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درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية وعالقتها بمشاركة المعلمين في
صنع القرارات من وجهة نظرهم
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مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية وعالقتها
بمشاركة المعلمين في صنع القرارات من وجهة نظرهم ،تكونت عينة الدراسة من( ) 342معلما  ،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي ،كما تم استخدام االستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة
وهي من إعداد الباحث ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج هي:أن درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة
لإلدارة الذاتية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة كبيرة ،وبمتوسط حسابي ( )4.03وانحراف معياري
(،)0.83كما اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لدرجة ممارسة قادة
المدارس لإلدارة الذاتية تبع المتغيري المرحلة التعليمية وسنوات الخبرة لصالح المرحلة المتوسطة وذوي
سنوات خبرة (أقل من10سنوات).وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α=0.05في درجة ممارسة قادة المدارس لإلدارة الذاتية تبعا لمتغيرموقع المدرسة ،كما
أظهرت النتائج أيضا أن درجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات من وجهة نظرهم جاءت بدرجة
كبيرة ،وبمتوسط حسابي ( )4.00وانحراف معياري( ،)0.89وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية لدرجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات تبعا لمتغيري المرحلة التعليمية وموقع
المدرسة عند مستوى الداللة ( ، )α=0.05بينما اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) )α=0.01تبعا لمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوي سنوات خبرة (أقل من  10سنوات) .كما
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة()α≤ 0.01بين
درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية ودرجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات.
وتوصي الدراسة بعدد من التوصيات منها :منح قادة المدارس مزيد من الصالحيات الالزمة لصناعة
واتخاذ القرارات التربوية المناسبة.إشراك قادة المدارس بصناعة القرار على مستوى إدارات التعليم وهذا
ما يدعم نجاح القرار.
كلمات مفتاحية :اإلدارة الذاتية  ،المشاركة في صنع القرار ،قادة المدارس ،منطقة الباحة.
Abstract
The study aimed to identify the Degree of Practicing School – based
management by School leaders in ALbaha and its Relation with the participation
of teachers in decision making from their point of view,The study sample
consisted of(342) teachers,researcher has used the Correlative descriptive
approach, and a questionnaire to collect data from a sample study, The results
showed that:the degree of school leaders inAL Baha Area practice for Schoolbased management was high with mean of (4.03),And there were statistically
significant differences at the level of significance(α =0.05)due to the variables of
the educational stage and years of experience in favor of the intermediate stage
and with years of experience (less than 10 years),And there were no statistically
significant differences at the level of significance(α =0.05) due to School
Location,also the results showed that the degree of participation teachers in
decision makingwas high with mean of (4.00),And there were no statistically
significant differences at the significance level(α≤0.05) inparticipation teachers
in decision making due tothe variables of the educational stage and school
location, There were statistically significant differences at the significance
level(α ≤ 0.01) in participation teachers in decision making due to the
variableYears of experience for teachers with years of experience (less than 10

