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 شكر وتقدير
 

العذكتٌس مدعذ   يف هناية ىزا اجليذ املتٌاضع  تققعذب بئعاال ال عاش ًاامتنعاأ تا تسعتارض الئاضعل        

ٌوجععو ًاملش ععذ ر يف كعععل مشح ععة مععح مشاحععل ىععزا ال  عع ، ً عععذب           حعع    ، الععزض كععاأ امل

الاثري مح اجليذ ًالٌ ت ًالذعم الع دي ًاملعنٌض، ًمل ي خعل بعاااعو ًنهع و ًتس عاداقو، لاعي      

 ىزه الهٌسة. يظيش ال    ع ى

 ف و مين عظيم ال اش ًاامتناأ

مقعذسة معم جيعذىم يف  عشا ة ىعزا ال  ع  ًققٌ عو،         ألعضعا  جلنعة اماعم األفاضعل    ً اشض اجلضيل تيضعا   

 ًسياٌأ مل حظاهتم األثش اماب يف استادال عد ي ىزا.

قزقي يف كدا تققذب بال عاش ًالعشفعاأ تا كعل األسعاقزة الاعشاب يف ك يعة الرتبيعة، ًت ع  تسعا         

  سم الرتبية املقاسنة الزيح كاأ مم عظيم األثش يف تمتاب ىزا ال   .

صعاح  الئضعل يف ًجعٌدض ىنعا، ًتا      ًالعذضو كدا تًد تأ تققذب خبال  ال عاش تا  

كعععل تفعععشاد تسعععشقي، ًتصعععذ ااي، ًكعععل معععح ً عععو تا جعععان  ًتمعععذني بعععالعٌأ         

 ًاملساعذة إلجناص ىزا ال   .

جبامعة دم ل تساقزة ًمذسسني ًمٌظئني، العزيح مل   ك ية الرتبيةتا  ًت ريا  ال اش كل ال اش

 ي خ ٌا باملساعذة ًالذعم.
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مػػػػػف وجيػػػػػػة نظػػػػػػر  متطمبػػػػػػات تطبيػػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػػػةفػػػػػي مجػػػػػػاؿ  العمميػػػػػة التعميميػػػػػػة
ييف  الموجم

171 

تغييػػر الثقافػػة التنظيميػػة العامػػة فػػي المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور  47
 171 مف وجية نظر المديريف متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفي مجاؿ  المدرسة

تغييػػر الثقافػػة التنظيميػػة العامػػة فػػي المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور  48
 172 المديريفمعاوني مف وجية نظر  متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفي مجاؿ  المدرسة

تغييػػر الثقافػػة التنظيميػػة العامػػة فػػي المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور  49
ييفمف وجية نظر الم متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفي مجاؿ  المدرسة  173 وجم

المعيػػػاري لمحػػػػور تنظػػػيـ المدرسػػػة إداريػػػًا فػػػي مجػػػػاؿ المتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ  51
 174 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر المديريف

المتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػاري لمحػػػػور تنظػػػيـ المدرسػػػة إداريػػػًا فػػػي مجػػػػاؿ  51
 174 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر معاوني المديريف

واالنحػػػراؼ المعيػػػاري لمحػػػػور تنظػػػيـ المدرسػػػة إداريػػػًا فػػػي مجػػػػاؿ  المتوسػػػط الحسػػػابي 52
ييف  175 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر الموجم

53 
المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػاري لمحػػػػػػور المشػػػػػاركة فػػػػػػي إعػػػػػداد المنػػػػػػاىج 
الدراسػػػػية وتقويميػػػػػا فػػػػػي مجػػػػػاؿ متطمبػػػػػات تطبيػػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػػة مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر 

 المديريف
176 

54 
المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػاري لمحػػػػػػور المشػػػػػاركة فػػػػػػي إعػػػػػداد المنػػػػػػاىج 
الدراسية وتقويميا في مجػاؿ متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة مػف وجيػة نظػر معػاوني 

 المديريف
177 

55 
المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػاري لمحػػػػػػور المشػػػػػاركة فػػػػػػي إعػػػػػداد المنػػػػػػاىج 

يميػػػػػا فػػػػػي مجػػػػػاؿ متطمبػػػػػات تطبيػػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػػة مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر الدراسػػػػية وتقو 
ييف  الموجم

177 

56 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيػاري لمحػور تشػجيع اإلبػداع والمبػادرة لػدب الطمبػة 
والعػػامميف فػػػي المدرسػػة فػػػي مجػػػاؿ متطمبػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة مػػف وجيػػػة نظػػػر 

 المديريف
178 

57 
واالنحراؼ المعيػاري لمحػور تشػجيع اإلبػداع والمبػادرة لػدب الطمبػة المتوسط الحسابي 

والعػػامميف فػػػي المدرسػػة فػػػي مجػػػاؿ متطمبػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة مػػف وجيػػػة نظػػػر 
 معاوني المديريف

179 

58 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيػاري لمحػور تشػجيع اإلبػداع والمبػادرة لػدب الطمبػة 

مجػػػاؿ متطمبػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة مػػف وجيػػػة نظػػػر والعػػامميف فػػػي المدرسػػة فػػػي 
ييف  الموجم

181 

المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور االىتمػػاـ بػػالمبنى المدرسػػي ومرافقػػو  59
 181 في مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر المديريف

 181المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور االىتمػػاـ بػػالمبنى المدرسػػي ومرافقػػو  61
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 في مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر معاوني المديريف

المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور االىتمػػاـ بػػالمبنى المدرسػػي ومرافقػػو  61
ييففي مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذا  182 تية مف وجية نظر الموجم

المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور تطػػوير نظػػاـ لىشػػراؼ الفنػػي عمػػى  62
 183 العممية التعميمية في مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر المديريف

63 
عمػػى المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور تطػػوير نظػػاـ لىشػػراؼ الفنػػي 

العمميػة التعميميػة فػػي مجػاؿ متطمبػػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة مػف وجيػػة نظػر معػػاوني 
 المديريف

184 

64 
المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور تطػػوير نظػػاـ لىشػػراؼ الفنػػي عمػػى 
العمميػػػػػة التعميميػػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػػاؿ متطمبػػػػػػات تطبيػػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػػػة مػػػػػف وجيػػػػػػة نظػػػػػػر 

ييف  الموجم
184 

المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري لمحػور اعتمػاد التقػويـ الػذاتي لتحديػد مسػتوب  65
 185 أداء المدرسة في مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر المديريف

66 
المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري لمحػور اعتمػاد التقػويـ الػذاتي لتحديػد مسػتوب 

مبػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر معػػػػاوني أداء المدرسػػػة فػػػي مجػػػاؿ متط
 المديريف

186 

المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري لمحػور اعتمػاد التقػويـ الػذاتي لتحديػد مسػتوب  67
ييف  187 أداء المدرسة في مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر الموجم

لمحػػػػػور الميزانيػػػػػػة والتمويػػػػػؿ فػػػػػي مجػػػػػػاؿ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػاري  68
 188 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر المديريف

المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػاري لمحػػػػػور الميزانيػػػػػػة والتمويػػػػػؿ فػػػػػي مجػػػػػػاؿ  69
 188 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر معاوني المديريف

المعيػػػػػاري لمحػػػػػور الميزانيػػػػػػة والتمويػػػػػؿ فػػػػػي مجػػػػػػاؿ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػػراؼ  71
ييف  189 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر الموجم

المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور الرقابػػة الماليػػة فػػي مجػػاؿ متطمبػػات  71
 191 تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر المديريف

المعيػػاري لمحػػور الرقابػػة الماليػػة فػػي مجػػاؿ متطمبػػات المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ  72
 191 تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر معاوني المديريف

المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمحػػور الرقابػػة الماليػػة فػػي مجػػاؿ متطمبػػات  73
ييف  191 تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر الموجم

المعيػػػػاري لمحػػػػػور المتابعػػػػػة والمسػػػػاءلة فػػػػػي مجػػػػػاؿ المتوسػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػراؼ  74
 192 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر المديريف

المتوسػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػاري لمحػػػػػور المتابعػػػػػة والمسػػػػاءلة فػػػػػي مجػػػػػاؿ  75
 193 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر معاوني المديريف

واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػاري لمحػػػػػور المتابعػػػػػة والمسػػػػاءلة فػػػػػي مجػػػػػاؿ المتوسػػػػط الحسػػػػػابي  76
ييف  194 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر الموجم

 197 المعيار المعتمد لمحكـ عمى رأي أفراد العينة حوؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 77
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اإلدارة الذاتيػػة مػػػف المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػاري لمجػػػاؿ معوقػػات تطبيػػػؽ  78

 198 وجية نظر المديريف

المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػاري لمجػػػاؿ معوقػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػة مػػػف  79
 199 وجية نظر معاوني المديريف

معوقػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػة مػػػف  المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػاري لمجػػػاؿ 81
 211 وجية نظر الموجييف

81 
الفػػروؽ بػػيف متوسػػػطات إجابػػات أفػػػراد  الختبػػار داللػػػةنتػػائج اختبػػار )ت( سػػػتيودنت 

العينػػػػة المتعمقػػػػة بتحديػػػػدىـ لمبػػػػررات تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػة حسػػػػب متغيػػػػػر 
 الجنس

214 

المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  82
 215 الذاتية لممدرسة حسب متغير سنوات الخبرة لمبررات تطبيؽ اإلدارة

83 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة مبػػػرراتبتحديػػػدىـ لالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػػطات إجابػػػات 
 سنوات الخبرةحسب متغير 

215 

 أفػػراد العينػػةالفػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات  لتحديػػد اتجػػاه scheffeاختبػػار شػػيفيو  84
 216 سنوات الخبرةحسب متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية مبرراتبتحديدىـ لالمتعمقة 

المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  85
 217 العمميلمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المؤىؿ 

86 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة مبػػػرراتبتحديػػػدىـ لالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػػطات إجابػػػات 
 المؤىؿ العمميحسب متغير 

217 

 العينػػة أفػػرادالفػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات  لتحديػػد اتجػػاه scheffeاختبػػار شػػيفيو  87
 218 المؤىؿ العمميحسب متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية مبرراتبتحديدىـ لالمتعمقة 

88 
الفػػروؽ بػػيف متوسػػػطات إجابػػات أفػػػراد  الختبػػار داللػػػةنتػػائج اختبػػار )ت( سػػػتيودنت 

العينػػػػة المتعمقػػػػة بتحديػػػػدىـ لمبػػػػررات تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػة حسػػػػب متغيػػػػػر 
 المؤىؿ التربوي

219 

المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  89
 211 لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المسممى الوظيفي

91 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة مبػػػرراتبتحديػػػدىـ لالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػػطات إجابػػػات 
 المسمى الوظيفيحسب متغير 
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المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  91
 211 لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المحافظة

92 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة مبػػػرراتبتحديػػػدىـ لالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػػطات إجابػػػات 
 المحافظةحسب متغير 
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 الصفحة عنوان الجدول م
المتعمقػة  أفػراد العينػةالفػروؽ بػيف متوسػطات إجابػات  لتحديد اتجاه Dunnettاختبار  93

 212 المحافظةحسب متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية مبرراتبتحديدىـ ل

الفػػروؽ بػػيف متوسػػػطات إجابػػات أفػػػراد  الختبػػار داللػػػةنتػػائج اختبػػار )ت( سػػػتيودنت  94
 214 العينة المتعمقة بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية حسب متغير الجنس

المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  95
 216 تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير سنوات الخبرةلمتطمبات 

96 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة تطمبػػػاتبتحديػػدىـ لمالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػةمتوسػػطات إجابػػات 
 سنوات الخبرةحسب متغير 

218 

97 
 أفػػراد العينػػةالفػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات  لتحديػػد اتجػػاه scheffeاختبػػار شػػيفيو 

محػػػػوري )اعتمػػػػاد النظػػػػاـ الالمركػػػػزي فػػػػي إدارة التعمػػػػيـ   تغييػػػػػر لبتحديػػػػدىـ المتعمقػػػػة 
 حسب متغير سنوات الخبرة الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة(

219 

98 

المتعمقػة  أفػراد العينػةالفػروؽ بػيف متوسػطات إجابػات تحديد اتجػاه لDunnett\اختبار 
محاور)التنميػػػة المينيػػػة لجميػػػع العػػػامميف فػػػي المدرسػػػة   تفعيػػػؿ المشػػػاركة لبتحديػػدىـ 

فػػػػي إعػػػػداد المنػػػاىج الدراسػػػػية وتقويميػػػػا   المجتمعيػػػة فػػػػي العمميػػػػة التعميمية المشػػػاركة
تشػػػجيع اإلبػػػػداع والمبػػػػادرة لػػػػدب الطمبػػػػة والعػػػػامميف فػػػػي المدرسػػػػة  االىتمػػػػاـ بػػػػالمبنى 
المدرسػػػي ومرافقػػػو   تطػػػوير نظػػػاـ لىشػػػػراؼ الفنػػػي عمػػػى العمميػػػة التعميميػػػة  اعتمػػػػاد 

لماليػػػػة   التقػػػويـ الػػػذاتي لتحديػػػػد مسػػػتوب أداء المدرسػػػػة   الميزانيػػػة والتمويػػػػؿ  الرقابػػػة ا
حسػػػب  المتابعػػة والمسػػػاءلة( ومجػػػاؿ متطمبػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػة ككػػػؿ

 متغير سنوات الخبرة
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المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  99
 224 لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المؤىؿ العممي

111 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة تطمبػػػاتبتحديػػدىـ لمالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػةمتوسػػطات إجابػػات 
 المؤىؿ العمميحسب متغير 
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 أفػػراد العينػػةالفػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات  لتحديػػد اتجػػاه scheffeاختبػػار شػػيفيو 

محػػػاور )تنظػػػيـ المدرسػػػة إداريػػػًا  تطػػػوير نظػػػاـ لىشػػػراؼ الفنػػػػي لبتحديػػػدىـ المتعمقػػػة 
عمػػػػػػى العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة  الميزانيػػػػػػة والتمويػػػػػػؿ  المتابعػػػػػػة والمسػػػػػػاءلة(وكذلؾ مجػػػػػػػاؿ 

 حسب متغير المؤىؿ العممي متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿ
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المتعمقػة  أفػراد العينػةوسػطات إجابػات الفػروؽ بػيف مت لتحديد اتجاه Dunnettاختبار 

لمحػػػػاور )تفعيػػػػؿ المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة   االىتمػػػػاـ بتحديػػػػدىـ 
بػػػػالمبنى المدرسػػػػي ومرافقػػػػو  اعتمػػػػاد التقػػػػػويـ الػػػػذاتي لتحديػػػػد مسػػػػتوب أداء المدرسػػػػػة  

 حسب متغير المؤىؿ العممي الرقابة المالية(
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الفػػروؽ بػػيف متوسػػػطات إجابػػات أفػػػراد  الختبػػار داللػػػةت نتػػائج اختبػػار )ت( سػػػتيودن

العينػػػػة المتعمقػػػػة بتحديػػػػدىـ لمتطمبػػػػات تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة حسػػػػب متغيػػػػر المؤىػػػػؿ 
 التربوي
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 236المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  114
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 الصفحة عنوان الجدول م
 حسب متغير المسممى الوظيفيلمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 

115 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة تطمبػػػاتبتحديػػدىـ لمالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػةمتوسػػطات إجابػػات 
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 أفػػراد العينػػةالفػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات  لتحديػػد اتجػػاه scheffeاختبػػار شػػيفيو 

محاور)تفعيػػؿ المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة  تغييػػر لبتحديػػدىـ المتعمقػػة 
الثقافػػة التنظيميػػػة العامػػػة فػػػي المدرسػػة  المتابعػػػة والمسػػػاءلة(وكذلؾ مجػػػاؿ متطمبػػػات 

 حسب متغير المسمى الوظيفي تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿ
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المتعمقػة  أفػراد العينػةالفػروؽ بػيف متوسػطات إجابػات  لتحديد اتجاه Dunnettاختبار 
محاور)اعتمػػاد النظػػاـ الالمركػزي فػػي إدارة التعمػػيـ  التنميػة المينيػػة لجميػػع لبتحديػدىـ 

العػػػامميف فػػػػي المدرسػػػػة  المشػػػػاركة فػػػػي إعػػػداد المنػػػػاىج الدراسػػػػية وتقويميػػػػا  تشػػػػجيع 
والعػػامميف فػي المدرسػػة  تطػػوير نظػػاـ لىشػػراؼ الفنػػي  اإلبػداع والمبػػادرة لػػدب الطمبػػة

عمػى العمميػػة التعميميػة  اعتمػػاد التقػػويـ الػذاتي لتحديػػد مسػتوب أداء المدرسػػة   الرقابػػة 
 حسب متغير المسمى الوظيفي المالية(
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المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  118
 242 لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المحافظة

119 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة تطمبػػػاتبتحديػػدىـ لمالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػةمتوسػػطات إجابػػات 
 المحافظةحسب متغير 

245 

المتعمقػػة  أفػراد العينػةالفػػروؽ بػيف متوسػطات إجابػػات  لتحديػد اتجػاه Dunnettاختبػار 111
 246 المحافظةحسب متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية تطمباتبتحديدىـ لم

111 
الفػػروؽ بػػيف متوسػػػطات إجابػػات أفػػػراد  الختبػػار داللػػػةنتػػائج اختبػػار )ت( سػػػتيودنت 

العينػػػة المتعمقػػػػة بتحديػػػػدىـ لمعوقػػػػات تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػة حسػػػػب متغيػػػػر 
 الجنس

254 

المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  112
 255 الخبرةلمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير سنوات 

113 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 بتحديػػػدىـ لمعوقػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػةالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػطات إجابػػػات 
 سنوات الخبرةحسب متغير 
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المتعمقػػة بتحديػػدىـ المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة  114
 256 لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المؤىؿ العممي

115 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 بتحديػػػدىـ لمعوقػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػةالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػطات إجابػػػات 
 المؤىؿ العمميحسب متغير 

257 

المتعمقػة  أفػراد العينػةالفػروؽ بػيف متوسػطات إجابػات  لتحديد اتجاه Dunnettاختبار  116
 257 المؤىؿ العمميحسب متغير  بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية

 258الفػػروؽ بػػيف متوسػػػطات إجابػػات أفػػػراد  الختبػػار داللػػػةنتػػائج اختبػػار )ت( سػػػتيودنت  117
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 الصفحة عنوان الجدول م
لمعوقػػػػات تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػة حسػػػػب متغيػػػػر العينػػػة المتعمقػػػػة بتحديػػػػدىـ 

 المؤىؿ التربوي

المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  118
 259 لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المسممى الوظيفي

119 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVA) نتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي

 بتحديػػػدىـ لمعوقػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػةالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػطات إجابػػػات 
 المسمى الوظيفيحسب متغير 

261 

 أفػػراد العينػػةالفػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات  لتحديػػد اتجػػاه scheffeاختبػػار شػػيفيو  121
 261 المسّمى الوظيفيحسب متغير  الذاتية بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارةالمتعمقة 

المتوسػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػات أفػػراد العينػػة المتعمقػػة بتحديػػدىـ  121
 261 لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة حسب متغير المحافظة

122 
الفػػػػروؽ بػػػػػيف  الختبػػػػار داللػػػػة( ANOVAنتػػػػائج اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػػادي )

 بتحديػػػدىـ لمعوقػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػةالمتعمقػػػة  أفػػػراد العينػػػةمتوسػػطات إجابػػػات 
 المحافظةحسب متغير 

261 

المتعمقػة  أفػراد العينػةالفػروؽ بػيف متوسػطات إجابػات  لتحديد اتجاهDunnett اختبار  123
 262 المحافظةحسب متغير  بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية

 
 فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل م
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ىىمػدمظ
مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة  عمى أنو أحد االتجاىات العالمية المعاصرة  استدعى  إلىإف التعرؼ 

البحث عف مفيوميا  وتعريفيا  ومبادئيا  وأىدافيا  ومتطمباتيا  ومراحؿ تطبيقيا وفوائػدىا ومزاياىػا  
 وكذلؾ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيقيا. ومف جانب آخر فإف وضػع نمػوذج مقتػرح لتطػوير إدارة
مػدارس التعمػػيـ الثػانوي العػػاـ فػي ضػػوء ىػػذا المػدخؿ  تطمػػب اإلطػالع عمػػى األدبيػات المتعمقػػة بيػػذا 

 المدخؿ  والدراسات السابقة التي قدمت في ىذا المجاؿ  والتي أغنت عمؿ الباحثة.
لمدراسة  مف حيث  المنيجيفصوؿ  األوؿ منيا تناوؿ اإلطار ستة مف ىنا  فإف ىذا الباب قسـ إلى 

اب التي جعمت الباحثة تتجو إلى ىذه الدراسة  بدءًا مف مشكمة الدراسة  ثـ االنتقػاؿ إلػى بيػاف األسب
أىميتيػا  فأىػدافيا  واألسػئمة التػػي تجيػب عنيػا  ومتغيراىػا  ثػـػ فرضػياتيا   واألداة التػي اسػػتخدمتيا  

إلجرائيػػػة  ثػػػـػ وحػػػدود الدراسػػػة  والمجتمػػػع األصػػػمي ليػػػا وعينتيػػػا  ثػػـػ إدارج مصػػػطمحاتيا وتعريفاتيػػػا ا
 الخطوات التي سارت عمييا الدراسة.

أما الفصؿ الثاني فتناوؿ الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة  والفصؿ الثالث    اختص 
بتقػديـ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة مػػف حيػػث مفيوميػا  نشػػأتيا  أىميتيػػا  خصائصػػيا  أىػػدافيا  األسػػس 

تطبيقيػػػا  مراحػػؿ ىػػذا التطبيػػؽ  الصػػعوبات والتحػػديات التػػػي  والمبػػادئ التػػي تقػػـو عمييػػا  متطمبػػات
 تواجييا  مزاياىا  وسمبياتيا.

عف عالقة اإلدارة الذاتية بنظريات عمـ اإلدارة مف مدرسة العالقات اإلنسانية  الفصؿ الرابع  تحدثو 
 الحديثة في اإلدارة. مدرسةإلى المدرسة السموكية  إلى ال

 عف واقع اإلدارة المدرسية في الجميورية العربية السورية. لمحةالفصؿ الخامس  قدـبينما 
تجػارب بعػػض الػدوؿ فػػي تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة فػػي مدارسػيا سػػواء  بتقػديـالفصػؿ السػػادس واخػتص 

  واإلفػػادة مػف تمػؾ التجػػارب فػي تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة فػي الجميوريػة العربيػػة العربيػة منيػا واألجنبيػة
 .السورية 
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 الفصل األول
 للدزاسح املنهدياإلطاز 

 

 

ىأواًل:ىالمػدمظ
ىالدرادظ ثانوًا:مذكلظ
ىالدرادظ ثالثًا:أهموظ
ىالدرادظرابطًا:ىأهدافى
ىالدرادظخامدًا:أدئلظى

ىىالدرادظفرضواتىداددًا:ى
ىالدرادظ منؼجدابطًا:ى
ىىلدرادظلالمجتمعىاألصلؽىثامنًا:ى
ىىالدرادظرونظىىتادطًا:
ىىالدرادظأداةىراذرًا:ى

ىالدرادظحدودىالحاديىرذر:ى
ىىالدرادظمتعوراتىالثانؽىرذر:ى

ىاإلجرائوظىاوتطروغاتؼىالدرادظالثالثىرذر:ىمصطلحاتى
ىالدرادظخطواتىرذر:ىىالرابع

ى
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 للدزاسح املنهدياإلطاز :الفصل األول
ىالمػدمظواًل:أ

يعػػد ميػػداف التربيػػة والتعمػػيـ مػػف أىػـػ الميػػاديف فػػػي العصػػر الحػػالي الػػذي يشػػيد جممػػة مػػف التطػػػورات 
صػالحو وتجويػػده ومػف أىػـػ العناصػر فػػي العمميػػة   والتغيػرات  وتتجػػو الجيػود نحػػو تطػوير التعمػػيـ واو

التربوية والذي شيد اىتمامػًا كبيػرًا مػف قبػؿ البػاحثيف ىػو عنصػر اإلدارة  إذ ال توجػد مؤسسػة ناجحػة 
إذا لـ يقدىا إداريوف ناجحوف  لذا كاف البد مف البحث عف أساليب إدارية متطورة تتناسب والتفاعؿ 

 مع تحديات العصر.
ـ يعد ينظر لممدرسة كمصدر لممعرفة فحسب  بػؿ تعػدت النظػرة وفي ظؿ حركة اإلصالح التربوي ل

وحػدة  كونيػاذلؾ إلى صقؿ شخصية الطالػب مػف كافػة جوانبيػا  وأصػبح ينظػر إلػى المدرسػة الفعالػة 
صػػػنع القػػػرار ونػػػواة التخطػػػيط لممشػػػروعات التعميميػػػػة بجانػػػب مسػػػؤوليتيا الفعميػػػة عػػػف ضػػػماف جػػػػودة 

أىػـػ وأشػػػمؿ يحمػػؿ فػػي ثنايػػاه تحػػديات متالحقػػة فػػي ظػػػؿ التعمػػيـ  وىػػي تتطمػػع اليػػـو لتػػنيض بػػدور 
التسارع الكبير لمتطورات العممية والتكنولوجية المتالحقػة. وال يمكػف لممدرسػة أف تواكػب ىػذا التسػارع 

مي  بحيث تبعد العممي والتكنولوجي إال إذا تمتعت بديناميكية في اإلدارة وانفتاح عمى المجتمع المح
 (.6 3  ص2115عجمي  ) العف التقوقع والجمود 

وتعػد اإلدارة المدرسػية عنصػرًا ىامػػًا مػف عناصػر العمميػػة التربويػة يعمػؿ عمػػى حفػز عناصػر العمميػػة 
  2111التربوية المادية والبشرية وتنشػيطيا  فيػي تتغمغػؿ فػي جميػع أوجػو النشػاط التربوي)البػوىي  

طريقػة التػي توضػع بيػا ىػذه (  و تيػدؼ إلػى تحقيػؽ األىػداؼ التربويػة  وتعنػى بالممارسػة وال13ص
منظومػػة مػف العمميػات المقصػػودة واليادفػة التػي تتكامػػؿ تشػكؿ األىػداؼ موضػع التنفيػذ  وىػػي بػذلؾ 

وبينيػا وبػيف المجتمػػع والبيئػة الخارجيػة والظػروؼ المحيطػػة مػف ناحيػة أخػػرب   فيمػا بينيػا مػف ناحيػػة
 (.22  ص2113د  تماعيًا بأكبر فاعمية ممكنة)أحملتحقيؽ أىداؼ مخططة ومرغوبة اج

ولكي تحقؽ اإلدارة المدرسية الفاعمية المطموبة يجب تطويرىا عف طريؽ القياـ بمزيد مف األنشطة  
وأىدافيا  ويتطمب  واستبداؿ بعض األنشطة بأخرب  ثـ خضوعيا لمتغيير الذي يشمؿ رسالة المدرسة

 اإليماف بو مف قبؿ جميع العامميف في اإلدارة المدرسية.
بع األخير مػف القػرف العشػريف موجػات متتاليػة مػف حركػات اإلصػالح والتطػوير التربػوي وقد شيد الر 

( كاتجػاه School Restructuring) ولعػؿ مػف أحػدثيا مػا أطمػؽ عميػو مػؤخرًا إعػادة ىيكمػة المدرسػة
عالمي معاصر ظيرت تطبيقاتو في كؿ مف : الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيمندا  

تحسػػػيف الفعاليػػة المدرسػػػية  وذلػػؾ مػػػف خػػالؿ السػػػعي لمزيػػد مػػػف الالمركزيػػة فػػػي إدارة التعمػػػيـ  بيػػدؼ
وجعؿ المدرسة وحدة إدارية قائمة بذاتيا  تعمؿ تحت قيادة واعية وتصنع قراراتيا بحرية واستقاللية  

ومسػاءلتيـ  وتعزز قدرات معممييا  وتشارؾ في إعداد مقاييس جديدة لتقويـ أداء كافة العػامميف فييػا 
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           وتأخػػػػػػػػػػذ بػػػػػػػػػػيراء المشػػػػػػػػػػاركيف ليػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػػؽ التقػػػػػػػػػػدـ الدراسػػػػػػػػػػػي وتجويػػػػػػػػػػد مخرجاتيػػػػػػػػػػا التعميميػػػػػػػػػػػة
 (.5  ص2115)العجمي  

كمػا بػػرزت فػػي اآلونػة األخيػػرة مفػػاىيـ عديػػدة تسػعى جميعيػػا نحػػو تطػػوير المدرسػة  ومػػف أبػػرز ىػػذه 
أو اإلدارة المتمركػزة عمػى  School-based Management المفاىيـ مفيـو اإلدارة الذاتية لممدرسػة

 المدرسة.
لقػي تشػجيعًا فػي ثمانينيػات يعد مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة مف المداخؿ اإلدارية الحديثة  والػذي و 

وأخذ في التطبيؽ عمى نطاؽ واسع في العقد التالي ويقـو عمى النظر إلى المدرسة   القرف الماضي
وليا حؽ تصريؼ شؤونيا وتسيير العمؿ فييا عمى   االستقالؿ الذاتيعمى أنيا وحدة إدارية تتمتع ب

وخضػػػػوعيا فػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػػو   أسػػػػاس مػػػػف الالمركزيػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ العمميػػػػات والوظػػػػائؼ اإلداريػػػػة
       لممحاسػبة ذاتيػػًا وخارجيػػًا عػف طريػػؽ ىيئػػات االعتمػاد وضػػماف الجػػودة التػي تحكػـػ جػػودة مخرجاتيػػا.

 (.  122-121ص  2115  )حجي
اإلدارة الذاتيػػة بأنيػا طريقػػة لتقميػؿ البيروقراطيػػة وزيػادة المشػػاركة فػي القػػرارات  Davidيعػّرؼ ديفيػد و 

المدرسػية عمػػى مسػتوب المدرسػػة مػف خػػالؿ نقػؿ سػػمطات معينػة مػػف مجمػس إدارة المدرسػػة إلػى أفػػراد 
(. وقػػد أكػػدت العديػػد مػػف الدراسػػات مثػػؿ دراسة)الشػػػحي  299  ص2115المدرسة)حسػػاف وآخػػروف  

(. عمػػػى أىميػػة تطػػػوير التعمػػػيـ وتحسػػػينو 2118(  ودراسة)سػػػرور 2115(  ودراسػػة) العجمػػػي 2113
( عمػى أف مػػدخؿ اإلدارة 2115مػف خػالؿ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػة  كمػا أكػػدت دراسػة)خميس  

مة الذاتية لممدرسة مف أبرز المداخؿ التي يمكف أف تسيـ في تحسيف أداء إدارة المدرسة الثانوية العا
( عمػػػى أف اإلدارة الذاتيػػػة 2116وذلػػؾ فػػػي حػػاؿ تطبيقيػػػا بالصػػػورة المرجػػوة  وأكػػػدت  دراسة)حسػػيف  

لممدرسة تساعد في إعطاء المدرسة مزيػدًا مػف االسػتقالؿ اإلداري والمػالي لتحسػيف الخدمػة التربويػة  
الب وتفعيػؿ كما تساعد عمى كسب وتأييد ثقة أفراد المجتمع الخارجي والتحسيف المسػتمر ألداء الطػ

 تكنولوجيا  المعمومات في العممية التعميمية واإلدارية.
يؤكػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػة  الػػػػذي يمػػػػنح المدرسػػػػة قػػػػدرًا مػػػػػف  مػػػػاذكركػػػػؿ إف 

نيا وتطويرىػا  وبالتػالي فػػإف دراسػة ىػذا المػػدخؿ ياالسػتقاللية فػي تصػريؼ شػػؤونيا  ويسػيـ فػي تحسػػ
ومحاولػة تقػػديـ نمػوذج لتطبيقػػو فػػي المػدارس الثانويػػة العامػة فػػي الجميوريػػة العربيػة السػػورية  يسػػيـ 

 بالنيوض بيذه المدارس وتطوير التعميـ فييا.     
ىالدرادظمذكلظىىثانوًا:

لحاجػة إلػى إحػداث  التغييػر فػي الػنظـ في ظؿ التحديات االقتصادية والسياسػية والحضػارية  تبػرز ا
واإلدارة  التعميميػػػػة والتطػػػػوير الشػػػػامؿ لكافػػػػػة عناصػػػػرىا  مػػػػف مػػػػػدخالت ومخرجػػػػات ونػػػػواتج تعميميػػػػػة 

المدرسػية ىػػي أحػػد تمػػؾ العناصػػر والتػػي تحتػػاج إلػػى التطػػوير والتحسػػيف باسػػتمرار  وتبنػػي المفػػاىيـ 
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دارتيػا ذااإلداريػة الحديثػة   الشػػامؿ مػف اإلصػػالح التربػوي  اً ىامػػ اً تيػػًا جػزءوتعػػد اسػتقاللية المػػدارس واو
 ألي نظاـ تعميمي.

وقػد أوصػػى المػؤتمر العربػػي الثػاني حػػوؿ التربيػة المقارنػػة واإلدارة التعميميػة المنعقػػد فػي القػػاىرة عػػاـ 
مركزيػػة اإلدارة التعميميػة وذلػػؾ بالمزيػػد مػػف تفػػويض السػػمطات بضػرورة التوسػػع فػػي األخػػذ بال 4991

 (4991والمدرسية والمؤسسية اإلجرائية.)عبود   لىدارات المحمية
إلػى وجػود فجػوات بػيف  0242يشير المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعمػيـ المنعقػد فػي مسػقط عػاـ و 

ماحققتػو األنظمػػة التعميميػػة فػي الػػوطف العربػػي  وبػيف مػػا تحتاجػػو لتحقيػؽ أىػػدافيا اإلنمائيػػة الحاليػػة 
ت اإلصالح التعميمية ضػئيؿ مػا لـػ يػتـ االعتمػاد عمػى منيجيػات والمستقبمية  وأف األمؿ في منيجيا

       إصػػػالح واقعيػػػة تعػػػزز العالقػػػة بػػػيف المؤسسػػػة التربويػػػة والمجتمػػػع المحمػػػي وتحػػػدث إصػػػالحًا حقيقيػػػاً 
 (.1-1  ص0242) مؤتمر وزراء التربية والتعميـ  

عربيػة السػورية  تمػنح المػدير أف اإلدارة التربويػة فػي الجميوريػة ال (0244أكدت دراسػة )سػالمة  كما 
سمطات واسعة لمتصرؼ تجاه القػرارات المتعمقػة بالشػؤوف الداخميػة فػي مدرسػتو  ومعالجػة المشػكالت 
الطارئة فييا  كما تترؾ لو مجااًل واسعًا التخاذ القرارات المتعمقة بمدرستو  وحرية التصرؼ بالنفقات 

 الخاصة بيا.
لمتخفيؼ مف المركزية الشديدة في النظاـ التربوي في الجميوريػة العربيػة السػورية   وكاف ىناؾ اتجاه

  عػػف طريػػؽ السػمطات الواسػػعة بعػػض الشػػيء التػي أعطيػػت لمػػديريات التربيػػة فػػي 1959منػذ عػػاـ 
منح وزير التربية مديري التربية في المحافظات صػالحيات البػت فػي  1981المحافظات  وفي عاـ 
ريػػػة  كػػذلؾ أعطػػى النظػػػاـ الػػداخمي مػػديري التربيػػػة فػػي المحافظػػات صػػػالحيات بعػػض الشػػؤوف اإلدا

 واسعة تمكنيـ مف اإلدارة الذاتية لمعظـ شؤوف التعميـ التابعة لمديرياتيـ.
الرغـ مف كؿ ىذه الجيػود الراميػة إلػى التخفيػؼ مػف المركزيػة فػي النظػاـ التربػوي فػي سػورية  إال بو 

الشػػديدة   التػي تتجمػػى فػي ىيمنػة وزارة التربيػػة ومػديرياتيا المركزيػػة أنػو ال يػزاؿ يعػػاني مػف المركزيػة 
عمػػى األجيػػزة التربويػػة والتعميميػػة بأكمميػػا  فػػوزارة التربيػػػة ىػػي التػػي تضػػع السياسػػة التربويػػة وتضػػػع 
الخطػػػػػػػػػػػط  وأسػػػػػػػػػػػاليب تنفيػػػػػػػػػػػذىا  وتقػػػػػػػػػػػػـو بيمػػػػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػمطات التربويػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػة 

 افتػمال (2114( )حسػف  2112)حالؽ تاىذا مػا أكدتػو دراسػو  (.89-87  ص2115وتوجيييا.)عمي 
أف درجػػػة تحقػػؽ متطمبػػػات الالمركزيػػة بمغػػػت تقػػديرًا متوسػػػطًا  وتشػػير ىػػػذه النتيجػػة عمػػػى عػػػدـ  ابينتػػ

التوافػػؽ بػػػيف الواقػػع والمطمػػػوب  فػػالواقع يشػػػير عمػػى درجػػػة تحقػػؽ متوسػػػطة لممتطمبػػات  بينمػػػا يقػػػّدر 
 .تالمديروف أىمية كبيرة لتمؾ المتطمبا

ـ في المرحمة الثانوية جزء مف النظاـ التربوي في سورية  وبالتالي فيو يعاني أيضًا مف  ونظاـ التعمي
المركزية الشديدة في إدارتو  حيث تقـو مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربيػة باإلشػراؼ عمػى سػير 

عػػداد التعمػيـ العػػاـ فػي المػػدارس الثانويػػة  ومراقبػة تنفيػػذ الخطػط والمنػػاىج ا لموضػػوعة ليػذا التعمػػيـ واو
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التوجييات الالزمة لحسف سيره في سائر مديريات التربية بالتعاوف مع المديريات المعنية في اإلدارة 
تتػولى دائػػرة التعمػيـ الثػانوي فػػي كػؿ مديريػة مػػف مػديريات التربيػة فػػي المحافظػات تنفيػػذ  والمركزيػة  

ى اإلشػراؼ عمػى المػػدارس الثانويػة ومعالجػة شػػؤونيا التعميمػات وفػؽ الخطػة العامػػة لمػوزارة  كمػا تتػػول
اإلداريػػة والماليػػػة والتربويػػػة  ومتابعػػػة شػػػؤوف العػػػامميف فييػػػا  واتخػػػاذ اإلجػػػراءات المناسػػػبة فػػػي ضػػػوء 

 (. 94،99  ص4988األنظمة المرعية) وزارة التربية  
عػامميف فػػي ( 6ف )وىػذا مػا أكدتػو الدراسػة االسػتطالعية التػي قامػت بيػا الباحثػة عمػى عينػة مؤلفػة مػ

  عػف طريػؽ إجػػراء 41/9/0240-42التعمػيـ الثػانوي فػي وزارة التربيػة فػي الفتػرة الواقعػة بػيف  مديريػة
 مقابالت معيـ  وقد اشتممت الدراسة عمى السؤاليف التالييف:

 ما الصالحيات التي تمنحيا وزارة التربية لمديري المدارس الثانوية العامة؟ -4
 نحو تطوير إدارة التعميـ الثانوي العاـ؟ ما توجيات وزارة التربية -0
أكػػػد ىػػػػؤالء عمػػػى أنػػػػو بػػػالرغـ مػػػػف توجيػػػات الػػػػوزارة نحػػػو مػػػػنح المػػػدارس الثانويػػػػة نوعػػػًا مػػػػف الحريػػػػة و 

واالسػػتقاللية وحريػػػة التصػػػرؼ فػػي إدارة شػػػؤونيا وحػػػؿ مشػػكالتيا  إال أف ىػػػذه المػػػدارس عمػػػى أرض 
تيػػا الواقػع ال تػزاؿ مرتبطػة بشػػكؿ مباشػر بػوزارة التربيػػة ومػديرياتيا التػي تتػػولى تسػيير شػؤونيا ومتابع

واإلشػراؼ عمييػػا  كمػػا أكػد ىػػؤالء عمػػى وجػػود فجػوة واسػػعة بػػيف التوجيػات والطروحػػات التػػي تتبناىػػا 
الوزارة مف أجؿ تطوير المدرسة الثانوية والنيوض بيا  وبيف مػا ىػو معمػوؿ بػو فػي الواقػع  وىػذا مػا 

العامػة  ومحاولػة  تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية متطمباتدعا الباحثة إلى دراسة 
تحديد المعوقات التي تحوؿ دوف إمكانية تطبيقيا  ومف ثـ تقديـ نموذج مقترح مف أجؿ تطبيؽ ىذا 

 المدخؿ. وبالتالي تتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي:
في الجميورية العربية السورية في العام لتطوير إدارة مدارس التعميم الثانوي النموذج المقترح ما 

 مدخل اإلدارة الذاتية؟ضوء 
ىالدرادظأهموظىثالثًا:

 :اآلتيفي  ةالحالي الدراسةتتجمى أىمية 
  اسػػػتجابة لتوجيػػات وزارة التربيػػة فيمػػػا يتعمػػؽ بالتوجػػو نحػػػو الالمركزيػػة  واألخػػذ بمبػػػادئ  تأتػػ انيػػأ

حداث التغييرات اإليجابية في مجاؿ التعميـ بصفة عامة  واإلدارة  اإلصالح والتجديد التربوي  واو
 المدرسية بصفة خاصة  مف أجؿ مواكبة التطورات المستمرة والمستجدة في الميداف التربوي. 

   التي تحوؿ والمعوقات  إمكانية ىذا التطبيؽجديد يتطمب بدايًة تحديد  تطبيؽ أي مدخؿ إداريإف
 تيال الدراسة هومف ىنا تأتي أىمية ىذومف ثـ تييئة المناخ المالئـ ليذا التطبيؽ   دوف تطبيقو 

تطبيػػػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػة فػػي مػػػدارس التعمػػػيـ  مبػػػرراتعمػػى إلقػػػاء الضػػػوء  تحاولػػ
ىػػذا معوقػات متطمبػات تطبيقػػو  و الثػانوي العػاـ فػػي الجميوريػة العربيػػة السػورية  و التعػرؼ إلػػى 

   ومف ثـ وضع نموذج لتطبيقو. التطبيؽ
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   المشػاركة المجتمعيػة حػديثًا  والػذي تعػد  مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة بوصػفو مػدخاًل إداريػاً أىمية
فػػي مشػػاركة أوليػػاء األمػػور فػػي إدارة المدرسػػة  يـفػي إدارة المدرسػػة مػػف أىػـػ أسسػػو  وىػػذا مػػا يسػ

بشػػػكؿ فعػػػػاؿ  وبالتػػػالي ربػػػػط المدرسػػػة بػػػػالمجتمع المحمػػػػي والػػػذي يعػػػػود بالمنفعػػػة عمػػػػى المدرسػػػػة 
 .والمجتمع معاً 

  العاـ في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية أىمية النموذج المقترح  لتطوير إدارة مدارس التعميـ الثانوي  
يمكػػػػف أف يسػػػػيـ فػػػػي تطػػػػوير اإلدارة المدرسػػػية لممرحمػػػػة الثانويػػػػة فػػػػي الجميوريػػػػة العربيػػػػة والػػػذي 

مكػػف يسػيكوف بمثابػػة خطػة السػورية  بمػا يتماشػػى مػع التطػور فػػي األسػاليب اإلداريػػة الحديثػة  و 
 وزارة التربية االستفادة منيا في تطبيؽ ىذا المدخؿ وترسيخو. ل
   فػػي فػتح األفػػؽ لمزيػد مػػف الدراسػات والبحػػوث فػي مجػػاؿ اإلدارة الذاتيػة فػػي  دراسػةال هىػػذ تسػيـقػد

 مختمؼ اإلدارات والمؤسسات التعميمية األخرب.
ىالدرادظأهدافىرابطًا:ى

 إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: ةالحالي الدراسة ىسعت
   وعالقتيا بنظريات قـو عمييا تالمبادئ واألىداؼ التي مفيـو اإلدارة الذاتية لممدرسة و التعرؼ إلى

 في بعض الدوؿ. اونماذج تطبيقيعمـ اإلدارة  
  ـ الثانوي العاـ في الجميورية العربية السورية  .التعرؼ إلى واقع اإلدارة المدرسية في مدارس التعمي
  فػي المػػدارس الثانويػة العامػة فػي الجميوريػة العربيػة السػػورية  تحديػد سػبؿ تطػوير اإلدارة المدرسػية

العػػػامميف فػػي مديريػػة التعمػػػيـ الثػػانوي فػػػي وزارة فػػي ضػػوء مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة مػػف وجيػػػة نظػػر 
 .التربية

   الجميوريػػة العربيػػة مبػػررات تطبيػػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػة فػػي المػػدارس الثانويػػة العامػة فػػي تحديػد
 السورية مف وجية نظر المديريف ومعاوني المديريف والموجييف.

  في تحديد مبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في  وجود فروؽ دراسة
 )الجػنس  سػنوات الخبػرةل المؤىػؿ العممي المؤىػؿمتغيرات تعزب إلى الجميورية العربية السورية 

 .التربوي  المسمى الوظيفي  المحافظة(
   تطبيػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة فػي المػدارس الثانويػة العامػة فػي الجميوريػة العربيػة  متطمبػاتتحديػد

 ومعاوني المديريف والموجييف.السورية مف وجية نظر المديريف 
  تطبيػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة فػي المػدارس الثانويػة العامػة  متطمبػاتفي تحديػد  وجود فروؽ دراسة

المؤىػػػػػػػؿ   )الجػػػػػػنس  سػػػػػػػنوات الخبػػػػػػرةمتغيػػػػػػػرات تعػػػػػػػزب إلػػػػػػى فػػػػػػي الجميوريػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػورية 
 .العممي المؤىؿ التربوي  المسمى الوظيفي  المحافظة(
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  وريػة العربيػػة تحديػد معوقػػات تطبيػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػة فػػي المػدارس الثانويػػة العامػة فػػي الجمي
ومعػاوني المػديريف فػي وزارة التربيػة و  العامميف في مديرية التعميـ الثانويالسورية مف وجية نظر 
 المديريف والموجييف.

  تطبيػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة فػي المػدارس الثانويػة العامػػة  معوقػاتفػي تحديػػد  وجػود فػروؽ دراسػة
)الجػػػػػػػنس  سػػػػػػنوات الخبػػػػػػػرةل المؤىػػػػػػػؿ متغيػػػػػػرات تعػػػػػػزب إلػػػػػػػى فػػػػػػي الجميوريػػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػػورية 

 ..العممي المؤىؿ التربوي  المسمى الوظيفي  المحافظة(
   التوصػػؿ إلػػػى نمػػػوذج مقتػػػرح لتطػػػوير إدارة مػػػدارس التعمػػيـ الثػػػانوي العػػػاـ فػػػي الجميوريػػػة العربيػػػة

 السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة.
ىالدرادظأدئلظىخامدًا:ى

 اإلجابة عف األسئمة التالية: ةالحالي الدراسةحاوؿ ت
ما سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية   -4

العػامميف فػي مديريػة التعمػيـ الثػانوي فػي وزارة في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر 
 ؟التربية

س الثانوية العامة فػي الجميوريػة العربيػة تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدار  مبرراتما   -0
 ؟المديريف ومعاوني المديريف والموجييف.السورية مف وجية نظر 

مػػػا متطمبػػػػات تطبيػػػؽ مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة فػػػػي المػػػدارس الثانويػػػػة العامػػػة فػػػػي الجميوريػػػػة   -9
 العربية السورية مف وجية نظر المديريف ومعاوني المديريف والموجييف.؟

ما معوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية   -1
المػػػديريف و العػػػامميف فػػػي مديريػػػة التعمػػػيـ الثػػػانوي فػػػي وزارة التربيػػػة السػػورية مػػػف وجيػػػة نظػػػر 

 ومعاوني المديريف والموجييف؟
لمػػػدارس الثانويػػػة فػػي تحديػػػد مبػػػررات تطبيػػؽ مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة فػػي ا ىػػؿ ىنػػػاؾ فػػػروؽ  -1

الجػنس  سػنوات الخبػرةل المؤىػؿ )متغيػرات تعػزب إلػى العامة في الجميورية العربية السػورية 
 ( ؟ العممي المؤىؿ التربوي  المسمى الوظيفي  المحافظة

متطمبػػات تطبيػػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة فػػي المػػدارس الثانويػػة فػػي تحديػػد  ىػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ  -6
الجػنس  سػنوات الخبػرةل المؤىػؿ متغيػرات )العامة في الجميورية العربية السػورية تعػزب إلػى 

 ؟ ( المحافظةالمسمى الوظيفي  العممي المؤىؿ التربوي  
الثانويػػػة  مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة فػػػي المػػدارسفػػي تحديػػػد معوقػػات تطبيػػؽ  ىػػؿ ىنػػاؾ فػػػروؽ  -7

الجػنس  سػنوات الخبػرةل المؤىػؿ متغيػرات )العامة في الجميورية العربية السػورية تعػزب إلػى 
 ؟( المحافظةالمسمى الوظيفي  العممي المؤىؿ التربوي  
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ما النموذج المقترح لتطوير إدارة مدارس التعميـ الثانوي العاـ في الجميورية العربية السورية  -8
 في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة ؟ 

ىالدرادظفرضواتىداددًا:ى
 مايمي:الرئيسية في فرضيات البحث  تحددت
  ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػتوب الداللػػػػة( ≤2021)  بػػػػيف متوسػػػػػطات

تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس  لمبرراتإجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ 
الجػػنس  سػػػنوات الخبػػػرةل ) تعػػزب لمتغيػػػرات الثانويػػة العامػػػة فػػي الجميوريػػػة العربيػػة السػػػورية

 .(المحافظةالمسمى الوظيفي  المؤىؿ العممي المؤىؿ التربوي  
 لػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػتوب الداللػػػػة ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات دال( ≤2021)  بػػػػيف متوسػػػػػطات

لمتطمبػػػػات تطبيػػػػؽ مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػة فػػػػي إجابػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتحديػػػػدىـ 
الجػػنس  سػػنوات ) تعػػزب لمتغيػرات المػدارس الثانويػػة العامػة فػػي الجميوريػػة العربيػة السػػورية

 .(المحافظةالمسمى الوظيفي  الخبرةل المؤىؿ العممي المؤىؿ التربوي  
  ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػتوب الداللػػػػة( ≤2021)  بػػػػيف متوسػػػػػطات

ـ لمعوقات تطبيؽ  مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدى
الجػػنس  سػػػنوات الخبػػػرةل ) تعػػزب لمتغيػػػرات الثانويػػة العامػػػة فػػي الجميوريػػػة العربيػػة السػػػورية

 .(المحافظةالمسمى الوظيفي  المؤىؿ العممي المؤىؿ التربوي  
 الدرادظ منؼجدابطًا:ى
يا  وذلؾ بالرجوع إلى المنيج الوصفي التحميمي بوصفو المنيج المناسب ألغراض الدراسة استخدمت

مبررات تطبيؽ مدخؿ تحديد األدبيات النظرية والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة  ومف ثـ 
متطمبات تطبيقو  وتحديد  اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية 

. ثػـػ وضػػػع المػػديريف ومعػػاوني المػػػديريف والمػػوجييفأيضػػػًا مػػف وجيػػة نظػػػر  ىػػذا التطبيػػؽمعوقػػات و 
وفػػػػي ضػػػػوء  مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػةنمػػػوذج مقتػػػػرح لتطػػػػوير إدارة مػػػػدارس التعمػػػػيـ الثػػػػانوي فػػػي ضػػػػوء 

 طبيؽ.التطبيؽ ومعوقات ذلؾ التمتطمبات 
 للدرادظالمجتمعىاألصلؽىثامنًا:ى

تـػ تحديػد حجػـػ المجتمػع األصػػمي بالنسػبة لمعػػامميف فػي مديريػة التعمػػيـ الثػانوي فػػي وزارة التربيػة مػػف 
ـ الثانوي في وزارة التربية حيث بمغ عدد العام ميف في مديرية التعميـ الثانوي خالؿ زيارة مديرية التعمي

ومعػاوني مػديري ومػػوجميي تحديػد حجـػ المجتمػػع األصػمي لكػؿ مػف مػديري  ( عػاماًل  ومػف ثـػ تـػ48)
باالعتمػػػاد عمػػػى الػػػػدليؿ اإلحصػػػائي لػػػوزارة التربيػػػة فػػػي الجميوريػػػة العربيػػػػة المػػػدارس الثانويػػػة العامػػػة 

فػي العػاـ  المػدارس الثانويػة العامػةد ل حيث بمغ عد0240/0249السورية الصادر في العاـ الدراسي 
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لػػػذا فقػػد تػـػ تحديػػػد  مدرسػػة فػػي كػػػؿ محافظػػات القطػػر  ( 4018فػػي سػػػورية ) 0240/0249الدراسػػي 
 يمي:ا كم اتفي تمؾ المحافظ معاوني المديريف والموجمييفالمجتمع األصمي لكؿ مف المديريف و 
 توزع أفراد المجتمع األصمي لمدراسة (1جدول )

 عدد الموجيين عدد معاوني المديرين عدد المديرين المدارسعدد  المحافظة
 236 61 71 71 دمشق

 382 58 155 155 ريف دمشق
 56 9 27 27 القنيطرة
 131 8 78 78 درعا

 105 18 43 43 السويداء
 386 100 122 122 الالذقية
 208 27 107 107 طرطوس
 182 29 113 113 حمب
 111 11 76 76 إدلب
 238 53 128 128 حمص
 190 31 150 150 حماه

 75 16 72 72 ديرالزور
 - - - - الرقة

 178 31 116 116 الحسكة

 2478 452 1258 1258 المجموع

ىالدرادظرونظىتادطًا:ى
بالنسػبة إلجػراء المقابمػة فقػػد تـػ اختيػار عينػة عشػػوائية مػف العػامميف فػي مديريػػة التعمػيـ الثػانوي فػػي  

تػػػـػ (  أمػػػػا بالنسػػػبة لتطبيػػػؽ االسػػػتبانة فقػػػد  %64.44) ( عػػػاماًل بنسػػػبة44مػػػف )وزارة التربيػػػة مؤلفػػػة 
( مػػػف مجمػػػوع % 96اختيػػار عينػػػة عشػػوائية مكونػػػة مػػف خمػػػس محافظػػػات لتطبيػػؽ البحػػػث بنسػػبة )

السػػويداء  حمػص  طرطػػوس  الحسػػكة  وقػد بمػػغ حجػـػ : دمشػػؽل المحافظػات وىػػذه المحافظػػات ىػي
 يريف والموجمييف كما يمي:العينة لكؿ مف المديريف ومعاوني المد

 :عينة المديريف
السػػػويداء  حمػػػص  طرطػػػػوس  دمشػػػػؽل محافظػػػات فػػػي  المػػػدارس الثانويػػػة العامػػػػةمػػػػديري عػػػدد بمػػػغ 

( 161وتـ التطبيؽ عمى كؿ المديريف  وبالتػالي تكػوف عينػة المػديريف )( مديرًا ومديرةل 161)الحسكة
 .% مف المجتمع األصمي 9669بنسبة مديرًا ومديرة 

 :عينة معاوني المديريف
السػػػػػويداء  حمػػػػػص  دمشػػػػؽل محافظػػػػػات فػػػػػي  المػػػػػدارس الثانويػػػػػة العامػػػػةمػػػػديري عػػػػػدد معػػػػػاوني بمػػػػغ 

وتـػ التطبيػؽ عمػى كػؿ المعػاونيف  وبالتػالي تكػوف عينػة ل معاونًا ومعاونػة( 489) طرطوس  الحسكة
 .% مف المجتمع األصمي 1468بنسبة ( معاونًا ومعاونة 489معاوني المديريف )
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 :عينة الموجمييف
السػػويداء  حمػػص  طرطػػػوس  دمشػػؽل محافظػػات فػػي  المػػدارس الثانويػػة العامػػة عػػدد مػػوجمييبمػػغ 

يػة( 961) الحسػكة يػًا وموجم وتـػ التطبيػؽ عمػػى كػؿ المػوجمييف  وبالتػالي تكػوف عينػة المػػوجمييف ل موجم
يًا وموجمية 961)  .% مف المجتمع األصمي 98661بنسبة ( موجم

 يبين تفصيميًا عينة المديرين ومعاوني المديرين والموَجيين:والجدول التالي 
 توزع أفرادعينة الدراسة (2جدول )

 عدد الموجيين عدد معاوني المديرين عدد المديرين عدد المدارس المحافظة
 236 61 71 71 دمشق
 105 18 43 43 السويداء
 238 53 128 128 حمص
 208 27 107 107 طرطوس
 178 31 116 116 الحسكة
 965 189 465 465 المجموع

 ىىالدرادظىأدواتراذرًا:ى
 :الدراسةاآلتية لتحقيؽ أىداؼ وات تـ استخداـ األد

 مقابمة مقننة مؤلفة مف سؤاليف ىما:   4-9
  ما سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربيػة السػورية

 ؟الذاتيةفي ضوء مدخؿ اإلدارة 
    ما معوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية

 وأجاب عف ىذيف السؤاليف العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية.  ؟السورية
رس الثانويػػػة مبػػررات تطبيػػػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة فػػي المػػػدااسػػتبانة رأي تيػػػدؼ إلػػى تحديػػػد   0-9

متطمبات تطبيؽ ىذا المدخؿ مف جية وكذلؾ تحديد   مف جية العامة في الجميورية العربية السورية
 المديريف ومعاوني المديريف والموجييف.مف وجية نظر أخرب  ومعوقات تطبيقو  

ى  الدرادظحدودىالحاديىرذر:
فػػي الفتػرة الواقعػػة ، 0241-0249تـػ تطبيػػؽ البحػث ميػدانيًا خػػالؿ العػاـ الدراسػي : الحـدود الزمانيــة

 .42/9/0241 -41/44/0249بيف 
 محافظات دمشؽ   السويداء  حمص  طرطوس  الحسكة.تـ تطبيؽ البحث في : الحدود المكانية

 وتضـ: الحدود البشرية: 
 .العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية 
 الحسكة.المدارس الثانوية العامة في محافظات دمشؽ   السويداء  حمص  طرطوس   مديري 



 اإلطارىالمنؼجؽىللدرادظىىاألولىىالغصل

13 

 

 حمص  السويداء  محافظات دمشؽ  المدارس الثانوية العامة في  معاوني مديري
 .الحسكةطرطوس  

 المدارس الثانوية العامة في محافظات دمشؽ   السويداء  حمص  طرطوس   موجميي
 .الحسكة

 الحدود الموضوعية: 
سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية في تـ بحث 

ضػػوء مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة مػػف وجيػػػة نظػػر العػػامميف فػػي مديريػػػة التعمػػيـ الثػػانوي فػػي وزارة التربيػػػة  
ة العربيػة السػػورية  تطبيػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة فػي المػػدارس الثانويػة العامػة فػي الجميوريػ ومبػررات
ومعاوني المديريف والموجمييف  كما تـ مف وجية نظر المديريف  تطبيؽ ىذا المدخؿمتطمبات وكذلؾ 

بحػػػث معوقػػػات تطبيػػػؽ مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة فػػػي المػػػدارس الثانويػػػة العامػػػة فػػػي الجميوريػػػة العربيػػػػة 
ومعػػػاوني المػػديريف التربيػػة و  العػػػامميف فػػي مديريػػة التعمػػيـ الثػػػانوي فػػي وزارةمػػف وجيػػة نظػػر  السػػورية

لتطوير إدارة التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدخؿ  نموذج مقترحوضع  مف ثـ  و المديريف والموجمييف
 اإلدارة الذاتية.
ىالدرادظ متعوراتىالثانؽىرذر:

 ولو مستوياف )ذكر  أنثى(. الجنس: -
سػنوات إلػى عشػر سػنوات  أكثػر  1سػنوات  مػف 1: ولو ثالثة مسػتويات )أقػؿ مػف سنوات الخبرة  -

 مف عشر سنوات(.
دبمػػـو   إجػػازة جامعيػػة: ولػػو سػػبعة مسػػتويات)ثانوية  أىميػػة تعمػػيـ  معيػػد متوسػػط  المؤىػؿ العممػػي -

 .دكتوراه(  ماجستير دراسات عميا 
المؤىػؿ التربػوي: ولػو مسػتوياف )حاصػؿ عمػى دبمػػـو تأىيػؿ تربػوي  غيػر حاصػؿ عمػى دبمػـو تأىيػػؿ 

 تربوي(
ول مدير) : ولو ثالثة مستوياتى الوظيفيالمسم -  (.معاوف مدير  موجم
 (.  السويداء  حمص  طرطوس  الحسكةالمحافظة )دمشؽ -
  مجاؿ مبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة  درجات المديريف ومعاوني المديريف والموجييف في

 الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية.
  مديريف ومعاوني المديريف والموجييف في مجاؿ متطمبات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة درجات ال

 الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية.
  درجات المديريف ومعاوني المديريف والموجييف في مجاؿ معوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية

 ية العربية السورية.في المدارس الثانوية العامة في الجميور 
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ىاإلجرائوظىاوتطروغاتؼىالدرادظالثالثىرذر:ىمصطلحاتى
 النموذج(Model): 

 يحتوي عمى عدد مف المراحؿ التي : بأنو إطار فكري منظـ وشامؿ (0229)بيومي  عرفو ي
تندرج تحتيا عدد مف العناصر المترابطة معًا  والتي تعمؿ في حالة انسجاـ لتوجيو عمميػة 

عنػػػػى آخػػػػػر فيػػػػو تصػػػػػور موجػػػػو نحػػػػػو الفعػػػػؿ الػػػػػذي نريػػػػػد مالمػػػػدب البعيػػػػػد  وبالتنفيػػػػذ عمػػػػػى 
 (44  ص0229)بيومي  تحقيقو.

  وتعرفػػػو الدراسػػػة إجرائيػػػػًا: بأنػػػو النمػػػوذج العممػػػػي لتفعيػػػؿ تطبيػػػؽ مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة فػػػػي
مػػدارس التعمػػيـ الثػػانوي العػػاـ فػػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ متطمباتيػػػا 

بالمحاور التالية)اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعمػيـ  التنميػة المينيػة لجميػع  المتمثمة
العػػامميف فػػػي المدرسػػػة  تفعيػػػؿ المشػػػاركة المجتمعيػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة  تغييػػػر الثقافػػػة 
التنظيمية العامة في المدرسة  تنظيـ المدرسة إداريًا  المشاركة في إعداد المناىج الدراسػية 

ميػا  تشػػجيع اإلبػػداع والمبػادرة لػػدب الطمبػػة والعػػامميف فػي المدرسػػة  االىتمػػاـ بػػالمبنى وتقوي
المدرسػػي ومرافقػػو  تطػػػوير نظػػاـ لىشػػراؼ عمػػػى العمميػػة التعميميػػة  اعتمػػػاد التقػػويـ الػػػذاتي 

 لتحديد مستوب أداء المدرسة  الميزانية والتمويؿ  المتابعة والمساءلة.(
 التطوير اإلداري((Administerial development: 

  محاولػػػػة طويمػػػة المػػػػدب إلدخػػػػاؿ التغييػػػػر والتطػػػػوير "عمػػػػى أنػػػػو : ( 1985) الغمػػػػري و يعرفػػػ
مػػديف فػي ذلػؾ عمػػى أسػموب تشػخيص المشػػكالت بطريقػة يشػارؾ فييػػا تبطريقػة مخططػة مع

 (37  ص1985)الغمري  "جميع أعضاء المنظمة

 ييػػر المقصػػود  والمخطػػط  والموجػػو باتجػػػاه عمػػى أنػػػو" التغ :وتعرفػػو موسػػوعة التربيػػة الدوليػػة
 ( Husen,1994,1494تحقيؽ األىداؼ")

 جػراءات متبعػة مػػف أجػؿ إحػداث تغيػػرات يػوتعرفػو الدراسػة إجرائيػػًا : بأنػو عمم ات مخططػػة واو
  عػػػف يػػدؼ رفػػع كفاءتيػػا وزيػػادة فاعميتيػػاأساسػػية وىادفػػة فػػي نظػػاـ إدارة المدرسػػة الثانويػػػة ب

 اإلدارة الذاتية لممدرسة.طريؽ االستفادة مف مدخؿ 

 اإلدارة المدرسية(Management of school): 

  (: بأنيػػػا " ذلػػػػؾ الكػػػؿ المػػػنظـ الػػػذي يتفاعػػػػؿ بإيجابيػػػة داخػػػؿ المدرسػػػػة 1991يعرفيػػػا )أحمػػػد
وخارجيػا وفقػػًا لسياسػػة عامػة  وفمسػػفة تربويػػة تضػعيا الػػدوؿ رغبػػًة فػي إعػػداد الناشػػئيف  بمػػا 

اـ لمدولػػة  وىػػذا يقتضػػي القيػػاـ بمجموعػػة متناسػػقة مػػف يتفػؽ وأىػػداؼ المجتمػػع والصػػالح العػػ
 (.13ص  1991األعماؿ واألنشطة  مع توفير مناخيا المناسب إلتماميا بنجاح")أحمد  

 جميػػػع الجيػػػود المنسػػػقة التػػػػي يقػػػـو بيػػػا مػػػدير المدرسػػػة مػػػػع " بأنيػػػا (: 2115)مسػػػاد ويعرفيا
داريػػػيف وغيػػرىـ بغيػػػة تحقيػػؽ األىػػػداؼ التربويػػة داخػػػؿ  جميػػع العػػػامميف معػػو مػػػف مدرسػػيف واو
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المدرسػػة تحقيقػػًا يتمشػػى مػػػع مػػا تيػػدؼ إليػػػو األمػػة مػػف تربيػػة أبنائيػػػا تربيػػة صػػحيحة وعمػػػى 
 (.96ص  2115  )مساد" أساس سميـ

 ـ و يػًا: بأنيػػا مجموعػة العمميػات مػف تخطػػيط وتنظػيـ وتوجيػو  والتػي يقػػوتعرفيػا الدراسػة إجرائ
بيا مدير المدرسة الثانوية بالتعاوف مع العامميف فػي المدرسػة والطػالب وأوليػاء األمػور  مػف 

 أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة وتطويرىا.

 لممدرسة اإلدارة الذاتية(School-based management:) 

 ( 1996يعرفيػػا شػػػينغCheng, عمػػػى أنيػػػا وضػػع ميػػػاـ اإلدارة المدرسػػػية وفقػػػًا لخصػػػائص :)
وحاجػات وظػػروؼ المدرسػة ذاتيػػا  بحيػث يصػػبح كػؿ عضػػو فػي المدرسػػة )مػدير  مشػػرؼ  
طالػػػب  ولػػػي أمػػػر  مػػػدّرس( يتمتػػػع بدرجػػػة كبيػػػرة مػػػف االسػػػتقاللية والمسػػػؤولية فػػػي اسػػػػتخداـ 

ة التربويػػة الفاعمػػػة فػػي تطػػػوير المصػػادر والمػػوارد المختمفػػػة لحػػؿ المشػػػكالت وتنفيػػذ األنشػػػط
 (.Cheng, 1996, 44المدرسة عمى المدب البعيد )

 ويعرفيػػا جازيػػؿ Gaziel  عمػػى أنيػػا " مػػدخؿ إداري تعميمػػي يعػػزز الحكػـػ الػػذاتي ألعضػػاء :
اإلدارة المدرسػية ويػوفر ليـػ المنػاخ اإلبػداعي الػالـز مػف أجػؿ المشػاركة والتطػوير والتحػػديث 
والتنميػػة المينيػػة المسػػػتمرة  ومػػف خػػالؿ الالمركزيػػػة التػػي يعتمػػد عمييػػػا ىػػذا المػػدخؿ  تنتقػػػؿ 

إلى المشاركة في اتخاذ القػرار  وتأسػيس مياميػا طبقػًا  المدرسة مف رقابة السمطات المركزية
لظروفيا واحتياجاتيا  وبذلؾ يصبح أعضػاء اإلدارة المدرسػية أكثػر اسػتقاللية ومسػؤولية فػي 
اتخػاذ القػرارات المتعمقػة بالمنػػاىج الدراسػية والتنميػة المينيػة وتوزيػػع المػوارد البشػرية والماديػػة 

 (.84ص  2111في المدرسة.) ورد في سالمة  

 خؿ إداري معاصػػػر يقػػػػـو عمػػػى اعتبػػػػار المدرسػػػة وحػػػػدة إداريػػػػة دويعرفيػػػا العجمػػػػي بأنيػػػا " مػػػػ
مسػػػتقمة بػػػػذاتيا  ليػػػا حريػػػػة التصػػػػرؼ فػػػي إدارة شػػػػؤونيا مػػػف خػػػػالؿ التوجػػػػو نحػػػو مزيػػػػد مػػػػف 
الالمركزيػة فػي مختمػؼ مجػاالت العمػؿ بيػا  مػع خضػوع المدرسػة لنظػاـ فعػاؿ مػف المسػاءلة 

 .(15  ص2118المخرجات التعميمية بيا" )العجمي   عف طريؽ الحكـ عمى جودة

  مبػػػدأ الالمركزيػػػة ويتطمػػػب تحقيقيػػػا وتعرفيػػػا الدراسػػػة إجرائيػػػًا: بأنيػػػا  اسػػػتراتيجية تقػػػـو عمػػػى
اعتمػػاد النظػاـ الالمركػػزي فػي إدارة التعمػػيـ  التنميػة المينيػػة لجميػػع  تحقيػؽ المحػػاور التاليػة)

جتمعيػػػة فػػػػي العمميػػػة التعميميػػػػة  تغييػػػر الثقافػػػػة العػػػامميف فػػػي المدرسػػػػة  تفعيػػػؿ المشػػػػاركة الم
التنظيمية العامة في المدرسة  تنظيـ المدرسػة إداريػًا  المشػاركة فػي إعػداد المنػاىج الدراسػية 
وتقويميػػا  تشػػجيع اإلبػػداع والمبػػػادرة لػػدب الطمبػػة والعػػامميف فػػػي المدرسػػة  االىتمػػاـ بػػػالمبنى 

عمميػػػة التعميميػػػة  اعتمػػػاد التقػػػويـ الػػػذاتي المدرسػػي ومرافقػػػو  تطػػػوير نظػػػاـ لىشػػػراؼ عمػػػى ال
 (لتحديد مستوب أداء المدرسة  الميزانية والتمويؿ  المتابعة والمساءلة
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ىخطواتىالبحثالرابعىرذر:ى
 تحديػػد سػػبؿ تطػػػوير اإلدارة المدرسػػية فػػي المػػػدارس الثانويػػة العامػػة فػػػي  بنػػاء مقابمػػة تيػػدؼ إلػػػى

العػامميف فػي مديريػػة الجميوريػة العربيػة السػورية فػي ضػوء مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة مػف وجيػة نظػر 
 كما تيدؼ إلى تحديد معوقات تطبيؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة فػي .التعميـ الثانوي في وزارة التربية

العػػامميف فػػي مديريػػػة مػػف وجيػػػة نظػػر  الجميوريػػػة العربيػػة السػػوريةلعامػػة فػػي المػػدارس الثانويػػة ا
 .التعميـ الثانوي في وزارة التربية

 : مف خالؿ أسئمة المقابمةصياغة وتمت         

الرجوع إلى األدب النظري المتعمػؽ بػاإلدارة المدرسػية بشػكؿ عػاـ  واإلدارة الذاتيػة لممدرسػة بشػكؿ  -
 سابقة التي تناولت اإلدارة الذاتية لممدرسة.خاص  وكذلؾ الدراسات ال

األسػػػئمة التػػػػي  إلػػػػىلمتعػػػرؼ فػػػي الدراسػػػػة  مراجعػػػة مقػػػػاييس الدراسػػػات السػػػػابقة التػػػي اسػػػػتخدمت  -
 اشتممت عمييا مف أجؿ إمكانية تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدرسة الثانوية.

  تطبيػػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة فػػي المػػدارس  مبػػرراتبنػاء اسػػتبانة رأي تيػػدؼ إلػػى تحديػػد
  تطبيػػػػؽ ىػػػذا المػػػػدخؿ متطمبػػػاتالثانويػػػة العامػػػػة مػػػف جيػػػػة  وكػػػذلؾ تيػػػػدؼ إلػػػى تحديػػػػد 

المػدارس الثانويػػة   معػاوني مػػديري  ومػوجمييمػف وجيػػة نظػر مػديري و  ومعوقػات تطبيقػو
 وتـ بناء ىذه االستبانة مف خالؿ:

المدرسػية بشػكؿ عػاـ  واإلدارة الذاتيػة لممدرسػة بشػكؿ  الرجوع إلى األدب النظري المتعمػؽ بػاإلدارة -
 الذاتية لممدرسة.وكذلؾ الدراسات السابقة التي تناولت اإلدارة  خاص 

القوانيف والموائح والتشػريعات المتعمقػة لممدارس الثانوية العامة وكذلؾ الرجوع إلى النظاـ الداخمي  -
دا  .رتيابالوظائؼ والمياـ المتعمقة بعمؿ ىذه المدارس واو

ابالت مػع مػديري المػدارس الثانويػة إجػراء دراسػة اسػتطالعية قائمػة عمػى إجػراء مجموعػة مػف المقػ -
 العامة لمتعرؼ إلى الواقع الفعمي لعمميـ اإلداري وحجـ الصالحيات الممنوحة ليـ.

قتػػػرح لتطػػػوير إدارة مػػػدارس التعمػػػيـ                  تحميػػؿ نتػػػائج االسػػػتبانة والمقابمػػػة وذلػػػؾ لتصػػميـ النمػػػوذج الم -
 الثانوي في الجميورية العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية.

إلبداء آرائيـ فيو مف حيث  المحكميفعرض النموذج المقترح بصورتو األولية عمى مجموعة مف  -
 دقتو مف الناحية العممية والمغوية.

  ومف لىطار المنيجي لمدراسة بمشكمتو وأىميتو وأىدافو وأسئمتو وفرضياتووبعد استعراض الباحثة 
ثـ التطرؽ إلى متغيرات الدراسة ومنيجيا وأدواتيا وحدودىا ومجتمعيا األصمي وعينتيا  
ومصطمحاتيا وخطواتيا  تقـو الباحثة في الفصؿ الثاني بعرض مجموعة مف الدراسات العربية 

 ع الدراسة الحالية. واألجنبية ذات الصمة بموضو 
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 الدزاساخ الساتمحالفصل الثاني: 
 

 تمؼود
يتنػاوؿ ىػػذا الفصػؿ مجموعػػة مػػف الدراسػات العربيػػة واألجنبيػة المتعمقػػة بموضػػوع البحػث  ولػـػ تعثػػر 
الباحثػػة عمػػػى دراسػػػات محميػػػة فػػػي اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػة  لػػػذا تناولػػػت الدراسػػػات المحميػػػة المتعمقػػػة 

لدراسػػػػات إلػػػػى دراسػػػػات عربيػػػػة  صػػػػنفت ىػػػػذه ا  وعالقػػػػة المدرسػػػػة بػػػػالمجتمع المحمػػػػي  و بالالمركزيػػػة
 ي في عرضيا مف األقدـ إلى األحدث.ودراسات أجنبية  وتـ مراعاة التسمسؿ الزمن

 الدراداتىالطربوظ:أواًل:ى

 (، سمطنة عمان 2113دراسة )الشحي،  -1

عنـوان الدراسـة: إمكانيـة تطـوير إدارة المدرسـة الثانويـة بسـمطنة عمـان فـي ضـوء مبـادئ مـدخل 
 لممدرسة.اإلدارة الذاتية 
ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في كيفية االستفادة مف مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة  ىدف الدراسة:

في تطوير إدارة المدرسة الثانوية بسمطنة عماف  والتعرؼ عمى مبادئ وأىداؼ ىذا المدخؿ ونماذج 
ير إدارة المدرسػػة تطبيقػو فػػي بعػض الػػدوؿ  كمػا ىػػدفت إلػى التعػػرؼ عمػى المحػػاوالت المبذولػة لتطػػو 

الثانوية بسمطنة عماف  والتعرؼ عمى مدب إمكانية تطبيؽ مبادئ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس 
الثانوية  وتحديد ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستجيبيف وفقًا لموظيفة والجنس 

 إدارة المدرسة الثانوية. والمؤىؿ العممي والخبرة  والتوصؿ إلى إجراءات مقترحة لتطوير

 ( فقرة.56استبانة رأي مكونة مف ) أداة الدراسة:

 ( معممًا ومعممة.363( مديرًا ومديرة  و)65اشتممت العينة عمى ) عينة الدراسة:

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
 يمي:   توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما نتائج الدراسة:

إف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى المحاور الخمسة لمدب إمكانية تطبيؽ مبادئ مدخؿ اإلدارة  -1
 الذاتية لممدرسة تراوحت بيف المرتفعة والمرتفعة جدًا.

 وفيما يتعمؽ بأثر متغيرات الدراسة  فقد توصمت الدراسة إلى ما يمي:  -2

رات أفػػػراد العينػػة مػػػف فئػػة مػػػديري توجػػد فػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف متوسػػطات تقػػدي - أ
ومػػػػديرات المػػػػدارس وفئػػػػة المعممػػػػيف والمعممػػػػات تعػػػػزب لمتغيػػػػر الوظيفػػػػة ولصػػػػالح مػػػػديري 

 ومديرات المدارس.
ال توجػد فػروؽ دالػػة إحصػائيًا بػيف متوسػػطات تقػديرات أفػراد العينػػة مػف مػديري ومػػديرات   - ب

 مي والخبرة.المدارس عمى جميع المحاور  تعزب لمتغيرات الجنس والمؤىؿ العم
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ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا بػػػػػيف متوسػػػػػطات تقػػػػػديرات أفػػػػػراد العينػػػػػة مػػػػػف المعممػػػػػػيف   - ت
والمعممات عمى جميع المحاور  تعزب لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي  بينما توجد فػروؽ 
 دالة إحصائياً تعزب لمتغير الخبرة  ولصالح المعمميف والمعممات مف ذوي الخبرة الطويمة.

 (، مصر2115)العجمي، دراسة  -2

المشــاركة المجتمعيــة المطموبــة لتفعيــل مــدخل اإلدارة الذاتيــة لمــدارس التعمــيم  عنــوان الدراســة:
 البتدائي بمحافظة الدقيمية.

تحديػد المعػالـ الرئيسػية لممشػاركة المجتمعيػة المطموبػة لتفعيػؿ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة ىدف الدراسة: 
)األىداؼ  أطراؼ المشاركة ومجاالت كؿ طرؼ  آليػات تفعيػؿ مجػاالت لمدارس التعميـ االبتدائي 

 مشاركة كؿ طرؼ مف أطراؼ المشاركة(.
( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ثالثػػػة محػػػاور) أىػػػداؼ المشػػػػاركة 91اسػػػتبانة رأي مكونػػػة مػػػف ) أداة الدراســـة:

 المجتمعية  مجاالت المشاركة المجتمعية  آليات ضماف المشاركة المجتمعية(.
مػػف أوليػاء األمػور المشػػاركيف  ( ولػي أمػر  132( مػديرًا  و)33اشػتممت العينػة عمػػى) اســة:عينـة الدر 

( عضػػػػػوًا مػػػػػف أعضػػػػػاء 32( عضػػػػػوًا مػػػػػف أعضػػػػػاء الجمعيػػػػات األىميػػػػػة  و)48بمجػػػػالس اآلبػػػػػاء  و)
 المجالس المحمية بالمدف والوحدات.

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي. منيج الدراسة:
 ة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: توصمت الدراس نتائج الدراسة:

التػػي يجػػب أف  ثمػة اتفػػاؽ )شػػبو تػػاـ( بػػيف الفئػػات األربعػػة الممثمػػة لعينػػة الدراسػػة حيػػاؿ الصػػورة .1
 تكوف عمييا المشاركة المجتمعية المطموبة لضماف تفعيؿ مدخؿ اإلدارة الذاتية.

 ـ إيجابية. جاءت استجابة فئة أولياء األمور حياؿ المجاالت العشر لمشاركتي .2
 جاءت استجابات فئة أعضاء الجمعيات األىمية حياؿ المجاالت العشر لمشاركتيـ إيجابية. .3

 حياؿ المجاالت العشر لمشاركتيـ إيجابية. المجالس المحميةأعضاء  جاءت استجابات فئة .4

حيػػػاؿ المجػػػاالت العشػػػر لمشػػػاركتيـ  مػػػديري ونظػػػار المػػػدارس االبتدائيػػػةجػػػاءت اسػػػتجابات فئػػػة  .5
 ة.إيجابي

 (، فمسطين2115دراسة )وزارة التربية والتعميم الفمسطينية،  -3

 الجانب اإلداري. -عنوان الدراسة: دراسة مشروع المدارس المدارة ذاتياً 

 :التعرؼ إلى مدب النجاح الذي حققو مشروع المدارس المدارة ذاتيًا مف خالؿ  ىدف الدراسة:

إلى الواقػع  و  والمرغوبة لممدارس المدارة ذاتياً التعرؼ إلى مستوب الصالحيات الممنوحة والممارسة 
  وكػػػذلؾ اإلداري فػػي المػػدارس المػػدارة ذاتيػػػًا ومقارنتػػو بمػػدارس العينػػة الضػػػابطة مػػف خػػارج المشػػروع

التعػرؼ إلػى ممارسػة إدارة المدرسػة مػف خػالؿ العػامميف فػي المػدارس المػدارة ذاتيػًا ومقارنتيػا بمػدارس 
 العينة الضابطة.
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 المقابالت  والزيارات الميدانية. أداة الدراسة:
جميػػع المػػدارس المشػػاركة فػػي مشػػروع المػػدارس المػػدارة ذاتيػػػًا  اشػػتممت العينػػة عمػػى عينــة الدراســة:
( مدرسة مف المدارس الحكومية التػي لـػ تشػارؾ فػي مشػروع 61( مدرسة  وعمى )61والبالغ عددىا )

 المدارس المدارة ذاتيًا.
 المنيج التجريبي.اتبعت الدراسة  منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:  نتائج الدراسة:

قسػـػ كبيػػػر مػػػف مػػػديري المػػدارس المػػػدارة ذاتيػػػًا وكػػػذلؾ المػػدارس العاديػػػة ال يػػػدركوف صػػػالحياتيـ  .1
 رة ذاتيػػػاً امسػػتوب إدراؾ الصػػػالحيات فػػي المػػػدارس المػػد   وبشػػكؿ دقيػػؽ فػػػي القضػػايا المطروحػػػة
 عمومًا أعمى مف المدارس العادية.

تتفاوت الممارسة لمصالحيات بيف مديري المدارس سواًء المدارة ذاتيًا أو المدارس العادية فمنيـ  .2
يمػارس مسػػتوب أدنػى مػف الصػػالحية مػف مػف يمػارس أكثػر مػػف الصػالحية الممنوحػة لػػو  ومػنيـ 

عمى مف الصالحيات مف المػدارس الممنوحة لو. ويمارس مديري المدارس المدارة ذاتيًا مستوب أ
 العادية.

في الواقع اإلداري بيف المدارس المدارة ذاتيًا والمدارس العادية عمى المستوب  يوجد عمومًا فروقاً  .3
الوصػػػفي  وكانػػػت ىػػػذه الفػػػروؽ تعبػػػر عػػػف واقػػػػع إداري أفضػػػؿ فػػػي المػػػدارس المػػػدارة ذاتيػػػًا عػػػػف 

 إحصػائياً اإلحصائي وجد أف الفروؽ دالة  المدارس العادية في جميع المجاالت  إال أف التحميؿ
فػي مجػاالت: العالقػة مػع المديريػة  التنظػيـ اإلداري فػي المدرسػة  ذاتيػًا لصالح المدارس المدارة 

العالقػػة مػػػع أوليػػػاء األمػػػور والمجتمػػع المحمػػػي  البنػػػاء والتجييػػػزات المدرسػػية. أمػػػا مجػػػاؿ الييئػػػة 
 %. 5متوسطات دالة إحصائيا عند مستوب داللة التدريسية ومجاؿ الطمبة فمـ تكف الفروؽ في ال

ىناؾ عمومًا فروقًا بيف ممارسات مديري المدارس المدارة ذاتيػًا والمػدارس العاديػة عمػى المسػتوب  .4
الوصػػفي  وكانػػت ىػػذه الفػػروؽ تعبػػػر عػػف ممارسػػات أفضػػؿ لمػػػديري المػػدارس المػػدارة ذاتيػػًا مػػػف 

  إال أف التحميػػػؿ اإلحصػػػائي وجػػػد أف ممارسػػات مػػػديري المػػػدارس العاديػػػة فػػػي جميػػع المجػػػاالت
 %.5الفروؽ غير دالة إحصائيا في جميع المجاالت عند مستوب داللة 

ىناؾ عمومًا فروقػًا بػيف توجيػات مػديري المػدارس المػدارة ذاتيػًا والمػدارس العاديػة عمػى المسػتوب  .5
يػًا مػف الوصفي  وكانت ىذه الفروؽ تعبػر عػف توجيػات أفضػؿ لػدب مػديري المػدارس المػدارة ذات

توجيػات مػديري المػدارس العاديػة فػي معظـػ البنػود  إال أف التحميػؿ اإلحصػائي وجػد أف الفػػروؽ 
 %.5عند مستوب داللة  بيف متوسطي العينتيف غير دالة إحصائياً 
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 (، مصر2116دراسة )حسين،  -4

القومية  عنوان الدراسة: اإلدارة الذاتية مدخل لتدعيم مقومات المدرسة الفعالة في ضوء المعايير
 لمتعميم.

عػرؼ عمػى ماىيػة المدرسػة الفعالػة  ومفيػـو اإلدارة الذاتيػة تىدفت ىذه الدراسة إلى الىدف الدراسة: 
أسػػموب اإلدارة  سػة  ثـػ إلقػاء الضػوء عمػى أىـػ  الخبػرات العالميػة والنمػاذج الناجحػة فػي تطبيػؽر لممد

وكيفيػة االسػتفادة مػف ىػذه الخبػرات لصػالح الواقػع المصػري  ورصػد الصػعوبات التػي تواجػػو   الذاتيػة
 سموب وكيفية التغمب عمييا.ىذا األتطبيؽ 

عرفة آراء عينة البحث في إمكانية تدعيـ مقومات مقاـ الباحث بتصميـ استبانة رأي ل أداة الدراسة:
 المدرسة الفعالة مف خالؿ مدخؿ اإلدارة الذاتية.

( فػػردًا مػػػف مػػديري ومعممػػػي وأعضػػاء مجػػػالس األمنػػػاء 631اشػػتممت العينػػػة عمػػػى ) نـــة الدراســـة:عي
 مشروع المدرسة الفعالة.ل ةبالمدارس المطبق
 : المنيج الوصفي.منيج الدراسة
 أىميا ما يمي:النتائج مجموعة مف : توصمت الدراسة إلى نتائج الدراسة

تفعيػؿ دور المدرسػػة  ويتضػػح ىػػذا االرتبػػاط فػػي يوجػد ارتبػػاط قػػوي بػػيف مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة و  .1
كػػػوف أف اإلدارة الذاتيػػػة تسػػػاعد فػػػي اآلتػػػي: تفعيػػػؿ دور مجمػػػس األمنػػػاء  العمػػػؿ بػػػروح الفريػػػؽ  
إعطػػػاء المدرسػػػة مزيػػػدًا مػػػػف االسػػػتقالؿ اإلداري والمػػػالي لتحسػػػػيف الخدمػػػة التربويػػػة  اسػػػػتحداث 

اد المجتمػع الخػارجي  االسػػتغالؿ مصػادر تمويػؿ جديػدة أو غيػر حكوميػة  كسػب وتأييػد ثقػة أفػر 
األمثؿ لكافة الطاقات واإلمكانات المتاحة  التحسيف المسػتمر ألداء الطػالب  مشػاركة الطػالب 

 وشعورىـ بالمسؤولية  تفعيؿ تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية واإلدارية.
ة وىػػذه الصػػعوبات ىنػاؾ بعػػض الصػعوبات التػػي قػػد تحػوؿ دوف تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػ .2

ىي: سيادة الطابع المركزي في إدارة التعميـ  الثقافة المقاومة لمتغيير وتخوؼ بعض المسؤوليف 
مػف تقمػػص صػػالحياتيـ  افتقػػار بعػػض القيػادات المدرسػػية إلػػى ميػػارات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة  

لشػػػاممة فػػػػي غيػػػاب الرؤيػػػة والرسػػػػالة الواضػػػحة لممدرسػػػة  غيػػػػاب الفيػػـػ الكامػػػؿ لمعنػػػػى الجػػػودة ا
 التعميـ.

 (، المممكة العربية السعودية2117دراسة )الدوسري،  -5

 عنوان الدراسة: اإلدارة الذاتية في مدارس البنات في مدينة الرياض )تصور مقترح(.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ تصور مقترح لتطبيؽ اإلدارة الذاتية في مدارس التعميـ ىدف الدراسة: 
المممكة العربية السعودية  كما ىدفت إلى تبياف مبررات التوجو نحو تطبيػؽ اإلدارة العاـ لمبنات في 

الذاتيػة فػي مػدارس البنػات فػي مدينػة الريػاض مػػف وجيػة نظػر أفػراد العينػة  وكػذلؾ تحديػد متطمبػػات 
 تطبيؽ اإلدارة الذاتية في مدارس البنات مف وجية نظر أفراد العينة.
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 ( عبارة مقسمة إلى جزأيف لمتعرؼ عمى آراء أفراد العينة.72نة مف )استبانة رأي مكو  أداة الدراسة:
 ( مديرة.291( مشرفة إدارية  و)112اشتممت العينة عمى ) عينة الدراسة:
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:   نتائج الدراسة:

ـ مبررات التوجو نحو اإلدارة الذاتية في المدارس حاجة مديرات المدارس إلى إصدار إف مف أى .1
القرارات المتعمقة بشػؤوف المدرسػة دوف الرجػوع إلدارة التعمػيـ فػي جميػع األمػور  وكػذلؾ حػاجتيـ 
إلى توفير ميزانية لمصرؼ سريعة ومرنة لتوفير متطمبات المدرسة دوف تعقيدات قد تعرقؿ سير 

 العمؿ.
ف مف أىـ متطمبات اإلدارة الذاتية في المدارس تعزيز الوالء واالنتماء لممدرسػة  ويػتـ ذلػؾ مػف إ .2

خالؿ إشراؾ المعنيػيف بالعمميػة التربويػة والتعميميػة فػي اتخػاذ القػرارات التعميميػة  كػذلؾ مػف أىـػ 
 متطمباتيا االىتماـ بالمبنى المدرسي وتجييزاتو  وتنمية موظفات المدرسة مينيًا.

 (، فمسطين2117اسة )عواد، در  -6

عنوان الدراسة: تقييم فعالية المدارس المـدارة ذاتيـًا فـي الضـفة الةربيـة مـن وجيـات نظـر مـديري 
 المدارس ومديراتيا.

التعرؼ إلى مدب فاعمية المدارس المدارة ذاتيًا في فمسػطيف مػف وجيػة نظػر مػديرييا  ىدف الدراسة:
 ومعممييا.

 ( فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت رئيسية.53استبانة رأي مكونة مف ) أداة الدراسة:

 ( معممًا ومعممة.420( مديرًا ومديرة  و)41اشتممت العينة عمى ) ينة الدراسة:ع

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة:

مف وجية نظر مديري ومعممي المػدارس كانػت جة فاعمية المدارس المدارة ذاتيًا في فمسطيف در  .1
 مرتفعة.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدب فاعمية المدارس المدارة  .2
مسػػتوب ذاتيػًا تعػػزب لمتغيػرات الدراسػػة التاليػة) المسػػمى الػوظيفي  المنطقػػة الجغرافيػة  الجػػنس  

 المدرسة  الجيؿ(.

عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة لمػدب فاعميػة المػدارس  .3
 المدارة ذاتيًا تعزب لمتغير سنوات الخبرة في اإلدارة الذاتية.

 

 األردن(، 2118، حمادنةدراسة ) -7
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المجتمعيـة فـي تفعيـل اإلدارة عنـوان الدراسـة: درجـة تقـدير مـديري المـدارس الحكوميـة لممشـاركة 
 الذاتية في مدارس محافظة إربد.

درجػػة تقػدير مػػديري المػدارس الحكوميػػة لممشػػاركة  إلػػىىػػدفت الدراسػة إلػػى التعػرؼ  ىــدف الدراســة:
  وكػػػذلؾ التعػػػرؼ إلػػى أثػػػر كػػػؿ مػػػف المجتمعيػػة فػػػي تفعيػػػؿ اإلدارة الذاتيػػة فػػػي مػػػدارس محافظػػػة إربػػد

والخبػرة( فػي اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لممشػاركة المجتمعيػػة متغيػرات )الجػنس  المؤىػؿ العممػي  
 .في تفعيؿ اإلدارة الذاتية في مدارس محافظة إربد

لقيػػاس درجػػة تقػػدير مػػديري المػػدارس الحكوميػػة لممشػػػاركة قػػاـ الباحػػث ببنػػاء اسػػتبانة أداة الدراســة: 
 .( فقرة56المجتمعية وتألفت مف )

 .( مديرًا ومديرة441ة مف )تكونت عينة الدراس عينة الدراسة:
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
 : أىميا ما يميالنتائج مجموعة مف توصمت الدراسة نتائج الدراسة: 

إف درجة تقدير مديري المدارس الحكومية لممشاركة المجتمعية في تفعيؿ اإلدارة الذاتية بمدارس  .1
 .عمى كؿ مجاؿ مف مجاالتيا كانت بدرجة كبيرةمحافظة إربد عمى األداة ككؿ و 

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة .2
لممشػػػػػػػاركة المجتمعيػػػػػػػة فػػػػػػػي تفعيػػػػػػػؿ اإلدارة الذاتيػػػػػػػة بمػػػػػػػدارس محافظػػػػػػػة إربػػػػػػػد تعػػػػػػػزب لمتغيػػػػػػػػرات 

بيف المتغيػرات وعمػى جميػع مجػاالت  الدراسة)الجنس  المؤىؿ العممي  الخبرة(  أو إلى التفاعؿ
 الدراسة. 

 (، فمسطين2118دراسة )سرور،  -8
عنوان الدراسة: تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانويـة بمحافظـات ةـزة فـي ضـوء مفيـوم 

 اإلدارة الذاتية لممدرسة.
ىػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػى التعػػػػرؼ عمػػػى واقػػػػع اإلدارة المدرسػػػية فػػػػي المػػػدارس الثانويػػػػة  ىــــدف الدراســــة:

 بمحافظات غزة  ومدب إمكانية تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء مفيـو اإلدارة الذاتية لممدرسة.
قامػت الباحثػػة ببنػاء أداتػيف إحػػداىما اسػتبانة لمتعػرؼ عمػػى واقػع اإلدارة المدرسػية فػػي أداة الدراسـة: 

رس الثانوية  والثانية مقابمػة مػع مػديري المػدارس المػدارة ذاتيػًا فػي محافظػات غػزة لمتعػرؼ عمػى المدا
 التجربة المحمية لمشروع المدارس المدارة ذاتيًا ومدب فاعميتو.

( مػدير ومػديرة  116اشتممت العينة عمى جميع أفراد المجتمع األصمي المكوف مػف ) عينة الدراسة:
 ( مديرًا ومديرة.12ع مديري المدارس المدارة ذاتيًا والبالغ عددىـ )وطبقت المقابمة عمى جمي

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
 : أىميا ما يميالنتائج مجموعة مف توصمت الدراسة نتائج الدراسة: 
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و  ٪59.4 بمػغ المتوسػط الحسػػابي ألداء مػديري المػػدارس الثانويػة لميػػارات اإلدارة الذاتيػة نسػػبة .1
 .٪61ىي نسبة دوف حد الكفاية 

 المدارس الثانوية اإلدارة العميا والوسطى بدرجة قميمة في اتخاذ القرارات. ويشارؾ مدير  .2

أمػػور مدرسػػتو وفقػػًا لمػػا يرتئيػػػو  راليػػتـ مػػنح مػػدير المدرسػػة الصػػالحيات الكافيػػة والالزمػػة لتسػػيي .3
 .مناسباً 

المدرسػػية الزاؿ ضػعيفًا  ولػـػ يفعػؿ بعػػد بشػكؿ يػػتالءـ دور المجتمػع المحمػي فػػي مشػاركة اإلدارة  .4
 مع تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة.

 (، سمطنة عمان2118دراسة )الةافري،  -9

في سمطنة  يواجيياعنوان الدراسة: درجة تطبيق نظام اإلدارة المدرسية الذاتية والصعوبات التي 
 عمان كما يراىا الموجيون اإلداريون والمعممون ومديرو تمك المدارس.

: الكشػؼ عػف درجػػة تطبيػؽ نظػاـ اإلدارة المدرسػية الذاتيػة والصػعوبات التػي يواجييػػا ىـدف الدراسـة
 في سمطنة عماف مف وجية نظر أفراد العينة )الموجيوف اإلداريوف  مديرو تمؾ المدارس  المعمموف. 

( فقػرة  توزعػت عمػى أربعػة مجػاالت  أمػا الثانيػػة 51اسػتبانتيف   تكونػت األولػى مػف ) لدراسـة:أداة ا
فقػػد تكونػػػت مػػف خمػػػس أسػػػئمة مفتوحػػة تػػػدؿ عمػػى الصػػػعوبات التػػػي تواجػػو تطبيػػػؽ اإلدارة المدرسػػػية 

 الذاتية.
ارة تكونػػت العينػػة مػػف جميػػع المػػوجييف اإلداريػػيف فػػي المػػدارس المطبقػػة لنظػػاـ اإلد :الدراســةعينــة 

(   ومف 22( موجيًا وموجية  وجميع مديري تمؾ المدارس والبالغ عددىـ )18الذاتية والبالغ عددىـ)
 ( معممًا ومعممة.264عينة مف المعمميف بمغت) 

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:  نتائج الدراسة :

تطبيؽ نظاـ اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس المطبقة لو في سمطنة عماف جاء بدرجة إف درجة 
وفػي األداة ككػؿ  حيػث جػاء مجػاؿ شػؤوف التعمػيـ فػي المرتبػة األولػى  متوسػطة فػي جميػع المجػاالت

وبػػأعمى درجػػة تطبيػػؽ  تػػاله فػػي المرتبػػة الثانيػػة مجػػاؿ شػػؤوف اإلشػػراؼ التربػػوي  وتػػاله فػػي المرتبػػة 
 الثالثة مجاؿ شؤوف المشاريع والصيانة والخدمات.

 (، قطر2118دراسة)الشعر،  -11

دولة قطر في تطوير التعميم من وجية نظر اإلداريين  عنوان الدراسة: دور المدارس المستقمة في
 والمعممين.

التعرؼ إلى دور المدارس المستقمة في دولة قطر في تطوير التعمػيـ مػف وجيػة نظػر ىدف الدراسة:
 اإلدارييف والمعمميف.

 ( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت.43استبانة مكونة مف ) أداة الدراسة:
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 ( معممًا ومعممة.411( إداريًا  و)111دراسة مف )تكونت عينة ال عينة الدراسة:
 : اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.منيج الدراسة
 : توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:نتائج الدراسة

إف دور المػدارس المسػتقمة فػي دولػة قطػر فػي تطػوير التعمػيـ واضػح بدرجػة كبيػرة مػف وجيػة  .1
 والمعمميف.نظر اإلدارييف 

حوؿ دور المدارس عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المديريف والمعمميف  .2
رحمػػػة الدراسػػػية مالمسػػتقمة فػػػي تطػػوير التعمػػػيـ تعػػػزب لمتغيػػر المسػػػمى الػػػوظيفي  والجػػنس وال

 والمؤىؿ العممي والخبرة.

 قطر(، 2118دراسة )مشعل، -11

ووكالئيم نحو العمل في المدارس المستقمة في دولة ارس عنوان الدراسة : اتجاىات مديري المد
 قطر.

الكشؼ عػف اتجاىػات مػديري المػدارس ووكالئيـػ نحػو العمػؿ فػي المػدارس المسػتقمة  ىدف الدراسة:
 في دولة قطر.
 .( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت88استبانة رأي مكونة مف ) أداة الدراسة:

مػف العػامميف فػي المػدارس المسػتقمة فػي دولػة فػردًا ( 133) مػف الدراسػة عينػة تكونػتعينة الدراسة: 
 ( وكياًل ووكيمو.  87ومديرة و)  ( مديراً 46منيـ )  (2008/2007)الدراسي لمعاـقطر 

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: نتائج الدراسة:

المػدارس ووكالئيػـػ نحػو العمػػؿ فػي المػػدارس المسػتقمة فػػي دولػة قطػػر مػػف ف اتجاىػات مػػديري إ .1
 وجية نظرىـ كاف متوسطًا.

ف اتجاىات مديرات المدارس ووكالئيػف نحػو العمػؿ فػي المػدارس المسػتقمة فػي دولػة قطػر مػف إ .2
 وجية نظرىف كاف متوسطًا.

 (  فػػي اتجاىػػات مػػديري ومػػػديرات≤ 1.15وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوب ) .3
ووكالئيـػ نحػو العمػؿ فػػي المػدارس المسػتقمة حسػب متغيػػر المرحمػة الدراسػية  فػي كػػؿ  المػدارس

 مف مجالي: ضغوط العمؿ  والرضا الوظيفي  والمجموع الكمي لصالح المرحمة الثانوية.
نحػو العمػػؿ ووكالئيـػ المػدارس مػديري ومػػديرات  عػدـ وجػود فػرؽ ذي داللػػة إحصػائية اتجاىػات .4

فػػي المػػػدارس المسػػػتقمة حسػػػب متغيػػػر الجػػػنس فػػي مجػػػاالت) ضػػػغوط العمػػػؿ  الحػػػوافز الماديػػػة 
والمعنوية  والرضا الوظيفي( والمجموع الكمي  في حيف وجد فرؽ ذي داللة إحصائية في مجاؿ 

 العالقات اإلنسانية وكانت الفروؽ لصالح اإلناث.
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ووكالئيػػـػ نحػػػو المػػدارس ديري ومػػػديرات عػػدـ وجػػػود فػػرؽ ذي داللػػػة إحصػػائية فػػػي اتجاىػػػات مػػ .5
 العمؿ في المدارس المستقمة حسب متغير الوظيفة لكافة المجاالت والمجموع الكمي.

 (، المممكة العربية السعودية2119دراسة )الشمري،  -12

عنوان الدراسة: درجة إمكانية تطبيق اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية مـن وجيـة 
 تربويين بمنطقة الرياض في المممكة العربية السعودية.نظر القادة ال
التعرؼ إلى درجة إمكانية تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية مف  ىدف الدراسة:

 وجية نظر القادة التربوييف بمنطقة الرياض في المممكة العربية السعودية.
( فقرة  موزعة عمى سبعة مجاالت مخصصة لمديري المدارس 41مكونة مف ) استبانو أداة الدراسة:

 ومديراتيا  باإلضافة إلى مقابمة تشتمؿ عمى ثمانية أسئمة مخصصة لوكالء وزارة التربية والتعميـ.
 ( مديرة.138( مديرًا  و)169( وكالء  و)7تكونت عينة الدراسة مف ) عينة الدراسة:
 سة المنيج الوصفي التحميمي.: اتبعت الدرامنيج الدراسة
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:  نتائج الدراسة:

إف درجػة إمكانيػة تطبيػػؽ اإلدارة المدرسػية الذاتيػة فػػي المػدارس الحكوميػة مػػف وجيػة نظػر القػػادة  .1
 التربوييف كاف بدرجة كبيرة .

فػػػراد عينػػة الدراسػػػة لدرجػػة إمكانيػػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف متوسػػطات تقػػديرات أ .2
 تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية تعزب لمتغير الجنس ولصالح الذكور.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة إمكانية  .3
 لمتغير المؤىؿ العممي. تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية تعزب

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف متوسػػطات تقػػديرات أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة لدرجػػة إمكانيػػػة  .4
 تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية تعزب لمتغير المرحمة الدراسية.

 (، المممكة العربية السعودية2111دراسة)السيف،  -13

 .تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرات المرحمة الثانوية بمدينة الرياضمعوقات الدراسة:  عنوان
لػػػدب التػػػي تعيػػؽ تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػة  المعوقػػػات اإلداريػػة والمياريػػة إلػػىالتعػػػرؼ  ىــدف الدراســـة:

 التوصؿ إلى حموؿ مقترحة مف وجية نظرىف.و نوية بمدينة الرياض مديرات المرحمة الثا
 .(عبارة موزعة عمى ثالثة محاور48ة مف )مكون استبانو أداة الدراسة:
اشتممت العينة عمى جميع مديرات المرحمة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض والبالغ  عينة الدراسة:

 ( مديرة.99عددىف)
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي. منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: نتائج الدراسة:
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تعػوؽ تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة   ةموافقػة مػديرات المرحمػة الثانويػػة بشػدة عمػى وجػود معوقػػات إداريػ .1
يتمثػؿ أبرزىػا فػػي افتقػار المػػديرة لحريػة التصػػرؼ المػالي فػػي الميزانيػة المخصصػػة ليػا  وغيػػاب 

 نظاـ الحوافز المادية لممدارس المساىمة في تطبيؽ اإلدارة الذاتية.

الثانويػة بشػدة عمػى وجػود معوقػات مياريػة تعػوؽ تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة  موافقة مديرات المرحمػة  .2
يتمثػػػؿ أبرزىػػػا فػػػػي كثػػػرة المسػػػػؤوليات اإلداريػػػة التػػػػي تفقػػػد المػػػػديرة قػػػدرتيا عمػػػػى تػػػدبير األعمػػػػاؿ 

 المدرسية  وقمة دىـ المشرفات التربويات لممدرسة التي ترغب بتطبيؽ اإلدارة الذاتية.

 المممكة العربية السعودية(، 2112دراسة )البقمي،  -14
عنـوان الدراســة: درجـة ممارســة مـديري المــدارس الثانويــة بمحافظـة الطــائف لـندارة الذاتيــة مــن 

 وجية نظرىم ونظر وكالئيم.
ىػدفت الدراسػػة إلػى التعػػرؼ إلػى درجػػة ممارسػة مػػديري المػدارس الثانويػػة بمحافظػػة  ىــدف الدراســة:

نظػر وكالئيـػ  وكػذلؾ التعػرؼ إلػى داللػة تقػديرات المػدراء الطائؼ لىدارة الذاتية مػف وجيػة نظػرىـ و 
 لواقع اإلدارة المدرسية الذاتية باختالؼ متغيرات )المؤىؿ العممي  المؤىؿ التربوي  سنوات الخدمة( 

 ( بندًا.66قاـ الباحث ببناء استبانة مكونة مف ست مجاالت تضمنت )أداة الدراسة: 
 ( مديرًا ووكياًل.117تكونت عينة الدراسة مف ) عينة الدراسة:
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي. منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة: 

جػػاءت متوسػػػطات اسػػػتجابات أفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػة نحػػػو المجػػػاؿ الثػػػاني  والمتعمػػػؽ بتفػػػويض  .1
( بينما جػاءت متوسػطات  3.87 – 2.14الحسابية تراوحت ما بيف ) السمطة بقيـ متوسطاتيا 

استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو المجاؿ الثالث التواصؿ وتدفؽ المعمومات بقيـ متوسطاتيا 
 (. 3.91 – 2.82الحسابية تراوحت ما بيف ) 

الدراسة  ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة بيف متوسطات استجابات مجتمع .2
 في مجاالت الدراسة الستة تبعا لمتغير العمؿ الحالي  سنوات الخبرة.

 (، سورية2112دراسة)حالق،  -15

عنوان الدراسة: المتطمبات الالزمة لتحقيق الالمركزية في مـدارس التعمـيم األساسـي والثـانوي فـي 
 الجميورية العربية السورية )دراسة ميدانية في محافظة ريف دمشق(.

التعػرؼ إلػػى أىميػػة المتطمبػات الالزمػػة لتحقيػؽ الالمركزيػػة فػي اإلدارة التربويػػة فػػي  اســة:ىــدف الدر 
مػػػدارس التعمػػػػيـ األساسػػػػي والثػػػػانوي فػػػي الجميوريػػػػة العربيػػػػة السػػػػورية مػػػف وجيػػػػة نظػػػػر مػػػػديري تمػػػػؾ 

لى تعرؼ مدب تحقؽ تمؾ المتطمبات عمى أرض الواقع.  المدارس  واو
 ( بندًا.50مؤلفة مف ) استبانو أداة الدراسة:
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( مديرًا ومديرة في مرحمة التعميـ 126  منيـ )( مديرًا ومديرة200تكونت العينة مف ) عينة الدراسة:
 ( مديرًا ومديرة في مرحمة التعميـ الثانوي.74األساسي  و)

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
 جموعة مف النتائج أىميا ما يمي:توصمت الدراسة إلى م نتائج الدراسة:

ىناؾ أربعة متطمبات لتحقيؽ الالمركزية ىي: معرفية  تنظيمية  مادية وبشرية  وكانت جميعيا  .1
 ذات أىمية كبيرة  ونسبة تحققيا متوسطة مف وجية نظر مديري المدارس.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أىمية المتطمبات تعزب إلى متغيرات الدراسة. .2

لمتغيرات  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمدب تحقؽ المتطمبات التنظيمية والمادية تعزب .3
 الدراسة.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمدب تحقؽ المتطمبات المعرفية والبشرية تعزب لمتغير المؤىؿ  .4
 التربوي ولصالح المديريف مف حممة دبمـو التأىيؿ التربوي فما فوؽ.

 (، سورية:2113 دراسة) منصور، -16

عنــــوان الدراســــة: متطمبــــات تفعيــــل العالقــــة بــــين المدرســــة والمجتمــــع فــــي ضــــوء المدرســــة 
 المجتمعية)دراسة ميدانية في مدارس التعميم العام والخاص بمدينة دمشق(

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػة متطمبػػات تفعيػػؿ العالقػػة بػيف المدرسػػة والمجتمػػع  إلػػى ىــدف الدراســة: 
تأثير المتغيرات المستقمة)صفة المستجيب  نوع المدرسة  تابعية المدرسة( عمى جانب تعرؼ درجة 

  استجابات أفراد العينة التي شممت المديريف والمعمميف/المدّرسيف وأولياء األمور والخبراء التربوييف.
   استبانة رأيأداة الدراسة: 
س األساسػية والثانويػة ومػػف ( فػرد مػػف مػديري المػدار 211تألفػػت عينػة البحػث مػف )عينـة الدراسـة: 

المعممػػيف والمدرسػػيف وأوليػػاء أمػػػور الطمبػػة فػػي عػػػدد مػػف مػػدارس التعمػػيـ العػػػاـ والخػػاص فػػي مدينػػػة 
 دمشؽ ومف الخبراء التربوييف.

 اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.منيج الدراسة: 
 يمي:  توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا مانتائج الدراسة: 

العالقة بيف المدرسة والمجتمع يتطمب قياـ المدرسة بأربعة أمور أساسية  أوليا: إف تفعيؿ  .1
 تقديـ الخدمات المتكاممة لممجتمع المحمي  ورابعيا: تفعيؿ العمؿ التطوعي.

تأثير متغير صػفة المسػتجيب فػي اسػتجابات أفػراد العينػة بالنسػبة لكػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت  .2
 الخبراء  فأولياء األمور. البحث  ولصالح المديريف  

تػأثير متغيػر مسػتوب المدرسػة فػػي اسػتجابات أفػراد العينػة بالنسػػبة لكػؿ مجػاؿ مػف مجػػاالت  .3
 البحث  وبالنسبة لمدرجة الكمية لصالح مدارس التعميـ األساسي.
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 (، األردن:2113دراسة)عبابنة،  -17
ات تربيـة محافظـة اربـد عنوان الدراسة: مستوى تطبيق مبادئ اإلدارة الذاتية فـي مـدارس مـديري

 من وجية نظر مديري المدارس.
ىػدفت الدراسػة إلػى الكشػػؼ عػف مسػتوب تطبيػؽ مبػػادئ اإلدارة الذاتيػة فػي مػػدارس  ىـدف الدراســة:

 مديريات تربية محافظة إربد مف وجية نظر مديري المدارس.
 ( فقرة.21استبانة رأي مكونة مف ) أداة الدراسة:
الدراسة مف مديري ومديرات المدارس الحكومية التابعة لمديريات تربية تكونت عينة  عينة الدراسة:

 ( مديرًا ومديرة.315محافظة إربد والبالغ عددىـ)
 اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
  توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:نتائج الدراسة: 

اإلدارة الذاتيػػة فػػي مػػدارس مػػديريات تربيػػة محافظػػة إربػػد جػػاء بدرجػػة إف مسػتوب تطبيػػؽ مبػػادئ  .1
متوسػطة فػػي مجػالي النمػػو المينػي لمعػػامميف وتحسػيف ظػػروؼ الطمبػة واألداة ككػػؿ  فيمػا حصػػؿ 

 مجالي المشاركة في صناعة القرار والمساءلة عف النتائج عمى درجة قميمة.

( فػػي جميػع مجػػاالت 1.15ة)عػدـ وجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػػد مسػتوب الداللػ .2
مستوب تطبيؽ مديري المدارس في إربد لمبادئ اإلدارة الذاتية مف وجية نظػر المػديريف 

 واألداة ككؿ تعزب ألثر الجنس وسنوات الخبرة.
 (، المممكة العربية السعودية:2113دراسة)الفياض،  -18

بمدينة الريـاض مـن وجيـة  ما"واقع تطبيق اإلدارة الذاتية في مدارس التعميم الع عنوان الدراسة:
 نظر المديرات والمعممات"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع تطبيؽ اإلدارة الذاتية في مدارس التعمػيـ العػاـ ىدف الدراسة: 
مف ثـ صياغة بعػض مف وجية نظر المديرات والمعممات  و ومعوقات تطبيقيا   في مدينة الرياض

طبيؽ اإلدارة الذاتية المدرسية في مدارس التعميـ العاـ في المقترحات التي تسيـ في تطوير عممية ت
 مدينة الرياض.

 : استبانة رأي.أداة الدراسة

اشتممت العينة عمى جميع مديرات المدارس المتوسطة والثانوية في مدينة الريػاض  عينة الدراسة:
 ( معممة.254( مديرة  وعمى عينة مف المعممات بمغت)31والبالغ عددىف)

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي. الدراسة:منيج 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة:

إف واقػع تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة فػي المػدارس المتوسػػطة والثانويػة الحكوميػة فػػي مدينػة الريػػاض  .1
 جاء بدرجة متوسطة.
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ذاتيػػة فػي المػػدارس المتوسػطة والثانويػػة المطبقػػة وجػود معوقػػات كثيػرة تحػػد مػف تطبيػػؽ اإلدارة ال .2
لممشروع في مدينة الرياض  ويأتي في مقدمتيا: كثرة األعباء اإلدارية  ثـػ كثػرة األعمػاؿ الممقػاة 
عمػػػى عػػػاتؽ المعممػػػة  ثػػـػ قمػػػػة الػػػدعـ المػػػادي لممدرسػػػة مػػػف الجيػػػػات المسػػػؤولة بػػػالوزارة  ثػػـػ قمػػػػة 

 الصالحيات الممنوحة لممدرسة.

لتطوير تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدارس المتوسطة والثانوية المطبقة لممشروع  أبرز الخطوات .3
في مدينة الرياض  كانت زيادة الصالحيات الممنوحة لممدرسة  وتدريب المديرات عمى ممارسة 
عمميػػة تفػػويض السػػمطة عمػػػى المسػػتوب المدرسػػي  وتفعيػػؿ نظػػػاـ الحػػوافز فػػي المػػدارس لمكافػػػأة 

 ء المتميز.العامميف ذوي األدا

 ، سورية.(2114دراسة)حسن،  -19

لتطبيـق اإلدارة الالمركزيـة فـي مؤسسـات ريـاض األطفـال فـي  تصـور مقتـرح عنوان الدراسة:
 .التجاىات اإلدارية المعاصرة الجميورية العربية السورية في ضوء

ىػػػدفت الدراسػػة إلػػى تحديػػد متطمبػػػات تطبيػػؽ اإلدارة الالمركزيػػة فػػي مؤسسػػػات  ىــدف الدراســة:
 إلػػػىداريػػػة المعاصػػرة ومعوقػػات التطبيػػؽ  كمػػا ىػػدفت يػػاض االطفػػاؿ فػػي ضػػوء االتجاىػػات اإلر 

لتطبيػؽ المتطمبػات  ودرجػة الحاجػة ليػا  ومػف ثـػ وضػع تصػور مقتػرح تمػؾ  تطبيػؽتحديد درجة 
 اإلدارة الالمركزيػػػة فػػػػي مؤسسػػػػات ريػػػػاض األطفػػػػاؿ فػػػي الجميوريػػػػة العربيػػػػة السػػػػورية فػػػػي ضػػػػوء

  .المعاصرةاالتجاىات اإلدارية 
: تكونػػت أداة الدراسػػػة مػػف معيػػػار الشػػتقاؽ المتطمبػػػات األساسػػية الالزمػػػة لتطبيػػػؽ أداة الدراســـة

  واستبياف اإلدارة الالمركزية  ومف استبياف لممتطمبات الفرعية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة الالمركزية
ى.معوقات تطبيؽ اإلدارة الالمركزية

( قػرارًا مػف القػرارات والبالغػات والتعػاميـ الوزاريػة 361) مػفتكونت عينة الدراسة  ى:عينة الدراسة
ى.ى( مدير روضة1185)التي قامت الباحثة بتحميميا  ومف

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.ىى:منيج الدراسة
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: :نتائج الدراسة

  اإلدارة الالمركزية في القػرارات والبالغػات والتعػاميـ الوزاريػة درجة توافر متطمبات تطبيؽ
متطمبات ىي )مشاركة المجتمع المحمي  المتطمبات التنظيمية   4دوف المتوسط  ماعدا 

 رفع كفاءة العامميف  العالقات اإلنسانية بيف العامميف( كانت درجة توافرىا متوسطة.

 رياض األطفاؿ جاءت متوسػطة مػف وجيػة  درجة تطبيؽ متطمبات اإلدارة الالمركزية في
 نظر مديري رياض األطفاؿ.
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 تطبيػؽ اإلدارة الالمركزيػة فػي ريػاض االطفػاؿ جػاءت متوسػطة مػف  درجة تواجد معوقػات
 وجية نظر مديري رياض االطفاؿ.

 الدراداتىاألجنبوظ:ثانوًا:ى

 ىونج كونج( Cheng & Cheung, 1999وشيونج ) دراسة شينغ .1
 ,Towards School-Based Management: Uncertainty'عنــوان الدراســـة:

Meaning,opportunity, and Development' 
 "،الشك، المعنى، الفرص والتطوير "نحو إدارة ذاتية لممدارس 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مبػػررات التوجػػو نحػػو تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة فػػػي  ىــدف الدراســة:
 مدارس ىونج كونج.

( مدرسػػػة ثانويػػػة مػػػف مػػػدارس ىػػػونج كػػػونج المدعومػػػة 241اشػػػتممت العينػػػة عمػػػى ) عينـــة الدراســـة:
( مػػػػػػػديرًا 12( معممػػػػػػًا  وتػػػػػػـػ اختيػػػػػػار )1142( مػػػػػػدير مدرسػػػػػػػة  و)214( مشػػػػػػػرفًا  و)127حكوميػػػػػػًا  و)

 لممشاركة في المرحمة األولى مف مشروع مبادرة اإلدارة المدرسية الذاتية.

 ي.اتبعت الدراسة المنيج المسح منيج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة:

يػرب المػديروف أف أىـػ سػبب لتقػديـ الحكومػػة مبػادرة اإلدارة المدرسػية الذاتيػة ىػو تحسػيف نوعيػػة  -1
 التعميـ  في حيف يرب المعمموف والمشرفوف أف السبب الرئيس ىو توفير الماؿ. 

دوف مشػػػػػاركة أو تطبيػػػػػػؽ مبػػػػػادرة اإلدارة الذاتيػػػػػة فػػػػػػي  وجػػػػػود عوائػػػػػؽ يمكػػػػػف مالحظتيػػػػػػا وتحػػػػػوؿ -2
المدارس  ومنيا أف ىيئة التعمػيـ لػيس لػدييا التػدريب الكػافي لتطبيػؽ المبػادرة  إضػافة إلػى عػدـ 

 كفاية الدعـ المقدـ لوزارة التربية والتعميـ.

الوصوؿ إلى مرحمة متقدمة نحو نضج  -بعد ثماني سنوات مف التطوير –استطاعت مدرستاف  -3
 دورة الحياة المدرسية.

 (، كورياPark, 2000دراسة بارك ) .2

 -Creating an Autonomous School Community: Schoolعنـوان الدراسـة: 

Based Management in Korea 
 ريا"دارة في كوإل"بناء مجتمع مدرسي مستقل: المدارس ذاتية ا

تحديػػػد مػػػػا إذا كػػػاف قػػػد حػػػػدث تغييػػػر فػػػي أدوار المدرسػػػػيف وأوليػػػاء األمػػػػور واإلدارة ىـــدف الدراســــة: 
المدرسػية كنتيجػة لتطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػة فػي مػػدارس كوريػا  ومػا مػػدب ىػذا التغييػر  كمػػا ىػدفت إلػػى 

إلصالح الشامؿ تحديد ما إذا كانت ممارسة اإلدارة الذاتية في المدارس تعكس ما يرمي إليو مقترح ا
 لمتعميـ في كوريا  وخاصة مف خالؿ إنشاء مجالس المدارس.
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اسػػتخدمت الدراسػة االسػتبانات والمقػػابالت المنظمػة  والوثػائؽ المكتوبػػة والمتمثمػة فػػي أداة الدراسـة: 
محاضػػر اجتماعػػػات مجػػالس المػػػدارس والتقػػػارير وخطػػط األنشػػػطة  والوثػػػائؽ المتحصػػؿ عمييػػػا مػػػف 

 اإلقميمي لمسنوات األربعة األخيرة.لمدارس والمكتب ا
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي والمنيج الوثائقي. منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة: 

ف القػرارات المصػيرية  -1 لـ تحقؽ المدارس ذاتيػة اإلدارة ومجػالس المػدارس األىػداؼ المرسػومة  واو
 ما ُيدّرس ومتى  وحوؿ ميزانيات المدارس مازالت تدار مركزيًا.حوؿ 

 إف تأثير أولياء األمور والمدرسيف ثانوي أو ال يوجد عمى اإلطالؽ. -2
 (، بوسطن.Maksymjuk, 2000دراسة ماكسيموجيك ) .3

 Talking School-Based Management : Discourse Educationعنوان الدراسة: 

Reform 

 ة لممدرسة: بحث مستفيض حول اإلصالح التعميمي""نحو إدارة ذاتي
البحػػث فػػي تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػة  والتركيػػز عمػػى العوامػػػؿ المؤسسػػية التػػي تتػػػرجـ ىــدف الدراســـة: 

 الخطاب الرسمي إلى ممارسات فعمية بواسطة المشاركيف.
 مدرسة مف مدارس بوسطف التي تطبؽ اإلدارة الذاتية.عينة الدراسة: 
اعتمػػدت الدراسػة أسػػموب دراسػة الحالػػة  ومالحظػات المشػػاركيف الجتماعػات مجػػالس أداة الدراسـة: 

المػدارس العميػػا والمجػػالس اإلقميميػػة  وتحميػػؿ تمػؾ االجتماعػػات بعمػػؽ  ومقارنتيػػا بالتقػػارير الرسػػمية 
 حوؿ المدارس ذاتية اإلدارة.

