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دراسة مقارنة لبعض صيغ حركة اختيار المدرسة بالتعليم قبل الجامعي بالواليات 
  المتحدة األمريكية وإمكان اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية

 
 إعداد

 د/ أمل أحمد حسن محمد
 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 الدراسةملخص 
تتميز الواليات المتحدة األمريكية بمجموعة من الخصائص الفريدة؛ ليس لكونها 
تمثل قوة اقتصادية وسياسية عالمية ال يستهان بها فحسب، بل لدورها البارز في توجيه 
وتصدير كثير من االتجاهات المعاصرة والحديثة في عدة مجاالت، ومنها نظم التعليم؛ 

رواد التجديدات التربوية في العصر الحديث. ورغم ما تتميز به من حيث ُتعد رائدة من 
مقومات سياسية واقتصادية وحضارية...الخ، فقد واجه قطاع التعليم قبل الجامعي بها 
العديد من االنتقادات وبخاصة خالل العقود األخيرة من القرن العشرين؛ األمر الذي 

عليمي. ومن أبرز هذه االصالحات استدعى إحداث اصالحات هيكلية في نظامها الت
حركة اختيار المدرسة، التي أتاحت الفرصة ألولياء األمور والطالب لاللتحاق بصيغ 

 تعليمية بديلة خارج نطاق التعليم المدرسي القائم.
هدفت الدراسة الحالية إلى إجراء دراسة مقارنة لبعض صيغ حركة اختيار 

ت المتحدة األمريكية وإمكان اإلفادة منها في المدرسة بالتعليم قبل الجامعي بالواليا
جمهورية مصر العربية. وفي ضوء هذا الهدف تم استخدام المنهج المقارن القائم 
على وصف الظواهر التربوية وتفسيرها وتحليلها بالرجوع إلى خلفياتها الثقافية 

مجتمعية وسياقاتها المجتمعية، وذلك للتنبؤ بإمكان نجاحها أو إخفاقها في سياقات 
باإلضافة إلى الجزء المتعلق بتحديد  ،أخري. ومن ثم تكونت الدراسة من أربع محاور

المحور األول وصف نظام التعليم مشكلة الدراسة وأسئلتها ومنهجها. تضمن 
وبعض القوانين المنظمة له، كما تناول  ،بالواليات المتحدة األمريكية ومالمحه العامة
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التي تعرض لها هذا النظام مما استدعي تبني حركة  جوانب القصور واالنتقادات
وتضمن المحور الثاني فلسفة حركة اختيار المدرسة وأسسها،  .اختيار المدرسة

ووصف وتحليل صيغتي المدرسة الجاذبة والمدرسة التعاقدية كأبرز صيغتين 
للحركة، من خالل معالجة نشأة كل صيغة وأسسها وأهدافها، وأبرز مالمحها، 

طها، ونظرة تقييمية لها؛ وكذلك عقد مقارنة بين الصيغتين لتوضيح جوانب وأنما
بينما تناول المحور الثالث بالتحليل حركة اختيار المدرسة  .التشابه واالختالف بينهما

في ضوء القوى والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية المميزة للمجتمع 
م التعليم وحركة اختيار المدرسة على نحو األمريكي إجمااًل وذات التأثير على نظا

وأخيرًا تضمن المحور الرابع عرض بعض جهود اإلصالح التعليمي بمصر  .خاص
التي تتشابه مبادئها وأسسها جزئيًا مع مبادئ حركة اختيار المدرسة، أو التي ُيطمح 

ار، تحقيقها مستقباًل؛ وقد شمل هذا العرض؛ تنوع البدائل التعليمية وحرية االختي
ومدارس المتفوقين والمتفوقات، والمساءلة والشفافية، وااللتزام بمعايير الجودة، 
وتحرير السوق والتنافسية، والمركزية التعليم واإلدارة الذاتية للمدرسة، والعدالة 
االجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. وُاختتم المحور الرابع بتقديم بعض التوصيات 

يار المدرسة في تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر مع لالستفادة من حركة اخت
  مراعاة اختالف السياق المجتمعي العام بين مصر والواليات المتحدة األمريكية.
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 ملخص الدراسة بالغة االنجليزية

A Comparative Study of Some School Choice Movement 

Formulas in American pre-university Education and the 

extent of Benefit in the Education System in the Arab 

Republic of Egypt 

 

The United Stated of America has a powerful role in driving 

policies, economy, and civilization worldwide. It is also a 

pioneer of educational innovations in the modern era, however 

its education system has been confronted many criticisms 

during last decades. “The School Choice Movement” is one of 

the prominent efforts of reform the American education system, 

by providing an opportunity to parents and students to choose 

and attend other alternative education formats, regardless of 

traditional public school. This study aimed to conduct a 

comparative study of some school choice movement formulas in 

pre-university education of  United States to predict the benefit 

of them in the Egyptian education. For that purpose, this study 

used the comparative methodology by describing the 

educational phenomena, and interpreting and analyzing the 

cultural background and societal context, in order to predict the 

success or failure of adopting this phenomena in the Egyptian 

context. Thus the study consisted of four components, besides 

to a section for identifying the problem of the study, the 

questions, and the methodology. The first component described 

the general features of the American education system, some 

education laws, and the criticisms to this system. The second 

component addressed the movement of school choice, its 

philosophy and principles, the magnet school and charter 

school; as well as comparison between the two formulas to 

illustrate the similarities and differences. The third component 

analyzed the movement of school choice in light of the political, 

economic and social factors of American society and its impact 

on the school choice movement. Finally, the fourth component 

presented some of the education reform efforts in Egypt which 
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are somewhat similar to the movement of school choice; such as 

the diversity of educational alternatives, talented and gifted 

schools, accountability and transparency, the commitment of 

academic standards, market liberalization and competitiveness 

in education, decentralization of education and school self-

management, and social justice and equal educational 

opportunities. This component also concluded with some 

recommendations to take advantage of school choice movement 

in developing pre-university education in Egypt, taking into 

account the differences of the general societal context between 

Egypt and the United States of America. 
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ي بالواليات دراسة مقارنة لبعض صيغ حركة اختيار المدرسة بالتعليم قبل الجامع
 وإمكان اإلفادة منها في جمهورية مصر العربيةاألمريكية  المتحدة

 :مقدمة
من أدوات أساسية  أداة و  ،تقدمها وعماد األمم نهضة ركائزركيزة من  التعليم عديُ 

وحسن  العنصر البشري على تنمية  القائمة؛ المختلفةبأبعادها  الشاملةتحقيق التنمية 
أحد التعليم أصبح  من ثم. استثماره بما يعود علي الفرد والمجتمع بالتطور والرفاهية

من محاور  اجوهريً  اوالعديد من الدول النامية، ومحورً  أولويات برامج الدول المتقدمة
 محل اهتمامها ومناهجهوأهدافه  وخططهوسياساته  هإصالحسياساتها؛ كما أضحى 

ًا تمثل كيانوكونها ال يتجزأ عن مجتمعاتها،  اجزءً التعليم مؤسسات  نإوحيث . وعنايتها
التي تتعرض المختلفة قتضى األمر أن تتواكب وتتكيف مع المستجدات ا؛ فقد اً ناميحيًا 
 والتعهد إلى النموًا دائم يحتاج الكائن الحي شأن شأنه فالتعليم ؛هذه المجتمعاتلها 

ودراسة  دؤوبة ومراجعة موضوعية، وقفة إلىو  والمرغوب، الصحيح االتجاه في والرعاية
، ويواكب متغيرات بيئته الداخلية هويلبى تطلعات مجتمع ،يحقق أهدافه حتى ؛متأنية

 الحين بين المجتمعات مجتمع من أي داخل التعليم نظام يخضعوالخارجية. وعليه 
نظرة شمولية لجميع يالء إبدورها تطلب التي ت ،يةاإلصالح التدخالتبعض ل خراآلو 
 تحقيق ذلك. القادرة على لسياسات المناسبةول ه المستهدفة،جميع فئاتلو  ه،بعادأ

وإيمانًا من المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتربويين والمعنيين بالنظام التعليمي 
تنوعت  إلصالحه، محاوالت عدة ذلتفقد بُ  التعليم، إصالح المصري بأهمية قضية

 بداية النقاش؛ وحلقات العمل وورش بين المؤتمرات التربوية والندوات العلمية
اإلعدادي عام  ، والتعليم١٩٩٣االبتدائي عام  التعليم لتطوير القومي بالمؤتمر

 القومي ، والمؤتمر1996عام  المعلم إعداد لتطوير القومي ، والمؤتمر1994
 عام استراتيجي إطار لوضع الوزارة ود؛ هذا باإلضافة لجه٢٠٠٠للموهوبين عام 

 والجودة الكفاءة تحسين بهدف المدى، مستقبلية طويلة رؤية خالل من التعليم لتطوير
 (.389-388، 2004والمساواة )مهني غنايم، 
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سعت وثائق تطوير التعليم لرصد جوانب القصور أيضًا  وعلى الصعيد الرسمي
بوثيقة تطوير  اواالستراتيجيات لمواجهتها؛ بدءً بالمنظومة التعليمية، ووضع الخطط 

(، ومرورًا بوثيقة 1979سياسته وخططه وبرامج تحقيقه ) -وتحديث التعليم في مصر
( ... وحتى وثيقة استراتيجية تطوير التعليم 1985السياسة التعليمية في مصر )

 (. كما يضاف لتلك الجهود إنشاء الهيئة206، 2002( )محمد العجمي، 1992)
التعليم إصالح  ركائز ىحد؛ كإ2007ة التعليم واالعتماد عام القومية لضمان جود

المسئولة عن نشر ثقافة الجودة، وتحسين جودة العملية التعليمية  وصفهافي مصر ب
 (.291، 2011ومخرجاتها؛ وتنمية المعايير القومية )مجدي قاسم وآخرون، 

 التعليم جودة تحسينلذلت خالل العقود القليلة الماضية برغم الجهود التي بُ 
معدالت قبول  زيادة خالل من الفرص لعمل على تحقيق تكافؤلفاعليته وكفاءته؛ و و 

التعليمية؛ وبرغم المردود النسبي الملحوظ  الخدمات من الفئات المحرومة والتحاق
أشار  حيث جوانب القصور؛لتلك الجهود؛ إال أن نظام التعليم مازال يشوبه بعض 

فاروق البوهي "أن التعليم بمصر يعاني من عدة مشكالت تتعلق بالسياسة التعليمية، 
وبالتخطيط، وبالمناهج والمواد الدراسية، وبالتمويل، وباإلدارة" )فاروق البوهي، 

تتبع بالبحث المستمر  ًا مناألمر الذي يستدعي مزيد ؛(134 -131، 2014
سياسات الجهد المتواصل لتبني و  ،التربوي اإلصالح  في مجال التجارب العالمية

 تعليمية جديدة ترتقي بمنظومة التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي.
اإلصالح  من الدول البارزة في سياساتاألمريكية  عد الواليات المتحدةوتُ 

االنتقادات الشديدة صالحية عديدة للتغلب على إجراءات إالتعليمي؛ حيث اتخذت 
عن األمور  عدم رضا أولياء" ؛في برزهاتمثل أالتي و  لنظامها التعليمي جهتالتي وُ 

وزيادة مظاهر العنف على  ،العملية التعليمية وتطلعهم لمزيد من فرص المشاركة
التجمعات المدرسية؛ وانخفاض مستوى أداء الطالب  شكاله وصوره داخلأاختالف 

عدد أعرب كما " (. 16، 2005فورست وبيفرلي، ) "االختبارات القياسية العالميةفي 
، حيث بمدارس التعليم العام مرور أطفالهم بخبرة مدرسية سيئةعن األمور  من أولياء

 ،من حوادث العنف ةمرتفع تمدارسهم بمعدالت أكاديمية متدنية، ومعدالتسمت ا
ن على العملية بذل القائمو لذلك  .(Hart, 2011, 30) "ومناخ مدرسي سلبي
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وتحسين أدائها بما يؤهلها لتلبية  ةمنظومال هذه متواصلة لتطوير اً التعليمية جهود
 .طموحات مجتمعها وتحقيق أهدافه

التعليم في الواليات المتحدة األمريكية  منظومةإصالح  استهدفت عمليةمن ثم 
للحد من مظاهر االنتقادات وجوانب القصور التي إحداث إصالحات هيكلية وجذرية 

 Schoolة المدرس اختيارحركة " هابرز من أكان و ، يعاني منها نظامها التعليمي
Choice Movement" ،فرص االلتحاق وللطالب األمور  ألولياء التي أتاحت

ت تاحكذلك أو  ،المدرسي التقليدي القائمبصيغ تعليمية بديلة خارج نطاق التعليم 
مساحة واسعة من االستقاللية في إدارة شئونها من خالل تبني نمط اإلدارة  لمدارسل

نها من تحقيق يمكر والتجديد في المجال التربوي، وتالذاتية؛ مما سمح لها باالبتكا
 تطلعاته.قدرتها على تلبية احتياجات مجتمعها المحلي و  زيادةو األكاديمي  التميز

بدأت بوادر هذه الحركة مع بداية ستينات القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين أفرزت 
الحركة عدة صيغ تعليمية؛ تفاوتت في نشأتها وسرعة تطورها واألسس التي قامت 

استندت تلك . التعاقديةلمدارس اعليها، ومنها على سبيل المثال: المدارس الجاذبة، و 
 التنافسيةهما األمريكية  ين رئيسين راسخين في الثقافةالتعليمية على مبدأالسياسة 
الختيار مدرسة طفلهم، األمور  الحرية التي ستمنح ألولياءبافتراض أن  والحرية؛

المدارس التي ستتعرض لها جميع المدارس، وعلى وجه التحديد التنافسية التهديدات و 
الرتقاء بمستوى أدائها وجودتها، والعمل ل التعليمالعامة؛ ستدفع مؤسسات الحكومية 

دأ تحقيق العدالة على مبأيضًا  استندت الحركة ماك .جاهدة للحفاظ على طالبها
المختلفة في مجتمع يتميز بالتنوع الثقافي التربوية تلبية االحتياجات ل االجتماعية؛

تلبية االحتياجات ل الصيغ بالتنوع الشديد سمت تلكاتوالعرقي واالجتماعي. وعليه 
لدعم مبدأ حكومي متعدد المستويات  بتمويلطالبية متباينة، و المختلفة لمجتمعات 

جراءات تنظيمية لضبط عمليات إتكافؤ الفرص التعليمية، وبقوانين تشريعية و 
 مما جعلها أحد سياسات ؛حركة اختيار المدرسة وصيغها المختلفةوممارسات 

الواليات المتحدة فقط بليس  ،القرن الحادي والعشرينفي  بارزةالتعليمي الاإلصالح 
  األمريكية، بل في عدة دول متقدمة أخرى.
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 دراسات سابقة
العلمية التي تناولت حركة اختيار  والبحوث األدبيات التربويةبعض مراجعة ب

إلى دراسات عربية ، تم تصنيفها هاتيح منأُ صيغها؛ وفي ضوء ما إحدى  المدرسة أو
أوجه الشبه واالختالف بين  برز، ثم تم ختام هذا الجزء بعرض أأجنبيةودراسات 

 الدراسة الحالية والدراسات السابقة ومدى اإلفادة منها، وذلك على النحو اآلتي:

 .عربيةدراسات المحور األول: 
 المحاسبية ومعاييرهاتحديد ماهية إلى  (2004الزهيري ) إبراهيمدراسة هدفت 

واقع مدارس حق من خالل رصد  ؛وعالقتها باالستقاللية والشفافية في التعليم
 . اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن للتعرفالدول المتقدمةبعض االختيار في 

مدارس حق االختيار التي شملت: المدارس المستقلة، والمدارس بعض على 
 ، ومدارس الغد في ضوء خبرة الواليات المتحدة وانجلترا واستراليا ونيوزيلندا.التعاقدية
الدراسة إلى كيفية االستفادة من المحاسبية في مدارس حق االختيار في دعم أشارت 

بالبحوث  وكيف يمكن للمشتغلينمفهوم الالمركزية في إدارة التعليم المصري، 
والقائمين على رسم  ،ن بقضايا تحسين جودة التعليم ومخرجاتهوالمهتميالتربوية 

 الالمركزيةم االستفادة من هذه الدراسة في دعسياسات التعليم وتطوير إدارته، 
 .والعشرين ومواجهة تحدياته الحاديمع متطلبات القرن  يتالءمبما بمصر 

إلى التعرف على األسس النظرية  (2007حافظ محمد )دراسة كما هدفت 
كل من الواليات تطبيق ، ورصد خبرة (التعاقدية)المدارس  لمدارس حق االمتياز

مع تحليل تجربة كل دولة في ضوء خلفياتها  لها،نجلترا إو األمريكية  المتحدة
األخذ  التاريخية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ كما عرضت الدراسة مبررات

التحديات الداخلية والخارجية؛ من بهذه الصيغة بالتعليم المصري في ضوء مجموعة 
وفي نهاية الدراسة تم تقديم تصور مقترح إلمكانية تطبيق مدارس حق االمتياز في 

 التعليم المصري.
فعاليات الدورة السادسة عشر للمركز العربي للبحوث التربوية  حولوفي تقرير 

هل يمكن أن تكون  التابع لمكتب التربية العربي لدول الخليج تحت عنوان "مدارسنا
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نماذج رائدة الدورة من جلسات ه تناولت ما (2010) الرواحيمحمد قدم جاذبة؟" 
حدة األمريكية، كما تناولت وتتبع تاريخ نشأتها في الواليات المت ،للمدارس الجاذبة

فلسفة المدرسة الجاذبة وفق رؤية وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين العرض أيضًا 
والمنهج التعليمي  المدرسية الجاذبة،البيئة  ؛وأهدافها، وعوامل الجذب التي تمثلت في

أشار  . كماذبةوالمخرجات التعليمية الجا، والقيادة الجاذبة، والتقويم ةالجاذبنشطة واأل
هذه الصيغة تمثلت في السلوك ترتبط باألكاديمي  للنجاح مؤشراتالتقرير إلى أربعة 

 والمواظبة والمشاركة والتحصيل.
تقويم دور مدير المدرسة في إلى  (2012) فريح العنزي دراسة هدفت بينما 

، المنورة المدينةب لبنينل تهيئة بيئة جاذبة لتعلم الطالب في مدارس التعليم الثانوي 
، الحكومية الثانوية المدارس وطالب ومعلمي مدراء جميعوتألفت عينة الدراسة من 

وأسفرت النتائج إجمااًل عن تحقق أدوار مدير المدرسة بدرجة متوسطة في تهيئة بيئة 
جاذبة لكل مجاالت الدراسة الميدانية التي شملت الطالب، والمعلمين، والمقررات 

مجال أن وكذلك توصلت الدراسة الدراسية، واألبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية؛ 
بدرجة عالية, ثم و  اً تحققأكثر المجاالت ت المدرسية كان األبنية والمرافق والتجهيزا

 بدرجة متوسطة علىومجال المقررات الدراسية  مينمجال المعلو مجال الطالب 
 الترتيب.

دفت إلى وضع تصور مقترح يسهم في تفعيل هف (2013رواء صبيح )دراسة ما أ
االختيار وتطبيقاتها في المركزية اإلدارة المدرسية بمصر في ضوء مدارس حق 

بوالية  التعاقديةشملت الصيغ التي تم معالجتها بالدراسة؛ المدارس و  .بعض الدول
. البرتا بكندا، والمدارس المستقلة بقطر، ومدارس المستقبل بنيوزيالندا والبحرين

وتوصلت الدراسة إلى أن األسلوب اإلداري في مدارس حق االختيار يتسم 
، ويقوم على الالمركزية والمرونة في اتخاذ القرارات بالديمقراطية واالستقاللية

دون الخضوع للوائح األمور  وأولياءالمحلي والمشاركة الفعالة بين المدير والمجتمع 
مة والصحة، والحقوق المدنية للطالب ، إال فيما يخص األمن والسالسلطات التعليم

 إلىأيضًا  النتائجأشارت  كمالمناهج الدراسية. لوالعاملين بالمدرسة، والمعايير العامة 
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على الرغم من توجهات الخطاب  مركزية صنع واتخاذ القرارات التعليمية بمصر
 حو الالمركزية في إدارة التعليم.الرسمي المعلن ن

مقومات لتعرف على البدراسة ل (2015الشايع وطارق الحناكي )علي قام ما ك
الثانوية بمنطقة الرس  بالمدارسلبيئة المدرسية الجاذبة للتعلم البشرية والمادية ل

والوقوف على الفروق ذات الداللة  ،نظر طالبها ةمن وجه بالمملكة العربية السعودية
سفرت النتائج عن أاإلحصائية التي تعزي لمتغيرات التخصص والصف الدراسي. 

مور، وتوافر ولياء األأدارة المدرسية مع البشرية كتواصل اإلرصد عدد من المقومات 
 ،معلمين في جميع التخصصات وتوفير حوافز تشجيعية للطالب المتميزين دراسياً 

المتعلقة بالمبنى المدرسي وعوامل األمن لعدد من المقومات المادية  باإلضافة
 لكترونية الحديثة. والسالمة والتجهيزات والتقنيات اإل

صيغ حركة اختيار المدرسة؛  ىحدإومن أحدث الدراسات العربية التي تناولت 
إلى التعرف على واقع إدارة مدارس  تهدفوالتي  (2016دراسة بدرية العصيمي )

التعليم العام الحكومي في المملكة العربية السعودية في ضوء نموذج المدارس 
الجوانب التالية: التنوع، وتوظيف المعلمين ؛ من خالل تحليل األمريكية التعاقدية

 وتنميتهم مهنيًا، والمشاركة في صنع القرار واتخاذه، واإلدارة المالية، والمشاركة
تقديم و المدارس التعاقدية تحديد متطلبات تطبيق وكذلك المجتمعية، والمحاسبية؛ 

تم استخدام  . ولتحقيق أهداف الدراسةبالتعليم السعوديلتطبيق لاستراتيجية مقترحة 
 ،على مشرفي اإلدارة المدرسية بوزارة التعليمتم تطبيقهما  اللذاناالستبانة والمقابلة 

مديري ومديرات هذا باإلضافة لالرياض, مدينة مكاتب التعليم ببوبإدارة التعليم و 
واقع إدارة مجموعة من النتائج كان منها؛ تحقق إلى دراسة ال توتوصل. المدارس

بدرجة األمريكية  التعاقديةمدارس التعليم العام الحكومي في ضوء نموذج المدارس 
. كما اختتمت عاليةعلى درجة قبول متطلبات التطبيق  ، بينما حاز محورمنخفضة

 بالمجتمع السعودي. التعاقديةاستراتيجية مقترحة لتطبيق المدارس الدراسة بتقديم 
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 .أجنبيةدراسات المحور الثاني: 
لعالقة بين المدارس ا تحديدإلى  Bennett (2008)دراسة بينيت هدفت 

واالقتصادية للبيئة المحيطة بالمدرسة بمقاطعة جيلفورد الجاذبة والخلفية االجتماعية 
بوالية كاروالينا الشمالية؛ بهدف صياغة نموذج للتنبؤ بأداء المدارس الجاذبة. 
وتوصلت النتائج أن أداء العديد من هذه المدارس يعد جيدًا ألنها تقدم خدماتها 

يمثلون المجتمع  هم؛ حيث أنالتعليمية لطالب ينتمون ألسر متوسطة ومرتفعة الدخل
 بالمدرسة. ولهم أولوية االلتحاقالطالبي المحيط بالمدرسة 

 Ableidinger & Hassel (2010)يدنجير وهاسيل دراسة ابالكما هدفت 
هذه الصيغة  في نجاح اودوره التعاقديةمدارس الفي  ةالذاتي اإلدارةللكشف عن 

مقابالت بإجراء  الكيفيا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي ذ؛ ولتحقيق هوتطورها
اإلدارة الذاتية تلعب أظهرت نتائج الدراسة أن . الناجحة التعاقدية مدارسال مع مديري 

قراراتها باالستقاللية في  للمدرسة سمحت لكونها هذه الصيغةأساسيًا في نجاح دورًا 
هذا باإلضافة ناهج وطرائق التدريس، مالو  الدراسي المالية وشؤون الموظفين والجدول

 مهنيًا. التدريسيو  إلداري اطاقمها  تنميةلما توفره من فرص أكبر ل
هدفت إلى الكشف عن العالقة بين أداء ف Blitz (2011)دراسة بليتز أما 

متطلبات  علىلمحاسبية المستندة القائمين على إدارتها لتصورات و  التعاقديةالمدارس 
 ؛لجمع البيانات الكيفيالسوق. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

والية ويسكونسن ب التعاقديةمديري ومسؤولي المدارس  ت معمقابال إجراءمن خالل 
نوع المدرسة، والتعليم،  وتحليلها في ضوء إللقاء الضوء على مجاالت المحاسبية

رفع مستوى في  تمثلت التعاقديةأظهرت نتائج الدراسة أن مهمة المدارس  .واألداء
أداء  من خالل تحسين، وتحسين مستوى أداء المدرسة للطالباألكاديمي  التحصيل

وذلك من خالل المساءلة والتقييم, واالختبارات التي تزيد من  ؛المديرين والمعلمين
رس اتقدم المدكما العمل في هذه المدارس،  ليواصلواتحسين أدائهم رغبتهم في 

تم تهدف إليه, وذلك وفقًا لمعايير المحاسبية التي  نجازه وماإتقارير مفصلة بما تم 
 .صياغتها بالتعاقد
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لكشف عن طرق تحسين التي هدفت ل Gross (2011)دراسة جروس وفي 
تم إجراء مقابالت مع صناع القرار  ؛التعاقديةمدارس الالتعليم العام من خالل إنشاء 

. التعاقدية المدارسوالمسؤولين لمعرفة سبل تحسين التعليم العام من خالل إنشاء 
أثر كبير في تحسين التعليم العام وذلك  التعاقدية للمدارسأظهرت نتائج الدراسة أن و 

وتنويع طرائق التدريس من خالل تقديم فرص التفكير الجديد والتنوع في أنظمة التعليم، 
، كما بينت القرارواتخاذ  اإلدارةباإلضافة إلى االستقاللية في ووضع المناهج الدراسية؛ 

، العام التعليمإصالح  ًا فييلعب دورًا بارز  التعاقدية المدارسالنتائج أن تزايد إنشاء 
 نمط اإلدارة الذاتية. مل في ظلتيح للمعلمين فرصة العكذلك يو 

تحديد قدرة  فتمثل في Ferguson(2013)  فيرجسون دراسة أما الهدف من 
الطالب للمشاركة  عائالتالتركيبة الثقافية المتنوعة ل توظيف علىالمدارس الجاذبة 

بالمدرسة ولزيادة التحصيل العلمي ألبنائهم. باستخدام االستبيانات والدراسة 
االستقصائية، تم جمع البيانات من مدراء المدارس، واآلباء واألمهات؛ وعليه كشفت 

عن زيادة إجمالية و النتائج عن فعالية استخدام التركيبة الثقافية المتنوعة ألسر الطالب، 
بداية من الصف األول حتى الصف الخامس في  ،للطالباألكاديمي  جازفي اإلن

 االختبارات القياسية في كل من القراءة والرياضيات.
هدفت إلى تحليل بدراسة  Priyadarshani (2014)بريادارشاني  تكما قام

استقصاء ؛ من خالل نيبال في عند اختيار مدارس أبنائهماآلباء  عملية صنع قرار
خيارات مدى الوكيفية االختيار و  ،ولي األمر حول أسباب اختيار المدرسةرأي 

أن موقع المدرسة كان  إلى أشار قدن ثلثي عينة الدراسة أأسفرت النتائج متاحة. ال
االعتبارات المالية؛ كالجودة األكاديمية و  ،خرى أأبرز عوامل االختيار مقابل عوامل 

النزاعات السياسية والذي يتسم ب ،عملية االختيار لسياق الذي تتم بهلوذلك نظرًا 
قرب المدرسة في قمة بدورها ضع و والتي ت ،للنظام والقانون وضاع المتردية واأل

 ،دورًا بارزًا في صنع القرارنفسهم أاألطفال  كما لعب ،االختيار عند اتاألولوي
اآلباء  عد الطفل فيها أكثر تعليمًا منيُ بخاصة في األسر المنخفضة الدخل؛ حيث و 

عتبارات المالية دور في كان لالتعليمهم بالمتواضع؛ كما  ت الدراسةالذين وصف
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تتمتع  التيلخاصة اطفالهم بالمدارس ألحاق إمنخفضي الدخل األمور  تجنب أولياء
 بسمعة طيبة وأداء متميز.

توثيق عملية التغيير التي  Chastain (2014)دراسة شيستين بينما استهدفت 
منهج لالمدارس االبتدائية  ىحدإ تبنيبوالية ميزوري أثناء  Nixaشهدتها مدينة 

 ها لمدرسةتحولو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، 
 Science, Technology, Engineering, Arts and  (STEAM)جاذبة

Mathematics ومن خالل إجراء لتحقيق ذلك؛ ورصد تفاصيل عملية التخطيط .
مور، مقابالت مع مسؤولي المنطقة، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة، وأولياء األ

التعليم بالمدينة  توصلت النتائج أن إنشاء المدرسة الجاذبة قد أثر على ؛والمعلمين
 ألولياء اً مبتكر  اً تجديدي اً تربوي من عدة جوانب؛ حيث قدمت المدرسة الجاذبة بديالً 

كما ساهم  ،والمعلمين في ظل بيئة تعليمية فريدة ثرية بالتكنولوجياوالطالب األمور 
ال للطالب قائم على تحقيق تعلم فع   في STEAMتركيز المدرسة على منهج 

 .ن للتعلم في إطار مناخ تربوي تعاونييالنشاط؛ مما جعلهم متحمس
 التعاقديةالمدارس مالمح هدفت إلى دراسة ف Feiock (2015) فايك دراسةأما 

من خالل الماضية،  ةالثمانية عشر التي تم تأسيسها في والية فلوريدا خالل السنوات 
وكيف أثر تأسيسها على معدالت  ،تحديد بعض العوامل التي ساهمت في انتشارها

والتعرف على أنماطها من  ؟االلتحاق بالمدارس العامة التقليدية والمدارس الخاصة
وهل جاء  ومدى تأثير سياسات التمويل بالوالية على تأسيسها، ،حيث عامل الربحية

سفرت نتائج أو  ؟المحلية وحاجاتهم الفعلية خصائص المجتمعاتتأسيسها تلبية ل
مقابل غير  الهادفة للربح التعاقديةتحول واضح نحو المدارس  وجودالدراسة عن 

ة انتشار هذه الوالية في زيادمن  ، كما ساهم نمط الدعم المالي الثابتالربحية
نتيجة ضعف لم يتم تأسيسها  التعاقديةالمدارس غالبية أن أكدت النتائج و ، المدارس

 .أداء المدارس العامة التقليدية الموجودة في المقاطعة
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 تعليق على الدراسات السابقة:

عدد من يمكن استخالص  ،جنبيةالسابقة العربية واأل الدراسات عرض بعد
عند تناولها لحركة اختيار هذه الدراسات عامة لالتوجهات المثل تُ التي المالحظات 

جوانب  بعضو ، ةمعالجالوكذلك المنهجية المتبعة عند  ،صيغهاإحدى  أو ،المدرسة
وكذلك جوانب استفادة  ،التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 :عرض موجز لذلك فيما يأتيو ؛ هاالدراسة الحالية من
بالبيئة العربية أو بعض اختيار المدرسة  حركة تتناول حثيثة جهود بحثيةهناك  -1

االختيار في حق حيث ظهر مصطلح مدارس  -في حدود علم الباحثة  – صيغها
(، ودراسة رواء صبيح 2004) الزهيري  إبراهيمهما دراسة  ،ن فقطصريتين ميدراست

تناولت بينما ركزت األولى في معالجتها على مفهوم المحاسبية،  قدو ، (2013)
 ،األخرى العربية األربع دراسات الالالمركزية؛ أما الثانية الحركة من خالل اإلدارة 

بوصفها أحد أشكال التجديد  ،صيغ الحركةصيغة أو أكثر من هتمت بدراسة ا فقد 
ومن ، دون التطرق للسياسة العامة التي نشأت في إطارها هذه الصيغ التربوي 

كانت من أكثر الصيغ ظهورًا  التعاقديةالجدير بالمالحظة أن صيغة المدارس 
 .وبخاصة بالمجتمع السعودي وكذلك باألدبيات العربية األخرى  بالدراسات السابقة

صيغ هذه الاالهتمام بتطبيق  مدىيتضح  ؛من خالل ما تم تقديمه من دراسات -2
عد ظاهرة عالمية، حيث قامت عدة دول بخوض هذه ت ، وأنهاالحديثة التربوية

وإنجلترا واستراليا وكندا ونيوزيالندا، رغم ذلك األمريكية  التجربة كالواليات المتحدة
في معظم الدراسات المقارنة كدولة رائدة ظهرت الواليات المتحدة على نحو متكرر 

 في هذا المجال.
استعانت معظم الدراسات بالمنهج المقارن بوصفه أنسب المناهج لدراسة ظاهرة  -3

لتنفيذ في مجتمعاتنا ولم تأخذ حيز ا تربوية تجديدية تمت في عدة مجتمعات،
دراسة  فبهد جنبيةمعظم الدراسات األاد المنهج الوصفي العربية بعد؛ بينما س

 أو لتحديد العالقة بينها وبين متغيرات تعليمية أو مجتمعية.وتقييمها واقع التجربة 
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الدراسة الحالية  بين االختالف التشابه، وجوانب جوانب رصد بعض يمكن -4
بين الدراسات قواسم مشتركة  تبرزحيث  ؛والدراسات السابقة التي تم عرضها

الدراسة، وأهميتها،  موضوعتشارك  منها؛العربية والدراسة الحالية السابقة وبخاصة 
تمثل االختالف في هدفها الرئيس الذى  بينما تمثلت جوانب ؛ومنهجيتها وجدواها

 في الواليات المتحدة التعاقديةفي دراسة صيغتي المدارس الجاذبة والمدارس 
في إطار اصالحية حركة اختيار المدرسة كسياسة تعليمية وتحليل األمريكية 

 .سياقها الثقافي لتحديد إمكان اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية
العربية في تحديد مشكلة الدراسة؛ استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  -5

استقراء مالمح و تحديد مصطلحات الدراسة في  جنبيةاألكما ساهمت الدراسات 
معالجة  عندلألبعاد التي سيتم تناولها وضع تصور عام و حركة اختيار المدرسة، 

 .الحركة من صيغ كل صيغة

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
يعد العنصر البشري رأس مال حقيقي للمجتمعات المعاصرة؛ لذا تحظى عمليات 

بات تطوير التعليم وإصالح مساره عملية مستمرة  كمابالغ؛  وتنميته باهتمامإعداده 
؛ وتعكف على دراستها المنظمات على السواء يسعى إليها دول العالم المتقدم والنامي
يجاد صيغ جديدة متطورة تعود بالخير والرخاء والهيئات الدولية في محاوالت جادة إل

 الدول، كل في ضاغطة ضرورة التعليمإصالح  أصبحفقد " على األفراد والمجتمعات. 
 ىعل للحفاظ إما ؛مجتمعاتها في لإلصالح عامة حركة داخل سيمار  إصالح  وهو

 والهيمنة التفوق  سباق في فوزها لتحقيق أو الكبرى؛ الدول في والتقدم الرفاهية مستوي 
 اتساع تخشي نامية أو متخلفة دول في بركبها للحاق ماإو  ،اليوم عالم في والسيادة

محمود ) "المستقبل أو الحاضر أو الماضي لعصور إما تنتسب دول بين الفاصلة الهوة
  .(35، 2004قمبر، 

 ما قامت به وزارة التربية والتعليمومن أحدث الجهود الرسمية في هذا السياق 
رصد وتحليل الوضع الراهن للمجتمع المصري بسياقاته االقتصادية  ، منبمصر

المزمع تنفيذها للتعليم الخطة االستراتيجية  لصياغة ؛والسياسية والمجتمعية والتعليمية
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 عدةضرورة معالجة  المجتمعي سياقالتضمن وفيها (؛ 2030-2015خالل الفترة )
 التعليم، خارج واألطفال ،يالسكان النمو وهي: أساسية، اعتبارات تشكل رئيسة أبعاد

 األساسية المحاورتم تحديد كما  ؛للمجتمع الطبقية والتركيبة ،والفقر األمية ومعدالت
ما توصل له من أبرز و . النظام دارةإو  والجودة اإلتاحة والتي تمثلت في ،لإلصالح

 (2014)وزارة التربية والتعليم ج. م. ع،  :ما يليالراهن التعليم تحليل وضع 
الفجوة  ىتالشكما بدأت ت ،مستويات االلتحاق بالتعليم األساسي في نتحسهناك  .1

ن محور أبشن هناك جوانب قصور أال إ ،بين الريف والحضر وبين الجنسين
 ذوي االحتياجات الخاصة.لو  ،التعليم الثانوي بة تاحاإل

الحلقة  كفاءة تهدد التي خطيرةال مشاكلال أحد والتسرب والرسوب الغياب يمثل .2
الثانية  حلقةال تالميذ من% 35 أكثر من أنكما األولى من التعليم األساسي، 

 .والكتابة القراءة يجيدون  ال ساسياأل التعليممن 
 Trends in (TIMSS) المسابقة العالمية في دولة، 48 بين نم .3

International Mathematics and Science Study 2007 لعام ،
 فين يواحدة واألربعوال الرياضيات، يف والثالثينثامنة ال المرتبة مصر حققت
 .العلوم

 Scholastic Aptitude Test (SAT) المقنن القومي االختبار لنتائجوفقًا  .4
 %50من  أقل العينة ارسدم في التالميذ تحصيل متوسط، كان 2010لعام 

 .محافظات الوجه القبليفي بخاصة و  ،والرياضيات والعلوم، العربية، اللغة في

االستراتيجية،  ستراتيجيات الحاكمة والموجهة ألنشطة الخطةتم وضع اال وعليه
لتركيز على المدرسة االبتدائية بما يؤهلها ألن تكون قاعدة قوية للمراحل ومنها؛ ا

قدرات التالميذ للتمكن من أساسيات الحساب االهتمام الشديد بتنمية  األعلى، مع
والتعامل مع التقنية في إطار قيمي ينمي شخصية الطفل  ،والقراءة ومهارات الكتابة

إلى نظم تعيد  مواجهة قضايا التقويم واالمتحانات وصوالً ؛ و المختلفةفي جوانبها 
توفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة و  ؛التعليم إلى طبيعته ووظيفته األساسية

تعمل على احتواء الطالب التي و  فيها،وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب 
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هم؛ الخدمات والرعاية المتكاملة ل وتوفير ،وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية
 لعلومتحقيق ميزات تنافسية على المستويات اإلقليمية والعالمية في مجاالت او 

بناء نظام متكامل ومتطور . هذا باإلضافة لوعلوم وفنون االتصال ،والرياضيات
تقويم المبني على مؤشرات ومحددات الو  المتابعةو قائم على الشفافية  ،للمحاسبية

 للتأكيد على الجودة النوعية والكمية لمخرجات ؛المستويات التعليمية كافة في األداء
والدعم المجتمعي من خالل مجالس  لألسرة، اركة الفعالة التأكيد على المش؛ و التعليم

دعم وتعزيز قدرة نظام التعليم على مواصلة و ، األمناء بما يحقق المحاسبية األفقية
النطاق للبيانات، واألبحاث، والتقويم،  واسعو  ،من خالل استخدام أفضل ،نيالتحس

كما  .(2014)وزارة التربية والتعليم ج. م. ع،  والشفافية، والتحديث، والتكنولوجيا
متسقًا مع ما جاء  2030جاء محور التعليم باستراتيجية التنمية المستدامة بمصر 

وزارة التخطيط والمتابعة بالخطة االستراتيجية للتعليم من حيث التحديات واألهداف )
 .(2014صالح اإلداري ج. م. ع، واإل

وما  ،التعليم المصري مع مشارف األلفية الثالثة مالمحبعض مما سبق يتضح 
جوانب قصور بشأن عدد من القضايا التعليمية والمجتمعية، كالقصور في  يعانيه من

الطالب وتفاوت مستوياتهم  أعداد تزايد نتيجة التعليمية؛ تكافؤ الفرص مبدأ تحقيق
وتدني معدالت  االجتماعية واالقتصادية والتحصيلية؛ وانخفاض جودة التعليم

التحصيل، وما صاحب ذلك من ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب، واألمية 
 العمل متطلبات المجتمع وسوق لاالستجابة  علىوقصور مؤسسات التعليم  ،الوظيفية

  .بالمستوى المأمول والتكيف معها
واستراتيجية  ورد عالية من بعض مالمح الخطة االستراتيجية للتعليم في ضوء ما

 ؛ واتساقًا مع توجهات وزارة التربية والتعليم نحو2030التنمية المستدامة بمصر 
التعليمي اإلصالح  وبالتطلع لالستفادة من تجربة؛ منظومة التعليم وتطويرهاإصالح 

للتغلب على  ؛خالل العقود القليلة الماضيةاألمريكية  التي خاضتها الواليات المتحدة
صف بها نظامها التعليمي، والتي تتشابه نسبيًا مع كثير من جوانب القصور التي وُ 

الدراسة لذا تهدف ؛ ما ورد من بعض جوانب القصور بمنظومة التعليم المصري 
المبنية على األمريكية  التعليمي بالواليات المتحدةاإلصالح  رصد جهودإلى الحالية 
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المدرسة، وكذلك التعرف على بعض الصيغ التعليمية المتاحة أمام حركة اختيار 
واستخالص بعض الدروس  ،في ضوء سياقها المجتمعي وتحليلهااألمور  أولياء

 .قبل الجامعي في مصرالمستفادة إلصالح منظومة التعليم 

 في السؤال الرئيس التالي: الحالية تتحدد مشكلة الدراسة على ما سبقًا تأسيس

الواليات بوبعض صيغها من حركة اختيار المدرسة  االستفادة ما مدى إمكانية
 ؟جمهورية مصر العربيةقبل الجامعي بإصالح التعليم في األمريكية  المتحدة

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 ؟أسسهاوما األمريكية  ما حركة اختيار المدرسة بالواليات المتحدة .1
ما طبيعة الصيغ التعليمية التي أفرزتها حركة اختيار المدرسة بالواليات المتحدة  .2

 ة؟األمريكي
بالواليات المتحدة  اختيار المدرسة وصيغها التي ساندت حركةمل القوى والعواما  .3

 ؟األمريكية
 ؟بالتعليم في مصر االستدالل عليها التي يمكن حركة اختيار المدرسة مظاهرما  .4
قبل الجامعي  التعليم تطويرستفادة من حركة اختيار المدرسة في الا أوجهما  .5

 مصر؟ب
 أهداف الدراسة:

واألسس التي األمريكية  حركة اختيار المدرسة بالواليات المتحدة التعرف على .1
 قامت عليها.

