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  تطىير إدارة مدارس التعليم الثاوىي الصىاعي جبمهىريت مصر العربيت
 دراست ميداويت مبحافظت أسىان " يف ضىء مبادئ احلىكمت "   

 أكاًل: اإلطار العاـ لمبحث:
 : البحث مقدمة

تحظػػا الاػػناية لػػا الكاػػت الػػراهف باهتمػػاـ الكطيػػر مػػف الم ططػػيف كالمسػػ كليف لػػا      
تقدـ منها كالناما يما حد سكاء ، كذلؾ انطالاػًا مػف الػدكر الحيػك  م تمؼ دكؿ العالـ الم

الذ  تقـك به الاناية لػا تحقيػؽ األهػداؼ االاتاػادية كاالجتماييػة لهػذل الػدكؿ ، كتؤكػد 
تجارب العديد مف الدكؿ أف االهتماـ بقطػاع الاػناية اػد حقػؽ طنػرة نكييػة ممحكظػة يمػا 

 .(9)لدكؿ المستكييف االاتااد  كاالجتمايا بهذل ا
كيحتاج اطاع الاناية لا مار إلا المزيد مف التطكير لػيس لقػط مػف أجػؿ اإلنتػاج      

نمػػا أيأػػا مػػف أجػػؿ التاػػدير  ااػػة لػػا ظػػؿ المنالسػػة العالميػػة التػػا  الاػػنايا المحمػػا كا 
تنرض ننسها يمػا كطيػر مػف دكؿ العػالـ بقػكة ، كمػف هنػا يجػب أف ينتبػه المسػ كلكف إلػا 

تعميـ الاػػنايا لتحقيػػؽ التكامػػؿ كالتنسػػيؽ بػػيف هػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ أػػركرة االهتمػػاـ بػػال
( 8)كبيف اطاع الاناية حتا يزكد هذا القطاع بمد الت بشرية يما أيما مسػتك  ممكػف 

كمػػف هنػػا تتأػػة أهميػػة التعمػػيـ الطػػانك  الاػػنايا األمػػر الػػذ  يتطمػػب أػػركرة تأػػالر ، 
كحيػث أف اإلدارة هػا المسػ كلة يػف نجػاح الجهكد مف أجؿ تطكير هذا النكع مػف التعمػيـ ، 

أك لشؿ أ  مؤسسة ، لذا يجب تطػكير إدارة مػدارس التعمػيـ الطػانك  الاػنايا يػف طريػؽ 
 تبنا مناهيـ إدارية جديدة.

ـ إلػػا ظهػػكر منهػػـك إدار  جديػػد يعػػرؼ 9989كاػػد أشػػار تقريػػر البنػػؾ الػػدكلا لعػػاـ      
تاػر اإلدارة يمػا الحككمػة بمنردهػا كلكػف بالحككمة ، حيث يعتمد هذا المنهػـك يمػا أال تق

بػدأ االهتمػاـ  اػديجب أف يككف لمقطاع ال اص كمنظمات المجتمع المدنا دكر لا ذلؾ ، ك 
ـ مػف  ػالؿ مبػادرة كزارة الاػناية حيػث كجػدت الػكزارة أف 8119بالحككمة لا مار ياـ 

طػاع ال ػاص كنمؿ إال بكأػع إطػار يحكػـ يمػؿ القتال  لا ماربرامج اإلاالح االاتااد  
(2) . 

كتكمف أهميػة تطبيػؽ الحككمػة دا ػؿ أ  مؤسسػة لػا أنهػا تعمػؿ يمػا منػع اسػت الؿ      
السمطات المتاحة لممس كليف لػا المؤسسػة لػا تحقيػؽ ماػالة شيػر مشػركية كيمػا يػدـ 
كجػػكد أ  سػػمبيات أك إهمػػاؿ متعمػػد ، لأػػاًل يػػف أف الحككمػػة تعمػػؿ يمػػا معاممػػة كالػػة 

دلة كالعمؿ يما حمايػة حقػكاهـ باػنة يامػة ، باإلأػالة إلػا أنهػا العامميف بها باكرة يا
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تعمؿ يما تحقيؽ االستنادة القاك  مف الميزانية كاست اللها االست الؿ األمطػؿ ممػا يػؤد  
 .(2)لا النهاية إلا تحقيؽ المؤسسة ألهدالها 

كمػػػف هػػػذا المنطمػػػؽ تسػػػعا ماػػػر إلػػػا أف يشػػػمؿ نطػػػاؽ الحككمػػػة اطايػػػًا أكبػػػر مػػػف      
ؤسسػػات ليشػػمؿ المؤسسػػات التعميميػػة سػػكاء التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعا أك التعمػػيـ الجػػامعا الم

حيث جاء است داـ الحككمة بالتعميـ لا ال طػة االسػتراتيجية القكميػة الاػالح التعمػيـ ابػؿ 
الجػػامعا لػػا ماػػر كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ تبنػػا منهػػكـ الحككمػػة الػػذ  يسػػتند يمػػا المشػػاركة 

مدنا لا انع كات اذ القرارات يمػا مسػتك  المدرسػة بحيػث المجتمعية كان راط المجتمع ال
يتـ ات اذ القرار بشكؿ جمايا كليس بشكؿ لرد  مف ابؿ مػدير المدرسػة أك بشػكؿ مركػز  

 .(2)مف ابؿ كزارة التربية كالتعميـ أك مديريات التربية كالتعميـ أك اإلدارات التابعة لها 
لنكييػػة المترتبػػة يمػػا تبنػػا كاتبػػاع كلػػا أػػكء مػػا سػػبؽ يتأػػة مػػد  حجػػـ النقمػػة ا     

الحككمػة كمنهػػـك إدار  جديػػد ي تمػؼ لػػا طبيعتػػه يػػف الكطيػر مػػف منػػاهيـ اإلدارة التقميديػػة 
التا تستبعد بشكؿ أك بآ ر أ  اكر لممشاركة المجتمعية لا انع القرار أك ات اذل دا ؿ 

 ااػة ، حيػث  المؤسسات التعميمية بانة يامة كمدارس التعميـ الطانك  الاػنايا باػنة
 .يسايد التطبيؽ السميـ لمحككمة يما تحقيؽ هذل المدارس ألهدالها

 :البحثمشكمة 
يعانا مف الكطير مف المشكالت مف  إال أنه التعميـ الطانك  الانايا أهميةبالرشـ مف      

أهمها يدـ االهتماـ بمشاركة اطاع الاػناية كسػكؽ العمػؿ ككالػة الجهػات المسػتنيدة مػف 
، لطبقا لتقرير التنمية البشرية  بهالنكع مف التعميـ لا تحديد أيداد المقبكليف   ريجا هذا

% 82.7ـ كامت نسػبة العػاطميف الحااػميف يمػا التعمػيـ الطػانك  الننػا إلػا 8191لعاـ 
أف هنػاؾ  -أيأػًا  - ، كمػا أكػدت إحػد  الدراسػات( 6)مف جممة العػاطميف بمحالظػة أسػكاف 

، باإلأػػالة إلػػا  اإلداريػػة بهػػالػػا اػػنع القػػرارات  المػػدارسهػػذل أػػعنًا لػػا مشػػاركة معممػػا 
 ،( 7)أعؼ الكيا الشعبا بأهمية المشاركة لا تطكير إدارة مدارس هذا النكع مػف التعمػيـ 

إلػػػا أف مػػػف أكطػػػر السػػػمبيات التػػػا تعػػػكؽ إدارة  -أيأػػػًا  –الدراسػػػات  إحػػػد أشػػػارت  لقػػػد
اف الشػػػنالية بهػػػا ، كأف مبػػػدأ لقػػػدهػػػك المػػػدارس الطانكيػػػة الاػػػنايية يػػػف تحقيػػػؽ أهػػػدالها 

 .(8)مطبؽ كلكف باكرة أعينة  بهاالمشاركة المجتمعية 
أف هناؾ ااكرًا لا تطبيػؽ مبػدأ المسػاءلة  يما –أيأًا  –كاد أكدت إحد  الدراسات      

كالذ  ظهر لا كجكد العديد مف اػكر  مارلا إدارة مدارس التعميـ الطانك  الانايا لا 
تنشػػا ظػػاهرة ال ػػش كتسػػريب االمتحانػػات كمحابػػاة  لتػػا مػػف أهمهػػا  بهػػا كاالنسػػاد اإلدار 

داء أدكارهػـ ممػا آتهاكف بعػض المعممػيف لػا ، باإلأالة إلا  بعض الطالب كالتمييز بينهـ
انتشػػار ، لأػػاًل يمػػا  يػػؤد  إلػػا لجػػكء أكليػػاء األمػػكر إلػػا الػػدركس ال اكاػػية باسػػتمرار

 .(9)لتسيب كيدـ الجدية لا العمؿ اكبعض االتجاهات السمبية دا ؿ المجتمع المدرسا 
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مما سبؽ يتأة أف إدارة مدارس التعمػيـ الطػانك  الاػنايا تعػانا مػف ااػكر كاأػة      
لػػا تطبيػػؽ كػػؿ مػػف الشػػنالية كالمسػػاءلة كالمشػػاركة كمبػػادئ هامػػة لػػ دارة الناجحػػة ، ممػػا 

لػذا لقػد  يتطمب تطبيؽ أحد المناهيـ اإلدارية التػا يمكػف أف تسػهـ لػا يػالج هػذا القاػكر
كاع ا تيار الباحث يما الحككمة لتطػكير إدارة مػدارس التعمػيـ الطػانك  الاػنايا حيػث أف 

 هذل المبادئ الطالطة تعتبر مف أهـ مبادئ الحككمة.
 :البحثتساؤالت 

 :ؤليف اآلتييفلا أكء ما سبؽ تتم ص مشكمة الدراسة لا التسا     
التعميـ الطػػانك  الاػػنايا درسػػية بػػاإلدارة الممػػا كااػػع ممارسػػة مبػػادئ الحككمػػة لػػا  -9