- 683 -

مجلة البحث العلمى فى التربية

العدد العشرون لسنة 2019م

years),The results of the study also showed a statistically significant relationship
at the significance level (α = ≤ 0.05)between the degree to which the leaders of
Albaha schools are School-based management and the degree for teachers
participate in decision-making, The study recommends:give school leaders more
authority to make appropriate suitable educational decisions,Involvement of
school leaders in decision-making at the level of education departments, which
supports the success of the decision .
KeyWords: School-based management,participation in decision-making ,
ALbaha Area.
مقدمة
تعد اإلدارة بمثابة المحرك الرئيس وأداة التغييراألساسية والقلب النابض في حياة المؤسسات ؛فنجاح
المؤسسة في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها يرتكز بشكل كبيرعلى كفاءة إدارتها وفعاليتها ،لذا تسعى
المؤسسات التي تنشد تحقيق أهدافها إلى بناء إدارة فعالة ومتميزة ،تستطيع مواجهة المتغيراتا لراهنة،
وتلبي متطلبات واحتياجات المستقبل ،وتفي بتوقعات وآمال المستفيدين منها خاصة والمجتمع عامة.
كما أن الفكراإلداري والتربوي قد تطوربطريقة ملحوظة مما أدي إلى تطويروتغييرفي وظيفة اإلدارة
المدرسية و تعدد مهامها واتساع مجالها في الوقت الحاضر ،هذاباإلضافة إلى تعقد الدور الذي يقوم به قائد
المدرسة ،حيث أصبح من الصعب إدارة المدرسة من قبل شخص واحد بليج بالتعاون مع جميع العاملين
في المدرسة ،حيث أن اإلدارة المدرسية تتطلب جهداً تشاركيا ً من الجميع للوصول إلى الطريقة الناجحة
التي تتم بها اإلدارة (أبوخطاب.) 17 ، 2008،
ويعد التوجه نحو اإلدارة الذاتية من أهم التوجهات الحديثة في اإلدارة باعتباره استراتيجية أساسية ألقت
بظاللها وتأثيراتها على النظم التعليمية وإدارتها بشكل عام وعلى اإلدارة المدرسية بشكل خاص  ،ولقد
اتضح ذلك مع بداية الثمانينات من القرن العشرين في توجه العديد من دول العالم لألخذ بمبدأ الالمركزية
في المؤسسات التعليمية من أجل الوصول إلى تمكين قادة المدارس من اتخاذ القرارات التي تخص
المدارس ( خليل .) 78 ، 2003 ،
باإلضافة الى أن الحاجة لمشاركة المعلمين في صنع القرار زادت ،وذلك لزيادة حاجة المدرسة لتثبت
نفسها في المجتمع ولالهتمام بالجودة النوعية والكمية ووالءالمعلمين للمدارس التي يعملون فيها ألن ما
يواجه المدرسة من مشكالت اليمكن لقائد المدرسة أن يقوم بحلها بمفرده .لذلك تؤدي مشاركة المعلمين في
عملية صنع القرارإلى تحسين نوعية النتائج والحلول،وتزيد من تحفيزالمعلمين وتنمي روح الفريق بين
جميع العاملي نفي المدرسة .وتوجد فوائد مباشرة وغيرمباشرة لمشاركة المعلمين في عملية صنع القرار.
ومن أهم الفوائد المباشرة أن نوعية القرارات تكون أفضل ويقتنع بهاالجميع .ومن الفوائد غير المباشرة
زيادة والء المعلمين للمدرسة واالنتماء لها ،وتقل لمن غيابه موتأخره معن الدوام المدرسي وتقلل من
الصراعات في ما بينهم (.(Somech,2010, 175
وتتفق العديد من الدراسات،كدراسةالعجمي (  )2005والدوسري(  ،) 2006وجبرانوالشمري
(،)2011وعواد؛ وأبوسمرة،؛ والطيطي (  ) 2011على أن التطبيق الفعال لإلدارة الذاتية ،يضمن تحقيق
الكثيرمن األهداف ممايسهم بدوره في تحقيق العملية التعليمية ألهدافها ،وعلى الرغم من األهمية المتزايدة
والتطبيق الناجح لهذا المدخل اإلداري الحديث إال أن اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية
مازالت تعاني من قيود مركزية اتخاذ القرار ،وعدم المشاركة المجتمعية  ،والتتمتع المدارس
إالبقدرمحدود من الصالحيات ،التي تقتصرعلى األمورالتسييرية الروتينية ( الدوسري،)34 ، 2006،
وكذلك عدم صرف الميزانية التشغيلية للمدارس في الوقت المناسب ،والمركزية في اتخاذ القرارات(
الفقيه ، 2012 ،ج ) .وت تيح اإلدارة الذاتية حال تطبيقها مشاركة واسعة من جانب المعلمين في كل جوانب
اإلدارة المدرسية ومن ضمنها المشاركة في صنع القرار المدرسي األمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى
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تنفيذ هذه القرارات  ،لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة
لإلدارة الذاتية وعالقتها بمشاركة المعلمين في صنع القرارات من وجهة نظرهم .
مشكلة الدراسة وأسئلتها
على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في مجال االرتقاء بمستوى
اإلدارة المدرسية في مدارس التعليم العام والمتمثلة في إصدار دليل تنظيمي  ،ودليل إجرائي لمدارس
التعليم العام ،وكذلك صرف ميزانية تشغيلية للمدارس  ،والتعميم بوضع خطة تشغيلية لكل مدرسة ،إال أن
هناك العديد من المشكالت التي تواجه قادة المدارس وتحد من قدرتها على تحقيق أهدافها  ،فهي تعاني من
المركزية في اتخاذ القرار وعدم إعطائها الصالحية في إدارة شؤونها المالية  ،فهي تتلقى مصروفاتها من
إدارات التعليم وفقا لبنود صرف محددة سلفا لجميع المدارس بغض النظر عن ظروف واحتياجات كل
مدرسة  ،كما ال يحق لقادة المدارس إجراء أي تعديالت على بنود الصرف ( السيسي و العزوي ، 2014،
.) 171
كما تبلورت مشكلة الدراسة من خالل ماأشارت إليه بعض الدراسات والبحوث السابقة في توصياتها مثل
( دراسة المطيري2015،؛ ودراسة السبعي 2015،؛ودراسة الفقيه 2012،؛ودراسة رزق 2011،؛
ودراسةمحمدين2010،؛ ودراسة سرور ) 2088،إلى ضرورة اتباع األساليب اإلدارية الحديثة في اإلدارة
المدرسية ومنها أسلوب اإلدارةالذاتية .
ومن خالل عمل الباحث كمعلم بإحدى مدارس الباحة  ،فقد الحظ أن االستمرار في النهج التقليدي
لإلدارة المعتمد على تنفيذ ما يرد من السلطة المركزية وعدم افساح المجال الستخدام أساليب إدارية تمنح
المدرسة والعاملين بها قدرا من الحرية وتسيير أمورها اإلدارية والمالية سيؤدي ذلك إلى تكريس طرق
إدارية لم تعد صالحة لمسايرة التطور في اإلدارة التعليمية والمدرسية  ،وكذلك عدم تحقيق المدرسة
ألهدافها على الوجه األكمل ،والحظ كذلك عدم السماح من قبل قادة المدارس للعاملين بالمدرسة
وخصوصا المعلمين بالمشاركة في صنع القرارات المدرسية حتى وإن تعلقت بهم بصورة مباشرة.
ومماسبقيمكنتحديدمشكلةالدراسةفيالسؤااللرئيسيالتالي  :مادرجةممارسةقادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة
الذاتية وما مدى عالقتها بمشاركة المعلمين في صنع القرارات ؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية :
السؤال االول :ما درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية من وجهة نظر المعلمين؟
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05في استجابات
أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية تعزى لمتغيرات الدراسة
(المرحلة التعليمية  ،سنوات الخبرة – موقع المدرسة)؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى :الكشفعن درجةممارسةقادةالمدارس بمنطقةالباحةلإلدارةالذاتية من وجهة
نظر المعلمين .وايضا ً التعرف على درجة مشاركة المعلمين في صناعة القرارات بمدارس منطقة الباحة.
وتحديد العالقة بين ممارسة قادة المدارس بمنطقة الباحة لإلدارة الذاتية ودرجة مشاركة المعلم ينفي صنع
القرارات من وجهة نظرهم.
أهمية الدراسة
األهمية النظرية :
تستمد الدراسة أهميتها النظرية من أهمية الموضوع الذي تتناولهو هوممارسة اإلدارة الذاتية
والذييساير الفكراالداري الحديث ومتغيرات العصرحيث أصبح التوجه نحو الالمركزية في التعليم اتجاها
عالميا ً يعول عليه الكثيرمن األمال للنهوض بالعملية التعليمية .كما يؤمألن تسهم نتائج الدراسة في إثراء
المكتبة التربوية حول موضوع اإلدارة الذاتية للمدرسة والمشاركة في صنع القراروالعالقة بينهما.
األهمية العملية:
يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية قادة المدارس بمنطقة الباحة من خالل تعرفه مع لى واقع
ممارستهم لإلدارة الذاتية ودرجة إشراكهم للمعلم ينفي عملية صنع القرارات .كما يتوقع أن تفيد نتائج
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الدراسة الحالية إدارة التدريب في إدارة التعليم بمنطقة الباحة لعقد دورات تدريبية لقادة المدارس في
مايتعلق باإلدارة الذاتية والمشاركة فيصنع القرار.
مصطلحات الدراسة
اإلدارة الذاتية : School-based management
يعرف الباحث ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية بأنها :جميع الجهود واألعمال التي يقوم
بها قادة المدارس من اتخاذ القرارات الالزمة لتسيير العمل بداخلها من خالل الصالحيات الممنوحة،
االتصال وتدفق المعلومات ،المحاسبية التعليمية ،التنمية المهنية للمعلمين ،ويتم قياسها عن طريق
استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة المعدة لهذا الغرض.
المشاركة في صنع القرار :participation in decision-making
يعرف الباحث إجرائيا ً درجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات بأنها  :درجة سماح قادة المدارس
بمنطقة الباحة للمعلمين بالمشاركة في صنع القرارات الخاصة بالمدرسة ،ويتم قياسها عن طريق
استجاباتأفرادعينةالدراسةعلىأداةالدراسةالمعدةلهذاالغرض.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية  :وتتمثل في درجة ممارسة قادة المدارس لإلدارة الذاتية في أبعاد الصالحيات
الممنوحة ،االتصال وتدفق المعلومات ،المحاسبية التعليمية ،التنمية المهنية للمعلمين وعالقتها بمشاركة
المعلم ينفي صنعا لقرارات المدرسية .
الحدود المكانية  :تم تطبيق الدراسة على مدارس التعليم العام للبنين التابعة إلدارة التعليم بمنطقة الباحة
في المحافظات الخمس الباحة  ،المندق  ،القرى  ،العقيق  ،بلجرشي.
الحدود البشرية :تم تطبيق أداة الدراسة على معلمي المراحل التعليمية الثالث( االبتدائية والمتوسطة
والثانوية ) بمنطقة الباحة التعليمية.
الحدود الزمانية  :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام  1439 -1438هـ.
أوال :األدب النظري:
تم عرض األدب النظري للدراسة في محورين ؛ األول يتناول اإلدارة الذاتية للمدرسة  ،والمحور الثاني
مشاركة المعلمين في صنع القرارات كما يلي:
المحور األول اإلدارة الذاتية للمدرسة
في هذا المحور تم عرض مفهوم اإلدارة الذاتية  ،نشأة اإلدارة الذاتية للمدرسة  ،أهمية اإلدارة الذاتية ،
وخصائص اإلدارة الذاتية  ،أهداف االدارة الذاتية  ،عالقة اإلدارة الذاتية ببعض المداخل اإلدارية الحديثة
 ،المبادئ واالسس التي تقوم عليها اإلدارة الذاتية .
مفهوم اإلدارة الذاتية:
لم يعد يقتصر دور المدرسة على كونها مصدرا للمعرفة للطالب فحسب ،بل تعدى ذلك إلى صقل
شخصية المتعلم من كافة جوانبها ،وتتطلع في هذه الفترة لتقوم بدور أهم وأشمل يحمل في جوانبه تحديات
متالحقة في ظل التسارع الكبير للتطورات العلمية والتكنولوجية  ،وال يمكن للمدرسة أن تالحق هذا
التسارع العلمي والتكنولوجي إال إذا تمتعت بحرية الحركة في اإلدارة وانفتاح على المجتمع المحلي األمر
الذي يبعدها عن الجمود والثبات.
وتعرفوزارةالتعليم بالمملكة العربية السعودية اإلدارة الذاتية للمدارس بأنها" إيك األمرإدارة جميع الشئون
التعليمية واإلدارية والفنية إل ىالمدرسة ذاتها ،مع تفويضها بالصالحيات وإمدادها باإلمكانات التي
تعينهاعلى ذلك ،مع وجود آلية واضحة للمتابعة والتقويم للمدرسة من الجهات األعلى" (الخطة العشرية
لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.) 22، 2004،
ومماسبق يمكن تعريف اإلدارة الذاتية بأنها "نظام إداري تكون فيه المدرسة وحدة اتخاذ القرارات التعليمية
ومسؤولة عن بعض القرارات الخاصة بالميزانية والموظفين ،وتوفر المدرسة فيه المناخ المالئم لتحقيق
المشاركة والتطوير والتحديث للمعلمين والعاملين بها"
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ومما سبق يمكن القول بأن تنفيذ اإلدارة الذاتية بالمدارس يرتكز على القيام بمجموعة من االصالحات
من أهمها ما يلي:
 قيام المدرسة بإدارة نفسها وفق خطة معينة دون الرجوع للسلطة المركزية. تفويض المدرسة بمجموعة من الصالحيات التي تتعلق بتسيير العمل بداخلها. إمداد المدرسة باإلمكانيات التي تساعدها في تنفيذ ما أوكل إليها من مهام. خضوع المدرسة التي تقوم بتطبيق اإلدارة الذاتية إلى نوع من المساءلة حول مخرجاتها التعليمية.نشأة اإلدارة الذاتية:
تعود الجذورالتاريخية لإلدارة الذاتية إلى الصناعة والعمل،ففي النصف األخيرمن القرن
العشرينظهرنموذج صناعي أوضح فائدة تشجيع العمال على تغييرأدوارهمل يكتسبوا شهرة ومصداقية
واسعة االنتشار ،وقد أدى هذا النجاح االقتصادي واإلنجازعالي الجودة إلى دفع مصنعي السيارات
اليابانيين إلى إعطاء الفرصة لعمال مصانعهم في إدارة مجموعاتهم ،وقد اتبع األسلوب نفسه أصحاب
المصانع واألعمال التجارية في الواليات المتحدة األمريكية إلعطاء الفرصة للعمال في المشاركة في
اتخاذ القرارات الخاصة بعملهم (علي ؛ ورجب.) 143، 2010 ،
ومما سبق فإن اإلدارة الذاتية مثلها مثل العديد من المداخل اإلدارية المختلفة قد ظهرت فكرتها في
المصانع والشركات وثبت نجاحها وصالحيتها للتطبيق  ،ثم ظهرت فكرة االستعانة بها في المجاالت
