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 وإمكانية اإلفادة منها بسلطنة عامة والسلفادور خاصة يكا الوسطىدرسة في دول أمر ارة الذاتية للماإلدالتعرف على  هدفت الدراسة الحالية إلى
اإلدارة الذاتية  تركيز ، وتوصلت الدراسة إلى، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات واملعلومات، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفيُعمان

، واالهتمام بالتنمية  اآلباءواسعة من قبل أولياء األمور واملجتمع املحلي من خالل مجالس ركة شاومُ  ،لية املدارسفي السلفادور على استقال للمدرسة

شاركة في  كما توصلت النتائج إلى .املهنية املستمرة للمعلمين، وزيادة أجورهم وحوافزهم، واالهتمام باملباني والتجهيزات املدرسية
ُ
قلة عدد املدارس امل

في الجمعية خاصة باإلدارة املالية  صالحيات وسلطاتبسلطنة ُعمان، وتركيز اإلدارة الذاتية على منح ُمديري املدارس  للمدرسةاإلدارة الذاتية مشروع 

 .  اإلدارة الذاتية للمدرسة التعاونية املدرسية، وقلة ُمشاركة أولياء األمور واملجتمع املحلي في

 .سلطنة ُعمان ؛السلفادور   ؛الوسطى يكاأمر  ؛تية للمدرسةاإلدارة الذا  الكلمات املفتاحية:

  املقدمة:

وانب العملية عمليات إصالح واسعة وشاملة في كافة جأمريكا االتينية القرن العشرين شهدت كثير من النظم التعليمية في دول تسعينات في 

وصالحياتها في  وإعطاء املدارس استقالليتها وزيادة سلطاتها ، واعتمدت حركة اإلصالح وركزت جهودها على تطبيق نظام الالمركزية في التعليم التعليمية

 ع املحلي بكافة مؤسساته ومنظماته، بُمشاركة واسعة من أولياء األمور واملجتممن خالل تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة ُصنع واتخاذ قراراتها

 ووكاالته. وهيئاته

عتبر 
ُ
  اإلدارة الذاتية للمدرسةوت

ا
عتمد على إجراء تغييرات رسمية في بني وهياكل اإلدارة وجعل املدرسة وحدة تة التعليم ال مركزي من أشكال شكال

  أعضاء من وغيرهم  والطالب  األمور  وأولياء واملعلمين املدارس مديري  بمشاركة على إعادة توزيع سلطة صنع واتخاذ القرار ترتكز للتحسين والتطوير، و 

    (Kiragu et al., 2013, 1167)املدرس ي.  املجتمع

 لضمان جودة املدارس، واستراتيجيةاإلدارة الذاتية للمدرسة كما يعتبر أسلوب 
ا
الحوكمة اإلدارية،   جودة  لتحسين استباقية تدخل إدارة  موجها

 وقيمة التعليم  دة و ج  للتحقق من  املجتمعي ، والسعياملشكالت ، وحلالطلبة لدى  الدراس ي د، وتنفيذ املناهج الدراسية، والتحصيلومدخالت املوار 

 (Ayeni & Ibukun, 2013, 36) املخرجات.

فير االعتمادات املالية الالزمة وتعددت مجاالت اإلدارة الذاتية للمدرسة حيث أصبح من سلطة املدرسة وصالحيتها  إدارة وتنمية ميزانيتها وتو 

الذين يعملون بنظام التعاقد  لمين أو غيرهم من هيئة العاملين باملدرسة لتنفيذ برامجها وأنشطتها ومشروعاتها التعليمية، وتعيين أو إنهاء عمل املع 

املواد واألدوات التعليمية، وتحسين وتطوير البنية  ، وتطوير املناهج الدراسية، وتوفير واختيار الكتب الدراسية وغيرها من السنوي أو األجر اليومي

في كافة ميادين ومجاالت العمل املدرس ي، وما تتضمنه من أجهزة وأدوات وٌمعدات  درسيةالتحتية للمدرسة من صيانة املباني وتوفير التجهيزات امل

     ) 20al. etBarrera ,4 ,09(ونتائج تعلم الطلبة. العاملينومتابعة ورقابة وتقويم أداء 

تم تطبيق   هندوراس  ففيذاتية للمدرسة،  وقد اهتمت دول أمريكا الوسطى السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وجواتيماال بتطبيق برامج اإلدارة ال

الذي و  Honduran Community Education Programم من خالل برنامج التعليم املجتمعي بهندوراس 1999الذاتية للمدرسة عام  مدخل اإلدارة 

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


   ابراهيم حسام الدين                                                                           ُعمان  وسطى وإمكانية اإلفادة منها بسلطنةاإلدارة الذاتية للمدرسة في دول أمريكا ال

 287 -263، ص: 2020 -2، العدد7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 264 

 

تماد على مشاركة املجتمع االعوتم  ، )PROHECO(  rograma Hondureño de Educación ComunitariaP )85 2012, ,Azaola(روهيكويب باسم  عرف

جتمعية) في إدارة املدارس من خالل
ُ
مجلس تشكل في كل مدرسة  حيث Asociación Educativa Comunitaria ( اآلباءمجالس  الجمعيات التعليمية امل

 و ؤ أمناء تكون من ستة أعضاء، وأصبح هذا املجلس مس
ا
علمين وتجديد تعاقدهم أو إنهال

ُ
املدرسة من خالل   تمويلاء عملهم، وإدارة  عن اختيار وتعيين امل

 Di) لعلميا مدى تطور إنجازهم و  ،حساب بنكي باسم املجلس يتم وضع فيه األموال من الدعم الحكومي وغير الحكومي، وُمتابعة حضور الطلبة

Gropello& Marshall, 2011, 163-164 ) ،شاركة في عمليات ا ، ودفع رواتب العاملين باملدواإلشراف على األنشطة املدرسية
ُ
لتحسين  ارس، وامل

من خالل   ية وتجهيزات ، واإلشراف عليهم وتقويم أدائهم الوظيفي، وكذا توفير ما تحتاجه املدارس من أبنوالتطوير، وتوفير برامج تنمية مهنية للمعلمين

   (Gavin, 2017, 7)  .التعاون الفعال مع املجتمع املحلي

زيادة مشاركة املجتمع في العملية التعليمية واإلشراف عليها، وانخفاض معدل غياب في  تدارس نتائج إيجابية تمثلوحقق برنامج اإلدارة الذاتية للم

علمين، وارتفاع نتائج تحصيل واإلنجاز التالمي
ُ
علمين عن نظام دفع األجور امل

ُ
علمين، ووجود دور إيجابي الذ، ورضا امل

ُ
، واالهتمام بتعليم تحادات امل

علمين، وتشجيعهم اللغات، وااله
ُ
 عن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة.تمام بتدريب امل

ا
  على استخدام أساليب واستراتيجيات تعليمية جديدة، فضال

(Fontdevila et al., 2017, 234; Schneider, 2017, 8-9)   

ستقلة  يةم  في املدارس االبتدائ1993وفي نيكارجوا تم تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة عام 
ُ
   والثانوية من خالل برنامج املدارس امل

Autonomy School Program (ASP) باسم بادي  والذي ُعرف(PDAE) Programa de Autonomía Escolar ين وزارة التربية ووزارة بالتعاون ب

شاركة املجتمع في إدارة العملية مج إلى زيادة مٌ وهدف هذا البرنا ، )2004,265Schiefelbein,(يع، وكثير من املؤسسات املجتماملجتمعات املحلية

رتقاء بكفاءة إدارة املوارد البشرية التعليمية باملدارس، وتوفير املوارد املالية التي تحتاجها املدارس والتي تتجاوز الدعم الحكومي، واال 

      )Williams, 2014,10(املدرسية.

علمين وأولياء األمور واملجتمع والطلبة يتكون  Consejos Directivos ةوتم تشكيل مجلس إدارة في كل مدرس
ُ
، من ُمدير املدرسة وممثلين عن امل

 عن ع
ا
 لقيم الديمقراطية مليات ٌصنع واتخاذ القراراتوٌيشارك املجلس في إدارة شئون املدرسة ويكون مسئوال

ا
رسم السياساسات وتحديد و  ،تدعيما

علمين في املد ، االتجاهات
ُ
حاسبتهم ومسائلومتابعة أداء امل

ٌ
، واملسئولية الكاملة عن اختيار املعلمين وتعيينهم، واختيار املناهج  تهم ارس ووضع نظم مل

، ودفع الرواتب للمعلمين، ومنح الحوافز للُمتميزين منهم، ومتابعة حضور وانضباط الطلبة في املدارس الدراسية، وإدارة عمليات التغيير املدرس ي

  جلس كافة السلطات والصالحيات في إدارة امليزانية املدرسية وتنميتها وفي فرض رسوم دراسية أو إعفاء الطلبة منها.إعطاء امل، كما تم وإنجازهم العلمي

)9 2011, al., et Deffous ;42-41 2009, Sanyal,(    

حاق الطلبة بقة للبرنامج، وارتفاع ُمعدالت التزيادة ملحوظة في عدد املدارس املط في توحقق برنامج اإلدارة الذاتية للمدارس نتائج إيجابية تمثل

يزات الالزمة للدراسة أفضل من املدارس األخرى،  باملدارس، وتحقيق العدالة واملساواة بينهم ، وانخفاض نسب رسوبهم وتسربهم، وتوفير املباني والتجه

-Williams, 2014,10)اإلشراف الفعال على العملية التعليمية.   وزيادة ساعات العمل في املدارس، وانخفاض نسب غياب املعلمين، وتمكين املجتمع من

)11     

 Community-Managed املجتمع لتطوير التعليم  إدرة برنامج م من خالل 1991اإلدارة الذاتية للمدرسة عام وفي جواتيماال تم تطبيق مدخل 

Program for Educational Development برونادي  ، والذي عرف باسم(PRONADE) Programa Nacional de Autogestión para el 

Desarrollo Educativo واالبتدائي، وتدعيم الالمركزية في صنع واتخاذ ، وهدف هذا البرنامج إلى زيادة نسبة االلتحاق بمرحلة التعليم قبل املدرس ي

ية وتعليم األطفال، وتدعيم التنوع وإتاحة التعليم للجميع، والحفاظ القرارات املدرسية، وزيادة ُمشاركة املجتمع في التعليم وتحمل مسئولياته تجاه ترب

ويتكون املجلس من خمسة عشر في جميع املدارس،  Comités Educativos ( اآلباء)مجلس على اللغة القومية، وتم تشكيل مجلس املجتمع املدرس ي

 جميعهم من أولياء األمور واملجتمع املحلي
ا
 يئة العاملين في املدارس، واختيار وتعيين هيئة العاملينئولية دفع األجور لهوتولى هذا املجلس مس ،عضوا

شاركة في وضع الجداو  واإلشراف عليهم 
ُ
التقويم األكاديمي للعام الدراس ي، وتوفير التجهيزات التي تحديد ل الدراسية، و ومتابعة وتقويم أدائهم، وامل

 (Barrera, 2009, 46; Santibáñez, 2007, 7)مليزانية والتمويل املدرس ي. ارة ا ، وإدتعاون مع املجتمع املحليلبا تحتاجها املدارس

ووجود عدالة ومساواة في االلتحاق بين  فاع نسب التحاق التالميذ باملدارسارت في توحقق برنامج اإلدارة الذاتية للمدارس نتائج إيجابية تمثل

املدارس اآلخرى، وزيادة مشاركة أولياء األمور واملجتمع املحلي في برامج  عنس في قاعات الدروس زيادة أوقات التدريو  ،في كافة املناطق  الذكور واإلناث

تعدد ومشروعات العملية التعليمية
ُ
تكررة للمدارسوزياراتهم امل

ُ
حفزة على تعليم وتعلم الطلبة ،ة وامل

ٌ
، وتنوع مصادر تمويل وتوافر التجهيزات واملباني امل

، وشعور املعلمين باالستقرار والرضا عن  واالهتمام بتدريب املعلمين لرفع كفائتهم املهنية ،الستيعاب التالميذ الجدد ديدة ، وبناء مدارس جاملدارس

 (Cárdenas, 2008,17; Government of Guatemala, 2017, 21-23) .العمل

التعليم واالعتماد على مدخل اإلدارة الذاتية في  الالمركزية فيوزارة التربية والتعليم اتجاهات التحديث والتطوير في تطبيق  واكبت السلفادور وفي 

ير شاملة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، وكان من ثمارها تطبيق شهد نظامها التعليمي حركة تطو حيث تسيير شئون العملية التعليمية في املدارس، 



   ابراهيم حسام الدين                                                                           ُعمان  وسطى وإمكانية اإلفادة منها بسلطنةاإلدارة الذاتية للمدرسة في دول أمريكا ال

 287 -263، ص: 2020 -2، العدد7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 265 

 

 Educationمدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة من خالل برنامج التعليم بُمشاركة املجتمع  ال مركزية التعليم بداية التسعينات، كما طبق النظام التعليمي 

with Community Participation   والذي ُعرف باسم إديكو ducación con Participación de la Comunidad(EDUCO)E )85 2012, ,Azaola(  ،  

.  .USAIDاألمريكية وهيئة املعونة  ،World Bank، والبنك الدولي UNICEFواليونسيف ، UNESCO اليونيسكووذلك بتمويل عدد من املؤسسات والهيئات مثل 

(Edwards, 2014, 419-420)   

ية في السلفادور إلى زيادة ُمعدالت التحاق التالميذ بالتعليم قبل املدرس ي والتعليم االبتدائي، وتشجيع املجتمع في وهدف برنامج اإلدارة الذات

شاركة الف
ُ
اركة أولياء عالة في العملية التعليمية، وضمان الجودة في املدارس، وتحسين اإلدارة والقيادة املدرسية وال سيما في ُصنع واتخاذ القرارات بُمشامل

جتمع املحلي في 
ُ
إدارة العملية التعليمية األمور املجتمع املحلي، واالرتقاء بُمعدالت إنجاز الطلبة، وارتكز هذا البرنامج على ُمشاركة أولياء األمور وامل