 بأسكاف؟
لػػا  أسػػكافالتعميـ الطػػانك  الاػػنايا باإلدارة المدرسػػية بػػمػػا التاػػكر المقتػػرح لتطػػكير  -8

 أكء مبادئ الحككمة؟
 :البحثأهداؼ 

 يهدؼ الباحث لا هذل الدراسة إلا تحقيؽ ما يما:     
التعميـ الطػػانك  اإلدارة المدرسػػية بػػالتعػػرؼ يمػػا كااػػع ممارسػػة مبػػادئ الحككمػػة لػػا  -9

 .أسكافالانايا ب
لػػا  أسػػكافالتعميـ الطػػانك  الاػػنايا باإلدارة المدرسػػية بػػتاػػكر مقتػػرح لتطػػكير  تقػػديـ -8

 أكء مبادئ الحككمة.
 :البحثأهمية 
 يمكف تكأية أهمية الدراسة ليما يما:     

بيػؽ اد تسهـ هذل الدراسة لا زيادة كيا المس كليف بكزارة التربية كالتعمػيـ بأهميػة تط -9
مبادئ الحككمة لا إدارة التعميـ الطػانك  الاػنايا لمػا لهػا مػف دكر كبيػر لػا تحقيػؽ 

 أهداؼ هذا النكع مف التعميـ.
اد تسهـ هذل الدراسة لا النهػكض بالاػناية الماػرية يػف طريػؽ النهػكض بػالتعميـ  -8

الطػػانك  الاػػنايا الػػذ  يمبػػا احتياجػػات الاػػناية الماػػرية مػػف العمالػػة المدربػػة لػػا 
 الت ااات. كالة

يمكف االسترشاد بهػذل الدراسػة لػا القيػاـ بدراسػات أ ػر  تتنػاكؿ تطبيػؽ الحككمػة لػا  -2
 مراحؿ التعميـ األ ر .
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 :البحثمنهج 
المػػنهج الكاػػنا حيػػث يعػػد هػػذا المػػنهج هػػك المػػنهج المال ػػـ  يعتمػػد هػػذا البحػػث يمػػا     

كاػنا مػف  ػالؿ: لطبيعة هػذل الدراسػة ، كسػكؼ يقػكـ الباحػث بتطبيػؽ  طػكات المػنهج ال
التعميـ الطانك  الاػنايا ، طػـ ب اإلدارة المدرسيةتكأية ماهية المشكالت التا تعانا منها 

تحديػػد إجػػراءات الدراسػػة بشػػقيها النظػػر  كالميػػدانا ، طػػـ تحميػػؿ بيانػػات الدراسػػة الميدانيػػة 
 التاكر المقترح.كمنااشة النتا ج كأ يرًا التكاؿ إلا 

 :البحثحدكد 
تطػكير اإلدارة المدرسػية بػالتعميـ الطػانك  يمػا  ا البحػثهذ يقتارالمكأكيية: أكاًل الحدكد 

الانايا بمحالظة أسكاف لا أكء طالطة مبػادئ لقػط مػف مبػادئ الحككمػة كهػا 
 الشنالية كالمساءلة كالمشاركة.

 ةالاػػػنايي ةمػػدارس الطانكيػػاليمػػػا  الميدانيػػة طانيػػًا الحػػدكد المكانيػػة: تػػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة
  .أسكافب

آ ػػر  حتػػا مػػف أكؿ سػػبتمبر لػػا النتػػرة الميدانيػػة لدراسػػةاتػػـ تطبيػػؽ  طالطًا الحدكد الزمنية:
 ـ.8197أكتكبر 

رابعًا الحدكد البشرية: تـ تطبيؽ البحث يما يينة مف معمما المػدارس الطانكيػة الاػنايية 
 بأسكاف. 

 :البحثماطمحات 
الػػذ  يػػتـ مػػف  اللػػه تعػػرؼ الحككمػػة بأنهػػا ا ذلػػؾ النظػػاـ  :Governanceالحككمػػة 

دارة المؤسسات كيحدد مف  الله الحقكؽ كالمس كليات بػيف م تمػؼ األطػراؼ ذك   تكجيه كا 
العالاػػػة لػػػا إطػػػار مجمكيػػػة مػػػف القػػػكانيف كاإلجػػػراءات التػػػا تأػػػمف المسػػػاءلة كالشػػػنالية 

بأنهػا ا مجمكيػة مػف القػكانيف كاألنظمػة  أيأػاً  كما تعرؼ، ( 91)كالمشاركة لكالة األطراؼ ا 
لػا إدارة كالػة شػ كف المؤسسػة  المبادئ التا تكنؿ تطبيؽ الشنالية كالمساءلة كالمشاركةك 

كلػػا أػػكء ، ( 99)بهػػدؼ ات ػػاذ اػػرارات اسػػترتيجية تحقػػؽ أهػػداؼ كرسػػالة هػػذل المؤسسػػة ا 
ها يبارة يف مجمكيػة مػف اإلجػراءات التػا تأػمف تطبيػؽ  إجرا ياً  الحككمةتعرؼ ماسبؽ 

 ةالطانكيػ المدرسػةركة يما جميع األطراؼ ذك  الامة لػا إدارة الشنالية كالمساءلة كالمشا
 ها.هداؼ المرجكة مناألمف أجؿ تحقيؽ  ةالانايي

 
 الدراسات السابقة:
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 يما النحك التالا: المرتبطة بمكأكع البحث الحالا الدراسات السابقة يمكف يرض     
 )أ( الدراسات العربية:

هػدلت هػذل الدراسػة إلػا تقػديـ اسػتراتيجية  :(98)( 8192( دراسة إيناس مكسا  ميػؿ )9)
مقترحة لتطػكير إدارة التعمػيـ الجػامعا بالجامعػات النمسػطينية لػا أػكء مبػادئ الحككمػة ، 

( ، كمػا ايتمػدت SWOT) أسمكب التحميػؿ البي ػاك  المنهج الكانا كاد است دمت الباحطة
ردًا مػػف العػػامميف ( لػػ218مػػف ) مككنػػة مػػفيينػػة تػػـ تطبيقهػػا يمػػا الدراسػػة يمػػا اسػػتبانة 
تكامت الدراسة إلا مجمكية مف النتا ج مف أهمها: أف إدارة ، كاد  بالجامعات النمسطينية

التعمػػػيـ الجػػػامعا بالجامعػػػات النمسػػػطينية تعػػػانا مػػػف أػػػعؼ لػػػا تطبيقهػػػا لػػػبعض مبػػػادئ 
، كلػػا أػػكء ذلػػؾ أكاػػت الدراسػػة باسػػتراتيجية مقترحػػة لتطػػكير إدارة الجامعػػات الحككمػػة 
 ة لا أكء مبادئ الحككمة.النمسطيني

هػػدلت هػػذل الدراسػػة إلػػا التكاػػؿ إلػػا : (92)ـ( 8192( دراسػػة جاسػػـ محسػػف إبػػراهيـ )8)
اسػتراتيجية مقترحػػة لتطػػكير إدارة مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعا ال ػػاص بمممكػػة البحػػريف لػػا 

المػنهج الكاػنا كأسػمكب التحميػؿ البي ػا  ايتمد الباحػث يمػاأكء مبادئ الحككمة ، كاد 
(SWOTكاد تكامت الدراسة إلا أف التعميـ الجامعا ال اص ي ، )كجػكد أػعؼ  عانا مف

لتطكير  مقترحة استراتيجية، كلا أكء ذلؾ أكات الدراسة ب لهكااكر لا النظاـ اإلدار  
 .إدارة التعميـ الجامعا ال اص بمممكة البحريف

ا كأػػع تاػػكر هػػدلت هػػذل الدراسػػة إلػػ :(92)ـ( 8192د السػػكاد  )ػ( دراسػػة يمػػا محمػػ2)
مقترح لتطبيؽ الحككمة الرشيدة كمد ؿ لأماف الجكدة كااليتمػاد األكػاديما لػا الجامعػات 

 تػػـ تطبيقهػػا اسػػتبانةبالسػػعكدية ، كاػػد اسػػت دمت الدراسػػة المػػنهج الكاػػنا كمػػا اسػػتعانت 
تكاػمت الدراسػة إلػا أف اػد ك ، يما يدد مف القيادات األكاديمية ب مس جامعات سعكدية 

كاديمية بالجامعات السعكدية تػدرؾ بدرجػة ياليػة جػدًا منهػـك الحككمػة الرشػيدة القيادات األ 
 .جاءت أعينة هاكأهميتها ، كأف درجة تطبيق

تاػػكر  كأػػعهػػدلت هػػذل الدراسػػة إلػػا  :(92)( ـ8196( دراسػػة رانيػػا حسػػف محػػركس )2)
سػة مقترح لتنعيؿ الحككمة المؤسسية بكمية التربيػة جامعػة يػيف شػمس ، كاسػت دمت الدرا

( لػػردًا مػػف 969المػػنهج الكاػػنا باإلأػػالة إلػػا اسػػتبانة طبقػػت يمػػا يينػػة مككنػػة مػػف )
( لردًا مف أيأاء هي ة التدريس ، باإلأالة إلا اسػتمارة اسػتطالع رأ  922اإلدارييف ك )

، كاػد  ال براء حكؿ إجراءات تنعيؿ الحككمػة المؤسسػية بكميػة التربيػة جامعػة يػيف شػمس
أعؼ الشنالية لا إتاحة المعمكمات  :ية مف النتا ج مف أهمهاتكامت الدراسة إلا مجمك 

 .أعؼ مشاركة أيأاء هي ة التدريس كاإلدارييف لا انع القرارت بالكميةك 
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: هػدلت هػذل الدراسػػػة إلػا كأػع ( 96)ـ( 8196( دراسة محمػد جػابر محمػكد رمأػاف )2)
ة لػػا أػػكء  بػػرات تاػػكر مقتػػرح لتطبيػػؽ الحككمػػة لػػا المػػدارس الطانكيػػة العامػػة كال ااػػ

