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  الحنون أبي الدرب، هذا إكمال على وشجعني ًرجال ّمني جعل من إلى

  الغالیة أمي أجلي، من الصعاب تحملت التي الشمعة إلى

  الحبیبة زوجتي دربي رفیقة إلى ، قلبي فوسعها ذكرها عن السطور ضاقت من إلى

  وأخواتي إخوتي ونجاحي سعادتي َّهم وعیونهم قلوبهم في یحملون من إلى

  خالد ابني أیامي ونور عمري وفرحة اهللا هبة إلى

  األوفیاء  أصدقائي العمر طریق في معي ساروا من إلى

  األسرى كل وعیون الشهداء كل وأرواح الحبیبة فلسطین إلى

   ُیهدى نور فالعلم ، والمعرفة العلم محبي كل إلى 
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  والتقدیر الشكر

  :وبعد قدیر شيء كل على إنه المتواضعة، الدراسة هذه إتمام لي ّیسر الذي هللا الحمد

 تیم محمد حسن الدكتور الفاضل أستاذي إلى والتقدیر والعرفان الشكر آیات بأسمى أتوجه فإنني
 في األثر عظیم لها كان التي ّالقیمة واإلرشادات واالقتراحات التوجیهات بتقدیم لحظة یتوان لم الذي

  المناقشة لجنة أعضاء للسادة الشكر بجزیل أتقدم كما ٕواثرائها، الدراسة هذه إتمام

  ومحكمین، أساتذة من الدراسة هذه إتمام في ساعدني من كل إلى الشكر بجزیل أتقدم كما

 في الحكومیة المدارس ومدیرات ومدیري والتعلیم التربیة مدیریات لكافة وتقدیري شكري أنسى وال
 علیها واالستجابة الدراسة أداة توزیع في ساعدوني والذین ووسطها، الغربیة الضفة شمال محافظات

  .وأمانة بصدق

 من رسالتي ٕوانجاز دراستي في جانبي إلى وقف الذي رامي لصدیقي الجزیل بشكري أتقدم كما
  البدایة

  .للرسالة اإلحصائي التحلیل في لي لمساعدته زهد مروان األستاذ أشكر كما

 من لي قدموه لما التربویة اإلدارة ماجستیر برنامج في وزمیالتي لزمالئي الشكر بجزیل أتقدم كما
  .والتعلیم التربیة مدیریات من االستبانات استرجاع في مساعدة

  

  

  خیر كل اهللا جزاهم و واالحترام التقدیر كل ًجمیعا إلیهم

  

  

  

  الباحث

  





 ح 

  المحتویات قائمة

 الصفحة الموضوع
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ـــاخ ألفــــا  ــیم معامــــل ثبــــات كرونبـ ــئلة مــــن قــ ــث مجاالتهــــا وأرقــــام األســ حیــ
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لجمیــع المجــاالت والمعــدل ) ANOVA(نتــائج تحلیــل التبــاین األحــادي 
   عند العینةالمؤهل العلميًالعام ألداة الدراسة تبعا لمتغیر 

 

64 

 )11(الجدول 
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ًالفــروق بــین المتوســطات الحــسابیة تبعــا لمتغیــر المؤهــل العلمــي لمجــال 

 66 أداء الطلبة



 ر 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 )13(الجدول 
ًالفــروق بــین المتوســطات الحــسابیة تبعــا لمتغیــر المؤهــل العلمــي لمجــال 
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ـــیة  ــق اإلدارة المدرســ ــع تطبیـــ ـــطات الحـــــسابیة  لواقـــ الفـــــروق بـــــین المتوســ
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  لمتغیر الوظیفةللفقرات تبعا
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  عند العینةالمدیریةًالعام ألداة الدراسة تبعا لمتغیر 
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ًللمقارنــات البعدیــة تبعــا لمتغیــر المدیریــة للمجــال ) LSD(نتــائج اختبــار 

  .االول
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 )21(الجدول 
ًللمقارنــات البعدیــة تبعــا لمتغیــر المدیریــة للمجــال ) LSD(نتــائج اختبــار 

 .لخامسا
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 )22(الجدول 

المتوسطات الحسابیة ودرجة األثر للمعوقات اإلداریة والمالیـة والبـشریة  
التــي تحــد مــن تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة 

ـــدارة ذاتیـــــا بمح ـــاتًالمــ ـــن وجهــ  نظـــــر افظـــــات شـــــمال الـــــضفة الغربیـــــة مــ
 مدیریها ومعلمیها

77 

  

  



 ز 

  الملحقات قائمة
 الصفحة عنوان الملحق الرقم

 98 االستبانة بصورتها النهائیة )1(

 103 أسماء المحكمین )2(

ــــستة  )3( ــــرات والمجـــــاالت الــ ــــة األثـــــر للفقــ ـــطات الحـــــسابیة ودرجــ المتوســ
ـــي  ـــــة فــ ــــیة الذاتی ــــق اإلدارة المدرسـ ــع تطبیـ ـــر واقـــ ــ ـــــة ألث والدرجـــــة الكلی
ًالمـــدارس الحكومیـــة المـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة 

 من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها
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 111 الموافقة على األطروحة )4(

 112 -الجامعة– تسهیل مهمة الطالب )5(

 113 -الوزارة– تسهیل مهمة الطالب )6(

  



 س 

ًواقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال " 
  "الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها

  إعداد 
  ولید خالد عبد الحلیم سلیم

  إشراف
  حسن محمد تیم:  الدكتور

  الملخص

واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة  إلــى التعــرف الدراســة هــذه هــدفت       
ًالمدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیـة مـن وجهـات نظـر مـدیریها ومعلمیهـا  بیـان إلـى ًإضـافة ، ُ

ــتالف ــیة اإلدارة تطبیــــق واقــــع فــــي النظــــر وجهــــات فــــي االخــ ــنس، لمتغیــــرات ًتبعــــا الذاتیــــة المدرســ  الجــ
 إلـــى هـــدفت ذلـــك إلـــى وباإلضـــافة والمدیریـــة، والوظیفـــة، والكلیـــة، العلمـــي، والمؤهـــل الخبـــرة، وســـنوات
ــیة اإلدارة تطبیـــق مـــن تحـــد التـــي والبـــشریة والمالیـــة اإلداریـــة المعوقـــات عـــن الكـــشف  .الذاتیـــة المدرسـ
 لجمــع كــأداة االســتبانة علــى باالعتمــاد المــسحي الوصــفي المــنهج الدراســة هــذه فــي الباحــث واســتخدم
 مــن الدراســة مجتمــع وتكــون) م 2015 -2014 (الدراســي العــام فــي الدراســة ُأجریــت وقــد   .البیانــات

 عـددهم والبـالغ الغربیـة، الـضفة محافظـات فـي ًذاتیـا المـدارة الحكومیـة المـدارس ومعلمي مدیري جمیع
ًمدیرا و معلما) 425( ً.   

   :الدراسة نتائج أظهرت وقد

ًأن واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال : ًأوال
 الوسط الحسابي ا ومعلمیها جاء بدرجة كبیرة بحیث بلغالضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریه

  .)3.42(للمعدل العام 

بین متوسطات ) α = 0.05( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد: ًثانیا
استجابات أفراد عینة الدراسة حول واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة 

: معلمیها تعزى لمتغیراتًالمدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها و
 الو ،ولصالح الذكور) تفویض الصالحیات، النمو المهني(الجنس في جمیع المجاالت باستثناء 

  ًتبعا فروق توجد وال، المجاالت كل في والوظیفة ، والكلیة الخبرة، سنوات متغیرل ًتبعا فروق توجد
 ، الطلبة وأداء، القرارات اتخاذ في المشاركة (باستثناء مجاالتال جمیع في العلمي المؤهل متغیرل



 ش 

ً ولصالح حملة الدبلوم، وال توجد فروق تبعا )المحلي المجتمع مع والعالقة، والمحاسبة والمتابعة
  . )تفویض الصالحیات والمعوقات اإلداریة والمالیة( باستثناء مجاالتال  جمیع فيلمتغیر المدیریة

وجود معوقات إداریة ومالیة وبشریة لتطبیق اإلدارة المدرسیة  الذاتیة ومن أهمها ضعف : ًثالثا
  .قناعة القیادات والسلطات العلیا بأهمیة تفویض الصالحیات وضعف اإلمكانات المادیة للتطویر

زیادة  ،منها بتوصیات الباحث ىأوص نتائج، من الدراسة إلیه توصلت ما على ًوبناء       
توعیة السلطات التعلیمیة العلیا و ،ًالمخصصات المالیة للمدارس المدارة ذاتیا والمدارس األخرى

  .ةإدارة العملیة التعلیمیة والتربویبأهمیة وفاعلیة تفویض السلطات في وتعریفهم 

  

.الحكومیة المدارس الذاتیة، المدرسیة اإلدارة: المفتاحیة الكلمات



  

  الفصل األول

  مقدمة الدراسة وأهمیتها

 مقدمة الدراسة �

 مشكلة الدراسة �

 أسئلة الدراسة �

 فرضیات الدراسة �

 أهداف الدراسة �

 أهمیة الدراسة �

 حدود الدراسة �

  مصطلحات الدراسة �
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة الدراسة

والـــذي یـــشمل كافـــة ،         إن الـــصفة الغالبـــة علـــى هـــذا العـــصر هـــي التطـــور المـــستمر والمتـــسارع
المجــاالت االقتــصادیة والتكنولوجیــة والعــسكریة والتعلیمیــة، فــالتغییر أمــر طبیعــي ویعــد العلــم العنــوان 

لتركیز علــى الــرئیس للتطــور فهــو یبــدأ بــه ، فكــل الــدول المتقدمــة فــي العــالم تحقــق تطورهــا وتقــدمها بــا
  .العلم وابتكار أفضل الطرق واألسالیب إلدارة العملیة التعلیمیة؛ من أجل تحقیق التنمیة الشاملة

فالمدرســة تعــد مــن أهــم المؤســسات التربویــة واالجتماعیــة وأخطرهــا، فیقــع علــى عاتقهــا تربیــة   
ًالنشء واعداده إعـدادا أخالقیـا وعقلیـا وفـسیولوجیا، فهـي تحفـظ تـراث األمـة وتـصون فكرهـا وعقیـدتها،  ً ً ٕ

ـــدیر، فهـــم األقـــدر علـــى اإلصـــال ـــى العـــاملین فـــي المدرســـة بعـــین االحتـــرام والتق ح والمجتمـــع ینظـــر إل
والتغییـــر والتوجیـــه، ألن العقـــول المفكـــرة هـــي التـــي تحـــرك المجتمـــع، وكـــان مـــن الـــضروري االهتمـــام 

  ).     2008، المومني( بالمدرسة والسعي إلى تطویرها وتحسینها

ّوبمــا أن التغییــر أمــر ال بــد مــن وجــوده، فقــد ظهــرت فــي الفتــرة األخیــرة مفــاهیم عدیــدة تــسعى   
ً إیمانــا منهــا بأهمیــة التغییــر والتطــویر ومــن تلــك المفــاهیم إدارة التغییــر ؛جمیعهــا إلــى تطــویر المدرســة

ــــل ا ـــك اإلدارة التــــــي تــــــسعى إلــــــى نقــ ـــي تلـــ ــــویر وهـــ ـــر      والتطــ ــــن حــــــال إلــــــى آخـــ ــــساته مــ ــیم أو مؤســ  لتعلــــ
  ).2005حجي، (

ولهذا التغیر فقد دعت الحاجة إلى إجـراء العدیـد مـن التحـسینات علـى سـیر العملیـة التعلیمیـة   
ــهبهــدف ت ویمكــن تحقیــق ذلــك مــن خــالل التوجــه نحــو ، حقیــق الهــدف الــذي أنــشئت المدرســة مــن أجل

ــشاركة المجتمعیـــة فـــي  ـــة أســـالیب اتخـــاذ القـــرارات، والعمـــل علـــى تفعیـــل المـ ٕالالمركزیـــة  واعـــادة هیكل
  ).2006، حسین(تطویر، والعمل على تبني أسالیب إداریة جدیدة كاإلدارة المدرسیة الذاتیة 
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 الباحـــث أن تغییـــر األســـالیب اإلداریـــة فـــي المدرســـة یكـــون بتحویلهـــا مـــن المركزیـــة إلـــى         ورأى
الالمركزیة بإتباع نظام اإلدارة الذاتیة، أمر مهم ویعود بالفائدة علـى مخرجـات العملیـة التعلیمیـة؛ ألنـه 

 فـي یقوم وبشكل أساسي على العمل الجماعي والـذي یـشترك فیـه كافـة العـاملین مـع المجتمـع المحلـي
  .ّإدارة المدرسة إدارة فعالة 

ووجــود مــدارس ، لقــد بــدأت تظهــر آراء وأصــوات تطالــب بتطبیــق الالمركزیــة فــي إدارة التعلــیم  
مــدارة ذاتیــا ولقــد قامــت العدیــد مــن الــدول العربیــة والغربیــة بتطبیــق نمــط اإلدارة الذاتیــة ؛ وذلــك لقدرتــه 

عتمـــد علـــى الـــروتین وتعمـــل علـــى إعاقـــة العملیـــة والتـــي ت، الكبیـــرة علـــى الحـــد مـــن المركزیـــة اإلداریـــة
وقــد أدركــت وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي الفلــسطینیة وجــود حاجــة ملحــة إلــى تغییــر النظــام . اإلداریــة

اإلداري بهـــدف تحـــسین وتطـــویر العملیـــة التربویـــة مـــن خـــالل تطـــویر المنـــاهج وتـــدریب العـــاملین فـــي 
ولقــد تطــور النظــام التربــوي تطــورا كبیــرا فــي كافــة المجــاالت ، ٕالعملیــة التعلیمیــة مــن معلمــین واداریــین

ـــالتحول التـــدریجي إلـــى الالمركزیـــة اإلداریـــة مـــن خـــالل  ــدء ب فوجـــدت الـــوزارة أن الظـــروف مناســـبة للبـ
  ). 2001وزارة التربیة والتعلیم الفلسطیني،  (خطنها الخمسیة التطویریة

 حــول - فــي حــدود علــم الباحــث– ِ  لــم تجــر فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة أي دراســة  
ًجاءت هذه الدراسة لتغطـي اتجاهـا حـدیثا مـن فقد واقع ومعوقات تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة ، لذا  ً

عنــى بتفـــویض المزیــد مـــن الــصالحیات لمـــدیر المدرســة وتفعیـــل ُاتجاهــات اإلدارة المدرســیة ، والـــذي ی
ویؤمــل أن یفیــد مــن هــذه الدراســة القــائمون . فــة مــشاركة األطــراف المعنیــة فــي اتخــاذ القــرارات المختل

علــى التخطــیط فــي وزارة التربیــة والتعلــیم، فــي وضــع خططهــم بحیــث تعــرض لهــم واقــع تطبیــق اإلدارة 
 المعوقــات وأبــرز ًالذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة،

  .طبیقها  التي تواجه تاإلداریة والمالیة والبشریة

  مشكلة الدراسة  

الحـــظ وجـــود ، إن المتـــابع لحـــال المؤســـسات التعلیمیـــة فـــي محافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة  
العدید من المحاوالت والبرامج لتطویر العملیة التعلیمیة، وذلـك التطـویر یحتـاج إلـى تغییـر حقیقـي فـي 

متالحقـة التـي یتعـرض لهـا المجتمـع النظام التربـوي، واسـتخدام أنمـاط إداریـة جدیـدة تواكـب التغیـرات ال
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وذلك بالحد من المركزیة اإلداریة والتحول إلى الالمركزیـة، ومـنح مـدیري المـدارس المزیـد ، الفلسطیني
ـــیم العــــالي . مــــن الــــصالحیات إلدارة مدارســــهم بــــشكل ذاتــــي ومــــستقل ــــة والتعلـ ــت وزارة التربی وقــــد قامــ

 المــدارس الحكومیــة فــي كافــة محافظــات الــوطن الفلــسطینیة بتطبیــق نمــط اإلدارة الذاتیــة فــي عــدد مــن
ومــن خــالل إطالعــه علــى توصــیات عــدد مــن وبحكــم عمــل الباحــث فــي المیــدان التربــوي الحكــومي 

التـــي بینـــت أهمیـــة تطبیـــق ) 2014 ( والعــروي، والسیـــسي)2011(الدراســات ،منهـــا جبـــران والـــشمري 
،إال  ،حیات لمـدیري ومـدیرات المـدارساإلدارة الذاتیة والحاجة إلـى التوسـع فـي مـنح المزیـد مـن الـصال

  . التي تناولت الموضوع بشكل مباشرأن هنالك ندرة في الدراسات

   :مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال اآلتيومن هنا جاءت       

ً واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فـــي المــدارس المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الـــضفة       مــا
  .ن وجهات نظر مدیریها ومعلمیهاالغربیة م

  أسئلة الدراسة    

  :تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة

ـــــا : الـــــسؤال األول ــــدارة ذاتی ــدارس الحكومیـــــة المـ ــیة الذاتیـــــة فـــــي المـــ ــق اإلدارة المدرســـ ـــع تطبیـــ ًمـــــا واقــ
  بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها؟

ـــاني ــتجابات المـــدیرین والمعلمـــین حـــول واقـــع تطبیـــق اإلدارة  :الـــسؤال الث هـــل تختلـــف متوســـطات اسـ
ـــرات الدراســــة ـــة بــــاختالف متغی ــمال الــــضفة الغربی : ًالذاتیـــة فـــي المــــدارس المـــدارة ذاتیــــا بمحافظـــات شـ

  ، والكلیة، والوظیفة ، والمدیریة؟الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي

اإلداریة والمالیة والبشریة  التي تحد من تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة  ما المعوقات :السؤال الثالث
ــدیریها  ًفـــي المـــدارس الحكومیـــة المـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر مـ

  ومعلمیها؟
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  فرضیات الدراسة 

   :ّلإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، تم صیاغة الفرضیات الصفریة اآلتیة

بـین متوسـطات اسـتجابات )α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى الداللـة ال - 1
ًأفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا 

  .بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر الجنس

بـین متوسـطات اسـتجابات )α = 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى الداللـة  ال تو-2
ًأفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا 

  .بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر سنوات الخبرة

بـین متوسـطات اسـتجابات )α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى الداللـة -3
ًأفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا 

  .ميبمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر المؤهل العل

بـین متوسـطات اسـتجابات )α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى الداللـة 4-
ًأفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا 

 .ةبمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر الكلی

بـین متوسـطات اسـتجابات )α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى الداللـة 5-
ًأفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا 

  .فةالوظی بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر 

بـین متوسـطات اسـتجابات )α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى الداللـة 6-
ًأفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا 

  .ریةبمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر المدی
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  أهداف الدراسة 

  : أهداف الدراسة في النقاط اآلتیةلخصتت

ً التعرف إلى واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة فـي المـدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات -1
  .شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها

 التعــرف إلــى أیــة فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات تقــدیرات أفــراد العینــة لواقــع تطبیــق -2
ًاإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن 

ــنوات الخبــــرة، والمؤهـــل العلمـــي، والكلیــــ: (وجهـــات نظـــر مـــدیریها ومعلمیهــــا بـــاختالف ة، الجـــنس، وسـ
  ) .والوظیفة، والمدیریة

 تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة  اإلداریــة والمالیــة والبــشریة التــي تحــد مــنالكــشف عــن المعوقــات 3-
ــدیریها  ًفـــي المـــدارس الحكومیـــة المـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر مـ

  .ومعلمیها

  أهمیة الدراسة

  :تنبع أهمیة الدراسة مما یأتي

  األهمیة النظریة:ال أو

تـساعد هــذه الدراســة علــى تــوفیر آفــاق بحثیــة فــي مجــال اإلدارة الذاتیــة، حیــث أنهــا ســتوفر مــادة       
ًعلمیة ومرجعا واطارا عامـا للعدیـد مـن البـاحثین الـذین سـوف یتنـاولون موضـوع اإلدارة الذاتیـة ،وتفـتح  ً ًٕ

  .المزید من الدراسات في هذا المیدانالمجال أمام الباحثین وطلبة الدراسات العلیا إلجراء  

  األهمیة البحثیة:ثانیا

ــدارس الحكومیـــة       تطـــویر أداة بحثیـــة للتعـــرف إلـــى واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـ
  .وتحلیلها واستخراج نتائجها وتعمیمها ًالمدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة ،
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  األهمیة التطبیقیة:ًثالثا

ــویر یمكــــن � ــیم والمعنیــــون بخطــــة التطــ ــیم بــــوزارة التربیــــة والتعلــ ـــا القــــائمون علــــى التعلــ  أن یفیــــد منهـ
  .الخمسیة

ت  بأهمیـة مـشاركة مـدیري ومـدیرادارات الوسـطى والعلیـاقد تـسهم هـذه الدارسـة فـي زیـادة وعـي اإل �
  .المدارس في اتخاذ القرارات المدرسیة

ــد تـــسهم الدراســـة فـــي إقنـــاع الجهـــات العلیـــا بـــضرو �  لمــــدیري  الـــصالحیات الالزمـــة رة تفـــویض قـ
 . ومدیراتهاالمدارس

الكشف عن نقاط القـوة والـضعف فـي التحـول نحـو تطبیـق اإلدارة الذاتیـة واإلفـادة منهـا فـي اعـداد  �
  .القیادات التربویة 

  حدود الدراسة 

  :تقتصر حدود الدراسة على

ــراء الدراســــة فـــي الفــــصل الدراســـي الثـــاني مــــن العـــام الدراســــي :الحـــدود الزمانیــــة .1  2014 تـــم إجـ
  .م 2015/

ً جمیـع المـدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا فـي محافظـات فـي أجریـت هـذه الدراسـة :الحدود المكانیة .2
ــولكرم، ونــــابلس، وســــلفیت، وطوبــــاس، (شـــمال الــــضفة الغربیــــة، والتــــي تــــشمل محافظـــات  ــین، وطــ جنــ

  ).وقلقیلیة

رس ا فـي المـدالعـاملین المعلمـین  و المـدیرینجمیـعاقتـصرت هـذه الدراسـة علـى  :البشریةالحدود  .3
 .ًالحكومیة المدارة ذاتیا في محافظات شمال الضفة الغربیة 
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  مصطلحات الدراسة 

 شكل من أشكال الالمركزیة الذي یجعل المدرسة والواقع المدرسـي نفـسه  : اإلدارة الذاتیة للمدرسة �
ویعتمــد بــصورة أساســیة علــى إعــادة توزیــع ســلطة صــنع القــرار بــین كــل ، وحــدة أساســیة لــصنع القــرار

باعتبــارهم وسـیلة أساســیة تمكــنهم مــن تقیــیم ، وبــین أعـضاء المجتمــع المحلــي، العـاملین فــي المــدارس 
وأیـــضا تمكـــنهم ممـــن معرفـــة أفـــضل ، اخـــل العملیـــة التعلیمیـــة فـــي المـــدارسالتطـــورات التـــي تحـــدث د

األســـالیب لتـــوفیر الـــدعم والتمویـــل المناســـب لـــضمان تحقیـــق أعلـــى مـــستوى مـــن األداء فـــي العملیــــة 
 .)14:ص، 2006، حسین( التعلیمیة بما یضمن تحقیق أهداف المدرسة ككل

 محافظـات  المـدارس فـيعدد مـن المطبقة فياریة أحد األنماط اإلدًویعرفه الباحث إجرائیا على أنه  
ــمال الــــضفة الغربیــــة  ــا مــــدیر المدرســــة مجموعــــة ویرتكــــز علــــى شــ ــنح  الــــسلطة التعلیمیــــة العلیــ مــــن مــ

ات  داخلهـا  القـرار واتخـاذ فـي صـناعة في المدرسـةإشراك المعلمین والعاملین یتم فیها الصالحیات، و
   .ما یعمل على تعزیز قیم االنتماء إلى المدرسة لدیهمم؛ إلى السلطة التعلیمیة العلیادون الرجوع 

ـــي  :المــــدارس الحكومیـــــة � ـــالي فــ ـــیم العـ ـــي المــــدارس التـــــي تتــــولى مــــسؤولیتها وزارة التربیـــــة والتعلـ هـ
ــــضفة الغربیــــة ـــاء ، محافظــــات ال ـــدرس فیهــــا أبنــ ــا ومادیــــا ویـ ـــسلطة الفلـــــسطینیة إداریــــا وفنیــ ًوالتابعــــة للـ ً ً

 .صف الثاني ثانوي الفلسطینیین من الصف األول الى ال

جنــین، طــولكرم ، نــابلس ، :  هــي تقــسیمات إداریــة مكونــة مــن محافظــات:محافظــات شــمال الــضفة �
 .سلفیت، طوباس، قلقیلیة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: أوال

  تمهید

، وقـد حـدث عـن اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة       یتناول الباحث في هذا الفصل األدب النظري الـذي یت
ــوم اإلدارة المدرســـیة باإلضـــافة إلـــى مفهـــوم اإلدارة بـــشكل عـــام، و: تـــضمن هـــذا الفـــصل مـــا یـــأتي مفهـ

 مفهــوم -أیــضا–، ویعـرض  الحدیثــةأهمیتهـا، وأهــدافها، وخصائـصها، ومبادئهــا، وأنماطهــا، واتجاهاتهـا
 وأهمیتهــا، ،لمدرســیة الذاتیــة فیتنــاول مفهومهــاالالمركزیــة فــي اإلدارة، وأســبابها ثــم ینتقــل إلــى اإلدارة ا

ــسها  ومبادئهــــا، یة،وعناصــــرها األساســــ وأهــــدافها، وخصائــــصها، ــــى أســ ـــافة إل ــل عملهــــا باإلضـ ومراحــ
  .الدول العربیة واألجنبیة في تطبیقهاومتطلباتها، وبعض تجارب 

   اإلدارة المدرسیة �

  مفهوم اإلدارة �

، وهــي الــسبب الــرئیس فــي التطــور والتقــدم  مــن التــراث اإلنــساني ال یتجــزأً       تعتبــر اإلدارة جــزءا  
 في مجاالت الحیاة كافة، حیث یستخدمها الناس في معـامالتهم الیومیـة وأحـادیثهم للداللـة علـى أمـور

ـــیم، أو المتابعـــــة، أو التوجیـــــه، أو كلهـــــا مختلفـــــة، ــــدبیر، أو التـــــسییر، أو التنظــ ـــد یقـــــصدون بهـــــا التـ  فقــ
والنهــي ،والــبعض یفهــم أنهــا تنظــیم العمــل، أو أنهــا مجتمعــة، ومــن النــاس مــن یربطهــا بــسلطة األمــر 

ویفهمهـــا قـــسم آخـــر علـــى أنهـــا مـــسؤولیة وتكلیـــف، والـــبعض  منـــصب یحـــصل علیـــه الفـــرد كترقیـــة لـــه،
  ).2012عابدین،(یفهمها على أنها نشاط أو من یقوم بهذا النشاط 

العمــل أو فــشله، اإلدارة هــي األســاس الــذي یتوقــف علیــه نجــاح إلــى أن  )2006(وأشــار خالــد        
مبنــي تحقیــق أهـدافهم بجدیـة ونـشاط اد الـذین یجیــدون إدارتهـم، ویـسعون إلـى فالدولـة والمؤسـسة واألفـر
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ل بالنجـاح وتـصل إلـى أهـدافها المنـشودة، فـیمكن َّكلـُ لهذه اإلدارة أن تَّعلى أسس علمیة مدروسة ال بد
  .ربط نجاح أو فشل أي عمل بتوفر إدارة أو عدم توفرها

إن مفهوم اإلدارة یختلف من مفكر إلى آخر؛ ویعود ذلك إلى وجود اختالفات واضحة في        
: بأنها) تایلور(فقد عرفها . نظریاتهم اإلداریة التي ینادون بها، مدارسهم الفكریة التي ینتمون إلیها

ومون المعرفة واضحة ودقیقة لألعمال التي یرید الناس القیام بها، والعمل على التأكد بأنهم یق
ٕ واصدار تنبؤ، وتخطیط،: بأنها عبارة عن) فایول(عرفها و،"بعملهم بأحسن طریقة وبأقل تكلفة

رات تنظم وتحكم تصرفات العاملین، عملیة اتخاذ قرا: أوامر، وتنسیق، ومراقبة وتعرف أیضا بأنها
  .)2013نا،الب(صورةللموارد المادیة والبشریة بكفاءة؛ لتحقیق األهداف على أفضل وفي استخدامهم 

علـــى أن ) 2010(والمجـــالي وصـــالح واللـــصاصمة الـــصرایرة ، و)2006( أبـــو الكـــشك واتفـــق        
اإلدارة مجموعة من العملیات وتضم كل من التخطـیط ،والتنظـیم، والتنـسیق، والتوجیـه، والرقابـة والتـي 

ي تتكامــل فیمــا التــ یتــولى القیــام بهــا المــدیر بهــدف تحقیــق أهــداف المؤســسة بأقــل وقــت وجهــد وتكلفــة
 .  بینها لتحقیق هدف مشترك

         الحــظ الباحـــث أن لــإلدارة تعریفـــات عدیــدة تختلـــف فــي شـــكلها فكــل تعریـــف لــإلدارة یعـــرض 
ـــشابه فــــي مـــضمونها ولكنهـــا اإلدارة بألفـــاظ مختلفـــة، فكلهـــا تركـــز علـــى توظیـــف العناصــــر  تلتقـــي وتت

علـــى وجـــود  -أیـــضا- –المادیـــة والبـــشریة ؛مـــن أجـــل تحقیـــق األهـــداف المنـــشودة ،واتفقـــت التعریفـــات 
متابعـة، التنـسیق، والتنظـیم، والتخطـیط، وال: مجموعة مـن العملیـات تتكـون منهـا العملیـة اإلداریـة وهـي

  .تقویمالتوجیه والو

  مفهوم اإلدارة المدرسیة �

تعتبــر اإلدارة المدرســیة التــشكیل اإلداري األصــغر فــي النظــام التعلیمــي، ولهــا دور كبیــرة فــي          
ـــسییر العملیـــــة التعلیمیـــــة والتربویـــــة داخـــــل المدرســـــة ــد،( تیــــسیر وتــ ــشكل اإلدارة ،)2006خالـــ ــث تـــ  حیـــ

 بالعـام، المدرسیة جزءا من اإلدارة التعلیمیة واإلدارة التربویة والعالقة التي تربطها هي عالقـة الخـاص
فهي ال تستقل عنهما بل هي عبارة عن وحدة مـسؤولة عـن تنفیـذ سیاسـات اإلدارة التربویـة والتعلیمیـة، 



 12

ن خـــالل عالقتهـــا المباشـــرة واإلدارة المدرســـیة تقـــوم علـــى تحقیـــق رســالة المدرســـة مـــ. وتحقیــق أهـــدافها
القــرارات وخاصـة فـي الــدول فهـي تتمتـع بحریــة أكبـر فـي القیـام بــاألدوار المنوطـة بهـا واتخـاذ  ،بالطلبـة

  ).2012عابدین،(األجنبیة المتطورة،مما یجعلها الوحدة اإلداریة األهم في حلقة اإلدارة التربویة 

ــد اتفــق      و علــى حــدوث تطــور كبیــر فــي ) 2012(وبــربخ ) 2013(والبنــا ) 2006( كــل مــن خال
بقة؛ وذلـــك نتیجـــة اتـــساع حركـــة  اإلدارة المدرســـیة، وفـــي مفهـــوم العملیـــة التربویـــة خـــالل الـــسنوات الـــسا

لـــم یعـــد الهـــدف األســـاس لـــإلدارة المدرســـیة هـــو القیـــام باألعمـــال فالبحـــث العلمـــي والتقـــدم التكنولـــوجي 
الروتینیـــة لهـــا، بـــل تحولـــت إلـــى االهتمـــام بالطالـــب وتنمیتـــه تنمیـــة شـــاملة ومتكاملـــة وتلبیـــة احتیاجاتـــه 

 تحقیــق أهــداف مــشتركة مــع المجتمــع المحلــي فالطالــب هــو محــور العملیــة التعلیمیــة، وباإلضــافة إلــى
والعمــل علــى مواكبــة كافــة التطــورات التكنولوجیــة والعمــل علــى توظیفهــا فــي خدمــة العملیــة التعلیمیــة 

  .وتحقیق أهدافها

اإلدارة التــي توجــه :"بأنهــا) 2006( هــا الجبــرت عرفمنهــا         إن لــإلدارة المدرســیة تعریفــات عدیــدة 
لتحقیــق األهـداف الموضــوعة بكفــاءة عالیــة مــع االقتــصاد فــي  ة داخــل المدرســة،سـیر العملیــة التعلیمیــ

مجموعـة مــن العملیـات تتكــون :" بأنهــا) 2006(عرفهـا أبــو الكـشك). 28:ص"(هـد والتكلفــةالوقـت والج
والتنظـــیم، والتنـــسیق، والتوجیـــه، والرقابـــة یقـــوم بهـــا قائـــد المدرســـة فیوجـــه جهـــود وأداء  مـــن التخطـــیط،
ــین والف ــث والمـــودة والعمـــل الجمــــاعي وادارة المعلمـ ـــأثیر واإلقنـــاع والحــ ـــین مــــن خـــالل الت ـــین واإلداری ٕنی

