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 داءــاإله
 ... انغانٍت أمً روح إىل

 جمأ مه بشًء ٌبخم مل انذي إىل واهلناء بانزاحت ألوعم انصعاب وجتشم سعى مه إىل

 وصرب حبكمت احلٍاة سهم رحقًأ أن عهمين انذي إىل اننجاح طزٌق يف دفعً

 رمحه اهلل ... انعشٌش وانذي إىل

 حٍاحً سهزة إىل األبذ إىل فٍه وسخبقى قهيب دخهج مه إىل

 ... انغانٍت سوجيت إىل

  كبذي فهذاث إىل املشزق ومسخقبهً انباسم حاضزي إىل

 وكزٌم ورٌخال وحممذ ونٍان فزاص أبنائً إىل

 املخىاضع اجلهذ هذا هذيأ إنٍهم
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 وتقدير شكر

 عمػػى كالسػػبلـ كالصػبلة الهبػػات بجزيػػؿ عمينػا نعػػـأ كالػذم الصػػالحات تػػتـ بنعمتػ  الػػذم هلل الحمػد
 :كبعد الصمكات أفضؿ عمي  اهلل عبد بف محمد البريات خير

 ،أهمػػ  إلػػى الجميػػؿ أرد أف الدراسػػة هػػذ  بإتمػػاـ ي  مػػع تعػػالىك  تبػػارؾ المػػكلى مػػف   كقػػد لػػي فيطيػػب
 ،أهمػػ  هػػك بمػػا كالثنػػا  الحمػػد فمػػ  فيسػػر قػػدر الػػذم كجػػؿ عػػز لممػػكلى فالشػػكر ،ألصػػحاب  الفضػػؿ نسػػبأك 

 اإلدارة أكاديميػة لصػرح كالتقػدير الشػكر بجزيػؿ أتقػدـ ثػـ ،سمطان  كعظيـ كجه  بكريـ يميقاف كثنا ن  حمدان 
 قػػامكا الػػذيف التػػدريس هيئػػة أعضػػا  السػػعادة كأصػػحاب فيهػػا العػػامميف كجميػػع رئيسػػهاب ممثمػػة ،كالسياسػػة
 إكمػػاؿ لػػي أتاحػػت التػػي  العمػػـ لطمبػػة كيقدمكنػػ  قػػدمك  مػػا عمػػى ،المنهجيػػة الدراسػػة فتػػرة خػػبلؿ بتدريسػػي
 .األقصى جامعة العظيـ الصرح هذا إلى ممتد كالشكر  دراستي

 حسػػيف رائػػد / الػػدوركر لسػػعادة امتنػػاني كجزيػػؿ ،شػػكرم ظػػيـع أقػػدـ رقهػػاأك  كأكفاهػػا العبػػارات كبأصػػدؽ
    كاقتراحاتػػػػ  ،الدقيقػػػػة كمبلحظاتػػػػ  ،السػػػػديدة لتكجيهاتػػػػ  كػػػػاف الػػػػذم الرسػػػػالة مشػػػػرؼ اهلل حفظػػػػ  الحجػػػػار
 كمػركران  الدراسة فكرة كالدة مف بد ان  الصكرة بهذ  الرسالة هذ  إخراج في البالغ األثر صدر  كسعة ،الثرية
 ألسػتاذم كالثنػا  الشػكر عبػارات فػي أسهبت كمهما ،كتكصياتها لنتائجها كصكالن  تنفيذهاك  خطتها بإعداد
 اهلل سػػأؿأ ،تجاهػػ  نفسػػي فػػي يخػػتمج بمػػا التعبيػػر عػػف عػػاجزة تقػػؼ كالتقػػدير الشػػكر كممػػات فإفػػ اهلل رعػػا 
 . كطبلب  لمعمـ شعاعان ا  ك  مناران  يبقي  فأك  ،عمم  كفي في  يبارؾ أف تعالى
إبػػػراهيـ محمػػػكد / الػػػدكتكر سػػػعادة مػػػف لكػػػؿ التقػػػدير كعظػػػيـ بػػػاالحتراـ مفعمػػػان  الشػػػكر بجزيػػػؿ أتقػػػدـ كمػػػا

 الرسػػػػالة هػػػػذ  مناقشػػػػة بقبػػػػكؿ تفضػػػػبل ذيفمػػػػال خمػػػػؼ اهلل إبػػػػراهيـ  محمػػػػكد / الػػػػدكتكر كسػػػػعادة الجعبػػػػرم 
 الرسػالة هػذ  إخػراج فػي البػالغ األثػر كاهتمػامي عنػايتي محػؿ سػتككف التػي القيمػة لممحكظاتهما كسيككف
 . المنشكدة كرةبالص
 دقػػة زادهػػا ممػػا مكضػػكعية بكػػؿ الدراسػػة أداة تحكػػيـ فػػي جهػػدان  بػػذلكا الػػذيف المحكمػػيف السػػادة شػػكرأك  كمػػا

   لػػي كالػػدعا  كالتشػػجيع الحػػث ديػػدنهـ كػػاف الػػذيف جميعػػان  كأخػػكاتي إلخػػكاني مكصػػكؿ كالشػػكر . كمنهجيػػة
 . بمغني ما اريهـر د يبمغ أف اسأؿ فاهلل ،دائمان 
 . الرسالة هذ  إعداد عمى معتكفاي  ،طكاالن  أيامان  عمي صبركا الذيف بيتي ألهؿ كالتقدير شكربال أتقدـ كما
 بالػذكر خػصأك  الدراسة معينات عمى كالتنقيب كالمشكرة الرأم معهـ أتبادؿ كنت الذيف زمبلئي نسىأ كال
 قدمػ  مػا عمػى األغػاهػاركف  مػراد األسػتاذ شػكرأ أف أنسى كال كما ،خضر صبلح. أ ،عكدة ابك هيثـ. أ

رشاد نصح مف لي  . كمناهج البحث العممي التربكم اإلحصا  مجاؿ في كا 
 يجػػػزم أف اهلل داعيػػػا العمػػػؿ هػػػذا إتمػػػاـ فػػػي سػػػاهـ مػػػف كػػػؿ إلػػػى كالعرفػػػاف كالتقػػػدير بالشػػػكر أتقػػػدـ كأخيػػػران 
 . الجزا  خير الجميع

 أسامة حسيف أبك صبحة: الباحث                                                             
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 يهخص انذراست بانهغت انعيبيت
  " كسبؿ رنميريا وفايات المشاروة المجرمعية الالزمة لمديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة" 
 

كفايػػػات المشػػػاركة المجتمعيػػػة البلزمػػػة لمػػػديرم المػػػدارس  إلػػػى التعػػػرؼ الحاليػػػة الدراسػػػة هػػػدفت
 مػػديرم ممارسػػة مػػف تحػػد التػػي المعكقػػات أك الصػػعكبات عػػف الكشػػؼ ككػػذلؾ ،الثانكيػػة بمحافظػػات غػػزة

 تحسػػيفل كاقتػػراح أهػـ السػػبؿ  المجتمعيػة، المشػػاركة تفعيػؿ فػػي لػدكرهـ غػػزة بمحافظػات الثانكيػػة المػدارس
كالكشػػؼ عػػف الفػػركؽ فػػي  ،المجتمعيػػة المشػػاركة لتفعيػػؿ غػػزة بمحافظػػات الثانكيػػة المػػدارس مػػديرم دكر

 كالمنطقة التعميمية . ،سنكات الخدمةلمتغير الجنس، كالمؤهؿ العممي ك  كفايات المشاركة المجتمعية تبعان 

 :  أداة االسربانةالدراسة اسرخدـ الباحث  أىداؼ لرحقيؽ
 كذلؾ ،المجاالت مف عدد قسـ كؿ كفي ،رئيسيف قسميف عمى مكزعة فقرة( 97) تضمنت كالتي

 مػديرم التػي تحػكؿ مػف ممارسػة  معكقػاتلاك  ،المجتمعيػة المشاركة لتفعيؿ اإلدارية الكفايات إلى لمتعرؼ
 .  المجتمعية المشاركة تفعيؿ في دكرهـ ممارسة الثانكية المدارس
 : الدراسةكعينة مجرمع 

 كالبالغ ،غزة محافظات بمحافظات الثانكية المدارس مديرم جميع مف الدراسة مجتمع فتككٌ 
 إحصائيات آخر بحسب كذلؾ ،ةمدرس مديرة( 97)ك مدرسة مدير( 66) بكاقع مديران ( 541) عددهـ
 كمديرة مديران ( 75) مف الدراسة عينة تككنتكقد  . ـ3152/3154 الدراسي لمعاـ كالتعميـ التربية كزارة

 المجتمع أفراد مف االستطبلعية العينة استثنا  بعد الدراسة مجتمع أفراد جميع كهـ ،الثانكية لممدارس
 . ـ3152/3154 الدراسي لمعاـ األصمي
 :  مف نرائج الدراسة ـ ما ركصلتكمف أى

 مػػف المجتمعيػػة المشػػاركة لكفايػػات غػػزة محافظػػات فػػي الثانكيػػة المػػدارس مػػديرم ممارسػػة مسػػتكل أف -
 حيػث.  عاليػة نسػبة كهػي%  67.23 بنسػبة هػك مجتمعػة الدراسػة مجاالت في الدراسة عينة آرا  خبلؿ
 كزف أكبػػر يمثػػؿ ككنػػ  األكؿ الترتيػػب يمثػػؿ كالػػذم الدينيػػة المشػػاركة كفايػػات:  الثػػاني المجػػاؿ أف اتضػػح
 الثاني الترتيب يمثؿ كالذم األمكر أكليا  مشاركة تفعيؿ كفايات:  األكؿ كالمجاؿ%( .  97.19) نسبي
 يمثػػػؿ كالػػػذم الصػػػحية المشػػػاركة كفايػػػات:  السػػػادس كالمجػػػاؿ%( .  96.35) ان نسػػػبي ان كزنػػػ يمثػػػؿ ككنػػػ 

 األمنيػػػة المشػػػاركة كفايػػػات:  السػػػابع كالمجػػػاؿ%( .  92.51) ان نسػػػبي ان كزنػػػ يمثػػػؿ ككنػػػ  الثالػػػث الترتيػػػب
 كفايػػات:  الخػػامس كالمجػػاؿ%( .  91.75) ان نسػػبي ان كزنػػ يمثػػؿ ككنػػ  الرابػػع الترتيػػب يمثػػؿ كالػػذم الكطنيػػة
 كالمجػػػاؿ%( .  67.21) نسػػػبي كزف يمثػػػؿ ككنػػػ  الخػػػامس الترتيػػػب يمثػػػؿ كالػػػذم االجتماعيػػػة المشػػػاركة
%( .  67.57) نسػبي كزف يمثػؿ ككنػ  السػادس الترتيػب يمثػؿ كالػذم الثقافية المشاركة كفايات:  الثالث

 نسػػػبي كزف يمثػػػؿ ككنػػػ  السػػػابع الترتيػػػب يمثػػػؿ كالػػػذم االقتصػػػادية المشػػػاركة كفايػػػات:  الثػػػامف كالمجػػػاؿ



  ح 

 كزف يمثؿ ككن  السابع الترتيب يمثؿ كالذم السياسية المشاركة كفايات:  الرابع كالمجاؿ%( .  61.33)
 %( . 17.79) نسبي

 فػػي لػػدكرهـ غػػزة بمحافظػػات الثانكيػػة المػػدارس مػػديرم ممارسػػة مػػف تحػػد التػػي المعكقػػات مسػػتكل أف -
 بنسػػػبة هػػػي مجتمعػػػة الدراسػػػة مجػػػاالت فػػػي الدراسػػػة عينػػػة آرا  خػػػبلؿ مػػػف المجتمعيػػػة المشػػػاركة تفعيػػػؿ
 معيقػات كه األكؿ الترتيب احتؿ الذم المجاؿ أف أيضان  يتضح حيث.  متكسطة نسبة كهي%  61.15
 تتعمػؽ معيقػات الثػاني الترتيػب احتػؿ الػذم كالمجاؿ%( .  91.47) نسبي بكزف التعميمية باإلدارة تتعمؽ

 تتعمػػػؽ معيقػػػات الثالػػػث الترتيػػػب احتػػػؿ الػػػذم كالمجػػػاؿ%( .  17.19) نسػػػبي بػػػكزف المدرسػػػية بػػػاإلدارات
 %( . 11.77) نسبي بكزف بالمجتمع

 عينػة تقػديرات متكسػطات بػيف (  0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -
 المشػػػػاركة تفعيػػػػؿ فػػػػي لػػػػدكرهـ غػػػػزة محافظػػػػاتفػػػػي  الثانكيػػػػة المػػػػدارس مػػػػديرم ممارسػػػػة لدرجػػػػة الدراسػػػػة

 ( . إناث ،ذككر) الجنس لمتغير تعزل المجتمعية
 عينػة تقػديرات متكسػطات بػيف (  0.05) داللة مستكل دعن إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -

 المشػػػػاركة تفعيػػػػؿ فػػػػي لػػػػدكرهـ غػػػػزة محافظػػػػاتفػػػػي  الثانكيػػػػة المػػػػدارس مػػػػديرم ممارسػػػػة لدرجػػػػة الدراسػػػػة
 ( . عميا دراسات ،بكالكريكس  ،دبمكـ) العممي المؤهؿ لمتغير تعزل المجتمعية

 المشػػاركة ،الدينيػة المشػاركة ،األمػػكر أكليػا  مشػاركة) مجػػاؿ فػي إحصػائية داللػػة ذات فػركؽ كجػدت ال -
 متكسػطات بػيف (  0.05) داللة مستكل عند( االقتصادية المشاركة ،الصحية المشاركة ،السياسية
 أقػػؿ) الخدمػػة سػػنكات متغيػػر إلػػى تعػػزل المجتمعيػػة مشػػاركةال تفعيػػؿ فػػي لػػدكرهـ المػػدارس مػػدرا  تقػػديرات

 ( .سنكات 51 مف أكثر ،سنكات 51 إلى سنكات 1 مف ،سنكات 1 مف
 المشػػػػاركة،االجتماعية المشػػػاركة ،الثقافيػػػػة المشػػػاركة) مجػػػػاؿ فػػػي إحصػػػػائية داللػػػة ذات فػػػػركؽ تكجػػػد -

 متكسػطات بػيف (  0.05) اللػةد مسػتكل عنػد أنػ  أم ،(لبلسػتبانة الكميػة كالدرجػة ،الكطنية األمنية
 أقػػؿ) الخدمػػة سػػنكات متغيػػر إلػػى تعػػزل المجتمعيػػة المشػػاركة تفعيػػؿ فػػي لػػدكرهـ المػػدارس مػػدرا  تقػػديرات

 51 مػػف أكثػػر الخدمػػة لصػػالح( سػػنكات 51 مػػف أكثػػر ،سػػنكات 51 إلػػى سػػنكات 1 مػػف ،سػػنكات 1 مػػف
 . سنكات

 تقػػػديرات متكسػػػطات بػػػيف (  0.05) داللػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ جػػػدتك  ال -
 التعميميػػػة المنطقػػة متغيػػػر إلػػى تعػػػزل المجتمعيػػة المشػػػاركة تفعيػػؿ فػػػي لػػدكرهـ الثانكيػػػة المػػدارس مػػديرم

 ( .رفح ،يكنس خاف رؽش ،يكنس خاف ،الكسطى ،غزة شرؽ ،غزة غرب ،غزة شماؿ)
 لتفعيػػػػؿ غػػػػزة محافظػػػػات فػػػػي الثانكيػػػػة المػػػػدارس مػػػػديرم دكر لتحسػػػػيف المقترحػػػػة السػػػػبؿ أهػػػػـ مػػػػف إف -

 المحمػي المجتمػع مؤسسػات جميػع قبػؿ مػف التعػاكف"  هػي المديريف نظر كجهة مف المجتمعية المشاركة
 أكليػػػا  مشػػػاركة"  لؾككػػػذ ،جػػػدان  عاليػػػة نسػػػبة كهػػػي%  91بنسػػػبة حظيػػػت كالتػػػي ،" المػػػدارس  مػػػدرا  مػػػع
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 نسػػػبة كهػػػي ،% 19.5 نسػػػبة عمػػػى حصػػػمت كالتػػػي"  التعميميػػػة العمميػػػة تخػػػدـ التػػػي النػػػدكات فػػػي األمػػكر
 . متكسطة

 
 : يلي  ما أىميا مف واف الركصيات مف مجمكعة الدراسة عرضت كقد

ظهػػار لممدرسػػة خػػاص بشػػكؿ األمػػكر كأكليػػا  عػػاـ بشػػكؿ المحمػػي المجتمػػع دعػػـ. 5  مممػػكس تجػػاكب كا 
قامة المدرسية كاألنشطة كالبرامج الخطط دعـك   .المحمي كالمجتمع اإلدارة بيف اتصاؿ قنكات كا 
 كاسػػػتفادة كالمحاضػػػرات كالنػػػدكات المحمػػػي المجتمػػػع لخدمػػػة المدرسػػػة قبػػػؿ مػػػف هادفػػػة بػػػرامج تقػػػديـ. 3

 .الرياضية كالمبلعب كالمكتبة المدرسة مرافؽ مف المحمي المجتمع
 .المديريات مدارس كبيف الكاحدة المديرية مدارس بيف يةالتبادل الزيارات تشجيع. 2
 المحمػػػي المجتمػػػع فػػػي خبللػػػ  مػػػف المدرسػػػة كمسػػػاهمة الطمبػػػة لػػػدل التطػػػكعي العمػػػؿ مفهػػػكـ غػػػرس. 4

 .يقيمها التي كنشاطات  فعاليات  في المجتمع كمشاركة
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 يهخص انذراست بانهغت اإلجنهيزيت
Abstract 

  The Competences required for the Societal Participation for Secondary Head 

teachers in Gaza Governorates and ways of Develpoment 
 

The study aimed to identify how much secondary school head teachers in Gaza 

governorates practice their Activating Societal Participation. It also aimed to reveal the 

obstacles which impede secondary school head teachers to practice their role in activating 

the societal participation, and look for ways to improve the role of those principals to make 

the societal participation energetic and active. 

The researcher utilized a questionnaire to achieve the objectives of the study. It 

comprises (79) items divided into two main sections; each section contained a number of 

domains. These would identify the administrative competences to make active the societal 

participation and the obstacles secondary school head teachers face to practice their roles 

in activating the societal participation   

The population of the study consisted of all secondary school head teachers in the 

Gaza Strip; the number reached (145), of them (66) male principals and (79) female 

headmasters, based on the Ministry of Education and Higher Education statistics (2013-

2014). While the sampling which participated in the study reached (91) male and female 

secondary schools head teachers. 

  

The most important findings of the study were: 

- The practice level of secondary school headmasters in the Gaza Strip for the 

administrative competences required in making active the societal participation was 

(69.32%), which is considered high. The second domain, religious contribution 

competences, which is seen as the highest, scored (78.57%).  The first domain: Parents 

participation competences, which came second, scored (76.21%). The sixth domain, health 

participation competences, came third with a percentage of (73.15%). The seventh domain, 

Security-National participation competences, came fourth (70.91). The fifth domain, Social 

participation Competences, was placed fifth (68.53).  The third domain, Cultural 

Contribution Competences, which came sixth, scored (68.19%). The eighth domain, 

Economic Contribution Competences was placed the seventh (60.22%). The fourth 

domain, which represents Political Contribution Competences, came seventh (58.79%).     

- The level of barriers which hold back the secondary schools head teachers in the Gaza 

Strip governorates form doing their role in activating the societal contribution reached 

(60.01%), which is considered moderate. It is clear that the domain, which scored the 

highest, is related to educational obstacles, scored (70.48%); while the domain which was 

placed second is related to school’s administration barriers, reached (58.57%). The domain 

which came third is related to society barriers reached (58.57%).       

-  There were no statistically significant differences at the level of significance (  0.05) 

between the mean of the study sample estimates of the degree of secondary schools in 

Gaza Governorates managers for their role in the activation of community participation 

due to the variable sex (male, female).  

- There were no statistically significant differences at the level of significance (  0.05) 

between the mean of the study sample estimates of the degree of secondary schools in 

Gaza Governorates managers for their role in the activation of community participation 

due to the variable qualification (Diploma, Bachelor, Higher Studies). 

- There were no significant statistical differences in the (parental involvement, religious 

participation, political participation, health participation, economic participation) at a level 
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of significance (  0.05) between the mean principals’ estimates for their role in the 

activation of community participation due to the variable years of service (less than 5 

years, from 5 years to 10 years, more than 10 years). 

- There were no significant statistical differences in the (parental involvement, religious 

participation, political participation, health participation, economic participation) at a level 

of significance (  0.05) between the mean principals’ estimates for their role in the 

activation of community participation due to the variable years of service (less than 5 

years, from 5 years to 10 years, more than 10 years). 

- There are significant differences in the (cultural participation, social participation, 

national security involved, and the degree college for identification), that is, when the level 

of significance (  0.05) between the mean principals estimates for their role in the 

activation of community participation due to the variable years of service (less than 5 

years, from 5 years to 10 years, more than 10 years) in favor of the service more than 10 

years. 

- There were no statistically significant differences at the level of significance (  0.05) 

between the average secondary school principals estimates for their role in the activation of 

community participation is due to the school district variable (the northern Gaza Strip, west 

of Gaza, east of Gaza, Central Area, west of Khan Yunis, east of Khan Yunis and Rafah ). 

- One of the most important ways proposed to improve the role of secondary school 

principals in the Gaza Strip for activating the societal participation from the perspective of 

managers is "cooperation from all local society institutions with school principals," which 

has received increased by 95.4%, which is a very high percentage, as well as "the 

participation of parents in seminars that serve the educational process, "which received a 

proportion of 57.1%, a moderate rate. 

 

The most important recommendations that the study reached are : 

1. The local community  should support school in general and parents in particular, to and 

they should show a significant response and support plans and programs, school activities 

and establish channels of communication between the administration and the community. 

2. The school must provide purposeful programs to serve the local community such as 

seminars, lectures and the local community need to benefit from the school’s sports 

facilities. 

3. The school should encourage reciprocal visits between one Directorate schools and 

between schools districts. 

4. The concept of volunteer work among the students should be planted and well as the 

contribution of the school from which the local community and community participation in 

its activities and activities hosted by. 
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 األسرة أهمها عدة أطراؼ أدكارها تتقاسـ العناصر متفاعمة معادلة أبعادها بكؿ التربكية العممية إف

 المرجكة لمنتائج لمكصكؿ كج  خير عمى الرسالة هذ  تأدية في جميعها تتعاكف بحيث كالمجتمع كالبيت
.  االخرل المجتمعية كالمؤسسات يتكالب المدرسة بيف الصبلت تكثيؽ خبلؿ مف إال ذلؾ يتحقؽ كال

 أفراد كجميع كالمدرسة األسرة األطراؼ جميع فيها يشارؾ أف البد مجتمعية قضية التعميـ فإف كذلؾ
 هذا في قدمان  كالمضي أهدافها كتحقيؽ عممها تطكير تستطيع ال فالمدرسة المختمفة، مؤسسات  المجتمع

 .المحمي المجتمع  كمؤسسات األمكر ليا أك  مع كمشترؾ منظـ كجهد مخطط عمؿ دكف الطريؽ
 خدمت  عف فبعدت المحمي، المجتمع عف بعيدان  مستقمة بصكرة تعمؿ الماضي في المدرسة كانت لقد

 فمـ من ، باألساس هي التي المجتمع كبيف بينها فصمت التي الحكاجز مف الكثير كظهرت كقضايا ،
 الممحة الرغبة ككجكد المتبلحقة، التطكرات كلكف  بالمدرسة، المجتمع تربط كطيدة عبلقات هناؾ تكف

 تعيش التي المحمية كالبيئة كالمجتمع بالمدرسة مرتبطة كثيقة عبلقة فشيئان  شيئان  تنشأ أصبحت لممجتمع
 المدرسة أصبحت المدرس، كاهؿ عمى كضعت التي كالمهاـ المسؤكليات خبلؿ كمف المدرسة، فيها

 بصكرة كالمجتمع المدرسة بيف تتكثؽ العبلقة كبدأت أجمها، فم كجدت التي أهدافها تحقؽ أف تحاكؿ
 . أجم  كمف في  تعيش الذم المحمي كالمجتمع المدرسة بيف العزلة جدار كهدـ كبيرة،

 (.22:  2002 المتخصصة، القكمية المجالس)
 مالذ بالمجتمع العضكم بارتباطها مرهكف خاصة بصكرة كالثانكية عامة، بصكرة المدرسة نجاح إف

 المحيطة بالبيئة صمتها تكثيؽ المدير رأسها كعمى  المدرسة إدارة كاجبات مف صار هنا كمف في ، تكجد
 كذلؾ مجتمع ، من  يتكقع  ما لتحقيؽ فعاالن  تخطيطان  يخطط الذم هك الناجح المدرسة مدير كصار
 .البيئة لخدمة برامج خبلؿ مف بيئتها عمى مفتكحة منظكمة مدرست  يجعؿ
 التي كالقكل الجهكد كتكجي  قيادة، في الفاعؿ بدكرها تتجمى المدرسية اإلدارة أهمية أف( عانيالط) كيرل
 البلزمة التسهيبلت كتهيئة تكفير في مسئكلياتها عف فضبلى  لممدرسة، المرجكة األهداؼ لتحقيؽ تعمؿ
ف التربكية، لمعممية  ككفاياتهـ ـ،إخبلصه كمدل ب ، القائميف عمى يتكقؼ عاـ بكج  عمؿ كؿ نجاح كا 
 (.907:  9999 الطعاني،) لمهامهـ استيعابهـ كمدل قدراتهـ، عمى تعتمد التي
 في األكبر العب  يتحمؿ فإن  التربكية الكحدة هذ  في المؤسسي الهـر قمة في المدرسة مدير كيقع
 عمى تنعكس تربكية رؤل كفؽ كالتقكيـ كالتنفيذ التخطيط عمميات في كتكجيهها العناصر تمؾ قيادة

 البيئة في أكانت سكا  التعمـ كمصادر البشرية لممكارد األمثؿ كاالستخداـ لمعامميف المهني التطكير
 كخبرات  المادية بإمكانات  المدرسة يغذم رئيسان  رافدان  يعد الذم المحمي  المجتمع أك المدرسية الداخمية
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 مف كالتأثير التأثر عمى قائمان  تفاعميان  اتصاالن  كالمجتمع المدرسة بيف االتصاؿ فيككف كالعممية العممية
 (.6:  2002 القداح،) الطرفيف
 كالمعمميف المحمي المجتمع قبؿ مف إلي  كينظر فعاؿ دكر المدرسة مدير دكر أف( المالكي) كيعتبر
، مهـ بدكر يقكـ فهك تامة بكفا ة مسئكليات  كتحمؿ الطارئة الظركؼ مكاجهة عمى القادر بأن  كالطمبة
 هك كما مدرست  في القائـ الكضع عمى يحافظ أف يحاكؿ فهك كالتجديد االستقرار في كيتمثؿ  كمتكامؿ

 تنفيذ طريؽ عف كذلؾ العمؿ سير في اضطراب أك فكضى دكف انتظاـ في األمكر تسير حتى
 كأساليب طرائؽ في كينكع يجدد أف عمي  أخرل جهة كمف.  الركتينية كالكاجبات اإلدارية التعميمات

 (.2:  2007 المالكي،) مع كالعامميف المدرسي لمجتمع  التطكر يحقؽ حتى كأدائ  عمم 
 كتفعيؿ عالية بكفاية المدرسة أمكر لتسير كامبلن   اإلدارم  دكر  الثانكية المدرسة مدير يمعب كحتى

 اسةالدر  أك التدريب طريؽ عف سكا  اإلدارية الكفايات مف العديد تكافر مف البد  المجتمعية المشاركة
 .الخبرة أك االطبلع أك

 كالتي المجتمعية المشاركة مف عاؿو  قدر تحقيؽ في النجاح يحقؽ لكي المدرسة مدير أف الباحث كيرل
 العمؿ تخطيط مف تمكن  التي اإلدارية الكفايات مجمكعة اكتساب إلى يحتاج المدرسة عمى بالنفع تعكد

 يدير التي بالكيفية مرتبط كرسالتها أهدافها تحقيؽ في المدرسة نجاح إف إذ األكلكيات، كترتيب كتكجيه 
 التخطيط:  مثؿ إدارية كفايات امتبلك  يتطمب مما يمارس  الذم اإلدارم كباألسمكب مدرست  المدير بها

 كالتغيير التطكير أجؿ مف القرار اتخاذ ثـ كالتقكيـ كاالتصاؿ كالتنظيـ
 أف شأنها مف فعالة مجتمعية مشاركة تحقيؽ جؿأ مف فعاالى  تكظيفاى  الكفايات هذ  تكظيؼ مف كالبد
 المجتمع بيف العبلقات تفعيؿ الى كتؤدم البعيد، المدل عمى كالمكارد كالجهد، الكقت، تكفير في تسهـ

 ، العجمي. ) المدرسة لخدمة كالمجتمع المجتمع لخدمة المدرسة كتتحكؿ الخارجي، كالمجتمع المدرسي
2007:262.) 

 لممشاركة المدرسة مع التكاصؿ تحقيؽ في تكمف المجتمعية المشاركة أهمية أف( المتدرب دليؿ) كذكر
 متابعة ككذلؾ األبنا ، تعميـ في المدرسة عميها تعتمد التي التعميمية البرامج كمناقشة تخطيط في

 كاتخاذ كالتخطيط التربكية العممية في ككشريؾ السمككية، مشكبلتهـ كمناقشة الدراسي، تحصيمهـ
 مشاركة ازدادت ككمما.  لمتمكيؿ مصادر إيجاد عمى المدرسة مساعدة في ككذلؾ المدرسية، القرارات
 التربية كزارة) التعميمية العممية تطكير عمى ذلؾ ساعد التعميمية، العممية في كالمجتمع األمكر أكليا 
 (.2:  2008 البحرينية، كالتعميـ
 كاألدا  الجكدة معايير تحقيػػػػػػػؽ في المهمة ؿالعكام أهـ أحد المجتمعية المشاركة تمثؿ كبالتالي
 العممي الكعي نشر في كتسهـ في ، ثقافي إشعاع مصدر كتمثؿ المجتمع أبنا  تعد فالمدرسة المدرسي
 بأفكارها المدرسة دكر تطكير في تسهػػػػػػػـ التي البشرية لممكارد مصدران  المجتمع كيمثؿ ألفراد  كالتربػػػكم
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مكانياتها  في المتمثؿ التعميمي المنتج أدا  جكدة عمى كينعكس معان  كالمجتمع المدرسػػة دكر امؿكيتك كا 
 .كتطكير  المستقبؿ بناة هـ الذيف المجتمع أبنا 
 كبيف الفعالة المجتمعية المشاركة بيف إيجابية عبلقة كجكد الدراسات مف العديد نتائج أظهرت كلقد

 (.2002 األشقر،) دراسة كمنها األدا ، مف راقية لمستكيات المدارس تحقيؽ
  غزة محافظات في الثانكية المدارس مديرم تقدير عمى لمتعرؼ الباحث سعى الدراسة هدؼ كلتحقيؽ
 ككضع المجتمعية، المشاركة لتفعيؿ البلزمة اإلدارية لمكفايات الثانكية المدارس مديرم امتبلؾ لدرجة
 .التفعيؿ هذا كتدعـ تجسد التي الفعالة الممارسات حكؿ تصكر
 ضركرة أصبح التعميـ في المجتمعية المشاركة مدخؿ مف اإلفادة ضركرة فإف سبؽ ما عمى كتأسيسان 
 العالـ في األضكا  تحت مكانان  المدخؿ هذا احتؿ أف بعد خاصةن  الفمسطيني، التعميـ كاقع يفرضها ممحة

 األساليب أفضؿ مف أن  عمى الباحثكف أجمع التي المعاصرة المداخؿ أحدث مف باعتبار  المتقدـ،
 .التعميـ لتطكير

 
 :مشولة الدراسة

اتجهت معظـ الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حدو سكا  كباألخص في مؤسساتها التعميمية إلى 
كذلؾ  ،لتقدـ كالتطكر كذلؾ مف خبلؿ المشاركة مع مؤسساتها المجتمعيةلتنهض بابنا  إدارات تعميمية 

، كلكي نرتقي بالعممية التعميمية كنحقؽ التنمية الثقافية كالمهنية مستمرطكير أدا  المدارس عمى نحك لت
 المدارس ديرمر الكفايات اإلدارية بيف مي، كتكفاركة المجتمعية في جكانب التعميـعمينا زيادة رقعة المش

 ، ذلؾ ألنها تحقؽ إدارة فعالة .نجاح إدارة العممية التعميمية فيتساعد  التي
ة كالمجتمع المحمي المحيط بالمدرسة كمؤسسات المجتمع المختمفة ليست إف المدرسة كاألسر 

كيؤثر كيتأثر  ذات عبلقة تفاعمية متداخمة تتفاعؿ مع بعضهامنفصمة عف بعضها البعض بؿ هي 
كالمجتمعية إلى أهمية  ،كيشير األدب التربكم المتعمؽ بالمدرسة كرسالتها التعميمية ببعضبعضها 

ع المحمي في العمؿ المدرسي كي يعزز نجاح المدرسة كتميزها، كقد تكلد مشاركة مؤسسات المجتم
إلحدل المدارس الثانكية كشعكر  بضعؼ كقصكر في المشاركة  لدل الباحث كمف خبلؿ عمم  مديران 

 .المجتمعية بيف المدرسة كالمجتمع لما لها أهمية بالغة في تحسيف العممية التعميمية
( كجكد عبلقة إيجابية 2010 ،)أبك شاكيشلدراسات مثؿ دراسة مف اظهرت نتائج العديد أفقد 

، تكيات راقية مف األدا  األكاديميكبيف تحقيؽ الطبلب كالمدارس لمس ،بيف المشاركة المجتمعية الفعالة
في مجالي الكفايات  ان ظهرت قصكر أ( كالتي 2013 ،بينما كشفت بعض الدراسات مثؿ دراسة )الفار

 ( كأيضان دراسة )الناصرم،2003ر، ، ككذلؾ دراسة )األشققكيـ كالرقابة كالتكجي مجالي التاإلدارية في 
ضعؼ في تفعيؿ المشاركة المجتمعية كعبلقتها بالكفايات ال( حيث أظهركا أكج  القصكر ك 2002
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مدل  إلىجؿ التعرؼ ألذلؾ جا ت هذ  الدراسة مف  .يمتمكها مدير المدرسة الثانكيةاإلدارية التي 
 .رم المدارس الثانكية لمكفايات اإلدارية البلزمة لتفعيؿ المشاركة المجتمعيةامتبلؾ مدي

 : التالي الرئيس السؤاؿ في صياغتها يمكف الدراسة  مشكمة بالتالي فإفك 
سبؿ ما ك  ؟محافظات غزةفي مديرم المدارس الثانكية وفايات المشاروة المجرمعية الالزمة لما 
 ؟نميريار

 : سئلة الفرعية الراليةس األكيرفرع مف السؤاؿ الرئي
 محافظات غزة؟لبلزمة لمديرم المدارس الثانكية في ما هي أهـ الكفايات المشاركة المجتمعية ا -5
ما مستكل ممارسػة مػديرم المػدارس الثانكيػة فػي محافظػات غػزة لكفايػات المشػاركة المجتمعيػة،  -3

 %؟80كهؿ يصؿ إلى المستكل االفتراضي 

 لكفايات المشاركة المجتمعية؟ غزة في محافظات الثانكية مدارسال مديرم ممارسة معكقات ما -2
فػي مسػتكل ممارسػة مػديرم (   0.05) مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجد هؿ -4

 ،الجػػنس)متغيػػرات  إلػػى تعػػزل المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غػػزة لكفايػػات المشػػاركة المجتمعيػػة
 ؟(السكنية المنطقة الخدمة، سنكات العممي، المؤهؿ

كفايات المشاركة المجتمعية لدل مديرم المدارس الثانكية في  لتحسيف المقترحة السبؿ ما -5
 ؟محافظات غزة

 
 :فركض الدراسة

 :الراليةرػـ صياغة الفرضيات كأسئلريا  مشولة الدراسة انطالقان مف
المشػاركة لثانكية في محافظػات قطػاع غػزة  لكفايػات مستكل ممارسة مدرا  المدارس اصؿ ال ي .1

 %(.80) المجتمعية إلى المستكل االفتراضي
فػػي مسػػتكل ممارسػػة مػػديرم (   1011)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  .3

لدل مديرم المػدارس الثانكيػة  تمعيةالمدارس الثانكية في محافظات غزة لكفايات المشاركة المج
 متغير الجنس "  إلى بمحافظات غزة تعزل

فػػي مسػػتكل ممارسػػة مػػديرم (   1011)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  .2
متغيػػر المؤهػػؿ  إلػػى تعػػزل المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػات غػػزة لكفايػػات المشػػاركة المجتمعيػػة

 العممي.
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فػػي مسػػتكل ممارسػػة مػػديرم (   1011)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  .4
متغيػػر سػػنكات  إلػػى تعػػزل المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػات غػػزة لكفايػػات المشػػاركة المجتمعيػػة

 الخدمة.
فػػي مسػػتكل ممارسػػة كفايػػات (   1011)ة عنػػد مسػػتكل ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائي .1

 متغير المنقطة التعميمية. إلى تعزل المشاركة المجتمعية
 

 :أىداؼ الدراسة
 :الرالية األىداؼ رحقيؽ إلى الدراسة ىذه رسعى

 دارس الثانكية في محافظات غزة.الكشؼ عف كفايات المشاركة المجتمعية البلزمة لمديرم الم -1
 التعرؼ إلى مستكل كفايات المشاركة المجتمعية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة. -2
الفػركؽ فػي كفايػات المشػاركة المجتمعيػة لػدل مػديرم المػدارس الثانكيػة فػي محافظػات ف عؼ الكش -3

 (.لمنطقة التعميميةات )الجنس، المؤهؿ العممي، سنكات الخدمة، المتغير  غزة تبعان 
 فػػي لػػدكرهـ غػػزة فػػي محافظػػات الثانكيػػة المػػدارس مػػديرم ممارسػػة مػػف تحػػد التػػي المعكقػػاتتحديػػد  -4

 .المجتمعية المشاركة تفعيؿ
التي مف شأنها تطكير كفايات المشاركة المجتمعية لدل مػديرم المػدارس الثانكيػة فػي السبؿ اقتراح  -5

 محافظات غزة.
  