 .وتحليلها الصيغ التعليمية التي أفرزتها حركة اختيار المدرسةبعض رصد  .2
في ضوء األمريكية  تفسير حركة اختيار المدرسة وصيغها بالواليات المتحدة .3

 القوى والعوامل التي ساهمت في تبنيها وساندت استمرارها كسياسة تعليمية.
قبل  التعليمصيغها ب وأاختيار المدرسة حركة بعض مالمح وجود  يتقص   .4

 .مصرالجامعي ب
التعليم  لالستفادة من حركة اختيار المدرسة في تطويرتقديم بعض التوصيات  .5

 .بمصرقبل الجامعي 
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 أهمية الدراسة:
 من خالل المبررات اآلتية:الحالية تنبع أهمية الدراسة 

لكونه  ؛إعدادهو تعليمه االهتمام باالستثمار في رأس المال البشري وبمؤسسات  .1
لمشكالت لوبخاصة في ظل التزايد الملحوظ أثمن الموارد التي تمتلكها الشعوب، 

وبذل كافة  ،لممما يؤكد قيمة المواطن المتع ؛التي تعاني منها الدول النامية
 الجهود لتحقيق ذلك.

خذ بالتجديدات إصالحه، واأل ه وبعملياتسياساتبالدولي بقطاع التعليم و االهتمام  .2
الخارجية التي التحديات لمواكبة المتغيرات الداخلية و  ؛التربوية الكلية والجزئية

اهتمام قومي بمنظومة التعليم، وكذلك  مع ؛ والذي يتزامنعاصرةالم تهتواجه أنظم
المجتمع المصري من تحديات ومشكالت اقتصادية واجتماعية  ما يمر به

 ه التعليمية كمًا وكيفًا. مؤسسات مخرجاتترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى  ،وسياسية
وكذلك  ،اختيار المدرسة حركةتنظيرًا ل قدمتدبيات العربية التي واأل قلة الدراسات .3

، مما يدعم إجراء الدراسة الحالية كمحاولة في كنفهامالمح الصيغ التي نشأت 
 والتي قد تشجع، المعاصر التربوي اإلصالح  تجارب ىحدإإلثراء األدبيات العربية ب

 المستقبل. في واألبحاث على إجراء مزيد من الدراسات
وما لها من الضوء على طبيعة كل صيغة،  صيغ حركة اختيار المدرسةي دراسة لق  تُ  .4

ن ، وبما ُيمك   تجاههارؤية استجالء ال فيات وما عليها من مثالب؛ مما قد يسهم إيجابي
 .كبديل إصالحي موضوعي لهامن التقييم ال

يمكن أن تسفر الدروس المستفادة من هذه الدراسة عن تقديم بعض المقترحات  .5
ل ب  من ق  صياغة بعض السياسات واتخاذ بعض التدابير  فيأثر  االتي قد يكون له

وتحقيق  ،واالرتقاء بجودتها ،تحسين العملية التعليميةل ؛المعنيين وصانعي القرار
، والحد من ظاهرتي الرسوب والتسرب بمراحل التعليم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية

 .المختلفة

 حدود الدراسة:
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 ىحدإحركة اختيار المدرسة ك تحليل على الدراسة اقتصرت الموضوعية: الحدود
 ،قبل الجامعيصرة التي استهدفت مؤسسات التعليم المعاالتعليمي اإلصالح  حركات

تمثلت  ،وتحديدًا تم تتبع صيغتين فقط من بين البدائل المتنوعة التي أفرزتها الحركة
االختيار عليهما لكونهما يمثالن ؛ وقد وقع التعاقديةالمدارس المدارس الجاذبة و في 
قبااًل على المستوى الشعبي، وأبرزها إصيغ الحركة وأوسعها انتشارًا وأكثرها  أبرز

تأييدًا على المستوى الرسمي. كذلك اقتصرت الدراسة على معالجة نشأة كل صيغة 
 وأسسها وأهدافها، وأبرز مالمحها، وأنماطها المختلفة، ونظرة تقييمية لها.

التعليم بالواليات إصالح  تجربة رصد على اقتصرت الدراسة المكانية: الحدود
، كما أن المتحدة األمريكية؛ حيث ُتعد رائدة من رواد التجديدات التربوية المعاصرة

 .في خوض هذه التجربة لها تاريخ طويل نسبياً 
التعليمي اإلصالح  التزمت الدراسة بتتبع وتحليل مالمح حركة الزمانية: الحدود

بداية من عقد الستينات من القرن العشرين وحتي عام  ،األمريكية بالواليات المتحدة
2016. 

 :مصطلحات الدراسة
أثناء عرض محاور  تردتتناول مصطلحات الدراسة المفاهيم الرئيسة التي 

حول كل مصطلح باألدبيات  جاءعرض مختصر لما ؛ لذلك تم إجراء الدراسة
وذلك للمصطلحات  ،ي تبنته الدراسة الحاليةعرض التعريف اإلجرائي الذالتربوية ثم 

 .المدارس التعاقديةو  ،المدارس الجاذبةو  ،اختيار المدرسة، و صيغتية: الاآل

 Formulas صيغ:
اغ ه كلمة من العربية اللغة في صيغ كلمة جاءت  الكلمة وصيغة ؛صوغاً  ص 

 صيغ اختلفت قالوا ،صيغ والجمع وكلماتها حروفها رتيبت على الحاصلة هيئتها
 لفظ ورد كما (.529 ،1989 وآخرون؛ إبراهيم )مصطفى وعباراته تراكيبه الكالم

ي  غ ةُ  ي  غ، مؤنثُ  ابأنه المعاني قاموس في الصَّ  ؛وتراكيبه بناؤه الكالم وصيغة الصَّ
 )قاموس وحركاتها حروفها ترتيب من الحاصلة هيئتها أو صورتها الكلمة صيغةو 

 وأنماط "أشكال بأنها إجرائياً  الصيغ حاليةال الدراسة وتعرف. (2016 المعاني،
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 االحتياجات لتلبية نشأتأو ألحد مكوناتها؛  التعليمية للمؤسسات حديثة عالمية
 لمتغيرات لالستجابة أو ،فئاتها لبعض أو المعاصرة للمجتمعات المتجددة التربوية
 متنوعة". عالمية وتحديات داخلية

  School choice:اختيار المدرسة
بمدرسة طفله إلحاق من خاللها مر األولى تطيع عملية يساختيار المدرسة 

 ،السكنيةفي منطقته ًا والتي تقع غالب ،إقامتهتختلف عن المدرسة المجاورة لمحل 
يتاح أثناء عملية االختيار وفي  ،افتراضيعلى نحو التعليمية وتلحقه بها المنطقة 

في  وأ ،الموجودة في نطاقه الجغرافياألخرى  المدارسمن  ةمتنوع صيغمر لولي األ
 ,Snapp) منطقة تعليمية أخرى في أو  ،المنطقة التعليمية التي ينتمي إليها نطاق

وتعرف الدراسة الحالية اختيار المدرسة إجرائيًا بأنها "سياسة تعليمية  .(12 ,2013
الصيغ التربوية التجديدية الحكومية التي تعمل  ىدإحلحاق نجله بإتتيح لولي األمر 

التقليدية باتخاذ  بالتوازي مع المدارس العامة التقليدية، وكذلك تسمح للمدارس العامة
ز الجودة هذه الصيغ؛ بهدف زيادة المنافسة بين المدارس وتعزي ىحدقرار التحول إل

 ".مدارس التعليم العامأداء مستوى التعليمية واالرتفاع ب

  Magnet schools :لمدارس الجاذبةا
وحتى األطفال  عامة تمتد من مرحلة رياض مدارس حكوميةالمدارس الجاذبة 

والطالب بدائل تعليمية وتربوية متنوعة األمور  وتوفر ألولياء نهاية المرحلة الثانوية؛
 االهتمامالذين يتشاركون األطفال  تتالءم مع اهتمامات وميول ورغبات، وجاذبة
لمعلمين ول في محاولة لجعلها أكثر جاذبية للوالدين محدد؛ أو موضوع بمجال

إلقامة الجغرافي  العامة التقليدية التي تقع في النطاق مدارسالب بالمقارنة لطالبلو 
ألكاديمية واالرتقاء ا ، وتحسين المعاييرالتنوع العرقيتعزيز بهدف الطالب؛ 

 المواهب الفردية لتنميةالتعليمية ، وتقديم مجموعة من البرامج كاديميبالمستوى األ
: ومن البرامج التي تقدمها المدارس الجاذبة .(Anemone, 2008,8)للطالب 

خرى على أبينما تركز مدارس  ،العلوم والرياضيات؛ أو بعض المهارات األساسية
فورست الكمبيوتر أو الدراسات الدولية أو اللغات )تعليم الفنون البصرية واألدائية أو 
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ا وتعرف الدراسة الحالية المدرسة الجاذبة إجرائيًا بأنه (.159، 2005، وبيفرلي
دون األطفال  "صيغة تعليمية توفر بيئة دراسية أمنة وجاذبة وفعالة يتعلم بها جميع

تقان إلل إلى درجة اوتكفل لهم الفرص التعليمية المتميزة والمتكافئة للوصو  ،تمييز
وتعمل على  ،من خالل برامج دراسية تلبي احتياجاتهم وميولهم ،األكاديمي والتميز

  ".ةيجابيتغرس فيهم القيم واالتجاهات اإلساسية و إكسابهم المهارات والمعارف األ
  Charter schools:التعاقديةالمدارس 
 التعليمية ببرامجها يتعلق فيما التنوع شديدة مدارس بأنها التعاقديةالمدارس ُتعرف 

تعمل في  مستقلة اختيارية تعليمية مؤسسات وهي وخططها التقويمية، واستقالليتها
التي  الجماعة بين نعقدت والتي، المدارس من غيرها عن امتيازات تعطيها اتفاقيةظل 

 أو ،المنطقة أو مجلس المحلي، التعليم مجلس إما يكون  الذي راعيها وبين هاتؤسس
الحرية التي تسمح للمدارس بتلبية  :ين رئيسين هما؛ وتقوم على مبدأالوالية مجلس

احتياجات الطالب بصورة أفضل، والمحاسبية التي تعمل على تحسين إدارة المدرسة 
مؤسسات تعليمية عامة يتم "أيضًا  د بهاقص  كما يُ  (.194، 2014، البوهي)فاروق 

والمعلمين اآلباء  خالل مجموعة منمن ار بشكل مستقل الدولة وتدتمويلها من قبل 
مع  ؛وتراعي احتياجات المجتمع وتتمتع باالستقالل الذاتي ،عضاء المجتمعوأ 

كاديمية للطالب والممارسات ة والمحاسبة فيما يخص النتائج األتعرضها للمسئولي
عضاء المجتمع، ويتم الذين يقدمون المنح المالية واآلباء وأ  المالية من قبل الرعاة

تحقيقها، ويتم وتضع معايير واضحة ينبغي  ،تحديد برامجها وفقًا الحتياجات الطالب
ف وتعر    .(7، 2008، محمد)حافظ  "الحكم عليها من خالل نتائجها وليس عملياتها

الصيغ التربوية التجديدية التي  ىحدإإجرائيًا بأنها " التعاقديةالمدارس الدراسة الحالية 
درجة عالية من  وتمنحهاللمؤسسات التعليمية الحكومية  اإلدارة الذاتية تكفل

تها بالمقارنة بمثيال ،دارية والماليةكاديمية واإلاألا ما يتعلق بتسيير شئونهفيل ستقالاال
تطلعات الطالب و بغية تمكينها من تلبية احتياجات  ؛خرى من المدارس العامة األ

عهم على المشاركة لالرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية, وتحسين يباء, وتشجاآل
 هاالتزامفي إطار و ، تعرضها لنظام صارم من الرقابة والمحاسبية ظلفي بيئة التعلم؛ 
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خالل فترة اإلجازة السارية  ،الراعية لها الجهةبنص التعاقد وبنوده الذي تم بينها وبين 
 حتى تاريخ انتهاء التعاقد".و 

 منهج الدراسة وخطواتها:
وصف القائم على  المقارن المنهج  استخدام، تم وطبيعتها في ضوء أهداف الدراسة

، الثقافية وسياقاتها المجتمعية بالرجوع إلى خلفياتهاوتحليلها وتفسيرها الظواهر التربوية 
"حيث يتيح المنهج في سياقات مجتمعية أخري.  هاخفاقإأو  هابإمكان نجاحوذلك للتنبؤ 

وال ينفصل عن بقية المناهج  ،والتفسير والتحليل والتنبؤالمقارن استخدام الوصف 
د أكثر شمواًل للمناهج الفرعية األخرى ع  (؛ كما يُ Paul, 1980, 87البحثية األخرى" )

وقد تم  (.96، 2004بطريقة مقارنة )عبد الغني عبود، المستخدمة في دراسة التربية 
  :الحالية وفق الخطوات األتيةالمنهج المقارن في الدارسة  توظيف

المتعلقة  الدراسات السابقةواستعراض لبعض  ،تهامدخل عام للدراسة شمل مقدم .1
والمنهج  تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافهامما ساهم في  بموضوع الدراسة؛
 المالئم لدراستها.

 وصف نظام التعليم بالواليات المتحدة األمريكيةوتضمن  :األولالمحور  .2
، كما تناول عرض لجوانب هلقوانين المنظمة لوبعض ا ولمالمحه العامة،

مما استدعي تبني حركة اختيار  ؛القصور واالنتقادات التي تعرض لها هذا النظام
 المدرسة.

وتحليل ووصف وتضمن فلسفة حركة اختيار المدرسة وأسسها،  :المحور الثاني .3
خالل من  ،لحركةصيغتي المدرسة الجاذبة والمدرسة التعاقدية كأبرز صيغتين ل

معالجة نشأة كل صيغة وأسسها وأهدافها، وأبرز مالمحها، وأنماطها المختلفة، 
لتوضيح جوانب التشابه  الصيغتينوكذلك عقد مقارنة بين  تقييمية لها؛ونظرة 

 واالختالف بينهما.
العوامل القوى و وتناول بالتحليل حركة اختيار المدرسة في ضوء  :المحور الثالث .4

وذات  ،إجماالً األمريكي  لمجتمعالمميزة لالسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 .على نحو خاص ة اختيار المدرسةحركعلى نظام التعليم و التأثير 
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التعليمي بمصر التي اإلصالح  تضمن عرض بعض جهود :المحور الرابع .5
بعض  ورصد ،حركة اختيار المدرسةمبادئ مع نسبيًا ها وأسسها ؤ تتشابه مباد

تقديم بعض بالمحور م ت  ختُ ا؛ كما بالتعليم قبل الجامعي بمصرالحركة  صيغ
مع  ،التعليم قبل الجامعي بمصر حركة في تطويرهذه الالتوصيات لالستفادة من 

 .مراعاة اختالف السياق المجتمعي العام بين مصر والواليات المتحدة األمريكية

 .ةاألمريكينظام التعليم بالواليات المتحدة  المحور األول:

عليم نظام التإلى اإلشارة  والتحليل تجدرقبل تناول حركة اختيار المدرسة بالبحث 
 هنأإال تنوع، و مرونة . ورغم ما يتسم به هذا النظام من مريكيةبالواليات المتحدة األ

إليها اإلشارة  والتي سيتم ،يمكن استقراء بعض المعالم العامة المشتركة بين مؤسساته
العامة لنظام التعليم المالمح  :يه ةفرعي ثالث عناصرجز من خالل و على نحو م

، وجوانب القصور للتعليمالمنظمة الفيدرالية ، والقوانين بالواليات المتحدة األمريكية
 مما استدعي تبني حركة اختيار المدرسة. ؛واالنتقادات التي تعرض لها هذا النظام

 المالمح العامة لنظام التعليم بالواليات المتحدة األمريكية.أواًل: 

بالمرونة؛ وذلك لسيادة األمريكية  رجاء الواليات المتحدةأإدارة التعليم عبر تتسم 
 التزاميفيد  ها مادستور نص حيث لم يرد في  في إدارة شئون التعليم؛النمط الالمركزي 

"فنظام  الحكومة الفيدرالية بالتعليم؛ وعليه تعهدت كل والية بإدارة التعليم وتنظيمه.
 لدستورلفطبقًا للتعديل العاشر  ؛ت المتحدة ال مركزي إلى درجة كبيرةالتعليم في الواليا

وحسب هذا التعديل ليس للحكومة  ،العملية التعليمية من حق الواليات دعتُ  ،األمريكي
وليس من المعتاد أن تقوم الوكاالت  ،الفيدرالية سلطة وضع نظام تعليمي قومي

ن مثل هذه القرارات أل ؛الفيدرالية بوضع السياسة أو المناهج للمدارس بالمناطق المحلية
المكتب الثقافي األمريكية  )الواليات المتحدة "تتم على مستوى الوالية ومستوى المنطقة

وتشترك عادة ثالث جهات في إدارة التعليم في الواليات  (.47، 1996بواشنطن،
هي: الحكومة الفيدرالية، وحكومة الواليات؛ والسلطات المحلية التي و المتحدة األمريكية، 

شئون عن  دستورياً فرغم أن حكومات الواليات مسؤولة  ؛تقع معظم المسؤوليات عليها
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للمجالس وفوضته مر هذا األأناطت  ؛ إال أن جميع الواليات تقريباً والتعليم التربية
 المحلية.

وقناعته بعدم تدخل األمريكي  تلبية لفلسفة المجتمعاإلداري جاء هذا النمط 
الحكومة الفيدرالية في أمور التعليم، هذا باإلضافة لتاريخ نشأة التعليم وبداياته األولى؛ 

ولهذا السبب تتنوع  ؛التعليمومنها شئونها الخاصة جميع تولت كل منطقة تسيير  حينما
 القوانين التي تحكم هيكل ومضمون برامج التعليم من والية ألخرى، وال يوجد نظام

تعليمي قومي وحيد بالواليات المتحدة األمريكية. ورغم هذا النمط المتبع في إدارة 
 وتنوعهاالقوانين التي تحكم هيكل ومضمون برامج التعليم التعليم؛ وكذلك مؤسسات 

تشترك المؤسسات التعليمية إال أن هناك أهداف أساسية  ألخرى؛والية  منكبيرة  ةبدرج
 المجتمع وقيمه وأولوياته.  تنبثق من فلسفةفي تحقيقها 

كما ورد في تقرير المكتب الدولي للتربية التابع األمريكي  وتتمثل أهداف التعليم
"اإليمان بالمثل الديمقراطية، وااللتزام بحرية الفرد، واحترام تنوع المجتمع. في  ؛لليونسكو

ويصل بكل فرد إلى وفي ضوء ذلك يهدف نظام التعليم إلى تقديم تعليم يتسم بالجودة 
ليخدم بفعالية مجتمعه الحر، ويتنافس بنجاح في سوق  ؛أقصى ما تسمح به قدراته

مع ضمان فرص متساوية لاللتحاق بالتعليم للجنسين،  ،العمل المتجدد والمتغير
بدو البرامج ومن ثم ت .(IBE, 2006, 1)ولألقليات المختلفة، ولذوي اإلعاقات" 

لحاجات وكذلك ا ،المشتركةهذه القيم بسبب  ؛لحوظبشكل مالتعليمية متشابهة 
 والتنقل المتكرر للطالب والمعلمين من والية إلى أخرى  واالقتصادية، االجتماعية

ن التنوع إف وعليه (.47، 1996المكتب الثقافي بواشنطن،األمريكية  )الواليات المتحدة
ة مشتركة للنظام عام مالمحظهور يمنع  الناتج عن إدارة كل والية لمؤسسات التعليم لم

ا مسمتي الالمركزية والتنوع التي يتسم به فرغم التعليمي في الواليات المتحدة األمريكية.
ورغم عدم وجود منهج دراسي قومي؛ تبقى المدارس العامة األمريكي،  نظام التعليم

يجد الطالب الذي بدرجة الفتة متماسكة فيما يخص األساليب الُمتبعة في إدارتها؛ فال 
ينتقل من مدرسة في أحد الواليات إلى والية أخرى اختالفات جوهرية، بل إن إجمالي 
الموضوعات األكاديمية ستكون مألوفة لديه إلى حد كبير، بسبب العوامل والمالمح 

 والقيم المشتركة بالمجتمع األمريكي.
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مدة اإللزام ، وتصل اً عام 12األمريكية  في الواليات المتحدةالتعليم العام  ُسل ميمتد 
وتتدرج المراحل ، % من عدد سنوات السلم التعليمي6,91 ، أي بنسبةاً عام11إلى 

 (.27-26، 2016أحمد محمد، ) التعليمية به على النحو التالي:
ما قبل المدرسة: وتبدأ بدور الحضانة في سن الثانية وحتى نهاية الرابعة  مرحلة .1

هي السنة  ؛لمدة سنة واحدةاألطفال  لمدة سنتين أو ثالث سنوات، ويليها رياض
 هما الرابعة والخامسة، ويعتبر االلتحاق برياض ؛أو سنتين ،الخامسة من العمر

 سنوات أكثر النظم شيوعًا. 5-3من األطفال 
المدرسة االبتدائية: عادة يبدأ التعليم االبتدائي في سن السادسة ولمدة ست أو  .2

 .سنوات الستثماني سنوات، والنظام األكثر شيوعًا هو مدرسة 
وهى  ،هو مدرسة السنوات األربع :المرحلة الثانوية: ولها ثالثة أنظمة، األول .3

مدرسة  :ات، والثانيالثانوية القديمة التي تستقبل خريجي ابتدائية الثماني سنو 
المدرسة  :تستقبل خريجي ابتدائية الست سنوات، والنظام الثالثو  ،الست سنوات

ومدة كل منها ثالث سنوات، وبرغم اختالف األنظمة فإن  ،الثانوية الدنيا والعليا
ثانوي(. كما توجد مدارس و سنة )ابتدائي 12عام مدة الدراسة النظامية للتعليم ال

وهى مدارس مهنية  ،مهنية عليا بنفس نظام صفوف المدارس الثانوية األخرى 
دبلوم بعد متخصصة، وتمنح كل أنظمة المدارس الثانوية بصفة نمطية شهادة ال

 إكمال الصف الثاني عشر.

يبدأ من سن الخامسة في يختلف سن االلتحاق بالتعليم من والية ألخرى؛ حيث 
وعشرين والية، وفي سن السابعة في ثمانية إحدى  سبع واليات، وفي سن السادسة في

عد التعليم العام الحكومي في كل الواليات . ويُ عشر والية، وفي سن الثامنة في واليتين
ويستمر حتى استكمال دراسة المرحلة الثانوية التي تنتهي في سن  ًا؛ومجانيًا لزاميإ

 ,IBE)لتشريعات كل والية ًا السادسة عشر أو السابعة عشر أو الثامنة عشر وفق
2006, 12). 

                                                           

  التقرير إلى عدم توفر أشار  والية، بينما 48اإللزام إجمالي عدد الواليات المتاحة بشأن بداية سن
 معلومات عن الواليتين األخيرتين.
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الواليات إنشاء المدارس الخاصة،  التي تضعها حكوماتتشريعات الكما تتيح 
الية التابعة لها. وال يتم تمويل ويسمح لها بالعمل وفق تراخيص وقواعد من قبل الو 

هذه المدارس من المصادر الحكومية، وتعتمد على مصادرها الخاصة؛ وقد يتم دعم 
 ,IBE)بعضها بتمويل فيدرالي محدود للقيام بمهام محددة أو ألغراض معينة 

هذا ل لذلك ال يموَّ  ة التعليم الخاص؛وتشكل المدارس الدينية غالبي .(9 ,2006
ودفع أبنائهم  نفاق علىإلمسئولية األموال العامة للدولة، ويتحمل اآلباء من االتعليم 

 ,.Berends et al)الرسوم والمصروفات الدراسية بخالف التعليم الحكومي العام 
2009, xvii).  تلبية احتياجات فئات طالبية معينة إلى وتهدف المدارس الخاصة

الذين يرغبون في  وأالطوائف الدينية المختلفة،  وأكذوي االحتياجات الخاصة، 
% من إجمالي عدد 24بالتعليم العالي. وتمثل المدارس الخاصة  التأهل لاللتحاق

% من إجمالي عدد الطالب في الواليات المتحدة 10المدارس، ويلتحق بها ما يعادل 
(IBE, 2006, 55-56). ؛ ادوجً مز  االتعليم بالواليات المتحدة نظامً  من ثم يعد

ومن المثير ؛ تتعايش فيه مدارس التعليم الخاص جنبًا إلى جنب مع المدارس العامة
لالنتباه أن ما يقرب من ربع عدد المدارس بأمريكا تقدم خدماتها لعشرة بالمئة فقط 

 رتفاع جودة التعليمال اصريحً  امن حجم الشريحة الطالبية، األمر الذي يعطى مؤشرً 
يحظى التعليم الخاص بمجموعة من المميزات تجعله أحد  س الخاصة؛ لذلكالمدار ب

 البدائل التعليمية المفضلة لبعض أولياء األمور.
د منهج و وج عدماألمريكية  ومن السمات المميزة للتعليم في الواليات المتحدة

تقع مسؤولية المناهج وتخطيطها وتطويرها على عاتق حيث ؛ موحدقومي رسمي 
 أن الدستورإلى اإلشارة  كما تجدرإدارات التعليم بالواليات والمجالس المحلية. 

 يفصل الدولة عن الدين؛ فال يسمح بتقديم تعليم ديني في المدارس العامةاألمريكي 
معظم صفوف أو ممارسة أي نشاط ديني صريح. ويتـــم التدريس في األمريكية 

الدراسة باللغة اإلنجليزية، إال في المدارس التي يوجد بها كثافـة عالية من الطالب 
ال يجيدون اللغة اإلنجليزية؛ وفي هذه الحالة يتم تدريس المناهج بلغة غير الذين 

إلى أن  ؛مع تكثيف تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها ،اللغة اإلنجليزية
 .(IBE, 2006, 16)للدراسة في الفصول العادية  الً يصبح الطالب مؤه
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من مسؤوليات الحكومة؛ األمريكية  بالواليات المتحدةتمويل التعليم العام  عديُ و 
نتيجة الفروق الناتجة عن  ؛اً كبير ًا خرى اختالفألوتختلف ميزانية التعليم من والية 
تضطلع بمسؤولية تمويل التعليم ثالث وعادة ما  ؛تفاوت الوضع االقتصادي بكل والية

وهي: الحكومة الفيدرالية، وحكومة الوالية، والسلطات المحلية. وقد كان  ؛رئيسة جهات
من الشائع التزام السلطات المحلية بتوفير النصيب األكبر من ميزانية التعليم في 

بدأ  1987منذ عام ًا نطاقها الجغرافي، إال أنه خالل السنوات الماضية؛ وتحديد
يتجاوز الدعم الفيدرالي والدعم المقدم من قبل الواليات ما تقدمه السلطات المحلية 

(IBE, 2006, 16) وقد جاءت هذه التغيرات لتحقيق توازن بشأن التفاوت الملحوظ .
في تمويل التعليم بين الواليات المختلفة وفي داخل كل منها؛ ومن ثم توفر الحكومة 

عرقية مختلفة أو أقليات  المنحدرين مناألطفال  التي يدرس بها الفيدرالية دعم للمدارس
 محدودي ومنخفضي الدخل.

 القوانين المنظمة للتعليم بالواليات المتحدة.ثانيًا: 
رغم أن إدارة التعليم وفق النمط الالمركزي تعد سمة من سمات التعليم األمريكي؛ 

األكبر فيما يتعلق بشئون التعليم حيث استحوذت حكومة كل والية على النصيب 
وإدارته وتشريعاته؛ إال أن تزايد االهتمام بالتعليم بوصفه ضرورة من ضروريات األمن 

من قبل بعض التدخالت  القومي، وسالمة الدولة داخليًا، ومكانتها خارجيًا؛ استدعى
نظمة صدور مجموعة من القوانين الفيدرالية المها ومن أبرز  ؛الحكومة الفيدرالية

 لمؤسسات التعليم قبل الجامعي. وفيما يلي عرض موجز لبعضها.

 .قانون التعليم االبتدائي والثانوي   -1
 ، على قانون التعليم االبتدائي والثانوي 1965عام األمريكي  ق الكونجرسصد  

The Elementary and Secondary Education Act (ESEA الذي أكد ،)
على المساواة في االلتحاق بالتعليم، والسعي لتحقيق معايير أكاديمية عالية، والمساءلة. 

أطفال  سد الفجوة في تحصيل القراءة، والكتابة، والرياضيات بينإلى وقد هدف القانون 
األسر ذات الدخل المنخفض الملتحقين بمدارس الحضر والريف، وأطفال الطبقة 

 ,U.S. Department of Education)الملتحقين بمدارس الضواحي  لمتوسطةا
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. ومن أبرز بنوده، تقديم دعم فيدرالي للمدارس العامة بهدف مساعدة الطالب (2015
الفقراء واالرتقاء بمستوياتهم األكاديمية، على أن يخصص هذا الدعم للمدارس التي 

تستخدم األموال الممنوحة  ٪، والتي50منخفضي الدخل فيها عن األطفال  يزيد عدد
اآلباء  على تضمينأيضًا  صالحية. كما ينص القانون إلها في مبادرات وجهود 

Parental involvement  األكاديمي  في العملية التعليمية؛ بهدف رفع المستوى
شراكهم في اتخاذ القرارات بشأن البرامج الدراسية وسياسات إللطالب؛ مع ضرورة 
ومن المالحظ أن هذا القانون  .(Ferguson, 2013, 8)لك المدرسة كلما أمكن ذ

لتحقيق قدر من التوازن بشأن التعليم بين المستويات كان باكورة القوانين الساعية 
 لالرتقاء بالمستوى التحصيلي من خالل تدخل الحكومة الفيدرالية ؛الحكومية المختلفة

بالعملية التعليمية، األمور  لياء، وتضمين أو وزيادة االتجاه نحو المساءلة للطالب،
 وزيادة االهتمام بالفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا.

 .المدنية الحقوق  قوانين -2
 نتيجة للتفرقة العنصرية التي عانى منها الزنوج عبر تاريخ الواليات المتحدة

 واالستغالل الظلم االجتماعي لىاعتراضهم الشديد عر الزنوج عن ، عبَّ مريكيةاأل
االقتصادي وسوء المعاملة العرقية التي تعرضوا لها في هذا البلد؛ وعليه صدرت 

المدنية  الحقوق  ."وتحظر قوانينCivil Rights Acts (CRA)قوانين الحقوق المدنية 
أو  االنتماء الوطني،التمييز بين المواطنين بسبب العرق، أو اللون، أو  1964لعام 

 البرامج في التمييز بإنهاء قومياً  التزاماً  لُتمث؛ كما السنالجنس، أو اإلعاقة، أو 
 مبررة غير معايير استخدام التعليمية المناطق كما يحظر على ...واألنشطة التعليمية

 يكون  أو لنفس األسباب، للتمييز األفراد تعرض على تأثير لها يكون  لإلدارة طرق  أو
 قوانين رضف عن مواصلة الدراسة. وقد ساعد عرقلتهم إحباطهم أو على كبير تأثير لها

 حسينوت ،األمريكي التعليم في غييرات عميقةت إحداث على الفيدرالية المدنية الحقوق 
 دون  حالت كثيرة عوائق األقليات؛ حيث ُأزيلتأطفال  من للماليين التعليمية صالفر 
 تتحبها. كما فُ  رغبون ي التي الوظيفية وللمسارات التعليمية صاألفراد للفر  اختيار يةحر 

الرياضية...الخ  والمالعب حاضرات،الم الدراسية، وقاعات والفصول المدارس، أبواب



 صيغ حركة اختيار املدرسة                                       أمل أمحد حسن حممدد/ 

570 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

 بالواليات التعليم )وزارة "األمريكي المجتمعنسيج الفئات التي تشكل  ميعلج
ولذلك يمثل هذا القانون ظهيرًا تشريعيًا لبعض التغيرات  (.1، 2004المتحدة،

كدًا على تكافؤ الفرص، ؤ االجتماعية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ م
جراءات القانونية الالزمة تنوع العرقي والثقافي؛ باتخاذ اإلومراعاة الوديمقراطية التعليم، 

 مريكي.األ المشكالت جداًل بالتاريخللحد من واحدة من أكثر 

 .2000قانون أهداف عام  -3
عام  أهداف كلينتون، صدر قانون" وأثناء الفترة الرئاسية للرئيس 1994عام  في
، ”The Goals 2000: Educate America Act“األمريكي"  : للتعليم2000

 وعلى الطالب، لجميع مستويات عليا ذات معايير وضع ضرورة على والذي نص
 في تتوحد وأن الواليات، في التقويم السائدة وأنظمة التعليم مناهج تغيير ضرورة

أحمد (متسقًا  وعملياً  فكرياً  خطاً  جميعاً  لتجسد ؛القومية المعايير مع وأدواتها مضامينها
على إنشاء المجلس أيضًا  (. ومن أجل تحقيق ذلك، نص القانون 2005 المهدي،

 National Education Standards andالقومي للتطوير والمعايير األكاديمية 
Improvement Council (NESIC) (IBE, 2006,7 ومن ثم .) تحديد ستة تم

أهداف قومية للتعليم، ثم زيدت بهدفين أخرين، لتصبح ثمانية أهداف يسعى تحقيقها مع 
 (IBE, 2006, 8)، وهي: 2000بلوغ عام 

 في الواليات المتحدة التعليم وهم مستعدون له.األطفال  أن يبدأ جميع( 1)
 %. 90أن يصل معدل الطالب الذين يتمون المرحلة الثانوية بنجاح إلى ( 2)
أن ينتقل جميع تالميذ الصفوف الدراسية )الرابع، والثامن، والثاني عشر( إلى ( 3)

للعلوم األساسية )اللغة اإلنجليزية،  الصفوف الدراسية األعلى، وهم مجيدون 
، والعلوم االجتماعية واالنسانية(؛ وعلى جنبيةاللغات األو العلوم، و الرياضيات، و 

هم لدور د  ع  ي قدراتهم العقلية، ويُ كل مدرسة أن تضمن تعليم لألطفال ينم  
 المعاصر.المواطنة، والتعلم المستمر، والعمل المنتج؛ لدعم االقتصاد القومي 

المرتبة األولى بين دول العالم في مادتي العلوم األمريكي  أن يحتل الطالب( 4)
 والرياضيات.
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أن يتحرر جميع األمريكيين من األمية، وأن يتسلحوا بالمعارف والمهارات ( 5)
الالزمة للتنافس في النظام االقتصادي العالمي، وأن تزداد كفاءتهم في ممارسة 

 جباتها.حقوق المواطنة ووا
أن تصبح كل مدرسة خالية من المخدرات والكحوليات والعنف واألسلحة؛ وأن ( 6)

 منة للطالب.آتوفر كل مدرسة بيئة تعليمية منضبطة و 
أن يتوفر للمعلمين سبل التنمية المهنية المستدامة، وفرص اكتساب المعارف ( 7)

للقرن الجديد )القرن الحادي األجيال  والمهارات المهنية الالزمة لتعليم وإعداد
 والعشرين(.

بغية  ؛األمور أن تسعى كل مدرسة لدعم المشاركة والشراكة بينها وبين أولياء( 8)
 تعزيز النمو االجتماعي واالنفعالي واألكاديمي للطالب.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون جاء متزامنًا مع جملة من التغيرات البارزة 
التي شهدها العالم خالل عقد التسعينات؛ فعلى المستوى السياسي انهار االتحاد 

؛ بينما شهد قطب وحيد على الساحة العالميةكالسوفيتي وظهرت الواليات المتحدة 
واليات المتحدة كالتكتالت االقتصادية االقتصاد العالمي ظهور منافسين جدد لل

وكذلك ظهور النمور  ،والسوق األوروبية المشتركة ،ونشأة االتحاد االوروبي ،الكبرى 
 األسيوية. 

