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 تطوير المهارات اإلدارية لقادة المدارس الثانوية بمحافظة القنفذة
 في ضوء مدخل اإلدارة الذاتية           

 
درجة  مقدم إلى قسم اإلدارة واإلشراف التربوي استكماًلا لمتطلبات الحصول علىبحث 

 الماجستير في التربية
 إعداد

 عثمان بن محمد عثمان الشقيفيأ / 
٢٠٥١٤٨٥٣٤ 

 
 فار شإ

 السيد السيد البحيري / د
 بجامعة الملك خالد أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي واقتصاديات التعليم المشارك

 
 الفصل الدراسي الثاني

 ـ  ٤٣٨6 -هـ  ٨٢٠١
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 ملخص البحث
 ادللك خالد.: جامعة الجامعة

 : كلية الًتبية.الكلية المانحة
 : قسم اإلدارة واإلشراؼ الًتبوي.القسم العلمي

 : إدارة وإشراؼ تربوي.التخصص
 : ادلاجستَت.الدرجة العلمية
: تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس الثانوية يف زلافظة القنفذة يف ضوء مدخل عنوان البحث
 اإلدارة الذاتية.

 : عثماف بن زلمد عثماف الشقيفي.لباسم الطا
 ٢٠٥١٤٨٥٣٤: الرقم الجامعي

 : الدكتور/ السيد السيد البحَتي.المشرف العلمي
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ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة مدى إمكانية تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس الثانوية يف : الملخص
التعرؼ على واقع شلارسة قادة ادلدارس الثانوية زلافظة القنفذة يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية وذلك من خالؿ 

مبحافظة القنفذة للمهارات اإلدارية: التخطيط، وإدارة الوقت، واختاذ القرار، والتنمية ادلهنية، يف ضوء مدخل 
اإلدارة الذاتية. ولتحقيق ىذا اذلدؼ اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي التحليلي واستخدـ االستبانة كأداة 

انات وادلعلومات من رلتمع البحث، ومث تطبيق أداة البحث خالؿ الفصل الدراسي الثاين لعاـ جلمع البي
( قائدا للمدارس الثانوية بالقنفذة، وقد نتج عن تطبيق أداة ٢٢ىػ، وبلغ عدد أفراد العينة )٨٢٠١-٨٢٠6

رات اإلدارية الذاتية كانت أمهها: درجة أداء قادة ادلدارس الثانوية بالقنفذة للمها النتائجالبحث رلموعة من 
(، حيث جاءت يف ادلرتبة األوىل مهارة اختاذ القرار ٨..٠بدرجة عالية حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ككل )

( مث جاءت ٢.٣٤، يليها مباشرًة مهارة إدارة الوقت مبتوسط حسايب مقداره )(٢.٥٣مبتوسط حسايب مقداره )
بينما حلت مهارة التخطيط يف ادلرتبة  (٠.6١١مبتوسط حسايب مقداره )مهارة التنمية ادلهنية يف ادلرتبة الثالثة 

 أمهها: التوصياتومن خالؿ ىذه النتائج تقدـ الباحث بعدد من (. ٠.٢٥٣الرابعة مبتوسط حسايب مقداره )
 االستفادة من نتائج الدراسة يف حتديد أولويات تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس، واالىتماـ بتشخيص
واقع ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس وحتديد مستوى أدائها بصورة مستمرة، كي تكوف منطلقا للسياسات 
التطويرية ادلستقبلية، واالستفادة من قائمة آليات تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس لالستفادة من ختطيط 

م لتطبيق اإلدارة الذاتية، من خالؿ تطوير ادلهارات وتنفيذ عمليات التطوير ادلوجهة ذلم، وتوفَت ادلناخ ادلالئ
والتخفيف من حدة ادلركزية،  اإلدارية لقادة ادلدارس، هبدؼ االتقاء باألداء وصوال لتحقيق الغايات ادلرجوة،

وتشجيع تطبيق الالمركزية يف إدارة ادلدارس، وتكثيف الدورات التدريبية لقادة ادلدارس لتمكنهم من إدارة 
 ذاتيا.ادلدارس 
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 المقدمة
، فبمقتضاىا واجتماعيةأخرى إدارية إلدارة ادلدرسية من وظائف فنية و وظائف اتتعدد           

 وفاعلية.تنسيقها وتوجيهها لتحقيق أىداؼ ادلدرسة بكفاءة اإلمكانات ادلادية والبشرية و ئة يتم تعب
ووظيفة يقـو هبا قائد ادلدرسة،  يفة التخطيط كوظيفة إدارية رئيسة، وظضمن ىذه الوظائف ومن

 ادلهنية كوظيفة فنية تستحق االىتماـ.  التنمية
ارة والتحسُت فية والتكنولوجية تطورت أساليب اإلدونتيجة لسرعة التغَتات االجتماعية والثقا     

أصبح تركيز العمليات اإلدارية على حترير الطاقات الكامنة يف األفراد، وتنميتها اإلداري لألفراد، و 
تنمية شاملة متكاملة، كما أصبحت الوظيفة الرئيسية لإلدارة ادلدرسية هتيئة الظروؼ، وتقدًن 

والبدنية توازنا  والعاطفيةيل تتوازف فيو النواحي العقلية والروحية اخلدمات اليت تسعى إىل ختريج ج
منسجما ومبنيا على ثوابت الشريعة اإلسالمية، مع مراعاة متطلبات العصر، إضافة إىل تنمية 

 خربات كل من يف ادلدرسة وفقا للصاحل العاـ.
قادر  فهي ْتاجة إىل مديروكما تعد ادلدرسة مؤسسة تربوية تسعى إىل حتقيق أىداؼ اجملتمع،      

للعملية اإلدارية فيها، وذلك من خالؿ ما يقـو بو من  قائداباعتباره  أىدافها،على حتقيق 
إسهامات وشلارسات فعالة داخل ادلدرسة واليت تنعكس إجيابا على إدارة ادلدرسة وتوظيف 

ة اليت تنشدىا ىذه اإلمكانات ادلتاحة واجلهود ادلختلفة لتحقيق األىداؼ الًتبوية والتعليمي
 .وادلسؤولياتادلؤسسة من خالؿ توزيع ادلهاـ 

تعترب اإلدارة الذاتية مدخال جديدا يف اإلدارة ادلدرسية، يتيح الكثَت من احلكم الذايت و      
ا مع ادلؤسسات احلكومية األخرى على اجملتمع، بل يتعدى لعالقاهت وإمكانية انفتاحهاللمدرسة، 

ظي ىذا اجملاؿ باىتمامات الكثَت من رواد الفكر اإلداري، وتركز ىذا غَت احلكومية. كما حو 
ادلزيد ادلزيد من االستقاللية الذاتية و االىتماـ يف جعل اىتماـ ادلدرسة ينصب كوحدة إدارية تتمتع ب

 جربافدا عن ادلركزية والبَتوقراطية. )من الصالحيات لقادهتا، ليمارسوا عملهم اإلداري بعي
 (.٠ص ،.٤٣٣، والشمري
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 البحثمشكلة      
ظرا للتغَتات الًتبوية والتفجر ادلعريف اذلائل الذي دييز العصر الراىن، فقد مت التأكيد على ن     

أمهية الدور الذي يؤديو قائد ادلدرسة بوصفو قائدا تربويا يقـو بأدوار إدارية وفنية متعددة، تؤثر يف 
اإلدارية ويف حتسُت العملية الًتبوية كما وكيفا. وأضحت مهمة تطوير  وتعزيز سلوكو ومهارات

تعزيز تمادىا من قبل اإلدارات العليا و ادلهارات اإلدارية لقائد ادلدرسة من الضروريات اليت جيب اع
 ذلك مبا حيقق اإلدارة الذاتية ادلدرسية الفعالة.