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة: 
أوؿ مػػا يعيػػػؽ جيػػود تطػػػوير المػػػدارس ذاتيػػة اإلدارة ىػػػو الفيػػـػ الخػػاط  لمقػػػائميف باإلصػػػالح  إف -1

لممشػػػػكالت التػػػػػي يجػػػػب عمػػػػػى ىػػػػذه المػػػػػدارس حميػػػػػا  وثانييػػػػا ىػػػػػو عػػػػدـ اعتػػػػػرافيـ باالختالفػػػػػات 
 االجتماعية والتاريخية بيف الدوائر المسؤولة عف إدارة المدارس.

يؿ ىيكمػي تيػدؼ إلػى تخفيػؼ مختمػؼ الضػغوط التػي إف اإلدارة الذاتية لممدارس ىي عممية تعد -2
 تواجو المدارس الحكومية.

ميمػا يكػػف نػوع المزايػػا المتوقعػػة مػف المػػدارس ذاتيػػة اإلدارة  فػإف ذلػػؾ يعتمػػد عمػى تحديػػد واجبيػػا  -3
 بشكؿ دقيؽ  ومف ثـ تشجيع النقاش والمشاركة بيف كؿ مف لو صمة بالمدرسة.

 ومبيا.( كولCooperman, 2001دراسة كوبرمان ) .4

 School Community member's perception of School –basedعنوان الدراسة: "

Management"  
 "إدراك أعضاء مجتمع المدرسة لندارة الذاتية لممدرسة"
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ىدفت الدراسة إلى تفحص أسموب المدارس المدارة ذاتياً مف وجية نظر أفراد العينة  ىدف الدراسة: 
أعضاء مجتمع المدرسة حوؿ عدد مف القضايا المرتبطػة بأسػموب  مف خالؿ وصؼ وتحميؿ مدارؾ

اإلدارة الذاتيػػة وىػػي: األىػػداؼ  اإلجػػراءات  الفعاليػػة الكميػػة للسػػموب  دور المشػػاركيف فػػي صػػػناعة 
 القرار  دور أعضاء المجتمع المحمي في صنع القرارات  واقتراحات لمتغيير.

جػػراء  أداة الدراســة: اعتمػػدت الباحثػػة عمػػى أسػػموب دراسػػة الحالػػة مػػف خػػالؿ المالحظػػة المباشػػرة  واو
 المقابالت  ومراجعة الوثائؽ الخاصة بالمدرسة.

اشػتممت العينػة عمػى أحػد مػديري التربيػة   ومػدير ومعمـػ وعضػو مػف أعضػاء الييئػة  عينة الدراسة:
 وطمبة.المشاركة في صنع القرار في المدرسة وأولياء أمور 

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي في دراستيا. منيج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:  نتائج الدراسة:

المسػػؤوليات الموكمػة إلػػى فريػػؽ اإلدارة بأف معظـػ المشػػاركيف فػي الدراسػػة قػد عبػػروا عػف عػػدـ تػأثرىـ 
ارة ذاتيػػًا ىػػو مشػػروع يسػػتحؽ العنػػاء  وذلػػؾ ألنػػػو الذاتيػػة  كمػػا أشػػاروا إلػػى أف مشػػروع المػػدارس المػػػد

بداء رأييـ.  يعطي أعضاء مجتمع المدرسة حقًا لىدالء بأصواتيـ واو
 ( الوليات المتحدة األمريكية.Iverson, 2001دراسة إيفرسون ) .5

 "School- Based Management: A case study"عنوان الدراسة: 
 حالة"" اإلدارة الذاتية لممدرسة: دراسة 

عػػػادة ىـــدف الدراســـة: بنػػػاء  ىػػدفت الدراسػػػة إلػػى معرفػػػة مػػدب تحسػػػف التحصػػيؿ الدراسػػػي لمطالػػب واو
 المدارس مف خالؿ أسموب المدارس المدارة ذاتيًا.

 استعممت الباحثة أسموب دراسة الحالة. أداة الدراسة:
ئيػػة فػػي مدينػػػة طبػػؽ أسػػموب المدرسػػػة المػػدارة ذاتيػػًا فػػػي واحػػدة مػػف المػػػدارس االبتدا عينــة الدراســـة:

 نيويورؾ
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:  نتائج الدراسة:

إف أسػموب المػػدارس المػػدارة ذاتيػػًا غيػر مطبػػؽ فػػي مػػدارس نيويػورؾ  بينمػػا كػػاف جميػػع أعضػػاء  -1
 مجتمع المدرسة يؤيدوف استخداـ أسموب المدارس المدارة ذاتيًا.

واحػػدًا مػػػف عناصػػر نمػػط اإلدارة الذاتيػػة وىػػو المشػػاركة فػػػي  إف مجتمػػع الدراسػػة اسػػتخدـ عنصػػراً  -2
 اتخاذ القرارات.

أدب أسموب المدارس المدارة ذاتيًا لبعض التغييرات الميمػة مػف حيػث زيػادة عػدد ونوعيػة األفػراد  -3
المشػاركيف فػي إدارة النشػاطات اليوميػة لممدرسػة بشػكؿ ممحػوظ  أمػا مػف ناحيػة السياسػة المتبعػػة 

وجػػػدت الدراسػػػػة أف ىػػػػذا األسػػػموب يكػػػػوف أكثػػػػر فعاليػػػة ويػػػػنجح عنػػػػدما تكػػػػوف فػػػي المدرسػػػػة فقػػػػد 
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اإلصػالحات متوافقػة مػػع الثقافػة السػػائدة  ولتحقيػؽ ىػذا الػػنمط اإلداري فػي المدرسػػة يجػب زيػػادة 
 نفوذ طاقـ المدرسة بشكؿ حقيقي.

 (، أسترالياCranston, 2002دراسة كرانستون ) .6
     "   'School –based Management leaders and leadership"عنوان الدراسة:

 "قيادة اإلدارة الذاتية لممدرسة وقادتو
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى تأثير اإلدارة الذاتية في المدارس  والسيما فيما يتعمؽ ىدف الدراسة: 

وبػػػة مػػػػنيـ لمقيػػػػاـ بػػػػاألدوار بػػػأدوار المػػػػديريف ومسػػػػؤولياتيـ  والتغييػػػرات فػػػػي الميػػػػارات والقػػػػدرات المطم
 الجديدة.

 ة رأي.انأسموب المقابمة  واستبأداة الدراسة: 
( مديريف  ووزعت االستبانة عمى عينة مف 6استخدـ أسموب المقابمة مع عينة مف )عينة الدراسة: 

 .( مدير32)
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة: 

ىنػاؾ تغييػػرات بالنسػبة لتنػػوع وتعقيػػد المسػؤوليات التػػي يقػـو بيػػا المػػديروف  فقػد طمػػب مػػنيـ أف  -1
يتحمو بعدد واسع مف ميارات اإلدارة والقيادة والقدرات  وأف يتخذوا قػرارات بالتعػاوف مػع اآلخػريف 
فػػي مدارسػػيـ  وىػػي قػػرارات أصػػبح يشػػارؾ فييػػػا أشػػخاص كػػانوا فػػي السػػابؽ بعيػػديف عػػف مركػػػز 

 ادة.القي
أصبح المديروف في ظؿ مدخؿ اإلدارة الذاتية يشاركوف في مجػاالت إداريػة إسػتراتيجية إلػى حػد  -2

لـػ يكػف فػي السػابؽ جػػزءًا مػف عمميـػ  ومػف ىػػذه المجػاالت) إدارة الميزانيػة  إدارة أعضػاء الييئػػة 
 التدريسية  إدارة العامميف  اإلدارة المؤسساتية واإلدارة التعميمية(.

دور المػػدير  أدب بالتػالي إلػى تغييػػر فػي الميػارات والقػػدرات التػي يمتمكيػا  ومػػف  إف التغييػر فػي -3
 ىذه الميارات والقدرات:

دارة اميػػػػ - أ رات فػػػػي العالقػػػػة الشخصػػػػية واالتصػػػػػاؿ والتعػػػػاوف والتشػػػػاور والتفػػػػاوض واإلقنػػػػػاع واو
 الصراع.

 القدرة عمى تفويض اآلخريف بالنفوذ ليعمموا بفاعمية. - ب

 بفاعمية  والعمؿ عمى تحقيؽ األولويات.القدرة عمى إدارة الوقت  - ت

 ستراتيجية وتشمؿ قيادة العامميف  والقيادة التعميمية  وقيادة المدرسة.القيادة اإل - ث

 تغييرات في أساليب القيادة والرؤية في ثقافة المدرسة. - ج

 معرفة بالتطورات التعميمية الدولية والقومية والتطورات الحديثة. - ح

 المدرسة يستفيدوف مف ىذه التطورات.القدرة عمى جعؿ اآلخريف في  - خ
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 ( تايمند.Neyod, 2002نيود )دراسة  .7
 Learning Reform Schools for Developing Quality of"عنـوان الدراسـة: 

Learners (School- Based Management) :The Ways and Methods"     "
لذاتيــة لممدرســـة: الطـــرق مــدارس إصـــالح التعمــيم مـــن أجــل تطـــوير جــودة المتعممـــين )اإلدارة ا

 واألساليب("

المػدارس المػدارة ذاتيػًا لتحقيػػؽ  يريىػدفت الدراسػة إلػى تحديػػد القػدرات األساسػية لمػدىـدف الدراسـة: 
 متطمبات إصالح التعميـ  ودراسة خصائص أسموب اإلدارة لمدراء المدارس قبؿ تنفيذ الدراسة.

( مػف البػاحثيف المحميػيف بتزويػد المػدارس بالنصػح والمراقبػة  44قاـ فريؽ مكوف مف ) أداة الدراسة:
 وقد تـ الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ المصادر التالية:

 المرحمة األولى: تقارير ذاتية مف المدارس المشاركة.

ا مػػف قبػػؿ فريػػػؽ المرحمػػة الثانيػػة: تقػػارير نيائيػػة مػػف المػػدارس المشػػػاركة  وتقػػارير نيائيػػة تػـػ إعػػدادى
شروع: مف خالؿ زيارة المدارس  وحمقػات دراسػية لمشػروع مػديري المػدارس قػاـ مالباحثيف المكمؼ بال

بإعداده المنسقوف والباحثوف  ومناقشات غيػر رسػمية مػع المػديريف والمدرسػيف  وأعضػاء آخػريف فػي 
  دينيػػػيف) بػػػوذييفالمدرسػػػة  والطػػػالب  وممثمػػػيف عػػػف المجتمػػػع وقػػػادة مػػػف المجتمػػػع المحمػػػي  وقػػػادة 

 مسيحييف  مسمميف(.
كمػػا قػػاـ الباحػػث  بتحميػػػؿ الوظػػائؼ األساسػػية لممػػديريف التػػػي وردت فػػي القػػانوف  وكػػذلؾ الوظػػػائؼ 
الػػػواردة فػػػػي نظريػػػػات إدارة التعمػػػػيـ  وذلػػػػؾ لتحديػػػػد القػػػػدرات األساسػػػػية الواجػػػػب توافرىػػػػا لػػػػدب مػػػػديري 

 ـ.المدارس المدارة ذاتيًا لتحقيؽ متطمبات إصالح التعمي

عػف  وفف األشػخاص المسػؤولكػا( مدرسة في تايمند و 251تكونت عينة الدراسة مف ) عينة الدراسة:
مشروع تنفيذ أسموب اإلدارة الذاتيػة داخػؿ المدرسػة ىمػا المػدير وأحػد المدرسػيف  الػذي يعمػؿ كمنسػؽ 

 لممشروع.

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:  نتائج الدراسة:
القػػػدرات األساسػػػػية لممػػػديريف الالزمػػػػة لتحقيػػػؽ متطمبػػػػات إصػػػالح التعمػػػػيـ ىػػػي: اإليمػػػػاف بقػػػػدرات إف 

الػػػزمالء  القػػػدرة عمػػػػى العمػػػؿ ضػػػػمف فريػػػؽ  القيػػػػادة اإلبداعيػػػة  الرؤيػػػػا  القػػػدرة عمػػػػى التفكيػػػر الناقػػػػد  
لعمػػػؿ عالقػػات إنسػػػانية جيػػدة  االنػػػدماج والشػػفافية  النظػػػرة الديمقراطيػػة  توجيػػػات لػػدعـ اآلخػػػريف  وا

 كقدوة.
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 ( إيران.Mehralizadeh& Others, 2004دراسة مييرلي زادة وآخرون ) .8
 Globalization and Decentralization of Management: A"عنـوان الدراسـة: 

study of the feasibility of application of School- Based Management in 
Iran's Secondary Schools." 

لمركزية وعولمة اإلدارة: دراسة جدوى تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة في المدارس الثانوية في  "
 إيران"

العوائؽ الرئيسية التي تعيؽ اسػتخداـ أسػموب اإلدارة  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ  ىدف الدراسة:
في مقاطعة األحفار بشكؿ الذاتية في المدارس اإليرانية بشكؿ عاـ  وفي المدارس الثانوية الحكومية 

لى  خاص  كما ىدفت إلى معرفة خصائص المدارس المدارة ذاتيًا في المدارس الثانوية في إيراف  واو
أي مػدب يوجػد معرفػة لػػدب مػديرييا ومعممييػا بأسػػموب اإلدارة الذاتيػة  وىػدفت أيضػػًا إلػى معرفػة إلػػى 

طبيػػػؽ أسػػموب اإلدارة الذاتيػػة  أمػػػا أي مػػدب يوافػػؽ المػػديروف والمعممػػػوف والسػػمطات التعميميػػة عمػػى ت
اليػػػػدؼ األخيػػػػر لمدراسػػػػة فكػػػػاف إلػػػػى أي مػػػػدب يػػػػرب أفػػػػراد العينػػػػة أف أسػػػػموب اإلدارة الذاتيػػػػة يناسػػػػب 

 المدارس الثانوية في إيراف.
اسػػػتخدمت الدراسػػة أداتػػػيف األولػػى إحصػػائية وىػػػي االسػػتبانة  والثانيػػػة وصػػفية وىػػػي  أداة الدراســة:

 المقابمة.
تممت العينة عمى ثػالث مجموعػات فػي أربػع منػاطؽ فػي مدينػة األحفػار  وشػممت اش عينة الدراسة:

( شخصػػًا مػػف مسػػؤولي سػػمطات التعمػػيـ المحميػػػة  41( معممػػًا ومعممػػة  و)211( مػػديرًا  و)41العينػػة)
قت عمييا االستبانة  كما تـ إجراء المقابالت مع اثنيف مف مديري المدارس الثانوية  بوىذه العينة ط
 المعمميف  وأحد مسؤولي السمطات المحمية.واثنيف مف 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:  نتائج الدراسة:
إف المدارس المدارة ذاتيًا تختمؼ في ثالثة مجػاالت مقارنػة بالنظػاـ الحػالي لمتعمػيـ فػي المػدارس  -1

مػػػس المدرسػػػة  وتمويػػػػؿ الثانويػػػة اإليرانيػػػة  وىػػػذه المجػػػػاالت ىػػػي: مكتػػػب الشػػػؤوف اإلداريػػػػة  مج
وتحديػد ميزانيػػة المدرسػػة والػػذي ىػػو مػػف صػالحيات ومسػػؤوليات مجمػػس المدرسػػة فػػي المػػدارس 

 المدارة ذاتيًا.
أكد أفراد العينة الذيف أجريت معيـ المقابالت أنيـ لـ يسػمعوا عػف الخطػة الجديػدة التػي طورتيػا  -2

نينيػػػا  كمػػا كشػػفت النتػػائج أف الخطػػػة وزارة التربيػػة والتعمػػيـ عػػف المػػػدارس المػػدارة ذاتيػػًا وعػػف قوا
الجديدة التي ال تشتمؿ عمى معايير مالئمة لنجاح أسموب المدارس المدارة ذاتيًا وفؽ ما طورتو 

 وزارة التربية والتعميـ اإليرانية.
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ومػػف ضػػمف النتػػائج أيضػػًا تػػـػ تحديػػد خمسػػة عوائػػؽ تعيػػؽ أسػػػموب المػػدارس المػػدارة ذاتيػػًا وىػػػذه  -3
ارية  عوائؽ المعرفة والمعمومات  عوائؽ البنية الييكمية والتنظيـ  عوائؽ العوائؽ ىي: عوائؽ إد

 ثقافية  عوائؽ تتعمؽ بالسياسات والنفوذ والسمطة.

إف التحسف في أداء المدارس وبنيتيا التنظيمية كاف محدودًا  وذلؾ ألف اإلصالح لـ يتـ بمورتو  -4
رس وسػمطات التعمػيـ فػي اإلقمػيـ وسػمطات بشكؿ مالئـ ليتوافؽ مع البيئػة الييكميػة الحاليػة لممػدا

 التعميـ المحمي ووزارة التربية والتعميـ في إيراف.

 (، جنوب إفريقياSoga, 2004دراسة سوجا ) .9

 Self-Managing Schools in Gauteng: challenges andعنــوان الدراســة: 

opportunities for School-Based Managers. 
 : التحديات والفرص لمديري المدارس الذاتية.ةوتينغفي إدارة المدارس ذاتيًا 

في غوتينغ  والفرص التعرؼ إلى التحديات التي تواجو مديري المدارس ذاتية اإلدارة ىدف الدراسة:
 المتاحة لممدارس ذاتية اإلدارة  وكيؼ يمكف دعـ المدارس ذاتية اإلدارة لجعميا أكثر فعالية وتأثير.

 استخدمت الدراسة أسموب المقابمة  والمالحظة  وتحميؿ الوثائؽ. أداة الدراسة:
اشتممت العينة عمى مدرستيف مف المدارس المدارة ذاتيًا في غوتينغ أحدىما إبتدائيػة  عينة الدراسة:
 واألخرب ثانوية.
 اتبعت الدراسة طريقة البحث النوعي. منيج الدراسة:
 مف النتائج أىميا مايمي:توصمت الدراسة إلى مجموعة  نتائج الدراسة:

كبػر حجـػ أبرز التحديات التي تواجو المدارس ذاتية اإلدارة ىي سػوء اسػتخداـ المػوارد الماليػة  و  .1
 المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ المديريف.

أىػـػ الفػػرص والفوائػػد لممػػػدارس ذاتيػػة اإلدارة ىػػي حريػػة القػػػرارات التػػي تعطػػى لممػػدارس  وسػػػرعة  .2
عػدـ وجػػود البيروقراطيػػة  وكػػذلؾ االسػتقاللية أو الحكػـػ الػػذاتي الػػذي اتخػاذ تمػػؾ القػػرارات بسػػبب 

 يعطى لممدرسة.

إف فػػرؽ العمػػػؿ فػػي المدرسػػػة بمػػا فييػػػا) التربويػػوف  اآلبػػػاء  أعضػػاء المجتمػػػع المحمػػي( جميعيػػػا  .3
 أساسية لجعؿ المدارس ذاتية اإلدارة أكثر فعالية وتأثير.

 ىونج كونج(، Cheng, 2011شينغ ) دراسة .11

 Principals and Teachers’ perceptions of School policy as aعنوان الدراسة: 

key element ofSchool-Based Management in Hong Kong primary 
schools. 

تصــورات المــديرين والمدرســين لسياســة المدرســة كعنصــر رئيســي لــندارة الذاتيــة لممدرســة فــي 
 في ىونج كونج. البتدائيةالمدارس 
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التعػرؼ إلػى مػدب فعاليػة تطبيػؽ سياسػة المدرسػة فػي تحقيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة  دف الدراسة:ى
 .في ىونج كونج االبتدائيةفي المدارس 

 اعتمدت الدراسة أسموب دراسة الحالة  وكذلؾ أسموب المقابمة. أداة الدراسة:
( 9طبؽ فييا أسموب دراسة الحالة  وعمى ) ابتدائية( مدارس 9اشتممت العينة عمى )عينة الدراسة: 

 ( مدرسيف طبؽ عمييـ أسموب المقابالت.9مديريف  و)
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي: نتائج الدراسة:

مػف أجػؿ ضػماف التطبيػؽ النػاجح لػىدارة إف سياسػة المدرسػة يجػب أف تتطػور بشػكؿ واضػح  -1
 .بتدائيةاالالذاتية لممدرسة في المدارس 

إف معظػػػـػ المػػػػدارس تسػػػػػتعمؿ يومػػػػًا لمتنميػػػػػة المينيػػػػة لممػػػػػوظفيف  مػػػػف أجػػػػػؿ جعػػػػؿ المػػػػػديريف  -2
والمدرسيف يدركوف األىداؼ الطويمة المدب والقصيرة المدب لممدرسة  وكذلؾ أىػداؼ الخطػة 
السػػنوية ليػػػا  ويقومػػوف بػػػدعـ تمػػؾ األىػػػداؼ وخطػػػط تنميتيػػا  وبالتػػػالي تػػتمكف المدرسػػػة مػػػف 

 بشكؿ أكثر عممية. تطبيؽ سياستيا

ىالدراداتىالدابػظ:ىمنىأوجػىاالإفادةثالثًا:ى
وجػود مجموعػػة مػػف لػػوحظ  بػاإلدارة الذاتيػػة لممدرسػةمػف خػػالؿ اسػتعراض الدراسػػات السػابقة المتعمقػػة 

 االستفادة مف الدراسات السػابقةوالدراسة الحالية ويمكف تحديد نقاط ىذه الدراسات  بيف التقاطعنقاط 
 بما يمي:
  تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في  مبرراتإلى تحديد  ةالحالي ىدفت الدراسة :حيث اليدفمن

استفادت بذلؾ و ومتطمبات تطبيقيا  المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية  
المتػاف ىػدفتا (  Cheung & Cheung, 1999( و دراسػة )0227)الدوسػري مػف دراسػتي 

 الدراسػػػة تكمػػػا ىػػػدفيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة ومتطمبػػات تطبيقيػػػا أيضػػػًا  إلػػى تحديػػػد مبػػػررات تطب
إلػػى تحديػػد معوقػػات تطبيػػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة فػػي المػػدارس الثانويػػة العامػػة فػػي  ةالحاليػ

 ,Mehralizadeh& Others)دراسػػة  واسػػتفادت بػذلؾ مػػفالجميوريػة العربيػػة السػػورية 

الحاليػػػػة إلػػػػػى تطػػػػوير إدارة مػػػػػدارس  كمػػػػػا ىػػػػدفت الدراسػػػػػة(  0226و دراسة)حسػػػػيف  (2004
التعميـ الثانوي العاـ في الجميورية العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية  واستفادة 

مػػػػػدب تحديػػػػد المتػػػػاف ىػػػػدفتا إلػػػػى  (0228(  و)سػػػػرور  0229بػػػػذلؾ مػػػػف دراسػػػػتي )الشػػػػحي  
 .سةإمكانية تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء مفيـو اإلدارة الذاتية لممدر 

 معػػاوني مػػػديري عمػػى عينػػػات مػػف مػػػديري و  ةالحاليػػػ الدراسػػةتػـػ تطبيػػػؽ : مـــن حيـــث العينـــة
( 0227دراسػػػػػػتي كػػػػػؿ )الدوسػػػػػػري ي بػػػػػػذلؾ اسػػػػػتفادت مػػػػػف المػػػػػدارس الثانويػػػػػػة وىػػػػػ ومػػػػػوجميي

عمى عينػػة مػػف المػػديريف والمشػػػرفيف المػػذاف طبقتػػا (Cheung & Cheung, 1999)و
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ينة مف العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في عمى عت الدراسة الحالية كما طبق اإلدارييف.
التػي ( Mehralizadeh& Others, 2004)دراسػة  اسػتفادت مػفبػذلؾ  يوزارة التربيػة  وىػ

 عمى عينة مف اإلدارييف المعنييف بالتعميـ الثانوي.طبقت 
 :بػذلؾ يا  واستفادت ل اةكأدوالمقابمة االستبانة  ةالحالي الدراسة تستخدما من حيث األداوات

( و Mehralizadeh& Others, 2004و)(  Cranston,2002مػػف)كػػؿ  اتدراسػػ مػف
كػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػات  االسػػػػػػػتبانة والمقابمػػػػػػػػة كػػػػػػػأداة ليػػػػػػػا  ومػػػػػػػػف التػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخدمت( 0228)سػػػػػػػرور 

فقػػػط اسػػتخدمت االسػػتبانة  التػػي (0227و)الدوسػػري  (0226( و)حسػػيف 0229)الشػػحي مف
( فػي بنػاء أدوات 0241(  )حسف  0240  واستفادت مف دراستي كؿ مف )حالؽ  كأداة ليا

الدراسػة وخاصػػة فيمػا يتعمػػؽ بمتطمبػػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة  كػػوف ىػاتيف الدراسػػتيف قامتػػا 
 .زية في الجميورية العربية السوريةبدراسة متطمبات تطبيؽ اإلدارة الالمرك

 :ستفادت مف وىي بذلؾ االمنيج الوصفي التحميمي  ةالحالي الدراسةاتبعت  من حيث المنيج 
( 0228و )سػرور  (0227و)الدوسػري  (0226( و)حسػيف 0229)الشػحي كػؿ مػف دراسػات 

 التي استخدمت جميعيا المنيج الوصفي التحميمي.
 :اعن الدراسات السابقة بأني ةالحالي الدراسة تتفردو 

 الذاتيػػة فػي المػػدارس الثانويػػة العامػة فػػي الجميوريػػةاإلدارة  إمكانيػة تطبيػػؽدراسػػة  تتناولػ -
 .العربية السورية

بوضػػع نمػػوذج مقتػرح لتطػػوير إدارة مػػدارس التعمػػيـ الثػانوي فػػي الجميوريػػة العربيػػة  تقامػ -
 السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية.

وبعد استعراض أىـ الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية  وتعرؼ أىـ 
الفصوؿ األربعة التالية مف الباب األوؿ بعرض األدب النظري   تقـو الباحثة في أوجو اإلفادة منيا

المتعمؽ بموضوع الدراسة  حيث تناوؿ الفصؿ الثالث مفيـو اإلدارة الذاتية لممدرسة  واألسس 
والمبادئ التي يقـو عمييا  وخطوات تطبيقو  ومزاياه وسمبياتو  وتطرؽ الفصؿ الرابع إلى دراسة 

بنظريات عمـ اإلدارة  بينما اختص الفصؿ الخامس بالحديث عف واقع عالقة مدخؿ اإلدارة الذاتية 
اإلدارة المدرسية في الجميورية العربية السورية وذكر بعض عناصر اإلدارة الذاتية لممدرسة فييا  

ية اإلدارة الذاتب العربية واألجنبية في تطبيؽ وتعرض الفصؿ السادس إلى ذكر بعض التجار 
 ة منيا.لممدرسة  وكيفية اإلفاد
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 لثالفصل الثا
 واملثادئ( ،سساملفهىم،األ)للودزسحاإلدازج الراتيح 

ى
ىمػدمظ
ى:ىمغؼومىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظأواًل

ىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظىنذأة:ىثانوًا
ى:ىأهموظىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظًاثثال

ى:ىخصائصىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظًارابط
ى:ىأهدافىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظًاخامد
ىاألدسىوالمبادئىالتؽىتػومىرلوؼاىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظى:ىًادددا

ىمتطلباتىتطبوقىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظ:ىًادابط
ىللمدردظىمراحلىتطبوقىاإلدارةىالذاتوظ:ىًاثامن
ىالصطوباتىوالتحدواتىالتؽىتواجػىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظى:ىًاتادط
ىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظىمدخلمزاواى:ىراذرًا
ىىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظىمدخلدلبواتى:ىرذرىالحادي
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 : الثالثالفصل 
 )املفهىم، األسس، واملثادئ(اإلدازج الراتيح للودزسح

ىمػدمظ:
ـ  التوجيات باعتباره استراتيجية أساسية ألقت بظالليا وتأثيراتيا يعد التوجو نحو اإلدارة الذاتية مف أى

دارتيا بشكؿ عاـ واإلدارة المدرسية بشكؿ خاص.  عمى النظـ التعميمية واو
وقػػد اتضػػح ذلػػؾ مػػع بدايػػػة الثمانينيػػات متمػػثاًل فػػي توجػػو العديػػػد مػػف دوؿ العػػالـ للخػػذ بالالمركزيػػػة 

العديػػد مػف شػركات القطػػاع الخػاص فػػي  تة  وتوجيػكإصػالح لممنظمػات بمػػا فييػا المنظمػة التعميميػػ
ة التنظيمية اليرمية إلى ىيكمية ذات سمطة أقؿ صرامة  حيث يبداية الثمانينيات لالبتعاد عف الييكم

يشارؾ العامموف بفعالية أكثر في اتخاذ القرارات المتعمقة بسياسات الشركة واإلنتاجيػة  ويعػد أسػموب 
 (111  ص2113نسخة اإلصالحية التربوية ليذه الفمسفة)خميؿ  اإلدارة الذاتية في المدارس ال

 ـوظيػػر مفيػػػو   وبػػدأت أصػػوات تتعػػالى لتنػػادي بػػػال مركزيػػة التعمػػيـ والحاجػػة لوجػػػود مػػدارس مسػػتقمة
  وقد طبػؽ ىػذا النػوع مػف اإلدارة فػي العديػد زة عمى المدرسةاإلدارة الذاتية لممدرسة أو اإلدارة المتمرك

واسػتطاع التػألؽ والنجػاح وذلػؾ لقدرتػو عمػى الحػد مػف المركزيػة  التػي تػؤدي إلػى مػف الػدوؿ الغربيػة  
كما تسمح اإلدارة الذاتية لممدرسة للفراد العامميف فػي  .الروتيف وضعؼ المشاركة وعرقمة اإلجراءات

عطػاء كػؿ األفػراد العػامميف فػي المدرسػة صػوت  المدارس باتخاذ القػرارات المناسػبة لتحسػيف التعمػيـ واو
اتخاذ القرارات الرئيسية  وبالتالي تحسيف الروح المعنوية لممدرسيف وتػدريب قيػادات جديػدة عمػى  في

 .(Myers & Stonehill,1993,p1)كؿ المستويات 
ى:ىمغؼومىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظأواًل

عاـ  فقد  قبؿ البدء بالتعرؼ إلى مفيـو اإلدارة الذاتية لممدرسة  عمينا أف نعرمؼ اإلدارة الذاتية بشكؿ
فيػػػا)آر.تيـ   ( بأنيػػػا: عمميػػػة االسػػػتفادة القصػػػوب مػػػف وقتنػػػا ومواىبنػػػا إلنجػػػاز أىػػػػداؼ ذات 2111عرم

 (17  ص2111قيمة  اعتمادًا عمى نظاـ قيمي صحيح)آر.تيـ  
أطمػؽ فػي األدب اإلداري العديػد مػف المسػميات عمػى مفيػـو   فقػد رسػةىدارة الذاتيػة لممدبالنسبة لأما 

 Local Management of  مػػػف أبرزىػػا: اإلدارة المحميػػػة لممػػػدارس رسػػػةلممد اإلدارة الذاتيػػة

Schools كمػػا أطمػػػؽ عمييػػػا مػػػدارس الحكػـػ الػػػذاتي  Self-Governing Schools والمػػػدارس  
 School- Based  واإلدارة مػػف خػػالؿ المدرسػػة Self-Managing Schoolsالمػػدارة ذاتيػػًا 

Management  (.31  ص2 001)المصمح 
مسميات "مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة" مف دولة إلى أخرب  فبينما يشار إلييا في كؿ مف  وتختمؼ

"  School- Based Managementالواليػات المتحػدة األمريكيػة وكنػدا وىػونج كػونج بالمصػطمح "
" ويشار إلييا في إسػتراليا Local management of schoolsيشار إلييا في إنجمترا بالمصطمح" 
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 .(13  ص2115)العجمػػي   "Self-management school and Devolutionمح "بالمصػط
 "School- Based Managementوسوؼ تتبنى الدراسة الحالية مصطمح "

أنػو يمكػف النظػر لػىدارة الذاتيػة لممدرسػة  Malen)مػالف)يػرب فبينمػا ولىدارة الذاتية تعريفات متعػددة 
معتمد عمى تبني الالمركزية والتي تعتبر مف خالليا المدرسة ة إدارة المدرسة  بنيكتغيير رئيسي في 

ىي الوحدة األولى المسؤولة عف التحسيف والتطوير  كما ترتكز عمى إعادة توزيع صالحيات اتخاذ 
القػػرار كمػػػدخؿ أسػػػاس يمكػػػف مػػف خاللػػػو إثػػػارة وتنشػػػيط وتعزيػػػز ودعػـػ تحسػػػيف التعمػػػيـ فػػػي المدرسػػػة 

(Malen,1990, p.290).  عرفيػػا فقػد( ديفيػدDavid)  بأنيػا طريقػة صػياغة ميػاـ اإلدارة المدرسػػية
وفؽ ظروؼ المدرسة ذاتيا وسػماتيا واحتياجاتيػا  وبػذلؾ يصػبح أعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة أكثػر 
اسػتقاللية ومسػؤولية فػي توظيػؼ المػوارد المتاحػة لحػؿ المشػكالت وتفعيػؿ األنشػطة التربويػة الفاعمػػة 

 .(David, 1996, p5عيد)لتطوير المدرسة عمى المدب الب
ونػػػرب ىنػػػا أف التعريفػػػاف يشػػػتركاف فػػػي التركيػػػز عمػػػى اسػػػتقاللية المدرسػػػة فػػػي تسػػػيير شػػػؤونيا وحػػػػؿ 
مشػكالتيا  وفػي عنصػر المشػاركة بػػيف جميػع أعضػاء المدرسػة فػػي اتخػاذ القػرارات المتعمقػة بيػػا  إال 

قد أضاؼ مراعاة ظروؼ كؿ مدرسػة واحتياجاتيػا  وبالتػالي اخػتالؼ ميػاـ اإلدارة  (ديفيد)أف تعريؼ 
 المدرسية وأىدافيا بيف المدارس بحسب ظروؼ كؿ منيا عمى حدا.

عمػػى أنيػا " آليػػة مفيػػدة فػػي تحقيػؽ التنميػػة والتغييػػر التربػوي وزيػػادة فاعميػػة العمػػؿ ( سػػالمة)ويعرفيػا 
طات وصػالحيات واسػعة إلدارة مدرسػية  تحػد مػف المركزيػة عمى المستوب المدرسي بما يوفره مف سم

 .(293  2111)سالمة  القائمة وتضمف تنفيذ حمقات الجودة ونجاحيا في المدرسة"
وقد أضاؼ تعريؼ )سالمة( ىنا دور اإلدارة الذاتية وأىميتيا في تحقيؽ التغيير التربوي  والرفع مف 

 صر ىاـ في تحقيؽ الجودة الشاممة في المدرسة.مستوب المدرسة  وكذلؾ أف اإلدارة الذاتية عن
يػرب صػػائغ أف اإلدارة مػف خػالؿ المدرسػػة تتمثػؿ فػي مػنح المدرسػػة صػالحيات واسػعة فػػي فػي حػيف 

تحديد رسالتيا ورؤيتيا والتخطيط لبرامجيا وأنشطتيا  وتمويؿ احتياجاتيا ومتطمباتيا  واتخاذ القرارات 
والتعامػػؿ المباشػػر مػػػع بيئتيػػا ومحيطيػػا الخػػارجي )صػػػائغ   المتعمقػػة بتوظيػػؼ وترقيػػة العػػػامميف بيػػا 

 (.22  ص2114
فػي أغمػب النقػاط التػي تناوليػا إال أنػو أضػاؼ  ويشترؾ تعريؼ )صػائغ( مػع تعريفػي )مػالف  وديفيػد(

 .ليادور المجتمع المحمي والبيئة المحيطة لممدرسة في تحقيؽ اإلدارة الذاتية 
معاصر يقـو عمى اعتبار المدرسة وحدة إدارية مستقمة بذاتيا  خؿ إداري دويعرفيا العجمي بأنيا " م

ليا حرية التصرؼ في إدارة شؤونيا مف خالؿ التوجو نحو مزيد مف الالمركزية في مختمؼ مجاالت 
العمؿ بيا  مع خضػوع المدرسػة لنظػاـ فعػاؿ مػف المسػاءلة عػف طريػؽ الحكـػ عمػى جػودة المخرجػات 

 .(15  ص2115التعميمية بيا" )العجمي  
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نالحظ أف الجديد في تعريؼ )العجمي( ىػو اعتبػار اإلدارة الذاتيػة مػدخؿ إداري حػديث  ولػيس فقػط 
عممية أو آلية أو طريقة  كما في التعريفات السابقة  كما أنو أضاؼ فكرة جديدة لىدارة الذاتية وىي 

المسػؤولة عػػف المسػاءلة عػف النتػػائج  فبمػا أف المدرسػػة تتمتػع باالسػػتقاللية فػي تسػػيير شػؤونيا وىػػي 
 تـ تحقيقو مف مخرجات. لمساءلة عماالتطوير والتغيير  لذا البد مف خضوعيا لعممية ا

أما حسيف فقد تضمف تعريفو المبادئ األساسية لمدخؿ اإلدارة الذاتية ومف ىذه المبادئ نقؿ السمطة 
مية التقيػيـ مػف أفضؿ أساليب التمويؿ والدعـ  إضافة إلى استمرارية عم إلى لقمب المدرسة والتعرؼ

أجؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة  فقد نظر إلػى اإلدارة الذاتيػة لممػدارس عمػى أنيػا تبػديؿ وتحويػؿ الحكـػ 
والسػمطة داخػػؿ المدرسػػة  فيػػي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ الالمركزيػػة الػػذي يجعػػؿ المدرسػػة والواقػػع المدرسػػي 

القػرار بػيف ة صػنع نفسػو وحػدة أساسػية لصػنع القػرار ويعتمػد بصػورة أساسػية عمػى إعػادة توزيػع سػمط
العػػامميف فػػي المػػدارس وبػػيف أعضػػاء المجتمػػع المحمػػي باعتبػػارىـ وسػػيمة أساسػػية تمكػػنيـ مػػف تقيػػػيـ 
التطػػورات التػػي تحػػدث داخػػؿ العمميػػة التعميميػػة فػػي المػػدارس إضػػافة إلػػى معرفػػة أفضػػؿ األسػػاليب  

ميػة التعميميػة  بمػا تحقيػؽ أعمػى مسػتوب مػف األداء فػي العملتوفير الدعـ والتمويؿ المناسػب لضػماف 
 .(14  ص2116يضمف تحقيؽ أىداؼ المدرسة ككؿ.) حسيف  

نرب أف تعريؼ)حسيف( قد أعطى نظرة شمولية لمدخؿ اإلدارة الذاتية  وأضاؼ فكرة التمويػؿ والػدعـ 
المػػػادي الػػػػالـز  لنجػػػػاح مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػة  وتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ المدرسػػػػة  باإلضػػػػافة لتركيػػػػزه عمػػػػى 

رسػة فػي صػنع القػرارات المتعمقػة بيػا  والمشػاركة بػيف جميػع العػامميف فػي المدرسػة فػي اسػتقاللية المد
اتخػاذ القػرارات  ومشػاركة المجتمػع المحمػي فػي إدارة المدرسػة  ومتابعػة التقيػيـ لضػماف تحقيػؽ أعمػى 

 مستوب مف األداء في العممية التعميمية.
 أنيا ترتكز عمى ما يمي:ة يمكننا القوؿ مف خالؿ العرض السابؽ لتعريفات اإلدارة الذاتية لممدرس

 .استقاللية المدرسة في صنع القرارات المتعمقة بيا وتسيير شؤونيا بنفسيا 

   مسؤولية المدرسة ذاتيا عف تحقيؽ التطوير والتحسػيف فييػا  وعػف إحػداث التغييػر التربػوي
 وكذلؾ تحقيؽ أعمى مستوب مف األداء المدرسي.

  المدرسة في اتخاذ القرارات المتعمقػة بيػا  باإلضػافة إلػى مشػاركة مشاركة جميع العامميف في
 أعضاء المجتمع المحمي في ذلؾ.

  مراعػػاة ظػػػروؼ كػػػؿ مدرسػػػة واحتياجاتيػػػا  وبالتػػػالي صػػػياغة رؤيتيػػػا وأىػػػدافيا فػػػي ظػػػؿ تمػػػؾ
 االحتياجات.

 ب توفير التمويؿ والدعـ المادي الالـز لممدرسة  مف أجؿ ضماف تحقيؽ أىدافيا  وىذا يتطم
 مشاركة المجتمع المحمي في توفير الدعـ المادي الالـز لممدرسة.

   ومتابعػػػة تقيػػػيـ التطػػػورات التػػػػي خضػػػوع المدرسػػػة لممسػػػاءلة عػػػف النتػػػائج التػػػػي تػػـػ تحقيقيػػػا
 تحصؿ في العممية التعميمية مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا.
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ىنذأةىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظى:ثانوًا
نظػاـ اإلدارة فػػي إلشػارة إلػى نشػأة اإلدارة الذاتيػة بشػكؿ عػاـ فػي اإلسػالـ  فال بػد فػي البدايػة مػف ا

اإلسػالـ كػاف قائمػًا عمػػى أسػاس العػدؿ والمسػػاواة  وىػو يعمػؿ وفػؽ تمػػؾ األسػس بطريقػة جماعيػػة 
بعيدًا عف التعقيد اإلداري الذي يوجد اآلف في األنظمة التقميدية. وتستند اإلدارة في اإلسػالـ فػي 

ى القرآف الكريـ وسنة الرسوؿ)ص(  ولقد كاف لىدارة الذاتية جذورىا فػي الشػريعة مشروعيتيا عم
 اإلسالمية  ومف أىـ المبادئ األساسية لىدارة الذاتية في صدر اإلسالـ ما يمي: 

مف األصوؿ األساسية التي جاء بيا اإلسالـ مبدأ الشورب الشامؿ لجميع مبدأ الشورى:  - أ
  وأىـ ما يميز ىذا المبدأ لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةت ااألمور الدنيوية  في المجاال

  1969الشمولية  ذلؾ ألف األمور الحياتية تحتاج إلى تشاور في الغالب األعـ)الطماوي  
تعالى: )والذيف استجابوا لربيـ  في القرآف الكريـ بقولو ىذا المبدأوقد ورد ذكر ( 117ص

وترب الدراسة أف مبدأ ، (38وأقاموا الصالة وأمرىـ شورب بينيـ()سورة الشورب  اآلية
الشورب في اإلسالـ  يعادؿ حاليًا مف مبادئ اإلدارة الذاتية لممدرسة  مبدأ المشاركة في 

 السمطة واتخاذ القرارات عمى مستوب المدرسة.

أساس مف مبادئ اإلسالـ  ولقد أكد عمى ذلؾ القرآف الكريـ فقاؿ  العدؿ مبدأمبدأ العدل:  - ب
ذا حكمتـ بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ() سورة النساء  اآلية ويشيد رجاؿ . (25تعالى: )واو

الفكر اإلسالمي بمبدأ العدالة في األمور السياسية واالجتماعية فيما يتعمؽ بالحقوؽ 
 (.15  ص1983)مصطفى   ونتائجوالواجبات وما يترتب عمييا مف أعماؿ 

  وال شؾ أف العدؿ الذي يتضمف التوزيع العادؿ لممياـ واألعباء والمسؤوليات والحقوؽ  ىو أساس  
ىاـ لىدارة الذاتية لممدرسة  وذلؾ ألف المشاركة في إدارة المدرسة مف قبؿ جميع العامميف بيا  ومف 

وتوزيع المسؤوليات بشكؿ متساو   ليتـ إنجاح  قبؿ أعضاء المجتمع المحمي  تتطمب تحديد األدوار
 العمؿ بالشكؿ الجيد.

وقد تدرجت السمطة في الدولة اإلسالمية مف المركزية إلى الالمركزية في عيد الرسوؿ)ص(  حيث 
كانت تخضع في البداية لسمطة الرسوؿ)ص( فقط  وبعد ذلؾ عيف الرسوؿ)ص( واليًا عمى كؿ 

 (.87  ص1991مقاطعة مف بالد العرب.)خنفر  
تجمى الجانب اإلداري لىدارة الذاتية في اإلسالـ  مف خالؿ تنظيـ العمؿ اإلداري فمـ تكف توجد و 

في اإلسالـ وظائؼ محددة كما ىو الحاؿ في النظـ اإلدارية اآلف  إنما يكمؼ كؿ فرد بما يستطيع 
جماعية كالغزوات القياـ بو مف أعماؿ سواء بطريقة فردية كممارسة األعماؿ اإلدارية  أو 

 والفتوحات. وكاف ىناؾ ثالث فئات لمعمؿ في الدولة اإلسالمية:
  العماؿ: يكمؼ العماؿ لمقياـ ببعض األعماؿ المؤقتة مثؿ جمع الزكاة  وتنتيي ىذه الميمة

 بمجرد انتياء العمؿ الذي كمؼ بو العامؿ.
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 ي في األقاليـ  وكذلؾ الوالة: كاف الوالة يعينوف لفترة محدودة بقصد نشر الوعي اإلسالم
 (115  ص1975اإلشراؼ عمى إدارة شؤوف األقاليـ بالتشاور مع المسمميف.)عبد اليادي  

  القضاة: يتـ تعييف القضاة لمفصؿ في القضايا وأعماليـ مؤقتة وليست دائمة  تنتيي بانتياء
 .(277  ص1978الميمة التي كمفوا بيا)زحيمي  

بة الذاتية  والتي تعتمد عمى إرساء القيـ الدينية واستقرارىا في وكاف ىناؾ في اإلسالـ مبدأ الرقا
نما  ضمائر الناس  واإلخالص في العمؿ ال خوفًا مف سمطة العقاب أو طمعًا في مكافأة أو ثواب واو

 (.28  ص1973إحساسًا بأف ذلؾ يمميو الضمير والخمؽ القيـ)الطماوي  
مبادئ اليامة لىدارة الذاتية لممدرسة  وأساسًا في نجاح وترب الدراسة أف مبدأ الرقابة الذاتية مف ال 

تطبيقيا  حيث أف تفويض كؿ مدرسة إلدارة شؤونيا  ومنحيا حرية التصرؼ في األمور المتعمقة 
بيا  تتطمب المسؤولية عف ذلؾ مف قبؿ المدير وجميع العامميف في المدرسة  وىذا ال يتـ إذا لـ 

كؿ فرد عمى نفسو  وشعوره بالمسؤوليو تجاه السمطة الممنوحة لو  تتوافر الرقابة الذاتية مف قبؿ 
 باإلضافة إلى الرقابة المفروضة مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا عمى إدارة المدرسة.

وىكذا نرب أنو كاف ىناؾ مؤشرات لىدارة الذاتية في الشريعة اإلسالمية وصدر اإلسالـ  ومف ىذه 
التعاوف  ومبدأ الرقابة الذاتية  كما أف تنظيـ العمؿ اإلداري في  المؤشرات مبدأ الشورب  ومبدأ

  ويرسخو. اإلسالـ  كاف يدعـ التوجو نحو اإلدارة الذاتية
ىو صاحب التوجو نحو مفيـو اإلدارة  peter Druckerيعد بيتر دركرأما في المجاؿ الصناعي ف

 Theفي كتاب )مستقبؿ الرجؿ الصناعي( ) الذاتية  وأوؿ مف نادب بيا  فقد كاف تركيز دركر

future of industrial man عمى االعتراؼ بالشركة الكبيرة ذات االستقالؿ الذاتي كمؤسسة  )
كانت حاجة الشركة لبنية تتميز باستقالؿ ذاتي وتتمتع بقوة كافية  واجتماعية ممثمة لممجتمع  

كف ىذا يعني أف تعمؿ كيلة تؤدي عمميا بصورة ومعرفة مناسبة لمقياـ بواجبيا أمرًا مقضيًا  ولـ ي
لتوجيييا وتنسيقيا.  تمقائية  فيي بحكـ حجميا وتعقيدىا الكبيريف  تتطمب أيضًا ىيئة قيادة مستقمة

وبالنتيجة فإف ىذه اإلدارة المحترفة التي تتمتع بالسمطة دوف صفة مميزة" أصبحت السمطة الحاسمة 
تبر دركر أف أولى ابتكارات الحضارة الصناعية الرئيسية ىي والممثمة في النظاـ الصناعي". واع

الشركة التي تتمتع باالستقالؿ الذاتي  وأف ثاني االبتكارات ىي اإلدارة المحترفة بصفتيا الوحدة التي 
 .(62-61  ص2114تتحكـ بيا.)فالىرتي  

مػف اإلصػالحات شيد العالـ خالؿ عقدي الستينات والسػبعينيات مػف القػرف العشػريف العديػد وقد 
التربويػة  والتػػي ركػػزت بػدورىا عمػػى تطػػوير المنػػاىج الدراسػية وتجويػػد أسػػاليب تدريسػػيا  إال أف 

حػػدثت النتػائج المرجػػوة كانػت غيػػر مرضػية فػػي معظـػ دوؿ العػػالـ  ومػع بدايػػة عقػد الثمانينيػػات 
يػػػة خاصػػة فػػػي المنظمػػات التجار  -تطػػورات أكثػػر أىميػػػة فػػي مجػػػاالت الفكػػر اإلداري وتطبيقاتػػػو

لمواكبػػػػػػة تزايػػػػػػد االتجػػػػػػاه نحػػػػػو: العولمػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية والخصخصػػػػػػة  -والصػػػػػناعية
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والتوجيات االقتصادية الجديدة والتضخـ المعرفي  واالنفجار المعموماتي وىيمنة الجودة الشػاممة 
ف في التعميـ  وكاف طبيعيػًا أف تتػأثر المنظمػات التعميميػة بيػذه التطػورات  فأصػبح مػف المؤكػد أ

تحسػػػيف الجػػػودة التعميميػػػة يتطمػػػػب ضػػػرورة القفػػػز مػػػف االىتمػػػػاـ بمسػػػتوب التعمػػػيـ داخػػػؿ الصػػػػؼ 
عادة ىيكمتيا بما يسمح بتطوير وظائفيػا  دارتيا ككؿ  واو فحسب  إلى االىتماـ بتنظيـ المدرسة واو

اإلدارة الذاتيػػة )وعممياتيػا  ويحسػػف مػػف مخرجاتيػػا التعميميػة. وفػػي ىػػذا اإلطػػار كػاف التوجػػو نحػػو
درسػػػػػػػة( باعتبارىػػػػػػػا تمثػػػػػػػؿ مػػػػػػػدخاًل لىصػػػػػػػالح اإلداري فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ التعمػػػػػػػيـ فػػػػػػػي معظػػػػػػـػ دوؿ لمم

إال أف التوجو الحقيقي نحػو اإلدارة الذاتيػة لممػدارس لـػ يبػرز  .(13  ص2115العالـ.)العجمي  
إال في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات مػف القػرف العشػريف  كوسػيمة لتطػوير أداء المػدارس 

 (574  ص2111التغمب عمى المشكالت التعميمية التي تواجييا.)براسالفيسكي   وتمكينيا مف
وعمى مر السنيف تطور مفيـو اإلدارة الذاتية لممدرسة  بعدما كاف مجػرد حركػة إصػالح مسػتقمة  

عػداد و  أخذ يتحوؿ تدريجيًا إلى أحد أىـ النماذج التي تنظر نظرة شاممة لمتعمػيـ  بيػدؼ إنجػاز واو
طالػب محسػف ومطػور  وتفعيػؿ أداء أفضػؿ لممدرسػة. فبػداًل مػف أف ينظػر ليػا عمػى أنيػا اليػػدؼ 
عػداد  النيائي لعممية اإلدارة أصبح ينظػر إلييػا كتطبيػؽ حاسـػ لممعػايير وتعمػيـ مبػادرات متميػزة واو

لتبني نظاـ اإلدارة الذاتية لممدرسة   الدوؿإصالحات رئيسة أخرب  األمر الذي دفع بالكثير مف 
المػػػػػديريف والمدرسػػػػيف وكافػػػػػة العػػػػامميف فػػػػػي المدرسػػػػة  وزيػػػػػادة الكفػػػػاءة والفاعميػػػػػة بيػػػػدؼ تشػػػػجيع 

 ,Weiss, 2001والمسػؤولية لػدييـ  وخمػؽ طاقػة أعظـػ فػي مسػتوب المدرسػة لمتغيػر والتحسػيف)

p4)  صبحت اإلدارة الذاتية لممدرسة مدخاًل أكثر تداواًل عمى صعيد الدوؿ المتقدمة كالواليات وأ
(  وسويسػرا عػاـ 1998(  وىولندا عاـ )1997(  ونيوزيمندا عاـ )1995المتحدة األمريكية عاـ )

(  وغيرىػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ 2111(  والمكسػػػػػػػػػػػػػػػيؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ )2111(  وتشػػػػػػػػػػػػػػػيمي عػػػػػػػػػػػػػػػاـ )2111)
 (.91  ص2118)العجمي  المتقدمة
ى:ىأهموظىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظثالثًا

تمتاز اإلدارة المدرسية بشكؿ عاـ بأىمية بالغة  واإلدارة الذاتية لممدرسة كنمط مػف أنمػاط اإلدارة 
المدرسػية  أيضػًا ليػا أىميػة كبيػرة فػي كونيػا تسػعى لمػتخمص مػف اإلدارة المركزيػة  واالتجػاه نحػو 

  وتفػػويض المزيػػد مػػف السػمطات لمػػدير المدرسػػة والعػػامميف تطبيػؽ الالمركزيػػة فػػي إدارة المدرسػة
شراكيـ في عممية صنع القرار.  بيا  واو

( أىميػػة اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة ومػدب الحاجػػة Odden&Wohlstetter, 1995وقػد أوضػح )
 :الماسة ليا مف خالؿ ذكر بعض الدوافع لتطبيقيا ومنيا

 التخمص مف اإلدارة البيروقراطية المركزية. -

دارة المنطقة  -  التعميمية.صعوبة االتصاؿ أحيانًا بيف المدرسة واو

 خمؽ التنافس بيف المدارس في مجاؿ التحصيؿ وتوفر البنية التحتية. -
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خمػػػؽ منػػػػاخ تعميمػػػػي ديمقراطػػػػي مػػػػف أجػػػػؿ تطػػػوير النظػػػػاـ التعميمػػػػي وبنػػػػاء الشخصػػػػية التربويػػػػة  -
 المستقمة.

 (Odden&Wohlstetter, 1995, p3)تعدد السمطات التعميمية في البمد الواحد. -

 ( عمى أىمية اإلدارة الذاتية لممدرسة النقاط التالية:2116فيما أضاؼ )حسيف  
 الحاجة إلى تقميؿ الرقابة وتفويض جزء مف السمطة لمدير المدرسة. -

 الرغبة في تحقيؽ مستويات عالية مف األداء مف خالؿ مشاركة العامميف في صنع القرار. -

المختمفػػػة لػػػدييا طػػػػالب ذوي حاجػػػات مختمفػػػة  وبالتػػػػالي تحتػػػاج إلػػػى نمػػػػاذج إدراؾ أف المػػػدارس  -
 متنوعة مف االستجابة ال يمكف تحقيقيا مف خالؿ المركزية في التعميـ.

 تحسيف الخدمة التعميمية. -

تحقيػػؽ الكفػػػاءة فػػػي اسػػػتخداـ المػػػوارد المتاحػػػة لممدرسػػػة بسػػػبب الصػػػالحيات الممنوحػػػة لممدرسػػػة  -
 لمتصرؼ في مواردىا.

  ودعـ التزاـ المدرسيف تسميط الرقابة المينية عمى المدرسيف وىياكؿ صنع القرار داخؿ المدرسة -
 (25-19  ص2116)حسيف  داخؿ المدارس.

( فػػػي ضػػرورة تقميػػػؿ البيروقراطيػػػة  (Odden&Wohlstetterمػػػع ( 2118)العجمػػػي   واتفػػؽ
 في النقاط التالية:تكمف درسة أىمية اإلدارة الذاتية لمموالمركزية في إدارة المدرسة  ورأب أف 

تقميػؿ البيروقراطيػة وزيػػادة قاعػدة المشػػاركة فػي صػناعة القػػرارات المدرسػية  وذلػػؾ بنقػؿ سػػمطات  -
 معينة مف اإلدارة التربوية العميا إلى مدير المدرسة.

تفعيؿ آليات الممارسة العممية لمديمقراطية في التعميـ عمى صعيد المدرسة  وذلؾ بمنح المجتمع  -
آليات اإلصالح والتطوير فػي منظومػة  تحقؽحمي دورًا لممشاركة في العممية التعميمية  حتى الم

 .نتائجياالتعميـ 

عطػاء المػدارس  - تػدعيـ دور المشػاركة المجتمعيػة فػي تمويػؿ التعمػيـ  لػدعـ األنشػطة المدرسػية  واو
 الشكؿ الجمالي الذي يميؽ بالعممية التعميمية.

بقضػايا المجتمػػع المحمػي ومؤسسػاتو بمكانػػة المدرسػة  ألنػو السػػبيؿ تعزيػز ثقػة اآلبػػاء والميتمػيف  -
 الوحيد لزيادة إقباؿ الطالب عمييا  ومف ثـ زيادة الدعـ المالي الحكومي المخصص ليا.

بث الرقابة الذاتية في نفوس كافة العامميف فػي المدرسػة  وتشػجيع أسػموب التقػويـ الػذاتي داخػؿ  -
 فييا نحو حتمية التجويد واإلصالح التربوي. بما يضمف تحفيز العامميف المدرسة

إثراء فعالية إدارة المدرسة نحػو التعػرؼ إلػى احتياجػات الطػالب المسػؤولة عػنيـ  وتحميػؿ مػدير  -
المدرسػة كقائػػد تربػػوي مسػؤولية توجيػػو التخطػػيط  بمػا يػػدعـ مسػػؤولية إدارة المدرسػة نحػػو تجويػػد 

 مخرجاتيا مف الطالب.
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مقياسػػػًا لمػػػػدب  -كػػػذلؾ-جػػػزءًا رئيسػػػًا مػػػف المسػػػاءلة العامػػػة واعتبارىػػػاالنظػػػر لممراجعػػػة باعتبارىػػػا  -
 تطبيؽ الجودة الشاممة في المدرسة ومؤشرًا ليا.

فػػػػة المدرسػػػػة بشػػػػكؿ إيجػػػػابي يضػػػػمف التفاعػػػػؿ البنػػػػاء بػػػػيف مػػػػدير المدرسػػػػة والمدرسػػػػيف اتغييػػػر ثق -
جػاز  ويتػػيح لممػػدير والطػالب وأوليػػاء األمػور  ويكػػوف لػدييـ دافعيػػة والتػزاـ وقػػدرة فائقػة عمػػى اإلن

فرصػة تبنػي أدوارًا جديػػدة تػدعـ الالمركزيػػة  وتضػمف مزيػدًا مػػف العالقػات اإليجابيػػة بػيف المنػػزؿ 
 والمدرسة والمجتمع المحمي المحيط بيا.

رات اإلداريػػػػة  فػػػػي ظػػػػؿ شػػػموؿ بػػػػرامج التنميػػػػة المينيػػػػة اتحسػػػيف جػػػػودة العمميػػػػة التعميميػػػػة والميػػػ -
 المدرسة.واإلدارية كافة الكوادر العاممة ب

وتػػرب الدراسػػػة أف أىميػػػة اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػػة تنطمػػػؽ مػػف أىميػػػة المشػػػاركة الجماعيػػة فػػػي صػػػنع 
القرارات التربوية داخؿ المدرسة  مف قبؿ جميع العامميف فييا   ومف قبؿ أولياء األمور وممثميف عف 

كيـ لممدرسػة  وىػذا بػدوره المجتمع المحمي مف الميتميف بأمور التعميـ  مما يؤدي إلى الشػعور بػامتال
يػػػػدفعيـ إلػػػػػى العمػػػػػؿ الجػػػػػاد والمخمػػػػػص مػػػػػف أجػػػػؿ تحسػػػػػينيا وتطويرىػػػػػا  والنيػػػػػوض بيػػػػػا إلػػػػػى أعمػػػػػى 
المسػػتويات  ألنيػـػ يشػػػعروف بالمسػػؤولية الكاممػػػة عنيػػا  وىػػذه المسػػػؤولية تكػػوف متكافئػػػة مػػع السػػػمطة 

. كمػػا أف لػػىدارة الذاتيػػة أىميػػة فػػي تشػػجيع اإلبػػداع واالبتكػػا والمدرسػػيف  مبػػةر لػػدب الطالممنوحػػة ليػـػ
 وجميع العامميف في المدرسة  ومراعاة ظروؼ وخصائص كؿ مدرسة عمى حدا.

ى:ىخصائصىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظًارابط
نمػا تػدار  تختمؼ المدارس المدارة ذاتيًا عػف المػدارس التقميديػة  بأنيػا ال تػدار مػف قبػؿ مػدير واحػد  واو

جميع العامميف بالمدرسة  وأولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي  األمر الذي  ف قبؿبالمشاركة  م
يجعػؿ مػف كػؿ ىػؤالء ميتمػيف بكػػؿ مػا تقدمػو المدرسػة مػف بػرامج وكػػؿ مػا ستتوصػؿ إليػو مػف نتػػائج  

 وىذا ما يجعؿ ليا سمات وخصائص مختمفة عف غيرىا.
 :أنيا ( مف الخصائص اليامة لىدارة الذاتية2116ذكر )حسيف   وقد
الميػاـ الخاصػة بالعمميػة التعميميػػة  فػيترتكػز عمػى ثقافػة تنظيميػة عاليػة والتػي تػػؤثر تػأثيرًا كبيػرًا  -

 وبالتالي عمى فعالية المدرسة.

وخصائصػػػػػيا بػػػػػأداء العمميػػػػػة التعميميػػػػػة وفقػػػػػًا لظروفيػػػػػا فػػػػػي ظػػػػػؿ اإلدارة الذاتيػػػػػة تقػػػػػـو المػػػػػدارس  -
 ومطالبيا.

 يساعد أسموب اإلدارة الذاتية عمى استثارة وتدعيـ الفكر اإلبداعي في حؿ المشكالت. -

 تتنوع أساليب اإلدارة المدرسية في المدارس المدارة ذاتيًا  وذلؾ وفقًا لتنوع الطبيعة البشرية. -

الحتياجػػػػػػات تتنػػػػػوع أىػػػػػػداؼ المدرسػػػػػػة فػػػػػػي المػػػػػػدارس المػػػػػػدارة ذاتيػػػػػػًا وتكػػػػػػوف أكثػػػػػػر دقػػػػػػة وتمبيػػػػػػة  -
 (.36-31  ص2116حسيف  )المستقبؿ.

 ( أبرز سمات وخصائص اإلدارة الذاتية لممدرسة في كونيا: 2118حدد )العجمي  و 
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مف اإلصالح اإلداري في مجاؿ التعميـ  يقـو عمى مبدأ المشاركة والحرية واالستقاللية  تعد نوعاً  -
المػػػدخؿ مػػػف اسػػػتخداـ مواردىػػػا  والالمركزيػػة والمسػػػاءلة  ومػػػف ثػػـػ تػػػتمكف المدرسػػػة فػػي ظػػػؿ ىػػػذا

 المتاحة بشكؿ جيد وأكثر فعالية.

ووضػػػع األىػػداؼ وتصػػميـ خطػػط وبػػػرامج التػػػي تقػػـو برسػـػ السياسػػات  اإلسػػتراتيجيةتعػػد بمثابػػة  -
العمػؿ المدرسػي  لتنفيػػذىا مػف قبػػؿ المجػالس اإلداريػة بالمدرسػػة  ضػمانًا لتحقيػػؽ رسػالة مدرسػػية 

 ة األعضاء وقابمة إلسياماتيـ جميعًا.تعميمية واضحة ومتطورة ومعمومة لكاف

تتخػذ مػف الالمركزيػة نمطػًا إجرائيػًا فػي صػنع قراراتيػا التػي تقػـو عمػى أسػاس مبػدأ المشػاركة بػػيف  -
المػػػػػػػدير والمدرسػػػػػػػػيف واآلبػػػػػػػػاء وحتػػػػػػػػى الطػػػػػػػػالب  لػػػػػػػػذا فيػػػػػػػػي تػػػػػػػػنظـ المدرسػػػػػػػػة باعتبارىػػػػػػػػا مكػػػػػػػػاف 

 .لحياتيـ)جميعًا( وتعترؼ بحؽ كؿ منيـ في التنمية

تسػتخدـ مواردىػا المتاحػة بشػكؿ جيػد وأكثػر  أف -بمػا تتمتػع بػو مػف حريػة واسػتقاللية -تسػتطيع  -
 فاعمية في ضوء عمميات التحميؿ البيئي)خاصة( وعمميات التخطيط االستراتيجي عامة.

تقـو بإجراء تحميالت شاممة ومترابطة  تتضمف عمميات تقويـ األداء لمفرد والمجموعة والمدرسػة  -
 بط وتحسيف األداء المدرسي وتجويده بشكؿ عاـ.ككؿ  بيدؼ إحكاـ الض

توصػػؼ بػػأف قيادتيػػا إنسػػانية تربويػػة فنيػػػة متعػػددة المسػػتويات  ومػػديرىا يمتمػػؾ المعرفػػة وفنيػػػات  -
شػػباع كافػػة المعنيػػيف بػػأمور التعمػػيـ مػػػف  اإلدارة الحديثػػة  ومػػؤمف بقيمػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ رضػػػا واو

عمػاؿ  وذلػػؾ مػف خػالؿ تفعيػػؿ مبػدأ المشػػاركة وأبنػػاء المجتمػع المحمػي ورجػػاؿ األ مبػةاآلبػاء والط
 في صنع القرارات التعميمية واالستجابة لمبادرات المشاركيف.

تكسب المدرسة الشػرعية فػي اتخػاذ القػرارات  وتطبيػؽ مبػدأ المسػاءلة  ضػمانًا لمزيػد مػف الفعاليػة  -
درسػػػة ومػػػا واإلنتاجيػػة وذلػػػؾ مػػف خػػػالؿ ضػػبط ومراجعػػػة وتقػػويـ كافػػػة العمميػػات الداخميػػػة فػػي الم

 تساىـ بو في تصميـ نظاـ المساءلة التعميمية.

تيػػتـ بػػالمتغيرات البيئيػػة واالحتياجػػات التعميميػػة والتدريبيػػة  كمػػا تحػػرص عمػػى معرفػػة الضػػػغوط  -
الخارجية والمعوقات الداخميػة  ووسػائؿ التغمػب عمييػا لتحسػيف األداء المدرسػي  ومػف ثـػ تصػبح 

 نظيمي دائـ.المدرسة في عممية تعمـ مستمر وتطوير ت

تزيػد مػف فعاليػػة اإلدارة المدرسػية ألنيػا تػػدفع القػرارات إلػى أسػػفؿ لمػف لػدييـ معرفػػة وواقعيػة أكبػػر  -
إلدارة شػؤوف المدرسػػة  وتمػنح السػػمطة لممدرسػػيف واآلبػاء والمػػواطنيف وأعضػاء المجتمػػع المحمػػي 

 وأصحاب األعماؿ وتشركيـ في صنع القرارات التربوية بالمدرسة.

ارة الوقت واستثماره  فيي تقـو بتحديد المػدب الزمنػي لميػـو الدراسػي بشػكؿ أكثػر تسمح بحسف إد -
فعاليػة وكفػاءة ممػا يػػنعكس بػأثره عمػى العائػػد فػي اسػتثمار رأس المػاؿ مػػف حيػث: ترتيبػات طػػرؽ 

 التدريس والتعمـ وحسف االستفادة القصوب مف األبنية التعميمية واألجيزة والمعدات.
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اسػػات والبػػرامج التعميميػػة فػػي المدرسػػة بسػػيولة ويسػػر نتيجػػة: وجػػػود يتتػػيح الفرصػػة لتطبيػػؽ الس -
المرونػػة اإلداريػػة وتقميػػػؿ السػػمطات الفرديػػػة وتفػػويض السػػػمطات وتنميػػة روح التعػػػاوف بػػيف كافػػػة 

 .(96-94  ص2118)العجمي  العامميف بالمدرسة وأفراد المجتمع المحمي المحيط بيا.

تعػػػػػد نوعػػػػػًا مػػػػػػف اإلدارة تػػػػػتمخص فػػػػػي كونيػػػػػا  لممدرسػػػػػةاإلدارة الذاتيػػػػػة خصػػػػػائص وتػػػػػرب الدراسػػػػػة أف 
  تتخذ مف الالمركزية أساسًا ليا  وتيتـ بمراعاة ظروؼ واحتياجات كؿ مدرسة عمى حػدا  شاركةبالم

وتمػػػنح الحريػػػػة واالسػػػتقاللية لجميػػػػع العػػػامميف فػػػػي المدرسػػػة وتشػػػػاركيـ فػػػي اتخػػػػاذ القػػػرارات المتعمقػػػػة 
بمدرستيـ  وتشرؾ أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي في إدارة المدرسة  وتعتمػد عمػى مصػادر 

مويػؿ إضػػافية مػػف مسػػاىمات البيئػة المحيطػػة بكػػؿ مدرسػػة  ويخضػع جميػػع العػػامميف فػػي المدرسػػة ت
فػػػي ظػػؿ مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة لجميػػػع لمسػػاءلة لمتنميػػة المينيػػة المسػػػتمرة  ومػػف ثػػـػ ىنػػاؾ نػػػوع مػػف ا

 المشاركيف في عممية صنع القرار  مف أجؿ الوصوؿ إلى أفضؿ النتائج.
ىتوظىللمدردظى:ىأهدافىاإلدارةىالذاًاخامد

إلى التحوؿ مف المركزية إلى الالمركزية  وذلؾ تسعى اإلدارة الذاتية لممدرسة كمدخؿ إداري حديث  
مػػػف خػػػػالؿ إتاحػػػػة الفرصػػػػة لممدرسػػػػيف والعػػػػامميف فػػػػي المدرسػػػػة  وأوليػػػػاء األمػػػػور وأعضػػػػاء المجتمػػػػع 

ب مع الرغبة الشعبية في المحمي  لممشاركة في إدارة شؤوف المدرسة  وىي بالتالي تقدـ تعميمًا يتناس
 التعميـ  باإلضافة إلى كونو يتماشى مع متطمبات العصر.  

( أف أبػػرز مػا يمكػف أف تحققػو اإلدارة الذاتيػػة مػف أىػداؼ عمػى صػػعيد Candoli, 1995ذكػر )وقػد 
 المدرسة والمجتمع المحمي المحيط بيا ىو ما يمي:

ومػف ثـػ تحقيػؽ نوعيػة متميػزة مػف  ضػماف تطبيػؽ مبػادئ الجػودة الشػاممة عمػى مسػتوب المدرسػة  -
 المخرجات التعميمية.

تػػدعيـ الػػروابط بػػيف فريػػؽ إدارة المدرسػػة وأوليػػاء األمػػور والميتمػػيف بقضػػايا التعمػػيـ عمػػى صػػػعيد  -
األداء  فػي خفػض ةالمساىمالمجتمع المحمي المحيط بالمدرسة  مما يتيح فرصة تحديد العوامؿ 

ثػػـػ صػػػياغة الحمػػػوؿ لمقضػػػاء عمػػػى ىػػػذه العوامػػػؿ   بالمدرسػػػة وتفسػػػيرىا بموضػػػوعية كبيػػػرة  ومػػػف
 وبالتالي تطوير األداء بالمدرسة واالرتقاء بيا.

فػي المدرسػة بمػا يضػمف تفػوقيـ ويػؤثر بشػكؿ إيجػابي عمػى  مبػةتوفير الرعاية الكافية لجميػع الط -
التفػوؽ والمنافسػة بػيف المػدارس  ومػف ثـػ حريػة اختيػار  -بػدوره -مستواىـ الدراسي  وىػذا يشػجع

 فراد المجتمع للنسب مف بينيا  حسب أىداؼ كؿ أسرة لتعميـ أبنائيا.أ

منح كافة أصحاب المصالح المدرسية الفرصة والتشجيع الضرورييف لدعـ مشاركتيـ فػي سػمطة  -
  وبالتػػػالي مشػػػػاركتيـ فػػػػي صػػػناعة القػػػػرارات المتعمقػػػة بالعمميػػػػة التعميميػػػة فػػػػي المدرسػػػة واتخاذىػػػػا

 المسؤولية عف ىذه القرارات.

(Candoli, 1995, p164) 
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 اإلدارة الذاتية لممدرسة:  أىداؼمف أف  (Hanson, 1997)رأبو 
 تبني سياسة التعميـ القائـ عمى احتياجات سوؽ العمؿ. -

إعػادة تنظػػيـ اليياكػػؿ اإلداريػػة عمػى المسػػتوب المحمػػي فػػي المؤسسػات التعميميػػة لتحقيػػؽ أقصػػى  -
 وفعالية األجيزة اإلداريةدرجات االنضباط اإلداري  وبالتالي زيادة كفاءة 

     (Hanson, 1997, p96-97) 
 ( أىداؼ اإلدارة الذاتية لممدرسة عمى النحو التالي: 2115  حدد )حساف وآخروفبينما 
 تييئة بيئة مدرسية مشاركة تزيد مف اإلحساس بالجدارة واالقتدار. -

 تحسيف جودة التدريس والميارات اإلدارية. -

 جديدة.تبني المدير أدوارًا  -

 تحسيف عممية صنع القرار والتوصؿ إلى برامج عمؿ عالية الجودة. -

 التأثير بشكؿ إيجابي عمى تعمـ الطالب. -

 تشجيع التفوؽ والمنافسة بيف المدارس. -

 في مجمس إدارة المدرسة. اآلباءتعزيز سمطة  -

  تحسيف المساءلة التعميمية حوؿ استخداـ التمويؿ والموارد المالية. -

 (311  ص2115وآخروف  )حساف    

 ( أف أىـ ما يمكف أف تحققو اإلدارة الذاتية لممدرسة ما يمي:2116ورأب )حسيف  
 تحسيف وتطوير نظاـ المحاسبية التعميمية نحو استخداـ وتوزيع الموارد البشرية والمادية. -

بػػذاتيا  زيػادة القػدرة التنظيميػػة والفرديػة ألعضػػاء المدرسػة مػػف خػالؿ جعميػػا وحػدة تنظيميػػة قائمػة -
 التنمية المينية ألفرادىا مف خالؿ ميارات عمؿ الفريؽ. ىوتعمؿ عم

إكساب المدرسة مسػؤوليات تتناسػب مػع مسػؤولياتيا وتمكنيػا مػف إطػالؽ اإلبػداعات واالبتكػارات  -
 واالرتقاء بمستوب جودة الخريجيف.

ا  وتػػتـ فػػي جعػؿ عمميػػة التخطػيط عمميػػة مرنػػة ومسػتمرة تبػػدأ مػػف المدرسػة كوحػػدة مسػػتقمة بػذاتي -
 .(26-25  ص2116ضوء ظروفيا واحتياجاتيا البيئية ومواردىا المادية والبشرية)حسيف  

تتمثػػػؿ فػػي رفػػػع  االقتصػػادي اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػػة تحقػػؽ أىػػػدافًا عمػػى المسػػػتوبوتػػرب الدراسػػػة أف 
 مع احتياجات سوؽ العمؿ  وأىدافًا عمى المستوب التطػويري واإلبػداعي الكفاءة اإلنتاجية  والتماشي

إتاحة الفرصة إلطالؽ اإلبػداعات واالبتكػارات مػف قبػؿ جميػع العػامميف فػي المدرسػة ومػف تتمثؿ في 
  مبػةأيضًا  وتتمثؿ أيضًا في االرتقاء بجودة الخػريجيف  وتحقيػؽ مسػتوب أداء أعمػى لمط مبةقبؿ الط

توب المشػػاركة المجتمعيػػة  تتمثػؿ فػػي تفعيػؿ آليػػات المشػػاركة بػيف المدرسػػة وأوليػػاء وأىػدافًا عمػػى مسػ
األمػػػػػور وأعضػػػػػاء المجتمػػػػػع المحمػػػػػي  وتشػػػػػكيؿ مجمػػػػػس إدارة لممدرسػػػػػة ليبػػػػػت فػػػػػي األمػػػػػور المتعمقػػػػػة 

 بالمدرسة  وتطوير المناىج لتصبح مالئمة لحاجات المجتمع المحمي.
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ىدارةىالذاتوظىللمدردظاألدسىوالمبادئىالتؽىتػومىرلوؼاىاإل:ىًادددا
 تقـو اإلدارة الذاتية لممدرسة عمى مجموعة مف األسس والمبادئ أىميا ما يمي:

 :المشاركة في صناعة القرار -1

ترتكػز فمسػػفة المشػاركة فػػي صػػناعة القػرار التربػػوي عمػى اإلحسػػاس بالممكيػػة وشػعور ىيئػػة التػػدريس 
أسػموب أو آليػة لممشػاركة فػي إعػداد بيا  مما ينعكس بدوره عمى زيادة فعاليػة المدرسػة  ومػف ثـػ فػإف 

اآلليػػػة صػػناعة القػػرارات المدرسػػية مػػػف شػػأنو أف يػػدعـ الممكيػػػة الذاتيػػة لممدرسػػة  ويمكػػػف تفعيػػؿ ىػػذه 
ع بتأسػػيس مجمػػػس إدارة لممدرسػػة  يمػػػنح المدرسػػيف واآلبػػػاء فرصػػة المشػػػاركة فػػي إدارتيػػػا بػػالتوازي مػػػ

 (113  ص2118.)العجمي  السمطة الشرعية إلدارة المدرسة
وىػي عمميػػة تجسػد رغبػػة المجتمػػع  تشػكؿ المشػػاركة المجتمعيػة مػػدخاًل ىامػًا لتطػػوير أداء المدرسػػة و 

فػػػي الجيػػػود الراميػػػة إلػػى تحسػػػيف التعمػػػيـ وتطػػػويره. ذلػػػؾ أف التعمػػػيـ جيػػػد  واسػػتعداده لىسػػػياـ الفعمػػػاؿ
النوعيػػة يتطمػػب وبدرجػػة كبيػػرة مشػػاركة المجتمػػع المحمػػي بجميػػع فئاتػػو ومؤسسػػاتو فػػي إدارة وتمويػػؿ 

( إلػػى أف المشػػاركة المجتمعيػػػة 2117أشػػارت )حسػػيف  .و (3  ص2111العمميػػة التعميمية.)القرشػػي  
 تػػػػؤدي إلػػػى تفعيػػػػؿير الوقػػػػت  والجيػػػد  والمػػػوارد عمػػػػى المػػػدب الطويػػػؿ  و فػػػي التعمػػػيـ تسػػػػيـ فػػػي تػػػوف

العالقػات بػػيف المجتمػع المدرسػػي والمجتمػع الخػػارجي  وتتحػوؿ المػػدارس لخدمػة المجتمػػع والمجتمػػع 
لخدمة المدارس  وبذلؾ فإف المشاركة المجتمعيػة ىػي أسػاس النجػاح لكافػة فعاليػات العمميػة اإلداريػة 

( أف مشػػػاركة 2116  وذكػػػرت )سػػػالـ  (263  ص2117ميػػػة لممدرسة.)حسػػػيف  والتنظيميػػة  واألكادي
المجتمػع الفعميػػة مػػع المدرسػة تجعػػؿ المدرسػػة مركػز إشػػعاع لمعمػـػ والحضػارة داخػػؿ المجتمػػع  وبقػػدر 
انفتػاح المدرسػة عمػى المجتمػع يكػوف مسػتوب المدرسػػة  حيػث يسػاعد انفتػاح المدرسػة عمػى المجتمػػع 

والصعوبات التي تواجو المدرسة  وعمى قدرة أعضػاء المجتمػع عمػى  عمى حؿ العديد مف المشكالت
  2116التعبيػػػر عػػػػف رأييػػػـػ فػػػػي مسػػػػتوب التعمػػػػيـ فػػػي المدرسػػػػة فػػػػيعمالف معػػػػًا عمػػػػى تحسينو.)سػػػػالـ  

 (.95ص
وتعػرؼ المشػاركة المجتمعيػػة بأنيػا إعطػػاء دور وفرصػة حقيقيػة ألعضػػاء المجتمػع ممػػثاًل فػي أوليػػاء 

اآلبػػػػػػػػاء  ومنظمػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػع المػػػػػػػػدني مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػودة األمػػػػػػػػور  واألسػػػػػػػػر  ومجػػػػػػػػالس 
فيػػػا )العجمػػػي  (6  ص2117التعميـ.)الشػػرعي   ( بأنيػػا: مػػػا يقػػـو بػػػو أعضػػػاء 2117  فػػػي حػػيف عرم

المجتمػع مػػف أنشػػطة لخدمػػة العمميػػة التعميميػػة  وقػد يكػػوف ىػػؤالء األعضػػاء أفػػرادًا  أو جماعػػات  أو 
والػػوعي والوجػػػداف  -ولػػيس الجبػػر واإللػػزاـ –وااللتػػػزاـ مؤسسػػات  وتعتمػػد سػػموكياتيـ عمػػى التطوعيػػة 

 والشفافية  وقد تكوف ىذه األنشطة نظرية أو عممية تمارس بطرؽ مباشرة أو غير مباشرة.
 .(91  ص2117)العجمي  

 وتعمؿ المشاركة المجتمعية في إدارة المدرسة عمى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ منيا: 
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 ة ونوعيػػة مخرجاتيػا  مػػف خػالؿ دعػـػ المدرسػة ماديػػًا بالدرجػػة العمػؿ عمػػى تحسػيف فعاليػػة المدرسػ
 في موضوع معيف. مبةاألولى  ومف خالؿ المصادر البشرية التي يمكنيا أف تقدـ خبراتيا لمط

 الػػذيف يريػدوف دخػوؿ سػػوؽ العمػؿ  أو التعػػرؼ إلػى بعػض األعمػػاؿ التػي يػػودوف  مبػةتػدريب الط
 اختيارىا كمينة في المستقبؿ.

 تمرة لجميػػع العػػامميف فػػي المدرسػػػة  فالمشػػاركة المجتمعيػػة تػػؤمف بمتغيػػرات العصػػػر التنميػػة المسػػ
المتجػددة  وبالتػػالي فػإف العػػامميف بالمدرسػة مػػف إدارة  ومدرسػيف  ومشػػرفيف  بحاجػة إلػػى تػػدريب 

 مستمر لبموغ األىداؼ المنشودة.

  الجػػودة كحكـػ عمػػى إشػاعة معػػايير الجػودة  والتميػػز  واإلبػداع  واالبتكػػار  واعتمػاد نظػػاـ ضػماف
 (29-27  ص2116  وآخروف مدب فعالية األداء  والكفاءة اإلنتاجية لممدرسة.)الخطيب

 .توفير الدعـ المادي لممدارس في صوره المختمفة 

  ات تفيػػػػـػ المجتمػػػػػػع لممشػػػػػكالت والمعوقػػػػػػات التػػػػػػي يعػػػػػاني منيػػػػػػا التعمػػػػػػيـ  وتقػػػػػدير حجػػػػػـػ اإلنجػػػػػػاز
 (318  ص2111والنجاحات.)جوىر  

 الجماعي لحؿ المشكالت والقضايا التربوية داخؿ المدرسة وخارجيا. تنمية السموؾ 

  تحقؽ المشاركة وسيمة جيدة لمتواصؿ البناء  وتبادؿ األفكار واآلراء والخبرات  واالستثمار الجيد
 (51  ص2114لمجيود واألنشطة  وتوجيو الطاقات لحسف تحقيؽ األىداؼ.)دياب  

اس األوؿ لضػػماف تفعيػػؿ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة عمػػى صػػعيد المشػاركة فػػي صػػناعة القػػرار تعػد األسػػو 
  حيػػث تنمػػػي عمميػػة المشػػاركة فػػػي صػػناعة القػػرارات المدرسػػػية الشػػعور بالممكيػػة الجماعيػػػة المدرسػػة

ف اليػػػدؼ الػػرئيس لتطبيػػػؽ المشػػػاركة فػػػي صػػناعة القػػػرار عمػػػى مسػػػتوب  وااللتػػزاـ بػػػيف المشػػػاركيف. واو
لىداريػيف والمدرسػيف وأوليػاء األمػػور وكافػة المشػاركيف فػي صػػناعة المدرسػة يتمثػؿ فػي: بنػاء قػػدرات 

القػرار المدرسػػي  وتػػأىيميـ لتحمػػؿ مسػؤولية ضػػماف تػػوفير البيئػػة التعميميػة المناسػػبة لعمميػػة التعمػػيـ  
كسػاب الطمبػة الميػارات وأنمػػاط السػموؾ والقػيـ التػػي تخػدـ مجػتمعيـ  وذلػؾ اعتقػػادًا مػنيـ بػأنيـ ىػـػ  واو

لطبيعػة السػياؽ المحمػي والثقافػة المجتمعيػة التػي تعمػؿ فػي إطارىػا المدرسػة  لػذا  فيمػاً  أنفسيـ األكثر
تػػػدعيـ جػػودة العمػػؿ التربػػػوي وذاتيتػػو بػػػدوف مبػػادراتيـ االبتكاريػػػة   -إف لػـػ يكػػػف يسػػتحيؿ –يصػػعب 

سػييا وممثمػيف  ويشارؾ أولياء األمور وبعػض أفػراد المجتمػع المحمػي ومؤسسػاتو  مػدير المدرسػة ومدرم
طمبتيا في عممية صنع القرارات المدرسية مف خالؿ مجمس إدارة المدرسة  الذي يجب أف يقوده عف 

 (114-113  ص2118قائدًا أكثر كفاءة وفعالية.)العجمي  
وتػػرب الدراسػػة أف لممشػػػاركة المجتمعيػػة فػػي صػػػنع القػػرار المدرسػػي  أىميػػػة بالغػػة فػػي تحقيػػػؽ اإلدارة 

ة تخمؽ لدب المشاركيف إحساسًا بالممكية تجاه المدرسة  وبالتالي الذاتية لممدرسة  إذ أف ىذه المشارك
يتولػد لػػدييـ دافعػػًا قويػًا تجػػاه العمػػؿ  وتقػػديـ أفضػؿ مػػا لػػدييـ لخدمػػة المدرسػة  وخصوصػػًا بػػأنيـ ىػـػ 
األكثػػر فيمػػًا لطبيعػػػة المجتمػػع المحػػيط بيػػػا  ومػػا الػػذي يرجػػػوه ىػػذا المجتمػػع مػػػف المدرسػػة  وبالتػػػالي 
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رجات المدرسة  والرغبة الشعبية في التعميـ  وكذلؾ يدفع الشعور بالممكية كافة حدوث توافؽ بيف مخ
لنجػاح تطبيػؽ مػدخؿ  اسػاً أعضاء المجتمع المحمي لتقديـ الدعـ المادي لممدرسػة  وىػذا بػدوره يعػد أس

 اإلدارة الذاتية في المدرسة.
 :ل مركزية السمطة -2

أصبح قد فمديريف في المستويات األقؿ  لقد أصبح مف الضروري اليـو إعطاء صالحيات أكبر لم
 أصبحوا أكثر قدرة عمى اتخاذ قرارات رشيدة وسريعة.و لدييـ المعمومات 

وتعػػرمؼ الالمركزيػػة عمػػػى أنيػػا عمميػػػة توزيػػع الوظػػائؼ اإلداريػػػة عمػػى مختمػػػؼ الوحػػدات اإلداريػػػة  
دوف العػودة بحيث تعطى مختمؼ السػمطات عمػى مسػتوب المػدارس حريػة اتخػاذ القػرارات وتنفيػذىا 

إلػى سػمطة اإلدارة التربويػة العميػا  وىػذا بالتػالي يعنػي تفػويض السػمطة دوف حصػرىا. إذًا التعريػػؼ 
المبسط لالمركزية اإلدارية يعني بالضبط توزيع سمطة القيادة والقػرار بػيف جميػع أعضػاء المدرسػة 

 (243  ص1998الفاعميف.)بموط  
 وىناؾ عدة أسباب دعت إلى التوجو نحو الالمركزية أىميا ما يمي: 

 عدـ تجانس السكاف والطبيعة التعددية لممجتمع. -

 نمو التخصص. -

 مشكالت تعميـ القرارات المركزية وكمفة التعميـ. -

 تضخـ حجـ المؤسسات التربوية. -

 ومعايير األداء المقننة.تطور وسائؿ مراقبة غير شخصية ألداء العامميف كالوسائؿ اآللية  -

 تطور إدارة المشاركة الديمقراطية. -

 .(59  ص1991ضغط القوب المحافظة في المجتمع.)بشايرة   -
ويػػتـ التحػػوؿ مػػف المركزيػػة إلػػى الالمركزيػػة مػػف خػػالؿ تبنػػي مفيػػـو المشػػاركة فػػي اإلدارة والتنظػػيـ 

مركزيػة بالمرونػػة والقػػدرة . وتتميػػز الالعمػى أسػػاس فػرؽ العمػػؿ وتخفػيض عػػدد المسػػتويات اإلداريػة
عمى التصرؼ في ضوء مقتضيات الواقع  كما أنيا تتميز بإطالؽ الطاقات االبتكاريو ورفع الحالة 

حسػػػػػاس المػػػػػديريف بػػػػػااللتزاـ وبأىميػػػػػػة دورىػػػػـػ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ اإلنجػػػػػػاز.   2111)اليواري  المعنويػػػػػة واو
قيػػؽ الالمركزيػػة فػػي ولكػف ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف المتطمبػػات الرئيسػػية الواجػػب توافرىػػا لتح (477ص

 اإلدارة التربوية وىذه المتطمبات ىي: 
القياـ بجرد الحاجات التربوية القصيرة والمتوسطة والطويمة األجؿ عمى المستويات الثالث  عمى  -

 مستوب المركز)الوزارة(  وعمى المستوب األوسط)المديريات(  وعمى المستوب المحمي)المدرسة(.

بوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية عمى المستوييف األوسط العمؿ عمى تنسيؽ األنشطة التر  -
 القطاعيف التربوي واالقتصادي ليكوف التعميـ مواكبًا لسوؽ العمؿ. مواءمةوالمحمي  وبخاصة 
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شػػػراكو فػػػػي حػػػؿ المشػػػػكالت التػػػي تعتػػػػرض  - تفعيػػػؿ دور المجتمػػػع المحمػػػػي بفعالياتػػػو المختمفػػػػة  واو
وآليات العمؿ مف الواقع كما ىو عميو وصياغة األىداؼ العممية التعميمية عف طريؽ تشخيص 

أجػؿ تعريػؼ السػكاف فػي المسػتوب األوسػط والمحمػي بمسػؤولياتيـ تجػاه التعمػيـ ومسػؤولية التعمػػيـ 
 تجاه السكاف.

 مالءمة النظاـ المدرسي مع بيئتو وتنشيط دور المدرسة في الحياة االجتماعية. -

 (61،61  ص2114)منصور مع نظاـ الالمركزية.إعادة تنظيـ ميزانية التعميـ لتتوافؽ  -

وىكذا نرب أف متطمبات تحقيؽ الالمركزية تتشابو إلى حد كبيػر مػع متطمبػات تحقيػؽ اإلدارة الذاتيػة 
 لممدرسة مما يعكس األىمية البالغة لالمركزية في تحقيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة.

التفػػويض يشػػػيع جػػوًا إيجابيػػػًا فػػي نفػػػوس جميػػػع ومػػف حسػػػنات الالمركزيػػة اإلداريػػػة فػػي المدرسػػػة أف 
العػػامميف فػػي المدرسػػػة  وخاصػػة عنػػدما يتػػػرؾ لمجميػػع حريػػػة اتخػػاذ القػػرارات المتعمقػػػة بإنجػػاز الميػػػاـ 
المحػددة ومواجيػة التحػديات  ومػا ينػتج عػف ذلػػؾ مػف رفػع لمعنويػات المػديريف ومعػاونييـ والمدرسػػيف 

لمعمؿ وأحيانػًا مػف إنتػاجيتيـ. وفػي كػؿ مػرة يتػرؾ إلدارة وكافة العامميف في المدرسة  ويزيد في حبيـ 
المدرسة حؽ اتخاذ القرارات الواقعة ضمف اختصاصاتيا وبدوف انتظار الموافقة الروتينيػة عمييػا مػف 
اإلدارة التربويػػػة العميػػػا فيػػػذا بالضػػػرورة يػػػؤدي إلػػػى السػػػرعة فػػػي تنفيػػػذ وتطبيػػػؽ تمػػػؾ القرارات.)بمػػػوط  

 (.244  ص1998
عمػػى مسػػتوب المدرسػػة نتائجػػًا ذات أىميػػة بالغػػة  لعػػؿ  -كػػنمط إداري -ج الالمركزيػػة ويعكػػس انتيػػا

 بالمجتمع المحمي المحػيط بيػا –ممثمة في مديرىا ومدرسييا وطمبتيا  -أبرزىا: تعزيز صمة المدرسة
األمور  وأفراد ىػذا المجتمػع الميتمػيف بػالتعميـ  ورجػاؿ األعمػاؿ وكافػة مؤسسػات  أولياءممثاًل في  -
ومػػف ثػـػ تصػػبح المدرسػػة أكثػػر اسػػتقاللية وتكػػوف قاعػػدة المشػػاركة والمسػػؤولية عػػف تعمػػػيـ  -لمجتمػػعا

الطمبة ونتائج ىذا التعميـ  أكثر اتساعًا. كما أف التطبيؽ الفعاؿ لمبدأ الالمركزية مف شأنو أف يمنح 
مميػػػة التعميميػػػػة  السػػػمطات المحميػػػة وأفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي وأوليػػػػاء األمػػػور دورًا أكبػػػر فػػػي إثػػػراء الع

ويضمف جودة مخرجاتيا مف الطمبة  ويزيد مف دعـ الميارات اإلدارية لكافة المشػاركيف حتػى يحققػوا 
التػي يمنحيػا التفعيػؿ  –التوازف بيف المسؤوليات والسػمطات  خاصػة إذا أدركنػا أف المسػؤولية الزائػدة 

أعبػاء  -أيضػاً  -ئدة  كمػا يصػاحبيايصاحبيا مساءلة زا –الكؼء لمبدأ الالمركزية في إدارة المدرسة 
 مجمس إدارة المدرسة. أعضاءعمؿ زائدة والتزاـ مف قبؿ كافة المشاركيف وخصوصًا 

 (117-116  ص2118)العجمي  
وتػرب الدراسػػة أف التطبيػؽ الفعػػاؿ لالمركزيػػة عمػى مسػػتوب المدرسػة مػػف شػػأنو أف يسػيـ فػػي تشػػجيع 

نػػػػو يزيػػػد مػػػف شػػػػعور كافػػػة العػػػػامميف فػػػي المدرسػػػػة  االبتكػػػار واإلبػػػداع عمػػػػى مسػػػتوب المدرسػػػػة  كمػػػا أ
والمجتمع المحمي المحيط بيا  بالممكية ليا وبالتالي يدفعيـ إلى المزيد مف العمؿ والتعػاوف مػف أجػؿ 
تطويرىػا  ودفعيػػا نحػػو األمػػاـ  وىػذا بػػدوره يػػنعكس عمػػى تجويػػد مخرجاتيػا مػػف الطمبػػة  كمػػا يشػػعرىـ 



 اإلدارةىالذاتوظىللمدردظىىىالثالثىالغصل

56 

 

يعػزز مبػدأ الرقابػة الذاتيػة  وىػذا كمػو يمثػؿ جػوىر مػدخؿ  بالمسػؤولية عػف كػؿ عمػؿ يقومػوف بػو  ممػا
مما يؤكد لنػا الػدور واألىميػة البالغػة التػي يمعبيػا مبػدأ الالمركزيػة فػي تحقيػؽ  لممدرسة اإلدارة الذاتية 

 مدخؿ اإلدارة الذاتية ونجاح تطبيقيا.

 التنمية المينية المتواصمة لكافة العاممين في المدرسة -3

المينية المتواصمة لممديريف وكافة العامميف في المدرسة  ضرورة حتميػة لمعمميػة التربويػة تعد التنمية 
والتعميميػػة  ألنيػػا تسػػػاعدىـ عمػػى أداء أدوارىػـػ المسػػػتقبمية التػػي فرضػػتيا عمػػػييـ التغيػػرات المتالحقػػػة 

 والمتسارعة في البيئة المحيطة.
مـ العمػػؿ وتسػتمر طالمػػا ظػػؿ الفػػرد قائمػػًا التنميػة المينيػػة تعػػد عمميػػة متكاممػػة ومتصػمة تبػػدأ مػػع تسػػو 

بالعمؿ وتيدؼ إلى إعداد العنصر البشري إعدادًا يفي بمتطمبات الوظيفة عمى الوجو األكمؿ والقياـ 
بالمياـ الوظيفية بمستوب األداء المأموؿ وبما يسيـ في زيادة اإلنتاجية مف خػالؿ االسػتثمار األمثػؿ 

ينيػػػػة بالتوصػػػػيؼ الػػػػوظيفي واالختيػػػػار والترقيػػػػة واالحتياجػػػػات لمطاقػػػات المتاحػػػػة وتػػػػرتبط التنميػػػػة الم
 (. 78  ص2111التدريبية الفعمية )العدلوني  

فيػا بالنػد و ويمتػوف) ( بأنيػا كػؿ نشػاط يجػري القيػاـ بػو أثنػاء أداء األفػراد Bland &Weltonكما عرم
بالفائػػدة عمػػى  لوظػائفيـ وبصػػورة أكثػػر تحديػػدًا ىػي: عمميػػة مخططػػة خاصػػة بػالتعميـ والتػػدريب تعػػود

 (.Bland &Welton, 2000, p8جميع األفراد العامميف في المؤسسة التعميمية)

 أف التنمية المينية مكونة مف ثالثة عناصر رئيسية ىي:  (2112 مصطفى)وترب 

 .تدريب ميني: ويشتمؿ عمى دورات قصيرة  محاضرات  وورش عمؿ 

  المعرفة النظرية القائمة عمى البحث.تعميـ ميني: ويشتمؿ عمى دورات طويمة تركز عمى 

   (.38  ص2112دعـ ميني: ويشتمؿ عمى إجراءات وترتيبات لتدعيـ الوظيفة )مصطفى 

إلػػػػى تنميػػػػتيـ شخصػػػيًا وتطػػػػوير قػػػػدراتيـ وكفايػػػػاتيـ  لمعػػػػامميف فػػػي المدرسػػػػةتيػػػدؼ التنميػػػػة المينيػػػػة و 
 مينية:األكاديمية والسموكية والعممية   وفيما يمي أىـ أىداؼ التنمية ال

  عمى استخداـ األشكاؿ المختمفة مف تكنولوجيا التعميـ. العامميف في المدرسةمساعدة 

 التعامؿ مع المشكالت بإيجابية  والقدرة عمػى التػأقمـ  :لمعب أدوار جديدة منيا ليـ إتاحة الفرصة
 مع البيئة سريعة التغير.

  اعتبػػار أنيػـػ يمثمػػوف المحػػور ممػػا يمكػػنيـ مػػف تغييػػر مؤسسػػاتيـ التربويػػة عمػػى تطػػوير ميػػاراتيـ
 (.8  ص2118 ىاني  األساسي في الجيود المبذولة إلصالح نظاـ التعميـ )العجمي 

 .رفع مستوب ميارات المديريف في مجاؿ اإلدارة والبحث العممي ومجاؿ خدمة المجتمع 

  الخبرات   لمتعرؼ إلى قدراتيـ وتبادؿ وكافة العامميف في المدرسةتوفير المناخ المناسب لممديريف
 (.12  ص2111) الشخشير  
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ىػذه المقومػات  لعػؿ أىـػمػف أجػؿ نجاحيػا و ولكف التنمية المينية بحاجة إلى مجموعة مف المقومػات 
 :مايمي

وتيػػػتـ بقضػػية نمػػػوىـ فػػػي المدرسػػة وجػػود منظمػػػات مينيػػة متخصصػػػة ترعػػى مصػػػالح العػػامميف  -1
 س المينة.الميني وتضع المعايير التي ينبغي أف تتوافر في كؿ ممف يمار 

درجػػػة نسػػػبية مػػػف االسػػػتقالؿ اإلداري لممدرسػػػة  فالمدرسػػػػة التػػػي تحتػػػاج إلػػػى مراجعػػػة السػػػػمطات  -2
المركزية في كؿ صغيرة وكبيرة  تظؿ دائمًا مرتبطػة بمػا تقدمػو ىػذه السػمطات مػف بػرامج تػدريب 

 أثناء الخدمة  والتي قد ال تتطابؽ مع االحتياجات الحقيقية لمعامميف في المدرسة.

 عاؿ بالمسؤولية لدب العامميف  واستعداد كبير لتقبؿ الفكرة والتعامؿ معيا بإيجابية. إحساس -3

 .انتشار ثقافة التنمية المينية  وىذا مف أىـ مقومات التنمية المينية وأكثرىا أىمية -4

 (199-197  ص2114ضحاوي وآخروف  )    

التنميػػة المينيػػة لكافػػة العػػامميف فػػي المدرسػػة  واإلدارة الذاتيػػة ليػػا  وىػػذا مايؤكػػد العالقػػة الوثيقػػة بػػيف 
فكالىمػا يػؤثر ويتػأثر بػاآلخر  فالتنميػة المينيػة تعػد أحػد أىـػ األسػس التػي يقػـو عمييػا مػدخؿ اإلدارة 
الذاتيػة لممدرسػة  وكػذلؾ اسػتقاللية المدرسػة فػي إدارة شػؤونيا يعػد مػف أىـػ المتطمبػات لنجػاح تطبيػؽ 

 نمية المينية لمعامميف في المدرسة. برامج الت
ويمكػف تحديػد أبػرز آليػات تفعيػؿ مبػدأ التنميػة المينيػة المتواصػمة لكافػة العػامميف بالمدرسػة فػي: قيػػاـ 
مجمػػػس إدارة المدرسػػػة بتحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة ليػػػػؤالء العػػػامميف بالمدرسػػػة  مػػػع شػػػموؿ بػػػػرامج 

تاحة الفرصة لممدرسة لتنظيـ ىذه البرامج بداخميا التنمية المينية لجميع الكوادر العاممة بال مدرسة  واو
ودعـ التعاوف بيف المدرسة وكميات التربية ومراكز التدريب عف بعد إلعداد وتنفيذ تمؾ البرامج  ىذا 
بجانب إسياـ أفراد المجتمع المحمي في دعـ وتمويؿ برامج التنمية المينية المتواصمة. و ثمة ىنػاؾ 

التنميػة المينيػة المتواصػمة لكافػة العػامميف بالمدرسػة نتياجيا لضماف تفعيػؿ مبػدأ آليات أخرب يجب ا
وجميػػع أعضػػاء المجػػالس المدرسػػػية  ومػػف ثػـػ تحقيػػؽ مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة ألىدافػػو ولعػػػؿ 

عمػػى مسػػتويات متنوعػػة مػػف األداء الجيػػد والفعػػاؿ لمعػػامميف  -ومػػف البدايػػة -ؽاأىميػػا: ضػػرورة االتفػػ
لمكافػػأة ىػػؤالء العػػامميف  بجانػػب  -ماديػة  ومعنويػػة -ومواصػػفاتو مػػع إيجػػاد أنمػػاط متنوعػػةبالمدرسػة 

تشػػجيع أسػػػموب التقػػويـ الػػػذاتي بػػداخؿ المدرسػػػة  وتركيػػػز المسػػؤوليف عػػػف متابعػػة العمميػػػة التعميميػػػة 
بالمدرسػة عمػػى جوىرىػػا  وتشػػجيع الرقابػة الذاتيػػة لكافػػة العػػامميف بالمدرسػة لػػدعـ وتعزيػػز مسػػؤوليتيـ 

 عف العممية التعميمية بمدرستيـ وتحقيؽ التوازف بيف مسؤولياتيـ وسمطاتيـ.
 (115-113  ص2118)العجمي  

أف كؿ ىذا مف شأنو أف يسيـ إسيامًا بالغًا في تحقيػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة   ترب الدراسةو 
ويدعمو ويوفر متطمبات تحقيقو  حيػث إف مسػؤولية المدرسػة نفسػيا عػف جميػع النشػاطات التػي تػتـ 

ويـ الػذاتي  قػبيا  ودعـ وتمويؿ تمػؾ النشػاطات مػف قبػؿ أفػراد المجتمػع المحمػي  ومػف ثـػ تشػجيع الت
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اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػػة  ويشػػػػكؿ أىػػػػـػ  أسػػػػػاس  يعػػػػد رقابػػػػة الذاتيػػػػػة لكافػػػػة العػػػػػامميف فػػػػي المدرسػػػػػةوال
الخطػوات الداعمػػة لتحقيقيػػا  وىػػذا يؤكػػد الػػدور الفعػػاؿ الػػذي تمعبػػو التنميػػة المينيػػة المتواصػػمة لكافػػة 

 العامميف في المدرسة  كأساس لموصوؿ لىدارة الذاتية لممدرسة.

 تنظيم تدفق المعمومات -4

  حيػث ظيػرت العديػد مػف تتنوع اليـو في ظؿ عصر العولمة وسػائؿ االتصػاؿ والتواصػؿ الحديثػة
نترنت  واليواتؼ النقالة  والبريد السريع وغيرىا. وتسيـ ىذه الوسائؿ في نقؿ إلوسائؿ االتصاؿ كا

يصاليا عبر جميع أنحاء العالـ  ويمكف لجميع المنظمات والمؤسسات التربوية  وغير المعمومات واو
   وتسخيرىا بما يخدـ نجاح وظائفيا وميماتيا.التربوية  االستفادة منيا في إدارة شؤونيا

يعػػد تػػدفؽ المعمومػػػات بػػيف المسػػػتويات المختمفػػة لػػىدارة خطػػػوة ىامػػة وضػػػرورية إلنجػػاح العمميػػػة و 
مػػى التعميميػة  واإلدارة الذاتيػة الفاعمػػة بحاجػة إلػػى اتصػاالت ونظػػاـ معمومػات ناضػػج لمسػاعدتيا ع

العمػػػػؿ والمسػػػػاىمة فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا  إذ أف إيصػػػػػاؿ المعمومػػػػات فػػػػي الوقػػػػت المناسػػػػب يسػػػػػمح 
بالتنسػػيؽ المناسػػػب للنشػػطة والسػػػيطرة عمػػى المدرسػػػة بشػػكؿ فعػػػاؿ  فعمميػػة صػػػنع القػػرار وسػػػرعة 

-66  ص1996فؽ المعمومات.)اليونسػػػكو  دمػػػدب نجػػاح نظػػػاـ االتصػػػاؿ وتػػػعمػػػى تعتمػػػد  التنفيػػذ
ارة الذاتيػػة تقػػـو عمػى مجموعػػة مػػف األطػراؼ المختمفػػة كالمدرسػػيف واإلداريػػيف . وحيػث أف اإلد(69

وأوليػاء األمػور وقيػادات المجتمػع المحمػي  فيػي بػػأمس الحاجػة إلػى نظػاـ اتصػاالت دقيػؽ وفعػػاؿ  
يسمح بسيولة تدفؽ المعمومات بيف جميػع األطػراؼ المشػاركة وذلػؾ سػعيًا التخػاذ وصػنع القػرارات 

طيات المتعددة وفي الوقت المناسب  ويمكف أف تتعدد الوسائؿ وتتنوع  ومنيا الصحيحة وفقًا لممع
العػرض الشػػفوي كعقػػد اجتماعػات فػػي أمػػاكف مختمفػة أومػػف خػػالؿ أجيػزة سػػمعية كػػأجيزة التسػػجيؿ 
الصػػوتي واإلذاعػػة وغيرىػػا مػػػف الوسػػائؿ الفعالػػة والتػػػي تسػػيـ فػػي سػػػيولة تػػدفؽ المعمومػػات  وذلػػػؾ 

في الوقت المحدد. وتعتمد المدارس الناجحػة فػي تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة  لتحقيؽ األىداؼ المنشودة
لممدرسػػػػة عمػػػػى قنػػػػوات االتصػػػػاؿ الرسػػػػمية وغيػػػػػر الرسػػػػمية  إلدارة تػػػػدفؽ المعمومػػػػات سػػػػواء داخػػػػػؿ 
المدرسػػة أو فػػي المجتمػػع الخػػارجي  وتعطػػػي ىػػذه المػػدارس أىميػػة كبػػػرب لػػنظـ اتخػػاذ القػػرار مثػػػؿ 

والتػػػي تسػػػاعد عمػػػى نشػػػر المعمومػػػات بصػػػورة منتظمػػػة  وىنػػػاؾ  المجػػالس المدرسػػػية وفػػػرؽ العمػػػؿ 
عالقػػة قويػػة بػػيف المشػػػاركة الفعالػػة ألوليػػاء األمػػػور ونظػػاـ المعمومػػات  فعنػػػدما يػػتـ توزيػػع السػػػمطة 

شػاركة فعالػة فػي اتخػاذ القػرار حػوؿ والمعمومات عمى نحو واسع فإف أوليػاء األمػور يصػبح لػدييـ م
 (241  ص2115روس  المناىج والتدريس والتقييـ.)عيدا

ـ التواصؿ  ترب الدراسة أفو  يعد عبر اإلنترنت عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي الحديثة  اليو
مف أىـ وسائؿ وسبؿ تدفؽ المعمومات  ويمكف لممدارس التي تطبؽ اإلدارة الذاتية االعتماد عمييا 

والمدرسيف  وكافة العامميف  بشكؿ كبير  لنجاح تطبيؽ ىذا المدخؿ  إذ يمكف التواصؿ بيف اإلدارة
في المدرسة  وأولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي  عبر مواقع التواصؿ االجتماعي  واالتفاؽ 
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طػػالع عمػػى كػػػؿ جديػػد  ويػػتـ ىػػذا بسػػػرعة كبيػػرة  وبالتػػالي يػػػوفر واإلعمػػى كػػؿ مػػايخص المدرسػػػة  
 الكثير مف الوقت والجيد والماؿ.

 التمويل -5

أىػـػ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي القػػرار المدرسػػي فػػي ظػػؿ تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة  تمثػػؿ عمميػػة التمويػػؿ أحػػد
لممدرسة  والذي يؤكد عمى أف عممية التمويؿ قد تكوف عقبة في وجو تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  
ولػذا فػػإف مػػف أىػـػ مبػػادئ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػة السػػماح لممجتمػػع بالمشػػاركة فػػي تمويػػؿ المػػدارس  

لي تػأثر القػرار المدرسػي بقػدر ىػذا المقطاع الخاص بتوجيػو االسػتثمار داخػؿ المػدارس وبالتػوالسماح 
 (65  ص2118)حسيف وشعالف  التمويؿ واالستثمار.

 عمى الرغـ مف أىمية التمويؿ لتسيير أمور المدرسة المالية وتوفير ماتحتاجو مف أدوات وأجيزة وماو 
المدرسػػػة حػػػوؿ اإلنفػػػاؽ بيػػػد ال أف وجػػػود السػػػمطة الحقيقيػػػة يمػػـز لعقػػػد البػػػرامج واألنشػػػطة التدريبيػػػة  إ

وتوزيع الموارد وفقًا لبنود الصرؼ المخطط ليا يأتي فػي الدرجػة األولػى مػف حيػث األىميػة. ويتمثػؿ 
دور اإلدارة التربويػة العميػػا فػػي إتاحػة المجػػاؿ لمسػػاعدة المدرسػة فػػي تػػوفير مواردىػا الذاتيػػة  ومنحيػػا 

استخداـ ىذه الموارد  عمى أف تكوف المدرسة موضع مساءلة مف قبؿ اإلدارة الحرية واالستقاللية في 
التربويػػة العميػػػا وأوليػػاء األمػػػور حػػوؿ كيفيػػػة اسػػتخداـ وتوظيػػػؼ ىػػذه المػػػوارد. وال يتوقػػػؼ دور اإلدارة 
التربوية العميا عند ىذا الحد  بؿ عمييا تقديـ العوف المالي لممدرسػة مػف خػالؿ مػوارد ماليػة مركزيػة  

مػػػػادًا عمػػػػى التقػػػػديرات لممصػػػػػروفات والتكػػػػاليؼ  تحسػػػػينًا لمسػػػػتوب التعمػػػػػيـ الػػػػذي تقدمػػػػو المدرسػػػػػة اعت
 .(119  ص2114لطمبتيا)سميماف  

نو عند تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة يتـ مػنح مجمػس إدارة المدرسػة  المزيػد مػف السػمطات لمػتحكـ  واو
عادة توزيع بنودىا وتوجيييا نحو تحسيف  مستوب أداء الطمبة  ممػا يزيػد مػف الفاعميػة في الميزانية واو

 التنظيمية واإلنتاجية لممدرسة  ويجعؿ اإلدارة قادرة عمى اتخاذ قرارات ىي األقرب لمطالب.
واالسػػػتقاللية الماليػػػة تمكػػػف اإلدارة المدرسػػػية المبدعػػػة مػػػف إعػػػادة توزيػػػع بنػػػود الميزانيػػػة لػػػربط األجػػػر 

التحسػيف المسػػتمر فػػي األداء المدرسػػي والوصػػوؿ إلػػى والمكافػيت بػػاألداء  ممػػا يسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ 
مػػف أجػػؿ إعػػػداد  المعػػايير الموضػػوعة  باإلضػػافة إلػػػى أنيػػا تتػػيح ليػػـػ الفرصػػة لتػػوفير البنػػود الماليػػػة

األنشػطة وبػػرامج التنميػػة المينيػة  كػـػ أف نقػػؿ سػمطة صػػنع القػػرارات عمػى المسػػتوب المدرسػػي يمكػػف 
ة الجامعػات ومنظمػات المجتمػػع فػي تحقيػؽ التنميػة المينيػػة دارة المدرسػية مػف االسػتفادة مػػف شػراكاإل

الالزمة لمعامميف سواء في النواحي المالية  مف أجؿ اإلعداد الجيد لمميزانية  أو في النواحي المينية 
لتحقيؽ مستوب األداء المرغوب بػو  وبػذلؾ فػإف الميزانيػة المتمركػزة حػوؿ المدرسػة تزيػد مػف الفاعميػة 

جية لممدرسة  كما أنيا تتيح تعاوف اإلدارة التربوية العميا مع المدرسة لتحقيؽ الرؤية التنظيمية واإلنتا
 (112-118  ص2118الموضوعة.)نصر  

 المساءلة عن النتائج -6
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  وينظر اؿ صنع القرار عمى مستوب المدرسةتعد المساءلة والمتابعة خطوة ضرورية والسيما في مج
تجاه سمطة المدرسة  وذلؾ سعيًا لتعزيز الديمقراطية وتكريسيا ليا أنيا حؽ مف حقوؽ أولياء األمور 

عمى صعيد المجتمع  وحتى تؤدي المساءلة نتائجيا المرجوة فيجػب أف تػرتبط بمكافػيت أو عقوبػات 
 تحددىا اإلدارة التربوية العميا.

عمػػػػػيـ  المسػػػػاءلة والشػػػػفافية مفيومػػػػاف مرتبطػػػػاف أشػػػػد االرتبػػػػػاط بمفيػػػػـو المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة فػػػػي التف
وبخاصػػة فػػػي ظػػؿ تطبيػػػؽ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة عمػػى صػػػعيد المدرسػػة. ورغػػـػ أف المسػػاءلة والفسػػػاد 
مصػػطمحاف متنػػػافراف  إال أنيمػػا مترابطػػػاف  ألنػػػو يصػػعب الحػػػديث عػػػف إحػػداىما دوف الحػػػديث عػػػف 
اآلخر  فعالقتيما تكاد تكوف عكسػية مػاداـ وجػود أحػدىما عمػى األقػؿ يقمػؿ مػف فػرص وجػود اآلخػر  

 يخفى عمى أحد أنو بييمنة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية الفعالة تنفتح السبؿ أمػاـ المسػاءلة. وال
والسػيما فػي مجػاؿ عمميػة وتعد المساءلة عف النتائج مف أىـ األسس التي تقـو عمييػا اإلدارة الذاتيػة 

واطف تجػػاه صػنع القػػرار عمػى صػػعيد المدرسػػة  حيػث ينظػػر لممسػػاءلة باعتبارىػا حػػؽ مػػف حقػوؽ المػػ
كأحػػد الضػػمانات األساسػػية لتعزيػػز الديمقراطيػػػة  -المػػدير أو مجمػػس إدارة المدرسػػة -سػػمطة المدرسػػة

 وتكريسيا عمى صعيد المجتمع.
فالمسػاءلة يجػػب أف تسػػير جنبػػًا إلػػى جنػػب مػػع أي جيػػد لىصػػالح اإلداري عمػػى مسػػتوب المدرسػػة  

إدارة المدرسػة فػي الكثيػر مػػف اإلدارات  ويمكػف ىنػا االسػتفادة مػف الخبػرة ألمريكيػة  حيػث يعػد مجمػس
التي توضع عمى أساسيا مقاييس األداء وكيفية الوفاء التعميمية مسؤواًل عف صياغة بعض المعايير 

بيا  وغالبًا ما تكوف مقاييس المساءلة مرتبطة بمكافيت أو بعقوبات يحددىا مجمس إدارة المدرسة أو 
 (119،111  ص2118المجمس المحمي لممدارس.)العجمي  

التػػي  األنمػػاطولعمنػا فػػي اإلدارة الذاتيػة لممدرسػػة نحتػػاج إلػى أنمػػاط جديػػدة مػف المتابعػػة تختمػػؼ عػف 
( أنػو يجػب بيػاف المعػايير المسػتخدمة David, 1996عيػدناىا مػف مشػرفيف ومػراقبيف  فقػد أوضػح )

مطمبػة أو المجتمػع سػواء بالنسػبة لفي المساءلة بجانب تحديد أىداؼ تحسيف اإلدارة الذاتية لممدرسة 
المحمػػي المحػػيط بالمدرسػػة  باإلضػػافة إلػػى بيػػاف كيفيػػػة اعتمػػاد طػػرؽ جديػػدة لممسػػاءلة عمػػى مسػػػتوب 

 المدرسة مف خالؿ ثالثة جوانب أال وىي: 
  :يتوجػب عمػى أعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة مسػاندة السػمطات التشػريعية ويمكػف  بحيػثسياسػيًا

 لممحكمة أف تستمع لشكاوب حوؿ المدرسة.

  بيروقراطيًا: بحيث تضع وزارة التربية ومديرياتيا عمى مستوب المحافظات قواعد وتعميمات تسيـ
تباعفي تحقيؽ المدرسة لممعايير   اإلجراءات. واو

   وظيفيػػًا: بحيػػػث يتعػػػيف عمػػى المدرسػػػيف وكافػػػة العػػػامميف بالمدرسػػة اكتسػػػاب معرفػػػة متخصصػػػة
يػػػػاء األمػػػػور فػػػيمكف ليػػػـػ اختيػػػػار البػػػػرامج واجتيػػػاز اختبػػػػارات لمزاولػػػػة المينػػػػة  وعمػػػى مسػػػػتوب أول

 (David, 1996, p49احتياجاتيـ.) تالءـوالمدارس التي يعتقدوف أنيا 
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وتػػػرب الدراسػػػػة  أنػػػو فػػػػي ظػػػؿ تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػة ومػػػػا تنطػػػوي عميػػػػو مػػػف مػػػػنح الحريػػػػة 
شراؾ جميع العامميف فييا وأولياء  وأعضاء المجتمع  موراألواالستقاللية لممدرسة في إدارة شؤونيا  واو

المحمػي فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار واتخػػاذه  فإنػػو يتوجػػب أف تكػػوف مسػػؤوليتيـ مسػػاوية لمػػدب السػػمطة 
ـ مػدب الممنوحة ليـ  وىذا يتطمب أال تكوف ىذه السمطة تسيبية  بؿ البد ليا مف نظاـ محاسبي يقيم 

فر قاعػػدة بيانػػات تسػػتخدـ لقيػػاس فعاليػة اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة  كمػػا أنػػو مػػف األىميػة بمكػػاف أف تػػو 
 مستوب األداء ومدب التقدـ الذي تـ إنجازه.

ى:ىمتطلباتىتطبوقىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظًادابط
إف اإلدارة الذاتية لممدرسة ليست نظاـ يجب وضع إطار محدد لو  بػؿ ىػو نظػاـ ينمػو ويترعػرع مػع 

إلى أسموب اإلدارة الذاتية  يتـ كأفضؿ مػا الوقت مف خالؿ عممية تعمـ تدريجية  لذلؾ فإف االنتقاؿ 
نشػاء نظـػ  وعمميػػات تسػاعد مجموعػة مػف النػاس عمػى مناقشػة التوجيػػات  يمكػف عػف طريػؽ إعػداد واو

 .الجديدة  وتجربة أساليب جديدة والتعمـ منيا
التربوية والخبرات في القطاع الخاص تفترض أنو لكوف اإلدارة الذاتية لممدرسة فعالة  تحتاج اإلدارة 

العميا في إعداد الخطط ليس فقط لتحويؿ السمطة الحقيقية لممدرسة  بؿ وأيضًا لتوسيع مفيـو اإلدارة 
الذاتيػػة  لتشػػػمؿ سػػػيطرة المدرسػػػة عمػػػى المعمومػػػات التكنولوجيػػػة  وبػػػرامج التطػػػوير المينػػػي والحػػػوافز 

 (61  ص2118)سرور  لمعامميف

 :الذاحيت للمدرستمه أهم المخطلباث الالسمت لخحقيق اإلدارة و

باإلضػافة بجدوب ىذا االتجاه ومػدب فعاليتػو   اإلدارة التربوية العمياقناعة متخذ القرار األوؿ في  -
أف يمثؿ ىذا االتجاه قضيتو الكبرب  التي يحشد ليا الدعـ الحكومي والجماىيري ويوجد ليا  إلى

  .و أكثر مف أي توجو آخراألنصار الذيف يتبنوف ىذا التوجو أكثر منو ويشعروف باالنتماء ل

ده يػػػػوتزو   كػػػػؿ مػػػػف يسػػػػيـ فػػػػي نجػػػػاح تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػةلتدريبيػػػػة شػػػػاممة  إسػػػػتراتيجيةإيجػػػاد  -
  .لضماف االلتزاـ واألداء األفضؿ  بالميارات الالزمة لذلؾ

قة لمػدير المدرسػة فػي اتخػاذ مجموعة مف األنظمة الخاصة التي تعطي الصالحيات المطمتبني  -
  .تحت غطاء نظامي واضحذلؾ ويكوف  درسيف اقد مع الموالتع ر القرا

ووفقًا لنظاـ خاص بالمدرسة تعتمػد   توفير ميزانية مالية كافية تتحكـ فييا المدرسة بشكؿ مطمؽ -
  .عميو في الصرؼ
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محكمػػػة ليػػػػا رؤيتيػػػػا  اسػػػػتراتيجيوتنفيذيػػػػة واضػػػحة المعػػػػالـ مبنيػػػػة عمػػػى خطػػػػة  إسػػػػتراتيجيةوجػػػود  -
سػاعد فػي تصػحيح اتجػاه تطبيػؽ يجيا المختمفة  وليا نظػاـ متابعػة دقيػؽ ورسالتيا وأىدافيا وبرام

  .ىذه التجربة وتجنب تضخـ األخطاء

إعالميػة شػػاممة تغطػي جميػع أفػػراد المجتمػع بمػا فػػييـ الطػالب وأوليػاء األمػػور  إسػتراتيجيةوجػود  -
ة اقتناعيـ بو وبجدواه ية المشاركة في ىذا التوجو وضرور تعمؿ عمى إقناعيـ بأىمو   فيوالمسؤول

 اتيػػػػة إذا لػػػػـػ يعتمػػػػػد عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ ىػػػػػذهوليػػػػػذا  فػػػػػإف تبنػػػػػي أي برنػػػػػامج فػػػػػي اإلدارة الذوبفائدتػػػػو. 
المتطمبػات  فمػف يعػدو كونػو إضػػاعة لموقػت والجيػد وتصػحيحًا للخطػػاء التػي سػوؼ تظيػر فػػي 

 .(2  ص2118)الكريدا  كؿ وقت وعمؿ.