 .قانون لن يهمل طفل -4
، ESEAاقترح الرئيس جورج بوش أحدث تعديل لقانون التعليم االبتدائي والثانوي 

. 2001لعام   No Child Left Behind (NCLBوهو قانون لن يهمل طفل )
لزمها بتحقيق تحسن محدد سلفًا في ض القانون المدارس للمساءلة الصارمة، ويُ وُيعر   

ى القانون . وقد تبن  (Snapp, 2013, 3-4)أداء الطالب في االختبارات المعيارية 
عدة مبادئ، منها: زيادة المساءلة، وتوسيع البدائل التعليمية، وزيادة المرونة 

(Anemone, 2008,19) دة أحكام القانون على . كما احتوى مان ُمحدَّ  استفادة لض 
 الجنس، أو األصل العرقي، عن النظر بغض الجودة عالي تعليم جميع الطالب من

 بالواليات التعليم االجتماعية أو االقتصادية )وزارة الحالة أو اإلعاقة، أو
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 فياألكاديمي  التقدم لقياس عناصر (. وعليه تم تحديد أربعة1، 2004المتحدة،
سة، ومعدل المناطق التعليمية، وهي: القراءة، والرياضيات، ومعدل االنتظام بالمدر 

أي  Adequate Yearly Progress (AYP) عليها لقالتخرج أو النجاح، وُيط
 ."المالئم السنوي  التقدم "مستوى 

 التقدم مستوى  تستوفي كما حدد القانون مجموعات طالبية مستهدفة يجب أن
ن؛ و األصلي أالسكا سكان أو ،الهنود نيياألمريك الطالب جميع المالئم، وهم: السنوي 

 أصول غير من الزنوج والطالبالهادي؛  المحيط جزر من أو ،اآلسيويون  والطالب
 األعراق؛ والطالب متعددو الالتينية؛ والطالب األصول ذوو والطالب التينية؛
 المحدودة المهارة وذو  والطالب ؛الفئات الخاصةالتينية؛ و  أصول غير من البيض

 . وفي حالة عدم استيفاء مستوى اقتصادياً  المحرومون  والطالب اإلنجليزية، اللغة في
التخرج،  معدل أو الحضور معدل أو الرياضيات، أو القراءة في المالئم السنوي  التقدم

 بالكامل المنطقة بمقدور يكون  فلن منهم؛ ةفئ الطالبية، أو ألي المجموعات لجميع
 Ohio Department of)المالئم  السنوي  التقدم مستوى  متطلبات استيفاء

education, 2011, 1). 
القانون لولي األمر الحق في إلحاق طفله بمدرسة مختلفة عن كذلك أعطى 

المدرسة المجاورة لمحل إقامته، في حالة عدم التزام األخيرة بالمعايير التي نص 
 اسنويً  اأن تقدم تقريرً  اً فيدرالي اً تتلقى دعم عليها القانون. كما ألزم المناطق التي

في المدارس التابعة لها؛  مستويات اإلنجازحول المحلي والمجتمع األمور  ألولياء
 ,Snapp)لهم اطفأبحيث يسمح لآلباء باتخاذ قرار مستنير بشأن اختيار مدرسة 

خالل  AYP. أما المدرسة التي لم تحقق الحد األدنى من متطلبات (25 ,2013
ستتعرض إلعادة التنظيم؛ كاستبدال أعضاء هيئة  عدد محدد من السنوات الدراسية،

يس واإلداريين على سبيل المثال. كما يمكن نقل الطالب من هذه المدارس )بما التدر 
 ,Reiter-Cook)(، الستكمال تعليمهم بمدرسة أخرى تعاقديةمدارس الالفي ذلك 

2010, 1). 
ل طفل قد تبنى نفس توجه القوانين هم  من الجدير بالمالحظة أن قانون لن يُ 

؛ عقد الستينات خاللبوصفه تعديل لقانون التعليم االبتدائي والثانوي الصادر  ؛السابقة



 صيغ حركة اختيار املدرسة                                       أمل أمحد حسن حممدد/ 

573 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ليس فقط على  ،حيث أكد على كفالة الدولة لتكافؤ الفرص وديمقراطية التعليم للجميع
من خالل التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة  ؛أيضاً  المستوى الكمي بل نوعياً 

داء التحصيلي لطالب كل شرائح المجتمع العرقية باالعتماد على نتائج التقويم واأل
  واالجتماعية واالقتصادية.

إلى أن هذه التشريعات، باإلضافة لقوانين أخرى لم يتسع اإلشارة  وختامًا يمكن
المجال لذكرها؛ كانت استجابة لمتطلبات داخلية، وتحديات خارجية فرضت نفسها 

القوانين سعت الحكومة الفيدرالية لتحقيق قدر على الواقع األمريكي؛ ومن خالل تلك 
من التوازن التشريعي والتمويلي واإلصالحي، من منطلق كون التعليم قضية أمن 

؛ وذلك دون المساس بنص الدستور الذي كفل قومي وأنه أحد دعائم التنمية والتقدم
 لحكومات الواليات إدارة شئون التعليم وتنظيمه منفردة.

 لتعليم األمريكي.االنتقادات الموجهة لبعض ًا: ثالث

للنقد الشديد خالل العقود األخيرة من القرن العشرين، األمريكي  تعرض نظام التعليم
ولم يقتصر هذا النقد على جماعة سياسية أو فئة عرقية أو طبقة  ؛وبدايات األلفية الثالثة

ي انخفاض فت إليه هج   التي وُ مظاهر االنتقادات  أبرز تاقتصادية بعينها. وقد تمثل
جودة التعليم، وانخفاض مقومات األمن والسالمة بالبيئة المدرسية، وقصور المناهج 

قصور مستوى مواكبتها لتطورات القرن الحادي والعشرين، و  انخفاض مستوى الدراسية و 
 :ذلكتغير خصائص الشريحة الطالبية. وفيما يلي توضيح التكيف مع 

أحد أشار  عن جودة وفعالية التعليم العام؛ حيثاألمريكي  عدم رضا الشعب .1
م المدارس العامة في البالد % فقط من األمريكيين قي  18استطالعات الرأي أن 

% ممن شملهم االستطالع أعطى للتعليم العام 25، وأن أكثر من Bأو  Aقدير تب
  (Brain, 2011, 10)، أو وصفه بالفشل Dدرجة 

 ارتفاع معدالت التسرب وانخفاض نسب االنتظام بالمدرسة، وكذلك انخفاض نسب .2
؛ حيث التينيةفريقية و إكيين من أصول يبين األمر  ال سيماالمرحلة الثانوية بنجاح؛ إنهاء 

٪، بينما كان معدل تخرج األميركيين من 53ن أدنى معدل تخرج بلغ يو سجل الالتين
 .(Brockington, 2006,48-49) ٪ على التوالي76٪، 55أصل أفريقي، والبيض 
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تجاه سالمة وأمن البيئة المدرسية؛ نتيجة شيوع مظاهر األمور  زيادة مخاوف أولياء .3
؛ (Brockington, 2006,1)داخلها العنف والبلطجة والتخريب والنشاط العصابي 

فعلى مدى السنوات الماضية، تعرضت بعض المدارس لبعض حاالت إطالق 
كما ساهمت في زيادة  واسًعا، اجماهيريً  االرصاص، وقد نالت هذه األحداث اهتمامً 

 .(Brain, 2011, 11)بشأن سالمة أطفالهم اآلباء  مخاوف
؛ مما انعكس على العامة تدريسها في المدارسقصور المناهج الدراسية التي يتم  .4

تدني نتائج طالب الواليات المتحدة بالمقارنة بأقرانهم في البلدان األخرى، وال سيما 
 .(Brain, 2011, 11-12)في تحصيل الرياضيات والعلوم 

وتنظيمه خالل الثورة الصناعية، بينما  ؤهبيروقراطية النظام التعليمي، الذي تم إنشا .5
قدم خدماته لطالب يعاصرون مرحلة ما بعد الصناعة أو عصر مازال ي

فراد لمعاصرة واهتمامات األاعد جوانب ومالمح الحياة المعلومات؛ ومن ثم تُ 
 ,Anemone)واحتياجاتهم مختلفة بدرجة كبيرة عن مثيالتها عند نشأة هذا النظام 

2008,5). 
الطالب الذين يتسمون بالفقر تغير التركيبة الطالبية داخل المدارس؛ حيث زاد عدد  .6

وانخفاض الدخل، وثنائية اللغة، وذوي االحتياجات الخاصة، والحوامل، والمعرضين 
للخطر. وفي ظل هذه الخصائص والمالمح الطالبية المتنوعة؛ تواجه مؤسسات 

وتحديات متزايدة، لتحقيق توازن بين تلبية احتياجاتهم المختلفة،  اً التعليم ضغوط
 (.Conde, 2010, 55مستويات أكاديمية مرتفعة )والحفاظ على 

األمريكي،  للتعليم العامالرأي العام ي نظرة ترد   سالفة الذكر نتج عن المظاهر 
ن يثقة في قدرته على تحقيق تطلعات أفراده واحتياجاتهم، مما جعل الميسور الوفقدان 

خر لصيغ قديمة لجأ البعض اآلبينما منهم يتجهون لمؤسسات التعليم الخاص، 
رأوا أن ألنهم  ؛ساند بعض المربين حركة التعليم المنزليحيث " .كالتعليم المنزلي

وغير قادرة على تلبية احتياجات كل طفل؛ ومن ناحية  ،ةأفالمدارس العامة غير كُ 
بالقيم االجتماعية  المدارس دهم لعدم اهتمامان عن انتقيالمحافظبعض ب ر أخرى أع

 ل عدد من أولياءوعليه فض   .(Brain, 2011, 3)المحافظة والمعتقدات الدينية"
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والتخلي عن مؤسسات التعليم مية أو دينية، التعليم المنزلي ألسباب تقد  األمور 
، ومخاوفهم بشأن سالمة البيئة لمقدم بهاالنظامي لعدم رضاهم عن جودة التعليم ا

ة على ظاهرة متناميو ؛ لكثير منهم ؛ مما جعل التعليم المنزلي بدياًل مناسباً المدرسية
 نحو ملحوظ في المجتمع األمريكي.

 يعاني منها نظام التعليمالتحديات ونقاط الضعف التي تلك وقد دفعت  
وقصور قدرته على التجاوب بشكل فعال مع المستجدات التي يفرضها األمريكي، 

وانتقادات الرأي العام عالم اليوم، ومتطلبات إعداد النشء لعالم كثير التغير والتحول؛ 
إلى األخذ ببنى األمريكي  بسياسة التعليمللممارسات التربوية والبيئة المدرسية؛ 

تعليمية جديدة تمكن  ةظهر توجه عام لتبني سياس وعليه ية أكثر تنوعًا ومرونة.تعليم
هيكلة مؤسساته وإعادة  من إحداث تغييرات جذرية واضحة في نظام التعليم القائم

 .دارتهاإساليب أو 

 المحور الثاني: حركة اختيار المدرسة بالواليات المتحدة األمريكية.
حركة تتعلق ب عناصر رئيسة ةوصفية تحليلية لثالثتضمن هذا المحور معالجة ي

المدرسة الجاذبة والمدرسة التعاقدية كأبرز ثم  ،وأسسها تهافلسفب اختيار المدرسة تبدأ
نشأة كل صيغة وأسسها وأهدافها، وأبرز مالمحها،  هذه الحركة بتناولصيغتين ل

ن الصيغتين لتوضيح عقد مقارنة بي أخيراً وأنماطها المختلفة، ونظرة تقييمية لها؛ و 
 جوانب التشابه واالختالف بينهما.

 .حركة اختيار المدرسة وأسسهافلسفة : أوالً 
لتعليم أبنائهم، هما رئيسين اعتاد األمريكيون عبر تاريخهم، على توفر خيارين 

حيث تخضع المدارس العامة للوائح وقواعد تمليها المنطقة  ؛المدارس العامة والخاصة
؛ في حين ال تتقيد ...الخالتعليمية بشأن الموظفين، والمناهج الدراسية، والمساءلة

توفر المدارس الخاصة بدائل وخيارات تعليمية ال و المدارس الخاصة إال ببعض منها. 
دفع رسوم األمور  أولياء تتطلب من وفي المقابلتتاح عادة في المدارس العامة؛ 

 .وتكاليفها الدراسة
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الميسورون اقتصاديًا فقط االختيار األمور  يستطيع أولياء"السياق،  هذا في ظل
لحاق أطفالهم بالتعليم، وكذلك يمكنهم المفاضلة بين إبين التعليم العام والخاص عند 

التعليمية بتحديد مدرسة عامة محددة المدارس الخاصة المختلفة؛ بينما تقوم المنطقة 
فتراضيًا في ضوء محل اإلقامة الحاقهم بها إاألخرين، و األطفال  لكل مجموعة من

وصف خبراء االقتصاد الطريقة  من ثم .(Feiock, 2015, 2) "السكنية ألسرهم
نوع من االحتكار  أنهابسالفة الذكر في تسجيل الطالب وفقًا لمحل إقامتهم، 

عد عدوًا للكفاءة، بينما وصفوا المنافسة بأنها مصدر رئيس الحكومي للتعليم الذي يُ 
 ,Anemone)لمصادر والموارد األمثل ل واالستخدام، بداعللفعالية والكفاءة واإل

، وانتشرت Competition Theoryرحت "نظرية المنافسة" وعليه طُ  .(2008,2
منذ أن أثار تقرير أمة في خطر القلق الشعبي على نحو سريع خالل الثمانينات 

العرقية األقليات أطفال سيما المدارس التي يلتحق بها  حول جودة التعليم، وال
التعليم؛ حيث انتقد هيكل إصالح  الدخول المنخفضة مناديًا بضرورة ووالطالب ذو 

التعليم العام والممارسات القائمة على االحتكار والجمود والبيروقراطية، وضعف 
 .(Ryoo, 2014, 21)االبتكار التعليمي ورفع الكفاءة  الحوافز المشجعة على

قامت حركة اختيار المدرسة على نظرية بسيطة؛ مفادها االعتماد  في ضوء ذلك
على قوى السوق لخلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم، وجعل التعليم سلعة قابلة 

هذه الحركة مع  تتسقو  للتسويق والتسوق، لتصبح أكثر استجابة لمطالب عمالئها.
فقد تأسست أمريكا على  ؛والحرية مبدأين قويين في الثقافة األمريكية؛ وهما التنافسية

فضل بالنسبة األاالعتقاد واإليمان بأن المنافسة ظاهرة صحية ألي صناعة، و 
للمستهلك؛ وأن المنافسة إن لم تكن الدواء لكل داء، إال أنها تعد عنصرًا ضروريًا 

 ألية خطة تحسين مدرسي نظامي.
المدارس المعتمدة بداًل  مبدأ الحرية في قدرة العائالت على االختيار بين يتجلى

من ترشيح مدرسة لهم، وعلى النحو ذاته، للمدارس حرية االختيار في أن تكون جزءًا 
 دافع بعض اإلصالحيين عنوقد  (.45، 2013، هذا النظام أم ال )أحمد إبراهيم من

المتمركز على الطلب أو السوق؛ لكونه يولد الدافع لدى المدارس لتتنافس اإلصالح 
مع بعضها البعض، األمر الذي يفترض أن يحدث تحسين في نوعية التعليم ككل؛ 
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وكذلك يوفر مزيدًا من الخيارات لتلبية احتياجات الطالب المتنوعة؛ من خالل إتاحة 
لة بين التعليم العام والخاص، وبين لم تكن متوفرة من قبل؛ كالمفاضتعليمية بدائل 

مدارس المناطق التعليمية العامة المختلفة، وبين المدارس العامة التي تقع داخل 
منطقة تعليمية معينة. وتحديدًا تحاول اإلصالحات القائمة على الطلب توسيع فرص 

لتعليم العام االختيار أمام أولياء األمور، بدًء من البدائل التعليمية التي تنتمي لقطاع ا
 Magnet Schools ، والمدارس الجاذبةCharter Schools التعاقديةالمدارس ك

اللتحاق نهم من ابعض الطالب والتي تمك   منها أن يستفيد ؛ أو الخيارات التي يمكن 
 ,Education Vouchers (Ryoo, 2014 بالمدارس الخاصة كالقسائم التعليمية

2). 
السبيل الوحيد إلنقاذ  االقتصاد الشهير أن المنافسة هي عالمفريدمان أشار  وقد

التعليم العام؛ من خالل إجباره على التحسين من أجل الحفاظ على عمالئه، وبذل 
المنافسة،  لياتق العنان آلمزيد من محاوالت االستجابة لرغبات الوالدين. فعندما يطل  

والطالب األمور  ستبقى فقط المدارس األفضل واألكثر استجابة لتلبية مطالب أولياء
وستزدهر؛ بينما ستضطر المدارس غير القادرة على فعل ذلك إلى وقف أنشطتها 

(Ryoo, 2014, 22).  يات تمويل التعليم بالواليات المتحدة األمريكية لكان آلوقد
"تمويل مدارس التعليم العام ببعض ن إحيث  ؛ياسةدور بارز في تعزيز تلك الس

الطالب بكل مدرسة؛ لذا يشكل انتقال الطالب من  التحاقالواليات مرتبط بمعدل 
مدرسة إلى أخرى خسارة مالية للمدرسة األولى؛ إذ تواجه خطر فقدان طالبها 

ستعمل بشكل أكثر كفاءة لتحسين  من ثموبالتالي التمويل المقترن بوجود كل طالب؛ 

                                                           
 فيه الحكومة توفير  تكفل التعليم تمويل أشكال من القسائم المدرسية أو الكوبونات أو السندات؛ هي شكل

التعلم في مدارس عامة أو خاصة إصدار إيصاالت مالية تمكن حامليها من  الدعم المادي لمتلقيها؛ من خالل
أو بطريقة غير مباشرة إلى المدارس  أو للطلبة أنفسهم، ويمكن أن تمنح مباشرة للوالدين حسب اختيارهم،

غبان،  كلتا الحالتين تقوم المدارس باسترداد قيمتها نقدًا من الحكومة أو الوالية )محروس المختارة، وفي
تغطي التكلفة الكلية  تناسب عكسي مع مستوى دخل األسرة، وقد(. وتقدم القسائم عادة في 163، 2001

وبذلك يتمثل دور الدولة في تمويل مصروفات التعليم  للدراسة أو جزًء منها وفقُا لقيمة الدعم ونوعية المدرسة،
 (.70، 2000 بداًل من توفير التعليم نفسه )محمود عابدين،
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 .(Hart, 2011, 116) لها"األمور  نتائجها ورفع مستوى تقييم الطالب وأولياء
ارتفاع جودة أداء كة يجابيالعوائد اإليتطلع مؤيدو هذه السياسة لتحقيق عدد من  لذلك

عامة، وسعيها نحو التحسين المستمر، والتغلب على العقبات ة حكومية رسكل مد
واجهها، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تدني مستوى نتائجها األكاديمية؛ وذلك التي ت

سيرغب في استجابة للمنافسة التي تهددها نتيجة انتقال التمويل مع كل طالب 
 .مدرسة أخرى ب استكمال تعليمه

 اً جهود بذلتاألدبيات أن المدارس العامة التقليدية  بعضأشارت  وفي ضوء ذلك
لتلك السياسة عليها؛  اإيجابي اوأن هناك مردودً من أجل التحسين واالبتكار، واضحة 
المدارس التي تعرضت لمنافسة قوية عملت على توفير بيئة صفية  جد أنحيث وُ 

اليوم الدراسي، وحرصت في الصفوف الدراسية خالل  منظمة، وقضاء مزيد من الوقت
كما أن المدارس العامة التي  .(Hoxby, 1999) على تنفيذ القوانين التأديبية بصرامة

 فت كمدارس متدنية األداء، وتعرضت لخطر سحب الطالب منها؛ قامت بتوظيفن   ُص 
، وانخفض بها معدل الغياب، ولوحظ بها زيادة في مهنياً  مواردها بفعالية لدعم المعلمين

 .(Carr, 2009)القواعد التأديبية  معدالت تطبيق
داريين إاتجاهين ب اقترن قد ؛ المنافسة في ظل هذه السياسة مبدأومن المالحظ أن 

اإلدارة الذاتية بتمكين  تسمحوهما اإلدارة الذاتية والمحاسبية؛ حيث  ،تربويين
تصميم و ، أدائهاتحسين لكافية المرونة الحرية و الصالحيات والومنحها  المدرسة

أن تستعين للفئة الطالبية المستهدفة؛ و فعلية الالحتياجات لوفقًا  ،وتخطيط برامجها
من  االستفادة بكل ما لديهومنظمات المجتمع المحلي لبالعديد من الجهات األخرى 

، قدر من التوازن ولتحقيق . المدرسي داءاألمستوى لتحسين مكانات إخبرات و 
كان البد من ظهور إلدارة المدرسة؛ حت ن  مُ ولضمان حسن استخدام الحرية التي 

ليات التي يتم من خاللها تقويم أداء المدرسة والعاملين بها مبدأ المحاسبية كأحد اآل
 استخدام معايير محددة؛ لضمان التزام المدرسة بتحقيق أهدافها التعليمية.ب

أعطى لمبادئ تلك الحركة؛ حيث  اً تشريعي اً ظهير  ل طفلهم  قانون لن يُ ل مث   كما
لولي األمر الحق في إلحاق طفله بمدرسة مختلفة عن المدرسة المجاورة لمحل 
إقامته، في حالة عدم التزام األخيرة بالمعايير التي نص عليها القانون. كما ألزم 
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والمجتمع األمور  ألولياء اسنويً  اأن تقدم تقريرً  افيدراليً  االمناطق التي تتلقى دعمً 
سمح لآلباء باتخاذ جاز في المدارس التابعة لها؛ بحيث يُ حول مستويات اإلنالمحلي 

أما المدرسة  .(Snapp, 2013, 25) لهماطفأقرار مستنير بشأن اختيار مدرسة 
خالل عدد محدد من السنوات  متطلباتهذه الالتي لم تحقق الحد األدنى من 

 - هانقل الطالب منو ستبدال أعضاء هيئة التدريس واإلداريين الالدراسية، ستتعرض 
 .الستكمال تعليمهم بمدرسة أخرى  -التعاقديةبما في ذلك المدارس 
التربوي التي اإلصالح  عد هذه الحركة واحدة من سياساتتُ ومن جانب أخر 

تشجع الوالدين على المشاركة في العملية التعليمية وعلى اتخاذ القرار؛ ومن ثم ينظر 
األمور  ليات نقل السلطة من المجالس التعليمية البيروقراطية إلى أولياءآلها كإحدى 

(Ferguson,2013,1) ؛ وذلك بإعطائهم الفرصة والقدرة على التسوق للحصول
فقًا الحتياجاتهم وقناعاتهم، لتنشأ بذلك ظاهرة العرض على أفضل الخيارات و 

يتمثل العرض في أنواع المدارس المختلفة المتاحة أمام أولياء األمور،  ؛ حيثوالطلب
ويتمثل الطلب في الوالدين أنفسهم وتطلعاتهم، وقدرتهم على االختيار بحكمة، 

 .(Ferguson, 2013, 27-28)واألسباب التي دفعتهم لالختيار 
يتوافق هذا المبدأ مع االتجاهات التربوية الحديثة التي تنادي بضرورة مشاركة و 
وفي صناعة وتشكيل القرار التربوي بما يتناسب  ،في العملية التعليميةاألمور  أولياء

من ثم اتسمت هذه الحركة بتقديم صيغ تتمتع بمزيد  .وقدراتهم مع إمكانات أطفالهم
 ،والمشاركة من قبل المعنيين بالعملية التعليمية من الصالحيات والسلطات والحرية

وبخاصة أولياء األمور؛ الذين منحتهم تلك السياسة متسع من المشاركة في صنع 
جواء تنافسية تلعب قوى السوق فيها دورًا بارزًا في أواتخاذ القرار التربوي في ظل 

ية كاديملتلبي احتياجات طالبها األ ؛حث كل مدرسة على تقديم أفضل ما لديها
بالشفافية بإعالم جميع المنتفعين بمستوى  واالجتماعية والصحية، وعلى االلتزام

 أدائها.
هذا باإلضافة إلى قناعة هذه الحركة بعدم وجود "مقاس واحد يناسب الجميع" 

"one-size fits all" ، وأنه ال يوجد نموذج تعليمي وحيد هو األفضل
(Anemone, 2008, 38) ُكمستهلكين أو كمتسوقين اآلباء  رض أنفت  . ومن ثم ي
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 تمامًا ما ن اختيار البديل األفضل ألبنائهم، ويدركو  ن للخدمات التعليمية، يستطيعو 
في مصلحتهم أكثر مما تقوم به المناطق التعليمية؛ وفي النهاية يتحملون نتيجة 

توقع أن يُ . كما (Anemone, 2008, 6-8) أم خطأً  ااختياراتهم سواء كانت صوابً 
 ,Snappة؛ كرفع مستوى الطفل التحصيلي )إيجابيينتج عن هذه المشاركة عوائد 

المشاركة في العمل المدرسي، والتأثير في األمور  (؛ وزيادة رغبة أولياء17 ,2013
في القرارات المدرسية بطريقة تؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسي، وتحسين معدالت 

 .(Anemone, 2008,39-40)ألطفال لاألكاديمي  النجاح
األقليات  الفقراء وأطفالاألطفال  كذلك تمثل أحد االفتراضات الرئيسة للحركة؛ أن

ومن ثم  ؛المدارس متدنية األداء الموجودة في أحيائهم السكنيةالمحاصرون داخل  هم
في المدارس العامة؛ األطفال  فترض أن تقلل هذه السياسة من مظاهر التمييز بينيُ 

لاللتحاق بمدارس خارج  ؛بتوفير فرص تعليمية أفضل لألطفال ذوى الدخل المنخفض
أحيائهم، وهذا الجهد سيتم دعمه من خالل توفير وسائل النقل العام، وإجراءات مبتكرة 

 ,Ryoo)حول الخيارات المدرسية المختلفة األمور  للتسجيل، ونشر معلومات ألولياء
تكافؤ الفرص  أمبد تعزيزمن ثم حرصت سياسة اختيار المدرسة على  .(21 ,2014

التعليمية، ومراعاة الفروق الفردية؛ حيث راعت إتاحة التعليم للجميع وتيسير الوصول 
المعوقات والعمل على إزالة  ،والسعي لتحقيق العدالة االجتماعية ،إليها دون استثناء

ألسباب اقتصادية أو  بعض الفئات من مواصلة التعليم تمنعوالعوامل التي قد 
 .يةاجتماعية أو عرق

كما وفرت الحركة بيئات تعليمية بديلة متعددة األشكال؛ لتوفير مسارات مختلفة 
المناطق التعليمية  أتاحتحيث  ؛لتعليم الطالب الذين على وشك التسرب من التعليم

م من خاللها برامج متنوعة؛ في قدَّ فصول دراسية بديلة داخل المدرسة التقليدية، يُ 
محاولة للتغلب على هذه المشكلة؛ لما لها من عواقب سلبية على المدى الطويل 
كجنوح األحداث، واالعتماد على الرعاية االجتماعية، أو دخول السجن في كثير من 

عدة دراسات إلى نجاح تلك أشارت  وقد .(Brockington, 2006, 47)األحيان 
د أن ج  دراسة روس وأخرين، وُ  ففي ؛الحركة في عالج مشكالت الرسوب والتسرب

إزاء  ةإيجابيوالية فلوريدا ذات األداء المتدني، أظهرت تغيرات  الصفوف المدرسية في
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الوقت المخصص إلعداد الجدول الدراسي، وزيادة التخطيط التعاوني، وزيادة 
وكذلك توصلت دراسة  .(Rouse et al. 2007) اليومية من قبل المعلمين الدروس

األطفال  برفع كفاءة اواضحً  اتشكربرتي أن المدارس متدنية األداء أظهرت اهتمامً 
كاديمية تحت أذوى األداء المتدني والمتعثرين دراسيًا، والذين حصلوا على نقاط 

. وفي ظل التحسينات المتنوعة (Chakrabarti, 2007)المستوى المطلوب 
نتائج دراسة أشارت  والمستمرة للمدارس متدنية األداء نتيجة الضغوط التنافسية،

هارت إلى ارتفاع درجات الطالب في االختبارات القياسية في العديد من هذه 
 .(Hart, 2011, 183)المدارس 

التعليم العام عملية معقدة، وليست إصالح  تأسيسًا على ما سبق يتضح أن
بالبساطة أو السهولة التي قد يتخيلها البعض، كما أن جودة التعليم توصف بطرق 
مختلفة وليس بطريقة وحيدة، وكذلك وجود أغراض وأهداف مختلفة ومتعددة للتعليم؛ 

جاءت حركة  د. لذلكيأو نموذج تعليمي وحوال يمكن تحقيقها عن طريق توفير نوع 
كما ؛ المتعلمين وأولياء أمورهم احتياجاتار المدرسة لتوفر خيارات متنوعة لتلبي اختي

تحويل المشهد التعليمي بالكامل من مؤسسة ك ؛األهدافعدد من سعت لتحقيق 
بحيث يصبح فيه البقاء لألفضل  بيروقراطية إلى نظام يسيطر عليه المستهلك

والسماح لألموال الحكومية بأن  ،للطالباألكاديمي  واالرتفاع بالمستوى  ،واألصلح
. من ثم يمكن تقترن وتتبع الطالب حيث يختارون المدرسة التي تلبي تطلعاتهم

التنوع  :في ومبادئ هذه الحركة اإلصالحية من أسسعليه  استندتيجاز ما إ
التنافسية، وتمكين أولياء األمور، والحد من البيروقراطية والمرونة، وتحرير السوق و 

، ومراعاة الفروق والشفافية المساءلةو ، المدرسيةاإلدارة ذاتية الحكومية من خالل 
  .الفردية، وتكافؤ الفرص التعليمية

 .بعض صيغ حركة اختيار المدرسة: اً ثاني
بمجموعة من الخصائص الفريدة؛ ليس لكونها األمريكية  تتميز الواليات المتحدة

تمثل قوة اقتصادية وسياسية عالمية ال يستهان بها فحسب، بل لدورها البارز في 
توجيه وتصدير كثير من االتجاهات المعاصرة والحديثة في عدة مجاالت، ومنها 
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لتي ؛ وانظم التعليم؛ حيث ُتعد رائدة من رواد التجديدات التربوية في العصر الحديث
هذا المحور  تم تخصيص ها. لذلكمن أبرز  التعاقديةد المدارس الجاذبة والمدارس ع  تُ 

من الدراسة لتحليل بعض األدبيات التي تناولت: نشأة كل صيغة، وأسسها وأهدافها، 
 وبعض مالمحها.

 .: المدارس الجاذبةالصيغة األولى ❖
حركة مساحة كبيرة من اهتمام بين الطالب  العنصري شغلت قضية الفصل 

التعليم إصالح  هيمنت وتصدرت القضايا التي نوقشت حولكما ، اختيار المدرسة
من خطط المناطق التعليمية إللغاء  ا، بدءً هاءإزا التعليميةسياسة الالعام؛ وتغيرت 

 أولياء من قبل وحتى الخطط القائمة على االختيار الحر ،إلزامياً الفصل العنصري 
 تجديداتالبرز أمن عد المدارس الجاذبة تُ و " تبني صيغة المدرسة الجاذبة.باألمور 

وبخاصة خالل سبعينات وثمانينات القرن  ،األمريكي التعليم العامفي قطاع 
 تعزيز التحصيلاالجتماعي واالقتصادي؛ و و لغاء الفصل العرقي إل العشرين؛ بسعيها

شكل أول صيغ االختيار وكذلك تُ  .(Ryoo, 2014, 3) "للطالباألكاديمي 
المدرسي األوسع انتشارًا، حيث تم تأييدها كوسيلة لتوسيع الخيارات المتاحة أمام 
أولياء األمور، ولتحقيق االبتكار من خالل مناهج وبرامج متخصصة، ولتعزيز 

عد أحد أنماط تُ كما . (Ryoo, 2014, i) لزاميةإالتكامل العنصري بطريقة غير 
التربوية التجديدية التي ظهرت كنتيجة لمقابلة الحاجات الناشئة من الممارسات 

في المدارس التقليدية األكاديمي  التغير المتسارع في المجتمع الحديث، والفشل
 (.262، 2000)محمد عبد الحميد، 

 .وأهدافهاوأسسها الجاذبة نشأة المدارس  .أ
على صدور الحكم ًا عامن يبمرور ست 2014عام األمريكية  وزارة التعليم تاحتفل

 Oliver Brown et كانساسالقضائي في قضية برون ضد مكتب التعليم بوالية 
al. v. Board of Education of Topeka, Kansas ُعد أحد ، والتي ت

العنصري في الفصل وتاريخ  ًا،عموماألمريكي  التعليمالعالمات البارزة في تاريخ 



 صيغ حركة اختيار املدرسة                                       أمل أمحد حسن حممدد/ 

583 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

علنت المحكمة أ  ،1954ففي مايو  .ن عاماً يوخمس يةالذي دام ثمان يالتعليم هانظام
والذي كان  -العليا حكمها في هذه القضية بأن مبدأ "الفصل مع تحقيق المساواة" 

 .U.S)األمريكي  ليس له مكان في التعليم العام -ثناء فترة الفصل العنصري أ مقبوالً 
Department of Education, 2014) . 

 للجدل في المجتمععد هذه القضية من القضايا المثيرة ومنذ ذلك الحين تُ 
وال تمثل فقط أحد المخاوف التي  ؛بشكل عام، وللسياسيين بشكل خاصاألمريكي 

 أداء قيقفي تحًا مهم عد عامالً ، بل تُ االجتماعيةتحقيق العدالة بتشغل المعنيين 
نظرًا النعكاساتها بعيدة المدى على المجتمع  ؛وكذلك مجتمع أفضل ،مرتفعأكاديمي 

(Ryoo, 2014, 8).  قضية التفرقة العنصرية ال تؤثر فقط على  وذلك لكون
بأنواع وثيقة قليات؛ بل لها عالقة ألطفال األالدراسي التحصيل  معدلانخفاض 

 ..الخ.معدالت الجريمة والبطالة كارتفاع ،االجتماعية المشكالتمختلفة من 
(Ryoo, 2014, 12). 
نها هضون أ، يرى المناأم اجتماعية اقتصادية ألسباب عرقية أموسواء كانت التفرقة 

ول ذوي الدخلو  ،لطالب األقلياتاألكاديمي  أسباب انخفاض اإلنجازسبب من 
على تحسين  اإيجابي االدامج، تأثيرً ؛ وأن لسياسة التعليم المتكامل أو ةالمحدودالمنخفضة و 

رغم أن بعض .  (Ryoo, 2014, 12) النتائج التعليمية للفئات المحرومة والمهمشة
                                                           

  1896منذ عام وتحديدًا  تقريبًا؛ ن عاماً يوالبيض لمدة ستسادت سياسة الفصل العنصري بين الزنوج ،
صدر قرار المحكمة العليا بإقرار الفصل بين العرقين في التعليم في ظل ضمان فرص تعليمية متساوية  حينما
 . (Harlow, 2007, xix)للزنوج


صفحة  700تجاوز لف طالب في جميع أنحاء الواليات المتحدة، وفي تقرير أ 150بعد دراسة أكثر من  

، أن الطالب المحرومين والمهمشين اجتماعيًا الذين تم نقلهم بالحافالت 1966عام Coleman  توصل كولمان
 لتلقي التعليم بمدارس البيض قد استفادوا من التعلم في الفصول الدراسية مع أعراق مختلطة. كما وجد التقرير

األطفال  من نقص التمويل بشكل ملحوظ مقارنة بمدارسأن مدارس الزنوج لم تكن تعاني في الغالب أيضًا 
البيض. ولتحقيق المساواة، فليس من الضروري أو المناسب توفير مزيد من التمويل لمدارس الزنوج المنفصلة 

عنصريًا مما البيض لتوفير بيئة تعليمية متكاملة رس اإلى مداألقليات  األفضل نقل طالب أو المنعزلة، ولكن
 .(Snapp, 2013, 2) في مستوى تعلمهم وتحصيلهم الدراسي إيجابيو سيؤثر على نح
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إثبات أن تحقيق  -من جانب أخر -، حاولت الدراسات المعارضة لفكرة الدمج والتكامل
 تكافئ ما يناله اتضمن لهم فرًص  ؛عدالة توزيع الموارد التعليمية لمدارس األقليات

 .(Snapp, 2013, 22) بيض من تعليمالاألطفال 
على المستوى القانوني بعد الحكم  مقبوالً  اأمرً د الفصل العنصري لم يعُ وبرغم أن 

لم  آنذاك إال أن نمط اإلقامة السكانية السائد ،1954إزاء قضية براون عام  الصادر
 ,Anemone)أو يقضي عليها في المدارس العامة  ،يمنع هذه الظاهرة

بمدارس تقع في النطاق الجغرافي  ون يلتحق ماًا غالباألطفال  نإ؛ حيث (2008,35
السياسة المبكرة للحكومة الفيدرالية الرامية ركزت وفي ضوء ذلك، قامتهم. إلمحل 
عن  ؛لمدارسالعرقي داخل ا التنوععلى تحقيق التوازن و  العنصري  التمييزإللغاء 
لدعم نجاح تلك السياسة . و نقل بعض الطالب الزنوج لمدارس البيض والعكسطريق 

تعديالت في مناطق  جراءإو ، مجانية توفير وسائل نقل ها:من لياتآعدة تم اتخاذ 
على المدارس بالقدر الذي يحقق األطفال  توزيعوإعادة  بالمدرسة،األطفال  لحاقإ

 .(Ryoo, 2014, 11) داخلهاالعرقي  نوعالت
نها تعرضت لعدد من أ، إال في البدايةًا وقد كانت هذه السياسة منتشرة ومقبولة نوع

أطفالهم بالمدارس إلى إلحاق البيض األمور  أولياء سعيالتحديات واالنتقادات، منها 
و الدامجة أفي بعض األحيان في جعل المدارس المتكاملة  مما تسبب ؛الخاصة
اآلباء  بعض كره ، كما(Snapp, 2013, 25) من ذي قبل أكثرًا عنصري معزولة
يضطر إلى ركوب الحافلة لمدة طويلة  كانألن الطفل  ةالسياستلك أيضًا  الزنوج

جادل  ذلك. ك(Bennett, 2008, 11) مألوفة ليصل إلى مدرسة في منطقة غير
 وأ التعليمية نقل الطالب عبر المنطقةفي عدم دستورية رس الكونجبعض أعضاء 

 والعرقيلتحقيق التوازن العنصري  ؛لحاقهم بمدرسة بعيدة عن محل إقامتهمإو المقاطعة 
(Snapp, 2013, 2). 

، والمجتمعية المختلفة التي واجهت سياسة نقل الطالب لتشريعيةا للتحدياتًا نظر و 
 باختياراألمور  ألولياءتسمح  كبيرة في تنفيذ خطط بديلة،بدأت المناطق الحضرية ال

البديل المدارس الجاذبة هي  تكان وقد. (Snapp, 2013, 25) أطفالهممدارس 
 إزالة التمييز العنصري  بغية ؛اإلجباري  بديلة لسياسة النقل ليةآك ؛المناسب حينئذ
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(Bennett, 2008, 11) . منذ بداية السبعينات  الجاذبة المدارس تبني صيغةلذلك تم
من األحياء  همستقطابالو  ًا،عرقي تنوعةالمبين الفئات  فرص الدمجكوسيلة لتعزيز 

كان البد لهذه المدارس تحقيق هذا الهدف، ول .بالمدرسةًا ؛ لاللتحاق طوعالمختلفة
 وأالعلوم، كاذبة وعات جضمو  ريتوفب وذلك ؛والتجديد التربوي االبتكار أن تمتاز ب

 ,Chastain, 2014)على اختيارها األمور  أولياء لتحفيز ؛الفنون، أو االتصاالت
27). 
سياسة القضاء على التمييز العنصري منحى  أخذتبإنشاء المدارس الجاذبة، و 

مالية  اتمساعد، وبدعم و التعليم المحلية سلطات خالل جهودمن  احر   اتطوعيً 
تنفيذ لها و عاوضأتحسين  علىلمساعدتها  ؛دارس التي تنتهج تلك السياسةللمفيدرالية 

خيارات توفر . وفي ظل مبتكرةتبني أساليب تعليمية لو  ؛الدراسية الجاذبة البرامج
ما يتناسب مع اهتمامات  الختيارأمورهم جذب الطالب وأولياء متنوعة لتعليمية 

العنصري  القضاء على التمييز ستخدام سياسةالحاجة الانتهت  ؛وميول الطفل
 ًا.لزاميإ

الطالب البيض إلى لهذه الصيغة التعليمية في جذب  تكمن الفلسفة األساسية
قليات األأطفال  في األحياء التي يسكنها التي يقع معظمها المدارس الجاذبة

(Farrell, 2008, 3).  فيوجود فروق كذلك قامت تلك الصيغة من منطلق 
 من خالل توفيرو ال يتعلمون بنفس الطريقة؛  ، وكونهموميولهم اهتمامات الطالب

لبى لطالب ذوي اهتمامات متماثلة، ستُ موضوع موحد أو مدخل تعليمي معين 

                                                           
 فتراضي من قبل السلطات التعليمية؛ بالمدرسة التي تقع في نطاقه الجغرافيايتم الحاق الطفل على نحو 

geographic attendance zone  والتي تعد أقرب مدرسة حكومية لمحل إقامتهResidential school كما ،
، اختيار أي مدرسة أخرى حتى لو كانت مدرسة تقليدية مر في ظل حرية االختيار المتاحةيتاح لولي األ

الجوار االفتراضية ويطلق مدرسة ليها بخالف إحكومية عادية تقع في نطاق المنطقة التعليمية التي ينتمي 
. وتضع كل منطقة تعليمية قواعد ولوائح خاصة بها Zone school (Snapp, 2013, 11, 13)ها حينئذ علي

. ومن ثم تختلف (Anemone, 2008, 19)لتنظيم العمل في إطار المدارس التي تقع في نطاقها الجغرافي 
ب الذين تتوافق ميولهم المدرسة الجاذبة عن المدرستين السابقتين في كونها مدرسة غير تقليدية، وتقبل الطال

واهتماماتهم مع برنامجها الدراسي سواء كانوا ينتمون للمنطقة الجغرافية التي تقع فيها المدرسة، أم من مناطق 
 خرى مجاورة؛ رغم أنها تعد من حيث التبعية مدرسة حكومية.أجغرافية 



 صيغ حركة اختيار املدرسة                                       أمل أمحد حسن حممدد/ 

586 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ملموسًا ًا الذي يجعل الطالب يحرز تقدم األمر ؛المدرسة احتياجاتهم وتراعي ميولهم
 األخرى. في جميع المجاالت التعليمية

في  Elementary School Mc Carver بتدائيةاالعد مدرسة مكارفر تُ و 
 بهدف 1968في عام أول مدرسة جاذبة يتم إنشاؤها  ،اشنطنبو  Tacoma تاكوما

عن طريق تيسير انتقال الطالب من مدارس النطاق  ،إزالة التمييز العنصري 
مدرسة وليام مونرو كانت إلى هذه المدرسة. والثانية  الجغرافي المحيط

في  1969حت في عام ت  افتُ التي  William Monroe Trotter Schoolتروتر
تس. وفي غضون عشر سنوات، تم افتتاح مئات المدارس الجاذبة ماساشوسببوسطن 

(Rossell, 2005).  كبيرة خالل سبعينيات القرن شعبية المدارس هذه اكتسبت وقد
للمدارس العامة الراغبة في تبني  اً فيدرالي اً دعمأقر العشرين، وبخاصة أن الكونجرس 

لمساعدات المدرسية الطارئة اب المتعلقهذه الصيغة طواعية وفق القانون الفيدرالي 
The federal Emergency School Aid Act (ESAA)  وقد 1972لسنة .

