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امللخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية
املدر�سية يف املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت و�أهم معوقاتها
يف �ضوء بع�ض املتغريات .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )67مديراً
ومديرة ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي التحليلي،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعد الباحث ا�ستبانة مكونة من ()57
فقرة موزعة على �سبعة جماالت ،و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى
تطبيق الإدارة الذاتية يف حمافظة �سلفيت كان كبرياً على الأداة
ككل ،ومب�ستوى تطبيق متو�سط على جماالت تفوي�ض ال�صالحيات،
و�ش�ؤون املعلمني و�ش�ؤون الطلبة ،وجاءت مب�ستوى كبري على جمايل
�إدارة املعرفة واملتابعة واملحا�سبة ،كما �أظهرت عدم وجود فروق
تعزى �إىل متغريات الدرا�سة (اجلن�س ،اخلربة) ،كما �أو�صت الدرا�سة
ب�رضورة �إعطاء مديري املدار�س مزيداً من ال�صالحيات يف جمال
تفوي�ض ال�صالحيات.
الكلمات املفتاحية :م�ستوى تطبيق ،الإدارة الذاتية ،املدار�س
احلكومية.

Abstract:
The aim of this study is to identify the level
of application of school self-management and its
obstacles at Public schools in the Salfeet Governorate
as some changes have happened. The sample of the
study includes 67 headmasters and headmistresses.
Furthermore, the study employed the descriptive
and analytic approach and uses a questionnaire
of 57 items about seven different fields. The study
shows that the level of application of school selfmanagement at Salfeet Governorate was overall high,
while it was middle regarding granting powers, and
teachers and students affairs. However, it was high in
both the knowledge management field, follow-up, and
accounting field. In addition, the study shows there
were no differences concerning the study variables
related to gender and experience. In conclusion,
the study recommends the importance of giving the
principals more powers in the field of granting powers.
Keywords: Level of application, self-management,
public schools.

املقدمة:
يت�صف هذا الع�رص بال�رسعة والتطور ،حيث ي�شمل جماالت
احلياة التعليمية واالجتماعية والتكنولوجية كافة ،ويعد التعليم
ركيزة هذا التطور الذي يبنى عليه ،فمعظم الدول حتقق تطورها
وتقدمها بالرتكيز على العلم من خالل املدر�سة ،التي تعد ركيزة
التنمية ال�شاملة؛ باعتبارها وحدة التطوير املجتمعية يف كل �أنحاء