 صر التي تساعد عمى نجاح اإلدارة الذاتية( أن من أىم العنا2118، وشعالن )حسين ويذكر
 لممدرسة ىي : 

: القادر عمى المشاركة في العمؿ الجاد ويػتالءـ السماح لممدرسة بالتجديد واختيار طاقم العمل -
 مع عممية التجديد.

: حيػث أف أكثػر االسػتراتيجيات فعاليػة ىػي التػي تعمػؿ مػف إشراك المدرسين في صناعة القـرار -
قرارات رأسية وأفقية يشارؾ فييا المدرسوف  وىنا تبرز الحاجة إلى المجالس خالؿ ىيئات اتخاذ 

المدرسػػية كوسػػػيمة الشػػػتراؾ المدرسػػػيف وأوليػػػاء األمػػور فػػػي وضػػػع وتطبيػػػؽ اسػػػتراتيجيات العمػػػؿ 
 المدرسي.

فػالتطورات الفعالػة توضػع مػف أجػؿ تطػػوير  التركيـز عمـى التـدريب المسـتمر والتنميــة المينيـة: -
واستراتيجيات التطوير الميني تساعد المديريف والمدرسيف وكافة ت التنظيمية  األشخاص والقدرا

 العامميف في المدرسة عمى اكتساب الخبرات المينية المطموبة لتحقيؽ إصالح إداري ناجح.

تتمثػؿ فػػي معػػايير وقػيـ مشػػتركة  والتركيػػز عمػى التعمػػيـ كيػػدؼ  وجــود ثقافــة مدرســية مينيــة: -
عمػى المنػػاىج والممارسػات التعميميػة  والالخصوصػية فػي الممارسػػة   لممدرسػة  وانعكػاس الحػوار

 والتعاوف.

فال شؾ أف أكثر االستراتيجيات تقدمًا ىي التي تتعامؿ  إنشاء نظام معموماتي شامل لممدرسة: -
مع نظاـ معمومات فعػاؿ باسػتخداـ نػوع مػف قواعػد البيانػات التػي تشػبو اإلنترنػت  فتطػوير نظػاـ 

 ى مستوب المدرسة يسيؿ تحقيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة.معموماتي تربوي عم
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المحاسبية ىػي مفتػاح لنجػاح اإلدارة الالمركزيػة لممدرسػة  حيػث أف  توفير المكافآت والعقوبات: -
متابعة نتائج المدرسة يساعد فػي تعزيػز الغػرض المبػدئي لالمركزيػة وىػو تحسػيف أداء الطػالب  

 بات لمفشؿ.والمتابعة تتضمف مكافيت لمنجاح  وعقو 

دارة التةيير: - وقادريف عمى إتمػاـ األدوار والميػاـ التػي  اختيار المديرين القادرين عمى تسييل وا 
 تصاحب اإلدارة الذاتية لممدرسة وتسيؿ عممية اتخاذ القرارات بمشاركة المدرسيف.

يـ  فكمػا أف المدرسػػيف والمػديريف ليـػ الحػؽ فػي إدارة مدارسػػ مسـؤولية المدرسـة عــن الميزانيـة: -
فيـ أيضاً ليـ الحؽ في التحكـ في ميزانيتيـ  فقد أثبتت تجارب بعض الدوؿ أف المدرسة عندما 
تكتسػػب حػػػؽ الػػتحكـ فػػػي الميزانيػػة فيػػػي تبػػدأ فػػػي إعػػادة توزيػػػع المػػاؿ عمػػػى األغػػراض الخاصػػػة 

 بالمدرسة بطريقة أسرع  وبالتالي يسيؿ تحقيؽ األىداؼ وارتفاع مستوب اإلنجاز.

قدير العامميف عمى جيودىـ الفعالة فػي تحسػيف الجػودة داخػؿ المدرسػة عنصػرًا ويعتبر تحفيز وت
ىامًا لنجاح اإلدارة الذاتية لممدرسة  حيث يساعد ذلؾ عمى إثارة القدرة اإلبداعية لدييـ الكتشاؼ 
ـ عمى المساىمة لتحسيف  يجاد الحموؿ المناسبة والفعالة ليا  وتشجيعي المشكالت قبؿ حدوثيا  واو

وذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ تمكيػػػػنيـ مػػػػػف إجػػػػراء التغيػػػػرات المناسػػػػبة  واتخػػػػاذ القػػػػرارات الالزمػػػػػة الجػػػػودة  
 (47،48  ص2118)حسيف و شعالف  إلعطائيـ الفرصة لىبداع واالبتكار.

ى:ىمراحلىتطبوقىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظىًاثامن
ال يمكف تطبيؽ إجراءات اإلدارة الذاتية لممدرسة مرة واحدة بؿ نحتاج إلى تطبيقيا تدريجيًا  حيث إف 
تطبيؽ ىذا المدخؿ يسبقو العديد مف اإلجراءات والمتطمبات التنظيمية  والفنية  والقانونية  ويجب أف 

عمى ية في كؿ موقع يطبؽ ىذا النظاـ عمى مراحؿ ويتدرج وفقًا لنضوج الظروؼ الموضوعية والذات
حيث تضع ىذه المعايير فرؽ    ووفقًا لمعايير عممية تستند عمى توفر متطمبات تنظيمية وفنية.حدا

مركزيػة ومحميػة متخصصػػة  تقػـو آليػة العمػػؿ فييػا عمػػى أسػاس قاعػدة تفػػويض الصػالحية المناسػػبة 
 (73  ص2118)سرور  .لموحدة اإلدارية التي تستوفي الشروط والمعايير المناسبة ليذه الصالحية

(  أنػػو لنجػػاح اإلدارة الذاتيػػة ال بػػد مػف قيػػاـ جميػػع أفػػراد المدرسػػة بالعمػػؿ وفػػؽ 2111  ةتػرب )الياديػػ
 المراحؿ التالية: 

 :قيػاـ أفػراد المجموعػة بشػكؿ فػردي بتحميػؿ بيئػي مػف شػأنو أف يسػاعد عمػى ويعنػي  تحميل البيئة
يظيػر داخميػػًا الصػفات الشخصػػية بمػا يتعمػػؽ إظيػار البيئػة الداخميػػة والخارجيػة لكػػؿ فػرد  حيػػث 

  والعوائػؽ  وكػذلؾ يظيػر تحمػياًل لكفػاءاتيـ المينيػة بمػواطف القػوة والضػعؼ  والفػرص والتحػديات
وأىػدافيـ الشخصػية  وقػػيميـ ومعتقػداتيـ عػػف التعمػيـ واإلدارة ويظيػر خارجيػػًا عالقػاتيـ بأعضػػاء 

 منافسة والتعاوف مع الزمالء.  وتوقعات أولياء األمور والمبةآخريف وقدرات الط
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 :حيػث يبمػػور األفػػراد توجيػػاتيـ ومسػػاراتيـ الخاصػة بالعمػػؿ فػػي ضػػوء نتػػائج  التخطــيط والييكمــة
الخطػػػػوة األولػػػػػى  واختيػػػػار المسػػػػػتوب التدريسػػػػي الخػػػػػاص إلنجػػػػاز الميػػػػػاـ الموكمػػػػة إلػػػػػييـ ضػػػػػمف 

وفػػي ىػػذه المرحمػػة أيضػًا يضػػع األفػػراد خططيػـػ   خصصػةماالسػتقالؿ الػػذاتي المتػػاح والمػػوارد ال
لمعمؿ ويركزوف عمى الجوانب الفنيػة لمتخطػيط عمػى تصػميـ بػرامج وظيفيػة وتعميميػة مػف خػالؿ 
تطػوير جػػدوؿ العمػؿ الخػػاص بيـػ  وييتمػػوف أيضػػًا باالتصػاالت والعالقػػات الجيػدة مػػع الػػزمالء 

 والطالب واآلباء وأعضاء المجتمع.

 :و األفػػراد إلعػداد أنفسػػيـ مػف أجػػؿ إنجػاز الميمػػات الموكمػة إلػػييـ  كمػػا يتجػ التوظيــف والتوجيــو
يتجيوف إلى تطوير كفاءاتيـ المينية مف خالؿ حضور برامج اإلثراء الميني  وتبادؿ الخبرة مع 

 الزمالء  بحيث يصبحوف قادريف عمى مواجية تحديات البيئة الخارجية إلنجاز مياميـ.

 :داء الشخصػي فػي البرنػػامج أو ضػمف المجموعػػة  ويركػزوف عمػػى يركػػز األفػراد عمػػى األ التنفيـذ
االسػػتخداـ الفعػػاؿ لممػػوارد المخصصػػة والمػػوارد الشخصػػية ومػػف خػػالؿ التجػػارب المتكػػررة حيػػػث 

 يصقموف أداءىـ في تنفيذ البرنامج.

 :يقػػـو األفػػراد بوضػػػع معػػايير ألدائيػـػ وينظمػػوف مسػػارىـ الشخصػػي فػػي العمػػػؿ  الرقابــة والتقيــيم
ويقيمػػػوف أدائيػـػ مػػػف خػػالؿ المالحظػػػة الذاتيػػة وفػػػي ضػػوء معػػػايير األداء الموضػػػوعة  ويراقبػػوف 

 (36،37  ص2111)اليادية  وذلؾ بيدؼ تحقيؽ أداء شخصي رفيع.

 ( خطوة أخيرة ىي: 2118ؼ )سرور  يوتض
 :وذلػػؾ لتوعيػػػة المجتمػػع بأىميػػة التوجػػػو نحػػو اإلدارة الذاتيػػػة  تفعيــل دور المشـــرفين والمـــراقبين

مػػػدب نفعيػػػا عمػػػى المجتمػػػع  وجػػػودة مخرجاتيػػػا مػػػف الطمبػػػة إذ تتطػػػابؽ تنشػػػئتيـ وفقػػػػًا لممدرسػػػة و 
الحتياجات مجتمعاتيـ الخاصة  كما ويتابع المشرفيف تشكيؿ مجمس اإلدارة والذي يتمحور دوره 

 األساسي في ثالث نقاط وىي: 

 تسييؿ تطور أداء كؿ مف الطمبة والعامميف. - أ

لممػػدارس إضػػػافة إلػػى دراسػػػة التكػػاليؼ التػػػي تتطمبيػػا عمميػػػة تػػوفير المسػػػاعدات التقنيػػة الالزمػػػة  - ب
 التحوؿ إلى اإلدارة الذاتية ووضع الصيغ المالئمة.

 (74  ص2118وضع آليات التخطيط والمتابعة والتقويـ المالئمة.) سرور   - ت

عمػى مسػتوب المجموعػة  والتػي بػػدورىا لػىدارة اإلدارة عمػى المسػتوب الفػردي البنػاء األساسػػي  تشػكؿو 
تشػػكؿ حجػػػر األسػػػاس لػػػىدارة الذاتيػػة عمػػػى مسػػػتوب المدرسػػػة  وكممػػا اىتمػػػت إدارة المدرسػػػة بقضػػػايا 

كمما أحدث ذلػؾ كفػاءة كبيػرة وتحسػنًا عظيمػًا فػي  (المستويات الثالثة )المدرسة  المجموعات  األفراد
ف اإلدارة المدرسػية ال بػد وأف تركػز لػيس فقػط عمػ ى الػتحكـ فػي األداء المدرسي والكفاءة المدرسية  واو

المستوب  زماـ اإلدارة عمى مستوب واحد  ولكف االىتماـ بجميع المستويات التي تدعـ المدرسة سواء
 (37  ص2111)اليادية   الفردي أو الجماعي أو المدرسي
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 ويمكف تمثيؿ مراحؿ تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة بالشكؿ التالي: 
 (1الشكل رقم )

 ة لممدرسةمراحل تطبيق اإلدارة الذاتي

 
 
 
 
 

 (الشكؿ مف إعداد الباحثة)
ىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظىتطبوقى:ىالصطوباتىوالتحدواتىالتؽىتواجػىًاتادط

تواجػو اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة عنػػد تطبيقيػػا عػػدد مػف المعوقػػات  بعضػػيا يتعمػػؽ باإلنجػػاز  وبعضػػيا 
 ينشأ عف العمميات  والبعض اآلخر يتعمؽ بالتنظيمات اإلدارية لىدارة الذاتية.

 ي:( أف مف أىـ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ما يم2118ويرب )حسيف وشعالف  
يتطمب ىذا المدخؿ مف فرؽ العمؿ المدرسية تكريس مزيد مف ساعات العمؿ اإلضافية   الوقت: -1

 مما يؤدي إلى إحجاـ وتشاـؤ البعض عف قبولو كنظاـ عمؿ مدرسي.

: إف عمؿ المدارس بيذا األسموب يحتاج إلػى تطبيػؽ تغييػرات إجرائيػة  التوقعات ةير الحقيقية -2
 ع سنوات  والبعض ينتظر تحقيؽ نتائج أسرع.قد يصؿ إلى بض تحتاج لوقت طويؿ

تعتبر المجالس المدرسية ىي المسؤولة عف التخطيط  ةياب الدعم الكافي لممجالس المدرسية: -3
واتخػاذ القػرارات فػي كػؿ ىياكػؿ اإلدارة الذاتيػة فػي المدرسػة  وغالبػًا مػا تكػوف  مسػؤولياتيا مركػػزة  

ىميا: نقص معرفة أعضاء المجالس بالعمميات ولكف ينقصيا الكفاءة لما تعانيو مف مشكالت  أ
 (47  46  ص2118المدرسية  ونقص ميارات العمؿ الجماعي.)حسيف وشعالف  

 دارة الذاتية لممدرسة إلى:ويمكف تقسيـ الصعوبات التي تعترض اإل
 صعوبات إدارية: تتمثل في ما يمي:

  بشكؿ منظـ في المدارس.عدـ وجود أسموب إداري يتـ مف خاللو ممارسة اإلدارة الذاتية 

  اإلدارة الذاتيػة برنامج عدـ وجود جية معينة عمى مستوب اإلدارة التربوية العميا تتولى ىي تنفيذ
 عمى مستوب المدارس.

  ضػػػعؼ الرقابػػػػة والمتابعػػػػة لسػػػػير العمػػػػؿ أثنػػػػاء ممارسػػػة اإلدارة الذاتيػػػػة بقصػػػػد التأكػػػػد مػػػػف حسػػػػف
 (259  ص1992األداء.)الفالح  

 مراحل تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

تحميل 
 البيئة

تفعيل دور 
المشرفين 
 والمراقبين

الرقابة 
 والتقييم

التوجيو  التنفيذ
 والتوظيف

التخطيط 
 والييكمة
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 (133  ص2113لممنوحة لممدرسة مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا.)الفياض قمة الصالحيات ا 

 صعوبات اقتصادية: تتمثل في ما يمي: 

 .عدـ توافر بعض اإلمكانات المادية الضرورية لممارسة اإلدارة الذاتية 

 .(259،261  ص1992)الفالح   ضعؼ المكافيت التشجيعية المعنوية لممارسة اإلدارة الذاتية 

  (134  ص2113الدعـ المالي لممدرسة مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا.)الفياض  قمة 

 صعوبات تنظيمية: تتمثل في ما يمي:

  عػػدـ وجػػػود برنػػػامج عمػػؿ مػػػنظـ لممارسػػػة اإلدارة الذاتيػػة مػػػف قبػػػؿ جميػػع العػػػامميف فػػػي المدرسػػػة
 بشكؿ تعاوني.

 ي المدارس.عدـ وجود لجنة لىشراؼ عمى متابعة أعماؿ اإلدارة الذاتية ف 

  عمى األطراؼ المشاركة عمى أساس العدالة والمساواة عدـ توزيع الواجبات والمسؤوليات اليومية
 بيف الجميع.

 صعوبات فكرية ثقافية: 
مف أىـ الصعوبات التػي تواجػو اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة  مشػكمة الػوعي والفيـػ السػميـ لػىدارة الذاتيػة  

 الثقافية في ما يمي:وتتمثؿ الصعوبات الفكرية 

 ؿ لدور اإلدارة الذاتية في تطوير المدرسة والنيوض بيا.كامعدـ وجود الوعي ال 

  ألىمية اإلدارة الذاتية والتشجيع عمى ممارستيا.عدـ كفاية عنصر التوجيو 

  ضػػعؼ فيػػـػ األىػػػداؼ والخصػػائص اليامػػػة لػػػىدارة الذاتيػػة عنػػػد بعػػػض المعنيػػيف باالشػػػتراؾ فػػػي
 يترتب عمى ذلؾ عدـ مشاركة ىؤالء في ىذا المجاؿ بشكؿ صحيح.تطبيقيا  مما 

 والندوات الفكرية والثقافية حوؿ اإلدارة الذاتية كمدخؿ وكيفية تطبيقيا. تقمة المقاءا 

  وأىميتو.قصور دور اإلعالـ بشأف التعريؼ بمدخؿ اإلدارة الذاتية 

 ربوية.غياب اإلدارة الذاتية كمقرر يدرس في الجامعات والمؤسسات الت 

 صعوبات فنية: تتمثل فيما يمي:

  العػامميف فػي المدرسػة عمػػى األعمػاؿ الجديػدة  التػي يتطمبيػػا  التػدريب لجميػػععػدـ كفايػة عنصػر
 (264  261  ص1992)الفالح  تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة.

 اتيػػػة الحاجػػة إلػػػى العمػػػؿ بشػػكؿ أكبػػػر وجيػػػد أكثػػر مػػػف جميػػػع األطػػراؼ المشػػػاركة فػػػي اإلدارة الذ
 لممدرسة.
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 (.صعوبة التنسيؽ بيف جميع األطراؼ المشاركةPrasch, 1990,  p5 ) 

  يحتػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػػػػػػة لممدرسػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى وقػػػػػػػػػػت وجيػػػػػػػػػد كبيػػػػػػػػػر خصوصػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػي بدايػػػػػػػػػػة
 (Leithwood&Menzies, 1998, p331التطبيؽ.)

 .كثرة األعباء اإلدارية واألعماؿ الممقاة عمى عاتؽ المدير والمدرسيف 

 (134  ص2113الفياض  )     

 (  المعوقات التي تقؼ في وجو تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة إلى:2111قسمت )السيؼ  وقد 
 :تتمثؿ في التالي: معوقات إدارية 

 افتقار المديريف لحرية التصرؼ المالي في الميزانية المخصصة ليـ. -

 اإلدارة الذاتية.غياب نظاـ الحوافز المادية لممدارس التي ترغب في تطبيؽ  -

 ضعؼ الميزانية المخصصة لممدرسة مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا. -

 قمة وجود دورات تدريبية تيتـ باإلدارة الذاتية. -

 قمة الصالحيات اإلدارية الممنوحة إلدارة المدرسة. -

 :تتمثؿ في التالي: معوقات ميارية 

ثرة المسؤوليات اإلدارية الممقاة عمى ضعؼ قدرة المديريف عمى تدبير األعماؿ المدرسية بسبب ك -
 عاتقيـ.

قمة دعـ المدرسة التي ترغب بتطبيؽ اإلدارة الذاتية باإلشراؼ والتوجيػو مػف قبػؿ اإلدارة التربويػة  -
 العميا.

 ضعؼ ميارة التقويـ الذاتي لدب جميع العامميف في المدرسة. -

 ضعؼ استيعاب المشرفيف التربوييف لمفيـو اإلدارة الذاتية. -

 ميارة التخطيط لدب المديريف وجميع العامميف في المدرسة. ضعؼ -

 (91  89  ص2111)السيؼ      

وىكػذا نػرب أف اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػة كمػدخؿ إداري حػػديث  ال يػزاؿ يعػاني الكثيػػر مػف الصػػعوبات 
والتي مف أىميا اقتناع اإلدارة التربوية العميا بو كمدخؿ إداري  والسػعي نحػو تطبيقػو فػي  والتحديات

المدارس  ومف جية أخرب استعداد مديري المدارس وجميع العامميف بيا لتحمؿ المسؤوليات الناجمة 
ؿ عف تطبيؽ ىذا المدخؿ  وأيضًا نقص الكفاءات والقدرات لدب جميع المسؤوليف عف تطبيقو والعم

بػػو  ومػػف أىميػػا ميػػارات العمػػؿ الجمػػاعي  التػػػي تحتػػاج إلػػى ثقافػػة مدرسػػية جديػػدة تمبػػي احتياجػػػات 
لػػػى التغييػػػر فػػػػي نظػػػرة جميػػػع العػػػػامميف فػػػي المدرسػػػة إلػػػػى العمػػػؿ المدرسػػػػي  تطبيػػػؽ ىػػػذا المػػػػدخؿ  واو
والتعامػػؿ مػػػع المدرسػػػة كأنيػػػا شػػػيء ليػػـػ ويممكونػػػو وبالتػػػالي زيػػػادة حرصػػػيـ عمييػػػا  والعمػػػؿ بأقصػػػى 

 تيـ وجيودىـ لمنيوض بيا وتطويرىا.طاقا
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ىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظىمدخل:ىمزاواىراذرًا
حددت اليونسكو فوائد اإلدارة الذاتية لممدرسة في كونيا  تجعؿ مف الممكف تحديد الحاجات التربوية 

عداد مفردات أكثر انسجامًا وتعزيز التعاوف بيف أطراؼ التنميػة المختمفػة  وفػي ال وقػت بدقة أكثر  واو
 (58  ص1996نفسو االلتزاـ بالمقاييس والمعايير المقامة عمى المستوب الوطني)اليونسكو  

 :ما يميمزايا اإلدارة الذاتية لممدرسة أف مف أىـ (  2114منصور  ) ذكرتو 
 تساعد عمى االبتكار واإلبداع حيث تتاح الفرصة لمتجريب المتجدد وتوفير قدر مف الحرية. -

 والتعبير عف حريات جميع العامميف في المدرسة.تتميز بالمرونة  -

تساعد عمى التنافس المستحب بيف المدارس  فتسبب انتعاشًا فكريًا وعمميًا يرفع مستوب التعمػيـ  -
 والكفايات التربوية.

 تساعد عمى نمو الشخصية والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية. -

 السريع.تقضي عمى الروتيف في العمؿ المدرسي مما يضمف التقدـ  -

 تواكب تطورات العصر مف حيث سرعة التطوير واحتماالت التغيير والتقدـ. -

تػػػدعو لبػػػذؿ الجيػػػود الذاتيػػػة لكافػػػة العػػػامميف فػػػي المدرسػػػة عػػػف طريػػػؽ تحمميػػـػ  المسػػػؤولية عػػػػف  -
 (59  ص2114)منصور  أعماليـ.

 ويمكف تقسيـ مزايا اإلدارة الذاتية لممدرسة إلى عدة محاور ىي:
 :ونوالتعاالمشاركة  -1

يتػػػيح مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػة االسػػػتفادة مػػػف المجتمػػػع المحمػػػي فػػػي إقامػػػة شػػػراكة حقيقيػػػة مػػػع 
المجتمع المحمي  بما يتناسب مػع متطمبػات المجتمػع المدرسػي لرفػع مسػتوب الطالػب فػي التحصػيؿ 

و مػػف والتمكػيف الميػػاري وفػؽ خطػػط تربويػة مدروسػػة وأسػػاليب إبداعيػة فعالػػة  فػالمجتمع يقػػدـ مػا لديػػ
خبػػرات ومبػػادرات تسػػػاىـ بػػالرقي لمختمػػؼ البػػػرامج المعنيػػة برعايػػة الفئػػػات الطالبيػػة داخػػؿ المجتمػػػع 

وجد الحموؿ التربوية العممية لمظواىر والسموكيات غير المرغوبة لدب الطمبة مف خالؿ يالمدرسي  و 
ميػػػة وصػػػقؿ المحاضػػرات والفعاليػػػات المختمفػػة داخػػػؿ المدرسػػة  كمػػػا يسػػػاىـ المجتمػػع المحمػػػي فػػي تن

رات الطالبيػػػة المختمفػػػة مػػػف خػػالؿ ربػػػط الطالػػػب بماضػػػيو الثػػري بالعػػػادات والتقاليػػػد األصػػػيمو  االميػػ
في توضيح بعض المفاىيـ في المنياج مف أصحاب وكذلؾ يمكف االستعانة بأفراد المجتمع المحمي 

ف خػػالؿ االختصػاص. وبالمقابػػؿ فػإف المجتمػػع المدرسػي يسػػيـ فػي تنميػػة ورقػي المجتمػػع المحمػي مػػ
تواصػػػػػمو مػػػػػع األسػػػػػر والمؤسسػػػػػات ودعميػػػػـػ بمػػػػػا يحتاجونػػػػػو مػػػػػف بػػػػػرامج توعويػػػػػة وخدميػػػػػة وتعميميػػػػػة 
ومشاركتيـ في فعالياتيـ المختمفة  واإلسياـ في عالج بعض الظواىر داخؿ المجتمع المحمي : مثؿ 

دميػػة مشػاركة المدرسػة لمبمػػديات فػي حمػالت التوعيػػة  وحمػالت التفتػيش والخدمػػة العامػة لممرافػؽ الخ
ويمكػػف تمخػػيص مزايػا اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة فػػي  (33  ص2111  المقبػالي)فػي المجتمػػع المحمػػي.

 بما يمي:  والتعاوفمجاؿ المشاركة 
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 .إعطاء المجتمع المدرسي الداخمي صوت في القرارات الرئيسية 

 .السماح للفراد المؤىميف في المدارس باتخاذ القرارات المناسبة 

  ميزانيػػة واقعيػػة حيػػث يكػػوف اآلبػػاء والمدرسػػيف شػػركاء فػػي ذلػػؾ  وىػـػ أكثػػر المسػػاعدة فػػي وضػػع
 (,Myers&Stonehill ة ومػا يمزميػا مػف مصػاريؼ وتكػاليؼ.إدراكػًا لمحاجػات الماليػة لممدرسػ

(1993, p1 

  تطػوير الػدور المؤسسػػي المجتمعػي باالنفتػاح عمػػى المجتمػع ومؤسسػاتو وتكػػويف عالقػات شػػراكة
 (1  ص2112لفكرية والمادية.)مركز التطوير التربوي  ودعـ إمكانات المدرسة ا

 اإلدارة المدرسية: -2

يسػػػيـ مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػػة فػػػي تنميػػػػة القػػػدرات واإلمكانيػػػػات اإلداريػػػة والفنيػػػػة والشخصػػػػية 
لمػػػديري المػػػػدارس وجميػػػع العػػػػامميف فػػػػي اإلدارة المدرسػػػية  مػػػػف خػػػػالؿ الصػػػالحيات الممنوحػػػػة ليػػػـػ  

ث يشػػػكؿ فريقػػػًا مػػػف مختمػػػؼ فئػػػات المجتمػػػع المدرسػػػي والمحمػػػي إلعػػػداد خطػػػػة كػػػالتخطيط مػػػثاًل حيػػػ
مكانيػػػػػػات المدرسػػػػػػة وتػػػػػػذليؿ العقبػػػػػػات  مدرسػػػػػية تمبػػػػػػي حاجػػػػػػات المجتمػػػػػػع المدرسػػػػػػي وفػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ واو
والصػػعوبات التػػي تعتػػرض التقػػدـ لتحقيػػؽ األىػػداؼ المرسػػومة. فيػػذا المػػدخؿ يسػػاعد المدرسػػة عمػػى 

ثرائية وعالجية ألبناء المجتمع المدرسي تنفيذ ما خططت لو مف برامج إنمائية مف خالؿ التنسيؽ  واو
 المباشر مع ذوي الخبرة واالختصاص  لعقد الدورات التدريبية والبرامج الالزمة لذلؾ.

كػػذلؾ فػػإف مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة يتػػيح إلدارة المدرسػػة تمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع المدرسػػػي  
درسػة حريػػة االنتقػاؿ بػيف بنػود الصػرؼ وفػؽ احتياجػات المدرسػػة  حيػث يمػنح المجنػة الماليػة فػي الم

بزيادة نسبة الصرؼ مثاًل فػي بنػد الصػيانة عمػى حسػاب األنشػطة بنػاء عمػى مبػرر وسػبب يسػتدعي 
 (33  ص2111  المقبالي.)ذلؾ

 ويمكف تمخيص مزايا اإلدارة الذاتية لممدرسة في مجاؿ اإلدارة المدرسية في ما يمي: 
  االسػتراتيجية التػػي تقػـو برسػـػ السياسػػات ووضػع األىػػداؼ وتصػميـ الخطػػط وبػػرامج تعػد بمثابػػة

العمػؿ المدرسػػي  لتنفيػػذىا مػػف قبػػؿ المجػػالس اإلداريػػة بالمدرسػػة ضػػمانًا لتحقيػػؽ رسػػالة مدرسػػية 
 تعميمية واضحة ومتطورة ومعمومة لكافة األعضاء وقابمة إلسياماتيـ جميعًا.

 صػػة التػي تخطػػط المدرسػة ليػػا  فػػي ضػوء عمميػػة التحميػػؿ تسػعى لتحقيػػؽ األىػداؼ العامػػة والخا
 البيئي  وتقوميا في ضوء عممية التنفيذ.

   تسػاعد عمػى إجػراء تحمػيالت شػاممة ومترابطػػة تتضػمف عمميػات تقػويـ األداء لمفػرد  والمجموعػػة
 (cheng, 1996, p51والمدرسة ككؿ بيدؼ إحكاـ الضبط وتحسيف األداء المدرسي وتجويده.)

  بػػػالمتغيرات البيئيػػػة واالحتياجػػات التعميميػػػة والتدريسػػػية والتعػػرؼ عمػػػى الضػػػغوط الخارجيػػػة تيػػتـ
 والمعوقات الداخمية ووسائؿ التغمب عمييا.
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  تسػمح بحسػف إدارة الوقػت واسػتثماره مػػف خػالؿ تحديػد المػدب الزمنػػي لميػـو الدراسػي بشػكؿ أكثػػر
 فاعمية.

  في المدرسة بسيولة ويسر.تتيح فرصة لتطبيؽ السياسات والبرامج التعميمية 

 (16-15  ص2115)العجمي     
 التعميم : -3

يحقػػؽ مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػػة الجػػودة فػػػي العمميػػة التعميميػػػة فػػي المدرسػػػة  وذلػػؾ مػػػف خػػػالؿ 
الوفػاء بمتطمبػػات التػدريس وتقػػديـ خػدمات تعميميػػة تناسػػب احتياجػات الطمبػػة  وذلػؾ باالسػػتفادة مػػف 
الصػػػالحيات التػػػػي يوفرىػػػا ىػػػػذا المػػػدخؿ  فػػػػي تطػػػوير األسػػػػاليب والطرائػػػؽ التدريسػػػػية لرفػػػع مسػػػػتوب 

الذاتيػػػػة لممدرسػػػػة تيػػػػدؼ إلػػػػى اسػػػػتخالص  فػػػػاإلدارةالتحصػػػيؿ الدراسػػػػي والتمكػػػػيف الميػػػػاري لمطالػػػػب. 
أولويات التطوير مف خالؿ المالحظة اليومية والزيارات  وآراء العامميف في المدرسة والطمبة وأولياء 
 األمػػور  وتضػػميف ىػػػذه األولويػػات فػػػي خطػػة المدرسػػػة  ومػػف خالليػػا تضػػػع كػػؿ مػػػادة خطػػة إنمائيػػػة

ثرائية وتطويرية   وتحقؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة لمييئة التدريسية الجودة فػي تنفيػذ إجرائية عالجية واو
ىذه البرامج مف خالؿ االستعانة بمف يرونو مناسبًا  سواء كاف مف أبنػاء المجتمػع المدرسػي  أو مػف 

تحقيػػؽ الرضػػا ذوي الخبػرة واالختصػػاص فػػي المجتمػع المحمػػي. ومػػف جانػب آخػػر يسػػيـ النظػاـ فػػي 
الػػوظيفي لممػػدرس مػػػف خػػالؿ إحساسػػو بالعمػػػؿ ضػػمف فريػػػؽ واحػػد فػػي المدرسػػػة  وتحديػػد احتياجاتػػػو 
التدريبية ذاتيًا  وبالتالي يولد أمامو أفكارًا وأساليب تجدد مف أدائػو الصػفي  وتحفػزه عمػى بػذؿ المزيػد 

 (33  ص2111  المقبالي. )مف الجيد لتحقيؽ الجودة الشاممة في أدائو الوظيفي
 في ما يمي: ويمكف تمخيص مزايا اإلدارة الذاتية في مجاؿ التعميـ

 قود إلى إبداع أكثر في تصميـ البرامج.ت 

 يعيد توجت(.و المصادر لدعـ األىداؼ المطورة لكؿ مدرسةMyers&Stonehill, 1993, p1) 

 ؼ المػػنيج وظػؼ األسػػاليب واألنمػاط الحديثػػة فػي مجػػاؿ التعمػيـ التعػػاوني والػذاتي لتحقيػػؽ أىػدات
 واألنشطة.

  (1  ص2112اكب التطور المعموماتي الشبكي.)مركز التطوير التربوي   تو 

 سمح للفراد المتنافسيف في المدارس عمى اتخاذ القرارات وبالتالي تحسيف نوعية التعميـ.ت 

 يػػػػػػذب قيػػػػػػػادة جديػػػػػػدة وعمػػػػػػػى كػػػػػػؿ المسػػػػػػػتويات.تطػػػػػػور المنحػػػػػػى األخالقػػػػػػػي لػػػػػػدب المدرسػػػػػػػيف  و ت 
(Wohlstetter&Mohrman, 1993, p14) 

 التعمم:  -4

كفؿ لو الحؽ في إبداء رأيو في جؿم يمدخؿ اإلدارة الذاتية و الطالب محور أساسي في عممية التعميـ  
جوانػػب العمػػؿ المدرسػػي  مػػف تخطػػيط وأداء وسػػموكيات. كمػػا يسػػاعد مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػػة 

مػػػػف خػػػالؿ الصػػػػالحيات التػػػي يمنحيػػػػا عمػػػى صػػػػقؿ مواىػػػب وميػػػػارات الطمبػػػة األكاديميػػػػة والمياريػػػة 
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المػػدخؿ لممػػدارس  كتنفيػػذ بػػػرامج الػػرحالت والزيػػارات المدرسػػية بالتنسػػػيؽ مػػع الجيػػة التػػي تسػػػتيدفيا 
الزيػػارة  فيػػذه الصػػػالحيات أعطػػت المدرسػػػة مرونػػة فػػي تسػػػيير الػػرحالت والزيػػػارات وفػػؽ احتياجػػػات 

عػػػف طريػػػػؽ اسػػػتقطاب أفػػػراد مػػػػف الطمبػػػة ورغبػػػتيـ  وسػػػمحت ليػػػـػ باالسػػػتفادة مػػػف المجتمػػػػع المحمػػػي 
كمػػا إف اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػة سػػاعدت الطمبػػػة المجتمػػع المحمػػي لصػػقؿ مواىػػػب الطمبػػة المختمفػػة  

عمػػى إبػػػراز مػػواىبيـ وقػػػدراتيـ العمميػػة  وشػػػجعتيـ عمػػى بػػػذؿ المزيػػد مػػػف الجيػػد  مػػػف خػػالؿ السػػػماح 
ىػػب الطمبػػػة لممجتمػػػع المدرسػػػي لممػػدارس بإقامػػػة المعػػػارض العمميػػػة والفنيػػة فػػػي المػػػدارس إلبػػػراز موا

 (33  ص2111  المقبالي.)والمحمي
وتػػرب الدراسػػػة أف اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػة يمكػػػف أف تحقػػػؽ الكثيػػػر مػػػف الفوائػػػد والمزايػػػا عمػػػى صػػػعيد 
المدرسػة  والطمبػػة  والمجتمػػع  والعمميػػة التعميميػة ككػػؿ  والتػػي مػػف أىميػا تحقيػػؽ األداء الجيػػد الػػذي 

ح التربػوي لمعمميػة التعميميػة ككػؿ  كمػا تسػاعد اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة عمػػى يػوفر دفعػة قويػة لىصػال
خمػػؽ بيئػػػة ومنػػػاخ اجتمػػػاعي جديػػد يسػػػاعد عمػػػى سػػػير العمميػػػة التعميميػػة بشػػػكؿ أفضػػػؿ  مػػػف خػػػالؿ 
التعاوف بيف الجميػع والعمػؿ بػروح الفريػؽ واألسػرة  إلنجػاح المدرسػة وتحسػيف مسػتوب التعمػيـ والػتعمـ 

 التالي تحقيؽ جودة عالية تمكف المدرسة مف الوصوؿ إلى أفضؿ أداء.لدب الطمبة  وب
ىاإلدارةىالذاتوظىللمدردظىمدخلرذر:ىدلبواتىىحاديال

تعاني اإلدارة الذاتية لممدرسة كغيرىا مف المػداخؿ اإلداريػة الحديثػة مػف بعػض السػمبيات  ويمكػف أف 
الصػػػحيح لػػػدب بعػػػض اإلدارات تكػػوف تمػػػؾ السػػػمبيات ناجمػػػة عػػف عػػػدـ تبمػػػور ىػػػذا المػػدخؿ بالشػػػكؿ 

التربويػػػة  وعػػػدـ القػػػػدرة عمػػػى تطبيقػػػو بالشػػػػكؿ األمثػػػؿ  باإلضػػػػافة إلػػػى حداثتػػػو وجدتػػػػو  وعػػػدـ تػػػػوافر 
 اإلمكانات الالزمة لتطبيقو  أو عدـ اإليماف الحقيقي بو كمدخؿ إداري حديث.

 ( سمبيات اإلدارة الذاتية في النقاط التالية: 2116يمخص )حسيف  و 
  ذلؾ إلػى نقصػاف كفػاءة كػؿ فػرد فػي زيادة عبء العمؿ عمى المدرسيف والمديريف وبالتالي يؤدي

 أداء العمؿ المطموب منو.

  عػػدـ تػػوافر أي خصوصػػػية لممػػدير أو المػػدرس وزيػػػادة الحاجػػة لمتنميػػة المينيػػػة لمعػػامميف بصػػػورة
 مستمرة.

 .وجود خمط واضطراب في تحديد األدوار والمسؤوليات الجديدة 

 (111 011  ص2116صعوبات كثيرة تواجو عممية التعاوف بيف المشتركيف) حسيف   وجود 

 :أيضاً  ات اإلدارة الذاتية لممدرسةيومف سمب
 المناطؽ مف حيث مواردىا المالية التبايف في المستويات التربوية بيف المدارس  نتيجة اختالؼ  

وبالتػػػػػالي االخػػػػتالؼ فػػػػػي   مػػػػادي الػػػػػذي يمكػػػػف أف تقدمػػػػػو لممػػػػدارسممػػػػا يػػػػػنعكس عمػػػػى الػػػػػدعـ ال
االخػػػتالؼ فػػػي المسػػػػتويات  الػػػذي يػػػنجـ عنػػػػوالتجييػػػزات التػػػي يمكػػػف أف تسػػػػتخدميا المػػػدارس  و 

 التعميمية بيف المدارس.
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 قد تتكاسؿ بعض السمطات المحمية عف أداء مياميا لبعدىا عف السمطات المركزية. 

 ف تنفيػػػذ السياسػػة العامػػػة تحيػػد السػػػمطات المحميػػة التػػػي تطبػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة عػػأف  مػػف الممكػػػف
 لمدولة.

  مجػػااًل لتراضػي بعػض السػمطات أو الييئػات المحميػة ممػػا تطبيػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة كػوف يقػد
 يؤدي إلى ضعؼ األداء وىبوط المستوب التعميمي أحيانًا.

 ـ االعتمادات المالية  ضعؼ الخبرة في لعدـ كفاءة القوب البشرية  أو قد تقؿ االعتمادات استخدا
 لمالية المخصصة لىنفاؽ  وبالتالي تؤثر عمى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة الذاتية لممدرسة.ا

 .(513-512  ص2118)أبو الوفا وحسيف  قد تكوف سبياًل لالنعزالية عف بقية المجتمع 

 تتوافر القيادات التربوية التي تستطيع تحمؿ مسؤولياتيا والقيػاـ بمياميػا مػف  ال مف المحتمؿ أف
دارة  ورقابة وىنا تكوف المركزية مظيرية. تخطيط واو

  قد تتسبب في إحػداث صػراعات بػيف األجيػزة المختمفػة والتػي مػف شػأنيا عرقمػة الجيػود وتعطيػؿ
 (58-57  ص2118العمؿ.)سرور  

نحوىا  أف مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة  مف المداخؿ اإلدارية الحديثة التي يتـ التوجووىكذا نجد 
والذي يسعى إلى تطوير وتحسيف العممية التعميمية والرفع مف كفاءة المدرسة في الميداف التربوي  

وأداءىا  وبعد أف قامت الباحثة بالتطرؽ إلى مفيـو اإلدارة الذاتية لممدرسة  واألسس والمبادئ التي 
ـ عمييا  باإلضافة إلى نشأتو ومتطمبات ومراحؿ تطبيقو  ومزاياه وس ـ التطرؽ في يقو مبياتو  سوؼ يت

الفصؿ التالي إلى عالقة ىذا المدخؿ بنظريات عمـ اإلدارة وتطوره مع تطور ىذه النظريات.
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 ساتعلالفصل ا

 اإلدازج الراتيح وعاللتها تنظسياخ علن اإلدازج
ىى

ىتمؼود
ىمدردظىالطالقاتىاإلندانوظأواًل:ى

ىالمدردظىالدلوكوظثانوًا:ى
ىالحدوثظىفؽىاإلدارةىالمدردظثالثًا:ى

ىنظروظىاإلدارةىكطملوظىاتخاذىقرارى3-1
ىنظروظىاإلدارةىباألهدافى3-2
ىنظروظىإدارةىالجودةىالذاملظى3-3
ىنظروظىاإلدارةىمنىخاللىمغؼومىالنظمى3-4
ىالنظروظىالموقغوظى3-5
ىفؽىفرقىاإلدارةىالذاتوظىZظروظىنى3-6
ىمنظمظىالتطلمى3-7
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 اإلدازج الراتيح وعاللتها تنظسياخ علن اإلدازج: ساتعلالفصل ا
ىتمؼود

عمػد كثيػر مػف دارسػي اإلدارة التربويػػة إلػى دراسػة وتحميػؿ العمميػػة اإلداريػة ومحاولػة وضػع نظريػػات 
ولقد تعددت المػداخؿ أو المنطمقػات التػي   نظرتيا إلى اإلدارةليا  وتختمؼ ىذه النظريات باختالؼ 

اعتمدىا المختصوف في دراسة اإلدارة  فيناؾ المداخؿ االجتماعية  والسموكية  والكمية وغيرىػا  كمػا 
النظريػات    فمػنيـ مػف يقسػميا إلػى مػدخميف أساسػييف ىمػااختمفوا في تصػنيؼ وتنظػيـ تمػؾ المػداخؿ

لحديثة  وىناؾ مف يصنفيا وفؽ أربعة مدارس رئيسية: ىي المدرسة التقميدية  التقميدية  والنظريات ا
ومدرسػػة العالقػػات اإلنسػػػانية  والمدرسػػة السػػػموكية  والمدرسػػة الحديثػػػة. وسػػوؼ تتنػػػاوؿ الباحثػػة ىػػػذا 

 .وكيؼ ساىمت تمؾ المدارس بظيور مدخؿ اإلدارة الذاتية المدارس وعالقتيا بمدخؿ اإلدارة الذاتية
ىمدردظىالطالقاتىاإلندانوظأواًل:ى

بػػدأت مدرسػػة العالقػػات اإلنسػػانية فػػي األربعينيػػػات عمػػى يػػد كػػؿ مػػف )سيسػػتر برنػػػارد(و)دوجالس(و 
و)رنسػػػيس ليكػػػرت(  حيػػػث سػػػػاىـ كػػػؿ مػػػف ىػػػؤالء العممػػػػاء بجانػػػب معػػػيف فػػػي التنظػػػػيـ  )مػػػاكريجور(

رشادىـ وتوجيييـ.  وقد ركزت ىذه المدرسػة اإلنساني والتأكيد عمى المرونة ومراعاة ظروؼ األفراد واو
اىتماميػػػا عمػػػػى المنػػػػاخ الػػػػداخمي لممنظمػػػػة  مػػػػف خػػػالؿ االىتمػػػػاـ بالجانػػػػب اإلنسػػػػاني لتحقيػػػػؽ رضػػػػا 
العػامميف  ممػا يػؤدي إلػى زيػادة إنتػاجيـ ويػػنعكس عمػى مسػتوب المعيشػة  وىػذه المدرسػة ركػزت عمػػى 

 (71  ص2117مجموعات العامميف وليس عمى الفرد ذاتو.)حساف والعجمي  
موروثػػػة فػػػي القائػػد التربػػػوي  وال ىػػػي نابعػػة مػػػف القائػػػد  بػػػأف السػػػمطة ليسػػت ىػػػذه النظريػػةف ؤمتػػػكمػػا 

وىو يكتسبيا مف أتباعو مف خالؿ إدراكيـ لممؤىالت التي في المدرسة  فسمطة القائد نظرية ألتباعو 
وفيميػػػػا عػػػرؼ إلػػػى حاجػػػات المدرسػػػيف والطمبػػػة  يمتمكيػػػا ىػػػذا القائػػػد  ومػػػف خػػػالؿ مسػػػؤولياتو فػػػي الت

 وتحميميا  ومف ثـ التوفيؽ بيف حاجات المدرسيف والطمبة  وحاجات المدرسة.
 (41  ص2114)الخواجا  

وال يقصد أصحاب ىذه النظرية أف ينخرط المدير في عالقات شخصية مباشرة مع العامميف  بحيث 
 لحالةال تعود ىناؾ مسافات اجتماعية تفصؿ بيف المدير والمرؤوسيف  ألف جيود اإلداري في ىذه ا

اإلنتػاجي لممؤسسػة ولكػػف مػا يتوخػاه أصػحاب النظريػػة ىػو مراعػاة األبعػػاد عػف اليػػدؼ  تتشػتت بعيػداً 
النفسية واالجتماعية التي تجعؿ العامميف يؤدوف دورىـ بدوف المجوء لممراوغة ومقاومػة السػمطة  ألف 

مصػمحتيا أف تنظػر العامميف يتطمعوف دائمًا إلى نوع مف الفيـ المشترؾ يجعؿ السػمطة تشػعرىـ بػأف 
فػي شػأنيـ بعنايػة  مثممػا تػولي متطمبػات العمػػؿ عنايتيػا  فػالمرؤوس الػذي ال يكػوف معوقػًا بمشػػكالت 

  وتػزداد وجػوه التكامػؿ بػيف عممػو وأعمػاؿ ايستطيع أف يركز فػي العمػؿ  فتقػؿ األخطػاء التػي يرتكبيػ
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  2111)عػػريفج   نجاحيػػا.عمػػًا السػػتمرارية المؤسسػػة و الفريػػؽ  ويحػػافظ عمػػى التعػػاوف مػػع األقػػراف د
 (         25ص

لمفرد والجماعة يمكف تحديػد مفيػـو العالقػات اإلنسػانية عمػى أسػاس  ةوفي ضوء األسس السيكولوجي
أو بعبارة أخرب توفير الفرص أمػاـ الفػرد فػي   ت النفسية لمفرد في نطاؽ الجماعةأنيا إشباع لمحاجا

العمػػؿ واإلنتػػػاج والنجػػػاح وحاجتػػو إلػػػى  واالسػػػتقرار الجماعػػة إلشػػػباع حاجتػػو إلػػػى األمػػف والطمأنينػػػة 
متػو ومعام  إلى تأكيد أىميتو وتقبؿ الغيػر لػووالحاجة إلى الحرية والنمو واإلطالع والحاجة   والتقدير

وفػي ىػذا اإلطػار مػف إشػباع الفػرد لحاجاتػو النفسػية والبيولوجيػة يمكػف  .معاممة عادلة تميؽ بإنسانيتو
 (93  ص2115ر لمجماعة بشكؿ أفضؿ.)مساد  غيير والتطويأف يحدث الت

أمػا مػػف وجيػػة نظػر المػػدير فػػإف العالقػات اإلنسػػانية عبػػارة عػف تكامػػؿ النػػاس وانػدماجيـ فػػي موقػػؼ 
العمػؿ الػذي يػؤدي إلػػى إثػارة دوافعيـػ حتػى يعممػػوا معػًا لتحقيػؽ الكفايػة اإلنتاجيػػة والتعػاوف مػع إحػػراز 

مكػف تعريػػؼ العالقػات اإلنسػانية باختصػار بأنيػا إثػػارة وي اإلشػباع االقتصػادي والنفسػي واالجتمػاعي.
ويتضػمف تعريػؼ العالقػػات   المنػتج والمثمػر مػاعي )عمػؿ الفريػؽ(دافعيػة النػاس لتنميػة الػوعي االجت
 اإلنسانية مجموعة مف النقاط :

 قتصادية أو الميكانيكية.تركز العالقات اإلنسانية عمى الناس أكثر مف التركيز عمى الجوانب اال 

  الء الناس نجدىـ في بيئة تنظيمية بداًل مف مجرد اتصاؿ اجتماعي غير منظـ.ىؤ 

  فالمدير اليحػد مػف جيػودىـ   اإلنسانية ىو إثارة دافعية الناسإف النشاط األساسي في العالقات
يسػػػمكوا بالطريقػػة التػػػي وال يػػدفعيـ دفعػػػًا بػػؿ إنػػػو يسػػاعدىـ حتػػػى يعبػػروا عمػػػا يػػدور فػػػي أنفسػػيـ و 

 .يشعروف بيا

  أو عمػػػؿ الفريػػػػؽ الػػػػذي يسػػػتمـز تنسػػػػيؽ العمػػػػؿ   عيػػػة تسػػػػير فػػػػي اتجػػػاه العمػػػػؿ الجمػػػػاعيالدافإف
والتعاوف فيما بيف القائميف بالعمؿ ويشير التنسيؽ إلى الوقػت المسػتغؿ بعنايػة وتتػابع العمميػات 

فػي العمػؿ معػًا نحػو تحقيػؽ  وألواف النشاط اإلنتاجية فػي حػيف يشػير التعػاوف إلػى الرغبػة األكيػدة
 .ؼاليد

  إف العالقػات اإلنسػانية تسػعى مػف خػالؿ عمػؿ الفريػؽ أو العمػؿ الجمػاعي إلػى إشػباع الحاجػػات
 وتحقيؽ األىداؼ التنظيمية بداًل مف االستناد إلى إحداىا دوف األخرب.

  إف كاًل مف الشخص والمنظمة يبحث عف تحقيؽ األىػداؼ بطريقػة مػؤثرة بمعنػى بػذؿ أقػؿ جيػد
 (11  ص1991يفيز  د.)مخرجاتأكبر محصوؿ أو لمحصوؿ عمى أكبر أو أقؿ المدخالت 

 وىناؾ عدة أسس لمعالقات اإلنسانية في المؤسسات التربوية ىي :
أف يػػؤمف المػػدير أو القائػػد التربػػوي بػػػأف لكػػؿ فػػرد شخصػػية متميػػزة يجػػػب اإليمــان بقيمــة الفـــرد: .1

  .احتراميا وتقديرىا
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الفػػػردي  فحػػيف يتػػػاح  ب وأكثػػػر قيمػػة مػػػف العمػػؿمػػػاعي أجػػدجإف العمػػؿ الالمشـــاركة والتعـــاون : .2
المناخ المناسب لمجماعة لممناقشة في موضوع معيف أو أمر مف األمور فإف قدرة الجماعة عمى 

 .ةفيـ الموضوع واتخاذ قرار بشأنو تكوف أفضؿ مما لو ترؾ الموضوع لالجتيادات الفردي

والمساواة بيف أفراد المؤسسة التعميمية ويجب : ضرورة أف يسود مبدأ العدؿ العدل في المعاممة  .3
أف يعامػؿ المػدير جميػع العػػامميف فػي المدرسػة معاممػػة تتسـػ بالعػدؿ والمسػػاواة بعيػدًا عػف التحيػػز 
يمانػًا بمبػدأ الفػػروؽ الفرديػة بػػيف  مكانػاتيـ ومػػواىبيـ واو والمحابػاة  وذلػؾ فػػي ضػوء قػدرات األفػػراد واو

 (59  ص2118العامميف في المدرسة )محمد وعامر  

مف الواجب عمى مدير المدرسة الحرص عمى كػؿ عامػؿ فػي المدرسػة وتجنػب مػواطف  :الحوافز .4
النقد والفشؿ لديو  فالعامميف في المدرسة إذا وجدوا الجو اإلنسػاني المناسػب مػف مػدير مدرسػتيـ 

مػػػع   يروالتقػػػد مػػدحوعػػامميـ معاممػػػة تميػػػؽ بكرامػػة كػػػؿ مػػػنيـ ورأوا منػػو التشػػػجيع واالستحسػػػاف وال
ومػػػف  معرفتػػو بأسػػاليب التقػػويـ وتعػػػديؿ األخطػػاء فػػإنيـ يحبػػوف مدرسػػػتيـ ويتفػػانوف فػػي خػػدمتيا.

اإلشػادة بكػؿ امتيػاز فػي المدرسػة وبكػػؿ   عمػى مػدير المدرسػة التركيػز عمييػا الحػوافز التػي يجػب
عامؿ مثابر مخمص وتكريـ الممتازيف ومنحيـ الشيادات التقديريػة فػي مختمػؼ المناسػبات التػي 

 .مبةى العامميف بؿ يتعداه إلى الطذلؾ عم ريا المدرسة لمتكريـ وال يقتصتقيم

 (  3 1ص  2118  )السبيت   
بػػػيف مدرسػػة العالقػػػات اإلنسػػانية ومػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة  إذ أف  اً عميقػػ وىكػػذا نجػػػد أف ىنػػاؾ تػػػداخالً 

حػػو اإلدارة الذاتيػػة األسػس التػػي تقػـو عمييػػا مدرسػة العالقػػات اإلنسػانية تخػػدـ فػي جوىرىػػا  التوجػو ن
في مكػاف عممػو  ويعمػؿ بػروح  اً عندما يكوف ىناؾ قيمة لمعامؿ في المدرسة ويكوف محترمفلممدرسة  
تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  التي تقـو  يدعـمع زمالءه ومع اإلدارة  فإف ىذا مف شأنو أف الفريؽ 

 .وض بياعمى تضافر جيود جميع العامميف في المدرسة مف أجؿ إدارتيا بالشكؿ األمثؿ والني
ىالمدردظىالدلوكوظثانوًا:ى

لقػد تضػػافر النقػد الموجػػو لحركػة العالقػػات اإلنسػانية مػػع اتجػاه الػػنظـ فػي بدايػػة النصػؼ الثػػاني مػػف 
لظيػػػػور المػػػػدخؿ السػػػػموكي المتكامػػػػؿ إبػػػػاف الخمسػػػػينيات مػػػػف القػػػػػرف   دافعػػػػاً القػػػػرف العشػػػػريف  وشػػػػكال

اإلدارة عمػى أنيػا فػػف التعامػؿ مػع اآلخػػريف مػف أجػؿ تحقيػػؽ  إلػػىحيػث نظػػر ىػذا المػدخؿ العشػريف  
األىداؼ الموضوعة لممنظمة  لذلؾ اىتـ بالنواحي المادية واإلنسانية فػي العمػؿ واعتبرىمػا محػددات 

مػػف خػػالؿ تأثيرىمػػا فػػي األداء. وكػػاف ذلػػؾ سػػببًا فػػي إثػػراء الفكػػر اإلداري بمفػػاىيـ لمكفػػاءة اإلنتاجيػػة 
 (56  ص2118عامة مف مثؿ: اإلدارة بالمشاركة  واإلدارة باألىداؼ.)عمي  

امتػػػدادًا طبيعيػػػًا لمدرسػػة العالقػػػات اإلنسػػػانية  وتػػػرب أف مصػػػمحة اإلدارة أو السػػػموكية تعػػد المدرسػػػة و 
فييػػػػا يجػػػب أف تسػػػػير جنبػػػػًا إلػػػػى جنػػػب  وأف الػػػػروح المعنويػػػػة وتنميػػػػة المؤسسػػػة ومصػػػػالح العػػػػامميف 

العالقات اإلنسانية ال يمكف توفيرىا بسيولة  وبذلؾ تخضع لمبحث العممي والتفسير الموضوعي  بؿ 
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شػػػػباع الحاجػػػات  خصوصػػػػًا عنػػػد اقتػػػػراب العػػػامميف مػػػػف  ثارتيػػػا بػػػػالحفز والتعزيػػػز واو يمكػػػف إيجادىػػػػا واو
قترح ىذه النظرية ضرورة استخداـ كافة الحوافز المادية والمعنوية لحفز ت ومستويات إنتاجية أعمى  

العامميف بإدارتيـ الحرة نحو التعاوف والتواصؿ  آخذة في االعتبار ضرورة وجود توازف بيف الجوانب 
 (164  ص1999.)الطبيب  الرسمية لمقرار اإلداري  والجوانب اإلنسانية في العمؿ

بشكؿ كبير  عمى اإلدارة التربوية مف خالؿ تعميؽ الممارسػة الديمقراطيػة  االتجاه السموكي قد أثر و 
سواء عف طريؽ ديمقراطية اإلدارة أـ المشاركة في اتخاذ القػرارات  ولػذا غػدت اإلدارة التربويػة خدمػة 
أو نشػاطًا يسػيـ فػػي تحقيػؽ أىػداؼ التعمػػيـ  كمػا غػدت النظػػرة إلػى المػدّرس عمػػى أنػو إنسػاف متفػػرد  

ذي اسػتوجب عمػػى المشػرفيف التربػػوييف أف يتعػػامموا مػع المدّرسػػيف وفقػًا لحاجػػاتيـ وقػػدراتيـ  األمػر الػػ
وأف يػػػػػدعموا العالقػػػػػػات اإلنسػػػػػانية الحسػػػػػػنة بػػػػػيف بعضػػػػػػيـ الػػػػػػبعض مػػػػػف أجػػػػػػؿ إثػػػػػارة دافعيػػػػػػتيـ نحػػػػػػو 

 (56،57  ص2118العمؿ.)عمي  
(  حيػػػث نػػػادب Bernard(  وشاسػػػتر برنػػػارد)Likretرنسػػػيس ليكػػػرت) ومػػف أىػػـػ رواد ىػػػذه المدرسػػػة

ليكرت بالمشاركة الجماعية في اإلدارة واألداء وشّدد عمى أىمية االتصاؿ بيف جماعة العمؿ لتحقيؽ 
معػػػدؿ عػػػاؿ  مػػػف األداء  وممارسػػػة أسػػػموب اتخػػػاذ القػػػرارات عمػػػى جميػػػع المسػػػتويات داخػػػؿ المنظمػػػة 

ووصػػػؼ بعػػػة أنظمػػة إداريػػػة ر ( قػػػاـ ليكػػرت بتطػػػوير أ1967-1961وبشػػكؿ جمػػػاعي. وبػػيف عػػػامي )
خصائص كؿ واحد منيا وفقًا لما تـ مالحظتو في المدارس  فالنظاـ األوؿ تأديبي وحػاـز  فػي حػيف 
يتميز النظاـ الثاني بأنو أبػوي وتػأديبي  وتسػتخدـ المػدارس فػي النظػاـ الثالػث أسػموبًا استشػاريًا  أمػا 

أفقػي فػي االتصػاالت  النظاـ الرابع فيتميز بمشاركة واسػعة فػي صػناعة القػرار  وىنػاؾ تػدفؽ رأسػي و 
عمػػػػى المشػػػاركة فػػػػي صػػػنع القػػػػرار والرقابػػػػة وعالقػػػة وديػػػػة بػػػيف المػػػػدير ومرؤوسػػػيو  ويعتمػػػػد التحفيػػػز 

 (34-33  ص1996الداخمية.)العديمي 
وبذلؾ تتفؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة مع نظاـ اإلدارة الرابع مف أنظمة ليكرت مف حيث المشػاركة فػي 

بػيف المػدير والعػامميف فػي المدرسػة  ومبػدأ الرقابػة الداخميػة حيػػث أف صػنع القػرار  والعالقػات الوديػة 
 كؿ فرد في المدرسة يعد مسؤواًل عف عممو ويحاسب نفسو قبؿ أف تحاسبو اإلدارة العميا.

أمػا إذا أردنػا تحديػد النقػاط التػي تمتقػي بيػػا اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة مػع المدرسػة السػموكية بشػكؿ عػػاـ 
 يمي: فيمكف تحديدىا فيما

 .المشاركة الجماعية مف قبؿ العامميف في المدرسة في اإلدارة 

  مشاركة المعنييف بقرارات المدرسة والمتػأثريف بنتػائج األداء بيػا)أفراد المجتمػع المحمػي الػذي تقػع
 المدرسة ضمف نطاقو(في إبداء آرائيـ تجاه أداء المدرسة ومستوب إنجازاتيا.

 اديػػًا ومعنويػًا  مػػف خػػالؿ المكافػػيت والمشػػاركة الفعميػػة فػػي تحفيػز جميػػع العػػامميف فػػي المدرسػػة م
 إدارة المدرسة  وتوجيو الشكر والتقدير ليـ. 

ى
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ىىىالحدوثظىفؽىاإلدارةىالمدردظثالثًا:ى
ىىناؾ  مجموعة مف النظريات التي تتبع إلى المدرسة الحديثة في اإلدارة ومنيا ما يمي:

 نظرية اإلدارة كعممية اتخاذ قرار: 3-1
ف اإلدارة نػػوع مػػف السػػموؾ يوجػد فػػي كافػػة التنظيمػػات اإلنسػػانية أو أتقػـو ىػػذه النظريػػة عمػػى أسػاس 

البشػرية  وىػػي عمميػػة التوجيػػو والسػيطرة عمػػى النشػػاط فػػي التنظػيـ االجتمػػاعي  ووظيفػػة اإلدارة ىػػي 
مػػؿ مػػع تنميػة وتنظػػيـ عمميػػة اتخػاذ القػػرارات بطريقػػة وبدرجػػة عاليػة مػػف الكفػػاءة  ومػدير المدرسػػة يع

و مػػػع أفػػراد ليػـػ ارتباطػػات اجتماعيػػػة أمجموعػػات مػػف المدرسػػيف والطمبػػػة وأوليػػاء االمػػور والعػػامميف  
 (.47  ص2117وليس مع أفراد بذاتيـ. )نبياف  

ترجع البداية الحقيقية لعممية اتخاذ القػرار فػي اإلدارة إلػى الخمسػينيات مػف القػرف العشػريف عمػى يػد و 
كػد عمػػى أف القػرار ىػو لػب العمػػؿ اإلداري أ وغيػره والػذي  Griffthجريفػثمثػاؿ أدارة مػف عممػاء اإل

ف عمميػػة اتخػػاذ القػػرار تتكػػوف مػػػف خطػػوات متسمسػػمة تتحػػد فييػػػا أومحػػوره  وقػػد خمػػص جريفػػث إلػػػى 
قرارات لموصوؿ إلى القرار النيائي  وتكمف ىذه الخطػوات فػي عمميػات التخطػيط والتنظػيـ والتقػويـ  

الػذي يػػرب أف  Simon .Hىربػرت سػيموف"ـ ىػذه النظريػات أيضػًا إلػػى كمػا يرجػع الفضػؿ فػي تقػػدي
" تكػػوف سػػيموف"اتخػاذ القػػرارات فػي رأي عمميػػة التنظيمػات اإلداريػػة تقػـو عمػػى عمميػة اتخػػاذ القػرار  و 

القػػرار بمثابػػة عقالنيػة عنػػدما يػػتـ اختيػػار أحسػف القػػرارات لموصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ  وتعػد عمميػػة اتخػػاذ 
ة حيث أنيا تتخمؿ جميع العمميات اإلداريػة األخػرب  فالمػدير عميػو أف يمػارس جوىر العممية اإلداري

-21  ص2115)مصػػطفى  خرب.عمميػة اتخػػاذ القػػرار أثنػػاء ممارسػػتو لجميػػع العناصػػر اإلداريػػة األ
واعتبر سيموف المراكز اإلدارية والوظائؼ عبارة عف أماكف التخاذ القػرارات  ويجػب أف تصػمـ  (22

ى المراكػػز واألفػػراد الػػذيف يجػػب عمػػييـ إرسػػاؿ وتػػوفير المعمومػػات عمػػى أف تراعػػ سػػاس عمػى ىػػذا األ
بيػػػدؼ اتخػػػػاذ القػػػػرارات المرضػػػػية. وصػػػػنؼ سػػػيموف القػػػػرارات إلػػػػى روتينػػػػة أو مبرمجػػػػة  إبداعيػػػػة أو 
متجػددة  كمػا وضػع منيجػًا عمميػًا عمػى المػدير اتباعػو لموصػوؿ إلػى القػرارات المناسػبة. ويركػز عمػػى 

ي اتخػػاذ القػرارات ألف القػػرارات الجماعيػة أكثػػر دقػة وصػػحة مػف القػػرارات الفرديػػة  أىميػة المشػػاركة فػ
ولكػػوف الجماعػػة لػػدييا بػػدائؿ فػػػي عمميػػات اتخػػاذ القػػرارات أكثػػر ممػػػا لػػو أنيػػا اتخػػذت بشػػكؿ فػػػردي  
إضػػافة إلػػػى أف مشػػػاركة الجماعػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار تزيػػد مػػػف درجػػػة قبػػػوؿ األعضػػاء لػػػو وتقمػػػؿ مػػػف 

 (21-21  ص1998بقبولو.)عامر وعبد الوىاب  مشكالت إقناعيـ 
وتمتقي ىذه النظرية مع مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة  بمناداتيا بأىميػة مشػاركة جميػع العػامميف فػي 
المدرسة في عمميػة اتخػاذ القػرار المدرسػي  وكػذلؾ مشػاركة أعضػاء المجتمػع المحمػي وأوليػاء األمػور 

ارة الذاتيػة لممدرسػة  ىـ مبدأ مػف مبػادئ اإلدأفي عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بالمدرسة  والذي يعد 
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والذي يتيح ليوالء الفرصة في ابتكار وطرح بدائؿ متعددة تسيـ في اختيار القرار األنسب. وبالتالي 
 فإف ىذه النظرية ميدت الطريؽ لتطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة وتفعيمو.

 نظرية النظم: 3-2
  مدرسة النظـ في اإلدارة عمى النظرية العامة لمنظـ والتي تشير أنو لكػي يمكػف فيـػ أي كيػاف تعتمد

وىػو يشػير إلػى   كنظاـ. ومفيـو النظاـ مف المفاىيـ الخاصة بيذه النظرية فإنو يجب أف ينظر إليو
مركب مف فالنظاـ ىيكؿ   مجموعة مف المكونات المتداخمة التي تشكؿ كيانًا كاماًل بأىداؼ مشتركة

عالقة تأثير وتأثر في أداء متكامؿ لتحقيؽ   عناصر أو نظـ فرعية متفاعمة تربطيا عالقات تبادلية
كنظػاـ مفتػوح يأخػذ مػف ( مخرجػات  عمميػات  وتعمػؿ المنظمػة مػف منظور:)مػدخالت  ىدؼ مخطط

مػػى ويعتمػد النظػػاـ ع (.19ص  2115  بيئتػو الخارجيػػة ويعطييػا ويتػػأثر بيػا ويػػؤثر فييػا )مصػػطفى
التغذية الراجعة  كي تتـ المحافظة عمى استمرار حالة النظػاـ ألنػو مػف خػالؿ التغذيػة الراجعػة يتمقػى 
النظاـ معمومات كافية عف مدب نجاحو في تحقيؽ أىدافو التي صمـ مف أجميا  وبالتالي يستخدميا 

يػػتمكف مػػف فػي معرفػػة أخطػػاءه  ويصػػحح بيػػا انحرافاتػػو  ويسػػتعيد حالػة جديػػدة مػػف الثبػػات ومػػف ثػـػ 
 (65  ص2111تطوير أنشطتو ونتائجو في المستقبؿ.)أبو الوفا  

ويعػػد النظػػػاـ التربػػوي مػػػف أىػػـػ الػػنظـ االجتماعيػػػة كونػػو ييػػػدؼ إلػػػى بنػػاء إنسػػػاف صػػالح قػػػادر عمػػػى 
( أوؿ Getzels& Gubaالمساىمة الفاعمة في بنػاء وتقػدـ مجتمعػو ويعتبػر كػؿ مػف جيتزلػز وجوبػا)

ـ  وقػػػد قسمػػما النظػػػاـ التربػػػوي إلػػػى ثػػػالث 1957إلدارة التربويػػػة عػػػاـ مػػف طبػػػؽ مفػػػاىيـ الػػػنظـ عمػػى ا
 مستويات ىي: 

 .المستوب الفني: ويشمؿ الجانب التعميمي والتربوي 

 .المستوب اإلداري: ويعنى بالجانب التنسيقي وتشغيؿ المستوب الفني 

 .المستوب المؤسسي: وييتـ بربط النظاـ ببيئتو 

فييػتـ اإلداري التربػػوي ذو التفكيػػر المنظمػػي بالبعػػد المفػػاىيمي مراعيػػًا بالوقػػت ذاتػػو الواقػػع المممػػوس 
ويركػز عمػى الكػؿ وعمػى األجػزاء  ويأخػذ بعػيف االعتبػار العالقػات الديناميكيػة المتبادلػة بػيف مختمػػؼ 

 (76  ص1998مظاىر موقؼ ما  محافظًا عمى استمرارية توجيو نحو اليدؼ.)الطويؿ  
سػاىمت ىػػذه النظريػة فػػي تغييػر نظػػرة العػامميف إلػػى المؤسسػة مػػف النظػرة الجزئيػػة المحػددة إلػػى قػد و 

فبػػداًل مػػف أف ييػػػتـ العامػػؿ أو المػػدير بشػػؤوف وظيفتػػػو   النظػػرة الكميػػة الشػػمولية واألىػػػداؼ المشػػتركة
مػؿ مػف أصبح االىتماـ نحو األىداؼ العامة لممؤسسة مف خالؿ رؤية المؤسسة ككػؿ متكا  المحددة

ممػا كػرس مبػادئ التعػاوف والتنسػيؽ   خالؿ وظائؼ مترابطػة ومتعاونػة ومنسػجمة بعضػيا مػع بعػض
فػزادت   والعمؿ المشترؾ مف خالؿ الفريؽ المتعػاوف والعامػؿ المؤىػؿ والقػادر عمػى المسػاىمة الفاعمػة
إلبػػػػػداع أىميػػػػة عمػػػػؿ الفريػػػػؽ الػػػػذي يعتمػػػػد عمػػػػى العامػػػػػؿ المتسػػػػمح بالمعرفػػػػة والقػػػػدرة عمػػػػى المبػػػػادرة وا

ألف مف أىـ مقومات أعضاء الفريؽ المتجػانس أف يكػوف لكػؿ واحػد مػنيـ قػدرة عمػى تقػديـ   والتطور
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ال فسػػيكوف ىػػذا العضػػو عبئػػًا عمػػى الفريػػؽ ومعيقػػًا لتحقيػػؽ  قيمػػة إضػػافية ومسػػاىمة نوعيػػة لمفريػػؽ واو
 (. 114ص  2117  بف عيسىو  أىدافو )براؼ

وذلػػػػؾ  اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػةخطػػػػوة ميمػػػػة نحػػػػو ويتضػػػػح ممػػػػا تقػػػػدـ أف ىػػػػذه النظريػػػػة قػػػػد سػػػػارت ب
إلػػػى منظمػػاتيـ والػػذي يتضػػمف تغييػػػر نظػػرة مػػديري المػػدارس إلػػػى  العػػامميفبمسػػاىمتيا بتغييػػر نظػػرة 

مبػػػادئ اإلدارة الػػػذي يعػػد مػػػف أىػػـػ والمشػػػاركة فػػي العمػػػؿ    وتأكيػػػدىا لمعمػػػؿ بػػروح الفريػػػؽ  مدارسػػيـ
لممدرسػػػة مػػع مفيػػػـو الػػػنظـ بتػػػوافر مػػػدخالت  وعمميػػػات   تتفػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة كمػػػا .الذاتيػػة لممدرسػػػة

 ومخرجات  وتغذية راجعة داخؿ بيئتيا المدرسية عمى النحو التالي:
 :مػػػدخالت بشػػرية مثػػػؿ الييئػػة اإلداريػػػة والتعميميػػة  الطمبػػػة  أوليػػاء األمػػػور  أعضػػػاء  المػػدخالت

 .المجتمع المحمي  وكذلؾ مدخالت مادية مثؿ المصادر التمويمية

 يػات: وتشػػمؿ عمميػػات التػػدريس والتػػدريب الميني)التنميػػة المينيػػة لمعػػامميف فػػي المدرسػػة(  العمم
عداد البرامج الخاصة بخدمة البيئة المحمية  باإلضافة إلى عمميات التقويـ الذاتي.  واو

  المخرجات: وتشمؿ نتائج الطمبة  والتقارير السنوية  الػروح المعنويػة العاليػة لػدب أفػراد المجتمػع
 ي والمجتمع المحمي.المدرس

   التغذية الراجعة: تتمثؿ في مراجعة التقارير الدورية والسػنوية لمعرفػة جوانػب الضػعؼ وعالجيػا
 .وجوانب القوة لدعميا  كما تتضمف المساءلة مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا لممدرسة 

 النظرية الموقفية: 3-3
لنظـ  وىي تبنى عمى فكرة التبايف التنظيمي الناتج تعد النظرية الموقفية أحد االمثمة لتطبيؽ نظرية ا

مػػف اخػػػتالؼ الظػػروؼ واألىػػػداؼ والبيئػػة والتكنولوجيػػػا  وكػػؿ المتغيػػػرات الموقفيػػة االخػػػرب. )كامػػػؿ  
الػػذي يػرب أنػو ليسػػت ىنػاؾ نظريػػة ( Fiedlerتػرتبط ىػذه النظريػػة بالعػالـ فيػدلر )( و 44  ص1994

بػػػؿ البػػد مػػػف انتقػػاء النظريػػػات   كػػػؿ المواقػػؼ والظػػروؼإداريػػة معينػػة يمكػػػف تطبيقيػػا باسػػػتمرار فػػي 
ـ وأوضاعو ـ مع ظروؼ التنظي وترب ىذه النظرية أف لممتغيرات البيئية   والمدارس اإلدارية بما يتالء

أثرًا عمػى طبيعػة   والقيـ االجتماعية والسياسية والخصائص الشخصية لمرئيس والمرؤوسيف  والتقنية
وبالتػػالي لػػػيس ىنػػاؾ مػػػنيج إداري   ؿ واإلدارة المتبعػػيف فػػػي المؤسسػػةالتنظػػيـ اإلداري وأسػػموب العمػػػ

نمػػا يختػار التنظػػيـ المػػنيج الػذي يتناسػػب مػػع طبيعتػػو  مثػالي يصػػمح لكافػػة التنظيمػات والمواقػػؼ   واو
 (. 39ص  2114  والمرحمة التي يمر بيا )منصور

ف المػدير يجػب أف يتصػرؼ بنػاء عمػى الموقػػؼ والظػروؼ المحيطػة بػو  وبالتػ الي يتصػرؼ بشػػكؿ واو
مختمؼ في كؿ موقؼ تبعًا لممتطمبات الخاصػة التػي قػد تختمػؼ مػف موقػؼ آلخػر  وىػذا يػأتي عمػى 
عكػػس المػػداخؿ التقميديػػة التػػي تضػػع مبػػادئ عامػػة يػػتـ تطبيقيػػا عمػػى جميػػع المواقػػؼ  وتتميػػز ىػػذه 

  وال و المواقؼؼ حسب ماتمميو الظروؼ أاإلدارية بأنيا تتيح مرونة عالية لممديريف لمتصر  نظريةال
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تسػػعى إلػػى وضػػع حمػػوؿ جوىريػػػة عنػػد مواجيػػة المشػػكالت اإلداريػػة بػػػؿ تتػػرؾ األمػػر لمموقػػؼ وقػػػدرة 
 (21  ص2115المدير عمى التصرؼ وفؽ ىذا الموقؼ.)مصطفى  

 ويحدد فيدلر ثالثة عوامؿ لفعالية قيادة مدير المدرسة ىي:
فالقائػػد المحبػػوب   جيػػدة أـ غيػر ذلػػؾعالقػة القائػػد التعميمػػي فػي المدرسػػة بالمرؤوسػػيف ىػؿ ىػػي  .1

 أكثر فعالية مف غيره.
درجة القوة الوظيفية ومدب السمطات أو الصالحيات التي يمتمكيا القائػد ذلػؾ أف وضػوحيا يزيػد  .2

 مف فعالية القائد.

مدب تحديد الوظيفة ووضوح المياـ والواجبات حيث أف زيادة وضوح وتحديد المياـ يؤثر إيجابًا  .3
 (.  41-41  ص2118ياـ بفعالية)أبو ناصر  عمى إنجاز الم

وىذه النظرية مفيدة مف ناحية أنيا تتطمب مف المؤسسة ومف المدير بشكؿ خاص التفكير والعصؼ 
ىػذه  وبيػذا فػإف(  26ص  2119  الذىني قبؿ المبػادرة بتطبيػؽ فكػرة مػا أو مبػدأ إداري معػيف )ممحـػ

النظريػػة تتفػػؽ فػػػي جوىرىػػا مػػػع مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػة  والتػػػي تتطمػػب أف تػػػدار كػػؿ مدرسػػػة 
حسب ظروفيا الخاصة  وحسب البيئة المحمية المحيطة بيا وما تتطمبػو منيػا  وتتطمػب مػف المػدير 

تالي فػإف ىػذه المرونة في التصرؼ في المواقؼ الطارئة دوف الرجوع إلى اإلدارة التربوية العميا  وبال
النظرية ميدت الطريؽ لظيور مدخؿ اإلدارة الذاتية وتطبيقػو فػي المػدارس  وسػاىمت إلػى حػد كبيػر 

 في ترسيخ ىذا المدخؿ وتطويره.
 في فرق اإلدارة الذاتية: Zنظرية  3-4

 William Ouchi & Richardنظريػػة يابانيػة قػػدميا ولػيـ أوشػػي وريتشػارد تنػػر)( Zنظريػة )

Tanner ) فييا أوشي منيج عمؿ الفريؽ لىنتاجية كواحػد مػف األسػباب التػي أدت إلػى نجػاح ناقش
حيػث تػدرب إدارة الشػركة أعضػاء الفريػؽ عمػى حػؿ المشػاكؿ األساسػية   الياباف في العقػود الماضػية

ويكػوف الفريػؽ حػّرًا فػي تطػوير طػرؽ   وتحػدد نطػاؽ مسػؤولية الفريػؽ  وميارات ديناميكيات الجماعػة
إف أعضػػػػاء الفريػػػػؽ يجػػػػػب أف يكونػػػػوا مػػػػاىريف فػػػػػي عمميػػػػات ووسػػػػػائؿ   قػػػػات الخاصػػػػػةالعمػػػػؿ والعال

 (. 132ص  2118  معايعةو  االتصاالت داخؿ الجماعة )آندراوس
( مػف أحػدث النمػاذج فػي اإلدارة  حيػػث تـػ طػرح ىػذا النمػوذج فػي مطمػع ثمانينيػػات Zويعػد نمػوذج )

االحتػراـ  ودرجػة عاليػػة مػف الرضػا الػػوظيفي القػرف الماضػي  والػذي يمػػنح العػامميف مزيػدًا مػػف الثقػة و 
تػى ىػذا النمػوذج متػأثرًا إلػى حػد أفي العمؿ  مع االحتفػاظ بعالقػات إنسػانية منفتحػة فػي العمػؿ. وقػد 

كبيػػر  بػػػالتطور اليائػػػؿ الػػػذي حققتػػػو اليابػػػاف فػػػي مجػػػاالت الحيػػػاة كافػػػة. وتقػػػـو المؤسسػػػة وفػػػؽ ىػػػذه 
تػػي تعػد جػوىر النظػاـ اإلداري فييػػا  ومػف أىميػا مػػا النظريػة عمػى عػدد مػػف المرتكػزات األساسػية  وال

 يمي:
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  ـ العائمي في المؤسسة  بحيث يشعر كؿ فرد فييا بأنو ينتمي إلى أسرة  وليس إلى تكريس النظا
 مؤسسة عمؿ. فجوىر ىذه النقطة ىو االنتماء.

 .يتقاسـ جميع أفراد المؤسسة  األفراح واألحزاف 

 مؤسسة.تأكيد أىمية العالقات اإليجابية بال 

 .تأكيد أىمية االستمرارية في العمؿ 

   السػػكف  تػوفير جميػع أسػباب الراحػة والرخػاء لمعػامميف فػي المؤسسػة  مػف مثؿ)التػأميف الصػحي
 المواصالت  مركز الترفيو  الرعاية االجتماعية...(

 ة الثقػػة المتبادلػػػة مػػػابيف العػػػامميف واإلدارة  حيػػػث تقػػػـو ىػػذه الثقػػػة عمػػػى مصػػػداقية الوعػػػود المعمنػػػ
والضػػػمنية مػػػف قبػػػػؿ الطػػػرفيف. وىػػػػذا يضػػػمف ارتبػػػاط الفػػػػرد بالمؤسسػػػة وارتبػػػػاط المؤسسػػػة بػػػػالفرد 

 العامؿ.

 التروي في صنع القرارات  والسرعة في التنفيذ. 

 .المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات 

ويتجمى جوىر ىذه النظرية في تكويف فريؽ عمؿ متكامؿ ومتجانس  حتػى مػف دوف إشػراؼ  وذلػؾ 
 (173-172  ص2118)عمي  الرقابة في مثؿ ىذه الحالة تكوف داخمية ال خارجية.ألف 

وىكػذا نػػرب أف ىػػذه المبػػادئ التػػي تقػػـو عمييػػا اإلدارة وفػؽ ىػػذه النظريػػة ىػػي أيضػػًا مػػف أىػـػ مبػػادئ 
والعمػػػػػؿ بػػػػروح الفريػػػػػؽ  واالنتمػػػػػاء   اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػػػة  وأىميػػػػا المشػػػػػاركة فػػػػي صػػػػػنع القػػػػرارات

لممؤسسة  حيث إف مف أىـ أسباب نجػاح تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة  ىػو إحسػاس كػؿ فػرد فػي 
المدرسة بأنو ينتمي ليا ويعمؿ ألجميا  دوف وجود رقابة خارجية عمى ذلؾ  بؿ إف الرقابة ىي رقابة 

وكأنيا ممؾ لو  وىذا أيضًا ما تؤكد عميو  داخمية نابعة مف إحساس كؿ فرد بالمسؤولية عف المدرسة
نيا تيتـ بعنصر الرقابة الداخمية  وبالتالي فإف ىذه النظرية تسير جنبًا إلى جنب أ( حيث Zنظرية )

 مع مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة وتدعمو.
 الجودة الشاممة: نظرية 3-5

اريخ والحضػارات اإلنسػانية القديمػة  الجودة كمفيـو وممارسة قديمة جدًا وتمتد جذورىا في أعماؽ الت
(  ولكنيا كحقؿ عممي ونظاـ إداري لو أسس ومبػادئ تعػد حديثػة النشػأة 219  ص2111)الحسيف  

حيث بدأت مع منتصػؼ القػرف العشػريف وخاصػة عنػدما تـػ تطبيػؽ مبادئيػا فػي المنشػيت الصػناعية 
 Edwardوارد ديمنػػػغ )تعػػػود حركػػػة الجػػػودة إلػػػى جيػػػود إد(. و 6  ص1997اليابانيػػػة)بف سػػػعيد  

Deming )فيػػي مػػف أىػػـػ   حيػػث بػػدأت تتبمػػور وتأخػػذ أىميتيػػػا بعػػد الثمانينػػات مػػف القػػػرف العشػػريف
المداخؿ التي فرضتيا طبيعة المتغيرات العالمية المتالحقة عمى غالبية المؤسسات العالمية لمعالجة 

العمػؿ إنمػػا يػػؤدي بالضػػرورة والقتنػػاع تمػػؾ المؤسسػػات بػأف تحسػػيف جػػودة   أوجػو القصػػور فػػي أدائيػا
 (329ص  2115  )مصطفى لتحسيف إنتاجيا.



 الذاتوظىورالقتؼاىبنظرواتىرلمىاإلدارةىاإلدارةىىالرابعىالغصل

83 

 

مظيػر تعػػاوني ألداء عمػػؿ مػػا يعتمػػد إدارة الجػػودة الشػػاممة بأنيػػا ( Jablonskiجابمونسػػكي )عػّرؼ وي
عمػػى مواىػػػب وقػػػدرات العػػػامميف مػػف أجػػػؿ التحسػػػيف المسػػػتمر لمجػػودة ومػػػف خػػػالؿ فػػػرؽ العمػػػؿ ذات 

 إدارة الجودة الشاممة مف مجموعة مف العناصر أىميا : ويتكوف مفيـوفاءة العالية  الك
 .ىي أسموب جديد وفمسفة إدارية لتحقيؽ أفضؿ النتائج بأقؿ التكاليؼ 

 .ىناؾ دور لمقيادة العميا في دعـ جيود التحسيف ونشر ثقافة الجودة 

 (21،24  ص2116)النعيمي     

  يمتمكػو العنصػر البشػري فػي المؤسسػػة تعتمػد عمػى أسػموب العمػؿ الجمػاعي التعػاوني ومقػدار مػا
 مف قدرات ومواىب وخيرات.

 .تقـو عمى الحرص عمى استمرار التحسيف والتطوير لتحسيف الجودة 

 ولي لكافػػة المجػػاالت كاألىػػداؼ والييكػػؿ التنظيمػػي وأسػػاليب العمػػؿ والدافعيػػة متعتمػػد الػػنيج الشػػ
 (18  ص2111ة وآخروف  ك)درادوالتحفيز واإلجراءات.

أداء العػامميف مػػف أىـػ مػدخالت الجػػودة  كمػا أف مػف أىـػ متطمباتيػػا مشػاركة العامػؿ فػػي  وتعػد جػودة
التحسيف المستمر لتمؾ الجودة  لكوف المدير ال يستطيع وحده تحقيؽ الجودة الشاممة والمستمرة دوف 
اع الموظؼ المتفاني  والمنتمي لفكر الجودة  األمر الذي يتطمب إعطاءه الفرصة  وتمكينو مف اإلبد

 (  17  ص2118والتميز )المعيوؼ  
مػف أىـػ المبػادئ التػي يرتكػز عمييػا مفيػـو الجػودة مبػدأ تنميػة مفيػـو اإلدارة الذاتيػػة أي بالتػالي فػإف و 

العالقػة   وىػذا يؤكػد البد أف يتاح لجميع العامميف إبداء الرأي والمشاركة اإليجابية في العمػؿ واإلدارة
 ة واإلدارة الذاتية كمدخميف إدارييف حديثيف في المؤسسات التعميمية.الوثيقة بيف إدارة الجودة الشامم

 نظرية اإلدارة بالىداف: 3-6
ف أي أ إذ يػػػربوؿ مػػف نػػادب بأسػػموب اإلدارة باألىػػداؼ أىػػو  Peter Druckerيعتبػػر بيتػػر دركػػر

وأف اإلدارة داري ييتـ بتحقيؽ التوازف بيف أىداؼ األفراد وأىداؼ المنظمة  إمنظمة تحتاج إلى نظاـ 
باألىػػداؼ ىػػي التػػػي تحقػػؽ ذلػػؾ. واإلدارة باألىػػػداؼ أسػػموب إداري حػػديث ييػػػدؼ إلػػى زيػػادة فعاليػػػة 
المدرسة عف طريؽ التركيز عمى األىداؼ  مف حيث صياغتيا وتنفيذىا وتقويميا  والغاية األساسية 

 مف وراء ذلؾ كمو التعرؼ إلى مدب بموغ المدرسة ألىدافيا.
ىػػداؼ : بأنيػػػا أسػػموب شػػامؿ لمتطػػػوير وطريقػػة جديػػدة لمتفكيػػػر  ومػػنيج عضػػػوي ؼ اإلدارة باالوتعػػرم 

البشػرية والماديػة والفنيػة  متحرؾ يجمع وظائؼ اإلدارة  ويعمؿ عمى التنمية المستمرة لمموارد المتاحػة
عمى تحديد أىداؼ متحركة ومتطورة وتحقيؽ النتائج والمعنوية  والتعاوف بيف الرؤوساء والمرؤوسيف 
نيػػػا تركػػز عمػػػى اشػػػتراؾ الػػرئيس والمرؤوسػػػيف بشػػػكؿ أالمطموبػػة بنػػػاء عمػػى معػػػايير موضػػػوعية. كمػػا 

داء وظػائفيـ بػروح أثيػر حمػاس ىػؤالء األفػراد نحػو تحقيقي في تحديد األىػداؼ المطمػوب تحقيقيػا  و 
 (237-236  ص2114)حسيف  معنوية عالية.
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 ىـ المبادئ التي تقـو عمييا نظرية اإلدارة باألىداؼ ما يمي: ومف أ
تقػػػـو  اإلدارة باألىػػػػداؼ عمػػػى مبػػػػدأ التشػػػاور و المشػػػػاركة بػػػيف المرؤوسػػػػيف و الرؤسػػػاء لتحديػػػػد  – 1

األىػػداؼ الجزئيػػة التػػي تتكامػػؿ لتحديػػد اليػػدؼ العػػػاـ لممؤسسػػة  و فػػي حػػاؿ وجػػود بعػػض األىػػػداؼ 
ليػػة و التكمفػػػة المنخفضػػة(  فػػػإف مػػف ميػػػاـ اإلدارة باألىػػداؼ تحقيػػػؽ المتعارضػػة ) مػػثال: الجػػػودة العا

 .-الحالة التي تكاد تكوف موجودة في مختمؼ المؤسسات الحالية و ىي –االنسجاـ بينيا 
 (51  ص2111)عدوف   
تسػتمـز اإلدارة باألىػداؼ التعػاوف بػيف الرؤسػػاء و المرؤوسػيف عمػى وضػع الخطػط و اإلجػػراءات  -2

 ـ االنحرافات التي قد تظير.ياألداء و تقو  ويـلتنفيذ األىداؼ  ووضع معايير لقياس و تقالمرحمية 
ىذا النمط مف اإلدارة يعمؿ عمى تنمية العالقات بيف أعضاء المؤسسة  و يرفع الروح المعنوية  – 3

يف لػدب العػامميف مػف خػػالؿ مسػاىمتيـ فػي اإلدارة  و االتصػاؿ المباشػػر و المسػتمر مػع الرؤسػاء الػػذ
 يعمموف عمى توفير الظروؼ المناسبة لمعمؿ.

يسػػاعد التحديػػد المسػػبؽ للىػػداؼ و معرفػػة كػػؿ عضػػو فػػي المؤسسػػة لميامػػو المسػػير فػػي أداء  – 4
ـ و تخطيط عممويكوف وظائفو ألف الفرد  مشاركتو في وضع األىداؼ خالؿ مف   قد ساىـ في تنظي
 .(اتيةالرقابة الذ)عمى التوجيو الذاتي  مما يجعمو قادراً 

عمميػػة التفاعػػػؿ المشػػػتركة بػػػيف العػػػامميف فػػي المؤسسػػػة مػػػف رؤسػػػاء و مرؤوسػػػيف  و االحتكػػػاؾ  – 5
المسػػتمر بتطػػورات األمػػور و تأثيرىػػػا العممػػي عمػػى تحقيػػؽ األىػػػداؼ  و واقعيػػة النظػػرة إلػػى اإلنجػػػاز 

تيا تيػا و ممارسػباإلضافة إلى الخصائص السابقة  تجعؿ المؤسسة في مركز متميز مف خػالؿ معرف
التحػػديات و التغيػػػرات المسػػتقبمية التػػي قػػػد تتعػػرض ليػػػا يمكنيػػا مػػف مواجيػػػة العمميػػة لمتغيػػرات  ممػػػا 

 أفضؿ مف مثيالتيا.  بشكؿ 
التػي تعتبػر  ةفمسفة اإلدارة باألىداؼ تقـو عمػى نتػائج إيجابيػة تتفػؽ و أىػداؼ المؤسسػة األخيػر  – 6

 (54-53  ص2112  .)العتيبيمحصمة  لمجموعة أىداؼ فرعية ألطراؼ مختمفة
( ضػػػػػػرورة تػػػػػػوفر عناصػػػػػػر اإلدارة الذاتيػػػػػػة واإلدارة الجماعيػػػػػػة لنجػػػػػػػاح اإلدارة 1998ويػػػػػػرب )الػػػػػػدويؾ  

شػراؾ الجميػػع فػػي تحقيقيػػاف وأف يكػػوف  باألىػداؼ  كمػػا يؤكػػد عمػػى ضػرورة التكامػػؿ بػػيف األىػػداؼ واو
االتصاؿ بيف األفراد فعااًل لمحصوؿ عمى تغذية راجعة  وذلؾ لمتمكف مف إعادة النظر فػي األىػداؼ 
عطػاء األفػراد الحريػة الكاممػة فػي التصػرؼ  وتقريػر أىػداؼ جديػدة  والعمػؿ عمػى تطويرىػا باسػتمرار واو

إلدارة مػػػف مبػػػدأ ضػػمف مسػػػؤولياتيـ  وممارسػػة التقػػػويـ الػػػذاتي والمحاسػػبة الشخصػػػية بحيػػػث تنطمػػؽ ا
الالمركزيػػػػػة فػػػػػػي التخطػػػػػيط والتنفيػػػػػػذ ومرونػػػػػة اتخػػػػػػاذ القػػػػػرار والمحاسػػػػػػبة وفػػػػػؽ معػػػػػػايير متفػػػػػؽ عمييػػػػػػا 

 (67  ص1998مسبقًا.)الدويؾ  
ىـ أف اإلدارة الذاتية لممدرسة تشترؾ في كثير مف المبادئ مع نظرية اإلدارة باألىداؼ و أوىكذا نرب 

ىػػذه المبػػػادئ التنميػػة المينيػػػة المسػػتمرة لكافػػػة العػػامميف فػػػي المدرسػػة  وكػػػذلؾ عمميػػة مشػػػاركة جميػػػع 



 الذاتوظىورالقتؼاىبنظرواتىرلمىاإلدارةىاإلدارةىىالرابعىالغصل

85 

 

العامميف في المدرسة في تحديد أىداؼ المدرسة وفي صنع القرارات واتخاذىا  وتأسػيس ثقافػة عامػة 
متوصػؿ إلػى لممدرسة مبنية عمى فمسفة ورؤيػة ورسػالة يػتـ تحقيقيػا مػف خػالؿ أىػداؼ محػددة مسػبقًا ل

مخرجػات منسػػجمة مػػع األىػػداؼ  كمػػا تتفقػػاف فػػي عنصػر التقػػويـ والمسػػاءلة الذاتيػػة التػػي تنبػػع مػػف 
 إحساس كؿ فرد بالمسؤولية عف عممو وانتماءه العاـ لممدرسة.

  منظمة التعمم: 3-7
ـ بيف أعضائيا  وتروج تبادؿ المعمومات بيف العامميف  ومف ثـ  ىي المنظمة التى تعمـ وتشجع التعمي

تخمػؽ قػػوة عمػػؿ أكثػر معرفػػة  ممػػا يػؤدب إلػػى خمػػؽ منظمػة مرنػػة لمغايػػة  حيػث يقبػػؿ العػػامميف عمػػى 
  (2  ص2112)صقر  األفكار الجديدة ويتكيفوف معيا ويتبادلونيا مف خالؿ رؤية مشتركة.

ـ بأنيا المنظمػة التػي طػورت القػدرة عمػى التكيػؼ والتغيػر المسػتمريف ألف جميػع منظمة التعم وتعّرؼ
أعضػػػائيا يقومػػػوف بػػػدور فاعػػػؿ فػػػي تحديػػػد القضػػػايا المختمفػػػة المرتبطػػػة بالعمػػػؿ وحميػػػا  كمػػػا تعػػػرؼ 
منظمػة الػتعمـ بأنيػا المنظمػة المػاىرة فػي إنشػاء المعرفػة واكتسػابيا ونقميػا وتعػديؿ السػموؾ بمػا يعكػس 

نمػا المعرفػة وا لػرؤب الجديػدة  ويالحػظ أف ىػذا التعريػؼ ال يقػؼ عنػد مسػتوب نقػؿ المعرفػة أو الفيـػ واو
يتجػاوز ذلػؾ إلػى السػموؾ بمػػا يجعػؿ الػتعمـ عمميػة عميقػة تتعمػػؽ بتغييػر المنظمػة  ويكػوف الػتعمـ فػػي 
إطػػار العمميػػػة المسػػتمرة بمثابػػػة عمميػػػة إعػػادة بنػػػاء لممنظمػػة. وينظػػػر بعػػػض البػػاحثيف إلػػػى المنظمػػػة 

متعممػة كنػػوع مػػف النظػاـ الػػذي يشػػجع التحػػوؿ عػف طريػػؽ عمميػػة الػتعمـ  ويشػػجع الػػتعمـ التحػػويمي ال
اختبار االفتراضات التي تقـو عمييا المنظمات المتعممة  وخمؽ ثقافة أكثر شمواًل؛ األمر الذي يسيـ 

مػة أف في تعزيز قدرة المنظمػة عمػى تجديػد نفسػيا  وحتػى يحػدث الػتعمـ التحػويمي ينبغػي عمػى المنظ
تكتشؼ معارفيا الصريحة والضمنية أواًل  كما يجب عمييا أف تصبح أكثر انفتاحاً عمى التغيير  وأف 
تفتح المجاؿ أماـ االفتراضات الثقافيػة لتتجسػد فػي المعرفػة الضػمنية لممنظمػة. )الكساسػبة وآخػروف  

ويمكــن ض وتتكػوف المنظمػة المتعممػػة مػف خمػػس ركػائز تتفاعػؿ مػػع بعضػيا الػػبع (.25  ص2119
 :فيالركائز األساسية لممنظمة المتعممة تحديد 

  القيادة المشتركة:Shared Leadership  
سػػاليب أحيػث يػتـ تشػجيع العػامميف عمػى إيجػاد طػػرؽ جديػدة لتطػوير المنتجػات والخػدمات ولتطػوير 

ف اقتسػػاـ القيػػادة والمشػػاركة فػػى إتخػػاذ القػػرار و جديػدة لػػلداء ولخدمػػة عمػػالء المنظمػػة   خمػػؽ ثقافػػة ياو
 ىداؼ وجيود المنظمة المتعممة بشكؿ كامؿ.أتدعـ وتساند 

  الثقافةCulture  :وتضـ : 
   Empowermentتمكيف العامميف  -1
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تشػػػجع المنظمػػػة المتعممػػػة العػػػامميف الػػػذيف يػػػتـ تمكيػػػنيـ مػػػف خمػػػؽ وتجريػػػب طػػػرؽ ومػػػداخؿ جديػػػػدة  
أىداؼ المنظمة. فالعامميف الذيف يتـ  عامميف بالتوحد معمفالتميكف يتيح سباًل لتكامؿ المياـ ويسمح ل

 تمكينيـ يسعوف دائما إليجاد طرقًا أفضؿ إلشباع حاجات العمالء بتكمفة أقؿ.
   Communityتنمية اإلحساس بالجماعة  -2
تنمى المنظمة المتعممة اإلحساس بالجماعة والثقة  فكؿ فرد يحتػاج لمعمػؿ مػع اآلخػريف ويحتػـر  -

الجماعػة بالقػدرة عمػى اإلتصػاؿ والتعامػؿ الصػريح المفتػوح الجميع بعضيـ الػبعض  حيػث تتسـػ 
الصادؽ و ال يتـ تجنب المشكالت أو تحويميا إلػى إدارة أخػرب أو تصػعيدىا إلػى أعمػى الييكػؿ 

 التنظيميى.
 تقبؿ الصراع والمناقشات كتفاعالت مقبولة تؤدب إلى إيجابية العالقات.  -
 بأىميتيـ وعدالة معاممتيـ. اإلحساس بالجماعة يعطى العامميف أيضًا الشعور -
 التعاوف وليس ألنيـ مضطروف إلى ذلؾ. ينظرًا لرغبتيـ ف موفيتعاوف العام -
 إضافية إليجاد البدائؿ المتعددة لحؿ المشكالت.جيود بذؿ يتـ  -
 المنظمة آخذيف معيـ خبراتيـ المتراكمة. وفال يترؾ العامم -
   Continuous Learningالتعمـ المستمر  -3
  عامميف راغبيف فى التعمـ والتطوير.ف تنتج دوف وجود أالمنظمة المتعممة ال تستطيع  -
 تشجع المنظمات المتعممة األفراد عمى التعمـ بطرؽ متعددة. -

يجاد حموؿ ليا.ؤ ثقافة التمكيف تحمؿ العامميف مس -  ولية تحديد المشكالت واو

 ذ القرار.أكثر لدعـ القدرة عمى إتخا اً التمكيف يتطمب مساىمة وتعمم -

توجد اليياكؿ التنظيمية المسطحة التى تعتمد عمى عمؿ الفريؽ فى المنظمات المتعممػة وتيسػر  -
عمميػة الػتعمـ نظػرًا لمشػاركة العػامميف فػى مجػاؿ واسػع مػف األنشػطة والعمػؿ بعضػيـ مػع الػبعض 

  .وذلؾ يتيح لمفرد إمكانية التعمـ مف اآلخريف

 مف التعميـ المستمر.يعد التدريب الرسمى أحد الطرؽ التى تض -

 وتضـ: اإلستراتيجية : 
  Customer Focus:  التركيز عمى العميؿ -1

إرضػاء العميػػؿ الحػالى أو كسػػب عمػػالء  يسػواء كػػاف اليػدؼ الرئيسػػى لممنظمػات المتعممػػة يتمثػؿ فػػ
  .جدد فإف إستراتيجيات التوجو بالعميؿ تعكس التفيـ الواضح لمدب أىمية العمالء لنجاح المنظمة

  Long - term Perspectiveمنظور طويؿ األجؿ :  -2
يعد المنظور طويل األجل مطلباً حاسماً للمنظمت المخعلمت حيث أن عمليت الخعلم والخغيز ححخاج لوقج 

 .كاف
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   Internal Alignmentتوحد وتكامؿ البيئة الداخمية : -3
  : تصميم المنظمةOrganization Design : :وتضـ 

  Teamsفرؽ العمؿ : -1

  Strategic Alliancesتحالفات اإلستراتيجية : ال -2
  Boundaryless Networksالشبكات التى بال حدود : -3

 : إستخدام المعمومات: Use of Information  :ويضـ  
  Extensive Scanningالمسح المكثؼ : -1
  Measurement Orientedالتوجو بالمقاييس : -2
 (141-137ص  2113)صقر  .المشاركة فى المشكالت والحموؿ -3

وىكػذا نجػد أف منظمػة الػتعمـ تػدعـ التحػوؿ نحػو نمػط اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة  فالمدرسػة القػادرة عمػى 
  ألنيػػا أصػػػبحت قػػادرة عمػػػى االتحػػوؿ إلػػى منظمػػػة تعمػـػ  ىػػػي قػػادرة عمػػػى تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة فييػػػ

شػتركة بػيف المػدير وجميػع التغيير والتجديد والتطوير المسػتمر  كمػا أنيػا أصػبحت تتمتػع بالقيػادة الم
  واسػػتخداـ فػرؽ العمػػؿ  وانتشػار ثقافػػة اإلحسػاس بالجماعػػة  كمػا أف العػػامميف العػامميف فػػي المدرسػة

فييػػا أصػػػبحوا يشػػعروف بػػػالتمكيف  وبالتػػالي فػػػإف اإلدارة تثػػؽ بيػػـػ  وتحمميػـػ مسػػػؤولية إيجػػاد الحمػػػوؿ 
ميػة الوصػوؿ إلػى اإلدارة الذاتيػة لجميع المشكالت التي تعترضيـ  وىذه العناصر جميعيػا تسػيؿ عم

 لممدرسة.
وىكػذا نػػرب أف ىنػػاؾ تػػداخاًل كبيػػرًا بػيف نظريػػات اإلدارة وبػػيف مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة  إذ أف 

 التطرؽ إلىمعظـ ىذه النظريات تدعـ التوجو نحو تطبيؽ ىذا المدخؿ  وترسخ مبادئو. وبعد أف تـ 
عمػـػ اإلدارة وعالقتيػػػا بمػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة  سػػػوؼ يتعػػرض الفصػػؿ التػػػالي إلػػى المركزيػػػة نظريػػات 

والالمركزيػػػػػػة فػػػػػػػي الجميوريػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػورية وبعػػػػػػػض عناصػػػػػػر اإلدارة المدرسػػػػػػػية الذاتيػػػػػػة فييػػػػػػػا.
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 اهسالفصل اخل
 والع اإلدازج املدزسيح يف اجلوهىزيح العستيح السىزيح

ى
ى

ىمػدمظ
ىاإلدارةىالمدردوظأواًل:ىالمركزوظىفؽى

ىلتطلومىالثانويىفؽىوزارةىالتربوظمؼماتىمدوروظىا 1-1
 تطلومىالثانويىفؽىمدوروظىالتربوظمؼماتىدائرةىال 1-2

 صالحواتىمدورىالمدردظىالثانووظ 1-3

ىالالمركزوظىفؽىاإلدارةىالمدردوظىنحوىتجاهثانوًا:ىاال
ىثالثًا:ىرناصرىاإلدارةىالمدردوظىالذاتوظ
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 اهسالفصل اخل
 والع اإلدازج املدزسيح يف اجلوهىزيح العستيح السىزيح

ىمػدمظ:
قامػػت اإلدارة التربويػػػة فػػػي بدايػػة عيػػػد االسػػػتقالؿ عمػػى أسػػػاس مركػػػزي شػػديد متػػػأثرة بأسػػػموب اإلدارة 

كانػت اإلدارة التربويػة فػي سػػورية إلػى عيػد لػيس ببعيػد تتخػذ شػكاًل تقميػػديًا و  ،دابالفرنسػية دولػة االنتػ
العمػػـػ يعنػػى بالتنفيػػػذ أكثػػر مػػػف التخطػػيط  ويعتمػػػد عمػػػى الخبػػرة الشخصػػػية أكثػػر مػػػف االعتمػػاد عمػػػى 

وأصػػػولو  قواميػػػا مركػػػزي يضػػػع الخطػػػط الكميػػػة لمتعمػػػػيـ ويشػػػرح نظػػـػ ومنػػػاىج ويػػػوفر لػػػو المدرسػػػػيف 
ـ المدارس بالتنفيذ وتكوف ميمة الموظفيف اإلدارييف تسيير التعميـ وضبطو وفؽ والمدارس  حيث تق و

 أنماط محددة. 
ىاإلدارةىالمدردوظىوتطورهاى:أواًل

تعػد اإلدارة المدرسػية أىـػ عنصػر مػػف عناصػر العمميػة التعميميػة فػػي المرحمػة الثانويػة العامػة  كونيػػا 
المدرسػػػة  وتمعػػب دورًا كبيػػػرًا فػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ تعػػد العنصػػػر الموجػػو والميسػػػر لكػػؿ مػػػا يجػػػري فػػي 

بشكؿ خاص وأىداؼ العممية التعميمية عامة. وتتكوف الييئػة اإلداريػة فػي المدرسػة  المدرسة الثانوية
الثانويػةفي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية مػف المػػدير  معػػاوف المػػدير  المػوّجييف  أمػػيف السػػر  معػػاوف 

 مخبر  أميف المستودع  مراقبي األقساـ الداخمية.أميف السر  أميف المكتبة  أميف ال
ولكي تكوف اإلدارة ناجحة البد مف تطويرىا بما يتناسب ومتطمبػات العصػر والثػورة التكنولوجيػة  لػذا 
أكػدت العديػد مػف المػػؤتمرات عمػى ضػرورة تطويرىػػا وتجديػدىا بمػا يػػالءـ التغيػر والتجديػد واإلصػػالح 

ر التربوي الثاني لتطوير التعميـ في مجػاؿ تطػوير اإلدارة لمرحمػة التربوي الحاصؿ فييا  وأكد المؤتم
 التعميـ ما قبؿ الجامعي عمى األمور التالية:

  إيجػاد صػػيغة متطػػورة لتأىيػػؿ اإلداريػػيف فػػي المػدارس الثانويػػة فػػي مراكػػز التػػدريب التابعػػة لػػوزارة
 التربية والعمؿ عمى تطوير ىذه المراكز.

 مجاؿ إعداد اإلدارييف وتدريبيـ عمى نظـ اإلدارة الحديثة. إجراء المزيد مف الدراسات في 

 .تحديث األساليب الالزمة النتقاء الجياز اإلداري عمى المستوب المركزي والفرعي 

  العمػػؿ عمػػػى تخفػػػيض أنصػػػبة اإلداريػػػيف والمػػػوجييف التربػػوييف بمػػػا يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة عمميػػـػ
 ومياميـ.

  ة والتقنيػػػػػػػات الحديثػػػػػػػة لتطػػػػػػػوير العمػػػػػػػؿ اإلداري تزويػػػػػػد المػػػػػػػدارس بمختمػػػػػػػؼ مسػػػػػػػتوياتيا بػػػػػػاألجيز
 (.138-137  ص1998وأتمتتو.)المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ  
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ىىىاإلدارةىالمدردوظ:ىالمركزوظىفؽىثانوًا
فػػي ظػػػؿ المركزيػػة الشػػػديدة لمنظػػاـ التربػػػوي تيػػػيمف وزارة التربيػػة ومػػػديرياتيا المركزيػػة  عمػػػى األجيػػػزة 
التربوية والتعميمية بأكمميػا  فػوزارة التربيػة مػثاًل  ىػي التػي تضػع السياسػة التربويػة  وتضػع الخطػط  

عػداد وتػدريب ال مدرسػيف  وتػػوفير وأسػاليب التنفيػذ مػف تمويػػؿ ومنػاىج وكتػب دراسػية  وامتحانػػات  واو
الوسائؿ والتقانات التعميمية..  كما تقػـو بميمػة اإلشػراؼ عمػى السػمطات التربويػة المحميػة وتوجيييػا 
عمى النحو الذي يحقؽ السياسة التربوية  كما تقـو السمطات المركزية بتمويؿ التعميـ بالمشاركة مع 

 (87  ص2116اإلدارات المحمية.)عمي  
دارة التعميـ الثانوي فسوؼ نتحدث عف ميمات مديرية التعميـ الثانوي في وفيما يخص المركزية في إ

وزارة التربيػػػة  ثػػـػ ميمػػػات دائػػػرة التعمػػػيـ الثػػػانوي فػػػي مديريػػػة التربيػػػة  ثػػـػ صػػػالحيات مػػػدير المدرسػػػػة 
 الثانوية:

 ميمات مديرية التعميم الثانوي في وزارة التربية: 2-1
ـ الثانوي باإل ـ مديرية التعمي ى سير التعميـ العاـ في المدارس اإلعدادية والثانوية ومراقبة شراؼ عمتقو

عػػػداد التوجييػػات الالزمػػة لحسػػػف سػػيره فػػي سػػػائر  تنفيػػذ الخطػػط والمنػػاىج الموضػػػوعة ليػػذا التعمػػيـ واو
مػديريات التربيػة بالتعػاوف مػع المػػديريات المعنيػة فػي اإلدارة المركزيػة. ويمكػػف تقسػيـ مياميػا إلػى مػػا 

 يمي: 
  تعميمات القيد والقبوؿ لمصفيف األوؿ اإلعدادي واألوؿ الثػانوي وفػؽ الخطػة العامػة لمػوزارة إعداد

 وبالتنسيؽ مع مديرية التعميـ الفني والميني والتقني.

  معالجة األوضاع الخاصة ببعض طمبة المرحمتيف اإلعدادية والثانوية في ضوء النظػاـ الػداخمي
 والتعميمات الوزارية.

  الطمبة بيف مختمؼ فروع التعميـ الثانوي العاـ والمغات األجنبية.وضع أسس لتوزيع 

  التعميـ الثانوي ومناقشتيا وضبط مالكيا مع المديريات المختصة.المشاركة في إعداد إحداثات 

 .إجراء المسابقات الالزمة لممدرسيف وتوزيعيـ عمى المحافظات وفؽ الحاجة 

 اىد إعداد المدرسيف عمى المحافظات وفؽ حاجة توزيع المدرسيف المساعديف المتخرجيف مف مع
 كؿ منيا.

 .تحديد مراكز عمؿ الموفديف لحساب التعميـ الثانوي وفؽ األصوؿ 

  تنظػيـ تػنقالت المدّرسػيف والمدّرسػيف المسػاعديف الػراغبيف باالنتقػا بػيف المحافظػات وفػؽ األسػػس
جرائيا.  المقررة واو

  فػػي نيايػة العػػاـ الدراسػػي عػف سػػير التعمػػيـ الثػػانوي دراسػة التقػػارير التػػي تعػدىا مػػديريات التربيػػة
بالغ المديريات المعنية لمعالجة ما يخصيا مف ىذه التقارير.  وأوضاعو واو
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  دراسػة تقػارير الييئػة المركزيػة لمرقابػة والتفتػيش والجيػز المركػزي لمرقابػة الماليػة المتعمقػة بػػالتعميـ
 الثانوي ومتابعة تنفيذىا.

 يف في التعميـ الثانوي التي يعود أمر البت فييا إلى الوزارة ومعالجتيا.دراسة جميع طمبات العامم 

 .اقتراح تعديؿ النظاـ الداخمي لممدارس اإلعدادية والثانوية والمشاركة في إعداده 

  معالجة النواحي اإلدارية والمالية لممدارس التي تقيميػا الدولػة خػارج القطػر بالتنسػيؽ مػع مديريػة
 اسبة.المح

 ت التػرخيص الفتتػاح مػدارس خاصػة ال تػدخؿ فػي نطػاؽ صػالحيات اإلدارة المحميػة دراسة طمبا
 واقتراح ما يمـز في ضوء القوانيف واألنظمة النافذة.

  عػداد التوجييػات الالزمػة دراسة تقارير مديريات التربية عف سير العمؿ في المػدارس الخاصػة واو
 (31  ص1988)وزارة التربية  بشأنيا.

  تعميم الثانوي في مديرية التربية:ميمات دائرة ال 2-2

مجموعػة مػف الميػاـ بتقػـو عف مديريػة التعمػيـ الثػانوي و دائرة التعميـ الثانوي في مديرية التربية تتفرع 
 :وىذه أىميا

 .تنفيذ تعميمات قيد وقبوؿ الطمبة في المدارس وفؽ الخطة العامة لموزارة 

  والتعميمات الوزارية.معالجة أوضاع الطمبة في ضوء النظاـ الداخمي 

 .اقتراح إحداثات التعميـ الثانوي 

  إعػػداد التقػػػارير الالزمػػة فػػػي نيايػػة العػػػاـ الدراسػػي عػػػف سػػير التعمػػػيـ الثػػانوي بالتنسػػػيؽ مػػع دائػػػرة
 المناىج والتوجيو والجيات المعنية األخرب ورفعيا إلى الوزارة.

 التعميـ الثػػػػانوي بعػػػػد إقرارىػػػػا حسػػػػب تنفيػػػذ تقػػػػارير الييئػػػػة المركزيػػػػة لمرقابػػػػة والتفتػػػػيش المتعمقػػػػة بػػػػ
 األصوؿ.

 .دراسة الشكاوي المتعمقة بالتعميـ الثانوي ومعالجتيا 

 .اقتراح تعديؿ النظاـ الداخمي لممدارس 

 .اقتراح تسمية الجياز اإلداري في المدارس 

 .تنفيذ تقارير الموجييف االختصاصيييف والتوصيات الصادرة عنيـ بعد إقرارىا حسب األصوؿ 

  اإلشػػػػراؼ عمػػػػػى المعاىػػػػد والمػػػػػدارس الخاصػػػػة والمسػػػػػتولى عمييػػػػا ومػػػػػا فػػػػي حكميػػػػػا فػػػػي المرحمػػػػػة
 اإلعدادية والثانوية ومعالجة شؤونيا اإلدارية والمالية والتربوية.

  ضػػبط المػػالؾ االسػػمي والعػػددي لممدرسػػيف والمدرسػػػيف المسػػاعديف ومطابقتيػػا مػػع قيػػود الشػػػؤوف
 اإلدارية.

 والمدرسيف المساعديف حسب اختصاصاتيـ. إعداد سجالت خاصة بالمدرسيف 

 .دراسة ضبوط مجالس المدرسيف ومجالس األولياء في المدارس وتنفيذ ما يقرر تنفيذه منيا 
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  متابعػػػة شػػػؤوف العػػػامميف فػػػي المػػػدارس اإلعداديػػػة والثانويػػػة المتعمقػػػة بػػػدواميـ واتخػػػاذ اإلجػػػػراءات
 المناسبة في ضوء األنظمة المرعية.

 لنصػػاب التدريسػي لممدرسػيف المسػاعديف واقتػػراح مػا يمػـز وفػؽ األنظمػػة دراسػة طمبػات تخفػيض ا
 المرعية.

  1988)وزارة التربيػة  بالمدارس الخاصػة وفػؽ القػوانيف واألحكػاـ النافػذة.دراسة القضايا المتعمقة  
 (111-99ص

 مدير المدرسة: صالحيات 2-3
المدرسػيف واإلداريػيف وىػو مسػؤوؿ عػػف مػدير المدرسػة ىػو المرجػع لجميػع العػامميف فػػي المدرسػة مػف 

التوجيػو العػاـ فػي المدرسػػة وانسػجاـ ىػذا التوجيػػو مػع أىػداؼ الثػورة فػػي الوحػدة والحريػة واالشػػتراكية  
وعف مراقبة سير التػدريس وأعمػاؿ المدرسػيف والمػوظفيف اإلداريػيف والمسػتخدميف وىػو مسػؤوؿ أيضػًا 

 ـ مدير المدرسة بالمياـ التالية:   ويقو عف سموؾ الطمبة وتطور تقدميـ في الدراسة
 .مراقبة قضايا القيد والقبوؿ وتوزيع الشعب 

 .تنظيـ برنامج الدروس األسبوعية بمشاركة وحدة نقابة المعمميف في المدرسة 

  تحديػػػػد سػػػػػاعات المدرسػػػػػيف األصػػػػػمية واإلضػػػػػافية فػػػػػي بػػػػػرامج الػػػػػدروس األسػػػػػبوعية ومراقبػػػػػة دواـ
 المدرسيف عمى ىذه الساعات.

  عمػػى القػػوانيف واألنظمػػة والبالغػػات الوزاريػػػة الػػواردة إلػػى المدرسػػة مػػف مديريػػة التربيػػػة  اإلطػػالع
حالتيػػا إلػػى أمػػػيف السػػر عػػػف طريػػؽ معػػػاوف المػػدير لتبميػػغ مضػػػمونيا إلػػى سػػػائر العػػامميف فػػػي  واو

 المدرسة وأخذ تواقيعيـ عمى ىذا التبميغ.

 ي المدرسة.اإلشراؼ عمى تنفيذ القوانيف واألنظمة والتعميمات الوزارية ف 

  اإلشػراؼ عمػػى عمػؿ المدرسػػيف وسػير التػػدريس وال سػيما مػػا يتعمػؽ بالتقيػػد بتوزيػع مػػواد المنػػاىج
 عمى الفصوؿ واألشير وطرائؽ التدريس والنشاط المدرسي وغيرىا.

 .اإلطالع أسبوعيًا عمى دفاتر تفقد الطمبة ومالحظات الموجييف المدونة عمييا 

  المدرسيف في شعب المدرسة المختمفة لمراقبة سير التدريس.اإلطالع يوميًا عمى دفاتر توقيع 

  مراقبة االختبارات والوظائؼ التي تعطى لمطمبة مف قمب المدرسيف ومالحظة وجود التناسؽ بيف
 درجات التقدير لمطمبة في المذاكرات واالمتحانات.

 ضبط. االحتفاظ بسجؿ ضبوط مجمس المدرسة ومراعاة توقيع جميع أعضاء المجمس عمى كؿ 

 .االحتفاظ بسجؿ ضبوط لجنة االنضباط بالمدرسة 

 .اإلطالع عمى دفاتر التحضير اليومي لممدرسيف والتوقيع عمييا مرة كؿ أسبوعيف 

 .تقويـ عمؿ المدرسيف في المدرسة 

 .مراقبة الصحة العامة في المدرسة وعمؿ الطبيب فييا 
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 ـ والتأكػػد مػػف إطالعيػـػ عمػػى سػػير التعػاوف مػػع أوليػػاء الطمبػػة مػػف أجػػؿ اإلرتقػػاء بأوضػاع أبنػػائي
 أبنائيـ المدرسي وعمى ما يوجو إلييـ مف مثوبات وعقوبات.

  المدرسي النظاـأىداؼ التعاوف مع ممثمي المنظمات الشعبية في المدرسة مف أجؿ تحقيؽ. 

 .االحتفاظ بالموائح التوجييية الخاصة بالمدرسيف 

   الدراسي أذونات ال تتجاوز نصػابو األسػبوعي فػي لمدير المدرسة أف يمنح المدّرس خالؿ العاـ
المدرسػػة  وذلػػؾ فػػػي حػػاالت الضػػرورة القصػػػوب  وفػػي الحػػاالت الطارئػػػة عمػػى أف يخبػػر المػػػدير 
بذلؾ مسبقًا  ولممدير أف يكمؼ المدرس المأذوف بتعويض ىذه الحصص عمى الطمبة في موعد 

 يحدده معو.

  متفرقة خػالؿ العػاـ الدراسػي فػي حػاالت الضػرورة لمدير المدرسة أف يأذف اإلداري لمدة ستة أياـ
 القصوب والطارئة.

  تسجؿ أذونات المدرسيف واإلدارييف في سجؿ خاص يحفظ لدب مػدير المدرسػة يبػيف فيػو تػاريخ
 (17-16  ص1994)وزارة التربية  األذف ومدتو واألسباب الموجبة لو.

تػتمخص فػي ميػاـ روتينيػة  وىكذا نرب أف معظـ مياـ مدير المدرسة في الجميورية العربية السػورية 
تنفيذ القوانيف واألنظمة والبالغات الوزارية  والواردة مف قبؿ مديرية التربية  بينما ال يشػارؾ ىػو فػي 

ضػمف ميامػو وضعيا وليس لديو مساحة مف الحرية لمتصػرؼ بيػا بمػا يتناسػب مػع مدرسػتو  وىنػاؾ 
بنديف فقط يػدعماف مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة وىما)التعػاوف مػع أوليػاء الطمبػة مػف أجػؿ اإلرتقػاء 
بأوضاع أبنائيـ والتأكد مػف إطالعيـػ عمػى سػير أبنػائيـ المدرسػي وعمػى مػا يوجػو إلػييـ مػف مثوبػات 

أىػػػداؼ النظػػػػاـ وعقوبػػػات  التعػػػاوف مػػػع ممثمػػػي المنظمػػػات الشػػػعبية فػػػػي المدرسػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ 
 المدرسي(

ى:ىاالتجاهىنحوىالالمركزوظىفؽىاإلدارةىالمدردوظ:لثًاثا
كاف ىناؾ اتجاىًا لمتخفيؼ مف المركزية الشديدة في النظاـ التربوي في الجميورية العربية السورية 
عف طريؽ السمطات الممنوحة لممحافظات  وعف طريؽ إقامة إدارة محمية  وعف طريؽ السمطات 

 . 1959عض الشيء التي أعطيت لمديريات التربية في المحافظات منذ عاـ الواسعة ب
انتقمت صالحيات غير قميمة مف اختصاصات الوزارة إلى السمطات المحمية  وقاـ  1971 ومنذ عاـ

التعاوف والتنسيؽ بيف األجيزة المركزية والالمركزية  وتجمى ذلؾ عف طريؽ نقؿ آرائيا عف طريؽ 
شراكيـ في المجاف والندوات المتعمقة بموضوعات تطوير  الموجييف التربوييف واالختصاصييف  واو

 1974قبؿ الجامعي عاـ  ( وكاف مؤتمر التعميـ ما88-78  ص2116العممية التربوية.)عمي  
مستيديًا المجتمع المتطور بجميع أبعادىا   ترجمة واسعة لمرؤية الجديدة لوظيفة التربية في

في القطر العربي السوري  والتي تنبثؽ عف أىداؼ الثورة والمجتمع  ومف باألىداؼ العامة لمتربية 
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أبرز توصيات المؤتمر إعادة النظر في الييكؿ التنظيمي لمديريات التربية  وتزويدىا بالكفاءات بما 
 (71  ص2114يحقؽ سرعة التنفيذ واالتجاه نحو الالمركزية  وتدعيـ اإلدارة المدرسية. )منصور  

برز اتجاىًا لمتخفيؼ مف المركزية  فقد فوض وزير التربية إلى المحافظيف ممارسة  1981وفي عاـ 
اختصاصاتو المتعمقة بشؤوف موظفي التربية وعماليا ومستخدمييا في محافظاتيـ  باستثناء األمور 

 التالية: 
 تعييف موظفي الحمقة األولى. -

لييا. -  نقؿ موظفي الحمقة األولى مف المحافظة واو

 ات الدراسية.منح اإلجاز  -

وضع موظفي الحمقة األولى خارج المالؾ أو إعارتيـ  أو إحالتيـ لالستيداع أو قبوؿ  -
 استقالتيـ.