 أىمية الدراسة :
 ف:جانبي مف أىميريا راسةالد رورسب
 الجانب النظرم. :أكالن 

 ذلػؾ ثػرأك  المحمػي المجتمػع كبػيف بػيف المدرسػة المشػاركةك  التعػاكف أهميػة عمػى الضػك  تسػميط -
 التعميمية كالخدمات العممية عمى المشاركة هذ  عف تنتج التي الفائدة المشتركة كالمرجكة  عمى

  .المحمي المجتمع منها يستفيد أف يمكف التي المحددة
، لػػذا يؤمػػؿ أف تكػػكف هػػذ  التػػي تناكلػػت المشػػاركة المجتمعيػػة قمػػة األبحػػاث كالدراسػػات بفمسػػطيف -

ثرا  لممعرفة في هذا الجانب الهاـ كالحيكم  لئلدارة المدرسية. الدراسة إضافة جديدة كا 
 .كالمجتمع المدرسة بيف التكاصؿ لتعزيز مقترحة تكصيات تقدـ أنها -
 العمميػة يخػدـ لمػا المحمػي المجتمػع كبػيف المدرسػة بػيف كالتعػاكف ركةالمشػا طبيعػة عف الكشؼ  -

 يمكػػف التػػي الخػدمات أك المحمػػي لممجتمػع المدرسػػة تقػدمها أف يمكػػف التػي كالخػػدمات التعميميػة
 .المدرسة لدعـ المحمي المجتمع يقدمها أف
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 .الجانب العملي :ثانيان 
 المدرسػة بػيف المشػاركة أهميػة عمػى لضػك ا المػدارس لتسػميط مديرم الدراسة هذ  نتائج تفيدقد  -

 لتفعيػؿ كالتعمػيـ كزارة التربيػة فػي القػرار صػناع تفيػد أف يمكػف كمػا المحمػي، كبػيف المجتمػع
 .المختمفة المحمي مؤسسات المجتمع كبيف المدرسة بيف المشاركة

ة الثانكيػة، لمػدير المدرسػالبلزمة  كفايات المشاركة المجتمعيةقكد نتائج هذ  الدراسة لتحديد ت قد -
تحقيؽ هذ  المشاركة لمػا لهػا  يسهـ في كضع الخطط كاإلجرا ات التي تكفؿ الذم مف شأن  أف

 ية بالغة عمى العممية التعميمية.هممف أ
 

 :حدكد الدراسة

 هذ  الدراسة في إطار الحدكد التالية :جرت 
 المجتمعية  المشاركة كفايات متغيرات عمى الحالية الدراسة اقتصرت :المكضكعية الحدكد .5

 : التالية
 المشاركة كفايات ، األمكر أكليا  مشاركة تفعيؿ كفايات: )  المجتمعية المشاركة كفايات* 

 ، االجتماعية المشاركة كفايات ، السياسية المشاركة كفايات ، الثقافية المشاركة كفايات ، الدينية
 ( . االقتصادية المشاركة كفايات ، الكطنية األمنية المشاركة كفايات ، الصحية المشاركة كفايات

 :  المجتمعية المشاركة تفعيؿ في دكرهـ لممارسة الثانكية المدارس لمديرم المعكقات مجاالت* 
 باإلدارات تتعمؽ معيقات ، بالمجتمع تتعمؽ معيقات ، التعميمية باإلدارة تتعمؽ معيقات) 

  (.المدرسية
 ضػػمف رقػػع ال لونيػػا الدراسػػة بمكضػػكع عالقػػة ذات أخػػرل معكقػػات مرغيػػرات ىنػػاؾ اف العلػػـ مػػع

 . الحالية الدراسة نطاؽ

 .محافظات غزةفي األكاديمية المدارس الثانكية الموانية:  الحدكد .3

 . (ـ3154 / 3152) الدراسة الميدانية في العاـ الدراسي طيبقت: الزمنية الحدكد .2

 الثانكيػة المػدارس مديرم سةممار  درجة لقياس ذلؾ ، الثانكية المدارس مديرك: البشرية الحدكد .4
 . المجتمعية المشاركة تفعيؿ في البلزمة اإلدارية لمكفايات
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 : مصطلحات الدراسة
 :الوفايات
 :لغة ةالوفاي

 بػ  اسػتغنى كفايػة الشػي  ككفػا  ،كفػا  المصػدر مػف مشػتؽعمى أن   الكفاية لفظ (الرازم)يعرؼ 

 لغػرضحبها صػا تكفػي أشػيا  ٌدةًعػ أك شػي ، مػف معيف قدر تحقيؽ بالمفظ فيقصد ك كاؼ،فه ،غير  عف

  (.240:  9986، معٌيف )الرازم
 اصطالحان: ةالوفاي

: المحتكل مف المهارات كالكظائؼ كالمهاـ الكاجب عمى المدير امتبلكها بأنها (العجمي)عرفها ي
نجاز  بفاعمية )العجميأك تمؾ التي ينبغي أف تتكافر لد  .(295:  2008، ي  لتأدية عمم  كا 

فهػي ليسػت  ،: المقدرة عمى أدا  العمػؿ المػرتبط بػإدارة المدرسػة كرسػالتهابأنها (عابديف)كعرفها 
شػتمؿ عمػى معػارؼ كمهػارات ، بػؿ هػي مقػدرة مركبػة ت، أك مهارة معينة، أك اتجػا  مػامقدرة عمى المعرفة

 األدا  الفعمػػي لمعمػػؿأنهػػا تعكػػس  كمػػا ،كاالنفعاليػػة ،كاألدائيػػة ،، تتمثػػؿ فػػي المجػػاالت المعرفيػػةكاتجاهػػات
 (.512:  3115 ،)عابديف

 :الوفايات اإلدارية
لمتمتػػع بالقػػدرة كالمتطمبػػات التػػي يمتمكهػػا المػػدير  ،: مجمكعػػة مػػف المهػػارات)حجػػي( بأنهػػايعرفهػػا 
 .(92: 2005مطمكب من  )حجي، هك ، بشكؿ يعكس القكة كالمقدرة عمى تحقيؽ ما عمى األدا  الجيد

عمى أنها مجمكعة مف االتجاهات كالمعارؼ كالمهارات التي يمتمكهػا  (الحمبي كسبلمة)كيعرفها 
مػػػ  لضػػػماف جػػػكدة بمسػػػتكل يمكػػػف مبلحظتػػػ  كتقكي  كمسػػػؤكلياتالقائػػػد التربػػػكم كتمكنػػػ  مػػػف أدا  مهماتػػػ  

 (.52:  2004، )الحمبي كسبلمة العممية اإلدارية

ي تعكػػس السػػمكؾ كاألدا  أنهػػا المعػػارؼ كالمهػػارات كاالتجاهػػات اإليجابيػػة التػػ (الصػػيرفي)كيػػرل 
 (.22:  2002الفرد كيساعد  عمى إدارة أعمال  )الصيرفي، الفعاؿ الذم يكتسب  

 :مدير المدرسة
يقػػكـ برعايػػة الطػػبلب  ،كؿ األكؿ عػػف مدرسػػت : هػػك المسػػؤ مػػدير المدرسػػة بأنػػ  (جمػػيالع)يعػػرؼ 
تاحػػة الفرصػػة الكاممػػة لنمػػكهـ كتنظػػيـ سػػير العمػػؿ بالمدرسػػ ،كالحفػػاظ عمػػيهـ ، كخدمػػة البيئػػة المحيطػػة ةكا 

 ، حيث أف حالة المدرسة المعنكية كمستكاها الثقافي يتكقفاف عمى مديرها كاتجاهات  كشخصػيت بالمدرسة
دراك  لمرسالة التي يقكـ بها  .(227:  2000 ،)العجمي كا 

ف كؿ األكؿ لدل مديريػة التربيػة كالتعمػيـ بالمحافظػة أك المديريػة عػ: المسؤ )األغبرم( أن كيعرف  
إليػ  مػف حسف سير العمؿ بمدرست  مف الناحية اإلداريػة كالفنيػة كالماليػة كيمتػـز بكػؿ التعميمػات الصػادرة 

 (.494:  2005، )األغبرم إدارة التربية كالتعميـ
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 ،أنػ  المسػئكؿ األكؿ عػف إدارة  المدرسػة مدير المدرسػةكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية  كتيعرؼ
كلتنسػيؽ  ،كالمشرؼ الدائـ لضماف سػبلمة سػير العمميػات التربكيػة ،ية المناسبة فيهاكتكفير البيئة التعميم

)كزارة التربيػة كالتعمػيـ  ؿ تحقيؽ األهػداؼ العامػة لمتربيػةجهكد العامميف كتكجيههـ كتقكيـ أعمالهـ مف أج
 .(9نشرة رقـ ـ ت غ/ ،9996 ،الفمسطينية

 :المدرسة الثانكية

ربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي ة تربكيػػػػة تشػػػػرؼ عمػػػػى إدارتهػػػػا كزارة الت: مؤسسػػػػبأنهػػػػا)شػػػػببلؽ( يعرفهػػػػا  
يهمػػػػػا )العممػػػػػي كالعمػػػػػـك ، كتضػػػػػـ طمبػػػػػة الصػػػػػؼ األكؿ أك الثػػػػػاني الثػػػػػانكييف أك كميهمػػػػػا بفرعالفمسػػػػػطينية
 .( 8:  2006 ،شببلؽ ) ( عامان 98 – 96)، كمتكسط العمر فيها اإلنسانية(

يف الحػادم عشػر كالثػاني عشػر أك الصػؼ : المدرسػة التػي تضػـ الصػف( بأنهػاعياصػرة)كيعرفها 
 (.959:  2006 ،)عياصرة ى األقؿالحادم عشر عم

ارة التربيػػة كالتعمػػػيـ الفمسػػػطينية كالػػػذم يعتبػػر المدرسػػػة الثانكيػػػة بأنػػػ : كز  كيتبنػػى الباحػػػث تعريػػػؼ
العممػػػي كالعمػػػـك  بفركعهػػػاكالثػػػاني الثػػػانكم  لتػػػي تضػػػـ طمبػػػة الصػػػؼ األكؿ الثػػػانكمالمؤسسػػػة التعميميػػػة ا

اإلدارة  ،)كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية( سػػنة 98 – 96كأعمػػارهـ مػػف )كالعمػػـك الشػػرعية ، اإلنسػػانية
 .(20:  2094 ،العامة لمتخطيط التربكم

 :المشاروة
 المشاروة لغة:

كشػػاركتي فبلنػػان بمعنػػى  ،أف التشػػارؾ يعنػػي المشػػاركة كالشػػريؾ هػػك المشػػارؾ ()ابػػف منظػػكرذكػػر 
كشػػركا   ،، اإلشػػراؾ جمػػع الشػػرؾ كهػػك النصػػيبكمػػا يقػػاؿ نصػػر كأنصػػارأشػػراؾ شػػريؾ ك  ،صػػرت شػػريك 

: 2001مشػػػترؾ أم طريػػػؽ يسػػػتكم فيػػػ  النػػػاس )ابػػػف منظػػػكر،  ، كطريػػػؽبمعنػػػى مسػػػتككف فػػػي الشػػػي 
103.) 

 :اصطالحان المشاروة 
 : المسػئكلية المتبادلػة كااللتػزاـ الجػاد بػيف األطػراؼ المعنيػة بصػياغة كتنفيػذ( بأنهػارسػتـ)يعرفها 

لذا فهي عبلقة عمؿ بيف فريؽ مف الشركا  تتسػـ باإلحسػاس المشػترؾ  ،مجمكعة مف األهداؼ كالغايات
كهػػػذا يعنػػػي االشػػػتراؾ فػػػي تبػػػادؿ المعمكمػػػات  ،بكحػػػدة الهػػػدؼ كاالحتػػػراـ المتبػػػادؿ كالرغبػػػة فػػػي التفػػػاكض

جميػع األفػراد كيعنػي ذلػؾ اإلحسػاس بت لمهارات كصناعة كاتخاذ القػرارات،كتحمؿ المسئكليات كاكتساب ا
هػك تحمػؿ المسػػئكليات مػف خػػبلؿ  المشػػاركة، لػذا فػأهـ مػػا يميػز اب األهػداؼ المتػػةزرة لمعمػؿ سػػكيان أصػح

 .(1:  3112، مشترؾ أك مف خبلؿ تكزيع األدكار )رستـالعمؿ ال
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إستراتيجية شاممة لمتنمية تركز عمػى الػدكر الرئيسػي الػذم ينبغػي  بأنها  كيعرفيا الباحث إجرائيان 
ؿ المشػكبلت المدرسػية بصػفة ب  تجا  المجتمع فػي جميػع مجػاالت الحيػاة بصػفة عامػة كفػي حػ أف تقكـ
 خاصة.

 المشاروة المجرمعية : 
 رعريؼ المشاروة المجرمعية لغة : 

أم جعػػؿ لػػ  شػريكان كالشػػريؾ هػػك " مشػػارؾ غيػػر   ،يعػرؼ المعجػػـ الػػكجيز الفعػػؿ )أشػرؾ( بمعنػػى )أدخػػؿ(
 (253ـ : 5772:  كآخركف، مدككر)  في شي  ما " . 

 اصطالحان: رعريؼ المشاروة المجرمعية
مجمكعة الممارسات كالخدمات التي يقدمها المجتمػع المحمػي المحػيط يعرفها القرشي عمى أنها 

بػػالجهكد بالمدرسػػة مثػػؿ األسػػرة كالجامعػػات كالقطػػاع الخػػاص مػػف أمػػكاؿ نقديػػة أك عينيػػة، أك المشػػاركة 
 (7:  3155 ،)القرشي.  أجؿ تطكير المدارسمف ك االستشارات أالبدنية أك األفكار 

 المجتمػع ألعضػا  حقيقيػة كفػرص دكر إعطػا  المشػاركة المجتمعيػة بأنهػا (الشػرعي) عػرؼيك  

 تحسػيف جػكدة  أجػؿ مػف المػدني المجتمػع كمنظمػات ،اآلبػا  كمجػالس ،كاألسػر األمػكر، أكليػا  في ممثبلن 
 (6 : 2007 ،)الشرعي.  التعميـ

فػػي الثانكيػػة المدرسػػة إدارة الجهػػكد التػػي تبػػذلها هػػي  المجتمعيػػة المشػػاركة  :رائيػػان يعرفيػػا الباحػػث إجك 
التعػػػاكف مػػػع قػػػكل المجتمػػػع كالبيئػػػة المحيطػػػة كذلػػػؾ لبنػػػا  جسػػػكر مػػػف العبلقػػػات كالتػػػي تهػػػتـ باالرتقػػػا  

اركة كليا  االمكر، كالمشػاركة الدينيػة، كالمشػع أكالتي تتضمف المشاركة م .كالنهكض بالعممية التعميمية 
، منيػة الكطنيػة، كالمشػاركة األلمشػاركة السياسػية، كاالثقافية، كالمشاركة الصحية، كالمشػاركة االجتماعيػة

 .بهدؼ االرتقا  بالعممية التعميمية كالمشاركة االقتصادية . كما كردت في مجاالت االستبانة 
 

 
 



 
 اإلطار النظري

                                              
                                                                           

 

  : مدير المدرسة.كفايات المحكر األكؿ 

  لمديرم المدارس الثانكيةالمحكر الثاني : المشاركة المجتمعية. 
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 الثانيالفصؿ 

 اإلطار النظرم
لمتكصؿ إلى  الدراسة ي  مكضكع يتناكؿ هذا الفصؿ عرض اإلطار النظرم الذم يستند إل

                         الكفايات اإلدارية البلزمة لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كدكرها في تفعيؿ المشاركة 
  .المجتمعية

كيتنػػاكؿ المحػػكر  ،يف : ييعنػػي المحػػكر األكؿ بالكفايػػات اإلداريػػةكذلػػؾ مػػف خػػبلؿ محػػكريف أساسػػ
 ة.المجتمعي الثاني المشاركة

 كفيما يمي عرض تفصيمي لهذ  المحاكر : 
 لمدير المدرسة المحكر األكؿ : الوفايات اإلدارية

 : رعددت الرعريفات لمفيـك الوفاية :ية كمفاىيمياالوفا

 لغة:  ةرعريؼ الوفاي
 عػف بػ  استغنى كفاية الشي  ككفا  ،كفا  المصدر مف مشتؽعمى أن   الكفاية لفظيعرؼ الرازم 

 معػٌيف لغػرضحبها صػا تكفػي أشيا  ٌدةعً  أك ،شي  مف معيف قدر تحقيؽ بالمفظ فيقصد ،ك كاؼفه ،غير 
 (.240: 9986، )الرازم .

 : اصطالحان  ةرعريؼ الوفاي
( الكفايػػة بأنهػػا : مجمكعػػة المعػػارؼ كالقػػدرات Houston & Howsamيعػػرؼ كػػؿ مػػف )

كالمهػػارات كاالتجاهػػات التػػي يمكػػف اشػػتقاقها المطمكبػة، كالقػػدرة عمػػى العمػػؿ كمػػا أنهػػا مجمكعػػة المعػػارؼ 
 (.Houston & Howsam, 1982 : 3مف أدكار الفرد المتعددة . )

كتػػػرل )بخػػػش( أف الكفايػػػة هػػػي القػػػدرة عمػػػى أدا  سػػػمكؾ معػػػيف يشػػػمؿ مجمكعػػػة مػػػف المعػػػارؼ 
تقػاف كالمهارات كاالتجاهات التي تتصؿ اتصاالن مباشران بمجاؿ معػيف، كتػؤدم إلػى مسػتكل معػيف مػف اإل

 (.57:  5775الذم يضمف تحقيؽ األهداؼ المحددة سمفان بشكؿ جيد )بخش، 
 يعنػي هػذا فػإف الحػد هػذا إلػى الفػرد يصؿ كعندما ،لؤلدا  األعمى الحد:  بأنها (كالجمؿ المقاني) كيعرفها

 هػػك كاألدا  ،األمثػػؿ المسػػتكل هػػي الكفايػػة أف كيعتبػػر الكفايػػة هػػذ  أدا  فػػي الػػتمكف حػػد إلػػى كصػػؿ أنػػ 
 .(546:  5776 ،كالجمؿ المقاني) القبكؿ مف معيف مستكل عند الكفاية ممارسة
 المدرسػػػة مػػػدير لػػػدل تتػػػكفر أف ينبغػػػي التػػػي كالمهػػػارات كالخبػػػرات المعمكمػػػات:  بأنهػػػا النجػػػادم كيعرفهػػػا
 لمكصػكؿ الجكانػب هػذ  بػيف التكامػؿ عمػى كالعمػؿ ،كالتطبيقيػة التربكيػة النػكاحي معػالج عمػى قادران  ليككف

 .(551:  5776، النجادم) المرجكة األهداؼ ىإل
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)التميمػػي( عمػػى أنهػػا المقػػدرة عمػػى تطبيػػؽ المبػػادئ كالتقنيػػات ألدا  عمػػؿ معػػيف بكفػػا ة كيعرفهػػا  
 (.51:  3111كفعالية في ضك  ما يمتمك  الفرد مف معارؼ كمهارات كاتجاهات . )التميمي، 

 كالمقػدرة ،االتصػالية كالمقػدرة ،المعرفيػة المقػدرة: مثؿ ،اقتدار أك مقدرة: بأنها (الخكلي) كيعرفها  
 .(34:  3111 ،الخكلي) (التكنكلكجية) التقنية كالمقدرة ،االجتماعية كالمقدرة ،المغكية

 ليسػػت فهػي ،كرسػالتها المدرسػػة بػإدارة المػرتبط العمػػؿ أدا  عمػى المقػدرة:  بأنهػػا عابػديف كعرفهػا
 كمهػارات معػارؼ عمػى تشػتمؿ مركبػة مقػدرة هػي بػؿ ،مػا جػا ات أك ،معينة مهارة أك ،المعرفة عمى مقدرة

 لمعمػػؿ الفعمػػي األدا  تعكػػس أنهػػا كمػػا ،كاالنفعاليػػة ،كاألدائيػػة ،المعرفيػػة المجػػاالت فػػي تتمثػػؿ ،كاتجاهػػات
 .(902:  2009 ،عابديف)

 كعرفها )سميث( بأنها المقدرة عمى عمؿ نشاط معيف حسب معايير محددة . 
(Smith, 2002 : 9 ) 

 ،معرفيػػة) مهمػػات مجمكعػػة تشػػمؿ سػػمككية بعبػػارات عنهػػا يعبػػر قػػدرات:  بأنهػػا الفػػتبلكم فهػػاكعر 
ػػػرضً  معػػػيف بمسػػػتكل ،انجػػػاز  المتكقػػػع النهػػػائي األدا  تكػػػكف( ككجدانيػػػة ،كمهاريػػػة  الفاعميػػػة ناحيػػػة مػػػف مي

 .(42:  2002 ،الفتبلكم)
 مػػف كتتكػػكف ،معػػيف سػػياؽ فػػي كالعمػػؿ بالسػػمكؾ تسػػمح مكتسػػبة قػػدرات:  بأنهػػا الػػدريج كعرفهػػا

 مشػكمة أيػة لمكاجهػة بتكظيفهػا الفػرد يقػكـ إذ ،مركػب بشػكؿ مندمجػة كاتجاهات كقدرات كمهارات معارؼ
يجاد  .(24: 2005، الدريج) لها الحمكؿ كا 

كعرفها العجمي بأنها : المحتكل مف المهارات كالكظائؼ كالمهاـ الكاجب عمى المػدير امتبلكهػا 
نجاز  بفاعمية . )العجمي،  أك تمؾ التي ينبغي أف تتكافر  (.295:  2008لدي  لتأدية عمم  كا 

 ،: الكفايػػة هػػي عبػػارة عػػف مجمػػكع المعػػارؼ كالمهػػارات كاالتجاهػػات التػػي يمتمكهػػا الفػػردكيػػرل الباحػػث أف
كأيضػػان هػػي المقػػدرة عمػػى إنجػػاز العمػػؿ كفقػػان لمػػا هػػك  ،كالتػػي تسػػاعد  عمػػى القيػػاـ بمهامػػ  بفعاليػػة ككفػػا ة

 الثانكية المدرسة مدير يمعب كحتى هارات التي يمتمكها مدير المدرسة،اإلمكانات كالممطمكب في ضك  
 تػػكافر مػػف البػػد  المجتمعيػػة المشػػاركة كتفعيػػؿ عاليػػة بكفايػػة المدرسػػة أمػػكر لتسػػير كػػامبلن   اإلدارم  دكر 
 .الخبرة أك االطبلع أك الدراسة أك التدريب طريؽ عف سكا  اإلدارية الكفايات مف العديد

 :أسس رحديد الوفايات

دة في ( على رحديد األسس المعرم0222 ،، )جامؿ(0222 ،(، )الفرالكم0222 ،ارفؽ وؿ مف )ىالؿ
 رحديد الوفايات وما يأري:

كمقػػدار العطػػا  المنتظػػر  ،كيقصػػد بػػ  التصػكر العػػاـ عنػػد الفػػرد الػػذم يػراد إعػػداد  :األسػػاس الفلسػػفي -
كمػػف  ،، كطبيعػػة هػػذا الػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػ ي تعػػد هػػذا الفػػرددكر المؤسسػػة التػػ كالتصػػكر العػػاـ عػػف ،منػػ 

خبلؿ ذلؾ يتـ تحديد المنطمقات التػي تتناسػب مػع قػيـ المجتمػع كفمسػفت  لتتحػدد عمػى أساسػها النتاجػات 
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كئ  ، تحػػدد فػػي ضػػيرعمػػى كضػػع مفهػػـك معػػيف لػػدكر المػػد المرغػػكب فيهػػا لمعمميػػة التربكيػػة ممػػا يسػػاعد
 الكفايات اإلدارية المطمكبة.

: كيقصػػد بػػ  تحديػػد الكفايػػات فػػي ضػػك  المعمكمػػات المسػػتمدة مػػف نتػػائج البحػػكث س الرطبيقػػيااألسػػ -
، عمػػى أنهػػا صػػادقة أثبتتهػػا التجربػػة التجريبيػػة )التطبيقػػات الميدانيػػة( إذ إف تمػػؾ المعمكمػػات ينظػػر إليهػػا

ايػػات اإلداريػػة صػػة بالكفكليسػػت فرضػػية كمػػف ثػػـ تشػػكؿ أساسػػان سػػميمان يقػػكـ عميػػ  اشػػتقاؽ العبػػارات الخا
 المطمكبة.

: كيقصػػػد بػػػ  تحديػػػد الكفايػػػات اسػػػتنادان إلػػػى مػػػا سػػػيؤدي  الفػػػرد (األسػػػاس األدائػػػي )أسػػػاس الممارسػػػة -
فالمػدير المقتػدر تظهػر  ،المطمكب إعداد  أك تدريب  مف خبلؿ أدا  ذكم الخبرة في مكقع العمؿ كمستكا 

دارة الحكار كالمناقشة.جي  الكفايت  مف خبلؿ أدائ  لمهمات  اإلدارية المحددة مثؿ تك   معمميف كا 

شػػراؾ العػػامميف فػػي األسػػاس الػػكاقعي - : كيقصػػد بػػ  العػػكدة إلػػى البػػرامج الحاليػػة كالمقػػررات المكجػػكدة كا 
إلػى جانػب كجػكد كسػائؿ  ،ة التدريس كالمدربيف كالطمبة كقادة الميداف كخبرائػ ئالمؤسسة مثؿ أعضا  هي

ة كاالسػػػتبانة لكفايػػػة تسػػػمى أدكات البحػػػث العممػػػي مثػػػؿ المبلحظػػػكأدكات يػػػتـ المجػػػك  إليهػػػا فػػػي تحديػػػد ا
 كالمقابمة الشخصية.

 الوفايات اإلدارية : 

كػكف اإلدارم الكػؼ  مػف أهػـ المػكارد  ،مف أهـ عناصر التنمية في الػدكؿ الناميػة الوفايات اإلداريةتيعد 
مػػف أهػػـ أسػػباب كالمؤسسػػات  كمػػا أف األدا  اإلدارم السػػميـ لمػػديرم الػػدكائر ،التػػي تثػػرم بػػ  أم مؤسسػػة

 نجاح هذ  المؤسسات.
: هػػػي مجمكعػػة مػػف المهػػارات كالمتطمبػػػات التػػي يمتمكهػػا المػػدير لمتمتػػػع بأنهػػا )حجػػي(كيعرفهػػا 

:  2005 ،)حجػػي المقػػدرة عمػػى تحقيػػؽ مػػا مطمػػكب منػػ ، بشػػكؿ يعكػػس القػػكة ك ى األدا  الجيػػدبالقػػدرة عمػػ
92). 

مف االتجاهات كالمعارؼ كالمهارات التي يمتمكها عمى أنها مجمكعة ( الحلبي كسالمة)كيعرفها 
بمسػػػتكل يمكػػػف مبلحظتػػػ  كتقكيمػػػ  لضػػػماف جػػػكدة   كمسػػػؤكلياتالقائػػػد التربػػػكم كتمكنػػػ  مػػػف أدا  مهماتػػػ  

 ( 52:  2004 ،)الحمبي كسبلمة لعممية اإلداريةا
دا  أنهػػا المعػػارؼ كالمهػػارات كاالتجاهػػات اإليجابيػػة التػػي تعكػػس السػػمكؾ كاأل( الصػػيرفي)كيػػرل 

 ( 22:  2002 ،الفعاؿ الذم يكتسب  الفرد كيساعد  عمى إدارة أعمال  . )الصيرفي
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 كالقػػدرات كالمهػػارات المعمكمػػات، الشػػخص امػػتبلؾ فػػي تتمثػػؿ:  أنهػػا عمػػى (الطػػكبجي) يعرفهػػا
 بهػػػذ  الشػػػخص مناسػػػبة مػػػدل عػػػف تعبيػػػر باختصػػػار كهػػػي األدا ، مػػػف مقبػػػكؿ مسػػػتكل لتحقيػػػؽ البلزمػػػة

 (277:  9987 ،الطكبجي. ) المطمكبة بالمهمة لمقياـ اإلمكانات

بأنها أنماط السمكؾ التي تشػمؿ المهػارات كالمعػارؼ كالصػفات  (جامعة شماؿ كاركلينا)كتعرفها 
ها تػدعـ فمسػفة المتكفرة في شخص أك مجمكعة مف األشخاص كالتي تعد مهمة لمجامعة كمنظمة كما أن

 .(University Of North Carolina, 2006 : 61) الجامعة كأهدافها

بأنهػػػا مجمكعػػػة مػػػف المهػػػارات كاألسػػػاليب كاألنمػػػاط السػػػمككية التػػػي يمارسػػػها ( ىكايػػػت)كيعرفهػػػا 
 ((Hewitt, 1987:23المديركف بصكرة تتسـ باالستمرارية كالثبات خبلؿ تأديتهـ لعممهـ .

ت الذاتيػة كاإلدراكيػة قػدرات كالمهػارامجمكعة مف المعػارؼ كال :إجرائيا   الوفايات اإلداريةالباحث  يعرؼك 
بمكجبهػا مػف ف كالتػي يتمكنػك  الثانكيػة  كاإلنسانية كالتنظيمية التػي تتػكافر لػدل مػديرم كمػديرات المػدارس

 دارية.القياـ بمهامهـ  اإل
 أىمية الوفايات اإلدارية: 

إلػػػػى أف الكثيػػػػر مػػػػف  (باعبػػػػاد)فػػػػي إشػػػػارة إلػػػػى أهميػػػػة الكفايػػػػات اإلداريػػػػة لئلداريػػػػيف فقػػػػد أشػػػػار 
ترجػع إلػى قمػة الكفػا ات اإلداريػة  ،التي تعاني منها المؤسسات المختمفػة كاإلخفاقاتات اإلدارية الصعكب

كهناؾ عكامؿ عند تكاجدها في المؤسسة تعمؿ  ،كانخفاض المستكل العممي كالثقافي في هذ  المؤسسات
كيعتبػر أيضػان  عمػى زيػادة قكتهػا كازدهارهػا فػي تمػؾ مجػاالت متعػددة بحاجػة إلػى إدارة مػف أجػؿ تقػدمها ػ

المؤهؿ العممػي كالخصػائص الشخصػية القياديػة كالصػفات اإلنسػانية كاألخبلقيػة ضػركرة مهمػة مػف أجػؿ 
 .(25:  9982 ،)باعباد فع كفاية المؤسسة عمى نحك مرغكبتطكير كر 

إلػػى أنهػػا إحػػدل أنػػكاع الكفايػػات التػػي ينبغػػي ترجػػع أهميػػة الكفايػػات اإلداريػػة يػػرل الباحػػث أف ك 
القػػدرة عمػػى أدا  األعمػػاؿ  ،كالتػػي تػػرتبط بػػالنكاحي العمميػػة اإلداريػػة كاألدائيػػة ،مػػدير المدرسػػةتكافرهػػا فػػي 

كمػا أنهػا هػي القػدرة عمػى  ،الصحيحة كالتكصؿ إلى تحقيػؽ النتػائج المطمكبػة فػي حػدكد التكمفػة المناسػبة
 المدرسة. لكفايات اإلدارية لمديركمف هنا تكمف أهمية ا ،أدا  العمؿ المرتبط بإدارة المدرسة

مـ الداخميػػػة كمػػػف األهميػػػة أف يتصػػػؼ مػػػديرك المػػػدارس بصػػػفات الكفايػػػة التػػػي تحقػػػؽ كفايػػػة الػػػتع
 كالخارجية مف أهمها:

 تفهـ طبيعة العمؿ . -9

 القدرة عمى التخطيط كالمتابعة. -2

 السرعة كالقدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة . -2
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 .كاالختصاصات تالمسؤكلياالقدرة عمى تكزيع  -4

 ألمكر بذكا  كفطنة .حسف تصريؼ ا -5

 القدرة عمى حؿ المشكبلت كاقتراح البدائؿ . -6

 .كالمجتمع المحميحسف التعامؿ مع اآلخريف  -7

 تفهـ ظركؼ العامميف . -8

 التجرد كالمكضكعية عند إصدار األحكاـ كالتقكيـ. -9
 

 :مدير المدرسة

كاألنشػػطة  عمميػػاتم لػػ  األثػػر األعظػػـ كاألكبػػر فػػي الالػػذ سيعتبػػر مػػدير المدرسػػة العامػػؿ األسػػا
كما ييعد المسئكؿ األكؿ عػف قيػادة جميػع الجهػكد كالعمميػات الممارسػة ضػمف  ،المختمفة لئلدارة المدرسية

كهػػك المسػئكؿ عػف سػػير األعمػاؿ كفعاليتهػػا  ،إطػار العمػؿ المدرسػػي كتكجيههػا لبمػكغ األغػػراض المنشػكدة
كػػذا فهػػك  ،يػػة التعميميػػة كالتربكيػػةكالمسػػئكؿ عػػف تػػكفير كتهيئػػة جميػػع التسػػهيبلت البلزمػػة لمعمم ،كتنفيػػذها

 المسئكؿ عف تكفير الظركؼ كاإلمكانات المتاحة كاستثمارها لتحقيؽ األهداؼ التربكية .
يقػػكـ برعايػػة الطػػبلب  ،: هػػك المسػػئكؿ األكؿ عػػف مدرسػػت مػػدير المدرسػػة بأنػػ  (العجمػػي)يعػػرؼ 
تاحػػة الفرصػػة الكاممػػة لنمػػكهـ كتنظػػيـ سػػير العمػػؿ بال ،كالحفػػاظ عمػػيهـ كخدمػػة البيئػػة المحيطػػة  ،مدرسػػةكا 

 حيث أف حالة المدرسة المعنكية كمستكاها الثقافي يتكقفاف عمى مديرها كاتجاهات  كشخصػيت  ،بالمدرسة
دراك  لمرسالة التي يقكـ بها  .(227:  2000 ،)العجمي كا 

يػة عػف : المسػئكؿ األكؿ لػدل مديريػة التربيػة كالتعمػيـ بالمحافظػة أك المدير ( أن األغبرم)كيعرف  
إليػ  مػف حسف سير العمؿ بمدرست  مف الناحية اإلداريػة كالفنيػة كالماليػة كيمتػـز بكػؿ التعميمػات الصػادرة 

 (.494:  2005 ،)األغبرم إدارة التربية كالتعميـ
بأنػػ  : قائػػد تربػػكم يتصػػؼ بخصػػائص كمهػػارات تتطمبهػػا طبيعػػة األدكار التػػي  (أحمػػد)كيعرفػػ  

 ،)أحمػدة فػي أجػكا  مػف األمػف كاالرتيػاح لممدرسػة لبمػكغ أهػدافها المنشػكديتكقع من  ممارستها في إدارت  
9997  :962). 

بأنػػ  : هػػك الشػػخص المعػػيف رسػػميان فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ بكظيفػػة مػػدير  (الربضػػي)كيعرفػػ  
ليككف مسئكالن مباشران عف جميع جكانب العمؿ في مدرست  لتحقيؽ بيئػة تعميميػة تعمميػة أفضػؿ  ،المدرسة

 (9:  2007 ،الداعكر. )  كالعمؿ عمى تكفير اإلمكانات كالظركؼ لبمكغ األهداؼ المتكخا
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 الرعريؼ االجرائي :

أنػ   :كالػذم يػنص عمػى مدير المدرسػةلكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية  كيتبنى الباحث تعريؼ 
كالمشػػػرؼ الػػػدائـ لضػػػماف  ،هػػػاكتػػػكفير البيئػػػة التعميميػػػة المناسػػػبة في ،المسػػػئكؿ األكؿ عػػػف إدارة  المدرسػػػة

ؿ تحقيػػؽ كلتنسػػيؽ جهػػكد العػػامميف كتػػكجيههـ كتقػػكيـ أعمػػالهـ مػػف أجػػ ،سػػبلمة سػػير العمميػػات التربكيػػة
 .(9نشرة رقـ ـ ت غ/ ،9996 ،)كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينيةاألهداؼ العامة لمتربية 

 المدرسة الثانكية : 

رؼ عمػػػػى إدارتهػػػػا كزارة التربيػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي بأنهػػػػا : مؤسسػػػة تربكيػػػػة تشػػػ (شػػػػبالؽ)يعرفهػػػا  
كتضػػػػػـ طمبػػػػػة الصػػػػػؼ األكؿ أك الثػػػػػاني الثػػػػػانكييف أك كميهمػػػػػا بفرعيهمػػػػػا )العممػػػػػي كالعمػػػػػـك  ،الفمسػػػػػطينية
 (.8:  2006 ،)شببلؽ عامان  98 – 96كمتكسط العمر فيها  ،اإلنسانية(

ر أك الصػؼ الثػاني عشػبأنهػا: المدرسػة التػي تضػـ الصػفيف الحػادم عشػر ك  (عياصػرة)كيعرفها 
 (.959:  2006 ،)عياصرة الحادم عشر عمى األقؿ

 التعميميػػة المؤسسػػة هػػي:  أنهػػا عمػػى الفمسػػطينية كالتعمػػيـ التربيػػة كزارة  تعريػػؼ الباحػػث كيتبنػػى
 مػف كأعمػارهـ ،اإلنسػانية كالعمػكـ العممػي بفركعهػا الثانكم كالثاني الثانكم األكؿ الصؼ طمبة تضـ التي
 .(20:  2099 ،التربكم لمتخطيط العامة اإلدارة ،الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة) ةسن( 98 – 96)

 أىمية مدير المدرسة : 

فهك  ،يعد مدير المدرسة هك المسئكؿ األكؿ كالمباشر عف سير العممية التعميمية داخؿ المدرسة
كمػػا أف البػػرامج  ،لمعممػػيفالمسػػئكؿ عػػف جميػػع األنشػػطة كالبػػرامج التػػي يػػتـ تنفيػػذها مػػف خػػبلؿ مشػػاركة ا

 احو كيقـك مدير المدرسة باإلشراؼ عمى ثػبلث نػك  ،التي تنفذ في المدرسة تتأثر بجهكد  كاقتراحات  كميكل 
كناحية االرتقا  بمسػتكل العمميػة التربكيػة كالتحصػيؿ  ،كالناحية االجتماعية ،هامة هي : الناحية اإلدارية

معممػػيف صػػيت  كقدرتػ  عمػػى تنظػيـ العمػػؿ كتكزيعػ  عمػػى الكتكمػػف أهميػة مػػدير المدرسػة فػػي شخ ،العممػي
 كاإلدارييف داخؿ المدرسة.

إلػػػى أهميػػػة مػػػدير المدرسػػػة فػػػي قكلػػػ  : " فرضػػػت األهميػػػة نفسػػػها فػػػي هػػػذا  (مسػػػاد)كقػػػد أشػػػار 
مجتمػػػع المدرسػػػة أصػػػبح مػػػف الضػػػركرم عمػػػى المسػػػئكليف عػػػف التربيػػػة الحديثػػػة أف  ،المجتمػػػع الصػػػغير

كبػػيف  ،فرغػػان يػنظـ كيػػكزع األعمػاؿ الفنيػػة بػيف األسػػاتذة كػؿ فػػي تخصصػ يخصصػكا لممدرسػػة شخصػان مت
كيراقػب سػير أعمػاؿ العػامميف فيهػا بدقػة  ،اإلدارييف كؿ في عمم  كيضع البرامج التربكية كالثقافية لمطمبة

:  2005 ،)مسػاد لكػي تسػير المدرسػة فػي هػدك  تػاـ " ،كيعقب عمى ما يجػب التعقيػب عميػ  مػف أعمػاؿ
20). 
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مع  مسػئكليف عػف تنظػيـ العمػؿ المدرسػي مسػئكلية  يفمدير المدرسة كالعامم (مصطفى) كيعتبر
كمػػػدير المدرسػػػة هػػػك القائػػػد التربػػػكم الػػػذم يشػػػرؼ عمػػػى تحقيػػػؽ  ،مباشػػػرة قبػػػؿ اإلدارة التعميميػػػة المسػػػئكلة

مػكاطنيف  كجسميان ليككنػكا ،كخمقيان  ،األهداؼ التربكية مف أجؿ إعداد النش  كتربيت  تربية متكاممة ركحيان 
دارة المدرسة تتأثر إلى حد كبير بشخصيت  كميكؿ  ،صالحيف قادريف عمى اإلسهاـ في إنما  مجتمعهـ كا 

جػاز كحتػى تحقػؽ المدرسػة أهػدافها التربكيػة ينبغػي أف يقػـك مػدير المدرسػة بإن ،كاتجاهات مدير المدرسة
 .(60:  9999 ،)مصطفى مهمت  كمسئكليت  في المدرسة

 دير المدرسة المبدع : السمات الشخصية لم

 ي:ت شخصية مدير المدرسة تتمثؿ فأف سما (عطيكم)يرل 

كيعتمػد أسػمكب أف يؤمف بعمم  كأف يككف مؤهبلن ل  كلدي  االستعداد لممارسة كتحمػؿ مسػؤكليت   .1
 .المشاركة في العمؿ

 .الكقت عمى مجاالت عمم  العديدة أف يحسف تكزيع .2
مرار عمػػى مػػا يسػػتجد فػػي مجػػاؿ عػػاـ كمطمػػع باسػػتأف يكػػكف قػػدكة حسػػنة فػػي مظهػػر  كسػػمكك  ال .3

 .عمم 
 .  مرضاة اهلل دكف النظر لآلخريفبذؿ أقصى طاقة لمعمؿ ابتغا .4
 .انة كالنزاهة كاإلخبلص في العمؿالدقة كاألم .5
ة المشػػػكبلت اإللمػػػاـ بػػػالقكانيف كالمػػػكائح كاألسػػػس الفنيػػػة التػػػي تحكػػػـ عممػػػ  كالتػػػأني فػػػي معالجػػػ .6

 .المتعمقة في المدرسة
 .عمي  مف مشكبلت متعمقة بالمدرسةالرحب لكؿ ما يعرض الصدر  .7
 .قدرة عمى اإلنابة كتفكيض السمطةال .8
 .ديمقراطي كمكضكعي ككاثؽ مف نفس عادؿ ك  .9

 .(48:  2001 ،)عطيكممى اآلخريف حنكف كدافئ يدخؿ السركر كالمرح ع .10
 أف مدير المدرسة المبدع يجب أف تتكافر ب  السمات التالية :  (الخطيب)كيرل 

 يعطي الحرية لممعمميف باختراع الحمكؿ كاستنتاجها كتطكيرها . .1

 يسمح لممعمميف بتجربة ما يقترحكن  مف مفاهيـ كآرا  لمتحقؽ مف صبلحيتها العامة . .2

 يشجع المعمميف عمى تطكير أساليبهـ الخاصة بالبحث كالتفكير اإلبداعي المتشعب . .3
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 ة في عممية التعميـ كالتعمـ في المدرسة .يهيئ الفرصة لممعمميف لممشاركة كالمبادرة الفعال .4

يركػػػػز عمػػػػى تطػػػػكير العمكميػػػػات كالمبػػػػادئ لػػػػدل المعممػػػػيف تاركػػػػان لهػػػػـ حريػػػػة اقتػػػػراح أك اختيػػػػار  .5
 التفاصيؿ كبنا  أفكارهـ كما يريدكف .