العامل ،فهي الركيزة التي يعول عليها يف نه�ضته .لذا بد�أ االهتمام
يف جميع عنا�رصها بدءاً من �إدارتها ولي�س
انتهاء بطلبتها ،مروراً
ً
ببيئتها ومناخها لتغيري دورها؛ حيث يتحول متركز العملية
التعليمية نحو طلبتها ،ولتحقيق ذلك كان ال بد من النظر يف دور
مدير املدر�سة الذي كان يف وقت من الأوقات منفذاً للتعليمات
ال�صادرة من اجلهات املخت�صة ،التي يف �أغلب الأحيان كانت
�صادرة عن جهات بعيدة عن امليدان ،من هنا جاءت فكرة املدر�سة
املدارة ذاتي ًا �أو امل�ستقلة ،حيث يرى العديد من الباحثني �أن ملدير
املدر�سة ،كقائد تربوي ،القدرة على النهو�ض مبدر�سته ،وت�أثريه يف
املناخ التنظيمي ،وبيئة العمل (.)Fullan, 2014
وحتويل املدر�سة �إىل الإدارة الذاتية ،ي�سهم يف خلق قادة
تربويني قادرين على النهو�ض باملدر�سة ،واتخاذ القرارات يف
الوقت املنا�سب ،وم�شاركة العاملني فيها بالتخطيط والتنفيذ
(العجمي.)2010 ،
وتت�أثر املدر�سة ب�شكل كبري ب�إدارتها ،وقدرتها على توجيه
جهود العاملني لبلوغ الأهداف املن�شودة ب�أقل جهد ،وب�أق�رص فرتة
زمنية ممكنة ،وامل�ساعدة على جعل املدر�سة قادرة ،ذاتياً ،على
بناء خططها بنف�سها يف �ضوء حت�سني التعليم املبني على املعايري،
وهكذا تعد الإدارة الذاتية مدخ ًال مهم ًا من مداخل الإدارة احلديثة
القادرة على حتمل امل�س�ؤولية وامل�ساءلة ،وتتيح الإدارة الذاتية
مزيداً من ال�صالحيات املمنوحة للمدير دون الرجوع �إىل الإدارة
التعليمية امل�س�ؤولة عنه ،وخا�صة �إمكانية انفتاحها على املجتمع
املحلي وامل�ؤ�س�سات الرتبوية الأخرى ،وقدرتها على تطوير ذاتها
مع خ�ضوعها للتقومي الداخلي واخلارجي و�إتاحة الفر�صة مل�شاركة
العاملني فيها يف عمليات �صنع القرار (جربان وال�شمري.)2011 ،
واملدر�سة الع�رصية� ،ش�أنها �ش�أن امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
واالجتماعية؛ تبحث يف النهاية عن متيز �أدائها وخمرجاتها ،لذا
حتتاج �إىل �إدارة لديها تفوي�ض ومرونة يف �إدارة ذاتها ،قائمة على
التخطيط ال�سليم وامل�شاركة الفاعلة لكل عنا�رصها ،منفتحة على
حميطها ،قادرة على النهو�ض بر�سالتها ،وحتقيق �أهدافها املحددة
لها.
وتعد الإدارة الذاتية مدخ ًال �إداري ًا حديث ًا يف الإدارة املدر�سية،
قائم ًا على االنفتاح الداخلي على عنا�رص املدر�سة ،واخلارجي على
م�ؤ�س�سات املجتمع ،يعطي الإدارات املدر�سية �صالحيات كبرية
ت�ستطيع من خاللها تنفيذ خطتها مبرونة قابلة للتطبيق وبتمويل
خارجي.
مركزي ال
نظام
ٌ
ويرى الباحث �أن النظام التعليمي يف فل�سطني ٌ
يتيح للإدارة املدر�سية امل�شاركة يف �صنع القرار واتخاذه ،من هنا
بد�أت وزارة الرتبية والتعليم يف خم�س ال�سنوات الأخرية بالتفكري
جدي ًا يف منح الكثري من ال�صالحيات ملديري املدار�س ،واالنتقال �إىل
مفهوم الإدارة الذاتية ،لذا جاءت هذه الدرا�سة ملعرفة م�ستوى تطبيق
الإدارة الذاتية يف املدار�س احلكومية ،واملعوقات التي تواجههم
يف ذلك� .إذ يعد مفهوم الإدارة الذاتية للمدر�سة مفهوم ًا حديث ًا يف
فل�سطني ،ويرى كل من علي ورجب (� )2010أن الإدارة الذاتية تعتمد
ال�صالحيات التي تفو�ض ملدير املدر�سة ،بحيث يكون م�س�ؤو ًال عن
العديد من القرارات املتعلقة بامليزانية واملوظفني ،وتعميم املناهج
الدرا�سية يف املدر�سة بد ًال من مديريات التعليم ،وذلك مب�شاركة
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املعلمني و�أولياء الأمور والطالب �أنف�سهم ،ويعترب �رسور (� )2008أن
الإدارة الذاتية مبعناها العام هي التحول �إىل الإدارة الالمركزية يف
املدار�س ،و�إعطاء الفر�صة للعاملني واملت�أثرين بها ل�صناعة القرار
الذي ي�سهم يف حت�سني خمرجاتها ،والعمل على تطوير املهارات
الالزمة للطلبة ،و�إ�رشاكهم يف العمليات املدر�سية.
و�أورد العجمي ( )2011تعريف ًا لديفيد ( )Davidعلى
�أنها �إعادة �صياغة مهام الإدارة املدر�سية وفق ظروف املدر�سة
ذاتها و�سماتها واحتياجاتها؛ حيث ت�صبح الإدارة املدر�سية �أكرث
ا�ستقاللية يف توظيف املوارد املتاحة لتفعيل الأن�شطة لتطوير
املدر�سة ،كما �أورد تعريف ًا لـ ( )chengباعتبارها عملية تغيري يف
مهام الأن�شطة املدر�سية؛ حيث ت�صبح حيوية قادرة على حل م�شاكل
املدر�سة وتطويرها.
ويرى الباحث �أن معظم التعريفات تتلخ�ص يف �إعطاء املدر�سة
�صالحيات �أكرب ،وبخا�صة يف جمال تفعيل الأن�شطة وامل�شاركة مع
العاملني والطلبة ،كما ت�شمل التعريفات العالقة مع املجتمع املحلي،
و�أهمية ذلك يف تطوير البنى التحتية للمدر�سة ،ويرى (العجمي،
� )139 :2011أن الإدارة الذاتية تقوم على �أ�س�س �أهمها:
امل�شاركة يف �صناعة القرار؛ �إذ تت�شارك �إدارة العاملني و�أولياء
الأمور والطلبة واملجتمع يف �صناعة القرار يف املدر�سة.
ال مركزية ال�سلطة ،ويعد ذلك منط ًا �إداري ًا قوامه تب�سيط
الإجراءات الإدارية ،وتقليل الأعباء عن الإدارات املركزية.
امل�ساءلة عن النتائج ،ويرتبط م�صطلحا امل�ساءلة وال�شفافية
�أ�شد االرتباط مبفهوم امل�شاركة املجتمعية يف التعليم ،وبخا�صة يف
ظل الإدارة الذاتية.
حت�سني ظروف الطلبة وهنا ي�أتي دور املدر�سة يف ظل الإدارة
الذاتية بتحويل العملية التعليمية للتمركز حول املتعلمني وتنمية
مهاراتهم.
التنمية املهنية للعاملني التي يتم من خاللها حتديد
احتياجات العاملني واخ�ضاعهم لربامج التنمية املهنية.
وتهدف الإدارة الذاتية �إىل زيادة م�شاركة �أولياء الأمور
واملجتمع املحلي يف عمليات �إدارة املدر�سة ،وكذلك التفوي�ض
يف ال�صالحيات للمديرين واملعلمني وحت�سني �شفافية عمليات
التفوي�ض وخا�صة �أمام املجتمع ،كما تهدف �إىل حت�سني خمرجات
التعليم من خالل �إ�رشاك املعلمني والطلبة يف اتخاذ القرار (علي
ورجب.)2010 ،
ولأن ثقافة التغيري �ضعيفة يف جمتمع البحث ،فلقد واجهت
عملية تطبيق الإدارة الذاتية يف مدار�سه معوقات عديدة كان �أبرزها:
املعوقات الإدارية والتنظيمية ،التي ت�أخذ وقت ًا كبرياً من مدير
املدر�سة لتنفيذها ومتابعتها� .إذ �إن عدم مرونة الأنظمة واللوائح
يجعل من ال�صعوبة ،على مدير املدر�سة ،حل امل�شاكل الطارئة،
وا�ستنفاذ وقت طويل ملراجعة الدوائر يف مديريات التعليم (كنعان،
.)2009
كما �أن �ضعف قناعة القيادات الرتبوية العليا ب�أهمية تفوي�ض
ال�سلطة يعد من �أبرز معوقات الإدارة الذاتية ،ويعيق تنفيذها ويعد
�ضعف الثقة بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني �إحدى احلجج التي يبديها
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القادة الرتبويون لعدم تفوي�ضهم ال�صالحيات ،ويدل ذلك على �ضعف
ه�ؤالء القادة يف نقل املهارات القيادية �إىل مر�ؤو�سيهم ،خوف ًا من �أن
يكونوا مناف�سني لهم (العمايرة.)2015 ،
وتظهر الدرا�سات والبحوث ال�سابقة �أهمية الإدارة الذاتية
للمدار�س واملعوقات التي تواجهها ،ففي درا�سة �أجرتها حم�سن
( )2019هدفت التعرف �إىل م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية لدى
مديري املدار�س االبتدائية يف حمافظة بغداد من وجهة نظرهم،
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي واال�ستبانة ك�أداة
جلمع البيانات ،تكون جمتمع الدرا�سة من ( )1352مديراً و()1105
مديرات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )220مديراً و( )180مديرة،
و�أظهرت النتائج �أن واقع تطبيق الإدارة الذاتية يف مدار�س بغداد
االبتدائية جاء مب�ستوى متو�سط ،كما �أظهرت �أنه ال فروق تعزى
ملتغريي اجلن�س واخلدمة يف متو�سطات ا�ستجابات مديري املدار�س
نحو تطبيق الإدارة الذاتية يف مدار�س بغداد الإبتدائية.
ويف درا�سة بري�س�ش ودويلز وبينفيل (Briesch, A. Dauiels,
 )B. & Beneville, M., 2019هدفت �إىل معرفة العالقة بني الإدارة
املدر�سية الذاتية و�سلوك الطالب ،وقد ا�ستخدم الباحثون املنهج
النوعي وحتليل الأدبيات املن�شورة لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة� ،إذ جرى
مراجعة ( )56درا�سة من�شورة ،وحدد الباحثون ( )8مناهج رئي�سية
للإدارة الذاتية؛ وتو�صل الباحثون �إىل �أن العالقة بني الإدارة الذاتية
و�سلوك الطلبة كانت �إيجابية وذلك بانخفا�ض ال�سلوك غري املرغوب،
مع مالحظة �أن هناك بع�ض املتغريات التي كان لها ت�أثري يف �سلوك
الطلبة مثل م�ستوى ال�صف ،والزمن ،ونوعية التعليم.
و�سعت درا�سة �أجرتها �صيام ( )2018التعرف �إىل واقع
الإدارة الذاتية يف مدار�س املعارف االبتدائية يف القد�س من وجهة
نظر العاملني فيها ،وكذلك معرفة �أثر متغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،والتخ�ص�ص ،وجن�س املدر�سة ،ونوع املنهاج ،وامل�سمى
الوظيفي ال�ستجابات عينة الدرا�سة ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي التحليلي ملالءمته لهذه الدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )347عام ًال من العاملني يف هذه املدار�س منهم ( )11مديراً
ومديرة )257( ،معلم ًا ومعلمة و( )79مركزاً ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة مكونة من ( )55فقرة موزعة
على خم�سة جماالت ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن واقع تطبيق الإدارة
الذاتية يف مدار�س املعارف يف �رشقي القد�س جاء مب�ستوى متو�سط،
وجاءت املعوقات مب�ستوى متو�سط ،وبينت كذلك عدم وجود فروق
بني تقديرات عينة الدرا�سة تعزى للمتغريات جميعها.
ويف درا�سة البلوي والزبون ( )2017هدفت لبناء �أمنوذج
للقيادة الذاتية للمدار�س يف اململكة العربية ال�سعودية وفق مدخلي
حتليل النظم و�إدارة املعرفة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()200
مدير و( )203مديرات يف منطقة تبوك التعليمية� ،صممت �أداة
مكونة من ( )80فقرة وثمانية جماالت للك�شف عن م�ستوى ممار�سة
املمار�سني للإدارة الذاتية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى تطبيق
الإدارة الذاتية كان متو�سطاً ،ومل تظهر الدرا�سة وجود فروق تعزى
ملتغري اجلن�س يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة ،ومل تظهر فروق يف
جميع املجاالت تعزى ملتغري �سنوات اخلربة با�ستثناء جمال البيئة
الداعمة واخلدمات امل�ساندة وكانت ل�صالح من لديهم خربة (10
�سنوات ف�أكرث).
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وهدفت درا�سة �أجراها ك ٌّل من ال�رشيجة ،والعنربي ،والعازمي
( )2017التعرف �إىل اجتاهات مديري املدار�س الثانوية بالكويت
نحو تطبيق الإدارة الذاتية ومعرفة هل هناك فروق يف ا�ستجابات
املديرين تعزى ملتغريي اجلن�س و�سنوات اخلدمة ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ا�ستخدم الباحثون ا�ستبانة مكونة من ( )37فقرة ،موزعة
على �ستة جماالت وهي :ال�ش�ؤون الإدارية ،واملناهج وطرق التدري�س،
و�ش�ؤون املوظفني ،وال�ش�ؤون الطالبية ،واملرافق املدر�سية ،وال�ش�ؤون
املالية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )32مديراً ومديرة وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات املديرين نحو الإدارة الذاتية كانت مرتفعة،
ويف جميع املجاالت عدا جمال املناهج وطرق التدري�س؛ �إذ جاءت
اال�ستجابة متو�سطة ،وظهرت فروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة
تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة جلميع املجاالت ماعدا جمايل املناهج
وطرق التدري�س ،و�ش�ؤون املوظفني ل�صالح من خدم منهم �أقل من
خم�س �سنوات.
وقد �سعى �سليم ( )2015ملعرفة واقع تطبيق الإدارة املدر�سية
الذاتية يف املدار�س احلكومية املدارة ذاتي ًا مبحافظات �شمال ال�ضفة
الغربية من وجهة نظر املديرين واملعلمني ،وكذلك معرفة مدى
وجود فروق ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي،
والكلية ،والوظيفة ،واملديرية ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )424مديراً
ومعلماً ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ،وا�ستخدم
اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،و�أظهرت النتائج �أن واقع تطبيق الإدارة
كبري ،و�أنه ال فروق بني متو�سطات
الذاتية يف املدار�س احلكومية ٌ
ا�ستجابات املديرين واملعلمني لواقع تطبيق الإدارة الذاتية يعزى
ملتغري اجلن�س يف جميع املجاالت با�ستثناء جمايل النمو املهني
وتفوي�ض ال�صالحيات ل�صالح الذكور ،وال فروق تبع ًا ملتغري اخلربة
والكلية والوظيفة يف جميع املجاالت ،كما ال توجد فروق تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي يف جميع املجاالت با�ستثناء جمال امل�شاركة
يف اتخاذ القرارات ،و�أداء الطلبة ،واملتابعة ،واملحا�سبة ،والعالقة
مع املجتمع املحلي ،ول�صالح حملة الدبلوم ،كما ال توجد فروق
تعزى ملتغري املديرية يف جميع املجاالت با�ستثناء (املعوقات
الإدارية واملالية ،وجمال تفوي�ض ال�صالحيات).
وهدفت درا�سة الكناين (� )2015إىل معرفة م�ستوى ممار�سة
مديري املدار�س للإدارة الذاتية يف حمافظة القنفذة من وجهة
نظرهم ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )52مديراً ،كما ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة لأغرا�ض الدرا�سة،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ممار�سة املديرين للإدارة الذاتية
جاء مب�ستوى متو�سط ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني
متو�سطات ا�ستجابات املديرين مل�ستوى ممار�سة الإدارة الذاتية
تعزى ملتغريات (امل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،والتدريب،
والتخ�ص�ص) ووجدت فروق يف جمال التنمية املهنية للمعلمني
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،ويف جمال ال�ش�ؤون املالية تعزى
ملتغري التدريب.
كما �سعت ال�سلمي ( )2015يف درا�ستها �إىل الوقوف على
معوقات تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س الثانوية من وجهة نظر
املديرات واملعلمات و�سبل عالجها ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي امل�سحي لأغرا�ض الدرا�سة وا�ستبانتني معدتني للمديرات
واملعلمات ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديرات املدار�س

