثيم ومن الذاتية اتدارة بسموب الناجم التطبيق

 ويتضيم   المدرسية دور وتفعييل الذاتيية اتدارة ميدخل قو  بين ارتباط يوجد:أهمها النتائو من

 بروح العمل ابمناء  مجمس دور تفعيل: ا تي في تساعد الذاتية اتدارة كون في اجرتباط هذا

 التربويية  الخدمية لتحسيين والميالي اتداري مين اجسيتقحل مزييدوا المدرسية إعطياء الفرييق 

 جديدة تمويل مصادر استحداث المدرسة  مستو  عمى ال اممة مبادئ الجودة تطبيق إمكانية

 لكافة الطاقات ابمثل اجستلحل الخارجي  المجتمع أفراد ثقة وتجييد كسب دير حكومية  أو

 و ييعورهم م يياركة الطييحب الطييحب  بداء المسييتمر التحسييين المتاحيية  واتمكانييات

 .التعميمية واتدارية العممية في المعمومات تكنولوجيا تفعيل  بالمسئولية
 كدي الذاتيدة ( اإلدارة2007) .لدوسر ، خلود بنت حمد بن راشد البراىيمدراسة ا-8

   مقترح: مدينة الرياض: تيور كي البنات مدارس

http://0810g03xu.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
http://0810g03xu.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85';search();
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 العيام ميدارس التعمييم فيي الذاتيية اتدارة لتطبييق مقتيرح تصيور تقيديم إليى الدراسية هيدفت

 ميدارس فيي الذاتيية اتدارة تطبييق وتحدييد متطمبيات السيعودية  العربيية المممكية فيي لمبنيات

 اسيتخدمت الدراسية أهيداف الدراسية  ولتحقييق نظير أفيراد وجهة من الرياض مدينة في البنات

أفيراد   رأي لمعرفية جهيةمو  اسيتبانة توزييع مين خيحل التحميميي الوصيفي المينهو الباحثية
 اتدارة نحو التوجه مبررات أهم من أهمها: إن من النتائو من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت

 لتيوفير ومرنية سيريعة لمصيرف ميزانيية تيوفير إليى المدارس مديرات حاجة المدارس في الذاتية

 بيين لممدرسية واجنتمياء اليوجء العمل  وتعزييز سير قد تعرقل تعقيدات دون المدرسة متطمبات

 فيي والتعميميية التربويية العمميية فيي المعنييين إ يراك خيحل مين ذليك وييتم المدرسية  منسيوبات

 .المدرسة  ؤون تجا  إدارة ومسؤوليتهم التعميمية القرارات اتخاذ
(: تطدوير اإلدارة المدرسدة بالمددارس 2008دراسة سرور ، سيى سالم حسدن )-9

 كي عوء مفيوم اإلدارة الذاتية للمدرسة:الثانوية بمحاكظات غزة 
محافظيات ب الثانويية بالميدارس المدرسيية اتدارة واقيع عمى فرلتعهدفت الدراسة إليى ا

الذاتييييييييية  اتدارةالمدرسييييييييية فييييييييي ضييييييييوء مفهييييييييوم  اتدارةدييييييييزة ومييييييييد  إمكانييييييييية تطييييييييوير 
لثانويية لممدرسة.وتوصمت الدراسة إليى مجموعية مين النتيائو أهمها:ي يارك ميدراء الميدراس ا

العمييييييا والوسيييييطى بدرجييييية قميمييييية فيييييي اتخييييياذ القيييييرارات.وجيتم مييييينم ميييييدير المدرسييييية  اتدارة
الصيييححيات الكافيييية لتسييييير أميييور مدرسيييته وفقيييا لميييا ييييرا  مناسيييبا. كميييا أن دور المجتميييع 

المدرسييية جزال ضييعيفا ولييم يفعييل ب ييكل يييتحءم مييع  تطبيييق  اتدارةالمحمييي فييي م يياركة 
لممدرسة.وضرورة إعطاء المزيد مين الصيححيات لميديري الميدارس لمتصيرف الذاتية  اتدارة

وفقييييا لمييييا يتناسييييب واحتياجييييات المدرسة.إ ييييراك كييييح ميييين المييييديرين والمعممييييين والطييييحب 
والمجتمييييع المحمييييي فييييي اتخيييياذ القييييرارات المحئميييية جحتياجييييات المدرسيييية والتجكيييييد عمييييى أن 

ي ظيل تعياون مثمير وم ياركة إيجابيية بيين العمميات داخل المدرسة جيمكن أن تينجم إج في
 جميع عناصر النظام التعميمي.

 اإلدارة نظدام تطبيد  درجدة م(2008الغداكر  بدن سدالم ) جمدا  دراسدة راشدد،-10

 الموجيدون يراىدا يمدا  مدان سدلطنة كدي يواجييدا التدي الذاتيدة واليدعوبات المدرسدية

 المدارس:  تلك اإلداريون والمعلمون ومديرو
الذاتيية  المدرسيية اتدارة نظيام تطبييق درجية عين الك يف إليى الدراسية هيذ  هيدفت
والموجهيون  العينية أفيراد نظير وجهية مين عميان سيمطنة فيي يواجههيا التيي والصيعوبات
ولتحقييق  الوصيفي  المينهو الباحيث اتبيع وقيد  )والمعمميون الميدارس  وميديرو اتدارييون 
 وميديرة ميديراو 88 مين الدراسية مجتميع تكيون وقيد اسيتبانتين الباحيث أعيد فقيد الدراسية  أهيداف
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 الميدارس فيي يعمميون ومعممية معممياو  1284 ومين إداريية  وموجهية موجهياو  18و مدرسية 

 نظيام تطبييق درجية إن:أبرزهيا النتيائو مين عيدد إليى الدراسية توصمت لهذا النظام وقد المطبقة

 فيي متوسيطة بدرجية جياء عميان سيمطنة فيي ليه المطبقية الميدارس فيي الذاتية المدرسية اتدارة

 اتدارة مجاجت جميع في  ومختمفة كثيرة صعوبات ووجود .ككل ابداة وفي المجاجت جميع

 كثيرة تمتهيا تكيراراو  العينية أفيراد إجابيات أكثير الميالي اليدعم فقيدان وكيان   الذاتيية المدرسيية

 .المتخصص اتداري الكادر  وقمة الذاتية المدارس عاتق عمى ابعباء الممقاة
 المدرسددة إدارة تطددوير :م(2009كاطمددة  بددد ام محمددد ) سددة البشددر، درا-11

   :المدرسة حو  المتمريزة اإلدارة كي عوء المقررات نظام  لى القائمة الثانوية
 اتدارة ميدخل تطبييق فيي عالميية وخبيرات تجيارب مين اجسيتفادة إليى الدراسية هيدفت
عيداد ومتطمباتهيا  تطويرها معوقات وتحديد المدرسة  عن المتمركزة  مقتيرح لتطيوير تصيور واك

 حيول المدرسية  المتمركيزة اتدارة ضوء في المقررات نظام عمى القائمة الثانوية المدرسة إدارة

 بععيداد قاميت الباحثية الدراسية أهيداف ولتحقييق المسحي  الوصفي المنهو الباحثة اتبعت وقد

 إدارة واقيع عين الدراسية أفيراد رأي تطحعجسي اسيتطحعية اسيتبانة كانيت ابوليى :أداتيين

 لتحدييد وخبييرة خبييراو 80ليي  موجهية دلفياي بجسيموب اسيتبانة كانيت الثانيية وابداة المدرسية 

 نظيام عميى القيائم المدرسية الثانويية إدارة فيي المدرسية عين المتمركيزة اتدارة تطبييق متطمبيات

 عميى الدراسية مجتميع أفيراد موافقية :أهمهيا النتيائو مين عيدد إليى الدراسية وتوصيمت المقيررات 

 اتدارة ضيوء فيي المقيررات نظيام عميى القائمية الثانويية المدرسية إدارة لتطيوير وجيود معوقيات
الصيححيات  وقمية ابداء  لقيياس الموضيوعية المعيايير دياب :أبرزها المدرسة حول المتمركزة
المنظمية  واتجيراءات القواعيد ضيعف المدرسيية  ليثدارة والتعمييم التربيية وزارة مين الموجهية
نظيام  لتطبييق المخصيص التموييل وضيعف اليوظيفي  الرضيا عيدم و المدرسية  فيي لمعميل

 .المقررات
 إميانيدة ( درجة2011راعي محيسن  ) الشمر ، و    لي محمد جبران، دراسة-12

 التربدويين القدادة نظدر وجيدة مدن الحيوميدة المددارس الذاتيدة كدي المدرسدية اإلدارة تطبيد 

 الرياض كى المملية العربية السعودية: بمنطقة

 فيي الذاتيية المدرسيية اتدارة تطبييق إمكانيية درجية عميى التعيرف إليى الدراسية هيدفت

 فيي الباحثيان واسيتخدم .الريياض بمنطقية التربيويين القيادة نظير وجهية مين الميدارس الحكوميية

اسيتبانةطبقت عميى  الباحثيان أعيد الدراسية أهداف ولتحقيق التحميمي  الوصفي الدراسة المنهو
 اتدارة تطبييق إمكانيية درجية أن النتائو وأظهرت المدارس ومديرات مديري من ع وائية عينة

 كيان الريياض بمنطقية التربويين القادة نظر وجهة الحكومية من المدارس في الذاتية المدرسية
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 التربويية  مبية  وابهيدافالط  يؤون :التاليية المجاجت عمى جداو  كبيرة وبدرجة  )كبيرة( بدرجة

 المعمميين  يؤون :المجيالين التياليين فيي كبييرة بدرجية ثيم الماليية  وال يؤون التربوي  وات راف

  .أخيراو  حل الذي المدرسية المناهو مجال في متوسطة بدرجة ثم المدرسي  والمبنى والعاممين 

( درجدددة ممارسددة القيدددادة الذاتيددة لدددد  2015دراسددة اليندداني، حسدددن  لددي )-13
 مدير  المدارس الثانوية بمحاكظة القنفذة من وجية نظرىم: 

هييييدفت الدراسيييية التعييييرف عمييييى درجيييية ممارسيييية مييييديري المييييدارس لمقيييييادة الذاتييييية فييييي 
المالييية فييي مجيياجت التخطيييط  والتنمييية المهنييية  وتطبيييق الصييححيات  والتقييويم  وال ييؤون 

الميييدارس الثانويييية مييين وجيييية نظرهم.وكيييذلك التعيييرف فيميييا إذا كيييان هنييياك فيييروق ذات دالييية 
إحصيييائية بيييين اسيييتجابات ميييديري الميييدارس الثانويييية لمبنيييين بمحافظييية القنفيييذة حيييول درجييية 
ممارسييية القييييادة الذاتيييية فيييي الميييدارس الثانويييية بمحافظييية القنفيييذة تعيييز  لمتلييييرات المؤهيييل 

ت الخبيييرة  والتيييدريب  والتخصيييص  واسيييتخدمت الدراسييية المييينهو الوصيييفي  العمميييي  وسييينوا
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائو  من أهمها: إن درجة ممارسية ميديري الميدارس 
الثانوييية لمقيييادة الذاتييية جيياءت متوسييطة. وعييدم وجييود فييروق داليية إحصييائيا بييين متوسييطات 

ارسية القييادة الذاتيية تعيز  لمتلييرات والمؤهيل استجابات مديري الميدارس الثانويية لدرجية مم
 العممي  سنوات الخبرة  التدريب  والتخصصت.

كيددم  (Muslihah, Oleh Eneng, 2015)دراسددة الميددلأ ، أولددو أنيددن  -14
العالددددة بدددين اإلدارة القائمدددة  لدددى المدرسدددة والدددذياء العددداطفي وأداء مددددير  المددددارس 

 الثانوية العليا كي مقاطعة بانتن:
القائمييية عميييى المدرسييية    اتدارةهيييدفت الدراسييية إليييى التعيييرف عميييى العحقييية بيييين فهيييم 

والييييذكاء العيييياطفي وأداء مييييدير المدرسيييية. تييييم جمييييع البيانييييات باسييييتخدام ابسيييياليب الكمييييية.  
واسيييتخدمت الدراسييية المييينهو الوصيييفي  وأ يييارت نتيييائو هيييذا البحيييث أوجو إليييى وجيييود ارتبييياط 

سييية وأداء المييديرين. ثانييياو   هنيياك عحقيية معنوييية بييين الييذكاء المدر  اتدارةكبييير بييين فهييم 
المدرسييييية والييييذكاء  اتدارةالعيييياطفي وأداء المييييدراء. ثالثوييييا   هنيييياك ارتبيييياط كبييييير بييييين فهييييم 

 العاطفي وأداء المديرين.
( اإلدارة الذاتيدددة كدددي مدددددارس 2018دراسدددة يددديام، داريدددن أحمدددد موسدددى )-15

 قدس:المعارل االبتدائية كي شردي ال

الذاتييية فييي مييدارس المعييارف اجبتدائييية فييي  اتدارةهييدفت الدراسيية التعييرف عمييى واقييع 
القيييدس ال يييرقية مييين منظيييور ميييديري الميييدارس والمعمميييين مييين كيييح الجنسيييين  واسيييتخدمت 
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الدراسية الميينهو الوصييفيت تيم اعتميياد اسييتبيان كيجداة لمدراسيية  أ ييارت الدراسية إلييى مييا يمييي: 
اتييييية فييييي مييييدارس المعييييارف اجبتدائييييية متوسييييطة   وكانييييت درجيييية الذ اتدارةكانييييت درجيييية 

يا. ليم تكين هنياك فيروق ذات دجلية إحصيائية فيي فعاليية الميدارس  الصعوبات متوسطة أيضو
التيييي تيييدار ذاتييييا بسيييبب تبييياين عينييية الدراسييية بيييين الجنسيييين   والدرجييية التعميميييية   والتييييار 

ونوع المدرسة   ونيوع المينهو   والوضيع ابكاديمي والمجر  ابدبي أو المجر  العمميت   
 المهني. 

 اإلدارة" ميدطلأ تفريد  (Daniels; Beneville, 2019)دراسة دانيلز وبينفي  -16
 المدرسة  لى القائم األدب كي التدخ  تطبيقات كيم": الذاتية

 الذاتييييية اتدارة تييييدخحت فعالييييية التييييي تناولييييت ابدبيييييات تحميييييلهييييدفت الدراسيييية إلييييى 
 اتدارة تييدخحت فييي المسييتخدمة المحييددة المكونييات فييي التبيياينو  الطييحب  سييموك لتحسييين
   وتقييمهيييا الذاتيييية اتدارة تيييدخحت تطيييوير بهيييا تيييم التيييي المختمفييية الطيييرق تحدييييد  و الذاتيييية

 تييمو  الهييدف هييذا تحقييق أجييل ميينو . اجسيتخدام ال ييائعة المحييددة التيدخل منيياهو فعالييية فهيمو 
 ليدعم الذاتيية اتدارة تيدخحت اسيتخدام حيول الواحيدة الحالية ذات لةدبييات منهجيية مراجعة
 رئيسيييية منييياهو ثمانيييية اسيييتخدام تيييم   مراجعتهيييا تميييت دراسييية 32 ضيييمن. الطيييحب سيييموك
 التكييوين هييي السييريعة الذاتييية المراقبيية كانييت  و واحييدة دراسيية ميين أكثيير عبيير الذاتييية لييثدارة
 التيدخل تكوينيات عبير قويية متوسيط تيجثير مأحجيا تحدييد من الردم عمى  و استخداموا ابكثر

ا هناك كان    التجيانس عيدم تفسيير يمكين. التيجثير حجيم تجيانس عيدم مين كبيرة درجة أيضو
 التعمييييمو بيئييية أي فيييي أوت اتعاقييية حالييية   الصيييفو مثيييل الخصيييائص فيييي باختحفيييات هيييذا
 الذاتيية اتدارة تكوينيات اختييار عميى المترتبية ا ثيار وتنياقشت. الخياص التعمييم مقابل العام
 .المستقبمية البحوث إجراء وكذلك  

 تعقٍب عاو عهى انذراصاث انضابقت:

 المستقرئ ليذه الدراسات يالحظ أوجو اتفا  وتفرد بينيا وبين الدراسة الحالية :
 أوجو االتفا  :  

المدرسيية فيي ضيوء  اتدارةتناولت الدراسات السابقة بعض الجوانيب الخاصية بتطيوير 
المتمركزة عمى المدرسة   أو مين خيحل توسييع وتفعييل الم ياركة المجتمعيية  اتدارةتطبيق 

المدرسييييية بالمييييدارس  وبرجييييوع الباحثيييية فييييي دراسييييتها  اتدارةبالمييييدارس  أو تطييييوير عمييييل 
الحالييية إلييى هييذ  الدراسييات السييابقة تمييت اجسييتفادة ب ييكل كبييير فييى أن فكييرة البحييث نبعييت 

المتمركييزة عمييى المدرسيية بمييا  اتدارةهييذ  الدراسييات والتييى تتمحييور فييي تطبيييق مييدخل ميين 
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يحقيييق صيييالم المجتميييع والعمميييية التعميميييية  حييييث تت يييابه ميييع بعيييض هيييذ  الدراسيييات فيييى 
المتمركييزة عمييى   اتدارةالتركيييز عمييى تييدعيم التوجييه نحييو الحمركزييية وتعظيييم التوجييه نحييو 

سة من الدراسات السابقة فيى المنهجيية التيى اتبعتهيا وتفسيير المدرسة  كما تستفيد هذ  الدرا
النتائو التى توصمت إليها  فى حين تنفرد الدراسة الحالية عين بقيية الدراسيات السيابقة التيى 

التمركييييزة عمييييى  اتدارةتييييم عرضييييها فييييي اعتميييياد التخطيييييط اتسييييتراتيجي كمييييدخل لتطبيييييق 
 المدارسة  بالمدارس الثانوية العامة في مصر.

تختمييف الدراسيية الحالييية عيين الدراسييات السييابقة فييي العديييد ميين النقيياط  أوجددو التفددرد :
 التي يتفرد بها وأهمها :

المتمركيييزة عميييى المدرسييية  اتدارةيسيييعى البحيييث الحيييالى إليييى كيفيييية تطبييييق  اليددددل:
تناولييت  بمييدارس الثانوييية العاميية فييى مصيير عمييى ضييوء مييدخل التخطيييط اتسييتراتيجى فييى

بعيييييض الدراسيييييات السيييييابقة ميييييدخل التخطييييييط اتسيييييتراتيجى وأبعادهيييييا ليييييد  العييييياممين فيييييي 
ت ودراسييية اليييداود 8102المؤسسيييات التعميميييية عميييى مسيييتو  الميييدارس مثيييل دراسييية حربيييي و

ت. 8108و الحضيييييرميت   باتضيييييافة إليييييى دراسييييية 8103ت ودراسييييية الصيييييمادي و8103و
الذاتيييية فيييي ميييدارس المعيييارف  اتدارةع ت التعيييرف عميييى واقييي8102وهيييدفت دراسييية صييييام و

هيت هدفت التعرف عمى درجة ممارسية ميديري الميدارس 0453اجبتدائية   ودراسة حسن و 
 المدرسييييية اتدارة واقيييع عمى فرلتعت إليييى ا8112لمقييييادة الذاتيييية وهيييدفت دراسييية سيييرور و

وجكوفسييكي   الذاتييية لممدرسيية وهييدفت دراسيية ك اتدارةانوييية فييي ضييوء مفهييوم الث بالمييدارس
: إلييى التعييرف عمييى القيييادة التعميمييية (Kolakowski, Ruth Elain, 2001)روث إيمييين 

 والعحقات بين المنزل والمدرسة في المدارس الثانوية التي تدار ذاتياو.
تتناول الدراسة الحالية مجاجو لم تتعرض له الدراسات السابقة حيث تعيد هيذ  :  اجملال

 اتدارةمن الدراسات ابولى التي تستهدف استخدام التخطييط اتسيتراتيجى كميدخل لتطبييق 
 متلييريو بيين تيربط دراسية المتمركزة عمى المدرسية فيي المؤسسيات التعميميية حييث ج توجيد

مسيييتو  المدرسييية  المتمركيييزة عميييى المدرسيييةت سيييواء عميييى رةاتداالتخطييييط اتسيييتراتيجى و 
الثانوية العامة أو دراسة تناولت المتليرين معاو وتطبيقهيا فيي الميدارس الثانويية الفنيية   فقيد 

القائمددددة  لددددى المدرسددددة والددددذياء  اإلدارةاهتمييييت بعييييض الدراسييييات بدراسيييية العحقيييية بييييين 
 ,Muslihah)دراسددة الميددلأ، مثييل العدداطفي وأداء مدددير  المدددارس الثانويددة العليددا 

القائمددة  لددى المدرسددة كددي يددنع  اإلدارةآثددار ممارسددات   وك ييفت أخيير  عيين  (2015
اختمفيت الدراسية  وليذلك  (Kim, 2002)دراسدة يديم مثل دراسية   القرار كي التعليم الخاص

 لتها.تناو  التي والمتليرات طبقت فيها التي ابماكن حيث من السابقة الدراسات عن الحالية
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اختميف الدراسية الحاليية فيي العينية التيي تلطيهيا والتيى : انذراصت املٍذانٍت وأدواتهاا
تتمثل فى عينة من مدير  ومديرات المدارس الثانوية العامة فى محافظيات القياهرة والجييزة 

كيجداة رئيسية لجميع  اتسيتبانة تصيميم اعتميدت الباحثية فيي دراسيتها عميى  حييث وال يرقية 
واقييع المعمومييات ميين أفييراد العينيية وا ييتممت اجسييتبانة عمييى ثحثيية محيياور أساسييية لدراسيية 

المتمركيييزة عميييى المدرسييية مييين وجهييية نظييير  اتدارةالتخطييييط اجسيييتراتيجي كميييدخل لتطبييييق 
 اتدارةمعوقات وتحديد المتطمبات الحزمية لتطبييق العامة ورصد ال مديري المدارس الثانوية

 لمتمركزة عمى المدرسة عمى ضوء مدخل التخطيط اتستراتيجى.ا
يسييعي البحييث الحييالي إلييى التوصييل إلييى نمييوذج مقتييرح يمكيين أن  اننمااىرا املقاارت :

المتمركيييزة عميييى المدرسييية بميييدارس المرحمييية الثانويييية العامييية فيييى  اتدارة يسييياهم فيييي تطبييييق
 .ض له الدراسات السابقةمصر عمى ضوء مدخل التخطيط اتستراتيجى وهذا ما لم تتعر 

 منهج انذراصت وإجراءاتها:
انطحقيييا مييين تسييياؤجت الدراسييية وأهييييدافها اعتميييدت الدراسييية الحاليييية عميييى الميييينهو    

دراسييية الم يييكمة كميييا هيييي فيييي الواقيييع ووصيييفها وصيييفوا دقيقويييا   الوصيييفي واليييذي يقيييوم عميييى
والتعبير عنها كيفيوا أو كميوا  كما يعتمد عمى استجواب جميع أفراد مجتمع البحيث أو عينية 
كبيرة منهم  بهيدف اسيتجحء الم يكمة مين حييث طبيعتهيا ودرجية وجودهيا  دون أن يتجياوز 

ت  وكييذلك ميين 022  ص8108العسيياف  ذلييك إلييى دراسيية العحقيية أو اسييتنتاج ابسييباب كو
خيييحل التعميييق والبحيييث فيييي ابدبييييات التربويييية والدراسيييات التيييي تناوليييت م يييكمة الدراسييية   

 اتدارةحيييث تسييتخدمه الدراسيية الحالييية فييى تحميييل التخطيييط اجسييتراتيجي كمييدخل لتطبيييق 
لمتليير   المتمركزة عمى المدرسة الثانوية   وذليك مين خيحل التعيرف عميى اتطيار النظير 

الدراسيية  وكييذلك الك ييف عيين العحقيية بينهمييا  باتضييافة لمتعييرف عمييى طبيعيية تمييك العحقيية 
مييييدانيا بالميييدارس الثانويييية فيييى مصييير  وفيييى نهايييية الدراسييية ييييتم وضيييع مقترحيييات إجرائيييية 

 لتفعيل هذ  العحقة.
متتاليييية تتمثيييل فيييى ثيييحث  إجدددراءات منيجيدددةوتبعيييا لهيييذا تسيييير الدراسييية الحاليييية وفيييق 

: ويتضيمن ابسيس اإلطدار النظدر اإلطار العام للدراسة  والمحدور الثدانى األو  محياور   
: يتضيمن  اتطيار لثوالمحور الثاالذاتية .  اتدارةالنظرية والفكرية لمتخطيط اجستراتيجة و 

الميييييدانى ويتضييييمن إجييييراءات الدراسيييية الميدانييييية وتحميمهييييا وتفسيييييرها  ثييييم نتييييائو الدراسييييية 
المتمركيزة عميى المدرسية بميدارس  اتدارةالنموذج المقترح لتطبييق : يتضمن عالرابوالمحور 

 .المرحمة الثانوية فى مصر فى ضوء مدخل التخطيط اتستراتيجى
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 : اإلطار اننظري نهذراصت انثانىاحملىر 
يتنيياول هييذا المحييور اتطييار النظيير  لمدراسيية الحالييية  حيييث يعييرض ابسييس النظرييية 

الذاتييية فييى ابدبيييات والدراسييات السييابقة وذلييك عمييى النحييو  اتدارةو  لمتخطيييط اجسييتراتيجى
 التالى: 

 أواًل: األسس النظرية والفيرية للتخطيط اإلستراتيجى المدرسى
 المراح ( -النماذج  -)المفيوم

 مفيوم التخطيط اإلستراتيجي:
انت يياروا يعييد التخطيييط اجسييتراتيجي ميين أهييم المفيياهيم اتدارييية التييي جقييت استحسييانوا و 

لثجابيية عيين ابسييئمة ا تييية:  -ب ييكل عييام-عمييى جميييع المسييتويات  ويسييعى هييذا المفهييوم 
أين نحن؟ وماذا نريد؟  وج يفهم من هيذا أن التخطييط اجسيتراتيجي لييس إج مجيرد محاولية 
لرصييد التوقعييات المسييتقبميةت بييل إنييه يتعييد  ذلييك إلييى اجقتنيياع بييجن صييورة المسييتقبل يمكيين 

وذليك بوضيع أهيداف وداييات واضيحة  والعميل  -بيعذن ا  تعيالى -ها وتلييرها التجثير عمي
 ت  08م  ص8102عمى تحقيقها في إطار فترة زمنية معينة.وعبدالفتاح  

والتخطيييط اجسييتراتيجي ميين المفييياهيم التييي يصييعب وضيييعها أو حصييرها فييي تعرييييف 
ارس هيييذا النيييوع مييين واحيييد جيييامع  وذليييك بنييياءو عميييى التوجيييه اليييذي تتبعيييه المنظمييية التيييي تمييي

يييا  التخطييييط  ومييين هنيييا جييياء اجخيييتحف فيييي تعرييييف التخطييييط اجسيييتراتيجي  إج أنيييه عمومو
يجيييييب عميييييى أي تعرييييييف لمتخطييييييط اجسيييييتراتيجي أن ييييييتم مييييين خيييييحل ميييييا يمي:والعسيييييكر  

 ت .  2م  ص8103
 يكمين التخطييط اجسيتراتيجي جيوهر إنالحاليدة:  للقدرارات المسدتقبلية اآلثدار  1

 أساسويا تكيون أن يمكين المسيتقبمية التيي والتهدييدات الفيرص عميى التعيرف فيي

وتجنيب التهدييدات   الفيرص تميك جستلحل الحاضر الوقت في القرارات جتخاذ
 تحقيقه. أساليب عمى التعرف فيه  ويجب مردوب لمستقبل تصميم أنه أي

 ابهيداف بتحدييد تبيدأ العمميية هيذ مسدتمرة:   مليدة التخطديط االسدتراتيجي  2

ابهيداف   هيذ  الحزمية لتحقييق والسياسيات وتحدييد اجسيتراتيجيات يميية التنظ
النتيائو  لتحقييق تنفييذ اجسيتراتيجيات مين لمتجكيد التفصييمية الخطيط ووضيع
ا بمقتضياها يتحيدد عمميية أنهيا أي النهائيية   التخطيطيية المجهيودات نيوع مقيدمو

 النتيائو هيي وميابهيا؟  يقيوم ومين  وكييف  متيى  بهيا  ومعرفية القيام يجب التي

 ذلك. عمى المترتبة
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 يقتضيي التخطييط اجسيتراتيجيإداريدة:  كلسدفة يمثد  التخطديط االسدتراتيجي  3

إجيراءات   مين كونيه أكثير فهيو منهجيية  وبطريقية باسيتمرار المسيتقبل تجميل
 وهياكل. وأساليب 

 الخطيط اجسيتراتيجية  بيين ييربط فهيومتيامد :  نظدام التخطديط االسدتراتيجي  4

 الت ليل. ابجل  وخطط قصيرة والموازنات ابجل  متوسطة والبرامو

ويعرف ليند بموم التخطيط اجستراتيجي بجنهك ذلك النوع من التخطيط المستقبمي الذي يراعيي 
ميا يحيييط بالمدرسيية أو المؤسسية ميين قييو  وعواميل خارجييية باعتبييار أنهيا قييد تكييون أكثير تييجثيروا فييي 

ي المدرسيية أو المؤسسية وبيين عناصير البيئية خيارج المدرسيية قوتهيا مين القيو  والعواميل الداخميية في
بما يسهم في إمكانية اكت ياف واسيتطحع الفيرص واتمكانيات الجدييدة المختمفية والمتاحية لمسيتقبل 

 ت20م ص8101المدرسة أو المؤسسيةك.والسكارنة  

تيي كمجموعة مين العممييات تبيدأ برسيم الصيورة ال بجنه اتستراتيجي كما يعروف التخطيط
تريييد المؤسييس أن تكييون عميهييا فييي المسييتقبل ثييم تحديييد اجهييداف اجسييتراتيجية التييي تسيياعد 
عميييى تحقييييق هيييذ  الصيييورة ومييين ثيييم تحدييييد الوسيييائل واجسيييتراتيجيات الكفيمييية بتحقييييق هيييذ  

م  8112وعبييياس  . اجهييداف بعييد دراسيية معطيييات وتحييديات البيئيية الداخميييية والخارجيييةك
 ت22ص

جسيييتراتيجي بجنيييهك مييينهو نظيييامي يست يييرف آفييياق المسيييتقبميات كميييا يعيييرف التخطييييط ا
التربويييية والتعميميييية المحتممييية والممكنييية  ويسيييتعد لمواجهتهيييا بت يييخيص اتمكانيييات المتاحييية 
والمتوقعة وتصميم اجستراتيجيات البديمة واتخاذ قرارات عقحنية ب يجن تنفييذها ومتابعية هيذا 

 ت.52م  ص8100التنفيذك.والعامودي  
 وتؤيد التعريفات السابقة  لى العديد من المرتيزات الرئيسة ىي:

تكامل العحقة بين فكر التخطييط اجسيتراتيجي مين جانيب وبيين عممياتيه مين  -
 جانب آخر.