شكل في جم ، Asociación Comunal para la Educación جمعيات التعليم املجتمعية باملدارس من خالل
ُ
يع املدارس، ويتكون وهي مجالس لألمناء ت

الجهات  و التربية والتعليم  حيث يستلم املجلس التمويل املخصص للمدرسة من وزارة  ،املجلس من خمسة أعضاء من أولياء األمور واملجتمع املحلي

 عن
ا
قويم األكاديمي للعام الدراس ي، ونقل ، وإعداد الجداول الدراسية، والتاختيار املعلمين وتعيينهم، ودفع رواتبهم وتقويم أدائهم  املانحة ويكون مسئوال

 ،
ا
 ,Barrera) ويتابع تسجيلهم في املدارس دون رسوم مالية.الطلبة، كما يقوم املجلس بتسليم التالميذ الزي املدرس ي، والكتب واألدوات الدراسية مجانا

2009, 44; Nishimura, 2017, 2-3)     
تميزة تمثلت فيمجموعة  برنامج اإلدارة الذاتية في السلفادور وحقق 

ُ
وانخفاض  املعلمينو الطالب  معدالت حضور  وزيادة  تحسين من النتائج امل

وجعلها ثرية  وجود أنشطة مجتمعية لتحسين البيئة املدرسية، و األمور  وأولياء املعلمين بين ةعمدا عالقاتو  تواصل فعال ، ووجودمعدالت غيابهم 

قاعات   في اآلباء ألبنائهم  ، وزيادة زيارة غير الحكومية واملؤسسات شراكات فعالة بين املدارس واملنظماتوجود وجاذبة للُمشاركين في العملية التعليمية، و 

، وحصول املجتمع املحلي على صالحيات وسلطات في إدارة املدارس وال سيما في الجوانب املالية الطلبةيادة ُمعدالت إنجاز الدروس ومتابعة أدائهم، وز 

 عنفض ، (Meza  et al., 2004, 2; Khattri et al., 2010, 15-16) تدريب املعلمين ، وتطوير برامجوالتوظيف
ا
زيادة دافعية املعلمين وانتمائهم ووالئهم  ال

حددة لهم تعليمية تفوق األوقات مهنة من خالل قضاء أوقات كثيرة في العملية اللل
ُ
، واستخدامهم ألساليب تدريس حديثة، وتركيزهم على األنشطة امل

    (The World Bank, 2007, 12) .رسية والواجبات املنزليةاملد

كانت ضمن برامج اإلصالح والتحسين والتطوير  مة والسلفادور خاصة أن اإلدارة الذاتية للمدارس في دول أمريكا الوسطى عا  إذن يتضح مما سبق

شاركة الفعالة ألولياء األمور وأعضاء املجتمع املحلياملدرس ي، و 
ُ
عل ترتكز على امل

ُ
ين  ممع  إدارة املدارس العاملين بها، وتشكيل مجالس لألمناء واآلباء وامل

املجتمع في العملية التعليمية و  ر أولياء األمو  زيادة مشاركةر من الجوانب اإليجابية تتمثل في تساهم في إدارة املدارس، وحققت اإلدارة الذاتية كثي

علمين، وار 
ُ
وإنجازهم األكاديمي، وتحسين ظروف العملية   هم تحصيل معدالت حضور الطلبة، وزيادة تفاع واإلشراف عليها، وانخفاض معدل غياب امل

     درسية، والتنمية املهنية للمعلمين  بصورة مستمرة.التعليمية من حيث املباني والتجهيزات امل

إلى تطبيق الالمركزية التي  النظاموهدف هذا  سية،بشأن نظام اإلدارة الذاتية املدر  م2006( لسنة 2رقم ) الوزاري  القرار صدرفي سلطنة ٌعمان و

، في حدود السياسة التعليمية العامة للوزارة والممارسة بعض الصالحيات واملسئوليات اإلدارية والفنية كوحدة تدي تتيح للمدرسة
ا
قواعد ر نفسها ذاتيا

ستفيدين منها
ُ
نظمة للعمل، وذلك لتعزيز دور املدرسة والعاملين بها وامل

ُ
للقيام بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة للبرامج املقترحة لتطوير األداء املدرس ي  امل

 
ا
، 2006، بسلطنة ُعمان )وزارة التربية والتعليم   عن تخفيف األعباء عن املديريات باملناطق التعليمية.وتحقيق الجودة الشاملة في العمل التربوي، فضال

2) 

أن   (Sawada,1999) سوادة  حيث أشارت نتائج دراسة في السلفادور  للمدرسة نامج اإلدارة الذاتيةبر كثير من الدراسات السابقة وقد تناولت 

 في تنفيذ املشروع ومتابعته  يفبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة 
ا
 رئيسا

ا
السلفادور قد ساعد في االرتقاء بالثقافة التعليمية لآلباء ألنهم كانوا عنصرا

املجتمع في العملية التعليمية وال سيما املنظمات غير الحكومية، وارتفاع معدالت التحاق الطلبة باملدارس، واالهتمام  وتقويمه، كما زاد من مشاركة

  لتحتية للمدارس من مباني وتجهيزات وكهرباء ومياه صحية، وارتفاع معدالت إنجاز الطلبة في الرياضيات.بالبنية ا 

برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور  أن  مشاركة اآلباء في إلى   (De Umanzor  et al. , 2000) دراسة دي أمانزور وأخرون وتوصلت نتائج  

للمدارس وعقد مقابالت منتظمة ومستمرة مع املعلمين لتحسين عمليات تعليم وتعلم الطلبة، زاد دور سبة زيارة أولياء األمور كانت إيجابية، حيث زادت ن

 أكثر إيجابية حيث أصبح  اآلباءدور مجلس وكان ة أبنائهم في حل الواجبات املنزلية التي يعطيها املعلمون لهم، أولياء األمور في مساعد
ا
 عن الحفاظ مسؤوال

اسية، ة التحتية والتجهيزات املدرسية وشراء املواد واألدوات التعليمية، وإرسال األطفال إلى املدرسة، ومتابعة الحضور، وزيارة الفصول الدر على البني

 ووضع الخطة السنوية املدرسية، وجمع التبرعات، وصنع واتخاذ القرارات.

كان يعتمد بشكل رئيس    برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور أن   (Jimeneza & Sawada, 2000) دراسة جيمنزا وسوادة وكشفت نتائج 

أنشطة  في اآلباء ملدرسة، وقيامه بزيارات الفصول ومتابعة أداء املعلمين، وزيادة مشاركةعن إدارة ا  اآلباءعلى مشاركة املجتمع من خالل مسئولية مجلس 



   ابراهيم حسام الدين                                                                           ُعمان  وسطى وإمكانية اإلفادة منها بسلطنةاإلدارة الذاتية للمدرسة في دول أمريكا ال

 287 -263، ص: 2020 -2، العدد7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 266 

 

 عن بعة ومتا ،األطفال في املدرسة واملنزل  تعليم 
ا
املجلس لحضور وغياب املعلمين والطلبة، ومسئوليته عن توفير األجهزة واملعدات واملواد التعليمية فضال

  وكهرباء. متطلبات البنية األساسية من مياه 

 يممقراطية التعلواإلنصاف ودي واملساواة  أن من أهم البرامج التي ساعدت على تحقيق العدالة (Guzmán, 2000)  غوزماندراسة  وخلصت نتائج

عدالت إنجاز الطلبة ، وارتفاع ملحوظ في مهم حيث زادت معدالت التحاق الطلبة باملدارس، وقلة تسرببرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة هو  في السلفادور 

 .والعلوم والرياضيات القومية في تعليم اللغة

 اآلباء قبل من املباشرة  املشاركة عزز  في السلفادور رة الذاتية للمدرسة اإلدا  برنامج أن (Morra & Rist , 2000) دراسة مورا وريستوأكدت نتائج 

ولية إدارة املدارس، وارتفاع معدالت تحصيل ؤ بتولي مس اآلباء حلي متمثل في مجلس ، وقيام املجتمع املفي دعم العملية التعليمية املحلية والجماعات

 طلبة واملعلمين.دالت غياب ال، وانخفاض معالقومية الطلبة في الرياضيات واللغة

التحصيل الدراس ي للطلبة   زاد من معدالتبرنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور أن  (Marchelli, 2003) دراسة مارشيلليوأبرزت نتائج 

أولياء األمور في النهوض بالعملية  ، وزيادة معدالت التحاق الطلبة باملدارس، وزيادة دور هم أكثر من املدارس التقليدية، وانخفاض معدالت غياب

  ة دور مؤسسات املجتمع غير الحكومية في الدعم املادي للمدارس .التعليمية، وزياد

كان له تأثير إيجابي على   برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور أن  (Sawada & Ragatz, 2005)ده ويرجادذ دراسة سوا وأظهرت نتائج 

تعليمية، وزيادة نسبة التزامهم بالحضور، واستخدامهم لطرائق جديدة في التدريس، تلك املدارس حيث زاد تحفيزهم نحو العملية السلوك املعلمين في 

 علىيهم حيث ارتفع معدالت حضورهم وقلة غيواملشاركة في اخت
ا
 إيجابيا

ا
ابهم، يار املناهج الدراسية التي تناسب الطلبة، أما الطلبة فقد أثر البرنامج تأثيرا

  كما ارتفع معدالت تحصيلهم في الرياضيات واللغة اإلسبانية .

كانت جوهر عمليات التطوير التربوي في املدارس والتي  في السلفادور  أن مشاركة اآلباء واملجتمع (Corrales, 2006) كوراليسدراسة  نتائج وبينت

، وأن اآلباء شاركوا في إدارة املدارس التي برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة املتمثلة في درسةارتكزت على ال مركزية التعليم واإلدارة الذاتية واستقاللية امل

شكالت التي واجهت برنامج اإلدارة الذاتية وصالحيات إدارة امليزانية وتوظيف املعلمين، وتم منحهم سلطات مولتها الحكومة واملجتمع
ُ
، وكان من أهم امل

 .حضرية فقيرة  واملحرومة دون غيرها من ية الفقيرة على املناطق الريف ه اقتصار هي 

  مناملحلي  أولياء األمور وأعضاء املجتمع  مكندور السلفافي برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة أن  (Vegas, 2007) دراسة فيجاسنتائج وأوضحت 

عدد أيام وزيادة مديري املدارس،  بالتعاون معارات خاذ القر سلطة ات املجتمعإعطاء و ، أو تجديد تعاقدهم أو إنهاء عملهم  توظيف املعلمينو  اختيار

  املعلمين بين  االجتماعات من مزيدووجود غياب املعلمين ، قلة  في كما حقق هذا البرنامج إنجازات عديدة تتمثل الدراسة أكثر من املدارس التقليدية،

 .منهم  برغبة األمور، وزيادة ساعات العمل اليومي للمعلمين وأولياء

) على وجود املجالس املجتمعيةارتكز  رة الذاتية للمدرسة في السلفادور برنامج اإلدا أن  (Schiefelbein, 2007) دراسة شيفيليبينشارت نتائج أ و 

مديري  تعيين املعلمين و و  عن صنع واتخاذ القرارات، وإلدارة املالية للمدرسة من خالل حساب بنكي خاص بهذه املجالس،  ولةؤ مس وهي (اآلباءمجالس 

 ملدة هذه امل كما تلقى رؤساء، والتجهيزات الالزمة للمدارس أو إنهاء عملهم ، وشراء املواد واألدوات هم وظيفاملدارس وت
ا
لتمكينهم  ساعة 40جالس تدريبا

   .من القيام بمهامهم ومسئولياتهم بوعي وفهم وجودة وتميز

مشاركة اآلباء املجتمع في  أدى إلى زيادة دارة الذاتية للمدرسة في السلفادور ج اإل برنامأن إلى  (Desmond, 2009) دراسة ديزموندوتوصلت نتائج 

زيادة معدالت التحاق الطلبة في املدارس، وتحسن نسبة حضور الطالب واملعلمين للمدارس، ة، وتحقيق ديمقراطية التعليم من خالل يالعملية التعليم

 مين، وزيادة الدافع من أولياء األمور لالستفادة من برامج محو األمية وتعليم الكبار والتربية الوالديةووجود عالقات واتصاالت داعمة بين اآلباء واملعل

 في املجتمع.العنف والجريمة وانتشار  .الفقر زيادة ُمعدالتأهم التحديات التي واجهت البرنامج  ، وكان منالتي قدمتها هذه املدارس

 في املحلي املجتمع مشاركة زيادة قاد إلى  برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور أن  (Garzarán, 2011) دراسة جراذرانوكشفت نتائج 

 في والتكيف املرونة  من مزيدأدى إلى و  التعليمية، العملية في واالبتكار االبداع فرص وتحسين  متميز، تعليم  على الطلبة حصول  أتاحو  ،التعليمية العملية

 بالحياة التعليم  وربط واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا على االعتماد من العصر لتغيرات واالستجابة املجتمع، احتياجات وفق التعليمية العملية

 التعليمية. الفرص على الحصول  في واملساواة  والعدالة التعليم  في الحق قيم  على املجتمعية، والتأكيد

جعل اآلباء واملجتمع لهم تأثير إيجابي في الحياة  دارة الذاتية للمدرسة في السلفادور ج اإل برنامأن  (Edwards, 2013) دراسة إدواردزوأظهرت نتائج 

اتهم ومتابعتهم للعملية التعليمية ومشاركتهم في زيادة املوارد املادية للمدرسة، وتلبية دعوة املعلمين من خالل  املدرسية وال سيما في اتخاذ القرار وكثرة زيار 

ن إنجاز الطلبة، والتقدم في اإلنجاز اللغوي للطلبة، وارتفاع معدالت حضورهم للمدارس وقلة غيابهم، ومساهمة املجتمع مقابالت مستمرة لتحسي

ع أجور املعلمين، وانخفاض معدالت تسرب الطلبة، واالرتقاء بعمليات التنمية املهنية للمعلمين، وانخفاض معدالت غياب ي دفبهيئاته ومؤسسات ف

  املعلمين.
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في ارتفاع معدالت  ساهم  برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة في السلفادور أن  (Edwards& Urquilla , 2016) دراسة إدواردز ويوريوال نتائج  برزتأ و 

املعلمين،  عاز التالميذ في الرياضيات واللغة اإلسبانية، وقلة غياب التالميذ، وزيادة معدالت زيارات أولياء األمور واملجتمع للمدارس وتعاونهم مإنج

شاط  ة ونوإحساسهم وشعورهم بأن لهم صالحيات وسلطات في ٌصنع واتخاذ القرارات املدرسية، وانخفاض معدالت غياب املعلمين، ووجود دافعي

 إيجابي لهم، وزيادة عدد ساعات عملهم.   

