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  ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف على االعتبارات التربوية التي يراعيھا أولياء أمور الطالب 

اصة في قطاع غزة، ولتحقيق األھداف أجريت الدراسة على أبنائھم بالمدارس الخ التحاقعند 
قطاع غزة، طبقت عليھا بمن أولياء أمور الطالب في المدارس الخاصة ) 264(عينة قوامھا 

األداء وفلسفة المدرسة ورسالتھا، : مجاالت تسعةفقرة موزعة على ) 52(استبانة مكونة من 
حداثة المبنى و لبيئة االجتماعية في المدرسة،او التربوي وجودة البرامج التعليمية للمدرسة،

االھتمام باإلعداد اإلنساني و سمعة المدرسة ومكانتھا االجتماعية،و المدرسي وتجھيزاته،
العالقة بين المدرسة والبيت،أسباب خاصة و االھتمام باإلعداد المھني للطالب،و للطالب،

تربوية التي يراعيھا أولياء األمور عند أشارت نتائج الدراسة إلى أن االعتبارات ال، و)شخصية(
في غالبية مجاالتھا ومعظم ) متوسطة(درجة  تكانت ذا حاق أبنائھم بالمدارس الخاصةتلا

، كما أظھرت الدراسة عدم وجود )2,670( إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية فقراتھا،
ة لالعتبارات التربوية في الدرجة الكلي) 0.05α=( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لمتغير المستوى التعليمي للوالدين وطبيعة عملھما والمستوى االقتصادي لألسرة، وتوصلت 
زيادة االھتمام بالتعليم الخاص من جانب الجھات : الدراسة إلى عدد من التوصيات أھمھا

  .م الخاصالرسمية المسئولة عن التعليم، وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول التعلي

  .، أولياء األموراالعتبارات التربوية، المدارس الخاصة: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aims at identifying the educational considerations 
observed by parents of students when they enroll their children in private 
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schools in the Gaza Strip. In order to achieve the objectives, the study is 
conducted on a sample of (264) parents of students in private schools in 
the Gaza Strip applied by a questionnaire consisting of (52) items 
distributed on nine areas: the philosophy of the school, its mission, 
educational performance, the quality of educational programs for the 
school, the social environment in the school, and modern school building 
and its equipment, the school's reputation and social status, attention to 
prepare the human and professional side of the student, and the 
relationship between school and home and other special reasons. The 
results indicate that the educational considerations observed by parents 
when they enroll their children in private schools were of a medium 
degree in the majority of fields and most of its clauses, reaching the 
average means of the total score (2,670). Furthermore, the study shows a 
lack of statistically significant differences at (α = 0.05) in the total score 
of the educational considerations for the variable of the educational level 
of the parents, the nature of their work and the economic level of the 
family. The study concluded with a number of recommendations 
including: the importance of increasing attention to private education by 
official bodies responsible for education, further studies and research on 
a special education. 

Key words: educational considerations, private schools, Parents. 
 

  المقدمة
ث احدإاألسرة في حياة الطفل وھي عامل أساسي في  تعتبر المدرسة ذات أھمية خاصة مع

 ً ً  التماسك االجتماعي وتكوين شخصيته تكوينا ً  علميا ، فالمدرسة مجال جديد لنسج العالقة وتربويا
ومن خاللھا تتوسع دائرة معرفته االجتماعية ويدخل في نمط جديد من  ،بين الطفل وبقية األطفال

وما يستتبع ذلك من احترام الحقوق والواجبات  ،اآلخرين العالقات والتكيف بين حاجاته وحاجات
  . وضبط االنفعاالت واكتساب سلوكيات جديدة من خالل عالقاته

كالية المدارس الخاصة من حيث بنيتھا وتكوينھا ونشأتھا وتنوعھا واختالف وتكمن إش
: خر ثقافياإليديولوجيات الموجھة لنشاطھا الثقافي، في أمرين أساسيين، أحدھما طبقي واآل

 ً بوضعية التمايز االجتماعي وھي تمثل المجال الحيوي ألبناء  فالمدارس الخاصة ترتبط جوھريا
الطبقات االجتماعية العليا في المجتمع ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن الثقافة التي تبثھا ھذه 

 ً يديولوجي للدول في أغلبھا بالواقع الثقافي واأل المدارس والقيم التي تؤصلھا ترتبط إشكاليا
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 وما زالت تشكل منصة ثقافية أيديولوجية لثقافة غربية بمضامين أيديولوجية غامضة ،الغربية
)Watfa & Al-Mutawa, 2008, p.4.(  

لقد أنشئت المدارس الخاصة في العالم العربي منذ بدايات القرن العشرين، حيث ارتبطت ھذه المدارس و
 ً للدول الغربية في أواخر عھد الدولة العثمانية، حيث تنافست ھذه الدول في مجال  بنظام االمتيازات المقدمة واقعيا

 ووظفتھا في خدمة النزعة التبشيرية الدينية ذات الطابع الثقافي ،إنشاء المدارس الخاصة
)Alqthan,1998,p.36(،  ً ً  ولم تتوقف ھذه النزعة التبشيرية حيث شھدت تناميا مع المرحلة  ملحوظا

 ،وشكلت المدارس الخاصة التبشيرية الحاضن األساسي للثقافة االستعمارية، في البلدان العربية االستعمارية
 ً  والعمل على تطبيع الوعي الثقافي لألطفال والناشئة  ،لبث األيديولوجية الثقافية للبلدان المستعمرة ومنطلقا

ديولوجية الغربية للبلدان المستعمرة بثقافة غربية مناھضة للثقافة الوطنية وموظفة في خدمة  الوضعيات األي
)Watfa & Al-Mutawa, p.4.(   

أقامھا التي أما فلسطين فكانت بداية المدارس الخاصة فيھا من خالل المدارس والمؤسسات التعليمية 
ً  ،في مدن فلسطين األوروبيون في أوساط الطبقة  وكان لھا دور مھم في رفع المستوى الثقافي، وخصوصا

ناء المدن، وكان المسيحيون المستفيد األكبر من تلك المؤسسات، وازدادت الفجوة الثقافية بينھم الوسطى من أب
   .)Shallah, 2003, p.202(وبين أغلبية المسلمين الذين لم يرسلوا أوالدھم إلى تلك المدارس التبشيرية 

 من مجموع% 6.2في التعليم الرسمي بنسبة ) ويشمل األھلي(ويسھم القطاع الخاص 
ووكالة %) 68.1الذي يسھم بالنسبة األكبر (التعليم في فلسطين إضافة إلى القطاع الحكومي 

ھم القطاع الخاص في اإلشراف على التعليم كما يس%) 25.7(األونروا  –دولية الغوث ال
والتدريب وتوفيره في القطاعات التالية بجانب القطاع الحكومي واألونروا، دور الحضانة 

التعليم و، ويقتصر ھذا القطاع على القطاع الخاص فقط، التعليم األساسي، ورياض األطفال
التعليم شبه والتدريب المھني، والتعليم الجامعي، والتعليم التقني، والثانوي األكاديمي، والمھني، 

  .)Palestinian National Centre for Information, 2014( الرسمي

مل التي ة التي تناولت البحث في األسباب والعواالدراسات العربية واألجنبيوكثيرة ھي 
ھم بالمدارس الخاصة وتحمل نفقات مالية إضافية، ومن ھذه ئحاق أبناتلتدفع أولياء األمور إلى ا

 :لعوامل التي تدفع اآلباء نحو اختيار المدارس الخاصة ألبنائھما

اآلباء يتطلعون إلى أن  يث إن، حالتي يتوقعھا اآلباء ألبنائھم :المزايا االقتصادية المستقبلية .1
وبالتالي يحصلون على دخل شھري ممتاز، ويؤيد  ،يحصل أبنائھم على وظائف مرموقة

)Sreekanth, 2010, p.36 (فھو يرى أن اآلباء واألمھات يعلقون  ،ھذا االتجاه
لذا فھم يحرصون على جودة البرامج التعليمية في  ،كبيرة على مستقبل أفضل ألبنائھمآماال ً

خاصة وأن الكثير منھم يضطر لتغيير مسكنه أو  ،المدارس الخاصة التي يختارونھا ألبنائھم
االقتراض من البنوك من أجل ضمان تعليم جيد ألوالده، كما أن ھناك أدلة وافرة على أن 
الدراسة في المدارس الخاصة تولد مزايا اقتصادية كبيرة في وقت الحق في الحياة على 

 لكسب المزيد في سوق العمل، وأن طالب المدارس الخاصة لديھم احتمااألفراد من خالل 
  ). Green, et al., 2012, p.3( ر للحصول على الوظائف العلياأكب
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سعادة الطالب من خالل مستوى الرفاه االجتماعي تنبع : مستوى الرفاه االجتماعي للطالب .2
في مستوى رفاه  أبنائھمأن يعيش  إلىمن اآلباء يسعون  اً ن كثيرإالذي يحدده الوالدان، حيث 

األطفال من  معين حيث أن مستوى السعادة الذي يشعر به الطالب في المدرسة خصوصاً 
وأنھم على  ألبنائھم،الحاسمة من جانب الوالدين في اختيار المدرسة الخاصة العوامل 
ل يشعر أوالدھم بالمدارس الخاصة ما دام الطف اللتحاقمن المال  لدفع المزيد استعداد

 جيبونز وسيلفا ، ويؤيد ھذا الرأي) (Williams, et al., 2001, p.174 ةبالرضا والسعاد
)Gibbons. & Silva, 2008, p.64 (بأن الرفاه بالنسبة للتلميذ من  ى الوالدانحيث ير

 ،من السعادة ألبنائھم اً العوامل القوية التي تدفع اآلباء نحو البحث عن مدرسة توفر جو
نھا تكون أحرص على العوامل النفسية التي إكان الخيار لألم في القرار حيث خاصة إذا 
من السعادة لطفلھا داخل المدرسة، وقد أكدت بعض الدراسات أن الطلبة في  اً توفر جو

 ،بالسعادة كونھم يعيشون حالة من التكيف العاطفي المدارس الخاصة لديھم شعور عالٍ 
ً المدرسة الخاصة أفضل للتكين إحيث   في  ف العاطفي وتكوين الصداقات خصوصا

 وقد يكون من التفضيالت التي يأخذھا ، )Watt, 2003, p. 363(مدارس اإلناث 
الوالدان في االعتبار عند اختيار المدرسة ألولدھم خصوصا لألطفال وجود أخ له في 

لطفل النفسية ليجابي البيئة ھم في التعزيز اإلالمدرسة أو أصدقاء يذھب معھم مما يس
)Williams, et al., 2001, p.98.( 

 على حساب المدارس الحكومية والعامة  :اإلمكانيات المادية المميزة للمدارس الخاصة .3
 إلمكانيات المادية  نإفمن أسباب اإلقبال على المدارس الخاصة قوة الطالب حيث 

 Abdul( عبد الكريم وآخرين وقد أكد للمدارس الخاصة أفضل من المدارس الحكومية،
Karim et al., 2011, p.197 ( على أن المدارس الخاصة أفضل من المدارس الحكومية

من حيث المكتبات والمختبرات ووسائل النقل، كما أن حجم غرفة الصف في المدارس 
ً طالب) 25(الخاصة يتسع ل  بينما في المدارس الحكومية يزيد في كثير من الحاالت عن  ا

ً طالب) 50( ن اآلباء يرون أن االھتمام بأبنائھم أفضل في المدارس الخاصة، ، ومن ھنا فإا
يتمتعون بحياة دراسية  الخاصة تالميذ المدارس أكدت أنوفي دراسة أجريت في بريطانيا 

أفضل وأنھا عادة   ،لما تتسم به المرافق المدرسية في المدارس الخاصة من اھتمام ،أفضل
  .)Green, et al., 2012, p.28( وميةالمدارس الحك من تلك المتوفرة في بكثير

 ن غالبية من وجھة نظر اآلباء، حيث إ :قوة األداء األكاديمي للمدارس الخاصة .4
 ً   نھاساالقادري وم أفضل للمدارس الخاصة ويرى اآلباء يتوقعون أداء أكاديميا

)Qadiri & Manhas, 2009, p.22 (  أن توقعات اآلباء من األداء األكاديمي ألبنائھم
كما أن ، ھم ؤفي اختيار نوع المدرسة التي يرغبون في أن يلتحق بھا أبنا كبيراً  لعب دوراً ت

مع رغبة اآلباء في استمرار أبنائھم في  بشكل إيجابي درجات األطفال في المدرسة ترتبط
، وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن المدرسة التي اختاروھا ألبنائھمبالدراسة 

رسون في مدارس ثانوية خاصة مستقلة، كانت نتائجھم األكاديمية أفضل الطالب الذين يد
وظھر ذلك من خالل تحليل النتائج في اختبارات  ،من طالب الثانوية التقليدية العامة
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التحصيل في الرياضيات، والقراءة، والعلوم، والتاريخ من نظرائھم في المدارس الثانوية 
لاللتحاق بالكليات الجامعية من غيرھم، كما أنھم  الً التقليدية العامة، وأنھم أكثر احتما

يشعرون بنوع من الرضا ومقدرة على المشاركة في األنشطة المدنية والتفاعل مع المجتمع 
 ).Center on Education Policy, 2007, p.2( ومؤسساته المدنية

لطالب في وا فثقة اآلباء في قدرات المعلمين :ثقة اآلباء في معلمي المدارس الخاصة .5
المدارس الخاصة أفضل من المدارس الحكومية، وأن ھذا سبب وجيه يجعل اآلباء يفضلون 

بدل المدارس الحكومية التي ينظرون إليھا بثقة أقل  إرسال أطفالھم إلى المدارس الخاصة
  ).Tariq, et al., 2012, p.181( في المعلمين والطالب