التربوية المختلفة ومنها على مستوى المدرسة متخذة عدة مسميات منها اإلدارة المحلية للمدرسة ،ثم إدارة
الموقع للمدرسة ،ثم اإلدارة المتمركزة حول المدرسة  ،وتقوم الفكرة األساسية لإلدارة الذاتية على
الالمركزية ومنح المدارس والعاملين فيها المزيد من الصالحيات من منطلق أنهم األكثردراية باحتياجات
المدارس لتحقيق أهدافها .
أهمية اإلدارة الذاتية للمدرسة:
يرى حافظ والبحيري ( )277 ، 2009أن أهمية اإلدارة الذاتية تظهر في تعزيز الحكم الذاتي ألعضاء
المجتمع المدرسي  ،وتوفير المناخ الذي يساعد على االبتكار لتحقيق المشاركة والتطوير والتحديث
والتنمية المهنية المستدامة من خالل الالمركزية التي يعتمد عليها هذا النظام  ،حيث تنتقل المدرسة من
رقابة السلطة المركزية إلى المشاركة في اتخاذ القرار ،وتأسيس مهامها طبقا لظروفها واحتياجاتها ،وبذلك
يصبح كادر المدرسة من اإلداريين والمعلمين أكثر استقاللية ومسؤولية أيضا في اتخاذ القرارات المتعلقة
بإدارة المدرسة وتوزيع الموارد المادية والبشرية لها.
وتكمن أهمية اإلدارة الذاتية للمدرسة في المملكة العربية السعودية في مرور المجتمع السعودي
بمجموعة كبيرة من المتغيرات في ظل رؤية المملكة العربية السعودية  2030والتي تركز على إحداث
مجموعة من التغيرات الكبرى في جميع األطر والمناشط الخاصة بالحياة داخل المملكة العربية السعودية
وتقلها نقلة نوعية كبيرة  .وعلى الرغم من ذلك فإن اإلدارة المدرسية لم تشهد تغيرات مماثلة فما زالت
تعاني من عدم التوازن بين السلطات والمسؤوليات  ،واالستمرار في التبعية المركزية رغم ذلك الخطاب
المعلن في التوجه نحو الالمركزية في إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة( السبعي .) 216 ، 2015 ،
ويرى مؤذن(  )91،2017بأنه يمكن تلخيص أهمية اإلدارة الذاتية للمدرسة في أنها:
 تحسين المناخ المدرسي المالئم الذي يساعد على تفعيل الكفاءة اإلدارية ،وتجويد المخرجات التعليمية منخالل الشفافية في التعامل بين أعضاء الهيئة اإلدارية والمعلمين والمجتمع المحلي ،وإشراكهم في اتخاذ
القرارات مما ينعكس على تحسين مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين ،وسرعة إنجازالعمل المدرسي.
إتاحة المزيد من المرونة والحرية للمدرسة ،وبالتالي ضمان سرعة اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة
لمواجهة المشكالت التعليمية.
القضاءعلى البيروقراطية اإلدارية ،والعمل بمبدأ يتفويض السلطة والمحاسبية. بث الرقابة الذاتية في نفوس العاملين بالمدرسة ،وتشجيع أسلوب التقويم الذاتي داخل المدرسة.ومما سبق تتضح أهمية لإلدارة الذاتية من خالل عدة أوجه من أهمها إتاحة الفرصة لتطبيق السياسات
والبرامج التعليمية فيها بسهولة نتيجة لوجود المرونة اإلدارية ،وتقليل السلطات الفردية ،وتفويض
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السلطات ،وتنمية روح التعاون بين األفراد ،وظهور فكرة المحاسبية التي يمكن أن تقلل من الهدر الذي
يحدث داخل المؤسسات التربوية المختلفة ومنها المدارس  ،كما أن االعتماد على المدرسة كوحدة قائمة
بذاتها يؤدي إلى التخلص من مجموعة السلبيات التي كانت ترافق النموذج المركزي في اإلدارة.
أهداف اإلدارة الذاتية للمدرسة:
تهدف اإلدارة الذاتية للمدرسة بشكل عام إلى تطويرالتنظيم المدرسي في جميع مجاالته ،وتعزيزمفهوم
الالمركزية اإلدارية ،تطويردورقائد المدرسة في ضوء متطلبات اإلدارة التربوية المدرسية الحديثة ،
تحقيق النموالمهني للقادة من خالل تدريبهم وتقويم أدائهم باستمرار  ،تطويردورالمدرسة من صورتها
النمطية لتصبح مؤسسة تتمتع بالمصداقية والثقة ،وقادرةعلى تلبية احتياجات المجتمع المدرسي والمحلي
،تقليل العبء عن إدارة التعليم بمايتيح لها االهتمام بتطويرالجوانب المختلفة للعملية التعليمية ،توظيف
التقنية الحديثة لمصلحة انسيابية العمل في المدرسة  ،زيادة كفاءة استثمارالموارد وتوظيفها ( عبدالرؤوف
وعامر.) 108 ، 2009،
بينما يرى( فسك والد  ) 12 ، 2001 ،أن أهداف التطبيق الفعال لإلدارة الذاتية للمدرسة تتمثل فيما
يلي:
 تفعيل أليات المشاركة بين كافة العاملين بالمدرسة وأولياء األمور وقيادات المجتمع المحلي المحيطومؤسساته ضمانا لتطبيق الالمركزية في إدارة المدرسة.
 تفويض مجلس إدارة المدرسة في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحسين أدائها وجودتها. تشجيع الرقابة الذاتية لدى العاملين بالمدرسة  ،وذلك من خالل االتفاق معا على مواصفات األداء الفعاللكل منهم وربط الحوافز بمستويات أدائهم.
يتضح مما سبق أن اإلدارة الذاتية تهدف إلى تحقيق جملة من األهداف لعل أهمها في رأي الباحث
هوتغييرثقافة المدرسة بشكل إيجابي يضمن التفاعل البناء بين مديرالمدرسة والمعلمين والتالميذ وأولياء
األمور ،تشجيع الرقابة الذاتية لدى العاملين بالمدرسة ،تحسين عملية صنع القرارالمدرسي في ظل تفعيل
المرونة المقننة في تطبيق التشريعات المنظمة لحسن سيرالعمل المدرسي.
عالقة اإلدارة الذاتية ببعض المداخل اإلدارية الحديثة:
يجمع مدخل اإلدارة الذاتية بين خصائص ومميزات العديد من المداخل اإلدارية  ،وتظهر العالقة بينه
وبين بعض المداخل اإلدارية الحديثة كما يلي:
المبادئ واألسس التي تقوم عليهااإلدارةالذاتيةللمدرسة:
ترى نورة السيف ( ) 27 ، 2011أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة الذاتية هي وجود قائد
مهيأ  ،قادر على التنبؤ والتأمل  ،وتحديد رؤية واضحة للمدرسة  ،ويملك القدرة على توظيف موارد
المدرسة المادية والبشرية واستثمارها في تحقيق غايات وأهداف المجتمع المحيط بالمدرسة بطريقة
تكسبها الرضا عن مخرجاتها .
أما فيما يتعلق باألسس التي تقوم عليها اإلدارة الذاتية فيمكن عرضها كما يلي:
 )1المركزية السلطة:
تعتبرالمركزية السلطة من أهم األسس والمبادئ التي تقوم عليها اإلدارة الذاتية ،فهي تمنح المدرسة مزيداً
من الصالحيات والحرية لمواجهة التحديات وحل مشكالت العمل بما يحقق النمووالتطورللعملية التعليمية
بالمدرسة في ظل مناخ ديموقراطي يسود جميع منسوبي المدرسة ( مؤذن .) 92 ، 2017 ،
كما أن تطبيق المركزية السلطة في مجال التعليم يمثل آلية لدعم المرونة واالستجابة للتغيرات
والتطورات المحيطة ،والحساسية تجاه احتياجات األطراف المعنية وأصحاب المصالح ،ويمثل ذلك دافعا ً
لتوفيرخدمات جديدة تفي باحتياجات البيئة المحيطة بالمدارس ،كماأن اإلدارة الذاتية للمدارس كأحد نواتج
التوجه الالمركزي تدعم تجريب األفكارالجديدة والمالئمة الحتياجات وظروف البيئة المحلية ،حيث
يساعدهذا التوجه على بناء القدرات الذاتية من خالل تشكيل مجتمعات التعليم المهني التي تمثل المعلمين
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والقادة وأولياءاألمور،باإلضافة إلى المجالس المحلية في المدارس القادرةعلى تعبئة جهود كل
األطراف(الموسى.) 148 ، 2010 ،
مما سبق فإن الالمركزية تعني في مفهومها الشامل نقل المسؤوليات من السلطة المركزية إلى المدرسة
،واعتبارها مسؤولة مسؤولية كاملة عن تخطيط وتنفيذ هذه المسؤوليات وعن مخرجات التنفيذ في ظل
رؤية عامة وأهداف متفق عليها تعد مرجعًا للمتابعة والمساءلة  .وهذا المفهوم ،يشمل أيضًا نقل السلطة
إلى مشاركين من المجتمع المدني واألفراد المعنيين .كما يجب أن يواكب الالمركزية جهد لتدعيما لشفافية
والمسؤولية والمحاسبية حتى اليستغل البعض السلطات المخولة إليه.
 )2المحاسبية:
والمقصود بالمحاسبية المجال الذي يكون فيه القائد مسؤول اًأمام سلطة أعلى سواء كانت تشريعية
أوتنظيمية عن أفعاله وممارساته ،كما تتضمن أيضا ً أن يقدم القائد البراهين على البرامج التي اتبعها
قداتسقت مع األهداف الموضوعية وأسهمت بفاعلية في تحقيقها ( عبد العليم والشريف.) 185 ،2010 ،
وقد تطورت المساءلة من مجرد نموذج تقليدي للرقابة على األداء إلى نموذج يعد التفاوض فيه عقداً
اساسيا ً ويهدف الى توفيرالظروف المساعدة للمدارس على تحسين أدائها  ،وبالتالي تعد المساءلة وسيلة
لزيادة فهم اإلدارة التعليمية وغيرها من المستويات التعليمية العليا لمهمتهم األساسية والتي تكمن في
مساعدة قادة المدارس في االرتقاء بأداء مدارسهم  ،حيث يتم التحول من التركيزالى إصدارأحكام نهائية
على األداء إلى المساعدة التكوينية المستمرة التي يتم تقديمها لقادة المدارس ( العنزي .) 230 ، 2013 ،
مما سبق فإن المحاسبية التعليمية إذا أريد لها النجاح فيجب أن تتحول من كونها نوع من الرقابة
والمتابعة والتدقيق والتمحيص فيما تم القيام به إلى كونها وسيلة لمساعدة المدارس على تحسين قيامها
بوظائفها على النحو المطلوب .كما يمكن أن تتم محاسبة المدرسة ككل على أساس ما توفره من برامج
تعليمية في مقابل ما تحصل عليه من دعم.
 )3التنمية المهنية لكافة العاملين بالمدرسة:
تعد التنمية المهنية إحدى سمات اإلدارة الذاتية للمدرسة التي تسعى لتحقيق أهداف يُراد منها التحسين
والتطويروالتقدم للعملية التعليمية ،ولذا كان البد من تجويد العمل فيها تحقيق ال تلك األهداف ،وتجويد
العملبه ايتطلب حسن التخطيط لها ،وتنظيمها وتنفيذها ومتابعتها وتقويم العائد منها ،ولكي يتحقق ذلك كان
البد من قيادة المؤسسات التعليمية أن تعمل على تحقيق الجودة في برامج التنمية المهنية ،ويقصد بالجودة
انتقاء الجيدوالفاعل من برامج التنمية المهنية بما يخدم احتياجات أفرادها ،ومتطلبات العملية التعليمية
التعلمية ،ومستجدات العصر( .المفرج،المطيري،حمادة.)18، 2007،
 )4تحسين ظروف تعليم الطالب:
يُعد التركيزعلى تعليم الطالب من أهم األسس التي يهتم بتفعيلها مدخل اإلدارة الذاتية للمدرسة وذلك
لتحقيق الحد األقصى لتعليم وإنجازالتالميذ ،حيث تركز المدرسة المدارة ذاتيا ً في نشاطاتها حول تعلم
التالميذ والتدريس الفعال لهم ،فالمعلم الفعال الذي يفهم آلية إدارة صفه يسعى جاهداً بأسلوب بناء نحو
تخطيطك لشيء داخل الصف ضمانا ً لتحفيزتالميذهوانضباطهم وهوسبيل جودتهم ( الزعيبروبدير2010،
.)4،
ويرى الباحث أن تحسين ظروف تعلم الطالب في اإلدارة الذاتية يهدف بصفة أساسية إلى تحسين أداء
الطالب من خالل تحسين أداء المدرسة ،كما أنه يمكن من خالل المستويات المتقدمة من اإلدارة الذاتية
ت صميم برامج تعليمية وفقا لظروف الطالب ومستوياتهم التعليمية ووفقا للمعايير العالمية الخاصة بجودة
هذه البرامج.
 )5التمويل :
ً
تظهرأهمية منح المدارس الصالحيات للتصرف في ميزانيتها التشغيلية وفقما تراه مالئما لظروف
بيئتها الداخلية ،والخارجية ،كأن تعطى كل مدرسة مبلغا ً صافيا ً بشكل يتناسب مع موقعها الجغرافي ،وعدد
طالبها ،وبمايحقق احتياجاتها المختلفة ( مؤذن .) 96 ، 2017،
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من العرض السابق لألسس التي تقوم عليها اإلدارة الذاتية يرى الباحث أن هذه المجموعة من األسس التي
تم عرضها توضح األطر الرئيسية لعمل اإلدارة الذاتية والتي يمكن القول بأن أهم هذه األطر هو توفير
التمويل الالزم للمدارس لتنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة  ،ومنح المدارس السلطة الكافية للصرف من
ميزانيتها التشغيلية حسب االحتياجات التي تختلف من منطقة ألخرى بل قد تختلف داخل المنطقة الواحدة
خصوصا مع اتساع رقعة المملكة العربية السعودية ووجود تنوع كبير في البيئة( مدن  ،قرى  ،هجر )،
مما يجعل تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية أحد الحلول الهامة لمواجهة تلك االختالفات  ،وكذلك تمكين
المدارس من القيام بوظائفها على الوجه األكمل .
نموذج اإلدارة الذاتية للمدرسة:
إن أي نظام تعليمي ناجح يعتمد على كفاءة اإلدارة المدرسية وقدرتهاعلى التعامل مع مدخالت النظام
التعليمي ،وهذايدعوإلى البحث عن أنظمة إدارية غيرتقليدية ،ورؤى جديدة لإلدارة المدرسية وبحث دورها
في العملية التربوية والتعليمية ،ويتحقق ذلك من خالل إدارة واعية تتعدد فيها الكفاءات اإلدارية التي تتميز
بالمرونة والقدرة على التكيف مع مستجدات العصر ،وتطور المشكالت والعقبات التي تواجه المؤسسة
المدرسية ،كما تتميز بالقدرة على التفاعل والتعامل مع المعلوماتية والتكنولوجية التي سادت وتسود وتزداد
يوما بعد يوم  ،وهذا قد يتطلب الحاجة الى اإلصالح اإلداري للمدرسية بصورة مستمرة ومتجددة.
ومما سبق يتضح أن اإلدارة المدرسية المطلوبة في الوقت الحاضر تتطلب قيادة مدرسية قادرة على
اتخاذ القرار اإلداري بجرأة وكفاءة ،تسعى إلى توجيه االمكانات المتاحة ،وحسن توظيف الموارد
البشرية ،واالهتمام بالطالب وتنفيذ المنهج وما يتطلبه من تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،وتنسيق ،وقيادة،
وإشراف ،وتمويل ،وتقويم ،ومتابعة ،واالتصال بالمؤسسات التعليمية األخرى ،واالتصال بالمجتمع
المحلي والبيئة المحيطة بهدف تحقيق أهدافها.
المحور الثاني المشاركة في صنع القرار
تم في هذا المحور عرض مفهوم صنع القرار  ،ومراحل صنع القرار  ،والمركزية في اتخاذ القرار،
وكذلك الالمركزية في اتخاذ القرار ،وكذلك نموذج اإلدارة المعتمد على المدرسة  ،ومفهوم المشاركة في
صنع القرار ،ومبررات المشاركة في صنع القرار ،وكذلك صور المشاركة في صنع القرار ،ودرجات
المشاركة في صن ع القرار  ،ومزايا المشاركة في صنع القرار ،ومحددات المشاركة في صنع القرار كما
يأتي :
مفهوم صنع القرار:
ْ