أعطى ملجالس اآلباء سلطات   للمدرسة في السلفادو برنامج اإلدارة الذاتية أن إلى  ( (Edwards& Higa, 2018وبينت نتائج دراسة إدواردز وهيجا 

علمين باملدارس، وكان  واسعة في إدارة املدارس تتمثل في توظيف املعلمين أو إنهاء عملهم، كما ساهم في زيادة تحصي
ُ
ل الطلبة، وزيادة معدالت حضور امل

نظمات واملؤسسا
ُ
 ت الداعمة للمشروع مثل البنك الدولي في تسيير أمور البرنامج. من أهم التحديات واملشكالت التي واجهت البرنامج هي تدخل امل

حيط باملدرسة من   للمدرسة في السلفادو برنامج اإلدارة الذاتية أن  ( (Edwards, 2019وأوضحت  نتائج دراسة إدواردز 
ُ
مكن املجتمع املحلي امل

شاركة الفعالة وتحمل املسئوليات في إدارة املدارس من خالل مجالس ا 
ٌ
حاسبة التعليمية، آلباء،امل

ُ
كما ساعد على  ووجود نظام دقيق للمسائلة وامل

علمين من خالل برامج التنمية املهنية
ُ
ستمرة، وأن من أهم التحديات التي واجهت البرنامج هو وجود نوع من الصراع  االرتقاء بمعارف ومهارات امل

ٌ
امل

 عن نقص الكتب واملواد التعليمية والتكنولوجية في بعض املدارس  والتوتر على السلطات بين ُمديري املدرس ومجالس اآلباء 
ا
 . فضال

ة في السلفادور اعتمد على استقاللية املدارس وزيادة صالحياتها وسلطاتها  أن برنامج اإلدارة الذاتية للمدرس ويتضح من عرض الدراسات السابقة

ستمرة للمعلمين وزيادة أجورهم  في صنع واتخاذ القرارات بالتعاون مع أولياء األمور واملجتمع
ُ
حيط باملدارس، كما ركز على التنمية املهنية امل

ُ
املحلي امل

كما أن البرنامج كانت له نتائج إيجابية متنوعة مثل: زيادة ل توفير املباني والتجهيزات الحديثة، وتحسين ظروف عملهم من خال ورواتبهم وحوافزهم،

  .تويات انجازهم في الرياضيات والعلوم واللغة االتينيةسين مس، وتح هم حضور و  التحاق الطلبة معدالت

  ـة:مشكلة الدراس

في سلطنة ُعمان جاءت بدرجة متوسطة في جميع   الذاتية املدرسية نظام اإلدارة طبيق ( أن درجة ت65-58، 2008الغافري ) أشارت نتائج دراسة 

ن املشاريع والصيانة والخدمات، والشئون املالية واإلدارية، كما كشفت نتائج الدراسة املجاالت وهي: شئون التعليم، وشئون اإلشراف التربوي، وشئو 

لقاة  رسية الذاتيةنظام اإلدارة املد وبات تواجهعن عدة تحديات وصع
ُ
، جاء في مقدمتها قلة وجود دعم مالي، يليها كثرة األعباء امل

ا
دارة ذاتيا

ُ
على املدارس امل

 .وقلة الكادر اإلداري املتخصص

شكالت تواجه2009) ةوتوصلت نتائج دراسة الهادي
ُ
هام امل عدم اختالف تتمثل في نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في سلطنة ( إلى عدد من امل

ديري 
ُ
ار الكوادر دارس في اختياملواملسئوليات والواجبات الوظيفية للعاملين في هذه املدارس واملدارس التي ال تطبق هذا النظام، وال توجد أدوار مل

 وقلة الصالحيات والسلطات ا بشرية االزمة للعمل بمدارسهم، وال يوجد دعم وتمويل كافي لتنفيذ برامج وأنشطة هذه املدارس، ال
ُ
ديري  ملمنوحة وامل

ُ
تاحة مل

طبقة ل وقلة، وال سيما في مجال توظيف املبنى املدرس ي للبحث عن مصادر بديلة للتمويل املدارس
ُ
تحقيقها  نظام اإلدارة الذاتية عندتحفيز املدارس امل

ديري املدارس في حال عدم تطبيقهم  في األداء، والتميز الجودة 
ُ
حاسبة مل

ُ
سائلة وامل

ُ
  لبنود نظام اإلدارة الذاتية. وضعف ُنظم امل

طبقة لنظام اإلدارة ( 95، 2013) الساعدي وأظهرت نتائج دراسة 
ُ
أدوات  استخدامتية في ذا الاملدرسية وجود قصور لدى ُمديري املدارس امل

( وجود مجموعة من  107-103، 2017)  يوأبرزت نتائج دراسة العزوان .ٌمتعددة للرقابة، وتوظيف تكنولجيا املعلومات واالتصاالت في العمليات الرقابية

طبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية الصعوبات والتحديات تواجه
ُ
تتمثل في قصور قيام املدرسة بكتابة   ُعمانبمحافظة الداخلية بسلطنة  املدارس امل

شرفين التربويين وأولياء األمور واملجتمع املحلي، وقصور في
ُ
استقاللية القيام بأعمال الصيانة املدرسية، وقصور في إقامة  تقارير سنوية بالتعاون مع امل

ملدرسة بتأجير املسرح املدرس ي واملالعب إلقامة الحفالت واملنااسبات املدارس املعارض واألسواق الخيرية دون الرجوع للسلطات الُعليا، وقصور قيام ا 

حيط باملدرسة، وقصور ٌمششاركة أولياء األمو 
ُ
ر وأعضاء املجتمع املحلي في عمليات التخطيط والتنظيم والتقويم والتحسين والتطوير للمجتمع املحلي امل

 على ما سبق ، املدرس ي
ا
 :اآلتية التساؤالت اإلجابة عن في الدراسة تتحدد ُمشكلةوتأسيسا

 ؟ اإلدارة الذاتية للمدرسةفي  السلفادور ما خبرة  .1

   ؟في سلطنة ُعمان اإلدارة الذاتية للمدرسة   واقعما  .2

 ؟   اإلدارة الذاتية للمدرسة  في سلطنة ُعمانتطوير في السلفادور خبرة  اإلفادة منما أوجه  .3

 ؟ السلفادور  خبرة في ضوء دارة الذاتية للمدرسة  في سلطنة ُعمان إل ا التي يمكن من خاللها تطوير  التوصياتأهم ما  .4

 : ةـأهداف الدراس

 هدفت هذه الدراسة إلى: 

 .رة السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسةخبالتعرف على  .1
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 .اإلدارة الذاتية للمدرسة  في سلطنة ُعمانواقع   دراسة .2

   .اإلدارة الذاتية للمدرسة  في سلطنة ُعمانأوجه اإلفادة من خبرة السلفادور في تطوير تحديد  .3

 .طنة ُعمان في ضوء خبرة السلفادور تطوير اإلدارة الذاتية للمدرسة  في سل يمكن من خاللها   التوصيات وضع مجموعة من .4

 ة:  أهمية الدراس

 و  دارساملتفيد مديري يمكن أن في كونها تمثلت أهمية الدراسة 
ُ
شاركين و غيرهم من امل

ُ
هتمينساهممين وامل

ُ
 سلطنة ُعمانبالعملية التعليمية في  امل

طبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية خاصة 
ُ
ومن ثم اإلفادة  في هذا املجالدول أمريكا الوسطى عامة والسلفادور خاصة رة خبفي التعرف على  عامة وامل

يمكن أن تفيد السلطات التعليمية العليا املمثلة في وزارة التربية كما  . ارسمدارسهم في كافة ميادين ومجاالت العملية التعليمية باملد ءفي تطوير أدا  هامن

  .في سلطة ُعمان لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية  لتطويركافة اإلمكانات املادية والبشرية  ها في توفيرل التابعة واملديريات التعليمية والتعليم 

 ة:ـمنهج الدراس

أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها  " إنه حيث الوصفيهج ناملفي هذه الدراسة  ثاناتبع الباح

 عن ط
ا
 ( 86، 2012، الكسباني). "ريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة كميا

 :ةحدود الدراس

 في اآلتي: راسةتمثلت حدود الد

 .اإلدارة الذاتية للمدرسة وتقتصر على الحدود املوضوعية: .1

ألنها من الدول النامية  وتم اختيار السلفادور ، وسلطنة ُعمانيكا الوسطى عامة والسلفادور خاصة دول أمر  وتقتصر على الحدود املكانية: .2

 ةستراتيجيإ فة إلى ارتباط برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة بخطة إلضا، باتطوير العملية التعليمية والطامحة نحو تحقيق التقدم من خالل 

نظم
ُ
 عن تعاون كثير من امل

ا
، باإلضافة إلى أن هذه الدولة لم يتم املجالات والهيئات واملؤسسات املحلية واإلقليمية والعاملية في هذا للتعليم، فضال

  .ية للمدرسة في حدود علم الباحثتناولها في األدب النظري من قبل في مجال اإلدارة الذات

 مصطلحات الدراسة:

 :اإلدارة الذاتية للمدرسة

عرف اإلدارة الذاتية للمدرسة 
ٌ
بأنها "مدخل تنظيمي يعتمد على توسع سلطات املدرسة ومسؤلياتها من موقع املدرسة املحلي لتحسين وتطوير  ت

 )4,5,201Elmelegy(  .أدائها"

تعلقة بالعمليااملدرسة في سلطاتها ومسئولياتها تمكنها من صنع القررات ظمة على مستوى " ال مركزية منكما تعرف بأنها
ُ
همة امل

ٌ
ت في القضايا امل

حاسبة واملساءلة".
ُ
 من األهداف والسياسات واملناهج واملعايير وامل

ا
 )Hammad, 3,34201( املدرسية في إطار ُمحدد مركزيا

 بأنها
ا
، مع إتاحة  على اعتبار املدرسة" نظام إداري يقوم كما تعرف أيضا

ا
 وتربويا

ا
 وماليا

ا
وحدة إدارية ٌمستقلة بذاتها، لها حرية تصريف شئونها إداريا

جتمعية في تنظيم إدارة املدرسة، وفي ُصنع القرارات على مستوى املدرسة، وذلك في إطار املعايير والسياسات الوط
ُ
نية ونظم الفرصة للُمشاركة امل

سائ
ُ
حاسبة وامل

ُ
 (168، 2013لة.)إبراهيم،امل

عرف 
ُ
 على ما سبق ت

ا
 بأنها:  اإلدارة الذاتية للمدرسة وتأسيسا

ا
كز على أن املدارس الُعمانية وحدات إدارية ُمستقلة وقائمة مدخل إداري يرتإجرائيا

يات وسلطات توفرها السلطات التعليمية الُعليا مع بذاتها في ُصنع واتخاذ قراراتها، واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتسيير شئونها في ضوء صالح

 . املعايير والسياسات الوطنيةو  وائح والتشريعاتالقوانين والل إطار وجود نظام دقيق للُمحاسبة واملسائلة في

 اإلطار النظري للدراسة:

 ،واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمان لثانيوا ، السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسة األول خبرة تضمن اإلطار النظري للدراسة مبحثين، 

 وذلك على النحو اآلتي: 

 :في اإلدارة الذاتية للمدرسةادور السلفخبرة  املبحث األول: 

  :من خالل املحاور اآلتية السلفادور في اإلدارة الذاتية للمدرسةخبرة وسوف يتم تناول 
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 السياقات املجتمعية:  .1

 :اآلتيجتمعية وتضمنت السياقات امل

 السياق الجغرافي والسكاني:  •

عد السلفادور أصغر بلد في أمريكا الجنوبية حيث تبلغ م
ُ
، وتنقسم  13065كيلو متر مربع أي حوالي   21040ساحتها الجغرافية حوالي ت

ا
ميال

 إلى 
ا
 وإداريا

ا
من  %62.7من الرجال، و %47.3من النساء، و % 52.7مليون نسمه، 6بلدية، ويبلغ عدد سكانها حوالي  262محافظة)إقليم( و 14سياسيا

 United Nations)نسمه لكل كيلو متر. 273الريفية، والكثافة السكانية مرتفعة تصل إلى في املناطق  %37.2السكان يعيشون في املناطق الحضرية، و

Development Programme,2011, 6-7 ) 

 السياق االقتصادي: •

هاجرين من أهل البالد إلى الواليات ا ئيس على مصدرين رئيسين هما االقتصاد السلفادوري بشكل ر  يعتمد
ُ
تحدة الزراعة ، والثاني تحويالت امل

ُ
مل

اسية األمريكية والذين يبلغون حوالي مليون فرد، واالقتصاد بصفة عامة ضعيف تأثر بكثير من الكوارث الطبيعية مثل إعصار ميتش، والظروف السي

تحرير التجارة السوق الحر من حيث  تطبيق نظام الحكومة نحو  م اتجهت2009بداية تسعينيات القرن العشرين، وفي عام غير املستقرة في ثمانينيات و 

 ان  والخصخصة وحولت عملتها الوطنية إلى الدوالر، ونهجت نحو التقشف والقرض من البنك الدولي، وعلى الرغم من محاوالت النهوض االقتصادي إال