 أن الدراسة يث يعتقد الكثير من اآلباء ح :التطلع نحو مستقبل جامعي أفضل لألبناء .6
 لدراسة في جامعات مرموقة والحصول إلى المدارس الخاصة تفتح اآلفاق ألبنائھم افي 

على تخصصات عليا، وفي دراسة مسحية أجراھا المجلس األمريكي للتعليم الخاص 
)Council for American Private Education, 2012, p.1-4 ( تبين أن الطالب
ذين يدرسون في المدارس الخاصة لديھم فرص أكبر في النجاح والتفوق في الجامعات، ال

ن ، بل إوأن غالبية الجوائز في المجاالت الفنية والرياضية كانت من نصيب ھؤالء الطالب
ستة من كل عشرة من الطالب الذين حصلوا على المنح الدراسية كانوا من خريجي 

 .المدارس الخاصة

: الدعاية وطريقة التواصل بين المدارس الخاصة وأولياء أمور الطالبطريقة العرض و .7
من األسباب التي تدفع الكثير من أولياء األمور نحو تسجيل أبنائھم في المدارس الخاصة، 

لخاصة اأن طريقة التواصل بين المدارس ) Bosetti, 2004, p. 400( بوسيتي ويرى
 ،ء يتمتعون بالعقالنية حين يزورون المدرسةوبين أولياء األمور تجعل الكثير من اآلبا

 ،فيشعرون بالتواصل من خالل حديث المعلمين والشبكات االجتماعية والزيارات المدرسية
مما يشعرھم بالجودة التعليمية واألداء المتميز للمدرسة مما يجعلھم يطمئنون إلى أن 

  .قراراتھم باختيار المدرسة الخاصة كانت صائبة

فالھوس من اآلباء واألمھات على االنخراط في المدارس  :نجليزيةاإلالشغف باللغة  .8
الخاصة ال سيما في المدارس المتوسطة أو المدارس اإلنجليزية، ففي البلدان غير الناطقة 

ھم بالمدارس الخاصة التي تھتم ببرامج اللغة تحاق أبنائلاباللغة االنجليزية يسعى اآلباء نحو 
على أن ) Watfa & Al-Mutawa, 2008, p. 39(والمطوع  وطفةاإلنجليزية، وقد أكد 

عوامل تدفع األسر  ةنجليزية كانت من ضمن أھم أربعتعليم األوالد على إتقان اللغة اإل
    .بالمدارس الخاصةاللتحاق أبنائھم الكويتية 

ً  في رأي الكثير ، فالمدارس الخاصةبيئة التعلم .9 ر وربما أكث( تقدم بيئة تعلم أكثر انضباطا
 ً ، وتقديم المزيد من الفرص للمشاركة الفعالة في األنشطة الالصفية للطالب الذين )أمنا

الكثير من اآلباء يعتقدون على نطاق واسع أن المدارس إن بل . يرغبون في القيام بذلك
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 ً المدارس العامة بسبب طبيعة البيئة التربوية لھذه  من الخاصة عادة ما تكون متفوقة أكاديميا
 ).Figlio & Stone,1997,p.34( والتي يرونھا أفضل من المدارس الحكومية ،المدارس

أما الواقع التطبيقي لھذا الموضوع الحيوي والمھم للتربية والتعليم فيبدو أن الدراسات التي 
لذا قام  –في حدود علم الباحث  – تناولت المدارس الخاصة بشكل عام تكاد تكون نادرة جداً 

الدراسات القريبة من موضوع الدراسة الحالية بھدف إثراء الدراسة بمراجعة مجموعة من 
الحالية واالستفادة من ھذه الدراسات في بناء أداة الدراسة وتفسير النتائج، ومن ھذه الدراسات 

وھدفت إلى الكشف عن  ،)Watfa & Al-Mutawa, 2008, p. 13(دراسة وطفة والمطوع 
لخاصة في منظور عينة من اآلباء واألمھات في المرحلة الصورة التربوية للمدارس األجنبية ا

التحاق أبنائھم االبتدائية في دولة الكويت والتعرف إلى العوامل والدواعي التي تدفع اآلباء إلى 
في ھذه المدارس دون غيرھا من المدارس الحكومية والعامة، كما أن الدراسة بحثت في أولويات 

لتي تتميز بھا المدارس الخاصة بالقياس إلى المدارس العامة، ھذه العوامل والسمات والمزايا ا
واستخدمت الدراسة استبانة مقننة للكشف عن طبيعة األداء التربوي لھذه المدارس، وقد تضمنت 

 ً من األسئلة المفتوحة حول خصائص وميزات وسمات التعليم األجنبي  استبانة الدراسة نسقا
من آباء وأمھات التالميذ أفراد العينة، ) 674(نة من الخاص، وطبقت الدراسة على عينة مكو

بنسبة ) 325(، كما بلغ عدد األمھات %)51.8(بنسبة مئوية  قدرھا ) 349(وبلغ عدد اآلباء 
، وقد أظھرت نتائج ھذه الدراسة أنه من خالل نسق األولويات التربوية %)48.2(مئوية قدرھا 

عوامل تتصدرھا في المراتب األربعة األولى لالنتساب إلى المدارس الخاصة مجموعة من ال
نجليزية، وقدرة ھذه المدارس على تنمية قدرات األطفال تمكين األبناء من إتقان اللغة اإل

ومواھبھم، وألن ھذه المدارس تتبنى أساليب متقدمة في تعلمي األطفال، والنخفاض مستوى 
األولويات يأتي اعتبارات المركز التعليم الحكومي، كما بينت النتائج أن في أدنى سلم ھذه 

االجتماعي، أو ارتفاع المستوى االجتماعي المتجانس، أو االنتساب إلى جامعات أجنبية مستقبال، 
أو ألن ھذه المدارس تساعد األطفال في الوصول إلى مراكز قيادية مستقبال، كما بين أفراد العينة 

بناء شخصية : مدارس األجنبية الخاصةثالثة أھداف رئيسة مبتغاة من تسجيل أطفالھم في ال
الطفل عقليا ونفسيا، وتمكين الطفل من اللغة اإلنجليزية، وحماية الطفل من التأثير السلبي لنظام 

دراسة ھدفت التعرف إلى ) Abdeen, 2000, p.54(التعليم الحكومي، كما أجرى عابدين 
رس الخاصة وتقصي العوامل التي حاق أبنائھم بالمداتلاالعوامل التي يؤسس عليھا اآلباء في 

يراعيھا الوالدان عند إلحاق أبنائھم بالمدارس الخاصة والسمات والمزايا التي يتميز بھا التعليم 
الخاص عن التعليم العام والتي تدفع الوالدين إلى اختيار المدارس الخاصة وتحمل األعباء المادية 

الخاصة األساسية والثانوية في محافظتي  اإلضافية، وتكون مجتمع الدراسة من كافة المدارس
مدرسة، بينما بلغت عينة الدراسة من ) 86(القدس ورام هللا في الضفة الغربية والبالغ عددھا 

فقرة ) 28(مدرسة، واستخدمت الدراسة ثالثة مقاييس وھي، المقياس األول مكون من ) 30(
لوالدان عند اختيارھم للمدرسة مجاالت تمثل االعتبارات التي ينظر إليھا ا) 9(تدور حول 

فقرة تمثل بعض خصائص المدارس الحكومية ) 26( الخاصة، وتضمن المقياس الثاني 
والمدارس الخاصة، أما المقياس الثالث فھو مقياس التمييز بين المدارس الحكومية والمدارس 
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في والتعليمي فقرة، وقد بينت نتائج الدراسة ارتفاع المستوى الثقا) 26(الخاصة المكون من 
ً حيث إن ما يزيد عن نصفھم  . والمعاھد العليا من خريجي الجامعات%) 51.6(لآلباء عموما

يليھم %) 27.5(وفيما يتعلق بالوضع االقتصادي بينت الدراسة أن ذوي الدخل العالي يشكلون 
وأخيراً ذوو %) 24.3(، فذوو الدخل المنخفض بنسبة %)26.5(ذوو الدخل المتوسط بنسبة 

، ويدل ذلك على أن اإلقبال على التعليم الخاص غير مقتصر %)21.7(لدخل المتدني بنسبة ا
على ذوي الدخول العالية، وھو األمر الذي يستدعي معرفة األسباب الحقيقية وراء تحمل األعباء 
ق المالية اإلضافية واألقساط العالية للمدارس الخاصة، أما فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في إلحا

اآلباء ألوالدھم في المدارس الخاصة بيّنت الدراسة أن التعامل التربوي الجيد في ھذه المدارس، 
وسمعتھا، ومناھجھا المتطورة، ووجود معلمين مؤھلين فيھا، ھي العوامل التي تدفع اآلباء إلى 

فت ھد) Al-Bakr, 1995, p.15( البكر بھا قامتفي دراسة إلحاق أبنائھم في ھذه المدارس، و
وبينت نتائج الدراسة ، التعرف على االتجاھات الوالدية نحو إلحاق الفتيات بالمدارس األھلية إلى
الجوانب المتعلقة بكفاءة المعلمات العلمية والمھنية واستخدامھن األساليب التربوية الجيدة في أن 

س بناتھم األھلية، التدريس والتعامل مع الطلبة المرتبة األھم في اعتبارات األھل الختيار مدار
يلي ذلك الجوانب المتعلقة بعدد طالبات الصف، ثم بالبرامج التدريسية اإلضافية التي توفرھا 
المدرسة نحو اللغات والحاسوب، ثم الجو االجتماعي المالئم للبنات في المدرسة، أما شھرة 

جاءت في مرتبات المدرسة ومعقولية األقساط المدرسية ووجود أقارب للطالبة في المدرسة فقد 
ً  –متأخرة، وبينت الدراسة أن أھم مشكالت المدارس الخاصة  ھي عدم وجود  –مرتبة تنازليا

برامج ترفيھية، وغالء األقساط المدرسية، وعدم تنوع األنشطة الالصفية، بينما كانت أھم عيوب 
وعدم العناية  عدم وجود برامج إضافية كاللغة األجنبية، واكتظاظ الصفوف،: المدارس الحكومية

بإنماء شخصية الطلبة، واستخدام أساليب غير مناسبة في العقاب وفي التعليم، وضعف كفاءة 
وقد أظھرت الدراسة . المعلمين، وسوء المباني المدرسية، وضعف العالقة بين البيت والمدرسة

ومدى  وجود فروق دالة لصالح المدارس الخاصة في مجاالت تعلم الطلبة المھارات األساسية،
استخدام األساليب التربوية داخل الصف، ومدى العناية بشخصية الطالب، ومدى توفر اإلمكانات 

فھدفت إلى معرفة األبعاد التاريخية ) Zidane, 1999, p. 73(المدرسية، أما دراسة زيدان 
واالجتماعية واالقتصادية للتعليم الخاص في محافظة الفيوم بجمھورية مصر العربية، وبينت 
النتائج أن التعليم الخاص في محافظة الفيوم اتسم بھيمنة الفئات االجتماعية الغنية على المدارس 

ً  وأن ھذه المدارس أصبحت امتيازاً  ،الخاصة ً  اجتماعيا ألبناء الصفوة والنخبة في  وثقافيا
جمھورية مصر العربية، واستطاع الباحث من خالل العودة إلى سجل الطالب المسجلين في 

ارس الخاصة في الفيوم أن يبين أن رواد ھذه المدارس ينحدرون من الطبقة االجتماعية العليا المد
% 18.3ورجال أعمال % 24.4في المجتمع، وتتكون الفئات المھنية لھذه الطبقة من األطباء 

ومدراء عامين ومستشارين وأساتذة جامعيين وضباط شرطة ومحامين بنسبة % 16,2ومھندسين 
 أديبايو ، وجاءت دراسة%9.6ت نسبة المعلمين والموجھين التربويين وقد بلغ% 20

)Adebayo, 2009, p.1 ( للتعرف إلى العوامل التي تدفع اآلباء في نيجيريا إلى تفضيل
) 750(المدارس الثانوية الخاصة ألبنائھم على المدارس الحكومية، وتكونت عينة الدراسة من 

ية الخاصة ،وطبقت الدراسة االستبانة التي تقيس ميول اآلباء من أباء الطالب في المدارس الثانو
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) 24(وتكونت االستبانة من ستة مجاالت رئيسة اشتملت على  ،نحو المدارس الثانوية الخاصة
من اآلباء يعتقدون أن المدارس الخاصة أفضل في %) 72-60(فقرة، وبينت نتائج الدراسة أن 

يعتقدون أن معلمي المدارس %) 50(ة، وأن حوالي األداء األكاديمي من المدارس الحكومي
يعتقدون أن المرافق المادية في %) 78-62(الخاصة أفضل من المدارس الحكومية، وأن حوالي 

من اآلباء يعتقدون أن %) 69(المدارس الخاصة أفضل من المدارس الحكومية، كما أن حوالي 
وأفضل من مناھج المدارس الحكومية،  المناھج الدراسية في المدارس الخاصة ذات جودة عالية

 أما بالنسبة لمستقبل خريجي المدارس الثانوية الخاصة المھني والحياة العملية في 
من أفراد العينة يعتقدون أن الفرص في الحصول على %) 36(المھن والوظائف فإن حوالي 

 انانناراي وظائف ھامة ألبنائھم أعلى من خريجي المدارس الحكومية، أما دراسة
)Narayanan, 2013(،  فھدفت إلى دراسة القرارات التي تعتمد عليھا األسر في االختيار بين

المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في المناطق الريفية في شمال الھند، وقد استخدمت 
فقرة موزعة على ستة أبعاد رئيسة، وقد استخدم الباحث مقياس ) 65(الدراسة استبانة مكونة من 

والحكومية من وجھة نظر اآلباء، وبينت نتائج الدراسة أن التعليم  ةمايز بين المدارس الخاصالت
  الجيد من العوامل الرئيسة التي تؤثر في قرارات اآلباء يأتي بعدھا تكلفة الدراسة 
ومكان المدرسة، كما بينت النتائج أن جنس الطالب يؤثر في نوعية المدرسة التي يختارھا اآلباء 

