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 المستخلص:

تتضح مشكلة  البحث في ان مديري المدارس االبتدائيةة  يتبعةون الةاليد اداريةة        

تتسةةب بالمريةيةةة والبيرويراايةةة الشةةديدم فةةي تعةةاماتمب  وتمنةةع المشةةارية فةةي  ةةنع 

واتخةةاذ الاةةراراد االداريةةة  ووةة ا بةةدورع ال يسةةاضد ضلةةى النمةةو  بمسةةتو  االدارم 

وتاتي اومية البحث فةي ان االدارم ال اتيةة تعةد مة   المدرلية وتطلعاتما الى المستابل. 

المفةةاويب االداريةةة الحديلةةة التةةي بحااةةة  الةةى البحةةث والتحليةةل مةة  يبةةل االيةةاديميي  

والدارلةةي  فةةي مجةةار االدارم المدرلةةية    يةةث يمكةة  ان تسةةمب وةة ع الدرالةةة فةةي  ةةد 

 انتباع المسؤولي  في وزارم التربية .

ي المديري   والمديراد مم  يعملون في المدارس االبتدائيةة وتحدد البحث الحالي ف    

بمحافظةةةة بدةةةداد فةةةي اةةةانبي الر ةةةافة  االولةةةى واللانيةةةة بالمةةةديرياد العامةةةة للتربيةةةة 

 1020واللاللة( والكرخ  االولى واللانية واللاللة( ، في محافظة بدداد للعام الدرالي  

البا لةةةب بتحديةةد مجموضةةةب مةة   يةةث يامةة   ( .1540(، اذ بلةةع ضةةددوب الكلةةي  1022/

المصطلحاد الخا ةب بالبحث ،وضر  ضددا م  المواضيع في الجاند النظةري التةي 

لما ضايةةب بالموضةوو والتطةرل الةى مجموضةةب مة  الدرالةاد  المتعلاةةب بالموضةوو ، 

ويد اتبع  مجموضةب م  االاراءاد م   يث و ة  مجتمةع البحةث وضينتةث  يةث تةب 

الةةى مجتمةةع البحةةث ، %( 21( فةةردا وبنسةةبةب 500مؤلفةةةب مةة   الحصةةور ضلةةى ضينةةةب 

ويامةة  البا لةةةب  ببنةةاء ادامب با ةةةب بالبحةةث  فضةةا ضةة  ااةةراء الصةةدل واللبةةاد ضلةةى 

االدامب ثب برج البحث بعةدد مة  النتةائم ثةب ضرضةما وتفسةيروا . ثةب وضةع  مجموضةةب 

 م  االلتنتاااد والتو ياد والماتر اد الخا ةب بالبحث.
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Application of Self-management for Principals of Primary 

Schools in Baghdad Government from their Perspectives  

Prof Assist. Dr. Montaha Abuul-Zahra 

Mustansirya University \ College of Education 

 

Abstract  

   The problem of study is clear that principals of primary 

schools follow management strategies that are characterized by 

severe centralism and bureaucracy in their dealing. That 

prohibits them from partnership in decision-making which 

would not lead to promote the level of school management and 

future prospective. The importance of the study comes from the 

fact that self-management are in need of research and analysis 

by the academics and the instructors in the field of school 

management. This study could contribute to the attracting the 

attention of the officials in the ministry of Education.  

      The present study was confined to the male and female 

principals who work in primary schools in the general 

directorate of education in Rusafa (first, second and third) and 

al-Karkh (first, second, and third) in the governorate for the 

academic year 2017/2018. The total number was 2457, the 

researcher determined the group of terminology of this paper 

and displayed a number studies related to the theoretical aspect. 

A group of procedures were followed in terms of describing the 

sample of study which is made up of 400 individuals in a ratio 

%16 to the research community. The researcher built a special 

tool in addition to the making of validity ad constancy test on 

the tool. The research came up with a number of findings then 

displayed and discussed them then she puts a group of 

conclusions, recommendations and suggestions were placed 

 

 

 مشكلة البحث: 

 ةةكل  التحةةوالد  االبيةةرم بةةالارن  الحةةالي  تحةةدياد يبيةةرم ضلةةى المجتمةةع ممةةا اثةةرد 

ضلى   تى ميادي  الحيام المختلفة   ل ا ا بح لةاما ضلى الةدور ا ةاا انظمةة التعلةيب 

فيمةةا    يةةث ادد وةة ع التطةةوراد والتديةةراد فةةي مختلةة  مجةةاالد الحيةةام االيتصةةادية 

الةةى السةةعي الجةةاد  للمرااعةةة الج ريةةة النظمتمةةا واالاتماضيةةة والسيالةةية والتربويةةة 
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التربويةةة لموايبةةة  وةة ع التحةةدياد المعرفيةةة والتكنولوايةةة واالداريةةة . ويةةد ادد وةة ع 

المرااعة الى بروز ضدد م  المدارس يمدرلة المستابل والمدرلةة ال ييةة والمدرلةة 

ياد والتديةراد فانةث المنتجة والمدرلة المستالة والمدرلة ال اتية   ونظرا  لم ع التحةد

يتواةةد التدييةةر فةةي المدرلةةة ومماممةةا واداوروةةا وواائفمةةا واداراتمةةا    يةةث ا ةةبح 

المطلوب م  االدارم المدرلية موايبة و ع التحدياد وااللتجابة لما مة  بةار يياممةا 

 (. 11:  1001بواائ  واداور اديدم .  ضابدي  ، 

فةةي التربيةةة وامةةا لواةةث امةةام  ااةةاد  وان التديةةر السةةريع يةةد وضةةع الاةةادم االداريةةي  

ومتطلبةةاد اديةةدم، ووةةو االمةةر الةةي لةةب تعةةد تجةةدي معةةث االنظمةةة التاليديةةة المتبعةةة فةةي 

المؤلساد التربويةة ، لة ا لةةم ضلةى الايةاداد االداريةة فةي التربيةة الةى وضةع اوةدا  

 (9: 1000وارل اديدم تتاءم مع التديير ضالممب. تريي، 

بلةةا ادارم ذاتيةةة متطةةورم تتما ةةى مةةع متطلبةةاد العصةةر ويةةد  تمةة   الظةةرو  الةةى 

وتطوراتث فضا ض  يادم تربويي  يمتلكةون بمو ةفاد االدارم ال اتيةة الجيةدم فةي وة ع 

المؤلساد التربوية . واالومية االدارم التربويةة فاةد تطةور مفموممةا ،  ةانما فةي ذلة  

دارم اوال ، وبمةا يطةرا  ان انواو االداراد االبةر  بمةا اةرا ضلةى المفمةوم العةام لةا

ضلى مفموم التربية وادارتمةا ثانيةا وا ةبح  الةدور المتادمةة والناميةة ضلةى  ةد لةواء 

 (21: 1000تولي االدارم التربوية اوتماما يبيرا    طاب ، 

وا ةةبح  االدارم المدرلةةية ضمليةةة وامةةة فةةي المجتمعةةاد المتادمةةة ، وتةةةداد اوميتمةةا 

اتسةةاضما مةة  نا يةةة ، واتجاومةةا نحةةو التخصةة  بالةةتمرار زيةةادم مجةةار االنشةةطة و

والتنوو والتفرغ م  النا ية ، ويلما اتصل  االدارم المدرلية بالحيةام العمليةة وارتاةى 

التعلةةيب ولةةاد النظةةام تاةةدم  نحةةو االفضةةل مةة  بةةار الايةةادم الر ةةيدم لمةةدير المدرلةةة 

 ( 19:  1020و س  اداراتث.  ابراويب ، 

ر ادارم التعليب وتنظيمةث والعمةل ضلةى تحسةي  وتطةوير ويتطلد االوتمام بتطوي    

االداء وياةةةع الجةةةةء االيبةةةر مةةة  ضةةةدء وةةة ا لتطةةةوير ضلةةةى ضةةةاتا االدارم المدرلةةةية 

باضتباروا المسؤور االور ض  تحايا االودا  المراوم   التةي تملةل انعكالةا الوةدا  

 (45:  1021التنمية المجتمعية الشاملة ومتطلباتما   وزارم التربية، 

ومةة  االتجاوةةاد الحديلةةة فةةي اال ةةاا والتدييةةر فةةي التعلةةيب وةةو اضطةةاء مةيةةد مةة  

السلطاد للمرؤولي  في المدارس بما في ذل  الحرية في اتخاذ الاراراد التي تمكنما 

م  اداء ممامما بفاضلية واودم ووو ما يطلا ضليث في االتجاع االدارم ال اتيةة للمدرلةة 

فريةةا العمةةل التشةةاريي التةةي تشةةكل مةة  مجلةة  ادارم ووةةي تاةةوم ضلةةى الةةاس االدارم 

 (.1: 2992المدرلية.  مرلي ، 

ويعتبةةر مةةدبل االدارم ال اتيةةة مةة  اوةةب المةةدابل الحديلةةة المسةةتخدمة فةةي تحايةةا وةة ا 

التواث،  يث ينصد اوتماممةا ضلةى مةديري المةدارس مة   يةث يةونمب و ةدم اداريةة 

في ادارم  ةؤونمب المختلفةة وتيسةير ممةاممب يتمتعون بمةيد م  االلتاالية ال اتية في  

ضلى الاس م  الشفافية االدارية   الا مريةية( في يافة نةوا ي الواةائ  االداريةة ، 

وبضةةوضما فةةي نفةة  الويةة  للتايةةيب الةةدابلي والخةةاراي ، ويةةد لةةاضدد ضلةةى اتا ةةة 

الفةةةةرش لمشةةةةارية الفةةةةراد العةةةةاملي  فةةةةي العمةةةةل االداري وضمليةةةةة  ةةةةنع واتخةةةةاذ 

 (29:   1001.  سي ،الارار
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( الى ان  صر الصا ياد بيد الاادم االداريي ، وضةدم 1025ا ارد درالة  محمد، 

اضطاء  ا ياد  الى المفو  م  العةاملي  معةث فةي المؤلسةة للبة  فةي المعةاماد 

اليومية يعر  اداراتمب للمشايل التي يد ال تمكنمب م  ادارم مؤلساتمب بشةكل مةر  

 (.  4: 1025 محمد ، 

ويةةد يفةةو   الاةةادم االداريةةي  بعةة   ةةا ياتمب الةةى ا لمرؤولةةي   الةة ي  يلاةةون بمةةب  

فيمارلةةةون  ةةةا اداء الصةةةا ياد بكفةةةاءم وفاضليةةةة ووةةة ا التفةةةوي   ال يعنةةةي اضفةةةاء 

المفةةو  مةة  مسةةؤوليتث مةة  يفةةو  الةةيمب الن المسةةؤولية ال تفةةو  ويباةةى المفةةو  

والمممةاد  تةى وان يةان اداؤوةا  مسؤوال امام م  فو  لمب اداء بع  و ع االضمةار

 "(21:  1004بكفاءم وفعالية  "ال وبي، وابرون، 

ضةرورم تعةيةة ثاافةة مةديري المةدارس ذاتيةا  ( الةى1001دارلةة  يحيةى ، وا ارد 

منحمب  ا ياد ايلر تمكنمب م  ادارم اموروب الخا ةة . لة ا فتفةوي  الصةا ياد 

ريا لسةير اداء الاةادم  فةي مؤلسةاتمب في ال اضباء االضمار الكليرم يصبح امرا ضةرو

 .(4: 1001 يحيى،التربوية

فالتحور لادارم ال اتية فةي المدرلةة يخلةا فر ةا ايبةر للمشةارية المجتمعيةة ويةدضب  

التجارب بي  المدرلة والمجتمع المحلي المحيط بما ومؤلساتث  ويمنح المدرلةة يةدرا 

ا وارو  مجتمعما المحلي ويمية  يبيرا م  االلتاالية في تواي  مدباتما بما يتف

البيئة التعليمية للتكي  مـع وـ ع الظةرو . يمةـا يةيةد مةـ  فاضليةـة المدرلةة ومسةتو  

 (  50:  1001اــودم العملية التعليميــة بمـا   سي  

وتعتبر االدارم ال اتية مـدبا اداريا اديةـدا فةي  االداراد المدرلةية يتةيح مةيةـدا مةـ  

درلةةة  وامكانيةةة انفتا مةةا ضلةةى المجتمةةع . فةةان لةةب يكةة  ونةةا  ادارم الحكةةـب الةة اتي للم

مدرلةةية ذاد يفةةاءم ضاليةةة توايةةد العصةةر ومتطلباتةةث وتانياتةةث ويةةادرم ضلةةى مواامةةة 

التحةةدياد والتديةةراد فانمةةا لةةتكون ضابةةة امةةام اي تطةةور اةةووري. لةة ل  ا ةةبح  

التةي تبحةث ضة  التميةة فةي االدارم المدرلية ال اتيــة الفاضلة مطلبةـا الالةيا للمدرلةة 

فالمؤلسةاد  التربويةة  االداء وتحايا التاةدم واالزدوةار والتنميةة الشةاملة للمجتمعةاد. 