 في الب الكوارث الطبيعية أثرت
ا
 رئيسا

ا
، وأدى إلى زيادة التضخم والتأثير على محصول الذرة باعتباره محصوال

ا
توجيهات   نفذت الحكومةو الد. عليه سلبيا

نك  صندوق النقد الدولي من الخصخصة وفتح األسواق، واعتمدت الدولة على القروض من جهات عديدة مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وب

 (Desmond, 2009, 13-14) .معدالت الفقر نتيجة الكوارث الطبيعية التي قضت على كثير من جهود التنمية %55بلدان األمريكية، التنمية لل

 :اإلدارة الذاتية للمدرسةبرنامج نشأة وتطور  .2

 باملراحل اآلتية:  السلفادور في  اإلدارة الذاتية للمدرسةبرنامج مر 

نتائج  ضعف ، وخلصتجوانب جوانب قوة و ما به من تعليمي للتعرف على التعليم بدراسة مسحية للنظام الم قامت وزارة التربية و 1990عام في  •

تعزيز الروابط بين املدارس واملجتمعات ضرورة زيادة عدد األطفال امللتحقين باملدارس، والقضاء على مشكالت تسربهم ورسوبهم، و  الدراسة إلى

، و  االهتمام بتدريب املعلمين، و املحلية
ا
تعليم قبل املدرس ي، ، واالهتمام بالتوفير املواد واألدوات واألجهزة ملدارس التعليم األساس يوتنمتهم مهنيا

 (Meza et al., 2004, 1) تعزيز برامج التغذية املدرسية.، و الوفاء بمتطلبات األسر وتطلعاتهم في تعليم أبنائهم و 

و تحديث تدريب املعلمين أثناء الخدمة، ترتكز على لتطوير التعليم،  مدتها عشر سنواتة طخم  قامت وزارة التربية والتعليم بوضع 1991في عام •

يتم  اتوضع مؤشر و ، وتحديث املناهج الدراسية، املحلية واإلقليمية الداعمة للتعليم  إنشاء املكاتبو مراجعة الكتب املدرسية، ناهج الدراسية و امل

    )r,Ferre 6200, 95-96(من خاللها قياس إنجاز وتقدم الطلبة.

هو جزء من برامج اإلصالح الحكومي التي تهدف إلى تنشيط الخدمات وهذا البرنامج  اإلدارة الذاتية للمدرسةم تم تطبيق برنامج 1991 في عام •

ر عدد ممكن من  العامة من خالل الالمركزية والخصخصة في التعليم ما قبل املدرس ي والتعليم االبتدائي في املناطق الريفية، واستيعاب أكب

جب مرسوم وزاري، وبدعم من قرض البنك الدولي، وُتدار املدارس األطفال لاللتحاق باملدرسة لتحقيق ديمقراطية التعليم، وأنش ئ البرنامج بمو 

لعمومية ألولياء وهو جمعية تربوية يتم انتخاب جميع أعضائها من خالل الجمعية ا  اآلباء املشاركة في البرنامج من قبل املجتمع من خالل مجلس 

،   ه نهاءإ  وتجديد تعاقدهم أو ويتولى مجلس مسئولية تعيين املعلمينالدعم مباشرة من الحكومة،  اآلباء أمور الطلبة في املدرسة، ويتلقى مجلس 

   (McCowan., 2011,11-12) .مواد وأدوات تعليميةو  أجهزة  ، وشراء ما تحتاجه املدارس منوتقويم أدائهم، ودفع رواتبهم 

ية التعليمية أتاح هذا حصول الطلبة على تعليم متميز، على الالمركزية واستقاللية املدارس وزيادة مشاركة املجتمع املحلي في العمل البرنامجز تكار  •

الستجابة وتحسين فرص االبداع واالبتكار في العملية التعليمية، ومزيد من املرونة والتكيف في العملية التعليمية وفق احتياجات املجتمع، وا 

الحياة املجتمعية. التأكيد على قيم الحق في التعليم والعدالة لتغيرات العصر من االعتماد على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وربط التعليم ب

وزيادة مشاركة  واملساواة في الحصول على الفرص التعليمية، ودعم قيم الديمقراطية من خالل مشاركة املجتمع املحلي في العملية التعليمية 

  (Garzarán, 2011, 99-100) .املنظمات غير الحكومية وغير الربحية

 في حمالت التوعية وكانوا جميعهم أشبه  استخدام •
ا
وسائل االتصاالت مثل: املطبوعات والراديو والتليفزيون، ومشاركة املعلمين املعينين حديثا

  التربوية  املؤتمرات من سلسلة عقدت وأيضا املجتمعية للمشاركة تشجيع حمالت يم تعلوال التربية وزارة  وضعتو بمتحدثين رسميين للبرنامج،  

األخرى ساهم كل ذلك في زيادة الوعي املجتمعي باملشروع ودعم عمليات التحسين والتطوير   التعليمية املصالح وأصحاب املعلمين استهدفت

 املعلمين و 
ا
 مع جيدة  عالقات إقامة على أولياء األمور املشاركين في املشروع كانت لديهم القدرة املدرس ي. وبسبب وجود بيئة إعالمية أكثر انفتاحا

إلى مجلة متخصصة عن البرنامج  ةافة أدت إلى تغطية أفضل للبرنامج، وتم نشر تقارير منتظمة عن املشروع في الصحف القومية، باإلضافالصح
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املنطقة، باإلضافة غلى املناظرات التليفزيونية عن املشروع والتي عرضت  حسب تحاقلاال ونتائج املشاريع في املحرز  التقدم عن تغطي  معلومات

 (Basaninyenzi, 2011, 3) .البرنامجنظر مختلفة، وأعطت املشاهدين فرصة لالستنتاجات والحكم على  وجهات

، ومجالس 168928إلى 8416 من بمدارس اإلدارة الذاتية م ارتفع عدد الطلبة امللتحقين1996 إلى عام1991من عام  •
ا
إلى 236من   اآلباءطالبا

1700  
ا
 معل3884إلى 263، واملعلمين من مجلسا

ا
   (Eriksson &et.al.,2000,55) .ما

.362880)مدرسة، وعدد الطلبة إلى  (2047) وصل عدد مدارس البرنامج إلى م2003في عام  •
ا
 (Cárdenas, 2008, 17)  ( طالبا

 م زاد االهتمام 2009-2005من عام  •
ا
، كم زاد عدد ورفع أجورهم ورواتبهم، وتخصيص الحوافز واملكافآت لهم ، بتأهيل املعلمين وتنميتهم مهنيا

 )al. et Gillies, 65,2010( املكاتب املحلية واإلقليمية الداعمة للبرنامج، وربط زيادة األجور بتقويم أداء املعلمين.

رس،  في تولي املسئولية اإلدارية باملدا  اآلباء الرئيسين للبرنامج، وحرصا على استمرار مجالس م كان البنك الدولي واليونسكو املمولين 2013في عام  •

علمين أو إنهاء عملهم.  
ُ
 (Edwards, 2014, 4 20-421)وزيادة صالحيتها وسلطاتها في تعيين امل

   :اإلدارة الذاتية للمدرسة برنامج  أهداف  .3

، وبيكون  ( Jimenez& Sawada, 2010, 71-73) ، وجيمنز وسوادا  ( Gillies, 2010, 71-73)يليس وج، ( Cárdenas, 2008,16) وكاردينس أشار كل من

(Bacon, 2009, 3 )، ،وبوركي وآخرون ( Burki et al.,1998, 2-3 )  وجوس ي ،(José, 2004, 6 ) ة في السلفادور  اإلدارة الذاتية للمدرس برنامج أهدافأن

 تضمنت اآلتي:

، وتحسين جودة التعليم االبتدائي وما ة، ودعم وتشجيع الشراكة املجتمعيبالتعليم في املجتمعات الريفيةلألطفال لاللتحاق توفير فرص متنوعة  •

الربط بين مناهج و  ، واإلدارة من خالل السماح للمجتمع للمشاركة في العملية التعليمية،قبل املدرسة، وتحسين جودة اإلدارة على مستوى املدرسة

 .ن التعليم األساس يا قبل املدرسة والصف األول متربية طفل م

ذلك من منطلق تحقيق العدالة واملساواة وديمقراطية التعليم، وكان من نتائج املشروع زيادة مشاركة ي املدارس و زيادة معدالت التحاق الطفال ف •

 اآلباء في الحياة املدرسية، وصنع واتخاذ القرار من موقع املدرسية.

 للمدرسة االستعداد لتعزيز أداة  باعتبارها البالد في فقرا  األكثر املناطق في لألطفال  واالبتدائي املدرس ي قبل ما التعليم  على ل الحصو  فرص زيادة  •

 م.2005بحلول عام  %90تصل إلى  التعليم  من األخيرة  السنوات واستكمال

 فقر  األكثر املناطق على التركيز مع كاملة، سنوات عست ملدة  األساس ي التعليم  برنامج في الطالب التحاق لتمكين النظام هذا  توسيع •
ا
 املناطق في ا

 .املدرسة سن  في األطفال  جميع استيعاب على الكافية القدرة  حاليا تملك ال التي الهامشية حضريةوال الريفية

وأنشطة التنمية  التعليمية، واملواد رسيةاملد الكتب توفيرو  الدراسية، املناهج  تطوير أنشطة خالل من املستويات جميع على التعليم  جودة  تحسين •

 .للمعلمين والحوافز الخدمة أثناء التدريب وبرامج الخدمة قبل ما ذلك في بمااملهنية للمعلمين  

 تطوير استراتيجيات اإلدارة املتمركزة على املدرسة لزيادة املحاسبة واملسائلة في األداء املدرس ي. •

 Community Education س املدرسية ) جمعيات التعليم املجتمعيةمركزية فعالة من خالل مشاركة املجالتعزيز عمليات صنع واتخاذ قرارات ال  •

Associations.في املناطق الريفية ) 

 .الخدمات تقديم  في والجودة  والعدالة واإلنصاف الكفاءة  لزيادة  املستويات جميع على املؤسسات تعزيز أنشطة دعم  •

 توفير، والهامشية النائية لريفيةا  املناطق في وخاصة املنخفض، الدخل ذوي  للطالب األساس ي والتعليم  املدرسة قبل ما ملرحلة القبول  نطاق توسيع •

 .املعلمينرواتب  ودفع التحتية البنية

 .الريفية املناطق في األطفال  تستهدف التي( 3-1 أعمارهم  تتراوح الذين) أولي تجريبي برنامج تطوير  •

 .للمدرسة والنفس ي الجتماعيوا  الجسدي  الطفل استعداد زيادة  وزيادة  املنزلية البيئة تعزيز بهدفة الوالدية االهتمام ببرامج التربي •

 ، وخفض معدالت الرسوب، واملرونة في سن القبول املدرس ي.الطالب تدفقات وتحسين االلتحاق إعادة  تشجيع •

وتجهيزات الفصول واملكتبات املدرسية،  املدرسية، والكتب والتعلم، ليمالتع مواد توفيرتحسين الجودة من خالل مراجعة املناهج الدراسية، و  •

 الصحة برامج تحسين، األساس ي لتعليم ل الوطني تقييم ال نظام تعزيزتدريب والتنمية املهنية للمعلمين قبل الخدمة وأثناء الخدمة، تحسين ال

التي تعمل في مواقع غير مستقرة أو مؤقتة وتوفير   املدارس مستوى  لرفع اءوالبن التأهيل إعادة  املنخفض؛ الدخل ذوي  للطالب  والتغذية املدرسية

 اجه من معدات وأثاث.ما تحت
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  تحسين ، و واملناطق واإلدارات الوطني الصعيدين على األساس ي التعليم  في اإلدارية القدرات  تعزيزمن خالل  املستمر والتحديث املؤسس ي تعزيزال •

 التعليم إصالح ودعم  العام الوعي لزيادة  االتصال استراتيجياتلتحقيق استقاللية املدارس، ووجود  زمةالال  واألدوات والتدريب اإلجراءات

 .األساس ي

  :اإلدارة الذاتية للمدرسة برنامج  العوامل واألسباب التي أدت إلى تطبيق .4

، وبركي وآخرين   ( Gillies, 2010, 67)يس جيل، و  (Di Gropello, 2006, 8)، ودي جريبللو  (Basaninyenzi, 2011, 1) حدد كل من باسانينزي 

(Burki  et al.,1998, 3-4)  ومارشيلي ،(Marchelli, 2003, 42-43) وديسموند ، (Desmond, 2009,10) ، من عدد   ومارشللي 
ا
واألسباب التي  العوامل ا

  تتمثل في اآلتي: أدت إلى تطبيق برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة

إتاحة  و جودة عالية، واستيعاب األطفال في املدارس  عجز عن تلبية احتياجات املجتمع في تقديم تعليم متميز ذي تعليمي الذي مركزية النظام ال •

الفرص لهم في الحصول على تعليم متميز، حيث كانت الوزارة تتحكم في الخطط والسياسات واإلجراءات والتنفيذ، وال يوجد ربط بين خطط  

الوزارة، وكانت ال تراعي األولويات  دى البعيد، ومعظم برامج ومشروعات التعليم كانت مصممة ومنفذة من قبلالتنمية الوطنية على امل

مسئولة بشكل رئيس عن عمليات تعيين وتوظيف املعلمين، وكان التمويل يندفع من أعلى إلى هي فقط واالحتياجات املحلية والوطنية، كما كانت 

والتي يتم في ضوئها اتخاذ القرارات مما  االحتياجات املحلية، وكانت الوزارة تفتقر إلى معلومات صحيحة وصادقة أسفل دون مراعاة لألولويات أو 

لجودة التعليم،  محددة تسبب في سوء توزيع وإنفاق املوارد، وكان جهاز التعليم غير فعال وال سيما في متابعة ومراقبة األداء املدرس ي وفق معايير 

 .تواكب التقدم والتطور العاملي وال اقتصاديات السوق   لم تكنراسية كما أن املناهج الد

 للطالب باملقارنة باملستويات الدولية والتقييمات العاملية. العلمي التحصيل واإلنجاز مستوى  خفاضان •

ز الحضرية الهامشية في املراك، وبخاصة باملدارس مجموعات كبيرة من األطفال غير مسجلين حيث وجدتمعدالت التحاق األطفال باملدارس  تدني  •

 واملناطق الريفية والنائية.