يؤكيييد عميييى التحمييييل اليييدقيق لمبيئتيييين الداخميييية والخارجيييية لممؤسسيييات حاليويييا  -
.  ومستقبحو

طيطييييية الحديثيييية فييييي جمييييع ضييييرورة اجعتميييياد عمييييى الوسييييائل والتقنيييييات التخ -
 المعمومات وتحميمها.
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ضرورة التجكيد عمى مبدأ كالم اركةك بين فرق العمل المسيئولة عين التخطييط  -
 اجستراتيجي أو وبين المتخصصين في المجاجت ابخر .

 أىمية التخطيط اإلستراتيجي المدرسى:

وجييه إلييى نمييياذج زادت أهمييية التخطيييط اجسييتراتيجى فييى التعميييم بعييد أن زاد النقييد الم
التخطيييط التقميدييية المسيييتخدمة فييى المؤسسييات التعميميييية بسييبب عييدم قيييدرتها عمييى تحقييييق 
ابهيييداف المرجيييوة مييين تطيييوير نظيييم التربيييية والتعمييييم وتحقييييق أهيييداف التنميييية اجقتصيييادية 
واججتماعية  وكذلك عدم قدرة نظم التخطيط التقميدية عمى مواجهية التعقييدات الكثييرة التيى 

ت التليييييرات التييييى تحييييدث فييييى البيئيييية التربوييييية والتعميمييييية  وميييين هنييييا تييييجتي أهمييييية صيييياحب
 التخطيط اجستراتيجي والتي تتجمى فيما يمي:

يييييؤد  التخطيييييط اتسييييتراتيجى إلييييى رسييييم صييييورة مسييييتقبمية حقيقييييية لمسييييتقبل  -
 المدرسة وذلك لما له من أهمية فى دراسة البيئة الداخمية والخارجية.

ستراتيجى القدرات اتبداعية واجبتكارية لد  القائمين عميى ينمى التخطيط اج -
 تطبيقه واستخدامه.

يسيييهم التخطييييط اتسيييتراتيجى فيييى دراسييية البيئييية الداخميييية لممدرسييية والتعيييرف  -
عمى ما بهيا مين جوانيب قيوة وجوانيب ضيعف تؤخيذ فيى الحسيبان عنيد وضيع 

 التصور المستقبمى لممدرسة.

سية وتحمييل البيئية الخارجيية وميا بهيا مين يسهم التخطيط اتسيتراتيجى فيى درا -
 فرص وتهديدات عند التعامل معها.

يرفيييييع درجييييية وحساسيييييية ميييييديري الميييييدارس لمتلييييييرات والفيييييرص والتهدييييييدات  -
 المحيطة بهم.

يييييؤدي إلييييى زيييييادة درجيييية اتبييييداع فييييي العمييييل لمييييا يتطمبييييه ميييين فكيييير عممييييي  -
 ت802-802م  ص8102وخطوات متسقة في تنفيذ . وأحمد  

خطيييط اجسييتراتيجي المييدارس بييالفكر الييرئيس لهييا فييي تكييوين وتقييييم يييزود الت -
 كل من ابهداف  الخطط  والسياسات.

يسييياعد التخطيييييط اجسيييتراتيجي عمييييى توقيييع بعييييض القضيييايا التييييي يمكيييين أن  -
تحيييدث داخيييل بيئييية المدرسييية أو فيييي البيئييية الخارجيييية ووضيييع اجسيييتراتيجيات 

 ات.الحزمة لمتعامل معها وما يصاحبها من تلير 
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يسيييياعد التخطيييييط اجسييييتراتيجي المييييديرين عمييييى وضييييع ابولويييييات المحئميييية  -
 لمتعامل مع القضايا الرئيسية المطروحة أمامهم.

يعتبر التخطييط اجسيتراتيجي مين القنيوات الهامية لحتصيال بيين العياممين فيي  -
المدرسييية بيييالتنظيم لمتلميييب عميييى الم ييياكل التيييي يواجهونهيييا وكيييذلك الم ييياكل 

 درستهم.التي تواجه م

يساعد التخطييط اجسيتراتيجي عميى تيدريب الميديرين كيي يكونيوا ميدراء أكفياء  -
وكذلك تقوية القدرات اتداريية التيي مين  يجنها التكييف بسيرعة ميع المتلييرات 

 الجديدة.

يساعد التخطيط اجستراتيجي عمى إتاحة الفرصة أمام العياممين فيي المدرسية  -
القييرارات ابميير الييذي يولييد لييديهم ال ييعور فييي اج ييتراك بجفكييارهم فييي اتخيياذ 

 ت .852م  ص8103بالم اركة وتحقيق الرضاء لديهم. وعبد الفتاح  

يساعد التخطيط اجستراتيجي المدرسة عمى وضع مقاييس دقيقة لرقابة اليداء  -
 وتقييمه.

يضمن التخطييط اجسيتراتيجي النجياح لممدرسية  فبيدون  يك الميديرون اليذين  -
 نظام سيكونون أفضل مما لو لم يتبعو .يتبعون مثل ذلك ال

يييييؤد  اسييييتخدام مييييدخل التخطيييييط اتسييييتراتيجى إلييييى إحكييييام السيييييطرة عمييييى  -
 الموارد المتاحة داخل المنظمة وتر يد استثمارها.

الحد من ظروف عدم التجكيد بالنسيبة لعواميل البيئية الخارجيية التيى تعميل بهيا  -
 المنظمة.

اتدارات العمييييا التيييى تخضيييع لهيييا  إيجييياد نيييوع مييين الحيييوار البنييياء بيييين جمييييع -
 العميا والوسطى والدنيا. اتدارةالمنظمة وهى 

يعميييل التخطييييط اتسيييتراتيجى عميييى زييييادة الكفييياءة والفاعميييية اتداريييية داخيييل  -
 المدرسة.

يركيييز التخطييييط اتسيييتراتيجى عميييى العممييييات واتجيييراءات المتعمقييية بتحدييييد  -
يجييييي اد البيييييدائل وتحسيييييين بيييييرامو ابهيييييداف اتسيييييتراتيجية وتقيييييييم الحاجيييييات واك

 ت032م  ص8104المدرسة المختمفة. والعمرات  
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 مراح  التخطيط اإلستراتيجي:
المرتكيييزة إليييى  اتدارة يمكييين تحدييييد مراحيييل التخطييييط اجسيييتراتيجي فيييي تطبييييق ميييدخل

 كالتالي: المدرسة
 التحلي  االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة:-1

الخارجيةت من العوامل الهامة التي تحيدد نجياح المدرسية  -تعد بيئة المدرسة والداخمية
في تحقيق أهدافها  وتواجه المدرسة بيئة عمى درجية عاليية مين التركييب والتلييير والتعقييد  
لما يحدث في هذ  البيئات مين تلييرات وتعيديحت فيي القواعيد والقييم وابخيحق وابسياليب  

دييد مين العواميل البيئيية ابخير  التيي ييؤدي تجاهمهيا عيادة إليى تقمييل فيرص هذا بجانب الع
اجسييييتقرار والنجيييياح بي مؤسسيييية  إج أنييييه ردييييم تزايييييد درجيييية التعقيييييد والتليييييير فييييي البيئيييية 
الخارجييييية  فهنيييياك اتجييييا  قييييوي ومتزايييييد فييييي اجهتمييييام بن يييياط التحميييييل والت ييييخيص لمبيئيييية 

بييين اتمكانيييات الداخمييية والمتطمبييات الخارجييية الخارجييية بهييدف تحقيييق نييوع ميين التكيييف 
لممدرسيية  لييذا فييعن دراسيية وتحميييل العوامييل البيئييية الخارجييية تعييدو أحييد الموضييوعات المهميية 
عند إعداد الخطة اجستراتيجية حيث يتوقف نجاح هذ   الخطة عمى تحمييل عناصير البيئية 

  (Al-Zboon, Hasan, 2012, P812). الخارجية والداخمية لممدرسة لممدرسة
 :Vision and Missionتحديد رؤية المدرسة ورسالتيا -2

تعكييس رؤييية المدرسيية الفمسييفة ابساسييية لهييا  وتعبيير كييذلك عيين الصييورة الذهنييية التييي 
ييا عيين مفهييوم الييذات   Selfتردييب المدرسيية فييي إسييقاطها عمييى أذهييان ابفييراد  وتعبيير أيضو

Concept  ذا كانت رؤية المدرسة هي الفمسفة العامة لهيا وتحيدد كيذلك المسيار لممدرسة  واك
العييام الييذي تسييعى إلييى تحقيقييه فييي المسييتقبل فييعن رسييالة المدرسيية هييي التييي تتييرجم الرؤييية 
ا  وتعبيير رسييالة المدرسيية عيين  وتجعمهييا أكثيير ارتباطوييا بييالواقع وتكييون أكثيير تحديييدوا ووضييوحو

ي تسييييعى إلييييى جييييوهر وروح المدرسيييية الييييذي يمكيييين أن يتمثييييل فييييي اللايييييات وابهييييداف التيييي
 ت22م  ص8108تحقيقها.وعباس  

 :Strategic Aims تحديد األىدال االستراتيجية للمدرسة -3
يسيييياعد وضييييع ابهييييداف فييييي تحويييييل الرؤييييية اجسييييتراتيجية والرسييييالة التنظيمييييية إلييييى 
مسيييتويات مردوبييية ليييةداء. وابهيييداف تمثيييل فيييوق ذليييك  يييكحو مييين أ يييكال التعهيييد واجلتيييزام 

ائو محييددة أو الوصييول إلييى مسييتويات معينيية ميين اتنجييازات. أنهييا فييي اتداري بتحقيييق نتيي
النهاييية دعييوة إلييى التصييرف الفعييال وتحويييل الطموحييات إلييى واقييع مممييوس  كمييا ت ييير إلييى 
النتائو النهائية لممدرسة والتي ترتبط بتحديد اللرض اليذي يميزهيا عين ديرهيا مين الميدارس 
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ؤييية ورسييالة المدرسيية وصييورتها المميييزة وتعكييس المماثميية. وعييادة مييا تسييتند اللايييات إلييى ر 
 ,Myende, Bhengu) خييدماتها المختمفيية والحاجييات ابساسييية التييي تحيياول إ ييباعها.

2015, P639) 
 يياغة ووعع الخطة االستراتيجية للمدرسة:-4

تبييدأ عممييية صيييادة اجسييتراتيجية بتحميييل ابوضيياع الداخمييية والخارجييية فييي المدرسيية 
واجستراتيجية هي عبارة عن كخطة لكيل التحركيات  - تها في خطوة سابقةتم مناق -والتي 

التنظيمييية والمييداخل اتدارييية التييي تسييتخدم تنجيياز أهييداف المدرسيية اجسييتراتيجية وتحقيييق 
رسييالتهاك  وميين اببعيياد الهاميية عنييد اختيييار وصيييادة اجسييتراتيجية ب عييد درجيية التوافييق بييين 

ب المحئميية فييي البيئيية الداخمييية والخارجييية لممدرسيية وتعييدو اجسييتراتيجية نفسييها وكييل الجوانيي
صيييادة اجسييتراتيجية مسييئولية م ييتركة بييين كييل العيياممين فييي المدرسيية أكثيير منييه مسييئولية 
جهيييية مركزييييية لمتخطيييييط  وهنييييا تظهيييير ديمقراطييييية التخطيييييط اجسييييتراتيجي التييييي تعتبيييير أن 

 ت008م  ص8108وحسين  أسموب الم اركة هو أنسب أساليب هذ  الصيادة.
 تنفيذ اإلستراتيجية:-5

تقييييييوم هييييييذ  الخطييييييوة عمييييييى نقطيييييية أساسييييييية وهييييييي تطبيييييييق اجسييييييتراتيجية أي تحويييييييل 
اجسيتراتيجية ميين مراحمهييا النظرييية إلييى مراحمهييا العمميية  ولكيين هنيياك العديييد ميين المقومييات 
التييي يجييب توافرهييا حتييى يتحقييق التطبيييق الفعييال لحسييتراتيجية ومنهييا تهيئيية المدرسيية لمقيييام 

وفير البيانييات والمعمومييات التييي يتطمبهييا تنفيييذ الخطيية والتجكييد بتنفيييذ الخطيية اجسييتراتيجية وتيي
من وجود درجة عالية من الرضا لد  العاممين عين الخطية اجسيتراتيجية وتعمييق اقتنياعهم 

 ت 082م  ص8103بجهمية الخطة لهم ولممدرسة.وعبدالعزيز  
 المتابعة والتقويم:-6

ة ميين مراحييل التخطيييط اجسييتراتيجي  تمثييل متابعيية وتقييييم اجسييتراتيجية المرحميية ابخييير 
وتنطيييوي هيييذ  المرحمييية عميييى متابعييية التقيييدم فيييي ابداء أثنييياء تنفييييذ اجسيييتراتيجية  ومقارنييية 
ابداء الفعميييي بابهيييداف والنتيييائو المردويييية أو المحيييددة سيييمفوا  وذليييك لتقيييييم النتيييائو واتخييياذ 

مومييات المطموبيية لمختمييف اتجييراءات التصييحيحية إذا لييزم ابميير  وتييوفر هييذ  المرحميية المع
الوسييطي  لتقييرر مييا إذا كييان باتمكييان  اتدارةالعميييا و  اتدارةالمسييتويات اتدارييية  وبخاصيية 

القيام بتنفيذ اجسيتراتيجية ب يكل أفضيل أم ج  وميا إذا كانيت الخطيط اجسيتراتيجية ذاتهيا قيد 
جيييراء يييا ميييا إذا كانيييت نظيييم واك ات العميييل وضيييعت ب يييكل سيييميم أم تحتييياج إليييى تعيييديل  وأيضو

وأدوات التنسيق والموارد الحزمة لمتنفيذ قيد تيم اتعيداد لهيا وتوفيرهيا ب يكل جييد مين عدميه. 
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يييا دقيقوييا ليييةداء الفعميييي  وبييدون  يييك ج يمكيين لمتابعييية وتقييييم اجسيييتراتيجية أن تكييون انعكاسو
بييييدون تييييوفير قاعييييدة جيييييدة ميييين البيانييييات لتييييوفير الحقييييائق الكافييييية عيييين اتنجيييياز الفعمييييي 

     ت23م  ص8108 كحت التي صادفته  وكيف تم التعامل معها. وعباس  والم

 ةثانًٍا: األصش اننظرٌت وانفكرٌت نإلدارةاملتمركز

 املراحم(-األصش-عهً املذرصت )املفهىو
  مفيوم اإلدارة المتمريز  لي المدرسة: 

المتمركيزة عميي  اتدارةمن خحل اتطحع عمي الدراسات التي حاولت توضيم مفهيوم 
المدرسة والوقوف عمي مفهوم واضيم ومتفيق عمييه بيين البياحثين اليذين تنياولوا هيذا الميدخل 
بالدراسييية أو الدراسيييات التيييي قاميييت بتطبيقيييه وجيييد الباحيييث أن أدميييب التعريفيييات حاوليييت أو 

المتمركييزة عمييي المدرسيية أو ي عييدو  الجانييب ابكثيير  اتدارةتبييرز جانبوييا أو أكثيير ميين جوانييب 
جثيروا في نجاح عمميية التطبييق  وكيذلك نظير إليهيا اليبعض عميي أنهيا الوسييمة المثوميي لنقيل ت

يه إليي أقصيي  السمطات التعميمية وتفيويض السيمطة لابياء والمجتميع المحميي فيي ظيل التوجو
 مستويات الحمركزية.
يييا لحمركزيييية عميييي  اتدارةويعيييرف ميييدخل  المتمركيييزة عميييي المدرسييية بجنيييه تطبيقويييا منظمو

يل م المدرسييية  اتدارةسيتوي المدرسية كوحييدة رئيسية لصيينع القيرار التعميمييي وبنياءو عميييه تتحمو
داريويا وتربويويا فيي ظيل وجيود أهيداف  المسيئولية فيميا يخيتصو بعممييات إدارة المدرسية ماليويا واك

ييل مسييئولية النتييائو.   Consulting)وسياسييات ومعييايير واضييحة ومحييددة لممحاسييبية وتحمو

Hugh Watson,2004, P12) 
المتمركزة عمى المدرسة عمى أنها ميدخل الحمركزيية يقيوم عميى التقمييل  اتدارةوتعرف 

عطيياء المدرسيية سييمطة اتخيياذ القييرارات المييؤثورة  ميين السييمطات الممنوحيية لمسييمطة المركزييية واك
 عمى عممها بدجو من اجعتماد عمى المسئولين بالسمطة المركزية في وضع هذ  القيرارات .

(Elmelegy, 2015, P83) 

المتمركييييزة عمييييي المدرسيييية بجنهييييا ميييينم إدارة المدرسيييية مزيييييدوا ميييين  اتدارةكمييييا تعييييرف 
اجستقحلية وحرية اتخاذ القرار والرقابة الذاتية في ظل وجود مجمس منتخيب ييدير المدرسية 
فنيوييا فييي ضييوء مراقبيية السييمطة المحمييية ولهييذا المجمييس الحييق فييي تحديييد الحييد ابدنييى ميين 

الحزميية لممارسيية مهنية التعميييم ومتطمبييات التخييرج والتعيديل فييي خطيية اتصييحح  المتطمبيات
 (Grinshtain, Gibton, 2018, P6) المدرسي
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المرتكزة إلى المدرسة بجنها كإسيتراتيجية لتحسيين التعمييم وذليك بتفيويض  اتدارةوت عرف 
المعمميييين   سيييمطة صييينع القيييرار إليييى الميييدارس ممثومييية فيييي أعضييياء إدارة المدرسييية والميييدير 

يل المسيئولية والمحاسيبة فيميا  التحميذ  أولياء ابميور ...ت اليذين يتياح لهيم الفرصية فيي تحمو
يخيييتصو بالموازنييية والميييوظفين والمنييياهو  مميييا ييييوفور بيئييية تعميميييية أكثييير فاعميييية مييين خيييحل 

 ت.Bandur, 2012, p319م اركة المعممين وا باء وأفراد المجتمع ا خرينك و
نها مدخل إداري تعميمي يقرر الحكم اليذاتي بعضياء المجتميع المدرسيي كما تعرف بج

وييييوفور لهيييم المنييياخ المدرسيييي المحئيييم لثبيييداع واجبتكيييار اليييحزم لعمميييية التطيييوير مييين أجيييل 
الم يييياركة الفعاليييية فييييي التطييييوير والتحسييييين المدرسييييي ويييييوفور لهييييم فييييرص التنمييييية المهنييييية 

صييينع القيييرار إليييي المدرسييية بيييدجو مييين تبعيتهيييا المسيييتديمة  وذليييك مييين خيييحل انتقيييال سيييمطة 
 (Ayeni, Ibukun, 2013, P37) لثدارة التعميمية المركزية.

 أىدال اإلدارة المتمريزة  لي المدرسة:  
المتمركيزة عمييي المدرسية أن تصيبم المييدارس منبعويا لثصيحح والتطييوير  اتدارةتهيدف 

ييل مسييئو  لية النتييائو وتقويمهييا فييي ظييل م يياركة والوحييدة الرئيسيية لصيينع القييرار وتنفيييذ  وتحمو
مجتمعييية إيجابييية وفاعميية  حيييث يييتمو صيينع واتخيياذ القييرار داخييل المدرسيية بمييا يتناسييب مييع 
طبيعيية العمييل فيهييا وفييي الوقييت المطمييوب ممييا يترتييب عميييه مواجهيية م ييكحت ومتطمبييات 

المركزيية  العمل المدرسي أوجو بجول دون انتظيار لصيدور القيرارات والتوجيهيات مين الجهيات
المتمركيييزة عميييي المدرسييية تهيييدف إليييي إتاحييية  اتدارةالتيييي دالبويييا ميييا تيييجتي متجخرة كميييا أن 

دارة المدرسيية وا بيياء والطييحب وأعضيياء المجتمييع المحمييي  الفرصيية لممسييئولين والمعممييين واك
لمم ييياركة فيييي اتخييياذ القيييرارات التربويييية  وذليييك ميييين أجيييل بيييذل مزييييد مييين الجهيييد والطاقيييية 

توجيههييييا لخدميييية العممييييية التعميمييييية عمييييي مسييييتو  المدرسيييية  ويمكيييين تحديييييد واسييييتثمارها و 
 المتمركزة عمي المدرسة فيما يمي: اتدارةابهداف التي يحققها تطبيق مدخل 

إحداث تليير جذري في عمميية صينع القيرار والصيححيات الممنوحية لميديري  -
 المدارس وأعضاء المجتمع المدرسي والمحمي.

المدرسييية ب ييكلم يسييمم بمزيييد ميين اجسييتقحل فييي صيينع  ةاتدار إعييادة هيكميية  -
 القرار ودعم اتصالها با باء والمجتمع المحمي.

ضمان تطبيق مبادئ الجيودة ال ياممة عميي مسيتو  المدرسية ومين ثميم  تحقييق  -
 نوعية متميزة من المخرجات التعميمية.
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 تر ييييييد اسيييييتخدام الميييييوارد الماليييييية لممدرسييييية بميييييا يضيييييمن تحسيييييين المسييييياءلة -
التعميمييييية حييييول توظيييييف المييييوارد المالييييية لممدرسيييية وأوجييييه إنفاقهييييا وتحديييييد 

 ت83م  ص8103ابولويات ومجاجت اتنفاق.والمطيري  

لجمياعي وتنميية تعزيز معنويات العياممين بالمدرسية وت يجيعهم عميي العميل ا -
 .روح التعاون بينهم

اسيك اليداخمي جعل المدرسة أكثر حيوية وفاعمية مما يكسبها القدرة عمي التم -
 ومواجهة التحديات البيئية المتليرة.

ن يير الييوعي برؤييية ورسييالة المدرسيية وأهييدافها لتحقيييق أقصييي فاعمييية ممكنيية  -
 في استثمار اتمكانات الب رية والمادية المتاحة.

إكسيييياب المدرسيييية سييييمطات تتناسييييب مييييع مسييييئولياتها وتمكونهييييا ميييين إطييييحق  -
 (Abadzi, 2013, P118). يناتبداعات واجرتقاء بمستو  جودة الخريج

ت ييجيع الرقابييية الذاتييية بالمدرسييية وذلييك مييين خييحل اجتفييياق عمييي مواصيييفات  -
 ابداء الفعال وربط الحوافز بمستو  ابداء.

زيادة وعي العاممين بالت يريعات المدرسيية وتطبييق الميوائم المرتبطية بيالثواب  -
 والعقابت لضمان سير العمل بالمدرسة.

قيرارات واتجييراءات السيريعة والمناسييبةت لحيل الم ييكحت المرونية فيي اتخيياذ ال -
 المركزية. اتدارةعمي نحو مستقل دون تدخل 

جعل عممية التخطيط عممية مرنة ومستمرة تبيدأ مين المدرسية كوحيدة مسيتقمة  -
بييييييذاتها وتييييييتمو فييييييي ضييييييوء ظروفهييييييا وحاجاتهييييييا البيئييييييية ومواردهييييييا الماديييييييية 

 تVictoria Gunarsson, 2004, P3-5والب رية.و

المتمركزة عمي المدرسية ي عيدو ال يكل  اتدارةومن خحل ما تقدم من أهداف فعن مدخل 
ابمثل لتحقيق استقحلية إدارة مدارس التعميم العام أي أن المدرسة تيدير نفسيها بنفسيها مين 

ييل مسييئولية النتييائو و   اتدارةخييحل اتخيياذ القييرارات وتنفيييذها وتقويمهييا والمسيياءلة عميهييا وتحمو
دارة الميييييوارد والتكييييييف ميييييع التليييييييرات وتصيييييميم وتنفييييييذ بيييييرامو التنميييييية المهنيييييية الما ليييييية واك

عطييياء الفيييرص بولييياء ابميييور والمجتميييع المحميييي  المسييتديمة لجمييييع العييياممين بالمدرسيية واك
لتيييييولي المسيييييئوليات والسيييييمطات فيييييي إدارة المدرسييييية والقييييييام بعممييييييات التحسيييييين والتطيييييوير 
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وقواعيد عميل تتييم المسياءلة الجيادة عين فاعميية الم ياركة المدرسي  وذلك من خحل أطير 
 ومد  إسهامها في اتصحح المدرسي وجودة المنتو التعميمي.

 مبررات التحو  إلى اإلدارة المتمريزة  لى المدرسة:

ج ت عيييدو عمميييية نقيييل السييييمطة وتفويضيييها لميييدارس التعمييييم العييييام وتحررهيييا مييين سييييمطة 
نميا ييجتي تعياظم هيذ  الفكيرة المركزية ممثومي اتدارةوسيطرة  ة فيي اليوزارة هيدفوا فيي حيد ذاتيه واك

نتيجة لمجموعة من السيمبيات التيي ألقيت بظحلهيا عميى هيذ  الميدارس وأثويرت بالسيمب عميى 
ل إليييى ميييدخل  المتمركيييزة  اتدارةجيييودة مخرجاتهيييا  ويمكييين عيييرض المبيييررات الداعيييية لمتحيييوو

 عمى المدرسة عمى النحو التالي: 
سييين أوضيياع التعميييم وزيييادة جودتييه وجييودة مخرجاتييه وتحقيييق الردبيية فييي تح -

 استقحلية المدارس في إدارة  ؤونها واتخاذ القرار. 
وتيييرك الحريييية لابييياء فيييي اختييييار ميييدارس أبنيييائهم وفقويييا لجيييودة الخدمييية التيييي  -

 تقدمها. 
تحقيييييق التفاعييييل بييييين المدرسيييية والم يييياركة المجتمعييييية فييييي إطييييار المعييييايير  -

يييا قويويييا لثقافييية  والمييوائم التنظيميييية الواضيييحة بميييا يحقيييق ال يييفافية ويضيييع أساسو
 المساءلة والمحاسبية وتحمول مسئولية النتائو. 