الثانوية ومعلماتها مبدينة مكة املكرمة �إذ بلغ عدد املديرات ()66
مديرة ،واملعلمات ( )2080معلمة ،كما بلغت عينة الدرا�سة ()31
مديرة و( )310معلمات .و�أظهرت النتائج �أن تقديرات املديرات
واملعلمات يف املدر�سة الثانوية يف مكة املكرمة مل�ستوى معوقات
تطبيق الإدارة الذاتية جاءت كبرية ،كما �أظهرت عدم وجود فروق يف
تقدير املديرات واملعلمات ملعوقات الإدارة الذاتية تعزى ملتغريات
امل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ومكتب التعليم.
وتناول املطريي ( )2015يف درا�سته التعرف �إىل الإدارة الذاتية
للمدار�س الثانوية يف كل من �أمريكا ،و�أ�سرتاليا ،و�إمكانية الإفادة
منها يف ال�سعودية ،وا�ستخدم الباحث مدخل (برييداي) كمنهج
للمقارنة يعتمد على الو�صف ،والتف�سري ،والت�صنيف ،واملقارنة،
وا�ستنتج من حتليل التجربتني �أن هناك �أوجه ت�شابه كبري بينهما،
تكمن يف �إعطاء املدر�سة ال�صالحيات كافة يف ت�رصيف �أمورها
املالية والإدارية ،مع وجود امل�ساءلة الدائمة ،كما ي�رشعان يف
�إتاحة الفر�صة مل�شاركة املجتمع املحلي وو�ضع ا�سرتاتيجيات
لتطوير الإدارة الذاتية ،وفتح قنوات التوا�صل مع رجال الأعمال
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،و�أهم ما ي�شرتكان به هو تغيري �أدوار
املعلمني والإداريني والتالميذ يف املدر�سة ،وا�ستنتج الباحث كذلك
�أنه من ال�رضوري الإفادة من هذه التجارب املتقدمة يف تطبيق
الإدارة الذاتية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقام فايل وداود ( )Vally & Daud, 2015بدرا�سة هدفت �إىل
معرفة �سيا�سة تطبيق الإدارة املدر�سية الذاتية يف مدار�س كواالملبور،
وا�ستخدم الباحثان املنهج النوعي ملالءمته �أغرا�ض الدرا�سة ،كما
ا�ستخدما اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة بواقع
( )95مدر�سة يف �أربع مناطق يف كواالملبور ،و�أظهرت النتائج �أن
مديري مدار�س كواالملبور لديهم �إدارة فاعلة وجاهزية لتطبيق
الإدارة الذاتية التي تتنا�سب مع مواردهم الب�رشية ،و� ّإن لديهم ر�ؤى
م�ستقبلية لتطوير مدار�سهم والعاملني فيها.
ويف درا�سة �أجراها ال�سي�سي والعروي ( )2014هدفت معرفة
�إمكانية تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س االبتدائية للبنات
باملدينة املنورة ،وكذلك معرفة معوقات ذلك ،ا�ستخدم الباحثان
املنهج الو�صفي ،حيث ا�ستخدما اال�ستبانة لذلك ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )50مديرة ،و�أظهرت النتائج �أن �إمكانية تطبيق الإدارة
الذاتية يف مدار�س املدينة املنورة جاءت مب�ستوى متو�سط ،و�أظهرت
وجود معوقات �إدارية ومالية ،حيث جاءت مب�ستوى كبري ،بينما
جاءت املعوقات الب�رشية مب�ستوى متو�سط.
ويف درا�سة قام بها بندار ( )Bandur, 2012هدفت التعرف
�إىل واقع الإدارة الذاتية يف املدار�س يف �أندون�سيا ،وا�ستخدم الباحث
املنهج املختلط ،وقام بجمع البيانات من ( )504من �أع�ضاء يف
جمال�س املدار�س الإدارية ،وتو�صل الباحث �إىل �أن تطبيق الإدارة
الذاتية يف املدار�س الأندوني�سية يحدث الكثري من التغيريات وخا�صة
يف جمال ثقافة بيئة العمل ،وزيادة امل�شاركة املجتمعية ،و�إجنازات
الطلبة.
كما هدفت درا�سة كل من جربان وال�شمري (� )2011إىل معرفة
م�ستوى �إمكانية تطبيق الإدارة املدر�سية الذاتية يف املدار�س
احلكومية من وجهة نظر القادة الرتبويني مبنطقة الريا�ض
بال�سعودية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )169مديراً و( )138مديرة
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للمدار�س احلكومية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي،
و�أعدا لذلك ا�ستبانة مكونة من ( )40فقرة معدة للمديرين ،وتو�صلت
النتائج �إىل �أن �إمكانية تطبيق الإدارة الذاتية من وجهة نظر املديرين
جاء مب�ستوى كبري على املجاالت ،ومب�ستوى كبري جداً على جماالت
�ش�ؤون الطلبة ،والأهداف الرتبوية والإ�رشاف الرتبوي وال�ش�ؤون
املالية ،ثم مب�ستوى كبري ملجايل �ش�ؤون املعلمني والعاملني،
واملبنى املدر�سي ،ثم مب�ستوى متو�سط ملجال املناهج املدر�سية.
وقام جاميج ( )Gammage, 2008بدرا�سة هدفت تتبع �أثر
الإدارة الذاتية يف مدار�س مقاطعتني �أ�سرتاليتني ملدة ( )30عام ًا
تتبعان نظامني خمتلفني لتطبيق ذلك ،وا�ستخدم الباحث املنهج
النوعي واملقابلة ك�أداة للدرا�سة ،و�أظهرت النتائج �أن هناك التزام ًا
عالي ًا من كال النظامني يف تنفيذ الإدارة الذاتية لتح�سني املخرجات
املدر�سية و�إجنازات الطلبة ،كما �أظهرت النتائج �أن هناك �رشاكة
حقيقية بني املنزل واملدر�سة نتيجة الثقة العالية بينهما.
ومن خالل ما ورد من الدرا�سات ال�سابقة يرى الباحث �أن
معظمها هدفت �إىل معرفة واقع تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س،
وكذلك �أهم معوقاتها وتناولت الدرا�سات مناطق عديدة حتاول تطبيق
الإدارة الذاتية يف مدار�سها ،وا�ستخدم العديد منها املنهج الو�صفي
مثل (�سليم )2015 ،و(الكناين )2015 ،و(ال�سي�سي والعروي)2014 ،
وبع�ضها ا�ستخدم املنهج النوعي مثل درا�سة (املطريي،)2015 ،
ودرا�سة ( )Vally & Daud, 2015وت�شاركت الدرا�سات يف العديد من
جماالت الإدارة الذاتية فدرا�سة (�سليم )2015 ،ا�ستعر�ضت ثمانية
جماالت كان �أبرزها تفوي�ض ال�صالحيات وامل�شاركة يف اتخاذ
القرار ،و�أداء الطلبة ،واملتابعة ،واملحا�سبة ،واملعوقات الإدارية،
واملالية ،واملعوقات الب�رشية ،والنمو املهني ،والعالقة مع املجتمع
املحلي ،وا�ستخدم (جربان وال�شمري )2011 ،يف درا�ستهما جماالت
�ش�ؤون الطلبة ،والأهداف الرتبوية ،والإ�رشاف الرتبوي وال�ش�ؤون
املالية ،و�ش�ؤون املعلمني والعاملني ،واملبنى املدر�سي واملناهج
املدر�سية .ولقد �أفاد الباحث من هذه الدرا�سات يف حتديد منهجية
درا�سته واملجاالت ال�رضورية لذلك.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

د .باسم محمد أحمد شلش

الآتي:
◄◄ما م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية ومعوقاتها يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر مديريها ؟
ويتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر مديريها؟
ال�س�ؤال الثاين :ما املعوقات التي تواجه مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة �سلفيت نحو تطبيق الإدارة الذاتية؟
ال�س�ؤال الثالث :هل تختلف ا�ستجابات املديرين نحو تطبيق
الإدارة الذاتية تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات اخلربة؟

أهداف الدارسة:
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 التعرف �إىل م�ستوى تطبيق مديري املدار�س احلكومية يف
حمافظة �سلفيت للإدارة الذاتية يف مدار�سهم.
 التعرف �إىل معوقات تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س
احلكومية من وجهة نظر مديري املدار�س.
 التعرف �إىل �إذا ما كان هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني
تقديرات مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت تعزى
ملتغريات (اجلن�س� ،سنوات اخلربة).