 يهيئ فرصان لممعمميف لترجمة ما تعممك  نظريان إلى كاقع كمهارات محسكسة لديهـ . .6

إلغنػػػا  خبػػػراتهـ  ،كالجػػػد ،كالمثػػػابرة ،يثيػػػر فػػػي المعممػػػيف الحمػػػاسيػػػكفر بقػػػدر اإلمكػػػاف كػػػؿ مػػػا  .7
 .(48:  2010 ،كحب مهنة التعميـ كااللتزاـ بأخبلقياتها )الخطيب ،كمعارفهـ الشخصية

كيػػػرل الباحػػػث أف السػػػمات الشخصػػػية لمػػػدير المدرسػػػة التػػػي ذكػػػرت سػػػابقان قػػػد تناكلػػػت السػػػمات الخمقيػػػة 
كعميػػػ  إذا تػػػكفرت السػػػمات  ،بهػػػا الصػػػحية كالنفسػػػية كاالجتماعيػػػةكالمهنيػػػة كالشخصػػػية كاإلنسػػػانية بجكان

فإنػػ  يكػػكف مثػػاالن لممػػدير العصػػرم القػػادر عمػػى تسػػيير  ،المػػذككرة فػػي شخصػػية مػػدير المدرسػػة الثانكيػػة
كأف هػذا النجػاح سػتنعكس آثػار  حتمػان عمػى  ،العممية التربكية بجكانبهػا كافػة داخػؿ المدرسػة بنجػاح بػاهر

 أم كؿ جكانب العممية التعميمية . ،لمنهاج كشئكف المدرسة كاإلدارة التعميميةالطالب كالمعمـ كا
 المدرسة :  لمديراإلدارية مسئكليات المياـ ك ال

 الشػػئكف عمػػى مباشػػران  إشػػرافان  تشػػرؼ التػػي كهػػى التعميميػػة اإلدارة مػػف جػػز  المدرسػػية اإلدارة تمثػػؿ 
 التػي اإلمكانػات كتػكفير التعميميػة لمسياسػة لتربكيػةا األهػداؼ تنفيػذ عػف المسئكلة كهى المدرسية التربكية
 تربػػكم منػػاخ تػػكفير فػػي دكر لهػػا كمػػا ،التربكيػػة مهمػػتهـ نجػػاح عمػػى المدرسػػة فػػي العػػامميف جميػػع تسػػاعد
 إلػػػى الخػػػركج عمػػػى المعممػػػيف تحػػػث بحيػػػث المحػػػيط كالمجتمػػػع المدرسػػػة بػػػيف الصػػػمة بتكثيػػػؽ يػػػؤمف سػػػميـ

  .التعميمية ميةلمعم كمصادر مصادر  الستغبلؿ المجتمع

كمػف  ،كؿ األكؿ عػف حسػف سػير العمػؿ بمدرسػت  مػف جميػع الكجػك ئكيعتبر مدير المدرسة المس 
كال شػؾ أف كاجبػات مػدير المدرسػة متعػددة  ،هنا يمكف أف ندرؾ كبر حجـ المسئكلية الممقاة عمػى عاتقػ 

 2009)مرسػي، رئيسػيف  إال أن  يمكف تصنيؼ هذ  الكاجبػات إلػى قسػميف ،كمتنكعة كتتداخؿ فيما بينها
 :992) : 

 .يشمؿ الكاجبات التي يغمب عميها الطابع اإلدارم التنظيمي :القسـ األكؿ

 مب عميها الطابع الفني كالمهني.يشمؿ الكاجبات التي يغ :القسـ الثاني

  كهي : ،تكزيعان لمسئكليات مدير المدرسة في أربعة مستكيات (عابديف) كذكر

 لبشرية لتيسير العممية التربكية.ؿ في تكفير الظركؼ المادية كاالمستكل اإلدارم : كيتمث .9

النمػػػك المهنػػػي  كتػػػكفير ،المسػػػتكل الفنػػػي : كيتمثػػػؿ فػػػي المتابعػػػة كتشػػػجيع المعممػػػيف عمػػػى االبتكػػػار .2
 لممعمميف كالطمبة.
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  عبلقػة ذات تػأثير المستكل االجتماعي : كيتمثؿ في تكثيؽ صمة المدرسػة بػالمجتمع المحمػي كبنػا .2
 بينها.متبادؿ 

 (.287:  2009 ،)عابديفر في العممية التربكية قيادة التجديد كالتطك ب: كيتمثؿ المستكل اإلبداعي .4
 (.976: 9992)نشكاف،  التالية األربعة المجاالت تشمؿ المدرسة مدير مهاـ أف(نشكاف) كيرل

 المعرفي جانبيفال في المعمميف كفايات رفع ب  كالمقصكد: مهنيان  كتنميتهـ المعمميف تطكير -أكالن 
 كالنشرات ،التربكية كالمشاغؿ ،الصفية الزيارات مثؿ مختمفة أساليب باستخداـ كذلؾ ،كالسمككي
 .التكضيحية كالدركس ،التربكية

 كالمحتكل األهداؼ ،المنهاج عناصر بجميع االهتماـ ب  كيقصد:  المنهاج تنفيذ تحسيف -ثانيان 
 الكسائؿ كاستخداـ كتكفير ،المدرسي لمكتاب األمثؿ كظيؼبالت كذلؾ ،كالتقكيـ كاإلجرا ات كاألنشطة
 كاألنشطة ،كالمكتبة المختبر كتكظيؼ ،الحديثة التربكية االستراتيجيات كتكظيؼ ،التعممية التعميمية
 .كالبلصفية الصفية

 مف كالصحية كالنفسية كاالجتماعية التعميمية الشؤكف ب  كيقصد: الطبلب شؤكف رعاية - ثالثان 
 .آمنة مدرسية بيئة فيرتك  خبلؿ

 عبلقة المحمي كالمجتمع المدرسة بيف العبلقة أف حيث:  المحمية البيئة مع التعاكف - رابعان 
 عمى المدرسة تحصؿ كي كتطكيرها العبلقة هذ  بتكثيؽ المدرسة مدير يقكـ أف الضركرم كمف ،إيجابية
 .لممجتمع خدمات المدرسة تقدـ نفس  الكقت كفي ،المجتمع دعـ

 : التالية النقاط في تمخيصها يمكف كالتي المدرسة مدير مهاـ (العمايرة) مخصكي

 . العامميف شؤكف رعاية. 2.                              الطمبة شؤكف إدارة. 9

 . المدرسية المادية التسهيبلت تنظيـ. 4.            المحمي المجتمع مع العبلقات تنمية. 2

 .(909:  2009 ،العمايرة) ةالمالي الشؤكف إدارة. 5

يػػرل الباحػػث مػػف خػػبلؿ عممػػ  كمػػدير مدرسػػة باإلضػػافة إلػػى مػػا سػػبؽ ذكػػر  أف مػػدير المدرسػػة ك 
كما تحتكي  مف بيانات  ،يقكـ بإعداد التجهيزات البلزمة الستقباؿ الطمبة الجدد مف خبلؿ تجهيز ممفاتهـ

عػداد التشػػعيب كالتشػكيؿ المناسػػب ألعػداد  ،كمسػتندات ثبكتيػػة الطمبػػة حسػب مرافػػؽ المدرسػة كحجراتهػػا كا 
كزيػع ريػادة الفصػكؿ عمػى المعممػيف باإلضػافة الػى النػكاحي الدراسية كتجهيز الكشكؼ البلزمة لمشعب كت

 اإلشراقية كالتدريبية كاالرشادية.
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 الوفايات اإلدارية الالزمة لمدير المدرسة : 

صصػػػكا لممدرسػػػة شخصػػػان أصػػػبح مػػػف الضػػػركرم عمػػػى المسػػػئكليف عػػػف التربيػػػة الحديثػػػة أف يخ
كيضػع البػرامج التربكيػة  ،كػؿ فػي مجػاؿ تخصصػ  ،متفرغان يػنظـ األعمػاؿ الفنيػة كيكزعهػا بػيف المعممػيف

كيعقب عمى ما يجب التعقيب عمي  مف أعماؿ  ،كيراقب سير أعماؿ العامميف فيها بدقة ،كالثقافية لمطمبة
ناسػب كالكسػيط بػيف المحيطػة بالمدرسػة . كيعد مػدير المدرسػة الشػخص المدرسة في هدك لكي تسير الم

 فضبلن عف عمم  األساس داخؿ المدرسة . ،كمديرية التربية كالتعميـ ،ممثمة بأكليا  أمكر الطمبة

( الكفايػػػات البلزمػػػة لمػػػدير المدرسػػػة فػػػي أنػػػكاع تتػػػكزع بػػػيف 24:  2005 ،حجػػػيلقػػػد صػػػنؼ )ك 
نتاجيػػة  (Schecher, 2011 : 36)أكرد  ككػػذلؾ ،كفايػػات معرفيػػة ككجدانيػػة كأدائيػػة كنفػػس حركيػػة كا 

مجمكعػػة كفايػػػات متبنػػاة فػػػي أمريكػػػا الشػػمالية تنسػػػجـ كالكفايػػات التػػػي حػػػددتها منظمػػة التعػػػاكف كالتنميػػػة 
االقتصادية هي : فهـ طرؽ دعػـ المعممػيف لمقيػاـ بعممهػـ بطريقػة فعالػة بتزكيػدهـ بنمػاذج مػف الممارسػة 

كتعزيز العمميات التعاكنية  ،تشجيع التكاصؿ الفعاؿك  ،كتطكير غايات كأهداؼ مشتركة لممدرسة ،الجيدة
 ،كتسػهيؿ الػتعٌمـ الجمػاعي بإنشػا  هياكػؿ تنظيميػة ػ كعمميػات كممارسػات ،الراعيػة تعميمػان كتعممػان أفضػؿ

 كتقديـ أنمكذج يعزز فكرة التعٌمـ كينتج تحكالن في القدرات العقمية .

مدير المدرسة كالتي تتمثؿ في الكفايات بعض الكفايات المطمكب تكافرها في  (حامد)كلقد ذكر 
 .(52:  2009 ،)حامدالكفايات اإلدارية أك التصكيرية ك  ،كالكفايات اإلنسانية ،الفنية

( قائمػػة مػػف الكفايػػات البلزمػػة لمػػدير المدرسػػة اشػػتممت عمػػى كفايػػات التخطػػيط كذكػػر )المػػكمني
ككفايػات اإلشػراؼ  ،فايات النمػك المهنػيكك ،ككفايات اإلشراؼ عمى المناهج ككفايات إثرا  عممية التعمـ

فػػي كضػػع األهػػداؼ العامػػة كالخاصػػة )المػػكمني،  ككفايػػات اإلدارة ،عمػػى االختبػػارات مػػف جميػػع جكانبهػػا
2008 :42.) 

 وفايات أساسية على النحك الرالي:الوفايات الالزمة للمديريف كضركرة ركافر ثالث )وارز( كأكضح 

 ،كفايػػات يمتمكهػػا مػػدير المدرسػػة كيقػػـك بتكظيفهػػا فػػي أعمالػػ  اإلداريػػةهػػي  :أكالن : وفايػػات رقنيػػة )فنيػػة(
جػػػػرا ات التكظيػػػػؼ ككضػػػػع جػػػػدكؿ   لكافػػػػة األعمػػػػاؿ كتحديػػػػد إدارممتمثمػػػػة بكضػػػػع ميزانيػػػػة المدرسػػػػة كا 

 المسؤكليات كمراعاتها كتطبيقها.
الكميػة لممدرسػة هػي الكفايػات التػي يحتاجهػا المػدير ليػرل الصػكرة  ثانيان : وفايات رصػكيرية )إدراويػة( :

 زائها كمككناتها كالعبلقة بينها.متعرفان مف خبللها عمى أج

كتكػكيف ركح  ،كتنسػيؽ جهػكدهـ ،هي امتبلؾ مهػارات التعامػؿ مػع المرؤكسػيف ثالثان : وفايات إنسانية :
 (.Katz, 1985 : 15-22) كتقبؿ االختبلؼ في كجهات النظر ،الفريؽ بينهـ
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 الوفايات الالزمة لمدير المدرسة مف أىميا ما  يأري :  مجمكعة مف (محامدة)وما كذورت 

كالمجتمػػع المدرسػػػي أف تكػػكف لػػدل مػػػدير المدرسػػة خمفيػػػة قكيػػة بػػالعمكـ االجتماعيػػػة لفهػػـ المدرسػػػة  -
 كنظـ اجتماعية.

أف تككف لدل مدير المدرسة معرفة جيدة باألساليب الفنية التي تحقؽ ل  إشرافان فعميان عمى ما يدكر  -
 دكف تدخؿ مباشر في عمؿ المعمميف. ،كبما يحقؽ تقدـ العممية التعميمية ،ؼ الدراسيةداخؿ الصفك 

 ،أف تكػػػكف لػػػدل مػػػدير المدرسػػػة المعمكمػػػات المتخصصػػػة التػػػي تمكنػػػ  مػػػف تكجيػػػ  هيئػػػة التػػػدريس -
 كبخاصة حديثي العهد بالمهنة منهـ .

لمثمػى التػي تتحقػؽ كفقػان لمػا أف تككف لمدير المدرسة المقػدرة عمػى حمايػة القػيـ األخبلقيػة كالعمميػة ا -
 رة بأعضا  هيئة التدريس كالطبلب.يتمتع ب  المدير مف عبلقة كثيقة كمباش

أف يمـ مػدير المدرسػة بالمعمكمػات الخاصػة بشػؤكف الطمبػة التػي تمكنػ  مػف معرفػة إجػرا ات القبػكؿ  -
بة أفرادان كجماعات ككذلؾ الكفايات البلزمة الستخداـ الكسائؿ الفنية في التعامؿ مع الطم ،كالتحكيؿ

 حكـ الذاتي كاالنتما  االجتماعي.كتكجيههـ في إقامة أنظمة طبلبية تقـك عمى فكرة ال

أف تكػػكف لػػدل مػػدير المدرسػػة الػػذم يتطمػػع إلػػى قػػدر كبيػػر مػػف التميػػز كاالحتػػراـ بػػيف الجميػػع خمفيػػة  -
 ،)محامػػدةريف تهيػػئ لػ  الػدكر القيػػادم لآلخػ تربكيػة غنيػة تمكنػػ  مػف تطػكير فمسػػفة تربكيػة شخصػية

2005  :76). 

أف مدير المدرسة يجب أف يمتمؾ مجمكعة مف الكفايات التػي تمكنػ  مػف أدا  مهامػ  ( Toppinل )كير 
 :(Toppin, 2002:  124)بفاعمية كهي 

 ،كتطػػػػكير األدا  ،: المػػػػدير يسػػػػاعد العػػػػامميف عمػػػػى الػػػػتعمـ المسػػػػتمرتنميػػػػة العػػػػامميف كتطػػػػكيرهـ .9
 كمبادرات جديدة . مسؤكلياتـ كتحممه ،كاكتساب كفايات جديدة

 ،كالمبػادرات ،كاألفكػار الحػرة ،: خمػؽ ثقافػة التطػكيرمبادرة كاالبتكار كتطػكير المؤسسػةتشجيع ال .2
 كتكظيؼ التكنكلكجيا.

كاالعتبارات  ،: يفهـ كيتبع السمكؾ القانكني كاألخبلقير سمكؾ أخبلقي كاستجابة اجتماعيةإظها .2
 االجتماعية.

 ،: يضع المشكبلت المعقدة كالقػرارات ضػمف أكلكيػاتت كاتخاذ القراراتعمى حؿ المشكبلالقدرة  .4
 كينفذها في الكقت المناسب. ،كيحمها بفاعمية

كيعمػػؿ عمػػى االسػػتفادة منهػػا  ،: يبنػػي الفػػرؽ داخػػؿ المدرسػػةالفػػرؽ الداخميػػة كاالسػػتفادة منهػػا بنػػا  .5
 أجؿ تحسيف األدا  داخؿ المدرسة. مف
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 قرارات ذات تأثيرات بعيدة المدل.ذ : يتختكظيؼ التفكير االستراتيجي .6

 ؽ األهداؼ كرفع دافعية المعمميف.: يظهر تكاصبلن فعاالن لتحقيالتكاصؿ مع اآلخريف .7

 كاالستراتيجيات كاألهداؼ. ،كالرسالة ،كالرؤيا ،: لمظركؼ الداخمية كالخارجيةالفهـ الجيد .8
هػػا مػػدير المدرسػػة الفاعمػػة أنػػ  البػػد مػػف تػػكافر بعػػض الصػػفات التػػي يجػػب أف يتصػػؼ ب (البػػكىي)كيػػرل 

 كتتمثؿ هذ  الصفات فيما يمي: ،بصفت  قائدان تربكيان لهذ  المدرسة لمحكـ عمى فاعمية المدرسة

قدرة مدير المدرسة عمى قيادة العمؿ المدرسػي مػف أجػؿ تحقيػؽ األهػداؼ التربكيػة التػي رسػمتها  .9
 رجة عالية مف االتساؽ كالفاعمية.داإلدارة التربكية العميا كتنفيذ السياسات كالبرامج التعميمية ب

 ح المعنكية لمعامميف في المدرسة.إيجاد جك مف العبلقات اإلنسانية الحسنة كرفع الرك  .2

 لفريؽ كالعمؿ الجماعي كالتشاركي.تنظيـ العمؿ مف خبلؿ بث ركح ا .2

شراؾ الجماعة في هذ  العممية أف يستخدـ االستراتيجيات المبلئمة في عممية اتخاذ القرار .4  .كا 

 المناخ الصحي الجيد في المدرسة. تكفير .5

عمػػؿ كذلػؾ مػػف خػبلؿ تطػػكير األسػاليب اإلداريػػة كطرقهػا فػػي القيػاـ بال ،مكاكبػة التغييػر كالتطػػكر .6
 اإلدارم بالمدرسة.

بمسػتكل القدرة عمى قيادة عمميػة التقػكيـ كعممهػا عمػى تحسػيف أدا  المعممػيف كالطمبػة كالنهػكض  .7
 .(247:  2009 ،هي)البك العمؿ التعميمي بالمدرسة 

كما أن  تكجد مجمكعة مف الكفايات التي يجب أف تتكفر لدل مػدير المدرسػة ليػتمكف مػف القيػاـ بمهامػ  
 :كتصنؼ هذ  الكفايات إلى ،اإلدارية كاإلشرافية مف أجؿ رسالة المدرسة كأهدافها

صػػػػفات   ألف ،: تعػػػػد شخصػػػػية المػػػػدير عنصػػػػران مهمػػػػان فػػػػي القيػػػػادة التربكيػػػػة الوفايػػػػات الذاريػػػػة (1)
كخصائص  الشخصية لها أثر كبير في تحديػد اتجاهػات المعممػيف كاسػتجاباتهـ لنػكاحي النشػاط 

كتػؤثر  ،كيقصد بالشخصية هنا مجمكعة الصػفات الجسػمية كاالنفعاليػة كالعقميػة لمفػرد ،اإلشرافي
كمػػا يكػػكف لمظاهرهػػا المختمفػػة كقػػع عمػػى  ،هػػذ  الخصػػائص منفػػردة أك مجتمعػػة فػػي سػػمكؾ الفػػرد

 ( 69:  2007 ،)الحريرم كجبلؿ كتؤثر في استجاباتهـ لمفرد ،ريفاآلخ

 :يجب أف تتكافر في مدير المدرسة أف مف أهـ المهارات الذاتية التي (العمايرة)كيرل 

ف القيػػاـ بمهامػػ  قػػكة الجسػػـ كاألعصػػاب : كتعنػػي تمتػػع مػػدير المدرسػػة بصػػحة جيػػدة تمكنػػ  مػػ -
 .بكفا ة كفاعمية
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كجعمهػـ  ،لذم يتمتع بشخصية قكيػة يسػتطيع التػأثير فػي المرؤكسػيف: إف المدير اقكة الشخصية -
 .ل  مما يسهؿ تحقيؽ أهداؼ المدرسةيمتفكف حك 

 .: يجب أف يتمتع مدير المدرسة بالحيكية كالنشاط كالحماسة لمعمؿالحيكية -
فيػتمكف مػف مكاجهػة المشػكبلت  ،: التػي تػكفر لمػدير المدرسػة االسػتقرار النفسػيالصحة النفسية -

 .يع أف يعمؿ بهدك  تحت ضغط العمؿكيستط ،كاتزافبثقة 
 .أف يككف القدكة الحسنة -
:  2001 ،)العمػػايرة لمدرسػػة عػػادالن مػػع جميػػع العػػامميفيجػػب أف يكػػكف مػػدير ا :العدالػػة التامػػة -

97). 
كفهمػ  لمتػرابط بػيف  ،: كتعني مقدرة المدير ككفا تػ  فػي رؤيػة تنظػيـ مدرسػت  الوفايات اإلدراوية (2)

كمقدرتػػ   ،كأثػر التغييػػرات التػي قػد تحػػدث فػي أم جػز  منػ  عمػػى بقيػة أجزائػ  ،ات أجزائػ  كنشػاط
 ،كعبلقػػػة المدرسػػػة ككػػػؿ بػػػالمجتمع الػػػذم يعمػػػؿ فيػػػ  ،عمػػػى تصػػػكر عبلقػػػة المكظػػػؼ بالمدرسػػػة

كالكفايػػات اإلدراكيػػة تعنػػي أيضػػان مقػػدرة المػػدير عمػػى التفكيػػر الجػػاد بكػػؿ المتغيػػرات كالمسػػتجدات 
كالمقػدرة عمػى التنبػؤ بػالفرص التػي يمكػف أف تسػاعد عمػى  ،كاجهتهػاككضع التصكر المناسب لم

 .(69:  2007 ،)الحريرم كجبلؿ المدرسية في جميع الحاالتتعزيز مستكل المؤسسة 
المدرسػة كػي يػؤدم  البلزمػة لمػدير )االدراكيػة (أهػـ المهػارات التصػكيرية  أن  مػف (دياب)كيرل 

  :دكر  بنجاح

 .تمفة مف مدخبلت كمخرجات كعممياتج العممية التعميمية المخاإللماـ الجيد بأبعاد كنماذ -

 .دئ كالقكاعد كالنظريات التربكيةاإلدراؾ الجيد لممبا -

 .يط كالتنظيـ كالمتابعة كالتقكيـ: التخطدراؾ كظائؼ العممية اإلدارية كهيإ -

لمعمميػػػة يػػػة كالخارجيػػػة القػػػدرة التحميميػػػة فػػػي مجػػػاؿ اإلحصػػػا ات الكميػػػة كاسػػػتنتاج الكفايػػػة الداخم -
 .(189:  2001 ،)ديابالتعميمية 

يجػاد الوفايات اإلنسانية (3) : كتعني مقدرة المدير عمى التعامؿ مع المرؤكسػيف كتنسػيؽ جهػكدهـ كا 
كهػػذا يتطمػػب كجػػػكد الفهػػـ المتبػػادؿ بينػػػ  كبيػػنهـ كمعرفتػػ  آلرائهػػػـ  ،ركح العمػػؿ الجمػػاعي بيػػػنهـ

 .(69:  2007 ،)الحريرم كجبلؿ تهـكميكلهـ كاتجاها

كيجعمهػػـ  ،تتعمػػؽ بالطريقػػة التػػي يسػػتطيع بهػػا مػػدير المدرسػػة التعامػػؿ بنجػػاح مػػع اآلخػػريفي كهػػ
 .يتعاكنكف مع 
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 ح:ير المدرسة كي يؤدم دكر  بنجاأف مف أهـ المهارات اإلنسانية البلزمة لمد (نصر اهلل)كيرل 

 .كية فيما بينهـتشجيع المعمميف عمى االحتفاظ بعبلقات ق -

 .راطي في قيادة المدرسةكب الديمقاستخداـ األسم -

 .قات قكية بيف المعمميف كالطمبةتشجيع األنشطة التي تبني عبل -

 .(277:  2001 ،)نصر اهللإلشباع حاجات المعمميف كالطمبة  السعي -
: هي المعرفة المتخصصػة فػي فػرع مػف فػركع العمػـ كالكفػا ة فػي اسػتخداـ هػذ   الوفايات الفنية (4)

طريؽ الدراسة  كيمكف اكتساب هذ  الكفايات عف ،لفاعميةالمعرفة أفضؿ استخداـ بشكؿ يحقؽ ا
 .(69:  2007 ،)الحريرم كجبلؿ كالخبرة كالتدريب

كهي مجمكعة مف المهارات التي تتصؿ باألساليب كالعمميات كاإلجرا ات التي يستخدمها مدير 
 .تطمب تكافر معمكمات كأصكؿ عمميةكهذ  المهارات ت ،المدرسة في ممارسات  ألدكار 

 :دير المدرسة كي يؤدم دكر  بنجاحأف مف أهـ المهارات الفنية البلزمة لم (دياب)يرل ك 

 .صنع كاتخاذ القرارات -

 .كالتقكيـ ،كالمتابعة ،كاإلشراؼ ،كالتنظيـ ،التخطيط -

 .كمات كاألفكار كاآلرا  لمدارسيفتكصيؿ المعم -

 .يانات في تسمسؿ كاضح كتدرج بسيطإعداد المعمكمات كالب -

 .مة المبل مةإعداد الكسي -

 .مبة عمى العمؿ الجاد في الدراسةحفز الط -

 .تكجي  األسئمة كاالستفسارات -

 .(190:  2001 ،)دياب بة العممية المناسبة لعمر الطالاختيار الماد -
، مػػف خػػبلؿ لعمميػػة اإلداريػػة كالفنيػػة بفاعميػػةكؿ األكؿ عػػف تنفيػػذ ائكيعتبػػر مػػدير المدرسػػة المسػػ

رشادهـ كتمكيف تنسيؽ جهكد العامميف في المدر  كج   المعمـ مف أدا  مهمت  عمى أكمؿ سة كتكجيههـ كا 
ت كمتابعػػػة حضػػػكر . فمػػػـ تعػػػد مهمػػػة المػػػدير العصػػػرية تقتصػػػر عمػػػى ضػػػبط النظػػػاـ كمتابعػػػة المراسػػػبل

شرافية تهتـ بنكعية العمؿ التربػكم كتجكيػد  كانصراؼ العامميف ، بؿ تعدت ذلؾ إلى مهاـ كأدكار قيادية كا 
 .يؽ أهداؼ التربيةتكجيه  نحك تحقك 
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ن  عممية ضبط النظاـ المدرسي دارم الذم يقكـ ب  مدير المدرسة  بأكيعرؼ الدكر اإل
يمكف تصنيفها  إداريةسؤكليات مشرافي عمى سير العمؿ في المدرسة كهذا يتطمب مف المدير القياـ بكاإل

 الية :في المجاالت الت

 .ليةفات كاالحصا ات كالشؤكف الماتنظيـ السجبلت كالمم -1

 .تنظيـ الجدكؿ المدرسي -2

 تكزيع المسؤكليات عمى الهيئة التدريسية كالعامميف في المدرسة. -3

 قبكؿ التبلميذ كانتقالهـ كتكزيعهـ عمى الصفكؼ كتزكيدهـ بالشهادات. -4

 ضبط الغياب كالحضكر كالتأخير. -5

 ضبط الخركج عمى النظاـ المدرسي. -6

 بنية كالمرافؽ.شراؼ عمى األإلا -7

 خرل لممعمميف كالطمبة كالمحافظة عميها.كسائؿ التعميمية كالمكاـز األكال تكفير الكتب -8

 تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي. -9

 تزكيد مديرية التربية كالتعميـ بالمعمكمات المطمكبة. -10

 نشطة المنهجية كالبلمنهجية.خرل عمى صعيد األف مع المدارس األالتنسيؽ كالتعاك  -11
 .األخرلمعممي المدرسة كالمدارس  الزيارات المتبادلة بيف -12

 مػػف يػػتمكف حتػػى المػػدارس مػػديرم لػػدل تتػػكافر أف البػػد اإلداريػػة الكفايػػات هػػذ  أف الباحػػث كيػػرل       
 بالكيفيػػة مػػرتبط أهػػدافها كتحقيػػؽ المدرسػػة نجػػاح أف حيػػث األكلكيػػات كترتيػػب  كتكجيهػػ  العمػػؿ تخطػػيط
 . مدرست  المدرسة مدير بها يدير التي

 : اإلدارية لمدير المدرسة الوفاياتير مجاالت رطك 

، فبمقتضػػػاها يػػػتـ تعبئػػػة اإلمكانػػػات ككنػػػات األساسػػػية لمعمميػػػة اإلداريػػػةتعتبػػػر اإلدارة كعناصػػػرها هػػػي الم
 ؽ أهداؼ المؤسسة بكفا ة كفاعمية.المادية كالبشرية كتنسيقها كتكجيهها لتحقي

، كالتػي تكػٌكف فػػي مجمكعهػا مػػا ساسػػيةدارم يتكػكف مػػف أربػع عناصػر أفهنػاؾ اتفػاؽ عمػػى أف النشػاط اإل
 كالتقكيـ. ،كاالتصاؿ ،كالتكجي  ،كالتنظيـ ،: التخطيطلكظائؼ هييسمى بالعممية اإلدارية كهذ  ا
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 كفيما يمي تكضيح لهذ  العمميات:
 الرخطيط: –أكالن 

  اسػػػػتقرا ، كهػػػػك تفكيػػػػر مػػػػنظـ يسػػػػبؽ عمميػػػػة التنفيػػػػذ مػػػػف خػػػػبلؿ تبػػػػر التخطػػػػيط بدايػػػػة العمػػػػؿ اإلدارميع
لتحقيػػػؽ األهػػػداؼ بالكسػػػائؿ ، كالتنبػػػؤ بالمسػػػتقبؿ إلعػػػداد القػػػرارات المطمكبػػػة كدراسػػػة الحاضػػػر ،الماضػػػي
 مى كضع برنامج لترتيب األكلكيات.، فهك عممية محكرية تساعد المخطط عالفعالة
أف التخطيط : هك محاكلة التحكـ في مستقبؿ نشاط أك مجمكعة مف األنشػطة  (البسراف كآخركف)يرل 
هداؼ محددة بقصػد الكصػكؿ إلػى أقصػى درجػة مػف اإلنجػاز كالكفػا ة التػي مػا كانػت تتحقػؽ لهػذا نحك أ

جػػت النشػػاط أك مجمكعػػة األنشػػطة إذا تركػػت كشػػأنها تتحػػرؾ عمػػى هكاهػػا أك كيفمػػا أتفػػؽ أك كفػػؽ مػػا در 
 (.909:  2002 ،)البستاف كآخركف عمي 

مػة لتحقيػؽ األهػداؼ التنظيميػة ككيػؼ تحديػد المهػاـ البلز  التخطػيط عمػى أنػ : (مصػطفى)ككذلؾ يعرؼ 
 .(7:  2005 ،)مصطفى كمتى يتـ القياـ بها

، كالكسائؿ عف طريؽ إصػدار القػراراتبأن  : العممية التي يتـ خبللها تحديد الغايات  (زاىر)كما كيعرف  
ارد ككضع البرامج كالميزانيات التي تساعد عمػى المكازنػة بػيف األهػداؼ مػف جهػة كالمػك  ،كرسـ السياسات
 .(96:  9995 ،)زاهر كذلؾ خبلؿ سياؽ زمني محدد ،مف جهة أخرل

في أف مضمكف التخطيط يتضح مف خبلؿ اإلجابػة عػف  ف: أف التعريفيف السابقيف يشتركاكيرل الباحث
 .ا سنفعؿ؟ ككيؼ سنفعؿ ذلؾ كمتى؟: ماذكالتي منها ،معينة تساؤالت

 لية:طيط يشتمؿ عمى العناصر التاأف التخ (كميعط)كيكضح 

 الجماعي بأقؿ التكاليؼ الممكنة. تحديد األهداؼ المطمكب تحقيقها بالجهد -

 د المرؤكسيف في إتمامهـ لؤلعماؿ.أم مجمكعة القكاعد التي ترش ،رسـ السياسات -

كتحديػػػػد احتياجػػػػات العمػػػػؿ مػػػػف القػػػػكل الماديػػػػة    ،التنبػػػػؤ بمػػػػا سػػػػتككف عميػػػػ  األحػػػػكاؿ فػػػػي المسػػػػتقبؿ -
 فات تسمى الميزانيات التقديرية.ك كتسجيؿ ذلؾ في كش ،كالبشرية

 تي تتبع في تنفيذ مختمؼ األعماؿ.أم الخطكات التفصيمية ال ،إقرار االحتياجات -

 .(22:  2004 ،كمي)عطلقياـ بها مرتبة ترتيبان زمنيان منية تبيف األعماؿ المطمكب از كضع برامج  -
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جيػة يجػب أف يراعػي أيديكلك  إلػى التخطػيط التربػكم عمػى أنػ  (البسػراف كآخػركفكفي ضك  ذلؾ ينظػر )
 (:902 - 909:  2002فيها ما يمي )البستاف كآخركف، 

أف يشػػػمؿ كػػػؿ األنشػػػطة كالمجػػػاالت الكظيفيػػػة التػػػي تحكيهػػػا المؤسسػػػة مػػػع مراعػػػاة التػػػكازف بػػػيف  .9
 لجكانب الكمية كالجكانب الكيفية.ا

 األكلكيات المكضكعة في الحسباف. أف يتـ التحرؾ في  مف خبلؿ .2

 ا ة البرامج السائدة.ستقبؿ في ظؿ إمكانات الحاضر ككفالنظر إلى الم .2

فػػػي ضػػػكئها إحػػػداث التغييػػػر  يقتضػػػي بالضػػػركرة مجمكعػػػة مػػػف القػػػرارات كاإلجػػػرا ات التػػػي يػػػتـ .4
 مكانات الحاضر كطمكحات المستقبؿ.، إلقامة أكضاع جديدة استهدفت في ضك  إالمطمكب

، ككػذلؾ طبلبي مف القػكل العاممػة  المد الحيث يراعي في ،أف يبني التخطيط عمى أسس عممية .5
 إلى المركنة كالبعد عف النمطية. التكاليؼ كالنفقات المتاحة باإلضافة

 :المدرسة مديرالرخطيط لأىمية 

 ما يمي: ،أف أهمية التخطيط لمدير المدرسة (الزغبي)يذكر 

بػؤ ميػة التن، حيػث تصػبح عمتنػاقص عنػد العػامميف داخػؿ المدرسػةيساعد في تقميػؿ الغمػكض كال -
 بسمككهـ أسهؿ.

 شكائية فيها ضرر بمصالح المدرسة.يقمؿ مف إمكانية إصدار المديريف لقرارات ع -

 اجئة كغير المتكقعة بكفا ة أكبر.يساعد في التعامؿ مع العكامؿ المف -

:  2009 ،)الزغبػيميػات اإلداريػة األخػرل بشػكؿ أفضػؿ يساعد التخطػيط الجيػد فػي تحقيػؽ العم -
992). 

 التخطيط إلدارة المدرسة ما يمي: أهـ فكائدأف  (الجبر)كيذكر 

 حقيؽ األهداؼ التربكية المكضكعة.يساعد عمى اختيار أفضؿ العناصر المساعدة عمى ت .9

 يمية قبؿ إصدار القرارات بشأنها.مساعدة مدير المدرسة عمى دراسة المكاقؼ دراسة تفص .2

حيتها لتحقيػػػؽ بليسػػػاعد عمػػػى تػػػكفير بػػػدائؿ عػػػدة تحػػػؿ محػػػؿ كسػػػائؿ التنفيػػػذ فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ صػػػ .2
 األهداؼ المكضكعة.

 كد المبذكلة خبلؿ العاـ الدراسي.يساعد عمى تكفير الترابط كاالنسجاـ بيف مختمؼ الجه .4
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النمػك كالتقػدـ فػي كيػؤدم هػذا المبػدأ إلػى  ،االستمرارية مبدأ أساسي مف مبادئ التخطػيط النػاجح .5
 العمؿ المدرسي.

عمػة مػػف مػاعي باإلضػافة إلػى المشػاركة الفايسػاعد عمػى إشػاعة منػاخ مدرسػي يتسػـ بالعمػػؿ الج .6
 قبؿ العامميف في المدرسة.

لهػػػذ  كيسػػػاعد عمػػػى تقػػػكيـ الممارسػػػة  ،يػػػكفر أساسػػػان عقبلنيػػػان كمنطقيػػػان لكػػػؿ األنشػػػطة الممارسػػػة .7
 .(908 – 907:  2002 ،)الجبراألنشطة تقكيمان مكضكعيان 

حيػػث يسػػاهـ بشػػكؿ فاعػػؿ فػػي  ،بدايػػة أم عمػػؿ إدارم يجػػب أف يكػػكف فػػيأف التخطػػيط  ثمباحػػيبػػدك لك 
كمػػػػا ينطػػػػكم عمػػػػى مضػػػػاميف عػػػػدة تتمثػػػػؿ فػػػػي ترتيػػػػب  ،الهػػػػكة بػػػػيف الكاقػػػػع كالمسػػػػتقبؿ المنشػػػػكد تضػػػػييؽ

كمػػػػا أف عمميػػػػة  ،كتكزيػػػػع األدكار كفػػػػؽ بعػػػػد زمنػػػػي محػػػػدد ،كتحديػػػػد اإلجػػػػرا ات كالمصػػػػادر ،األكلكيػػػػات
 نجازات.تناد عميها عند تقييـ اإلالتخطيط تتضمف كضع معايير كمحكات يمكف االس

 الرنظيـ: –ثانيان 

كتحديػػػد  ،كهػػػك يتضػػػمف تحديػػػد المراحػػػؿ التػػػي يمػػػر بهػػػا التنفيػػػذ ،يمثػػػؿ التنظػػػيـ العنصػػػر اإلدارم الثػػػاني
 ،متطمبات كؿ مرحمة مف هػذ  المراحػؿ مػف اإلشػراؼ كالرقابػة كتعبئػة المػكارد كاختيػار األنشػطة المناسػبة

لمسػػػػػؤكليات كالسػػػػػمطات كتتػػػػػكزع مػػػػػف خبللػػػػػ  افػػػػػالتنظيـ يمكػػػػػف اعتبػػػػػار  إطػػػػػاران تتحػػػػػدد فيػػػػػ   األهػػػػػداؼ 
 كاالختصاصات.

