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 ملخص

الذاتية ومعوقات تطبيقها من وجهات نظر قادة المدارس  اإلدارةى لتعرف إالهدفت الدراسة 

 ،واالستبانة ستخدام المنهج الوصفي المسحيأتم  هداف الدراسةأولتحقيق  ،في محافظة الطائف

 نأ لى العديد من النتائج منها:إ  الدراسةتوصلت  ،وقائدة قائدا  ( 360) من الدراسة تكونت عينة

قد جاءت بدرجة  الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف اإلدارة واقع تطبيق

متغير عدد لو الجنسمتغير لتعزى  دالة إحصائيا  وجود فروق عدم وأظهرت النتائج  ،متوسطة

المدارس  بين مستوى المدرسةمتغير لتعزى  دالة إحصائيا  وجود فروق  ،الدورات التدريبية

،  المحور اإلداريفي  ثانويةالمدارس الوجاءت الفروق لصالح  ةبتدائيوالمدارس اال ثانويةال

المدارس بين  دالة إحصائيا  فروق  وجودو ،الذاتية ككل اإلدارةو والمحور المالي ،يالمحور الفنو

المدارس  وجاءت الفروق لصالح من جهة أخرى  المتوسطةالمدارس ومن جهة  االبتدائية

قد   اإلدارة المدرسية الذاتيةمعوقات تطبيق أن كما أظهرت النتائج  ،المحور الماليفي  متوسطةال

  .جاءت بدرجة تقدير متوسطة

 .قادة المدارس ،معوقات التطبيق، الذاتية اإلدارة: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The study aimed to identify to self- administration and its 

implementation obstacles from the perspective of school leaders in a Taif 

Governorate. To achieve of the objectives of the study, the descriptive 
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approach, and the questionnaire were used. The sample of the study 

consisted of (360) male and female leaders. The results of the study 

showed the reality of the implementation of self- administration from the 

perspective of school leaders in a Taif Governorate was on moderate 

degree. There were no statistically significant differences due to the 

variables (gender, number of training courses), and there were 

statistically significant differences due to school level variable between 

the secondary schools and primary schools, in favor of the secondary 

schools in the administrative dimension, the technical dimension, 

Financial dimension and self- administration as a whole, and there were 

statistically significant differences between primary schools on the one 

hand and both middle and on the other hand, in favor of middle and in 

the financial dimension. The results showed that the degree of obstacles 

of implementation of self- administration was moderate.  

Keywords: Self- Administration, Obstacles of Implementation, 

School Leaders. 

 النظري واإلطار المقدمة

يشهد العصر الحالي تطورات متسارعة في مختلف المجاالت التربوية مما يتطلب من 

إتخاذ القرارات للتحول من المركزية إلى الالمركزية في  طوراتالقيادة المدرسية مواكبة تلك الت

 اإلدارةعدة أنماط  لإلدارة المدرسية ومنها نمط  تمن هنا ظهر ،ستقاللية اإلدارية والفنيةواإل

سية الذاتية والذي يهدف إلى الرقي بالمدرسة واستقالليتها وتطويرها وبالتالي تحسين أدائها المدر

 وأداء العاملين فيها.

 باعتبارهالحديثة  اإلدارية جهاتمن أهم التوللمدرسة  الذاتية اإلدارةيعد التوجه نحو حيث 

المدرسية بشكل  اإلدارةليمية وإدارتها بشكل عام وعلى على النظم التع تؤثرساسية أ استراتيجية

العديد من دول العالم   توجهتضح ذلك في بداية الثمانينات من القرن العشرين في أحيث  ،خاص

إلى تمكين قادة المدارس من  بمبدأ الالمركزية في المؤسسات التعليمية من أجل الوصول  لألخذ

 (Khalil, 2003, 78).  مبمدارسهاذ القرارات التي تتعلق تخإ

من أهم المداخل الحديثة المستخدمة في تحقيق هذا للمدرسة الذاتية  اإلدارةمدخل  ويعتبر

رية تتمتع بمزيد من ادعلى المدرسة من حيث كونها وحدة إ هتمامهاإحيث ينصب  ،التوجه

ساس من الالمركزية في  ونها المختلفة وتسيير العمل على أاالستقاللية الذاتية في إدارة شؤ

وقد   ،وخضوعها في الوقت نفسة للتقييم الداخلي والخارجي ،ختلف العمليات والوظائف اإلداريةم

كة األفراد العاملين في العمل اإلداري وعمليات  ساعد هذا المدخل على إتاحة الفرص لمشار

 (.Hussein, 2006, 3) صنع القرار
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في وظيفة  لى تطوير وتغييروالتربوي بطريقة ملحوظة أدى إداري الفكر اإل تطور نإ

الدور الذي يقوم به لى تعقد إ باإلضافة ،في الوقت الحاضر تهاع مجاالالمدرسية واتسا اإلدارة

اون مع قبل شخص واحد بل يجب التعصبح من الصعب إدارة المدرسة من حيث أ ،قائد المدرسة 

 العاملين من جميع تشاركيا   المدرسية جهدا   اإلدارةتتطلب  حيث ،جميع العاملين في المدرسة

  .(Abu Khattab, 2008, 17) اإلدارةالطريقة الناجحة التي تتم بها للوصول الى 

 يولد لديهم الشعور بامتالك  القرارات المدرسية شراك العاملين في صنع إإن  حيث

  ،نفسهمأيجاد الرقابة الذاتية لدى على إ والعمل التي يعملون بها درسةالشيء واالنتماء للم

 حديد الحاجات  الذاتية للمدرسة كونها تجعل من الممكن ت اإلدارةفقد حدد اليونسكو فوائد 

 نمية وتعزيز التعاون بين أطراف الت وإعداد مفردات أكثر انسجاما   ،التربوية بدقة أكثر

 يير المقامة على المستوى الوطنيبالمقاييس والمعا اإللتزاموفي الوقت نفسة  ،المختلفة

(Ministry of Education, Kingdom of Saud Arabia, 2008.) 

يتطلب وجود  رمإن األف ،عمال المنوطة بهاالمهام واأل بأداءولكي تستطيع المدرسة القيام 

عتماد عليها لتحقيق أهدافها  لتستطيع األ ،التطوير والتحديث بمبادئإدارة ناجحة قادرة على اإلخذ 

 .(Al- Ajami, 2008, 122) المنشودة

  ،تهدف اإلدارة الذاتية للمدرسة إلى أن يشارك في العملية اإلدارية قائد المدرسة حيث

والطالب وأعضاء المجتمع المحلي  ،وأولياء األمور ،والعاملين من إداريين وفنيين ،نوالمعلمي

وتؤكد اإلدارة الذاتية للمدرسة على تطبيق الالمركزية التي تتيح للمدارس بعض الصالحيات 

والمسؤوليات اإلدارية والفنية كوحدة تدار ذاتيا  في حدود السياسة التعليمية للوزارة والقواعد  

 (.Arar & Abu Rami, 2016المنظمة للعمل)

 ،اقتصاد المعرفة في التعليم مبادئ لنجاح تطبيق ساسيا  أ للمدرسة مطلبا   الذاتية اإلدارةوتعد 

كثر األفراد  والتي تقوم على فكرة أن أ ،ة واالستقاللية والتنمية الذاتيةالتشاركي على نها تؤكدإذ أ

ر للطالب هم األقدر على صنع القرارات الهامة والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث التغيي قربا  

  ، ة المتمثل بتحسين النظام الداخليللمدرس  الذاتية اإلدارةوهذا يبرز دور  ،بالمدرسةوالتطوير 

المدرسية مسؤولة أمام المجتمع  اإلدارةوأن تكون  ،وتعيين وفصل العاملين ،ة المناهجوصياغ

 .(Abu Attia, 2009, 102)علىكثر من مسؤوليتها تجاه الجهات األالذي تخدمه أ

 الذاتية للمدرسة في المملكة العربية السعودية في مرور  اإلدارةتكمن أهمية كما 

والتي تركز على   (2030) المجتمع السعودي بمجموعة كبيرة من المتغيرات في ظل رؤية

الخاصة بالحياة داخل المملكة  إحداث مجموعة من التغيرات الكبرى في جميع األطر والمناشط 

المدرسية لم تشهد   اإلدارةوعلى الرغم من ذلك فإن  ،نقلة نوعية كبيرةالعربية السعودية ونقلها 

واالستمرار في  ،والمسؤولياتتغيرات مماثلة فما زالت تعاني من عدم التوازن بين السلطات 

نحو الالمركزية في إدارة العملية التعليمية  التوجهالتبعية المركزية رغم ذلك الخطاب المعلن في 