 ادة ادلدارس اإلدارية الفنية وادلاليةأف ىناؾ قصورا يف شلارسات قعلى أكدت  ىناؾ دراسات    
ضرورة وضع خطة شاملة لتدريب ( اليت أوصت على ٨٢٠٠وىو ما أشارت إليو دراسة )الزىراين، 

رتيع قادة ادلدارس الذين ىم على رأس العمل إلعدادىم على أساس الكفايات ادلهنية وتطوير 
 مهاراهتم وشلارساهتم اإلدارية اليت يؤدوهنا.

على ضرورة اعداد وتدريب قادة ادلدارس، جيب أف يعي قائد ادلدرسة أمهية الدور  ومع التأكيد
الذي يقـو بو وذلك بعد منحو ادلزيد من الصالحيات اليت دتكنو من إدارة ادلدرسة إدارة ذاتية 

 فعالة تقـو على أسس حتقق األىداؼ الًتبوية والتعليمية.
 أسئلة البحث:

 التايل: السؤاؿ الرئيسغة مشكلة البحث يف ديكن صيا
ما التصور ادلقًتح لتطوير ادلهارات اإلدارية لقادة مدارس التعليم مبحافظة القنفذة يف ضوء مدخل 

 اإلدارة الذاتية؟
 األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع من السؤاؿ الرئيس

يف ضوء  القنفذة زلافظةيف  الثانوية ما واقع ادلمارسات اإلدارية لدى قادة ادلدارس األوؿ:السؤاؿ 
 ؟مدخل اإلدارة الذاتية

بالقنفذة يف ضوء مدخل  الثانويةدارس ادلما آليات تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة : الثاينالسؤاؿ 
 اإلدارة الذاتية؟
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 آلياتحوؿ بُت استجابات أفراد العينة : ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية الثالثالسؤاؿ 
، مهارة التنمية اختاذ القرارمهارة إدارة الوقت، مهارة مهارة التخطيط، ) تطوير ادلهارات اإلدارية

واحلصوؿ بالقنفذة يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية تعزى دلتغَت ادلؤىل  الثانويةدارس ادللقادة  (الذاتية
 اخلربة؟سنوات و  على دورة القيادة ادلدرسية

  البحث:أهداف رابعاا: 
 إىل: البحث يهدؼ
يف ضوء  لقادة ادلدارس الثانوية يف القنفذةادلهارات اإلدارية واقع شلارسة التعرؼ إىل  .٨

 مدخل اإلدارة الذاتية.
 ادلساعدة يف كشف نقاط الضعف احلاصل يف شلارسة ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس. .٤
 التعرؼ على مفهـو اإلدارة الذاتية ووسائل حتقيقها. .٠
 ارية لقادة ادلدارس يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية.إجياد تصور مقًتح لتطوير ادلهارات اإلد .٢

 البحث:أهمية خامساا: 
يف موضوعها ويف رلاؿ تطبيقها، فمجاؿ تطبيقها ىو قادة مدارس التعليم  البحثتكمن أمهية 

العاـ والذين يقوموف على حتقيق أىداؼ التعليم الكربى، أما موضوعها فتربز أمهية الدراسة فيما 
 يلي:

 اإلدارية.تطوير مهارات قادة ادلدارس إجياد رؤية وتصور لتساىم يف  .٨
يؤمل من الدراسة أف تفيد نتائجها قادة ادلدارس إىل فهم مواضع القوة والضعف لديهم  .٤

 يف رلاؿ ادلهارات اإلدارية ادلشمولة بالبحث.
تساعد قادة ادلدارس يف دتكينهم من إدارة مدارسهم ذاتيا وذلك مع مقتضيات  .٠

 ادلمنوحة ذلم مؤخرا.الصالحيات 
يؤمل من نتائج البحث أف تزود اجلهات اإلشرافية بتصور لتطوير ادلهارات اإلدارية لقادة  .٢

 ادلدارس وحتقيق اإلدارة الذاتية ادلدرسية الفعالة.
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يؤمل من نتائج البحث أف تزود ادلعنيُت يف مراكز التدريب والتأىيل الًتبوي يف اعداد  .٥
 دلدارس.الربامج التدريبية لقادة ا

 البحث:حدود سادساا: 
يتناوؿ البحث موضوع تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس )مهارة احلدود ادلوضوعية:  .٨

التخطيط، مهارة إدارة الوقت، مهارة اختاذ القرار، مهارة التنمية ادلهنية( لقادة ادلدارس 
 الثانوية يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية.

 احلدود البشرية: قادة ادلدارس الثانوية للبنُت مبحافظة القنفذة  .٤
 احلدود ادلكانية: إدارة التعليم مبحافظة القنفذة. .٠
 .ىػ٨٢٠١-٨٢٠6يف الفصل الثاين من العاـ الدراسي  البحث احلدود الزمنية: طبق ىذا .٢

 البحث:مصطلحات سابعاا: 
 تتبلور ادلصطلحات األساسية للدراسة يف اآليت:

 المهارات اإلدارية:
والعامري،  متعبيعرفها )تعددت تعريفات ادلهارات اإلدارية من قبل اإلداريُت والباحثُت، ف

لكي يقوموا عبارة عن توافر رلموعة من القدرات الشخصية لدى بعض األفراد أهنا ب( ٤٣٣٠
 .بأنشطة وإجراءات جيدة

هاـ والقيادات على أداء ادل للمديرينالقدرة الفائقة  على أهنا (.٨٢٤وعرفتها )اجلابري، 
 والواجبات اإلدارية ادلختلفة.

 اإلدارة الذاتية للمدرسة:
التحكم بإمكاناهتا البشرية على إدارة شؤوهنا، و قدرة ادلدرسة اإلدارة الذاتية للمدرسة ىي:      

بُت رتيع العاملُت بادلدرسة واجملتمع احمللي هبدؼ االرتقاء والتعاوف من التشارؾ يف جو وادلادية 
 مبستوى العملية التعليمية وحتسُت أداء ادلدرسة. 
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 النظري للبحث اإلطار
 لقائد المدرسةالمهارات اإلدارية : األولالمبحث 

 مفهوم اإلدارة المدرسية
الًتبوية تأيت  فاإلدارةتأيت اإلدارة ادلدرسية ضمن مستويات من اإلدارات اليت تعٌت بالتعليم،      

على رأس ىذه اإلدارات وىي اليت يتم تداوذلا على مستويات عليا وهتتم باجلوانب االسًتاتيجية 
ادلتعلقة بالًتبية واجملتمع، مث تأيت اإلدارة التعليمية وىي رلموعة العمليات اإلدارية اليت تسعى 

 لتحقيق أىداؼ اإلدارة الًتبوية العليا.
ية فهي اجلهود ادلنسقة اليت يقـو هبا فريق من العاملُت يف ادلدرسة إداريُت أما اإلدارة ادلدرس     

بغية حتقيق األىداؼ الًتبوية داخل ادلدرسة حتقيقًا يتماشى مع ما هتدؼ إليو الدولة من  وفنيُت،
وىي عملية ختطيط وتنسيق وتوجيو لكل عمل  سليمة.تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أسس 

 فيها.ي حيدث داخل ادلدرسة من أجل تطور وتقدـ التعليم تعليمي أو تربو 
 وظائف اإلدارة المدرسية     
وىي تشمل كل األنشطة اليت تتحقق من ورائها األىداؼ الًتبوية بصورة فعالة، من خالؿ      

حيث امتدت وظيفة اإلدارة ادلدرسية لتشمل اجلانبُت  الًتبوية. ادلدرسية وتوجيو اخلرباتتنسيق 
ادلدرسة مسؤوال عن رتيع األعماؿ اإلدارية والنواحي الفنية، من  قائداإلداري والفٍت، حيث أصبح 

مناىج وكتب مدرسية وطرؽ تدريس والعالقة باجملتمع وادلدارس األخرى وتأمُت ادلوارد ادلالية 
طة ادلدرسية والثقافية واالجتماعية والرياضية والتخطيط للربامج وتطوير العمل ومتابعة رتيع األنش