وسيلة لدعم المناطق التعليمية التي بوصفه دافع الرئيس نيكسون آنذاك عن القانون 
 ,Stuit, 2009)للقضاء على التفرقة العنصرية  عيةً ا الجهود طو بذل  ترغب في

26). 
العنصري؛ إال ن نشأة هذه الصيغة التعليمية جاء بهدف الحد من الفصل أرغم و 

ل طفل هم  لن يُ  عقاب صدور قانون أ وبخاصة في  ،خيرةأنه خالل السنوات األ
(NCLB) ، األكاديمي  لتميزاالتعليمية و بدأ النظر إليها كنموذج لتحقيق الفعالية

(Anemone, 2008,34)مشكالت بعض اللمعالجة  مناسبوكبديل تعليمي  ؛
للمرحلة  الطالب كمالإالمدرسي، وانخفاض معدالت األداء  انخفاضك تعليميةال

الفجوات األكاديمية الكبيرة بين الفئات الطالبية المختلفة، وتدني للحد من ، و الثانوية
 ,Conde, 2010) لتعليم بالمدارس العامةتجاه احماس الطالب والمعلمين مستوى 

52). 
لحاق إمعايير أحد العرق جعل دفعت الطعون القانونية الساعية إلبطال كما 

بعدم دستورية هذا  2007صدور قرار المحكمة العليا عام رس، إلى االطفل بالمد
في سياسات تعيد النظر المناطق التعليمية والواليات المختلفة اإلجراء، مما جعل 
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. ورغم خلو بالمدارس الجاذبة والمبادئ التوجيهية الخاصة بااللتحاق ،القبول
فلسفة في ًا نمتضمَّ يزال  ، إال أنه المتطلبات القبول الرسمية الحالية من متغير العرق 

التنوع  مراعاةالحرص على إلى  الحالية الجاذبة. وتشير التوجيهاتالمدارس وأسس 
لتلقي كل طالب واالجتماعي في سياسة القبول؛ لتوفير فرص متكافئة لاالقتصادي 

أكثر واقعية  تركيبة طالبية جاذبةالمدرسة ال لشك   تُ ومن ثم جودة عالية،  يتعليم ذ
، لم تعد ذلكونتيجة ل .(Conde, 2010, 54-55) طالب في المجتمعواقع الل

وهو  من أجله في البداية تئأنش ذيملتزمة بالهدف الرئيس الالمدارس الجاذبة 
للتميز ًا نموذج بوصفهاًا عالميإ يتم تناوالها وبدأ  ،مكافحة الفصل العنصري 

 .األكاديمي
ي تقص  بالسنوات األخيرة سياسة القبول بالمدارس الجاذبة خالل  تغير يتضحوقد 

في اآلونة  قبال زاد عليهاتؤكد الدراسات الحديثة أن اإلحيث  ؛التركيبة الطالبية بها
ومتميز، والذين ال  عال  أكاديمي  المتطلعين ألداءاألمور  أولياء لب  من ق   األخيرة
 االجتماعية واالقتصادية والعرقيةاألقليات  وال يمكن تصنيفهم في زمرة ينتمون 

(Ryoo, 2014, 6) .اآلباء  لغالبية العظمى منأن ادراسة بينيت  كما أكدت نتائج
بصرف  فوق المتوسطة،من طبقة كانوا  المدارس الجاذبة واألمهات الذين اختاروا

الذين ينتمون إلى األسر ألطفال ا ظل معظمبينما  النظر عن انتماءاتهم العرقية،
 ,Bennett, 2008)المنخفضة والمتوسطة الدخل في مدارس الجوار غير الجاذبة 

11-12). 
رغم تمتعها  -أن المدارس الجاذبة  يمكن استخالصعلى ما سبق، ًا تأسيس

 الرامية للحد من التمييز العنصري  هابدأت في تغيير أهداف -بالشعبية حتى األن
النظر  ومتميز، بغض عال  أكاديمي  هداف ساعية نحو تحقيق أداءأ إلى  ًا،تدريجي

ينعكس في المبادئ التوجيهية هذا التغيير  أبدقد و  ؛المستهدفةالطالبية عن الفئة 
هذه الصيغة  التغيرات المختلفة التي مرت بها رغمو . األخيرةوالقانونية اإلدارية 
خمسين  قارب تاريخها علىعد أقدم صيغ البدائل التربوية التي ، إال أنها تُ التعليمية

في ظل هيمنة المدرسي ختيار االفرص أول األمور  تاحت ألولياءأالتي و  ًا،عام
 حكومية.ال لمدارس العامةالنمط التقليدي ل
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 .الجاذبة وأبرز مالمحهاسمات المدارس  .ب
فر ال تتو ؛ وسمات فريدة ائصخصب تميزهاقامت فكرة المدرسة الجاذبة على 

و في نفس الحيز الجغرافي؛ بحيث تصبح مصدر جذب ، أخرى بالمدارس المجاورة األ
طار تشريعي مناسب، إ. وبالفعل في ظل دعم تمويلي فيدرالي و همأمور ولياء أللطالب و 

 المالمح الفريدة التي استهدفتبالعديد من  لتمتعهاًا نظر  المدارس الجاذبة،تنامت حركة 
ا؛ حيث هوبخاصة خالل المراحل األولى لتطبيقجميع الطالب؛  التحاقتوسيع نطاق 

فير ، كان منها "تو لجاذبة والميسرة لعملية االلتحاقتم اتباع عدد من االجراءات ا
ذات كثافة ل و فصو ، موضوع دراسي مميزالتركيز على و المواصالت والنقل المجاني، 

 ,Ryoo) "معلمين بعنايةالحرص على انتقاء الو ، بالمقارنة بالمدارس التقليدية قلأ
إال نشائها، إعن بداية ًا قد تغيرت نسبيالمدارس الجاذبة أهداف ن أرغم و  .(9 ,2014

األخرى،  الصيغ التجديديةبالمقارنة بمعالم مميزة بخصائص و  ها مازالت تحتفظنأ
ويمكن حصر أهم مالمح المدارس الجاذبة المدارس العامة التقليدية. بالمقارنة بوكذلك 

 كما تناولتها األدبيات المعاصرة فيما يلي:
ع بل تمتد لتغطي جمي ،ال تقتصر المدارس الجاذبة على مرحلة تعليمية معينة  -1

 وحتى نهاية المرحلة الثانويةاألطفال  من رياض امراحل التعليم قبل الجامعي؛ بدءً 
(Conde, 2010, 53). 

ها مأهولة لكونًا ؛ نظر المدارس الجاذبة في المناطق الحضرية معظمتتمركز   -2
المناطق أو  ها في الضواحيباألقليات العرقية المختلفة، وذلك بالمقارنة بعدد

األقليات  األحياء التي يقطنهامدارس  إلىجذب الطالب البيض بغية الريفية؛ 
(Farrell, 2008, 20). 

على إرسال اآلباء  حثل ؛جذابة مقوماتو يتوافر بالحرم المدرسي مالمح   -3
درجة من المدرسة ظهر أن تُ ب ؛قامة السكنيةاإلخارج منطقة ًا الطالب طوع

أو  ،مميزأكاديمي  بتقديم برنامج ؛المدارس المجاورةالتفوق على غيرها من 
باإلضافة إلى التأكيد على . (Conde, 2010,53) مدخل تربوي فريد من نوعه
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تمتاز بدرجة مرتفعة  ،وبيئة مواتية للتعلم ،اً من وأكثر تنظيمآتوفير مناخ تعليمي 
 أولياء قبلمن قوي  التزامًا خير أمعلمين وطالب متحمسين، و  قبل من االلتزام من

 تشكيل اتجاهات الطالب وقيمهمفي ودعمها مشاركة المدرسة باألمور 
 .(Brockington, 2006,26) خالقياتهمأو 

تمتاز المدارس الجاذبة عن المدارس التقليدية بقدرتها على التركيز في مهمة   -4
، على خالف المدارس غير الجاذبة التي unique mission فريدة من نوعها

، diffuse missions ومتنوعة تعمل في ظل مهمات وتوجهات وبرامج متشعبة
 ,Brockington) روتينيةخيرة بمطالب وقواعد وأحكام هذا باإلضافة اللتزام األ

 المحددة ، والرؤيةيةتتميز هذه الصيغة باالبتكار  لذلك .(27 ,2006
(Chastain, 2014, 4). 

يستهدف فئة معينة من  اوفريدً  امتميزً  ادراسيً  اتتبنى كل مدرسة جاذبة برنامجً   -5
تتيح المدارس ، من ثم (Bennett, 2008,33) اهتمامات مشتركة وي الطالب ذ

مور، مثل األأولياء  مامأنة من الخيارات المعل   االجاذبة أو برامجها مدى واسعً 
 األمر الذي؛ ...الخأو الفنون البصريةاألداء  و فنون أالتكنولوجيا أو اللغات 

مر للبحث عن البرنامج التعليمي الذي ولي األ مسئوليةمسألة االختيار يجعل 
نه يمثل بيئة تعليمية مميزة من أو الذي يرى أيتالءم مع طبيعة طفله وميوله، 

 .(Conde, 2010, 53) وجهه نظره
كما أنها  ألولياء األمور،ًا شعبي بديالً و عد المدارس الجاذبة صيغة تعليمية ناجحة تُ   -6

 عدد المقاعد عدد الراغبين في االلتحاق تجاوزحيث يعالية؛ قبال إتتمتع بدرجة 
أو ، Conde, 2010)،54انتظار ) قوائممر الذي استلزم وجود األ ،المتاحة للدراسة

 .(Bennett, 2008,33) (القرعةاالختيار العشوائي )لية آاتباع 
ها بهدف القضاء على التمييز العنصري، اؤ نشإجاذبة تم المدارس الن أرغم   -7

والتنافسية بين  مبدأ االنتقائية قصاء واستبعادإبرز مالمحها في أوتمثلت 
 ,Bennett, 2008) لتنوع العرقيتحقيق اكبر فرص أتوفير بغية  الطالب؛

 ًا؛كثرها شيوعألفة لقبول الطالب من ليات مختآجراءات و إ، إال أن هناك (10
يوجد نظام انتقائي يتطلب حد أدنى من  كما؛ المتقدمين بينعشوائي الختيار اال
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الطالب  داداستع يتعلق بمدىاختبار أداء  اجتياز أو األكاديمي، تحصيلال
 .(Conde, 2010, 53) المدرسةب المقدمللبرنامج 

ولكن ذلك ال يجعلها  ًا،وكيفًا ظهر هذه المدارس درجة ما من الجاذبية كميجب أن تُ   -8
 اتهاهتمامات الطفل و استعدادااللتزام بمعيار من خالل  ؛و خاصة بالصفوةأنخبوية 
العرقي يجعل التنوع هدف ن تحقيق أوهذا ال يعنى . اتهقدر باالعتماد على وليس 

وفق  يجعلها تعملتخلى عن المعايير وتصبح من الدرجة الثانية، بل المدرسة ت
  .(Brockington, 2006, 27) معايير وأهداف سليمة

عن نظيراتها للطالب في المدارس الجاذبة األكاديمي  األداء تتميز معظم سجالت  -9
انخفاض و ، معدالت الحضورارتفاع و  على،أ بمعدالت نجاح العامة المجاورة؛ 

 .(Brockington, 2006, 27)تسرب المعدالت 
ومة الوالية، جاذبة الدعم المالي من عدة جهات مثل حكالمدارس ال تتلقى معظم -10

المدرسي ختيار وبرنامج اال، الجاذبةبرنامج مساعدة المدارس ، و والحكومة الفيدرالية
 .(Bennett, 2008, 11)..الخ .الصغيرة التعلم مجتمعاتمنح و ، التطوعي

مدارس البيض لاألقليات  لنقل طالبًا رغم أن استخدام الحافالت مجان -11
ًا نه نادر أليات تحقيق الهدف الرئيس للمدارس الجاذبة، إال آإحدى  ت، كانوالعكس

لزامي، أو أن يكون من مسئوليات إعلى نحو ًا جراء حاليما يتم استخدام ذلك اإل
 .(Bennett, 2008, 11)المنطقة التعليمية أو المدرسة 

ازدهرت المدارس الجاذبة لتحسين جودة العملية  ًا،خالل تاريخها الطويل نسبي -12
تقديم  تتجه نحوبدأت ومنخفضي الدخل، إال أنها اليوم األقليات  التعليمية ألطفال

اجتماعية و وأسر ذات مستويات اقتصادية أمور  أولياء منهج مميز يلبي تطلعات
 .(Ryoo, 2014, 6) متفاوتة

تتمتع المدارس الجاذبة باإلدارة الذاتية وباالستقاللية في تصميم برامجها  -13
من  اهذا العامل سببً  دتع  التعليمية بطرق مبتكرة؛ مما جعل بعض الدراسات 

 .(Conde, 2010, 53)أسباب نجاحها بالمقارنة بالمدارس العادية 
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فإنها  ؛يتضح من العرض السابق أن المدارس الجاذبة بوصفها مدارس حكومية
في عدة سمات؛ كامتدادها لتغطي جميع مراحل تتشابه مع المدارس العامة التقليدية 

المحلية، وعدم وجود قيود التعليم، وتمويلها من أموال الدولة وضرائبها العامة و 
نجاز والتحصيل تفاع بمستوى اإلوعدم طائفيتها، وسعيها لالر  لاللتحاق بها

 في كونها تتلقى تموياًل  ؛ رغم ذلك فقد تميزت عن المدارس التقليديةاألكاديمي
لتمكينها من تبني مناهج دراسية فريدة، وقبولها لفئة طالبية متجانسة  اإضافي   افيدراليً 

بالهدف تميزها عن المدارس التقليدية إلى من حيث المواهب واالهتمامات؛ باإلضافة 
لقضاء على التمييز العنصري بمؤسسات وهو ا ،الذي اقترن بها منذ نشأتها وتاريخها

  التعليم.

 .وأنماطهاأنواع المدارس الجاذبة  .ج
 بالتفرد تتسمن أليس فقط بحكم تنوع برامجها التي يجب  ،تتباين المدارس الجاذبة

درجة و درجة الشمولية،  :منهاأخرى عدة اعتبارات  بسببأيضًا  كنلعن غيرها، و 
 ووفق طبيعة البرنامج المميز الذي المتبعة عند قبول الطالب، التنافسية واالنتقائية

 .و طريقة تقديمهأتتبناه المدرسة 

 .الجاذب البرنامجالجاذبة مقابل  ةالمدرس .1
، اتهشموليوفق درجة األمريكية  ات المتحدةمدارس الواليبتتفاوت البرامج الجاذبة 

كاماًل  امطبقً الجاذب البرنامج  فقد يكون  لجميع الطالب بالمدرسة؛ اومدى استهدافه
برنامج جاذب داخل مدرسة مجرد يكون  نأ أوجاذبة، المدرسة ال على طالب

: المدرسة الجاذبة، ومدارس وء ذلك يمكن التمييز بين مصطلحينوفي ضتقليدية. 
قدم تي المدارس الت تلك" Magnet schoolيقصد بالمدرسة الجاذبة داخل مدرسة. 

خرى لجذب طالب ذوي أومصادر  ةحكوميوالمنح العم مميزة بمساعدة الدبرامج 
 ,Snapp) "خلفيات عرقية مختلفة بهدف القضاء على التمييز العنصري والعرقي

-Schools-within(. بينما يقصد بمصطلح مدارس داخل مدرسة 11 ,2013
School أو  الدراسية الجذابة التي يتم تقديمها في مدارس غير جاذبة "بالبرامج

من البرامج  ٪58ن أوتشير االحصاءات  .(Farrell, 2008, 8) "مدارس عامة
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والمميزة للمالمح المتعارف عليها ًا وفقكاملة الجاذبة تقدم من خالل مدارس جاذبة 
يتم  مابين ؛جميع الطالب الملتحقين بالمدرسة اهيستفيد منو  ،هذه المدارس عن غيرهال

وفيها يلتحق عدد  ،غير جاذبة مدرسة من البرامج الجاذبة فيالنسبة الباقية تقديم 
الدراسية ن البرامج ويتلقى الطالب الباقو  المميز رنامجمحدود من الطالب بالب

 .(Brockington, 2006, 25) التقليدية

 .المدارس الجاذبة االنتقائية مقابل غير االنتقائية .2
وعدم التنافسية، بحيث ال  االنتقائية نشائها مبدأ عدمإالجاذبة منذ المدارس تبنت 

بل في ضوء اهتماماته ورغباته  األكاديمية هب بالمدرسة وفق قدراتلحاق الطالإيتم 
على قائمة  بالمدرسةن طريقة االلتحاق أي أ. (Bennett, 2008, 10) وميوله

القياسية  االختباراتنتائج عن طريق  همئانتقاورغباتهم أكثر من  اختيارات الطالب
(Chastain, 2014, 28).  مؤكدة خيرة والنه مع توجهات السياسة التعليمية األأإال

صبغة أخذ لتميز األكاديمي، بدأت بعض المدارس الجاذبة تابشكل متزايد على 
 يستوفون شروط ومعاييرعلى الطالب الذين ًا بها قاصر االلتحاق  جاعلة ،تنافسية

على سبيل المثال،  Guilford County جيلفوردففي مقاطعة . محددةكاديمية أ
تهدف المدارس الجاذبة إلى استقطاب طالب ذوى اهتمامات وقدرات أكاديمية 

األول مختلفة. وفي ضوء ذلك يمكن مالحظة نمطين مختلفين من المدارس الجاذبة؛ 
الطالب في احتياجات عادة المدارس الجاذبة غير التنافسية؛ والتي تلبي يتمثل في 

الفنون، والدراسات العالمية، كلموضوعات ًا المرحلة االبتدائية ويتم االلتحاق بها وفق
المدارس الجاذبة والنمط الثاني يشكل أو مدخل مونتيسوري؛  ،جنبيةاأل اتاللغو 

 مستويات تحصيليةالتنافسية، وبخاصة في المرحلة الثانوية وتقبل الطالب في ظل 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة  ب على برامجها موضوعات، ويغلكاديمية محددةأ

 (.Bennett, 2008,33-34)والرياضيات 

 .ةمج الجاذبابر بالالمتاحة دراسية ال اتموضوعال .3
المدخل التعليمي  أو طبيعة الموضوعات المقدمةلًا وفقالمدارس الجاذبة تختلف 

ذوى اهتمامات الطالب فئة من احتياجات تهدف لتلبية  نها جميعاً أالمتبنى، إال 
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ببعض هذه المدارس الموضوعات والمداخل المتاحة  وتشمل"متقاربة ومتجانسة. 
 أوالتعلم القائم على حل المشكلة،  وأبرامج التسريع األكاديمي، على سبيل المثال: 

" الرياضيات والعلوم وأالكتابة والنشر،  وأالفنون والموسيقى،  وأ، ةالعالمي المجاالت
(Snapp, 2013,7).  توفر للطالب مجموعة فريدة من المناهج الدراسية، أي أنها

االتصاالت، أو  التكنولوجيا، وأما تركز على موضوع محدد مثل الرياضيات، ًا وغالب
 .(Conde, 2010, 52) أو الفنون 

جذب الطالب الذين تالفنون فريدة من نوعها، و القائمة على  تعد المناهج الدراسية
 .الفنون البصرية الموسيقى والرقص والمسرح أوت مختلفة كمجاالب اتلديهم اهتمام

 همأمور المرحلة االبتدائية وأولياء طالب تلبي رغبات  وهذه النوعية من الموضوعات
 المناهج الدراسية عبر واالجتماعية التي تدعم التعلم تطوير المهارات المعرفيةبهدف 

المدارس  بدوراالهتمام  مع زيادةوفي المقابل،  .(Conde, 2010, iii)األخرى 
على ها تؤكد بعض، نوعهافريدة من أكاديميًة في تقديم فرص تعليمية الجاذبة 

 ,Science, Technology (STEM) "مدارس ستيم" مثلموضوع محدد 
Engineering, and Mathematics  برنامجها الجاذب إلى االرتقاء التي يهدف

للطالب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويتمركز األكاديمي  بالمستوى 
رغم أن  ؛والعليا وسطىالثانوية الهذا النوع من المدارس الجاذبة في مستوى المرحلة 

إال ، STEMتتبنى برامج زيادة في المدارس االبتدائية التي شهدت األخيرة  السنوات
 ,Sikma & Osborne) بالمقارنة بالمراحل التعليمية األعلى قليالً أن عددها يعد 
2014, 4-5). 

مساحة المرونة التي تضح تباستقراء ما تم عرضه من أنماط المدارس الجاذبة 
بات فئات طالبية مختلفة بداية تتمتع بها هذه الصيغة؛ فمن المالحظ أنها تلبي رغ

من ذوي المواهب واالهتمامات الفنية وحتى الفائقين في العلوم بأنواعها، وعليه تتباين 
األمر الذي يضفي على كل مدرسة نوع من ؛ امج التعليمية المقدمة بكل مدرسةالبر 

 . التفرد والتميز بالمقارنة بالمدارس المجاورة األخرى 

 .االلتحاق بالمدارس الجاذبةجراءات إ .د
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مدرسة وبرنامجها المميز؛ توفر كل وللتعرف على مالمح األمور  أولياء لجذب
يتاح  سة أثناء النهار وكذلك في المساء؛مدر كل المدارس الجاذبة جوالت داخل 

واألطفال زيارة المدارس المختلفة والتواصل مع فئات متنوعة األمور  خاللها ألولياء
 ,Anemone) ..الخ.دارة المدرسة والمعلمينإالمسئولين عن  :مثل، داخلها

لتقديم  توجيهية؛ كما تعقد بعض المناطق التعليمية جلسات ولقاءات. (2008,18
فاصيل عن معلومات ألولياء األمور يقوم خاللها كل مدير مدرسة جاذبة بتقديم ت

بين المدارس  اتلعقد مقارناألمور  مما يتيح الفرصة ألولياءمالمح مدرسته؛ 
المختلفة، واالستفسار عن معلومات ذات عالقة بعملية االختيار؛ األمر الذي 

 .(Anemone, 2008, 19) طفالهمأيساعدهم في اتخاذ قرار مناسب لصالح 
ليات االلتحاق، فتختلف من منطقة تعليمية ألخرى، آأما فيما يتعلق بشروط و 

" يجب على سبيل المثال؛  Guilford ففي منطقة جيلفوردوكذلك فيما بين المدارس. 
 المتوسطةااللتحاق بمدرسة جاذبة بالمرحلة  على التالميذ الذين يرغبون في

(magnet middle 5-8 school)  الذي أن يتقدموا برغبتهم في فصل الخريف
، والذي االختيار العشوائيلدخولهم نظام  ؛يتزامن مع وجودهم بالصف الرابع االبتدائي

 يقل متوسط درجته في ال  أوهي  ؛شروط معينة ًياأن يكون الطفل مستوف بدوره يتطلب
%، 85الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي )أي الصف الثالث االبتدائي( عن 

اجتاز قد  عالمة رسوب خالل دراسته بالصف الرابع، وأن يكون ولم يحصل على أي 
 على من سبعةأ حرز درجة أالخاصة بالصف الثالث و  STAnine االختبارات القياسية

(Stuit, 2009, 31). 
ير االنتقائية، تشير دراسة ولكي يتضح حجم المدارس االنتقائية بالمقارنة بغ

صل ثالث أمطلوبة في ثالث مدارس فقط من  سالفة الذكرن الشروط أأيضًا  ستيوت
 عشر وجودمما يعني  ؛مدرسة جاذبة بالمنطقة تشمل مراحل تعليمية مختلفة ةعشر 

وبخاصة عندما  االختيار العشوائي،خرى غير انتقائية، ولكنها تعمل وفق أمدارس 
، كما تأخذ بعض المعايير غير ماكن المتاحةعدد األكثر من قبال عليها أيكون اإل

اإلقامة داخل النطاق الجغرافي،  :كاديمية في االعتبار عند قبول الطالب مثلاأل
باإلضافة إلى خوة يدرسون بالمدرسة، أله من التفضيل للطفل الذي درجة  ووجود
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مما  .(Stuit, 2009, 31) شديد على المدرسة قباالً إماكن ما لم يكن هناك أتوافر 
بالمدارس الجاذبة يدل على وجود ضوابط مالئمة لقبول الطالب وفق معايير محددة 

مر حرية اختيار ك لولي األتر  ؛ كما لم يُ ةفي حالة زيادة عددهم عن المقاعد المتاح
ليات متنوعة تمكنه من اختيار البديل المناسب لطفله؛ أالمدرسة دون توفير وسائل و 

 لكترونية.اإل الوسائلالزيارات واللقاءات و تنوعت بين  والتي

 .المدارس الجاذبةصيغة تقييم  .ه
سعت المدارس الجاذبة عبر تاريخها الذي قارب خمسة عقود؛ إلى تحقيق العدالة 
االجتماعية من خالل القضاء على التمييز العرقي أو االجتماعي أو االقتصادي، 

 عامال يتعليمالنظام الطفالهم في إطار أاستبقاء وحثهم على واألمهات اآلباء  بتشجيع
زيادة وب ،إلى االرتقاء باألداء المدرسيكذلك األجناس؛ و متعدد  في ظل سياق مدرسي

 ،عن طريق تشجيع المنافسة بين المدارس ،لطالبمعدالت التفوق الدراسي ل
وللحكم  .مع الصيغ المدرسية األخرى  تنافستباعتبارها أحد البدائل التربوية التي 

في ا نهما ورد ع استعراض بعضعلى درجة نجاح هذه الصيغة التعليمية، يمكن 
بادئ  بين المؤيد والمعارض والمشكك.األدبيات المختلفة؛ والتي تفاوتت في تقييمها 

النوعية والدالئل الكمية على نحو موجز لبعض المؤشرات ذي بدء يمكن اإلشارة 
 في تحقيق أهدافها، وهي كاآلتي:التي تدعم نجاح المدارس الجاذبة 

السبعينات  وبخاصة خالل عقدمدارس الجاذبة، االنتشار الكمي السريع لل .1
الجاذبة  البرامجعدد  معدالت االلتحاق، وزيادة الثمانينات، والذي صاحبه زيادة فيو 

. فعلى سبيل المثال، بنهاية العام الدراسي تلك الفترةخالل ضعاف أ ةأكثر من ثالث
متوسطة، ونصف عدد الكل المدارس العالية الثانوية، و أصبحت  1991-1992

 مدارس جاذبة ،المدارس االبتدائية في مدينة كانساس سيتي بوالية ميسوري 
(Ryoo, 2014, 14-15). 

اإلقبال الشعبي على المدارس الجاذبة؛ مما استلزم االستعانة بقوائم االنتظار أو  .2
 .(Brockington, 2006,23) االختيار العشوائي
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في دمج تركيبة طالبية عرقية متنوعة، وال سيما أن المدارس الجاذبة نجحت  .3
كان لها طابع ومالمح نشأتها البرامج الدراسية التي تم بناؤها وتصميمها في بداية 

  .(Ryoo, 2014, 14-15) مميزة
ن الماضية، أن التعليم المتكامل أو يأثبتت الدراسات على مدار السنوات العشر  .4

الزنوج مستويات الطالب  ارتفاعك ،ةإيجابيإلى تحقيق عوائد  لم يؤد   الدامج 
معدالت في  اً انخفاضأيضًا  أحدثبل ، فحسب والالتينيين في الرياضيات والقراءة

 بينأعلى  قباالً إمام القضاء نتيجة انخفاض معدل الجريمة بين متعلميهم، و ألمثول ا
على العمل أعلى وقدرة ، األعراقمتعددة السكنية  اإلقامة باألحياء على خريجيهم

من أجناس وأعراق وجماعات على تكوين صداقات  قباالً وإفي أماكن متنوعة، 
 .(Snapp, 2013, 25) متنوعة

في  تهمارتفاع مستوى مشاركوباألمور، أولياء  حظيت المدارس الجاذبة برضا .5
قناعتهم بصواب قراراتهم تجاه اختيارهم للبديل العملية التعليمية، من منطلق 

لمركز الوطني لحيث أظهرت دراسة ، (Conde, 2010, 52)المناسب ألطفالهم 
المدارس التي تلك كانت المدارس الجاذبة شعبية  أكثرلإلحصاءات التعليمية أن 

إلحاقهم بها يدرس بها جميع الطالب بناًء على اختياراتهم الشخصية، وليس بسبب 
 .(Snapp, 2013, 7)أو البعد المكاني قامة لعامل اإلًا نظر  ؛على نحو افتراضي

عد أحد الصيغ التجديدية التي تعمل تحت مظلة التعليم ن المدارس الجاذبة تُ إحيث  .6
، لذلك فأي هالستبقاء أطفالهم فياألمور  أولياء وتسعي لتحفيزاألمريكي،  العام

 هللتعليم العام، األمر الذي يعيد ثقة المجتمع في نظام تعليم ينسبنجاح تحققه 
 .(Ryoo, 2014, 4) القومي

ألجواء المدرسة الجاذبة، ومنظور المجتمع لها كنموذج للتميز، وبسبب اإلقبال ًا نظر  .7
على ذلك  انعكسفقد من الطالب،  امحدودً  اعددً فقط تقبل ها الشعبي الذي يجعل

ع من الفخر نتيجة شعورهم بنو  ؛هاعلى المعلمين والعاملين بو الطالب الملتحقين 
يجاد بيئة تعليمية فريدة، إجعلهم يبذلون قصارى جهدهم في والتميز، األمر الذي 

 . (Brockington, 2006,26)وتذليل العقبات والمشكالت التي تواجههم 
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رغم ما تم عرضه من مؤشرات تدل على نجاح المدارس الجاذبة كصيغة تعليمية 
المعارضون أن هناك بعض السلبيات التي تكتنف سياسة االختيار حديثة؛ يرى 

أو تحد من قد تقلل ، والتي والمدرسة الجاذبة على نحو خاص ًا،المدرسي عموم
ويمكن عرض تلك  ؛البعض كما يدعي عكسية نتائجوربما تؤدي إلى هدافها، أ تحقيق 

 االنتقادات فيما يلي:

 قصور في معالجة التمييز العنصري.ال( 1)
المبنية على اختيار اإلصالح  تثير بعض األدبيات القلق والمخاوف تجاه حركة

 العرقية واألسر ذات الدخل المنخفضاألقليات  المدرسة، لكونها ال تلبي احتياجات
من وجهه  ، وربما تزيد من حدة التباين في أنظمة المدارس العامةبالمستوى المأمول

تتاح " سبيل المثالفعلى  .؛ وفيما يلي بعض الشواهد التي تدلل على ذلكنظرهم
رنامج الببالبيض لطالب يلتحق االبرامج الجاذبة في بعض المدارس التقليدية بحيث 

الموضوعات المقررة األقليات  يتلقى باقي طالب، في حين الفريد والمميزدراسي ال
األقليات  تعمل هذه النوعية من البرامج على استدامة شعور طالب لذا. ..العادية

بالظلم واالضطهاد، حيث يتم منعهم من التسجيل في الخيارات التعليمية الجاذبة 
بيض الذين ال ، في حين يسمح للطالب الية الجودة التي تقع داخل مدارسهمعال

نوع من  ؛ مما يسبب حدوثتلك البرامجحضور الحي بالمنطقة أو يقيمون في 
للتنوع  اً ونموذج مثاالً  إجماالً عنصرية بين الفصول الدراسية حتى لو كانت المدرسة ال

 .(Ryoo, 2014, 9) "العرقي
في ظل  حدة التمييز العنصري  ةدازيسنيب إلى مثال أخر يجسد أشار  ذلكك

كبيرة على الحضرية ال أحد األحياءفي  مدرسة؛ حيث حصلت وجود المدارس الجاذبة
مجموعة من المدرسة لذلك اجتذبت  ؛(STEM)دعم تمويلي لتقديم برنامج "ستيم" 

ينحدرون  هممعظمو مرتفع، الاألكاديمي  داءاأليتمتعون بالموهبة و  المقاطعة طالب
األقليات  مجموعة منيقطنه  حيفي تقع المدرسة  نإ. وحيث ةقوقازيأصول من 

 طقاالمنأطفال  قبلأأظهر البرنامج النجاح، و بمجرد أن ف، منخفضالدخل الوذوي 
هذا الحي يمثلون أقلية بالمدرسة في أطفال  حتى أصبحبه،  على االلتحاقالمجاورة 
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 بدالً  تقليديةعامة مدرسة  بأقربغضون بضع سنوات، مما جعلهم يختارون االلتحاق 
 .(Snapp, 2013, 8) منطقة إقامتهممن المدرسة الجاذبة الموجودة في 

 

 .التعليمية تحقيق تكافؤ الفرصالقصور في ( 2)
انتقادات بشأن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية؛ منها هت للمدارس الجاذبة عدة جوُ 

على سبيل المثال التركيبة الطالبية للملتحقين بها والتي تتألف من الطبقات فوق 
بهذه الطبقات بقدر واسع من المعرفة والثقافة األمور  المتوسطة؛ نظرًا لتمتع أولياء

 المقبلة على المشاركةفئات واالهتمام بتعليم أبنائهم، األمر الذي يجعلهم من أبرز ال
في حركة اختيار المدرسة بالمقارنة بالمستويات االقتصادية األدنى؛ ومن هذا 
المنطلق ال ينصب النقد الموجه للمدارس الجاذبة في قدرتها وجودتها األكاديمية، بل 

. كذلك أثيرت (Conde, 2010, 54)في سياسة القبول وااللتحاق المتبعة بها 
مما سياسة القبول التنافسية التي تنتهجها بعض المدارس، االنتقادات حول بعض 

العامة، وترك الطالب مدارس المن والنابغين سحب الطالب المتفوقين يترتب عليه 
إال أن  ؛(Anemone, 2008,34)تلك المدارس متوسطي ومنخفضي التحصيل ب

كالطالب منخفضي التحصيل  الطالببقية سية أخرى تلبي احتياجات ادر توفر بدائل 
 الضغوط األكاديمية أو مما جعل ؛من التوازن  احقق قدرً قد  أو المعرضين للخطر

 أقل ما يمكن. العامة رساالسلوكية المستمرة التي تتعرض لها المد

 .التشكيك في تأثيرها األكاديمي( 3)
ن ألًا نظر عوائد إلغاء الفصل العنصري،  أثارت بعض الدراسات الشكوك حول

لألقليات.  التحصيل الدراسية و مجالدا األدلة غير حاسمة بشأن العالقة بين المدارس
ة بين االلتحاق بالمدارس الجاذبة وبين إيجابيعالقة بينما أكدت دراسات أخرى وجود 

 صعوبةمن  حذروافي الرياضيات والقراءة، لكنهم األكاديمي  تحصيلالارتفاع مستوى 
عرقي لتنوع الل يعود بهذه الصيغةطالب ال حققهذا كان سبب التحسن الذي إا تحديد م

بالمدرسة  أخرى مثل نوعية البرامج التعليمية المقدمةعوامل بسبب ؛ أم قتصادياالو 
(Ryoo, 2014, 13). 
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، ربما يعود األدبيات التي تناولت هذه القضيةويرى ريو أن سبب اختالف نتائج 
ه )هل نطاقو مستوى التحليل و ، كأدواته المتبعة في البحث؛ نهجيةالختالف الم

 عوديكما قد . (؟امنطقة ملو دراسة حالة لمدرسة أ ممحلية أ مالبيانات وطنية أ
للمنطقة محل  ةالديموغرافي بالخصائص لمام الكافعدم اإل إلىالتفاوت في النتائج 

 تركيبة العرقية للطالب في المدارسالتكوين و البًا وثيقًا الدراسة، والذي يرتبط ارتباط
(Ryoo, 2014, 5). 

متضاربة حول الدراسات من نتائج  هأسفرت عن على ما سبق، برغم ماًا تأسيس
في غفال الدور الذي لعبته كبديل تعليمي إ يمكن ال أنه ال إ ؛فعالية المدارس الجاذبة

في تحقيق الدمج والتكامل العنصري و  ،التعليم العامالشعبية في استعادة الثقة 
. وبرغم التشكيك في قدرتها على مكافحة الفصل األكاديمياألداء  وتحسين

للطالب بصرف األكاديمي  العنصري، إال أن تأثيرها المؤكد على زيادة المستوى 
تحقيق الجودة لللتميز و  اً خلفياتهم العرقية أو الثقافية، جعلها نموذج النظر عن
 التعليمية. 

 .التعاقديةالمدارس  الصيغة الثانية: ❖
أحدث الخيارات التعليمية التي قدمتها حركة اختيار  التعاقديةالمدارس عد تُ 

تنظيمية ال قيودلا تحررها النسبي منبالصيغة  تسم هذهتالمدرسة ألولياء األمور. 
 ،طالبي عال  إنجاز  تتعهد بتحقيقوفي المقابل  ؛العامةبنظيرتها بالمقارنة  داريةاإلو 

 التعليم نظام في ةإيجابيخلق منافسة تأن  امن شأنهدراسية مميزة، وتوفير خيارات 
 امجهابر  بشأنتتمتع بقدر كبير من االستقاللية واإلدارة الذاتية كما األمريكي. 
 من غيرها عن امتيازات عطيهاي تعاقد من خالل ،التقويميةوخططها التعليمية، 

 وبين سة للمدرسةالمؤس    الجماعة بين يتم على نحو رسمي التعاقد وهذا ؛المدارس
 الجهة الراعية لها.