  (.Al-Sabaie, 2015, 216) داخل المدرسة
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  ، للمدرسة في تحسين مستوى أداء الطلبةالذاتية  اإلدارة وألهمية ما سبقعلى  وتأسيس ا

الذاتية   اإلدارةلى ت الدراسة الحالية للتعرف إجاء ،قراراتها اتخاذواالستقاللية الفعلية في 

 .ومعوقات تطبيقها من وجهات نظر قادة المدارس  في محافظة الطائف

 مشكلة الدراسة 

تتطلب من القائمين  ،تطورات سريعة في المملكة العربية السعودية يشهد الميدان التربوي

  الذاتية اإلدارةالمدارس لممارسة  قادة تأهيلمما يتطلب  ،التعليم في الالمركزية  نحوعليه التحول 

 . للمدرسة

  التدريب للقادةومنها قلة عوقات والصعوبات المدرسية العديد من الم اإلدارةحيث تواجه 

كما  ،شراف التربويدارس على ممارسة األالم قادةوضعف قدرة  ،لتأهيلهم لقيادة المدرسة ذاتيا  

تستطيع  إذ ال ،تاوذلك بسبب عدم تفويض الصالحي ،هاما   تعد المعوقات االقتصادية جانبا  

مين مكتبات أو بتأ ،بتقديم الحوافز المادية للعاملينسواء أكان  ،المدارس توفير احتياجاتها ذاتيا  

وعدم   ،ل في ضعف التأهيل الفني للمعلمينوجد هناك معوقات فنية تتمثكما ي ،مناسبةومبان 

بد  كما ال ،وبالتالي ضعف النمو المهني لديهم ،لالشتراك في التخطيط التربوي المعلمينتدريب 

المدارس على تبني  قادةلى المعوقات الشخصية والمتمثلة في عدم قدرة بعض من اإلشارة إ

 (.(Ayesh, 2014 ف العالقة بين القيادة والمعلمينوضع ،ساليب القيادية المناسبة ذاتيا  األ

  كدراسةللمدرسة  الذاتية اإلدارةهمية تطبيق أ لىإالعديد من الدراسات  نتائج شارتأ ولقد

 ،كاباردو ودراسة ؛2017 ،محمد ودراسة ؛2013 ،ربه ودراسة عبد ؛2019 ،بني مرتضى)

Cabardo, 2016). طوير العمل لت في المدرسة  الذاتية اإلدارةهمية تطبيق لذا يرى الباحث أ

 .داري المدرسي وتحسين جودة العملية التعليميةاإل

 سئلة الدراسة أ

 ؟ في محافظة الطائفمن وجهات نظر قادة المدارس الذاتية  اإلدارة واقع تطبيقما  .1

 اإلدارة واقع تطبيقل (α =0.05)عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية هناكهل  .2

عدد  ،)الجنس تعزى لمتغيرات الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

 (؟مستوى المدرسة ،الدورات التدريبية

 ؟  الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف اإلدارةتطبيق  معوقات ما .3

 أهداف الدراسة 

 سعت الدراسة لتحقيق األهداف األتية:

الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس  في محافظة   اإلدارة واقع تطبيقلى التعرف إ −

 .الطائف
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الذاتية من وجهات  اإلدارة واقع تطبيقذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لمعرفة فيما إ −

  ،عدد الدورات التدريبية ،الجنستعزى لمتغيرات ) نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

 (.مستوى المدرسة

محافظة  المدارس  في الذاتية من وجهات نظر قادة  اإلدارةتطبيق لى معوقات التعرف إ −

 .الطائف

 همية الدراسة أ

 اإلدارةتطوير مستوى  نها قد تساهم فيأ في  الحالية  أهمية الدراسة نتكم همية النظرية:األ

الذاتية ومعوقات تطبيقها من وجهات  اإلدارة لىداءها من خالل التعرف إة وتحسين أيالمدرس

ي مواكبة التوجهات الحديثة في  كما تكمن أهميتها ف ،نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

  .لى الالمركزيةفي التحول من المركزية إ اإلدارة

والمعلمين في  ووكالئها المدارس قادة اهن يستفيد من نتائجيؤمل أ األهمية التطبيقية:

  اإلدارةخرين في مجال استفادة باحثين آهمية الدراسة في كما تكمن أ ،ارة التربية والتعليموز

كما أنها قد   ،ليهاات من خالل التوصيات التي توصلت إجراء مزيد من الدراسإالتربوية في 

 الذاتية.  اإلدارة تشجع مديري المدارس في تطبيق

 : اإلصطالحية واإلجرائيةالتعريفات 

 القادةوفيها يتم تمكين  ،: هي نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى المدرسةالذاتية اإلدارة

دراسة حاجات الطلبة واإلمكانات المتوافرة وعلى و ،وإشراك المجتمع المحلي ،القرارتخاذ إمن 

ووفق مستواهم  ،المتاحةضمن اإلمكانات  بتحقيق حاجات الطلبةكفيلة  خططيتم وضع  هاضؤو

 (.Priscilla, 2014, 668) الثقافي واالجتماعي

 اإلدارةحصل عليها المستجيب على مقياس التي ي نها الدرجة الكليةبأ :جرائيا  إوتعرف 

 .الذاتية المستخدم في الدراسة الحالية

 قائدمن قبل وزارة التربية والتعليم بوظيفة  ن رسميا  نيالمعي هم االشخاص :المدارس قادة

  ، تعليمية أفضللتحقيق بيئة  المدرسةالعمل في  عن جميع جوانب وا مسؤولينمدرسة ليكون

 (.Daour, 2007, 9) المتوخاة األهدافاإلمكانات والظروف لبلوغ والعمل على توفير 

  ،مدارس التعليم العام بمختلف المراحل بإدارةالمكلفين هم االشخاص  :جرائيا  إويعرف 

 و البنات في محافظة الطائف. سواء من مدارس البينين أذاتيا   والذين يقومون بإدارة مدارسهم

قادة المدارس   يواجههادارية والمالية والبشرية التي اإل هي الصعوبات :معوقات التطبيق

 الذاتية في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف.  اإلدارةوالتي تحد من تطبيق 
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 الدراسة حدود

الذاتية ومعوقات تطبيقها من وجهات  اإلدارةقتصرت الدراسة على ا: الحد الموضوعي

 .نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

  والذين في محافظة الطائف الحكومية المدارس قادة: تم تطبيق الدراسة على الحد البشري

 (.م2019) هم على رأس عملهم للعام الدراسي

 م(. 2019) طبقت الدراسة خالل العام الدراسي: الحد الزمني

في محافظة   الحكومية مدارس التعليم العامتطبيق االستبانة على قتصر ا: الحد المكاني

 .الثانوية( ،المتوسطة ،)االبتدائية الطائف

 اقتصرت الدراسة على استخدام االستبانة لهذه الغاية.: اسييالحد المق

 الدراسات السابقة

الحظ الباحث وجود  ،في ضوء المراجعة المتأنية للدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة

حيث تم ترتيبها من األقدم لألحدث   ،مجموعة من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة

 :كالتالي

 اإلدارةالتعرف إلى درجة إمكانية تطبيق  ( (Abd Rabu, 2013هدفت دراسة عبد ربه

المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية من وجهة نظر القادة التربويين بمنطقة الرياض في 

المدرسية الذاتية   اإلدارةتوصلت الدراسة الى أن درجة إمكانية تطبيق  ،المملكة العربية السعودية

 ، وبدرجة كبيره جدا  على المجاالت التالية: شؤون الطلبة ،لجاءت بدرجة كبيرة على األداة كك

ثم بدرجة كبيرة في المجالين التاليين:  ،والشؤون المالية ،واألشراف التربوي ،واألهداف التربوية

 ثم بدرجة متوسطة في مجال المناهج.  ،والمبنى المدرسي ،شؤون المعلمين والعاملين

( دراسة لتجارب اإلدارة الذاتية لمديري ,Gary Czapla 2014) جرت جاري كازبالوأ

توصلت الدراسة   ،واإلسبانيةمدارس والية نبراسكا في المناطق ذات األغلبية السكانية الالتينية 

إلى أن مدراء المدارس في المناطق التي تحتوي على طالب ذات لغة مخالفة كاإليطالية 

واإلسبانية يواجهون معوقات في تحقيق االستقاللية وتطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة إلدارة  

معوقات ن الفقر واللغة من الأكما  ،الموارد والموظفين والمبنى ليكون مدير المدرسة فعاال  

ن هناك سيطرة على المدراء من قبل المنطقة يقلل كما أظهرت النتائج أ ،ارة الذاتيةاألخرى لإلد

 من تطبيق المدراء لإلدارة الذاتية.  

