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  ملّخص

سطينّية             ل  هذه الدراسةُ  جاءت رة الفل دارس محافظة رام اهللا والبي تعّرف تقديرات مديري م
أمول      في اإلد  لواقع مشارآة مؤّسسات المجتمع المحليّ     شارآة الم ا  ارة المدرسّية وللم ّم  .   فيه وت

ّي  إجراء الدراسة   ٍة عشوا    ٢٠٠٨/٢٠٠٩نهاية العام الدراس ٍة طبقّي ى عّين  )١٥٧(ئّية شملت   عل
ة ضّمت    تبانة خاّص ا اس ُتخِدمت فيه سين؛ واس ن الجن ديرًا م رًة )٤٩(م ًة مفق ة وّزع ي أربع  ف

د التحّق   االت، بع ا  مج دقها وثباته ن ص ائجُ .  ق م ارت النت سات   وأش شارآة مؤّس ة م  أّن درج
ّية  ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل ديرون ،المجتم ا الم ا يراه طٌة، آم ا  متوّس ت ، بينم ُةآان  درج

د       أظهرت النتائُجو.   مرتفعة رآة المأمول فيها  المشا ٍة إحصائّيٍة عن روٍق ذات دالل  عدم وجود ف
ستوى  زى       ) ≤ 0.05(م ة تع ة والمأمول شارآة الفعلّي ة الم ديرين لدرج ديرات الم ي تق ف

ا،             لمتغّيرات جنس المدير، ومؤّهله، وخبرته، وموقع المدرسة، وجنسها، والجهة المشرفة عليه
وى ة  س شارآة المأمول ديرات للم ذآور      التق دارس ال صالح م ة ل نس المدرس ر ج سب متغّي بح

  .المدارس المختلطةبمقارنًة 

  .مديرون، المجتمع المحلّي، إدارة مدرسّية، فلسطين :الكلمات المفتاحّية
 
Abstract 

This study aimed to determine estimations of schools principals at 
Ramallah and Al-Beireh governorate of actual and desired participation 
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of local community institutions in school administration.  The study was 
undertaken at the end of 2008-2009 school year.  A stratified random 
sample of (157) female and male principals was selected; and a valid and 
reliable 49-item questionnaire was used.  Results showed that the degree 
of actual participation of local community institutions in school 
administration as estimated by principals was moderate, whereas the 
degree of desired participation was high.  Also, results showed no 
significant differences among principals' estimations with regard to 
gender, qualification, experience, school location, school type, and 
supervisory body; while there were significant differences in estimations 
of future participation with regard to school type, in favor of male 
schools in comparison to co-education schools. 

Key words: principals, local community, principalship, Palestine. 
  

   وخلفّيُتها الدراسةمقّدمُة

ا المجتمعُ     ًة متخّصصةً    المدرسة مؤّسسٌة اجتماعّية نظامّية رآن إليه سًة مهنّي ،  بوصفها مؤّس
ضارة؛  ّدم والح ًة للتق روح  ورافع نفس وال ذيب ال تعّلم وته ة لل ا الطلب وُم.   ويؤّمه ة ويق ى رعاي  عل

ديرٌ   ا م ة وقيادته ّصٌصالمدرس شار   متخ ارٍة، وي اءٍة ومه ين     ذو آف ن المعّلم اقٌم م ك ط ي ذل آه ف
رفُ     ا ُيع ذلك م شّكلين ب رة، ُم ين المه ين واإلدارّي اإلدارِةوالفنّي ّية ب ّيُة .   المدرس واإلدارُة المدرس

سرُّ ابتكارِنا  وإّن أفضَل طريقٍة لبناِء المستقبِل هَي أن نبَتِكَره؛ و        "مسؤولٌة عن بناِء مستقبِل األبناِء،      
ستقَبَلنا  ُن[م ي الم] يكم سات     ف ي المؤّس ؤ، وف م الكف ِة، والمعّل ة[درس ّر، ]" (الداعم ، ٢٠٠٩الح

ي        ).  ١٧ص ٍد، وه ي آٍن واح ٌة ف اٌز وعملّي ا جه ث إنه ن حي ا م ّية أهّميته ذ اإلدارة المدرس وتأخ
ة        ة الجامعي ل المرحل وينهم قب ربيتهم وتك ئة وت يم الناش ن تعل سؤولة ع ّية، واإلدارُة.  الم  المدرس

سهمُ               بوصفها عملّيًة، ليست     ٌة ي شارآيٌة تعاونّي ٌة ت ا عملّي ل إنه  حكرًا على شخص مدير المدرسة، ب
     ).٢٠٠٥عابدين، (فيها آوادر المدرسة وطلبتها، إضافًة إلى مؤّسسات المجتمع المحلّي وأفراده 

سات             وُيقصُد رادًا ومؤّس ضّم أف شير  .   بالمجتمع المحلّي البيئة التي توجد فيها المدرسة، وت وي
د  و عاب رّي) ٢٠٠٠(أب ة األس ز الرعاي ضّم مراآ ّددٌة، وت ّي متع ع المحل سات المجتم ، ةأّن مؤّس

ومراآز اإلرشاد والتوجيه، ومراآز الخدمات النفسّية، ومراآز التعليم المستمّر وتعليم الحاسوب،        
ة والرياضيّ               ة الثقافّي صناعّية، واألندي سات ال شرآات والمؤّس ة والجمعّيات الخيرّية والتعاونّية، وال

 & Essia(ويضيف آخرون .  واالجتماعّية، والعيادات الطبّية والصيدلّيات، واألجهزة الحكومّية
Yearoo, 2009 (ل اإلعالم، والجماعات   إليها االتحادات التجارّية والمهنّية واألآاديمّية، ووسائ

ردًة،   وُيتوّقع من تلك المؤّسسات   . الدينّية اون مع اإلدارة      ، مجتمعًة ومنف شارك      أن تتع ّية وت  المدرس
داف المدرس     ق أه ي تحقي اعّي        ةف ّي واالجتم ّوهم المعرف ة ونم م الطلب ة تعّل صوصًا رعاي ، وخ

اليّ  ذلك في   )Hands, 2010; Manz et al, 2010؛ ٢٠٠٩العجمي وزمالؤه،    (،واالنفع ، وآ
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إ   .  )Reed, 2009(محاصرة الفرقة والعزلة بين المدرسة واألسرة والمجتمع     ل، ف ّن وفي المقاب
دي           .  اإلدارة المدرسّية بحاجٍة إلى دعم المجتمع المحليّ       ع أن تب دعم، فُيتوّق ك ال وللحصول على ذل

ع،   سات المجتم ع مؤّس ًا م ة تعاون ا التعليمي ة وهيئته ة،بوصفه إدارة المدرس  وأن ضرورًة تربوّي
سات  ّي ومؤّس ع المحل ادة المجتم ا لق ا وحاجاته ة وبرامجه داف المدرس وا بتوضيح أه ى  ه،يقوم حت

  ).٢٠٠٤عبد الباقي، (يتمكنوا من المشارآة في إدارة المدرسة وزيادة فعالية برامجها وأنشطتها 

سات المجتمع   ف ) systems thinking approach(وتأسيسًا على التفكير النظمّي  إّن مؤّس
سؤولّيةً   ل م ذلك تتحّم ة، وهي ب ًة عن المدرس ست منعزل ام ولي ام الع ن النظ زٌء م ّي هي ج  المحل

ه                  ك       .  مشترآًة مع عناصر النظام األخرى في إنجاح النظام وتطويره ودعم دى تل ونظرًا ألّن ل
تح              ّد من أن تنف ك المسؤولية، فال ب ة في االضطالع بتل المؤّسسات اإلمكانات والمهارات والرغب

سات وتطّلعات              ك المؤّس ار تل ا  القيادات المدرسية وصانعو السياسات والقرارات التربوّية على أفك ه
ى الحصن               وج إل ا للول ساح المجال له ورؤاها واحتياجاتها، ليس بدعوتها وخدمتها فحسب، بل بإف

ّي  وٍس    المدرس ّي وملم ٍل حقيق ام بفع  & ,Stelmach, 2004; Stuntz, Potash(والقي
Heinbokel, 2008.(  

احثين، ودعاهم                       َق الب ة قل دارس الحكومّي يم في الم ة التعل ى    لقد أثار الترّدي في نوعّي ك إل ذل
دعوةُ       المدرسيّ  التفكير في خياراٍت لإلصالح    ا ال ان منه ين المدرسة واألسرة           ، فك شراآة ب ى ال  إل

دان        شارك الوال ث ي راق، حي ة واالفت ن العزل دًال م ّي، ب ل المدرس ي العم ع ف سات المجتم ومؤّس
ون  ساعدون التربوّي ي ) paraeducators(والم ل، وف ة للعم م الخطوط العاّم ي التخطيط ورس  ف

 & Giancreco, Edelman, & Broer, 2003; Epstein( التدريس وتنفيذ األنشطة والتقويم 
Sanders, 2006; Warren et al, 2009; Manz, et al, 2010( .    شراآة  ومن أشكال ال

وفير المصادر            سات المجتمع بت وم مؤّس المنّظمة والمستمّرة بين المجتمع المحلّي والمدرسة أن تق
ة بالمب تالم دعم     مّثل دّخل ل ات، والت ة األزم ة لمواجه شارات إلدارة المدرس دمات واالست اني والخ

 ,Adelman & Taylor(الطلبة والمعّلمين، واالشتراك الحقيقّي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
2008 .(  

ادات               ويترّتب على شراآة المدرسة والمجتمع أن تجتمع القيادات التربوّية المتخّصصة والقي
صادّيةاالجتما ة واالقت ع،   ،عّي ات المجتم ع اتجاه ة م ات المدرس ل اتجاه رات  فتتفاع ّك الخب وتحت

ة    ببعضها،   ات     وتثمر التربي سي،   (من الطّيب ٌر في مصادِر              ).٢٠٠١الخمي ا تغّي ب عليه ا يترّت  آم
سلطة   ة في المدرسة     ، وفي ال )Holt & Murphy, 1993(القّوة وال ة المنظمّي  Manz et(ثقاف

al, 2010(ّية     ، و ة المدرس ات العاّم ٌز للعالق ، )Morris, Chan, & Peterson, 2009(تعزي
م    ي أدائه تعّلم وف و ال ة نح ات الطلب ي اتجاه ديٌل ف  ,Oluwatelure & Oloruntegbe(وتع

أّن الشراآة ) Epstein, 1995; Henerson & Mapp, 2002(وقد بّينت الدراسات   .)2010
شارآةُ .  سة وتساعد في تحسين نجاح الطلبةبين المجتمع والمدرسة ُتقّوي المدر    المجتمع  وتّتسم م

دين             اد ال ا عم ا تراه شجيع          ) ٢٠٠٩(في اإلدارة المدرسية آم ًة للت ًا نتيج ة أحيان ة والطوعّي بالتلقائّي
ساته ومستوى ا            ك بحسب تنظيم المجتمع ومؤّس ًا أخرى، وذل لنهوض  والتحفيز، وبالجبرّية أحيان

  .االقتصادّي والثقافّي فيه
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راآتَ   ّزز ش ة أن ُتع ن للمدرس الس  ويمك الل مج ن خ ّي م ع المحل سات المجتم ع مؤّس ها م
ين ومهتمّ        رادًا مثّقف صِّرون إدارة المدرسة              استشارّية تضّم أف ّي، فُيَب التعليم من المجتمع المحل ين ب

دها    دبآراء األهل وآمالهم، وي   الة المدرسة وتأيي نقر،  (عون األهالي إلى َقبول رس ا  آ).  ٢٠٠٥س م
شراآة حيث يمكن دعوةُ                      ز ال سات المجتمع دورًا في تعزي راء   أنّ لالتصال الفاعل مع مؤّس  الخب

د ا وتق ّي وطلبته ا التعليم ى طاقمه ى المدرسة للحديث إل ع إل ي المجتم يم وذوي األحالم والنُّهى ف
كالّيا ستجّدات واإلش ول للم ة واال الحل سات االجتماعّي ى المؤّس ال إل ّد الرح ا، أو ش صادّية ت فيه قت

رأي الحسن                    ة وال دهم من الحكم ا عن ًا لم   ).٢٠٠٩العجمي وآخرون،     (والثقافّية في المجتمع طلب
ة          ي األندي تراآها ف الل اش ن خ ّية م ي اإلدارة المدرس شارك ف ع أن ت سات المجتم ن لمؤّس ويمك

يّ  ات الدراس شطة والمخيم ة واألن ام المفتوح ّية واألي ديات المدرس حاوي، (ة والمنت ؛ ١٩٩٣ض
Sanders & Sheldon, 2009.(ُد    و شارآة المجتمع       تفي ز م ا االتصاالت في تعزي تكنولوجي

  ).Hohlfeld, Ritzhaupht, & Barron, 2010(والوالدين في العمل المدرسّي 

النمط القيادّي للمديرين أنفسهم،    : وتتأّثر الشراآة بين المدرسة والمجتمع بأموٍر متعّددٍة، منها       
 يدفع نحو توثيق التعاون بين المدرسة ومؤّسسات مجتمعها       وانفتاح المديرين   ونّي  إذ إّن النمط التعا   

دين،  ( شعور بالمسؤولّية واإلخالص في      )Gordon & Louis, 2009؛ ٢٠١٠عاب ا أّن ال ؛ آم
ة اإلدارة                  ق عالق العمل والقدوة الحسنة والمرونة في العمل والتطّور المستمر تلعب دورًا في توثي

ع مؤ ّية م ّي المدرس ع المحل سات المجتم زة، (ّس إّن  ).  ١٩٩٣قراق ه، ف ع ذات ّص المجتم ا يخ وفيم
المنظومة الِقَيمّيَة لديه واالتجاهات المجتمعّية واألحوال االقتصادّية واالجتماعّية واإلدارّية السائدة          

نقر،   (فيه تؤّثر في العالقة بينه وبين المدرسة         ة الن      ).٢٠٠٥س إّن مرآزّي ذلك، ف ظام    وباإلضافة ل
ة   ر الداعم ّية غي ة المدرس وّي والثقاف ة الترب شريعات التربوي ود الت شارآة وجم اٍت لم شكّل معيق ت

  ).Stelmach, 2004; Hammad, 2010(المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية 

 لدورها في تحقيق األهداف  عالقة بين المدرسة والمجتمع نظراً    وقد عنيت دوٌل عديدٌة بدعم ال     
سات المجتمع                     بع التربوية دين ومؤّس ى الوال ّي محظورًا عل د أن آان االنخراط في العمل المدرس

صين  بحّج ر المتخّص ن غي م م د .  ة أنه رن      وق ن الق ر م ع األخي الل الرب ه خ ذا التوّج ر ه ازده
يم،           الحّيًا للتعل ًا إص وي مطلب ل الترب ي العم ع ف سات المجتم راط مؤّس ّد انخ ث ُع ي، حي الماض

ة لمو وارد وضرورًة تربوّي ات والم ة اإلمكان ة محدودّي  ,Christenson & Sheridan(اجه
سائدة           ،  )2001 ة ال ًا مع االتجاهات التربوّي ومؤّشرًا على توّسع رقعة المساءلة من ناحيٍة، وتجاوب

ّي                 ّل عمل النظام المدرس ر الممكن إنجاز آ ه من غي ادي بأن ي تن في مجتمعات ما بعد الحداثة الت
ن قب  دار م ة واقت رى   بفعالي ة أخ ن ناحي دهم م ّية لوح ة واإلدارات المدرس ين والطلب ل المعّلم

)Fullan, 2001 .(   د الدراسات  ,Holt & Murphy, 1993; Mestry & Grobler( وتؤّآ
2007; Warren et al, 2009  (     ام  interest(على ضرورة أن يكون للجماعات ذات االهتم

groups (   والمساعدين المهنّيين)paraprofessionals (        أثير في دوٌر في اإلدارة المدرسّية والت
  .المشرفين عليهاسياساتها واختيار 

شارآةً   مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسية      تطّلب انخراطُ وي ةً  م ًة في      حقيقّي  فاعل
ًة     ذًا ومتابع ًا وتنفي ا تخطيط ات جميِعه شطة والفعالّي ، )Sanders & Sheldon, 2009(األن
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ى  زًا عل ة   ) partnership(آِة شراالوترآي ى العالق ا عل ن ترآيزه ر م ة أآث والتبادلّي
)relationship (َّش        الموج ذه ال ُث ُتوصُف ه ائيٌّ    راهة من طرف المدرسة، حي ٌق ثن ا طري آُة بأّنه
)two-way (            تبادر للسير فيه المدرسة والمجتمع سواًء بسواء، ويعمُل عبَرها الطرفاِن معًا وَيبِنيا

ن الع بكاٍت م شترآًا ش ًا م را التزام ّورِهم، وُيظِه راد وتط ِو األف ِة لنم اِت الداعم  ,Berg(الق
Melaville, & Blank, 2006  .(  

ى مجتمعهم للتفاعل مع     ولتربوّييفرَّ ان ضرورة أ )Henry, 1996(وقد بّرر الباحثون  ن إل
.  من الداخل إلى الخارج     انتقل إذمصدر القوة والتأييد    في  تحّول  بالشرآائهم، وطلبًا للدعم والتأييد،     

ةَ     اإلداراتُ ُدِجوَت رات والدراي الهم، والحرصَ    المدرسّية في أفراد مجتمعها الخب اء وآم ى   باألبن  عل
ارات   احهم، والمه ات نج يّ    واإلمكان ل المدرس م العم ي دع ا ف ن توظيفه ي يمك ات الت  واالهتمام

)Stuntz et al, 2008(.جتماعّية المتدنّية في المجتمعات   وال شّك أّن األوضاع االقتصادّية واال
ة    ّوًا وتحصيًال؛ وإن مواجه ة نم ى الطلب سلبّي عل ا ال ا  تأثيُره ة له ر المتقّدم سلبّي غي ر ال ك األث ذل

ويزداد األمر سوءًا وتتفاقم صعوبات التعّلم لدى الطلبة في ظّل          .  تطّلب توفير بيئاٍت داعمٍة للتعّلم    ت
ين اإلدارات ة ب ة الداعم اب العالق ع غي سات المجتم ّية ومؤّس  & Christenson( المدرس