فقط من امللتحقين بالتعليم  %32، باإلضافة إلى أن حوالي مليون طفل غير ملتحقين باملدارس من األطفال خارج النظام التعليمي %25 وجود نسبة •

 من عدد السكان لم يحصلوا على تعليم نظامي %40االبتدائي هم من يكملونه، و

 من الطلبة. %20ل، كما توجد نسب رسوب كبيرة  حيث يرسب نحو في الصف األو  %14.3ود نسب تسرب عالية للطالب من الدراسة وصلت إلى جو  •

 %22، حيث يوجد حوالي لكثير املباني املدرسية االفتراض ي العمروانتهاء الكافية في املدارس وندرة املوارد ونقص امليزانية  التحتية البنية وجود عدم •

 لتعليم.ا  طخط أهداف لتلبية املالئمة التحتية البنية تملك من املباني ال

نقص  ، مما أدى إلى  وقلة االعتمادات املالية املخصصة للتعليم وزارة التربية والتعليم ، وغياب العدالة واإلنصاف وديمقراطية التعليم، إهمال دور  •

 في املجتمع. ارتفاع معدالت األميةو  ،املعلميناملوارد العامة التي عجزت عن الوفاء برواتب وأجور 

 وصعوبة الحصول على املعلومات لتحسين وتطوير التعليم.كفاية البيانات،  قلة •

 .في املدارس املؤسس ي وقصور الكفاءة اإلدارية والتطوير ضعف التحديث •

 الطلبة. مشكالت رسية واملعلمين عن حل عنف واغتراب الشباب نتيجة تسربهم من املدارس وبحثهم عن العمل، وعجز اإلدارة املد •

واملتابعة  الداخلي والتدقيق اإلدارة  ، ونظم  البشرية واملوارد اإلدارية املعلومات ونظم  املالية، اإلدارة ) ظم اإلداريةالقدرة على الربط بين الن ضعف •

 والتقييم(.

 النساءوجود أمية بين أولياء األمور أو انخفاض معدالت القراءة والكتابة بينهم  •
ا
 . وخصوصا

 ن االنتاجية االقتصادية من خالل تحسين جودة العمل عبر عدة أساليب منها الالمركزية،إصالحات تحركها التنافسية التي تهدف إلى تحسيوجود  •

 وتدريبهم .  املعلمين توظيف وتحسين التعليمية، املوارد إدارة  وتحسين واملعايير،

 كفاءة زيادة  خالل من ملةالعا القوى  إنتاجية وتحسين التعليم  على العام اإلنفاق من تهدف الحدحركها التمويل والتي تسيوجود إصالحات  •

 والبنوك الدولي، النقد وصندوق  الدولي البنك مثل الدولية الوكاالت قبل من بها موص ى التعليم  املوارد البشرية واملادية، إصالحات استخدام

  من  أدنى املستويات  املستويات إلى ىأعل من  للتعليم  العام التمويل من  التحول  وتشمل التي يحركها التمويل اإلصالحات األول  املقام في هي اإلقليمية

 .التعليم  مستويات جميع في تلميذ لكل التكاليف من والعالي، والحد الثانوي  التعليم  وخصخصة التعليم

 األقل للفئات التعليم  على الحصول  فرص توسيع  خالل االجتماعي، من تحركها العدالة واملساواة في الفرص االقتصادية والحراكوجود إصالحات  •

 دخ
ا
همشة في الحضرالريف وسكان والنساء، ،ال

ُ
  .، واملناطق امل
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شاركون في برنامج  .5
ُ
   :اإلدارة الذاتية للمدرسة امل

نظما اإلدارة الذاتية للمدرسةاعتمد برنامج 
ُ
 )  :ت والوكاالت والهيئات املحلية والدولية مثلفي السلفادور على ُمشاركة كثير من املؤسسات وامل

Burki et.al., 1998, 2; Gillies, 2010, 75-78)   

 بالسلفادور.  Ministry of Educationوزارة التربية والتعليم  •

 ي السلفادور. ف Business Foundation for Education Development)مؤسسة العمال من أجل تطوير التعليم  •

 . Salvadoran Foundation for Social and Economicلتنمية االجتماعية واالقتصادية لفادورية لملؤسسة السا  •

 في السلفادور  Teacher Unionsاتحادات املعلمين  •

 في السلفادور.  م2021اللجنة الرئاسية لخطة  •

 .في السلفادور  National Commission for Educationاللجنة الوطنية للتعليم  •

 . في السلفادور  مجلس الوزراء •

 .Community Education Associationsجمعيات املجتمع التعليمية  •

 . Catholic School Councilsاملجالس املدرسية الكاثوليكية  •

 . World Bankالبنك الدولي  •

 .البنك اإلسالمي للتنمية •

 . اليونسكو واالتحاد األوروبي ومنظمة الدول األيبيرية األمريكية •

 ك، إسبانيا، إسرائيل، وفرنسا، وأملانيا.: اليابان، املكسيعدد من الدول مثل  •

 .United States Agency for International Development USAID ةئة املعونة األمريكيهي •

 .American Development Bank (IDBبنك التنمية األمريكي ) •

  :اإلدارة الذاتية للمدرسة برنامج لاإلجراءات التنظيمية   .6

، وإيميزم  وريست  ( Gertler, 2007, 19)وجريتلر ، ( Sawada,2005, 258)وسوادا  ، ( Di Gropello, 2006, 8-18)دي جريبللو أشار كل من 

(Imasm & Rist, 2007, 19 ) ، وكاردينس (Cárdenas, 2008, 16 ) ، في السلفادور تضمنت  اإلدارة الذاتية للمدرسة لبرنامجالتنظيمية  اإلجراءاتأن

 اآلتي:

ى مستوى وزارة التربية والتعليم ومهمة هذه الوحدة تتمثل في: توفير السياسات عل  EDUCO’s coordinating unit للبرنامجوحدة لتنسيق اء إنش •

ير  وتوف والتصميم الفني، تعزيز التنفيذ واإلشراف عليه وتقويمه، والتنسيق مع وزارة التربية فيما يتعلق بتدريب العاملين باملدارس واملشرفين؛

 التدريب والدعم التقني إلى املكاتب اإلقليمية.

مكتب إقليمي في املناطق التعليمية مسئولة عن املشروع وتنسق مع وحدة التنسيق املركزية بوزارة التربية والتعليم، وذلك لتوفير  14 إنشاء •

 .طوير املناهج والبرامج لتحسين األداء باملدارساملساعدة التقنية واإلدارية الفورية للمدارس، بما في ذلك توفير اإلشراف والتدريب وت

  املشاركة تعزيز عن  املسؤولة واملدارس، وهي واملركزية اإلقليمية املكاتب بين  وهم بمثابة الرابط District supervisorsشرفين محليين م تعيين •

بالتعليم، وتقديم املساعدات  املهتمة املجتمعية جمعياتخالل مجموعة من األنشطة مثل: تقديم الدعم اإلداري والفني والتقني لل من املجتمعية

 املجتمعية لفنية للمعلمين، ونشر كافة املعلومات حول املشروع، وإنشاء مجالس اآلباء، والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتقني والجمعياتا 

 بالتعليم. املهتمة

  Asociación Comunal para la Educaciónواملعروفة باسم  Community Education Associations تشكيل الجمعيات املجتمعية للتعليم  •

كل عامين من خالل  هاعضاءأ يتم انتخاب جميع ، و هيئات وكيانات قانونية كما أنها اآلباء،مجالس وهي على مستوى على مستوى كل مدرسة 

حلي،  من خمسة أعضاء جميعهم من املجتمع امل اآلباءتشكل مجلس يو  ،بطريقة ديمقراطية املدارسالجمعية العمومية  آلباء وأمهات جميع طلبة 

دفع رواتب هيئة و  ،إدارة األموال املحولة من وزارة التربية والتعليم  ولهم سلطة إدارة املدرسة واتخاذ القرارات املهمة، حيث إن املجلس مسئول عن

اإلشراف على املعلمين وتقويم أدائهم، وبناء املدارس وصيانتها  و عملهم، العاملين، وتعيين وتوظيف هيئة العاملين وتجديد تعاقدهم أو إنهاء 

، واختيار املناهج التربوية املناسبة التي حددتها وزارة التربية باستمرار، وشراء األدوات واألجهزة واملعدات الالزمة للمدرسة، وإدارة امليزانية املدرسية

 ملبدأ املساواة والعدالة في العملية وف الصحيتحسين الظر والتعليم واإلشراف على تنفيذها،  و 
ا
ة للطلبة، واالهتمام بفصول التربية الخاصة تحقيقا

 .لمدارسلالتعليمية وتحقيق الكفاءة الداخلية 
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ل األموال ة على نقواقتصر دور الوزار ، (اآلباء مجالسوزارة التربية والتعليم في الدخول في شراكة تعاقدية مع الجمعيات التعليمية املجتمعية )  قيام •

،  ، وإنتاج مواد وأدوات التعليم والتعلم، ودعم املدرسة، واإلشراف على املدارساألموال وإنفاق الجمعيات، ووضع مبادئ توجيهية لتوزيع هذه إلى 

 املجتمعية املهتمة بالتعليم والتدريس. املؤسسات ودعم 

يزيد عدد وال  9-1والصفوف من  ،على التعليم قبل املدرس ي واشتملتفية، ق الريفي املناط برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسةتم تأسيس مدارس  •

  28الفصل عن  تالميذ
ا
 . طفال

الجمعيات وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وحدة تنسيق البرنامج املركزية والوحدات اإلقليمية التابعة لها بتقديم تدريب مستمر ألعضاء  قيام •

 بجودة وتميز في العمل. ومسئولياتهم وأدوارهم  لتمكينهم من القيام بواجباتهم  (اآلباءجالس تمعية ) مالتعليمية املج

من راتب املعلم يذهب  %14دوالر مكافأة شهرية نتيجة العمل في املناطق الريفية، و40دوالر أمريكي في الشهر، و418 تحديد رواتب املعلم حيث بلغ •

، وتقوم وحدة التنسيق املركزية بتحويل األموال إلى املجالس املدرسية في حساب بنكي ة امليكي لصياندوالر أمر 35للضمان االجتماعي، و
ا
درسة سنويا

 خاص باملجالس املدرسية، ولكن أصبحت وزارة املالية ومكاتبها في األقاليم هي املسئولة عن تحويل تلك األموال فيما بعد.   

طبقة لبرنامج   .7
ُ
   :واملدارس التقليدية لذاتية للمدرسةااإلدارة  املقارنة بين املدارس امل

طبقة لبرنامجإلى عدد من الفروق الجوهرية بين   ( Marchelli, 2003, 69)أشار مارشلي
ُ
واملدارس التقليدية  اإلدارة الذاتية للمدرسة املدارس امل

 يوضحها الجدول اآلتي:

طبقة لبرنامج يوضح: (1جدول )
ُ
 واملدارس التقليدية   ية للمدرسةاتدارة الذاإل   املقارنة بين املدارس امل

 املدارس التقليدية  املدارس املدارة من قبل املجتمع السمات  م 

  تشجيع خالل زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم واالرتقاء بجودته من  األهداف  1

 الفقيرة.  الريفية املناطق في املحلي املجتمع مشاركة

في   تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية

 حاء البالد. أن جميع 

من   القطاع الخاصو من قبل  إدارة من قبل اآلباء واملجتمع املحلي تنظيم اإلدارة  2

 ( اآلباءخالل الجمعية التربوية املدرسية)مجلس 

  ولين من ؤ تدار املدرسة من قبل مس

 )مجلس اإلدارة( ةملدرسا

مجلس   تمويل من قبل القطاع العام)حكومي( ولكن يتم تكليف  التمويل 3

 املحلية.  املوارد  من خالل الحكومي التمويل  لدعم باءاآل 

  بعض  أن يفرض ممكن اآلباءمجلس  ولكن للتعليم، ال رسوم 

 املدرسية لدعم التمويل الحكومي. الرسوم 

ال   ولكن ( حكومي)العام  القطاع  قبل من تمويل

اإلدارة بجمع األموال وإنما   مجلس تكليف  يتم

 . يةافضإ  موارد ر وتوفي  األموال لجمع  تشجيعه

  قد  املدرسية الرسوم  ولكن التعليم،  رسوم  ال 

وافق تفرض  املدرس ي.  املجتمع من اآلراء  بت

 . استبدالها يمكن ما  هي  فقط العامة  غير  األموال هي ما يمكن استبدالها.   فقط العامة  غير  األموال تخصيص املوارد  4

 مفتوح  مفتوح  القبول  5

 في الف 28 كثافة الفصل  6
ً
 عدد محدد. د ال يوج صل طالبا

ولكن يوجد فرص لالختيار من قبل   والتعليم  التربية وزارة  تحددها املناهج والكتب املدرسية  7

 اآلباء مجالس 

 والتعليم   التربية  وزارة تحددها

 املحلية.  الجهود  ودعم تدريب عن  مسؤولة والتعليم التربية وزارة أنظمة الدعم  8

املدارس ، كما   اء ويراقب أد يوجد مكتب مركزي للمشروع يتابع 

 يوجد مشرفين معينين من قبل وزارة التربية والتعليم.