فرضيات الدارسة:
الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ .05يف م�ستوى تطبيق املديرين للإدارة الذاتية
يف املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت تعزى ملتغري اجلن�س.
الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ .05يف املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
املديرين نحو تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة �سلفيت تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.

حتاول ال�سلطة الفل�سطينية ومنذ عام (� )1994إحداث أهمية الدراسة:

تغيري يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف فل�سطني� ،آخذة بعني االعتبار
التجارب الإقليمية والدولية ،ولأن �إدارة املدر�سة هي الأكرث ت�أثرياً
يف املدار�س ،فلقد ان�صب جل اهتمامها عليها ،ف�أخ�ضعت املديرين
للعديد من الدورات املحلية والدولية ،كما تبنت العديد من الأمناط
الإدارية احلديثة ،ولأن الإدارة الذاتية للمدار�س -وذلك من خالل
تفوي�ض ال�صالحيات وترك احلرية ملديري املدار�س لإقامة عالقات
ت�شابكية مع املجتمع املحلي -كانت �إحدى املحاوالت يف الإدارة
املدر�سية ،للحد من املركزية الإدارية والبريوقراطية اللتني تهدران
الوقت واجلهد ،ومن خالل �إطالع الباحث على العديد من التجارب
يف هذا املجال ،وعمله ل�سنوات كمدير مدر�سة ثانوية ،جاءت هذه
الدرا�سة لتبني م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س احلكومية
يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر مديري هذه املدار�س ومعوقات
ذلك.
وتتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س
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الأهمية النظرية :تنبثق �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية
الإدارة الذاتية ،ومواكبة تطبيق هذا النمط من الإدارة يف املدار�س
الفل�سطينية ،حيث التوجه احلديث لدى وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية يف �إعطاء مديري املدار�س املزيد من ال�صالحيات،
كما تعد هذه الدرا�سة خطوة مهمة يف الك�شف عن �إمكانية موا�صلة
تطبيق هذا النمط من الإدارة املدر�سية ،وهل هناك حاجة �إىل �إجراء
تعديالت على الواقع ،وتكمن �أهمية الدرا�سة يف توافر مادة نظرية
ي�أمل الباحث يف الرجوع �إليها عند تناول مو�ضوع الإدارة الذاتية،
كما ي�أمل الباحث �أن ت�سهم نظري ًا يف تطوير الأدب الرتبوي املتعلق
مبو�ضوعها.
الأهمية التطبيقية :تكمن �أهمية الدرا�سة يف كونها تبحث
يف واقع تطبيق الإدارة الذاتية كمفهوم طُ ِّبقَ على بع�ض املدار�س
احلكومية يف فل�سطني ،حيث من امل� ّؤمل �أن يفيد منها ذوو العالقة
بالإدارة املدر�سية يف فل�سطني ،للبناء عليها يف تطوير بع�ض
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املجاالت التي ال يزال مديرو املدار�س يعانون منها ،وي�أمل الباحث
�أن ت�سهم يف �إقناع القيادة الرتبوية يف تطبيق �شامل ملفهوم الإدارة
الذاتية يف املدار�س الفل�سطينية على جميع املجاالت.

حدود الدراسة:
 احلدود املو�ضوعية :م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية
ومعوقاتها.
 احلدود الزمانية� :أجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي.2021/ 2020
 احلدود املكانية� :أجريت هذه الدرا�سة على املدار�س
احلكومية يف حمافظة �سلفيت.
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت.

عينة الدرا�سة :ا�ستخدم الباحث يف اختيار عينة الدرا�سة
معادلة هربرت �أركن ،وفق ًا للأ�ساليب واخلطوات الإح�صائية يف
اختيار العينة االحتمالية ،وقد ا�ستخدم الباحث برنامج ()EXCEL
يف احت�ساب عدد �أفراد الدرا�سة ()Arken, 1982؛ �إذ بلغ عدد �أفراد
العينة (.)67
الجدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والخبرة.

املتغري
اجلن�س

اخلربة

مصطلحات الدراسة:
الإدارة الذاتية املدر�سية :هي مدخل �إداري معا�رص يقدم على
اعتبار املدر�سة وحدة �إدارية م�ستقلة بذاتها لها حرية الت�رصف يف
�إدارة �ش�ؤونها من خالل التوجه نحو مزيد من الالمركزية يف خمتلف
جماالت العمل بها ،مع خ�ضوع املدر�سة لنظام فعال من امل�ساءلة
عن طريق احلكم على جودة خمرجاتها التعليمية (العجمي:2011 ،
.)130
ويعرفها الباحث �إجرائياً :امل�ستوى الذي يتح�صل عليه الباحث
من ا�ستجابات عينة الدرا�سة على املقيا�س املعد خ�صي�ص ًا لقيا�س
م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية على جماالت تفوي�ض ال�صالحيات،
و�ش�ؤون املعلمني والعاملني ،و�ش�ؤون الطلبة ،وال�رشاكة مع املجتمع
املحلي ،و�إدارة املعرفة ،واملتابعة واملحا�سبة.
املدار�س احلكومية :وهي املدار�س التي تتوىل م�س�ؤوليتها
الإدارية ،والفنية ،واملالية ،وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني
(�سليم.)8 :2011 ،

إجراءات الدراسة:
الو�صفي (التحليلي)
منهج الدرا�سة :ا�ستخدم الباحث املنهج
ّ
ملنا�سبته طبيعة هذه الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من ( )82من مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت ،واجلدول ( )1يبني خ�صائ�ص
جمتمع الدرا�سة.
جدول ()1
خصائص مجتمع الدراسة

املتغري
اجلن�س

اخلربة

م�ستوى املتغري

مدير

الن�سبة املئوية

ذكر

28

34 %

�أنثى

54

66 %

�أقل من � 5سنوات

7

9%

� 10 – 5سنوان

13

15 %

�أكرث من 10
�سنوات

62

76 %

م�ستوى املتغري

مدير

الن�سبة املئوية

ذكر

23

34%

�أنثى

44

66%

�أقل من � 5سنوات

6

9%

� 10 – 5سنوان

10

15%

�أكرث من � 10سنوات

51

76%

�أداة الدرا�سة :قام الباحث ببناء �أداة الدر�سة وتطويرها
وذلك من خالل مراجعة الأدب ال�سابق املتعلق مبو�ضوع الإدارة
الذاتية ومعوقاتها ،وذلك باالطالع على عدد من الدرا�سات ال�سابقة
وخا�صة درا�سة (�سليم )2015 ،ودرا�سة (جربان وال�شمري)2011 ،
ودرا�سة (ال�رشيجة والعنزي والعازمي )2017 ،ودرا�سة (ال�سي�سي،
 )2014ودرا�سة (العمري )2015 ،ودرا�سة (املح�سن ،)2019 ،حيث
تكونت اال�ستبانة من �سبعة جماالت (تفوي�ض ال�صالحيات ،و�ش�ؤون
املعلمني والعاملني ،و�ش�ؤون الطلبة ،وال�رشاكة مع املجتمع املحلي،
و�إدارة املعرفة ،واملتابعة واملحا�سبة ،واملعوقات).
�صدق الأداة :عر�ضت الأداة على جمموعه من الأ�ساتذة
اجلامعيني ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف كليات العلوم الرتبوية يف
جامعة القد�س املفتوحة وجامعة النجاح الوطنية ،لإبداء ر�أيهم يف
م�ضمون فقرات املقيا�س وفاعليته نحو الفئة امل�ستهدفة؛ حيث كان
عدد الفقرات قبل التعديل واحلذف ( )62فقرة ،وبعد التعديل واحلذف
�أ�صبح عدد فقرات اال�ستبانة يف �صورتها النهائية ( )57فقرة موزعة
على �سبعة جماالت ،ووزعت اال�ستبانة �إلكرتوني ًا ()Google Drive
على �أفراد عينة الدرا�سة؛ حيث مت ا�سرتجاعها بالكامل وهي �صاحلة
للتحليل .وقد ا�ستخدم مقيا�س ( )Likertاخلما�سي لقيا�س م�ستوى
تطبيق مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت نحو الإدارة
الذاتية يف مدار�سهم لفقرات الدرا�سة ،و�صححت الفقرات الإيجابية
لهذا املقيا�س على النحو الآتي( :موافق ب�شدة ( )5نقاط ،موافق
( )4نقاط ،حمايد ( )3نقاط ،معار�ض ( )2نقطة ،معار�ض ب�شدة
نقطة واحدة) ،كما �صححت الفقرات ال�سلبية التي وردت يف جمال
املعوقات التي �ضمت الفقرتني ( )55،54على النحو الآتي( :موافق
ب�شدة ( )1نقطة ،موافق ( )2نقطة ،حمايد ( )3نقاط ،معار�ض ()4
نقاط ،معار�ض ب�شدة ( )5نقاط) (.)Likert, 1932
ثبات الأداة :بعد تطبيق �أداة الدرا�سة على العينة ،ح�سب معامل
الثبات للأداة عن طريق ا�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) لالت�ساق
الداخلي؛ �إذ بلغت قيمة معامل الثبـات للأداة ( ،)0.88وهي قيمة
مقبولة �إح�صائياً.
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مستوى تطبيق اإلدارة الذاتية ومعوقاتها في املدارس احلكومية في فلسطني من وجهة نظر املديرين