 واإلشراؼ على تنفيذىا.
 ىي:زلاور رئيسة  ةاإلدارة ادلدرسية يف ثالث ىػ( وظائف٨٢٤١)وقد حددت وزارة التعليم     

 :منهاو  اإلدارية،الوظائف  أوًل:
 تنفيذىا.ادلعرفة التامة بأىداؼ السياسة التعليمية والعمل على  .٨
تطبيق الوظائف العامة لإلدارة من ختطيط وتنظيم وتوجيو ومتابعة ومراقبة وغَتىا من  .٤
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 ادلدرسة.الوظائف اإلدارية داخل 
االىتماـ بادلبٌت ادلدرسي وصيانتو ومتابعة سالمة وسائل األمن والسالمة وتطبيق خطط  .٠

 اإلخالء.
 :منهاو  الفنية،الوظائف  ثانيا:

 ادلدرسة. تعليمية والًتبوية فنيا داخل رفع مستوى العملية ال .٨
 هم. أدائاإلشراؼ على توجيو وتقوًن ادلعلمُت وحتسُت  .٤
 وتعليميا. االىتماـ بالطالب تربويا  .٠
 اإلشراؼ على النشاط ادلدرسي وتوجيهو مبا يعود بالنفع على الطالب. .٢

 وتشمل: واإلنسانية،الوظائف اًلجتماعية  ثالثا:
 ادلدرسة. توفَت االستقرار النفسي جلميع منسويب  .٨
 ادلدرسة. تنمية روح التعاوف والثقة ادلتبادلة دلنسويب  .٤
 توثيق الصلة بُت ادلدرسة واجملتمع وتعريفو برسالة ادلدرسة وأىدافها وبرارلها ادلختلفة  .٠

 مفهوم المهارات اإلدارية     
ىي ادلهارات اليت تتطلبها القيادة ادلدرسية متمثلة ويقصد بادلهارات اإلدارية يف ىذه البحث:      

يف القدرات العالية اليت ديكن أف يكتسبها قائد ادلدرسة ويطورىا ليحقق من خالذلا اإلدارة الذاتية 
 .يف ادلدرسة

، وستتناوؿ الدراسة احلالية ادلهارات اإلدارية التالية: مهارة التخطيط، مهارة إدارة الوقت، مهارة 
 قرار، مهارة التنمية ادلهنية.اختاذ ال

 مفهوم التخطيط -أ/ : مهارة التخطيطأوًل
لألىداؼ التعليمية وما جيب أف يُنفذ من برامج وأنشطة، تتطلب وجود مهارة الًترتة العملية      

التخطيط لدى قائد ادلدرسة تتضمن توضيح األىداؼ وتنسيقها وتصنيفها حسب أمهيتها واقًتاح 
لألىداؼ وحتديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذه الربامج ووضع معايَت لألداء الربامج احملققة 
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 وجدولة األعماؿ زمنيا.
 أهمية التخطيط -ب

 تكمن أمهية التخطيط يف اآليت: 
حتقيق األىداؼ  باجتاهينظم اجلهود معامل الطريق وحيدد مسار العمل، و يوضح  .٨

 ادلنشودة بتكامل واتساؽ.
 بُت الواقع وادلتوقع أي بُت احلاضر وادلستقبل.يعمل على حتسَت اذلوة  .٤
 ،يساعد على تشخيص مشكالت ادلستقبل واختاذ اإلجراءات الكفيلة مبواجهتها .٠
ديكن من االستثمار األمثل دلوارد ادلدرسة البشرية وادلادية وموارد البيئة احمللية من  .٢

 أجل حتقيق األىداؼ ادلنشودة.
 مبادئ التخطيط -جـ 

 يط ناجحا وزلققا ألىدافو ادلطلوبة ينبغي أف يرتكز إىل ادلبادئ واألسس التالية: حىت يكوف التخط
وضع جديد مع التأكيد على  يبدأ من الواقع لتحويلو إىلالواقعية: التخطيط جيب أف  - أ

 تناسب اإلمكانيات ادلتاحة مع اآلماؿ اليت يرغب يف حتقيقها.
 وتناسقها مع اجملاالت الًتبوية األخرى.الشموؿ: أف تكوف خطة ادلدرسة شاملة جملاالهتا  - ب
ادلرونة: التخطيط عمل ذىٍت يف احلاضر يتم تنفيذه يف ادلستقبل الذي خيفي أمورا ال  - ت

ديكن رؤيتها اآلف، فيجب أف تكوف اخلطة قابلة للتعديل والتصحيح كلما دعت 
 الضرورة.

لة. خطوات قصَتة االستمرارية: أف يكوف التخطيط سلسلة مًتابطة من العمليات ادلتداخ - ث
 ادلدى تصب يف خطط متوسطة ادلدى وتؤدي يف النهاية إىل حتقيق أىداؼ بعيدة ادلدى.

االلتزاـ: اخلطة تًتجم إىل برنامج عمل لكافة الوحدات. لذا فهي ملزمة التنفيذ وفقا  - ج
 للجدوؿ الزمٍت احملدد سلفا.

 إفوضوح اذلدؼ: توضيح األىداؼ وحتديدىا من أولويات العمل التخطيطي، حيث  - ح
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 وضوح اذلدؼ وحتديده يوفر الوقت واجلهد ويؤدي إىل فرص أكرب للنجاح.
 ادلشاركة: إتاحة الفرصة ألكرب عدد يف التنظيم اإلداري إىل إعداد وتنفيذ اخلطة.  - خ
البيانات وادلعلومات، وإجراء األسلوب العلمي: استخداـ األسلوب العلمي يف رتع  - د

البحوث حوؿ ادلوضوع ادلراد التخطيط لو. وىنا دتكن أمهية تطوير مهارة التخطيط لدى 
 قائد ادلدرسة.

 إمكانية التنفيذ: اخلطة اليت ال تراعي إمكانية التنفيذ خطة يصعب صلاحها. - ذ
 الجيد التخطيط مقومات -د

سية تتمثل يف حتديد األىداؼ، التنبؤ، تتضمن عملية التخطيط عددا من ادلقومات األسا
 السياسات واإلجراءات، وأخَتا بلورة طرؽ العمل ونقصد بع الوسائل واإلمكانات.

 ( عدد من ادلقومات األساسية لعملية التخطيط وىي كاآليت:٤٣٣١وقد حدد )عبوي، 
وىي النتائج ادلطلوب حتقيقها يف ادلستقبل، وإدا كاف ادلطلوب ىو حتقيق ىذه  األىداؼ  أ

 النتائج يف ادلستقبل البعيد فإهنا تسمى غايات وأىداؼ اسًتاتيجية. 
 ب. التنبؤ

وىو نشاط ذىٍت مرتبط بوجود النشاط اإلنساين بعنصر الوقت، ويعرؼ التنبؤ بأنو التوقع للتغَتات 
 بل وتؤثر بأسلوب مباشر أو غَت مباشر على النشاط.اليت قد حتدث يف ادلستق

 ج. السياسات
وىي رلموعة ادلبادى والقواعد اليت حتكم سَت العمل واحملددة سلفا مبعرفة اإلدارة، واليت يسًتشد 

 هبا العاملوف يف ادلستويات ادلختلفة عند اختاذ القرارات والتصرفات ادلتعلقة بتحقيق األىداؼ.
 د. اإلجراءات 

مبثابة اخلطوات ادلكتبية وادلراحل التفصيلية اليت توضح أسلوب إدتاـ األعماؿ وكيفية تنفيذىا،  وىي
 وادلسؤولية عن ىذا التنفيذ والفًتة الزمنية الالزمة إلدتاـ ىذه األعماؿ.
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 مجاًلت الخطة المدرسية -ه
 جوانب العمل الرئيسية التالية:  حيتاج قائد ادلدرسة أف يرسم خطة سنوية فاعلة متكاملة تتضمن