 .وأهدافهاوأسسها  التعاقديةالمدارس نشأة  -أ
إلى  Charter Schools التعاقديةالمدارس نشاء إفكرة تعود بداية ظهور 

األمريكي،  لتعليملمن االنتقادات عديد ال تجهوُ نما ثمانينات القرن العشرين؛ حي



 صيغ حركة اختيار املدرسة                                       أمل أمحد حسن حممدد/ 

600 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

تقرير أمة في خطر الصادر عام  األفكار التي تدعو لإلصالح, والسيما بعد وتوالت
 , والذي أورد العديد من جوانب القصور والسلبيات المتعلقة بالتعليم.1983

في  التعاقديةلمدارس لأول فكرة  Ray Buddeراي بود  في أعقاب ذلك طرح
تحت عنوان "التعليم بامتياز  1988عام  في كتابه الصادراألمريكية  الواليات المتحدة

اقترح أن يتم منح عقود لمجموعات صغيرة من  وفيهوقيود المناطق التعليمية"؛ 
بل مجلس التعليم المحلي؛ بهدف اكتشاف نهج تعليمي جديد ومبتكر، المعلمين من ق  

 Albertقام البرت شانكر عليه و  .والسعي من خالله لتحقيق أداء تعليمي أفضل
Shanker  بتبني هذه  1988في عام  للمعلميناألمريكي  التحادلالرئيس السابق

 أوسع صيغ التعاقديةالمدارس شكلت ومنذ ذلك الحين  .(Ted, 2005, 2)الفكرة 
في  منذ إنشائها أول مرةف ؛بالواليات المتحدة األمريكية اً ونمو  انتشاراً التعليمي اإلصالح 

عد أحدث صيغ الخيارات التعليمية التي قدمتها تُ وهي ، 1992 والية مينيسوتا عام
تأسيس يمثل كما  .(Reiter-Cook, 2010,1)حركة اختيار المدرسة ألولياء األمور

عام ، Jonathan Hageبقيادة جونثن هيج  التعاقديةلمدارس ل األمريكية منظمةال
 (.173، 2016 )بدرية العصيمي، الصيغة التعليميةحدثًا مؤثرًا في تاريخ هذه  1997

 ,Reiter-Cook) :ما يأتيفي التعاقديةأبرز دواعي إنشاء المدارس تمثلت وقد 
2010, 3) 

 التعاقديةالمدارس  قدمتمعظم الجهود المبذولة إلصالح المدارس، بينما  فشل .1
 .لألطفال احقيقيً  اتعليمً 

المعلمين الحرية في تجريب استراتيجيات جديدة لالرتقاء  التعاقديةمنحت المدارس  .2
 .للطالباألكاديمي  بالمستوى 

من بعض القيود البيروقراطية التي تلتزم بها المدارس  التعاقديةى المدارس عف  تُ  .3
 والتجديد. طويرالعامة، لذا تتمتع بالحرية والقدرة على الت

 وأولياء أمورهم. األطفال  من البدائل المفضلة لكثير من التعاقديةتعد المدارس  .4

بعض من خالل قناعة  ،وتبنيها التعاقديةالمدارس نشاء إقامت فكرة وعليه 
كمن في اإلفراط في يالعام األمريكي التربويين أن جزءًا كبيرًا من مشكلة التعليم 
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هذا باإلضافة إلى ؛ (Feiock, 2015, 2)العمليات البيروقراطية التي تنظم التعليم 
بأن مجموعة الخيارات التعليمية المتاحة آنذاك مقيدة األمور  وأولياء شعور المعلمين

 ومن ثم فإن؛ (Reiter-Cook, 2010, 1)إلى حد كبير، وال تلبي تطلعاتهم 
توفير بديل تعليمي يتسم باالستقاللية؛ مما يمكن أن يحدث إذا تم التعليم إصالح 

يجاد مناخ تنظيمي جيد، وبيئة دراسية داعمة لالبتكار إسيكون له أثر بالغ في 
على مجموعة من  التعاقديةفكرة إنشاء المدارس  استندتوفي ضوء ذلك  والتجديد.

 (29، 2008، محمدالمبادئ التي توجه مسارها وهي: )حافظ 
من التنظيمات البيروقراطية السائدة في التعليم العام وتقديم ممارسات  :التحرر .1

 تعليمية جديدة تكون نموذجًا لبقية المدارس العامة.
 والتوجه نحو السوق بإتاحة الفرصة لقيام منافسة شريفة بين المدارس. :المنافسة .2
االستقاللية؛ بالتوجه نحو اإلدارة الذاتية للمدارس ودعم استقاللها وتعزيز مقدرتها  .3

 على صنع وتنفيذ قراراتها الخاصة.
الفعالة في صياغة السياسات األمور  المشاركة؛ بمساهمة المعلمين وأولياء .4

 التأثير في المدرسة وعلى الطالب. والبرامج ذات
 تكافؤ الفرص التعليمية بين الطالب للحصول على تعليم متميز.  .5

 في الواليات المتحدة التعاقديةالمدارس ثت حد  ستُ اُ في إطار تلك المبادئ؛ 
درجة في ظل ، من الخيارات التعليمية أمام أولياء األمور اواسعً مدى تتيح لاألمريكية 

ليس فقط من قبل ، مستوى من المحاسبيةعالية من الشفافية، تسمح بممارسة 
أنفسهم، األمر الذي المحلي السلطات الرسمية، وإنما من قبل أعضاء المجتمع 

ية. التعليمالعملية مخرجات  وعلى، المدرسة أداءعلى  إيجابيينعكس على نحو 
، وسر التعاقديةالمدارس  وصميم صيغةلب قستقاللية االو ة الذاتيت اإلدارة شكل لذلك

ما كان لها أن توفر خيارات تعليمية  ةالذاتي اإلدارةفبدون  ؛قدرتها على تحقيق أهدافها
فريدة من نوعها لطالبها، وال أن تصبح مختبرات تجريبية للمبادرات التربوية 

 ذلك.القيام ب؛ وال أن تتمتع باالستقاللية والحرية التي تمكنها من المختلفة
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اإلدارة الذاتية تعني التحرر من القيود الناتجة عن مصادر خارجية،  ورغم أن
 دارة المدرسة الحرية الكاملة في تصميمإل"أن  إذتعني الحرية المطلقة؛ فهي ال 

وتنفيذها واختيار الطرق المالئمة لذلك، بشرط أن تحقق المدرسة  البرامج األكاديمية
اختيار أفضل الطرق  ا؛ وبعبارة أخرى عليهمحددةقومية الالاألكاديمية معايير ال

وبقدر  .(Reiter-Cook, 2010, 22) "التي تحقق األهداف المتوقعة ساليبواأل
، ُألقيت على عاتقهاالتي مسؤولية بقدر زيادة ال، التعاقديةلمدارس ل نحتمُ الحرية التي 

من  دألن التحرر من القواعد واللوائح، سيقابله مزي التي وجهت إليها؛ المساءلةو 
 أفضل.تحقيق نتائج المعنيين بالعملية التعليمية لومزيد من تطلع  ،حاسبيةالم

أكبر من نظيراتها التقليدية ًا ضغوط التعاقديةالمدارس ك تواجه في ضوء ذل
كما . المساءلة، وبخاصة خالل الخمس سنوات األولى من إنشائهابشأن  العادية

التوقعات المنتظرة بشأن أهداف الفشل في تحقيق  تشير وزارة التربية والتعليم أن
عد واحدة من أكثر األسباب التي تُ  على وجه الخصوص؛ التحصيل العلمي للطالب

 ,Reiter-Cook, 2010) مدارسالخاصة ببعض ال تعاقداتلغاء الإيتم بموجبها 
األكاديمي  لالهتمام الواضح بمشكلة تدني مستوى التحصيل اويعد هذا مؤشرً  .(11

مخرجات المنظومة التعليمية كمًا خفاق إوما ينتج عنه من مشكالت مباشرة تبدو في 
مشكالت مجتمعية تظهر على المدى البعيد؛ مما يجعل من المدارس كذلك وكيفًا، و 
ووضعها  ،التعليمية شكلةلمللتغلب على هذه االبارزة أحد الصيغ التعليمية  التعاقدية

 وجعلها أبرز أهدافها. ،في قائمة أولوياتها
إلى في ضوء مبادئها وتطلعات المستفيدين منها  التعاقديةالمدارس  تسعىو 

 (Odden & Pigus, 2000, 30): األهداف األتيةتحقيق 
نوعية الدراسة والمدرسة التي  اختيارمن حق األمور  أولياءو اآلباء  تمكين .1

مما يعزز التنافس بين المدارس  ؛دون التقيد بالمنطقة الجغرافية ألبنائهميريدونها 
 لجذب الطالب وتقديم تعليم جيد لهم.
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دارة المؤسسات التعليمية من إباء من المشاركة الفعالة في تمكين المعلمين واآل .2
لمرجع ما اداء المدرسة هأة وتقييم بحيث تكون المساءل ؛خالل العقد المتفق عليه

 داء المدرسة.أللحكم على 
ربما ال تكون متوفرة بالمدارس العامة التقليدية مع  ،تقديم برامج تعليمية مميزة .3

 لقيام بذلك.من اتوفير فرص التنمية المهنية للمعلمين لتمكينهم 
دارة نية واإلشئونها المتعلقة بالميزا دارة الذاتية وتصريفتمكين المدرسة من اإل .4

هدافها أ لتفعيل قدرة المدرسة على تحقيق ولياء األمور أبمشاركة  ؛وتعيين العاملين
 بكفاءة وفعالية.

بمساعدة الطالب على تحقيق  ،االرتقاء بجودة مخرجات المؤسسات التعليمية .5
 كسابهم مهارات وظيفية.إرفيع و أكاديمي  مستوى 

 بالتعليم العام ومؤسساته.تحسين ثقة الرأي العام والجمهور  .6

كصيغة تعليمية تجديدية  التعاقديةفي ضوء أهداف المدارس  ؛على ما سبقتعقيبًا 
االستقاللية في من  امدى واسعً تمنح كل مدرسة تعاقدية والمبادئ التي استندت عليها؛ 

الذي يلبي احتياجات الفئة الطالبية  ،ومنهجها التعليميرسالتها رؤيتها و فلسفتها و تحديد 
واستراتيجياته المناسبة لتحقيق ذلك، كما تتمتع  ،المستهدفة، وكذلك أساليب التدريس

 التعاقدضوابط المنصوص عليها في وفقًا للبالحرية في تعيين المعلمين والعامليين بها؛ 
جودة زام بتحقيق اللتواوالمساءلة؛ ة يوذلك لضمان المحاسب الجهة الراعيةالمبرم مع 

 .التعليم

 .التعاقديةالمدارس مالمح  -ب
بالواليات المتحدة  التعاقديةالمدارس رغم درجة التنوع العالية التي تتسم بها 

العامة التي تميزها عن غيرها مجموعة من المالمح مريكية؛ إال أنه يمكن حصر األ
 يجازها فيما يلي:إيمكن التي و من الصيغ األخرى 

 احكوميً  لذلك تتلقى تمويال   عامة،حكومية مدارس  التعاقديةالمدارس  تعد .1
وتحصل على موارد مالية عامة؛ بغية تشغيلها وتحقيق أهدافها. وقد تختلف 

عدد الطالب  في ضوءسياسة الواليات في هذا األمر فيمكن أن يتم التمويل 
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 ,Feiock, 2015)دعم مالي ثابت  من خاللًا المقيدين وهذا هو الغالب، وأحيان
3). 

 من المدارس االبتدائية ابدءً جميع المراحل التعليمية  التعاقديةالمدارس تغطي  .2
رت بوعي وعن رغبة المجموعة من الطالب اخت حتى الثانوية، وتقدم خدماتها

على فئة عادة تركز كل مدرسة و  .(Reiter-Cook, 2010) االلتحاق بها
، أو ذوي at-risk studentsمثل الطالب المعرضين للخطر  ؛طالبية مستهدفة

، باإلضافة إلى أنها تستوعب الطالب عبر المنطقة disabilitiesاإلعاقة 
مدارس المن المناطق السكنية المجاورة التي يلتزم بها الطالب في  التعليمية، بدالً 

وتشير اإلحصاءات أن النسبة األكبر  .(Feiock, 2015, 3)العامة التقليدية 
 ,Lubotsky) المعرضين للخطر تقدم خدماتها للطالب من هذه المدارس

2011, 88). 
عبر الواليات، إال أن كل  التعاقديةلمدارس المنظمة لرغم اختالف القوانين  .3

أو  دفع مصروفاتاألمور  أولياء غير طائفية، وال تتطلب من التعاقديةالمدارس 
 ,Feiock) ، وال يمكنها التمييز بين الطالب بسبب الدخل أو الديندراسية رسوم

كما أنها تتشارك مع المدارس العامة في كونها غير تنافسية وال . (3 ,2015
إال أنها تختلف عنها في ؛ معايير أكاديمية محددةلتتطلب استيفاء الطالب 

تاحة؛ حيث تتاح المدارس العامة لجميع الطالب بال استثناء، بينما مستوى اإل
 نص التعاقد المعمول بهالفئة الطالبية المستهدفة وفق  التعاقديةالمدارس تقبل 

(Mehta, 2011, 1). 
لمدارس من ابنطاق من الحرية، وبقدر من المرونة أعلى  التعاقديةالمدارس تتمتع  .4

العامة التقليدية، وذلك فيما يتعلق بقوانين ولوائح مجلس التعليم بالوالية. وفي 
" مصرح للعمل به من قبل قانون الوالية؛ وفيه تعاقدالمقابل تعمل تحت سلطة "

ارة بها؛ ومن ثم يقيد دواإل تحدد المدرسة رؤيتها ورسالتها ومسؤولياتها وهيكل الحكم
كما يلزمها ، (Feiock, 2015, 3) المدرسة بالمسئولية الملقاة عليها التعاقدنص 

ومن ثم  من دعم مالي؛كاديمية مقابل ما تتلقاه األبتحقيق مستوى محدد من النتائج 
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التعليمية ووسائل تحقيقها  هاخططو  هاأهداف كافية عن صيلاتف تضمينعليها يجب 
 .(Reiter-Cook, 2010, 14) التعاقد المبرم بينها وبين راعيهافي 

ة، إال أنها تتعهد ببعض حريبقدر كبير من ال التعاقديةالمدارس رغم تمتع  .5
المدارس العامة األخرى، وبخاصة فيما يتعلق تمتثل لها جميع االلتزامات التي 

لزم جميع المدارس بتحقيق "تقدم الذي يُ  ل طفلهم  لن يُ  الفيدراليبشأن القانون 
سواء كانت المدرسة  Adequate Yearly Progress" (AYP)" "سنوي كاف

 التعاقديةالمدارس . ومن المتوقع أن تحقق تعاقديةأو مدرسة  تقليديةعامة 
أو أهداف التقدم السنوي المنصوص  ،تعاقدهااألهداف المنصوص عليها في 

-Reiter)وأعلى مستوى ، وذلك في ضوء أيهما أكثر صرامة القانون عليها في 
Cook, 2010, 1). 

، وهذا هاللمساءلة عادة كل خمس سنوات من قبل راعي التعاقديةالمدارس تتعرض  .6
جراءات تجديد الترخيص إجراء أحد والية، ويعد هذا اإلقوانين كل يتوقف على 

 .(Reiter-Cook, 2010, 14)للمدرسة بمواصلة العمل 
دارة والحكم دارس العامة بتمتعها بمزيد من اإلعن الم التعاقديةالمدارس تمتاز  .7

 واألساليب التربوية ساعات الدراسة،زيادة الذاتي؛ بشأن اتخاذ القرارات والمناهج و 
(Mehta, 2011,1)من اً مما يقلل من البيروقراطية الحكومية، ويوفر مزيد ؛ 

يدفع المدرسة ويشجعها  على مستوى المدرسة؛ األمر الذي اتخاذ القرارات حرية
 . (Feiock, 2015, 3) على االبتكار

تمتلك حق استخدام استراتيجيات تعليمية بديلة  التعاقديةالمدارس رغم كون  .8
% 91كالتعليم عن بعد، والدراسة الذاتية المستقلة، أو التعليم المنزلي؛ إال أن 

غير  ا، ونسبة صغيرة تستخدم طرقً ةل الدراسيو الفص داخلمنها يستخدم التعليم 
، 2014)فاروق البوهي،  و من خالل شبكة االنترنتأتقليدية كالتعليم عن بعد 

203). 
أطول منه في المدرسة  التعاقديةالمدارس والسنة الدراسية ب متوسط اليوم الدراسي، .9

الحكومية التقليدية؛ بينما عدد الطالب وعدد الفصول الدراسية وعدد المعلمين أقل 
 بعضها تواصل ؛ كما(369، 2004منه في نظيرتها التقليدية )إبراهيم الزهيري، 
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 للتأكد الوقت من المزيد نها من تخصيصمما يمك   السبت؛ أياماإلضافي  التدريس
 المخصص التالميذ عدد ما يكون  وعادة ،األساسية من استيعاب التالميذ للمفاهيم

)كارمن  بالطفل الفردي االهتمام من اً مزيد يتيح مما ًا؛منخفض معلم لكل
 (. ii،2015فارينا،

كبديل وسيط بين المدارس العامة والمدارس  التعاقديةلمدارس يمكن النظر ل .10
. وذلك لكونها تجمع بين بعض السمات (Feiock, 2015, 3) الخاصة

 الموجودة في كليهما.
عامة، وهو  أخرى  مدارس المبنى المدرسي مع التعاقدية رسامدال بعض تتشارك .11

المبنى؛ وبذلك فقط من ًا واحدًا طابقأو أن تمثل  التعليمي،بالمجمع عرف ما يُ 
 ،كصاالت الطعامالمدرسية المتاحة  الخدماتالمدرستين  طالب شاركيت

)كارمن  المدرسة فناءو  والمكتبة، االستماع، وقاعة الرياضية، والمالعب
 (.iii، 2015فارينا،

يجاز إ؛ يمكن التعاقديةمن خالل ما تم عرضه من مالمح تتصف بها المدارس 
فيما يلي: تعد األمريكية  الصيغة التعليمية بالواليات المتحدةلهذه  السمات العامة

مدارس عامة حكومية تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي؛  التعاقديةالمدارس 
يها هذا المسمى لكونها تعمل بموجب تعاقد أو اتفاق مرخص من ق بل لطلق عوقد أُ 

والجهة الراعية لها؛ سيسها حكومة الوالية ومحدد بفترة زمنية بين القائمين على تأ
 شئونها معظم إدارةبمساحة واسعة من االستقاللية في تتمتع المدرسة  والذي بفضله

وإن اختلفت  التربوية واإلدارية؛ مع التزامها بالالطائفية، وعدم التمييز بين الطالب
أو مستوياتهم المادية أو تحصيلهم العلمي؛ وكذلك خضوعها لمعايير  أصولهم

 التعاقديةها العام. وعليه تمتاز المدارس ئكاديمية والمالية، وتقويم أدااألالمحاسبية 
 اقتحام وقدرتها على العامة والخاصة، التعليمية المؤسسات بين كجسر بمكانتها

باالرتقاء بجودة العملية التعليمية والتجديد التربوي، وتعهدها  ميادين التجريب
وبتحسين مستوى أداء الطالب أكاديميًا؛ بموجب ما تنعم به من حرية واستقاللية في 

 تسيير شئونها وإدارتها.
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 .التعاقديةالمدارس أنماط  -ج
أيضًا  من مالمح مشتركة، إال أنها تتصف التعاقديةالمدارس رغم ما تتسم به 

يجعلنا ننظر لكل مدرسة كنموذج متفرد، ومن ثم يصعب بالتنوع الشديد الذي 
 األكثريوضح األنماط  الحديث عن هذا التنوع الكبير، دون إجراء تصنيف مناسب

من  باحثين على تصنيف هذا العدد الكبيرال بعضحرص  فقد. لهذه الصيغة اً شيوع
ًا اسية؛ أو وفقلمعيار أو محك محدد؛ كأهدافها وتوجهاتها وبرامجها الدر ًا المدارس وفق

 لألفراد المنظمين لها أو القائمين عليها أو الراعين لها وغاياتهم.
طبيعة البرامج الدراسية وأسلوب ل اً وفققام كاربنتر بتصنيف المدارس التعاقدية 

 (Carpenter,2005, 3-4)خمس فئات: إلى  تقديمها
كاديمية والسلوكية، والواجبات األ وتتميز بااللتزام الشديد بالمعايير :مدارس تقليدية .1

مالمح  المنزلية الكثيرة، واإلدارة الصارمة داخل الفصول الدراسية، وغيرها من
 العودة إلى األساسيات وأصول التدريس التقليدية. 

لذا  ؛يةميالتعلالعملية تهتم بالتعليم الشامل ويعد الطالب محور  :مدارس تقدمية .2
يتم االستعانة باستراتيجيات التعلم التعاوني والنشط والتعلم القائم على 

 المشروعات.
وتهتم بالتطبيق العملي، وببرامج الدراسة القائمة على المهن،  :مدارس مهنية .3

 وتوفر للطالب تجارب واقعية من الحياة. 
ت بإجراءات ما تكون مدارس تقليدية عامة، قامًا غالبو  :عامة تعاقديةمدارس  .4

 .تعاقديةرسمية من أجل التحول لمدرسة 
 ومن أمثلتهاخدماتها التعليمية على نحو غير تقليدي؛  بتقديمتقوم  :مدارس بديلة .5

 الدراسة المنزلية واالفتراضية.

موجهه  إلى فئتين: األولىوفق توجه مؤسسيها  التعاقديةالمدارس تصنف كما 
، والثانية توجهها رسالتها التربوية market-oriented schoolsبالسوق 

mission-oriented.  محك  يتم في ضوءنوعين الالتمييز بين مالحظة أن يمكن و
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هادفة للربح وغير إلى مدارس  التعاقديةالمدارس يتم تقسيم وفي ضوء ذلك الربحية؛ 
 .منهما كل نمط فيالمستفيدة المستهدفة و تتنوع الفئات الطالبية  وعليههادفة للربح، 

 هادفة للربح.مدارس 
س وُتدار هذه النوعية من المدارس من خالل منظمات تجارية هادفة لتحقيق ُتؤسَّ 

ت إلى الكيفية التي تعمل بها تشو أشار  حيث ؛ربح مقابل الخدمات التعليمية المقدمة
باتباع مجموعة وذلك  ؛التعاقديةالمدارس هذه المؤسسات واستراتيجياتها في تأسيس 

بتحليل احتياجات السوق، ثم تحديد مكان المدرسة المناسب، من الخطوات تبدأ 
بعدها يتم عقد اجتماع للدعاية وإلعالم المجتمع بطبيعة المدرسة المقترحة، ثم 

ليتم بها تشكيل اآلباء  الطالب الراغبين في االلتحاق، وأخذ توقيعاتء أسماتسجيل 
نشاء إلالسعي للقيام باإلجراءات الرسمية الالزمة مجلس إدارة مبدئي للمدرسة، و 

وبذلك تقوم هذه الشركات . (Chute, 2012)ومنحها ترخيص العمل  المدرسة
التي تتنوع وتلبي احتياجات طالبية  التعاقديةالمدارس بإنشاء وتأسيس المئات من 

 (.Feiock, 2015, 7) المتدنياألكاديمي  األداء الطالب ذوي  ، ومن أكثرهممحددة

 هادفة للربح.مدارس غير 
من خالل منظمات مجتمعية؛ غير الهادفة للربح  التعاقديةالمدارس س وُتدار ُتؤسَّ 

 التعاقديةمدرسة الل ثم ؛لتلبية احتياجات تعليمية محددة ال تتوافر بالمدارس العادية
التي تقدم خدماتها التعليمية لألطفال التوحديين في ميامي بفلوريدا، ويقتصر 

وفير خطة االلتحاق بها على الطالب الذين يعانون من اضطرابات انعزالية؛ بت
تعليمية عالجية مناسبة، وأنشطة متنوعة أخرى مرتبطة بمرض التوحد. ويالحظ أن 

بإدارة مدرسة واحدة فقط، ن ما يقومو ًا الراعين للمدارس غير الهادفة للربح، غالب
 (.Feiock, 2015, 5وليس عدة مدارس )

؛ للحد التعاقديةالمدارس أنماط قدر التنوع الواضح بين يتضح  في ضوء ما سبق؛
الذي يصل إلى درجة التفاوت الشديد فيما بينها، وكذلك نوعية المجتمع الطالبي 

 آلياتو رسالتها وأهدافها، رؤيتها و الذي تستهدفه كل مدرسة، مما ينعكس على طبيعة 
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ما تقدمه و على كل مدرسة والتفرد من التمايز  اكبيرً  امما يضفي قدرً و تحقيق ذلك؛ 
 لمجتمعها الطالبي.من خدمات 

 .وااللتحاق بها التعاقديةالمدارس جراءات تأسيس إ -د
الفرصة لفئات عديدة من المهتمين األمريكية  تاحت القوانين بالواليات المتحدةأ

ة، وكذلك سمحت للمدارس العامة ينشاء مدرسة تعاقدإبطلب بالتقدم بالعملية التعليمية 
ووفق المنح  ،المنظومة وفق السياسة التعليمية بكل واليةالتقليدية باالنضمام لتلك 

على المستوى  التعاقديةالـتأييد الواسع للمدارس الفيدرالية الداعمة ماليًا لها. "فقد ساهم 
ي العام في صدور القوانين الداعمة إلنشاء تلك النوعية من المدارس في أالحكومي والر 

وفق  تعاقديةلعامة التقليدية للتحول لمدارس وكذلك السماح للمدارس ا ،معظم الواليات
شروط محددة، في حين سمحت بعض الواليات للمدارس الخاصة للتحول لمدارس 

(. وتتشارك معظم الواليات في شرط 383، 2004)إبراهيم الزهيري، أيضًا"  تعاقدية
، تعاقديةمدرسة العامة إلى تحويل المدرسة وقبولهم لاألمور  أولياءن و يموافقة المعلم

ومن أبرز  (.18، 2008)حافظ محمد،  ألخرى رغم اختالف نسبة الموافقة من والية 
ما  تتوسم أن تلبي هذه الصيغة تطلعاتهاقبل على إنشاء مدارس تعاقدية و الفئات التي تُ 

 (Reiter-Cook, 2010, 10-11): يلي
نظام التعليم التقليدي نتيجة تجاهل باإلحباط العرقية التي تشعر  األقليات .1

 .وثقافتهم تناوله لتاريخهملحاجاتهم أو عدم 
يتوفر لديهم الوقت الكافي لتعليم أطفالهم؛ وتتنوع  تيال أسر الطالبعائالت و  .2

 األيديولوجية بين المحافظ والليبرالي التحرري. تهمخلفي
واالستقالل المالي  األكاديميةتطلع لمزيد من الحرية المدرسية التي تقيادات ال .3

 أثناء إدارة المدرسة.
 البرامج التعليمية.المهتمون باالبتكار التربوي والتجديد ب ن و معلمال .4
تستهدف الطالب األعمال الذين يقومون بتأسيس مدارس تعاقدية رجال  .5

 ، ومعظمها هادف للربح.at-riskالمعرضين للخطر 
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يقوم فريق األمريكية  في الواليات المتحدة تعاقديةلكي يتم تأسيس مدرسة و 
المعلمين المعتمدين، والقادة المدنيين،  الذي يضم عادة مجموعة من –المنظمين 

تيار المدرسي العام المهتمين بتوسيع فرص االخاألمور  وجماعات المجتمع، وأولياء
لتقدم با -وبخاصة ألبنائهم الذين يقعون في خطر الفشل األكاديمي في مجتمعاتهم

 قديمأو ت ،تعاقديةالمحلي أو هيئة الوالية لتأسيس مدرسة  التعليمبطلب لمجلس 
بهذا الطلب خطة  اويكون مرفقً  ؛المدارس العامة القائمةإحدى  برنامج خاص في

 .(197، 2014فاروق البوهي، ) مقترحة عن كيفية سير العمل بالمدرسة
الوالية أو المقاطعة بمراجعة الطلب ودراسة مدى في وعليه يقوم مجلس التعليم 

لقبولها أو ًا ومدى قدرة المتقدمين على تنفيذها تمهيد ،صالحية الخطة المعروضة
، تكون والية بتعيين هيئة ضامنة للمدرسةرفضها، وفي حالة قبول الطلب تقوم ال

المدرسة خالل المدة المقررة، وتحديد مجال أو ومراقبة أعمال  عاقدالتمنح  تهامهم
وتتعدد الهيئات قائمين على إدارتها؛ ووضع حدود على سلطة ال ،سلطة المدرسة

 هيئاتالكليات أو الجامعات أو الو  ،تعليم بالواليةالمجالس ك للتعاقدالمانحة 
المانحة وبرغم تنوع الجهات  (.198، 2014فاروق البوهي، ) خرى األ المجتمعية

يتفق على صالحيات مجلس التعليم  ان معظمهأخرى إال أمن والية إلى للتعاقد 
كما قد  ،هما معاً ليأو موافقة مجلس التعليم بالوالية، أو ك ،ذلكب القيامالمحلي في 

مة سلطة منح للكليات األهلية والجامعات العا ميتشجانيات كوالية تعطي بعض الوال
 (.20-19، 2008تعاقد )حافظ محمد، ال

المناسب بتوفير التمويل المحلية لمجالس مدرسة بالعمل، تتعهد الالتصريح لبعد 
وعادة ، التعاقدمن  مدرسة كجزءكل إدارة  مع مجلسللمدرسة، بعد التفاوض بشأنه 

الطالب الواحد بالمدرسة نفاق على اإلمن تكلفة  %125-75بين ما يتراوح التمويل 
 ,Lubotsky)يتم ضرب هذه النسبة في عدد الطالب الملتحقين  هالعامة، وعلي

 وكذلك ،الوالية من تمويل علىأيضًا  مدرسة كل كما تحصل .(85-86 ,2011
، 2015الخاص )كارمن فارينا، القطاعمن  تبرعات جمع يمكنها كما فيدرالية، منح
iv.) 
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المدة تتحدد إمكانية  هفي نهاية هذو  ؛سنوات 5-3بين عادة  التعاقدتتراوح مدة و 
 هبما ورد في نص االلتزاممدى و في ضوء النتائج والمخرجات التعليمية،  هتجديد

هذه الفترة بمدي بعيد حيث ريزونا أوالية تتجاوز و  (.186، 2013)بيومي ضحاوي، 
ال توجد قيود و  (.20، 2008؛ محمدحافظ عشر عامًا ) ةخمس إلى التعاقدتصل مدة 

ها، كما يسمح للمدارس الحكومية ؤ تي يتم إنشالا التعاقديةالمدارس معينة على عدد 
. وللتأكد من ضمان الجودة، تقوم كل مدرسة بإعداد تعاقديةبالتحول إلى مدارس 

بالوثائق، وتلتزم بنشره ًا مو سنوي توضح فيه جوانب القوة والضعف مدعتقرير 
هم أ نشطة التدريسية والتعليمية و للمناهج واألًا للجمهور؛ حيث يقدم التقرير وصف

جمع معظم القوانين وتُ  (.189، 2013النتائج التي حققتها )بيومي ضحاوي، 
المختلفة، بضرورة استيفاء ثالثة بالواليات  التعاقديةلمدارس عمل اواللوائح المنظمة ل

 :وهي، للسماح للمدرسة بمواصلة العمل وفق التعاقد المنصوص عليه معايير محددة
(Reiter-Cook, 2010, 14) 

والمشار إليه في  بطالبها الخاصكاف األكاديمي التقدم الأن تحرز المدرسة  .1
 .قانون لن يهمل طفل

باإلدارة المالية؛ من استخدام سليم ومناسب أن تلتزم بالمعايير الخاصة  .2
 .للتمويل الذي تتلقاه

أن تتسم بالنزاهة واالستقامة العامة وتتجنب كل ما يخل بالمهنة أو اآلداب  .3
 العامة.

شمل التزامات أكاديمية، تف تلك االلتزامات في ثالث فئات يصنيمكن تكما 
توصيف المنهج وفق المعايير  ؛يةوعامة. تتضمن االلتزامات األكاديم، ومالية

كاديمية وتحديد وسائل التقويم، وبطاقة التقرير السنوي...الخ؛ بينما تتضمن األ
االلتزامات المالية الخطة التفصيلية المالية للمدرسة؛ من ميزانية البدء والتشغيل 

مان تتضمن الحقوق المدنية والصحة واألوأوجه الصرف؛ أما االلتزامات العامة ف
والقوانين الفيدرالية التي بموجبها تتلقى ، االحتياجات الخاصة ي افق والجودة وذو والمر 
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والتعليم غير الطائفي، هذا باإلضافة بالتزام كل مدرسة بتقديم  ،اً مالي اً المدارس دعم
 (.26-25، 2008، معلومات عنها لقسم التعليم بالوالية )حافظ محمد

طار برنامج التقدم إفي األكاديمي  ازنجفشلت المدرسة في تحقيق مستوى اإل إذاو 
ذا استمر إيقدم لها مساعدة فنية من المنطقة التعليمية، و  ؛السنوي لعامين متتابعين

م المدرسة بتقديم خدمات تكميلية للطالب تتضمن تقديم لز  عوام متتالية تُ أ  ةالفشل لثالث
ربع سنوات متتالية تصبح أخفاق و اإلأذا استمر الفشل إدروس خاصة اختيارية، و 

بني منهج دراسي تتتمثل في  ؛صالحيةإوات مطالبة بتنفيذ خطالمنطقة التعليمية 
ذا استمر الفشل دون تحسين لمدة خمس إو ، عضائهاأ و تبديل أجديد لهذه المدرسة، 

 .(69، 2008و تعيين هيكل حكومي بديل )حافظ محمد، أهيكلتها إعادة  سنوات يتم
تتيح بعض االلتزام به؛  التعاقديةوتحقيقًا لمبدأ الشفافية الذي يجب على المدارس 

عن  تاجها ولي األمربه كل المعلومات التي يح اوضحً م المناطق التعليمية دلياًل 
 300 البالغ ،2016-2015للعام الدراسي  دليل مدينة نيويورك فمثالً ، المدارس
حول عدد معلومات األمور  ألولياءقدم  ًا؛والمتاح الكتروني باللغة العربيةصفحة 

والفرق  التعاقديةالمدارس ، وخصائص األحياء الخمسة بالمدينةالمدارس المتاحة ب
 بالمدارس لاللتحاقالتقدم جراءات يفية إدارتها، وإبينها وبين المدارس التقليدية وك

ويشير  (.i، 2015فارينا، )كارمن معينةلبحث عن مدارس لرشادات إوالتسجيل بها، و 
 بإعطاء التعاقديةالمدارس  كلتطالب ، نيويورك واليةب التعليم لقانون ًا وفقالدليل أنه 

 بالفعل المسجلين التالميذ خوةإل، و المنطقة في المقيمين لألطفال لقبولا أولوية
 لتالميذقيد ا أولوية مثل إضافية أولويات ةمدرس لكل يكون  قد؛ كما بالمدرسة

 أو ،الطالب ثنائي اللغة أو ،في تحقيق المعايير األكاديمية التي أخفقت مدارسالب
 الخاصة االحتياجات ذوي ، أو مخفضة أو مجانية وجبات على للحصول المؤهلين

 (.vi، 2015)كارمن فارينا،
 عليهالمدارس؛ إال أن  من يريده الذي بالعدد طلب االلتحاق ولي األمرل ويحق
 كثير تقوم كماالمعلومات.  من المزيد على للحصولة حد على مدرسة بكل االتصال

 لذلك، اإلضافةب .لكترونياإل موقعهاعلى  االلتحاق طلبات بوضعأيضًا  المدارس من
 لمدينة التعاقديةالمدارس ب المشترك االلتحاق طلب المدارسبعض  تستخدمقد 
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 مدارس عدة التقديم فياألمور  ولياءأل يتيح والذي االنترنت، على المتوفر نيويورك
 المقاعد عدد بالمدرسة االلتحاق طالبي عدد تجاوز حال . وفيالوقت ذات في

)كارمن  االختيار العشوائي إجراء المدرسة على يتعين معين؛ صف في المتوفرة
 تسمح ألولياء مفتوحة؛ لقاءات المدارس معظم تنظمكما  (.viii، 2015فارينا،

 مزيد على حصولوال ها،ب مللعا اقمط مع والتحدث المدرسة، في بجولة للقياماألمور 
، 2015كارمن فارينا،) التي تقدمها الدراسية والبرامج المناهج بشأنمن المعلومات 

ix). 
تاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع إإلى  التعاقديةجراءات تأسيس المدارس إتشير 

لخوض تلك التجربة تحقيقًا لمبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص؛ كما أن نمط اإلدارة 
من التنوع  ا، قد أضفى نوعً بالواليات المتحدةالالمركزي المتبع في إدارة المؤسسات 

على عملية الترخيص من حيث فترة الترخيص والجهة المانحة، وكذلك مقدار التمويل 
مفعلة لاللتزام بمبدأ الشفافية  آلياتالممنوح لكل مدرسة. ومن الجدير بالمالحظة وجود 

التي تمثلت في التقارير التي يجب على المدارس تقديمها دوريًا للجهات الرسمية، هذا 
ليس فقط بطبيعة الدراسة األمور  جراءات الكفيلة بإعالم أولياءاإل ى اتخاذإلباإلضافة 

 أيضًا.األكاديمي  مستوى أدائهابكن لبكل مدرسة و 

 .التعاقديةالمدارس تواجه التي تحديات ال -ه 
منذ أول ظهور  ًا؛عام عشرين الواليات المتحدةب التعاقديةالمدارس  تاريختجاوز 

رغم ذلك يتم ؛ ن بأنها تجربة ناجحةكثيرو وصفها وخالل تلك الفترة ، "1992لها عام 
 :هامتنوعة منسباب أل؛ وذلك عدم تجديده أو بعض المدارس تعاقدلغاء إًا سنوي

سوء  للطالب، أواألكاديمي  ضعف التحصيل وأ، التعليمي بالمدرسةالبرنامج قصور 
 .(Reiter-Cook, 2010) "اإلدارة المالية

، على غالقهاإ المدارس التي تم خاصة بحصاءات التي نشرت إصدارات اإلومن 
مدارس البشأن  ،2009لعام  التعاقديةلمدارس المعهد الوطني لسبيل المثال، تقرير 

لمدارس وكالة راعية ل 878 جراء مسح لعددإ؛ حيث تم 2007التي أغلقت خالل عام 
وكالة فقط، وقد أفصح  454منها ستجاب ا، الواليات المتحدةفي جميع أنحاء  التعاقدية
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كما . 2007 عامخالل  ق مدرسة واحدة على األقلغالوكالة منها عن إ  83عدد 
 هناك أن، Center for Education Reform (CER) التعليمإصالح  صرح مركز

 1992نشائها عام إبداية  نحاء البالد منذأقد أغلقت في جميع  تعاقديةمدرسة  657
المدارس جمالي عدد إمن  %12ويمثل هذا العدد أكثر من  ؛2010حتى عام 

تم ، 1992في كاليفورنيا منذ عام  إنشائهاتم  تعاقديةرسة مد 950ومن بين . التعاقدية
 % من إجمالي عدد المدارس بالوالية؛11، أي ما يعادل مدرسة 100أكثر من غلق 

و األولى من اإلنشاء أ سنوات خمسال خالل تمن حاالت اإلغالق حدث %95ن أو 
 التعاقديةالمدارس أن حوالي ثلث كما  .(Reiter-Cook, 2010, 25) بدء العمل

 .(Feiock,2015, 1) بفلوريدا خالل العقدين الماضيين تم إغالقها أنشأتالتي 
معظم حاالت اإلغالق على الصعيد  وتشير الدراسات والتقارير المختلفة إلى أن

ن القليل من تلك الحاالت أأخالقية، و  أو داريةإمخالفات مالية و  بسببكان  الوطني
إصالح  مركزلدراسة . كما أوضحت تتعلق بتدني مستوى األداء حدث ألسباب

 أغلقت %9تم إغالقها،  تعاقديةمدرسة  194من أصل ، أن 2002عام التعليم 
بدأ لم ت ولكنها التصريح لها بالعملمدرسة تم  84أن و  ؛ألسباب تتعلق بالتسهيالت

 . (Reiter-Cook, 2010, 25)ًا مطلق العمل
تم  ،غالقهاإ جراء مقابالت مع قيادات ومسئولي بعض المدارس التي تم إعند و 

مع وجود خالفات ، وتمثلت في: ذلكلالتي أدت سباب األ د منالتوصل إلى عد
 مراقب التعليم بالمنطقةوجود عالقة سلبية مع و ، الجهة الراعية للمدرسة

superintendent مالية، الالموارد و  متعلقة بالتسهيالت المادية تمشكال، ووجود
لبعض السلوك غير األخالقي ، و رجال األعمالبعض مع  ةفعالالغير الشراكة و 
نتائج ت كما أكد .(Reiter-Cook, 2010) البحتة الربحيةالنظرة  ذات مؤسساتال

عدد الطالب م كفاية سباب سالفة الذكر، ومنها: عدمن األ اكاربنتر كثيرً دراسة 
 . كما تبين أناألكاديمياألداء  ضعف، و دارة، وعدم كفاءة اإلالمدرسةالملتحقين ب

، وأن أكثر خمس سنوات من أقلعملت لمدة ها تعاقدلغاء إمعظم المدارس التي تم 
 .(Carpenter,2005)المالية  شؤونهاإدارة  بسوء تسما اه% من20من 
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استهدفت مجموعة متنوعة من  التي ريفين وولستيترجدراسة  نتائجأشارت  كما
بعض  تواجههذه الصيغة  أنها؛ ومعلميها مؤسسيو  التعاقديةالمدارس مديري 

لغموض رسالة يرجع ، وأن ذلك تعليميةالبرامج الالصعوبات المرتبطة ببناء وتصميم 
؛ بسرعة في غضون فترة زمنية قصيرة اهط لبدء العمل بو وجود ضغل، أو المدرسة

المهنية في خبرتهم نقص و مدارس البعض  مدراءقصور قدرة هذا باإلضافة إلى 
 ,Griffin & Wohlstetter) اإلدارة التشاركية وبخاصة ،مجال اإلدارة
2001,355). 