بعض الدكؿ ، كايتمد الباحػث يمػا المػنهج الكاػنا ، كمػا تػـ إيػداد اسػتبانة تػـ تطبيقهػا 
( لػػػردًا مػػػف مػػػدير  كككػػػالء المػػػدارس الطانكيػػػة العامػػػة كال ااػػػة 28يمػػػا يينػػػة اكامهػػػا )

بمحالظة سكهاج ، كاد تكامت الدراسػة إلػا أػركرة كأػع إطػار لممحاسػبة باإلأػالة إلػا 
 ما تحقيؽ الشنالية كاإللااح يف المعمكمات المدرسية.أركرة العمؿ ي

 )ب( الدراسات األجنبية:
ـGeorge Appenzeller & Robin  (8117 )( دراسػة جػكرج أبنزيمػر ك ركبػيف 9) 
هػػدلت هػػذل الدراسػػة إلػػا التعػػرؼ يمػػا كااػػع تطبيػػؽ الحككمػػة بمدرسػػة لرمكنػػت ،  :( 97)

( 2111) يمػا يينػة اكامهػااسػتبانة يػؽ المنهج الكانا حيث تػـ تطبكاست دمت الدراسة 
مف أكلياء األمكر بمدرسػة لرمكنػت ، كاػد تكاػمت الدراسػة إلػا مجمكيػة مػف النتػا ج  لرداً 

مػػف أهمهػػا: أف ميزانيػػة المدرسػػة التكنػػا لتحقيػػؽ أهػػداؼ الحككمػػة ، كمػػا أكاػػت الدراسػػة 
ع بأػػػركرة مشػػػاركة أكليػػػاء األمػػػكر لػػػا حككمػػػة المدرسػػػة يػػػف طريػػػؽ مػػػا يعػػػرؼ بػػػالمكا

 االلكتركنا لممدرسة.
هػػدلت هػػذل الدراسػػة إلػػا : ( 98)ـJohn James (8117 )( دراسػػة جػػكف جػػيمس 8) 

التعرؼ يما ماادر تمكيؿ الحككمة بالمدارس االبتدا يػة الكاطكليكيػة لػا الكاليػات المتحػدة 
ايتمػد الباحػث يمػا المػنهج الكاػنا ، األمريكية كأطرها يما مد  تطبيؽ الحككمة بهػا ، ك 

كامت الدراسة إلا أف االيتماد يمػا زيػادة ماػركلات الطمبػة مػف أجػؿ تػكلير الػديـ اد تك 
المػػالا لحككمػػة هػػذل المػػدارس أد  إلػػا إحػػالؿ هػػذل المػػدارس كيػػزكؼ أكليػػاء األمػػكر يػػف 

، كمػػا أكاػػت الدراسػػة بأػػركرة يػػدـ االيتمػػاد يمػػا زيػػادة الماػػركلات  إلحػػاؽ أبنػػا هـ بهػػا
 لتطبيؽ الحككمة بالمدارس.المدرسية لتكلير التمكيؿ الالـز 

هػدلت هػذل الدراسػة إلػا التعػرؼ  :( 99)ـLee & Land (8191 )( دراسػة لػا كالنػد 2)
يما كااػع تطبيػؽ الحككمػة لػا مؤسسػات التعمػيـ الجػامعا لػا تػايكاف كمقارنػة ذلػؾ بكااػع 
تطبيػػؽ الحككمػػة لػػا مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعا لػػا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بهػػدؼ 

 اإلدارة بالجامعات التايكانية لا أكء االستنادة مف  برة الكاليات المتحػدة األمريكيػةتطكير 
، كاػد  نظرًا لمال مته لطبيعة الدراسػة المنهج المقارف ايتمد الباحطاف، كاد  لا هذا المجاؿ

إلػػػا مجمكيػػػة مػػػف النتػػػا ج مػػػف أهمهػػػا أف مؤسسػػػات التعمػػػيـ الجػػػامعا  الدراسػػػة تكاػػػمت
 .متأ رة يف مؤسسات التعميـ الجامعا األمريكية لا تطبيؽ الحككمة التايكانية ما زالت

 Marwin Dela & Jaime  Jimenez( دراسػػة مػػاركيف ديػػال كجػػيـ جيمينػػز 2)
هدلت هذل الدراسة إلا التعرؼ يما مد  مشاركة أيأاء هي ة التػدريس  :(81)ـ( 8192)

اػنع القػرارات ال ااػة  لا بعض الجامعات النمبينية لا الحككمػة مػف حيػث المشػاركة لػا
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بالجكانػػػب السياسػػػية كاالاتاػػػادية كالماليػػػة ، كاػػػد اسػػػت دمت الدراسػػػة المػػػنهج الكاػػػنا 
كاسػػػتعانت بعػػػدة اسػػػتبانات كمقػػػابالت مػػػع أيأػػػاء هي ػػػة التػػػدريس لػػػا بعػػػض الجامعػػػات 
النمبينية ، كاد تكامت الدراسة إلا يدة نتا ج مف أهمها: أف الكميات كالجامعػات النمبينيػة 

لدراسة تمنة أليأاء هي ة التدريس بها النرص الكالية لممشاركة لا اػنع القػرارات محؿ ا
ال ااػػة بالجكانػػب السياسػػية كاالاتاػػادية كالماليػػة بالجامعػػة ، كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ منااشػػات 

 هـ.منتكحة معهـ كاالهتماـ بمقترحات
أف  افالباحطػ ، ير  حككمة كمنهـك إدار التا تناكلت ال السابقة بعد يرض الدراساتك      

هذل الدراسات تتشػابه مػع الدراسػة الحاليػة لػا الهػدؼ الر يسػا لهػا كهػك تناكلهػا لمكأػكع 
، باإلأػػالة إلػػا اسػػت داـ معظػػـ هػػذل الدراسػػات لممػػنهج  بيػػؽ مباد هػػاككينيػػة تط حككمػػةال

المرحمػػػة التعميميػػػة الكاػػػنا ، كلكػػػف ت تمػػػؼ الدراسػػػة الحاليػػػة يػػػف هػػػذل الدراسػػػات لػػػا 
تناكلػػػت مراحػػػؿ تعميميػػػة م تمنػػػة كػػػالتعميـ ا حػػػيف أف الدراسػػػات السػػػابقة ، لنػػػ المسػػػتهدلة

نجػػد أف الدراسػػة الحاليػػة ركػػزت يمػػا  الجػػامعا كالتعمػػيـ االبتػػدا ا كالتعمػػيـ الطػػانك  العػػاـ 
ا ، كلكف يما الرشـ مف ذلؾ لإف الباحطػاف اػد اسػتنادا كطيػرًا التعميـ الطانك  الاناي مرحمة

 مف هذل الدراسات.
 اإلطار النظر  لمبحث:طانيًا: 
 لمحككمة العديد مف المبادئ التا تقـك يميها ، مف أهمها ما يما:     
 الشنالية اإلدارية : -9

 سػػتهاا اإليػػالف يػػف سيايقاػػد بهػػا كأػػكح المؤسسػػة لػػمنهػػـك الشػػنالية اإلداريػػة: 
ك ططها كنشر المعمكمػات بشػأنها بحيػث تكػكف متاحػة لجميػع األطػراؼ المعنيػيف 

 .( 89)بها 
لػا أنهػا تسػهـ لػا القأػاء  اإلداريػة تكمػف أهميػة الشػناليةهمية الشػنالية اإلداريػة: أ

يمػػػا النسػػػاد المػػػالا كاإلدار  ، حيػػػث إف شيػػػاب الشػػػنالية يػػػؤد  إلػػػا شمػػػكض 
، كمف طـ السماح لممكظؼ بحرية تنسػير  التا تحكـ العمؿ بالمؤسسة التشريعات

 .(88) اتهذل التشريع
انؼ الشنالية اإلدارية إلا كؿ مف الشػنالية المدبمجػة كهػا تأنكاع الشنالية اإلدارية: 

شنالية مقمدة بأسمكب نس ا ال يناسب طبيعة يمػؿ المؤسسػة المعنيػة كظركلهػا 
، كنقػػؿ الشػػنالية المطبقػػة لػػا القطػػاع ال ػػاص إلػػا الحككمػػة أك نقػػؿ الشػػنالية 

كػكف ا التػا يالمطبقة لا الحككمة إلا القطاع ال ػاص، كالشػنالية المؤدلجػة كهػ
، كهػػا شػػػنالية ت ػػدـ هػػدؼ معػػػيف كال تكػػكف لػػا األحػػػكاؿ ماػػدرها األيػػديكلكجيا

االيتياديػػػة ، كالشػػػنالية االنتقا يػػػة كهػػػا الشػػػنالية التػػػا تنتقػػػا النتػػػا ج الجيػػػدة 
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لممؤسسػػة المعنيػػة مهمػػا تكاأػػعت كتبرزهػػا بأسػػمكب مبػػالل ليػػه ، كهػػذا النػػكع مػػف 
 .(82)كبيرة  الشنالية يادًة ما يككف ماحكبًا بحممة إيالمية

نظرًا الرتباط مكأػكع الدراسػة الحاليػة بالحككمػة لػإف الشػنالية أبعاد الشنالية اإلدارية: 
 اإلدارية هنا تشمؿ يدة أبعاد مف أهمها ما يما:

كاأحة يسػهؿ  التشريعاتتككف هذل حيث يجب أف شنالية التشريعات المدرسية:   .أ 
الػػبعض ، باإلأػػالة إلػػا  يمػػا العػػامميف لهمهػػا كأال تكػػكف متعارأػػة مػػع بعأػػها

 .( 82) أركرة مركنتها
حيػػث يجػػب أف تػػرتبط الشػػنالية اإلداريػػة شػػنالية تقيػػيـ أداء العػػامميف بالمدرسػػة: .ب 

بعممية تقييـ أداء العامميف إرتباطًا كطيقًا ، لمكػا تحقػؽ هػذل العمميػة أهػدالها البػد 
ر هػػذا مػف تحقيػػؽ الشػػنالية لػػا كػػؿ مرحمػػة مػف مراحمهػػا ، ليجػػب أف تكػػكف معػػايي