 أوال: النمو ادلهٍت للمعلمُت
 ثانيا: رعاية شؤوف الطالب

 ثالثا: القياس والتقوًن
 رابعا: الشراكة مع اجملتمع احمللي

 خامسا: إثراء ادلنهج
 سادسا: البحث والدراسات

خلطة الفصلية، وينبثق من ىذه اخلطة السنوية اليت يضعها قائد ادلدرسة ثالث مستويات: ا     
واخلطة الشهرية، واخلطة األسبوعية. وتتضمن كل منها رلموعة من األىداؼ يف رلاالت زلددة 
ورلدولة زمنية تتناسب مع نوعية األىداؼ، والنشاطات اإلشرافية واإلمكانات ادلتوفرة، وأنشطة 

 تقوديية مبنية على داللة األىداؼ.
 اإلدارة الذاتية في التخطيط -و

من زاويتُت األوىل تفويض اإلدارة  التخطيطلالمركزية يف اإلدارة الذاتية أو ينظر إىل حتقيق      
 التخطيط.يف  والثانية مشاركة رتيع ادلستويات اإلدارية التخطيطالعليا للمستويات األدىن يف 

يات توسيع قاعدة الالمركزية عن طريق زيادة ادلشاركُت من ادلستو ل التخطيطويهمنا ىنا عملية 
 .اإلدارية ادلختلفة والعاملُت بادلنظمة وعمالئها يف عملية اختاذ القرار التخطيطي

 ثانيا: مهارة إدارة الوقت
يعترب الوقت من أىم ادلوارد ادلهمة اليت منحها اهلل تعاىل لكل إنساف وحثو على اغتنامو فهو      

ديلك منها نفس ادلقدار، وكل عمل مبثابة اجلوىرة الثمينة والفريدة يف نوعها، إذ أف كل شخص 
حيتاج إىل وقت ال ديكننا شراؤه، لذا جيب علينا احملافظة عليو، بسبب استخالؼ اهلل لنا يف 
األرض، فإف مل ضُلسن استثماره على الوجو األكمل، فإننا سنفقد الكثَت الذي يصعب تعويضو، 
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 .وبالتايل ينعكس على حياتنا، وعلى اجملتمع
 في الفكر اإلداريأهمية الوقت  -أ

العمل اإلداري نشاط يهدؼ إىل السعي إىل حتقيق األىداؼ يف ضوء اإلمكانيات والظروؼ      
ادلتاحة. وحتقيق األىداؼ مرتبط ّتدوؿ زمٍت وخطة زلددة بوقت. والنجاح يف حتقيق النتائج ال 

الكثَت من األبطاؿ ديكن االعًتاؼ بو وتقديره إال إذا كاف يف حدود الوقت أو الزمن ادلطلوب، ف
 الرياضيُت حيققوف األرقاـ القياسية خارج وقت ادلسابقة الدولية وال يعًتؼ بإصلازىم ونتائجهم.

ف أمهية إدارة الوقت تتضح من خالؿ الطريقة أو األسلوب الذي يتم بو إدارة الوقت من قبل إ     
اهتم ضلو العمل، وفهمهم للوقت ، فهو حيدد ىويتهم من حيث القيم اليت يؤمنوف هبا، واجتاىالقادة

واجتاىاهتم ضلوه أمر حاسم لفعاليتو يف إداراهتم من حيث التأثَت على العاملُت والعالقات فيما 
 بينهم.
 تجزئة الوقت  -ب     
، القائدإف غاية إدارة الوقت تعظيم الفائدة من استخداـ الوقت الذي يقع حتت سيطرة      

األكثر عماًل  فالقائدلإلبداع واإلصلاز أثناء الدواـ الرمسي،  القائدوإجياد وقت خاص يتفرغ فيو 
الذي يعمل بذكاء وخيطط  فالقائدونشاطًا ىو األكثر إنتاجاً، فهذا ليس صحيحًا بالضرورة، 

مسبقاً وحيدد األىداؼ ىو الذي ينجز وإف عمل ّتهد أقل، وإف االنضباط الذايت واإلدارة الذاتية 
  :حيث ينقسم وقت الفرد إىل قسمُت مفتاح إدارة الوقت،

 6)وىو ادلدة الزمنية ادلتاحة للشخص أثناء الدواـ الرمسي للعمل، ويًتاوح من : الوقت الرمسي -٨
أياـ يف األسبوع، ومن ادلفًتض أف يستغل بطريقة فعالة من  (6 – ٥)وعلى مدى  ( ساعات،١-

خالؿ استغالؿ اإلمكانيات وادلواىب والقدرات الشخصية ادلتاحة للوصوؿ إىل األىداؼ 
 :مهاادلنشودة، وينقسم الوقت الرمسي إىل قسمُت رئيسُت 

وظف، فيو اإلداري، أو ادل وىو الوقت الذي يستطيع أف يتحكم الوقت القابل للتحكم -أ
 .ويتصرؼ فيو، كما يشاء مبحض إرادتو وحريتو
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وىو الوقت الذي ال خيضع فيو لتحكم اإلداري أو ادلوظف  الوقت غَت القابل للتحكم -ب 
لرقابتو، ويصرؼ أحيانًا يف أمور وأعماؿ قليلة اإلنتاجية، وقليلة الفائدة على ادلنظمة، كاستقباؿ 

ت اذلاتفية، واالجتماعات الطويلة اليت تبحث فيها الزائرين، ومقابلة ادلراجعُت، واالتصاال
 موضوعات ثانوية.

الوقت اخلاص: ويقصد بو تلك ادلدة الزمنية ادلتاحة للشخص أو اإلداري بعد انتهاء العمل  -٤
اليومي الرمسي واليت يستطيع خالذلا أف يقـو بأنشطة متنوعة كما يشاء دوف أية ضوابط، أو 

ة قد تفرض عليو منطًا سلوكيًا معيناً، ويفًتض أف يأخذ الشخص يف تعليمات رقابية، أو تنظيمي
احلسباف الضوابط والقيم، والعادات االجتماعية واإلنسانية اليت توجو السلوكيات الشخصية ضمن 

 اإلطار العاـ ادلقبوؿ، أو ادلسموح بو يف اجملتمع الذي يعيش فيو.
 مظاهر مشكلة إدارة الوقت -جـ

تنشأ مشكلة وقت ادلديرين عموما وقادة ادلدارس خصوصا يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة      
)وكالء ومعلموف وإداريوف( عندما تواجههم غالبا مشكلة إصلاز األعماؿ ادلطلوبة منهم يف الوقت 

 تطبيق زيادة عدد ساعات العمل أو تكليفهم بالعمل القائداحملدد أو ادلتاح أمامهم وال يستطيع 
 خارج وقت الدواـ حىت يواجو متطلبات ادلهاـ والواجبات اجلديدة اليت تضاؼ إليو.

 مناهج اإلدارة الفعالة للوقت     
تضح للباحث أف ىناؾ ذتانية مناىج سلتلفة تقـو على عند دراسة أدبيات إدارة الوقت، ا     

كما أوردىا   ةىج الثمانيافًتاضات ومبادئ، ولكل منهج منها قيمتو وإضافتو، وتتمثل ىذه ادلنا
 (٢.٣-.٢١، ص ١..٨كويف )

  منهج )نظم نفسك( -٨
يفًتض ىذا ادلنهج أف معظم مشكالت اإلدارة تأيت من الفوضى، أو من غياب النظاـ، حيث ال 
جيد اإلداري ما يريده عندما حيتاجو، ويصبح احلل ادلنطقي يف بناء النظم اليت هتتم بالتنظيم يف 

 ثالثة رلاالت
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 األشياء تنظيم 
أي ضبط كل شيء بدءاً مبفاتيح األبواب إىل احلاسبات واألرفف اخلاصة بادللفات وادلساحات يف  

 .ادلكاتب
 تنظيم ادلهاـ 

أي إعطاء األوامر وحتديد خطوات التنفيذ باستخداـ قوائم أو خرائط ختطيط أو حىت برامج  
 .كمبيوتر معقدة ختطط إلدارة ادلشروعات