القرار لغة مشتق من القر ،قرفيا لمكان أي قربه وتمكن منه ،وهواالستقراربمعنى االتزان  ،وال َم َكان
المنخفض يجْ تَمع فِي ِه ال َماء والرأي يمضيه من يملك إمضاءه ( المعجم الوسيط.) 709،1960 ،
بينما يشير القرار اصطالحا إلى االختيار بين بدائل معينة ،وتغليب األصوب واألفضل واألقل ضررا،
ويعني الوصول إلى نتيجة  ،أو تحديد رأي ،والتوصل إلى حكم  ،أي إن مهارة اتخاذ القرار خطوات
يتبعها الفرد الختيار القرار المناسب( .تعلب)33 ،2011 ،
كما يشير مفهوم القرار إلى القدرة التي تصل بالفرد إلى حل ينبغي الوصول إليه في مشكلة
اعترضته أو موقف محير ،وذلك باختيار حل من بدائل الحل الموجودة أو المبتكرة ،وهذا االختيار يعتمد
على المعلومات التي جمعها عن المشكلة وعلى القيم والعادات والخبرة والتعليم والمهارات الفردية (
العالق.) 34 ،2008،
وقد يقوم المرؤوسون بصناعة القرار ويقوم الرئيس أو المدير بعملية اتخاذ القرار أو تتم كل المراحل
بالمشاركة في صناعة القرار واتخاذه وتنفيذه.
مفهوم المشاركة في صنع القرار:
عندما تتمكن أي مؤسسة أو منظمة من تنفيذ عملية صناعة أي قرار إداري بصورة ناجحة ؛ فإنها تضمن
بذلك سير وتنفيذ العملية اإلدارية بنجاح ضمن عالقة تبادلية تتضمن مشاركة جميع أطراف المؤسسة
رئيسا ومرؤوسين؛ وذلك بهدف الوصول إلى قرارات تلبي مصالح جميع األطراف ،ومن هنا بدأ مفهوم
المشاركة.
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وهىكذلكتمثل"إتاحةالفرصةللموظفينوإشراكهمفيعمليةصنعالقرارواإلفادةمنآرائهموخبراتهم؛ممايرفعروحهما
لمعنوية؛وهذاينعكسعلىتحقيقاألهدافلهموللمؤسسةالتي يعملون بها"(البراهيم)6 ،2008،
كما عرفها الحميضي ( )22 ،2007بأنها تمثل "اندماج األفراد عقليا وعاطفيا في مواقف جماعية ؛
وهذا يشجعهم على تحقيق أهداف المؤسسة وزيادة االنتاج وتحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم بهذه
المشاركة".
مراحل صنع القرار:
يرىعلماءاإلدارةأنعمليةصنعالقرارتمربمراحلعدةالبدلمتخذالقرارمراعاتها؛ وذلك بهدف تحقيق
األهداف والوصول إلى القرار المناسب  ،ويرى عبد الرسول ( )117–115 ، 2010أن هذه المراحل
هي:
المرحلة األولى :وتشمل تحديد المشكلة  ،من حيث اإلقرار بالمشكلة  ،وتحديدها ،وجمع البيانات
والمعلومات حولها.
المرحلة الثانية :وتشمل تحديد الحلول والبدائل للمشكلة ،وال بد أن تتصف هذه البدائل بصفات منها :أن
تكو ن واقعية وقابلة للتنفيذ ،أن تكون قابلة للقياس ،أن تسهم في حل المشكلة  ،أن تراعي ظروف وإمكانات
المؤسسة.
المرحلة الثالثة :تقييم البدائل ومقارنتها ؛ وذلك بعد دراسة أيسر البدائل وأنسبها وأقلها تكلفة وأكثرها
إيجابية ،وإجراء مقارنة شاملة لكل البدائل.
المرحلة الر ابعة :اختيار البدائل (القرار) ،حيث إن المراحل السابقة ترتبط بعملية صنع القرار التي تبدأ
بتحديد المشكلة وتنتهي بالقرار ،وصنع القرار عملية جماعية يشترك فيها الرئيس مع المرؤوسين  ،ولكن
القرار عملية فردية يقوم بها الرئيس وهو صانع القرار ،وهذه المرحلة من أصعب المراحل.
المرحلةالخامسة :وهىمرحلةتنفيذالقراروالتيتشملوضعاألنشطةواإلجراءات المناسبة والالزمة لتنفيذ القرار.
المرحلة السادسة :وهى مرحلة متابعة تنفيذ القرار وتقويمه؛ وذلك لمتابعة التنفيذ وتعرف مدى تحقق
األهداف الموضوعة ،ومدى تحقق تغيير إيجابي في المؤسسة من إنجاز األعمال ،وتحقيق مستوى الرضا
لدى العاملين ،وإذا لم يحدث هذا التغييراإليجابي اليُعد القرارحال مناسبا للمشكلة ،ويتم مراجعة الحلول
الختيار الحل المناسب والصحيح.
وتشير األدبيات التربوية إلى وجود نمطين من أنماط اتخاذ القرار وهما المركزية في اتخاذ القرار
والالمركزية في اتخاذ القرار يعرض لهما الباحث كما يلي :
المركزية والالمركزية في اتخاذ القرار:
المركزية نمط من أنماط اإلدارة التي يتم تطبيقها في المنشآت والمنظمات  ،وهي عبارة عن تجمع
لسلطات في المنظمة بيد فئة معينة أو عدد معين من األفراد فيها ،أما فيما يتعلق بمفهوم المركزية على
مستوى اإلدارة العامة  ،فيشير المصطلح إلى أسلوب تنتهجه الدولة يقضي إلى تمركز األمور اإلدارية
وتجمعها في يد وزير الدولة ومن يعمل معه مع اإلشارة إلى عدم وجود استقالل بين الوحدات اإلدارية في
األمور ذات العالقة باتخاذ القرارات  ،كما يشير مصطلح المركزية إلى خضوع النشاط اإلداري وانقياده
لشخص معنوي عام يكون عادة الدولة؛ حيث تهيمن على كافة األنشطة والوظائف اإلدارية أو منح
الصالحيات والتخويل لهيئة واحدة في الدولة أو المنشأة فتتركز بيدها الوظيفة اإلدارية(مغاري،2009 ،
)94
مبررات األخذ بالالمركزية:
هناك مجموعة من المبررات التي تدعو المؤسسات المختلفة ومنها المؤسسات التربوية إلى تبني
الالمركزية ومنها ما يلي( :الكريم)21 ،2010 ،
 الالمركزية تمنع التركيز والتضخم في ممارسة السلطة ،وهذا يؤدي إلى تمتع الوحدات اإلدارية األدنىبقدر من السلطة في اتخاذ القرارات.
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 اتساع حجم التنظيمات اإلدارية يستدعي األخذ بمبدأ الالمركزية  ،فكلما توسع الجهاز اإلداري وتشعبوتعقد يصبح من الصعب تسييره بأسلوب اإلدارة المركزية وتصبح الالمركزية أحد عوامل رفع كفاءة هذا
الجهاز من خالل تفويض السلطة للمستويات األدنى في اتخاذ القرار اإلداري.
 التخصص وتقسيم العمل يحتم األخذ بأسلوب الالمركزية الذي يخفف إلى حد كبير من أعباء القيادةاإلدارية ويمنع تضخم السلطة.
 مبدأ ديمقراطية إدارة التنظيم توجب األخذ بالالمركزية ويؤدي إلى توسيع وتنمية خبرات القياداتاإلدارية بحيث تصبح الالمركزية أداة لتدريب وإعداد جيل قيادي للمستقبل.
 تؤدي الالمركزية إلى مواجهة المشكالت بسرعة دون ضياع الوقت. تؤدي الالمركزية إلى تدعيم التعاون بين المستويات المختلفة لإلدارة ،وتعمل على رفع الروح المعنويةوخلق روح المبادرة والقضاء على الروتين.
يتبين من العرض السابق للمركزية والالمركزية كأس لوبين من أساليب اإلدارة في المؤوسسات
الحكومية وغيرها أنه يصعب أن تطبق المركزية التامة أوالالمركزية التامة ،ولكن في الغالب تجد
المركزية والالمركزية سويا في وزارة واحدة أومنظمة واحدة ولكن بدرجات متفاوتة ،وتقررالوزارة
أواإلدارات الدرجة المالئمة لها من المركزية او الالمركزية بناء على طبيعة عملها وحجمها وانتشارها
الجغرافي ووجهة نظر اإلدارة العليا واستطالع آراء اإلدارات المختلفة ونوع العاملين ووجهات نظرهم،
وطموحاتهم ،واستعداداتهم ،وقدراتهم ،والخدمات االستشارية المتاحة للمنظمة ،واألهداف الموضوعة
وأسلوب تحقيقها.
ثانيا الدراسات السابقة :
المحور األول :دراسات تتعلق باإلدارة الذاتية للمدرسة:
أجرىمؤذن ( ) 2017دراسة هدفت إلى تحديد مدي توافرمتطلبات تحقيق اإلدارة الذاتية في المدارس
الثانوية بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر قادتها ،ووكالئها ،والكشف عن
الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تقديرقادة ،ووكالء المدارس الثانوية لمدى توافرمتطلبات تحقيق اإلدارة
الذاتية والتي تعزى الختالف متغيرات طبيعة العمل ،وسنوات الخبرة في القيادة المدرسية .استخدم الباحث
المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي ،واستخدم االستبانة كأداة لها  ،وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من قادة،
ووكالء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف بلغ عددهم ()75قائداً  )68(،وكيالً للمدرسة  .وقدت
وصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرقادة ،ووكالءالمدارس الثانوية بمحافظة
الطائف حول أبعاد متطلبات تحقيق اإلدارة الذاتية الثالثة والتي تعزى إلى طبيعة العمل ،لصالح قادة
المدارس الثانوية ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات قادة ،ووكالء المدارس
الثانوية حول أبعاد متطلبات تحقيق اإلدارة الذاتية الثالثة والتي تعزى إلى متغيرالخبرة في القيادة
المدرسية ،لصالح من خبرتهم  10سنوات فأكثر.
بينما أجرى العمري( )2015دراسة هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق اإلدارة الذاتية في التعليم
األهلي بمدارس تبوك بالمملكة العربية السعودية  ،والكشف عن معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية في التعليم
األهلي بمدارس تبوك ،والتعرف على الصالحيات الممنوحة للعاملين في المدارس لتطبيق اإلدارة الذاتية
في التعليم األهلي بمدارس تبوك  ،والتوصل إلى المقترحات والحلول التي تسهم بشكل جيد بين في تطبيق
اإلدارة الذاتية في التعليم األهلي بمدارس تبوك .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة
كأداة لها  ،تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع مديري المدارس األهلية بمدينة تبوك والبالغ
عددهم( )71مديرا  ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها  :أن المتوسط الكلي لتقديرأفراد عينة
الدراسة لواقع تطبيق اإلدارة الذاتية في مدارس التعليم األهلي بمدينة تبوك جاء بدرجة تطبيق مرتفعة
لجميع الجوانب اإلدارية والفنية والمالية .
وهدفت دراسة الغدير( )2015إلى التعرف على درجة تطبيق إدارة الجودة وإدارة الوقت لدى
مديرات المدارس الذاتية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
والمنهج االرتباطي ،و(االستبانة) كأداة للدراسة ،تكون مجتمع الدراسة من مديرات مدارس اإلدارة الذاتية
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في مدينة الرياض من جميع المراحل الدراسية وعددهن ( )97مديرة .وتكونت عينة الدراسة من ( )50من
مديرات مدارس اإلدارة الذاتية بمدينة الرياض .وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وهي :أن
مديرات مدارس اإلدارة الذاتية يرين أن إدارة الجودة وإدارة الوقت مطبقتان بدرجة عالية .يوجد عالقة
طردية ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة وإدارة الوقت في مدارس اإلدارة الذاتية بمدينة الرياض وهذا
يعني أنه كلما زادت ممارسة إدارة الجودة في مدارس اإلدارة الذاتية بمدينة الرياض كلما زادت ممارسة
إدارة الوقت.
المحور الثاني  :دراسات تتعلق بمشاركة المعلمين في صنع القرار:
دراسة الحسون( ) 2017هدفت هذه الدراسة إلى بناء أنموذج مقترح لزيادة مشاركة معلمي المدارس
الثانوية الحكومية في صنع القرارات المدرسية في محافظة العاصمة في األردن ،استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي  ،واستخدمت االستبانة كأداة لها ،وتكون مجتمع الدراسة من (  )4434معلم اًومعلمةً من
العاملين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة ،وتم اختيارعينة طبقية عشوائية بلغ عدد
أفرداها ( )1203معلما ً ومعلمة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات
جاءت متوسطة ،كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغيرالجنس والمؤهل العلمي وسنوات
الخبرة ،ولصالح الذكور ،ولصالح حملة البكالوريوس مع الدبلوم ،ولصالح سنوات الخبرة من  5إلى أقل
من10سنوات.
بينما اجرى العتيبي والشريجة ( ) 2016دراسة هدفت إلى تعرف أهم المعوقات التي تحد من
مشاركة المعلم ينفي عملية صنع القرار في مدارس المرحلة الثانوية بدولة الكويت ،وأثربعض المتغيرات
في ذلك .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة لها ،تكونت عينة الدراسة من
( )924معلما ً ومعلمة في المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام بدولةالكويت  ،وقد أظهرت النتائج وجود
معوقات متعلقة بالمعلم جاءت في المرتبة األولى مقارنةً بالمعوقات األخرى ،بينما جاءت المعوقات
المتعلقة بالقوانين واألنظمة في المرتبة األخيرة .باإلضافة الى ذلك ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية باختالف متغيرالمؤهل العلمي ولصالح المؤهل األقل (بكالوريوس) ،ومتغيرالخبرة
ولصالح الخبرة األقل(اقل من 5سنوات).
وهدفت دراسة سكجها (  ) 2015إلى الكشف عن مستوى القيادة االخالقية لمديرات رياض األطفال
الخاصة في محافظة عمان وعالقته بمستوى مشاركة المعلمات في صنع القرارمن وجهة نظرهن ،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لها ،تكون مجتمع الدراسة من
جميع معلمات رياض األطفال في محافظة عمان العاصمة والبالغ عددهن ( ) 2788معلمة  ،تكونت عينة
الدراسة من ( ) 331معلمة رياض أطفال.،وتوصلت الدراسة إلى النتائج األتية :أن مستوى مشاركة
المعلمات في صنع القرارفي رياض األطفال الخاصة في محافظة عمان من وجهة نظرهن كان متوسطًا ،
هناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى القيادة األخالقية لمديرات رياض األطفال
الخاصة في محافظة عمان ومستوى مشاركة المعلمات في صنع القرار .
منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها.
مجتمع الدراسة
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس بمنطقة الباحة والبالغ عددهم ( )3155معلما بمدارس
التعليم العام الحكومي ،وجدول ( ) 1يبين توزع مجتمع الدراسة من المعلمين على مكاتب التعليم والمراحل
التعليمية وفقا لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة في العام الدراسي  1439 -1438هـ.
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جدول ()1توزع مجتمع الدراسة تبعا ً لمكاتب التعليم والمراحل التعليمية
مكاتب التعليم