الفریـق؛ وذلـك لتحقیـق أهـداف اإلدارة المدرسـیة المتمثلــة بتطـویر شخـصیة الطالـب مـن جمیـع جوانبهــا 
 ٕالجــسمیة، والعقلیــة، واالنفعالیــة، واالجتماعیــة مــع مراعــاة واشــباع حاجــات وأهــداف المعلمــین والفنیــین

  ).37:ص" (واإلداریین

ــــضا بأنهــــا) 2013(      وتعرفهــــا البنــــا  ـــشابكة ومترابطــــة:"أی ـــات متـ مــــن وظیفیــــة  و مجموعــــة عملیـ
ًتوجیه تتفاعل بإیجابیة ضمن مناخ مناسب داخـل المدرسـة وخارجهـا وفقـا لـسیاسة وتنسیق، وتخطیط، 

  .)62:ص" ( مع غایات وأهداف المجتمع والدولةاتفقعامة تضعها الدولة بما 

ــد رأى       و مجموعــــة مــــن العملیــــات التــــي یقــــوم بهــــا أكثــــر مــــن فــــرد بطریقــــة :"أنهــــا) 2006( خالــ
ـــألف مــــن مــــدیر المدرســــة ومــــن نائبــــه ) الوكیــــل(المــــشاركة والتعــــاون والفهــــم المتبــــادل، وهــــي جهــــاز یتـ
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 عرفهـــاو). 7:ص" (واألســـاتذة والمـــوجهین اإلداریـــین أي كـــل مـــن یعمـــل فـــي النـــواحي الفنیـــة واإلداریـــة
مجموعــة العملیــات الوظیفیــة التــي تمــارس بغــرض تنفیــذ مهــام تعلیمیــة معینــة :" بأنهــا) 2006(الحربــي

بواسـطة آخـرین عــن طریـق تخطـیط، وتنــسیق، وتنظـیم، ورقابــة، وتقـویم جهـودهم وتــؤدى هـذه الوظیفــة 
  ) .38:ص" (من خالل التأثیر في سلوك األفراد وتحقیق األهداف المدرسیة

جملـة الجهـود المبذولــة بإتبـاع طـرق عــدة وعـن طریـق مهــام :"بأنهــا) 2010(جـب علـي ورأشـار      و
وظیفیة لتحقیق أهداف المجتمع من العملیة التعلیمیة بواسطة التخطیط، والتنظـیم، والتنـسیق، والرقابـة 
لتلــك الجهـــود ؛لتحقیـــق أهــداف محـــددة لتحـــسین وتطــویر العملیـــة التعلیمیـــة،فهي تمثــل جمیـــع الجهـــود 

ٕي یقوم بهـا مـدیر المدرسـة مـع جمیـع العـاملین معـه مـن مدرسـین واداریـین وغیـرهم ؛بهـدف المنسقة الت
تحقیق األهداف التربویـة داخـل المدرسـة تحقیقـا یتماشـى مـع مـا تهـدف إلیـه األمـة مـن تربیـة صـحیحة 

العملیــة التــي : بأنهــا) Dash& Dash,2008( داش وداش  عرفهــاو). 7:ص"(وعلــى أســاس ســلیم
أهـــداف المدرســـة مـــن خـــالل التخطـــیط الجیـــد وتنظـــیم المـــصادر المادیـــة والمالیـــة تهـــدف إلـــى تحقیـــق 

  .بأبسط الطرق وتوجیه العاملین والتحكم والسیطرة واتخاذ القرار وتقییم العملیة التعلیمیة واإلنجازات

جمیع الجهود المنسقة واإلمكانات المتاحة واألنـشطة التـي یبـذلها " :بأنها) 2012(  بربخعرفها      و
ٕمــدیر المدرســة مــع جمیــع العــاملین معــه مــن مدرســین واداریــین وغیــرهم؛ مــن أجــل تحقیــق األهــداف 
ًالتربویة داخل المدرسة تحقیقـا فعـاال متطـورا یتماشـى مـع مـا تهـدف إلیـه األمـة مـن تربیـة أبنائهـا تربیـة  ً ً

  )150:ص"(لیمصحیحة على أساس س

 الباحــث أن اإلدارة المدرســیة تقــوم باألســاس علــى مجموعــة مــن اســتنتج        وبنــاء علــى مــا ســبق 
، الــسابقة التعریفــات  وهــذا مــا اتفقــتتخطــیط، وتنــسیق، وتنظــیم، ورقابــة، وتقــویم مــن العملیــات الرئیــسة
ودة للمدرســة، وهــي  كونهــا األســاس فــي تحقیــق األهــداف المنــشتكمــن فــي أهمیتهــا باإلضــافة إلــى أن

  .الوسیلة التي یمكن من خاللها تحسین مخرجات العملیة اإلداریة في المدرسة
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  أهمیة اإلدارة المدرسیة �

         تتركز أهمیـة اإلدارة المدرسـیة مـن خـالل قیامهـا بتـسهیل نظـام العمـل فـي المدرسـة ،وتطـویره 
 فهـي وسـیلة لخلـق التعـاون المـستمر ؛ عالیـةوتنظیمه مما یساعد على القیام بالعملیات التربویة بكفاءة

والمثمــر الــذي یــؤدي إلــى تحقیــق األهــداف المدرســیة؛ فهــو ال یــتم إال مــن خــالل وجــود إدارة مدرســیة 
الـصرایرة ( فاعلة قادرة علـى تحقیـق التمكـین للمعلمـین ألداء المهمـات الموكلـة إلـیهم علـى أكمـل وجـه 

  ).2010وآخرون، 

أن اإلدارة المدرســـیة هـــي التـــي تحـــرك كـــل موظـــف فـــي إطـــار محـــدد ) 2010( حمـــودة رأى        و
 مـساد ویتنفـق .  ومنظم مـن أجـل إنجـاز عمـل متمیـز ومـستمر ومتواصـل فـي أقـصر جهـد وأقـل وقـت

ـــى ) 2013(ٕاســــماعیل  و)2005( ــیة أصــــبح مــــن الــــضروري والواجــــب علـ أن ألهمیــــة اإلدارة المدرســ
فرغ للمدرسة یـنظم ویـوزع المهـام علـى العـاملین فـي لین عن التربیة الحدیثة تخصیص مدیر متالمسؤو

 داخــل المدرســة ّ كلـهثــم یقـوم بمراقبــة ســیر األعمـال وحــل المـشكالت هــذا المدرسـة حــسب التخـصص،
 فهــو الوســیط بــین المدرســة مــن جهــة هــا،بحیــث یكــون قلــب المدرســة والعقــل المفكــر فیهــا ، أمــا خارج

  . أخرى ٕوبین المجتمع المحلي وادارة التعلیم من جهة 

بیــرة تــستدعي تــوفیر مــدیر  أن لــإلدارة المدرســیة أهمیــة ك-مــن خــالل مــا ســبق - الباحــثرأى        
ًمؤهــل یعــین بنــاء علــى أســس بحیــث یمتلــك كافــة المهــارات والخــصائص المطلوبــة مــن قــوة شخــصیة  َّ ُ

د المتاحـة ، ویعمـل علـى اسـتثمار المـواروتأهیل أكـادیمي، ویمتلـك مهـارات االتـصال والتواصـل وغیرهـا
إیجـاد عالقـات تنظیمیـة بـین العـاملین فـي المدرسـة؛ بهـدف تحقیـق علـى  ً ویعمل أیضابصورة فضلى،

 على سـیر العملیـة التعلیمیـة ًاألهداف بكفاءة عالیة، وأن عدم وجود مدیر مؤهل بشكل جید یؤثر سلبا
  .وعلى تحقیق أهدافها

  أهداف اإلدارة المدرسیة �

 ؛لهـا وجـود أهـداف واضـحة ومحـددة یحتـاج إلـىي مؤسـسة أو منظمـة         إن سیر العمل داخـل أ
تعــاون فیمـــا بیـــنهم فـــي ســـبیل  الإلـــى وتـــدفع العـــاملین ،فاألهــداف الواضـــحة تكـــون أســـهل فــي التحقیـــق
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، فوضوح األهداف هو األساس في العمل اإلداري وعلى ضوئه یتم تحدیـد الوسـائل والخبـرات ؛بلوغها
  ) .2012بربخ،(تسعى إلى تحقیق مجموعة من األهداف والمدرسة كغیرها من المؤسسات 

 العمــل علــى تحقیــق أهــداف التربیــة أهــداف اإلدارة المدرســیة فــي) 2013( البنــا ّلخــصت        وقــد 
ـــي، ــــة العلمـ ـــو المتكامــــل لشخــــصیة الطلب ــیم، باإلضــــافة إلــــى تحقیــــق النمـ ــ ــــي، والجــــسدي،  والتعل والعقل

والعمل على تنسیق األعمال الفنیة واإلداریـة فـي المدرسـة بهـدف تحـسین العالقـات بـین . واالجتماعي
 یــةوالحاجــة إلــى تطبیــق األنظمــة واللــوائح والتعلیمــات التــي تــصدر مــن اإلدارة التعلیم. العــاملین فیهــا

ًتخداما عقالنیــا مبنیــا علــى أســس علمیــة العلیــا وتوجیــه اســتخدام المــوارد المادیــة والطاقــات البــشریة اســ ً
 .باإلضافة إلى تشجیع الطلبة على االبتكار والتجدید، بما یحقق الكفاءة اإلنتاجیة

أن اإلدارة المدرســیة تهــدف وبــشكل أساســي إلــى وضــع خطــط تطوریــة ) 2010(      وأشــار حمــودة 
قیــق أفـــضل  وتح،مــة والمـــستقبلیةلتنمیــة المدرســة فـــي المــستقبل، واإلشـــراف علــى تنفیــذ المـــشاریع القائ

، باإلضافة إلى تحقیـق التعـاون مـع البیئـة والمجتمـع المحلـي فـي حـل المـشكالت المـستجدة المخرجات
ــــشاطات داخــــل المدرســــة ــــل الن ـــه وتعرق ــد . التــــي تواجـ ــبوقــ أن اإلدارة ) 2010( وأضــــاف علــــي ورجــ

یر الــدورات والتــدریب الــالزم المدرســیة تــصبو إلــى تحقیــق التطــویر المهنــي للعــاملین فــي المدرســة بتــوف
ــل فــــي  تحقیــــق عالقــــات تنظیمیــــة بــــین العناصــــر البــــشریة داخــــل المدرســــة آخــــر،ولهــــا هــــدف  . یتمثــ

أن اإلدارة المدرســـیة تهـــدف إلـــى إیجـــاد منـــاخ مناســـب للعمـــل؛ یزیـــد مـــن ) 2013( إســـماعیلتوأضـــاف
عدة فــي مواجهــة وحــل دافعیـة العــاملین ویــساعد علــى تحقیــق أفــضل النتــائج والعمــل علــى تقــدیم المــسا

 .المشكالت في المدرسة

 أن كـــل األهـــداف التـــي تـــسعى اإلدارة المدرســـیة إلـــى وضـــعها وتحقیقهـــا تخـــدم الحــظ الباحـــث        
العملیـــة التربویـــة والتعلیمیـــة، وتعمـــل علـــى تنمیـــة كافـــة أطـــراف العملیـــة التربویـــة مـــن معلمـــین وطلبـــة، 

  .وتحسن مخرجات المدرسة بشكل كبیر
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  دارة المدرسیة خصائص اإل �

وقــد         لكــي یكلــل عمــل اإلدارة المدرســیة بالنجــاح یجــب أن تتــصف بمجموعــة مــن الخــصائص،
وهـذا یعنـي أن تعتمـد علـى التخطـیط إدارة هادفـة ومنهـا أن تكـون بعضها إلى ) 2006(أشار الحربي 

أن تكـــون إدارة علـــى العــشوائیة والتخـــبط وباإلضــافة إلـــى ال الــسلیم والموضـــوعیة فــي تحقیـــق أهــدافها 
ــــن  ــــضا مـ ــــر وأیـ ــسلبیة والتحجـ ـــ ـــاال وال تتـــــصف بال ـــــا فعــ ـــــإلدارة دورا قیادی ــون ل ـــــى أن یكـــ ّإیجابیـــــة وبمعن ً ً

ــون-ً أیـــضا – خصائـــصها ــون  أن تكـ  إدارة اجتماعیـــة وهـــذا یعنـــي أن تبتعـــد عـــن التـــسلطیة ، وأن تكـ
قــات حـــسنة معهـــم لــدیها اســـتجابة لتوجیهـــات أولیــاء األمـــور والمجتمـــع المحلــي ،وأن تهـــتم بتنمیـــة عال

 .تسودها المحبة والمودة

ـــافه الــــصرایرة وآخــــرون         ــون إدارة ویتمثــــل فــــي) 2010(ومــــن هــــذه الخــــصائص مــــا أضـ  أن تكــ
 حیادیــة ولیـست منحـازة إلـى مــذاهب فكریـة أو تربویـة محـددة، وأن تكــون أن تكـونإنـسانیة وهـذا یعنـي 

ــود لتحقیـــق أهــــدافها دون إفـــراط أو تفـــ ــن الجمـ ــون ةٕاضـــافو ،ریطمرنـــة تبتعـــد عـ ـــى ذلـــك أن تكــ  إدارة إل
تكنولوجیــة بمعنــى أن تعمــل علــى توظیــف المعــارف العلمیــة والتكنولوجیــة فــي مواجــه كافــة المعوقــات 

 .ّوالعمل على حلهاالتي  تعترض تحقیق األهداف 

 أن یتـــوفر محــیط وبیئـــة آمنـــة  ذلـــك یعنــي وأیــضا أن تكـــون إدارة فاعلـــة) 2013(     وأضــافت البنـــا
. ة تــساعد علــى تحقیــق األهــداف مــن خــالل اســتثمار المــوارد المادیــة والبــشریة بكفــاءة عالیــةوتعاونیــ

أن مــن خــصائص اإلدارة المدرســیة كونهــا إدارة قیادیــة ویعنــي ذلــك أن تــؤثر ) 2012(وأضــاف بــربخ
وأن . وتتأثر بما یحیطها، وأن یكون لها تأثیر كبیر على العـاملین وقـدرة علـى جـذبهم للعمـل واإلنجـاز

تكــون إدارة دیمقراطیــة یعنــي أن تكــون اإلدارة قائمــة علــى المــشاركة فــي اتخــاذ القــرارات وعــدم اإلنفــراد 
ــــة اإلداریــــة والتدریــــسیة ًواإلدارة المدرســــیة أیــــضا إدارة مرنــــة بمعنــــى أن . بــــأي قــــرار دون العــــودة للهیئ

 إدارة یــضا أضــافوأ، تتكیــف مــع كافــة الظــروف والمتغیــرات وال تكــون جامــدة ال تنحــاز إلــى أي فكــرة
 .عملیة یعني أن یكون هنالك انسجام بین األفكار والمبادئ النظریة مع المواقف التعلیمیة العملیة
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فوجودهــا یزیــد مــن   الباحــث ضــرورة تــوافر الخــصائص الــسابقة فــي اإلدارة المدرســیة،الحــظ         
 بكـــل هــاوتحقیق ،الكفــاءة والقــدرة اإلداریـــة للمدرســة، ویجعــل المدرســـة أكثــر فاعلیـــة فــي وضــع أهـــدافها

  .كفاءة وفاعلیة وتنفیذ العملیات اإلداریة وتقویمها

  مبادئ اإلدارة المدرسیة �

ــد  ــیة فـــي مختلـــف مـــستویاتها تقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ وقـ أشـــار          إن اإلدارة المدرسـ
 إلى أن من أهم تلك المبادئ تقسیم العمل وهو أمر ضروري ویعني وضـع كـل فـرد فـي) 2006(ربیع

 تفــویض الــسلطات ً ومــن مبادئهــا أیــضا. الــذي یناســب قدراتــه ممــا یرفــع كفــاءة العملیــة اإلداریــةالعمــل
ن  قیـــام المــدیر بتفـــویض بعــض ســـلطاته ألصــحاب الكفـــاءة ومــن خاللهـــا یمكــن للمـــدیر أ ذلــكیعنــيو

 االنـــضباط والطاعـــة فهـــو عنـــصر  ذلـــك مبـــدأ وباإلضـــافة إلـــى،ٕیـــستثمر طاقـــات وامكانیـــات العـــاملین
، وهـو عنـصر المرؤوسـین بطاعـة المـدیر واحترامـهضروري یجب أن یتوفر في المدرسة، بحیث یقـوم 

 وحــدة القیــادة و یعنــي وجــود قائــد واحــد -ً أیــضا–مــن مبادئهــا و.یتوقــف علیــه نجــاح العملیــة اإلداریــة
ــة العملیــة اإلداریــة یمــسك بزمــام األمــور،  باإلضــافة إلــى مبــدأ.فوجــود أكثــر مــن قائــد یعمــل علــى عرقل

 ومبــدأ.  العــاملین علــى التعــاون فیمــا بیــنهم وتنمیــة روح الفریــق المــدیروحــدة اإلدارة وتعنــي أن یــشجع
إلــى مــن مــوظفین ومــوارد وأجهــزة ممــا یــؤدي  ، وضــع كــل شــيء فــي مكانــه المناســبالتنظــیم ویعنــي 

 .إنجاز أفضل لألعمال

 المـصلحة العامـة ویعنـي أن یركـز أن من أهـم مبـادئ اإلدارة المدرسـیة) 2006( الحربي        ورأى
المدیر على المصلحة العامة للمدرسة والتالمیذ والمجتمع أكثر مـن تركیـزه علـى المـصلحة الشخـصیة 

ـــب المـــــصلحة العامــــة علـــــى مــــصلحته الشخـــــصیة ـــث تقـــــوم اإلدارة ، ،فیغلـ ــــسلطة بحیــ ًوأیــــضا تـــــدرج ال
المدرسیة على مبدأ التدرج في االتصاالت ،بحیث یتصل كل موظف بـرئیس قـسمه وكـل معلـم بمـدیره 

المساواة وتعني مـساواة المـدیر بـین العـاملین وعـدم التحیـز باإلضافة إلى و.  بطریقة متسلسلةالمسؤول
 وهــذا یعنــي أنالمبــادأة مبــدأ ه بختمــو. لدافعیــة للعمــلن المــساواة ترفــع المعنویــات وتزیــد األ ألحــدهم؛

 . بادرة وروح االبتكار لدى األفراد ویحسن أداءهمع المیتعمل اإلدارة على تشج
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 الباحـــث أن مبـــادئ اإلدارة المدرســـیة الـــسابقة تـــشكل العمـــود الفقـــري لهـــا، فهـــي تـــشكل الحـــظ        
الخطوط العریضة في العملیة اإلداریـة فـي المدرسـة، والتـي یجـب مراعاتهـا والعمـل علـى توظیفهـا فـي 

  .دعم وتطویر العملیة اإلداریة في المدرسة

  أنماط اإلدارة المدرسیة �

و القــائمین علـــى اإلدارة المدرســیة وتـــصرفاتهم تختلــف مـــن مدرســـة           إن ممارســات المـــدیرین 
ــباب متنوعـــة منهـــا مـــا یتعلـــق بشخـــصیة المـــدیر، ومنهـــا مـــا یتعلـــق  إلـــى أخـــرى؛ ویرجـــع ذلـــك إلـــى أسـ
ـــــشریة  ـــــة والبــــ ـــات المادیــــ ـــــ ـــــق باإلمكانـ ــــ ـــــسم یتعل ــــي، قــــ ـــــام التعلیمـــــ ــــرتبط بالنظــــ ـــــ ـــــا ی ــــــاملین، ومنهــــ بالعـــ

  ).2012عابدین،(والبیئیة

  :على تقسیمها إلى أربعة أقسام وهي)2012(، وعابدین )2006(وقد اتفق ربیع  

وفـي هـذا الـنمط یـضع المـدیر الخطـط والـسیاسات؛ لتحقیـق مـا ): االسـتبدادي( النمط األوتوقراطي �
ّیضعه في ذهنه، فهو ال یحید عنـه أبـدا فیظهـر الـود لمـن  ،  معـه فـي سـلوكه ویجـافي مـن یخالفـهاتفـقً

ویهــتم لیــة اإلدارة، ویختــار الطــرق التــي تنجــز العمــل بــصورة دقیقــة ،ویهــتم المــدیر فــي هــذا الــنمط بفاع
ویتمیــز هـذا الــنمط باإلنتاجیـة العالیــة ،  والتـدخل فــي كـل األمـورالمـدیر بعملیـة التفتــیش علـى العــاملین

  . في حال وجود المدیر والفوضى في حال غیابه

ــنمط الدبلوماســـي �  واللباقـــة، ویهـــتم المـــدیر وهـــو نمـــط یعتمــد علـــى ممارســـة أســـلوب الدبلوماســیة: ال
بإظهار عالقات حسنة مع العاملین، ویمیل إلى مناقشة المعلمین ذوي النفـوذ فـي المدرسـة؛ للحـصول 

ــم . علــــى مــــساندتهم ودعمهــــم فــــي إقنــــاع البقیــــة ال یــــشرك المعلمــــین ذوي النفــــوذ فــــي وضــــع أنــــه ورغــ
 الـنمط أن المـدیر ینـسب كـل وأهم ما یمیز هـذا. هالسیاسات إال أنهم یشعرون بالرضا عن عملهم وعن

ًنجاح وانجاز یحقق في المدرسة لنفسه ویظهر متفاخرا، أما في حال وجـود خلـل أ ُ و فـشل فإنـه یتـوارى ٕ
  .وینسبه لآلخرین
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ــنمط الــدیمقراطي  � ــنمط اإلدارة األتوقراطیــة، وفیــه ): التــشاركي(ال ًوهــو نمــط إداري منــاقض تمامــا ل
یعتــرف المــدیر بــالفروق الفردیــة لــدى المعلمــین والطلبــة، بحیــث یــسمح لكــل فــرد بتنمیــة قدراتــه ومیولــه 

سق واتجاهاتـه، وفیــه یحــدد المــدیر بـشكل واضــح وكامــل وظیفــة كــل عـضو فــي المدرســة ومهامــه، وینــ
جهـــودهم ، ویـــشجع التعـــاون فیمـــا بیـــنهم، ویعمـــل علـــى إشـــراك المعلمـــین والطلبـــة فـــي إدارة المدرســـة، 
ویعتمــد المــدیر فــي هــذا الــنمط علــى مبــدأ تكــافؤ الــسلطة مــع المــسؤولیة مــن خــالل اهتمامــه بتفــویض 
ــاملین، وتقویـــة الـــروابط  المهـــام والـــصالحیات، ویحـــرص المـــدیر علـــى إقامـــة عالقـــات حـــسنة مـــع العـ

  .والعالقات مع المجتمع المحلي

ــو نمـــط یتـــصف): الـــسائب( الترســـلي الـــنمط �  بالمبالغـــة فـــي إعطـــاء الحریـــة للمعلمـــین، ویتمیـــز وهـ
ویهـتم بتـوفیر منـاخ  ،واسع علـى المعـارف المتعلقـة بعملـهوباالطالع ال المدیر فیه بالشخصیة المرحة،

وفـي هـذا الـنمط یتـیح لكـل . ً یرونـه مناسـبامالئم وسلیم لقیام المعلمین بالتدریس، وتعلم الطلبة وفق ما
ــنمط مـــن أســـوأ أنمـــاط اإلدارة مـــن حیـــث  فـــرد إبـــداء رأیـــه والـــدفاع عنـــه بحریـــة مطلقـــة، ویعتبـــر هـــذا الـ
اإلنتاجیـة؛ فتحقیـق األهــداف یعتمـد علـى الحــظ، وفیـه یعجــز المعلمـون عـن التــصرف واالعتمـاد علــى 

  .أنفسهم في مختلف المواقف

وكلهـا متباینـة  ولكـن إذا تمـت  ، نمـط مـن األنمـاط مـا یمیـزه عـن اآلخـرن لكل الباحث أالحظ        
ــسوده التعــــاون والمـــــودة  ـــذي یــ ــــدیمقراطي، الــ ـــة نجــــد أن أفـــــضلها هــــو ال ــین األنمـــــاط األربعـ ـــة بــ المقارنـ

  .والعالقات التنظیمیة القویة، واألسوأ هو الترسلي والذي یعطي الحریة المفرطة المبالغ فیها

  ة في اإلدارة المدرسیةهات الحدیثاالتجا �

ــم یعــد مفهــوم اإلدارة           ظهــر فــي الــسنوات اتجاهــات حدیثــة فــي مفهــوم اإلدارة المدرســیة ، فل
المدرســیة یقتــصر علــى تــسییر شــؤون المدرســة بــل تعــداه إلــى تــوفیر كافــة الظــروف واإلمكانیــات التــي 

إدارة تـسییر إلـى إدارة تطـویر، تساهم في تحقیـق األهـداف الموضـوعة، فتحولـت اإلدارة المدرسـیة مـن 
ونــتج عــن هــذا التطــور اتــساع فــي مجــاالت اإلدارة المدرســیة، فأصــبحت تــشمل كافــة العناصــر التــي 

  ).2006الجبر،(تؤثر  في العملیة اإلداریة  وتتأثر بها داخل المدرسة 
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  :ومن أبرز االتجاهات الحدیثة في اإلدارة المدرسیة

؛ لـــضمان تنفیـــذ المـــدیرین ألهـــداف المؤســـسة حیـــث یتوقـــع وهـــي نظـــام مـــصمم: اإلدارة باألهـــداف �
مـــنهم ربـــط أهـــدافهم الخاصـــة بأهـــداف المؤســـسة ،ویمكـــن التعبیـــر عـــن هـــذه األهـــداف بعبـــارات قابلـــة 

فـاإلدارة باألهـداف أسـلوب . هـم ویتحكمـوا بـه بـشكل أفـضلءّللقیاس ،مما یمكن المـدیرین أن یقیمـوا أدا
 فـة مـستویات المؤسـسة اإلداریـة، فیـشتركون والمرؤوسین فـي كاإداري یقوم على المشاركة بین الرئیس

ـــل موظـــــف علـــــى شـــــكل نتـــــائج  ـــد مـــــسؤولیة كــ ـــد األهـــــداف التـــــي یجـــــب تحقیقهـــــا، ثـــــم تحدیــ فـــــي تحدیــ
 ).2013البنا،(متوقعة

وهي اإلدارة التي تهتم بجوهر ممارسات اإلدارة العلیـا والتـي یمكـن ترجمتهـا :  االستراتیجیةاإلدارة  �
ممـا یـضمن االلتقـاء  في صورة عملیة متتابعة، فهي األنشطة التي تقرها المنظمة على المـدى البعیـد،

 تمثـل العملیـة االسـتراتیجیةفـإن اإلدارة . بین أهداف المنظمة ورسالتها مع البیئة بفعالیـة وكفـاءة عالیـة
ــا،(التــي تــستخدم فــي تنقیــة القــرارات وتطبیقهــا ،بمــا یحقــق النتــائج المطلوبــة  إدریــس ورأى. )2013البن

  ومنهــا مراعـــاة االســـتراتیجیةأنــه یجـــب مراعــاة بعــض المحـــاذیر فــي تطبیــق اإلدارة ) 2002(ومرســي
ین بتنفیـذ الخطـط الموضـوعة ٕالوقت واالهتمام بتوظیفه وعدم استنزافه واضاعته ،ومراعـاة التـزام العـامل

، االسـتراتیجیة، یزید تنصلهم من مـسؤولیة القـرارات االستراتیجیة؛فعندما ال یشترك األفراد في صیاغة 
 .ومواجهة اإلحباط الذي قد یحدث عن عدم تحقیق األهداف الموضوعة

ــتراتیجیة تقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن القـــیم: إدارة الجـــودة الـــشاملة � تـــستمد و، وهـــي عملیـــة إداریـــة إسـ
طاقتها من المعلومات التـي یـتم فـي إطارهـا توظیـف العـاملین واسـتثمار قـدراتهم الفكریـة فـي مـستویات 

ــیم كافـــة بطریقـــة إبداعیـــة تحقـــق التحـــسن المـــستمر للمنظمـــة و أن هـــدف إدارة ). 2013البنـــا،( التنظـ
أبــو ( النتــائج للعمــل ؛للحــصول علــى أفــضل الجــودة فــي العملیــة التعلیمیــة نــشر ثقافــة األداء الــصحیح

 )2000حسین،الوفا و

إن الــضغوط فــي مجــال اإلدارة هــي إحــدى مكونــات ضــغوط العمــل والتــي تــرتبط : إدارة الــضغوط �
بطبیعــة العمــل فــي مجــال اإلدارة، وتمثــل خبــرة ذاتیــة یكتــسبها مــدیر المدرســة عنــد تعرضــه لمــصادر 

ــدي واإلنجـــاز أو بـــ شكل ســـلبي فیـــصاحبها ضـــاغطة ویواجههـــا بـــشكل إیجـــابي فتخلـــق لدیـــه روح التحـ
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فــإذا كانــت الــضغوط فــي حیــاة مــن یعمــل فــي اإلدارة المدرســیة وال یمكــن . مــشاعر الــضیق واإلحبــاط
  ).2006الحربي،(تجنبها فال بد من إدارة هذه الضغوط والتصدي لها واالستفادة منها

ــد مـــن األنمـــاط اإلداریـــة الحدیثـــة دلیـــل علـــى ســـعي االحـــظ        و ــود العدیـ لبـــاحثین  الباحـــث أن وجـ
والدارسین واإلداریین إلى تطویر العملیة اإلداریة والوصول إلى نمـط إداري یحقـق األهـداف المرغـوب 

فــنحن نعــیش فــي  ؛ســبه وتتناســب مــع متطلباتــه إداریــة تناًاأن لكــل عــصر أنماطــباإلضــافة إلــى و بهــا،
  . یتصف بالتعقید الذيعصر التكنولوجیا والمعلومات 

   الالمركزیة في التعلیم

 هوم الالمركزیة في التعلیممف �

      تقوم الالمركزیة في اإلدارة التعلیمیة علـى توزیـع عملیتـي صـناعة القـرار واتخـاذه وعـدم اقتـصاره 
وهنالك محاوالت عدیدة تقوم فیها الدول النامیـة لتطبیـق الالمركزیـة ) 2010علي ورجب،(على المدیر

دارس ،وباإلضــافة إلــى زیــادة تفــویض  الــسلطة فــي اإلدارة فهــي تعمــل علــى زیــادة حجــم التمویــل للمــ
وقــد حــصل مفهــوم الالمركزیــة علــى اهتمــام البــاحثین فــي مجــال . التامــة  للمــدارس فــي صــنع القــرار

  . )2006حسین،(اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة بهدف تحدید ماهیتها ومفهومها 

نظــام لـــإلدارة تتــرك فیــه الـــسلطات للوحــدات المحلیــة فرصـــة : "بأنهــا )2009(    فعرفهــا أبــو عیطـــة 
  ).33:ص" (توجیه البرامج واإلنشطة، بما اتفق مع ظروفها، ویحقق متطلباتها

لـسلطات المحلیـة والمـدارس حریـة االعمـل علـى مـنح اإلدارة العلیـا : بأنهـا) 2006(    وعرفها حسین 
بحیـث ال یتعـارض مـع التنظـیم العـام وذلـك یـتم مـن خـالل  ،ذ  القرارات المتعلقة بنـشاطاتهاصنع واتخا

إعطـاء كــل وحـدة إداریــة صــالحیات فـي اتخــاذ القـرارات المتعلقــة بهــا ،مـع العمــل علـى إتاحــة الفرصــة 
  .أمام العاملین للمشاركة فیها
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 أسباب الالمركزیة في التعلیم �

وقـــد  أســـباب م أهمیـــة كبیـــرة ولـــهدارة التعلـــی      فـــي العـــصر الحـــالي أصـــبح لوجـــود الالمركزیـــة فـــي إ
خفـض و، زیـادة مـصادر تمویـل التعلـیم، وانخفـاض تكـالیف العمـلفـي ) 2010(ّلخصها علـي ورجـب 

احتیاجات النظام وتطبیق معـاییر للتعلـیم، ممـا یزیـد على ٕالبیروقراطیة في اإلدارة، واطالع المسؤولین 
ــسلطات الــــسیاسیة علـــى المؤســـسات، و، مـــن كفـــاءة العمــــل ـــع الـ ــنح المـــواطن دور توزی  أكبـــر فــــي ًاومــ

تحــسین جــودة العمــل عــن طریــق الــربط مــا بــین تحــسین التعلــیم بــصنع القــرار ، باإلضــافة إلــى اإلدارة
ــادة المنافــسة واإلبــداع داخــل النظــام، و وجــود نظــام دیمقراطــي یعتمــد علــى و،واحتیاجــات المدرســة زی

   .مشاركة المجتمع المحلي في العملیة اإلداریة

األســباب الــسابقة التطــورات االقتــصادیة الجدیــدة ویتمثــل إلــى  )2009(و عیطــة وأضــاف أبــ      
یة إلــى الرأســمالیة، والعمــل علــى زیــادة ذلــك التطــور فــي تحــول فــي األنظمــة االقتــصادیة مــن االشــتراك