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث طرائق و�صفية وحتليلية ،وقد متثلت الطرائق
الإح�صائية الو�صفية باملتو�سطات احلا�سبية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية التي ا�ستخدمت يف حتليل نتائج ال�س�ؤال الأول،
ومعامل كرونباخ �ألفا ال�ستخراج معامل ثبات اال�ستبانة ،ومتثلت
الطرائق الإح�صائية التحليلية باختبار ( )t-testوحتليل التباين
الأحادي (.)ANOVA
ولتف�سري النتائج اعتمدت املتو�سطات احل�سابية واخلا�صة
باال�ستجابة على الفقرات كالآتي:
 ( من � – 1أقل  )1.8م�ستوى تطبيق قليل جداً.
 ( من � – 1.8أقل  )2.6م�ستوى تطبيق قليل.
 ( من � – 2.6أقل  )3.4م�ستوى تطبيق متو�سط.
 ( من � – 3.4أقل  )4.2م�ستوى تطبيق كبري.
 ( من  4.2ف�أعلى) م�ستوى تطبيق كبري جداً.
وح�سب الفقرات اخلا�صة مب�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية عن
طريق ق�سمة املدى ي�ساوي ( )4=5-1على عدد الفرتات ( )5ثم
ا�ستخراج طول الفئة (.)0.8
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر مديريها؟

د .باسم محمد أحمد شلش

�ش�ؤون املعلمني والعاملني مب�ستوى تطبيق متو�سط ،و ()4.07
ملجال املتابعة واملحا�سبة مب�ستوى تطبيق كبري ،وكذلك ملجال
�إدارة املعرفة؛ حيث جاء املتو�سط ( )4.05ومب�ستوى تطبيق كبري،
ويرى الباحث �أن ا�ستجابات املديرين يف جمال �إدارة املعرفة،
وكذلك جمال املتابعة واملحا�سبة جاءت مب�ستوى تطبيق كبري
يعود �إىل توجه وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية نحو �إدارة
املعرفة يف مدار�سها؛ �إذ جترب الوزارة مديري املدار�س على تخزين
املعرفة وا�سرتجاعها تكنولوجياً ،كما �أدخلت الوزارة  -يف الفرتة
الأخرية� -أنظمة تعليم قائمة على التكنولوجيا ،كما �أن جمال
املتابعة واملحا�سبة جاء مب�ستوى تطبيق كبري كون مديريات
التعليم يف جميع املحافظات لديها جهاز للرقابة الإدارية واملالية
يعمل بتقنيات عالية على مدار العام ،كما �أن ح�صول جمال �ش�ؤون
املعلمني والعاملني ،ومب�ستوى تطبيق متو�سط مل يكن مفاجئاً ،حيث
ال يزال تفوي�ض ال�صالحيات ي�صطدم بكثري من املعوقات ،وخا�صة
املتعلقة بتفوي�ض ال�صالحيات ،واملركزية يف العمل ،وعدم الثقة
بني القادة الرتبويني ومر�ؤو�سيهم .وتتفق نتائج الدرا�سة مع درا�سة
(�سليم )2015 ،ودرا�سة (جربان وال�شمري )2011،التي �أظهرت
نتائجها �أن واقع الإدارة الذاتية يف املدار�س احلكومية كان كبرياً،
وتختلف مع درا�سة (الكناين )2015 ،ودرا�سة (ال�سي�سي والعروي،
 )2014ودرا�سة (البلوي والزبون )2017،التي جاءت النتائج
مب�ستوى متو�سط.
وملعرفة م�ستوى التطبيق لفقرات جماالت الإدارة الذاتية
ن�ستعر�ض ذلك من خالل اجلداول الآتية:

الجدول ()3

الجدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى تطبيق مديري
المدارس الحكومية في محافظة سلفيت لإلدارة الذاتية في مدارسهم موزعة حسب المجاالت
والمستوى الكلية لألداة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فقرات مجال تفويض الصالحيات

الرتتيب
5
6
4
3
1
2

املجال
تفوي�ض
ال�صالحيات
�ش�ؤون
املعلمني
والعاملني
�ش�ؤون
الطلبة
ال�رشاكة مع
املجتمع
املحلي
�إدارة
املعرفة
املتابعة
واملحا�سبة
امل�ستوى
الكلية

االنحراف

املتو�سط

الن�سبة%

م�ستوى
التطبيق

0.55

3.41

68%

كبرية

0.46

3.19

64%

متو�سطة

0.44

3.45

69%

كبرية

0.48

3.90

78%

كبرية

0.42

4.05

81%

كبرية

0.41

4.07

81%

كبرية

0.34

3.67

73%

كبرية

الرتتيب الرقم

4

2

7

5

يت�ضح من خالل اجلدول (� )3أن م�ستوى تطبيق مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت للإدارة الذاتية يف مدار�سهم
كان كبرياً؛ حيث بلغ املتو�سط احل�سابي مل�ستوى التطبيق (،)3.67
وتراوح املتو�سط احل�سابي للمجاالت ما بني ( )3.19ملجال
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3

1

2

3

4

5

الفقرات
مينح املدير
�صالحيات يف
اتخاذ القرارات
دون الرجوع
ملديرية الرتبية
يوزع املدير
ميزانية املدر�سة
كما يراه منا�سب ًا
يعطي املدير
�صالحية �إ�ضافة
�أو حذف ح�ص�ص
درا�سية مبا يتالءم
مع م�صلحة الطلبة
تن�سق املديرية
مع املدير ب�ش�أن
احتياجات
املدر�سة من
املعلمني
وتنقالتهم
يعطي املدير
�صالحيات يف
ا�ستخدام امليزانية
فيما يراه منا�سب ًا

االنحراف الو�سط
املعياري احل�سابي

0.97

0.80

1.11

1.18

0.97

3.43

4.13

2.12

3.21

3.74

الن�سبة
املئوية

69%

83%

42%

64%

75%

م�ستوى
التطبيق

كبرية

كبرية

قليلة

متو�سطة

كبرية
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الرتتيب الرقم
1

6

6

7

االنحراف الو�سط
املعياري احل�سابي

الفقرات
ي�رشك املدير
املعلمني يف و�ضع
اخلطط وتنفيذها
ي�رشك املدير
الطلبة يف تقومي
العملية التعليمية
باملدر�سة.

امل�ستوى الكلية

الن�سبة
املئوية

م�ستوى
التطبيق

0.63

4.18

84%

كبرية

0.75

3.07

61%

متو�سطة

0.55

3.41

68%

كبرية

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فقرات مجال شؤون المعلمين والعاملين

الرتتيب الرقم
4

8

2

9

6

10

3

11

حتفيز املعلمني
والعاملني
مادي ًا ومعنوياً.
تقدمي الربامج
للمعلمني
والعاملني.
�أنهاء خدمة
املعلمني
والعاملني
وفق القوانني
والأنظمة.
�إجراءات
توظيف
املعلمني
ت�ستغرق وقت ًا
طويالً.

يتم �أخذ ر�أي
مدير املدر�سة
يف تعيني
املعلمني.

0.87

13

ي�شارك
املعلمون
والعاملون يف
تقييماتهم.

1.02

1

14

ي�سمح للمعلمني
باالعرتا�ض
على تقييمهم.

0.59

7

15

ترتبط عالوة
املعلمني
ب�أدائهم
الوظيفي

8

5

نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )4أن فقرات
جمال تفوي�ض ال�صالحيات تراوحت املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة
بها ما بني ( )2.12ومب�ستوى تطبيق قليل للفقرة ( )3التي تتحدث
عن «يعطي املدير �صالحية �إ�ضافة ح�ص�ص درا�سية �أو حذفها
مبا يتالءم مع م�صلحة الطلبة» �إذ ح�صلت على �أقل املتو�سطات
احل�سابية ،والفقرة ( )6التي ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي
الذي بلغ ( )4.18ومب�ستوى تطبيق كبري ،وتتحدث هذه الفقرة عن
«ي�رشك املدير املعلمني يف و�ضع اخلطط وتنفيذه» .كما نالحظ �أن
م�ستوى جمال تفوي�ض ال�صالحيات جاء كبرياً ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.41ويرى الباحث �أنه ال يزال �أمام مدار�سنا الكثري لتفوي�ض
ال�صالحيات وبخا�صة يف فقرة �صالحية املدير يف �إ�ضافة �أو حذف
احل�ص�ص؛ حيث يلزم مدير املدر�سة املعلمني يف اجلداول املعدة لهم
م�سبقاً ،وح�سب تعليمات مديريات الرتبية وخا�صة ق�سم الإ�رشاف
الرتبوي فيها ،بينما يوزع مدير املدر�سة ميزانية املدر�سة ح�سب
احتياجات املدر�سة؛ وجاءت هذه الفقرة مب�ستوى تطبيق كبري،
وجاءت فقرة م�شاركة املعلمني يف التخطيط يف املدر�سة مب�ستوى
تطبيق كبري؛ حيث التوجه احلديث يف الإدارة املدر�سية الذي ي�رشك
الهيئة التدري�سية يف التخطيط .وتختلف هذه الدرا�سة مع درا�سة
حم�سن ( )2019وكذلك درا�سة �صيام ( )2018التي جاءت مب�ستوى
تطبيق متو�سط .وتتفق مع درا�سة املطريي ( )2015ودرا�سة بندار
( )Bandur 2012وغريهم التي جاء م�ستوى التطبيق كبرياً.