داھيري وبن بن ة المناطق الريفية االجتماعية ونظرة المجتمع تجاه الفتاة، أما دراسة لطبيع
فھدفت إلى تحديد العوامل الھامة ) & bin Ya, 2011, p.115 Bin Dahari( يعقوب

المساھمة في اختيار الوالدين لمرحلة ما قبل المدرسة ألبنائھم، واستخدمت الدراسة استبانة 
ً  بعداً ) 12(مكونة من  من اآلباء واألمھات الذين لديھم ) 162(وتكونت عينة الدراسة من  رئيسيا

أطفال في مرحلة رياض األطفال، واستخدمت الدراسة طريقة تحليل االنحدار المتعدد للتعرف 
في اختيار المدارس من قبل الوالدين، وبينت النتائج أن أھم  أسھمتعلى المتغيرات التنبؤية التي 

ھم بدرجة كبيرة  في اختيار الوالدين على الترتيب ھي، السالمة واألمن، جودة العوامل التي تس
تدريس للغة االنجليزية، ون، ون المؤھلوالتدريس، النظافة، الناحية العرقية والقيمة الدينية، المعلم

  .بينما جاءت المسافة بين المنزل والروضة ووسائل النقل والرسوم الدراسية بدرجة متوسطة
  

  لدراسةمشكلة ا
نبع اإلحساس بمشكلة الدراسة الحالية من مالحظة الباحث لألوضاع االقتصادية الصعبة 

ثمانية أعوام، إال  ذالتي يعيشھا قطاع غزة وظروف الحصار االقتصادي المفروض على غزة من
، كما أن الباحث الحظ أن في انتشار المدارس الخاصة اَ واضح اً أن الباحث الحظ أن ھناك توسع

يرسلون أوالدھم للمدارس الحكومية  الكثير من زمالء العمل في الجامعات الفلسطينية ھناك
وھي ذات تعليم مجاني، بينما نجد أن ھناك الكثير من  ،)األونروا(ومدارس وكالة الغوث الدولية 

لمدارس الخاصة، ومن ھنا إلى االفئات األخرى من العاملين في مجاالت أخرى يرسلون أبناؤھم 
ھم إلى المدارس ئباحث بضرورة البحث في األسباب التي تدفع اآلباء إلى إرسال أبناشعر ال
ً في ظل التوسع الكبير في تأسيس المدارس الخاصة، فقد تطور التعليم  الخاصة، خصوصا
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طالب وطالبة ) 1200(حوالي الخاص في قطاع غزة بصورة كبيرة فمن مدرستين يدرس فيھما 
طالب وطالبة خالل فترة ) 2295(فيھما حوالي كان مدرسة  )14(م، إلى 1967قبل العام 

، ومع قدوم السلطة الوطنية في العام م1994- 1967من  االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة
طالب وطالبة ) 14,699(مدرسة فيھا حوالي ) 64(لخاصة إلى ام ازداد عدد المدارس 1994

Ministry of Education & Higher Education, 2014, p.1-9) .(  

  : اآلتيةلإلجابة عن األسئلة جاءت  الحالية ومن ھنا فإن الدراسة

 حاق أبنائھم بالمدارس الخاصة؟تلاما االعتبارات التربوية التي يراعيھا أولياء األمور عند  .1

ً التحاق ھل تختلف أسباب اختيار الوالدين عند  .2  المؤھللمتغير  أبنائھم بالمدارس الخاصة تبعا
 ن، وطبيعة عمل األبوين، والدخل الشھري لألسرة؟لألبوي العلمي

  
 أھمية الدراسة

 :تكمن أھمية الدراسة في

م الباحث  –حداثة الموضوع الذي تبحث فيه الدراسة، فھذه الدراسة  − ى من  –حسب عل األول
 .قطاع غزةنوعھا في 

ة − ا الدراسة الحالي ي ستتوصل إليھ ائج الت يمكن أن  والتي ،تأتي أھمية الدراسة من خالل النت
دارس الخاصة  يم في الم ى التعل اتشكل قاعدة تربوية للعمل على تعزيز اإلقبال عل لمجتمع ب

 .الفلسطيني

يم  − ة والتعل ة ووزارة التربي دارس الخاص ة الم ذه الدراس ائج ھ ن نت تفيد م ل أن تس يؤم
 .الفلسطينية، فيمكن أن تُشكل الدراسة قاعدة لدراسات أخرى في مجال التربية والتعليم

  
 أھداف الدراسة

  تھدف الدراسة الحالية مما يلي

بالمدارس التحاق أبنائھم التعرف إلى العوامل واالعتبارات التي يراعيھا أولياء األمور عند  −
 .قطاع غزةفي الخاصة 

−  ً لمتغيرات  التعرف إلى دالالت الفروق بين أولياء األمور في العوامل واالعتبارات وفقا
 .   والمستوى االقتصادي وطبيعة عمل الوالدينالمستوى التعليمي لألبوين 
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 حدود الدراسة
  :تحددت الدراسة بعدد من المحددات تمثلت في

تتحدد الدراسة الحالية باستجابات أولياء أمور الطالب في المدارس الخاصة بقطاع غزة  −
 .الحكومية ومدارس األونروادون غيرھم من أولياء األمور في المدارس 

وھي الفصل  ،الحالية بالفترة الزمنية التي تم فيھا تطبيق أدوات الدراسةتتحدد الدراسة  −
  .م2014- 2013الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  
  مصطلحات الدراسة

يقصد الباحث باالعتبارات التربوية في ھذه الدراسة العوامل  :االعتبارات التربوية
 .للدراسة في المداس الخاصةأبنائھم إرسال  واألسباب ذات الخلفية التربوية التي تدفع اآلباء إلى

ھي المدارس التابعة ألفراد أو ھيئات أھلية أو جمعيات خيرية محلية أو : المدارس الخاصة
ويتولون األنفاق عليھا من أموالھم أو من األقساط المدرسية أو من  ،أجنبية أو جمعيات دينية

وھي مرخصة  ،اإلشراف عليھا ھذه الجھاتالھبات والتبرعات المرتبطة بھا، ويتولى إدارتھا و
من وزارة التربية والتعليم، وال يدخل ضمن ھذا التعريف المدارس الحكومية التابعة للسلطة 

فت دائرة اإلحصاء ، وقد عرَّ )األونروا(الوطنية الفلسطينية أو مدارس وكالة الغوث الدولية 
تعليمية أھلية أو أجنبية غير حكومية أي مؤسسة : المركزية الفلسطينية المدارس الخاصة بأنھا

مرخصة يؤسسھا أو يرأسھا أو يديرھا أو ينفق عليھا فرد أو أفراد أو جمعيات أو ھيئات 
 ).Ministry of Education & Higher Education( فلسطينية أو أجنبية

  
  مجتمع وعينة الدراسة

دارس الخاتكوَّ  ة في الم اء أمور الطلب ام ب صةن مجتمع الدراسة من أولي محافظات غزة للع
ى ، وتم م204-2013الدراسي  تبانة عل ع االس ةتوزي ة عين ردٍ ) 300(من  مكون م استرجاع  ،ف وت

) 1( من االستبيانات التي تم توزيعھا، والجدول رقم%) 88(استبانة، أي بنسبة استرجاع ) 264(
  .يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتھا
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ً  يوضح توزيع: )1(جدول    .لمتغيرات الدراسة أفراد عينة الدراسة تبعا

 %النسبة المئوية العدد الفئات المتغيرات

 المستوى التعليمي لألب

  22,35 59 ثانوية عامة فأقل
  26,52 70 دبلوم متوسط
  31,06 82 بكالوريوس
  20,08 53 دراسات عليا

 المستوى التعليمي لألم

  56,44 149 ثانوية عامة فأقل
  19,70 52 متوسط دبلوم

  14,39 38 بكالوريوس
  9,47 25 دراسات عليا

 عمل األب
  22,73 60 العمل في التعليم

  42,05  111  العمل الحر
 35,22 93 الوظيفة المكتبية

 عمل األم
  39,77 105 العمل في التعليم
  29,55 78 الوظيفة المكتبية

  30,68 81 بدون عمل

 دخل األسرة الشھري

  14,77 39 قلر فأدوال500
  22,73 60  دوالر 1000 -501

  7,95 21  دوالر 1001-1500
  54,55 144 دوالر فأكثر1501

 100 264 المجموع

  منھج الدراسة
ة  ر مالئم نھج األكث قام الباحث باستخدام منھج البحث المسحي الوصفي التحليلي بوصفه الم

ا  ات وتحليلھ ً للدراسة الحالية، من حيث جمع البيان ا إحصائيا ائج ذات  ومعالجتھ ى النت للوصول إل
  .وتساؤالتھاالعالقة بھدف الدراسة 

  أداة الدراسة
قام الباحث بإعداد استبانة باالعتبارات التربوية التي يراعيھا أولياء أمور الطالب عند 

حاق أبنائھم بالمدارس الخاصة في قطاع غزة وبعد االطالع على األدب النظري والدراسات الت
 Narayanan, 2013( ،)bin Ya, 2011 Bin( مثلسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ال

Dahari &(، و)Davis, 2011(، و )Watfa, & Al-Mutawa, 2008(و ،)Adebayo, 
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عينة من األساتذة المتخصصين عن كما تم استطالع رأي  ،)Abdeen, 2000(و ،)2009
  : قام الباحث ببناء األداة وفق الخطوات اآلتيةطريق المقابالت الشخصية ذات طابع غير الرسمي 

  .تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتھا األداة −

  .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال −

إجراء التعديالت التي أوصى بھا المحكمون من تعديل وصياغة بعض الفقرات، وقد بلغ  −
فلسفة  :مجاالت وھي ةلى تسعفقرة موزعة ع) 52(عدد فقرات األداة بعد صياغتھا النھائية 

البيئة االجتماعية واألداء التربوي وجودة البرامج التعليمية للمدرسة، والمدرسة ورسالتھا، 
سمعة المدرسة ومكانتھا االجتماعية، وحداثة المبنى المدرسي وتجھيزاته، وفي المدرسة، 

العالقة بين وطالب، االھتمام باإلعداد المھني للواالھتمام باإلعداد اإلنساني للطالب، و
موافق (، وتم استخدام مقياس ليكرت خماسي )شخصية(أسباب خاصة والمدرسة والبيت، 
معارض بدرجة ، معارض بدرجة كبيرة، محايد، ، موافق بدرجة كبيرةبدرجة كبيرة جداً 

بذلك تنحصر درجات أفراد عينة  .)1، 2، 3، 4، 5(أعطيت األوزان التالية ) كبيرة جداً 
ً للمعادلة )260، 52(ا بين الدراسة م ، لقد اعتمدت الدراسة ثالثة مستويات تم تحديدھا وفقا

 :التالية

ى ( دى األعل تويات –الم ة مس ى خمس وماً عل ى مقس دى األدن ) 0.80= 4÷1-5) (الم
  :والمستويات ھي

  درجة التوافر  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلية
  قليلة جداً   فأقل% 36من   1.80 – 1.00من 
  قليلة كبيرة  %52-% 36أكثر من   2.60 – 1.81من 
  متوسطة  %68-% 52أكثر من   3.40 – 2.61من 
  كبيرة   %84-% 68أكثر من   4.20 – 3.41من 
  كبيرة جدا  %100-% 84أكثر من   5.00 – 4.21من 

  صدق األداة
للتحقق من صدق األداة تم عرضھا على لجنة من المحكمين المتخصصين في العلوم 

محكمين في الجامعات الفلسطينية، تم األخذ بمالحظاتھم فيما يتعلق ) 9(بوية والبالغ عددھم التر
  %).80(بالتعديل والحذف واإلضافة وإعادة الصياغة بنسبة 

  Reliabilityثبات األداة 
ق  ار بتطبي ادة االختب ار وإع ة االختب ق بطريق م التحق د ت ة، فق ات أداة الدراس ن ثب د م للتأك

ة من االختبار وإع ة الدراسة مكون راد عين ى مجموعة من خارج أف د أسبوعين عل ادة تطبيقه بع
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ى أداة ) 40( رتين عل ي الم ديراتھم ف ين تق ون ب اط بيرس ل ارتب اب معام م حس م ت ن ث رداً، وم ف
  .)0.927 – 0.628(الدراسة ككل، حيث تراوح بين 

ة داخلي حسب معادل ة االتساق ال ات بطريق ل الثب م أيضاً حساب معام ا، إذ  وت اخ ألف كرونب
ين  راوح ب م ) 0.919 – 0.727(ت دول رق ة ) 2(والج ق معادل داخلي وف اق ال ل االتس ين معام يب

  .كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل، واعتبرت ھذه القيم مالئمة ألھداف الدراسة

  .معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة: )2(جدول 

 االتساق الداخلي بات األداةث المجال
 0,697  0,829  فلسفة المدرسة ورسالتھا

 0,759  0,859  األداء التربوي وجودة البرامج التعليمية للمدرسة
  0,800  0,868  البيئة االجتماعية في المدرسة

  0,799  0,855  حداثة المبنى المدرسي وتجھيزاته
  0,628  0,727 سمعة المدرسة ومكانتھا االجتماعية
  0,856  0,910  االھتمام باإلعداد اإلنساني للطالب
  0,927  0,919  االھتمام باإلعداد المھني للطالب

  0,796  0,906  العالقة بين المدرسة والبيت
  0,762  0,777  )شخصية(أسباب خاصة 

  0,903  0,972  األداة ككل

  المعالجات اإلحصائية
ابية والنسب الم رارات والمتوسطات الحس ةتم حساب التك ار . ئوي ار " T. testواختب واختب

