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ABSTRACT 
The present study aimed to activate the self-management approach 
among middle school principals in Kuwait from their viewpoints. For 
achieving such aim, the study used the descriptive method and made 
use of a questionnaire for collecting the study data. The questionnaire 
consisted of three main dimensions: The first dimension tackled 
phrases related to the cognitive requirements to activate the approach 
of self-management; the second dimension included the items related 
to the affective requirements to activate the approach of self-
management; and the third dimension addressed the phrases of the 
psychomotor requirements to activate the approach of self-
management. After checking the validity and reliability of the 
questionnaire, it was administered to a sample consisting of (97) 
middle school principals in Kuwait. The results attained revealed that 
the sample members highly approved all the questionnaire dimensions. 
Furthermore, in light of the results attained, the study presented some 
recommendations related to the implementation of the requirements 
developed. Added to that, the study recommended training middle 
school principals in order to be able to activate the self-management 
approach. 
Keywords: self-management, leadership, school principals, middle 
school. 
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة
ور األول دیري : المح دى م ة ل دخل اإلدارة الذاتی ل م ة لتفعی ات المعرفی المتطلب
  رحلة المتوسطةالمدارس بالم

ة تعرف مدیر المدر  1 ن سة أھمی یص اإلدارة المدرسیة م تخل
  قیود الروتین وزیادة الالمركزیة

      

        معرفة مدیر المدرسة المقصود باإلدارة الذاتیة  2
        تفھم مدیر المدرسة مبادئ اإلدارة الذاتیة  3
        تعرف مدیر المدرسة خصائص اإلدارة الذاتیة  4
دیر  5 ى تطإدراك م ة عل د المترتب ة الفوائ ق اإلدارة  المدرس بی

  الذاتیة
      

        تعرف مدیر المدرسة مجاالت تطبیق اإلدارة الذاتیة  6
        إدراك مدیر المدرسة متطلبات تفویض السلطة بالمدرسة  4
ذاتي   7 تقالل ال راءات االس وات وإج ة خط دیر المدرس م م تفھ

  للمدرسة
      

        النمو المھني للمعلمینتعرف مدیر المدرسة متطلبات   8
         مدیر المدرسة متطلبات اإلدارة الالمركزیة للمدرسةتفھم  9
ي   10 ع المحل ام المجتم صالحیات ومھ ة ل دیر المدرس إدراك م

  داخل المؤسسة التعلیمیة
      

راء   11 ات إج وات ومتطلب ة خط دیر المدرس رف م یالت تع تحل
ویم األداء  ات تق ضمن عملی ة، تت املة ومترابط رد ش للف

سین والمجموعة والمدرسة ككل، بھ ام الضبط وتح دف إحك
  األداء المدرسي وتجویده بشكل عام

      

ة   12 دیر المدرس ام م ات إلم ة واالحتیاج المتغیرات البیئی ب
  التعلیمیة والتدریبیة بالمدرسة

      

إدراك مدیر المدرسة للفرص والتحدیات المحیطة بالمدرسة   13
  ھا واإلمكانات والمعوقات لدی

      

وابط ومت  14 روط وض دارس یتعرف ش ع الم افس م ات التن طلب
  األخرى على المستوى المحلي

      

ردي   15 ستوى الف ى الم ة عل ستویات اإلدارة الذاتی تفھم م ی
  ومستوى المجموعة ومستوى المدرسة ككل

      

دا: المحور الثاني دیري الم رس المتطلبات الوجدانیة لتفعیل مدخل اإلدارة الذاتیة لدى م
  بالمرحلة المتوسطة

شعور ب  1 دیر ال دى م ي ل الح المدرس زام باإلص ة وااللت الملكی
  المدرسة

      

        الوحدة األساسیة التخاذ القراراإلیمان بأن المدرسة ھي   2
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة
        میل مدیر المدرسة لتطبیق االستقالل الذاتي للمدرسة  3
رارات توافر الدافعیة اإلیجابیة نحو مدیر المدرسة التخاذ الق  4

  مو المھني للعاملین بالمدرسةوتھیئة الفرصة المتطلبة للن
      

وفیر   5 رارات وت اذه الق ة اتخ ة بأھمی دیر المدرس عور م ش
  الفرص الالزمة لتحسین ظروف الطالب التعلیمیة والتعلمیة

      

ة بالمدرسة   6 ة المحاسبیة التعلیمی میل مدیر المدرسة لمتابع
  بنفسھ

      

         الالمركزیة في إدارة المدرسةتبني مدیر المدرسة  7
ع   8 سھ م ال بنف ة التواصل الفع استشعار مدیر المدرسة أھمی