كما منح وزير التربية مديري التربية في المحافظات  صالحيات البت في بعض الشؤوف اإلدارية  
 ومنيا:

وتمديدىا  وذلؾ في الموافقة عمى سفر الموظفيف خارج القطر وحصوليـ عمى جوازات السفر  -
 ضوء األنظمة النافذة.

نياء ىذا الندب  وذلؾ ضمف حدود  - ندب موظفي التعميـ لمعمؿ اإلداري في مديرية التربية  واو
 المالؾ العددي المخصص لمديرية التربية  مف قبؿ الوزارة.

 إحداث المدارس الجديدة بمختمؼ مراحميا باالتفاؽ مع المكاتب التنفيذية في المحافظات. -

 (88  ص2116تكميؼ المدرسيف بالقياـ بوظائؼ التوجيو التربوي.)عمي   -
وقد خفؼ المشرفوف عمى شؤوف التعميـ في سورية مف المركزية عبر خطوات حثيثة  والتوجو نحو 
مركزية التوجيو والتخطيط الفنييف وال مركزية التنفيذ واإلدارة  واستثني الجانب المالي مف ىذا 

نذ منتصؼ الثمانينيات تقـو السمطة المركزية بالمشاركة مع اإلدارة المحمية في التطور  إال أنو وم
 ( 71  ص2114تمويؿ التعميـ. )منصور  

  1986كما أبرز المؤتمر الثاني لتطوير التعميـ ما قبؿ الجامعي  والذي عقد في دمشؽ في عاـ 
  االىتماـ بتطوير اإلدارة 1987وكذلؾ المؤتمر األوؿ لتطوير التعميـ الذي عقد في دمشؽ في عاـ 

 ياكميا ورفع مستوب العامميف فييا.التربوية  فأوصيا بتعديؿ أنظمتيا وى
 (. 89-88  ص2116)عمي  

وانطالقا مف مفيـو اإلدارة التربوية في االستخداـ األمثؿ لىمكانات المادية والبشرية لتحقيؽ مبدأ 
ارة التربية مف خالؿ استراتيجيتيا وخططيا عمى اإلدارة التربوية مف أجؿ تعميـ متطور تعمؿ وز 

ـ التربوي مولية االىتماـ الكبير لتحديث اإلدارة التربوية. وليذا فإنيا تعيد النظر بالنظاـ  تطوير النظا
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التربوي بجوانبو المتعددة مستيدية باألىداؼ العامة لمتربية في القطر ومتطمعة إلى االنسجاـ 
 ية تطوير التربية العربية وفي ىذا اإلطار تـ اتخاذ اإلجراءات التالية:والتجاوب مع مبادئ استراتيج

ػ تطوير جياز اإلدارة المركزية بما يدعـ البنى القاعدية لمتخطيط والبحث والتنييج مف أجؿ أف 1
يأخذ التخطيط التربوي طريقو في بناء الخطط الخمسية والسنوية لمتربية وفؽ األسموب العممي ما 

 دعـ األجيزة الفرعية بما يساعد عمى حسف تنفيذ الخطط المذكورة.أمكف ذلؾ وت
ػ األخذ بمبدأ الالمركزية في إدارة التعميـ وذلؾ باتباع أسموب مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ 2

والعمؿ عمى إعطاء مزيد مف الصالحيات لىدارات الفرعية في المحافظات في إطار عمؿ اإلدارة 
 ؤمو مع الحاجات والظروؼ المحمية.دة فاعمية النظاـ التربوي وتالالمحمية وذلؾ لزيا

 (159  ص2112)حالؽ  
 عناصر اإلدارة المدرسية الذاتية رابعًا: 

( 1269/44وضع نظاـ داخمي جديػد لػوزارة التربية صادر بالقرار الوزاري رقـ ) ـت 1988في عاـ 
  1985( لعاـ 1ساسي لمعامميف في الدولة رقـ )  وذلػؾ تنفيػذًا ألحكاـ القانوف األ4/1/1988تاريخ 

وقد روعي في النظاـ الداخمي مجموعة مف األسس والمنطمقات مف أىميا تحديد المواصفات التػي 
 (159  ص2112)حالؽ  ينبغػي توافرىا لدب العامميف في التربية

يـ مف اإلدارة كذلؾ أعطى النظاـ الجديد مديري التربية في المحافظات  صالحيات واسعة تمكن 
الذاتية لمعظـ شؤوف التعميـ التابعة لمديرياتيـ  ومف ذلؾ: صالحياتيـ في إحداث المدارس وندب 

 المدرسيف لمعمؿ اإلداري ولمتوجيو التربوي. 

 وفيما يمي عرض لبعض عناصر اإلدارة المدرسية الذاتية في الجميورية العربية السورية:
  :التعميم اعتماد النظام الالمركزي في إدارة -1

األجيزة اإلدارية في المركز واألجيزة  2111-1981لقد طورت سورية خالؿ الفترة بيف عامي 
اإلدارية في المناطؽ  وسعت إلى أف تشرؾ األجيزة اإلدارية في المناطؽ في وضع الخطة 

راقبة التربوية  وأال يقتصر اشتراكيا عمى تنفيذ الخطة  بحيث يقتصر دور اإلدارة المركزية عمى م
تنفيذ الخطة بعد اإلسياـ في وضعيا  كما أف ىناؾ تنسيؽ وتعاوف بيف األجيزة المركزية 

 (71  ص2114والالمركزية إلشراؾ المدرسيف في وضع السياسات التعميمية. )منصور  
واستمرت الخطوات التطويرية فػي التوجػو نحػو الالمركزية في اإلدارة التربوية في القطر العربي 

بخطوات حثيثة في اآلونػة األخيرة  تمثّمت في إنشاء مجالس ووحدات تربوية جديدة تساىـ  السوري
/ 19911/443في عممية المشاركة ما بيف اإلدارات كإنشاء المجمعات التربوية الصادر بالقرار )

 ( الذي أحكـ مف التػرابط2116(  والقرار الصادر عاـ )2114  وتعديمو الصادر عاـ ))2111عاـ 
بيف الوزارة والمجالس التربوية المحمية  ومنح صالحيات أوسع لمديريات التربيػة ومسؤوليات  ما

 (159  ص2112)حالؽ   أشمؿ لمديري المدارس في التعميـ العاـ
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 لعاممين في المدرسة: جميع االتنمية المينية ل -2
  الذي عقد في دمشؽ عاـ أكد المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ في الجميورية العربية السورية

 عمى جممة مف التوصيات في مجاؿ التنمية المينية أىميا ما يمي: 1998
إيجاد صيغة متطورة لتأىيؿ اإلدارييف في المدارس الثانوية في مراكز التدريب التابعة لوزارة  -

 التربية والعمؿ عمى تطوير ىذه المراكز.

طر القادرة عمى قيادة العمؿ بشقيو التربوي توفير الحوافز المشجعة لىدارييف الستقطاب األ -
 واإلداري.

  إجراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ إعداد اإلدارييف وتدريبيـ عمى نظـ اإلدارة الحديثة. -

 (91-91  ص2116)عمي     

وتقـو وزارة التربية بوضع برامج تنمية مينية لمديري المدارس العامة في سورية بالتعاوف مع مديرية 
يط واإلحصاء في دمشؽ  وبوضع الخطط لممشاريع التي تسعى مف خالليا إلى التدريب ورفع التخط

مستوب أداء المديريف بطرؽ ووسائؿ عدة  وقامت وزارة التربية بتطبيؽ مشروع )تدريب مديري 
المدارس( وييدؼ المشروع إلى تدريب المديريف لتعديؿ أدوارىـ وفقًا للنظمة والموائح الداخمية 

دة  والتي تعتمد نظامًا جديدًا يعد وظيفة مدير المدرسة وظيفة تعاقبية  كما تحدد مدة شغؿ الجدي
المدير لميمتو بثماني سنوات يتفرغ بعدىا كميًا لمتدريس  ويتضمف ىذا المشروع أيضًا مدخاًل إلى 

 المعموماتية لتدريب المديريف عمى استخداـ الحاسوب في عمميـ.
وفؽ اتفاقية موقعة مع ىيئة تخطيط الدولة  تتعيد مف خالليا القياـ بورشات  كما تعمؿ وزارة التربية 

تدريب لمعامميف في قطاع التربية بالتنسيؽ مع منظمة اليونيسؼ  ومنيا اتفاقية مشروع المدرسة 
صديقة الطفولة. وتتعاوف الوزارة مع عدد مف المنظمات الدولية في وضع برامج تنموية  وتنفيذ 

التربوية التطويرية بغية رفع مستوب أداء العامميف في قطاع التربية مف إدارييف  بعض المشاريع
ومدّرسيف وغيرىـ  ونذكر مف أىـ ىذه المنظمات المفوضية السامية لشؤوف الالجئيف  واالتحاد 

(  ومنظمة مكافحة HELPومنظمة ىيمب األلمانية) IRCاألوروبي  ومنظمة لجنة اإلغاثة الدولية 
 ( 57-52  ص2111وغيرىا. )وزارة التربية   ACFالجوع 

و إف وزارة التربية والتعميـ مستمرة في تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي بدأت مع بداية 
( والتي مف أىـ أىدافيا تطوير األداء ورفع كفاءة 2115( وستسمر حتى نياية العاـ )2111عاـ)

ة التابعة لوزارة التربية  وذلؾ بالتركيز عمى برامج االستخداـ في المؤسسات التعميمية واإلنتاجي
 التأىيؿ النوعي للطر اإلدارية والتعميمية.

  :في العممية التعميمية المشاركة المجتمعيةتفعيل  -3
لقد عممت وزارة التربية مف خالؿ خططيا عمى تطوير النظاـ التربوي وقامت في ىذا اإلطار 
بتفعيؿ المشاركة الشعبية عند معالجة قضايا التربية وعند اتخاذ القرارات كركف أساسي مف أركاف 
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عف  الديمقراطية والالمركزية بمشاركة المنظمات الشعبية والجيات الرسمية ذات العالقة بالتربية
طريؽ إشراؾ ممثمييا في جميع المجاف والندوات والمؤتمرات التي تعقدىا وزارة التربية لمعالجة قضايا 

  التربية تخطيطا وتنفيذا وتقويما وعند اتخاذ القرارات واستصدار النظـ والموائح.
 (61  ص1987)بالف  

يداف العممية التعميمية  حيث وتعد عالقة المدرسة مع المجتمع المحمي مف األمور اليامة جدًا في م
يمكف تحقيؽ أفضؿ مستوب مف النجاح والتفوؽ لدب الطالب إذا ما تـ التعاوف واالنسجاـ بيف ىذيف 
الطرفيف  وىذا يتوقؼ وبشكؿ كبير عمى ميارة المدير في التواصؿ مع أولياء األمور وجعميـ عمى 

المدير يسعى إلى التعاوف مع أولياء إطالع كامؿ فيما يخص أبناءىـ وعممية تعمميـ  فيالحظ أف 
أمور الطمبة مف أجؿ االرتقاء بأوضاع أبنائيـ والتأكد مف إطالعيـ عمى سيرىـ وتحصيميـ 

 المدرسي وعمى ما يوجو إلييـ مف مثوبات وعقوبات. 
 وأكد النظاـ الداخمي لممدارس الثانوية عمى ما يمي:

شراؾ أولياء األمور بالمحاضرات تعميؽ الوعي القومي االشتراكي في المدرسة والبي - ئة  واو
 والحفالت التي تقيميا المدرسة في المناسبات االجتماعية والقومية المختمفة.

الكشؼ عف حاجات البيئة في المجاالت التعميمية والثقافية والرياضية واالجتماعية والعمؿ  -
 (25-17  ص1994عمى تمبيتيا مف خالؿ المدرسة)النظاـ الداخمي لممدارس الثانوية  

وتسعى مجالس األولياء التي تقـو اإلدارة المدرسية بعقدىا إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ تتمثؿ 
 فيما يمي:
ـ بيف األىؿ والمدرسة يضمف التعاوف والتجانس والتنسيؽ بينيـ  سواء  - تكويف ثقة وود وتفاى

لممتعمميف  وتفيـ  فيما يتعمؽ بالجوانب التعميمية أو النفسية أو الصحية أو االجتماعية
 المشكالت التي يعاني اآلباء منيا والعمؿ عمى حميا.

تنمية الوعي لدب اآلباء الذيف ىـ بحاجة لذلؾ  وتبصيرىـ بأمور لـ يتح ليـ معرفتيا   -
إضافة إلى إطالعيـ عمى مياـ المدرسة ضمف األدوار التي عمييـ القياـ بيا وجعميـ عمى 

 ثقة بأبنائيـ.

ات وميارات القادريف منيـ سواء لما يعود إلى المدرسة نفسيا أو إلى االستفادة مف خبر  -
المجتمع المحمي الذي يوجدوف فيو  وذلؾ مف الجوانب واإلمكانات المختمفة  مثؿ إقامة 

سياـ األىؿ ببعض األنشطة وممارسة اليوايات. حياء الحفالت واو  المشاريع وتنفيذىا واو

ماديًا وفكريًا ومعنويًا واالنفتاح عمييا وطمب تحفيز المحيط المحمي عمى دعـ المدرسة  -
  مساعدتيا فيما تقدر عمييا مف تقديـ خدمات مف أنواع متعددة.

 (171-171  ص2112)بوز      
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ووفؽ النظاـ الداخمي الجديد لوزارة التربية  انفتحت اإلدارة التربوية عمى المجتمع  فصارت تشرؾ 
مثميف عف المنظمات الشعبية وعف الجيات الرسمية ذات في معالجة القضايا التربوية الميمة  م

العالقة  وأعطت لىدارة المحمية بعض صالحياتيا  كما أخذت وزارة التربية بالمشاركة الفعالة في 
اجتماعات ومسؤوليات وفعاليات وزارات أخرب  ذات صمة بعمميا التربوي. كما أكد المؤتمر التربوي 

 يمي:عمى ما 1998لذي عقد في دمشؽ عاـ ميورية العربية السورية  االثاني لتطوير التعميـ في الج
 إعادة النظر بحدود المركزية والالمركزية في اإلدارة التربوي. -

إيجاد آلية لتعزيز ربط المدرسة بالبيئة والمجتمع وتعزيز اىتماـ األىؿ بشؤوف أوالدىـ في  -
 المدرسة.

لشعبية المعنية بالعممية التربوية لتطوير نظـ تعميؽ التعاوف بيف وزارة التربية والمنظمات ا -
 (91-89  ص2116اإلدارة التربوية.)عمي  

 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا: -4

مف أركاف النظاـ التربوي المتكامؿ  وتعمؿ وزارة التربية في سورية عمى  تعد المناىج الدراسية ركناً 
تطوير المناىج التربوية وتعميؽ تأىيؿ المدرسيف  مف أجؿ القياـ بعممية التعميـ عمى الشكؿ 
األفضؿ  ومف ىنا برزت الحاجة إلى بناء منياج متكامؿ مف حيث األىداؼ  المحتوب  

تقويـ  واألىـ مف ذلؾ تأميف مستمزماتو البشرية والمادية  بما يمّكف استراتيجيات التدريس  نظاـ ال
المتعمميف مف اكتساب المعارؼ والميارات لمواجية التحديات ومواكبة التطورات التكنولوجية 

 (.15-14  ص2116المعاصرة.)فريؽ العمؿ الوطني  
مركز وطني لتطوير المناىج  وتقويميا قامت الوزارة بإحداث وبالنسبة لممشاركة في إعداد المناىج

الحتضاف واستيعاب كؿ مف لو القدرة عمى رفد المركز بالخبرات والدراسات وبما يواكب مستجدات 
محور لممواد الدراسية األساسية  الساحة التربوية  والعمؿ عمى تقسيـ المنيج إلى محوريف وىما:

متممًا لممواد األساسية  وذلؾ مف باب لمواد اختيارية أو مواد ألنشطة اختيارية يكوف  ومحور موازي
الحرص عمى المواىب وتنميتيا وتوجيييا التوجيو الصحيح مف خالؿ النشاط الالصفي واالىتماـ 

  www.souria.comبالمخابر المدرسية واالستفادة منيا لصالح العممية التربوية.
ـ الثانوي العاـ  وتيدؼ ىذه كما وتوصمت الوزارة إلى مراحؿ متقدمة مف مشروع تطوير مناىج التعمي

لدب المتعمميف  رات التعمـ الذاتياالمناىج إلى تحديث العممية التربوية وتنمية الموارد البشرية ومي
والعمؿ ضمف فريؽ ومراعاة حاجات المتعمـ ومتطمبات نموه وتكوينو  كذلؾ تمكينو مف التعامؿ مع 

اـ مصادر المعرفة وربط المناىج بخطط التقنيات الحديثة وميارات البحث واالستقصاء واستخد
التنمية االقتصادية واالجتماعية المتجددة  وتعميـ التكامؿ بيف الدراسة النظرية 

  www.syrian_education.org.syوالتطبيقية.

 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو:  -5
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ف العممية التعميمية  إف التطور في مجاؿ التربية والتعميـ يفرض تطور البناء المدرسي كونو جزء م
لذا كاف البد مف االىتماـ بو وتطويره  وجاء في توصيات المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ 

 المنعقد في دمشؽ ما يمي:
 .التوسع في بناء المدارس لتطبيؽ نظاـ الدواـ الواحد ومراعاة حدود االستيعاب األمثؿ 

  التعميمي وممحقاتو بقدر ما تسمح بو اإلمكانات تطوير مستوب المعايير التصميمية لمبناء
 المتاحة ومالءمة التصاميـ لمختمؼ الظروؼ البيئية بالقطر.

  العمؿ عمى تنفيذ أبنية مستقمة لممارسة األنشطة الثقافية والفنية والرياضية/قاعات متعددة
 االستعماالت/ بحيث يمكف استفادة عدة مدارس منيا.

 ة بعد إنشائيا مباشرة يتضمف مخططات المنشأة المعمارية إحداث سجؿ ذاتي في كؿ مدرس
 واإلنشائية والكيربائية والصحية ومختمؼ أعماؿ الصيانة والترميـ الجارية عمييا وتواريخيا.

 .إحداث شعب لمصيانة والترميـ ضمف إطار دوائر األبنية المدرسية في مديريات التربية 

  والترميـ بما يتناسب مع أعداد المدارس  الصيانةزيادة االعتمادات السنوية الخاصة بأعماؿ
  1998)المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ   القائمة مف حيث قدميا ومستمزماتيا.

 (.121 122ص

 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين: -6

العامميف في المدرسة   دارة التربوية العميا في سورية بتقديـ الحوافز التي تشجع اإلبداع لدبتقـو اإل
وىذه الحوافز تنقسـ إلى الحوافز المعنوية التي تتمثؿ بالتقدير وتقديـ كتب الشكر وبطاقات الثناء 
عمى جيودىـ  والتكريـ الدائـ لما قاموا بإنجازه  وىناؾ الحوافز المادية التي تتمثؿ بالمكافيت 

 والحوافز والترفيعات.
 لتطوير التعميـ عمى ما يمي:التربوي الثاني  روقد أكد المؤتم

  إعادة النظر في التعويضات الممنوحة لممدرسيف كافة وال سيما في التأليؼ واإلعداد
والترجمة  وتعويضات االمتحانات  وتعويض الساعات الغضافية  وتعويض اإلدارة وذلؾ 

 بما يتناسب مع األعباء اإلضافية المترتبة عمى قياميـ بيذه األعماؿ.

  .المؤتمر التربوي الثاني زيادة أجور المدرسيف بما يتناسب مع زيادة األعباء المعيشية(
 (.116-115  ص1998لتطوير التعميـ  

 التمويل:الميزانية و  -7
أكد المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ في الجميورية العربية السورية عمى ضرورة توفير 

 مراحمو حيث جاء في توصياتو ما يمي:التمويؿ الكافي لمتعميـ في جميع 
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تأميف تصنيع المستمزمات المدرسية مف قرطاسية ولباس ومستمزمات لمعممية التربوية  بما  -
فييا مستمزمات النشاطات العممية والفنية عف طريؽ مؤسسات القطاع العاـ الصناعية 

 واإلنتاجية بصورة أساسية وبمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة.

ؿ في الصحة المدرسية والخدمات التي تقدميا  وذلؾ برصد االعتمادات المالية تطوير العم -
 الالزمة مع توفير األبنية والتجييزات الضرورية ووسائؿ النقؿ.

 زيادة أجور المدرسيف بما يتناسب مع زيادة األعباء المعيشية. -

يـ المختمفة داخؿ اضطالع الدولة بأعباء الرحالت العممية والعممية لممنياج في مراحؿ التعم -
 القطر.

االستمرار في بيع الكتب المدرسية في مراحؿ التعميـ العامة وبسعر التكمفة.)المؤتمر  -
 (. 116-115  ص1998التربوي الثاني لتطوير التعميـ  

وأكد التقرير الوطني لمتنمية البشرية أف الدولة قد خصصت موارد كبيرة لعممية التعميـ إال أف تمويمو 
شكمة تتطمب البحث عف مخارج عادلة وواقعية  وال مشكمة في حؿ ذلؾ في التوجو إلى ما يزاؿ م

عطاء مؤسسات المجتمع األىمي غير الربحية بطبيعتيا موازنة ممموسة  القطاع الخاص  واو
 (7  ص2115لممساىمة في حؿ أزمة تمويؿ التعميـ)التقرير الوطني لمتنمية البشرية  

 :المساءلةالمتابعة و  -8
ية المتابعة والتقويـ لممدرسة مف العناصر األساسية لمدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة  تعد عمم

وماتزاؿ عممية تقويـ المدرسة في الجميورية العربية السورية تتـ بشكؿ مركزي  بحيث تتولى 
مية تقويـ المدارس  وتقّوـ إدارة المدرسة مف قبؿ جيات وأشخاص مختصيف ممديرية التربية ع

واإلرشاد  تنظـ عمميـ لوائح رسمية تضبطيا التشريعات الصادرة بموجب القانوف  بالتوجيو 
 وتضـ الموائح التوجييية إلدارة المدرسة الثانوية التالية في عممية تقويميا:

 تبميغ القرارات ومتابعة تنفيذىا. -

 مراقبة دواـ العامميف والطمبة. -

 الكفاءة والمقدرة لكؿ منيـ.تنظيـ جداوؿ توزيع الساعات عمى المدرسيف  ومراعاة  -

 وتدويف المالحظات والتوجييات عمى دفتر الزيارات.حضور الدروس  -

 االطالع عمى دفتر التحضير والدرجات. -

 متابعة تقدـ الطمبة  واإلشراؼ عمى عممية االمتحانات. -

 العناية بالمتفوقيف والمتقدميف مف الطمبة. -

 والمنظمات المختمفة.بناء العالقات اإليجابية مع أولياء األمور  -

 التعاوف مع الموجييف االختصاصييف ومتابعة تنفيذ المدرسيف لتوجيياتيـ في الموائح. -

 التأكد مف استخداـ األساليب التربوية الصحيحة مع الطمبة وتطبيؽ النظاـ الداخمي. -
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 عقد مجالس األولياء. -

 اإلشراؼ عمى المكتبة والمخبر واستخداـ الوسائؿ التعميمية. -

 اؼ عمى أمانة السر والتوجيو.اإلشر  -

وبعد اإلنتياء مف عممية التقويـ يقـو الموجو االختصاصي بإعداد تقريره عف إدارة المدرسة  
تربية  ونسخة إلى مديرية ووضع مالحظاتو وتوصياتو عميو  وترفع نسخة منو إلى وزارة ال
 ومعالجتو. صة دراستوختالتربية  خالؿ مدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا  ليتسنى لمجيات الم

 (221-216  ص2112)بوز  
أكد المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ عمى ضرورة العمؿ عمى إيجاد نظاـ لتقويـ وقد  

عداد استمارة تقويـ خاصة بذلؾ تراعي موقع المدير في  إدارة المدرسة وفقًا لمرحمة التعميـ  واو
إحداث مركز وطني توصياتو: العمؿ عمى    وجاء فيالمجاليف اإلداري والتربوي وميامو

لتطوير التقويـ التربوي واالمتحانات  بحيث تكوف ميتمتو االستمرارية في تطوير مضموف 
عداد أدوات التقويـ التربوي وتحديث أساليبو واستخداـ التقنيات  االمتحانات العامة واالنتقالية  واو

ميدانية لتقويـ األداء التربوي في ميادينو  الحديثة في ىذا المجاؿ  والقياـ بدراسات وتطبيقات
 (. 158 115  ص1998)المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ  المختمفة.

تزاؿ محصورة بمتابعة وزارة التربية ومديرياتيا وىكذا نجد أف عممية التقويـ والمتابعة ال     
لممدارس  دوف وجود ىيئة خاصة بعممية التقويـ والمتابعة في الوزارة  كما أف التقارير التي ترسؿ 
لموزارة عف المدارس سرية وال يمكف اإلطالع  عمييا مف قبؿ أولياء األمور وأعضاء المجتمع 

كعنصر مف عناصر اإلدارة الذاتية لممدرسة ال تزاؿ تعاني مف المحمي وبالتالي فإف عممية المتابعة 
 بعض القصور. 
توجيات وزارة التربية في معظميا تدعـ وترسخ التوجو نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية  وترب الدراسة أف

لممدرسية  فقد أكدت توصيات المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعميـ في الجميورية العربية السورية 
تعميؽ التعاوف مع المنظمات الشعبية ومع أولياء األمور  وربط المدرسة بالبيئة والمجتمع  عمى

المحمي  و تدريب اإلدارييف وتأىيميـ عمى نظـ اإلدارة الحديثة  والتي تعد مف أىـ مبادئ اإلدارة 
ف كاف ذلؾ التوجو لـ يتـ بشكؿ واضح وصريح  إال أف القرارات الصاد رة مف الذاتية لممدرسة. واو

قبؿ وزارة التربية تيي  المناخ والبيئة الالزمة لتطبيؽ ىذا المدخؿ  وتجعؿ عممية التطبيؽ أكثر 
وبعد التطرؽ إلى واقع اإلدارة المدرسية في الجميورية العربية السورية  سوؼ يتناوؿ سيولة. 

الذاتية  الفصؿ التالي تجارب بعض الدوؿ العربية واألجنبية في مجاؿ تطبيؽ مدخؿ اإلدارة 
مكانية اإلفادة منيا.  واو
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 سادسالفصل ال

 جتازب تعض الدول  يف تطثيك اإلدازج الراتيح يف هدازسها
ى

ىتمؼود
 الطربوظ:ىتجاربأواًل:ىال

 فلدطون -1

 قطر -2

 الدطودوظ -3

 دلطنظىرمان -4

 األجنبوظ:ىتجاربثانوًا:ىال

 الوالواتىالمتحدةىاألمروكوظى -1

 إنجلترا -2

 كندا -3

 نووزولنداى -4

 الصون -5

ى
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 جتازب تعض الدول  يف تطثيك اإلدازج الراتيح يف هدازسها: سادسالفصل ال
ىتمؼود

لقد شيدت الدوؿ المتقدمػة والناميػة عمػى حػد السػواء مػع نيايػات القػرف العشػريف موجػات متتاليػة مػف 
حركػػػػات اإلصػػػػالح والتطػػػػوير اإلداري والتربػػػػوي  ولعػػػػؿ مػػػػف أحػػػػدثيا مػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػو إعػػػػادة ىيكمػػػػػة 

كاتجػػاه عػالمي معاصػػر ظيػرت تطبيقاتػػو فػي عػػدد مػػف دوؿ School Restructuring المدرسػة 
ؼ تحسيف الفعاليػة المدرسػية  مػف خػالؿ سػعي ىػذه الػدوؿ لمزيػد مػف الالمركزيػة فػي إدارة العالـ  بيد

كػػاف لزيػادة االتجػاه نحػػو الخصصػة واالقتصػػاد تعميميػا  وجعػؿ المدرسػػة وحػدة إداريػة قائمػػة بػذاتيا  و 
 الحػر والسػوؽ المفتوحػة وتعزيػز المنافسػة الدوليػة انعكاسػو عمػى التعمػيـ فػي معظـػ دوؿ العػالـ  وكػػاف

التوجػو نحػو تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة فػي التعمػيـ والتػي تكفػػؿ   مػف أبػرز النتػائج التػي ترتبػت عمػى ذلػؾ
إنجمتػرا  وأمريكػػا   لممدرسػة مزيػدًا مػػف االسػتقاللية وصػػالحية اتخػاذ القػػرار  وقػد بػػدا ذلػؾ فػػي كػؿ مػػف
التجػارب العربيػة ونيوزلندا  وكندا وأستراليا وغيرىا  وسوؼ تتناوؿ الباحثة في مايمي عرض لػبعض 

 واألجنبية في تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية.
 الطربوظ:ىالتجاربأواًل:ى

 تجربة المدارس المدارة ذاتيًا في فمسطين:  -1
يعد مشروع المدارس المدارة ذاتيػًا فػي فمسػطيف مػف أىـػ المشػاريع التػي أقامتيػا وزارة التربيػة والتعمػيـ  

االستقاللية التدريجية اإلدارية والمالية  كمقدمة وتمييد لمتحوؿ وىدؼ إلى تدعيـ قدرة المدارس عمى 
التدريجي إلى الالمركزية في اإلدارة التربوية  حيث قامت وزارة التربية والتعمػيـ الفمسػطينية بتفػويض 
المدارس المدارة ذاتياً بعدد مف القضايا في الجوانب اإلدارية والفنية والمالية  ناقمة بذلؾ الصالحيات 

 .ي اتخاذ القرار إلى تمؾ المدارسف
 نشأة مشروع المدارس المدارة ذاتيًا: 1-1
حيػث تػـػ اختيػػار فريػؽ لقيػػادة العمميػة ووضػػع موازنػػة  ـ 2111قػد نشػػأ ىػذا المشػػروع فػػي بدايػة عػػاـ ل

( مدرسة عرفت بأنيػا مػدارس رياديػة 31خاصة بمخطط التطبيؽ  وتحديد األدوار  ومف ثـ اختيار )
المػػػديريات مػػػف أجػػػؿ تطػػػوير مشػػػروع المػػػدارس المػػػدارة ذاتيػػػًا  وتػػـػ توضػػػيح ماىيػػػة موزعػػة فػػػي كافػػػة 

المػدارس المػدارة ذاتيػًا لجميػع المعنيػيف والقػائميف عمػى األمػر  مػف قيػادات محميػة ومػديريف ومدرسػيف 
ورؤساء أقساـ  وقد عرفت المدارس المختارة فػي المرحمػة األولػى )بالجيػؿ األوؿ(. أمػا الجيػؿ الثػاني 

  وقػد خضػع عػدد مػف المػديريف إلػى امتحػاف 2114مدارس المدارة ذاتيًا فقد تـ اختياره في عػاـ لمف ا
مرحمػػػػة  ا( مػػػػديرًا ومػػػػديرة ليكممػػػػو 31تقييمػػػي  فػػػػي كافػػػػة المػػػػديريات  تػػـػ عمػػػػى أسػػػػاس نتائجػػػػو اختيػػػار)

المػػػػػػدارس المػػػػػػدارة ذاتيػػػػػػػًا  وقػػػػػػد تػػػػػػـػ تػػػػػػدريب القػػػػػػائميف عمػػػػػػػى ىػػػػػػذه المػػػػػػػدارس وتزويػػػػػػدىا بػػػػػػػالتجييزات 
 (85،84  ص2118)سرور  سية.األسا
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 أىداف المدارس المدارة ذاتيًا: 1-2
ييػدؼ ىػػذا المشػػروع إلػػى تػدعيـ المػػدارس والمػػديريات وتأىيميػػا لمقابمػة متطمبػػات خطػػة وزارة التربيػػة 
والتعميـ الخمسية إلنتاج نظاـ إداري فعاؿ وقػوي وتػدعيـ التوجػو نحػو الالمركزيػة فػي اإلدارة التربويػة 

 وذلؾ مف خالؿ:
 ىػذه ستراتيجيات لتحقيؽاالتحديد احتياجاتيا ورسـ  قادرة عمىمدرسية ذاتية اإلدارة إدارات  خمؽ 

تطػػػوير قػػػدرات المدرسػػة اإلداريػػػة بمػػػا يقمػػؿ مػػػف اعتمادىػػػا عمػػػى  عػػػف طريػػؽ :ذاتيػػػا حتياجػػاتاال
 المستويات اإلدارية العميا. 

 داري فػي المػديريات و إلوالفريػؽ ا دارة العامة لمتطويرإلوالمتابعة لموظفي ا ةدار إلتطوير قدرات ا
  فػػي المدرسػػػة: عػػػف طريػػػؽ تطػػػوير مسػػودة لموصػػػؼ الػػػوظيفي لمػػػوظفي اإلدارة العامػػػة لمتطػػػوير

ومدير المدرسة ونائػب مػدير المدرسػة فػي   داري لمدير التربية والتعميـ في المديرياتوالنائب اإل
 دوار والصالحيات بشكؿ نيائي. وتحديد األ  المدارس الريادية

 دارة عػػف طريػػؽ زيػػادة الػػوعي لالمركزيػػة ودور اإل :عزيػز مفيػػـو الالمركزيػػة فػػي االدارة المدرسػػيةت
 (24-22  ص2111)وزارة التربية والتعميـ  .دارة الميدافاو العامة لمتطوير و 

أدوار كل من وزارة التربية ومديرياتيا والمدارس ومديرييا في ظل مشروع المدارس المدارة  3 -1
 ذاتيًا:
لتطبيػػػؽ مشػػػروع المػػػػدارس المػػػدارة ذاتيػػػًا فػػػإف أدوار ومسػػػػؤوليات المسػػػتويات التربويػػػة مػػػػف وزارة  تبعػػػاً 

التربيػة ومػديرياتيا  والمػػدارس ومػديرييا تتغيػػر  والمقصػود بػذلؾ إعػػادة صػياغة األدوار والمسػػؤوليات 
منيػا عمػى لمنظاـ التربوي وخاصة بالنسبة لمستوب الػوزارة والمديريػة والمػدارس  وسنوضػح أدوار كػؿ 

 حدا:

يتحوؿ دور الػوزارة مػف التركيػز بشػكؿ أساسػي عمػى إعطػاء التعميمػات دور وزارة التربية:  1-3-1
 ومراقبة مدب االلتزاـ بيا إلى مقدميف لمخدمات التي تدعـ المدرسة ويكوف ذلؾ مف خالؿ:

 .توفير المصادر المادية والبشرية الالزمة لممدرسة وتزويدىـ بيا 

 فني لممدارس.تقييـ األداء ال 

 مسػػاىمة مػػف وضػع نظػػاـ مػالي تقػػـو المدرسػػة مػف خاللػػو باإلنفػاؽ مػػف ميزانيتيػػا الخاصػة دوف ال
 قبؿ أي جية أخرب.

 .توفير معايير خاصة بتطور أداء العامميف والطمبة 

 دور مديرية التربية: 1-3-2
عنػػػدما يبػػػدأ دور المدرسػػػة بػػػالتحوؿ مػػػف النظػػػاـ المركػػػزي إلػػػى الالمركزيػػػة  فػػػإف دور المسػػػؤوليف فػػػي 
و والمرشد إلى دور عضو في الفريؽ الذي يشػجع عمػى إحػداث  المديرية سوؼ يتغير مف دور الموجم
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: التغييػػر  وبالتػػالي يتمثػػؿ دور مديريػػة التربيػػػة فػػي الػػدعـ المباشػػر لمػػػدير المدرسػػة وذلػػؾ مػػف خػػػالؿ
 توسيع صالحياتو  ووضع الخطط التطويرية بالتعاوف مع المدرسة.

 دور المدرسة:  1-3-3
بالنسبة لممدرسة فإف مياـ كافة األفراد ذوي العالقة ستتغير  ومف خالؿ المدارس المدارة ذاتيػًا يكػوف 

 ومف أبرز ىذه التغييرات:  دور مدير المدرسة ىو الدور األكثر تغيراً 
 مف الدور التقميدي إلى دور القائد التربوي المبدع. يتغير دور المدير 

  اً مقيم اً مشرفباعتباره يكوف المدير شديد الصمة بالعمميات التربوية  وىذا يعزز دوره. 

 .تختمؼ صالحيات المدير اإلدارية والفنية والمالية مما يعزز مف دوره 

   بػؿ يقػـو ىػو وفريقػو فػػي ال يقػـو المػدير بتنفيػذ سياسػات وقػرارات وضػعيا شػخص فػي مكػاف مػا
 اتخاذ القرارات.

 .تكوف المكانة الوظيفية لممدير أعمى بسبب زيادة السمطة والمسؤولية التي نقمت لممدرسة 

س فيصبح المشارؾ الحقيقي في اتخاذ القرار ويتحمؿ مسؤولية قراره  وال يكػوف بمعػزؿ عػف  أما المدرم
 القرارات األخرب.

الطمبػػػػة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػػرارات الخاصػػػػة بيػػػـػ  ولػػػػيس المػػػػػدير  ويكػػػػوف لمطمبػػػػة دور كبيػػػػر حيػػػػث يسػػػػػيـ
 والمدرسيف فقط.

أمػػا المجتمػػع المحمػػػي وأوليػػاء األمػػور يكػػػوف ليػـػ دور فعمػػي فػػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػػرارات الخاصػػة فػػػي 
دارتيا في النظاـ الحػالي  وال يكتفػى بزيػادة دعميـػ بػؿ تػدريبيـ ليصػبحوا مشػاركيف فعػاليف  المدرسة واو

 (88-86  ص2118)سرور  خطيط واتخاذ القرارات.في عمميات الت
وتػػرب الدراسػػة أف مشػػروع المػػدارس المػػدارة ذاتيػػًا فػػػي فمسػػطيف  ىػػو تجربػػة ىامػػة فػػي مجػػاؿ تطبيػػػؽ 
اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػػة  ألنػػػػو يطبػػػػؽ جميػػػػع أسػػػس ومبػػػػادئ مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػة مػػػػف االسػػػػتقاللية 

مميف فػي المدرسػة  والمشػاركة المجتمعيػة فػي اتخػاذ وتفػويض السػمطات  والتنميػة المينيػة لجميػع العػا
القػػرارات المدرسػػػية  ومػػف ثػػـػ المسػػاءلة والتقيػػػيـ مػػف قبػػػؿ وزارة التربيػػة. كمػػػا أف ىػػذا المشػػػروع تطػػػور 
خػالؿ فتػرة قصػيرة واتصػؼ بالشػمولية  إذ أف المػػدارس المختػارة لمػدخوؿ بالمشػروع كانػت موزعػة فػػي 

منطقة واحدة  وىذا ما يسػيـ فػي تعمػيـ تجربػة اإلدارة الذاتيػة  كافة مديريات التربية  ولـ تنحصر في
 واالستفادة منيا عمى أوسع نطاؽ.

 تجربة المدارس المستقمة في قطر:   -2

( ( فػػي التاسػع مػػف 37خطػت دولػة قطػػر خطواتيػا نحػو إصػػالح نظاميػا التعميمػي بمرسػػـو أميػري رقـػ
  ويقضػػػػػي ىػػػػػػذا المرسػػػػػػـو بإنشػػػػػػاء المجمػػػػػس األعمػػػػػػى لمتعمػػػػػػيـ وتعيػػػػػػيف  2112تشػػػػػريف الثػػػػػػاني عػػػػػػاـ 

اختصاصػػاتو. وييػػدؼ المجمػػػس إلػػى تطػػػوير التعمػػيـ بمػػػا يكفػػؿ تمبيػػػة احتياجػػات الدولػػػة مػػف المػػػوارد 
شػػرية المتميػػزة فػػي كافػػة المجػػاالت. وكػػاف مػػف ضػػمف اإلصػػالحات التعميميػػة فػػي دولػػة والكفػاءات الب
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قطػػػػػر مبػػػػػػادرة تحػػػػػػت اسػػػػـػ )تعمػػػػػػيـ لمرحمػػػػػػة جديػػػػػدة( وىػػػػػػي المػػػػػػدارس المسػػػػػتقمة أي )المػػػػػػدارس ذاتيػػػػػػة 
 (.37  ص2117اإلدارة()الدوسري  

لتيا وأىػػدافيا ىػي مػػدارس ممولػػة حكوميػًا  وليػػا الحريػة فػػي القيػاـ برسػػاوالمػدارس المسػػتقمة فػي قطػػر 
التربوية الخاصة بيا  مع االلتزاـ بالبنود المنصوص عمييا في العقد المبـر بينيا وبيف ىيئة التعميـ. 
كما ينبغي عمى كؿ مدرسة مسػتقمة أف تمتػـز بمعػايير المنػاىج الموضػوعة مػف قبػؿ ىيئػة التعمػيـ فػي 

ؾ خطػػط لبنػػاء معػػايير لمنػػاىج العمػػػـو المغػػة العربيػػة  والمغػػة اإلنكميزيػػة  والرياضػػيات  والعمػػـو  وىنػػا
 (5  ص2118الشعر  )وتكنولوجيا االتصاؿ.

التعمػػيـ و  العنصػػر األساسػي فػػي مبػػادرة تطػوير التعمػػيـ العػاـ فػػي دولػة قطػػر.المػػدارس المسػتقمة  تعػدو 
مجػاني فػػي تمػؾ المػػدارس لمقطػرييف وكػػؿ مػف لػػو الحػؽ فػػي التعمػيـ العػػاـ وتيػدؼ ىػػذه المػدارس إلػػى 

عميمية تشجع عمى اإلبداع واالبتكار وجعؿ حػب العمـػ والػتعمـ الػذاتي والمسػتمر مػدب تبني فمسفات ت
الحيػػاة مشػػػوقا لمطالػػب. ىػػػذا ومنحػػػت كػػؿ مدرسػػػة مسػػتقمة االسػػػتقاللية فػػػي تحديػػد رسػػػالتيا وفمسػػػفتيا 
داريييا ولكػف حسػب ضػوابط منصػوص عمييػا فػي االتفػاؽ  وأساليب التدريس فييا وتعييف مدرسييا واو

يئػة التعمػػيـ لضػماف المحاسػػبية والجػػودة فػي التعمػػيـ. كمػا لممػػدارس المسػتقمة الحريػػة فػػي المبػـر مػػع ى
تصميـ مناىجيا التعميمية التي تتناسب وخططيا التربوية مػع االلتػزاـ بمعػايير المنػاىج التػي توفرىػا 

ف أف ىيئػػة التعمػػيـ فػػي المغػػة العربيػػة والمغػػة اإلنجميزيػػػة والرياضػػيات والعمػػـو التػػي صػػممت لمتأكػػد مػػػ
المدارس المسػتقمة كافػة المػواد وتدرس يتمقوف تعميمًا يؤىميـ لممنافسة عالميا. قطر الطالب في دولة 

الدراسػية المعيػػودة كالتربيػػة اإلسػالمية  المغػػة العربيػػة  المغػػة اإلنجميزيػة  العمػػـو  الرياضػػيات  المػػواد 
التنوع ويعد ي في كافة المراحؿ. عمى استخداـ التكنولوجيا والحاسب اآلل تركزاالجتماعية وغيرىا  و 

واالختيار مبدآف أساسياف مف مبادئ مبادرة تطوير التعميـ العػاـ ومػع تزايػد المػدارس المسػتقمة خػالؿ 
السنوات القادمة ستتوافر بدائؿ تعميمية تمبي تطمعات أولياء األمور في اختيار التعميـ الذي يتناسب 

    http://www.sec.gov.qa . مع احتياجات ورغبات أبنائيـ
(  2114/2115( مدرسػػة مسػػتقمة فػػي العػػاـ الدراسػػي)12وقػد بػػدأ مشػػروع المػػدارس المسػػتقمة بافتتػاح)

 (  ثػػـػ2116/2117( مدرسػػة فػػػي العػػػاـ)13( وبعػػػد ذلػػػؾ)2115/2116( مدرسػػػة فػػػي العػػاـ)21تالىػػا)
 (6  ص2118(.)الشعر  2117/2118( مدرسة لمعاـ )18)
 أىداف المدارس المستقمة: 2-1

 وتيدؼ المدارس المستقمة في قطر إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
 .تعزيز القيـ والمبادئ واألولويات الوطنية 

 .جعؿ الصفوؼ الدراسية مكانًا مشوقًا لمتعميـ 

 ومواىبيـ. تشجيع الطالب عمى توظيؼ أقصى إمكانياتيـ 

 .جعؿ المدارس مسؤولة عف االرتقاء بمستويات األداء 

http://www.sec.gov.qa/
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 .إشراؾ أولياء األمور في العممية التعميمية وتمبية طموحاتيـ 

  تخػػػريج جيػػػؿ مػػػف الشػػػباب مؤىػػػؿ لمجامعػػػات ولسػػػوؽ العمػػػؿ محميػػػًا وعالميػػػًا.) المجمػػػس األعمػػػػى
 (3  ص2113لمتعميـ  

 رس المستقمة:اميام ومسؤوليات المد 2-2
 :ى المدرسة المستقمة المياـ والمسؤوليات التاليةوتتول

 .الطمبة جميع احتياجات اسبين مميز وتعميمي عممي مستوب تأميف -1

 .إيجابي بشكؿ الطمبة شخصية تنمية -2

 .لمجميع ومحفزة آمنة بيئة توفير -3

 الوسػػائؿ خػػالؿ مػف والمواظبػػة السػموؾ بقواعػػد بالمدرسػػة والعػامميف أمػػورىـ وأوليػاء الطمبػػة توعيػة -4
 .المختمفة

 .أفعاليـ مسؤولية تحمؿ عمى ومساعدتيـ وعدؿ باحتراـ والعامميف الطمبة معاممة -5

 .يجابياإل السموؾ تعزيز عمى والعمؿ (أوالعامميف لمطمبة سواء( الذاتي االنضباط عمى التشجيع -6

 .التربية في الشراكة إلى المشتركة المصمحة مبدأ مف واالنتقاؿ اآلمور أولياء مع الدائـ التواصؿ -7

 مباشػػػرة حػػدوثيا بعػػد القواعػػد بيػػذه والػػواردة الطمبػػة قبػػؿ مػػف المرتكبػػة السػػموكية المخالفػػات دراسػػة -8
         .المخػػػالؼ الطالػػب قبػػؿ مػػػف المرتكبػػة المخالفػػة مػػػع تتناسػػب التػػي تاإلجػػػراءا باتخػػاذ والتوصػػية

 (7  ص2113)المجمس األعمى لمتعميـ  

دارة قيػػػادة تػػوفيريتػػولى مػػدير المدرسػػة المسػػتقمة بينمػػا   ويقػػػـو المدرسػػة حيػػاة جوانػػب لجميػػع مينيػػة واو
 عمى:

الرؤيػػة االسػػتراتيجية والخطػة التعميميػػة االسػػتراتيجية وخطػة تطػػوير المدرسػػة السػػنوية  إعػداد -
 .والخطط اإلجرائية المناسبة ويبمغ بيا المعنييف

التعمػػيـ والػػػتعمـ ضػػماف اسػػتمرارية التحسػػف فػػػي معػػايير تحصػػيؿ الطمبػػة مػػػف خػػالؿ عمميتػػي  -
 .الفعالة

دارتو -  .قيادة التغيير واو

 .قيادة األفراد والفرؽ وتطويرىـ -

دارتيا -  .تطوير المصادر واو

المدرسػة والعمػػؿ عمػػى تقييميػػا والسػػعي لتحسػػينيا  مراجعػة مسػػتويات تحصػػيؿ الطمبػػة وقيػػادة -
 (6  ص2111)المجمس األعمى لمتعميـ  . وفقًا لما يخدـ الخطة التعميمية

وال تقػؿ مشػاركة المجتمػع فػػي اتخػاذ القػرارات التػػي تخػص المدرسػة الواقعػة ضػػمف نطاقػو أىميػة عػػف 
مشػاركة أوليػاء أمػور الطػالب  لمػا تمثمػػو مػف دعـػ خػارجي سػواء كػػاف ىػذا الػدعـ ماليػًا أو مػف خػػالؿ 
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الػػػػة المشػػػاركة فػػػػي األنشػػػطة المدرسػػػػية والزيػػػارات الميدانيػػػػة. فكممػػػػا كانػػػت مشػػػػاركة أفػػػراد المجتمػػػػع فع
 ومساىمة  كمما كانت مساعدتيـ ودعميـ وتشجيعيـ لممدرسة أفضؿ.

 ميام مجمس األمناء في المدارس المستقمة: 2-3

قد احتاجت المدارس المستقمة في قطر إلى مجالس أمناء  ألف ىذه المجالس تساىـ مساىمة فعالة ل
مػف التحصػيؿ العممػي.  عػاؿ  في تفعيؿ قدرة المدرسة عمى أف تصبح مجتمعًا تعميميًا يتمتع بمسػتوب 

ومف خالؿ عمميػا مػف أجػؿ المجتمػع  تمعػب المجػالس دورًا خاصػًا حيػث أنيػا تمثػؿ ضػمير المدرسػة 
الذي يضمف تميز المدرسة  سواء بالنسبة لمطالب أو أولياء األمور والييئة المدرسية. وتركزت مياـ 

وضػػػػع السياسػػػػػات  المجمػػػػس المدرسػػػػي فػػػػي قطػػػػػر فػػػػي خمسػػػػة مجػػػػاالت أساسػػػػػية  ىػػػػي التخطػػػػيط  و 
وفي   صالح المدرسة المستقمة وسياساتياواإلشراؼ أو التحقؽ مف الجودة  واالتصاؿ  والدفاع عف م

 ما يمي شرح تفصيمي عف كؿ ميمة: 
 التخطيط:  .1

إسداء النصح فيما يخص اإلدارة والخطة االستراتيجية لممدرسة  وخطػة الميزانيػة السػنوية التػي   -
 أىدافيا.تتالءـ وأولويات المدرسة و 

وضػػع خطػػػط التطػػػوير المينػػػي لمييئػػػة المدرسػػية والخطػػػط المرتبطػػػة بتحقيػػػؽ أولويػػػات المدرسػػػة  -
 وأىداؼ تعمـ الطمبة.

 وضع السياسات:  .2

رسػػػـػ ومراجعػػػػة السياسػػػػات التػػػػػي تحػػػػدد تشػػػػكيؿ المجمػػػػس نفسػػػػػو  والقواعػػػػد اإلجرائيػػػػة  وعمميػػػػػات  -
 القيادية. االتصاؿ واتخاذ القرار  والسياسات األخرب المتصمة بالوظائؼ

 تقديـ النصح والمشورة بشأف السياسات المتبعة بالمدرسة. -

 اإلشراؼ والتحقؽ مف الجودة:  .3

وضػػع معػػػايير موضػػوعية لتقيػػػيـ أداء المدرسػػة مػػػف حيػػث العمميػػػات اإلداريػػة المدرسػػػية  وكتابػػػة  -
 تقارير أداء بشكؿ منتظـ.

المتابعػػة تحقيقػػًا ألىػػداؼ تقػػديـ المشػػورة لصػػاحب التػػرخيص حػػوؿ المعػػايير الموضػػوعية لعمميػػة  -
المدرسة ذات األولوية  إضافة إلى إسداء النصح حػوؿ اإلشػراؼ المػالي بمراجعػة تقػارير الػدخؿ 

 والمصروفات ووثائؽ التدقيؽ والتخطيط المالي.

 االتصاؿ:  .4

 تشػػجيع المشػػػاركة العامػػػة فػػي اجتماعػػػات المجمػػػس  والمحافظػػػة عمػػى التواصػػػؿ المسػػػتمر مػػػابيف -
 جميع أعضاء المجمس وصاحب الترخيص والمدير  والجميور.

 إبداء الرأي بشأف الشكاوي المدرسية. -
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تقػديـ النصػػح لصػاحب التػػرخيص ومػدير المدرسػػة بشػػأف كتابػة التقػػارير عػف مسػػتوب التحصػػيؿ  -
العممي لمطالب  وعف التقدـ الذي تحرزه المدرسة بشكؿ عػاـ نحػو تحقيػؽ أىػدافيا  وعػرض تمػؾ 

 مى أولياء األمور وأفراد المجتمع بصفة عامة.التقارير ع

 الدفاع عف مصالح المدرسة وسياساتيا:  .5

 الدفاع عف مصالح المدرسة وسياساتيا. -

 توطيد اتصاالتو مع صناع القرار فيما يتعمؽ بالسياسات العامة التي تؤثر في التعميـ والنشء. -

ى خػوض انتخابػات مجمػس أمنػاء أف يدافع عف دوره  وأف يقـو بتشجيع المواطنيف المػؤىميف عمػ -
 (24،25  ص2113المدرسة. ) ىيئة التعميـ  

 تقييم المدارس المستقمة:  2-4

عممية التقييـ والمراجعة الدورية لممدارس المستقمة جزءًا أساسيًا ضمف إطار تقيػيـ تمػؾ المػدارس  تعد
جوانب القوة والجوانب لمتعرؼ عمى ما حققتو مف إنجازات منذ بدء عمميا كمدارس مستقمة  ولتحديد 

األخرب التي تحتاج إلى تحسيف وتطوير فيما يتعمؽ بمجاالت عمؿ ىذه المدارس  ويتـ ىذا التقييـ 
بالتوافؽ مع الجيود األخرب التي تجػرب حاليػًا لتقيػيـ المػدارس مثػؿ المراقبػة المسػتمرة والتقيػيـ الػذاتي 

صػػػػػحيحة  ولتعزيػػػػػز االسػػػػػتقاللية والتنػػػػػوع والتقيػػػػيـ االسػػػػػتثنائي لممدرسػػػػػة لتحقيػػػػػؽ محاسػػػػػبية تعميميػػػػة 
  .باعتبارىما مف أبرز خصائص المدارس المستقمة في قطر

فو  إجراء التقييـ الفعمي يتـ بصورة فردية لكؿ مدرسة بالتركيز عمى نحو خمسة إلى سبعة مجاالت  او
ىػػػػذه أساسػػػية أو أكثػػػػر ألداء وعمػػػػؿ المدرسػػػػة  ويقػػػػـو مكتػػػػب تقيػػػيـ المػػػػدارس بييئػػػػة التقيػػػػيـ بتحديػػػػد 

المجػػاالت  ويكػػوف أحػػػدىا بشػػكؿ أساسػػي مخرجػػػات الػػتعمـ األكػػاديمي لمطمبػػػة  وثالثػػة أو أربعػػة مػػػف 
المجاالت األخرب لممخرجات الرئيسية لممدرسة  باإلضافة إلى واحد أو اثنػيف مػف المجػاالت الميمػة 

  .تياورسال األخرب المتعمقة بأىداؼ المدرسة التي يتـ تقييميا

فػػي تقييميػػا لكػؿ المجػػاالت المدرسػػية إجػراءات ثابتػػة ومحػػددة يػتـ مػػف خالليػػا وتسػتخدـ فػػرؽ التقيػيـ 
جمع وتقييـ األدلة ثـ إصدار األحكاـ والوصوؿ إلى النتائج بشأف المدرسة  كذلؾ يػتـ االسػتفادة مػف 
العديد مف البيانات إلجراء واستكماؿ تقييـ المدارس مف خالؿ الحصوؿ عمى تمػؾ البيانػات وجمعيػا 

قبػػػػؿ وأثنػػػاء وبعػػػػد تقيػػػػيـ المػػػدارس وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػالؿ العديػػػػد مػػػػف المصػػػادر الرئيسػػػػية مثػػػػؿ وتحميميػػػا 
جػراء مقػابالت مػع مػديري ومػديرات المػدارس ومػع المػوظفيف  استعراض سجالت ووثػائؽ المدرسػة  واو
جػػػػراء العديػػػػد مػػػف الزيػػػػارات الصػػػفية داخػػػػؿ كػػػػؿ مدرسػػػة  باإلضػػػػافة إلػػػػى  والطمبػػػة وأوليػػػػاء األمػػػور  واو

اشرة مف قبؿ فرؽ التقييـ  وتحميؿ نتائج الطمبة في اختبارات التقييـ التربوي الشامؿ المالحظات المب
  .وبطاقة تقرير األداء المدرسي

وتقـو ىيئة التقييـ بموافاة جميػع المػدارس المسػتقمة التػي تـػ تقييميػا بتقػارير شػاممة حػوؿ نتيجػة ىػذا 
ـ في كافة المجاالت التي تمت بالنسبة لممدرسة  اإلدارة والقيادة  والتعميـ والتعمـ   مجاالت) مثؿالتقيي
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والمعػػػايير واألداء  والبيئػػػة التعميميػػػة والمنػػػاىج  وتطػػػوير وتوزيػػػع المػػػوظفيف  وعالقػػػة أوليػػػاء األمػػػور 
  وىػػػذه التقػػارير يػػػتـ إرسػػػاؿ نسػػخة منيػػػا لمجيػػػات المختصػػة بػػػالمجمس األعمػػػى (والمجتمػػع بالمدرسػػػة

المسػػػائؿ الػػػػواردة فػػػي التقريػػػػر  والتػػػي تشػػػػمؿ توضػػػيح مسػػػػتوب أداء لمتعمػػػيـ وىيئػػػػة التعمػػػيـ  لمعالجػػػػة 
المدارس في المجاالت التي تـ تقييميا فييا  وتحديد جوانب القوة والجوانب األخرب التي تحتاج إلى 
تحسيف وتطوير  باإلضافة إلى تقديـ توصيات عممية لتمؾ المدارس لمعاونتيا عمى تحقيػؽ مسػتوب 

اؼ مبػػادرة تطػػوير التعمػػيـ فػي الدولػػة  ممػػا يجعػؿ ىػػذه التقػػارير بمثابػػة أفضػؿ يواكػػب منطمقػػات وأىػد
. وثيقػػػػػة بالغػػػػػػة األىميػػػػػػة ألوليػػػػػػاء األمػػػػػػور وأفػػػػػػراد المجتمػػػػػع ومتخػػػػػػذي القػػػػػػرار فػػػػػػي العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة

http://www.sec.gov.qa  

طػػر  تعػد تجربػػة رائػدة فػي مجػػاؿ تطبيػؽ مػػدخؿ وىكػذا نػرب أف تجربػػة المػدارس المسػػتقمة فػي دولػة ق
اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة  حيػػث أنيػػا تقػػدـ تعميمػػًا عػػالي الجػػودة إلػػى جانػػب قػػدرتيا عمػػى تػػوفير منػػػاخ 
ف  س  وتجعؿ المجتمػع المحمػي جػزءًا ال يتجػزأ مػف العمميػة التعميمػة  واو التميز واإلبداع لممتعمـ والمدرم

والماليػػة ليػػذه المػػدارس  تجعميػػا قػػادرة عمػػى تقػػديـ أسػػاليب التػػػدريس االسػػتقاللية اإلداريػػة والتنظيميػػة 
الذاتي  واعتماد ساعات دراسية إضافية حسب الحاجة  واختيار المدرسيف بحسب كفاءتيـ  كما أنيا 
تطػػور قػػػيـ المشػػاركة المجتمعيػػػة عنػػد الطمبػػػة. إال أف مػػا يؤخػػػذ عمػػى ىػػػذه المػػدارس ىػػػو فكػػرة وضػػػع 

س الصؼ  وىذا ما يمكػف أف يػؤثر عمػى المخرجػات التعميميػة  كمػا أف المنيج الدراسي مف قبؿ مد رم
نجػاح ىػػذه المػدارس يمكػػف أف يعتمػػد بشػكؿ أساسػػي عمػػى خبػرة المػػدير وكفاءتػػو فػي إدارتيػػا بالشػػكؿ 

 األمثؿ وبالتالي يمكف أف تنجح مدارس وتفشؿ مدارس أخرب.
 المممكة العربية السعودية:تجربة المدارس الرائدة في   -3

شعرت وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربيػة السػعودية بمركزيػة عمميػا وعػدـ تفػويض صػالحياتيا 
إلدارات المدارس في أبسط األشياء  كما أنيا شػعرت بػالفجوة بينيػا وبػيف مػف يعمػؿ بالميػداف)إدارات 

ة إلى حد المدارس(  فحاولت أف تجرب أكثر مف مشروع تربوي يسيـ بشكؿ جيد في تفتيت المركزي
  والتػػي تعػد تمييػدًا جيػػدًا الجػادة ىػػي تجربػة المػدارس الرائػدةمػا وتطبيػؽ الذاتيػة  ومػػف ىػذه التجػارب 

لتطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية  فالمدرسة الرائدة ىي مؤسسة تربوية يقودىا مديرىا مف خالؿ فريػؽ 
دارًة بمسػػػتوب مػػػػف االسػػػتقاللية تتػػػ يح لػػػػو تحقيػػػؽ أىػػػداؼ ىػػػػذه تربػػػوي مؤىػػػؿ يمػػػػارس دوره تخطيطػػػًا واو

المدرسة   منطمقًا مف وثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية السعودية ضمف أطر مف المسؤوليات 
وفي ظؿ نظاـ محكـ مف التقويـ المستمر ومشاركة فاعمة مف المجتمع تقـو بدورىا اإليجػابي البيئػي 

 والمجتمعي.
عمػػى خمػػس مػػدارس حكوميػػة فػػي مدينػػة  (2112)عػػاـ وقػػد طبقػػت تجربػػة المػػدارس السػػعودية الرائػػدة

الرياض والتي تتبع لىدارة العامة لمتربية والتعميـ بمنطقػة الريػاض  وتـػ اختيارىػا فػي بيئػات متنوعػة 

http://www.sec.gov.qa/
http://www.sec.gov.qa/
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تمثػػؿ مجموعػػػة شػػػرائح المجتمػػع فػػػي مدينػػػة الريػػاض  وتشػػػرؼ عمييػػػا مباشػػرة إدارة برنػػػامج المػػػدارس 
 (19،99  ص2112ربوي)وزارة المعارؼ  السعودية الرائدة التابعة لمركز التطوير الت

 تيدؼ المدرسة الرائدة إلى:أىداف المدرسة الرائدة:  3-1
 اسة التعميمية وأطر عمؿ ضابطة.يممارسة إدارة ذاتية في ضوء الس -1

 توظيؼ عمميات التعميـ والتعمـ وتطوير بيئتيا العممية بأنماط عصرية حديثة. -2

 توجيات السياسة التعميمية.تنفيذ المنياج بأساليب مرنة في ضوء  -3

االنفتاح عمى المجتمع ومؤسساتو لمدعـ وتبادؿ الخبػرات وفػؽ ضػوابط تحقػؽ األىػداؼ التربويػة  -4
 المشتركة.

 (42  ص2117)الدوسري  توظيؼ التقنية المعموماتية لدعـ األداء اإلداري والتعميمي. -5
 ما يمي:  لمطمبةتتيح ىذه المدرسة كما 

 .دة مف خالؿ ما يعرؼ بالتعمـ التعاوني والتشاركيتنمية روح الفريؽ والقيا -1

واإلبداع مػف خػالؿ ميػارات التفكيػر المنيجػي واإلبػداعي والميػارات االجتماعيػة  تنمية االبتكار   -2
 .والمعموماتية  واستخداـ التقنية

االشػػػتراؾ فػػػي البػػػرامج والنشػػػػاطات التربويػػػة والتعميميػػػة اليادفػػػة المسػػػػمية مػػػف خػػػالؿ النشػػػػاطات   -3
 .ية وغير الصيفيةالصيف

 الذاتي. تنمية االعتماد عمى النفس في اكتساب المعارؼ والميارات مف خالؿ التعميـ  -4

 (5  ص2112الشثري  ) .رعاية ارشادية شاممة مف خالؿ المفيـو المتطور لىرشاد المدرسي -5

 أطر العمل بالمدارس الرائدة:  3-2
يتـ ضبط الممارسات التربوية والتعميمية لممدرسة الرائػدة فػي ضػوء السياسػة التعميميػة لممممكػة  ومػف 

 خالؿ أربعة أطر عمؿ أساسية تتمثؿ في: 
إطػار المسػؤولية التعاقديػة والػذي يحػوي بػػدوره أدوات تحقػؽ االلتػزاـ التعاقػدي بػيف المدرسػة وبػػيف  -1

ح الفرصػة لمطػرفيف فػي تحديػد أىػداؼ المدرسػة وأولوياتيػا الجية التعميمية)إدارة التعميـ(  مما يتػي
 خالؿ فترة زمنية كاممة مدتيا سنتاف وتسمى دورة الميثاؽ المدرسي.

إطػػار المػػنيج: ويتمثػػؿ ىػػػذا اإلطػػار فػػي خطػػػة عمػػؿ تيػػدؼ إلػػى تطبيػػػؽ مػػنيج متكامػػؿ مواكػػػب  -2
ويـ  يساعد المتعمـ أىداؼ ومعايير واضحة ومحددة وقابمة لمقياس والتق يلمتطور المعموماتي  ذ

عمػػػى اكتسػػػاب القػػػيـ واالتجاىػػػات والمعػػػارؼ والميػػػارات األساسػػػية  مػػػف خػػػالؿ توظيػػػؼ ميػػػارات 
التفكيػر العميػا وميػارات الػتعمـ الػػذاتي والتعػاوني  كمػا يتميػز بالمرونػػة التػي تتػيح لممعمـػ توظيػػؼ 

 التقنية والتنوع في طرائؽ التدريس والمصادر والوسائؿ.

ـ مػػػف خػػػالؿ بنػػػاء صػػػيغة تقويميػػػة مالئمػػػة لمتابعػػػة النظػػػاـ المدرسػػػي الجديػػػد إطػػػار التقػػػويـ: ويػػػت -3
 ةبمثابة التقويـ الذاتي  ومف خارج المدرسلتكوف ومراقبتو  مع تنفيذ ىذه الصيغة داخؿ المدرسة 
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بمثابة التقويـ العاـ  وذلؾ لتقويـ المدرسة الرائدة فػي نيايػة السػنة الثانيػة مػف عمميػا وىػي لتكوف 
 الميثاؽ المدرسي.نياية مدة 

إطار المصادر: وىو نظاـ يحدد مصادر الدعـ المػالي لممدرسػة الرائػدة وطػرؽ اسػتثمارىا وكيفيػة  -4
 (44-43  ص2117)الدوسري  .الصرؼ عمى برامجيا المتعددة في الخطة وتوفير احتياجاتيا

وىكذا نرب أف تجربة المدارس الرائدة فػي المممكػة العربيػة السػعودية  ىػي تجربػة خجولػة فػي تطبيػؽ 
نيػػػػا مقتصػػػرة فقػػػػط عمػػػى مػػػػدارس محػػػددة فػػػػي مدينػػػة الريػػػػاض  ولػػـػ يػػػػتـ أاإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػة  إذ 

يػؽ نيػا وبػال شػؾ تعػد تجربػة ميمػة فػي مجػاؿ تطبأمناطؽ واسعة فػي المممكػة  إال  ىتعميميا بعد عم
اإلدارة الذاتية  وىي خطوة عمى طريؽ الوصوؿ إلى تعميـ التجربة  فيي تحقؽ التوازف بػيف الحريػة 
واالسػػتقاللية الممنوحػػة لممدرسػػة  وبػػيف المسػػػؤولية التػػي تقػػع عمػػى عاتقيػػػا  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ النظػػػاـ 

وتطويرىػػػا طػػالع عمػػى مػػا تحققػػو ىػػػذه المػػدارس مػػف إنجػػازات التقييمػػي المتبػػع فييػػا  والػػذي يتػػػيح اإل
 .باستمرار

 سمطنة عمان:تجربة اإلدارة المدرسية الذاتية في  -4
( بتطػوير نظػاـ التعمػيـ بمختمػؼ جوانبػو ليواكػب عصػػر 1996شػرعت وزارة التربيػة والتعمػيـ منػذ عػاـ)

دراكػاً  مػف وزارة  العولمة والثورة التكنولوجية والتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البالد  واو
التربية والتعميـ بأف كؿ عمميات التطوير ترتبط ارتباطًا مباشرًا باألداء المدرسي  وأىمية الدور الذي 
تقـو بو المدرسة في التطوير والتحػديث فقػد سػعت الػوزارة إلػى إحػداث تغييػر فػي ثقافػة األداء السػائد 

 حػػدثأل ستفيضػػةم سػػةادر  بعػػد اانتياجيػػ تػـػ التػي التربػػوي التطػػوير خطػػط مػػع وتمشػػياً فػي مدارسػػيا. 
لمتعميـ بما  مطورةية ؤ ر  مف بمورتو تـ وما منيا  المفيد صاستخالو  العالمية التربوية والتجارب النظـ

يتناسب مع المجتمع العماني وثقافتو  قامت وزارة التربية والتعميـ بتطبيؽ النمط القائـ عمى المشاركة 
والذي يجمع بيف مزايا النمطيف المركزي والالمركزي  حيث يتيح الفرصة لمقيادة العميا بالقياـ بدورىا 

نفسػو مصػير المجتمػع ككػؿ  وفػي الوقػت  في اتخاذ القػرارات المصػيرية التػي تتسـػ بالعموميػة وتحػدد
ـ فيو توزيع الخدمات التعميمية توزيعًا مناسبًا بيف السمطات المركزية والسمطات في المناطؽ  الذي يت
التعميميػػػة  فطبقػػػت اإلدارة المدرسػػػػية الذاتيػػػة فػػػػي جميػػػع المنػػػػاطؽ التعميميػػػة بموجػػػػب القػػػرار الػػػػوزاري 

ـ ىذه المدارس التجريبية بممارسة ( م22ـ  في )1/1/2116( بتاريخ 2/2116رقـ) درسة  بحيث تقو
بعض الصالحيات والمسؤوليات اإلدارية والفنية كوحدة تدير نفسيا ذاتيًا في حدود السياسة التعميمية 
العامة لموزارة. وحرصًا مف وزارة التربية والتعميـ لتعميـ اإلدارة الذاتية فقد قامت بتشكيؿ فريؽ مركزي 

ة المدرسػػػية الذاتيػػػة فػػػي المػػػدارس المطبقػػػة لمنظػػػاـ  وقػػػد جػػػاءت توصػػػيات المجنػػػػة لتقيػػػيـ نظػػػاـ اإلدار 
( ـ بشػأف 3/2/2119( بتػاريخ 21/2119بضرورة التوسع في تعمػيـ النظػاـ فصػدر القػرار الػوزاري رقـػ
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( والقػػػػػػػػػػػػػرار 2/2116نظػػػػػػػػػػػػػاـ اإلدارة المدرسػػػػػػػػػػػػػية الذاتيػػػػػػػػػػػػػة  والػػػػػػػػػػػػػذي عػػػػػػػػػػػػػدمؿ بنػػػػػػػػػػػػػود القػػػػػػػػػػػػػرار الػػػػػػػػػػػػػوزاري)
 (35،34  ص2111ية  (.)الياد179/2116الوزاري)

 :أىداف اإلدارة المدرسية الذاتية  4-1
تيدؼ اإلدارة المدرسية الذاتية إلى تطبيؽ الالمركزية التي تتيح لممدرسة ممارسة بعض الصالحيات 
والمسػػؤوليات اإلداريػػػة والفنيػػة كوحػػػدة تػػدير نفسػػػيا ذاتيػػًا فػػػي حػػدود السياسػػػة التعميميػػة العامػػػة لمػػػوزارة 

لمعمؿ وذلؾ لتعزيز دور المدرسػة والعػامميف بيػا والمسػتفيديف منيػا لمقيػاـ بػالتخطيط والقواعد المنظمة 
والتنفيػػػذ والمتابعػػػة لمبػػػرامج المقترحػػػة لتطػػػوير األداء المدرسػػػػي  وتحقيػػػؽ الجػػػودة الشػػػاممة فػػػي العمػػػػؿ 
التربػػوي  فضػػػال عػػف تخفيػػػؼ األعبػػػاء عمػػى المػػػديريات واإلدارات بالمنػػاطؽ التعميميػػػة.)وزارة التربيػػػة 

 (1  ص2119والتعميـ  
 اسس اختيار المدارس المطبقة لنظام اإلدارة المدرسية الذاتية: -4-2

( ( أسػػس اختيػػار مػػدارس اإلدارة المدرسػػية الذاتيػػػة 2/2116المرحمػػة األولػػى: حػػدد القػػرار الػػوزاري رقػػـػ
المدرسػػية ف لنظػػاـ اإلدارة يف تجػػريبيتي( بحيػػث تحػػدد كػػؿ منطقػػة تعميميػػة مدرسػػت2وذلػػؾ فػػي المػػادة )

الذاتيػة  ويختػار مػدير المنطقػة ىػاتيف المدرسػتيف مػف مػدارس التعمػيـ العػاـ المشػتممة عمػى الصػػفوؼ 
 والمطبقة لنظاـ تطوير األداء المدرسي. 12إلى  11مف

مدرسػػة بواقػػع مدرسػػتيف فػػي كػػؿ منطقػػة تعميمية.)الياديػػة   (22وبمػػغ عػػدد المػػدارس المطبقػػة لمنظػػاـ)
 (36،35  ص2111

)المرحمػة ا  ( أسػس اختيػار مػدارس اإلدارة المدرسػية الذاتيػة 21/2119لثانيػة: حػدد القػرار الػوزاري رقـػ
بحيػث يحػػدد بكػؿ منطقػػة تعميميػػة مػدارس لتطبيػػؽ نظػاـ اإلدارة المدرسػػية الذاتيػػة ويختػار مػػدير عػػاـ 
ة المنطقة ىذه المدارس مف المػدارس المطبقػة لنظػاـ تطػوير األداء المدرسػي  وبالتنسػيؽ مػع المديريػ

 (1  ص2119العامة لتنمية الموارد البشرية.)وزارة التربية والتعميـ  
( مدرسػػػػة وقػػػد تػػػـػ 176ـ )2111/2111وبمػػػغ عػػػدد المػػػػدارس المطبقػػػة لمنظػػػاـ خػػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي 

اختيػار المػػدارس مػػف ضػػمف المػػدارس المطبقػػة لنظػاـ تطػػوير األداء المدرسػػي إضػػافة إلػػى المػػدارس 
 (36  ص2111)اليادية  يف المدرسة واألسرة والمجتمع.المطبقة لبرنامج التواصؿ ب

 الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة المطبقة لنظام اإلدارة المدرسية الذاتية:  4-3
( ( صػػػالحيات مػػػديري المػػػدارس المطبقػػػة لنظػػػاـ اإلدارة المدرسػػػية 21/2119حػػػدد القػػػرار الػػػوزاري رقػػـػ

 الذاتية في المجاالت التالية:
 ومف الصالحيات في ىػذا المجػاؿ مػا  والمالية والمشاريع والصيانة والخدمات: الشؤوف اإلدارية

 يمي: 
 التعاقد مع مدرسيف لمتدريس بالمدرسة. -

 منح اإلجازات الطارئة لمعامميف في المدرسة -
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 إحداث بنود صرؼ جديدة عند الضرورة حسب ظروؼ المدرسة. -

 المدرسة.التنسيؽ مع شركات لمباشرة إجراء عمميات الصيانة في  -

  :شؤوف التقويـ التربوي)االمتحانات وشؤوف الطمبة(: ومف الصالحيات في ىذا المجاؿ ما يمي 

نقػؿ الطمبػػة بػػيف المدرسػػة والمػػدارس الحكوميػػة األخػػرب داخػػؿ المنطقػػة التعميميػػة وخارجيػػا  بعػػد  -
 التنسيؽ مع تمؾ المدارس.

 دراسي بالمدرسة وتقييمو وتطويره.إعداد البرامج والخطط الالزمة لالرتقاء بمستوب التحصيؿ ال -

  :شؤوف البرامج التعميمية: ومف الصالحيات في ىذا المجاؿ ما يمي 

 توجيو الدعوة إلى الشخصيات العامة لرعاية االحتفاالت والفعاليات التي تقيميا المدرسة. -

 تشكيؿ لجنة مف المختصيف بالمدرسة إلجازة النصوص المسرحية والشعرية وفؽ الضوابط التي -
 تضعيا دائرة األنشطة والتوعية الطالبية.

 إقامة األياـ المفتوحة واالحتفاالت والمناشط والمعارض. -

  :شؤوف تنمية الموارد البشرية: ومف الصالحيات في ىذا المجاؿ ما يمي 

 إقامة الدورات التدريبية لمعامميف بالمدرسة. -

لييا.رفع التوصيات لممنطقة بشأف نقؿ المدرسيف واإلدارييف مف ال -  مدرسة واو

دعػػػوة ذوي الخبػػػرة واالختصػػػاص لعقػػػد الػػػدورات التدريبيػػػة الالزمػػػة لممدرسػػػيف بالتنسػػػيؽ مػػػع قسػػـػ  -
 التدريب واإلنماء.

 تعريؼ مؤسسات المجتمع بمدارس اإلدارة المدرسية الذاتية.  -
 : تقييم المدارس المطبقة لنظام اإلدارة الذاتية 4-4

( ( منػػػو أف عمػػػى المػػػدارس المطبقػػػة لنظػػػاـ اإلدارة 3( فػػػي المػػػادة )21/2119بػػػيمف القػػػرار الػػػوزاري رقػػـػ
المدرسػية الذاتيػة القيػػاـ بوضػع خطػػة عمػؿ سػػنوية متكاممػة تحػدد فييػػا أوليػات العمػػؿ التربػوي خػػالؿ 

وفؽ نموذج العاـ الدراسي في ضوء نتائج التقويـ الذاتي أو الخارجي لنظاـ تطوير األداء المدرسي و 
( مػف نفػس القػرار عمػى تػولي دائػرة تطػوير األداء المدرسػي 4خطػة المدرسػة المرافػؽ. ونصػت المػادة)

بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشػرية  بالتنسػيؽ مػع الجيػات المعنيػة بػالوزارة  متابعػة تطبيػؽ نظػاـ 
إعػداد تقريػر تقييمػي شػامؿ يرفػع اإلدارة المدرسية الذاتية وتقييـ أداء المدارس المطبقة لو مػف خػالؿ 

لمػػػوزير عػػػف األبعػػػػاد اإلداريػػػة والتعميميػػػة والتعمميػػػػة لممدرسػػػة فػػػي ضػػػػوء الصػػػالحيات الممنوحػػػة ليػػػػا  
موضػػحًا بػػو إيجابيػػات أداء ىػػذه المػػدارس وسػػمبياتيا وسػػػبؿ تطويرىػػا وأيػػة مقترحػػات أخػػرب فػػي ىػػػذا 

أو نظػػاـ اإلدارة المدرسػية الذاتيػػة ( أيضػػًا عمػى أف لمػػوزير الحػؽ فػػي تجديػد 5الشػأف. ونصػػت المػادة)
  2119فػي المػػدارس المطبقػة لػػو وفػؽ نتػائج التقيػػيـ السػنوي لممدرسػػة.)وزارة التربيػة والتعمػػيـ   ئػوإنيا
 ( 6-1ص
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وترب الدراسة أف تجربة سمطنة عماف في تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية تجربة ناجحة وقد تطورت 
  إال أف عػػدد المػػدارس المطبقػػػة 2116حديثػػة بػػدأت عػػاـ  بسػػرعة واضػػحة  وبػػالرغـ مػػف أنيػػا تجربػػة

لنظػػاـ اإلدارة الذاتيػػة قػػد تزايػػػد بشػػكؿ ممحػػوظ   وانعكػػػس تطبيػػؽ ىػػذا النظػػػاـ إيجابيػػًا عمػػى المػػػدارس 
المطبقػػػة لػػػو حيػػػث أدب إلػػػى االسػػػتقرار فػػػي ىػػػذه المػػػدارس مػػػف حيػػػث السػػػرعة فػػػي إنجػػػاز متطمبػػػات 

 ية لمعامميف  وزيادة دخؿ المدرسة.المدرسة  واالرتقاء ببرامج التنمية المين
 األجنبوظ:ىالتجاربثانوًا:ى

 : الوليات المتحدة األمريكية  -1

تعػد إدارة التعمػيـ فػػي الواليػات المتحػدة االمريكيػػة مثػااًل بػارزًا لػػىدارة الالمركزيػة فػي التعمػػيـ ألنيػا تعػػد 
مسؤولية التعميـ مػف اختصػاص الواليػات. وقػد قطعػت الواليػات األمريكيػة شػوطًا طػوياًل فػي تفػويض 

مطات إعػادة ىيكمػػة مسػؤوليات التعمػيـ إلػى الييئػات والمجػالس المحميػة  وصػاحب ىػذا التفػويض لمسػ
  ويرمػز School-Based Managementنظـ التعمػيـ العػاـ  وأطمػؽ عميػو اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة 

(  والتػي تعػػد أحػد أشػكاؿ الالمركزيػػة التػي تؤكػد عمػػى تحويػؿ سػمطة اتخػػاذ القػرار مػػف SBMليػا ب)
دارة الذاتيػػة لممدرسػػة ات القػػرف العشػػريف عػدت اإلياإلدارة المركزيػة إلػػى مسػتوب المدرسػػة. ومنػػذ سػتين

إصالحًا عامًا تتبناه الواليات المتحدة األمريكية كاستراتيجية فعالة لتطوير مدارسيا وتحسيف مسػتوب 
نجازاتيا.)الدوسري    (19  ص2117أدائيا واو

واتسػػـػ التوجػػػو نحػػػو اإلدارة الذاتيػػػة لممػػػدارس فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة بالتػػػدرج لوجػػػود ثػػػػالث 
ومة وىي: المستوب الوطني  مستوب الوالية  والمستوب المحمي  حيث تتولى الواليات مستويات لمحك

مسػؤولية التعمػػيـ العػػاـ  وتتػػولى الحكومػػة المحميػػة بالواليػات مسػػؤولية تقػػديـ الخػػدمات التعميميػػة  فػػي 
-1986حػيف تعػد اإلدارات التعميميػة أقسػامًا فرعيػة مسػتقمة فػػي إطػار قػانوف كػؿ واليػة. وبػيف عػػامي 

تػـػ تطبيػػؽ صػػيغة اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة فػػي ثمثػػي اإلدارات التعميميػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة  1991
 ( Abu- Duhou, 1999, p46األمريكية.)

 أىداف المدارس ذاتية اإلدارة: 1-1
مػدارس عػف طريػؽ تغييػػر كػا إلػػى تحسػيف األداء األكػاديمي لمفػي أمري الذاتيػة المدرسػية تيػدؼ اإلدارة
 ((Mohrman&et.al, 1994, p.53لتمؾ المدارس التنظيميالتصميـ 

مػػػداد و  لقػػد تمركػػػزت أىػػـػ أىػػػداؼ المػػػدارس ذاتيػػػة اإلدارة فػػي معظػػـػ الواليػػػات المتحػػػدة حػػػوؿ تزويػػػد واو
بتػػػػدائي وثػػػانوي بػػػأعمى جػػػػودة ممكنػػػة  والعمػػػػؿ عمػػػى أف تصػػػبح ىػػػػذه المػػػدارس ىػػػػي إالطمبػػػة بتعمػػػيـ 

حيػث ىػدفت المػدارس ذاتيػة اإلدارة حكومي قبؿ الجػامعي  االختيار البديؿ واألفضؿ لنظاـ التعميـ ال
 إلى ما يمي: 
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  زيػػػادة كفػػػػاءة اإلدارة   وذلػػػؾ مػػػػف خػػػالؿ ىيكػػػػؿ تنظيمػػػي غيػػػػر مركػػػزي مػػػػزود بأحػػػدث األسػػػػاليب
 واآلليات والممارسات.

 مف خالؿ الحصوؿ عمى معدالت كبيرة في اختبارات األداء. رفع تحصيؿ الطمبة 

 عمػػػى كافػػػة  -قػػة فػػػي المػػدارس  بحيػػػث ينظػػر لممدرسػػػة ذاتيػػة اإلدارةتعزيػػز دعػػـػ الػػرأي العػػػاـ والث
 محتـر مف كؿ الوجوه. عمى أنيا ذات إنجاز كبير وأداء عاؿ   -المستويات المحمية

  خمػؽ ثقافػة إيجابيػة لممقاطعػة بحيػث يكػوف لممدرسػػة أىػداؼ محػددة تػدعميا  وىػذه األخيػرة تعمػػؿ
 كمحفزات لخمؽ وعي قوي لدب أفراد المجتمع.

قػػد ركػػػزت المدرسػػة ذاتيػػػة اإلدارة عمػػػى نوعيػػة وجػػػودة المخرجػػػات التعميمية)الطمبػػة( وذلػػػؾ مػػػف ول
أي –خػػػالؿ االىتمػػػاـ والتركيػػػػز عمػػػى ثػػػػالث مخرجػػػات رئيسػػػػية وىػػػي: تحقيػػػػؽ المواطنػػػة الفعالػػػػة 

والحيػػاة العمميػػػة المنتجػػة  واألسػػػاس األكػػػاديمي  -مػػواطنيف مػػػؤىميف لمتعػػايش مػػػع مجتمػػع متغيػػػر
 (132-131  ص2118)العجمي  كير العممي وميرات التواصؿ.القائـ عمى التف

 خطة الدراسة في المدارس ذاتية اإلدارة:  1-2
 ترتكز خطة الدراسة في المدارس ذاتية اإلدارة عمى األخذ بالمنطمقات التالية لتطوير برامجيا: 

  األمػور وأعضػاء حتمية تجاوب المدرسة مع المجتمع المحمي المحيط بيا عمػى أف تقػدـ ألوليػاء
 المجتمع المحمي األنظمة الرسمية المدعمة لمشاركتيـ في صناعة القرارات واتخاذىا.

  وجوب منح المدرسة سمطة ضبط ميزانيتيا والمشاركة في تطوير المناىج وتقنيات التدريس  مع
 تزويدىا لمعامميف بيا بمبادئ القيادة الفعالة والعمؿ التعاوني في فريؽ.

 رارات المدرسػة ذاتيػة اإلدارة حػػوؿ الطالػب والمػدرس  ومػػف ثـػ يجػب أف يػػنيض ضػرورة تمركػز قػػ
المػدير بػدور القائػد وقػت اتخػاذ ىػذه القػػرارات  وذلػؾ بتركيػزه عمػى مسػتوب أداء المدرسػيف وجػػودة 

 المخرجات التعميمية)الطمبة(.

  ـ التوجيو والمساندة لممدارس المحمية  وذلؾ بوضع أىداؼ إجر ائية واضحة أف يقدـ مجمس التعمي
ومعػايير عاليػة ونظػاـ تقػويـ فعػاؿ  مػع مػنح المػدارس أقصػى درجػات الحريػة والتطػوير وتطبيػػؽ 

 التقنيات واألساليب المحققة ألىدافيا والمتجددة دومًا.

 مػف توظيػؼ وتطبيػؽ كافػة الوسػائط التقنيػة  -بؿ متمكنة-إف جميع المدارس ذاتية اإلدارة مؤىمة
تعمػػػػيـ والػػػتعمـ  ضػػػػمانًا لتبػػػادؿ األفكػػػػار المبدعػػػة والمصػػػػادر مػػػف أجػػػػؿ تحسػػػيف ودعػػػـػ عمميتػػػي ال

 (.26  ص2115والبحوث والمعمومات العامة.)العجمي  

 تمويل وتقييم المدارس ذاتية اإلدارة:  3 -1
يوجػػد ثػػالث مصػػادر لتمويػػؿ المػػدارس ذاتيػػة اإلدارة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ىػػي : ضػػرائب 

نيػػة سػػمطات الواليػػػة  وحصػػة مػػف الميزانيػػة الفيدراليػػة. كمػػا تقػػػـو الممكيػػات المحميػػة  وحصػػة مػػف ميزا
 بعض المؤسسات األمريكية بتقديـ منح ليذه المدارس.
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ويػػػتـ تقيػػػيـ المػػػدارس ذاتيػػػة اإلدارة فػػػي ضػػػوء األىػػػػداؼ التػػػي حػػػددت ليػػػا مسػػػبقًا مػػػف قبػػػؿ المػػػػديريف 
عمػيـ  فالمػدارس ذاتيػة اإلدارة والمدرسيف وأولياء األمور  وتـ التصديؽ عمييا مف قبؿ إدارة مجمس الت

بػػؿ تشػػجع اإلبػػػداع والتحسػػيف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ رصػػد المكافػػػيت  -ال تعطػػى فرصػػة لىبػػداع فحسػػب
 (.134  ص2118والتحفيز المستمر.)العجمي  

وترب الدراسة أف تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتيػة فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة اتسـػ بالتػدرج  فمـػ يػتـ 
نما توالت الواليات فػي تطبيقػو الواحػدة تمػو األخػرب  حيػث تطبيقو في جميع  الواليات دفعة واحدة  واو

ات القرف العشريف  ولـ يتـ تطبيقو بشكؿ كامؿ حتى تسعينيات ىذا القرف  يبدأت بتطبيقو منذ ستين
نما يحتػاج إلػى مقومػات ومنػاخ مالئـػ  وىذا ما يوضح أف تطبيؽ ىذا المدخؿ ليس باألمر السيؿ  واو

يؽ  فال بد مف توفير ىذه المقومات  وتييئة ىذا المناخ في البداية حتى تنجح عممية التطبيؽ  لمتطب
 وتحقؽ النتائج المرجوة منيا  أال وىي تحسيف جودة المخرجات التعميمية)الطمبة(.

 إنجمترا:  -2

خطػت إنجمتػػرا خطػػوات عديػػدة نحػو التحػػوؿ إلػػى المػػدارس ذاتيػة اإلدارة  وبصػػدور قػػانوف اإلصػػالح 
  اسػتكممت إنجمتػرا حركػة اسػػتقالؿ مدارسػيا وتػدعيـ اإلدارة الذاتيػة ليػا  فقػد مػػنح 1988لتعميمػي عػاـا

ىػػذا القػػػانوف المدرسػػة مزيػػػدًا مػػف الحريػػػة والمرونػػة فػػػي اختيػػار مقرراتيػػػا الدراسػػية  واختيػػػار مدرسػػػييا 
قػػػط  ودوف وتػػدريبيـ وتنفيػػػذ مشػػػروعاتيا المختمفػػة  وقصػػػر ميمػػػة السػػػمطات المحميػػة عمػػػى التوجيػػػو ف

التػػدخؿ فػػػي األمػػػور التنفيذيػػػة لممدرسػػػة. وكػػػاف طبيعيػػػًا بعػػػد صػػػدور قػػػانوف اإلصػػػالح التعميمػػػي عػػػاـ 
ـ  أف يعقػػػب ذلػػػػؾ وضػػػػع المدرسػػػػة بكافػػػة العػػػػامميف فييػػػػا تحػػػػت 1992  وقػػػانوف التعمػػػػيـ عػػػػاـ 1988

سػػػػػاءلة المراقبػػػػػة الشػػػػػعبية  ومػػػػػف ثػػػػـػ ارتػػػػػبط مفيػػػػػـو اإلدارة الذاتيػػػػػة لممدرسػػػػػة فػػػػػي إنجمتػػػػػرا بمفيػػػػػـو الم
بالسػمطات التعميميػة المحميػة  أصػبحت رًا   وبعػد أف كانػت المػدارس مرتبطػة ارتباطػًا مباشػالتعميميػة.

 Local Management ofتعمؿ تحت نظاـ إداري جديد  عرؼ باسـ )اإلدارة المحميػة لممػدارس()

School  137-136  ص2118(.)العجمي) 
  ىػػو تفػػويض اإلدارة الماليػة إلػػى مجػػالس 1988وقػد كػػاف أىـػ جػػزء فػػي قػانوف إصػػالح التعمػػيـ عػاـ 

اإلدارة المدرسػػية التػػػي تتػػألؼ فػػػي الغالػػػب مػػف اآلبػػػاء واألمنػػاء  وأمنػػػاء المدرسػػػة ىػـػ أعضػػػاء الييئػػػة 
اإلداريػػة التػػي تتكػػوف مػػف مػػدير المدرسػػة  وأعضػػاء المجتمػػع المحمػػي  واآلبػػاء المنتخبػػيف  وأعضػػاء 

مبػة. وكانػت الفكػرة مػػف وراء تطبيػؽ ىػذا القػانوف ىػػي فريػؽ التعمػيـ والػدعـ  وفػي بعػػض الحػاالت الط
تفػويض المسػػؤولية الماليػة لممػػدارس  وىػذا مػػا سػيتيح لمييئػػة اإلداريػة المدرسػػية والمدرسػيف  الفرصػػة 
لتخصيص األمواؿ حسب أولويات المدرسة الخاصة  وذلؾ لتمبية االحتياجات المحػددة لمطمبػة  أي 

ار مػػف قبػؿ الييئػػة اإلداريػة المدرسػػية  التػي تحػػدد كيػؼ سػػيتـ أف األمػواؿ يػػتـ توجيييػا لممػػدارس وتػد
 ,Soga, 2004إنفػاؽ األمػواؿ  وتتخػذ القػرارات بشػأف تعيػيف العػامميف  وشػراء المعػدات المدرسػية.)

p28-29) 
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تتمثػػؿ أىـػ أىػػداؼ مػػدارس المممكػة المتحػػدة   والتػػي تسػػعى  أىــداف المــدارس ذاتيــة اإلدارة: 2-1
 نظاـ اإلدارة الذاتية لممدرسة  في النقاط التالية: لتطبيقيا مف وراء تبني 

 .دعـ وتوزيع سمطات اآلباء في مجمس إدارة المدرسة عمى حساب السمطات التعميمية المحمية 

 .توزيع أكثر عدالة ألمواؿ الحكومة المقدمة لممدرسة 

 .تحسيف كفاءة استخداـ الموارد في الخدمة التعميمية والتخطيط لحسف استخداميا 

 سيف نظاـ المساءلة التعميمية حوؿ استخداـ موارد المدرسة.تح 

 .تحسيف جودة التدريس والتعميـ والتخطيط لتطوير العمميات التعميمية 

   (81  ص2118التنمية المينية لممدرسيف ومراجعة األوضاع الحالية لممدرسة. )سرور 

 نظام القبول وخطة الدراسة في المدارس ذاتية اإلدارة:  2-2
مع التبايف الواضح في إجراءات القيد والقبوؿ بيف المدارس ذاتية اإلدارة  إال أف القاسـ المشترؾ لما 
يتـ القبوؿ وفقًا لو يتحدد مف قبؿ غالبية ىذه المدارس والتي تعتمد في شؤونيا المالية عمى مايدفعػو 

ـ لجميع الطمبة مف  أولياء األمور وأفراد ومؤسسات المجتمع مف مصروفات  مع مراعاة إلزامية التعمي
  كما تضع العديد مف المدارس اختبػارات ذات درجػة عاليػة مػف الصػعوبة (عاـ16-5الفئة العمرية )

لمقيد والقبوؿ بيا  ىذا بجانب إجراء مجمس إدارة المدرسة مقابالت دورية وبانتظاـ مع طمبة المدرسة 
 الصؼ بعد االطالع عميو.لمواجية كؿ منيـ بتقرير لكؿ مف : مدير المدرسة  ومدرس 

وسعيًا لالرتقاء بالمستوب الفعمي والثقافي واألخالقي والروحي لمطمبة فقػد تـػ تصػميـ المػنيج الػوطني 
وتقييمو باستمرار  مع توصية )مجمس المنيج الػوطني( بضػرورة تػدريس خمػس موضػوعات بجانػب 

ىي: التربية الصحية  المواطنة  محتوب المناىج المتفؽ عمييا  عمى أف تكوف دراستيا غير إلزامية و 
 الوعي االقتصادي  التربية البيئية والتعميـ لممستقبؿ.

 تقييم وتمويل المدارس ذاتية اإلدارة:  2-3
تخضػػع كافػػػة مجػػػالس المػػػدارس ذاتيػػة اإلدارة لممسػػػاءلة الصػػػارمة مػػػف قبػػؿ القػػػائميف عمػػػى مسػػػاءلتيا 

ـ تبميغ نتائج المساءلة والذيف يعمموف مباشرة مع مكتب المعايير التربوية  وقسـ التعميـ والميارات  ويت
ويعػد مكتػب  إلى قسـ التعميـ والميارات بسرية  حيث أنو غير متاح ألولياء األمػور االطػالع عمييػا.

المعػايير التربويػة مؤسسػة حكوميػة غيػر تابعػة لػػوزارة التربيػة والتعمػيـ  يرأسػيا المفػتش العػاـ لممػػدارس 
لممكػة. وتعػد ىػذه الييئػة مسػتقمة عػف وزارة التعمػيـ رغـػ أنيػا تعمػؿ معيػا عػف في إنجمترا بتكميػؼ مػف ا

قرب  وتتولى بعض أمور التفتيش بأمر وزير التعميـ  وتتيح ىػذه االسػتقاللية التفتػيش عمػى األمػور 
  المتعمقة بالتعميـ وفقًا لممعايير التي تعمنيا وزارة التربيػة والتعمػيـ وترفػع تقػارير عنيػا بػدوف أي تحيػز

وىكػػذا يسػيـ التقريػػر والممخػص المعمنػػاف فػػي  ومػف ثػـػ تتسـػ تمػػؾ التقػارير بالثقػػة والشػػموؿ والعالنيػة.
وقػوؼ كػؿ مػػف: المسػؤوليف وأوليػػاء األمػور والمجتمػػع بمؤسسػاتو وأفػػراده  عمػى مسػػتوب جػودة التعمػػيـ 
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ا إذا كاف الطمبة يحققوف اإلنجاز المطموب أـ ال  كما تمثػؿ المالحظػ ات التػي يبػدييا بالمدرسة  وعمم
 أعضاء فريؽ التفتيش مقياسًا لممالحظة يساعد المدرسة في تحقيؽ التحسيف واستمرارية التجويد.

ىػػذا باإلضػػػافة إلػػػى وضػػػع المػػدارس ذاتيػػػة اإلدارة تحػػػت مجيػػػر المراقبػػة الجماىيريػػػة  وذلػػػؾ بتحديػػػد 
سػػػاتو مػػػف خػػػالؿ المسػػؤوليات والمسػػػاءلة مػػػف قبػػػؿ أوليػػػاء األمػػػور  وأعضػػاء المجتمػػػع المحمػػػي ومؤس

نمطػيف لممسػػاءلة: األوؿ عمػى مسػػتوب الفػرد لتحديػػد مػدب اتسػػاؽ أدائػو مػػع توقعػات معينػػة عػػف دوره 
 الخاص  والثاني عمى مستوب المدرسة لمتأكد مف مدب تحقيؽ ىذه المدارس ألىدافيا.

ػا عػف تمويػؿ المػدارس ذاتيػػة اإلدارة فيػتـ تمويميػا مػف خػالؿ المسػػاىمات الخاصػة مػف قبػؿ ىي ئػػات أمم
 ومؤسسات المجتمع  بجانب المصروفات الدراسية التي يدفعيا الطمبة.

 (142-139  ص2118)العجمي  
وىكذا نرب أف مف سمبيات المدارس ذاتية اإلدارة في إنجمتػرا ىػو أف اليػدؼ األساسػي ليػا كػاف تمبيػة 

تمويميػػا عمػػى مػػػا  رغبػػة اآلبػػاء )كزبػػائف( يتمقػػى أبنػػائيـ الخدمػػة التعميميػػة  وىػػذا مػػا جعميػػا تعتمػػد فػػي
يدفعػو أوليػػاء األمػػور مػػف مصػػروفات ألبنػػائيـ  كمػػا أنيػػا جعمػػت ذلػػؾ معيػػارًا لقبػػوؿ الطمبػػة  أي أنيػػا 
ركػػزت عمػػى الجانػػب المػػادي فػػي القبػػوؿ  وىػػذا مػػا ال يحقػػؽ العدالػػة فػػي القبػػوؿ بػػيف جميػػع طبقػػػات 

 المجتمع.
 : كندا  -3

فػػي مػػدارس إدمونتػػوف العامػػة فػػي مقاطعػػة  كانػت بدايػػة التوجػػو نحػػو المػػدارس ذاتيػػة اإلدارة فػػي كنػدا
والمعروفة عمومًا باتخاذ القرارات في موقع المدرسة  وأدب ذلؾ إلى الالمركزية في تخصيص  ألبرتا 

المػػػوارد لمتػػػدريس  ولممعػػػدات واإلمػػػدادات والخػػػػدمات لممػػػدارس. واتخػػػذت الخطػػػوات األولػػػى لتطبيػػػػؽ 
قيا عمى سبعة مدارس تجريبية  ومف ثـ وصمت   وذلؾ بتطبي1971اإلدارة الذاتية في منتصؼ عاـ 

 ,AboDuhou)1981-1981ىذه المدارس إلى النيج الشامؿ في تطبيؽ اإلدارة الذاتية بيف عػامي 

1999, p38 وقد تـ منح كؿ مدرسة مف المدارس السبعة المطبقة لىدارة الذاتية  الميزانية الخاصػة)
المعػػػػدات والخػػػدمات واألنشػػػػطة التػػػي تقػػػػاـ فييػػػػا  بيػػػا لتعيػػػػيف المدرسػػػيف والعػػػػامميف  والصػػػرؼ عمػػػػى 

٪  فػي حػيف لـػ 81وامتازت المدارس المطبقة لىدارة الذاتية بحػؽ التصػرؼ بػالنواحي الماليػة بنسػبة 
 ٪ فقط.2يكف لبقية المدارس األخرب الحؽ في التصرؼ بالشؤوف المالية إال فيما نسبتو 

(Oneil, 1995, p2-3) 
مدرسػة. كمػا أنشػأ بػيف عػامي  14ريبػي لػىدارة الذاتيػة طبػؽ عمػى وضػع برنػامج تج 1986وفي عاـ 

٪ مػػف المدرسػػيف  51برنػامج تطػػوير مينػي وصػػؿ إلػػى معظـػ المػػدارس  وخضػػع لػو  1986-1987
 بمعدؿ تدريب نصؼ يـو في األسبوع  وكاف ىذا البرنامج بتمويؿ مف ميزانية المدرسة ذاتيا.

 12-3وتػـػ اختبػار الطمبػػة فػي السػػنوات مػػف ومػف أجػػؿ ضػماف المسػػاءلة  وضػعت عمميػػات الرصػد 
بشػػكؿ منػػتظـ فػػي جميػػع مجػػاالت المنػػاىج الدراسػػية  واسػػتخدمت مقػػاييس أو مسػػتويات قياسػػية مػػف 
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  كأسػػاس لممقارنػػة بػػيف األجيػػاؿ المتعاقبػػة مػػف الطمبػػة  وفػػي كػػؿ عػػاـ كػػاف 1987اإلنجػػاز بعػػد عػػاـ 
أوليػػػاء األمػػور السػػتطالع رأي  وذلػػػؾ يخضػػع كػػؿ مػػف الطمبػػػة  والمدرسػػيف  والمػػديريف  والعػػامميف  و 

 ,AboDuhouلمعرفػة مسػتوب رضػػاىـ بالنسػبة لمجموعػػة مػف القضػايا المتعمقػػة بػأدوارىـ المختمفػػة.)

1999, p38-39.) 
 نيوزيمندا: -4

مجموعػػة عمػػؿ لمراجعػػة  -الحػػزب الحػاكـ فػػي نيوزيمنػػدا آنػػذاؾ –أنشػػأ حػػزب العمػػؿ  1987فػي عػػاـ 
بيػذه المجموعػة لمقضػاء عمػى مركزيػة السػيادة عمػى المػدارس  وذلػؾ  إدارة التعمػيـ  وانطمقػت نيوزيمنػدا

 Brian Picotبػاقتراح ىيكػؿ لنظػاـ تعمػيـ المركػزي  وكػاف عمػى رأس ىػذه المجموعػة رجػؿ األعمػاؿ 
باألعمػاؿ الموكمػة إلييػا فػػي إطػار مجمػوعتيف مػػف  -مػػف خػالؿ مجموعػة العمػػؿ –الػذي كػاف يػنيض 

الػػػػػػديمقراطي الشػػػػػعبي  والثانيػػػػػة أطمػػػػػػؽ عمييػػػػػا التيػػػػػػار اإلداري القػػػػػوب: األولػػػػػى أطمػػػػػػؽ عمييػػػػػا التيػػػػػار 
 (143  ص2118)العجمي  التجاري.

فػي القضػاء عمػى مركزيػة السػيادة عمػى نظػػاـ  -وبجيػود طموحػة– 1989فػي عػاـ شػرعت نيوزيمنػدا و 
المػػدارس الحكوميػػة  فطبقػػًا لخطػػػة عرفػػت باسػـػ "إصػػالحات مػػػدارس الغػػد" قػػاـ البرلمػػاف النيوزيمنػػػدي 

"إدارة التعمػػػيـ" التػػي تولػػػت اإلشػػراؼ عمػػػى مػػػدارس الدولػػة لعقػػػود طويمػػة  وفوضػػػت السػػػمطات  بإلغػػاء
(مدرسػػػػة إلػػػػى مجػػػػالس أمنػػػػاء 2711اإلداريػػػة بالمػػػػدارس االبتدائيػػػػة والثانويػػػػة  والبػػػػالغ عػػػػددىا آنػػػػذاؾ)

يختارىـ ويشرؼ عمييـ أولياء أمور الطمبة في كؿ مدرسة  مع استمرار الحكومة المركزية في تمويؿ 
لمػدارس والتفػػاوض بشػأف عقػػود عمػؿ المدرسػػيف بالمػدارس الحكوميػػة  مػف خػػالؿ وزارة تعمػيـ جديػػدة ا

 (Wylie, 1995, p1-2تكوف مسؤولة عف السياسات وليس السمطات اإلدارية.)
متمشيًا مع مشاركة  -كجزء مف إصالحات مدارس الغد -وجاء االنتقاؿ نحو اإلدارة الذاتية لممدارس

المدارس  حيث خمؽ النيوزيمنديوف ألنفسيـ مجتمعًا يعمي مف قيـ المساواة ويشجع المجتمع في إدارة 
المشػاركة المجتمعيػة فػػي المؤسسػات االجتماعيػػة والسياسػية. فكػؿ مدرسػػة ابتدائيػة ليػػا لجنػة مدرسػػية 
منتخبػػػة تتكػػػوف مػػػػف خمسػػػة إلػػػػى تسػػػعة أعضػػػػاء مػػػف المجتمػػػع المحمػػػػي  ينػػػاط بيػػػػا صػػػيانة منشػػػػيت 

 المدير وتنظيـ أنشطة محمية لتنمية الموارد  وأنشطة تطوعية ألولياء األمور. المدرسة  ودفع راتب
وبػػػالرغـ ممػػػا أتػػػيح ألفػػػراد المجتمػػػع وأوليػػػػاء األمػػػور مػػػف دور واضػػػح فػػػي السياسػػػة التعميميػػػػة  إال أف 
الضػغوط المجتمعيػة بػػدأت تتزايػد فػػي اتجػاه تػػوفير مشػاركة أكبػػر ألوليػاء األمػػور فػي إدارة المػػدارس  

لمػنح المػدارس المحميػة مزيػدًا مػف االسػتقالؿ اإلداري  ودعمػًا لممزيػد مػف عالقػات العمػؿ بػيف  ضػماناً 
 ىذه المدارس ومجتمعاتيا.

تكػػرار المنػػاداة بوجػػػوب مشػػاركة أكبػػر ألوليػػاء األمػػػور  Brian Picotولػـػ يغفػػؿ أعضػػاء مجموعػػػة 
ات التي تضمنيا تقرير وأعضاء المجتمع المحمي ومؤسساتو في إدارة المدارس. وكانت أىـ التوصي

 ىي:  1991عاـ   Picotلجنة 
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  يقػـو اآلبػاء وأوليػػاء أمػور الطمبػة بانتخػػاب أعضػاء مجمػس إدارة المدرسػػة ذاتيػة اإلدارة  ويػػنيض
 مجمس إدارة المدرسة بمسؤولية تعييف المدرسيف والمعاونيف والعامميف.

  ذلؾ لمتصرؼ في الميزانية في ضوء زيادة حجـ التمويؿ المقيـ لممجالس المدرسية المدارة ذاتيًا و
 .-باعتباره عضوًا في ىذا المجمس -توصيات المدير

   توسػػيع مسػػؤولية مجمػػس إدارة المدرسػػػة ومنحػػو مسػػؤولية اسػػػتمرار األعمػػاؿ الرأسػػمالية الصػػػغيرة
 لدعـ نشاط المدرسة.

 اإلرشػػاد  تفػويض السػػمطة الكاممػة لممدرسػػة فػي اإلشػػراؼ عمػى ىيئػػة العػامميف بيػػا  والقيػاـ بػػأدوار
المينػي وجػػدوؿ أعمػاؿ المدرسػػة والتنسػيؽ بػػيف المدرسػػة والسػمطات التعميميػػة المحميػة فػػي إطػػار 

 السياسة العامة لمتعميـ.

  التأكيػػػد عمػػػى الجػػػودة الشػػػاممة فػػػػي التعمػػػيـ مػػػف خػػػالؿ فريػػػػؽ مػػػف اإلدارة التعميميػػػة ميمتػػػو قيػػػػاس
الزيػػػارات الميدانيػػة لممػػػدارس كػػػؿ اإلنجػػازات التعميميػػػة واإلداريػػة لممػػػدارس  مػػف خػػػالؿ المتابعػػة و 

 عاميف.

ولقد أدب تراكـ األدوار التي لعبتيا مختمؼ التيارات التي أسيمت في خمؽ )مػدارس الغػد( إلػى خمػؽ 
نظاـ سيادة مدرسية حر ومحكـ  وفي ظؿ ىذا النظاـ تكوف أىداؼ ومياـ المدارس واضحة  ويكوف 

ة ليا في اإلدارة  وتكوف المدارس مسؤولة عف لممدارس نصيب كبير مف المسؤولية والسمطة المناسب
 (671-671  ص2111)فسؾ والد   النتائج أماـ المراكز.

  إلى أف عممية منح المدرسة تشير تطبيؽ نيوزيمندا لمدخؿ اإلدارة الذاتية في مدارسيا نجد أفوىكذا 
تقػػديـ تقريػػر سػػنوي حريػػة اإلدارة الذاتيػػة يقابمػػو: تقػػديـ ميثػػاؽ يتضػػمف فمسػػفة وأىػػداؼ المدرسػػة  مػػع 

لمبرلمػاف النيوزلنػػدي يتضػػمف تفصػػياًل بػالنواحي الماليػػة  لمتحقػػؽ مػػف أف مخرجػات المدرسػػة التػػي تػـػ 
تمويميا قد تحققت في شكميا الكمي والكيفي المتفؽ عميو  ىذا بجانب خضوع المدارس ذاتية اإلدارة 

وحدة الفحص األكاديمي ومع لمراجعات خارجية متواصمة مف قبؿ السمطات النيوزلندية المختصة  و 
ذلؾ فقد أتاحت اإلدارة الذاتية لممدارس فرص النيوض بحؿ العديد مف مشكالتيا  عمى نحو مستقؿ 
ودوف التػدخؿ مػف جانػب سػمطات التعمػيـ المحميػة  باإلضػافة إلػى اتخػاذ اإلجػراءات السػريعة لتوطيػػد 

شػػػػطة المدرسػػػػػية والمجػػػػػالس الصػػػػمة بػػػػػيف المدرسػػػػػة والمجتمػػػػع المحمػػػػػي المحػػػػػيط بيػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ األن
 المدرسية.

 تمويل المدارس ذاتية اإلدارة: 4-1
دارة في مصدريف رئيسػييف أوليمػا: التمويػؿ الحكػومي ويبػدو تتمثؿ مصادر تمويؿ المدارس ذاتية اإل

مميػوف  81متمثاًل فيما تقدمو الحكومػة ليػذه المػدارس مػف أمػواؿ دافعػي الضػرائب التػي بمغػت حػوالي 
ـ بنيوزيمندا.  ٪56دوالر بنسبة  مف مقدار التمويؿ  حيث تعد ىذه المدارس موضع اىتماـ وزارة التعمي

  فمصروفات المدارس الثانوية أعمى وثانييما: المصروفات الدراسية والتي تتفاوت فيما بيف المدارس
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مػػف المػػػدارس االبتدائيػػػة  وتزيػػد مصػػػروفات الطمبػػػة بزيػػادة سػػػنوات الدراسػػػة  باإلضػػافة إلػػػى تكػػػاليؼ 
دوالر لممػػػدارس االبتدائيػػػة  وبػػػيف  8111 -2941قامػػة الداخميػػػة  وتتػػػراوح ىػػػذه المصػػروفات بػػػيف اإل

دوالر لممػدارس الثانويػػة سػػنويًا  ىػػذا باإلضػػافة إلػػى ضػػريبة مبيعػػات وخػػدمات. كمػػا  9431 -5641
ضػػػػيًا  تػػػوفر بعػػػض المػػػدارس ذاتيػػػة اإلدارة منحػػػًا دراسػػػية لمطمبػػػة المتفػػػوقيف أكاديميػػػًا أو ثقافيػػػًا أو ريا

باإلضافة إلى معونات مالية تقدـ عادة مف المدرسة ألولياء األمػور لممسػاعدة فػي دفػع المصػروفات  
كمػا تػوفر بعػػض المػدارس نظػاـ دفػػع المصػروفات بالتقسػيط عمػػى مػدار العػاـ الدراسػػي  تيسػيرًا عمػػى 

تجػػاربيـ فػػػي اآلبػػاء ويسػػاىـ المػػديروف والمدرسػػوف األعضػػاء فػػػي اتحػػاد مػػدارس نيوزيمنػػدا بخبػػراتيـ و 
قطػاع التعمػيـ الرحػب  إيمانػًا مػػنيـ بػأف المتابعػة الشػاممة)وحدىا( لػػف تضػمف أف تقػدـ المػدارس ذاتيػػة 
نمػػا يتطمػػب ضػػماف نوعيػػة جيػػدة وفعالػػة مػػف التعمػػيـ أيضػػا عونػػًا  اإلدارة نوعيػػة جديػػدة مػػف التعمػػيـ  واو

داريًا مناسبيف ليذه المدارس.)العجمي    (149-143  ص2118ودعمًا مجتمعيًا واو
 تقييم المدارس ذاتية اإلدارة:  4-2

حر( كانت بذلؾ تدفع إلى إعػادة إمعػاف النظػر  -عندما اختارت إصالحات مدارس الغد نظاـ)محكـ
  كانػت المحاسػبة 1989في كيفية محاسبة نيوزيمندا لمدارسيا. ففي ظؿ النظاـ الذي كاف قائمًا قبػؿ 

مػػف المفتشػػػيف اإلقميميػػيف الػػذيف تسػػػتخدميـ إدارة مدمجػػة فػػي عمميػػة التعمػػػيـ نفسػػيا مػػف خػػػالؿ شػػبكة 
  1989بيد أف مثؿ ىذا النظػاـ لـػ يكػف متوافقػًا مػع مبػدأ السػيادة الذاتيػة الػذي تـػ تبنيػو سػنة  التعميـ.

فقػد كانػت ىنػاؾ حاجػة لمحاسػبة المػدارس  لػيس عػف طريػؽ التػدخؿ المباشػر مػف ممثمػي السػػمطات  
 تخدـولكف مف خالؿ نظاـ آخر بديؿ . فقد اقترنت فكرة الحرية اإلدارية بفكرة أف المدارس سوؼ تس

التػػػي أنشػػأتيا ومولتيػػا. ولػػـػ يكػػف مػػف المسػػػتغرب أف تختػػار نيوزيمنػػػدا  تمػػؾ الحريػػة فػػػي خدمػػة الدولػػة
. الغػػدسػػبة المػػدارس فػػي ظػػؿ إصػػالحات مػػدارس لضػػماف محا  كوسػػيمة مػػف التفتػػيش معػػدالً  اً نموذجػػ

 Educationأنشأ التشريع اإلصالحي األساسي ىيئة جديػدة وىي"مكتػب متابعػة مسػتوب التعمػيـ" )ف

Review Office()ERO  وىو مكتب مستقؿ عػف وزارة التعمػيـ ولكنػو مسػؤوؿ أمػاـ وزارة التعمػيـ  )
وأوكمت إليو مسؤولية تقديـ تقييـ شامؿ مستقؿ لمستوب أداء كؿ مدرسة كؿ سنتيف عمى أقؿ تقدير. 

 او إلى كؿ مدرسة ليمض السابقيفخمسة أفراد مف المدرسيف  إلىويرسؿ المكتب فرقًا مكونة مف واحد 
  وتػػدقيؽ الوثػائؽ والسػجالت  ثـػ مناقشػػة الصػفوؼبيػا عػدة أيػاـ   ويقػـو أعضػػاء ىػذا الفريػؽ بزيػارة 
صدار تقرير عمني  يحدد نقاط القوة والضعؼ في المدرسة)فسػؾ نيائي مسودة التقرير مع المدرسة واو

 .(673-672  ص2111والد  
اإلدارة ىي تجربػة غنيػة جػدًا ومتكاممػة   وىكذا نرب أف التجربة النيوزيمندية في مجاؿ المدارس ذاتية

ويمكػف االسػتفادة منيػا عمػى صػعيد واسػع حيػث أنيػا شػممت جميػع مراحػؿ التعمػيـ مػف مرحمػة مػا قبػؿ 
المدرسػػة إلػػى حػػيف انتيػػاء المرحمػػة الثانويػػة  إال أف ىػػذه التجربػػة تعػػاني مػػف بعػػض الصػػعوبات فػػي 

ـ والمتابعة الشامؿ الذي ـ التقيي تتبعو نيوزيمندا في تقييـ تمؾ المدارس  والذي لف  التطبيؽ  نتيجة نظا
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يضػػػمف بذاتػػػو أف تقػػػدـ تمػػػؾ المػػػػدارس نوعيػػػة جيػػػدة مػػػف التعمػػػيـ  إذا لػػػـػ يرافقػػػو تقػػػديـ العػػػوف والػػػػدعـ 
المناسبيف لتمؾ المداس  والفشؿ في تقديـ ىذا العوف والدعـ  يمكف أف يجعؿ مف أي نظاـ محاسػبة 

 يكوف قوة بناءة في اتجاه تقدـ المدرسة.شامؿ نظامًا عقابيًا  بداًل مف أف 
 الصين: -5

شػيدت الصػيف فػي العقػود الماضػية عػدة أنػػواع مػف اإلصػالح التعميمػي  ففػي سػبعينيات وثمانينيػػات 
القػرف العشػريف انصػبت معظـػ الجيػود نحػو زيػادة أعػداد المػدارس وتوسػيع أنظمػة التعمػيـ  وانحصػػر 

لػتعمـ مثػؿ التػدريس العالجػي  واإلرشػاد الطالبػػي  اإلصػالح التعميمػي فػي تطػوير وسػائؿ التػػدريس وا
حػدث  1985وفػي عػاـ  (,p 1999Cheng & Cheung,25) وبعػض البػرامج التدريبيػة لممدرسػيف

دارتو وتمويمو ليشمؿ الجوانب التالية:   أوؿ إصالح لبنية التعميـ واو
 .المركزية اإلدارة والتمويؿ بالنسبة لمتعميـ اإلجباري األساسي 

  االستقالؿ الذاتي لمعاىد التعميـ العالي.زيادة 

  عادة تشكيؿ التعمػيـ الثػانوي  لتعػديؿ المػنيج مػف  9تطبيؽ نظاـ التعميـ اإلجباري لمدة سنوات واو
 (31  ص1998الصيغة األكاديمية العامة إلى المينية التقنية.)مرسي  

  منيػػػػا بيػػػػػدؼ تحقيػػػػؽ مبػػػػػدأ إلغػػػػاء وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػػيـ وتشػػػػكيؿ المجنػػػػػة الوطنيػػػػة لمتربيػػػػة بػػػػػداًل
لغاء البيروقراطية اإلدارية.  الالمركزية في إدارة التعميـ واو

  تغييػػر نمػػػط القيػػادة التقميديػػػة وتشػػكيؿ لجػػػاف مػػػف بعػػض أعضػػػاء المجتمػػع المعنيػػػيف والمدرسػػػيف
 والطمبة بيدؼ تحقيؽ مبدأ المشاركة العامة في إدارة المؤسسات التربوية.

 ادات التربوية والمدرسيف وتقدير المدرس وفرض احترامو.تطوير برامج إعداد وتدريب القي 

  تطػوير التعمػيـ مػػف خػالؿ توسػيع فػػرص االلتحػاؽ بػػو والتركيػز عمػى الجوانػػب العمميػة التطبيقيػػة
 وتوسيع قاعدة سمطة صناعة القرارات.

  زيادة الدعـ المالي مف قبؿ الحكومة والسمطات اإلقميمية لقطػاع التربيػة لتمكينػو مػف االضػطالع
 بالوظائؼ المناطة بو.