 ،: تحديد األنشػطة كالمهػاـ كاألدكار البلزمػة لتحقيػؽ أهػداؼ المنظمػةالتنظيـ عمى أن  (مصطفى)كيعرؼ
سنادها إلى األفػراد بمػا يتػكا ـ مػع مهػاراتهـ مػف خػبلؿ إيجػاد آليػة لتنفيػذ الخطػط )مصػطفى :  2005 ،كا 

8). 
عمميػػة حصػػر الكاجبػػات البلزمػػة لتحقيػػؽ الهػػدؼ كتقسػػيمها إلػػى اختصاصػػات  بأنػػ : (كميػػعط)كيعرفػػ  

نشا  العبلقات لتمكيف مجمكعػة مػف األفػراد مػف  ،كتحديد كتكزيع السمطة كالمسؤكلية ،لئلدارات كاألفراد كا 
 .(22:  2004 ،كميالعمؿ في انسجاـ كتعاكف بأكثر كفاية لتحقيؽ هدؼ مشترؾ )عط

كتحديػػد  ،يمكػػف لمباحػػث أف يسػػتنتج أف عمميػػة التنظػػيـ هػػك تقسػػيـ العمػػؿ ،مػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة
 مف أجؿ تحقيؽ األهداؼ المنشكدة. كيتطمب ذلؾ تنسيؽ جهكد العامميف ،المسؤكليات كالسمطات

 أن : أف أهمية التنظيـ تبرز في العممية اإلدارية في (األغا كاألغا)كيرل 

 يف مف القياـ بمهامهـ الكظيفية.ييساعد في إيجاد الكسيمة التي تمكف اإلدار  -

 عمى تنسيؽ الجهكد أثنا  الخدمة. يساعد -

 العبلقات بيف الرئيس كالمرؤكسيف.ينظـ  -
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 .(925:  9996 ،)األغا كاألغاتصاالت الرسمية أفقيان كرأسيان ينظـ طرؽ اال -

فػي أثنػا  كيفهـ أبعادهػا  ،كيعد التنظيـ مف أهـ المهمات اإلدارية التي ينبغي أف يعرفها اإلدارم
 مية يؤدم إلى إدارة غير مكضكعية.ألف عدـ إدراؾ األبعاد التنظي ،ممارست  لمعمؿ اإلدارم

كمػػف األسػػاليب العمميػػة الحديثػػة التػػي يمكػػف تطبيقهػػا فػػي عمميػػة التنظػػيـ بحػػكث العمميػػات كتحميػػؿ الػػنظـ 
قػػة نظػػران ألنهػػا ترتكػػز كتركػػز هػػذ  األسػػاليب عمػػى اسػػتخداـ البيانػػات كالمعمكمػػات الدقي ،كالبرمجػػة الخطيػػة

 النكعية كالحدسية بقدر اإلمكاف. عمى الحسابات الدقيقة كتبعد عف األحكاـ

اسػػػتخداـ طاقػػػاتهـ فػػػي  أجػػػؿ كعمػػى ذلػػػؾ فػػػإف اإلدارة المدرسػػػية بهػػذ  الكيفيػػػة تتػػػيح ألفرادهػػػا الفرصػػػة مػػف
 لفرص لهـ مف أجؿ التطكير الذاتي.االبتكار كاإلبداع كالتجديد كتكفير ا

داخػػػؿ المدرسػػػة يعنػػػي تقسػػػيـ أكجػػػ  النشػػػاط التعميمػػػي الػػػبلـز لتحقيػػػؽ أهػػػداؼ المدرسػػػة كالتنظػػػيـ 
كخططهػػا كهػػذا يتطمػػب تكميػػؼ كػػؿ عضػػك مػػف أعضػػا  المدرسػػة بمهػػاـ كمسػػئكليات محػػددة تتطمػػب مػػف 

كالكقػػكؼ عمػػى إمكانيػػات  ،مػػدير المدرسػػة كهػػك المسػػئكؿ عػػف كافػػة النػػكاحي التربكيػػة كاإلداريػػة بالمدرسػػة
ميف مع  كتفكيض السمطة لهـ كالتي يسمح لهـ بالقياـ بهذ  المسئكليات كذلػؾ يتطمػب كجػكد األفراد العام
 لتنسيؽ بيف العامميف في المدرسة.قدر مف ا

كمػا يضػمف  ،لؤلهػداؼ فػاعبلن  ان ف التنظيـ يضمف تحقيقإيمكف لمباحث القكؿ  ،فمف هذا المنطمؽ
كيػتـ فيػ   ،اإلدارم الػذم تتضػح فيػ  األهػداؼ إضػافة إلػى أف التنظػيـ يحػدد الػنهج ،عدـ ازدكاجية العمؿ

كهػػذا يؤكػػد عمػػى أهميػػة التنظػػيـ فػػي المؤسسػػة التعميميػػة كالتػػي يقػػـك العمػػؿ  ،تكزيػػع األدكار كالمسػػؤكليات
هػػا عمػػى الجهػػكد الجماعيػػة مػػف المتخصصػػيف فػػي مجػػاالت مختمفػػة كهػػذا يتطمػػب التنسػػيؽ الػػدقيؽ بػػيف في

 داؼ المنشكدة.دهـ نحك تحقيؽ األهالعامميف كتكجي  جهك 
 الركجيو: –ثالثان 

دكف كجػػكد األفػػراد  ،ال يمكػف أف يػػتـ فػػي ضػك  افتػػراض كجػػكد تنظػيـ جيػػد ،إف تنفيػذ الخطػػط المكضػػكعة
ؿ المطمػػػكب لتنفيػػػذ العمػػػ ،فالتكجيػػػ  يهػػػدؼ إلػػػى إرشػػػاد األفػػػراد كحفػػػزهـ ،كتنفيػػػذهـ لمعمػػػؿ بطريقػػػة سػػػميمة

 إلنجاز أهداؼ المؤسسة.
مػزدكج أبرز عناصر اإلدارة حيث يجعمنػا نراهػا كهػي تمػارس فعميػان دكرهػا ال التكجي  مف (عريفج)فيعتبر 

بيعة القكل ، كبطكف اإلدارة عمى كعي بأهداؼ العمؿ، كهذا يتطمب أف تككسمطة ككمصدر لممعرفة معان 
 (.62:  2006 ،)عريفجاالجتماعية المؤثرة 
ف خبللهػػا يػػتـ إكسػػاب بالتكجيػػ  بأنػػ  مجمكعػػة النشػػاطات التػػي مػػ (البسػػراف كآخػػركف)كيقصػػد 

نفيػذ لمسياسػات  ، كتها، كاإلشراؼ عميهػا أثنػا  عممهػـالمرؤكسيف المعمكمات عف األعماؿ المطمكب إنجاز 
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، كالتكجي  بهذا المعنى يتطمب معمكمػات تقػدـ لؤلفػراد ثػـ التأكػد مػف اسػتخداـ المرؤكسػيف التي تـ إقراراها
هػػذا باإلضػػافة إلػػى  ،شػػراؼ األكػػاديمي كاإلدارملهػػذ  المعمكمػػات فػػي أدا  األعمػػاؿ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإل

قامػػػػة عبلقػػػػات إنسػػػػانية ،ؤكسػػػػيفالتعػػػػاكف بػػػػيف الػػػػرئيس كالمر  ، كاإلبػػػػداع كالعمػػػػؿ الجمػػػػاعي كالتشػػػػاكر، كا 
رد كاإلمكانػػات كترشػػيد المػػكا ،كتفاديهػػا مػػف أجػػؿ تطػػكير األدا  كاالرتقػػا  بمسػػتكيات  ،كمعالجػػة األخطػػا 
 (.922:  2002 ،)البستاف كآخركف كالطاقات المتاحة

حيػػث  ،أف التكجيػػ  كظيفػػة يمارسػػها المػػدير ككاحػػدة مػػف مسػػؤكليات  فػػي العمػػؿ (مصػػطفى)كيػػرل 
  يقػػػػػػػدـ النصػػػػػػػح كاإلرشػػػػػػػاد لؤلفػػػػػػػراد العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة بهػػػػػػػدؼ زيػػػػػػػارة اإلنتاجيػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػؽ األدا        

 (.8:  2005 ،)مصطفى األنسب

ف الخطػػة المكضػػكعة لتحقيػػؽ الهػػدؼ مػػف التكجيػػ  بأنػػ  حمقػػة االتصػػاؿ بػػي (كميػػعط)كمػػا يعتبػػر 
فهك يتضمف كؿ ما مف شأن  أف يؤدم إلى إنجاز األعماؿ المطمكبة عػف  ،جهة كالتنفيذ مف جهة أخرل

كػكف التكجيػ  كمػا يجػب أف ي ،طريؽ رفع الػركح المعنكيػة كالنشػاط لػدل األفػراد كدفعهػـ إلػى حسػف األدا 
 (.22:  2004 ،كمي)عط كاضحان ال غمكض في 

 التكجي  تتضمف العناصر التالية:أف عممية  (مصطفى) كيذكر

ثارة الدافعية لمعمؿ. .9  التحفيز كا 

 فريؽ كالمشاركة في اتخاذ القرار.القيادة كالعمؿ بركح ال .2

 .(8:  2005 ،)مصطفىتكيات االتصاؿ بالمرؤكسيف عمى كافة المس .2
 اآلتي:منظمات التعميمية بالشكؿ أن  يمكف ممارسة التكجي  في ال (أحمد)كيرل 

تكجيػػػػ  العػػػػامميف اإلداريػػػػيف مػػػػف خػػػػبلؿ تعػػػػريفهـ باختصاصػػػػاتهـ طبقػػػػان لمنشػػػػرات كالقػػػػرارات مػػػػع  .9
 زمة لحسف سير العمؿ مف حيف آلخر.تزكيدهـ بالنصائح كالتكجيهات البل

تكجي  الطبلب كذلؾ بتجميػع البيانػات لمػؿ  البطاقػات لكػؿ الطػبلب لبلسػتعانة بهػا فػي معالجػة  .2
 ب مع االستعانة بأكليا  األمكر.قات تكجيهية مف حيف آلخر لمطبلسمككيات الطبلب كعند حم

تكجيػػ  اآلبػػا  مػػف خػػبلؿ عقػػد نػػدكات كحفػػبلت لمتكعيػػة كبػػث ركح التعػػاكف بػػيف المنػػزؿ كالمدرسػػة  .2
كتشجيع اآلبػا  عمػى زيػارة المدرسػة كدخػكؿ الفصػكؿ مػف حػيف آلخػر ليممسػكا بأنفسػهـ مػا تبذلػ  

 .(97:  9995 ،)أحمد التربية، كتثقيؼ األبنا  ي سبيؿالمدرسة كهيئات التدريس مف جهكد ف

 يمتمكػكا أف بالتكجيػ  القػائميف عمػى ينبغػي أنػ  (كالميدم العرفي) يرل السابقة، األمكر كلتحقيؽ
 كأف  المػػؤثرة الفاعمػػة ةالقيػػاد كمػػع العػػامميف مػػع الفعػػاؿ كاالتصػػاؿ الصػػائبة، القػػرارات اتخػػاذ عمػػى القػػدرة
 كمػا التربكيػة، لمسياسة متفهميف يككنكا كأف ،مهامهـ العاممكف بها يؤدم التي يةبالكم معرفة لديهـ تككف
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 السػػمكؾ لدراسػة البلزمػة كالمهػاـ كالخبػرات اإلنسػانية، الطبيعػػة عػف عمميػة معرفػة لػديهـ تتػكافر أف ينبغػي
 .(47:  9996 ،كالمهدم العرفي) كتحميم  اإلنساني

 ر في أن  يحقؽ الفكائد التالية:اإلدارية تظهكيرل الباحث أف أهمية التكجي  في العممية 

 ا لديهـ مف إمكانات شخصية كفنية.يسهؿ مهمة المرؤكسيف في استثمار كتكظيؼ أفضؿ م .9

، كيساعد عمى تمبية احتياجػاتهـ بالشػعكر بالرضػا عػف تصاالن مباشران بكظائؼ المرؤكسيفيكفر ا .2
 يحققكف المستكل المطمكب لمجكدة. أعمالهـ عندما

مػا يػكاجههـ مػف مشػكبلت فػي  فرصة لممرؤكسيف لمتغمػب عمػى نقػاط ضػعفهـ فػي األدا  ك يتيح ال .2
 العمؿ.

 كقت قصير. يستخدـ ككسيمة لمنهكض سريعان بالمستخدميف الجدد في .4

 النحراؼ عف تحقيؽ أهداؼ المنظمة.إرشاد المرؤكسيف أثنا  تنفيذهـ لؤلعماؿ ضمانان لعدـ ا .5

 ؤكسيف كتنمية قدراتهـ.تدريب المر يساهـ بشكؿ غير مباشر في  .6

، كتعمد إلى استثارة دافعيتهـ نحك بػذؿ عتبر عممية تستهدؼ العنصر البشرميأف التكجي   حيث
، اإلنتاجيػػػة كفػػػؽ األهػػػداؼ  المحػػػددةالمزيػػػد مػػػف الطاقػػػات مػػػف أجػػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػف 

رشػػادعمػػاؿلمتنفيػػذ الصػػحيح لممهػػاـ كاأل كتتضػػمف هػػذ  العمميػػة تقػػدـ التعميمػػات البلزمػػة هـ إلػػى أفضػػؿ ، كا 
، كمػػا أف التكجيػػ  السػػميـ يػػتـ كفػػؽ بعػػد إنسػػاني يبػػرز المحاسػػف الطػػرؽ لممارسػػة العمػػؿ، كتػػذليؿ العقبػػات

 لج الضعؼ بحكم  كرفؽ.كيعا
 :االرصاؿ  - رابعان 

ة كهػػػي عمميػػة االتصػػاؿ عمميػػة مهمػػة بالدرجػػػة األكلػػى لتنػػاكؿ المشػػاكؿ التػػػي تنشػػأ فػػي المنظمػػ
، كهنا يمـز بالضركرة كجكد كؿ المعمكمات الممكنة عف االجتماعػات المتعػددة ذ القرارحيكية لعممية اتخا

 إال عف طريؽ عممية االتصاؿ. لمقرار كهذ  المعمكمات ال يمكف تكفيرها

مػف شػخص ألخػر أك  كاألفكػار ،كعممية االتصاؿ هي العممية التػي يػتـ بهػا نقػؿ التكجيهػات كالمعمكمػات
 ريؽ إحداث التفاعؿ بيف األفراد.ية يتـ عف ط، كهي عمممف مجمكعة ألخرل

 ير كبيف مرؤكسي  يؤدم عادة إلى:كاالتصاؿ الفاعؿ بيف المد

 لمعنكية لممرؤكسيف.رفع الركح ا .9

النتمػػا  لممنظمػػة كاالنػػدماج ينمػػي لػػدل المرؤكسػػيف ركح العمػػؿ الجمعػػي كيقػػكم لػػديهـ الشػػعكر با .2
 فيها.
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كرة التػػػي تػػػؤدم إلػػػى تنميػػػة ركابػػػط التعػػػاكف يعػػػرؼ المػػػدير بحاجػػػات مرؤكسػػػي  كأهػػػدافهـ بالصػػػ .2
 جاـ كالتفاعؿ بين  كبيف مرؤكسي .كاالنس

هػػػػػداؼ المطمػػػػػكب تحقيقهػػػػػا تفسػػػػػير كتكضػػػػػيح بػػػػػرامج العمػػػػػؿ كاأل مػػػػػف خبللهػػػػػا يسػػػػػتطيع المػػػػػدير .4
 لممرؤكسيف.

 عناصر االتصاؿ بالفقرات التالية : (البدرم)كما يحدد 

 المرسؿ. .9

 المرسؿ إلي  )المستقبؿ(. .2

 الرسالة. .2

 .(40:  2009 ،)البدرمناة )كسيمة االتصاؿ( الق .4
أف االجتماعػػػات المدرسػػػية تعتبػػػر مػػػف كسػػػائط االتصػػػاؿ المعركفػػػة فػػػي اإلدارة ( مرسػػػى)كيػػػرل 

، فهػػي مػػف الكسػػائؿ األساسػػية كالضػػركرية لئلشػػراؼ اإلدارم تمعػػب دكران هامػػان فػػي هػػذ  اإلدارةالمدرسػػية ك 
ت  كيككف لها أثر فعاؿ إذا ما أحسف تنظيمها كتكجيهها التي ال يستغني عنها المدير في ممارست  لكاجبا

 9992 ،)مرسػيدرسػيف كتحسػيف البرنػامج المدرسػي بحيث تؤدم الغرض الحقيقي منها كزيادة مقػدرة الم
 :202.) 

أف مػػدير المدرسػػة يتػكلى عػػادة رئاسػػة االجتماعػات المدرسػػية كيقػػع عميػػ   (مرسػػي)أيضػػان كيؤكػد 
ماعػػات ألعضػا  هيئػػة التػدريس كأف يكجػػ  سػير المناقشػػة بطريقػػة عػب  تكضػػيح الغػرض مػػف هػذ  االجت

ايجابيػػػة كتػػػكفير منػػػاخ ايجػػػابي حتػػػى يسػػػتطيع األعضػػػا  المشػػػاركيف فػػػي االجتماعػػػات مػػػف إبػػػدا  آرائهػػػـ 
ظر كتكصيؿ المعمكمات كتبادؿ كجهات النظر كهذا يتطمب كجكد كسيمة مقبكلة لمتنسيؽ بيف كجهات الن

اكؿ االجتماعات مكضكعات تهـ المدرسيف كالعامميف بالمدرسة كأف يكػكف ، كينبغي أف تتنبيف األعضا 
لكػػؿ اجتمػػاع جػػدكؿ أعمػػاؿ يػػتـ إعػػداد  مسػػبقان قبػػؿ االجتمػػاع كيشػػترؾ فيػػ  كػػؿ العػػامميف كأعضػػا  هيئػػة 
التػػدريس كترتيػػب المكضػػكعات التػػي كردت فػػي جػػدكؿ األعمػػاؿ منظمػػة كأف يػػتـ االجتمػػاع خػػبلؿ اليػػـك 

:  9992 ،)مرسػػياع تكػػكف مػػف صػػمب الجػػدكؿ المدرسػػي تػػرة معينػػة لبلجتمػػالدراسػػي بحيػػث تخصػػص ف
228.) 

أنػػ  يمكػػف زيػػادة فعاليػػة االتصػػاؿ كذلػػؾ بالقضػػا  عمػػى الصػػعكبات كالحػػكاجز  (كميػػعط)كيشػػير 
 كمنها :  ،التي تؤثر بشكؿ سمبي عمى عممية االتصاؿ

 مشكمة.إلى فهـ المقصكد بدكف أم  بث الرسالة برمكز سهمة ككاضحة بشكؿ يؤدم .9
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، فػػالرئيس يجػػب أف يصػػغى بػػإخبلص كبإحسػػاس ة كاالحتػػراـ بػػيف الػػرئيس كمرؤكسػػي زيػػادة الثقػػ .2
لمرؤكسػػي  كينػػاقش معهػػـ المشػػاكؿ التػػي تػػكاجههـ ككتابػػة رسػػالتهـ إلػػيهـ بشػػكؿ كاضػػح كيػػبل ـ 

 ممية المشاركة في العمؿ اإلدارم.حاجاتهـ مما يحسف في إدراكهـ لع

تػػػي تكاجههػػػا كعػػػبلج هػػػذ   لكشػػػؼ مسػػػبقان عػػػف الصػػػعكبات التحميػػػؿ عمميػػػة االتصػػػاؿ كمحاكلػػػة ا .2
 الصعكبات.

 ية لمتأكد مف فهـ عممية االتصاؿ.االستفادة مف ردكد الفعؿ العكس .4

 ،كميػػػ)عط التكػػػرار غيػػػر الممػػػؿ لعمميػػػة االتصػػػاؿ كذلػػػؾ حتػػػى يػػػتـ التأكػػػد مػػػف فهػػػـ تمػػػؾ العمميػػػة .5
2009  :979). 
دارة االجتماعػػات كعمميػة االتصػػاؿ تتطمػػب أف نجػػاح مػػدير المدرسػة فػػي إ (أبػػك السػػعكد)كيػذكر 

من  إزالة معكقات عممية االتصاؿ كأف يسعى إلى إيجاد طػرؽ متعػددة لبلتصػاؿ بالعػامميف كالطمبػة  كأف 
يجاد حمكؿ لممشكبلت التػي  يحسف إدارة هذ  االجتماعات كيشجع المعمميف كالعامميف عمى إبدا  رأيهـ كا 

فػػي إدارة المدرسػػػة كركح الفريػػػؽ بػػػيف أعضػػػا  هيئػػػة المدرسػػػة  تقابػػؿ المدرسػػػة ممػػػا ينمػػػي حػػػب المشػػػاركة
 .(72:  2002 ،)أبك السعكد تحقيؽ النجاح في العمؿ المدرسي  كبالتالي

 الرقكيـ: –خامسان 

كيقصػػد بػػ  :الجهػػكد المنظمػػة التػػي يبػػذلها المػػدير بالتعػػاكف مػػع  مػػف عناصػػر اإلدارة  مهػػـ كهػػك عنصػػر
، كمػػدل كفػػا ة القػػائميف عميهػػا  المدرسػػي كفقػػا لؤلهػػداؼ المرسػػكمةؿ المعممػػيف لتجديػػد مػػدل فاعميػػة العمػػ

القػػػكة لتشػػػجيعها  ، المعممػػػيف(  كالكسػػػائؿ كاألسػػػاليب التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي أدائػػػ  إلدراؾ نػػػكاحيالمػػػديريف)
 جؿ عبلجها.أكاالستزادة منها، كالكقكؼ عمى نكاحي الضعؼ مف 

 :دير المدرسة مراعاتها كهيعمى م كيعتمد تقكيـ العمؿ المدرسي عمى عدة مبادئ يجدر

 .فضؿأالمعممكف بهدؼ الكصكؿ إلى نتائج أف يككف التقكيـ عممية تعاكنية يشترؾ فيها المدير ك  -1

أف يككف التقػكيـ شػامبل لجميػع أبعػاد العمػؿ المدرسػي كعناصػر ، كأف يسػتهدؼ دراسػة جكانػب القػكة  -2
 كالضعؼ بقصد اإلفادة مف القكة كعبلج الضعؼ.

 مستمرا مف بداية العمؿ.أف يككف التقكيـ  -3

أف يتـ التقكيـ عمى أساس جمع كدراسة المعمكمات الصػحيحة الكافيػة بحيػث تتخػذ هػذ  المعمكمػات  -4
 معيارا لمحكـ.

أف يكػكف التقػػكيـ كسػػيمة ال غايػػة، فهػػك كسػػيمة لتحقيػػؽ العمػػؿ المدرسػػي بشػػكؿ فعػػاؿ ممػػا يػػؤدم إلػػى  -5
 تحقيؽ أهداؼ المدرسة.
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 :ة المدرسيةأىـ مجاالت الرقكيـ في اإلدار 

 تقكيـ التنظيـ المدرسي كأثر  عمى تحقيؽ رسالة المدرسة. -1

تقػػكيـ العبلقػػة بػػيف المجتمػػع كالمدرسػػة لمعرفػػة مػػا تقدمػػ  المدرسػػة لممجتمػػع مػػف خػػدمات كمػػا يقدمػػ   -2
 المجتمع مف مساعدة في تحقيؽ األهداؼ التربكية كالتعميمية .

 لمدرسية التي تسير العممية التعميمية.تقكيـ خطة المباني المدرسية كالتجهيزات كاألدكات ا -3

تقػػػكيـ أدا  المعممػػػيف كمػػػدل إقبػػػالهـ عمػػػى مهنػػػة التػػػدريس كقػػػدراتهـ عمػػػى تحقيػػػؽ النمػػػك المطمػػػكب  -4
 لمطبلب

 تنظيم . ،محتكا  ،تقكيـ المنهج الدراسي مف حيث : أهداف  -5

    .(2014 ،ةيااللكتركن ،مدكنة بخيت المسف) كما اكتسبك  مف مهارات ،تقكيـ مدل تقدـ التبلميذ -6
 :عالقة المدرسة بالمجرمع المحلي

سسػػت لخدمػة المجتمػع كتربيػػة إف المدرسػة مؤسسػػة اجتماعيػة تربكيػة تعميميػة أ (العجمػي)يػذكر 
، كمػػف هنػػا صػػار مػػف ا العضػػكم بػػالمجتمع الػػذم تكجػػد فيػػ ، فػػإف نجػػاح المدرسػػة مرهػػكف بارتباطهػػأبنائػػ 

، ؽ صمتها بالبيئة المحيطػة  الهيئة التدريسية القياـ بتكثيكاجبات إدارة المدرسة متمثمة بالمدير ثـ أعضا
، كذلػػؾ يجعػػؿ الن لتحقيػػؽ مػػا يتكقعػػ  منػػ  مجتمعػػ فمػػدير المدرسػػة النػػاجح هػػك الػػذم يخطػػط تخطيطػػان فعػػا

، كفػتح المدرسػة بمبلعبهػا كمكتباتهػا ئتها مف خبلؿ بػرامج لخدمػة البيئػةمدرست  منظكمة مفتكحة عمى بي
 الكبػػار ـمج لمحػػك األميػػة كتعمػػيكتقػػديـ بػػرا ،كخاصػػة بعػػد انتهػػا  أكقػػات الدراسػػة ،كغيػػر ذلػػؾ أمػػاـ البيئػػة

 .(312:  2000 ،)العجمي
أف البرنػػامج المدرسػي يقػكـ عمػى أسػػاس إنجػاز متطمبػات المجتمػع لتأهيػػؿ  (حمػداف)لػذلؾ يقػكؿ 

ؤسسػػات أخػػرل ، كالمدرسػػة هػػي مؤسسػػة مكممػػة ألدكار تقػػـك بهػػا ملقيادتػػ  إلػػى الرفاهيػػة كاالزدهػػار أبنائػػ 
لكف المدرسة تقـك بدكرها مف خبلؿ كعي عممي كعممي مقصكد كمخطط كهػادؼ لمػا تقػـك  ،مثؿ األسرة

كائية ب  تجا  تربية أبنا  المجتمع كذلػؾ عكػس األسػرة التػي تقػكـ بػدكرها فػي غالػب األحيػاف بطريقػة عشػ
تقنيػػة الرسػػمية التػػي ، فػػإف المدرسػػة كغرفهػػا الصػػفية هػػي المؤسسػػات الدكف كجػػكد لمخطػػط تربػػكم فاعػػؿ

اجتماعيػػػػان كاقتصػػػػاديان   تبناهػػػػا المجتمػػػػع  لتحقيػػػػؽ : إنتػػػػاج األفػػػػراد الػػػػذيف يريػػػػدهـ أك يحتػػػػاجهـ لعضػػػػكيت 
، كأيضان لتصحيح ما يطرأ عمػى شخصػياتهـ مػف سػمكؾ غيػر مرغػكب نتيجػة لمتربيػة األسػرية أك كسياسيان 

سػمكؾ اآلخػريف فػي البيئػة المحيطػة التمقائيػة لالتربية المفتكحة التي تػتـ بالتفاعػؿ مػع األقػراف كالمبلحظػة 
 .(22:  1990 ،)حمداف
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أن  يقع عمى عاتؽ مدير المدرسة التخطيط لخدمة المجتمع المحمي مف  (مطاكع كحسف)كيرل 
، كلػػذلؾ عميػػ  أف يضػػع برنامجػػان فػػاعبلن مػػف طمبػػة كمبػػاني كمرافػػؽ كتجهيػػزات خػػبلؿ المدرسػػة كمػػا تحكيػػ 
ية كالتركيحيػة فػي ؿ عمػى المسػاعدة فػي تنسػيؽ الخػدمات االجتماعيػة كالصػحلخدمة البيئػة المحميػة فيعمػ

، كمناقشة قابمة اآلبا  كغيرهـ مف الزائريف، كمع الخطط لبرنامج العبلقات العامة، ككضالمجتمع المحمي
ليػػػػػػػػا                     مشػػػػػػػػكبلت المدرسػػػػػػػػة معهػػػػػػػػـ كيعمػػػػػػػػف عػػػػػػػػف أهػػػػػػػػداؼ المدرسػػػػػػػػة كسياسػػػػػػػػتها كيشػػػػػػػػرح كسػػػػػػػػائمها ألك 

 .(120:  1986 ،)مطاكع كحسف مكراأل

يرل الباحث بصفت  مدير مدرسة أف تكثيؽ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع يجعؿ هناؾ تفاعؿ ك 
 نشطتها.        أا كبرامجها ك بيف المدرسة كالمجتمع المحمي تستثمر  المدرسة في اإلعبلف عف سياسته

 لمجرمع المحلي:افي إسيامات اإلدارة المدرسية 

بػؿ اتسػع نطاقهػا  ،اؼ المدرسة ال تقتصر عمى تزكيد الطالػب بالجانػب المعرفػي كحسػبإف أهد
معتمػدة فػي ذلػؾ  ،مف أجؿ تطكير  كتقدم  نحك األفضؿ كاألحسػف ،ليشمؿ خدمة المجتمع كالتفاعؿ مع 

كتعتبػر  ،كالتػي تحػث عمػى التنميػة فػي مختمػؼ مجػاالت الحيػاة ،عمى عقيدة المجتمع كقيم  كمثم  العميػا
ة المجتمػػع فػػي العصػػر الحػػديث مػػف أهػػـ الخػػدمات التػػي تقػػدمها المدرسػػة كخاصػػة المرحمػػة الثانكيػػة خدمػػ

تعمػيـ الكبػار كبػرامج  ،كمف هذ  الخدمات التي تقػدـ لممجتمػع مػف قبػؿ المدرسػة ،لمرقي كالتقدـ كاالزدهار
شػجير األشػجار كالقيػاـ بالعمػؿ التطػكعي لخدمػة المجتمػع فػي مجػاالت شػتى منهػا القيػاـ بت ،محك األمية

كمػػا أف  ،كالقيػػاـ بعقػػد محاضػػرات كمسػػرحيات هادفػػة لتنميػػة الػػكعي المجتمعػػي ،كالقيػػاـ بحمػػبلت نظافػػة
فالمدرسػػػة بإمكانياتهػػػا  ،المدرسػػػة قػػػادرة عمػػػى خدمػػػة المؤسسػػػات األهميػػػة كالحككميػػػة فػػػي شػػػتى المجػػػاالت

 كرفاهيت  كازدهار  .البشرية الضخمة قادرة عمى تقديـ الخدمة الجميمة لممجتمع مف أجؿ رفعت  
أهمية التعاكف كالعمؿ المشترؾ بيف المدرسة كالمجتمع المحمػي عمػى  (جي ركبرت)كلقد أكضح 

كمػػػا أنهػػػا مػػػرآة  ،اعتبػػػار أف المدرسػػػة بصػػػفتها مؤسسػػػة تعميميػػػة تعػػػد عػػػامبلن أساسػػػيان مػػػف عكامػػػؿ التغييػػػر
 في الجكانب التالية: تمع المحميكتتضح إسهامات المدرسة لممج ،عاكسة لنظاـ المجتمع المحمي

أف المدرسة تسػاعد األفػراد فػي االرتقػا  بسػمككهـ كأخبلقهػـ كذلػؾ عػف طريػؽ مػا يكتسػبكن  منهػا  .9
كهػػػذا يسػػػاعد الشػػػباب عمػػػى  ،مػػػف اعتمػػػاد عمػػػى الػػػنفس كالقابميػػػة االجتماعيػػػة كتحمػػػؿ المسػػػؤكلية

 التي كلدكا فيها إلى طبقة أعمى. الصعكد االجتماعي مف الطبقة االجتماعية

كما يترتب عمي  مف زيادة كفا ة األفػراد لمحيػاة  ،مدرسة دكر في تطكير القدرات الفردية لؤلفرادلم .2
 كآبا  صالحيف. ،كممارسة أدكارهـ االجتماعية كما يترتب عمى هذا مف إعداد مكاطنيف
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كذلػػؾ عػػف طريػػؽ مػػا تػػزكد  لطمبتهػػا مػػف  ،لممدرسػػة دكر فػػي تحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم لممجتمػػع .2
عديػػػدة السػػػتغبلؿ كاسػػػتثمار رؤكس األمػػػكاؿ كالثػػػركات المتػػػكافرة مػػػف أجػػػؿ تقػػػدـ  أسػػػاليب كطػػػرؽ

 كعمى المجتمع باالرتقا  كالتقدـ.كازدهار اقتصاديات الببلد مما يعكد عمى الدكلة 

كلممدرسػػة دكر فػػي االرتفػػاع بحيػػاة المجتمػػع النكعيػػة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ قيػػاـ المجتمػػع بػػالتخطيط  .4
بلؿ البػػرامج كالمنػػاهج المدرسػػية جتهػػا بػػالطرؽ السػػميمة مػػف خػػلحػػؿ مشػػكبلت  االجتماعيػػة كمعال

 .(24:  9982 ،)جي ركبرت
 رفع عمى العمؿ هك المجتمع خدمة في التربية مف األساسي الهدؼ أف (عاشكر) يرلك 
 التعمـ، استمرارية عمى تساعد التي كالطرؽ األفكار تقديـ خبلؿ مف كتحسين ، لممكاطنيف الحياة مستكل
يجاد  كالمجتمعات كالجماعات لؤلفراد الفرص كتكفير ،المجتمع أفراد لكافة المفتكح، لمتعمـ ؿبدائ كا 

، هذا كلتطبيؽ المحمية،  كاألهداؼ كالمصادر ،المحمية المجتمعات حاجات تحديد مف البد المفهـك
 ـيت كتحديدها، المصادر هذ  حصر يتـ أف كبعد تحقيقها، إلى المحمي المجتمع يسعى التي كالمطالب،
 أساسها، عمى يمكف التي التربكية، كالخطط كالبرامج لمنشاطات متطكرة خطة كضع يمكف حتى تنظيمها
 .(8:  9995 ،عاشكر) أهداف  كتحقيؽ حاجات  تمبية لها يمكف كالتي لممجتمع، المناسبة الخدمات تقديـ

 بمشاركة أبكابها تفتح أف المدارس عمى يتكجب ،المجتمع خدمة في المدرسة مفهـك كلتطبيؽ
 تقدـ أف أيضان  عميها كيتكجب كما ،كم  المجتمع خدمة النهاية في لها يتسنى بحيث المكاطنيف
 كالتي ،كالشعبية الحككمية كاألجهزة المؤسسات مع كبالتعاكف ،كالنشاطات البرامج ،أيضان  لمجتمعها

ثرا  ،مهاراتهـ كتنمية ،أفراد  أهداؼ تحقيؽ في فعبلن  تسهـ  قادريف مكاطنيف صبحكاي حتى ،حياتهـ كا 
 .(Kurian, 1986 : 80)  مجتمعهـ تطكير في الفعمي اإلسهاـ عمى

 في تتمثؿ كالتي المحمي لممجتمع المدرسة تقدمها التي المدرسية البرامج أف الباحث كيضيؼ
 االستفادة مف المجتمع أفراد يتمكف حتى كذلؾ ،السنكية العطؿ كفي المسائية الفترات في أبكابها فتح
 مختمؼ عمى المناسبة أنشطتهـ المجتمع أفراد ليمارس ،المدرسة تقدمها التي كاإلمكانيات األبنية فم

 .  حاجاتهـ ليمبكا كمستكياتهـ أعمارهـ

 :المجرمع المحيط بالمدرسة

: هك كافة الجهات الحككمية كاألهمية كاألفراد الػذيف يحيطػكف بالمدرسة يقصد بالمجتمع المحيط
كمػا ال تقتصػر العبلقػة عمػى  ،كاف ماديػان أك عينيػان أك بشػريان أيقدمكا لها الدعـ سكا   بالمدرسة كيمكف أف

نما تمتػد لتقػديـ الػدعـ مػف المدرسػة لهػـ أيضػان لتصػبح العبلقػة  ،الحصكؿ عمى الدعـ مف هذ  الجهات كا 
 كفيما يمي نمكذج لتكضيح العبلقات بيف المدرسة كالمجتمع :  ،تبادلية
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 طط يكضح العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحيط بها( : مخ1شكؿ رقـ )

 جرد بكاسطة الباحث
 

 الخدمات كالنشاطات الري رقدميا المدرسة للمجرمع المحلي :

كتنظػػػيـ  ،( إعػػػداد دليػػػؿ عػػػف النػػػكاحي التركيحيػػػة فػػػي المجتمػػػع : مثػػػؿ المعاكنػػػة فػػػي حمػػػبلت النظافػػػة9)
قامػػػة المهرجانػػػات كالنػػػدكات كاال ،عات الحػػػدائؽك مشػػػر  كاإلشػػػراؼ  ،حتفػػػاؿ بالمناسػػػبات الدينيػػػة كالكطنيػػػةكا 

صػػبلح كعمػػؿ المعػػب لؤلطفػػاؿ  ،كالمسػػاعدة فػػي حمػػبلت الهيئػػات االجتماعيػػة ،عمػػى مبلعػػب األطفػػاؿ كا 
ؿ هػػػذ  الخػػػدمات فػػػي حػػػاالت كتقػػػديـ الخػػػدمات مثػػػؿ رعايػػػة األطفػػػاؿ لؤلسػػػر التػػػي تحتػػػاج لمثػػػ ،الصػػػغار
 الطكارئ.

 كف المعاصػػرة كالحيػػاةؤ : مثػػؿ تربيػػة األطفػػاؿ كدراسػػة الشػػالمحمػػيبػػرامج لمكبػػار فػػي المجتمػػع  ( تقػػديـ2)
 ف الصناعية كالتعمـ عمى الحاسكب.ك كالشؤ  ،العائمية كالتكجي  الطبي

كالتػػػي  ،: مثػػػؿ عػػػرض النػػػكاحي المتعػػػددة لمحيػػػاة حتػػػى يممسػػػها األهػػػالي كيعرفكنهػػػا( إقامػػػة المعػػػارض2)
كمػػا تػػدعك  ،مػػاؿ التبلميػػذ فػػي كاجهاتهػػابػػدكرها تسػػمح المحػػبلت فػػي المجتمػػع المحمػػي بعػػرض بعػػض أع

 خدامها في البيت لتعميـ األبنا .المدرسة اآلبا  لمشاهدة كسائؿ اإليضاح التي يستخدمها أبناؤهـ الست

الصحؼ المحمية مف أهـ الكسائؿ لزيادة التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع حيث تقـك  تعد( الصحؼ : 4)
 ختمفة.بأكج  نشاطات المدرسة الم بعض هذ  الصحؼ بتعريؼ المجتمع المحمي

 .(99: 9995 ،عاشكر) : مثؿ مجمة المدرسةت المدرسية( المطبكعا5)
 كبير أثر فمممدرسة ،كبير دكر المحمي المجتمع خدمة في المدرسية اإلدارة دكر أف إلى (العرفي) كأشار
 حػد فػي ماعيػةاجت مؤسسػة بػذاتها فهػي المجتمػع عػف معزكلػة مؤسسػة ليسػت كهػي ،المجتمػع تطكير في

 اإلدارة تمعػػػب أف البػػػد كػػػاف المنطمػػػؽ هػػػذا كمػػػف. بػػػالمجتمع كيتػػػأثر يػػػؤثر اجتمػػػاعي تنظػػػيـ كهػػػي ذاتهػػػا
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 كتسػاعد ،كالمجتمػع المدرسػة بيف العبلقة تنظيـ إلى كصكالن  عديدة كسائؿ اتباع في ،هامان  دكران  المدرسية
 .(29 : 9992 ،العرفي) كفعالة مثمرة تربكية نتائج بها كتحقؽ ،ذلؾ عمى

 : لمجتمع تتمخص في الكظائؼ التاليةأف كظائؼ المدرسة تجا  ا (عاشكر)كأضاؼ 
عداد .9  .هـ لمقياـ بدكرهـ في الحياةتنمية أفراد  كا 
 .في لممجتمع بنقم  مف جيؿ إلى جيؿحفظ التراث الثقا .2
 .ستبعاد الجكانب غير المرغكب فيهاتنمية التراث الثقافي لممجتمع با .2
 .إضافة الخبرات كالمعارؼ الجديدة عف طريؽ تنمية ثقافة المجتمع .4
 .دث في المجتمع مف أجؿ التقدـكقيادة التغيرات التي تح إعداد أفراد المجتمع لمقابمة .5
 .ة لتيسير جكانب نشاطات  المختمفةإمداد المجتمع بالقكل العاممة البلزم .6
 .كية الشعكر الديني كالكطني لديهـكسب كال  األفراد لمجتمعهـ كتذ .7
تراعػػي إمكانيػػات كقػػدرات  ،ة أف يػػتـ تقػػديـ المعػػارؼ كالخبػػرات لؤلفػػراد فػػي صػػكرة مبسػػطةمراعػػا .8

 .(26:  9995 ،)عاشكرمراحؿ نمك األفراد 
 مما سبؽ كفيما يتعمؽ بالمحكر األكؿ لمدراسة يمكف القكؿ بأن :

يجػػػب عمػػػى مػػػدير المدرسػػػة حتػػػى يسػػػتطيع القيػػػاـ بمهػػػاـ كظيفتػػػ  أف يمتمػػػؾ الكفايػػػات اإلداريػػػة 
 . عني المقدرة كالمهارة كاإلمكانيةكالتي ت ،زمةالبل

فكػػكف اإلدارم الكػػؼ  مػػف  ،فتعػػد الكفايػػات اإلداريػػة مػػف أهػػـ عناصػػر التنميػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة
أهـ المكارد التي تثرم أم مؤسسة كما أف األدا  اإلدارم السميـ لمديرم الدكائر كالمؤسسات كالتػي منهػا 

 المؤسسات. المدارس مف أهـ أسباب نجاح هذ 

كعناصػػػرها المرتبطػػػة  هػػػاكتبػػػيف لمباحػػػث أف الكفايػػػات اإلداريػػػة تعتبػػػر عمميػػػة متكاممػػػة لهػػػا أبعاد
، كبقػػدرة مػػدير المدرسػػة نفسػػ  بعيف كتكقعػػاتهـ كحاجػػاتهـ كآرائهػػـبطبيعػػة المكقػػؼ كمتطمباتػػ  كبػػاألفراد التػػا

جػب عمػى كػؿ المػدرا  أف يككنػكا كعمي  فإنػ  ي ،أيضان عمى التأثر باآلخريف كحفزهـ عمى العمؿ كاإلنجاز
، فبلبػػد لمػػدير المدرسػػة أف يكػػكف مػػاهران كخبيػػران فػػي المجػػاؿ الػػذم فايػػات اإلداريػػة عممػػان كعمػػبلن مممػػيف بالك

أف يككف مدير المدرسة قد حصؿ عمى  ةضركر اؿ التي يشرؼ عميها إلى يعمؿ في  كقد أدل تعقد األعم
 .عمم  في مراحؿ التعميـ المختمفة ؿقدر كافر مف المعمكمات كالخبرات المتصمة بمجا

كر خبراتػػػ  كمعمكماتػػػ  كينمػػػي مهاراتػػػ  العمميػػػة عػػػف طػػػكباسػػػتطاعة مػػػدير المدرسػػػة النػػػاجح أف ي
طريؽ االطبلع المستمر عمى ما ينشر مف بحكث كدراسات كآرا  متصمة بالمجاؿ الذم يعمؿ في   كهك 

العامميف مع  أيضان إيجابية كهذا ل  تأثير  ـصكرت  أما لتككف، ستطيع أدا  مهام  بكفا ة كفاعميةبذلؾ ي
نجازاتهـ كقناعتهـ كثقتهـ با  .لدكر الذم يقـك ب  كمدير لممدرسةعمى دافعية العامميف كا 
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 للمدرسة المحكر الثاني : المشاروة المجرمعية
 :لمشاروةمفيـك ا

 المشاروة لغة:رعريؼ 

كشػاركتي فبلنػان  ،الشػريؾ هػك المشػارؾذكر ابف منظكر أف التشارؾ يعني المشاركة في التنميػة ك 
 ،اإلشػػراؾ جمػػع الشػػرؾ كهػػك النصػػيب ،شػػراؾ كمػػا يقػػاؿ نصػػر كأنصػػارشػػريؾ كا ،بمعنػػى صػػرت شػػريك 

الجػز   ،)ابػف منظػكرمشػترؾ أم طريػؽ يسػتكم فيػ  النػاس  كطريػؽ ،كشركا  بمعنى مستككف في الشػي 
 .(103:  2001السابع، 

 :اصطالحان رعريؼ المشاروة 
 كتنفيػذ بصػياغة المعنيػة األطػراؼ بػيف الجػاد كااللتػزاـ المتبادلػة المسػئكلية :بأنهػا( رسرـ) يعرفها

 المشػترؾ باإلحسػاس تتسػـ الشركا  مف فريؽ بيف عمؿ عبلقة فهي لذا ،كالغايات األهداؼ مف مجمكعة
 المعمكمػػػات تبػػػادؿ فػػػي االشػػػتراؾ يعنػػػي كهػػػذا ،التفػػػاكض فػػػي كالرغبػػػة المتبػػػادؿ كاالحتػػػراـ الهػػػدؼ بكحػػػدة
 اإلحسػػاس ذلػػؾ كيعنػػي ،كالمحاسػػبية القػػرارات كاتخػػاذ كصػػناعة المهػػارات كاكتسػػاب المسػػئكليات كتحمػػؿ
 تحمػػػػؿ هػػػػك المشػػػػاركة يميػػػػز مػػػػا فػػػػأهـ لػػػػذا ،سػػػػكيان  لمعمػػػػؿ المتػػػػةزرة األهػػػػداؼ أصػػػػحاب األفػػػػراد بتجميػػػػع

 .(1:  3112 ،رستـ) األدكار تكزيع خبلؿ مف أك المشترؾ العمؿ خبلؿ مف المسئكليات
عمػى أنهػا : إحسػاس بالمصػػير المشػترؾ تتمثػؿ فػي المشػاركة بػالفكر كالتكجيػػ   (عمػار)كيعرفهػا 

بدا  الرأم فهػي مشػاركة بالعقػؿ  ،كقػد تكػكف بهمػا جميعػان  ،كقد تظهر في القياـ بالعمؿ أك تقديـ القدكة ،كا 
 (.37:  3113 ،)عمار المختمفة مف أجؿ مصمحة المجتمع كالقمب كاليد في المجاالت

 الفهػـ يتطمب  كما االهتماـ يممي  ما عمؿ في اآلخريف مع الفرد اشتراؾ: بأنها (مافعث) كيعرفها
 رفاهيتهػا كتحقيػؽ أهدافها إلى كالكصكؿ مشكبلتهـ كحؿ حاجاتهـ إشباع في الجماعة تساعد أعماؿ مف

 (49:  5776 ،عثماف) استمراريتها عمى كالمحافظة
 ممارسػتها كتتكقػؼ ،حياتػ  أثنػا  الفػرد يتعممهػا مكتسػبة عمميػة المشػاركة بػأف (العامرم) كتعرفها

 المشػػػاركة صػػػكر كتتعػػػدد ،كتقاليػػػد  المجتمػػػع يتيحهػػػا التػػػي كالفػػػرص كالدافعيػػػة المقػػػدرة تػػػكفر مػػػدل عمػػػى
 تختمػػػؼ لػػػذلؾ كاالجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم السياسػػػي تطػػػكر  درجػػػة حسػػػب مجتمػػػع كػػػؿ بػػػاختبلؼ كتختمػػػؼ
 .(53:  5772،العامرم) النامية مجتمعاتال في عنها المتقدمة المجتمعات في المشاركة صكر

بأنهػا : تفاعػؿ الفػرد عقميػان ككجػدانيان كعمميػان مػع الجماعػة التػي يعمػؿ فيهػا ( أبك شيحة)كيعرفهػا 
بطريقػػة تمكنػػ  مػػف تعبئػػة جهػػكد  كطاقاتػػ  لتحقيػػؽ األهػػداؼ المشػػتركة كتحمػػؿ المسػػئكلية إزا هػػا بػػكعي 

 .(49:  5775 ،)أبك شيحة التي يعمؿ مف خبللهادات البيئة كاندفاع ذاتي في ظؿ معطيات كمحد
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 مفيـك المشاروة المجرمعية : 

لػػ  جػػذكر    إال أنػػ ،إف مفهػـك المشػػاركة مفهػػكـ حػػديث فػػي أدبيػػات العمػـك اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة
 الفكر اإلنساني .  ـسكا  في الفكر التربكم أ ،التاريخية العميقة

 رعريؼ المشاروة المجرمعية لغة:
ؾ هػك " مشػارؾ غيػر  أم جعػؿ لػ  شػريكان كالشػري ،المعجـ الػكجيز الفعػؿ )أشػرؾ( بمعنػى )أدخػؿ(يعرؼ 

 .(253: 5772)مدككر كآخركف، في شي  ما " 
 : ريؼ المشاروة المجرمعية اصطالحان رع

( فػػي قػػامكس عمػػـ االجتمػػاع المشػػاركة المجتمعيػػة بأنهػػا مشػػاركة فػػي الجماعػػات غيػػثيعػػرؼ )
المنظمػات التطكعيػة مػف جانػب آخػر كخاصػة مػا ينصػب دكرهػا عمػى النشػاط االجتماعيػة كمشػاركة فػي 

المجتمعي المحمي أك المشركعات المحمية، كتػتـ المشػاركة خػارج مكاقػؼ العمػؿ المهنػي لمفػرد، كمػا أنهػا 
الدكر الذم يأخذ  الفرد أك يعطي  الحؽ ففي لعب األدكار المختمفػة كذلػؾ مػف خػبلؿ نشػاط  البنػائي فػي 

مػػع، كيكػػكف ذلػػؾ عػػادل كجهػػان لكجػػ ، كتكصػػؼ مشػػاركة األعضػػا  بأنهػػا فعالػػة إذا ارتبطػػت كظيفػػة المجت
 (.572:  5797بدكر فعاؿ في كظيفة أفراد المجتمع أك مكافقتهـ عمى ذلؾ )غيث، 

( أف المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة هػػػػي العمميػػػػة التػػػػي يقػػػػكـ بهػػػػا أفػػػػراد مػػػػف خػػػػبلؿ         مصػػػػطفىكتعػػػػرؼ )
نمػػػط الحيػػػاة لؤلفضػػػؿ مػػػف جميػػػع النػػػكاحي االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة  إسػػػهامات حػػػرة كاعيػػػة فػػػي صػػػياغة

 (.972:  9986 كالسياسية . )مصطفى،
المشاركة المجتمعية بأنها تمؾ الجهكد التطكعية التمقائية التي تبذلها األفراد  (الشرقاكم)كيعرؼ 

:  5777م، لمنهػػػكض بمجتمعػػػاتهـ المحميػػػة عػػػف طريػػػؽ االنضػػػماـ إلػػػى المنظمػػػات التطكعيػػػة )الشػػػرقاك 
572.) 