اإلدارة الذاتية في منطقة  التعرف إلى واقع  Cabardo, 2016)) دووسعت دراسة كابار

( 119) على عينة  بلغت استبانةوطبقت  ،تم استخدام المنهج الوصفي ،سور في فرنسا دافا وديل

 على تفويضني مبدأ اإلدارة الذاتية للمدرسة ثار إيجابية لتبآتوصلت الدراسة إلى وجود  ،فردا  

وجود فروق ذات   ،رجة عاليةوأن اإلدارة الذاتية تمارس بد ،وتحسين مستوى التعلم ،الصالحيات
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عدم وجود فروق ذات  ،تعزى لمتغير المركز الوظيفي لصالح مالكي المدارسحصائية داللة إ

 داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.

( التعرف إلى  Moradi & Beidokhti, 2016) مرادي وبيدختي هتمام دراسةإبينما كان 

وكندا  ،الذاتية للمدارس في الواليات المتحدة وانجلترا والمكسيك واستراليا اإلدارةمستوى 

تكونت عينة  ،ج الوصفي من خالل تطبيق استبانةاستخدم الباحثون المنه ،وإسبانيا وإيران

الذاتية في   اإلدارةأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى  ،( مديرا  ومديرة120الدراسة من )

بينما جاءت بدرجة متوسطة  ،ستراليا والواليات المتحدة جاء بدرجة مرتفعةإنجلترا والمكسيك وأ

كما بينت نتائج الدراسة أن مديري المدارس في هذه الدول   ،في كل من كندا وإسبانيا وإيران

 ويسعون نحو تبني الالمركزية بصورة عامة. ،الذاتية للمدرسة اإلدارةيحاولون ترسيخ مبادئ 

( على تقديم تصور مقترح لتطبيق Mohammed, 2017) محمد دراسة في حين ركزت 

المتركزة حول المدرسة الذاتية لتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي  اإلدارة

أظهرت نتائج  ،الوصفي التحليلي من خالل تطبيق االستبانةاستخدم المنهج تم  ،بجمهورية مصر

وأن صالحيات مدير  ،الدراسة أن المدرسة المصرية ال زالت تخضع لنظام شديد المركزية

صالحيات للعدم وجود تفويض  كما أظهرت النتائج ،المدرسة تقتصر على تنفيذ التعليمات

وفي ضوء نتائج الدراسة تم   ،وإدارة الميزانيات ،وصناعة القرار ،مناهج والتعيينلالختيار ا

 وتفويض الصالحيات. ،ع تصور مقترح كان أهم مرتكزاته اعتماد الالمركزيةوض

المدرسية  اإلدارة( هدفت إلى فحص واقع (Jassim, 2018 وفي دراسة قام بها جاسم

الذاتية لمديرات المدارس الحكومية في دولة الكويت في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة  

(  89) تكونت عينة الدراسة من ، واالستبانة كأداة للدراسة ،استخدم المنهج الوصفيتم  ،نظرهن

بدرجة  المدرسية الذاتية لمديرات المدارس الحكومية جاء  اإلدارةأظهرت النتائج أن واقع  ،مديرة

لمتغير مستوى المدرسة  جود فروق ذات داللة احصائية تبع اعدم و كما أظهرت النتائج ،متوسطة

 لمتغير المؤهل العلمي على جميع المجاالت.ووجود فروق تبع ا  ،أو الخبرة

 & Vijayabaskar)فيجاي بإسكار وشارف سوارا  في حين بحثت دراسة

Sharveswara, 2019) الذاتية المدرسية في تمكين قيادة المدرسة لتحسين الحكم   اإلدارةثر آ

واتبعت  ،الرشيد وأهميته ونوعية التعليم، مع ضمان العدالة والمشاركة المجتمعية في سريالنكا

تم جمع البيانات عن طريق أخذ عينات عشوائية طبقية من مديري  ، الدراسة المنهج الوصفي

تم  ،)سريالنكا( مدرسة من قسم التعليم في جافنا (20المدارس وأعضاء مجالس المدارس في)

الذاتية   اإلدارةوبينت النتائج وجود أثر لفاعلية  ،استخدام استبيان ومقابالت كأداة للدراسة

الذاتية الحرية للعملية اإلدارية من خالل  اإلدارةفي تمكين القيادات المدرسية حيث تمنح  للمدرسة

 القيادة الشاملة في المدارس.  مهامالذاتية للمدرسة  دارةاإلكما سهلت  ،التشاركية اإلدارة

( دراسة  Ibrahim, Bambang, Ahmad, 2019) وأجرى ابراهيم وبامبانج وأحمد

الذاتية في المدرسة على دافعية   اإلدارةالذاتية للمدرسة، ومعرفة تأثير  اإلدارةهدفت إلى وصف 

 تكونت عينة الدراسة من ،في اندونيسياالمعلمين وعلى جودة المدرسة في منطقة جاوة الشرقية 
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بينت  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،والبيانات الوثائقية ،انةاالستب استخدامتم  ،( فردا  87)

وأنه كلما كان   ،المدرسية الذاتية وفعالية المدرسة اإلدارةالنتائج وجود عالقة كبيرة بين تنفيذ 

وجود عالقة   النتائج كما بينت ، أفضل كانت فعالية المدرسة أفضل بشكل تنفيذ لإلدارة الذاتية

  اإلدارةوأنه كلما كان التنفيذ أفضل من  ،دوافع عمل المعلمينية والمدرس اإلدارةكبيرة بين تنفيذ 

 الذاتية زاد الدافع للعمل لدى المعلمين. 

رس عن واقع ممارسة مديرات المدا  (Al-Mutair, 2019)وكشفت دراسة المطيري

  تكونت عينة الدراسة من ،في مدينة بريدة من وجهة نظر المعلماتاالبتدائية لإلدارة الذاتية 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من   ،تم استخدام المنهج الوصفي المسحي المقارن ،( مديرة17)

بتدائية لإلدارة الذاتية في مدينة بريدة من وجهة ن واقع ممارسة مديرات المدارس اإلا: أهأهم

ختالف د فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلعدم وجو ،بدرجة متوسطة جاء نظر المعلمات

 .العلمي وعدد سنوات الخبرةمتغير المؤهل 

الذاتية للمدرسة في   اإلدارة( أن برنامج Edwards, 2019) وبينت نتائج دراسة إداوردز

السلفادو مكن المجتمع المحلي من خالل مجالس اآلباء من المشاركة الفعالة وتحمل المسؤوليات 

وكذلك االرتقاء بمعارف المعلمين ومهاراتهم المختلفة من خالل برامج   ،في إدارة المدرسة

وأن من أهم التحديات والمشكالت التي تطبيق البرنامج هو الصراع  ،التنمية المهنية المستمرة

باإلضافة إلى نقص الكتب والمواد التعليمية  ،دارس ومجالس اآلباء على السلطاتبين مديري الم

 في بعض المدارس. 

درجة ممارسة قادة   إلى( التعرف Al-Ghamdi, 2019) ينما حاولت دراسة الغامديب

 ،منطقة الباحة لإلدارة الذاتية وعالقتها بمشاركة المعلمين في صنع القرارات من وجهة نظرهم

تم استخدم المنهج الوصفي االرتباطي من خالل تطبيق  ،( معلما  324)من تكونت عينة الدراسة

باحة لإلدارة الذاتية  توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة قادة مدارس منطقة ال ،االستبانة

لمتغيري المرحلة التعليمية وسنوات  حصائية تبع اوجود فروق ذات داللة إ ،جاءت بدرجة كبيرة

عدم وجود فروق   ،سنوات(10)أقل من  الخبرة لصالح المرحلة المتوسطة لذوي سنوات خبرة

أن درجة مشاركة   كما أظهرت نتائج الدراسة ،ذات داللة احصائية لمتغير موقع المدرسة

ووجود عالقة ارتباطية ذات  ،في صنع القرارات من وجهة نظرهم جاءت بدرجة كبيرةالمعلمين 

حصائية بين درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية ودرجة مشاركة داللة إ

 . تالمعلمين في صنع القرارا

( بدراسة هدفت التعرف إلى إمكانية تطبيق Bani Mortada (2019 , وقام بني مرتضى

 ومديرات مديريقة الدمام التعليمية من وجهة نظر الذاتية في المدارس الثانوية بمنط اإلدارة

هداف الدراسة تم  ولتحقيق أ ،( مديرة35و) ،( مديرا  56) تكونت عينة الدراسة من ،المدارس

المدرسية الذاتية لمجاالت  اإلدارةأظهرت نتائج الدراسة أن إمكانية تطبيق  ،استخدام استبانة

 اإلدارةمكانية تطبيق إوجود فروق ذات داللة احصائية في  ،الدراسة ككل جاءت بدرجة متوسطة

عدم  ،لخبرةالمدرسية الذاتية في المدارس الثانوية بمنطقة الدمام التعليمية تعزى لمتغير الجنس وا
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كما أظهرت النتائج أن تأثير  ، حصائية تعزى لمتغير المؤهل العلميذات داللة إ وجود فروق

المدرسية الذاتية جاءت بدرجة متوسطة في الدرجة الكلية   اإلدارةالمعوقات اإلدارية إلمكانية 

 للفقرات. 