التقيػػيـ كاأػػحة معمنػػة لمجميػػع ، كمػػا يجػػب أف تكػػكف نتػػا ج هػػذا التقيػػيـ معمنػػة 
 .( 82)كمنسرة كالكاكؿ إليها سهؿ 

حيػػث تظهػػر العالاػػة الكاأػػحة بػػيف الشػػنالية اإلداريػػة : شػػنالية القػػرارات المدرسػػية.ج 
كات ػػاذ القػػرارات مػػف  ػػالؿ أف القػػرارات لػػا جكهرهػػا كليػػدة الظػػركؼ حيػػث تتحػػرؾ 

لمكاجهة هػذل الظػركؼ بات ػاذ القػرارات المناسػبة لػا أػكء المقارنػات بػيف  اإلدارة
البػدا ؿ المتاحػة ، كال يمكػف أف تػتـ هػذل العمميػة بنجػاح مػا لػـ تتػكالر المعمكمػػات 

 .( 86)يككف القرار المت ذ سميمًا حتا كالبيانات كاإلحاا يات السميمة 
لشػنالية اإلداريػة تػكلير كالػة ا حيػث تقتأػاشنالية المعمكمات كالبيانات المدرسية: 

 هػذل المعمكمػات تككفإلا أطراؼ الحككمة يما أف  رسةالمعمكمات ال ااة بالمد
 ااداة كمكتممة ، باإلأالة إلا أركرة دكريتها كانتظامها ، كيدـ است داـ مبػدأ

حيػػث تشػػكؿ السػػرية حجػػة ر يسػػية لػػد  المعمكمػػات إال لػػا أأػػيؽ الحػػدكد سػػرية 
 .( 87) لها الطالبة اتلمجه اتإيطاء المعمكم معظـ اإلدارات لا يدـ

تكظيػػؼ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتاػػاالت لػػا تبػػادؿ المعمكمػػات كالبيانػػات .د 
الشػػنالية اإلداريػػة لػػا أ  أف تطبيػػؽ  يمػػا إحػػد  الدراسػػات تؤكػػد المدرسػػية:

لػا  كاالتاػاالت يتطمػب تكظيػؼ تكنكلكجيػا المعمكمػات -بانة يامة  –مؤسسة 
 .( 88)ا البيانات كالمعمكمات تسهيؿ الحاكؿ يم
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طمػب ا يرؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنما ا المساءلة بأنها منهـك المساءلة اإلدارية: 
تقديـ التكأيحات الالزمة مف المس كليف ألاحاب المامحة حكؿ كينية است داـ 

 .(89) اه لهـاالحياتهـ كتاريؼ كاجباتهـ كاأل ذ باالنتقادات التا تكج
لممسػػاءلة اإلداريػػة أهميػػة كبيػػرة أل  نظػػاـ تربػػك  باػػنة أهميػػة المسػػاءلة اإلداريػػة: 

لػا المجتمػع ، لنجػاح أك لشػؿ هػذا النظػاـ  تػأطيراً  ااة ككنه مػف أكطػر األنظمػة 
يترتب يميه بالأركرة النجاح أك النشؿ لكالة مؤسسات المجتمع كأنظمته األ ر  

التربػك  باسػتمرار لمتعػرؼ يمػا جكانػب اكتػه كأػعنه  ، لذا يجب أف يرااب النظاـ
مف أجؿ العمػؿ يمػا تاػحية مسػارل لػا أ  نقطػة أك مرحمػة يكجػد ليهػا انحػراؼ 
يأر بمامحة كجكدة م رجاته ، لهذا النظاـ بحاجة إلػا نػكع  ػاص مػف الراابػة 
الستباؽ المشكالت كالشعكر بها لحمها أك التقميؿ مف آطارها اػدر اإلمكػاف ابػؿ أف 

 .(21)تنااـ كياعب حمها ت
 تهػدؼ المسػاءلة اإلداريػة لػا أ  مؤسسػة مػف المؤسسػات أهداؼ المساءلة اإلدارية:

 :(29) كما يماإلا تحقيؽ طالطة أهداؼ ر يسية كذلؾ 
إف الراابة سابقة لعمميػة المسػاءلة حيػث إف المسػاءلة المساءلة ككسيمة لمراابة :  .أ 

تػالا لإنهػا تشػكؿ أداة لتكجيػه السػمكؾ ألف الشػعكر ترتكز يما نتا ج العمميات الراابيػة كبال
بحدكث المساءلة ينرض يما مت ذ  القرارات محاكلة جعػؿ النتػا ج المترتبػة يمػا اػراراتهـ 

 متسقة مع ال طط المرسكمة. 
حيػػػث إف كجػػػكد المسػػػاءلة يأػػػمف حسػػػف إدارة المسػػػاءلة كنػػػكع مػػػف الأػػػماف :  .ب 

ءلة األلقية سكاء لممديريف مف ابػؿ أاػرانهـ المديريف لمكظنيهـ ، كيتـ ذلؾ مف  الؿ المسا
كمف هـ مػف ننػس مسػتكاهـ اإلدار  ، أك مػف  ػالؿ المسػاءلة العمكديػة بشػكميها الاػايد 

لكجػكد المسػاءلة كشػيكع طقالتهػا يسػبب  -مف أسنؿ أليمػا كمػف أيمػا ألسػنؿ  -كالهابط 
 زيادة االلتزاـ كمراياة ايـ كأ الايات اإلدارة.

حيث إنػه ينػد تحقيػؽ الهػدليف السػابقيف متحسيف المستمر : المساءلة كعممية ل  .ج 
تابة المساءلة كسيمة ل نض السػمبية لػا األداء كمحاكلػة جػادة لتشػ يص مػكاطف القػكة 

مػػكاطف القػػكة  كينيػػة اسػػت الؿكالأػػعؼ كمعرلػػة العكامػػؿ المؤديػػة لمقاػػكر لػػا األداء ، أك 
 كتكظينها لتحقيؽ نتا ج إيجابية.

المسػػاءلة  تاػػنؼ المسػػاءلة اإلداريػػة إلػػا  مسػػة أنػػكع هػػاريػػة: أنػػكاع المسػػاءلة اإلدا
،  إلا التأكد مف التزاـ المدارس بتننيػذ السياسػة العامػة لمتعمػيـ تهدؼالسياسية ك 

المدرسػػية ، إلػػا التأكػػد مػػف تننيػػذ المػػدارس لمػػكا ة  كتهػػدؼ المسػػاءلة القانكنيػػةك 
لتعميمػػات الاػػادرة مػػف إلػػا التأكػػد مػػف االلتػػزاـ با كتهػػدؼ المسػػاءلة البيركاراطيػػةك 

اتبػػػاع ألأػػػؿ  تهػػػدؼ إلػػػا التأكػػػد مػػػفالمسػػػاءلة المهنيػػػة ك ، ك  الجهػػػات األيمػػػا
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المسػاءلة القا مػة يمػا منطػؽ ،  الممارسات التعميمية استنادًا إلا نتػا ج البحػكث
إما أف تعطا المدارس األبناء مػا يرشبػه أكليػاء أمػكرهـ  كالتا تقتأا أنه السكؽ

 ألمرلا نهاية ا هذل المدارسمما يعنا إشالؽ  هاـ منه أبنا أف يقكمكا بسحبأك 
(28). 

لػذا يجػب أف بالحككمػة  ةالحاليػ الدراسػةنظرًا الرتبػاط مكأػكع أبعاد المساءلة اإلدارية: 
بالمدرسػة يدة أش اص بعأػهـ مػف دا ػػػؿ ة ػػاءلة اإلداريػالمس يشترؾ لا تنعيػؿ

 –ذلؾ لػػإف المسػػاءلة اإلداريػػة النظػػػػاـ التعميػػػما كالبعػػػض اآل ػػػػر مػػف  ارجػػه ، لػػ
 :( 22)شمؿ يدة أبعاد كما يما ت -كلقًا لمدراسة الحالية 

كها التا تتـ يف طريؽ أش اص مف دا ؿ النظاـ التعميمػا مطػؿ المساءلة الدا مية: .أ 
مدير  المدارس كككال ها كمعمميها ككالة العامميف بها باإلأالة إلا الطالب ، لأػاًل يمػا 

يف الػػذيف يقكمػػكف بزيػػارات مناج ػػة لممػػدارس لمتابعػػة العمميػػة التعميميػػة المػػكجهيف كالمتػػابع
 بها.

كها التػا تػتـ يػف طريػؽ أشػ اص مػف  ػارج النظػاـ التعميمػا المساءلة ال ارجية: .ب 
مطػػؿ أكليػػاء أمػػكر الطػػالب كالمسػػتنيديف مػػف  ريجػػا المدرسػػة كالماػػانع ، باإلأػػالة إلػػا 

كالنقابػػػات المهنيػػػة كالجمعيػػػات األهميػػػة مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدنا كػػػاألحزاب السياسػػػية 
 ككسا ؿ اإليالـ.