  . One Way ANOVAتحليل التباين األحادي

  عرضھا ومناقشتھا: نتائج الدراسة
 ً ً  يمكن عرض نتائج الدراسة بعد أن تمت معالجتھا إحصائيا ى النحو  طبقا ألسئلة الدراسة عل

  :اآلتي

  عرض نتائج السؤال األول: أوالً 
حاق تلالتربوية التي يراعيھا أولياء األمور عند ما االعتبارات ا: "نص السؤال األول على
  ."أبنائھم بالمدارس الخاصة؟

ة  ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس م اس ؤال ت ذا الس ن ھ ة ع ولإلجاب
  :يبين ذلك) 3(الستجابة أفراد عينة الدراسة حسب المجاالت والجدول رقم 
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والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت األداة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية: )3(جدول 
  .وكذلك ترتيبھا في األداة

المتوسط  المجال الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
المستوى

 متوسطة  55,14  0,656 2,757  العالقة بين المدرسة والبيت 1  8
االھتمام باإلعداد المھني  2  7

 متوسطة  55,01  0,604 2,751  للطالب

االھتمام باإلعداد اإلنساني  3  6
 متوسطة  54,72  0,595  2.736  للطالب

 متوسطة  54,46  0,646  2,723  فلسفة المدرسة ورسالتھا 4  1
األداء التربوي وجودة البرامج  5  2

 متوسطة  54,43  0,615  2,722  التعليمية للمدرسة

 توسطةم  54,29  0,646  2,715  البيئة االجتماعية في المدرسة 6  3
 متوسطة  53,71  0,792  2,686  )شخصية(أسباب خاصة  7  9
سمعة المدرسة ومكانتھا  8  5

 صغيرة  49,56  0,687 2,478 االجتماعية

حداثة المبنى المدرسي  9  4
  صغيرة  48,46  0,569  2,423  وتجھيزاته

متوسطة 53,40 0,381 2,670 الدرجة الكلية

د أن االعتبارات ) 3(يالحظ من الجدول رقم  دين عن ائھم التربوية للوال دارس التحاق أبن بالم
ابي  ط الحس غ المتوس طة، إذ بل ت متوس ة كان اري) 2,670(الخاص انحراف معي ، )0,391( ب

ين  ا ب ابية م طات الحس ت  المتوس طة، إذ تراوح ا متوس ي غالبيتھ ة ف االت الفرعي اءت المج وج
ين المدر)2.757- 2.423( ة ب ى العالق ة األول غ ، وجاء في الرتب سة والبيت بمتوسط حسابي بل
اري ) متوسطة(وبدرجة مستوى  ،)2.757( انحراف معي ة )0,656(وب ة الثاني ي المرتب اله ف ، ت

غ  ابي بل ب بمتوسط حس ي للطال داد المھن ام باإلع توى  ،)2,751(االھتم ة مس ) ةمتوسط(وبدرج
ة ، وجاء في الرتبة قبل األخيرة سمعة المدرسة ومكا)0,604(وبانحراف معياري  ا االجتماعي نتھ
اري ) قليلة(وبدرجة مستوى  ،)2,478(بمتوسط حسابي بلغ  ا جاء ) 0,678(وبانحراف معي بينم

غ  ابي بل طة حس رة وبمتوس ة األخي ى المرتب ه عل ي وتجھيزات ى المدرس ة المبن  ،)2,423(حداث
توى  ة مس اري ) صغيرة(وبدرج انحراف معي ي حصول ، )0,569(وب زو الباحث السبب ف ويع

قطاع غزة في بعالقة بين المدرسة والبيت على متوسط حسابي إلى أن المدارس الخاصة مجال ال
وروبالتالي يتم التركيز على التواصل مع  .غالبيتھا ذات ھدف ربحي اقتصادي اء أم الطالب  أولي

دى  ة للمدرسة ل اء سمعة طيب ورباستمرار من أجل بن اء أم ا السبب في حصول مجال أولي ، أم
ل  -في رأي الباحث -فيرجعمدرسي وتجھيزاته على المرتبة األخيرة حداثة المبنى ال ى أن القلي إل
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دارس فھي ال تختلف عن  اقي الم ا ب ة، أم من المدارس الخاصة التي تتسم مبانيھا بالتميز والحداث
ة قامت  اني حديث ة ذات مب اني المدرسية الحكومي ر من المب ل إن الكثي أي مبنى مدرسي عادي ب

ات  ا الجھ اني ببنائھ ة وذات مب زة حديث اع غ ي قط روا ف دارس األون ة م ا أن غالبي ة، كم المانح
د. وتصميمات عالمية ا الوال د اوقد تم تحليل االعتبارات التربوية التي يراعيھ ائھم ن عن التحاق أبن
تھا لكل مجال .بالمدارس الخاصة ائج ومناقش ي عرض للنت ك من مجاالت الدراسة  وفيما يل وذل
  :على النحو اآلتي

  العالقة بين المدرسة والبيت :المجال األول
رات  ى فق ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

  :يوضح ذلك) 4(المجال الثامن والجدول رقم 
العالقة بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال : )4(جدول 

ً  المدرسة والبيت   .مرتبة تنازليا

المتوسط   الفقرة الرتبة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
 المستوى

43 1  
التعامل مع إدارة المدرسة  

والمعلمين يتصف بالسھولة 
  .والمرونة

 متوسطة 56.14 1.517 2.807

ال وجود فيھا للتعصب   2 44
 متوسطة 55.68 1.458 2.784   .والتمييز الديني  بين الطالب

45 3  
تحرص إدارة المدرسة على 
بناء عالقة تربوية جيدة مع 

 .أولياء األمور
 متوسطة 55.61 1.458 2.780

46 4  
تعتمد إدارة المدرسة  على 

التواصل والحوار واالستماع 
  .كأساس للعالقة بالطلبة

 متوسطة 54.92 1.449 2.746

47 5  

تعمل المدرسة على تعزيز 
التربوي  عملية التواصل

المستمر بين األھل وبين 
 .المدرسين واآلباء

 متوسطة 54.70 1.540 2.735

48 6  

العالقات بين أولياء األمور 
وإدارة المدرسة قائمة على 
الوضوح والصراحة وال 
 . وجود للواسطة والمحسوبية

 متوسطة 53.79 1.478 2.689

 متوسطة 55.14 0.656 2.757 الدرجة الكلية للمجال
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م يالح ين المدرسة والبيت ) 4(ظ من الجدول رق ة ب ابية لمجال العالق أن المتوسطات الحس
توى  ة مس طة(ذات درج ين  ،)متوس ا ب د تراوحت م ة )2.807- 2.689(وق ي الرتب اءت ف ، وج

، بمتوسط حسابي "التعامل مع إدارة المدرسة  والمعلمين يتصف بالسھولة والمرونة"وھي ) 43(األولى الفقرة 
غ  توى ) 2.807(بل ة مس طة(وبدرج اري ) متوس انحراف معي ة )1.517(وب ة الثاني ي الرتب ، وف

) 2,784( بمتوسط حسابي" ال وجود فيھا للتعصب والتمييز الديني  بين الطالب"وھي ) 44(جاءت الفقرة 
اري انحراف معي رة) 1,458( وب رة جاءت الفق ل األخي ة قب ي الرتب ) 47( وبدرجة متوسطة، وف

 بمتوسط حسابي" سة على تعزيز عملية التواصل التربوي المستمر بين األھل وبين المدرسين واآلباءتعمل المدر" وھي
م ) 1,540( وبانحراف معياري) 2,735( رة رق " وھي" )48(وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفق

ة " لمحسوبيةالعالقات بين أولياء األمور وإدارة المدرسة قائمة على الوضوح والصراحة وال وجود للواسطة وا بالمرتب
غ  ابي بل ط حس رة وبمتوس ة ) 2.689(األخي طة(وبدرج اري) متوس انحراف معي ، )1.478( وب
ن في المدارس الخاصة يعلى المرتبة األولى إلى أن العامل) 43(ويعود السبب في حصول الفقرة 

ذه المدارس لكون ھأولياء األمور وھيئة إدارية يحرصون على التواصل الجيد مع  ومعلمينمن مدير 
ا أشرت- ا -كم ي أغلبھ ابع ربحي ف ل ذات ط ن قب ى  .م م وحصولھم عل تمرار عملھ الي اس وبالت

ا السبب أولياء األمور الراتب الشھري مرتبط بمدى إقبال  دارس، أم على تسجيل أوالدھم في ھذه الم
ى) 48(في حصول الفقرة ا على المرتبة األخيرة فيرجع إل دى أولي ة المنتشرة ل ء األمور أن الثقاف

أن يقتنع أولياء األمور  وبالتالي من الصعب جداً  ،ھو أن الواسطة شئ أساسي في كافة المؤسسات
ه  ع قطاع غزة مجتمع صغير وتنتشر في ل، خصوصاً وأن مجتم ان للواسطة في العم ه ال مك أن

ئولين، وبالتالي من السھل على أي صاالعالقات الوطيدة   اتفقتحب مصلحة معينة أن يصل للمس
ين  )1995( البكر، ودراسة )2000(عابدين نتائج الدراسة مع نتائج دراسة  ات ب في أھمية العالق

رارات في  اتلاالمدرسة والبيت والتعامل التربوي الجيد في اتخاذ األسر للق دارس ئحاق أبن ھم بالم
  .الخاصة

  االھتمام باإلعداد المھني للطالب: المجال الثاني

رات تم حساب المتوسطات الحسابي ى فق ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري ة واالنحراف
  :يوضح ذلك) 10(والجدول رقم  ،المجال السابع
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االھتمام باإلعداد المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال : )5(جدول 
ً المھني للطالب    .مرتبة تنازليا

المتوسط   الفقرة الرتبة  الرقم
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
 المستوى

36 1 
تعمل على تمكين الطالب من

تأمين حياته المادية في المستقبل 
من خالل الحصول على 
 .وظائف مميزة  في المجتمع

 متوسطة 56.29 1.510 2.814

37 2 
تعمل على تنوع باألھداف

, مثل األھداف األكاديمية(التعليمية 
بما يتناسب  )الخ.... ،االجتماعية

 .مع حاجات التالميذ
 متوسطة 55.61 1.458 2.780

38 3 
تقوم باستخدام استراتيجيات

وطرائق ووسائل خاصة وحديثة 
 .تساعد في تعليم التالميذ

 متوسطة 55.61 1.458 2.780

تھتم بالفروق الفردية بين التالميذ 4 39
 سطةمتو 54.70 1.540 2.735 .وتساھم في تحقيق التلميذ لذاته

40 5 
تستخدم الطرق واألساليب

المناسبة لتشجيع التالميذ على 
.المشاركة في العملية التربوية

 متوسطة 54.70 1.448 2.735

41 6 
تعمل على تمكين التلميذ  من أداء

أدوار قيادية مھنية وسياسية 
 .مستقبال في المجتمع

 متوسطة 54.17 1.478 2.708

تعمل على تأمين فرص أفضل 7 42
 متوسطة 54.02 1.477 2.701.لقبول األبناء في الجامعات الراقية

 متوسطة 55.01 0.604 2.751الدرجة الكلية للمجال

م  دول رق ن الج ح م ي ) 5(يتض داد المھن ام باإلع ال االھتم ابية لمج طات الحس أن المتوس
ين  ،)متوسطة(للطالب ذات درجة مستوى  ا ب د تراوحت م اءت حيث ج ،)2.814- 2.701(وق

تعمل على تمكين الطالب من تأمين حياته المادية في المستقبل من خالل الحصول على وظائف " وھي) 36(الفقرة 
) متوسطة(وبدرجة مستوى  ،)2.814(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  ."مميزة  في المجتمع

تعمل على تنوع باألھداف "وھي ) 37(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.510(وبانحراف معياري 
) 2,780( بمتوسط حسابي"بما يتناسب مع حاجات التالميذ ) الخ.... ،االجتماعية  ،مثل األھداف األكاديمية(التعليمية 

اري  انحراف معي رة  ،)1,458(وب رة الفق ل األخي ة قب ي الرتب اءت ف ا ج طة، بينم ة متوس وبدرج
غ" ار قيادية مھنية وسياسية مستقبال في المجتمعتعمل على تمكين التلميذ  من أداء أدو" وھي) 41(  بمتوسط حسابي بل
رة ، )1,478(وبانحراف معياري ) 2,708( ة ) 42(وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفق في الرتب

ي رة وھ ة" األخي اء في الجامعات الراقي أمين فرص أفضل لقبول األبن غ " تعمل على ت ابي بل ط حس وبمتوس
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ة  ،)2.701( طة(وبدرج اري )متوس انحراف معي زو الباحث )1.477( وب رة ، ويع حصول الفق
ة األو) 36( ىعلى المرتب ر من  ل ى أن الكثي ورإل اء األم أن المدرسة الخاصة تؤھل  أولي ؤمن ب ي

م  دارس الخاصة تتس ة للم رة المجتمعي ار أن النظ رھم باعتب ل غي ل قب ى عم اءه للحصول عل أبن
ول في على المرتب) 42(بالتقدير، أما حصول الفقرة  ى قب ى أن الحصول عل رة فيرجع إل ة األخي

ة ة العام رتبط بعوامل المجموع في الثانوي ة ي ة  ،الجامعات المرموق ة اإلنجليزي تمكن من اللغ وال
ود شخصي من الطالب  ،والحصول على شھادة اللغة اج لمجھ رتبط بعوامل أخرى تحت ه ي أي أن

ة وع المدرس ا بن ن ارتباطھ ر م ائج الدراس، أكث ت نت وب اتفق ن يعق ة صبري ب ائج دراس ع نت ة م
)Sabri bin Ya, 2011 Bin Dahari &( ان ، )Narayanan, 2013(، ودراسة نارايان

ايو  ة أديب ة )Adebayo, 2009(ودراس ر، ودراس ب ) Al-Bakr, 1995( البك ي أن الجان ف
  .خاصةحاق األبناء في المدارس الالتالتربوي واإلعداد الجيد للطلبة من العوامل الحاسمة في 