 انما  ان اي مؤلسة انتااية تحتاج الى تخطيط ضلمي لليب وادارم ذاد يفاءم ضلميةة 

 1024وضملية يي تستطيع ان تنم  برلالتما وتحايا اودافما المحددم لما  ضبةاس ، 

 :42.) 

فمي تتحمل اضباًء ثايلة في و ا المضةمار، وضلةى ضاتامةا ياةع العةدء االيبةر فةي رفةد  

المجتمةةع بةةالكوادر البشةةرية المؤولةةة، وتاويلمةةا، لةة ا يةةان لمةة ع المسةةتوياد االداريةةة 

والعلميةة دور واضةح فةي اضةداد المايةاد البشةرية. فدرالةة وة ع المسةتوياد المتمللةة  

ة ضلميةة للويةو  ضلةى وايعمةا مة   يةث ممماتمةا االداريةة بالمرؤولي   درالة تحليلية

والعلمية ، يتطلد م  بار الدرالة العلمية الويو  ضلى اداء الاادم م  بار موايبةة 

   (.  20: 1020المستجداد المعا رم.  دوري، 

( ان اةاورم ترييةة الصةا ياد فةي ايةةدي   1002فةي  ةي  ايةدد دارلةة  لةةرور ، 

ريةةي   مةة  اوةةب المشةةكاد االداريةةة التةةي توااةةث المؤلسةةةاد يبةةار المسةةؤولي  االدا

العلميةةة، اذ يعةةود الةةى االوتمةةام باالضمةةار الروتينيةةة واالنشةةدار ضةة  االضمةةار االداريةةة 

المممة،  فالمؤلساد  التربوية يجةء ممب و يوي م  مؤلساد المجتمع الفاضلة التةي 
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  غيروةا مة  المؤلسةاد تعاني م  و ع المشكاد بدرااد متفاوتةة، فانمةا تختلة  ضة

االبر ، اذ انما رافد رئي  وممب للاو  العاملة المتخصصةة فةي مختلة  الاطاضةاد، 

و يث ان ضملية التفوي  االداري ذاتيةا  تعةد ا ةد  الولةائل المممةة لتحايةا الدايةاد 

فةةي اةةل االضبةةاء واضمةةار العمةةل الكليةةرم تصةةبح امةةرا ضةةروريا لتسةةيير اداء امةةديري  

 (29: 1002اتمب التربوية.  لرور ، المدارس في مؤلس

لةةة ا فاةةةد لةةةمح  االدارم ال اتيةةةة  لافةةةراد والمجتمةةةع فةةةي اداراد  المةةةدارس باتخةةةاذ 

الاراراد المنالبة لتحسي  التعليب ، واضطةاء يةل اال فةراد الة ي  يعملةون فةي المدرلةة 

اد في اتخاذ الاةراراد الرئيسةة ، ومة  ثةب رفةع روا المعنويةة للعةاملي  وتةدريد ييةاد

 (21: 1000اديدم ضلى يل المستوياد.   تريي، 

"( بةةةان وزارم التربيةةةة والتعلةةةيب اوتمةةة  بتطةةةوير 1001ويةةةد  ا ةةةار   "السةةةامرائي  ،

االدارم المدرلية    يث تعمل بالتمرار ضلى رفد المدارس الموارد البشةرية االداريةة 

ة مة  بةار المؤولة وتحرش ضلى السعي لارتااء بالمسةتو  االداري دابةل المدرلة

الدوراد التدريبية والبرامم التطويرية التي تمةد  الةى ايسةابمب الكفايةاد والممةاراد 

االلالية الازمة لادارم النااحة ، ولك  لب تك  و ع االوتماماد بالمستو  المطلةوب 

والموازي يما ونوضا اذ ان ونال  بع  العوز والضع  في تجسيد االلاليد الحديلةة 

 (.  1: 1001االدارم ال اتية  السامرائي  ، باالدارم الليما

والى ااند  ما تادم اضاع فاد تحسس  البا لة  بواود مشةكلة بةان االلةاليد االداريةة 

المتعبةةةة لةةةد  مةةةديري المةةةدارس االبتدائيةةةة  تتصةةة  بالمريةيةةةة والبيرويراايةةةة فةةةي 

وةدا    التخطيط وتمنع المشارية في اتخةاذ الاةراراد االداريةة و ةنعما و ةياغة اال

وو ا بدورع ال يساضد ضلى النمو  بمستو  االدارم المدرلية وتطلعما الةى المسةتابل 

بل ذو تاثير للبي ينعك  ضلةى لةير العمليةة التربويةة التعليميةة   لة ا االبةد مة  السةعي 

الةدائب لخلةةا التنةاف  بةةي  االداراد فةةي مجةاالد ،وبلةةا منةةاخ تعليمةي ديمارااةةي مةة  

ليمي وبنةاء الشخصةية المسةتالة ،  اذ ان الةلوب االدارم ال اتيةة اال تطوير النظام التع

للمدرلة تساضدع ضلى تحايا المرونة واودم االنتااية للمدارس التةي يةتب ممارلةتما ، 

ووو ما اعل البا لة العمل ضلةى تسةليط الضةوء ضلةى وة  الموضةوو يمشةكلة تسةتحا 

ديري المةدارس االبتدائيةة الويو  ضندوا والتي تتحد في معرفة وايع مستو  تطبيا مة

 االدارم ال اتية م  وامث نظروب.

 

 اهمية الدراسة : 

فةةي اةةل التحةةدياد الكبيةةرم التةةي توااةةث العمليةةة االداريةةة وواةةود التديةةراد المسةةتمرم 

والمتا اةةة التةةي وايبةة  االنظمةةة وااللةةاليد االداريةةة التةةي يعتمةةد بمةةا فةةي المجةةار 

االداري دابل  المؤلساد  االدارية وم  بينما ا المؤلساد التعليميةة و التربويةة يةان 

ديلةة تتفاضةل مةع تلة  التديةراد وتوايةد المسةتجداد البد مة  امةور مفةاويب اداريةة  

التي يجد ان يكون في ماابلما امودا تب ر واضماال تادم و وال الةى تطةوير وتحسةي  

تل  العملياد وبما يضم  نجاا العمل االداري ويحاا للمؤلسة اودافما المراةوم. لة ا 

العالمية التي  مل   فاد  ظى المجار االداري باوتمام يبير الرتبااث بكافة التطوراد
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بجميةةع منةةا ي الحيةةام وبةةاالب  مةةا يةةان متعلاةةا منمةةا بالجوانةةد التةةي تسةةير العمليةةة 

 (.42:  1001االدارية  محمد ، 

ولةةادارم المدرلةةية اوميةةة يبيةةرم فةةي  االونةةة االبيةةرم فةةي الةةدور المختلفةةة مةة  بةةار 

يةةة يمؤلسةةة تربويةةة الةةدور الكبيةةر الةة ي تاةةوم بةةث المدرلةةة فةةي التطةةوير والتاةةدم والتنم

تعليميةةةة  واالدارم يفةةةرو مةةة  فةةةروو المعرفةةةة االنسةةةانية وةةةي المفتةةةاا للمسةةةتابل الي  

مؤلسةةة وبةةدونما ال تسةةتطيع المؤلسةةاد التربويةةة العبةةور الةةى المسةةتابل الن العمةةل 

االداري يرية ضلى ايجاد الحلور للمشكاد وموايبة المسةتجداد ومواامةة التحةدياد 

 (210: 1002 الفابري،  

ان الحديث ض  ادارم ال اد الايادية امر يستحا ان يعطةى االوتمةام البةالع ، الن الاائةد 

ينتال ضنةدما يتةولى مسةؤولية الايةادم مة  مريةة الامسةؤولية الةى مريةة المسةؤولية اذ 

يصبح بعد ذل  محط انظار الناس اميعا  بل انةث يصةبح الاةدوم التةي ياتةدي بمةا اميةع 

د مةة   ةةدوي تديةةر درامةةاتيكي فةةي نظةةرم الاائةةد لا ةةياء ، وفةةي العةةاملي  معةةث فانةةث البةة

 تعاملةةةةةةةةةث مةةةةةةةةةع ضنةةةةةةةةةد تديةةةةةةةةةر مسةةةةةةةةةؤولياتث وممامةةةةةةةةةث الاياديةةةةةةةةةة االداريةةةةةةةةةة ، 

ول ا فلب يعد الاائد اليوم يادرا ضلى التخلي ض  المسؤولية او الااء اللةوم ضلةى االبةري   

حتةاج الةى تحديةد يما يان ضليث الحار ضندما يان  خصا ضاديا ويد اعلةث ذلة  التديةر ي

 (.20: 1021مبادئث التي ليتعامل بما مع االبري . اميل ، 

وتتضح اومية االدارم ال اتية  بالنسبة لمدير المدرلةة مة  بةار الةمامما فةي مسةاضدم 

المةةدير ضلةةى انجةةاز اضمالةةث واداء ممامةةث بكفةةاءم وفاضليةةة دابةةل المدرلةةة وبارامةةا ، 

الةة اد تحديةةد االوةةدا   وتخطةةيط العمةةل وتنظةةيب  يةةث يتطلةةد التطبيةةا النةةااح الدارم 

الوي   والتفكير االبةداضي الة ي يجعلمةا ترتاةي بةاالدارم المدرلةية وبالعمليةة االداريةة 

والتعليمية وتدفع الاائمي  ضليما الى التخدام الةاليد االبةداو فةي فكةروب وفةي الةاليد 

 ة.تعاملمب مع العمل االداري  ومع العاملي  في البيئة المدرلي

 تاتي اومية و ع الدرالة م  بار ما ياتي :

ما يمك  ان تضيفث و ا  الةى االدب النظةري والدرالةاد السةاباة فةي ملةل وة ع  -2

 مواضيع  .

ان االدارم ال اتية تعد م  المفاويب االدارية الحديلة التي تحتاج للبحث والتحليل  -1

 م  يبل االياديميي  والدارلي  في مجار االدارم المدرلية .

يمك  ان تسمب و ع الدرالة في  د انتباع المسؤولي  في وزارم التربية والتعلةيب   -4

الى اومية المعلوماد التةي يحصةلون ضليمةا وبالتةالي تعةةز مة  تطبيةا االدارم ال اتيةة 

 بشكل فعار في مختل  المؤلساد  المدرلية . 

يةةةد تفيةةةد  ةةةناو الاةةةرار والمسةةةؤولي  فةةةي امكانيةةةة تحسةةةي  وتطةةةوير االدارم  -5

 المدرلية نحو االفضل .

يةةد تفيةةد المخططةةي  والاةةائمي  ضلةةى  ةةؤون التعلةةيب فةةي وزارم التربيةةة لوضةةع   -4

الخطةةط والبةةرامم التةةي تابةة  بعةةي  االضتبةةار اوميةةة االدارم ال اتيةةة فةةي تفعيةةل وتطةةوير 

 االدارم المدرلية نحو االفضل .

لةاد فةي وة ا تفتح و ع الدارلةة  االفةال امةام البةا لي  ااةراء العديةد مة  الدار -1

 الميدان.
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تستمد و ع الدارالة اوميتما يونما تعد م  الدارلاد الحديلة وفةا وة ا المجةار  -0

االمر ال ي يعطي اوميةة بالدةة مةا تسةفر ضنةث مة  نتةائم يةد تفيةد الاةائمي  ضلةى التربيةة  

 التعليب.

 

 اهداف البحث:

 يمد  البحث الحالي  التعر  ضلى :

المديري المدارس االبتدائية م  وامة نظر وةب مد  تطبيا االدارم ال اتية لد   -2

 في محافظة بدداد .