القطــاع الخــاص والمنظمــات غیــر الحكومیــة فــي مجــال التعلــیم، وتغیــر دور الدولــة الحدیثــة فقــد تغیــر 
دور الـــدول مـــن الحفـــاظ علـــى األمـــن والحمایـــة، إلـــى تحقیـــق الرفاهیـــة ودعـــم التعلـــیم بحیـــث یكـــون لـــه 

اإلضـافة إلـى تعقـد أنظمـة التعلـیم الحدیثـة فقـد احتكاك مستمر مع المجتمـع وتكـون إدارتـه المركزیـة، ب
حــدث تطــور شــامل ممــا أدى إلــى حــدوث تعقیــد فــي كافــة المجــاالت ومنهــا مجــال التعلــیم فقــد تعــدد 

 .األنشطة و زادت التخصصات مما استدعى إلى وجود حاجة ماسة إلى معلومات كثیرة ودقیقة

یــة فــي إدارة التعلــیم؛ ویعــود ذلــك بــشكل نحــو الالمركز الباحــث أن هنالــك توجــه واضــح الحــظ        
وهـــذا أساســـي إلـــى التطـــورات والتغیـــرات المتالحقـــة فـــي كافـــة مجـــاالت الحیـــاة وخاصـــة مجـــال التعلـــیم 

لقـرارات و الـذي یزیـد التوجه یعكس رؤیة العملیـة اإلداریـة التـي تقـوم علـى التـشارك فـي صـنع واتخـاذ ا
  .ماموالذي یدفع بعجلة اإلنتاج نحو األ ،من فاعلیتها
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  اإلدارة الذاتیة للمدرسة: ثالثا

  مفهوم اإلدارة الذاتیة للمدرسة �

فــادة مــن           لقــد تطــور مفهــوم اإلدارة الذاتیــة للمدرســة ویعــود هــذا التطــور بــشكل رئــیس إلــى اإل
المجـــاالت التجاریــــة والـــصناعیة، فقــــد وجــــد مـــدیرو المؤســــسات والقــــائمون علیهـــا أن تفــــویض بعــــض 
ــواء علــــى  ـــر الرضــــا لـــدى المــــوظفین سـ ــساتهم  یزیــــد وبـــشكل كبی ــسلطات داخــــل مؤسـ الـــصالحیات والـ

ـــوظیفيالـــــصع ــذاتي أم علـــــى الـــــصعید الــ ــب  ،ید الـــ ــــى الالمركزیـــــة یناســـ ــــة إلـ ــــن المركزیـ ـــول مـ ٕوان التحــ
 معقــدة العمــل والتــي تحتــاج إلـى العمــل بــروح الفریــق والجماعــة ،ممـا جعــل هــذا الــنمط مــن المؤسـسات

ویختلـف مفهـوم اإلدارة   ).Banicky,2000(ًاإلدارة مناسبا للمدرسة أكثر من غیرها من المؤسـسات 
الذاتیـة مـن دولـة إلـى أخـرى ویعـود ذلـك إلـى االخـتالف فـي اإلطـار الثقـافي والـسیاسي فـي هـذه الـدول 

(Caldwell,2009)،حیـث أنـه ال یوجـد ، ومن الصعب تحدید تعریف واضح لـإلدارة الذاتیـة للمدرسـة
و اســتنباطها ، لهــا تعریــف محــدد حتــى اآلن ومــع ذلــك فهنــاك بعــض التعریفــات التــي یمكــن تحدیــدها 

  ).2006حسین، ( ًتبعا لسیاسة تلك المدرسة في إدارتها للعمل بصورة ذاتیة

مــدخل لإلصــالح اإلداري ینظــر إلــى المدرســة :"بأنهــا) 2009( عبــد العلــیم والــشریفعرفهــاف          
، ومــن ثــم ینبغــي زیــادة اســتقالل المدرســة المــالي واإلداري، علــى أنهــا الوحــدة األساســیة التخــاذ القــرار

والــشعور بملكیـة المدرســة فاإلصــالح الفعــال ، وتقلیـل الرقابــة علیهــا مـن قبــل الــسلطات التعلیمیـة العلیــا
ٕوانمـا یتطلـب أساسـا مـشاركة كـل األعـضاء المعنیـین بالمدرسـة فـي ، ال یعتمد على إجراءات خارجیـة 

  ).165:ص(اتخاذ القرارات

شــكل مــن أشــكال الالمركزیــة الــذي یجعــل المدرســة والواقــع : " بأنهــا) 2006( حــسینعرفهــاو     
دة توزیــع ســلطة صــنع ویعتمــد بــصورة أساســیة علــى إعــا، المدرســي نفــسه وحــدة أساســیة لــصنع القــرار

باعتبــارهم وســیلة أساســـیة ، وبـــین أعــضاء المجتمــع المحلــي، القــرار بــین كــل العــاملین فــي المــدارس 
وأیــضا تمكــنهم ممــن ، تمكــنهم مــن تقیــیم التطــورات التــي تحــدث داخــل العملیــة التعلیمیــة فــي المــدارس

ى مـستوى مـن األداء فـي معرفة أفضل األسالیب لتوفیر الـدعم والتمویـل المناسـب لـضمان تحقیـق أعلـ
  ). 14:ص"(العملیة التعلیمیة بما یضمن تحقیق أهداف المدرسة ككل
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ــدا           ــــل(Gamage&Zajda,2009)واتفــــق جــــامج و زاجــ ـــاد وی  أن (Caldwell,2005) وكـ
ًسلطة اتخاذ القرار في المدرسـة المـدارة ذاتیـا یتـشارك فیهـا المـدیر والمعلمـون والمجتمـع المحلـي حیـث 

  .ه األطراف بوضع إستراتیجیة تتناسب واحتیاجات الطلبة تقوم هذ

 الباحـــث أن تعریفـــات اإلدارة الذاتیــة للمدرســـة كافـــة تؤكــد علـــى عـــدة الحــظ         وفــي هـــذا المقـــام 
محــــاور ومنهــــا أن اإلدارة الذاتیــــة هــــي امتــــداد لالمركزیــــة اإلدارة، فهــــي تقــــوم وبــــشكل أساســــي  علــــى 

ــاذهتفـــویض الـــصالحیات، وعلـــى مـــشاركة  و أن .كافـــة العـــاملین فـــي المدرســـة فـــي صـــنع القـــرار واتخـ
ً واداریـاً وفنیـاًالمدرسـة المـدارة ذاتیـا تـستقل عـن إدارة التعلـیم مالیـا  التفعیـل الكبیـر لــدور ، باإلضـافة إلـىٕ

  . في إدارة المدرسةً مهماًالمجتمع المحلي باعتباره شریكا

  أهمیة اإلدارة الذاتیة للمدرسة  �

 وذلـك بتحقیـق المرونـة ،قیـق اإلصـالح التربـوي داخـل الدولـة اإلدارة الذاتیة إلـى تح یسعى نظام      
لتحدیــد احتیاجــات التالمیــذ المختلفــة مــن بیئــة ، الزمــة إلشــراك العدیــد مــن األطــراف المعنیــةالعالیــة وال

، فقـــد أثبتـــت اإلدارة الذاتیـــة نجـــاح أســـلوبها فـــي مجـــال إدارة األعمـــال ، ألخـــرى والـــسعي نحـــو تحقیقهـــا
ــد مـــن شـــعور األفـــراد  ـــى المـــستویات األقـــل فـــي المؤســـسات یزیـ ــنع القـــرار إل حیـــث أن نقـــل ســـلطة صـ

ـــوظیفي ــائفهم ، العـــاملین بالرضـــا ال ــؤثرة وفعالـــة فـــي أســـلوب أدائهـــم لوظــ ـــدیهم ســــلطة مـ حیـــث یكـــون ل
  .)2006،حسین(د شعورهم بالرضا الوظیفي ومهامهم التنظیمیة فحینذاك یزدا

أن أهمیــة اإلدارة الذاتیــة تتمثــل فــي ربــط المدرســة بــالمجتمع ) 2010(وقــد أشــار علــي و رجــب       
والعمــل علـــى إعطــاء المدرســـة فرصـــة ، المحلــي والعمـــل علــى إیجـــاد منــاخ مناســـب للعملیــة التعلیمیـــة

هـــا ممـــا یـــؤدي إلـــى تحقیـــق الجـــودة فـــي التعلـــیم، إلدارة مواردهـــا ومعرفـــة قـــدرتها علـــى اســـتثمار میزانیت
وتحقیــق االســتقالل اإلداري والمــالي للمدرســة ممــا یعطیهــا وحــدة صــنع قــرار وتحقیــق التنمیــة المهنیــة 

اركة فــي وباإلضـافة إلــى إعطـاء المعلمــین شـعورا بملكیــتهم للمدرسـة ممــا یـدفعهم للمــش .للمعلمـین فیهــا
ائل إلدارة الذاتیـــة تكمـــن فـــي  اعتبارهـــا إحـــدى الوســـأن أهمیـــة ا) 2006(وأضـــاف حـــسین. إصـــالحها

 .ودعم التزام المعلمین في أداء المهمات الموكلة إلیهمالمهمة في تحسین أداء الطلبة، 
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 ،منـاخ مناسـب للعملیـة التعلیمیـة الباحـث أن أهمیـة اإلدارة الذاتیـة تكمـن فـي فعالیتهـا فـي إیجـاد الحظ
یجــابي علــى مـــستوى الطلبــة ونمــوهم فـــي كافــة المجـــاالت یزیــد فاعلیــة المدرســـة ممــا یــنعكس بـــشكل إ

  .باعتبارهم الغایة األساسیة في العملیة التعلیمیة 

  خصائص اإلدارة الذاتیة للمدرسة �

إلدارة الذاتیة المدرسیة هو تلبیة احتیاجات الطلبة ممـا دفـع كافـة األطـراف المعنیـة ا غایةإن          
ومـــن أبـــرز  غیرهـــاًا بینهـــا، ممـــا میــز المـــدارس المـــدارة ذاتیـــا عــن بالعملیــة التعلیمیـــة إلـــى التعــاون فیمـــ

أنها تعتمد على ثقافـة تنظیمیـة ذات مـستوى عـالٍ ممـا یـؤثر علـى مهـام المدرسـة الخاصـة خصائصها 
ـــي أداء العملیـــــة التعلیمیـــــة، والعامـــــة ـــا فــ ــــا الخاصـــــة واحتیاجاتهــ ــــن ،وأن تراعـــــي المدرســـــة ظروفهـ   ومـ

، تــدعیم وتــشجیع الفكـر اإلبــداعي فــي حــل المــشكالت لــدى الطلبــة أنهــا تعمــل علــى ً أیــضاخصائـصها
ــتم تنویـــع األســـالیب اإلداریـــة فـــي المـــدارس المـــدارة ذاتیـــا ــافة إلـــى أنـــه یـ ًوفقـــا لتنـــوع الطبیعـــة ، وباإلضـ

 تكـــون أهـــداف المـــدارس المـــدارة ذاتیـــا متنوعـــة تلبـــي كافـــة االحتیاجـــاتباإلضـــافة إلـــى ذلـــك  ،البـــشریة
  ).2006حسین،(

 الباحث أن أهـم مـا تتـصف بـه اإلدارة الذاتیـة أنهـا مرنـة تتناسـب مـع كافـة الظـروف وكافـة رأى       
یاجـات الطلبـة  وتنمـي قـدراتهم، فهـي تلبـي احت األمزجة البشریة التي لها عالقة فـي العملیـة التعلیمیـة،

  . ویره فالطالب هو محور العملیة التعلیمیة ومن أجله یقوم القائمون على النظام التربوي بتط

  أهداف اإلدارة الذاتیة للمدرسة �

  زیـادة كفــاءة فـي) 2008( العجمــي لخـصهاو       لـإلدارة المدرسـیة الذاتیـة مجموعــة مـن األهـداف،
وذلــك مــن خــالل هیكــل تنظیمــي غیــر مركــزي مــزود بأحــدث األســالیب واآللیــات والممارســات ، اإلدارة

التي من دورها أن تدعم العملیة اإلداریة ،باإلضافة إلى تحقیـق أفـضل المخرجـات  رفـع نتـائج الطلبـة 
ـــمعة المدرســــة وادارتهــــا ـــل علــــى تحــــسین سـ ـــد وث،ٕفــــي اختبــــاراتهم، والعمـ ــرأي العــــام  وكــــسب تأیـ قــــة الــ

 .بالمدارس، وتكوین ثقافة إیجابیة لإلدارة الذاتیة
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ــــاف  ــب         وأضـ ـــــي ورجـــ ـــــة)2010(عل ــــداف اإلدارة الذاتی ـــــى أهـ ـــــة  إل ـــشاركة المجتمعی ـــــادة المــ  زی
ـــویض الـــــصالحیات للمـــــدیرین  ـــي إدارة المدرســـــة، والعمــــل علـــــى تفعیــــل نظـــــام تفـ ـــشاركة واآلبـــــاء فـ ومـ

ٕى تحقیق الشفافیة في تفویض الـصالحیات وایجـاد آلیـات لمحاسـبة والسعي إل. والمعلمین في المدرسة
  .ممثلي اإلدارة الذاتیة زیادة فاعلیة وجودة ما یقدم إلى المجتمع المحلي من خدمات

 رفـــع القـــدرة التنظیمیـــة والفردیـــة ألفـــراد  إلـــى هـــذه األهـــدافأیـــضا) 2006( حـــسینوأضـــاف 
وزیـادة . ظیمیـة تحقـق التنمیـة المهنیـة للعـاملین فیهـاالمدرسة والعاملین فیها؛ من خالل جعلهـا وحـدة تن

حیویة وفاعلیة المدرسة والعمل على تحقیق التماسك في المدرسـة ؛ مـن أجـل مواجهـة كافـة الظـروف 
البیئیــة المتغیــرة، وتحقیــق الــوعي برســالة المدرســة ورؤیتهــا وأهــدافها الســتثمار مــوارد المدرســة بطریقــة 

أن اإلدارة المدرســـیة تــصبو إلـــى تطـــویر ) 2009(د العلـــیم والــشریفعبـــوفـــي هــذا المقـــام أشــار .فعالــة
ـــوق ــسة وتحقیــــق التفـ ـــین المــــدارس والعمــــل علــــى دفعهــــا للمنافــ ـــستواها بـ  وأضــــاف .المدرســــة ورفــــع مـ

إلى ما سـبق مـن األهـداف رفـع الـروح المعنویـة والدافعیـة لـدى المعلمـین فـي المدرسـة ) 2007(حسین
 .  ّة بشكل فعالوتشجیع برامج التنمیة داخل المدرس

 الباحــث تنــوع أهــداف اإلدارة الذاتیــة، وشــمولیتها بــصورة تحقــق النمــو المتكامــل للطلبــة الحـظ         
 تحقیـق وتجعل من المدرسـة وحـدة تنظیمیـة متماسـكة ،یـسعى أفرادهـا إلـى وتزید من فاعلیة المدرسة ،

ّیه جهود العاملین بطریقـة تكاملیـة أهدافها بكل مسؤولیة،باالعتماد على العمل الجماعي الذي تتوحد ف
  .ّوفعالة

  ألساسیة لإلدارة الذاتیة للمدرسةالعناصر ا �

ً        تعتبــر اإلدارة الذاتیــة للمدرســة أســلوبا جدیــدا یعتمــد بــشكل أساســي علــى جعــل المــش ركین فــي اً
 هاحـحتـاج إلـى مجموعـة مـن العناصـر یتوقـف علیهـا نجیو ،أصحاب مسؤولیة كاملـةالعملیة التعلیمیة 

الرؤیــة الواضــحة لعملیتــي التعلــیم والــتعلم فــي ضــوء المعــاییر المحــددة  :  فــي هــذه العناصــروتــتلخص
ة فـادة مــن تلـك الــسلطواإل، لیــات التمویـل والمنــاهجسـلطة اتخــاذ القـرار فیمــا یخـص عمو، ألداء الطلبـة

ــوازن  للــــسلطة بــــو ، التـــدریس والتعلــــیمفـــي إحــــداث تغییــــر كبیـــر فــــي عملیتــــي ــدات التوزیــــع المتـ ین وحــ
. المدرسة ، وذلك عن طریق تشكیل مجموعات عمل یكمـن دورهـا األساسـي فـي صـنع القـرار واتخـاذه
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 ضـــرورة تحدیـــد المعـــارف والمهـــارات الخاصـــة بقـــدرة المـــدارس علـــى إحـــداث التغییـــر  إلـــىوباإلضـــافة
ریس واستیعابه، وذلك عن طریق تـشكیل لجـان عمـل تهـتم بمـشاركة المعلومـات الخاصـة بعملیتـي التـد

مـــع ضـــرورة تـــوافر أســـالیب متعـــددة لجمـــع المعلومـــات المتـــصلة بأولویـــات وأهـــداف  ذلـــك و. والتعلـــیم
 ومــن عناصــرها أیــضا التــشجیع ، بــین كــل العــاملین فــي المــدارسًوأیــضا المــدارسً  لتبــادل المعلومــات

ـــتمرار؛ لتحقیــــق أهــــداف المدرســــة  ــادة مدرســــ .المــــادي والمعنــــوي  للعــــاملین باسـ ــوفر قیــ یة و وجــــوب تــ
حیـث یلعـب المـدیر دور القائـد ودور المیـسر لعملیـة التغییـر، بینمـا  ،بین المدیرین والمدرسینتشاركیة 

ـــیم، وضـــرورة الحـــصول علــــى  یهـــتم المـــدرس بالمـــسؤولیات الخاصـــة بقـــضایا عملیتــــي التـــدریس والتعل
جماعیـة مهنیــة فـي خــارج المـوارد المطلوبـة فــي العملیـة التعلیمیــة مـن خــالل المـشاركة فــي فـرق عمــل 

  ).2006حسین،(المدرسة ومن خالل المشاركة في مكاتب تدریب خارج المدرسة 

والتــي ال تقــوم  ، للمدرســة تــشكل فــي جوهرهــا أعمــدتها الباحــث أن عناصــر اإلدارة الذاتیــةالحــظ     
ٕ واعاقتهـا فـي ّاإلدارة الذاتیـة إال مـن خالهـا ،فـنقص أحـد العناصـر یعنـي نقـص فـي أداء اإلدارة الذاتیـة

  .تحقیق أهدافها 

  مبادئ اإلدارة الذاتیة للمدرسة �

 :كمـا یـأتي) 2010( علـي ورجـب لخـصهاوقد  تقوم اإلدارة الذاتیة على مجموعة من المبادئ،      
ٕالتأكید على أهمیة اإلنسان وامكانیاته وطاقاته واستقالله الذاتي وفیهـا ترتكـز اإلدارة الذاتیـة علـى مبدأ 
ي تـرى أن اإلنـسان مخلــوق إیجـابي بطبعـه ونــشیط ومتعـدد الـدوافع ولدیــه القـدرة علــى  وهــ (Y)نظریـة

ضــبط ذاتــه ، وأن اإلنــسان یمتلــك الطاقــات واألفكــار واالتجاهــات  التــي إذا وجهــت بطریقــة صــحیحة 
 قیمـة المعلومـات  مبـدأًأیـضامنهـا و. مع منحه االستقالل الـذاتي فإنـه یعمـل علـى رفـع كفـاءة المؤسـسة

ٕة فاإلدارة الذاتیة تعتمد على توافر المعلومـات الدقیقـة عـن المدرسـة واعـالم كـل مـن لـه عالقـة والمعرف
باإلضــافة إلــى . والنهــوض بالعملیــة التعلیمیــة ،ا یــسهل اتخــاذ القــرارات التربویــةبالعملیــة التعلیمیــة، ممــ

المجـال التربـوي  االتصال الوثیق بین المجتمع المحلي والمدرسة وهـي عملیـة مهمـة للعـاملین فـي مبدأ
  .ولعملیــات التوافــق والفهــم ، فیتوجـــب علــى العــاملین القیـــام بهــا مــن أجـــل تحقیــق األهــداف المنـــشودة

تم تحمیـــل المنظمـــة ومـــن مبادئهـــا أیـــضا المـــساءلة والمحاســـبة للجمیـــع علـــى النتـــائج التـــي تحققـــت فیـــ
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 اس أدائهــا ومقارنتـــه وقیــ، بحیــث یـــتم مطابقــة أهــداف المدرســـة مــع أهــداف المنظمـــة،مــسؤولیة أدائهــا
علــى معــاییر محــددة یــتم مكافــأة المؤســسة أو وبنــاء علــى نتــائج التقیــیم ، ةبالمعــاییر الداخلیــة والخارجیــ

تحدیـد مـدى القدرة على التقویم الذاتي  حیث یتم من خاللـه وباإلضافة إلى مبدأ .  بناء علیهامعاقبتها
امج بنــاء علــى معــاییر محــددة والعمــل علــى وتحدیــد فاعلیــة األنــشطة والبــر ،تحقــق األهــداف المرســومة

 .إصالحها

إلـى المبـادئ الـسابقة أن اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة تقـوم ) 2009(وأضاف عبـد العلـیم والـشریف        
ٕبتحقیـق رسـالة تعلیمیــة واضـحة ومتطـورة ومعروفــة لجمیـع األعـضاء واعطــائهم الفرصـة لإلسـهام فیهــا 

 بأنـشطة مدرسـیة ذاتیـة تـرتبط  وارتبـاط اإلدارة الذاتیـة للمدرسـة.ةمع قیامها على ثقافـة تنظیمیـة واضـح
 واعتمـــاد صـــنع القـــرار فیهـــا علـــى نمـــط المركزیـــة اإلدارة والـــذي یقـــوم ،بخـــصائص المدرســـة وحاجاتهـــا

و تحـدد اإلدارة الذاتیــة دور مـدیر المدرســة فــي .علـى المــشاركة بـین المــدیر والمعلمـین واآلبــاء والطلبــة
تنفیـــذ األهـــداف وتنـــسیق المـــوارد البـــشریة وتطویرهـــا، وتحـــدد دور المعلـــم فـــي كونـــه شـــریكا فـــي اتخـــاذ 

وتمكــن ؛ آلبــاء أیــضا فــي كــونهم متعــاونین مــساندین للمدرســة بتقــدیم الخــدمات الجیــدةالقــرارات ودور ا
ممـــا یـــؤدي إلـــى اســـتثمار  ، واســـتثماره بفاعلیـــة وكفـــاءة عالیـــةاإلدارة الذاتیـــة المدرســـة مـــن إدارة الوقـــت

 تتــیح للمدرســة تطبیــق الــسیاسات باإلضــافة إلــى ذلــك فهــي. ة بأفــضل الطــرقالمــوارد المادیــة والبــشری
ـــة و تنمیـــة روح  بـــرامج التعلیمیـــة بـــسهولة ویـــسر،وال ـــسلطات الفردی بـــسبب وجـــود المرونـــة وتخفیـــف ال

  .التعاون بین العاملین

ــث یــــشترك ) 2007(       وأضــــاف حــــسین ـــات حیــ ـــدأ توزیــــع المعلومـ ــــادئ اإلدارة الذاتیــــة مبـ إلــــى مب
دأ التنمیــة المهنیــة العــاملون فــي المدرســة فــي صــنع القــرارات بنــاء علــى المعلومــات المتاحــة لهــم، ومبــ

  .للمعلمین ویتم من خاللها إكسابهم المهارات التي تؤهلهم للقیام بعملهم على أكمل وجه

 الباحــث أنــه یمكـن مــن خــالل مبـادئ اإلدارة الذاتیــة التعــرف إلـى ماهیتهــا؛ فــالتزام المبــادئ الحـظ     
لـــنمط اإلداري والـــذي یتمیـــز الـــسابقة یحقـــق النجـــاح إلدارة المدرســـة، ویـــؤدي إلـــى إثبـــات فاعلیـــة هـــذا ا

  . عن اإلدارة التقلیدیةّ الفعالةبمبادئه
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  حل عمل اإلدارة المدرسیة الذاتیةمرا �

  : الذاتیة على عدة مستویات ومراحل ویمكن تقسیمها على النحو اآلتي المدرسیةتعمل اإلدارة

ــة التحلیــل البیئــي: ًأوال  یــتم فــي هــذه المرحلــة مراقبــة البیئــات الداخلیــة والخارجیــة والعمــل علــى : مرحل
ــوارد  تحلیلهـــا بنـــاء علـــى نقـــاط القـــوة والـــضعف فیهـــا ، ویـــتم تحلیـــل البیئـــات الداخلیـــة علـــى أســـاس المـ

ة المختلفـة ، أمـا البیئـة البشریة والمالیة والطبیعیـة وأعـداد الطلبـة والمنـاخ المدرسـي، وبرامجهـا التعلیمیـ
 . الخارجیة فتشمل التطورات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة والتكنولوجیة

وفي هـذه المرحلـة یـتم اسـتخدام المعلومـات الناتجـة عـن التحلیـل البیئـي : مرحلة التخطیط والبناء: ًثانیا
ســة وسیاســتها وبرامجهــا ومیزانیتهــا فــي  وضــع خطــة إســتراتیجیة للمدرســة، ویــتم تحدیــد  أهــداف المدر

 )2006حسین،(ٕواجراءات العمل في بیئاتها الداخلیة والخارجیة وذلك بطریقة تشاركیة 

بنــاء علــى الخطــط الواقعیــة التــي تــسیر علیهــا المدرســة یــتم : مرحلــة االختیــار والتنمیــة والتوجیــه: ًثالثــا
ــویر قـــدرات هیئــــة التــــدریس و تنمیــــة  المعـــارف والمهــــارات الالزمــــة لقیــــامهم عقـــد دورات تدریبیــــة؛ لتطــ

، ذلــك كلــه یــؤدي إلــى الحیات والــسلطات للمعلمــینأمــا عملیــة التوجیــه فتــشمل تفــویض الـص. بمهـامهم
 .النجاح في تحقیق األهداف المطلوبة

ــتم تنفیـــذ الخطــط الموضـــوعة، مــع التأكـــد مــن تـــوافر كافـــة : مرحلـــة التنفیــذ: ًرابعــا وفـــي هــذه المرحلـــة ی
ة والبــشریة واإلرشـــاد والــدعم الالزمـــین للبــرامج التعلیمیـــة، والعمــل علـــى تــوفیر مـــصادر المــوارد المادیـــ

 ).2010علي ورجب،(تمویل إضافیة تسهم في تحقیق األهداف المحددة 

ــتم فــــي هـــذه وضــــع أســــس وأنظمــــة للــــسیطرة واإلشــــراف علــــى : مرحلــــة اإلشــــراف والتقــــویم: ًخامـــسا ویــ
). 2009عبـد العلـیم والـشریف،(ى تقویم األداء في المدرسـة المجموعات والبرامج التعلیمیة والعمل عل

إلــى أن الفائــدة مــن هــذه المرحلــة هــو قیــام المدرســة باتخــاذ قــرارات مــن ) 2010(  علــي ورجــبورأى
والعمــل علــى التطــویر  ٕشــأنها القیــام بتــصحیح ســیر العمل،واعــادة تحدیــد ورســم الــسیاسات المــستقبلیة،

 .التنظیمي
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فكـل خطـوة تعتمـد علــى  ،كاملیـة فـي خطـوات اإلدارة الذاتیـةالتسلـسل والتوافر تـ الباحـث الحـظ        
الخطوة السابقة، فتبدأ بالتحلیل البیئي والذي یوفر  المعلومات الالزمة للتخطـیط الـذي یـضع الخطـوط 

یم قـوثـم یبـدأ التنفیـذ والـذي یلیـه الت العریضة إلجراء الدورات الالزمة لرفع مستوى المعلمین واإلداریین،
  .الذي یحدد مدى تحقق األهداف، وهذا التسلسل یزید من فعالیة العملیة اإلداریة

  أسس ومتطلبات اإلدارة المدرسیة �

        إن لــإلدارة الذاتیــة أهمیــة كبیــرة فــي تحــسین كفــاءة العمــل ومواكبــة التغیــرات والتطــورات ولــذلك 
أن مــن هــذه األســس هــو )  2005( العجمــيرأىوضــعت لهــا مجموعــة مــن األســس ترتكــز علیهــا، و

المركزیـــة الـــسلطة  وهـــي األســـاس الـــذي تقـــوم علیـــه اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة، وتعنـــي مـــشاركة جمیـــع 
ــــى تفــــویض الــــسلطات والــــصالحیات داخــــل المدرســــة،  العــــاملین واألفــــراد فــــي المدرســــة ، والعمــــل عل

ة اإلدارة المدرســیة ویعــد نقطــة قــوة فیهــا، واعتمــاد نظــام الالمركزیــة فــي اإلدارة والــذي یزیــد مــن فاعلیــ
 التعلیمـات واللـوائح، ، ویزید من مرونة تطبیـقومما یزید من قدرتها على مواجهة المشكالت واألزمات

ـــي  ــویر العملیــــة التعلیمیــــة، ومــــن جــــودة المخرجــــات فـ ــشاركة المجتمــــع المحلــــي فــــي تطــ ـــد مــــن مــ ویزیـ
  .المدرسة

 اإلطـار التـشریعي  وهـو الجانـب القـانوني الـذي سـسإلـى هـذه األ) 2010( علي ورجب أضاف     و
تحدده الدولة لمؤسساتها المختلفة بهدف تنظیم العمـل بحیـث تحـدد اختـصاصات العـاملین بهـا وطـرق 

والمدرسة إحدى أهم مؤسـسات الدولـة التـي لهـا إطارهـا التـشریعي . وأسالیب استثمار الموارد والطاقات
ار العــاملین ومــصادر التمویــل وأســالیب مراقبــة األعمــال ، وفــي الــذي تــسیر علیــه ویــتم فیــه تحدیــد أدو

  التنمیـــة ، وأضـــاف أیــضااإلدارة الذاتیــة یلــزم تحویـــل الــسلطة إلیهـــا فتكــون أصــلیة ولیـــست بــالتفویض
فــي أدوار كــل المــشاركین المهنیــة المــستدامة فــإن تطبیــق نظــام اإلدارة الذاتیــة یحتــاج إلــى تحــول فــي 

ـــذلك یحتـــاجاإلدارة مـــن مـــدیرین ومعلمـــ  تنمیـــة مهنیـــة شـــاملة فـــي  إلـــىین وآبـــاء والمجتمـــع المحلـــي وب
 وتتنـوع بـرامج التنمیـة ،المهارات والقدرات لتتناسب مع األدوار الجدیـدة بهـدف تحقیـق أهـداف المدرسـة

تعلــق فــي طــرق التــدریس والبــرامج التعلیمیــة ومنهــا مــا یالمهنیــة فــي المــدارس المــدارة ذاتیــا فمنهــا مــا 
ـــة ومنهــــا مــــا یتعلــــق بالمعرفــــة التنظیمیــــة یتعلـــق بمهــــار ات العمــــل الجمــــاعي وصــــنع القــــرارات الجماعی

  .والمهارات المتعلقة بالمیزانیة وشؤون األفراد
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حیـث یتطلـب تطبیـق اإلدارة ) التمویـل المحلـي(ً إلیها أیضا التمویل من خـالل المجتمـع أضاف      و
فـــي المـــدارس دون وجـــود تمویـــل ذاتـــي مـــن خـــالل الذاتیـــة المـــساندة المجتمعیـــة فـــال توجـــد إدارة ذاتیـــة 

المجتمع فان عملیة تمویل التعلیم من خالل مساهمات السلطات المحلیة والذي یـتم تـوفیره مـن خـالل 
 وتـــتم المـــشاركة المجتمعیـــة فـــي التمویـــل مـــن خـــالل ،الـــضرائب المحلیـــة والـــدعم المـــالي مـــن الحكومـــة

مجـاني فـي صـیانتها وبنائهـا وتـوفیر األجهـزة التعلیمیـة فـي العمـل ال، والتبـرع باألراضـي لبنـاء المـدارس
 التخطــیط االســتراتیجي وهــو تخطــیط ًمــن أســسها أیــضا و،والریاضــیة وغیرهــا مــن احتیاجــات المدرســة

طویل األمد یهدف إلى تحقیق رؤیة مطلوبة ویسمح لمـدیري المـدارس أن یقـرروا مـا یریـدون الوصـول 
  .إلیه بمدارسهم

ــس ب        ـــتم هـــــذه األســـ ـــات وخـ ــسات وجمعیــ ـــشاركة مؤســـ ـــي مــ المـــــشاركة المجتمعیـــــة والــــشعبیة وتعنــ
المجتمـع المحلـي فـي النـشاط العلمـي وفـي صـنع القـرار فـي المؤسـسة التعلیمیـة وتحقیـق التعـاون بینهـا 

ــشاركة الــــشعبیة . لخدمــــة المجتمــــع فــــي كافــــة المجــــاالت ــاج إلــــى المــ ــنجح اإلدارة الذاتیــــة تحتــ ولكــــي تــ
ـــــاء وغیرهــــــاوالمجتمعیــــــة ــــالس اآلبـ ــــع المحلــــــي والمدرســــــي ومجــ ـــي المجتمــ ـــــالل ممثلـــ ــن خـ ـــارو.  مــــ  أشـــ