اتسهام في ترسيخ الحوكمة الر يدة وتوسيع دائيرة م ياركة المجتميع المحييط  -
 رار داخل المدرسة. في صنع الق

الردبييييية فيييييي تحقييييييق المرونييييية والسيييييرعة واتبيييييداع فيييييي مواجهييييية الم يييييكحت  -
المدرسيييية أوجو بيييجول دون انتظيييار ليييورود الحميييول والتعميميييات مييين المسيييتويات 

 ت021م  ص8102المركزية ابعمى. وأحمد  
ت عيييدو الحيييل ابمثيييل لمواجهييية عجيييز الجهيييات المركزيييية عييين الوفييياء بمتطمبيييات  -

 التعميم وتخفيف العجز المالي لمحكومة. وأعباء 
المدرسييييييية واسييييييتكمال اتطييييييار  اتدارةالتطبيييييييق الحقيقييييييي لمبييييييدأ ج مركزييييييية  -

القييييانوني واتداري لتحقيييييق ذلييييك وتجهيييييل المدرسيييية بن تصييييبم قييييادرة ذاتيوييييا 
 ومهنيوا عمى إدارة مواردها وتنميتها ذاتيوا. 

ترسيخ مبدأ اسيتمرارية اتصيحح المدرسيي واعتمياد المدرسية عميى نفسيها فيي  -
بنيياء وتنفيييذ وتقييييم خطييط وبييرامو اتصييحح التييي تتناسييب وظروفهييا وطبيعيية 
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فجوات ابداء التي تك ف عنها عممييات المتابعية المسيتمرة والتقيييم اليذاتي.و 
 ت88م  ص8103أبو دريب  

راءات المركزييييية وابسيييياليب اتدارييييية الييييدعوة إلييييى التحييييرر ميييين اليييينظم واتجيييي -
التقميدييية ومييا أحدثتييه ميين م ييكحت تعميمييية تراكمييت عبيير السيينوات الماضييية 

 وألقت بظحلها السمبية عمى المخرجات التعميمية. 
ييل  اتدارةيقييوم مييدخل  - ييل المسييئولية وتحمو المتمركييزة عمييى المدرسيية عمييى تحمو

بييييييياء والمجتمييييييع المحميييييييي. تبعييييييات النتييييييائو المترتبييييييية عمييييييى ابداء أمييييييام ا 
 تBriggs,&  Wohlsterrer,2003,p351-355و

المتمركييييزة عمييييى  اتدارةوتيييير  الدراسيييية الحالييييية أن مبييييررات تطبيييييق مييييدخل  -
 المدرسة تتمثول في: 

القيييود المركزييية التييي تعييوق سييرعة حييل الم ييكحت المدرسييية ممييا يييؤدي إلييى  -
 تفاقمها نتيجة لعدم حمها في الوقت المناسب. 

يجاد الحمول وعيدم مناسيبتها فيي كثيير مين  البطء - ال ديد في اتخاذ القرارات واك
 ابحيان لبعدها عن الواقع الفعمي لممدارس. 

 ضعف قدرة اتدارات المركزية عن القيام بجعباء التعميم ومواجهة م كحته. -
ضعف نظم وقواعد المعمومات والبيانات وبالتالي ضعف اجسيتفادة منهيا فيي  -

 ت ووضع الحمول. مواجهة الم كح
ضييعف بييرامو التييدريب والتنمييية المهنييية المركزييية وبالتييالي انخفيياض مسييتو   -

 أداء المعمم. 
 ضعف ثقافة المساءلة والمحاسبية وتحمول مسئولية النتائو.  -
 قمة كفاية الموارد المالية الحكومية الحزمة لتلطية النفقات المدرسية.  -

 مدرسة:أسس استخدام اإلدارة المتمريزة  لي ال
المتمركيييزة عميييي المدرسييية الميييدخل المناسيييب لمتطمبيييات إصيييحح  اتدارةيمثويييل ميييدخل 

وتطوير التعميم العام في مصر  حيث يعمل هذا الميدخل عميي بنياء القيدرة الذاتيية لممدرسية 
بصييفتها وحييدة ومنبيييع اتصييحح ويعميييل عمييي تمكينهييا مييين تطييوير أدائهيييا ووضييع الخطيييط 

 ل مسئولية نتائجها. الحزمة لذلك وتنفيذها وتحمو 
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ولقييد أصييبم لييثدارة المتمركييزة عمييي المدرسيية باعتبارهييا عممييية ت يياركية تعاونييية بييين  
وأعضيياء المجتمييع المحمييي  -المييدير والمعممييين والمعيياونين والتحميييذ –العيياممين بالمدرسيية 

ات المحيييط بالمدرسيية وأولييياء ابمييور والمهتمييين بييالتعميم ومؤسسييات المجتمييع لصييناعة قييرار 
تسييتهدف  -جمركزيية عميي مسيتوي المدرسية وبخاصية المرتبطية بيابدوار الوظيفيية لممدرسية

تحسين الخدمات التعميمية  وذلك من خحل المسيئولية والمسياءلة فيي مقابيل ميا مينم تدارة 
ت  وميين ثمييم  يمكيين تنيياول ابسييس 052م  ص 8112المدرسيية ميين مهييام وأدوارو العجمييي  

 المتمركزة عمي المدرسة عمي النحو التالي: اتدارةالتي يقوم عميها مدخل 

 المشارية كي ينا ة القرار:-1
المتمركيزة  اتدارةفالم اركة في صنع القرار ت عدو ابساس ابول لضيمان تفعييل ميدخل 

عمييي المدرسيية  حيييث تنمييي ال ييعور بالممكييية الجماعييية واجلتييزام بييين الم يياركين  كمييا أن 
 ياركة فيي صيناعة القيرار عميي مسيتوي المدرسية يتمثويل فيي بنياء الهدف الرئيس لتطبيق الم

قدرات اتدارييين والمعمميين وأوليياء ابميور وجمييع الم ياركين فيي صيناعة القيرار المدرسيي 
كسييييياب التحمييييييذ  يييييل مسيييييئولية ضيييييمان تيييييوفير البيئييييية التعميميييييية المناسيييييبة واك وتيييييجهيمهم لتحمو

 ت82  ص8103م.والمطيري  المعمومات والمهارات والقيم التي تخدم مجتمعه
ل  وبنييياء عميييي ميييا سيييبق ولتفعييييل الم ييياركة فيييي صيييناعة القيييرار المدرسيييي يجيييب تحيييوو
يييا  التنظييييم اتداري داخيييل المدرسييية مييين التنظييييم الهرميييي إليييي تنظييييم يعتميييد الم ييياركة منهجو
وأسيييموبوا ميييع تيييدريب جمييييع الم ييياركين فيييي مجميييس إدارة المدرسييية عميييي المهيييارات الحزمييية 

 ي صنع القرار.لمم اركة ف
 تفويض السلطة:-2

المدرسيييية فيييي اتخييياذ القيييرارات التيييي تضيييمن حسييين سيييير العميييل  اتدارةي عيييدو تفيييويض 
ييل مسييئولية القييرارات ونتائجهييا ميين أهييم ابسييس التييي يقييوم عميهييا مييدخل  وجييودة ابداء وتحمو

المدرسييية والعيياممين فييي  اتدارةالمتمركييزة عمييي المدرسيية  وميين ثمييم  فييعن التعيياون بييين  اتدارة
 ,Erik; Vanyushyn, 2013) المتمركييزة عمييي المدرسيية يييؤدي إلييي: اتدارةظييل مييدخل 

P41-43) 
الم ييياركة الجماعيييية فيييي صييينع القيييرارات مييين جمييييع المعنييييين بيييجمور التعمييييم  -

داخييييل المدرسيييية يييييؤدي إلييييى ال ييييعور بممكيييييتهم لممدرسيييية  وميييين ثمييييم  الجدييييية 
 لقرارات برضا تام وتحمول مسئولية نتائجها.والم اركة في تنفيذ هذ  ا
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كيييز السيييمطة فيييي نطييياق المدرسييية يتولويييد عنيييه ت يييجيع اتبيييداع واجبتكيييار  - تمرو
والمرونيية فييي اتخيياذ القييرارات واجسييتجابة جحتياجييات التحميييذ وتنظيييم بييرامو 

 التنمية المهنية لممعممين ومراعاة احتياجات المجتمع المحمي.

كيييز السيييمطة فيييي نطييياق  - المدرسييية يتولويييد عنيييه ثقييية ا بييياء فيييي الممارسيييات تمرو
التربوييية ومييا يتخييذو ميين قييرارات فييي ظييل إتاحيية الفرصيية أمييام الجميييع ليكييون 
عمييي دراييية بطبيعيية البييرامو وابن ييطة المدرسييية وتكاليفهييا ومصييادر تمويمهييا 

 وحدود إنفاقها ونتائجها.

 المساءلة  ن النتائ : 

ن أ د اجرتباط وبخاصة في ظيل تطبييق المساءلة وال فافية مفهومان مرتبطا
المتمركيييزة عميييي المدرسييية  حييييث تتميويييز الميييدارس بوجيييود نظيييام دقييييق  اتدارةميييدخل 

و ييييامل لممحاسييييبة والمسيييياءلة عيييين النتييييائو والهييييدف الييييرئيس لنظييييام المسيييياءلة هييييو 
مساعدة مديري هذ  المدارس عمي إدارة أداء مدارسهم بكفاءة وفاعمية والتركيز عمي 

عمميييات التحسييين والتطييوير المدرسييي وتنمييية اتبييداع وتطييوير العمييل فييي  أولويييات
المدارس واجنتقال بالمدرسة إلى نظام محاسبي موثوق به ويحظى بمصداقية ودعيم 

 (Botha, 2006, P343) المهتمين بالعممية التعميمية داخل المدرسة.
 تحسين مستو  أداء التالميذ:   1

فييي ظييل  ييعور المعممييين بممكيييتهم لممدرسيية إثيير م يياركتهم فييي إدارتهييا ذاتيوييا 
يتزايد حماسهم باضطراد لمتدريس فيها والتزامهم بتجويد مسيتوي أداء تحمييذهم وحيل 

 اتدارةجميييع الم يييكحت التييي تيييواجههم  ومييين ثمييم  تركويييز المييدارس المعتميييدة لميييدخل 
 عميييم التحميييذ والتييدريس الفعييال لهييم.المتمركييزة عمييى المدرسيية جييل ن يياطها عمييى ت

(Erik; Vanyushyn, 2013, P44) 
 التنمية المينية المتوايلة لياكة العاملين وجميع أ عاء المجالس المدرسية:   2

حيييييث ينظيييير لمبييييدأ التنمييييية المهنييييية المتواصييييمة لجميييييع العيييياممين بالمدرسيييية وجميييييع 
 اتدارةب تحقيييييق أعضيييياء المجييييالس المدرسييييية بجنييييه ميييين أهييييم ابسييييس التييييي يصييييع
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المتمركييييزة عمييييي المدرسيييية بهييييدافها بييييدون تفعيييييل آلياتييييه ومنهييييا: قيييييام مجمييييس إدارة 
المدرسيييية بتحديييييد اجحتياجييييات التدريبييييية لمعيييياممين بالمدرسيييية ميييين وكييييحء ومعممييييين 
داريين ومعاونين وم اركين من المجتميع ميع  يمول بيرامو التنميية المهنيية لجمييع  واك

تاحة الفرصة لممدرسة لتنظيم هيذ  البيرامو بيداخمها وفقويا الكوادر العاممة بالمدرس ة  واك
عييداد وتنفيييذ هييذ   مكاناتهييا ودعييم التعيياون مييع كميييات التربييية فييي تنظيييم واك لظروفهييا واك
البييرامو  هييذا يجانييب إسييهام المجتمييع المحمييي بييجفراد  ومؤسسيياته فييي دعييم وتمويييل 

م  8102مراريتها.وأحمد  بيييرامو التنميييية المهنيييية المتواصييييمة ضيييمانوا لجودتهيييا واسييييت
  ت22ص

خ  التخطدددديط دالمتمريددددزة  لددددي المدرسددددة كددددى عددددوء مدددد اإلدارةمراحدددد  تطبيدددد  
 اإلستراتيجى: 
المتمركييزة عمييي المدرسيية فييي تزويييد المدرسيية بالمرونيية الحزميية  اتدارةتسيياعد 

بحييييث تسيييتطيع مواجهييية التحيييديات الخارجيييية والداخميييية وتعظييييم فاعميييية المدرسييية  
باتضافة إلي مسياعدتها عميي اجنسيجام ميع بيئتهيا وتحسيين أدائهيا وتحقييق أهيدافها 

تعتميييد بصييييورة  والعميييل عميييي تطويرهييييا بصيييورة مسييييتمرة ورفيييع مسييييتوي أدائهيييا بنهييييا
أساسييية عمييي تطبيييق الحمركزييية وتفييويض السييمطةت لييذا فعنهييا تتميوييز بوجييود مسييتوي 
جمركييييزي مسييييتمد ميييين سييييمطة المدرسيييية  وذلييييك بالنسييييبة جتخيييياذ القييييرارات المرتبطيييية 
بتخصيص الموارد المختمفة ويححظ أن الموارد ت مل: المعرفة والتكنولوجيا وابفيراد 

 والوقت والتمويل.
المتمركيزة عميي المدرسية بهيدف  اتدارةييدت اليدعوة إليي تطبييق ميدخل وقد تزا

تحسييين جييودة عمميتييي التييدريس والتعميييم ميين خييحل تجثيرهييا عمييي عمميييات التخطيييط 
والرقابيية والتواصييل والتييي تييؤدي بصييورة أو بييجخر  إلييي التييجثير اتيجييابي عمييي نتييائو 

هييم هييو كيييف سيييتم تحقيييق الطييحب وعمييي العممييية التعميمييية ككييل  ولكيين السييؤال اب
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المتمركيييزة عميييي المدرسييية فيييي تحسيييين جيييودة  اتدارةذليييك الهيييدف؟ وكييييف ستسييياهم 
 ت.24م  ص8104العممية التعميمية بالمدرسة ؟و حسين  

المتمركيزة عميي  اتدارةولثجابة عين ذليك السيؤال يجيب الوقيوف عميي مراحيل 
 ي: المدرسة وهي عبارة عن عممية دائرية تتكون من ست مراحل ه

 التحلي  البيئي:   1
المتمركزة عمي المدرسية  اتدارةي عدو التحميل البيئي المرحمة ابولي من مراحل 

يييه المدرسييية بصيييورة  ييياممة لطبيعييية البيئييية الداخميييية والبيئييية الخارجيييية ذات  التيييي توجو
الصمة الوثيقية والهامية بيالمجتمع المدرسيي وفيي هيذ  المرحمية تحيدث مراقبية لمبيئتيين 

والخارجية ويتمو تحميمها عمي أساس نقاط القوة والضعف في البيئية الداخميية الداخمية 
لممدرسيية والفييرص والتهديييدات فييي المجتمييع الخييارجي لهييا  وت ييمل البيئيية الخارجييية 
التطييييييورات اججتماعييييييية والسياسييييييية واجقتصييييييادية والثقافييييييية والتكنولوجييييييية لممجتمييييييع 

وأعضييياء المجتميييع وأعيييداد التحمييييذ  والميييدارس ابخييير  المنافسييية وتوقعيييات الواليييدين
المتوقعيية فييي المنطقيية التعميمييية وعمييي الجانييب ا خيير تقييوم المدرسيية بتحميييل البيئيية 
الداخميييية عميييي أسييياس الميييوارد الب يييرية والماليييية والطبيعيييية وأعيييداد التحمييييذ والمنييياخ 

وضع المدرسي والبرامو وابن طة المدرسية المختمفة وتساعد نتائو هذا التحميل في 
 ت48م  ص8112أسس مرحمة التخطيط.والمسيري  

  يياغة الخطة االستراتيجية لتطبي  اإلدارة التمريزة حو  المدرسة   2

وفي هذ  المرحمة يتمو اسيتخدام المعموميات الناتجية عين عمميية التحمييل البيئيي 
فييي التخطيييط اجسييتراتيجي لمعمييل فييي المدرسيية ويتضييمون ذلييك تحديييد رؤييية ورسييالة 
المدرسة وأهدافها اتستراتيجية وتحديد سياسية المدرسية وبرامجهيا وميزانيتهيا وهيكمهيا 

جراءات التعامل في البيئة  الداخمية والبيئة الخارجيية لممدرسية والم ياركة التنظيمي واك
فييييي صيييييادة ابهييييداف وصيييينع القييييرار بحيييييث ي ييييمل جميييييع الموجييييودين بالمدرسيييية 
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والم يييياركين ميييين المجتمييييع المحمييييي وبيييييان اتجييييا  المدرسيييية وأهييييدافها ون يييير رؤيتهييييا 
ورسييييالتها  وي ييييمل ذلييييك اتعييييحن عيييين المعمومييييات والبيانييييات الخاصيييية بالخييييدمات 

الذاتيييييية  اتدارةسيييييفة المدرسييييية ومعتقيييييداتها وقيمهيييييا الخاصييييية بيييييالتعميم و المدرسيييييية وفم
 (Bandur, 2012, P849)لممدرسة والمبادئ الموجهة لوظائفها 

 تحديد األدوار وتوزيع الميام والمسئوليات:  3
قنييياع  سييناد المهيييام لةفييراد ابكفييياء واك فييي هيييذ  المرحميية تيييتمو عممييية اجختييييار واك

ميييل ميييع التجكييييد عميييي أن تيييدريب العييياممين والمعمميييين العييياممين بظيييروف وطبيعييية الع
تاحييية الفيييرص  كسيييابهم المعموميييات والمهيييارات الحزمييية بداء أعميييالهم واك واتدارييييين واك
الحزمييية لنميييوهم المهنيييي يتطميييب التوجييييه المسيييتمر وتفيييويض السيييمطة والمسيييئوليات 

وتنسييق  وحثهم عمي تقديم أداء تعميمي عمي أعمي جودة  وت جيع التفكيير المسيتقل
والسيييمطة المدرسيييية فيييي تنفييييذ خطيييط وبيييراج  اتدارةالجهيييود مميييا يسييياعد عميييي نجييياح 

اتصحح والتحسين المدرسي وتحقيق أهيدافها والسيعي لتطويرهيا وتقويمهيا باسيتمرار 
  (Nir, 2012, p33 )وفقوا لما يستجد من تليرات.

 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لإليالح المدرسي:  4
وفي هذ  المرحمة تقوم المدرسة ككل بتطبيق الخطة اتستراتيجية الموضيوعة 
وتنفيييذ بييرامو اتصييحح مييع التركيييز عمييي تييوفير المصييادر والييدعم الحزمييين وتييوفير 
التوجيييه واتر يياد لمتنفيييذ الفعييال لمبييرامو العممييية والتعميمييية  وتتضييمون هييذ  المرحميية 

قيية مييع سياسييات وأهييداف المدرسيية  وفييي هييذ  تطبيييق جميييع البييرامو الفعاليية والمتواف
المرحمييية ينبليييي ح يييد الجهيييود واتمكانيييات المجتمعيييية والمدرسيييية فيييي خدمييية خطيييط 
اتصييييحح وتحقيييييق التعيييياون والتواصييييل ابمثييييل بييييين جميييييع الم يييياركين فييييي عممييييية 
التنفيذت لموصول إلي أعمي قدر من الجودة في ابداء وبالتالي تحقيق أكبر قدر من 

الموضيييييوعة بكفييييياءة وفاعميييييية  كميييييا ينبليييييي التجكييييييد عميييييي أهميييييية تبيييييادل ابهيييييداف 
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المعموميات والبيانييات بييين الجميييع لميا لهييا ميين أهمييية فيي تحديييد الفجييوات فييي ابداء 
وتيييوفير التلذيييية الراجعييية باسيييتمرار لجمييييع الم ييياركين  وكيييذلك التجكييييد عميييي العميييل 

العمييل تصييب فييي النهاييية  التعيياوني وروح الفريييق وأن جهييود جميييع الم يياركين وفييرق
 ت 32م  ص8103في مصمحة المدرسة ككل وليس مجموعة معينة فقط.وأبوعيطة  

 الردابة والتقويم:   5
فيييي هيييذ  المرحمييية ييييتمو متابعييية ابداء وتقيييييم ميييا ييييتم إنجييياز  وميييا يتحقيييق مييين 
أهداف لضمان مدي التقدم نحو تحقيق ابهيداف المخطيط لهيا ضيمن خطية تطيوير 

دد المدرسيية ابنظميية التييي تسييتخدمها فييي إعييداد التقييارير لتقييييم المدرسيية  حيييث تحيي
أداء المدرسة بكل من فيها من أفراد م اركين وفرق عميل ومؤ يرات ابداء ووسيائل 
مراقبييييية ابداء والحكيييييم عمييييييه وتقييميييييه وتنظيميييييه  فييييييتمو تمخييييييص ابداء فيييييي تقيييييارير 

صييييحح المن ييييود العيييياممينت لضييييمان جييييودة بييييرامو المدرسيييية الموضييييوعة لتحقيييييق ات
 اتدارةواتخيييييياذ اتجييييييراءات التصييييييحيحية الحزميييييية التييييييي ميييييين  ييييييجنها تحسييييييين دورة 

 ت258م  ص8100اتستراتيجية المتمركزة عمي المدرسة.وهندريكس  
 المتمريزة  لى المدرسة: اإلدارةمراح  تطبي  

المتمركيييزة عميييي المدرسييية بثحثييية مسيييتويات عميييي النحيييو  اتدارةتميييرو مراحيييل 
  التالي:

 المستو  المدرسي:   1
المتمركييزة  اتدارةويتمثوييل فييي مجمييس إدارة المدرسيية والقيييادة الت يياركية  وت عييدو 

اتسيتراتيجية التيي تقيوم بوضيع اليرؤ   اتدارةعمي المدرسة في هذا المسيتوي بمثابية 
الم تركة لممدرسة ورسالتها وصيادة أهدافها اتستراتيجية وبدائمها  وذلك من خحل 

ت والبيانييات التييي تنييتو ميين عممييية التحميييل البيئييي لمبيئيية الداخمييية لممدرسيية المعمومييا
والبيئييية الخارجيييية لممجتميييع المحييييط بالمدرسييية وبميييا يحقيييق التفاعيييل واليييدمو بينهميييا 
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والتعييرف إلييي نقيياط القييوة وتعزيزهييا وجوانييب القصييور والضييعف والعمييل عمييي تحفيهييا 
بمثيييييل والتعيييييرف إليييييي التهدييييييدات وتحدييييييد الفيييييرص الخارجيييييية واسيييييتثمارها بال يييييكل ا

والتحييييديات الخارجييييية وكيفييييية التلمييييب عميهييييا ودراسيييية احتميييياجت التلييييير ومصييييادر  
والمبادرة بعدخال التطوير واتصحح الحزمين ووضع البدائل الحزمة لمتفاعل مع ما 
يسييتجد ميين تليييرات وم ييكحت تمقييي بظحلهييا عمييي ابداء المدرسييي ككييل. وأحمييد  

 ت022م ص8102
وفي هذا المستوي تجخيذ القييادة المدرسيية الصييلة الت ياركية حييث تقيوم عميي 
تعظيييييم الم يييياركة والتعيييياون اتيجييييابي والفعييييال بييييين المجتمييييع المدرسييييي والمجتمييييع 
المحمي من خحل الم اركة بعرادة حرة في بناء المدرسة وتطوير ابداء بها واجلتزام 

 خر والعمل بروح الفريق وال عور بممكيية بمبادئ التواصل والتعاون واحترام الرأي ا
 تCheng,2002,p43-46 والمدرسة.
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 ( ٌوضخ مرادل اإلدارة المتمركز علً المذرست )المستوي المذرسً(1شكل رقم )

 Yin cheong Cheng  :(Cheng, 2002, p47-48)عنذ 

 

مرحلة التحليل البيئي وتتضّمن حتليل عنصري البيئة الداخلية واخلارجية للتعرف إيل 
ادلتغريات وتفهم طبيعتها لتحقيق التفاعل األمثل بينهما وما تتضّمنه من فرص 
وهتديدات خارجية ونقاط القوة والضعف الداخلية لتدعيم اإلجيايب منها وتاليف 

 السلبيات. 

ماانيات  وتتضّمن وع  ريية ادلدرةة ورةالتها وهددافها مرحلة التخطيط وحشد اإل
ووع  مستوي خمطط لألداء ميّثل النتائج ادلرغوبة من خالل ادلوارد واألنشطة ادلختلفة 
اليت يتّم حشددا وتوجيهها ذلذا الغرض لتصميم العمليات، وحتديد مصادر ادليزانية 

 وتنظيمها وتنمية وتطوير وةائل التنمية الذاتية. 

مرحلة االختبار  وتتضّمن عمليات التايف وحتديد األولويات ونقل ادلعرفة وتبادل 
ادلعلومات والتنمية الذاتية والتوجيه والتحفيز ومتاني العاملني وإدارة الصراعات بني 

 العاملني يف ادلدرةة. 

ا وبرامج مرحلة التنفيذ  وفيها تنفيذ اخلطة اإلةرتاتيجية واألنشطة والربامج ادلصاحبة ذل
التنمية ادلهنية للمعلمني واإلداريني وتدريبهم من خالل مواقف إدارية واةتخدام 

 األةاليب اإلدارية والتانولوجية ادلتقدمة يف اإلدارة. 