الفةةرول ذاد الداللةةةب اال صةةائية فةةي مةةد  تطبيةةا االدارم ال اتيةةة لةةد  مةةديري  -1

المةةدارس االبتدائيةةة مةة  وامةةة نظةةر وةةب بحسةةد متديةةر الجةةن     ذيةةور ـ وانةةاي(  

 لنواد(.20لنواد ــ ايلر م  20والخدمة  ايل م  

 

 حدود البحث:

المةديري  ولمةديراد ممة  يعملةون فةي لة  مةديرياد العامةة   يتحدد البحث بجميع     

 (.1022ــ 1020للتربية محافظة بدداد بجانبي الكرخ / والر افة ا للعام الدرالي   

 

 تحديد المصطلحات :

 ضرفما يا م : اوال : االدارة ا الذاتية:ـ

تتضةم  مجموضةة مة  االنشةطة ( "بانمةا ضمليةة cheng & cheung ,1997) ـةـ 2

وااللياد المخططة والمنظمةة التةي ينفة وا يافةة العةاملي  بالمدرلةة لتحسةي  العمليةاد 

التعليمية والتنظيمية لحل مشكاد المدرلةة ولتفعيةل دور العةاملي  فيمةا مة  ااةل اداء 

 (cheng & cheung ,1997 .10افضل " 

والصةةا ياد المعطةةام لمةةدير وةةي مجموضةةة الممةةام (" 1332 ـةةـ    ضبةةد المةةنعب ،1

المدرلية في المساءلة ض  النتائم وا تياااد الطلبة وتحسي  اروفمب والنمةو الممنةي 

للعةةاملي  وا ةةرا  المعلمةةي  والطةةاب واوليةةاء االمةةور والمجتمةةع المحلةةي فةةي اتخةةاذ 

الاراراد المنالةبة لتحسةي  اداء المدرلةة واالرتاةاء بالمسةتو  العمليةة التعليميةة دون 

 (. 29:   1004راوو لوزارم التربية والتعليب "     ضبد المنعب ،ال

انما مدبل اداري معا ر ياوم ضلى اضتبار المدرلة و ةدم  (:"1332) العجمي ،ـ 4

ادارية مستالة ب اتما لما  رية التصر  في ادارم  ؤونما م  بار التواث نحو مةيةد 

وو  المدرلة النظةام فعةار مة  م  الا مريةية في مختل  مجاالد العمل بما مع بض

   1002المساءلة ض  اريةا الحكةب ضلةى اةودم المخراةاد التعليميةة بمةا".  العجمةي ،

  :42  ) 

بانةةث مةةدبل اداري تعليمةةي يعطةةي الحكةةب الةة اتي الضضةةاء  ( "1332) سيييد   ـةةـ 5

المجتمةةع المدرلةةي ويةةوفر لمةةب منةةا  االبتكةةاري الةةازم لتحايةةا المشةةارية والتطةةوير 

 (  1:  1002ث والتنمية الممنية المستدامة ".  ليد   : والتحدي

العجمةةةي تبنةةة  البا لةةةة تعريةةة   فةةةي ضةةةوء التعريفةةةاد اضةةةاع التعرييييل الن ييير  : 

 ( تعريفا نظريا  لعايتث بالبحث الحالي.1002،
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  -: التعريل االجرائي

ئيةة وتعر  البا لة بانث" ضملية تشاريية تجري بموابما مةنح مةديري المةدارس االبتدا

ويل العاملي  فيما للطة اتخاذ الاراراد فيما يتعلا  بالممام االداريةة والماليةة لدةر  

تحسةةةي  اةةةودم اداء دابةةةل مؤلسةةةة المدرلةةةية واالرتاةةةاء بمسةةةتو  العمليةةةة التربويةةةة 

،ويااس بالدراة التي يحصل ضليما المسةتجيد مة  بةار االاابةة ضة  الفاةراد االدام 

 االدارم ال اتية".

 -دير المدرسة  االبتدائية :ثانيا : م

 -:( 1021م  عرفتها وزارة التربي

"وو ا د اضضاء الميئة التدريسية و ا ل ضلى الشمادم الجامعية بدراةة بكةالوريوس 

فمةةا اضلةةى ومعةةد اضةةدادا تربويةةا وضلميةةا وممنيةةا ، فضةةا ضةة  ذلةة  البةةد ان  تتةةوافر فيةةث 

معاونةا ومةدتما ال تاةل ضة  لةبع  روا بانث ملتةم بالدوام الرلمي ولباث انث يد ضمةل 

لةةنواد او ثةةاي لةةنواد فةةي المنةةااا النائيةةة ويةةد ااتةةاز دورع تدريبيةةة تؤولةةث فةةي 

 ( 1021ممارلة االدارم المدرلية   وزارم التربية /ا/ 

 

 االدب الن ر  ودارسات سابقة:

 مفهوم االدارة الذاتية :

اموروا فةي المؤلسةاد م  الصعد تحديد مفموم االدارم ال اتية بصورم واضحة من  

التعليمية    يث انث ال يواد لما مفموما محددا   ومع ذلة  فمنةا  بعة  المفةاويب التةي 

يمكةة  تحديةةدوا تبعةةا لسيالةةة تلةة  المدرلةةة فةةي ادارتمةةا للعمةةل بصةةورم ذاتيةةة   فةةيمك   

ضةةدوا تحةةوال تامةةا فةةي مسةةؤولياد  ةةنع الاةةرار او انمةةا تفةةوي  االدارم العليةةا السةةلطة 

مدرلة في ادارم نفسما م  مويع   وتشةتمل ايضةا ضلةى يةدرم فريةا العمةل فةي ياملة لل

 المدرلة ضلى تنفي  تل  المسؤولياد تحايا التوازن الجيد بي  السلطة ويدراتما .

ويد امرد م  تل  المفةاويب االداريةة الحديلةة مفمةوم ادارم ال اتيةة  ووةي ادارم تريةة 

وريابةة وتوايةث ، وتحمةل ممةاراد متعةددم ضلى العملياد الساباة مة  تخطةيط وتنظةيب 

امتةةدد لتشةةمل يافةةة النةةوا ي االداريةةة ، والةةتطاض  ان تخةةرج االدارم مةة  مريةيتمةةا 

 الى  رية م  التديير االداري الشامل والج ري.

( "بانمةةا مةةدبل اداري معا ةةر ياةةوم ضلةةى  ضةةد المدرلةةة 1002ويةة ير   العجمةةي   

التصةر  فةي ادارم  ةؤونما مة  بةار التواةث  و دم ادارم مسةتالة بة اتما   لمةا  ريةة

نحو مةيد م  الامريةية في مختل  مجاالد العمل بما   مع بضوو المدرلةة لنظةام 

فعار م  المساءلة ض  اريا الحكب ضلى اودم المخرااد التعليمية بما".   العجمةي   

1002 :41) 

التعةةر  ضلةةى ( بانمةةا ناةةل السةةلطة لةةدابل المدرلةةة وBrazer, 2001بينمةةا يةةر    

افضةل الةاليد الةدضب والتمويةل مةع الةتمرارية ضمليةة التايةيب مة  ااةل تحايةا اوةدا  

المدرلة   فمي ضملية تبدر وتحويل الحكب والسلطة دابل المدرلة يجعلما يةادرم ضلةى 

 (Brazer, 2001: 45 نع الاراراد . 
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طائمةا الفر ةة ( بانما محاولة تفعيل  اثر المدرلة واض1009في  ي  تعرفما   امد   

لمواامة التحدياد البيئية المتديرم واعلما يادرم ضلى التمال  الدابلي وتحسي  ادائمةا 

 (59: 1009  و وال لتحايا اودافما في تطوير نفسما.   امد   

وتعرفةةث البا لةةة االدارم ال اتيةةة: بانمةةا تعنةةي الاةةدرم الشخصةةية للاائةةد ضلةةى التعامةةل مةةع 

االبةةري   ومعرفتةةث بادراتةةث ومماراتةةث وبنةةاء  خصةةيتث مةة  نفسةث وبمةةا يتعامةةل بةةث مةةع 

بةةار السةةيطرم التامةةة ضلةةى ضواافةةث ومشةةاضرع ال اتيةةة  والاةةدرم ضلةةى ضةةبط الةةنف  

 والشمواد بمختل  انواضما ومستوياتما المادية والمعنوية .

وبنةةاًء ضلةةى مةةا تاةةدم ال يمكةة  وضةةع تعريةة  محةةدد لةةادارم ال اتيةةة للمدرلةةة، لةة ا فاةةد 

عريفة ضلى الخطوا العامة لمنمم االدارم ال اتية  للمدرلةة  بمةا فيمةا مة  ناةل تضم  ت

السلطة لالد لمدرلة والتعر  ضلى افضةل الةاليد الةدضب والتمويةل  فضةا ضة  ذلة  

التمرارية ضملية التاويب م  اال تحايا اودا  المدرلة ، فمي  ةكل مة  ا ةكار الةا 

الالةةية لصةنع الاةةرار بصةةورم الالةةية مريةيةة الةة ي يجعةةل المدرلةة ووايعمةةا و ةةدم 

ضلةةى اضةةادم السةةلطة  ةةنع الاةةرار بةةي  العةةاملي  فةةي المةةدارس وبةةي  اضضةةاء المجتمةةع 

المحلةةي يعةةدوب ولةةيلة الالةةية تمكةةنمب مةة  تايةةيب التطةةوراد االلةةاليد لتةةوفير الةةدضب 

والتمويل المنالةد لضةمان تحايةا اضلةى مسةتو  مة  االداء فةي العمليةة التعليميةة بمةا 

 تحايا اودا  المدرلة امعيما.يضم  

 

 اهداف االدارة الذاتية:

تعةةد االدارم ال اتيةةة مةة  اوةةب المةةدابل المسةةتخدمة لتحايةةا التواةةث نحةةو الامريةيةةة 

يالتراتيجية الالية لصنع الاراراد بحرية والتاار وبمشةارية اميةع االاةرا   اذ 

تفعيةل يةدرم المدرلةة  ان المد  الرئي  مة  المدرلةة فةي اتجاومةا االدارم ال اتيةة وةو

ضلى االلتجابة للمتديراد البيئية م   ولما   بل ويدرتما ضلى تطةوير اوةدافما يجعلمةا 

تتكيةة  مةةع التحةةدياد الدابليةةة والخارايةةة وان مةة  بةةي  اوةةب اوةةدا  االدارم ال اتيةةة  

 "(:1024للمدرلة يما اوردوا   " سان    

المدرلة   وم  ثب تحايا نوضيةة  ـ ضمان تطبيا مبادئ الجودم الشاملة ضلى مستو 2

 متميةم م  المخرااد التعليمية .

ـةة تةةدضيب الةةروابط بةةي  فةةرول ادارم المدرلةةة   واوليةةاء االمةةور والممتمةةي  باضةةايا 1

التعلةةيب ضلةةى  ةةعيد المجتمةةع المحلةةي بالمدرلةةة   ممةةا يتةةيح فر ةةة تحديةةد العوامةةل 

ة يبيرم   وم  ثةب  ةياغة المساومة في بف  االداء بالمدرلة   وتفسيروا بموضوضي

مجموضةةة مةة  الحلةةور االبتكاريةةة للاضةةاء ضلةةى وةة ع العوامةةل   وبمةةا يسةةمب فةةي تطةةوير 

 االداء بالمدرلة   وزيادم فعاليتما .

ـ ربط المدرلة بالمجتمع بصورم اوثا بحيةث تصةبح مريةةا تنمويةا بةارزا   اضطةاء 4

والمعلمةةي    وذلةة   المجةةال  المدرلةةية بعةةدا  اضمةةا وا ةةمل   وبا ةةة مجلةة  االبةةاء

 ليصبح ابناء المجتمع  رياء في اتخاذ الارار.

ـ فتح ابواب المدرلة للمجتمع المحلي لالتفادم م  يافة ومرافاتما المختلفةة لتصةبح 5

 مرية ا عاو  اياي في البيئة المحلية .
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ــ تعةية العايةة بةي  المدرلةة والمؤلسةاد المحليةة االبةر    لةواء يانة  تربويةة 4

 ام ايتصادية .يان  

ـةة بةةث الريابةةة ال اتيةةة فةةي نفةةوس يافةةة العةةاملي  بالمدرلةةة   وتشةةجيع الةةلوب التاةةويب 1

 ال اتي دابل المدرلة بما يضم  تحفية العاملي  فيما نحو اال اا التربوي.