  التدريب عن مسؤولة  والتعليم التربية وزارة

 الفنية. واملساعدة

 ال يوجد  يوجد برنامج تعليم وتدريب اآلباء  9

   :اإلدارة الذاتية للمدرسة برنامج  تقويم  .8

ثالثة أنواع من أدوات جمع البيانات واملعلومات هي االستبانات واملقابالت  ستخدامم ا يت لى أنهإ ( De Umanzor, 1997, 5أشار دي أمنزور)

 واختبارات تحصيل وإنجاز الطلبة، ويتم تجميع البيانات واملعلومات في املوضوعات واملجاالت اآلتية:

 .رساملدا  في واملوارد التحتية البنيةو  ، (الخ والتسرب، الرسوب) املدرسية إحصاءات •

 ظروف العمل.و ، مستوى التأثير في صنع القرارو ،  التمويل، و إدارة التعليم الفني، و اإلداري يم تنظال •

 وجهات نظر املعلمين في سمات وخصائص الطلبة.، الدراس ي للفصل الفيزيائية الخصائص •

 التصورات عن املدرسة.و ، خصائص وسمات األسرو ،  الدراسية الفصول  في التربوية الظروف  •

 خصائص الطالب الفردية.و ،  اإلسكانو ،  املنزلية النفقاتو ،  األسرة  عةمجمو  صخصائ •

 رأي الوالدين عن املدرسة و ، مشاركة اآلباء في إدارة املدرسةو ،  عالقة الوالدين مع املدرسة •

 هته وذلك كما يأتي: واجتي ال ات والصعوبالتي حققها البرنامج، وكذا التحديات الجوانب اإليجابية بإبراز أهم  اهتمت كثير من الدراساتوقد  •
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: الجوانب اإليجابية للبرنامج:
ً
  أوال

 ، وماكوان  ( Desmond, 2009,10) وديسموند ( Gillies, 2010, 71-73)، وجيليس  ( Di Gropello, 2006, 22-27)دي جريبللو من بين كل 

(McCowan, 2011, 11-12 )   وباريرا ، (Barrera, 2009, 44-46 )    ،رين آخو  يفلوبينوسك(Schiefelbein, 2000, 145 )    وميزا وآخرين ،(Meza etal., 

تتمثل  الجوانب اإليجابيةفي السلفادور حقق كثير من  برنامج اإلدارة الذاتية للمدرسة أن  ، (Thomas  et al., 2006, 144)وآخرين  وتوماس   ، (2 ,2004

 في اآلتي:

 ،ورسوبهم  تسربهم معدالت  ةوقلطلبة،  20.8وانخفاض معدل كثافة الفصل لتصل إلى  ،%90ى إلت رس ووصلباملدا التالميذ زيادة معدالت التحاق •

  .األمية وانخفاض ملحوظ في وزيادة تحصيلهم وإنجازهم األكاديمي في الرياضيات والعلوم واللغة اإلسبانية، 

واهتمامهم بمتابعة أداء وإنجاز أبنائهم في العملية التعليمية، وزياراتهم  ،ةاملدرسيوال سيما األنشطة  زيادة مشاركة أولياء األمور في العملية التعليمية •

علمين، وعقد   لألطفال  املنزلية الواجباتب واالهتمام ،وجود عالقات داعمة بين املعلمين وأولياء األمور املتعددة لقاعات الدروس، و 
ُ
بمساعدة امل

 للعملية التعليمية.م مهويات فهاجتماعات مستمرة مع أولياء األمور لتحسين مست

في   33.7ساعة في األسبوع مقابل  36.8 تبلغوزادت ساعات عملهم حيث وتضاعف جهدهم،  انضباط وحضور املعلمين في املدارس،دافعية و زيادة   •

الحديثة القائمة على  يسدر يات التواستخدامهم لطرائق واستراتجفي املدارس العادية،  1.4مقابل  1.2 غيابهم إلىمعدل انخفاض املدارس العادية، و 

  و التعلم النشط
ا
 .األلعاب التعليميةخصوصا

ستمرة  من حيث ُمتابعة ومراقبة أداء املدارس من خالل الزيارات اآلباء املشاركة الفعالة من مجالس  •
ُ
 حيث بلغت زيارة واحدة على األقل كل أسبوعامل

 ساعة على مدار العام الدراس ي، في مجاالت1044إلى  اآلباءسط ساعات عمل مجلس متو لغ ، وباتوهذا أكثر من املدارس التقليدية بثالث أو أربع مر 

أو إنهائه، وتقويم أدائهم، ودفع رواتبهم وإجراء الضمان االجتماعي لهم، وتوفير برامج تنمية مهنية لهم،  وتجديد تعاقدهم  ،اختيار وتعيين املعلمين

 ت، والتعاون مع املنسقين املحليين واإلقليميين للبرنامج.دوا وأ  ومعداتوتجهيز املدارس بما تحتاجه من أجهزة 

، وزيادة دافعية أفراد املجتمع املحلي وجود أنشطة مجتمعية لتحسين البيئة املدرسيةو زيادة مشاركة املجتمع املحلي في دعم العملية التعليمية،    •

الوالدية، ووجود شراكات فعالة بين املدارس واملنظمات غير الحكومية ية تربامج اللالستفادة من برامج محو األمية وأنشطة تعليم الكبار، وبر 

ونمو ملحوظ للعدالة االجتماعية في ، القطاعات من  وغيرها املياه  وإمدادات الصحة مجاالت املرتكزة على التنمية برامج مع التعاون والبلديات، و 

  في بيئات املدارس.زيادة التماسك االجتماعي و العدالة واملساوة ة و اطيلديمقر تنمية قيم ا و البيئات املوجودة بها مدارس املشروع، 

شاركة في البرنامج  •
ُ
فكانت بها بنية تحتية ومرافق متميزة وال سيما فيما يتعلق في املياه والكهرباء، وكثافة الطلبة التطوير والتنمية الشاملة للمدارس امل

تطوير ومراجعة املناهج الدراسية ملرحلة ما قبل  و ، ق ما هو موجد في املدارس التقليديةتفو بة ها مكتفي الفصول أقل من املدارس التقليدية، وب

على زي مجاني وأدوات ولوازم الدراسة من كتب دراسية   ون فال توجد رسوم تسجيل، ويحصلومجانية التعليم للتالميذ املدرسة والتعليم األساس ي، 

نظام التنمية املهنية للمعلمين، واالهتمام بالبرامج الصحية والتكنولوجية،  وتطويرلطلبة، مر لملستويم ا ، والتق مصروفاتوأدوات كتابية بدون 

من قبل  املستمروالدعم   مد فترة اليوم الدراس يو  ،إدارة شفافة للموارد املالية على مستوى املجتمع املحليو  وتعزيز ديمقراطية التعليم واملواطنة،

 الهيئات املانحة. 

برامج تدريبية لتحسين مهارات القراءة والكتابة بين اآلباء   تصميم  وزارة التربية مع الجهات املانحة علىمن خالل تعاون  ة أولياء األمور ميأ  لىغلب عالت •

 .واألمهات، وزيادة املشاركة بين النساء، وبناء قدرات أولياء األمور على إدارة التمويل املدرس ي

 Inter-American Development األمريكي التنمية بنكوأشاد  ،م 1997 عام في الدولي البنكمن  للتميز اسيةالرئ على الجائزة  حصول البرنامج   •

Bank   املجتمعي التعليم  إلدارة   ناجحة تجربة بالبرنامج ووصفه بأنه. 

 
ً
  لبرنامج:االتحديات والصعوبات التي واجهت : ثانيا

 United Nations)وبرنامج األمم املتحدة ، ( Desmond, 2009, 13-14) وندديسمو ، (Corrales, 2006, 466)كورالز  حدد كل من

Development Programme, 200911, 7 )،  وباسانينزي  (Basaninyenzi, 2011, 1 )برنامج اإلدارة  التي واجهت التحديات والصعوبات مجموعة من

  اآلتي: تتتضمنالذاتية للمدرسة في السلفادور 

   .إليها البرنامجناطق الريفية الفقيرة على الرغم من وجود مناطق حضرية فقيرة كان ممكن أن يمتد لى املع ج البرنام اقتصار •

 و  مثل األعاصير الكوارث الطبيعيةتعرض البالد لكثير من  •
ا
، عدالت الفقر التي قضت على كثير من جهود التنميةمُ وأدت إلى زيادة  أثرت عليه سلبيا

 الدولة. املنتشرة فييمة والجر عنف مشكالت الباإلضافة إلى 
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، وتم تسريح أكثر %3.3ض الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة اانخفو الوضع االقتصادي حيث استمر الفقر بسبب األزمة االقتصادية العاملية،  صعوبة •

إلى   وصلجز ضريبي جود ع، وو %8.5موظف من عملهم، كما انخفضت تحويالت املواطنين الذين يعملون في الواليات املتحدة بنسبة30000من 

 % من الناتج املحلي اإلجمالي.48.2% إلى 39.7، وزيادة في الديون  العامة من 5.5%

 Farabundo Marti National Liberation الوطني للتحرير مارتي وفارابوندووجبهة ، teachers’ unions معارضة ضخمة من اتحادات املعلمين •

Frontيونيو 21، وجبهة االنديز Andes 21 de Junio  .الستقرار املعلمين 
ا
 لخوفهم أن يكون هذا املشروع بداية لخصخصة التعليم وتهديدا

 :اإلدارة الذاتية للمدرسة برنامج العوامل التي ساعدت في نجاح   .9
 من (Meza et al., 2004, 2)وميزا وآخرين، (Gillies, 2010, 80-81)تناول جيليس 

ا
اإلدارة الذاتية  مجبرنانجاح  العوامل التي ساعدت في عددا

 في السلفادور أهمها: للمدرسة

في إدارة  اآلباء ومجالس  الصالحيات للمجتمع املحليو  ونقلها السلطات القيادة الرشيدة من قبل وزارة التربية والتعليم وإيمانها بالتنمية البشرية  •

 املدارس.

 للعمل مع الجهات املانحة، وكسب التأييد  كونتود خطط طويلة املدى ملحلي ووجا واملجتمع وزارة التربية والتعليم التنمية التشاركية بين  •
ا
إطارا

  واإلجماع الشعبي.

وتيسير التطبيق وتوفير املوارد  املؤسسية القدرات وتعميق أدت إلى االستمرارية واملحليات وجود قيادات متوسطة مستقرة تتمثل في مكاتب البلديات •

 .الالزمة

شاركين في البرنامج واالتصاالت والتقويم، املعلومات، ماستخدا  في املستمر االلتزام •
ُ
 .من قبل امل

 .املحلية والدولية املانحة الجهات مع الفعالة واملالية الفنية الشراكات •

 السرعة في توفير خدمات التعليم، ايجاد وتأمين أراض ي إلنشاء مدارس جديدة، وتعيين وتوظيف املعلمين.  •

زارة التربية والتعليم في تأمين املوارد املالية، وتقديم الدعم الفني، ومراقبة ومتابعة استخدام املوارد، ونقل مسئولية اطية في و ر القضاء على البيروق •

 بناء املدارس وصيانتها  وإدارتها إلى املجتمعات املحلية.

يب تحسين عمليات تعليم وتعلم أبنائهم، زيادة حضور  لبحث أسال زيادة مشاركة األسرة في العملية التعليمية وفي عقد اللقاءات الدورية مع املعلمين •

 املعلمين بعدما كانوا يحضرون ثالثة أيام أو أقل فقط في األسبوع.

 :الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعماناإلدارة واقع املبحث الثاني:  

 آلتية:ا  من خالل املحاور  واقع اإلدارة الذاتية للمدرسة في سلطنة ُعمانوسوف يتم تناول 

 سياقات املجتمعية: ال .1

 وتضمنت السياقات املجتمعية اآلتي:

 السياق الجغرافي والسكاني:  •

  لومتركی 1.700 مسافة اھوتمتد سواحل، ةیتقع سلطنة عمان في أقص ى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العرب
ا
  الشمال في هرمز قیمن مض تقريبا

 الجمهوريةالسعودية، ومن الجنوب  ةیاملتحدة واململكة العرب ةیلغرب دولة اإلمارات العربا  ةیناح نم وٌيحدها من،الی لجمهورية تى الحدود املتاخمةوح

مربع وتضم نماذج متعددة  لومتری( ألف ك 309للسلطنة نحو )  ةیوتبلغ املساحة اإلجمال، بالعر  بحر  الشرق  ومن  ،هرمز  قیومن الشمال مض ةیمنیال

  ةیالكل من املساحة 82تبلغ %  ثیوالصحراوية املساحة الكبر ح ةیوتغطي املناطق الرمل والجبل، والنجدل السه نيا بمن أشكال األرض تتباين م

  (2-1، 2018.)وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، تقريبا

 ع مليون نسمة،  3.2حوالي  2009سكان السلطنة في منتصف عام  عدد إجماليبلغ و 
ا
ل الشباب نسبة

ِّ
سكان حيث  ال عدد ماليإجالية من وُيشك 

ا و  20% للشباب تحت سن  27تبلغ هذه النسبة  ا 20سن  تحت املواطنين عدد إجماليمن  % 48عاما ، 2012.)وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، عاما

31) 

 السياق االقتصادي: •

ا املااتبعت سلطنة ُعمان خالل ا  ها ف سلطنة ُعمان من قبل البنك الدولي بصن  وتُ ع.صفت بالتنو ات  سياسة تنمية اقتصادية ضية ألربعين عاما   دولة أن 

ا   17890صيب الفرد من الدخل القومياإلجمالي ن بلغ حيث مرتفع، دخل ذات ادوالرا سط نمو الناتج املحلي اإلجمالي الفعلي غ متو وبل. 2008 عام في أمريكيًّ

صورة شبه كاملة  سنوات بالحكومة عدة  واعتمدتتج املحلي اإلجمالي للفرد  يادة النالك النمو في ز س ذ ، وانعك 2009و  2000عامي  % في العام بين 4.6
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ذ سلطنة ُعمان في الو  ِّ
ز على تنويع مصادر االقتصاد، والتصنيع والخصخ ضر بفعالية خطةقت الحاعلى عائدات النفط. وُتنف 