Sheridan, 2001.(  

 باهتمام عدٍد من   لقد حظيت الكتابة في مسألة مشارآة الوالدين والمجتمع في العمل المدرسيّ          
احثين  رين  الب دين األخي الل العق نقر، ١٩٩٣ضحاوي، (خ  ,Holt & Murphy ٢٠٠٥؛ س

1993; Steinberg, 1996; Coleman, 1998; Fullan, 2001; O'Brien, 2004; 
Epstein & Sanders, 2006 .(  ٌة و  وتناولت دراسات ين المدرسة     عربّي ة ب سطينّية العالق فل

امٍّ  شكٍل ع ع ب ري، (والمجتم دة، ؛ ١٩٩١الزآ و لب شوخي، ؛ ١٩٩٨أب ة، ١٩٩٧الم و غزال ؛ أب
ة         دورَ ، أو )٢٠٠٦مرو،  عأبو سمرة والعسيلي و   ؛  ١٩٩٨ ك العالق و شيخة،     ( المدير في دعم تل أب
مجالس أولياء   ودوَر َة، أو فعاليّ  )٢٠٠٤؛ العازمي،   ٢٠٠١؛ البوسعيدي،   ٢٠٠٠؛ الحايك،   ١٩٨٨

ين   ور والمعّلم د، (األم دين،  ؛ ١٩٩٧محم الح ال ي، ٢٠٠٠ص اقي،  ٢٠٠٢؛ العباس د الب ؛ عب
ات  وأعطت ؛ )٢٠٠٤ ك الدراس رة، تل ائج محّي اول  نت م تتن ا ل ر أنه يَم غي شارآِةتقي سات م  مؤّس

ّية،   ا ي اإلدارة المدرس ع ف ةٍ   لمجتم راء دراس ّرر إج ذي ُيب ر ال اول األم ك ال تتن ًا  تل شارآة واقع م
ى   وف عل ستقبًال، والوق دى وم ات    م ى االتجاه سًا عل سطينّية تأسي ّية الفل مولّية اإلدارة المدرس ش

   .الحديثة في هذا الشأن
  

  مشكلة الدراسة

ع المختل سات المجتم رة ومؤّس ة واُألس صلًةإّن المدرس سات منف ست مؤّس ة لي ضها ف  عن بع
شير  .  اآلخربعضًا، بل إنها ذات عالقٍة تفاعلّيٍة متداخلٍة، تتفاعل مع بعضها، ويؤّثر بعضها في   وي

سات                     شارآة مؤّس ة م ى أهّمي ة إل ة والمجتمعّي التها التعليمّي األدب التربوّي المتعّلق بالمدرسة ورس
شارآة      عّزز نجاح المدرسة وتمّيزها   آي يت العمل المدرسّي   المجتمع المحلّي في     ذه الم ؛ وتنسحب ه

دعم                 ى التفاعل وال دّل عل ى نحو ي ة   .  على المشارآة في اإلدارة المدرسّية عل وال شّك أّن محدودّي
شّكل          اّم ُت شكٍل ع ة ب ة والخاّص دارس الحكومّي الموارد االقتصادّية والمرآزّية السائدة في إدارة الم
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دعوة إل  ّيًا لل ّررًا أساس ّي و  مب ع المحل سات المجتم ين مؤّس شراآة ب ي ى ال ة ف اإلدارة المدرس
شارآة  لباحَثْين من خاللوقد توّلد لدى ا  .  المدرسّية  خبراتهما األآاديمّية والعملّية شعوٌر بضعف م

ا يجري              .  مؤّسسات المجتمع المحلّي الفلسطينّي في اإلدارة المدرسّية       ّد من رصد م ه، فال ب وعلي
شعور     وتحليله  ،  جتمعهاا يدور من عالقاٍت مع م     مدرسة، وم داخل ال  آي يمكن الحكم بصحة ذلك ال

ه  ّم َقبول ه ث ه  ومنطقّيت اًء علي بة بن راءات المناس اذ اإلج م  واتخ ّم ، أو الحك ساده ث ذلك، .  رّده بف ول
ع       رة لواق ة رام اهللا والبي دارس محافظ ديري م ديرات م ّرف تق ل تع ن أج ة م ذه الدراس اءت ه ج

  .   المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية وللمشارآة المأمولة فيهامشارآة مؤّسسات
  

  أسئلة الدراسة

  :انطالقًا من مشكلة الدراسة المبّيَنة، أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية

سات المجتمع                   .١ شارآة مؤّس ع م رة لواق ما تقديرات مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبي
 ّية؟المحلّي في اإلدارة المدرس

سات       .٢ ة لمؤّس شارآة المأمول رة للم ة رام اهللا والبي ي محافظ دارس ف ديري الم ديرات م ا تق م
 المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية؟

سات                 .٣ شارآة مؤّس ع م رة لواق هل تختلف تقديرات مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبي
ن جنس ّل م اختالف آ ّية ب ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل ه، المجتم ه، وخبرت دير، ومؤّهل  الم

 وموقع المدرسة، وجنسها، والجهة المشرفة عليها؟

ة  .٤ شارآة المأمول رة للم ة رام اهللا والبي ي محافظ دارس ف ديري الم ديرات م ف تق ل تختل ه
ه،            دير، ومؤّهل ّل من جنس الم اختالف آ ّية ب ّي في اإلدارة المدرس لمؤّسسات المجتمع المحل

 ها، والجهة المشرفة عليها؟وخبرته، وموقع المدرسة، وجنس

ديرو        .٥ ا م ا يراه ّية آم ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم شارآة مؤّس ات م ا معّوق م
  المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة؟ 

  
  هدف الدراسة

ٍة  اٍت علمّي ى معطي صول عل ة الح دفت الدراس وله ة ال ح شارآّية عالق ة الت ين المدرس ب
د مجاالت التطوير           لواقع ومعو ، وتشخيص ا  ا المحليّ هومجتمع شارآّية، وتحدي قات تلك العالقة الت

سطينّية في محافظة        والتغيير التربوي المستقبلّية لها      دارس الفل من خالل استقراء آراء مديري الم
ّية           رام اهللا والبيرة في الضّفة الغربية      لواقع مشارآة مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرس

  . ّوقات المشارآة المقترحةأمولة،  ومعوللمشارآة الم
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  أهّمية الدراسة

موضوعها، إذ إّن العالقة التفاعلية بين المدرسة       حيث  علمّيًة من    اآتسبت هذه الدراسة أهّميةً   
ذه     ي ه وّي، وإّن البحث ف ر الترب وير والتغيي ي التط ّية ف ب األساس ن الجوان ّي م ع المحل والمجتم

ة                العالقة هو استمراٌر للجهود ال     ة والمحلّي ة العربيّّ ة التربوّي راٌء للمكتب ذه المضمار وإث سابقة في ه
ٍة                      من ناحية، ومحاولة     سابقة من ناحي ائج الدراسات ال ات في نت اقض أو عدم الثب للكشف عن التن

ٍة  .  أخرى اٍت علمّي ى معطي سعى للحصول عل ا ت ة، إذ إنه ا العملّي ضًا أهّميته ة أي وللدراسة الحالّي
سطينّية ومجت  حول العالقة ال   ع ومعو    تشارآّية بين المدرسة الفل شخيص الواق ّي، وت ا المحل ات  معه ق

ات           ًال في أن تأخذ الجه ستقبلّية، أم وي الم ر الترب د مجاالت التغيي شارآّية، وتحدي ة الت ك العالق تل
  . المعنّية باألمر تلك المعطيات بالحسبان في خططها المستقبلّية

  
  الدراسات السابقة

احثو تّم الب ك       اه ٌة تل ا قليل د أّنه امٍّ، بي شكل ع ّي ب المجتمع المحل ة ب ة المدرس ة عالق ن بدراس
ّية                ّي وشراآته في اإلدارة المدرس ويعرض  .  الدراسات التي رّآزت على انخراط المجتمع المحل

ةَ          ت العالق ي تناول ة الت ة واألجنبّي ات العربّي ن الدراس ًة م أتي عّين ا ي ث فيم ة  البح ين المدرس  ب
  . المجتمع المحلّي في العمل المدرسّي بشكٍل خاصٍّلمحلّي بشكٍل عامٍّ، وإشراَكوالمجتمع ا

دات والحسن      د أجرى عبي شراآِة   دراسةً ) Obeidat & Al-Hassan, 2009(فق م ال  لفه
ّم                التي أوجدها المعّلموَن المتمّيزوَن الحاصلوَن على جائزِة الملكِة رانية للتمّيز في األردّن، حيث ت

ئل ُه أس ى توجي اِء    ٢٨ة إل ع أولي ِلِهم م ة تواص ول آيفّي ِز ح ائزِة التمّي ى ج صلوا عل ن ح ا مّم  معّلم
ا                   ِة وخارجه َل المدرس ا داخ ون فيه ي ينخرُط ِة الت اِل الطوعّي ِع، واألعم أشارت  .  األموِر والمجتم

اريِر وا   َر التق ًا وعب ًا وإلكترونّي ثّم هاتِفّي ِل ي ع األه يَن م ائُج أنَّ تواصَل المعّلم ِة، النت اءاِت الفردّي للق
ي                اراِتِهم وتلّق ادِة من مه ى الصفوف واإلف دعوتِهم إل ِة ب ِة التعليمّي وعبَر إشراِك الوالِدَين في العملّي

  .تبّرعاتهم، وإشراِك المجتمِع في الحياِة المدرسّيِة في المناسباِت وتلّقي الدعِم والتبرعاِت

حول ) Boaduo, Milondzo, & Adjei, 2009(وفي دراسٍة لُبودُيو وميلوندزو وأدجي 
سيِن أداِء           يَن وتح ِة المعّلم ى فعالّي أثيِره عل ّيِة وت ي اإلدارِة المدرس ِع ف ديِن والمجتم راِك الوال إش

ى      ٍم، و ٩٠٠الطلبِة، تّم توزيُع استباناٍت عل ٍد و ٩٠٠ معّل روا من    ٩٠٠ وال ٍب اختي ًة  ٤٥ طال  مدرس
ابالٍت راُء مق سوانا، وإج اطِق بوت ع من مختلف من ًا و٩٠ م اء ٩٠ إدارّي  عضوًا من مجالس أولي

ى                     .  األمور ّيُة عل ُة المدرس َز الخّط ِة ألْن ترّآ راِد العّين وأظهرت النتائُج أنَّ ثّمة تأييدًا آبيرًا لدى أف
ى أنَّ      .  التفاعِل المنّظِم بين المجتمِع والمدرسِة وإشراِك المجتمِع المحليِّ فيها         آما أشارت النتائُج إل

ي       المعّلم ساعُدُهم ف َك سُي ّيِة ألّن ذل ي اإلدارِة المدرس َديِن ف ِع والوال تراَك المجتم شّجعون اش يَن ُي
  .تحسين آفاَءِتهم وزيادِة شعوِرِهم بالثقِة

ويز     ام غوردن ول أثير نمط      ) Gordon & Louis, 2009(وق ة لفحص ت بدراسة تحليلي
حصيل الطلبة، وعالقة القيادة التشارآية     القيادة على مشارآة المجتمع، وارتباط انفتاح المديرين بت       

ام        ٤٤٩١ مديرًا و  ١٥٧وتّم إجراء مسٍح لـ     .  بتعّلم الطلبة  ًا في الع وأشارت  .  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ معّلم
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ل        ي العم ع ف شارآة المجتم ًا لم ر انفتاح عة أآث ادٍة واس رق قي ديهم ف ذين ل ديرين ال ائج أّن الم النت
شارآة     ين لم ات المعّلم ّي، وأّن إدراآ ي      المدرس ى ف صيٍل أعل ت بتح دين ارتبط ن الوال ع م أوس

  .الرياضيات لدى الطلبة

افظتي القدس      ) ٢٠٠٨(وأجرت علي    دراسًة لتعّرف وجهة نظر اإلداريين التربويين في مح
ى                      وّي، وُطّبقت عل ر الترب ة في إحداث التغيي ورام اهللا حول الدور المتوّقع لمدير المدرسة الثانوّي

ا مجال     ٤٢تخدام استبانٍة مكّونٍة من   إدارّيًا تربوّيًا باس   ١٦٤ ة مجاالت، منه  بندًا مّوزعًا على أربع
يّ   ع المحل ع المجتم ة م ل العالق ع   .  تفعي دور المتوّق سابّية لل طات الح ائج أّن المتوّس ارت النت وأش

ًة،  ك مرتفع ضّمن ذل ّي، وت ع المحل ع المجتم ة م ل العالق ال تفعي ان لمج ا آ ّن أقّله ع : لك اون م التع
راد            قطاعات   المجتمع للتغّلب على المشكالت التعليمّية واالجتماعّية والسلوآّية للطلبة، وإشراك أف

ام في المجتمع في رسم الخطة                        ّية المتنّوعة، وإشراك ذوي االهتم شطة المدرس المجتمع في األن
تراتيجّي ة االس سات   التطويري ل مؤّس ن ِقب ّية م ق المدرس تخدام المراف سهيل اس ة، وت ة للمدرس

دور  ذلك اات اإلداريين لأّنه ال فروق في تقديرآما أشارت النتائج إلى  .  معالمجت ًا للجنس، أو   ل تبع
  .المؤّهل، أو سنوات الخبرة، أو المديرية

ٍة أجر  ي دراس سيلي و   وف مرة والع و س ا أب رو اه ديريَن   ) ٢٠٠٦(عم ن آراِء الم شِف ع للك
دارِة المدرسّيِة والمجتمِع المحلّي، وطّبقت     وأولياِء األموِر في محافظِة الخليل حول التفاعِل بين اإل        

ٍة من  ٍة عشوائّيٍة مكّون ى عّين ديرًا و٦٠عل ٍة بالدراسة، ٣٩٠ م تبانٍة خاّص تخدام اس ِر باس يَّ أم  ول
شكٍل                     طًة ب ّي آانت متوّس ّية والمجتمع المحل ين اإلدارة المدرس أظهرت النتائُج أّن درجَة التفاعل ب

ًة مع                  عاّم، وأّن هناك فروقًا ذات       ديرين مقارن صالح الم ديرات المبحوثين ل ٍة إحصائّية في تق دالل
ة                   ًا للجنس والمديرّي أولياء األمور، بينما لم تكن هناك فروٌق ذاُت داللٍة إحصائّيٍة في تقديراتهم تبع

  .والمؤّهل العلمّي

دارس اشتهرت   ) Sanders & Lewis, 2005(وأتّم ساندرز ولويس  دراسة حالٍة لثالث م
شرا ة   ب شراآة القوي ك ال اء تل دوافع وراء بن ّرف ال ل تع ن أج ّي م ع المحل ع المجتم ة م .  آتها القوي

ائج أّن    رت النت ات      وأظه الث فئ ي ث ع ف دوافع تق ك ال صي     ) ١: (تل ة الشخ اح الطلب سين نج تح
  .دعم نمو المجتمعو) ٣(عزيز جودة المدرسة، وت) ٢(والدراسّي، 

اقي    د الب ًة لتعّرفِ ) ٢٠٠٤(وأجرى عب يَن من    دراس وِر والمعّلم ِاء األم الِس أولي ِة مج  فاعلّي
وجهِة نظِر المديريَن والمعّلميَن وأولياِء األموِر األعضاِء في المجالِس في المدارِس الحكومّيِة في              

سطينّيتين     ٍة من                 .  محافَظَتي سلفيت وقلقيلية الفل ٍة مكّون ٍة طبقّي ى عّين ِة عل ُق الدراس ّم تطبي  ٢٨٨وت
ِر              .   استبانٍة خاّصٍة بالدراسة   شخصًا باستخدام  ِة نظ الِس من وجه َة المج ائُج أّن فاعلّي وأشارت النت

ِة حسَب                            راِد العّين ِر أف اِت نظ ٍة إحصائّيٍة في وجه روَق ذاَت دالل ه ال ف طٌة، وأّن ِة متوّس أفراِد العّين
نواِت العضوّية في المجالس، وأ              روَق ذاَت      الجنِس والمؤهِل العلميِّ والسمِة االعتبارّيِة وس ه ال ف ّن

  .داللٍة بين المديريَن حسب خبراِتهم اإلدارّيِة، وبين المعّلميَن حسب خبراِتهم التعليمّية

ِة            ) ٢٠٠٤(وقام العازمّي    ديريَن حوَل دوِر اإلدارة التربوّي ِر الم اِت نظ ّرِف وجه بدراسٍة لتع
ة      ٩٦في تنميِة المجتمِع؛ وتأّلفت عّينُة الدراسة من          ديرًا في دول يهم اس         م انٌة بت الكويت ُوزِّعت عل
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ِة هو في             َنيوأظهرت النتائُج أنَّ المدير   .   فقرةً ٣٦مكّونٌة من    إلدارِة التربوّي  َيَرْوَن أّن أعلى دوٍر ل
ِة    دماِت االجتماعّي اِل الخ ّم مج وِر، ث اِء األم يِن أولي ِة وتمك اِل توعي ّم  مج ِة، ث ِم المدرس اِل دع مج

  .واإلنسانّية

اء      دراسًة ) O'Brien, 2004(وأجرى أوبرين  ين وأولي ديرين والمعّلم لتعّرف إدراآات الم
ة والمرغو  ور الفعلي اء األم شارآة أولي ور لم ّية األم رارات المدرس اذ الق ي اتخ ة ف االت ب ي مج  ف

ة       في  وطّبقت الدراسة في إحدى عشرة مدرسة             .  التخطيط والعالقة مع المجتمع وتحصيل الطلب
تخدام دة باس ات المتح تبانةالوالي رارات  .   اس اذ الق ي اتخ ة ف شارآة الفعلي ائج أّن الم ارت النت وأش

أعلى من                     ة ب شارآة المرغوب ّدروا درجة الم ين ق اء األمور والمعّلم طة، وأّن أولي المدرسّية متوّس
  .درجة المشارآة الفعلّية