وقػػد قامػػت الصػػيف بػػذلؾ سػػعيًا لالسػػتفادة مػػػف التجػػارب األوروبيػػة السػػابقة إلصػػالح التعمػػيـ ومراعػػػاة 
حاجػات ومتطمبػػات البيئػػات المختمفػػة لػدييا  كمػػا قامػػت بنقػػؿ مسػؤولية تطػػوير التعمػػيـ اإللزامػػي إلػػى 

لمحمػػي فػي صػنع القػرارات المالئمػػة السػمطات المحميػة سػعيًا منيػا إلشػػراؾ أوليػاء األمػور  والمجتمػع ا
 (139-138  ص2111ألبنائيـ وبالتالي تجويد مخرجات التعميـ.)البوىي  

إال أف تمػػؾ الجيػػود لػـػ تكػػف كافيػػة إلحػػداث تطػػور ممحػػوظ فػػي المػػدارس. األمػػر الػػذي دعػػا صػػػانعي 
رة القػػرار فػػي الصػػػيف إلػػى وضػػع إطػػػار لتحسػػيف مسػػػتوب الجػػودة فػػي المػػػدارس اسػػتجابة لحركػػػة اإلدا

الذاتيػػة لممػػػدارس والتػػػي ظيػػرت عمػػػى مسػػػتوب العػػالـ  فقػػػد أصػػػدر فػػرع التعمػػػيـ والقػػػوب العاممػػػة ووزارة 
  سياسػػة جديػػػدة لىصػػالح المدرسػػي تحػػػت 1991التعمػػيـ فػػي حكومػػة ىػػػونج كػػونج فػػي نيسػػػاف عػػاـ 
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( وتيػػػدؼ ىػػػذه School Management Initiative()SMI ى)مبادرة اإلدارة المدرسػػػية()مسػػمّ 
ى تغيير اإلدارة المركزية إلعطاء المدارس مزيدًا مف االستقاللية عمػى المسػتوييف اإلداري السياسة إل

والمالي. واحتوت ىذه المبادرة عمى ثماني عشرة توصية تيدؼ إلػى تحديػد دور المػديريف والمدرسػيف 
والمشػػرفيف بكػػػؿ وضػػوح لتحقيػػػؽ مسػػتوب عػػػاؿ  مػػػف الفاعميػػة والمصػػػداقية  ولضػػماف مشػػػاركة واسػػػعة 

درسيف وأولياء األمور  وتشجيع التخطيط المنيجي  وتقيػيـ البػرامج واألنشػطة المدرسػية  ومتابعػة لمم
عطاء المدارس مزيدًا مف المرونة في استخداـ الموارد لمواجية احتياجاتيا الخاصة.  تقارير األداء  واو

 وتحددت السياسات العامة لمبادرة اإلدارة المدرسية في األطر الخمسة التالية: 
 أدوار وعالقات جديدة لوزارة التعميـ. (1

 أدوار جديدة لمجاف اإلدارة المدرسية  والمشرفيف  ومديري المدارس. (2

 المشاركة في صنع القرار. (3

 إطار عاـ لممحاسبة عمى المستوب الفردي  ومستوب المدرسة بشكؿ عاـ. (4

 (,p1993Cheng,21)مزيدًا مف المرونة في تمويؿ المدارس. (5

مبادرة اإلدارة المدرسية في ىونج كػونج  أصػبحت المػدارس تػدار بالمركزيػة  واتسػع ونتيجة لتطبيؽ 
نطػاؽ المسػػؤوليات والصػػالحيات الممنوحػػة لممػػدارس واتجاىيػػا نحػػو االسػػتقاللية فػػي اتخػػاذ القػػرارات 
المدرسػػية  مػػع المزيػػد مػػف المسػػاءلة  األمػػر الػػػذي سػػاىـ فػػي االرتقػػاء بكفاءتيػػا وزيػػادة فعاليتيػػا. وقػػػد 

جميػػػع  ـ بتطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػة فػػػي1997ىػػػذا لجنػػػة التعمػػػيـ بػػػأف توصػػػي فػػي عػػػاـ شػػجع 
 ( ,2113The Hong Kong Institute of Education).2111مدارس ىونج كونج بحموؿ عاـ

  الذاتوظىللمدردظ:اإلدارةىىاإلفادةىمنىتجاربىبطضىالدولىفؽىتطبوقثالثًا:
تقسيـ اإلدارة الذاتية في مدارسيا  قامت الباحثة ببعض عرض تجارب بعض الدوؿ في تطبيؽ 

  مراعية إلى مجموعة مف المحاور  الدوؿ التي سبؽ عرضياتمؾ اإلفادة مف تجارب جوانب 
 في اآلتي: وتمثمت المحاور تناسبيا مع المجتمع والبيئة السورية 

ىذا لدوؿ السابقة في تجارب اويمكف االستفادة مف اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم:  -1
 المحور في النقاط التالية:

 .تفويض مسؤوليات التعميـ إلى الييئات والمجالس المحمية 
 .تحويؿ سمطة اتخاذ القرار مف اإلدارة المركزية إلى مستوب المدرسة 
  زيادة كفاءة اإلدارة المدرسية مف خالؿ ىيكؿ تنظيمي غير مركزي مزود بأحدث األساليب

 والممارسات.واآلليات 
 .تطوير قدرات المدرسة بما يقمؿ مف اعتمادىا عمى المستويات اإلدارية العميا 
 .إنشاء مجمس محمي في المدرسة ومنحو سمطة اتخاذ القرارت 
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  منح المدرسة مزيدًا مف الحرية والمرونة في اختيار مقرراتيا الدراسية  واختيار مدرسييا
 وتدريبيـ وتنفيذ مشروعاتيا المختمفة.

المحور  ما يتعمؽ بيذانقاط االستفادة في وتتحدد: التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة -2
 بما يمي:

 .التنمية المينية لمييئة اإلدارية والتعميمية باستمرار ومراجعة األوضاع الحالية لممدرسة 
 .إقامة الدورات التدريبية لمعامميف في المدرسة 
  القيادات التربوية والمدرسية.تطوير برامج إعداد وتدريب 
  دعوة ذوي الخبرة واالختصاص لعقد الدورات التدريبية الالزمة لممدرسيف بالتعاوف مع قسـ

 التدريب واإلنماء.
 .توظيؼ وتطبيؽ كافة الوسائؿ التقنية مف أجؿ تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ 
  المدرسة وأىداؼ تعمـ وضع خطط التطوير الميني لمييئة المدرسية بما يحقؽ أولويات

 الطمبة.
  تدريب أعضاء مف المجتمع المحمي وأولياء األمور ليصبحوا مشاركيف فعاليف في عمميات

 التخطيط واتخاذ القرارت.
أوجو االستفادة فيما يتعمؽ ويمكف تمخيص : تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية -3

 بيذا المحور بما يمي: 
 ع ومؤسساتو لمدعـ وتبادؿ الخبرات وفؽ ضوابط تحقؽ األىداؼ التربوية االنفتاح عمى المجتم

 المشتركة.
 .إشراؾ أولياء األمور في العممية التعميمية وتمبية طموحاتيـ 
  إعطاء دور فعمي ألعضاء المجتمع المحمي وأولياء األمور في عممية اتخاذ القرارات الخاصة

دارتيا.  بالمدرسة واو
 يات العامة لرعاية االحتفاالت والفعاليات التي تقيميا المدرسة.توجيو الدعوة إلى الشخص 
ويمكف تحديد نقاط االستفادة فيما يتعمؽ بيذا : تةيير  الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة -4

 المحور بمايمي: 
 .تنمية روح الفريؽ والقيادة مف خالؿ ما يعرؼ بالتعمـ التعاوني والتشاركي 
  بحيث ينظر إلى المدرسة ذاتية اإلدارة عمى أنيا ذات إنجاز كبير وأداء تعزيز الثقة بالمدارس

.  عاؿ  محتـر
  تغير دور المدير مف الدور التقميدي إلى دور القائد التربوي المبدع ويكوف شديد الصمة

 بالعمميات التربوية.
  مف خالؿ التعميـ الذاتي.تنمية االعتماد عمى النفس في اكتساب المعارؼ والميارات 
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 سؤولية أعماليـ.ممة الطمبة والعامميف باحتراـ وعدؿ ومساعدتيـ عمى تحمؿ ممعا 
 وتتحدد نقاط االستفادة في ىذا المحور بما يمي:: تنظيم المدرسة إدارياً   -5
 .تحديد التوصيؼ الوظيفي لمدير المدرسة ونائبو ولجميع العامميف في المدرسة 
 ارية والتعميمية بشكؿ نيائي.تحديد األدوار والصالحيات لكؿ مف الييئة اإلد 
  وضع إجراءات واضحة لمقيد والقبوؿ مف خالؿ وضع اختبارات ذات درجة عالية مف

 الصعوبة لمقيد والقبوؿ في المدارس ذاتية اإلدارة.
  تحديد معايير عالية ونظاـ تقويـ فعاؿ  ووضع أىداؼ إجرائية واضحة لممدارس ذاتية اإلدارة

 لعميا.مف قبؿ اإلدارة التربوية ا
ويمكف تمخيص أوجو االستفادة فيما يتعمؽ وتقويميا:  الدراسية المناىج إعداد في المشاركة -6

 بيذا المحور بما يمي:
  الحرية في تصميـ المناىج التعميمية بما يتناسب مع الخطط التربوية لممدرسة  مع االلتزاـ

 بمعايير المناىج التي تضعيا اإلدارة التربوية العميا.
 مدرسية تتميز بالمرونة التي تتيح لممدرسيف توظيؼ التقنية والتنوع في طرائؽ  وضع مناىج

 التدريس والمصادر والوسائؿ.
 .تطوير المناىج المدرسية بما يواكب التطور المعموماتي 
 .وضع مناىج مدرسية ذات أىداؼ ومعايير واضحة ومحددة وقابمة لمقياس والتقويـ 
 المتعمـ في اكتساب القيـ واالتجاىات والمعارؼ  قدرة المناىج المدرسية عمى مساعدة

والميارات األساسية مف خالؿ توظيؼ ميارات التفكير العميا  وميارات التعمـ الذاتي 
 والتعاوني.

ويمكف تمخيص أوجو االستفادة  المدرسة: في والعاممين الطمبة لدى والمبادرة اإلبداع تشجيع -7
 فيما يتعمؽ بيذا المحور بما يمي:

  الطمبة عمى توظيؼ أقصى إمكاناتيـ ومواىبيـ  وتنمية اإلبداع واالبتكار لدييـ ورفع تشجيع
 تحصيميـ.

 .تنمية شخصية الطمبة بشكؿ إيجابي 
 .توفير بيئة أمنو ومحفزة لمطمبة والعامميف في المدرسة 
 .إقامة األياـ المفتوحة واالحتفاالت والمناشط والمعارض 
 يقدموف أفكارًا إبداعية جديدة. منح حوافز لمطمبة والعامميف الذيف 

 وتتحدد نقاط االستفادة في ىذا المحور بما يمي: ومرافقو: المدرسي بالمبنى الىتمام -8
 .إقامة عمميات صيانة وتحديث لممبنى المدرسي باستمرار 
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 .التنسيؽ مع شركات وجيات خاصة لمباشرة عمميات الصيانة في المدرسة 
  إقامة النشاطات التربوية والتعميمية المسمية واليادفة استخداـ مرافؽ المبنى المدرسي في

 الصيفية وغير الصيفية.
ويمكف تمخيص أوجو االستفادة فيما  التعميمية: العممية عمى الفني لنشراف نظام تطوير  -9

 يتعمؽ بيذا المحور بما يمي:
 .قياـ المدرسة باإلشراؼ عمى ىيئة العامميف بيا والقياـ بأدوار اإلرشاد الميني 
 .ضماف استمرارية التحسف في معايير تحصيؿ الطمبة مف خالؿ عمميتي التعميـ والتعمـ الفعالة 
 .وضع معايير خاصة بتطوير أداء العامميف والطمبة 
ستفادة في ىذا وتتحدد نقاط اال :اعتماد التقييم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة -11

 المحور بما يمي:
  الذاتي)سواء لمطمبة أو العامميف( والعمؿ عمى تعزيز السموؾ التشجيع عمى االنضباط

 اإليجابي.
  مراجعة مستويات تحصيؿ الطمبة وقيادة المدرسة والعمؿ عمى تقييميا  والسعي لتحسينيا وفقًا

 لما يخدـ الخطة التعميمية.
 .جعؿ المدارس مسؤولة عف االرتقاء بمستويات األداء 
 أوجو االستفادة فيما يتعمؽ بيذا المحور بما يمي: ويمكف تمخيص :الميزانية والتمويل -11
 .زيادة الدعـ المالي مف قبؿ الحكومة والسمطات المحمية لقطاع التعميـ 
  إتاحة الفرصة لمييئة اإلدارية المدرسية والمدرسيف لتخصيص األمواؿ حسب أولويات

وذلؾ لتمبية االحتياجات المحددة لمطمبة  أي أف اإلدارة المدرسية ىي التي تحدد  المدرسة 
 كيؼ يتـ إنفاؽ األمواؿ.

  منح الييئة اإلدارية المدرسية حرية اتخاذ القرارت بشأف تعييف العامميف وشراء المعدات
 المدرسية.

 دريس.وجوب منح المدرسة سمطة ضبط ميزانيتيا والمشاركة في تطوير تقنيات الت 
  قياـ المدير بالبحث عف مصادر تمويمية جديدة لمدرستو  مف خالؿ التواصؿ مع مؤسسات

 المجتمع المحمي والجمعيات األىمية.
 .إحداث بنود صرؼ جديدة عند الضرورة حسب ظروؼ المدرسة 
 وتتحدد نقاط االستفادة في ىذا المجاؿ بما يمي: : المتابعة والمحاسبة -12
 مة لمتابعة النظاـ المدرسي الجديد ومراقبتو مع تنفيذ ىذه الصيغة بناء صيغة تقويمية مالئ

 داخؿ المدرسة لتكوف بمثابة التقويـ الذاتي  ومف خارج المدرسة لتكوف بمثابة التقويـ العاـ.



 تجاربىبطضىالدولىفؽىتطبوقىاإلدارةىالذاتوظىفؽىمداردؼاىىالدادسىالغصل

128 

 

 دارس ذاتية اإلدارة عف طريؽ تقييـ األمور المتعمقة بالتعميـ وفقًا لممعايير التي تعمنيا متقييـ ال
ـ شاممة لمستوب أداء المدرسة ككؿ  ومف أىـ المجاالت التي وزارة التربية   وتكوف عممية التقيي

 .يتـ تقييميا مخرجات التعمـ األكاديمي لمطمبة  باإلضافة إلى أىداؼ المدرسة ورسالتيا

  ـ مف قبؿ مكتب تقييـ ومتابعة وىو مكتب مستقؿ عف وزارة خضوع المدارس ذاتية اإلدارة لمتقيي
إرساؿ فريؽ تقييـ إلى المدرسة يمضي فييا عدة أياـ  ويستخدـ في تقييمو التربية  يقـو ب

إجراءات ثابتة ومحددة  يتـ مف خالليا جمع البيانات مف مصادر متعددة مثؿ سجالت 
جراء المقابالت مع الييئة اإلدارية والموظفيف والطمبة وأولياء األمور   ووثائؽ المدرسة  واو

ضافة إلى المالحظة المباشرة  وتحميؿ نتائج الطمبة. ثـ يصدر ويقـو بالزيارات الصفية  باإل
 المكتب تقريره النيائي  ويرفعو إلى الجيات المعنية في وزارة التربية.

  تقييـ المدرسة ذاتية اإلدارة مف قبؿ أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي ومؤسساتو  وذلؾ
المساءلة مف قبؿ ىؤالء عف طريؽ مف خالؿ تحديد مسؤوليات كؿ فرد في المدرسة وتتـ 

 التأكد مف توافؽ أدائو مع مسؤولياتو وميامو.

  إطالع أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي ومؤسساتو عمى التقرير النيائي الذي يعده
ذا كاف الطمبة يحققوف اإلنجاز  مكتب التقييـ والمتابعة  والتأكد مف جودة التعميـ بالمدرسة  واو

 ال.المطموب أـ 

اإلطار النظري لمدراسة تقـو الباحثة في الباب الثاني بعرض الجانب الميداني مف وبعد عرض 
حيث إجراءات الدراسة الميدانية  وعرض النتائج وتحميميا وتفسيرىا  وصواًل إلى وضع النموذج 

 التعميـ الثانوي العاـ في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية. المقترح لتطوير إدارة مدارس
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 الثاب الثاني
 اجلانة امليداني

ى
ى

ىالغصلىاألول:ىإجراءاتىالدرادظىالمودانوظ
ىومناقذتؼاىوتغدورهاالنتائجىىررضالغصلىالثانؽ:ى
ىالنموذجىالمػترحىومػترحاتىالدرادظالغصلىالثالث:ى
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ىالمػدمظ:
قسـ إلى ثالثة فصوؿ  تناوؿ الفصؿ األوؿ منو والذي   مدراسةلالميداني  الجانبيتضمف ىذا الباب 

جراءاتيا ومتغيراتيا وحدودىا والمجتمع األصمي والعينة  إضافة إلى بناء أدوات  منيج الدراسة واو
ىالدراسة المتمثمة بمقابمة مع العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية بيدؼ 

رية في دارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السو تحديد سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في الم
ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية ومعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في مدارس التعميـ الثانوي العاـ في 

وكذلؾ تـ بناء استبانة رأي موجية إلى مديري ومعاوني مديري وموّجيي الجميورية العربية السورية  
تحديد مبررات التوجو نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدارس الثانوية  بيدؼ  المدارس الثانوية العامة

تعرؼ أثر كؿ تطبيؽ. و ىذا الالعامة في الجميورية العربية السورية  ومتطمبات تطبيقيا  و معوقات 
الوظيفي   المسمىالمؤىؿ التربوي   مف المتغيرات )الجنس  سنوات الخبرةل المؤىؿ العممي 

تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في  مبرراتالمحافظة( في تحديد 
   ومتطمبات تطبيقيا  ومعوقات ىذا التطبيؽ.الجميورية العربية السورية

وفي الفصؿ الثاني تمت اإلجابة عف أسئمة الدراسة وتفسيرىا  والتحقؽ مف صحة الفرضيات 
لباحثة إلى مجموعة مف النتائج المتسمسمة وفقًا ألسئمة الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا  وخمصت ا

 وفرضياتيا.
وفي الفصؿ الثالث مف ىذا الباب قدمت الباحثة نموذج مقترح لتطوير إدارة مدارس التعميـ الثانوي 

قدمت الباحثة مجموعة مف العاـ في الجميورية العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية  ثـ 
 . مف نتائج الدراسة رحات في ضوء ما توصمت إليو المقت
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 الفصل األول

 إخساءاخ الدزاسح امليدانيح
ى
ىتمؼودـى

ىمنؼجىالدرادظى-أواًل
ىمجتمعىالدرادظىورونتؼاى-ثانوًا
ىخطواتىإجراءىالدرادظى-ثالثًا
ىصدقىأداةىالدرادظى-رابطًا
ىالدرادظحدابىمطاملىثباتىأداةىى-خامدًا
ىتطبوقىأداةىالدرادظى-داددًا
ىتصحوحىاألداةىوالمطالجظىاإلحصائوظى-دابطًا
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 الفصل األول
 إخساءاخ الدزاسح امليدانيح

ىتمؼود:ـى
  الدراسة الذي استخدمتو الباحثة مف حيث منيج  يتناوؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة

وأدواتيا مف حيث بنائيا واإلجراءات المتبعة لمتأكد مف صدقيا   وعينتيا  وتحديد مجتمع الدراسة
ثـ األساليب اإلحصائية التي استخدمت   ومفتاح التصحيح المستخدـ إلجابات أفراد العينة  وثباتيا

 في معالجة بيانات الدراسة.
ى:منؼجىالدرادظى:أواًل

استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى جمع البيانات 
وذلؾ مف خالؿ األساليب اإلحصائية المتمثمة في   وتبويبيا وتحميميا ومف ثـ استخراج النتائج

ة الذاتية مبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدار تحديد ل  واالنحرافات المعيارية  استخراج المتوسطات الحسابية
معوقات متطمبات تطبيقيا  و وتحديد  في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية 

وذلؾ مف خالؿ تفريغ  .المديريف ومعاوني المديريف والموجييفأيضًا مف وجية نظر ىذا التطبيؽ 
الدراسة. إضافة إلى التوصؿ إلى النتائج المتعمقة بالفروؽ بيف  واتإجابات أفراد العينة عمى أد
  التربويالمؤىؿ العممي  المؤىؿ   سنوات الخبرة  وفقًا لمتغيرات الجنس  متوسطات آراء أفراد العينة

نموذج مقترح لتطوير إدارة مدارس التعميـ الثانوي في ضوء ثـ وضع  المسمى الوظيفي  المحافظة.
 طبيؽ.ومعوقات ذلؾ الت ومتطمباتو التطبيؽ مبررات وفي ضوء  ذاتيةمدخؿ اإلدارة ال

ىمجتمعىالدرادظىورونتؼا:ى:ثانوًا
 المجتمع األصمي لمدراسة: -1

قامت الباحثة بزيارة مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية وحصمت عمى عدد العامميف فييا وكاف 
قامت الباحثة بزيارة )مديرية التخطيط والتعاوف الدولي التابعة لوزارة التربية ( عاماًل  ثـ 48عددىـ )

في محافظة دمشؽ( وحصمت منيا عمى القوائـ الخاصة بأعداد المدارس الثانوية العامة في 
( مدرسة ثانوية عامة 4018ل والتي بمغ عددىا )2012\2013محافظات القطر لمعاـ الدراسي 

يًا  0178( معاوف مدير  و)110مديرًا  و) (4018افة  وفييا)موزعة عمى المحافظات ك ( موجم
والجدوؿ التالي يبيف توزع المدارس الثانوية العامة في المحافظات السورية حسب المناطؽ وأعداد 

 المديريف ومعاوني المديريف والموجييف فييا أي يبيف المجتمع األصمي لمدراسة:
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 صمي لمدراسةالمجتمع األ توزع أفراد( 3جدول )
 المجموع المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى المنطقة الشمالية المنطقة الساحمية المنطقة الجنوبية المنطقة
 الحسكة الرقة دير الزور حماه حمص إدلب حمب طرطوس الالذقية السويداء درعا القنيطرة ريف دمشق دمشق المحافظة

 العدد

 1258 116 - 72 150 128 76 113 107 122 43 78 27 155 71 المدارس

 1258 116 - 72 150 128 76 113 107 122 43 78 27 155 71 المديرين 

معاوني 
 452 31 - 16 31 53 11 29 27 100 18 8 9 58 61 المديرين 

 2478 178 - 75 190 238 111 182 208 386 105 131 56 382 236 لموَجيين

 العينة األساسية لمدراسة:  -0
قامت الباحثة بتطبيؽ المقابمة عمى عينة عشوائية مف العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة 

قامت الباحثة باختيار ( مف المجتمع األصمي  ثـ % 64644( عاماًل بنسبة) 44التربية مؤلفة مف )
% مف مجموع المحافظاتل 96بنسبة  االستبانةعينة عشوائية مكونة مف خمس محافظات لتطبيؽ 

معظـ المناطؽ اإلقميمية السورية بما يتيح إمكانية التطبيؽ في ظؿ الظروؼ الحاليةل  تمثيؿمحاولة 
 وكانت المحافظات المختارة ىي:

 ويداء.المنطقة الجنوبية: محافظة دمشؽ والس
 .المنطقة الشرقية: محافظة الحسكة
 المنطقة الوسطى: محافظة حمص.

 المنطقة الساحمية: محافظة طرطوس.
في ولـ تتمكف الباحثة مف التطبيؽ في محافظات المنطقة الشمالية بسبب صعوبة التواصؿ معيا 

وقامت الباحثة بتطبيؽ البحث في كؿ المدارس الثانوية العامة في تمؾ  .ظؿ ظروؼ األزمة الحالية
( أو عف السويداء  الحسكةكما في محافظات ) المدارسإما عف طريؽ زيارة تمؾ المحافظات  

كما  لممدارس الثانوية العامة التابعة لياطريؽ إرساليا مف خالؿ مديريات التربية في المحافظات 
( 161)األساسية لمبحث  العينةبمغ حجـ وبالتالي فقد (. حمصوسل ل طرطدمشؽفي محافظات )

 ( مديراً 161ل وفييا )( مف عدد المدارس في المحافظات كافة%9669بنسبة ) مدرسة
مف مجموع معاوني  (%1468بنسبة) ( معاوف مدير489  و)( مف مجموع المديريف%9669بنسبة)
ياً 961  و)المديريف     كما يبيف الجدوؿ التالي:ع الموجييفمف مجمو  (%9869بنسبة) ( موجم
المجتمع األصمي  من مديري ومعاوني مديري وموَجيي المدارس الثانوية العامةعينة أعداد ونسب توزع  (4جدول ) 

 لمدراسة

 البيانات
المدارس الثانوية  ن فيموَجييالو  نمديريال ومعاوني نلمديريعينة ا

 المجموع العامة
 الموَجيين المديرينمعاوني  المديرين

 1619 965 189 465 العدد
 % 38.65 % 38.9 % 41.8 % 36.9 النسبة المئوية من المجتمع األصمي
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ويتوزع مديرو ومعاونو مديرو وموجميو المدارس الثانوية العامة عمى المحافظات الخمس المختارة 
 كما يبيف الجدوؿ التالي: األساسية العينةلمبحث بحسب 

في  األساسية العينة ( أعداد ونسب توزع مديري ومعاوني مديري وموَجيي المدارس الثانوية العامةبحسب5جدول )
 المحافظات الخمس

 المحافظة التسمسل

 
 
عدد 

  نمديريال

 
 
 

نسبتيم من 
العينة 
 األساسية

 
 

عدد معاوني 
 مديري 

 
 
 

نسبتيم 
من 
العينة 
 األساسية

عدد 
  نموَجييال

نسبتيم 
العينة من 

 األساسية

عدد 
 نمديريال

ومعاوني 
 نمديريال
  نموَجييالو 

نسبتيم من 
العينة 
 األساسية

 دمشؽ 1       
71 
 

15.26% 61 32.27 
236 24.45% 368 22.73% 

 %25.88 419 %24.66 238 28.04 53 %27.52 128 حمص 2
 %20.07 325 %18.44 178 16.4 31 %24.94 116 الحسكة 3
 %10.25 166 %10.88 105 9.52 18 %9.24 43 السويداء 4
 %21.12 342 %21.55 208 14.28 27 %23.1 107 طرطوس 5
 %100 1619 %100 965 %100 189 %100 465 المجموع 

 العينة النيائية لمدراسة: -3

( عاماًل   أما 44بالنسبة لممقابمة فبقيت عينة العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية )
( استبيانًا 021االستبيانات مف المحافظات خمصت الباحثة إلى ) عادةبعد استبالنسبة لالستبانة ف

 (161%( مف العينة األساسية البالغة ) 11628صالحًا لمتفريغ اإلحصائي بالنسبة لممديريف بنسبة )
%( مف 14690( استبيانًا صالحًا لمتفريغ اإلحصائي بالنسبة لمعاوني المديريف بنسبة)97مديرًا  و)

( استبيانًا صالحًا لمتفريغ اإلحصائي بالنسبة 111( معاونًا  و)489العينة األساسية البالغة )
يًا  وتتوزع العينة961%( مف العينة األساسية البالغة)16624لمموجمييف بنسبة) النيائية  ( موجم

 كمايمي:
النيائية من العينة  مديري ومعاوني مديري وموَجيي المدارس الثانوية العامةعينة أعداد ونسب توزع  ( 6جدول )

 األساسية
 البيانات

 النيائيةعينة ال
 المجموع

 الموًجيين معاوني المديرين المديرين
 746 444 97 205 العدد

 % 46.07 %46.01 % 51.32 % 44.08 األساسية النسبة المئوية من العينة
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 كما يبيف الجدوؿ التالي: الخمسعمى المحافظات النيائية وتتوزع عينة البحث 
 الخمسلكل محافظة من المحافظات  العينة األساسيةمن النيائية ( نسبة العينة 7جدول )

 المحافظة
العينة 
 األساسية
 لممديرين

 عينةال
النيائية 

 مديرينلم

نسبة 
العينة 
النيائية 
من 

 األساسية
 ممديرينل

العينة 
 األساسية

معاوني ل
 المديرين

 عينةال
النيائية 

وني المع
 المديرين

نسبة العينة 
النيائية من 
 األساسية

معاوني ل
 المديرين

العينة 
 األساسية

 موَجيينلم

 عينةال
النيائية 
 لمموجَييين

العينة  نسبة
النيائية من 
 األساسية
 لمموَجيين

 %48.72 115 236 %70.49 43 61 %77.46 55 71 دمشؽ
 %31.51 75 238 %26.41 14 53 %24.21 31 128 حمص
 %26.4 47 178 %22.58 7 31 %16.37 19 116 الحسكة
 %59.04 62 105 %61.11 11 18 %60.46 26 43 السويداء
 %69.71 145 208 %81.48 22 27 %69.15 74 107 طرطوس
 %46.01 444 965 %51.32 97 189 %44.08 205 465 المجموع

عمى المحافظات  المستجيبيف ويتوزع مديرو ومعاونو مديرو وموجميو المدارس الثانوية العامة
 كما يبيف الجدوؿ التالي: النيائية العينةالخمس المختارة لمبحث بحسب 

في  النيائية العينة بحسب العامة ( أعداد ونسب توزع مديري ومعاوني مديري وموَجيي المدارس الثانوية8)جدول 
 المحافظات الخمس 

 المحافظة التسمسل

 
 
ن مديريالعدد 

 المستجيبين

 
 

نسبتيم من 
 العينة النيائية

 
 

عدد معاوني 
 نمديريال

 المستجيبين

 
 
نسبتيم 

العينة من 
 النيائية

عدد 
ن موَجييال

 المستجيبين

نسبتيم من 
العينة 
 النيائية

عدد 
 نمديريال

ومعاوني 
 نمديريال
 موَجييالو 

 المستجيبين

نسبتيم من 
العينة 
 النيائية

 دمشؽ 1    
55 
 

26.82% 43 44.32% 
115 25.9% 213 28.55% 

 %15.95 119 %16.89 75 %14.43 14 %15.12 31 حمص 2
 %9.91 74 %10.58 47 %9.75 7 %9.26 19 الحسكة 3
 %13.13 98 %13.96 62 %11.34 11 %12.68 26 السويداء 4
 %32.43 242 %32.65 145 %22.68 22 %36.09 74 طرطوس 5
 %100 746 %100 444 %100 97 %100 205 المجموع 

  وصف العينة النيائية:  -3-1
   ومعاوني المديريف  والموجمييفتبيف أف أفراد العينة مف المديريف  بعد جمع االستبيانات    

 يتوزعوف بحسب متغيرات الدراسة عمى النحو اآلتي:
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 توزع أفراد العينة حسب متةير الجنس:  3-1-1
 توزع أفراد العينة حسب متةير الجنس (9جدول )

 النسبة المئوية العدد الجنس المسَمى الوظيفي

 مدير
 %53.2 119 ذكر
 %46.8 96 أنثى
 %111 215 المجموع

 معاون مدير
 %53.6 52 ذكر
 %46.4 45 أنثى
 %111 97 المجموع

 موَجو
 %57 253 ذكر
 %43 191 أنثى
 %111 444 المجموع

 توزع أفراد العينة حسب متةير عدد سنوات الخبرة: 3-1-2
 توزع أفراد العينة حسب متةير عدد سنوات الخبرة (11جدول )

 النسبة العدد عدد سنوات الخبرة المسَمى الوظيفي

 مدير

 %12.2 25 أقؿ مف خمس سنوات
 %18.5 38 مف خمس إلى عشر سنوات
 %69.3 142 أكثر مف عشر سنوات

 %111 215 المجموع

 معاون مدير

 %19.6 19 أقؿ مف خمس سنوات
 %28.9 28 مف خمس إلى عشر سنوات
 %51.5 51 أكثر مف عشر سنوات

 %111 97 المجموع

 موَجو

 %15.5 69 أقؿ مف خمس سنوات
 %16.4 73 مف خمس إلى عشر سنوات

 %68 312 سنواتأكثر مف عشر 
 %111 444 المجموع
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 :المؤىل العمميتوزع أفراد العينة حسب متةير  3-1-3
 المؤىل العمميتوزع أفراد العينة حسب متةير  (11جدول )

 النسبة العدد المؤىل العممي المسَمى الوظيفي

 مدير

 %7.8 16 ثانوية/أىمية تعميـ
 %13.2 27 معيد متوسط

 %75.1 154 جامعيةإجازة 
 %3.9 8 دكتوراه/-ماجستير-دراسات عميا/دبمـو

 215 المجموع
111% 
 

 معاون مدير

 %6.2 6 ثانوية/أىمية تعميـ
 %22.7 22 معيد متوسط
 %67 65 إجازة جامعية

 %4.1 4 دكتوراه/-ماجستير-دراسات عميا/دبمـو
 %111 97 المجموع

 موَجو

 %18.5 82 ثانوية/أىمية تعميـ
 %15.1 67 معيد متوسط
 %64.6 287 إجازة جامعية

 %1.8 8 دكتوراه/-ماجستير-دراسات عميا/دبمـو
 %111 444 المجموع

 التربوي: المؤىلتوزع أفراد العينة حسب متةير  3-1-4
 التربوي المؤىلتوزع أفراد العينة حسب متةير  (12جدول )

 النسبة العدد التربوي المؤىل المينة

 مدير
 %44.4 91 مؤىؿ

 %55.6 114 غير مؤىؿ
 %111 215 المجموع

 
 معاون مدير

 %42.3 41 مؤىؿ
 %57.7 56 غير مؤىؿ
 %111 97 المجموع

 موَجو
 %32.7 145 مؤىؿ

 %67.3 299 غير مؤىؿ
 %111 444 المجموع
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 :المحافظةتوزع أفراد العينة حسب متةير  3-1-5
 المحافظةتوزع أفراد العينة حسب متةير  (13جدول )

 النسبة العدد المحافظة المسَمى الوظيفي

 مدير

 %26.82 55 دمشؽ
 %12.68 26 السويداء
 %15.12 31 حمص
 %36.09 74 طرطوس
 %9.26 19 الحسكة
 %100 215 المجموع

 عاون مديرم

 %44.32 43 دمشؽ
 %11.34 11 السويداء
 %14.43 14 حمص
 %22.68 22 طرطوس
 %9.75 7 الحسكة
 %111 97 المجموع

 موَجو

 %25.9 115 دمشؽ
 %13.96 62 السويداء
 %16.89 75 حمص
 %12.65 145 طرطوس
 %11.58 47 الحسكة
 %111 444 المجموع

ىخطواتىإجراءىالدرادظ:ى:ثالثًا
 ويشمؿ ىذا الجزء الجوانب اآلتية: 

 الدراسة:  واتخطوات بناء أد 3-1

الخطوات قامت الباحثة ببناء مقابمة مقننة مؤلفة مف سؤاليف وذلؾ باتباع  المقابمة: 3-1-1
 :التالية

 بما يمي:  المقابمة: تمثؿ اليدؼ مف المقابمة: تحديد اليدؼ مف الخطوة األولى 3-1-1-1

تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية  كيفيةتحديد  (1
السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية مف وجية نظر العامميف في مديرية التعميـ الثانوي 

 .في وزارة التربية

الجميورية المدارس الثانوية العامة في  تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في صعوباتتحديد  (2
 .العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربيةمف وجية نظر  ربية السوريةالع

 : أسئمة المقابمةصياغة الخطوة الثانية:  2 -3-1-2

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية: أسئمة المقابمةلصياغة 
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لممدرسة  المدرسية بشكؿ عاـ  واإلدارة الذاتيةالرجوع إلى األدب النظري المتعمؽ باإلدارة  -
 الذاتية لممدرسة.وكذلؾ الدراسات السابقة التي تناولت اإلدارة  بشكؿ خاص 

األسئمة التي  إلىلمتعرؼ في الدراسة  مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي استخدمت  -
 اشتممت عمييا مف أجؿ إمكانية تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدرسة الثانوية.

 وىي: وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المختصيفصياغة أسئمة المقابمة  -

 ؟تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية كيؼ يتـ -9

في المدارس الثانوية العامة  ما الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلدارة الذاتية -11
 في الجميورية العربية السورية؟

 ف تـ تعديؿ السؤاليف ليصبحا عمى الشكؿ التالي: وبعد عرضيا عمى المحكمي

سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية ما -1
 ؟في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية

الجميورية العربية المدارس الثانوية العامة في  ما معوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في -2
 ؟السورية

 الستبانة:  3-1-2
 وفقًا لمخطوات اآلتية:  االستبانةتـ إعداد 

 بما يمي:  االستبانة: تمثؿ اليدؼ مف االستبانة: تحديد اليدؼ مف الخطوة األولى 3-1-2-1

الجميورية المدارس الثانوية العامة في  تحديد مبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في (3
 .معاوني المديريف والموجمييفمف وجية نظر المديريف و  العربية السورية

الجميورية المدارس الثانوية العامة في  تحديد متطمبات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في (4
 .معاوني المديريف والموجمييفمف وجية نظر المديريف و  العربية السورية

الجميورية ة العامة في المدارس الثانوي تحديد معوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في (5
 .معاوني المديريف والموجمييفمف وجية نظر المديريف و  العربية السورية

 : االستبانةصياغة فقرات الخطوة الثانية:  2 -3-1-2

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية: االستبانةلصياغة فقرات 
واإلدارة الذاتية لممدرسة بشكؿ المدرسية بشكؿ عاـ  الرجوع إلى األدب النظري المتعمؽ باإلدارة  -

 الذاتية لممدرسة.وكذلؾ الدراسات السابقة التي تناولت اإلدارة  خاص 
القوانيف والموائح والتشريعات المتعمقة لممدارس الثانوية العامة وكذلؾ الرجوع إلى النظاـ الداخمي  -

دارتيا  .بالوظائؼ والمياـ المتعمقة بعمؿ ىذه المدارس واو
تطالعية قائمة عمى إجراء مجموعة مف المقابالت مع مديري المدارس الثانوية إجراء دراسة اس -

 العامة لمتعرؼ إلى الواقع الفعمي لعمميـ اإلداري وحجـ الصالحيات الممنوحة ليـ.



 إجراءاتىالدرادظىالمودانوظىىالغصلىاألول

141 

 

محاور كؿ مف  إلىلمتعرؼ في الدراسة  مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي استخدمت  -
دارة الذاتية  متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  معوقات تطبيؽ مجاالت الدراسة)مبررات تطبيؽ اإل

 اإلدارة الذاتية(
مراجعة المصادر السابقة  والموضوعات المشتممة عمييا  مف أجؿ تحديد عبارات كؿ محور  -

 مف محاور أداة الدراسة  وصياغة فقراتيا.
 وفق ما يأتي: الستبانةوقد تمت صياةة 

 عمى أف تكوف واضحة ومفيومة. االستبانةصياغة فقرات  -

   وأف يكوف لكؿ فقرة ىدؼ محدد.االستبانةمراعاة التنوع في اختيار فقرات  -
 مراعاة خدمة ىذه الفقرات للىداؼ المطموب تحقيقيا. -

  غير غير موافؽ  محايد  موافؽ  موافؽ بشدةوفؽ التدرج الخماسي ) االستبانةصياغة فقرات  -
 موافؽ أبدًا(. 

( 12عمى ) مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفي صورتيا األولية  فقد اشتمؿ  انةاالستبإعداد  -
 وراً محػػ (13)( بنػدًا موزعػة عمػى 91عمػى ) مجػػاؿ متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة واشػتمؿ .بنػداً 

)التنميػة ( بنػود  محػور 6ويتمثػؿ فػي ) )اعتماد النظػاـ الالمركػزي فػي إدارة التعمػيـ(وىي: محور 
)تفعيػؿ المشػاركة المجتمعيػة ( بنػود  محػور 7ويتمثؿ في ) لجميع العامميف في المدرسة( المينية

)تغييػػػػر الثقافػػػػة التنظيميػػػػة العامػػػػة فػػػػي   محػػػػور داً ( بنػػػػ13ويتمثػػػػؿ فػػػػي ) فػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة(
( بنػػود  محػػور 6ويتمثػػؿ فػػي ) )تنظػػيـ المدرسػػة إداريػػًا(( بنػػود  محػػور 7ويتمثػػؿ فػػي ) المدرسػػة(
)تشػجيع اإلبػداع محػور   ( بنػود6ويتمثػؿ فػي ) في إعداد المناىج الدراسػية وتقويميػا()المشاركة 

)االىتمػػاـ بػػػالمبنى ( بنػػود  محػػور 6ويتمثػػؿ فػػي ) والمبػػادرة لػػدب الطمبػػة والعػػامميف فػػي المدرسػػة(
)تطػػوير نظػػػاـ لىشػػػراؼ الفنػػي عمػػػى العمميػػػة ( بنػػػود  محػػػور 5ويتمثػػػؿ فػػي ) المدرسػػي ومرافقػػػو(

 )اعتمػػاد التقيػػيـ الػػذاتي لتحديػػد مسػػتوب أداء المدرسػػػة(  محػػور ود( بنػػ4مثػػؿ فػػي )ويت التعميميػػة(
 )الرقابػة الماليػة(( بنػود  محػور 7ويتمثؿ في ) )الميزانية والتمويؿ(( بنود  محور 6ويتمثؿ في )
 . ( بنداً 11  محور)المتابعة والمحاسبة( ويتمثؿ في )( بنود6ويتمثؿ في )

( بندًا. والجدوؿ اآلتي يبيف توزيع 18عمى ) اإلدارة الذاتيةمجاؿ معوقات تطبيؽ واشتمؿ 
 مجاالت االستبانة عمى المحاور وعدد البنود الممثمة ليا:
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 (14الجدول )
 في صورتيا األولية توزيع مجالت الستبانة عمى المحاور وعدد البنود الممثمة ليا

 عدد البنود المحور المجال

 12  مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية

 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

 6 اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ
 7 التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة

 13 تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية
 7 تغيير  الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة

 6 تنظيـ المدرسة إدارياً 
 6 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا

 6 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة
 5 االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو

 4 تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية
 6 اعتماد التقييـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة

 7 الميزانية والتمويؿ
 6 الرقابة المالية

 11 المتابعة والمحاسبة
 91  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجمل بنود 

 18  معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية

 121  مجمل الستبانة

 : االستبانةصياغة تعميمات الخطوة الثالثة:  3-1-2-3

  االسػػػتبانةبغػػرض تعريػػػؼ أفػػراد عينػػػة الدراسػػة عمػػى اليػػػدؼ مػػف  االسػػتبانةتمػػت صػػياغة تعميمػػػات 
كمػػػػا تضػػػػمنت التعميمػػػػػات التأكيػػػػد عمػػػػى كتابػػػػة البيانػػػػات الخاصػػػػػة   وتعػػػػريفيـ بمصػػػػطمحات الدراسػػػػة

وكذلؾ طُمب مف المستجيبيف قػراءة البنػود بدقػة وعنايػة ومعرفػة المقصػود مػف كػؿ   بمتغيرات الدراسة
وعػدـ تػرؾ   مػع تػدويف اإلجابػة فػي المكػاف المخصػص ليػا  ممػيوأنيا لغرض خدمة البحػث الع  فقرة

واالسػتبانات الخاصػة   كمػا تـػ التمييػز بػيف االسػتبانات الخاصػة بالمػديريف أي فقػرة مػف دوف إجابػة.
 ةمػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ كتابػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػارة )المػػػػػػػػػػدير وجمييف  االسػػػػػػػػػػتبانات الخاصػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالممعػػػػػػػػػاوني المػػػػػػػػػديريف  و ب

معػاوف / معاونػة المػديرة الفاضػمةوعبػارة )  الخاصػة بالمػديريفعمػى االسػتبانة ( /المديرالفاضػؿةالفاضم
و عمػػػػى االسػػػػتبانة الخاصػػػػة ب( المػػػدير الفاضػػػػؿ يػػػػة الفاضػػػػمة/الموجم معػػػاوني المػػػػديريف  وعبػػػػارة) الموجم

 .الفاضؿ( عمى االستبانة الخاصة بالموجييف
صدقىأداةىالدرادظ:ى:رابطًا  

مف خالؿ: االستبانةتـ قياس صدؽ   
 صدق المحتوى: 4-1

قامت الباحثة بعرض   والتأكد مف أنيا تخدـ أىداؼ الدراسة  االستبانةلمتحقؽ مف صدؽ محتوب 
  والتقويـ والقياس  االستبانة بصورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ اإلدارة التربوية
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المجاؿ الذي وذلؾ إلبداء أرائيـ فيما يخص مدب ارتباط بنود المقياس ب  والمناىج وطرائؽ التدريس
إضافة إلى إبداء   ومدب سالمة الصياغة المغوية لكؿ فقرة  تندرج تحتو ومدب مناسبتو ليا

مف خالؿ تقدير مدب صدؽ البنود لمغرض الذي أعدت   مالحظات أخرب يراىا المحكموف ضرورية
 مف أجمو.

زمة في ضوء وأجرت التعديالت الال  واقتراحاتيـ  وقامت الباحثة بدراسة مالحظات المحكميف
وحذؼ بعض   مالئمةلتصبح أكثر  تعديؿ بعض البنود أو تصحيحيا: مثؿ  وآرائيـ  توصياتيـ

ضافة بنود أخرب  وتعديؿ عناويف بعض المحاور   وتصحيح بعض أخطاء الصياغة البنود  واو
 والجدوؿ التالي يبيف بعض تعديالت السادة المحكميف:  المغوية

 (15الجدول )
 تم تعديميا في الستبانة وفقاً آلراء السادة المحكمينبعض البنود التي 

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

 تقميؿ البيروقراطية وزيادة قاعدة المشاركة في صناعة القرارات المدرسية
 تـ وضعيا في عبارتيف: تقميؿ البيروقراطية في إدارة التعميـ الثانوي.

 زيادة قاعدة المشاركة في صناعة القرارت المدرسية.
توثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع المحمي بما يضمف تحقيؽ المشاركة 

 المجتمعية في إدارة العممية التعميمية.
 تـ وضعيا في عبارتيف: توثيؽ الصمة بيف المدرسة والمجتمع المحمي.

 لتعميميةتحقيؽ المشاركة المجتمعية في إدارة العممية ا
إعادة ىيكمة إدارة المدرسة بالشكؿ الذي يتيح الفرصة لممدرسيف وجميع 

 العامميف فييا لممشاركة في إدارة المدرسة.
 إتاحة الفرصة لممدرسيف وجميع العامميف في المدرسة لممشاركة في إدارتيا.

 والدعـ المادي المحمي لممدرسة.زيادة التمويؿ  تدعيـ دور المشاركة المجتمعية في تمويؿ التعميـ ودعمو.

بث الرقابة الذاتية في نفوس كافة العامميف بالمدرسة  وتشجيع التقويـ الذاتي 
 بما يضمف تحفيز العامميف نحو تطوير المدرسة.

تـ وضعيا في عبارتيف: بث الرقابة الذاتية في نفوس كافة العامميف 
 بالمدرسة.

 المدرسةتشجيع التقويـ الذاتي لدب العامميف في 

 صدق التساق الداخمي: 4-2

عمى الصدؽ الداخمي والذي يعرؼ بالصدؽ  االستبانةاعتمدت الباحثة أيضًا في حساب صدؽ 
وىو منيج إحصائي لقياس العالقة بيف   وىو يعتمد عمى استخداـ منيج التحميؿ العاممي  العاممي

ـ ىذه الطريقة عمى التأكد مف صدؽ اال  مجموعة مف العوامؿ ختبار بدراسة االرتباط بيف أداء إذ تقو
المفحوصيف في االختبار ككؿ وأدائيـ في كؿ بند مف بنوده لبياف مدب مالئمة البند مع االختبار 

 (. 38ص  1999  ككؿ واتساقو معو)ميخائيؿ
ومدب   وكؿ محور مف محاورىا لالستبانةوقد قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي 

وتحققت الباحثة   والتأكد مف عدـ التداخؿ بينيا  ود المكونة ليا بعضيا مع بعضارتباط ىذه البن
 أداة الدراسةمف ذلؾ بإيجاد معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ االرتباط سبيرماف وذلؾ بعد تطبيؽ 

يًا مف خارج عينة الدراسةمديرًا و ( 31عمى عينة مكونة مف ) ( 16رقـ ) والجداوؿ  معاونًا وموجم
 توضح ذلؾ.( 18و)( 17و)
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 :مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية مجال  4-2-1

 (16الجدول )
 مبررات تطبيق اإلدارة الذاتيةنتائج التساق الداخمي لمجال 

 البند
مع  بند ترابط كل

 مجموع المجال
 مستوى الدللة

ترابط المجال مع 
 الستبانة ككل

صالحو ل بد أن يبدأ    غير داؿ 1.25 بالنواة األساسية وىي المدرسة.الثقة بأن تطوير التعميم وا 
 
 
 

 1.15 ٭1.42 تفعيل آليات الممارسة العممية لالمركزية في إدارة التعميم الثانوي.

 1.11 ٭٭1.67 تقميل البيروقراطية وزيادة قاعدة المشاركة في صناعة القرارات المدرسية. 

يضمن تحقيق المشـاركة المجتمعيـة توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع المحمي بما 
 في إدارة العممية التعميمية.

 1.11 ٭٭1.49

إعـادة ىيكمـة إدارة المدرســة بالشـكل الــذي يتـي  الفرصـة لممدرســين وجميـع العــاممين 
 فييا لممشاركة في إدارة المدرسة.

 1.11 ٭٭1.58

 1.11 ٭٭1.48 المدرسة. تعزيز ثقة اآلباء والميتمين بقضايا المجتمع المحمي ومؤسساتو بمكانة

 1.11 ٭٭1.55 تدعيم دور المشاركة المجتمعية في تمويل التعميم ودعمو.

إتاحة المزيد من المرونة والحرية لممدارس لمـربط بـين األنشـطة المدرسـية ومتطمبـات 
 البيئة المحمية.

 1.11 ٭٭1.74

التقـويم الـذاتي بمـا بث الرقابة الذاتيـة فـي نفـوس كافـة العـاممين بالمدرسـة، وتشـجيع 
 يضمن تحفيز العاممين نحو تطوير المدرسة.

 1.11 ٭٭1.74

 1.11 ٭٭1.65 توفير ميزانية مرنة تمبي متطمبات المدرسة دون تعقيدات قد تعرقل سير العمل.

اعتماد نظام محاسـبي موضـوعي لكافـة المشـاركين فـي العمميـة التعميميـة مبنـي عمـى 
 إنجازاتيم.رؤية إدارة المدرسة لمدى 

 1.15 ٭٭1.45

تجويد مخرجات المدرسة مـن الطمبـة بسـبب تحمـل المسـؤولية المباشـرة عـن ذلـك مـن 
 قبل المدير وكافة العاممين في المدرسة. 

 1.11 ٭٭1.72

 ٭٭1.81 1.11  مبررات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال 

ككؿ المجاؿ مع  تطبيؽ اإلدارة الذاتيةمبررات الدالة عمى  البنوديتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ترابط 
مقبولة تدؿ عمى اتساؽ داخمي لبنود مجاؿ  معامالت ارتباطوىي ( 1.74)( و1.42تراوحت بيف )

مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  ما عدا البند األوؿ الذي بمغ معامؿ ارتباطو مع مجموع 
كما بمغ  لؾ تـ حذؼ ىذا البند.( وىو معامؿ ارتباط غير داؿ عمى اتساؽ داخمي لذ1.25المجاؿ)

( وىو معامؿ ارتباط 1.81معامؿ ارتباط مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مع االستبانة ككؿ )
 قوي ويدؿ عمى اتساؽ المجاؿ مع االستبانة ككؿ.
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 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية مجال  4-2-2

 (17الجدول )
 تطبيق اإلدارة الذاتيةمتطمبات نتائج التساق الداخمي لمجال 

 عدد البنود المحور
ترابط كل محور مع 
 مجموع المجال

ترابط كل محور مع 
 الستبانة ككل

 مستوى الدللة

 1.11 ٭٭1.47 ٭٭1.46 6 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم

 1.11 ٭٭1.66 ٭٭1.61 7 التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة

 1.11 ٭٭1.75 ٭٭1.76 13 المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةتفعيل 

 1.11 ٭٭1.63 ٭٭1.64 7 تةيير  الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة

 1.11 ٭٭1.74 ٭٭1.74 6 تنظيم المدرسة إدارياً 

 1.11 ٭٭1.59 ٭٭1.67 6 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا

 1.11 ٭٭1.65 ٭٭1.67 6 والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسةتشجيع اإلبداع 

 1.11 ٭٭1.82 ٭٭1.82 5 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو
 1.11 ٭٭1.57 ٭٭1.58 4 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية

 1.11 ٭٭1.58 ٭٭1.62 6 اعتماد التقييم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة

 1.11 ٭٭1.68 ٭٭1.79 7 الميزانية والتمويل

 1.15 ٭1.35 ٭1.42 6 الرقابة المالية

 1.11 ٭٭1.66 ٭٭1.68 11 المتابعة والمحاسبة

 1.11 ٭٭1.95  91 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال 

 المجاؿمع  متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ترابط المحاور الدالة عمى 
مقبولة تدؿ عمى اتساؽ داخمي لبنود  معامالت ارتباطوىي ( 1.82و)( 1.42ككؿ تراوح بيف )

متطمبات تطبيؽ اإلدارة ترابط المحاور الدالة عمى متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  كما أف مجاؿ 
مقبولة تدؿ عمى  معامالت ارتباطوىي ( 1.82و)( 1.47ككؿ تراوح بيف ) االستبانةمع  الذاتية

متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  ما عدا محور الرقابة المالية الذي بمغ اتساؽ داخمي لبنود مجاؿ 
(أو 1.15( وىو معامؿ ارتباط غير داؿ عند مستوب داللة)1.35معامؿ ارتباطو مع االستبانة ككؿ)

ود  كما بمغ معامؿ ارتباط ( لذلؾ تـ تعديؿ ىذا المحور بإضافة بند سابع وتعديؿ بعض البن1.11)
( وىو معامؿ ارتباط قوي ويدؿ عمى 1.95مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مع االستبانة ككؿ)

 اتساؽ المجاؿ مع االستبانة ككؿ.
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 :معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية مجال  4-2-3

 (18الجدول )
 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتيةنتائج التساق الداخمي لمجال 

 البند
مع  بند ترابط كل

 مجموع المجال
 مستوى الدللة

ترابط المجال مع 
 الستبانة ككل

  1.11 ٭٭1.61 سيطرة المركزية في إدارة التعميم الثانوي.
 1.11 ٭٭1.76 عدم رةبة المسؤولين في وزارة التربية بالتةيير وتصدييم لو.

 1.11 ٭٭1.61 العميا. النفراد في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة التربوية

 1.11 ٭٭1.73 عدم وجود قنوات اتصال مباشرة بين مديري المدارس واإلدارة التربوية العميا.

ــة  كثــرة القــرارات والتعــاميم الصــادرة مــن قبــل اإلدارة التربويــة العميــا والتــي تكــون ميمـ
 اإلدارة المدرسية فييا التنفيذ فقط.

 ٭٭1.66
1.11 

التنظيمي اليرمـي الـذي يضـع المسـؤولين فـي وزارة التربيـة فـي قمـة التمسك بالييكل 
 اليرم.

 ٭٭1.51
1.11 

ــديرين  ــ ــدريب لممـ ــة والتــ ــ ــة المينيـ ــات التنميــ ــة لعمميــ ــ ــة كافيـ ــوارد تمويميــ ــ ــوفر مـ ــدم تــ عــ
 والمدرسين.

 ٭٭1.59
1.11 

ــاليب التقميديــة فـــي  ــديري المــدارس وتمســكيم باألسـ ــد لــدى مـ مقاومــة التةييــر والتجديـ
 اإلدارة.

 ٭٭1.65
1.11 

رةبـة مــديري المــدارس بالتمســك فــي السـمطة فــي مدارســيم وعــدم الســماح ل خــرين 
 بمشاركتيم بيا.

 ٭٭1.72
1.11 

دارة  ــات وا  عــدم امــتالك مــديري المــدارس لمميــارات اإلداريــة الالزمــة مثــل إدارة األزمـ
 الصراع.

 ٭٭1.84
1.11 

 1.11 ٭٭1.78 إدارة المدرسة.قصور برامج تأىيل المديرين قبل تسمميم 

عدم وجود معايير واضحة لتعيين مديري المـدارس والعتمـاد عمـى نظـام األقدميـة فـي 
 تولي إدارة المدارس.

 ٭٭1.67
1.11 

 1.11 ٭٭1.51 ندرة المديرين األكفاء والمؤىمين لتبني نمط إداري جديد.

والقدرة عمـى حـل المشـكالت ضعف قدرة المديرين عمى التصرف في المواقف الطارئة 
 في مدارسيم بأنفسيم.

 1.11 ٭٭1.66

 

 

 
 

 1.11 ٭٭1.75 اقتصار العالقة بين المدرسة وأولياء األمور عمى مجالس أولياء األمور.

 1.11 ٭٭1.77 عدم وجود آلية واضحة لتنظيم العالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي المحيط بيا.

لتنظــيم قبــول المسـاىمات الماليــة مــن قبــل أفــراد المجتمــع عـدم وجــود آليــة واضــحة 
 المحمي.

 1.11 ٭٭1.57

تبـاين المجتمعــات المحميــة مـن حيــث المســتوى القتصــادي والـذي يــؤدي بــدوره إلــى 
 التباين في تمويل المدارس.

 1.11 ٭٭1.61

 ٭٭1.64 1.11  معوقات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال 

ككؿ المجاؿ مع  معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةالدالة عمى  البنوديتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ترابط 
مقبولة تدؿ عمى اتساؽ داخمي لبنود مجاؿ  معامالت ارتباطوىي ( 1.84)( و1.51تراوحت بيف )

معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  كما بمغ معامؿ ارتباط مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية مع 
 ويدؿ عمى اتساؽ المجاؿ مع االستبانة ككؿ. مقبوؿ( وىو معامؿ ارتباط 1.64االستبانة ككؿ )
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ىحدابىمطاملىثباتىأداةىالدرادظ:ى:خامدًا
 الثبات بالتجزئة النصفية:  5-1

المدارس الثانوية  معاوني مديري وموجييالستجابات مديري و االستبانة بات تـ استخراج معامؿ ث
يًا  31في العينة االستطالعية المؤلفة مف )العامة    بطريقة التجزئة النصفية( مديرًا ومعاونًا وموجم

لالستبانة و  فقد تـ استخداـ قانوف االرتباط لسبيرماف براوف لحساب معامؿ الثبات لمجاالت االستبانة
 تبيف ذلؾ: ( 21و)( 20و)( 19ككؿ والجداوؿ رقـ )

 :مبررات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال  5-1-1
 (19الجدول )

 مبررات تطبيق اإلدارة الذاتيةمعامل الثبات بالتجزئة النصفية لمجال 
 معامل الثبات جالالم

 27.0 مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية

 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال  5-1-2
 (21)الجدول 

 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةمعامل الثبات بالتجزئة النصفية لمجال 
 معامل الثبات المحور

 1.71 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم
 1.69 التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة
 1.73 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية

 1.66 التنظيمية العامة في المدرسةتةيير  الثقافة 
 1.73 تنظيم المدرسة إدارياً 

 1.78 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا
 1.71 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة

 1.81 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو
 1.61 التعميميةتطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية 

 1.65 اعتماد التقييم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة
 1.85 الميزانية والتمويل
 1.78 الرقابة المالية

 1.73 المتابعة والمحاسبة
 1.93 مجال متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

 

 :معوقات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال  5-1-3
 (21الجدول )

 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتيةمعامل الثبات بالتجزئة النصفية لمجال 
 معامل الثبات جالالم

 1.93 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية
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فجميعيػػػػا جػػػػػاءت   أف معػػػػامالت الثبػػػػات جػػػػػاءت مقبولػػػػة (21و)( 20و)( 19)يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػػداوؿ 
أفضػػػػؿ وتػػػدؿ عمػػػػى صػػػػالحية كانػػػػت ( 1اقتربػػػت قػػػػيـ معامػػػػؿ الثبػػػات مػػػػف قيمػػػة) وكممػػػػا(  1.5فػػػوؽ)

 االستبانة لمتطبيؽ.
 الثبات باإلعادة: 5-2

بعد مرور أسبوعيف عمى التطبيؽ األوؿ بإعادة لحساب معامؿ الثبات باإلعادة  قامت الباحثة 
ثـ قامت بحساب معامؿ الثبات )معامؿ بيرسوف بيف   نفسيااالستطالعية التطبيؽ عمى أفراد العينة 
 :( 22نت النتائج كما بينيا الجدوؿ رقـ )فكا( التطبيؽ األوؿ والثاني

 (22الجدول )
 معامل الثبات باإلعادة لمجالت الستبانة

 معامل الثبات المجال
 1.71 مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية
 1.75 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية
 1.82 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية

 1.81 الستبانة ككل

  السابؽ أف معامالت الثبات بيف التطبيقيف األوؿ والثاني جاءت مرتفعةيتبيف مف الجدوؿ 
 وىذا يشير إلى أف االستبانة جاىزة لمتطبيؽ.

 :Alphaالثبات ألفا كرونباخ دلةمعا 5-3

( الثبات ألفا كرونباخ لمعرفة مدب تمثيؿ األداة )االستبانة دلةقامت الباحثة بحساب معا
مجاؿ ومحاور   مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية جاؿألفا لم دلةلموضوع الدراسة وذلؾ بحساب معا

والجداوؿ ذوات ومجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية    متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية والمجاؿ ككؿ
 توضح ذلؾ: ( 25و)( 24و)( 23األرقاـ )

 :مبررات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال  -5-3-1
 مبررات تطبيق اإلدارة الذاتيةلمجال  الثبات ألفا كرونباخ دلة( معا23الجدول )

 معامل ألفا عدد البنود جالالم
 1.72 12 مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية
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 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال  -5-3-2
 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةالثبات ألفا كرونباخ لمجال  دلة( معا24الجدول )

 معامل ألفا عدد البنود المحور
 1.59 6 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم

 1.66 7 التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة
 1.41 13 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية
 1.83 7 تةيير  الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة

 1.66 6 تنظيم المدرسة إدارياً 
 1.85 6 المناىج الدراسية وتقويمياالمشاركة في إعداد 

 1.63 6 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة
 1.84 5 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو

 1.56 4 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية
 1.79 6 اعتماد التقييم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة

 1.85 7 الميزانية والتمويل
 1.75 6 الرقابة المالية

 1.83 11 المتابعة والمحاسبة
 1.88 91 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

 :معوقات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال  -5-3-3
 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتيةالثبات ألفا كرونباخ لمجال  دلة( معا25الجدول )

 معامل ألفا عدد البنود جالالم
 1.95 18 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية

جاءت مقبولة وتدؿ عمى صالحية لممجاالت الثالثة يتبيف مف الجداوؿ السابقة أف معامالت الثبات 
  ما عدا محور تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية  فقد جاء معامؿ االستبانة لمتطبيؽ

ضافة بنود أخرب عميوثباتو ضعيؼ لذلؾ تـ تعديؿ بعض بنوده   .واو
ى:ىوصفىاالدتبانظىبصورتؼاىالنؼائوظ:داددًا

جراء التعديالت الالزمة عمييا أصبحت االستبانة عمى  بعد التحقؽ مف صدؽ وثبات االستبانة واو
مجاؿ  ( بندًا.واشتمؿ14عمى ) مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةاشتمؿ الشكؿ التالي: حيث 

)اعتماد وىي: محور  وراً مح (13)( بندًا موزعة عمى 92عمى ) لذاتيةمتطمبات تطبيؽ اإلدارة ا
)التنمية المينية لجميع العامميف في ( بنود  محور 7ويتمثؿ في ) النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ(

ويتمثؿ في  )تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية(( بنود  محور 7ويتمثؿ في ) المدرسة(
)تنظيـ ( بنود  محور 6ويتمثؿ في ) )تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة(  محور داً ( بن15)

 )المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا(( بنود  محور 6ويتمثؿ في ) المدرسة إداريًا(
ويتمثؿ  )تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة(محور   ( بنود7ويتمثؿ في )

)تطوير ( بنود  محور 4ويتمثؿ في ) )االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو(( بنود  محور 5في )
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 التقويـ الذاتي)اعتماد   محور ود( بن4ويتمثؿ في ) نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية(
( 7ويتمثؿ في ) )الميزانية والتمويؿ(( بنود  محور 6ويتمثؿ في ) لتحديد مستوب أداء المدرسة(

( 11( ويتمثؿ في )المساءلة  محور)المتابعة و ( بنود7ويتمثؿ في ) )الرقابة المالية(بنود  محور 
( بندًا. والجدوؿ اآلتي يبيف توزيع 18عمى ) مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية. واشتمؿ بنداً 

 مجاالت االستبانة عمى المحاور وعدد البنود الممثمة ليا:
 (26الجدول )

 بصورتيا النيائية توزيع مجالت الستبانة عمى المحاور وعدد البنود الممثمة ليا
 عدد البنود المحور المجال

 14  مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية

 محاور متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

 7 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم
 7 المدرسةالتنمية المينية لجميع العاممين في 

 15 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية
 6 تةيير  الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة

 6 تنظيم المدرسة إدارياً 
 7 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا

 5 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة
 4 بالمبنى المدرسي ومرافقوالىتمام 

 4 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية
 6 اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة

 7 الميزانية والتمويل
 7 الرقابة المالية

 11 المتابعة والمساءلة
 92  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

 18  الذاتيةمعوقات تطبيق اإلدارة 

 124  مجمل الستبانة

 في صورتيا النيائية. االستبانة ( يبيف3والممحؽ رقـ)
ىالدرادظ:ىتؽتطبوقىأداىدابطًا:

 بالنسبة لممقابمة:
 تـ توضيح اليدؼ مف المقابمة وأىميتيا  ألفراد العينة. .1

 لممدرسة.تـ تعريؼ أفراد العينة ببعض المصطمحات المستخدمة مثؿ اإلدارة الذاتية  .2

قامت الباحثة بإجراء المقابمة مع عينة العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية  .3
 ( عاماًل.11وعددىـ)

 بالنسبة لالستبانة:
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  وبياف أىميتيا  والفائدة المرجوة منيا  كما تـ توضيح طريقة االستبانةتـ توضيح أىداؼ  .1
 .االستبانة اإلجابة مف خالؿ التعميمات المتضمنة في

تـ شرح بعض مصطمحات الدراسة  في الصفحة األولى مف االستبانة  كما تـ وضع  .2
متغيرات الدراسة )الجنس  سنوات الخبرة  المؤىؿ العممي  المؤىؿ التربوي  المسممى 

 الوظيفي  المحافظة( في الصفحة األولى مف االستبانة ليجيب عنيا المفحوص.

( 189( مديرًا  و)465)عمى عينة الدراسة المؤلفة مف  االستبانةقامت الباحثة بتطبيؽ  .3
يًا  مف مديري ومعاوني مديري  وموجميي المدارس الثانوية العامة 965معاونًا  و) ( موجم

 في الجميورية العربية السورية.

ىتصحوحىاألداةىوالمطالجظىاإلحصائوظ:ى:ثامنًا
( 124ة عمى بنود االستبانة البالغ عددىا )قامت الباحثة بتصحيح إجابات أفراد عينة الدراس

 بندًا كما يأتي: 
 (27الجدول )

 مفتاح التصحي  إلجابات أفراد العينة
 ةير موافق أبداً  ةير موافق محايد موافق موافق بشدة الستجابة

 التقدير
 1 2 3 4 5 البنود اإليجابية
 5 4 3 2 1 البنود السمبية

 لمتحميؿ اإلحصائي تـ حساب مايمي: SPSSومف خالؿ استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية 
لمعرفة سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية  التكررات 7-1

العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية  ومعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في 
العامميف في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية  مف وجية نظر 

 .وزارة التربية مديرية التعميـ الثانوي في

آراء أفراد العينة حوؿ مبررات تطبيؽ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة  7-2
اإلدارة الذاتية  ومتطمبات تطبيقيا  ومعوقات ىذا التطبيؽ في الجميورية العربية السورية 

 مف وجية نظر مديري ومعاوني مديري وموجميي المدارس الثانوية العامة.

الفروؽ بيف متوسطات آراء أفراد العينة المتعمقة داللة ستودنت لبياف T-testاختبار  7-3
 (. التربوي المؤىؿ  حسب متغير )الجنس بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية

الفروؽ بيف متوسطات آراء أفراد العينة المتعمقة داللة ستودنت لبياف T-testاختبار  7-4
 (. التربوي المؤىؿ  حسب متغير)الجنس لذاتيةبتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة ا

الفروؽ بيف متوسطات آراء أفراد العينة المتعمقة داللة ستودنت لبياف T-testختبار ا 7-5
 (. التربوي المؤىؿ  حسب متغير)الجنس بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية
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داللة الفروؽ بيف المتوسطات  تحديدل One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادي  7-6
  المؤىؿ سنوات الخبرة)حسب متغير  مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةالحسابية حوؿ 

 .العممي  المسممى الوظيفي  المحافظة(

داللة الفروؽ بيف المتوسطات  لتحديد One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادي  7-7
  المؤىؿ سنوات الخبرة)حسب متغير  متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةالحسابية حوؿ 

 .العممي  المسممى الوظيفي  المحافظة(

داللة الفروؽ بيف المتوسطات  لتحديد One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادي  7-8
  المؤىؿ العممي  سنوات الخبرة)حسب متغير  معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية الحسابية حوؿ

  .المسممى الوظيفي  المحافظة(
النتياء مف عرض إجراءات الدراسة الميدانية  مف حيث المنيج والحدود والمتغيرات والعينة  وبعد ا

واألداة مف حيث صدقيا وثباتيا وتطبيقيا  تقـو الباحثة في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب بعض 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا  وتتـ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ثـ عرض النتائج المتعمقة

 بفرضيات الدراسة.
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 الثانيالفصل 
 وهنالشتها وتفسريهاتفسيغ النتائح 

ىتمؼودى
ىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىاألولىأواًل:ى

ىمناقذظىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىاألولى
ىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىالثانؽىثانوًا:ى

ىمناقذظىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىالثانؽى
ىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىالثالثىثالثًا:

ىىمناقذظىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىالثالث
ىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىالرابعىرابطًا:

ىمناقذظىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىالرابع
ىالنتائجىالمتطلػظىبغرضواتىالبحثخامدًا:ىى
ىنتائجىالبحثى

ى
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 الفصل الثاني
 وهنالشتها وتفسريهاتفسيغ النتائح  

ىتمؼود:ـى
ـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو       بعد االنتياء مف جمع البيانات قامت الباحثة بتحميميا باستخدا

   وفيما يمي وصؼ ليذه النتائج:اأسئمة الدراسة واختبار فروضي ( لىجابة عفspssاالجتماعية)
ىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىاألول:ى:أواًل

ما سبل تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية في 
 في وزارة التربية؟ ويالعاممين في مديرية التعميم الثانضوء مدخل اإلدارة الذاتية من وجية نظر 

في وزارة  العامميف في مديرية التعميـ الثانويتمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ المقابمة مع 
 عمى سؤاؿ المقابمة األوؿ ونسبيا المئوية:والجدوؿ التالي يبيف إجابات أفراد العينة التربية  
العامة في الجميورية العربية السورية في ضوء مدخل  ( سبل تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية28جدول)

 اإلدارة الذاتية من وجية نظر العاممين في مديرية التعميم الثانوي في وزارة التربية
 النسبة  التكرار الرتبة البند

 %9109 11 1 التقميل من المركزية والتوجو نحو الالمركزية في إدارة التعميم الثانوي.
الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية لتطبيق ىذا المدخل وذلك من خالل تييئة المدارس 

 إدارتيا وكوادرىا، وبناىا التحتية ، وثقافتيا التنظيمية.
2 9 8108% 

إعطاء مديري المدارس الثانوية المزيد من الصالحيات الممنوحة ليم من أجل إدارة مدارسيم كل 
 المحيطة بيا.حسب طبيعتيا وطبيعة البيئة 

4 7 6306% 

 %4504 5 5 التقميل من أعباء المدير اإلدارية وترك المجال لديو لنبداع والبتكار.
ضرورة  وجود تنمية مينية مستمرة لمديري المدارس ولجميع العاممين في المدرسة، من أجل أن 

 يكونوا مؤىمين وقادرين عمى تبني ىذا النمط اإلداري الجديد.
7 3 2702% 

وجود رقابة ذاتية في نفوس جميع العاممين في المدرسة، تجعميم يقّومون أنفسيم باستمرار 
 ويصححون أخطائيم دون الحاجة لوجود من يتابعيم ويقوميم.

8 2 1808% 

نشر ثقافة المشاركة في اتخاذ القرارات لدى مديري المدارس ولدى جميع العاممين في المدرسة من 
 دارة الذاتية.أجل نجاح تطبيق مدخل اإل

4 7 6306% 

اقتناع اإلدارة التربوية العميا متمثمة في وزارة التربية بأىمية اإلدارة الذاتية كمدخل إداري حديث 
 ومالو من انعكاسات إيجابية عمى المدارس الثانوية العامة إذا تم تبنيو وتطبيقو في ىذه المدارس.

1 11 9109% 

 %9019 1 9 لكل مدرسة، تجعميا قادرة عمى التةيير والتطوير باستمرار.وجود مصادر تمويل جديدة وفردية 
وجود شريحة من المجتمع المحمي لدييا الرةبة الحقيقية لممشاركة في إدارة المدارس المحيطة بيا، 

 وتحمل عمى عاتقيا ضرورة تطوير ىذه المدارس والنيوض بيا من أجل تحسين مخرجاتيا.
6 4 3603% 

التربوية العميا بتدريب كوادر في مديريات التربية في المحافظات، من أجل تطبيق ىذا قيام اإلدارة 
 المدخل في المدارس.

3 8 7207% 
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سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية  وىكذا نرب أف
مديرية التعميـ الثانوي في وزارة  مف وجية نظر العامميف فيالسورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية 

 التربية ىي:
 التقميؿ مف المركزية والتوجو نحو الالمركزية في إدارة التعميـ الثانوي. -1

اقتناع اإلدارة التربوية العميا متمثمة في وزارة التربية بأىمية اإلدارة الذاتية كمدخؿ إداري حديث  -
 ة العامة إذا تـ تبنيو وتطبيقو في ىذه المدارس.ومالو مف انعكاسات إيجابية عمى المدارس الثانوي

تييئة المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية لتطبيؽ ىذا المدخؿ وذلؾ مف  -2
 خالؿ إدارتيا وكوادرىا  وبناىا التحتية   وثقافتيا التنظيمية.

لمحافظات  مف أجؿ تطبيؽ قياـ اإلدارة التربوية العميا بتدريب كوادر في مديريات التربية في ا -3
 ىذا المدخؿ في المدارس.

نشر ثقافة المشاركة في اتخاذ القرارات لدب مديري المدارس ولدب جميع العامميف في المدرسة  -4
 مف أجؿ نجاح تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية.

إعطاء مديري المدارس الثانوية المزيد مف الصالحيات الممنوحة ليـ مف أجؿ إدارة مدارسيـ  -
 حسب طبيعتيا وطبيعة البيئة المحيطة بيا. كؿ

 التقميؿ مف أعباء المدير اإلدارية وترؾ المجاؿ لديو لىبداع واالبتكار. -5

وجود شريحة مف المجتمع المحمي لدييا الرغبة الحقيقية لممشاركة في إدارة المدارس المحيطة  -6
جؿ تحسيف بيا  وتحمؿ عمى عاتقيا ضرورة تطوير ىذه المدارس والنيوض بيا مف أ

 مخرجاتيا.

ضرورة  وجود تنمية مينية مستمرة لمديري المدارس ولجميع العامميف في المدرسة  مف أجؿ أف  -7
 يكونوا مؤىميف وقادريف عمى تبني ىذا النمط اإلداري الجديد.

وجود رقابة ذاتية في نفوس جميع العامميف في المدرسة  تجعميـ يقّوموف أنفسيـ باستمرار  -8
 ـ دوف الحاجة لوجود مف يتابعيـ ويقوميـ.ويصححوف أخطائي

 وجود مصادر تمويؿ جديدة وفردية لكؿ مدرسة  تجعميا قادرة عمى التغيير والتطوير باستمرار. -9
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

تطػػوير اإلدارة المدرسػػية فػي المػػدارس الثانويػػة  أظيػرت النتػػائج المتعمقػة بيػػذا السػػؤاؿ أف أىـػ سػػبؿ
التوجو نحو الالمركزية في ىي:العامة في الجميورية العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية 

تييئػػػػة   و اقتنػػػػاع اإلدارة التربويػػػة العميػػػػا بأىميػػػػة اإلدارة الذاتيػػػػة  باإلضػػػػافة إلػػػػى إدارة التعمػػػيـ الثػػػػانوي
فػي الجميوريػة العربيػة السػورية لتطبيػؽ ىػذا المػدخؿ   و تػدريب كػوادر فػي  المدارس الثانوية العامػة
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ويمكف تفسير ذلؾ بأف  مديريات التربية في المحافظات  مف أجؿ تطبيؽ ىذا المدخؿ في المدارس.
العػػامميف فػػي مديريػػة التعمػػيـ الثػػػانوي  يعرفػػوف مػػف خػػالؿ مػػا يقومػػػوف بػػو مػػف ميػػاـ فػػي إدارة التعمػػػيـ 

ارة ىػػذا التعمػػيـ مػػاتزاؿ تعػػاني مػػف المركزيػػة  إذ يتولػػوف ىػـػ كعػػامميف فػػي الػػوزارة أمػػور الثػػانوي  أف إد
البت في الكثير مف المسائؿ المتعمقة بالمدارس الثانوية  كذلؾ إنيـ يعمموف أف اإلدارة التربوية العميا 

لجيػد والوقػت ليس لدييا القناعة الكافية بتطبيؽ مداخؿ إدارية جديدة إذ إف ذلؾ يتطمب الكثير مف ا
واإلمكانيػػات  وأف المػػػدارس الثانويػػػة العامػػػة عمػػى مػػػاىي عميػػػو اآلف التػػػزاؿ بحاجػػة إلػػػى الكثيػػػر مػػػف 
التغيير والتعديؿ كي تصبح مستعدة لتطبيؽ ىذا المدخؿ الجديد  وىي ليست مؤىمة بوضعيا الحالي 

 لتطبيقو.

ى ىثانوًا:ىالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىالثانؽ:
ل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية ما مبررات تطبيق مدخ

 السورية من وجية نظر المديرين ومعاوني المديرين والموجيين؟

مبررات لىجابة عف ىذا السؤاؿ أعطيت إجابات أفراد العينة عمى االستبانة التي تقيس 
 قيمًا متدرجة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي وذلؾ كما ىو موضح التوجو نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

وذلؾ لمعرفة درجة موافقة أفراد العينة عمى مبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة   سابقًا في مفتاح التصحيح
 وتـ حساب طوؿ الفئة عمى النحو التالي:الذاتية في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشؽ 

 .4=1-5أكبر قيمة في المقياس مف أصغر قيمة  حساب المدب وذلؾ بطرح .1

( 5( عمى أكبر قيمة في المقياس وىي )4حساب طوؿ الفئة وذلؾ بتقسيـ المدب وىو ) .2
 )وىو طول الفئة(.  108=5÷4

وذلؾ لمحصوؿ (  1إلى أصغر قيمة في المقياس وىي )( 1.8إضافة طوؿ الفئة وىو ) .3
ومف ثـ إضافة طوؿ الفئة إلى (  1.79-1) لذا كانت الفئة األولى مف  عمى الفئة األولى

وىكذا لموصوؿ إلى الفئة   الحد األعمى مف الفئة األولى وذلؾ لمحصوؿ عمى الفئة الثانية
 . األخيرة

واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكف التعامؿ مع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات 
 :(28أفراد العينة كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )

 (29الجدول )
 فئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة ليا

 التقدير في األداة فئات قيم المتوسط الحسابي
 موافؽ بشدة 4.2-5

 موافؽ 3.4-4.19
 محايد 2.6-3.39
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 غير موافؽ 1.8-2.59
 غير موافؽ أبداً  1-1.79

وكذلؾ دمج اإلجابتيف (  موافؽ  موافؽ بشدةفقد تـ دمج اإلجابتيف )  ولتسييؿ تفسير النتائج
درجة موافقة أفراد وبذلؾ أصبح المعيار المستخدـ لمحكـ عمى (. غير موافؽ أبداً   غير موافؽ)

 عمى النحو اآلتي: العينة عمى مبررات التوجو نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية
 (31الجدول )

 اإلدارة الذاتيةرأي أفراد العينة حول مبررات تطبيق المعيار المعتمد لمحكم عمى 
 درجة الموافقة فئات المتوسط الحسابي

 مرتفعة 3.4-5
 متوسطة 2.6-3.39
 منخفضة فمادوف 2.59

مجاؿ مبررات استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود بوقامت الباحثة 
ومعاوني المديريف ككؿ مف وجية نظر المديريف  المجاؿوكذلؾ  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 

 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:  والموجمييف
 :مبررات تطبيق اإلدارة الذاتيةالنتائج المتعمقة بمجال ـ 

 من وجية نظر المديرين: .أ 
 (31الجدول )

 من وجية نظر المديرين مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية جالالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لم

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.18 3.64 تفعيل آليات الممارسة العممية لالمركزية في إدارة التعميم الثانوي. 1 11
 ةمرتفع 1.18 3.8 تقميل البيروقراطية في إدارة التعميم الثانوي. 2 9

 متوسطة 1.37 3.18 صناعة القرارات المدرسية.زيادة قاعدة المشاركة في  3 13
 ةمرتفع 1.27 4.33 توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع المحمي. 4 4

 مرتفعة 1.25 3.48 تحقيق المشاركة المجتمعية في إدارة العممية التعميمية. 5 11

12 6 
ــاممين فــي المدرســة لممشــاركة فـــي  إتاحــة الفرصــة لممدرســين وجميــع العـ

 إدارتيا.
 مرتفعة 1.17 3.42

5 7 
تعزيز ثقة اآلبـاء والميتمـين بقضـايا المجتمـع المحمـي ومؤسسـاتو بمكانـة 

 المدرسة.
 مرتفعة 1.78 4.28

 مرتفعة 1.76 4.5 زيادة التمويل والدعم المادي المحمي لممدرسة. 8 1

7 9 
إتاحة المزيد من المرونة والحرية لممدارس لمربط بين األنشطة المدرسية 

 ومتطمبات البيئة المحمية.
4.1 1.72 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.64 4.42 بث الرقابة الذاتية في نفوس جميع العاممين بالمدرسة. 11 3

 مرتفعة 1.65 4.25 تشجيع التقويم الذاتي لدى العاممين في المدرسة. 11 6

 مرتفعة 1.69 4.48 توفير ميزانية مرنة تمبي متطمبات المدرسة. 12 2

 مرتفعة 1.68 4.28 اعتماد نظام مساءلة موضوعي لجميع المشاركين في العممية التعميمية. 13 5

 مرتفعة 1.79 3.98 تجويد مخرجات المدرسةمن الطمبة. 14 8
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 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.37 4 مجال مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية 
ورتبت ( 4.5و 3.18ما بيف ) مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسةإلجابات المديريف عمى 

وكاف البند الذي حصؿ عمى أعمى درجة   ىذه البنود ترتيباً تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسابية
وافقة ىو)زيادة التمويؿ والدعـ المادي المحمي لممدرسة(  أما البند الذي حصؿ عمى أقؿ درجة م

لمجاؿ وبمغ المتوسط الحسابي موافقة ىو )زيادة قاعدة المشاركة في صناعة القرارات المدرسية(  
( 1.37واالنحراؼ المعياري )( 4)مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسةمف وجية نظر المديريف

عمى بنود مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة المديريف  درجة موافقةوبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف 
 .الذاتية لممدرسة جاءت مرتفعة

 :معاوني المديرينمن وجية نظر  .ب 
 (32الجدول )

 المديريني معاونمن وجية نظر  مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية جالالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لم
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1 3.7 تفعيل آليات الممارسة العممية لالمركزية في إدارة التعميم الثانوي. 1 11
 ةمرتفع 1.14 4.14 تقميل البيروقراطية في إدارة التعميم الثانوي. 2 9

 متوسطة 1.32 3.36 قاعدة المشاركة في صناعة القرارات المدرسية. زيادة 3 11
 ةمرتفع 1.95 4.21 توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع المحمي. 4 7

 متوسطة 1.11 3.3 تحقيق المشاركة المجتمعية في إدارة العممية التعميمية. 5 12

13 6 
ــاممين فــي المدرســة  ــي إتاحــة الفرصــة لممدرســين وجميــع العـ لممشــاركة فـ

 إدارتيا.
 متوسطة 1.23 3.19

3 7 
تعزيز ثقة اآلبـاء والميتمـين بقضـايا المجتمـع المحمـي ومؤسسـاتو بمكانـة 

 المدرسة.
 مرتفعة 1.51 4.44

 مرتفعة 1.52 4.46 زيادة التمويل والدعم المادي المحمي لممدرسة. 8 2

5 9 
األنشطة المدرسية إتاحة المزيد من المرونة والحرية لممدارس لمربط بين 

 ومتطمبات البيئة المحمية.
4.31 1.63 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.61 4.5 بث الرقابة الذاتية في نفوس جميع العاممين بالمدرسة. 11 1

 مرتفعة 1.6 4.42 تشجيع التقويم الذاتي لدى العاممين في المدرسة. 11 4

 توفير ميزانية مرنة تمبي متطمبات المدرسة. 12 6
 مرتفعة 1.76 4.29

 مرتفعة 1.72 4.31 اعتماد نظام مساءلة موضوعي لجميع المشاركين في العممية التعميمية. 13 5

 مرتفعة 1.86 4.16 تجويد مخرجات المدرسةمن الطمبة. 14 8

 مرتفعة 1.38 4 مجال مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة
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خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
( 4.5و3.19مػػػػا بػػػػيف ) مجػػػػاؿ مبػػػػررات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة لممدرسػػػةالمػػػػديريف عمػػػى معػػػاوني 

وكاف البند الذي حصؿ عمى ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  
أعمى درجة موافقة ىو)بث الرقابة الذاتية في نفوس جميع العامميف في المدرسة(  أما البند الذي 
حصػػػؿ عمػػػى أقػػػؿ درجػػػة موافقػػػة ىػػػو )إتاحػػػػة الفرصػػػة لممدرسػػػيف وجميػػػع العػػػامميف فػػػي المدرسػػػػة 

 رة الذاتيػػة لممدرسػػةتطبيػؽ اإلدا مبػػرراتلمجػػاؿ وبمػػغ المتوسػػط الحسػابي لممشػاركة فػػي إدارتيػا(  
( وبالمقارنػػػػة مػػػػع المعيػػػػػار 1.38( واالنحػػػػراؼ المعيػػػػػاري )4)مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر معػػػػػاوني المػػػػديريف

تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة  مبػرراتعمػى بنػود مجػػاؿ المػػديريف  معػاوني درجػػة موافقػةالمعتمػد نجػد أف 
 .لممدرسة جاءت مرتفعة

 :الموَجيينمن وجية نظر 
 (33الجدول )

 الموَجيينمن وجية نظر  مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية جالوالنحراف المعياري لمالمتوسط الحسابي 

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.15 4.19 تفعيل آليات الممارسة العممية لالمركزية في إدارة التعميم الثانوي. 1 6
 ةمرتفع 1.11 3.92 البيروقراطية في إدارة التعميم الثانوي. تقميل 2 8

 مرتفعة 1.33 3.44 زيادة قاعدة المشاركة في صناعة القرارات المدرسية. 3 11
 ةمرتفع 1.42 3.67 توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع المحمي. 4 9

 متوسطة 1.35 3.25 تحقيق المشاركة المجتمعية في إدارة العممية التعميمية. 5 11

12 6 
ــاممين فــي المدرســة لممشــاركة فـــي  إتاحــة الفرصــة لممدرســين وجميــع العـ

 إدارتيا.
 متوسطة 1.15 2.85

5 7 
تعزيز ثقة اآلبـاء والميتمـين بقضـايا المجتمـع المحمـي ومؤسسـاتو بمكانـة 

 المدرسة.
 مرتفعة 1.83 4.37

 مرتفعة 1.84 4.41 زيادة التمويل والدعم المادي المحمي لممدرسة. 8 4

7 9 
إتاحة المزيد من المرونة والحرية لممدارس لمربط بين األنشطة المدرسية 

 ومتطمبات البيئة المحمية.
4.18 1.71 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.58 4.58 بث الرقابة الذاتية في نفوس جميع العاممين بالمدرسة. 11 1

 مرتفعة 1.59 4.47 تشجيع التقويم الذاتي لدى العاممين في المدرسة. 11 3

 مرتفعة 1.72 4.48 توفير ميزانية مرنة تمبي متطمبات المدرسة. 12 2

 مرتفعة 1.64 4.47 اعتماد نظام مساءلة موضوعي لجميع المشاركين في العممية التعميمية. 13 3

 مرتفعة 1.7 4.41 تجويد مخرجات المدرسةمن الطمبة. 14 4

 مرتفعة 1.47 4.13 لممدرسةمجال مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية 

خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات 
ورتبػػت ىػػػذه ( 4.58و2.85مػػا بػػيف ) مجػػاؿ مبػػررات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػةعمػػى  وّجييفالمػػ

البنػػد الػػػذي حصػػؿ عمػػى أعمػػى درجػػػة  وكاف البنػػود ترتيبػػًا تنازليػػًا بحسػػب قػػػيـ المتوسػػطات الحسػػابية
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موافقػة ىو)بػث الرقابػة الذاتيػة فػي نفػوس جميػع العػامميف فػي المدرسػة(  أمػا البنػد الػذي حصػؿ عمػى 
أقؿ درجة موافقة ىو )إتاحة الفرصة لممدرسيف وجميع العػامميف فػي المدرسػة لممشػاركة فػي إدارتيػا(  

لذاتيػػػػػػػػػة لممدرسػػػػػػػػػةمف وجيػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػر لمجػػػػػػػػػاؿ مبػػػػػػػػػررات تطبيػػػػػػػػػؽ اإلدارة اوبمػػػػػػػػغ المتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي 
 درجػة موافقػةوبالمقارنػة مػع المعيػار المعتمػد نجػد أف ( 1.47واالنحراؼ المعيػاري )( 4.13)الموجمييف
 .عمى بنود مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة جاءت مرتفعة الموجمييف

 :الثاني* مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 
المتعمقة بيذا السؤاؿ أف درجة موافقة المديريف ومعاوني المديريف والموّجييف عمى بنود  بينت النتائج

مجػػاؿ مبػػررات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة جػػاءت مرتفعػػة  ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي اقتنػػاع أفػػراد 
عطػاء ىـ العينة بأىمية تطبيػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة وحػاجتيـ لػو لمػتخمص مػف المركزيػة  واو

الحرية في إدارة مدارسيـ واتخاذ القرارات المتعمقة بيا  وأيضًا رغبتيـ في تطوير مدارسػيـ والنيػوض 
بيا وىذا لف يكوف إال مف خالؿ تطبيؽ أنماط إدارية جديدة  كؿ ىذا جعميـ يقتنعوف جدًا بالمبررات 

وافقػػػػة بالنسػػػػبة المطروحػػػة لتطبيػػػػؽ مػػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػة. والبنػػػد الػػػػذي حصػػػػؿ عمػػػػى أعمػػػى درجػػػػة م
لممػديريف ىػو) زيػػادة التمويػؿ والػػدعـ المػادي المحمػػي لممدرسػة( ويمكػف أف يعػػزب ذلػؾ إلػػى مػا يعانيػػو 

المػػدارس مػػػف عػػدـ تػػػوفر الميزانيػػة التػػػي تعيػػنيـ عمػػػى إدارة شػػؤوف مدارسػػػيـ  والصػػرؼ عمػػػى  ومػػدير 
نة تسمح ليـػ بالتصػرؼ متطمبات العممية التعميمية  وبالتالي ىـ بحاجة إلى موارد تمويؿ جديدة ومر 

نما مف خالؿ التمويؿ مف قبؿ  بيا حسب احتياجاتيـ  وىذا لف يتحقؽ مف خالؿ التمويؿ الحكومي واو
المجتمػع المحمػي المحػيط بالمدرسػة. أمػا البنػد الػذي حصػؿ عمػى أقػؿ درجػة موافقػة بالنسػبة لممػديريف 

ي ذلػػػؾ ىػػو حػػػرص مػػػديري ىػػو) زيػػػادة قاعػػدة المشػػػاركة فػػػي صػػناعة القػػػرارات المدرسػػػية( والسػػبب فػػػ
المػػدارس عمػػى االسػػػتقاللية فػػي صػػناعة القػػػرارات المدرسػػية وعػػػدـ رغبػػتيـ فػػي أف يشػػػاركيـ أحػػد فػػػي 
صػػناعة ىػػذه القػػرارات  وذلػػؾ بسػػبب محدوديػػة الصػػالحيات التػػي تمػػنحيـ إياىػػا وزارة التربيػػة  وعػػدـ 

بويػة العميػا  وبالتػالي لػيس السماح ليـ باتخاذ القرارات التي تخػص مدارسػيـ دوف الرجػوع لػىدارة التر 
لػدييـ الرغبػػة فػي أف يشػػاركيـ أحػد فػػي ىػذه الصػػالحيات المحػدودة  والتػػي لػيس فييػػا مجػاؿ لىبػػداع 
نمػػا ىػـػ مجػػرد أداة تنفيذيػػة لمتعميمػػات والقػػرارات. والبنػػد الػػذي حصػػؿ عمػػى أعمػػى درجػػػة  واالبتكػػار  واو

بػة الذاتيػة فػي نفػوس جميػع العػامميف فػي موافقة بالنسبة لمعػاوني المػديريف والمػوّجييف ىػو )بػث الرقا
المدرسػة( ويمكػف تفسػػير ذلػؾ فػػي حاجػة معػػاوني المػديريف والمػػوّجييف وجميػع العػػامميف فػي المدرسػػة 

ف يكػوف أإلى التخمص مف المتابعة والمساءلة مف قبؿ المػديريف اإلدارة التربويػة العميػا  ورغبػتيـ فػي 
نتيجة إيمانيـ بعمميـ وحػبيـ لػو  وكػذلؾ رغبػتيـ فػي ما يقوموف بو مف مياـ وأعماؿ ومسؤوليات ىو 

تطوير مدارسيـ والنيوض بيػا ولػيس نتيجػة وجػود مػف يتػابعيـ ويحاسػبيـ. والبنػد الػذي حصػؿ عمػى 
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أقؿ درجة موافقة بالنسبة لمعاوني المديريف والموّجييف ىو )إتاحة الفرصة لممدرسيف وجميع العامميف 
ف يعزب ذلؾ إلى المركزية في إدارة التعميـ الثػانوي  وقمػة أيمكف في المدرسة لممشاركة في إدارتيا( و 

حساسػػػػيـ بأنػػػػو ال تػػػػتـ مشػػػػاركتيـ فػػػػي إدارة  الصػػػالحيات الممنوحػػػػة لمعػػػػاوني المػػػػديريف والمػػػػوّجييف واو
نػو لػف تػػتـ مشػاركة المدرسػيف وبقيػة العػامميف فػػي أمدارسػيـ بالشػكؿ الكػافي  وبالتػالي فيػـػ عمػى ثقػة ب

 مدرسة بالشكؿ الصحيح والفعاؿ.المدرسة في إدارة ال
أىػـػ مبػػررات التوجػػو نحػػو تطبيػػػؽ التػػي بينػػت أف ( 2117  الدوسػػريوتتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسة)

اإلدارة الذاتية حاجة مديري المدارس لتوفير ميزانية لمصرؼ سريعة ومرنة لتوفير متطمبات المدرسة  
 دوف الرجػػػوع إلدارة التعمػػػيـ فػػػي جميػػػػعوكػػػذلؾ حػػػاجتيـ إلصػػػدار القػػػرارات المتعمقػػػة بشػػػؤوف المدرسػػػة 

( التػػي رأب فييػػا المػػديروف أف أىػـػ مبػػرر cheng&cheung, 1999األمػور. وتختمػػؼ مػػع دراسػػة)
لمتوجػو نحػػو اإلدارة الذاتيػػة ىػو تحسػػيف نوعيػػة التعمػيـ  فػػي حػػيف رأب المدّرسػوف والمشػػرفوف أف أىػـػ 

 مبرر ىو توفير الماؿ.
ى:الثالثالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىىلثًا:ثا

ما متطمبات تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية 
 السورية من وجية نظر المديرين ومعاوني المديرين والموجيين؟

لىجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
متطمبػػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة فػػػي المػػػدارس الثانويػػػػة العامػػػة فػػػػي لكػػػؿ محػػػور مػػػػف محػػػاور مجػػػاؿ 

  مجػػاؿ ككػػؿلموكػػذلؾ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري  الجميوريػػة العربيػػة السػػورية 
قامػت الباحثػػة  لممدرسػة درجػة موافقػػة أفػراد العينػة عمػػى متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػةحكـػ عمػى لمو 

 باعتماد المعيار اآلتي:
 (43الجدول )

 رأي أفراد العينة حول متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةالمعيار المعتمد لمحكم عمى 
 درجة الموافقة فئات المتوسط

 مرتفعة 5 – 304
 متوسطة 3039 -206
 منخفضة فما دون 2059

 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةالنتائج المتعمقة بمجال  2-1
 من وجية نظر المديرين: .أ 

 (35الجدول )
 من وجية نظر المديرين مجال تطبيق اإلدارة الذاتيةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحاور 

المتوسط  المحور الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.53 4.16 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم 1
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 مرتفعة 1.61 3.94 التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة 5
 مرتفعة 1.54 3.96 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية 4
 مرتفعة 1.92 3.48 تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة 11
 مرتفعة 1.87 3.86 تنظيم المدرسة إدارياً  8
 مرتفعة 1.62 3.9 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا 7

 مرتفعة 1.96 3.77 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة 9

 مرتفعة 1.72 3.97 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو 3

 مرتفعة 1.6 3.92 نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميميةتطوير  6

 مرتفعة 1.88 3.5 اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة 11

 مرتفعة 1.61 3.92 الميزانية والتمويل 6

 مرتفعة 1.55 3.99 الرقابة المالية 2

 مرتفعة 1.48 3.97 المتابعة والمساءلة 3
 مرتفعة 1.38 3.94 تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال متطمبات  

متطمبات تطبيؽ مف الجدوؿ السابؽ نجد أف المتوسط الحسابي إلجابات المديريف عف محاور 
وقد رتبت ىذه المتوسطات تنازليًا بناًء عمى قيمة ( 4.16و 3.48قد تراوحت بيف ) اإلدارة الذاتية

في المرتبة األولى بمتوسط  في إدارة التعميـ اعتماد النظاـ الالمركزيالمتوسطات حيث جاء محور 
في المرتبة  تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةبينما جاء محور (  4.16حسابي قدره)

متطمبات تطبيؽ اإلدارة وقد بمغ المتوسط الحسابي لمجاؿ (  3.48األخيرة بمتوسط حسابي قدره)
 موافقةنجد أف درجة   بالمقارنة مع المعيار المعتمدو ( 1.38واالنحراؼ المعياري )( 3.94) الذاتية

 .عمى متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة جاءت مرتفعةالمديريف 
 : معاوني المديرينمن وجية نظر  .ب 

 (36الجدول )
 المديرينمعاوني من وجية نظر  مجال تطبيق اإلدارة الذاتيةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحاور 

المتوسط  المحور الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.52 4.1 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم 2
 مرتفعة 1.57 4 التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة 3
 مرتفعة 1.51 4 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية 3
 مرتفعة 1.97 3.57 الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةتةيير  8
 مرتفعة 1.88 3.78 تنظيم المدرسة إدارياً  6
 مرتفعة 1.97 3.65 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا 7

 مرتفعة 1.72 4.17 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة 1

 مرتفعة 1.71 3.92 المدرسي ومرافقوالىتمام بالمبنى  5

 متوسطة 1.97 3.33 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية 9
 مرتفعة 1.77 3.92 اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة 5

 مرتفعة 1.55 3.98 الميزانية والتمويل 4

 مرتفعة 1.54 4 الرقابة المالية 3

 مرتفعة 1.54 4 والمساءلةالمتابعة  3
 مرتفعة 1.36 3.97 مجال متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
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متطمبات المديريف عف محاور معاوني مف الجدوؿ السابؽ نجد أف المتوسط الحسابي إلجابات 
وقد رتبت ىذه المتوسطات تنازليًا بناًء عمى ( 4.17و 3.33قد تراوحت بيف ) تطبيؽ اإلدارة الذاتية

في  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسةقيمة المتوسطات حيث جاء محور 
تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى بينما جاء محور (  4.17المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره)

وقد بمغ المتوسط الحسابي (  3.33حسابي قدره) في المرتبة األخيرة بمتوسط العممية التعميمية
وبالمقارنة مع المعيار ( 1.36واالنحراؼ المعياري )( 3.97) متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةلمجاؿ 
معاوني المديريف عمى متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  موافقةأف درجة  يتبيف  المعتمد

 .جاءت مرتفعة
 : الموَجيينمن وجية نظر  .ج 

 (37الجدول )
 الموجيينمن وجية نظر  مجال تطبيق اإلدارة الذاتيةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحاور 

 المحور الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.52 4.12 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم 7
 مرتفعة 1.51 4.14 العاممين في المدرسةالتنمية المينية لجميع  6
 مرتفعة 1.59 4.3 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية 2
 مرتفعة 1.95 3.8 تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة 11
 مرتفعة 1.99 3.8 تنظيم المدرسة إدارياً  11
 مرتفعة 1.73 4.18 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا 5

 مرتفعة 1.64 4.31 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة 1

 مرتفعة 1.24 3.79 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو 11

 مرتفعة 1.74 4 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية 8

 مرتفعة 1.63 4.28 المدرسةاعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء  3

 مرتفعة 1.85 3.85 الميزانية والتمويل 9

 مرتفعة 1.66 4.2 الرقابة المالية 4

 مرتفعة 1.56 4.18 المتابعة والمساءلة 5
 مرتفعة 1.4 4.17 مجال متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 

 

متطمبػػات تطبيػػػؽ عػػف محػػاور  المػػوجمييفمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ نجػػد أف المتوسػػط الحسػػابي إلجابػػات 
وقػػد رتبػت ىػذه المتوسػػطات تنازليػًا بنػػاًء عمػى قيمػػة ( 4.31و 3.79قػد تراوحػػت بػيف ) اإلدارة الذاتيػة

في المرتبة  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسةالمتوسطات حيث جاء محور 
فػػػػي  مػػػاـ بػػػػالمبنى المدرسػػػي ومرافقػػػواالىتبينمػػػا جػػػػاء محػػػور (  4.31األولػػػى بمتوسػػػط حسػػػػابي قػػػدره)

متطمبػات تطبيػػؽ وقػد بمػغ المتوسػػط الحسػابي لمجػاؿ (  3.79المرتبػة األخيػرة بمتوسػط حسػػابي قػدره)
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أف درجػة  يتبػيف  وبالمقارنة مع المعيػار المعتمػد( 1.4واالنحراؼ المعياري )( 4.177) اإلدارة الذاتية
 .اتية لممدرسة جاءت مرتفعةعمى متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذ الموجمييف موافقة

 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةوفيما يمي سنتناوؿ إجابات أفراد العينة عمى كؿ محور مف محاور 
 بالتفصيؿ:

متطمبات في مجال  )اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم(النتائج المتعمقة بمحور  2-1-1
 :تطبيق اإلدارة الذاتية

اعتماد النظاـ الالمركزي في )تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
فكانت  معاوني المديريف والموجمييفوكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و  (إدارة التعميـ

 النتائج عمى الشكؿ اآلتي: 
 من وجية نظر المديرين: .أ 

 ( 38الجدول )
متطمبات تطبيق اإلدارة في مجال اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميمالنحراف المعياري لمحور المتوسط الحسابي و 

 من وجية نظر المديرين. الذاتية
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.98 3.84 إدارة التعميم الثانوي.تبني وزارة التربية سياسة الالمركزية في  15 5

3 16 
إعادة بناء اليياكل التنظيمية لممستويات اإلداريـة فـي المـدارس ومـديريات 

 التربية.
 مرتفعة 1.88 3.99

 مرتفعة 1 3.91 المرونة في التعميمات اإلدارية الموجية لممدارس. 17 4

3 18 
القــرارات الميسـرة لمعمــل إتاحـة الفرصـة لمــديري المـدارس فــي حريـة اتخـاذ 

 1 3.99 المدرسي.
 مرتفعة

 
 

 مرتفعة 1 4 من  مجمس إدارة المدرسة السمطات الالزمة لتخاذ القرارات المناسبة. 19 2
 مرتفعة 1 3.67 مشاركة جميع العاممين في المدرسة في صناعة القرارات المتعمقة بيا. 21 6

1 21 
المدرسة المزيد من السمطات المتعمقـة  تفويض اإلدارة التربوية العميا،إدارة

 بالمدرسة.
 مرتفعة 1.81 4.24

 مرتفعة 1.62 3.9 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميممحور 

خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات 
متطمبػػات تطبيػػػؽ فػػي مجػػاؿ اعتمػػاد النظػػاـ الالمركػػػزي فػػي إدارة التعمػػيـ محػػور بنػػود المػػديريف عمػػى 

ورتبػػػػػت ىػػػػػذه البنػػػػػود ترتيبػػػػػًا تنازليػػػػػًا بحسػػػػػب قػػػػػيـ ( 4.24و 3.67مػػػػػا بػػػػػيف )اإلدارة الذاتيػػػػػة لممدرسػػػػػة 
تفػػػويض اإلدارة التربويػػػة العميػػػا  إدارة المدرسػػػة المزيػػػد مػػػف حيػػػث جػػػاء بنػػػد )  المتوسػػطات الحسػػػابية
مشاركة جميع العامميف في المدرسة في المرتبة األولى  بينما جاء بند) المدرسة.(السمطات المتعمقة ب

اعتمػػػاد وبمػػػغ المتوسػػػط الحسػػابي لمحػػػور فػػي المرتبػػػة األخيػػرة   (.فػػي صػػػناعة القػػرارات المتعمقػػػة بيػػػا
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وبالمقارنػػػػػة مػػػػػع المعيػػػػػار ( 1.62واالنحػػػػراؼ المعيػػػػػاري )( 3.9)النظػػػػاـ الالمركػػػػػزي فػػػػػي إدارة التعمػػػػػيـ 
عمػػى بنػود محػػور اعتمػاد النظػػاـ الالمركػزي فػػي إدارة التعمػػيـ المػديريف  موافقػػةد نجػػد أف درجػة المعتمػ

 جاءت مرتفعة.
 :معاوني المديرينمن وجية نظر  .ب 

 (39الجدول )
متطمبات تطبيق اإلدارة في مجال  اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميمالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني من وجية نظر  الذاتية

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.83 3.9 تبني وزارة التربية سياسة الالمركزية في إدارة التعميم الثانوي. 15 6

4 16 
فـي المـدارس ومـديريات  إعادة بناء اليياكل التنظيمية لممستويات اإلداريـة

 التربية.
 مرتفعة 1.82 4.15

 مرتفعة 1.84 4.21 المرونة في التعميمات اإلدارية الموجية لممدارس. 17 2

1 18 
إتاحـة الفرصـة لمــديري المـدارس فــي حريـة اتخـاذ القــرارات الميسـرة لمعمــل 

 المدرسي.
 مرتفعة 1.81 4.31

 مرتفعة 1.89 4.13 الالزمة لتخاذ القرارات المناسبة.من  مجمس إدارة المدرسة السمطات  19 5
 مرتفعة 1 3.79 مشاركة جميع العاممين في المدرسة في صناعة القرارات المتعمقة بيا. 21 7

3 21 
تفويض اإلدارة التربوية العميا،إدارة المدرسة المزيد من السمطات المتعمقـة 

 بالمدرسة.
 مرتفعة 1.76 4.18

 مرتفعة 1.52 4.1 النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـاعتماد محور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ محور بنود المديريف عمى معاوني 

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.31و 3.79بيف )ما تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
إتاحة الفرصة لمديري المدارس في حرية اتخاذ القرارات حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  
( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)مشاركة جميع العامميف في المدرسة في الميسرة لمعمؿ المدرسي.
اعتماد النظاـ وبمغ المتوسط الحسابي لمحور في المرتبة األخيرة   .(مقة بياصناعة القرارات المتع

( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد 1.52( واالنحراؼ المعياري )4.1)الالمركزي في إدارة التعميـ 
عمى بنود محور اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ جاءت المديريف  معاوني موافقةأف درجة 

 رتفعة.م
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 :الموَجيينمن وجية نظر  .ج 
 (41الجدول )

متطمبات تطبيق اإلدارة في مجال  اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميمالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 وَجيينمن وجية نظر الم الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.89 4.1 تبني وزارة التربية سياسة الالمركزية في إدارة التعميم الثانوي. 15 5

إعادة بناء اليياكل التنظيمية لممستويات اإلداريـة فـي المـدارس ومـديريات  16 4
 التربية.

 مرتفعة 1.6 4.13

3 17 
 المرونة في التعميمات اإلدارية الموجية لممدارس.

4.3 1.91 
 مرتفعة
 

2 18 
إتاحـة الفرصـة لمــديري المـدارس فــي حريـة اتخـاذ القــرارات الميسـرة لمعمــل 

 المدرسي.
 مرتفعة 1.9 4.31

 مرتفعة 1.83 4.33 من  مجمس إدارة المدرسة السمطات الالزمة لتخاذ القرارات المناسبة. 19 1
 مرتفعة 1 4 المتعمقة بيا.مشاركة جميع العاممين في المدرسة في صناعة القرارات  21 6

7 21 
تفويض اإلدارة التربوية العميا،إدارة المدرسة المزيد من السمطات المتعمقـة 

 بالمدرسة.
 مرتفعة 1 3.57

 مرتفعة 1.52 4.12 اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ محور بنود عمى  الموجمييف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.33و 3.57ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
منح مجمس إدارة المدرسة السمطات الالزمة التخاذ القرارات حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

تفويض اإلدارة التربوية العميا  إدارة المدرسة المزيد مف ( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)المناسبة.
اعتماد النظاـ وبمغ المتوسط الحسابي لمحور في المرتبة األخيرة   (.ةالسمطات المتعمقة بالمدرس
( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد 1.52( واالنحراؼ المعياري )4.12)الالمركزي في إدارة التعميـ 

عمى بنود محور اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ جاءت  الموجمييف موافقةأف درجة 
 مرتفعة.

في مجال (التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة)ائج المتعمقة بمحور النت 2-1-2
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

التنمية المينية لجميع )تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
 المديريف والموجمييفمعاوني وكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و  (العامميف في المدرسة

 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:
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 من وجية نظر المديرين: .أ 
 (41الجدول )

متطمبات تطبيق في مجال  )التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة(المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 من وجية نظر المديرين اإلدارة الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.6 4.19 تحديد الحتياجات التدريبية لجميع العاممين في المدرسة. 22 1

ــع  23 2 ــة لجميــ ــات التدريبيـ ــة الحتياجـ ــة لتمبيـ ــط التدريبيـ ــرامج والخطـ ــع البـ وضـ
 العاممين.

 مرتفعة 1.74 4.13

 مرتفعة 1.93 3.76 التدريب المالئمة لكل فرد بالمدرسة. اختيار أساليب 24 6
 مرتفعة 1.91 3.98 توفير المتطمبات المادية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المينية. 25 4
 مرتفعة 1.98 3.8 تعزيز التعاون بين المدرسة وكميات التربية. 26 5

 مرتفعة 1 3.7 إنشاء وحدات تدريب وتقويم داخل المدرسة. 27 7

 مرتفعة 1.78 4 تييئة الكادر التدريبي المختص بإعداد برامج التنمية المينية وتنفيذىا. 28 3

 مرتفعة 1.61 3.94 التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسةمحور بنود عمى  المديريف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.19و 3.7ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
( تحديد االحتياجات التدريبية لجميع العامميف في المدرسة.حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

في المرتبة األخيرة   نشاء وحدات تدريب وتقويـ داخؿ المدرسة.(إالمرتبة األولى  بينما جاء بند)في 
( واالنحراؼ 3.94)التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسةوبمغ المتوسط الحسابي لمحور 

د محور عمى بنو  المديريف موافقة( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.61المعياري )
 جاءت مرتفعة. التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة

 :معاوني المديرينمن وجية نظر  .ب 
 (42الجدول )

متطمبات تطبيق في مجال  )التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة(المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني من وجية نظر  اإلدارة الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.67 4.28 تحديد الحتياجات التدريبية لجميع العاممين في المدرسة. 22 1

ــع  23 5 ــة لجميــ ــات التدريبيـ ــة الحتياجـ ــة لتمبيـ ــط التدريبيـ ــرامج والخطـ ــع البـ وضـ
 العاممين.

 مرتفعة 1.72 4.15

 مرتفعة 1.73 3.86 اختيار أساليب التدريب المالئمة لكل فرد بالمدرسة. 24 7
 مرتفعة 1.81 4.17 توفير المتطمبات المادية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المينية. 25 4

 مرتفعة 1.76 4.12 تعزيز التعاون بين المدرسة وكميات التربية. 26 6

 مرتفعة 1.73 4.15 داخل المدرسة.إنشاء وحدات تدريب وتقويم  27 3

 مرتفعة 1.58 4.17 تييئة الكادر التدريبي المختص بإعداد برامج التنمية المينية وتنفيذىا. 28 2

 مرتفعة 1.57 4 التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة
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خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسةمحور بنود عمى  المديريفمعاوني 

بحسب قيـ ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا 4.28و 3.86ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
حيث جاء بند )تحديد االحتياجات التدريبية لجميع العامميف في المدرسة.( المتوسطات الحسابية  

في المرتبة  اختيار أساليب التدريب المالئمة لكؿ فرد بالمدرسة.(في المرتبة األولى  بينما جاء بند)
( واالنحراؼ 4) ف في المدرسةالتنمية المينية لجميع العامميوبمغ المتوسط الحسابي لمحور األخيرة  

عمى بنود  المديريف معاوني موافقة( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.57المعياري )
 محور التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة جاءت مرتفعة.

 :الموَجيينمن وجية نظر  .ج 
 (43الجدول )

متطمبات تطبيق في مجال  )التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة(المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 الموَجيينمن وجية نظر  اإلدارة الذاتية

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1.67 4.12 تحديد الحتياجات التدريبية لجميع العاممين في المدرسة. 22 5

6 23 
ــع  ــة لجميــ ــات التدريبيـ ــة الحتياجـ ــة لتمبيـ ــط التدريبيـ ــرامج والخطـ ــع البـ وضـ

 العاممين.
 مرتفعة 1.72 3.99

 مرتفعة 1.73 3.9 اختيار أساليب التدريب المالئمة لكل فرد بالمدرسة. 24 7
 مرتفعة 1.81 4.21 توفير المتطمبات المادية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المينية. 25 4

 مرتفعة 1.76 4.26 تعزيز التعاون بين المدرسة وكميات التربية. 26 3

 مرتفعة 1.73 4.29 إنشاء وحدات تدريب وتقويم داخل المدرسة. 27 2

 مرتفعة 1.58 4.34 تييئة الكادر التدريبي المختص بإعداد برامج التنمية المينية وتنفيذىا. 28 1

 مرتفعة 1.51 4.14 في المدرسة التنمية المينية لجميع العاممين

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ  التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسةمحور بنود عمى  الموجمييف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.34و 3.9ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
تييئة الكادر التدريبي المختص بإعداد برامج التنمية المينية حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)اختيار أساليب التدريب المالئمة لكؿ فرد بالمدرسة.( وتنفيذىا.
 التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسةلمتوسط الحسابي لمحور وبمغ افي المرتبة األخيرة  

 الموجمييف موافقة( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.51( واالنحراؼ المعياري )4.14)
 عمى بنود محور التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة جاءت مرتفعة.
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في مجال (مشاركة المجتمعية في العممية التعميميةتفعيل ال)النتائج المتعمقة بمحور  2-1-3
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

تفعيؿ المشاركة المجتمعية في تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
فكانت  معاوني المديريف والموجمييفوكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و العممية التعميمية

 النتائج عمى الشكؿ اآلتي:
 من وجية نظر المديرين: . أ

 (44الجدول )
متطمبات تطبيق في مجال  تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 من وجية نظر المديرين اإلدارة الذاتية
رقم  الرتبة

ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ
 الحسابي

النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.81 3.82 تحديد احتياجات المجتمع المحمي من المدرسة. 29 11

صـياةة خطــط المشـاركة المجتمعيــة فـي العمميــة التعميميـة وفقاحتياجــات  31 13
 متوسطة 1.19 3.35 المجتمع المحمي.

11 31 
يمكــن أن تـتم فييـا المشــاركة تحديـد المجـالت واألنشــطة التعميميـة التـي 

 المجتمعية.
 مرتفعة 1.92 3.84

12 32 
تحديـد المسـؤوليات والواجبـات والميـام التـي يجـب أن يقـوم بيـا كـل طـرف 

 من أطراف المجتمع المحمي.
 مرتفعة 1.95 3.8

 مرتفعة 1.89 4.13 إيجاد قنوات اتصال سريعة تربط المدرسة بالمجتمع المحمي. 33 8
 مرتفعة 1.7 4.19 المدرسة عمى النفتاح عمى المجتمع المحمي.تشجيع  34 6

2 35 
تنشـيط دور وسـائل اإلعـالم فـي بـث الـوعي بأىميـة المشـاركة المجتمعيــة 

 في العممية التعميمية.
4.22 1.66 

 مرتفعة

14 36 
تــوفير النشــرات الدوريــة لممشــاركين لتمكــنيم مــن المشــاركة الفعالــة فــي 

 صنع القرارات المدرسية.
 متوسطة 1.37 3

 مرتفعة 1.81 4.15 تنظيم عممية التواصل بين المدرسة وأفراد المجتمع المحمي. 37 5

 مرتفعة 1.56 4.62 حث أولياء األمور عمى المشاركة في مجالس األولياء. 38 1

4 39 
ــة  ــاء رؤيـ ــي بنـ ــة فـ ــات التربويـ ــور وأصـــحاب الىتمامـ ــاء األمـ إشــراك أوليـ

 المدرسة ورسالتيا.
 مرتفعة 1.94 4.16

3 41 
ــاء  ــور وأعضـ ــاء األمـ ــاركة مــن أوليـ ــراف المشـ ــاءة ل طـ تقــدير اآلراء البنـ

 المجتمع المحمي.
4.17 1.89 

 مرتفعة

7 41 
ــاء  ــور وأعضــ ــاء األمـ ــل أوليـ ــن قبـ ــة مــ ــل اآلراء المقدمـ ــبل تفعيـ ــير سـ تيسـ

 المجتمع المحمي.
4.15 1.87 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.88 3.95 المتخذة.قيام المجالس المحمية بتنفيذ القرارات  42 9

 مرتفعة 1.76 4.16 رصد جزء من ميزانية المجتمع المحمي لدعم الخدمات المدرسية. 43 4

 مرتفعة 1.54 3.96 المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةمحور بنود عمى  المديريف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات 4.62و 3ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
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في المرتبة  حيث جاء بند )حث أولياء األمور عمى المشاركة في مجالس األولياء.(الحسابية  
توفير النشرات الدورية لممشاركيف لتمكنيـ مف المشاركة الفعالة في صنع األولى  بينما جاء بند)

تفعيؿ المشاركة المجتمعية وبمغ المتوسط الحسابي لمحور .( في المرتبة األخيرة  القرارات المدرسية
مع المعيار المعتمد نجد أف  ( وبالمقارنة1.54( واالنحراؼ المعياري )3.96)في العممية التعميمية

جاءت  عمى بنود محور تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية المديريف موافقةدرجة 
 مرتفعة.

 : معاوني المديرينمن وجية نظر  . ب
 (45الجدول )

متطمبات في مجال  تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني من وجية نظر  تطبيق اإلدارة الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.92 3.77 تحديد احتياجات المجتمع المحمي من المدرسة. 29 12

صـياةة خطــط المشـاركة المجتمعيــة فـي العمميــة التعميميـة وفقاحتياجــات  31 11
 مرتفعة 1.18 3.83 المجتمع المحمي.

تحديـد المجـالت واألنشــطة التعميميـة التـي يمكــن أن تـتم فييـا المشــاركة  31 11
 المجتمعية.

 مرتفعة 1.89 3.92

كـل طـرف  تحديـد المسـؤوليات والواجبـات والميـام التـي يجـب أن يقـوم بيـا 32 9
 من أطراف المجتمع المحمي.

 مرتفعة 1.97 3.95

 مرتفعة 1.91 4.1 إيجاد قنوات اتصال سريعة تربط المدرسة بالمجتمع المحمي. 33 7
 مرتفعة 1.11 3.97 تشجيع المدرسة عمى النفتاح عمى المجتمع المحمي. 34 8

المجتمعيــة تنشـيط دور وسـائل اإلعـالم فـي بـث الـوعي بأىميـة المشـاركة  35 3
 في العممية التعميمية.

 مرتفعة 1.63 4.31

تــوفير النشــرات الدوريــة لممشــاركين لتمكــنيم مــن المشــاركة الفعالــة فــي  36 13
 صنع القرارات المدرسية.

 متوسطة 1.54 3.19

 مرتفعة 1.6 4.18 تنظيم عممية التواصل بين المدرسة وأفراد المجتمع المحمي. 37 5

 مرتفعة 1.51 4.56 األمور عمى المشاركة في مجالس األولياء.حث أولياء  38 1

ــة  39 6 ــاء رؤيـ ــي بنـ ــة فـ ــات التربويـ ــور وأصـــحاب الىتمامـ ــاء األمـ إشــراك أوليـ
 المدرسة ورسالتيا.

 مرتفعة 1.71 4.13

ــاء  41 2 ــور وأعضـ ــاء األمـ ــاركة مــن أوليـ ــراف المشـ ــاءة ل طـ تقــدير اآلراء البنـ
 مرتفعة 1.65 4.32 المجتمع المحمي.

ــاء  41 4 ــور وأعضــ ــاء األمـ ــل أوليـ ــن قبـ ــة مــ ــل اآلراء المقدمـ ــبل تفعيـ ــير سـ تيسـ
 المجتمع المحمي.

 مرتفعة 1.71 4.21

 مرتفعة 1.72 4.19 قيام المجالس المحمية بتنفيذ القرارات المتخذة. 42 8

 مرتفعة 1.78 4.18 رصد جزء من ميزانية المجتمع المحمي لدعم الخدمات المدرسية. 43 5

 مرتفعة 1.51 4 المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
في مجاؿ  تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةمحور بنود عمى  المديريفمعاوني 

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا 4.56و 3.19ما بيف )متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
حيث جاء بند )حث أولياء األمور عمى المشاركة في مجالس بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  
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مف المشاركة  األولياء.( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)توفير النشرات الدورية لممشاركيف لتمكنيـ
تفعيؿ وبمغ المتوسط الحسابي لمحور الفعالة في صنع القرارات المدرسية.( في المرتبة األخيرة  

( وبالمقارنة مع المعيار 1.51( واالنحراؼ المعياري )4)المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية
لمشاركة المجتمعية في عمى بنود محور تفعيؿ ا المديريف معاوني موافقةالمعتمد نجد أف درجة 

 جاءت مرتفعة. العممية التعميمية
 : الموَجيينمن وجية نظر  .أ 

 (46الجدول )
متطمبات في مجال  تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 الموَجيينمن وجية نظر  تطبيق اإلدارة الذاتية
رقم  الرتبة

ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ
 الحسابي

النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.67 4.15 تحديد احتياجات المجتمع المحمي من المدرسة. 29 12

احتياجـات  صياةة خطط المشاركة المجتمعية في العمميـة التعميميـة وفـق 31 13
 المجتمع المحمي.

 مرتفعة 1.89 3.97

واألنشــطة التعميميـة التـي يمكــن أن تـتم فييـا المشــاركة تحديـد المجـالت  31 11
 المجتمعية.

 مرتفعة 1.66 4.2

تحديـد المسـؤوليات والواجبـات والميـام التـي يجـب أن يقـوم بيـا كـل طـرف  32 11
 من أطراف المجتمع المحمي.

 مرتفعة 1.75 4.26

 مرتفعة 1.68 4.45 إيجاد قنوات اتصال سريعة تربط المدرسة بالمجتمع المحمي. 33 3
 مرتفعة 1.71 4.3 تشجيع المدرسة عمى النفتاح عمى المجتمع المحمي. 34 8

تنشـيط دور وسـائل اإلعـالم فـي بـث الـوعي بأىميـة المشـاركة المجتمعيــة  35 2
 في العممية التعميمية.

 مرتفعة 1.59 4.51

فــي تــوفير النشــرات الدوريــة لممشــاركين لتمكــنيم مــن المشــاركة الفعالــة  36 14
 صنع القرارات المدرسية.