مرحلة تقومي األداء ومراقبة النتائج  وتتضّمن تقومي األداء والربامج وقياس النتائج من 
رجات وكتابة التقارير،حيث تعتمد مرحلة خالل عقد مقارنة بني األدداف وادلخ

التخطيط القادمة علي جودة التقومي احلايل وادلعلومات الواقعية للقيام بأعمال تطويرية 
 وتطبيق قواعد الثواب والعقاب. 
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 اإلدارة المتمريزة  لي المدرسة  لي مستو  كر  العم  المنسقة:-1
يعرف الفريق بجنه مجموعة من ابفراد ي تركون في أداء عمل واحد ويعتبر كيل واحيد 
ميينهم مسييئول عيين جزئييية معينيية ميين جزئيييات هييذا العمييل كتنظيييم أصييلر داخييل المدرسيية 
داريييين وطييحب لتحقيييق  حيييث يييتمو ت ييكيل فريييق العمييل متضييمنوا عمييال وفنيييين ومعممييين واك

المتمركييزة عميي مسييتوي فيرق العمييل كمجموعيية  اتدارةالنتيائو المتفييق عميهيا وتتحييدد مراحيل 
 طبقوا لمجدول ابتي:

 (1جدو  ردم )
 المتمريزة  لي المدرسة  لي مستو  كر  العم  اإلدارةمراح  
 Yin cheong Cheng( :Cheng, 2002,p49-50) ند 

مراح  اإلدارة المتمريزة  لي 
 المدرسة

 العمليات  لي مستو  كر  العم  المنسقة

محاولة التييل مع  ناير البيئة الداخلية والخارجية وايتشال الفرص  مرحلة التحلي  البيئي 
واستغالليا وتجنب المعودات أو تذليليا ذات التأثير  لي  م  المدرسة 
وتعزيز نقاط القوة وتالكي نقاط الععل كيي باختيار  ملية لخل  وبناء 

 البيئة المستقبلية المرغوبة  

التخطيط وحشد مرحلة 
اإلميانيات كي عوء كلسفة 
 المدرسة وخططيا اإلنمائية

وتتعّمن  مليات التنسي  بين خطط العم  للفر  والتعريل باألدوار 
بداء  والمسئوليات وتطوير جداو  زمنية وادعية لألداء والمشارية كي الحلو  وا 

مع المتغيرات  اآلراء وتباد  المعلومات والبيانات واتخاذ القرارات التي تتناسب
 البيئية  

مرحلة االختبار والتنمية 
 والتوجيو

تطبي  أسلوب التناوب للقيادة والوظائل اإلدارية وتجانس كر  العم  وتشجيع 
التعاون وروح الفري  والسلوك المنس  والتنمية المينية لتطوير الذات واإللمام 
 بأىم التطبيقات واألكيار المبتيرة وكيم األبعاد والحقائ  المختلفة للمشيالت  

وتتعّمن  مليات استخدام الموارد واألدوات وتطويرىا وتوزيع األدوار وتحديد  مرحلة التنفيذ 
المسئوليات وح  المشيالت وتوكير الد م ومساندة الفر  األخر  والمسا دة 

 كي تنفيذ الخطط واأل ما  التي تيعب  لي كر  العم  األخر   

و وتقويميا بنفسو من خال  المراجعة الذاتية يقوم كري  العم  بتيحيأ أ مال مرحلة التقويم والردابة الذاتية
بناًء  لي مقارنة النتائ  المتحققة باألىدال الموعو ة وتقديم أداء المجمو ة 
تباع أسلوب النقد الذاتي البناء للتقدم نحو تحقي  األىدال المحددة    يي  وا 
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 اإلدارة المتمريزة  لي المدرسة  لي المستو  الفرد : -2
المتمركزة عمي المدرسية مين  اتدارةحيث أصبم الدور ابساسي لمفرد العامل في ظل 

 خص يعمل تحت ات راف والرقابة إلي  خص مفوض له حريية التصيرف والصيححيات 
والسمطات الفنية واتدارية الحزمة بداء العمل واتخاذ القرار وتحمول مسيئولية النتيائو فممفيرد 

 فته. قدر من السيطرة عمي وظي
المتمركييزة عميي المدرسيية عميي المسييتوي الفيردي تتمثوييل مرحميية  اتدارةوفيي ظييل ميدخل 

المراجعيية والتقييويم فييي وضييع معييايير لييةداء الفييردي ومححظيية اليينفس دوريوييا لضييبط سييير 
المتمركيييزة عميييي  اتدارةالعميييل ال خصيييي والتقيييويم اليييذاتي ليييةداء الفيييردي. وتتحيييدد مراحيييل 

 (Cheng,2002,p52-55) لفردي طبقوا لمجدول التالي:المدرسة عمي المستوي ا
 (2جدو  ردم )

 المتمريزة  لى المدرسة  لى المستو  الفرد  اإلدارةيوعأ مراح  و مليات 
مراح  اإلدارة 
المتمريزة  لي 

 المدرسة

 العمليات  لي المستو  الفرد 

تتعّمن  مليات التفيير كي خيائص الشخيية والبيئة الخارجية والترييز  لي نقاط  مرحلة التحلي  البيئي 
 القوة والععل ذات التأثير  لي  م  كرد  

مرحلة التخطيط وحشد 
 اإلميانيات

وتتعّمن تطوير األىدال الشخيية وخطط العم  كي إطار المجمو ة والمدرسة 
وتيميم البرام  التعليمية وتأسيس العالدات االجتما ية مع الزمالء واإلداريين وأولياء 
األمور والمشاريين وتنمية ىذه العالدات واالىتمام بالطالب والتخطيط والتنسي  مع 

 ي أىدال المدرسة يي  وييرىا كي دالب واحد  اآلخرين ودم  األىدال الفردية ك

مرحلة التنمية 
 والتوجيو

تتعّمن  مليات تنمية اليفاءة المينية وايتشال كرص التعّلم وتطوير الذات والمثابرة 
والتجديد واستخدام أطر جديدة للتفيير والمراجعة واتخاذ القرار من خال  التفيير 

 االبتيار  وتوليد البدائ  المختلفة والمقارنة واستخالص النتائ   

ام الفعا  للموارد والترييز  لي األداء الفرد  كي إطار كري  وتتعّمن  مليات االستخد مرحلة التنفيذ 
 العم  والسير كي إطار تقدمي  

مرحلة المراجعة 
 والتقويم

وتتعّمن  مليات وعع معايير لألداء الشخيي ومالحظة النفس دورًيا لعبط سير 
 العم  الشخيي والتقويم الذاتي لألداء الفرد   
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المتمركيزة عميي المدرسية بمسيتوياتها ومراحمهيا وعممياتهيا  اتدارةويستنتو مما سيبق أن 
ييا إداريوييا متكييامحو فييي مدخحتييه وعممياتييه ومخرجاتييه وعحقتييه المتبادليية  المختمفيية ت ييكول نظامو

 مع بيئته ومجتمعه المحمي. 
 متطلبات تطبي  اإلدارة المتمريزة  لي المدرسة:

مي التي طبقت فيى مصير يتضيم من خحل التجارب الواقعية لمداخل اتصحح التعمي
المتمركييييزة عمييييي  اتدارةأن إعييييادة تنظيييييم مييييدارس التعميييييم العييييام وتهيئتهييييا لتطبيييييق مييييدخل 

المدرسيية يمكيين أن يحقييق درجييات متفاوتيية ميين النجيياح أو الف ييل تبعوييا لمجموعيية الظييروف 
خيحل تجيارب اليدول وبعيض الدراسيات التيي المحيطة بالتطبيق  إج أنه يمكن الخيروج مين 

المدرسيية بييبعض النتييائو الهاميية التييي تفيييد فييي  جريييت عمييي مييدخل اتدارة المتمركييزة عميييأ
تحدييد المتطمبيات الييحزم توفورهيا لنجيياح عمميية التطبيييق وتحقييق أهييدافها الموضيوعية  وميين 

 أهم هذ  المتطمبات ما يمي: 
 التموي  من خال  المجتمع )التموي  المحلي(:-1

ة عمييييي المدرسيييية عمييييى وجييييود تمويييييل ذاتييييي مجتمعييييي  المتمركييييز  اتدارةيعتمييييد نجيييياح 
والتموييييل المحميييي ج يعنيييي فقيييط مجيييرد تيييوفير اتمكانيييات ل يييراء احتياجيييات المدرسييية وعقيييد 
نميا يعنيي تيوفير سيمطة اتخياذ القيرار المسيتقل  الدورات التدريبية وتنظييم البيرامو وابن يطة واك

السمطات المحمية في توفير اتطيار  حول اتنفاق وتوزيع الموارد  ومن ثمم  تبرز أهمية دور
القيييانوني لمسييياعدة المدرسييية عميييي تيييوفير مواردهيييا الذاتيييية  وبميييا يتييييم الحريييية واجسيييتقحلية 
التاميية لهييا فييي اسييتخدام مواردهييا  وفييي نفييس الوقييت تكييون مسييئولة أمييام ا بيياء والمجتمييع 

جهيود المجتمعيية المحمي عن طريقة اسيتخدام الميوارد وتوظيفهيا  وفيي نفيس الوقيت تعميل ال
عمي مساعدة المدرسة من خحل موارد ثابتة قائمة عمي تقديرات دقيقية لجمييع اجحتياجيات 
مييين تكييياليف ومصيييروفات لتحسيييين العمميييية التعميمييية داخيييل المدرسييية وتحريرهيييا مييين القييييوم 
اتدارية والمالية  وتفعيل دور المجالس المدرسيةت لتكون صاحبة القرار فيي كيل ميا يخيص 

التعمييييم وتحسيييين جيييودة مخرجاتيييه دون تيييدخل أو ضيييلط مييين السيييمطة المركزيييية.و إصيييحح 
 ت.22م  ص 8108عمي  

 استقاللية المدرسة ود م ددرات مجالسيا وتميينيا من سلطاتيا:-2
دارة  يييئونها دون  تتجميييى اسيييتقحلية المدرسييية فيييي منحهيييا الحريييية فيييي اتخييياذ قراراتهيييا واك

يييية الصيييارمة مييين قبيييل السيييمطات المركزيييية فيييرض صيييور مييين ات يييراف أو الرقابييية الخارج
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وبطريقة تجعل المسئولين في المجالس المدرسية بمثابة قيادات طبيعية لممدرسة منيوط بهيا 
 ت .033  ص ص8112إدارتها ووضع المعايير الحزمة لسير العمل.و سعد  

المتمركيييزة عميييي المدرسييية إعيييادة توزييييع سيييمطة صييينع  اتدارةويتطمويييب تطبييييق ميييدخل 
اجعتميييادات المالييية والتنميييية المهنييية وتجدييييد الميينهو وابن يييطة المدرسييية ابخييير   قييرارات

أنييه كممييا زادت درجيية اجسييتقحلية والسييمطات   Behrman عمييى المييدارس المحمييية ويييري
أفضل  ويتضمون ذلك زيادة مسياحة حريية  اتدارةالممنوحة لثدارة المدرسية كمما كان أداء 

عيييادة توزييييع السيييمطة مييين  اتدارة مييين خيييحل نقيييل مسيييئولية صييينع القيييرارات إليييي الميييدارس واك
أعضيياء الحكوميية المركزييية إلييي مييديري المييدارس والمعممييين وا بيياء  وميين ثمييم  يؤكييد مؤيييدو 
الحمركزيييية واجسيييتقحل اليييذاتي لمميييدارس أن مييينم السيييمطة لةطيييراف السيييابقة سيييوف يجعيييل 

 ت Behrman, 2002, pp17-19المجتمعات المحمية. و التعميم أكثر استجابة جحتياجات
المتمركييزة عمييي المدرسيية يقييوم عمييي عييدد ميين ابسييس المتكامميية معوييا  اتدارةإن نجيياح 

والمعتميييدة عميييى بعضيييها اعتميييادوا متبيييادجو  مييين خيييحل تمتيييع المدرسييية بسيييمطات عدييييدة فيييي 
داريييية ابعميييى أي جمييييع النيييواحي المتصيييمة بالعميييل فيهيييا  بحييييث ج يكيييون لممسيييتويات ات

سييمطات عميهييا  واسييتقحلية دورة صيينع القييرار واتخيياذ  وتنفيييذ  ومتابعتييه وتقويمييه  وال ييفافية 
عيييحم الجمييييع بهيييا   يجييياد آليييية لن ييير المعموميييات واك تاحييية المعموميييات لمجمييييع وتيييداولها واك واك

قييويم وكييذلك المحاسييبية وهييي مكييون رئيييس لييثدارة الذاتييية ويييرتبط بال ييفافية وتقييوم عمييي الت
 ت Briggs ,& Wohlsterrer, 2003, p356-357والذاتي لممدرسة. 

المتمركيييزة عميييي المدرسييية مييين خيييحل تكيييوين  اتدارةوفيييي دراسييية مقارنييية حيييول تطبييييق 
عمي ضرورة منم المجالس المدرسية درجة عالييه مين  Gropelloالمجالس المدرسية يؤكد 

ت يراف عميي الميزانيية و يئون التيدريس اجستقحلية في مجاجت إدارة المدرسة وصيانتها وا
والمناهو والتعاقد مع المعممين وتحدييد مواعييد السينة الدراسيية والجيدول المدرسية وات يراف 

 ,Gropelloعمييي أداء المعممييين وزيييادة الرقابيية عمييي العمميييات التييي تييتم داخييل المدرسيية و

2006, pp25-26  ت 
تيية لممدرسية يتطميب تمكيين العياممين إن السعي نحو التطبييق الصيحيم ليثدارة الذا-5

Empowerment workpeople  وجمييييع ابطيييراف المعنيييية مييين الم ييياركة فيييي صييييادة
 وتحقيق ابهداف المدرسية الموضوعة في إستراتيجية اتصحح المدرسي. 

 تبني أساليب عمل حديثة وفرق العملت: 
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إن التليويييرات التيييي يجيييب إحيييداثها فيييي البيئييية اتداريييية والتنظيميييية لممدرسييية فيييي ظيييل 
المتمركيييزة عميييي المدرسييية تسيييتمزم بالضيييرورة تعيييديل أسييياليب العميييل  اتدارةتطبييييق ميييدخل 

التقميدييييية وتبنييييي أسيييياليب عمييييل حديثيييية تييييدعم هييييذ  التلييييييرات وترحييييب بالعمييييل الجميييياعي 
 ابساليب أسموب فرق العمل .والم اركة المجتمعية ومن أبرز هذ  

ولقييييد أصييييبحت فييييرق العمييييل أحييييد ابسيييياليب ال ييييائعة لتنظيييييم العمييييل فييييي المؤسسييييات 
المعاصرة جرتباط هذا ابسموب بالمرونة في اتخاذ القرارات  والقدرة عمي اتخياذ العدييد مين 
المهييييام بكفيييياءة فييييي ظييييل تييييوفر الدافعييييية واجسييييتقحلية والعمييييل الجميييياعي وتمكييييين جميييييع 

 ت.022م  ص 8108اممين.و سعد  الع

المتمركييزة عمييي المدرسيية  اتدارةويسييتمزم إتبيياع أسييموب فييرق العمييل فييي تطبيييق مييدخل 
ضرورة توفبر مجموعة من الخصائص الحزمة لنجاح هذا الفرييق فيي أداء مهاميه وتحقييق 

 ت.025م  ص 8114أهداف ومنها: وإبراهيم  
ميييييع العيييياممين وتييييدعم أن يعمييييل الفريييييق فييييي ظييييل ثقافيييية ت ييييجع م يييياركة ج -

 التحسين المستمر والتوجه نحو التميز في العمل.
أن يتيييوفور ليييدي الفرييييق أهيييداف محيييددة وكيييذلك الميييوارد الحزمييية  وأن يتمتيييع  -

 أعضاؤ  بالمهارات المطموبة ويتحممون النتائو.
أن يتيوفور ليدي الفريييق رؤيية ورسييالة وأهيداف واضيحة عيين البيدائل المسييتقبمية  -

 .المراد تحقيقها

أن يتمتع الفريق باسيتقحلية كافيية لتحدييد وحيل الم يكحت التيي يواجههيا ميع  -
 وجود م رفين مبا رين يعممون كميسرين.

إتاحية المعموميات والبيانيات لمفرييق وتييوفير تلذيية راجعية حيول أدائهيم وتبييادل  -
 المعمومات مع المستويات التنظيمية ابعمى.

 مفريق.توفير حوافز ابداء المادية والمعنوية ل -

توفير التنمية المهنية والتدريب الحزم بعضياء الفرييق عميي عممييات وأدوات  -
 حل الم كحت والوصول إلي قرارات جماعية.

أن تتسق مهارات أعضاء الفريق وخبراتهم وخصيائص  خصيياتهم ميع مهيام  -
 الفريق ومسئولياته.
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عحقية إيجابييية تيوفر أنمياط مين اجتصيياجت المفتوحية والقييادة الفعاليية ووجيود  -
 المدرسية.  اتدارةبين المعممين و 

 المشارية المجتمعية:-2

المتمركيييزة عميييي المدرسييية تحقييييق م ييياركة مجتمعيييية جيييادة وفاعمييية فيييي  اتدارةتتطميييب 
عمميات اتصحح والتطوير المدرسي  بحيث تتمثول السيمطة المدرسيية فيي ممثميي المجتميع 

ييي د هيييذ  السيييمطة فيييي الم ييياركة فيييي اتخييياذ القيييرار المدرسيييي والمحميييي وأوليييياء ابميييور وتتجسو
ومتابعييية تنفييييذ  إليييي بييياقي المجيييان الفرعيييية وفيييرق العميييل  مثيييل : مجميييس ا بييياء والمعمميييين 
ومجييالس ابمنيياء التييي تعمييل عمييي تعبئيية جهييود المهتمييين بالعممييية التعميمييية لمم يياركة فييي 

ة الضييروريةت لتحقيييق جييودة جميييع ابن ييطة المدرسييية وتعميييق المحاسييبية التربوييية وال ييفافي
المدرسييية وج يعنيييي توزيييع السيييمطة بييين المجيييالس المدرسييية أن يضيييعف دور ميييدير  اتدارة

المدرسيية إنمييا يعنييي إضييافة أدوار جديييدة لييه تتمثوييل فييي ن يير رؤييية المدرسيية ودفييع العيياممين 
 يراك نحو العمل الجماعي بردبة منهم وخمق ال عور بينهم بجهمية جماعية القيادة بهيدف إ

 ت.024  ص 8108المجتمع المحمي والمدرسي في إدارة المدرسة وعمي  

 تغير نمط اليفايات التنفيذية الالزمة للعاملين بالمدرسة:-3

المهييييارة أو القييييدرة عمييييي تحسييييين ابداء ميييين خييييحل  Competencyويقصييييد بالكفاييييية 
ة عمييي أداء الوظيفيية أو الخبييرة أو التييدريب  أي المهييارات المرتبطيية بالقييدرة الفنييية أو المهنييي

 ت.023م  ص 8108المهام.و سعد  

المتمركيزة عميي المدرسية وميا يترتيب عميهيا مين تليييرات تنظيميية فيي  اتدارةففي ظيل 
الهياكييل والسييمطات المدرسييية وأسيياليب العمييل السييائدة  كييان ميين الضييروري إحييداث تليييير 

مهييارات وصييفات تزيييد ميين مماثييل فييي أنميياط الكفايييات المهنييية ومييا تتضييمونه ميين معييارف و 
قيييدرة الموجيييودين داخيييل المدرسييية عميييي أداء مهيييامهم وأدوارهيييم وتحقييييق ابهيييداف المدرسيييية 

 بفاعمية.

وت عدو أنظمة التنمية المهنية المؤسسية الخطيوة ابوليى لتزوييد المعمميين والميديرين بكيل 
تحبياط والقميق الذاتييةت بنهيم سيوف ي يعرون با اتدارةما يتصل بيابدوار الجدييدة فيي ظيل 

وعيييدم اجرتيييياح إذا أسيييندت إلييييهم واجبيييات ومهيييام جدييييدة وهيييم ج يممكيييون الخبيييرة الحزمييية 
والمهيييارات المطموبييية  وبالتيييالي ييييؤدي نقيييل السيييمطات إليييى هبيييوط مسيييتو  ابداء وبالتيييالي 
القصور في تحقيق ابهداف ومن الكفايات التنفيذيية المطميوب توفورهيا فيي القييادة المدرسيية 

 ت  040م  ص8112مي: وعامر  ما ي
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 القيادة اتستراتيجية لممدرسة وكيفية صيادة الرؤ  المستقبمية وتنفيذها. -
 حسن استثمار الوقت كمورد من أثمن الموارد. -
 اجتصال الفعال بين المدرسة والمجتمع المحمي والتفاوض مع ا خرين -

 خرين.حسن التصروف في المواقف الحرجة وتقبول النقد واحترام آراء ا  -

 تقويم ابداء المدرسي ب كل مستمر ووضع المعايير الحزمة لقياس ابداء. -

العصيييف اليييذهني وتنميييية التفكيييير اتبيييداعي لممجموعييية بحييييث تتعيييدد اليييرؤ   -
 والحمول.

 تنمية القيم الم تركة والمناخ الصحي المحئم لعمل اتبداع.  -

ت ماسا وسيتش Massachusettsوباتضافة إلي ميا تقيدم حيددت لجنية التعمييم بوجيية و
ابمريكييية مجموعيية ميين الكفايييات المهنييية المطمييوب توفورهييا فييي القيييادة المدرسيييةت لتحقيييق 

 Massachusetts Department of) النجياح داخيل المدرسية ومين أبيرز تميك الكفاييات:

Education, 2009)   

القييييدرة عمييييي اسييييتخدام مييييداخل حديثيييية لتطييييوير ابداء المدرسييييي فييييي ضييييوء  -
 الظروف المتليرة 

است يييييييراف المسيييييييتقبل والتنبيييييييؤ بابوضييييييياع وابحيييييييداث المحتممييييييية مسيييييييتقبحو  -
 واجستعداد لها بالتخطيط الجيد. 

 تدعيم فكرة بناء فرق عمل فعالة مزودة بمهارات اتصال متطورة.  -

حصييييييول عمييييييي البيانييييييات والمعمومييييييات اسييييييتخدام المصييييييادر المتخصصيييييية لم -
 وتوظيفها لتحقيق ابهداف المن ودة. 

 تقبول التليير البناء والعمل عمي إحداثه.  -

 تطبيق مبدأ تفويض السمطات والم اركة في صنع القرارات داخل المدرسة.  -

تييييدعيم عممييييية التنمييييية المهنييييية الفعاليييية ومتابعيييية عمميييييات ات ييييراف الفنييييي  -
 واتداري. 

 ماذج حديثة لتقييم ابداء في ضوء معايير محددة. استخدام ن -
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تييدعيم م يياركة ا بيياء والمجتميييع المحمييي فييي وضيييع رؤييية ورسييالة المدرسييية  -
وأهدافها وبرامجها وخطط تطويرهيا إليي جانيب م ياركتهم فيي صينع القيرارات 

 واتخاذها. 

 التقويم الذاتي ومحاسبة المدرسة:-4

تتمتع به المدرسية وتمكيين ابطيراف المعنيية  في ظل اجستلحل اتداري والمالي الذي
وم يياركتهم فييي صيينع القييرارات المختمفيية فييي ظييل تطبيييق مييدخل اتصييحح المتمركييز عمييي 
المدرسيية ييييتمو تقييويم المدرسييية ذاتيوييا ومحاسيييبتها ميين قبيييل ابطييراف المعنيييية ميين المجتمعيييين 

ئهيييا بمتطمبيييات المدرسيييي والمحميييي لمتعيييرف إليييي ميييدي اسيييتجابتها جحتياجيييات طحبهيييا ووفا
مجتمعها المحمي الذي تخدمه وذلك بهدف التحسيين المسيتمر بدائهيا  وي عيدو التقيويم اليذاتي 

الذاتييية كعممييية يترتييب عميهييا الييوعي بقييدرات المدرسيية والمعرفيية بقيمهييا  اتدارةوظيفيية لتنفيييذ 
والخارجيييية وأفكارهيييا ومعاييرهيييا والسيييموك السيييائد بهيييا وبنيتهيييا التنظيميييية وعحقاتهيييا الداخميييية 

سييييتراتيجيتها لمعمييييلت لت ييييخيص واقييييع المدرسيييية وقييييياس مييييدي تقييييدمها وتوجيييييه  ورؤيتهييييا واك
مسيييرتها  فييالتقويم الييذاتي بالنسييبة لييثدارة الذاتييية سييمطة تسييعي لهييا المدرسيية وليسييت سييمطة 

 ت.03م  ص 8112تخضع لها. وإبراهيم  
يييق الفعييال لمييدخل وتبييرز أهمييية التقييويم الييذاتي كمتطموييب رئيييس ميين متطمبييات التطب 
 ت.  258م  ص 8110المتمركزة عمي المدرسة في النقاط ا تية: وهندريكس   اتدارة

التعييرف عمييى نقيياط القييوة والضييعف فييي مجيياجت العمييل المدرسييي ميين خييحل  -
 عمميات التحسين المنظمة. 

تطييييوير قييييدرات ومهييييارات العيييياممين بالمدرسيييية فييييي جمييييع وتحميييييل ومعالجيييية  -
آراء الفيييرد فيييي المدرسييية ب يييكل منفيييرد أو كوحيييدة  وتفسيييير المعموميييات حيييول

 تنظيمية في المدرسة أو في المدرسة ككل. 
إحييداث التليييير لمحفيياظ عمييي القييوة التنافسييية لممدرسيية  حيييث يك ييف التقييويم  -

الذاتي لممدرسة عن ضرورة إحداث تلييرات باتخاذ إجراءات وأسياليب إداريية 
 تعميمية بالمدرسة. حديثة ومتطورة لمحفاظ عمي جودة الخدمة ال

تقديم المعمومات ابساسية عن الدور اليوظيفي لممدرسية لمحفياظ عميى الكييف  -
 المطموب وتحسين أداء المدرسة. 

توفير نقطية بيدء لمزييد مين التحمييل والت يخيص حيول نقياط معينية فيي اليدور  -
 الوظيفي لممدرسة. 
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ممدرسييية تيييوفير قاعيييدة أساسيييية مييين المعموميييات لممهتميييين باليييدور اليييوظيفي ل -
 والتحسينات التي تتم فيه. 

 دا دة معلومات وبيانات:-5
المتمركيييزة عميييي  اتدارةجبيييد مييين وجيييود قاعيييدة بيانيييات ومعموميييات دقيقييية تقيييوم عميهيييا 

المدرسة ون رها بيين كيل المهتميين بالعمميية التعميميية داخيل المدرسية لتسيهيل عمميية اتخياذ 
القيييرار وتنفييييذ  ومتابعييية نتائجيييه  بحييييث يكيييون الجمييييع عميييي عميييم ودرايييية بكيييل ميييا تؤدييييه 
المدرسييية مييين أعميييال ومهيييام ومسيييئوليات لتحسيييين مسيييتوي ابداء لمطيييحب ومعرفييية جوانيييب 

صور  مما يترتب عميه زيادة م اركة المجتمع المحميي وأوليياء ابميور تحساسيهم القوة والق
بال فافية في عيرض ون ير المعموميات والبيانيات وزييادة دعمهيم لكيل ميا تقيوم بيه المدرسية  
وكذلك التوصل إلي أفضيل القيرارات مين خيحل المفاضيمة بيين جمييع الحميول والبيدائل التيي 

المتاحية وتيوفير معموميات عين المتلييرات المسيتقبمية التيي  نتجيت عين المعموميات والبيانيات
يمكيييين أن تحييييدث داخييييل المدرسيييية ممييييا يسيييياعد عمييييي اتعييييداد لهييييا والتخطيييييط لمواجهتهييييا. 

 تWell, 2011, p5305و
 تطبي  اإلدارة المتمريزة  لى المدرسة:وادع اإلدارة 

اتدارة المرتكييزة إلييى المدرسيية ميين أهييم النتييائو المترتبيية عمييى ج مركزييية التعميييم   دو تعيي
حيييييث إن عديييييداو ميييين الييييدول قييييد قامييييت بتطبيييييق هييييذ  اجسييييتراتيجية بلييييرض زيييييادة فاعمييييية 
المدرسة  وأيضاو بهدف تفويض المدرسيين والطيحب وا بياء وأعضياء المجتميع المحميى فيى 

ك لموصيول إليى أفضيل خطية وأفضيل أسيموب لتنفييذ تميك عممية صنع القرار والتخطييط وذلي
الخطييية  بميييا يضيييمن تحقييييق أهيييداف ومتطمبيييات أعضييياء المؤسسييية التعميميييية  وفيييى نفيييس 
الوقييت يتما ييى مييع احتياجييات ومطالييب المجتمييع  أ  أن الحمركزييية تقييوم عمييى الم يياركة 

 ت.044م  ص8104المجتمعية والمؤسسية فى العممية التعميمية بالمدرسة وحسين  
وبيييالنظر إليييى واقيييع الميييدارس الثانويييية فيييي مصييير يتضيييم أن هنييياك محييياوجت لتطبييييق 

إليى وجيود اتدارة المتمركزة عمى المدرسة ولكنها لم ترقى إلى التطبييق الفعميي  وذليك نظيرا 
التعمييم الثيانوي بمصير العديد من المعوقات التى تعوق التوجيه نحيو اتدارة الذاتيية لميدارس 

  وسييادة النزعية التسيمطية ليد  بعيض الميديرين ر المسيري: النزعية المركزييةومنها كما تذك
الفكر البيروقراطيى فيى اتدارة   وسيادة وعدم السماح لممعممين بالم اركة فى إدارة المدرسة

وعييدم وجييود قنييوات  قواعييد البيانييات الدقيقيية عمييى كافيية المسييتويات ضييعفوكذلك  المدرسييية
وضيعف اتقبيال عميى الم ياركة مين أوليياء المحميي  لمجتميع اتصال فعالية بيين المدرسية وا
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م  8112ونجو  المسييري  ابمور خوفاو من التيورط فيى تبرعيات ماديية أو عينيية لممدرسية.
 ت4ص

وتتويجيييا لمحييياوجت اتصيييحح المتمركيييز عميييى المدرسييية قاميييت وزارة التربيييية والتعمييييم 
م وركيييزت فيهيييا 8100/8108م حتيييى 8112/8112بوضيييع خطييية إسيييتراتيجية مييين عيييام 

عميييى اثنيييى ع ييير برنامجيييا  يعيييد برنيييامو اتصيييحح المتمركيييز عميييى المدرسييية هيييو البرنيييامو 
المحوري الذي تتقاطع عند  جميع البرامو من أجل تفعيل جمركزيية التعمييم واجنتقيال بينمط 
اتدارة إلييى اتدارة المتمركييز عمييى المدرسيية ميين خييحل البييدء فييي تطبيييق البرنييامو فييي سييبع 

 ظات.محاف
وبيييالردم مييين هيييذ  المحييياوجت إج أن واقيييع اتدارة المدرسيييية بالميييدارس الثانويييية وقيييف 
 عائقا أمام محاوجت التطوير وتطبييق ميدخل اتدارة المتمركيزة عميى المدرسية  حييث تعياني

زكيي  محميد حميدي اتدارة المدرسية بالتعميم الثانوي من مجموعية مين الم يكحت منهيا :و 
 ت420صم 8102  

القييييييود البيروقراطيييييية التيييييي ج تيييييزال تكبيييييل أداء المدرسييييية وتعيييييوق انسييييييابيته  -
 وتضعف من فعاليته.