 تنظيم األفراد 
يد ما ديكن أف يقـو بو اإلداري ومن يعملوف معو مث تفويض األعماؿ لديهم، مث بناء نظاـ أي حتد

من أىم نقاط القوة يف ىذا  .دلتابعة أدائهم حىت يتمكن ىذا اإلداري من التحكم فيما جيري
ادلنهج أف التنظيم يوفر الوقت والكلفة واجلهد، إذ ال يضيع الوقت يف البحث أو كتابة التقارير 

اًل، فالتنظيم يعطي ادلرء الذىن الصايف وحياة أكثر انضباطًا ولكن اإلسراؼ يف التنظيم يتحوؿ مث
إىل عائق ونقطة ضعف، إذ يصبح التنظيم ىدفًا يف حد ذاتو بداًل من أف يكوف وسيلة ألىداؼ 

نو أىم، فقد يضيع الوقت يف التنظيم أكثر شلا يضيع يف اإلنتاج مث ال جيد بعضهم وقتًا للعمل أل
 .مشغوؿ يف ترتيب األمور

 منهج احملارب )البقاء واالستقاللية( -٤
واإلنتاج، فاجلميع  الفلسفة وراء ىذا ادلنهج ىي زتاية الوقت من الضياع حىت يتحقق الًتكيز

ْتـز  القائدأنو إذا مل يتصرؼ  زلاصر بطلبات ضاغطة من بيئة مزدزتة، ولذلك يرى منهج احملارب
 :األساليب اليت يقًتحها ىذا ادلنهج حياؿ ىذا اذلجـو على وقتو فسينهار النظاـ كلو، ومن

 العزؿ 
أي إجياد نظاـ زتاية من خالؿ سكرتارية وأبواب مغلقة وأجهزة رد على اذلاتف وضلو ذلك من 

 .الوسائل
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 االنعزاؿ  
 .قاللية ودوف مقاطعةوىو االنتقاؿ إىل بيئة بعيدة تضمن العزلة حيث ديكن العمل باست

 التفويض 
تنبع قوة ىذا ادلنهج من  .ترحيل األعماؿ إىل اآلخرين حىت يتاح ادلزيد من الوقت لألعماؿ األىم

سينتج ويبدع مىت أتيح لو وقت ىادئ دوف مقاطعة.  القائدأف الوقت ىو مسؤولية شخصية، وأف 
ن الطريق حىت تتمكن من أداء ولكن افًتاض ىذا ادلنهج أف اآلخرين ىم عدو، عليك إزاحتهم م

األعماؿ من خالؿ العزؿ واالعتزاؿ ووضع احلواجز، ىو أمر مبالغ فيو، إذ ينسى أف ما يود ادلدير 
إصلازه يتوقف على وجود ىؤالء اآلخرين، ومن مث يصبح من الصعب احلصوؿ على تعاوهنم وضلن 

ىل سلوؾ انطوائي قائم على نعتزذلم، باإلضافة إىل ذلك يقود ىذا ادلنهج السليب الدفاعي إ
االعتماد الكامل على الذات، وحتقيق اإلشباع من خالؿ ذلك. عند ىذا احلد يشعر الباقوف أهنم 
معزولوف ولذلك سيحاولوف احلصوؿ على االىتماـ إما بإجياد ادلشكالت أو العمل بشكل منفرد، 

 .إىل وقت أكثر حلل مشكالهتم القائدوىنا قد حيتاج 
 )اإلصلاز( منهج اذلدؼ -٠

يقوؿ ىذا ادلنهج: اعرؼ ما تريده مث ركز جهدؾ لتحقيقو، فهو يعتمد على أساليب التخطيط 
لقد أثبت الواقع أف  .ووضع األىداؼ، وحفز الذات واحلماسة من خالؿ حالة ذىنية إجيابية

ثبت األفراد وادلنظمات اليت تضع أىدافًا واضحة للوصوؿ إليها حتقق نتائج أفضل، وأف الواقع ي
 أيضاً أف القادرين على وضع األىداؼ والقادرين

وىناؾ عدد كبَت شلن يعتمد على ىذا ادلنهج  .على الوصوؿ إليها حيققوف ما حيملوف بالوصوؿ إليو
لصعود سلم النجاح، ولكن سرعاف ما يكتشفوف أف السلم يستند إىل احلائط اخلطأ، منهم من 

يصلوف إىل ما يرغبوف ولكن ليكتشفوا أف الثمار اليت يضعوف األىداؼ ويبذلوف اجلهود لتحقيقها و 
جنوىا ليست الثمار اليت حيلموف هبا، فعندما ال تستند األىداؼ إىل مبادئ وحاجات أساسية 
يصبح اذلدؼ واإلصلاز من ادلسببات لعدـ حتقيق حياة متوازنة، فقد يكسب بعضهم ادلاليُت 

قات والعواطف، فهو منهج دفع الثمن الغايل ولكنهم يعيشوف حياة خاصة بائسة، فقراء بالعال



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

047 

 

 

 

 .للوصوؿ إىل األىداؼ
 منهج التسلسل )األولويات وحتديد القيم( -٢

يعتمد ىذا ادلنهج على منهج اذلدؼ، ولكنو يضيف إليو مبدءًا ىامًا ىو مبدأ التسلسل       
أساليب، منها أسلوب واألولويات، مبعٌت اإلحلاح على أىم ادلهاـ، ويستخدـ يف سبيل ذلك عدة 

حتديد القيمة وترتيب ادلهاـ، فيقوؿ أصحاب ىذا ادلنهج: ديكنكم أف تفعل ما تريد ولكن ليس  
كل ما تريد، فافًتاضو األساسي ىو إذا كنت تعرؼ ما تريده وتُلح على إصلاز ادلهم أواًل فإنك 

 ستصبح فعااًل يف إدارتك لوقتك
 :منهج األدوات التكنولوجية -٥

ـ ىذا ادلنهج على فرض أف األدوات ادلناسبة )مثل اجلدوؿ الزمٍت وادلفكرة اليومية وبرنامج يقو      
احلاسب وضلوىا( ستعطي الفرد قدرة على اإلدارة الفضلى، إذ يقـو ىذا ادلنهج على أف ىذه 
األدوات تضمن معرفة األولويات، وتنظيم ادلهاـ، والوصوؿ إىل ادلعلومات بسهولة، والفرض 

أف النظم واذلياكل تساعد على جعل األداة أكثر فاعلية، فهناؾ ميزة كبَتة يف  األساسي
 :االستخداـ الفعاؿ لتلك األدوات يف حتقيق

 حتديد األولويات. 
 وضع األىداؼ. 
 تنظيم ادلهاـ. 
 استخداـ منظم سريع للمعلومات. 

فهناؾ من ولكن كم من الناس يستخدموف أدوات إدارة الوقت ىذه كما جيب أف تكوف؟      
يشًتي التقاوًن لتتحوؿ إىل أدوات زينة تًتؾ غَت مستخدمة، وبالنسبة لبعضهم تعد التقاوًن اليومية 
وادلهاـ احملددة أمرًا مقيدًا أو جامداً، إضافة إىل أف التكنولوجيا بشكل عاـ إف مل تكن مرتبطة 

 بادلعرفة التامة بأمهية القياـ بادلهمة ادلستخدمة من أجلها ال تعطي
اجلودة بشكلها ادلطلق، وإمنا تعطي بعض القدرة على حتسُت ىذه اجلودة فقط، فآلة التصوير 
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 .الفوتوغرافية ادلتقدمة ال تنشئ مصوراً ناجحاً 
 :منهج ادلهارة يف إدارة الوقت -6

 :يقـو ىذا ادلنهج على أساس أف إدارة الوقت مهارة شخصية حتتاج إىل إتقاف عدة أشياء ىي
 ومفكرات ادلواعيداستخداـ تقاوًن . 
 إعداد قائمة مهاـ. 
 حتديد أىداؼ. 
 تفويض. 
 تنظيم. 