أف  -لػػا البدايػػة  –حيػػث يقتأػػا ذلػػؾ العدالػػة لػػا مسػػاءلة العػػامميف بالمدرسػػة:.ج 
تككف القكايد التػا يجػب يمػيهـ االلتػزاـ بهػا كيقكبػة م النػة كػؿ منهػا كاأػحة لهػـ ، كمػا 

لعقكبػػػة بالشػػػ ص يجػػػب أف يكػػػكف هنػػػاؾ تجػػػانس لػػػا تكايػػػع العقكبػػػة بمعنػػػا أال تػػػرتبط ا
نما بنكع الم النة ، كذلؾ يجب أف يكػكف هنػاؾ تػدرج لػا تكايػع العقكبػة حسػب  الم الؼ كا 

 نكع الم النة كمد  تكرارها.
 المشاركة اإلدارية: -2

بكاسػػطة لػػرد كاحػػد هػػك  تػػدار التعميميػػة المؤسسػػات كانػػتاإلداريػػة:  المشػػاركةمنهػػـك 
رة بسبب كبر حجػـ المؤسسػات المدير ، كلكف ت ير هذا الكأع لا السنكات األ ي

الحديطة كتأ ـ مس كلياتها ، كااليتراؼ المتزايد بقاكر ادرات النرد يػف اإللمػاـ 
يستطيع أف يت ذ اراراته مننردًا أك بمعػزؿ كأابة المدير ال بكؿ شئ لا كؿ كات 

يف بقية العامميف بمؤسسته ، كؿ هذل العكامؿ كشيرها سايدت يما تزايد الحاجة 
المعااػرة ، لمػػـ تعػػد  التعميميػػة  ا ػرة المشػػاركة لػػا إدارة المؤسسػاتإلػا تكسػػيع د

إلػا  أكابػؿ يمجػ ، يممية ات اذ القرارات يممية لردية يستأطر بها المديركف كحػدهـ
منهـ كؿ ماهك أػركر  مػف المعمكمػات كالبيانػات  ليطمبكاالمت اايف كالمعنييف 

ا اػراراتهـ ، باإلأػالة إلػا الرأ  مع مسايديهـ كأيػكانهـ ابػؿ أف ياػدرك  اكيتبادلك 
 .( 22)استشارة كؿ مف يهمهـ القرار أك يتاؿ بماالحهـ مباشرًة 
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لػػا المشػػاركة لػػا إدارة المؤسسػػات التعميميػػة تكمػػف أهميػػة اإلداريػػة:  المشػػاركةأهميػػة 
تسػػهـ لػػا تػػكلير الكاػػت كالجهػػد كالمػػكارد المتاحػػة لهػػا ، كتػػؤد  إلػػا تنعيػػؿ أنهػػا 

درسػػػا كالمجتمػػػع ال ػػػارجا ، كبػػػذلؾ لػػػإف المشػػػاركة العالاػػػات بػػػيف المجتمػػػع الم
 .( 22)اإلدارية ها أساس النجاح لكالة العمميات اإلدارية لممدرسة 

 تهدؼ المشاركة اإلدارية لا أ  مؤسسػة باػنة يامػة إلػااإلدارية:  المشاركةأهداؼ 
التقميػػؿ كتحسػػيف العالاػات بيػنهـ كبػيف الرؤسػاء ك  الحػد مػف الشػكاك  المرؤكسػيف

المرؤسػػػيف يمػػػا تحمػػػؿ ، كمػػػا أنهػػػا تسػػػايد يمػػػا إابػػػاؿ  لمت ييػػػر تهـكممػػػف مقػػػا
نكيية القرارات اإلدارية التػا  ، باإلأالة إلا تحسيف المس كلية راأيف مسركريف

تت ذها إدارة المؤسسة نتيجة النسياب المعمكمات كالبيانات الالزمػة الت ػاذ القػرار 
ذ القػرارات اإلداريػة نتيجػة تعػاكف المرؤكسػيف لػا تننيػ ، كما أنها تأػمف الاا ب

 .( 26) انعهمشاركتهـ لا 
 :(27)لممشاركة اإلدارية اكر يديدة مف أهمها ما يما اإلدارية:  المشاركةأنكاع 

 يتػأطر مػف كػؿ كليها يشارؾ مدير المؤسسػةالمشاركة لا انع القرارات اإلدارية:   .أ 
القػػرار،  اػػنع لػػا مرؤكسػػيفال إشػػراؾ يمػػ  تترتػػب يديػػدة لهنػػػاؾ مزايػػا ابػػؿ ات ػػاذل، بػػالقرار
 لػػه أكطػػػر تأييػػداً  كػػاف المرؤكسػػيف الاػػكاب ككممػػا أاػػرب إلػػ  القػػرار كػػاف اآلراء زادت لكممػػا

 لتننيذل. كتحمساً 
كليػػه يكمػػؼ مػػدير المؤسسػػة مرؤكسػػيه بالقيػػاـ بػػبعض كاجباتػػه تنػػكيض السػػمطات:  .ب 

مكانياتػػه ال كمم ارسػػة بعػػض سػػمطاته ، حيػػث إف أ  شػػ ص مهمػػا بم ػػت ادراتػػه كطاااتػػه كا 
يسػػتطيع القيػػاـ بالعديػػد مػػف األيمػػاؿ بمنػػردل كبدرجػػة ياليػػة مػػف االتقػػاف كمػػف هنػػا تتأػػة 

 أهمية تنكيض السمطات.
كليه يتـ منة العامميف بالمؤسسة حؽ التارؼ كات اذ القرارات لػا التمكيف اإلدار :  .ج 

طتهـ دا ػػػػؿ المؤسسػػػػة يػػػػف طريػػػػؽ ت ػػػػكيمهـ الاػػػػالحيات الالزمػػػػة كتزكيػػػػدهـ إدارة أنشػػػػ
بالمعمكمػػػات المطمكبػػػة كمػػػنحهـ الحريػػػة الكاممػػػة ألداء أنشػػػطتهـ بالطريقػػػة التػػػا يركنهػػػا 

 مناسبة.
نظرًا الرتباط مكأكع الدراسة الحالية بالحككمػة لػإف المشػاركة اإلدارية:  المشاركةأبعاد 

تشػمؿ يػدة أبعػاد  -كمػا ذكػر لػا مكأػع سػابؽ  –اإلدارية لا ظؿ هذا المنهػـك 
المشاركة اإلدارية لمعامميف بالمدرسػة ، كالمشػاركة اإلداريػة لمطػالب ، مف أهمها: 

كالمشػػاركة اإلداريػػة ألكليػػاء أمػػكر الطػػالب ، كالمشػػاركة اإلداريػػة لسػػكؽ العمػػؿ ، 
 كالمشاركة اإلدارية لمؤسسات المجتمع المدنا.

أف مبادئ الحككمة ليست مننامة يف بعأها لكؿ مبدأ  تأةيكبناًء يما ما سبؽ      
نما  منها يكمؿ المبادئ األ ر  ، لالشنالية مطاًل ال يمكف أف تككف هدلًا لا حد ذاتها كا 
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ها كسيمة مف الكسا ؿ المسايدة لا محاسبة كمساءلة إدارة المدارس الطانكية الانايية 
ة مرتبطة بهذل المدارس يما لهـ ما ، كما أنها تسايد جميع األطراؼ التا لها ماال

يدكر بها كمف طـ القدرة يما المشاركة لا إدارتها ، كما أف يمميات المساءلة كالمحاسبة 
 .يجب أف تتسـ بالشنالية .كبمشاركة جهات يديدة ليها –أيأًا  –

 طالطًا: الدراسة الميدانية:
مبػػادئ الحككمػػة لػػا إدارة تهػػدؼ الدراسػػة الميدانيػػة إلػػا التعػػرؼ يمػػا كااػػع ممارسػػة      

مدارس التعميـ الطانك  الانايا بمحالظة أسكاف ، لذا لإنها ايتمدت يما االستبانة كػأداة 
لجمػػػع المعمكمػػػات حيػػػث تككنػػػت مػػػف طالطػػػة محػػػاكر ر يسػػػية كهػػػا ) الشػػػنالية كالمسػػػاءلة 

( يبػػارة ، ككػػاف مجتمػػع الدراسػػة هػػك جميػػع معممػػا هػػذل 66كالمشػػاركة ( ينػػدرج تحتهػػا )
، حيث شكؿ ذلؾ إحػد  الاػعكبات التػا كاجهػت ( 28)( معممًا 8629ارس كالذ  يبمل )المد

( 211الباحث لا ا تيار العينة التا تمطؿ هذا المجتمع الكبير تمطياًل جيػدًا ، حيػث بم ػت )
%( تقريبػػًا مػػف المجتمػػع األاػػما ، كبالتحميػػؿ 99.2لػػردًا كإجمػػالا يينػػة الدراسػػة بنسػػبة )

 لراد العينة يما يبارات االستبانة تـ التكاؿ إلا النتا ج اآلتية:اإلحاا ا الستجابات أ
النتا ج المتعمقة بكااع ممارسة الشنالية اإلدارية لا إدارة مػدارس التعمػيـ   -أ

 الطانك  الانايا:
بالنسػػبة لشػػنالية التشػػريعات المدرسػػية: تعمػػؿ إدارة المدرسػػة يمػػا كأػػكح التشػػريعات  -

ا ، كما تحرص يما يقد اجتمايػات بهػـ إليالمهػـ بػأ  التا تحكـ يممها لمعامميف به
ت ييرات لا التشريعات التا تحكـ يممها ، كذلؾ تكأة لهػـ حقػكاهـ ككاجبػاتهـ التػا 

 تكنمها لهـ هذل التشريعات.

بالنسبة لشنالية تقييـ أداء العامميف بالمدرسة: ال تقـك إدارة المدرسة بإيالـ العػامميف  -
، كمػا أنهػا ال تعممهػـ بنتػا ج تقػارير تقيػيـ أدا هػـ ، إال أنهػا  بها بمعايير تقيػيـ أدا هػـ

تقػػػكـ بػػػإيالمهـ بمعػػػايير تػػػرايتهـ ، باإلأػػػالة إلػػػا أنهػػػا تكأػػػة أليأػػػاء المجتمػػػع 
 المدرسا مبررات تراية العامميف بها.

بالنسػػبة لشػػنالية القػػرارات المدرسػػية: تحػػرص إدارة المدرسػػة يمػػا أف تكػػكف القػػرارات  -
دة إلا بيانات كمعمكمػات اػحيحة ، كمػا تقػكـ بػإيالـ العػامميف بهػا التا تت ذها مستن

بالقرارات المت ذة باستمرار ، إال أنها ال تكأػة لهػـ مبػررات القػرارات اإلداريػة التػا تػـ 
 ات اذها إال لا حالة معارأتهـ لها.