مراحل التعليم
االبتدائي المتوسط الثانوي

المجموع

النسبة

وسط الباحة
بلجرشي
العقيق
المندق
القرى
االجمالي
النسبة المئوية

224
209
566
140
159
350
124
100
270
135
118
339
88
94
239
711
680
1764
%22.55 %21.55 %55.90

999
649
494
592
421
3155

المئوية%
%31.66
%20.57
%15.66
%18.76
%13.53
%100

عينةالدراسة
تم تقدير حجم العينة باستخدام معادلة هيربرت أركن ( ،Herbert Arkanبشماني)90،2014،
،وحسب المجموعة اإلحصائية فقد بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة  3155معلما ،وبتطبيق معادلة هيربرت
آركن يكون حجم العينة 342معلما ،وبنسبة  %10.84من المجتمع الكلي ،موزعين حسب نسبة كلمرحلة
وبطريقة العينة العشوائية الطبقية كما في الجدول التالي:
جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة (المرحلة التعليمية ،سنوات الخبرة ،موقع
المدرسة)
التكرار (ك) النسبة المئوية ()%
مستوياته
المتغير
% 48.8
167
مرحلة ابتدائية
ا المرحلة
التعليمية
%26.6
91
مرحلة متوسطة
%24.6
84
مرحلة ثانوية
%100
342
المجموع
%28.7
98
اقل من  10سنوات
سنوات الخبرة
%71.3
244
من  10سنوات فأكثر
%100
342
المجموع
%49.7
170
قرية
موقع المدرسة
%50.3
172
مدينة
%100
342
المجموع
أداة الدراسة
نظراً لطبيعة الدراسة من حيث أهدافها ،ومنهجها ،ومجتمعها ،تمإعداد استبانة لجمع المعلومات والبياناات
المتعلقة بهذه الدراسة  ،ومرت االستبانة بالخطوات العملية التالية :
 .1تحديد الغرض العام لألداةوأهداف االستبانة  :حيث تمثل الهدف العام من أداة الدراسة في قياس درجة
ممارسة قاادة مادارس منطقاة الباحاة لاإلدارة الذاتياة وعالقتهاا بمشااركة المعلماين فاي صانع القارارات مان
وجهة نظرهم .
 .2مراجعةةة أدوات األبحةةا والرسةةا ل العلميةةة والدراسةةات السةةابقة التااي هاادفت إلااى قياااس درجااة تطبيااق
درجة اإلدارة الذاتية ومشاركة المعلمين في صنع القرار،والتي تمت في البيئة المحلية والعربية األجنبية.

- 694 -

مجلة البحث العلمى فى التربية

العدد العشرون لسنة 2019م

 .3تحديد مجاالت وأبعاد القياس ألداة الدراسة  :وسوف تكون مجاالت القياس ألداة الدراسة في األجازاء
الرئيسة التالية وهي:
الجزءاألول  :وتضمن البيانات العامة عن المستجي بين من حيث( المرحلة التعليمية– سنواتالخبرة – موقع المدرسة).
 الجزء الثاني  :يتعلق بجوانب القياس لالستبانة حيث سوف تتضمن محورين هما: المحور األول:درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية.
 المحور الثاني :درجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات .
 .4صياغة فقرات أداة الدراسةة بصةورتها األوليةة  :بعاد تحدياد مجااالت االساتبانة تام صاياغة فقارات أداة
الدراسة من خالل مراجعة اإلطار النظري ومقاييس الدراسات السابقة المرتبطة بأبعااد ومجااالت الدراساة
وتضمنت اداة الدراسة في صورتها األولية ( انظر الملحق ) 1من محورين كما يأتي:
 المحور االول  :ممارسة قادة المدارس لإلدارة الذاتية ،وضم (  ) 30فقرة موزعة على ( )4مجاالت كمايأتي :المجال األول الصاالحيات الممنوحاة () 9فقارات ،المجاال الثااني االتصاال وتادفق المعلوماات ( ) 8
فقرات  ،المجال الثالث المحاسبية التعليمية ( )7فقرات ،المجال الرابع التنمية المهنية للمعلمين ( ) 6فقرات
 المحور الثاني  :المشاركة في صنع القرار ،وضم(  )40فقرة موزعة على (  ) 5أبعاد كما يأتي :البعااد األول القاارارات المتعلقااة بشاائون الطااالب (  ) 8فقاارات  ،البعااد الثاااني القاارارات المتعلقااة بشاائون
المعلمااين (  ) 8فقاارات  ،البعااد الثالااث القاارارات المتعلقااة بالمناااهج الدراسااية (  ) 8فقاارات  ،البعااد الرابااع
القرارات المتعلقة بأولياء أمور الطالب والمجتمع المحلي (  ) 8فقرات  ،البعد الخاامس القارارات المتعلقاة
بالبيئة المدرسية (  ) 8فقرات
 .5تدريج االستجابات للفقرات باستخدام مقياس التدريج الخماسي ليكارت الساتجابات أفاراد عيناة الدراساة
لفقرات درجاة ممارساة قاادة مادارس منطقاة الباحاة لاإلدارة الذاتياة ،ودرجاة مشااركة المعلماين فاي صانع
القرارات ( كبيرة جداً – كبيرة – متوسطة – قليلة– قليلة جداً) .
 .6صياغة تعليمات أداة الدراسة  :بغرض تعريف أفراد عينة الدراساة علاى الهادف مان أداة الدراساة ماع
مراعاة وضوح الفقرات  ،والتأكيد على كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
اوالً :المتغيرات الديمغرافية وهي كاالَتي:
متغير المرحلة التعليمية وله ثالثة فئات (االبتدائية – المتوسطة – الثانوية).متغير عدد سنوات الخبرة وله فئتان (أقل من عشرة سنوات ،عشر سنوات فأكثر) متغير موقع المدرسة وله فئتان (مدينة – قرية).ثانياً :المتغير المستقل :درجة ممارسة قادة المدارس لإلدارة الذاتية.
ثالثاً:المتغير التابع :درجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات
عرض نتا ج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
تضمن هذا الفصل عرضة للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ،ومناقشتها وتفسيرها وفقا لتسلسل أسئلة
الدراسة ،وعلى النحو اآلتي:
أوال :النتا ج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:
نص السؤال األول من أسئلة الدراسة على "مادرجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية من
وجهة نظرالمعلمين؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من مجاالت
محور ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية كما في جدول ( )8اآلتي:
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جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالتممارسةقادةالمدارسلإلدارةالذاتية
مرتبة تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية
درجة
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الرتبة
المجال
رقم
الممارسة
المجال
كبيرة
1
0.77
4.17
المحاسبية التعليمية
3
كبيرة
2
0.82
4.10
االتصال وتقنية
2
المعلومات
كبيرة
3
1.01
3.95
التنمية المهنية للمعلمين
4
كبيرة
4
0.99
3.91
الصالحيات الممنوحة
1
كبيرة
̶
0.83
4.03
الدرجة الكلية
تشير النتائج في جدول ( )8إلى أن تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة قادة المدارس لإلدارة
الذاتيةالباحةلإلدارة الذاتية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة كبيرة ،وبمتوسط حسابي ()4.03
وانحراف معياري بلغ ( )0.83وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين ( )3.91- 4.17وانحرافات
معيارية ما بين(.)1.01-0.77
وجاء مجال المحاسبيةالتعليمية في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ(  )4.17وانحراف معياري بلغ
( ) 0.77ودرجة ممارسة كبيرة مما يظهر من وجهة نظر المعلمين اهتمام قادة المدارس بمنطقة الباحة
باالنضباط داخل المدارس منخاللهامتابعة أعضاءالمجتمعالمدرسيللقيام بأداء مهامهم ومسؤولياتهم
الوظيفية وكيفية تفعيل صالحياتهم وما أوكل إليهم من مهام من أجل نجاح العملية التربوية وتحقيق
األهداف التربوية والتعليمية ورفع مستوى االلتزام الوظيفي وااليجابية والتقليل من الممارسات السلبية
ومتابعة كيفية استخدام الصالحيات والسلطات الموكلة إليهم.
وجاء في المرتبة الثانية مجال االتصال وتقنية المعلومات بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.10وبانحراف
معياري قدره ( ، )0.82وبدرجة ممارسة كبيرة ،مما يعكس وجهة نظر المعلمين في اهتمام قادة المدارس
بمنطقة الباحة باستخدام الوسائل المختلفة في االتصال بينهم وبين العاملين وبينهم وبين الجهات األعلى
لالستفادة من مميزات الوسائل الحديثة في االتصال.
وجاء في المرتبة الثالثة مجال التنميةالمهنيةللمعلمين بمتوسط حسابي بلغ ( ، )3.95وبانحراف معياري
قدره( )1.01وبدرجة ممارسة كبيرة  ،مما يشير إلى أنه من وجهة نظر المعلمين بمدارس منطقة الباحة
فإن قادة المدارس يطبقون أسلوب ايتصف بالمرونة في التعامل مع العاملين ويتبادلون الزيارات الميدانية
واالستشارات داخل المجتمع المدرسي مما يجعلهم قادرين على تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة
للتنمية المهنية لدى المعلمين.
وجاء في المرتبة األخيرة مجال الصالحيات الممنوحة بمتوسط حسابي بلغ ( )3.91وانحراف معياري
بلغ ( ، ) 0.99وبدرجة ممارسة كبيرة مما سبق يظهر أنه على الرغم من أن مجال الصالحيات الممنوحة
جاء في المرتبة األخيرة إال أن واقع ممارسته جاء بدرجة كبيرة مثل باقي المجاالت  ،كما يالحظ وجود
فارق بسيط في المتوسط الحسابي للمحاسبية التعليمية والذي جاء في المرتبة األولى مما يشير إلى أنه من
وجهة نظر المعلمين فإن قادة المدارس بمنطقة الباحة يقومون ببذل جهد لتنفيذ جميع المجاالت المطلوبة
لتحقيق اإلدارة الذاتية بالمدارس بطريقة تجعلها تحصل على درجة كبيرة في معدالت العمل بهذا المدخل
اإلداري.
ويظهر من النتائج السابقة أن المستجيبون من المعلمين في منطقة الباحة يرون إدراك قادة المدارس ألهمية
اإلدارة الذاتية ودورها في تسيير العمل داخلها  ،ولذلك فهم يسعون إلى االستفادة من مميزات هذا المدخل
اإلداري والتي تتمثل في ماتحققه من مزايا ،مثل تزايد الرضا الوظيفي والنمو المهني عند المعلمين
ممايؤدي إلى تقديرالمعلمين ألنفسهم ،وتزايد دافعيتهم ،كماتحسن من االتصال والتفاعل اإليجابي بين
أعضاء المدرسة وأفراد المجتمع المحلي ،وتعمل على تمكين العاملين في المدرسة من اتخاذ قرارات
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تحسن األداء المدرسي .كما أنها توفر قادة جدد على كل المستويات ،وتجعل الميزانية أكثر واقعية،
وتسمح بحسن إدارة الوقت واستثماره .كما تتيح الفرصة لتطبيق السياسات والبرامج التعليمية فيها بسهولة
نتيجة لوجود المرونة اإلدارية ،وتقليل السلطات الفردية ،وتفويض السلطات ،وتنمية روح التعاون بين
األفراد ،وظهور فكرة المحاسبية التي يمكن أن تقلل من الهدر الذي يحدث داخل المؤسسات التربوية
المختلفة ومنها المدارس ،كما أن االعتماد على المدرسة كوحدة قائمة بذاتها يؤدي إلى التخلص من
مجموعة السلبيات التي كانت ترافق النموذج المركزي في اإلدارة.
وتتفق الدراسة في هذه النتائج مع نتائج دراسة الفقيه( ) 2012والتي توصلت إلى
أنالمتوسطالكليلدرجةممارسةاإلدارةالذاتيةكانبدرجةكبيرة ،وتختلف مع نتائج دراسة عبابنة( ،) 2013
والفياض ( ،) 2011و داود (  ) 2010والتي توصلت إلى أن مستوى تطبيق مبادئ اإلدارة الذاتية جاء
بدرجة متوسطة  ،ودراسة الدوسري(  ) 2006التي أشارت إلى أن مستوى تطبيق اإلدارة الذاتية كانت
بدرجة ضعيفة.
وقدجاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت درجة ممارسة قادة المدارس لإلدارة
الذاتية على النحواآلتي:
فقرات المجال األول :الصالحيات الممنوحة:
أ-
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال وكانت النتائج كما في جدول
( )9اآلتي:
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الصالحيات الممنوحة مرتبة
تنازليا
حسب متوسطاتها الحسابية
درجة
المتوسط االنحراف الرت
الفقرة
الرقم
الحسابي المعياري بة الممارسة
كبيرة
1
منح منسوبي المدرسة االجازات االضطرارية حسب ما 0.92 4.31
6
جداً
ً
يراه محققا للمصلحة التعليمية.
كبيرة
2
اعطاء الحرية للمعلمين إلثراء المناهج الدراسية بما يخدم 1.20 4.10
3
مصلحة الطلبة.
كبيرة
3
1.05 4.08
اعتماد الخطط التشغيلية لجميع منسوبي المدرسة.
2
كبيرة
4
1.05 4.05
تطبيق كامل الصالحيات لتسيير األعمال اإلدارية
5
بالمدرسة.
كبيرة
5
1.31 3.97
تعليق الدوام المدرسي في الحاالت الطارئة.
1
كبيرة
6
اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند 1.34 3.77
8
الحاجة.
كبيرة
6
اعتماد برنامج الرحالت والزيارات الطالبية التعليمية التي 1.35 3.77
9
ال تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد.
كبيرة
7
تنظيم ندوات أو لقاءات تلبي احتياجات المعلمين والطالب 1.45 3.57
4
دون الرجوع إلدارة التعليم.
كبيرة
8
تخصيص مرافق المدرسة بأسماء أصحاب اإلنجازات من 1.51 3.54
7
منسوبي المدرسة أو من شهداء الواجب الوطني.
كبيرة
̶
0.99 3.91
الدرجة الكلية للمجال
يالحظ من جدول ( )9أن المتوسط الحسابي الكلي لمجال الصالحيات الممنوحة بلغ ( ،)3.91وبانحراف
معياري ( )0.99وهو بدرجة تقدير كبيرة ،كما يالحظ أن جميع فقرات المجال جاء تقديرها بدرجة كبيرة،
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وتراوحت متوسطاتها بين ( ،)3.54-4.31وأن انحرافاتها المعيارية تراوحتبين ( ،)1.51-0.92وهذا
يشير إلى تباين استجابات أفراد عينة الدراسة في هذا المجال.
وجاءت الفقرة ( )6في المرتبة األولى والتي نصت على "منح منسوبي المدرسة االجازات االضطرارية
حسب مايراه محققا ً للمصلحة التعليمية" .بمتوسط حسابي بلغ ( )4.31وبانحراف معياري بلغ ()0.92
وبدرجة ممارسة كبيرة جداً  ،وهذا يمكن تفسيره بأنه من وجهة نظر المعلمين فإن قادة المدارس بمنطقة
الباحة يهتمون بما يحقق مصلحة المدرسة عند تنفيذ الصالحيات الممنوحة لهم والمتعلقة بالموافقة على
منح االجازات االضطرارية ،كما يظهر تعاون قادة المدارس مع المعلمين في تنفيذ صالحياتهم المتعلقة
بمنح االجازات االضطرارية بعيدا عن اإلجراءات الروتينية بحيث يحصل المعلم على ما حدده له النظام
من إجازة اضطرارية دون االخالل بمصلحة العمل.
وجاءت الفقرة ( )3في المرتبة الثانية والتي نصت على "اعطاء الحرية للمعلمين إلثراء المناهج
الدراسية بما يخدم مصلحة الطلبة" .بمتوسط حسابي بلغ ( )4.10وبانحراف معياري بلغ( )1.20وبدرجة
ممارسة كبيرة ويمكن تفسير ذلك من وجهة نظر المعلمين باهتمام قادة المدارس بتحسين مستوى الطالب
الذين يعمل الجميع من أجلهم وأن من طرق تحسين مستويات الطالب داخل المدارس هو إعطاء الحرية
للمعلمين في إثراء المناهج الدراسية التي يقومون بتنفيذها مما يعود بالنفع على طالبهم.
كما جاءت الفقرة (  )4في المرتبة قبل األخيرة والتي نصت على" تنظيم ندوات أو لقاءات تلبي
احتياجات المعلمين والطالب دون الرجوع إلدارة التعليم" .بمتوسط حسابي بلغ ( ) 3.57وبانحراف
معياري بلغ ( )1.45وبدرجة ممارسة كبيرة ،ويمكن تفسير ذلك بأنه من وجهة نظر المعلمين فإن تحقيق
متطلبات اإلدارة الذاتي ة يتمثل في عدم الرجوع في كل صغيرة وكبيرة إلى مكتب التعليم أو إدارة التعليم ،
وكذلك الحرص على تلبية االحتياجات التدريبية للمعلمين واالحتياجات المعرفية للطالب بكل الوسائل
المتاحة عن طريق االستعانة بإمكانيات المدرسة ومواردها المتاحة ورسم استراتيجيات إدارة األنشطة
المنفذة داخل المدرسة وهو عنصر فعال في طريقة اإلدارة الذاتية للمدرسة.
وجاءت الفقرة ( )7في المرتبة األخيرة والتي نصت على "تخصيص مرافق المدرسة بأسماء أصحاب
اإلنجازات من منسوبي المدرسة أومن شهداء الواجب الوطني" .بمتوسط حسابي بلغ( )3.54وبانحراف
معياري بلغ ( )1.51وبدرجة ممارسة كبيرة مما يمكن تفسيره بأنه من وجهة نظر المعلمين فإن االهتمام
بتكريم األفراد الذين يستحقون التكريم وتخليد الذكرى سواء من منسوبي المدرسة ممن حققوا انجازات أو
قاموا بأعمال ساهمت برفع مستوى المدرسة ،أو من خارجها مثل شهداء الواجب مما يعكس عالقة
المدرسة بالمجتمع وتفاعلها مع األحداث الجارية من خالل قدرتها على اإلدارة الذاتية.
ب -فقراتالمجااللثاني:االتصال وتقنية المعلومات:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال كما في جدول ()10
اآلتي:
جدول ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االتصال وتقنية المعلومات
مرتبة تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية
درجة
المتوسط االنحراف الرت
الفقرة
الرقم
ممارسة
الحسابي المعياري بة
كبيرة جداً
1
توظيف التقنيات الحديثة في التواصل مع أولياء األمور0.85 4.29 .
10
كبيرة جداً
2
1.02 4.25
إطالع المعلمين على الخطابات الرسمية غير السرية.
17
كبيرة
3
0.94 4.18
تنويع وسائل االتصال والتواصل مع المعلمين.
13
كبيرة
4
0.97 4.13
االتصال المباشر مع الجهات الحكومية المحلية في
12
الحاالت الطارئة.
كبيرة
4
0.96 4.13
استخدام الوسائل اإللكترونية المختلفة بفاعلية.
15
كبيرة
5
0.97 4.11
دعم االتصاالت اإلدارية مع إدارة التعليم.
16
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توفير قاعدة بيانات متكاملة حول احتياجات المدرسة.
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المتوسط االنحراف الرت
الحسابي المعياري بة
6
1.16 3.94
7
1.33 3.76
̶
0.82 4.10