)Michael,2001 ( أن المـشاركة فــي صــنع القــرار هــو أسـاس اإلدارة الذاتیــة ؛بحیــث مــن یــشارك فــي
اتخــاذ القــرار یزیــد مــن المــسؤولیة الملقــاة علــى عاتقــه، ممــا یدفعــه إلــى إنجــاز العمــل وتحقیــق أهــداف 

هـدف األساسـي مـن المـشاركة فـي صـنع القـرار هـو بنـاء القـدرة لـدى المـشاركین فـي ویعـد ال. المدرسـة 
ــین وأولیـــاء أمـــور؛ اإلدارة ـــى  مـــن مـــدیرین ومعلمـ ـــساعد عل ــیم والـــذي ی ــا یخلـــق منـــاخ مناســـب للتعلـ ممـ

  .إكساب الطلبة القیم والمعارف التي تخدم المجتمع

ــیة     ــس اإلدارة المدرسـ ــث أن أسـ ملهـــا تـــشكل اإلطـــار العـــام لتطبیقهـــا،  الذاتیـــة بمج    الحـــظ الباحـ
فاإلدارة الذاتیة تقوم على هذه األسس ، ویرتبط نجاحها وفشلها في وجود هـذه األسـس، والتـي تتكامـل 
ًمــع بعـــضها الـــبعض وتتـــرابط ترابطـــا عـــضویا فــال یمكـــن أن تقـــوم اإلدارة الذاتیـــة فـــي حـــال غیـــاب أي 

  .منها
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  درسیة الذاتیةتجارب لتطبیق اإلدارة الم �

  التجربة األمریكیة: أوال

فاتجهـت         ارتبط النظام التعلیمي األمریكي بالنظام االقتـصادي والـسیاسي ونظـام اإلدارة العامـة،

ممــا أدى إلــى ارتبــاط عملیــة اتخــاذ ) التعلــیم مــسؤولیة الوالیــة( الــسیاسة التعلیمیــة إلــى اســتحداث مبــدأ 

وتعتبـر اإلدارة التعلیمیـة فـي الوالیـات . القرار بظروف كل والیة فلكل والیة سـلطتها التعلیمیـة المحلیـة 

ن أن الدیمقراطیــة تتمثــل فــي تفــویض ویــؤمن األمریكیــو. المتحــدة األمریكیــة مثــاال لالمركزیــة اإلداریــة

وتعتمــد . بتفــویض ســلطاتها إلــى الهیئــات والمجــالس المحلیــة  الــسلطات العلیــاحیــث قامــت ،طاتالــسل

 كفاءة یشجع المعلمین علـى المـشاركة فـي لوالیات المتحدة على وجود مدیر ذياإلدارة المدرسیة في ا

م 1990مدرسیة الذاتیة فـي الوالیـات المتحـدة  عـام ظهرت اإلدارة ال، لعملیات القیادیة و اتخاذ القرارا

  العلیــافـي أربـع عــشرة والیـة فیــتم تفـویض المهــام للمدرسـة والمـدیرین، ولكــن المدرسـة خاضــعة للـسلطة

 تعطــى لآلبـــاء والمعلمــین والمــدیرین الـــصالحیات والــسلطات فــي تحدیـــد  فقـــد كانــتومــن جهــة أخــرى

  ).2009عبد العلیم والشریف، (راسي وأجور الموظفین األولویات میزانیة المدرسة والمنهاج  الد

ـــات المتحـــدة حـــول زیـــادة كفـــاءة اإلدارة  ــورت أهـــداف المـــدارس المـــدارة ذاتیـــا فـــي الوالی       لقـــد تمحـ

والعمـــل علـــى تحدیـــد أهـــداف المدرســـة   ،قـــة  ودعـــم الـــرأي العـــام فـــي اإلدارةوتحـــصیل الطلبـــة، زیـــادة ث

ملین فـــي المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي، والتركیـــز علـــى نوعیـــة بـــشكل دقیـــق ،والعمـــل علـــى تحفیـــز العـــا

  ) . 2008العجمي،( وجودة المخرجات في المدرسة 

في خطتها على مجموعـة مـن المنطلقـات ومنهـا أهمیـة تجـاوب تركز  اإلدارة المدرسیة الذاتیة  و     

ى مــنح المدرســة  المدرســة مــع المجتمــع المحلــي بحیــث یــشارك فــي صــنع القــرار واتخــاذه، باإلضــافة إلــ

ر التوجیـــه للمــدارس مـــن مجلــس التعلـــیم فــي الوالیـــات، یالــسلطة فــي تحدیـــد میزانیتهــا وضـــبطها، وتــوف

ــــى تأهیــــل المــــدارس لتوظیــــف  ـــین، والعمــــل عل ـــة والمعلمـ وتمركــــز القــــرارات فــــي المدرســــة حــــول الطلبـ

  ). 2005العجمي،( التكنولوجیا من أجل تطویر العملیة التعلیمیة
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   الیابانیةالتجربة: ًثانیا

مــن أبــرز الــدول التــي حققــت نهــضة اقتــصادیة وتكنولوجیــة وعلمیــة واســعة            تعتبــر الیابــان 

حیــث توجهــت بعــد انقــضاء الحــرب العالمیــة الثانیــة نحــو إصــالح وتطــویر التعلــیم وذلــك إیمانــا بمبــدأ    

بأهمیــة التعلــیم ودوره ، وذلــك یـدل داللــة واضـحة علــى إیمانهــا العمیـق )ًأعطنـي معلمــا أعطیـك دولــة( 

 في تحقیق التنمیة الشاملة؛ فقامت برفع رواتب المعلمین لتصبح فـي قمـة الرواتـب فـي الـسلم الـوظیفي

فـــي الیابـــان؛ وذلـــك لـــسعیها الحثیـــث لتطـــویر التعلـــیم وتـــشجیع االبتكـــار واإلبـــداع والعمـــل علـــى إیجـــاد 

التربــوي فـــي الیابـــان ویهـــدف ّكــوادر علمیـــة مؤهلـــة، حیــث تـــم تكـــوین مجلـــس یخــتص بتطـــویر النظـــام 

بشكل أساسي إلى التحول نحو الالمركزیـة اإلداریـة بتطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة، وذلـك باإلضـافة 

ًإلــى إعــادة النظــر فــي دور الحكومــة علــى المــستویین الــداخلي والخــارجي، واعطــاء الطلبــة قــدرا أكبــر  ٕ
  ).Muta, 2002(من الحریة في اختیار المدرسة المالئمة لهم 

    التجربة السعودیة: ًثالثا

ّ        تعــد المملكـــة العربیــة الـــسعودیة مــن أبـــرز الــدول التـــي تحولــت فـــي إدارة مؤســساتها التعلیمیـــة 
ـــى  ــل قـــادة تربـــویین قـــادرین عل ــت بتـــدریب وتأهیـ نحـــو الالمركزیـــة اإلداریـــة واإلدارة الذاتیـــة، حیـــث قامـ

مع المجتمع المحلي، وذلـك مـن خـالل إعـداد خطـط توظیف الوسائل والتقنیات  والعمل على التعاون 

فلقـــد تـــم تطبیـــق مـــشروع المـــدارس . تتـــصف بالتكاملیـــة والعمـــل علـــى التقـــویم المـــستمر لتلـــك المـــدارس

 م فـــي خمـــس مـــدارس حكومیـــة فـــي مدینـــة 2001  عـــام - المدرســـة الـــسعودیة الرائـــدة–ًالمـــدارة ذاتیـــا 

ــنهج ــــاض موزعــــة علــــى بیئــــات متنوعــــة  بنــــاء علـــــى مــ ــورات ًالری ــــة التطـــ ــب كاف ــــوي تكــــاملي یواكــ ّ ترب
التكنولوجیة، والعمل على تحدید نظام تقویمي مناسب لتلك المدارس، باإلضـافة إلـى تحدیـد المـصادر 

  .)2006الدوسري، (المالیة الداعمة إلدارة المدرسة 
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   الفلسطینیة التجربة:ًرابعا 

 فــي بنــاء 1994لقــد بــدأت وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي الفلــسطینیة بتــسلم مهامهــا التربویــة عــام       

النظام التربـوي الفلـسطیني، ومعالجتـه مـن حالـة الجمـود والتـدهور التـي كانـت تعتریـه، وباإلضـافة إلـى 

تأهیـل كافـة  ، فعملـت علـى - الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة –توحید النظام التعلیمي بـین شـقي الـوطن 

ٕالعاملین في المؤسسة التربویـة مـن معلمـین واداریـین ومـشرفین، وتـوفیر أبنیـة مؤهلـة ومناسـبة للتعلـیم، 
   .وتطویر األنظمة والقوانین التي تنظم العملیة التعلیمیة

ــور     ونتیجـــة  ــوي مـــن تطـ ــوزارة أن الظـــروف مواتیـــة للتحـــول مـــا حـــدث فـــي النظـــام التربـ  وجـــدت الـ

تحلیــل بالـوزارة حیـث قامـت .  مـن خـالل خطتهــا الخمـسیة التطویریـةاإلداریـةالمركزیـة التـدریجي إلـى ال

كــان التفكیــر یــدور حــول تفــویض بعــض الــصالحیات ف ،هــا مــن خــالل المقــابالت التــي تــم إجراؤإداري

 أول المـــشاریع ًت المـــدارس المـــدارة ذاتیـــاكانـــالمدیریـــة إلـــى المدرســـة، فمـــن الـــوزارة إلـــى المدیریـــة ومـــن 

یــة التــي هــدفت إلــى تــدعیم قــدرة المــدارس علــى االســتقاللیة التدریجیــة اإلداریــة والمالیــة م كبدایــة الریاد

 فكانـت  متسلـسلةللتحول التدریجي نحو الالمركزیة، وقـد تـم تطبیـق هـذا المـشروع وكـان ضـمن مراحـل

ــار فریـــق لقیـــادة العملیـــة ووضـــع الموازنـــة وتحدیـــد األدوار واختیـــارهـــيالمرحلـــة األولـــى   ) 30 ( اختیـ

وفـي هـذه المرحلـة تـم إیجـاد المنـاخ المناسـب الـذي یمكـن  مدرسة ریادیة موزعة على المـدیریات كافـة،

ــة الثانیــة تــم اختیــار  مدرســة أخــرى حیــث تــم تزویــدها ) 30(أن تنمــو فیــه اإلدارة الذاتیــة ،وفــي المرحل

ـــة تقیمیـــة وكانـــت المرحلـــة الثا ،ٕ مـــن معلمـــین واداریـــینبتجهیـــزات أساســـیة وتـــدریب العـــاملین لثـــة مرحل

ٕلتحدیــد نقــاط القــوة والــضعف فــي تنفیــذ المــشروع واجــراء تعــدیالت علــى األنظمــة والقــوانین الــذي مــن 
  ).2005وزارة التربیة والتعلیم العالي،(شأنه أن یزید من فاعلیة هذا النظام
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  الدراسات السابقة :ًثانیا

ــیةاإلدارةبـــیـــتم فـــي هـــذا الجـــزء عـــرض لعـــدد مـــن الدراســـات الـــسابقة المتعلقـــة   الذاتیـــة وآفـــاق  المدرسـ
  .وقد قام الباحث بتصنیفها وترتیبها حسب التسلسل الزمني لها من األحدث إلى األقدم تطبیقها،

  الدراسات العربیة  -1

 المـدارس مـدیري لـدى الذاتیـة القیـادة ممارسـة درجة:" بدراسة عنوانها ) 2015(         قام الكناني 
 المـدارس مـدیري ممارسـة  درجـةوهـدفت التعـرف إلـى ،"نظـرهم وجهـة مـن القنفـذة بمحافظـة الثانویـة
تبـع الباحـث المـنهج وقـد ا. نظـرهم  وجهـة مـن الثانویـة المـدارس فـي  بمحافظـة القنفـذةالذاتیـة للقیـادة

وقـــد تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع مـــدیري المـــدارس الثانویـــة والبـــالغ عـــددهم  ،الوصـــفي المـــسحي
وأهــم مــا أشــارت إلیــه نتــائج الدراســة أن درجــة ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة للقیــادة   .ًمــدیرا) 52(

ــــة جــــاءت ـــستوى الداللــــة   متوســــطة، بدرجــــةالذاتی ـــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مـ ـــدم وجـ وعـ
بــین متوســطات اســتجابات مــدیري المــدارس الثانویــة لدرجــة ممارســة القیـــادة ) α=0.05(اإلحــصائیة 

وتوجــد فــروق ذات  ،)المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، التــدریب، والتخــصص(تغیــرات الذاتیــة تعــزى لم
حـول درجـة ممارسـة القیـادة الذاتیـة فـي )  α=0.05(داللة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائیة 

مجال التنمیة المهنیة للمعلمین تعزى لمتغیر المؤهل العلمي وفي مجال الـشؤون المالیـة تعـزى لمتغیـر 
  .بالتدری

ممارســة مـدیري مــدارس المرحلـة الثانویــة لــإلدارة :" دراسـة عنوانهــا ) 2015(وأجـرى الــذیابي          
هــدفت التعــرف إلــى ممارســة مــدیري و، "دیــة بمحافظــة الطــائفالذاتیــة وعالقتهــا بتنمیــة المهــارات القیا

بمحافظـة الطـائف والكـشف مدارس المرحلة الثانویة لـإلدارة الذاتیـة وعالقتهـا بتنمیـة المهـارات القیادیـة 
وقـد اسـتخدم . عن الفروق بین متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسـة فـي ضـوء متغیـرات الدراسـة

معلمـــا ) 229(مـــدیرا و ) 58(الباحــث المـــنهج الوصـــفي االرتبـــاطي ،وقـــد تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن 
هــم مــا أشــارت إلیــه نتــائج وأ .ممــن یعملــون فــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة للبنــین بمحافظــة الطــائف

الدراســة أن درجــة ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة للقیــادة الذاتیــة والمهــارات اإلنــسانیة كانــت كبیــرة 
جـدا، وأن هنـاك عالقـة ارتباطیــة موجبـة قویـة بــین درجـة ممارسـة القیـادة الذاتیــة وبـین تنمیـة المهــارات 
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وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة حــول  و،ئفارس الثانویــة بمحافظــة الطــاالقیادیــة لــدى مــدیري المــد
درجة ممارسة مـدیري مـدارس المرحلـة الثانویـة للقیـادة الذاتیـة تبعـا لمتغیـر العمـل وعـدد سـنوات الخبـرة 
والـــدورات التدریبیـــة بینمـــا ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة تبعـــا لمتغیـــر المؤهـــل العلمـــي ومتغیـــر 

  .طبیعة المؤهل العلمي

 المـدارس فـي ةیـالذات اإلدارة قیتطب إمكان" :بدراسة عنوانها) 2014(سي والعروي وقامت السی      
 مـدارس في ةیالذات اإلدارة قیتطب إمكان مدى التعرف إلى هدفتو ،"المنورة نةیبالمد للبنات ةیاالبتدائ
 التوصـل بهـدف قهـا؛یتطب تواجـه التـي المعوقـات و لهـا، واسـتعدادها المنـورة نـةیبالمد ةیاالبتدائ البنات

اسـتخدمت  وقـد ة،یـالذات اإلدارة مبـادئ قیـتطب خـالل مـن ة،یالمدرسـ ر اإلدارةیلتطـو مقترحـات إلـى
 فـي ةیـالحكوم ةیـاالبتدائ المـدارس مـدیرات مـن الدراسـة مجتمـع وتكـون. الوصـفي المـنهج تـانالباحث
 مـن%) 40 (بنـسبة وقـد اختیـرت عینـة عـشوائیة ،رةیمـد ) (129عـددهن والبـالغ المنـورة، نـةیالمد

 فـي للبنـات ةیـاالبتدائ المـدارس فـي ةیـالذات اإلدارة قیـتطب إمكـان النتـائج إلـى الدراسـة وأشـارت مجتمع
 في ةیالذات اإلدارة قیتطب إمكان كان المجاالت، مستوى وعلى ًمتوسطة عموما بدرجة المنورة نةیالمد

  .متوسطة بدرجة فجاءت المجاالت، ةیبق أما رة،یبدرجة كب الطالبات أداء نیتحس مجال

ـــرى ـــي        وأجـ ـــي  :"دراســــة عنوانهــــا) 2013( الحربـ ــــق اإلدارة المدرســــیة الذاتیــــة فـ ـــات تطبی متطلبـ
هــدفت و، "المــدارس الثانویــة فــي مدینــة مكــة المكرمــة مــن وجهــة نظــر المــدیرین والمــشرفین التربــویین

انویـة فـي مدینـة مكـة المكرمـة، التعرف إلـى متطلبـات تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فـي المـدارس الث
ــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع مـــدیري المـــدارس  ــنهج الوصـــفي المـــسحي، وتكـ ــتخدم الباحـــث المـ واسـ

ًمـدیرا ) 60(والمشرفین التربویین بالمـدارس الثانویـة الحكومیـة فـي مدینـة مكـة المكرمـة والبـالغ عـددهم 
ــشرفا ـــائج إلــــى أن العبــــارات التــــي تعبــــر عــــن ال .ًومــ متطلبــــات التنظیمیــــة لتطبیــــق اإلدارة وأشــــارت النتـ

ًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الثانویة في مدینة مكة المكرمة كانت بدرجة كبیـرة جـدا، و أن العبـارات 
التــي تعبــر عــن المتطلبــات البــشریة لتطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الثانویــة فــي مدینــة 

 . ًمكة المكرمة كانت بدرجة كبیرة جدا
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درجــــة ممارســـة مــــدیري المـــدارس الثانویــــة بمحافظــــة :" بدراســـة عنوانهــــا) 2012( وقـــام البقمــــي      
 التعــرف إلــى درجــة ممارســة وهــدفت هــذه، "تیــة مــن وجهــة نظــرهم ونظــر وكالئهــمالطــائف لــإلدارة الذا

 إلـى ومدیري المدارس الثانویة في محافظة الطائف لإلدارة الذاتیة من وجهة نظـرهم ونظـر وكالئهـم، 
والمؤهــل  المؤهـل العلمـي،( :المدرسـیة الذاتیـة بـاختالف متغیــراتداللـة تقـدیرات المـدیرین لواقــع اإلدارة 

دراسـة وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي المـسحي ،إذ تكـون مجتمـع ال ).التربوي ،وسنوات الخدمة
عـــاملین بـــإدارة التربیـــة ًوكـــیال مـــن مـــدیري و وكـــالء المـــدارس الثانویـــة الًمـــدیرا و ) 117(النهـــائي مـــن 

الثانویـــة فـــي  إلـــى أن درجـــة ممارســـة مـــدیري المـــدارس وأشـــارت النتـــائج .والتعلـــیم بمحافظـــة الطـــائف
 أن هنـاك فـروق  جـاءت متوسـطة، ومحافظة الطائف لإلدارة الذاتیة من وجهة نظرهم ونظر وكالئهـم

لدراســـة فـــي مجـــاالت ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة بـــین متوســـطات اســـتجابات مجتمـــع ا
  .الدراسة الستة تبعا لمتغیر العمل الحالي ،وسنوات الخبرة

 المرحلة مدیرات لدى الذاتیة اإلدارة تطبیق معوقات"دراسة عنوانها) 2011(          وأجرت السیف
 التعــرف إلــى المعوقــات اإلداریــة والمهاریــة لــدى مــدیرات المرحلــة وهــدفت، "الریــاض بمدینــة الثانویــة

وقـد اتبعـت الدراسـة المـنهج .الثانویة بمدینة الریاض، والحصول على حلول مقترحة من وجهـة نظـرهن
ــة الثانویــة البــالغ عــددهن  ) 99(الوصــفي المــسحي،وتكون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع مــدیرات المرحل

موافقــة مـدیرات المرحلـة الثانویـة بـشدة علــى وجـود معوقـات إداریـة تعــوق   إلـىوأشـارت النتـائج . مـدیرة
تطبیــق اإلداریــة الذاتیــة ومنهــا افتقــار المــدیرة لحریــة التــصرف المــالي وغیــاب نظــام الحــوافز ومعوقــات 

  .مهاریة ومنها كثرة المسؤولیات اإلداریة وقلة دعم المشرفات التربویات

ـــران والـــــشمر           ـــة عنوانهـــــا) 2011(يوكــــذلك أجـــــرى جبــ درجـــــة إمكانیـــــة تطبیـــــق اإلدارة :"دراسـ
المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة من وجهة نظـر القـادة التربـویین بمنطقـة الریـاض فـي المملكـة 

ّهــدفت التعــرف إلــى درجــة إمكانیــة تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس و، "العربیــة الــسعودیة
إذ تكونـت  لقادة التربـویین بمنطقـة الریـاض فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة،من وجهة نظر ا، الحكومیة

ـــیم فـــيوكـــالء) 7(عینـــة الدراســـة مـــن  مـــدیرة للمـــدارس ) 138(و، ًمـــدیرا) 169(و، وزارة التربیـــة والتعل
وأظهــرت النتــائج أن درجــة .وقــد اســتخدم الباحثــان فــي دراســتهما المــنهج الوصــفي التحلیلــي. الحكومیــة
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ین بدرجـة ق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة من وجهـة نظـر القـادة التربـویإمكانیة تطبی
لمعرفـــة درجـــة إمكانیـــة تطبیـــق ) 7(كمـــا أجـــرى الباحثـــان مقابلـــة مـــع وكـــالء الـــوزارة وعـــددهم . )كبیـــرة(

 .المعارضین علیها %) 32(مقابل نسبة %) 68(اإلدارة الذاتیة فجاءت بنسبة 

ــدارس الثانویــــة " :بدراســــة عنوانهــــا) 2008( روقامــــت ســــرو         ــیة فــــي المــ تطــــویر اإلدارة المدرســ
هــدفت التعــرف إلــى واقــع اإلدارة الذاتیــة و ،"مفهــوم اإلدارة الذاتیــة للمدرســة بمحافظــات غــزة فــي ضــوء 

ومـدى إمكانیـة تطـویر اإلدارة المدرسـیة فـي ضـوء مفهـوم اإلدارة ،في المدارس الثانویة بمحافظات غـزة
طبقــت االســـتبانة علـــى جمیـــع أفـــراد ، وقـــد اتبعـــت الباحثــة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي.ة للمدرســـةالذاتیــ

 ومــدیرة فــي الوقــت الــذي طبقــت فیــه المقابلــة علــى جمیــع ًامــدیر )116( مجتمــع الدراســة والمكــون مــن
ـــا والبــــالغ عــــددهم  ـــد أشــــارت نتــــائج الدراســــة أ.  ومــــدیرةًامــــدیر) 12(ًمــــدراء المــــدارس المــــدارة ذاتیـ ن وقـ

وهـي نـسبة %) 59.4(المتوسط الحسابي ألداء مدیري المدارس الثانویة لمهارات اإلدارة الذاتیة نـسبة 
، وأن مـــشاركة مـــدیري المـــدارس الثانویـــة فـــي اإلدارة العلیـــا والوســـطى بدرجـــة %60دون حـــد الكفایـــة 

ــور قلیلـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات، وال یـــتم مـــنح مـــدیر المدرســـة الـــصالحیات الكافیـــة والالزمـــة  لتـــسییر أمـ
)  α≥0.05 (ً مناسـبا،و وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة اهمدرسـته وفقـا لمـا یـر

تعـــزى لـــصالح حملـــة الـــشهادات ، فـــي درجـــة مـــشاركة مـــدیري المـــدارس تعـــزى لمتغیـــر المؤهـــل العلمـــي
ولـم ، ً، ودور المجتمع المحلي فـي مـشاركة اإلدارة المدرسـیة ال زال ضـعیفا)ماجستیر أو دكتوراه(العلیا

  .یفعل بعد بشكل یتالءم مع تطبیق اإلدارة الذاتیة للمدرسة

ــواد توكــــذلك قامــــ         ــیم فعالیــــة المــــدارس المــــدارة ذاتیــــا فــــي " :بدراســــة عنوانهــــا)  2007( عــ ًتقیــ
هـــدفت التعـــرف إلـــى مـــدى فاعلیـــة و، "ات نظـــر مـــدیري المـــدارس ومـــدیراتهاالـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــ

ــدارس ومــــدیراتها ـــات نظــــر مــــدیري المــ ـــن وجهـ ــــة مـ ــــضفة الغربی ــــا  فــــي ال ـــدارس المــــدارة ذاتی ــد  .ًالمـ وقــ
ا مـدیر) 40( مـن كونـتعلـى عینـة تالدراسـة كمـا طبقـت ، ي التحلیلـي المنهج الوصفت الباحثةاستخدم

ًوقــد أشــارت النتــائج إلــى أن درجــة فاعلیــة المــدارس المــدارة ذاتیــا . معلمــا مــن كــال الجنــسین) 420(و 
في الضفة الغربیة من وجهة نظر مدیري ومعلمي المدارس كانت مرتفعـة، و وجـود فـروق ذات داللـة 

ًاد عینــــة الدراســـة لمــــدى فاعلیـــة المــــدارس المــــدارة ذاتیـــا تعــــزى لمتغیــــرات إحـــصائیة بــــین تقـــدیرات أفــــر
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، وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة )الجیـل،مـستوى المدرسـة،الجنس،المنطقة الجغرافیة،المسمى الوظیفي(
 لــسنوات  لمتغیـرًإحـصائیة بـین تقـدیرات أفـراد عینـة الدراسـة لمــدى فاعلیـة المـدارس المـدارة ذاتیـا تعـزى

  .إلدارة الذاتیةالخبرة في ا

اإلدارة الذاتیــــة فــــي مــــدارس البنــــات فــــي مدینــــة " :دراســــة عنوانهــــا) 2006(       وأجــــرت الدوســــري 
هـــدفت إلـــى تقـــدیم تـــصور مقتـــرح لتطبیـــق اإلدارة الذاتیـــة فـــي مـــدارس  و،"- تـــصور مقتـــرح–الریـــاض 

. نهج الوصـفي التحلیلـي اسـتخدمت الباحثـة المـ وقـدالتعلیم العام للبنات في المملكة العربیـة الـسعودیة،
مشرفة إداریة ،وجمیـع مـدیرات مـدارس البنـات المتوسـطة والثانویـة ) 102(وتكون مجتمع الدراسة من 

ــد أشـــارت النتـــائج إلـــى.مـــدیرة) 291(الحكومیـــة فـــي مدینـــة الریـــاض والبـــالغ عـــددهن  ــم  وقـ أن مـــن أهـ
ــو اإلدارة الذاتیــــة فــــي المــــدارس حاجــــة مــــدیرات المــــدارس إلــــى إصــــدار القــــرارات  مبــــررات التوجــــه نحــ

حاجـة مـدیرات المـدارس إلـى والمتعلقة بشؤون المدرسـة دون الرجـوع إلدارة التعلـیم فـي جمیـع األمـور، 
  .توفیر میزانیة صرف سریعة ومرنة دون تعقیدات معرقلة لسیر العمل

دراســـة مـــشروع :" بدراســـة عنوانهـــا) 2005( التربیـــة والتعلـــیم العـــالي الفلـــسطینیة وأجـــرت وزارة
هــدفت التعــرف إلــى مــدى النجــاح الــذي حققــه مــشروع و،  "- الجانــب اإلداري–مــدارة ذاتیــا المــدارس ال

 ،وقــد طبقــت الدراســة علــى المــدارس المــشاركة فــي المــشروع مــن الجیــل األول المــدارس المــدارة ذاتیــا
) 60(قــد تكونــت عینــة الدراســة مــن جمیــع المــدارس المــشاركة فــي المــشروع والبــالغ عــددهاوالثــاني ،و

مدرسة بنفس العدد في كل مدیریة ،وأهم مـا أشـارت إلیـه نتـائج ) 60(مدرسة وتم اختیار عینة مكافئة 
ــدركون الـــصالحیات الممنوحـــة لهـــم و تفـــاوت فـــي ممارســـة  الدراســـة أن قـــسم كبیـــر مـــن المـــدیرین ال یـ

ــستوى الـــصالحی ــدارس المـــدارة ذاتیـــا والمـــدارس العادیـــة وتفـــاوت الرغبـــة بمـ ات بـــین المـــدیرین فـــي المـ
الصالحیات بینهم باإلضافة إلى وجود واقع إداري أفضل في المدارس المـدارة ذاتیـا عنهـا فـي العادیـة  

  .وروح معنویة أفضل للعاملین وممارسات إداریة أفضل للمدیرین

إمكانیـــة تطـــویر إدارة المدرســـة الثانویـــة بـــسلطنة " :وانهـــابدراســـة عن) 2002(وقامـــت الـــشحي 
 مـن مـدخل  التعـرف إلـى كیفیـة اإلفـادةهـدفتو، "عمان في ضوء مبادئ مدخل اإلدارة الذاتیة للمدرسـة

ــــة بــــسلطنة عمــــان  ــویر إدارة المدرســــة الذاتی والتعــــرف إلــــى مبــــادئ . اإلدارة الذاتیــــة للمدرســــة فــــي تطــ
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ــذا المــــدخل ونمـــاذج تطبی ـــى. قــــه فـــي بعــــض الـــدولوأهـــداف هـ ــدفت الدراســـة التعــــرف إل   أبــــرزكمـــا هــ
والتعــرف إلــى مــدى إمكانیــة تطبیــق مبـــادئ .محــاوالت تطــویر إدارة المدرســة الثانویــة بــسلطنة عمـــان 

مدخل اإلدارة الذاتیة للمدرسة فـي المـدارس الثانویـة بـسلطنة عمـان مـن وجهـات نظـر مـدیري ومعلمـي 
  لمتغیــراك فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین المــستجیبین وفقــاوتحدیــد مــا إذا كانــت هنــ.هــذه المــدارس

لوظیفــة والجــنس والمؤهـــل العلمــي والخبـــرة واقتــراح إجـــراءات لتطــویر إدارة المدرســـة الثانویــة بـــسلطنة ا
 مـــدیرا) 65(تكونـــت عینـــة الدراســة مـــن عمــان فـــي ضــوء مبـــادئ مـــدخل اإلدارة الذاتیــة للمدرســـة وقــد 

أهــم مــا أشــارت إلیهــا النتــائج إلــى أن تقــدیرات عینــة الدراســة علــى و.ا مــن كــال الجنــسینمعلمــ )363(
ــدارس الثانویــــة  المحـــاور الخمــــسة لمـــدى إمكانیــــة تطبیـــق مبــــادئ مـــدخل اإلدارة الذاتیــــة للمدرســـة بالمــ

  .بسلطنة عمان تراوحت بین المرتفعة جدا والمرتفعة

عالیـة المدرسـیة فـي كـل مـن انجلتـرا اإلدارة الذاتیـة والف"بدراسة عنوانهـا ) 2000( وقام سالمة         
هــدفت الدراســة التعــرف و، "ٕواســترالیا وهــونج كــونج وامكانیــة اإلفــادة منهــا فــي جمهوریــة مــصر العربیــة

 العالقــة بــین اإلدارة الذاتیــة والتعــرف إلــىالذاتیــة والفعالیــة المدرســیة  المدرســیة إلــى أساســیات اإلدارة 
ــیة ـــى،والفعالیــــة المدرســ ــــة بالمدرســــة المــــصریة  مبــــررات والتعــــرف إلـ ــود تطبیــــق اإلدارة الذاتی ــذا وقیــ  هــ

وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن مـن .  أسلوب حل المـشكالت في دراستهوقد استخدم الباحث. التطبیق
ـــى  ــسیاسة التعلیمیــــة والتحــــول إلـ ــ ـــد فــــي ال ـــي مــــصر التجدیـ ـــدارس فـ ــــة للمـ عوامــــل تطبیــــق اإلدارة الذاتی

توصــلت الدراســـة إلــى مقترحــات نحــو تطبیـــق كمــا ، حــرالخصخــصة والتوجــه نحــو اقتــصاد الـــسوق ال
أهمهــا فــي مراجعــة هیكلــة إدارة المدرســة مــن و، اإلدارة الذاتیــة بالمدرســة المــصریة وتحــسین فاعلیتهــا
ویعــزز ،  الــدور اإلداري للمعلــم فـي المدرســةیـدعمبـشكل یــسمح بــدعم دور مجـالس اآلبــاء والمعلمــین و

  .ومنح المدرسة سلطات واسعة لتتعادل مع مسؤولیتهاالمشاركة الطالبیة في إدارة المدرسة 

  :الدراسات األجنبیة: ًثانیا

سیاســة تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة " :بدراســة عنوانهـــا) Vally&Daud,2015(قــام فـــالي وداود        
الثانویـة  مدرسـة كوااللمبـور  مـدیري إلى استكشاف مدى جاهزیـةوهدفت،  "- نظرة استكشافیة-الذاتیة

 مـــدیري مدرســـة ،وأشـــارت النتـــائج إلـــى أن اســـتخدم الباحثـــان البحـــث النوعي،حیـــثواإلدارة الذاتیـــة فیها
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المــوارد البــشریة، وأیــضا یــة فــي وضــع رؤى مــستقبلیة تتناســب و إدارة فعالــة وجاهزونمتلكــكوااللمبــور ی
عكس علـــى المـــصادر أنـــه كلمـــا كـــان المـــدیر ملتـــزم بـــدوره كانـــت رؤى المدرســـة فعالـــة وهادفـــة ممـــا یـــن