  االھتمام باإلعداد اإلنساني للطالب :المجال الثالث
رات  ى فق ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

  :يوضح ذلك) 6(والجدول رقم  .المجال السادس

إلعداد االھتمام باالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات مجال : )6(جدول 
ً  اإلنساني للطالب   .مرتبة تنازليا

المتوسط   الفقرة  الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
 المستوى

تعمل على تنمية الجوانب اإلبداعية في 1 30
 متوسطة 56.21 1.514 2.811 .شخصية التلميذ وتنمية ذكائه اإلنساني

يذ تعمل على تحرير شخصية التلم 2 31
 متوسطة 55.98 1.460 2.799.من نزعات التعصب واالنغالق

32 3 
تعمل على تنمية عوامل التكامل

واالستقرار والتوازن في شخصية 
 .التلميذ

 متوسطة 54.70 1.540 2.735

تعمل على بناء الروح النقدية وتنمية 4 33
 متوسطة 53.86 1.446 2.693 .ملكة التساؤل والفضول عند التلميذ

34 5 
تحرص على بناء ثقة التلميذ بنفسه
واالعتماد على ذاته في مختلف 

 .جوانب الحياة
 متوسطة 53.79 1.478 2.689

35 6 
تحرص على توافر األنشطة

االجتماعية والتربوية المختلفة على 
 .نحو يضمن النمو اإلنساني للتلميذ

  متوسطة 53.79 1.436 2.689

  متوسطة 54.72 0.595 2.736 الدرجة الكلية للمجال



 2255ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد سلمان
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م  دول رق ن الج اني ) 6(يتضح م داد اإلنس ام باإلع ال االھتم ابية لمج طات الحس أن المتوس
توى  ة مس ب ذات درج طة(للطال ين  ،)متوس ا ب ت م د تراوح ث  ،)2.689- 2.811(وق   حي

رة  اءت الفق ي) 30(ج ي " نسانياإلتعمل على تنمية الجوانب اإلبداعية في شخصية التلميذ وتنمية ذكائه " وھ ف
ى ة األول غ  ،المرتب ابي بل ط حس توى  ،)2,811(وبمتوس ة مس طة(وبدرج انحراف ) متوس   وب

تعمل على تحرير شخصية التلميذ  من "وھي ) 31(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1,514(معياري 
الق ات التعصب واالنغ ابي" نزع ط حس اري  ،)2,799(بمتوس انحراف معي ة  ،)1,460(وب وبدرج

رة متو رة الفق ل األخي ة قب ي الرتب اءت ف ا ج طة، بينم ي) 34(س ذ" وھ ة التلمي اء ثق ى بن  تحرص عل
غ" بنفسه واالعتماد على ذاته في مختلف جوانب الحياة  اري  ،)2,689( بمتوسط حسابي بل انحراف معي وب
رة ، )1,478( اءت  الفق ا ج طة، بينم ة متوس ي) 35(وبدرج رة وھ ة األخي ي الرتب  تحرص " ف

غ " فر األنشطة االجتماعية والتربوية المختلفة على نحو يضمن النمو اإلنساني للتلميذعلى توا ابي بل وبمتوسط حس
ة  ،)2,689( طة(وبدرج اري) متوس انحراف معي ث )1,436( وب زو الباح ول ، ويع  حص

ات ) 30(الفقرة  اعي والعالق على المرتبة األولى إلى أن المدارس الخاصة تھتم بالتواصل االجتم
ات االجتماع ،سانيةاإلن ام بالعالق ة وأسرھم يسومن ھنا نجد أن االھتم ة والتواصل مع الطلب  ھم ي

ألن األنشطة  ،على المرتبة األخيرة) 35( في تنمية ھذه الجوانب لدى الطلبة، بينما حصلت الفقرة
ة ابھة التربوي ون متش اد تك ة تك ة واالجتماعي ة والخاص دارس العام ي الم ث إ ،ف ذه حي  ن ھ

ةاألنش ات مالي ى نفق ذه  ،طة والفعاليات تحتاج إل ا أن وھ ة، كم دارس الحكومي ا الم اني منھ ة تع عل
ى حساب  ا يكون عل ذا م ة، وھ ات الجاري المدارس الخاصة تحاول التوفير بقدر اإلمكان في النفق

ائج دراسة  .الكثير من األنشطة التربوية واالجتماعية ة والمطوع اتفقت نتائج الدراسة مع نت وطف
)Watfa, & Al-Mutawa, 2008(، دين و وب ،)Abdeen, 2000(عاب ن يعق ري وب  داھي
)bin Ya, 2011 Bin Dahari & ( ايو ر، ودراسة )Adebayo, 2009(ودراسة أديب  البك
)Al-Bakr, 1995 (ام بشخصية الط ي أن االھتم ي اف ة ف ل ذات األولوي ن العوام ب م اق تلال ح

  .لمدارس الخاصةبااألبناء 

  فلسفة المدرسة ورسالتھا: عالرابالمجال 
فلسفة المدرسة مجال المعيارية والوزن النسبي لفقرات المتوسطات واالنحرافات : )7(جدول 

ً ورسالتھا    .مرتبة تنازليا

 رقم
المتوسط   الفقرة الرتبة الفقرة

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
 المستوى

1 1 
تعمل على االھتمام بأن يكون 

من النوع المتأمل والمفكر  الطالب
  .والمبدع

 متوسطة 55.76 1.459 2.788

2 2 
تقوم على فكرة أن التعليم فيھا يجب 

أن يواكب التطورات العلمية 
  .والتكنولوجية التي يشھدھا العصر

 متوسطة 55.76 1.459 2.788
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 )7(تابع جدول رقم ... 
 رقم
المتوسط   الفقرة الرتبة الفقرة

الحسابي
االنحراف 

 لمعياريا
الوزن 
  النسبي

درجة 
 المستوى

3 3 
تعمل على تنمية الثقة بالنفس لدى

الطلبة ليصبحوا قادرين على 
تحمل المسؤولية والتعلم مدى 

 .الحياة
 متوسطة 53.94 1.480 2.697

4 4 
تعمل على االھتمام بأن يكون

الطالب من النوع الذي يتفاعل مع 
" مجتمعه ويطوره ويسعى جاھدا

 .حديات المستقبللمواجھة ت
 متوسطة 53.79 1.478 2.689

5 5 
تعمل على إعداد الطالب القادر
على تحقيق ذاته المتوازن مع 

 .شخصيته
 متوسطة 53.79 1.442 2.689

6 6 
تقوم على فكرة أن الطالب ھو

المحور األساسي الذي يجب أن 
يُسخر كل شيء لمصلحته 

 .وفائدته
 متوسطة 53.71 1.437 2.686

  متوسطة 54.46 0.646 2.723الكلية للمجالالدرجة

التھا ذات ) 7(يتضح من الجدول رقم  ابية لمجال فلسفة المدرسة ورس أن المتوسطات الحس
 وھي) 1(حيث جاءت الفقرة ،)2.788- 2.686(وقد تراوحت ما بين  ،)ةمتوسط(درجة مستوى 

ى وبمتوسطة حسابي " والمبدع تعمل على االھتمام بأن يكون الطالب من النوع المتأمل والمفكر" ة األول في المرتب
اري  ،)ةمتوسط(وبدرجة مستوى  ،)2,788(بلغ  انحراف معي ة )1,459(وب ة الثاني ، وفي المرتب

تقوم على فكرة أن التعليم فيھا يجب أن يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشھدھا " وھي) 2(جاءت الفقرة 
اري) 2,788( بمتوسط حسابي" العصر انحراف معي ة )1,459( وبدرجة متوسطة وب ، وفي الرتب

 ،"تعمل على إعداد الطالب القادر على تحقيق ذاته المتوازن مع شخصيته"وھي ) 5(قبل األخيرة جاءت الفقرة 
ابي ط حس ط)2,689( بمتوس ة متوس اري ، وبدرج انحراف معي ي )1,442( وب اءت ف ا ج ، بينم

قوم على فكرة أن الطالب ھو المحور األساسي الذي يجب أن يُسخر كل شيء ت"وھي ) 6(الرتبة األخيرة الفقرة 
انحراف ) متوسطة(وبدرجة ) 2.686(بالمرتبة األخيرة وبمتوسطة حسابي بلغ " لمصلحته وفائدته وب

ة  ، ويعزو الباحث ذلك إلى)1,437( معياري ئ للطلب دارس الخاصة تھي أن اآلباء يعتقدون أن الم
ؤھلھم  ي ت ة، األالظروف الت دارس العام ن الم وا أفضل م ائج ن يكون ع نت ة م ائج الدراس تفقت نت

ة وع  دراس ة والمط دين  ،)2008(وطف ايو  ،)2000(عاب ة أديب ، )Adebayo, 2009(ودراس
ي بينت أن )& bin Ya, 2011 Bin Dahari(صبري بن يعقوب و داھيري ودراسة درة ، الت ق

درات  ة ق ى تنمي دارس عل ذه الم ةھ واھبھ الطلب ذه  موم اء لھ ار اآلب ة في اختي ل مراتب متقدم تحت
  .المدارس
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  األداء التربوي وجودة البرامج التعليمية للمدرسة: المجال الخامس
رات  ى فق ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

  :يوضح ذلك) 8(والجدول رقم  .المجال الثاني
األداء التربوي مجال لمعيارية والوزن النسبي لفقرات االنحرافات االمتوسطات و: )8(جدول 

ً وجودة البرامج التعليمية للمدرسة    .مرتبة تنازليا

المتوسط   الفقرة  الرتبة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
 المستوى

تمكن أبنائي من إتقان اللغة 1 7
 طةمتوس 55.98 1.465 2.799 .االنجليزية

تطبق النظريات الحديثة في التربية 2 8
 متوسطة 54.77 1.544 2.739 .والتعليم

تتبنى طرق تدريس متقدمة 3 9
 متوسطة 54.77 1.453 2.739 .ومتميزة في تعليم التالميذ

10 4 
المعلمون يتميزون بتأھيل علمي
وتربوي يتجاوب مع حاجات 

.التالميذ وميولھم
 متوسطة 53.94 1.480 2.697

تتضمن برامج المدرسة النشاطات 5 11
 متوسطة 53.71 1.437 2.686.الترفيھية المناسبة لنمو التالميذ

12 6 
تمكن أبنائي من استخدام

التكنولوجيا والتعامل مع كل جديد 
 .في مجال التقنيات الحديثة

 متوسطة 53.41 1.412 2.670

  متوسطة 54.43 0.615 2.722الدرجة الكلية للمجال  

رامج ) 8(يتضح من الجدول رقم  وي وجودة الب أن المتوسطات الحسابية لمجال األداء الترب
ة ة للمدرس توى  التعليمي ة مس طة(ذات درج ين  ،)متوس ا ب د تراوحت م ، )2.670 - 2.799(وق

وبمتوسط حسابي " تمكن أبنائي من إتقان اللغة االنجليزية"وھي ) 7(حيث جاءت في الرتبة األولى الفقرة 
غ ب توى  ،)2.799(ل ة مس اري ) ةمتوسط(وبدرج انحراف معي ة )1.465(وب ة الثاني ي الرتب ، وف

وبدرجة ) 2,739( بمتوسط حسابي" تطبق النظريات الحديثة في التربية والتعليم" وھي) 8(جاءت الفقرة 
وھي ) 11( ، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة)1,544( مستوى متوسط وبانحراف معياري

وبدرجة مستوى ) 2,686( بمتوسط حسابي" ن برامج المدرسة النشاطات الترفيھية المناسبة لنمو التالميذتتضم"
رة )1,437( متوسطة وبانحراف معياري رة الفق تمكن " وھي) 12(، بينما جاءت في الرتبة األخي

رة وبمتوسط حسابي بالم" أبنائي من استخدام التكنولوجيا والتعامل مع كل جديد في مجال التقنيات الحديثة ة األخي رتب
غ  ة  ،)2.670(بل طة(وبدرج اري) متوس انحراف معي ى، )1.412(وب ك إل زو الباحث ذل أن  ويع

دعو  ي ت المدارس الخاصة تھتم بالغة اإلنجليزية أكثر من المدارس العامة، بل إن من األسباب الت
ر اء اللتكثي ن اآلب دارس الخاصة ھي اً م م بالم اق أوالدھ ي أنح تھم ف ات  رغب اؤھم اللغ د أبن يجي

ذه  الي بھ األجنبية، أما عن االھتمام بالتكنولوجيا فيبدو أن المدارس الخاصة تفتقر إلى االھتمام الع
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ة  ،الوسائل ى الوسائل التكنولوجي اق عل رة لإلنف ات كثي دارس نفق ذه الم وبالطبع ھذا يتطلب من ھ
تمراً ومحاولة التجديد المستمر للتكنولوجيا المدرسية التي تشھد  ائج الدراسة  .تطوراً مس اتفقت نت

ة  ائج دراس ع نت وع م ة والمط دين)2008(وطف ة عاب ة  ،)Abdeen, 2000( ، ودراس ودراس
وب داھيري و ان الطالب ) & Sabri bin Ya, 2011 Bin Dahari(صبري بن يعق في أن إتق

اء اإلللغات األجنبية خاصة اللغة  دفع اآلب ي ت ة من األسباب الت ائ اللتحاقنجليزي دارس أبن ھم بالم
  .الخاصة

  البيئة االجتماعية في المدرسة: المجال السادس
رات  ى فق ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

  :يوضح ذلك) 9(المجال الثالث والجدول رقم 
البيئة االجتماعية ال مجلمعيارية والوزن النسبي لفقرات المتوسطات واالنحرافات ا: )9(جدول 

ً في المدرسة    .مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرة الرتبة  الرقم
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
 المستوى