 ـ تطوير النظب التربوية بالتخدام االلاليد العلمية الحديلة .2

لتعامةةل مةةع متديراتةةث بالمحافظةةة ضلةةى ثوابةة  ـةة التطلةةع الةةى المسةةتابل والاةةدرم ضلةةى ا9

 ( . 41:   1024االمة وييمما. المدرلي   سان   

مما تادم يمك  ضد االدارم ال اتيةة للمدرلةة   يضةم  تحايةا الكليةر مة  االوةدا  ضلةى 

مستو  المدرلة   لعل م  اومما اتا ة الفر ة امةام مجلة  ادارم المدرلةة للنمةو  

وازماتمةا ضلةى نحةو مسةتال دون التةدبل مة  اانةد االدارم بحل العديد مة  مشةكاتما 

التعليمية مما يسمب بدورع فةي تجويةد وتحسةي  مسةتو  العمليةة التعليميةة ضلةى مسةتو  

المدرلةةة   وبالتةةالي يضةةم  اةةودم مخرااتمةةا مةة  وتحسةةي  مسةةتوياتمب ضلةةى الةةدوام 

 المدرلي  .

 

 سمات االدارة الذاتية وخصائصها :

ال اتيةةة للمدرلةةة   بانمةةا ضمليةةة تشةةاريية تعاونيةةة بةةي  العةةاملي  ا ةةبح ينظةةر لةةادارم 

بالمدرلةةة مةة  المةةدير والمعلمةةي  والمعةةاوني    والبةةة فضةةا ضةة   اضضةةاء المجتمةةع 

المحلي المحيط بالمدرلة واولياء االمور    لصناضة يراراد ال مريةية ضلى مسةتو  

تي تستمد  تحسةي  اةرو  المدرلة وبخا ة المرتبطة باالدوار الوايفية لمدرلة ال

 وغيروةةةةةةا  وذلةةةةةة  مةةةةةة  بةةةةةةار المسةةةةةةؤولية المنالةةةةةةبة   والمسةةةةةةاءلة المنالةةةةةةبة    

ل ا فان  ونال  ثمة ال  بمسة يجد ان تاةوم ضليمةا االدارم ال اتيةة للمدرلةة   ضةمانا 

لتحايا ما لما م  اودا  اال ووي المشارية في  ناضة الاةرارم   ومريةيةة السةلطة   

تةةائم   تحسةةي  اةةرو  تعلةةيب للطلبةةة   والتنميةةة الممنيةةة المتوا ةةلة والمسةةاءلة ضةة  الن

 (.41: 1004لكافة العاملي  واميع اضضاء المجال  المدرلية   الدولري ، 

االمر ال ي يجعل االتجاع نحو االدارم ال اتية للمدرلة مة  االتجاوةاد الحديلةة لةادارم 

المدرلةةةية وادام مةةة  ادواد اال ةةةاا التربةةةوي للتعلةةةيب   يعةةةدوا  تةةةدضو للتواةةةث الةةةى 

الامريةيةة فةي التعلةةيب مة  اضطةةاء المةدير المةيةةد مة  الصةةا ياد واالمكانيةاد التةةي 

 افضةةةةةةةةةةل وفاةةةةةةةةةةا لمةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةراع تسةةةةةةةةةةمح لةةةةةةةةةةث ييةةةةةةةةةةادم مدرلةةةةةةةةةةتث بصةةةةةةةةةةورم 

منالبا ال تياااد المدرلة ومتوافاا مع المجتمع المحلي   وم  ابرز ما تمتاز بةث وة ع 

 ( ياالتي:ـ 1009االدارم يما ذيروا   لعد  

تعد نوضا م  اال اا االداري فةي مجةار االدارم المدرلةية   تاةوم ضلةى مبةدا  .2

لاةةةراراد االيةةةرب الةةةى  ةةةل المشةةةارية والحريةةةة والامريةيةةةة    اذ تجةةةري اتخةةةاذ ا

 .دالمشكا

تعد بمنةلة االلتراتيجية التي تاوم برلب السيالةاد ووضةع االوةدا  وتصةميب  .1

بطط وبرامم العمل المدرلي واالبداو فيمةا لتلبيةة ا تيااةاد الطةاب   وتنفية وا مة  

 يبل المجال  االدارية بالمدرلة.
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دم تنظيميةةة مسةةتالة تسةةتطيع بمةةا تتمتةةع بةةث مةة   ريةةة والةةتاالية ان تكةةون و ةة .4

 ب اتما تمويليا واداريا وو دم  نع الارار التربوي واتخاذع .

تاوم بااراء تحلياد  ةاملة ومترابطةة   تتضةم  ضمليةاد تاةويب االداء للفةرد   .5

 والمجموضة يكل   بمد  ا كام الضبط وتحسي  االداء المدرلي وتجويدع بشكل ضام.

ع يراراتمةا   التةي تاةوم ضلةى الةاس تتخ  م  الامريةية نمطا اارائيا في  ن .4

مبدا المشارية ومنح السلطة للمعلمةي  واوليةاء االمةور واضضةاء المجتمةع المحلةي فةي 

  نع الاراراد التربوية بالمدرلة .

تكسد المدير الشرضية في اتخةاذ الاةراراد   وتطبيةا مبةدا المسةاءلة   وتسةمح  .1

تعليمةةي  ةةحي ملةة  باللاةةة  بحسةة  ادارم الويةة  والةةتلمارع   وتةةؤدي الةةى بلةةا منةةاخ

 واال ترام المتبادر بي  العاملي  في المدرلة .

اتا ةةةة الفر ةةةة لتطبيةةةا السيالةةةاد والبةةةرامم التعليميةةةة فيمةةةا بسةةةمولة لواةةةود  .0

المرونة االدارية وتاليل السلطاد الفردية وتفوي  الصةا ياد وتنميةة روا التعةاون 

 (.14 : 1009بي  العاملي  في المجتمع المدرلي   لعد   

 ( ضدم بصائ  االدارم ال اتية وم   اومما :1009ذير  بليل ،  

ان الطبيعة العامة في المدرلة مسةتمدم مة  ابيعةة االوةدا  العامةة المطلةوب   -2

 تحاياما.

 تشجيع التعليب ال اتي  للفرد وللمجتمع .  -1

تعطةةي الوليةةاء االمةةور دورا فةةاضا وايجابيةةا فةةي المدرلةةة مةة  بةةار التعةةر   -4

 ابنائمب في المدرلة   للويياتمب   وانتظاممب ال اتي . ضلى اداء

المدرلةةة و ةةدم مسةةتالة نسةةبيا تمةةارس التسةةيير الةة اتي ضةةم  االلةةتراتيجياد  -5

 والسيالاد واالودا  العامة التي تضعما الدولة .

تةةوفر الكةةوادر التدريسةةية المؤولةةة مةةع مراضةةام الةةتمرارية التةةدريد والمطالعةةة  -4

 (54: 1009والتجريد .  بليل ، 

 

 مبادئ واالسس االدارة الذاتية :

لتحايا االدارم ال اتية واودافما فا بد م  مبادئ والة  تاةوم ضليمةا وة ع االدارم ومة  

 -( ما يلي : 1002اومما يما ذيروا   العجمي   

 المشاركة في عملية صنع القرار: .2

الشةعور بالملكيةة تعد االلاس االور لضمان تفعيل مدبل االدارم ال اتية    يث تضم  

الجماضيةة وااللتةةةام لجميةةع العةاملي  فةةي المجتمةةع المدرلةي   ويشةةار  اوليةةاء االمةةور 

وبعةة  افةةراد المجتمةةع المحلةةي ومؤلسةةاتث مةةدير المدرلةةة ومعلميمةةا وممللةةي  ضةة  

تامي وا في ضملية  ناضة الاراراد المؤلسة لحس  لير العمل وضبط النظام دابةل 

 المدرلة .

 لطة :ال مركزية الس .1

ان التطبيا الفعار لمبدا الامريةية دابل المجتمةع المدرلةي يتطلةد الكليةر مة  ادارم 

المدرلةةةة الرغبةةةة فةةةي ناةةةل بعةةة  السةةةلطاد والتفةةةوي  فيمةةةا والمرونةةةة فةةةي تطبيةةةا 

التشريعاد التربوية المنظمة دابل المجتمع المدرلي   وتفةوي  فةي اتخةاذ الاةراراد 
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الداء ومشارية فةي تحمةل المسةؤولية   يةل وة ا التي تضم   س  لير العمل واودم ا

 مع مراضام االل  العامة لسيالة الوزارم.

 المساءلة عن النتائج : .0

تعد المساءلة ض  النتائم م  اوب المبادئ التةي تاةوم ضليمةا االدارم ال اتيةة وبا ةة فةي 

مجار ضملية  نع الارار    يةث ينظةر للمسةاءلة باضتباروةا  ةا مة   اةول المةواا  

ع المةةدير يا ةةد الضةةماناد االلالةةية لتعةيةةة الديماراايةةة وتكريسةةما ضلةةى  ةةعيد تجةةا

المجتمةةع   ويعمةةل المةةدير ضلةةى  ةةياغة بعةة  المعةةايير التةةي توضةةع ضلةةى الالةةما 

ماةةايي  االداء وييفيةةة الوفةةاء بمةةا وتسةةجيل وتلخةةي  البيانةةاد والنشةةاااد واال ةةداي 

فةي تايةيب وتحديةد المريةة التربةوي التعليمية بمد  انتاج معلوماد يمية تسمب بةدوروا 

 للمدرلة في نماية العام.

 تحسين ظروف الطلبة : .4

اذ تسةةعى المةةدارس المطباةةة لنظةةام االدارم ال اتيةةة لتوايةةث اغلةةد فعالياتمةةا ونشةةاااتما  

 ور تعليب التامي  والتدري  الفعار لمب    اذ المعلب الفعار يسعى ااودا بالةلوب بنةاء 

نحةةو تخطةةيط اضمالةةث دابةةل الصةة  ضةةمانا لتحفيةةة تاميةة ع وانضةةباامب وومةةا لةةبيل 

التامية  بشةكل ا سة    وية ل  تسةعى المةدارس المطباةة اودتمب فتكون النتيجة تعلةيب 

لةةادارم ال اتيةةة ضلةةى  صةةور االتفةةال بةةي  يافةةة المتعةةاملي  مةةع المدرلةةة مةة  تاميةة  

واوليةةاء امةةور وضةةاملي  بالمدرلةةة ضلةةى يواضةةد  فةةب النظةةام واالنضةةباا المدرلةةي 

 ر ونظام .ومشاريتمب في اضدادوا باللوب مبسط وم  ثب يسمل تفعيلما وتنفي وا بيس

 التنمية المهنية المتواصلة : .2

لضةةمان تحايةةا وتفعيةةل مبةةدا التنميةةة الممنيةةة المتوا ةةلة لكافةةة العةةاملي  والضضةةاء 

المجةةال  المدرلةةية  ومةة  ثةةب تحايةةا مةةدبل االدارم ال اتيةةة للمدرلةةة الوةةدافما . ونةةا  

مجموضةةة مةة  الخطةةواد ال بةةد ضنمةةا تتملةةل فةةي ييةةام مجلةة  ادارم المدرلةةة بتحديةةد 

اال تياااد التدريسية لمؤالء العاملي  بالمدرلة م  معلمي  واداريةي  ومسةاضدي  مةع 

 ةةةمور بةةةرامم التنميةةةة الممنيةةةة لجميةةةع الكةةةوادر العاملةةةة بالمدرلةةةة واتا ةةةة الفر ةةةة 

للمدرلةةة لتنظةةيب وةة ع البةةرامم وتعةيةةة التعةةاون مةةا بةةي  المدرلةةة والجامعةةة ومرايةةة 

 (41: 1002العجمي     التدريد الضداد وتنفي  تل  البرامم.

 

 فوائد تطبيق اال دارة الذاتية :

تحاا االدارم ال اتية  المكتسبة مبادئما م  يبل مدير المدرلة العديد م  الفوائد ويمكة  

 توضحيما ضلى النحو االتي:

االلةتفادم مةة  الطايةةاد واالمكانيةاد والممةةاراد الكامنةةة لةديما ، والتةةي تتطةةور  .2

 تلمر لما في رفع الكفاءم واالداء العالي.بكفاءم وفاضلية اذا ما ال

 تحديد الرضا النفسي باالنجازاد المحااة ضلى الصعيدي  الشخصي والعملي. .1

النجاا في ا داي تةوازن بةي  متطلبةاد العمةل ومتطلبةاد االلةرم والمجتمةع ،  .4

 وي ل  التوازن بي   د العمل والرا ة.