ِّ
.)وزارة صة. تنموية ُترك 

 (32، 2012التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، 

 : الذاتية املدرسية اإلدارةظام نة وتطور نشأ .2

م، حيث تم تحديد مجموعة 2001/2002في محافظة جنوب الباطنة في العام الدراس ي  في سلطنة ٌعمان الذاتية املدرسية اإلدارة  نظامبدأت فكرة 

حددة، وُيمارس ف
ُ
عطى صالحيات وسلطات وفق مجموعة من الضوابط امل

ُ
  يها العمل التربوي من املدارس ت

ا
وتم  ويشمل الجانب اإلداري والفني،مركزيا

 يوفي العام الدراس  ، تشكيل لجنتين األولى تعني بالتخطيط واإلعداد التنظيمي للمشروع والثانية تعني بتقويم املشروع لتحديد درجة فعاليته ونجاحه

 مدرسة تمثل الجنسين واملر  (20)م بدأ تطبيق املشروع في 2002/2003
ٌ
  (30-29، 2006جابري، ختلفة.)الاحل التعليمية امل

 على التقويم الداخلي والخارجي للمدرسة وذلك بهدف تطوير عمليتي التعلم والتعليم 2002في عام 
ا
م بدأ مشروع تقويم األداء املدرس ي ارتكازا

ألساليب وطرائق التعلم، وتدريب  ير ٌمستمروذلك بُمصاحبة تطو  واإلدارة املدرسية،وذلك في بية تربوية معتمدة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

في العام الدراس ي  104م إلى 2003-2002مدرسة في العام الدراس ي  15مكثف لهيئة العاملين باملدارس، ووصل عدد املدارس املطبقة للمشروع من 

 ( 18، 2006، الرحبي،)م. 2005-2006

بصورة تجريبية في  النظام، كما نص على تطبيق دارة املدرسية الذاتيةاإل نظام  ( الذي حدد أهداف2)القرار الوزاري رقم  م صدر2006وفي عام 

العام مدرستين بكل منطقة تعليمية بالسلطنة، ويتم اختيار هاتين املدرستين بواسطة ُمدير املنطقة التعليمية على أن تكونا من مدارس التعليم 

شتملة على الصفوف من العاشر إل
ُ
 امل

ُ
، وتم منح مقديري املدارس مزيد من الصالحيات  وع تقويم األداء املدرس ي وتطويره طبقة ملشر ى الثاني عشر، وامل

، ووصل عدد املدارس (2أ، 2006بسلطنة ُعمان،  وزارة التربية والتعليم  ) والسلطات لتمكينهم من تطبيق النظام في الجوانب اإلدارية والتنظيمية واملالية

  (36، 2011، الهادية،) درسة.م 22إلى  شروع في هذه املرحلةالتي طبقت امل

( والذي نص في مادته األولى على تخصيص الحصة القانونية املقررة من أرباح الجمعية التعاونية 179القرار الوزاري رقم ) في نفس العاموصدر 

وفي عام  (1ب، 2006بسلطنة ُعمان،  والتعليم  ة التربيةوزار  .)نمية املهنيةللصرف منها على احتياجات املدرسة ومنها برامج الت %15املدرسية واملقدرة ب 

  (2009بسلطنة ُعمان،  وزارة التربية والتعليم  والذي تضمن اآلتي: )( 21م صدر القرار الوزاري رقم)2009

دارس املطبقة  رس من امل/ اإلدارة هذه املدا يحدد بكل منطقة تعليمية مدارس لتطبيق ظام اإلدارة املدرسية الذاتية ويختار مدير عام املنطقة •

 ، وبالتنسيق مع املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية.لنظام تطوير األداء املدرس ي

م على املدارس املطبقة لنظام اإلدارة املدرسية الذاتية القيام بوضع خطة عمل سنوية متكاملة تحدد فيها أوليات العمل التربوي خالل العا •

 املرافق.أو الخارجي لنظام تطوير األداء املدرس ي ووفق نموذج خطة املدرسة  يم الذاتيس ي في ضوء نتائج التقو الدرا 

، متابعة تطبيق هذا النظام ، بالتنسيق مع الجهات املعنية بالوزارة تتولى دائرة تطوير األداء املدرس ي باملديرية العامة لتنمية املوارد البشرية •

تقييمي شامل يرفع للوزير عن األبعاد اإلدارية والتعليمية والتعلمية للمدرسة في ضوء   داد تقريرس املطبقة له من خالل إعوتقييم أداء املدار 

 الصالحيات املمنوحة لها موضحا به إيجابيات أداء هذه املدارس وسلبياتها وسبل تطويرها وأية مقترحات أخرى في هذا الشأن .

 .س املطبقة له وفق نتائج التقييم السنوي للمدرسةفي املدار دارة املدرسية الذاتية للوزير تجديد أو إنهاء نظام اإل  •

 (36، 2011، الهادية،) مدرسة. 176م  2011-2010ووصل عدد املدارس التي طبقت املشروع في في العام الدراس ي •

 :اإلدارة املدرسية الذاتية أهداف نظام .3
 ي اآلتي:ف الذاتيةاإلدارة املدرسية أهداف نظام م 2006( لسنة 2حددالقرار الوزاري رقم )

، في حدود السياس •
ا
ة تطبيق الالمركزية التي تتيح للمدرسة ممارسة بعض الصالحيات واملسئوليات اإلدارية والفنية، كوحدة تدير نفسها ذاتيا

نظمة للعمل
ُ
 .التعليمية العامة للوزارة والقواعد امل

ستفيدين منها للقيام بالتعزيز دور املدرسة والعاملين بها   •
ُ
 .تنفيذ واملتابعة للبرامج املقترحة لتطوير األداء املدرس يتخطيط والوامل

 .تحقيق الجودة الشاملة في العمل التربوي   •

  باملناطق التعليمية.  واإلدارات تخفيف األعباء عن املديريات  •

 :ة الذاتيةنظام اإلدارة املدرسياملطبقة لسئوليات مديري املدارس ممهام و   .4
 (5-2، 9200)وزارة التربية والتعليم،  :اآلتيدارس وذلك على النحو املديري ملسئوليات املهام و املمجموعة من تية رسية الذا اإلدارة املد نظامحدد 

 
ً
 الشئون اإلدارة واملالية واملشاريع والصيانة والخدمات: :أوال

 من معلمي املدرسة الذين التعاقد بأجر مقطوع وبالحصة مع معلمين للتدريس مؤق •
ا
 بدال

ا
، مع إجراء يحصلون علتا

ا
ى إجازات تزيد على ثالثين يوما

 املقابالت الفنية وإنهاء اإلجراءات اإلدارية وتوفر تكلفة هذا التعاقد من البند املخصص لذلك باملنطقة التعليمية.
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 ألحكام قانون الخدمة املد •
ا
 نية والئحته التنفيذية.منح اإلجازة الطارئة ملوظفي املدرسة وفقا

 ويل للمراكز الصحية للعاملين باملدرسة وفق األسس املعمول بها في هذا الشأن.ارات التحإصدار استم •

للعمل بالجمعية التعاونية املدرسية نظير أجر شهري مقطوع وتحديد املبلغ   -ما أمكن -تعيين أحد الحاصلين على الشهادة العامة للتعليم العام  •

 شأن.في هذا الي ٌيمنح له وفق األسس املعمول بها اليومي الذ

رسة إجراء املناقلة بين بنود موازنة املدرسة من أرباح الجمعية التعاونية املدرسية، واستحداث بنود صرف جديدة عند الضرورة حسب ظروف املد •

 لبنود الصرف املحددة باملدارس املطبقة للنظام.
ا
 ووفقا

 وق الجمعية.أمين صند ة التعاونية املدرسية باالشتراك معتوقيع الشيكات الخاصة بالجمعي •

 مخاطبة البنوك الستخراج دفاتر الشيكات، وتسهيل التعامل مع الجمعية. •

ية أو إعادة قيمة األسهم للطلبة املساهمين بالجمعية التعاونية املدرسية وتخصيص الحصة املقررة لهم من أرباحها، وكذا الحصة املقررة للمدير  •

 ة.ات املدرسة التعليمية للصرف منها على احتياجاإلدار 

كات في تنفيذ املشاركة في وضع وتعديل بنود العقود التي ُتبرم مع الشركات التي تتعامل مع الجمعية التعاونية املدرسية، مع متابعة التزام هذه الشر  •

 العقود وإخطار الشركات باملالحظات في هذا الشأن.

 للمواصفات الواردة بدليل   فة أي صنفملدرسية ببيع أدوات مدرسية، أو إضاالسماح للجمعية التعاونية ا  •
ا
 على أن يكون مطابقا

ا
غذائي تراه مناسبا

 االشتراطات الصحية.

 الترخيص للجمعية التعاونية املدرسية بممارسة عملها طوال اليوم الدراس ي مع الحفاظ على االنضباط في املدرسة بتفعيل املناوبة اليومية •

 مين.للمعل

باشر للشركات فيم •
ُ
 للنظام  ا يتعلق باإلسناد امل

ا
نشاط الجمعية التعاونية املدرسية بالتنسيق مع دائرة الشئون اإلدارة واملالية باملنطقة وطبقا

 املعمول به.

 مول بها في هذا الشأن.، وتوجيه املالحظات الالزمة إليها وفق األسس املعُمتابعة انضباط شركات النظافة باملدارس في تنفيذ التزاماتها •

تعاقدة، وتوجيه املالحظات إليها، مع مراعاة عدم تحميل الوزارات التزامات مالية إضافية.ذ عقود الٌمتابعة تنفي •
ُ
 صيانة مع الشركات امل

تخصصين بعمليات الصيانة البسيطة للمرافق املدرسية مثل الطالء واألعمال الصحية، وكذلك القيام بإصالح األ  •
ُ
جهزة الكهربائية،  تكليف امل

 من موازنة 
ا
 املدرسة.خصما

 التنسيق مع شركات الحاسوب ودائرة تنقية املعلومات في املنطقة مباشرة إلجراء عمليات الصيانة واإلصالح ألجهزة الحاسوب.  •

 يترتب على ذلك أية التزامات إضا •
 
 للنظام املعمول به على أال

ا
 فية.تجديد عقود وسائل نقل الطالب للمدرسة وفقا

 لمدرسة.الطالب ل اعتماد كشوف وبطاقات وسائل نقل •

 ُمخاطبة شركة االتصاالت لتسهيل تركيب خط هاتف إضافي للمدرسة عند الضرورة بتكلفة من أرباح الجمعية التعاونية املدرسية.  •

 
ً
 شؤون التقويم التربوي)االمتحانات وشؤون الطلبة(: :ثانيا

 الحالة الصحية. تقارير عنقيع الكشف الطبي عليهم والحصول على تحويل الطالب إلى املراكز الصحية لتو  •
ل  نقل الطالب بين املدرسة واملدارس الحكومية األخرى داخل املنطقة التعليمية وخارجها،بعد التنسيق مع، وإخطار املنطقتين بذلك حال النق •

 الخارجي.
 للنظامبة بناء على طلب أولياء األمور ووفقإجراء الالزم لتصحيح األخطاء املادية التي قد تقع في أسماء الطل •

ا
 املعمول به، مع إبالغ املنطقة بذلك.  ا

 إصدار شهادة ملن يهمه األمر خاصة بتسجيل طالب للدراسة بتعليم الكبار. •
 إعداد البرامج والخطط الالزمة لالرتقاء بمستوى التحصيل الدراس ي باملدرسة وتقييمه وتطويره. •
 
ً
 تعليمية: شؤون البرامج ال :ثالثا

 رعاية االحتفاالت والفعاليات التي تقيمها املدرسة ومراعاة ما ورد في التعاميم الصادرة في هذا الشأن.العامة ل توجيه الدعوة إلى الشخصيات •

ختصين باملدرسة إلجازة النصوص املسرحية والشعرية وفق الضوابط التي تضعها دائرة األنشطة والتوعية الطال  •
ُ
 بية بالوزارة تشكيل لجنة من امل

 بالتنسيق مع الجهة التي تستهدفها الرحلة ومراعاة الضوابط الصادرة في هذا الشأن.املدرسية تنفيذ برنامج الرحالت  •

 إقامة األيام املفتوحة واالحتفاالت واملناشط واملعارض بمراعاة التعاميم الصادرة في هذا الشأن. •
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تبع.  ُمخاطبة محالت بيع النظارات لصرف النظارة الطبي •
ٌ
 ة وفق النظام امل

 
ً
 ملوارد البشرية: ن تنمية اشؤو  :رابعا

 للضوابط الصادرة في هذا الشأن.  •
ا
 إقامة املشاغل والدورات التدريبية للعاملين باملدرسة، وفقا

علمين واإلداريين من املدرسة وإليها. •
ُ
 رفع التوصيات للمنطقة بشأن نقل امل

علمين األوائل عند إعداد تق •
ُ
 ارير كفاية األداء. أخذ رأي امل

رشحين للعمل في املدرسة بالحصة أو باألجملعلمين ا إجراء مقابالت ا  •
ُ
ختصين باملدرسة. كاملقطوع، وذلك باالشترا  رمل

ُ
 مع امل

لتدريب دعوة ذوي الخبرة واالختصاص لعقد الدورات التدريبية الالزمة للُمعلمين باملدرسة بالتنسيق مع قسم التدريب واإلنماء املنهي ومركز ا  •

 باملنطقة. 