نتائج االختبارات والتحصيل العلمي  في التعاقديةالمدارس ساهم غموض تأثير كما 
حيث تضع النتائج  ؛للطالب في حدوث جدل قومي حول سياسة هذه المدارس

؛ صناع القرار في حيرة بين هذه الصيغة المتضاربة للدراسات التي تمت حول
ه ئلغاإلمواصلة سياسة دعمها، وبين المترددين في تقليصه وتخفيضه أو المناصرين 

صدرت القوانين المنظمة أوبخاصة داخل الواليات التي ساندت الصيغة منذ البداية و  ًا،كلي
  .(Mehta, 2011, 1)لها 

على هذه اإلصالح  مالآ ون علقون يكثير الورغم كل التحديات السابقة، مازال 
 Race to theالقمة مثل مبادرة الرئيس أوباما إلصالح التعليم، "سباق إلى  ،الصيغة
Top  تنامي للواليات التي ترفع القيود المفروضة على  اماليً  اودعمً  اتآالتي تقدم مكاف"، و

 .(Mehta, 2011, 1) التعاقديةالمدارس  عدد
وعدم  التعاقديةالمدارس فشل بعض في ضوء ما سبق يمكن حصر أسباب 

تجديد تراخيصها إلى أسباب تنظيمية إدارية، وأخرى تعليمية. فقد ترجع أسباب الفشل 
إلى القائمين على إدارتها؛ لقصور مهاراتهم اإلدارية أو المالية، أو لوجود أهداف 

خر يمكن أن آ. ومن جانب بعضهممن منظور  ربحية باعتبارها مشروع استثماري 
كاديمية المستهدفة لنوعية ارس في تحقيق المعايير األعض المدخفاق بإنعزو 

المجتمع الطالبي الذي تستوعبه؛ والتي تشير معظم األدبيات إلى أن نسبة كبيرة 
شكالت عديدة من مًا يعانون غالبنهم وأ ،من الطالب المعرضين للخطر منهم

نتائج تستوفي  إلحراز اً مضاعف اً المدارس تبذل جهدمما يجعل ؛ تحصيلية أو سلوكية
 .المعايير القومية أو تتجاوزها
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 .التعاقديةًا: مقارنة بين المدرسة الجاذبة والمدرسة ثالث
؛ مـن التعاقديـةيتناول هذا الجزء تحلياًل مقارنًا لصيغتي المدرسة الجاذبـة والمدرسـة 

حيــث النشــأة ومــدى االنتشــار، والتبعيــة والتمويــل، واألســس واألهــداف، ومــدى االمتــداد 
عبــر مراحــل التعلــيم المختلفــة وطبيعــة الفئــات المســتهدفة، وقيــود االلتحــاق، واألنمــاط 

 التــــاليجــــدول الالمتاحــــة أمــــام الطــــالب، والمحاســــبية ودرجــــة االســــتقاللية؛ ويعــــرض 
بـين الصـيغتين  واالخـتالف تشـابهجوانـب الهيـدًا لتحليـل مميزة لكل صـيغة تمالمالمح ال

 في ضوء أوجه المقارنة سالفة الذكر، وذلك على النحو التالي:

 .التعاقديةلمقارنة بين المدرسة الجاذبة والمدرسة اجدول 
 التعاقديةالمدارس  المدارس الجاذبة وجه المقارنة

نشأت منذ سبعينات القرن العشرين  النشأة .1
 ومازالت موجودة حتى األن.

بداية تسعينات القرن العشرين  معظهرت 
 ومستمرة حتى األن.

مدى  .2
االنتشار 

ومعدل 
 النمو

تعد واسعة االنتشار، وخاصة أنها شهدت 
نموًا كبيرًا خالل عقدي السبعينات 
والثمانينات، أما األن فهي في حالة 

 استقرار نسبي بالمقارنة بالصيغ األخرى.

بالنمو المطرد وسعة االنتشار، تتسم 
وتعد من أكثر الصيغ نموًا منذ بداية 

 نشأتها في أوائل التسعينات.

التبعية  .3
 والتمويل

أنها مدارس حكومية عامة ذات بتصنف 
صبغة تجديدية، وتمول حكوميًا من خالل 

 عدة جهات.

توصف بأنها مدارس حكومية عامة ذات 
صبغة تجديدية، وتمول حكوميًا من 

 خالل عدة جهات.
األسس  .4

 التنافسية. • والمبادئ
الحرية واالستقاللية بتمكين المدرسة  •

 من اإلدارة الذاتية.
من المشاركة األمور  تمكين أولياء •

 بالعملية التعليمية واتخاذ القرار.
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب. •
 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. •

 التنافسية. •
واالستقاللية بتمكين المدرسة الحرية  •

 من اإلدارة الذاتية.
والمجتمع المحلي األمور  تمكين أولياء •

من المشاركة بالعملية التعليمية واتخاذ 
 القرار.

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب. •
 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. •

 األهداف .5
تحقيق الدمج العرقي والقضاء على  •

 التمييز العنصري.
 التميز األكاديمي.تحقيق  •

للطالب األكاديمي  االرتفاع بالمستوى  •
 المتعثرين دراسيًا.

تلبية احتياجات بعض الفئات  •
 الخاصة.

المراحل .6
التعليمية 
والفئات 

تتوفر بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي 
؛ طالب األقلياتمع إيالء اهتمام بـ

 الطالب ذوي الدخول المنخفضة.و 

بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي تتوفر 
ن يالطالب المعرضمع إيالء اهتمام ب
 المتدناألكاديمي  للخطر وذوو األداء
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 التعاقديةالمدارس  المدارس الجاذبة وجه المقارنة
 ذوو االحتياجات الخاصة.  المستهدفة

الذين تتوافق ميولهم األطفال  متاحة لجميع قيود القبول .7
واهتماماتهم مع البرنامج الدراسي المقدم 
بالمدرسة، بينما تتطلب بعض المدارس 
الجاذبة االنتقائية اجتياز مستويات 

 أـكاديمية محددة.

وبخاصة الذين األطفال  متاحة لجميع
نص تتوافق متطلباتهم واحتياجاتهم مع 

 تعاقد المدرسة.

األنواع  .8
تتسم بالتنوع وفقًا لطبيعة البرامج الدراسية،  واألنماط

 وفئة الطالب المستهدفة.
تتسم بالتنوع الشديد وفقًا للفئة المستهدفة، 
والبرامج الدراسية، ونوع المؤسسين 

 وغاياتهم.
المحاسبية  .9

ودرجة 
 االستقاللية 

 .NCLB تلتزم بمعايير •
 تتمتع بدرجة استقاللية متوسطة. •
 تخضع لمستوى رقابي عادي. •

 أو تتجاوزها. NCLB تلتزم بمعايير •
 تتمتع بدرجة استقاللية عالية. •
 تخضع لمستوى رقابي عال. •

: رغم انتماء الصيغتين حاليًا لحركة اختيار المدرسة، إال أن النشأة ومعدل النمو .1
؛ حيث نشأت المدارس الجاذبة في بينهما يبلغ عقدين من الزمانهناك فارق زمني 

حينما  ،وتوسعت بشكل ملحوظ خالل ذلك العقد وعقد الثمانينات ،بداية السبعينات
ن، بينما نشأت المدارس متاحة بالقدر الموجود اآلأخرى لم تكن هناك بدائل تعليمية 

شهدت نموًا سريعًا منذ ذلك و  ،في بداية التسعينات من القرن العشرين التعاقدية
ع عقب ظهور كل منهما سريالنمو في سمة ال؛ ومن ثم تتشابه الصيغتان الحين

ن فمن المالحظ تراجع معدل نمو عدد مباشرًة. أما بمقارنة أوضاع كل منهما اآل
المدارس الجاذبة بالمقارنة بفترة ظهورها األولى؛ وربما يعود ذلك للظهور التدريجي 
لصيغ تعليمية منافسة جديدة بحركة اختيار المدرسة، هذا باإلضافة لتوجهات 

تجديدية أخرى على قائمة  االتي بدأت تضع صيغً العامة  السياسة التعليمية
 أولوياتها.

: تتشارك الصيغتان في كونهما مدارس حكومية؛ لذلك يتم تمويل التبعية والتمويل  .2
كل منهما من أموال الحكومة وبمشاركة المستويات اإلدارية المنوطة بتمويل 

من جهات أخرى أبرزها  اإضافيً  مؤسسات التعليم العامة؛ كما أنهما يتلقيان تموياًل 
 وفق برامج تمويلية مخصصة لكل صيغة. اماليً  االحكومة الفيدرالية التي تقدم دعمً 
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: في إطار انتماء الصيغتين لنفس السياسة اإلصالحية األسس والمبادئ .3
ومنطلقاتها؛ ٌاشتقت مبادئهما من مبادئ حركة اختيار المدرسة كما تشابهت على 

والمجتمع المحلي من المشاركة األمور  مبدأ تمكين أولياء نحو كبير؛ رغم أن
من منظور  التعاقديةتم تبنيه بصيغة المدارس  ،بالعملية التعليمية واتخاذ القرار
 أوسع مما تم بالمدراس الجاذبة.

واالرتفاع األكاديمي  : تشترك الصيغتان في السعي لتحقيق أهداف التميزاألهداف .4
وتحقيق جودة أداء المدرسة والتي تقع جميعًا على قمة بالمستوى العلمي للطالب 

أولويات حركة اختيار المدرسة؛ بينما انفردت كل صيغة ببعض األهداف الفريدة 
التي تميزت بها منذ نشأتها؛ فتميزت المدارس الجاذبة بتحقيق الدمج العرقي 

التي حدثت والقضاء على التمييز العنصري، الذي جاء مواكبًا للتغيرات المجتمعية 
فقد  التعاقديةفي أعقاب حركة الحقوق المدنية وصدور قوانينها. أما أهداف المدارس 

التغلب على مشكالت الرسوب والتسرب والمتعثرين  نحوتميزت عن غيرها بسعيها 
دراسيًا؛ لذلك تقدم النسبة األكبر منها خدماتها التربوية للطالب الذين لديهم 

 مشكالت تحصيلية أو سلوكية.
تتشابه الصيغتان في امتدادهما خالل جميع المراحل التعليمية والفئات المستهدفة:  .5

مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الروضة وحتى المرحلة الثانوية؛ كما تشتركان 
المدارس التي  –في استقبال كليهما للطالب المنتقلين من مدارس متدنية األداء 

بينما تختلف  -ت القياسية ب سنويًا في االختباراخفقت في تحقيق المستوى المطلو أ
ن في استقطابهما فئات أخرى من الطالب في ضوء أهداف كل صيغة؛ الصيغتا

حيث تستهدف معظم المدارس الجاذبة الطالب الزنوج ولذلك تم إنشاء معظمها في 
 ءمن أوليا اكثيرً  التعاقديةالمناطق الحضرية حيث يقطنون؛ بينما تستقطب المدارس 

أو أفراد المجتمع المحلي المتطلعين لنموذج تعليمي يستطيع أن يستوعب األمور 
ن لخطر ترك المدرسة ألسباب تحصيلية أو سلوكية أو يبنجاح الطالب المعرض
 اجتماعية أو اقتصادية.

أي ال يمنع أي  ،يتسم القبول وااللتحاق بالصيغتين بأنه نظام مفتوحقيود القبول:  .6
بمؤسسات  كما هو سار   ،طفل أو يقيده من االلتحاق بإحدى مدارس الصيغتين
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 اطالبيً  االتعليم العامة؛ إال أن طبيعة الدراسة في أي مدرسة منهما تتطلب مجتمعً 
 نسبيًا في ضوء معيار محدد. فكل مدرسة جاذبة متاحة بدون تمييز لجميع امتجانسً 

ولهم واهتماماتهم مع البرنامج الدراسي المقدم بالمدرسة، أو الذين تتوافق مياألطفال 
 مفتوحة تعاقديةالذين يجتازون مستويات أـكاديمية محددة؛ بينما تعد كل مدرسة 

الذين تتوافق احتياجاتهم مع الفئة التي يستهدفها نص تعاقد األطفال  لجميعأيضًا 
يحدث م بشكل مطلق كما المدرسة؛ وعليه ال يمكن ألى منهما قبول الطفل المتقد

بالمدارس العامة دون أن يتوفر فيه المعيار المطلوب وفق رؤية كل مدرسة 
 ورسالتها.

تتسم حركة اختيار المدرسة بالتنوع والمرونة؛ لذلك اشتركت كلتا األنواع واألنماط:  .7
الصيغتين في هاتين السمتين. فقد تنوعت المدارس الجاذبة بين البرامج القائمة 

 التعاقديةعلى الفنون أو العلوم، والتنافسية وغير التنافسية؛ بينما اتسمت المدارس 
ؤيتها ورسالتها الخاصة بها في بمزيد من التنوع والمرونة؛ حيث تضع كل مدرسة ر 

فنجد بعضها يقدم خدماته  ؛نص التعاقد الذي بموجبه تم التصريح لها بالعمل
وأخرى لطالب ذوي  ،التعليمية ألشد الطالب نبوغًا وبعضها ألضعفهم تحصيالً 

هوية ثقافية معينة والبعض األخر لذوي االحتياجات الخاصة؛ ومن ثم فهي ال 
ق الفردية بين الطالب، بل إنها تلبي التنوع الثقافي تراعي فقط مبدأ الفرو 

من منظور شديد المرونة. األمريكي  واالجتماعي والعرقي الذي يتميز به المجتمع
في نمط الحيز المكاني الذي أيضًا  من الجدير بالمالحظة أن الصيغتين تتشابهان

تعاقدية؛ وفي  تشغله كل منهما؛ حيث قد تكون المدرسة بالكامل جاذبة أو بالكامل
أو ما يطلق  ،من مدرسة تقليدية كالبرنامج الجاذب اأنماط أخرى قد تشغل فقط جزءً 

عليه مدرسة داخل مدرسة الذي ظهر بصيغة المدرسة الجاذبة؛ وبالمثل قد تمثل 
 من الحرم المدرسي لمدرسة عامة تقليدية. اأو جزءً  اطابقً  التعاقديةبعض المدارس 

تتشابه الصيغتان في التزامهما بجميع القوانين المحاسبية ودرجة االستقاللية:  .8
الذي ألزم جميع  NCLBالفيدرالية الخاصة بالتعليم وال سيما قانون لن يهمل طفل 

في نمط  أيضاً  المدارس التقليدية والتجديدية باستيفاء معايير محددة؛ كما يتشابهان
بغية تحقيق األهداف  ؛اإلدارة الذاتية التي تسمح لكل منهما بالتجديد واالبتكار
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أكبر  التعاقديةالتعليمية؛ إال أن مساحة الحرية واالستقاللية التي تتمتع بها المدارس 
من نظيرتها الجاذبة؛ حيث تمارس مدى واسع من الحرية في اتخاذ القرارات 

رة والتمويل في إطار من الحوكمة التي تبناها القائمون على المتعلقة بالمناهج واإلدا
للمدارس الجاذبة بنفس  إدارة الشئون المالية والتي ربما ال تتوفروبخاصة  ،إنشائها

المبدأ اإلداري المعروف "تناسب السلطة مع المسئولية"، فإننا على  قياساً القدر. و 
المحاسبية مع االستقاللية بعالقة طردية تحقيقًا للتوازن واالتساق  ارتباط نالحظ

يقابله درجة  التعاقديةبينهما؛ بمعني أن زيادة مستوى االستقاللية الممنوح للمدارس 
عالية من المحاسبية وبخاصة المالية؛ بينما تمارس سلطات التعليم المحلية 

 اإلشراف عليها.سلطاتها المعتادة في متابعة المدارس الجاذبة و 

 المحور الثالث: اإلطار التحليلي لحركة اختيار المدرسة وصيغها.
يراد تجسيدها على أرض الواقع؛ تعكس التربوي الواعد رؤية اإلصالح  يمثل

تمثل السياسة التعليمية " حيث .هوغايات هأهدافتطلعات المجتمع نحو منظومة التعليم و 
جزءًا من السياسة المجتمعية العامة والتي يعتبر التعليم أحد أدواتها, وتسهم في 

, وأحكامهم, منها تعكس حاجات الجماهير وآمالهأصنعها قوى متعددة؛ كما 
وتصوراتهم حول ما ينبغي أن يحدث, لذلك فهي تعبر عن جهودهم وطموحاتهم في 

 .(222، 2003 ،بدراوي تماعية" )شاكر فتحي وهمام تحقيق أغراض ثقافية واج
ا وكونهسياق اجتماعي أوسع، تم في تالتربوي اإلصالح  سياسات وانطالقًا من أن

من مجموعة معقدة من العالقات المتبادلة في البنية السياسية  جزءاً  مثلت
؛ جاء االهتمام بدراسة التاريخية لمجتمعا ، وخلفياتوالثقافيةواالقتصادية واالجتماعية 

هذه العوامل وتحليل تأثيراتها على نشأة حركة اختيار المدرسة وتطورها ومبادئها 
: هيرئيسة لى معالجة ثالثة عوامل ؛ والذي سيقتصر في الدراسة الحالية عوصيغها

 العامل السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

 .سياسيالعامل ال -أ
، يشكل ديمقراطيةفيدرالية  جمهورية دستوريةاألمريكية  تعد الواليات المتحد

الية باإلضافة إلى ن و يتتألف من خمسالدستور بها الوثيقة القانونية العليا بالبالد. 
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: يةحكومع المواطنون لثالثة مستويات يخض هاوفيمنطقة العاصمة االتحادية، 
تكون الحكومة الفيدرالية من ت .الحكومة الفيدرالية، وحكومة الوالية، والحكومة المحلية

السلطة ؛ و األمريكي الكونجرس متمثلة في السلطة التشريعية ؛رئيسة سلطات ثالث
المحكمة التي تتشكل من  السلطة القضائيةالجمهورية؛ و  ئيسر وعلى قمتها  التنفيذية

كما يقوم نظام الحكم فيها على التعددية الحزبية؛  والمحاكم الفيدرالية األخرى. العليا
حزاب على الساحة السياسية كالحزب األخضر والحزب الليبرالي، حيث تتواجد عدة أ

(؛ رغم أن الحزبين األخيرين CIA, 2016والحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري )
هما األكثر شعبية وغالبًا ما يتم تداول الحكم والسلطة بينهما في ضوء نتائج 

 االنتخابات الرئاسية التي تعقد كل أربع سنوات.
وعلى األمريكية  في الواليات المتحدةثرت مالمح الحياة السياسية على التعليم أ

والسلطات األمريكي  الدستورحركة اختيار المدرسة من عدة زوايا؛ يأتي في مقدمتها 
عالن إ منذ  نظام الحكم الالمركزي  كفل الدستور لكل والية من الوالياتالقضائية. فقد 

بريطانيا، هذا باإلضافة إلى نص الدستور الصريح  الواليات المتحدة عن استقالل
لذي جعل سياسات مؤسساته من سلطات حكومة الواليات؛ األمر ابجعل التعليم وإدارة 

وقد انعكس ذلك على  التعليم العام ومناهجه وقوانين إدارته تختلف من والية ألخرى.
 :فيما يلي حركة اختيار المدرسة

 ؛من تشجيع التجارب واألفكار التربوية الحديثة ةاإلدارة الالمركزيما يتميز به نمط  .1
 تبني سياسات حريةلواليات والمناطق التعليمية لحكومات ااألمر الذي وفر 

التعليمي والتي تمت بمبادرات فردية من خالل المنطقة التعليمية أو اإلصالح 
 .حكومة بعض الواليات

إزاء كل صيغة من صيغ الحركة من حيث وتشريعاتها اختالف سياسات كل والية  .2
 .ومقداره، ونظم المحاسبية...الخ ضوابط اإلجازة وفترتها وأساليب التمويل

النمط اإلداري في تيسير تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة التي قامت مساهمة هذا  .3
 ؛ في إدارة المؤسسات التعليميةبتوسيع نطاق الالمركزية المعمول به فعالً بدورها 

صنع القرار التربوي وتمتعها ها من تمكينوذلك بمنح إدارة المدرسة االستقاللية و 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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سية وتعيين ابشأن اختيار برامجها الدر  بصالحيات وسلطات أكبر من ذي قبل
 .المختلفة ات التربويةمعلميها وتنميتهم مهنيًا, وتنفيذ مشروعات التجديد

إلى نص اإلشارة  الحديث عن الدستور كأعلى وثيقة بهذا البلد؛ ال يفوتنافي إطار  .4
 ,Harlow" )عليمهمفي توجيه تربية أطفالهم وتاألمور  وأولياءاآلباء  "بحريةالدستور 

من األمور  حركة اختيار المدرسة أولياء فقد مكنتومن ثم (؛ 851 ,2007
قيدة في ظل وجود نمط الدستورية التي كانت مُ  مالممارسة الفعلية ألحد حقوقه

 . ةبديلوأنماط تعليمي وحيد وعدم توافر صيغ 
دورًا واضحًا في حسم بعض األمريكية  سلطات القضائية بالواليات المتحدةلعبت ال .5

لدور المحكمة العليا اإلشارة  تجدروهنا ، القضايا التعليمية على المستوى الفيدرالي
مشكلة التفرقة في ثنايا الحديث عن  واضحوقرارتها السيادية التي وردت على نحو 

اإلقرار بشرعية ونشأة المدارس الجاذبة وتطور سياساتها؛ بدايًة من العنصرية 
دم دستورية ومرورًا بعلفترة تقارب ستة عقود،  التعليممؤسسات ب الفصل العنصري 

 منع اتخاذمع مشارف األلفية الثالثة قرار ذلك في منتصف الخمسينات؛ وأخيرًا 
 أحد معايير القبول بمؤسسات التعليم وبخاصة المدارس الجاذبة.كالعرق 

؛ ال يمكن تحليل أثر عند الحديث عن نظام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية
لعالقة بين مستويات اإلدارة وتأثير ذلك على التعليم ل التطرق العامل السياسي دون 

 بدرجة ال مركزياً  يعدرغم أن النظام التعليمي بهذا القطاع. فاإلصالح  سياسة علىو 
 الحكممستويات نموذج للتعاون بين  توصف بأنهاإال أن إدارة التعليم  كبيرة؛

كل والية تتمتع و يعتمد نظام اإلدارة التعليمية على الالمركزية  المختلفة؛ حيث
لصالح الطالب والعملية مناسبة لحق في اتخاذ القرارات التي تراها بامنطقة تعليمية و 

 بدور االتحادية الحكومة تضطلع الوفي هذا السياق "، والمجتمع المحلي التعليمية
 عامة سياسة توجد ال أنه كما مستوى الواليات على التعليمية البرامج تنفيذ في كبير

 ألن مجال وال الواليات ُتعرض على االتحادية فالبرامج؛ الصدد هذا في وموحدة
 إذا إال التدخل للسلطات االتحادية يمكن ال الحاالت، من العديد وفي .عليها ُتفرض
. وفي ضوء ذلك (11، 2010)األمم المتحدة،  مشكالت تستلزم تدخلها" هناك كانت
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حول تحقيق التوازن بين المستويات المالحظات مجموعة من يمكن استنباط 
 :تيكاآلالمختلفة، وهي 

التي تتبناها حركة اختيار المدرسة ليست ملزمة لحكومات اإلصالح  أن سياسة .1
أو  تقبلها أو ترفضهايم المحلية؛ ومن حق كل والية أن الواليات أو سلطات التعل

  تتكيف معها وفقًا لظروفها الخاصة.
جعل التعليم أحد القطاعات التي تمارس فيه الواليات األمريكي  الدستوررغم أن  .2

حق في ذات الوقت درالية يتاح للحكومة الفأها منفردة؛ إال أنه وصالحيات هاسلطات
بدأت الحكومة الفيدرالية في  وعليه؛ العامةلمصلحة لالتدخل فيما تراه مناسبًا والزمًا 

خرى من منطلق كون التعليم قضية أمن حيانًا أأوالملزم  ،الملزم أحياناً غير التدخل 
سياسيًا األمريكي  تأثير كبير على المدى البعيد على المجتمعلمخرجاته  وأن ؛قومي

جتماعيًا؛ وعليه في حالة قبول حكومة الواليات دخول هذه المنظومة واقتصاديًا وا
فإنها تمتلك مطلق الحرية في اختيار الصيغ المناسبة لظروفها المحلية، وتحديد 
السياسات ووضع القوانين واللوائح المنظمة لذلك؛ مع التزامها بالقيود التي تفرضها 

التعليمي اإلصالح  المالية التي تدعم بها مبادراتالحكومة الفيدرالية نظير المنح 
 والفئات المهمشة وذوى االحتياجات الخاصة.األقليات  والموجهة غالبًا لصالح

عام ل والثانوي  االبتدائيقانون التعليم كقوانين تعليمية ملزمة لجميع الواليات؛ هناك  .3
عام  أهداف وقانون"في العملية التعليمية؛ اآلباء  على تضميننص الذي  1965
 وضع ضرورة على والذي نص 1994عام  األمريكي" الصادر للتعليم 2000
على إنشاء المجلس القومي للتطوير و  الطالب لجميع عليا مستويات ذات معايير

قانون لن يهمل طفل الذي يعد أحدث تعديل هذا باإلضافة ل؛ والمعايير األكاديمية
لقانون التعليم االبتدائي والثانوي، والذي تبنى عدة مبادئ كانت الركائز األساسية 
لحركة اختيار المدرسة، ومنها: زيادة المساءلة، وتوسيع البدائل التعليمية، وزيادة 

 .مؤسسات التعليم مرونة

الواليات المتحدة نظام الحكم السائد بفي إطار التعددية الحزبية المتبعة في و 
؛ ومدى تغير الحزب الحاكملمدى تأثر سياسة التعليم باإلشارة  تجدرمريكية، األ
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الواليات  كون صالحه. فمن منطلق إارتباط البرامج الحزبية بسياسات التعليم و 
حزاب السياسية لتوجهات قطاعات احترام األ ظل في؛ و مؤسساتدولة  المتحدة

 ن الديمقراطي والجمهوري يالحزب رؤيةختلف فلم ت ؛المجتمع وبخاصة قطاع التعليم
صيغة وبخاصة  ةلمدرسحركة اختيار ادا ي  أبل التعليمي؛ اإلصالح  تجاه حركة

من النطاق ولى قبول واسع نالت هذه الصيغة منذ بدايتها األ فقد" .التعاقديةالمدارس 
وفي ظل ذلك قدم كال األمريكية  قوى حزبين حاكمين في الواليات المتحدةأقبل 

 Griffin) "التعاقدية للمدارسلي والفني اثناء توليهما مقاليد الحكم الدعم المأالحزبين 
& Wohlstetter, 2001,365) .  مبادئها من  التعاقديةاستقت المدارس كما

التي تبناها الرئيس ريجان في األمريكية  مين الجديد بالواليات المتحدةيديولوجية اليأ
ها في: احترام الحرية الفردية، والتأكيد على دور ؤ والتي تمثلت مباد ،الثمانيناتعقد 

 ,Bondi) السوق والقضاء على البيروقراطية آلياتالدولة والمؤسسات التربوية وتأييد 
رس هيكلة المداإعادة  يديولوجية اليمين الجديد التي تبنتأوالواقع أن  .(1991,130

السوق لم تكن بمعزل عن  آلياتدارة الذاتية وتطبيق واإلودعمت حق اختيار الوالدين 
: النظر للنتائج والتي تؤكد علىاألمريكي  الفلسفة البرجماتية التي تحكم المجتمع

يمان بالفرد اإل، و عجاب بكل ما هو مادي وملموس ويعود بالمنفعةاإلالنهائية، و 
القتصادية والسياسية الديمقراطية والحرية ايمان بالمثل اإل، و باعتباره غاية في ذاته

يمان بالفروق الفردية اإل، و فراد دون تدخل الدولة لتقليص تلك الحرياتللهيئات واأل
فراد أساس من التنافس بين أامة الحياة على قإو  ،العمل على مراعاتها بكل السبلو 

سياسة التعليم وقد انعكست تلك المبادئ على  (.24، 2003)رضا هالل،  المجتمع
 تية: هيكلة المدارس في ظل األسس األإعادة  من خالل

 يرونه مالئمًا لهم. ولنوع التعليم الذيأبنائهم  لمدرسةاآلباء  حرية اختيار .1
الحد من تدخل حكومة الوالية ومجلس التعليم المحلي وتحقيق حرية واستقاللية  .2

 المؤسسات التعليمية.
وتنوع البرامج األكاديمي  تحقيق السبق والتفوق السوق في التعليم ل آلياتتطبيق  .3

 نشطتها المصاحبة.أالدراسية و 
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كأحد المجتمعات المتقدمة؛ مشاركة المجتمع األمريكي  ومن سمات المجتمع
الدولة أمر التعليم، مما يعني تشارك مؤسسات المجتمع المدني مع لمؤسسات المدني 

تخطيطًا وإشرافًا وتموياًل. وفي ضوء ذلك المؤسسات الحكومية مسؤولية التعليم 
من خالل الضرائب التي تفرضها  تساهم مؤسسات المجتمع المدني في نفقات التعليم

لخدمة قطاع التعليم؛ وعليه يمثل الرأي العام  ات الواليات والسلطات المحليةحكوم
على نحو خاص مصدر من مصادر القوى الضاغطة في األمور  عمومًا وأولياء

السياسات التعليمية وتوجيه مسارها, وقد ظهر أثر ذلك في حركة اختيار  صنع
استطالعات الرأي العام واستياء بعض فئات  تالمدرسة في عدة جوانب؛ حيث شكل

لسياسة التعليمية لتصحيح المجتمع من واقع التعليم العام ضغوطًا على صانعي ا
الجديدة. كما اإلصالح  سةصالحه، وأحد العوامل المساهمة في تبني سيامساره وإ

تجلى أثر جماعات الضغط في تغيير السياسة اإللزامية للقضاء على التمييز 
العنصري التي انتهجتها الحكومة في ستينيات القرن العشرين، وحثها على البحث 

بحرية األمور  وتسمح ألولياء -المدرسة الجاذبة –عن سياسة تحقق نفس الهدف 
من خالل  التعاقديةفي صيغة المدارس أيضًا  ا ظهر أثر ذلكلزام. كمإاالختيار دون 

لغاء تراخيص العمل بها لسوء اإلدارة المالية؛ إالعدد غير القليل من المدارس التي تم 
رت إذا ما توف التعليمية بإنشاء هذه الصيغة اهذا باإلضافة لتعدد الفئات المصرح له

 الرغبة والقدرة على القيام بذلك. لديهم
بتوسيع مساحة مشاركة  الواليات المتحدةتتسم أيضًا  السياقهذا وفي نفس 

وهذا ما وفرته  ؛األطراف الفعالة في اتخاذ القرار على مستوى اإلدارة المدرسية
تمارس فيها االستقاللية لالحركة من مدى واسع من الصالحيات إلدارة المدرسة 

بمشاركة مدير المدرسة والمعلمين واآلباء  ،وحرية التصرف في إدارة العملية التعليمية
على  إيجابيوبعض أفراد المجتمع المحلي؛ أيمانًا بأن مثل هذه العالقات لها مردود 

كذلك تطوير العملية التعليمية وتطوير البرامج المدرسية ودوام تحسينها وتقدمها, و 
 حل الكثير من المشكالت المدرسية.في المساهمة 
التي تنبع السلطة فيها من الشعب  من البلداناألمريكية  الواليات المتحدة ولكون 

سواء بانتخاب الشعب لحاكم البلد انتخابًا حرًا مباشرًا أو بانتخابه انتخابًا حرًا غير 
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وتقوم فلسفتها علي  ؛والمتعارف عليهالشامل مباشر, فإنها تلتزم الديموقراطية بمعناها 
د هي هدف التنظيم ن رفاهية الفر الفرد ألنه أساس المجتمع ولذلك فإأساس االهتمام ب

الدين ألنها سبيلها إلى الوصول نحو األساس السليم للتقدم الذي تنشده )بهاء  ؛السياسي
في ضوء اعتراف المجتمع بقيمة الفرد في حد ذاته، و  ومن ثم(. 37، 2007أمين، 

، ل األفراد غاية في ذاتهاوكون حاجات ورغبات وميو واحترام شخصية الفرد وحريته, 
تسمت صيغ الحركة ا؛ المجتمعيةقطاعات مبدأ تكافؤ الفرص في كافة الل اً وكذلك تحقيق

بالمرونة الشديدة والتنوع لتستوعب الفروق الفردية بين الطالب دون تمييز، ولتلبي 
احتياجاتهم مهما اختلفت؛ ولتوفر فرصة االلتحاق بالتعليم العام بغض النظر ظروف 

االجتماعية أو مستوى قدراته العقلية؛ حيث وفرت الحركة الطالب االقتصادية أو 
مدارس للفائقين في علوم العصر، ولذوي االحتياجات الخاصة، وللموهوبين في أنواع 

  .مختلفة من الفنون، وللمعرضين لخطر التسرب من التعليم...الخ
 تأسيسًا على ما سبق يتضح دور العامل السياسي في نشأة حركة اختيار المدرسة

حزاب السياسية والرأي لحكومة واألاوفي تشكيل مالمحها ومبادئها؛ من خالل توجه 
الجهات بين  في اإلدارة التعليمية والمدرسيةالتعاون والتكامل العام نحو دعم 

، وتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية ومؤسسات الحكومية في كافة المستويات
صالح إلنة والتنوع والمرو من الحرية  مزيداً  منح المدارسلالمجتمع المدني واألفراد 

 منظومة التعليم العام.

 .قتصاديالعامل اال -ب

اقتصاد  على تعتمد، و أضخم اقتصاد في العالماألمريكية  تمتلك الواليات المتحدة
بأبرز المنتجات ظى وتح الحر والمنافسة التجارية. االستثمارالسوق المبني على 

صدارتها التكنولوجية وتنوع طبيعة قدرتها على التجديد و  بسبب عالميًا؛الصناعية 
مراتب متقدمة عالميًا في عدة الماهرة؛ لذلك تحتل ووجود اليد العاملة  هانتجاتم

؛ كما والكهرباء، مواد االستهالك طائراتصناعة الو السيارات، و لبترول، كا ميادين
ولوجيا الدقيقة في قطاعات التكنعلى نحو ملحوظ األمريكية  الصناعةتتقدم 

يهيمن قطاع و . الكمبيوتر، والتكنولوجيا الحيويةو التسلح، و اإللكترونيات، و الفضاء، ك
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% من إجمالي الناتج 77.6بنسبة  ويسهماألمريكي،  الخدمات على االقتصاد
السياحة، و اإلدارة، و اإلعالم، ومن أهم مجاالته  ،2015وفق تقديرات عام  المحلي
للواليات المتحدة عام  الناتج الداخلي اإلجمالي يقدر حجمكما . البنوكو ، والترفيه
ت حتلأأمريكا أن اإلشارة  (؛ وتجدرألف مليار) اً تريليون دوالر  17.95بنحو  2015

وفق هذا  اخالل القرن العشرين وبفارق كبير عن أقرب منافسيهالمرتبة األولى عالميًا 
بعد جمهورية الصين الشعبية التي زاد ، إال أن مركزها تراجع إلى الثاني المؤشر

كثر من ثالثة أضعاف معدل النمو في معدل النمو بها تدريجيًا حتى أصبح أ
 (.CIA, 2016) على مدى العقود األربعة الماضية سنوياً الواليات المتحدة 

العالقة بين التعليم والعامل  أنالمقارنة بأدبيات التربية إليه تشير  انطالقًا مما
خر على نحو االقتصادي عالقة تبادلية وثيقة، وأن أثر كل منهما ينعكس على اآل

غالبًا ما يتم واضح في كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية؛ وأن تلك العالقة 
؛ وبناء على ذلك االقتصاديةالنظرية ، و البناء االقتصادي؛ هما زاويتينمن تحليلها 

 سيتم تفسير أثر هذا العامل على حركة اختيار المدرسة من هاتين الزاويتين.
 يبدو تأثير النظرية االقتصادية أوضح ما يكون على المجتمع بادئ ذي بدء...

تنطلق فيها التي وعلى نظامه التعليمي, في ظل النظرية الرأسمالية األمريكي 
"تقوم  كما؛ ترك األمر لألطراف المتعاملة نفسهايبينما  الدولةالمعامالت دون تدخل 

على الصراع بين القوى و على المنافسة وتقديس العمل وتحقيق الكسب والربح، 
أيضًا  ...كما ترى دوالً  وأمؤسسات  وأهيئات  وأ اأفرادً سواء كانوا وبعضها البعض 

)عبد  "والمبادرة والذكاء الفرديأن الرخاء االقتصادي إنما يتحقق على أساس النشاط 
سائد الفكر تمثل التلك النظرية ونظرًا ألن  .(185، 2005الغني عبود وأخرون، 

المجتمع ليس فقط أنشطة  بما تحمله من مبادئ وأسس توجهاألمريكي  بالمجتمع
ظهر أثرها على قطاع لذا ؛ األخرى  القتصادي بل في جميع قطاعاتهعلى المستوى ا

 :ما يلييار المدرسة من خالل تالتعليم عمومًا وعلى حركة اخ
من  تصبحإعادة تكييف بعض المفاهيم الرأسمالية والمصطلحات االقتصادية ل .1

عليها حركة اختيار المدرسة أسسها  أقامتالتي والمالية المبادئ اإلدارية 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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بية، اإلصالحية؛ كالتنافسية، وتحرير السوق، واالستقاللية واإلدارة الذاتية، والمحاس
 .ومؤشرات الفعالية التعليمية

العمل بمبدأ التمويل وفق العدد، حيث أصبحت أموال الدولة تتبع الطفل إلى  .2
ذات األداء المرتفع الدعم  المدرسة التي يذهب إليها؛ بمعنى أن تكسب المدارس

المالي كلما كسبت تالميذ جدد، بينما تفقد المدارس ذات األداء المتردي تمويلها 
قبال تالميذ عليها وبالتالي ستغلق أبوابها. ومن هذا المنظور يمكن إنتيجة عدم 

التعليم تمويل  تجعلاستنباط مدى تأثر هذه السياسة بالنظرية االقتصادية؛ التي 
بتكلفة الوحدة االنتاجية )الطالب حيثما ذهب(، وبحركة النشاط )أداء  امقترنً 

المنتجات التي يحتاجها  أو ،مؤسسات التعليم كالسلع ت، ومن ثم جعلالمدرسة(
المستهلك )الطالب وولي األمر( ويقبل عليها إذا ما توفرت فيها الشروط 

 والمواصفات المسبقة التي تلبي تطلعاته.
باالستثمار  رجال األعمالللشركات الخاصة و ل صة بالسماحاالتجاه نحو الخصخ .3

تمويلية  آلياتتكفل الدولة بتمويل مؤسسات التعليم وفق بحيث تفي قطاع التعليم، 
ترك تقديم الخدمات التعليمية للقطاع الخاص؛ وقد ظهر ذلك بوضوح في تجديدة و 

نشائها وإجراءات استخراج إوأنماط الفئات التي تقبل على  التعاقديةصيغة المدارس 
 تراخيص العمل لها.