ِم   ) ٢٠٠٢(وقامت العباسي  ي دع وِر ف اِء األم الِس أولي شارآة مج دى م ّرِف م ٍة لتع بدراس
ى  .  العمِل التربويِّ وتطويِره من وجهاِت نظِر مديري مدارس محافظة القدس         وطّبقت الدراسُة عل

ٍة من         ١٠٢ رةٍ  ٦٠ مديرًا باستخدام استبانٍة مكّون اء           .   فق الِس أولي شارآَة مج ائُج أّن م وأشارت النت
رزَ                      طًة، وأّن أب ديرين آانت متوّس وّي من وجهات نظر الم ات   األمور في دعم العمل الترب  معّوق

اُمهم          : تفعيل المشارآة هي   وِر واهتم اِء األم شاغِل أولي وعي        بآثرُة م اُب ال ِة، وغي ظروِفهم الحياتّي
التربويِّ لدى اآلباِء واألّمهاِت ألهمّيِة مجالِس األموِر وأهداِفها، وعدُم وجوِد شخصّياٍت مليئٍة مالّيًا    

اليّ    ضًا أّن        .  لتوفير الدعم الم ائُج أي ديرين بحسب              وأشارت النت ًا في وجهات نظر الم ة اختالف ثّم
  .جنِسهم لصالِح الذآوِر، وبحسب الخبرِة لصالح ذوي الخبرة األآبر

ِل           ) ٢٠٠١(وأجرى البوسعيدي    دراسًة هدفت إلى تحديد دور مدير المدرسة الثانوية في تفعي
ٍة     ى عّين ان، وطّبقت عل لطنة ُعم ي س ّي ف ع المحل ين المدرسة والمجتم ِة ب سيطٍة العالق عشوائّيٍة ب

ت سبتهابلغ ي م    % ١٦  ن يَن ف يَن والمعّلم ن اإلدارّي ٍة    م تبانٍة خاّص تخدام اس سلَطَنِة باس دارس ال
ِع هي                    .  بالدراسة ِة مع المجتم ِز العالق ديروَن لتعزي ها الم َر أدواٍر ُيمارُس : وأشارت النتائُج أّن أآث

ِة، و        ع المدرس ِل م ضرورِة التواص وِر ب اِء األم صيُر أولي ع      تب ِة م ِة العالق ِل بأهّمي ُة األه توعي
اك        ائُج أّن هن ا أظهرت النت المدرسِة، وتزويُد أعضاءِِ المجالِس المحلّيِة بنشراٍت عن المدرسة؛ آم
ى،                رة األعل صالح ذوي الخب فروقًا ذاَت داللٍة إحصائّيٍة في استجابات المديرين لصالح الذآور، ول

  .ّيٍة تبعًا لكلٍّ من المؤّهل العلمّي والمنطقة التعليمّيةبينما لم تكن الفروُق ذاَت داللٍة إحصائ

بدراسٍة لتحديِد فاعلّية مجالس أولياء األمور من وجهاِت نظِر         ) ٢٠٠٠(وقامت صالح الدين    
ى  ت عل وّييَن، وُطّبَق ديَن الترب ين والمرش ديريَن والمعّلم ًا و٢٧٥الم ديرًا و٥٣ معّلم دًا ٣٠ م  مرش

ه           .  اهللاتربوّيًا في محافظِة رام      وأشارت النتائُج أّن فاعلّيَة مجالِس أولياِء األموِر منخفضٌة جدًا، وأّن
رة،              ة، والخب ع المديرّي ال فروَق ذاَت داللٍة في تحديِدها بحسب الجنِس، ومستوى المدرسة، وموق

  .والوظيفة

ك   رت الحاي ين      ) ٢٠٠٠(وأج ديرين والمعّلم ر الم ات نظ ّرف وجه ًة لتع شأندراس  دور ب
ن    المدرس ة م ٍة مكّون ى عّين ت عل ّي، وُطّبق ع المحل ة المجتم ي خدم ديرًا و٧٠ة ف ًا، ٢٨٥ م  معّلم
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تبانةٌ  ا اس ُتخِدم فيه ِة    .  واس ي خدم ِة ف ّدروَن دوَر إدارة المدرس وثيَن ُيق ائج أّن المبح ارت النت وأش
  .المجتمِع بدرجٍة مرتفعٍة

ين      ) ١٩٩٨(وأجرى أبو غزالة     ِة ب ِع العالق ِد واق ًة لتحدي وِر في     دراس اِء األم ديريِن وأولي  الم
ٍة من     /المدارِس الثانوّية في محافظِة رام اهللا    ٍة مكّون اُر عّين ديرًا و ٤٠البيرة، وتّم اختي يِّ  ٤٠٠ م  ول

ِة             .   أولياِء أمٍر من آلِّ مدرسةٍ     ١٠أمٍر بواقِع    ع العالق ِة لواق راِد العّين ائُج أنَّ إدراَك أف وأظهرت النت
  .منهم وَصَفها بأّنها عالقٌة إيجابّيٌة% ٥٠ أقلَّ من آان بشكٍل متوّسٍط، وأنَّ

ِم وتطويِر             ) ١٩٩٧(وقام محّمد    وِر في دع اِء األم بدراسٍة لتعّرِف مدى مساهمِة مجالِس أولي
ى  ديريَن، وُطّبقت عل ِر الم ِة نظ وّي من وجه ِل الترب ان٢٨العم لَطنِة ُعم ي َس ديرًا ف أشارت .   م

ت  ساهمَة آان ائُج أّن الم ًة"النت ِر "عالي وِر واُألَس اِء األم ِة أولي ُق بتوعي ا يتعّل صوصًا فيم ، وخ
ة في             ِة واالجتماعّي شطِة التعليمّي بأدواِرهم التربوّيِة، وتنظيِم زياراِت أولياِء األموِر للصفوِف واألن

  .المدرسِة، وتوثيِق العالقِة مع المؤّسساِت ذاِت العالقِة

ًة لتعّرفِ   ) ١٩٩٧(وأجرى المشوخي    ة والمجتمع             دراس دارس الثانوّي ين الم اوِن ب ِع التع  واق
تبانٌة                     ا اس ُتخِدَمت فيه وِر، واس اِء األم ديريَن وأولي ِر الم المحلّي في محافظاِت غّزة من وجهاِت نظ

ن   ٌة م ة مكّون رة٦٢خاّص ع     أو.   فق ديرين والمجتم ين الم يًال ب ًا قل اك تعاون ائج أّن هن ارت النت ش
ّل مشكالت                المحلّي آما يراه المديرون و     اون هو مجال ح ر مجاالت التع ور، وأّن أآث اء األم أولي

ّل  ، من وجهة نظر المديرين   ،ونًااالطلبة، بينما آان أقّل المجاالت تع       هو دعُم اإلدارِة المدرسّية وح
اء األمور  نظر  من وجهِة   آان أقّلها تعاوناًُ،    مشكالت المدير، و   ُة المدرسة للمجتمع     ،أولي  هو خدم

  .المحلّي

ساٍت           ) ١٩٩٥(فت دراسُة عاشور    وهد ديري مؤّس دارس وم ديري الم تعّرَف وجهات نظر م
ه                  ة المجتمع وتنميت ة في خدم .  مجتمعّية مختلفة وأولياء األمور في دور المدرسة الثانوّية الحكومّي

س  ٤٠ مديرًا و١٤١سة على   وطّبقت الدرا  دير مؤّس ة      ١٩٠ة و م تبانٍة خاّص ّي أمر باستخدام اس  ول
ة وم      . بالدراس ة تق ة الحكومّي أّن المدرس ديراتهم ب ي تق وثين ف ق المبح ى تواف ائج إل ارت النت  وأش

ةٍ "بأدوارها المرغوبِة في خدمة مجتمعها بدرجة         ذلك             "متدنّي وم ب أموَل ان تق َرْوَن أّن الم م َي ، وأّنه
  ".عاليٍة"بدرجٍة 

ان  تن وم ام آ ام  ) Cotton & Mann, 1994(وق ذي ق ا ال ة م دفت معرف ٍة ه ه بدراس ب
ي     ي واليت ل المدرسي ف ي العم الي ف ور واأله اء األم شارآة أولي ادة م ون لزي ديرون والمعّلم الم

ابال        ا بمق رامج             آاليفورنيا وتكساس، حيث قام شارين المسؤولين عن ب ديرين والمست ة للم ٍت هاتفّي
رًا عل              . مدرسة  ٢٠من  الشراآة الوالدّية    أثيرًا مباش اء األمور ت ائج أّن ألولي ى سلطة   وأشارت النت

وين مجالس           ءالمدرسة، وأّنه تّم تشجيع مشارآتهم من خالل مجالس أوليا         ور، ومن خالل تك  األم
ؤتمرات  تنظيم  مدرسّية و  ا                    أنشطة وم ًا حينم اء األمور يكون قوي ّدخل أولي ائج أّن ت ا بّينت النت ؛ آم

  .يشارك أبناؤهم في األنشطة المدرسّية
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ات     ة مليح ت دراس ت ع  ) ١٩٩٣(وبّين ي أجري ت    الت ٍة بلغ ٍة طبقّي ى عّين ن  ٧١٥ل ردًا م  ف
ّي من         ع المحل ة المجتم ّية في تنمي ة اإلدارة المدرس اِء األمور أّن فاعلي ين وأولي ديريَن والمعّلم الم
ة            ة؛ وآانت الفاعلي دا مجال البيئ ع المجاالت ع وجهِة نظِر المديريَن مقبولٌة بشكٍل عاّم، وفي جمي

ش     ة ب اء األمور مقبول ة نظر أولي وّي    من وجه ا المجال الترب ط هم الين فق ي مج ضًا وف اّم أي كٍل ع
ة المجاالت                  ول في بقّي ى الحد المقب ى      .  والمجال االجتماعّي، بينما لم تصل إل ائُج إل وأشارت النت
  .عدِم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائّيٍة في تقديرات المديريَن حسب الجنِس

شيني   رى الخ ين   ) ١٩٩٢(وأج ِة ب ول العالق ًة ح دارِس    دراس ديري الم وِر وم اِء األم  أولي
وأشارت النتائُج أّن .   ولّي أمٍر١٩٧ مديرًا و  ٦٢األساسّية في لواِء عجلون، وطّبقت الدراسُة على        

ديريَن في               صالِح الم ٍة في آراِء المبحوثيَن ل رٌق ذو دالل ه يوجد ف ين ضعيفٌة، وأن ين الفئت العالقَة ب
  .ّية والتحصيِل الدراسّي للطلبةمجاَلْي التغّلِب على المشكالت الطالب

ُظ ين المدر  ويالح ة ب ام بالعالق سابقة أّن االهتم ات ال ن الدراس ين  س م اوت ب ع يتف ة والمجتم
 متنّوعة،   ًة وموضوعيّ  ًة ومكانيّ ًة زمانيّ ًاٍت وأوضاع   وقد غّطت الدراسات السابقة بيئا      .المجتمعات

ى     إذمدرسة بالمجتمع،   ورآّز معظمها على دور إدارة المدرسة في دعم عالقة ال           أشارت النتائُج إل
م         تق ل دع ن أج ّي م ع المحل دين والمجتم ين الوال ي تمك وب ف دير المرغ دور الم ٍة ل ديراٍت عالي

ديرين،  ر أّن قلالم ش  غي ة الم ى دراس ز عل ا رّآ ا م ع ومؤسّ يًال منه ة للمجتم ي ارآة الفعلي ساته ف
تُ    ظ أّن معظم الدراسات هي د     وُيالَح.  اإلدارة المدرسية  ة اس تبانةُ  خِدراسات آمّي  في جمع     مت االس

ا ًة     .  بياناته ٍة، ومحاول ن ناحي سابقة م ود ال تمرارًا للجه ة اس ذه الدراس أتي ه ي  وت نقص ف سّد ال ل
  .ٍة أخرىلمدرسة والمجتمع المحلّي من ناحيالدراسات التي تتناول الشراآة بين ا

  
  دات الدراسةمحّد

ي أ  ة ف ّدداتها المتمّثل ة مح ذه الدراس ّي   له ام الدراس ن الع اني م صل الث ة الف ت نهاي ا أجري نه
ي محافظة رام اهللا  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ة ف ّية والثانوّي دارس األساس ديري الم ى م ا اقتصرت عل ، وأّنه

وتتحّدد نتائج الدراسة أيضًا بطبيعة المفاهيم والمصطلحات المحّددة في الدراسة،          .  والبيرة فحسب 
ستخدم            وبطبيعة األداة المستخدمة في جمع الب        ل اإلحصائّي الم ة التحلي ات وشموليتها، وبطبيع يان

  .في الدراسة
  

  تعاريف اإلجرائّيةمصطلحات الدراسة وال

ديراُت ديرينتق ى  :  الم ديرين عل تجابات الم سابّية الس طات الح راتالمتوّس تبانةفق ذه   اس ه
  .الدراسة

ر الرسمّية، العا      :  المجتمع المحليّ  مؤّسساُت ة    المؤّسسات الرسمّية وغي ة الواقع ة والخاّص ّم
ة  ة والثقافّي شطتها التعليمّي ة وأن الة المدرس ًة برس ا عالق د أّن له ي ُيعتق ة والت ة المدرس ي بيئ ف

ة   ا المادّي ة وببيئته صحّية واالجتماعّي ة،    .وال الس المحلّي دّيات والمج ا البل ًا بأنه ّددت إجرائي   وتح
ز ا ة، ومراآ ة والتعاونّي ات الخيري ات، والجمعّي سّية، والمكتب دمات النف ه والخ اد والتوجي إلرش
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ة    ة الثقافّي صيدلّيات، واألندي ادات، وال شفيات والعي صناعّية، والمست ة وال سات التربوّي والمؤّس
  .والرياضّية واإلعالمّية

املين      " : المدرسّية اإلدارُة عملّياٌت وأنشطٌة هادفٌة وموّجهٌة يقوم بها مدير المدرسة وطاقم الع
الة   ق رس ا لتحقي ل       فيه ى التفاع ادرين عل وياء ق راٍد أس داد أف ّيٍن، وإلع ٍع مع ي مجتم ة ف المدرس

  .)٥٤، ص٢٠٠٥عابدين،  ("اإليجابّي مع اآلخرين، وعلى حسن االختيار

واقعتين            : البيرة/محافظُة رام اهللا   تقسيٌم إدارُي مبنيٌّ على اعتبار أّن مديَنَتي رام اهللا والبيرة ال
رةً          شمال مدينة القدس متالصقَتين إل        ًة آبي دوان مدين ا تب دِّ أنهم ُة إحدى ست        .  ى ح ّد المحافظ وُتع

سطينّية     ة الفل سلطة الوطنّي اِت ال ن محافظ ًة م شرَة محافظ دن    .  ع ن الم دٌد م َة ع ع المحافظ ويتب
  . قريًة بما فيها مخّيمات الالجئين الفلسطينّيين٧٧والبلدات التي بها مجالُس بلدّيٌة  و

ا وتمويلَ   ها واإلشرافَ رُس التي تتوّلى إدارتَ   المدا : الحكومّية المدارُس ا وزارةُ   عليه ة   ه  التربي
رة،            يم في محافظة رام اهللا والبي ة والتعل وّفر  والتعليم العالي الفلسطينّية من خالل مديرية التربي وت

  . ولغة التعليم فيها هي العربّية؛في المرحلتين األساسّية والثانوّيةلطلبة التعليم المجانّي ل

دا ةرُسالم وّلى إدارتَ  : الخاّص ي تت دارُس الت رافَ  الم ا واإلش ا وتمويَله اتٌ  عليه ا جه  أو ه
يم         ، خاّصة وغير حكومّية أو يمتلكها أفراد ومستثمرون        أو لجانٌ  جمعياٌت ا التعل ة فيه  ويتلقى الطلب

ة أو الفر   مقابل رسوٍم وأقساٍط دراسّية متفاوتةٍ     ة اإلنجليزّي سّية  ؛ وتستخدم بعض تلك المدارس اللغ ن
  .في التعليم

ةُ  ها وتمّولُ  التي تديرُ  المدارُس:  الوآالة مدارُس شغيلِ   غوثِ  ها وآال ينَ   وت سطينيّ   الالجئ  يَن الفل
سطينّييَن           )UNRWA( باألونروا   المعروفُة يَن الفل اِء الالجئ ، وتوّفُر التعليَم األساسيَّ المجانيَّ ألبن

ى ال     ّي وحت صفِّ األّوِل األساس ن ال َسْيِن م ن الجن ط م يِّ فق ِع األساس َك  .  صفِّ التاس وّزع تل وتت
  .التي يقطُنها الجئوَن فلسطينّيوَن البلداِتاألحياء و  وفي بعِض الفلسطينّيِةماِتفي المخّيالمدارُس 

  
  متغّيرات الدراسة

  : الدراسة صنفين من المتغّيرات، هماضّمت

ستقلة  رات الم راٍت   و:المتغّي ّتة متغّي ددها س يع دي ) ١(: ه نس الم ر  (رج ى، ذآ ) ٢(، )أنث
الوريوس           (مؤّهله  و ى من بك ط، وأعل ه   و) ٣(،  )أدنى من بكالوريوس، وبكالوريوس فق ّل  (خبرت أق

ن  ين  ٣م ا ب نوات، وم ن  ٧- ٣ س ر م نوات، وأآث نوات٧ س ة و) ٤(، ) س ع المدرس ة، (موق مدين
ّيم ة، ومخ ور، ومختلطة(جنس المدرسة و) ٥(، )وقري اث، وذآ شرفة علو) ٦(، )إن ة الم ى الجه

 ).وزارة التربية والتعليم، ووآالة الغوث، وخاّصة(المدرسة 

ة  رات التابع ا  :المتغّي ان، وهم ددها اثن ديراُت) ١: (وع عَ تق دارس واق ديري الم شارآة  م  م
ّية،     ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم ديراُتو) ٢(مؤّس شارآة   تق دارس للم ديري الم  م

 .ي اإلدارة المدرسّيةالمأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي ف
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  منهجّية الدراسة وإجراءاتها