مع بعض  اتفقتيالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن الدراسة الحالية 

إال أن  ،الذاتية ومعوقات تطبيقها اإلدارةوهي  الحالية الدراسات السابقة في موضوع الدراسة

  ، حمد ؛ 2018 ،)جاسم عينة من الوكالء والمديرين كدراسةت ستخدمابعض الدراسات السابقة 

Sharveswara  Vijayabaskar &.   2019 ،المطيري ؛2019 ،بني مرتضى؛ 2017

2019; Moradi & Beidokhti, واختلفت مع بعض الدراسات السابقة من حيث المنهجية )

 االرتباطيوالمنهج الوصفي  ،الدراسات السابقة منهجية البحث الوصفي التحليلي استخدمتحيث 

( ويالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أنها  2013 ،عبد ربه ؛2019 ،)الغامدي كدراسة

 وأنها تنوعت من حيث الهدف والعينة واألداة. ،عربية وأجنبيةتناولت مجتمعات 

أما ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها على حسب علم الباحث أولى  

اإلدارة الذاتية ومعوقات تطبيقها من وجهات نظر الدراسات العربية التي حاولت التعرف إلى 

فاد الباحث من بعض االدوات التي استخدمتها كما است ،قادة المدارس في محافظة الطائف

 المناسبة. اإلحصائيةاة الدراسة الحالية وفي تحديد األساليب الدراسات السابقة في تطوير أد

 الطريقة واالجراءات

 منهجية الدراسة 

اإلدارة الذاتية  واقع تطبيقلى للتعرف إتم استخدم منهجية البحث الوصفي المسحي 

  .تطبيقها من وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائفومعوقات 

 مجتمع الدراسة 

في محافظة الطائف   الحكومية مدارس التعليم العام قادة تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 إلدارة التعليم في محافظة الطائفوفقا  لإلحصاءات الرسمية  ،وقائدة قائدا   (710) والبالغ عددهم

 م(.  2019) وذلك للعام الدراسي

 عينة الدراسة

وذلك للعام  محافظة الطائف في مدارس وقائدة قائدا  ( 360) تكونت عينة الدراسة من

 ،( قائدة249و) ،( قائدا  111) منهم ،البسيطة م(. تم اختيارهم بالطريقة العشوائية2019) الدراسي

عينة  خصائص  ( يبين1) والجدول ، الدراسة( من مجتمع %50.70) يشكلون ما يقارب نسبتهو

 ومستوى المدرسة.  ،وعدد الدورات التدريبية ،لمتغير الجنس وفقا   ،الدراسة
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 ،وعدد الدورات التدريبية ،الجنس فراد عينة الدراسة حسب متغيراتتوزيع أ :(1) جدول

 ومستوى المدرسة.

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس

 15.63 111 ذكر

 35.07 249 انثى

 الدورات التدريبيةعدد 

 32.8 118 دورات  3قل من أ

 67.2 242 دورات5-3 من 

 مستوى المدرسة

 42.8 154 ابتدائية

 18.3 66 متوسطة

 38.9 140 ثانوية

 100.0 360 المجموع

 أداة الدراسة

السيسي   ذات الصلة كدراسة  السابقة الدراسات حث بمراجعة األدب النظري وقام البا

فراد العينة  لجمع البيانات من أ استبانة حيث تم تطوير ،(2015) العمريو (2014) والعروى

دارة الذاتية من وجهات اإل واقع تطبيقاستبانة لمعرفة  :الجزء األول :جزئيين داة منوتكونت األ

 :وهي حاور( م3) على موزعة ،( فقرة29)من تكونت ،نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

  المحور المالي ،( فقرات8) ويتكون من المحور الفني ،( فقرة12) ويتكون من ريداالمحور اإل

من الذاتية  اإلدارةق معوقات تطبي والجزء الثاني: استبانة لمعرفة ،فقرات (9) ويتكون من

 حورين موزعه على مفقرة ( 11) من تكونت ،في محافظة الطائفقادة المدارس  وجهات نظر

 دارية ويتكون مناإلالمعوقات محور و ،( فقرات6البشرية ويتكون من )المعوقات محور  :هما

 ( فقرات.5)

 صدق أداة الدراسة

المتخصصين في مجال   من ( محكما  17) الدراسة تم عرضها علىصدق أداة للتحقق من 

م وجامعة أ ،وجامعة الملك سعود في جامعة الطائف، عضاء هيئة التدريسأمن  التربوية اإلدارة

ت جديدة وإضافة فقرامن مالئمة فقرات األداة ومدى مناسبتها ألغراض الدراسة،  للتحقق ،القرى

من حيث أضافة بعض الفقرات  مر وتم األخذ بمالحظات المحكمينأن تطلب األ خرىأأو حذف 

بما يسهم في تحقيق أهداف  حاورودمج بعض الفقرات وتغيير مسمى بعض الم خرىأوحذف 

   الدراسة.

 ثبات أداة الدراسة

 وقائدة قائدا  ( 40) نتم تطبيقها على عينة استطالعيه مكونة م أداة الدراسةللتأكد من ثبات 

أسبوعين بين التطبيق األول  ، وإعادة التطبيق بفاصل زمني مدتهمن خارج عينة الدراسة
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وإعادته، كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم على المقياس ككل والمجاالت في 

المرتين، كما تم حساب معامل ثبات االتساق كرونباخ ألفا للمقياس وثبات اإلعادة للمجاالت، كما 

 (.2) هو مبين في الجدول

 كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية.  االتساق الداخلي معامل(: 2) جدول

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المحور

 82.0 87.0 داري المحور اإل

 85.0 90.0 المحور الفني

 85.0 89.0 المحور المالي 

 89.0 91.0 الذاتية  اإلدارة

 77.0 84.0 معوقات التطبيق

 0.90 0.92 داة ككلاأل

 تصحيح أداة الدراسة

( √ ) ، بحيث يضع المستجيب إشارة( فقرة40) تكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من

أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع ما يناسبه ومدى قناعته الخطية وفقا لتدرج 

وبما أن   ،معارض بشدة( الخماسي، موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، likert) ليكرت

( 40) يمكن أن يحصل عليها المفحوص هي ةن أدنى درجإ( فقرة ف40) المقياس يتكون من

(، وقد تم تصنيف 5من  5) وتعادل( 200) (، وأعلى درجة هي5من  1) وتعادلدرجة 

في  من وجهات نظر قادة المدارس ومعوقات تطبيقها المتوسطات الحسابية لإلدارة الذاتية 

  .محافظة الطائف

 إلى ما يلي: 

 ( منخفض.1.00-2.33) −

 ( متوسط .3.66- 2.33 من )أكبر −

 ( مرتفع.5.00- 3.66 من  )أكبر −

 إجراءات تنفيذ الدراسة

عداد أداة الدراسة  إعليها في  واالعتمادتم مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة  −

التأكد من صدقها وثباتها من خالل تطبيقها على عينة استطالعية بصورتها األولية. ومن ثم 

 .باإلضافة إلى صدق المحكمين واألخذ بآرائهم ومالحظاتهم

ارج قام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة عشوائية من خ −

لفا( )كرونباخ أ ومن ثم حساب معامل وقائده قائدا  ( 40) ونة مننطاق عينة الدراسة، مك
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وثباتها، تم تطبيقها على عينة  الدراسة الداخلي، وبعد التحقق والتأكد من صدق أداة  لالتساق

 . المدارس في محافظة الطائف قادةمن 

التحليالت ، ومن ثم إجراء قام الباحث بجمع أداة الدراسة، وتفريغ البيانات حاسوبيا   −