 البطء في اتخاذ القرارات وانعكاساته السالبة عمى ابداء داخل المدرسة. -

ضييعف الت ييياركية مييين جانيييب العيياممين بالمدرسييية مميييا يحميييل إدارة المدرسييية  -
 بجعباء فوق طاقتها.

 ون رها وبالتالي اجستفادة منها.ضعف انسياب المعمومات  -

 ضعف فرص التنمية المهنية لمعامين بالمدرسة. -

 ييييوع منييياخ ديييير صيييحي فيييي العحقيييات بيييين إدارة المدرسييية والعييياممين فيهيييا  -
 وأولياء ابمور والتحميذ .

 تدني المحاسبية ودياب الرقابة والمتابعة. -

بتكييار واتبييداع فييي ضييعف دافعييية ابفييراد العيياممين فييي المدرسيية لممبييادأة واج -
 حل الم كحت.

عييدم قييدرة المدرسيية عمييى اجسييتفادة المثمييى ميين اتمكانييات المادييية والب ييرية  -
 المتاحة لها وضعف تواصمها مع البيئة المحيطة بها.
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اجفتقييار إلييى التنسيييق بييين تييدريب المعممييين واجحتياجييات الفعمييية لهييم بسييبب  -
 دياب آليات التقويم الذاتي لكل مدرسة.

 اجة إلى مراجعة  اممة لممناهو  وتبني نماذج تربوي حديثة.الح -

 استخدام طرق التدريس والتقويم التقميدية التي تركز عمى الحفظ والتمقين. -

تهمييييييش الوسيييييائط التكنولوجيييييية الحديثييييية داخيييييل المدرسييييية وعيييييدم اسيييييتخدامها  -
 اجستخدام ابمثل ردم انت ارها في المدارس.

 لتعزيز القدرة المؤسسية لها. الحاجة إلى دعم مجالس ابمناء -

وفييي ظييل مييا تقييدم ميين م ييكحت ألقييت بظحلهييا عمييى الواقييع التعميمييي بمييدارس التعميييم 
ارس الثانويية قضيايا الرئيسية التيي تواجيه الميدالتحيديات والالثانوي فقيد أفيرزت مجموعية مين 

 ت080ص  م 8102  محمد جابر  أحمدو ومنها: في مصر
عمى متطمبات اتصحح في ظل تزايد وتضيخم ضعف قدرة القيادة المدرسية  -

 . البيروقراطية والمركزية ال ديدة
افتقييار القيييادة المدرسييية إلييى الصييححيات التييي تمكنهييا ميين إصييحح وتطييوير  -

 .العممية التعميمية عمى مستو  المدرسة
 .عدم وجود رؤية ورسالة وخطة تطوير بكل مدرسة -
 .تمركزة عمى المادة الدراسيةسيطرة طرق التعميم والتعمم التقميدية الم -
 .سيطرة نظم التقويم التقميدية التي تكرس الحفظ والتمقين -
 .ضعف استخدام التكنولوجيا في العممية التعميمية -
تضييييخم الهيكييييل التنظيمييييي لممدرسيييية إلييييى جانييييب المركزييييية السييييائدة وتييييداخل  -

 .اجختصاصات بين المستويات اتدارية
والمالييية التيي تينظم العميل المدرسيي وجعمهييا عيدم مرونية الت يريعات اتداريية  -

 .محكومة من الوزارة
 .الحكومينقص الموارد المالية واقتصارها عمى التمويل  -
 .افتقار المدارس إلى أنظمة المتابعة وضمان الجودة -
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عيييدم وضيييوح دور وحيييدة التيييدريب والتقيييويم داخيييل المدرسييية.و نمطيييية وحيييدات  -
 التدريب بالمدارس وعدم فعاليتها

  .ظم المعمومات في المدرسةضعف ن -
وعيدم مسيايرتها لمتطمبييات  لممواصيفات المدرسيية المبيانيبعيض عيدم تناسيب  -

 الجودة
  .المدنيقصور ال راكة بين مؤسسات التعميم ومؤسسات المجتمع  -
 .المدرسيعزوف بعض أولياء ابمور عن الم اركة في تفعيل العمل  -
 ضروراته.و  المدرسيقمة الوعي المجتمعي بجهمية اتصحح  -

عيد عين تطبييق أن المدرسة الثانوية فى مصر بعيدة كيل الب ومن خحل ما تقدم يتضم
باتضييييافة إليييى ضييييعف عمميييييات التخطيييييط اتسييييتراتيجي اتدارة المتمركيييزة عمييييى المدرسيييية 

 المتبعة من قبل اتدارة المدرسية في عمميات ومحاوجت التطبيق.

 : اإلطار املٍذانى نهذراصتنثاحملىر انثا
الدراسيييية دانى لمدراسيييية  حيييييث يعييييرض إجييييراءات يتنيييياول هييييذا المحييييور اتطييييار المييييي

 الميدانية  و تحميل نتائجها وتفسيرها  ثم أهم نتائجها  وذلك عمى النحو التالى:
 منهجٍت انذراصت وإجراءاتها:

 إجراءات الدراسة الميدانية *
 :  ىدل الدراسة الميدانية-1

الوقيوف واقيع ممارسية التخطييط اجسيتراتيجي لتطبييق الميدانية إلى  تهدف الدراسة    
المتمركزة عمى المدرسة من وجهية نظير ميديري الميدارس الثانويية العامية فيي  اتدارةمدخل 

مصييير. والمعوقيييات التيييى تحيييد مييين ذليييك وتحدييييد متطمبيييات التخطييييط اجسيييتراتيجي الحزمييية 
يري المييدارس الثانوييية المتمركييزة عمييى المدرسيية ميين وجهيية نظيير مييد اتدارةلتطبيييق مييدخل 

العامة في مصروالك ف هما إذا كانت هناك فيروق ذات الدجلية إحصيائية بيين متوسيطات 
اسيييتجابة أفيييراد العينييية حيييول آرائهيييم فيييي اسيييتخدام التخطييييط اجسيييتراتيجي كميييدخل لتطبييييق 

المتمركزة عميى المدرسية التيي ت عيزي لمتليير والنيوع  والمؤهيل العمميي  وعيدد سينوات  اتدارة
 لخبرة  والدورات التدريبيةت.ا
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 مجتمع الدراسة و ينتيا:-2
ويبميييع مجتميييع الدراسييية  ميييديري الميييدارس الثانويييية العامييية يتكيييون مجتميييع الدراسييية مييين

ت مييديراو ومييديرة فييى المحافظييات التييى  ييممتها الدراسيية والقيياهرة   الجيييزة   ال ييرقيةت 0531و
وبمليت ت 8102-8102لمتعبئة العامة واتحصياء عيام و وفقاو تحصاءات الجهاز المركز 

  % مين مجتميع الدراسية 00ت مديرام ومديرة بالمدارس الثانوية بما ييواز 043عينة الدراسةو
   وتييم اختيييار العينيية بصييورة ع ييوائية مييع مراعيياة متليييرات وخصييائص المجتمييع ابصييمى

    :لها بكل محافظة ويوضم الجدول التالى عدد أفراد العينة  والنسبة المئوية
 (3جدو ) 

 ويل نسبة  ينة الدراسة للمجتمع اليلي
 النسبة المئوية   ينة الدراسة مع األيليتالمج النوع

 % 38 55 702  محاكظة القاىرة 

 % 32 47  388 محاكظة الجيزة 

 %30 43 260 محاكظة الشردية

 % 100 145 1350 المجموع

 : خيائص  ينة الدراسة -ج
  نوضيحها فيميا والعمميية  خصيائص ال خصييةلأفراد عينة الدراسية بعيدد مين ايتصف 

 :يمي
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 (4جدو )
 خيائص  ينة الدراسة

يوضم الجدول السابق توزيع أفراد عينة الدراسية حسيب بعيض الخصيائص ال خصيية 
والعمميية والتييي تعكيس قميية عيدد مييديري الميدارس الحاصييمين وماجسيتير ودكتييورا ت حيييث أن 

%ت  كميا تيدل أيضيا 21.1%ت مقارنة بالحاصمين عمى بكالوريوس ونسبتهم و4.0نسبتهم و
دورات تدريبييية فيي مجييال التخطيييط اجسييتراتيجي عميى حاجيية مييديري الميدارس الثانوييية إلييى 

%ت مين أفيراد العينية ليم يحصيموا 02.8أو اتدارة المتمركزة عمى المدرسة  حيث إن نسيبة و

 النسبةا لعددا اليلية المتغير

 %3 61 89 ذير النوع

%7 38 56 أنثى  

%100 145 المجموع  

ليسانس/  المؤى  العلمي
 بيالوريوس

116 80 0% 

%9 15 23 دبلوم تربو   

%1 4 6 ماجستير / ديتوراه  

%100 145 المجموع  

 %1 4 6 سنوات 5أد  من   دد سنوات الخبرة

سنوات10إلى  5  20 13 8%  

 10أيثر من 
 سنوات

119 82 1%  

%100 145 المجموع  

الدورات التدريبية كي مجا  التخطيط االستراتيجي أو اإلدارة 
 المتمريزة حو  المدرسة

 %2 17 25 ال يوجد دورات

 3إلى  1من 
 دورات

65 44 8%  

 6إلى  4من 
 دورات

23 15 9%  

دورات 6أيثر من   32 22 1%  

%100 145 المجموع  
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عمييييييى أي دورات سييييييابقة فييييييي مجييييييال التخطيييييييط اجسييييييتراتيجي أو اتدارة المتمركييييييزة عمييييييى 
 المدرسة.
جراءاتيا: -د  أدوات الدراسة وا 

كيجداة رئيسية لجميع المعموميات مين أفيراد  اجسيتبانة ا عميىاعتميدت الباحثية فيي دراسيته
العينييية  عميييى اعتبيييار أن هيييذ  ابداة تيييوفور قيييدروا جييييدوا مييين الموضيييوعية العمميييية بعييييدوا عييين 
التحيز ال خصي لمباحثة  وتعد اجستبانة من أكثر أدوات البحث العممي  ييوعوا فيي مجيال 

داة استقصياء منهجييية تعتمييد عمييى مجموعيية الدراسيات التربوييية والبحييوث الوصييفية  فهييي ك أ
مييين الخطيييوات المنتظمييية تبيييدأ بتحدييييد البيانيييات المطموبييية وتنتهيييي باسيييتقبال اجسيييتمارات  
ومقننيية بن تنظيمهييا يييتم بطريقيية نمطييية تييوفر الوقييت والجهييد والنفقييات وتييوفر عمييى الباحثيية 

 ت530  ص8113التدخل ثانية في مراحل التطبيق ك. وعبد الحميد  
 األداة: يمتيم

فيييي ضيييوء أهيييداف الدراسييية وتسييياؤجتها قاميييت الباحثييية بععيييداد اسيييتبانة ا يييتممت عميييى 
 التالي:

 القسم ابول: البيانات ابساسية بفراد عينة الدراسة. .0
 القسم الثاني: محاور الدراسة  وا تممت اجستبانة عمى ثحثة محاور هي: .8
المتمركييزة عمييى المدرسيية  اتدارةواقييع التخطيييط اجسييتراتيجي لتطبيييق مييدخل  .5

 .مديري المدارس الثانويةمن وجهة نظر 

معوقيييييات التخطييييييط اجسيييييتراتيجي لتطبيييييييق ميييييدخل اتدارة المتمركيييييزة عمييييييى  .4
 المدرسة من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية.

متطمبيييييات التخطييييييط اجسيييييتراتيجي لتطبييييييق ميييييدخل اتدارة المتمركيييييزة عميييييى  .3
 رس الثانوية.المدرسة من وجهة نظر مديري المدا

 تم اجستبانة تحكيم ت عبارة  وبعد52من و المبدئية صورتها في اجستبانة عبارات تكونت ولقد

ضيافة وتعيديل21أجمع و التي العبارات بعض حذف  العبيارات بعيض %ت من المحكميين عميهيا  واك

ت 51النهائيية و صيورتها فيي اجسيتبانة عبيارات بمليت ذليك  وقيد عميى النسيبة نفيس إجمياع عميى بنياء
 أفراد إجابات لتقييم الخماسي ليكرت مقياس استخدام تم ت عبارات لكل محور  وقد01بواقع و عبارة

 ودرجية ت درجيات 3وموافق ب دةت عمى و الموافقة درجة تحصل اجستبانة بحيث فقرات عمى العينة

عييدم    ودرجييةت درجييات5الموافقيية ومحايييدت عمييى و ت درجييات  ودرجيية4الموافقيية وموافييقت عمييى و
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ت  0عييدم الموافقيية ودييير موافييق ب ييدةت عمييى و ت درجتييان  ودرجيية8الموافقيية ودييير موافييقت عمييى و
 :التالية المعادلة من خحل المد  متساوية مستويات خمسة إلى اتجابات تصنيف وتم درجة واحدة 

مييى لنحصييل ع 1.21) 0/3-3أقييل قيمييةت/ عييدد بييدائل اتجابيية )  -الفئيية ) وأكبيير قيميية طييول
 التصنيف الم ار إليه في الجدول التالي:

 (5جدو  )
 درجة المواكقة

 غير مواك  محايد مواك  مواك  بشدة درجة المواكقة
غير مواك  

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

( 20 4من )
 (5إلى )

من 
(3 40 )

إلى 
(4 19) 

( إلى 60 2من )
(3 39) 

( 80 1من )
 (59 2إلى )

أد  من 
(1 79) 

 صذق أداة انذراصت: 
 يد  المحيمين:-1
قامييت الباحثيية بعييرض اجسييتبانة عمييى المختصييين أسيياتذة اتدارة والتخطيييط التربييوي   

 حيث تم ابخذ بمححظاتهم وآرائهم في إعداد اجستبانة في صورتها النهائية وتقيدير اليوزن

 اتفياق نسيبة عميى صيمتح التيي العبيارات اعتمياد تيم ولقيد لمحياور اجسيتبانة  لممحاور النسبي

 اجتفاق. من النسبة هذ  عمى تحصل لم التي العبارات وحذف المحكمين %ت من21و

 يد  البناء:-2
 عن الدرجة الكمية  ويعبور في اتسهام عمى اجستبانة في عبارة كلو  عمى قدرة يدل ذلك 

 هيذا معنيى عين النظير لحسيتبانة  بليض الكميية بالدرجية العبيارة ارتبياط بمعاميل إحصائيوا ذلك

وظيفيويييا  وتييم حسييياب صيييدق الفقيييرات مييين خييحل اسيييتخدام محيييك معاميييل ارتبييياط  اجرتبيياط
لمفصييل بييين العبييارات التييي سييتبقى فييي اجسييتبانة  وتمييك التييي يجييب أن تحييذف  ولمحصييول 
عمى أكثر العبارات صدقوا بنائيوا اعتمدت الباحثة محك دجلة معامل لمفصل بيين العبيارات  

ت عبييارة  كميييا تيييم تعيييديل صيييادة بعيييض العبيييارات والجيييدول 51بانة عميييى وواسييتقرت اجسيييت
 التالي يوضم ارتباط درجات العبارات التي استقرت في اجستبانة بالدرجة الكمية.
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 (6جدو  )
 معام  ارتباط ي   بارة بالمحور الذ  تنتمي إليو 

معام   م
 االرتباط

مستو  
 الداللة

معام   م
 االرتباط

مستو  
 الداللة

معام   م
 االرتباط

مستو  
 الداللة

1 0880 0801 11 0881 0801 21 0885 0801 

2 0879 0801 12 0873 0801 22 0880 0801 

3 0884 0801 13 0877 0801 23 0883 0801 

4 0880 0801 14 0885 0801 24 0881 0801 

5 0878 0801 15 0879 0801 25 0880 0801 

6 0885 0801 16 0883 0801 26 0883 0801 

7 0880 0801 17 0881 0801 27 0886 0801 

8 0883 0801 18 0881 0801 28 0884 0801 

9 0881 0801 19 0878 0801 29 0879 0801 

10 0879 0801 20 0881 0801 30 0878 0801 

يتضم من الجدول السابق ارتباط جميع عبارات كل محور مع الدرجية الكميية لممحيور 
ت مميييا يعنيييي أن 1010بارتباطيييات موجبيية ودالييية إحصييائيا عنيييد مسييتو  و الييذي تنتميييي إليييه

جمييييع عبيييارات اجسيييتبانة تتمتيييع بدرجييية صيييدق مرتفعييية  وهيييذا يعطيييي دجلييية عميييى ارتفييياع 
معامحت اجتساق اليداخمي  كميا ي يير إليى مؤ يرات صيدق مرتفعية  وكافيية يمكين الوثيوق 

 بها في تطبيق الدراسة الحالية.
بحساب مد  اجتساق الداخمي بين الدرجية الكميية لحسيتبانة ودرجية كما قامت الباحثة 

 كل محور من محاور اجستبانة كما هي موضحة بالجدول التالي :
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 ( 7جدو  )
 معامالت ارتباط بيرسون لمحاور االستبانة بالدرجة اليلية لالستبانة

مستو   معام  االرتباط المحور م
 الداللة

االستراتيجي لتطبي  مدخ  اإلدارة المتمريزة  لى وادع التخطيط  1
 المدرسة من وجية نظر مدير  المدارس الثانوية 

0 88 0 01 

معودات التخطيط االستراتيجي لتطبي  مدخ  اإلدارة المتمريزة  2
  لى المدرسة من وجية نظر مدير  المدارس الثانوية 

0 91 0 01 

مدخ  اإلدارة المتمريزة متطلبات التخطيط االستراتيجي لتطبي   3
  لى المدرسة من وجية نظر مدير  المدارس الثانوية 

0 86 0 01 

وهييذا يعطييي  1.10يتضييم ميين الجييدول السييابق أن جميييع المحيياور داليية عنييد مسييتو  
دجلييية عميييى ارتفييياع معيييامحت اجتسييياق اليييداخمي  كميييا ي يييير إليييى مؤ يييرات صيييدق مرتفعييية 

 الدراسة الحالية.وكافية  يمكن الوثوق بها في تطبيق 
 ثبات أداة الدراسة: 

قاميييت الباحثييية بحسييياب معاميييل الثبيييات عييين طرييييق معاميييل اجرتبييياط ورت  باسيييتخدام 
ت باسيييييتخدام البرنيييييامو Spearman-Brownالمعادلييييية العامييييية لحرتبييييياط سيييييبيرمان بيييييراون و

يوا ت وهيو دال إحصيائ1023ت تبيون أن معامل اجرتباط بداة الدراسة ) وSPSSاتحصائي و
ت وهي درجة مناسيبة تيدل عميي تمتيع اجسيتبانة بمسيتو  ثبيات مرتفيع  1010عند مستو  و 

ت لجمييع Cronbach’s Alphaكما قامت الباحثة باسيتخدام طريقية معاميل كألفيا كرونبياخك و
 محاور اجستبانة والدرجة الكمية كما في الجدول التالي:

 
 
 
 
 
 



 

 

 

من وجهة نظر مديري المدارس  التخطيط اجستراتيجي كمدخل لتطبيق اتدارة المتمركزة عمى المدرسة
 وية في مصرالثان

 

 2020العدد يوليو      المجلد السادس والعشرون 
150 

 (8جدو  ردم )
 لجميع محاور االستبانة والدرجة اليليةيوعأ معام  "ألفا يرونباخ" 

 معام  الثبات  دد العبارات المحاور م

وادع التخطيط االستراتيجي لتطبي  اإلدارة المتمريزة  لى  1
 المدرسة من وجية نظر مدير  المدارس الثانوية 

10 0892 

معودات التخطيط االستراتيجي لتطبي  اإلدارة المتمريزة  لى  2
 نظر مدير  المدارس الثانوية  المدرسة من وجية

10 0891 

متطلبات التخطيط االستراتيجي لتطبي  اإلدارة المتمريزة  لى  3
 المدرسة من وجية نظر مدير  المدارس الثانوية 

10 0890 

 0891 30 معام  الثبات " ألفا" للعينة اليلية

ت 1.20لحسييتبانة ويتضييم ميين الجييدول السييابق أن قيميية معامييل الثبييات لمدرجيية الكمييية 
 وهي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات المقياس.

 أساليب المعالجة اإلحيائية: -ىد 
لتحقيييق أهييداف الدراسيية وتحميييل البيانييات التييي جمعهييا  تييم اسييتخدام مجموعيية متنوعيية 

وذليييك بعيييد أن تيييم ترمييييز البيانيييات  (SPSS)مييين ابسييياليب اتحصيييائية باسيييتخدام برنيييامو 
دخالها إلى الحاسوب   وقد تم استخدام المتوسط الحسابي وحسياب التكيرارات واجنحرافيات واك

اجتجيا  واسيتخدام معاميل ارتبياط  المتعيدد التبياين تحمييل المعيارية  والنسب المئويية  واختبيار
ت لحسيياب الصييدق الييداخمي بداة البحييث Person Correlation Coefficientبيرسييون و

 ت لقياس ثبات أداة البحث. Alpha Coronpachومعامل ألفا كرونباخ و
  رض نتائ  الدراسة ومنادشتيا:-1
 أفيراد عينية إجابيات عيرض خيحل مين ومناق يتها الميدانيية الدارسية نتيائو عيرض تيم

 عيرض اسيتجابة خيحل من الدراسة أسئمة عن باتجابة وذلك اجستبانةت عبارات عمى الدراسة

 عبارات وأقل أربع أعمى عمى اجستجابات عرض ثم مجممة  بصفة المحاور عمى العينة أفراد

 التالي: النحو عمى محور بكل عبارة
ميا واقيع التخطييط اجسيتراتيجي لتطبييق مييدخل  منادشدة نتدائ  السدؤا  الفر دي األو :

اتدارة المتمركيييزة عميييى المدرسييية مييين وجهييية نظييير ميييديري الميييدارس الثانويييية فيييي مصييير؟ 
 والمتوسيطات الحسيابية المئويية والنسيب لتكراراتا حساب تم فقد السابق السؤال عن ولثجابة
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 المتوسيط حسيب العبيارات ترتييب تيم الدراسية  كميا عينية أفيراد تجابيات المعيياري واجنحيراف

 يمي: كما وذلك منها  الحسابي لكل  
 (9جدو  ردم )

المعيار  إلجابات أكراد  ينة الدراسة حو   التيرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرال
 لى المدرسة من وجية نظر مدير  وادع التخطيط االستراتيجي لتطبي  مدخ  اإلدارة المتمريزة 

 المدارس الثانوية كي مير 

 درجة المواكقة ك العبارة م

بي
سا
الح

سط 
متو

ال
ر  

عيا
الم
ل 

حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 

مواك   %
 بشدة

غير  محايد مواك 
 مواك 

غير 
مواك  
 بشدة

تعع إدارة المدرسة  1
خطتيا اإلستراتيجية 
بمشارية األطرال ذو  

 العالدة 

 1 675 0 54 4 - 3 6 48 88 ك

% 60 69 33 10 4 14 2 07 - 

تقوم إدارة  المدرسة  2
بمراجعة رؤيتيا 
ورسالتيا وأىداكيا 
بيفة دورية وكى 
عوء األىدال 

لرؤية  األستراتجية
   2030مير 

 6 708 0 42 4 - 4 6 65 70 ك

% 48 28 44 83 4 14 2 76 - 

تعع إدراة المدرسة  3
المؤشرات الدالة  لي 

تحقي  الخطة 
اإلستراتيجية بمشارية 
األطرال ذو  العالدة 
وكي عوء األىدال 
التعليمية المحددة من 
دب  وزارة التربية 

 والتعليم  

 5 698 0 46 4 - 3 5 64 73 ك

% 50 34 44 14 3 45 2 07 - 

تحدد إدارة المدرسة  4
أىم )األكراد/ الجيات( 
الدا مة لتنفيذ خطة 
 المدرسة بنجاح 

 2 683 0 52 4 - 6 11 36 92 ك

% 63 45 24 83 7 59 4 14 - 
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يتضيييم مييين الجيييدول السيييابق أن المحيييور ابول وواقيييع التخطييييط اجسيييتراتيجي لتطبييييق 
ميييدخل اتدارة المتمركيييزة عميييى المدرسييية مييين وجهييية ميييديري الميييدارس الثانويييية فيييي مصيييرت 

تحدد إدارة المدرسة  5
االجراءات الالزمة 
للتقويم الذاتي 
بمشارية جميع 

 بالمدرسة األطرال 

 7 714 0 40 4 1 5 11 55 73 ك

% 50 34 37 93 7 59 3 45 0 69 

تحدد إدارة المدرسة  6
أنشطة التنمية 

المينية للمعلمين كي 
عوء احتياجاتيم 

 الفعلية  

 3 688 0 50 4 1 3 10 46 85 ك

% 58 62 31 72 6 90 2 07 0 69 

تعع إدارة المدرسة  7
آليات محددة 
للمساءلة  لى 

 النتائ   

 9 738 0 30 4 - 5 12 65 63 ك

% 43 45 44 83 8 28 3 45 - 

تد و ديادة المدرسة  8
أولياء األمور كى 
أنشطتيا وبرامجيا 

 المختلفة 

 10 761 0 16 4 1 2 20 66 56 ك

% 38 62 45 52 13 79 1 38 0 69 

تحدد إدارة المدرسة  9
االحتياجات التمويلية 
الفعلية واللوجسيتية 
الالزمة لعملية 

التخطيط االستراتيجي 
وتطبيقو كي اإلدارة 
المتمريزة  لى 
 المدرسة  

 4 691 0 48 4 - 6 10 52 77 ك

% 53 10 35 86 6 90 4 14 - 

تعتمد إدارة المدرسة  10
كي تنفيذ  ملية 

 التخطيط االستراتيجى
 لى دا دة معلومات 
وبيانات دديقة يمين 
اإلستفادة منيا كى 
تطبي  اإلدارة 
المتمريزة  لى 
 المدرسة  

 71 58 11 4 1 4 36 0 721 8 

 48 97 40 00 7 59 2 76 0 69 



 

 

 

من وجهة نظر مديري المدارس  التخطيط اجستراتيجي كمدخل لتطبيق اتدارة المتمركزة عمى المدرسة
 وية في مصرالثان

 

 2020العدد يوليو      المجلد السادس والعشرون 
153 

ت 01  2  2  2  3  4  5  8  0ت عبيييييارات منهيييييا و2ت عبيييييارات  جييييياءت و01تضيييييمن و
ت 4.51 -4.34بية لهيييا ميييا بيييين وبدرجييية موافيييق ب يييدة حييييث تراوحيييت المتوسيييطات الحسيييا

وهييذ  المتوسييطات تقييع بالفئيية الخامسيية ميين فئييات المقييياس المتييدرج الخماسييي والتييي تتييرواح  
ت بدرجيية موافييق حيييث جيياء المتوسييطات 2ت  بينمييا جيياءت العبييارة و3إلييى  4.81مييا بييين و

ج ت وهييييذ  المتوسييييط يقييييع بالفئيييية الرابعيييية ميييين فئييييات المقييييياس المتييييدر 4.02الحسييييابية لهييييا و
ت  وت يير النتيائو السيابقة إليى أن أفيراد 4.02إليى  5.41الخماسي والتي تترواح  ميا بيين و

 عينة الدراسة أظهروا درجة عالية من الموافقة عمى عبارات المحور ابول.
ت فيي الترتييب ابول ومحتواهيا 0وبالنظر إلى ترتيب العبارات فقد جياءت العبيارة رقيم و

سييتراتيجية بم يياركة ابطييراف ذوي العحقييةك بييين العبييارات كتضييع إدارة المدرسيية خطتهييا ات
نحيييراف معيييياري و4.34الخاصييية بيييالمحور ابول  وذليييك بمتوسيييط حسيييابي و ت 1.223ت  واك

وذلييك يييدل عمييى أن معظييم أفييراد العينيية لييديهم موافقيية عالييية عمييى ضييرورة أن تكييون هنيياك 
ي يترك الجمييع فيى وضيعها  رؤية م تركة بين المدرسة وأولياء ابمور والمجتمع المحمي و 

وكييذلك متابعيية رؤيييية ورسييالة المدرسيية بصيييفة دورييية وتعييديمها يميييا يتناسييب مييع المتلييييرات 
 المحيطة بالمدرسة.