لوبه المسحيّ     اّتبعت الدراسة الحالّية المنهج الوصفيّ      :منهج الدراسة  ّم وصف        بأس ، حيث ت
 . ْين دون تدّخل من الباحَث وحالها المستقبلّية المأمولة من وجهة نظر المديرين،واقع المشارآة

سطينّية في م          تكّون مجتمع الدراسة    :مجتمع الدراسة   ةحافظ  من جميع مديري المدارس الفل
ّي  ام الدراس رة للع ددهم ٢٠٠٨/٢٠٠٩رام اهللا والبي غ ع وّزعين ٢٣٠، وبل سين م ن الجن ديرًا م  م

شغيل ا      وث وت ة غ دارس وآال ة وم ّة والخاّص دارس الحكومي ى الم سطينّيين  عل ين الفل لالجئ
 ).١(، آما يبّينه الجدول رقم )األونروا(

  .حسب الجنس والسلطة المشرفةوعّينتها أفراد مجتمع الدراسة أعداد وزيع ت: )١(جدول 

  السلطة المشرفة
وزارة التربية 

  والتعليم
  وآالة الغوث  مؤّسسات خاّصة

  المجموع
  الجنس

  العّينة المجتمع  العّينة المجتمع  العّينة المجتمع  العّينة  المجتمع
  ٨٩  ١١٨  ١٦  ٢٢  ٨  ١٠  ٦٥  ٨٦  أنثـى
  ٨٤  ١١٢  ١٣  ١٧  ١٠  ١٤  ٦١  ٨١  ذآـر

  ١٧٣  ٢٣٠  ٢٩  ٣٩  ١٨  ٢٤  ١٢٦  ١٦٧  المجموع

ٍة        :ّينة الدراسة ع ار عّين ٍة عشوائّيٍة       تّم اختي سبتها   طبقّي ك        % ٧٥ن من مجتمع الدراسة، وذل
م         المشرفة على المدرسة   وفقًا لمتغيري جنس المدير والجهة     ه الجدول رق غ     )١( آما ُيبّين ، حيث بل

د استجاب للدراسة       .   فرداً ١٧٣عدد أفرادها    ردًا، وآانت استجاباتُ      ١٦١وق ر        ف نهم غي ة م  أربع
ّم                       ي ت ة الدراسة الت ّكلوا عين ل استجاباتهم وش ّم تحلي مكتملة، وبالتالي أصبح عدد المديرين الذين ت

ا   ديرًا فقط   ١٥٧اعتماده م    .  م ّين الجدول رق ع  ) ٢(ويب رات     أعداد  توزي ة حسب متغّي راد العّين أف
 .الدراسة

  .توزيع أعداد أفراد عّينة الدراسة حسب متغّيرات الدراسة :)٢(دول ج

  %  العدد  المستوى  المتغّيــر
  جنس المدير  %٥١.٠  ٨٠  أنثـــى
  %٤٩.٠  ٧٧  ذآـــر

  %١٥.٣  ٢٤  أدنى من بكالوريوس
  %٦٣.٠  ٩٩  بكالوريوس فقط

  مؤّهل المدير

  %٢١.٧  ٣٤  أعلى من بكالوريوس
  %١٩.٧  ٣١   سنوات٣أقّل من 

  %٢٤.٢  ٣٨   سنوات٧ – ٣
  خبرة المدير

  %٥٦.١  ٨٨   سنوات٧أآثر من 
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  %  العدد  المستوى  المتغّيــر
  %١٩.٧  ٣١  مدينة
  %٦٩.٥  ١٠٩  قرية

  موقع المدرسة

  %١٠.٨  ١٧  مخيم
  %٣٨.٩  ٦١  إناث
  %٣٦.٩  ٥٨  ذآور

  جنس المدرسة

  %٢٤.٢  ٣٨  مختلطة
  %٧٩.٠  ١٢٤  وزارة التربية والتعليم

  %١٥.٩  ٢٥  خاّصــة
  الجهة المشرفة على المدرسة

  %٥.١  ٠٨  وآالة الغوث

ة رة       :أداة الدراس ًا بخب سابقة، واستئناس ات ال وّي والدراس ى األدب الترب الع عل د االط  بع
ديرات                       اس تق ٍة لقي تبانٍة خاّص ّم إعداد اس ّية، ت ة في مجال اإلدارة المدرس ٍة والعملّي الباحَثْيِن العلمّي

تبانة في     ضّمتو.  إلدارة المدرسّية المديرين لدرجة مشارآة مؤّسسات المجتمع المحلي في ا         االس
ًا      وثين وفق ن المبح ة ع ات أولّي زء األول معلوم صي الج زاء، إذ يستق ة أج ة ثالث صورتها األولّي

اني          لمتغّيرات الدراسة   ستقّلة، وتضّمن الجزء الث رةً  ٥٣ الم سات المجتمع        فق شارآة مؤّس  حول م
ة      تقديم  : االت، هي المحلّي في اإلدارة المدرسّية وتتوّزع في أربعة مج        ة والتنظيمّي الخدمات المادّي

ك          رعاية وتوجيه   للمدرسة، ودعم التعليم، و    ى تل سلوك الطلبة، ودعم المعّلمين؛ وتتّم االستجابة عل
رات   شارآة           الفق ّرة األخرى للم ة والم شارآة الفعلّي ى للم ّرة األول ّي، الم دّرٍج خماس ّرتين وفق ت م

ست  ديرات الم دّرج تق ة؛ وتت ّم     المأمول دٍة، ث م محاي ٍة، ث ّم عالي ّدًا، ث ٍة ج ٍة عالي ن درج دءًا م جيبين ب
ّداً      ضٍة ج ا الجزء الثالث     .منخفضٍة، ثّم منخف شمل سؤاالً    وأّم ات معّوحوثين حول    للمبًا مفتوح  ف  ق

 .مشارآة مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية

ى   تّم التحّقُق من الصدق الظاهرّي لألداة : صدق األداة  ها عل المعّدة للدراسة من خالل عرِض
ة   بضعة أشخاٍص من المتخّصصين في       وم التربوّي داُء         العل نهم إب وّي، حيث ُطلب م  والبحث الترب

ي اإلدارة        ّي ف ع المحل سات المجتم شارآة مؤّس اس م ا لقي الحّيِتها، ومالءمِته ي ص رأي ف ال
ياغة بعضها، وشكِل إخراج األداة،  وص فقراتالمدرسّية، فأْبَدوا بعَض الملحوظات حوَل ترتيِب ال      

داها  ي أب ُذ بالملحوظات الت ّم األخ ِذفت ال% ٥٠وت ين؛ وُح أآثر من المحّكم راتف ل فق م تن ي ل  الت
ًة     فقراٍت، وبالتالي أصبحت ة المحكمين، وهي أربع موافقة غالبيّ  ة مؤّلف  األداة في صورتها النهائي

ديم الخدمات ال   المشارآة في ت١٨-١ لفقراتوتقيس ا . فقرًة ٤٩من   ة ق ة للمدرسة،    مادّي والتنظيمّي
ة       ٤١-٣٢ فقرات المشارآة في دعم التعّلم، وتقيس ال      ٣١-١٩ فقراتوتقيس ال  شارآة في رعاي  الم

  . المشارآة في دعم المعّلمين٤٩-٤٢ لفقراتوتوجيه سلوك الطلبة، وتقيس ا

ٍة استطالعّيٍة      تّم حساب االتساق الداخلّي لفقرات األداة بناء على ا        : ثبات األداة  ستجابات عّين
ات     .   مديرًا من غير عّينة الدراسة     ٣٠من المديرين بلغت     ا   (وبلغ معامال الثب اخ ألف  ٠.٩٦ )آرونب
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  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تّص ب ا يخ ة، وفيم شارآة الفعلّي تّص ب ٠.٩٨الم ا يخ اٍت  فيم امال ثب ا مع ة، وهم شارآة المأمول الم
ة    راض الدراس وَلْين ألغ َبْين ومقب دول رق  .  مناس ّين الج االت   ) ٣(م ويب ات للمج امالت الثب مع

  .والدرجة الكلية

  .لمجاالت أداة الدراسة ولألداة بشكل عاّم) آرونباخ ألفا(معامالت الثبات  :)٣(جدول 

  المجال
  معامل ألفا 

  )المشارآة الفعلية(
  معامل ألفا 

  )المشارآة المأمولة(
  ٠.٩٤  ٠.٩٢   للمدرسةالخدمات المادية والتنظيميةتقديم 
  ٠.٩٤  ٠.٨٨  عليمدعم الت

  ٠.٩٣  ٠.٨٩  سلوك الطلبةرعاية وتوجيه 
  ٠.٩١  ٠.٨٧  دعم المعّلمين
  ٠.٩٨  ٠.٩٦  الدرجة الكليــّة

ق من   : تّم تطبيق الّدراسة وفقًا للخطوات اآلتية :إجراءات الدراسة  إعداد أداة الدراسة والتحّق
ن الج  ة م مّية الالزم ة الرس ى الموافق ّم الحصول عل ا، ث راء صدقها وثباته ة إلج ات ذات العالق ه

ة       راد العّين ى أف تبانات عل ع االس ّم توزي ا، ث ار عّينته ة واختي ع الدراس صر مجتم ّم ح ة، ث الدراس
ددهم  نهم ) ١٧٣(وع تجاب م ردًا، اس ددها  )١٦١(ف صالحة وع تبانات ال ل االس ّم تحلي ) ١٥٧(، ث
تبانًة ُتبعدت اس ث اس تباناٍت ، حي ع اس الي بلأرب دم صالحّيتها، وبالت ي لع تبانات الت سبة االس غت ن

ل      ه     % ٩٠.٤دخلت في التحلي ّم توزيع ا ت ى استجاباٍت              .  مّم ة إل ل االستجابات اللفظّي ّم تحوي د ت وق
،  درجاٍتثالَث" محايدة"، و درجاٍتأربَع" عالية"، و درجاٍتخمَس" عالية جدًا"رقمّية، فُأعطيت 

ان آخ   .   واحدةً  درجةً " منخفضة جداً "درجتين، و " منخفضة"و ر اإلجراءات استخراج نتيجة       وآ
   .الدراسة وعرضها ومناقشتها

 لإلجابة عن السؤالين األّول والثاني تّم استخراج المتوّسطات الحسابّية           :المعالجة اإلحصائّية 
ّم حساب التكررات وا             ا ت ة      واالنحرافات المعيارّية الستجابات المديرين، آم ة لإلجاب لنسب المئوي

ار         اإلجابة  ت  وتّم.   الخامس عن السؤال  ع من خالل اختب ل  ) ت(عن السؤالين الثالث والراب وتحلي
ادي اين األح يفيه  التب ار ش تخدام اختب م اس ا   ) Scheffe(، وت ة حيثم روق البعدّي ة الف لفحص دالل

دت ة  . وج ة والمأمول شارآة الفعلّي ة الم د درج ي لتحدي اُر اآلت د المعي د اعُتم ذا وق ة : ه ون درج تك
رة ن المتوّسط الحسابّي لل   المشارآة مرتفعًة إذا آا    د عن             فق اّم يزي شكل ع ) ٣( أو المجال أو األداة ب

ط  ان المتوّس ضًة إذا آ شارآة منخف ة الم د؛ وتكون درج اريٍّ واح ة انحراٍف معي ا قيم مضافًا إليه
اريٍّ     ) ٣( أو المجال أو األداة بشكٍل عامٍّ يقّل عن     لفقرةالحسابّي ل  ة انحراٍف معي ا قيم مطروحًا منه

ة          واحد؛   درجتين المرتفع ين ال ا ب وتكون درجة المشارآة متوّسطًة إذا تراوح المتوّسط الحسابّي م
 .والمنخفضة
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   نتائج الدراسةعرُض

سؤال األول : أوًال ة ال ّصه،نتيج ة رام اهللا      ": ون ي محافظ دارس ف ديري الم ديرات م ا تق م
يّ   ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم شارآة مؤّس ع م رة لواق تخراج ".  ة؟والبي ّم اس وت

ا                   امٍّ آم شكلٍٍ ع ة وب ديرين في المجاالت األربع المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات الستجابات الم
  ).٤(يبّينه الجدول رقم 

دول  ديرين ل    :)٤(ج ديرات الم ة لتق ات المعيارّي سابّية واالنحراف طات الح عالمتوّس شارآة واق  م
ي اإلدارة المدر  ي ف ع المحل سات المجتم ّية مؤّس ة   س امٍّ مرتّب شكل ع ألداة ب االت األداة ول ي مج ف

  .تنازلّيًا

  المجال  الترتيب
المتوّسط 
  الحسابّي

االنحراف 
  المعيارّي

  الدرجة

 متوّسطة  ٠.٧٠  ٢.٥٩  تقديم الخدمات المادية والتنظيمية للمدرسة  ١
 متوّسطة  ٠.٧٤  ٢.٤٩  رعاية وتوجيه سلوك الطلبة  ٢
 ّسطةمتو  ٠.٧٦  ٢.٣٣  دعم المعّلمين  ٣
 منخفضة  ٠.٦٤  ٢.٢٥  دعم التعّلم  ٤

 متوّسطة  ٠.٦٣  ٢.٤٤  الدرجة الكلّيـة  ====

ة للمدرسة جاء في                أّن  ) ٤(ُيالحظ من الجدول رقم      ة والتنظيمّي ديم الخدمات المادّي مجال تق
ه      ة وتوجي ال رعاي ه مج ّية، وتبع ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل شارآة المجتم ى لم ة األول المرتب

اّم وفي                        سلوك الطل  شكٍل ع شارآة ب ديرين للم ديرات الم ين، وآانت تق ة المعّلم م مجال رعاي ة، ث ب
ع   سات المجتم شارآة مؤّس ديرين لم دير الم ا تق طة؛ وأّم ٍة متوّس طة بدرج ة متوّس المجاالت الثالث

  .المحلّي في مجال دعم التعّلم فكان أدنى الدرجات وهو بدرجٍة منخفضٍة

ًا اني: ثاني سؤال الث ة ال ّصه،نتيج ة رام اهللا   ": ون ي محافظ دارس ف ديري الم ديرات م ا تق م
ّية؟                ّي في اإلدارة المدرس سات المجتمع المحل ة لمؤّس شارآة المأمول ة    ".  والبيرة للم وتّمت اإلجاب

ا   ديرين آم تجابات الم ة الس ات المعيارّي سابّية واالنحراف طات الح تخراج المتوّس سؤال باس عن ال
  ).٥(يبّينه الجدول رقم 
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ة             :)٥ (جدول شارآة المأمول ديرين للم ديرات الم المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتق
ة     امٍّ مرتّب شكل ع ألداة ب االت األداة ول ي مج ّية ف ي اإلدارة المدرس ي ف ع المحل سات المجتم لمؤّس

  .تنازلّيًا

  المجال الترتيب
المتوّسط 
  الحسابّي

االنحراف 
  المعيارّي

  الدرجة

  مرتفعة  ٠.٦٧  ٣.٩٦  جيه سلوك الطلبةرعاية وتو  ١
  مرتفعة  ٠.٦١  ٣.٩٤  تقديم الخدمات المادية والتنظيمية للمدرسة  ٢
  مرتفعة  ٠.٧٢  ٣.٩٣  دعم المعّلمين  ٣
  مرتفعة  ٠.٧٢  ٣.٧٩  دعم التعّلم  ٤

  مرتفعة  ٠.٦٢  ٣.٩٠  الدرجة الكلّيـة ====

م       ُيالحُظ شارآة    أّن) ٥( من الجدول رق ديرين للم ديرات الم سات المجتمع     تق ة لمؤّس المأمول
ى          ان أعل ردًة؛ وآ االت منف ة وللمج ة الكلّي ًة للدرج اءت مرتفع ّية ج ي اإلدارة المدرس ّي ف المحل

دمات الماديّ  ديم الخ ّم تق ة، ث لوك الطلب ه س ة وتوجي ال رعاي ديرات لمج م ة والتنظيمّيالتق م دع ة، ث
  .المعّلمين، ثّم دعم التعّلم

هل تختلف تقديرات مديري المدارس في محافظة رام         ": ونّصه ،نتيجة السؤال الثالث  : ثالثًا
اهللا والبيرة لواقع مشارآة مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف آّل من جنس               

ا؟            ة المشرفة عليه ة    ".  المدير، ومؤّهله، وخبرته، وموقع المدرسة، وجنسها، والجه وتّمت اإلجاب
  :اء التحليلّي على النحو اآلتيباستخدام اإلحصعن السؤال 

ّي في اإلدارة            االختالف في تقديرات المديرين     ] ١[ سات المجتمع المحل شارآة مؤّس لواقع م
ك  تّم التعّرف إلى  : باختالف جنس المدير  المدرسّية   ار   االختالف  ذل ه   ) ت(باستخدام اختب ا يبّين آم

  ).٦(الجدول 

دول  ار  :)٦(ج ة اختب ين متوّس ) ت(نتيج روق ب شارآة  للف ع م ديرين لواق ديرات الم طات تق
  مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف جنس المدير

  الجنس  المجال
المتوّسط 
  الحسابّي

االنحراف 
  المعيارّي

 )ت(قيمة 
الداللة 
 اإلحصائّية

الخدمات المادّية تقديم   ٠.٧١  ٢.٥٣  أنثـى
  ٠.٧٠  ٢.٦٠  ذآـر  والتنظيمية للمدرسة

٠.٧٢  ٠.٣٥  

  دعم التعّلم  ٠.٦٥  ٢.٢٣  أنثـى
  ٠.٦٣  ٢.٢٧  ذآـر

٠.٨٨  ٠.١٤  
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  الجنس  المجال
المتوّسط 
  الحسابّي