بالنسػػػػبة لشػػػػنالية المعمكمػػػػات كالبيانػػػػات المدرسػػػػية: ترسػػػػؿ إدارة المدرسػػػػة التقػػػػارير  -
كبػػة منهػػا إلػػا الجهػػات المعنيػػة لػػا مكاييػػدها المحػػددة ، كمػػا تحػػرص يمػػا أف المطم

تككف المعمكمات كالبيانات التا تقدمها كاأحة ال تحتمؿ التأكيؿ ، إال أنهػا اػد تأػطر 
 لا بعض األحياف إلا تقديـ معمكمات شير حقيقية لتحسيف اكرتها أماـ المعنييف.
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تاػػاالت لػػا تبػػادؿ المعمكمػػات كالبيانػػات بالنسػػبة لتكظيػػؼ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاال  -
المدرسػػية: ال تتبػػادؿ إدارة المدرسػػة اآلراء مػػع أاػػحاب الماػػالة مػػف  ػػالؿ المكاػػع 
اإللكتركنا لها ، كما أنها ال تحدث المعمكمات كالبيانات المكجكدة به بانة مسػتمرة ، 

 كتركنيًا.كلكنها تحرص يما إرساؿ المعمكمات كالبيانات المدرسية إلا المعنييف إل

النتا ج المتعمقة بكااع ممارسة المساءلة اإلدارية لا إدارة مدارس التعميـ  -ب
 الطانك  الانايا:

بالنسػػبة لممسػػاءلة الدا ميػػة )مػػف دا ػػؿ النظػػاـ التعميمػػا(: تحػػرص إدارة المدرسػػة يمػػا  -
العامميف المقاريف بها ، كما أنها تقـك بزيارات مناج ػة لمناػكؿ  إبالغ المس كليف يف

التا تتبعها  التعميمية اإلدارة مف لتقييـ أداء المعمميف ، باإلأالة إلا أف هناؾ متابعيف
لمتأكد مف حسف سير العمؿ بها ، لأػاًل يمػا أف  مناج ة لها المدرسة يقكمكف بزيارات

يداد تقارير ينهـ.  المكجهيف يقكمكف باإلشراؼ يما المعمميف كا 

ال  الطػػالب أمػػكر لنظػػاـ التعميمػػا(: إف أكليػػاءبالنسػػبة لممسػػاءلة ال ارجيػػة )مػػف  ػػارج ا -
المسػػتكيات اإلداريػػة األيمػػا لػػا النظػػاـ التعميمػػا ينػػد حػػدكث  يحراػػكف يمػػا إبػػالغ
 يمػػا الأػػكء اإليػػالـ بتسػػميط بالمدرسػػة ، كػػذلؾ ال تهػػتـ كسػػا ؿ تقاػػير مػػف العػػامميف

المسػاءلة  بالمدرسة ، كلكف تقـك نقابة المهف التعميمية بنكع مف اإلدار  القاكر أكجه
 يف طريؽ إل اء يأكية مف طبت م النتهـ لميطاؽ شرؼ المهنة.

 العقكبػة ال تمتػـز إدارة المدرسػة بتكايػع بالنسبة لمعدالة لا مساءلة العامميف بالمدرسة: -
 يمػيهـ يجػب التػا تكأػة لمعػامميف بهػا القكايػد محابػاة ، كلكنهػا دكف المقاريف يما

 يمػػا العػػامميف التػػا يػػتـ تكايعهػػا العقكبػػات أف م النتهػػا ، كمػػا كيقكبػػة بهػػا االلتػػزاـ
 .تكرارها كمد  الم النة نكع الم النيف تتدرج حسب

النتػػا ج المتعمقػػة بكااػػع ممارسػػة المشػػاركة اإلداريػػة لػػا إدارة مػػدارس   -جػػػ
 التعميـ الطانك  الانايا:

 راراتالقػػ اػػنع لػػا بالنسػبة لممشػػاركة اإلداريػػة لمعػػامميف بالمدرسػػة: ال يشػػارؾ العػػاممكف -
 إنجػػاز مػػف بهػػا العػػامميف تمكػػيف المدرسػػة ال تحػػرص يمػػا إدارة اإلداريػػة بهػػا ، كمػػا أف

 لمعػامميف سمطاته يقـك بتنكيض بعض مدير المدرسة المهاـ ، يما الرشـ مف أف بعض
 .بها

 القػػرارات المدرسػػية اػػنع بالنسػػبة لممشػػاركة اإلداريػػة لمطػػالب: ال يشػػارؾ الطػػالب لػػا -
 الطػػالب مقترحػػات يمػػا التعػػرؼ ال تحػػرص يمػػا ف إدارة المدرسػػةبهػػـ ، كمػػا أ المتعمقػػة

 بعض المدرسة ال تكمؼ المدرسية ، باإلأالة إلا أف إدارة اإلدارة مشكالت بشأف بعض
 الدراسة بها. سير حسف بمتابعة طالبها
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 حػؿ لا الطالب أمكر بالنسبة لممشاركة اإلدارية ألكلياء أمكر الطالب: ال يشارؾ أكلياء -
المدرسػػػية ، كمػػػا أنهػػػـ ال يشػػػارككف بنايميػػػة لػػػا مجمػػػس األمنػػػاء كاآلبػػػاء  المشػػػكالت

 التبريػات جمػع لػا األمػكر أكلياء مدير المدرسة ال يستعيف ببعض كالمعمميف ، كما أف
 القادريف مف ألراد المجتمع المحما. مف المدرسية

ب ، الطػال تػدريب بالنسبة لممشاركة اإلدارية لسػكؽ العمػؿ: تسػاهـ بعػض الماػانع لػا -
 لػػا رأيهػػـ أل ػػذ الاػػناية رجػػاؿ مػػف ال يسػػتعيف بالمت ااػػيف إال أف مػػدير المدرسػػة

دارة لػا الاػناية ال يشػارككف المدرسية ، لأػاًل يمػا أف رجػاؿ األمكر بعض  تمكيػؿ كا 
 .بالمدرسة الدا ـ الماؿ رأس مشركيات

هميػػة بالنسػػبة لممشػػاركة اإلداريػػة لمؤسسػػات المجتمػػع المػػدنا: ال تشػػارؾ الجمعيػػات األ -
 المكجػػكدة بػػالمجتمع لػػا اػػنع بعػػض القػػرارات المدرسػػية ، إال أنهػػا تقػػـك بتقػػديـ بعػػض

لطػػالب المدرسػػة الػػذيف يعػػانكف مػػف تػػدنا مسػػتك  أسػػرهـ  كالعينيػػة الماليػػة المسػػايدات
 التعميميػػػة ال تقػػػكـ بػػػدكرها لػػػا تكييػػػة المهػػػف االاتاػػػاد  ، باإلأػػػالة إلػػػا أف نقابػػػة

 .بالمدرسة اإلدارية التالمشك تجال بأدكارهـ المعمميف
 رابعًا: التاكر المقترح:

لػػا أػػكء نتػػا ج البحػػث تػػـ إيػػداد تاػػكرًا مقترحػػًا لتطػػكير اإلدارة المدرسػػية بػػالتعميـ      
 الطانك  الانايا بمحالظة أسكاف لا أكء مبادئ الحككمة ، كذلؾ كما يما:

 أهداؼ التاكر المقترح: -9
 ليما يما: يمكف تم يص أهداؼ التاكر المقترح     

 كأكح التشريعات التا تحكـ العمؿ بالمدارس الطانكية الانايية لجميع العامميف بها. .أ 

العمػػؿ يمػػا شػػنالية نتػػا ج تقيػػيـ آداء العػػامميف بالمػػدارس الطانكيػػة الاػػنايية ككأػػكح  .ب 
 معاييرها لهـ.

ايية العمػػؿ يمػػا شػػنالية القػػرارات اإلداريػػة التػػا يػػتـ ات اذهػػا بالمػػدارس الطانكيػػة الاػػن .ج 
 كرشادتها ككأكح  مبرراتها لممتأطريف بها كبالتالا أماف تننيذهـ لها.

 إتاحة المعمكمات كالبيانات المدرسية لجميع المستنيديف بشنالية. .د 

التكظيؼ األمطؿ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتااالت لا العمؿ اإلدار  بالمدارس الطانكية  .ق 
 كالجهد.الانايية كبالتالا تكلير الكطير مف الكات 

إشراؾ العديد مف األش اص كالجهات لا الراابة يما العمػؿ اإلدار  بالمػدارس الطانكيػة  .ك 
 الانايية.

تحقيؽ العدالػة كالمسػاكاة لػا تطبيػؽ الطػكاب كالعقػاب يمػا العػامميف بالمػدارس الطانكيػة  .ز 
 الانايية.
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كاػػنع إشػػراؾ العديػػد مػػف األشػػ اص كالجهػػات لػػا إدارة المدرسػػة الطانكيػػة الاػػنايية  .ح 
 القرارات بها.

 إجراءات تننيذ التاكر المقترح:  -8
 لا أكء األهداؼ السابقة تـ إيداد إجراءات تننيذ التاكر المقترح كذلؾ كما يما:     

 إجراءات تطبيؽ الشنالية اإلدارية لا إدارة مدارس التعميـ الطانك  الانايا: -أ

تعقد إدارة المدرسة اجتمايات دكرية ليما يتعمؽ بشنالية التشريعات المدرسية: يجب أف  -
مع العامميف بها لمتأكد مف كأكح جميع التشريعات التا تحكـ العمؿ بالمدرسة ، باإلأالة 
إلػػا اسػػت داـ مكاعهػػا يمػػا شػػبكة اإلنترنػػت لػػا اإليػػالف يػػف كػػؿ مػػا هػػك جديػػد لػػا هػػذل 

يف بهػػا التشػػريعات كأ  تعػػديالت تطػػرأ يميهػػا ، كمػػا يجػػب أف تاػػدر نشػػرات تكأػػة لمعػػامم
 حقكاهـ ككاجباتهـ المدرسية.

ليمػػػا يتعمػػػؽ بشػػػنالية تقيػػػيـ آداء العػػػامميف بالمدرسػػػة: يجػػػب أف تعقػػػد إدارة المدرسػػػة  -
اجتمايػػات دكريػػة مػػع العػػامميف بهػػا إليالمهػػـ بمعػػايير تقيػػيـ أدا هػػـ ، كأف يكػػكف لمعػػامميف 

ا يجب أف تاػدر إدارة حؽ التكايع يما تقارير تقييـ أدا هـ ابؿ إرسالها إلا المعنييف ، كم
المدرسة نشرات تكأة لمعامميف بها المعايير التا يتـ يما أساسػها تػرايتهـ ، كأف تسػت ؿ 

 مكاعها يما شبكة اإلنترنت لا اإليالف يف أسباب تراية العامميف.

