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يف كل من أملانيا وأستراليا وروسيا االحتادية       التنظيم اإلداري للتعليم    الكشف عن واقع          هدفت الدراسة احلالية إىل     

ومجهورية الصني الشعبية، وحتديد طبيعة العالقة بني السلطات التعليمية القومية واإلقليمية واحمللية ىف هـذه الـدول،                 
ىء الىت ميكن االسترشاد ا ىف تقومي النظام احلاىل لإلدارة التعليمية يف مصر دف حتسينه، من                واستخالص بعض املباد  

  .خالل الفهم العميق ملشكالته، والتصدى هلا، ومن مث حماولة وضع احللول املناسبة
 ،إلدارة التعليميـة  اكيف ميكن تطوير    :       وبذلك مت حتديد مشكلة الدراسة ىف حماولة إجابة التساؤل الرئيس اآلتى          

ومجهورية ، وروسيا االحتادية، وأستراليا،أملانيا ىف مجهورية مصر العربية ىف ضوء خربات كل من اوالتغلب على مشكال 
  .، ومبا يتناسب مع ظروف اتمع املصرىالصني الشعبية

أملانيـا  ومن مجهورية مصر العربيـة   ىف كل اهليكل التنظيمي إلدارة التعليم         واقتصرت الدراسة احلالية على تناول      
،  أم املدرسـي ، أم احمللي، أم اإلقليمي، سواء على املستوى القومي    وأستراليا وروسيا االحتادية ومجهورية الصني الشعبية     

  .وأهم القوى والعوامل الثقافية املؤثرة فيه
 املستخدمة، وأكثرها داللة على التربيـة         وقد استخدم الباحث ىف دراسته املنهج املقارن الذى يعد أنسب املناهج      

  .املقارنة، وأكثرها مشوالً للمناهج الفرعية، كما أنه املنهج املناسب ملثل هذه الدراسة
  : وتوصلت الدراسة موعة من النتائج، كان أمهها     
دارة التعليمية،  هناك حماوالت عديدة أجريت يف كل من مجهورية الصني الشعبية، وروسيا االحتادية إلصالح اإل              -١

إال أنه ميكن القول بأن النمط اإلداري السائد فيهما . وتطبيق النمط الالمركزي يف إدارة التعليم يف كال البلدين 
  . هو النمط املركزي

النمط اإلداري السائد يف كل من أملانيا، وأستراليا هو النمط الالمركزي، حيث إن إدارة التعليم يف كال البلدين  -٢
 .ة الوالياتمن مسئولي

ففـي  . د اجلهات املسئولة عن إدارة التعليم واإلشراف عليه على املستوى اإلقليمي يف دول املقارنة األربع       تتعد -٣
أملانيا يتحمل هذه املسئولية حاكم الوالية، ورئيس حكومتها، وبرملان الوالية، ووزارات التعليم والشئون الثقافية 

أمـا يف   . الية، وبرملان الوالية، ووزارات التعليم بالوالية     ويف أستراليا يتحمل هذه املسئولية حاكم الو      . بالوالية
، روسيا االحتادية  فيضطلع ذه املسئولية احلاكم اإلقليمي أو رئيس اجلمهورية وجملس الدولة أو جملس النواب               

ويف مجهورية الصني الشعبية يتحل هـذه املـسئولية احلـاكم    . ووزارة أو قسم التعليم على املستوى اإلقليمي 
 .وجلان التعليم على املستوى اإلقليمي، قليمياإل

يقوم بتنفيذ اإلدارة املباشرة للمؤسسات التعليمية يف دول املقارنة األربع مدير املدرسة، والذي يتويل مسئولية                 -٤
  .اإلشراف على مجيع األنشطة املدرسية، وهو مسئول عن أداء املدرسة أمام السلطات الرمسية

 تعاون مع مديرها يف إداراا وتسيري   على مستوى املدرسة واليت تشترك يف إدارا، وت        تتعدد اهليئات االستشارية   -٥
 .ومن أمثلة تلك اهليئات جمالس املعلمني، واحتادات الطالب وأولياء األمور. شئوا الداخلية

 أعضاء  حترص الدول األربع على تشجيع املشاركة الشعبية يف إدارة مدارسها املختلفة، من خالل إشراك بعض               -٦
جملس املدرسة، وجمالس واحتادات    : اتمع احمللي، واملهتمني بالعملية التعليمية يف عضوية االس املدرسية، مثل         

 .وغريها.. أولياء األمور، والطالب 
وضع تصور مقترح لتطوير اإلدارة التعليمية يف مجهورية مصر العربية من خالل االستفادة       وقد أسفرت الدراسة عن 
حتليل وذلك بعد أن مت     ، )ية ومجهورية الصني الشعب   ، وروسيا االحتادية  ، وأستراليا ،أملانيا(من خربات دول املقارنة األربع      

الوضع الراهن لإلدارة التعليمية يف مجهورية مصر العربية عن طريق رصد نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص املتاحة               
 . التهديدات املتوقعةمصر العربية، ولتعليمية يف مجهورية لتطوير اإلدارة ا