االنحراف 
  المعيارّي

الداللة  )ت(قيمة 
 اإلحصائّية

  رعاية وتوجيه سلوك الطلبة  ٠.٧٢  ٢.٤٤  أنثـى
  ٠.٧٦  ٢.٥٤  ذآـر

٠.٧٣  ٠.٣٤  

  دعم المعّلمين  ٠.٧٣  ٢.٣٢  أنثـى
  ٠.٨٠  ٢.٣٥  ذآـر

٠.٤٩  ٠.٦٨  

  األداة بشكل عاّم  ٠.٦١  ٢.٤٢  أنثـى
  ٠.٦٥  ٢.٤٦  ذآـر

٠.٨٣  ٠.٢٠  

ن ُظيالَح صائّي   م يم اإلح ي  ) ت(ِق ة ف ٍة    المبّين روق ذات دالل ود ف دم وج اله ع دول أع الج
ديرين    )  ≤ 0.05(إحصائّية عند مستوى  ديرات الم طات تق سات    بين متوّس شارآة مؤّس ع م لواق

  . بحسب جنس المديرينالمجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية

ّي في اإلدارة            االختالف في تقديرات المديرين     ] ٢[ سات المجتمع المحل شارآة مؤّس لواقع م
ك االختالف      تّم  : باختالف مؤّهل المدير  المدرسّية   ادّي     الكشف عن ذل اين ألح ل التب باستخدام تحلي

  ).٧(آما يبّينه الجدول رقم 

دول  اديّ    :)٧(ج اين األح ل التب ة تحلي ع      نتيج ديرين لواق ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  سات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف مؤّهل المديرمشارآة مؤّس

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
  المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  اإلحصائّية

  ٠.٤٧  ٢  ٠.٩٤  بين المجموعات
  ٠.٤٩  ١٥٤  ٧٥.٤٦  داخل المجموعات

ديم  دمات تق الخ
ة    المادّية والتنظيمي

    ١٥٦  ٧٦.٤٠  الكّلــي  للمدرسة

٠.٣٩  ٠.٩٦  

  ٠.٦٠  ٢  ١.٢٠  بين المجموعات
  ٠.٤١  ١٥٤  ٦٣.١٤  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٦٤.٣٤  الكّلــي

٠.٢٣  ١.٤٦  

  ١.٣٤  ٢  ٢.٦٩  بين المجموعات
  ٠.٥٣  ١٥٤  ٨١.٦٢  داخل المجموعات

ه  ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٨٤.٣١  الكّلــي

٠.٠٨  ٢.٥٣  

  ٠.٧٧  ٢  ١.٥٣  بين المجموعات
  ٠.٥٨  ١٥٤  ٨٩.٣٢  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٩٠.٨٥  الكّلــي

٠.٢٧  ١.٣٣  



 ٩٨٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
  المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  اإلحصائّية

  ٠.٦٩  ٢  ١.٣٨  بين المجموعات
  ٠.٣٩  ١٥٤  ٦٠.٠٦  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦١.٤٤  الكّلــي

٠.١٧  ١.٧٧  

دول  ن الج ّين م َيم اإلحصائّي  أّن) ٧(ويتب ع ِق ة ) ف(جمي ة الكلّي ة وللدرج للمجاالت الفرعّي
ستوى   د م صائّية عن ٍة إح ست ذات دالل ديرات  ) ≤ 0.05(لي ين تق روق ب ه ال ف الي فإن ، وبالت

ؤّهالت   سب م ّية بح ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم شارآة مؤّس ع م ديرين لواق الم
  .المديرين

ّي في اإلدارة             االختالف في تقديرات ا   ] ٣[ سات المجتمع المحل شارآة مؤّس لمديرين لواقع م
دير  رة الم اختالف خب ّية ب ّم فحص  :المدرس ك وت ه   ذل ا يبّين ادّي آم اين األح ل التب تخدام تحلي باس

  .)٨(الجدول رقم 

دول  اديّ    :)٨(ج اين األح ل التب ة تحلي ع      نتيج ديرين لواق ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  .المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف خبرة المديرمشارآة مؤّسسات 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
 المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  اإلحصائّية

  ٠.٠١٥  ٢  ٠.٠٣  بين المجموعات
  ٠.٥١  ١٥٤  ٧٨.٥٤  داخل المجموعات

ديم  دمات تق الخ
ة   ة والتنظيمي المادّي

    ١٥٦  ٧٨.٥٧  الكّلــي  للمدرسة

٠.٩٦  ٠.٠٤  

  ٠.١٢  ٢  ٠.٢٣  بين المجموعات
  ٠.٤٢  ١٥٤  ٦٤.٦٨  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٦٤.٩١  الكّلــي

٠.٧٥  ٠.٢٩  

  ٠.٠٦  ٢  ٠.١٢  بين المجموعات
  ٠.٥٥  ١٥٤  ٨٤.٧٠  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٨٤.٨٢  الكّلــي

٠.٨٩  ٠.١١  

  ٠.٠٣  ٢  ٠.٠٦  بين المجموعات
  ٠.٦٠  ١٥٤  ٩٢.٤٠  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

  ٠.٠٢  ١٥٦  ٩٢.٤٦  الكّلــي

٠.٩٥  ٠.٠٥  

  ٠.٤٠  ٢  ٠.٠٥  بين المجموعات
    ١٥٤  ٦١.٦٠  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦١.٦٥  الكّلــي

٠.٩٤  ٠.٠٥  



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٩٨٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

م   دول رق ن الج َيم اإلحصائي  أّن ) ٨(ويالحظ م ع ِق ة  ) ف(جمي ة وللدرج للمجالت الفرعّي
ٍة إحصائّية      م تكن ذات دالل د  الكلّية ل ضاً  ) ≤ 0.05(مستوى  عن ين      أي رق ب ه ال ف ي أّن ا يعن ، مّم

رات               تقديرات المديرين لواقع مشارآة مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية بحسب خب
  .المديرين

ّي في اإلدارة             نمديريالت  تقديرااالختالف في   ] ٤[ سات المجتمع المحل شارآة مؤّس  لواقع م
ا                    : المدرسّية باختالف موقع المدرسة    ادّي آم اين األح ل التب ك من خالل تحلي ى ذل ّم التعّرف إل وت

   ).٩( الجدول رقم هيبّين

دول  اديّ    :)٩(ج اين األح ل التب ة تحلي ع      نتيج ديرين لواق ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  .رآة مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف موقع المدرسةمشا

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
 المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ١.٣٦  ٢  ٢.٧٢  بين المجموعات
  ٠.٤٨  ١٥٤  ٧٣.٩٢  وعاتداخل المجم

دمات  ديم الخ تق
ة    المادّية والتنظيمي

    ١٥٦  ٧٦.٦٤  الكّلــي  للمدرسة

٠.٠٦  ٢.٨٣  

  ٠.٢٧  ٢  ٠.٥٥  بين المجموعات
  ٠.٤١  ١٥٤  ٦٣.١٤  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٦٣.٦٩  الكّلــي

٠.٥١  ٠.٦٦  

  ٠.٤٠  ٢  ٠.٨٠  بين المجموعات
  ٠.٥٥  ١٥٤  ٨٤.٧٠  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٨٥.٥٠  ــيالكّل

٠.٤٨  ٠.٧٣  

  ٠.٣٧  ٢  ٠.٧٥  بين المجموعات
  ٠.٥٩  ١٥٤  ٩٠.٨٦  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٩١.٦١  الكّلــي

٠.٥٣  ٠.٦٣  

  ٠.٦١  ٢  ١.٢٣  بين المجموعات
  ٠.٣٩  ١٥٤  ٦٠.٠٦  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦١.٢٩  الكّلــي

٠.٢١  ١.٥٦  

دول ن الج ّين م شارآة  أّن) ٩ (ويتب ع م ديرين لواق ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  الف
ّية   ٍة إحصائّيةٍ    مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرس د مستوى   ليست ذات دالل  ≥ ( عن

  .المبّينة في الجدول) ف(، آما تدّل عليه الداللة اإلحصائّية لِقَيم اإلحصائّي )0.05



 ٩٨٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّي في اإلدارة            ين  االختالف في تقديرات المدير   ] ٥[ سات المجتمع المحل شارآة مؤّس لواقع م
ة اختالف جنس المدرس ّية ب ّم فحص : المدرس تخدام وت ك باس ا ذل ادي آم اين األح ل التب و تحلي ه

  ).١٠(الجدول رقم موّضح في 

دول  اديّ   :)١٠(ج اين األح ل التب ة تحلي ع    نتيج ديرين لواق ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  . المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف جنس المدرسةمشارآة مؤّسسات

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
 المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ١.٢٨  ٢  ٢.٥٧  بين المجموعات
  ٠.٤٨  ١٥٤  ٧٣.٩٢  داخل المجموعات

دمات  ديم الخ تق
ة    المادّية والتنظيمي

    ١٥٦  ٧٦.٤٩  الكّلــي  للمدرسة

٠.٠٧  ٢.٦٧  

  ٠.٧٤  ٢  ١.٤٩  بين المجموعات
  ٠.٤٠  ١٥٤  ٦١.٦٠  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٦٣.٠٩  الكّلــي

٠.١٦  ١.٨٥  

  ١.٣٣  ٢  ٢.٦٧  بين المجموعات
  ٠.٥٣  ١٥٤  ٧١.٦٢  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٨٤.٢٩  الكّلــي

٠.٠٨  ٢.٥٠  

  ١.٧٣  ٢  ٣.٤٧  بين المجموعات
  ٠.٥٦  ١٥٤  ٨٦.٢٤  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٨٩.٧١  الكّلــي

٠.٠٥١  ٣.٠٩  

  ١.١٦  ٢  ٢.٣١  بين المجموعات
  ٠.٣٨  ١٥٤  ٥٨.٥٢  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦٠.٨٣  الكّلــي

٠.٠٥٤  ٣.٠٥  

ة في       ) ف(ِقَيم اإلحصائي   ويتّضح من    ) ١٠(الجدول  للمجاالت منفردًة وللدرجة الكلّية المبّين
ست ذاتأّن ا لي ستوى   ه د م صائّيٍة عن ٍة إح يس ثّم) ≤ 0.05(دالل الي فل ي ، وبالت تالف ف ة اخ

ّية بحسب جنس                    ّي في اإلدارة المدرس سات المجتمع المحل تقديرات المديرين لواقع مشارآة مؤّس
  .المدرسة التي يديرها المديرون

ّي في اإلدارة            االختالف في تقديرات المديرين     ] ٦[ سات المجتمع المحل شارآة مؤّس لواقع م
  .ذلكنتيجة فحص ) ١١(ويبّين الجدول رقم : المدرسّية باختالف الجهة المشرفة على المدرسة



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٩٨٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

دول  اديّ   :)١١(ج اين األح ل التب ة تحلي ع    نتيج ديرين لواق ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  .ّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف الجهة المشرفة على المدرسةمشارآة مؤ

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
  المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ١.٧٨  ٢  ٣.٥٧  بين المجموعات
  ٠.٤٧  ١٥٤  ٧٢.٣٨  خل المجموعاتدا

دمات  ديم الخ تق
ة   ة والتنظيمي المادّي

    ١٥٦  ٧٥.٩٥  الكّلــي  للمدرسة

٠.٠٢  ٣.٧٨*  

  ٠.١٦  ٢  ٠.٣٢  بين المجموعات
  ٠.٤٢  ١٥٤  ٦٤.٦٨  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٦٥.٠٠  الكّلــي

٠.٦٧  ٠.٣٨  

  ٠.١٠  ٢  ٠.٢١  بين المجموعات
  ٠.٥٥  ١٥٤  ٨٤.٧٠  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٨٤.٩١  الكّلــي

٠.٨٢  ٠.١٨  

  ١.٢٢  ٢  ٢.٤٤  بين المجموعات
  ٠.٥٧  ١٥٤  ٨٧.٧٨  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٩٠.٢٢  الكّلــي

٠.١٢  ٢.١٤  

  ٠.٦٢  ٢  ١.٢٥  بين المجموعات
  ٠.٣٩  ١٥٤  ٦٠.٠٦  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦١.٣١  الكّلــي

٠.٢٠  ١.٥٩  

  .) ≤ 0.05(لٍة إحصائّيٍة عند مستوى الداللة ذات دال  *

دول    ن الج ّين م شارآة      أّن ) ١١(ويتب ع م ديرين لواق ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب الف
ست ذات د   ّية لي ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم امٍّ  مؤّس شكٍل ع ألداة ب صائّية ل ة إح  الل

ديم    سوى في مجال      ،وللمجاالت ة و    تق ة للمدرسة   الخدمات المادّي ك ولتعّرف مصدر    .  التنظيمّي  تل
  ).١٢(آما يبّينه الجدول رقم ) شيفيه(الفروق تّم استخدام اختبار 

ديم    في مجال    للفروق البعدّية ) شيفيه(نتيجة اختيار   :  )١٢(جدول   ة     تق ة والتنظيمّي  الخدمات المادّي
  .تبعًا للجهة المشرفة على المدرسةللمدرسة 

  خاّصة  وآالة الغوث  وزارة التربية والتعليم  سةالجهة المشرفة على المدر
    *- ٠.٧٨  - ٠.٢٨  =======  وزارة التربية والتعليم

  ٠.٥٠  =======    وآالة الغوث
  =======      خاّصـة

  .) ≤ 0.05(ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الداللة   *



 ٩٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م يالحظ و دول رق ن الج روق) ١٢(م تأّن الف ة اإلحصائّية آان طات  ذات الدالل ين متوّس  ب
دارس     تقديرات مديري المدارس الحكومّية وتقديرات مديري المدارس الخاّصة لصالح مديري الم

  .الحكومّية

ع  : رابعًا ّصه ،نتيجة السؤال الراب دارس في محافظة        : " ون ديري الم ديرات م هل تختلف تق
ّل       رام اهللا والبيرة للمشارآة المأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة          اختالف آ ّية ب  المدرس

وتّمت ".  من جنس المدير، ومؤّهله، وخبرته، وموقع المدرسة، وجنسها، والجهة المشرفة عليها؟          
  : اإلحصاء التحليلّي المبيَّن على النحو اآلتياإلجابة عن السؤال من خالل 

ة  ] ١[ شارآة المأمول ديرين للم ديرات الم ي تق تالف ف ّي االخ ع المحل سات المجتم ي لمؤّس ف
ه الجدول    ) ت(تبار ذلك باستخدام اخ  وتّم فحص   : اإلدارة المدرسّية باختالف جنس المدير     ا يبّين آم

  ).١٣(رقم 

ار      :)١٣(جدول   ين متوسّ     ) ت(نتيجة اختب روق ب ة         للف شارآة المأمول ديرين للم ديرات الم طات تق
  .لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف جنس المدير

  الجنس  جالالم
المتوّسط 
  الحسابّي

االنحراف 
  المعيارّي

 )ت(قيمة 
الداللة 
 اإلحصائّية

تقديم الخدمات المادّية   ٠.٦٤  ٣.٨٥  أنثـى
  ٠.٥٨  ٤.٠٣  ذآـر  والتنظيمية للمدرسة

٠.١٦  ١.٤٠  

  دعم التعّلم  ٠.٧٦  ٣.٧٣  أنثـى
  ٠.٦٨  ٣.٨٥  ذآـر

٠.٤١  ٠.٨١  

  رعاية وتوجيه سلوك الطلبة  ٠.٧٣  ٣.٨٩  أنثـى
  ٠.٦١  ٤.٠٤  ذآـر

٠.٢٦  ١.١٢  

  دعم المعّلمين  ٠.٧٥  ٣.٨٦  أنثـى
  ٠.٧٠  ٤.٠١  ذآـر

٠.٣٢  ٠.٩٩  

  األداة بشكل عاّم  ٠.٦٥  ٣.٨٣  أنثـى
  ٠.٥٩  ٣.٩٨  ذآـر

٠.٢٣  ١.١٩  

د مستوى   ه ال فروق ذات داللٍة إحصائّية أّن) ١٣(وُيالحظ من الجدول  ين   ) ≤ 0.05(عن ب
س طات الح تجابات المتوّس ن ابّية الس ّل م ديرآ ديراتينالم ة   والم شارآة المأمول  بخصوص الم

ة                    ة أو المجاالت األربع ى الدرجة الكلّي لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية سواًء عل
  .منفردًة

ديرين ] ٢[ ديرات الم ي تق تالف ف ي  االخ ّي ف ع المحل سات المجتم ة لمؤّس شارآة المأمول للم
دير      اإلدارة الم  ل الم اختالف مؤّه ا           : درسّية ب ادّي آم اين األح ل التب ك من خالل تحلي ان ذل ّم تبي وت

  .  )١٤(يوّضحه الجدول رقم 



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٩٨٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

شارآة             نتيجة تحليل التباين األحاديّ    :)١٤(جدول   ديرين للم ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  .ّهل المديرالمأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف مؤ

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
  المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ٠.٥٠  ٢  ١.٠٠  بين المجموعات
  ٠.٣٦  ١٥٤  ٥٨.٥٢  داخل المجموعات

دمات  ديم الخ تق
ة   ة والتنظيمي المادّي

    ١٥٦  ٥٩.٥٢  الكّلــي  للمدرسة

٠.٢٧ ١.٣٢  

  ٠.٧٦  ٢  ١.٥٦  بين المجموعات
  ٠.٥١  ١٥٤  ٧٨.٥٤  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٨٠.١٠  الكّلــي

٠.٢٢ ١.٥٣  

  ١.٥٤  ٢  ٣.٠٩  بين المجموعات
  ٠.٤٣  ١٥٤  ٦٦.٢٢  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٦٩.٣١  الكّلــي

٠.٠٣ ٣.٥٨*  

  ١.٥١  ٢  ٣.٠٢  بين المجموعات
  ٠.٥١  ١٥٤  ٧٨.٥٤  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٨١.٥٦  الكّلــي

٠.٠٥٣ ٢.٩٦  

  ٠.٨٣  ٢  ١.٦٧  بين المجموعات
  ٠.٣٨  ١٥٤  ٥٨.٥٢  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦٠.١٩  الكّلــي

٠.١١ ٢.١٨  

  .) ≤ 0.05(ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الداللة   *

ه ال فروق ذات داللٍة إحصائّيٍة بين متوّسطات تقديرات المديرين  أّن) ١٤(ويتبّين من الجدول    
ألداة              دير ل للمشارآة المأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف مؤّهل الم