13 1 
تعمل على تمكين التلميذ من
التواصل االجتماعي الجيد  

.مع اآلخرين
 متوسطة 55.76 1.462 2.788

ةتساھم في تنشئة التلميذ التنشئ 2 14
 متوسطة 55.68 1.452 2.784 .الدينية الوسطية

15 3 
تزيد في فرصة التلميذ في
التفاعل االجتماعي وتزيد 

.استقالليته
 متوسطة 53.79 1.481 2.689

16 4 
تساھم في صقل شخصية

التلميذ اجتماعيا وتمكينه من 
.مھارات التفاعل االجتماعي

 متوسطة 53.71 1.476 2.686

17 5 
مية الجوانبتساھم في تن

اإلبداعية في شخصية التلميذ 
.وتنمية ذكائه اإلنساني

 متوسطة 53.64 1.427 2.682

18 6 
تساھم في بناء الجوانب
األخالقية في شخصية 
.التلميذ وتنمية القيم اإلنسانية

 متوسطة 53.18 1.432 2.659

  متوسطة 54.29 2.7150.646الدرجة الكلية للمجال

ة في المدرسة ) 9(م يتضح من الجدول رق ة االجتماعي أن المتوسطات الحسابية لمجال البيئ
ة  ،)2.788- 2.659(وقد تراوحت ما بين  ،)متوسطة(ذات درجة مستوى  حيث جاءت في الرتب

رة  ى الفق وبمتوسط " تعمل على تمكين التلميذ من التواصل االجتماعي الجيد  مع اآلخرين"وھي ) 13(األول
غ  اري ) متوسطة(بدرجة مستوى و ،)2.788(حسابي بل انحراف معي ة )1.462(وب ، وفي الرتب



 2259ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد سلمان
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رة  ة الفق ي ) 14(الثاني ة الوسطية"وھ ذ التنشئة الديني ابي " تساھم في تنشئة التلمي ط حس  ،)2,784(بمتوس
رة)1,452(وبانحراف معياري ،وبدرجة مستوى متوسطة رة جاءت الفق ل األخي ة قب  ، وفي الرتب

ي ) 17( ة "وھ ه اإلنسانيتسھم في تنمي ة ذكائ ذ وتنمي ة في شخصية التلمي ابي ،"الجوانب اإلبداعي ط حس  بمتوس
اري) 2,682( انحراف معي طة وب توى متوس ة مس ة )1,427( وبدرج ي الرتب اءت ف ا ج ، بينم

رة  رة الفق ي) "18(األخي انيةتس" وھ يم اإلنس ة الق ذ وتنمي ي شخصية التلمي ة ف ب األخالقي اء الجوان ي بن  ،"ھم ف
ك )1.432( وبانحراف معياري) متوسطة(وبدرجة  ،)2.659(بي بلغ وبمتوسط حسا ، ويرجع ذل
الطبع المدرسة  في رأي الباحث إلى أن الفكر المنتشر في قطاع غزة ھو فكر وسطي أصال، وب

دارس الخاصة أو  انعكاس لما في المجتمع، أما ضعف االھتمام بالجانب األخالقي فال شك أن الم
ا جعل المؤسسات الثقافي عبر الفضائيات ووسائل اإلل الغزو العامة تواجه اليوم وسائ نترنت مم

رة  ذه الفق التعليمية من مدارس وجامعات في تحد صعب مع ھذه العولمة الثقافية، من ھنا جاءت ھ
ائج دراسة  .في المرتبة األخيرة ائج الدراسة مع نت راتفقت نت أن الجو  )Al-Bakr, 1995( البك

  .ات في المدرسة عامل مھم في االختياراالجتماعي المالئم للبن
  )شخصية(أسباب خاصة  :المجال السابع

رات  ى فق ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
  :يوضح ذلك) 10(المجال التاسع والجدول رقم 

أسباب خاصة مجال لمعيارية والوزن النسبي لفقرات المتوسطات واالنحرافات ا: )10(جدول 
ً  )شخصية(   .مرتبة تنازليا

المتوسطة   الفقرة  تبةالر الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
المستوى

توفر المدرسة مواصالت 1 49
 متوسطة 62.05 1.533 3.102 .خاصة للتالميذ

 متوسطة 54.77 1.453 2.739 .المدرسة قريبة من مكان السكن2 50

عر أبنائي باالرتياح والطمأنينة يش 3 51
 صغيرة 51.52 1.491 2.576 .في ھذه المدرسة

يوجد أخوة أو أصدقاء أو أقارب 4 52
 صغيرة 46.52 1.403 2.326 .للتلميذ في المدرسة

 متوسطة 53.71 0.792 2.686الدرجة الكلية للمجال

ذات درجة  )شخصية(صة أسباب خاأن المتوسطات الحسابية لمجال ) 10(يبين الجدول رقم 
توى  ين  ،)متوسطة(مس ا ب د تراوحت م ى  ،)3.102- 2.326(وق ة األول ي الرتب اءت ف ث ج حي

غ " توفر المدرسة مواصالت خاصة للتالميذ" وھي) 49(الفقرة  وبدرجة  ،)3.102(وبمتوسط حسابي بل
رة)1.533(وبانحراف معياري ) متوسطة(مستوى  ة جاءت الفق ة الثاني  وھي ،)50( ، وفي الرتب

ابي" المدرسة قريبة من مكان السكن" انحراف  ،)2,739( بمتوسط حس توى متوسطة وب ة مس وبدرج
يشعر أبنائي باالرتياح والطمأنينة  "وھي  ،)51( ، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة)1,453( معياري
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ة ذه المدرس ي ھ ابي" ف ط حس اري) 2,576( بمتوس انحراف معي غيرة وب توى ص ة مس  وبدرج
رة )1,491( يوجد أخوة أو أصدقاء أو أقارب للتلميذ في " وھي) 52(، بينما جاءت في الرتبة األخيرة الفق

غ " المدرسة ابي بل ط حس ة  ،)2.326(وبمتوس غيرة(وبدرج اري) ص انحراف معي ، )1.403( وب
وافر المواصال ويرجع ذلك في رأي الباحث ت إلى أن الوالدين يشعران بالراحة واألمان عندما تت

ون عن  اء يبحث مصلحة المدرسية، أما عن وجود أقارب أو أصدقاء في المدرسة فال شك أن اآلب
ا رئأبن ار آخ ل أي اعتب ة .ھم قب ائج دراس ع نت ة م ائج الدراس ت نت ر اتفق ود ب) 1995( البك أن وج

أخرة كانتأقارب للطلبة في المدرسة  ات مت ري ، وتعارضت مع دراسةفي مرتب صبري و داھي
وب  ن يعق ان  ،)& Sabri bin Ya, 2011 Bin Dahari(ب  ,Narayanan(ودراسة نارايان

  .في مرتبة متأخرة ووسائل النقل والمدرسةحيث جاءت المسافة بين المنزل ) 2013
  سمعة المدرسة ومكانتھا االجتماعية: المجال الثامن

ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري رات تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف ى فق
  :يوضح ذلك) 11(والجدول رقم  الثامنالمجال 
سمعة المدرسة مجال لمعيارية والوزن النسبي لفقرات المتوسطات واالنحرافات ا: )11(جدول 

ً ومكانتھا االجتماعية    .مرتبة تنازليا

م  دول رق ن الج ا ) 11(يتضح م ة ومكانتھ معة المدرس ال س ابية لمج طات الحس أن المتوس
حيث جاءت  ،)2.591- 2.360(وقد تراوحت ما بين  ،)صغيرة(ذات درجة مستوى  االجتماعية

وبمتوسط " سمعة المدرسة وشھرتھا دفعتني لتسجيل أبنائي للدراسة فيھا"وھي ) 25(في الرتبة األولى الفقرة 
غ  ابي بل توى ) 2.591(حس ة مس غيرة(وبدرج اري ) ص انحراف معي ة )1.550(وب ي الرتب ، وف

ة جاءت ال رةالثاني بمتوسط " وجود مستوى اجتماعي راقي ومتجانس للتالميذ المنتسبين إليھا"وھي ) 26( فق
ابي  اري ،)2,523(حس انحراف معي غيرة وب توى ص ة مس ل )1,417( وبدرج ة قب ي الرتب ، وف

رة  ،)2,432(بمتوسط حسابي " أشعر بارتياح كبير لتسجيل أبنائي فيھا"وھي ) 28( األخيرة جاءت الفق
رة )1,442( صغيرة وبانحراف معياري وبدرجة مستوى رة جاءت الفق ) 29(، وفي الرتبة األخي

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
المستوى

ة المدرسة وشھرتھا دفعتنيسمع 1 25
 صغيرة 51.82 1.550 2.591 .لتسجيل أبنائي للدراسة فيھا

وجود مستوى اجتماعي راٍق 2 26
 صغيرة 50.45 1.417 2.523 .ومتجانس للتالميذ المنتسبين إليھا

أشعر أن المدرسة قادرة على تحقيق 3 27
 صغيرة 49.70 1.441 2.485 .طموحي في تربية أبنائي

 صغيرة 48.64 1.442 2.432.أشعر بارتياح كبير لتسجيل أبنائي فيھا4 28
 صغيرة 47.20 1.437 2.360 .اعتبارات تتعلق بمركزي االجتماعي5 29

 صغيرة 49.56 0.687 2.478الدرجة الكلية للمجال
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 2015، )11( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ي ارات تتعلق بمركزي االجتماعي" وھ غ  ،"العتب ابي بل ط حس ة  ،)2.360(وبمتوس ) صغيرة(وبدرج
اري انحراف معي ى)1.437( وب ك إل ع  ، ويعزو الباحث ذل دارس الخاصة تتمت ر من الم أن الكثي

ين السكان ة من با ،بسمعة عالية ب ة العام وق بعض الطالب في شھادة الثانوي ى أن تف إلضافة إل
ر ا كبي ال عليھ ا اً بعض ھذه المدارس يعطيھا مكانة اجتماعية مرموقة بين السكان تجعل اإلقب ، أم

ة سكان قطاع غزة ال ينظرون عن  ى أن غالبي ك إل ة فيرجع ذل تدني فقرة االعتبارات االجتماعي
اعي  ى المركز االجتم راً إل ألةكثي ذه المس ذون ھ ائج دراسة، وال يحب ائج الدراسة مع نت  اتفقت نت

دين )Watfa, & Al-Mutawa, 2008( المطوعوطفة  ي ) Abdeen, 2000( ودراسة عاب الت
اعي ارات المركز االجتم أتي اعتب ات ي ائج  .بينت أن في أدنى سلم ھذه األولوي وتعارضت من نت

ر ة البك ي ) Al-Bakr, 1995( دراس ارت إلالت ات أش ي مرتب اءت ف ة ج ھرة المدرس ى أن ش
  .متأخرة

  حداثة المبنى المدرسي وتجھيزاته: المجال التاسع
رات  ى فق ة عل راد العين ة الستجابة أف ات المعياري تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

  :يوضح ذلك) 12(والجدول رقم  .التاسعالمجال 
حداثة المبنى وزن النسبي لفقرات مجال المتوسطات واالنحرافات المعيارية وال: )12(جدول 

ً المدرسي وتجھيزاته    مرتبة تنازليا

المتوسطة   الفقرة  الرتبة  الرقم
 الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة 
المستوى

تتسم المباني في المدرسة بأنھا 1 19
 متوسطة 53.18 1.427 2.659.ةواسعة وحديث

أماكنيتوفر فيھا مساحات فسيحة و 2 20
 متوسطة 52.05 1.487 2.602.مناسبة لممارسة األنشطة الرياضية

21 3 
تتوفر في المدرسة تجھيزات

تربوية حديثة تواكب 
.التطورات المعاصرة

 صغيرة 51.06 1.474 2.553

22 4 
تصميم المباني في المدرسة يزيد من

عوامل األمان على حياة التلميذ 
.داخل المدرسة

 صغيرة 48.64 1.410 2.432

23 5 
تتوافر في المدرسة الوسائل

، الكمبيوتر(التعليمية الحديثة 
).الخ..،األيباد

 صغيرة 46.82 1.461 2.341

24 6 

المدرسة ذات صفوف
دراسية واسعة ونظيفة 

وجيدة التھوية واإلضاءة 
ومزودة بمعدات التكييف 

 .المناسبة

 صغيرة 39.02 1.288 1.951

 صغيرة 0.56948.46 2.423الالدرجة الكلية للمج
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ه ) 12(يبين الجدول رقم  ى المدرسي وتجھيزات ة المبن أن المتوسطات الحسابية لمجال حداث
رة ) 2.659- 1.951(وقد تراوحت ما بين  ،)صغيرة(ذات درجة مستوى  ) 19(حيث جاءت الفق

غ وبم ،"تتسم المباني في المدرسة بأنھا واسعة وحديثة" في الرتبة األولى وھي ) 2.659(توسط حسابي بل
) 20( ، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة)1.427(وبانحراف معياري ) متوسطة(وبدرجة مستوى 

ي  ابي" يتوافر فيھا مساحات فسيحة وأماكن مناسبة لممارسة األنشطة الرياضية"وھ  ،)2,602( بمتوسط حس
اري انحراف معي ل)1,487( وبدرجة مستوى صغيرة وب ة قب رة ، وفي الرتب رة جاءت الفق  األخي

ة تتوافر في المدرسة الوسائل الت"وھي ) 23( ة الحديث اد(عليمي وتر، اآلي ب بمتوسط  ")الخ.. ، الكمبي
ابي اري) 2,341( حس انحراف معي توى صغيرة وب ة مس رة  ،)1,461( وبدرج اءت الفق ا ج بينم

بمعدات التكييف  المدرسة ذات صفوف دراسية واسعة ونظيفة وجيدة التھوية واإلضاءة ومزودة"
بة ي " المناس غ ف ابي بل رة وبمتوسط حس ة األخي ة ) 1.951(المرتب انحراف ) صغيرة(وبدرج وب
ى)1.288( معياري ك في رأي الباحث إل دارس  ، ويُعزى ذل ذه الم الرغم من أن معظم ھ ه وب أن