 بالواليات المتحدة البناء االقتصادي أثروبالعودة للزاوية الثانية الخاصة بتفسير 
؛ التعاقديةاختيار المدرسة وصيغتي المدارس الجاذبة والمدارس على حركة األمريكية 

البنية دعم لالسياسات التربوية  اهتماممحور يعد  أن هذا الشقاإلشارة  تجدر
وتحويل ما ينفق علي التربية من أموال إلى لون من ألوان االستثمار في  االقتصادية

في لعمل على توفير ما يستلزمه المجتمع من طاقات بشرية او رأس المال البشري؛ 
من ضغوط  استحداث مهن مختلفة وما يرتبط بذلك وأصناعات جديدة  ظهور ضوء

ر أثر البناء االقتصادي على كما يظهعلى السياسة التعليمية لتلبية تلك التطلعات. 
، األمر الذي يؤثر بدوره علي تمويل للدولة ومستوى معيشة أفرادها القومي الدخل

سواء في مرحلة التعليم اإللزامي أو  كمًا وكيفاً التعليم وتوفير برامج التربية المناسبة 
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األمريكية  ةالبنية االقتصادي أثريجاز إوفي ضوء ذلك يمكن  مراحل التعليم األخرى.
 المالمح األتية:من خالل على حركة اختيار المدرسة 

% وفقًا 5و2 ـجمالي الذي يقدر بنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلاإلحجم  .1
والذي تحتل فيه الواليات المتحدة المرتبة الثالثة والستين  2011لمؤشرات عام 

كما تشير موسوعة  (.CIA, 2016)دولة  173التي شملت بالمقارنة بدول العالم 
مليار  110 أن اإلنفاق الفيدرالي على التعليم بلغ 2007لعام األمريكية  التعليم

 54و6أي ما يعادل % 50دوالرًا، بلغت حصة التعليم االبتدائي واالعدادي منها 
؛ وتعد هذه المؤشرات من الدالئل الواضحة (Harlow, 2007, 400)مليار دوالر 

 على أثر قوة العامل االقتصادي في الواليات المتحدة على تمويل التعليم.
لحركة  الداعمة الوالياتومن حكومات ، الفيدراليةالمالية المخصصات توفير  .2

الجهود التي تواصلها الحكومة الفيدرالية لدعم طار إ؛ ففي اختيار المدرسة
المؤسسات التعليمية الساعية نحو التجديد، تقوم بتوفير دعم مالي من خالل 

 Charter Schools " التعاقديةبرنامج المدارس "  طلق عليهأبرنامج تمويلي 
Program (CSP) بغية مساندتها في تصميم  ؛لتقديم الدعم المالي للمدارس

لطالبها، وتحسين مستوى األكاديمي  نجازتحقيق اإل التربوية وتمكينها منبرامجها 
األمور  مع المجتمع المحلي ومع أولياء التنمية المهنية لمعلميها وتوطيد العالقة

(U.S. Department of Education, 2016). 
قيد عدد المدارس التي لديها رغبة االنخراط تُ وجود أي قيود أو معوقات مالية عدم  .3

أمام أي مدرسة  امنظومة اختيار المدرسة؛ حيث ال يشكل العنصر المالي عائقً ب
األمور  سواء جاءت عن رغبة بعض الفئات بإنشاء مدرسة جديدة، أم رغبة أولياء

 والعاملين بمدرسة عامة في التحول لمدرسة جاذبة أو مدرسة تعاقدية. 
مخاوف الرأي بالتزامن مع منافسة االقتصادية العالمية، شكلت متطلبات السوق وال .4

بعض المبررات التي دفعت األمريكي،  العام والحكومة من تراجع االقتصاد
نماط تعليمية متنوعة ومرنة أالقائمين على سياسة التعليم بالبحث عن صيغ و 

التي انطلقت اإلصالح  دعوات أنيالحظ تتكيف مع مستجدات العصر. "حيث 
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مرورًا بعهد الرئيس و خالل الفترات الرئاسية المختلفة بداية من عهد الرئيس ريغان 
ركزت في المقام األول على القضايا  قدبعهد الرئيس كلينتون،  بوش وانتهاءً 

المرتبطة باإلنتاجية والمنافسة وبناء مهارات االقتدار لدى األفراد" )عبد العزيز 
 (.212 ،2004 السنبل،

كل من التقدم العلمي من جهة, وثورة المعلومات واالتصال من جهة أخرى  ىأد  .5
حيث ظهرت مهن  ؛إلى حدوث تغير ملموس في طبيعة كثير من المهن والوظائف

ووظائف جديدة وانقرضت أخرى, كما حدث تغير في نوعية المهام والمسئوليات 
لكثير من الوظائف القائمة...مما دفع األفراد باستمرار إلى ضرورة تغيير وظائفهم 
وإكسابهم مهارات وكفايات جديدة, ومتجددة باستمرار )شاكر فتحي وهمام بدراوي، 

من تغير طبيعة المهن  عاليةهذه الفقرة مع ما ورد سق ما جاء ب. يت(244 ،2003
 التكنولوجياتفراد ذوي مهارات رفيعة في أوالحاجة إلى األمريكية  بالواليات المتحدة

اإلصالح  ؛ مما كان له أثر واسع النطاق باهتمام حركةوعلوم العصر الدقيقة
أهداف التعليم  ةوثيقفي ذلك ظهر و  ؛العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسةب

المدرسة صيغة في وكذلك ، NCLB، وفي قانون التعليم الفيدرالي 2000عام 
 Science, Technology, Engineering, and (STEM)الجاذبة 

Mathematics. 
خطرًا على  تهذا باإلضافة لظهور قوى اقتصادية على الساحة العالمية شكل .6

أسواقها الخارجية؛ كاليابان  وقد تزاحمها وتنافسها في ،األمريكية الواليات المتحدة
 األوروبي والنمور األسيوية، وبالتأكيد جمهورية الصين الشعبية. واالتحاد

 .العوامل االجتماعية -ج

في المقام األول، وأن مؤسساتها تمثل  كون التربية عملية اجتماعيةانطالقًا من 
أحد أبرز قطاعات المجتمع، ونظرًا للعالقة الوثيقة بينها وبين المجتمع الذي يعد 

 علىبيئتها األكبر؛ تأتي أهمية تناول مجموعة من المتغيرات االجتماعية ذات التأثير 
بعض على تحليل  هذا الجزء تصروسيقحركة اختيار المدرسة. منظومة التعليم و 

التركيبة  وذلك من خالل معالجة ؛الظاهرةهذه في المباشر  التأثيرالمتغيرات ذات 
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الشرائح العمرية  ومالمح همعدل نمو من حيث حجمه و األمريكي  السكانية للمجتمع
وخصائصه في ضوء بعض المتغيرات كالعرق  هسماتكذلك و التي يتألف منها؛ 

 .وتحديات مشكالتمن ط بها وما يرتب واالجتماعيةوالطبقات االقتصادية واللغة 
 :لمجتمع األمريكيل التركيبة السكانية ❖

نحو األمريكية  بلغ عدد سكان الواليات المتحدة 2015وفقًا لتعداد عام 
من حيث عدد السكان عالميًا الرابع  مركز؛ وتحتل بذلك النسمةمليون  321,369

% 0و78 ؛ بمعدل نمو سكانياالوروبي على الترتيببعد الصين والهند واالتحاد 
. أما بالنسبة للشرائح العمرية فتمثل الشريحة وفق هذا المؤشر 141وبترتيب 
 عاماً  (24 -15من حجم المجتمع، و)% 18و99عامًا ( 14 -0العمرية )

، بينما %12و73 عاماً  (64 -55و)%، 39و76 عاماً  (54 -25و) %،13و64
كما  (.CIA, 2016)% 14و88 عاماً  65التي تزيد عن ية تمثل الشريحة العمر 

أن العدد المتوقع  2015يشير تقرير مكتب الواليات المتحدة للتعداد السكاني لعام 
مليون  82حوال  منهم، مليون نسمة 416سيصل تقريبًا إلى  2060للسكان عام 

 عامعددهم ب بالمقارنة% 11 تغيربمعدل ( عامًا 18 - 0)بالشريحة العمرية طفل 
 (.Colby & Ortman,2015,6مليون طفل تقريبًا ) 73البالغ و  2014

يتضح حجم األمريكي  وفي ضوء ما تم عرضه من بعض مؤشرات نمو المجتمع
وكذلك زيادتها  ،الشريحة المجتمعية التي تتلقى خدمات تعليمية بقطاع التعليم العام

خالل العقود القليلة القادمة، مما يستلزم مراعاة ذلك عند التخطيط لتقديم الخدمات 
للقائمين والمسئولين علي منظومة  االتعليمية وتوزيعها؛ األمر الذي يمثل تحديً 

التعليم؛ لتركيز جهودهم والعمل على تحقيق االستيعاب الكامل لهذا العدد والحرص 
 رتقاء بمستوى األداء كمًا وكيفًا.الالهادف لالنوعي التعليم على توفير فرص 

 :وخصائصهاألمريكي سمات المجتمع  ❖

                                                           
 وفق  56وبترتيب  %1و97 من الجدير بالمالحظة أن معدل النمو السكاني بمصر بلغ
 .المصدرس فن
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 %،79و9 البيض؛ حيث يمثل والثقافي بالتنوع العرقياألمريكي  يتسم المجتمع
%، والنسبة الباقية أجناس أخرى؛ كما يمثل ذوو 4و4 سيويين، واأل%12و9 والزنوج

% من إجمالي عدد السكان بصرف النظر عن لون 15الالتينية حوالى األصول 
التي نشأت  للظروفوترجع هذه الظاهرة للعامل التاريخي و  (.CIA, 2016البشرة )

المتبعة بها نمت كدولة جديدة؛ هذا باإلضافة لسياسة الهجرة و الواليات المتحدة  فيها
ول أعداد من الالجئين بطرق واستقطابها لمهاجرين من جنسيات مختلفة، وكذلك دخ

"يقدر تقرير مكتب الواليات المتحدة للتعداد السكاني حيث  شرعية وغير الشرعية.
مواطن  1000لكل  اً مهاجر  3و86بلغ قد أن معدل المهاجرين الجدد  2015لعام 

إلى عدة دول تمر بأزمات سياسية كبورما والعراق والصومال  ينتمون ، أمريكي
 (.CIA, 2016) "وسوريا ومملكة بوتان والعراقوالكونغو 

 األوروبية الهجرة بدأت وقد أوروبا؛ إلى البيض األمريكيين معظم أصول تعودو 
 خالل ازدادت مث ،اإلسبانيين المهاجرين من جماعة بوصول عشر السادس القرن  في

 من ألفون يت المهاجرين معظم كان البداية، في كبيرة. زيادة عشر السابع القرن 
 كفرنسا أوربا غرب دول من جدد مهاجرين أمريكا اجتذبت ما سرعان ولكن اإلنجليز؛

 إال أوروبا وشرق  جنوب دول من المهاجرين موجات تبدأ ولم وغيرها. وإيرلندا وألمانيا
 وإيطاليا واليونان والمجر النمسا من متتالية هجرات بقدوم عشر التاسع القرن  في

 أمريكا من اإلسباني األصل ذوي  األمريكيين ظممع ينحدرو  .وروسيا وبولندا
 لبجُ  حيث إفريقيا؛ إلى السود األمريكيين معظم أصول ترجعبينما  الالتينية،
 عشر والتاسع عشر والثامن عشر السابع القرون  خالل اً رقيق أمريكا إلى أجدادهم

 المهاجرين من اً عدد عشر التاسع القرن  خالل أمريكا اجتذبتكما  .المزارع في للعمل

                                                           
 

 

 1000( مهاجر لكل 0و19 -) بلغ معدل الهجرة في جمهورية مصر العربية في نفس العام 
 مواطن مصري؛ مما يشير إلى أن نمط الهجرة جاذب في الواليات المتحدة، وطارد في مصر.
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 )موسوعة والفلبينوالهند الصينية  واليابان والهند الصين من خاصة اآلسيويين،
 .(2016 المعرفة،

تشير بعض الدراسات المستقبلية أن نصف عدد األميريين خالل الخمسين عامًا و 
المواليد بين القادمة سيصبح من غير البيض؛ وذلك بسبب الهجرة وارتفاع معدل 

٪ من الطالب 43أن المدارس العامة في الواليات المتحدة لديها أكثر من ؛ و األقليات
كما (. Farrell, 2008, 1غير البيض، ومن المتوقع زيادة هذا العدد في المستقبل )

أن معدل الزيادة في عدد السكان خالل لواليات المتحدة للتعداد السكاني مكتب ايتنبأ 
%، 55و8%، 63و6%، 21و9وفقًا لكل عرق سيكون كالتالي  2014-2060

 مريكيين األصليين )الهنود، وذلك للبيض، والزنوج، واأل%100و8%، 143و1
 & Colby)سيويين، وسكان هاواي وجزر المحيط الهادي على التوالي (، واآلالحمر

Ortman,2015,6) . 
تعدد اللغات المستخدمة في التعبير ت؛ لهذه التركيبة السكانية الفريدةونتيجة 

لذلك "ال يوجد لغة ؛ تعدد األديان والمذاهب العقائديةتوكذلك  واالتصال االجتماعي
% 80وطنية رسمية بالواليات المتحدة، رغم أن اللغة اإلنجليزية يتحدث بها حوالي 

والية، بينما يتحدث باإلسبانية  31الرسمية في من السكان، كما أنها اكتسبت صفة 
 (.CIA, 2016) "%؛ والنسبة الباقية من السكان يتحدثون بلغات أخرى 13حوالي 

 176لغة يتحدث أو يشار بها في أمريكا، من بينها  337وبشكل عام يقدر وجود 
لغة كانت موجودة سابقًا في البالد )موسوعة  52لغة أهلية محلية؛ وقد انقرضت 

فقد حرص دستور الواليات  ،أما فيما يتعلق بالمتغيرات العقائدية(. 2016المعرفة، 
وكفل حرية ممارستها، وعدم  ،المتحدة على صيانة الحرية الدينية لجميع المواطنين

رسميًا؛  دولة علمانية ومن ثم تعد الواليات المتحدة ؛تفضيل مذهب ديني على آخر
المذهب  %23و9من السكان المذهب البروتستانتي، و %51و3 "يعتنقبينما 

والنسبة الباقية ديانات ومذاهب  ،اإلسالم% 0و6اليهودية، و %1و7الكاثوليكي، و
 (.CIA, 2016أخرى" )

كما يعد مستوى المعيشة ومعدل الرفاهية التي يتمتع به طبقات المجتمع المختلفة 
 أحد المكونات الرئيسة التي تجدر اإلشارة إليها في سياق تحليل العوامل االجتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 الواليات المتحدةقومي برغم ما ورد بالعامل االقتصادي من ارتفاع حجم الدخل ال -
تحت خط  ها% من سكان15و1"حيث يعيش  - عالميةقوة اقتصادية وكونها تمثل 

 ,CIAعالميًا" ) الرابع والخمسون يمثل الترتيب  %5و2 ، وبمعدل بطالة بلغالفقر
2016 .) 

في ضوء ما تم اإلشارة إليه من مالمح التعددية العرقية الواضحة والمتنامية 
بخالف ما من هذا السياق  اجزءً  مثلون ، وبرغم أن الزنوج حاليًا يبالمجتمع األمريكي

أن ، إال كانوا يمثلون أكبر أقلية حينئذ حيث ؛هذه الدولة نشأةكان قائمًا في بداية 
وما ترتب عليها من مشكالت مشكلة الفصل العنصري، العميقة لتاريخية الجذور ال

 تستدعي تناول هذه القضية بشيء من التفصيل.معاصرة اجتماعية وتربوية 
عانى األمريكيون من أصل أفريقي من أوضاع غير مواتية في المجاالت فقد 

االقتصادية واالجتماعية والتعليمية، وكذلك من صعوبات التمتع بأبسط حقوق اإلنسان، 
، 2010وهو ما يعزى جزئًيا إلى تركة العبودية والعنصرية والتمييز )األمم المتحدة، 

 1863عبيدًا، وفي عام  1619حدة في عام وصل األفارقة إلى الواليات المتفقد (. 5
أقر  1865وبانتهاء الحرب األهلية عام  .قام الرئيس أبراهام لنكولن بإعالن تحريرهم

ذلك اإلعالن، ولكن السياسة التي أنتهجها البيض وبخاصة في األمريكي  الدستور
لذلك  ؛عياً الواليات الجنوبية، أبقت أوضاع الزنوج متدنية سياسيًا واقتصاديًا واجتما

( نشاطًا واسعًا قام به الزنوج من أجل الحصول على 1965-1945شهدت الفترة )
نتيجة تلك الجهود التي اتسم بعضها بالعنف وبعضها بالسلمية، و حقوقهم كمواطنين. 

تم الضغط على اإلدارة األمريكية، والكونجرس والرأي العام، إلصدار قانون الحقوق 
كامل حقوقهم الزنوج  امنح ، واللذان1965لعام ن التصويت ، وقانو 1964المدنية لعام 

 (.2-1، 2008القانونية )محمد سالمة، 
وبالرغم من أن األمريكيين من أصل أفريقي قد استفادوا من أوجه التقدم التي 

ن اآلثار التي خلفها إال أن منهم، يتحققت على مدى القرون السابقة، ال سيما المتعلم
(؛ حيث 5، 2010التاريخي الذي تعرضوا له ال تزال باقية )األمم المتحدة، التهميش 

أنهم مازالوا يعانون من مشكالت اقتصادية واجتماعية، جعلتهم في وضع متدن 
بالمقارنة بالغالبية؛ ويظهر ذلك بوضوح من خالل اإلحصاءات المتعلقة بمعدالت 
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يات ونسب المتعلمين )محمد البطالة والدخل والجريمة واإلصابة باألمراض والوف
 (.2، 2008سالمة، 

األمريكيين من أصل أفريقي؛ أطفال  وقد كان لهذا السياق أثار متعددة على تعليم
لمنحدرين من أصل حيث تشير بعض التقارير "أن معدل األمية في أوساط السكان ا

د العدد إلى عدم وجو  بما يبعث على االنزعاج، ويعزى ذلك جزئياً  اً أفريقي مرتفع جد
الكافي من المعلمين المتخصصين في التعليم االستدراكي في مدارس األحياء الفقيرة، 

من اآلباء  طفاًل، وأن العديد من ٤٠- ٣٥وألن الصفوف تضم في المتوسط ما بين 
م على القراءة في البيت، إما ألنهم نهون ألبنائهم وال يشجعوأأصل أفريقي ال يقر 

لقدرة على القراءة؛ لذلك نجد أن معدالت ام هم أنفسهم يعملون لياًل أو الفتقاره
التسرب المدرسي بين الطلبة من أصل أفريقي، ال سيما الذكور عالية مقارنة ببقية 

 في وإما في السجون  إما الحال ينتهي بهم أن %66 بنسبة السكان؛ كما يحتمل
 (.13، 2010الجنائية )األمم المتحدة،  العدالة نظام أمام المحاكمات

األسباب الهيكلية الفتقار األشخاص من أصل أفريقي إلى إحدى  كذلك كانت
المدارس العامة ممولة من الضرائب العقارية  كون  ؛فرص الوصول إلى تعليم نوعي

المحلية، وأن األحياء الفقيرة ال تملك بالتالي ما يكفي من الموارد لتنفقها على 
(. وعليه يعتقد فريق خبراء البعثة الرسمية 12، 2010مدارسها )األمم المتحدة، 

لتقصي أوضاع السكان األمريكية  لألمم المتحدة عند زيارته للواليات المتحدة
يمكن  مختلفة مشاريع وضع التعليم قد نظام أن المنحدرين من أصل أفريقي؛

كالمدارس الجاذبة، والمدارس  العنصري  التمييز لمكافحة فعال بشكل استخدامها
المبادرات،  هذه تعزيز بمواصلةاألمريكية لحكومة وجه توصياته ل؛ كما التعاقدية

 من الطالب المنحدرين بين التعليمية المساواة  لتحقيق ةيجابياإل السياسات ووضع
(. ومن الجدير بالذكر 28، 2010مم المتحدة، األغلبية )األ وطالب أفريقي أصل

البيض ال يؤيدون كثير من برامج الدمج اآلباء  أن غالبيةأشار  التقريرأن نفس 
 (.11، 2010)األمم المتحدة،  وتدعمها العرقي التي تديرها الحكومة

ومن المالحظ هنا تفاعل العامل التاريخي مع العامل االجتماعي كأحد العوامل 
رة؛ إذ أن فهم هذه الرئيسة عند دراسة نظم التعليم أو المشكالت التربوية المعاص
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المشكالت والتوصل إلى حلول لها يتطلب تتبع جذورها التاريخية القريبة والبعيدة، 
فرغم إلغاء الرق والعبودية منذ زمن طويل، إال أن الموروث الثقافي لهذه الظاهرة 

حيان؛ في بعض األ جعل األمريكيين من أصل أفريقي مواطنين من الدرجة الثانية
 العرقية.األقليات  على منظومة التعليم وال سيما تعليم مما ينعكس سلباً 

العوامل الديموغرافية والتركيبة السكانية أن ؛ تجدر اإلشارة سبق تأسيسًا على ما
التي يمكن  المتغيراتتعد من والتفاوت االقتصادي واالجتماعي بين طبقات المجتمع 

تحسين األداء المدرسي في التعليمي و اإلصالح  أن تؤثر على نجاح جهود
كالواليات  متجانسال غيروالثقافي عرقي التكوين الالتباين الطبقي و مجتمعات ذات ال

إيالء قدر كبير من االهتمام لهذه اإلصالح  جهود تطلبت ؛ لذاالمتحدة األمريكية
المتغيرات؛ ومن خالل ما تم تناوله من مالمح نظام التعليم بالواليات المتحدة وحركة 

المرتبطة بتأثير تلك  تيار المدرسة بها، يمكن استنباط مجموعة من المالحظاتاخ
 :كاآلتيوهي المتغيرات 

وكل صيغة من صيغها التجديدية على نحو تع حركة اختيار المدرسة إجمااًل، تم .1
خاص بالتنوع والمرونة الشديدة لتلبية التنوع العرقي والثقافي والتفاوت االجتماعي 

المدارس ب؛ حيث تبين من العرض الخاص المجتمع األمريكيالذي يتسم به 
مجموعات عرقية ترى في هذه  المتبناة من ق بلظهور بعض المدارس  التعاقدية

كان هدف للحفاظ على هويتها وجذورها الثقافية؛ كما  امالئمً  االصيغة نموذجً 
وراء  ارئيسً  اسببً مكافحة التمييز العنصري ضد الزنوج بمؤسسات التعليم والحد منه 

 بالمناطق المأهولة بالزنوج.  هاولذلك تم إنشاء معظم ؛إنشاء المدارس الجاذبة
بمدارس يتـــم التدريس في معظم صفوف الدراسة التعددية اللغوية؛ حيث مراعاة  .2

باللغة اإلنجليزية، إال في المدارس التي يوجد بها كثافـة عالية من التعليم العام 
يجيدون اللغة اإلنجليزية؛ وفي هذه الحالة يتم تدريس المناهج الطالب الذين ال 

مع تكثيف تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها إلى أن يصبح السائدة لغة الب
تنوع  ظهر أثر هذه السمة في . وكذلكالطالب مؤهاًل للدراسة في الفصول العادية

للغات المستخدمة لهذا اتعدد وسائل اإلعالن عن صيغ حركة اختيار المدرسة و 
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هذا باإلضافة إلى أن ثنائية اللغة كانت أحد االعتبارات التي تؤخذ في  الغرض.
 الحسبان عند قبول الطالب بالمدارس التعاقدية.

رغم أن الدين يعد من موجهات النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم، إال أن  .3
العام وصيغتي المدارس الجاذبة األمريكي  تأثيره لم يكن قويًا بنظام التعليم

فة وذلك لتبني مبدأ الفصل بين الدين والدولة بالدستور والثقا ؛التعاقديةوالمدارس 
مريكية. ورغم ذلك ظهر العامل الديني عدة مرات في هذه الدراسة؛ عند اإلشارة األ

والتي جاز إنشائها تحقيقًا لمبدأ  للمدارس الخاصة والتي يغلب عليها صفة الطائفية
لسماح لكل طائفة أو مجموعة دينية بإقامة المدارس الدينية الخاصة باالديموقراطية 

وكذلك مراعاة عدم الطائفية عند إنشاء مدارس حركة اختيار المدرسة أو  بها؛
إال أنه تجدر اإلشارة أن للعامل الديني تأثير كبير جدًا على أحد  .االلتحاق بها

صيغ حركة اختيار المدرسة وهي حركة التعليم المنزلي والمتنامية بشكل ملحوظ 
التزامًا بالحدود الموضوعية بالدراسة الحالية يتم تناولها  لموالتي األمريكي  بالمجتمع

 تبنتها.التي 
الحكومة الفيدرالية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بالتغلب على  سياسات .4

سلبًا على تمويل التعليم في  الذي يؤثراإلدارة الالمركزية  نمطبعض عيوب 
المناطق الفقيرة بالثروات الطبيعية أو التي تتسم بمعدالت منخفضة من الدخل؛ 

ب الفقراء واالرتقاء العامة بهدف مساعدة الطال تقديم دعم فيدرالي للمدارسب
قانون التعليم االبتدائي والثانوي بتخصيص  ورد فيوهذا ما بمستوياتهم األكاديمية؛ 

وكذلك  ؛٪50منخفضي الدخل فيها عن األطفال  الدعم للمدارس التي يزيد عدد
التي  وصيغتي المدرسة الجاذبة والمدرسة التعاقديةااللتزام بمجانية التعليم العام 

 .بهما عدم إلزام ولي األمر بتحمل مصروفات الدراسةو  ،تنتمي إليه
بالتعليم كأحد الحقوق األساسية لإلنسان وأحد أقوى أجهزة األمريكية  إيمان الحكومة .5

تحقيق المزيد من تكافؤ الفرص بوأكثرها فاعلية؛ والتزامها  الحراك االجتماعي
التعليمية والعدالة في توفير فرص الحياة الكريمة للجميع؛ وذلك عن طريق تقديم 
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تعليم مفتوح القنوات ودون تمييز ألي سبب من األسباب؛ وقد ظهر ذلك عند 
 .التعاقديةااللتحاق والقبول بالمدارس الجاذبة والمدارس  آلياتتناول 

في األمريكي  التكوين العنصري للمجتمععلى أخذ  قوانين التعليمتشريعات و حرص  .6
، وبخاصة قانون لن يهمل طفل الذي أكد على ضرورة قدر اإلمكان االعتبار

تعليم عالي الجودة بغض النظر عن العرق، أو الجنس،  استفادة جميع الطالب من
مؤشرات محددة تدل االجتماعية أو االقتصادية؛ كما وضع  أو اإلعاقة، أو الحالة

كاديمية المطلوبة لكل طق التعليمية بتحقيق المعدالت األعلى التزام المدارس والمنا
فئة من فئات المجتمع في كل المدارس العامة وكذلك المدارس الحكومية التي 

جراءات من التوجهات وتعد مثل هذه اإل تعمل في إطار منظومة اختيار المدرسة.
الخاصة ني مستوى التعليم العام المتوقع حدوثه مع التنبؤات االستباقية للحد من تد

هؤالء  ، مع األخذ في االعتبار أنمستقبالً  بالمدارساألقليات  بزيادة عدد طالب
ثار سلبية بعيدة المدى آ؛ األمر الذي قد يكون له من أكثر الفئات رسوبًا وتسرباً 

 الواليات المتحدة التنافسية اقتصاديًا وتفاقم بعض المشكالت االجتماعية ةعلى قدر 
 .أيضاً  بها

إصالح  لعوامل االجتماعية على سياسةاأثر تأسيسًا على ما تم تناوله بشأن 
والمجتمع  التعليمالعالقة الوثيقة بين  تتضحالتعليم وبخاصة حركة اختيار المدرسة؛ 

وأن التعليم يعد مرآة تعكس مالمح المجتمع وقيمه وتحدياته، وأداة تساهم تأثيرًا وتأثرًا، 
اإلصالح  ضوئها عمليةنيت في وأن تعدد البدائل التربوية التي بُ ؛ في صنع مستقبله

 هاالمالمح السكانية، ولسماتلطبيعة  ت مواكبةبالواليات المتحدة، إنما جاءالتعليمي 
أمام المسئولين ومتخذي القرار  تحدياً األمر الذي شكل عرقيًا ولغويًا ودينيًا؛ المتباينة 

في بوتقة شعب واحد لصهر هذا التنوع تخاذ التدابير المناسبة الالتعليم  قطاعب
  والطموحات واآلمال. هدافاألالمشكالت و يتشارك 

تعقيبًا على ما جاء بالجزء المخصص لتحليل أثر العوامل والقوى الثقافية على 
يتبين مقدار ، التعاقديةحركة اختيار المدرسة وصيغتي المدرسة الجاذبة والمدرسة 

العوامل المؤثرة ومدى تداخلها في التأثير على الظاهرة موضوع القوى و التفاعل بين 



 صيغ حركة اختيار املدرسة                                       أمل أمحد حسن حممدد/ 

639 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

تولي األمريكية  الذكر في جعل الواليات المتحدة الدراسة؛ فقد ساهمت العوامل سالفة
اهتمامًا شديدًا ومتزايدًا بالنظام التعليمي وبتنويع صيغه؛ ليصبح قادرًا على الحفاظ 
على وحدة هذه األمة وتماسكها، وغرس قيمها ومبادئها، وإنتاج العلماء والمفكرين 

معالم الحركة ومبادئها  ؛ كما جاءت بعضوالمبدعين القادرين على المنافسة العالمية
أثر حصيلة مجموعة متفاعلة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية  تمثلل

 والثقافية والتاريخية.

 

 فادة من حركة اختيار المدرسة بمصر. المحور الرابع: جوانب اإل
 الصلة وثيقة بشرية ومجتمعية اختيار المدرسة" ظاهرة التنوع كسمة تناولت "حركة

متساوية لفئات طالبية  تعليمية فرص توفير مؤكدة أهمية التعليمي؛ باإلصالح
تختلف وتتباين ألسباب عديدة؛ منها ما هو فردي كالذكاء والقدرات العقلية 
واالستعدادات واالهتمامات واالحتياجات الخاصة؛ ومنها ما هو مجتمعي كالعرق 

عليه تميزت الصيغ الناتجة  وبناء تصادي؛والمستوى االق االجتماعية واللغة، والطبقة
عن الحركة بنفس قدر التنوع الذي اتسم به المجتمع الطالبي. وقد طرحت الدراسة 

التعليمي التي انتهجتها الواليات اإلصالح  الحالية هذا االتجاه في ضوء حركة
 لإلفادة من خبرتها في هذا المجال في إطار مواصلة جهوداألمريكية  المتحدة

التعليم وتطويره بمصر مع االحتفاظ بخصوصيات المجتمع المصري ح إصال
وظروفه وتطلعاته. لذلك تضمن المحور الرابع للدراسة عنصرين رئيسين؛ تمثل األول 

لالستدالل على تشابه بعض التعليمي بمصر اإلصالح  في عرض بعض جهود
بالواليات  المدرسةمع حركة اختيار مبادئ وأسس اإلصالح التعليمي بمصر 

هذه لالستفادة من المقترحة بعض التوصيات  فتضمن؛ أما العنصر الثاني المتحدة
التعليم قبل الجامعي بمصر مع مراعاة اختالف السياق المجتمعي  حركة في تطويرال

 .الدولتينالعام بين 

 لتعليم قبل الجامعي بمصر من منظور حركة اختيار المدرسة.ا: أوالً 
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بمصر كمنظومة متكاملة بما  "حركة اختيار المدرسة"انطالقًا من حقيقة عدم تبني 
؛ وكذلك وممارسات تربويةتحمله من ظهير تشريعي وقانوني، وأسس ومبادئ نظرية، 

منظومة التعليم األمريكي؛ بكما هو متبع  غ البديلة المقترنة بنشأة الحركةغياب الصي
من مركزية واضحة وقصور مالمح المرونة بشأن  المصري وبرغم ما يتسم به التعليم 

إدارة مؤسساته، ومناهجه، ومحدودية قدرته على تلبية االحتياجات المتباينة للطالب؛ إال 
من خالل عدد محدود من بعض معالم التنوع التعليمي  االستدالل علىيمكن ه أن

مع نسبيًا . لذا سيعرض هذا المحور بعض مالمح التعليم المصري التي تتشابه المظاهر
لجوانب  العميق التحليلتقييمها أو دون حركة اختيار المدرسة أو صيغها أو مبادئها 

 .القصور التي تعتريها؛ نظرًا ألن ذلك يتجاوز حدود الدراسة الحالية وأهدافها

 وحرية االختيار.البدائل التعليمية تنوع  -1
في ظل المتغيرات الداخلية والتحديات الخارجية التي تتعرض لها نظم التعليم 

لتحقيق المرونة والتنوع وتوفير خيارات متعددة أمام كثير منها السعى يالمعاصرة؛ 
مناهجه و مساراته التعليم و المرونة في بنية ؛ حيث أضحت الطالب وأولياء أمورهم

بالنظر و  للمجتمعات المعاصرة.لمواجهة الحاجات المتجددة  اضروريً  امطلبً ووسائله 
اختيار المدرسة أمام ولي معالم حرية منظومة التعليم بمصر يمكن مالحظة بعض ل

المفاضلة بين مدارس التعليم  لولي األمر حيث يمكن ؛نطاق ضيق فيولكن األمر 
ففي " .المختلفة البدائلداخل كل نوع بعض  له الحكومي والتعليم الخاص؛ كما يتاح

خالل جميع مراحل التعليم قبل بعضها متد ي والتيالمدارس تتنوع المدارس الحكومية 
كما تتاح  التجريبية؛اللغات مدارس األزهرية، والمدارس العامة، و الجامعي كالمدارس 

كذلك ؛ و المدارس الرياضيةالمدارس بالمرحلتين االعدادية والثانوية فقط كبعض أنواع 
المدارس المتاحة بالمرحلة الثانوية فقط كالمدارس العسكرية. هذا باإلضافة للمدارس 
الحكومية التي تقدم خدماتها لذوى االحتياجات الخاصة بأنواعها خالل جميع مراحل 

؛ هذا باإلضافة للمدارس ذلك مدارس الفائقين والفائقات بالمرحلة الثانوية فقطيم، وكالتعل
)وزارة التربية والتعليم،  "الحكومية غير العامة كمدارس النيل التابعة لمجلس الوزراء

2012.)   
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توجد حيث أيضًا  أمام ولى األمرتتنوع الخيارات وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، ف
المدارس العادية التي تتشابه مع المدارس الحكومية العامة من حيث طبيعة المناهج 

رغم أنها تتميز عنها بتوفير اهتمام أكبر بالطالب والمباني والمرافق  ،المقدمة
كذلك المدارس ذات الصبغة الدينية التابعة لجمعيات دينية؛ و كذلك ؛ و ...الخالمدرسية

 . بأنواعها المدارس الدولية
بالتعليم  وجود صيغتي المدرسة الجاذبة والمدرسة التعاقديةتعلق بأما فيما ي

على دليل المدارس المصرية المتاح على الموقع الرسمي لوزارة  المصري؛ فباالطالع
من تصنيف للمدارس الحكومية بمصر؛ وباإلضافة لما ورد  ،التربية والتعليم

أن وصف مراحل التعليم بمصر وأنواعه؛ يمكن أن باألدبيات التربوية المختلفة بش
 المصري.العام عدم وجود هاتين الصيغتين على نحو صريح بمنظومة التعليم  ؤكدن

التربوية المعاصرة، نظرًا  االتجاهاتأحد يعد صيغ تعليمية متعددة  ن توفيرورغم أ
بما تلبية الفروق الفردية بين الطالب تعمل على ات إيجابي نلما لهذه السياسة م

ن توسيع نطاق هذه السياسة على مستوى أإال  م؛واستعداداته مقدراته يتناسب مع
البعد  لمراعاة ؛ومتعدد المستويات اكبيرً  احكوميً  المدارس الحكومية يحتاج تموياًل 

مما يشكل صعوبة في  ؛االجتماعي والتفاوت االقتصادي لبعض فئات المجتمع
الكاملة بالصورة بمنظومة التعليم المصري حاليًا ق حركة اختيار المدرسة تطبي

محدودية الموارد المتاحة لقطاع وال سيما في ظل  ،األمريكي جتمعالمطبقة بالم
، هذا باإلضافة خرى األ المجتمع قطاعاتالتعليم والمتزامنة مع تزايد احتياجات 

 . في اآلونة األخيرة التي تمر بها مصروغير المستقرة وضاع االقتصادية الحرجة ألل

 .STEMمدارس المتفوقين والمتفوقات  -2
من المبادرات التعليمية في مصر التي تتشابه إلى حد كبير مع صيغة المدارس 
الجاذبة وبخاصة االنتقائية بالواليات المتحدة؛ مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم 

 ,Science, Technology (STEM)والرياضيات والعلوم والهندسة 
Engineering, and Mathematics عددة التخصصات التي تقدم دراسات مت

وتعد هذه النوعية من المدارس من المبادرات  قائمة على المشروعات الطالبية.
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لتستقبل  2011الجريئة على مستوى التعليم الثانوي، وقد بدأ العمل بها منذ أغسطس 
الطالب الفائقين والموهوبين بغض النظر عن النوع، أو الخلفية االجتماعية أو 

مدرسة المعادي  ن نجاح التجربة األولى لتلك المدارس )االقتصادية. وانطالقًا م
أكتوبر للفائقين(، شرعت الوزارة في توسيع نطاق التجربة في  6للفائقات، ومدرسة 

في محافظات اإلسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وكفر وتحديدًا بعض أقاليم الجمهورية 
فتتاح سبع مدارس جديدة حيث تم ا ؛الشيخ، واإلسماعيلية، والبحر األحمر، واألقصر

. كما يتيح موقع الوزارة مجموعة من القرارات 2015بهذه المحافظات في سبتمبر 
الوزارية بشأن نظام القبول والدراسة واالمتحانات ومنح الشهادات بهذه المدارس، 
وكذلك القرار الخاص بإنشاء اللجان الفرعية لدعم مدارس المتفوقين في محافظات 

 (. 2016ارة التربية والتعليم، وز  الجمهورية )

 .تحرير السوق والتنافسية -3
شهد المجتمع المصري منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي مجموعة هائلة من 

االقتصادي اإلصالح  في إطار سياسة ،في البيئة المؤسسية واالقتصادية ،التغيرات
نحو المزيد من االعتماد على  موجهالتي بمقتضاها عمدت الحكومة إلى تنفيذ برنامج 

وتحرير السياسات االقتصادية واإلدارية  ،وتشجيع المبادرات الخاصة ،قوى السوق 
انعكاسات ملحوظة على مؤسسات السياق االقتصادي والتنظيمية. وقد كان لهذا 

التعليم؛ حيث بدأ ظهور الجامعات الخاصة والترخيص لها بالعمل؛ كما تنامت بشكل 
الجامعي؛ بل وتنوعت قبل مؤسسات التعليم الخاص على مستوى التعليم  ملفت لالنتباه

 .نواع والخدماتالشكل واألمن حيث 
العام قطاع التعليم ت بين مؤسساالتنافسية  مالمحتبدو بعض وفي إطار ذلك 

والخاص على السواء، رغم أنها بالتعليم الخاص أكثر وضوحًا. فمن المتعارف عليه 
والتي  ،التجريبية للغات الحكومية طفالهم بالمدارسألحاق إعلى األمور  تهافت أولياء

ن المدارس أفي حين  ،لقبول الطفل بالمدرسةيجب استيفائها محددة  اطً و تضع شر 
كما تظهر التنافسية على نحو صريح فيما العامة تستوعب جميع الطالب دون قيود. 