  .البشریة الموجودة

ــین ویوســــف        سیاســــة الجــــدوى والنتــــائج " : بدراســــة عنوانهــــا(Yasin&Yusuf,2014)قــــام یاســ
وهـدفت إلـى تحـري سیاسـة النتـائج والجـدوى لنظـام اإلدارة ، "لتطبیق اإلدارة الذاتیة المدرسیة في آتـشیه

د طبقـت الدراسـة علـى مـدارس ثانویـة فـي آتـشیه، وقـ.هاالمدرسیة الذاتیة والمعوقات التي واجهت تطبیق
ـــى  ــ ـــافة إل ـــسبقا باإلضــ ــط لهـــــا مــ ــــة المخطـــ ـــتخدمت المقابلـ ـــوعي ، حیـــــث اســ ــنهج النــ ــتخدام المـــ ــــم اســـ وتـ

ــوارد .اســـتبانة وأشـــارت النتـــائج أن مـــن أهـــم مـــصادر تطـــویر اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة هـــي القـــوة  والمـ
وأن مـــن أهـــم المعوقـــات تـــرتبط بقـــسم القـــوة قـــدیر،  والمعلومـــات والمكافـــآت والتباإلضـــافة إلـــى المعرفـــة

 أنـه لـیس هنالـك سیاسـیة لـإلدارة الذاتیـة علـى -أیـضا –وأظهـرت النتـائج .والطاقة والتي تتعلق بالقیـادة
  .مستوى عالمي یمكن تطبیقها في مناطق تعلیمیة مختلفة

ــوي         ـــدا وجـــــ ـــام ثیــــ ــــــة عنوانهـــــــا) Thida&Joy,2012(قــــ ـــــق اإلدارة :" بدراسـ ــــشاف تطبیــ استتكـــ
هـدفت إلـى استكـشاف تطبیـق اإلدارة و، "-حـاالت دراسـة متعـددة-المدرسیة الذاتیة في مدارس محلیـة 

المدرسیة الذاتیـة فـي المـدارس االبتدائیـة مـع التركیـز علـى األمـور الجوهریـة وتحـدیات الـسلطة واتخـاذ 
مـن ) 45( علـى حیـث طبقـت الدراسـة. منهج دراسـة الحالـةاحثانوقد استخدم الب. القرارات في كمبودیا

 أن نجـــاح اإلدارة  إلـــىوأشـــارت نتـــائج الدراســـة. مــدیري ومعلمـــي وأولیـــاء أمـــور ثـــالث مـــدارس ابتدائیــة
 المجتمــع مؤســسات مــن والــدعم والمــشاركة الفعالــة مبــادئ القیــادة  وجــودالمدرســیة الذاتیــة یعتمــد علــى

 وضـــع معـــاییر للمـــساءلة ،باإلضـــافة إلـــى و فـــي المدرســـة ة المركزیـــةتیـــ ذا إدارةالمحلـــي ، وأن یكـــون
خــالل بــرامج ونــشاطات  المهــارات والمعــارف الالزمــة،  كافــةٕ واكــسابهممــدیري المــدارسضــرورة إعــداد 

  .فعالة،یتشارك فیها كافة العاملین في المدرسة
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تـــأثیرات اإلدارة الذاتیـــة : " بدراســـة عنوانهـــا)Khattri etal.,2010(وقـــام كـــاتري وآخـــرون         
اإلدارة الذاتیـة للمـدارس علـى التحـصیل الدراسـي لـدى وهدفت التعرف إلى أثر  ، "للمدارس في الفلبین

مــن القطاعــات المدرســیة و اســتخدم الباحــث المــنهج ) 23(وقــد بلغــت عینــة الدراســة . الطلبــة بــالفلبین
 علـى لنتائج أنه قـد كـان لـإلدارة المدرسـیة الذاتیـة تـأثیرا إیجابیـاوأشارت ا. التحلیلي بالمسح االجتماعي

ــن إمكانیـــة تطبیـــق كمـــا قـــدم  البالتحـــصیل الدراســـي لـــدى الطلبـــة  اإلدارة الذاتیـــة ًحـــث ملمحـــا أولیـــا عـ
   .اصة باإلدارة المطروحة في هذا المجال المعلومات الخاعتمادا على للمدارس في شرق آسیا 

دراســـة حالـــة فـــي : القـــادة فـــي اإلدارة الذاتیـــة للمدرســـة: "عنوانهـــا) Botha,2006(قـــام بوثـــا         
وقــد اســتخدم ،  المــدارة ذاتیــاهــدفت تحدیــد وتوضــیح الــدور القیــادي لمــدیر المدرســةو، "مــدارس مختــارة

". جــاوتینج"الباحــث المــنهج الوصــفي مــن خــالل دراســة حالــة عــدد مــن المــدارس الثانویــة فــي مقاطعــة 
حیــث ، وقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود مدرســتین لكــل منهمــا رأي حــول موضــوع اإلدارة الذاتیــة

بینمـا تـرى ، المـدارسترى األولى أن اإلدارة المدرسیة الذاتیة هي نمط إداري فعـال ونـاجح فـي تطـویر 
كمــا .ّاألخــرى أن اإلدارة المدرســیة الذاتیــة لــم تحقــق مــن النجــاح إال الحــد األدنــى فــي تطــویر المــدارس

وجـــود عالقـــة  یعـــد مـــن أهـــم عوامـــل أشـــارت نتـــائج الدراســـة أیـــضا أن الـــدور القیـــادي لمـــدیر المدرســـة
مــدیر المدرســة ل  القیــاديدورالـر وبــذلك اعتبــ، ناجحـة بــین اإلدارة المدرســیة الذاتیــة  وتطـویر المــدارس

ًبعدا أساسیا من أبعاد اإلدارة الذاتیة الناجحة ً.  

اإلدارة الذاتیـة للمـدارس هـل تـسهم " :بدراسـة عنوانهـا) Grauwe ,2004 (وأیـضا قـام جـراوي      
 الظــروف التــي  تــسهم فیهــا اإلدارة المدرســیة التعــرف إلــىهــدفت و، "فــي رفــع مــستوى جــودة المدرســة؟
وقـد طبقـت الدراسـة فـي مدینـة كـانبرا بأسـترالیا وبلغـت عینـة الدراسـة  .الذاتیة  في زیادة جـودة المدرسـة

 وأشـارت النتــائج إلــى .اســتخدم الباحـث المــنهج شـبه التجریبــيقـد و. مـن مــدیري المـدارس فیهــا) 134(
ن تنفیــذها یحتــاج إلــى وضــع بعــض علــى زیــادة جــودة المـدارس، وأأن اإلدارة المدرسـیة الذاتیــة تــساعد 

ً والتـي تتطلـب تركیـزا واضـحا علـى ، والمجتمـع المحلـيالمـدیرین، و قـدرات المدرسـةلرفعاإلستراتیجیات  ً
كمـا أن هنـاك حاجـة ملحـة إلـى اإلدارة . تحقیـق العدالـة االجتماعیـة العمـل علـى  جودة المـدارس ورفع

         .م للمدارستقدیم الدعب تهتمالتي 
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اإلدارة الذاتیـة فـي المـدارس دراسـة : "بدراسـة عنوانهـا) Boonprasop,2002 (قـام  بونبراسـوب     
شــادیة لــإلدارة هــدفت التعــرف إلــى طبیعــة اإلدارة الذاتیــة فــي المــدارس، والخطــوط اإلرو، "حالــة نوعیــة 
 وقـــد تـــم تطبیـــق الدراســـة بمدینـــة بوســـطن بالوالیـــات المتحـــدة حیـــث بلغـــت عینـــة الدراســـة. الذاتیـــة فیهـــا

ــیم ) 33(، ومعلمیهــــامــــن ) 123( ، ومــــن مــــدیري المــــدارس) 45( ــ مــــن أعــــضاء لجنــــة مدرســــة التعل
مركزیــة ك اللــ أشــارت نتــائج الدراســة أن هنادقــلو .وقــد اســتخدم الباحــث مــنهج دراســة الحالـة .األساسـي

مــشاركة المجتمـــع فــي إدارة المــدارس ولقــد كـــان ب الــسلطات والــصالحیات فـــویض ت عــن طریــقإداریــة
 كمــا یجــب اإلفــادة مــن یعتمــد علــى الرقابــة المجتمعیــة،األنمــوذج المناســب إلدارة المــدارس هــو الــذي 

نتـائج البحـوث الخاصــة بـالمحیط المدرسـي والمجتمعــي والخـاص بالمـسح الــذاتي الـشامل للمدرسـة فــي 
  . من الجودةٍعلى مستوى عالوضع خطط تنمویة 

ــت كوبرمــــان       إدراك أعــــضاء مجتمــــع المدرســــة : "بدراســــة عنوانهــــا) Cooperman,2001( قامــ
والعمــل ، ً اإلدارة فــي المــدارس المــدارة ذاتیــا أســلوب فحــصهــدفت الدراســة إلــىو، "لــإلدارة الذاتیــة لهــا

حـول عـدد مـن القـضایا المرتبطـة بأسـلوب اإلدارة ،  وصف وتحلیل آراء أعضاء مجتمـع المدرسـةعلى
وأشـارت . -دراسـة الحالـة–وقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي . اقتراحات للتغییـر إبداء الذاتیة و

نتـــائج الدراســـة إلـــى أن معظـــم المـــشاركین فـــي الدراســـة قـــد عبـــروا عـــن عـــدم تـــأثرهم مـــن المـــسؤولیات 
ًكمـا أشــاروا إلــى أن مـشروع المــدارس المــدارة ذاتیـا هــو مــشروع یــستحق ، الموكلـة لفریــق اإلدارة الذاتیــة

ًحتـــى لـــو لـــم ینفـــذ؛ وذلـــك ألنـــه یعطـــي أعـــضاء مجتمـــع المدرســـة حقـــا للتعبیـــر عـــن ، االهتمــام والجهـــد ُ
  . آرائهم

ــون       ــت إنفیرســـ ـــــة" :بدراســـــة عنوانهـــــا) Inverson,2001(  قامـــ دراســـــة - للمدرســـــة اإلدارة الذاتی
ٕلطلبــة واعــادة ا رفــع تحــصیل  تــأثیر تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــيهــدفت معرفــة مــدىو، "-حالــة

وقـــد .و قـــد طبقـــت الدراســة علـــى واحـــدة مـــن المـــدارس االبتدائیــة فـــي مدینـــة نیویـــورك . بنــاء المـــدارس
ــائج ال . - دراســة الحالــة–اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي  دراســة إلــى أن مجتمــع وقــد أشــارت نت

ًالدراسة استخدم عنـصرا واحـدا مـن عناصـر نمـط اإلدارة الذاتیـة وهـو المـشاركة فـي اتخـاذ القـرارات و  ،ً
أن هذا األسلوب قد أدى لبعض التغییرات المهمة من حیث زیادة عدد ونوعیـة األفـراد المـشاركین فـي 
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فقــد ، الــسیاسة المتبعــة فــي المدرســةأمــا مــن ناحیــة ، إدارة النــشاطات الیومیــة للمدرســة بــشكل ملحــوظ
ــــیة الذاتیــــــةوجـــــدت الدراســــــة أن أســــــلوب  ــون اإلدارة المدرســ ــــر فعالیــــــة ونجــــــاح عنــــــدما تكــــ ـــون أكثــ  تكـــ

یجــب زیــادة نفــوذ   ولتحقیــق هــذا الــنمط اإلداري فــي المدرســة،اإلصــالحات متوافقــة مــع الثقافــة الــسائدة
  .طاقم المدرسة بشكل حقیقي

  التعقیب على الدراسات السابقة �

ــتعراض الدراســـات الـــسابقة تـــم تحدیـــد جوانـــب التـــشابه واالخـــتالف بـــین الدراســـة        مـــن خـــالل اسـ
الحالیـة والدراسـات الـسابقة وأهـم مـا تمیـزت بـه الدراسـة الحالیـة عـن الدراسـات الـسابقة وفیمـا یلـي بیــان 

  :ذلك

  :أوجه التشابه بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة : ًأوال

  : ض الدراسة وأهدافهامن حیث أغرا �

      من خـالل اسـتعراض الدراسـات الـسابقة تلتقـي الدراسـة الحالیـة فـي أهـدافها مـع بعـض الدراسـات 
  والعــــرويالــــسابقة فمنهــــا ركــــز علــــى دراســــة واقــــع تطبیــــق اإلدارة المدرســــیة الذاتیــــة كدراســــة السیــــسي

 والــبعض اآلخــر ركــز علــى )2012(، ودراســة البقمــي),2012Thida&Joy(ثیــدا وجــوي و) 2014(
  ).2008( ودراسة سرور ،)2011(دراسة معوقات تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة كدراسة السیف 

  :من حیث مجتمع الدراسة وعینیتها وأداتها ومنهجها �

ودراسـة ) 2002(      أما فیما یتعلق بعینة الدراسة فكانـت مـن المـدیرین والمعلمـین كدراسـة الـشحي 
أما فیمـا یتعلـق بمـنهج الدراسـة فقـد اسـتخدمت الدراسـة الحالیـة . )Boonprasop,2002(بونبراسوب 

و الكنــاني ) 2013(والحربــي) 2012( والبقمــي ،)2011(المــنهج الوصــفي المــسحي كدراســة الــسیف 
وأمـا فیمــا یتعلــق بــأداة الدراسـة فقــد اقتــصرت الدراســة الحالیـة علــى االســتبانة كدراســة عــواد ). 2015(
ـــشابهت الدراســــة الحالیـــة مـــع بعــــض الدراســـات فـــي مجتمــــع الدراســـة الفلــــسطیني ). 2007( ــذلك ت وكـ

ــیم )2008(وســــرور ـــة وزارة التربیــــة والتعلــ ـــین الدراســــة الحالیــــة  .)2005( ودراسـ ــــول أن بـ ویمكــــن الق



 45

والدراســـات الـــسابقة تـــشابها جوهریـــا فـــي أنهـــا تناولـــت نمطـــا إداریـــا حـــدیثا یعتمـــد علـــى الالمركزیـــة فـــي 
  .اإلدارة

 :أوجه االختالف  بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة: ًانیاث

 : من حیث أغراض الدراسة وأهدافها �

 الدراسـة الحالیـة مـع العدیـد مـن الدراسـات الـسابقة مـن حیـث هـدف الدراسـة فقـد ركـزت تختلف        
ین فـــي حـــین علـــى دراســـة واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة مـــن وجهـــات نظـــر المـــدیرین والمعلمـــ

 والتـي ركـزت علـى توضـیح )Botha,2006(بوثـا ركزت بعض الدراسات السابقة على أهداف أخرى 
والتـي ركـزت ) ,.2010Khattri etal(كـاتري وآخـرون  ، وًالدور القیادي لمدیر المدرسة المـدارة ذاتیـا

والتـــي ) 2015(علــى تـــأثیر تطبیــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة علــى تحـــصیل الطلبـــة، ودراســة الـــذیابي 
ـــارات ركــــزت علــــى  ــــة الثانویــــة لــــإلدارة الذاتیــــة وعالقتهــــا بتنمیــــة المهـ ممارســــة مــــدیري مــــدارس المرحل

 .القیادیة

 :من حیث مجتمع الدراسة وعینیتها وأداتها ومنهجها �

ت الدراســة الحالیــة مــع بعــض الدراســات الــسابقة فــي مجتمعهــا فمجتمــع الدراســة الحالیــة         اختلفــ
هــو مــدیري ومعلمــي المــدارس المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة فــي حــین بحثــت بعــض 

التـــي بحثـــت فـــي الـــسعودیة وســـالمة ) 2012(الدراســـات الـــسابقة فـــي منـــاطق أخـــرى كدراســـة البقمـــي 
،  فـي اسـترالیا) Grauwe,2004(جراويو ،في سلطنة عمان) 2002(شحي في مصر وال) 2000(

  . في نیویورك),2001Inverson(إنفیرسونو 

          أمـــا عینـــة الدراســـة الحالیـــة فقـــد تمثلـــت بمـــدیري ومعلمـــي المـــدارس المـــدارة ذاتیـــا فـــي شـــمال 
والــذي تــضمن ) 2013(الحربــيالــضفة الغربیــة وبــذلك تختلــف مــع بعــض الدراســات الــسابقة كدراســة 

الــذي اقتــصر مجتمــع الدراســة فیهــا علــى ) 2011(مجتمــع الدراســة فیهــا المــدیرین والمــشرفین والــسیف
وأمــا أداة الدراســة الحالیــة فاقتــصرت علــى االســتبانة وبــذلك تختلــف مــع دراســة . المــدیرین والمــدیرات 

أمـا فیمـا یتعلـق بمـنهج . داتین للدراسـةاللـذین اسـتخدما االسـتبانة والمقابلـة كـأ) 2011(جبران والشمري
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ــین اســـتخدم ســـالمة  ــنهج الوصـــفي المـــسحي فـــي حـ مـــنهج حـــل ) 2000(الدراســـة فقـــد اســـتخدمت المـ
  .المشكالت

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : ًثالثا

       إن أهم ما استفاده الباحث من الدراسات السابقة هو تـوفیر المعرفـة النظریـة للموضـوع كـسرور 
وكــذلك االســتفادة مــن اإلجـــراءات البحثیــة وبنــاء أداة الدراســـة وصــیاغة الفرضــیات كدراســـة ) 2008(

دارة كمــا ســاعدت الباحــث علـى إیجــاد المراجــع التــي تناولــت اإل). 2012(والبقمــي ) 2014(السیـسي 
  ) .2011(المدرسیة الذاتیة كالسیف 

  :ما تمیزت به الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة: ًرابعا

ــث–      تعتبـــر الدراســــة الحالیــــة مــــن الدراســــات األولــــى   التــــي تبحــــث فــــي - فـــي حــــدود علــــم الباحــ
 محافظـــات موضـــوع واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـــدارس الحكومیـــة المـــدارة ذاتیـــا فـــي

شمال الضفة الغربیـة مـن وجهـات نظـر مـدیریها ومعلمیهـا كمـا تتنـاول نمطـا إداریـا یعتبـر مـن األنمـاط 
جـراء إلاإلداریة  المدرسیة الحدیثة وبذلك تعتبر هذه الدراسة مرجعا بحثیا یفتح المجال أمـام الدارسـین 

  .بحوث مستقبلیة
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 الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

  منهج الدراسة �

  مجتمع الدراسة �

  عینة الدراسة �

  أداة الدراسة �

  صدق األداة �

  ثبات األداة �

  إجراءات التطبیق وخطواته �

  متغیرات الدراسة �

  المعالجات اإلحصائیة �
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  الفصل الثالث
  الطریقة واإلجراءات
، وطریقــة اختیارهــا، كمــا یتــضمن والعینــةشــمل هــذا الفــصل وصــفا لمنهجیــة الدراســة، والمجتمــع، 

ًوصـــفا ألدوات الدراســـة ودالالت صـــدقها وثباتهـــا، واإلجـــراءات التـــي تـــم إتباعهـــا فـــي تطبیـــق األدوات 
للحصول على البیانات، وانتهاء بالمعالجات اإلحصائیة المـستخدمة فـي تحلیـل البیانـات للتوصـل إلـى 

  .النتائج
  منهج الدراسة  �

ًالوصــفي، ألنــه یناســب هــذا النــوع مــن الدراســات، معتبــرا االســتبانة أداة       اســتخدم الباحــث المــنهج 
للدراسة لعمل مسح شامل لجمیع المعلمین والمعلمـات والمـدیرین والمـدیرات فـي المـدارس المـدارة ذاتیـا 

  ).جنین، طولكرم ، نابلس، سلفیت، طوباس، قلقیلیة(في محافظات شمال الضفة الغربیة
 وصف مجتمع الدراسة �

ــین والمعلمــــات والمــــدیرین والمــــدیرات فــــي المــــدارس الحكومیــــة شــــملت  الدراســــة جمیــــع المعلمــ
جنــین، قباطیــة، طــولكرم ، نــابلس، جنــوب نــابلس، (ًالمــدارة ذاتیــا فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة

ًاآلتیـــان یبینــان وصـــفا لمجتمــع الدراســـة حـــسب ) 2(وجــدول )  1(، جـــدول) ســلفیت، طوبـــاس، قلقیلیــة
ن  والمدیرین في المـدارس المـدارة ذاتیـا فـي مـدیریات شـمال الـضفة الغربیـة تبعـا لمتغیـر أعداد المعلمی

  :الجنس والمدیریة
  المعلمین في المدارس المدارة ذاتیا في مدیریات المدیرین وتوزیع أعداد) 1(جدول 

  شمال الضفة الغربیة حسب الجنس والمدیریة
 المعلمینالمدیرین وعدد 

 المجموع إناث ذكور المدیریة
 88 41 47 جنین

 68 35 33 جنوب نابلس
 110 70 40 نابلس
 36 19 17 سلفیت
 113 49 64 طولكرم
 44 30 14 قلقیلیة
 67 67 0 قباطیة
 26 26 0 طوباس

 552 337 215 المجموع العام
 %100 %61 %39 النسبة المئویة
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  عینة الدراسة*  
 -كون هذا المجتمعت       بما أن المسح شامل فان عینة الدراسة هي مجتمع الدراسة بحیث 

من كال الجنسین في  ً معلماً مدیرا و)552( من حسب إحصائیات وزارة التربیة والتعلیم العالي
  :التالي) 2(مدیریات في شمال الضفة الغربیة كما یبینه جدول) 8( موزعین على مدرسة ) 25(

توزیع المعلمین والمدیرین في المدارس المدارة ذاتیا في شمال الضفة الغربیة حسب ) 2(جدول
  المدیریة و الجنس

 المعلمون والمدیرون 
 المجموع اناث ذكور المدیریة اسم المدرسة
 26 26 0 طوباس أبو ذر الغفاري األساسیة للبنات

 14 14 0 سلفیت بنات سلفیت األساسیة
 22 5 17 سلفیت  كفل حارس الثانویة المختلطة

 25 25 0 جنوب نابلس الزهراء الثانویة للبنات
 19 5 14 جنوب نابلس خالد بن الولید األساسیة للبنین

 25 6 19 جنوب نابلس بیتا األساسیة للبنین
 18 4 14 قلقیلیة عزون بیت أمین الثانویة المختلطة

 26 26 0 قلقیلیة بنات اإلسراء األساسیة
 20 6 14 طولكرم كفر زیباد الثانویة المختلطة

 30 30 0 قباطیة بنات رابا الثانویة
 11 11 0 قباطیة بنات عرابة األساسیة

 25 25 0 قباطیة بنات قباطیة س الغربیة
 19 19 0 طولكرم بنات عمر بن عبد العزیز الثانویة

 24 24 0 طولكرم   بنات شویكة األساسیة
 29 0 29 طولكرم ذكور دیر الغصون الثانویة

 20 0 20 طولكرم ذكور خالد بن سعید األساسیة
 23 23 0 جنین بنات برقین الثانویة

 19 19 0 جنین نسیبة المازنیة األساسیة للبنات
 22 0 22 جنین ذكور دیر أبو ضعیف الثانویة

 26 0 26 جنین السالم الثانویة للبنین
 23 23 0 نابلس بیت فوریك الثانویة للبنات

 21 21 0 نابلس یاسر عرفات األساسیة للبنات
 19 0 19 نابلس الملك طالل بن عبد اهللا الثانویة للبنین

 21 0 21 نابلس طلوزة الثانویة المختلطة
 27 27 0 نابلس عثمان بن عفان األساسیة للبنات

 552 339 215   المجموع
 %100 %61 %39  النسبة المئویة
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      وفیما یلي وصف المسح للمعلمین والمدیرین في المدارس المدارة ذاتیا في شمال الضفة 
) 77(%استبانة بمعدل ) (425استبانة علیهم وتم استرداد ) 552(الغربیة علما بانه تم توزیع 

 ) (409االستبانات المستردة من المعلمینتوزعت ما بین معلمي ومدیري المدارس، بحیث بلغ عدد 
مدرسة ویبین  ) 25( ًاستبانة لمدیري المدارس علما بان عدد هذه المدارس بلغ) (16استبانات و 

الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، (وصف للمسح حسب متغیرات الدراسة المستقلة ) 3(جدول
  .)الكلیة ، الوظیفة، المدیریة

الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل (المستقلة حسب متغیرات الدراسة وصف المسح ) 3(جدول
  )العلمي، الكلیة ، الوظیفة، المدیریة

  %المئویة النسبة التكرار الفئة المستقل المتغیر
 الجنس 33.6 143 ذكر

 66.4 282 أنثى 
 13.4 57 سنوات 5 من أقل
 33.2 141 سنوات 10-5 من

 الخبرة سنوات
 

 53.4 227 سنوات 10 من أكثر
 18.1 77 دبلوم

 العلمي المؤهل 77.2 328 بكالوریوس

 4.7 20 بكالوریوس من أعلى
 الكلیة 40 170 علمیة

 60 255 إنسانیة
 الوظیفة 3.8 16 مدیر
 96.2 409 معلم
 18.6 79 جنین

 14.1 60 قباطیة
 16.2 69 طولكرم
 14.6 62 نابلس
 13.6 58 نابلس جنوب
 7.5 32 سلفیت
 5.5 23 طوباس

  المدیریة
 

 9.9 42 قلقیلیة
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    أداة الدراسة*

  :لتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث بتطویر استبانة أولیة تتكون من جزئین

ة، الجنس، سنوات الخبر(یشتمل هذا الجزء على المتغیرات الدیموغرافیة ألفراد المسح : الجزء األول
  .)المؤهل العلمي، الكلیة، الوظیفة، المدیریة

بواقع تطبیق مجاالت لها عالقة ) 8 (یشتمل على فقرات االستبانة والتي تتضمن :  الجزء الثاني

 من الغربیة الضفة شمال بمحافظات ًذاتیا المدارة الحكومیة المدارس في الذاتیة المدرسیةاإلدارة 
: المجال الثانيوالصالحیات،  تفویض: المجال األول :ومعلمیها وهي مدیریها نظر وجهات

والمحاسبة،  المتابعة: المجال الرابعوالطلبة،  أداء: المجال الثالثوالمشاركة في اتخاذ القرار، 
المجال  والبشریة، المعوقات :المجال السادسووالمالیة،  اإلداریة المعوقات: المجال الخامسو

  . المحلي المجتمع مع العالقة :المجال الثامنوالمهني،  النمو: السابع

  صدق األداة �

 ذوي الخبـرة، واالختـصاص  و مـن األسـاتذة الجـامعیین)14(قام الباحث بعرض األداة على          
یبـــین ) 2( والملحــق رقــم إلبــداء رأیهــم فــي مــضمون فقــرات المقیــاس، وفاعلیتـــه نحــو الفئــة المــستهدفة

 .ٕواعادة صیاغتها بما یتناسب وواقع مجتمعنا الفلسطینيّوتم تعدیل بعض الفقرات . ذلك

  ثبات األداة �

لواقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في       وتم احتساب معامل الثبات كرونباخ ألفا لألداة ككل  

 ًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها المدارس
لألداة ككل ) كرونباخ ألفا (وللمجاالت الثمانیة  المكونة لألداة كل على حدة، وبلغ معامل الثبات

التي تتكون  الثمانیةللمجاالت كما تم احتساب معامل الثبات  .وهي قیمة مقبولة تربویا) (0.93
  ).4(منها أداة الدراسة كل على حده كما هو موضح في التفصیل في جدول 
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  حیث مجاالتها وأرقام األسئلة وعددهامن یم معامل ثبات كرونباخ ألفا ق): 4(جدول 

 )α (ألفا كرونباخ قیمة الفقرات عدد للمجال المنتمیة الفقرات أرقام المجاالت

 0.85 12 12-1  الصالحیات تفویض
 0.81 4 16-13 القرار اتخاذ في المشاركة

 0.72 5 21-17 الطلبة أداء

 0.89 9 30-22 والمحاسبة المتابعة

 0.87 5 35-31 والمالیة اإلداریة المعوقات

 0.59 6 41-36 البشریة المعوقات
 0.86 9 50-42 المهني النمو
 المجتمع مع العالقة

 المحلي
51-56 6 0.88 

 0.93 56 56-1 الكلي

  (0.93) الكلیة لبنود األداة) كرونباخ ألفا(السابق أن قیمة  معامل ) 5(       یتضح من جدول 
 0.89- 0.59وهي قیمة مقبولة تربویا، وتراوحت قیمة معامل الثبات للمجاالت الثمانیة ما بین

 وقیمة  والمحاسبة المتابعةًوجمیعها قیم مقبولة تربویا، ویتضح أن أعلى قیم هذه المجاالت هو مجال 
البشریة  المعوقات كما یتضح أن أقل قیم هذه المجاالت هو مجال 0.89 )( معامل ثباته هي 
 وهذا یؤكد على أهمیة العمل على  تعزیز هذا المجال لواقع تطبیق (0.59)بمعامل ثبات بلغ 

ًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من  اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس
  .وجهات نظر مدیریها ومعلمیها

    متغیرات الدراسة �

  .)الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الكلیة ، الوظیفة، المدیریة: ( المتغیرات المستقلة

 .ذكر، وأنثى: فئتانمتغیر الجنس، وله  -
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  سنوات   10 سنوات، أكثر من 10-5 سنوات، من 5أقل من : سنوات الخبرة ثالثة مستویات -

 .دبلوم ، بكالوریوس ، أعلى من بكالوریوس : مستویاتةالمؤهل العلمي وله ثالث -

 .علمیة، إنسانیة: متغیر الكلیة وله مستویان -

 .مدیر، معلم: متغیر الوظیفة وله مستویان -

جنین، قباطیة، طولكرم ، نابلس، جنوب نابلس ،سلفیت،  :متغیر المدیریة وله ثمانیة مستویات -
 .طوباس، قلقیلیة

ًالحكومیة المدارة ذاتیا  واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس: المتغیرات التابعة
  .بمحافظات شمال الضفة الغربیة

   إجراءات تطبیق الدراسة �

ة التي لها عالقة مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقراسة قام الباحث بالستكمال الد
صر مجتمع حثم قام ب ،إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتهابموضوع الدراسة من ثم 

جهات ذات استكمال اإلجراءات الرسمیة للحصول على موافقة الالدراسة وباختیار العینة، ثم قام ب
ستبانات على أفراد توزیع االیبینان ذلك، ثم قام ب) 6(و) 5(العالقة بتطبیق الدراسة والملحقان رقم 

كتابة ، والنتائج ومناقشتهاعرض ، ثم وتحلیلها إحصائیاوجمع البیانات  هااسترجاععینة الدراسة، ثم 
  .التوصیات

    اإلحصائیةالمعالجات �

        تم جمع البیانات لعینة الدراسة وتفریغها على برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
)SPSS( لواقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس، وحساب الثبات ألداة الدراسة 

 وتم  بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیهاًالحكومیة المدارة ذاتیا
، والتحقق من صدق األداة، ثم ) Cronbach's Alpha  (اقیمة معامل الثبات كرونباخ ألفحساب 
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حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة الستجابات المدیرین والمعلمین 
واستخدم ) Independent Sample T- test( فرضیات الدراسة وتم استخدام اختبار ت لفحص

لمعرفة الداللة اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة تبعا ) One Way ANOVA(اختبار 
  .للمقارنات البعدیة) LSD(للمتغیرات المستقلة التي وردت في الدراسة واختبار 
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول والرئیس للدراسة:ًأوال 

  "بفحص الفرضیات" النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:ًثانیا 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ًثالثا 

  

  

  

  

  

  

  

  



 56

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

       تناول هذا الفصل عرضـا للبیانـات اإلحـصائیة الكمیـة التـي تـم إدخالهـا باسـتخدام برنـامج الـرزم 
، والتــي تــم جمعهــا عبــر أداة الدراســة والتــي هــدفت إلــى ) SPSS(اإلحــصائیة للدراســات االجتماعیــة 

محافظــات شــمال ًالحكومیــة المــدارة ذاتیــا ب واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارستحلیــل 
ّالــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریها ومعلمیهــا، كمــا هــدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى اخــتالف 

الحكومیـــة  واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـــدارسبتحلیـــل تقـــدیرات أفـــراد عینـــة الدراســـة 
ــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر مـــدیریها ومعل میهـــا، كمـــا هـــدفت ًالمـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـ

التعـرف إلـى دور متغیــرات الدراسـة والتعـرف إلــى معوقـات تطبیـق اإلدارة المدرســیة الذاتیـة فـي المــدارة 
 عـن أسـئلة سـیقوم الباحـث باإلجابـة. ًذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیـة مـن وجهـات نظـر مـدیریها

  . الدراسةالدراسة  وفحص الفرضیات التي انبثقت عنها وذلك الستخالص نتائج

  : نتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةال

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول والرئیس للدراسة: ًأوال

ــدارس الحكومیـــة : نـــص هـــذا الـــسؤال علـــى مـــا واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـ
  یریها ومعلمیها ؟ًالمدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مد