الفقرات

الرتتيب الرقم

الن�سبة
املئوية

م�ستوى
التطبيق

االنحراف الو�سط
املعياري احل�سابي
0.97

3.57

71%

كبرية

0.80

3.69

74%

كبرية

1.19

3.52

70%

كبرية

0.84

3.63

73%

كبرية

الفقرات

االنحراف الو�سط
املعياري احل�سابي

12

امل�ستوى الكلية

1.42

3.54

4.48

الن�سبة
املئوية
28%

71%

90%

م�ستوى
التطبيق
قليلة جداً

كبرية

كبرية جداً

1.00

1.65

33%

قليلة جداً

0.46

3.19

64%

متو�سطة

نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )5أن فقرات
جمال �ش�ؤون املعلمني والعاملني تراوحت املتو�سطات احل�سابية
اخلا�صة بها ما بني ( )1.42ومب�ستوى تطبيق قليل جداً للفقرة ()12
التي تتحدث عن “يتم �أخذ ر�أي مدير املدر�سة يف تعيني املعلمني”
بحيث ح�صلت على �أقل املتو�سطات احل�سابية ،والفقرة ( )14التي
ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي ( )4.48ومب�ستوى تطبيق كبري
جداً ،وتتحدث هذه الفقرة عن “ي�سمح للمعلمني باالعرتا�ض على
تقييمهم” .كما نالحظ �أن م�ستوى جمال �ش�ؤون املعلمني والعاملني
جاء متو�سط ًا ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.19ويرى الباحث �أن
�سبب ح�صول الفقرة املتعلقة “ ُي�أخد ر�أي املدير عند تعيني معلمي
متدن للغاية ،هو �أن تعيني املعلمني
مدر�سته” على م�ستوى تطبيق
ٍ
ال يزال يخ�ضع ملعايري لي�س ملدير املدر�سة �أي عالقة بها ،وما
على مدير املدر�سة �سوى تقدمي احتياجات مدر�سته بداية العام،
وتقوم مديريات الرتبية مبل ِء ال�شواغر ح�سب الرتتيب ،كما يتم
ملء ال�شواغر بتخ�ص�صات قريبة على تخ�ص�ص
يف بع�ض الأحيان ُ
املعلم ال�شاغر� ،أما ح�صول الفقرة املتعلقة باطالع املعلمني على
تقييماتهم والتي جاءت مب�ستوى تطبيق كبري جداً مل تكن مفاجئة؛
�إذ اعتمدت وزارة الرتبية منهج ًا جديداً يت�ضمن مناق�شة املعلمني
بتقييماتهم نهاية العام ،ويرى الباحث �أهمية هذا املجال املتعلق
باملعلمني؛ حيث ي�ستغرق تعيني املعلمني الكثري من الوقت واجلهد،
يف حني �أن منح مديري املدار�س ال�صالحيات يف ذلك يقلل اجلهد
والوقت الالزمان مللء �شواغر املدر�سة ،وبهذا تتفق هذه الدرا�سة مع
درا�سة جربان وال�شمري ( )2011التي �أظهرت نتائجها �أن م�ستوى
تطبيق جمال �ش�ؤون العاملني جاء متو�سطاً ،واختلفت مع درا�سة
ال�رشيجة (� )2017إذ بينت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى تطبيق جمال
�ش�ؤون املوظفني كان كبرياً.
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الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فقرات مجال شؤون الطلبة

االنحراف
املعياري

الفقرات

م�ستوى
التطبيق

الو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

.87

2.69

54%

متو�سطة

4.09

82%

كبرية

69%

كبرية
كبرية

الرتتيب

الرقم

8

16

�إ�رشاك الطلبة يف تقومي العملية التعليمية باملدر�سة

2

17

توفري اخلدمات الإر�شادية للطلبة.

.90

4

18

�إيقاع العقوبة على الطالب من �صالحية املدير.

1.12

3.45

1

19

توفري الن�شاطات الال�صفية للطلبة.

.72

4.13

83%

5

20

يرتك للطلبة ما ينا�سبهم من ن�شاطات.

.86

3.47

69%

كبرية

9

21

ي�شارك الطلبة يف و�ضع خطط املدر�سة.

.82

2.45

49%

قليلة

6

22

ي�سهم الطلبة يف حتفيز املجتمع املحلي للتعاون مع املدر�سة.

.82

3.42

68%

كبرية

3

23

يعمل مدير املدر�سة لتغيري مركزية العملية التعليمية لتكون حول الطالب.

.77

4.05

81%

كبرية

7

24

يعتمد تقييم الطلبة على االمتحانات

.83

3.26

65%

متو�سطة

.44

3.45

69%

كبرية

امل�ستوى الكلية

نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )6أن فقرات
جمال �ش�ؤون الطلبة تراوحت املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة بها ما
بني ( )2.45ومب�ستوى تطبيق قليل للفقرة ( )21التي تتحدث عن
“ي�شارك الطلبة يف و�ضع خطط املدر�سة” بحيث ح�صلت على �أقل
املتو�سطات احل�سابية ،والفقرة ( )19التي ح�صلت على �أعلى متو�سط
ح�سابي بلغ ( )4.13ومب�ستوى تطبيق كبري ،وتتحدث هذه الفقرة
عن توفري الن�شاطات الال�صفية للطلبة .وبالرغم من ح�صول فقرة
م�شاركة الطلبة يف و�ضع اخلطط املدر�سية على م�ستوى تطبيق قليل،
وكذلك فقرة �إ�رشاك الطلبة يف عملية تقومي العملية التعليمية؛ حيث

جاءت مب�ستوى تطبيق متو�سط� ،إال �أن امل�ستوى الكلي جاء مب�ستوى
تطبيق كبري ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.45ويعزو الباحث ذلك
�إىل قيام وزارة الرتبية والتعليم مبحاوالت جادة لتكون العملية
التعليمية تتمركز حول الطالب بد ًال من املعلم .وتختلف الدرا�سة مع
درا�سة الكناين ( )2015ودرا�سة ال�سي�سي والعروي ()2014؛ حيث
جاء م�ستوى التطبيق متو�سطاً ،وتتفق مع العديد من الدرا�سات
ال�سابقة الأخرى التي جاء فيها م�ستوى التطبيق كبرياً يف جمال
�ش�ؤون الطلبة ،مثل درا�سة جربان وال�شمري (.)2011

الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فقرات مجال الشراكة مع المجتمع المحلي

الو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

8

25

ي�شارك �أولياء الأمور يف و�ضع اخلطط ال�سنوية يف املدر�سة.

.91

3.25

65%

متو�سطة

3

26

ت�رشك املدر�سة املجتمع املحلي يف ن�شاطاتها.

.63

4.06

81%

كبرية

4

27

تناق�ش املدر�سة املجتمع املحلي يف م�شكالت الطلبة.

.84

3.99

80%

كبرية

5

28

دعم برامج املتفوقني بالتعاون مع املجتمع املحلي.

.90

3.84

77%

كبرية

7

29

و�ضع خطط لرفع م�ستوى الطلبة بالتعاون مع املجتمع املحلي.

.72

3.69

74%

كبرية

1

30

تعزز الإدارة املدر�سية اجتاهات املواطنة لدى منت�سبيها.

.74

4.27

85%

كبرية جداً

2

31

حتر�ص الإدارة املدر�سية �إ�رشاك املجتمع املحلي مادي ًا يف تطوير املدر�سة.

.58

4.24

85%

كبرية
جداً

6

32

تعمل الإدارة املدر�سية على تلم�س االجتاهات امل�ستقبلية عن طريق ر�صد حاجات
املجتمع.

.65

3.82

76%

كبرية

الرتتيب

الرقم

االنحراف
املعياري

الفقرات

امل�ستوى الكلية

.48

نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )7أن فقرات
جمال ال�رشاكة مع املجتمع املحلي تراوحت املتو�سطات احل�سابية
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3.90

78%

م�ستوى
التطبيق

كبرية

اخلا�صة بها ما بني ( )3.25ومب�ستوى تطبيق متو�سط للفقرة ()25
التي تتحدث عن “ي�شارك �أولياء الأمور يف و�ضع اخلطط ال�سنوية

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

يف املدر�سة” بحيث ح�صلت على �أقل املتو�سطات احل�سابية ،والفقرة
( )30التي ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )4.27ومب�ستوى
تطبيق كبري جداً وتتحدث هذه الفقرة عن تعزز الإدارة املدر�سية
اجتاهات املواطنة لدى منت�سبيها .كما نالحظ �أن م�ستوى جمال
ال�رشاكة مع املجتمع املحلي جاء كبرياً ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)3.9ويعزو الباحث ذلك �إىل توجه وزارة الرتبية والتعليم نحو
ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،و�إ�رشاكه يف تطوير املدار�س مادياً،
حيث جاءت الفقرات املتعلقة بذلك مب�ستوى تطبيق كبري جداً وكبري،
كما ت�أمل وزارة الرتبية بتحويل مدار�سها �إىل مدار�س جمتمعية

يكون لل�رشاكة مع املجتمع املحلي �أولوية ق�صوى ،وبالرغم من ذلك
ال يزال العديد من مديري املدار�س ال ي�ؤمنون ب�إ�رشاك �أولياء الأمور
يف التخطيط ال�سنوي للمدر�سة ،ويرى الباحث �أن ال�سنوات القادمة
�ست�شهد حتو ًال جذري ًا يف العالقة مع املجتمع املحلي �إيجابياً.
وتتفق نتائج الدرا�سة مع العديد من الدرا�سات ال�سابقة مثل
�سليم ( )2015التي جاء جمال ال�رشاكة يف املجتمع املحلي مب�ستوى
كبري ،واختلفت مع درا�سة بندار ()Bandur, 2012؛ حيث �أ�شارت
النتائج �إىل �أن جمال ال�رشاكة املجتمعية يف املدار�س الأندوني�سية
كان مب�ستوى متو�سط.