سعة ذات طابع معماري متقارب، إال أن ھناك بعض المدارس المميزة في األبنية والمساحات الوا
دارس تبحث  ذه الم إن المالحظ أن ھ ة ف مما يجعلھا تتسم بسمعة طيبة، أما عن الصفوف والتھوي

داً  باھظةوذلك ألن األراضي في قطاع غزة  ،عن بناء عدد صفوف أكبر ثمن ج يس  ،ال الي ل وبالت
ذا  ة، ل ة أرض خاصة في المدين من السھل أبداً على صاحب أي مدرسة خاصة أن يشترى قطع

تأجرة من ھذه المدارس الخاصة اً فإن كثير ان أو أراض مس ائج الدراسة مع  .ھي في مب اتفقت نت
ة ائج دراس ايو نت اء )Adebayo, 2009( أديب ة اآلب ي بينت أن غالبي ق  والت دون أن المراف يعتق

  .المادية في المدارس الخاصة أفضل من المدارس الحكومية

  نتائج السؤال الثاني عرض: ثانياً 

حاق أبنائھم بالمدارس تلف أسباب اختيار الوالدين عند التھل تخ: "ني علىنص السؤال الثا
 ً   لمتغير المستوى التعليمي لألبوين، وطبيعة عمل األبوين، والدخل الشھري لألسرة؟ الخاصة تبعا

  :تمت اإلجابة عن ھذا السؤال على النحو اآلتي

 متغير المؤھل العلمي لألب .1
   One Way A novaث باستخدام تحليل التباين األحادي ولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباح

يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في الدرجة الكل تعزى لمتغير المستوى : )19(جدول 
  .التعليمي لألب

مجموع  مصدر التباين 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة 
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

:ولالمجال األ
فلسفة 

المدرسة 
  ورسالتھا

 32.111 3 96.334 بين المجموعات

غير دالة  0.093 2.163
 ً  إحصائيا

 14.849 260 3860.662 داخل المجموعات

  263  3956.996 المجموع الكلي
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  )19(تابع جدول رقم ... 

مجموع  مصدر التباين 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة 
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

:المجال الثاني
األداء 

التربوي 
وجودة 

البرامج 
التعليمية 
  للمدرسة

 8.385 3 25.154 بين المجموعات

غير دالة  0.607 0.613
 ً  إحصائيا

 13.689 260 3559.175 داخل المجموعات

  263  3584.330 المجموع الكلي

المجال 
البيئة :  الثالث

االجتماعية 
  في المدرسة

 24.874 3 74.621 بين المجموعات

غير دالة  0.174 1.669
 ً  إحصائيا

 14.906 260 3875.500 داخل المجموعات

  263  3950.121 لكليالمجموع ا
المجال 
حداثة : الرابع

المبنى 
المدرسي 
  وتجھيزاته

 15.292 3 45.877 بين المجموعات

غير دالة  0.270 1.315
 ً  إحصائيا

 11.630 260 3023.744 داخل المجموعات

  263  3069.621 المجموع الكلي

المجال 
: الخامس
سمعة 

المدرسة 
ومكانتھا 
  االجتماعية

 20.243 3 60.729 لمجموعاتبين ا

غير دالة  0.161 1.732
 ً  إحصائيا

 11.685 260 3038.085 داخل المجموعات

  263  3098.814 المجموع الكلي

المجال 
: السادس

االھتمام 
باإلعداد 
اإلنساني 
 للطالب

 4.892 3 14.677 بين المجموعات

غير دالة  0.767 0.381
 ً  إحصائيا

 12.844 260 3339.489 داخل المجموعات

  263  3354.167 المجموع الكلي

المجال 
: السابع

االھتمام 
باإلعداد 
المھني 
  للطالب

 45.839 3 137.518 بين المجموعات

غير دالة  0.052 2.608
 ً  إحصائيا

 17.579 260 4570.478 داخل المجموعات

  263  4707.996 المجموع الكلي
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  )19(تابع جدول رقم ... 

مجموع مصدر التباين 
  المربعات

درجات
 الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

المجال 
: الثامن
قة بين العال

المدرسة 
 والبيت

 30.765 3 92.296 بين المجموعات

غير دالة  0.114 2.006
 ً  إحصائيا

 15.336 260 3987.246 داخل المجموعات

  263  4079.542 المجموع الكلي

المجال 
أسباب: التاسع
 خاصة

 )شخصية(

 9.172 3 27.517 بين المجموعات
غير دالة  0.435 0.914

 ً  10.034 260 2608.968 داخل المجموعات إحصائيا
  263  2636.485 المجموع الكلي

الدرجة الكلية

699.924 3 2099.773 بين المجموعات

غير دالة  0.149 1.795
 ً  إحصائيا

101382.2 داخل المجموعات
23260 389.932

103481.9 المجموع الكلي
96 263  

  2.65تساوي ) ≥ 0.05(وعند مستوى داللة ) 260، 3( الجدولية عند درجات حرية" ف"قيمة  −
  3.88تساوي ) ≥ 0.01(وعند مستوى داللة ) 260، 3(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة  −

الجدولية عند مستوى " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
روق في جميع المجاالت والدرجة الكلية لأل) ≥ α 0.05(داللة  ه ال توجد ف ى أن داة، وھذا يدل عل

  . ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب
 متغير المؤھل العلمي لألم .2

   One Way A novaولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي 
الكل تعزى لمتغير المستوى  يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في الدرجة: )20(جدول 

  .التعليمي لالم

مجموع مصدر التباين 
  المربعات

درجات
الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

: المجال األول
فلسفة المدرسة 

  ورسالتھا

 6.679 3 20.038 بين المجموعات
غير دالة  0.724 0.441

 ً  15.142 260 3936.958داخل المجموعات إحصائيا
  263  3956.996 المجموع الكلي

:لمجال الثانيا
األداء التربوي 
وجودة البرامج 

التعليمية 
 للمدرسة

 8.363 3 25.088 بين المجموعات

غير دالة  0.608 0.611
 ً  إحصائيا

 13.689 260 3559.242داخل المجموعات

  263  3584.330 المجموع الكلي
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  )20(تابع جدول رقم ... 

مجموع مصدر التباين 
  المربعات

درجات
الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

:لثالمجال الثا
البيئة 

االجتماعية في 
 المدرسة

 1.200 3 3.600 بين المجموعات
غير دالة  0.971 0.079

 ً  15.179 260 3946.521داخل المجموعات إحصائيا
  263  3950.121 المجموع الكلي

:المجال الرابع
حداثة المبنى 

المدرسي 
 وتجھيزاته

 3.494 3 10.482 بين المجموعات
دالة  غير 0.828 0.297

 ً  11.766 260 3059.139داخل المجموعات إحصائيا
  263  3069.621 المجموع الكلي

:المجال الخامس
سمعة المدرسة 

ومكانتھا 
 االجتماعية

 21.269 3 63.806 بين المجموعات
غير دالة  0.144 1.822

 ً  11.673 260 3035.008داخل المجموعات إحصائيا
  263  3098.814 المجموع الكلي

:المجال السادس
االھتمام 
باإلعداد 

اإلنساني للطالب

 1.646 3 4.938 بين المجموعات
غير دالة  0.944 0.128

 ً  12.882 260 3349.229داخل المجموعات إحصائيا
  263  3354.167 المجموع الكلي

:المجال السابع
االھتمام 

باإلعداد المھني 
  للطالب

 1.462 3 4.386 تبين المجموعا
غير دالة  0.970 0.081

 ً  18.091 260 4703.610داخل المجموعات إحصائيا
  263  4707.996 المجموع الكلي

: المجال الثامن
العالقة بين 

المدرسة والبيت

 16.836 3 50.507 بين المجموعات
غير دالة  0.355 1.086

 ً  15.496 260 4029.035داخل المجموعات إحصائيا
  263  4079.542 المجموع الكلي

: المجال التاسع
 أسباب خاصة

  )شخصية(

 18.203 3 54.609 بين المجموعات
غير دالة  0.142 1.833

 ً  9.930 260 2581.875داخل المجموعات إحصائيا
  263  2636.485 المجموع الكلي

 الدرجة الكلية
337.898 3 1013.693 بين المجموعات

غير دالة  0.464 0.857
 ً 394.109 102468.303260داخل المجموعات إحصائيا

  103481.996263 المجموع الكلي
  2.65تساوي   ) ≥  0.05( وعند مستوى داللة ) 260، 3(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة  −
  3.88تساوي  ) ≥  0.01( وعند مستوى داللة ) 260، 3(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة  −

الجدولية عند مستوى " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
روق ) ≥ α 0.05(داللة  ه ال توجد ف ى أن في جميع المجاالت والدرجة الكلية لألداة، وھذا يدل عل

  . متعزى لمتغير المستوى التعليمي لألذات داللة إحصائية 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ) 20(دول رقم تبين من النتائج بالج
ويرى الباحث أن ھذه ) ماجستير ودكتوراهوبكالوريوس، ودبلوم، وثانوية، ( التعليميالمستوى 

  :النتيجة ترجع إلى

وحدة الظروف واألجواء الثقافية التي يعيشھا السكان في محافظات غزة، وقد جاءت ھذه  −
إحصائيا لصالح المؤھل العلمي توقع، إذ كان المتوقع وجود فروق دالة النتائج على غير الم

، إال أن عدم وجود فروق قد يرجع إلى عوامل وحدة الثقافة، ووحدة الظروف العالي
برفع وعي وزيادة اھتمام األسر الفلسطينية بمحافظات غزة على  أسھمتواألجواء التي 

  .حاق أبنائھم في المدارس الخاصةلتاالرغم من اختالف مؤھالتھم العلمية بضرورة 

وجود حالة االنقسام التي حدثت في المجتمع الفلسطيني والتي كان من أبرز آثارھا استنكاف  −
دالً  ين جدد ب ين معلم يم بتعي ى التعل ائمين عل نھم كثير من المعلمين عن العمل مما دفع الق  ،م

ر  دامى، وكثي ين الق اءة المعلم واد ليست في وبالطبع ال يمتلكون خبرة وكف نھم يدرسون م م
ال تخصصھم ً  .مج لبا ذي انعكس س ر ال دارس  األم ي الم توى تحصيل الطالب ف ى مس عل

 ً ع  الحكومية النظامية، وقد كان ھذا واضحا على أداء الطالب وأولياء األمور، األمر الذي دف
 ً ا دارس الخاصة خوف ى الم ائھم إل ائھم أولياء األمور إلى إرسال أبن تقبل أبن ى مس دم  ،عل ولع

على ذوي مؤھل علمي عال أو متوسط أو  ثقتھم بالمعلمين الجدد، وھذا األمر لم يكن قاصراً 
  .هئحتى منخفض فالجميع يحرص على مستقبل أبنا

 متغير عمل األب .3
  " T. test"وللتحقق من صحة ھذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب 

تعزى لمتغير عمل األب  الستبانة" ت"ة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم: )21(جدول 
 ).الوظيفة المكتبيةوالعمل في التعليم، (

المتوسط العدد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
مستوى قيمة الداللة "ت"

 الداللة
:المجال األول

فلسفة المدرسة 
 ورسالتھا

 3.486 15.983 60العمل في التعليم
غير دالة  0.423 0.803

 ً  3.989 16.441 204الوظيفة المكتبية إحصائيا
:المجال الثاني

األداء التربوي 
وجودة البرامج 
التعليمية للمدرسة

 3.916 16.183 60العمل في التعليم
غير دالة  0.728 0.348

 ً  3.632 16.373 204الوظيفة المكتبية إحصائيا

: المجال الثالث
البيئة االجتماعية 

 في المدرسة

 3.414 15.800 60التعليم العمل في
غير دالة  0.268 1.110

 ً  3.998 16.431 204الوظيفة المكتبية إحصائيا
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  )21(تابع جدول رقم ... 