 مرتفعة 1.27 3.8

 مرتفعة 1.68 4.33 تنظيم عممية التواصل بين المدرسة وأفراد المجتمع المحمي. 37 7

 مرتفعة 1.52 4.65 حث أولياء األمور عمى المشاركة في مجالس األولياء. 38 1

ــاء  39 5 ــي بنـ ــة فـ ــات التربويـ ــور وأصـــحاب الىتمامـ ــاء األمـ ــة إشــراك أوليـ رؤيـ
 المدرسة ورسالتيا.

 مرتفعة 1.68 4.38

ــاء  41 5 ــور وأعضـ ــاء األمـ ــاركة مــن أوليـ ــراف المشـ ــاءة ل طـ تقــدير اآلراء البنـ
 مرتفعة 1.7 4.38 المجتمع المحمي.

ــاء  41 4 ــور وأعضــ ــاء األمـ ــل أوليـ ــن قبـ ــة مــ ــل اآلراء المقدمـ ــبل تفعيـ ــير سـ تيسـ
 المجتمع المحمي.

 مرتفعة 1.62 4.42

 مرتفعة 1.81 4.28 المحمية بتنفيذ القرارات المتخذة. قيام المجالس 42 9

 مرتفعة 1.77 4.34 رصد جزء من ميزانية المجتمع المحمي لدعم الخدمات المدرسية. 43 6

 مرتفعة 1.53 4.18 المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميميةمحور بنود عمى  الموجمييف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.65و 3.8ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
حيث جاء بند )حث أولياء األمور عمى المشاركة في مجالس األولياء.( في المتوسطات الحسابية  



 النتائجىومناقذتؼاىوتغدورهاىتغروغىىالغصلىالثانؽ

171 
 

المرتبة األولى  بينما جاء بند)توفير النشرات الدورية لممشاركيف لتمكنيـ مف المشاركة الفعالة في 
تفعيؿ المشاركة وبمغ المتوسط الحسابي لمحور بة األخيرة  صنع القرارات المدرسية.( في المرت

( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد 1.53( واالنحراؼ المعياري )4.18)المجتمعية في العممية التعميمية
 عمى بنود محور تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية لموجمييفا موافقةنجد أف درجة 
 جاءت مرتفعة.

في مجال  (الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة )تةييرالمتعمقة بمحور  النتائج 2-1-4
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

تغيير الثقافة التنظيمية )تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
 المديريف والموجمييفمعاوني وكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و  العامة في المدرسة(

 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي: 
 من وجية نظر المديرين: - أ

 ( 47الجدول )
متطمبات تطبيق اإلدارة في مجال  تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 من وجية نظر المديرين الذاتية
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

1 44 
ــة  ــاممين المبذولــة لتحســين العمميـ ــية داعمــة لجيــود العـ تبنــي ثقافــة مدرسـ

 التعميمية.
 مرتفعة 1.58 4.34

4 45 
التأكيـد عمـى جميـع العـاممين فـي المدرسـة بـاللتزام بـالقيم المحققـة لرؤيــة 

 المدرسة ورسالتيا.
 مرتفعة 1.53 3.75

6 46 
صـياةة رؤيـة المدرســة ورسـالتيا فـي ظــل احتياجـات المدرسـة و المجتمــع 

 المحمي. 
 منخفضة 1.61 2.52

 متوسطة 1.8 2.66 تنمية الشعور بالنتماء إلى المدرسة لدى الييئة التدريسية واإلدارية. 47 5
 مرتفعة 1.44 3.81 نشر ثقافة تقبل الرأي اآلخر في المدرسة. 48 2
 مرتفعة 1.49 3.8 تشجيع العمل بروح الفريق وبثيا في نفوس جميع العاممين في المدرسة. 49 3

 مرتفعة 1.92 3.48 تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ  تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةمحور بنود عمى  المديريف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.34و 2.52ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
تبني ثقافة مدرسية داعمة لجيود العامميف المبذولة لتحسيف حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

صياغة رؤية المدرسة ورسالتيا في ظؿ .( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)التعميمية العممية
تغيير وبمغ المتوسط الحسابي لمحور .( في المرتبة األخيرة  احتياجات المدرسة و المجتمع المحمي
( وبالمقارنة مع المعيار 1.92( واالنحراؼ المعياري )3.48)الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة
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 تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةعمى بنود محور  المديريف موافقةالمعتمد نجد أف درجة 
 جاءت مرتفعة.

 :معاوني المديرينمن وجية نظر  - ب
 (48الجدول )

متطمبات تطبيق اإلدارة مجال في  تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني من وجية نظر  الذاتية

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

1 44 
ــة  ــاممين المبذولــة لتحســين العمميـ ــية داعمــة لجيــود العـ تبنــي ثقافــة مدرسـ

 التعميمية.
 مرتفعة 1.5 4.38

2 45 
عمـى جميـع العـاممين فـي المدرسـة بـاللتزام بـالقيم المحققـة لرؤيــة التأكيـد 

 المدرسة ورسالتيا.
 مرتفعة 1.96 4.15

5 46 
صـياةة رؤيـة المدرســة ورسـالتيا فـي ظــل احتياجـات المدرسـة و المجتمــع 

 المحمي. 
 متوسطة 1.67 2.92

 متوسطة 1.85 2.65 واإلدارية.تنمية الشعور بالنتماء إلى المدرسة لدى الييئة التدريسية  47 6
 مرتفعة 1.61 3.65 نشر ثقافة تقبل الرأي اآلخر في المدرسة. 48 4
 مرتفعة 1.66 3.68 تشجيع العمل بروح الفريق وبثيا في نفوس جميع العاممين في المدرسة. 49 3

 مرتفعة 1.97 3.57 تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةمحور بنود عمى  معاوني المديريف

حسب قيـ ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا ب4.38و 2.65ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
تبني ثقافة مدرسية داعمة لجيود العامميف المبذولة لتحسيف حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

تنمية الشعور باالنتماء إلى المدرسة لدب .( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)العممية التعميمية
تغيير الثقافة وبمغ المتوسط الحسابي لمحور ( في المرتبة األخيرة  الييئة التدريسية واإلدارية.

( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد 1.97( واالنحراؼ المعياري )3.57)التنظيمية العامة في المدرسة
 تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةعمى بنود محور  المديريف معاوني موافقةنجد أف درجة 
 جاءت مرتفعة.
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 الموَجيين: من وجية نظر  -ج
 ( 49الجدول )

متطمبات تطبيق اإلدارة في مجال  تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 وَجيينمن وجية نظر الم الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

ــة  44 1 ــاممين المبذولــة لتحســين العمميـ ــية داعمــة لجيــود العـ تبنــي ثقافــة مدرسـ
 مرتفعة 1.69 4.27 التعميمية.

التأكيـد عمـى جميـع العـاممين فـي المدرسـة بـاللتزام بـالقيم المحققـة لرؤيــة  45 2
 المدرسة ورسالتيا.

 مرتفعة 1.33 3.85

صـياةة رؤيـة المدرســة ورسـالتيا فـي ظــل احتياجـات المدرسـة و المجتمــع  46 6
 منخفضة 1.43 3.58 المحمي. 

 متوسطة 1.59 3.61 تنمية الشعور بالنتماء إلى المدرسة لدى الييئة التدريسية واإلدارية. 47 5
 مرتفعة 1.51 3.82 نشر ثقافة تقبل الرأي اآلخر في المدرسة. 48 4
 مرتفعة 1.54 3.84 بروح الفريق وبثيا في نفوس جميع العاممين في المدرسة. تشجيع العمل 49 3

 مرتفعة 1.95 3.8 تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ  التنظيمية العامة في المدرسة تغيير الثقافةمحور بنود عمى  الموجمييف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.27و 3.58ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
تبني ثقافة مدرسية داعمة لجيود العامميف المبذولة لتحسيف حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

صياغة رؤية المدرسة ورسالتيا في ظؿ األولى  بينما جاء بند) .( في المرتبةالعممية التعميمية
تغيير وبمغ المتوسط الحسابي لمحور .( في المرتبة األخيرة  احتياجات المدرسة و المجتمع المحمي
( وبالمقارنة مع المعيار 1.95( واالنحراؼ المعياري )3.8)الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة

 تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسةعمى بنود محور  الموجمييف موافقةالمعتمد نجد أف درجة 
 جاءت مرتفعة.

متطمبات تطبيق اإلدارة في مجال  (تنظيم المدرسة إدارياً )النتائج المتعمقة بمحور  2-1-5
 :الذاتية

وكذلؾ  ()تنظيـ المدرسة إدارياً تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
فكانت النتائج عمى الشكؿ  معاوني المديريف والموجمييفالمحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و 

 اآلتي: 
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 من وجية نظر المديرين: - أ
 ( 51الجدول )

من وجية  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  تنظيم المدرسة إدارياً المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 نظر المديرين

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.9 4.25 توزيع الميام والمسؤوليات عمى جميع العاممين في المدرسة. 51 1

توزيـع الميـام والمسـؤوليات بمـا ينســجم مـع قـدرات العـاممين فـي المدرســة  51 4
 مرتفعة 1.29 3.79 ومؤىالتيم.

ــي  52 3 ــاممين فــ ــع العــ ــؤوليات جميـ ــام ومســ ــق لميـ ــيف وظيفـــي دقيــ ــاد توصــ إيجـ
 المدرسة.

 مرتفعة 1.28 3.84

 مرتفعة 1.29 3.74 بناء ىيكل تنظيمي لممدرسة يحقق رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا. 53 5

ــة  54 2 ــات المدرســ ــع إمكانــ ــق مــ ــة تتوافــ ــول الطمبــ ــة لقبــ ــع سياســ ــة وضــ والحاجــ
 المجتمعية لمتعميم.

 مرتفعة 1.2 3.88

المشـاركة فــي  تشـكيل مجمـس محميمكـون مـن ممثمـين عـن جميـع األطـراف 55 6
 مرتفعة 1.16 3.67 إدارة المدرسة.

 مرتفعة 1.87 3.86 تنظيـ المدرسة إدارياً محور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة في مجاؿ  تنظيـ المدرسة إدارياً محور بنود عمى  المديريف
حيث ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  4.25و 3.67ما بيف )
( في المرتبة األولى  بينما توزيع المياـ والمسؤوليات عمى جميع العامميف في المدرسة.جاء بند )
( تشكيؿ مجمس محمي مكوف مف ممثميف عف جميع األطراؼ المشاركة في إدارة المدرسة.جاء بند)

( واالنحراؼ 3.86)تنظيـ المدرسة إدارياً وبمغ المتوسط الحسابي لمحور خيرة  في المرتبة األ
عمى بنود محور  المديريفموافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.87المعياري )

 جاءت مرتفعة. تنظيـ المدرسة إدارياً 
 المديرين:معاوني من وجية نظر  - ب

 ( 51الجدول )
من وجية  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  تنظيم المدرسة إدارياً المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 المديرينمعاوني نظر 
رقم  الرتبة

ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ
 الحسابي

النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.69 4.43 العاممين في المدرسة.توزيع الميام والمسؤوليات عمى جميع  51 1

توزيـع الميـام والمسـؤوليات بمـا ينســجم مـع قـدرات العـاممين فـي المدرســة  51 2
 مرتفعة 1.37 3.9 ومؤىالتيم.

ــي  52 4 ــاممين فــ ــع العــ ــؤوليات جميـ ــام ومســ ــق لميـ ــيف وظيفـــي دقيــ ــاد توصــ إيجـ
 المدرسة.

 مرتفعة 1.52 3.58

 مرتفعة 1.46 3.56 يحقق رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا.بناء ىيكل تنظيمي لممدرسة  53 5

ــة  54 6 ــة والحاجــ ــات المدرســ ــع إمكانــ ــق مــ ــة تتوافــ ــول الطمبــ ــة لقبــ ــع سياســ وضــ
 المجتمعية لمتعميم.

 مرتفعة 1.39 3.53

تشكيل مجمس محميمكون من ممثمين عن جميع األطرافالمشاركة في إدارة  55 3
 مرتفعة 1.89 3.68 المدرسة.

 مرتفعة 1.88 3.78 المدرسة إدارياً تنظيـ محور 
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خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في مجاؿ  تنظيـ المدرسة إدارياً محور بنود عمى  معاوني المديريف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  4.43و 3.53ما بيف )لممدرسة 
( في المرتبة األولى  توزيع المياـ والمسؤوليات عمى جميع العامميف في المدرسة.حيث جاء بند )
( وضع سياسة لقبوؿ الطمبة تتوافؽ مع إمكانات المدرسة والحاجة المجتمعية لمتعميـ.بينما جاء بند)
( واالنحراؼ 3.78)تنظيـ المدرسة إدارياً وبمغ المتوسط الحسابي لمحور ألخيرة  في المرتبة ا
عمى بنود  معاوني المديريفموافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.88المعياري )

 جاءت مرتفعة.تنظيـ المدرسة إدارياً محور 
 :وَجيينمن وجية نظر الم - ج

 ( 52الجدول )
من وجية  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  تنظيم المدرسة إدارياً المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 وَجييننظر الم

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.61 4.54 في المدرسة.توزيع الميام والمسؤوليات عمى جميع العاممين  51 1

3 51 
توزيـع الميـام والمسـؤوليات بمـا ينســجم مـع قـدرات العـاممين فـي المدرســة 

 ومؤىالتيم.
 مرتفعة 1.38 3.84

6 52 
ــي  ــاممين فــ ــع العــ ــؤوليات جميـ ــام ومســ ــق لميـ ــيف وظيفـــي دقيــ ــاد توصــ إيجـ

 المدرسة.
 مرتفعة 1.62 3.43

 مرتفعة 1.6 3.44 رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا.بناء ىيكل تنظيمي لممدرسة يحقق  53 5

4 54 
ــة  ــة والحاجــ ــات المدرســ ــع إمكانــ ــق مــ ــة تتوافــ ــول الطمبــ ــة لقبــ ــع سياســ وضــ

 المجتمعية لمتعميم.
 مرتفعة 1.57 3.59

2 55 
تشكيل مجمس محميمكون من ممثمين عن جميع األطرافالمشاركة في إدارة 

 المدرسة.
 مرتفعة 1.79 4.2

 مرتفعة 1.99 3.8 إدارياً تنظيم المدرسة محور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة في مجاؿ  تنظيـ المدرسة إدارياً محور بنود عمى  الموجمييف
حيث ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  4.54و 3.43ما بيف )
( في المرتبة األولى  بينما توزيع المياـ والمسؤوليات عمى جميع العامميف في المدرسة.جاء بند )
( في المرتبة إيجاد توصيؼ وظيفي دقيؽ لمياـ ومسؤوليات جميع العامميف في المدرسة.جاء بند)
( 1.99( واالنحراؼ المعياري )3.8)تنظيـ المدرسة إدارياً غ المتوسط الحسابي لمحور وبماألخيرة  

 تنظيـ المدرسة إدارياً عمى بنود محور  الموجمييفموافقة وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 
 جاءت مرتفعة.
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في مجال  (وتقويمياالمشاركة في إعداد المناىج الدراسية )النتائج المتعمقة بمحور  2-1-6
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

)المشاركة في إعداد المناىج تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
 معاوني المديريف والموجمييفوكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و  الدراسية وتقويميا(

 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي: 
 من وجية نظر المديرين: - أ

 ( 53الجدول )
متطمبات تطبيق في مجال  المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويمياالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 من وجية نظر المديرين اإلدارة الذاتية
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

1 56 
إشـراك عـدد مــن المدرسـين فــي لجـان إعـداد المنــاىج وتقويميـا فــي وزارة 

 التربية.
 مرتفعة 1.56 4.53

 مرتفعة 1.88 4.11 النظر إلى احتياجات المجتمع المحمي وثقافتو عند إعداد المناىج. 57 5
 مرتفعة 1 3.96 المحمي.تمتع المناىج بالمرونة الكافية بما يالئم احتياجات المجتمع  58 6
 مرتفعة 1.14 3.96 عقد اجتماعات وندوات وورش عمل دورية لدراسة المناىج الدراسية.  59 6

4 61 
ــاى ــوير المنــ ــات لتطـ ــديم مقترحــ ــي وزارة  جتقـ ــة فــ ــات المختصـ ــا لمجيــ ورفعيـ

 مرتفعة 1.89 4.15 التربية.

2 61 
ــداف المنــاىج عمــى  ــاعد عمــى تحقيــق أىـ ــو دعــم التقنيــات التــي تسـ الوجـ

 المطموب.
4.35 1.59 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.57 4.18 متابعة تحقيق أىداف المناىج وفقًا لمعايير وزارة التربية. 62 3

 مرتفعة 1.53 4.16 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميامحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ  المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميامحور بنود عمى  المديريف

قيـ ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب 4.53و 3.96ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
إشراؾ عدد مف المدرسيف في لجاف إعداد المناىج وتقويميا حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

تمتع المناىج بالمرونة الكافية بما يالئـ )اف( في المرتبة األولى  بينما جاء بند.في وزارة التربية
المناىج عقد اجتماعات وندوات وورش عمؿ دورية لدراسة و)(.احتياجات المجتمع المحمي

المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وبمغ المتوسط الحسابي لمحور في المرتبة األخيرة  الدراسية.(
موافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.53( واالنحراؼ المعياري )4.16) وتقويميا
 جاءت مرتفعة. االمشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميعمى بنود محور  المديريف
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 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب
 ( 54الجدول )

متطمبات تطبيق في مجال  المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويمياالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني من وجية نظر  اإلدارة الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

2 56 
إشـراك عـدد مــن المدرسـين فــي لجـان إعـداد المنــاىج وتقويميـا فــي وزارة 

 التربية.
 مرتفعة 1.59 4.46

 متوسطة 1.63 3.24 النظر إلى احتياجات المجتمع المحمي وثقافتو عند إعداد المناىج. 57 4
 متوسطة 1.68 3.11 بما يالئم احتياجات المجتمع المحمي.تمتع المناىج بالمرونة الكافية  58 6
 متوسطة 1.67 2.96 عقد اجتماعات وندوات وورش عمل دورية لدراسة المناىج الدراسية.  59 7

5 61 
ــاى ــوير المنــ ــات لتطـ ــديم مقترحــ ــي وزارة  جتقـ ــة فــ ــات المختصـ ــا لمجيــ ورفعيـ

 متوسطة 1.71 3.16 التربية.

1 61 
ــو دعــم التقنيــات التــي  ــداف المنــاىج عمــى الوجـ ــاعد عمــى تحقيــق أىـ تسـ

 المطموب.
4.54 1.52 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.67 4.16 متابعة تحقيق أىداف المناىج وفقًا لمعايير وزارة التربية. 62 3

 مرتفعة 1.97 3.65 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميامحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
في مجاؿ  المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميامحور بنود عمى  معاوني المديريف

 ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازلياً 4.54و 2.96ما بيف )متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
دعـ التقنيات التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ حيث جاء بند )بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  

عقد اجتماعات وندوات وورش )( في المرتبة األولى  بينما جاء بندالمناىج عمى الوجو المطموب
كة المشار وبمغ المتوسط الحسابي لمحور في المرتبة األخيرة  (ؿ دورية لدراسة المناىج الدراسيةعم

( وبالمقارنة مع المعيار 1.97( واالنحراؼ المعياري )3.65) في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا
المشاركة في إعداد المناىج عمى بنود محور  معاوني المديريفموافقة المعتمد نجد أف درجة 

 جاءت مرتفعة. الدراسية وتقويميا
 من وجية نظر الموَجيين:  -ج

 (55الجدول )
متطمبات تطبيق في مجال  المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويمياالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور  

 لموَجيينمن وجية نظر ا اإلدارة الذاتية
رقم  الرتبة

ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ
 الحسابي

النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

فــي لجـان إعـداد المنــاىج وتقويميـا فــي وزارة  إشـراك عـدد مــن المدرسـين 56 2
 التربية.

 مرتفعة 1.56 4.57

 مرتفعة 1.16 4.2 النظر إلى احتياجات المجتمع المحمي وثقافتو عند إعداد المناىج. 57 4
 مرتفعة 1.35 3.79 تمتع المناىج بالمرونة الكافية بما يالئم احتياجات المجتمع المحمي. 58 7
 مرتفعة 1.39 3.86 عقد اجتماعات وندوات وورش عمل دورية لدراسة المناىج الدراسية.  59 6

5 61 
ــاى ــوير المنــ ــات لتطـ ــديم مقترحــ ــي وزارة  جتقـ ــة فــ ــات المختصـ ــا لمجيــ ورفعيـ

 مرتفعة 1.36 3.87 التربية.

1 61 
ــو  ــداف المنــاىج عمــى الوجـ ــاعد عمــى تحقيــق أىـ دعــم التقنيــات التــي تسـ

 المطموب.
4.58 1.55 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.55 4.39 متابعة تحقيق أىداف المناىج وفقًا لمعايير وزارة التربية. 62 3

 مرتفعة 1.73 4.18 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميامحور 
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خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميامحور بنود عمى الموجمييف 

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.58و 3.79ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
أىداؼ المناىج عمى حيث جاء بند )دعـ التقنيات التي تساعد عمى تحقيؽ المتوسطات الحسابية  

ا يالئـ ( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)تمتع المناىج بالمرونة الكافية بممطموبالوجو ال
المشاركة في إعداد وبمغ المتوسط الحسابي لمحور (في المرتبة األخيرة  احتياجات المجتمع المحمي
( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد 1.73( واالنحراؼ المعياري )4.18) المناىج الدراسية وتقويميا

عمى بنود محور المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا جاءت  الموجمييفموافقة أف درجة 
 مرتفعة.

)تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في النتائج المتعمقة بمحور  2-1-7
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  المدرسة(

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب )ستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور تـ ا
معاوني المديريف وكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و  الطمبة والعامميف في المدرسة(

 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:  والموجمييف
 من وجية نظر المديرين: - ب

 ( 56الجدول )
في مجال  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 من وجية نظر المديرين متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.6 4.32 اجتماعي سميم داخل المدرسة يعزز التعمم والنمو لمجميع.تأسيس مناخ  63 2
 متوسطة 1.49 3.35 البحث عن أفكار وطرائق وبرامج ابتكاريو لتمبية احتياجات التةيير. 64 4
 متوسطة 1.52 3.33 تأىيل الطمبة لتقبل أساليب التعمم الذاتي. 65 5

3 66 
ــل وضــع سياســات وآليــات واضــحة لتطبيــق  األفكــار التربويــة المبدعــة داخـ

 المدرسة.
 متوسطة 1.53 3.38

 مرتفعة 1.69 4.49 من  حوافز لمعاممين الذين يقدمون أفكارًا خالقة في العمل. 67 1
 مرتفعة 1.96 3.77 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسةمحور بنود عمىالمديرين

ليًا بحسب قيـ ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تناز 4.49و 3.33ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
( ف يقدموف أفكارًا خالقة في العمؿمنح حوافز لمعامميف الذيحيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

وبمغ (في المرتبة األخيرة  لتقبؿ أساليب التعمـ الذاتي لطمبةتأىيؿ افي المرتبة األولى  بينما جاء بند)
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( 3.77) الطمبة والعامميف في المدرسةتشجيع اإلبداع والمبادرة لدب المتوسط الحسابي لمحور 
عمى بنود  المديريفموافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.96واالنحراؼ المعياري )

 جاءت مرتفعة. تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسةمحور 
 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب

 ( 57الجدول )
في مجال  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 المديرينمعاوني من وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.54 4.38 تأسيس مناخ اجتماعي سميم داخل المدرسة يعزز التعمم والنمو لمجميع. 63 1
 مرتفعة 1.13 4.15 البحث عن أفكار وطرائق وبرامج ابتكاريو لتمبية احتياجات التةيير. 64 4

 مرتفعة 1.11 3.98 تأىيل الطمبة لتقبل أساليب التعمم الذاتي. 65 5

3 66 
ــل وضــع سياســات وآليــات  واضــحة لتطبيــق األفكــار التربويــة المبدعــة داخـ

 المدرسة.
4.13 1.12 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.89 4.32 من  حوافز لمعاممين الذين يقدمون أفكارًا خالقة في العمل. 67 2
 مرتفعة 1.72 4.17 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
في  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسةمحور بنود عمى معاوني المديريف 

يبًا ( ورتبت ىذه البنود ترت4.38و 3.98ما بيف )متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة مجاؿ 
ـ المتوسطات الحسابية   ـ داخؿ المدرسة حيث جاء بند )تنازلياً بحسب قي تأسيس مناخ اجتماعي سمي

التعمـ  لتقبؿ أساليب تأىيؿ الطمبة( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)يعزز التعمـ والنمو لمجميع
والمبادرة لدب الطمبة تشجيع اإلبداع وبمغ المتوسط الحسابي لمحور (في المرتبة األخيرة  الذاتي

( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف 1.72( واالنحراؼ المعياري )4.17) والعامميف في المدرسة
تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في عمى بنود محور  معاوني المديريفموافقة درجة 
 جاءت مرتفعة. المدرسة
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 :الموَجيينمن وجية نظر  -ج
 ( 58الجدول )

في مجال  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 الموَجيينمن وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.59 4.58 تأسيس مناخ اجتماعي سميم داخل المدرسة يعزز التعمم والنمو لمجميع. 63 1
 مرتفعة 1.75 4.41 البحث عن أفكار وطرائق وبرامج ابتكاريو لتمبية احتياجات التةيير. 64 2

 مرتفعة 1.91 4.22 تأىيل الطمبة لتقبل أساليب التعمم الذاتي. 65 3

ــل وضــع سياســات  66 5 وآليــات واضــحة لتطبيــق األفكــار التربويــة المبدعــة داخـ
 مرتفعة 1.97 4.16 المدرسة.

 مرتفعة 1.13 4.17 من  حوافز لمعاممين الذين يقدمون أفكارًا خالقة في العمل. 67 4
 مرتفعة 1.64 4.31 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
في مجاؿ  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسةمحور بنود عمى الموجمييف 

نازليًا ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا ت4.58و 4.16ما بيف )متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
ـ المتوسطات الحسابية   مدرسة يعزز تأسيس مناخ اجتماعي سميـ داخؿ الحيث جاء بند )بحسب قي

وضع سياسات وآليات واضحة لتطبيؽ ( في المرتبة األولى  بينما جاء بند)التعمـ والنمو لمجميع
تشجيع وبمغ المتوسط الحسابي لمحور (في المرتبة األخيرة  ر التربوية المبدعة داخؿ المدرسةاألفكا

( وبالمقارنة 1.64( واالنحراؼ المعياري )4.31) اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة
عمى بنود محور تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب  الموجمييفموافقة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 

 .الطمبة والعامميف في المدرسة جاءت مرتفعة
متطمبات تطبيق في مجال  (الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو)النتائج المتعمقة بمحور  2-1-8

 :اإلدارة الذاتية
االىتماـ بالمبنى )تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 

 والموجمييفمعاوني المديريف وكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و  المدرسي ومرافقو(
 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:
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 من وجية نظر المديرين: - ب
 ( 59الجدول )

 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقوالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 من وجية نظر المديرين

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 وافقةدرجة الم

 مرتفعة 1.88 4.16 قيام مدير المدرسة أو من يكمفو بصيانة المبنى المدرسي عند الحاجة. 68 1
 مرتفعة 1.96 3.84 استثمار مرافق المبنى المدرسي في تعزيز التعاون مع المجتمع المحمي. 69 4

3 71 
ــع  ــراد مــن المجتمـ ــديل فـــي مشــاركة أفـ ــذ التوســعات والتعـ ــي فــي تنفيـ المحمـ

 المبنى المدرسي.
 مرتفعة 1.94 3.88

 مرتفعة 1.95 4.11 إسيام المجتمع المحمي في توفير مستمزمات مرافق المبنى المدرسي. 71 2
 مرتفعة 1.72 3.97 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو محور

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ اإلدارة في مجاؿ  االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقومحور بنود  عمى المديريف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات 4.16و 3.84ما بيف )الذاتية لممدرسة 
( قياـ مدير المدرسة أو مف يكمفو بصيانة المبنى المدرسي عند الحاجةحيث جاء بند )الحسابية  

تعزيز التعاوف مع المجتمع استثمار مرافؽ المبنى المدرسي في في المرتبة األولى  بينما جاء بند)
 االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقووبمغ المتوسط الحسابي لمحور رة  في المرتبة األخي (المحمي

 المديريفموافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.72( واالنحراؼ المعياري )3.97)
 جاءت مرتفعة. االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقوعمى بنود محور 

 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب
 ( 61الجدول )

 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقوالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني من وجية نظر 

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 وافقةدرجة الم

1 68 
 من يكمفو بصيانة المبنى المدرسي عند الحاجة.قيام مدير المدرسة أو 

4.11 1.61 
 
 مرتفعة

 مرتفعة 1.81 4.12 استثمار مرافق المبنى المدرسي في تعزيز التعاون مع المجتمع المحمي. 69 2

3 71 
ــديل فـــي  ــذ التوســعات والتعـ ــي فــي تنفيـ ــع المحمـ ــراد مــن المجتمـ مشــاركة أفـ

 المبنى المدرسي.
 مرتفعة 1.14 3.8

 مرتفعة 1.11 3.76 إسيام المجتمع المحمي في توفير مستمزمات مرافق المبنى المدرسي. 71 4
 مرتفعة 1.71 3.92 االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو محور

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ في مجاؿ  االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقومحور بنود عمى المديريف معاوني 
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( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.11و 3.76ما بيف )اإلدارة الذاتية لممدرسة 
صيانة المبنى المدرسي عند حيث جاء بند )قياـ مدير المدرسة أو مف يكمفو بالمتوسطات الحسابية  

إسياـ المجتمع المحمي في توفير مستمزمات مرافؽ )   بينما جاء بند( في المرتبة األولىالحاجة
االىتماـ بالمبنى المدرسي وبمغ المتوسط الحسابي لمحور في المرتبة األخيرة   (المبنى المدرسي

موافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.71( واالنحراؼ المعياري )3.92) ومرافقو
 عمى بنود محور االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو جاءت مرتفعة. المديريفمعاوني 
 :الموَجيينمن وجية نظر  - ج

 ( 61الجدول )
 متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقوالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 الموَجيينمن وجية نظر 
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 وافقةدرجة الم

 مرتفعة 1.27 3.98 قيام مدير المدرسة أو من يكمفو بصيانة المبنى المدرسي عند الحاجة. 68 1
 مرتفعة 1.41 3.7 استثمار مرافق المبنى المدرسي في تعزيز التعاون مع المجتمع المحمي. 69 3

3 71 
ــديل فـــي مشــاركة  ــذ التوســعات والتعـ ــي فــي تنفيـ ــع المحمـ ــراد مــن المجتمـ أفـ

 المبنى المدرسي.
 مرتفعة 1.41 3.7

 مرتفعة 1.3 3.79 إسيام المجتمع المحمي في توفير مستمزمات مرافق المبنى المدرسي. 71 2
 مرتفعة 1.24 3.79 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو محور

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في مجاؿ  االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقومحور بنود عمىالموجميين
الحسابية   ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات3.98و 3.7ما بيف )لممدرسة 

( في المرتبة صيانة المبنى المدرسي عند الحاجةحيث جاء بند )قياـ مدير المدرسة أو مف يكمفو ب
 (تعزيز التعاوف مع المجتمع المحمي)استثمار مرافؽ المبنى المدرسي في اف األولى  بينما جاء بند

في المرتبة  (نى المدرسيسعات والتعديؿ في المبو)مشاركة أفراد مف المجتمع المحمي في تنفيذ التو 
( واالنحراؼ 3.79) االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقووبمغ المتوسط الحسابي لمحور األخيرة  
عمى بنود محور  الموجمييفموافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.24المعياري )

 االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو جاءت مرتفعة.
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في مجال  )تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية(النتائج المتعمقة بمحور  2-1-9
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية

)تطوير نظاـ لىشراؼ الفني تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
 معاوني المديريف والموجمييفيريف و وكذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المد عمى العممية التعميمية(

 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي: 
 من وجية نظر المديرين: - أ

 ( 62الجدول )
متطمبات تطبيق في مجال  تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميميةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 من وجية نظر المديرين اإلدارة الذاتية
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

4 72 
ــل لنشــراف عمـــى زمالئيــم وفـــق  ــة لممدرســين األوائـ تفــويض مــدير المدرسـ

 حدود موضوعية.
 مرتفعة 1.11 3.59

 مرتفعة 1.89 3.8 إتقان األساليب اإلشرافية المختمفة من قبل جميع العاممين في المدرسة. 73 3

2 74 
قيـام مـدير المدرسـة أو مــن يفوضـو بمتابعـة التحصــيل العممـي لمطمبـة مــن 

 خالل الزيارات والسجالت.
 مرتفعة 1.83 4.14

 مرتفعة 1.56 4.26 حل المشكالت الفنية التي تواجو المدرسين في الصفوف داخل المدرسة. 75 1
 مرتفعة 1.6 3.92 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميميةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميميةمحور بنود  عمى المديريف

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ 4.26و 3.59ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
المدرسيف في الصفوؼ حؿ المشكالت الفنية التي تواجو حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

تفويض مدير المدرسة لممدرسيف األوائؿ ) ( في المرتبة األولى  بينما جاء بندداخؿ المدرسة
وبمغ المتوسط الحسابي لمحور بة األخيرة  (في المرتاؼ عمى زمالئيـ وفؽ حدود موضوعيةلىشر 

( وبالمقارنة 1.6( واالنحراؼ المعياري )3.92) تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية
تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى بنود محور  المديريفموافقة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 

 جاءت مرتفعة. عمى العممية التعميمية
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 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب
 ( 63الجدول )

متطمبات تطبيق في مجال  تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميميةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني من وجية نظر  اإلدارة الذاتية

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

2 72 
ــل لنشــراف عمـــى زمالئيــم وفـــق  ــة لممدرســين األوائـ تفــويض مــدير المدرسـ

 حدود موضوعية.
 متوسطة 1.21 3.37

 متوسطة 1.53 2.78 إتقان األساليب اإلشرافية المختمفة من قبل جميع العاممين في المدرسة. 73 4

3 74 
بمتابعـة التحصــيل العممـي لمطمبـة مــن قيـام مـدير المدرسـة أو مــن يفوضـو 

 خالل الزيارات والسجالت.
3 1.63 

 متوسطة

 مرتفعة 1.56 4.18 حل المشكالت الفنية التي تواجو المدرسين في الصفوف داخل المدرسة. 75 1
 متوسطة 1.97 3.33 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميميةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
في مجاؿ  تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميميةمحور بنود عمى المديريف معاوني 

ليًا ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تناز 4.18و 2.78ما بيف )متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
حيث جاء بند )حؿ المشكالت الفنية التي تواجو المدرسيف في بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  

مف اإلشرافية المختمفة  األساليب إتقاف( في المرتبة األولى  بينما جاء بند )الصفوؼ داخؿ المدرسة
تطوير نظاـ وبمغ المتوسط الحسابي لمحور ( في المرتبة األخيرة  قبؿ جميع العامميف في المدرسة

( وبالمقارنة مع المعيار 1.97( واالنحراؼ المعياري )3.33) لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية
عمى بنود محور تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى  المديريفمعاوني موافقة المعتمد نجد أف درجة 
 .متوسطةالعممية التعميمية جاءت 

 ر الموَجيين: من وجية نظ - ج
 ( 64الجدول )

متطمبات تطبيق في مجال  تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميميةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 الموَجيينمن وجية نظر  اإلدارة الذاتية

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

ــل لنشــراف عمـــى زمالئيــم وفـــق  72 3 ــة لممدرســين األوائـ تفــويض مــدير المدرسـ
 حدود موضوعية.

 مرتفعة 1.12 3.88

 مرتفعة 1.17 3.88 إتقان األساليب اإلشرافية المختمفة من قبل جميع العاممين في المدرسة. 73 3

لمطمبـة مــن قيـام مـدير المدرسـة أو مــن يفوضـو بمتابعـة التحصــيل العممـي  74 2
 مرتفعة 1.18 4.15 خالل الزيارات والسجالت.

 مرتفعة 1.7 4.38 حل المشكالت الفنية التي تواجو المدرسين في الصفوف داخل المدرسة. 75 1
 مرتفعة 1.74 4 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميميةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميميةمحور بنود عمى الموجمييف 
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حسب قيـ ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا ب4.38و 3.88ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
حيث جاء بند )حؿ المشكالت الفنية التي تواجو المدرسيف في الصفوؼ المتوسطات الحسابية  

)تفويض مدير المدرسة لممدرسيف األوائؿ  افداخؿ المدرسة.( في المرتبة األولى  بينما جاء بند
قبؿ جميع مف إتقاف األساليب اإلشرافية المختمفة و ) (وفؽ حدود موضوعية لىشراؼ عمى زمالئيـ
تطوير نظاـ لىشراؼ وبمغ المتوسط الحسابي لمحور في المرتبة األخيرة   (العامميف في المدرسة

( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد 1.74( واالنحراؼ المعياري )4) الفني عمى العممية التعميمية
لعممية التعميمية عمى بنود محور تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى ا الموجييفموافقة أف درجة 

 جاءت مرتفعة.
في  )اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة(النتائج المتعمقة بمحور  2-1-11

 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةمجال 
)اعتماد التقويـ الذاتي تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 

معاوني المديريف كذلؾ المحور ككؿ مف وجية نظر المديريف و و  لتحديد مستوب أداء المدرسة(
 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:  والموجمييف
 من وجية نظر المديرين: - ب

 ( 65الجدول )
متطمبات في مجال  اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 من وجية نظر المديرين الذاتيةتطبيق اإلدارة 
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.67 4.2 استخدام أفضل الطرائق الحديثة والمعتمدة في تقييم أداء المدرسة. 76 1
 مرتفعة 1.21 3.48 نيائي(.تنويع أساليب تقويم أداء الطمبة)قبمي، تشخيصي، بنائي،  77 3
 متوسطة 1.51 3.16 تقديم المدرسة تقريرًا سنويًا لننجازات والنواقص والقتراحات. 78 6

5 79 
ــوير أداء  ــاممة فــي تقــويم وتطـ ــن التةذيــة الراجعــة الشـ الســتفادة المثمــى مـ

 المدرسة.
3.16 1.55 

 متوسطة    

 متوسطة     1.44 3.38 أداء المدرسة ومتابعتو.إنشاء برنامج مستمر لمتقييم الذاتي لقياس  81 4

2 81 
تزويد أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحمي بنسخة مـن تقريـر األداء 

 السنوي بعد اعتماده من المجمس المحمي المعتمد.
 مرتفعة 1.92 3.74

 مرتفعة 1.88 3.5 اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسةمحور بنود  عمى المديريف

سب قيـ ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بح4.2و 3.16ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
استخداـ أفضؿ الطرائؽ الحديثة والمعتمدة في تقييـ أداء حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

تقديـ المدرسة تقريرًا سنويًا لىنجازات والنواقص )( في المرتبة األولى  بينما جاء بند المدرسة
يـ الذاتي لتحديد اعتماد التقو وبمغ المتوسط الحسابي لمحور في المرتبة األخيرة   (واالقتراحات
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( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف 1.88( واالنحراؼ المعياري )3.5)مستوب أداء المدرسة
جاءت  اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسةعمى بنود محور  المديريفموافقة درجة 
 مرتفعة.
 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب

 ( 66الجدول )
متطمبات في مجال  اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 المديرينمعاوني من وجية نظر  تطبيق اإلدارة الذاتية

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.95 4.13 الطرائق الحديثة والمعتمدة في تقييم أداء المدرسة. استخدام أفضل 76 2
 مرتفعة 1.95 3.95 تنويع أساليب تقويم أداء الطمبة)قبمي، تشخيصي، بنائي، نيائي(. 77 3
 مرتفعة 1.16 3.84 تقديم المدرسة تقريرًا سنويًا لننجازات والنواقص والقتراحات. 78 4

6 79 
ــوير أداء  الســتفادة المثمــى ــاممة فــي تقــويم وتطـ ــن التةذيــة الراجعــة الشـ مـ

 المدرسة.
3.78 1.28 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.73 4.11 إنشاء برنامج مستمر لمتقييم الذاتي لقياس أداء المدرسة ومتابعتو. 81 1

5 81 
تزويد أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحمي بنسخة مـن تقريـر األداء 

 المجمس المحمي المعتمد.السنوي بعد اعتماده من 
 مرتفعة 1 3.81

 مرتفعة 1.77 3.92 اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
في مجاؿ  أداء المدرسة اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوبمحور بنود عمى المديريف معاوني 

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا 4.11و 3.78ما بيف )متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
اتي لقياس أداء إنشاء برنامج مستمر لمتقييـ الذحيث جاء بند )بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  

ستفادة المثمى مف التغذية الراجعة الشاممة اال( في المرتبة األولى  بينما جاء بند )المدرسة ومتابعتو
اعتماد التقويـ وبمغ المتوسط الحسابي لمحور ( في المرتبة األخيرة  في تقويـ وتطوير أداء المدرسة

( وبالمقارنة مع المعيار 1.77( واالنحراؼ المعياري )3.92) الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة
ـ الذاتي لتحديد مستوب  المديريفمعاوني موافقة المعتمد نجد أف درجة  عمى بنود محور اعتماد التقوي

 أداء المدرسة جاءت مرتفعة.
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 من وجية نظر الموَجيين: - ج

 ( 67الجدول )
متطمبات في مجال  اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 الموَجيينمن وجية نظر  تطبيق اإلدارة الذاتية

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.88 4.25 استخدام أفضل الطرائق الحديثة والمعتمدة في تقييم أداء المدرسة. 76 4
 مرتفعة 1.8 4.32 تنويع أساليب تقويم أداء الطمبة)قبمي، تشخيصي، بنائي، نيائي(. 77 2
 مرتفعة 1.82 4.32 تقديم المدرسة تقريرًا سنويًا لننجازات والنواقص والقتراحات. 78 2

ــوير أداء  79 3 ــاممة فــي تقــويم وتطـ ــن التةذيــة الراجعــة الشـ الســتفادة المثمــى مـ
 المدرسة.

 مرتفعة 1.87 4.29

 مرتفعة 1.7 4.34 ومتابعتو. إنشاء برنامج مستمر لمتقييم الذاتي لقياس أداء المدرسة 81 1

تزويد أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحمي بنسخة مـن تقريـر األداء  81 5
 مرتفعة 1.78 4.16 السنوي بعد اعتماده من المجمس المحمي المعتمد.

 مرتفعة 1.63 4.28 اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسةمحور 

خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات في مجاؿ  اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسةمحور بنود عمى الموجييف 

حسب قيـ ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا ب4.34و 4.16ما بيف )تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة 
إنشاء برنامج مستمر لمتقييـ الذاتي لقياس أداء المدرسة حيث جاء بند )المتوسطات الحسابية  

تزويد أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحمي ( في المرتبة األولى  بينما جاء بند )ومتابعتو
وبمغ بة األخيرة  ( في المرتبنسخة مف تقرير األداء السنوي بعد اعتماده مف المجمس المحمي المعتمد

( واالنحراؼ 4.28) اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسةالمتوسط الحسابي لمحور 
عمى بنود محور  الموجمييفموافقة ( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.63المعياري )

 اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة جاءت مرتفعة.
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  (الميزانية والتمويل)النتائج المتعمقة بمحور  2-1-11

وكػػذلؾ  )الميزانيػػة والتمويػػؿ(تـػ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لبنػػود محػػور 
 فكانػػت النتػػائج عمػػى الشػػػكؿ معػػاوني المػػديريف والمػػوجمييفالمحػػور ككػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر المػػديريف و 

 اآلتي: 
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 من وجية نظر المديرين: - ب
 ( 68الجدول )

من وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الميزانية والتمويلالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرين

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

من  مدير المدرسة صالحية الستفادة من مصادر الدعم المادي المختمفة  82 4
 مرتفعة 1.77 4.18 بما يحقق أىداف المدرسة.

 مرتفعة 1.65 4.29 تطوير آليات صرف المخصصات لالستفادة منيا عمى الوجو المطموب. 83 3
 مرتفعة 1.63 4.41 وضع الخطة المالية وفقًا ألولويات المدرسة. 84 1

2 85 
ــتقرار  ــميمة متفــق عمييــا لضــمان السـ إدارة كــل مدرســة بمنيجيــة ماليــة سـ

 مرتفعة 1.8 4.32 المادي الدائم.

أن يكون لممدرسة حرية تحديد البنـود الماليـة التـي تنفـذ عـن طريـق عقـود  86 5
 مرتفعة 1.11 3.79 خارجية كالمقاصف وخدمات التصال بالشبكة العالمية )اإلنترنت(.

مدير المدرسة صالحية تأجير مرافق المدرسة لممجتمع المحمي مقابل من   87 6
 متوسطة 1.15 3.33 أجور معينة.

7 88 
قيام مدير المدرسـة بالبحـث عـن مـوارد تمويميـة جديـدة ومشـروعة لمدرسـتو 

 متوسطة 1.2 3.16 دون الرجوع لمسمطة اإلدارية العميا.

 مرتفعة 1.61 3.92 الميزانية والتمويلمحور 

خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات 
مػا متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة فػي مجػاؿ  الميزانيػة والتمويػؿمحػور بنػود  عمػى المػديريف
حيػث جػاء ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسػب قػيـ المتوسػطات الحسػابية  4.41و 3.16بيف )

فػي المرتبػة األولػػى  بينمػا جػاء بنػد )قيػاـ مػػدير  (الماليػة وفقػػًا ألولويػات المدرسػة بنػد )وضػع الخطػة
المدرسػة بالبحػث عػف مػػوارد تمويميػة جديػدة ومشػروعة لمدرسػػتو دوف الرجػوع لمسػمطة اإلداريػة العميػػا( 

( واالنحػراؼ المعيػاري 3.92)الميزانيػة والتمويػؿوبمػغ المتوسػط الحسػابي لمحػور في المرتبة األخيػرة  
عمػػى بنػػود محػػور الميزانيػػػة  موافقػػة المػػػديريف( وبالمقارنػػة مػػع المعيػػار المعتمػػػد نجػػد أف درجػػة 1.61)

 جاءت مرتفعة. والتمويؿ
 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب
من  تطبيق اإلدارة الذاتيةمتطمبات في مجال  الميزانية والتمويلالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور  (69الجدول )

 المديرينمعاوني وجية نظر 
رقم  الرتبة

ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ
 الحسابي

النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

من  مدير المدرسة صالحية الستفادة من مصادر الدعم المادي المختمفة  82 3
 مرتفعة 1.73 4.24 بما يحقق أىداف المدرسة.

 مرتفعة 1.78 4.23 آليات صرف المخصصات لالستفادة منيا عمى الوجو المطموب. تطوير 83 4
 مرتفعة 1.77 4.36 وضع الخطة المالية وفقًا ألولويات المدرسة. 84 1

ــتقرار  85 2 ــميمة متفــق عمييــا لضــمان السـ إدارة كــل مدرســة بمنيجيــة ماليــة سـ
 مرتفعة 1.73 4.32 المادي الدائم.

لممدرسة حرية تحديد البنـود الماليـة التـي تنفـذ عـن طريـق عقـود أن يكون  86 5
 مرتفعة 1.96 3.85 خارجية كالمقاصف وخدمات التصال بالشبكة العالمية )اإلنترنت(.

7 87 
من  مدير المدرسة صالحية تأجير مرافق المدرسة لممجتمع المحمي مقابل 

 متوسطة 1.16 3.35 أجور معينة.

6 88 
المدرسـة بالبحـث عـن مـوارد تمويميـة جديـدة ومشـروعة لمدرسـتو قيام مدير 

 مرتفعة 1 3.52 دون الرجوع لمسمطة اإلدارية العميا.

 مرتفعة 1.55 3.98 الميزانية والتمويلمحور 
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خمصت الباحثة مف الجدوؿ السابؽ إلى النتائج اآلتية: تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات 
متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في مجاؿ  الميزانية والتمويؿمحور بنود عمى معاوني المديريف 

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  4.36و 3.35ما بيف )لممدرسة 
منح في المرتبة األولى  بينما جاء بند ) (المالية وفقًا ألولويات المدرسة وضع الخطةحيث جاء بند )

( في المرتبة سة صالحية تأجير مرافؽ المدرسة لممجتمع المحمي مقابؿ أجور معينةمدير المدر 
( 1.55( واالنحراؼ المعياري )3.98) الميزانية والتمويؿوبمغ المتوسط الحسابي لمحور األخيرة  

الميزانية عمى بنود محور  معاوني المديريفموافقة وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 
 جاءت مرتفعة. ويؿوالتم

 من وجية نظر الموَجيين:  -ج 
 ( 71الجدول )

من وجية  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الميزانية والتمويلالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 الموَجيين نظر

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

من  مدير المدرسة صالحية الستفادة من مصادر الدعم المادي المختمفة  82 1
 مرتفعة 1.78 4.35 بما يحقق أىداف المدرسة.

 مرتفعة 1.99 4.32 تطوير آليات صرف المخصصات لالستفادة منيا عمى الوجو المطموب. 83 2
 مرتفعة 1.53 3.77 وضع الخطة المالية وفقًا ألولويات المدرسة. 84 4

ــتقرار  85 5 ــميمة متفــق عمييــا لضــمان السـ إدارة كــل مدرســة بمنيجيــة ماليــة سـ
 مرتفعة 1.54 3.63 المادي الدائم.

أن يكون لممدرسة حرية تحديد البنـود الماليـة التـي تنفـذ عـن طريـق عقـود  86 7
 مرتفعة 1.48 3.44 خارجية كالمقاصف وخدمات التصال بالشبكة العالمية )اإلنترنت(.

6 87 
من  مدير المدرسة صالحية تأجير مرافق المدرسة لممجتمع المحمي مقابل 

 مرتفعة 1.19 3.62 أجور معينة.

3 88 
قيام مدير المدرسـة بالبحـث عـن مـوارد تمويميـة جديـدة ومشـروعة لمدرسـتو 

 مرتفعة 1.2 3.78 دون الرجوع لمسمطة اإلدارية العميا.

 مرتفعة 1.85 3.85 الميزانية والتمويلمحور 
 خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات

مػا متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة في مجػاؿ  الميزانية والتمويؿمحور بنود  عمى الموجمييف
حيػث جػاء ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قػيـ المتوسػطات الحسػابية  4.35و 3.44بيف )
مػنح مػػدير المدرسػة صػالحية االسػػتفادة مػف مصػادر الػػدعـ المػادي المختمفػة بمػػا يحقػؽ أىػػداؼ بنػد )

أف يكوف لممدرسة حرية تحديد البنود الماليػة التػي تنفػذ في المرتبة األولى  بينما جاء بند ) (المدرسة
فػػي المرتبػػة  (طريػػؽ عقػػود خارجيػػة كالمقاصػػؼ وخػػدمات االتصػاؿ بالشػػبكة العالميػػة )اإلنترنػػتعػف 

( 1.85( واالنحػػراؼ المعيػػػاري )3.85) الميزانيػػة والتمويػػؿوبمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمحػػػور األخيػػرة  
ويػػؿ عمػى بنػود محػػور الميزانيػة والتم المػػوجمييفموافقػة وبالمقارنػة مػع المعيػػار المعتمػد نجػد أف درجػػة 

 جاءت مرتفعة.
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  (الرقابة المالية)النتائج المتعمقة بمحور  2-1-12

وكذلؾ المحور  (الرقابة المالية)تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود محور 
 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:  معاوني المديريف والموجمييفككؿ مف وجية نظر المديريف و 
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 من وجية نظر المديرين: - أ
 (71الجدول )

من وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الرقابة الماليةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور  
 المديرين

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.68 4.17 توفر رقابة مالية داخمية من قبل المدرسة عمى أدائيا المالي الشيري. 89 2
 مرتفعة 1.7 4.2 إعداد كتيب خاص باإلجراءات المالية في المدرسة من قبل إدارة المدرسة. 91 1
 مرتفعة 1.6 4.2 قيام مدير المدرسة بإعداد تقرير سنوي لميزانية المدرسة. 91 1

5 92 
أن تتوافق الخطة المالية مع لوائ  وضـوابط التمويـل التـي تحـددىا مديريـة 

 مرتفعة 1.85 3.85 التربية التي تتبع ليا المدرسة.

أن تكـون المدرسـة مسـؤولة أمـام وزارة التربيــة فيمـا يتعمـق بميزانيتيـا وفــق  93 3
 مرتفعة 1.89 3.92 الموائ  التي تحددىا الوزارة.

 مرتفعة 1.92 3.77 توفر إشراف مالي من قبل وزارة التربية عمى األداء المالي في المدرسة. 94 6

 مرتفعة 1.92 3.91 تقديم تقارير دورية عن األداء المالي لممدرسة خالل العام الدراسي. 95 4

 مرتفعة 1.55 3.99 الرقابة الماليةمحور 

 اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػاتخمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج 
مػا بػيف متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة فػي مجػاؿ  الرقابة الماليةمحور بنود  عمى المديريف

حيػػػػث جػػػػاء ( ورتبػػػت ىػػػػذه البنػػػػود ترتيبػػػًا تنازليػػػػًا بحسػػػػب قػػػػيـ المتوسػػػطات الحسػػػػابية  4.2و 3.77)
و )قيػػاـ مػػدير  (فػػي المدرسػة مػػف قبػػؿ إدارة المدرسػػة)إعػداد كتيػػب خػػاص بػاإلجراءات الماليػػة افبند

( في المرتبة األولى  بينما جاء بند )توفر إشراؼ مالي نية المدرسةالمدرسة بإعداد تقرير سنوي لميزا
سػط الحسػابي وبمػغ المتو فػي المرتبػة األخيػرة   (يػة عمػى األداء المػالي فػي المدرسػةمف قبؿ وزارة الترب

( وبالمقارنػة مػػع المعيػار المعتمػػد نجػػد أف 1.55( واالنحػػراؼ المعيػػاري )3.99)الرقابػػة الماليػةلمحػور 
 جاءت مرتفعة. الرقابة الماليةعمى بنود محور  المديريفموافقة درجة 

 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب
 ( 72الجدول )

من وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الرقابة الماليةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرينمعاوني 

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.59 4.24 توفر رقابة مالية داخمية من قبل المدرسة عمى أدائيا المالي الشيري. 89 2
 مرتفعة 1.65 4.38 إعداد كتيب خاص باإلجراءات المالية في المدرسة من قبل إدارة المدرسة. 91 1
 مرتفعة 1.78 4.15 قيام مدير المدرسة بإعداد تقرير سنوي لميزانية المدرسة. 91 3

أن تتوافق الخطة المالية مع لوائ  وضـوابط التمويـل التـي تحـددىا مديريـة  92 6
 مرتفعة 1.86 3.79 ليا المدرسة.التربية التي تتبع 

5 93 
أن تكـون المدرسـة مسـؤولة أمـام وزارة التربيــة فيمـا يتعمـق بميزانيتيـا وفــق 

 1.93 3.86 الموائ  التي تحددىا الوزارة.
 مرتفعة

 مرتفعة 1.89 3.67 توفر إشراف مالي من قبل وزارة التربية عمى األداء المالي في المدرسة. 94 7

 مرتفعة 1.78 3.94 تقارير دورية عن األداء المالي لممدرسة خالل العام الدراسي.تقديم  95 4

 مرتفعة 1.54 4 الرقابة الماليةمحور 

 خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات
متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة في مجاؿ  الرقابة الماليةمحور بنود  عمى المديريف معاوني
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حيػػث ( ورتبػػت ىػذه البنػػود ترتيبػًا تنازليػًا بحسػػب قػيـ المتوسػػطات الحسػابية  4.38و 3.67مػا بػيف )
( فػي المرتبػػة فػػي المدرسػة مػػف قبػؿ إدارة المدرسػػة)إعػداد كتيػػب خػاص بػػاإلجراءات الماليػة جػاء بنػػد 

فػي  (ية عمى األداء المالي في المدرسةقبؿ وزارة الترباألولى  بينما جاء بند )توفر إشراؼ مالي مف 
( 1.54( واالنحػػراؼ المعيػػػاري )4) الرقابػػة الماليػػةوبمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمحػػور المرتبػػة األخيػػرة  

 الرقابة الماليةعمى بنود محور  معاوني المديريفموافقة وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 
 جاءت مرتفعة.

 :الموَجيينوجية نظر من  -ج 
 ( 73الجدول )

من وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  الرقابة الماليةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 الموَجيين

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.65 4.4 داخمية من قبل المدرسة عمى أدائيا المالي الشيري.توفر رقابة مالية  89 2
 مرتفعة 1.67 4.44 إعداد كتيب خاص باإلجراءات المالية في المدرسة من قبل إدارة المدرسة. 91 1
 مرتفعة 1.72 4.38 قيام مدير المدرسة بإعداد تقرير سنوي لميزانية المدرسة. 91 3

المالية مع لوائ  وضـوابط التمويـل التـي تحـددىا مديريـة أن تتوافق الخطة  92 5
 مرتفعة 1.94 4.14 التربية التي تتبع ليا المدرسة.

أن تكـون المدرسـة مسـؤولة أمـام وزارة التربيــة فيمـا يتعمـق بميزانيتيـا وفــق  93 4
 مرتفعة 1.98 4.19 الموائ  التي تحددىا الوزارة.

 مرتفعة 1.98 3.9 التربية عمى األداء المالي في المدرسة.توفر إشراف مالي من قبل وزارة  94 7

 مرتفعة 1.97 4.12 تقديم تقارير دورية عن األداء المالي لممدرسة خالل العام الدراسي. 95 6

 مرتفعة 1.66 4.2 الرقابة الماليةمحور 
 إلجابػػاتخمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية 

مػا بػيف متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة في مجاؿ  الرقابة الماليةمحور بنود عمى  الموجييف
حيػث جػػاء بنػػد ( ورتبػت ىػػذه البنػود ترتيبػػًا تنازليػًا بحسػػب قػػيـ المتوسػطات الحسػػابية  4.44و 3.9)

فػػي المرتبػػة األولػػى  ( فػػي المدرسػػة مػػف قبػؿ إدارة المدرسػػة)إعػداد كتيػػب خػػاص بػػاإلجراءات الماليػة 
( فػي المرتبػة ية عمى األداء المالي فػي المدرسػةبينما جاء بند )توفر إشراؼ مالي مف قبؿ وزارة الترب

( 1.66( واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػاري )4.2) الرقابػػػػػػة الماليػػػػػةوبمػػػػػػغ المتوسػػػػػػط الحسػػػػػابي لمحػػػػػػور األخيػػػػػرة  
ى بنود محور الرقابة المالية جاءت عم الموجييفموافقة وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 

 مرتفعة.
 :متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  ساءلة(المتابعة والم)النتائج المتعمقة بمحور  2-1-13

وكػػذلؾ  المتابعػة والمسػػاءلة()تـػ اسػػتخراج المتوسػطات الحسػػابية واالنحرافػات المعياريػػة لبنػود محػػور 
فكانػػت النتػػائج عمػػى الشػػػكؿ  المػػديريف والمػػوجمييفمعػػاوني المحػػور ككػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر المػػديريف و 

 اآلتي:
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 من وجية نظر المديرين: - أ
 ( 74الجدول )  

من وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  المتابعة والمساءلةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 المديرين

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 الموافقةدرجة  المعياري

 مرتفعة 1.98 3.66 تقويم إدارة المدرسة من خالل نتائج الطمبة. 96 11

متابعة سجالت المدرسة ودفاتر المسـتويات مـن قبـل لجنـة تحـددىا مديريـة  97 2
 مرتفعة 1.65 4.16 التربية.

ــة  98 2 ــيل الطمبـ ــائج تحصــ ــة نتـ ــة كدراسـ ــاليب حديثــ ــتخدام أسـ ــة اسـ ــورة دوريــ بصـ
 لمتعرف إلى مدى تحسن المدرسة.

 مرتفعة 1.69 4.16

وضـع المعـايير المسـتخدمة لممسـاءلة جنبـًا إلـى جنـب مـع تحديـد األىـداف  99 5
 مرتفعة 1.74 3.99 العامة لممدرسة.

 مرتفعة 1.75 4.11 وضع أساليب مقننة لقياس أداء الطمبة والمدرسين وتقويمو. 111 4

 مرتفعة 1.48 4.18 راجعة إيجابية باستمرار لممدرسين والطمبة. تقديم تةذية 111 1

 مرتفعة 1.75 3.95 دراسة مدى تحقق األىداف المرسومة لممدرسة. 112 7

 مرتفعة 1.87 4.15 تقويم أداء المدرسين بةية تحسينو والرفع من مستواه. 113 3

ــن  114 8 ــة عـ ــام وزارة التربيـ ــؤولة أمـ ــة مسـ ــائج التـــي أن تكــون إدارة المدرسـ النتـ
 مرتفعة 1.92 3.94 تحققيا.

أن تكـون إدارة المدرســة مســؤولة أمــام أوليـاء األمــور وأعضــاء المجتمــع  115 9
 مرتفعة 1.97 3.76 المحمي عن النتائج التي تحققيا.

 مرتفعة 1.84 3.97 خضوع إدارة المدرسة لممساءلة في حال التقصير. 116 6

 مرتفعة 1.48 3.97 المتابعة والمساءلةمحور 

 خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات
مػا متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة فػي مجػاؿ  المتابعة والمسػاءلةمحور بنود  عمى المديريف
حيػث جػاء ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قػيـ المتوسػطات الحسػابية  4.18و 3.66بيف )
( فػػي المرتبػػة األولػػػى  بينمػػا جػػاء بنػػػد تقػػديـ تغذيػػة راجعػػػة إيجابيػػة باسػػتمرار لممدرسػػػيف والطمبػػةبنػػد )

وبمػغ المتوسػط الحسػابي لمحػػور ( فػػي المرتبػة األخيػرة  تقػويـ إدارة المدرسػة مػف خػالؿ نتػائج الطمبػة)
( وبالمقارنػػػة مػػػع المعيػػػار المعتمػػػد نجػػػد أف 1.48( واالنحػػػراؼ المعيػػػاري )3.97) متابعػػة والمسػػػاءلةال

 جاءت مرتفعة. المتابعة والمساءلةعمى بنود محور  المديريفموافقة درجة 
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 المديرين:معاوني من وجية نظر  -ب

 ( 75الجدول )
من وجية نظر  متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  المتابعة والمساءلةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 

 المديرينمعاوني 
 الرتبة

رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.86 3.87 تقويم إدارة المدرسة من خالل نتائج الطمبة. 96 11
 مرتفعة 1.66 4.17 متابعة سجالت المدرسة ودفاتر المستويات  97 6

1 98 
ــة  ــورة دوريــ ــة بصـ ــيل الطمبـ ــائج تحصــ ــة نتـ ــة كدراسـ ــاليب حديثــ ــتخدام أسـ اسـ

 لمتعرف إلى مدى تحسن المدرسة.
 مرتفعة 1.55 4.31

4 99 
وضـع المعـايير المسـتخدمة لممسـاءلة جنبـًا إلـى جنـب مـع تحديـد األىـداف 

 العامة لممدرسة.
 مرتفعة 1.75 4.15

 مرتفعة 1.71 4.18 وضع أساليب مقننة لقياس أداء الطمبة والمدرسين وتقويمو. 111 3

 مرتفعة 1.49 4.27 تقديم تةذية راجعة إيجابية باستمرار لممدرسين والطمبة. 111 2

 مرتفعة 1.82 4.11 دراسة مدى تحقق األىداف المرسومة لممدرسة. 112 7

 مرتفعة 1.9 4.19 المدرسين بةية تحسينو والرفع من مستواه.تقويم أداء  113 5

9 114 
ــائج التـــي  ــن النتـ ــة عـ ــام وزارة التربيـ ــؤولة أمـ ــة مسـ أن تكــون إدارة المدرسـ

 1.13 3.9 تحققيا.
 مرتفعة

11 115 
أن تكـون إدارة المدرســة مســؤولة أمــام أوليـاء األمــور وأعضــاء المجتمــع 

 المحمي عن النتائج التي تحققيا.
3.89 1.97 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.95 3.95 خضوع إدارة المدرسة لممساءلة في حال التقصير. 116 8

 مرتفعة 1.54 4 المتابعة والمساءلةمحور 

 خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات
متطمبػػػات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة فػػػي مجػػاؿ  المتابعػػة والمسػػاءلةمحػػػور بنػػود عمػػػى معػػاوني المػػديريف 

( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسػابية  4.31و 3.87ما بيف )لممدرسة 
ـ أساليب حديثة كدراسة نتائج تحصيؿ الطمبة بصورة دورية لمتعرؼ إلى مدب حيث جاء بند ) استخدا
( في تقويـ إدارة المدرسة مف خالؿ نتائج الطمبةجاء بند )( في المرتبة األولى  بينما تحسف المدرسة

( واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػػاري 4) المتابعػػػػػة والمسػػػػاءلةوبمػػػػغ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لمحػػػػور المرتبػػػػة األخيػػػػػرة  
عمػػػى بنػػود محػػػور  معػػػاوني المػػديريفموافقػػة ( وبالمقارنػػة مػػػع المعيػػار المعتمػػػد نجػػد أف درجػػػة 1.54)

 .جاءت مرتفعة المتابعة والمساءلة
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 من وجية نظر الموَجيين:  -ج 
 ( 76الجدول )

 من وجية نظر متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتيةفي مجال  المتابعة والمساءلةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمحور 
 الموَجيين

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الموافقةدرجة 

 مرتفعة 1.87 4.13 تقويم إدارة المدرسة من خالل نتائج الطمبة. 96 11

5 97 
متابعة سجالت المدرسة ودفاتر المسـتويات مـن قبـل لجنـة تحـددىا مديريـة 

 التربية.
 مرتفعة 1.71 4.18

1 98 
ــة  ــورة دوريــ ــة بصـ ــيل الطمبـ ــائج تحصــ ــة نتـ ــة كدراسـ ــاليب حديثــ ــتخدام أسـ اسـ

 لمتعرف إلى مدى تحسن المدرسة.
 مرتفعة 1.58 4.38

3 99 
وضـع المعـايير المسـتخدمة لممسـاءلة جنبـًا إلـى جنـب مـع تحديـد األىـداف 

 العامة لممدرسة.
 مرتفعة 1.6 4.32

 مرتفعة 1.81 4.17 وضع أساليب مقننة لقياس أداء الطمبة والمدرسين وتقويمو. 111 6

 مرتفعة 1.67 4.33 تقديم تةذية راجعة إيجابية باستمرار لممدرسين والطمبة. 111 2

 مرتفعة 1.9 4.11 دراسة مدى تحقق األىداف المرسومة لممدرسة. 112 7

 مرتفعة 1.95 4.25 تقويم أداء المدرسين بةية تحسينو والرفع من مستواه. 113 4

 

9 114 
ــائج التـــي  ــن النتـ ــة عـ ــام وزارة التربيـ ــؤولة أمـ ــة مسـ أن تكــون إدارة المدرسـ

 تحققيا.
4.18 1.11 

 مرتفعة

11 115 
أن تكـون إدارة المدرســة مســؤولة أمــام أوليـاء األمــور وأعضــاء المجتمــع 

 المحمي عن النتائج التي تحققيا.
4.15 1.13 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.9 4.1 خضوع إدارة المدرسة لممساءلة في حال التقصير. 116 8

 مرتفعة 1.56 4.18 المتابعة والمساءلةمحور 

 النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػاتخمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى 
مػا متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسػة في مجاؿ  المتابعة والمساءلةمحور بنود عمى  الموجمييف
حيػث جػاء ( ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسػب قػيـ المتوسػطات الحسػابية  4.38و 4.13بيف )
ريػة لمتعػرؼ إلػى مػدب تحسػف كدراسػة نتػائج تحصػيؿ الطمبػة بصػورة دو اسػتخداـ أسػاليب حديثػة بنػد )

ـ إدارة المدرسة مف خالؿ نتائج الطمبةفي المرتبة األولى  بينما جاء بند ) (المدرسة ( في المرتبة تقوي
( 1.56( واالنحػػراؼ المعيػػاري )4.18) المتابعػػة والمسػػاءلةوبمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمحػور األخيػرة  

 المتابعػة والمسػػاءلةعمػى بنػود محػور  المػوجمييفموافقػة المعيػار المعتمػد نجػد أف درجػة وبالمقارنػة مػع 
 جاءت مرتفعة.
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

إلى أف درجة موافقة أفراد العينة عمى محاور مجاؿ متطمبات  أشارت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ
تطبيؽ اإلدارة الذاتية جاءت مرتفعة  حيث وافؽ جميع أفراد العينة عمى المتطمبات المطروحة 
لتطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية  وىذا يدؿ عمى أف جميع المتطمبات منطقية وضرورية لتطبيؽ مدخؿ 

ي حصؿ عمى أعمى درجة موافقة مف وجية نظر المديريف ىو)اعتماد المحور الذو  اإلدارة الذاتية.
النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ( ويمكف أف يعزب ذلؾ إلى إيمانيـ بأف الخطوة األولى باتجاه 
تطبيؽ اإلدارة الذاتية ىي القضاء عمى المركزية في إدارة التعميـ الثانوي  والتوجو نحو الالمركزية 

إعطاء صالحيات أوسع لممديريف في إدارة مدارسيـ  وترؾ الحرية الكافية ليـ في التي مف شأنيا 
حؿ المشكالت المتعمقة بمدارسيـ دوف الرجوع لىدارة التربوية العميا  مما يوفر الجيد والوقت 
ويشعرىـ باالنتماء لمدارسيـ  ويزيد مف رضاىـ الوظيفي الذي مف شأنو رفع مستوب اإلنجاز لدييـ  

ف الالمركزية تسمح ليـ بتوفير ميزانية خاصة بمدارسيـ  وتترؾ ليـ مساحات مف الحركة أكذلؾ 
جراء نشاطات مختمفة تعود بالنفع عمى المدرسة ومخرجاتيا مف الطمبة.  ضمف البيئة المحيطة بيـ واو
في والمحور الذي حصؿ عمى أقؿ درجة موافقة بالنسبة لممديريف ىو)تغيير الثقافة التنظيمية العامة 

المدرسة( ويمكف تفسير ذلؾ بأف المديريف قد اعتادوا عمى نمط معيف في العمؿ داخؿ المدرسة 
وليس لدييـ الرغبة في تغييره  ألنيـ تكيفوا معو وأصبح روتينًا بالنسبة ليـ  وبالتالي فإف تغييره 

في المدرسة يتطمب بذؿ المزيد مف الوقت والجيد  ويتطمب منيـ تدريب المدرسيف وجميع العامميف 
عمى النمط الجديد في العمؿ  مثؿ طريقة العمؿ بروح الفريؽ  والعمؿ عمى أف تمبي المدرسة 
احتياجات المجتمع المحمي المحيط بيا وما ينتظره منيا  وىذا كمو يتطمب مف جميع العامميف في 

 المدرسة وعمى رأسيـ المدير عماًل جادًا ودؤوبًا ووقتًا وجيدًا كبيريف.
الذي حصؿ عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لمعاوني المديريف والموجييف ىو) تشجيع  والمحور

اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة( ويمكف تفسير ذلؾ بما لمتجديد في البرامج 
حديث التعميـ  وضرورة ت فيومواكبة التغييرات والتطورات التقنية والثورة المعموماتية مف أىمية وأثر 

المعمومات والمعارؼ بما يتناسب مع مستجدات العصر  كما اف تشجيع المبادرة واإلبداع لدب 
العامميف في المدرسة يرفع مف الرضا الوظيفي لدييـ ويزيد مف الرغبة في العمؿ واإلنجاز.   
 والمحور الذي حصؿ عمى أقؿ درجة موافقة بالنسبة لمعاوني المديريف ىو)تطوير نظاـ لىشراؼ
الفني عمى العممية التعميمية( ويمكف تفسير ذلؾ في أف أساليب اإلشراؼ الفني المتبعة في المدرسة 
ما تزاؿ فعالة وصالحة  مثؿ متابعة تحصيؿ الطمبة مف خالؿ مشاىدة دفاترىـ ومتابعتيـ داخؿ 
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الصؼ  وكذلؾ اإلشراؼ عمى المدرسيف مف خالؿ حضور المدير لممدرسيف داخؿ الصؼ  
دفاتر تحضيرىـ  أو متابعتيـ مف قبؿ المدرسيف األوائؿ في المدرسة. والمحور الذي  ومشاىدة

حصؿ عمى أقؿ درجة موافقة بالنسبة لمموجييف ىو)االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو( ويمكف 
تفسير ذلؾ في أف الموجييف يعتبروف أف صيانة المبنى المدرسي أو إحداث أي تغيير فيو ىو أمر 

فيو مف قبؿ وزارة التربية  ويجب أف تتـ الموافقة عميو مف قبميا  وبالتالي فأنيـ ال يممكوف يتـ البت 
إمكانية التغيير مما يجعؿ ىذا المحور اليدخؿ ضمف اىتماميـ وبالتالي حصؿ عمى أقؿ درجة 

 موافقة.
ارة ف أبرز الخطوات لتطبيؽ اإلدأظيرت أ( التي 2113وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة)الفياض  

الذاتية في المدرسة ىي زيادة الصالحيات الممنوحة لممدرسة  وتدريب المديريف عمى ممارسة عممية 
( التي أظيرت أف مف 2117تفويض السمطة عمى المستوب المدرسي  وتختمؼ مع دراسة)الدوسري  

نى المدرسي أىـ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية )تعزيز الوالء واالنتماء لممدرسة  االىتماـ بالمب
( التي أظيرت اف 2112وتجييزاتو  تنمية موظفي المدرسة مينيًا(  كما تختمؼ مع دراسة)حالؽ  

أىـ متطمبات تطبيؽ الالمركزية ىي توفر قاعدة مف المعمومات حوؿ الالمركزية وتطبيقاتيا  وأىمية 
لمشتركة بيف العامميف في تدريب اإلدارييف في مجاؿ الالمركزية وتأكيد العالقات اإلنسانية والرؤية ا

 المدرسة  وزيادة التمويؿ المخصص لممدرسة.
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ى:الرابعالنتائجىالمتطلػظىبالدؤالىرابطًا:ى
تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية  معوقاتما 

المديرين ومعاوني الثانوي في وزارة التربية و العاممين في مديرية التعميم السورية من وجية نظر 
 المديرين والموجيين؟

تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ أداتي البحث المقابمة واالستبانة   فالنسبة لممقابمة حدد 
أفراد عينة المقابمة معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية 

 ة بما يمي: السوري
 اعتماد المركزية في إدارة التعميـ الثانوي. -

 كثرة المياـ والمسؤوليات الممقاة عؿ عاتؽ مدير المدرسة. -

 قمة الصالحيات اإلدارية الممنوحة إلدارة المدرسة. -

 تخوؼ اإلدارة التربوية العميا ومديري المدارس مف التغيير. -

 وجود تنمية مينية كافية لمديري المدارس ولجميع العامميف بالمدرسة. ـعد -

 قمة المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية. -

 عدـ  وجود تمويؿ كافي لممدرسة يمكنيا مف التصرؼ بحرية تجاه المسائؿ المتعمقة بيا.  -

 رسة.ضعؼ ميارات التقويـ الذاتي لدب مديري المدارس وجميع العامميف في المد -

 عدـ وجود ثقافة تنظيمية في المدرسة تدعـ التغيير وتؤيده. -
قامت الباحثة باعتماد المعيار اآلتي لمحكـ عمى لىجابة عمى ىذا السؤاؿ أما بالنسبة لالستبانة و 

 :رأي أفراد العينة حوؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية
 (77الجدول )

 حول معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية رأي أفراد العينةالمعيار المعتمد لمحكم عمى 
 درجة الموافقة فئات المتوسط

 مرتفعة 5 – 304
 متوسطة 3039 -206
 منخفضة فما دون 2059

مجاؿ معوقات تطبيؽ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود بقامت الباحثة  ثـ
 ومعاوني المديريف والموجمييفككؿ مف وجية نظر المديريف  المجاؿوكذلؾ  اإلدارة الذاتية لممدرسة 

 فكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:
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 :معوقات تطبيق اإلدارة الذاتيةالنتائج المتعمقة بمجال   4-1
 من وجية نظر المديرين: .أ 

 (78الجدول )
 من وجية نظر المديرين معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية جالالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لم

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.8 3.76 سيطرة المركزية في إدارة التعميم الثانوي. 117 9
 مرتفعة 1.92 3.95 تدني رةبة المسؤولين في وزارة التربية بالتةيير. 118 3

 مرتفعة 1.94 3.89 في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة التربوية العميا.النفراد  119 5

 مرتفعة 1.98 3.79 قمة وجود قنوات التصال المباشرة بين مديري المدارس واإلدارة التربوية العميا. 111 7

كثرة القرارات والتعاميم الصادرة من قبل اإلدارة التربوية العميا والتي تكـون ميمـة  111 2
 اإلدارة المدرسية فييا التنفيذ فقط.

3.98 1.89  
 مرتفعة

التمسك بالييكل التنظيمي اليرمي الـذي يضـع المسـؤولين فـي وزارة التربيـة فـي  112 3
 قمة اليرم.

 مرتفعة 1.91 3.95

ــديرين  113 4 ــة والتــدريب لممـ ــة لعمميــات التنميــة المينيـ ــوارد تمويميــة كافيـ عــدم تــوفر مـ
 والمدرسين.

 مرتفعة 1.91 3.94

مقاومة التةيير والتجديد لدى مديري المدارس وتمسكيم باألسـاليب التقميديـة فـي  114 13
 اإلدارة.

 مرتفعة 1.19 3.49

رةبة مديري المدارس بالتمسك في السمطة في مدارسيم وعدم السماح لمعاممين  115 14
 بالمدرسة بمشاركتيم بيا.

 متوسطة 1.17 3.27

المدارس عمى الميارات اإلداريـة الالزمـة مثـل إدارة األزمـات  عدم تدريب مديري 116 12
دارة الصراع.  وا 

 مرتفعة 1.1 3.5

 مرتفعة 1.13 3.89 قصور برامج تأىيل المديرين قبل تسمميم إدارة المدرسة. 117 5

ةياب المعايير الواضحة لتعيين مديري المـدارس والعتمـاد عمـى نظـام األقدميـة  118 6
 المدارس.في تولي إدارة 

 مرتفعة 1.14 3.85

 مرتفعة 1.11 3.62 ندرة المديرين األكفاء والمؤىمين لتبني نمط إداري جديد. 119 11

 منخفضة 1.45 2.49 ضعف قدرة المديرين عمى التصرف وحل المشكالت في المواقف الطارئة. 121 15

ــاء األمــور عمـــى مجــالس  121 11 ــة وأوليـ ــة بــين المدرسـ ــور اقتصــار العالقـ ــاء األمـ أوليـ
 التقميدية.

 مرتفعة 1.11 3.53

عدم وجود آلية واضحة لتنظيم العالقة بـين المدرسـة والمجتمـع المحمـي المحـيط  122 8
 بيا.

 مرتفعة 1.8 3.77

ةياب اآللية الواضحة لتنظيم قبول المساىمات الماليـة مـن قبـل أفـراد المجتمـع  123 2
 المحمي.

 مرتفعة 1.89 3.98

المجتمعات المحمية من حيث المستوى القتصادي والذي يؤدي بدوره إلى تباين  124 1
 مرتفعة 1.89 4.14 التباين في تمويل المدارس.

 مرتفعة 1.59 3.71 مجال معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

 خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات
( ورتبػػت 4.14و 2.49مػا بػػيف ) مجػػاؿ معوقػػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػةبنػود  عمػػى المػديريف

تبايف المجتمعات المحمية حيث جاء بند )ىذه البنود ترتيباً تنازلياً بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  
لمرتبػػػة فػػي ا (ره إلػػى التبػػايف فػػػي تمويػػؿ المػػػدارسمػػف حيػػث المسػػػتوب االقتصػػادي والػػػذي يػػؤدي بػػػدو 

( ضعؼ قدرة المديريف عمى التصػرؼ وحػؿ المشػكالت فػي المواقػؼ الطارئػةاألولى  بينما جاء بند )
( 3.71) لمجاؿ معوقات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػةوبمغ المتوسط الحسابي في المرتبة األخيرة  
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عمى بنود  المديريفة موافق( وبالمقارنة مع المعيار المعتمد نجد أف درجة 1.59واالنحراؼ المعياري )
 جاءت مرتفعة. مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

 :معاوني المديرينمن وجية نظر  .ب 

 (79الجدول )
 المديرينمعاوني من وجية نظر  معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية جالالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لم

رقم  الرتبة
ــارة الفقرة ــ ــ ــ  المتوسط العبـ

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.66 4.13 سيطرة المركزية في إدارة التعميم الثانوي. 117 2
 مرتفعة 1.71 4.1 تدني رةبة المسؤولين في وزارة التربية بالتةيير. 118 3

 مرتفعة 1.94 3.93 النفراد في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة التربوية العميا. 119 5

قمة وجود قنوات التصـال المباشـرة بـين مـديري المـدارس واإلدارة التربويـة  111 8
 العميا.

 مرتفعة 1.11 3.81

كثرة القرارات والتعاميم الصادرة من قبل اإلدارة التربوية العميا والتـي تكـون  111 4
 ميمة اإلدارة المدرسية فييا التنفيذ فقط.

3.98 1.91  
 مرتفعة

ــي وزارة  112 6 ــؤولين فــ ــع المسـ ــذي يضـ ــي الـ ــي اليرمــ ــل التنظيمـ ــك بالييكـ التمسـ
 التربية في قمة اليرم.

 مرتفعة 1.98 3.88

ــدريب  113 8 ــة والتــ ــة المينيــ ــات التنميــ ــة لعمميــ ــة كافيــ ــوارد تمويميــ ــوفر مــ ــدم تــ عــ
 لممديرين والمدرسين.

 مرتفعة 1.95 3.81

ــدارس  114 9 ــديري المــ ــدى مـ ــد لــ ــر والتجديــ ــة التةييــ ــاليب مقاومـ ــكيم باألســ وتمســ
 التقميدية في اإلدارة.

 مرتفعة 1.14 3.73

رةبـة مـديري المـدارس بالتمسـك فـي السـمطة فـي مدارسـيم وعـدم السـماح  115 13
 لمعاممين بالمدرسة بمشاركتيم بيا.

 مرتفعة 1.19 3.46

عـدم تــدريب مـديري المــدارس عمـى الميــارات اإلداريـة الالزمــة مثــل إدارة  116 16
دارة الصراع.األزمات   وا 

 منخفضة 1.54 2.47

 مرتفعة 1.14 3.67 قصور برامج تأىيل المديرين قبل تسمميم إدارة المدرسة. 117 11

ةيـاب المعــايير الواضــحة لتعيــين مـديري المــدارس والعتمــاد عمــى نظــام  118 11
 األقدمية في تولي إدارة المدارس.

 مرتفعة 1.1 3.67

 

 متوسطة 1.36 2.62 األكفاء والمؤىمين لتبني نمط إداري جديد.ندرة المديرين  119 15

 مرتفعة 1.11 3.47 ضعف قدرة المديرين عمى التصرف وحل المشكالت في المواقف الطارئة. 121 12

اقتصار العالقة بين المدرسة وأولياء األمور عمى مجالس أولياء األمـور  121 14
 التقميدية.

 مرتفعة 1.18 3.43

عـدم وجـود آليـة واضـحة لتنظــيم العالقـة بـين المدرسـة والمجتمـع المحمــي  122 11
 المحيط بيا.

 مرتفعة 1.92 3.72

ةيـاب اآلليــة الواضــحة لتنظـيم قبــول المســاىمات الماليـة مــن قبــل أفــراد  123 7
 المجتمع المحمي.

 مرتفعة 1.89 3.82

يــؤدي  تبـاين المجتمعــات المحميـة مــن حيـث المســتوى القتصـادي والــذي 124 1
 مرتفعة 1.89 4.15 بدوره إلى التباين في تمويل المدارس.

 مرتفعة 1.61 3.65 مجال معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

 خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات
( 4.15و 2.47مػا بػػيف ) الذاتيػة لممدرسػةمجػاؿ معوقػػات تطبيػؽ اإلدارة بنػود  عمػى المػديريف معػاوني

تبايف المجتمعات حيث جاء بند )ورتبت ىذه البنود ترتيبًا تنازليًا بحسب قيـ المتوسطات الحسابية  
فػػػي  (ره إلػػى التبػػػايف فػػي تمويػػؿ المػػدارسالمحميػػة مػػف حيػػث المسػػتوب االقتصػػػادي والػػذي يػػؤدي بػػدو 

مثػػؿ عػدـ تػػدريب مػػديري المػدارس عمػػى الميػػارات اإلداريػة الالزمػػة المرتبػة األولػػى  بينمػا جػػاء بنػػد )
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دارة الصػراع لمجػػاؿ معوقػات تطبيػػؽ وبمػغ المتوسػػط الحسػابي ( فػػي المرتبػة األخيػػرة  إدارة األزمػات واو
( وبالمقارنة مع المعيػار المعتمػد نجػد أف 1.61( واالنحراؼ المعياري )3.65) اإلدارة الذاتية لممدرسة

جػػػػاءت  مجػػػاؿ معوقػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػػةعمػػػى بنػػػػود  وني المػػػديريفمعػػػاموافقػػػة درجػػػة 
 مرتفعة.

 ج. من وجية نظر الموجيين: 

 (81الجدول )
 الموجيينمن وجية نظر  معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية جالالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لم

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

ــارة ــ ــ ــ  العبـ
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.16 3.5 سيطرة المركزية في إدارة التعميم الثانوي. 117 14
 مرتفعة 1.82 4.13 تدني رةبة المسؤولين في وزارة التربية بالتةيير. 118 5

 منخفضة 1.53 2.52 النفراد في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة التربوية العميا. 119 17

 مرتفعة 1.13 3.93 قمة وجود قنوات التصال المباشرة بين مديري المدارس واإلدارة التربوية العميا. 111 11

6 111 
كثـرة القـرارات والتعــاميم الصـادرة مـن قبــل اإلدارة التربويـة العميـا والتــي تكـون ميمــة 

 1.94 4.11 دارة المدرسية فييا التنفيذ فقط.اإل
 
 مرتفعة

 

 

3 112 
بالييكل التنظيمي اليرمي الذي يضع المسؤولين في وزارة التربية في قمة التمسك 
 اليرم.

4.2 1.84 
 مرتفعة

7 113 
ــديرين  ــدريب لممــ ــة والتــ ــة المينيـ ــات التنميــ ــة لعمميـ ــة كافيــ ــوارد تمويميــ ــوفر مـ ــدم تــ عـ

 والمدرسين.
4.1 1.93 

 مرتفعة

12 114 
باألسـاليب التقميديــة فــي مقاومـة التةييــر والتجديـد لــدى مــديري المـدارس وتمســكيم 

 اإلدارة.
3.54 1.24 

 مرتفعة

15 115 
رةبـة مـديري المـدارس بالتمسـك فـي السـمطة فـي مدارسـيم وعـدم السـماح لمعـاممين 

 بالمدرسة بمشاركتيم بيا.
 مرتفعة 1.27 3.48

13 116 
عـدم تــدريب مــديري المـدارس عمــى الميــارات اإلداريـة الالزمــة مثــل إدارة األزمــات 

دارة   الصراع.وا 
3.52 1.23 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.91 4.24 قصور برامج تأىيل المديرين قبل تسمميم إدارة المدرسة. 117 1

األقدمية في ديري المدارس والعتماد عمى نظام ةياب المعايير الواضحة لتعيين م 118 2
 تولي إدارة المدارس.

 مرتفعة 1.95 4.23

 مرتفعة 1.22 3.98 والمؤىمين لتبني نمط إداري جديد.ندرة المديرين األكفاء  119 11

 مرتفعة 1.11 4.17 ضعف قدرة المديرين عمى التصرف وحل المشكالت في المواقف الطارئة. 121 9
 متوسطة 1.11 3.27 اقتصار العالقة بين المدرسة وأولياء األمور عمى مجالس أولياء األمور التقميدية. 121 16

9 122 
آليـة واضــحة لتنظــيم العالقـة بــين المدرســة والمجتمـع المحمــي المحــيط عـدم وجــود 

 بيا.
4.17 1.9 

 مرتفعة

8 123 
ةيـاب اآلليــة الواضـحة لتنظــيم قبــول المسـاىمات الماليــة مــن قبـل أفــراد المجتمــع 

 المحمي.
4.19 1.9 

 مرتفعة

4 124 
إلـى  تبـاين المجتمعـات المحميـة مـن حيـث المسـتوى القتصـادي والـذي يـؤدي بـدوره

 التباين في تمويل المدارس.
4.17 1.79 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.55 3.84 مجال معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة
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 خمصػػت الباحثػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى النتػػائج اآلتيػػة: تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية إلجابػػات
( ورتبػػت 4.24و 2.52مػا بػيف ) مجػاؿ معوقػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػةبنػود  عمػى المػوجمييف

قصػػور بػػرامج تأىيػػؿ حيػػث جػػاء بنػػد )ىػذه البنػػود ترتيبػػًا تنازليػػًا بحسػػب قػػيـ المتوسػػطات الحسػػابية  
االنفػراد فػي اتخػاذ القػرارات فػي المرتبػة األولػى  بينمػا جػاء بنػد ) (المديريف قبؿ تسمميـ إدارة المدرسػة

لمجػاؿ معوقػات تطبيػؽ وبمػغ المتوسػط الحسػابي خيرة  ( في المرتبة األمف قبؿ اإلدارة التربوية العميا
( وبالمقارنة مػع المعيػار المعتمػد نجػد أف 1.55( واالنحراؼ المعياري )3.84) اإلدارة الذاتية لممدرسة

 جاءت مرتفعة. مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسةعمى بنود  الموجمييفموافقة درجة 
 :الرابع لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا

درجة موافقة أفراد العينة عمى معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتيػة أشارت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ أف 
جاءت مرتفعة  والبند الذي حصؿ عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لممػديريف ومعػاوني المػديريف ىػو 
)تبايف المجتمعات المحمية مف حيث المستوب االقتصادي الػذي يػؤدي بػدوره إلػى التبػايف فػي تمويػؿ 

فػي أف المػديريف ومعػاوني المػديريف يػروف أف أىـػ عنصػر فػي تطبيػؽ  المدارس( ويمكف تفسػير ذلػؾ
اإلدارة الذاتية لممدرسة ىو عممية التمويؿ  وباإلضافة إلى التمويؿ مف قبؿ وزارة التربية فإف التمويؿ 
سػوؼ يػػأتي عػػف طريػػؽ المجتمػػع المحمػػي المحػيط بالمدرسػػة  وبالتػػالي سػػوؼ تختمػػؼ المػػدارس مػػف 

لمجتمعات المحمية  وىذا مػا يجعػؿ مػدير مدرسػة فػي بيئػة اقتصػادية فقيػرة  حيث التمويؿ باختالؼ ا
يشعر بأنو مطالب بتطوير مدرستو وتحسينيا مقارنة مع مدرسة في بيئة اقتصادية غنية  وىذا ليس 
منطقيًا ألف الدعـ المادي سوؼ يختمػؼ مػف مدرسػة إلػى مدرسػة  وبالتػالي سػوؼ تختمػؼ نتػائج ىػذا 

إلػػى وجػػود فػػوارؽ بػػيف المػػدارس واختالفػػات واضػػحة  كػػؿ ىػػذا جعػػؿ مػػديري  التمويػؿ  وىػػذا سػػيؤدي
ـ معوؽ مف معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية. والبند الذي  المدارس ومعاونييـ يروف أف ىذا البند ىو أى
حصػؿ عمػػى أعمػػى درجػػة موافقػة بالنسػػبة لممػػوجمييف ىو)قصػػور بػرامج تأىيػػؿ المػػديريف قبػػؿ تسػػمميـ 

كف تفسير ذلؾ في أف المعيار المعتمد في تعيػيف المػديريف ىػو الشػيادة باإلضػافة إدارة المدرسة( ويم
إلى سنوات الخبرة  بغض النظر عف القػدرات والميػارات التػي يمتمكيػا الشػخص الػذي يعػيف كمػدير  
ألف وزارة التربية ال تقـو بعممية سبر لمياراتو وقدراتو  وال تخضعو لدورات تأىيمية كافيػة قبػؿ تسػممو 

نمػػا تعينػػو كمػػدير ومػػف ثػـػ يمكػػػف اف يخضػػع لػػدورات تدريبيػػة محػػدودة وليسػػت كافيػػػة ميػػ اـ اإلدارة  واو
لتأىيمػو  وبالتػػالي فػػإف المػػوجييف ومػػف خػػالؿ تعػػامميـ مػع المػػدير يممسػػوف ىػػذا الضػػعؼ فػػي تأىيػػؿ 
المػػدير  وبالتػػػالي فػػػإنيـ يػػػروف مػػػف الضػػػروري خضػػػوع المػػػدير لػػػدورات وبػػػرامج تأىمػػػو لمتصػػػرؼ فػػػي 

التي تتطمبيا مينة اإلدارة  وعمػى كيفيػة التعامػؿ مػع جميػع العناصػر الموجػودة فػي المدرسػة  المواقؼ
 مف ىيئة إدارية ومدرسيف وطمبة وعامميف وغيرىـ.
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والبند الذي حصؿ عمى أقؿ درجة موافقة بالنسبة لممديريف ىو )ضعؼ قدرة المديريف عمى التصرؼ 
ير ذلؾ بأف المديريف يجدوف في أنفسيـ القدوة وحؿ المشكالت في المواقؼ الطارئة( ويمكف تفس

والمثاؿ الذي يحتذب في مدارسيـ  وأنيـ يمتمكوف جميع الميارات والمؤىالت التي تمكنيـ مف إدارة 
أف تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدرسة  روفمدارسيـ بالشكؿ األمثؿ  باإلضافة إلى أنيـ ي

لتؤىميـ وتدربيـ عمى ما يحتاجونو  ةف تقيـ دورات تدريبيكمدخؿ جديد  يوجب عمى وزارة التربية أ
مف أجؿ تطبيؽ ىذا المدخؿ اإلداري الجديد  وبالتالي لف يكوف لدييـ ضعؼ في التصرؼ في 

والبند الذي حصؿ عمى أقؿ درجة موافقة بالنسبة لمعاوني  المواقؼ الجديدة التي سيوضعوف فييا.
دارة  المديريف ىو) عدـ تدريب مديري المدارس عمى الميارات اإلدارية الالزمة مثؿ إدارة األزمات واو

أف المديريف ىـ  روفالصراع( ويمكف تفسير ذلؾ في خوؼ معاوني المديريف مف المديريف ألنيـ ي
أعمى سمطة منيـ  وبالتالي مف الصعب لدييـ القوؿ بأف مديري المدارس ال يمتمكوف الميارات 

ف كاف التقصير مف اإلدارة التربوية العميا التي ال تخضع المديريف  اإلدارية الالزمة لمينة اإلدارة  واو
لدورات تدريبية لتدربيـ عمى الميارات اإلدارية الجديدة والتي تفرزىا طبيعة التطور والتجدد في 
اإلدارة  إال أنو مف الصعوبة بمكاف أيضًا بالنسبة لمعاوني المديريف إلقاء المـو عمى اإلدارة التربوية 

عميا. والبند الذي حصؿ عمى أقؿ درجة موافقة بالنسبة لمموّجييف ىو ) االنفراد في اتخاذ القرارات ال
مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا( ويمكف تفسير ذلؾ في أف التوجو نحو الالمركزية قد أعطى لمييئة 

القرارات دوف  اإلدارية في المدرسة مف مديريف ومعاوني مديريف وموّجييف بعض الحرية في اتخاذ
ف كاف ىذا التوجو ليس بالحد الكافي ومازاؿ خجواًل  إال أف  الرجوع لىدارة التربوية العميا  واو
اعتيادىـ عمى المركزية الشديدة واالنفراد في اتخاذ القرارات مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا  جعميـ 

االنفراد في اتخاذ القرارات  يعدوف يروف أف إعطاءىـ بعض الصالحيات يعد تحواًل ممتازًا  وجعميـ
 مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا ليس معوقًا مف المعوقات التي تأتي في الدرجة األولى.

( التي أظيرت أف ىناؾ بعض الصعوبات التي تحوؿ 2116)حسيف  وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة
طابع المركزي في إدارة التعميـ  دوف تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة وىذه الصعوبات ىي سيادة ال

الثقافة المقاومة لمتغيير  افتقار بعض القيادات المدرسية إلى ميارات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  وكذلؾ 
أكدتا عمى وجود معوقات تواجو إدارة  يف( المت2118( و)سرور  2113)الشحي  تيتتفؽ مع دراس

عوقات المركزية الشديدة  وكثرة القرارات الصادرة المدرسة لتتحوؿ إلى اإلدارة الذاتية  ومف ىذه الم
وكذلؾ تتفؽ مع دراسة)الفياض   وزارة التربية والتعميـ مع قمة الصالحيات الممنوحة لممدرسة. عف

( التي أظيرت وجود معوقات كثيرة تحد مف تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدراس المتوسطة 2113
كثرة األعباء اإلدارية  ثـ كثرة األعماؿ الممقاة عمى عاتؽ  والثانوية في الرياض يأتي في مقدمتيا:



 النتائجىومناقذتؼاىوتغدورهاىتغروغىىالغصلىالثانؽ

213 
 

المدرس  ثـ قمة الدعـ المادي لممدرسة مف الجيات المسؤولة بالوزارة  ثـ قمة الصالحيات الممنوحة 
( التي أظيرت وجود معوقات تحوؿ دوف تطبيؽ اإلدارة 2111لممدرسة. وتختمؼ مع دراسة)السيؼ  

عوقات اإلدارية المتمثمة في افتقار مدير المدرسة لمتصرؼ المالي في الذاتية لممدرسة منيا الم
الميزانية المخصصة ليا  وضعؼ الميزانية المخصصة لممدرسة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ  
والمعوقات الميارية متمثمة في قمة دعـ المشرفيف التربوييف لممدرسة التي ترغب بتطبيؽ اإلدارة 

 عاب المشرفات التربويات لمفيـو اإلدارة الذاتية  كذلؾ تختمؼ مع دراسةالذاتية  وضعؼ استي
(Mehralizadeh& Others, 2004)  التي أظيرت وجود خمس معوقات تعيؽ أسموب المدارس

المدارة ذاتيًا وىذه المعوقات ىي: معوقات إدارية  معوقات المعرفة والمعمومات  معوقات البنية 
 ثقافية  معوقات تتعمؽ بالسياسات والنفوذ والسمطة.  الييكمية والتنظيـ  معوقات

ىالدرادظالنتائجىالمتطلػظىبغرضواتىى:ًاخامد ى:
 ة األولى:يالفرضية الرئيس 5-1

( بين متوسطات إجابات أفراد  ≤0005ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )
اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمبررات تطبيق مدخل 

الجميورية العربية السورية. ويتفرع عن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية المتعمقة 
بالمتةيرات التالية )الجنس، سنوات الخبرة, المؤىل العممي، المؤىل التربوي، المسمى الوظيفي، 

 المحافظة(.
 فرضيات الفرعية اآلتية: وقد انبثؽ عف ىذه الفرضية ال

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  الفرضية الفرعية األولى: 5-1-1
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمبررات تطبيق

 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
 .لمتةير الجنس

ستودنت ( تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتـ استخداـ قانوف )ت
 :(81لمعينات المستقمة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )
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 (81الجدول )
بتحديدىم لمبررات تطبيق المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة نتائج اختبار )ت( ستيودنت

 حسب متةير الجنس اإلدارة الذاتية لممدرسة

 العدد النوع المتةير جالالم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 ستيودنت

مستوى 
 الدللة

القرار عند 
1015 

مبررات تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

 الجنس
 5.88 57.32 414 ذكور

 دالة 1.1 4.5 744
 6.2 55.32 332 إناث

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب ( 81شير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )ت
العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ مدخؿ  أفراد بيف متوسطات إجابات( 1.15الداللة )

 تعزب لمتغير الجنس العربية السورية اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية
 .وذلؾ لصالح الذكور حيث حصؿ الذكور عمى المتوسط الحسابي األعمى

في وجيات النظر بيف  اختالؼمما يدؿ عمى وجود   الفرضية الفرعية األولى رفضوىذا يعني 
 .بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتيةالذكور واإلناث فيما يتعمؽ 

بكثرة المسؤوليات واألعباء والمياـ التي تتوالىا اإلناث فيف باإلضافة إلى ويمكف تفسير ذلؾ  
عمميف في المجاؿ التربوي فمدييف مسؤوليات في المنزؿ  مما يجعميف أقؿ رغبة في تطبيؽ األفكار 

أكثر   كما أف مدارس الذكور ىي الجديدة والتي تحتاج إلى المزيد مف الوقت والجيد في العمؿ
عرضة لممشكالت اإلدارية والتنظيمية مف مدارس اإلناث  وبالتالي يسعى الكادر اإلداري ليا 

 لمتجديد والتغيير أكثر مف مدارس اإلناث.
( التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة 2119)الشمري  وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة

إمكانية تطبيؽ اإلدارة الذاتية في إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة 
( التي 2113المدارس الحكومية تعزب لمتغير الجنس ولصالح الذكور  وتختمؼ مع دراسة)الشحي  

أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى المحاور الخمسة لمدب إمكانية 
 تطبيؽ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير الجنس.

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :الثانيةية الفرضية الفرع 5-1-2
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمبررات تطبيق

 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
 .سنوات الخبرة لمتةير

بتحديدىـ لمبررات المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
وفؽ متغير سنوات الخبرة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ رقـ  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

(82: ) 
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 ( 82الجدول )
 بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  العينةأفراد المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 

 سنوات الخبرةحسب متةير 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم

 
مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة
 

سنوات 
 الخبرة

 5.42 55 113 أقؿ مف خمس سنوات
 6.38 55.79 139 سنوات 11إلى  5مف 

 6.11 56.94 494 سنوات 11أكثر مف 

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 82تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ولمتحقؽ مف صحة الفرضية بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

كشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات سنوات الخبرة لمتوسطات الو  نيةالفرعية الثا
  تـ استخداـ اختبار تحميؿ أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةإجابات 

 (:83( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAالتبايف األحادي )
 ( 83الجدول )

المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAالتباين األحادي )نتائج اختبار تحميل 
 سنوات الخبرة حسب متةير بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

القرار عند 
1015 

 
مبررات تطبيق اإلدارة 

 الذاتية لممدرسة

 219.97 2 419.95 بيف المجموعات

 36.83 743 27371.58 داخؿ المجموعات دالة 1.113 5.7

  745 27791.53 المجموع

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 83تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية متوسطات إجابات( بيف 1.15)

 الفرضية. رفضيمكف أف تعزب لمتغير سنوات الخبرة وىذا يعني 
أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات إجابات 

  والتي تعزب لمتغير سنوات الخبرة  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المتغير  اإلدارة الذاتية
تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات متجانسة فقد تـ استخداـ اختبار شيفيو 

scheffe ( 84لممقارنات البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ: ) 
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 (84الجدول )

بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه scheffeاختبار شيفيو 
 سنوات الخبرة حسب متةير الذاتية لممدرسة

 المستوى المتةير جالالم
الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

مبررات تطبيق 
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.58 1.79-

 دالة 1.119 1.94٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.58 1.79

 غير دالة 1.14 1.15- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 5أقؿ مف 
 دالة 1.119 1.94٭

 غير دالة 1.14 1.15 سنوات 11إلى  5مف 

أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ إجابات وجود فروؽ في (  84يتبيف مف الجدوؿ)
  وىذه الفروؽ لصالح المستوب أكثر مف عشر سنوات  تعزب لمتغير سنوات الخبرة  اإلدارة الذاتية

 حيث أف ىذا المستوب ىو صاحب المتوسط الحسابي األعمى.
ونتيجة لعدد السنوات األكثر في العمؿ قد   الخبرة في اإلدارة المدرسيةذوي ويمكف تفسير ذلؾ بأف  

أصبحوا أكثر معرفة بما تحتاجو اإلدارة المدرسية  وماىي األساليب التي سوؼ تعمؿ عمى 
بيؽ وبالتالي فإف تحديدىـ لمبررات تط تطويرىا  وماىي المشكالت التي تواجو عمميـ في اإلدارة 

 .اإلدارة الذاتية سوؼ يختمؼ عف ذوي الخبرة األقؿ
( التي أظيرت وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات 2119وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )الشمري  

أفراد العينة لدرجة إمكانية تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية تعزب لمتغير 
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ 2113الدراسة مع دراسة)الشحي  سنوات الخبرة  بينما تختمؼ ىذه 

بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى المحاور الخمسة لمدب إمكانية تطبيؽ اإلدارة الذاتية تعزب 
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف 2118لمتغير سنوات الخبرة  وكذلؾ تختمؼ مع دراسة)سرور  

 نة لواقع اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير سنوات الخبرة.متوسطات تقديرات أفراد العي
   ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  الفرضية الفرعية الثالثة: 5-1-3

( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمبررات تطبيق
 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية

 .المؤىل العمميلمتةير 
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لمبررات بتحديدىـ المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ المؤىؿ العمميوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

(85):  
 (85الجدول )

 بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  أفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات  
 المؤىل العمميحسب متةير 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم

 
مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة
 

المؤىل 
 العممي

 6.21 54.67 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 5.52 56.67 116 معيد

 6.17 56.64 516 إجازة جامعية

دراسات عميا/دبمـو  
 ماجستير دكتوراه/

21 59 5.48 

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 85تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
ولمتحقؽ مف صحة الفرضية  المؤىؿ العمميوفقًا لمتغير بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

لمتوسطات  المؤىؿ العمميلكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات االفرعية الثالثة و 
  تـ استخداـ اختبار تحميؿ أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةإجابات 

 (:86( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAالتبايف األحادي )
 ( 86الجدول )

المتعمقة  أفراد العينةإجابات الفروق بين متوسطات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )
 المؤىل العممي حسب متةير بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

القرار عند 
1015 

 
مبررات تطبيق اإلدارة 

 الذاتية لممدرسة
 

 161.14 3 483.13 المجموعاتبيف 

 36.8 742 27318.4 داخؿ المجموعات دالة 1.115 4.37

  745 27791.53 المجموع

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 86تشير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )
 لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةأفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ ( بيف متوسطات إجابات 1.15)

 الفرضية. رفضوىذا يعني  المؤىؿ العممييمكف أف تعزب لمتغير 
أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات إجابات 

لمتغير    ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا االمؤىؿ العممي  والتي تعزب لمتغير اإلدارة الذاتية
تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات متجانسة فقد تـ استخداـ اختبار شيفيو 

scheffe ( 87لممقارنات البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ: ) 
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 (87الجدول )
لمبررات تطبيق اإلدارة  بتحديدىمالمتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه scheffeاختبار شيفيو 

 المؤىل العممي حسب متةير الذاتية لممدرسة

 المستوى المتةير جالالم
الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

مبررات تطبيق 
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 معيد متوسط                 

 غير دالة 1.11 1.999-

 دالة 1.12 1.971٭- إجازة جامعية               
 دالة 1.13 4.326٭- دراسات عميا                

 معيد متوسط 
 ثانوية أو أىمية تعميـ                                   

 غير دالة 1.11 1.999

 غير دالة 1 1.1281 إجازة جامعية               
 غير دالة 1.47 2.327- دراسات عميا                

 إجازة جامعية 
 دالة 1.12 1.971٭ ثانوية أو أىمية تعميـ                   

 غير دالة 1 1.1281- معيد متوسط                                
 غير دالة 1.4 2.355- دراسات عميا                       

 دراسات عميا    
 ثانوية أو أىمية تعميـ                   

 دالة 1.13 4.326٭

 غير دالة 1.47 2.327 معيد متوسط                                
 غير دالة 1.4 2.355 إجازة جامعية                                             

أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ إجابات وجود فروؽ في (  87يتبيف مف الجدوؿ)
ييف إجازة جامعية  وىذه الفروؽ لصالح المستو   المؤىؿ العمميتعزب لمتغير    اإلدارة الذاتية
 المتوسط الحسابي األعمى. اصاحب ماى ييفالمستو  يفحيث أف ىذ  ودراسات عميا

نتيجة خبرتيـ ودراستيـ ىـ أكثر قدرة عمى تحديد بأف حممة الشيادات العميا ويمكف تفسير ذلؾ 
مبررات التوجو نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية  وذلؾ ألنيـ أقدر عمى تحديد األمور التي مف شأنيا 
تطوير المدرسة والرفع مف مستواىا  وىـ يسعوف بشكؿ مستمر إلى ذلؾ  وبالتالي يكونوا قد وضعوا 

حو بالمدرسة نحو األفضؿ  ىذا باإلضافة إلى ثقة اإلدارة تصورًا عف الخطوات التي مف شأنيا الن
 التربوية العميا بيـ وتقديرىا ليـ أكثر مف غيرىـ.

( التي أظيرت وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات 2118تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة)سرور  و 
مع  ختمؼأفراد العينة لواقع اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير المؤىؿ التعميمي  وت

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات 2119)الشمري  دراسة
أفراد عينة الدراسة لدرجة إمكانية تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدارس الحكومية تعزب لمتغير المؤىؿ 

متوسطات  ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف2113العممي  وتختمؼ أيضًا مع دراسة)الشحي  
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تقديرات أفراد العينة عمى المحاور الخمسة لمدب إمكانية تطبيؽ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير المؤىؿ 
 العممي.

   ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :الرابعةالفرضية الفرعية  5-1-4
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمبررات تطبيق

 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
 .المؤىل التربوي لمتةير

 ستودنت( تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتـ استخداـ قانوف )ت
 :(88لمعينات المستقمة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )

 (88الجدول )
بتحديدىم لمبررات تطبيق المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللةنتائج اختبار )ت( ستيودنت 

 المؤىل التربويحسب متةير  اإلدارة الذاتية لممدرسة
 العدد النوع المتةير جالالم

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 ستيودنت

مستوى 
 الدللة

القرار عند 
1015 

مبررات تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

 المؤىؿ
 التربوي

 6.2 55.8 277 مؤىؿ
غير  دالة 1.12 2.19- 744

 6.12 56.81 469 مؤىؿ

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب ( 88شير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )ت
العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ مدخؿ أفراد بيف متوسطات إجابات ( 1.15الداللة )
المؤىؿ  لمتغير تعزب الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السوريةاإلدارة 
تربويًا   حيث حصؿ ىؤالء عمى المتوسط الحسابي   وذلؾ لصالح غير المؤىميف التربوي
 .األعمى

في وجيات النظر بيف  اختالؼمما يدؿ عمى وجود   الفرضية الفرعية األولى رفضوىذا يعني 
 .بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتيةفيما يتعمؽ  المؤىميف وغير المؤىميف تربوياً 

تربويًا سواء كانوا مديريف أو معاوني مديريف أو غير المؤىميف ويمكف تفسير ذلؾ بأف  
موّجييف  فيـ عمى األغمب اختيروا عمى أساس األقدمية وسنوات الخبرة الطويمة في العمؿ التربوي  

في إدارة التعميـ الثانوي  واالنفراد في اتخاذ  المركزية وبالتالي فإنيـ قد عانوا أكثر مف غيرىـ مف
لتربوية العميا  وبالتالي فيـ يروف في التوجو نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية القرارات مف قبؿ اإلدارة ا

 لممدرسة حاًل جيدًا لمتخمص مف المركزية  وىـ مقتنعيف بجميع المبررات لتطبيقو.
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات 2118وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة)سرور  

 المدرسية الذاتية تعزب لمتغير المؤىؿ التربوي. تقديرات أفراد العينة لواقع اإلدارة
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 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :الخامسةالفرضية الفرعية  5-1-5
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمبررات تطبيق

 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
 .المسَمى الوظيفي لمتةير

بتحديدىـ لمبررات المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ المسممى الوظيفيوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

(89: ) 
 ( 89الجدول )

 بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  أفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 
 المسَمى الوظيفيحسب متةير 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم
 

مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة
 

المسَمى 
 الوظيفي

 5.24 56.11 215 مدير
 5.4 56.55 97 معاوف مدير

جو  6.6 56.55 444 موم

بيف متوسطات إجابات أفراد ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 88تشير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )
ولمتحقؽ  المسممى الوظيفي وفقًا لمتغير  ما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفيالعينة 

ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات  الخامسة مف صحة الفرضية الفرعية 
ما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة فيراد العينة إجابات أفلمتوسطات  المسممى الوظيفي

( فكانت النتائج كما يوضحيا ANOVA  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )الذاتية
 (:91الجدوؿ )

 ( 91الجدول )
المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

 المسّمى الوظيفي حسب متةير بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

 مجموع المربعات مصدر التباين جالالم
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

القرار عند 
1015 

مبررات تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

 

 14.46 2 47.47 بيف المجموعات

 37.36 743 1716.51 داخؿ المجموعات غير دالة 1.67 1.38

  745 1753.98 المجموع

( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب 91تشير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )
اإلدارة ما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ فيمتوسطات إجابات أفراد العينة ( بيف 1.15الداللة )
 .الفرعية الخامسة وىذا يعني قبوؿ الفرضية المسممى الوظيفيوفقًا لمتغير  الذاتية
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يخضعوف إلدارة تربوية واحدة   ومعاوني المديريف والموّجييفويمكف تفسير ذلؾ بأف المديريف 
وجميع   ويحكميـ نظاـ داخمي واحد لمدارسيـ  موضوعة مف قبؿ وزارة التربية وقوانيف واحدة

رارات المتخذة في المدرسة تخضع لمسياسات العامة لوزارة التربية  وىـ ينفذوف ىذه القرارات كؿ الق
 حسب ميامو ومسؤولياتو  وبالتالي كانت رؤيتيـ لمبررات التوجو نحو اإلدارة الذاتية واحدة.

( التي أظيرت وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات 2113وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة)الشحي  
أفراد العينة لمدب إمكانية تطبيؽ مبادئ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير المسّمى الوظيفي  وكذلؾ 

( التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد 2117تختمؼ مع دراسة)عواد 
 العينة لمدب فاعمية المدارس المدارة ذاتيًا تعزب لمتغير المسّمى الوظيفي.

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  :السادسةالفرعية الفرضية  4-1-6
بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم  ( ≤0005)الدللة 

لمبررات تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية 
 .المحافظةلمتةير  تعزى العربية السورية

بتحديدىـ لمبررات المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
 :(91)فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ المحافظةوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

 (91الجدول )
 بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةمقة المتع أفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات  

 المحافظةحسب متةير 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم

 
مبررات تطبيق اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة
 

 المحافظة

 5.92 56.15 213 دمشؽ
 5.39 54.68 99 السويداء

 6.9 58.38 121 حمص

 6.21 56.87 241 طرطوس
 4.75 55.27 73 الحسكة

بيف متوسطات إجابات أفراد ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 91تشير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )
ولمتحقؽ مف  المحافظة وفقًا لمتغير  ما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفيالعينة 

متغير ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات  السادسة صحة الفرضية الفرعية 
  تـ ما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفيإجابات أفراد العينة لمتوسطات  المحافظة

 (:92)جدوؿ( فكانت النتائج كما يوضحيا الANOVAاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )
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 (92الجدول )
المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAتحميل التباين األحادي )نتائج اختبار 

 المحافظة حسب متةير بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

عند القرار 
1015 

 
مبررات تطبيق اإلدارة 

 الذاتية لممدرسة
 

 233.44 4 933.76 بيف المجموعات

 36.24 741 26857.77 داخؿ المجموعات دالة 1.11 6.44

  745 27791.53 المجموع

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 92)تشير النتائج الواردة في الجدوؿ
ـ لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةفيمتوسطات إجابات أفراد العينة ( بيف 1.15) وفقًا  ما يتعمؽ بتحديدى

 .الفرعية السادسة الفرضية رفضوىذا يعني  المحافظةلمتغير 
ما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ فيإجابات أفراد العينة ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات 

  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المتغير  تـ إجراء المحافظةوفقًا لمتغير  اإلدارة الذاتية
 Dunnett متجانسة فقد تـ استخداـ اختبارغير اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات 
 ( :93لممقارنات البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ )

  (93الجدول )
بتحديدىم لمبررات تطبيق اإلدارة المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه Dunnett اختبار 

 المحافظة حسب متةير الذاتية لممدرسة

 المستوى المتةير جالالم
الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

مبررات تطبيق 
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

 المحافظة

 دمشؽ
 غير دالة 1.36 1.36 السويداء

 دالة 1.12 2.32-٭ حمص
 غير دالة 1.8 1.81- طرطوس  

 غير دالة 1.94 1.78 الحسكة
 السويداء

 دمشؽ                 
 غير دالة 1.36 1.36-

 دالة 1.11 3.69-٭ حمص
 دالة 1.11 2.18-٭ طرطوس  

 دالةغير  1.99 1.58- الحسكة
 حمص 

 دمشؽ                  
 دالة 1.12 2.32٭

 دالة 1.11          3.69٭ السويداء
 غير دالة 1.36 1.5 طرطوس  

 دالة 1.11 3.1٭ الحسكة
 غير دالة 1.8 1.81 طرطوس   
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 دمشؽ                 
 دالة 1.11 2.18٭ السويداء
 غير دالة 1.36 1.5- حمص
 غير دالة 1.18 1.6 الحسكة

 

 الحسكة
 دمشؽ                 

 غير دالة 1.94 1.78-

 غير دالة 1.99 1.58 السويداء
 دالة 1.11 3.1-٭ حمص
 غير دالة 1.18 1.6- طرطوس

يتعمؽ بتحديدىـ  بيف متوسطات إجابات أفراد العينة فيماوجود فروؽ (  93يتبيف مف الجدوؿ)
محافظتي حمص وىذه الفروؽ لصالح   المحافظةتعزب لمتغير لمبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

 .حصال عمى المتوسط الحسابي األعمىحيث   وطرطوس
اختالؼ حاجة المدارس الثانوية حسب البيئة المتواجدة فييا  أي تختمؼ ويمكف تفسير ذلؾ ب 

افظات المتواجدة فييا  وبالتالي تختمؼ نظرة المديريف ومعاوني حاجات المدارس الثانوية حسب المح
المديريف والموّجييف نحو مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في كؿ مدرسة عف األخرب حسب حاجة كؿ 
مدرسة  فمدرسة في بيئة اجتماعية فقيرة تحتاج إلى التمويؿ وبالتالي ترب الييئة اإلدارية فييا في 

أىـ مبرر مف مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  بينما ترب أخرب تفعيؿ الالمركزية توفير التمويؿ ليا 
 أىـ مبرر.

( التي أظيرت وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات 2118مع دراسة) سرور  تتفؽ ىذه الدراسة 
سة مع دراأفراد العينة لواقع اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير المنطقة التعميمية  وكذلؾ تتفؽ 

( التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد العينة لمدب 2117)عواد  
 فاعمية المدارس المدارة ذاتيًا تعزب لمتغير المنطقة الجغرافية.

 الفرضية الرئيسة الثانية: 5-2
بين متوسطات إجابات أفراد  ( ≤0005)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمتطمبات تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة 
في الجميورية العربية السورية. ويتفرع عن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية المتعمقة 

ي، المؤىل التربوي، المسمى الوظيفي، بالمتةيرات التالية )الجنس، سنوات الخبرة, المؤىل العمم
 المحافظة(.

 وقد انبثؽ عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  الفرضية الفرعية األولى: 5-2-1
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمتطمبات تطبيق
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 تعزى رة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السوريةمدخل اإلدا
 .لمتةير الجنس

ستودنت ( تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتـ استخداـ قانوف )ت
 :( 94لمعينات المستقمة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )

 (94الجدول )
بتحديدىم لمتطمبات تطبيق المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة نتائج اختبار )ت( ستيودنت

 حسب متةير الجنس اإلدارة الذاتية
 العدد النوع المتةير المحور

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 ستيودنت

مستوى 
 الدللة

القرار عند 
1015 

الالمركزي في اعتماد النظام 
 إدارة التعميم

 الجنس
 3.68 29.19 414 ذكور

 دالة 1.11 4.61 744
 4.17 27.78 332 إناث

التنمية المينية لجميع 
 العاممين في المدرسة

 الجنس
 3.82 28.67 414 ذكور

 دالةغير  1.61 1.5 744
 4.15 28.53 332 إناث

تفعيل المشاركة المجتمعية 
 التعميميةفي العممية 

 الجنس
 8.63 64.11 414 ذكور

 دالة 1.11 5.17 743.81
 7.13 61.1 332 إناث

تةيير الثقافة التنظيمية 
 العامة في المدرسة

 الجنس
 5.7 22.7 414 ذكور

 دالة 1.11 2.56 744
 5.77 21.62 332 إناث

 الجنس تنظيم المدرسة إدارياً 
 5.53 23.54 414 ذكور

 دالة 1.119 2.61 744
 5.59 22.46 332 إناث

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا

 الجنس
 5 29.16 414 ذكور

 دالةغير  1.18 1.72 744
 5.43 28.4 332 إناث

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى 
 الطمبة والعاممين في المدرسة

 الجنس
 3.83 21.78 414 ذكور

 دالةغير  1.73 3.73 744
 4.11 21.68 332 إناث

الىتمام بالمبنى المدرسي 
 ومرافقو

 الجنس
 4.37 15.97 414 ذكور

 دالة 1.11 3.73 744
 4.12 14.81 332 إناث

تطوير نظام لنشراف الفني 
 عمى العممية التعميمية

 الجنس
 3.28 16.11 414 ذكور

 دالة 1.11 2.59 737.83
 2.88 15.42 332 إناث

اعتماد التقويم الذاتي لتحديد 
 مستوى أداء المدرسة

 الجنس
 4.96 24.7 414 ذكور

 دالة 1.11 3.56 728.38
 4.6 23.45 332 إناث

 الجنس الميزانية والتمويل

 5.39 27.99 414 ذكور
 دالة 1.11 4.4 744

 5.15 26.27 332 إناث

 الجنس الرقابة المالية
 4.31 29.59 414 ذكور

 دالة 1.11 4.99 744
 4.41 27.99 332 إناث

 الجنس المتابعة والمساءلة

 6.15 45.97 414 ذكور
 دالة 1.11 3.81 744

 5.68 44.31 332 إناث

متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة

 الجنس
 38.63 378.13 414 ذكور

 دالة 1.11 5.84 741.75
 32.72 362.86 332 إناث
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إلػػى عػػػدـ وجػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػػتوب ( 94تشػػير النتػػػائج الػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ )
أفػػػراد العينػػػة فيمػػا يتعمػػػؽ بتحديػػػدىـ تعػػػزب لمتغيػػػر الجػػنس بػػػيف متوسػػػطات إجابػػات ( 1.15الداللػػة )

  المدرسػػة التنميػة المينيػة لجميػع العػامميف فػي) اورفيمػا يتعمػؽ بمحػػ لمتطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة
المشػاركة فػي إعػداد المنػاىج الدراسػية وتقويميػا  تشػػجيع اإلبػداع والمبػادرة لػدب الطمبػة والعػامميف فػػي 

بػيف ( 1.15كما تشير النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوب الداللػة )(. المدرسة
فيمػػا يتعمػػؽ  دارة الذاتيػػةأفػػراد العينػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتحديػػدىـ لمتطمبػػات تطبيػػؽ اإلمتوسػػطات إجابػػات 

  تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العمميػة التعميميػة  اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـاور)بمح
االىتمػػػاـ بػػػالمبنى المدرسػػػػي   تنظػػػيـ المدرسػػػػة إداريػػػاً   تغييػػػر الثقافػػػة التنظيميػػػة العامػػػػة فػػػي المدرسػػػة

اعتمػاد التقػويـ الػذاتي لتحديػد مسػتوب   العمميػة التعميميػةتطوير نظػاـ لىشػراؼ الفنػي عمػى   ومرافقو
بمجػػػاؿ  ( وكػػػذلؾ فيمػػا يتعمػػػؽالمتابعػػة والمسػػػاءلة  الرقابػػػة الماليػػػة  الميزانيػػػة والتمويػػؿ  أداء المدرسػػة

متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة ككػؿ  تعػزب إلػى متغيػر الجػنس وذلػؾ لصػالح الػذكور ألنيـػ 
 حسابي األعمى.حصموا عمى المتوسط ال

التنميػة المينيػة لجميػع العػامميف فػػي ) اوروىػذا يعنػي قبػوؿ الفرضػية الفرعيػة األولػى فيمػػا يتعمػؽ بمحػ
المشػػػاركة فػػي إعػػػداد المنػػاىج الدراسػػػية وتقويميػػػا  تشػػجيع اإلبػػػداع والمبػػادرة لػػػدب الطمبػػػة    المدرسػػة

  الالمركػػػزي فػػي إدارة التعمػػػيـ اعتمػػػاد النظػػاـ)ورفضػػيا فيمػػػا يتعمػػؽ بمحػػاور(  والعػػامميف فػػي المدرسػػػة
تنظيـ   تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة  تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية

تطػػوير نظػػػاـ لىشػػػراؼ الفنػػػي عمػػػى العمميػػػة    االىتمػػػاـ بػػػالمبنى المدرسػػػي ومرافقػػػو  المدرسػػة إداريػػػاً 
   الرقابػة الماليػػة  الميزانيػػة والتمويػؿ   توب أداء المدرسػةاعتمػاد التقػويـ الػػذاتي لتحديػد مسػ  التعميميػة

ممػػا  ( وكػػذلؾ فيمػػا يتعمػػؽ بمجػػاؿ متطمبػات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة ككػػؿ المتابعػة والمسػػاءلة
بتحديػػدىـ لمتطمبػػات فػي وجيػػات النظػػر بػيف الػػذكور واإلنػاث فيمػػا يتعمػؽ  اخػػتالؼيػدؿ عمػػى وجػود 

 .تطبيؽ اإلدارة الذاتية
ذلػػػؾ بػػأف المػػػديريف ومعػػػاوني المػػديريف والمػػػوّجييف الػػػذكور يعممػػوف فػػػي األغمػػػب فػػػي  ويمكػػف تفسػػػير

مدارس الذكور  وأفراد العينة مف اإلناث يعمموف في مدارس اإلناث  ونتيجة اختالؼ طبيعة مدارس 
ا الذكور عف مدارس اإلناث  بالتالي سوؼ تختمؼ متطمبات كؿ منيا عف األخرب  وتختمؼ أولوياتي
عػف بعضػيا حسػػب ماتحتاجػو كػؿ مدرسػػة  وىػذا مػاأدب إلػػى اخػتالؼ وجيػات نظػػر أفػراد العينػة مػػف 
الػػػذكور عػػػف اإلنػػػػاث  ألف كػػػؿ مػػػػنيـ سػػػوؼ يقػػػدر متطمبػػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة حسػػػب مدرسػػػػتو 
وحاجاتػو  فمػػف الممكػػف أف يػػرب مػػدير مدرسػػة فػي )اعتمػػاد النظػػاـ الالمركػػزي فػػي إدارة التعمػػيـ( أىػـػ 

لتطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة  ألف ىػػذا مػػف شػػانو أف يعطيػو الحريػػة فػػي التصػػرؼ بمدرسػػتو وحػػؿ متطمػب 
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المشػػكالت التػػي تعػػاني منيػػا  بينمػػا تػػرب مػػػديرة مدرسػػة أخػػرب فػػي )تفعيػػؿ المشػػاركة المجتمعيػػة فػػػي 
 العممية التعميمية( أىـ متطمب ألف ىذا مف شأنو أف يعطييا دعـ معنوي ومادي.

( التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2117دراسة )عواد  وتتفؽ ىذه الدراسة مع 
بيف تقديرات أفراد العينة لمدب فاعمية المدارس المدارة ذاتيًا تعزب لمتغير الجنس  بينما تختمؼ مع 

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى 2113دراسة)الشحي  
انية تطبيؽ مبادئ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير الجنس  وكذلؾ المحاور الخمسة لمدب إمك
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 2112تختمؼ مع دراسة)حالؽ  

متوسطات إجابات المديريف حوؿ أىمية متطمبات تحقيؽ الالمركزية في مدارس التعميـ األساسي 
 ية تعزب لمتغير الجنس.والثانوي في الجميورية العربية السور 

   ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :الثانيةالفرضية الفرعية  5-2-2
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمتطمبات تطبيق

 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
 .سنوات الخبرة لمتةير

بتحديدىـ المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
وفؽ متغير سنوات الخبرة فكانت النتائج كما يوضحيا  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة تطمباتلم

 ( :95الجدوؿ )
 ( 95الجدول )

 بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  أفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 
 سنوات الخبرةحسب متةير 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير حورالم
اعتماد النظام الالمركزي في إدارة 

 التعميم
 

سنوات 
 الخبرة

 3.87 2716 113 أقؿ مف خمس سنوات
 3.74 28.38 139 سنوات 11إلى  5مف 

 3.9 28.87 494 سنوات 11أكثر مف 
التنمية المينية لجميع العاممين في 

 المدرسة
 

سنوات 
 الخبرة

 2.98 28.1 113 أقؿ مف خمس سنوات
 4.16 27.74 139 سنوات 11إلى  5مف 

 4.13 28.97 494 سنوات 11أكثر مف 

تفعيل المشاركة المجتمعية في 
 العممية التعميمية 

سنوات 
 الخبرة

 6.11 59.95 113 أقؿ مف خمس سنوات
 7.16 61.64 139 سنوات 11إلى  5مف 

 8.49 63.93 494 سنوات 11أكثر مف 

تةيير الثقافة التنظيمية العامة في 
 المدرسة 
 

سنوات 
 الخبرة

 5.56 21.38 113 أقؿ مف خمس سنوات
 5.51 21.12 139 سنوات 11إلى  5مف 

 5.8 22.75 494 سنوات 11أكثر مف 
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 تنظيم المدرسة إدارياً 
 

سنوات 
 الخبرة

 4.62 23.45 113 أقؿ مف خمس سنوات
 4.64 23 139 سنوات 11إلى  5مف 

 6.11 22.99 494 سنوات 11أكثر مف 

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا 

سنوات 
 الخبرة

 4.42 28.28 113 أقؿ مف خمس سنوات
 5.14 27.88 139 سنوات 11إلى  5مف 

 5.36 29.13 494 سنوات 11أكثر مف 

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة 
 والعاممين في المدرسة

سنوات 
 الخبرة

 3.67 19.81 113 أقؿ مف خمس سنوات
 3.24 21.6 139 سنوات 11إلى  5مف 

 4.17 21.99 494 سنوات 11أكثر مف 

 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو
 

سنوات 
 الخبرة

 2.95 16 113 أقؿ مف خمس سنوات
 4.16 14.52 139 سنوات 11إلى  5مف 

 4.52 15.58 494 سنوات 11أكثر مف 

تطوير نظام لنشراف الفني عمى 
 العممية التعميمية 

سنوات 
 الخبرة

 2.55 14.97 113 أقؿ مف خمس سنوات
 3.18 15.19 139 سنوات 11إلى  5مف 

 3.2 16.18 494 سنوات 11أكثر مف 

اعتماد التقويم الذاتي لتحديد 
 مستوى أداء المدرسة

سنوات 
 الخبرة

 3.71 23.5 113 أقؿ مف خمس سنوات
 4.11 22.79 139 سنوات 11إلى  5مف 

 5.16 24.68 494 سنوات 11أكثر مف 

 الميزانية والتمويل
 

سنوات 
 الخبرة

 4.85 27.46 113 أقؿ مف خمس سنوات
 4.8 25.87 139 سنوات 11إلى  5مف 

 5.55 27.55 494 سنوات 11أكثر مف 
 

 الرقابة المالية 

 

سنوات 
 الخبرة

 3.35 27.81 113 أقؿ مف خمس سنوات
 4.14 27.59 139 سنوات 11إلى  5مف 

 4.62 29.48 494 سنوات 11أكثر مف 

 المتابعة والمساءلة
 

سنوات 
 الخبرة

 4.19 44.24 113 أقؿ مف خمس سنوات
 4.9 43.44 139 سنوات 11إلى  5مف 

 6.48 45.95 494 سنوات 11أكثر مف 

متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة

سنوات 
 الخبرة

 23.15 362.17 113 أقؿ مف خمس سنوات
 2851 358.73 139 سنوات 11إلى  5مف 

 41.12 377.11 494 سنوات 11أكثر مف 

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 95تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ولمتحقؽ مف صحة الفرضية بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

كشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات سنوات الخبرة لمتوسطات الو نية الفرعية الثا
ـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةإجابات    تـ استخداـ اختبار تحميؿ أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدى

 (:96انت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )( فكANOVAالتبايف األحادي )
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 (96الجدول )
المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 

 سنوات الخبرةحسب متةير  بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المحور

 الحرية
متوسطات 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
القرار عند 

1015 
اعتماد النظام الالمركزي في 

 إدارة التعميم
 

 152.31 2 314.62 بيف المجموعات

 14.95 743 11119.8 داخؿ المجموعات دالة 1.11 11.18

  745 11414.43 المجموع

التنمية المينية لجميع 
 في المدرسةالعاممين 

 98.62 2 197.24 بيف المجموعات

 15.21 743 11311.57 داخؿ المجموعات دالة 1.112 6.48

  745 11498.81 المجموع

تفعيل المشاركة المجتمعية 
 في العممية التعميمية 

 1198.29 2 2196.59 بيف المجموعات

 62.61 743 46519.84 داخؿ المجموعات دالة 1.11 17.54

  745 48716.44 المجموع

تةيير الثقافة التنظيمية 
 العامة في المدرسة 

 218.6 2 417.22 بيف المجموعات

 32.66 743 24272.39 داخؿ المجموعات دالة 1.112 6.38

  745 24689.61 المجموع

 تنظيم المدرسة إدارياً 
 9.91 2 19.82 بيف المجموعات

 31.26 743 23225.95 داخؿ المجموعات غير دالة 1.72 1.31

  745 23245.78 المجموع

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا 

 111.13 2 211.25 بيف المجموعات

 26.92 743 21115.54 داخؿ المجموعات دالة 1.12 3.71
  745 21215.8 المجموع

تشجيع اإلبداع والمبادرة 
والعاممين في لدى الطمبة 

 المدرسة

 65.38 2 131.76 بيف المجموعات

 15.55 743 11556.3 داخؿ المجموعات دالة 1.11 4.2

  745 11687.16 المجموع

الىتمام بالمبنى المدرسي 
 ومرافقو
 

 81.85 2 163.71 بيف المجموعات

 17.97 743 13355.23 داخؿ المجموعات دالة 1.111 4.55

  745 13518.95 المجموع

تطوير نظام لنشراف الفني 
 عمى العممية التعميمية 

 83.93 2 167.86 بيف المجموعات

 9.56 743 7116.75 داخؿ المجموعات دالة 1.11 8.77

  745 7274.61 المجموع

اعتماد التقويم الذاتي 
لتحديد مستوى أداء 

 المدرسة

 221.79 2 443.58 بيف المجموعات

 22.9 743 17118.3 داخؿ المجموعات دالة 1.11 9.68

  745 17461.88 المجموع

 الميزانية والتمويل
 

 155.7 2 311.41 بيف المجموعات

 28.3 743 21129.29 داخؿ المجموعات دالة 1.114 5.5

  745 21341.71 المجموع

 
 الرقابة المالية 

 

 271.43 2 541.86 بيف المجموعات

 18.93 743 14171.98 داخؿ المجموعات دالة 1.11 14.27

  745 14612.85 المجموع

 المتابعة والمساءلة
 

 415.68 2 811.375 بيف المجموعات

 35.12 743 26126.42 داخؿ المجموعات دالة 1.11 11.58

  745 26837.8 المجموع

متطمبات تطبيق اإلدارة 
 لممدرسةالذاتية 

 23841.15 2 47681.3 بيف المجموعات

 1311.33 743 966145.53 داخؿ المجموعات دالة 1.11 18.33

  745 1113825.83 المجموع
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( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 96تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةأفراد العينة ( بيف متوسطات إجابات 1.15)

 رفضوىذا يعني    ما عدا )محور تنظيـ المدرسة إداريًا(يمكف أف تعزب لمتغير سنوات الخبرة
الفرعية الثانية فيما يتعمؽ بمجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  وقبوليا فيما يتعمؽ  الفرضية

 .بمحور) تنظيـ المدرسة إداريًا(
أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات إجابات 

  والتي تعزب لمتغير سنوات الخبرة  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المتغير  اإلدارة الذاتية
لنظاـ الالمركزي اعتماد المحوري ) تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات متجانسة

و فقد تـ استخداـ اختبار شيفي تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة (   في إدارة التعميـ
scheffe ( :97البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ ) لممقارنات 

 (97الجدول )
بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه scheffeاختبار شيفيو 

 سنوات الخبرةحسب متةير  الذاتية

 المستوى المتةير المحور
الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

اعتماد النظام 
الالمركزي في 
 إدارة التعميم

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.12 1.32٭-

 دالة 1.11 1.81٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 سنوات 5أقؿ مف 
 دالة 1.12 1.32٭

 غير دالة 1.42 1.48 سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.11 1.81٭ سنوات 5أقؿ مف 

 غير دالة 1.42 1.48 سنوات 11إلى  5مف 

تةيير الثقافة 
التنظيمية العامة 
 في المدرسة

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.88 1.35

 غير دالة 1.17 1.37- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11إلى  5مف 
 سنوات 5أقؿ مف 

 غير دالة 1.88 1.35-

 دالة 1.117 1.72٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 5أقؿ مف 

 غير دالة 1.17 1.37

 دالة 1.117 1.72٭ سنوات 11إلى  5مف 

اعتماد النظاـ الالمركزي ي )حوؿ محور  أفراد العينةوجود فروؽ في آراء (  97يتبيف مف الجدوؿ)
وىذه   تعزب لمتغير سنوات الخبرة  تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة (   في إدارة التعميـ
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المستوب ىو صاحب المتوسط  حيث أف ىذا  الفروؽ لصالح المستوب أكثر مف عشر سنوات
 الحسابي األعمى.

   التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة)بالنسبة لمحاور متجانسةغير ونظرًا ألف العينات 
المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا    تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية

  االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو  ة والعامميف في المدرسةتشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمب
اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء   تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية

(  وكذلؾ مجاؿ متطمبات تطبيؽ المتابعة والمساءلة  الرقابة المالية  الميزانية والتمويؿ  المدرسة
البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ  لممقارنات Dunnettفقد تـ استخداـ اختبار  ؿاإلدارة الذاتية كك

(98: ) 
 (98الجدول )

التنمية المينية )محاورلبتحديدىم المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاهDunnett\ اختبار 
تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية،المشاركة في إعداد المناىج الدراسية ،  لجميع العاممين في المدرسة

، تطوير نظام تمام بالمبنى المدرسي ومرافقوالى ،لدى الطمبة والعاممين في المدرسةوتقويميا، تشجيع اإلبداع والمبادرة 
نية والتمويل، الرقابة الميزااتي لتحديد مستوى أداء المدرسة، لنشراف الفني عمى العممية التعميمية، اعتماد التقويم الذ

 سنوات الخبرةحسب متةير  المتابعة والمساءلة( ومجال متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسة ككلالمالية، 
الفروق بين  المستوى المتةير المحور

 القرار الدللة المتوسطات

التنمية المينية 
لجميع العاممين 

 درسةفي الم

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.8 1.35 سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.13 1.86٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.8 1.35- سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.116 1.22٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.13 1.86٭ سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.116 1.22٭ سنوات 11إلى  5مف 

تفعيل المشاركة 
المجتمعية في 
 العممية التعميمية

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.79 1.68- سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.11 3.98٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11إلى  5مف 
 سنوات 5أقؿ مف 

 غير دالة 1.79 1.68

 دالة 1.11 3.29٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.11 3.98٭ سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 3.29٭ سنوات 11إلى  5مف 

المشاركة في 
إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا

 
 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.88 1.39 سنوات 11إلى  5مف 

 دالةغير  1.21 1.84- سنوات 11أكثر مف 

 غير دالة 1.88 1.39- سنوات 11إلى  5مف 
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 سنوات 5أقؿ مف 
 دالة 1.13 1.24٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11أكثر مف 
 غير دالة 1.21 1.84 سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.13 1.24٭ سنوات 11إلى  5مف 

تشجيع اإلبداع 
والمبادرة لدى 
الطمبة والعاممين 
 في المدرسة

 
 
 الخبرةسنوات 

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.2 1.79- سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.119 1.17٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.2 1.79

 غير دالة 1.57 1.38- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.119 1.17٭ سنوات 5أقؿ مف 

 غير دالة 1.57 1.38 سنوات 11إلى  5مف 

الىتمام بالمبنى 
 المدرسي ومرافقو

 
 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 دالة 1.113 1.48٭ سنوات 11إلى  5مف 

  1.53 1.41 سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.113 1.48٭- سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.12 1.16٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11مف  أكثر
 غير دالة 1.53 1.41- سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.12 1.16٭ سنوات 11إلى  5مف 

تطوير نظام 
لنشراف الفني 
عمى العممية 
 التعميمية

 
 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.89 1.22- سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.11 1.11٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.89 1.22 سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.119 1.89٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.11 1.11٭ سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.119 1.89٭ سنوات 11إلى  5مف 

اعتماد التقويم 
الذاتي لتحديد 
مستوى أداء 
 المدرسة

 
 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.38 1.71

 دالة 1.11 1.17٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.38 1.71- سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 1.89٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.11 1.17٭ سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 1.89٭ سنوات 11إلى  5مف 

 والتمويل الميزانية

 
 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 دالة 1.12 1.59٭ سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.99 1.18- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.12 1.59٭- سنوات 5أقؿ مف 
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 دالة 1.112 1.67٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 5أقؿ مف 

 دالةغير  1.99 1.18

 دالة 1.112 1.67٭ سنوات 11إلى  5مف 

 الرقابة المالية

 
 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.95 1.21 سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.11 1.67٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.95 1.21- سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 1.89٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.11 1.67٭ سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 1.89٭ سنوات 11إلى  5مف 

المتابعة 
 والمساءلة

 
 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.41 1.8 سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.112 1.7٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.41 1.8 سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 2.5٭- سنوات 11أكثر مف 

 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.112 1.7٭ سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 2.5٭ سنوات 11إلى  5مف 

مجال متطمبات 
تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقؿ مف 
 غير دالة 1.66 3.33 سنوات 11إلى  5مف 

 دالة 1.11 14.93٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11إلى  5مف 

 غير دالة 1.66 3.33- سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 18.27٭- سنوات 11أكثر مف 
 سنوات 11أكثر مف 
 دالة 1.11 14.93٭ سنوات 5أقؿ مف 

 دالة 1.11 18.27٭ سنوات 11إلى  5مف 

التنميػػػة المينيػػػة لجميػػػػع )اورحػػػوؿ محػػػ العينػػػةأفػػػراد وجػػػود فػػػروؽ فػػػي آراء (  98يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ)
المشاركة في إعداد المناىج   تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية  العامميف في المدرسة

االىتمػػاـ بػػالمبنى   الدراسػية وتقويميػػا  تشػػجيع اإلبػػداع والمبػػادرة لػػدب الطمبػػة والعػػامميف فػػي المدرسػػة
اعتماد التقويـ الػذاتي لتحديػد   شراؼ الفني عمى العممية التعميميةتطوير نظاـ لى  المدرسي ومرافقو

وكذلؾ مجاؿ متطمبات  (المتابعة والمساءلة  الرقابة المالية  الميزانية والتمويؿ  مستوب أداء المدرسة
وىػػذه الفػػروؽ لصػالح المسػػتوب أكثػػر مػػف   تعػزب لمتغيػػر سػػنوات الخبػرة  تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة ككػػؿ

فػػروؽ أي أف ىنػاؾ حيػػث أف ىػذا المسػتوب ىػػو صػاحب المتوسػط الحسػػابي األعمػى.  عشػر سػنوات
أفػراد العينػػة فيمػػا يتعمػػؽ ( بػػيف متوسػػطات إجابػػات 1.15ذات داللػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوب الداللػة )
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ولصػالح المسػػتوب  يمكػف أف تعػػزب لمتغيػر سػنوات الخبػرة بتحديػدىـ لمتطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة
 وات. أكثر مف عشر سن

ويمكف تفسير ذلؾ بػأف ذوي الخبػرة األكبػر ونتيجػة عػدد سػنوات عمميـػ األكثػر فػي الميػداف التربػوي  
ىػػـػ أكثػػػر قػػػػدرة عمػػػى تحديػػػػد متطمبػػػات تطبيػػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػة فػػػي المدرسػػػػة  وكػػػذلؾ ىػػػـػ أكثػػػر تػػػػأثرًا 

الػنمط الالمركػزي باالتجاىات العالمية المعاصرة نحو الالمركزية  وكػذلؾ توجيػات وزارة التربيػة نحػو 
ـ الثانوي  وبالتالي أصبح لدييـ رغبة في التوجو نحو الالمركزية أكثر مف ذوي الخبرة  في إدارة التعمي
األقػؿ  ويػروف أف اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة ىػي أفضػؿ تكػريس لالمركزيػة فػي إدارة المدرسػة  وبالتػػالي 

 يؤيدوف جميع متطمبات تطبيقيا.
( التػي أظيػرت وجػود فػروؽ بػيف متوسػطات تقػديرات 2119دراسة )الشمري  وتتفؽ ىذه الدراسة مع 

المػػػدارس الحكوميػػػة تعػػػزب لمتغيػػػر  أفػػراد العينػػػة لدرجػػػة إمكانيػػػة تطبيػػػؽ اإلدارة المدرسػػػية الذاتيػػػة فػػػي
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات 2113سنوات الخبرة  و تختمؼ مع دراسة)الشحي  

ى المحػاور الخمسػة لمػدب إمكانيػة تطبيػؽ مبػادئ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػة تعػزب تقديرات أفراد العينة عمػ
( التػػي أظيػػرت عػدـ وجػػود فػػروؽ 2112لمتغيػر سػػنوات الخبػػرة  و تختمػؼ أيضػػًا مػػع دراسػة)حالؽ  

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابػات المػديريف حػوؿ أىميػة متطمبػات تحقيػؽ الالمركزيػة فػي 
 الثانوي في الجميورية العربية السورية تعزب لمتغير سنوات الخبرة.مدارس التعميـ األساسي و 

   ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدللــة  الفرضــية الفرعيــة الثالثــة: 5-2-3
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمتطمبات تطبيق

 تعزى ة العامة في الجميورية العربية السوريةمدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوي

 .المؤىل العمميلمتةير 

بتحديػػػػػدىـ المتعمقػػػػػة  أفػػػػػراد العينػػػػةتػػػـػ اسػػػػػتخراج المتوسػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػراؼ المعيػػػػػاري إلجابػػػػات 
فكانػت النتػػائج كمػػا يوضػػحيا  المؤىػػؿ العممػػيوفػؽ متغيػػر  لمتطمبػات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة لممدرسػػة

 ( :99الجدوؿ )
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 ( 99الجدول )
 بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  أفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 

 المؤىل العمميحسب متةير 

 العدد المجموعة المتةير حورالم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

اعتماد النظام الالمركزي في إدارة 
 التعميم
 

المؤىل 
 العممي

 3.93 28.19 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 3.38 27.93 116 معيد

 4.14 28.7 516 إجازة جامعية
 3.16 29.15 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

التنمية المينية لجميع العاممين في 
 المدرسة
 

المؤىل 
 العممي

 3.98 28.27 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 4.13 28.49 116 معيد

 3.83 28.67 516 إجازة جامعية
 4.73 29.4 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

تفعيل المشاركة المجتمعية في 
 العممية التعميمية 

المؤىل 
 العممي

 7.13 61.17 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 8.61 61.16 116 معيد

 7.95 63.46 516 إجازة جامعية

 11.55 61.4 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

تةيير الثقافة التنظيمية العامة في 
 المدرسة 
 

المؤىل 
 العممي

 5.68 21.82 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 5.28 21.22 116 معيد

 5.8 22.51 516 إجازة جامعية
 7.13 22.7 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

 تنظيم المدرسة إدارياً 
 

المؤىل 
 العممي

 5.88 22.33 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 5.8 21.88 116 معيد

 5.41 23.48 516 إجازة جامعية
 6.11 23.15 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا

المؤىل 
 العممي

 5.43 28.61 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 6.12 28.17 116 معيد

 4.95 28.94 516 إجازة جامعية

 5.1 29.2 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة 
 والعاممين في المدرسة

المؤىل 
 العممي

 3.49 21.14 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 4 21.34 116 معيد

 4.12 21.75 516 إجازة جامعية
 4.32 21.6 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو
 

المؤىل 
 العممي

 4.91 14.12 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 4.28 15.16 116 معيد

 4.1 15.75 516 إجازة جامعية
 2.42 17 21 عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/دراسات 

 2.72 15.18 114 ثانوية أو أىمية تعميـالمؤىل تطوير نظام لنشراف الفني عمى 
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 3.18 15.12 116 معيد العممي العممية التعميمية 

 3.21 16 516 إجازة جامعية

 2.26 16.1 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

التقويم الذاتي لتحديد اعتماد 
 مستوى أداء المدرسة

المؤىل 
 العممي

 4.14 23.63 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 5.13 23.23 116 معيد

 4.87 24.51 516 إجازة جامعية

 5.87 23 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

 الميزانية والتمويل
 

المؤىل 
 العممي

 5.31 24.78 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 5.42 26.16 116 معيد

 5.16 27.95 516 إجازة جامعية
 5.21 28.3 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

 
 الرقابة المالية 

 

المؤىل 
 العممي

 3.64 28.5 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 4.33 27.45 116 معيد

 4.55 29.32 516 إجازة جامعية
 3.42 27.95 21 عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/دراسات 

 المتابعة والمساءلة
 

المؤىل 
 العممي

 5.84 43.71 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 5.54 44.24 116 معيد

 6.18 45.77 516 إجازة جامعية
 5.47 45.15 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة

المؤىل 
 العممي

 33.65 361.41 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 34.87 361.21 116 معيد

 37.13 375.86 516 إجازة جامعية
 36.94 373 21 دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  دكتوراه/

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 99تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
ولمتحقؽ مف صحة الفرضية  المؤىؿ العمميوفقًا لمتغير بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

لمتوسطات  المؤىؿ العمميكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات الالفرعية الثالثة و 
ـ لمتطمبات تطبإجابات    تـ استخداـ اختبار تحميؿ يؽ اإلدارة الذاتيةأفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدى

 (:111( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAالتبايف األحادي )
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 ( 111الجدول )
المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

 المؤىل العمميحسب متةير  اإلدارة الذاتيةبتحديدىم لمتطمبات تطبيق 
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المحور

 الحرية
متوسطات 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
القرار عند 

1015 
اعتماد النظام الالمركزي في 

 إدارة التعميم
 

 26.77 3 81.33 بيف المجموعات

 15.27 742 11334.1 داخؿ المجموعات غير دالة 1.15 1.75

  745 11414.43 المجموع

التنمية المينية لجميع 
 العاممين في المدرسة

 9.32 3 27.97 بيف المجموعات

 15.45 742 11471.83 داخؿ المجموعات غير دالة 1.61 1.6

  745 11498.81 المجموع

تفعيل المشاركة المجتمعية 
 في العممية التعميمية 

 294.44 3 883.31 المجموعاتبيف 

 64.46 742 47833.12 داخؿ المجموعات دالة 1.114 4.56

  745 48716.44 المجموع

تةيير الثقافة التنظيمية 
 العامة في المدرسة 

 59.99 3 179.98 بيف المجموعات

 33.13 742 24519.63 داخؿ المجموعات غير دالة 1.14 1.81

  745 24689.61 المجموع

 تنظيم المدرسة إدارياً 
 111.37 3 314.12 بيف المجموعات

 31.91 742 22941.65 داخؿ المجموعات دالة 1.12 3.27

  745 23245.78 المجموع

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا 

 25.74 3 77.23 بيف المجموعات

 27.12 742 21128.56 المجموعاتداخؿ  غير دالة 1.41 1.94

  745 21215.8 المجموع

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى 
 الطمبة والعاممين في المدرسة

 11.87 3 35.61 بيف المجموعات

 15.7 742 11651.45 داخؿ المجموعات غير دالة 1.51 1.75

  745 11687.16 المجموع

الىتمام بالمبنى المدرسي 
 ومرافقو
 

 98.17 3 294.51 بيف المجموعات

 17.82 742 13224.436 داخؿ المجموعات دالة 1.111 5.5

  745 13518.95 المجموع

تطوير نظام لنشراف الفني 
 عمى العممية التعميمية 

 37.99 3 113.97 بيف المجموعات

 9.65 742 7161.63 داخؿ المجموعات دالة 1.118 3.93

  745 7274.61 المجموع

اعتماد التقويم الذاتي لتحديد 
 مستوى أداء المدرسة

 72.88 3 218.649 بيف المجموعات

 23.23 742 17243.23 داخؿ المجموعات دالة 1.12 3.13

  745 17461.88 المجموع

 الميزانية والتمويل
 

 353.98 3 1161.95 بيف المجموعات

 27.33 742 21278.75 داخؿ المجموعات دالة 1.11 12.95

  745 21341.71 المجموع

 
 الرقابة المالية 

 

 122.64 3 367.92 بيف المجموعات

 19.19 742 14244.93 داخؿ المجموعات دالة 1.11 6.38

  745 14612.85 المجموع

 المتابعة والمساءلة
 

 167.18 3 511.25 بيف المجموعات

 35.49 742 26336.54 داخؿ المجموعات دالة 1.113 4.7

  745 26837.8 المجموع

متطمبات تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

 11676.95 3 35131.87 بيف المجموعات

 1319.13 742 978794.96 داخؿ المجموعات دالة 1.11 8.85

  745 1113825.83 المجموع
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( إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوب الداللػة 111الجػدوؿ )تشير النتائج الػواردة فػي 
تفعيػػؿ المشػػػاركة المجتمعيػػة فػػػي )أفػػػراد العينػػة فيمػػػا يتعمػػؽ بمحػػػاور( بػػيف متوسػػػطات إجابػػات 1.15)

تطػوير نظػاـ لىشػراؼ   االىتمػاـ بػالمبنى المدرسػي ومرافقػو تنظيـ المدرسة إداريًا   العممية التعميمية
  الميزانية والتمويؿ  اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة  العممية التعميميةالفني عمى 
يمكف أف تعزب  (وكذلؾ مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿالمتابعة والمساءلة  الرقابة المالية

( بػػػيف 1.05فػػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوب الداللػػة )المؤىػػؿ العممػػي  وعػػد وجػػود لمتغيػػر 
التنمية   اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـبمحاور) أفراد العينة فيما يتعمؽمتوسطات إجابات 

المشػػاركة فػػػي   تغييػػر الثقافػػػة التنظيميػػة العامػػة فػػي المدرسػػة  المينيػػة لجميػػع العػػامميف فػػي المدرسػػة
( يمكف الطمبة والعامميف في المدرسةإعداد المناىج الدراسية وتقويميا  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب 

الفرعيػػة الثالثػػػة فيمػػا يتعمػػؽ بمحػػػاور  الفرضػػية رفػػػضوىػػذا يعنػػي أف تعػػزب لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػػي  
االىتمػاـ بػالمبنى المدرسػي  تنظيـ المدرسة إداريػًا   تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية)

اعتمػاد التقػويـ الػذاتي لتحديػد مسػتوب   عمميػة التعميميػةتطوير نظػاـ لىشػراؼ الفنػي عمػى ال  ومرافقو
( وكذلؾ مجاؿ متطمبات تطبيؽ المتابعة والمساءلة  الرقابة المالية  الميزانية والتمويؿ  أداء المدرسة

التنميػة    اعتمػاد النظػاـ الالمركػزي فػي إدارة التعمػيـاإلدارة الذاتية ككؿ  وقبوليا فيمػا يتعمػؽ بمحاور)
المشػػاركة فػػػي   تغييػػر الثقافػػػة التنظيميػػة العامػػة فػػي المدرسػػة  ميػػع العػػامميف فػػي المدرسػػةالمينيػػة لج

 .(إعداد المناىج الدراسية وتقويميا  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة
تطبيػػؽ أفػراد العينػة فيمػػا يتعمػؽ بتحديػدىـ لمتطمبػات ولمعرفػة اتجػاه الفػروؽ بػيف متوسػػطات إجابػات 

  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىػذا المتغيػر  المؤىؿ العممي  والتي تعزب لمتغير اإلدارة الذاتية
، لمحػػاور )تنظػػيـ المدرسػػة إداريػػاً  تـػ إجػػراء اختبػػار المقارنػػات البعديػػة  ونظػػرًا ألف العينػات متجانسػػة

وكػػذلؾ  (المتابعػة والمسػػاءلة الميزانيػػة والتمويؿ، تطػوير نظػػاـ لىشػراؼ الفنػػي عمػػى العمميػة التعميميػػة
 لممقارنػػات scheffe فقػد تػـػ اسػػتخداـ اختبػار شػػيفيو  مجػاؿ متطمبػػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة ككػػؿ 

 :( 111البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ )
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 (111الجدول )
محاور )تنظيم لبتحديدىم المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه scheffeاختبار شيفيو 

وكذلك مجال  المدرسة إدارياً، تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية، الميزانية والتمويل، المتابعة والمساءلة(
 حسب متةير المؤىل العممي متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية ككل

الفروق بين  المستوى المتةير جالالم
 القرار الدللة المتوسطات

تنظيم المدرسة 
 إدارياً 

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 1.94 1.44 معيد متوسط

 غير دالة

 غير دالة 1.3 1.14- إجازة جامعية               

 غير دالة 1.94 1.81- دراسات عميا                

 معيد متوسط
 1.94 1.44- ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالةغير 

 غير دالة 1.152 1.59- إجازة جامعية

 غير دالة 1.83 1.26- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 1.3 1.14 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة

 غير دالة 1.152 1.59 معيد متوسط

 غير دالة 1.99 1.33 دراسات عميا

 دراسات عميا
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.94 1.81

 غير دالة 1.83 1.26 معيد متوسط

 غير دالة 1.99 1.33- إجازة جامعية

تطوير نظام 
لنشراف الفني 
عمى العممية 
 التعميمية

 
 
 
 
 
 
 

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 غير دالة 1.99 1.16 معيد متوسط

 غير دالة 1.11 1.81- إجازة جامعية

 دالة غير 1.69 1.91- دراسات عميا

 معيد متوسط
 غير دالة 1.99 1.16- ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.156 1.88- إجازة جامعية

 غير دالة 1.63 1.97- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 غير دالة 1.11 1.81 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.156 1.88 معيد متوسط

 دالةغير  1.99 1.19- دراسات عميا

 دراسات عميا
 غير دالة 1.69 1.91 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.63 1.97 معيد متوسط

 غير دالة 1.99 1.19 إجازة جامعية

 الميزانية والتمويل

 
 
 
 

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 غير دالة 1.35 1.28- معيد متوسط

 دالة 1.11 3.16٭- إجازة جامعية

 غير دالة 1.157 3.51- دراسات عميا

 معيد متوسط
 غير دالة 1.35 1.28 ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 1.117 1.88٭- إجازة جامعية
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 غير دالة 1.37 2.23- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 دالة 1.11 3.16٭ ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 1.117 1.88٭ معيد متوسط

 غير دالة 1.99 1.34- دراسات عميا

 دراسات عميا
 غير دالة 1.157 3.51 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.37 2.23 معيد متوسط

 غير دالة 1.99 1.34 إجازة جامعية

المتابعة 
 والمساءلة

 
 
 
 
 
 
 

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 غير دالة 1.93 1.52- معيد متوسط

 دالة 1.11 2.15٭- إجازة جامعية

 غير دالة 1.8 1.43- دراسات عميا

 معيد متوسط
 غير دالة 1.93 1.52 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.1 1.52- إجازة جامعية

 غير دالة 1.94 1.9- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 دالة 1.11 2.15٭ ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالةغير  1.1 1.52 معيد متوسط

 غير دالة 1.97 1.62 دراسات عميا

 دراسات عميا
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.8 1.43

 غير دالة 1.94 1.9 معيد متوسط

 غير دالة 1.97 1.62- إجازة جامعية

متطمبات تطبيق 
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

 المؤىاللعممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 غير دالة 1.99 1.19 معيد متوسط

 غير دالة 1.114 14.45٭- إجازة جامعية

 غير دالة 1.63 11.58- دراسات عميا

 معيد متوسط
 غير دالة 1.99 1.19- ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 1.111 15.65٭- إجازة جامعية

 غير دالة 1.54 12.78- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 دالة 1.114 14.45٭ ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 1.111 15.65٭ معيد متوسط

 غير دالة 1.98 2.86 دراسات عميا

 دراسات عميا
 غير دالة 1.63 11.58 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.54 12.78 معيد متوسط

 غير دالة 1.98 2.86- إجازة جامعية

المتابعة   الميزانية والتمويؿ)اور حوؿ مح العينةأفراد وجود فروؽ في آراء (  111يتبيف مف الجدوؿ)
وىػذه   المؤىػؿ العممػيتعػزب لمتغيػر   ( وكػذلؾ مجػاؿ متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة ككػؿوالمسػاءلة
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حيػػػث أف ىػػذا المسػػػتوب ىػػػو صػػػاحب المتوسػػػط الحسػػػابي   حممػػػة اإلجػػػازة الجامعيػػػةالفػػروؽ لصػػػالح 
 األعمى.

   تفعيػػػؿ المشػػػػاركة المجتمعيػػػة فػػػػي العمميػػػة التعميميػػػػة)لمحػػػػاور  متجانسػػػةغيػػػػر ونظػػػرًا ألف العينػػػات 
الرقابػػػػة   اعتمػػػاد التقػػػويـ الػػػذاتي لتحديػػػد مسػػػتوب أداء المدرسػػػة  االىتمػػػاـ بػػػالمبنى المدرسػػػي ومرافقػػػو

 ( 112البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ ) لممقارناتDunnett فقد تـ استخداـ اختبار  (  المالية
 (112الجدول )

تفعيل المشاركة )محاورلبتحديدىم المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه Dunnettاختبار 
المجتمعية في العممية التعميمية ، الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو، اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة، 

 العمميحسب متةير المؤىل الرقابة المالية(

 المستوى المتةير جالالم
الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

 
 
 

تفعيل المشاركة 
المجتمعية في 
 العممية التعميمية

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 غير دالة 1 1.1 معيد متوسط

 دالة 1.12 2.29٭- إجازة جامعية

 غير دالة 1 1.22- دراسات عميا

 معيد متوسط
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1 1.1-

 دالة 1.14 2.39٭- إجازة جامعية

 غير دالة 1 1.33- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 12؟1 2.29٭

 دالة 1.14 2.39٭ معيد متوسط

 غير دالة 1.94 2.16 دراسات عميا

 دراسات عميا
 تعميـثانوية أو أىمية 

 غير دالة 1 1.22

 غير دالة 1 1.33 معيد متوسط

 غير دالة 1.94 2.16- إجازة جامعية

الىتمام بالمبنى 
 المدرسي ومرافقو

 
 
 
 
 
 
 

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 معيد متوسط

 غير دالة 1.57 1.94-

 دالة 1.11 1.62٭- إجازة جامعية

 دالة 1.111 2.87٭- دراسات عميا

 معيد متوسط
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.57 1.94

 غير دالة 1.52 1.68- إجازة جامعية

 دالة 1.13 1.93٭- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 1.11 1.62٭

 غير دالة 1.52 1.68 معيد متوسط

 غير دالة 1.2 1.24- دراسات عميا
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 دراسات عميا
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 1.111 2.87٭
 دالة

 دالة 1.13 1.93٭ معيد متوسط

 غير دالة 1.2 1.24 إجازة جامعية

اعتماد التقويم 
الذاتي لتحديد 
مستوى أداء 
 المدرسة

 
 
 
 

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 معيد متوسط

 غير دالة 1.98 1.4

 غير دالة 1.27 1.87- إجازة جامعية

 غير دالة 1.99 1.63 دراسات عميا

 معيد متوسط
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.98 1.4-

 غير دالة 1.18 1.28- إجازة جامعية

 غير دالة 1 1.23 دراسات عميا

 إجازة جامعية
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.27 1.87

 دالةغير  1.18 1.28 معيد متوسط

 غير دالة 1.82 1.51 دراسات عميا

 دراسات عميا
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.99 1.63-

 غير دالة 1 1.23- معيد متوسط

 غير دالة 1.82 1.51- إجازة جامعية

 الرقابة المالية

 
 
 
 
 
 
 

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 معيد متوسط

 غير دالة 1.28 1.14

 غير دالة 1.24 1.82- إجازة جامعية

 غير دالة 1.98 1.55 دراسات عميا

 معيد متوسط
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.28 1.14-

 دالة 1 1.86٭- إجازة جامعية

 غير دالة 1.99 1.49- دراسات عميا

 إجازة جامعية
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.24 1.82

 دالة 1 1.86٭ متوسطمعيد 

 غير دالة 1.43 1.37 دراسات عميا

 دراسات عميا
 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.98 1.55-

 غير دالة 1.99 1.49 معيد متوسط

 غير دالة 1.43 1.37- إجازة جامعية

المشاركة المجتمعية تفعيؿ )اور حوؿ مح أفراد العينةوجود فروؽ في آراء (  112يتبيف مف الجدوؿ)
اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء   االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو   في العممية التعميمية

حممػػػػػة اإلجػػػػػازة وىػػػػذه الفػػػػػروؽ لصػػػػالح   المؤىػػػػػؿ العممػػػػػيتعػػػػػزب لمتغيػػػػر   (الرقابػػػػػة الماليػػػػة  المدرسػػػػة
 المتوسط الحسابي األعمى.  احبصا ماى ييفالمستو  يفحيث أف ىذ والدراسات العميا  الجامعية
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المؤىػؿ تعػزب لمتغيػر متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة حػوؿ  أفراد العينػةفروؽ في آراء  أي أف ىناؾ
بػأف حممػة ويمكف تفسػير ذلػؾ والدراسات العميا.  حممة اإلجازة الجامعيةوىذه الفروؽ لصالح   العممي

نوات دراسػتيـ األكثػر  مػػف حممػة المعيػد المتوسػػط اإلجػازة الجامعيػة والدراسػات العميػػا ونتيجػة عػدد سػػ
أو الثانويػػة العامػػػة  يكونػػوا قػػػد تمقػػوا معػػػارؼ ومعمومػػػات وخبػػرات أكثػػػر  وىػػذه المعمومػػػات والمعػػػارؼ 
تجعميـ أقدر مف غيرىـ عمى تحديد المتطمبات التي مف شأنيا تحقيؽ اإلدارة الذاتيػة لممدرسػة  وكمػا 

ـ أكثػر جػػرأة مػػف غيػرىـ لمتحػػدث عػف المتطمبػػات التػي مػػف شػػأنيا أف ثقػة اإلدارة التربويػػة بيـػ تجعميػػ
 تطوير النمط اإلداري السائد في المدرسة.

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2119وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )الشمري  
المدارس إحصائية بيف تقديرات أفراد العينة لدرجة إمكانية تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية في 

( التي أظيرت 2113)الشحي   الحكومية تعزب لمتغير المؤىؿ العممي  وكذلؾ تختمؼ مع دراسة
عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى المحاور الخمسة لمدب إمكانية تطبيؽ 

( 2112مبادئ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير المؤىؿ العممي  وكذلؾ تختمؼ مع دراسة)حالؽ  
التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات المديريف حوؿ أىمية 
متطمبات تحقيؽ الالمركزية في مدارس التعميـ األساسي والثانوي في الجميورية العربية السورية 

 تعزب لمتغير المؤىؿ العممي.
    إحصائية عند مستوى الدللةل توجد فروق ذات دللة  :الرابعةالفرضية الفرعية  5-2-4

( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمتطمبات تطبيق
 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية

 .المؤىل التربوي لمتةير

ستودنت ( المعيارية وتـ استخداـ قانوف )تتـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 :(113لمعينات المستقمة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )
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 (113الجدول )
بتحديدىم لمتطمبات تطبيق المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللةنتائج اختبار )ت( ستيودنت 

 المؤىل التربويحسب متةير  اإلدارة الذاتية
 العدد النوع المتةير المحور

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 درجة الحرية
قيمة ت 
 ستيودنت

مستوى 
 الدللة

القرار عند 
1015 

اعتماد النظام الالمركزي في 
 إدارة التعميم

المؤىؿ 
 التربوي

 3.83 28.27 277 مؤىؿ
غير  غير دالة 1.21 1.24- 744

 مؤىؿ
469 28.64 3.95 

التنمية المينية لجميع 
 العاممين في المدرسة

المؤىؿ 
 التربوي

 3.47 27.9 277 مؤىؿ
غير  دالة 1.11 3.96- 657.98

 مؤىؿ
469 29.12 4.12 

تفعيل المشاركة المجتمعية 
 في العممية التعميمية

المؤىؿ 
 التربوي

 6.5 61.12 277 مؤىؿ
غير  دالة 1.11 4.5- 715.86

 مؤىؿ
469 63.66 8.75 

تةيير الثقافة التنظيمية 
 العامة في المدرسة

المؤىؿ 
 التربوي

 5.42 21.77 277 مؤىؿ
غير  غير دالة 1.19 1.68- 621.38

 مؤىؿ
469 22.49 5.93 

 تنظيم المدرسة إدارياً 
المؤىؿ 
 التربوي

 5.13 23.19 277 مؤىؿ
غير  غير دالة 1.62 1.49 651.28

 مؤىؿ
469 22.99 5.89 

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا

المؤىؿ 
 التربوي

 4.37 28.62 277 مؤىؿ
غير  غير دالة 1.52 1.64- 691.19

 مؤىؿ
469 28.85 5.64 

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى 
الطمبة والعاممين في 

 المدرسة

المؤىؿ 
 التربوي

 3.88 21.13 277 مؤىؿ
غير  دالة 1.111 3.24- 744

 مؤىؿ
469 21.1 3.96 

الىتمام بالمبنى المدرسي 
 ومرافقو

المؤىؿ 
 التربوي

 4.12 15.67 277 مؤىؿ

621.36 1.11 1.26 
 

 غير دالة
غير  

 مؤىؿ
469 15.32 4.39 

تطوير نظام لنشراف الفني 
 عمى العممية التعميمية

المؤىؿ 
 التربوي

 2.59 15.68 277 مؤىؿ

 غير دالة 1.64 1.45- 696.94

غير 
 3.4 15.79 469 مؤىؿ

اعتماد التقويم الذاتي لتحديد 
 مستوى أداء المدرسة

المؤىؿ 
 التربوي

 غير دالة 1.58 1.55 641.48 4.43 24.27 277 مؤىؿ
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غير 
 مؤىؿ

469 24.17 5.17 

 الميزانية والتمويل
المؤىؿ 
 التربوي

 4.66 27.71 277 مؤىؿ
غير  دالة 1.14 2 671.2

 مؤىؿ
469 26.94 5.7 

 الرقابة المالية
المؤىؿ 
 التربوي

 4.16 28.84 277 مؤىؿ
غير  غير دالة 1.85 1.18- 641.15

 مؤىؿ
469 28.9 4.63 

 المتابعة والمساءلة
المؤىؿ 
 التربوي

 5.18 44.94 277 مؤىؿ
غير  غير دالة 1.28 1.16- 676.79

 6.43 45.39 469 مؤىؿ

متطمبات تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

المؤىؿ 
 التربوي

 27.23 368.16 277 مؤىؿ
غير  دالة 1.14 2- 735.74

 مؤىؿ
469 373.21 41.46 

إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوب الداللػة ( 113)النتائج الػواردة فػي الجػدوؿ  تشير
أفػػراد العينػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتحديػػػدىـ بػػيف متوسػػػطات إجابػػات  المؤىػػؿ التربػػويتعػػزب لمتغيػػر ( 1.15)

   التنميػة المينيػة لجميػع العػامميف فػي المدرسػة) اورفيما يتعمؽ بمحػ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية
  تشجيع اإلبداع والمبادرة لػدب الطمبػة والعػامميف فػي تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية

وذلػؾ لصػالح غيػر  وكػذلؾ مجػاؿ متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػة ككػؿ (  الميزانيػة والتمويػؿالمدرسػة
وجػػود عػػدـ كمػػا تشػير النتػػائج إلػى . المػؤىميف تربويػػًا ألنيـػ حصػػموا عمػى المتوسػػط الحسػػابي األعمػى

فيمػػا أفػػراد العينػػة بػػيف متوسػػطات إجابػػات ( 1.15فػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوب الداللػػة )
اعتمػاد النظػػاـ الالمركػزي فػػي اور)فيمػا يتعمػػؽ بمح يتعمػؽ بتحديػدىـ لمتطمبػػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة

المشاركة في إعػداد   تنظيـ المدرسة إدارياً   تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة  إدارة التعميـ
تطػػوير نظػاـ لىشػػراؼ الفنػي عمػػى   االىتمػاـ بػػالمبنى المدرسػي ومرافقػو  المنػاىج الدراسػية وتقويميػػا

المتابعػػػػة   الرقابػػػػة الماليػػػة  اعتمػػػػاد التقػػػويـ الػػػذاتي لتحديػػػػد مسػػػتوب أداء المدرسػػػة  العمميػػػة التعميميػػػة
 ( تعزب إلى متغير المؤىؿ التربوي.والمساءلة

اعتمػػاد النظػػػاـ الالمركػػزي فػػػي إدارة اور)وىػػذا يعنػػي قبػػػوؿ الفرضػػية الفرعيػػػة األولػػى فيمػػا يتعمػػػؽ بمح
المشػػػاركة فػػي إعػػػداد   تنظػػػيـ المدرسػػة إداريػػاً   تغييػػر الثقافػػػة التنظيميػػة العامػػة فػػػي المدرسػػة  التعمػػيـ

تطػػوير نظػاـ لىشػػراؼ الفنػي عمػػى   االىتمػاـ بػػالمبنى المدرسػي ومرافقػو  المنػاىج الدراسػية وتقويميػػا
المتابعػػػػة   الرقابػػػػة الماليػػػة  اعتمػػػػاد التقػػػويـ الػػػذاتي لتحديػػػػد مسػػػتوب أداء المدرسػػػة  العمميػػػة التعميميػػػة

تفعيػػػػؿ   التنميػػػػة المينيػػػػة لجميػػػػع العػػػػامميف فػػػػي المدرسػػػػةورفضػػػػيا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمحاور)  (والمسػػػػاءلة
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  تشػػػػجيع اإلبػػػػداع والمبػػػادرة لػػػػدب الطمبػػػة والعػػػػامميف فػػػػي المشػػػاركة المجتمعيػػػػة فػػػي العمميػػػػة التعميميػػػة
 إلدارة الذاتية ككؿ.وكذلؾ مجاؿ متطمبات تطبيؽ ا (  الميزانية والتمويؿالمدرسة

فيمػػا يتعمػػؽ  المػؤىميف وغيػػر المػػؤىميف تربويػاً فػػي وجيػات النظػػر بػػيف  اخػػتالؼممػا يػػدؿ عمػػى وجػود 
ويمكػػف تفسػير ذلػػؾ بػػأف  .بتحديػدىـ لمتطمبػػات تطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة ولصػالح غيػػر المػػؤىميف تربويػاً 
ءىػػػـػ وتطمعيػػـػ عمػػػػى أحػػػػدث غيػػػر المػػػػؤىميف تربويػػػػًا يشػػػاركوف باسػػػػتمرار بػػػػدورات تدريبيػػػة لتطػػػػور أدا

النظريات والتجارب اإلدارية التربوية  وبالتالي ىـ أكثر دراية ومعرفة باالتجاىات اإلدارية المعاصرة 
والتي تعد اإلدارة الذاتية لممدرسة واحػدة منيػا  ولػدييـ القػدرة عمػى تحديػد متطمبػات تطبيقيػا أكثػر مػف 

ة متأثرة بنمط اإلدارة التربوية السائد  نتيجة عدـ المؤىميف تربويًا  الذيف أصبحت لدييـ نمطية خاص
 مشاركتيـ بدورات جديدة باستمرار بحجة أنيـ خاضعيف لمتأىيؿ التربوي.

( التػػػي أظيػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات 2118وتختمػػؼ ىػػػذه الدراسػػػة مػػع دراسة)سػػػرور  
لمؤىؿ التربػوي  وكػذلؾ تختمػؼ مػع تقديرات أفراد العينة لواقع اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير ا

( التي أظيػرت عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات إجابػات 2112دراسة)حالؽ  
المػػػػديريف حػػػػوؿ أىميػػػػػة متطمبػػػػات تحقيػػػػػؽ الالمركزيػػػػة فػػػػي مػػػػػدارس التعمػػػػيـ األساسػػػػػي والثػػػػانوي فػػػػػي 

 الجميورية العربية السورية تعزب لمتغير المؤىؿ التربوي.
 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :الخامسةرعية الفرضية الف 5-2-5

( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمتطمبات تطبيق
 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية

 .المسَمى الوظيفيلمتةير 

بتحديدىـ المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
فكانت النتائج كما يوضحيا  المسممى الوظيفيوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة لمتطمبات
 ( :114الجدوؿ )
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 (114الجدول )
 بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  أفراد العينة المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 

 المسَمى الوظيفيحسب متةير 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير حورالم

اعتماد النظام الالمركزي في إدارة 
 التعميم
 

المسَمى 
 الوظيفي

 4.34 27.69 215 مدير
 3.64 28.71 97 معاوف مدير
و  3.7 28.84 444 موجم

التنمية المينية لجميع العاممين في 
 المدرسة
 

المسَمى 
 الوظيفي

 4.39 27.67 215 مدير
 4.11 28.62 97 معاوف مدير
و  3.6 29.14 444 موجم

تفعيل المشاركة المجتمعية في 
 العممية التعميمية 

المسَمى 
 الوظيفي

 8.1 59.49 215 مدير
 7.65 61.8 97 معاوف مدير
و  7.59 64.62 444 موجم

تةيير الثقافة التنظيمية العامة في 
 المدرسة 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 5.56 21.9 215 مدير
 5.85 21.46 97 معاوف مدير
و  5.7 23 444 موجم

 تنظيم المدرسة إدارياً 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 5.25 23.19 215 مدير
 5.33 22.71 97 معاوف مدير
و  5.79 23.18 444 موجم

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا 

المسَمى 
 الوظيفي

 3.72 29.17 215 مدير
 6.8 25.56 97 معاوف مدير
و  5.15 29.28 444 موجم

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى 
 الطمبة والعاممين في المدرسة

المسَمى 
 الوظيفي

 4.81 18.88 215 مدير
 3.63 21.88 97 معاوف مدير
و  3.24 21.56 444 موجم

 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو
 

المسَمى 
 الوظيفي

 2.89 15.91 215 مدير
 2.85 15.7 97 معاوف مدير
و  4.97 15.18 444 موجم

تطوير نظام لنشراف الفني عمى 
 العممية التعميمية 

المسَمى 
 الوظيفي

 2.43 15.7 215 مدير
 3.89 13.34 97 معاوف مدير
و  2.97 16.3 444 موجم

اعتماد التقويم الذاتي لتحديد 
 مستوى أداء المدرسة

المسَمى 
 الوظيفي

 5.33 21.14 215 مدير
 4.63 23.54 97 معاوف مدير
و  3.82 25.71 444 موجم

 الميزانية والتمويل
 

المسَمى 
 الوظيفي

 4.32 27.49 215 مدير
 3.85 27.9 97 معاوف مدير
و  6 26.95 444 موجم

 
 الرقابة المالية 

 
المسَمى 
 الوظيفي

 3.89 27.95 215 مدير
 3.8 28.16 97 معاوف مدير
و  4.68 29.49 444 موجم

 المتابعة والمساءلة
 

المسَمى 
 الوظيفي

 5.31 43.68 215 مدير
 5.94 44.75 97 معاوف مدير
و  6.17 46.14 444 موجم

متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة

المسَمى 
 الوظيفي

 34.76 358.8 215 مدير
 33.13 362.18 97 معاوف مدير
و  36.62 379.15 444 موجم
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بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 114)الواردة في الجدوؿ تشير النتائج
ـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  ولمتحقؽ مف صحة الفرضية  المسممى الوظيفيوفقًا لمتغير بتحديدى

لمتوسطات  المسممى الوظيفيكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات الو  الخامسةالفرعية 
ـ لمتطمباتإجابات    تـ استخداـ اختبار تحميؿ تطبيؽ اإلدارة الذاتية أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدى

 (:115( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAالتبايف األحادي )
 ( 115الجدول )

المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )
 المسّمى الوظيفيحسب متةير  اإلدارة الذاتيةبتحديدىم لمتطمبات تطبيق 

 

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

القرار عند 
1015 

اعتماد النظام الالمركزي في 
 إدارة التعميم

 

 93.81 2 187.62 بيف المجموعات

 15.11 743 11226.81 داخؿ المجموعات دالة 1.112 6.2

  745 11414.43 المجموع

التنمية المينية لجميع 
 العاممين في المدرسة

 131.61 2 261.23 بيف المجموعات

 15.12 743 11237.57 داخؿ المجموعات دالة 1.11 8.63

  745 11498.81 المجموع

تفعيل المشاركة المجتمعية 
 في العممية التعميمية 

 2154.12 2 4118.24 المجموعاتبيف 

 61.13 743 44618.2 داخؿ المجموعات دالة 1.11 34.21

 745 48716.44 المجموع
 

 

تةيير الثقافة التنظيمية العامة 
 في المدرسة 

 341.72 2 681.44 بيف المجموعات

 32.31 743 24118.17 داخؿ المجموعات دالة 1.11 11.54

  745 24689.61 المجموع

 تنظيم المدرسة إدارياً 
 7.76 2 15.53 بيف المجموعات

 31.26 743 23231.24 داخؿ المجموعات غير دالة 1.78 1.24

  745 23245.78 المجموع

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا 

 573.14 2 1146.29 بيف المجموعات

 25.65 743 19159.51 المجموعاتداخؿ  دالة 1.11 22.34

  745 21215.8 المجموع

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى 
 الطمبة والعاممين في المدرسة

 516.57 2 1113.15 بيف المجموعات

 14.36 743 11673.91 داخؿ المجموعات دالة 1.11 35.26

  745 11687.16 المجموع

الىتمام بالمبنى المدرسي 
 ومرافقو
 

 41.14 2 81.19 بيف المجموعات

 18.18 743 13438.85 داخؿ المجموعات غير دالة 1.11 2.21

  745 13518.95 المجموع

تطوير نظام لنشراف الفني 
 عمى العممية التعميمية 

 351.12 2 711.14 بيف المجموعات

 8.84 743 6574.57 داخؿ المجموعات دالة 1.11 39.55

  745 7274.61 المجموع
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اعتماد التقويم الذاتي لتحديد 
 مستوى أداء المدرسة

 1552.71 2 3115.42 بيف المجموعات

 19.32 743 14356.45 داخؿ المجموعات دالة 1.11 81.35

  745 17461.88 المجموع

 الميزانية والتمويل
 

 46.64 2 93.29 بيف المجموعات

 28.59 743 21247.42 داخؿ المجموعات غير دالة 1.19 1.63

  745 21341.71 المجموع

 
 الرقابة المالية 

 

 212.82 2 415.65 بيف المجموعات

 19.12 743 14217.19 داخؿ المجموعات دالة 1.11 11.6

  745 14612.85 المجموع

 المتابعة والمساءلة
 

 414.67 2 819.34 بيف المجموعات

 35.13 743 26128.45 داخؿ المجموعات دالة 1.11 11.55

  745 26837.8 المجموع

متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة

 33794.11 2 67588.12 بيف المجموعات

 1273.53 743 946237.81 داخؿ المجموعات دالة 1.11 26.53

  745 1113825.83 المجموع

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 115في الجدوؿ ) تشير النتائج الواردة
اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة أفراد العينة فيما يتعمؽ بمحاور)( بيف متوسطات إجابات 1.15)

تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية   التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة  التعميـ
المشاركة في إعداد المناىج الدراسية   تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة  التعميمية
تطوير نظاـ لىشراؼ الفني   تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة  وتقويميا

المتابعة   ةالرقابة المالي  اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة  عمى العممية التعميمية
المسممى يمكف أف تعزب لمتغير  ( وكذلؾ مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿوالمساءلة

( بيف متوسطات 1.15وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة )الوظيفي  وعدـ 
درسي ومرافقو  أفراد العينة فيما يتعمؽ بمحاور)تنظيـ المدرسة إداريًا  االىتماـ بالمبنى المإجابات 

اعتماد النظاـ الفرعية الخامسة فيما يتعمؽ بمحاور ) الفرضية رفضوىذا يعني  الميزانية والتمويؿ(
تفعيؿ المشاركة المجتمعية   التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة  الالمركزي في إدارة التعميـ

المشاركة في إعداد المناىج   المدرسة تغيير الثقافة التنظيمية العامة في  في العممية التعميمية
تطوير نظاـ   تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة  الدراسية وتقويميا

الرقابة   اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة  لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية
متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿ  وقبوليا فيما يتعمؽ  ( وكذلؾ مجاؿالمتابعة والمساءلة  المالية

 .بمحاور) تنظيـ المدرسة إداريًا  االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو  الميزانية والتمويؿ(
أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات إجابات 

  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المسممى الوظيفيلمتغير    والتي تعزباإلدارة الذاتية
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تفعيؿ المشاركة لمحاور) المتغير  تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات متجانسة
 (المتابعة والمساءلة  تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة  المجتمعية في العممية التعميمية

 scheffeفقد تـ استخداـ اختبار شيفيو  متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿ وكذلؾ مجاؿ 
 ( :116البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ ) لممقارنات

 (116الجدول )
محاور)تفعيل بتحديدىم لالمتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه scheffeاختبار شيفيو 

وكذلك مجال  في العممية التعميمية، تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة، المتابعة والمساءلة(المشاركة المجتمعية 
 حسب متةير المسّمى الوظيفي متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية ككل

 المستوى المتةير جالالم
الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

تفعيل المشاركة 
المجتمعية في 

 التعميميةالعممية 

المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.39 1.31- مدير            معاوف مدير
و  دالة 1.11 5.13٭- موجم

 غير دالة 1.39 1.31 معاوف مدير       مدير
و  دالة 1.11 3.82٭- موجم

و              مدير  دالة 1.11 5.13٭ موجم

 دالة 1.11 3.82٭ معاوف مدير

 تةيير الثقافة
التنظيمية العامة 
 في المدرسة

 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.72 1.56- مدير            معاوف مدير
و  دالة 1.11 2.19٭- موجم

 غير دالة 1.72 1.56 معاوف مدير       مدير
و  غير دالة 1.15 1.53- موجم

و              مدير  دالة 1.11 2.19٭ موجم
 غير دالة 1.15 1.53 معاوف مدير

المتابعة 
 والمساءلة

 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.34 1.16- مدير            معاوف مدير
و  دالة 1.11 2.36٭- موجم

 غير دالة 1.34 1.16 معاوف مدير       مدير
و  غير دالة 1.15 1.29- موجم

و              مدير  دالة 1.11 2.36٭ موجم
 غير دالة 1.15 1.29 معاوف مدير

متطمبات تطبيق 
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.75 3.27- مدير            معاوف مدير
و  دالة 1.11 21.34٭- موجم

 غير دالة 1.75 3.27 معاوف مدير       مدير
و  دالة 1.11 17.16٭- موجم

و              مدير  دالة 1.11 21.34٭ موجم

 دالة 1.11 17.16٭ معاوف مدير

تفعيػػؿ المشػػػاركة أفػػراد العينػػػة فيمػػا يتعمػػػؽ بمحاور)وجػػػود فػػروؽ فػػػي آراء (  116يتبػػيف مػػػف الجػػدوؿ)
 (المتابعػة والمسػػاءلة  تغييػر الثقافػػة التنظيميػة العامػػة فػي المدرسػػة  المجتمعيػة فػػي العمميػة التعميميػػة
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ى الػوظيفي  والتػي تعػزب لمتغيػر الذاتيػة ككػػؿوكػذلؾ مجػاؿ متطمبػات تطبيػؽ اإلدارة  ولصػػالح  المسػمم
 المتوسط الحسابي األعمى. ىؤالء حصموا عمىحيث أف   الموجمييف

التنمية   اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـلمحاور ) متجانسةغير ونظرًا ألف العينات 
تشجيع اإلبداع   مناىج الدراسية وتقويمياالمشاركة في إعداد ال  المينية لجميع العامميف في المدرسة

  تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية  والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة
فقد تـ استخداـ اختبار (  الرقابة المالية  اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة

Dunnett ( :117مبيف في الجدوؿ )البعدية  كما ىو  لممقارنات 
 (117الجدول )

محاور)اعتماد النظام الالمركزي في لبتحديدىم المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه اختبار 
اإلبداع  المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا، تشجيع، التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة، إدارة التعميم

والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة، تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية، اعتماد التقويم الذاتي 
 حسب متةير المسّمى الوظيفي لتحديد مستوى أداء المدرسة ، الرقابة المالية(

 المستوى المتةير جالالم
الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

ماد النظام اعت
الالمركزي في 
 إدارة التعميم

المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.1 1.11- مدير            معاوف مدير

و    دالة 1.114 1.14٭- موجم

 غير دالة 1.1 1.11 معاوف مدير       مدير

و      غير دالة 1.98 1.12- موجم

و              مدير  دالة 1.114 1.14٭ موجم

 غير دالة 1.98 1.12 معاوف مدير

التنمية المينية 
لجميع العاممين 
 في المدرسة

 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.17 1.95- مدير            معاوف مدير

و    دالة 1.11 1.36٭- موجم

 غير دالة 1.17 1.95 معاوف مدير       مدير

و      غير دالة 1.72 1.41- موجم

و       دالة 1.11 1.36٭ مدير         موجم

 غير دالة 1.72 1.41 معاوف مدير

المشاركة في 
إعداد المناىج 

 الدراسية وتقويميا 

 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 دالة 1.11 3.6٭ مدير            معاوف مدير

و    غير دالة 1.98 1.11- موجم

 دالة 1.11 3.6٭- معاوف مدير       مدير

و      دالة 1.11 3.71٭- موجم

و              مدير  غير دالة 1.98 1.11 موجم

 دالة 1.11 3.71٭ معاوف مدير

تشجيع اإلبداع 
والمبادرة لدى 
الطمبة والعاممين 
 في المدرسة 

 
 

المسَمى 
 الوظيفي

 دالة 1.11 2٭- مدير            معاوف مدير

و    دالة 1.11 2.68٭- موجم

 دالة 1.11 2٭ مديرمعاوف مدير       

و      غير دالة 1.24 1.68- موجم

و              مدير  دالة 1.11 2.68٭ موجم
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 غير دالة 1.24 1.68 معاوف مدير

تطوير نظام 
لنشراف الفني 
عمى العممية 
 التعميمية 

المسَمى 
 الوظيفي

 دالة 1.11 2.36٭ مدير            معاوف مدير

و    دالة 1.12 1.6٭- موجم

 دالة 1.11 2.36٭- معاوف مدير       مدير

و      دالة 1.11 2.96٭- موجم

و              مدير  دالة 1.12 1.6٭ موجم

 دالة 1.11 2.96٭ معاوف مدير

اعتماد التقويم 
الذاتي لتحديد 
مستوى أداء 
 المدرسة  

المسَمى 
 الوظيفي

 دالة 1.11 2.5٭- مدير            معاوف مدير

و    دالة 1.11 4.67٭- موجم

 دالة 1.11 2.5٭ معاوف مدير       مدير

و      دالة 1.11 2.17٭- موجم

و              مدير  دالة 1.11 4.67٭ موجم

 دالة 1.11 2.17٭ معاوف مدير

 الرقابة المالية
المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.99 1.1- مدير            معاوف مدير
و    دالة 1.11 1.53٭- موجم

 غير دالة 1.99 1.1 معاوف مدير       مدير

و      دالة 1.115 1.42٭- موجم

و              مدير  دالة 1.11 1.53٭ موجم

 دالة 1.115 1.42٭ معاوف مدير

النظاـ اعتماد أفراد العينة فيما يتعمؽ بمحاور)وجود فروؽ في آراء (  117يتبيف مف الجدوؿ)
تعزب  (الرقابة المالية  التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة  الالمركزي في إدارة التعميـ

المتوسط الحسابي  ىؤالء حصموا عمىحيث أف   ولصالح الموجمييف المسممى الوظيفيلمتغير 
تطوير نظاـ   المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا  وكذلؾ فيما يتعمؽ بمحاور)األعمى

 ىؤالء حصموا عمىحيث أف ( لصالح المديريف والموجمييف لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية
تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة   وكذلؾ فيما يتعمؽ بمحاور)المتوسط الحسابي األعمى

ح معاوني المديريف ( لصالاعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة  والعامميف في المدرسة
 اختالؼ بيف آراء . أي أف ىناؾالمتوسط الحسابي األعمى ىؤالء حصموا عمىحيث أف  والموجمييف

يمكف أف تعزب لمتغير  أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿ
 .لصالح الموّجييف المسممى الوظيفي

مياـ ومسؤوليات كؿ مف المدير ومعاوف المدير والموّجو   باختالؼ االختالؼ ويمكف تفسير ذلؾ
والذي سيؤدي بدوره إلى اختالؼ وجية نظرىـ حوؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  ألف كؿ منيـ 

ثـ التي تخدـ   سوؼ ينظر إلى المتطمبات مف الزاوية التي يراىا تخدـ عممو وميامو في البداية
ولويات كؿ منيـ عف اآلخر  ونتيجة أف الموّجييف يتعامموف أختمؼ لي ستاالمدرسة بشكؿ عاـ  وبالت

مع شرائح أوسع مف المديريف ومعاوني المديريف  حيث أنيـ يتعامموف مع الطمبة وأولياءىـ ومع 



 النتائجىومناقذتؼاىوتغدورهاىتغروغىىالغصلىالثانؽ

242 
 

فئات مف المجتمع المحمي مف ناحية ويتعامموف مع المدير ومعاوف المدير مف ناحية أخرب أي أنيـ 
لي ىـ أكثر قدرة عمى تحديد المتطمبات اإلدارية في المدرسة والطمبة  بالتصمة الوصؿ بيف الييئة ا

 التي مف شأنيا أف تخدـ تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدرسة.
( التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 2117وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة)عواد  

تقديرات أفراد العينة لمدب فاعمية المدارس المدارة ذاتيًا تعزب لمتغير المسّمى الوظيفي وكذلؾ تتفؽ 
ب ( التي أظيرت وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة لمد2113مع دراسة)الشحي  

 إمكانية تطبيؽ مبادئ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير المسّمى الوظيفي.
           ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :السادسةالفرضية الفرعية 

( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمتطمبات تطبيق مدخل
 لمتةير تعزى في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السوريةاإلدارة الذاتية 

 .المحافظة

بتحديدىـ المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ  المحافظةوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة تطمباتلم
(118: ) 

 ( 118الجدول )
 بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  أفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 

 المحافظةحسب متةير 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير حورالم

اعتماد النظام الالمركزي في إدارة 
 التعميم
 

 المحافظة

 4.45 27.92 213 دمشؽ
 3.67 27.45 99 السويداء
 3.23 31.37 121 حمص
 3.19 29.14 241 طرطوس
 4.17 26.46 73 الحسكة

التنمية المينية لجميع العاممين في 
 المدرسة
 

 المحافظة

 4.26 29.12 213 دمشؽ
 4.24 26.72 99 السويداء
 3.23 29.49 121 حمص
 4.11 28.71 241 طرطوس
 1.87 28.19 73 الحسكة

تفعيل المشاركة المجتمعية في 
 العممية التعميمية 

 المحافظة

 6.96 61.56 213 دمشؽ
 5.67 61.49 99 السويداء

 7.31 65.24 121 حمص

 9.69 65.22 241 طرطوس

 5.17 59.6 73 الحسكة
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تةيير الثقافة التنظيمية العامة في 
 المدرسة 
 

 المحافظة

 5.73 22.93 213 دمشؽ
 4.64 21.74 99 السويداء
 6.26 21.72 121 حمص
 6.12 23.13 241 طرطوس
 4.4 21.6 73 الحسكة

 تنظيم المدرسة إدارياً 
 

 المحافظة

 5.24 23.12 213 دمشؽ
 4.49 21.6 99 السويداء
 6.19 23.3 121 حمص
 6.46 23.48 241 طرطوس
 3.13 23.38 73 الحسكة

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا

 المحافظة

 5.98 27.53 213 دمشؽ
 3.39 28.46 99 السويداء

 4.39 29.78 121 حمص

 5.9 29.39 241 طرطوس

 1.82 29.16 73 الحسكة

تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى 
 الطمبة والعاممين في المدرسة

 المحافظة

 3.89 21.17 213 دمشؽ
 3.51 19.73 99 السويداء
 3.1 22.32 121 حمص
 4.29 21.85 241 طرطوس
 3.27 18.15 73 الحسكة

 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو
 

 المحافظة

 2.53 16.36 213 دمشؽ
 3.22 13.98 99 السويداء
 6.16 14.9 121 حمص
 4.83 15.25 241 طرطوس
 2.66 16.34 73 الحسكة

تطوير نظام لنشراف الفني عمى 
 العممية التعميمية 

 المحافظة

 3.17 15.23 213 دمشؽ
 2.67 14.66 99 السويداء

 2.7 16.14 121 حمص

 3.44 16.41 241 طرطوس

 2.38 15.93 73 الحسكة

لتحديد اعتماد التقويم الذاتي 
 مستوى أداء المدرسة

 المحافظة

 4.1 24.48 213 دمشؽ
 3.75 22.75 99 السويداء

 4.5 26.18 121 حمص

 5.76 23.96 241 طرطوس
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 4.18 22.52 73 الحسكة

 الميزانية والتمويل
 

 المحافظة

 4.94 27.67 213 دمشؽ
 4.24 25.27 99 السويداء
 5.84 26.85 121 حمص
 5.95 27.46 241 طرطوس
 4.21 28.38 73 الحسكة

 
 الرقابة المالية 

 
 المحافظة

 4.18 28.5 213 دمشؽ
 3.36 27.15 99 السويداء
 5.11 29.79 121 حمص
 4.58 29.92 241 طرطوس
 3.83 27.53 73 الحسكة

 المتابعة والمساءلة
 

 المحافظة

 6 44.11 213 دمشؽ
 4.14 43.43 99 السويداء
 5.71 46.18 121 حمص
 7.14 46.34 241 طرطوس
 2.26 45.83 73 الحسكة

متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة

 المحافظة

 31.84 368.46 213 دمشؽ
 22.69 352.4 99 السويداء
 33.25 381.11 121 حمص
 47.52 379.32 241 طرطوس
 16.12 363.11 73 الحسكة

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 118)الواردة في الجدوؿ تشير النتائج
ـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  ولمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية  المحافظةوفقًا لمتغير بتحديدى

لمتوسطات إجابات متغير المحافظةكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات الو السادسة 
  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية أفراد

 (:119( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAاألحادي )
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 (119الجدول )
المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 

 المحافظةحسب متةير  بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المحور

 الحرية
متوسطات 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
القرار عند 

1015 
اعتماد النظام الالمركزي في 

 إدارة التعميم
 

 251.14 4 1114.17 بيف المجموعات
 14.14 741 11411.25 داخؿ المجموعات دالة 1.11 17.86

  745 11414.43 المجموع

التنمية المينية لجميع 
 العاممين في المدرسة

 124.19 4 496.79 بيف المجموعات

8.36 1.11 

 
 
 دالة

 14.84 741 11112.11 داخؿ المجموعات

  745 11498.81 المجموع

تفعيل المشاركة المجتمعية 
 في العممية التعميمية 

 1117.34 4 4469.38 بيف المجموعات

18.71 1.11 

 
 
 دالة

 59.71 741 44247.16 داخؿ المجموعات

  745 48716.44 المجموع

تةيير الثقافة التنظيمية 
 العامة في المدرسة 

 215.39 4 821.56 بيف المجموعات

6.37 1.11 

 
 
 دالة

 32.21 741 23868.14 داخؿ المجموعات
  745 24689.61 المجموع

 تنظيم المدرسة إدارياً 
 67.15 4 268.21 بيف المجموعات

2.16 1.17 

 
 

 غير دالة

 31 741 22977.57 داخؿ المجموعات

  745 23245.78 المجموع

المشاركة في إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا 

 139.4 4 557.61 المجموعاتبيف 

5.25 1.11 

 
 
 دالة

 26.51 741 19648.18 داخؿ المجموعات

  745 21215.8 المجموع

تشجيع اإلبداع والمبادرة 
لدى الطمبة والعاممين في 

 المدرسة

 229.27 4 917.18 بيف المجموعات

15.77 1.11 

 
 
 دالة

 14.53 741 11769.98 داخؿ المجموعات

  745 11687.16 المجموع

الىتمام بالمبنى المدرسي 
 ومرافقو
 

 123.13 4 492.53 بيف المجموعات

7 1.11 

 
 
 دالة

 17.58 741 13126.41 داخؿ المجموعات

  745 13518.95 المجموع

تطوير نظام لنشراف الفني 
 عمى العممية التعميمية 

 75.28 4 311.13 بيف المجموعات

8 1.11 

 
 
 دالة

 9.41 741 6973.48 داخؿ المجموعات

  745 7274.61 المجموع

اعتماد التقويم الذاتي 
لتحديد مستوى أداء 

 المدرسة

 216.61 4 866.45 بيف المجموعات

9.67 1.11 

 
 
 دالة

 22.39 741 16595.42 داخؿ المجموعات

  745 17461.88 المجموع

 الميزانية والتمويل
 

 137.15 4 548.62 المجموعاتبيف 

4.88 1.111 

 
 
 دالة

 28.15 741 21792.18 داخؿ المجموعات

  745 21341.71 المجموع

 
 الرقابة المالية 

 

 214.16 4 856.25 بيف المجموعات

11.53 1.11 

 
 
 دالة

 18.56 741 13756.59 داخؿ المجموعات

  745 14612.85 المجموع

 والمساءلةالمتابعة 
 

 249.64 4 998.57 بيف المجموعات

7.15 1.11 

 
 
 دالة

 34.87 741 25839.22 داخؿ المجموعات

  745 26837.8 المجموع

متطمبات تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

 17289.24 4 69156.97 بيف المجموعات

13.56 1.11 

 
 
 دالة

 1274.85 741 944668.85 داخؿ المجموعات

  745 1113825.83 المجموع
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( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 119تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة أفراد العينة فيما يتعمؽ بمحاور )( بيف متوسطات إجابات 1.15)

تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية   المدرسةالتنمية المينية لجميع العامميف في   التعميـ
المشاركة في إعداد المناىج الدراسية   تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة  التعميمية
االىتماـ بالمبنى المدرسي   تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة  وتقويميا
اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب   فني عمى العممية التعميميةتطوير نظاـ لىشراؼ ال ومرافقو 

( وكذلؾ مجاؿ متطمبات تطبيؽ المتابعة والمساءلة  الرقابة المالية   الميزانية والتمويؿ أداء المدرسة
ذات داللة إحصائية عند المحافظة  وعدـ وجود فروؽ يمكف أف تعزب لمتغير  اإلدارة الذاتية ككؿ

أفراد العينة فيما يتعمؽ بمحور)تنظيـ المدرسة ( بيف متوسطات إجابات 1.15لة )مستوب الدال
الفرعية السادسة فيما يتعمؽ بمجمؿ محاور متطمبات تطبيؽ  الفرضية رفضوىذا يعني إداريًا(  

 اإلدارة الذاتية  وقبوليا فيما يتعمؽ بمحور)تنظيـ المدرسة إداريًا(.
ـ لمتطمبات تطبيؽ إجابات  ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدى

  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المتغير  تـ المحافظة  والتي تعزب لمتغير اإلدارة الذاتية
ـ اختبار    متجانسةغير إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظراً ألف العينات  فقد تـ استخدا

Dunnett ( :111البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ ) لممقارنات 

 (111الجدول )
بتحديدىم لمتطمبات تطبيق اإلدارة المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه Dunnettاختبار

 المحافظةحسب متةير  الذاتية
الفروق بين  المستوى المتةير جالالم

 القرار الدللة المتوسطات

النظام اعتماد 
الالمركزي في 
 إدارة التعميم

 المحافظة

 غير دالة 1.98 1.47 السويداء      دمشؽ          

 دالة 1.11 2.45٭- حمص

 دالة 1.11 1.22٭- طرطوس

 غير دالة 1.1 1.45 الحسكة

 غير دالة 1.98 1.47- دمشؽ        السويداء        

 دالة 1.11 2.92٭- حمص

 دالة 1.111 1.69٭- طرطوس

 غير دالة 1.65 1.98 الحسكة

 دالة 1.11 2.45٭ دمشؽ       حمص         

 دالة 1.11 2.92٭ السويداء

 دالة 1.118 1.22٭ طرطوس

 دالة 1.11 3.9٭ الحسكة

 دالة 1.11 1.22٭ دمشؽ         طرطوس      

 دالة 1.111 1.69٭ السويداء

 دالة 1.118 1.22٭- حمص
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 دالة 1.11 2.68٭ الحسكة

 غير دالة 1.1 1.45- دمشؽ        الحسكة         

 غير دالة 1.65 1.98- السويداء

 دالة 1.11 3.9٭- حمص

 دالة 1.11 2.68٭- طرطوس

التنمية المينية 
لجميع العاممين 
 في المدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.11 2.3٭ السويداء        دمشؽ         
 غير دالة 1.95 1.46- حمص

 غير دالة 1.99 1.31 طرطوس

 غير دالة 1.2 1.83 الحسكة

 دالة 1.11 2.3٭- دمشؽ       السويداء        

 دالة 1.11 2.76٭- حمص

 دالة 1.111 1.98٭- طرطوس

 دالة 1.12 1.46٭- الحسكة

 غير دالة 1.95 1.46 دمشؽ        حمص         
 دالة 1.11 2.76٭ السويداء
 غير دالة 1.39 1.77 طرطوس
 دالة 1.115 1.29٭ الحسكة

 غير دالة 1.99 1.31- دمشؽ        طرطوس       
 دالة 1.111 1.98٭ السويداء
 غير دالة 1.39 1.77- حمص

 غير دالة 1.73 1.52 الحسكة

 غير دالة 1.2 1.83- دمشؽ         الحسكة        

 دالة 1.12 1.46٭ السويداء

 دالة 1.115 1.29٭- حمص

 غير دالة 1.73 1.52- طرطوس

 
 
 
 
 
 

تفعيل المشاركة 
المجتمعية في 
 العممية التعميمية

 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 غير دالة 1 1.68 السويداء        دمشؽ         
 دالة 1.11 4.67٭- حمص
 دالة 1.11 4.66٭- طرطوس
 غير دالة 1.9 1.96 الحسكة

 غير دالة 1 1.16- دمشؽ        السويداء        
 دالة 1.11 4.74٭- حمص
 دالة 1.11 4.73٭- طرطوس
 غير دالة 1.96 1.89 الحسكة

 دالة 1.11 4.67٭ دمشؽ        حمص         

 دالة 1.11 4.74٭ السويداء

 غير دالة 1 1.11 طرطوس
 دالة 1.11 5.63٭ الحسكة

 دالة 1.11 4.66٭ دمشؽ        طرطوس       

 دالة 1.11 4.73٭ السويداء

 غير دالة 1 1.11- حمص
 دالة 1.11 5.62٭ الحسكة

 غير دالة 1.9 1.96- دمشؽ        الحسكة         
 غير دالة 1.96 1.89- السويداء
 دالة 1.11 5.63٭- حمص
 دالة 1.11 5.62٭- طرطوس
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تةيير الثقافة 
التنظيمية العامة 
 في المدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.114 2.19٭ السويداء          دمشؽ        

 دالة 1.11 2.21٭ حمص

 غير دالة 1 1.19- طرطوس

 غير دالة 1.33 1.33 الحسكة

 دالة 1.114 2.19٭- دمشؽ        السويداء        
 غير دالة 1 1.12 حمص
 دالة 1.111 2.38٭- طرطوس
 غير دالة 1.91 1.85- الحسكة

 دالة 1.11 2.21٭- دمشؽ          حمص        
 غير دالة 1 1.12- السويداء
 دالة 1.116 2.4٭- طرطوس
 دالةغير  1.94 1.87- الحسكة

 غير دالة 1 1.19 دمشؽ        طرطوس      

 دالة 1.111 2.38٭ السويداء

 دالة 1.116 2.4٭ حمص

 غير دالة 1.17 1.53 الحسكة

 غير دالة 1.33 1.33- دمشؽ       الحسكة         

 غير دالة 1.91 1.85 السويداء

 غير دالة 1.94 1.87 حمص

 غير دالة 1.17 1.53- طرطوس

المشاركة في 
إعداد المناىج 
 الدراسية وتقويميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 غير دالة 1.57 1.92- السويداء        دمشؽ         

 دالة 1.111 2.24٭- حمص

 دالة 1.11 1.85٭- طرطوس

 دالة 1.11 1.53٭- الحسكة

 غير دالة 1.57 1.92 دمشؽ        السويداء       

 غير دالة 1.12 1.31- حمص

 غير دالة 1.51 1.92- طرطوس

 غير دالة 1.76 1.6- الحسكة

 دالة 1.111 2.24٭ دمشؽ        حمص         
 غير دالة 1.12 1.31 السويداء

 غير دالة 1.99 1.38 طرطوس

 غير دالة 1.7 1.71 الحسكة

 دالة 1.11 1.85٭ دمشؽ         طرطوس      
 غير دالة 1.51 1.92 السويداء

 غير دالة 1.99 1.38- حمص

 غير دالة 1.99 1.32 الحسكة

 دالة 1.11 1.53٭ دمشؽ        الحسكة         
 غير دالة 1.76 1.6 السويداء

 غير دالة 1.7 1.71- حمص

 غير دالة 1.99 1.32- طرطوس

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 دالة 1.12 1.33٭ السويداء         دمشؽ        
 دالة 1.11 1.25٭- حمص
 غير دالة 1 1.21 طرطوس
 دالة 1.11 2.91٭ الحسكة

 دالة 1.12 1.33٭- دمشؽ         السويداء       
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تشجيع اإلبداع 
لدى والمبادرة 

الطمبة والعاممين 
 في المدرسة

 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.11 2.58٭- حمص

 غير دالة 1.12 1.12- طرطوس
 دالة 1.12 1.58٭ الحسكة

 دالة 1.11 1.25٭ دمشؽ        حمص         

 دالة 1.11 2.58٭ السويداء

 دالة 1.113 1.46٭ طرطوس

 دالة 1.11 4.17٭ الحسكة

 غير دالة 1 1.21- دمشؽ         طرطوس      

 غير دالة 1.12 1.12 السويداء

 دالة 1.113 1.46٭- حمص

 دالة 1.11 2.7٭ الحسكة

 دالة 1.11 2.91٭- دمشؽ       الحسكة         

 دالة 1.12 1.58٭- السويداء

 دالة 1.11 4.17٭- حمص

 دالة 1.11 2.7٭- طرطوس

الىتمام بالمبنى 
 المدرسي ومرافقو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.11 2.37٭ السويداء      دمشؽ          

 غير دالة 1.13 1.45 حمص
 دالة 1.11 1.11٭ طرطوس
 غير دالة 1 1.12 الحسكة

 دالة 1.11 2.37٭- دمشؽ        السويداء        
 غير دالة 1.81 1.91- حمص

 غير دالة 1.15 1.26- طرطوس

 دالة 1.11 2.35٭- الحسكة
 غير دالة 1.13 1.45- دمشؽ         حمص         

 غير دالة 1.81 1.91 السويداء

 غير دالة 1 1.34- طرطوس

 غير دالة 1.23 1.43- الحسكة

 دالة 1.11 1.11٭- دمشؽ         طرطوس       
 غير دالة 1.15 1.26 السويداء

 غير دالة 1 1.34 حمص

 غير دالة 1.13 1.18- الحسكة

 غير دالة 1 1.12- دمشؽ        الحسكة         

 دالة 1.11 2.35٭ السويداء
 غير دالة 1.23 1.43 حمص

 غير دالة 1.13 1.18 طرطوس

تطوير نظام 
لنشراف الفني 
عمى العممية 
 التعميمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 غير دالة 1.66 1.56 السويداء         دمشؽ         

 غير دالة 1.15 1.91- حمص

 دالة 1.112 1.18٭- طرطوس
 غير دالة 1.39 1.7- الحسكة

 غير دالة 1.66 1.56- دمشؽ       السويداء         

 دالة 1.111 1.47٭- حمص

 دالة 1.11 1.74٭- طرطوس

 دالة 1.11 1.26٭- الحسكة

 غير دالة 1.15 1.91 دمشؽ        حمص          
 دالة 1.111 1.47٭ السويداء
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 غير دالة 1.99 1.27- طرطوس

 غير دالة 1 1.21 الحسكة

 دالة 1.112 1.18٭ دمشؽ          طرطوس      

 دالة 1.11 1.74٭ السويداء

 غير دالة 1.99 1.27 حمص

 غير دالة 1.85 1.48 الحسكة

 غير دالة 1.39 1.7 دمشؽ         الحسكة         

 دالة 1.11 1.26٭ السويداء
 غير دالة 1 1.21- حمص

 غير دالة 1.85 1.48- طرطوس

 
 
 
 
 
 
 

اعتماد التقويم 
الذاتي لتحديد 
مستوى أداء 
 المدرسة

 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.113 1.72٭ السويداء        دمشؽ         

 دالة 1.11 1.59٭- حمص

 غير دالة 1.95 1.52 طرطوس
 دالة 1.117 1.96٭ الحسكة

 دالة 1.113 1.72٭- دمشؽ       السويداء         

 دالة 1.11 3.32٭- حمص

 غير دالة 1.21 1.2- طرطوس

 غير دالة 1 1.23 الحسكة

 دالة 1.11 1.59٭ دمشؽ       حمص          

 دالة 1.11 3.32٭ السويداء

 دالة 1.112 2.12٭ طرطوس

 دالة 1.11 3.56٭ الحسكة

 غير دالة 1.95 1.52- دمشؽ         طرطوس       

 غير دالة 1.21 1.2 السويداء

 دالة 1.112 2.12٭- حمص
 غير دالة 1.18 1.44 الحسكة

 دالة 1.117 1.96٭- دمشؽ       الحسكة         
 غير دالة 1 1.23- السويداء
 دالة 1.11 3.56٭- حمص
 دالةغير  1.18 1.44- طرطوس

 الميزانية والتمويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.11 2.4٭ السويداء         دمشؽ         
 غير دالة 1.88 1.81 حمص

 غير دالة 1 1.21 طرطوس

 غير دالة 1.93 1.7- الحسكة

 دالة 1.11 2.4٭- دمشؽ        السويداء        
 غير دالة 1.19 1.58- حمص
 دالة 1.112 2.19٭- طرطوس

 دالة 1.11 3.11٭- الحسكة

 غير دالة 1.88 1.81- دمشؽ         حمص         

 غير دالة 1.19 1.58 السويداء

 غير دالة 1.98 1.6- طرطوس

 غير دالة 1.31 1.52- الحسكة

 غير دالة 1 1.21- دمشؽ        طرطوس       

 دالة 1.112 2.19٭ السويداء
 غير دالة 1.98 1.6 حمص
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 غير دالة 1.78 1.91- الحسكة

 غير دالة 1.93 1.7 دمشؽ        الحسكة         

 دالة 1.11 3.11٭ السويداء
 غير دالة 1.31 1.52 حمص

 غير دالة 1.78 1.91 طرطوس

 الرقابة المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.11 1.45٭ السويداء        دمشؽ        
 غير دالة 1.16 1.28- حمص
 دالة 1.115 1.41٭- طرطوس
 غير دالة 1.49 1.97 الحسكة

 دالة 1.11 1.45٭- دمشؽ        السويداء        

 دالة 1.11 2.74٭- حمص

 دالة 1.11 2.87٭- طرطوس

 غير دالة 1.99 1.48- الحسكة

 غير دالة 1.16 1.28 دمشؽ        حمص         

 دالة 1.11 2.74٭ السويداء
 غير دالة 1 1.13- طرطوس
 دالة 1.115 2.25٭ الحسكة

 دالة 1.115 1.41٭ دمشؽ        طرطوس       

 دالة 1.11 2.87٭ السويداء

 غير دالة 1 1.13 حمص
 دالة 1.11 2.39٭ الحسكة

 غير دالة 1.49 1.97- دمشؽ        الحسكة         

 غير دالة 1.99 1.48 السويداء

 دالة 1.115 2.25٭- حمص

 دالة 1.11 2.39٭- طرطوس

المتابعة 
 والمساءلة

 
 
 
 

 المحافظة

 غير دالة 1.94 1.67 السويداء        دمشؽ         
 دالة 1.13 1.97٭- حمص

 دالة 1.113 2.23٭- طرطوس

 دالة 1.115 1.72٭- الحسكة

 غير دالة 1.94 1.67- دمشؽ         السويداء       
 دالة 1.111 2.64٭- حمص

 دالة 1.11 2.91٭- طرطوس

 دالة 1.11 2.4٭- الحسكة

 دالة 1.13 1.97٭ دمشؽ        حمص         

 دالة 1.111 2.64٭ السويداء

 غير دالة 1 1.26- طرطوس

 غير دالة 1 1.24 الحسكة

 دالة 1.113 2.23٭ دمشؽ         طرطوس      

 دالة 1.11 2.91٭ السويداء

 غير دالة 1 1.26 حمص

 غير دالة 1.98 1.5 الحسكة

 دالة 1.115 1.72٭ دمشؽ         الحسكة       

 دالة 1.11 2.4٭ السويداء

 غير دالة 1 1.24- حمص

 غير دالة 1.98 1.5- طرطوس
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متطمبات تطبيق 
 اإلدارة الذاتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة

 دالة 1.11 16.15٭ السويداء        دمشؽ         

 دالة 1.117 12.65٭- حمص

 دالة 1.13 11.86٭- طرطوس
 غير دالة 1.43 5.44 الحسكة

 دالة 1.11 16.15٭- دمشؽ        السويداء        

 دالة 1.11 28.71٭- حمص

 دالة 1.11 26.91٭- طرطوس

 دالة 1.114 11.6٭- الحسكة

 دالة 1.117 12.65٭ دمشؽ        حمص         

 دالة 1.11 28.71٭ السويداء

 غير دالة 1 1.79 طرطوس
 دالة 1.11 18.1٭ الحسكة

 دالة 1.13 11.86٭ دمشؽ        طرطوس       

 دالة 1.11 26.91٭ السويداء

 غير دالة 1 1.79- حمص
 دالة 1.11 16.3٭ الحسكة

 غير دالة 1.43 5.44- دمشؽ       الحسكة         
 دالة 1.11 11.6٭ السويداء
 دالة 1.11 18.1٭- حمص

 دالة 1.11 16.3٭- طرطوس

النظػػػػاـ اعتمػػػاد أفػػػراد العينػػػػة فيمػػػا يتعمػػػػؽ بمحاور)وجػػػود فػػػػروؽ فػػػي آراء (  111يتبػػػيف مػػػف الجػػػػدوؿ)
تعػػػػػزب لمتغيػػػػػر  تفعيػػػػػؿ المشػػػػػاركة المجتمعيػػػػػة فػػػػػي العمميػػػػػة التعميميػػػػػة(  الالمركػػػػزي فػػػػػي إدارة التعمػػػػػيـ

المتوسط  ىاتاف المحافظتاف حصمتا عمىحيث أف   ولصالح محافظتي حمص  طرطوس المحافظة
جػػاؿ ( ومالتنميػة المينيػة لجميػػع العػامميف فػػي المدرسػة  وكػػذلؾ فيمػا يتعمػػؽ بمحور)الحسػابي األعمػى

حيث  متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية ككؿ ولصالح محافظات )دمشؽ  حمص  طرطوس  الحسكة(
  وكػػػذلؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ بمحػػػور)تغيير المتوسػػػط الحسػػػابي األعمػػػى المحافظػػػات حصػػػمت عمػػػى ىػػذهأف 

الثقافػػػػة التنظيميػػػػة العامػػػػة فػػػػي المدرسػػػػة( لصػػػػػالح محػػػػافظتي )دمشػػػػؽ  طرطػػػػوس( حيػػػػث أف ىاتػػػػػاف 
المشػػػاركة فػػػي إعػػػػداد ا عمػػػى المتوسػػػػط الحسػػػابي األعمػػػى  وفيمػػػا يتعمػػػػؽ بمحاور)المحافظتػػػاف حصػػػمت

المتابعة والمسػاءلة(   تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية  المناىج الدراسية وتقويميا
المتوسػط  ىذه المحافظات حصمت عمػىحيث أف ولصالح محافظات) حمص  طرطوس  الحسكة( 

( تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعػامميف فػي المدرسػةا يتعمؽ بمحور)   وفيمالحسابي األعمى
 ىػذه المحافظػات حصػمت عمػىحيث أف ولصالح محافظات )دمشؽ  حمص  السويداء  طرطوس( 

  وفيمػػػػا يتعمػػػؽ بمحػػػػور )االىتمػػػاـ بػػػػالمبنى المدرسػػػي ومرافقػػػػو( ولصػػػػالح المتوسػػػط الحسػػػػابي األعمػػػى
  المتوسػط الحسػابي األعمػى ىاتػاف المحافظتػاف حصػمتا عمػىأف  محافظتي )دمشؽ  الحسػكة( حيػث

وفيما يتعمؽ بمحور)اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة( ولصالح محافظتي )دمشؽ  
  وفيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي األعمػػػػػى ىاتػػػػػاف المحافظتػػػػػاف حصػػػػػمتا عمػػػػىأف حمػػػػص( حيػػػػػث 
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ىذه المحافظات حيث أف  ظات)دمشؽ  طرطوس  الحسكة(ولصالح محاف (بمحور)الميزانية والتمويؿ
  وفيمػا يتعمػػؽ بمحور)الرقابػػة الماليػة( ولصػػالح محافظػػات المتوسػط الحسػػابي األعمػػى حصػمت عمػػى

. أي المتوسط الحسابي األعمى ىذه المحافظات حصمت عمىحيث أف )دمشؽ  حمص  طرطوس( 
( بػػػيف آراء أفػػراد العينػػػة فيمػػا يتعمػػػؽ 1.15اف ىنػػاؾ فروقػػػًا ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوب داللػػة)

 بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير المحافظة. 
ويمكف تفسير ذلؾ بأنو وبالرغـ مف خضوع جميع المدارس الثانوية العامة في المحافظات إلى إدارة 

واحػدة متمثمػة فػػي وزارة التربيػة  إال أف ىػذه المػدارس تخضػػع بشػكؿ مباشػر إلػى مديريػػة  تربويػة عميػا
التربيػة فػػي المحافظػة  و إف كانػػت مػديريات التربيػػة فػػي المحافظػات تنفػػذ القػوانيف والتعميمػػات التػػي 
تصػػدرىا الػػوزارة وتعمػػؿ ضػػمف السياسػػة العامػػة ليػػػا  إال أف ىنػػاؾ اخػػتالؼ بػػيف ىػػذه المػػديريات فػػػي 

رتيا لممدارس الثانوية العامة ناتج عف المساحة مف الحرية المعطػاة لكػؿ مديريػة لتقػـو بعمميػا بمػا إدا
يتناسب مع طبيعة البيئة المتواجدة بيا  ومع طبيعة المشكالت التي تفرزىػا البيئػة  وىػذا االخػتالؼ 

دارتيػػا  والتػي سػػتختمؼ أيضػػًا عػػف بعضػػيا بح سػػب البيئػػة سػينعكس بػػدوره عمػػى المػػدارس الثانويػػة واو
الموجػػػودة فييػػػا  وحسػػػب مػػػا تعػػػاني مػػػف مشػػػكالت  وىػػػذا بػػػدوره سػػػيؤدي إلػػػى اخػػػتالؼ تقػػػدير الييئػػػة 
اإلداريػة فػي كػؿ مدرسػة لمتطمبػات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػة  حسػب المتطمبػات التػي تحتاجيػا المدرسػػة 

 والتي ترب فييا أولوية لمتطبيؽ.
أظيػػرت وجػود فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف ( التػي 2117وتتفػؽ ىػذه الدراسػػة مػع دراسػة )عػػواد  

تقػػديرات أفػػراد العينػػة لمػػدب فاعميػػة المػػدارس المػػػدارة ذاتيػػًا تعػػزب لمتغيػػر المنطقػػة الجغرافيػػة  وكػػػذلؾ 
( التي أظيرت وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقػع 2118تتفؽ مع دراسة)سرور  

 منطقة التعميمية.اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير ال
 الفرضية الرئيسة الثالثة: 5-3

بين متوسطات إجابات أفراد  ( ≤0005)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمعوقات تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في 
الجميوريـة العربيــة الســورية. ويتفــرع عــن ىـذه الفرضــية الرئيســية الفرضــيات الفرعيــة المتعمقــة 

، المؤىـل التربـوي، المسـمى الـوظيفي، بالمتةيرات التالية )الجنس، سنوات الخبرة, المؤىل العممـي
 المحافظة(.
 وقد انبثؽ عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية: 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  الفرضية الفرعية األولى: 5-3-1
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمعوقات تطبيق
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 تعزىة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السوريةمدخل اإلدار 

 .لمتةير الجنس

ستودنت ( تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتـ استخداـ قانوف )ت
 :(111لمعينات المستقمة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )

 (111الجدول )
بتحديدىم لمعوقات تطبيق المتعمقة  أفراد العينةبين متوسطات إجابات  لختبار دللة الفروقنتائج اختبار )ت( ستيودنت 

 حسب متةير الجنس اإلدارة الذاتية لممدرسة
 العدد النوع المتةير جالالم

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 ستيودنت

مستوى 
 الدللة

القرار عند 
1015 

اإلدارة  معوقات تطبيق
 الذاتية لممدرسة

 الجنس

 9.27 69.4 414 ذكور

 إناث دالة 1.11 3.67 631.49
 332 66.54 11.46 

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة ( 111شير النتائج الواردة في الجدوؿ )ت
تطبيؽ مدخؿ اإلدارة  لمعوقاتالعينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ  أفراد بيف متوسطات إجابات( 1.15)

  وذلؾ لمتغير الجنس تعزب ة العربية السوريةالذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميوري
 .لصالح الذكور حيث حصؿ ىؤالء عمى المتوسط الحسابي األعمى

في وجيات النظر بيف  اختالؼالفرضية الفرعية األولى  مما يدؿ عمى وجود  رفضوىذا يعني 
 .تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية معوقاتبتحديدىـ لالذكور واإلناث فيما يتعمؽ 

أفراد العينة الذكور مف المديريف ومعاوني المديريف والموّجييف  ىـ أكثر ويمكف تفسير ذلؾ بأف  
جرأة مف أفراد العينة اإلناث لنقد اإلدارة التربوية العميا والتحدث عف المعوقات التي تحوؿ دوف 

لتعميـ الثانوي التي تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  والتي تعود في معظميا إلى المركزية في إدارة ا
تنتيجيا اإلدارة التربوية العميا  والتفرد في اتخاذ القرارات مف قبميا  وعدـ إعطاء الحرية الكافية 

 لمييئة اإلدارية في المدرسة وتفويضيا المزيد مف الصالحيات.
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات 2113وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة)الشحي  

ت أفراد العينة لمعوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير الجنس  وكذلؾ تختمؼ مع تقديرا
( التي أظيرت أيضًا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد 2118دراسة )سرور  

 العينة لمعوقات تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير الجنس.
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :يةالثانالفرضية الفرعية  5-3-2

( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمعوقات تطبيق
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 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية

 .سنوات الخبرةلمتةير 

 عوقاتبتحديدىـ لمالمتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
وفؽ متغير سنوات الخبرة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

(112): 
 ( 112الجدول )

 بتحديدىم لمعوقات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  ةأفراد العينالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 
 سنوات الخبرةحسب متةير 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم
 

معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة
 

سنوات 
 الخبرة

 8.36 69.89 113 أقؿ مف خمس سنوات
 11.91 67.14 139 سنوات 11إلى  5مف 

 11.63 68.13 494 سنوات 11أكثر مف 

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 112تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ولمتحقؽ مف صحة الفرضية بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

كشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات سنوات الخبرة لمتوسطات الو الثانية الفرعية 
  تـ استخداـ اختبار تحميؿ أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةإجابات 

 (:113( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAالتبايف األحادي )
 ( 113الجدول )

المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAالتباين األحادي ) نتائج اختبار تحميل
 سنوات الخبرةحسب متةير  تطبيق اإلدارة الذاتية عوقاتبتحديدىم لم

 

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

القرار عند 
1015 

 
معوقات تطبيق اإلدارة 

 الذاتية لممدرسة
 

 261.12 2 521.24 بيف المجموعات

 117.75 743 81161.88 داخؿ المجموعات غير دالة 1.19 2.41

  745 81581.12 المجموع

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب عدـ ( إلى 113)تشير النتائج الواردة في الجدوؿ
أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة ( بيف متوسطات إجابات 1.15الداللة )
 .الفرعية الثانية الفرضية قبوؿيمكف أف تعزب لمتغير سنوات الخبرة وىذا يعني  الذاتية

النظر عف سنوات خبرتيـ بغض  والموّجييف  ومعاوني المديريف  ويمكف تفسير ذلؾ بأف المديريف
العمؿ التربوي  فيـ يعمموف في مؤسسة تربوية واحدة  ويتعرضوف لنفس المشكالت والمعوقات  في
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قوانيف تحكميـ يخضعوف إلدارة واحدة  و  الناجمة عف طبيعة العمؿ في المؤسسة التربوية  وىـ
الي فإف رؤيتيـ لممعوقات التي تحوؿ دوف وبالتنظاـ داخمي واحد لمدارسيـ   يحدد عمميـواحدة  و 

 تطبيؽ اإلدارة الذاتية كانت واحدة.
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات 2113وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة)الشحي  

تقديرات أفراد العينة لمعوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير سنوات الخبرة  وكذلؾ تتفؽ 
( التي أظيرت أيضًا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات 2118)سرور  مع دراسة 

 أفراد العينة لمعوقات تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير سنوات الخبرة.
بين متوسطات  ( ≤0005)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  5-3-3

إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمعوقات تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في 
 .المؤىل العممي لمتةير تعزى المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية

لمعوقات بتحديدىـ المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ  المؤىؿ العمميوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

(114): 
بتحديدىم لمعوقات تطبيق اإلدارة المتعمقة  أفراد العينة( المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 114الجدول )

 المؤىل العمميحسب متةير  الذاتية لممدرسة
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم

 
معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة
 

المؤىل 
 العممي

 12.6 66.91 114 ثانوية أو أىمية تعميـ
 14.11 63.73 116 معيد

 8.44 69.37 516 إجازة جامعية

دراسات عميا/دبمـو  ماجستير  
 دكتوراه/

21 68.5 11.43 

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 114تشير النتائج الواردة في الجدوؿ)
ولمتحقؽ مف صحة الفرضية  المؤىؿ العمميوفقًا لمتغير بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية 

 العممي متغير المؤىؿكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات الو الثالثة الفرعية 
  تـ استخداـ أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةلمتوسطات إجابات 

 (:115( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي )
 أفراد العينةمتوسطات إجابات الفروق بين  لختبار دللة( ANOVA( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )115الجدول )

 المؤىل العمميحسب متةير  تطبيق اإلدارة الذاتية عوقاتبتحديدىم لمالمتعمقة 
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المحور

 الحرية
متوسطات 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
القرار عند 

1015 
 

ات تطبيق اإلدارة معوق
 الذاتية لممدرسة

 1161.51 3 3184.53 المجموعاتبيف 

 114.3 742 77396.59 داخؿ المجموعات دالة 1.11 11.17

  745 81581.12 المجموع
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( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 115تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ( بيف متوسطات إجابات 1.15)

 .الفرعية الثالثة الفرضية رفضوىذا يعني  المؤىؿ العممييمكف أف تعزب لمتغير 
أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات إجابات 

  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المتغير  المؤىؿ العممي  والتي تعزب لمتغير اإلدارة الذاتية
 متجانسة فقد تـ استخداـ اختبار غير تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات 

Dunnett ( 116لممقارنات البعدية  كما ىو مبيف في الجدوؿ: ) 
 (116الجدول )

تطبيق اإلدارة  عوقاتبتحديدىم لمالمتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه Dunnettاختبار 
 المؤىل العمميحسب متةير  الذاتية

الفروق بين  المستوى المتةير جالالم
 القرار الدللة المتوسطات

معوقات تطبيق 
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

 المؤىل العممي

 ثانوية أو أىمية تعميـ
 غير دالة 1.38 3.18 معيد متوسط

 غير دالة 1.3 2.46- جامعية إجازة
 غير دالة 1.99 1.58- دراسات عميا
 معيد متوسط

 غير دالة 1.38 3.18- ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 1.11 5.64٭- إجازة جامعية
 غير دالة 1.39 4.76- دراسات عميا
 إجازة جامعية

 غير دالة 1.3 2.46 ثانوية أو أىمية تعميـ

 دالة 1.11 5.64٭ معيد متوسط
 غير دالة 1.99 1.87 دراسات عميا
 دراسات عميا

 غير دالة 1.99 1.58 ثانوية أو أىمية تعميـ

 غير دالة 1.39 4.76 معيد متوسط
 غير دالة 1.99 1.87- إجازة جامعية

حممة اإلجازة الجامعية وحممة المعيد آراء  بيفوجود فروؽ (  116يتبيف مف الجدوؿ)
وىذه الفروؽ   المؤىؿ العمميتعزب لمتغير   مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةحوؿ المتوسط 
 حيث أف ىذا المستوب ىو صاحب المتوسط الحسابي األعمى.  مستوب اإلجازة الجامعيةلصالح 
سنوات دراستيـ األكثر  ونتيجة حممة اإلجازة الجامعية ونتيجة عدد ويمكف تفسير ذلؾ بأف  

المعمومات والخبرات التي تمقوىا أثناء دراستيـ  ىـ أكثر قدرة عمى تحديد المعوقات التي تحوؿ دوف 
 تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدرسة مف حممة المعيد المتوسط ذوي الخبرة والتأىيؿ األقؿ.

جود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ( التي أظيرت و 2118وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )سرور  
تقديرات أفراد العينة لمعوقات تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير المؤىؿ التعميمي  بينما 
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( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد 2113تختمؼ مع دراسة)الشحي  
 ير المؤىؿ العممي.العينة لمعوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغ

     ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة :الرابعةالفرضية الفرعية  5-3-4
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمعوقات تطبيق

 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية

 .المؤىل التربوي لمتةير

ستودنت ( تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتـ استخداـ قانوف )ت
 :(117لمعينات المستقمة فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )

 (117الجدول )
بتحديدىم لمعوقات تطبيق المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللةنتائج اختبار )ت( ستيودنت 

 المؤىل التربويحسب متةير  اإلدارة الذاتية لممدرسة
 العدد النوع المتةير جالالم

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 ستيودنت

مستوى 
 الدللة

القرار عند 
1015 

معوقات تطبيق اإلدارة 
 الذاتية لممدرسة

 المؤىؿ
 التربوي

 9.41 69.31 277 مؤىؿ
غير  دالة 1.11 2.4 744

 مؤىؿ
469 67.43 11.88 

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة ( 117شير النتائج الواردة في الجدوؿ )ت
تطبيؽ مدخؿ اإلدارة  لمعوقاتالعينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ  أفراد بيف متوسطات إجابات( 1.15)

المؤىؿ التربوي   لمتغير تعزب الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
 .وذلؾ لصالح المؤىميف تربويًا حيث حصؿ ىؤالء عمى المتوسط الحسابي األعمى

في وجيات النظر بيف  اختالؼالفرضية الفرعية األولى  مما يدؿ عمى وجود  رفضوىذا يعني 
 .بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتيةفيما يتعمؽ  المؤىميف وغير المؤىميف تربوياً 

أفراد العينة مف المديريف ومعاوني المديريف والموّجييف المؤىميف تربويًا  ويمكف تفسير ذلؾ بأف  
مف شأنيا أف تقؼ في وجو أي تطوير ونتيجة تأىيميـ أصبح لدييـ معرفة ودراية أكثر بالنقاط التي 

في النمط اإلداري السائد في المدرسة  وبالتالي ىـ أكثر قدرة عمى تحديد معوقات تطبيؽ مدخؿ 
اإلدارة الذاتية في المدرسة مف غير المؤىميف تربويًا  والذيف الزاؿ لدييـ قصور في تحديد تمؾ 

نما يتحدثوف عف المعوقات التي توا  جييـ في العمؿ اإلداري بشكؿ عاـ.المعوقات بدقة  واو
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2118وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )سرور  

إحصائية بيف تقديرات أفراد العينة لمعوقات تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير المؤىؿ 
 التربوي.
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  إحصائية عند مستوى الدللة ل توجد فروق ذات دللة  :الخامسةالفرضية الفرعية  5-3-5
( ≤0005)  بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمعوقات تطبيق

 تعزى مدخل اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية

 .المسَمى الوظيفي لمتةير

 لمعوقاتبتحديدىـ المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ  المسممى الوظيفيوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

(118): 
 (118الجدول )

 بتحديدىم لمعوقات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  العينةأفراد المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات  
 المسَمى الوظيفيحسب متةير 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم
 

معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية 
 لممدرسة
 

المسَمى 
 الوظيفي

 11.69 66.88 215 مدير
 11.12 65.72 97 معاوف مدير

و  9.96 69.23 444 موجم

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 118تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
ـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  ولمتحقؽ مف صحة الفرضية  المسممى الوظيفيوفقًا لمتغير بتحديدى

 متغير المسممى الوظيفيكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات الو الخامسة الفرعية 
  تـ استخداـ أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتيةلمتوسطات إجابات 

 (:119( فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي )
 (119الجدول )

المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 
 المسّمى الوظيفيحسب متةير  تطبيق اإلدارة الذاتية عوقاتبتحديدىم لم

 مجموع المربعات مصدر التباين جالالم
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

القرار عند 
1015 

 
معوقات تطبيق اإلدارة 

 الذاتية لممدرسة
 

 711.4 2 1422.81 بيف المجموعات

 116.53 743 79158.31 داخؿ المجموعات دالة 1.111 6.67

  745 81581.12 المجموع

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 119تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية( بيف متوسطات إجابات 1.15)

 .الفرعية الخامسة الفرضية رفضوىذا يعني  المسممى الوظيفييمكف أف تعزب لمتغير 
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أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات إجابات 
  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المسممى الوظيفي  والتي تعزب لمتغير اإلدارة الذاتية

اختبار  المتغير  تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات متجانسة فقد تـ استخداـ
 ( :121كما ىو مبيف في الجدوؿ )لممقارنات البعدية   scheffe شيفيو

 (121الجدول )
تطبيق اإلدارة  عوقاتبتحديدىم لمالمتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه scheffeاختبار شيفيو 

 المسّمى الوظيفيحسب متةير  الذاتية
 المستوى المتةير جالالم

الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

تطبيق  معوقات
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

المسَمى 
 الوظيفي

 غير دالة 1.65 1.16 معاوف مدير       مدير            
و   دالة 1.12 2.35٭- موجم

 غير دالة 1.65 1.16- مدير        معاوف مدير     
و  دالة 1.11 3.51٭- موجم

و              دالة 1.12 2.35٭ مدير       موجم

 دالة 1.11 3.51٭ معاوف مدير

مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة حوؿ  أفراد العينةوجود فروؽ في آراء (  121يتبيف مف الجدوؿ)
حيث أف ىذا المستوب ىو   الموجمييفوىذه الفروؽ لصالح   المسممى الوظيفيتعزب لمتغير   الذاتية

 صاحب المتوسط الحسابي األعمى.
بأف المياـ والمسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ المدير تختمؼ عف المياـ ويمكف تفسير ذلؾ  

والمسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ معاوف المدير  وكذلؾ عف تمؾ الممقاة عمى عاتؽ الموّجو  ألف 
طبيعة عمؿ كؿ واحد منيـ تختمؼ عف اآلخر  وبالتالي سوؼ تختمؼ المشكالت والمعوقات التي 

وكوف الموّجييف ىـ أقؿ سمطة مف المديريف ومعاونييـ في  ة عممو يواجييا كّؿ منيـ حسب طبيع
المدرسة  وبالتالي تكوف الصالحيات الممنوحة ليـ أقؿ والحرية المعطاة ليـ أقؿ مف تمؾ المعطاة 

  بالشكؿ الكافي لممديريف ومعاوني المديريف  وال يتـ إشراكيـ في اتخاذ القرارات في المدرسة
ف المركزية في اتخاذ القرارات أكثر مف غيرىـ  لذلؾ كاف ىناؾ اختالؼ بينيـ وبالتالي ىـ يعانوف م

وبيف المديريف ومعاوني المديريف في تحديد المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ اإلدارة الذاتية في 
 المدرسة.

( التي أظيرت وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات 2113وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة)الشحي  
 العينة لمعوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية تعزب لمتغير المسّمى الوظيفي.أفراد 
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 ( ≤0005)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  :السادسةالفرضية الفرعية 
بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعمق بتحديدىم لمعوقات تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية في 

 .المحافظة لمتةير تعزى الثانوية العامة في الجميورية العربية السوريةالمدارس 

 لمعوقاتبتحديدىـ المتعمقة  أفراد العينةتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري إلجابات 
 ( :121فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ ) المحافظةوفؽ متغير  تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

 ( 121)الجدول 
 بتحديدىم لمعوقات تطبيق اإلدارة الذاتية لممدرسةالمتعمقة  أفراد العينةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات 

 المحافظةحسب متةير 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتةير جالالم

 
معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة
 

 المحافظة

 11.76 67.55 213 دمشؽ
 8.62 64.79 99 السويداء

 11.15 71.8 121 حمص

 9.93 66.89 241 طرطوس
 2.75 74 73 الحسكة

بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ ( إلى وجود فروؽ ظاىرية 121تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
ـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية  ولمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية  المحافظةوفقًا لمتغير بتحديدى

لمتوسطات إجابات  متغير المحافظةكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف مستويات الو السادسة 
  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية

 (:122يوضحيا الجدوؿ )( فكانت النتائج كما ANOVAاألحادي )
 ( 122الجدول )

المتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لختبار دللة( ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )
 المحافظةحسب متةير  تطبيق اإلدارة الذاتية عوقاتبتحديدىم لم

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 
 اإلحصائية

القرار عند 
1015 

 
معوقات تطبيق اإلدارة 

 الذاتية لممدرسة
 

 1227.91 4 4911.65 بيف المجموعات

 112.11 741 75669.47 داخؿ المجموعات دالة 1.11 12.12

  745 81581.12 المجموع

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة 122تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية( بيف متوسطات إجابات 1.15)

 .الفرعية السادسة الفرضية رفضوىذا يعني  المحافظةيمكف أف تعزب لمتغير 
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العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ أفراد ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات إجابات 
  ولصالح أي مستوب مف مستويات ىذا المتغير  تـ المحافظة  والتي تعزب لمتغير اإلدارة الذاتية

اختبار  متجانسة فقد تـ استخداـغير إجراء اختبار المقارنات البعدية  ونظرًا ألف العينات 
Dunnett  ( :123الجدوؿ )لممقارنات البعدية  كما ىو مبيف في 

 (123الجدول )
تطبيق اإلدارة  عوقاتبتحديدىم لمالمتعمقة  أفراد العينةالفروق بين متوسطات إجابات  لتحديد اتجاه Dunnett اختبار 

 المحافظةحسب متةير  الذاتية
 المستوى المتةير جالالم

الفروق بين 
 المتوسطات

 القرار الدللة

معوقات تطبيق 
اإلدارة الذاتية 

 لممدرسة

 المحافظة

 دمشؽ
 السويداء

2.76 1.18 
 غير دالة

 غير دالة 1.12 3.24- حمص

 غير دالة 1.99 1.66 طرطوس  

 دالة 1.11 6.44٭- الحسكة
 السويداء

 دمشؽ                       
 غير دالة 1.18 2.76-

 دالة 1.11 6.11٭- حمص
 غير دالة 1.41 2.19- طرطوس  

 دالة 1.11 9.2٭- الحسكة
 حمص 

 دمشؽ                          
 غير دالة 1.12 3.24

 دالة 1.11 6.11٭ السويداء

 دالة 1.11 3.91٭ طرطوس  

 دالة 1.13 3.19٭- الحسكة

 طرطوس   
 دمشؽ                        

 غير دالة 1.99 1.66-

 غير دالة 1.41 2.19 السويداء
 دالة 1.11 3.91٭- حمص

 دالة 1.11 7.11٭- الحسكة

 

 الحسكة
 دمشؽ                         

 1.11 6.44٭-
 دالة

 دالة 1.11 9.2٭ السويداء

 دالة 1.13 3.19٭ حمص

 دالة 1.11 7.1٭ طرطوس

اإلدارة  مجاؿ معوقات تطبيؽحوؿ  أفراد العينةوجود فروؽ في آراء (  123يتبيف مف الجدوؿ)
ىذيف حيث أف   محافظتي حمص والحسكةوىذه الفروؽ لصالح   المحافظةتعزب لمتغير   الذاتية

 المتوسط الحسابي األعمى. حصمتا عمى المحافظتيف
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بأنو نتيجة اختالؼ البيئة التي تتواجد فييا المدارس الثانوية مف محافظة إلى ويمكف تفسير ذلؾ  
مشكالت التي تعاني منيا كؿ مدرسة حسب طبيعة البيئة محافظة  بالتالي تختمؼ طبيعة ال

المتواجدة بيا  وحسب متطمبات البيئة المحمية مف المدرسة  مما يؤدي إلى اختالؼ آراء أفراد العينة 
في كؿ محافظة عف غيرىا حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدرسة  

 مجتمعية في إدارة المدرسة  والتمويؿ عف طريؽ المجتمع المحميوخصوصاً فيما يتعمؽ بالمشاركة ال
( التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 2118وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )سرور  

 تقديرات أفراد العينة لمعوقات تطبيؽ اإلدارة المدرسية الذاتية تعزب لمتغير المنطقة التعميمية.
 نتائج الدراسة خامسًا:

 يمكن تمخيص النتائج التي توصمت إلييا الدراسة بما يمي:
سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية أىـ  .1

وجية نظر العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة  مففي ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية 
اقتناع   و والتوجو نحو الالمركزية في إدارة التعميـ الثانويالتقميؿ مف المركزية التربية ىي) 

 (.اإلدارة التربوية العميا متمثمة في وزارة التربية بأىمية اإلدارة الذاتية كمدخؿ إداري حديث

جاءت درجة موافقة أفراد العينة عمى بنود مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  .2
 مرتفعة.

اد العينة عمى محاور مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة جاءت درجة موافقة أفر  .3
 مرتفعة.