  جمیع عناصر المنظومة التعلیمیة
      

بیة   9 راف والمحاس ة اإلش و متابع ة نح دیر المدرس ھ م توج
  بنفسھ داخل المدرسة

      

ل   10 دى مدیر المدرسة نحو تفعی ابي ل اه إیج سلطة توافر اتج
كزیة في صنع لمجتمعات المحلیة في تحقیق الالمراآلباء وا

  القرار على مستوى المدارس المحلیة

      

ر   11 ة تغیی شكل یستشعر مدیر المدرسة أھمی ة المدرسة ب ثقاف
ة  ین إدارة المدرس اء ب ل البن ضمن التفاع ا ی ابي بم إیج
ى  ة عل درة فائق زام وق ة والت دیھم دافعی ون ل والمعلمین ویك

  اإلنجاز

      

ة اھتم  12 دیر المدرس داام م ي ت شفافیة ف ات بال ول المعلوم
  وإطالع الجمیع علیھا

      

ة   13 دیر المدرس ي م اطق یتبن ستوى المن ى م سة عل المناف
وق  از والتف ل االمتی ن أج رى م دارس األخ ع الم ة م المحلی

  أساسا لھا مع تھیئة الظروف المالئمة لذلك

      

ي في المدرسة لدیھ اتجاه إیجابي نحو إشراك المجتمع المحل  14
  تطلباتحسب االحتیاجات والم

      

ي   15 ة بالمدرسة الت ع عناصر المنظومة التعلیمی یثق في جمی
  یدیرھا

      

دارس : المحور الثالث دیري الم دى م ة ل المتطلبات المھاریة لتفعیل مدخل اإلدارة الذاتی
  بالمرحلة المتوسطة

ي تغی  1 رارات ف اذ الق لطة اتخ ة س دیر المدرس تخدام م ر اس ی
  یسیةوتطویر المجاالت والجوانب الرئ

      

ق   2 ى تطبی درة عل ة الق دیرة المدرس تالك م ع ام ة توزی حری
  السلطة في جمیع أنشطتھا 

      

و   3 رص النم ة ف درة تھیئ ارة وق ة مھ دیر المدرس تالك م ام
  المھني المتطلبة لعناصرھا

      

دى   4 ة ل الب التعلیمی سین ظروف الط درة تح ارة وق وفر مھ       ت
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  درجة الموافقة
  العبارة  م

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة
  لمدرسةمدیر ا

ارات یمتلك مدیر المدرسة   5 س إدارة المدرسة مھ ل مجل جع
أكثر استقاللیة ومسئولیة في توظیف الموارد المتاحة لحل 
ویر  ة لتط ة الفاعل شطة التربوی ل األن شكالت وتفعی الم

  المدرسة على المدى البعید

      

قدرة مدیر المدرسة على التواصل اإلیجابي بنفسھ وبصورة   6
  جمیع عناصر المنظومة التعلیمیةمباشرة مع 

      

صیاغة مھام اإلدارة المدرسیة امتالك مدیر المدرسة مھارة   7
  وفق ظروف المدرسة ذاتھا وسماتھا واحتیاجاتھا

      

ع   8 ع المجتم ل م ارات التواص ة مھ دیر المدرس ك م یمتل
دعم  ة ل ساھمات المالی ادة الم ن زی ھ م ا یمكن ارجي بم الخ

  التمویل المدرسي

      

ى   9 ة عل دیر المدرس درة م شطق ذ أن ة تنفی ة المھنی ة التنمی
  بصورة مستقلة داخل المدرسة

      

ة تعزیز مدیر المدرسة من   10 سلطة اآلباء والمجتمعات المحلی
ستوى  ى م رار عل نع الق ي ص ة ف ق الالمركزی ي تحقی ف

  المدارس المحلیة

      

ین   11 وظیفي للمعلم ا ال ق الرض ى تحقی دیر عل درة الم ق
  بالمدرسة

      

         المدرسیة حق التمویلالمجالسمنح مدیر المدرسة   12
وارد   13 تخدام الم ید اس ارات ترش ة مھ دیر المدرس تالك م ام

  المالیة للمدرسة بما یضمن تحسین المساءلة التعلیمیة
      

ق   14 ویم األداء وف ق تق ى تطبی درة عل دیر المدرسة الق دى م ل
  مبدأ الفعالیة متعدد المستویات

      

ارات إدارة وام  15 ة مھ دیر المدرس ت تالك م تثمار الوق اس
  بإیجابیة

      

 

 
 