ى مصدر    إوللتعّرف   .  بشكٍل عامٍّ ولمجاالتها المختلفة ما عدا مجال رعاية وتوجيه سلوك الطلبة           ل
  .)١٥(آما يبّينه الجدول رقم ) شيفيه(تّم استخدام اختبار وق، تلك الفر

ًا                ) شيفيه(نتيجة اختيار    :)١٥(جدول   ة تبع ه سلوك الطلب ة وتوجي للفروق البعدّية في مجال رعاي
  .لمؤّهل المدير

  أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس فقط  أدنى من بكالوريوس  المؤهل
   *٠.٥٤  * ٠.٤٥  =======  أدنى من بكالوريوس

  - ٠.٠٩  =======    بكالوريوس فقط
  =======      أعلى من بكالوريوس

  .) ≤ 0.05(ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الداللة   *



 ٩٨٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين  ة اإلحصائّية آانت ب روق ذات الدالل ي الجدول أعاله أّن الف يفيه ف ار ش يّن نتيجة اختب تب
 ،الذين ال يحملون درجاٍت جامعّيةً    البكالوريوس وأولئك   درجة  متوّسطات تقديرات المديرين حملة     

ى       لين عل ديرين الحاص ديرات الم طات تق ين متوس ذلك ب الوريوس؛ وآ ة البك ة درج صالح حمل ل
امعّيين   ر الج م غي الوريوس وزمالئه ن البك ى م اٍت أعل درجات  ،درج ى ال صالح الحاصلين عل  ل

  .الجامعّية األعلى من البكالوريوس

ديرين ] ٣[ ديرات الم ي تق تالف ف ي  لاالخ ّي ف ع المحل سات المجتم ة لمؤّس شارآة المأمول لم
دير    رة الم اختالف خب ّية ب اين       : اإلدارة المدرس ل التب تخدام تحلي الل اس ن خ ك م ّرف ذل ّم تع وت

    ).١٦(يَّن في الجدول رقم مباألحادّي ال

 للفروق بين متوّسطات تقديرات المديرين للمشارآة نتيجة تحليل التباين األحادّي :)١٦(جدول 
  .المأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف خبرة المدير

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
  المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  اإلحصائّية

  ٠.٢٧  ٢  ٠.٥٤  بين المجموعات
  ٠.٣٨  ١٥٤  ٥٨.٥٢  المجموعاتداخل 

دمات  ديم الخ تق
ة    المادّية والتنظيمي

    ١٥٦  ٥٩.٠٦  الكّلــي  للمدرسة

٠.٤٩ ٠.٧١  

  ٠.٢٦  ٢  ٠.٥٣  بين المجموعات
  ٠.٥٣  ١٥٤  ٨١.٦٢  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٨٢.١٥  الكّلــي

٠.٦٠ ٠.٤٩  

  ٠.٠٥  ٢  ٠.١٠  بين المجموعات
  ٠.٤٧  ١٥٤  ٧٢.٣٨  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٧٢.٤٨  الكّلــي

٠.٨٩ ٠.١١  

  ٠.٢٠  ٢  ٠.٤٠  بين المجموعات
  ٠.٥٣  ١٥٤  ٨١.٦٢  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٨٢.٠٢  الكّلــي

٠.٦٨ ٠.٣٨  

  ٠.١٥  ٢  ٠.٣٠  بين المجموعات
  ٠.٣٩  ١٥٤  ٦٠.٠٦  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦٠.٣٦  الكّلــي

٠.٦٨ ٠.٣٨  

ة        أّن ) ١٦(لجدول ويتبّين من ا  شارآة المأمول ديرين للم ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب الف
ّية   ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم ديرين لمؤّس رة الم سب خب ٍة بح ست ذات دالل لي

  .٠.٠٥أآبر من ) ف(إحصائّيٍة، حيث آانت جميع ِقَيم اإلحصائي 



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٩٩٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ديرين ] ٤[ ديرات الم ي تق تالف ف شارآة المأماالخ ي  للم ّي ف ع المحل سات المجتم ة لمؤّس ول
ادّي ل      : اإلدارة المدرسّية باختالف موقع المدرسة     اين األح ل التب ا   فحص وتّم استخدام تحلي ك آم  ذل

    ).١٧(هو مبيٌَّن في الجدول رقم 

شارآة             نتيجة تحليل التباين األحاديّ    :)١٧(جدول   ديرين للم ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  .سات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية باختالف موقع المدرسةالمأمولة لمؤّس

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
  المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ٠.٩٦  ٢  ١.٩٣  بين المجموعات
  ٠.٣٧  ١٥٤  ٥٦.٩٨  داخل المجموعات

دمات  ديم الخ تق
ة   ة والتنظيمي المادّي

    ١٥٦  ٥٨.٩١  الكّلــي  للمدرسة

٠.٠٧  ٢.٦٠  

  ١.٤٤  ٢  ٢.٨٩  بين المجموعات
  ٠.٥٠  ١٥٤  ٧٧.٠٠  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٧٩.٩٨  الكّلــي

٠.٠٦  ٢.٨٨  

  ٠.٩٢  ٢  ١.٨٥  بين المجموعات
  ٠.٤٥  ١٥٤  ٦٩.٣٠  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٧١.١٥  الكّلــي

٠.١٣  ٢.٠٤  

  ٠.٧٠  ٢  ١.٤٠  بين المجموعات
  ٠.٥٢  ١٥٤  ٨٠.٠٨  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٨١.٤٨  الكّلــي

٠.٢٧  ١.٣٥  

  ١.٠٢  ٢  ٢.٠٤  بين المجموعات
  ٠.٣٨  ١٥٤  ٥٨.٥٢  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٦٠.٥٦  الكّلــي

٠.٠٧  ٢.٦٨  

ٍة إحصائّيةٍ    ) ف(م اإلحصائّي    َيِقّن  أ) ١٧(ويتبّين من الجدول     م تكن ذات دالل د مستوى   ل  عن
ة   ديرين         ) ≤ 0.05(الدالل ديرات الم طات تق ين متوّس ٍة إحصائّيٍة ب روق ذات دالل ه ال ف ، أي أن

  .للمشارآة المأمولة في اإلدارة المدرسّية

ديرين ] ٥[ ديرات الم ي تق تالف ف ع ااالخ سات المجتم ة لمؤّس شارآة المأمول ي للم ّي ف لمحل
ة  نس المدرس اختالف ج ّية ب اين   : اإلدارة المدرس ل التب تخدام تحلي الل اس ن خ ك م ّرف ذل ّم تع وت

    ).١٨(األحادّي آما يوّضحه الجدول رقم 



 ٩٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للفروق بين متوّسطات تقديرات المديرين للمشارآة نتيجة تحليل التباين األحادّي :)١٨(جدول 
  .اإلدارة المدرسّية باختالف جنس المدرسةالمأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي في 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
 المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ١.٨٣  ٢  ٣.٦٦  بين المجموعات
  ٠.٣٥  ١٥٤  ٥٣.٩  داخل المجموعات

دمات  ديم الخ تق
ة    المادّية والتنظيمي

    ١٥٦  ٥٧.٥٦  يالكّلــ  للمدرسة

٠.٠١  ٥.٢٣*  

  ٠.٨١  ٢  ١.٦٣  بين المجموعات
  ٠.٥١  ١٥٤  ٧٨.٥٤  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٨٠.١٧  الكّلــي

٠.٢١  ١.٥٩  

  ١.٥٧  ٢  ٣.١٥  بين المجموعات
  ٠.٤٣  ١٥٤  ٦٦.٢٢  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٦٩.٣٧  الكّلــي

٠.٠٣  ٣.٦٥*  

  ١.٩٤  ٢  ٣.٨٨  بين المجموعات
  ٠.٥٠  ١٥٤  ٧٧.٠٠  داخل المجموعات

  يندعم المعّلم

    ١٥٦  ٨٠.٨٨  الكّلــي

٠.٠٢  ٣.٨٨*  

  ١.٤٨  ٢  ٢.٩٦  بين المجموعات
  ٠.٣٧  ١٥٤  ٥٦.٩٨  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٥٩.٩٤  الكّلــي

٠.٠٢  ٤.٠٠*  

  .) ≤ 0.05(ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الداللة   *

ظوي ن الح دول  م صائّي َيوِق) ١٨(الج ه  ) ف(م اإلح ة في ٍة  أّن المبّين ًا ذات دالل اك فروق هن
صائّية ديرون،     ،إح ديرها الم ي ي ة الت نس المدرس سب ج ديرات  بح طات تق ين متوّس ديرين ب الم

امٍّ       للمشارآة المأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية          شكٍل ع ألداة ب وللمجاالت  ل
ردًة،  ة إحصائّياً منف ه داّل روق في م تكن الف تعّلم حيث ل م ال ال دع دا مج ك .  ع د مصادر تل ولتحدي

  ).١٩(آما هو مبّيٌن في الجدول رقم ) شيفيه(الفروق، تّم استخدام اختيار 

 للمشارآة المأمولة ينللفروق البعدية في تقديرات المدير) شيفيه(نتيجة اختبار  :)١٩(جدول 
  . جنس المدرسةبحسب

  مختلطة  ذآور  إناث جنس المدرسة  المجال
  - ٠.٢٦  ٠.٢٥  ======  إناث
  * - ٠.٥١  ======    ذآور

ة   دمات المادّي ديم الخ تق
  والتنظيمية للمدرسة

  ======      مختلطة



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٩٩٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١٩(تابع جدول رقم ... 

  مختلطة  ذآور  إناث جنس المدرسة  المجال
  - ٠.١٨  ٠.٢٨  ======  إناث
   *- ٠.٤٦  ======    ذآور

لوك    ه س ة وتوجي رعاي
  الطلبة

  ======      مختلطة
  - ٠.١٧  ٠.٣٣  ======  إناث
   *- ٠.٥٠  ======    ذآور

  المعّلميندعم 

  ======      مختلطة
  - ٠.٢٠  ٠.٢٦  ======  إناث
   *- ٠.٤٦  ======    ذآور

  األداة بشكل عاّم

  ======      مختلطة

  .) ≤ 0.05(ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الداللة   *

م    دول رق ن الج ّضح م روق ذات ال) ١٩(يت طات    أّن الف ين متوّس ت ب صائّية آان ة اإلح دالل
ديرات  ذآور   تق دارس ال ديري م صالح م ة ل دارس المختلط ديري الم ذآور وم دارس ال ديري م م
  .آّل المجاالت ولألداة بشكٍل عامٍّ على حدٍّ سواء وذلك في

ي ] ٦[ تالف ف ديرات االخ ديريالتق ي  نم ّي ف ع المحل سات المجتم ة لمؤّس شارآة المأمول  للم
ك       وتّم  : مدرسّية باختالف الجهة المشرفة على المدرسة     اإلدارة ال  ل      الكشف عن ذل من خالل تحلي

  ).٢٠(التباين األحادي آما يوّضحه الجدول رقم 

شارآة             نتيجة تحليل التباين األحاديّ    :)٢٠(جدول   ديرين للم ديرات الم طات تق ين متوّس روق ب  للف
  .ّية باختالف الجهة المشرفة على المدرسةالمأمولة لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرس

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
 المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ١.٠٢  ٢  ٢.٠٤  بين المجموعات
  ٠.٣٦  ١٥٤  ٥٥.٤٤  داخل المجموعات

دمات  ديم الخ تق
ة    المادّية والتنظيمي

    ١٥٦  ٥٧.٤٨  الكّلــي  للمدرسة

٠.٠٦  ٢.٨٣  

  ٠.٨٢  ٢  ١.٦٤  بين المجموعات
  ٠.٥١  ١٥٤  ٧٨.٥٤  داخل المجموعات

  دعم التعّلم

    ١٥٦  ٨٠.١٨  الكّلــي

٠.٢١  ١.٦١  

  ٠.٤٠  ٢  ٠.٨٠  بين المجموعات
  ٠.٤٦  ١٥٤  ٧٠.٨٤  داخل المجموعات

ه   ة وتوجي رعاي
  سلوك الطلبة

    ١٥٦  ٧١.٦٤  الكّلــي

٠.٤٢  ٠.٨٧  
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  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المرّبعات

درجات 
  الحرية

متوّسط 
 المرّبعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
 اإلحصائّية

  ٠.٢١  ٢  ٠.٤٣  بين المجموعات
  ٠.٥٣  ١٥٤  ٨١.٦٢  داخل المجموعات

  دعم المعّلمين

    ١٥٦  ٨٢.٠٥  الكّلــي

٠.٦٦  ٠.٤٠  

  ٠.٦٠  ٢  ١.٢٠  بين المجموعات
  ٠.٣٨  ١٥٤  ٥٨.٥٢  داخل المجموعات

  األداة بشكل عاّم

    ١٥٦  ٥٩.٧٢  الكّلــي

٠.٢١  ١.٥٨  

م  دول رق ن الج َيم اإلحصائي أّن ) ٢٠(ويالحظ م ديرات ) ف(ِق طات تق ين متوّس روق ب للف
ة        سب الجه ّية بح ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم ة لمؤّس شارآة المأمول ديرين للم الم

ألداة   ) ≤ 0.05(المشرفة على المدرسة ليست ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الداللة  ، سواًء ل
  .بشكٍل عامٍّ أو لمجاالتها الفرعّية

ّي          وما مع  ": ونّصه ،سخام ال نتيجة السؤال : خامسًا سات المجتمع المحل شارآة مؤّس ات م ق
رة؟         دارس في محافظة رام اهللا والبي ديرو الم ا م ة   ".  في اإلدارة المدرسّية آما يراه وتّمت اإلجاب

، وتّم رصد أعلى  التكرارات والنسب المئوّية الستجابات المديرين    عن السؤال من خالل استخراج    
  ).٢١( آما يبّينه الجدول رقم  المديرونعشر تكراراٍت لما أورده

  .في اإلدارة المدرسّية مرّتبًة تنازلّيًاقات مشارآة مؤّسسات المجتمع المحلّي ّومع :)٢١(جدول 

 النسبة المئوّية التكرار  قـــوالمع الرقم
  %٣١.٨  ٥٠  .عبء العمل الكبير وضيق الوقت لدى مدير المدرسة  ١
ة     ٢ ة واألنظم ود اإلدارّي ل    القي م عم ي تحك ات الت والتعليم

  .المدارس ومؤّسسات المجتمع المحلّي
٣٠.٦  ٤٨%  

  %٢٨.٠  ٤٤  .النظام المرآزّي في المدارس  ٣
ين اإلدارة    ٤ اون ب كل التع ضبط ش حٍة ت ة واض اب آلّي غي

  .المدرسّية ومؤّسسات المجتمع المحلّي
٢٧.٤  ٤٣%  

سات المجت    ٥ ي مؤّس صادّية ف سياسّية واالقت اع ال ع األوض م
  .المحلّي واإلدارات المدرسّية

١٧.٢  ٢٧%  

سات المجتمع           ٦ املين في مؤّس دى الع وعي الناضج ل اب ال غي
ي    ع ف سات المجتم شارآة مؤّس ة م دارس بأهّمي ّي والم المحل

  .اإلدارة المدرسّية

١٧.٢  ٢٧%  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٢١(تابع جدول رقم ... 

 النسبة المئوّية التكرار  قـــوالمع الرقم
صوصّية اإلدارات       ٧ ع لخ سات المجتم رام مؤّس دم احت ع

ت المبّرر في عمل اإلدارا     ل غير   التدّخ[المدرسّية وُسلطاتها   
  ].المدرسّية

١٧.٢  ٢٧%  

دافها     ٨ ن أه يس م ه ل ّي أّن ع المحل سات المجتم اع مؤّس اقتن
  .وأولوياتها دعم اإلدارات المدرسّية والمشارآة فيها

١٦.٦  ٢٦%  

رف     ٩ ن ط ة م اءات التنظيمّي ة واللق ة الدوري ة المتابع قّل
  .مؤّسسات المجتمع لإلدارة المدرسّية

١١.٧  ١٨%  

ّي   ١٠ ع المحل سات المجتم دى مؤّس لبّية قاصرٍة ل رٍة س يادة نظ س
ى         واإلدارات المدرسّية باقتصادر دور مؤّسسات المجتمع عل

  .توفير الدعم الماّدي للمدرسة

١١.٧  ١٨%  

ّي في        ّوأّن أبرز المع  ) ٢١(ويالحظ من الجدول رقم      سات المجتمع المحل شارآة مؤّس قات لم
ّية هي مع اٌتواإلدارة المدرس ةق ٌة وإدارّي رة وضيق   تنظيمي اء الكبي ي األعب ل ف ة وتتمّث ن ناحي  م

ة، أو مع       ة المتابع ٍة     والوقت، والقيود اإلدارّية والمرآزّية في العمل، وقّل ٍة مجتمعّي رتبُط بثقاف اٌت ت ق
ّية،  رام خصوصّيات اإلدارات المدرس دم احت وعي الناضج، وع اب ال ي غي ل ف ٍة تتمّث ر مالئم غي

ذين      .  أهّمية المشارآة في اإلدارة المدرسّية   وعدم إدراك    ديرين ال ة للم سبة المئوّي وقد تراوحت الن
  .من المستجيبين% ١٢-% ٣٢قات ما بين وحّددوا تلك المع

  
  مناقشة النتائج

ديرات ا   ائج أّن تق ارت النت ديرين أش س  للم ة لمؤّس شارآة الفعلّي ي   اتلم ّي ف ع المحل  المجتم
ت بدرج اإلدارة الم ّية آان ات     درس ا لإلتجاه ة وتوظيفه ة المدرس ي أّن فعالّي ا يعن طة، مّم ٍة متوّس

الحديثة في اإلدارة المدرسّية ليست على النحو المطلوب؛ وقد يكون النظام اإلدارّي المرآزي في               
ة وإشراك        ص مدير المدرسة في االنفتاح      ر الُمقّيِد لف  مديريات التربية والتعليم   ة الخارجي ى البيئ عل