درجة
ممارسة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يالحظ من جدول ( )10أن المتوسط الحسابي الكلي لمجال االتصال وتقنية المعلومات بلغ (،)4.10
وبانحراف معياري ( ) 0.82وهو بدرجة تقدير كبيرة ،كما يالحظ أن جميع فقرات المجال جاء تقديرها
بدرجة كبيرة ،وتراوحت متوسطاتها بين ( ،)3.76-4.18ما عدا فقرتين جاءتا بدرجة ممارسة
كبيرة جداً وهي الفقرة  ،10والفقرة  . 17وان انحرافاتها المعيارية تراوحت بين (،)1.33-0.85وهذا
يشير إلى تباين استجابات أفراد العينة على هذا المجال .
جاءت الفقرة ( )10في المرتبة األولى والتي نصت على" توظيف التقنيات الحديثة في التواصل مع
أولياءاألمور" ،بمتوسط حسابي بلغ (  ) 4.29وبانحراف معياري بلغ ( )0.85وبدرجة ممارسة كبيرة
جداً ،ويمكن تفسير ذلك بأنه من وجهة نظر المعلمين بمدارس منطقة الباحة فإن قادة المدارس يسايرون
التطورات التقنية في التواصل مع أولياء األمور من خالل استغالل وسائل التواصل االجتماعي
واالمكانيات األخرى المتاحة لديهم مثل الهاتف الذكي والبرامج األخرى مثل الواتس أب أو اإليمو ،وكذلك
البريد االلكتروني وغيرها من الوسائل المتاحة لهم.
وجاءت الفقرة ( )17في المرتبة الثانية والتي نصت على" إطالع المعلمين على الخطابات الرسمية
غيرالسرية" .بمتوسط حسابي بلغ ( )4.25وبانحراف معياري بلغ ( )1.02وبدرجة ممارسة كبيرة جداً،
ويمكن تفسير ذلك بأن المعلمين بمدارس منطقة الباحة يكونون في بؤرة األحداث داخل المدارس عن
طريق اطالعهم على كافة المستجدات فيما يخص التعاميم والقرارات الواردة حتى يمكنهم العمل في
إطارها من جهة  ،كما يوضح الثقة المتبادلة بين قادة المدارس والعاملين معهم من جهة أخرى.
كما جاءت الفقرة (  ) 11في المرتبة قبل األخيرة والتي نصت على " توفيرقاعدة بيانات متكاملة حول
احتياجات المدرسة" .بمتوسط حسابي بلغ ( )3.94وبانحراف معياري بلغ ( )1.16وبدرجة ممارسة
كبيرة  ،ويتضح من ذلك اهتمام قادة المدارس باستخدام التكنولوجيا الحديثة في حفظ وتوثيق البيانات ،كما
يدل على اهتمامهم بوضع تصور مستقبلي الحتياجات المدارس.
وجاءت الفقرة (  ) 14في المرتبة األخيرة والتي نصت على "استخدام لوحة اإلعالنات لتعميم الخطابات
الرسمية" .بمتوسط حسابي بلغ ( ، )3.76وبانحراف معياري بلغ ( )1.33وبدرجة ممارسة كبيرة مما
يشير إلى االهتمام بتعميم الخطابات الرسمية الخاصة بتنظيم العمل داخل المدارس  ،كما يشير كونها
في المرتبة األخيرة إلى استخدام قادة المدارس لوسائل أخرىمثل الوسائل االلكترونية من أجل تعميم
الخطابات الرسمية.
جـ -فقرات المجال الثالث :المحاسبية التعليمية:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذاالمجال كما في جدول ()11
اآلتي:جدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المحاسبية التعليمية
مرتبة تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية
درجة
المتوسط االنحراف الرت
الفقرة
الرقم
ممارسة
الحسابي المعياري بة
كبيرة جداً
1
0.91
4.23
 21تطبيق آليات لضبط دوام المعلمين والطلبة.
كبيرة جداً
2
0.92
 23تطبيق اللوائح واألنظمة حسب الخطة التشغيلية للمدرسة مما 4.22
يحقق مصلحة العمل.
كبيرة جداً
3
0.90
4.20
 22استثمار وقت الدوام المدرسي بشكل فعّال.
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درجة
المتوسط االنحراف الرت
الفقرة
الرقم
ممارسة
الحسابي المعياري بة
كبيرة
4
0.91
4.18
 20متابعة التزام جميع العاملين بالمهام الموكلة لهم.
كبيرة
4
0.92
4.18
 24متابعة سجالت المدرسة بشكل دوري .
كبيرة
6
1.02
4.16
 18توضيح معايير المحاسبية وتقويم األداء للمعلمين .
كبيرة
7
0.95
4.13
 25مناقشة المعلمين في نتائج الطالب.
كبيرة
8
1.04
4.07
 19تطبيق قواعد المحاسبية على جميع العاملين بالمدرسة.
كبيرة
̶
0.77
4.17
الدرجة الكلية للمجال
يالحظ من جدول ( )11أن المتوسط الحسابي الكلي لمجال المحاسبية التعليمية بلغ ( ،)4.17وبانحراف
معياري ( ) 0.77وهو بدرجة ممارسة كبيرة ،كما يالحظ أن جميع فقرات المجال جاء تقديرها بدرجة
كبيرة ،وتراوحت متوسطاتها بين ( ،)4.07-4.18ما عدا ثالث فقرات جاءت بدرجة ممارسة كبيرة جداً
وهي الفقرات ( ) 22 ، 23 ، 21وان انحرافاتها المعيارية تراوحتبين ( ،)1.04-0.90وهذا يشير إلى
تباين استجابات أفراد العينة على هذا المجال.
جاءت الفقرة ( ) 21في المرتبة األولى والتي نصت على" تطبيق آليات لضبط دوام المعلمين والطلبة".
بمتوسط حسابي بلغ ( )4.23وبانحراف معياري بلغ ( )0.91وبدرجة ممارسة كبيرة جداً  ،ويمكن تفسير
ذلك بأن معلمي مدارس منطقة الباحة يرون رغبة قادة المدارس في تطبيق آليات ناجعة وناجحة لضبط
حضور وانصراف المعلمين والطالب مثل استخدام نظام البصمة وغيرها من الوسائل المناسبة وذلك من
أجل التحقق بطريقة محايدة من عمليات الحضور واالنصراف داخل المدرسة.
وجاءت الفقرة ( )23والتي نصت على " تطبيق اللوائح واألنظمة حسب الخطة التشغيلية للمدرسة مما
يحقق مصلحة العمل" .ومتوسط حسابي بلغ ( )4.22وبانحراف معياري بلغ ( ، )0.92وبدرجة ممارسة
كبيرة جداً  ،مما يمكن تفسيره بوجود خطة تشغيلية لكل مدرسة يتم تقسيم العمل على أساسها  ،كما تتم
متابعتها عن طريق األنظمة واللوائح الموضوعة مما يضمن تحقيق مصلحة العمل داخل المدارس.
وجاءت الفقرة (  ) 25في المرتبة قبل األخيرة والتي نصت على "مناقشة المعلمين في نتائج الطالب".
بمتوسط حسابي بلغ ( ، )4.13وانحراف معياري بلغ ( ، )0.95وبدرجة ممارسة كبيرة ،ويمكن ارجاع
ذلك إلى أنه من وجهة نظر المعلمين فإن ذلك يظهر حاجتهم لمتابعة قائد المدرسة للتأكد من وجود قواعد
محددة لتقدير درجات الطالب وكذلك التزام المعلمين بهذه القواعد  ،كما يشير إلى متابعة قادة المدارس
لنتائج الطالب ومستوياتهم الدراسية بصفة دورية عن طريق المناقشة مع المعلمين لتحديد نقاط القوة
والعمل على تدعيمها ونقاط الضعف والعمل على تقويتها من خالل بعض البرامج التي يقدمها المعلمون .
وجاءت الفقرة ( )19في المرتبة األخيرة والتي نصت على" تطبيق معاييرالمحاسبية على جميع
العاملين بالمدرسة ".بمتوسط حسابي بلغ ( )4.07وبانحراف معياري قدره( ، ) 1.04وبدرجة ممارسة
كبيرة ،ويمكن تفسير ذلك على أساس أنه من وجهة نظر المعلمين فإنه تتم عملية المحاسبية داخل مدارس
منطقة الباحة عن طريق مجموعة من الخطوات الالزمة لذلك مثأل نتحدد األهداف وأن ترتب وفق
أولويات ،أن يتم تعيين المخرجات وأن يتم قياسها ،أن تعقد مقارنة ومقابلة بين األهداف والمخرجات  ،وأن
يتم إصدارحكم على الدرجة التي تم فيها تحقق األهداف ،أن تقاس التكلفة وأن يتم الحكم على درجة قربها
من حد أدنى مقبول .كما أن المعلمين بمنطقة الباحة يرون أن تتم مراعاة القواعد الخاصة بالمحاسبية
وتطبيقها على الجميع دونما محاباة أو تمييز رغبة في التزام جميع العاملين بأداء األعمال المكلفين بها في
أوقاتها المحددة.
د -فقرات المجال الرابع :التنمية المهنية للمعلمين بالمدرسة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقراته ذاالمجال كما في جدول ( )12اآلتي:
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جدول ( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التنمية المهنية للمعلمين
بالمدرسة
مرتبة تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية
درجة
المتوسط االنحراف الرت
الفقرة
الرقم
الحسابي المعياري بة الممارسة
كبيرة
1
1.09
4.06
 27تحفيز المعلمين على االلتحاق بالدورات التدريبية التأهيلية
المختلفة.
كبيرة
2
1.05
4.05
 28وضع المعايير التي تستخدم في تقويم المعلمين.
كبيرة
3
1.12
 29استخدام أساليب متنوعة لتعزيز إنجازات العاملين المدرسة 4.00
كبيرة
4
1.17
3.96
 26وضع خطة للتّنمية المهنية للمعلمين بالمدرسة.
كبيرة
5
1.13
3.93
 30العمل على تنمية المهارات القيادية لجميع المعلمين
بالمدرسة.
كبيرة
6
1.23
3.88
 31تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين.
كبيرة
7
1.33
االستعانة بالمتخصصين في برامج التنمية المهنية للمعلمين 3.77
32
كبيرة
̶
1.01
3.95
الدرجة الكلية للمجال
يالحظ من جدول ( )12أن المتوسط الحسابي الكلي لمجال التنمية المهنية للمعلمين بالمدرسة بلغ (،)3.95
وبانحراف معياري ( ) 1.01وهو بدرجة تقدير كبيرة ،كما يالحظ أن جميع فقرات المجال جاء تقديرها
بدرجة كبيرة ،وتراوحت متوسطاتها بين ( ،)3.77-4.06وان انحرافاتها المعيارية تراوحتبين (-1.05
 ،)1.33وهذا يشير إلى تباين استجابات أفراد العينة على هذا المجال.
جاءت الفقرة ( )27في المرتبة األولى والتي نصت على " تحفيز المعلمين على االلتحاق بالدورات
التدريبية والتأهيلية المختلفة " .بمتوسط حسابي بلغ ( ، ) 4.06وبانحراف معياري قدره (، )1.09
وبدرجة ممارسة كبيرة .ويمكن تفسير ذلك بأنه من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الباحة فإنه يتم تقديم
حوافز مناسبة للمعلمين نتيجة التحاقهم بالدورات التدريبية والتأهيلية مثل ترشيحهم لدورات أعلى أو
االستفادة من تأهيلهم في شغلهم لمناصب معينة داخل المدرسة أو إدارة التعليم ومكاتبها.
وجاءت الفقرة (  ) 28في المرتبة الثانية والتي نصت على " وضع المعاييرالتي تستخدم في تقويم
المعلمين" .بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.05وبانحراف معياري قدره ( ،)1.05وبدرجة ممارسة كبيرة ،
ويوضح ذلك أن معلمي المدارس بمنطقة الباحة يرون أن قادة المدارس يهتمون عند تقييمهم للمعلمين بأن
تكون هناك مجموعة واضحة من المعايير التي تستخدم في التقييم مثل تلك الواردة في نموذج تقييم األداء
الوظيفي الوارد بالدليل االجرائي للمدارس بحيث يتم االلتزام بعناصرها عند القيام بعملية التقييم لتحديد
الم ستويات المهنية والوظيفية لهم مما يساعد على تصنيفهم عند توزيع األدوار والمهام في إطار اإلدارة
الذاتية.
وجاءت الفقرة (  ) 31في المرتبة قبل األخيرة والتي نصت على " تحديداالحتياجاتالتدريبيةللمعلمين "
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.88وبانحراف معياري قدره ( ، ) 1.23وبدرجة ممارسة كبيرة  ،ويظهر ذلك
أن المعلمين في المراحل الدراسية المختلفة يحتاجون إلى التدريب المستمر لتطوير أدائهم ،وقدي جري
تدريب المعلمين في أثناء الخدمة على برامج قد اليكون لهؤالء المعلمين دور في اختياره او معدة سلفا لذا
ينبغي تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلمين قبل الشروع بالتدريب  ،ويظهر ذلك في تقدير
المعلمين عينة الدراسة في أن أحد أدوار قائد المدرسة في إطار اإلدارة الذاتية من خالل متابعته للمعلمين
العاملين بالمدرسة مشاركته في تحديد االحتياجات التدريبية لهم وصوال الستكمال المهارات المطلوبة
للقيام بعملهم داخل الفصول الدراسية.
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وجاءت الفقرة (  ) 32في المرتبة األخيرة والتي نصت على " االستعانة بالمتخصصين في برامج التنمية
المهنية للمعلمين"  .بمتوسط حسابي بلغ ( ، )3.77وبانحراف معياري قدره ( ،)1.33وبدرجة ممارسة
كبيرة ،ويبرز ذلك رؤية معلمي المدرسة في أن تكون برامج التنمية المهنية التي يتم عقدها داخل المدرسة
محققة لألهداف الموضوعة لها في تطوير مهارات المعلمين وقدراتهم من ناحية ،وعدم تحولها إلى مجرد
دورات يتم حضورها من أجل الحضور فقط من ناحية أخرى  ،ويمكن أن يساعد وجود أفراد متخصصين
على تعظيم الفائدة من هذه الدورات  ،وكذلك ترغيب المعلمين في االنخراط بمثل هذه البرامج.
ثانياً :النتا ج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:
نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على "هل هناك فروق ذات دالله احصائية عند مستوى الداللة ( ≤
 )α0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية تعزى
لمتغيرات(المرحلة التعليمية– سنوات الخبرة – موقع المدرسة )؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي ،واختبار (ت) على النحو اآلتي:
الفروق تبعا لمتغير المرحلة التعليمية:
أ-
للكشف عن الداللة ا إلحصائية للفروق بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المرحلة
التعليمية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكشف عن الفروق في المتوسطات
الحسابية كما في جدول (:)13
جدول ( )13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت محور
ممارسةقادةمدارسمنطقةالباحة
لإلدارةالذاتية وفقا لمتغير المرحلة التعليمية
فئات المرحلة العدد المتوسط االنحراف
المجال
الحسابي المعياري
التعليمية
0.99
مرحلة ابتدائية 3.77 173
الصالحيات
الممنوحة
0.88
4.19 89
مرحلة
متوسطة
1.05
مرحلة ثانوية 3.89 80
0.99
3.91 342
كلي للمجال
0.83
مرحلة ابتدائية 4.00 173
االتصال وتقنية
المعلومات
0.74
4.33 89
مرحلة
متوسطة
0.82
مرحلة ثانوية 4.05 80
0.82
4.10 342
كلي للمجال
0.74
مرحلة ابتدائية 4.11 173
المحاسبية
التعليمية
0.72
4.34 89
مرحلة
متوسطة
0.85
مرحلة ثانوية 4.12 80
0.77
4.17 342
كلي للمجال
1.00
مرحلة ابتدائية 3.84 173
التنمية المهنية
للمعلمين
0.96
4.21 89
مرحلة
متوسطة
1.05
مرحلة ثانوية 3.89 80
1.01
3.95 342
كلي للمجال
0.82
مرحلة ابتدائية 3.93 173
الكلي للمجاالت
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العدد المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.77
4.27 89