ت فيييي الترتييييب الثييياني بيييين العبيييارات الخاصييية بيييالمحور ابول 4وجييياءت العبيييارة رقيييم و
لتنفيييييذ خطيييية والتييييي تيييينص عمييييىك تحييييدد إدارة المدرسيييية أهييييم وابفييييراد/ الجهيييياتت الداعميييية 

نحييراف معييياري و4.38المدرسيية بنجيياحك  وذلييك بمتوسييط حسييابي و ت وتعكييس 1.225ت  واك
هذ  النتيجة أهمية  أن قيام اتدارة المدرسية بالتواصل ميع الجهيات الداعمية مين مؤسسيات 
المجتمع المدنى والتنسيق معهم لتنفيذ رؤية المدرسة التيى قياموا بوضيعها وترجمتهيا عمميياو  

يكتيب لهيذ  الرؤيية النجياح والتحقيق  فيح سيبيل ليذلك بيدون دعيم مجتمعيي يقيف وذلك حتيى 
 وراء إنجاح رؤية المدرسة ودعمها والعمل عمى تحقيق أهدافها.

ت ونصيييها ك تحيييدد إدارة المدرسييية أن يييطة التنميييية المهنيييية 2كميييا جييياءت العبيييارة رقيييم و
عبييارات المحييور ابول   لممعممييين فييي ضييوء احتياجيياتهم الفعمييية ك فييي الترتيييب الثالييث بييين

نحييراف معييياري و4.31وذلييك بمتوسييط حسييابي و ت وذلييك يييدل عمييى أن معظييم 1.222ت  واك
أفييراد العينيية يييرون ضييرورة أن توضييع خطيية التنمييية المهنييية ميين قبييل اتدارة المدرسييية فييي 
ضوء تحديد دقيق وواقعي جحتياجات المعممين وذلك من خحل التعيرف عميى اجحتياجيات 

الفعمية لممعممين وعدم اجعتماد عمى البيرامو التدريبيية الموضيوعة مسيبقوا مين قبيل  التدريبية
الجهات المركزية المسئولة عن التيدريب سيواء بيالوزارة أو الميديريات التعميميية  والتيي دالبيا 

 ما يكون ليست لها عحقة باحتياجات المعممين الفعمية.
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ة المدرسية اجحتياجيات التمويميية الفعميية ت ومحتواها ك تحيدد إدار 2وجاءت العبارة رقم و
والموجسييييتية الحزميييية لعمميييية التخطيييييط اجسيييتراتيجي وتطبيقييييه فيييي اتدارة المتمركييييزة عمييييى 
المدرسييييةك فييييي الترتيييييب الرابييييع بييييين العبييييارات الخاصيييية بييييالمحور ابول  بمتوسييييط حسييييابي 

نحراف معياري و4.42و جميع مكونيات ت وذلك يدل عمى ضرورة التكامل بين 1.220ت  واك
خطيييية التحسييييين المدرسييييي ميييين أجييييل الوصييييول إلييييى تحديييييد دقيييييق لححتياجييييات التمويمييييية 

 والمجاجت ذات ابولوية التي يجب أن يخصص لها اعتماد مالي أكبر من ديرها. 
 تكيون أن والتى أكدت عمى أنيه يجيبم( 1999دراسة إبراىيم)وتتفق هذ  النتيجة مع 

دارييا تمويمييا ذاتييا مستقمة تنظيمية وحدة الثانوية المدرسة  لمسيمطات المبا ير التيدخل دون   واك

   .المحمية  أو التعميمية
ت ومحتواهييييا كتييييدعو قيييييادة المدرسيييية أولييييياء ابمييييور فييييى 2بينميييا جيييياءت العبييييارة رقييييم و

أن يطتها وبرامجهيا المختمفييةك فيي الترتيييب العا ير وابخييير بيين العبييارات الخاصية بييالمحور 
نحييراف معييياري و4.02حسييابي و ابول  وذلييك بمتوسييط ت وذلييك يييدل عمييى أن 1.220ت  واك

معظيييم أفيييراد العينييية ليييديهم موافقييية عاليييية عميييى ضيييرورة  دعيييم وت يييجيع أوليييياء ابميييور فيييى 
الم يياركة فييى أن ييطة المدرسيية المختمفيية لمييا لهييم ميين دور فعييال فييى تفعيييل هييذ  ابن ييطة 

فاعميية فييي تنفيييذ ابن ييطة وتقييديم ومعييرفتهم بابن ييطة التييى تناسييب أبنييائهم  ومسيياهمتهم ال
( والتددى 2007) الدوسييري دراسددةوتتفق هييذ  النتييائو مييع الييدعم الفنييي والمييالي تنجاحهييا.

 القيرارات اتخياذ فيي والتعميميية التربويية العمميية فيي المعنييين إ يراكأيددت  لدى عدرورة 

 .  .المدرسة  ؤون تجا  إدارة ومسؤوليتهم التعميمية
 الفر ي الثاني:منادشة نتائ  السؤا  

ما معوقات التخطيط اجستراتيجي لتطبيق مدخل اتدارة المتمركزة عمى المدرسية مين  
 تيم فقيد السيابق السيؤال عين ولثجابية؟  نظير ميديري الميدارس الثانويية فيي مصير وجهية

 أفيراد تجابيات المعيياري واجنحيراف والمتوسطات الحسيابية المئوية والنسب التكرارات حساب

 يمي: كما وذلك منها  الحسابي لكل   المتوسط حسب الفقرات هذ  ترتيب تم راسة  كماالد عينة
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 (10جدو  ردم )
المعيار  إلجابات أكراد  ينة البحث حو   التيرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرال

معودات التخطيط االستراتيجي لتطبي  مدخ  اإلدارة المتمريزة  لى المدرسة من وجية نظر مدير  
 المدارس الثانوية كي مير

 درجة المواكقة ك العبارة م

بي
سا
الح

سط 
متو

ال
ر  

عيا
الم
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حرا
االن

 

يب
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مواك   %
 بشدة

غير  محايد مواك 
 مواك 

غير 
مواك  
 بشدة

يثرة  1
المسئوليات 
االدارية تفقد 
مدير المدرسة 
ددرتو  لى 
المشارية كي 
وعع رؤية 
ورسالة 
المدرسة 
وأىداكيا 

 اإلستراتجية   

 1 671 0 52 4 - 3 10 44 88 ك

% 60 69 30 34 6 90 2 07 - 

ععل استيعاب  2
مدير  المدارس 

لمتطلبات 
التخطيط 
 اإلستراتيجى
ودوره كى 

تطبي  اإلدارة 
المتمريزة  لى 

 المدرسة 

 5 708 0 34 4 1 12 28 66 38 ك

% 26 21 45 52 19 31 8 28 0 69 

ديور ميارات  3
التخطيط 

االستراتيجي 
لد  مدير  
المدارس 

الالزمة لتطبي  
اإلدارة 

 4 695 0 40 4 2 11 29 59 44 ك

% 30 34 40 69 20 00 7 59 1 38 
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المتمريزة  لى 
 المدرسة 

تدنى الد م  4
المالي المقدم 

لالدارة 
المدرسية 

لتطبي  اإلدارة  
المتمريزة  لى 

 المدرسة 

 2 675 0 50 4 1 4 13 34 93 ك

% 64 14 23 45 8 97 2 76 0 69 

دلة اليالحيات  5
اإلدارية 
الممنوحة 
لإلدراة 
المدرسية 

تباع المريزية  وا 
إدارة  كى

شؤونيا المالية 
دارية    وا 

 3 684 0 46 4 2 3 18 44 78 ك

% 53 79 30 34 12 41 2 07 1 38 

ععل إلمام  6
مدير  المدارس 
بميارات اتخاذ 
القرار وح  
 المشيالت 

 10 768 0 12 4 10 20 40 47 28 ك

% 19 31 32 41 27 59 13 79 6 90 

ععل  مليات  7
التقييم الذاتي 
الموعو ي 
التي تنطل  
منيا  ملية 
التخطيط 

االستراتيجى  
الالزمة لتطبي  

اإلدارة  
المتمريزة  لى 

 المدرسة 

 6 718 0 28 4 4 18 27 61 35 ك

% 24 14 42 07 18 62 12 41 2 76 

ععل توكر  8
البيانات 

والمعلومات 
الالزمة لوعع 

 9 754 0 18 4 6 18 30 64 27 ك

% 18 62 44 14 20 69 12 41 4 14 
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يتضم من الجدول السابق أن المحور الثاني ومعوقات التخطيط اجسيتراتيجي لتطبييق 
ت مدير  المدارس الثانوية كي ميدرمدخل اتدارة المتمركزة عمى المدرسة من وجهة نظر 

ت بدرجيية 01  2  2  3  4  5  8  0ت عبييارات منهييا و2ت عبييارات  جيياءت و01تضييمن و
ت وهييييذ  4.88 -4.38لحسيييابية لهيييا ميييا بيييين وموافيييق ب يييدة حييييث تراوحيييت المتوسيييطات ا

المتوسييطات تقييع بالفئيية الخامسيية ميين فئييات المقييياس المتييدرج الخماسييي والتييي تتييرواح  مييا 
ت بدرجية موافيق حييث جياء المتوسيطات 2  2ت  بينما جاءت العبارتان و3إلى  4.81بين و

المقييييياس  ت وهييييذ  المتوسييييط يقييييع بالفئيييية الرابعيييية ميييين فئييييات4.02-4.08الحسييييابية لهمييييا و
ت  وت يير النتيائو السيابقة إليى 4.02إليى  5.41المتدرج الخماسيي والتيي تتيرواح  ميا بيين و

 أن أفراد عينة الدراسة أظهروا درجة عالية من الموافقة عمى عبارات المحور الثاني.
ت في الترتيب ابول ومحتواهيا ك كثيرة 0وعمى مستو  العبارات فقد جاءت العبارة رقم و

اجداريييية تفقيييد ميييدير المدرسييية قدرتيييه عميييى الم ييياركة فيييي وضيييع رؤيييية ورسيييالة المسيييئوليات 
المدرسيية وأهييدافها اتسييتراتجية . ك بييين العبييارات الخاصيية بييالمحور الثيياني  وذلييك بمتوسييط 

نحييييراف معييييياري و4.38حسييييابي و ت وذلييييك يييييدل عمييييى أن ميييين أهييييم معوقييييات 1.220ت  واك

الخطة 
 المدرسية 

ععل تحديد  9
جداو  زمنية 
لتنفيذ األ ما  
المطلوبة وك  
خطة تطوير 
 المدرسة 

 7 726 0 26 4 7 19 24 61 34 ك

% 23 45 42 07 16 55 13 10 4 83 

ععل ددرة  10
بعض مدير  
المدارس   لى 
تحديد ميام 
العاملين 
 بالمدرسة 
ضعف قدرة 

اإلدارة المدرسية 
على تحديد 

المشكالت ذات 
االولوية التى 

تواجه سبل تطبيق 
اإلدارة المتمركز 
 على المدرسة .

 8 731 0 22 4 10 15 32 57 31 ك

% 21 38 39 31 22 07 10 34 6 90 
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تمركيييزة عميييى المدرسييية مييين وجهييية نظييير التخطييييط اجسيييتراتيجي لتطبييييق ميييدخل اتدارة الم
مديري المدارس هو كثرة المسؤوليات والمهام الممقاة عميى عياتق قائيد المدرسية والتيي تكيون 
ييا فييي ضييعف قدرتييه عمييى القيييام بييدور  بال ييكل المطمييوب فييي مواجهيية الم ييكحت  سييببوا رئيسو

 المدرسية وتسيير العمل المدرسي عمى الوجه المطموب.
ت ومحتواهييييا ك تييييدنى اليييدعم المييييالي المقيييدم لييييحدارة المدرسييييية 4و وجييياءت العبييييارة رقيييم

لتطبييييق اتدارة  المتمركيييزة عميييى المدرسييية. ك فيييي الترتييييب الثييياني بيييين العبيييارات الخاصييية 
نحيراف معيياري و4.31بالمحور الثياني  وذليك بمتوسيط حسيابي و ت وذليك ييدل 1.223ت  واك

عميييى المدرسييية يحتييياج لتيييوفير اليييدعم عميييى أن التخطييييط لتطبييييق ميييدخل القييييادة المتمركيييزة 
المالي كي تتمكن اتدارة المدرسية من تزظيف هذا الدعم واستلحله بال يكل ابمثيل واليذي 
يمكن من تطبيق ميدخل اتدارة المتمركيزة عميى المدرسية بنجياح  وأن ضيعف اليدعم الميالي 

ة المتمركيزة عميى يعد معوقوا رئيسوا من معوقيات التخطييط اجسيتراتيجي لتطبييق ميدخل اتدار 
 المدرسة. 

ت والتييى أكييدت عمييى أن ميين أهييم 8108وتتفييق هييذ  النتيجيية مييع  دراسيية الحضييرمي و
المعوقات التى تواجيه التخطييط اجسيتراتيجي بيعدارة التخطييط المدرسيي  قمية الميوارد الماليية 

 والب رية التي يتم اعتمادها تعداد الخطط اتستراتيجية وتنفيذها من قبل الوزارة.
قلة الصالحيات اإلدارية الممنوحة لالالدراة المدرسالية ت ومحتواها ك 3كما جاءت العبارة رقم و

ك فييي الترتيييب الثالييث بييين العبييارات الخاصيية  وإتبالالاا المركزيالالة دالالى إدارة  الالموليا الماليالالة وإداريالالة .
نحييراف معييياري و4.42بييالمحور الثيياني  وذلييك بمتوسييط حسييابي و ت  وتعكييس 1.224ت  واك

جة أهم تفويض القيادة المدرسيية فيي القييام عميى  يؤون المدرسية ب يكل كاميل فيي هذ  النتي
ظييييل صييييححيات إدارييييية تاميييية يقابمهييييا مسيييياءلة ومحاسييييبية عمييييى النتييييائو  وأن قميييية ميييينم 
 الصححيات لقيادة المدرسة يترتب عميه ف مها في تطبيق اتدارة المتمركزة عمى المدرسة.

ا ك قصييور مهييارات التخطيييط اجسييتراتيجي لييد  ت ومحتواهيي5كمييا جيياءت العبييارة رقييم و
مييديري المييدارس الحزميية لتطبيييق اتدارة المتمركييزة عمييى المدرسيية.ك فييي الترتيييب الرابييع بييين 

نحيييراف معيييياري 4.41العبيييارات الخاصييية بيييالمحور الثييياني  وذليييك بمتوسيييط حسيييابي و ت  واك
سيييات التعميميييية ت وذليييك ييييدل عميييى أن اسيييتخدام التخطييييط اتسيييتراتيجي فيييى المؤس1.223و

عمميييية ضيييرورية بنيييه ييييؤد  إليييى رفيييع وتحسيييين الكفييياءة فيييى ابداء  باتضيييافة إليييى أنيييه 
يتناسب ومتطمبات اتدارة اتستراتيجية التي تسعى إليها كيل المؤسسيات  ويسيتمزم اسيتخدام 
التخطيط اتستراتيجي أن تكيون ليد  قييادة المدرسية المهيارات الحزمية لمعرفية كيفيية تحدييد 
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المدرسيية ورسييالتها والتييي يجييب أن تنبييع ميين قيييم وفمسييفة المجتمييع الييذي ت عييد المدرسيية  رؤييية
 جزءوا منه ووجدت لخدمته.

ضعف إلمام مديري الميدارس بمهيارات اتخياذ ت ومحتواها ك 4بينما جاءت العبارة رقم و
ك فيييي الترتييييب العا ييير وابخيييير بيييين العبيييارات الخاصييية بيييالمحور القيييرار وحيييل الم يييكحت

نحيراف معيياري و4.08ي  وذليك بمتوسيط حسيابي والثيان ت وذليك ييدل عميى أن 1.222ت  واك
كسيابهم المهيارات  إعداد القيادات التعميمية وتهيئتهم  لمواجهة متطمبات الدور الذي يؤديه واك
الحزمة جتخاذ القرارات   فمما ج ك فيه أن عممية اتخياذ القيرارات وحيل الم يكحت ليسيت 

ا ليسييت عممييية فكرييية ميين نتيياج ذهيين فييرد واحييد  بييل عممييية منظميية بالمهميية السييهمة  بنهيي
تكييون نتاجيياو لحصيييمة مجهييود متكامييل ميين ا راء وابفكييار  وتسييهم عممييية اتخيياذ القييرار فييي 
نجييياح العميييل بالمدرسييية وميييد  تحقيقهيييا بهيييدافها  ويختميييف أسيييموب اتخييياذ القيييرار  وحييييل 

خصيييية لمقائيييد عييين تعامميييه ميييع الم يييكحت مييين نميييط قييييادي  خييير  بييياختحف السيييمات ال 
قناعهم بتحقيق ابهداف.  العاممين معه وقدرته عمى كسب تعاونهم واك

أكيدت عمييى  والتيى ت(Briggs,& Wohlsterrer,2003وتتفيق هيذ  النتيائو ميع دراسية 
ضييرورة زيييادة مسيياحة حرييية اتدارة ميين خييحل نقييل مسييئولية صيينع القييرارات إلييي المييدارس 
عيييادة توزييييع السيييمطة مييين أعضييياء الحكومييية المركزيييية إليييي ميييديري الميييدارس والمعمميييين  واك

 .وا باء 
 منادشة نتائ  السؤا  الفر ي الثالث: 
ما متطلبات التخطيط االستراتيجي لتطبي  مدخ  اإلدارة المتمريدزة  لدى المدرسدة  ك 

 تيم فقيد السيابق السيؤال عين ولثجابية؟ مدير  المددارس الثانويدة كدي ميدرمن وجية نظر 

 أفيراد تجابيات المعيياري واجنحيراف والمتوسطات الحسيابية المئوية والنسب التكرارات حساب

 يمي: كما وذلك منها  الحسابي لكل   المتوسط حسب الفقرات هذ  تيبتر  تم كما الدراسة  عينة
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 (11جدو  ردم )
المعيار  إلجابات أكراد  ينة البحث حو   التيرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرال

متطلبات التخطيط االستراتيجي لتطبي  مدخ  اإلدارة المتمريزة  لى المدرسة من وجية نظر مدير  
 المدارس الثانوية كي مير

 درجة المواكقة ك العبارة م

بي
سا
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سط 
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عيا
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حرا
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مواك   %
 بشدة

غير  محايد مواك 
 مواك 

غير 
مواك  
 بشدة

أن تحدد إدارة  1
المدرسة 

مؤشرات األداء 
الدالة  لي 

تحقي  رؤيتيا 
 ورسالتيا 

 9 875 0 46 4 - 4 4 61 76 ك

% 52 41 42 07 2 76 2 76 - 

أن تقوم إدارة  2
المدرسة 

بتحلي  البيئة 
الداخلية 
للمدرسة 

لمعركة نقاط 
 القوة الععل 

 8 668 0 50 4 - 2 12 52 79 ك

% 54 48 35 86 8 28 1 38 - 

أن تقوم إدارة  3
المدرسة 

بدراسة البيئة 
الخارجية 
اليتشال 
الفرص 
 والتيديدات 

 10 698 0 38 4 2 6 16 58 63 ك

% 43 45 40 00 11 03 4 14 1 38 

 5 639 0 61 4 - - 9 41 95 كأن تفوض  4
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إدارة المدرسة 
اليالحيات 
المالية 
واإلدارية 

الالزمة لقيادة 
 شؤونيا 

% 65 52 28 28 6 21 - - 

أن تمتلك إدراة  5
المدرسة سلطة 
تحديد مجاالت 
اليرل وكقا 
لالحتياجات 
 المدرسية 

 2 624 0 66 4 - - 9 35 101 ك

% 69 66 24 14 6 21 - - 

أن تعتمد إدارة   6
المدرسة كي 
اتخاذ دراراتيا 
 لى دا دة 
معلومات 

 وبيانات دديقة 

 6 648 0 59 4 - 1 8 43 93 ك

% 64 14 29 66 5 52 0 69 - 

أن تنمي إدارة  7
المدرسة 
ميارات 
التخطيط 

االستراتيجي 
لد  منسوبي 

 المدرسة 

 7 651 0 54 4 - - 10 47 88 ك

% 60 69 32 41 6 90 - - 

أن توكر إدارة  8
المدرسة نظام 
للحواكز المادية 
والمعنوية  لى 
 األداء المتميز 

 4 635 0 62 4 1 - 13 33 98 ك

% 67 59 22 76 8 97 - 0 69 

 1 612 0 68 4 1 - 8 33 103 كأن توظل إدارة  9
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يتضييييم ميييين الجييييدول السييييابق أن المحييييور الثالييييث ومتطمبييييات التخطيييييط اجسييييتراتيجي 
المتمركيييزة عميييى المدرسييية مييين وجهييية نظييير ميييديري الميييدارس الثانويييية فيييي  اتدارةلتطبييييق 

ت عبيييييارات  جييييياءت جميعهيييييا بدرجييييية موافيييييق ب يييييدة حييييييث تراوحيييييت 01مصيييييرت تضيييييمن و
ت وهيذ  المتوسيطات تقيع بالفئية الخامسية 4.52 -4.22المتوسطات الحسابية لهيا ميا بيين و

ت  وت يييير 3إليييى  4.81بيييين و مييين فئيييات المقيييياس المتيييدرج الخماسيييي والتيييي تتيييرواح  ميييا
النتيائو السيابقة إلييى أن أفيراد عينيية الدراسية أظهييروا درجية عالييية مين الموافقيية عميى عبييارات 

 المحور الثالث.
ت ومحتواهييييا ك أن توظييييف إدارة 2وعمييييى مسييييتو  العبييييارات فقييييد جيييياءت العبييييارة رقييييم و

المدرسيية التقنييية الحديثيية لتسييهيل عمميييات اجتصييال داخييل وخييارج المدرسيية ك فييي الترتيييب 
نحييراف 4.22ابول بييين العبييارات الخاصيية بييالمحور الثالييث  وذلييك بمتوسييط حسييابي و ت  واك

أن التقنيييييية الحديثييييية وتفعميهيييييا عميييييى المسيييييتو   ت وتعكيييييس هيييييذ  النتيجييييية1.208معيييييياري و
المتمركيييزة  اتدارةالمدرسيييي يعيييدو مييين أهيييم متطمبيييات التخطييييط اجسيييتراتيجي لتطبييييق ميييدخل 

 عمى المدرسة من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية  كما يدل ذلك
المدرسييية  اتدارةعمييى أن معظييم أفييراد العينيية لييديهم موافقيية عالييية عمييى ضييرورة قيييام 

اجعتمييياد عميييى التكنولوجييييا الحديثييية فيييي تسيييهيل عمميييية اجتصيييال والتواصيييل بيييين جمييييع ب

المدرسة 
التقنية الحديثة 

لتسيي  
 مليات 

االتيا  داخ  
وخارج 

 المدرسة   

% 71 03 22 76 5 52 - 0 69 

أن تشرك إدارة  10
المدرسة 

العاملين كي 
إ داد وتيميم 

البرام  
التدريبية 
 المقدمة ليم 

 3 629 0 64 4 - 1 7 36 101 ك

% 69 66 24 83 4 83 0 69 - 
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العييياممين بالمدرسييية مميييا يتييييم السيييرعة والدعييية فيييي تنفييييذ المهيييام والتكميفيييات والتخميييي عييين 
 اجنماط التقميدية في عممية اجتصال.

مجيياجت ت ومحتواهييا ك أن تمتمييك إدارة المدرسيية سييمطة تحديييد 3وجيياءت العبييارة رقييم و
الصييرف وفقييا لححتياجييات المدرسييية ك فييي الترتيييب الثيياني بييين العبييارات الخاصيية بييالمحور 

نحيراف معيياري و4.22الثالث  وذلك بمتوسيط حسيابي و ت وذليك ييدل عميى أن 1.284ت  واك
المدرسيية زميام ابميور  اتدارةمعظم أفيراد العينية ليديهم موافقية عاليية عميى ضيرورة اميتحك 

ة تحدييد المجياجت ذات ابولويية والتيي تحتياج إليى تخصييص بنيود ماليية وعمى رأسها سمط
لمصيييرف عميهيييا وذليييك فيييي ضيييوء اجحتياجيييات المدرسيييية وميييد  تجثيرهيييا عميييى سيييير العميييل 

والتيى أكيدت عميى  ت  8112الدوسيري و . ويتفيق ذليك ميع دراسيةالمدرسيي وخطية التحسيين
 تيوفير إليى الميدارس ميديرات حاجية رسالميدا فيي الذاتيية اتدارة نحيو التوجيه مبيررات أهيم مين

 .العمل. سير قد تعرقل تعقيدات دون المدرسة متطمبات لتوفير ومرنة سريعة لمصرف ميزانية
ت فيييي الترتييييب الثاليييث بيييين العبيييارات الخاصييية بيييالمحور 01كميييا جييياءت العبيييارة رقيييم و

البييرامو  الثالييث والتييي تيينص عمييى ك أن ت ييرك إدارة المدرسيية العيياممين فييي إعييداد وتصييميم
نحييراف معييياري و4.24التدريبييية المقدميية ك  وذلييك بمتوسييط حسييابي و ت وذلييك 1.282ت  واك

المتمركيزة عميى  اتدارةالمدرسيية فيي تخطيطهيا لتطبييق ميدخل  اتدارةيدل عمى أهمية قييام 
المدرسيية باجهتمييام بم يياركة المعممييين فييي إعييداد البييرامو التدريبييية التييي سييتقدم لهييم وذلييك 
وفييق خطيية واضييحة ومحييددة لتحديييد اجحتياجييات التدريبييية الفعمييية لممعممييين.  ويتفييق ذلييك 

ت والتيييى أكيييدت عميييى ضيييرورة إعطييياء المزييييد مييين الصيييححيات 8112ميييع دراسييية سيييرور و
س لمتصيرف وفقيا لميا يتناسيب واحتياجيات المدرسة.إ يراك كيح مين الميديرين لمديري الميدار 

 والمعممين والطحب والمجتمع المحمي في اتخاذ القرارات المحئمة جحتياجات المدرسة .
ت ومحتواهيييا ك أن تيييوفر إدارة المدرسييية نظيييام لمحيييوافز الماديييية 2وجييياءت العبيييارة رقيييم و

لترتييب الرابيع بيين العبيارات الخاصية بيالمحور الثاليث  والمعنوية عميى ابداء المتمييزك فيي ا
نحراف معياري و4.28وذلك بمتوسط حسابي و ت وذلك يدل عميى ضيرورة قييام 1.282ت  واك

المدرسية باعتمياد نظيام فعيال لمحيوافز الت يجيعية لممعمميين والعياممين بالمدرسية مميا  اتدارة
أعميى مسيتويات ابداء  ويعكيس ذليك يخمق لديهم الحيافز لثبيداع واجبتكيار والوصيول إليى 
 الدافعية القيو  عميى لمتيجثير الحيوافز ابثر الفعال لمحوافز عمى مستو  ابداء حييث تسيتخدم

 لتحقييق وكيذلك معينية بطريقية باسيتمرار ن ياطه يسيمم ب يكل وتوجيههيا الفرد داخل الموجودة

المعمميين  بجهيداف ارتباطهيا مين انطحقيا المدرسية فيي خطتهيا اتسيتراتيجية تحيددها أهيداف
 والعاممين بالمدرسة.
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ت ومحتواهيييييا ك أن تقيييييوم إدارة المدرسييييية بدراسييييية البيئييييية 5بينميييييا جييييياءت العبيييييارة رقيييييم و
الخارجية جكت اف الفرص والتهديداتك في الترتيب التاسع وابخيير بيين العبيارات الخاصية 

نحييراف4.52بييالمحور الثالييث  وذلييك بمتوسييط حسييابي و ت وتعكيييس 1.222معييياري و ت  واك
هييذ  النتيجيية أهمييية دراسيية البيئيية الخارجييية لممدرسيية فييي التعييرف عمييى الفييرص المتاحيية فييي 

 -وجييييود وسييييائل تعميمييييية -البيئيييية الخارجييييية ومحاوليييية اجسييييتفادة منهييييا وتطييييوير ميزانيييييات
اتجاهيييييات إيجابييييييةت وتوصييييييف التهدييييييدات وحصيييييرها وتحدييييييد متطمبيييييات التعاميييييل معهيييييا 

الت ييريعات والقييوانينت   -التليييرات التكنولوجييية المتسييارعة -وضييع اجقتصيياديوانخفيياض ال
ويتوقيييييف نجييييياح أي مدرسييييية عنيييييد اسيييييتخدامها التخطييييييط اجسيييييتراتيجي كميييييدخل لمتحسيييييين 
المدرسيييي عميييى دراسيييتها لعواميييل البيئييية الخارجيييية وتحميمهيييا بدقييية  ومحاولييية اجسيييتفادة مييين 

 .اتجاهات هذ  العوامل ودرجة تجثير كل منها
ت ميين ضيييرورة التيييزام إدارة 8108وهييذا يتفيييق مييع ميييا أكييدت عميييية دراسيية الحضيييرمي و

التخطيييط المدرسييي بييالتخطيط المسييتمر لتطييوير أدائهييا والوقييوف عمييى الفييرص والتهديييدات 
 كعنصر جوهري في عممية التخطيط اجستراتيجي. اتدارةالمحيطة ب

   منادشة نتائ  السؤا  الفر ي الثالث:
ذات داللددة إحيددائية بددين متوسددطات اسددتجابة أكددراد العينددة حددو  ىدد  توجددد كددرو  

آرائيددم كددي التخطدديط االسددتراتيجي لتطبيدد  مدددخ  اإلدارة المتمريددزة  لددى المدرسددة التددي 
 ُتعز  لمتغير )النوع، والمؤى  العلمي، و دد سنوات الخبرة، والدورات التدريبية( 

ت بيين متوسيطات α≤0.05عنيد مسيتو وذات الدجلية اتحصيائية  الفروق ولمتعرف عمى دجلة
استجابة أفراد العينة حول آرائهيم فيي التخطييط اجسيتراتيجي لتطبييق ميدخل اتدارة المتمركيزة عميى 
المدرسة التي ت عزي لمتلير والنوع  والمؤهل العممي  وعدد سنوات الخبرة  والدورات التدريبييةت  تيم 

 التوصل إلى النتيجة التالية:
 
 
 
 
 
 



 

 

 

من وجهة نظر مديري المدارس  التخطيط اجستراتيجي كمدخل لتطبيق اتدارة المتمركزة عمى المدرسة
 وية في مصرالثان

 

 2020العدد يوليو      المجلد السادس والعشرون 
165 

 (12جدو  )
( بين متوسطات α≤0.05ذات الداللة اإلحيائية  ند مستو ) الفرو  تحلي  التباين لتحديد داللة

 اإلدارةاستجابة أكراد العينة حو  آرائيم كي حو  آرائيم كي التخطيط االستراتيجي لتطبي  مدخ  
، والدورات المتمريزة  لى المدرسة التي ُتعز  لمتغير )النوع، والمؤى  العلمي، و دد سنوات الخبرة

 التدريبية(

مصادر  المحاور
 اجختحف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الدجلة  قيمة ف
 اتحصائية

مؤ ر 
 الدجلة

واقع التخطيط 
اجستراتيجي 
لتطبيق مدخل 

 اتدارة
المتمركزة 

عمى المدرسة 
من وجهة 
نظر مديري 
المدارس 
 الثانوية.