 .اإلحصائية المناسبة واستخراج النتائج ومناقشتها

 متغيرات الدراسة 

 .(انثى ،ذكر) وله مستويان:الجنس  −

 :نورات التدريبية وله مستوياعدد الد −

 ( دورات3)أقل من −

 ( دورات5-3)من −

 .ثانوية( ،متوسطة ،ساسية) أ: مستويات ةستوى المدرسة وله ثالثم −

 اإلحصائيةالمعالجات 

 المعيارية  واالنحرافاتاستخدام المتوسطات الحسابية  ول تمالسؤال األلإلجابة عن  −

 المعيارية واختبار واالنحرافاتة تم استخدام المتوسطات الحسابي نيثالإلجابة عن السؤال ال −

 .شفيهي والمقارنات البعدية بطريقة حاد)ت( وتحليل التباين األ

  .المعيارية واالنحرافاتتم استخدام المتوسطات الحسابية  الثالثلإلجابة عن السؤال  −

 نتائج الدراسة ومناقشتها

من وجهات نظر قادة  الذاتية اإلدارة واقع تطبيقما ول ومناقشتها: نتائج السؤال األ

 في محافظة الطائف ؟  المدارس

واقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 

يوضح   (3) والجدول ،الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف  اإلدارة تطبيق

 ذلك.
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الذاتية من    اإلدارة واقع تطبيقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل :(3) جدول

 .حسب المتوسطات الحسابية مرتبة تنازلي اوجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف 

 حورالم الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 واقع التطبيق

 ةمتوسط 0.840 2.52 المحور المالي  3 1

 ةمنخفض 0.745 2.33 المحور اإلداري  1 2

 ةمنخفض 0.852 2.21 المحور الفني 2 3

 ةمتوسط 0.712 2.35 الذاتية اإلدارة

الذاتية من وجهات نظر   اإلدارة  واقع تطبيقلالمتوسطات الحسابية أن ( 3) يبين الجدول

 حيث تراوحت ما بين ،ةتقدير متوسطقد جاءت بدرجة  قادة المدارس في محافظة الطائف

لت من التوجهات والمفاهيم از الذاتية ما اإلدارةن ذلك إلى أ ويمكن تفسير  ،(2.21-2.52)

  قادة المدارس إدراك بعض  لى قلةإ باإلضافة ،اإلدارية الحديثة التي لم تنتشر على نطاق واسع

 محدوديةلى قلة تمكين قادة المدارس وذلك إ يمكن تفسيركما  ،للمدرسة الذاتية اإلدارةلمفهوم 

لمدرسة وعدم قدرتها على  والتي تحد من استقاللية ا القراراتحيات الممنوحة لهم التخاذ الصال

 . الذاتية اإلدارةتطبيق 

وبدرجة  ،(2.52) متوسط حسابي بلغبأعلى المحور المالي في المرتبة األولى  حيث جاء

 قلة كفايةلى وإ ، ة للمدرسةلى محدودية الموارد الماليإذلك  يمكن تفسيرو ،ةتقدير متوسط

ضافية  تعليم مما يجعلها تبحث عن مصادر إ الميزانية التي تقر للمدارس من قبل وزارة التربية وال

  ، الذاتية اإلدارةأهدافها لتطبيق  بالتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق

دارة  تدخل إ  عن لى استقاللية في النفقات بعيدا  بحاجة إ للمدرسة الذاتية اإلدارةكما أن تطبيق 

 .ووزارة التعليمالتعليم 

(، وبدرجة تقدير 2.21) مرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغفي ال المحور الفنيينما جاء ب

ق المدرسية لوزارة التربية والتعليم فيما يتعل اإلدارةلى تبعية ذلك إ يمكن تفسيرو منخفض

 وترميم المرافق المدرسية . من حيث المناهج والمؤتمرات والندوات بالجانب الفني 

أظهرت نتائجها أن التي  (2019) بني مرتضىتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

لمجاالت الدراسة ككل   المدرسية الذاتية اإلدارةتطبيق  استجابات أفراد عينة الدراسة إلمكانية

المدرسية   اإلدارة( التي أظهرت نتائجها أن واقع 2018) جاسمودراسة  ،جاءت بدرجة متوسطة

 .لمديرات المدارس الحكومية جاء بدرجة متوسطةالذاتية 

 & Moradi) مورادي وبيدو كتي تيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسةتختلف ن

Beidokhti, 2016) الذاتية في إنجلترا   اإلدارةن مستوى الدراسة إلى أ هاشارت نتائجأ التي

التي  (2013) ودراسة عبد ربه  ،واليات المتحدة جاء بدرجة مرتفعةوالمكسيك وأستراليا وال

المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية من وجهة  اإلدارةلى أن درجة إمكانية تطبيق توصلت إ



 "......اإلدارة الذاتية ومعوقات تطبيقها من ــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 10)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

( التي 2019) على االداة ككل ودراسة الغامديقادة التربويين جاءت بدرجة كبيرة نظر ال

لى أن درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية من وجهة نظر توصلت نتائجها إ

التي توصلت إلى أن  Cabardo, 2016)دراسة كاباردو )و رجة كبيرةالمعلمين جاءت بد

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، اإلدارة الذاتية تمارس بدرجة عالية

 ، حيث كانت على النحو التالي: كل محور على حدةلتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 المحور األول: المحور المالي

الذاتية من    اإلدارة واقع تطبيقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل :(4جدول )

مرتبة تنازليا  حسب المتعلقة بالمحور المالي  وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

 .الحسابيةالمتوسطات 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 التطبيق

1 29 
تضع خطة لعملية اإلنفاق على 

 . المدرسة
 ةمتوسط 1.335 3.42

2 23 

تعمل على صيانة المبنى المدرسي 

من الميزانية  دون اللجوء لإلدارة 

 التعليمية.

 ةمتوسط 1.466 2.89

3 28 

تطلب الدعم من المؤسسات الخاصة  

لدعم ميزانية المدرسة دون الرجوع 

 إلدارة التعليم.

 ةمتوسط 1.445 2.84

4 21 
تحل المشكالت المالية للمدرسة  

 المدرسة.بالتشارك مع منسوبي 
2.83 1.476 

 متوسطة

5 27 
تسعى للبحث عن موارد تمويلية 

 جديدة للمدرسة. 
2.50 1.222 

 متوسطة

6 26 
توظف موارد المدرسة في الحصول 

 على موارد ذاتية. 
2.42 1.260 

 متوسطة

7 25 
تجمع التبرعات من المجتمع المحلي 

 حسب احتياجات المدرسة.
 ةمنخفض 970. 1.98

8 24 
سنوي لنفقاتها من  ماليا   تقريرا  تعد 

 ميزانية المدرسة.
 ةمنخفض 0.881 1.89

9 22 
تساعد الطلبة المحتاجين  ذوي الدخل 

 المحدود.
 ةمنخفض 0.979 1.87

 ة متوسط 0.840 2.52 المحور المالي
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الذاتية من وجهات نظر   اإلدارة  واقع تطبيقالمتوسطات الحسابية لن أ( 4) يبين الجدول

، حيث (3.42-1.87) بين قد تراوحت ما المالي على المحور قادة المدارس في محافظة الطائف

في المرتبة  " تضع خطة لعملية اإلنفاق على المدرسة" والتي تنص على( 29) رقم ةجاءت الفقر

لى التزام قادة  ذلك إيمكن تفسير و ة، وبدرجة تقدير متوسط(3.42) لى بمتوسط حسابي بلغاألو

وكذلك معرفة المصروفات من  ،من الهدر لضبط النفقات المالية خوفا   بالتخطيط  ارسالمد

لى ذلك إيمكن تفسير كما  ،الصادر والوارد للتمكن من إعداد التقرير المالي السنوي للمدرسة

 هداف المدرسة المرسومة. أ بما يحققضبط النفقات 

"  ذوي الدخل المحدود المحتاجين تساعد الطلبة"ونصها ( 22) رقم ةبينما جاءت الفقر

 لىذلك إ ويمكن تفسير ،ةوبدرجة تقدير منخفض .(1.87) وبمتوسط حسابي بلغمرتبة األخيرة بال

نظرا لمحدودية الموازنة وقلة ي الدخل المحدود مساعدة الطلبة ذوعلى  اسالمدر ادةق قدرة قلة

دعم الطالب الفقراء ل من االهتمام  مما يتطلب من قادة المدارس مزيدا   ،الموارد المالية للمدرسة

  .لتمكينهم من توفير احتياجاتهم وعدم شعورهم بالدونية بين زمالءهم

 دارياإل: المحور الثانيالمحور 

الذاتية من    اإلدارة واقع تطبيقل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(5جدول )

مرتبة تنازليا  حسب  المحور اإلداريب المتعلقة وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

 .المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 التطبيق

1 1 
تحدد االحتياجات التدريبية لمنسوبي 

 المدرسة. 
3.16 1.437 

 متوسطة

2 11 
تدير شؤون المدرسة ذاتيا  دون الرجوع 

 إلدارة التعليم.
2.73 1.442 

 متوسطة

3 10 
تشارك إدارة التربية والتعليم في عملية 

 تطوير المناهج والمقررات الدراسية.
2.38 1.280 

 متوسطة

4 6 
تتولى قيادة المدرسة مسؤولية اختيار 

 معلمي المدرسة.
2.29 1.300 

 منخفضة

5 4 
السلطات للمعلمين بالمدرسة من تفوض 

 خالل فرق العمل. 
2.26 1.117 

 منخفضة

6 2 

تعمل قيادة المدرسة على بناء الهيكل 

التنظيمي الذي يحقق رؤية ورسالة 

 المدرسة. 