لادرم ضلةى  ةل المشةكاد ايساب مديرم المدرلة مماراد التفكير االبداضي وا .5

 باالللوب العلمي.
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 اضادم تاييب الوامة التي تصبو اليما مديرم المدرلة وييفية الو ور اليما. .4

ايسةةاب اللاةةة بةةالنف  وفةة  التعامةةل مةةع الشخصةةياد المختلفةةة والاةةدرم ضلةةى  .1

 االتصار مع االبرياد لواء في المدرلة او المجتمع الخاراي.

عانة بالتانيةاد الحديلةة يالحالةوب واالنترنة  التدار الوية  مة  بةار االلةت .0

 وغيرع والتلمارع فيما ياربما م  تحايا اودافما وامالما.

ايتساب العديد م  المماراد ملل الادرم ضلةى التخطةيط وممةارم ترتيةد الممةام  .2

 سةةةد االولويةةةة واالوميةةةة ، وممةةةارم الةةةةتعلب الةةة اتي وزيةةةادم المعةةةار  والتطةةةةوير 

 (  14 1002ال اتي. ضبدم ، 

 

 معوقات تطبيق االدارة الذاتية  :

ومة  المعويةاد  ال    ان لكل ضمل العديد م  المعوياد التي تواامث وتحةد مة  دورع

التةةي يمكةة  ان تكةةون لةةببا فةةي ضةةدم تطبيةةا مبةةادئ االدارم  ال اتيةةة  سةةد مةةا يةة ير 

 ( ما يلي : 29:1000  مارنة ،

  عوبة تحايا الرغباد والطمو اد الشخصية التي  ددوا الاائد او المدير. .2

 تاثير االبري  ضلى تطلعاد الاائد وتعاملث مع ذاتث. .1

 ال اد ، وان ذل  ضرب م  الخيار والجنون.االضتااد بعدم اومية ادارم  .4

االضتاةةاد بمعرفةةة التوايمةةاد الشخصةةية لةةلفا ، وانةةث ال  ااةةة الةةى مرااعتمةةا  .5

 والويو  ضندوا ، اي ال ضاية الدارم ال اد بتحايا التطلعاد.

الةةةةربط بةةةةي  نظةةةةرم الاائةةةةد ل اتةةةةث، وتعاملةةةةث مةةةةع االبةةةةري  ضنةةةةد تايةةةةيب ادارم  .4

 (.20: 1000ال اد  مارنة، 

 ( ضدد م  المعوياد ووي ياالتي :ـ1002ضا ذير    الشمري ، واي

 ضدم تحديد االودا  بدية ووضوا وبالتالي التخبط في اداء الممام. .2

بلط االولوياد وتنفي  االضمار ضلةى  سةد مةا وةو ضااةل وغيةر ممةب ، ولةي   .1

 ضلى  سد ما ممب ولي  ضاال.

اضد ضلةةى تشةةتي  اضةةاضة الويةة  او ضةةدم الاةةدرم ضلةةى  سةة  ادارتةةث ، فيمةةا يسةة .4

 الجمود الرامية الى تحايا االودا  الداياد.

 الد ال اد واي اءوا ، وضد اللاة بالنف . .5

التويةة  ضةة  االاةةاو وضةةدم متابعةةة مةةا الةةتجد مةة  معةةار  وضلةةوم فةةي  ةةتى  .4

 الميادي .

اومةةار الةةتدار مةةا ووبةةث ا لمةةدير المدرلةةة مةة  يةةدراد وممةةاراد لتحايةةا  .1

 النجاا في الدنيا واالبرم.

العمل ضلى تنفي  التعاميب والنشراد وفا االنظمة واللةوائح دون وضةع لمسةاد  .0

 ابداضية ضليما.

 ضياو االوياد والطاياد في غير ما فائدم ت ير. .2

الايام بنص  الممام المخطةط لمةا لةلفا، ووة ا ضنةوان ضةدم االتاةان  الشةمري ،  .9

1002 :9  .) 
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 التربوية : الشروط الالزمة لتطبيق االدارة الذاتية المؤسسات

م  اوةب االتجاوةاد اال ةا ية فةي التعلةيب اضطةاء مةيةد مة  الصةا ياد والسةلطاد 

للمدارس بما في ذل  الحرية في اتخاذ الاراراد التةي تمكنمةا مة  اداء مماممةا بفاضليةة 

ويفاءم ويطلا ضلى و ا االتجاع االدارم ال اتية ضلى مستو  المدرلةة ووةي تاةوم ضلةى 

ضيةةة التةةي تتشةةكل مةة  مجلةة  ادارم المدرلةةة   وفةةي اوةةب الشةةروا الةةاس االدارم الجما

 (.1009  ليد    -الازمة لتطبيا االدارم ال اتية في المدارس ما يلي :

المشارية في اتخاذ الارار التربوي   تريةة فلسةفة المشةارية فةي اتخةاذ الاةرار  .2

اثةةرع ضلةةى ضلةةى اال سةةاس بالملكيةةة مةةا يبةةل ويئةةة التةةدري  فةةي المدرلةةة ممةةا يةةنعك  

 زيارم فعالية المدرلة.

االلتاالية التعليمية   لكي يسمل تطبيا االدارم ال اتيةة فةي المدرلةة ينبدةي ان  .1

تتمتع بالتاالية تعليمية با ة في مجار تصةميب المنةاوم واالداء التعليمةي. وتفةوي  

 السلطاد والصا ياد للمدرلة فيما يخت  بتطةوير المنةاوم واالبةداو واالبتكةار فةي

 ارل التدري  .

ثاافة مدرلةية منفتحةة   تعةد ضمليةة غةرس ثاافةة مدرلةية منفتحةة ومسةتالة مة   .4

االمور المامة فةي توايةث المدرلةة وويئاتمةا االداريةة والتدريسةية نحةو االداء الفعةار   

ووة ا يعنةةي وضةوا رؤيةةة اوةدا  المدرلةةة للمعنيةي  بةةامور التعلةيب وااللتةةةام بتطبيةةا 

 عليب.الجوم الشاملة في الت

الايةةادم االلةةتراتيجية   ولكةةي يسةةمل تطبيةةا االدارم ال اتيةةة فةةي المدرلةةة ينبدةةي  .5

لمةةدير المدرلةةة ان تكةةون لديةةث الاةةدرم ضلةةى التخطةةيط المسةةتابلي ولديةةث رؤيةةة مسةةتابلة 

يستطيع م  بالما التحليل البيئةي للمدرلةة والتخطةيط النشةطة المدرلةة وتنميةة ويئةة 

 تاويب الضمار المدرلة.التدري  والتوايث والضبط وال

 (.10:  1009  ليد ، 

مما تادم  ان تطبيا الفعار لمدبل االدارم ال اتية للمدرلةة   يضةم  تحايةا الكليةر مة  

االوةةدا  ضلةةى مسةةتو  المدرلةةة   لعةةل مةة  اوممةةا اتا ةةة الفر ةةة امةةام مجلةة  ادارم 

التةدبل المدرلة للنمو  بحل العديةد مة  مشةكاتما وازماتمةا ضلةى نحةو مسةتال دون 

مةة  اانةةد االدارم التعليميةةة ممةةا يسةةمب بةةدورع فةةي تجويةةد وتحسةةي  مسةةتو  العمليةةة 

التعليميةةة ضلةةى مسةةتو  المدرلةةة  وبالتةةالي يضةةم  اةةودم مخرااتمةةا مةة  وتحسةةي  

 مستوياتمب ضلى الدوام المدرلي  .

 

 دارسات سابقة:

وةةدف  الدرالةةة  التعةةر  ضلةةى  (:Cheng & cheung, 1997دارسيية )ــةةـ  2

وياد االدارم ال اتيةةة المتعةةددم للمةةدارس المعتمةةدم فةةي وةةونم يةةونم  ويةةد الةةتخدم مسةةت

( مدرلةةث ثانويةةث مةة  مةةدارس 152البا ةةث المةةنمم المسةةحي وبلدةة  ضةةدد المةةدارس  

(  اذ تةب 2251( مدير مدرلث  105( مشرفا  210وونم يونم المدضومة  كوميا و  

  المشةةةروو مبةةةادرم االدارم ( مةةةديرا للمشةةةارية فةةةي المر لةةةة االولةةةى مةةة21ابتيةةةار  

المدرلية واامةرد النتةائم  الدارالةة :الةى ان  المةدير انةث اوةب لةبد لتاةديب الحكومةة 

مبادرم االدارم المدرلةية ال اتيةة ووةو تحسةي  نوضيةث التعلةيب فةي  ةي  يةر  المعلمةون 
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والمشةرفون ان السةةبد الةةرئي  وةةو تةةوفير المةةار وال  ة  فةةان ضةةدم التوافةةا فةةي الفمةةب 

الةةةى ضةةةع  فةةةي المشةةةاريي  فةةةي تطبيةةةا التدييةةةر المدرلةةةي و التدلةةةد ضلةةةى يةةةؤدي 

 المصاضد المرتبطة بث .

1-Philips 1998))   وةدف   دارلةة الةى تحديةد مةد  نجةاا المةدارس فةي تحايةا :

المخراةةاد المتويعةةة و المراةةوم مةة  تطبيةةا االدارم ال اتيةةة للمةةدارس، وبلةةع مجتمةةع 

( مدرلةث تةب ابتياروةا 40درالةة فتمللة  فةي  ( مدرلة اما ضينث ال219الدرالة م   

بطرياةةث ضشةةوائية تتميةةة وةة ع المةةدارس النمةةا تعمةةل فةةي ضةةوء نظةةام االدارم ال اتيةةة 

للمدرلةةة منةة  بمسةةث ضشةةر لةةنث، ولتحايةةا اوةةدا  الدرالةةة و الةةى امةةع البيانةةاد و 

  المعلوماد الازمة ل ل  التخدم البا ث الةلوبي  ومةا الماابلةة وااللةتبيان، واامةرد

النتةةائم  الدارلةةة :الةةى  ان اميةةع ضينةةث الدرالةةة مةة  المةةدارس تسةةعث الةةى العمةةل نحةةو 

 تحايا المخرااد المتويعة م  االدارم ال اتية للمدرلة. 

:  وةةدف  الدارلةةة  الةةى التعةةر  ضلةةى دراةةث تاةةدير  (1332ـييـ دارسيية )حمارنيية ،0

ال اتيةة فةي مةدارس مديري المدارس الحكومية للمشارية المجتمعية فةي تفعيةل االدارم 

محافظةةث اربةةد و تكةةون مجتمةةع الدرالةةة مةة  مجتمةةع مةةديري المةةدارس الحكوميةةة فةةي 

( مةةدير و مةةديرع وتكونةة  ضينةةث الدرالةةة مةة  104محافظةةث اربةةد و البةةالع ضةةددوب  

( مةةدير و مةةديرع و مةة  ااةةل تحايةةا اوةةدا  الدرالةةة  ةةمم  الةةتبانة مايةةاس 550 

( فاةرع 41لمشةارية المجتمعيةة وتالفة  مة   دراث تادير مديري المدارس الحكوميةة ل

وزضة  ضلةةى ثةاي مجةةاالد و الولةائل والطةةرل و االنشةطة المسةةتخدمة لتحايةا وةة ع 

الممام والو ور الى االودا  المنشودم تختل  م  مدرلةث البةر  ، وتحةدد مة  يبةل 

المدرلةةة، واامةةرد نتةةائم الدارلةةة: ضلةةى ان المةةدارس تعمةةل ضلةةى تسةةيير  ةةؤونما و 

في اموروا وفاا لجماد وا وبصائصةما و اارافمةا وامكانياتمةا االمةر الة ي التصر  

 يجعلما تعمل بالتااليث وذاتيث مما يتواد واود ا ا اد ايبر.

( :ـ ودف   الدارلةة التعةر  ضلةى مةد  امكانيةث تطبيةا 1002 الشمري ،ـ دارسة :2

الاةادم التربةويي  فةي االدارم المدرلية ال اتية في المدارس الحكومية مة  وامة  نظةر 

( 219( و ضاء وزارع التربية و التعلةيب  0منطاث الريا  اذ بلد  ضينث االبحث م   

( مةةديرع للمةةدارس الحكوميةةة ويةةد الةةتخدم البا ةةث الةةتبانة تكونةة  مةة  249مةةدير و  

( فارع توزض  ضلى لةبعث مجةاالد و ماابلةث تشةتمل ضلةى ثمةان الةئلة مخصصةث 50 

، ويد اامرد النتةائم الدارلةة : ان مةد  امكانيةث تطبيةا االدارم لوياء وزارع التربية

المدرلية ال اتية فةي المةدارس الحكوميةة مة  وامةث نظةر الاةادم التربةويي  فةي منطاةث 

 الريا  يان  بدراث يبيرع ضلى ادام البحث يكل .