ىذا ادلنهج التنظيمي شائع وقائم على أف غياب مهارة التخطيط ووضع األىداؼ والتفويض 
سيؤثر على التنظيم، ولذلك يلجأ كثَت من ادلنظمات إىل وسائل تعليمية لتعليم العاملُت ىذه 

 .األساسيات
 الذاتية في مهارة إدارة الوقتاإلدارة  -ه

دتثل اإلدارة الذاتية جانبًا مهما إلدارة الوقت ذلك أهنا حتدد إىل حد كبَت طبيعة العمل      
الذي ينتهج أسلوبًا معينًا إلدارة  القائدبشكل عاـ وطبيعة العالقة بُت العاملُت من خالؿ سلوؾ 

إىل أف األسلوب الذي ينتهجو القائد يف وقت العمل الرمسي أو جيمع بُت عدة أساليب ، إضافة 
إدارة وقتو أثناء العمل خيضع غالبا لسماتو وقدراتو الذاتية وقناعاتو الشخصية ، فكثَتا ما يًتؾ ىذا 
اجلانب الشخصي أثراً واضحا على أسلوبو اإلداري ، إذ ال يكفي التأىيل العلمي لوحده يف توجيو 

وىذا مالحظ من خالؿ التجربة الشخصية ومعايشة  القائد لألسلوب ادلناسب إلدارة وقتو ،
 . العمل اإلداري ادلدرسي
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 مهارة اتخاذ القرارثالثا:      
 مفهـو عملية اختاذ القرار - أ
يعترب القرار ىو لب العملية اإلدارية واحملور الذي تدور حولو كل جوانبها، حيث صلد أف كل      

القرارات، كما أف القرارات تؤثر يف رتيع عناصر تنظيم إداري يتحدد بالطريقة اليت تعمل هبا 
 العملية اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتنفيذ وتوجيو ورقابة.

 القرار في اإلدارة المدرسية أهمية -ب     
إف ادلدرسة بوصفها تنظيما إنسانيا يقـو القادة وادلشرفوف وادلعلموف والطلبة فيو باختاذ قرارات      

ثَت فعاؿ على العملية الًتبوية. وىذه القرارات جيب أف تكوف مبنية على ال حصر ذلا. وذات تأ
 أساس أخالقي نابع من حاجات العاملُت يف ىذه ادلؤسسة الًتبوية.

ونظرا دلا تشهده ادلنظمات التعليمية احلديثة من مشكلة تعدد وتعقد أىدافها ووجود التعارض بُت 
تسعى لتحقيق ىدؼ واحد كما كاف من قبل، وإمنا ىذه األىداؼ أحيانا، ْتيث مل تعد ادلدرسة 

عليها أف تسعى إىل حتقيق عدد من األىداؼ ادلعقدة وادلتشابكة، وما يتطلب ذلك من اختاذ 
 الكثَت من القرارات دلواجهة ىذه ادلشكالت.

 خطوات عملية اتخاذ القرار -ج
 اقبة ىي:حدد علماء اإلدارة مراحل عملية اختاذ القرار يف خطوات مرحلية متع

 مرحلة حتديد ادلشكلة أو تعريف ادلشكلة .٨
وتعترب أىم خطوة يف عملية اختاذ القرار. فالتشخيص اخلاطئ سوؼ يؤدي إىل اختاذ قرار خاطئ، 
مهما كانت الدقة والوضوح يف تنفيذ اخلطوات التالية. فال يقتصر عمل قائد ادلدرسة على اختاذ 

ب عليو أوال أف يقـو بالتعرؼ على اجلوانب ادلختلفة القرار يف ادلشكلة ادلعروضة عليو، بل جي
 للمشكلة وتشخصيها وحتديدىا حتديدا دقيقا.

 التعرؼ على البدائل ادلمكنة حلل ادلشكلة. .٤
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بعد أف حيدد قائد ادلدرسة ادلشكلة، فإف اخلطوة التالية ىي التعرؼ على أكثر من بديل شلكن حلل 
حىت يتمكن القائد من اختيار أحدمها. فاالختيار بُت ادلشكلة. ويشًتط وجود بديلُت على األقل 

 البدائل ىو أساس عملية اختاذ القرار.
 تقييم البدائل. .٠

فإف اخلطوة الثالثة يف عملية اختاذ القرار ىي تقييم مبجرد حتديد البدائل ادلمكنة حلل ادلشكلة، 
البدائل نتيجة للقيود البدائل يف ضوء ادلعلومات ادلتاحة عن كل بديل. ويتم استبعاد بعض 
 ادلفروضة على متخذ القرار سواء من احمليط اخلارجي أو الداخلي للمشروع.

 )القرار(ديل ادلناسب باختيار ال .٢
ويف ىذه اخلطوة يتم اختيار أحد البدائل اليت تساىم بصورة فعالة يف حل ادلشكلة أو حتقيق 

 اذلدؼ.
 تنفيذ القرار .٥

 لقرار فعليا.وىو اخلطوة اليت يتم فيها تنفيذ ا
  المهنيةالتنمية مهارة رابعا: 

 مفهوم التنمية المهنية -أ
إف ادلدرسة ىي الوحيدة األساسية للتطوير الًتبوي يف ادلستقبل، وأصبح تطوير ادلدرسة ضرورة      

ملحة، وشاغال يوميا، وحيث تقع ادلسؤولية الكربى على اإلدارة ادلدرسية يف حتسُت وإحداث 
وجذري بادلدرسة، ال يقتصر على احلاضر فحسب، بل يتناوؿ أيضا ادلستقبل، تطوير حقيقي 

 ولكن يبقى السبيل يف تطوير ادلدرسة بتطوير آليات ومهارات التنمية ادلهنية للعاملُت هبا.
( التنمية ادلهنية بأهنا: رلموعة اخلربات وادلهارات اليت تنطلق ٤٨٠: ٤٣٣٤عرؼ شوؽ وسعيد )
هتدؼ إىل تنمية الكفايات التعليمية واإلدارية للعاملُت أثناء اخلدمة ورفع من برامج االعداد. و 

طاقاهتم اإلنتاجية احلالية إىل حدىا األقصى وتأىليهم دلواجهة ما يستحدث من تطورات تربوية 
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وعلمية يف رلاالت ختصصاهتم وذلك من خالؿ التخطيط العلمي والتنفيذ الكفء والتقوًن 
 ادلستمر.

( التنمية ادلهنية بأهنا عملية تطوير أداء ادلدير بادلهارات ٠٠: ٨٢٠٥)ادلطلق،  كما عرؼ     
اإلدارية شلا جيعلو قادرا على القياـ دلهاـ، وواجباتو اإلدارية والًتبوية بكفاءة من أجل إجياد أثر 

 عاـإجيايب على إدارة ادلدرسة ودتيزىا وبالتايل الطالب بشكل خاص وعلى العملية الًتبوية بشكل 
ويرى الباحث أف التنمية ادلهنية تعٍت تطوير أداء العاملُت بادلدرسة وحتسُت مهاراهتم اإلدارية 

 تنعكس على أداء ادلدرسة.ادلعرفية والسلوكية، يف سبيل تأدية مهامهم بكفاءة وفعالية 
 أهمية التنمية المهنية -ب

التحديات اليت تواجو التعليم يف العصر تكمن أمهية التنمية ادلهنية يف أهنا دتثل حال لبعض      
احلايل الذي يشهد انفجارا معرفيا وتقنيا ىائال، فطبيعة العصر والسرعة يف النمو ادلعريف والعودلة 
جعلت من ادلعرفة اليت يكتسبها ادلعلم بداية حياتو العملية تصبح ضعيفة أو بالية يف هنايتها إف مل 

 .(٨.٥: .٤٣٣يكن قبل ذلك. )نور، 
إف التنمية ادلهنية ىي التزامات وحقوؽ اقتضت من ادلعلمُت وعيها والعمل على حتسينها،      