دير  9762 0 0006 0 0003 0 2 0002 0 النوع 
 دالة

دير  2548 0 1341 2 8540 0 2 6240 1 المؤى 
 دالة

 الخبرة
1 8940 2 0 9515 2 1217 0 2548 

دير 
 دالة

 دد 
 الدورات

0 3920 2 0 1970 0 4036 0 3843 
دير 
 دالة

 1.4285 137 7020 122 الخطأ

 043 6612 125 اليلي

معوقات 
التخطيط 
اجستراتيجي 
لتطبيق مدخل 

 اتدارة
المتمركزة 

عمى المدرسة 
من وجهة 

دير  3732 0 4001 0 1754 0 2 2950 0 النوع 
 دالة

دير  2840 0 2680 0 3270 0 2 5780 0 المؤى 
 دالة

 الخبرة
0 3040 1 0 1880 0 4001 0 3732 

دير 
 دالة

 دد 
 الدورات

0 0015 2 0 0015 0 0031 0 9725 
دير 
 دالة
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 المتعيدد التبياين تحمييل نتيائو تحمييل إحصياءات الجيدول السيابق  ت يير خيحلومين 

 وجيود ت عيدمMANOVAالبحيث و متلييرات اخيتحف اجستجابات حسيب بين اجتجا  لممقارنة

إحصيائية بيين متوسيطات اسيتجابة أفيراد العينية حيول آرائهيم فيي واقيع فيي  دجلية ذات فيروق
المتمركييزة عمييى المدرسيية التييي ت عييزي لمتلييير  اتدارةالتخطيييط اجسييتراتيجي لتطبيييق مييدخل 

 قيييم تراوحييت والنييوع  والمؤهييل العممييي  وعييدد سيينوات الخبييرة  والييدورات التدريبيييةت  حيييث

 دالية ديير القييم ت  وهيذ 1.4123ت إليى و1.1112مين و الجيدول السيابق فيي التبياين تحمييل

وق ذات دجلية إحصيائية عمى أنه ج توجد فير  يدل ت وهذا1.13و دجلة مستو  عند إحصائياو 
فيييي متوسيييطات اسيييتجابة أفيييراد العينييية حيييول آرائهيييم فيييي واقيييع فيييي التخطييييط اجسيييتراتيجي 

المتمركزة عمى المدرسة التي ت عزي لمتليير والنيوع  والمؤهيل العمميي   اتدارةلتطبيق مدخل 
 وعدد سنوات الخبرة  والدورات التدريبيةت.

 
  

نظر مديري 
المدارس 
 الثانوية.

 1.4284 137 6070 120 الخطأ

 043 7422 122 اليلي

متطمبات 
التخطيط 
اجستراتيجي 
لتطبيق مدخل 

 اتدارة
المتمركزة 

عمى المدرسة 
من وجهة 
نظر مديري 
المدارس 
 الثانوية.

دير  3723 0 4065 0 1780 0 2 3740 0 النوع 
 دالة

دير  2650 0 1866 0 3255 0 2 6780 0 المؤى 
 دالة

 الخبرة
1 2530 2 0 9421 1 9229 0 2446 

دير 
 دالة

 دد 
 الدورات

0 3040 2 0 1880 0 4001 0 3732 
دير 
 دالة

 1.4341 137 6425 122 الخطأ

 043 084.2231 الكمي
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 بٍك اإلدارة املتمركزة عهى املذرصتاحملىر انرابع: اننمىرا املقرت  نتط

 مبذارس املرحهت انثانىٌت فى مصر فى ضىء مذخم انتخطٍط اإلصرتاتٍجى
كى عوء النتدائ  التدى تويدلت إلييدا الدراسدة نظريدا  وميددانيًا، تقددم الدراسدة الحاليدة    

كددى نموذجددًا مقترحددًا لتطبيدد  اإلدارة المتمريددزة  لددى المدرسددة بمدددارس المرحلددة الثانويددة 
  : مير وكقًا لمدخ  التخطيط اإلستراتيجى  لى النحو التالى

   كلسفة النموذج المقترح: -(أ)
لتطبييييق اتدارة المتمركيييزة عميييى المدرسييية بميييدارس المرحمييية الثانويييية فيييى تسيييتند فمسيييفة 

ميين خييحل النمييوذج المقتييرح عمييي مجموعيية مصيير فييى ضييوء مييدخل التخطيييط اتسييتراتيجى 
ميية تطبييق هيذا الميدخل بميدارس التعمييم الثيانوي فيي مصير وهيي من الركائز فيي نجياح عم

 كا تي:
 اجستقحل الذاتي لمدارس التعميم الثانوي في مصر: -0

اجسيييتقحل اليييذاتي لميييدارس التعمييييم الثيييانوي فيييي مصييير: وذليييك مييين خيييحل مييينم إدارة 
مسيئولية نتائجهيا  المدرسة مزيداو من اجستقحلية والحرية في اتخاذ القرارات وتنفيذها وتحمول

  وميين ثمييم  تصييبم المدرسيية قييادرة عمييي إدارة نفسييها بنفسييها فييي ظييل قييدرتها عمييي اسييتخدام 
المييوارد والمسيياعدات المختمفيية بمييا يضييمن لهييا تحقيييق أهييدافها وأولوياتهييا ودعييم صييححيات 
اتدارة المتمركييزة عمييي المدرسيية فييي المجييال ابكيياديمي والمهنييي واتداري والمييالي فييي ظييل 

 لوائم وت ريعات عمل داعمة ومرنة ومساءلة ومحاسبية متمركزة عمي ابداء.

وفييي ظييل اجسييتقحل الييذاتي ت عييدو مييدارس التعميييم الثييانوي هييي الوحييدة ابساسييية جتخيياذ 
القييييرار  وتصييييبم نظاميييياو مسييييتقحو لييييه اجنطييييحق الييييذاتي وروح المبييييادة فييييي حييييل الم ييييكحت 

مييا يولوييد ال ييعور بالممكييية الخاصيية لييدي المجتمييع والتفكييير اتبييداعي فييي وضييع الحمييول  م
 المدرسي والمحمي لثيمان برؤية ورسالة المدرسة وأهدافها اتستراتيجية لثصحح.

 الم اركة المجتمعية الجادة والفاعمة:  -8
من أهم الدعائم التي تقوم عميها فمسفة اتدارة المتمركزة عمي المدرسية تفعييل م ياركة 

المحمييي فييي إدارة وتطييوير المدرسيية  فميييس بالضييرورة أن تتحسيين الكفيياءة ا بيياء والمجتمييع 
ويتطيييور ابداء المدرسيييي بيييتخمص المدرسييية مييين تبعيتهيييا ليييثدارات المركزيييية ميييا ليييم تحيييل 

 السمطة المحمية ممثمة في الم اركة المجتمعية محل السمطة المركزية.
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درسة في ظيل اسيتقحليتها ومما يؤكد أهمية وضرورة الم اركة المجتمعية في إدارة الم
أن الحجييية ابساسيييية وراء تطبييييق ميييدخل اتدارة المتمركيييزة عميييي المدرسييية تكمييين فيييي نقيييل 
سمطة القرار إليي الواليدين والمجتميع المحميي بميا يضيمن تقيديم الميدارس لةدلية عميي جيودة 

 منتجاتها في ظل مراقبة ومحاسبية مجتمعية.

لمدرسية مين خيحل هيذا النميوذج تسيتمزم اجتصيال ومن ثمم  فعن اتدارة المتمركزة عميي ا
الوثيق بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحمي بجمييع أفيراد  ومؤسسياته  والتوعيية بجهميية 
وضيييرورة مسييياندة الجهيييود المدرسيييية المبذولييية تنجييياح خطيييط وبيييرامو اتصيييحح المدرسيييي  

إدارة المدرسيية وتييوفير وميين ثمييم  يجييب التخطيييط الييدقيق لعممييية دمييو المجتمييع المحمييي فييي 
فيييييرص التيييييدريب الحزمييييية لجمييييييع الم ييييياركين فيييييي اتدارة الذاتيييييية لممدرسييييية عميييييي ابدوار 

 والمسئوليات الجديدة.
ويعتمد نجاح عممية اجتصال والتواصل بين المدرسة والمجتميع المحميي عميي ضيرورة 

مية المدرسية  فتم قنوات اتصال وتعاون مبا ر بين الطيرفين وح يد الجهيود المجتمعيية لخد
ميييع التجكييييد عميييي ضيييرورة التكاميييل بيييين الطيييرفين والعميييل كفرييييق واحيييد لتحقييييق ابهيييداف 

 المدرسية والمجتمعية المن ودة.
 القدرة عمي التقويم الذاتي: -5

ي عدو التقيويم اليذاتي أداة أساسيية فيي تحقييق اتدارة المتمركيزة عميي المدرسية وت يخيص 
 بداء.الواقع المدرسي وقياس مدي تقدم ا

وفي ظل اتدارة المتمركزة عمي المدرسة يجب أن يتمو التقويم الذاتي بمبيادرة ذاتيية مين 
المدرسة من خحل فريق عمل منظم مين إدارة المدرسية ومعمميهيا وأوليياء ابميور والطيحب 
والمجتمييع المحمييي  يقييوم بتقييويم جميييع مجيياجت العمييل المدرسييي باسييتخدام معييايير واضييحة 

ت لت يييخيص واقيييع ابداء المدرسيييي مييين خيييحل الك يييف عييين جوانيييب القيييوة  ومحيييددة مسيييبقاو 
 وتدعيمها وجوانب الضعف وعحجها من خحل خطط وبرامو التحسين المستمرة.

ويعتمد التقويم اليذاتي لممدرسية فيي ظيل هيذا النميوذج عميي م ياركة واسيعة مين أوليياء 
عممييييات التقيييويم اليييذاتي ابميييور والمجتميييع المحميييي بجمييييع هيئاتيييه ومؤسسييياته مميييا يكسيييب 

لممدرسييييية الثقييييية والمصيييييداقية فيييييي نتائجيييييه وفيييييي المسييييياهمة فيييييي تحقييييييق أهيييييداف المدرسييييية 
 والمجتمع.

وفييي ضييوء فمسييفة اتدارة المتمركييزة عمييي المدرسيية يجييب أن يقييوم التقييويم الييذاتي عمييي 
 مجموعة من الركائز الهامة ومنها:
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لتطيوير ابداء المدرسيي واجعتمياد عميي  استخدام التقيويم اليذاتي كعسيتراتيجية -
 نتائجه في وضع خطط التحسين.

التجكيييد عمييي م يياركة جميييع القييائمين عمييي العمييل فييي عممييية التقييويم الييذاتي  -
 داخل وخارج المدرسة.

تحقيييق التنسيييق والتكامييل بييين جهييود الجهييات المختمفيية القائميية عمييي التقييويم  -
 سواء داخل المدرسة أو خارجها.

ريب جميييع القييائمين بالمدرسيية عمييي أهمييية التقييويم الييذاتي وأهدافييه ضييرورة تييد -
وأسيياليب تنفيييذ  وسييبل اجسييتفادة ميين نتائجييه وأهمييية الم يياركة الجماعييية فييي 

 إنجاحه.

ضيييرورة أن ينييييتو التقيييويم الييييذاتي معموميييات وبيانييييات واضيييحة ودقيقيييية حييييول  -
عمييي  جميييع مجيياجت العمييل المدرسييي وأن تن يير هييذ  المعمومييات والبيانييات

 مستوي المدرسة والمجتمع المحمي ب فافية وصدق.

 توفير الدعم المادي والمعنوي الحزم لتنفيذ عممية التقويم الذاتي. -

  مولية التقويم الذاتي لجميع جوانب العمل المدرسي وجميع ابن طة. -

خمق وتهيئة الظروف المناسبة تنجاح عمميية التقيويم داخيل المدرسية وتيدعيم  -
ي وروح الفريق واك راك الجميع فيه واختيار ابسيموب المناسيب العمل الجماع

 تمكانات وواقع المدرسة.

 المساءلة والمحاسبية الذاتية والمجتمعية  ن النتائ  المتحققة:  -4

تتطموب اتدارة المتمركزة عمي المدرسة وجيود نظيام قيوي لممسياءلة والمحاسيبية   وذليك 
حيية ويييتم ذلييك ضييمن إطييار ميين العحقيية بييين ميين فييي مقابييل السييمطات والصييححيات الممنو 

توكييييل إليييييهم مسييييئولية إنجيييياز وتحقيييييق ابهييييداف المدرسييييية وبييييين ميييين توكييييل لهييييم سييييمطة 
محاسييبتهم ميين ا بيياء والمجتمييع المحمييي فييي ظييل مجموعيية ميين المعييايير وابهييداف المتفييق 

 عميها مسبقاو.

كييزة عمييي المدرسيية ت عييدو وعمييي ذلييك فالمحاسييبية ركيييزة أساسييية ميين ركييائز اتدارة المتمر 
مجموعيية ميين العمميييات واتجييراءات التييي يييتم بمقتضيياها التحقييق ميين أن العمييل المدرسييي 
يسييير وفقيياو لمييا هييو مخطييط لييه وأن ابداء يييتم وفقيياو لةهييداف الموضييوعة والمعييايير المتفييق 

 عميها.
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عمييي وبنيياءو عمييي مييا تقييدم يتطموييب تفعيييل المحاسييبية فييي ظييل مييدخل اتدارة المتمركييزة 
 المدرسة توفور العناصر الرئيسة التالية:

 وضع المعايير وابهداف القابمة لمقياس. -
نجاز المهام. -  تقييم ومراقبة التقدم نحو ابهداف واك

اسيييييتخدام المعموميييييات والبيانيييييات لتحدييييييد جوانيييييب القيييييوة وتيييييدعيمها وميييييواطن  -
 الضعف وعحجها.

عمييي المدرسيية أن يحققييه ميين وفييي ضييوء ذلييك فييعن مييا يمكيين لمييدخل اتدارة المتمركييزة 
جمميييية ابهييييداف أن يطبييييق مبييييدأ المحاسييييبية والمسيييياءلة عمييييي ابداء والنتييييائو عمييييي جميييييع 
العاممين بالمدرسة   وذلك بوضعهم تحت مراقبية وتقيييم ومسياءلة جمييع المهتميين بالعمميية 

 التعميمية داخل المدرسة والمجتمع المحمي.

بصيييفة مسيييتمرة عميييي تزوييييد المجتميييع ولتحقييييق ذليييك يجيييب عميييي المدرسييية أن تعميييل 
ذا لييم  المحمييي وأولييياء ابمييور بالمعمومييات والحقييائق الحزميية عيين أوضيياع التعميييم فيهييا   واك
تمتزم المدرسة بالمسئوليات وابدوار المحددة لها مين قبيل المجتميع فعنهيا تتعيرض لممسياءلة 

لمتحققيية بصييورة أكثيير والمحاسيبية   وهييذا يعنييي بالضييرورة اتعييحم المجتمعييي عيين النتييائو ا
 صدق و فافية.

وبصورة عامة فعن مبدأ المحاسبية والمساءلة عن النتائو المدرسية المتحققية يعبوير فيي 
أسييمي صييورة عيين التييزام المدرسيية بتقييديم ك ييف حسيياب عيين طبيعيية عممهييا ومييدي محءمتييه 

 لةهداف الموضوعة والمتطمبات المجتمعية.
 لجميع العاملين: توكير التنمية المينية المستديمة -5

تيييييوفير التنميييييية المهنيييييية المسيييييتديمة لجمييييييع العييييياممين: يتوقيييييف نجييييياح ميييييدخل اتدارة 
المتمركزة عمي المدرسة عمي ضمان توفير التنمية المهنية لجميع أطراف العمميية التعميميية 

باعتبارهييا مبييدأ  School based professional developmentعمييي مسييتوي المدرسيية 
ئ تحقيييق اجسييتقحل الييذاتي لممدرسيية ميين خييحل تنفيييذ البييرامو التدريبييية ضييروري ميين مبيياد

 المطموبة في ضوء تحديد اجحتياجات الفعمية بما يتما ي مع خطة تحسين المدرسة.

وتعميييل بيييرامو التنميييية المهنيييية عميييي مسيييتوي المدرسييية عميييي تيييدريب اتدارة المدرسيييية 
بدوار والمسيئوليات الجدييدة المناطية بهيم والمعممين والطحب وأوليياء ابميور عميي طبيعية ا

فيييي ظيييل اتدارة المتمركيييزة عميييي المدرسييية ونقيييل سيييمطة صييينع وتنفييييذ القيييرار وتقويميييه إليييي 
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المدرسييية وتبصييييرهم بالمهيييام الجدييييدة وأهميييية العميييل الجمييياعي وتلمييييب مصيييمحة المدرسييية 
 وكذلك تحفيزهم عمي النهوض بالمدرسة وتحقيق أهدافهم الموضوعة.

عمييي ذلييك تعييد التنمييية المهنييية عمييي مسييتوي المدرسيية الوسيييمة المثمييي لتعريييف وبنيياءو 
جمييييع الموجيييودين داخيييل المدرسييية بكيييل ميييا يسيييتجد أو يطيييرأ مييين تلييييير فيييي المعيييارف أو 
المهيييارات المطموبييية أو حتيييى طبيعييية ابدوار والمسيييئوليات مميييا يجعيييل مييين المدرسييية مركيييزاو 

ميييا يصيييب فيييي النهايييية فيييي مصيييمحة المدرسييية لمتفاعيييل والتنيييافس اتيجيييابي بيييين الجمييييع ب
 والمجتمع المحمي ويحقق جودة ابداء المدرسي.

 تميين العاملين بالمدرسة واآلباء والمجتمع المحلي من سلطة اتخاذ القرار: -6
وذليييييك مييييين خيييييحل  يييييعور جمييييييع القيييييائمين عميييييي اتدارة الذاتيييييية لممدرسييييية بالحريييييية 

ييل المسييئولية المتعمقيية بالعمييل عمييي تحقيييق واجسييتقحلية فييي التصييرف وصيينع القييرار وت حمو
النتييييييائو المتفييييييق عميهييييييا  حيييييييث تعمييييييل اتدارة الذاتييييييية لممدرسيييييية عمييييييي تمكييييييين العيييييياممين 

Empowerment  تاحييييية المعموميييييات وتيييييوفير فيييييرص الم ييييياركة لهيييييم فيييييي صييييينع القيييييرار واك
ية لهيم فيي والبيانات وتدعيم قنوات اجتصال المفتوح معهم ومنم السمطة والحرية واجسيتقحل

 صنع القرارات المؤثرة عمي العمل.

وميين خييحل تمكييين العيياممين بالمدرسيية يييتم تفييويض السييمطة الت ييريعية والتنفيذييية لهييم 
جتخييياذ وتنفييييذ القيييرارات مييين خيييحل م ييياركة جماعيييية تتسيييم باتبيييداع واجبتكيييار فيييي العميييل 

مواردهيييا  ومواجهييية الم يييكحت ت بهيييدف تطيييوير خطيييط وبيييرامو المدرسييية وحسييين اسيييتثمار
وتخصيصيييها لممجييياجت وابن يييطة ذات ابولويييية مميييا يييينعكس بيييجثر  اتيجيييابي عميييي جيييودة 

 العمل المدرسي ككل.

ويقييوم مفهييوم التمكييين عمييي فكيييرة مفادهييا أنييه فييي مقابيييل السييمطة الممنوحيية جبييد مييين 
ثبيات اليذات والقيدرة  عميي إثبات الجدارة وابحقية بهذ  السيمطة والسيعي اليدائم نحيو التمييز واك

النجاح   ويظهر ذلك في حسين اسيتلحل الميدخحت المتاحية والقييام بعممييات أكثير فاعميية 
 لموصول إلي نتائو ومخرجات أكثر جودة.

 وجود دا دة بيانات ومعلومات واعحة دديقة: -7
تنبثيييييق فمسيييييفة اتدارة المتمركيييييزة عميييييي المدرسييييية مييييين ضيييييرورة وجيييييود قاعيييييدة بيانيييييات 

عيييحم جمييييع المهتميييين ومعموميييات دقيقييية ومفصيييمة عييين  كيييل مجييياجت العميييل المدرسيييي واك
بيييالتعميم داخيييل المدرسييية والمجتميييع المحميييي بهيييا   وذليييك حتيييى يمكييين التوصيييل إليييي أفضيييل 
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القييرارات اتسييتراتيجية ويكييون الجميييع عمييي دراييية بكييل مييا تقييوم بييه المدرسيية ومييا تنجييز  ميين 
 مهام ومسئوليات.

 سئمة ا تية:وتجيب المعمومات والبيانات المتاحة عن اب

 كيفية تحقيق رؤية ورسالة المدرسة. -
 دور كل فرد ومسئولياته في تحقيق ابهداف اتستراتيجية لممدرسة. -

حجييم المييوارد واتمكانيييات المطموبيية لتحقيييق ابهييداف الموضييوعة ومييدي إمكانييية  -
 توفيرها.

 مستوي تحصيل الطحب وكيفية النهوض به. -

 مستوي المدرسة.دورات وبرامو التنمية المهنية عمي  -

 الجهات الم اركة والداعمة لخطط إنجاح المدرسة. -

 آراء المستفيدين من التعميم بالمدرسة ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة. -

 مدي تحقيق ابهداف الموضوعة وفجوات ابداء. -

 السجحت الخاصة بالتحميذ ومدي انتظامهم وم اركتهم في ابن طة. -

 اتصحح المدرسي وتحقيق ابهداف الموضوعة.الجداول الزمنية لتنفيذ خطة  -

 جوانب القوة والضعف في ابداء المدرسي. -

 الفرص والتهديدات الخارجية ومركز المدرسة التنافسي. -

 المصادر اتضافية لمتمويل مستقبحو. -

 المعايير الرئيسية لمتقويم الذاتي لممدرسة. -

نمييا إج أن وجييود قاعييدة معمومييات وبيانييات قوييية ودقيقيية فييي حيي د ذاتييه ليييس هييدفاو   واك
القيييدرة عميييي اسيييتلحل وتوظييييف هيييذ  المعموميييات بال يييكل المطميييوب لموصيييول إليييي أفضيييل 
القرارات هو الهدف ابسمى مع مححظة أهمية تبيادل المعموميات بيين فيرق اتدارة ون يرها 

 داخل المدرسة وخارجها لمد جسور التعاون مع المجتمع المحمي.

 كرد داخ  المدرسة  لي إحداث التغيير المطلوب:التأييد  لي ددرة ي   -8
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حيييث تقييوم اتدارة الذاتييية لممدرسيية عمييي ركيييزة أساسييية وهييي اجعتييراف بقييدرة كييل فييرد 
عمي اتبداع واجبتكيار والنجياح والتمييز إذا ميا  يعر بالثقية بيالنفس وأهميتيه كعنصير فاعيل 

ذا ميييا تيييوفور ليييه  المنييياخ اليييداعم لحسيييتقحلية فيييي إنجييياح اتدارة عميييي مسيييتوي المدرسييية   واك
وتفيييويض السيييمطة واحتيييرام حريييية اليييرأي مميييا يوليييد لدييييه الردبييية فيييي العميييل والمنافسييية عميييي 

 المستوي الفردي أو مستوي فرق العمل أو مستوي المدرسة ككل.
وميين ثمييم  فييعن اتدارة المتمركييزة عمييي المدرسيية تؤكييد حقيقيية مفادهييا أن قييوة أي مدرسيية 

وارد الب ييرية الموجييودة لييديها واسييتخراج طاقاتهييا الكامنيية وتسييخيرها تكميين فييي اسييتلحل الميي
لخدميية بييرامو اتصييحح والتطييوير  وميين ثمييم  فييعن نجيياح أو ف ييل تطبيييق اتدارة المتمركييزة 

 عمي المدرسة يتوقف عمي العناصر الب رية القائمة عمي التطبيق.

 أىدال النموذج المقترح: -( ب) 
ظيام اتداري المدرسيي وسيرعة اتخياذ القيرار وتنفييذ تحقيق وحدة واستقحلية الن -

 المهام.
القيييرارات وفقييياو  صييينعتفعييييل م ييياركة أوليييياء ابميييور والمجتميييع المحميييي فيييي  -

 جحتياجات المدرسة ومتطمبات المجتمع المحمي.

دارة الموارد المالية لممدرسة وفقاو لممجاجت ذات ابولوية. -  تنظيم واك

نجاح رؤية المدرسة.ابفراد والجهات  تفعيل أدوار -  الرئيسة الداعمة لتنفيذ واك

المدرسيييية فيييي  اتدارةتحدييييد المؤ يييرات المسيييتقبمية الدالييية عميييي ميييدي نجييياح  -
 تحقيق الرؤية وابهداف اتستراتيجية.

قاعيييدة معموميييات وبيانيييات دقيقييية تسيييهم فيييي الوصيييول إليييي أفضيييل   تصيييميم -
 القرارات والتوجهات.

لمبيئيية الداخمييية لممدرسيية ومعرفيية نقيياط القييوة التحميييل البيئييي الييدقيق والمسييتمر  -
 وجوانب الضعف.

واكت ياف الفيرص  لممجتميع المحميي المحييط بالمدرسيةدراسة البيئة الخارجيية  -
 والتهديدات.