شارآة        لعمل المدرسيّ مؤّسساتها في ا   ستدّل       . سببًا في انخفاض درجة الم ه ُي ذلك، فإّن وباإلضافة ل
ة     ى محدودّي من انخفاض تقدير درجة مشارآة مؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسية عل
إلدارة           دّي ل ّي وتخّطي اإلطار التقلي الفرص واإلمكانات لدى المديرين على تطوير العمل المدرس

ه           المدرسية دًال من قيادت ة من االنغالق             المنحصرة في تسيير العمل المدرسّي ب سود حال ه ت ، أو أّن
د                      ى عدم التجدي ا إل ذي دفعه ّية، األمر ال على الذات والخوف من المخاطرة لدى اإلدارات المدرس

سجٍم     وأما انخفاض المشارآة في دعم عملّية التعّلم فهو       .  أنماط إداراتها وفي أولوياتها    مع   غير من
ّية       ,Epstein & Sanders, 2006; Manz et al(التوّجهات المعاصرة في اإلدارة المدرس

2010; Warren et al, 2009(  ه ا أّن ديري        ، آم ة م ادة هندسة رؤي ستوجب إع لبّي ي ر س  مؤّش
ة                ة في العالق سجم مع التوّجهات الحديث ك النتيجة ال تن المدارس ومراجعة أولوّياتهم، حيث إّن تل

أيضًا أّن مؤّسسات المجتمع المحلّي     السابقة  ويمكن االستدالل من النتيجة       .رسة والمجتمع بين المد 
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ادّي   بهذا الشأن تكاد تحصر رؤيتها ال تمتلك رؤيًة ناضجًة لعالقتها مع المدرسة، بل        دعم الم في ال
 يلقي ، وذلك بدورهشّك أّن الظروف االقتصادّية غير مريحة في األرض الفلسطينية  ال  للمدرسة؛ و 

  وتنسجم هذه النتيجة بشكٍل عاّم مع .سات المجتمع في اإلدارة المدرسية   بظالله على مشارآة مؤسّ   
رو،   : (نتائج دراسات سيلي وعم ) O'Brien, 2004؛ ٢٠٠٢؛ والعباسي،   ٢٠٠٦أبو سمرة والع

، ومع  ةطة متوسّ التي أشارت إلى أّن مشارآة أولياء األمور والمجتمع المحلي في اإلدارة المدرسيّ           
طة               ديرين متوّس دى الم ة ل د      .  نتيجة دراسة الفار التي أظهرت أّن الكفايات المهنّي ل، فق وفي المقاب

ين المدرسة            ) ١٩٩٧(اختلفت النتيجة عّما أشارت إليه دراسة المشوخي          يًال ب ًا قل اك تعاون أن هن ب
  .والمجتمع

سات المجتمع المحلّي   لمؤّسوأشارت النتيجة أّن تقديرات المديرين لدرجة المشارآة المأمولة         
ذي    ر ال ة، األم اءت مرتفع ّية ج ي اإلدارة المدرس ٍة   ف الق حمل وًال إلط ًا مقب اده أساس ن اعتم يمك

ود     ،  للتغيير واإلصالح في نظام اإلدارة المدرسية الفلسطينيّ       ونقل اإلدارة المدرسّية من حالة الجم
ة،     ة الخاصّ        إلى الدينامّي دورات المهنّي ل وال ة            وأّن التأهي ا وزارة التربي وم به ديرين والتي تق ة بالم

ا        ت ُأُآله د آت نهم ق ديرين وتعيي ار الم ل اختي الي قب يم الع دين     والتعل ة عاب ه دراس ت علي ا دّل  آم
 ;Boadou et al, 2009؛ ١٩٩٥عاشور، : ( هذه النتيجة مع نتائج دراساتنسجموت).  ٢٠٠٢(

O'Brien, 2004 (  ى أ    التي أشارت إل ة ت أن ثم اع ب سات المجتمع     االقتن رًا إلشراك مؤّس ثيرًا آبي
ّي ي  المحل يط المدرس ل والتخط ي العم ة دراس   ف ع نتيج ق م ا تّتف ار تي، آم ي ) ٢٠٠٨( الف  وعل

ائٌم                   في أنّ ) ٢٠٠٨( ا هو ق ر مّم ستقبلّية أآث ات م ذ مهّم  المديرين يأملون في امتالك مهاراٍت وتنفي
  .حالّيًا

سات        وأشارت نتيجة السؤال الثالث أنه ال اختالف        في تقديرات المديريَن لواقع مشارآة مؤّس
ته،             ع مدرس ه، وموق ه، وخبرت دير، ومؤّهل ًا لجنس الم ّية  تبع ّي في اإلدارة المدرس المجتمع المحل

ا       ة المشرفة عليه ى    .  وجنسها، والجه ك عل دّل ذل ًا      وي ًا حقيقي ستجيبين تعكس واقع ديرات الم  أّن تق
ديرين بغّض النظر عن             ع الم راتهم      اسهم، أو    أجنيدرآه جمي ؤّهالتهم أو خب ع    ،مستوى م  أو مواق

ى         عدم االختالف  يمكن عزو   و.   أو الجهة المشرفة على المدرسة     ،مدارسهم ديرات إل ك التق في تل
واني     تماثل ا  ة والق اً       لعوامل السياسّية واألنظم ديرون جميع ا الم ي يخضع له شّكل أحد    ن الت  والتي ُت

م وسلوآهم ال    عوامل إدراآ  ّي، أو    ه نّظم                 منّظم ّي ُت دًة للعمل المدرس ًة موّح ة أنظم ة أّن ثّم ى حقيق إل
سهم أو      سب جن ديرين بح ين الم ق ب ّي دون التفري ع المحل ع المجتم ه م دير وعالقات ل الم عم

ا      ى أّن     .  مؤّهالتهم، أو موقع مدارسهم أو جنسها أو الجهة المشرفة عليه ٍة إل ان بريب وينظر الباحث
م يلعب دوره ال  ّي ل ل العلم ادة ترتيب المؤّه ر وإع ادة والتغيي ديرين من القي ين الم ي تمك أمول ف م

المجتمع  ة ب ة المدرس ي إدارة عالق ات ف ديرات   . األولوّي ي تق تالف ف دم االخ سير ع ن تف ا يمك آم
ًة    المديرين لواقع المشارآة الفعلية لمؤّسسات المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية       اك ثقاف أّن هن ب

ّي في المحافظة      لدى  مشترآةً مجتمعّيًة شارآٌة    ، آاّفة شرائح مؤّسسات المجتمع المحل ا م تج عنه  ن
ى نفس النحو          ذاُت درجٍة واحدٍة تقريباً    ديرين عل ذه النتيجة     وتّت.  أدرآها جميع الم ائج     فق ه  مع نت

ات  رو، (دراس سيلي وعم مرة والع و س اقي، ٢٠٠٦أب د الب ازي، ٢٠٠٤؛ وعب ؛ ٢٠٠٢؛ وحج
دين،  م) ٢٠٠٠وصالح ال ي ل ين    الت ل ب وثين للتفاع ديرات المبح ي تق ٍة ف ًا ذات دالل ر فروق  ُتظه
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دير، أو مؤ   المدرسة والمجتمع المحلّي، أو لفاعليّ     ه، أو  ة مجالس أولياء األمور بحسب جنس الم ّهل
ي           تي العباس ائج دراس ه نت ا أظهرت ف عّم ا تختل ة، بينم ع المدرس ه، أو موق ) ٢٠٠٢(خبرت

  .روقًا في تقديرات المبحوثين تبعا لجنسهم وخبراتهماللتين أظهرتا ف) ٢٠٠١(البوسعيدي و

سات  ة لمؤّس شارآة المأمول ديرين للم ديرات الم ول تق ع ح سؤال الراب ة ال ارت نتيج وأش
ه،           دير، ومؤّهل المجتمع المحلّي في اإلدارة المدرسّية أنه ال اختالف فيها بشكل عام تبعًا لجنس الم

ٍة إحصائّية        وخبرته، وموقع المدرسة، والجهة المشرفة ع      روٌق ذات دالل اك ف ا آانت هن ا، بينم ليه
دم وجود                    .  فيها تبعًا لجنس المدرسة    سابق بع سؤال ال سجم مع نتيجة ال ذه النتيجة تن وُيالحظ أّن ه

ديرين        اختالفاٍت ذات داللٍة في تقديرات المديرين للمشارآة ال        فعلّية تبعًا للخصائص الشخصّية للم
ديرونها  ي ي دارس الت ع      و.  أو الم سؤال أّن تطّل ذا ال ة ه ن نتيج ستدّل م ه ي ك، فإّن ى ذل الوًة عل ع

دى      رًة ل رك حي ٌر يت و أم ه، وه ه أو خبرت دير أو مؤّهل نس الم أّثر بج م يت ر ل ى التغيي ديرين إل الم
رات                 ا والخب الباِحَثْين حيث آان من المأمول أن تكون الرغبة في التغيير لدى ذوي المؤّهالت العلي

شكٍل        .  من مثيلتها لدى المديرين اآلخرين    الكبيرة أعلى درجًة     ديرين ب هذا ويمكن االستنتاج أن الم
ي اإلدارة     شراآة ف ي ال صيٌب ف ّي ن ع المحل سات المجتم ون لمؤّس ي أن يك ًا ف َرْوَن حرج اّم ال َي ع
ة   اتهم االجتماعّي انس خلفّي ّي لتج اٌس طبيع و انعك ديراتهم ه ي تق دم االختالف ف ّية، وإّن ع المدرس

ه والثقافّي ّية ة، وأّن ات اإلدارة المدرس ة عملي يم أو هندس ادة تنظ دء بإع ى الب شّجع عل ا .  ُي وأّم
ة      نس المدرس ّية حسب ج ي اإلدارة المدرس ة ف شارآة المأمول ديرين للم دير الم ي تق تالف ق االخ

رهم   ن غي ر م ون أآث ذآور يتطّلع دارس ال ديري م ى أّن م زوه إل يمكن ع دارسف ديري الم ن م   م
رااألخرى  ى ش شكالت   إل ّل م ي ح ًة ف ع أدوارًا ملموس سات المجتم ا مؤّس ٍة تلعب فيه آٍة مجتمعّي

ا   ي ُينكره سلوآّية الت ات ال سّرب، واالنحراف ب، والت ف، والتخري ي العن ة ف ذآور المتمّثل ة ال الطلب
ي             .المجتمع الفلسطينّي المحافظ   من حيث عدم      ) ٢٠٠٨(  وتتّفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عل

  .ات الدور المأمول تبعًا للجنس والمؤّهل والخبرةاختالف تقدير

ٍت            نتيجة السؤال ال  إليها  أشارت  قات التي   ّوأّما المع و سٍر ووق ه بُي ا يمكن تذليل خامس، فمنها م
ه              تخّلص من رًا في ال دًا آبي رز المع         .  محدوٍد، ومنها ما يتطّلب جه د أشارت النتيجة أّن أب ات  وفق ق

دى                 لمشارآة مؤّسسات المجتمع المحليّ    ر وضيق الوقت ل ّية هي العبء الكبي  في اإلدارة المدرس
ر     ّوالمديرين؛ ويرى الباحثان أّن هذا المع      ديٍر غي ق ناتٌج عن نمٍط إدارّي منغلٍق لدى المديرين، وتق

، خصوصًا   من اليسير التخّلص منها   إدارّية وتنظيمّية داخلّيٌة     ، وهي أمورٌ  مناسٍب لألولوّيات لديهم  
ت                وأّن لدى المديري   ا دّل ّية آم سات المجتمع في اإلدارة المدرس ٍة من مؤّس شارآٍة عالي ًا لم ن تطّلع

ًة         ) ٢٠٠٢(شار إلى أّن العباسي      وُي.  عليه نتيجة السؤال الثاني    ك مبّين ى ذل ق     تنّبهت إل ا يعي أّن مم
ّي    ع المحل ة والمجتم ين المدرس ة ب دم    "العالق صف بع لوٍك إداريٍّ يّت ن س دارس م ره الم ا تظه م

ة للعبء   ).   ٣ص" ( على االستفادة من أولياء األمور والمجتمع     الحرص وجاء في المرتبة الالحق
ة     والمعالكبير وضيق الوقت لدى المديرين مجموعٌة من          ة والتنظيمّي ات اإلدارّي ة    ( ق ود اإلدارّي القي

ر  و بالنظام اإلدارّي التربوّي بشكٍل عاّم،       مرتبطٌةوهي  ) والمرآزّية وغياب اآللّيات الواضحة    ًتعتب
اٍتمعّو ٍة   ق اٍت محلّي ائج دراس ع نت سجم م ستغربٍة وتن ر م ي، ( غي رّوة، ٢٠٠٢العباس ؛ ٢٠٠٦؛ م

ي،  ا      )٢٠٠٨عل ؤِت ُأُآَله م ت سطينّي ل وّي الفل ام الترب ي النظ ود اإلصالح ف ى أّن جه دّل عل ، وت
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الي والمرجع          ة   بالشكل المأمول؛ ولعّل ذلك ناتٌج عن انشغال وزارة التربية والتعليم الع ات الخاّص ّي
ّية    التوّسع في توفير  تحقيق إنجازات آّمية تتمّثل ب    للتعليم ب  وى العا  وال  األبنية والمرافق المدرس ة مل ق

دمات وزارة    والخ ازات ال ارير إنج ه تق دّل علي ا ت الي،  (، آم يم الع ة والتعل ) ٢٠٠٩وزارة التربي
ن  ا م ةوغيره دارس الخاّص ة بالم شرات التعريفّي د تنّبهت وزا .الن الي  وق يم الع ة والتعل رة التربي

شراآة مع الجامعات والمجتم              لألمر فأوردت أّن من      اون وال ع بنود رؤيتها المستقبلّية تطوير التع
  .المحلّي والشرآاء في التمويل

ق بالمعو ا يتعّل ات ّوفيم والي ق ّددها ح د ح ة % ١٧األخرى فق ي مرتبط وثين، وه ن المبح م
يس بالنظام اإلدا       ى               بمؤّسسات المجتمع ول ارًة إل ضّمنت إش سهم، إذ ت ديرين أنف وّي أو الم رّي الترب

دارس وعدم                   رامهم خصوصّيات الم غياب الوعي لدى العاملين في مؤّسسات المجتمع وعدم احت
ى الهروب                    ديرين إل ل الم ى مي دّل عل االقتناع بأولوّية المشارآة في اإلدارة المدرسّية ودعمها، وت

ذا             من تحّمل التبعة، واللجوء إلى تبري      ٍة، وه ى أطراٍف خارجي ر الخلل وإلقاء المسؤولية واللوم عل
ائدٍة      ٍة س ع ثقاف ق م ٌل يتّف دىمي ي   ل ديرين ف سطينّي  الم ع الفل ّي، (المجتم ي، ٢٠٠٢العباس ؛ عل

 ,Hammad, 2010; Stelmach( وتّتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراستا   هذا ).  ٢٠٠٨
ة ) 2004 شريأّن المرآزّي ود الت ّيةعاتوجم اٌت أساس ة هي معيق ر الداعم ّية غي ة المدرس  ، والثقاف

  .للشراآة بين المدرسة والمجتمع المحلّي

  التوصيات

  :لدراسة، فإّن البحث يوصي باآلتيافي ضوء نتائج 

الي        أن .١ سات         تنظيمَ تتبّنى وزارة التربّية والتعليم الع ة مع مؤّس اٍت عاّم ٍة وعالق  حمالت توعي
ّية،          حول د  المجتمع المحلّي    م في دعم اإلدارة المدرس ة          وره م الطلب وخصوصًا في دعم تعّل
 . ال ينحصر في الدعم الماّدي للمدارس الدعموأّن ظروف وبيئات التعّلم، رواالهتمام بتيسي

تعديل األنظمة والتشريعات الخاّصة بالعالقة بين    تسعى وزارة التربية والتعليم العالي إلى        أن .٢
ٍة ال تعّرض               المدرسة والمجتمع المحلّي،   ستديمٍة آمن ٍة م اء عالق  بحيث يتمّكن الطرفان من بن

ة الوصف        .المديرين ومؤّسسات المجتمع للمساءلة القانونّية والتنظيمّية        ويتطّلب ذلك مراجع
وظيف يٍّ ال ٍف وظيف داد وص ديرين وإع ّور ّي للم دٍد، ومتط دارس ومح ديري الم اء م إعط

الحية ي ص ة ف سات المجتمعّي راك المؤّس ًا إش ذًا وتقويم ًا وتنفي ّي تخطيط ل المدرس ، العم
ّي                     سات المجتمع المحل ًا من مؤّس ضّم أطراف دارس ت شارّية للم وصالحية تشكيل مجالس است

 .المتنّوعة

وَمأن  .٣ الي   تق يم الع ة والتعل ة   وزارة التربي ات الخاّص مّية ذات  والمرجعّي ات الرس والجه
ين اإلدارات    ، و توفير خدمات االنترنت في آّل المدارس     باالختصاص   بناء شبكة اتصاالٍت ب

ين                          ة أخرى لتمك ّي من جه سات المجتمع المحل ين مؤّس ا وب ٍة، وبينه ا من جه المدرسّية ذاته
يّ       المديرين من العمل المشترك مع بعضهم          سات مجتمعهم المحل ذٍ    ومع مؤّس  ،؛ ويمكن حينئ

سات المجتمع المحل           ،من خالل تلك الشبكة    ديرين ومؤّس ين الم دياٍت      التواصل ب اء منت ّي، وبن
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سهم   ، والتصويت، وإبداء الرأي، والتشاور،وتنظيم لقاءاٍت عن بعد للتباحث  ا ُي  ونحو ذلك مّم
   .دعم نجاح الطلبةفي 

التخفيف من                .٤ أن تهتّم وزارة التربية والتعليم العالي والمرجعّيات الخاّصة ذات االختصاص ب
رامج         القيود اإلدارية واألعباء الوظيفّية الروتينّية       عن المديرين إلعطائهم الفرصة لتخطيط ب