فئات المرحلة
التعليمية
مرحلة
متوسطة
مرحلة ثانوية 3.99 80
كلي للمجاالت 4.03 342

0.88
0.83

يتبين من جدول ( )13وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية في جميع مجاالت المحور األول
ألداة الدراسة تبعا لمتغير المرحلة التعليمية ،حيث حصلت فئة المرحلة المتوسطة على أعلى متوسط
حسابي ( )4.27تالها فئة المرحلة الثانوية بمتوسط حسابي ( ،)3.99وأخيرا فئة المرحلة االبتدائية
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.93ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة
إحصائيةعندمستوىالداللة  )α≥ )0.05تم تطبيق تحليل التباين األحادي،وجاءت نتائجه كما هو موضح
في جدول ( )14اآلتي:
جدول( )14تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة على المحور األول تبعا لمتغيرالمرحلة
التعليمية
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مصدر التباين مجموع
المجاالت
م
الداللة
المربعات "ف"
المربعات الحرية
**0.00
5.71
5.43
2 10.86
 1الصالحيات بين
المجموعات
الممنوحة
0.95
339 322.51
داخل
المجموعات
341 333.37
كلي
**0.01
5.00
3.25
2
6.51
بين
 2االتصال
المجموعات
وتقنية
0.65
339 220.44
المعلومات داخل
المجموعات
341 226.95
كلي
*0.05
3.01
1.74
2
3.49
 3المحاسبية بين
المجموعات
التعليمية
0.58
339 196.33
داخل
المجموعات
341 199.82
كلي
*0.02
3.99
4.00
2
8.00
بين
 4التنمية
المجموعات
المهنية
للمعلمين
1.00
339 340.33
داخل
المجموعات
341 348.33
كلي
**0.01
5.16
3.49
2
6.97
بين
الدرجة الكلية
المجموعات
للمحور االول
0.68
339 229.02
داخل
المجموعات
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درجات
مجموع
المربعات الحرية
341 235.99