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فقرات مجال إدارة المعرفة

الو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

م�ستوى
التطبيق

تعمل الإدارة املدر�سية على تخزين املعرفة املرتبطة ب�أن�شطتها

.63

3.82

76%

كبرية

6

34

تركز الإدارة املدر�سية يف تطوير املدر�سة على املعرفة املوجودة لدى معلميها.

.67

3.91

78%

كبرية

8

35

حتول الإدارة املدر�سية املعرفة �إىل خدمات جديدة

.59

3.73

75%

كبرية

5

36

حتول الإدارة املدر�سية املعرفة �إىل خطط عمل.

.50

3.93

79%

كبرية

4

37

حتر�ص الإدارة املدر�سية على حتديد املعرفة الالزمة لتح�سني الأداء.

.48

4.12

82%

كبرية

2

38

توظف الإدارة املدر�سية التقنيات لتفعيل االت�صال والتوا�صل.

.65

4.28

86%

كبرية جداً

1

39

حتر�ص الإدارة املدر�سية على �إ�رشاك معلميها يف كل جديد من املعرفة.

.61

4.42

88%

3

40

تعمل الإدارة املدر�سية على تعميم املعرفة لي�ستفيد منها جميع �أفراد املجتمع.

.66

4.21

84%

الرتتيب
7

الرقم
33

االنحراف
املعياري

الفقرات

امل�ستوى الكلية

.42

نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )8أن فقرات
جمال �إدارة املعرفة تراوحت املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة بها
ما بني ( )3.73ومب�ستوى التطبيق كبري للفقرة ( )35التي تتحدث
عن “حتول الإدارة املدر�سية املعرفة �إىل خدمات جديدة” بحيث
ح�صلت على �أقل املتو�سطات احل�سابية ،والفقرة ( )39التي ح�صلت
على �أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )4.21ومب�ستوى تطبيق كبري جداً،
وتتحدث هذه الفقرة عن“ :حتر�ص الإدارة املدر�سية على �إ�رشاك
معلميها يف كل جديد من املعرفة” .كما نالحظ ان م�ستوى جمال
�إدارة املعرفة جاء كبرياً ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.05ويعزو
الباحث ذلك �إىل التوجه احلديث للمدر�سة الفل�سطينية نحو املعرفة،

4.05

81%

كبرية
جداً
كبرية
جداً
كبرية

حيث ت�شرتك جميع املدار�س بخدمات الإنرتنت كما �أن تفعيل التعليم
الإلكرتوين يف �أزمة جائحة كورونا جعل من املدر�سة الفل�سطينية
مدر�سة تكنولوجية ومدر�سة قائمة على املعرفة؛ حيث �أدى املعلمون
واجبهم نحو طلبتهم يف هذه الأزمة ،وتتفق هذه الدرا�سة مع العديد
من الدرا�سات التي �أظهرت نتائجها �أن م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية
كان فيها كبرياً مثل درا�سة ال�رشيجة و �أخرين ( )2017وجربان
وال�شمري ( ، )2011واختلف مع العديد من الدرا�سات التي جاء
تطبيق الإدارة الذاتية فيها مب�ستوى متو�سط مثل درا�سة ال�سي�سي
والعروري (.)2014

الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فقرات مجال المتابعة والمحاسبة

الو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

1

41

يلتزم مدير املدر�سة بالأنظمة والقوانني املتعلقة بالثواب.

.58

4.57

91%

كبرية جداً

4

42

يلتزم مدير املدر�سة بالأنظمة والقوانني املتعلقة بالعقاب.

.96

4.07

81%

كبرية

7

43

ي�أخذ مدير املدر�سة تقييم املعلم لنف�سه باحل�سبان عند تقييمه.

.78

3.7

74%

كبرية

3

44

يتم تقومي الن�شاطات الداخلية ب�شكل م�ستمر

.52

4.09

82%

كبرية

الرتتيب

الرقم

االنحراف
املعياري

م�ستوى
التطبيق

الفقرات
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االنحراف
املعياري

الفقرات

الو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

.55

4.3

86%

كبرية جداً

3.95

79%

كبرية

3.81

76%

الرتتيب

الرقم

2

54

يتم حتليل نتائج الطلبة للبناء عليها.

5

64

يحدد مدير املدر�سة �أ�ساليب قيا�س وتقومي �أداء الطلبة واملعلمني.

.59

6

74

حتدد الإدارة املدر�سية معياراً للأداء ت�ستخدم يف امل�ساءلة.

.58

امل�ستوى الكلية

.41

نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )9أن فقرات
جمال املتابعة واملحا�سبة تراوحت املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة
بها ما بني ( )3.7ومب�ستوى تطبيق كبري للفقرة ( )43التي تتحدث
عن “ي�أخذ مدير املدر�سة تقييم املعلم لنف�سه باحل�سبان عند تقييمه”
بحيث ح�صلت على �أقل املتو�سطات احل�سابية ،والفقرة ( )41التي
ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )4.57ومب�ستوى تطبيق
كبري جداً ،وتتحدث هذه الفقرة عن “يلتزم مدير املدر�سة بالأنظمة
والقوانني املتعلقة بالثواب” ،كما نالحظ �أن م�ستوى جمال املتابعة
واملحا�سبة جاء كبرياً ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.07ويرى الباحث

م�ستوى
التطبيق

4.07

81%

كبرية
كبرية

�أن ح�صول جمال املتابعة واملحا�سبة على هذه امل�ستوى الكبري
جاء نتيجة وجود �أق�سام الإ�رشاف والرقابة ،وتطوير امليدان يف
جميع مديريات الرتبية يف املحافظات ،التي يعمل فيها �أ�شخا�ص
مدربون ،يعملون على متابعة مديري املدار�س ،وحما�سبتهم
با�ستمرار �ضمن �أ�س�س مو�ضوعة م�سبقاً ،وخا�صة يف املجال الإداري
واملايل ،بالإ�ضافة �إىل �أق�سام رئي�سة للإ�رشاف وامليدان ،والرقابة
يف وزارة الرتبية والتعليم.
ال�س�ؤال الثاين :ما املعوقات التي تواجه مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة �سلفيت نحو تطبيق الإدارة الذاتية؟

الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للمعوقات التي تواجه مديري المدارس الحكومية في محافظة سلفيت نحو تطبيق اإلدارة الذاتية

الفقرات

االنحراف

املتو�سط

الن�سبة%

م�ستوى
التطبيق

.69

4.32

86 %

كبرية جداً

3.18

64 %

متو�سطة

70 %

كبرية
متو�سطة

الرتتيب

الرقم

1

48

كرثة التعميمات والقرارات حيث ت�صبح متابعتها مرهقة

7

49

البطء يف تلبية احتياجات املدر�سة من املعلمني

.97

4

50

�ضعف قناعة القيادات يف امل�ستويات العليا ب�أهمية التفوي�ض

.91

3.48

10

51

�ضعف ثقة الر�ؤ�ساء يف كفاءة مر�ؤو�سيهم

.67

3.12

62 %

1

52

تكليف املعلمني بتدري�س مواد غري تخ�ص�صاتهم

1.01

2.94

59 %

متو�سطة

5

53

قلة ا�ستجابة �أولياء الأمور ال�ستدعاء املدر�سة

.98

3.34

67 %

متو�سطة

6

54

عدم كفاية التجهيزات والو�سائل التعليمية

1.03

3.36

67 %

متو�سطة

2

55

عدم كفاية امليزانية املخ�ص�صة ملتطلبات املدر�سة

1.02

3.93

79 %

كبرية

9

56

�ضعف �إقبال املجتمع املحلي على ن�شاطات املدر�سة

.85

3.06

61 %

متو�سطة

3

57

قلة اهتمام �أولياء الأمور ب�أبنائهم

1.09

3.54

71 %

كبرية

امل�ستوى الكلية

.59

3.42

68 %

كبرية

يت�ضح من خالل اجلدول (� )10أن م�ستوى التطبيق للمعوقات
التي تواجه مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت نحو
تطبيق الإدارة الذاتية كان كبرياً؛ حيث بلغ املتو�سط احل�سابي
للم�ستوى الكلية للمعوقات ( ،)3.42وتراوحت املتو�سطات احل�سابية
للمعوقات ما بني ( )2.94للفقرة ( )52التي تن�ص على “تكليف
املعلمني بتدري�س مواد غري تخ�ص�صاتهم” ومب�ستوى تطبيق
متو�سط ،و ( )4.32للفقرة ( )48والتي تن�ص على “كرثة التعميمات
والقرارات حيث ت�صبح متابعتها مرهقة” مب�ستوى تطبيق كبري
جداً؛ ولأن الباحث جزء من العملية التعليمية؛ �إذ عمل مديراً ملدر�سة
ثانوية ،ف�إن كرثة التعميمات والقرارات من �أهم املعوقات التي
يواجهها مديرو املدار�س يف �سعيهم نحو اال�ستقاللية مبدار�سهم ،كما
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�أنهم يواجهون م�شكلة يف دعوة �أولياء الأمور ملدار�سهم ملناق�شتهم
يف حت�صيل �أبنائهم ،وكذلك يف �أحوال املدر�سة ،ويعد البند املتعلق
يف” تكليف املعلمني بتدري�س مقررات من غري تخ�ص�صاتهم” الذي
جاء مب�ستوى تطبيق متو�سط ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �إ�سناد املقررات
لأ�صحاب االخت�صا�ص يف املدار�س الفل�سطينية ب�سبب وجود �أعداد
كبرية من اخلريجني وخا�صة املعلمات يف جميع التخ�ص�صات،
وتتفق الدرا�سة مع درا�سة ال�سي�سي ،والعروي ( )2014التي �أظهرت
النتائج وجود معوقات ب�رشية ومب�ستوى متو�سط ،وتختلف مع
درا�سة ال�سلمي (  )2015الذي جاء فيها م�ستوى املعوقات كبري.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل تختلف ا�ستجابات املديرين نحو
تطبيق الإدارة الذاتية تبعاً ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات اخلربة؟