•  
ُ
 درسة.جتمع باملتعريف مؤسسات امل

   :نظام اإلدارة املدرسية الذاتية تقويم  .5

، وكذا التحديات والصعوبات بسلطنة ُعمان نظام اإلدارة املدرسية الذاتيةالتي حققها الجوانب اإليجابية اهتمت كثير من الدراسات بإبراز أهم 

 التي واجهته وذلك كما يأتي: 

 
ً
  :يةسية الذاتاإلدارة املدر لنظام  : الجوانب اإليجابيةأوال

( وجود  111-103 ،2017)  العزواني (97-92، 2013) والساعدي  ( ،65-57، 2008والغافري ) ( ،36، 2006الهادية ) كل من ت نتائج دراساتأشار 

 مان تتمثل في اآلتي:بسلطنة عُ  نظام اإلدارة املدرسية الذاتيةالتي حققها الجوانب اإليجابية  من مجموعة

القوانين اإلدارية واملالية، وتغطية العجز في الهيئات التدريسية بإيجاد البديل في وقت قصير، والتواصل الفعال مع املدارس بزيادة إملام ٌمديري  •

نظمات والهيئات والوكاالت املجتمعية، واالستقرار في املدارس من حيث السرعة في إنجاز متطلب
ُ
ات املدرسة، واالرتقاء ببرامج اإلنماء  املؤسات وامل

 ارس، وزيادة دخل املدرسة من خالل زيادة مبيعات الجمعيات التعاونية املدرسية.نهي باملدامل

على تكنولوجيا  االعتماد على مدخل التخطيط االستراتيجي، ووجود أهداف واضحة للخطط املدرسية، وتفويض الصالحيات للعاملين، واالعتماد •

افة التغيير الفعال في املجتمعات املدرسية، واالعتماد على أسلوب فرق العمل في ونشر ثق  واالتصاالت، وتوفير البيانات واملعلومات، املعلومات

 .مختلف جوانب العملية التعليمية، وتشجيع املعلمين على اإلبداع واالبتكار في العمل من خالل تبني استراتيجيات وأساليب تدريسية حديثة

شاركين فتنمية  •
ُ
شكالت املدرسية، واالعتماد على  ي العمليةالعالقات اإلنسانية بين كافة امل

ُ
التعليمية، واالعتماد على البحث العلمي في مواجهة امل

حاسبة من خالل معايير ُمحددة، ووجود برامج ُمتميزة لإلنماء املنهي لكافة العاملين باملدارس
ُ
،  اتهم املهنيةوفق احتياج ُنظم واضحة للُمسائلة وامل

   .وتمكين املدارس من تنفيذ برامجها ومشروعاتها التعليمية  ،دارس وال سيما في الجوانب املاديةشروعات املووجود دعم مجتمعي لبرامج وم

تميزة للمدارس، •
ُ
األنشطة  زيادة ، و ات وٌمعداتتحتاجه من أجهزة وأدو  االستفادة من أرباح الجمعية التعاونية في تمويلها، وتوفير ماو  اإلدارة املالية امل

شكالت وتصحيح األخطاء، وسهولة تحويل ونقل الطالب، واالهتمام باالحتفاالت والفعاليات خلية والخاملدرسية الدا 
ُ
ارجية، وسرعة حل امل

تميزين من هيئة ا املدرسية 
ُ
ناسبات واألعياد الوطنية والدينية، وكذا تكريم الفائقين من الطلبة وامل

ُ
هتمين الخاصة بامل

ُ
لعاملين باملدارس، وُمشاركة امل

تمثلة في وزارة التربية والتعليم عملية التبال
ُ
عليمية في ُصنع القرارات املدرسية، وسهولة التواصل بين املدارس واملستويات اإلدارية الُعليا امل

ديريات التعليمية التابعة لها.
ُ
 وامل

 
ً
   :دارة املدرسية الذاتيةنظام اإل التحديات والصعوبات التي واجهت : ثانيا

 نظامالتحديات والصعوبات التي واجهت  عدد من (111-103، 2017العزواني ) و ، ( 2009والهادية ) ،(65-57، 2008) الغافري  حدد كل من

 في سلطنة ُعمان تتمثل في اآلتي: اإلدارة املدرسية الذاتية

 الحافالت املدرسية.ملدرسية و تصارها على مجالين هما الجمعية التعاونية ا قلة الصالحيات والسلطات التي تم منحها إلدارات املدارس واق •

 الكافي والالزم للمدارس للقيام بأنشطتها وبرامجها وفعالياتها املتنوعة. الياملدعم القلة وجود  •

بينها وبين املستويات اإلدارية على االتصال  تأخذ الشكل الهرمي من حيث السلطات واملسئوليات وقنوات حيث  ملركزي في اإلدارة ا النمط  سيطرة  •

ديرياتمستوى ا 
ُ
 .والوزارة  مل

حيط باملدرسة لنظام اإلدارة الذاتية للمدرسة.   •
ُ
 قلة وعي املجتمع املحلي امل
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 :أوجه اإلفادة من خبرة السلفادور في تطوير اإلدارة الذاتية للمدرسة  في سلطنة ُعمان

، يمكن تحديد للمدرسة في سلطنة ُعمانذاتية ال إلدارة واقع ا  اإلدارة الذاتية للمدرسة، واستكشافخبرة السلفادور في في ضوء ما تم تناوله عن 

   في الجوانب اآلتية: السلفادور أوجه اإلفادة من خبرة 

 دارة الذاتية للمدرسةته في جميع املناطق واألقاليم، وإيمانها العميق بمدخل اإل ءتطبيق وزارة التربية والتعليم للنظام الالمركزي، وتسهيل إجرا  •

 .العملية التعليميةوير أداء وجدواه في تحسين وتط

ونقل مسئولية بناء املدارس   تابعة،املو راقبة املالقضاء على البيروقراطية في وزارة التربية والتعليم في تأمين املوارد املالية، وتقديم الدعم الفني، و  •

 .وصيانتها وإدارتها إلى املجتمعات املحلية

، ومكاتب في جميع األقاليم، وتعيين مشرفين وحدة لتنسيق للبرنامجللمدرسة من خالل إنشاء الذاتية  م وزارة التربية والتعليم لبرنامج اإلدارة تدعي •

 محليين يتابعون البرنامج ويقدمون الدعم من خالل االستشارات واإلرشاد والتوجيه. 

وتوظيفها   خبرات متعددة ومتنوعة ستفادة مننظمات محلية وإقليمية ودولية مما أتاح اال وجود دعم مالي وفني للبرنامج من هيئات ومؤسسات وم •

 . في تطوير البرنامج

 وسائل اإلعالم املختلفة وقتها مثل  •
ا
 عن الندوات الراديو والتليفزيون وجود دعاية على املستوى القومي للبرنامج لتوعية املجتمع به مستخدما

ا
، فضال

 واملعلمون.س رو املدار ها وزارة التربية والتعليم وشارك فيها مديواملؤتمرات التي عقدت

وجود أهداف محددة للبرنامج تمثلت في زيادة معدالت التحاق التالميذ في مدارس التعليم قبل املدرسية واالبتدائي، وخفض معدالت الرسوب   •

 والتسرب، وتفعيل الشراكة مع أولياء األمور ومؤسسات املجتمع املحلي.

تدريب املعلمين أثناء الخدمة، و تحديث املناهج الدراسية   من خالل إلى تحقيق التميز ليم تهدف ق أهداف البرنامج من خطة استراتيجية للتعانطال  •

 . مؤشرات يتم من خاللها قياس إنجاز وتقدم الطلبةو  معايير ومراجعة الكتب املدرسية، ووضع

ور واملجتمع املحلي، وتولي املجلس لياء األم( في جميع املدارس من أعضاء جميعهم من أو ءاآلبا)مجالس  الجمعيات املجتمعية للتعليم  تشكيل •

إدارة األموال املحولة من وزارة التربية والتعليم، ودفع رواتب هيئة العاملين، وتعيين وتوظيف  و إدارة املدرسة واتخاذ القرارات املهمة، مسئولية 

املدارس وصيانتها باستمرار، وشراء األدوات واألجهزة   هم، وبناء عملهم، واإلشراف على املعلمين وتقويم أدائهيئة العاملين وتجديد تعاقدهم أو إنهاء 

شراف على تنفيذها،  واملعدات الالزمة للمدرسة، وإدارة امليزانية املدرسية، واختيار املناهج التربوية املناسبة التي حددتها وزارة التربية والتعليم واإل 

 .ة الخاصةواالهتمام بفصول التربي وف الصحية للطلبة،وتحسين الظر 

على املهام واملسئوليات واألدوار التي ينبغي القيام بها حتى يتمكنوا من  ( بصورة مستمرةاآلباء)مجالس الجمعيات املجتمعية للتعليم تدريب أعضاء  •

 إدارة املدارس بكفاءة وفعالية.

عدوالتالميذ من خالل توافر املباني واألجهز  االهتمام بتحسين الظروف التدريسية للمعلمين •
ُ
ات واألدوات الالزمة للتعليم الفعال، مما شجع ة وامل

 ة.املعلمين على استخدام استراتيجيات وأساليب تدريسية حديثة أدت إلى زيادة معدالت إنجاز التالميذ في الرياضيات والعلوم واللغة القومي

 حتفاالت بٌمشاركة املجتمع املحلي.يمهم في ا ح الحوافز واملكافآت للٌمتميزين منهم وتكر االستقرار في دفع أجور املعلمين، ومن •

 زيادة مشاركة األسرة في العملية التعليمية وفي عقد اللقاءات الدورية مع املعلمين لبحث أساليب تحسين عمليات تعليم وتعلم أبنائهم. •

 مين. إلنشاء مدارس جديدة، وتعيين وتوظيف املعل ايجاد وتأمين أراض يو السرعة في توفير خدمات التعليم،  •

وتعميق القدرات املؤسسية وتيسير التطبيق وتوفير املوارد   البرنامج البلديات واملحليات أدت إلى استمرارية على مستوى قيادات متوسطة  وجود •

 .لنجاحه الالزمة

ستمر للبرنامج على املستوى القومي من خالل اال  •
ُ
هتمين ات، وُمشاعتماد على مصادر متنوعة للبيانات واملعلوماالهتمام بالتقويم امل

ُ
ركة كافة امل

شاركين في العملية التعليمية من إدارة مدرسية وُمعلمين وتالميذ وأولياء أمور وأعضاء املجتمع املحلي.
ٌ
 وامل

شاركة بفعالية في األنشحمع الجهات املانحة  والتعليم  أولياء األمور من خالل تعاون وزارة التربية التغلب على أمية •
ُ
ية،  طة املدرستى يتمكنوا من امل

 املنزلية.ومساعدات أبنائهم في أداء الواجبات 

  توصيات الدراسة:

للمدرسة الذاتية  واقع اإلدارة واستكشاف  ،خبرة السلفادور و  في دول أمريكا الوسطى بشكل عام  اإلدارة الذاتية للمدرسة في ضوء ما تم تناوله عن

 الدراسة باآلتي: توص ي نة ُعمانبسلطادور تحديد أوجه اإلفادة من خبرة السلفو ُعمان،  سلطنة في
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، أو طق البعيدة قيام وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد املدارس التي تطبق نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في جميع أنحاء السلطنة وال سيما املنا •

 .تعميمها في جميع أنحاء السلطنة

من معلمين وأخصائيين وغيرهم من وظائف  عيين ما تحتاجه من موارد بشرية مجاالت ت املدارس وال سيما فيُمدري صالحيات وسلطات  زيادة  •

 .من خالل التعاون مع املجتمع املحلي ، وتنمية املوارد املادية املدرسيةبنظام التعاقد تعليمية

أعضاء أولياء األمور واملجتمع املحلي في  يادة عدد سيما اإلشراف واملتابعة وتقويم اآلداء، وز  وال  أولياء أمور الطلبةتفعيل أدوار ومسئوليات مجالس  •

 تخاذ القرارات.ال ات وصالحياتهذه املجالس بحيث ُتصبح أكثرية ولها سلط

ختلفةأولياء أمور الطلبة مجالس االهتمام بتدريب أعضاء  •
ُ
تدريبية على مستوى املدارس من خالل برامج  على أداء مسئولياتهم وأدوارهم امل

ديريات وال
ُ
 وزارة.وامل

على املستوى التواصل االجتماعي  االنترنت وشبكات املختلفة عالمإل هتمام بالدعاية واإلعالن عن نظام اإلدارة املدرسية الذاتية في وسائل ا اال  •

 لزيادة وعي املجتمع بهذا النظام ومن ثم يسهل تقديم الدعم له.القومي 

واالستفادة من خبراتها في هذا املجال وال  واالتحاد األوروبي واألليسكو دوليك النوالبالهيئات واملؤسسات الدولية مثل: اليونسكو  التواصل مع •

 سيما أن هذه الهيئات ساهمت في تطبيق برامج ومشروعات اإلدارة الذاتية للمدارس في كثير من دول العالم.

 دعمها وتطورها.مينها برامج ومشروعات تُ اتية، وتضتربية والتعليم بنظام اإلدارة املدرسية الذاهتمام الخطة االستراتيجية بوازارة ال •

ديريات و  نظام اإلدارة املدرسية الذاتيةل التقويم املستمر •
ٌ
للتعرف على جوانب القوة وتدعيمها والجوانب التي  وازارة التربية والتعليم على مستوى امل

 تحتاج لتحسين وتطوير. 

ديريات و  على ذاتيةنظام اإلدارة املدرسية البمختصة  دة إداريةإنشاء وح •
ٌ
تابعة واإلشراف على وازارة التربية والتعليم مستوى امل

ُ
، تكون مهمتها امل

شكالت التي تواجهها.اإلدارة املدرسية الذاتية تطبيق 
ُ
 ، وتقديم كافة أشكال الدعم للمدارس، وحل امل

  :راجعامل
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Abstract: The study aimed to identify the School Self-management systems in Central American countries in 
general and El Salvador in particular and the possibility of benefiting from them in the Sultanate of Oman. The 
study used the descriptive method. The analysis of documents was used in collecting data and information. The 
study found that school self-management in El Salvador focused on the autonomy of schools, extensive 
participation by parents and the community through parents’ councils, attention to the continuous professional 
development of teachers, increased Salaries and incentives, and attention to buildings and school facilities. The 
results also reached lack of schools participating in the school self-management project in the Sultanate of Oman, 
Self-management focus on granting school powers and authorities of financial management in the School 
cooperative association, and the low involvement of parents and the community in self-management of the school.  

Keywords: School Self-management; Central American; El Salvador; Sultanate of Oman. 
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