 .عمل لتحقيق شراآة مع مؤّسسات المجتمع المحلّي

وَم .٥ ات   أن يق صوصًا القطاع ّي، وخ ع المحل سات المجتم ال لمؤّس ساح المج ديرون بإف  الم
ارة  ن ذات المه اب المه شطٍة ) skilled people(المتخّصصة وأرب ذ أن ي تنفي شارآة ف للم

 .الملموس في البيئة المدرسّية لدعم تعّلم الطلبةتعليمّية، وللحضور 

الي .٦ يم الع ة والتعل ى وزارة التربي اد أن تتبّن صاص اعتم ة ذات االخت ات الخاّص  والمرجعّي
ث ُيَع     ّية، بحي يم اإلدارات المدرس دة لتقي ايير جدي سات    مع ع مؤّس شراآة م ّور ال ا تط ّد منه
شجيعّية          ي تظهر          المجتمع المحلّي، وأن يتّم تخصيص جوائز ت دارس الت سّية للم وحوافز تناف

 .إداراتها إقدامًا وإبداعًا في بناء شراآٍة مع مؤّسسات المجتمع المحلّي

ر       .٧ ة نظ ن وجه ّية م ي اإلدارة المدرس ّي ف ع المحل سات المجتم ة دور مؤّس تّم دراس أن ي
 .المسؤولين والعاملين في مؤّسسات المجتمع

ى محافظاتٍ            .٨ ة عل ق دراسة مماثل ات              أن يتّم تطبي د من ثب سطينّي للتأّآ وطن الفل  أخرى في ال
  .النتائج وللتمّكن من تعميمها

  
  المراجع

 مرة و س ود،أب سيلي. محم اء، والع رو. رج ل، وعم ديري ).  "٢٠٠٦.  ( أم صورات م ت
المدارس الثانوية وأولياء األمور في محافظة الخليل للتفاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع        

  .١٦٣-١٤٠ .)٢ (٢ .ة الخليل للبحوثمجلة جامع".  المحلي

  الثانوية إلنجاح   رسةالمعارف والمهارات الالزمة لمدير المد    ).  "١٩٨٨.  ( أحمد ،أبو شيخة 
ان  . الجامعة األردنية  .رسالة ماجستير غير منشورة   ".  دوره في خدمة المجتمع وتنميته      . عّم

  .األردن

  و ود ،دعابأب ع مجتم ").  ٢٠٠٠.  (محم ة م ة المدرس ا  عالق بل تنميته ّي وس ا المحل عه
  . األردن. عّمان. وآالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.معهد التربية.  "وتطويرها

  ة و غزال ل،أب دارس       ).  "١٩٩٨.  ( ميخائي ي الم ور ف اء األم ديرين وأولي ين الم ة ب العالق
رة  ة رام اهللا والبي ي محافظ ة ف شورة ".  الثانوي ر من ستير غي الة ماج ة بي.رس ت جامع  .رزي

  . فلسطين.بيرزيت



 ٩٩٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ين المدرسة            ).  "١٩٩٨.  ( أروى ،أبو لبدة ستويات التفاعل ب ين عن م درجات رضا المعّلم
د     شورة    ".  والمجتمع المحلي في المدارس الثانوية في محافظة إرب ر من الة ماجستير غي  .رس

  . األردن. إربد.جامعة اليرموك

 لثانوية في تفعيل العالقة بين المدرسة       دور مدير المدرسة ا   ).  "٢٠٠١.  ( خليفة ،البوسعيدي
شورة    ".  والمجتمع المحلي بسلطنة ُعمان    ابوس      .رسالة ماجستير غير من سلطان ق ة ال  . جامع

  . سلطنة ُعمان.مسقط

 ك سي،الحاي ي    ).  "٢٠٠٠.  ( نان ة ف دور المدرس دارس ل ديري الم ين وم صورات المعّلم ت
د     شورة   رس ".  خدمة المجتمح المحّلي في مدارس محافظة إرب ر من ة  .الة ماجستير غي  جامع

  . األردن. إربد.اليرموك

 ة  .  "حول أثر التدريب المستمرّ  ").  ٢٠٠٩.  ( ذآاء ،الحر ة التربوي وي    (المجل المرآز الترب
  .٢٧-٢٦ .)٤٤ (.)لبنان .للبحوث واإلنماء

 العالقة بين أولياء األمور ومديري المدارس في لواء عجلون       ).  "١٩٩٢.  ( محمد ،الخشيني
شورة      "  دورها في معالجة المشكالت الطالبية    و ر من ة اليرموك    .رسالة ماجستير غي  . جامع

  . األردن.إربد

 س سيد،يالخمي ية  ).  ٢٠٠١.  ( ال ي اإلدارة المدرس راءات ف ا   : ق ة وتطبيقاته سها النظري أس
  .األسكندرية .دار الوفاء للطباعة والنشر. الميدانية العملية

 ديرو         ال).  "١٩٩١.  ( توفيق ،الزآري عالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي آما يتصورها م
رى  ان الكب ي عم ة ف دارس الثانوي شورة "  الم ر من ستير غي الة ماج ة.رس ة األردني  . الجامع

  . األردن.عّمان

 عّمان .دار الفكر.  المدرسة المجتمعّية).  ٢٠٠٥.  ( صالحة،سنقر.  

  ا ).  "٢٠٠٠.  ( عريفة ،صالح الدين ديرين      فاعلّية مجالس أولي ة نظر الم ء األمور من وجه
ة رام اهللا   ي محافظ ة ف دارس الثانوي ي الم ويين ف دين الترب ين والمرش الة ".  والمعّلم رس

  . فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنّية.ماجستير غير منشورة

 ضايا المجتمع          ).  ١٩٩٣.  ( بيومي ،ضحاوي دار .  أدوار المدرسة الحديثة في التفاعل مع ق
  .القاهرة .لعربيةالثقافة ا

 تقديراُت المعّلمين درجَة ممارسِة مديري المدارس الفلسطينّية       ").  ٢٠١٠.  ( محمـد ،عابدين
  .قيد النشر.  "نمطي القيادة التحويلّية والتبادلّية وعالقتها باالحتراق النفسّي لديهم

 شروق    ). اإلصدار لثاني  (١ ط .اإلدارة المدرسية الحديثة  ).  ٢٠٠٥( .  محمـد ،عابدين  دار ال
  .عّمان .للنشر والتوزيع

 دين ـد،عاب سطينية   ").  ٢٠٠٣.  ( محم ة الفل دارس الحكومي ديري الم دريب م رامج ت : ب
  .٣٤ - ١ .)٢ (٦ .مجلة جامعة األزهر بغزة ."المستقبليةالتحديات والتطلعات 



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ١٠٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 دين ـد،عاب ا " ). ٢٠٠٢.  ( محم ا يراه ة آم دارس الحكومي ديري الم دريب م رامج ت ويم ب تق
سطينية    المديرون والمسؤولون في     ة للدراسات       ."مديريات التربية والتعليم الفل ة الزيتون مجل

  .٧٠ – ٣٥ .)١ (٢ .العلوم اإلنسانية/ والبحوث العلمية 

 ة               ).  "٢٠٠٤.  ( مبارك ،العازمي ي من وجه ة المجتمع المحل دور اإلدارة التربوية في تنمي
 جامعة .رسالة ماجستير غير منشورة".  لكويتنظر المسؤولين في وزارة التربية في دولة ا  

  . األردن. إربد.اليرموك

 ور ي،عاش ة   ).  "١٩٩٥.  ( عل ي خدم ة ف سة ريادي ة آمؤس ة الحكومي ة الثانوي دور المدرس
  . األردن. إربد. جامعة اليرموك.رسالة ماجستير غير منشورة".  المجتمع وتنميته

 ي دير،العباس ي ).  "٢٠٠٢.  ( غ ديري التعل دى    آراء م ول م دس ح ي الق اّم ف ساهمة م الع م
ويّ             شورة       ".  مجالس أولياء األمور في دعم وتطوير العمل الترب ر من الة ماجستير غي  .رس

  . فلسطين. القدس.جامعة القدس

  ين من وجهات           ).  "٢٠٠٤.  ( عبد العزيز  ،عبد الباقي فاعلية مجالس أولياء األمور والمعّلم
ة       نظر المديرين والمعّلمين وأولياء األ     لفيت وقلقيلي افظتي س الة  ".  مور األعضاء في مح رس

  . فلسطين. القدس. جامعة القدس.ماجستير غير منشورة

 يّ  ، والشخيبي . محمد ،العجمي رحمن    . عل د ال اني ، وعب شر . أم في  ).  ٢٠٠٩.  ( سعدّية ، والن
  .عّمان .دار الفكر للنشر والتوزيع.  اجتماعّيات التربية المعاصرة

 ي ضرة،عل ر         ").٢٠٠٨.  ( خ داث التغيي ي إح ة ف ة الثانوي دير المدرس ع لم دور المتوّق ال
الة  ".  التربوّي من وجهة نظر اإلداريين التربويين في محافظتي القدس ورام اهللا والبيرة        رس

  . فلسطين. القدس. جامعة القدس.ماجستير غير منشورة

 دين اد ال ى،عم ة ).  ٢٠٠٩.  ( من ادات التربوي اق تطوير اإلدارة والقي ةآف بالد العربّي ي ال  .ف
  .عّمان .مرآز الكتاب األآاديمّي.  ١ط

 ار هاد،الف د).  "٢٠٠٨.  ( س ديري الم ستقبلّية لم ة والم ة الحالّي ات المهنّي ة االكفاي رس الثانوّي
رة         شورة       ".  الحكومية ومديراتها في محافظة رام اهللا والبي ر من الة ماجستير غي ة   .رس  جامع

  . فلسطين. القدس.القدس

 زة ود ،قراق ة  ).  ١٩٩٣.  (محم ة فاعل و إدارة تربوي ام  .  نح انّي ودار الوس ر اللبن  .دار الفك
  .بيروت

 دور مجالس أولياء األمور في دعم وتطوير العمل التربوّي من          ).  "١٩٩٧.  ( صالح ،محمد
امّ        يم الع شورة       ".  وجهة نظر مديري ومديرات التعل ر من الة ماجستير غي ة عدن    .رس  . جامع

  . اليمن.عدن



 ١٠٠١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اء         ).  "٢٠٠٦.  ( سامي ،مرّوة العالقة بين الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية واالنتم
شورة     ".  التنظيمي للمعلمين في محافظة بيت لحم        ر من الة ماجستير غي ة القدس  .رس  . جامع

  . فلسطين.القدس

 ي في             ).  "١٩٩٧.  ( موسى ،المشوخي ين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحل واقع التعاون ب
زة ال ات غ ة بمحافظ ة الثانوي ال".  مرحل شورة رس ر من ستير غي ة اإل.ة ماج المية الجامع  .س

  . فلسطين.غّزة

 ع ).  "١٩٩٣. ( شحادة،مليحات ة المجتم ي تنمي ة ف ة الحكومي ة إدارة المدرسة الثانوي فاعلي
يم في                    ة والتعل ة التربي المحلي من وجهة نظر المديرين والمعّلمين وأولياء األمور في مديري

  . األردن. عّمان. الجامعة األردنية.رسالة ماجستير غير منشورة".  مان الكبرى األولىع

    وزارة   ).  ٢٠٠٩.  (وزارة التربية والتعليم العالي اإلنجازات والتحدّيات خالل      : إنجازات ال
ام  الي  .٢٠٠٩الع يم الع ة والتعل سطين. رام اهللا. وزارة التربي .  فل

)164=ID?aspx.ShowArticle/ps.gov.mohe.www :Available online(  

 Adelman, H. & Taylor, L (2008). School improvement. A systematic 
view of what is missing and what to do about it.  In Després. B. 
(Ed.). Systems thinkers in action. A field guide for effective change 
leadership in education. (pp. 55-70).  Lanham. MD. Rowan & 
Littlefield Education. 

 Anderson, J. Houser, J. & Howland, A.  (2010).  "The full purpose 
partnership model for promoting academic and socio-emotional 
success in schools".  The School Community Journal. 20 (1). 31-54. 

 Berg, A. Melaville, A. & Blank, M.  (2006).  Community and family 
engagement. Principals share what works. Washington. DC. 
Coalition for Community Schools. 

 Boadou, N. Milondzo, K. & Adjei, A.  (2009).  "Parent-community 
involvement in school governance and its effects on teacher 
effectiveness and improvement of learner performance. A study of 
selected primary and secondary schools in Botswana".  Educational 
Research and Review. 4 (3). 96-105. 

 Coleman, J.  (1998).  Parent. student. and teacher collaboration. The 
power of three.  Thousand Oaks. CA. Crowin Press. 



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ١٠٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 Cotton, E. & Mann, G.  (1994).  Encouraging meaningful parent and 
family participation. A survey of parent involvement practices in 
California and Texas. (ERIC document. ED390523).  

 Christenson, S. & Sheridan, S. (2001). Schools and families. 
Creating essential connections for learning. New York. Guilford 
Press. 

 Epstein, J. & Sanders, M.  (2006).  "Prospects for change. Preparing 
educators for school. family. and community partnerships".  Peabody 
Journal of Education. 81 (2). 81-120. 

 Epstein, J.  (1995).  "School-family- community partnerships. Caring 
for the children we share".  Phi Delta Kappan. 76 (9). 701-712. 

 Essia, U. & Yearoo, A.  (2009). "Strengthening civil society 
organizations/government partnership in Nigeria". International 
NGO Journal. 4 (9). 368-374. 

 Fullan, M. (2001).  The new meaning of educational change. (3rd 
edition).  New York. Teachers' College. Columbia University. 

 Giancreco, M. Edelman, S. & Broer, S. (2003). "Schoolwide 
planning to improve paraeducator supports".  Exceptional Children. 
70 (1). 63-79. 

 Gordon, M. &  Louis, K.  (2009).  "Linking parent and community 
involvement with student achievement. Comparing principal and 
teacher perceptions of stakeholders influence".  American Journal of 
Education. 116 (1). 1-32. 

 Hammad, W.  (2010).  "Teachers' perceptions of school culture as a 
barrier to shared decision making (ADM) in Egypt's secondary 
schools". Journal of Comparative and International Education. 40 
(1). 97-110. 

 Hands, C.  (2010).  "Why collaborate?  The differing reasons for 
secondary school educators' establishment of school-community 
partnerships". School Effectiveness and School Improvement. 21 (2). 
189-207. 



 ١٠٠٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــعابدين، وأحمد يوسفمحمد 

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Henderson, A. & Mapp, K.  (2002).  "A new wave of evidence. The 
impact of school. family. and community connections on student 
achievement". Austin. TX. National Center for Family and 
Community Connections with Schools. SEDL. 

 Henry, M.  (1996).  Parent-school collaboration.  Albany. NY. State 
University of New York Press. 

 Hoany, T.  (2010). "No child left behind. School processes associated 
with positive changes. collaborative partnerships. and principal 
leadership". Academic Leadership. 8 (3). (Available online. 
www.academicleadership.org/ retrieved on 10/7/2010).  

 Hohlfeld, T. Ritzhaupt, A. & Barron, A.  (2010).  "Connecting 
schools community. and family with ICT. Four-year trends related to 
school level and SES of public schools in Florida".  Computers and 
Education. 55 (1). 391-405. 

 Holt, A. & Murphy, P.  (1993).  "School Effectiveness in the Future. 
The empowerment factor". School Organization Journal. 13. 175-
186. 

 Manz, P. Power, T. Ginsburg-Block, M. & Dowrick, P. (2010).  
"Community para- educators. A partnership-directed approach for 
preparing and sustaining the involvement of community members in 
inner-city schools".  School Community Journal. 20 (1). 55-80. 

 Mestry, R. & Globler, B.  (2007). "Collaboration and communication 
as effective strategies for parent involvement in public schools".  
Educational Research and Review. 2 (7). 176-185. 

 Morris, R. Chan, T. & Peterson, J.  (2009).  "Principals' perceptions 
of school public relations". Journal of School Public Relations. 30 
(2). 166-185. 

 O'Brien, J. (2004). "Sharing educational decisions with parents. 
Perceptions of parents". teachers. and principals in a school-based 
management setting. Dissertation Abstracts International. (AAT 
3141237) 



 "...... ومحافظة رام اهللا  مديري مدارس تقديراُت "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ١٠٠٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 Obeidat, O. & Al-Hassan, S. (2009). "School-parent-community 
partnerships. The experience of teachers who received the Queen 
Rania Award for Excellence in Education in the Hashimite Kingdom 
of Jordan".  The School Community Journal. 19 (1). 119-136. 

 Oluwatelure, T. & Oloruntegbe, K. (2010).  "Effects of parental 
involvement on students’ attitude and performance in science".  
African Journal of Microbiology Research. 4 (1). 1-9. 
http.//www.academicjournals.org/ajmr 

 Reed, W. (2009). "The bridge is built. The role of local teachers in an 
urban elementary school". School Community Journal. 19 (1). 59-76. 

 Sanders, M. & Lewis, K.  (2005). "Building bridges toward 
excellence. Community involvement in high schools".  High School 
Journal. 88 (3). 1-9. 

 Sanders, M. & Sheldon, S.  (2009).  "Principals matter. A guide to 
school. family. and community partnerships".  Thousand Oaks. CA. 
Crowin Press. 

 Steinberg, L.  (1996).  "Beyond the classroom. why school reform 
has failed and what parents need to do". New York. Simon & 
Schuster. 

 Stelmach, B.  (2004). "Unlocking the schoolhouse doors. 
Institutional constraints on parent and community involvement in a 
school improvement initiative". Canadian Journal of Educational 
Administration and Policy. 31 (1). 1-10. 

 Stuntz, L. Ptash, J. & Heinbokel, I.  (2008).  Exploring the shape of 
chance. Using the power of system dynamics in k-12 education.  In 
Després. B. (Ed.).  Systems thinkers in action. A field guide for 
effective change leadership in education. (pp. 177-204).  Lanham. 
MD. Rowan & Littlefield Education 

 Warren, M. Hong, S. Rubin, C. & Uy, P.  (2009).  "Beyond the bake 
sale. A community-based relational approach to parent engagement 
in schools".  Teachers College Record. 111 (9). 2209-2254. 