بغية الوصوؿ بعملية التعليم إىل أعلى ادلستويات. ومن أىم ىذه االلتزامات الوقوؼ على كل ما 
ىو جديد يف رلاالت التدريس، وذلك لكي يطور ادلعلم من أدائو ويستطيع مواكبة العصر 

 ؿ رسالتو الًتبوية لطالبو بشكل سليم.وإيصا
 الثانيالمبحث           

 للمدرسة اإلدارة الذاتية
:  مفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة أوًلا
إف مفهـو اإلدارة الذاتية للمدرسة تطور من خالؿ دروس مت تعلمها من التجارة           

 ،فقد وجد أف حتويل بعض السلطات يف صنع القرار إىل ادلستويات الدنيا يف ادلؤسسة ،والصناعة
كما أف التحوؿ من السلطة ادلركزية إىل الالمركزية كاف   ،زاد من الرضا الذايت والوظيفي لدى العماؿ
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والعمل يف بيئة سريعة  ،ويتطلب تشكيل فرؽ ،يالئم ادلؤسسات اليت كاف فيها العمل معقداً 
ولذلك اعترب نظاـ  ،(Banicky,  2000: 22أكثر من غَتىا من ادلؤسسات ) ،يَتالتغ

نظراً لتشابو ظروؼ العماؿ مع ظروؼ عمل ادلعلمُت  ،الالمركزية يف اإلدارة أسلوب يالئم ادلدارس
واليت كانت  ،وبعكس رتيع احملاوالت اليت أجربت يف ادلاضي للتحوؿ إىل الالمركزية ،يف ادلدارس
 التحوؿ إىل شكل من أشكاؿ البَتوقراطية.تؤدي إىل 

 للمدرسة أهمية اإلدارة الذاتيةثانياا: 
األفراد العاملُت بإصلاز مهاـ يف إجياد ادلدرسة الفعالة، حيث تدعم التزاـ  رة الذاتيةتساعد اإلدا

من خالؿ ادلشاركة يف عمليات التخطيط داخلها، والًتكيز على رتاعية  ادلدرسة اليت تناط إليهم
العمل بُت األفراد العاملُت الذين يتوقع منهم القياـ بدور ادلهنيُت استنادا على ارتباطهم بعضهم 
ببعض كأقراف يف العمل، وزيادة تقدير الذات ادلهٍت، ومركز التحكم الداخلي، وتفعيل التوجو 

 ( ٤٠:  ٤٣٣٥)حسُت،استجابة لتفويض السلطة ومنحهم ادلسؤولية اخلاصة هبا.ادلهٍت الفعاؿ ك
 للمدرسة اإلدارة الذاتية فوائدثالثاا: 
حيث أف نقل سلطة صنع  األعماؿ،قد أثبتت اإلدارة الذاتية صلاح أسلوهبا يف رلاؿ إدارة ل     

حيث  الوظيفي،القرار إىل ادلستويات األقل يف ادلؤسسات يزيد من شعور األفراد العاملُت بالرضا 
يكوف لديهم سلطة مؤثرة وفعالة يف أسلوب أدائهم لوظائفهم ومهامهم التنظيمية فحينذاؾ يزداد 

 (.٤٠: ٤٣٣6 ،شعورىم بالرضا الوظيفي )حسُت 
 اإلدارة الذاتية للمدرسة وأسس مبادئرابعاا:      

( عددا من ادلبادئ واألسس اليت تعتمد عليها اإلدارة الذاتية .٤٣٣، ذكر )زلمود والبحَتي
 بادلؤسسات التعليمة:

 مبدأ ادلركزية والالمركزية يف اإلدارة .٨
 مبدأ ادلشاركة يف اإلدارة. ٤ 
 . مبدأ ادلساءلة والنتائج٠
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 للعاملُت. مبدأ التنمية ادلهنية ٢
 إجراءات البحث

: منهج البحث:   أوًلا
يتبٌت البحث احلايل ادلنهج الوصفي القائم على استجواب رتيع أفراد رلتمع البحث أو عينة 

 منهم وذلك هبدؼ وصف الظاىرة ادلدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودىا.

 ثانياا: مجتمع البحث: 
 للبنُت إلدارة التعليم مبحافظةتكوف رلتمع البحث من رتيع قادة ادلدارس الثانوية احلكومية ي
( قائدا، وفق االحصاءات الرمسية .٢، والبالغ عددىم )ىػ٨٢٠١-٨٢٠6للعاـ الدراسي  القنفذة

 ىػ.٨٢٠١ت التعليم بوزارة التعليم الصادرة من األمانة العامة إلدارا

 ثالثاا: عينة البحث:
تخدـ الباحث جدوؿ حتديد حجم العينة، حيث أعطى عينة شلثلة للمجتمع األصل اس
( استبانة، ٢٥( استبانة على العينة كاملة وعاد منها ).٢( قائدا، حيث مت توزيع ).٢والبالغ )

( استبانة واحدة لعدـ ٨( استبانات، واستبعدت )٢( استبانة، حيث فقد منها )٢٢الصاحل منها )
  .اكتماذلا

 ا: أدوات البحث: رابعا 
قاـ الباحث باستخداـ االستبانة كأداة لتحقيق أىداؼ الدراسة ورتع البيانات وادلعلومات 
ادلتعلقة هبا. حيث تعد االستبانة من أكثر أدوات البحث العلمي استخداًما وشيوًعا يف البحوث 

أي الشخصي يف الوصفية، فهي تستخدـ عندما تكوف ادلعلومة ادلطلوبة ىي وجهة النظر أو الر 
 قضية ما. 
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وتعرؼ االستبانة بأهنا: "سلسلة من األسئلة أو ادلواقف اليت تتضمن بعض ادلوضوعات 
النفسية أو االجتماعية أو الًتبوية أو البيانات الشخصية، وتطبق على األفراد أو اجملموعات هبدؼ 

يف بعض األحياف  احلصوؿ على بيانات خاصة هبم أو ببعض ادلشكالت اليت تواجههم، وتستخدـ
 ألىداؼ تشخيصية أو قياس بعض مسات الشخصية". 

وقد مت تصميم االستبانة باالعتماد على أدبيات البحث ادلتمثلة يف اإلطار النظري للبحث، 
والدراسات السابقة حوؿ موضوع اإلدارة بالتجواؿ يف التعليم العاـ والتعليم العايل ومراكز 

على عدد من استبانات الدراسات ذات العالقة بادلوضوع، الشباب، باإلضافة إىل االطالع 
واالتصاؿ مبجموعة من ذوي االختصاص يف رلاؿ الًتبية لالستفادة من خرباهتم، وادلتابعة مع 

 ادلشرؼ على ىذه الدراسة، ومرت عملية بناء االستبانة بعدة مراحل ىي:

ية لعينة البحث، وكذلك تصميم األداة بصورهتا األولية، وكانت تشمل ادلعلومات األول .٨
 زلاورىا، والعبارات اخلاصة بكل زلور.

عرض االستبانة بصورهتا األولية على ادلشرؼ على البحث ومناقشتها معو، حيث قاـ  .٤
 بالتعديل مبا يتناسب مع أىداؼ البحث.

إجراء التعديالت وفق توجيهات ادلشرؼ على البحث، حيث مت تعديل بعض  .٠
البعض اآلخر، لتصبح االستبانة جاىزة للتحكيم من ذوي العبارات، وإضافة وحذؼ 

 االختصاص.