بين المدارس الخاصة، من خالل بذل الجهد لالحتفاظ بطالبها والستقطاب أكبر عدد 
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مقارنة األمور  منهم. هذا باإلضافة لما تحظى به من درجة رضا من قبل أولياء
لقدرتها على توفير مستوى تعليمي ومناخ مالئم يحقق  بمدارس التعليم العام؛ نظراً 

التعليمية والتربوية التي قد ال تتوفر في بعض المدارس العامة. ورغم  مزايابعض ال
تاريخ التعليم الخاص الطويل في مصر وتنوع مؤسساته، وكونه يعد مكماًل للتعليم 

 .ينةفئات اجتماعية واقتصادية معل متاحًا فقط ه يعدالعام؛ إال أن

 .االلتزام بالمعايير األكاديمية -4
مــع مشــارف األلفيــة الثالثــة زخــرت األدبيــات التربويــة العربيــة بمفــاهيم الجــودة وأسســها 

بتـردي التعلـيم؛ حيـث ُاتهمـت أنظمـة التعلـيم العربيـة مؤسسـات تحقيقها ب آلياتو ومعاييرها 
ـــــى إكســـــاب المتعلمـــــين المهـــــارات  ـــــة جـــــودة مخرجاتهـــــا، وعجزهـــــا عل ـــــرات التعليمي والخب

المســتهدفة؛ وعليــه طرحــت العديــد مــن الدراســات واألبحــاث خبــرات الــدول األجنبيــة فــي 
مجــال ضـــمان جـــودة التعلـــيم واعتمـــاده؛ وقــدمت معظمهـــا التوصـــيات بشـــأن إنشـــاء هيئـــة 
مســتقلة تقــوم بهــذا الــدور وتضــع المعــايير الحاكمــة لتقيــيم أداء مؤسســات التعلــيم. وعليــه 

األولــى بمبــادرة وزارة التربيــة والتعلــيم باالســتعانة بنخبــة مــن أســاتذة التربيــة "بــدأت الجهــود 
لوضـــع معـــايير المدرســـة  2003للمشـــاركة فـــي مشـــروع المعـــايير القوميـــة للتعلـــيم عـــام 

الفعالة، والتي احتوت حينئـذ علـى سـت مجـاالت شـملت المدرسـة الفعالـة والمعلـم واإلدارة 
مــــنهج الدراســـــي ونــــواتج الـــــتعلم" )بيــــومي ضـــــحاوي، المتميــــزة والمشــــاركة المجتمعيـــــة وال

(. حيـــث تعـــد المعـــايير القوميـــة للتعلـــيم فـــي مصـــر واحـــدة مـــن أهـــم مـــداخل 31، 2013
ــيم وذلــك باعتبارهــا ُمحــددة  اإلصــالح والتطــوير، بهــدف تحقيــق الجــودة الشــاملة فــي التعل

وزارة التربيــة  لمســتويات الجــودة المنشــودة فــي منظومــة التعلــيم والــتعلم بكافــة عناصــرها )
 (.10، 2003والتعليم، 

نشــئت الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة وفــي إطــار مواصــلة الحكومــة لهــذا التوجــه؛ أُ 
بوصـــفها إحـــدى الركـــائز الرئيســـة  2006( لســـنة 82التعلـــيم واالعتمـــاد بالقـــانون رقـــم )

للخطة القومية إلصالح التعليم في مصر، وباعتبارها الجهة المسئولة عـن نشـر ثقافـة 
لجودة في المؤسسـات التعليميـة والمجتمـع، وعـن تنميـة المعـايير القوميـة التـي تتواكـب ا

مــــع المعــــايير القياســــية الدوليــــة إلعــــادة هيكلــــة المؤسســــات التعليميــــة وتحســــين جــــودة 
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عملياتهــا ومخرجاتهــا علــى النحــو الــذي يــؤدى إلــى كســب ثقــة المجتمــع فيهــا، وزيــادة 
ـــًا،  ـــة قـــدراتها التنافســـية محليـــًا ودولي ـــة القومي ـــة المســـتدامة )الهيئ وخدمـــة أغـــراض التنمي
 (.3، 2008لضمان جودة التعليم واالعتماد، 

ومن الجدير بالذكر أن تلك السياسة قد انعكست على أداء عدد كبير من 
من التزام كل مدرسة بوضع رؤيتها المستقبلية، ورسالتها  االمدارس المعتمدة؛ بدءً 

فها الخاصة التي ترمي من خاللها لتلبية احتياجات التي تسعى لتحقيقها، وكذلك أهدا
جراءات التي ؛ وذلك من خالل اإلمجتمعها الطالبي، وتطلعات مجتمعها المحلي

اتبعت لمراجعة وتقويم األداء المدرسي لعدد كبير من المدارس وبخاصة مدارس 
اء حلقتي التعليم األساسي. وبرغم العائد الواضح والملموس لتلك الجهود على أد

منظومة التعليم وعملياتها ومخرجاتها؛ إال أنه تجدر اإلشارة أن طبيعة اإلدارة 
التعليمية بمصر التي تميل كثيرًا نحو المركزية في التشريعات والقوانين والمناهج 

لكل مدرسة وضع رؤية متفردة  حقبول الطالب بمدارس التعليم العام، لم تت آلياتو 
كما لوحظ في صيغتي المدارس الجاذبة والتعاقدية  - عن غيرها من المدارس

من مدرسة  شكالً  حيث ربما أختلف نص الرؤية -بالواليات المتحدة األمريكية 
 ألخرى إال أن المضمون ظل واحدًا.

 .المساءلة والشفافية -5
نالت قضية المحاسبية والمساءلة بالتعليم المصري اهتمامًا ملحوظًا وتعددت 

المتعلقة باستيفاء معايير الجودة. ففيما يتعلق  وأية والمجتمعية مصادرها التنظيم
منحت قوانين الحكم واإلدارة رساء مبدأ المحاسبية بالتعليم؛ "التنظيمية إل لياتباآل

، 1975( لسنة 52، ورقم )1973( لسنة 70، ورقم )1971( لسنة 57المحلية رقم )
 1980( لسنة 50انون رقم )وتعديله بالق 1979( لسنة 43وأخيرًا قانون رقم )

 – 1979( لسنة 707والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
المجالس المحلية بالمحافظات والمدن واألحياء والقرى الحق في  –المعمول به حاليًا 

، شنودة وناجى توفيق عوضومحاسبتها )ومتابعتها رقابة العملية التعليمية بالمدارس 
جالس األمناء واآلباء والمعلمين مالقرارات الوزارية  منحتكما  (.35-36، 2005
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 ) 2011( لسنة 289الحق في إدارة وتقويم ومتابعة المدارس وكان آخرها قرار رقم )
(. كما أولت جهود الدولة لضمان جودة التعليم 2، 2011وزارة التربية والتعليم، 

كما جاء بوثيقة معايير ضمان الجودة  ،بهذا المبدأووثائقها المختلفة اهتمامًا واضحًا 
والذي انصب مجالها الخامس على الجودة  ،2008واالعتماد للتعليم قبل الجامعي 

قيام أيضًا  والمساءلة في التعليم، كما تضمنت الممارسات الجيدة لهذا المجال
كموقعها االلكتروني  -متعددة  آلياتتقارير التقييم الذاتي من خالل المدرسة بنشر 

)الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، تحقيقًا لمبدأ الشفافية  -على سبيل المثال 
كل حالة على موقعها االلكتروني ل الهيئةهذا باإلضافة إلى إعالن  .(91، 2008

)معتمدة،  االعتمادبشأن  مدرسة بشأن التزامها بمعايير الجودة، وبحالتها الخاصة
 لمن يعنيه األمر.  ر معتمدة، منتهية االعتماد...الخ(مرجأة، غي

المساءلة والمحاسبية في منظومة التعليم المصري؛ إال أن  آلياتوبرغم تنوع 
بعض الدراسات تشير أن معظم هذه الجهود مجرد إجراءات شكلية وروتينية تفتقر 

 وجود قصور في قيام المحاسبية بدورها فيإلى التنفيذ بالواقع الميداني، و  لياتآل
إلى الدقة  انفي كثير من األحي تفتقر هاالتعليم قبل الجامعي، وأنإصالح 

ها آلياتالنظر في هذه المنظومة وتشريعاتها و إعادة  والموضوعية؛ مما يعني ضرورة
 .وتنظيماتها المختلفة لتؤدي الدور المنوط بها

 لمدرسة.لاإلدارة الذاتية المركزية التعليم و   -6
الباحثين وشغلت اهتمام  اإلدارة الذاتية للمدارسشغلت خالل العقدين الماضيين 

من  اً منح المدارس قدر  إيمانًا بأن األدبيات التربوية المعاصرةملحوظ بحيز 
ة على إيجابيحقق عوائد والمالي؛ سي التربوي واإلداري  اتخاذ القراربشأن االستقاللية 

 مور،وتفعيل الشراكة الهادفة مع المجتمع المدني وأولياء األاألكاديمي  أدائها
تدعم اإلدارة ؛ حيث والثقافي والمساهمة في تنمية المحيط االقتصادي واالجتماعي

توسيع نطاق الديمقراطية في إدارة المدرسة؛ تعمل على و ، الذاتية المشاركة المجتمعية
 المدرسة وتطويرها.إصالح  في جهود فعالاندماج المجتمع المحلي بشكل وتشجيع 
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بحاث التي األبعض بمصر و اإلدارة التربوية والمدرسية  أدبيات باالطالع علىو 
سيادة النمط المركزي في إدارة مؤسسات التعليم يتضح تمت في هذا المجال؛ 

توزيع مبادرات ملحوظة لوجود مع  ؛وبخاصة فيما يتعلق بالسلطات والصالحيات
توجه لا من خالل، ختلفةمهام ومسئوليات إدارة التعليم علي مستويات اإلدارة الم

وتفويض بعض الصالحيات لمستويات اإلدارة الوسطى  حثيث نحو الالمركزيةال
 .االجرائيةو 

 انموذجً التي تعد  2001عام  اإلسكندرية محافظة تجربةومن هذه المبادرات 
قامت  والتي للمدرسة، الذاتية واإلدارة المجتمعيةوللمشاركة ، للنمط الالمركزي 

وأهلية،  أطرافًا حكومية عضوًا يمثلون  ١٦ يضم أمناء على وجود مجلس سياستها
وتعليمية. وفي إطار هذه التجربة تم توسيع نطاق تطبيق هذه السياسة في  وإدارية

سات المدرسية توفير فرص أكبر الستقاللية المؤسبعض المحافظات األخرى، ل
القرار فيما يتعلق تملك قدر كبير من حرية أن وتمكينها من أن تدير نفسها بنفسها، و 

 باإلدارة والتمويل.
توسيع دور لإنشاء المجالس المحلية للتعليم جهود االتجاه نحو الالمركزية من و 

ومنحها  ؛شراف على مؤسسات التعليم في نطاقها الجغرافيفي اإل المحلية اإلدارة
جازات والجدول المدرسي بمواعيد األالمتعلق حرية اتخاذ القرار و بعض الصالحيات 

 (.29، 2013)بيومي ضحاوي،  ..الخ".مدارس وفصول جديدة بإنشاءوالتراخيص 
بالقرار الوزاري تم إنشاء مجالس األمناء واآلباء والمعلمين  وعلى مستوى المدرسة،

مجالس والتي هذه الوقد حدد القرار أهداف في كل مدرسة.  2005لسنة  258رقم 
دارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار، ركزية في اإلكان منها تحقيق الالم

االرتقاء بالعملية التعليمية والتغلب على المشكالت والمعوقات التي تعترضها و 
 الصالت والتعاون المشترك بين بالتعاون بين األمناء واآلباء والمعلمين، وتوثيق

جل أعضاء المجتمع المدني في جو يسوده االحترام المتبادل من أ والمعلمين و اآلباء 
 (.2، 2011وزارة التربية والتعليم،  بناء )دعم العملية التعليمية ورعاية األ

اإلصالح  يعد"في إطار سياسة تحقيق جودة مؤسسات التعليم واعتمادها؛ وكذلك 
تتكامل معه جميع عنده و  المتمركز حول المدرسة البرنامج المحوري الذي تتقاطع
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التعليم قبل  إلصالحولوية بالخطة االستراتيجية القومية ذات األاإلصالح  برامج
من  ا(. ومن ثم يعد هذا التوجه نوعً 35، 2013)بيومي ضحاوي،  "الجامعي

التأصيل المؤسسي لالمركزية بناًء على نظم المتابعة والتقويم وتأكيد الجودة )فاروق 
 (.143، 2014البوهي، 

ها نحو الجمع بين المركزية جهودو مصر واقع إدارة التعليم بفي ضوء 
ن الالمركزية في مصر ما زالت ال تتجاوز الالمركزية أ لالمركزية؛ تجدر اإلشارةوا

، ولم تمتد بعد لتشمل أنماط الالمركزية المالية أو المتعلقة بالمناهج أو الجغرافية
جهود توزيع السلطات بين المستويات بتعيين المعلمين أو بالتخطيط. كما أن معظم 

إلى درجة النضج لم تصل بعد و  ؛تستهدف مستوى اإلدارة الوسطىالمختلفة دارية اإل
دارة المدرسة مساحة واسعة من حرية اإل متمثل فيمنح المستوى االجرائي الالتي ت

 واتخاذ القرار.

 .العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية -7
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أخذت قضية العدالة االجتماعية اهتمامًا كبيرًا 

من حقوق اإلنسان وقيمة كبرى وهدًفا إنساني ا  اعلى المستوى العالمي بوصفها حقً 
توافر خمسة شروط  يجبق المساواة في فرص العدالة االجتماعية يتحقلو سامًيا. 

هي: وفرة الفرص وإتاحتها، وإزالة جميع العوائق التي تؤدي إلى التمييز، وتمكين 
ف التي األفراد من االستفادة من الفرص المتاحة على أرض متساوية، وخلق الظرو 

تهيئ لألفراد فرصًا حقيقية للحكم على نوعية الحياة التي ينشدونها لتفادي وقوع 
الفقراء في فخ القبول باألمر الواقع، والسعي المستمر لتصحيح الفروق الواسعة في 

(. وفي ضوء ذلك يفترض 203، 2013توزيع الدخول والثروات )إبراهيم العيسوي،
عية أحد االعتبارات الرئيسة ألي سياسة تعليمية؛ أن يصبح تحقيق العدالة االجتما

 أسلوب العدالة االجتماعية كأحد أساليب تخطيط التعليم ورسم سياساته حيث يستلزم
 و"ضرورة تجسيد اإلمدادات الالزمة في الخطط التعليمية لجذب التالميذ ذ

ها لفترات المستويات المظلومة اقتصاديًا واجتماعيًا إلى المدرسة واإلبقاء عليهم ب
طويلة ومناسبة تمكنهم من االندماج في المجتمع. وقد تشمل هذه اإلمدادات إنشاء 
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مدارس في المناطق النائية، ومنح دراسية للفقراء، ومميزات وحوافز لهم، وكذلك 
  (.77، 2008)محمد شمس الدين،  "بعض االستثناءات

قائمة أهمية كبرى في العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية  تحتلاوعليه 
الذي اتسم لتسعينات بداية عقد ا نذولويات السياسة التعليمية في مصر؛ وبخاصة مأ

لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم وتحقيق مبدأ  الساعيةبظهور صيغ التعليم الموازي 
كالنجوع والكفور والمناطق النائية، وذلك تكافؤ الفرص التعليمية بالمناطق المحرومة 

ف المتسربين من مرحلة بتوفير برامج دراسية توازى مرحلة التعليم االبتدائي وتستهد
من خالل توفير بتضييق الفجوة بينهم وبين الذكور ؛ ساسي وبخاصة اإلناثالتعليم األ

 .مواصلة الدراسةتشجيعهم على بعض المالمح المحفزة إلقبال اإلناث على التعليم و 
نشأت برعاية منظمة من أبرز صيغ التعليم الموازي في مصر مدارس المجتمع التي أُ و "

؛ ومدارس الفصل الواحد برعاية الوكالة الكندية 1992اليونيسف وبدأ العمل بها منذ 
إصالح  طار برنامجإفي ت هذه الجهود وقد جاء. ، والمدارس الصغيرة1993منذ 

 تكافؤخالل التسعينات والتي قامت فلسفته على تحقيق مبدأ بمصر ساسي التعليم األ
العمر  الفرص التعليمية بتوفير فرص التعليم لكل فرد دون أي معوقات بسب النوع أو

 .(273، 2014)فاروق البوهي،  "صل أو المعتقد الدينيأو الموطن الجغرافي أو األ
بقضية العدالة االجتماعية منذ ثورة  متجدداً  اهتماماً  المصري  المجتمع كما أبدى

بوصفها مطلبًا ملحًا في إطار السياق االقتصادي واالجتماعي  2011يناير  25
 اقتصادية سياسات نحو صياغة السعي الحالي للمجتمع المصري مما يستلزم

لشعب مؤكدة تحقق هذا الهدف. وعليه واكبت التشريعات الجديدة مطالب ا واجتماعية
( من 19مواصلة التزام الدولة والحكومة بمجانية التعليم كما جاء بنص المادة )

الوثيقة الدستورية الجديدة بأن "التعليم حق لكل مواطن وهو إلزامي حتى نهاية 
المرحلة الثانوية وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة 

 (.11، 2013مصر العربية، )جمهورية  "التعليمية
من الحقوق التي  اوبرغم مجانية التعليم التي كفلها الدستور، وبرغم كونه حقً 

تدعمها المنظمات العالمية، إال أن الواقع الفعلي يشير إلى انخفاض فرص التعليم 
نه يمثل مشكلة أمام األسر إبعض الشرائح المجتمعية، حيث أبناء  المتاحة أمام
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ضافية التي يحتاجها لى توفير المستلزمات الدراسية اإلع اعدم قدرتهبسبب الفقيرة 
هذه الطبقة؛ أطفال  الطفل؛ األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرسوب والتسرب بين

مما يستدعي اتخاذ تدابير وسياسات تعليمية تتالءم مع السياق االقتصادي 
ومعالجة  همألطفاللتعليمي امستهدفة االرتفاع بالمستوى  ؛واالجتماعي لتلك الفئات

 مشكالتهم التعليمية على نحو خاص.
 
 

 :تعقيب
قواسم تمثل التي عريضة ال التربوية قضاياتتشابه الفي ظل العولمة وتداعياتها، 

وتهيئة الفرص أمامهم لتحقيق  موتنميته األفرادمشتركة بين األمم؛ حيث تعد تربية 
ألنظمة لالمجتمعات جميع تتطلع قيمة إنسانية تكاد تكون عالمية، كما ذواتهم 

 االرتقاء بالمستوى مقومات اإلنتاج و  قادرة على تعزيزمؤسسات التعليمية بوصفها 
أحد التعليم بقى أخيرًا ي؛ و االقتصادية الكاسحةالمنافسة في ظل تيارات االقتصادي 

 .بها نوعية الحياةو تحسين مستوى لمساهمة في بناء المجتمعات و ا الرئيسة العمليات
يظل لكل نه أالتي تعاني منها العديد من المجتمعات إال القضايا بالرغم من تشابه و 

 تحدياتوالذي يفرز بالتالي ؛ ميزه عن غيرهوسياقه العام الذي يمجتمع خصوصيته 
ومشكالت تعليمية تتخذ أشكااًل وأنماطًا مختلفة عبر الدول النامية والمتقدمة على حد 

دراسة خبرات المجتمعات األخرى وكيفية مواجهتها لما يعترضها من كما تظل سواء؛ 
 موضع اهتمام الباحثين وواضعي سياسات التعليم.ها مشكالت واالستفادة من

التعليمي بالواليات المتحدة التي تم عرضها بالدراسة اإلصالح  من خالل تجربة
 منظورمن  الحالية، وكذلك العرض الوجيز لبعض مالمح منظومة التعليم المصري 

جوانب التشابه وكذلك  بعض وجود ؛ يمكن استنباطحركة اختيار المدرسة ومبادئها
كتكافؤ مة؛ المشكالت التربوية العاالمالحظ تشابه ختالف بين التجربتين. فمن اال

الفرص التعليمية ومشكالت الفئات المحرومة والمهمشة، وقضايا جودة التعليم 
والمشاركة مشكالت الرسوب والتسرب، و وااللتزام بالمعايير األكاديمية، 
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لهذه ولذلك تشابه مضمون القوانين والتشريعات الداعمة المجتمعية...الخ؛ 
؛ حيث تبذل الحكومة المصرية جهدًا بارزًا في مواكبة االتجاهات التربوية المشكالت

كما  المشكالت،الساعية للحد من تلك للممارسات العالمية بإصدار القوانين المنظمة 
؛ ولكن تظل معالم على أرض الواقع تحاول جاهدة اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيقها

المستهدف وبين المطبقة الممارسات التربوية اقع و فجوة بين وجود ل قائمة االختالف
التربوي مسألة معقدة ومركبة للغاية اإلصالح  مسألة؛ بسبب كون له والمخطط

ل عوامل وعوائق في واالقتصادي باالجتماعي، وتتداخيتشابك فيها السياسي بالثقا
 المأمول.والمستوى عديدة تحد من تنفيذها بالشكل 

في ضوء حركة اختيار  التعليم قبل الجامعي بمصرإلصالح  توصيات: ثانياً 
 .المدرسة

انطالقًا من المشكالت التعليمية التي يعاني منها قطاع التعليم قبل الجامعي 
في األمريكية  حركة اختيار المدرسة وخبرة الواليات المتحدةاستنادًا على بمصر؛ و 

مع الوعي التام و ؛ المنافسةو التعليمي القائم على قوى السوق اإلصالح  مجال
من دولة  التعليم وجهود إصالحه منظومة باختالف القوى والعوامل المؤثرة في

 النحو التالي:وذلك على  تقدم الدراسة الحالية عددًا من التوصيات المقترحة ،ألخرى 
جعل "حركة اختيار المدرسة" وتنويع مدارس التعليم العام أحد األهداف االستراتيجية  .1

التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيقها خالل السنوات القادمة؛ بالسعي الستحداث 
صيغ تعليمية جديدة تسهم في تطوير منظومة التعليم، وتوفر بدائل تعليمية تتناسب 

ة لكل منطقة، وتسمح للطالب وولى األمر بحرية اختيار مع طبيعة البيئة المحلي
 الصيغة التي تتناسب مع ميول الطفل وقدراته واستعداداته.

 التعليمي بتوفير المناخ طاردة؛ وغير جاذبة بيئة مدرسية العمل على توفير .2
المناسب، وبالحرص على توفير الخبرات التربوية الشاملة والمتكاملة  واالجتماعي

الرعاية  توفير مع قدراته ومواهبه، حاجات المتعلم وميوله وتنمية ة، وبإشباعوالوظيفي
 والنفسية، واالهتمام بالجوانب القيمية واألخالقية. واالجتماعية الصحية
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زيادة فرص ممارسة جميع الطالب لألنشطة المدرسية المتنوعة لجذب الطالب  .3
وتشجيعهم على اإلقبال على المدرسة؛ بإقامة المسابقات الثقافية والرياضية 

الرياضية واالجتماعية والثقافية األنشطة  والمعسكرات وتوفير فرص مزاولة
 والترويحية.

كمرحلة تجريبية؛ بحيث يتشارك تكلفة التعليم التصريح بإنشاء بعض المدارس التعاقدية  .4
الميسورين، أو من خالل األمور  فيها الجهات الحكومية المعنية، مع بعض أولياء

الهبات والتبرعات األهلية بهدف استيعاب الطالب المتسربين حديثًا من التعليم أو ذوي 
وة األكاديمية التي األداء التحصيلي المنخفض؛ بتنفيذ برامج عالجية فعالة لعالج الفج

للمستوى األكاديمي صولهم و يعانون منها؛ ومن ثم إعادتهم إلى التعليم النظامي بعد 
 يلي المأمول.والتحص

السماح للمدارس العامة الحكومية بالتحول إلى مدرسة تعاقدية إذا توفرت للعاملين  .5
بها رغبة القيام بذلك، مع التزامهم بالمبادئ التوجيهية والمعايير والشروط التي 
ستضعها وزارة التربية والتعليم لتنظيم هذه العملية؛ وحث كليات التربية على لعب 

ع من تفعيل دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في دور الراعي لهذه التجارب كنو 
 المجتمع المحلي.في نطاق االرتقاء بالعملية التعليمية 

رغم ما حققته حركة اختيار المدرسة من نجاح؛ ال يمكن أن نغفل أن مثل هذه  .6
المبادرات والجهود تحتاج إلى تمويل مناسب يدعم توفير فرص تعليمية مرنة ومتنوعة؛ 

عدم المساس بمجانية التعليم، يجب السعي لزيادة االعتماد التمويلي الحكومي وفي ضوء 
الخاص بالتعليم؛ وكذلك العمل على توفير مصادر تمويل بديلة غير حكومية بالبحث 
عن طرق تمويلية غير تقليدية؛ هذا باإلضافة إلى السعي الستقطاب الدعم المالي إقليميًا 

 ودوليًا.
المالئمة والسياسات المناسبة لجعل حصة تمويل كل طالب أكثر  لياتوضع اآل .7

مرونة؛ بحيث تتناسب مع المستوى االقتصادي للطفل ولطبيعة المنطقة التي تقع بها 
خذًة في االعتبار الخصائص الديمغرافية والمستويات االقتصادية آالمدرسة؛ 
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، واإلمكانات المادية نجاز والرسوب والتسربواإلومعدالت الفقر ومستويات التحصيل 
 والبشرية المتوافرة بكل منطقة.

المبنية على معايير الجودة واالعتماد والمقترنة بجعل اإلصالح  مواصلة جهود .8
زيادة الوعي بنوعية التعليم وجودته ؛ مع ساسية لإلصالحاألالمدرسة الوحدة 

المراجعة الدورية لها أهمية وب وبضرورة التطوير المستمر للمؤسسات التعليمية؛
عالن عن المدارس ؛ وكذلك اإلوتقويم أدائها داخليًا وخارجيًا بصورة موضوعية دقيقة

تحسين زة لالستفادة منها في والمساهمة في نشر ممارساتها الممي المرتفعداء ذات األ
 .خرى المدارس األمستوى أداء 

المدرسة؛ بكل موضوعية  نشر وإعالن نتائج قياس الممارسات التربوية وتقييم أداء .9
 ة والمساءلة حتى تصبح عملية التقييم هادفة؛ معيوشفافية لتعميق مبدأ المحاسب

مراجعة التشريعات الخاصة بالحوافز والمكافآت والجزاءات والعقوبات المستخدمة، 
 .ربط الثواب والعقاب بنتائج وإنجازات المؤسسات واألفراد العاملين بهاو 
التربوي واإلشراف اإلداري باإلدارات التعليمية ومديريات التربية تفعيل دور التوجيه  .10

دراسة المشكالت التي على والتعليم في مساعدة المدارس ذات األداء المنخفض 
ومستويات أدائهم  بالهيئة التدريسيةتعلق ذلك  سواء ؛تواجهها والمسببة لتدني أدائها

تقديم الدعم الفني والتربوي وذلك ب ؛تحصيلهمو التالميذ وتدني مستوى أ المهنية
قبل فرض العقوبات ء المدرسة وتخصيص مساعدات مالية لالرتقاء بمستوى أدا

 عليها.
 استخدام التعليم؛ لضمان حسن قطاعجراءات الكفيلة بتفعيل المحاسبية المالية باتخاذ اإل .11

حيث أن مشكالت تمويل التعليم المخصصة للتعليم والتوظيف األمثل لها؛  المالية الموارد
 سوء فيأيضًا  بمصر ال تقترن فقط بنقص المخصصات المالية لقطاع التعليم، بل تكمن

 جيدًا. توظيفاً  المتاحة وعدم توظيفها الموارد استغالل
 إداراتة لما توفره من بعض الحرية والمرونة في إيجابيتقترن الالمركزية بجوانب  .12

المؤسسة التعليمية من جهة، ولما تمكنه من مساهمة مؤسسات غير حكومية في 
تمويل المشاريع المدرسية ورعايتها في مقابل المشاركة في بعض مجالسها من جهة 
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أخرى، لذا فمن المجدي التخفيف من حدة المركزية وتشجيع التوجه التدريجي نحو 
وزيع السلطات والصالحيات بين المركزية إدارة المؤسسات التعليمية بإعادة ت

 .النمطين مستويات إدارة التعليم بمصر؛ لتحقيق مستوى مناسب من التوازن بين
المعلمين ومديري المدارس  منحالعمل على زيادة مرونة اإلدارة المدرسية و  .13

صالحيات وسلطات أكبر للمساهمة في جهود التطوير واإلصالح واإلبداع التربوي، 
يفترض أن ارة الذاتية للمدرسة من خالل مجلس إدارة المدرسة الذي بالتوجه نحو اإلد

يضم فريق متكامل من المدير والوكالء وبعض المعلمين؛ مع وضع الضوابط 
الرتقاء بمستوى األداء التحصيلي لضمان التزامهم بمسئولية اجراءات الالزمة واإل

 للطالب وبأهداف التنمية الشاملة لهم. 
النظر في األنظمة واللوائح وإعادة  مناء واآلباء والمعلمين،ألاتفعيل دور مجالس  .14

التي تحد من صالحياتهم للقيام بدورهم في عملية التطوير واإلصالح المدرسي، مع 
للمدرسة في إطار األمور  حث القيادات المدرسية على الترحيب بزيارات أولياء

على التعاون في مبادرات  األوقات المحددة لذلك، وتعزيز الثقة بالمدرسة وتشجيعهم
أبنائهم  تطوير األداء المدرسي؛ وتيسير سبل االتصال بهم للتعرف على مستوى 

وسلوكياتهم، وتلقي مقترحاتهم؛ مع تنويع أساليب التواصل معهم لمراعاة التفاوت 
 الفكري والثقافي بينهم. 

التعليم قضية مجتمعية ال تحل مشكالته إال بالمشاركة الجماعية، وإصالح أمره  .15
مسؤولية المجتمع قبل الحكومات، من ثم يجب تشجيع جميع المبادرات التطوعية 

أو األمور  من قبل العناصر المستنيرة من أولياء الهادفة أو الجماعية الفردية
مما  المحلي؛ ومؤازرتها ماديًا ومعنوياً المهتمين بقطاع التعليم من أعضاء المجتمع 

 يهيئ لإلبداعات الواعدة أن تنمو وتزدهر بما يخدم الصالح العام.
إصالح التعليم ينطلق من التالميذ، ويبدأ من فصول الدراسة، وعليه يجب وضع  .16

المالئمة لحل أزمة تدني مستوى إلمام التالميذ والطالب بمهارات القراءة  لياتاآل
والكتابة بعمل برامج صيفية مكثفة تستهدف تحسين مستوى القرائية، ويمكن أن 
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يشارك بها المعلمون وبعض طالب كليات التربية كجزء من تدريبهم الميداني؛ 
 ت المجتمع المدني.وكذلك العناصر المستنيرة من المجتمع المحلي، وهيئا

مواصلة جهود االهتمام بجميع الفئات الطالبية ورعايتهم؛ وبخاصة الطالب  .17
علميًا وأدبيًا واجتماعيًا بوصفهم أحد  ورعايتهم المبكر لهم الموهوبين باالكتشاف

بداع والتميز والمنافسة في إطار معطيات العصر المقومات الرئيسة القادرة على اإل
 الحديث.

زيادة الجهود المبذولة لالرتقاء بمناهج اللغات األجنبية والرياضيات والعلوم  .18
والتكنولوجيا كمناهج أساسية تستلزمها روح العصر ومعطيات العولمة؛ مع استخدام 

وأساليب تدريسية جديدة ومبتكرة ومبدعة تركز على الفهم والنقد والتحليل وحل  طرائق
 لنقاش والبحث.الحوار وا المشكالت، وتستند إلى

منظومة التعليم، مع االهتمام المستمر بتطوير دور إصالح  يجب أن تتوازى جهود .19
المعلم في العملية التعليمية بوصفه ركيزة رئيسة من ركائز تحسين التعليم وتطويره؛ 

النظر في طرق اختيار المعلم إعادة  ي صيغ تربوية حديثة تستلزمن تبن   إحيث 
ة إلى مواصلة جهود تنمية المعلم مهنيًا أثناء الخدمة؛ من وإعداده؛ هذا باإلضاف

خالل تفعيل دور وحدات الجودة والتدريب بالمدارس في القيام بالتنمية المهنية 
المستدامة للمعلمين بتدريبهم على مواجهه المشكالت التربوية التي تعترضهم أثناء 

ب التدريس والوسائل التعليمية العمل وكيفية التعامل معها، وكيفية االستفادة من أسالي
المتنوعة وتوظيفها, وتقديم معارف وخبرات جديدة في مجال التخصص...الخ؛ مع 
مواصلة االهتمام بالنواحي المالية للمعلمين، وتقدير جهودهم الفعالة، وإثاره طاقتهم 

 االبداعية، وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة جهود التحسين المدرسي.
تحتاج معظم حركات تطوير التعليم وإصالحه إلى قيادات مدرسية واعية تمتلك القدرة  .20

والتخطيط السليم لذلك وحسن اإلدارة الذاتية  اوالمهارة على إدارة عملية التغيير بمدارسه
للموارد المادية والبشرية المتاحة؛ مما يلفت االنتباه لضرورة إيالء مزيد من االهتمام 

المدرسية  البيئة اإلبداع في بأهمية المؤمنة المدرسية اختيار القيادات تآليابمعايير و 
تدريبية  دورات والداعمة له وليست عقبة في طريقه؛ وكذلك مواصلة االهتمام بتنظيم
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وورش عمل أثناء الخدمة بشأن األساليب اإلدارية الحديثة لالرتقاء بمستوى أدائهم 
  الفني واإلداري والمالي. 
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 .257 - 193، ص 1، ع 15العربي للتخطيط والتنمية بالكويت، مج 

(. المحاسبية في مدارس حق االختيار، 2004إبراهيم عباس الزهيري ) .2
مجلة كلية مدخل لدعم مفهوم الالمركزية في إدارة التعليم في مصر، 

 .405 - 308، ص 1، ج 55، ع التربية، جامعة المنصورة
، طبعة تطبيق الجودة واالعتماد في المدارس(. 2013أحمد إبراهيم أحمد ) .3

 الفكر العربي، القاهرة.مزيدة، دار 
حكاية المعايير القومية للتعليم  .(2005عبد الحليم ) المهدي أحمد .4

 للمناهج المصرية للجمعية عشر السابع المؤتمر العلمي السنوي  وتوابعها،
يوليو،  27-26المعيارية،  ، مناهج التعليم والمستوياتالتدريس وطرق 

 جامعة عين شمس.
 :االتجاهات الحديثة في تطوير السلم التعليمي (.2016)أحمد محمد أحمد  .5

، كلية التربية، جامعة مجلة البحث في التربية وعلم النفسدراسة تحليلية، 
 .45 -15، ص 1، ج1ع، 29المنيا، مج

(. سياق السكان المنحدرين من 2010) الجمعية العامة -األمم المتحدة  .6
، تقرير فريق الخبراء العامل أصل أفريقي في الواليات المتحدة األمريكية

مجلس حقوق اإلنسان،  المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي،
 ،الدورة الخامسة عشر

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-
HRC/AHRC15-54.pdf   :15/5/2016تاريخ الدخول. 

(. استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة مدارس 2016بدرية عبيد العصيمي ) .7
التعليم العام الحكومي السعودي في ضوء نموذج مدارس الميثاق األمريكية، 
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، 29، كلية التربية، جامعة المنيا، مجمجلة البحث في التربية وعلم النفس
 .195 -168؛ ص  5، ج1ع

عند اختيار المدارس ألبنائهم: ء اآلبا (. قرار2014بريادارشاني جوشي ) .8
، 3, ع  44، مركز مطبوعات اليونسكو، مج مجلة مستقبلياتحالة نيبال، 

 .672 -647ص 
, دار التعليمية والطرق الحديثة لتطويرهااإلدارة  (.2007بهاء الدين أمين ) .9

 التقدم العلمي, عمان.
لفية نظام التعليم المصري في مقدمة األ (. 2013بيومي محمد ضحاوي ) .10

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.الثالثة
مشروع الدستور، الوثيقة الدستورية (. 2013جمهورية مصر العربية ) .11

، المعطل 2012الجديدة بعد تعديل دستور 
www.constitutionnet.org/.../msr-mshrw-ldstwr-lsn-

2013-lwthyq-ldstwry-l. ، 23/6/2016تاريخ الدخول. 
 (. مدارس حق االمتياز في الواليات المتحدة2007)حافظ محمد حافظ  .12

رسالة ماجستير غير وانجلترا وكيفية االفادة منها في مصر، األمريكية 
 ، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.منشورة

االمتياز في الواليات المتحدة مدارس حق (. 2008حافظ محمد حافظ ) .13
 القاهرة.، مكتبة النهضة المصرية، مريكيةاأل

العالمية قيامة المحافظين الجدد األمريكية  الحرب(. 2003رضا هالل ) .14
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. واليمين الديني

(. تفعيل المركزية اإلدارة المدرسية بمصر في 2013رواء محمد صبيح ) .15
، رسالة ماجستير ضوء مدارس حق االختيار وتطبيقاتها في بعض الدول

 ، كلية التربية، جامعة الزقازيق.منشورة غير
التربية المقارنة المنهج (. 2003شاكر محمد فتحي، همام بدراوي زيدان ) .16

 , مجموعة النيل العربية, القاهرة.األساليب التطبيقات
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التربية والتعليم في الوطن العربي (. 2004عبد العزيز بن عبد هلل السنبل ) .17
 ، دار المريخ للنشر, الرياض.نعلي مشارف القرن الحادي والعشري

يديولوجية بية المقارنة في بداية القرن، األالتر (. 2004عبد الغني عبود ) .18
 ، مطابع سعد سمك، القاهرة.والتربية واأللفية الثالثة

عبد الغني عبود، وبيومي ضحاوي، وعادل سالمة، وعبد الجواد بكر  .19
يديولوجيا والتربية والنظام ة المقارنة واأللفية الثالثة، األالتربي(. 2005)

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.2، طالعالمي الجديد
(. مقومات 2015علي بن صالح الشايع، وطارق بن محمد الحناكي ) .20

ذبة للتعلم من وجهة نظر طالب المدارس الثانوية البيئة المدرسية الجا
، ، مجلة البحوث النفسية والتربويةبمنطقة الرس بالمملكة العربية السعودية

 .280-237، ص 3, ع30كلية التربية جامعة المنوفية، مج
أدوار مؤسسات (. 2005ناجى شنودة نخلة )و عوض توفيق عوض،  .21

، المركز القومي للبحوث التعليميةالمجتمع المدني في دعم العملية 
 التربوية، القاهرة. 

، دار المعرفة المرجع في التربية المقارنة(. 2014فاروق شوقي البوهي ) .22
 الجامعية، االسكندرية.

(. تقويم دور مدير المدرسة في تهيئة بيئة 2012) العنزي  فريح بن سعود .23
رسالة ماجستير غير جاذبة لتعلم الطالب في مدارس التعليم الثانوي، 

، كلية التربية، جامعة منشورة
، https://search.mandumah.com/Record/597127طيبة،

 3/6/2016تاريخ الدخول 
، المؤثرات على مهنة التعليم(. 2005فورست باركي، وبيفرلي ستانفورد ) .24

، ترجمة ميسون يونس عبد هللا، دار الكتاب حياة المعلمين المهنية
 الجامعي، غزة.
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، معنى لفظ صيغ(. 2016قاموس المعاني ) .25
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9/  تاريخ الدخول
1/6/2016 

دينة نيويورك للعام دليل المدارس المستقلة لم(. 2015فارينا ) كارمن .26
إدارة التعليم لمدينة نيويورك، مكتب تصميم  ،2016 – 2015الدراسي 

المدارس والشراكة مع المدارس المستقلة، 
http://nyc.gov/schools/charters :15/10/2015، تاريخ الدخول . 

مجدي عبد الوهاب قاسم، وحسن بشير محمود، وأحالم الباز حسن  .27
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 ، دار الفكر العربي، القاهرة.الثالثة
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 التربية، كلية مجلةالسعودية،  عربيةال المملكة في العام التعليم تطوير
 .190 -158، ص 46ع  ،جامعة المنصورة

(. مدارسنا.. هل يمكن أن 2010محمد بن سليمان بن ناصر الرواحي ) .29
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 .65 – 63، ص 57، ع 9العربي لدول الخليج، مج 
https://search.mandumah.com/Record/58476 
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 .اللبنانية، القاهرة المصرية
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http://www.marefa.org 24/5/2016، تاريخ الدخول. 
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