( المشػاركة المجتمعيػة أنهػا الػدكر الػذم يمعبػ  األفػراد فػي العمميػات الحككميػة الجػكىرمكيعرؼ )
 (.53:  3115مف حيث التمثيؿ، كاالستشارات، كاالشتراؾ في عمميات التنمية )الجكهرم، 

نظيمهػػا ( المشػػاركة المجتمعيػػة بأنهػػا تعبئػػة جهػػكد أفػػراد المجتمػػع كجماعتػػ  كتالخطيػػبكيعػػرؼ )
 3116لمعمؿ مع األجهزة الرسمية كغير الرسمية لرفع مستكل المجتمع اقتصػاديان كاجتماعيػان )الخطيػب، 

 :11.) 
 المجتمػع ألعضػا  حقيقيػة كفػرص دكر إعطػا  المشػاركة المجتمعيػة بأنهػا( الشػرعيكيعػرؼ ) 

تحسػيف جػكدة   أجػؿ فمػ المػدني المجتمػع كمنظمػات، اآلبػا  كمجػالس ،كاألسػر األمػكر، أكليػا  في ممثبلن 
 (6 : 2007، )الشرعي التعميـ

  مفهػػػـك المشػػاركة المجتمعيػػػة يشػػير إلػػى مػػػا يقػػـك بػػ  أعضػػػا  المجتمػػع مػػػف ( العجمػػيكيعػػرؼ )
كقػد يكػكف هػؤال  األعضػا   ،كاالجتماعيػة كالثقافيػة أنشػطة لخدمػة مجػتمعهـ فػي كافػة مجاالتػ  السياسػية
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ات هػػؤال  عمػػى التطكعيػػة كااللتػػزاـ كلػػيس عمػػى الجبػػر كتعتمػػد سػػمككي ،مؤسسػػات أك جماعػػات أك أفػػرادان 
 .(533 : 3117 ،كاإللزاـ )العجمي
مجمكعػػػة الممارسػػػات كالخػػػدمات التػػػي يقػػػدمها المجتمػػػع المحمػػػي عمػػػى أنهػػػا  (القرشػػػي)يعرفهػػػا 

المحػػيط بالمدرسػػة مثػػؿ األسػػرة كالجامعػػات كالقطػػاع الخػػاص مػػف أمػػكاؿ نقديػػة أك عينيػػة، أك المشػػاركة 
 (7:  3155 ،)القرشي أجؿ تطكير المدارسك االستشارات مف أنية أك األفكار بالجهكد البد

، دة لمعبلقػػػة بػػػيف المدرسػػػة كالمجتمػػػع: أف المشػػػاركة المجتمعيػػػة لهػػػا صػػػياغة جديػػػفيػػػرل الباحػػػث
، دكدة بالمنػػػاهج كالقاعػػػات الدراسػػػيةتسػػػقط فيهػػػا الحػػػكاجز التقميديػػػة بػػػيف العمميػػػة التعميميػػػة الرسػػػمية المحػػػ

، كمػػػف جميػػػػع ؿ المسػػػػتمر لممعرفػػػة بجميػػػع الكسػػػػائؿنيػػػة إلػػػػى عػػػالـ أكسػػػع كأرحػػػػب لمتحصػػػيكاألطػػػر الزم
كأيضان إلى عبلقػة تتكاصػؿ كتتكامػؿ فيهػا مسػؤكلية الدكلػة عػف التعمػيـ  ،المصادر كؿ الكقت كمدة الحياة
كغيػػػػرهـ مػػػػف مػػػػكاطنيف كمؤسسػػػػات كمنظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني كأجهػػػػزة  ،مػػػػع مسػػػػؤكلية أكليػػػػا  األمػػػػكر

 اـ التعميـ لبنا  مجتمع المعرفة.كمف أجؿ إصبلح كتطكير نظ ،اإلعبلـ

باعتبارهػػا  ،أف ظهػػكر التربيػػة االجتماعيػػة فػػي عصػػر مػػا قبػػؿ التػػاري  (الشػػخيبي) كهػػذا مػػا أكػػد 
بهػػػػدؼ  ،عمميػػػة إعػػػػداد لمفػػػػرد كػػػػي يكػػػػكف عضػػػػكان فػػػػي مجتمػػػع يشػػػػارك  فػػػػي مجاالتػػػػ  كأنشػػػػطت  المختمفػػػػة

 عمػػػى تماسػػػؾ المجتمػػػع  كاسػػػتمراريت كفػػػي نفػػػس الكقػػػت  ،المحافظػػػة عمػػػى ذاتػػػ  كعضػػػكيت  فػػػي المجتمػػػع
 .(270:  2004 ،)الشخيبي

فػي ذلػػؾ شػػأف معظػػـ  شػػأن  ،بالتحديػػد القػػاطع كيعػد مفهػػـك المشػػاركة مػف المفػػاهيـ التػػي لػػـ تحػظ
في إطػار  ان بمجاؿ آخر مف مجاالت المعرفةكغالبان ما يككف مرتبط ،المفاهيـ في مجاؿ العمـك اإلنسانية

مشاركة بالمجاؿ السياسي : كما عرفها الككارم بأنها األنشػطة اإلداريػة التػي يشػارؾ بمقتضػاها ارتباط ال
أم أنهػػا  ،أفػراد المجتمػع فػي اختيػار الحػػاكـ كفػي صػياغة السياسػة العامػة بشػػكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر

 .(995:  2009 ،)الككارمي مختمؼ مستكيات النظاـ السياسي تعني اشتراؾ الفرد ف

: يعرفهػا جميػؿ بأنهػا الكجػ  اآلخػر لحريػة الػرأم كالتعبيػر تباط المشاركة بالمجاؿ االجتمػاعيار في إطار 
كالتػػي هػػي حػػؽ مػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف المعاصػػر كالػػذم تقػػر بػػػ   ،التػػي هػػي مػػف أهػػـ الحريػػات األساسػػية

 .(52:  9986 ،)جميؿ الهيئات العالمية لحقكؽ اإلنساف

: كيعرفهػػػا الفػػػكاؿ بأنهػػا عمميػػػة تمكػػػف اسػػي كاالجتمػػػاعي معػػان السي فػػي إطػػػار ارتبػػاط المشػػػاركة بالمجػػػاليف
سػكا  أكػاف ذلػؾ مػف خػبلؿ صػنع القػرار السياسػي أك فػي تكجيػ  السياسػة  ،األفراد مف أف يككف لهـ دكر

: كضػػع األهػػداؼ العامػػة لهػػذا المجتمػػع كذلػػؾ بالمشػػاركة فػػي ،االجتماعيػػة لممجتمػػع الػػذم يعيشػػكف فيػػ 
 .(296:  9987 ،)الفكاؿهذ  األهداؼ  لتحقيؽ كانتقا  أفضؿ الكسائؿ
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مػػا يقػػكـ بػػ  أعضػػا  المجتمػػع المشػػاركة المجتمعيػػة : يشػػير إلػػى كيػػرل الباحػػث أيضػػان أف مفهػػكـ 
كقػػد يكػػكف  ،مػػف أنشػػطة لخدمػػة مجػػتمعهـ فػػي كافػػة مجاالتػػ  السياسػػية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة كالتعميميػػة

د سػػػمككيات هػػػؤال  األعضػػػا  عمػػػى التطكعيػػػة كتعتمػػػ ،هػػػؤال  األعضػػػا  أفػػػرادان أك جماعػػػات أك مؤسسػػػات
مػارس بطػرؽ كقػد تكػكف هػذ  األنشػطة نظريػة أك عمميػة ت ،كالكعي كالنزكع كالكاجػداف كالشػفافية ،كااللتزاـ

 مباشرة أك غير مباشرة.

في التعاكف كالمساهمة في حؿ  كفعاالن  ان همم ان كبذلؾ يستنتج الباحث أف لممشاركة المجتمعية دكر 
كبلت التعميميػػة التػػي تعػػاني منهػػا المػػدارس فػػي الكقػػت الػػراهف مثػػؿ قمػػة المػػكارد مقارنػػة الكثيػػر مػػف المشػػ

كمػػػػػا أف المدرسػػػػػػة تعػػػػػاني مػػػػػػف فقػػػػػد السػػػػػػيطرة عمػػػػػى الطػػػػػػبلب نتيجػػػػػة العكامػػػػػػؿ    ،بالمتطمبػػػػػات المتزايػػػػػػدة
 كتػكفير نظػـ مبلئمػة لممراقبػة كالتقػكيـ ،باإلضافة إلى المسػاهمة فػي تحسػيف األدا  المدرسػي ،المجتمعية

كتقكيػػة المؤسسػػة التعميميػػة كتأكيػػد دكرهػػا التعميمػػي . كالمشػػاركة المجتمعيػػة هػػي الجهػػكد التطكعيػػة التػػي 
يقػػػـك بهػػػا األفػػػراد بجميػػػع فئػػػاتهـ ككػػػذلؾ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني عمػػػى أسػػػاس الشػػػعكر بالمسػػػئكلية 

 .ة التعميميةلتقييـ لعناصر العمميكا ،كالتنفيذ ،كاتخاذ القرار ،االجتماعية في عمميات التخطيط

 : الرعليـ في المجرمعية المشاروة أىمية

  كاالرتقا  بالمجتمع النهكض خبللها مف يمكف التي األدكات إحدل المجتمعية المشاركة تعد
 خبلؿ مف كذلؾ كحضاريان، كبيئيان  كاقتصاديان  اجتماعيان  المكاطنيف حياة مستكل تحسيف عمى كالعمؿ ب ،

 عمى اآلخريف كحث بالتمكيؿ، أك بالعمؿ أك بالرأم سكا  التنمية جهكد يف تطكعان  المجتمع أبنا  إسهاـ
 األمكر مف ذلؾ كغير المجتمع قيادات جانب مف المبذكلة الجهكد أماـ العراقيؿ كضع كعدـ المشاركة،

 األفضؿ التحديد في تسهـ المدني المجتمع مشاركة إف أهداف ، كتحقيؽ المجتمع تنمية إلى تؤدم التي
 .االجتماعي كاالنسجاـ االستدامة تعزيز إلى باإلضافة التنفيذ، في الكفا ة كزيادة كالمطالب اتلبلحتياج

 قيمة مع يتكا ـ بما األبنا  تنشئة في المجتمع أداة تعد المدرسة أف( العجمي) كيرل
 اتكمتطمب جهة، مف احتياجاتهـ لمكاجهة الطبلب إعداد عمى يعمؿ الذم التنظيـ أنها كما كاحتياجات ،
 إذا إال بكفا ة أهدافها كتحقؽ بكظيفتها تقكـ أف يمكف ال المدرسة أف غير أخرل، جهة مف المجتمع
 ( 262:  2007 العجمي،) أجم  كمف في  كجدت الذم المجتمع مف الفعالة المشاركة لها تكافرت

 :إلى ترجع التعميـ في المجتمعية المشاركة أهمية أف( ككّناس بيجت) مف كؿ ذكر كقد

 الذم األمر أبنائهـ، كحياة حياتهـ كتمس الناس، كؿ تشغؿ عامة قضية كالتعميـ التربية أف .9
 .أبنائهـ كتربية تعميـ كسياسات قضايا في األمكر أكليا  مشاركة ضركرة يتطمب

 إلى تحتاج فهي كلذلؾ كثقافية كاجتماعية كاقتصادية سياسية متعددة جكانب لمتربية أف .2
 .قضاياها كمكاجهة لمعالجة الجكانب لهذ  المهتميف مف ةجمم كمشاركة اجتماع
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 االقتصادية، التنمية ألغراض حاليان  المجتمعات مف كثير تبذلها التي الجهكد أف .2
 .أعبائها كؿ كحدهـ المعممكف يتحمؿ أف يمكف ال تربكية أنشطة يتطمب كالثقافية كاالجتماعية،

 كمبادئ  الديمقراطية القيـ غمبة مع خاصة عميـ،الت كمفة في كالمستمر المتزايد االرتفاع .4
 كرغبتهـ التعميـ، بأهمية الناس اقتناع زيادة مف ذلؾ عمى يترتب كما االجتماعية، كالعدالة الرفاهية،

قبالهـ في ،  .عمي  كا 

 مف تزيد ما عادة كالتي التعميـ، في الجكدة بعكامؿ العالـ دكؿ معظـ في المتزايد االهتماـ .5
 (.87:  2006 كناس، بهجت) عميـالت كمفة

 :  اآلتي تحقيؽ في دكرها المجتمعية لممشاركة أف( الجكىرم) يرل كما

 بدكف تتـ ال الناجحة الحقيقية فالتنمية المجتمع، تنمية مبادئ مف أساس مبدأ هي المشاركة .9
 .شعبية مشاركة

 .مشاكمهـ يحمكف كيؼ المشاركة، خبلؿ مف المكاطنكف، يتعمـ .2

 بها، كاالهتماـ العمميات، لتمؾ مساندتهـ إلى التنمية، عمميات في المكاطنيف اشتراؾ دميؤ  .2
 .فائدة كأعـ ثباتان  أكثر يجعمها مما كمؤازرتها،

 .لمجتمعهـ يصمح لما غيرهـ مف حساسية أكثر المحمي المجتمع في المكاطنكف يعتبر .4

 طريؽ عف حمها عمى كالعمؿ ااكتشافه يصعب مما كثيرة، المجتمعية المشكبلت أصبحت .5
 .فقط المهنييف العامميف

 .الحككمي لئلنفاؽ حقيقية مساندة الشعبية المشاركة في .6

 دكر الشعبية المشاركة كدكر كالخدمات، األعماؿ بجميع تقكـ أف الحككمة تستطيع ال .7
 .الخطة لتحقيؽ كأساسي ضركرم كهك الحككمة، لدكر كتكميمي تدعيمي

 عميها القائميف الضطرار لمشعب، االجتماعي الكعي مف الشعبية المشاركة عمميات تزيد .8
 االشتراؾ عمى المكاطنيف بقية كحث الماؿ جمع بغرض باستمرار كالمشركعات الخدمات شرح إلى

 .كالمساهمة

 الحككمة يساعد ضركرم أمر كهك كالضبط، الرقابة بدكر تقكـ أف الشعبية لممشاركة يمكف .9
 ذلؾ أف إذ التنفيذييف، المسئكليف مف خطأ كقكع أحيانان  يمنع بؿ كيقمؿ الضعؼ قاطن اكتشاؼ  عمى
 .لبلنحراؼ احتماالت أم أماـ أماف صماـ بمثابة يككف
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 المتاحة كاإلمكانات مجتمعهـ مشكبلت لحجـ إدراكان  أكثر المكاطنيف المشاركة تجعؿ .90
 .لحمها

 الحككمية كالمؤسسات المكاطنيف بيف البنا  اكفلمتع بابان  الكاممة المكاطنيف مشاركة تفتح .99
 (.222:  2009 الجكهرم،) بينهما السميمة االتصاؿ قنكات تفتح كما

 الجماهير مف دائمة كمساندة دعـ إلى يحتاج الدكؿ جميع في التعميـ نظاـ أف لمباحث كيتبيف
 في األمكر أكليا  مف ادةع الدعـ هذا كيأتي لمتعميـ، القكمية األهداؼ تحقؽ حتى المدني كالمجتمع

 المهتمة اإلعبلـ كأجهزة المدنية، كالمؤسسات المنظمات كمف أبنائهـ، تعميـ جكدة تحسيف سبيؿ
 . المدارس في أبنا  لهـ ليس ممف المجتمع باقي عف فضبلن  بالتعميـ،

 يرجع التعميـ في المحمي المجتمع كمؤسسات منظمات بمشاركة االهتماـ أف( الخطيب) كيرل
 (:95:  2006 الخطيب،) منها أسباب عدة إلى

دارة تمكيؿ تحمؿ عمى الحككمات مف كثير قدرة عدـ .9  المكاطنيف لجميع التعميـ كتكفير كا 
 جيدة نكعية ذم تعميـ تكفير إلى العكدة أخرل ناحية كمف ناحية، مف السكاف أعداد تزايد نتيجة بنفسها،
 .بمفردها ب  ـالقيا الدكؿ مف كثير تستطيع ال كالذم لمجميع

 إشراؾ ضركرة تحتـ القرار اتخاذ في كالبلمركزية كالمشاركة الديمقراطية مبادئ انتشار .2
دارة كالتمكيؿ القرار صنع عممية في المحمي المجتمع مؤسسات  .التعميمية العممية كا 

بداعات أفكار إلى الحاجة .2  تكفرها قد كالتي التعميمية، بالعممية يتعمؽ فيما جديدة كا 
 مف طكيمة بسمسمة مقيدة األخيرة لككف الحككمات، مف أفضؿ بشكؿ الحككمية غير المنظمات
 .الجديدة كاألفكار االبتكار مف األحياف مف كثير في تحد كالتي البيركقراطية التعقيدات

 في إنجاز  يتـ كما أهداؼ، مف تحقق  ما إلى ترجع المجتمعية المشاركة أهمية أف الباحث يرل
 فالمشاركة المدني، كالمجتمع الجماهير كمساندة دعـ إلى يحتاج التعميـ نظاـ كأف لتعميميةا العممية

 جهكد تكثيؽ في الفعالة كالمساهمة لبلندماج كاستعداد  المجتمع رغبة تعكس عممية هي المجتمعية
 . كتطكير  التعميـ تحسيف

 كبير حد إلى معتمدان  افك األخيرة السنكات خبلؿ فمسطيف في التعميـ كاقع اف القكؿ كيمكف
 كاف مما كالمستكل، النكع حيث مف التعميمي المنتج عمى الكاقع هذا انعكس كقد كحدها، المدرسة عمى
 إيجاز كيمكف الشاممة، التنمية مضمار في تقدم  درجة كعمى ككؿ، المجتمع عمى جيد غير أثر ل 

 في المدرسة القصكر ككذلؾ مدارسنا في التعميمية العممية خدمة في المجتمعية المشاركة قصكر عكامؿ
 :يمي فيما المجتمع خدمة
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 الى األمكر أكليا  مف كثيرا دفعت التي الفمسطيني المكاطف عقمية عمى المادية القيـ سيادة -9
 لبللتحاؽ يؤهم  الذم الدرجات عمى الحصكؿ هك التعميـ مف الرئيس الهدؼ بأف االعتقاد

 . فقط بالجامعات

 المدرسة بأف األمكر أكليا  بيف السائد االعتقاد نتيجة كالمدرسة األسرة فبي المفقكد التعاكف -2
 المدرسة أف الكاقع مف أن  مع التربكية، مسؤكلياتها في األسرة محؿ تحؿ كي ظهرت
 . األسرة لدكر مكمبلن  دكران  تؤدم كمؤسسة ظهرت

 المجتمع سساتكمؤ  المدرسة بيف اإليجابي التفاعؿ مف تحد التي كالقرارات القكانيف بعض -2
 مدير عمؿ عمى التركيز كمنها أخرل ناحية مف المدرسة كبيف ناحية مف كأفراد  المحمي
 . خارجها مف أكثر المدرسة داخؿ المدرسة

 إضعاؼ إلى يؤدم مما كالخيرية التطكعية الجمعيات أنشطة عمى المفركضة القيكد -4
 األساسية المجاالت أحد تمثؿ التي التعميمية الخدمات في الجمعيات هذ  مشاركة

 .ألنشطتها

  المشاروة المجرمعية في الرعليـ:مفيـك 

المشاركة المجتمعية في التعميـ بأنها جميع المجهكدات المنظمة التي تبذلها  (بطرس)عرؼ 
مؤسسات المجتمع المدني كافة، كالمكاطنكف القادركف عمى البذؿ كالعطا  بالماؿ كالفكر في معاكنة 

 (.922، 9987)بطرس،  لتحقيؽ الصالح العاـ لمستقبؿ أبنائهـ كتنمية أكطانهـاإلدارة المدرسية، 
 التعميـ تحسيف جهكد في الفعالة المشاركة في المجتمع كاستعداد رغبة بأنها (مسعد) عرفها كقد

 .(29:  2009 ،مسعد) التربكية كظيفتها تحقيؽ في المدرسة فاعمية كزيادة

عية  فػي التعمػيـ هػي الجهػكد التػي يقػـك بهػا األفػراد بجميػع ( أف المشاركة المجتمالقفاصتذكر )
فئاتهـ كمؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ التخطػيط كاتخػاذ القػرار، كالتنفيػذ، كالتقيػيـ لعناصػر العمميػة 
التعميمية، كيتحقؽ مف هذ  المشاركة استيفا  احتياجات المشاركيف مف   ناحيػة، كتحقيػؽ الصػالح العػاـ 

 (.592:  2002)القفاص،  مف ناحية أخرل
بأنهػػا مجمكعػػة الممارسػػات كالخػػدمات التػػي يقػػدمها المجتمػػع المحمػػي المحػػيط  (القرشػػي)عرفهػػا 

بالمدرسة مثؿ األسرة كالجامعات كالقطاع الخاص مف أمػكاؿ نقديػة كعينيػة أك المشػاركة بػالجهكد البدنيػة 
 .(8:  2011 ،)القرشي ارات مف أجؿ تطكير أدا  المدارسأك األفكار أك االستش
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هػػي أحػػد  ،كمػػا يػػرتبط بػػ  مػػف معػػافو كمفػػاهيـ المشػػاركةكيػػرل الباحػػث أف مفهػػـك المشػػاركة أك 
يقػػػة لػػػ  جػػػذكر  التاريخيػػػة كلكنػػػ  فػػػي الحق ،المفػػػاهيـ الحديثػػػة فػػػي الفكػػػر االجتمػػػاعي كالتربػػػكم المعاصػػػر

 العميقة.
 خطكات المشاروة المجرمعية في الرعليـ: 

المجتمػػع كدكر  فػػي تطػػكير كعػػي الفػػرد بمكانتػػ  فػػي ير إلػػى درجػػة كتشػػ :(الخطػػكة األكلػػى: )الػػكعي (9)
 التعميـ.

ـ ارتفػػع مسػػتكل كتعنػػي كممػػا ازداد كعػػي الفػػرد بمسػػؤكليات  نحػػك التعمػػي: الخطػػكة الثانيػػة: )الكجػػداف( (2)
 انفعال  كدافعيت .

ي خدمػة رد في المشاركة فػكتعني الممارسة الفعمية لسمكؾ الف: وة(النزكع أك الحر : )الخطكة الثالثة (2)
 .(997:  2009 ،)ككجؾالتعميـ 

 أعضػا كفي ضك  هذ  الخطكات يمكف القػكؿ بػأف : المشػاركة المجتمعيػة هػي كػؿ مػا يقػكـ بػ  
 ،المجتمػع كمؤسسػات  مػف أنشػطة لخدمػة مجاالتػ  السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالتعميميػة كغيرهػا

كقد تكػكف أنشػطة هػذ  المشػاركة نظريػة  ،النزكعكتعتمد هذ  المشاركة عمى التطكعية كالكعي كالكجداف ك 
يػػة كتكػػكف المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي التعمػػيـ أكثرهػػا فاعميػػة عمػػى أسػػاس ككنػػ  منظكمػػة مجتمع ،أك عمميػػة

 تمس حياة معظـ أفراد المجتمع.
 المشاروة المجرمعية في الرعليـ: أىداؼ

كمػا أنهػا التنظػيـ  ،كاحتياجاتػ   األبنػا  بمػا يتػكا ـ مػع قيمػتعد المدرسة أداة المجتمع في تنشػئة 
غيػر  ،الذم يعمؿ عمى إعداد الطمبة لمكاجهة احتياجاتهـ مف جهػة كمتطمبػات المجتمػع مػف جهػة أخػرل

أف المدرسة ال يمكف أف تقـك بكظيفتها كتحقيؽ أهػدافها بكفػا ة إال إذا تػكافرت لهػا المشػاركة الفعالػة مػف 
 ،شػاركة المجتمعيػة مػدخبلن هامػان لتطػكير أدا  المدرسػةكتشػكؿ الم ،المجتمع الػذم كجػدت فيػ  كمػف أجمػ 

 المجتمعية في التعميـ مف أهداؼ. كفي ضك  ذلؾ تعددت اآلرا  حياؿ ما يمكف أف تحقق  المشاركة
 :(Jefc & Heddegen, 1999 : 417) كتتمثؿ أهداؼ المشاركة المجتمعية في اآلتي

نيف صػػػالحيف لػػػديهـ كعػػػي بكاجبػػػاتهـ بمػػػا يكفػػػؿ إيجػػػاد مػػػكاط ،تحسػػػيف جػػػكدة المنػػػتج التعميمػػػي -
ر األدا  كبمػا يتفػؽ كمعػايير الجػكدة الشػاممة كمعػايير تطػكي ،كحقكقهـ نحك مجتمعهـ مػف ناحيػة

 المدرسي مف ناحية أخرل.

تػكفير الػػدعـ المػػالي كالمػػادم لممدرسػػة بمػا يكفػػؿ تفعيػػؿ كافػػة أنشػػطتها كمػف ثػػـ الحػػد مػػف بعػػض  -
 ر سمبان عمى أدائهـ األكاديمي.ؤثالمشكبلت التي يعاني منها الطمبة كت
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كمسػاندتها بمػا يقػكم العبلقػة بػيف  ،تعميؽ جهكد مجالس األمنا  كاآلبا  كالمعمميف في المػدارس -
كيػػدعـ االتجػػا   ،البيػػت كالمدرسػػة كيعػػزز قػػيـ المشػػاركة االجتماعيػػة كالمسػػئكلية كاالنتمػػا  لمػػكطف

 يجابي نحك المدرسة كالمجتمع.اإل

بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع المحػػيط بمػػا يسػػهـ فػػي دعػػـ الكفايػػات الداخميػػة  تبػػادؿ األفكػػار كالخبػػرات -
 المدرسة كالمجتمع كربطهما معان. كيضمف تحقيؽ التطكر كالتنمية لكؿ مف ،كالخارجية لمتعميـ

 المؤسسات.كالمسئكلية الجماعية لدل األفراد ك  االنتما تنمية قيـ  -

كػاف ذلػؾ عمػى )المسػتكل أسػكا   ،ة التعمػيـتعميػؽ ركح التعػاكف بػيف األطػراؼ المشػاركة فػي إدار  -
أك  ،ؽ األهػػداؼ التعميميػػة كغيرهػػاكتحقيػػالػػداخمي لمنظػػاـ التعميمػػي( كيعنػػي بالتعػػاكف فػػي إنجػػاز 

كيعنػػػي بإقامػػػة جسػػػكر مػػػف التعػػػاكف الفعػػػاؿ مػػػع مؤسسػػػات  ،عمػػػى )المسػػػتكل الخػػػارجي لمنظػػػاـ(
 مجتمع.يع فئات المجتمع كلخدمة الفالتعميـ يهـ جم ،المجتمع كأفراد 

 المدرسيف كالمديريف كاإلدارييف. تخفيؼ أعبا  كضغكط العمؿ عف -

كزيػادة فاعميػة  ،كاسػتثمار قدراتػ  فػي دفػع العمميػات التعميميػة ،تعبئة المجتمع فػي أنشػطة التعمػيـ -
 األدا  التعميمي.

 دعـ كتأييد القائميف بالعمؿ التربكم بأشكاؿ كصكر مختمفة مف المشاركة األمر الذم يؤدم إلى -
 .ة في المجتمعرفيعزيادة شعكر العامميف في النظاـ التعميمي بأهمية أدكارهـ كمكانتهـ ال

نجػػاح األنشػػطة التربكيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى  ةإيجػػاد المػػدارس النمكذجيػػ - كتحسػػيف نكعيػػة التعمػػيـ كا 
بػط ككػذا ر  ،كغرس القيـ الحسنة كالنبيمة في ذكاتهـ ،تعزيز اهتماـ اآلبا  كأكليا  األمكر بأبنائهـ

 تمع كتعزيز التعاكف فيما بينهما.المدرسة باألسرة كالمج

كيتبيف لمباحث أف أهداؼ المشاركة المجتمعية في التعميـ عمى صعيد المجتمع الفمسطيني تتمركز حكؿ 
كتعميػؽ  ،كتعزيز التكاصؿ بينهـ ،تنمية قيـ المشاركة بيف المدرسة كأعضا  المجتمع المحمي كمؤسسات 

جػكدة المنػتج ل ان كتطػكير  ان كتحسػين ،ي في الرقابة عمى التعميـ تفعػيبلن لديمقراطيػة التعمػيـدكر المجتمع المدن
التعميمػػػي بمػػػا يضػػػمف مخرجػػػات متميػػػزة لممؤسسػػػات التعميميػػػة قػػػادرة عمػػػى العطػػػا  كمكاجهػػػة التطػػػكرات 

مدرسة في تتكامؿ مع الالمستمرة كالمتبلحقة التي ال تتـ إال بتكامؿ جهكد المجتمع كتعظيـ دكر األسرة ل
لمحػػاؽ بركػػب الػػدكؿ جيػػؿ المسػػتقبؿ الػػذم تعقػػد عميػػ  اآلمػػاؿ فػػي تنميػػة كتطػػكير المجتمػػع  ـيتربيػػة كتعمػػ
 .المتقدمة

 

 



 49 

 (:5:  2004ة المجتمعية في النقاط التالية )دياب، أهداؼ المشارك (دياب)ما كحدد ك

مػػر الػذم يػػؤدم ، األبأشػكاؿ كصػػكر مختمفػة مػػف المشػاركة دعػـ كتأييػد القػػائميف بالعمػؿ التربػػكم .9
 كمكانتهـ المرتفعة في المجتمع. ،إلى زيادة شعكر العامميف في النظاـ التعميمي بأهمية أدكارهـ

 التربكية داخؿ المدرسة كخارجها. تنمية السمكؾ الجماعي لحؿ المشكبلت كالقضايا .2

الجيػػػد  االسػػػتثمار، ك كتبػػػادؿ اآلرا  كاألفكػػػار كالخبػػػرات، شػػػاركة كسػػػيمة جيػػػدة لمتكاصػػػؿ البنػػػا الم .2
 جي  الطاقات لحسف تحقيؽ األهداؼ.، كتك لمجهكد كاألنشطة

ؤثر عمػى تجنػب المشػكبلت كالمعكقػات التػي قػد تصػدر مػف داخػؿ المدرسػة ػ أك مػف خارجهػا كتػ .4
 عمميتي التعميـ كالتعمـ.

  :ؼ المشاروة المجرمعية فيما يليأىدا (الخطيب كآخركف)وما يحدد 

، مػف خػبلؿ دعػـ المدرسػة ماديػان بالدرجػة عيػة مخرجاتهػافعاليػة المدرسػة كنك  العمؿ عمى تحسيف .9
 ـ خبراتها لمطبلب في مكضكع معيف.كمف خبلؿ المصادر البشرية التي يمكنها أف تقد ،األكلى

دكف تدريب الطبلب الذيف يريدكف دخػكؿ سػكؽ العمػؿ أك التعػرؼ عمػى بعػض األعمػاؿ التػي يػك  .2
 اختيارها كمهنة في المستقبؿ.

، فالمشػػػاركة المجتمعيػػػة تػػػؤمف بمتغيػػػرات العصػػػر  جميػػػع العػػػامميف بالمدرسػػػةلمسػػػتمرة لالتنميػػػة ا .2
كبالتػػػالي فػػػإف العػػػامميف بالمدرسػػػة مػػػف إدارة كمعممػػػيف كمشػػػرفيف بحاجػػػة إلػػػى تػػػدريب  ،المتجػػػددة

 ألهداؼ المنشكدة.مستمر لبمكغ ا

أكليػا   ، فالمدرسة مف خبلؿ اتصالها بالمجتمع تسػتطيع أف تػزكدتنمية الكعي بالقضايا التربكية .4
كالتغمػػب عمػػى الضػػعؼ  ،عػػكج فػػي الطالػػباألمػػكر باإلرشػػادات كالتكجيهػػات البلزمػػة لتقػػكيـ مػػا أ

 الطارئ عمي .

، كاألسػػرة فػػراد المجتمػػع المحمػػيكالمشػػاركة الديمقراطيػػة بػػيف أ ،اإلسػػهاـ فػػي تنميػػة ركح التعػػاكف .5
فػػػي العمػػػؿ  طيػػػةكالمجتمػػػع المدرسػػػي عػػػف طريػػػؽ التطبيػػػؽ كالممارسػػػة الفعميػػػة لؤلسػػػاليب الديمقرا

 داخؿ المدرسة كخارجها.

، كاعتمػػاد نظػػاـ ضػػماف الجػػكدة كحكػػـ عمػػى جػػكدة كالتميػػز كاإلبػػداع كاالبتكػػارإشػػاعة معػػايير ال .6
 نتاجية لممدرسة.مدل فعالية األدا  كالكفا ة كاإل

، كتطبيػػؽ المعرفػػة كالمهػػارات التػػي تعممكهػػا لمطػػبلب لمتعمػػؽ فػػي دراسػػة مجػػتمعهـ تقػػديـ الفرصػػة .7
، كمهػػػػارات الطريقػػػػة العمميػػػػة لمتصػػػػدم لممشػػػػكبلت ة مػػػػف منهجيػػػػة البحػػػػث العممػػػػيالمدرسػػػػ فػػػػي

 (29:  2006 كآخركف، الخطيب)          كاتخاذ القرارات الرشيدة. ،كالمكاقؼ التي تكاجههـ
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 ة المجرمعية في النقاط الرالية:الباحث أىداؼ المشارو كيلخص

يقػدـ المعمكمػات كالخبػرات كالمهػارات المشاركة بالخبرات كالتجارب حيث يمكػف لكػؿ مشػارؾ أف  .9
 دي  عمى أساس مف األمانة كالصدؽ.التي ل

 يؿ المالي لتحقيؽ أهداؼ التعميـ.المشاركة عف طريؽ التمك  .2

   كالمسؤكلية كالممكية الجماعية.تنمي لدل األفراد كالمؤسسات االنتما التي المشاركة .2

ثرا .4 تنفيػػذها فػػي  تـ مناقشػػتها كالمشػػاركة فػػيهػػا نتيجػػة لكثػػرة المكضػػكعات التػػي يػػئتنػػكع األفكػػار كا 
 المنظكمة التعميمية.

تـ تنفيػػذها تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف أفكػػار األفػػراد كالمؤسسػػات فػػي المكضػػكعات كالممارسػػات التػػي يػػ .5
 عف طريؽ التعميـ.

 

 المشاروة المجرمعية في الرعليـ: مبادئ كشركط

لتػػي تضػػمف العمػػؿ ا ،مبػػادئ كالشػػركطلتحقيػػؽ أهػػداؼ المشػػاركة المجتمعيػػة البػػد مػػف تحديػػد جممػػة مػػف ال
 بادئ التي تعتمد عميها المشاركة:كمف الم ، كتحقيؽ النتائج بالشكؿ المرضي،بها

 التكاصؿ الحر بيف جميع المعنييف.: كشرطها هك التكاصؿ  -9

 ديمقراطية لجميع الفئات المعنية.: كشرطها التمثيمية الاحتراـ الرأم اآلخر -2

 ي مختمؼ مراحؿ التشخيص كالتخطيط.لمجميع ف: كشرط  فرص متكازية االلتزاـ -2

 ا مشاركة الجميع في اتخاذ القرار.: كشرطهالمستكيات المتقاسمة -4

 ساهمة الجميع حسب اإلمكانيات.: كشرط  مالتضامف -5

 التعاكف في إطار المساكاة. -6

 العمؿ الجماعي. -7

 التشاكر. -8

 :أسس المشاروة المجرمعية في الرعليـ

فػػي التعمػػيـ يجػػب أف تؤخػػذ فػػي االعتبػػار حتػػى تكػػكف مشػػاركة  هنػػاؾ أسػػس لممشػػاركة المجتمعيػػة
 :(89:  2006 ،)سميماف كمف هذ  األسس ما يمي ،المجتمع لمنهكض بالتعميـ ناجحة كفاعمة

 جب تفعيمها كتكاجدها في المدرسة.اإليماف بأف المشاركة المجتمعية ضركرة حتمية ي -
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 داخؿ المدرسة. كالنشاطمج إتاحة الفرصة لمشاركة فعمية في تخطيط كتنظيـ البرا -

 دعػػـ الثقػػة كالتكاصػػؿ بػػيف المجتمػػع كالمدرسػػة بصػػكرة منتظمػػة كمسػػتمرة لمكصػػكؿ إلػػى األهػػداؼ -
 التعميمية التربكية كالتعميمية.