 اجعتماد عمي التقويم الذاتي المستمر واكت اف فجوات ابداء. -
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المدرسيييييييية  اتدارةتيييييييوفير فيييييييرص التنميييييييية المهنيييييييية المسيييييييتديمة لممعمميييييييين و  -
والم يييياركين ميييين المجتمييييع ميييين خييييحل اجعتميييياد عمييييي تقييييدير اجحتياجييييات 

 التدريبية الفعمية.

يييل  تبنيييى - نظيييام قيييوي وفعيييال لممحاسيييبية والمسييياءلة الذاتيييية والمجتمعيييية وتحمو
 مسئولية النتائو.

ومبيادئ العميل الجمياعي وروح الفرييق واجعتمياد المتبيادل والعميل  قييم درس -
 التعاوني.

ح ييييد الجهييييود المجتمعييييية وتييييوفير الييييدعم الييييحزم المييييادي والمعنييييوي تنجيييياح  -
 عمي مستوي المدرسة في أداء رسالتها وتحقيق رؤيتها. اتدارة

المدرسييييية عمييييي اتبييييداع واجبتكييييار فييييي تسيييييير المدرسيييية  اتدارةتنمييييية قييييدرة  -
 ومواجهة م كحتها.

والقضيياء عمييي   ممثميية فييي مجييالس ابمنيياء تفعيييل عمييل المجييالس المدرسييية -
 سمبياتها.

ضيمان تطبيييق الجييودة ال ياممة عمييي مسييتوي المدرسية وتحقيييق نوعييية متميييزة  -
 في المخرجات التعميمية.

تعظييييم المنافسييية بيييين الميييدارس لمفيييوز باليييدعم المجتمعيييي مييين خيييحل جيييودة  -
 المنتو التعميمي.

ة تفعيييل آليييات الممارسيية العممييية لمديمقراطييية التعميمييية عمييي مسييتوي المدرسيي -
بمييينم المجتميييع المحميييي الفرصييية لمم ييياركة الجيييادة واتيجابيييية فيييي إصيييحح 

دارة المدرسة.  التعميم واك

خمق حالة من الثقة والمصداقية لدي أوليياء ابميور تجيا  المدرسية مميا ييوفور  -
 دعمهم لها وبن طتها.

 :)ج( خطوات تطبي  النموذج المقترح
 (2شكل ) 

 خطواث تطبٍق النمورج المقترح
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 ( ميونات النموذج المقترح )د 
تتسييم بالتتييابع وتييجثير كييل خطييوة فييي  يتكييون النمييوذج المقنييرح ميين عييدة خطييوات رئيسيية

 :وفقاو لهذ  الخطوات مما يمى  المقترحويتكون النموذج    التي تميها واعتمادها عميها
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 (3شكل )

 لتطبٍق اإلدارة المتمركزة على المذرستنمورج مقترح 

 بمذارس المردلت الثانوٌت فى مصر فى ضوء مذخل التخطٍط اإلستراتٍجى
 وعع رؤية ورسالة المدرسة: -1

وتمثوييل الرؤييية الهييدف العييام الييذي تسييعي المدرسيية لتحقيقييه ويتحييدد فييي ضييوئها سياسيية 
المدرسية فيي تسييير العميل وتطيوير ابداء بهيا مين خيحل رسيالة معمنية وواضيحة  كميا ت عيدو 

المتمركزة عمي المدرسة انعكاساو لطموحات المجتميع المحميي  اتدارةرؤية المدرسة في ظل 
 لممدرسة في المستقبل.

منتج 
تعليمي 
على 
أعلى 

قدر من 

 التميز

عملٍاث الذعم  اداة  الستتقةةاألهداف اإلجرائية لإل مجاالت االستقاللية

 بالمذرستالمتعلقت 

  الخطة اإلستراتيجية

 

 رؤية المدرسة

 رسالة المدرسة

التحليالالالل البي الالال  
وتكالالالويا قاعالالالدة 
بيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 

 ومعلومات

تحديد درق العمل 
 وتوزيع األدوار

 والمس وليات

صياغة الخطة 
اإلستراتيجية 
وتحديد 
 أهداديا

 

المتابعة 
والتقييم 
 والمحاسبية
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تييييتمو صيييييادة رؤييييية المدرسيييية بم يييياركة ابطييييراف المعنييييية بالعممييييية التعميمييييية داخييييل و 
المدرسييييية وأولييييياء ابمييييور وأعضيييياء المجتمييييع  اتدارةالمدرسيييية ميييين المعممييييين والطييييحب و 

المحمي ومؤسساته   وذلك من خيحل اتعيحن عين عمميية البيدء فيي إعيداد وصييادة رؤيية 
 مكان والفريق القائم عمي اتعداد ودور كل فرد.ورسالة المدرسة مع تحديد الوقت وال

تيددوين كريدد  اإلدارة الذاتيددة بالمدرسددة والفددر  الفر يددة األخددر  وتحديددد ميددام -2
 ومسئوليات ي  كري :

 ويمكن تقسيم الفرق إلى : 

فريييق القيييادة المدرسييية ولييه مسييئولية ات ييراف عمييي الفييرق الفرعييية ابخيير   -
 مها ومسئولياتها.بالمدرسة ومتابعة أدائها لمها

فريييييق التقييييويم الييييذاتي وهييييو الييييذي يقييييوم بالك ييييف عيييين نقيييياط القييييوة فييييي أداء  -
المدرسيية وجوانييب الضييعف والقصييور ووضييعها فييي أولويييات خطيية اتصييحح 

 والتطوير.

فريييق التنمييية المهنييية ويكييون مسييئول عيين عمييل وحييدة التنمييية المهنييية عمييي  -
حتياجيييييييات العييييييياممين مسيييييييتوي المدرسييييييية وتيييييييوفير بيييييييرامو التيييييييدريب وفقييييييياو ج

 والم اركين عمي مستوي المدرسة.

المالييية لمميزانييية عمييي مسييتوي المدرسيية ويقييوم بتحديييد مصييادر  اتدارةفريييق  -
تيييوفير الميزانيييية وأوجيييه ومجييياجت الصيييرف وأولوياتهيييا وكيفيييية تنميييية وزييييادة 

 الميزانية مستقبحو.

وتحقييق ابهييداف فريييق المحاسييبة والمسيياءلة وهييو الييذي يقييوم بمتابعيية ابداء  -
 وتطبيق قواعد الثواب والعقاب.

فرييييييق تكنولوجييييييا المعموميييييات ويكيييييون مسيييييئول عييييين إعيييييداد قاعيييييدة بيانيييييات  -
دخال التكنولوجيا عميها.  ومعمومات دقيقة وواضحة لممدرسة واك

المتمركيزة عميي المدرسية فعنيه ينظير إليي المدرسية  اتدارةففي ظل السعي نحو تطبيق 
ا رؤيتها ورسالتها وأهدافها واحتياجاتها  مما يسيتمزم إعيادة هيكمية عمي أنها وحدة مستقمة له

المدرسييييية ب ييييكل يسييييمم بمزيييييد ميييين الحرييييية واجسييييتقحلية فييييي صيييينع القييييرار ودعييييم  اتدارة
الم يياركة المجتمعيييية وتحديييد ليييةدوار والمسييئوليات وتوضييييم لمييوائم والت يييريعات المنظمييية 

 لمعمل.
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 داء:التحلي  البيئي وتحديد كجوات األ-3

وييييتمو فيييي هيييد  الخطيييوة تحدييييد جوانيييب القيييوة والضيييعف فيييي البيئييية الداخميييية لممدرسييية 
وفجوات ابداء وجوانب القصور واكت ياف الفيرص والتهدييدات الخارجيية بيالمجتمع المحميي 
المحييييط بالمدرسييية وكيفيييية اجسيييتفادة مييين الفيييرص واتمكانيييات واليييدعم المجتمعيييي وتحفيييي 

مبية عميييي قيييدرة المدرسييية عميييي المنافسييية والحصيييول عميييي اليييدعم التهدييييدات وتجثيراتهيييا السييي
 المجتمعي.

وتسييهم هييذ  الخطييوة فييي تكييوين قاعييدة معمومييات وبيانييات يعتمييد عميهييا بصييورة رئيسيية 
فييي صيييادة الخطيية اتسييتراتيجية لثصييحح عمييى مسييتو  المدرسيية ووضييع ابهييداف المييراد 

 .تحقيقها في ضوء ما تسفر عنه نتائو التحميل البيئي

 يياغة الخطة اإلستراتيجية وتحديد أىداكيا:-4

ويييتمو ذلييك بنيياءو عمييي نتييائو التحميييل البيئييي وفييي ضييوء المجيياجت ذات ابولوييية فييي  
عمميييية اتصيييحح المدرسيييي وتحدييييد دور ومسيييئوليات كيييل فيييرد وكيييل فرييييق وتحدييييد الميييدة 

ن مراحيييل عمميييية الزمنيييية لعمميييية التنفييييذ واتجيييراءات والت يييريعات المنظمييية لكيييل مرحمييية مييي
 التنفيذ وتحديد اتمكانات والموارد الحزمة وتوفيرها.

 تنفيذ الخطة ومتابعة األداء:-5

وفيييي هيييذ  الخطيييوة يقيييوم الفرييييق المسيييئول عييين متابعييية تنفييييذ الخطييية ومتابعييية ابداء 
بمراقبة عممية تنفيذ الخطة الموضوعة والتحقق من الوصيول لةهيداف المن يودة ومححظية 
اتيجابيييات والسييمبيات والمعوقييات التييي تظهيير فييى أثنيياء عممييية التنفيييذ تجييراء التعييديحت 

نييواحي القصييور ميين خييحل إعييداد جييداول المتابعيية المسييتمرة المناسييبة عمييي الخطيية لعييحج 
 وجمع المعمومات حول مستوي ابداء فى أثناء تنفيذ الخطة.

وي ييير مييا سييبق إلييي أهمييية وضييرورة تييوفير التلذييية الراجعيية لكييل خطييوة ميين خطييوات 
عمميييية تنفييييذ الخطييية المدرسييييية وأهميييية ذليييك فيييي تصييييحيم المسيييار وتعديميييه نحيييو تحقيييييق 

ع التجكيييد عمييي أهمييية التحفيييز والت ييجيع فييى أثنيياء إجييراءات التنفيييذ ودور  فييي ابهييداف ميي
 السعي نحو التميز في العمل والوصول لةفضل.

 المحاسبية والمساءلة  لي األداء وتحّم  مسئولية النتائ :-6
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المدرسة لممساءلة والمحاسبية عمي السيمطة التيي منحيت لهيا هذ  الخطوة تخضع وفي 
حققتهيا ومييدي محءمتهيا لمتوقعييات المجتمعيية وابهييداف المتفيق عميهييا مسييبقاو  والنتيائو التييي

 والتي تظهر في جودة الخدمة التعميمية والمنتو التعميمي.
 متطلبات تحقي  النموذج المقترح:  -د(ى)

مجموعية ميين المتطمبيات لنجيياح عمميية التطبيييق تييوفر النمييوذج المفتيرح تطبييق يسيتمزم 
 وهي كا تي:
فيييييي إدارة المدرسييييية الفعالييييية لجميييييع أعضييييياء المجتميييييع المدرسييييى لم يييياركة ا -

طحق القدرات اجبتكارية واتبداعية   المناخ المدرسي المحئم. فى ظلواك
توسييييع قاعيييدة الم ييياركة المجتمعيييية فيييي إدارة  يييئون المدرسييية وصييينع القيييرار  -

 وتوفير الدعم المجتمعي المادي والمعنوي.

ييييل المدرسيييية عمييييى اجبيييداع و جيييدارات القيييييادة تنميييية  - اجسييييتقحل اليييذاتي وتحمو
 مسئولية النتائو.

إصييييدار الت ييييريعات الحزميييية لنقييييل السييييمطة وتفويضييييها لممدرسيييية والمجتمييييع  -
 المحمي.

وضييع نظييام محاسييبي صييارم يحاسييب عمييي ابداء والنتييائو ويقابييل السييمطات  -
 الواسعة واجستقحلية الممنوحة لثدارة المدرسية.

يييية المسيييتمرة لجمييييع الموجيييودين بالمدرسييية وقيامهيييا عميييي تقيييدير التنميييية المهن -
 اجحتياجات الفعمية واعتمادها عمي التكنولوجيا الحديثة.

والمجتمعيييي واسيييتقحلية الميزانيييية وتحدييييد أوجيييه التموييييل اليييذاتي تنميييية ميييوارد  -
 ومجاجت الصرف حسب المجاجت ذات ابولوية.

المتمركيزة  اتدارةالمناط بيه فيي ظيل  فرد والمهاممسئوليات وأدوار كل تفعيل  -
 عمي المدرسة.

بناء قاعدة بيانات ومعمومات دقيقة وواضحة عن المجتمع المدرسيي وميوارد   -
 المادية والب رية والمجتمع المحمي.

 نظم اتصاجت فعالة وقنوات إعحم لكل ما يجري داخل المدرسة. بناء -

 ي لممدرسة.في التقويم الذاتوحديثة أساليب متنوعة استخدام  -
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تييييوفير نظييييام لممكافييييات المادييييية والمعنوييييية لتحفيييييز وت ييييجيع العيييياممين عمييييي  -
 المتمركزة عمي المدرسة. اتدارةتحقيق أهداف 

البيئة الخارجية جكت اف الفرص والتهدييدات ومحاولية اجسيتفادة منهيا تحميل  -
اتجاهيييات إيجابييييةت وتوصييييف  -وجيييود وسيييائل تعميميييية -وتطيييوير ميزانييييات

دات وحصييييرها وتحديييييد متطمبييييات التعامييييل معهييييا وانخفيييياض الوضييييع التهدييييي
 .الت ريعات والقوانينت -التليرات التكنولوجية المتسارعة -اجقتصادي

  . مهارات التخطيط اجستراتيجي لد  منسوبي المدرسة تنمية -

 البيئة الداخمية لممدرسة لمعرفة نقاط القوة الضعف. تحميل -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

من وجهة نظر مديري المدارس  التخطيط اجستراتيجي كمدخل لتطبيق اتدارة المتمركزة عمى المدرسة
 وية في مصرالثان

 

 2020العدد يوليو      المجلد السادس والعشرون 
181 

 :املراجاع
 المراجع العربية: أوال_

الذاتية لممدرسة فى الوجيات  اتدارة): 8105إبراهيم  إيمان عبدالفتاح محمد و
مكانية اتفادة منها فى مصر دراسات  ربية كي    المتحدة ابمريكية واك

   رابطة التربويين العرب.4  ج41  عالتربية و لم النفس
ت: تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة 8114إبراهيم  حسام الدين السيد محمد و

رسالة بمصر باستخدام أسموب فرق العمل في ضوء خبرات بعض الدول  
 كمية التربية  جامعة الزقازيق. ماجستير غير منشورة،

تتصور مقترح لمتقويم الذاتي بداء 8112إبراهيم  حسام الدين السيد محمد و
رسالة ارس التعميم الثانوي في مصر في ضوء معايير جودة التعميم  مد

   كمية التربية  جامعة الزقازيق. ديتوراه غير منشورة
الذاتية والمحاسبية مدخ  لركع إنتاجية  اإلدارةمت 0222إبراهيم  خالد قدر  و

: دراسة مستقبمية   المركز القومي لمبحوث التربوية المدرسة الثانوية
 ة  القاهرة.والتنمي

تطبي  الالمريزية كي إدارة التعليم دب  ت 8103أبو عيطة عاصم أحمد حسين و
   القاهرة: دار العمم واتيمان لمن ر والتوزيع. الجامعي

بين المريزية والالمريزية كي مناى  التعليم ت 8103أبو دريب  عايدة عباس و
لمبحوث التربوية  بمصر: دراسة ميدانية  القاهرة: المركز القومي الثانو 

 والتنمية. 
-Sت التخطيط اجستراتيجي لمتطمبات التنمية المهنية و8102أحمد  محمد منصورو

BPD  كمية  المجلة التربوية،ت في ضوء التوجهات العالمية الحديثة
 . 22-38ت  ص42و 8التربية  جامعة سوهاج. 

 عمى القائمة الثانوية المدرسة إدارة تطوير :مت8112فاطمة محمد عبدا  و الب ر 

رسالة ماجستير  :المدرسة حول المتمركزة اتدارة في ضوء المقررات نظام
  كمية التربية   جامعة الممك  التربوية اإلدارةغير منشورة ، مقدمة لقسم 

 سعود  المممكة العربية السعودية   

http://0810gz2nl.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ت درجة إمكانية تطبيق 8100جبران   عمي محمد و ال مري  راضي محيسنو
المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية من وجهة نظر القادة  دارةات

دراسات العلوم التربويين بمنطقة الرياض فى المممكة العربية السعودية  
 .0545 – 0585  ص ص  :  52  مو  التربوية

الجهاز المركزي لمتعبئة واتحصاء  الن رة السنوية لمتعميم قبل الجامعي لمعام 
  أعداد المدارس والفصول والتاميذ والمدرسين 8102/8102الدراسي 

-8102لمرحمة التعميم الثانو  العام وفقاو لممحافظة والنوع لمعام الدراسى 
 .52  ص8102  نوفمبر8102

 

الذاتية مدخل لتدعيم مقومات المدرسة  اتدارةمت: 8112حسين  أحمد محمد و
اجستير غير منشورة، رسالة مالفعالة فى ضوء المعايير القومية لمتعميم :

   كمية التربية   جامعة المنصورة. مقدمة لقسم أيو  التربية

الذاتية وال مريزية التعليم،  اإلدارةت 8104حسين  سحمة عبد العظيم و
 : دار الوفاء لدنيا الطباعة والن ر. اإلسيندرية

: ت التخطيط اجستراتيجي في التعميم قبل الجامعي 8108حسين  عمي عبد ربه.و
. مستقب  التربية العربية .دليل إر ادي مقترح لمديري المدارس اجبتدائية

 ت.052-22ت  ص ص 23و02
ت:.دور التخطيط اجستراتيجي في رفع 8108الحضرمي   نوف خمف محمد و

الكفاءة اتنتاجية لمعاممين بعدارة التخطيط المدرسي من وجهة نظر مديري 
السعوديةك رابطة التربويين العرب    التخطيط المدرسي في المممكة العربية

-025  ص ص 0  ج84  ع دراسات  ربية كي التربية و لم النفس
888. 

ت:نموذج مقترح لمتخطيط اجستراتيجي 8103الداود   خالد بن عبد العزيز و
مجلة العلوم المدرسي لمدارس التعميم العام في المممكة العربية السعودية  

 .502 – 822  ص ص  0  ع التربوية

الذاتية في مدارس  اتدارةت 8112الدوسري  خمود بنت حمد بن را د البراهيم. و
رسالة ديتوراىغير منشورة البنات في مدينة الرياض: تصور مقترح: 
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  كمية التربية جامعة الممك سعود. المممكة  التربوية اإلدارةمقدمة لقسم 
 العربية السعودية.  

المدرسية الذاتية  اتدارةمت درجة تطبيق نظام 8112بن سالم و را د  جمال اللافري
والصعوبات التي يواجهها في سمطنة عمان كما يراها الموجهون اتداريون 

 اإلدارةرسالة ماجستير مقدمة لقسم والمعممون ومديرو تمك المدارس  
   كمية التربية  جامعة اليرموك  ابردن. وأيو  التربية

التعميمية عمى  اتدارةت سمطة 8105وكادريناس  سيرجيو و ريمرز  فيرناندوت
عمى مستو  المدرسة في  اتدارةالمستو  المحمي  من المستفيد من 

  25-30ت   ص ص 040و 52  ؟، مجلة مستقبلياتالمكسيك
المدرسة بالمدارس الثانوية  اتدارةت: تطوير 8112سرور   سهى سالم حسن و

رسالة ماجستير الذاتية لممدرسة:  تدارةابمحافظات دزة في ضوء مفهوم 
  كمية التربية  الجامعة  غير منشورة مقدمة لقسم أيو  التربية

 دزة. –اتسحمية 

المدرسية الحديثة كي عوء الفير اإلدار   اإلدارةمت  8112سعد  نبيل و
   القاهرة : دار الفجر لمن ر والتوزيع. المعاير

ت  ة كي التعليم )متطلبات اإل داد المؤسسيالالمريزيت 8108سعد  أحمد يوسف و
 القاهرة: المكتبة العصرية. 

   عمان: دار المسيرة لمن ر.التخطيط االستراتيجيت 8101السكارنة  بحل خمفو
ت : التخطيط اجستراتيجي كمدخل لمتحسين 8013الصمادي  ب ر  سالم. و

المستمر بمؤسسات التعميم ما قبل الجامعي في ابردن: دراسة تحميمية   
 الجزء الرابعت.  024العدد: و   جامعة ابزهر  مجلة يلية التربية

ت تفعيل الحمركزية بالمدارس المصرية في ضوء 8112عامر  ناصر محمدو
  الجمعية المصرية لمتربية مجلة التربيةرات بعض الدول ابجنبية  خب

 . 022-058ت  ص81التعميمية  و اتدارةالمقارنة و 

تدرجة توفر متطمبات التخطيط 8100العامودي  عمي بن حسين بن أحمد. و
اجستراتيجي المدرسي ودرجة أهميتها وذلك من وجهة نظر الهيئة التعميمية 
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 رسالة ماجستير غير منشورة،ية بمدينة مكة المكرمة  في المرحمة الثانو 
 كمية التربية  جامعة أم القر .

مت التخطيط اجستراتيجى كمدخل لمحصول عمى 8112عباس  محمود السيد و
مجلة مستقب  الجودة واجعتماد ابكاديمى فى مؤسسات التعميم الجامعي  

 .082-24ت  ص ص82و 00  التربية العربية

دليل عمل إر اد    -تالخطة اتستراتيجية المدرسية8108السيدو عباس  محمود
 دبى: دار القمم.

التخطيط االستراتيجى لتطوير يليات ت  ك8102عبد العزيز  صفاء محمود و
  برنامو ربية"، وردة  م  مقدمة لورشة  م  القيادة األياديمية0الت

ديسمبر   2-2تطوير التعميم  م روع تطوير كميات التربية  ابقصر  
 .5ص

ت 8103عبد الفتاح  إيمان جميل  الموزي  سميمان أحمد  تادرس  إبراهيم حربيو
فاعمية التخطيط اجستراتيجي في الجامعات ابردنية الرسمية من وجهة 

 .004  ع. 82  مو. المجلة التربويةنظر القادة ابكاديميين  
ارة جامعة اليرموك ت  درجة التزام إد8102عبد الفتاح  محمد زين العابدين و

مستقب  بالتخطيط اجستراتيجي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  
 .018  ع. 85. مو.  التربية العربية
ت : مهارات التخطيط اجستراتيجي المتحققة لد  8104العمرات  محمد سالمو

مديري و مديرات مدارس تربية البتراء من وجهة نظر المعممين و 
   جامعة البحرين مركز الن ر وم التربوية و النفسيةمجلة العلالمعممات  

 .553-512  ص ص.  8العدد  03العممي    المجمد 
مت الم اركة المجتمعية المطموبة لتفعيل 8113العجمي   محمد حسنين عبد  و

: مجلة الذاتية لمدارس التعميم اجبتدائي بمحافظة الدقهمية اتدارةم دخل 
 .25-5  ص ص 0  ج  32  جامعة المنصورة   ع  يلية التربية

  الذاتية للمدرسة واليل اإلدارةاستراتيجيات ت 8108العجمي  محمد حسنين و
 عمان: دار المسيرة لمن ر والتوزيع. 
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ت متطمبات تفعيل التخطيط 8103العسكر  عبد العزيز بن عبد الرحمنو
ة اتمام محمد بن اجستراتيجي في أقسام كمية العموم اججتماعية بجامع

رسالة سعود اتسحمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكمية   
 82-0  ص ص. 42. ع. التربية و لم النفس

  القاهرة: التعليمية بين المريزية والالمريزية اإلدارةت 8108عمي  أسامة محمد و
 العمم واتيمان لمن ر والتوزيع. 

ت: إستراتيجية مقترحة 8108و دنيم  صحح الدين عبدالعزيز عبدالوهاب محمود
، لتحقيق اجستقحل الذاتي تدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر

  المركز العربى لمتعميم  22  ع 02  مو مستقب  التربية العربية
 والتنمية.

ت درجة ممارسة القيادة الذاتية لد  مديري المدارس 8103الكناني  حسن عمي و
ير غير منشورة، رسالة ماجستالثانوية بمحافظة القنفذة من وجهة نظرهم  

مقدمة لقسم اتداارة التربوية والتخطيط  كمية التربية جامعة أم القر   
 السعودية.

متطمبات تحقيق اجستقحل الذاتي لممدرسة  ت:8101مسعود  آمال سيد محمد و
مو   ستقب  التربية العربيةم الثانوية العامة في ضوء ج مركزية التعميم 

   المركز العربى لمتعميم والتنمية.22  ع 02

ت تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة 8112المسير   نجو  حسين عبد الفتاح و
  معهد رسالة ديتوراه غير منشورةالذاتية   اتدارةفي ضوء مدخل 

 الدراسات التربوية  جامعة القاهرة. 

ت :التخطيط اجستراتيجي 8102المطيري   حربي الحميدي محسن ديجان و
لمواجهة ابزمات التعميمية بالمدارس الثانوية بالكويت في ضوء تحديات 

  مقدمة إلى قسم أصول   رسالة ماجستير غير منشورةمجتمع المعرفة  
 جامعة سوهاج. –التربية  كمية التربية 

لوجيات الذاتية لممدارس الثانوية بكل من ا اتدارةت 8103والمطيري  خالد بن مبرك
المتحدة ابمريكية و استراليا و إمكانية اتفادة منها في المممكة العربية 

ت  22 22و88 ،مستقب  التربية العربيةمجلة السعودية دراسة مقارنة  
 22-00ص ص

http://0810gz2dq.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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ت تطوير إدارة مدارس التربية الخاصة 8108مهران  عمر نصير رضوانو
رسالة ماجستير الذاتية   اتدارةبجمهورية مصر العربية فى ضوء مدخل 

   جامعة عين  مس.منشورة، يلية التربية غير

ت التقييم الذاتي لممدرسة في هولندا: تنمية آليات التقييم 8100هندريكس ماريا و
ZEBO  248-283ت  ص4و50  مجلة مستقبليات. 

الذاتية في مدارس المعارف اجبتدائية  اتدارةت 8102صيام  دارين أحمد موسى. و
  كمية الدراسات العميا  رسالة ماجستير غير منشورة في  رقي القدس  

 جامعة الخميل.

تطوير إدارة مدارس التعليم األساسي كي  "ت8108منى بنت محمد وسعيدي  
ك  رسالة ماجستير  كمية عوء مدخ  التخطيط االستراتيجي بسلطنة  مان

 العموم وا داب  جامعة نزوي  سمطنة عمان.
أثر برنام  تدريبي مقترح كي عوء  "ت8108وسعد  بنت حمدان. ال مري  

دارة الجودة األسيتلند   لى ركع يفاءة  نموذجي التميز األوربي وا 
ك  رسالة ماجستير  التخطيط اإلستراتيجي التربو  لد  المشركة التربوية

 كمية التربية  جامعة أم القر .
س التعليم التخطيط االستراتيجي كي مدار  "ت8108عبد الخالق محمد. والقرني  

ك  رسالة ماجستير  كمية التربية  العام لمحاكظة الطائل : تيور مقترح
 جامعة أم القر .

تطوير ممارسات تك 8104وياسر فتحي الهنداوي  و صالحة عبد ا    عيسان  
التخطيط اجستراتيجي المدرسي في سمطنة عمان : دراسة تطبيقية في 

: مجلة العلوم التربوية ك (Allison & Kaye) ضوء نموذج اليسون وكي
 .8  ج. 8  ع. 88مو. 

تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة كي عوء ت 8112المسيري  نجو  حسين و
  معهد الدراسات والبحوث التربوية  دكتورا   رسالة مدخ  اإلدارة الذاتية

 جامعة القاهرة. 

حول المدرسة تصور مقترح لتطبيق اتدارة المتمركزة ت 8102زكي  محمد حمديو
لتحقيق أهداف الخطة اجستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي بجمهورية مصر 
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  يةو المجلة الترب  م: دراسة است رافية 8151 - 8104العربية العربية 
 .352 -432  ص ص 42جامعة سوهاج  ج

ت عحقة اجدارة الذاتية ببعض المداخل اجدارية 8102أحمد  محمد جابر و
 052-002  ص ص82لعموم التربوية  ع الحديثة  مجمة ا
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