 

   -منهجية واجراءات البحث:

التةةي اتبعةة  لتحايةةا يتضةةم  وةة ا الفصةةل تحديةةد منمجيةةة البحةةث ، واالاةةراءاد   

ةةةع البحةةةث وضينتةةةث، وابتيةةةار اداتةةةا البحةةةث، والولةةةائل  اودافةةةث بةةةدا مةةة  تحديةةةد مجتمن

 اال صائية المستعملة في تحليل البياناد  وفيما ياتي ضر  لم ع الخطواد.
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 مجتمع البحث: 

يتةةال  مجتمةةع البحةةث الحةةالي مةة  المةةديري  والمةةديراد  ممةة  يعملةةون فةةي المةةدارس 

المديرياد العامة للتربية فةي اةانبي الر ةافة  االولةى واللانيةة واللاللةة(  االبتدائية في

 1020والكةةةرخ  االولةةةى واللانيةةةة واللاللةةةة( ، فةةةي محافظةةةة بدةةةداد للعةةةام الدرالةةةي  

( ذيةةور، و 2441( مةةديرا ومةةديرم بوايةةع  1540( ، اذ بلةةع ضةةددوب الكلةةي  1022/

 ( يوضح ذل .2( اناي والجدور  2204 

 (2جدول )

 ضح توزيع افراد مجتمع البحث موزعا حسب الجنسيو

 تربية الر افة     

 مديرية

المجموو  ضدد المدارس

 العام
 اناي ذيور

 494 100 222 2الر افة 

 411 150  424 1الر افة 

 440 250 120 4الر افة 

 401 244 210 2الكرخ 

 442 140 402 1الكرخ 

 404 241 202 4الكرخ 

 1540 2204 2441 المجموو االكلي

 

 عينة البحث :

يعملةةون فةةي المةةدارس  ( مةةدير ومةةديرم ممةة 500تكونةة  ضينةةة البحةةث الحةةالي مةة   

االبتدائيةةة  فةةي مديريةةة تربيةةة الر ةةافة  االولةةى واللانيةةة واللاللةةة(   والكةةرخ  االولةةى 

باضةداد واللانية واللاللة ( ، في  محافظة بدداد( ، تب ابتياروب بطرياة ابايةة ضشةوائية 

%( مة  21،4( مديرم  ويد بلد  نسةبتما  220( مدير و 110متنالبة  وبلع ضدد وب 

 ( يوضح ذل .1مجتمع البحث اال لي والجدور  
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 (1جدول )

 يوضح توزيع عيّنة البحث بحسب متغير الجنس والخبرة

 تربية الر افة      

 مديرية 

اضداد مديري المدارس 

 االبتدائية

المجموو 

 العام

 اناي ذيور

 15 44 42 2الر افة 

 92 50 42 1الر افة 

 42 15 45 4الر افة 

 59 11 10 2الكرخ 

 22 49 59 1الكرخ 

 40 11 12 4الكرخ 

 500 220 110 المجموو العام

 

 اداة البحث:

مةة  ااةةل تحايةةا اوةةدا  البحةةث الةة ي يمةةد  التعةةر  ضلةةى   مسةةتو  تطبيةةا اال دارم 

مديري المدارس ا االبتدائية  م  وامة نظر وب، اضدد البا لة ادام لايةاس ال اتية لد  

 االدارم ال اتية  ضلى النحو االتي:

 اجراءات بناء اداة البحث:

 يام  البا لة بتحديد مفموم  االدارم ال اتية .  -2

 ةةددد مجةةاالد المفمةةوم الةة ي يخةة  موضةةوو  االدارم ال اتيةةة ( بمةةد  تحديةةد  -1

الدام بحلمةةا   ووةةو :   المسةةاءلة ضةة  النتةةائم ،  تطةةوير وتحسةةي  المجةةاالد االلالةةية 

 ارو  الطلبة، النمو الممني للعاملي  ، ، المشارية في  نع الارار االداري(.

االاةةاو ضلةةى العديةةد مةة  االدبيةةاد والمصةةادر والدرالةةاد العربيةةة واالانبيةةة  -4

واالدواد المسةةتخدمة وذاد العايةةة بموضةةوو  االدارم ال اتيةةة واالفةةادم مةة  الماةةايي  

 في ضدد م  و ع الدرالاد.

توايث التبانة التطاضية  لؤار مفتوا( الى افةراد العينةة ضلةى وفةا مجةاالد  -5

 ادام البحث مواة الى  المديري المدارس االبتدائية في مديرياد تربية محافظة بدداد، 

ااةةراء ماةةاباد  خصةةية مةةع بعةة  مةةديري المةةدارس ا االبتدائيةةة وتةةب تحويةةل  -4

 اااباتمب الى فاراد ضم  مجاالد ادام.

ماابلةة مجموضةةة مةة  المحكمةةي  والمتخصصةي  فةةي ميةةدان االدارم العامةةة واالدارم  -1

 التربوية  بصورم با ة والتشارتمب في ذل  . 

 (  Validityصدق االداة)

وياصةةةد بالصةةةدل ان تاةةةي  االدام فعةةةا مةةةا وضةةةع   لايالةةةث، ويعةةةد الصةةةدل مةةة   

الازمةةة  مةة  ااةةل بنةةاء االدواد   والماةةايي  ووةةو  ةةفة  االاةةراءاد الضةةرورية و

ليكومترية للكش  ض  مد  يوم ادام البحث  للحااة التي اضدد مة  االةث ، اذ ان يةل 
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ابتبار  ادل يعد ثابتا في  ي  يل ابتبةار ثابة  وةو لةي  دائمةا  ةاديا بالضةرورم ، 

الصةةفة المةةراد ييالةةما  الدراةةة تباةةى ثابتةةة  اثنةةاء  مةةا تطبةةا ، لكةة  االدام يةةد ال تاةةي 

 Anastasi, 1976: 134 ويتحاا و ا  النوو م  الصدل ضنةد ضةر  ادام البحةث ،)

ضلى مجموضة م  المحكمي   للحكب ضلةى  ةا ية االدام  فةي الصةفة التةي وضةع مة  

(. ويعتمةةد الصةةدل الظةةاوري التايةةد مةة  المظمةةر 12: 2922ااةةل ييالةةما  الدريةةد   

( 225: 2992وديتمةا وييفيةة  ةياغتما  ضبةد الةر م  العام م   يث نوو المفةرداد 

،ويةةد تحاةةا وةة ا النةةوو مةة  الصةةدل مةة  بةةار ضةةر  ادام  االدارم ال اتيةةة ( ضلةةى 

مجموضة م  المحكمي  في  مجار االدارم التربوية واالدارم العامةة  والايةاس والتاةويب 

 ا فاةد ا ةبح ( ببةراء، وبمة20والتربية وضلب النف  لدر  تاويمما. والبةالع ضةددوب  

 ( فارم  موزضة ضلى بم  مجاالد.44ضدد فاراد االدام بصيدتما النمائية  

%( فةةايلر فةةي اراء 20( فاةةرم،  اذاضتمةةدد البا لةةة نسةةبة اتفةةال  42بعةةد ان يانةة     

المحكمي  للفارم المابولة،  اذ ا ةار  بلةوم وابةرون( الةى ان البا ةث يشةعر باالرتيةاا 

 % وايلر بي  تاديراد المحكمي .04فال في  الة  صولث ضلى نسبة ات

 ثبات االداة: 

ان معامل اللباد ضلى وفا و ع الطرياة وو ضبةارم ضة  الةدرااد التةي تحصةل ضليمةا 

مةة  ااةةراء تطبيةةا واضةةادم تطبيةةا االدام ضلةةى االفةةراد  بةةارج ضينةةة البحةةث اال ةةلية( 

Anostasia, 1976: 115)  التطبياةي  ( وبفا ل زمني ال يتجاوز مدم الةبوضي  بةي

(Adams , 1964 : 58). 

ل ا يام  البا لة بالتخراج معامةل اللبةاد بمة ع الطرياةة بعةد تطبيةا االدام ضلةى ضينةة 

( يومةةا 25( مةةدير ومةةديرم  ثةةب اضةةادم تطبيةةا االدام بعةةد مةةرور    40اللبةةاد البالدةةة   

 وبالةةتخدام معامةةل ارتبةةاا بيرلةةون بةةي  دراةةاد االدام فةةي التطبيةةا االور ودراةةاد

( وو ا يعد مؤ را ايةد للبةاد االدام 0،20االدام في التطبيا اللاني بلع معامل اللباد  

 (.2900:295 البياني واثناليوس  

 -: التطبيا النمائي الدام البحث

ار  تطبيا االدام  بصيدتما النمائية ضلةى ضينةة البحةث االلالةية المتمللةة بمةدير ي   

 ( مدير ومديرم .500ومديراد المدارس االبتدائية والبالدة ضددوب  

 

 -: عرض النتائج وتفسيرها

يتضم  و ا الفصل ضرضا للنتائم التي تب التو ةل اليمةا فةي ضةوء االوةدا  ومة  ثةب 

 االلتنتاااد والتو ياد والماتر اد .تفسيروا وتاديب 

التعييرف علييى  مييدق تطبيييق  االدارة الذاتييية لييدق مييدير  المييدار  -:الهـييـدف االول

 االبتدائية من وجهة ن رهم  

فاةةد الةةتخرج ( 500  ولتحايةةا المةةد  االور اباةة  الدام ضلةةى ضينةةة البحةةث البالدةةة

المتولةةةط الحسةةةابي لةةةدرااد ضينةةةة البحةةةث ضلةةةى الةةةتبانة االدارم ال اتيةةةة يكةةةل فبلةةةع 

  وضنةد  سةاب  دراةة( 01.223  دراة وبةانحرا  معيةاري ماةدارع( 231.322 

( 99داللة الفرل بي  متولط درااد العينةة والمتولةط النظةري لالةتبانة الة ي بلةع  

واةد ان   ( T. test one-sample نةة وا ةدمالبتبةار التةائي لعي   وبالةتعمار دراةة
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الفرل بي  المتولطي   ذو داللة ا صائية لصالح متولط درااد افراد ضينة البحةث   

( وضنةةد 2،91( ايةةل مةة  الايمةةة الجدوليةةة  2.223  اذ يانةة  الايمةةة التائيةةة المحسةةوبة

 يبي  ذل    (4( والجدور  499( دراة وبدراة  رية 0،04مستو  داللث  

 (0) جدول

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لمقيا  االدارة الذاتية

 العدد
الولط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

المتولط 

 الفرضي

الايمة التائيث 

 المحسوبة

دراة 

 الحرية

الايمة 

التائية 

 الجدولية

 الداللة

 غير دالة 2،91 499 2.241 99 41.941 201.040 500

التاةةديراد  سةةد ااابةةاد افةةراد العينةةة  ضلةةى ادام البحةةث يتضةةح مةة  وةة ع النتيجةةة ان  

ااءد بدراة متولطة  ، ويمك  تفسير و ع النتيجةة ان االدارم ال اتيةة مة  االتجاوةاد 

االدارية المعا رم وتطبياما يؤدي الى تدييراد متعةددم فةي االدوار التاليديةة لمةديري 

يكون  اثر مدير المدرلة فةي    المدارس والعاملي  فيما فمي بحااة الى اداور اديدماذ

المةةا اثةةر اداري مبةةدو،  ويعمةةل ضلةةى تنفيةة  التدييةةر فةةي  البيئةةة المدرلةةية للتعةةاون 

والمشةةارية فةةي تسةةيير العمةةل . و ةةنع واتخةةاذ الاةةراراد االداريةةة فةةي يافةةة الجوانةةد 

التربوية، فضا ض  ذلة  العمةل ضلةى تنميةة العايةاد االنسةانية بةي  العةاملي  بعضةمب 

    وبينمب وبي  الطلبة والمجتمع المحلي وياوم العةاملي  فةي المؤلسةة  فةي اداء البع

اداور ييادية  وممارلاد ادارية اديدم في مختل  مجاالد العملية التربوية والتعليمية 

في مؤلساتمب التربوية  وتعة  البا لة و ع النتيجةة ايضةا الةى تمريةة السةلطة فةي يةد   

ضطائما الصا ياد الكاملة لمةديري المةدارس ولجةوء العديةد الاياداد االدارية وضدم ا

منمب ضند اتخاذ الاراراد الى مديرياد التربيةة التابعةة للةوزارم رغبةث فةي ضةدم تحمةل 

المسةةؤولية .  فضةةا ضةة  ان مةةديري المةةدارس ملةمةةون بتنفيةة  الكليةةر مةة  الاةةراراد 

فضةا ضة  ذلة  ضةع   والتعليماد والابةور بمةا دون الراةوو الةيمب واالبة  بةرايمب .