المتوسط العدد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
مستوى قيمة الداللة "ت"

 الداللة
:المجال الرابع
حداثة المبنى 

المدرسي 
وتجھيزاته

 2.954 14.533 60العمل في التعليم
غير دالة  0.991 0.012

 ً  3.547 14.539 204الوظيفة المكتبية إحصائيا

:سالمجال الخام
سمعة المدرسة 

ومكانتھا 
 االجتماعية

 3.871 12.383 60العمل في التعليم
غير دالة  0.986 0.017

 ً  3.303 12.392 204الوظيفة المكتبية إحصائيا

:المجال السادس
االھتمام باإلعداد 
اإلنساني للطالب

 3.253 16.217 60العمل في التعليم
غير دالة  0.623 0.493

 ً  3.665 16.475 204ظيفة المكتبيةالو إحصائيا
:المجال السابع

االھتمام باإلعداد 
 المھني للطالب

 4.304 19.767 60العمل في التعليم
غير دالة  0.286 1.068

 ً  4.208 19.103 204الوظيفة المكتبية إحصائيا
:المجال الثامن

العالقة بين 
المدرسة والبيت

 4.170 16.967 60العمل في التعليم
غير دالة  0.343 0.951

 ً  3.870 16.417 204الوظيفة المكتبية إحصائيا
:المجال التاسع
أسباب خاصة 

 )شخصية(

 3.590 11.083 60العمل في التعليم
غير دالة  0.344 0.949

 ً  3.033 10.642 204الوظيفة المكتبية إحصائيا

 الدرجة الكلية
 138.91719.387 60العمل في التعليم

غير دالة  0.972 0.035
 ً  138.81420.013 204الوظيفة المكتبية إحصائيا

  .1.96تساوي ) ≥ α 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة  −

  .2.58تساوي ) ≥ α 0.01(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة  −

ة  ابق أن قيم دول الس ن الج ة " ت"يتضح م ن قيم ل م وبة أق ع الجدولي" ت"المحس ة جمي
ا  ة إحصائية فيھم روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع دل عل ذا ي ألداة، وھ ة ل ة الكلي المجاالت والدرج

  .تعزى لمتغير عمل األب

 غير عمل األممت .4
   One Way A novaولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي
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وق في الدرجة الكل تعزى لمتغير عمل يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفر: )22(جدول 
  .األم

مجموع مصدر التباين 
  المربعات

درجات
 الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

: المجال األول
فلسفة المدرسة 

  ورسالتھا

 6.433 2 12.866 بين المجموعات
غير دالة  0.654 0.426

 ً  15.112 261 3944.130داخل المجموعات إحصائيا
  263  3956.996 المجموع الكلي

:المجال الثاني
األداء التربوي 
وجودة البرامج 

التعليمية 
 للمدرسة

 22.408 2 44.816 بين المجموعات

غير دالة  0.194 1.652
 ً  إحصائيا

 13.561 261 3539.513داخل المجموعات

  263  3584.330 المجموع الكلي

: لثالمجال الثا
البيئة 

االجتماعية في 
 المدرسة

 10.488 2 20.976 بين المجموعات
غير دالة  0.499 0.697

 ً  إحصائيا
 15.054 261 3929.145داخل المجموعات
  263  3950.121 المجموع الكلي

:المجال الرابع
حداثة المبنى 

المدرسي 
 وتجھيزاته

 4.558 2 9.116 بين المجموعات
ر دالة غي 0.678 0.389

 ً  إحصائيا
 11.726 261 3060.505داخل المجموعات
  263  3069.621 المجموع الكلي

:المجال الخامس
سمعة المدرسة 

ومكانتھا 
 االجتماعية

 29.530 2 59.059 بين المجموعات
غير دالة  0.081 2.535

 ً  إحصائيا
 11.647 261 3039.755داخل المجموعات
  263  3098.814 المجموع الكلي

:المجال السادس
االھتمام 
باإلعداد 

اإلنساني للطالب

 18.787 2 37.574 بين المجموعات
غير دالة  0.230 1.478

 ً  إحصائيا
 12.707 261 3316.593داخل المجموعات
  263  3354.167 المجموع الكلي

:المجال السابع
االھتمام 

باإلعداد المھني 
  للطالب

 53.155 2 106.311 عاتبين المجمو
غير دالة  0.051 3.015

 ً  إحصائيا
 17.631 261 4601.685داخل المجموعات
  263  4707.996 المجموع الكلي

: المجال الثامن
العالقة بين 

المدرسة والبيت

 41.400 2 82.801 بين المجموعات
غير دالة  0.069 2.704

 ً  15.313 261 3996.741داخل المجموعات إحصائيا
  263  4079.542 المجموع الكلي
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 2015، )11( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )22(تابع جدول رقم ... 

مجموع مصدر التباين 
  المربعات

درجات
 الحرية

متوسطة 
 المربعات

قيمة
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

: المجال التاسع
  أسباب خاصة

  )شخصية(

 2.677 2 5.353 بين المجموعات
غير دالة  0.767 0.266

 ً  10.081 261 2631.132داخل المجموعات إحصائيا
  263  2636.485 المجموع الكلي

 الدرجة الكلية

886.869 2 1773.737 بين المجموعات

غير دالة  0.105 2.276
 ً  إحصائيا

101708.2داخل المجموعات
59261 389.687

103481.9 المجموع الكلي
96 263  

  .3.04تساوي ) ≥ 0.05(وعند مستوى داللة ) 261، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة  −
  4.71تساوي ) ≥ 0.01(وعند مستوى داللة ) 261، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة  −

الجدولية عند مستوى " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
في جميع المجاالت والدرجة الكلية لألداة، وھذا يدل على أنه ال توجد فروق ) ≥ α 0.05(داللة 

صائيا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عمل األم، ويرى الباحث أن عدم وجود فروق دالة إح
ً لمتغير المھنة أو العمل أمر منطقي مكمل لما تم التوصل إليه في الفرض الخاص بالمؤھل  تبعا
العلمي، حيث إن كل أسرة وكل أب وأم يبذالن كل ما في وسعھما من جھد ومال ووقت من أجل 

أو  أبنائھم، وھذا أمر طبيعي، وألن أبناء أي فرد ھم كل حياته، فاألب أو األم مھما كان عمله
مھنته حريص كل الحرص على مستقبل أبنائه، ولما كان الوضع العام في التعليم الحكومي غير 
مطمئن، نتيجة أحداث االنقسام الفلسطيني، حيث استنكف آالف المعلمين في المدارس الحكومية 
 عن العمل نتيجة تداعيات االنقسام السياسي مما اضطر القائمين على أمور التعليم الحكومي فى
قطاع غزة تعيين معلمين غير متخصصين تنقصھم الخبرة والكفاءة في التدريس بدالً من 
المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة من أجل ملء الفراغ الكبير في أعداد معلمي المدارس الحكومية، 
 ويدرك أولياء األمور على اختالف طبيعة عملھم أن غالبية المعلمين الذين تم تعيينھم بعد االنقسام
السياسي إنما جاء لملء الفراغ، وأن غالبيتھم من الخريجين الجدد الذين تنقصھم الخبرة والدراية، 
مما أدى إلى بروز حالة من الخوف عند أولياء األمور على أبنائھم، األمر الذي دفع الكثير منھم 

ة للكثير مضطرين إلرسال أبنائھم إلى المدارس الخاصة، على الرغم من سوء الحالة االقتصادي
منھم، وعلى الرغم من أن عمل كثير منھم ال يدرُّ عليه الدخل الكافي، إال أن خوفھم على أبنائھم 
وحرصھم على مستقبلھم يجعلھم يتناسون كل معاناتھم من أجل أبنائھم، من ھنا كان من المنطقي 

  .قبول ھذه النتيجة بعدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير العمل

 دخل األسرة الشھريمتغير  .5
اين األحادي  ل التب ام الباحث باستخدام تحلي ذا السؤال ق ة عن ھ  One Way Aولإلجاب

nova   
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يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في الدرجة الكل تعزى لمتغير مستوى : )23(جدول 
  .الشھري دخل األسرة

مجموع مصدر التباين 
  المربعات

درجات
الحرية

متوسطة 
  بعاتالمر

قيمة
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

: المجال األول
فلسفة المدرسة 

  ورسالتھا

 31.588 3 94.763 بين المجموعات
غير دالة  0.097 2.126

 ً  14.855 260 3862.233داخل المجموعات إحصائيا
  263  3956.996 المجموع الكلي

:المجال الثاني
األداء التربوي 
 وجودة البرامج

التعليمية 
 للمدرسة

 3.749 3 11.248 بين المجموعات

غير دالة  0.845 0.273
 ً  إحصائيا

 13.743 260 3573.082داخل المجموعات

  263  3584.330 المجموع الكلي

: المجال الثالث
البيئة 

االجتماعية في 
 المدرسة

 37.285 3 111.855 بين المجموعات
غير دالة  0.058 2.526

 ً  إحصائيا
 14.763 260 3838.267داخل المجموعات
  263  3950.121 المجموع الكلي

:المجال الرابع
حداثة المبنى 

المدرسي 
 وتجھيزاته

 6.879 3 20.636 بين المجموعات
غير دالة  0.624 0.587

 ً  إحصائيا
 11.727 260 3048.985داخل المجموعات
  263  3069.621 المجموع الكلي

:لمجال الخامسا
سمعة المدرسة 

ومكانتھا 
 االجتماعية

 1.570 3 4.710 بين المجموعات
غير دالة  0.941 0.132

 ً  إحصائيا
 11.900 260 3094.105داخل المجموعات
  263  3098.814 المجموع الكلي

:المجال السادس
االھتمام 
باإلعداد 

اإلنساني للطالب

 2.432 3 7.296 بين المجموعات
غير دالة  0.904 0.189

 ً  إحصائيا
 12.873 260 3346.871داخل المجموعات
  263  3354.167 المجموع الكلي

:المجال السابع
االھتمام 

باإلعداد المھني 
  للطالب

 0.987 3 2.961 بين المجموعات
غير دالة  0.983 0.055

 ً  إحصائيا
 18.096 260 4705.035داخل المجموعات

  263  4707.996 وع الكليالمجم

: المجال الثامن
العالقة بين 

المدرسة والبيت

 10.108 3 30.323 بين المجموعات
غير دالة  0.584 0.649

 ً  15.574 260 4049.219داخل المجموعات إحصائيا
  263  4079.542 المجموع الكلي
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 2015، )11( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )23(تابع جدول رقم ... 

مجموع مصدر التباين 
  المربعات

درجات
الحرية

متوسطة 
  بعاتالمر

قيمة
 "ف“

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

المجال 
أسباب: التاسع

خاصة 
 )شخصية(

 19.085 3 57.254 بين المجموعات
غير دالة  0.126 1.924

 ً  إحصائيا
 9.920 260 2579.231داخل المجموعات
  263  2636.485 المجموع الكلي

الدرجة الكلية
 129.666 3 388.997 بين المجموعات

غير دالة  0.806 0.327
 ً  396.512 103093.000260داخل المجموعات إحصائيا

  103481.996263 المجموع الكلي

  .2.65تساوي ) ≥ 0.05(وعند مستوى داللة ) 260، 3(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة  −
  .3.88تساوي ) ≥ 0.01(وعند مستوى داللة ) 260، 3(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة  −

الجدولية عند مستوى " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
روق ) ≥ α 0.05( داللة ه ال توجد ف ى أن في جميع المجاالت والدرجة الكلية لألداة، وھذا يدل عل

روق ية تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة، ذات داللة إحصائ وقد يرجع السبب في عدم وجود ف
ى ،ذات داللة إحصائية ألثر الوضع االقتصادي لألسرة دارس  إل رة الم في قطاع  الخاصةأن كث

ى  دارس في أسعار األقساط الدراسيةغزة أدى إل ذه الم ين ھ افس ب ا  ،التن ا جعل الدراسة فيھ مم
ى حد سواء،متاحة  ى أن  لذوى الدخل المرتفع والمحدود عل ل الباحث بصفة شخصية إل ا يمي كم

ادقة ات ص ي بيان ائالت ال تعط ن الع ر م ة ،الكثي اعھا المالي ا يخص أوض ھري  فيم دخل الش وال
دين واتفقت. ألسباب خاصة بھا والتي بينت أن ذوي ) 2000( نتائج الدراسة مع نتائج دراسة عاب

كلون  الي يش دخل الع بة %) 27.5(ال ط بنس دخل المتوس يھم ذوو ال دخل %)26.5(يل ذوو ال ، ف
نخفض بنسبة  دني بنسبة و ،%)24.3(الم دخل المت راً ذوو ال ى أن %)21.7(أخي ك عل دل ذل ، وي

ر مقتصر  يم الخاص غي ذي يستدعي اإلقبال على التعل ة، وھو األمر ال دخول العالي ى ذوي ال عل
 ،معرفة األسباب الحقيقية وراء تحمل األعباء المالية اإلضافية واألقساط العالية للمدارس الخاصة

دان و ة زي ع دراس ى )Zidane, 1999(تعارضت م ارت إل ي أش ة  الت ات االجتماعي ة الفئ ھيمن
ً  أصبحت امتيازاً  وأن ھذه المدارس ،الغنية على المدارس الخاصة ً  اجتماعيا اء الصفوة  وثقافيا ألبن

  .جمھورية مصر العربيةمحافظة الفيوم بوالنخبة في 

  نتائج الدراسة
  :توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أھمھا

 أن االعتبارات التربوية التي يراعيھا أولياء األمور عند التحاق أبنائھم بالمدارس الخاصة −
إذ بلغ المتوسط الحسابي  في غالبية مجاالتھا ومعظم فقراتھا،) سطةمتو(كانت ذات درجة 

 ). 2,670( للدرجة الكلية
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المتوسطات الحسابية ما بين  جاءت المجاالت الفرعية في غالبيتھا متوسطة، إذ تراوحت −
، وجاء في الرتبة األولى العالقة بين المدرسة والبيت بمتوسط حسابي )2.757-  2.423(

، بينما جاء حداثة المبنى المدرسي وتجھيزاته )متوسطة(بدرجة مستوى ، و)2.757(بلغ 
 ).2,423(على المرتبة األخيرة وبمتوسطة حسابي بلغ 

في الدرجة الكلية ) 0.05α=(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  −
لالعتبارات التربوية لمتغير المستوى التعليمي للوالدين وطبيعة عملھما والمستوى 

 .القتصادي لألسرةا

  توصيات الدراسة
  :في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية

ضرورة المتابعة الجدية من الجھات المسئولة في التربية والتعليم على ھذه المدارس  −
ن سير العملية التعليمية ومدى التزام ھذه المدارس الخاصة بالعملية مجل التحقق ألالخاصة 

 .عليميةالت

العمل على دعم التعليم في القطاع الخاص لما يمثله من أھمية كبيرة في مجال ديمقراطية  −
 .لخاصة في التنمية من جھة ثانيةاالتعليم من جھة وإسھام ھذه المدارس 

بأھمية المباني التعليمية وحداثتھا للمدارس الخاصة  يضرورة المتابعة الجدية واالھتمام الكاف −
 .ئج الدراسة من ضعف ھذا الجانبلما بينته نتا

جل خلق أللتربوية اإعطاء المدارس الخاصة مزيداً من الحريات األكاديمية فى أداء رسالتھا  −
 . دارس الخاصةممناخ تعليمي متميز بين ال

وسبل تطوير  إجراء دراسات وأبحاث حول التمايز بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي، −
كالة الغوث الدولية األونروا في ضوء الحاجات المختلفة ألولياء التعليم الحكومي ومدارس و

 .األمور
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