 وتكونت االستبانة يف صورهتا األولية من قسمُت:

 ادلعلومات األولية واشتملت على: األول:

 ادلسمى الوظيفي من حيث )قائد، وكيل، معلم( - أ

 عليا(.ادلؤىل العلمي من حيث: )بكالوريوس غَت تربوي، بكالوريوس تربوي، دارسات  - ب



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

044 

 

 

 

 سنوات فأكثر(.٨٣سنوات،  ٨٣-6سنوات،  ٥-٨اخلربة من حيث: ) - ت

 التخصص من حيث: )علمي، إنساين( - ث

زلاور االستبانة واشتملت على أربعة زلاور لتعرؼ واقع تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة  الثاني:
والتنمية ادلهنية( ،  ادلدارس الثانوية بالقنفذة يف رلاالت: )التخطيط، وإدارة الوقت، واختاذ القرار،

( عبارة جياب عليها وفق التدرج اخلماسي )موافق بشدة، موافق، زلايد، غَت موافق، 6٢وضمت )
 (:٤( وادللحق رقم )6غَت موافق بشدة( يوضح ذلك اجلدوؿ رقم )

 ( محاور اًلستبانة في صورتها األولية، وعدد العبارات التي تقيس كل محور٥جدول )

 راتعدد العبا المحور م

 ٨١ مهارة التخطيط ٨

 ٨٠ مهارة إدارة الوقت ٤

 ٨١ مهارة اختاذ القرار ٠

 ٨١ مهارة التنمية ادلهنية ٢

 4٢ المجموع الكلي للعبارات

 خامساا: صدق أداة البحث:
يقصد بصدؽ أداة البحث مدى قدرهتا على قياس ما وضعت ألجلو، وقد قاـ الباحث 

)االستبانة( بطريقتُت مها: الصدؽ الظاىري، واالتساؽ الداخلي بُت ْتساب صدؽ أداة البحث 
عبارات االستبانة من خالؿ حساب معامل االرتباط بُت درجة كل عبارة ودرجة احملور الذي 

 تنتمي إليو.
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مرتفعة، ويؤكد قوة  ؽاالستبانة تتمتع بدرجة صد وجاءت النتائج مؤكدة على أف عبارات
يع عبارات االستبانة، وعليو فإف ىذه النتيجة توضح صدؽ عبارات االرتباط الداخلي بُت رت

 وزلاور أداة الدراسة وأهنا تقيس اجلوانب اليت أعدت لقياسها.

 سادساا: ثبات أداة البحث:
يقصد بثبات أداة البحث احلصوؿ على نفس النتائج عند تطبيق األداة أكثر من مرة على 

(، كمؤشر Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ )نفس األفراد، ولتحقيق ذلك مت استخداـ 
 .على ثبات زلاور االستبانة

(، جلميع Cronbach's Alphaحيث جاءت رتيع قيم معامالت االرتباط ألفا كرونباخ )
زلاور االستبانة ويف االستبانة ككل مرتفعة، ما يدؿ على وجود درجة عالية من الثبات لكل زلور 

 االستبانة ككل، وبالتايل ديكن االعتماد على النتائج والوثوؽ هبا.من زلاور االستبانة ويف 

 سابعاا: تنفيذ البحث:
بعد التأكد من صدؽ وثبات االستبانة وصالحيتها لقياس ما وضعت ألجلو وتعديلها وإخراجها 

 يف صورهتا النهائية، قاـ الباحث باإلجراءات التالية:
 -٨٢٠6من العاـ الدراسي  وذلك يف الفصل الثاينمت توزيع االستبانة على عينة الدراسة 

ومت رتع البيانات  ىػ حيث قاـ أفراد العينة باإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة.٨٢٠١
 ليلها احصائياً.حتو 

 نتائج البحث:

أظهر التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة احلالية عددًا من النتائج يلخصها البحث على النحو 
 التايل:
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بلغ ادلتوسط احلسايب ألداء قادة ادلدارس الثانوية بالقنفذة للمهارات اإلدارية الذاتية  .٨
، حيث جاء يف ادلرتبة األوىل (٨..٠)ككل حيث بلغ ادلتوسط احلسايب  بدرجة عالية 

يليو مباشرة اجملاؿ  ،(٢.٥٣مبتوسط حسايب مقداره ) وىو مهارة اختاذ القرار الثالثاجملاؿ 
مث جاء اجملاؿ الرابع مهارة ( ٢.٣٤مبتوسط حسايب مقداره )ة إدارة الوقت الثاين وىو مهار 

بينما حل اجملاؿ األوؿ  (٠.6١١التنمية ادلهنية يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب مقداره )
 (. ٠.٢٥٣وىو مهارة التخطيط يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب مقداره )

موافقوف بدرجة عالية على آليات تطوير ادلهارات أظهرت نتائج الدراسة أف أفراد العينة  .٤
 اإلدارية.

ىناؾ ضعف يف شلارسة القادة دلهارة التخطيط ذاتيا مقارنة مع ادلهارات األخرى يف  .٠
 الدراسة.

ضرورة تكثيف برامج التنمية ادلهنية للقادة  مبحافظة القنفذة ادلدارس الثانوية قادة يرى .٢
  .أنفسهم

اتصاؿ مباشرة مع اجملتمع احمللي دوف الرجوع لإلدارة العليا  يرغب القادة يف فتح قنوات .٥
 وبشكل منضبط.

دور القادة يف التعاقد مع اجلهات اخلارجية لتقدًن برامج التنمية ادلهنية اليزاؿ ضعيفا، ومل  .6
 يفعل بعد مع شكل يتالءـ مع تطبيق اإلدارة الذاتية ادلدرسية.

حوؿ آليات تطوير  (α≤0.05)داللة توجد فروؽ ذات داللة احصائية على مستوى  .١
ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس الثانوية مبحافظة القنفذة يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية 

من تعزى لصاحل ، عدد سنوات اخلربةتعزى اىل متغَت من وجهة نظر أفراد عينة البحث 
 .سنوات فأكثر(٨٣) خربهتم
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حوؿ آليات تطوير  (α≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية على مستوى داللة  .١
ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس الثانوية مبحافظة القنفذة يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية 

 .ادلؤىل العلميمتغَت  إىلتعزى من وجهة نظر أفراد عينة البحث 
حوؿ آليات تطوير  (α≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية على مستوى داللة  ..

ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس الثانوية مبحافظة القنفذة يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية 
 .احلصوؿ على دورة القيادة ادلدرسيةتعزى اىل متغَت من وجهة نظر أفراد عينة البحث 

 البحث: توصياتثالثاا: 

 من خالؿ النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ديكن للباحث أف يتقدـ بالتوصيات التالية:

االستفادة من نتائج الدراسة يف حتديد أولويات تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة  .٨
مهارة إدارة الوقت، و مهارة التنمية ادلهنية، و منها مهارة التخطيط، اليت ادلدارس 

 مهارة التنمية ادلهنية.و 
االىتماـ بتشخيص واقع ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس وحتديد مستوى أدائها  .٤

 بصورة مستمرة، كي تكوف منطلقا للسياسات التطويرية ادلستقبلية.
االستفادة من قائمة آليات تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة ادلدارس لالستفادة من  .٠

 ختطيط وتنفيذ عمليات التطوير ادلوجهة ذلم.
تطوير ادلهارات اإلدارية لقادة من خالؿ  الذاتية،ادلناخ ادلالئم لتطبيق اإلدارة  توفَت .٢

 هبدؼ االتقاء باألداء وصوال لتحقيق الغايات ادلرجوة.ادلدارس، 
 التخفيف من حدة ادلركزية، وتشجيع تطبيق الالمركزية يف إدارة ادلدارس الثانوية. .٥
 لتمكنهم من إدارة ادلدارس ذاتيا.تكثيف الدورات التدريبية لقادة ادلدارس  .6

 :البحث مقترحاترابعاا: 

، يوصي الباحث البحثمن خالؿ العرض السابق لإلطار النظري، ودراسة وحتليل مشكلو      
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 بعمل دراسات جديدة مثل:

 ادلشكالت اليت تواجو تطبيق االدارة الذاتية للمدرسة وسبل التغلب عليها. .٨
 اإلداري على مستوى مدارس زلافظة القنفذة وسبل تطويره.دراسة واقع مهارة التخطيط  .٤
 أثر تبٍت االدارة الذاتية للمدرسة على النمو ادلهٍت لقادة ادلدارس. .٠
 تطوير مشاركة اجملتمع احمللي من خالؿ تطبيق االدارة الذاتية للمدرسة. .٢
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