ّبــة عــن الــسؤال األول للدراســة اســتخدم الباحــث المتوســطات الحــسابیة لكــل فقــرة ومجــال لإلجا
ّومــن أجــل تفــسیر النتــائج تــم اعتمــاد المتوســطات الحــسابیة . درجــة الكلیــة لــألداة عنــد العینــةوعلــى ال

  :ًاآلتیة المعتمدة تربویا والخاصة باالستجابة على الفقرات كاآلتي

  .ًدرجة متدنیة جدا) 1.8 -1* (

  .درجة متدنیة) 2.6 – 1.8أكثر من (*

  .درجة متوسطة) 3.4 – 2.6أكثر من * ( 
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  .درجة كبیرة ) 4.2 – 3.4أكثر من * (

  .ًدرجة كبیرة جدا) 5 – 4.2أكثر من ( *

ً      ولبیــان واقـــع تطبیــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فــي المـــدارس الحكومیـــة المــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات 
حـــسب مجـــاالت الدراســـة الثمانیـــة وعلـــى شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر مـــدیریها ومعلمیهـــا 

التالي الذي یوضح درجة األثـر لكـل مـن ) 5(الدرجة الكلیة لجمیع الفقرات كان ال بد من إدراج جدول
  . المجاالت الثمانیة والدرجة الكلیة لجمیع الفقرات

المتوسطات الحسابیة ودرجة األثر للمجاالت الثمانیة والدرجة الكلیة لواقع تطبیق )  5(جدول
یة من ًاإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغرب

  وجهات نظر مدیریها ومعلمیها

 المجال الترتیب الرقم
 االنحراف
 المعیاري

 الوسط
 الحسابي

 النسبة
 المئویة

 درجة
 األثر

  مستوى
 الداللة

  
 الداللة

 تفویض 4 1
  الصالحیات

 معنویا دال 0.00 متوسطة 66.9 3.35 0.66

 في المشاركة 3 2
القرار اتخاذ  

 معنویا دال 0.00 كبیرة 72.1 3.60 0.82

الطلبة أداء 2 3  معنویا دال 0.00 كبیرة 74.8 3.74 0.74 

 المتابعة 1 4
 والمحاسبة

 معنویا دال 0.00 كبیرة 76.6 3.83 0.66

 اإلداریة المعوقات 6 5
 والمالیة

 معنویا دال 0.00 متوسطة 63.9 3.20 0.89

البشریة المعوقات 7 6  معنویا دال 0.00 متوسطة 63.6 3.18 0.60 

المهني النمو 5 7  معنویا دال 0.00 متوسطة 66.5 3.32 0.72 

 مع العالقة 8 8
المحلي المجتمع  

 معنویا دال 0.00 متوسطة 62.1 3.10 0.85

معنویا دال 0.00 كبیرة 68.3 3.42 0.48  الدرجة الكلیة\ المجموع  
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  : السابق)5 (یتضح من جدول

ًأن درجة أثر واقع تطبیق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فـي المـدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات * 

بـــین المتوســـطة شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر مـــدیریها ومعلمیهـــا لمجـــاالت الدراســـة كـــان 

 مـع لعالقـةاللمجـال الثـامن ) 3.10(والكبیرة فقد تراوحت المتوسط الحسابي لالستجابة علیها ما بـین  

  .والمحاسبة المتابعة للمجال الرابع )3.83( و المحلي المجتمع

ــیة الذاتیـــة فـــي المـــدارس أشـــار*  ــق اإلدارة المدرسـ ــع تطبیـ  المعـــدل العـــام لجمیـــع الفقـــرات إلـــى أن واقـ

ا ومعلمیهــا كانــت ًالحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریه

، وللمزیــد حــول درجــة األثــر والنــسبة 3.42للمعــدل العــام المتوســط الحــسابي  حیــث بلــغبدرجــة كبیــرة ب

  .  یبین ذلك) 3(المئویة لكل فقرة من فقرات المجاالت الثمانیة فان الملحق

  فرضیات الدراسة:ًثانیا 

       : نتائج الفرضیة األولى

ال توجـد فــروق ذات داللـة إحــصائیة عنـد مــستوى :  القائلــة بأنـهعـدم رفــض الفرضـیةلفحـص          
 بـــین متوســـطات اســتجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة حـــول واقـــع تطبیـــق اإلدارة )α = 0.05(الداللــة 

ًالمدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات 
  .) Independent T-test(دم الباحث اختبار استخنظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر الجنس؛ 
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لمجتمع الدراسة على مجاالت واقع تطبیق ) Independent T-test( نتائج اختبار )6(جدول 
  لمتغیر الجنس تبعااإلدارة المدرسیة الذاتیة

  ذكر

 143=ن

  أنثى

 لمجاالتا 282=ن

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الداللة )ت(

 0.01 2.53 0.63 3.29 0.70 3.46  الصالحیات تفویض

 اتخاذ في المشاركة
 0.37 0.89 0.80 3.58 0.85 3.65 القرار

الطلبة أداء  3.83 0.89 3.70 0.65 1.76 0.08 

والمحاسبة المتابعة  3.85 0.70 3.82 0.63 0.50 0.61 

 اإلداریة المعوقات
 0.14 1.49- 0.87 3.24 0.94 3.10 والمالیة

البشریة المعوقات  3.15 0.60 3.19 0.60 -0.78 0.43 

المهني النمو  3.44 0.72 3.26 0.71 2.38 0.02 

 المجتمع مع العالقة
 0.18 1.34 0.83 3.06 0.90 3.18 المحلي

 0.10 1.67 0.46 3.39 0.53 3.47  الكلیة الدرجة

  )α = 0.05(ًدال إحصائیا عند مستوى 

ــدول لـــوحظ          الـــسابق عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة ) 6( مـــن جـ
)α = 0.05( بــین متوســطات االســتجابة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس 
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 نظــر مــدیریها ومعلمیهــا حــسب مــن وجهــاتًالحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة 
المشاركة في اتخـاذ القـرار، أداء الطلبـة، المتابعـة والمحاسـبة، المعوقـات اإلداریـة والمالیـة، (المجاالت 

  .وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا لمتغیر الجنس) المعوقات البشریة، العالقة مع المجتمع المحلي

روق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة فــالــسابق وجــود ) 6(  كمــا یظهــر مــن جــدول       
)α = 0.05( واقـع تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فـي المـدارس  بـین متوسـطات االسـتجابة حـول

حـسب  نظـر مـدیریها ومعلمیهـا افظات شمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـاتًالحكومیة المدارة ذاتیا بمح
ـــي الـــصالحیات، النمــــو تفــــویض(المجـــاالت  ــنس وذلـــك لــــصالح المــــدیرین  تبعــــا )المهن  لمتغیـــر الجــ

  بینمــا بلـــغ 3.44، 3.46والمعلمــین حیــث بلـــغ متوســط اســتجابتهم لهـــذین المجــالین علــى التـــوالي 
  .3.26، 3.29متوسط استجابة المعلمات والمدیرات لهذین المجالین على التوالي 

  : نتائج الفرضیة الثانیة

ال توجـد فــروق ذات داللـة إحــصائیة عنـد مــستوى  :  القائلــة بأنـهعـدم رفــض الفرضـیة        لفحـص 
بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة حول واقـع تطبیـق اإلدارة المدرسـیة )α = 0.05(الداللة 

ًالذاتیـــة فـــي المـــدارس الحكومیـــة المـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر 
اســتخدم الباحــث المتوســطات الحــسابیة للدرجــة الكلیــة .بــرةمــدیریها ومعلمیهــا تعــزى لمتغیــر ســنوات الخ

  ).7( كما یوضحه جدول سنوات الخبرةًتبعا لمتغیر ة وعلى الدرجة الكلیة لألداللمجاالت 
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ًالمتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للمجاالت والدرجة الكلیة لألداة تبعا لمتغیر ) 7(جدول 
  سنوات الخبرة

 سنوات5  من أقل المجاالت
 10-5 من

 سنوات
  سنوات10أكثر من 

 3.33 3.33 3.47  الصالحیات تفویض

القرار اتخاذ في المشاركة  3.84 3.60 3.55 

الطلبة أداء  3.90 3.74 3.71 

والمحاسبة المتابعة  3.96 3.81 3.81 

والمالیة اإلداریة المعوقات  3.34 3.23 3.14 

البشریة المعوقات  3.27 3.18 3.15 

المهني النمو  3.44 3.28 3.32 

المحلي المجتمع مع العالقة  3.28 3.02 3.11 

 3.39 3.40 3.56  الكلیة الدرجة  

  

 السـتخراج داللـة الفـروق للدرجـة الكلیــة )ANOVA(ً     وتـم أیـضا اسـتخدام تحلیـل التبـاین األحــادي 
   . یبین ذلك)8(وجدول .  عند العینةسنوات الخبرةًتبعا لمتغیر  للمجاالت والدرجة الكلیة للفقرات
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ًالدراسة تبعا لجمیع مجاالت  )ANOVA(تحلیل التباین األحادي اختبار نتائج : )8(جدول 
   سنوات الخبرةلمتغیر 

 التباین مصدر المجاالت
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 ف
  مستوى
  *الداللة

 0.51 2 1.02 المجموعات بین
 0.44 422 183.51 المجموعات داخل

  الصالحیات تفویض

  424 184.53 المجموع

1.16 
 

0.31 
 

 1.90 2 3.79 المجموعات بین
 0.67 422 280.91 المجموعات داخل

 اتخاذ في المشاركة
 القرار

  424 284.70 المجموع

2.85 
 

0.06 
 

 0.85 2 1.69 المجموعات بین
 0.55 422 231.56 المجموعات داخل

الطلبة أداء  

  424 233.25 المجموع

1.54 
 

0.22 
 

 0.56 2 1.13 المجموعات بین
 0.43 422 181.73 المجموعات داخل

والمحاسبة المتابعة  

  424 182.86 المجموع

1.31 
 

0.27 
 

 0.97 2 1.94 المجموعات بین
 0.80 422 335.97 المجموعات داخل

 اإلداریة المعوقات
 والمالیة

  424 337.91 المجموع

1.22 
 

0.30 
 

 0.34 2 0.69 المجموعات بین
 0.36 422 150.87 المجموعات داخل

البشریة المعوقات  

  424 151.56 المجموع

0.96 
 

0.38 
 

 0.53 2 1.06 المجموعات بین
 0.52 422 219.31 المجموعات داخل

المهني النمو  

  424 220.37 المجموع
1.02 0.36 

 1.38 2 2.75 المجموعات بین
 0.73 422 305.76 المجموعات داخل

 المجتمع مع العالقة
 المحلي

  424 308.51 المجموع
1.90 0.15 

 0.65 2 1.29 المجموعات بین
 الكلیة الدرجة 0.23 422 97.78 المجموعات داخل

  424 99.07 المجموع

2.79 
 

0.06 
 

  )α = 0.05(ًدال إحصائیا عند مستوى 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة          ) 8(         یتبین من جدول 
)α = 0.05 ( بین متوسطات االستجابة حول واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس

ًدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها حسب الحكومیة الم
  .سنوات الخبرةمجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا لمتغیر 

  :نتائج الفرضیة الثالثة

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى :  القائلة بأنهعدم رفض الفرضیةلفحص 
بــین متوســطات اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة )   α = 0.05(الداللــة 

ًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات شـمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـات 
اسـتخدم الباحـث المتوسـطات الحـسابیة للدرجـة المؤهـل العلمـي نظر مدیریها ومعلمیها تعزى لمتغیر 

  ).9( كما یوضحه جدول المؤهل العلميًللمجاالت وعلى الدرجة الكلیة لألداة تبعا لمتغیر  الكلیة

ًالمتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للمجاالت والدرجة الكلیة لألداة تبعا لمتغیر ) 9(جدول 
  المؤهل العلمي

 بكالوریوس من أعلى بكالوریوس دبلوم المجاالت

 3.12 3.34 3.45  الصالحیات تفویض
القرار اتخاذ في المشاركة  3.81 3.58 3.25 

الطلبة أداء  3.91 3.72 3.39 
والمحاسبة المتابعة  4.06 3.79 3.58 

والمالیة اإلداریة المعوقات  3.19 3.19 3.28 
البشریة المعوقات  3.06 3.21 3.14 

المهني النمو  3.43 3.32 3.03 
المحلي المجتمع مع العالقة  3.24 3.10 2.68 

 3.18 3.41 3.52  الكلیة الدرجة  
 السـتخراج داللـة الفـروق للدرجـة الكلیــة )ANOVA(ً     وتـم أیـضا اسـتخدام تحلیـل التبـاین األحــادي 

   .یبین ذلك) 10(وجدول .  عند العینةالمؤهل العلميًتبعا لمتغیر  للمجاالت والدرجة الكلیة للفقرات
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ًلجمیع مجاالت الدراسة تبعا ) ANOVA( تحلیل التباین األحادي  اختبارنتائج )10(الجدول 
  المؤهل العلميلمتغیر 

 لمجاالتا
 

 التباین مصدر

 مجموع
  المربعات
 االنحراف

 درجات
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 ف
  مستوى
  *الداللة

 0.96 2 1.92 المجموعات بین
 0.43 422 182.61 المجموعات داخل

 تفویض
  الصالحیات

  424 184.53 المجموع

2.22 
 

0.11 
 

 3.09 2 6.19 المجموعات بین
 0.66 422 278.52 المجموعات داخل

 في المشاركة
القرار اتخاذ  

  424 284.71 المجموع

4.69 
 

0.01 
 

 2.40 2 4.80 المجموعات بین
 0.54 422 228.45 المجموعات داخل

الطلبة أداء  

  424 233.25 المجموع

4.44 
 

0.01 
 

 2.87 2 5.74 المجموعات بین
 0.42 422 177.12 المجموعات داخل

 المتابعة
 والمحاسبة

  424 182.86 المجموع

6.84 
 

0.00 
 

 0.08 2 0.15 المجموعات بین
 0.80 422 337.76 المجموعات داخل

 المعوقات
والمالیة اإلداریة  

  424 337.91 المجموع

0.10 
 

0.91 
 

 0.74 2 1.47 المجموعات بین
 0.36 422 150.09 المجموعات داخل

 المعوقات
 البشریة

  424 151.56 المجموع

2.07 
 

0.13 
 

 1.28 2 2.56 المجموعات بین
 0.52 422 217.80 المجموعات داخل

المهني النمو  

  424 220.36 المجموع

2.48 
 

0.09 
 

 2.61 2 5.22 المجموعات بین
 0.72 422 303.28 المجموعات داخل

 مع العالقة
 المجتمع
  424 308.50 المجموع المحلي

3.63 
 

0.03 
 

 1.02 2 2.04 المجموعات بین
 0.23 422 97.03 المجموعات داخل

ـــة الدرجـــة  الكلی
 الفقرات لجمیع

  424 99.07 المجموع

4.44 
 

0.01 
 

       )α = 0.05(ًدال إحصائیا عند مستوى 
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ــدول      عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة ) 10(         یتبــــین مــــن جــ

)α = 0.05 ( بـین متوسـطات االسـتجابة حـول واقـع تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فـي المـدارس

 نظـر مـدیریها ومعلمیهـا حـسب افظات شمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـاتًالحكومیة المدارة ذاتیا بمح

) تفـویض الـصالحیات ، المعوقــات اإلداریـة والمالیـة ، المعوقــات البـشریة، النمـو المهنــي(المجـاالت 

  .المؤهل العلميتبعا لمتغیر 

ــدول         ــود ) 10(كمـــــا یظهـــــر مـــــن جـــ ـــد مـــــستوى الداللـــــة وجـــ       فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة عنــ

)α = 0.05( واقـع تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فـي المـدارس حـول  بـین متوسـطات االسـتجابة

حـسب  نظـر مـدیریها ومعلمیهـا ات شمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـاتًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظ

المــشاركة فــي اتخــاذ القــرار ، أداء الطلبــة، المتابعــة والمحاســبة ، العالقــة مــع المجتمــع (المجــاالت 

ولمعرفـة لـصالح مـن تكـون هـذه الفـروق قـام الباحـث    .قـرات األداة وعلى الدرجـة الكلیـة لف) المحلي

 معنویة فـروق المتوسـطات الحـسابیة والجـداول ؛ لمعرفة )LSD( بفحص الفرضیة باستخدام اختبار

 .تبین ذلك) 15(و) 14(و) 13(و) 12(و) 11(رقم 

المشاركة ًالفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي لمجال ) : 11(جدول 
  في اتخاذ القرار

  

  

  

  

 بكالوریوس  من أعلى بكالوریوس دبلوم العلمي المؤهل

 *0.56 *24.  دبلوم

 0.33  *0.24- بكالوریوس

  0.33- *0.56- بكالوریوس  من أعلى
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  :یتبین من الجدول السابق
وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین المؤهـــل العلمـــي الـــدبلوم والبكـــالوریوس  وبمـــا أن الفـــارق *   

 .إیجابي فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة الدبلوم 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین المؤهـــل العلمـــي الـــدبلوم وأعلـــى مـــن بكـــالوریوس  وبمـــا أن * 

 . یحملون شهادة الدبلومالفارق إیجابي فان األفضلیة لصالح من

  ًالفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي لمجال أداء الطلبة) : 12(جدول 

  

  :یتبین من الجدول السابق
وجود فروق ذات داللة معنویة بین المؤهل العلمي دبلوم وبكالوریوس  وبمـا أن الفـارق إیجـابي *   

 .فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة الدبلوم 

وجود فروق ذات داللة معنویة بین المؤهل العلمي دبلوم وأعلى من بكـالوریوس  وبمـا أن الفـارق * 

 .إیجابي فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة الدبلوم

وجود فروق ذات داللة معنویـة بـین المؤهـل العلمـي بكـالوریوس وأعلـى مـن بكـالوریوس  وبمـا أن * 

  . من یحملون شهادة بكالوریوسالفارق إیجابي فان األفضلیة لصالح

  

 بكالوریوس  من أعلى بكالوریوس دبلوم العلمي المؤهل

 *0.52 *0.19  دبلوم

 *0.33  *0.19- بكالوریوس

  *0.33- *0.52- بكالوریوس  من أعلى
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ًالفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي لمجال المتابعة ) : 13(جدول 
  والمحاسبة

  

  :یتبین من الجدول السابق
وجود فروق ذات داللة معنویة بین المؤهل العلمي دبلوم وبكالوریوس  وبمـا أن الفـارق إیجـابي *   

 .فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة الدبلوم 

وجود فروق ذات داللة معنویة بین المؤهل العلمي دبلوم وأعلى من بكـالوریوس  وبمـا أن الفـارق * 

 . األفضلیة لصالح من یحملون شهادة الدبلومإیجابي فان

ًالفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي لمجال العالقة مع ) : 14(جدول 
  المجتمع المحلي

  

  

 بكالوریوس  من أعلى بكالوریوس دبلوم العلمي المؤهل

 *0.48 *0.27  دبلوم

 0.21  *0.27- بكالوریوس

  0.21- *0.48- بكالوریوس  من أعلى

 بكالوریوس  من أعلى بكالوریوس دبلوم العلمي المؤهل

 *0.57 0.15  دبلوم

 *0.42  0.15- بكالوریوس

  *42.- *0.57- بكالوریوس من أعلى
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  :یتبین من الجدول السابق

وجود فروق ذات داللة معنویة بین المؤهل العلمي دبلوم وأعلى من بكـالوریوس  وبمـا أن الفـارق * 

  .إیجابي فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة الدبلوم

وجود فروق ذات داللة معنویـة بـین المؤهـل العلمـي بكـالوریوس وأعلـى مـن بكـالوریوس  وبمـا أن * 

  .الفارق إیجابي فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة بكالوریوس

ًالفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي على الدرجة الكلیة ) : 15(جدول 
  لجمیع الفقرات

  :یتبین من الجدول السابق

هل العلمي دبلوم وأعلى من بكـالوریوس  وبمـا أن الفـارق ؤوجود فروق ذات داللة معنویة بین الم* 

  .إیجابي فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة الدبلوم

هـل العلمـي بكـالوریوس وأعلـى مـن بكـالوریوس  وبمـا أن ؤوجود فروق ذات داللة معنویـة بـین الم* 

  .الفارق إیجابي فان األفضلیة لصالح من یحملون شهادة بكالوریوس

  

  

 بكالوریوس  من أعلى بكالوریوس دبلوم العلمي المؤهل

 *0.34 0.12  دبلوم

 *0.22  0.12- بكالوریوس

  *0.22- *0.34- بكالوریوس  من أعلى
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  لفرضیة الرابعةنتائج ا

ال توجـد فـروق ذات داللــة إحـصائیة عنـد مــستوى :  القائلـة بأنــهعـدم رفــض الفرضـیة  لفحـص      
بــین متوســطات اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة )  α = 0.05(الداللــة 

ربیـة مـن وجهـات ًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات شـمال الـضفة الغ
) Independent T-test(اســتخدم الباحــث اختبــار  نظـر مــدیریها ومعلمیهــا تعــزى لمتغیــر الكلیـة

ــة الفــروق علــى الدرجــة الكلیــة للمجــاالت ولجمیــع الفقــرات ألداة الدراســة  لمجمــوعتین مــستقلتین لدالل
  . الكلیةلمتغیر تبعا 

لمجموعتین مستقلتین لداللة الفروق بین ) Independent T-test(نتائج  ) 16(جدول 
المتوسطات الحسابیة  لواقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة حسب 

 . لمتغیر الكلیةالمجاالت وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا
 لمجاالتا إنسانیة علمیة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 *الداللة )ت(

 0.93 0.09 0.67 3.34 0.64 3.35  الصالحیات تفویض
 اتخاذ في المشاركة

 القرار
3.53 0.81 3.66 0.82 -1.63 0.10 

الطلبة أداء  3.73 0.82 3.75 0.69 -0.29 0.77 
والمحاسبة المتابعة  3.77 0.65 3.87 0.66 -1.60 0.11 

 اإلداریة المعوقات
 والمالیة

3.14 0.87 3.23 0.90 -1.04 0.30 

البشریة المعوقات  3.20 0.60 3.16 0.59 0.55 0.59 
المهني النمو  3.30 0.68 3.34 0.75 -0.55 0.58 

 المجتمع مع العالقة
 المحلي

3.12 0.84 3.09 0.86 0.38 0.70 

 0.47 0.72- 0.49 3.43 0.47 3.40  الكلیة الدرجة
  )α = 0.05(ًدال إحصائیا عند مستوى 

    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة) 16(            لوحظ من جدول 
)α = 0.05 ( بین متوسطات االستجابة حول واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس

ًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها حسب 
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  .الكلیةمجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا لمتغیر 

  نتائج الفرضیة الخامسة

ــیةحـــص     لف      ــد  :  القائلـــة بأنــــهعـــدم رفــــض الفرضـ ال توجـــد فـــروق ذات داللــــة إحـــصائیة عنــ
بـین متوسـطات اسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة حـول واقـع تطبیــق )   α = 0.05(مـستوى الداللـة 

ًاإلدارة المدرسـیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن 
ــــــر  ـــــزى لمتغیــــ ـــــا تعـــــ ــــ ـــدیریها ومعلمیهـ ـــــ ــــر مــ ـــــ ــات نظـ ـــــ ــــــةوجهـــ ـــار .الوظیفــــ ـــــ ــث اختبــ ــــ ـــتخدم الباحــــ ــــ             اســـ

)Independent T-test (ــة الفــروق علــى الدرجــة الكلیــة للمجــاالت لمجمــوعتین  مــستقلتین لدالل
  . الوظیفةلمتغیر ولجمیع الفقرات ألداة الدراسة تبعا 

لواقع تطبیق  لمجموعتین مستقلتین) Independent T-test( نتائج اختبار )17(جدول 
 ًاإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من

  لمتغیر الوظیفةحسب المجاالت وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا  نظر مدیریها ومعلمیهاوجهات

 المجاالت معلم مدیر
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *الداللة )ت(

 0.53 0.63- 0.66 3.35 0.59 3.24  الصالحیات تفویض

القرار اتخاذ في المشاركة  3.59 0.71 3.60 0.82 -0.05 0.96 

الطلبة أداء  3.58 0.60 3.75 0.75 -0.92 0.36 

والمحاسبة المتابعة  3.78 0.56 3.83 0.66 -0.27 0.79 
والمالیة اإلداریة المعوقات  3.08 1.00 3.20 0.89 -0.55 0.58 
البشریة المعوقات  2.99 0.53 3.19 0.60 -1.28 0.20 

المهني النمو  3.19 0.66 3.33 0.72 -0.77 0.44 
 المجتمع مع العالقة
 المحلي

2.94 0.88 3.11 0.85 -0.79 0.43 

 0.33 0.97- 0.49 3.42 0.33 3.30  الكلیة الدرجة

  )α = 0.05(ًدال إحصائیا عند مستوى 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة           ) 17(حظ من جدول لو     

)α = 0.05 (االستجابة حول واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس بین متوسطات 
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ًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها حسب 
  .الوظیفةمجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا لمتغیر 

  :نتائج الفرضیة السادسة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى : ضــیة القائلــة بأنــه     لفحــص عــدم رفــض الفر
بــین متوســطات اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة )   α = 0.05(الداللــة 

ًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات شـمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـات 
اسـتخدم الباحـث المتوسـطات الحـسابیة للدرجـة الكلیـة المدیریـة ى لمتغیـر نظر مدیریها ومعلمیها تعز

  ).18( كما یوضحه الجدول المدیریةًللمجاالت وعلى الدرجة الكلیة لألداة تبعا لمتغیر 

 ًالمتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للمجاالت والدرجة الكلیة لألداة تبعا لمتغیر) 18(جدول 
  المدیریة

 المجاالت

 المدیریة

 تفویض
 الصالحیات

 المشاركة
 اتخاذ في

 القرار

 أداء
 الطلبة

 المتابعة
 والمحاسبة

 المعوقات
 اإلداریة
 والمالیة

 المعوقات
 البشریة

 النمو
 المهني

 مع العالقة
 المجتمع
 المحلي

 الدرجة
  الكلیة

 جنین
3.51 3.55 3.76 3.79 3.03 3.20 3.33 3.07 3.43 

 قباطیة
3.24 3.73 3.83 3.95 3.30 3.19 3.40 3.21 3.47 

 طولكرم
3.63 3.71 3.84 3.77 2.93 3.21 3.48 3.29 3.51 

 نابلس
3.07 3.54 3.55 3.77 3.56 3.21 3.22 3.00 3.33 

 جنوب
 نابلس

3.07 3.65 3.69 3.91 3.42 3.09 3.20 3.03 3.35 

 سلفیت
3.39 3.45 3.73 3.82 3.16 3.25 3.35 2.97 3.41 

 طوباس
3.43 3.54 3.96 3.86 3.09 3.24 3.16 2.85 3.40 

 قلقیلیة
3.43 3.54 3.67 3.78 3.04 3.05 3.33 3.18 3.40 

السـتخراج داللـة الفـروق للدرجـة الكلیــة ) ANOVA(ً     وتـم أیـضا اسـتخدام تحلیـل التبـاین األحــادي 
  . یبین ذلك) 19(والجدول .  عند العینةالمدیریةًللمجاالت والدرجة الكلیة للفقرات تبعا لمتغیر 
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 ألداة لجمیع المجاالت والمعدل العام )ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ) :19(جدول 
   عند العینةالمدیریةًالدراسة تبعا لمتغیر 

 الكلیة الدرجة
 للمجاالت

 التباین مصدر
  المربعات مجموع

 االنحراف

 درجات
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 ف
  مستوى
  *الداللة

 2.60 7 18.21 المجموعات بین
 0.40 417 166.32 المجموعات داخل

 تفویض
  الصالحیات

  424 184.53 المجموع

6.52 
 

0.00 
 

 0.47 7 3.32 المجموعات بین
 0.68 417 281.39 المجموعات داخل

 في المشاركة
القرار اتخاذ  

  424 284.71 المجموع

0.70 
 

0.67 
 

 0.68 7 4.76 المجموعات بین
 0.55 417 228.50 المجموعات داخل

الطلبة أداء  

  424 233.26 المجموع

1.24 
 

0.28 
 

 0.29 7 2.02 المجموعات بین
 0.43 417 180.84 المجموعات داخل

 المتابعة
 والمحاسبة

  424 182.86 المجموع

0.66 
 

0.70 
 

 2.90 7 20.33 المجموعات بین
 0.76 417 317.58 المجموعات داخل

 المعوقات
والمالیة اإلداریة  

  424 337.91 المجموع

3.81 
 

0.00 
 

 0.21 7 1.49 المجموعات بین
 0.36 417 150.07 المجموعات داخل

 المعوقات
 البشریة

  424 151.56 المجموع

0.59 
 

0.76 
 

 0.61 7 4.29 المجموعات بین
 0.52 417 216.08 المجموعات داخل

المهني النمو  

  424 220.37 المجموع

1.18 
 

0.31 
 

 0.94 7 6.61 المجموعات بین
 0.72 417 301.90 المجموعات داخل

 مع العالقة
المحلي المجتمع  

  424 308.51 المجموع

1.30 
 

0.25 
 

 0.20 7 1.43 المجموعات بین
 0.23 417 97.64 المجموعات داخل

 الكلیـــــة الدرجـــــة
 الفقرات لجمیع

  424 99.07 المجموع

0.87 
 

0.53 
 

  )α = 0.05(ًدال إحصائیا عند مستوى 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة         ) 19(        یتبین من جدول 

)α = 0.05 ( بین متوسطات االستجابة حول واقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس
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ًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظر مدیریها ومعلمیها حسب 
 القرار ،أداء الطلبة، المتابعة والمحاسبة، المعوقات البشریة، النمو المشاركة في اتخاذ(المجاالت 

  .تبعا لمتغیر المدیریة) المهني، العالقة مع المجتمع المحلي
السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ) 19(        كما یظهر من جدول 

)α = 0.05 (إلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس بین متوسطات االستجابة حول واقع تطبیق ا
ًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظر مدیریها ومعلمیها حسب 

ولمعرفة لصالح من تكون هذه الفروق قام الباحث بفحص الفرضیة ) تفویض الصالحیات(مجال 
  .یبین ذلك) 20(وجدول رقم.ابیة؛ لمعرفة معنویة فروق المتوسطات الحس)LSD(باستخدام اختبار 

ً للمقارنات البعدیة تبعا لمتغیر المدیریة لمجال تفویض )LSD( نتائج اختبار ) :20(جدول 
  الصالحیات

  :السابق ) 20(یتضح من جدول 

علـى الدرجـة ) α = 0.05(      وجـود فـروق معنویـة ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة  
ـــع تطبیـــق اإلدارة  ــول واق ــتجابة حـ ـــین متوســـطات االسـ الكلیـــة للمجـــال االول تفـــویض الـــصالحیات ب
ًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات شـمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـات 

 :نظر مدیریها ومعلمیها تبعا لمتغیر المدیریة بحیث یتبین

 نابلس طولكرم قباطیة جنین المدیریة
 جنوب
 نابلس

 قلقیلیة طوباس سلفیت

 0.08 0.09 0.12 *44. *45. 0.12- *0.27 - جنین

 0.19- 0.18- 0.15- 0.17 0.18 *0.39- - *0.27- قباطیة

 0.20 0.20 0.24 *0.56 *0.56 - *39. 0.12 طولكرم

 *0.37- *0.36- *0.32- 0.004- - *0.56- 0.18- *0.45- نابلس

 جنوب
 نابلس

-0.44* -0.17 -0.56* 0.004 - -0.32* -0.36* -0.36* 

 0.04- 0.04- - *0.32 *0.32 0.24- 0.15 0.12- سلفیت

 006.- - 0.04 *0.36 *0.36 0.20- 0.18 0.09-  طوباس

  0.006 0.04 *0.36 *0.37 0.19- 0.19 0.08- قلقیلیة
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وجود فروق ذات داللة معنویة بین مدیریة  جنین و مـدیرات قباطیـة و نـابلس و جنـوب نـابلس *   
  .وبما أن الفارق إیجابي فان األفضلیة لصالح مدیریة جنین 

ــولكرم وبمــــا أن الفــــارق ســــلبي فــــان *  ـــدیریتي قباطیــــة وطــ وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة بــــین مـ
  .األفضلیة لصالح مدیریة طولكرم

ــارق إیجـــابي فــــان *  ــولكرم ونــــابلس وبمـــا أن الفــ وجـــود فــــروق ذات داللـــة معنویــــة بـــین مــــدیریتي طـ
  .األفضلیة لصالح مدیریة طولكرم

وجود فروق ذات داللة معنویة بین مدیریتي طولكرم وجنـوب نـابلس وبمـا أن الفـارق إیجـابي فـان * 
  .األفضلیة لصالح مدیریة طولكرم

بین مدیریتي نابلس وسلفیت وبما أن الفـارق سـلبي فـان األفـضلیة وجود فروق ذات داللة معنویة * 
  .لصالح مدیریة سلفیت

ــــابلس وطوبــــاس وبمــــا أن الفــــارق ســــلبي فــــان *  ـــدیریتي ن ــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة بــــین مـ وجــ
  .األفضلیة لصالح مدیریة طوباس