ادرة المجتمػػع كالمدرسػػة بأهميػػة التعػػاكف بينهمػػا فػػي إعػػداد مخرجػػات تعميميػػة قػػالػػكعي التػػاـ لػػدل  -
 عمى مكاكبة متطمبات الحياة.

 :(959:  2099)حسف، ( أسس المشاركة المجتمعية كاآلتي حسف) تكما ذكر  

تػػػكفير الشػػػركط الفكريػػػة كالماديػػػة لمثػػػؿ هػػػذ  المشػػػاركة مثػػػؿ : مكافحػػػة األميػػػة كالتنميػػػة التربكيػػػة  -
 كاإلعبلـ كالتربية المستديمة. ،كالثقافية

 ،لمسػتقبؿضركرة إشعار المشػاركيف بػأف مشػاركتهـ سػيككف لهػا عائػد عمػيهـ كعمػى أبنػائهـ فػي ا -
 مثؿ في تكفير خدمة تعميمية جيدة.كيت

 تنمية الشخصية الديمقراطية الجادة كالكاعية بأمكر الكطف مما يشجع المشاركة المجتمعية . -

اـ اإليجػػابي كعمػػى كػػؿ المسػػتكيات بمػػا يضػػمف اإلسػػه ،رفػػع مسػػتكل التنميػػة فػػي كافػػة المجػػاالت -
 لممشاركة المجتمعية.

يجػب مراعػاة  ،يؽ المشاركة المجتمعية ألهػدافها بكفػا ة عاليػةأن  لضماف تحق (العجمي)كيذكر 
 :(44:  2005)العجمي، األسس التالية 

فتػػتمكف كػػؿ إدارة مدرسػػية مػػف تحقيػػؽ  ،تبنػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ البلمركزيػػة فػػي إدارة التعمػػيـ -
 جتمعها كبيئتها المحمية المحيطة.التفاعؿ اإليجابي مع م

كمػػػنح فرصػػػة المشػػػاركة لمؤسسػػػات  ،ؽ تفعيػػػؿ المشػػػاركة المجتمعيػػػةتعػػػديؿ القػػػرارات التػػػي تعػػػك  -
 كأفراد  لخدمة التعميـ كتجكيد . المجتمع

اإليمػاف بأنػ  اإلصػبلح التعميمػي بحاجػة إلػى الػدعـ المتطػكر كارتبػاط المعنيػيف فػي هػذ  العمميػػة  -
مػػب عمػػى لمتغ ممػػا يتطمػػب الفهػػـ الراسػػ  ألهميػػة تزايػػد التعػػاكف كالمشػػاركة اإليجابيػػة ،الديناميكيػػة

 معكقات اإلصبلح كالتطكير.

د تشجيع المدرسة عمى االنفتاح عمى المجتمع المحمي المحيط بها حتى تستطيع أف تفيد كتستفي -
 مف إمكانات  المادية كالبشرية.
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مػػع حتميػػة  ،تحديػػد المجػػاالت كاألنشػػطة التعميميػػة التػػي يمكػػف أف تػػتـ فيهػػا المشػػاركة المجتمعيػػة -
لمؤسسػات المجتمعيػة المحيطػة ليات التي يجب أف تػنهض بهػا المدرسػة كاتكزيع المهاـ كالمسؤك 

 بها.

كيرل الباحث أف تحديد هذ  األسس يؤكد عمػى تفعيػؿ المشػاركة المجتمعيػة بصػكرة إيجابيػة فػي 
نمػا يتطمػب ذلػؾ آليػات تػتـ بالشػمكؿ كالمركنػة الكافيػة لقبػكؿ مبػدأ تقاسػػـ  ،التعمػيـ ليسػت عمميػة بسػيطة كا 

ممػػا يقتضػػي كجػػكب إعػػادة صػػياغة العبلقػػات  ،رد مػػع مؤسسػػات كهيئػػات المجتمػػع المػػدنيالسػػمطة كالمػػكا
 بالتعميـ ككافة المجتمع المدني. بيف جميع المعنييف

 

 كىي: ،وما كيضيؼ الباحث عدة عكامؿ مف شأنيا رأسيس مشاروة ناجحة

 الخاصة بتنفيذها.كاالستراتيجيات االتفاؽ عمى األهداؼ ك الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف األطراؼ  -

 راؼ مع احتراـ جميع كجهات النظر.تبادؿ الخبرات بيف األط -

تاحة تدفقها لكؿ األطراؼ.التجديد المستمر لممعم -  كمات كا 

 أطراؼ المشاروة المجرمعية:

التعمػػيـ إلػػى أف أهػػـ أطػػراؼ  فػيأشػارت العديػػد مػػف الدراسػػات التػي تناكلػػت المشػػاركة المجتمعيػػة 
التعمػػيـ تتمثػػؿ فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ ككسػػيط رسػػمي لمدكلػػة لتنفيػػذ السياسػػة المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي 

كالجامعػػات كمراكػػػز البحػػػث  ،كالهيئػػات الدكليػػػة ،كمؤسسػػػات المجتمػػع المػػػدني كأكليػػا  األمػػػكر ،التعميميػػة
 كفيمػا يمػي ،كالمجػالس الشػعبية المنتخبػة بمػا تمتمكػ  مػف حقػكؽ الرقابػة ،كالمؤسسػات اإلعبلميػة ،العممي

 مجتمعية في التعميـ:أهـ أطراؼ المشاركة ال

 األسرة :  (2)

أف يسػتمد اآلبػا  كأكليػا  األمػكر أهميػة دكرهػـ كمكػانتهـ مػف مسػؤكلياتهـ  (أبك زينػة)حيث يرل 
كدكرهػػػػـ الػػػػرئيس فػػػػي التنميػػػػة  ،المباشػػػػرة عػػػػف تعهػػػػد أبنػػػػائهـ بأسػػػػاليب النمػػػػك كالرعايػػػػة كالحيػػػػاة كالترفيػػػػ 

ممػػا يسػػاعد عمػػى دمػػػج  ،العمػػؿ المدرسػػية كتقػػديـ المقترحػػات البنػػا ة كالمشػػاركة فػػي خطػػة ،االجتماعيػػة
نحػػك تحسػػيف عمميػػة تعمػػيـ الطمبػػة   كيجعػػؿ الجهػػكد المشػػتركة تتجػػ  دائمػػان  ،العبلقػػة بػػيف البيػػت كالمدرسػػة

 (.57:  2002 ،)أبك زينة
 أف مػػف أبػػرز مجػػاالت المشػػاركة األسػػرية فػػي العمميػػة كالتعميميػػة تتمثػػؿ فػػي : (الصػػباغ)كذكػػر 

مف  ،كالمعمميف كمجالس األمنا  كاالستفادة مف رؤيتها نحك كاقع التعميـ كمستقبم  ،تفعيؿ مجالس اآلبا 
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مػع إتاحػة فرصػة  ،خبلؿ عقد االجتماعات الدكرية كتنظيـ النػدكات كالمػؤتمرات داخػؿ المدرسػة كخارجهػا
 (.96:  2009 ،)الصباغ ذ القرارات التي تتخذها المدرسةالمشاركة في اتخا

فهػا هػي  ،يتفؽ الغرب كالشرؽ عمى أهميػة األسػرة كخاصػة الكالػديف فػي نجػاح العمميػة التربكيػةك 
ف فػػي تربيػػة النصػػكص القرآنيػػة كاألحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة تكضػػح المسػػؤكلية الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ الكالػػدي

 ؼ كالتعاكف في كؿ ما في  مصمحة األبنا  كالرقي باألمة .أبنائهـ كضركرة التكات

 .(39)األنفاؿ :  أَيُّهَا انَّذِيهَ آمَنُىاْ الَ تَخُىوُىاْ انهّهَ وَانرَّسُىلَ وَتَخُىوُىاْ أَمَاوَاتِكُمْ وَأَوتُمْ تَعْهَمُىن{ }يَا  تعالى :قاؿ اهلل
 : " كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيت  " . كقاؿ صمى اهلل عمي  كسمـ

مؤسسػات التربكيػة كالجمعيػات المهتمػػة فنجػد أف الغػرب يتحػدثكف عػف دكر الكالػديف فػي إنشػا  ال
  ميمهـ في مراحؿ تأسيس تمؾ الدكؿ.بتربية األطفاؿ كتع

مػػا زالػػت األسػػرة بعيػػدة عػػف المشػػاركة الفاعمػػة فػػي صػػنع القػػرارات المتعمقػػة ففػػي عالمنػػا العربػػي 
ف كمػػا زالػػت معكقػػات تمػػؾ المشػػاركة متراكمػػة حتػػى كلػػك تحػػدثت بعػػض المػػكائح عػػ ،بتربيػػة كتعمػػيـ أبنائهػػا

 ذلؾ الدكر. أهمية تفعيؿ

كيمكػف أف تػػتـ مشػاركة فعالػة بينهمػػا  ،إف األسػرة هػي المؤسسػػة التربكيػة ذات العبلقػة الخاصػػة بالمدرسػة
 خبلؿ: مف

أف تقػػـك المدرسػػة برفػػع مسػػتكل كعػػي أكليػػا  األمػػكر بأهميػػة التعمػػيـ كدكر المدرسػػة فػػي تكػػكيف  -
 نائهـ كبنا  مستقبمهـ األكاديمي.شخصيات أب

أكليػػا  األمػػكر فػػي صػػناعة القػػرارات التػػي تتخػػذها المدرسػػة كتهػػـ مصػػمحة الطمبػػة سػػكا  مشػػاركة  -
 ل العقمي أك السمككي أك المهارم.عمى المستك 

، كتيسػػػير سػػػبؿ مػػػكر لممدرسػػػة فػػػي األكقػػػات المحػػػددةترحيػػػب إدارة المدرسػػػة بزيػػػارات أكليػػػا  األ -
 ؼ عمى مستكل أبنائهـ كسمككياتهـ.االتصاؿ بهـ لمتعر 

أمػػكر األسػػر ذات المسػػتكل االقتصػػادم المرتفػػع كالمتكسػػط عمػػى التبرعػػات الماليػػة  حػػث أكليػػا  -
 فقرا  عمى االستمرار في المدرسة.كالعينية لمساعدة الطمبة ال

االسػػتفادة مػػف معرفػػة كخبػػرات األخصػػائييف االجتمػػاعييف كالنفسػػييف كبعػػض المعممػػيف فػػي حػػؿ  -
 أدا  الطالب كسمكك  في المدرسة. مىبعض المشكبلت األسرية التي يككف لها تأثير سمبي ع
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التعػػاكف بػػيف إدارة المدرسػػة كأكليػػا  أمػػكر بعػػض األسػػر ذات المسػػتكل االقتصػػادم االجتمػػاعي  -
المرتفػػع فػػي عمػػؿ بػػرامج يػػتـ خبللهػػا استضػػافة هػػذ  األسػػر لػػبعض الطمبػػة الفقػػرا  خػػبلؿ إجػػازة 

 ية األسبكع أك اإلجازات الرسمية.نها

بػػيف طمبػػة المدرسػػة مػػف خػػبلؿ تبػػرع األسػػر الغنيػػة كالمتكسػػطة بمػػا تنفيػػذ مشػػركع محاربػػة الفقػػر  -
 دكات كاألجهزة كاألدكية لممدرسة.لديهـ مف  فائض مف المبلبس كاأل

ع مػف أبنػا  تنفيذ برامج التربية الكالدية باالستفادة مػف خبػرات التربػكييف كعممػا  الػنفس كاالجتمػا -
 .(29: 9996 ،الخطيبك )الحديدم  المجتمع أك المعمميف

 مؤسسات المجرمع المحلي: (0)

أف المؤسسػػػات المحميػػػة تتضػػػمف مجمكعػػػة متنكعػػػة مػػػف كأبرزهػػػا : كسػػػائط اإلعػػػبلـ  (العجمػػػي)كيػػػذكر 
عمػاؿ كالغػرؼ ليػة كالمهنيػة كاألحػزاب السياسػية كجماعػات رجػاؿ األابنكعياتها كالمؤسسات النقابيػة كالعم

مػػػف قػػػدرتها عمػػػى خمػػػؽ المنػػػاخ المبلئػػػـ ، كتكتسػػػب تمػػػؾ المؤسسػػػات المحميػػػة قكتهػػػا التجاريػػػة كالصػػػناعية
  يػػػة التعميميػػػة عمػػػى الصػػػعيد المحمػػػيلمشػػػاركة الفعالػػػة كالمنتظمػػػة كالمسػػػتمرة كالمػػػؤثرة عمػػػى فعاليػػػة العمم

 .(906-905:  2005 ،)العجمي
ي فػػي العمميػػة التعميميػػة أف أهػػـ المجػػاالت مشػػاركة مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػ (جػػكيلي)كتػػذكر 

، كتقػػػديـ التبرعػػػات الماليػػػة كالعينيػػػة جهزة كالمعػػػدات التعميميػػػة الحديثػػػةبػػػاأل: تزكيػػػد المػػػدارس ممثمػػػة فػػػي
، كعقػػػد االتفاقػػػات بػػػيف كاالحتفػػػاالت التػػػي تقيمهػػػا المدرسػػػةلممػػػدارس لبلسػػػتفادة منهػػػا فػػػي تنفيػػػذ األنشػػػطة 

المدرسػػة كبعػػض الشػػركات كالمصػػانع كالتػػي يػػتـ بمقتضػػاها قيػػاـ الطمبػػة بزيػػارة هػػذ  المصػػانع كالشػػركات 
لبعض ، مع تقديـ هذ  المصانع لفرص عمؿ " بعض الكقت " ؼ عمى منتجاتها كآليات العمؿ بهار كالتع

 ،، كتفعيػؿ آليػات التعػاكف بػيف المػدارس كمؤسسػات المجتمػع المػدني )جػكيميالطمبة غيػر القػادريف ماديػان 
2000  :70.) 

بػػا  كأكليػػا  كيػػرل الباحػػث أف دكر المشػػاركة المجتمعيػػة ال يقتصػػر عمػػى جمػػع األمػػكاؿ مػػف اآل
عدة عمى بؿ هناؾ عدة أدكار تكمف في المسا ،األمكر كالشركات كالمصانع كالمؤسسات كرجاؿ األعماؿ

نجاحهػػػا ، كتقػػػديـ الػػػدعـ ات المجتمػػػع عمػػػى المشػػػاركة الفعالػػػة، كتعزيػػػز كتشػػػجيع قػػػدر ممارسػػػة األنشػػػطة كا 
حقيػؽ مشػاركة كافػة األطػراؼ المادم كالمعنكم ػ كلعؿ اآلثار اإليجابية لمؤسسات المجتمػع المػدني فػي ت

المعنيػػة بالعمميػػة التعميميػػة لتطػػكير كترقيػػة العمػػؿ بالمػػدارس كالمتابعػػة المسػػتمرة لنمػػك الطػػبلب أكاديميػػان 
 كتربكيان كاجتماعيان .

 

 



 55 

 ركة مف خبلؿ:كيمكف أف تتحقؽ هذ  المشا

قيػػػػرة تبػػػػرع األفػػػػراد كالشػػػػركات كرجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ لبنػػػػا  مػػػػدارس حديثػػػػة خاصػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ الف -
 يؼ الكثافة العددية داخؿ الفصكؿ.كالمزدحمة كالنائية بهدؼ تخف

قيػػاـ رجػػاؿ األعمػػاؿ كالشػػركات كالكجهػػا  بتقػػديـ تبرعػػات ماليػػة كعينيػػة لممػػدارس لبلسػػتفادة منهػػا  -
 مدرسة ككذلؾ المسابقات كالرحبلت.في تنفيذ بعض األنشطة كاالحتفاالت التي تقيمها ال

عض المصانع كالشركات يتـ عمى أساسها قيػاـ الطمبػة بزيػارة هػذ  عقد اتفاقيات بيف المدرسة كب -
 عمى منتجاتها كآليات العمؿ بها. المصانع كالشركات كالتعرؼ

 ،تقػػديـ الشػػركات كالمصػػانع فػػرص عمػػؿ لجػػز  مػػف الكقػػت لػػبعض الطمبػػة غيػػر القػػادريف ماديػػان  -
 اؽ عمى تعميمهـ كمتطمبات الحياة.لمساعدتهـ في اإلنف

تكجػد بعػض المؤسسػات المجتمعيػة المغمقػة  ،ة الكثافة الطبلبيػة داخػؿ المػدارسلحؿ مشكمة زياد -
 االستفادة منها كأماكف لمتعميـ. أثنا  اليـك الدراسي كيمكف

 

 الجمعيات األىلية: (2)

تتػػألؼ مػػف أفػػراد طبيعيػػيف أك  ،كهػػي جمعيػػات ذات تنظػػيـ مسػػتمر لمػػدة محػػددة أك غيػػر محػػددة
كتػتـ أنشػطتها بككنهػا  ،ض غير الحصكؿ عمى ربح مادم لمؤسسيهاكذلؾ لغر  ،اعتبارييف أك منهما معان 

كالتكصػػؿ إلػػى حمػػكؿ عمميػػة  ،نابعػػة مػػف الرغبػػة القكيػػة لهػػؤال  األفػػراد فػػي سػػد بعػػض احتياجػػات النػػاس
 ة كالتنسيؽ مع الجهكد الحككمية.لمشكبلتهـ كذلؾ عف طريؽ الجهكد التطكعي

  اإلطار االجتماعي كالثقافي كالسياسػي كلمجمعيات األهمية عدة مسميات أخرل تتحدد في ضك 
فبينما تسمى في المنطقة العربية كبعض الدكؿ النامية بالجمعيات  ،كاالقتصادم الذم تمارس في  دكرها

األهميػػة أك المنظمػػات األهميػػة أك المنظمػػات التطكعيػػة الخاصػػة تعػػرؼ فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة 
مات التػي ال تهػدؼ لمػربح بينمػا تسػمى فػي دكؿ أكركبػا الغربيػة باسـ المنظمات غير الحككمية أك المنظ

 تماعية أك منظمات الصالح العاـ.كبعض دكؿ أكركبا الشرقية بالمنظمات االج

 :(670:  2009 ،ؼ الد ،)فسؾيات األهمية في التعميـ ما يمي كمف أبرز مجاالت مشاركة الجمع

أسػػكار العزلػػة بػػيف المدرسػػة كمجتمعهػػا المحمػػي نحػػك فػػؾ  الػػدؤكباهتمػػاـ الجمعيػػات األهميػػة بالسػػعي  -
محاكلػة  فػيكاإلداريػيف ، كالمعممػيف  ،كذلؾ مف خبلؿ إنشا  لجاف مف أكليا  أمكر الطبلب ،المحيط بها

 حمية في الحد مف مشكبلت المدارس.لمعمؿ عمى مساهمة المؤسسات الم
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كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ المشػػػاركة  ،زيػػػادة ركح االنتمػػػا  لػػػدل جميػػػع فئػػػات المجتمػػػع كشػػػرائحها االجتماعيػػػة -
كتفعيػػػؿ دكر مجػػػالس األمنػػػا   الفعالػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة كعقػػػد نػػػدكات ألكليػػػا  األمػػػكر فػػػي المػػػدارس

 مدرسة بالمجتمع المحيط بها.اآلبا  ككسائط لربط ال كمجالس

كمنظماتػ  التطكعيػة  ،: المشػاركة المجتمعيػة تضػـ كػؿ أفػراد المجتمػعمما سبؽ يػرل الباحػث أف
كمؤسسات المجتمع المدني  ،فأكليا  األمكر بصفتهـ أفراد مشاركيف في المجتمع ،لتنظيمية المختمفةأك ا

بصفتها تنظيـ اجتماعي يضـ فئات متعددة مف كافة مستكيات أبنا  المجتمع كطكائف  تستهدؼ االرتقا  
فػي سػد احتياجػات التطػكعي  كالجمعيات األهمية فتقـك عمى فكػرة العمػؿ ،بقضايا المجتمع كالنهكض بها

 الناس.

فػػالمجتمع  ،فػػإف المشػػاركة المجتمعيػػة لهػػا دكر فعػػاؿ فػػي إحػػداث التنميػػة داخػػؿ المجتمػػع ،كأخيػػران 
كتعبئػػػة المػػػكارد البشػػػرية كالماديػػػة مػػػف أجػػػؿ تنميتػػػ  كتطػػػكير  فػػػي مجاالتػػػ   ،بحاجػػػة إلػػػى حشػػػد الجهػػػكد

ت فعاليػة حقيقيػة يجػب أف تنػدرج كما أنها تقـك عمى فمسفة تكضح أنػ  لكػي تكػكف المدرسػة ذا ،المختمفة
حيث تتنػكع مجػاالت المشػاركة بػيف : المشػاركة فػي تخطػيط البػرامج كتحسػيف التعمػيـ  ،في إطار جماعة

 صنع القرارات كمتابعة التنفيذ. كالمشاركة في ،كتقكيـ النتائج كالدعـ المتبادؿ

تمػع مػدني أك هيئػات كتنكع األطراؼ المتشاركة في العممية التعميمية مػف أسػر أك مؤسسػات مج
كلكػػف  ،كقػػد تكػػكف المشػػاركة عمػػى المسػػتكل الفػػردم أك المسػػتكل الجمػػاعي ،دكليػػة أك مؤسسػػات حككميػػة

عمميػػػة المشػػػاركة بػػػيف هػػػذ  األطػػػراؼ ال تحػػػدث عشػػػكائية لكنهػػػا محككمػػػة بعبلقػػػات تبادليػػػة مبنيػػػة عمػػػى 
كأف تكػكف هػذ   ،عمميػة التعميميػةاتفاقيات قائمة عمى مبدأ المسا لة كالتنسيؽ بيف جميع المشاركيف في ال

 ات قائمة عمى التخطيط المستقبمي.العبلق
 شاروة الفعالة في مجاؿ الرعليـ:الم

 ف المدارس كالمجرمع:: اسرراريجيات المشاروة بيأكالن 

مف أهـ االستراتيجيات التي تعمؿ مف خبللها المدارس كاألسر كالمجتمعات المحمية سكيان لبنػا  مشػاركة 
 : (Funkhouser & Gonzales, 1997)كما حددها ة ما يمي قكية كفاعم

 لتغمب عمى عقبات الكقت كالمكارد.ا . أ

   األمكر كهيئة التدريس.تكفير المعمكمات كالتدريب البلـز ألكليا . ب

 ؾ أكليا  األمكر كأعضا  المجتمع.إعادة هيكمة المدرسة لكي تساند إشرا . ت

 تصاؿ بينهـ.سة كاألسر كتعزيز االتجاكز الخبلفات بيف المدر  . ث

 ار المساعدات الخارجية لممشاركة.اختي . ج
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 : خطكط اإلرشادية للمشاروة الفعالة: الثانيان 

 فيما يمي بعض الخطكط اإلرشادية لممشاركة الفعالة:

 كجد مدخؿ لممشاركة يناسب الجميع.ال ي . أ

 تدريسية كتنميتها استثمار أساسي.تدريب الهيئة ال . ب

 االتصاؿ أصؿ المشاركة الفعالة. . ت

 سماف في تحقيؽ المشاركة الفعالة.ركنة كالتنكع عامبلف حاالم . ث

مػ  المصػادر الخارجيػة مػف تحتاج المشركعات الكتساب خبرة التدريب المساعدة كالتمكيؿ الػذم تقد . ج
 المدرسة.

 لمشاركة باستخداـ مؤشرات متعددة.تحتاج المشركعات إلى تقييـ مستمر لمتعرؼ عمى أثر ا . ح

 ما يمي :  ،تزيد مف فاعمية مشاركة المجتمع مع المجتمع المدرسيمف المقترحات التي يمكف أف ك 

 تسهيؿ طرؼ اتصاؿ أكليا  األمكر كأفراد المجتمع بالعامميف في المدرسة . -

 دراسة احتياجات المجتمع مف قبؿ المدرسة ككضع خطط المشاركة كتقكيمها . -

أنشػػطة المدرسػة التربكيػػة  تػكفير آليػات تنظػػيـ تطػكع أكليػا  األمػػكر كغيػرهـ مػػف المػكاطنيف لػدعـ -
 .Funkhouser & Gonzales, 1997) )  كاالجتماعية

 مسركيات المشاروة الفعالة في مجاؿ الرعليـ : 

 مثؿ: ،( المشاروة المباشرة2)

 العمكمية أك عضكية إحدل المجاف. بد ان مف عضكية الجمعية ،اإلقباؿ عمى األنشطة التطكعية -

 لرأم اآلخر داخؿ المدرسة.تمثؿ ا االشتراؾ في األنشطة التي -

مػاـ مناقشة األمكر العامة كالخاصة بالمدرسة كمسيرتها كمستقبمها مع آخريف داخؿ المدرسػة كاالهت -
 بكؿ هذ  األمكر بشكؿ متكاصؿ.

 مثؿ :  ،( المشاروة غير المباشرة0)

 المعرفة كاالهتماـ بما يتـ داخؿ المدرسة . -

 ض الجهد كالكقت التطكعي .المشاركة في أحد أنشطة المدرسة كتقديـ بع -

 .(26:  2008 ،البحرينية كالتعميـ التربية كزارة)عاطؼ مع رسالة المدرسة كبرامجها التجاكب كالت -
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 معكقات المشاروة المجرمعية في الرعليـ : 

حيػػث  اتكاجػػ  المشػػاركة المجتمعيػػة مجمكعػػة مػػف التحػػديات أك المعكقػػات التػػي تحػػد مػػف فاعميتهػػ
 ،ركة ثبلثيػػة ضػػركرية تتمثػػؿ فػػي الدكلػػة كالقطػػاع الخػػاص كالمؤسسػػات األهميػػةيػػرل السػػركجي أف المشػػا

خػػتبلؿ فػػي عبلقػػة هػػذ  الثبلثيػػة تهديػػدان مباشػػران لبلنػػدماج الحيػػكم ألركػػاف أم مجتمػػع كالمعكقػػات االكيعػػد 
 :(52:  2009 ،)السركجي كهي ،التي تحد مف هذ  المشاركة

اليػػة هيمنػػة ضػػمع كاحػػد يعػػد مػػف المعكقػػات المهمػػة فقػػد التػػكازف الػػدقيؽ بػػيف أضػػبلع المشػػاركة كاحتم .9
 ي تعطؿ فاعمية الضمعيف اآلخريف.الت

تمثػؿ المعكقػػات التشػريعية المتعػػددة التػػي تػؤثر فػػي كفػا ة كفاعميػػة المنظمػػات غيػر الحككميػػة عائقػػان  .2
 كاستقبلليتها كبالتالي مشاركتها.أماـ انطبلقها 

كالمختمفػػة أحيانػػان عائقػػان أمػػاـ مشػػاركتها كفاعميتهػػا يعتبػػر برنػػامج عمػػؿ المؤسسػػات األهميػػة الركتينيػػة  .2
كأمػا ذات طػابع خػػدمي مػف الػنمط القػػديـ الػذم يعتمػػد  ،فػي معظمهػا أمػػا ذات طػابع إحسػاني خيػػرم

 المشاركة.عمى أسمكب عمؿ فكقي ال يقـك عمى 

 لخبرات بيف منظمات العمؿ األهمي.غياب التنسيؽ كتبادؿ التجارب كا .4

فػػػي عمميػػػة التنميػػػة كضػػػعؼ المعرفػػػة بمشػػػكبلتها االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة غيػػػاب النظػػػرة التكامميػػػة  .5
 التي يعاني منها العمؿ التشاركي.كالسياسية يؤدم إلى تشتيت الجهكد كالتجزئة 

 منها :  ،أف المشاركة المجتمعية تكاج  العديد مف المشكبلت (عبد الكىاب)كترل 

رات المتصػػػمة كة كيرغبػػػكف فيهػػػا كفػػػي القػػػرا: كتتعمػػػؽ بػػػػ هػػػؿ يريػػػد النػػػاس المشػػػار المشػػػكمة األكلػػػى .9
ى أنهػػـ ال يشػػارككف مشػػاركة . فهنػػاؾ الكثيػػر مػػف الػػدالئؿ التػػي تشػػير إلػػ؟بالتنميػػة فػػي منطقػػتهـ

 فعالة.

كتمثؿ هذ  المشكمة فػي أف المػكاطف  ؟ : كتتمثؿ في هؿ يعرؼ الناس ما يريدكفالمشكمة الثانية .2
النتػػائج  ف نطػػاؽ الخيػػارات المفتكحػػة أمامػػ  أكالعػػادم فػػي الػػدكؿ الناميػػة ال يعػػرؼ إال القميػػؿ عػػ

 المترتبة عمى الخيارات.

: تتعمػػػؽ بالتمثيػػػؿ كالصػػػراع كعػػػدـ المسػػػاكاة فمػػػف الصػػػعكبة أف يشػػػترؾ كػػػؿ فػػػرد المشػػػكمة الثالثػػػة .2
 ع في عمميات التخطيط بشكؿ مباشر.بالمجتم

لكف يف يحػػػاك : تتمثػػػؿ فػػػي كجػػػكد فجػػػكة اتصػػػاؿ بػػػيف المسػػػئكليف كبػػػيف النػػػاس الػػػذالمشػػػكمة الرابعػػػة .4
 .(296:  2002 ،)عبد الكهاب اشتراكهـ في عمميات التخطيط

 كمف أهـ المعكقات التي تؤثر عمى تفعيؿ دكر المشاركة المجتمعية لدعـ التعميـ كما يمي : 
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 :  مرربطة باإلدارات المدرسية)أ( معكقات 

عميميػػة إال أف أنػػ  بػػالرغـ مػػف المسػػتجدات العصػػرية التػػي دخمػػت المنظكمػػة الت (الكويػػؿ)كيػػرل 
إذ أن  قػد يكػكف عقبػة أمػاـ إتاحػة الفرصػة لمقيػاـ  ،اإلدارة المدرسية مازالت تعتمد عمى األساليب التقميدية

كػكف عامػؿ تشػجيع تكػكف عامػؿ كبالتػالي بػدالن مػف أف ي ،كما أن  قػد يسػي  معاممػة المعممػيف ،باألنشطة
 (52:  2009 ،)الككيؿ إحباط

 لضعؼ اإلدارم في المدارس ما يمي:اهر اأن  مف أهـ مظ (يعقكب)كيضيؼ 

 س بحرفية القانكف كالتحايؿ عمي .تمسؾ أغمب مديرم المدار  -

 التراخي في تأدية العمؿ القيادم. -

 مدير المدرسة كالمبالغة في مدح .الهالة الزائدة لمركز  -

 كرية المصطنعة كالهيمنة الجكفا .الدكتات -

 (.900:  2008 ،يعقكب) ى المعمميف مف خبلؿ تككيف حاشيةالتجسس عم -
أننا بحاجة إلى إدارة مدرسية ناجحة تعتمد عمػى األسػاليب الحديثػة اإلدارة  (رضكاف)ككما يذكر  

ألنهػػػا تمثػػػؿ العمػػػكد الفقػػػرم فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة التػػػي تحػػػدد المعػػػالـ كاألهػػػداؼ كترسػػػـ الطػػػرؽ كتضػػػع 
ريػؽ أمػاـ العػامميف فػي الميػداف كذلػؾ السياسات كالخطط البلزمة لتحقيؽ األهػداؼ المنشػكدة كتيسػير الط

فهػػػي التػػػي ترسػػػـ الكسػػػائؿ الكفيمػػػة بمراجعػػػة األعمػػػاؿ  ،لمكصػػػكؿ إلػػػى األهػػػداؼ المرجػػػكة فػػػي زمػػػف محػػػدد
عػػادة النظػػر فػػي  كمتابعػػة النتػػائج ممػػا يسػػاعد عمػػى إعػػادة النظػػر فػػي التنظيمػػات كالتشػػريعات كتعػػديمها كا 

:  2007 ،)رضػػكافألهػػداؼ المنشػػكدة كتحقيقهػػا إلػػى اأسػػاليب العمػػؿ التػػي يمكػػف عػػف طريقهػػا الكصػػكؿ 
78). 

كمف كجهة نظر الباحث أف المدارس الحديثة التي تعتمد عمى األساليب اإلداريػة المتطػكرة هػي  
كتعػػػد مػػػف أهػػػـ  ،القػػػادرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع متطمبػػػات المشػػػاركة المجتمعيػػػة كاتجػػػا  نحػػػك تطػػػكير التعمػػػيـ

 تمعية بالمجتمع المحمي .المعطيات لنجاح تفعيؿ دكر المشاركة المج

 )ب( معكقات مرربطة بالمعلـ : 
أف مرحمة التطكير التي تمػر بهػا مؤسسػات التعمػيـ تتطمػب دكر جديػد لممعمػـ الػذم  (أحمد)يرل  

حيػػث تعتمػػد عمػػى الطباشػػير كالسػػبكرة ككسػػائؿ تعميميػػة ال  ،مػػازاؿ يعتمػػد عمػػى أسػػاليب تدريسػػية تقميديػػة
أدل إلػػػػى اسػػػػتخداـ أسػػػػاليب ككسػػػػائؿ تكنكلكجيػػػػة متعػػػػددة االسػػػػتخداـ تتماشػػػػى مػػػػع التقػػػػدـ السػػػػريع الػػػػذم 

ف فػػي تكنكلكجيػػا التعمػػيـ هػػذ  األسػػاليب كاألجهػػزة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ كالػػتعمـ لزيػػادة يكتكظيػػؼ المتخصصػػ
 (.905:  2008 ،)أحمد تعميـ كاالرتفاع بمستكل مخرجات مدل فاعمية ال
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 قديـ الدعـ لممؤسسات التعميمية.ضعؼ إقباؿ المجتمع المحمي عمى تإلى كيؤدم هذا 
: كة المجتمعيػة كمتعمقػة بػالمعمـأف مف أهـ المعكقات التي تؤثر عمى تفعيؿ دكر المشار  (محمكد)كيرل 

كذلؾ ألنهـ يركف إن  ال  ،أف كثير مف المعمميف غير مستعديف كارهيف لقبكؿ أنماط كطرؽ حديثة لمتعمـ
 رؽ االعتمػػاد عمػػى التعمػػيـ الػػذاتيشػػجيع الطػػبلب لتطبيػػؽ طػػكعػػدـ ت ،حاجػػة لمتغييػػر بعػػد خبػػراتهـ السػػابقة

 (.264:  2007 ،)محمكد
 بالطالب: )ج( معكقات مرربطة

بػػػالرغـ مػػػف الجهػػػكد التػػػي تبػػػذلها الحككمػػػات العربيػػػة لتطػػػكير الػػػنظـ التعميميػػػة إال أنهػػػا لػػػـ تحػػػظ 
 محمي كمنظمات  كهيئات  المدنية.بالقبكؿ الشعبي مف أفراد المجتمع ال

ر العديػػػد مػػػف المعكقػػػات المتعمقػػػة بالطالػػػب كأدت بػػػدكرها إلػػػى ضػػػعؼ التعػػػاكف بػػػيف كمػػػع ظهػػػك 
اسة رضكاف كالتي مف كأكدت الدراسات بعض هذ  المشكبلت كمنها در  ،المدرسة كأفراد المجتمع المحمي

 (:952:  2007 ،)رضكاف أهمها ما يمي

 الدركس الخصكصية. -

 .ي  بصراحةعدـ تكافر الحرية الكاممة لمطالب لمتعبير عف رأ -

 .انخفاض المستكل التحصيمي لبعض الطبلب -

 .الغياب المستمر مف جانب الطبلب كالبلمباالة التي تميز سمككهـ -

 .انتشار ظاهرة التمرد كالعصياف بيف الطبلب -

 .ضعؼ المستكل العممي لمطبلب -

 .لممدرسة باالنتما افتقاد الشعكر  -

 .عدـ اإلقباؿ عمى المدرسة -

 .ت بينهـ كبيف المعمميفالعمؿ عمى اختبلؽ مشكبل -

كهػػذا يػػؤدم إلػػى زيػػادة التباعػػد بػػيف المؤسسػػات التعميميػػة كالهيئػػات كالمنظمػػات المدنيػػة كأفػػراد المجتمػػع 
 .المحمي مما أثر سمبان بدكر  عمى المشاركة المجتمعية الداعمة لتطكير التعميـ

 المؤسسات كالمنظمات المشاروة:ب( معكقات مرربطة د)

 ف المنظمات المشاركة كالمدارس.بيكجكد فجكة اتصاؿ  -
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بلقهػػػا تعػػػدد التشػػػريعات يػػػؤثر فػػػي كفػػػا ة المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة كيقػػػؼ عػػػائؽ أمػػػاـ انط -
 كمشاركتها في دعـ المدارس.

 لدل الجهات المشاركة في المجتمع.نقص الكفا ات كالمهارات اإلدارية  -

 الكجها  عف المشاركة المجتمعية. عزكؼ القيادات المجتمعية كرجاؿ -

 رل.عدـ تكافر الكقت أك الخبرة ألكليا  األمكر أك المنظمات األخ -

 يـ عند مؤسسات المجتمع كقيادات .نقص أك غياب مفهـك المشاركة المجتمعية لدعـ التعم -

 لمشاركة المجتمعية لدعـ التعميـ.عدـ كعي أكليا  األمكر بأهمية ا -

 ر عف متابعة أبنائها في المدرسة.إحجاـ األس -
 رربطة بالمجرمع : ( معكقات مق)

 ـك المشاركة المجتمعية كأهميتها.ضعؼ الكعي المجتمعي العاـ بمفه -

 ر كتكاصؿ بيف القطاعات المشاركة.عدـ كجكد حكا -

 .ع المحمي في المشاركة المجتمعيةعدـ رغبة المكاطنيف في المجتم -

 ديتها مع تعدد احتياجات التعميـ.ندرة المكارد في المجتمع أك محدك  -

 تمع.فة البلمباالة بيف بعض أفراد المجانتشار ثقا -

 لمشاركة المجتمعية لدعـ التعميـ.عدـ معرفة أهالي المجتمع بطرؽ ا -
 المشاروة المجرمعية:  سبؿ الرغلب على معكقات

 باألمكر التالية :  ،كيرل الباحث أف كيفية التغمب عمى معكقات المشاركة المجتمعية

عميمية كالتربكية المناسبة التي تمبي  حاجات المجتمػع إشراؾ أفراد المجتمع في كضع الخطة الت .9
 حات المجتمع كالمؤسسة التعميمية.كفؽ طمك 

 كة المجتمعية بيف أفراد المجتمع.االهتماـ بنشر الكعي بمكضكع المشار  .2

 لتمبي مفهـك المشاركة المجتمعية.تعديؿ بعض القكانيف التي تعكؽ المشاركة المجتمعية  .2

 تكضيح أهمية المشاركة المجتمعية.يادات التعميمية لعمؿ دكرات تدريبية لمق .4

د فػػي كضػػع رؤيػػة المدرسػػة كذلػػؾ بإشػػراؾ األفػػرا ،إزالػػة الحػػكاجز الكهميػػة بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع .5
 كرسالتها.
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كتمبيتهػػػػا مػػػػع قيػػػػاـ  ،كدراسػػػػة احتياجاتػػػػ  ،تفعيػػػػؿ دكر المؤسسػػػػة التعميميػػػػة فػػػػي خدمػػػػة المجتمػػػػع .6
مكانياتها لممجتمع المؤسسات التعميمية بتقديـ منشةتها  .كا 

 الرحديات الري ركاجو المشاروة المجرمعية :

 :الرحديات العالمية الري رحرـ ضركرة المشاروة المجرمعيةأكالن : 

هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التحػػػديات التػػػي تػػػؤدم إلػػػى ضػػػركرة المشػػػاركة المجتمعيػػػة لممسػػػاهمة فػػػي حػػػؿ قضػػػايا 
 :(995:  2009 ،)ككجؾكمشكبلت المجتمع 

فػي  ممة السريعة في مختمؼ مجػاالت الحيػاة كمشػاركة دكؿ كثيػرة مػف الشػرؽ كالغػربالثكرة الشا .9
 الثكرة العممية التكنكلكجية.