قيمة
متوسط
المربعات "ف"

مستوى
الداللة

*دالة عند مستوى داللة )** )0.05دالة عند مستوى داللة ))0.01
تشير النتائج في جدول ( )14إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( ) α≥0.01بين
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية تبعا
لمتغير المرحلة التعليمية على مجاالت الصالحيات الممنوحة ،االتصال وتقنية المعلومات والدرجة الكلية
للمحور ،حيث بلغت قيم "ف"  5.16 ،5.00 ،5.71على الترتيب ،كما ظهرت فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الدالة ()α≤0.05على مجالي المحاسبية التعليمية والتنمية المهنية للمعلمين،
حيث بلغت قيم "ف"  3.99 ،3.01على الترتيب ،وللتعرف على اتجاه داللة الفروق بالنسبة للمجال،
تم استخدام اختبار شيفيه )(Scheffeللمقارنات البعدية ،كما في جدول ( )15اآلتي:
جدول ( )15اختيار شيفية للمقارنات البعدية على مجاالت المحور االول تبعا لمتغير المرحلة التعليمية
مستوى الداللة
الفروق في
المرحلة التعليمية
المجال
المتوسطات
**0.004
0.429مرحلة متوسطة
مرحلة ابتدائية
الصالحيات الممنوحة
0.659
0.121مرحلة ثانوية
مرحلة ابتدائية
0.123
0.309
مرحلة ثانوية
مرحلة متوسطة
**0.008
0.327مرحلة متوسطة
االتصال وتقنية المعلومات مرحلة ابتدائية
0.893
0.052مرحلة ثانوية
مرحلة ابتدائية
0.087
0.275
مرحلة ثانوية
مرحلة متوسطة
**0.020
0.233مرحلة متوسطة
مرحلة ابتدائية
المحاسبية التعليمية
0.931
0.009مرحلة ثانوية
مرحلة ابتدائية
0.057
0.224
مرحلة ثانوية
مرحلة متوسطة
*0.023
0.361مرحلة متوسطة
مرحلة ابتدائية
التنمية المهنية للمعلمين
0.943
0.046مرحلة ثانوية
مرحلة ابتدائية
0.127
0.314
مرحلة ثانوية
مرحلة متوسطة
**0.007
0.34مرحلة متوسطة
الدرجة الكليةلممارسة قادة مرحلة ابتدائية
0.868
0.059مرحلة ثانوية
المدارس لإلدارة الذاتية مرحلة ابتدائية
0.088
0.28
مرحلة ثانوية
مرحلة متوسطة
*دالة عند مستوى داللة )**) 0.05دالة عند مستوى داللة ))0.01
أظهرت النتائج في جدول ( )15ما يلي:
وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال الصالحياتالممنوحة بين فئة المرحلة االبتدائية ،وفئة المرحلةالمتوسطة حيث عند مستوى الداللة ( )α≥0.01وكانت الفروق لصالح فئة المرحلة المتوسطة ،وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)4.19في حين كان متوسط فئة المرحلة االبتدائية (.)3.77
 وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال االتصالوتقنيةالمعلومات بين فئة المرحلة االبتدائية ،وفئةالمرحلة المتوسطة حيث كان مستوى الداللة ( )α≥0.01وكانت الفروق لصالح فئة المرحلة المتوسطة،
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.33في حين كان متوسط فئة المرحلة االبتدائية (.)4.00
-وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال المحاسبية التعليمية بين فئة المرحلة االبتدائية ،وفئة
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المرحلة المتوسطة حيث كان مستوى الداللة ( )α≥0.01وكانت الفروق لصالح فئة المرحلة المتوسطة،
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.34في حين كان متوسط فئة المرحلة االبتدائية (.)4.11
 وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال التنميةالمهنيةللمعلمين بين فئة المرحلة االبتدائية ،وفئةالمرحلة المتوسطة حيث كان مستوى الداللة ( )α≥0.05وكانت الفروق لصالح فئة المرحلة المتوسطة،
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.21في حين كان متوسط فئة المرحلة االبتدائية ( ،)3.84ولم يعثر الباحث
على أية دراسة لمقارنتها مع نتائج دراسته حول هذا المتغير.
ب -الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير سنوات الخبرة:
للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة
قادة المدارس لإلدارة الذاتية مدارس منطقة الباحة والتي تعزى إلى اختالف متغيرسنوات الخبرة لدى
المعلمين ،تم استخدام اختبار (ت) t.testللمقارنة بين متوسطين مستقلين كما يبين ذلك جدول (:)16
جدول ( )16اختبار (ت) الستجاباتأفرادعينةالدراسةلمجاالتممارسةقادةالمدارس لإلدارة الذاتية بمدارس
منطقة الباحة تبع المتغير سنوات الخبرة لدى المعلمين
المتوسط االنحراف درجات قيمة مستوى الداللة
سنوات الخبرة
المجال
الحرية "ت"
الحسابي المعياري
**0.00 4.91
340
0.68
الصالحيات اقل من  10سنوات (4.31 )97
الممنوحة
1.05
3.75
من  10سنوات فأكثر
()245
**0.00 4.60
340
0.58
االتصال اقل من  10سنوات (4.41 )97
وتقنية
0.86
3.98
من  10سنوات فأكثر
المعلومات
()245
**0.00 2.87
340
0.63
المحاسبية اقل من  10سنوات (4.36 )97
التعليمية
0.80
4.10
من  10سنواتفأكثر
()245
تابع جدول ( )16اختبار (ت) الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت ممارسة قادة المدارس لإلدارة
الذاتية بمدارس منطقة الباحة تبعا لمتغيرسنوات الخبرة لدى المعلمين
المتوسط االنحراف درجات قيمة مستوى الداللة
سنوات الخبرة
المجال
الحرية "ت"
الحسابي المعياري
**0.00 4.15
340
0.68
اقل من  10سنوات (4.30 )97
التنمية المهنية
للمعلمين
1.09
3.81
من  10سنوات فأكثر
()245
**0.00 4.54
340
0.58
اقل من  10سنوات (4.35 )97
كلي للمجال
0.88
3.91
من  10سنوات فأكثر
()245
**دالة عند مستوى داللة ))0.01
تشير النتائج في جدول ( )16إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01تبعا
لمتغير سنوات الخبرة على جميع مجاالت الدراسة بالنسبة للمحور األول (مجال الصالحياتالممنوحة،
ومجال االتصالوتقنيةالمعلومات ،ومجال المحاسبيةالتعليمية ،ومجال التنميةالمهنيةللمعلمين ،والدرجة
الكلية للمحور األول ،وكانت جميع الفروق لصالح ذوي سنوات خبرة (أقل من  10سنوات).ويمكن أن
يعود ذلك إلى أن المعلمين ذويالخبرةأقلمن  10سنوات يدركون أهمية تطبيق مبادئ اإلدارة الذاتية فيا
لتخلص من المركزية في اتخاذ القرارات ،وإعطائهم المزيد منالصالحيات للعمل داخل المدرسة ،كما أنهم
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يرون وبما يملكون من حماس للعمل داخل المجال التعليمي أهمية لإلدارة الذاتية في مجال الحصول على
مزيد من فرص التنمية المهنية والتي قد تفتح أمامهم المجال للحصول على فرص أكبر للترقي مستقبال.
كما أنهم في هذه الفترة من عملهم يتم استهدافهم بالعديد من الدورات التدريبية  ،فيحينأن المعلمين الذين
تزيد خبرتهم عن  10سنوات يعانون من الروتين ويشعرون بعدم المباالة وعدم االهتمام بالدراسات
التربوية وينظرون اليها انها مجرد دراسات نظرية التخدم الميدان التربوي.
وتختلف الدراسة في هذه النتيجة مع دراسة الفقيه( ) 2012والتي توصلت إلى عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة اإلدارة الذاتية ومجاالتها طبقا لمتغير الخبرة.
ج-الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير موقع المدرسة:
للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطاتا ستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة قادة
المدارس لإلدارة الذاتية مدارس محافظةا لباحة والتي تعزى إلى اختالف متغيرموقع المدرسة لدى
المعلمين ،تم استخدام اختبار (ت)  t.testللمقارنة بين متوسطين مستقلين كما يبين ذلك جدول (:)17
جدول ( )17اختبار (ت) الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت ممارسة قادة المدارس لإلدارة الذاتية
بمدارس منطقة الباحة تبع المتغيرموقع المدرسة
درجات قيمة "ت" مستوى
االنحراف
المتوسط
موقع المدرسة
المجال
الداللة
الحرية
المعياري
الحسابي
0.34 0.95340
0.94
3.86
قرية ()175
الصالحيات الممنوحة
1.04
3.96
مدينة ()167
0.56 0.58340
0.74
4.08
قرية ()175
االتصال وتقنية
المعلومات
0.89
4.13
مدينة ()167
0.92 0.10340
0.71
4.17
قرية ()175
المحاسبية التعليمية
0.82
4.18
مدينة ()167
0.90 0.12340
0.96
3.94
التنمية المهنية للمعلمين قرية ()175
1.07
3.96
مدينة ()167
0.61 0.52340
0.76
4.01
قرية ()175
درجة ممارسة قادة
0.90
4.05
المدارس لإلدارة الذاتية مدينة ()167
تشير النتائج في جدول ( )17إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة () 0.05تبعا
لمتغير موقع المدرسة على مجال الصالحياتالممنوحة ،ومجال االتصالوتقنيةالمعلومات ،ومجال
المحاسبيةالتعليمية ،ومجال التنميةالمهنيةللمعلمين ،والدرجة الكلية للمحور .ويفسر عدم وجود فروق ذات
داللة إح صائية بين استجابات المعلمين حول درجة ممارسة قادة المدارس لإلدارة الذاتية طبقا لمتغير موقع
المدرسة( قرية  ،مدينة ) بأن درجة ممارسة قادة مدارس منطقة الباحة لإلدارة الذاتية كانت بدرجة كبير
كما اتضح من اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة  ،ولذلك فإنه عندما يتميز الواقع باألداء
المرتفع في كافة المجاالت فإن نتائجه تكون ظاهرة أمام المعلمين بغض النظر عن موقع المدرسة التي
يعملون بها ،ولم يعثر الباحث على أية دراسة سابقة لمقارنة نتائجها مع النتائج التي توصلت إليها دراسته
حول هذا المتغير.
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قا مة المراجع
أبوخطاب،إبراهيم محمد شعيب (.) 2008مقومات اإلدارة المدرسية الفاعلة في المدارس الحكومية
بمحافظات غزة من وجهة نظر المديرين وسبل االرتقاء بها(،رسالةماجستيرغيرمنشورة)،كلية التربية،
الجامعةاإلسالمية ،غزة.
البراهيم ،فيصل بن محمد  .)2008( .العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار وعالقته
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