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

انبثق عن �س�ؤال الدرا�سة جمموعة من الفر�ضيات التي �سيتم
فح�صها فيما ي�أتي:
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤.05يف م�ستوى تطبيق
املديرين للإدارة الذاتية يف املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت
تعزى ملتغري اجلن�س.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت)(  (�Indepen
 )dent t-testملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق لأداة الدرا�سة تبعا
ملتغري اجلن�س .كما يو�ضحه اجلدول ( )11التايل:
الجدول ()11
اختبار (ت) ( )Independent t-testلمجموعتين مستقلتين لقياس المتوسطات تبعا
لمتغير الجنس

امل�ستوى الكلي
للمجال

�أنثى

ذكر

(ت)

الداللة*

3.34

.67

3.44

.48

-.72

.48

3.26

.58

3.15

.38

.90

.37

�ش�ؤون الطلبة

3.43

.46

3.46

.43

-.26

.79

ال�رشاكة مع
املجتمع
املحلي

3.84

.58

3.93

.42

-.71

.48

تفوي�ض
ال�صالحيات
�ش�ؤون
املعلمني
والعاملني

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف

حمافظة �سلفيت احلكومية ،ويرى الباحث �أن هذه النتيجة نابعة من
املتابعة الكبرية لوزارة الرتبية والتعليم يف تطبيق ما ي�صدر عنها
من قرارات .وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة (البلوي والزبون)2017 ،
حيث �أظهرت نتائجها �أن ال فروق تعزى ملتغري اجلن�س يف جميع
املجاالت ،وتختلف مع درا�سة (�سليم)2015 ،؛ حيث بينت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س يف جمايل النمو
املهني ،وتفوي�ض ال�صالحيات.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ .05يف املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات املديرين نحو تطبيق الإدارة الذاتية يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة �سلفيت تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية للم�ستوى
الكلي وللمجاالت كافة لتقدير ا�ستجابات املديرين نحو تطبيق
الإدارة الذاتية يف املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت تبع ًا
ملتغري �سنوات اخلربة كما يو�ضحه اجلدول ()12
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية للمجاالت والمستوى الكلي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

�أقل من 5
�سنوات

10-5
�سنوات

�أكرث من
� 10سنوات

تفوي�ض ال�صالحيات

3.11

3.46

3.42

�ش�ؤون املعلمني والعاملني

3.00

3.43

3.15

�ش�ؤون الطلبة

3.53

3.46

3.44

�إدارة املعرفة

3.93

.50

4.11

.37

-1.67

.10

املتابعة
واملحا�سبة

ال�رشاكة مع املجتمع املحلي

3.88

3.92

3.89

4.11

.39

4.06

.42

.45

.66

�إدارة املعرفة

4.09

4.10

4.04

املعوقات

2.73

.25

2.90

.49

-1.59

.12

املتابعة واملحا�سبة

4.00

4.19

4.05

امل�ستوى
الكلي

3.65

.42

3.69

.30

-.43

.67

املعوقات

2.65

2.93

2.84

امل�ستوى الكلية

3.61

3.75

3.66

يتبني من اجلدول �أعاله �أن قيمة م�ستوى الداللة �أكرب من القيمة
املحددة يف الفر�ضية وهي ( )0.05للم�ستوى الكلي وللمجاالت
كافة ،وعليه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س يف
ا�ستجابات املديرين نحو م�ستوى تطبيق الإدارة الذاتية يف مدار�س

امل�ستوى الكلي للمجال

وجرى �أي�ض ًا ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ()ANOVA
ال�ستخراج داللة الفروق للم�ستوى الكلي واملجاالت تبع ًا ملتغري
�سنوات اخلربة عند العينة .واجلدول ( )13يبني ذلك.

الجدول ()13
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللمجاالت والمستوى الكلي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

امل�ستوى الكلي للمجاالت

تفوي�ض ال�صالحيات

�ش�ؤون املعلمني والعاملني

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

بني املجموعات

.39

2

.20

داخل املجموعات

19.62

64

.31

املجموع

2.02

66

بني املجموعات

.91

2

.45

داخل املجموعات

12.94

64

.20

املجموع

13.85

66
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ف

.64

2.25

م�ستوى
الداللة *
.53

.11

مستوى تطبيق اإلدارة الذاتية ومعوقاتها في املدارس احلكومية في فلسطني من وجهة نظر املديرين

امل�ستوى الكلي للمجاالت

�ش�ؤون الطلبة

ال�رشاكة مع املجتمع املحلي

�إدارة املعرفة

املتابعة واملحا�سبة

املعوقات

امل�ستوى الكلي

م�صدر التباين

د .باسم محمد أحمد شلش

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

بني املجموعات

.03

2

.02

داخل املجموعات

12.52

64

.20

املجموع

12.55

66

بني املجموعات

.01

2

.00

داخل املجموعات

15.23

64

.24

املجموع

15.24

66

بني املجموعات

.05

2

.03

داخل املجموعات

11.73

64

.18

املجموع

11.79

66

بني املجموعات

.21

2

.10

داخل املجموعات

1.65

64

.17

املجموع

1.86

66

بني املجموعات

.25

2

.12

داخل املجموعات

11.73

64

.18

املجموع

11.97

66

بني املجموعات

.10

2

.05

داخل املجموعات

7.74

64

.12

املجموع

7.84

66

يتبني من اجلدول �أعاله �إن قيمة م�ستوى الداللة �أكرب
من القيمة املحددة يف الفر�ضية وهي ( )0.05للم�ستوى الكلية
وللمجاالت ،ولذلك ف�إن الباحث يقبل �صحة الفر�ضية وبذلك ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ .05يف
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات املديرين نحو تطبيق الإدارة
الذاتية يف املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت تعزى ملتغري
�سنوات اخلربة ،ويدل ذلك على �أن جميع املديرين لديهم التوجهات
نف�سها لتطبيق الإدارة الذاتية يف مدار�سهم ،وتتفق الدرا�سة مع
درا�سة (ال�سلمي )2015 ،ودرا�سة (البلوي والزبون)2017 ،؛ حيث
ال وجود لفروق تعزى ملتغري اخلربة ،وتختلف مع درا�سة (ال�رشيجة
و�آخرون )2017 ،التي �أظهرت وجود فروق تعزي ل�سنوات اخلدمة.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث بالآتي:
منح مديري املدار�س املزيد من ال�صالحيات بحيث:
 منح �صالحية توليّ �إدارة املدر�سة م�س�ؤولية اختيار
معلمي املدر�سة.
 منح �صالحية م�شاركة �إدارة املدر�سة مديريات الرتبية يف
عملية تطوير املناهج.
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ف

.08

.02

.14

.62

.68

.43

م�ستوى
الداللة *
.93

.98

.87

.54

.51

.65

 ت�شجيع العاملني يف املدار�س كافة على العمل بروح
الفريق الواحد و�إ�رشاكهم يف عمليتي التخطيط والتقومي يف املدر�سة.
 ت�شكيل جمل�س م�شرتك بني �إدارة املدر�سة ومعلميها
وطلبتها واملجتمع املحلي ل�صنع القرار املدر�سي.
 �رضورة تعميم مفهوم الإدارة الذاتية يف املدار�س
احلكومية يف �ضوء ما ظهر من النتائج الإيجابية لواقع تطبيق
الإدارة الذاتية يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية.
قائمة املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 البلوي ،ح�سني والزبون ،حممد� .)2017(.أُمنوذج مقرتح للقيادة الذاتية
للمدار�س يف اململكة العربية ال�سعودية وفق مدخلي حتليل النظم
و�إدارة املعرفة ،جملة درا�سات العلوم الرتبوية ،اجلامعة الأردنية ،عمان،
.67-43:)4(44
 جربان ،علي وال�شمري ،را�ضي .)2011(.درجة �إمكانية تطبيق الإدارة
املدر�سية الذاتية يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر القادة الرتبويني
مبنطقة الريا�ض .جملة درا�سات العلوم الرتبوية ،اجلامعة الأردنية،
.1343-1323:)4(38
 �رسور� ،سهى .)2008(.تطوير الإدارة املدر�سية يف املدار�س الثانوية
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