 مف أفكار كنظريات كثيرة كمتغيرة.اعتماد هذ  الثكرة عمى المعمكمات  .2

التقػػدـ العممػػي كالتكنكلػػكجي فػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ أدل إلػػى حػػدكث ظػػاهرة العكلمػػة التػػي تختػػرؽ  .2
 كالسياسية كالثقافية بيف الدكؿ. رافيةالحدكد الجغ

 كسيطرتها عمى االقتصاد العالمي. انتشار الشركات كالمؤسسات متعددة الجنسيات .4

 تها الثقافية في مكاجهة العكلمة.مخاكؼ الدكؿ النامية مف انهيار هكي .5
 الرحديات المحلية كالرربكية الري رحرـ ضركرة المشاروة المجرمعية : ثانيان : 

أف مػػػػف التحػػػػديات المحميػػػػة كالتربكيػػػػة التػػػػي تحػػػػتـ ضػػػػركرة المشػػػػاركة               (دة كآخػػػػركفزيػػػػا)أكػػػػد 
ألسػػػباب  ،المجتمعيػػػة هػػػك التكاصػػػؿ المفقػػػكد بػػػيف المدرسػػػة كمؤسسػػػات المجتمػػػع األخػػػرل خاصػػػة األسػػػرة

 ،متعػددة منهػػا انشػػغاؿ مؤسسػػات المجتمػػع بقضػػايا كمشػكبلت الصػػحة كالسػػكاف كرعايػػة المسػػنيف كاأليتػػاـ
يف دخػػكلهـ لمكاجهػػة مصػػاعب نشػػغاؿ األسػػرة مػػف األب كاألـ كاإلخػػكة الكبػػار فػػي كسػػب العػػيش كتحسػػكا

 ( 925:  2002 ،)زيادة كآخركف الحياة 

المشاركة المجتمعيػة  أف مف التحديات المحمية كالتربكية التي تحتـ ضركرة (وكجؾ)ككذلؾ يرل 
 :(996:  2009)ككجؾ، 

 ات المجتمع األخرل كخاصة األسرة.سالتكاصؿ المفقكد بيف المدرسة كمؤس .9

ظهػػػػكر بعػػػػض المشػػػػكبلت التعميميػػػػة كالمجتمعيػػػػة التػػػػي لهػػػػا انعكاسػػػػاتها السػػػػمبية عمػػػػى المػػػػتعمـ  .2
الخارجيػػة كالتسػػػرب كالعنػػػؼ كمنهػػا مشػػػكمة الػػػدركس الخصكصػػية كالكتػػػب  ،كالمدرسػػة كالمجتمػػػع

 كغيرها.
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كدخػػػؿ أكثػػػر كمكانػػػة  ،زيػػػادة الػػػكعي بأهميػػػة التعمػػػيـ كقيمتػػػ  فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى كظيفػػػة أعمػػػى .2
 دة الطمب االجتماعي عمى التعميـ.اجتماعية مرتفعة أدت إلى زيا

أدت إلػى زيػادة كقػت  ،كثرة استخداـ الكسائؿ كاألجهزة التكنكلكجية فػي مجػاالت الحيػاة المختمفػة .4
 مف هذا الكقت في مكاصمة التعميـ.الذم أدل بدكر  إلى االستفادة  ،الفراغ

كضػػركرة مشػػاركة  ،حػػث العممػػي فػػي حػػؿ المشػػكبلت التعميميػػة كالمجتمعيػػةاالهتمػػاـ المتزايػػد بالب .5
 الحمكؿ المقترحة لهذ  المشكبلت. المعمميف كاإلدارييف في تقديـ

كالهكية الثقافية كزيادة أعماؿ الخير بيف أبنا   ،انتشار المبادئ كالقيـ المرتبطة باالنتما  لمكطف .6
 شركعات اإلنسانية.لممحتاجيف كالمالمجتمع مف تقديـ المساعدات 

كالحد مما يعاني  مف  ،كتطكير  ،كيرل الباحث في هذا النطاؽ أف الدكؿ التي تسعى إلى إصبلح التعميـ
مشػػاركة مػػع المجتمػػع المػػدني بجميػػع طكائفػػ  كفئاتػػ   عػػة كمتجػػددة تتطمػػع دائمػػان إلػػى بنػػا مشػػكبلت متنك 

األسػػر كاألهػػالي ال يمكػػف إحػػداث  فبػػدكف مػػؤازرة كمسػػاندة ،حتػػى تنػػاؿ مسػػاعدتهـ كدعمهػػـ ،كمؤسسػػات 
 .اإلصبلح المستهدؼ لمتعميـ

 

 

 رقكيـ المشاروة المجرمعية في الرعليـ :

يهػػدؼ تقػػكيـ بػػرامج المشػػاركة المجتمعيػػة الكقػػكؼ عمػػى أهػػـ اإلنجػػازات التػػي تمػػت كتعػػرؼ أهػػـ 
لكافة أعضا   كيفضؿ أف يتـ ذلؾ في نهاية العاـ الدراسي بعقد اجتماع ،التحديات التي تـ التعرض لها

كمػػف الممكػػف أف تشػػارؾ عػػدة مػػدارس فػػي هػػذا االجتمػػاع ليعػػرض كػػؿ فريػػؽ خبػػرات  ،الفريػػؽ المدرسػػي
 مدرست  كنتائجها فيستفاد منها عند التخطيط لبرامج العاـ الدراسي الجديد . 

أف هناؾ دراسة ما تؤكد عمى أهمية تقكيـ برامج المشػاركة المجتمعيػة نظػران لمػا  (سكاب)كيذكر 
 ،قػػ  التقػػكيـ مػػف تفػػادم تكػػرار نفػػس األخطػػا  مػػف جهػػة كتطػػكير الصػػبلت بػػيف المشػػاركيف مػػف جهػػةيحق

كمػا تقتػرح  ،فضبلن عف أف مادة التقػكيـ تعػد أساسػية لتصػميـ بػرامج المسػتقبؿ فػي ضػك  التغذيػة الراجعػة
  ألنشػػػػطة أك التقميػػػػؿ مػػػػف   نفػػػػس الدراسػػػػة أهميػػػػة أال تتخػػػػذ نقػػػػاط الضػػػػعؼ كذريعػػػػة لصػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف ا

 .(89:  9999 ،)سكاب شأنها
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 :مع المدرسة  معايير كمؤشرات برامج المشاروة المجرمعية

 & Christenson)للمشاروة المجرمعية مع المدرسة العديد مف المعايير كالمؤشرات كأىميا 
Sheridan, 2001 : 210-214): 

روة أكليػاء األمػكر فػي مع األسر : كيموف الحوـ على ذلؾ مف خالؿ معرفة مدل مشػا المشاروة( 1)
سياميـ في رسـ رؤية المدرسة المسػرقبلية كرنفيػذ برامجيػا المخرلفػة ريسػير  ،صنع القرار الرربكم كا 

راحة الفػرص  ،مع إعالميـ بالعمليات الرربكية الري ررـ فييا ،سبؿ ارصاليـ بالعامليف في المدرسة كا 
عما سبؽ معرفػة مػدة رحسػيف المشػاروة  فضالن  ،حرى يعبركا عف آرائيـ في الخدمة المقدمة ألبنائيـ

 .ألداء الطلبة أواديميان كسلكويان المجرمعية 

سػياميـ بشػوؿ فعػاؿ فػي رسػـ رؤيػة المدرسػة  ،)أ( مشاروة أكلياء األمكر في صنع القػرار الرربػكم كا 
 المسرقبلية كرنفيذ برامجيا المخرلفة : 

ى قرارات كليـ حؽ الرصكيت عل ،يروكف مجلس أمناء نشط للمدرسة يشارؾ فيو أكلياء األمكر -
 المجلس.

رسػة كالقضػايا يجرمع مجلس المعلميف كاآلباء بشوؿ دكرم كُرعػرض علػييـ خطػة رحسػيف للمد -
 الرربكية المخرلفة.

كيناقشػػكف  ،كاآلبػػاء نرػػائج رقػػكيـ األداء المدرسػػي ،كمجلػػس المعلمػػيف ،يػػدرس مجلػػس اإلدارة -
قرارىا. ،المشوالت  كيقررحكف الحلكؿ كا 

كليػػاء األمػػكر وأعضػػاء فػػي اللجػػاف الرػػي يػػرـ رشػػويليا علػػى مسػػركل المحافظػػة أك يشػػارؾ أ -
 حؿ المشوالت الري ركاجو المدارس.المديرية الرعليمية ل

رسػػة كرحديػػد كيقػػر ركزيػػع المكازنػػة الماليػػة للمد ،يقرػػرح مجلػػس األمنػػاء )المعلمػػيف أك اآلبػػاء( -
 أكجو الصرؼ المخرلفة.

 المجرمع بالعامليف في المدرسة: مكر كأفراد)ب( ريسير سبؿ ارصاؿ أكلياء األ

يػػاء األمػػكر االرصػػاؿ بيػػـ  يرحػػب العػػاملكف بالمدرسػػة بمقابلػػة أكليػػاء األمػػكر ومػػا يموػػف ألكل -
 بسيكلة.

 كالرالميذ بشوؿ دكرم.كالمدرسيف،  ،رعقد المدرسة لقاءات مفركحة بيف األسر -

 ية مع األسر.رنظـ المدرسة سنكيان منردل لمناقشة الخطط كالمناىج الدراس -

 بصفة دكرية خالؿ الفصؿ الدراسي. يلرقي أكلياء األمكر مع المعلميف -
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 وفاءة أنماط كنظـ االرصاؿ   بيـ.ُيدعى أكلياء األمكر سنكيان لرقكيـ المناخ المدرسي كرقكيـ  -

  كالرعليمية الري ررـ في المدرسة:)ج( اإلعالـ الوافي ألكلياء األمكر بالعمليات الرربكية 

عمػػؿ مػػف أجػػؿ دليػػؿ المدرسػػة شػػرحان ألكليػػاء األمػػكر للطػػرؽ الرػػي يموػػنيـ ارخاذىػػا لليرضػػمف  -
 رحسيف رعليـ أبنائيـ.

 يد المجرمع بمعلكمات عف المدرسة.ُينشأ مكقع للمدرسة على االنررنت لرزك  -
 رات لألسر بشأف إنجازات المدرسة.ررسؿ المدرسة بشوؿ دكرم نشرات إخبارية كمذو -
دكرم  عف أداء الطلبة كرحصيليـ األواديمي إلى أكلياء أمكرىـ بشػوؿيرسؿ المدرسكف رقارير  -

 كولما دعت الحاجة إلى ذلؾ.
 بيف األسرة كالمدرسة بشوؿ دكرم.يرـ اإلطالع على دفرر االرصاؿ  -
 األسر يدعى إلييا أفراد المجرمع. رعقد المدرسة لقاءات دكرية لمناقشة القضايا الري ريـ -
 مكر عند الضركرة.سكف بأكلياء األيرصؿ المدر  -
 ة في أنشطريا بالكسائؿ المخرلفة.رخطر المدرسة أكلياء األمكر كردعكىـ للمشارو -

 

 دمة الرعليمية المقدمة ألبنائيـ:)د( رعبير أكلياء األمكر عف آرائيـ في الخ
مكر فػي الخػدمات المقدمػة رسرخدـ المدرسة كسائؿ كأساليب مخرلفة السرطالع آراء أكلياء األ -

 للطلبة.

 ء المعلميف في اللقاءات الدكرية.راح الفرص ألكلياء األمكر إلبداء آرائيـ عف مسركل أدارُ  -

 يمة المنكط بيا مف خالؿ إنجازىا.يقرر أكلياء األمكر مدل أداء المدرسة للم -
االنضػػباط  ـ)ق( رحسػػيف المشػػاروة المجرمعيػػة ألداء الطلبػػة سػػكاء فػػي مجػػاؿ اإلنجػػاز األوػػاديمي أ

 السلكوي:

 عف ركجييات إيجابية نحك المدرسة.اء الطلبة رعبر آر  -

 ينخفض معدؿ الغياب، كالرسرب. -

 ررحسف درجات الطلبة في المقررات المخرلفة. -

 ياء أمكرىـ في مشاوليـ المدرسية.رزداد ثقة الطلبة كرغبريـ في مشاروة أكل -

 راؼ كممارسة العنؼ بصفة عامة.رنخفض معدالت االنح -

عمػؿ ف ريركجػب علػى المدرسػة أكف ىناؾ مشاروة فاعلة مػع األسػر كيرل الباحث أنو مف أجؿ أف يو
المدرسػػة الميػػـ فػػي روػػكيف شخصػػيات  ىميػػة الرعلػػيـ كدكرعلػػى رفػػع مسػػركل كعػػي أكليػػاء األمػػكر بأ
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كوػػذلؾ االسػػرفادة مػػف خبػػرات  ،لقػػاءات دكريػػةمػػف خػػالؿ عقػػد  ،وػػاديمييـ األ بنػػائيـ كبنػػاء مسػػرقبلأ
كالعمػؿ علػى أف يشػارؾ أكليػاء األمػكر  ،ض البرامج المدرسيةكرخصصات أكلياء األمكر في رنفيذ بع

باإلضػافة  ،كريسير سبؿ االرصاؿ بيف أكلياء األمكر كالعامليف فػي المدرسػة ،في صنع القرار الرربكم
الى إراحة الفرصة أماـ أكلياء األمكر للرعبيػر عػف آرائيػـ بمػا يسػيـ فػي رحسػيف الخدمػة الرػي رقػدـ 

 ر مف شأنيا رقكم العالقة بيف المدرسة كاألسرة .وؿ ىذه األمك  ،ألبنائيـ

يموف الحوـ على ذلػؾ مػف خػالؿ معرفػة مػدل اسػرخداـ المدرسػة  رعبئة مكارد المجرمع المحلي :( 0)
كمدل رقديـ المجرمػع المحلػي كالشػروات  ،للمكارد المراحة في المجرمع عند رنفيذىا برامجيا الرربكية

 ادم ليا .كرجاؿ الكجياء كاألعماؿ للدعـ الم

 )أ( اسرخداـ المدرسة للمكارد المراحة في المجرمع لرنفيذ برامجيا الرربكية : 

راسػػية حسػػب طبيعػػة رػػنظـ المدرسػػة رحػػالت ميدانيػػة للمصػػانع كالمؤسسػػات لػػدعـ الخطػػة الد -
 المقرر الدراسي.

 رسردعي المدرسة األطباء كمكظفي الخدمات العامة إللقاء محاضرات في المدرسة للركعية في -
 كاألمف. ،كالمرافؽ ،كالصحة العامة ،مجاؿ البيئة

جػػراءات  ،رقػػـك منظمػػات اإلغاثػػة كاإلنقػػاذ بالقػػاء محاضػػرات للطلبػػة عػػف اإلسػػعافات األكليػػة - كا 
 كاإلنقاذ. ،الطكارئ

كعي المػدني يزكر ممثلػكف مػف مجلػس المدينػة كالمجلػس الشػعبي فصػكؿ المدرسػة لرنميػة الػ -
 كالسياسي لدل الطلبة.

ـ الدراسػػة فػػي مقػػابالت كاسػػرطالعات رأم ضػػمف األنشػػطة الرربكيػػة الرػػي رخػػد يجػػرم الطلبػػة -
 المقررات المخرلفة.

يربػػرع األىػػالي أك المؤسسػػات بمبػػاف أك سػػاحات لممارسػػة األنشػػطة الرربكيػػة أك الثقافيػػة أك  -
 .الرياضية

 لرعاكف مع المجرمع المحلي كدعمو.رنفذ المدرسة مشركعات المدرسة المنرجة با -

دم للمؤسسػػة الرعليميػػة  المجرمػػع المحلػػي كالشػػروات كرجػػاؿ األعمػػاؿ للػػدعـ المػػا )ب( رقػػديـ
 : كالمدارس

 د كالشروات لبناء مدارس نمكذجية.يربرع األفرا -

 كالشروات أجيزة كمعدات للمدارس. يقدـ األفراد -
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مناسػبات يقدـ األفػراد كالشػروات ربرعػات ماليػة أك عينيػة لرمكيػؿ بعػض األنشػطة كالحفػالت كال -
 ي رحرفؿ بيا المدرسة.الر

 مثؿ المسابقات. ،يمكؿ األفراد كالشروات األنشطة الخارجية الري رقـك بيا المدرسة -

مػػكارد المجرمػػع فػػي رنفيػػذ العديػػد مػػف بعػػض رسػػرخدـ فػػي كاقعنػػا الغػػزم لمدرسػػة اكيػػرل الباحػػث أف 
 برامجيا الرربكية كيرضح ذلؾ مف خالؿ :

سػػات كالمصػػانع كالمنػػاطؽ السػػياحية كالرػػي رخػػدـ رسػػيير العديػػد مػػف الػػرحالت المدرسػػية للمؤس -2
 االقرصاد(. –الراريخ  –بعض المقررات الدراسية )الجغرافيا 

محاضػرات للركعيػة فػي مجػاالت عػدة رسرقطب المدرسة شخصػيات مجرمعيػة مرخصصػة إللقػاء  -0
 دينية(. –أمنية  –صحية )

عي الكطني كالسياسػي ة الك اسرضافة شخصيات اعربارية وأعضاء مف المجلس الرشريعي لرنمي -2
 للطلبة.

ة كالحفػػالت الرػػي رقػػدـ بعػػض الجمعيػػات كاألفػػراد ربرعػػات عينيػػة كماديػػة لرمكيػػؿ بعػػض األنشػػط -4
 رقيميا المدرسة.

يموػف الحوػـ علػى ذلػؾ مػف خػالؿ معرفػة رنفيػذ بػرامج رػركيج العمػؿ الرطػكعي العمؿ الرطكعي : ( 2)
 ،كعيف للمشػػاروة فػػي مشػػركعات المدرسػػةكمػػدل كجػػكد بػػرامج لرأىيػػؿ المرطػػ ،داخػػؿ كخػػارج المدرسػػة

ة المدرسػػة فضػػالن عػػف مػػدل رػػكافر آليػػات لرنظػػيـ أكليػػاء األمػػكر كغيػػرىـ مػػف المػػكاطنيف لػػدعـ أنشػػط
 الرربكية كاالجرماعية.

 طكعي داخؿ المدرسة كخارجيا:)أ( رنفيذ برامج رركيج العمؿ الر

 المحلي.كدكره في رنمية المجرمع  رنظـ برامج ركعية حكؿ مفيـك الرطكع -

 ربكية الطلبة على العمؿ الرطكعي.ُرشجع األنشطة الر -

 ؿ الرطكعي ضمف ملؼ إنجاز الطالب.ُيدرج العم -
 المجرمع.يكضح نظاـ لرحفيز المدرسيف كرشجيعيـ على الرطكع في برامج خدمة  -

 ـ األنشطة داخؿ المدرسة كخارجيا.يعلف عف طلب مرطكعيف في المجرمع لدع -

 كرسجيؿ المرطكعيف للمشاروة  فيو.طكع لعرض مشركعات المدرسة رقاـ ميرجانات عامة للر -

 ف للمشاروة في مشركعات المدرسة:)ب( كجكد برامج لرأىيؿ المرطكعي
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 محك األمية. ُيدرب المرطكعكف للعمؿ في برامج -

 الرربكية كالرعليمية في المدرسة.ُيدرب المرطكعكف على أعماؿ دعـ كمساندة األنشطة  -

المرطػػكعيف ألداء الخػػدمات كاألعمػػاؿ المخرلفػػة فػػي المدرسػػة مثػػؿ صػػيانة  رنفػػذ بػػرامج لرأىيػػؿ -
 كرأميف الطلبة. ،كرجميليا كالرغذية ،المباني

جرماعيػة )ج( ركافر آليات لرنظيـ أكليػاء األمػكر كغيػرىـ مػف المػكاطنيف لػدعـ األنشػطة الرربكيػة كاال
 الري رقـك بيا المدرسة:

دارة عملية رطكع يكجد نظاـ لرسجيؿ ك  -  أكلياء األمكر.ا 

ية اإلفادة منيـ فػي دعػـ اسرخداـ المدرسة االسربانات للرعرؼ على مكاىب أكلياء األمكر كويف -
 أنشطريا.

 المدرسة رسييالت كبرامج كأنشطة. ركفر -

 رموف المدرسة المرطكعيف مف مساعدة المدرسيف كاإلدارة كالطلبة كاألسر األخرل . -
ككسػػائؿ ارصػػاؿ رسػػاعد المرطػػكعيف كاألسػػر علػػى  ،كمعلكمػػات ،كمصػػادر ،ررػػيح المدرسػػة أدلػػة -

 الحصكؿ على المعلكمات الري يحراجكنيا عف برنامج الرطكع .

وريـ علػى النجػاح يكضح نظاـ رقارير عف أداء المرطكعيف يمونيـ مف رقكيـ العائػد مػف مشػار  -
 الدراسي للطلبة.

 ،المػذوكرة أعػالهعيػة مػف البػرامج الرطك  عػاؿ   مسػركلن  إلىف مجرمعنا لـ يررؽ الباحث أكيرل 
إال أف العديد مف مديرم المدارس ينفذكف بعض البرامج الرطكعية البسيطة مثؿ القياـ برنظيؼ البيئة 

 كرنظيـ المركر. ،ومكسـ الزيركف ،كالمشاروة في قطؼ المحاصيؿ الزراعية ،المحيطة بالمدرسة

ف خػػالؿ معرفػػة مػػدل ربنػػي يموػػف الحوػػـ علػػى ذلػػؾ مػػ العالقػػات العامػػة كاالرصػػاؿ بػػالمجرمع :( 4)
، مػػدل ارصػػاؿ اإلدارة الرعليميػػػة ركاصػػؿ مػػع جميػػع العػػامليف فييػػاالمدرسػػة السػػرراريجيات رشػػجع ال

 اعات المجرمع المخرلفة باسرمرار.بقط
جػراءات رشػجع الركاصػؿ مػع جميػع العػامليف فييػا  )أ( ربني المؤسسة الرعليمية اسػرراريجيات كا 

 كرضمف اسرمراره:

صاؿ بوؿ العامليف رنقؿ إلييـ المعلكمات الري يحراجكف إلييا دكريان لمعرفة ما رركافر كسيلة ار -
 لمؤسسة كرمونيـ مف أداء أعماليـ.يدكر في ا
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مقررحػاريـ  ركضع برامج لرشجيع مقررحػات العػامليف كمبػادراريـ يسػمح ليػـ بالمشػاروة كينقػؿ -
 إلى اإلدارة كالزمالء.

 دليؿ رليفكنات(. ،ببعضيـ البعض )بريد إلورركنييكضع نظاـ ارصاؿ ييسر للعامليف االرصاؿ  -

نجازات العامليف. يكضع نظاـ للرعرؼ -  على مجيكدات كا 

 لرعليمية كثقافريا كأىدافيا.رعقد ندكات رأىيؿ كرعريؼ للعامليف برؤية المدرسة ا -

 سسة بشوؿ دكرم رسمي أك غير رسمي.رراح الفرصة للعامليف لرقكيـ المؤ  -

 مية باالرصاؿ بالقطاعات المخرلفة في المجرمع بشوؿ دكرم :)ب( قياـ اإلدارة الرعلي

يشػػجع مػػديرك اإلدارات الرعليميػػة كالمػػدارس علػػى االشػػرراؾ كالعمػػؿ اإليجػػابي مػػع الجمعيػػات  -
 األىلية كمنظمات المجرمع المدني.

 المدني كرجاؿ الديف كقادة الرأم.يحرفظ مدير المدرسة بعالقات مربادلة مع قادة المجرمع  -

 فير المعلكمات الالزمة للجماىير.لمدرسة آلية مناسبة لرك ركفر ا -
 االنررنت يرـ رحديثو بشوؿ مسرمر.يركافر للمدرسة مكقع جيد على  -

 المحلي لدمجيـ في العمؿ المدرسي.رقيـ المدرسة عالقات إيجابية مع قادة المجرمع  -

جراءات رشجع كرضمف الركاصؿ مع كسائؿ اإلعالـ مما  )ج( ربني المؤسسة الرعليمية اسرراريجيات كا 
 يحقؽ الشفافية عف أدائيا : 

 ـز ذلؾ.يركافر للمدرسة سجالت واملة عف كسائؿ اإلعالـ كويفية االرصاؿ بيـ حينما يل -

 بالمعلكمات الدقيقة عف الرعليـ. رزكد المدرسة كسائؿ اإلعالـ -

 وافية.دىا بالكثائؽ كالبيانات الرسرجيب المدرسة السرفسارات كسائؿ اإلعالـ كرزكي -

ت عف أم مكقػؼ يسػرحؽ رخطر المدرسة الصحافة ككسائؿ اإلعالـ فكران بأم أخبار أك معلكما -
 اإلعالـ عنو.

ى ويفيػة رنفذ المدرسة بالرعاكف مع مؤسسات اإلعالـ برامج مناسبة لردريب العػامليف فييػا علػ -
 الرخاطب مع الرأم العاـ.

نجارصدر المدرسة نشرة إعالمية دكرية عف أنشطريا ك  -  زاريا كمساىمريا في المجرمع.ا 
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  خدمة المجرمع :( 5)
علػى  ءن )أ( دراسة احرياجات المجرمع مف قبػؿ المدرسػة ككضػع خطػط المشػاروة المجرمعيػة بنػا

 ذلؾ كرقكيميا:

الرػي يموػف للمدرسػة يرـ عمؿ دراسات كمسػح الحرياجػات المجرمػع المحلػي كرحديػد المجػاالت  -
 اإلسياـ فييا.

املػػة فػػي المجػػاؿ كبحػػث لجمعيػػات األىليػػة كالمؤسسػػات الحوكميػػة العرقػػـك المدرسػػة بحصػػر ا -
 احرياجاريا.

يـ فػػي ، كقػػادة الػػرأم كأصػػحاب القػػرار الػػذيف يموػػف االسػػرفادة مػػنيػػرـ حصػػر الشػػروات الخاصػػة -
 أنشطة المشاروة المجرمعية.

حػػكث عػػف احرياجػػات البيئػػة رشػػجع المدرسػػة المدرسػػيف كاألخصػػائييف كالطلبػػة علػػى إجػػراء الب -
 حلية.الم

 .المجرمعية يذ كأكلياء األمكر على المشاروةرضع المدرسة خططان لردريب العامليف كالرالم -

 )ب( اسرخداـ مباني كمكارد المدرسة في رقديـ بعض الخدمات كاألنشطة االجرماعية :

ؿ اإلجػػازات ، كأسػػرىـ كللمجرمػػع المحلػػي لممارسػػة األنشػػطة خػػال رفػػرح المدرسػػة أبكابيػػا للطلبػػة -
 اء الدراسة.كبعد انري

يوػػكف مراحػػان  رفػػرح المدرسػػة مخربػػرات الحاسػػكب لرعلػػيـ الوكمبيػػكرر كرنشػػن ناديػػان لالنررنػػت -
 السرخداـ الجميكر.

الموربػة أك االسػرعارة  رفرح موربة المدرسة أبكابيا للجميػكر كرضػع نظامػان يسػمح بػالقراءة فػي -
 الخارجية.

 كالررفييية األىلية. ،قافية، كاألنشطة الثلمدرسة للمحاضرات العامةيسرخدـ مسرح ا -

 األلعاب المخرلفة لشباب المنطقة.رسرخدـ مالعب المدرسة للردريب الرياضي كرعليـ  -
 ألكلياء األمكر كأفراد المجرمع. رقـك المدرسة بفرح فصكؿ محك األمية -

 )ج( مشاروة المدرسة في رنفيذ بعض البرامج كالمشركعات االجرماعية في المجرمع المحلي : 

، كأكليػػاء ي يشػػارؾ فييػػا المدرسػػكف، كالطلبػػةالمدرسػػة بعمػػؿ مشػػركعات محػػك األميػػة الرػػرقػػـك  -
 .األمكر
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 أنشطة كميرجانات القراءة للجميع.رشارؾ المدرسة في  -

رربيػة السػوانية رشارؾ المدرسة في برامج حماية البيئة كالنظافة كالرشجير مف خالؿ أنشػطة ال -
 كالوشافة كغيرىا.

ى الرعػرؼ علػى أنشػطة المنظمػات كالجمعيػات األخػرل فػي المجرمػع رشجع المدرسة الطلبة علػ -
 خرلفة الري رقيميا رلؾ الجمعيات.كالمشاروة في المعارض كالمناسبات الم

 المجتمػع مؤسسػات ككافػة األسػر مػع فاعمػة مشػاركة هنػاؾ يككف أف أجؿ مف أن  الباحث كيرل
 المدرسػػة كدكر التعمػػيـ بأهميػػة األمػػكر أكليػػا  كعػػي مسػػتكل رفػػع عمػػى  المدرسػػة تعمػػؿ أف البػػد ،األخػػرل
 ككػػذلؾ ،دكريػػة لقػػا ات عقػػد خػػبلؿ مػػف ،األكػػاديمي مسػػتقبمهـ كبنػػا  أبنػػائهـ شخصػػيات تكػػكيف فػػي المهػـ

 أف عمػػى كالعمػػؿ ،المدرسػػية البػػرامج بعػػض تنفيػػذ فػػي األمػػكر أكليػػا  كتخصصػػات خبػػرات مػػف االسػػتفادة
 فػي كالعػامميف األمػكر أكليػا  بػيف االتصػاؿ سػبؿ سػيركتي ،التربػكم القرار صنع في األمكر أكليا  يشارؾ

 األنشػػػطة فػػػي لممشػػػاركة كالمعممػػػيف الطػػػبلب كتشػػػجيع ،معهػػػـ المقػػػا ات كعقػػػد  بهػػػـ كالترحيػػػب ،المدرسػػػة
 مػف اعتباريػة شخصػيات كاستضػافة المجتمػع لمؤسسػات رحػبلت كتيسػير ،المجتمػع تخدـ التي التطكعية
 خػبلؿ نشػطتهـأ ةممارسػ المحمي كلممجتمع ،كأسرهـ ،لمطمبة بهاأبكا المدرسة تفتح فأك  ،المحمي المجتمع
 .مككنات  بكافة المحمي كالمجتمع المدرسة بيف العبلقات تقكية إلى تؤدم العكامؿ هذ  كؿ اإلجازات

قػػػاـ الباحػػػث بػػػاإلطبلع عمػػػى األدبيػػػات التربكيػػػة كالدراسػػػات السػػػابقة ذات العبلقػػػة بالمشػػػاركة المجتمعيػػػة 
رسػػة الثانكيػػة، كمػػف خػػبلؿ عمػػؿ الباحػػث كمػػديران إلحػػدل المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػة ككفايػػات مػػدير المد

خانيكنس، قاـ بتحديػد كفايػات المشػاركة المجتمعيػة البلزمػة لمػدير المدرسػة الثانكيػة فػي ثمػاني مجػاالت 
 :أساسية، سنتناكؿ كؿ كاحدة منها بشي  مف التفصيؿ

 

 :مشاروة أكلياء األمكر : كالن أ

حيػػث أف هػػذا الػػنمط  مػػف  ،فػػي تطػػكير كتحسػػيف مهػػاـ المدرسػػة ران مهمػػان دك  األمػػكريمعػػب أكليػػا  
فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة مػػػف خػػػبلؿ المشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ  إدمػػػاجهـالمشػػػاركة يسػػػاعد أكليػػػا  األمػػػكر عمػػػى 

 ،كتػػػػدعيـ فػػػػرص الػػػػتعمـ فػػػػي المنػػػػزؿ ،شػػػػراؼ عمػػػػى النتػػػػائجكاإل ،ككضػػػػع األهػػػػداؼ التعميميػػػػة ،القػػػػرارات
ممػػا يسػػاعد عمػػى دمػػج العبلقػػة بػػيف  ،كتقػػديـ المقترحػػات البنػػا ة ،خطػػة العمػػؿ المدرسػػيةكالمشػػاركة فػػي 
 .نحك تحسيف عممية تعمـ الطبلب كيجعؿ الجهكد المشتركة تتج  دائمان  ،المنزؿ كالمدرسة

ف كانت مطمكبػة مػف كافػة الفئػات كالقطاعػات ا  ف المشاركة المجتمعية ك أعمى  (الحبشي)كتؤكد 
فهػػـ  ،مػػكركليػػا  األأكلػػى مػػف مطمكبػػة كبالدرجػػة األ نهػػاأال إ ،كالشػػرائح االجتماعيػػة كالهيئػػات كالمؤسسػػات



 72 

كبػر ف دكرهػـ هػك األإكبالتػالي فػ ،مباشػران  صحاب المصمحة الحقيقية فػي التعمػيـ كالمرتبطػكف بػ  ارتباطػان أ
 .(121:  2009 ،)الحبشي شد تأثيران كاأل حجمان 

فػي رفػع  حاسػمان  سرة تعتبر عامبلن يف المدرسة كاأليجابية بف العبلقة اإلألى إ (الشرعي)كأشارت 
ف المشػػػاركة أك  ،ف كاحػػػدآكتحسػػػيف العمميػػػة التعميميػػػة كالتربكيػػػة فػػػي  ،مسػػػتكل التحصػػػيؿ العممػػػي لمطالػػػب

   كبػػػيف مػػػا يتعممػػػ  فػػػي  ،الفعالػػػة بينهمػػػا تحقػػػؽ االنسػػػجاـ الحقيقػػػي بػػػيف مػػػا يتعممػػػ  الطالػػػب فػػػي المدرسػػػة
 .(15:  2007 ،)الشرعي هداؼ المجتمعأرة تنعكس عمى تحقيؽ خياألكالتي في محصمتها  ،سرةاأل

 ،مػكر هػي عمػاد البنػا  التربػكمكليػا  األأف العبلقػة االيجابيػة بػيف المدرسػة ك ألى إكيرل الباحث 
 .ى النمك المتكامؿ لشخصية الطالبلإجهد المدرسة يؤدم بالضركرة  فإ ذإ

 :المشاروة الدينية : ثانيان 

سػبلمية  فػي   القيـ الدينيػة كاإللب عمى دين  كمعرفة حقيقة دين  كترسيتعد مسئكلية حفاظ الطا
كتتفػػاكت هػػذ   ، فػػراد  كفئاتػػأك  ،مسػػئكلية مشػػتركة بػػيف العديػػد مػػف المؤسسػػات المجتمعيػػة ،نفػػكس الطػػبلب

 .في المجتمع التأثيركقدرتها عمى  ،همية هذ  المؤسسةأالمسئكلية بحسب 

لية الحفػػػػاظ عمػػػػى ثقافػػػػة لمسػػػػئك  ات المجتمػػػػع تحمػػػػبلن كثػػػػر مؤسسػػػػأكتعتبػػػػر المؤسسػػػػات التربكيػػػػة 
كاحتػػراـ تقاليػػد  ،كتػػربيتهـ عمػػى القػػيـ كالمثػػؿ العميػػا ،فػػراد كضػػبط سػػمككهـكتنشػػئة األ ،سػػبلميةالمجتمػػع اإل

 .كالكال  لمديف كالكطف كالمجتمع كغرس ركح االنتما  ،المجتمع كعادات 

 :(45 : 2012 )فحجاف،برز مبلمح الدكر الديني لمديرم المدارس ما يمي أكمف 

مػػػف خػػػبلؿ تكجيػػػ  المعممػػػيف عمػػػى  ،كالصػػػحابة الكػػػراـ فػػػي نفػػػكس الناشػػػئة ،غػػػرس حػػػب اهلل كرسػػػكل ( 1)
 نشػطة البلصػفيةنشطة الصفية كاألكذلؾ مف خبلؿ األ ،الغاية الكبرلاختبلؼ تخصصاتهـ لتحقيؽ هذ  

 . ة التقارير كالمحاضرات كغير ذلؾكاإلذاعة كالرحبلت كالمسابقات ككتاب

 ،لكػػػريـف اآخػػػبلؿ تحفيػػػز الطمبػػػة عمػػػى حفػػػظ القػػػر  مػػػف ،ف الكػػػريـ كالسػػػنة النبكيػػػةآربػػػط الطالػػػب بػػػالقر ( 2)
ف آكعقػػد مسػػابقات فػػي حفػػظ القػػر  ،رسػػيةالمد اإلذاعػػةشػػراكهـ فػػي ا  ك  ،ف الكػػريـآكتكػػريـ الطمبػػة حفظػػة القػػر 

 .ت في حفظ الحديث الشريؼ كتفسير ككذلؾ مسابقا ،الكريـ كتفسير 

كمجػبلت الحػائط  ،المدرسػية اإلذاعػةعبػر  ،التخاذهػا كنمػاذج كقػدكات اإلسػبلميةشخصيات براز ال( إ3)
كالتكاصؿ مع مخططي المنػاهج إلبػراز الجكانػب المشػرقة لهػذ  الشخصػيات عبػر المقػررات  ،كالمسابقات
 .المدرسية كاألنشطة

كتكظيػػػػؼ هػػػػذ   ،تسػػػػبلمي كبالعبػػػػاداإلكذلػػػػؾ لػػػػربط الطالػػػػب بتاريخػػػػ  ا ،حيػػػػا  المناسػػػػبات الدينيػػػػة( إ4)
 ،قامػػة االحتفػػاالت المدرسػػية بهػػذ  المناسػػبات كميمػػة القػػدرإكذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  ،بيػػة كالتكجيػػ المناسػػبات لمتر 
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كرأس السػنة الهجريػة كفػتح  ،كذكػرل المكلػد الشػريؼ ،كذكرل غػزكة بػدر كفػتح مكػة كغيرهػا مػف الغػزكات
ة بأنفسػػػهـ كبمشػػػاركة معممػػػيهـ بحيػػػث يقػػػـك الطمبػػػ ،سػػػبلميةالمقػػػدس كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المناسػػػبات اإلبيػػػت 

سػػػبلمي كالنشػػػيد اإل ،طمبػػػة بهػػػذ  المناسػػػبةعبػػػر الكممػػػات التػػػي تثػػػرم معمكمػػػات ال ،بإحيػػػا  هػػػذ  الحفػػػبلت
  كالتمثيميػػػات التػػػي تظهػػػر عظمػػػة هػػػذا  ،الجميػػػؿ الػػػذم يثيػػػر انفعػػػاؿ الطالػػػب كيرتقػػػي بكجدانػػػ  كمشػػػاعر 

 ،كالتمسػػػؾ بػػػ  عتػػػزازكاالكتثبيػػػت محبتػػػ   ،جػػػبلؿ لهػػػذا الػػػديفن  بػػػث ركح التعظػػػيـ كاإلأمػػػا مػػػف شػػػ ،الػػػديف
 .فكار الضالةك األأدياف لى غير  مف األإالميؿ ك أكرفض التخمي عن  

مثػػؿ  ،تبصػػير الطمبػػة بمخػػاطر االنػػزالؽ لؤلفكػػار المناقضػػة لئلسػػبلـ كالتػػي تقػػدح فػػي صػػحة العقيػػدة( 5)
فػػػػة آلداب عػػػػاداتهـ المخالخبلقهػػػػـ ك أكاالفتتػػػػاف بػػػػالغرب فػػػػي  ،ف الدكلػػػػةالعممانيػػػػة التػػػػي تفصػػػػؿ الػػػػديف عػػػػ

 .كبياف سبؿ تجنب االنحراؼ عف الديف الحنيؼ ،سبلـاإل

فػػراد أينيػػة هػػك اسػػتقطاب خطبػػا  ككعػػاظ مػػف ة الدككيػػرل الباحػػث أف مػػف صػػكر تفعيػػؿ المشػػار 
لى رفع مستكل الػكعي الػديني إكعية دينية لمطمبة ، كالتي تهدؼ المجتمع المحمي إلعطا  محاضرات كت

 لدل الطمبة .