ليما يتعمؽ بشنالية القػرارات المدرسػية: يجػب أف تنشػئ إدارة المدرسػة مركػزًا لممعمكمػات  -
لمدرسػية يكػػكف متاحػًا لجميػع العػػامميف بهػا بحيػػث يػتـ االسػتنادة منػػه لػا اػػنع كالبيانػات ا

القرارات اإلدارية بالمدرسة ، كما يجب أف تست ؿ مكاعها يما شبكة اإلنترنػت لػا اإليػالف 
 يف القرارات التا تـ ات اذها.

انػكات  ليما يتعمؽ بشنالية المعمكمات كالبيانات المدرسية: يجػب أف تػكلر إدارة المدرسػة -
اتااؿ لعالة بينها كبيف أيأاء المجتمع المدرسا كالمجتمع المحػيط ، كمػا يجػب أف يقػد 
ندكات تطقينية لمدير  المػدارس لتػكييتهـ بأهميػة تػكالر الشػنالية لػا المعمكمػات كالبيانػات 

 المدرسية. 
ات ليمػػا يتعمػػؽ بتكظيػػؼ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتاػػاالت لػػا تبػػادؿ المعمكمػػات كالبيانػػ -

المدرسػػػػية: يجػػػػب أف تعقػػػػد إدارة المدرسػػػػة دكرات تدريبيػػػػة لمعػػػػامميف بهػػػػا لػػػػا تكنكلكجيػػػػا 
المعمكمات كاالتااالت ، كما يجب أف تقـك بالتحديث الدكر  لممعمكمػات كالبيانػات المتاحػة 
يمػػا مكاعهػػا اإللكتركنػػا ، كأف تسػػت ؿ هػػذا المكاػػع لػػا التكااػػؿ مػػع الطػػالب كالجهػػات 

إلػا أػركرة اسػت داـ البريػد اإللكتركنػا بػداًل مػف البريػد الػكراا لػا  المستنيدة ، باإلأالة
 إرساؿ كاستقباؿ المراسالت بينها كبيف اإلدارات التعميمية التا تتبعها.

 إجراءات تطبيؽ المساءلة اإلدارية لا إدارة مدارس التعميـ الطانك  الانايا: -ب
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لتعميمػا (: يجػب أف تسػتحدث كحػدة ليما يتعمؽ بالمساءلة الدا مية ) مف دا ؿ النظاـ ا -
لا الهيكؿ التنظيما لممدرسػة تأػـ ممطمػيف يػف جميػع ل ػات المجتمػع المدرسػا ، كتكػكف 
 مهمتها التأكد مف اياـ العػامميف بالمدرسػة بأيمػالهـ يمػا النحػك المطمػكب ، كمػا يجػب أف

 المعممػيف ايمػ يجػب التػا األمػكر كالػة تقيػيـ لمناػكؿ زياراتهػا أطنػاء المدرسة إدارة ترايا
المعممػيف ،  هؤالء آداء تقييـ تقارير إيداد يند الزيارات هذل بنتا ج األ ذ مع ، بها االلتزاـ

زيػاراتهـ  نتػا ج يػف لعميػة تقػارير باإلأالة إلا أركرة اياـ المكجهػكف كالمتػابعكف بإيػداد
 .الالـز تتبعها الت اذ التا التعميمية اإلدارة إلا كرلعها لممدرسة

 الماػانع مؽ بالمساءلة ال ارجية ) مف  ارج النظػاـ التعميمػا (: يجػب أف تقػدـليما يتع -
 منهػا ، كمػا يجػب أف ت رجكا التا الانايية الطانكية لممدارس بها الننييف أداء يف تقارير
 تكػػكف بهػػا السياسػػية األحػػزاب جميػػع يػػف ممطمػػيف تأػػـ محالظػػة بكػػؿ راابيػػة لجنػػة تشػػكؿ

لمتابعػػة العمميػػة التعميميػػة بهػػا ، كػػذلؾ  المحالظػػة لمػػدارس مناج ػػة بزيػػارات القيػػاـ مهمتهػػا
 مػف لمتأكػد لممػدارس الطانكيػة الاػنايية دكرية زيارات التعميمية المهف نقابة تنظـ يجب أف
 برنػػامج كأ الاياتهػػا ، باإلأػػالة إلػػا ت اػػيص المهنػػة شػػرؼ بميطػػاؽ بهػػا العػػامميف التػػزاـ

 .لهذل المدارس النعماالكااع  يف العاـ لمرأ  اكرة لنقؿ تمينزيكنا
 انػكات المدرسػة إدارة تنتة ليما يتعمؽ بالعدالة لا مساءلة العامميف بالمدرسة: يجب أف -

 التعميمػا النظػاـ لػا األيمػا اإلداريػة كالمستكيات جانب مف بها العامميف بيف لعالة اتااؿ
 راتاإلدا تعقػػػد أ  تجػػػاكزات إداريػػػة معهػػػـ ، كمػػػا يجػػػب أف يػػػف ل بػػػالغ آ ػػػر جانػػػب مػػػف

 المترتبة باألأرار لتكييتهـ لها التابعة المدارس لمدير  تطقينية ندكات بالمحالظة التعميمية
 .بها العامميف بيف كالتمييز المحاباة يما
إجػػػراءات تطبيػػػؽ المشػػػاركة اإلداريػػػة لػػػا إدارة مػػػدارس التعمػػػيـ الطػػػانك   -جػػػػ

 الانايا:

 المدرسػػػػة إدارة تعقػػػد ة: يجػػػب أفليمػػػا يتعمػػػؽ بالمشػػػاركة اإلداريػػػة لمعػػػامميف بالمدرسػػػ -
 التا تـ ات اذهػا المهمة القرارات لا آرا هـ يما لمتعرؼ بها العامميف مع دكرية اجتمايات

 تسػهيؿ يمػا األيمػا اإلداريػة المسػتكيات تعمػؿ حكلها ، كمػا يجػب أف راجعة ت ذية كتكلير
المطمكبػة  اإلداريػة المكالقات يما بها العامميف تمكيف لا الراشبيف المدارس مدير  حاكؿ

 يمػػا لهػػا التابعػػة المػػدارس بالمحالظػػة مػػدير  التعميميػػة اإلدارات تشػػجع ، كػػذلؾ يجػػب أف
 .بها لمعامميف اإلدار  التمكيف

ليما يتعمؽ بالمشاركة اإلدارية لمطالب: يجػب أف يػتـ تمطيػؿ الطػالب لػا مجمػس األمنػاء  -
ت المدرسػػية التػػا ت اػػهـ ، كمػػا كاآلبػػاء كالمعممػػيف بالمدرسػػة لممشػػاركة لػػا اػػنع القػػرارا

يجب أف تعقد إدارة المدرسة اجتمايات كلقاءات دكرية مػع الطػالب لمتعػرؼ يمػا مشػاكمهـ 
 كمقترحاتهـ لمت مب يميها. 
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 تم ػػا إدارة المدرسػػة ليمػػا يتعمػػؽ بالمشػػاركة اإلداريػػة ألكليػػاء أمػػكر الطػػالب: يجػػب أف -
 ، كمػا يجػب أف كالمعممػيف كاآلبػاء نػاءاألم مجمس لا النايميف شير األمكر أكلياء يأكية

 اػػامكا الػذيف المحمػا المجتمػع ألػػراد يػف اإليػالف لػا اإلنترنػػت شػبكة يمػا تسػت ؿ مكاعهػا
تستقطب العنااػر النايمػة مػف أكليػاء أمػكر  بهـ ، كذلؾ يجب أف لالاتداء لممدرسة بالتبرع

 الطالب لعأكية مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف.

 مجػالس لػا الاػناية رجػاؿ تمطيػؿ مشػاركة اإلداريػة لسػكؽ العمػؿ: يجػبليما يتعمػؽ بال -
 تاػػدر لػػا هػػذا المجػػاؿ ، كمػػا يجػػب أف  بػػراتهـ مػػف لالسػػتنادة كالمعممػػيف كاآلبػػاء األمنػػاء
 إلػػا ، كترسػػمها بهػػا تقػػـك التػػا الػػدا ـ المػػاؿ رأس مشػػركيات يػػف نشػػرات المدرسػػة إدارة

 لػػا لممشػػاركة المشػػركيات مػػف لنكييػػةا بهػػذل المهتمػػيف األيمػػاؿ رجػػاؿ كبعػػض الماػػانع
 .المتبادؿ الربة مف أساس يما كتمكيمها إدارتها

 مؤسسػػات تمطيػػؿ ليمػػا يتعمػػؽ بالمشػػاركة اإلداريػػة لمؤسسػػات المجتمػػع المػػدنا: يجػػب -
 القػػػرارات اػػػنع لػػػا لممشػػػاركة كالمعممػػػيف كاآلبػػػاء األمنػػػاء مجمػػػس لػػػا المػػػدنا المجتمػػػع

 لممعممػػػيف نػػػدكات بتنظػػػيـ التعميميػػػة المهػػػف نقابػػػة ممطمػػػك يقػػػـك المدرسػػػية ، كمػػػا يجػػػب أف
 .بالمدرسة اإلدارية المشكالت تجال بأدكارهـ لتكييتهـ

 أمانات نجاح تننيذ التاكر المقترح: - 2
لأماف نجاح تننيػذ التاػكر المقتػرح يجػب أف تقتنػع المسػتكيات اإلداريػة األيمػا لػا      

ها إلدارة المػػدارس الطانكيػػة الاػػنايية إذا النظػػاـ التعميمػػا بالحككمػػة كبالمزايػػا التػػا سػػتحقق
اامت بتطبيقها ، كأف يتـ تكلير الديـ المالا المطمكب لتنعيؿ الحككمة بها ، باإلأالة إلا 
إاػػدار التشػػريعات التػػا تػػتالءـ مػػع مبػػادئ الحككمػػة كتسػػهؿ تطبيقهػػا ، لأػػاًل يمػػا يقػػد 

ا كالمجتمػع المحمػا بالحككمػة الندكات التطقينية الهادلة إلػا تكييػة ألػراد المجتمػع المدرسػ
 كمزايا تطبيقها بالمدارس الطانكية الانايية.