سـلبي فـان األفـضلیة وجود فروق ذات داللة معنویة بین مدیریتي نابلس وقلقیلیـة وبمـا أن الفـارق * 
  .لصالح مدیریة قلقیلیة

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مــدیریتي جنــوب نــابلس وســلفیت وبمــا أن الفــارق ســلبي فــان * 
  .األفضلیة لصالح مدیریة سلفیت

وجود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین مـدیریتي جنـوب نـابلس وطوبـاس وبمـا أن الفـارق سـلبي فـان * 
  . طوباساألفضلیة لصالح مدیریة

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مــدیریتي جنــوب نــابلس وقلقیلیــة وبمــا أن الفــارق ســلبي فــان * 
  .األفضلیة لصالح مدیریة قلقیلیة
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السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ) 20(كما یظهر من جدول        
)α = 0.05 (إلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس بین متوسطات االستجابة حول واقع تطبیق ا

ًالحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها حسب 
ولمعرفة لصالح من تكون هذه الفروق نقوم بفحص الفرضیة ) المعوقات اإلداریة والمالیة(مجال 

  .یبین ذلك) 21( الحسابیة و جدول لمعرفة معنویة فروق المتوسطات) LSD( باستخدام اختبار

ًللمقارنات البعدیة تبعا لمتغیر المدیریة لمجال المعوقات ) LSD(نتائج اختبار  ) :21(جدول 
  اإلداریة والمالیة

 نابلس طولكرم قباطیة جنین المدیریة
 جنوب

 نابلس
 قلقیلیة طوباس سلفیت

 0.02- 0.06- 0.14- *0.39- *0.54- 0.10 0.27-  جنین

 0.26 0.214 0.14 0.12- 0.26- *0.37  0.27 قباطیة

 0.12- 0.16- 0.23- *0.49- *0.63-  *0.37- 0.10- طولكرم

 *0.52 *0.47 *0.40 0.14  *0.63 0.26 *0.54 نابلس

 جنوب

 نابلس

0.39* 0.12 0.49* -0.14  0.25 0.33 0.37* 

 0.12 0.08  0.25- *0.40- 0.23 0.14- 0.14 سلفیت

 0.04  0.08- 0.33- *0.47- 0.16 0.21- 0.06  طوباس

  0.04- 0.12- *0.37- *0.52- 0.12 0.26- 0.02 قلقیلیة

  :السابق ) 21(یتضح من جدول 

علـى الدرجـة  )α = 0.05 (     وجـود فـروق معنویـة ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة 
عوقـــات اإلداریــة والمالیــة بــین متوســـطات االســتجابة حــول واقــع تطبیـــق الكلیــة للمجــال الخــامس الم

ًاإلدارة المدرسـیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن 
 :وجهات نظر مدیریها ومعلمیها تبعا لمتغیر المدیریة بحیث یتبین

ین ونابلس وبمـا أن الفـارق سـلبي فـان األفـضلیة وجود فروق ذات داللة معنویة بین مدیریتي  جن* 
 .لصالح مدیریة نابلس 
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وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مــدیریتي  جنــین وجنــوب نــابلس وبمــا أن الفــارق ســلبي فــان * 
  .األفضلیة لصالح مدیریة جنوب نابلس

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین مـــدیریتي قباطیـــة و طـــولكرم وبمـــا أن الفـــارق إیجـــابي فـــان * 
  .األفضلیة لصالح مدیریة قباطیة

ــــابلس وبمــــا أن الفــــارق ســــلبي فــــان *  ـــولكرم ون ــــة معنویــــة بــــین مــــدیریتي طـ وجــــود فــــروق ذات دالل
  .األفضلیة لصالح مدیریة نابلس

یریتي طـولكرم وجنـوب نــابلس وبمـا أن الفـارق سـلبي فــان وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بــین مـد* 
  .األفضلیة لصالح مدیریة جنوب نابلس

ــین مــــدیریتي نــــابلس وســــلفیت وبمــــا أن الفــــارق إیجــــابي فــــان *  ـــة بــ وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویـ
  .األفضلیة لصالح مدیریة نابلس

ــین مــــدیریتي نـــابلس وطوبـــاس وبمــــا أن ال*  ــود فـــروق ذات داللــــة معنویـــة بـ ــارق إیجـــابي فــــان وجـ فـ
  .األفضلیة لصالح مدیریة نابلس

ــــة وبمــــا أن الفــــارق إیجــــابي فــــان *  ـــین مــــدیریتي نــــابلس وقلقیلی ــــة معنویــــة بـ وجــــود فــــروق ذات دالل
  .األفضلیة لصالح مدیریة نابلس

ان نـابلس وقلقیلیـة وبمـا أن الفـارق إیجـابي فـجنـوب وجود فروق ذات داللـة معنویـة بـین مـدیریتي * 
  .ح مدیریة  جنوب نابلساألفضلیة لصال

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة: ًثالثا

ما المعوقات اإلداریة والمالیة والبشریة التي تحد من تطبیق اإلدارة :       نص هذا السؤال على
من وجهات ًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة 

  ریها ومعلمیها ؟نظر مدی

    ولمعرفة المعوقات اإلداریة والمالیة والبشریة  التي تحد من تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في 
ًالمدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظر مدیریها ومعلمیها 

قرات كل من المجالین ن فة مالمتوسطات الحسابیة ودرجة األثر لكل فقركان ال بد من حساب 
  .التالي یوضح درجة ذلك) 22(جدولو   ،الخامس والسادس
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المتوسطات الحسابیة ودرجة األثر للمعوقات اإلداریة والمالیة والبشریة  التي تحد ) 22(جدول 
الضفة افظات شمال ًمن تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمح

   نظر مدیریها ومعلمیهاالغربیة من وجهات

 والمالیة اإلداریة المعوقات: الخامس المجال

االنحراف  الفقرات رقم البند
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

1 
 اإلمكانات ضعف المدرسة مدیر یعاني
 للتطویر الالزمة المادیة

 كبیرة 69% 3.44 1.03

2 

 محدودیة المدرسة مدیر یشكو
 للمدیرین الممنوحة الصالحیات

 .والمدیرات
 كبیرة 68% 3.41 1.15

3 
 في المرونة قلة من المدرسة مدیر یتذمر
 .واللوائح القوانین بعض تطبیق

 متوسطة 60% 3.01 1.13

4 
 بین االتصال قنوات في ضعف یوجد

 متوسطة %58 2.88 1.15 .التعلیم ٕوادارة المدرسة

5 

 قنوات ضعف من المدرسة مدیر یشكو
 ومؤسسات المدرسة بین االتصال
 .المحلي المجتمع

 متوسطة 65% 3.24 1.03

 متوسطة %64 3.20 0.89 الخامس للمجال الكلیة الدرجة
 البشریة المعوقات: السادس المجال

1 
 المستویات في القیادات إقناع یصعب

 كبیرة %70 3.48 0.96 .الصالحیات تفویض بأهمیة العلیا

2 
 الهیئات معرفة في ضعف یوجد 

 .الذاتیة اإلدارة بمفهوم التدریسیة
 متوسطة 62% 3.08 1.01

3 

 من خوفا المبادرة؛ عن المدیرون یحجم
 عن الناتجة األضرار مسؤولیة تحمل
 .الموظفین أخطاء

 متوسطة 62% 3.11 1.14

 متوسطة %55 2.74 1.15 .المؤهلة القیادات إلى المدرسة تفتقر 4
 متوسطة %66 3.31 1.02 .المرؤوسین كفاءة في الرؤساء یثق 5
 متوسطة %67 3.35 0.95 .المدرسة في التغییر المدیرون یتقبل  6

 متوسطة %64 3.18 0.60 الدرجة الكلیة للمجال السادس
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السابق أن درجة أثر المعوقات اإلداریة والمالیة والبشریة التي تحد من ) 22(     یتضح من جدول 

افظات شمال الضفة الغربیة ًتطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمح

متوسط   بین المتوسطة والكبیرة فقد تراوح نظر مدیریها ومعلمیها لفقرات المجالین كانتمن وجهات

والتي تنص ) المعوقات البشریة(  من المجال السادس)(4 للفقرة )2.74( علیها ما بین تجابةاالس

المعوقات ( للفقرة األولى في المجال السادس)3.48 ( و، المدرسة إلى القیادات المؤهلة على افتقار

یصعب إقناع القیادات في المستویات العلیا بأهمیة تفویض ": والتي تنص على أنه )البشریة

إذن هذه الفقرة هي من أهم المعوقات البشریة التي تحد من تطبیق اإلدارة المدرسیة " الصالحیات

جهات نظر ًالذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظات شمال الضفة الغربیة من و

 اإلداریة المعوقات(مدیریها ومعلمیها، ویلیها في المرتبة الثانیة الفقرة األولى في المجال الخامس 

" یعاني مدیر المدرسة ضعف اإلمكانات المادیة الالزمة للتطویر:"والتي تنص على أنه) والمالیة

ثم یلیها في المرتبة الثالثة الفقرة الثانیة  ،)3.44(والتي حصلت على درجة كبیرة بمتوسط حسابي 

یشكو مدیر المدرسة محدودیة الصالحیات الممنوحة  :"في المجال نفسه والتي تنص على أنه

ثم یلیها في  ) .3.41(والتي حصلت على درجة كبیرة بمتوسط حسابي " .للمدیرین والمدیرات

یشكو مدیر المدرسة من  :"المرتبة الرابعة الفقرة الخامسة في المجال نفسه والتي تنص على أنه

والتي حصلت على درجة " مع المحلي المدرسة ومؤسسات المجتضعف قنوات االتصال بین

  ) .3.24(متوسطة بمتوسط حسابي 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  .مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئیس: ًأوال

  .مناقشة الفرضیات: ًثانیا

  .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة: ًثالثا

  .توصیات الدراسة: ًرابعا
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

ـــالل التحلیــــل  ـــم التوصــــل إلیهــــا مــــن خـ ــــائج الدراســــة التــــي تـ ـــذا الفــــصل مناقــــشة نت ـــاول هـ          یتنـ
  .اإلحصائي لسؤال الدراسة وفرضیاتها، إضافة إلى التوصیات في ضوء نتائج الدراسة

   بسؤال الدراسة الرئیسمناقشة النتائج المتعلقة: ًأوال

ً      مـا واقـع تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فــي المـدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات شــمال 
  الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها؟

ــدول  ــــائج الجــ  درجــــة واقــــع تطبیــــق اإلدارة المدرســــیة الذاتیــــة فــــي المــــدارس أن) 6(       أظهــــرت نت
ًلمــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریها ومعلمیهــا كانــت الحكومیــة ا

، ویعــزو الباحــث هــذه النتیجــة إلــى قلــة )3.42(للمعــدل العــام المتوســط الحــسابي  بحیــث بلغــت كبیــرة
تــوفر التوعیــة الكافیــة لتمكــین العــاملین فــي المجــال التعلیمــي مــن مــدیرین ومعلمــین فــي فهــم ومعرفــة 
مفهـــوم اإلدارة الذاتیـــة واألســـس التـــي تقـــوم علیهـــا كـــنمط إداري حـــدیث والعمـــل علـــى تطبیقـــه بالـــشكل 

إلداریـة علــى المؤسـسات التعلیمیـة الفلــسطینیة الـصحیح، وذلـك باإلضــافة إلـى سـیطرة نظــام المركزیـة ا
  . بشكل عام

ــع دراســـة السیـــسي والعــــروي       ـــي مــ ــث أن إمكــــان ) 2014(واتفقـــت نتـــائج الدراســــة بـــشكل جزئ حیـ
تطبیــق اإلدارة الذاتیــة فــي المــدارس االبتدائیــة للبنــات فــي المدینــة المنــورة فــي تحــسین أداء الطالبــات 

حیـــث أن إمكانیـــة تطبیـــق ) 2011(مـــع دراســـة جبـــران والـــشمري جـــاء بدرجـــة كبیـــرة ، واتفقـــت أیـــضا 
ــدارس الحكومیـــة مـــن وجهـــة نظـــر القـــادة التربـــویین بمنطقـــة الریـــاض  اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـ

فـي أن درجـة فاعلیـة المـدارس المـدارة ذاتیـا )  2007(ًوانسجمت أیضا مع دراسة عـواد . جاءت كبیرة
  .مدیري المدارس كانت مرتفعةفي الضفة الغربیة من وجهة نظر 
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  مناقشة الفرضیات :ًثانیا 

  ّمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى والتي نصها

ـــین متوســــطات α) = (0.05      ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة  بـ
ــدارس الحكومیـــة  اســـتجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة حـــول واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـ
ًالمـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر مـــدیریها ومعلمیهـــا تعـــزى لمتغیـــر 

  .الجنس

لـة إحـصائیة  أي أنه ال توجـد فـروق ذات دالعدم رفض الفرضیة) 6(أظهرت نتائج جدول 
ــین متوســـطات االســـتجابة حـــول واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة α)=(0.05عنـــد مـــستوى الداللـــة   بـ

 نظـــر افظــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــاتًالذاتیــة فـــي المـــدارس الحكومیـــة المـــدارة ذاتیـــا بمح
المحاسـبة ، المشاركة في اتخـاذ القـرار ، أداء الطلبـة، المتابعـة و(:مدیریها ومعلمیها حسب مجاالت 

وعلـى الدرجـة الكلیـة ) المعوقات اإلداریة والمالیة ، المعوقات البشریة، العالقة مـع المجتمـع المحلـي
   .للفقرات تبعا لمتغیر الجنس

ً       ویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن تطبیـــق هـــذا النـــوع مـــن اإلدارة لـــیس حكـــرا علـــى الرجـــال دون 
ــــسوي قــــادر  ــــل إن الكــــادر الن علــــى ممارســــة اإلدارة المدرســــیة الذاتیــــة، وذلــــك -ً أیــــضا -النــــساء ب

باإلضــافة إلــى أن المعوقــات اإلداریــة والمالیــة والبــشریة فــي مــدارس الــذكور هــي نفــسها فــي مــدارس 
       .اإلناث

ــد    رفـــض الفرضـــیة أي أنـــه توجـــد -ً أیـــضا-   كمـــا أظهـــرت       ـــة إحـــصائیة عنـ فـــروق ذات دالل
واقـع تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فـي االسـتجابة حـول  بین متوسـطات α)=(0.05مستوى الداللة 

 نظـر مـدیریها ومعلمیهـا افظات شمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـاتًالمدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمح
ـــویض (فــــي مجــــالي ــــك لــــصالح المــــدیرین ً تبعــــا)المهنــــي الــــصالحیات، النمــــو تفـ ــنس وذل ـــر الجــ  لمتغیـ

  بینمــا 3.44، 3.46حیــث بلــغ متوســط اســتجابتهم لهــذین المجــالین علــى التــوالي والمعلمــین الــذكور 
  . 3.26، 3.29بلغ متوسط استجابة المعلمات والمدیرات لهذین المجالین على التوالي 
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یفــسر الباحــث هــذه النتیجــة فــي جانــب تفــویض الــصالحیات أن المــدیرات والمعلمــات أكثــر 
ـــار التزامــــا بحرفیــــة التعلیمــــات مــــن المــــدیری ــیال إلــــى االلتــــزام بالمهــــام فــــي إطـ ــین وأكثــــر مــ ًن والمعلمــ

الـصالحیات الممنوحـة لهـن ، وتحلـي المـدیرین والمعلمــین بجـرأة أكبـر فـي تفـویض الـصالحیات فــي 
ُأمـــا علــى صـــعید النمــو المهنـــي فقــد یفـــسَّر ذلــك بطبیعـــة دور المــدیرة والمعلمـــة كـــأم . إدارة المدرســة

ًتحمل أعباء عائلیة قد تشكل ضغطا   . یقلل من اهتمامها بالتنمیة المهنیةً

 ذات  عـدم وجـود فـروق فـي)2012( مع ما أشار إلیه البقمي  بشكل جزئيتتفق هذه النتیجة  
ة الطـائف لــإلدارة الذاتیـة مــن  فــي درجـة ممارسـة مــدیري المـدارس الثانویـة فــي محافظـداللـة إحـصائیة

 عــدم فــي) 2008(ســرور ئــي مــع  بــشكل جز نظــرهم ونظــر وكالئهــم تعــزى لمتغیــر الجــنس، ووجهــة
وجـود فـروق ذات داللــة إحـصائیة فــي درجـة مــشاركة مـدیري المــدارس الثانویـة بمحافظــات غـزة تعــزى 

  .لمتغیر الجنس في كل المجاالت

  ّمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة والتي نصها

بــــین متوســــطات α) =(0.05       ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة 
ــدارس الحكومیـــة  اســـتجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة حـــول واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـ
ًالمـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر مـــدیریها ومعلمیهـــا تعـــزى لمتغیـــر 

 أي أنــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة عـــدم رفـــض الفرضـــیة) 8(أظهـــرت نتـــائج الجــدول. ســنوات الخبـــرة
ــة    بــین متوســطات االســتجابة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة α) =(0.05إحــصائیة عنــد مــستوى الدالل

 ال الــضفة الغربیــة مــن وجهــاتًالمدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــم
ســـنوات كلیـــة للفقـــرات تبعـــا لمتغیـــر نظـــر مـــدیریها ومعلمیهـــا حـــسب مجـــاالت الدراســـة وعلـــى الدرجـــة ال

   .الخبرة

      ویفــسر الباحــث هــذه النتیجــة فــي أنــه ال تــأثیر واضــح لموضــوع الخبــرة علــى تطبیــق نمــط اإلدارة 
وقـدرة المعلمـین والمـدیرین  المدرسیة الذاتیة؛ ویعود ذلك إلى حداثته ومرونتـه ووضـوح أسـسه ومبادئـه،

ك باإلضــافة إلــى أن اإلدارة الذاتیــة تقــوم وبــشكل أساســي علــى تطبیقــه بــاختالف ســنوات خبــرتهم، وذلــ
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علــى المــشاركة والعمــل الــذي یجمــع المــدیر بــالمعلمین بــالمجتمع المحلــي فــذلك یخفــف األعبــاء عــن 
  . المدیر والعاملین في المدرسة، فالكل له دور كبیر في إدارة المدرسة مهما بلغت سنوات خبرتهم

فــــي عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة ) 2015(ة الكنــــاني وقــــد اتفقــــت هــــذه النتیجــــة مــــع دراســــ      
بـــین متوســطات اســـتجابات مـــدیري المـــدارس ) α=0.05(إحــصائیة عنـــد مـــستوى الداللــة اإلحـــصائیة 

القنفــذة لدرجــة ممارســة القیــادة الذاتیــة تعــزى لمتغیــر ســنوات  الخبــرة ، ومــع دراســة  الثانویــة بمحافظــة
سـة مـدیري المـدارس الثانویـة فـي محافظـة الطـائف عدم وجـود فـروق فـي درجـة ممار) 2012(البقمي 

لـــإلدارة الذاتیـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم ونظـــر وكالئهـــم تعـــزى لمتغیـــر ســـنوات الخبـــرة، ومـــع دراســـة ســـرور 
إلــى عـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فــي درجـــة مـــشاركة مــدیري المـــدارس الثانویـــة ) 2008(

إلـى عـدم وجـود فـروق ذات ) 2007(ة عـواد بمحافظات غزة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة ، ومع دراسـ
ًداللـــة إحـــصائیة بـــین تقـــدیرات أفـــراد عینـــة الدراســـة لمـــدى فاعلیـــة المـــدارس المـــدارة ذاتیـــا فـــي الـــضفة 

  .الغربیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة

  ّمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة والتي نصها

بـــین متوســـطات α) =(0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة 
اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة 
ًالمــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریها ومعلمیهــا تعــزى لمتغیــر 

  .المؤهل العلمي

 ، أي أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة عـــدم رفـــض الفرضـــیة) 10(أظهـــرت نتـــائج الجـــدول 
 بــین متوســطات االســتجابة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة α) =(0.05إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة 

  الغربیـة مـن وجهـاتًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات شـمال الـضفة
ــدیریها  ـــي ومعلمیهــــانظــــر مــ ـــسب مجــــاالت تبعــــا لمتغیــــر المؤهــــل العلمـ تفــــویض الــــصالحیات ، ( حـ

   ).المعوقات اإلداریة والمالیة ، المعوقات البشریة، النمو المهني

ــدأ          ویفـــسر الباحــــث هــــذه النتیجــــة بــــأن نظــــام اإلدارة الذاتیــــة یقــــوم وبــــشكل أساســــي علــــى مبــ
م العلمیـة یقـدرون أهمیـة هـذا المبـدأ اإلداري تفویض الصالحیات فالمـدیرون علـى اخـتالف مـؤهالته

و یعتمــدون علیــه فــي إدارة مدارســهم إدارة مدرســیة ذاتیــة ، أمــا فیمــا یتعلــق بــالنمو المهنــي فهــو أمــر 
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ضــروري ال خــالف علیــه یــزود العــاملین وبــشكل دوري بكافــة المهــارات التــي تــساعدهم علـــى إدارة 
  .مدرستهم إدارة ذاتیة

فـي أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة ) 2008( مع دراسـة سـرور بشكل جزئي قوهذه النتیجة تتف     
ف المؤهـــل العلمـــي لكـــل إحـــصائیة بـــین متوســـطات تقـــدیر المـــدیرین لواقـــع اإلدارة المدرســـیة بـــاختال

  .المجاالت 

فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة أي أنـه توجـد   رفـض الفرضـیةوكما أظهرت       
0.05)=(α واقـــع تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة الذاتیـــة فـــي المـــدارس  بـــین متوســـطات االســـتجابة حـــول

تبعــا  نظــر مــدیریها ومعلمیهــا افظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــاتًالحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمح
ـــر المؤهـــل العلمـــي ولـــصالح فئـــة الـــدبلوم فـــي  المـــشاركة فـــي اتخـــاذ القــــرار ، أداء (المجـــاالت لمتغی

  .) متابعة والمحاسبة ، العالقة مع المجتمع المحليالطلبة، ال

ً     وقـــد تفــــسر هـــذه النتیجــــة بــــأن المعلمـــین والمــــدیرین مـــن حملــــة الــــدبلوم یـــسعون دائمــــا إلثبــــات  ّ ُ
ًجدارتهم في العمل اإلداري أمـام حملـة الـشهادات األعلـى ، ویـسعون أیـضا إلثبـات أن إتقـان العمـل 

ات العلیـا دون غیـرهم، والـذي یمتلـك شـهادة دبلـوم قـادر علـى ًاإلداري لیس حكـرا علـى حملـة الـشهاد
  . ّإدارة مدرسة إدارة ذاتیة فعالة

فـي وجـود فـروق فـي درجـة ممارسـة ) 2012( هذه النتیجة مع مـا أشـار إلیـه البقمـي وتتعارض     
مـــدیري المـــدارس الثانویـــة فـــي محافظـــة الطـــائف لـــإلدارة الذاتیـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم ونظـــر وكالئهـــم 

  .ى لمتغیر المؤهل العلمي لصالح حملة الدبلوم العاليعزت

  ّمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة والتي نصها

بـــین متوســـطات α) =(0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة 
اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة 
ًالمــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریها ومعلمیهــا تعــزى لمتغیــر 

  .الكلیة
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ــدول  ــیة) 16( أظهـــرت نتـــائج الجـ ت داللـــة  أي أنـــه ال توجـــد فـــروق ذاعـــدم رفـــض الفرضـ
بــین متوســطات االســتجابة α) =(0.05ًإحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة دال إحــصائیا عنــد مــستوى 

ات شــمال ًحــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــ
یــة  نظــر مــدیریها ومعلمیهــا حــسب مجــاالت الدراســة وعلــى الدرجــة الكلالــضفة الغربیــة مــن وجهــات

  .الكلیةللفقرات تبعا لمتغیر 

ّویفسر الباحث تلك النتیجة إلى أن وزارة التربیة والتعلیم العـالي الفلـسطینیة ومـدیریاتها تهـتم 
ًبتهیئة وتدریب المعلمین والمدیرین  بغـض النظـر عـن تخصـصاتهم، وأیـضا عـدم وجـود عالقـة بـین 

ٍالمدرســة فـــذلك یعتمــد علـــى أمـــور ٕواتقــان العمـــل اإلداري فـــي ) علمــي ،إنـــساني(طبیعــة التخـــصص 
  . أخرى تتعلق بشخصیة المدیر ومعرفته اإلداریة 

 فــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة )2015( هــذه النتیجــة مــع مــا أشــار إلیــه الكنــاني وتــدعم
بــین متوســطات اســتجابات مــدیري المــدارس ) α=0.05(إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة اإلحــصائیة 

  .الثانویة بمحافظة القنفذة لدرجة ممارسة القیادة الذاتیة تعزى لمتغیر التخصص

  ّمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة والتي نصها

بـــین متوســـطات  )α=0.05(       ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة 
عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة اســتجابات أفــراد 

ًالمــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریها ومعلمیهــا تعــزى لمتغیــر 
  .الوظیفة

 أي أنــه ال توجـــد فــروق ذات داللـــة عــدم رفـــض الفرضــیة) 17(  فقــد أظهــرت نتـــائج الجــدول      
 بــین متوســطات االســتجابة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة α) =(0.05إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة 

 افظـات شـمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـاتًالمدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمح
  .الوظیفةلیة للفقرات تبعا لمتغیر نظر مدیریها ومعلمیها حسب مجاالت الدراسة وعلى الدرجة الك
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ویفسر الباحث هذه النتیجة بأن اإلدارة الذاتیة في المدرسة تقوم علـى العمـل الجمـاعي الـذي        
ك به كافة األطراف فال تطغى شخصیة المدیر على شخصیة المعلمـین فلكـل علـى قلـب رجـل یشتر

  .واحد، یعملون بإستراتیجیة واحدة تضمن نجاح  العمل اإلداري

 فــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة )2015(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا أشــار إلیــه الكنــاني        
بــین متوســطات اســتجابات مــدیري المــدارس ) α=0.05(إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة اإلحــصائیة 

ومــع دراســة البقمــي . الثانویــة بمحافظــة القنفــذة لدرجــة ممارســة القیــادة الذاتیــة تعــزى لمتغیــر الوظیفــة
فــي عــدم وجــود فــروق فــي درجــة ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة فــي محافظــة الطــائف ) 2012(

  .زى لمتغیر الوظیفةلإلدارة الذاتیة من وجهة نظرهم ونظر وكالئهم تع

  ّمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة والتي نصها

ـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة  بـــین متوســـطات α) =(0.05       ال توجـــد فـــروق ذات دالل
اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول واقــع تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة 
ًالمــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریها ومعلمیهــا تعــزى لمتغیــر 

  .المدیریة

ــدول  ــیة أي أنـــه ال ) 19(       فقـــد أظهـــرت نتـــائج الجـ توجـــد فـــروق ذات داللـــة عـــدم رفـــض الفرضـ
ــول واقـــع تطبیــــق اإلدارة α)= (0.05إحـــصائیة عنـــد مــــستوى الداللـــة  ــتجابة حــ  بــــین متوســـطات االسـ

ًالمدرســیة الذاتیــة فــي المــدارس الحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات 
فـــي اتخـــاذ القـــرار ،أداء المـــشاركة (نظـــر مـــدیریها ومعلمیهـــا تبعـــا لمتغیـــر المدیریـــة فـــي ســـتة مجـــاالت 

ویفـسر ). الطلبة، المتابعة والمحاسبة، المعوقات البشریة، النمو المهني، العالقة مـع المجتمـع المحلـي
ُالباحــث هــذه النتیجـــة بوجــود خطــوط عریـــضة وتعلیمــات  محـــددة فــي بنــود واضـــحة وموحــدة یمـــارس 

  .العمل اإلداري من خالله في كافة المدیریات 

ــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة كمــا یظهــر  رفــض الف رضــیة أي أنــه توجــد فــروق ذات دالل
0.05)=(α ــول واقــــع تطبیــــق اإلدارة المدرســــیة الذاتیــــة فــــي المــــدارس ــتجابة حــ  بــــین متوســــطات االســ
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ًالحكومیــة المــدارة ذاتیــا بمحافظــات شــمال الــضفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیریها ومعلمیهــا حــسب 
ویعزو الباحـث هـذه النتیجـة إلـى التفـاوت . )قات اإلداریة والمالیةتفویض الصالحیات، والمعو(مجالي 

بـــین مـــدیري مـــدیرات التربیـــة فـــي نظـــرتهم وقناعـــاتهم نحـــو قـــضیة الالمركزیـــة و تفـــویض الـــصالحیات 
  .ًفالبعض یتمسك بالالمركزیة اإلداریة و ینظر لتفویض السلطات بأنه لیس مجدیا

ــواد  ــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  بـــین ) 2007(وتتفـــق فـــي ذلـــك  مـــع دراســـة عـ فـــي وجـ
  .ًتقدیرات أفراد عینة الدراسة لمدى فاعلیة المدارس المدارة ذاتیا تعزى لمتغیر المنطقة الجغرافیة

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة

حــد مــن تطبیــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فـــي مــا المعوقــات اإلداریــة والمالیــة والبــشریة التـــي ت
ــدیریها  ـــدارة ذاتیـــــا بمحافظــــات شـــــمال الـــــضفة الغربیـــــة مــــن وجهـــــات نظـــــر مـــ ــدارس الحكومیـــــة المــ ًالمــ

  ومعلمیها؟

أن درجــة أثــر المعوقـــات اإلداریــة والمالیــة والبــشریة التــي تحــد مـــن ) 22(  یتــضح مــن جــدول       
ًتطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة فـي المـدارس الحكومیـة المـدارة ذاتیـا بمحافظـات شـمال الـضفة الغربیـة 
من وجهات نظر مـدیریها ومعلمیهـا لفقـرات المجـالین كانـت بـین المتوسـطة والكبیـرة فقـد تـراوح متوسـط 

والتــي تــنص ) المعوقــات البــشریة( مــن المجــال الــسادس) 4(للفقــرة ) 2.74(لیهــا مــا بــین االســتجابة ع
المعوقـات (للفقـرة األولـى فـي المجـال الـسادس) 3.48( على افتقار المدرسة إلى القیـادات المؤهلـة ، و

ـــاع القیــــادات فــــي المــــستویات العلیــــا بأهمیــــة تفــــویض : "والتــــي تــــنص علــــى أنــــه) البـــشریة یــــصعب إقن
إذن هــذه الفقــرة هــي مــن أهــم المعوقــات البــشریة التــي تحــد مــن تطبیــق اإلدارة المدرســیة " اتالــصالحی

ًالذاتیـــة فـــي المـــدارس الحكومیـــة المـــدارة ذاتیـــا بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة مـــن وجهـــات نظـــر 
یــة المعوقــات اإلدار(مــدیریها ومعلمیهــا، ویلیهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة األولــى فــي المجــال الخــامس 

" یعــاني مــدیر المدرســة ضــعف اإلمكانــات المادیــة الالزمــة للتطــویر:"والتــي تــنص علــى أنــه) والمالیــة
، ثــم یلیهـا فــي المرتبــة الثالثـة الفقــرة الثانیــة )3.44(والتـي حــصلت علـى درجــة كبیــرة بمتوسـط حــسابي 

وحـــة یـــشكو مـــدیر المدرســـة محدودیـــة الـــصالحیات الممن:" فـــي المجـــال نفـــسه والتـــي تـــنص علـــى أنـــه
ــم یلیهـــا فـــي ) . 3.41(والتـــي حـــصلت علـــى درجـــة كبیـــرة بمتوســـط حـــسابي ." للمـــدیرین والمـــدیرات ثـ
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ــة الرابعــة الفقــرة الخامــسة فــي المجــال نفــسه والتــي تــنص علــى أنــه یــشكو مــدیر المدرســة مــن :" المرتب
والتــــي حــــصلت علــــى درجــــة " ضــــعف قنــــوات االتــــصال بــــین المدرســــة ومؤســــسات المجتمــــع المحلــــي

           ) .3.24(وسط حسابي متوسطة بمت

         ویعزو الباحث النتائج السابقة إلى أن وجود المعوقات اإلداریة والمالیـة والبـشریة التـي تواجـه 
ــساتنا التعلیمیــــة هـــو أمــــر طبیعــــي، وبـــروز  إقنــــاع صــــعوبة تطبیـــق اإلدارة المدرســــیة الذاتیــــة فـــي مؤســ

 كـــأهم معـــوق لتطبیـــق اإلدارة المدرســـیة حیاتالقیـــادات فـــي المـــستویات العلیـــا بأهمیـــة تفـــویض الـــصال
الذاتیــة ویعــزى ذلــك إلــى هیمنــة المركزیــة فــي إدارة العملیــة التعلیمیــة الذاتیــة، أمــا فیمــا یخــص المعــوق 
الثـــاني والـــذي یتمثـــل فـــي ضـــعف اإلمكانـــات المادیـــة الالزمـــة للتطـــویر ،یعـــزى ذلـــك إلـــى أن الـــوزارات 