أىـ معوؽ مف معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية  .4
العربية السورية مف وجية نظر العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية ىو اعتماد 

 .ارة التعميـ الثانويالمركزية في إد

جاءت درجة موافقة أفراد العينة عمى بنود مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  .5
 مرتفعة. 

بيف متوسطات إجابات أفراد  ( ≤2021)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة  وجود .6
العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة 

)الجنس  سنوات الخبرةل المؤىؿ العممي  المؤىؿ  تعزب لمتغيرات في الجميورية العربية السورية
 التربوي  المحافظة(.
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بيف متوسطات إجابات  ( ≤2021) د مستوب الداللةفروؽ ذات داللة إحصائية عن عدـ وجود .7
أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية 

 تعزب لمتغير المسّمى الوظيفي. العامة في الجميورية العربية السورية

ف متوسطات إجابات أفراد بي ( ≤2021)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة  وجود .8
تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة  تطمباتالعينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لم
)الجنس  سنوات الخبرةل المؤىؿ العممي  المؤىؿ  تعزب لمتغيرات في الجميورية العربية السورية

 المحافظة(. المسّمى الوظيفي  التربوي 

بيف متوسطات إجابات أفراد  ( ≤2021)إحصائية عند مستوب داللة  وجود فروؽ ذات داللة .9
تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة  عوقاتالعينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لم
المؤىؿ العممي  المؤىؿ التربوي  لمتغيرات )الجنس   تعزب في الجميورية العربية السورية
 (. المسّمى الوظيفي  المحافظة

بيف متوسطات إجابات أفراد  ( ≤2021)عدـ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة  .11
ـ لمعوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة  العينة فيما يتعمؽ بتحديدى

 سنوات الخبرة.لمتغير  تعزب في الجميورية العربية السورية

لدراسة وتفصيميا وفقًا لتسمسؿ األسئمة والفرضيات  قامت الباحثة وبعد االنتياء مف عرض نتائج ا
في الفصؿ الالحؽ بوضع نموذج مقترح لتطوير إدارة مدارس التعميـ الثانوي العاـ في الجميورية 
 العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية  وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
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  الفصل الثالث
 النوىذج املمرتذ وهمرتحاخ الدزاسح

 
نموذجىمػترحىلتطوورىإدارةىمدارسىالتطلومىالثانويىالطامىى

فؽىالجمؼوروظىالطربوظىالدوروظىفؽىضوءىمدخلىاإلدارةى
 الذاتوظ

 مػدمظ
 منطلػاتىالنموذجىالمػترحىأواًل:

 أهدافىالنموذجىالمػترحىثانوًا:
 مبرراتىالنموذجىالمػترحىثالثًا:
لتطوورىإدارةىمدارسىالتطلومىالثانويىمحاورىالنموذجىالمػترحىىرابطًا:

 الطامىفؽىالجمؼوروظىالطربوظىالدوروظىفؽىضوءىمدخلىاإلدارةىالذاتوظ
التنظومىاإلداريىلمدارسىالتطلومىالثانويىالطامىفؽىىخامدًا:

 لطربوظىالدوروظىفؽىظلىتطبوقىمدخلىاإلدارةىالذاتوظالجمؼوروظىا
 متطلباتىتطبوقىالنموذجىالمػترحىداددًا:
 صطوباتىتطبوقىالنموذجىالمػترحىدابطًا:
مػترحاتىالدرادظ 
ى
 
ى
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 الفصل الثالث

 النوىذج املمرتذ وهمرتحاخ الدزاسح
 

 الطربوـظىىىنموذجىمػترحىلتطوورىإدارةىمدارسىالتطلومىالثانويىالطامىفـؽىالجمؼوروـظىى
 الدوروظىفؽىضوءىمدخلىاإلدارةىالذاتوظ

ىمػدمظ:
تـ إعداد النموذج المقترح في ضوء أدبيات الدراسػة الحاليػة ونتائجيػا  ويمثػؿ ىػذا النمػوذج المقتػرح  

اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثامف: ما النموذج المقترح لتطوير إدارة مدارس التعميـ الثانوي العاـ فػي 
وذج بمثابػة المنطمػػؽ الجميوريػة العربيػػة السػورية فػػي ضػوء مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػة؟ وسػػيكوف ىػذا النمػػ

وزارة التربيػػة فػي سػػورية االعتمػاد عميػػو عنػد تطبيػػؽ مػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة فػي المػػدارس لػالػذي يمكػػف 
لمبػررات ىػذا التوّجػو ومتطمباتػػو  إرشػادياً  الثانويػة العامػة فػي الجميوريػة العربيػة السػورية  ويقػدـ دلػيالً 
الخطػػوات واإلجػػراءات المتبعػػة لتطبيقػػو  والمعوقػات التػػي يمكػػف أف تعيػػؽ تطبيقػػو  ومػػف ثػـػ مػػا ىػػي 

 وكيؼ سيكوف التنظيـ اإلداري لممدارس الثانوية في ظؿ تطبيؽ نظاـ اإلدارة الذاتية.
ىأواًل:ىمنطلػاتىالنموذجىالمػترح:

 منطمقات فكرية:  .1
االتجاىػات العالميػػة المعاصػرة المناديػػة بتطبيػؽ اإلدارة الذاتيػػة كونيػا فكػػر عػاـ قػػائـ عمػى أىميػػة  -

 ر البشري وطاقاتو واستقالليتو الذاتية.العنص
ظيػور أىميػػة االتصػاؿ الوثيػػؽ بػيف المدرسػػة والمجتمػػع المحمػي المحػػيط بيػا  ومػػا لػو مػػف نتػػائج  -

إيجابيػػة عمػػى تطػػور المدرسػػة وتحسػػيف العمميػػة التعميميػػة فييػػا  وكػػذلؾ تطػػور المجتمػػع المحمػػػي 
 والنيوض بو.

يـ الػػذاتي  إذ يمػػػارس كػػؿ فػػػرد فػػي المدرسػػػة ضػػرورة وجػػود نظػػػاـ مسػػاءلة يعتمػػػد عمػػى فكػػػر التقيػػ -
 التقييـ الذاتي  ومف ثـ يخضع الجميع لنظاـ تقييـ مف قبؿ فريؽ التقييـ.

الحاجة لزيادة التمويؿ والػدعـ المػادي لممػدارس مػف أجػؿ تحسػينيا  وىػذا ال يعتمػد عمػى التمويػؿ  -
 الحكومي فقط بؿ عمى التمويؿ المحمي.
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 منطمقات ميدانية:  .2
الواقػع الحػالي لػىدارة فػي مػدارس التعمػيـ الثػانوي العػاـ فػي الجميوريػة العربيػة السػػورية تبػيف مػف  -

أنيػػػػا ال تػػػػزاؿ تعػػػػاني مػػػػف الكثيػػػػر مػػػػػف المركزيػػػػة  وقمػػػػة الصػػػػالحيات الممنوحػػػػة لمػػػػدير المدرسػػػػػة 
 لمتصرؼ في شؤوف مدرستو.

ؿ مبػررات التوجػػو أظيػرت نتػائج الدراسػة الميدانيػة أف موافقػػة أفػراد عينػة الدراسػة عمػػى بنػود مجػا -
نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة جاءت مرتفعة  وىذا يؤكػد أف ىػذه المبػررات منطقيػة لمتوجػو 

 نحو تطبيؽ اإلدارة الذاتية.
ـ سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة  - أظيرت نتائج الدراسة الميدانية أف أى

يػػة نظػػر العػػامميف فػػي مديريػػة التعمػػيـ الثػػانوي فػػي وزارة فػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية  مػػف وج
 التربية ىي: التقميؿ مف المركزية  والتوجو نحو الالمركزية في إدارة التعميـ الثانوي.

أظيػرت نتػػائج الدراسػة الميدانيػػة أف أىـػ محػػور مػف محػػاور متطمبػات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػة مػػف  -
 ـ الالمركزي في إدارة التعميـ.وجية نظر مديري المدارس ىو: اعتماد النظا

أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة أف أىػـػ معػػوؽ مػػف معوقػػات تطبيػػؽ اإلدارة الذاتيػػة مػػف وجيػػة   -
نظر العامميف في مديرية التعميـ الثػانوي فػي وزارة التربيػة ىػو: اعتمػاد المركزيػة فػي إدارة التعمػيـ 

 الثانوي.
ىثانوًا:ىأهدافىالنموذجىالمػترح:

ر مػػف قبػػػؿ اإلدارة التربويػػة العميػػا متمثمػػة فػػػي وزارة التربيػػة  بنظػػاـ اإلدارة السػػائد فػػػي إعػػادة النظػػ -
 مدارس التعميـ الثانوي العاـ في الجميورية العربية السورية  والتوجو نحو الالمركزية.

وضع الخطوط العريضة واألساسية لتطبيؽ نظاـ اإلدارة الذاتية في مدارس التعميـ الثانوي العاـ  -
 لجميورية العربية السورية.في ا

 االسترشاد بالتجارب العالمية والعربية لتطبيؽ اإلدارة الذاتية في المؤسسات التعميمية. -
التعػػرؼ إلػػى المتطمبػػات األساسػػية والضػػرورية لتطبيػػػؽ نظػػاـ اإلدارة الذاتيػػة فػػي مػػدارس التعمػػػيـ  -

 الثانوي العاـ.
الذاتية  مف خالؿ إقناع المديريف وجميع العامميف في تييئة البيئة المالئمة لتطبيؽ نظاـ اإلدارة  -

 المدرسة بأىمية ىذا المدخؿ اإلداري  وتدريبيـ عمى الميارات الالزمة لتطبيقو.
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مػػنح مػػديري مػػػدارس التعمػػيـ الثػػػانوي العػػاـ المزيػػػد مػػف الصػػػالحيات  وحريػػة التصػػػرؼ فػػي ظػػػؿ  -
 ظروؼ واحتياجات مدارسيـ.

ى:ىثالثًا:ىمبرراتىالنموذجىالمػترح
 مواكبة التوجيات اإلدارية المعاصرة نحو الالمركزية والقضاء عمى المركزية. -
 التقميؿ مف البيروقراطية في إدارة التعميـ الثانوي. -
 تحقيؽ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية. -
 الحاجة لمدعـ والتمويؿ المادي لممدرسة مف قبؿ أعضاء المجتمع المحمي ومؤسساتو. -
نظاـ لمرقابة الذاتية والتقييـ الذاتي في المدرسػة ليكػوف كػؿ فػرد مسػؤوؿ عػف عممػو  ضرورة وجود -

 ويشعر باالنتماء ليذا العمؿ.
محاورىالنموذجىالمػترحىلتطوورىإدارةىمدارسىالتطلومىالثانويىالطامىفؽىالجمؼوروظىرابطًا:ى

ىالطربوظىالدوروظىفؽىضوءىمدخلىاإلدارةىالذاتوظ:ى
وىنػا البػد لػىدارة التربويػة العميػا مػف القيػاـ بمػػا  الالمركـزي فـي إدارة التعمــيم:اعتمـاد النظـام  -1

 يمي:
 .تفويض المزيد مف السمطات المتعمقة بالمدرسة إلدارة المدرسة 
 .منح مجمس إدارة المدرسة السمطات الالزمة التخاذ القرارات المناسبة 
  المدارس ومديريات التربية.إعادة بناء اليياكؿ التنظيمية لممستويات اإلدارية في 
 .إعطاء مديري المدارس الحرية في اتخاذ القرارات الميسرة لمعمؿ المدرسي 
 .المرونة في التعميمات اإلدارية الموجية لممدارس 
 .مشاركة جميع العامميف في المدرسة في صناعة القرارات المتعمقة بيا 

د لىدارة التربوية العميا بالتعاوف مع : وىنا البالتنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة -2
 إدارة المدرسة مف القياـ ب:

 .تحديد االحتياجات التدريبية لجميع العامميف في المدرسة 
 .وضع البرامج والخطط التدريبية لتمبية االحتياجات التدريبية لجميع العامميف 
 ىا.تييئة الكادر التدريبي المختص بإعداد برامج التنمية المينية وتنفيذ 
 .توفير المتطمبات المادية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المينية 
 .تعزيز التعاوف بيف المدرسة وكميات التربية 
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 .اختيار أساليب التدريب المالئمة لكؿ فرد في المدرسة 
 .إنشاء وحدات تدريب وتقويـ داخؿ المدرسة 

دارة المدرسػة بالتعػاوف مػػع وىنػا البػد إلتفعيـل المشـاركة المجتمعيـة فـي العمميـة التعميميـة:  -3
  أعضاء المجتمع المحمي مف القياـ بمايمي: 

 .تحديد احتياجات المجتمع المحمي مف المدرسة 
  احتياجات المجتمع المحمي. صياغة خطط المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية وفؽ 
   المجتمعية.تحديد المجاالت واألنشطة التعميمية التي يمكف أف تتـ فييا المشاركة 
   تحديػػػد المسػػػػؤوليات والواجبػػػات والميػػػػاـ التػػػي يجػػػػب أف يقػػػـو بيػػػػا كػػػؿ طػػػػرؼ مػػػف أطػػػػراؼ

 المجتمع المحمي.
  .إيجاد قنوات اتصاؿ سريعة تربط المدرسة بالمجتمع المحمي 
  .تشجيع المدرسة عمى االنفتاح عمى المجتمع المحمي 
   المجتمعيػػػػػة فػػػػي العمميػػػػػة تنشػػػػيط دور وسػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ فػػػػي بػػػػث الػػػػػوعي بأىميػػػػة المشػػػػاركة

 التعميمية.
  تػػػػػوفير النشػػػػػرات الدوريػػػػػة لممشػػػػػاركيف لتمكػػػػػنيـ مػػػػػػف المشػػػػػاركة الفعالػػػػػة فػػػػػي صػػػػػنع القػػػػػػرارات

 المدرسية.
 .تنظيـ عممية التواصؿ بيف المدرسة وأفراد المجتمع المحمي 
 .حث أولياء األمور عمى المشاركة في مجالس األولياء 
 مات التربوية في بناء رؤية المدرسة ورسالتيا.إشراؾ أولياء األمور وأصحاب االىتما 
 .تقدير اآلراء البناءة للطراؼ المشاركة مف أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي 
 .تيسير سبؿ تفعيؿ اآلراء المقدمة مف قبؿ أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي 
 .قياـ المجالس المحمية بتنفيذ القرارات المتخذة 
 زانية المجتمع المحمي لدعـ الخدمات المدرسية.رصد جزء مف مي 
 : وىنا البد إلدارة المدرسة مف القياـ بما يمي:تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة -4

 .تبني ثقافة مدرسية داعمة لجيود العامميف المبذولة لتحسيف العممية التعميمية 
  بػػػػالقيـ المحققػػػػػة لرؤيػػػػػة المدرسػػػػػة التأكيػػػػد عمػػػػػى جميػػػػػع العػػػػامميف فػػػػػي المدرسػػػػػة بػػػػػااللتزاـ

 ورسالتيا.
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  .صياغة رؤية المدرسة ورسالتيا في ظؿ احتياجات المدرسة و المجتمع المحمي 
 .تنمية الشعور باالنتماء إلى المدرسة لدب الييئة التدريسية واإلدارية 
 .نشر ثقافة تقبؿ الرأي اآلخر في المدرسة 
 ع العامميف في المدرسة.تشجيع العمؿ بروح الفريؽ وبثيا في نفوس جمي 

: وىنا البد لىدارة التربوية العميا بالتعاوف مع إدارة المدرسة مف القياـ تنظيم المدرسة إدارياً  -5
 بما يمي: 

 .توزيع المياـ والمسؤوليات عمى جميع العامميف في المدرسة 
 .توزيع المياـ والمسؤوليات بما ينسجـ مع قدرات العامميف في المدرسة ومؤىالتيـ 
 .إيجاد توصيؼ وظيفي دقيؽ لمياـ ومسؤوليات جميع العامميف في المدرسة 
 .بناء ىيكؿ تنظيمي لممدرسة يحقؽ رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا 
 .وضع سياسة لقبوؿ الطمبة تتوافؽ مع إمكانات المدرسة والحاجة المجتمعية لمتعميـ 
 إدارة مكػػػػوف مػػػػف ممثمػػػػيف عػػػػف جميػػػػع األطػػػػراؼ المشػػػػاركة فػػػػي  تشػػػػكيؿ مجمػػػػس محمػػػػي

 المدرسة.
: وىنا البد لػىدارة التربويػة العميػا بالتعػاوف المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا -6

 مع الييئة التعميمية في المدرسة مف القياـ بما يمي:
 .إشراؾ عدد مف المدرسيف في لجاف إعداد المناىج وتقويميا في وزارة التربية 
  المحمي وثقافتو عند إعداد المناىج.النظر إلى احتياجات المجتمع 
 .تمتع المناىج بالمرونة الكافية بما يالئـ احتياجات المجتمع المحمي 
  .عقد اجتماعات وندوات وورش عمؿ دورية لدراسة المناىج الدراسية 
 .تقديـ مقترحات لتطوير المناىج ورفعيا لمجيات المختصة في وزارة التربية 
 تحقيؽ أىداؼ المناىج عمى الوجو المطموب. دعـ التقنيات التي تساعد عمى 
 .متابعة تحقيؽ أىداؼ المناىج وفقًا لمعايير وزارة التربية 

وىنا البد إلدارة المدرسػة مػف  تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة: -7
 القياـ بما يمي:

 ميع.تأسيس مناخ اجتماعي سميـ داخؿ المدرسة يعزز التعمـ والنمو لمج 
 .البحث عف أفكار وطرائؽ وبرامج ابتكاريو لتمبية احتياجات التغيير 
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 .تأىيؿ الطمبة لتقبؿ أساليب التعمـ الذاتي 
 .وضع سياسات وآليات واضحة لتطبيؽ األفكار التربوية المبدعة داخؿ المدرسة 
 منح حوافز لمعامميف الذيف يقدموف أفكارًا خالقة في العمؿ. 

وىنا البد إلدارة المدرسة بالتعاوف مع أعضاء المجتمع رسي ومرافقو: الىتمام بالمبنى المد -8
 المحمي مف القياـ بما يمي:

 .قياـ مدير المدرسة أو مف يكمفو بصيانة المبنى المدرسي عند الحاجة 
 .استثمار مرافؽ المبنى المدرسي في تعزيز التعاوف مع المجتمع المحمي 
  تنفيذ التوسعات والتعديؿ في المبنى المدرسي.مشاركة أفراد مف المجتمع المحمي في 
 .إسياـ المجتمع المحمي في توفير مستمزمات مرافؽ المبنى المدرسي 

: وىنػا البػد إلدارة المدرسػة بالتعػاوف مػع تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية -9
 الييئة التعميمية في المدرسة مف القياـ بما يمي:

  لممدرسيف األوائؿ لىشراؼ عمى زمالئيـ وفؽ حدود موضوعية.تفويض مدير المدرسة 
 .إتقاف األساليب اإلشرافية المختمفة مف قبؿ جميع العامميف في المدرسة 
  قياـ مدير المدرسة أو مف يفوضو بمتابعة التحصيؿ العممي لمطمبة مػف خػالؿ الزيػارات

 والسجالت.
  ؼ داخؿ المدرسة.حؿ المشكالت الفنية التي تواجو المدرسيف في الصفو 
: وىنػا البػػد إلدارة المدرسػػة اعتمــاد التقــويم الــذاتي لتحديــد مســتوى أداء المدرســة -10

 بالتعاوف مع الييئة التعميمية والمجمس المحمي مف القياـ بما يمي: 
 .استخداـ أفضؿ الطرائؽ الحديثة والمعتمدة في تقييـ أداء المدرسة 
 يصي  بنائي  نيائي(.تنويع أساليب تقويـ أداء الطمبة)قبمي  تشخ 
 لىنجازات والنواقص واالقتراحات.مف قبؿ المدرسة سنوي  تقديـ تقرير 
 .االستفادة المثمى مف التغذية الراجعة الشاممة في تقويـ وتطوير أداء المدرسة 
 .إنشاء برنامج مستمر لمتقييـ الذاتي لقياس أداء المدرسة ومتابعتو 
 المحمي بنسػخة مػف تقريػر األداء السػنوي بعػد  تزويد أولياء األمور ومؤسسات المجتمع

 اعتماده مف المجمس المحمي المعتمد.
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وىنا البد لػىدارة التربويػة العميػا بالتعػاوف مػع إدارة المدرسػة مػف  الميزانية والتمويل: -11
 القياـ بما يمي: 

  مػنح مػػدير المدرسػة صػػالحية االسػتفادة مػػف مصػػادر الػدعـ المػػادي المختمفػة بمػػا يحقػػؽ
 المدرسة.أىداؼ 

 .تطوير آليات صرؼ المخصصات لالستفادة منيا عمى الوجو المطموب 
 .وضع الخطة المالية وفقًا ألولويات المدرسة 
 .إدارة كؿ مدرسة بمنيجية مالية سميمة متفؽ عمييا لضماف االستقرار المادي الدائـ 
  خارجيػػػػة أف يكػػػوف لممدرسػػػػة حريػػػة تحديػػػػد البنػػػود الماليػػػػة التػػػػي تنفػػػذ عػػػػف طريػػػؽ عقػػػػود

 كالمقاصؼ وخدمات االتصاؿ بالشبكة العالمية )اإلنترنت(.
  مػػػنح مػػػػدير المدرسػػػة صػػػػالحية تػػػأجير مرافػػػػؽ المدرسػػػة لممجتمػػػػع المحمػػػي مقابػػػػؿ أجػػػػور

 معينة.
  قيػاـ مػػدير المدرسػة بالبحػػث عػػف مػوارد تمويميػػة جديػػدة ومشػروعة لمدرسػػتو دوف الرجػػوع

 لمسمطة اإلدارية العميا.
ا البػػػد لػػىدارة التربويػػػة العميػػا بالتعػػاوف مػػػع إدارة المدرسػػة مػػػف وىنػػ الرقابــة الماليـــة: -12

 القياـ بما يمي: 
 .توفر رقابة مالية داخمية مف قبؿ المدرسة عمى أدائيا المالي الشيري 
 .إعداد كتيب خاص باإلجراءات المالية في المدرسة مف قبؿ إدارة المدرسة 
 مدرسة.قياـ مدير المدرسة بإعداد تقرير سنوي لميزانية ال 
  أف تتوافؽ الخطة المالية مع لوائح وضوابط التمويؿ التي تحددىا مديريػة التربيػة التػي

 تتبع ليا المدرسة.
  أف تكػػوف المدرسػػة مسػػؤولة أمػػاـ وزارة التربيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بميزانيتيػػا وفػػؽ المػػوائح التػػػي

 تحددىا الوزارة.
 في المدرسة. توفر إشراؼ مالي مف قبؿ وزارة التربية عمى األداء المالي 
 .تقديـ تقارير دورية عف األداء المالي لممدرسة خالؿ العاـ الدراسي 
وىنػا البػد لػػىدارة التربويػة العميػا بالتعػاوف مػع الييئػة الغداريػػة المتابعـة والمسـاءلة:  -13

 والتعميمية في المدرسة وأعضاء المجتمع المحمي مف القياـ بما يمي: 



 المػترحىومػترحاتىالدرادظالنموذجىىىالغصلىالثالث

273 

 

 الطمبة. تقويـ إدارة المدرسة مف خالؿ نتائج 
 .متابعة سجالت المدرسة ودفاتر المستويات مف قبؿ لجنة تحددىا مديرية التربية 
  استخداـ أساليب حديثػة كدراسػة نتػائج تحصػيؿ الطمبػة بصػورة دوريػة لمتعػرؼ إلػى مػدب

 تحسف المدرسة.
  وضػػػػع المعػػػػايير المسػػػػػتخدمة لممسػػػػاءلة جنبػػػػػًا إلػػػػى جنػػػػػب مػػػػع تحديػػػػػد األىػػػػداؼ العامػػػػػة

 لممدرسة.
  أساليب مقننة لقياس أداء الطمبة والمدرسيف وتقويمو.وضع 
 .تقديـ تغذية راجعة إيجابية باستمرار لممدرسيف والطمبة 
 .دراسة مدب تحقؽ األىداؼ المرسومة لممدرسة 
 .تقويـ أداء المدرسيف بغية تحسينو والرفع مف مستواه 
  التي تحققيا.أف تكوف إدارة المدرسة مسؤولة أماـ وزارة التربية عف النتائج 
  أف تكػػػوف إدارة المدرسػػػػة مسػػػؤولة أمػػػػاـ أوليػػػػاء األمػػػور وأعضػػػػاء المجتمػػػع المحمػػػػي عػػػػف

 النتائج التي تحققيا.
 .خضوع إدارة المدرسة لممساءلة في حاؿ التقصير 

لمدارسىالتطلومىالثانويىالطامىفؽىالجمؼوروظىالطربوظىالدوروظىىخامدًا:ىالتنظومىاإلداري
ىةىالذاتوظ:فؽىظلىتطبوقىمدخلىاإلدار

 يتكوف الييكؿ التنظيمي اإلداري لممدرسة في ظؿ تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية مف:
  :وتشمؿ مدير المدرسػة  ومعػاوف المػدير والمػوجييف وأمػيف السػر  ومعػاوف أمػيف الييئة اإلدارية

السػر  والمرشػػد االجتمػػاعي والنفسػػي  وأمػػيف المكتبػة  وأمػػيف المختبػػر  وأمػػيف المسػػتودع  وعمػػى 
مػػػػػػدير المدرسػػػػػػة تحديػػػػػػػد الميػػػػػػاـ والمسػػػػػػػؤوليات المناطػػػػػػة بكػػػػػػػؿ وظيفػػػػػػة إداريػػػػػػػة  وتوزيػػػػػػع الميػػػػػػػاـ 
والصػػػالحيات الخاصػػػػة بػػػاإلدارة المدرسػػػػية بمػػػػا يتماشػػػى مػػػػع رسػػػػالة المدرسػػػة وأىػػػػدافيا  ويسػػػػمح 
بالمشػاركة والتعػػاوف مػف قبػػؿ أوليػػاء األمػور وأعضػػاء المجتمػع المحمػػي فػػي اتخػاذ القػػرارات التػػي 

 .تخص المدرسة
  :وتشمؿ المدّرسيف  وميمتيا القياـ بواجبات التدريس والرفع مف مستوب الطمبة الييئة التعميمية

ـ بواجبات التوجيو واإلرشاد وتحسيف سموؾ الطمبة داخؿ المدرسة وخارجيا.  العممي  وكذلؾ القيا
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 :ويتكوف مف ممثميف عف المجتمع المحمي ممػف ليـػ اىتمامػات قويػة  المجمس المدرسي المحمي
ـ وتطوير العممية التعميمية  وممثميف عف أولياء األمور  ونائب عف مدير المدرسة لشؤوف  بالتعمي
الطمبػػة  وبعػػػض المدّرسػػػيف  وبعػػػض االختصاصػػػييف التربػػوييف  ومػػػدير المدرسػػػة يكػػػوف بمثابػػػة 

 المدير التنفيذي الذي يقـو بتنفيذ ما يتـ االتفاؽ عميو في المجمس المدرسي المحمي.
 يتكوف مف ممثميف عف الييئة اإلدارية في المدرسة  وممثميف عف الييئة التعميمية   يم:فريق التقي

وممثمػػيف عػػف المجتمػػع المحمػػي  ويقػػػـو بػػإجراء التقيػػيـ الفعمػػي فػػػي المدرسػػة بػػالتركيز عمػػى عػػػدة 
مجاالت أساسية ألداء وعمؿ المدرسة  حيث يقـو مكتب تقييـ المدارس في ىيئة التقييـ بتحديد 

االت  ويكوف أحدىا بشكؿ أساسي مخرجػات التعمػيـ  ومنيػا مػا يتعمػؽ بأىػداؼ ورسػالة ىذه المج
المدرسة. ويستخدـ فريؽ التقييـ في تقييمو لكؿ المجاالت المدرسية إجراءات ثابتة  ومحددة يتـ 
مػف خالليػا جمػػع وتقيػيـ األدلػػة ثـػ إصػػدار األحكػاـ والوصػوؿ إلػػى النتػائج بشػػأف المدرسػة  ويػػتـ 

البيانات مف خالؿ العديد مف المصادر الرئيسية مثؿ استعراض سجالت ووثائؽ  الحصوؿ عمى
جػػػراء المقػػػابالت مػػػع مػػػديري المػػػدارس ومػػػع العػػػامميف فػػػي المدرسػػػة والطمبػػػة وأوليػػػاء  المدرسػػة  واو

 األمور  باإلضافة إلى المالحظة المباشرة مف قبؿ فريؽ التقييـ  وكذلؾ تحميؿ نتائج الطمبة.
ىطبوقىالنموذجىالمػترحى:داددًا:ىمتطلباتىت

 حسب نتائج الدراسة الميدانية فإف أىـ متطمبات تطبيؽ النموذج المقترح ىي:
 تفعيؿ المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية. -
تػػوفر رقابػػة ماليػػة داخميػػة مػػف قبػػؿ المدرسػػة عمػػى أدائيػػا المػػالي  باإلضػػافة إلػػى مسػػؤوليتيا عػػف  -

 العميا وفؽ الموائح التي تحددىا الوزارة. ميزانيتيا أماـ اإلدارة التربوية 
 اعتماد النظاـ الالمركزي في إدارة التعميـ. -
 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدب الطمبة والعامميف في المدرسة. -
المتابعػػة والمسػػاءلة: حيػػث تكػػوف إدارة المدرسػػة مسػػؤولة أمػػاـ أعضػػاء المجتمػػع المحمػػي وأوليػػػاء  -

 باإلضافة إلى مسؤوليتيا أماـ اإلدارة التربوية العميا.األمور  عف النتائج التي تحققيا  
 التنمية المينية لجميع العامميف في المدرسة. -
 اعتماد التقويـ الذاتي لتحديد مستوب أداء المدرسة. -
 االىتماـ بالمبنى المدرسي ومرافقو. -
 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا وتطويرىا. -
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لكػػؿ مدرسػة  باإلضػػافة إلػى التمويػػؿ الحكػػومي مثػؿ االسػػتفادة مػػف وجػود مصػػادر تمويػؿ جديػػدة  -
 مؤسسات المجتمع المحمي في دعـ المدرسة ماديًا.

 تطوير نظاـ لىشراؼ الفني عمى العممية التعميمية. -
 تنظيـ المدرسة إداريًا. -
 تغيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة. -

ىدابطًا:ىصطوباتىتطبوقىالنموذجىالمػترح:
 ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا فإف مف أىـ صعوبات تطبيؽ النموذج المقترح ما يمي: في

 سيطرة المركزية في إدارة التعميـ الثانوي. -
 كثرة المياـ والمسؤوليات الممقاة عؿ عاتؽ مدير المدرسة. -
 قمة الصالحيات اإلدارية الممنوحة إلدارة المدرسة. -
 عدـ وجود تمويؿ كافي لممدرسة يمكنيا مف التصرؼ بحرية تجاه المسائؿ المتعمقة بيا.  -
 ضعؼ ميارات التقويـ الذاتي لدب مديري المدارس وجميع العامميف في المدرسة. -
 عدـ وجود ثقافة تنظيمية في المدرسة تدعـ التغيير وتؤيده. -
لذي يؤدي بدوره إلى التبايف في تبايف المجتمعات المحمية مف حيث المستوب االقتصادي وا -

 تمويؿ المدارس.
 تدني رغبة المسؤوليف في وزارة التربية بالتغيير وتصدييـ لو.  -
قصػػور بػػرامج تأىيػػؿ المػػديريف قبػػؿ تسػػمميـ إدارة المدرسػػة  وعػػدـ وجػػود تنميػػة مينيػػة كافيػػػة  -

 ليـ. 
. التمسؾ بالييكؿ التنظيمي اليرمي الذي يضع المسؤوليف في وزارة التربية -  في قمة اليـر
كثػػػرة القػػػرارات والتعػػػاميـ الصػػػادرة مػػػف قبػػػؿ اإلدارة التربويػػػة العميػػػا والتػػػي تكػػػوف ميمػػػة اإلدارة  -

 المدرسية فييا التنفيذ فقط. 

 عدـ وجود آلية واضحة لتنظيـ العالقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي المحيط بيا.  -
 مف قبؿ أفراد المجتمع المحمي.غياب اآللية الواضحة لتنظيـ قبوؿ المساىمات المالية  -
 عدـ توفر موارد تمويمية كافية لعمميات التنمية المينية والتدريب لممديريف والمدرسيف. -
غيػاب المعػػايير الواضػحة لتعيػػيف مػديري المػػدارس واالعتمػاد عمػػى نظػاـ األقدميػػة فػي تػػولي  -

 إدارة المدارس.
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 ارة التربوية العميا.قمة وجود قنوات اتصاؿ مباشرة بيف مديري المدارس واإلد -
 االنفراد في اتخاذ القرارات مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا. -
ضػعؼ قػدرة المػديريف عمػى التصػرؼ فػي المواقػػؼ الطارئػة والقػدرة عمػى حػؿ المشػكالت فػػي  -

 مدارسيـ بأنفسيـ.
 مقاومة التغيير والتجديد لدب مديري المدارس وتمسكيـ باألساليب التقميدية في اإلدارة. -
 ندرة المديريف األكفاء والمؤىميف لتبني نمط إداري جديد. -
 اقتصار العالقة بيف المدرسة وأولياء األمور عمى مجالس أولياء األمور. -
دارة  - عػػػػدـ تػػػػدريب مػػػػديري المػػػػدارس عمػػػػى الميػػػػارات اإلداريػػػػة الالزمػػػػة مثػػػػؿ إدارة األزمػػػػػات واو

 الصراع.
وعػدـ السػماح لرخػريف بمشػاركتيـ رغبة مديري المػدارس بالتمسػؾ فػي السػمطة فػي مدارسػيـ  -

 بيا.

 مقترحات الدراسة 
 : في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تقترح الباحثة مايمي

عقد برامج ودورات تدريبية لمديري المدارس وجميع أعضاء الييئة اإلدارية في المدرسة  .1
الذاتيػػػة فػػػي باسػػتمرار مػػػف أجػػػؿ إعػػػدادىـ إعػػػدادًا يتناسػػب مػػػع متطمبػػػات تطبيػػػؽ اإلدارة 

 المدرسة.

طبيؽ التمكيف اإلداري في المدارس كخطوة ميمػة مػف أجػؿ تقياـ اإلدارة التربوية العميا ب .2
 .تييئة المناخ لتطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

 قياـ اإلدارة التربوية العميا بتفويض المزيد مف الصالحيات   والمياـ إلدارة المدرسة. .3

ـ الصادرة مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا  والتي تكػوف ميمػة التقميؿ مف القرارات والتعامي .4
اإلدارة المدرسػػػػية فييػػػػا التنفيػػػػذ فقػػػػط  والعمػػػػؿ عمػػػػى إشػػػػراؾ اإلدارة المدرسػػػػية فػػػػي وضػػػػع 

 القوانيف الناظمة لعمميا.

تاحة الفرصة أماـ األشخاص الكؼء  .5 تعديؿ القانوف الخاص بتعييف مديري المدارس  واو
 المدارس  والتخمي عف نظاـ األقدمية.والمؤىميف لتسمـ إدارة 

تفعيػػؿ دور المشػػػاركة المجتمعيػػػة فػػي العمميػػػة التعميميػػػة مػػػف خػػالؿ إشػػػراؾ ممثمػػػيف عػػػف  .6
 مؤسسات وجمعيات المجتمع المحمي في اتخاذ القرارات عمى مستوب المدرسة.

المدرسػة  قياـ مدير المدرسة بمشاركة جميع العامميف فػي الييئػة اإلداريػة والتعميميػة فػي  .7
 باتخاذ القرارات المتعمقة بيا.



 المػترحىومػترحاتىالدرادظالنموذجىىىالغصلىالثالث

277 

 

عػػػػػف طريػػػػػؽ القيػػػػػػاـ بنػػػػػدوات ومػػػػػؤتمرات حػػػػػػوؿ  نشػػػػػر ثقافػػػػػة الالمركزيػػػػػة واإلدارة الذاتيػػػػػػة .8
  الالمركزية واإلدارة الذاتية ودعوة الييئة اإلدارية والتعميمية في المدارس لحضورىا.

درسػػة مػػف ضػػرورة إعػػداد دليػػؿ متعمػػؽ بتوصػػيؼ ميػػاـ ووظػػائؼ جميػػع العػػامميف فػػي الم .9
 .الييئة اإلدارية والتعميمية

منح حوافز مادية ومعنوية لمعامميف الػذيف يقػدموف أفكػارًا مبدعػة وخالقػة سػواء عمػى  .11
 مستوب المدرسة أو عمى مستوب اإلدارة التربوية العميا.

تحديد احتياجات المجتمع المحمي مف المدرسة  والعمؿ عمى تمبيتيا مف خالؿ بناء  .11
 بما يتناسب مع تمؾ االحتياجات.المناىج المدرسية 

تشكيؿ مجمس محمي في المدرسة يتكوف مف ممثميف عف جميع األطراؼ المشػاركة  .12
 في إدارة المدرسة.

تشكيؿ فريؽ لمتقييـ الذاتي عمى مستوب المدرسة  مكوف مػف ممثمػيف عػف األطػراؼ  .13
 ة العميا.المشاركة في إدارة المدرسة وربطو بييئة تقييـ عمى مستوب اإلدارة التربوي

إعطػػػػاء مػػػػدير المدرسػػػػة الحريػػػػة بمشػػػػاركة المجتمػػػػع المحمػػػػي فػػػػي تمويػػػػؿ المدرسػػػػػة   .14
 واالستفادة مف مصادر الدعـ المادي المختمفة بما يخدـ أىداؼ المدرسة ورسالتيا.

 بحوث مقترحة:
  العالقػػة بػػيف اإلدارة الذاتيػػػة واإلبػػداع اإلداري لػػػدب مػػديري المػػدارس الثانويػػػة العامػػة فػػػي

 ؽ مف وجية نظرىـ.مدينة دمش

  واقػػػع تطبيػػػؽ اإلدارة الذاتيػػػػة فػػػي مػػػدارس التعمػػػػيـ الثػػػانوي العػػػاـ فػػػػي الجميوريػػػة العربيػػػػة
 السورية.

  دور التمكػػػيف اإلداري لممػػػػديريف فػػػػي تطبيػػػػؽ مػػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػػػة فػػػػي مػػػػدارس التعمػػػػيـ
 الثانوي العاـ في الجميورية العربية السورية.
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ىالمراجع:المصادرىو
 القرآف الكريـ. -1

  1  طمدخل إلى اإلدارة التربوية النظريات والميـارات(  2118أبو ناصر  فتحي محمد  ) -2
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  عّماف  األردف.

  دار اإلدارة المدرسـية والصـفية(  2118  )عبد العظيـ أبو الوفا  جماؿ و حسيف  سالمة -3
 الجامعة الجديدة  اإلسكندرية.

دارة اتجاىـــات حديثـــة فـــي اإل(  2111  )عبػػػد العظػػيـ   سػػالمةحسػػيفأبػػو الوفػػا  جمػػػاؿ و  -4
   دار المعرفة الجامعية  اإلسكندرية.المدرسية

، المعػػارؼ الحديثػػة ةكتبػػ  منحــو تطــوير اإلدارة المدرســية(  1991أحمػد  أحمػػد ابػػراىيـ  ) -5
 القاىرة. 

  1  طاإلدارة المدرسية في مطمع القرن الحادي والعشرين(  2113أحمد  أحمد ابراىيـ  ) -6
 دار الفكر العربي  القاىرة.

  دار المعرفػة 1  ترجمة بشػير العيسػوي  طاإلدارة الذاتية الناجحة(  2111آر.تيـ  بوؿ  ) -7
 لمتنمية البشرية  الرياض.

عػػػػالـ اإلدارة بالثقــــة والتمكــــين، (  2118  رامػػػي جمػػػػاؿ ومعايعػػػة  عػػػػادؿ سػػػالـ  )آنػػػدراوس -8
 الكتب الحديث  إربد  األردف.

(  التغيير في التعميـ: وضع استقاللية المدرسة والتقيييـ في 2111  )براسالفسكي  سيسيميا -9
جنيؼ    مكتب التربية الدولي  (4(  العدد)31المجمد)مجمة مستقبميات،  السياؽ الصحيح 

 سويسرا.

  التمكــين وأثــره عمــى المواطنــة التنظيميــة(  2117بػراؼ  خيػرة ونسػػيمة  بػف عيسػػى  ) -11
 .معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  المركز الجامعي بالمدية

دار الفرقػاف المركزية والالمركزية في اإلدارة التربوية،  ( 1991بشايرة  أحمد سػميماف  ) -11
 ر والتوزيع  عماف.لمطباعة والنش

درجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة بمحافظــة الطــائف (  2112البقمػي  بػػدر  ) -12
  رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  جامعػة أـ لندارة الذاتية من وجية نظرىم ونظر وكالئيـم

 القرب  الممكة العربية السعودية.
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  المنظمػػػة العربيــة الســوريةاإلدارة التربويــة فــي الجميوريــة (  1987بػػالف  كمػػاؿ  ) -13
 العربية لمتربية والثقافة والعمـو  إدارة البحوث التربوية  تونس.

   دار قابس لمطباعة والنشر  بيروت.1ط  إدارة المؤسسات(  1998بموط  حسف  ) -14

إدارة الجــودة الشــاممة: تطبيقـات عمــى القطــاع (  1997بػف سػعيد  خالػػد عبػد العزيػز  ) -15
 الوطنية  الرياض.   مكتبة الممؾ فيدالصحي

  منشورات جامعة دمشؽ  اإلدارة الصفية والمدرسية وتشريعاتيا(  2112بوز  كييال  ) -16
 دمشؽ.

  دار قباء لمطباعة والنشر اإلدارة التعميمية والمدرسية(  2111البوىي  فاروؽ شوقي  ) -17
 والتوزيع  القاىرة.

جي فػػي ضػوء مػػدخؿ (  نمػػوذج مقتػرح لمتخطػػيط االسػتراتي2119بيػومي  محمػػد غػازي  ) -18
(  63  العػدد )مجمـة كميـة التربيـة بالزقـازيقاإلصالح المتمركز حػوؿ المدرسػة فػي مصػر  

 (  مصر.2أبريؿ  ج)

(  رئاسػػػة 2115التقريػػػر الػػػوطني لمتنميػػػة البشػػػرية:التعميـ والتنميػػػة نحػػػو كفػػػاءة أفضػػػؿ  ) -19
 مجمس الوزراء  سورية.

صــالح التعمـيمالشــراكة (  2111جػوىر  عمػي صػالح  وآخػروف ) -21   المكتبػػة المجتمعيـة وا 
 العصرية لمنشر والتوزيع  المنصورة  مصر.

  دارالفكر العربػي  اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية(  2115حجي  أحمد إسماعيؿ  ) -21
 القاىرة.

  التجاىـــات الحديثـــة فـــي إدارة التعمـــيم وتجويـــده(  2115حسػػاف  حسػػػف وآخػػػروف  ) -22
   القاىرة.العالمية لمنشر والتوزيع

  دار المسػيرة  1  طاإلدارة التربوية(  2117حسنيف  ) حساف  حسف و العجمي  محمد -23
اف  االردف.  عمم

لتطبيـق اإلدارة الالمركزيـة فـي مؤسسـات ريـاض  تصور مقتـرح(  2114حسف  لينا  ) -24
  رسػالة التجاىـات اإلداريـة المعاصـرة األطفال في الجميورية العربية السورية في ضوء

 اه غير منشورة  جامعة دمشؽ  سورية.دكتور 
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اإلدارة الذاتية مدخل لتدعيم مقومات المدرسـة الفعالـة (  2116حسيف  أحمد شوقي  ) -25
  رسػػالة ماجسػػتير غيػر منشػػورة  كميػة التربيػػة  جامعػػة فــي ضــوء المعــايير القوميــة لمتعمــيم

 المنصورة  مصر.

  دار 1  طاإلدارة المدرسيةاتجاىات حديثة في (  2114حسيف  سالمة عبد العظػيـ  ) -26
اف  األردف.  الفكر ناشروف وموزعوف  عمم

  دار المشاركة المجتمعية وصنع القرار التربوي(  2117حسيف  سالمة عبد العظػيـ  ) -27
 الجامعة الجديدة لمنشر  اإلسكندرية.

  الالمركزية فـي التعمـيم رؤيـة جديـدة(  2118حسيف  سالمة و شعالف  عبد الحميد  ) -28
 الجامعة الجديدة  اإلسكندرية.دار 

   دار المناىج  عماف.تخطيط اإلنتاج ومراقبتو(  2111الحسيف  محمد إبديوي  ) -29

المتطمبػػػػات الالزمػػػػة لتحقيػػػػؽ الالمركزيػػػػة فػػػػي مػػػػدارس التعمػػػػيـ (  2112حػػػالؽ  محمػػػػد  ) -31
، األساسي والثانوي في الجميورية العربية السورية )دراسة ميدانية في محافظة ريؼ دمشؽ(

 (  دمشؽ.2(  العدد)28المجمد)مجمة جامعة دمشق، 

درجة تقدير مديري المدارس الحكومية لممشـاركة المجتمعيـة (  2118حمادنة  قسيـ  ) -31
  رسػػالة دكتػوراه غيػر منشػورة  جامعػػة فـي تفعيـل اإلدارة الذاتيــة فـي مــدارس محافظـة إربـد

 اليرموؾ  إربد  األردف.

  جػػػدارا رســـة المجتمعيـــة وتعمـــيم المســـتقبلالمد(  2116الخطيػػب  أحمػػػد  وآخػػػروف  ) -32
اف.  لمكتاب العالمي لمنشر والتوزيع  عمم

(  دراسػة مقارنػة لػىدارة التعميميػة فػي كػؿ مػف فرنسػا والواليػات 2113خميؿ  نبيؿ سعد  ) -33
مكانيػػة اإلفػػادة منيػػا فػػي مصػػر   (  9(  العػػػدد)6  السػػنة)مجمــة التربيــةالمتحػػدة األمريكيػػة واو

 يونيو  مصر.

اإلدارة الذاتية لممدرسة في الفكر اإلداري المعاصر (  2115خميس  فييـ عبد الفتاح  ) -34
  رسػػالة ماجسػتير غيػػر دراســة تحميميـة ومتطمبـات تطبيقيــا فــي المـدارس الثانويــة بمصــر

 بية  اإلسكندرية.منشورة  كمية التر 

  منشػػػػورات مكتبػػػة االعتصػػػاـ  الخميػػػػؿ  الحضــــارة اإلســـالمية(  1991خنفػػػر  خمقػػػي  ) -35
 فمسطيف.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1&SearcIn=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1&SearcIn=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1+%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1&SearcIn=0.
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اف.تطوير اإلدارة المدرسية(  2114الخواجا  عبد الفتاح  ) -36    دار الثقافة  عمم

(  إدارة الجػػػودة الشػػػاممة  دار صػػػفاء لمنشػػػر والتوزيػػػع  2111درادكػػة  مػػػأموف وآخػػػروف  ) -37
 عماف.

اإلدارة الذاتية في مدارس البنات في مدينة الرياض)تصور (  2117سري  خمود  )الدو  -38
  رسػػػالة دكتػػػوراه غيػػر منشػػػورة كمية التربيػػػة  جامعػػػة الممػػؾ سػػػعود  المممكػػػة العربيػػػة مقتـــرح(
 السعودية.

  دار دارة التربويــة والمدرســية واإلشــراف التربــويأســس اإل(  1998الػدويؾ  تيسػػير  ) -39
اف.الفكر لمنشر والتو   زيع  عمم

  مجمــة التربيــة(  الشػػراكة األبويػػة فػػي التعميـ..جيػود جديػػدة  2114ديػاب  إسػػماعيؿ  ) -41
 (.149قطر  ع)

الســـموك اإلنســـاني فـــي العمـــل: دراســـة العالقـــات اإلنســـانية (  1991ديفيػػز  كيػػػث  ) -41
  نيضػة 2  ترجمة: سيد عبد الحميد مرسي ومحمد اسماعيؿ يوسػؼ  طوالسموك التنظيمي

 لمطباعة والنشر والتوزيع  القاىرة.مصر 

   مطابع دار الشروؽ  بيروت  لبناف.2  طنظام اإلسالم(  1978زحيمي  وىبة  ) -42

  مكتبػػػػػة المجتمػػػػع العربػػػػػي لمنشػػػػػر المدرســـــة والمجتمـــــع(  2116سػػػػالـ  رائػػػػػدة خميػػػػؿ  ) -43
اف.  والتوزيع  عمم

  لجزيــــرةصــــحيفة االعالقػػػػات اإلنسػػػانية فػػػػي الجػػػػو المدرسػػػػي    (2118ميػػػػا ) السػػػبيت  -44
 .يونيو7السبت  

تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية بمحافظات ةزة (  2118سرور  سػيى  ) -45
  رسػالة ماجسػتير منشػورة  كميػة التربيػة  الجامعػة في ضوء مفيوم اإلدارة الذاتية لممدرسـة

 اإلسالمية بغزة  فمسطيف.

اإلدارة الذاتية والفعالية المدرسية في كؿ مف إنكمترا (  2111سالمة  عادؿ عبد الفتاح  ) -46
مكانيػػػة اإلفػػػادة منيػػػا فػػػي جميوريػػة مصػػػر العربيػػػة  مجمـــة التربيـــة وأسػػتراليا وىػػػونج كػػػونج واو

 (  القاىرة.21  العدد)والتنمية

(  حمقػػػػات الجػػػػودة مشػػػػػروع مقتػػػػرح لػػػػىدارة التشػػػػاركية بالمدرسػػػػػة 2111سػػػػالمة  عػػػػادؿ  ) -47
(  2(  ج)24  العػػػدد)مجمــة كميـــة التربيــةاليابانيػػػة واألمريكيػػة  المصػػرية فػػي ضػػوء الخبػػرة 

 مصر.
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العالقـــة بــــين التمكـــين اإلداري لمــــديري المـــدارس ودرجــــة  ( 2111سػػػالمة  غيثػػػاء  ) -48
ممارستيم ألدوارىم اإلداريـة والفنيـة مـن وجيـة نظـر المـديرين والمدرسـين فـي المـدارس 

غيػػر منشػػورة  كميػػة التربيػػة  جامعػػة   رسػػالة ماجسػتير الثانويــة العامــة فــي مدينــة دمشــق
 دمشؽ.

الرتقاء بكفاءة المدرسة البتدائية في مصـر (  2114سميماف  سعيد جميؿ  وآخروف ) -49
  منشػورات المركػػز القػػومي لمبحػوث التربويػػة والتنميػػة  مــن خــالل اإلدارة الذاتيــة لممــدارس

 القاىرة.

بيــق اإلدارة الذاتيـة لــدى معوقـات تط(  2111نػورة عبػد العزيػز عبػػد الػرحمف  )السػيؼ   -51
  رسػػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػورة  كميػػػة العمػػػـو مـــديرات المرحمـــة الثانويـــة بمدينـــة الريـــاض

 االجتماعية  جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية  المممكة العربية السعودية.

ؼ عمػػى برنػػػامج المػػدارس الرائػػدة: نيػػدؼ لبنػػاء مدرسػػػة (  المشػػر 2112الشػػثري  عمػػي  ) -51
(  12428العػػػػػدد)  1/7اإلثنػػػػػيف  جريـــــدة الريـــــاضالمسػػػػػتقبؿ بمشػػػػػاركة شػػػػػرائح المجتمػػػػػع  

 (.38السنة)

إمكانيـة تطـوير إدارة المدرسـة الثانويـة بسـمطنة عمـان فـي (  2113الشحي  ابتساـ  ) -52
ير غيػر منشػورة  كميػة التربيػة    رسػالة ماجسػتضوء مبادئ مـدخل اإلدارة الذاتيـة لممدرسـة

 جامعة السمطاف قابوس  سمطنة عماف.

مســتوى التنميــة المينيــة ألعضــاء الييئــة التدريســية فــي (  2111الشخشػير  حػػال  ) -53
  رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  كميػة الدراسػػات جامعـة النجـاح الوطنيـة مـن وجيـة نظـرىم

 العميا  جامعة النجاح الوطنية  نابمس  فمسطيف.

(  دور المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة فػػػي اإلصػػػػالح المدرسػػػػي 2117شػػػرعي  بمقػػػػيس غالػػػب  )ال -54
 (.24  جامعة اإلمارات العربية المتحدة  ع)مجمة كمية التربية"دراسة تحميمية"  

دور المدارس المستقمة في دولة قطر في تطوير التعميم من (  2118الشعر  مرشد  ) -55
ماجسػػتير غيػػػر منشػػػورة  كميػػة التربيػػػة  جامعػػػة رسػػػالة ، وجيـــة نظـــر اإلداريـــين والمعممـــين

 اليرموؾ  األردف.

درجػة إمكانيػػة تطبيػؽ اإلدارة المدرسػػية الذاتيػة فػػي المػػدارس (  2111الشػمري  راضػػي  ) -56
، الحكوميػة مػف وجيػػة نظػر القػادة التربػػوييف بمنطقػة الريػاض فػػي المممكػة العربيػة السػػعودية

 .4  الممحؽ38المجمد دنية الجامعة األر  مجمة دراسات: العموم التربوية

اليــرم التنظيمــي المقمــوب منحــى إداري مقتــرح  ( 2114صػائغ  عبػػد الػػرحمف أحمػػد  ) -57
مكتػب التربيػة العربػي لػدوؿ الخمػيج  لمتطوير الشامل لمنظام التعميمي في البمدان العربيـة، 

 الرياض.
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  المػػؤتمر المنظمـة المتعممـة فـى عصـر تكنولوجيـا المعمومـات(  2112صػقر  ىػدب  ) -58
العممػػػي السػػػػابع والعشػػػروف لىحصػػػػاء وتطبيقػػػات عمػػػػـو الحاسػػػب واالسػػػػتثمار فػػػى مجػػػػاالت 

 وتقنيات اإلدارة الحديثة  ابريؿ  القاىرة . 

المنظمة المتعممة والتحول من الضعف اإلداري إلى التميز في (  2113صقر  ىدب  ) -59
تشػػريف  16-13فػي اإلدارة  مػػف    المػؤتمر السػػنوي العػاـ الرابػػعإدارة األداء اإلداري لمدولــة

 األوؿ  دمشؽ  الجميورية العربية السورية.

  مطبوعػات اإلدارة المدرسية واإلشـراف المدرسـي(  2114ضحاوي  بيومي وآخػروف  ) -61
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة  اإلمارات العربية المتحدة. 

  المكتب 1  طالمعاصرةاإلدارة التعميمية اصوليا وتطبيقاتيا (  1999الطبيب  أحمد ) -61
 الجامعي الحديث  اإلسكندرية  مصر.

  عمــر بــن الخطــاب وأصــول السياســة اإلداريــة الحديثــة(  1969الطمػاوي  سػػميماف  ) -62
   دار الفكر العربي  القاىرة.1ط

   دار الفكر العربي  القاىرة.قضاء التأديب(  1973الطماوي  سميماف  ) -63

  دار وائػؿ  اإلدارة التربويـة والسـموك المنظمـي(  1998الطويػؿ  ىػاني عبػد الػرحمف  ) -64
اف.  عمم

الفكر المعاصر فـي التنظـيم (  1998عامر  سعيد ياسيف و عبد الوىاب  عمي محمد  ) -65
   مركز وايد سيرفس لالستشارات والتطوير اإلداري  القاىرة.واإلدارة

يريات تربية مستوب تطبيؽ مبادئ اإلدارة الذاتية في مدارس مد(  2113عبابنة  رامي  ) -66
المجمــــة العربيــــة لمدراســــات التربويــــة   محافظػػػػة اربػػػػد مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر مػػػػديري المػػػػدارس

 .العددالثالث  مايوالمركز العربي لمدراسات والبحوث    والجتماعية

  دار 2  طالفكــــر اإلداري واإلســـالمي المقــــارن(  1975عبػػػد اليػػػادي  حمػػػدي أمػػػيف  ) -67
 الفكر العربي  القاىرة.

  أعمػػاؿ المػؤتمر الثػػاني إدارة التعمــيم فــي الـوطن العربــي(  1995عبػود  عبػد الغنػػي  ) -68
لمجمعيػػة المصػػػرية لمتربيػػة المقارنػػػة واإلدارة التعميميػػػة: إدارة التعمػػيـ فػػػي الػػوطف العربػػػي فػػػي 

  الجمعيػػػػة المصػػػػػرية لمتربيػػػػػة المقارنػػػػػة واإلدارة 1994كػػػػػانوف الثػػػػػاني 24-22عػػػػالـ متغيػػػػػر  
 ىرة.التعميمية  القا

   دار الحامد  األردف.تطور الفكر والنشطة اإلدارية(  2112العتيبي  صبحي  ) -69

المشػػاركة المجتمعيػة المطموبػػة لتفعيػؿ مػػدخؿ اإلدارة (  2115العجمػي  محمػػد حسػنيف )  -71
  جامعػة المنصػورة  مجمـة كميـة التربيـة  الذاتية لمدارس التعميـ اإلبتدائي بمحافظة الدقيمية

 مصر.  1(  ج58العدد)
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(  إدارة عمميػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي كمػػدخؿ لفاعميػػة 2115العجمػي  محمػػد حسػػنيف  ) -71
اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة: تصور مقترح نحو تطبيؽ الفيدرالية اإلدارية بمؤسسات التعميـ 

 (.58  العدد )مجمة كمية التربية بالمنصورةالعاـ في مصر  

  المشـــاركة المجتمعيـــة واإلدارة الذاتيـــة لممدرســـة(  2117العجمػػي  محمػػػد حسػػػنيف  ) -72
 المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع  المنصورة  مصر.

دار   اسـتراتيجيات اإلدارة الذاتيـة لممدرسـة والصـف(  2118العجمي  محمد حسػنيف  ) -73
 .األردف  عماف  المسيرة لمنشر

لممعممـين بمـدارس دور مدير المدرسة في التنمية المينيـة (  2118العجمي  ىػاني  ) -74
  رسػػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػػورة  كميػػة التربيػػػة  جامعػػػة التعمـــيم األساســـي بســـمطنة عمـــان
 السمطاف قابوس  سمطنة عماف.

لئحـــة النظـــام الـــداخمي إلدارة التـــدريب والتنميـــة بـــوزارة (  2111العػػدلوني  محمػػػد  ) -75
 حة.  تقرير مقدـ لممكتب الفني لمتطوير  الدو التربية والتعميم في قطر

  ديػواف المطبوعػات الجامعيػة  اإلدارة والتخطـيط السـتراتيجي(  2111عدوف  ناصر  ) -76
 الجزائر.

  معيػػد اإلدارة العامػػة  الســموك اإلنســاني والتنظيمــي(  1995العػديمي  ناصػػر محمػػد  ) -77
 الرياض.

  دار الفكػػػػر لمطباعػػػػػة اإلدارة التربويــــة المعاصــــرة(  2111عػػػػريفج  سػػػػامي السػػػػمطي  ) -78
 اف.والنشرف عمم 

منشػورات جامعػة دمشػؽ  كميػة (، 1اإلدارة التربوية ونظرياتيـا)(  2115عمي  عيسى  ) -79
 التربية.

منشػورات جامعػة دمشػؽ  كميػة (، 2اإلدارة التربوية ونظرياتيـا)(  2118عمي  عيسى  ) -81
 التربية.

تقيــيم فعاليــة المــدارس المــدارة ذاتيــًا فــي الضــفة الةربيــة مــن (  2117عػواد  سػػيى  ) -81
  رسػالة ماجسػػتير غيػر منشػػورة  جامعػة القػػدس  نظــر مــديري المــدارس ومــديراتياوجيــات 
 فمسطيف.

إدارة عميــــة التخطـــيط الســـتراتيجي كمــــدخل (  2115عيػػػداروس  أحمػػػد نجػػـػ الػػػديف  ) -82
لفاعمية اإلدارة المرتكزة إلى المدرسة: تصور مقترح نحو تطبيق بنيوية الفدرالية اإلدارية 

   مصربمؤسسات التعميم العام في 

درجـــة تطبيــــق نظـــام اإلدارة المدرســــية الذاتيــــة (  2118الغػػػافري  جمػػػاؿ بػػػف سػػػػالـ  ) -83
كمـا يراىـا الموجيـون اإلداريـون والمعممـون في سـمطنة عمـان واجييـايوالصعوبات التـي 
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  رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة  كميػػػة التربيػػػة  جامعػػػة اليرمػػػوؾ  ومـــديرو تمـــك المـــدارس
 األردف.

  مجمـــــة اإلدارة العامـــــة  نمػػػػػوذج مقتػػػػػرح لمتطػػػػػوير اإلداري(  1985  إبػػػػػراىيـ )الغمػػػػػري -84
 (  الرياض.48العدد)

(  مػػػدخؿ إلػػػى المعػػايير الوطنيػػػة لمنػػػاىج التعمػػيـ مػػػا قبػػػؿ 2116فريػػؽ العمػػػؿ الػػوطني  ) -85
   العدد األوؿ والثاني.مجمة المعمم العربيالجامعي  

دارس ذاتيػػػػػة اإلدارة فػػػػي نيوزيمنػػػػػدا (  المػػػػ2111فسػػػػؾ   إدوارد ب. و الد  ىيمػػػػػيف ؼ.  ) -86
(  121)ددعػال(  31)مػدمجال  مجمـة مسـتقبمياتوالمساءلة  ترجمة عثماف مصػطفى عثمػاف  

   مكتب التربية الدولي  جنيؼ  سويسرا.ديسمبر

اإلدارة الذاتيــة بــين النظريــة والتطبيــق فــي القــانون (  1992الفػالح  محمػد عبػػد ا   ) -87
 .بيةالجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف  الجماىيرية العربية المي  الدار 1  طاإلداري الميبي

ر دركـر مطـور الفكـر اإلداري: كيـف قـام أكبـر مفكـر بيتـ(  2114فالىرتي  جوف إي  ) -88
  تعريػب مػرواف أبػو باإلدارة في العالم بتطوير كل مـاىو ضـروري لنجـاح شـركات األعمـال

   مكتبة العبيكاف  الرياض.1حبيب  ط

واقع تطبيق اإلدارة الذاتية في مدارس التعميم العام بمدينة (  2113تيػاني  )الفياض   -89
كمية العمػػـو   رسػػالة ماجسػتير غيػػر منشػورة الريـاض مــن وجيــة نظــر المــديرات والمعممــات

   المممكة العربية السعودية.جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية  االجتماعية

مجتمعيـــة المطموبـــة لتطـــوير أداء المـــدارس المشـــاركة ال(  2111القرشػػي  محسػػػف  ) -91
  الثانوية الحكومية )دراسة ميدانية عمى المدارس الثانويـة الحكوميـة بمحافظـة الطـائف(
 رسالة ماجستير غير منشورة  كمية التربية  جامعة أـ القرب  المممكة العربية السعودية.

ة لمنشػػػر والتوزيػػػع    الشػػػركة العربيػػػإدارة المـــوارد البشـــرية(  1994كامػػػؿ  مصػػػطفى  ) -91
 القاىرة.

  جريػدة الريػاض  يػـو األحػد اإلدارة الذاتيـة لممـدارس...حمم(  2118الكريدا  سميماف  ) -92
6/3. 

تــأثير ثقافــة التمكــين والقيــادة التحويميــة (  2119الكساسػبة  محمػػد مفضػي وآخػػروف  ) -93
(  1العػػػدد )(  5  المجمػػػد)عمـــى المنظمـــة المتعممـــة، المجمـــة األردنيـــة فـــي إدارة األعمـــال

 األردف.

 5-2(  الجميوريػػػة العربيػػػة السػػػورية  1998المػػػؤتمر التربػػػوي الثػػػاني لتطػػػوير التعمػػػيـ  ) -94
 شباط.
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التعمــــــــيم مــــــــا بعـــــــــد (  2111المػػػػػػػػؤتمر السػػػػػػػػابع لػػػػػػػػوزراء التربيػػػػػػػػة والتعمػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػرب  ) -95
 ط.  المنظمة العربية لمتربية لمثقافة والعمـو  مسقاألساسي)الثانوي( تطويره وتنويع مساراتو

   قطر.تعميم لمرحمة جديدة(  2113المجمس األعمى لمتعميـ  ) -96

اإلطـــار العــام لمييكـــل التنظيمــي الموحـــد لممـــدارس (  2111المجمػػس األعمػػى لمتعمػػيـ ) -97
   قطر.المستقمة

سياســـة التقـــويم الســـموكي لمطمبـــة فـــي المـــدارس (  2113المجمػػس األعمػػػى لمتعمػػػيـ ) -98
   قطر.المستقمة

  دار الديمقراطيــــة المدرســــية(  2118محمػػػد  ربيػػػػع و عػػػػامر  طػػػارؽ عبػػػػد الػػػػرؤوؼ  ) -99
 اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع  عماف .

التربيــــة المقارنـــة بــــين األصــــول النظريــــة والتجــــارب (  1998مرسػػػي  محمػػػد منيػػػػر  ) -111
   عالـ الكتب  القاىرة.العالمية

  وزارة المعػػارؼ  الســعودية الرائــدةبــرامج المدرســة (  2112مركػز التطػػوير التربػػوي  ) -111
 المممكة العربية السعودية.

  دار 1  طاإلدارة المدرسية ودورىا في اإلشراف التربوي(  2115مساد  عمر حسف  ) -112
 صفاء لمنشر والتوزيع  عّماف.

اتجاىات مديري المدارس ووكالئيم نحو العمل في المدارس (  2118مشعؿ  صالح  ) -113
رسػالة ماجسػتير منشػورة  كميػة الدراسػات التربويػة العميػا  جامعػػة   المسـتقمة فـي دولـة قطــر

 عماف العربية لمدراسات العميا  األردف.

  الجمعيػػة العربيػة لػػىدارة  المــدير ومياراتـو الســموكية(  2115مصػطفى  أحمػد سػػيد  ) -114
 القاىرة.

الوظيفة العامة في النظام اإلسـالمي وفـي الـنظم (  1983مصطفى  عمي عبد القادر ) -115
   مطبعة السعادة.1  طالحديثة

التنمية المينية لمديري مدارس التعميم األساسي بجميورية (  2112مصطفى  عزة  ) -116
  رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  كميػة التربيػة  مصر العربية في ضـوء أدوارىـم المسـتقبمية

 جامعة عيف شمس  القاىرة.

  اخل جديـدة لعـالم جديـداإلدارة التربوية مد(  2115مصطفى  يوسؼ عبد المعطػي  ) -117
   دار الفكر العربي  القاىرة.1ط
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(  نمػط جديػد إلدارة المػدارس بدولػة قطػر فػي القػرف الحػادي 2111المصمح  إسماعيؿ  ) -118
 (  قطر.17(  العدد)17  السنة)حولية كمية التربيةوالعشريف  

لشاممة دارة الجودة الشاممة: برنامج إدارة الجودة ا(  إ2118المعيوؼ  صالح معاذ  ) -119
   معيد اإلدارة العامة  الرياض.التدريبي

(  أىمية برنامج اإلدارة المدرسية الذاتيػة وأثػره عمػى جػودة العمميػة 2111المقبالي  زايد  ) -111
(  مػػارس  وزارة 62  السػػنة التاسػعة  العػدد)مجمــة التطــوير التربـويالتعميميػة فػي المػدارس  

 التربية والتعميـ  سمطنة عماف.

  المنظمػة العربيػػة 2  طالتمكــين كمفيــوم إداري معاصــر(  2119ممحـػ  يحيػى سػػميـ  ) -111
 لمتنمية اإلدارية  القاىرة.

المركزيــة والممركزيـة فــي اإلدارة التربويـة فــي فمسـطين مــن (  2114منصػور  رشػيد  ) -112
  وجية نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفمسـطينية

 جستير غير منشورة  جامعة النجاح الوطنية  كمية الدراسات العميا  فمسطيف.رسالة ما

(  متطمبػػػات تفعيػػػؿ العالقػػػة بػػػيف المدرسػػػة والمجتمػػػع فػػػي ضػػػوء 2113منصػػور  سػػػمية ) -113
مجمـة المدرسة المجتمعية)دراسة ميدانية في مدارس التعمػيـ العػاـ والخػاص بمدينػة دمشػؽ(  

 ي  دمشؽ.(  العدد الثان29  المجمد)جامعة دمشق

  منشػػورات القيــاس والتقــويم فــي التربيــة وعمــم الــنفس(  1999ميخائيػؿ  مطػانيوس  ) -114
 جامعة دمشؽ  دمشؽ.

  دار صػفاء 1  طاإلدارة التربويـة بـين الواقـع والنظريـة(  2117نبياف  يحيى محمػد  ) -115
اف.  لمنشر والتوزيع  عمم

إدارة الجودة الشاممة:  اتجاىات القيادات األمنية نحو تطبيق(  2116النعيمي  جبر  ) -116
  رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  دراسة ميدانية بـالتطبيق عمـى وزارة الداخميـة بدولـة قطـر

 جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية  الرياض.

(  نظػػاـ اإلدارة المدرسػػية الذاتيػة فػػي سػػمطنة عمػػاف  2111الياديػة  أمينػػة بنػػت سػيؼ  ) -117
(  مػارس  وزارة التربيػة والتعمػيـ  سػػمطنة 62التاسػعة  العػدد)  السػػنة مجمـة التطـوير التربـوي

 عماف.

  دار 2  ط21اإلدارة: األصــــول واألســــس العمميــــة لمقــــرن (  2111اليػػػواري  سػػػػيد  ) -118
 قرطبة لمنشر والتوزيع  الرياض.
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   دولة قطر.دليل طمب ترخيص مدرسة مستقمة(  2113ىيئة التعميـ  ) -119

 4069/119الصػػادر بػالقرار رقػـػ  الــداخمي لـوزارة التربيــةالنظــام  (4988)  وزارة التربيػة -121
تػػػاريخ  02-00410/49والمعتمػػػد مػػف قبػػػؿ وزارة الماليػػة بكتابيػػػا رقػـػ  4988/ 0/ 07تػػاريخ 

 دمشؽ.  المؤسسة العامة لممطبوعات والكتب المدرسية  4988/ 1/7

الصػػادر بػػالقرار  لممــدارس اإلعداديــة والثانويــة،النظــام الــداخمي  (4991)  وزارة التربيػة -121
   منشورات وزارة التربية  دمشؽ.4991/ 1/ 49تاريخ  9904/119رقـ 

التطـوير التربـوي فـي الجميوريـة العربيـة السـورية لةايـة عــام (  2111وزارة التربيػة  ) -122
   مديرية التخطيط واإلحصاء  دمشؽ.2111

ة العربيــــة الــــدليل اإلحصــــائي لــــوزارة التربيــــة فــــي الجميوريــــ (0244)  وزارة التربيػػػة -123
 دمشؽ. مديرية التخطيط واإلحصاء  منشورات وزارة التربية   السورية

اإلدارة التعميميـــــة فـــــي التجربـــــة (  2111  )وزارة التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ العػػػػػالي الفمسػػػػػطينية -124
   راـ ا   فمسطيف.الفمسطينية

دراســـة مشـــروع المـــدارس المـــدارة (  0221)  وزارة التربيػػة والتعمػػػيـ العػػالي الفمسػػػطينية -125
دائػػػػرة المعمومػػػػات والدراسػػػػات  تخطػػػػيط التربػػػوي  لمالعامػػػػة  اإلدارة، اإلداريالجانــــب  -ذاتيــــاً 

 فمسطيف.

(  21/2119القـــرار الـــوزاري رقـــم )(  2119  )فػػػي سػػػمطنة عمػػػاف وزارة التربيػػة والتعمػػػيـ -126
 عماف.  سمطنة ( في شأن نظام اإلدارة المدرسية الذاتية3/2/2119تاريخ )

  دليـل برنـامج المـدارس الرائــدة(  2112  )فػي المممكػة العربيػة السػعودية وزارة المعػارؼ -127
 مركز التطوير التربوي  المممكة العربية السعودية.

العمميـات الالمركزيـة فـي اإلدارة (  1996اليونسكو  قسـ السياسػة التربويػة والتخطػيط  ) -128
 الرياض.   مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج التربوية

ىمواقعىاإلنترنت:ىى
1- http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/SchoolEval

uationOffice/Pages/SchoolReviews.aspx 17/12/2113تاريخ الدخوؿ إلى الموقع 

2- http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsI

D=6256  17/12/2113تاريخ الدخوؿ إلى الموقع 

3- www.souria.com 19/5/2115لى الموقع تاريخ الدخوؿ إ 

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/SchoolEvaluationOffice/Pages/SchoolReviews.aspx
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/SchoolEvaluationOffice/Pages/SchoolReviews.aspx
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=6256
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=6256
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 مالحقىالبحث
 (1) ممحق رقم

 قائمة بأسماء ىيئة األساتذة محكمي أدوات الدراسة
المرتبة  *السم والشيرة م

 العممية
 القسم ص الدقيقاالختص

 المقارنةالتربية  إدارة مؤسسات التربية قبؿ المدرسة مدّرس ابتساـ ناصيؼ 1
 المناىج وطرائؽ التدريس ةيطرائؽ تدريس العمـو السياس أستاذ آصؼ يوسؼ 2
 القياس والتقويـ النفسي والتربوي القياس والتقويـ في التربية مدرمس اعتداؿ عبد ا  3
 المناىج وطرائؽ التدريس إدارة مدرسية مدّرس أمؿ كحيؿ 4
أستاذ  باسمة حالوة 5

 مساعد
المقارنة والتربية في الوطف التربية 

 العربي
 التربية المقارنة

 المناىج وطرائؽ التدريس طرائؽ تدريس التاريخ أستاذ جماؿ سميماف 6
 المناىج وطرائؽ التدريس طرائؽ تدريس العمـو مدّرس خمود الجزائري 8
أستاذ  رانية صاصيال 9

 مساعد
 المناىج وطرائؽ التدريس المناىج وأصوؿ التربية

 القياس والتقويـ النفسي والتربوي قياس القدرات العقمية مدّرس رنا قوشحة 10
أستاذ  عزيزة رحمة 11

 مساعد
 القياس والتقويـ النفسي والتربوي اإلحصاء في التربية وعمـ النفس

التربية المقارنة والتربية في الوطف  أستاذ فاضؿ حنا 12
 العربي

 التربية المقارنة

قائمة  فايزة باكير 13
 باألعماؿ

 المناىج وطرائؽ التدريس 

 التربية المقارنة التربية في الوطف العربي مدّرس لينا شاالتي 14
أستاذ  محمد حالؽ 15

 مساعد
 التربية المقارنة تاريخ التربية وعمـ النفس عند العرب

 القياس والتقويـ النفسي والتربوي تقويـ وقياس تربوي مدّرس ياسر جاموس 16

 .ترتيب أسماء أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة دمشؽ حسب الترتيب األبجدي تـ *
ى
ى
ى
ى
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ى(2)ىملحقىرقم
 الستبانة في صورتيا األولية

 مجالت الستبانو
 .المجال األول: مبررات التوجو نحو تطبيق اإلدارة الذاتية

ــارات م  ةير صالحة صالحة العبــ
بحاجة إلى 

 تعديل

 مبررات التوجو نحو تطبيق اإلدارة الذاتية *

صالحو ل بد أن يبدأ بالنواة األساسية وىي المدرسة. .1     الثقة بأن تطوير التعميم وا 

    تفعيل آليات الممارسة العممية لالمركزية في إدارة التعميم الثانوي. .2

    تقميل البيروقراطية وزيادة قاعدة المشاركة في صناعة القرارات المدرسية.  .3

توثيــق الصــمة بــين المدرســة والمجتمــع المحمــي بمــا يضــمن تحقيــق المشــاركة المجتمعيــة فـــي  .4
 إدارة العممية التعميمية.

   

ــة لممدرســـين وجميــــع  .5 ــة بالشـــكل الــــذي يتـــي  الفرصــ ــا إعـــادة ىيكمـــة إدارة المدرســ العـــاممين فييــ
 لممشاركة في إدارة المدرسة.

   

    تعزيز ثقة اآلباء والميتمين بقضايا المجتمع المحمي ومؤسساتو بمكانة المدرسة. .6
    تدعيم دور المشاركة المجتمعية في تمويل التعميم ودعمو. .7

ومتطمبــات البيئــة إتاحـة المزيــد مـن المرونــة والحريـة لممــدارس لمــربط بـين األنشــطة المدرسـية  .8
 المحمية.

   

بـث الرقابــة الذاتيـة فــي نفــوس كافـة العــاممين بالمدرسـة، وتشــجيع التقــويم الـذاتي بمــا يضــمن  .9
 تحفيز العاممين نحو تطوير المدرسة.

   

    توفير ميزانية مرنة تمبي متطمبات المدرسة دون تعقيدات قد تعرقل سير العمل. .11

موضــوعي لكافــة المشـــاركين فــي العمميــة التعميميــة مبنــي عمــى رؤيـــة اعتمــاد نظــام محاســبي  .11
 إدارة المدرسة لمدى إنجازاتيم.

   

تجويــد مخرجـــات المدرســـة مــن الطمبـــة بســـبب تحمــل المســـؤولية المباشـــرة عــن ذلـــك مـــن قبـــل  .12
 المدير وكافة العاممين في المدرسة. 

   

 المجال الثاني: متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
ــــى  ةير صالحة صالحة متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية * ــ ــ ــ ــة إلــ ــ ــ ــ ــ بحاجـ

 تعديل

 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم -

    تبني وزارة التربية سياسة الالمركزية في إدارة التعميم الثانوي. .13
    مراجعة اليياكل التنظيمية لممستويات اإلدارية في المدارس ومديريات التربية. .14

ــاذ القـــرارات  .15    تمتــع التعميمـــات اإلداريـــة بدرجـــة مـــن المرونـــة تتــي  لمـــديري المـــدارس حريـــة اتخـ
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 الميسرة لمعمل المدرسي.

    من  مجمس إدارة المدرسة السمطات الالزمة إلعداد ميزانيتيا السنوية. .16
    المتعمقة بيا.مشاركة المدرسين وجميع العاممين في المدرسة في صناعة القرارات  .17
ــدير المدرســـة لمتصــــرف حيـــال األمــــور  .18 ــا لمــ ــة العميـ تفـــويض الســـمطات مــــن قبـــل اإلدارة التربويــ

 المتعمقة بمدرستو.

   

    التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة -
    تحديد الحتياجات التدريبية لممديرين والمدرسين وجميع العاممين في المدرسة. .19

    وضع البرامج والخطط التدريبية لتمبية تمك الحتياجات. .21

    اختيار أساليب التدريب المالئمة لعمل كل فرد بالمدرسة بحيث ل تتعارض مع وقت العمل. .21

    توفير التمويل الالزم لتنفيذ برامج التنمية المينية. .22

    والمؤسسات التعميمية األخرى.تكريس التعاون بين المدرسة وكميات التربية  .23

    تفعيل وحدات التدريب والتقويم داخل المدرسة. .24
    تييئة الكادر التدريبي المختص بإعداد برامج التنمية المينية وتنفيذىا. .25

 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية -

وصـــياةة خطــط المشـــاركة المجتمعيــة بنـــاء تحديــد احتياجــات المجتمـــع المحمــي مـــن المدرســة  .26
 عمى ذلك.

   

    تحديد المجالت واألنشطة التعميمية التي يمكن أن تتم فييا المشاركة المجتمعية. .27

تحديد المسؤوليات والواجبـات والميـام التـي يجـب أن يقـوم بيـا كـل طـرف مـن أطـراف المجتمـع  .28
 المحمي.

   

    تربط المدرسة بالمجتمع المحمي باستخدام تكنولوجيا التصالت.إيجاد قنوات اتصال سريعة  .29

تشـجيع المدرسـة عمـى النفتـاح عمـى المجتمـع المحمـي المحـيط بيـا حتـى تسـتطيع أن تقـدم لــو  .31
 ويقدم ليا.

   

تنشـيط دور وسـائل اإلعـالم بأنواعيـا فـي بـث الـوعي بأىميـة المشـاركة المجتمعيـة فـي العمميـة  .31
 التعميمية.

   

تـوفير النشـرات الدوريـة التــي تتـي  لممشـاركين المعمومـات التــي تمكـنيم المشـاركة الفعالـة فــي  .32
 صنع القرارات المدرسية.

   

    تنظيم عممية التواصل بين المدرسة وأفراد المجتمع المحمي المحيط بيا ومؤسساتو. .33

المنشـــود فــــي مجـــالس األوليـــاء والمشـــاركة فــــي حـــث أوليـــاء األمـــور عمــــى النيـــوض بـــدورىم  .34
 العممية التعميمية واإلدارية.

   

إشراك أولياء األمـور وأصـحاب الىتمامـات التربويـة مـن أفـراد المجتمـع المحمـي فـي بنـاء رؤيـة  .35
 المدرسة ورسالتيا.

   

    تقدير اآلراء البناءة ل طراف المشاركة وتيسير سبل تفعيميا. .36

    المجالس المحمية بتنفيذ القرارات المتخذة تفعيالً لدور المشاركين. قيام .37
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رصــد جــزء مـــن ميزانيــة الجمعيـــات األىميــة ومؤسســـات المجتمــع المحمـــي والمنظمــات الشـــعبية  .38
 لدعم الخدمات المدرسية.

   

 تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة -

    المبذولة لتحسين العممية التعميمية. تبني ثقافة مدرسية داعمة لمجيود .39

    التأكيد عمى جميع العاممين في المدرسة باللتزام بالقيم المحققة لرؤية المدرسة ورسالتيا. .41

ــالتيا فـــي ظـــل احتياجـــات المدرســـة ذاتيـــا واحتياجـــات المجتمــــع  .41 صـــياةة رؤيـــة المدرســـة ورسـ
 المحمي المحيط بيا.

   

    بالنتماء إلى المدرسة لدى الييئة التدريسية واإلدارية.تنمية الشعور  .42

    نشر ثقافة تقبل الرأي والرأي اآلخر في المدرسة. .43

    تشجيع العمل بروح الفريق وبثيا في نفوس جميع العاممين في المدرسة. .44
التعـاون فيمــا مشـاركة الجميـع فـي فـرق عمـل المدرسـة لنقــل الخبـرة ل خـرين وتشـجيعيم عمـى  .45

 بينيم.

   

 تنظيم المدرسة إدارياً  -
    توزيع الميام والمسؤوليات عمى جميع العاممين في المدرسة. 46
    أن يكون توزيع الميام والمسؤوليات منسجمًا مع قدرات العاممين في المدرسة ومؤىالتيم. 47
    في المدرسة.إيجاد توصيف وظيفي دقيق لميام ومسؤوليات جميع العاممين  48
    بناء ىيكل تنظيمي لممدرسة يحقق رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا. 49
    وضع سياسة لقبول الطمبة تتوافق مع إمكانات المدرسة والحاجة المجتمعية لمتعميم. 51

أن تتضـمن المدرسـة مجمســاً محميـاً مكونــاً مـن ممثمـين عــن جميـع األطــراف المشـاركة فــي إدارة  .51
 يضمن أن المدرسة تسير عمى الطريق الصحي .المدرسة 

   

 المشاركة في إعداد المناىج الدراسية وتقويميا -

إشــراك عــدد مــن المدرســـين الــذين يمارســون مينـــة التــدريس حاليــاً فـــي لجــان إعــداد المنـــاىج  .52
 وتقويميا في وزارة التربية.

   

    إعداد المناىج.النظر إلى احتياجات المجتمع المحمي وثقافتو عند  .53
    أن تتمتع المناىج بالمرونة الكافية بما يالئم احتياجات المجتمع المحمي. .54

ــات  .55 ــديم مقترحــ ــية وتقــ ــاىج الدراســ ــة المنــ ــة لدراســ ــدوات وورش عمــــل دوريــ ــات ونــ ــد اجتماعــ عقــ
 لتطويرىا ورفعيا لمجيات المختصة في وزارة التربية.

   

تعمـل عمــى تحقيـق أىـداف تمــك المنـاىج عمـى الوجــو المطمـوب فــي دعـم تقنيـات المنــاىج التـي  .56
 المدرسة.

   

    متابعة تحقيق أىداف المناىج وفقاً لمعايير وزارة التربية. .57
 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة -

    لمجميع.تأسيس مناخ اجتماعي سميم داخل المدرسة يعزز التعمم والنمو  .58

    البحث عن أفكار وطرق وبرامج ابتكاريو لتمبية احتياجات التةيير. .59

    تأىيل الطمبة لتقبل أساليب التعمم الذاتي. .61
    وضع سياسات وآليات واضحة لتطبيق األفكار التربوية المبدعة داخل المدرسة وخارجيا. .61
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    أفكار خالقة في العمل.من  حوافز لمعاممين الذين يقدمون  ,62

    اعتماد استراتيجيات تفكير ةير نمطية مثل العصف الذىني. .63
 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو -

    مراعاة توفر الشروط الصحية الالزمة لتعمم الطمبة في المبنى. .64

    عند الحاجة.تمكن مدير المدرسة أو من يكمفو من القيام بصيانة المبنى المدرسي  .65

    استثمار مرافق المبنى المدرسي في تعزيز التعاون مع المجتمع المحمي. .66
    مشاركة أفراد من المجتمع المحمي في تنفيذ التوسعات والتعديل في المبنى المدرسي. .67

ــوفير  .68 ــ ــــي فــــي تـ ــع المحمـ ــات المجتمــ ــ ــعبية ومؤسسـ ــات الشــ ــ ــة والمنظمـ ــات األىميــ ــ ــيام الجمعيـ إســ
 مستمزمات مرافق المبنى المدرسي.

   

 تطوير نظام لنشراف الفني عمى العممية التعميمية -
    تفويض مدير المدرسة لممدرسين األوائل لنشراف عمى زمالئيم. .69

المختمفـة التــي تزيــد مـن فاعميــة العمميــة التعميميـة مــن قبــل المــدير  إتقـان األســاليب اإلشــرافية .71
 وجميع العاممين في المدرسة.

   

قيـــام مـــدير المدرســـة أو مـــن يفوضـــو بمتابعـــة التحصـــيل العممـــي لمطمبـــة مـــن خـــالل الزيـــارات  .71
 والسجالت وتحميل النتائج.

   

    داخل المدرسة.حل المشكالت الفنية التي تواجو المدرسين في الصفوف  .72

 اعتماد التقييم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة -
    استخدام أفضل الطرق الحديثة والمعتمدة في تقييم أداء المدرسة. .73

    تنوع أساليب تقويم أداء الطمبة. .74

    تقديم المدرسة تقريراً سنوياً لننجازات والنواقص. .75
    التةذية الراجعة في تقييم وتطوير أداء المدرسة. الستفادة المثمى من .76

    إنشاء برنامج مستمر لمتقييم الذاتي لقياس أداء المدرسة وتقييمو ومتابعتو. .77

ــد  .78 تزويـــد أوليـــاء األمـــور ومؤسســـات المجتمـــع المحمــــي بنســـخة مـــن تقريـــر األداء الســـنوي بعــ
 اعتماده من المجمس المحمي المعتمد.

   

 الميزانية والتمويل -

مـن  مــدير المدرســة صــالحية الســتفادة مــن روافـد الــدعم المــادي المختمفــة بمــا يحقــق أىــداف  .79
 المدرسة.

   

    تطوير آليات صرف المخصصات لالستفادة منيا عمى الوجو المطموب. .81
    أن تعكس الخطة المالية أولويات المدرسة وبرامجيا المنيجية. .81

    تدار كل مدرسة بمنيجية مالية سميمة لضمان الستقرار المادي الدائم.أن  .82

أن يكون لممدرسة حرية تحديد البنـود الماليـة التـي تنفـذ عـن طريـق عقـود خارجيـة كالمقاصـف  .83
 وخدمات التصال بالشبكة العالمية )اإلنترنت(.

   

    لممجتمع المحمي مقابل أجور رمزية.من  مدير المدرسة صالحية تأجير مرافق المدرسة  .84

قيـام مـدير المدرســة بالبحـث عــن مـوارد تمويميـة جديــدة لمدرسـتو دون الرجــوع لمسـمطة اإلداريــة  .85
 العميا.
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 الرقابة المالية -

    توفر رقابة مالية داخمية من قبل المدرسة عمى أدائيا المالي الشيري. .86
    باإلجراءات المالية في المدرسة من قبل إدارة المدرسة.إعداد كتيب خاص  .87
    قيام مدير المدرسة بإعداد تقرير سنوي لميزانية المدرسة. .88

أن تتوافـق الخطـة الماليـة مـع لـوائ  وضـوابط التمويـل التـي تحـددىا مديريـة التربيـة التـي تتبـع  .89
 ليا المدرسة.

   

وزارة التربية فيما يتعمق بميزانيتيا وفق المـوائ  التـي تحـددىا أن تكون المدرسة مسؤولة أمام  .91
 الوزارة.

   

توفر إشراف مالي من قبل وزارة التربية عمى األداء المـالي فـي المدرسـة وتقـديم تقـارير دوريـة  .91
 خالل العام الدراسي.

   

 المتابعة والمحاسبة -

    والطمبة.تقويم إدارة المدرسة من خالل نتائج المدرسة  .92

    متابعة سجالت المدرسة ودفاتر المستويات. .93
ــاليب حديثـــة كدراســـة نتــائج تحصـــيل الطمبـــة بصـــورة دوريــة لمتعـــرف عمـــى مـــدى  .94 اســتخدام أسـ

 تحسن المدرسة.
   

    وضع المعايير المستخدمة لممحاسبة جنباً إلى جنب مع تحديد األىداف العامة لممدرسة. .95
    أساليب قياس وتقويم أداء الطمبة والمدرسين.تحديد  .96

    تقديم تةذية راجعة إيجابية باستمرار. .97
    تحميل العالقة بين النتائج التي تم الحصول عمييا واألىداف الموضوعة. .98

    مناقشة المدرسين في األخطاء التي يقعون بيا من أجل تحسينيا. .99
    مسؤولة أمام وزارة التربية عن النتائج التي تحققيا. أن تكون إدارة المدرسة .111

أن تكــون المدرســة مســـؤولة أمــام أوليــاء األمـــور وأعضــاء المجتمــع المحمـــي ومؤسســاتو عـــن  .111
 النتائج التي تحققيا.

   

    خضوع إدارة المدرسة لممساءلة في حال التقصير. .112

 الذاتية.المجال الثالث: معوقات تطبيق اإلدارة 
ــارات م  ةير صالحة صالحة العبــ

بحاجة إلى 
 تعديل

 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية *
    سيطرة المركزية في إدارة التعميم الثانوي. .113

    عدم رةبة المسؤولين في وزارة التربية بالتةيير وتصدييم لو. .114

    التربوية العميا.النفراد في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة  .115

    عدم وجود قنوات اتصال مباشرة بين مديري المدارس واإلدارة التربوية العميا. .116

   كثرة القرارات والتعاميم الصادرة مـن قبـل اإلدارة التربويـة العميـا والتـي تكـون ميمـة اإلدارة المدرسـية فييـا  .117
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ــارات م  ةير صالحة صالحة العبــ
بحاجة إلى 

 تعديل

 التنفيذ فقط.

    اليرمي الذي يضع المسؤولين في وزارة التربية في قمة اليرم.التمسك بالييكل التنظيمي  .118

    عدم توفر موارد تمويمية كافية لعمميات التنمية المينية والتدريب لممديرين والمدرسين. .119
    مقاومة التةيير والتجديد لدى مديري المدارس وتمسكيم باألساليب التقميدية في اإلدارة. .111

    مديري المدارس بالتمسك في السمطة في مدارسيم وعدم السماح ل خرين بمشاركتيم بيا.رةبة  .111

دارة الصراع. .112     عدم امتالك مديري المدارس لمميارات اإلدارية الالزمة مثل إدارة األزمات وا 

    قصور برامج تأىيل المديرين قبل تسمميم إدارة المدرسة. .113

ــايير .114 واضـــحة لتعيـــين مـــديري المـــدارس والعتمـــاد عمـــى نظـــام األقدميـــة فـــي تـــولي إدارة  عـــدم وجـــود معـ
 المدارس.

   

    ندرة المديرين األكفاء والمؤىمين لتبني نمط إداري جديد. .115

ضــعف قــدرة المــديرين عمــى التصــرف فــي المواقــف الطارئــة والقــدرة عمــى حــل المشــكالت فــي مدارســـيم  .116
 بأنفسيم.

   

    اقتصار العالقة بين المدرسة وأولياء األمور عمى مجالس أولياء األمور. .117

    عدم وجود آلية واضحة لتنظيم العالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي المحيط بيا. .118

    عدم وجود آلية واضحة لتنظيم قبول المساىمات المالية من قبل أفراد المجتمع المحمي. .119

المجتمعــات المحميــة مــن حيـث المســتوى القتصــادي والــذي يــؤدي بـدوره إلــى التبــاين فــي تمويــل تبـاين  .121
 المدارس.
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ى(3ملحقىرقم)
 الستبانة في صورتيا النيائية

 
  جامعة دمشق 
 كمية التربية

  قسم التربية المقارنة
 
 
 

 المدير الفاضل / المديرة الفاضمة
 المديرة الفاضمةمعاون المدير الفاضل/ معاونة 

  الموّجو الفاضل/ الموّجية الفاضمة
مبررات التوجو نحو اإلدارة أضع بيف يديؾ االستبانة التالية التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى رأيؾ حوؿ 

 الذاتية لممدرسة  متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  
نموذج مقترح لتطوير إدارة مدارس التعميم الثانوي العام في )وذلؾ ضمف إجراءات بحث بعنواف "

لذا يرجى منكـ التفضؿ باإلجابة  ". الجميورية العربية السورية في ضوء مدخل اإلدارة الذاتية(
 عمييا بدقة عممًا أنيا مخصصة ألغراض البحث العممي فقط شاكريف حسف تعاونكـ.     

 الباحثة                                                 
 القسم األول: بيانات أولية

 ○موَجو - ○           معاون مدير -       ○مدير -   المسمى الوظيفي:   
  ○ أنثى -                     ○ذكر  - الجنس:               
 ○أكثر من عشر سنوات  - ○من خمس سنوات إلى عشر سنوات  - ○أقل من خمس سنوات  -سنوات الخبرة :       
 ○ حاصل على دبلوم تأهيل تربويغير  -     ○حاصل عمى دبموم تأىيل تربوي  -التربوي:       المؤىل  

                                                             ○دبموم دراسات عميا - ○إجازة جامعية -  ○معيد متوسط -  ○أىمية تعميم - ○ثانوية   -:    المؤىل العممي
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 ( في الحقل المناسب√يرجى التفضل بوضع إشارة )
 مجالت الستبانو

 المجال األول: مبررات التوجو نحو تطبيق اإلدارة الذاتية.

ــارات م  العبــ
موافق 
 بشدة

 موافقةير  محايد موافق
ةير 
موافق 
 أبداً 

      تفعيل آليات الممارسة العممية لالمركزية في إدارة التعميم الثانوي.  .1

      تقميل البيروقراطية في إدارة التعميم الثانوي.   .2
      زيادة قاعدة المشاركة في صناعة القرارات المدرسية.  .3

      توثيق الصمة بين المدرسة والمجتمع المحمي.   .4

      تحقيق المشاركة المجتمعية في إدارة العممية التعميمية.  .5

      إتاحة الفرصة لممدرسين وجميع العاممين في المدرسة لممشاركة في إدارتيا.   .6

ــة   .7 ــ ــاتو بمكانـ ــ ــــي ومؤسسـ ــع المحمـ ــ ــايا المجتمـ ــين بقضــ ــ ــاء والميتمـ ــ ــة اآلبـ ــ ــز ثقـ تعزيــ
 المدرسة.

     

      لممدرسة.زيادة التمويل والدعم المادي المحمي   .8

ــية   .9 ــين األنشــــطة المدرســ ــربط بــ ــدارس لمــ ــة لممــ ــة والحريــ ــد مــــن المرونــ إتاحـــة المزيــ
 ومتطمبات البيئة المحمية.

     

      بث الرقابة الذاتية في نفوس جميع العاممين بالمدرسة.   .11

      تشجيع التقويم الذاتي لدى العاممين في المدرسة.  .11

      متطمبات المدرسة.توفير ميزانية مرنة تمبي   .12

      اعتماد نظام مساءلة موضوعي لجميع المشاركين في العممية التعميمية.  .13

      تجويد مخرجات المدرسة من الطمبة.   .14

 المجال الثاني: متطمبات تطبيق اإلدارة الذاتية 
ــارات م  العبــ

موافق 
 بشدة

 ةير موافق محايد موافق
ةير موافق 

 أبداً 

 تطبيق اإلدارة الذاتيةمتطمبات  *
 اعتماد النظام الالمركزي في إدارة التعميم -

      تبني وزارة التربية سياسة الالمركزية في إدارة التعميم الثانوي.  .15
      إعادة بناء اليياكل التنظيمية لممستويات اإلدارية في المدارس ومديريات التربية.  .16

      الموجية لممدارس.المرونة في التعميمات اإلدارية   .17
      إتاحة الفرصة لمديري المدارس في حرية اتخاذ القرارات الميسرة لمعمل المدرسي.  .18
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      من  مجمس إدارة المدرسة السمطات الالزمة لتخاذ القرارات المناسبة.  .19

      مشاركة جميع العاممين في المدرسة في صناعة القرارات المتعمقة بيا.  .21
ــــويض   .21 ــة تفــ ــ ــ ــمطات المتعمقـ ــ ــــن الســ ــد مــ ــ ــة المزيــ ــ ــا، إدارة المدرســ ــ ــة العميــ ــ اإلدارة التربويــ

 بالمدرسة.

     

 التنمية المينية لجميع العاممين في المدرسة 
      تحديد الحتياجات التدريبية لجميع العاممين في المدرسة.  .22

      العاممين.وضع البرامج والخطط التدريبية لتمبية الحتياجات التدريبية لجميع   .23
      اختيار أساليب التدريب المالئمة لكل فرد بالمدرسة.  .24

      توفير المتطمبات المادية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المينية.  .25

      تعزيز التعاون بين المدرسة وكميات التربية.  .26

      إنشاء وحدات تدريب وتقويم داخل المدرسة.  .27

      التدريبي المختص بإعداد برامج التنمية المينية وتنفيذىا.تييئة الكادر   .28
 تفعيل المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية -

      تحديد احتياجات المجتمع المحمي من المدرسة.  .29
صــياةة خطــط المشــاركة المجتمعيــة فــي العمميــة التعميميــة وفــق احتياجــات المجتمــع   .31

 المحمي.
     

      المجالت واألنشطة التعميمية التي يمكن أن تتم فييا المشاركة المجتمعية.تحديد   .31

تحديـد المسـؤوليات والواجبـات والميـام التـي يجـب أن يقـوم بيـا كـل طـرف مـن أطــراف   .32
 المجتمع المحمي.

     

      إيجاد قنوات اتصال سريعة تربط المدرسة بالمجتمع المحمي.  .33

      النفتاح عمى المجتمع المحمي.تشجيع المدرسة عمى   .34

تنشـيط دور وسـائل اإلعـالم فــي بـث الـوعي بأىميـة المشــاركة المجتمعيـة فـي العمميــة   .35
 التعميمية.

     

تـوفير النشـرات الدوريـة لممشـاركين لتمكـنيم مــن المشـاركة الفعالـة فـي صـنع القــرارات   .36
 المدرسية.

     

      وأفراد المجتمع المحمي.تنظيم عممية التواصل بين المدرسة   .37
      حث أولياء األمور عمى المشاركة في مجالس األولياء.  .38

ــة   .39 ــ ــة المدرسـ ــ ــاء رؤيـ ــ ــة فــــي بنـ ــ ــات التربويـ ــ ــــور وأصــــحاب الىتمامـ ــاء األمـ ــ ــراك أوليـ إشــ
 ورسالتيا.

     

      تقدير اآلراء البناءة ل طراف المشاركة من أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي.  .41

      تيسير سبل تفعيل اآلراء المقدمة من قبل أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي.  .41

      قيام المجالس المحمية بتنفيذ القرارات المتخذة.  .42
      رصد جزء من ميزانية المجتمع المحمي لدعم الخدمات المدرسية.  .43
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موافق  تةيير الثقافة التنظيمية العامة في المدرسة -
 بشدة

 ةير موافق محايد موافق
ةير موافق 

 أبداً 
      تبني ثقافة مدرسية داعمة لجيود العاممين المبذولة لتحسين العممية التعميمية.  .44
ــالقيم المحققــة لرؤيــة المدرســـة   .45 التأكيــد عمــى جميــع العـــاممين فــي المدرســة بــاللتزام بـ

 ورسالتيا.
     

      صياةة رؤية المدرسة ورسالتيا في ظل احتياجات المدرسة و المجتمع المحمي.   .46

      تنمية الشعور بالنتماء إلى المدرسة لدى الييئة التدريسية واإلدارية.  .47

      نشر ثقافة تقبل الرأي اآلخر في المدرسة.  .48

      المدرسة.تشجيع العمل بروح الفريق وبثيا في نفوس جميع العاممين في   .49

  تنظيم المدرسة إدارياً  -
      توزيع الميام والمسؤوليات عمى جميع العاممين في المدرسة.  .51

      توزيع الميام والمسؤوليات بما ينسجم مع قدرات العاممين في المدرسة ومؤىالتيم.  .51
      إيجاد توصيف وظيفي دقيق لميام ومسؤوليات جميع العاممين في المدرسة.  .52
      بناء ىيكل تنظيمي لممدرسة يحقق رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا.  .53

ــة   .54 ــ ــة المجتمعيـ ــة والحاجــ ــات المدرســ ــع إمكانــ ــة تتوافــــق مــ ــة لقبــــول الطمبــ وضــــع سياســ
 لمتعميم.

     

تشــكيل مجمـــس محمـــي مكـــون مـــن ممثمــين عـــن جميـــع األطـــراف المشـــاركة فـــي إدارة   .55
 المدرسة.

     

 الدراسية وتقويمياالمشاركة في إعداد المناىج  
      إشراك عدد من المدرسين في لجان إعداد المناىج وتقويميا في وزارة التربية.  .56

      النظر إلى احتياجات المجتمع المحمي وثقافتو عند إعداد المناىج.  .57

      تمتع المناىج بالمرونة الكافية بما يالئم احتياجات المجتمع المحمي.  .58
      عقد اجتماعات وندوات وورش عمل دورية لدراسة المناىج الدراسية.   .59

      ورفعيا لمجيات المختصة في وزارة التربية. جتقديم مقترحات لتطوير المناى  .61

      دعم التقنيات التي تساعد عمى تحقيق أىداف المناىج عمى الوجو المطموب.  .61

      لمعايير وزارة التربية.متابعة تحقيق أىداف المناىج وفقاً   .62
 تشجيع اإلبداع والمبادرة لدى الطمبة والعاممين في المدرسة -

      تأسيس مناخ اجتماعي سميم داخل المدرسة يعزز التعمم والنمو لمجميع.  .63

      البحث عن أفكار وطرائق وبرامج ابتكاريو لتمبية احتياجات التةيير.  .64
      التعمم الذاتي.تأىيل الطمبة لتقبل أساليب   .65

      وضع سياسات وآليات واضحة لتطبيق األفكار التربوية المبدعة داخل المدرسة.  .66

      من  حوافز لمعاممين الذين يقدمون أفكاراً خالقة في العمل.  .67
 الىتمام بالمبنى المدرسي ومرافقو 

      الحاجة.قيام مدير المدرسة أو من يكمفو بصيانة المبنى المدرسي عند   .68

      استثمار مرافق المبنى المدرسي في تعزيز التعاون مع المجتمع المحمي.  .69
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ــــى   .71 ــديل فــــي المبنـ ــعات والتعــ ــذ التوســ ــع المحمــــي فــــي تنفيــ ــراد مــــن المجتمــ ــاركة أفــ مشــ
 المدرسي.

     

      إسيام المجتمع المحمي في توفير مستمزمات مرافق المبنى المدرسي.  .71
 لنشراف الفني عمى العممية التعميميةتطوير نظام  -

ــدود   .72 ــ ــــق حـ ــم وفـ ــــى زمالئيــ ــل لنشــــراف عمـ ــ ــين األوائـ ــ ــة لممدرسـ ــدير المدرســ ــ تفــــويض مـ
 موضوعية.

     

      إتقان األساليب اإلشرافية المختمفة من قبل جميع العاممين في المدرسة.  .73
خــــالل قيـــام مـــدير المدرســـة أو مــــن يفوضـــو بمتابعـــة التحصـــيل العممــــي لمطمبـــة مـــن   .74

 الزيارات والسجالت.
     

      حل المشكالت الفنية التي تواجو المدرسين في الصفوف داخل المدرسة.  .75

 اعتماد التقويم الذاتي لتحديد مستوى أداء المدرسة -
      استخدام أفضل الطرائق الحديثة والمعتمدة في تقييم أداء المدرسة.  .76

      الطمبة)قبمي، تشخيصي، بنائي، نيائي(.تنويع أساليب تقويم أداء   .77

      تقديم المدرسة تقريراً سنوياً لننجازات والنواقص والقتراحات.  .78
      الستفادة المثمى من التةذية الراجعة الشاممة في تقويم وتطوير أداء المدرسة.  .79

      إنشاء برنامج مستمر لمتقييم الذاتي لقياس أداء المدرسة ومتابعتو.  .81
تزويـد أوليــاء األمـور ومؤسســات المجتمــع المحمـي بنســخة مـن تقريــر األداء الســنوي   .81

 بعد اعتماده من المجمس المحمي المعتمد.
     

 الميزانية والتمويل -
ــا   .82 ــادي المختمفـــة بمــ ــادر الـــدعم المــ ــتفادة مـــن مصــ مـــن  مـــدير المدرســــة صـــالحية الســ

 يحقق أىداف المدرسة.
     

      المخصصات لالستفادة منيا عمى الوجو المطموب. تطوير آليات صرف  .83

      وضع الخطة المالية وفقًا ألولويات المدرسة.  .84
ــادي   .85 ــتقرار المــ ــمان الســ ــا لضــ ــميمة متفــــق عمييــ ــة ســ ــة ماليــ ــة بمنيجيــ إدارة كـــل مدرســ

 الدائم.
     

أن يكـون لممدرســة حريــة تحديــد البنـود الماليــة التــي تنفــذ عـن طريــق عقــود خارجيــة   .86
 كالمقاصف وخدمات التصال بالشبكة العالمية )اإلنترنت(.

     

مــن  مــدير المدرســة صــالحية تــأجير مرافــق المدرســة لممجتمــع المحمــي مقابــل أجـــور   .87
 معينة.

     

ــتو دون   .88 ــدة ومشـــروعة لمدرســ ــوارد تمويميـــة جديــ ــدير المدرســـة بالبحــــث عـــن مــ قيـــام مــ
 الرجوع لمسمطة اإلدارية العميا.

     

 الرقابة المالية -
      توفر رقابة مالية داخمية من قبل المدرسة عمى أدائيا المالي الشيري.  .89

      إعداد كتيب خاص باإلجراءات المالية في المدرسة من قبل إدارة المدرسة.  .91
      قيام مدير المدرسة بإعداد تقرير سنوي لميزانية المدرسة.  .91

لــوائ  وضــوابط التمويــل التــي تحــددىا مديريــة التربيــة أن تتوافـق الخطــة الماليــة مــع   .92
 التي تتبع ليا المدرسة.

     

     أن تكــون المدرســة مســؤولة أمــام وزارة التربيـــة فيمــا يتعمــق بميزانيتيــا وفــق المـــوائ    .93
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 التي تحددىا الوزارة.
      توفر إشراف مالي من قبل وزارة التربية عمى األداء المالي في المدرسة.  .94
      تقديم تقارير دورية عن األداء المالي لممدرسة خالل العام الدراسي.  .95

 المتابعة والمساءلة -
      تقويم إدارة المدرسة من خالل نتائج الطمبة.  .96
      متابعة سجالت المدرسة ودفاتر المستويات من قبل لجنة تحددىا مديرية التربية.  .97

تحصــيل الطمبــة بصــورة دوريــة لمتعــرف إلــى اســتخدام أســاليب حديثــة كدراســة نتــائج   .98
 مدى تحسن المدرسة.

     

ــة   .99 ــاً إلـــى جنـــب مـــع تحديـــد األىـــداف العامــ ــايير المســـتخدمة لممســـاءلة جنبـ وضـــع المعـ
 لممدرسة.

     

      وضع أساليب مقننة لقياس أداء الطمبة والمدرسين وتقويمو.  .111
      والطمبة.تقديم تةذية راجعة إيجابية باستمرار لممدرسين   .111

      دراسة مدى تحقق األىداف المرسومة لممدرسة.  .112

      تقويم أداء المدرسين بةية تحسينو والرفع من مستواه.  .113

      أن تكون إدارة المدرسة مسؤولة أمام وزارة التربية عن النتائج التي تحققيا.  .114
المجتمـع المحمــي عــن أن تكـون إدارة المدرســة مسـؤولة أمــام أوليــاء األمـور وأعضــاء   .115

 النتائج التي تحققيا.
     

      خضوع إدارة المدرسة لممساءلة في حال التقصير.  .116

 المجال الثالث: معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية.
ــارات م  العبــ

موافق 
 بشدة

 ةير موافق محايد موافق
ةير موافق 

 أبداً 
 معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية *
      إدارة التعميم الثانوي. سيطرة المركزية في  .117

      تدني رةبة المسؤولين في وزارة التربية بالتةيير.  .118
      النفراد في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة التربوية العميا.  .119

      قمة وجود قنوات التصال المباشرة بين مديري المدارس واإلدارة التربوية العميا.  .111

والتعــاميم الصـادرة مــن قبــل اإلدارة التربويــة العميـا والتــي تكــون ميمــة كثـرة القــرارات   .111
 اإلدارة المدرسية فييا التنفيذ فقط.

     

التمسك بالييكل التنظيمي اليرمي الذي يضع المسؤولين في وزارة التربيـة فـي قمـة   .112
 اليرم.

     

ــدريب  .113 ــة والتــ ــة المينيــ ــات التنميــ ــة لعمميــ ــة كافيــ ــوارد تمويميــ ــدم تــــوفر مــ ــديرين  عــ ــ لممـ
 والمدرسين.

     

مقاومــة التةييــر والتجديــد لــدى مــديري المــدارس وتمســكيم باألســاليب التقميديــة فـــي   .114
 اإلدارة.

     

رةبـة مــديري المــدارس بالتمســك فــي السـمطة فــي مدارســيم وعــدم الســماح لمعــاممين   .115
 بالمدرسة بمشاركتيم بيا.
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ــارات م  العبــ
موافق 
 بشدة

 ةير موافق محايد موافق
ةير موافق 

 أبداً 
ــات عـــدم تـــدريب مـــديري المـــدارس عمــــى الميـــارات   .116 اإلداريـــة الالزمـــة مثـــل إدارة األزمــ

دارة الصراع.  وا 

     

      قصور برامج تأىيل المديرين قبل تسمميم إدارة المدرسة.  .117

ةيـاب المعـايير الواضـحة لتعيـين مـديري المـدارس والعتمـاد عمـى نظـام األقدميـة فــي   .118
 تولي إدارة المدارس.

     

      نمط إداري جديد.ندرة المديرين األكفاء والمؤىمين لتبني   .119

      ضعف قدرة المديرين عمى التصرف وحل المشكالت في المواقف الطارئة.  .121

      اقتصار العالقة بين المدرسة وأولياء األمور عمى مجالس أولياء األمور التقميدية.  .121

عــدم وجــود آليــة واضــحة لتنظــيم العالقـــة بــين المدرســة والمجتمــع المحمــي المحـــيط   .122
 بيا.

     

ةيــاب اآلليـــة الواضـــحة لتنظــيم قبـــول المســـاىمات الماليـــة مــن قبـــل أفـــراد المجتمـــع   .123
 المحمي.

     

تبــاين المجتمعــات المحميــة مــن حيــث المســتوى القتصــادي والــذي يــؤدي بــدوره إلــى   .124
 التباين في تمويل المدارس.

     

 
  



 

316 

 

ى(4ملحقىرقم)
 تسييل الميمة طمبصورة عن 
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ىباللعظىالطربوظىملخصىالدرادظ
تحديد مبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في ىدفت الدراسة إلى 

يريف ومعاوني المديريف الجميورية العربية السورية ومتطمبات تطبيقو مف وجية نظر المد
معوقات ىذا التطبيؽ مف وجية نظر المديريف ومعاوني المديريف   وكذلؾ التعرؼ إلى والموجييف

والموجييف والعامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية  و تحديد سبؿ تطوير اإلدارة 
المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية 

مميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية. وتعّرؼ أثر كؿ مف المتغيرات مف وجية نظر العا
)الجنس  سنوات الخبرةل المؤىؿ العممي  المؤىؿ التربوي  المسّمى الوظيفي  المحافظة( في تحديد 
مبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية  ومتطمبات تطبيقو ومعوقات ىذا التطبيؽ في المدارس الثانوية 
العامة في الجميورية العربية السورية. ومف ثـ التوصؿ إلى نموذج مقترح لتطوير إدارة مدارس 

 التعميـ الثانوي العاـ في الجميورية العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية لممدرسة.
بية  ( عاماًل في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التر 48تألؼ المجتمع األصمي لمدراسة مف )

يًا  موزعيف عمى مدارس التعميـ الثانوي العاـ في 0178( معاونًا  و)110( مديرًا  و)4018و) ( موجم
محافظات القطر كميا  وبسبب الظروؼ الحالية للزمة تـ اختيار عينة مؤلفة مف خمس محافظات 

( مف حجـ المجتمع األصمي  %96ىي  دمشؽل السويداء  حمص  طرطوس  الحسكة  بنسبة )
يًا  وىؤالء ىـ جميع 961( معاونًا  و)489( مديرًا  و)161بالتالي فقد بمغ حجـ العينة)و  ( موجم

المديريف ومعاوني المديريف والموجمييف في المحافظات الخمس المختارة  أما بالنسبة لمعامميف في 
عاماًل  (44مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية فقد تـ اختيار عينة عشوائية مؤلفة مف)

 ( مف حجـ المجتمع األصمي.%64644بنسبة)
قامت الباحثة بتصميـ أدوات الدراسة المتمثمة في مقابمة مع ومف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة 

العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية تيدؼ إلى التعرؼ إلى سبؿ تطوير اإلدارة 
الجميورية العربية السورية في ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية  المدرسية في المدارس الثانوية العامة في 

لى معوقات تطبيؽ ىذا المدخؿ  ومف ثـ تصميـ استبانة رأي تيدؼ إلى تحديد مبررات تطبيؽ  واو
مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية مف جية  وكذلؾ 

دخؿ مف جية أخرب  ومعوقات تطبيقو  مف وجية نظر المديريف تحديد متطمبات تطبيؽ ىذا الم
 ومعاوني المديريف والموجمييف  واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
المؤىؿ العممي  المؤىؿ   أما متغيرات الدراسة فتمثمت في ست متغيرات ىي)الجنس  سنوات الخبرة

 التربوي  المسمى الوظيفي  المحافظة(.
  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ما يمي:وخمصت 
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سبؿ تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية في أىـ  .1
مف وجية نظر العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية ضوء مدخؿ اإلدارة الذاتية 

اقتناع اإلدارة   و نحو الالمركزية في إدارة التعميـ الثانويالتقميؿ مف المركزية والتوجو ىي) 
 (.التربوية العميا متمثمة في وزارة التربية بأىمية اإلدارة الذاتية كمدخؿ إداري حديث

 جاءت درجة موافقة أفراد العينة عمى بنود مجاؿ مبررات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة مرتفعة. .2

ة عمى محاور مجاؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية جاءت درجة موافقة أفراد العين .3
 لممدرسة مرتفعة.

أىـ معوؽ مف معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدارس الثانوية العامة في الجميورية  .4
العربية السورية مف وجية نظر العامميف في مديرية التعميـ الثانوي في وزارة التربية ىو 

 ميـ الثانوي.اعتماد المركزية في إدارة التع

جاءت درجة موافقة أفراد العينة عمى بنود مجاؿ معوقات تطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة  .5
 مرتفعة. 

يف متوسطات ب( a≤2021وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة ) .6
إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمبررات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في 

الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية تعزب لمتغيرات )الجنس  سنوات المدارس 
 الخبرةل المؤىؿ العممي  المؤىؿ التربوي  المحافظة(.

 متوسطات بيف( a≤2021عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة ) .7
 في الذاتية دارةاإل مدخؿ تطبيؽ لمبررات بتحديدىـ يتعمؽ فيما العينة أفراد إجابات
 تعزب لمتغير المسّمى الوظيفي. السورية العربية الجميورية في العامة الثانوية المدارس

وسطات مت بيف( a≤2021وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة ) .8
إجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمتطمبات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في 

الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية تعزب لمتغيرات )الجنس  سنوات المدارس 
 الخبرةل المؤىؿ العممي  المؤىؿ التربوي  المسّمى الوظيفي  المحافظة(.

( بيف متوسطات إجابات a≤2021)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب داللة  .9
يؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في المدارس أفراد العينة فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطب

المؤىؿ العممي  لمتغيرات )الجنس   تعزب الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
 (. المؤىؿ التربوي  المسّمى الوظيفي  المحافظة

( بيف متوسطات a≤2021عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللة ) .42
ا يتعمؽ بتحديدىـ لمعوقات تطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية في إجابات أفراد العينة فيم

 سنوات الخبرة.لمتغير  تعزب المدارس الثانوية العامة في الجميورية العربية السورية
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 : وضعت الباحثة عدة مقترحات أىمياالنتائج تمؾ وفي ضوء 
في المدرسة عقد برامج ودورات تدريبية لمديري المدارس وجميع أعضاء الييئة اإلدارية  .1

 باستمرار مف أجؿ إعدادىـ إعدادًا يتناسب مع متطمبات تطبيؽ اإلدارة الذاتية في المدرسة.

طبيؽ التمكيف اإلداري في المدارس كخطوة ميمة مف أجؿ تييئة تقياـ اإلدارة التربوية العميا ب .2
 .المناخ لتطبيؽ اإلدارة الذاتية لممدرسة

 المزيد مف الصالحيات  والمياـ إلدارة المدرسة. قياـ اإلدارة التربوية العميا بتفويض .3

التقميؿ مف القرارات والتعاميـ الصادرة مف قبؿ اإلدارة التربوية العميا  والتي تكوف ميمة اإلدارة  .4
المدرسية فييا التنفيذ فقط  والعمؿ عمى إشراؾ اإلدارة المدرسية في وضع القوانيف الناظمة 

 لعمميا.
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Abstract 
The study aimed to determine the justifications for applying  the 

approach of the school- based management in public secondary 

schools in Syrian Arab Republic and the requirements of applying it 

from the perspective of principals and assistants principals and 

supervisors, as well as to identify the obstacles to this applying  from 

the perspective of principals and assistants principals and supervisors 

and employees in Secondary Education Directorate of the Ministry of 

Education, and determine ways to develop the school administration 

in public secondary schools in Syrian Arab Republic in the framework 

of  approach of theschool- based management from the perspective of 

employees in secondary Education Directorate of the Ministry of 

Education. And knowing the impact of each of the variables (sex, 

years of experience, scientific qualification, educational qualification, 

Job Title, province) in determining the justifications of applying  the 

approach of theschool- based management, and  requirements of 

applying it and constraints of this applying in public secondary 

schools in Syrian Arab Republic. And then reaching a proposed model 

for the development  administration of public secondary education 

schools in Syrian Arab Republic in the framework of  approach of the 

school-based management . 

     The original community  of the study consisted of (18) employees 

in Secondary Education Directorate of the Ministry of Education, and 

(1258) principals,  (452) assistants, and (2478) supervisors, distributed 

on public secondary schools in the provinces of the whole country, 

and because of the current conditions of the crisis was selected a 

sample composed of five provinces of Damascus, Alsuwayda, Homs, 

Tartous, Hasaka by (36%) of the size of the original community, and 

thus the sample size has been reached (465) principals,  (189) 

assistants, and (965) supervisors, and these are all principals , 

assistants principals and supervisors in the five provinces selected, but 

for employees in secondary Education Directorate of the Ministry of 

Education has been selected a random sample of (11) employees by 

(61.11%) of the size of the original community. 

     In order to achieve the goal of the study, the researcher designed 

the  tools of study that presented as an interview with the employees 

in Secondary Education Directorate of the Ministry of Education aims 

to determine ways to develop the school administration in public 

secondary schools in Syrian Arab Republic in the framework of  

approach of the school- based management, and the obstacles of 
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applying of this approach, and then design a questionnaire  aims to 

determine the justifications of applying the approach of theschool- 

based management in public secondary schools in Syrian Arab 

Republic on the one hand , as well as determining the requirements of 

applying this approach  on the other hand, and constraints of applying 

it, from the perspective of principals , assistants principals and 

supervisors, the study used a descriptive analytical method . 

The variables of the study were six variables (sex, years of experience, 

scientific qualification, educational qualification, Job Title, province). 

     The study concluded to a set of results including the following: 

1- The most important ways to develop the school administration 

in public secondary schools in Syrian Arab Republic in the 

framework of approach to the school- based management from 

the perspective of employees in Secondary Education 

Directorate of the Ministry of Education is (to reduce the 

central and the trend towards decentralization in secondary 

education administration, and conviction the Supreme 

educational administration represented in The Ministry of 
Education of the importance ofschool- based management as a 

modern administrative approach). 

2- The approval degree of sample members  on the field of the 

justifications of applying the school- based management came 

high. 

3-   The  approval degree of sample members on the field of the 

requirements of  applying the school- based management came 

high. 

4- Most significant obstacles of  applying theschool- based 

management in public secondary schools in Syrian Arab 

Republic, from the standpoint of employees in Secondary 

Education Directorate of the Ministry of Education is adoption 

the central in secondary education administration. 

5- The approval degree of sample members on the field of 

obstacles of applying the school- based management came 

high. 

6- The existence of statistically significant differences at the level 

of significance (a≤0,05) between the averages of the answers' 

sample members with regarding designated  by justifications of  

applying  the approach to school- based management in public 

secondary schools in Syrian Arab Republic due to the variables 
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(sex, years of experience, scientific qualification, Educational 

qualification, province). 

7- Lack of statistically significant differences at the level of 

significance (a≤0,05) between the averages of the  answers' 

sample members with regarding designated by justifications of 

applying the approach to school- based management in public 

secondary schools in Syrian Arab Republic due to the variable 

Job Title. 

8- The existence of statistically significant differences at the level 

of significance (a≤0,05) between the averages of the answers' 

sample members  with regarding designated by requirements of 

applying the approach to school- based management in public 

secondary schools in Syrian Arab Republic due to the variables 

(sex, years of experience, scientific qualification, educational 

qualification, Job Title, province). 

9- The existence of statistically significant differences at the level 

of significance (a≤0,05) between the averages of the answers' 

sample members  with regarding designated by obstacles of 
applying the approach to school- based management in public 

secondary schools in Syrian Arab Republic due to the variables 

(sex, scientific qualification, educational qualification, job title, 

the province). 

10- Lack of statistically significant differences at the level of 

significance (a≤0,05) between the averages of the answers' 

sample members with regarding designated by obstacles of 

applying the approach to school- based management in public 

secondary schools in Syrian Arab Republic due to  the variable 

years of experience. 

     And in the light of this ruslts the researcher has presented 

several proposals summarized in the following points: 

1. hold training courses and programs for principals and all members 

of the governing body of the school is constantly in order to prepare 

them commensurate with the application of school- based 

management requirements                                   

2.  applying administrative empowerment from High Educational 

Administration in schools as an important step in order to create the 

climate for the application of school- based management                                                                                                           

3. commissioned more powers and functions from High Educational 

Administration for the principals.                                                                                                   
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4. reduce the decisions and circulars issued by the High Educational 

Administration, which are important in the implementation of school 

administration only, and work to involve the school administration 
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