2.25 1.262 

 منخفضة
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 (5... تابع جدول رقم )

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 التطبيق

7 9 
ترشح المعلمين إلى منصب وكالء أو 

 قادة مدارس.
2.24 1.255 

 منخفضة

8 12 
تضع البرامج التدريبية المالئمة لتطوير 

 اإلدارة الذاتية بالمدرسة. 
2.20 1.201 

 منخفضة

9 7 
تشجع مشاركة أولياء األمور لالنضمام 

 إلى مجلس إدارة المدرسة. 
 ةمنخفض 1.166 2.19

10 5 
تشرك جميع المعلمين في صنع واتخاذ 

 القرارات. 
 ةمنخفض 1.235 2.17

11 3 
تضع الجدول الدراسي بما يتناسب مع 

 . الطلبةمصلحة 
 ةمنخفض 1.181 2.06

12 8 
تقنن سياسة قبول الطلبة بما يتناسب مع 

 أعدد المعلمين في المدرسة. 
 ةمنخفض 1.318 2.00

 ةمنخفض 0.745 2.33 المحور اإلداري

الذاتية من وجهات نظر   اإلدارة  واقع تطبيقل المتوسطات الحسابيةن أ( 5) يبين الجدول

 (3.16-2.00) بين ما على المحور اإلداري قد تراوحت قادة المدارس في محافظة الطائف

تحدد االحتياجات " والتي تنص على( 1) رقم ة، حيث جاءت الفقرةمنخفضوبدرجة تقدير 

وبدرجة تقدير  ،(3.16) لمرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغفي ا" لمنسوبي المدرسةالتدريبية 

بتطوير قدرات المعلمين وتنمية مهاراتهم  قادة المدارسلى اهتمام ذلك إ ويمكن تفسير ،ةمتوسط

  قادة المدارس لى حرص ذلك إ يمكن تفسيركما  ،في مختلف المجاالت لتحسين العملية التعليمية

 اإلدارةتطبيق  علىيساعد داء المعلمين مما مية المهنية المستمرة للمعلمين وإلى تطوير أعلى التن

 الذاتية للمدرسة. 

تقنن سياسة قبول الطلبة بما يتناسب مع أعدد المعلمين "ونصها ( 8) رقم ةبينما جاءت الفقر

ويمكن  ،ةوبدرجة تقدير منخفض .(2.00) مرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغبال" في المدرسة

لبة في  سياسة قبول الط بتقنين لى قلة الصالحيات الممنوحة لقادة المدارس فيما يتعلقذلك إ تفسير

مركزية تتبع وزارة التربية ظم القرارات في المدارس ما زالت ن معباإلضافة إلى أ  ،المدرسة

وقلة القاعات بة الكبيرة في المدارس الحكومية عداد الطلذلك إلى أيمكن تفسير كما  ،والتعليم

 قبول أعداد قلية من الطلبة في المدرسة. التمكن من  دون ولالدراسية التي تح
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 المحور الفني :لثالمحور الثا

الذاتية من   اإلدارة واقع تطبيقل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(6) جدول

مرتبة تنازليا  حسب  المحور الفنيب المتعلقة وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف

 .المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 التطبيق

1 19 
تعطي المعلمين الحرية في إثراء 

 المناهج بما يخدم مصلحة الطلبة. 
 ةمتوسط 1.361 2.84

2 20 

تنظم مؤتمرات وندوات تتناسب مع 

احتياجات الطلبة والمعلمين دون 

 الرجوع إلدارة التعليم.

 ةمتوسط 1.366 2.65

3 17 
تشجع المعلمين للعمل بروح 

 الفريق الواحد. 
 ةمتوسط 1.472 2.52

4 14 
تحفز المعلمين ماديا ومعنويا 

 لتحسين األداء.
 ةمنخفض 1.249 2.03

5 18 
تتولى مسؤولية اختيار الكتب 

 المقررة والوسائل التابعة لها
 ةمنخفض 1.099 2.01

6 16 
تهْي فرص النمو المتكامل 

 للمعلمين جسميا وعقليا ونفسيا.
 ةمنخفض 1.118 1.96

7 13 
تتابع الخطط وبرامج اللجان 

 المدرسية بجوانبها المختلفة.
 ةمنخفض 0.796 1.94

8 15 

تعمل على بناء مرافق جديدة او 

ترميم أخرى دون الرجوع إلدارة 

 التعليم.

 ةمنخفض 1.003 1.74

 ةمنخفض 0.852 2.21 المحور الفني

الذاتية من وجهات نظر   اإلدارة  تطبيقواقع ل المتوسطات الحسابيةن أ( 6) يبين الجدول

، (2.84-1.74) بين قد تراوحت ما المتعلقة بالمحور الفني قادة المدارس في محافظة الطائف

تعطي المعلمين الحرية في إثراء المناهج بما " والتي تنص على( 19) رقم ةحيث جاءت الفقر

 ةوبدرجة تقدير متوسط ،(2.84) بلغلى وبمتوسط حسابي في المرتبة األو" يخدم مصلحة الطلبة

إثراء  المشاركة في تشجيع المعلمين على على قادة المدارسلى حرص ذلك إيمكن تفسير و

المدرسة لتطبيق اإلدارة  الستقالليةتحقيقا  فكارهممن خالل األخذ بمالحظاتهم وأ وتطوير المناهج

لى إو ،تطوير المناهجعلى المدرسة بقدرات المعلمين قيادة لى ثقة ذلك إيمكن تفسير كما  ،الذاتية

 . المناهج  بما يتماشى مع القدرات العقلية والجسمية للطلبة بتطويراهتمام قيادة المدرسة 
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دون   أخرىو ترميم أتعمل على بناء مرافق جديدة "ونصها ( 15) رقم ةبينما جاءت الفقر

 ،ةمنخفضوبدرجة تقدير  .(1.74) األخيرة وبمتوسط حسابي بلغبالمرتبة " الرجوع إلدارة التعليم

لى عدم استقاللية المدارس وتبعيتها لوزارة التربية والتعليم في العديد من  إ ذلك يمكن تفسيرو

لى قلة الموارد المالية المتوفرة بالمدارس مما يحول دون قيام كما يمكن تفسير ذلك إ ،شؤنها الفنية

 .و ترميمهاببناء المرافق أقادة المدارس 

التي توصلت إلى أن  (,Gary Czapla 2014) كازبال وهذا ما أكدت عليه دراسة جاري

مدراء المدارس في المناطق التي تحتوي على طالب ذات لغة مخالفة كاإليطالية واإلسبانية 

يواجهون معوقات في تحقيق االستقاللية وتطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة إلدارة الموارد  

  التي توصلت إلى أن  (2017) دراسة محمدو .والموظفين والمبنى ليكون مدير المدرسة فعاال  

ن صالحيات مدير المدرسة تقتصر وأ ،الت تخضع لنظام شديد المركزيةز المدرسة المصرية ال

 .وإدارة الميزانيات ،صناعة القرارلوعدم وجود تفويض الصالحيات  ،على تنفيذ التعليمات

  مستوى الداللة عند  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية :ومناقشتها الثانينتائج السؤال 

(α  =0.05) الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف اإلدارة واقع تطبيقل 

 مستوى المدرسة(؟، عدد الدورات التدريبية ،)الجنس تعزى لمتغيرات

واقع ل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 

حسب متغيرات  في محافظة الطائف من وجهات نظر قادة المدارس الذاتية  اإلدارة تطبيق

ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات ، مستوى المدرسة، عدد الدورات التدريبية ،الجنس

بينما تم استخدام تحليل  عدد الدورات التدريبية ،الجنسألثر  الحسابية تم استخدام اختبار "ت"