یم العـــالي تـــشكو وبكثـــرة مـــن العجـــز المـــالي واعتمـــادهم علـــى الفلـــسطینیة وخاصـــة وزارة التربیـــة والتعلـــ
  .سیاسة التقشف وعدم كفایة المخصصات المالیة الالزمة لتطویر المدارس

فـي أن مـدیرات المـدارس ) 2014(وتتفق هذه النتـائج مـع مـا أشـارت إلیـه  السیـسي والعـروي 
البـشریة التـي تواجـه اإلدارة الذاتیـة، االبتدائیة في المدینة المنـورة یـرون أن أكثـر معـوق مـن المعوقـات 

ً، وتتفـق أیـضا "ضعف قناعة القیادات في المستویات العلیـا بأهمیـة تفـویض الـصالحیات" ویتمثل في 
فــي أن مــن أبــرز معوقــات تطبیــق اإلدارة الذاتیــة لــدى مــدیرات المرحلــة ) 2011(مــع دراســة الــسیف 

  .حة إلدارة المدرسةالثانویة في مدینة الریاض هي قلة الصالحیات الممنو

  توصیات الدراسة: ًًثالثا

ٕ         بعـد تحلیـل النتـائج الــواردة فـي الفـصل الرابــع واظهـار األسـباب التــي أدت إلـى ظهـور النتــائج 
ّفیمــا ســبق مــن هـــذا الفــصل، فــال بــد مـــن وضــع التوصــیات النهائیــة اآلتیـــة والتــي یمكــن مــن خاللهـــا 

  :راسةتحقیق االستفادة المستقبلیة من هذه الد

أظهرت النتائج وجود تطبیق لإلدارة الذاتیة بدرجة كبیرة، وبناء علیه یوصـي الباحـث بالتوسـع فـي  -1
 .تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في عدد أكبر من المدارس
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ـــة إحـــصائیة  تبعـــا لمتغیـــر المدیریـــة فـــي مجـــال تفـــویض  -2 ــود فـــروق ذات دالل أظهـــرت النتـــائج وجـ
الــصالحیات، وبنــاء علیــه یوصــي الباحــث بــضرورة توعیــة مــدیري  المــدارس التــي یــضعف فیهــا 

 .تفویض الصالحیات بأهمیته في نجاح عملهم اإلداري

وبنـاء علیـه یوصـي الباحـث بزیـادة أظهرت النتائج وجود ضعف في اإلمكانات المادیة للتطـویر ،  -3
 .ًالمخصصات المالیة للمدارس المدارة ذاتیا والمدارس األخرى

أظهـــرت النتـــائج محدودیـــة الـــصالحیات الممنوحـــة للمـــدیرین، وبنـــاء علیـــه یوصـــي الباحـــث بزیـــادة  -4
 .الصالحیات الممنوحة للمدیرین

یــة تفــویض الــسلطات، وبنــاء كمــا أشــارت النتــائج وجــود صــعوبة فــي إقنــاع المــستویات العلیــا بأهم -5
علیــه یوصـــي الباحــث بـــضرورة تـــوعیتهم وتعــریفهم بأهمیـــة وفاعلیـــة تفــویض الـــسلطات فـــي  إدارة 

 .العملیة التعلیمیة والتربویة

ًوأظهــرت النتــائج أیــضا وجــود ضــعف فــي مــشاركة المجتمــع المحلــي فــي وضــع أهــداف المدرســة  -6
 المحلـــي وتفعیـــل دورهـــم فـــي وضـــع وخطتهـــا، وعلیـــه یوصـــي الباحـــث بـــضرورة مـــشاركة المجتمـــع

 .أهداف المدرسة وخططها 

إجـــراء دراســـات مقارنـــة علـــى المـــدارس الحكومیـــة فـــي جنـــوب الـــضفة الغربیـــة ؛ مـــن أجـــل إجـــراء  -7
 .مقارنات  بینها وبین المدارس الحكومیة في شمال الضفة الغربیة
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  المصادر والمراجع                                    

  :المراجع العربیة: ًأوال

ــم  ـــو عیطــــة، عاصــ ــم 1، طتطبیــــق الالمركزیــــة فــــي إدارة التعلــــیم قبــــل الجــــامعي). 2009(أب ، العلــ

  . واإلیمان للنشر والتوزیع، دسوق، مصر

، عمـان، دار جریـر للنـشر والتوزیــع ، األردن،اإلدارة المدرسـیة المعاصــرة.)2006(أبـو الكـشك،محمد 

  .عمان، األردن

ـــي اإلدارة المدرســـیة.)2000(ســـالمة أبـــو الوفـــا، جمـــال وحـــسین، دار المعرفـــة ، اتجاهـــات جدیـــدة ف

  .،اإلسكندریة، مصرالجامعیة

ـــي، ــس، ثابــــت ومرسـ ــــةاالســــتراتیجیةاإلدارة . )2002(جمــــال إدریــ ـــدار ، مفــــاهیم ونمــــاذج تطبیقی  الـ

  .، مصراإلسكندریة،الجامعة

  . األردن،عمان،دار التقدم العلمي،ارة المدرسیة في اإلدالمدیرییندلیل . )2013(ختام،اسماعیل

ــــر وتطبیقاتهــــا فــــي اإلدارة المدرســــیة.)2012(فرحــــان ، بــــربخ ـــشر ،1ط، إدارة التغیی دار أســــامة للنـ

  .األردن،عمان،والتوزیع

درجــة ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة بمحافظــة الطــائف لــإلدارة الذاتیــة "  .)2012(بـدر،البقمي
،جامعة أم القــــرى، مكــــة رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة  ،"وكالئهــــممــــن وجهــــة نظــــرهم ونظــــر 

  .المكرمة، السعودیة

  . األردن،عمان،والتوزیع دار صفاء للنشر، 1ط، اإلدارة المدرسیة المعاصرة. )2013(هالة ،البنا
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مكتبـــة الفـــالح للنـــشر ، 2ط، اإلدارة المدرســـیة الحدیثـــة مـــن منظـــور الـــنظم.)2006(زینـــب ، الجبـــر
  .الكویت، والتوزیع

درجة إمكانیـة تطبیـق اإلدارة المدرسـیة الذاتیـة فـي المـدارس .)2011(جبران ، علي والشمري، راضي 
مجلـة ،"الحكومیة من وجهة نظر القادة التربـویین بمنطقـة الریـاض فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة 

ــد ) انیةسلـــــسة الدراســـــات اإلنـــــس (الجامعـــــة اإلســـــالمیة -1323:،ص ) 4(،عـــــدد ) 38(، مجلـــ
1343.  

ـــد إســــماعیل  ،دار الفكــــر العربــــي، 1ط، اإلدارة التعلیمیــــة واإلدارة المدرســــیة). 2005( حجــــي، أحمـ
  .القاهرة،مصر

اإلدارة المدرسیة الفاعلة لمدرسة المستقبل مداخل جدیدة لعـالم جدیـد فـي .)2006(الحربي، قاسـم ،
  .السعودیة،لریاض، ا1، طالقرن الحادي والعشرین

متطلبــات تطبیـــق اإلدارة المدرســیة الذاتیــة فـــي المــدارس الثانویــة فـــي ". )2013(نــایف  الحربــي،
رســالة ماجــستیر غیــر  ،"مدینــة مكــة المكرمــة مــن وجهــة نظــر المــدیرین والمــشرفین التربــویین

  .،السعودیة جامعة أم القرى ،منشورة

ــیم.)2007(سالمة عبــد العظــیم،حــسین ــد لمنظومــة التعل ،دار 1،طثــورة إعــادة الهندســة مــدخل جدی
  .الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر

دار الوفــــاء للطباعــــة ،1،طاإلدارة الذاتیــــة وال مركزیــــة التعلــــیم.)2006(سالمة عبــــد العظــــیم،حــــسین
  .، اإلسكندریة، مصروالنشر

دار ، 1ط، لتعلیمیـة والمدرسـیةمفاهیم حدیثة في وظائف اإلدارة التربویة وا.)2010(رامي ، حمودة
  . األردن،عمان، أسامة للنشر والتوزیع

دار أســـامة ، 1ط، الجــودة فــي اإلدارة التربویـــة والمدرســیة واإلشــراف التربــوي.)2006(نزیــه، خالــد
  .األردن، عمان، للنشر والتوزیع ودار المشرق الثقافي
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 ،"-تـصور مقتـرح–اإلدارة الذاتیة في مدارس البنات في مدینة الریـاض  ".)2006(خلود ،الدوسري
  .،الریاض، السعودیة، جامعة الملك سعوددراسة دكتوراه غیر منشورة

ممارسة مدیري مدارس المرحلة الثانویة لإلدارة الذاتیة وعالقتهـا " .)2015(الذیابي، عبد اهللا عبیـد 
، جامعـة أم القـرى، مكـة رسالة ماجستیر غیر منشورة"بتنمیة المهارات القیادیة بمحافظة الطائف

 .المكرمة،السعودیة

مكتبـــة المجتمـــع ، 1ط،اإلدارة المدرســـیة واإلشـــراف التربـــوي الحـــدیث.)2006(هـــدى مـــشعان ، ربیـــع
 .لیبیا،العربي للنشر والتوزیع

درســیة فــي المــدارس الثانویــة بمحافظــات غــزة فــي ضــوء تطــویر اإلدارة الم)." 2008(،سـهى سرور
ــــــــــــة ــــــشورة" مفهــــــــــــوم اإلدارة المدرســــــــــــیة الذاتی ـــــ ــــر منـ ـــــ ـــ ـــستیر غی ـــــ ــــالة ماجــــ ـــــ ــــــة  ،الجارســـ ـــــ معـ

  .،غزة،فلسطیناإلسالمیة
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  االستبانة بصورتها النهائیة): 1(ملحق رقم 

 

 

� 

  الفاضلة المديرة/ الفاضل المدير حضرة

  الفاضلة المعلمة /الفاضل المعلم حضرة

  وبعد؛ طيبة تحية

 الحكومیة المدارس في الذاتیة المدرسیة اإلدارة تطبیق واقع"  عنوانها ميدانية بدراسة الباحث فيقوم

ً استكماال ،وذلك "ومعلمیھا مدیریھا نظر وجھات من الغربیة الضفة شمال بمحافظات ًذاتیا المدارة

. الوطنية النجاح جامعة في التربوية اإلدارة برنامج في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات

 السابقة والدراسات األبحاث أدبيات في جاء ما على معتمدة استبانة أعدت الدراسة، أھداف ولتحقيق

  .فقط العلمي البحث ألغراض ّإال ُتستخدم لن البيانات ھذه أنً علما عنها، باإلجابة التكرم ُيرجى ،لذا

  تعاونكم ُحسن لكم أشكر

 : الباحث                                                                                               

  سليم خالد وليد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البیانات الشخصیة: ًأوال

  .في المربع الذي ینطبق على حالتك) √(أرجو التكرم بوضع إشارة 

 أنثى            ذكر  :      الجنس )1

 سنوات 10 أكثرمن        سنوات 10- 5 من         سنوات 5 من أقل :  الخبرة سنوات )2

 بكالوريوس من أعلى            بكالوريوس          دبلوم:  العلمي المؤھل )3

 إنسانية          علمية:       منھا تخرجت   التي الكلیة )4

 معلم              مدير :الوظیفة )5

              سلفيت      نابلس جنوب      نابلس      طولكرم      قباطية       جنين:  المدیریة )6

  ةقلقيلي        طوباس
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  :في المكان المناسب) √(، الرجاء وضع إشارة  االستبانةفقرات : ًثانیا
  

  المجاالت                       بدرجة
  

 الرقم

  
  كبیرة فقرات االستبانة

 جدا
قلیلة  قلیلة متوسطة كبیرة

 جدا
 تفویض الصالحیات: المجال األول

 المدیر صالحیات في اتخاذ المدیریةتعطي  .1
 .القرارات المناسبة للعمل

     

 المدرسة لدى المدیر صالحیات لتوزیع میزانیة .2
 .ً ما یراه مناسباوفق

     

 لمدیر المدرسة بتوفیر ما تحتاجه المدیریةتسمح  .3
 .رسة من وسائل تعلیمیة  المد

     

ضافة حصص دراسیة إل لدى المدیر صالحیات .4
 .ًوفقا لما یتناسب ومصلحة الطلبة

     

 حصص دراسیةحذف ل لدى المدیر صالحیات .5
 .ًوفقا لما یتناسب ومصلحة الطلبة

     

 في إثراء المناهج بما إعطاء الحریة للمعلمین .6
 .یخدم مصلحة الطلبة

     

7.  
 

تخدم لتنظیم ندوات إعطاء المدیر صالحیات 
 .المدرسة والمجتمع المحلي

     

تخدم  إعطاء المدیر صالحیات لعقد مؤتمرات .8
 .المدرسة والمجتمع المحلي

     

 إجراء تنقالت في المدیر المدیریة مع تنسق .9
 . مصلحة المدرسة، وفقالمعلمین

     

  المعلمیناختیار في المدیر المدیریة مع تنسق .10
 . مصلحة المدرسةالجدد، وفق

     

بناء مرافق جدیدة لدى المدیر صالحیات ل .11
 .للمدرسة متى استلزم األمر 

     

 المدرسة مرافق لدى المدیر صالحیات لترمیم .12
  .متى استلزم األمر 
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 المشاركة في اتخاذ القرار: المجال الثاني
 في وضع الخطط لألنشطة یشارك المعلمون .13

 .الصفیة
     

 في وضع الخطط لألنشطة یشارك المعلمون .14
 .الالصفیة

     

المجتمع المحلي مؤسسات  یشجع مدیر المدرسة .15
بالطلبة  برامج العنایة  دعمعلى المشاركة في

 .الموهوبین

     

 الطلبة في تقویم العملیة یشرك مدیر المدرسة .16
 .التعلیمیة بالمدرسة

     

 أداء الطلبة: المجال الثالث
 لرفع  بالتعاون مع المعلمین برامجیضع المدیر .17

 . ًمستوى الطلبة المتأخرین دراسیا
     

تحدید یتعاون مدیر المدرسة مع المعلمین ل .18
 .احتیاجات الطلبة التعلیمیة

     

تحدید یتعاون مدیر المدرسة مع المعلمین ل .19
 .شخصیةاحتیاجات الطلبة ال

     

 برامج رعایة الطلبة  مدیر المدرسةدعمی .20
 .المتفوقین بالتعاون مع أعضاء المجتمع المحلي

     

 تقییم المعلمین والمعلمات یربط مدیر المدرسة .21
 .بمستوى أداء الطلبة

     

 المتابعة والمحاسبة: المجال الرابع
 الداخلیة في المدرسة بشكل نشاطاتتقویم الیتم  .22

 .مستمر
     

یلتزم مدیر المدرسة باألنظمة والقوانین المتعلقة  .23
 .بالثواب

     

یلتزم مدیر المدرسة باألنظمة والقوانین المتعلقة  .24
 .بالعقاب

     

 نهایة تقییم المعلم لنفسه یعتمد مدیر المدرسة .25
 .العام الدراسي؛ لتحدید مستوى أداء المدرسة
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لة على ء للمسامحددةآلیة یستخدم مدیر المدرسة  .26
 .مستوى المدرسة

     

نتائج الطلبة بشكل دوري  یحلل مدیر المدرسة .27
 .للحكم على مدى تحسن مستوى المدرسة

     

 المعاییر المستخدمة یضع مدیر المدرسة .28
 .للمحاسبة جنباً إلى جنب مع تحدید األهداف

     

ـــویم أداء یحـــدد مـــدیر المدرســـة .29  أســـالیب قیـــاس وتق
 .والمعلمین الطلبة

     

 العالقة بین النتائج التي تم یحلل مدیر المدرسة .30
 .الحصول علیها واألهداف الموضوعة

     

 المعوقات اإلداریة والمالیة: المجال الخامس
ضعف اإلمكانات المادیة یعاني مدیر المدرسة  .31

 الالزمة للتطویر
     

محدودیة الصالحیات یشكو مدیر المدرسة  .32
 .الممنوحة للمدیرین والمدیرات

     

المرونة في تطبیق یتذمر مدیر المدرسة من قلة  .33
 .بعض القوانین واللوائح

     

 قنوات االتصال بین المدرسة  فيضعفیوجد  .34
 .ٕوادارة التعلیم

     

ضعف قنوات االتصال یشكو مدیر المدرسة من  .35
 .بین المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي

     

 المعوقات البشریة : المجال السادس
 القیادات في المستویات العلیا یصعب إقناع .36

 .بأهمیة تفویض الصالحیات
     

 الهیئات التدریسیة  في معرفةضعف یوجد  .37
 .بمفهوم اإلدارة الذاتیة

     

ن عن المبادرة؛ خوفا من تحمل و المدیریحجم .38
 .مسؤولیة األضرار الناتجة عن أخطاء الموظفین

     

      . القیادات المؤهلةتفتقر المدرسة إلى .39
      . الرؤساء في كفاءة المرؤوسینیثق .40
      .في المدرسة التغییر  یتقبل المدیرون .41
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 النمو المهني: المجال السابع
 بحریة اختیار الدورات التي معلمونیتمتع ال .42

 .تتالءم واحتیاجاتهم
     

 بحریة اختیار األوقات المناسبة معلمونیتمتع ال .43
 .للدورات

     

یشارك المعلمون في برامج التأهیل التربوي في  .44
 .مجال استراتیجیات تدریس المنهاج

     

 المعلمین على توجیه یشجع مدیر المدرسة .45
 .األقران فیما بینهم

     

مع  دورات تدریبیة تتناسب ُیعطى المعلمون .46
حاجتهم المهنیة بما یتالءم مع المناهج 

 .المدرسیة

     

 األداء  تقییم على مؤشراتلمعلمین ا المدیریطلع .47
 .والمتوقع منهم تحدیثها كتربویین ومتخصصین

     

 وضع المعاییر التي في المدیر المعلمین یشرك .48
 .نجازاتهمإتستخدم في تقویم 

     

یشارك مدیر المدرسة في البرامج التربویة التي  .49
 .تعود بالنفع على الهیئة التدریسیة

     

تشجع وزارة التربیة والتعلیم المدیرین على  .50
 .مواصلة دراساتهم العلیا

     

 .العالقة مع المجتمع المحلي:جال الثامن الم
      . أهداف المدرسةیشارك أولیاء األمور في وضع .51

یشارك مجلس اآلباء في وضع الخطط السنویة  .52
 .في المدرسة

     

      .تدعو المدرسة محاضرین من المجتمع المحلي .53

تهتم المدرسة بتعریف المعلمین الجدد على  .54
 .المجتمع المحلي

     

تناقش المدرسة مع المجتمع المحلي مشكالت  .55
 .الطلبة

     

      .تفعل اإلدارة اقتراحات مجلس أولیاء األمور .56
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 المعلمین ٕواعداد التربویة العلوم كلیة – الوطنیة النجاح جامعة الصایغ أشرف. د 2

 یةوالترب العلوم كلیة – الخلیل جامعة عواودة انتصار. د 3

 التربیة برنامج - المفتوحة القدس جامعة القرواني خالد. د 4

 المعلمین ٕواعداد التربویة العلوم كلیة – الوطنیة النجاح جامعة  ّعساف عبد د.أ 5

 التربیة برنامج - المفتوحة القدس جامعة ّعیاش عدنان.د 6

 )48 ( القاسمي كلیة التایه عفاف.د 7

 المعلمین ٕواعداد التربویة العلوم كلیة – الوطنیة النجاح جامعة الخلیلي فاخر.د 8

 المعلمین ٕواعداد التربویة العلوم كلیة – الوطنیة النجاح جامعة محامید فایز.د 9

 العالي والتعلیم التربیة وزارة جبر  مأمون. د 10

 المعلمین ٕواعداد التربویة العلوم كلیة – الوطنیة النجاح جامعة الشمالي محمود. د 11

 العالي والتعلیم التربیة وزارة زهد مروان.أ 12

 التربیة برنامج - المفتوحة القدس جامعة البلبیسي منى. د 13

 التربیة برنامج - المفتوحة القدس جامعة أیوب نافز. د 14

  ُرتبت األسماء حسب الترتیب األبتثي*
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المتوسطات الحسابیة ودرجة األثر للفقـرات والمجـاالت الـستة والدرجـة الكلیـة ألثـر : )3( رقمملحق
ًواقع تطبیق اإلدارة المدرسیة الذاتیة في المدارس الحكومیة المدارة ذاتیا بمحافظـات شـمال الـضفة 

  الغربیة من وجهات نظر مدیریها ومعلمیها

 رقم البند
 الفقرات

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

 الصالحیات تفویض: األول المجال

1 
 في صالحیات المدیر المدیریة تعطي
 .للعمل المناسبة القرارات اتخاذ

 متوسطة 67% 3.35 1.03

2 
 میزانیة لتوزیع صالحیات المدیر لدى

 .ًمناسبا یراه ما وفق المدرسة
 كبیرة 74% 3.70 1.00

3 

 ما بتوفیر المدرسة لمدیر المدیریة تسمح
 .تعلیمیة وسائل من المدرسة تحتاجه

 كبیرة 72% 3.61 0.93

4 

 حصص إلضافة صالحیات المدیر لدى
 .الطلبة ومصلحة یتناسب لما ًوفقا دراسیة

 متوسطة 67% 3.33 1.13

5 
 حصص لحذف صالحیات المدیر لدى

 .الطلبة ومصلحة یتناسب لما ًوفقا دراسیة
 متوسطة 52% 2.61 1.26

6 

 المناهج إثراء في للمعلمین الحریة إعطاء
 .الطلبة مصلحة یخدم بما

 كبیرة 78% 3.91 0.97

7 

 ندوات لتنظیم صالحیات المدیر إعطاء
 .المحلي والمجتمع المدرسة تخدم

 كبیرة 77% 3.85 0.83

8 

 مؤتمرات لعقد صالحیات المدیر إعطاء
 .المحلي والمجتمع المدرسة تخدم

 كبیرة 70% 3.51 0.99

9 

 إجراء في المدیر مع المدیریة تنسق
 .المدرسة مصلحة وفق المعلمین، تنقالت

 متوسطة 65% 3.23 1.15
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 رقم البند
 الفقرات

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

10 

 اختیار في المدیر مع المدیریة تنسق
 .المدرسة مصلحة وفق الجدد، المعلمین

 متوسطة 60% 3.00 1.14

11 

 جدیدة مرافق لبناء صالحیات المدیر لدى
  .األمر استلزم متى للمدرسة

 متوسطة 58% 2.91 1.22

12 

 مرافق لترمیم صالحیات المدیر لدى
  .األمر استلزم متى المدرسة

 متوسطة 63% 3.15 1.23

 متوسطة %67 3.35 0.66 الدرجة الكلیة للمجال األول

 القرار اتخاذ في المشاركة: الثاني المجال

1 
 الخطط وضع في المعلمون یشارك

   .الصفیة لألنشطة
 كبیرة 73% 3.63 1.02

2 
 الخطط وضع في المعلمون یشارك

 .الالصفیة لألنشطة
 كبیرة 73% 3.67 0.92

3 

 المجتمع مؤسسات المدرسة مدیر یشجع
 برامج دعم في المشاركة على المحلي
 .الموهوبین بالطلبة العنایة

 كبیرة 74% 3.72 1.01

4 

 تقویم في الطلبة المدرسة مدیر یشرك
 .بالمدرسة التعلیمیة العملیة

 متوسطة 68% 3.40 1.15

 كبیرة %72 3.60 0.82 الدرجة الكلیة للمجال الثاني

 الطلبة أداء: الثالث المجال

1 
 المعلمین مع بالتعاون برامج المدیر یضع
 . ًدراسیا المتأخرین الطلبة مستوى لرفع

 كبیرة 76% 3.78 0.90

 كبیرة %77 3.85 0.84 المعلمین مع المدرسة مدیر یتعاون 2
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 رقم البند
 الفقرات

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

 .التعلیمیة الطلبة احتیاجات لتحدید

3 

 المعلمین مع المدرسة مدیر یتعاون
 .الشخصیة الطلبة احتیاجات لتحدید

 كبیرة 73% 3.66 0.82

4 

 الطلبة رعایة برامج المدرسة مدیر یدعم
 المجتمع أعضاء مع بالتعاون المتفوقین
 .المحلي

 كبیرة 73% 3.66 0.92

5 

 المعلمین تقییم المدرسة مدیر یربط
 .الطلبة أداء بمستوى والمعلمات

 كبیرة 75% 3.76 1.67

 كبیرة %75 3.74 0.74 الدرجة الكلیة للمجال الثالث

 والمحاسبة المتابعة: الرابع المجال

1 
 المدرسة في الداخلیة النشاطات تقویم یتم

 .مستمر بشكل
 كبیرة 76% 3.82 0.75

2 
 والقوانین باألنظمة المدرسة مدیر یلتزم

 .بالثواب المتعلقة
  كبیرة 83% 4.16 0.91

3 

 والقوانین باألنظمة المدرسة مدیر یلتزم
 .بالعقاب المتعلقة

 كبیرة 70% 3.52 1.06

4 

 لنفسه المعلم تقییم المدرسة مدیر یعتمد
 أداء مستوى لتحدید الدراسي؛ العام نهایة

 .المدرسة
 كبیرة 73% 3.65 0.96

5 
 محددة آلیة المدرسة مدیر یستخدم

 .المدرسة مستوى على للمساءلة
 كبیرة 80% 4.02 0.90

6 
 بشكل الطلبة نتائج المدرسة مدیر یحلل
 مستوى تحسن مدى على للحكم دوري

 كبیرة 76% 3.81 0.90
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 رقم البند
 الفقرات

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

 .المدرسة

7 

 المستخدمة المعاییر المدرسة مدیر یضع
 تحدید مع جنب إلىً جنبا للمحاسبة
 .األهداف

 كبیرة 76% 3.78 0.84

8 

 وتقـویم قیـاس أسـالیب المدرسـة مدیر یحدد
 .والمعلمین الطلبة أداء

 كبیرة 76% 3.82 0.84

9 

 النتائج بین العالقة المدرسة مدیر یحلل
 واألهداف علیها الحصول تم التي

 .الموضوعة
 كبیرة 78% 3.88 0.87

 كبیرة %77 3.83 0.66 الدرجة الكلیة للمجال الرابع

 والمالیة اإلداریة المعوقات: الخامس المجال

1 
 اإلمكانات ضعف المدرسة مدیر یعاني
 للتطویر الالزمة المادیة

 كبیرة 69% 3.44 1.03

2 

 محدودیة المدرسة مدیر یشكو
 للمدیرین الممنوحة الصالحیات

 .والمدیرات
 كبیرة 68% 3.41 1.15

3 

 في المرونة قلة من المدرسة مدیر یتذمر
 .واللوائح القوانین بعض تطبیق

 متوسطة 60% 3.01 1.13

4 

 بین االتصال قنوات في ضعف یوجد
 .التعلیم ٕوادارة المدرسة

 متوسطة 58% 2.88 1.15

5 

 قنوات ضعف من المدرسة مدیر یشكو
 ومؤسسات المدرسة بین االتصال
 .المحلي المجتمع

 متوسطة 65% 3.24 1.03
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 رقم البند
 الفقرات

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

 متوسطة %64 3.20 0.89 الخامس للمجال الكلیة الدرجة

 البشریة المعوقات: السادس المجال

1 
 المستویات في القیادات إقناع یصعب

 .الصالحیات تفویض بأهمیة العلیا
 كبیرة 70% 3.48 0.96

2 
 الهیئات معرفة في ضعف یوجد 

 .الذاتیة اإلدارة بمفهوم التدریسیة
 متوسطة 62% 3.08 1.01

3 

 من خوفا المبادرة؛ عن المدیرون یحجم
 عن الناتجة األضرار مسؤولیة تحمل
 .الموظفین أخطاء

 متوسطة 62% 3.11 1.14

 قلیلة %55 2.74 1.15 .المؤهلة القیادات إلى المدرسة تفتقر 4

 متوسطة %66 3.31 1.02 .المرؤوسین كفاءة في الرؤساء یثق 5

 متوسطة %67 3.35 0.95 .المدرسة في التغییر المدیرون یتقبل  6

 متوسطة %64 3.18 0.60 الدرجة الكلیة للمجال السادس

 النمو المهني:المجال السابع

1 
 الدورات اختیار بحریة المعلمون یتمتع
 .واحتیاجاتهم تتالءم التي

 متوسطة 57% 2.84 1.20

2 
 األوقات اختیار بحریة المعلمون یتمتع

 .للدورات المناسبة
 متدنیة 48% 2.39 1.26

3 

 التأهیل برامج في المعلمون یشارك
 تدریس استراتیجیات مجال في التربوي
 .المنهاج

 متوسطة 62% 3.11 1.12

 كبیرة %76 3.81 0.89 على المعلمین المدرسة مدیر یشجع 4
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 رقم البند
 الفقرات

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

 .بینهم فیما األقران توجیه

5 

 تتناسب تدریبیة دورات المعلمون ُیعطى
 مع یتالءم بما المهنیة حاجتهم مع

 .المدرسیة المناهج
 كبیرة 72% 3.60 1.01

6 

 تقییم مؤشرات على المعلمین المدیر یطلع
 كتربویین تحدیثها منهم والمتوقع األداء

 .ومتخصصین
 كبیرة 70% 3.50 0.98

7 

 المعاییر وضع في المعلمین المدیر یشرك
 .إنجازاتهم تقویم في تستخدم التي

 كبیرة 71% 3.53 0.87

8 

 التربویة البرامج في المدرسة مدیر یشارك
 .التدریسیة الهیئة على بالنفع تعود التي

 كبیرة 76% 3.79 0.84

9 

 على المدیرین والتعلیم التربیة وزارة تشجع
 .العلیا دراساتهم مواصلة

 متوسطة 67% 3.35 1.22

 متوسطة %66 3.32 0.72 الدرجة الكلیة للمجال السابع

 العالقة مع المجتمع المحلي:المجال الثامن

1 
 أهداف وضع في األمور أولیاء یشارك

 .المدرسة
 متوسطة 55% 2.74 1.23

2 
 الخطط وضع في اآلباء مجلس یشارك
 .المدرسة في السنویة

 متدنیة 52% 2.59 1.25

3 

 المجتمع من محاضرین المدرسة تدعو
 .المحلي

 متوسطة 66% 3.32 1.07

 متوسطة %63 3.16 1.01 الجدد المعلمین بتعریف المدرسة تهتم 4
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 رقم البند
 الفقرات

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة

 األثر درجة

 .المحلي المجتمع على

5 
 المحلي المجتمع مع المدرسة تناقش

 .الطلبة مشكالت
 كبیرة 68% 3.41 0.99

6 
 أولیاء مجلس اقتراحات اإلدارة تفعل

 .األمور
 متوسطة 68% 3.40 0.93

 متوسطة %62 3.10 0.85 الدرجة الكلیة للمجال الثامن

 كبیرة %68 3.42 0.48 الدرجة الكلیة للفقرات الكلیة

 ).5(أقصى درجة لالستجابة  �
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"Reality of Implementation of School Self-Administration In Self-
Administrated Governmental Schools in the North of West Bank As 

Perceived by Headmasters and Teachers" 
By 

Waleed Khaled Abdel haleem Isleem 
Supervised by 

Dr. Hassan Mohammad Tayyem 
Abstract 

        This study aimed to identify the degree practice of The Reality of 

Implementation of School Self-Administration In Self-Administrated 

Governmental Schools in the North of West Bank As Perceived by 

Headmasters and Teachers. In addition to find out the main differences 

between point of views of the Reality of Implementation of School Self-

Administration according to gender, experience years, qualifications, 

college, professional and directorate variables.It also aimed to reveal the 

administrative, financial and human constraints which limited the 

implementation of self-administration . 

        In this study the descriptive approach was used which based on a 

survey questionnaire to collect data and this study was conducted in 2014-

2015. The population of study consisted of all public self-administrative 

Headmasters in the West Bank, totaling (425) teachers and Headmasters.  

The findings of the study showed: 

         Firstly: The Reality of Implementation of School Self-Administration 

in Self-Administrated Governmental Schools in the North of West Bank As 

perceived by Headmasters and Teachers were high (3.42) as it showed . 

         Secondly: There weren't any significant statistically differences at   

(a= 0.05) of the population responses to The Reality of Implementation of 

School Self-Administration in Self-Administrated Governmental schools in 

the North of West Bank according to Headmasters and Teachers, point of 

views due to Gender in all fields except (Professional Development, 

Authority Delegations) for benefits of males, there weren't any differences 



 C

depending on years of experience, and college, and Profession in all fields, 

and there weren't any differences depending on the qualification variable in 

all fields except of (participation in decision-making, and the performance 

of students, and follow-up and accountability, and the relationship with the 

local community) and in benefits of the diploma holders and there weren't 

any differences depending on the Directorate variable in all fields except of 

(Authority Delegations, and financial and administrative constraints). 

Thirdly: There are human, financial and administrative constraints to 

implement self-administration school could be listed: The lack of leaders 

conviction to the importance of authority delegation and the lack of 

resources for development. 

      The researcher recommended: to increase the financial support of self-

administration schools and other ones, also to raise awareness to the 

importance of authority delegation among Headmasters and authorities. 

 

Key words:  School Self-Administration, Governmental Schools . 
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