 اا مة المراجع

دكر الاػػػنايات الاػػػ يرة عبدددل زيز جددد  خيجدددأ يدجيدددا فتايدددل عبدددل زي  ددد   عبدددل زيا دددج     -1
  زيقد را:  زييظميدا زيزابجدا ي  ظيجدا كالمتكسطة لا معالجة مشكمة البطالة بيف الشباب 

 .5    ص0222زإللزاجا  
اسػتراتيجية مقترحػػة لتحقيػػؽ التنظػيـ كالت طػػيط كالتنسػػيؽ فدف   ا   حدا  ا فرددداف     -0

كالتكامػػؿ بػػيف مػػدارس التعمػػيـ الطػػانك  الاػػنايا كاطػػاع الاػػناية لػػا ماػػر )رؤيػػة 
 9    ص ص 0212  زيق را:   زيياك  زيقفيي ي بافث زي ابفجا فزي ظيجا   مستقبمية( 

  12 . 
 تـ الرجكع إلا: -3
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  الحككمػػة كمػػد ؿ اسػػتراتيجا لممحاسػػبية التعميميػػة د يددل رددلا  هبددازرج  فرددداف      -   
 .123    ص 0212زيق را:   زيياك  زيقفيي ي بافث زي ابفجا فزي ظيجا   

مراجعػػة الحسػػابات كحككمػػة الشػػركات لػػا بي ػػة عبددل زيفردد ر ظشددا فحددا  ا زي ددجل     -   
    ص 0227إل دكظلاجا   زيدلزا زيخ يزجدا     زاأليماؿ العربية كالدكليػة المعااػرة 

 .01 – 12ص 
  0225  زيق را:   يخيفعدا زيظجدأ زيزابجدا   حككمة الشركات يا   تايل زيدضجا     -2

 .59 – 57  ص ص 
ال طػػة االسػػتراتيجية القكميػػة إلاػػالح التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعا لػػا ف زا: زي ابجدا فزي ز ددج     -5

    ص 0227ع ف زا: زي ابجددددا فزي ز ددددج      زيقدددد را:  ي دددد بـ( 8198-8117ماػػػػر )
50. 

بعض مؤشرات التنمية  –ـ 8191تقرير التنمية البشرية لعاـ يزهل زي د ج  زيقفيي    -6
 .0    ص 0212  زيق را:   يزهل زي د ج  زيقفيي   البشرية يف محالظات مار 

ي زيشدددظ عي يايددل زي  ظف ددي عبددد ل    ز دد از جخجا يق اادددا ي  ددفجا زي ز ددج  زي ددد ظف  زي ظدد -7
  خ يزدددا ت دددفز    ك جدددا  ، رسػػػالة دكتػػػكرال ت دددفز  ي اقجددد  ي   بددد م زي ظيجدددا بيا فمدددا

  .0215زي ابجا   
تايل يايل ياي زيلج  تايل ع ي   زإللزا: زيذز جا يلدأ ي  فجا يلزاس زي ز ج  زي  ظف   -8

  خ يزدا عدج  حديس   ك جدا  رسػالة دكتػكرال   زييز شا: زيشظ عي في ضفء زي الج م
  .0229يبظ م يآللزر فزيز ف  فزي ابجا   ز

 لعددد ء ظبجدددأ يايدددل ايدددل    زي  ددد ل زإللزا  فدددي زي ز دددج  ربدددأ زيخددد يزي بخيهفاجدددا يشدددا -9
 8  ص ص   0216  خ يزا عج  حيس   ك جدا زي ابجدا    رسالة ماجستير   زيزابجا

  151. 
ي   بددد م يلجادددا فددددا  يايدددفل يايدددل   ل لاز دددا  ا ج جدددا يي هدددف  زيافكيدددا زياحدددجل: ف  -12

  زيزدلل  18  زييخ دل  العربية التربية مستقبؿ مجمة  بجقه في زيخ يز م زييشاجا ل   
 .80    ص 0211   73

هجظ س يف ي د جدأ تبدف يدب      دفجا هلزا: زي ز دج  زيخد يزي ب يخ يزد م زي   د جظجا فدي  -11
 ج  ي  ابجا ك جا زيلاز  م زيز     خ يزا زيق را: دكتكرال   رسالةضفء يب لئ زيافكيا   

 .056    ص 0215  
 .مرجع سابؽال -10
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خ    يا   هبازرج  زييا ا      فجا هلزا: يؤ  د م  زي ز دج  زيزد يي زيدد ص بيي كدا  -13
خ يزدددا    رسػػػالة دكتػػػكرال   زيباددداج  فدددي ضدددفء يبددد لئ زيافكيدددا ره ددد از جخجا يق اادددا 

  .0215يزهل زيلاز  م زي ابفجا   زيق را:   
زيافكيددا زياحددجل: كيددلدأ يضددي   زيخددفل: فزاع يدد ل ز كدد لجيي ل زي ددفزل    دع ددي يايدد -12

ك جددا    خ يزددا ت  زيقددا   رسػػالة دكتػػكرال     شددفا يق ددا  –فددي زيخ يزدد م زي ددزفلجا 
  . 0215 زي ابجا  

ازظجدددد  ا دددد  ياددددافس  ددددجل     زجددددأ زيافكيددددا زييؤ  ددددجا بك جددددا زي ابجددددا خ يزددددا عددددج   -15
 ك جددددا زي ابجددددا   عددددج  حدددديس     خ يزددددا ماجسػػػػتير رسػػػػالة شددددفا يق ددددا    ..حدددديس
0216.  

يل خدد با يايددفل ايضدد     ل ي   بدد م   بجدد  ظمدد   زيافكيددا فددي زييددلزاس زي  ظفجددا ديادد-16
مجمػة كميػة التربيػة بػالعريش ،   زيز يا فزيد شا .. لاز ا يجلزظجا بيا فما  دفر   ل 

   .0216    8    زيزلل ر1زيخ ء ر
17- George Appenzeller & Robin Scheu , School Governance Vermont                                                 
Department of Education , A Report on the Vermont school 
Governance Public Engagement Process of 2006 – 2007 , 2007.                                                          
18- John James , " Changes in Funding and Governance of Catholic 
elementary Education in    the united States " , British Journal of 
Religious Education , Vol.29 , No.3 , 2007.  
19- Lee L. & Land M. , " What University Governance Can Taiwan 
Learn From The United States Of America " , A Paper Presented At 
International Presidential Forum , Harbin , China , 6 Jun 2010.                                                                                            
20- Marwin M. Dela & Jaime M. Jimenez , " Toward a Participatory 
University Governance Model for State Universities and Colleges in 
the Philippines " , Asian Journal of Educational Research , Vol. 3 , 
No. 1 , 2015.             

يايددفل ف اددي يايددل   ل زيزفزيددأ زييددؤ ا: ع ددي   بجدد  زيحدد  فجا بددج  زيزدد ي ج  فزيقجدد لزم  -01
مجمػػة دراسػػات لػػا ال دمػػة  جددف  فلفا زيدليددا زاخ ي عجددا فددي يفزخه هدد  ل   بخ يزددا زي

 .089    ص 0211    32    زيزلل ر6  زيخ ء راالجتمايية كالعمكـ اإلنسانية 
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  عيددد     يؤ  دددا ز احدددج  نحػػػك شػػػنالية أردنيػػػة  ددد  ل: زيكج ظدددي فب  ددد   دددكخه     -00
 .67   62    ص ص 0222زيزابي   

فب  دد  ع ددي افزيددل:   للاخددا زاي دد ز  ب يحدد  فجا زإللزاجددا فددي ف زا:  غظددج  يايددفل زي حددا  -03
    0229   93  زيزددللالمجمػػة التربكيػػة    يكفجددم يدد  فخهددا ظمددا زيزدد ي ج ل بزي ابجددا 
 .53 –15ص ص 

  ظددددلف: زظزقددددلم بك جددددا الشػػػػنالية كتميػػػػز األداء الحكػػػػكما   رجدددا عبددددل زيكدددداج  زيك جددددل   -02
 - 67    ص ص 0223ظج دد    32يزددا زيجايددف  فددي زار شدد ل فزيز ددف  زإللزاجددا بخ 

70. 
د يدل  دزل بدار  زياحد د   لاخدا  اقد  زيحد  فجا زإللزاجدا يدل  يدلجا  يدلجاج م زي ابجددا  -05

  زيخ يزدددا رسػػػالة ماجسػػػتير فزي ز دددج  بيا فمددد م غددد : فع ر هددد  بددديلزء زيزددد ي ج  فجهددد    
 .38   37    ص ص 0212زإل  يجا   ك جا زي ابجا   

 اخفع هيي جيك  زي -06
     ص 1999  زيق را:   لزا زيظهضا زيزابجا   اإلدارة العامة يا   زيزبفل     -
  ي دددص باددفث فيقدد ام سػػمات اإلدارة الناجحػػة لػػا اإلسػػالـ تايددل عيددا ر حدد     -

زييؤ يا زي ظف  زيد يس بزظفز  ل زإللزا: ف اعا زي غججا   زيقد را:   ياكد  فزجدل  دجافس 
 .98ص    099 – 093ص ص     1997زإللزا     ي   ح ازم فزي  فجا

 
 تـ الرجكع إلا: -07

  اإلدارة كاأليمػػػاؿ شدد يم يهددل  يا دد  زيزدد يا  ف دد را يا دد  يظشددفا زيغدد يبي    -
 .37    ص 0227عي     لزا فز أ ي ظحا فزي ف جع   

 - Bagad.V.S., Management Information Systems , India , 
Technical Publications pun , 2009 , PP 12 , 13.   

 .77  ص مرجع سابؽ هجظ س يف ي د جأ    -08
  عيد     لزا كظدف  زييزافدا ي ظحدا فزي ف جدع اإلدارة بالشػنالية  زجل ع ي زيازحدل     -09
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