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد ، مستوى المدرسةالتباين األحادي ألثر 

 الجنسمتغير  :أوال  

على الجنس متغير ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  :(7جدول )

 . في محافظة الطائفمن وجهات نظر قادة المدارس الذاتية  اإلدارة واقع تطبيق

 العدد المتغير وراالمح
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت" 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

المحور 

 اإلداري 

 0.742 2.33 111 ذكر
0.125 358 0.900 

 0.755 2.32 249 أنثى

المحور 

 الفني

 0.856. 2.22 111 ذكر
0.260 358 0.795 

 0.845 2.19 249 أنثى

المحور 

 المالي 

 0.847 2.46 111 ذكر
-1.869 358 0.062 

 0.815 2.64 249 أنثى

 اإلدارة

 الذاتية 

 0.726 2.34 111 ذكر
-.542 358 0.588 

 0.681 2.38 249 أنثى
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=  αعند مستوى الداللة ) وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  (7تبين من الجدول )ي

إلى   ذلك . ويمكن تفسيرفي جميع المحاور وفي الدرجة الكلية الجنسمتغير  تعزى ألثر (0.05

بغض النظر عن  الذاتية اإلدارة واقع تطبيقحول متفقون في وجهات نظرهم قادة المدارس  أن

القوانين والتعليمات التي تصدرها  نفس  ويطبقون ،يعملون في نفس البيئة المدرسية كونهم جنسهم

م تعطيه التي ال الروتينية والمهام الوظيفيةبنفس االعمال  كذلك فإنهم يقومون ،وزارة التربية

 . تطبيق اإلدارة الذاتية لالفرصة للتطوير واالبداع 

التي توصلت إلى عدم   Cabardo, 2016)كاباردو )تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

وجود فروق ذات  بينت( التي 2019) مع نتيجة دراسة بني مرتضى تختلف هذه النتيجة

في المدارس الثانوية بمنطقة الدمام المدرسية الذاتية  اإلدارةمكانية تطبيق إداللة احصائية في 

 .متغير الجنسل تعزىالتعليمية 

 عدد الدورات التدريبيةمتغير  :ثانيا  

عدد الدورات   متغير ألثرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  :(8) جدول

 . الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس في محافظة الطائف اإلدارة واقع تطبيقعلى  التدريبية

 المحاور
عدد 

الدورات 
 التدريبية

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت" 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

المحور 

 اإلداري 

  3أقل من 

 دورات
118 2.22 0.705 

-1.921 358 0.055 
 5-3من 

 دورات
242 2.38 0.760 

المحور 

 الفني

  3اقل من 

 دورات
118 2.11 0.778 

-1.606 358 0.109 
 5-3من 

 دورات
242 2.26 0.883 

المحور 

 المالي 

  3اقل من 

 دورات
118 2.60 0.907 

1.307 358 0.192 
 5-3من 

 دورات
242 2.48 0.805 

 اإلدارة

 الذاتية 

  3اقل من 

 دورات
118 2.31 0.681 

0.880 358 0.380 
 5-3من 

 دورات
242 2.38 0.727 



 "......اإلدارة الذاتية ومعوقات تطبيقها من ــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 10)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

=  αعند مستوى الداللة ) وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  (8) يتبين من الجدول

ويمكن  ،في جميع المحاور وفي الدرجة الكلية عدد الدورات التدريبية متغير تعزى ألثر (0.05

بعدد الدورات التدريبية بقدر ما أن  ال يرتبطاإلدارة الذاتية  واقع تطبيقأن تفسير ذلك إلى 

والتحول إلى الالمركزية في اإلدارة وإشراك المعلمين والعاملين  االستقالليةتطبيقها يحتاج إلى 

 ،يخضعون لنفس الدورات التدريبية أثناء الخدمةباإلضافة إلى أن قادة المدارس  ،في إتخاذ القرار

لى االتفاق في  إدى أمما ويمتلكون المهارات والمعرفة من خالل خبرتهم الطويلة في العمل 

 استجابتهم. 

 مستوى المدرسةمتغير  :ثالثا  

واقع  على متغير مستوى المدرسة  ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(9) جدول

 .الذاتية من وجهات نظر قادة المدارس  في محافظة الطائف اإلدارة تطبيق

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات المحاور

 0.733 2.22 154 ابتدائية  المحور اإلداري

 0.777 2.33 66 متوسطة

 0.731 2.44 140 ثانوية

 0.745 2.33 360 المجموع

 0.777 2.04 154 ابتدائية المحور الفني

 0.886 2.30 66 متوسطة

 0.887 2.35 140 ثانوية

 0.852 2.21 360 المجموع

 0.822 2.33 154 ابتدائية المحور المالي 

 0.893 2.73 66 متوسطة

 0.799 2.62 140 ثانوية

 0.840 2.52 360 المجموع

 0.712 2.21 154 ابتدائية  اإلدارة الذاتية

 0.744 2.45 66 متوسطة

 0.671 2.47 140 ثانوية

 0.712 2.35 360 المجموع

واقع  ل المعيارية واالنحرافات( تباينا  ظاهريا  في المتوسطات الحسابية 9) يبين الجدول

فئات  اختالفبسبب  في محافظة الطائفمن وجهات نظر قادة المدارس الذاتية  اإلدارة تطبيق

تم استخدام إلحصائية بين المتوسطات الحسابية داللة الفروق اولبيان ، مستوى المدرسةمتغير 

 (.10) الجدول كما هو فيحليل التباين األحادي ت
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من الذاتية  اإلدارة واقع تطبيقل مستوى المدرسةتحليل التباين األحادي ألثر  :(10) جدول

 . في محافظة الطائف وجهات نظر قادة المدارس

 المصدر المحاور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

الداللة 

 اإلحصائية

المحور 

 اإلداري 

 1.765 2 3.530 بين المجموعات
3.218 0.041 

 0.548 357 195.796 وعاتمداخل المج

    359 199.326 الكلي 

المحور 

 الفني

 3.921 2 7.841 بين المجموعات
5.536 0.004 

 0.708 357 252.819 وعاتمداخل المج

    359 260.660 الكلي 

المحور 

 المالي 

 4.879 2 9.758 بين المجموعات
7.143 0.001 

 0.683 357 243.829 وعاتمداخل المج

    359 253.586 الكلي 

 اإلدارة

 الذاتية 

 2.960 2 5.920 بين المجموعات
6.003 0.003 

 0.493 357 176.024 وعاتمداخل المج

    359 181.944 الكلي 

 (α  =0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (10) الجدوليتبين من 

بين  في جميع المحاور ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا   مستوى المدرسة متغير ألثر تعزى

 .(11) كما هو مبين في الجدول المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه

 اإلدارة واقع تطبيقعلى  مستوى المدرسةألثر  شفيهالمقارنات البعدية بطريقة  :(11جدول )

 . في محافظة الطائفمن وجهات نظر قادة المدارس الذاتية 

 ثانوية متوسطة  ابتدائية المتوسط الحسابي المتغير المحور

    2.22 ابتدائية  المحور اإلداري

   0.11 2.33 متوسطة

  0.11 *0.22 2.44 ثانوية

    2.04 ابتدائية  المحور الفني

   0.26 2.30 متوسطة

  0.05 *0.31 2.35 ثانوية

    2.33 ابتدائية  المحور المالي

   *0.40 2.73 متوسطة

  0.10 *0.29 2.62 ثانوية
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 (11... تابع جدول رقم )

 ثانوية متوسطة  ابتدائية المتوسط الحسابي المتغير المحور

    2.21 ابتدائية الذاتية  اإلدارة

   0.24 2.45 متوسطة

  0.03 *0.27 2.47 ثانوية

 ( α  =0.05)دالة عند مستوى الداللة *

 :اآلتي( 11) يتبين من الجدول

 ثانويةالمدارس ال بين (α  =0.05) الداللة ىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو −

،  المحور اإلداريفي  ثانويةالمدارس الوجاءت الفروق لصالح  بتدائيةالوالمدارس ا

ارس  ن قادة المدويمكن تفسير ذلك إلى أ ،الذاتية اإلدارةو ، والمحور المالي  ،يالفنالمحور و

في   الذاتية وذلك لخبرتهم الطويلة اإلدارةالثانوية لديهم فهم ومعرفة أكثر بمتطلبات تطبيق 

من المدارس  مؤسسيا   كثر نضجا  كما يمكن تفسير ذلك بأن المدارس الثانوية أ ،العمل

 والفنية.  لجوانب اإلداريةبابتدائية وخاصة فيما يتعلق الا

 بتدائيةالاالمدارس  بين (α  =0.05) إحصائية عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة  −

المدارس   وجاءت الفروق لصالحمن جهة أخرى  متوسطةالالمدارس كال من ومن جهة 

 المدارس المتوسطة نفقاتها أكبر منأن  لىويمكن تفسير ذلك إ. المحور الماليفي  متوسطةال

الرحالت العلمية باإلضافة إلى حاجتها للمختبرات  وتسييرالمدرسة  مرافق صيانة حيث

 التفاوت في الميزانية بين هذه المدارس إلى كما يمكن تفسير ذلك ،وإجراء التجارب العلمية

لحجمها الكبير وأعداد الطلبة   كبر نظرا  ذات ميزانية مالية أ المتوسطة ارسالمد نحيث أ

 .وبالتالي جاءت الفروق لصالحها  ،بتدائيةمقارنة بالمدارس اال الكبيرة فيها

هرت وجود فروق ظالتي أ( 2019) ة مع نتيجة دراسة الغامديالدراس نتيجة هذه اتفقت

لمتغيري المرحلة التعليمية  قادة المدارس لإلدارة الذاتية تبعا   لدرجة ممارسة إحصائيةذات داللة 

 لصالح المرحلة المتوسطة .