مشةارية المجتمةةع المحلةةي وضةةدم وضةةيمب التةام باوميةةة مشةةاريتمب فةةي تطةةوير المدرلةةة 

 وتحسي  ادائما.

لةة ا ان االوتمةةةام بممارلةةة  تطبيةةةا مبةةدا  االدارم ال اتيةةةة مةة  يبةةةل مةةديري المةةةدارس 

االبتدائية  يعةد مطلةد الالةيا لةادارم النااحةة والفاضلةة يونمةا تسةمب فةي وضةعما فةي 

لصدارم   فضا ض  يدرتما ضلى موايبة التحدياد العصر الليما في يل المسةتجداد ا

والتديراد الحا لة  الن بعة  المؤلسةاد تتبةع الةلوبا اداريةا تاليةديا يةؤثر لةلبا فةي 

ابيعة اداء  ضملمةا االداري   ممةا يولةد العديةد مة  االبفايةاد والمعويةاد الداريةة فةي 

 مؤلساتمب التربوية.
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ايجيياد الفييروق فييي مييدق تطبيييق  االدارة الذاتييية بحسييب متغييير  -:الهييدف النيياني  

 (.تسنوا  23سنوات اكنر من    23والخدمة  من  )اقل من الجنس )ذكور واناث( 

، فاةةد بلةةع ( فةةردا  500  لتحايةةا وةة ا المةةد  اباةة  االدام ضلةةى ضينةةة البحةةث ا لبالدةةة

وبةةانحرا  معيةةاري يةةدرع   دراةةة( 223،3023 متولةةط دراةةاد الةة يور لةةادام 

  دراةةةة( 232،12  بلةةةع متولةةةط دراةةةاد االنةةةاي لةةةادام( دراةةةة  و01.22343 

والةتعمل  االبتبةار التةائي لعينتةي  ( دراةة  00.33022 وبانحرا  معياري يةدرع 

( دراةة  3.202 اذ بلدة  الايمةة التائيةة المحسةوبة ، مستالتي  للتعةر  ضلةى الفةرول

ممةا يةدر ضلةى ضةدم ( دراةة   2،91  تائيةة الجدوليةة البالدةة ووي ا در م  الايمةة ال

      ( يبي  ذل  .5والجدور واود فرول ذاد داللة ا صائية بي  ال يور واالناي 

 

 (4جدول )

نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين في التعرف على داللة الفروق االدارة 

 الذاتية بحسب متغير )الجنس والخدمة(

 الجنس المتغير

 

 الخدمة 

عدد 

 االفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

مستوق  القيمةالتائية

الداللة

3،32 
 الجدولية المحسوبة

االدارة 

 الذاتية

 01.22343 223،3023 113 ذكور

                223 اناث غير دالة  2،23 3.202

232،12 

00.33022 

اقل من 

23 

 غير دالة 2.23  2.422 01.233322 23.2222 222

اكنر من 

23  

111 232.0224 12.23231    

وتشير النتيجة بحسد اااباد افراد العينة انث ال يواد فرويةا ذاد داللةة ا صةائية فةي 

مسةةتو  تطبيةةا االدارم ال اتيةةة  يةةث يانةة  متشةةابمة متااربةةة وفةةا متديةةر  الجةةن ( 

وتعةو البا لة ذل  الى ان تطبيا مبدا االدارم ال اتية ال يةرتبط بجةن  المةديري  وانمةا 

لاةةدرم والممةةارم فةةي ا ةةداي التدييةةر والمبةةادام واالبتكةةار ذلةة  يةةرتبط بدراةةة التاويةةل وا

واالبةةةداو والتميةةةة االداري ال ةةةداي التطةةةوير وضلةةةى مةةةد  تةةةوافر المنةةةاخ المائةةةب 

وااللةةتفادم المللةةى مةة  المةةوارد البشةةرية والتانيةةة والماديةةة بمةةد  االرتاةةاء و ةةوال 

ا ضة  ذلة  ان الممةام للتحايا االودا  المتوباع م  تطبيا مبادئ االدارم ال اتية .فض

االداريةةة والفنيةةة المويلةةة لمةةديري المةةدارس االبتدائيةةة وةةي ممةةام وا ةةدم متااربةةة ياةةوم 

بادائما اميع مديري المدارس فةي مؤلسةاتمب ضلةى ابةتا  انسةيتمب  ، وان البةرامم 

والةةةدوراد  التدريبيةةةة والتطويريةةةة التةةةي يةةةتب مشةةةاريتمب لمةةةدير  وا ةةةدا، ومعةةةايير 

تكةون  ةادرم مة  وزارم التربيةة فضةا ضة  تشةابث الظةرو  البيئيةة  ابتياروب وا ةدا

 لمحافظة بدداد. 

 

 بالنسبة لنتائج متغير الخدمة :

  دراةةةة( 23.2222 ( لةةةادام 20فاةةةد بلةةةع متولةةةط دراةةةاد  الخدمةةةة  مةةة  ايةةةل 

بلةةع متولةةط دراةةاد  الخدمةةة ( دراةةة  و01.233322 وبةةانحرا  معيةةاري يةةدرع 
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وبةةةانحرا  معيةةةاري يةةةدرع   دراةةةة( 232.0224  (لةةةادام224ـةةة 20 مةةة  ايلةةةر 

والةةتعمل  االبتبةةار التةةائي لعينتةةي  مسةةتالتي  للتعةةر  ضلةةى ( دراةةة  12.23231 

ووةي ا ةدر مة  الايمةة ( دراةة  2.422 اذ بلد  الايمةة التائيةة المحسةوبة ، الفرول

ة ممةا يةدر ضلةى ضةدم واةود فةرول ذاد داللة( دراة   2،91  التائية الجدولية البالدة 

   ( يبي  ذل  .5والجدور ا صائية بي  ال يور واالناي 

وتشير النتيجة بحسد اااباد افراد العينة انث ال يواد فةرول ذاد داللةة ا صةائية فةي 

تطبيا مبادئ االدارم ال اتيةة لةد  مةديري مةدارس االبتدائيةة فةي محافظةة بدةداد  يةث 

ا مةا يةدر الةى ان مةديري ووة  يان  متشابمة متااربة وفةا متديةر   لةنواد الخدمةة(، 

المدارس ضلى ابتا  لنواد ببرتمب ال يدريون اومية تطبيا مبةادئ مفمةوم االدارم 

ال اتيةةةة فةةةي الةةةتخل  مةةة  المريةيةةةة فةةةي اتخةةةاذ الاةةةراراد واضطةةةائمب المةيةةةد مةةة  

الصا ياد وااللتاالية في ادارم المدرلة وتنفي  االنشطة والفعاليةاد غيةر المنمجيةة 

الةى ان ابيعةة الممةام والمسةؤولياد المويلةة  لمةدير المدرلةة وا ةدم . فضا ض  ذل  

وياوم بما المديري ضلةى ابةتا  ببةرتمب . فضةا الةى  داثةة المفمةوم لةادارم ال اتيةة 

ومبادئمةةا يانةة  لةةببا الالةةيا فةةي ان تكةةون الةةتجاباد المةةديري ضلةةى ابةةتا  لةةنواد 

 بدمتمب وببرتمب متوافاة.

فةةان االدارم ال اتيةةة  تعةةد اتجاوةةا  ةةديلا تسةةمب فةةي تسةةخير وبنةةاًء ضلةةى مةةا تاةةدم     

الطايةةاد والاةةدراد العاملةةة فةةي مجةةار االدارم للعمةةل بكفةةاءم نحةةو تحايةةا الديماراايةةة 

ووو لبيل للتنوو المستحد في المجاالد التربوية والتعليمية ، ووة  ا بةدورع يتفةا مةع 

ئاد المختلفة ، يما ويساضد وة ا االتجاواد االدارية الحديلة لعلب النف  في ارو  البي

االتجاع ضلى االبةداو واالبتكةار والتاديميةة ويتصة  بالمرونةة والبعةد ضة  الجمةود ممةا 

يسةةمب فةةي االنتعةةار الفكةةري والعلمةةي واالرتاةةاء بمسةةتو  العمليةةة التعليميةةة والتربويةةة 

ة وفي الوي  نفسث تسمح بممامما م  تخطةيط وادارم ومتابعةة وونةا تكةون الةا مريةية

 مظمرية.

 

 االستنتاجات:

 في ضوء نتائم البحث فاد تو ل  البا لة الى ضدد م  االلتنتاااد وي: 

ان  مستو  تطبيا االدارم ال اتية لةدي مةديري فةي المةدارس االبتدائيةة   سةد  .2

 التجابة افراد العينة بصورم ضامة  يان  بمستو  متولط .

افةراد العينةة مة   يةث   ال يواد  فرول ذاد داللةث  ا صةائية مة  وامةث نظةر  .1

متديري  الجن  والخدمةة ( فةي نظةرتمب مة   يةث  ممارلةة مسةتو  تطبيةا  االدارم 

 ال اتية في المدارس االبتدائية.

ان االدارم ال اتيةةة  تعةةد اتجاوةةا  ةةديلا تسةةمب فةةي تسةةخير الطايةةاد والاةةدراد   .4

بيل للتنةةوو العاملةةة فةةي مجةةار االدارم للعمةةل بكفةةاءم نحةةو تحايةةا الديماراايةةة ووةةو لةة

 المستحد في المجاالد التربوية والتعليمية.

ان االوتمةةام بممارلةةة  تطبيةةا مبةةدا  االدارم ال اتيةةة مةة  يبةةل مةةديري المةةدارس  .5

االبتدائية  يعةد مطلةد الالةيا لةادارم النااحةة والفاضلةة يونمةا تسةمب فةي وضةعما فةي 

 .الصدارم
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 التوصيات: توصي الباحنة وزارة التربية بما يأتي:

ــ   التاييةد ضلةى الاةائمي  والمشةتدلي  والاةائمي  فةي وزارم التربيةة العمةل ضلةى ضاةد 2

البةةرامم والةةدوراد التدريبيةةة وورر العمةةل  مةةديري المةةدارس والعةةاملي    فةةي نشةةر 

مفمةةوم مبةةادئ االدارم ال اتيةةة لدةةر  تبصةةيروب باوميتمةةا وضةةرورتما االاةةاو ضلةةى 

 ار.تجارب االبري  في الدور وفا و  المج

ـةة  التاييةةد ضلةةى ضةةرورم ابتيةةار مةةديري المةةدارس مةة  الايةةاداد االداريةةة والتربويةةة 1

الواضية التي تؤم  باومية االدارم ال اتية ومبادئما فةي اداراد  المؤلسةة  ممةا يتحلةون 

بالمرونة في التفكير واالنفتاا ضلى  الخبراد والتجةارب العربيةة والعالميةة مة  بةار 

 خصية وضاد الدوراد واالبتباراد لمب.ااراء المااباد الش

ــ العمل ضلى المشارية مديري المدارس والعاملي  في اتخاذ الاةراراد المائمةة مةع 4

ا تيااةةاد واةةرو  المدرلةةة ، واضطةةائمب المةيةةد مةة  الصةةا ياد التةةي تتنالةةد مةةع 

رم  جب الممام الملاام ضلى ضاتامب . وتوضية المجتمةع المحلةي باوميةة مشةاريتث فةي ادا

 مدارلمب االرتااء واودم باداء العملية التعليمية.

 

 المقترحات:

ـ ااراء دارلةة مماثلةة مةد  تطبيةا االدارم ال اتيةة لةد  مةديري المةدارس االبتدائيةة 2

 م  وامة نظروب بحسد متدير التخص .