الذاتية من وجهات نظر قادة  اإلدارةمعوقات تطبيق  ماومناقشتها: لث نتائج السؤال الثا

 ؟ المدارس في محافظة الطائف

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  لإلجابة عن هذا السؤال

 ، حيث كانت على النحو التالي: كل محور على حدةأفراد عينة الدراسة على فقرات 
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 البشرية المعوقات: ولاأل حورالم

الذاتية من   اإلدارةلمعوقات تطبيق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(12) جدول

مرتبة  البشرية المعوقاتالمتعلقة ب فقراتلل وجهات نظر قادة المدارس  في محافظة الطائف

 .تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 متوسط 1.239 3.54 .قلة تقبل قادة المدارس للتغيير 39 1

2 40 
ثقة الرؤساء في كفاءة ضعف 

 .المرؤوسين
 متوسط 1.108 3.40

 متوسط 1.341 3.33 . افتقار المدرسة للقيادات المؤهلة 38 3

4 36 
بمفهوم  قادة المدارسقلة معرفة 

 . الذاتية اإلدارة
 متوسط 1.032 3.16

 متوسط 1.057 3.01  .من تحمل مسؤولية عدم المبادرة خوفا   37 5

6 35 
إقناع القيادات العليا بأهمية صعوبة 

 .تفويض الصالحيات
 متوسط 0.989 2.98

 متوسط 0.645 3.24 البشرية المعوقات

الذاتية من وجهات  اإلدارةلمعوقات تطبيق  المتوسطات الحسابيةأن ( 12) يبين الجدول

قد تراوحت ما بين  ،على محور المعوقات البشرية في محافظة الطائفارس نظر قادة المد

للقيام  قادة المدارسلى قلة تأهيل تفسير ذلك إ ويمكن ،جة تقدير متوسطوبدر (2.98-3.54)

المعرفة لتطبيق اإلدارة لى قلة الدورات التدريبية التي تمنحهم المهارة ووإ ، الذاتية اإلدارة بتطبيق

في " قلة تقبل قادة المدارس للتغيير" والتي تنص على( 39) رقم ةحيث جاءت الفقر ،الذاتية

لى قلة  إويمكن تفسير ذلك  ،، وبدرجة تقدير متوسط(3.54) لمرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغا

لإلدارة الذاتية كونها من  وعدم تقبلهم ،الذاتية في المدرسة اإلدارةقافة معرفة قادة المدارس بث

إلى تمسك البعض بالطرق  باإلضافة ،مما يجعلهم يقاومون التغيير المفاهيم الحديثة بالنسبة لهم

 ةجاءت الفقربينما  ،الطرق الحديثة ومنها اإلدارة الذاتيةه نحو التقليدية في اإلدارة وعدم التوج

بالمرتبة األخيرة " بأهمية تفويض الصالحياتصعوبة إقناع القيادات العليا "ونصها ( 35) رقم

لى قلة اهتمام القيادات ويمكن تفسير ذلك إ .وبدرجة تقدير متوسط .(2.98وبمتوسط حسابي بلغ )

الذاتية  اإلدارةحيث أن تطبيق  ،لصالحيات الممنوحة لقادة المدارسبتفويض االعليا  اإلدارية

 واتخاذ القرارات.لى االستقاللية في الصالحيات بحاجة إ
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 اإلدارية المعوقات: الثاني حورالم

الذاتية من   اإلدارةلمعوقات تطبيق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(13) جدول

مرتبة   اإلدارية المعوقاتالمتعلقة ب فقراتلل  وجهات نظر قادة المدارس  في محافظة الطائف

 .تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

1 33 

ضعف الميزانية المخصصة  

للمدرسة من قبل وزارة التربية 

  .والتعليم

 متوسط 1.295 3.40

2 31 
قلة الصالحيات الممنوحة لقادة 

   .المدارس
 متوسط 1.171 3.16

3 34 

ضعف قنوات االتصال بين 

المدرسة ومؤسسات المجتمع 

 . المحلي

 متوسط 1.056 3.12

4 32 
تذمر قادة المدرسة من قلة المرونة 

 .في تطبيق بعض القوانين
 متوسط 0.941 2.99

5 30 
قلة الدورات التدريبية التي  تهتم 

 .الذاتية اإلدارةب
 متوسط 0.911 2.82

 متوسط 0.783 3.10 اإلدارية المعوقات

اتية من وجهات الذ  اإلدارةلمعوقات تطبيق  المتوسطات الحسابيةأن ( 13) يبين الجدول

 قد تراوحت ما بينوقات اإلدارية محور المعبالمتعلقة  في محافظة الطائفنظر قادة المدارس 

لدى  الشديدة لى المركزية اإلدارية جة تقدير متوسط ويمكن تفسير ذلك إوبدر (2.82-3.40)

  بتطبيق اإلدارة الذاتية لى عدم تمكن قادة المدارس من القياممما يؤدي إ والتعليم وزارة التربية

 فيما يتعلق بالمناهج والميزانية واتخاذ القرارات.   اصةخ

ضعف الميزانية المخصصة للمدرسة من " والتي تنص على( 33) رقم ةحيث جاءت الفقر

جة تقدير ، وبدر(3.40) لمرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغفي ا" قبل وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم بالتوجه نحو تطبيق اإلدارة  اهتمام قلةويمكن تفسير ذلك إلى ، متوسط

الذاتية من خالل تخصيص ميزانية ضعيفة لهذه المدارس مع عدم األخذ بعين االعتبار  

عطاء المدارس االستقاللية المالية لتحقيق أهدافها مما  وعدم أ ،جات المالية لهذه المدارس االحتيا

 ة. إلدارة الذاتياتطبيق ل أمامها قف عائقا  ي

"  الذاتية اإلدارةتهتم بقلة الدورات التدريبية التي "ونصها ( 30) رقم ةنما جاءت الفقربي

لى ويمكن تفسير ذلك إ ،جة تقدير متوسطوبدر .(2.82) رتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغبالم
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وتدريب  بتأهيلاالهتمام  قلةالذاتية من خالل  اإلدارةبتطبيق وزارة التربية والتعليم  عدم جدية

وتمنحهم المعرفة المدارس  قادةن الدورات التدريبية تأهل أحيث  ،وتطوير قدراتهم قادة المدارس 

 الذاتية.   اإلدارةوالمهارة فيما يتعلق بتطبيق 

( التي أظهرت نتائجها أن تأثير 2019) تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بني مرتضى

المدرسية الذاتية جاءت بدرجة متوسطة في الدرجة الكلية   اإلدارةالمعوقات اإلدارية إلمكانية 

 للفقرات. 

 التوصيات

من خالل السعودية  لى الالمركزية لدى وزارة التربية والتعليمحول من المركزية إالت .1

في محافظة   للمدرسة تطبيق الجاد لإلدارة الذاتيةللتفويض الصالحيات لقادة المدارس 

 .الطائف

 . للمدرسة الذاتية اإلدارةلتطبيق من خالل الدورات التدريبية  والمعلمين تأهيل قادة المدارس .2

 .  للمدرسة الذاتية اإلدارةلالزم الذي يساعد على تطبيق يجاد الدعم المالي االعمل على إ .3

 اإلدارةية واإلدارية لتتمكن من تطبيق من االستقاللية المال منح المدارس مزيدا  ضرورة  .4

 الذاتية. 

 . شراك المدارس في عملية تطوير المناهج والمقررات الدراسيةإ .5
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