ــ ااراء دارلة مماثلة مةد  تطبيةا االدارم ال اتيةة لةد  مةديري المةدارس االبتدائيةة 1

 مة معاونيمب ومعلميمب.م  وا

ـةة ااةةراء دارلةةة مماثلةةة مةةد  تطبيةةا االدارم ال اتيةةة لةةد  مةةديري المةةدارس وامةةة 4

 نظروب وضايتث بادارم الجودم الشاملة.

 

 المصادر

( تطةةةةةوير االداء الجةةةةةامعي فةةةةةي التاةةةةةدم العلمةةةةةي 1020ابةةةةةراويب ، يةةةةةااب    .2

 .15، و/ والنفسيةمجلة البحوي التربوية والتكنولواي والتنمية البشرية ، 

( ، نحو ليالة ال مريةية للتخطيط في العرال ، 1000تريي ،  سي  ،   .1

، معمد التخطيط الحضري وااليليمي ، ، اامعة  21، العدد  مجلة المخطط والتنمية

 بدداد.

، دار  مدرلةةةة العصةةر امو ةةاد وتوامةةةاد( 1021اميةةل ،محمةةد ضةةامر    .4

 الكتد والوثائا، بدداد.

، دار الةةةامة  االدارم التربويةةةة المعا ةةةرم( ، 1009 امةةةد ، لةةةليمان وا ةةةب   .5

 ، ضمان . 2للنشر والتوزيع ، ا

، دار الامة  االدارم التربوية المعا رم( ، 1009 امد ، لليمان وا ب ،   .4

 ، ضمان.  2للنشر والتوزيع ، ا

،  االدارم التربوية( ، 1024 سان ، محمد  س  والعجمي ، محمد  سني  ،   .1

 ، ضمان. 2دار المسيرم للنشر والتوزيع ، ا
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.  االدارم ال اتيةةة وال مريةيةةة التعلةةيب(، 1001 سةةي    لةةامة ضبةةد العظةةيب    .0

 االلكندرية : دار الوفاء .

، دار الوفاء  االدارم ال اتية والامريةية التعليب( ، 1001 سي  ، لامة ،   .2

 للطباضة والنشر ، االلكندرية.

دراةةةة تاةةةدير مةةةديري المةةةدارس الحكوميةةةة ( 1000حمةةةد    مارنةةةة   يسةةةيب م .9
  رلةةالة  للمشةةارية المجتمعيةةة فةةي تفعيةةل االدارم ال اتيةةة فةةي مةةدارس محافظةةة اربةةد

 ديتوراع غير منشورم   اامعة اليرمو    اربد   االردن.

، مطبعةةةة  االدارم واال ةةةرا  التربةةةوي( ، 1000بطةةةاب ،  سةةة  وابةةةرون   .20

 الولام ، بدداد .

االدارم المدرلية الحديلة في ضوء الفكر ( ، 1009نبيل لعد ،   بليل ،   .22
، دار الفجر للنشر والتوزيع ، يلية التربية ، اامعة لوواج ،  االداري المعا ر

 مصر.

دور تمكي  العاملي  في االداء ( ، 1020الدوري ، يالمي  بضير ضباس ،   .21
مااستير غير منشورم ، ، رلالة المنظمي في ااار ضنا ر الجودم في اامعة بدداد 

 يلية االدارم وااليتصاد ، اامعة بدداد.

لعاياد االنسةانية فةي الفكةر االداري المعا ةر ( ، ا1004الدولري ، محمد   .24
 ، رلالة مااستير  غير منشورم( ، اامعة ناي  العربية للعلوم االمنية ، الريا  .

بادئ االدارم م( ، 1004ال وبي ، االب محمد ، نجب ضبدا العةاوي ،   .25
 ، ابع في مكتبة الجةيرم ، بدداد. العامة منظور التراتيجي  امل

تطوير االدارم المدرلية فةي المةدارس اللانويةة ( ،1002لرور   لمى لالب    .24
  رلةةالة مااسةةتير غيةةر  المحافظةةاد غةةةم فةةي ضةةوء مفمةةوم االدارم ال اتيةةة للمدرلةةة

   .منشورم   اامعة العلوم االلامية   غةم  فلسطي

الامريةية في التعليب متطلباد االضداد ( ، 1009لعد ، ا مد يول  ،   .21
 ، مصر. 2، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، االمؤلسي 

.  االدارم التعليميةةة بةةي  المريةيةةة والامريةيةةة( 1009لةةيد   الةةامة محمةةد    .20

 يفر الشيخ : دار العلب وااليمان للنشر .

المدارس المستالة فةي دولةة يطةر ودوروةا فةي . (1002الشعر   مر د ضبدع    .22
  رلةةالة مااسةةتير غيةةر  تطةةوير التعلةةيب مةة  وامةةة نظةةر االداريةةي  والمعلمةةي  فيمةةا

 منشورم   اامعة اليرمو    اربد   االردن.

مد  امكانية تطبيا االدارم المدرلةية ( 1002الشمري   راضي ب  محسي     .29
ال اتية فةي المةدارس الحكوميةة مة  وامةة نظةر الاةادم التربةويي  بمنطاةة الريةا  فةي 

  رلةةالة اامعيةةة غيةةر منشةةورم   اامعةةة اليرمةةو    اريةةد   المملكةةة العربيةةة السةةعودية 

 االردن.

  االردن : دار 2  ا االدارم المدرلةةةةية الحديلةةةةة(. 1001ضابةةةةدي    محمةةةةد   .10

 الشرول للنشر والتوزيع .
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ادارم االنفعةاالد وضايتمةا باالنمةاا الاياديةة ( ، 1024ضباس ، ا مةد فاضةل   .12
، رلةالة مااسةةتير  غيةةر منشةةورم( ، يليةةة  لةد  مةةديرو ومةةديراد المةةدارس االضداديةةة

 التربية ، الجامعة المستنصرية ، العرال.

، دار  درالاد في الصحة النفسية(: 2992ضبد الر م ، محمد السيد   .11

 يباء للنشر، الااورم   مصر

االدارم المدرلية الحديلة في اةل ( ، 1004ضبد المنعب ، نادية ، وضةم اار   .14
 ، المجموضة العربية للنشر .  المتديراد العالمية

الةةةتراتيجياد االدارم ال اتيةةةة للمدرلةةةة ( ،1002العجمةةةي   محمةةةد  سةةةني     .15
 ر المسيرم.  ضمان : دا والص 

،مكتد  التاويب والاياس النفسي والتربوي( ،2922الدريد ، رمةية   .14

 االنكلو  الااورم   مصر.

دراة تطبيا نظةام االدارم المدرلةية ال اتيةة (، 1002الفابري   امار لالب    .11
والصةةةعوباد التةةةي يوااممةةةا فةةةي لةةةلطنة ضمةةةان يمةةةا يراوةةةا الموامةةةون االداريةةةون 

  رلةالة مااسةتير غيةر منشةورم اامعةة اليرمةو     دارسوالمعلمون ومديرو تل  المة

 اربد   االردن .

االداء الةةوايفي لةةد  ضمةةداء يليةةاد اامعةةة ( ، 1025محمةةد ، ثةةائر را ةةد ، ،   .10
، اارو ةةة ديتةةوراع غيةةر منشةةورم ، يليةةة  بدةةداد وضايتةةث بالنظةةام االداري المريةةةي

 اب  ر د ، اامعة بدداد. –التربية 

المعوياد االدارية والفنية للجامعاد العراييةة (. 1001محمد ، فيصل يون .   .12
،  رلةةةالة مااسةةةتير غيةةةر فةةةي ضايتمةةةا مةةةع وزارم التعلةةةيب العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي

 منشورم(، اامعة بدداد، يلية التربية، اب  ر د.

،  االدواد التعليميةةةة ا ةةةولما وتطبيااتمةةةا( ، 1002مرلةةةي ، محمةةةد منيةةةر   .19

 الااورم ، ضالب الكتد .

( 4( المةةادم  11( ، المكتبةةة الاانونيةةة العراييةةة يةةانون  1000وزارم التربيةةة   .40

 (  ب( ، العرال، بدداد .2والمادم  

تصةميب برنةامم تةدريبي لتطةوير اداء الايةاداد (. 1001يحيى/  محمد نةااي.   .42
التربوية اليمنية في ديةوان ضةام الةوزارم ومكتةد التربيةة التابعةة لمةا بالةتخدام الةلوب 
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 استبانة النهائية

 

 السيد المدير .............................................المحترم. 

 السيدة المديرة...........................................المحترمة.

  

 تحية طيبة:

مد  تطبيا االدارم ال اتية لد   تروم الباحنة القيام بدراسة ميدانية بعنوان " 

". ولما تعهده الباحنة مديري المدارس االبتدائية في محافظة بدداد م  وامة نظروب

فيكم من خبرة وسعة اطالع، نود ان نستعين بارائكم السديدة في تحديد اهمية كل 

( امام الفقرة التي ترونها   ع عالمة ) فقرة من فقرات االستبانة وذلك بوض

مناسبة، واذ تقدر الباحنة تعاونكم معنا في االجابة على فقرات هذه االستبانة لخدمة 

 البحث العلمي

 الفاراد د

 تنطبا ضليث بدراة

يبيرم 

 ادا

يليلة  يليلة متولطة يبيرم

 ادا

متابعة لجاد ونتائم التامي  بشكل مستمر   .2

 في المدرلة.

     

يعمل ضلى تحديد معايير المساءلة بوضوا    .1

 للعامي  في مؤلىة.

     

مرضام ااند الفرول الفردية بي  يافة العاملي    .4

 في المساءلة.

     

تنوو في ارل المساءلة تبعا للمتديراد   .5

 والمواي  التي تحدي.

     

التخدام نظام المكافاد والحوافة االدارية   .4

 المدرلة.التحفية العامي  في 

     

اضع بطط الترتجية  سد ا تياااد العاملي    .1

 في المؤلة.

     

     اواث العاملي  بالتخدام نتائم التاويب في تطوير   .0
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 العملية التربوية.

انظب ادور توزيع االجدور بي  العاملي  في   .2

 المدرلة.

     

اوزو االدوار في بداية العام الدارلي الجديد   .9

 العاملي  في المدرلةضى يافة 

     

ضاد ااتماضاد دورية لتفعيل التوا ل بي    .20

 االدارم واولياء امور التامي .

     

وضع الخطط والبرامم لتطوير مستو    .22

 التامي .

     

التعر  ضلى مستلةماد التامي  وتاديب   .21

 الخدماد االر ادية لمب.

     

تطبيا يواضد السلو  واالنضباا ضلى التامي     .24

 وفا االنظمة والاواني  المتبعة.

     

تحديد معايير وال  يبور الطلبة والتحال   .25

 بالمدرلة.

     

مشارية اولياء االمور في ادارم المدرلة   .24

 باتخاذ الاراراد.

     

تنظيب لااءاد دورية ااتماضية لتحسي    .21

 بالمدرلة.العاياد بي  التامي  

     

تعةية العاياد اايجابية بي  ادارم المدرلة   .20

 والعاملي  فيما.

     

ضاد دوراد والبرامم التدربيية للعاملي  اثناء   .22

 الخدمة في المدرلة.

     

تحفية العاملي  ضلى االلتحال بالدوراد    .29

 التدربيية وورر ضمل وتاوليمب.

     

توفير المناخ التربوي االيجابي الكافة      .10

 العاملي  المدرلة. 

     

تحفية ودضب ماديا ومعنويا الكافة العاملي      .12

 المدرلة.

     

توفير المستحدثاد التربوية للمساومة في    .11

 تطوير النمو الممني.

     

      تحفية العاملي  ضلى تنمية يدارتمب العلمية.  .14

والعمل بالتجارب التربوية تشجيع ضلى تبني   .15

 الحديلة وتطبياما.

     

المشارية في المشاورم وتبادر الراي فيما   .14

 يخ  الجواند السلويية للتامي .

     

المشارية في تحديد مستلةماد م  توفير   .11

 اامةم وولائل تعليمية للمدرلة.

     

المساومة في ايرار النشاااد الصفية والا   .10

 تنفي وا فية ومتابعة 
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المساومة في وضع الياد وااللاليد العلمية   .12

 في تاويب اداء المدرلة.

     

المشارية في اضداد الميةانية العامة والاليد   .19

 الصر  منما.

     

      التشارم العاملي  ضند  نع الارار  .40

اتوبة الدية في امع المعلوماد لصنع الارار   .42

 واتخاذوا.

     

      الاليد الحديلة في  نع الارار.االع ضلى   .41

اراضي الجاند العاياد االنسانية ضند  نع   .44

 الارار واتخاذوا.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