 :المشاروة الثقافية :ثان ثال

هميػػة كبيػػرة عمػػى اعتبػػار أف العبلقػػة أف تفعيػػؿ المشػػاركة الثقافيػػة بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع لهػػا إ
 رتقػػا لبلفالمدرسػػة تمػػد المجتمػػع بػػالككادر المتعممػػة التػػي تسػػعى  ،بينهمػػا تبادليػػة كػػؿ منهمػػا يخػػدـ اآلخػػر

كعادتػػ  لممدرسػػة حتػػى تخػػرج جػػيبلن ينتمػػي  كالمجتمػػع يبػػث ثقافتػػ  كقيمػػ  ،بػػالمجتمع فػػي جميػػع المجػػاالت
كهػػػػي مػػػػف المهػػػػاـ  ،لمجتمعػػػ  دينيػػػػان كثقافيػػػػان كأخبلقيػػػػان كاجتماعيػػػػان كالعمػػػػؿ عمػػػػى تنميػػػػة القػػػػرا ة كاالطػػػػبلع

األساسػػػية لمػػػديرم المػػػدارس كمػػػف جػػػكهر العمميػػػة التعميميػػػة كذلػػػؾ باعتبارهػػػا أسػػػاس التحصػػػيؿ الدراسػػػي 
عمػى الػرغـ مػف تطػكر كسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة كقػدرتها  ،يػةككسيمة مف أهـ كسائؿ كسب المعرفة الثقاف

العالية عمى تكصيؿ المعمكمات لممسػتفيد مػف أكعيػة غيػر تقميديػة ال تعتمػد عمػى الكممػة المكتكبػة إال أف 
 .القرا ة ستبقى عماد العمـ كالثقافة

مدرسػة حيث أف المدرسة مؤسسة اجتماعية أسست لخدمػة المجتمػع كتربيػة أبنائػ ، فػإف نجػاح ال
كمػػف هنػػا  ،بصػػكرة عامػػة كالثانكيػػة بصػػكرة خاصػػة مرهػػكف بارتباطهػػا العضػػكم بػػالمجتمع الػػذم تكجػػد فيػػ 

كالمػػػدير عمػػػى قمتهػػػا تكثيػػػؽ صػػػمتها بالبيئػػػة المحيطػػػة كأصػػػبح مػػػدير  المدرسػػػةإدارة صػػػار مػػػف كاجبػػػات 
فعاالن لتحقيؽ مػا يتكقعػ  منػ  مجتمعػ  جعػؿ  مدرسػت  كذلػؾ ي ،المدرسة الناجح هك الذم يخطط تخطيطا ن

كفتح المدرسة بمبلعبها كمكتبتها كغير ذلؾ  ،منظكمة مفتكحة عمى بيئتها مف خبلؿ برامج لخدمة البيئة
كتقػػديـ بػػرامج لمحػػك األميػػة كتعمػػيـ  ،كخاصػػة بعػػد انتهػػا  أكقػػات الػػدكاـ المدرسػػي ،المجتمػػع أمػػاـ أبنػػا  

 (.213: 2001، العجميالمجتمع ) ثقافةالكبار بهدؼ تعزيز كتنمية 
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ف إثػػرا  المكتبػة المدرسػػية مػف األساسػيات اإلداريػػة المهمػة لمػػدير المدرسػة عمػػى كيػرل الباحػث أ
اعتبار المدرسة هي المصػدر األساسػي لممعرفػة الثقافيػة كالتػي تهػدؼ إلػى تنميػة القػرا ة كاالطػبلع كهػي 

اس التحصػػيؿ مػػف المهػػاـ األساسػػية لمػػديرم المػػدارس كمػػف جػػكهر العمميػػة التعميميػػة كذلػػؾ باعتبارهػػا أسػػ
عمػى الػرغـ مػف تطػكر كسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة  ،الدراسي ككسيمة مف أهـ كسائؿ كسب المعرفة الثقافية

كقدرتها العالية عمى تكصيؿ المعمكمات لممستفيد مف أكعية غير تقميدية ال تعتمػد عمػى الكممػة المكتكبػة 
 . قرا ة ستبقى عماد العمـ كالثقافةإال أف ال

 :السياسيةالمشاروة  :رابعان 

إف المعرفػػػة كاالهتمػػػاـ بالقضػػػايا السياسػػػية ال تكفػػػي العتبػػػار الفػػػرد مشػػػاركان سياسػػػي فالمشػػػاركة 
   السياسػػػػػية لؤلفػػػػػػراد تظهػػػػػر مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ سػػػػػمككهـ كتصػػػػػػرفاتهـ كردكد أفعػػػػػػالهـ تجػػػػػا  القضػػػػػػايا السياسػػػػػػية 

 ،داتهـ كاتجاهػػاتهـئهػػـ كأفكػػارهـ كمعتقػػار آفالسػػمكؾ هػػك الطريقػػة التػػي يعبػػر بهػػا األفػػراد عػػف  ،لمجػػتمعهـ
مثػػؿ العمػػر  ،كاالجتماعيػػة كاالقتصػػاديةالعديػػد مػػف العكامػػؿ الديمكغرافيػػة كيتػػأثر السػػمكؾ السياسػػي لمفػػرد ب

  كالجػػػػنس كالمسػػػػتكل التعميمػػػػي كالمهنػػػػي كاألسػػػػرة كاألقػػػػراف كالمدرسػػػػة كالجامعػػػػة كالنظػػػػاـ السياسػػػػي كالقػػػػيـ 
  ف األفػػراد ككػػذلؾ بػػيف الجماعػػات كالمجتمعػػات كهػػك مػػا يعكػػس اختبلفػػان فػػي السػػمكؾ السياسػػي بػػي ،الدينيػػة

 .(17:  2000 ،)سالـ السياسية

خػر مراحػؿ السػمـ التعميمػي أيس لمجػرد ككنهػا تمثؿ المدرسة الثانكية قمة الهـر التعميمي لػحيث 
المدرسي فحسب بؿ ألنها تضطمع بمهمة خطيرة تتمثؿ في تنمية الثركة الحقيقية لممجتمع كهي الطاقات 

كيسػػهـ فػػي الرقػػي  ،فػػي تمبيػػة متطمبػػات المجتمػػع كحاجاتػػ  كبيػػران  يػػؤدم التعمػػيـ المدرسػػي  دكران البشػػرية ك 
كخمػػؽ كػػادر بشػػرم مػػدرب كمؤهػػؿ  ،بالطمبػػة تربكيػػان كمهنيػػان كتعميميػػان لمكاكبػػة التطػػكر الحضػػارم المتسػػارع

بكاسػػطت  يػػزداد لممشػػاركة المجتمعيػػة الفاعمػػة، فمػػف خبللػػ  يتشػػكؿ فكػػر اإلنسػػاف كيػػزداد عمقػػان كاتسػػاعان ك 
كعي  الثقافي كالسياسي كاالجتمػاعي، كدكر المدرسػة  بمفهكمهػا الحػديث غيػر تقميػدم فهػك ال يقػؼ عنػد 

 كاجتماعيػان  تمقيف العمـ كالمعرفة بؿ يتعدا  إلى االهتماـ بإعداد الفرد كبنا  شخصيت  عقميان كبػدنيان كنفسػيان 
 في الحياة السياسية لممجتمعػات كيعػد جػز ان  مهمان  كليس هناؾ مف شؾ في أف التعميـ الثانكم يؤدم دكران 

 مف آليات تككيف الكعي السياسي لممجتمع كالمكاطف. أساسيان 

الديمقراطيػة  بػؿ إف نمػك الديمقراطيػة كتطكرهػا  اتتعد المشاركة السياسػية شػرطا أساسػيان لبنػا  المجتمعػك 
قػان يتمتػع بهػا حقك  كطبقاتػ  كجعمهػاإنما يتكقؼ عمى إتاحػة فػرص المشػاركة السياسػية أمػاـ فئػات الشػعب 

 .كؿ فرد في المجتمع

 ـأ السػػػمطة ـالمجتمػػػع أ ـهػػػا الكبيػػػر سػػػكا  عمػػػى صػػػعيد الفػػػرد أكترجػػػع أهميػػػة المشػػػاركة السياسػػػية لتأثير 
 فهي: ،السياسة العامة
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 . تساعد عمى تحقيؽ الشركط االجتماعية كالثقافية كالسياسية لتحقيؽ خطط التنمية المختمفة -1

كتحسف  ادة ارتباط األفراد  بالنظاـ كأهداف ، كترفع مف شأف الكال  كالتأثير كالمسؤكليةتسهـ في زي -2
  كترفع مف مستكل األدا  كتحقؽ التكيؼ االجتماعي. ،الفاعمية

تخمػػؽ المشػػاركة السياسػػية الجػػادة كالهادفػػة معارضػػة قكيػػة كبالتػػالي تسػػاعد عمػػى تػػدعيـ الممارسػػة  -3
 .الديمقراطية كترسيخها

الخاصػػة  كلة لػػدل الفػػرد مػػف حيػػث إدراكػػ   لتكامػػؿ المصػػالحؤ تنميػػة التصػػرفات المسػػتػػؤدم إلػػى  -4
  .(118:  2010 ،كالعامة )أبك النيؿ

الشخصػية  فالمشػاركة لهػا كظيفػة التعبيػر عػف الحريػة ،لرضػا الفػرد عػف ذاتػ  أساسػيان  تعد مصػادر -5
األمػكر السياسػية  كية تجػا كعف طريقها يفرغ األفراد شحناتهـ النفسية كالعاطفيػة كالسػمك  ،كاكتمالها

 ،أبػػػػراش) السياسػػػػية بممارسػػػػة فعميػػػػة تشػػػػعرهـ بالطمأنينػػػػة كبالقػػػػدرة عمػػػػى متابعػػػػة مجريػػػػات الحيػػػػاة
2011 :142.) 

ف مػػف صػػكر المشػػاركة السياسػػية بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع استضػػافة شخصػػيات أكيػػرل الباحػػث 
هـ مػع المحمػي فػي عقػد نػدكات تسػالمجت فػرادكأ ،كأعضػا  مػف المجمػس التشػريعي ،اعتبارية مف المجتمع

 ،خػر لتنميػة حػب الػكطف كالمصػير الكاحػد كالمشػترؾ فػي نفػكس الطػبلبفي نشر ثقافة الحكار كتقبػؿ اآل
عصػػؼ كالتػػي تػػؤدم فػػي النهايػػة تجسػػيد الكحػػدة الكطنيػػة كنبػػذ االنقسػػاـ التػػي يسػػتغمها االحػػتبلؿ كبػػات ي

 .بعدكان  القضية الفمسطينية
 : الكطنية ةمنياأل المشاروة : خامسان 

 اإلنساف سعى حيث القدـ ،منذ األرض هذ  عمى اإلنساف بكجكد األمني الكعي ارتبط لقد
 التدابير كافة بأخذ كذلؾ ،مخاطر مف بها يتربص كبما ،حكلها يدكر بما تكعيتها خبلؿ مف نفس  لتأميف

 في إال ل  ليتكفر ذلؾ فيك كلـ ،كاالستقرار األمف يسكدها حياة ل  تكفر أف شأنها مف التي كاالحتياطات
 . كالبقا  الحصانة عف البحث إلى الدافع بمثابة يككف أمني كعي ظؿ

 كالحقائؽ المعارؼ نشر تستهدؼ التي العممية:  هي األمنية التكعية أف (المشخص) يرل
 مف ظاهرة أك األحداث مف حدث نحك الجماعة أك الفرد اتجاهات تثبيت أك تعديؿ أك تغيير بقصد

 أنسب إلى بتكجيههـ تقكـ نفس  الكقت كفي ،بمكضكعية معها التفاعؿ عمى كمساعدتهـ ،الظكاهر
 ،المشخص) المحتممة السمبية أثارها مف كالتقميؿ ،لمنعها بهـ المحيطة التحديات مف الكقاية أساليب
 .(20 -19:  ق1415
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 كاقتصادية يةاجتماع تبعات مف يمحق  ما المجتمع يجنب كقائيان  أسمكبان  األمني الكعي كيعد
 ألفراد كاإلرشاد بالتكعية تهتـ التي المبادئ كتبني ،كتطكير  تنميت  عمى الدكؿ تعمؿ أف يجب ،كمعنكية
 بدكرهـ كتكعيتهـ ،المجتمع عمى السيئة كانعكاساتها الحكادث بخطكرة إلشعارهـ االنحراؼ مف المجتمع

 .(208:  ق1416 ،الحديثي) كالحكادث الجرائـ لمحاربة األمنية األجهزة مع التعاكف في

 األهمية مف يعد الثانكية المدارس طمبة لدل األمني الكعي مستكل رفع فإف سبؽ ما عمى بنا ن 
 كاالنحراؼ الجريمة لمنع األمنية كاألجهزة المدرسية اإلدارة بيف كالمشاركة  المبذكلة الجهكد لدعـ بمكاف
 مف إراديان  يمنعهـ الثانكية طمبة لدل داخمي دافع دإيجا كأبسطها الجهكد هذ  أكؿ كلعؿ ،منهما كالكقاية
 كالقكانيف القيـ مع تتنافى أك باألمف تخؿ أف نهاأش مف اجرامية انحرافي  كسمككيات بأعماؿ القياـ

 االجتماعية السمككيات إزا  يجابياإل دكر  تفعيؿ بؿ فحسب ذلؾ كليس ،المجتمع يقرها التي االجتماعية
 األمف تحقيؽ في األمف أجهزة مساعدة خبلؿ مف االجتماعية كالعادات لضكابطكا القيـ مع المتنافية
 .(29:  2006 ،الشهرم) الجريمة أك االنحراؼ كقكع مف كالحد

 طردية عبلقة هناؾهذ  المشاركة لها أهميتها في كاقعنا الفمسطيني حيث أف  أف الباحث كيرل
 كافة في سريع تطكر مف العالـ يشهد  ما ظؿ في كذلؾ ،المخاطر كزيادة ،األمني الكعي أهمية بيف

 النسيج تخترؽ باتت التي كالتكنكلكجيا كااللكتركنيات التقنيات صعيد عمى خاصة ،الحياة مناحي
 الكعي تنمية في كمؤسساتها ،اتهاكامكان ،طاقاتها كؿ لتجند الدكؿ لدل دافعان  ذلؾ خمؽ كقد ،االجتماعي

 بالغة محطة تعد التي الثانكية المدارس االجتماعية المؤسسات تمؾ كمف ،كالمجتمع الفرد لدل األمني
 الثانكية المدارس عمى كجب األمني الصعيد عمى الهائمة التطكرات هذ  كمع ،الشباب حياة في األهمية
 كأهمها المجتمع مع اتصاؿ قنكات كفتح ،طمبتها لدل شامؿ أمني لكعي تؤسس أف بإدارتها ممثمة

 .تكعيتهـ تستدعي مخاطر مف بهـ يحيط بما الطمبة رلتبصي األمنية األجهزة
 :المشاروة االجرماعية :سان ساد

ف التكاصػػؿ بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع المحمػػي ضػػركرة ممحػػة يقػػع معظػػـ مسػػؤكليتها عمػػى مػػدير إ
ك فشػمها عمػى مػدل الصػمة التػي أكيتكقػؼ نجػاح المدرسػة  ،بحكػـ مركػز  كعممػ  ،المدرسة الثانكية نفسػها

مػػػر مهػػػـ إلشػػػعار ألػػػذا فتكثيػػػؽ الصػػػمة بػػػيف المدرسػػػة كالمجتمػػػع  ،سػػػة مػػػع المجتمػػػع المحػػػيطتقيمهػػػا المدر 
فيػػػدفعهـ  بػػػا آلالػػػى تبمػػػكر الشػػػعكر لػػػدل إالمجتمػػػع باهتمػػػاـ المدرسػػػة بالطالػػػب كهػػػذا يػػػؤدم بػػػدكر  كػػػذلؾ 

 .(358:  2001 ،)البكهي نجاح هذ  العمميةإلمتعاكف في 
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بػػيف المدرسػػة  االجتماعيػػةعمػػؽ بأهميػػة المشػػاركة دب التربػػكم المتاألطػػبلع عمػػى كمػػف خػػبلؿ اال
 :همية هذ  المشاركة فيما يميأكالمجتمع المحمي يمكف  تمخيص 

مػػكر كيزيػػؿ الحػػكاجز النفسػػية كاالجتماعيػػة بينهمػػا ممػػا كليػػا  األأيكثػػؽ عػػرل المػػكدة بػػيف المدرسػػة ك  (1)
 .المدرسة كخارجهماف كالثقة داخؿ ااألعمى شعكر الطالب بجك مف  يككف باعثان 

كطبيعػػػػة الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدمها لمطمبػػػػة  ،مػػػػكر كالمجتمػػػػع بػػػػدكر المدرسػػػػة المهػػػػـكليػػػػا  األأيعػػػػرؼ  (2)
 .ظـ التربكية المتبعة في المدرسةكتعريفهـ كذلؾ بالن ،كالمجتمع

بنػػا  كالتنسػػيؽ بػػيف األفيمػػا يتعمػػؽ بتربيػػة  بػػا كاآلفكػػار كالخبػػرات بػػيف المعممػػيف األلػػى تبػػادؿ إيػػؤدم  (3)
 .قيؽ النمك السميـ لشخصية الطالبكب متكامؿ لتحالمدرسة كالبيت بأسم

ليؿ الصػػػعكبات التػػػي كتػػػذ ،يعمػػػؿ التعػػػاكف بػػػيف المدرسػػػة كالمجتمػػػع عمػػػى حػػػؿ المشػػػكبلت المدرسػػػية (4)
 .تكاج  الطمبة

 .المحمي كالمساهمة في حؿ مشكبلت العمؿ عمى تنمية المجتمع  (5)

ال إياـ بدكرها االجتمػاعي كلف يتسنى لممدرسة الق ،يصمح المجتمع المحمي كيحسف ظركؼ معيشت  (6)
ميػػؽ جسػػكر التكاصػػؿ كالثقػػة ال بتعإبتعاكنهػػا مػػع مؤسسػػات المجتمػػع المختمفػػة كلػػف يتحقػػؽ التعػػاكف 

 .بينهما
 ،فػي عمميػات التنشػئة االجتماعيػة إلى أف المدرسة هي المحػكر األسػاس (صالح الديف)تشير ك 

بحيث تقـك المدرسة بفتح أبكابها  ،المدرسةكجكد عبلقة كشراكة قكية بيف أكليا  األمكر ك  فمف المهـ جدان 
قامة عبلقات جيدة كشػراكة مػع أفػراد المجت  ،)صػبلح الػديفمػع المحمػي فػي المشػاريع التربكيػة لممجتمع كا 

2000  :123). 

البد مف تكطيد العبلقػات بػيف المدرسػة  ،جؿ تفعيؿ المشاركة االجتماعيةأن  مف أكيرل الباحث 
كليػا  أكزيػارات  ،عماؿ التطكعية كالتكاصؿ مػع المؤسسػات المجتمعيػةألكا مف خبلؿ الزيارات ،كالمجتمع

فػػي تفعيػػؿ المشػػاركة  هػػاـ كػػؿ هػػذ  األمػػكر لهػػا دكر ،شػػطة المدرسػػة أنمػػكر لممدرسػػة كالمشػػاركة فػػي األ
 المجتمعية.

 :المشاروة الصحية : ان بعسا

ت كالهيئػػػات هػػػك مشػػػاركة مؤسسػػػا ،يقصػػػد بالمشػػػاركة المجتمعيػػػة فػػػي بػػػرامج الصػػػحة المدرسػػػية
كالمنظمػػات الصػػحية  ،كالمجػػاف كالنػػكادم الشػػبابية كالنسػػائية ،كالمجػػالس القركيػػة ،المحميػػة مثػػؿ البمػػديات

ككجهػػػا   ،كالحككميػػة كغيػػر الحككميػػة كالمؤسسػػات الداعمػػة ،كالطبيػػة كالعيػػادات كالمستشػػفيات الخاصػػة
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 : 2001 ،)عبػد المطيػؼ الػدينيصحاب القػرار السياسػي كاالجتمػاعي كالعشػائرم ك أغنيائها  ك أالمنطقة ك 
92). 

 :كيمكف تعزيز هذا الدكر مف خبلؿ، برامج الصحة المدرسية إنجاحمجتمع المحمي دكر مهـ في مفم

 .مكراالجتماعات الدكرية ألكليا  األ .1

كالمؤسسات الصحية المحميػة سػابقة بفاعميػة فػي  ،شراؾ ممثميف مف المجالس كالهيئات المحميةإ .2
كلكيات الصحية األكتحديد  ،شراكهـ في اتخاذ القرارإكتعني الفاعمية  ،ةنشاطات المجاف الصحي

شػػراكهـ فػػي تػػكفير كسػػائؿ الػػدعـ إمػػع  ،جنػػب إلػػى كالتخطػػيط  كالتنفيػػذ كالتقيػػيـ جنبػػان  ،المدرسػػية
 .المدرسة نشاطات صحية في أكالمختمفة التي تكفؿ نجاح أم برامج 

 :(107:  2002 ،عيسىلدكر فيما يمي )كيتمثؿ هذا ا

 .المتاحة اإلمكاناتمتابعة التحكيبلت الصحية كتكفير تداخبلت عبلجية مناسبة ضمف  -1

 .المكجستي لبرامج الصحة المدرسيةالدعـ المادم ك  -2

 .نشر الكعي الصحي -3

 .ياـ كالمناسبات الصحية المختمفةالمساهمة في األ -4

إنشػػا  لجػػاف القيػػاـ ب ،المشػػاركة الصػػحية بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع ف مػػف صػػكرأكيػػرل الباحػػث 
فػراد المجتمػع المحمػي  كاسػتقطاب مختصػيف أصحية مشرفة عمى مرافؽ المدرسػة مػف الهيئػة التدريسػية ك 

ككػذلؾ العمػؿ  ،تهػتـ بالجانػب الصػحي لمطمبػة كتقػكـ بالكشػؼ الػدكرم عمػيهـ ،فراد المجتمع المحميأمف 
ي كالعمػػػؿ عمػػػى صػػػيانتها فػػػراد المجتمػػػع المحمػػػأعمػػػى تفقػػػد البيئػػػة الصػػػحية المحيطػػػة بالمدرسػػػة بمشػػػاركة 

 ،فػػراد المجتمػػع المحمػػي بمشػػاركة البمػػديات بحمػػبلت التكعيػػة الصػػحية لمطمبػػةأك كالقيػػاـ  ،كنها ؤ كمراعػػاة شػػ
كالعمػػػؿ عمػػػى  ،فػػػراد المجتمػػع المحمػػػيأك كالقيػػاـ بالتنسػػػيؽ مػػػع الجهػػات المعنيػػػة لعقػػػد يػػػكـ صػػحي لمطمبػػػة 

 .ية لمحفاظ عمى البيئةات  المجتمعمراض بالتعاكف مع المؤسسكاألمكافحة التمكث 
 :المشاروة االقرصادية :ثامنان 

تقتصػر عمػى الػدعـ المػادم  خػرل كالتعمػيـ البيف المؤسسات كقطاعػات المجتمػع األف الشراكة إ
 ،بمػػا يعػػزز ربػػط المخرجػػات بسػػكؽ العمػػؿ ،لػػى شػػراكة حقيقيػػة بػػيف التعمػػيـ كاالقتصػػادإنمػػا تػػؤدم ا  ك  ،فقػػط

مشػػتركة حػػكؿ المخرجػػات كتحديػػد الػػرؤل ال ،المؤسسػػات التعميميػػةكالتعػػرؼ عمػػى التكقعػػات المنتظػػرة مػػف 
 .كالمشكبلت كطبيعة العمؿ التعميميعماؿ عمى الصعكبات األتعرؼ مؤسسات  إلىضافة إ ،التعميمية
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 ،ف المشػاركة بػػيف القطػاع الخػػاص كالتعمػيـ سػػكؼ تعػزز الػػركابط بػيف القطػػاعيفألػػى إباإلضػافة 
كتزيػد  ،كتكثػؽ عبلقػة الطػبلب بػالمجتمع ،العمػؿ بمؤسسػات التعمػيـ كربط مكاقع ،كتتيح لمطبلب التدريب

 .ير الطبلب لممؤسسات االقتصاديةالمكاطنة كتقد
  حػػػػدل المؤسسػػػػات المجتمعيػػػػة الفاعمػػػػة إف مؤسسػػػػات القطػػػػاع الخػػػػاص هػػػػي أ (العريبػػػػي)كيػػػػرل 

ت ذات فكائػػد هػػذ  المجػػاالكانػػت أفػػي دعػػـ العديػػد مػػف مجػػاالت التعمػػيـ سػػكا    كتػػؤدم  دكران  ،اقتصػػاديان 
اع التعميمػػي هػػك مػػا هػػـ مجػػاالت المشػػاركة بػػيف القطػػاع كالخػػاص القطػػأكمػػف  ،ك فكائػػد معنكيػػةأ ،ماليػػة

: عينيػػة مثػػػؿ كألػػػى مؤسسػػات التعمػػػيـ مػػف تبرعػػات نقديػػػة إعمػػػاؿ كالمؤسسػػات التجاريػػة يقدمػػ  رجػػاؿ األ
 :(211: ق  1425 ،العتيبي) هزة كالمعدات كيتـ ذلؾ مف خبلؿجاأل
ك أيػػراد هػػذ  الحمػػبلت إف يػػتـ دفػػع أداخػػؿ المػػدارس بأسػػعار مخفضػػة عمػػى  سػػكاؽ الخيريػػةقامػػة األإ -1

بحيػػػث يشػػػترؾ الطػػػبلب فػػػي تسػػػكيؽ منتجػػػات الشػػػركات كبيعهػػػا داخػػػؿ  ،المػػػدارس إلػػػىجػػػز  منهػػػا 
 .كهذا يحقؽ فكائد مشتركة لمطرفيف ،المدارس

المؤسسػػػات  إلػػىمػػدارس النقديػػة المباشػػػرة لممػػدارس مػػف خػػػبلؿ طمبػػات معينػػة تقػػػدمها ال اإلسػػهامات -2
 .ا كما يتطمب ذلؾ مف نفقات نقديةنشطتهأالتجارية يحدد فيها 

كهػػي مػػدخؿ مػػف المػػداخؿ التػػي  ،نشػػطة كالمسػػابقات الطبلبيػػةجػػكائز التػػي تقػػدمها الشػػركات فػػي األال -3
هػػػػدايا كتتضػػػػمف  هػػػػذ  الجػػػػكائز ال ،سػػػػمائها فػػػػي المػػػػدارسأتعممها الشػػػػركات لػػػػدخكؿ منتجاتهػػػػا ك تسػػػػ

لػػى إعية كتهػػدؼ هػػذ  البػػرامج التشػػجي ،كالػػرحبلت الطبلبيػػة كغيرهػػا ،جهػػزةكاأل ،جبػػاتكالك  ،المجانيػػة
 .مى القرا ةعك تشجيع الطبلب أ ،تحسيف معايير التحصيؿ

جػؿ أخػرل مػف عمػيـ كالقطاعػات األمػا بػيف الت تفػاؽاف يكػكف هنػاؾ أنػ  يمكػف أكيستنتج الباحػث 
كالصػػاالت  ،ثػػؿ المرافػػؽ التعميميػػة كالرياضػػيةم ،مكانيػػات المتاحػػة فػػي المػػدارسإلاالسػػتفادة مػػف بعػػض ا

مقابػؿ كقػات محػددة أختمفة استخداـ مرافػؽ المدرسػة فػي حيث يتيح هذا االتفاؽ لمقطاعات الم ،كالمسارح
 ،ي باسػػتخداـ المرافػػؽ التعميميػػةف مثػػؿ هػػذ  المشػػاركة تسػػمح لممجتمػػع المحمػػإ ،مبػػالغ ماليػػة متفػػؽ عميهػػا

تاحػة الفرصػة لئلسػهاـ فػي ا  ك  ،خرل مف تشغيؿ هػذ  المرافػؽتمعية األاستفادة القطاعات المجإلى ة ضافإ
 .نشطةعنكية التي يجنيها مف مثؿ هذ  األخدمة المجتمع مقابؿ العكائد الم
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 الفصؿ الثالث
 راسات السابقةالد

تعد الدراسات السابقة مػف أهػـ المصػادر العمميػة التػي يسػتقي منهػا البػاحثكف معمكمػاتهـ المهمػة 
لذا قاـ الباحث بإجرا  مسحو عمى عدد مف الدراسػات السػابقة  ،ـ في إثرا  بحكثهـ عمميان كعمميان التي تسه

راسػػت  الحاليػػة بشػػكؿ مباشػػر القريبػػة مػػف مكضػػكع دراسػػت ، كتكصػػؿ إلػػى دراسػػات تطرقػػت إلػػى جكانػػب د
 .مف إجرائها مف األحدث إلى األقدـلز  كسكؼ يعرض الباحث الدراسات كفقان  ،ير مباشرغك 
 

 انذراساث احملهيت :  -أوالً 
 :(0222 ،الفار)دراسة ( 1)

ة درجة تكافر الكفايات اإلدارية ككفايات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكي: "بعنكاف
 ".في فمسطيف

هػػدفت الدراسػػة إلػػى تحديػػد الكفايػػات اإلداريػػة لمػػديرم المػػدارس فػػي ضػػك  احتياجػػاتهـ التدريبيػػة كنظريػػة 
 كمػف ( مدير تربيػة كتعمػيـ 96) كمف ،( مديران كمديرة664) كتككف مجتمع الدراسة مف ،القيادة التحكيمية

( مديران كمديرة 67) كتككنت عينتها مف ،( رئيس قسـ إدارات تربكية في الضفة الغربية مف فمسطيف96)
ككامػػػؿ  ،(96ككامػػػؿ مجتمػػػع مػػػديرم كمػػػديرات التربيػػػة كالتعمػػػيـ كعػػػددهـ ) ،اختيػػػركا بالطريقػػػة العشػػػكائية

( . كلتحقيػػػؽ هػػػدؼ الدراسػػػة اسػػػتخدمت الباحثػػػة 96) مجتمػػػع رؤسػػػا  أقسػػػاـ اإلدارات التربكيػػػة كعػػػددهـ
كعػدد  ،( فقػرة. كالثانيػة: كفايػات القيػادة التحكيميػة26راتهػا )كعدد فق ،استبانتيف األكلى: الكفايات اإلدارية

لتحديد االحتياجات  ،كالرتبة ،كاستخدمت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،( فقرة87) فقراتها
التدريبية مػف الكفايػات اإلداريػة ككفايػات القيػادة التحكيميػة. كتكصػمت نتػائج الدراسػة إلػى أف درجػة تػكافر 

 ،ايػػات اإلداريػػة البلزمػػة لمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة كانػػت مرتفعػػة فػػي مجػػاالت أداة الدراسػػة جميعهػػاالكف
كدرجة تكافر كفايات جميع كفايات القيادة التحكيمية لػدل مػديرم  ،ماعدا مجالي التقكيـ كالرقابة كالتكجي 

ديـ الحػكافز لهػـ لمحفػاظ كأكصت الدراسة بضركرة تعزيز مديرم المدارس كتق ،المدارس الثانكية متكسطة
 . كتطكير كفايات القيادة التحكيمية لديهـ ،عمى مستكل مرتفع مف الكفايات اإلدارية لديهـ

 :( 5133 ،عابديف كيكسؼ)دراسة ( 5)
المحمػي  المجتمػعً  مؤسسػات مشػاركة كاقػع كالبيػرة اهلل راـ محافظػة مػدارس مػديرم تقػديرات : " بعنػكاف

 ." المدرسية اإلدارة في فيها المأمكؿ كالمشاركة
تقػػػديرات مػػػديرم مػػػػدارس راـ اهلل كالبيػػػرة الفمسػػػطينية لكاقػػػع مشػػػػاركة  عمػػػى متعػػػػرؼلهػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة 

. كتػـ إجػرا  الدراسػة فػي العػاـ  مؤسسات المجتمع المحمي في اإلدارة المدرسػية كلممشػاركة المػأمكؿ فيهػا
كاسػتخدمت فيهػا اسػتبان   ،الجنسػيف ( مػديران مػف519عمى عينة طبقية عشكائية شممت ) 3117-3117

كأشارت النتائج أف  ،بعد التحقؽ مف صدقها كثباتها ،( فقرة مكزعة في أربع مجاالت47خاصة ضمت )
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بينما كانت  ،درجة مشاركة مؤسسات المجتمع المحمي في اإلدارة المدرسية كما يراها المديركف متكسطة
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تقػػديرات  كأظهػػرت النتػػائج ،المشػػاركة المػػأمكؿ فيهػػا مرتفعػػة

كمؤهمػػػ   ،المػػػديريف لدرجػػػة المشػػػاركة الفعميػػػة المأمكلػػػة تعػػػزل إلػػػى متغيػػػرات الدراسػػػة كهػػػي جػػػنس المػػػدير
سػكل التقػديرات لممشػاركة المأمكلػة  ،كالجهػة المشػرفة عميهػا ،كجنسػها ،كمكقػع المدرسػة ،كخبرت  ،العممي

 لذككر مقارنة بالمدارس المختمطة. بحسب متغير جنس المدرسة لصالح ا
 كأكصت الدراسة بعدة تكصيات أهمها:

أف تتبنػػػى كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي تنظػػػيـ حمػػػبلت تكعيػػػة كعبلقػػػات عامػػػة مػػػع مؤسسػػػات المجتمػػػع 
فػػػي دعػػػـ تعمػػػـ الطمبػػػة كاالهتمػػػاـ بتيسػػػير  كخصكصػػػان  ،المحمػػػي حػػػكؿ دكرهػػػـ فػػػي دعػػػـ اإلدارة المدرسػػػية

ف تسػػػعى كزارة التربيػػػة أك  ،ف الػػػدعـ ال ينحصػػػر فػػػي الػػػدعـ المػػػادم لممػػػدارسأك  ،مـظػػػركؼ كبيئػػػات الػػػتع
بحيػث  ،كالتعميـ العالي إلى تعديؿ األنظمة كالتشريعات الخاصة بالعبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي

ع لممسػػػػا لة منػػػة ال تيعػػػػرض المػػػػديريف كمؤسسػػػػات المجتمػػػػآالطرفػػػػاف مػػػػف بنػػػػا  عبلقػػػػة مسػػػػتديمة  يػػػتمكف
 .نية كالتنظيميةالقانك 

 ( : 2010 ،دراسة )أبك شاكيش( 3)
بعنػكاف : " دكر برنػػامج )إطػار ضػػماف الجػػكدة( فػي تنميػػة بعػض الكفايػػات اإلداريػػة لػدل مػػديرم مػػدارس 

 . بمحافظات غزة " ااألكنرك 
دكر برنػػػامج )إطػػػار برنػػامج الجػػػكدة( فػػػي تنميػػػة بعػػػض الكفايػػػات اإلداريػػػة  عمػػػىعػػػرؼ تمل هػػدفت الدراسػػػة

 ااألكنػرك التكثيػؽ( لػدل مػديرم مػدارس  –التمكػيف  –التخطػيط االسػتراتيجي  –ة الذاتية المسندة )المراجع
كالبحػػث عػػف سػػبؿ تحسػػيف هػػذا  ،ككجهػػة نظػػر المشػػرفيف التربػػكييف ،مػػف كجهػػة نظػػرهـ ،بمحافظػػات غػػزة

 الدكر كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة . 
كلتحقيػؽ أهػداؼ الدراسػة  ،نػ  يتناسػب مػع طبيعػة الدراسػةأل ،كاستخدـ الباحث المنهج الكصفي التحميمػي

( فقػػرة مكزعػػة عمػػى أربعػػة أبعػػاد تمثػػؿ أربػػع كفايػػات إداريػػة لمػػدير 55أعػػد الباحػػث اسػػتبانة تتكػػكف مػػف )
 . التكثيؽ –التمكيف  –التخطيط االستراتيجي  –المدرسة : المراجعة الذاتية المسندة 

بمحافظػات  ااألكنػرك كهـ جميع مديرم كمديرات مدارس  ،مديرة( مديران ك 221تككف مجتمع الدراسة مف )
( مشػػرفان تربكيػػان 49باإلضػافة إلػػى جميػػع المشػػرفيف التربػكييف كعػػددهـ ) ،مػػديرة( 124مػػديران ك  97غػزة )

 ـ .2008/2009لمعاـ الجامعي  ،دراسةأما عينة الدراسة فتككنت مف جميع أفراد مجتمع ال
راسػػة : أف برنػامج )إطػػار ضػػماف الجػكدة( لػػ  دكر إيجػابي فػػي تنميػػة ككػاف مػػف أهػـ مػػا تكصػػمت إليػ  الد

التمكػيف  –التخطػيط االسػتراتيجي  –التاليػة : المراجعػة الذاتيػة المسػندة  اإلداريةكفايات مديرم المدارس 
%( لمتخطػػػيط  81%( لممراجعػػػة الذاتيػػة المسػػػندة ك ) 71حيػػػث تػػراكح الػػػكزف النسػػػبي بػػيف ) ،التكثيػػؽ –

 هي أكزاف عالية نسبيان.تراتيجي ك االس
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لمخػارج  ابػاألكنرك أهمها : إيفاد فريؽ مػف القػادة التربػكييف  ،مجمكعة مف التكصياتبكقد أكصت الدراسة 
كعقػػػد دكرات تدريبيػػػة إنعاشػػػية لمػػػديرم المػػػدارس  ،لنقػػؿ خبػػػرات بعػػػض الػػػدكؿ التػػػي طبقػػػت هػػػذا البرنػػػامج

ربػكييف لمتابعػة تنفيػذ البرنػامج كتقػديـ التغذيػة كتشػكيؿ فريػؽ مػف القػادة الت ،لمتدرب عمى تطبيػؽ البرنػامج
 كتعزيز التجارب الناجحة كتقديـ مكافةت مادية كمعنكية لها . ،الراجعة لمديرم المدارس

 :(5116 ،كآخركف ،سمرة أبك) دراسة( 4)
 اإلدارة بػيف لمتفاعػؿ الخميػؿ محافظػة فػي األمػكر كأكليػا  الثانكيػة المػدارس مػديرم تصػكرات : "بعنػكاف

 ".المحمي كالمجتمع مدرسيةال
 الخميػؿ محافظػة األمػكر فػي كأكليػا  المػدارس مػديرم تصػكرات عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة هػذ  هػدفت

بتطبيػؽ الدراسػة  البػاحثكف قػاـ أهػداؼ الدراسػة كلتحقيػؽ ،المحمػي كالمجتمػع المدرسػية اإلدارة بػيف لمتفاعػؿ
 لقيػاس ،باسػتخداـ اسػتبانة خاصػة بالدراسػةكلػي أمػر  271مػديران ك  61عمى عينة عشكائية مككنة مػف 

 كالمجتمػع المدرسػية اإلدارة بػيف لمتفاعػؿ الخميػؿ محافظػة فػي كأكليػا  األمػكر المػدارس مػديرم تصػكرات

 فػي كأكليػا  األمػكر الثانكيػة المػدارس مػديرم تصػكرات درجػة أف الدراسة هذ  نتائج كقد أظهرت ،المحمي

 لمدرجة ) حسابي بمتكسط كانت متكسطة المحمي كالمجتمع لمدرسيةا اإلدارة بيف لمتفاعؿ الخميؿ محافظة

 .( 0.55) معيارم مقدار  كانحراؼ) 2502) مقدار  ) الكمية
 بشػػكؿ متكسػػطة كانػػت المحمػػي كالمجتمػػع المدرسػػية اإلدارة بػػيف التفاعػػؿ درجػػة أف النتػػائج أظهػػرت كمػػا
 أكليػػا  مػػع مقارنػػة المػػديريف لصػػالح يفالمبحػػكث تقػػديرات فػػي إحصػػائية داللػػة ذات فركقػػان  هنػػاؾ أف عػػاـ،
 كالمديريػة لمجػنس تبعػا الدراسػة عينػة تقػدير فػي إحصػائية داللػة ذات فركؽ هناؾ تكف لـ بينما  ،األمكر
 .العممي كالمؤهؿ
 التربيػة كزارة تػكلي أف : أهمهػا مػف ،التكصػيات مػف بمجمكعػة الدراسػة أكصػت النتػائج هػذ  ضػك  كفػي

 المدرسػية اإلدارات تقػكـ خاصػة أف المحمػي أهميػة المدرسػية كالمجتمػع اراتاإلد بػيف العبلقػة كالتعمػيـ

 .المدرسة تجا  من  المطمكب بالدكر المحمي المجتمع بتكعية
 : (2003 ،األشقر)دراسة ( 5)

 . " تطكير  كسبؿ غزة بمحافظات المجتمع المحمي تنمية في الثانكية المدرسة إدارة دكر " :بعنكاف
 غػزةبمحافظػات الثانكيػة  المدرسػة إدارة بػ  تقػكـ أف يجػب الػذم الػدكر عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة هػدفت

 هػذا لمثػؿ المػنهج هػذا لمناسػبة ،التحميمػي الكصػفي المػنهج الباحػث اسػتخدـ كقػد ،كتطكر  المجتمع لتنمية

 كككػيبلت كمػديرات كككػبل  مػديرم جميػع مػف الدراسػة عينػة تككنػت كقػد ،التربكيػة الدراسػات النػكع مػف

 الباحػث قػاـ الدراسػة أهػداؼ إدارم كلتحقيػؽ (970) عػددهـ كالبػالغ غػزة بمحافظػات مػدارس الثانكيػةال

 خدمػة : مجػاؿ هػي المجػاالت كهػذ  ،مجػاالت (4) مكزعػة عمػى ،فقػرة )60) مػف مككنػة اسػتبان  بإعػداد

 ،األهمية ساتالمؤس كخدمة الحككمية  المؤسسات كخدمة ،األسرة كخدمة ،المحمية لمبيئة المدرسية اإلدارة
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 تػـ ( حيػثSPSSلمعمػكـ االجتماعيػة ) اإلحصػائية الرـز برنامج استخداـ إحصائيان تـ البيانات كلمعالجة

 " ت " . اختبار إلى باإلضافة االنحراؼ المعيارم ،الحسابي الكسط ،المئكية النسب : استخداـ
 كلػديهـ يػكدكف الثانكية المرحمة في ةالمدرسي اإلدارة مديرم فإ: التالية  النتائج إلى الدراسة تكصمت كقد

البيئػة  خدمػة مجػاؿ حصػؿ فقػد ،المجتمػع كتنميػة خدمػة فػي كفعػاؿ كبيػر دكر يكػكف لهػـ أف فػي الرغبػة
 فقػد الطالػب ألسػرة المدرسػية اإلدارة خدمػة مجػاؿ فػي أمػا % 86.64 مقػدارها مئكيػة نسػبة عمػى المحميػة

 مجاالت عمى األكؿ الترتيب المجاؿ هذا كيأخذ % 86.68 بنسبة عالية عمى تقديرات المجاؿ هذا حصؿ

 المدرسػية لخدمػة اإلدارة لػدل كالرغبػة ،كاألسػرة المدرسػة بػيف الكثيقػة العبلقػة عمػى ذلػؾ كيػدؿ ،الدراسػة

 .  األسرة كتنمية
 هنػاؾ أف أظهػرت النتػائج فقػد الحككميػة لممؤسسػات الثانكيػة بالمرحمػة المدرسػية اإلدارة خدمة مجاؿ كفي

 أمػا ،عاليػة نسػبة أيضػان  % كهػي 75.72مقػدارها  مئكيػة نسػبة عمى المجاؿ هذا حصؿ حيث رةكبي رغبة

 في دكران  المدرسية يككف لئلدارة ألف كمكافقة عالية نسبة عمى حصؿ فقد األهمية المؤسسات خدمة مجاؿ

 فركؽ كجكد المجاؿ ككذلؾ عدـ لهذا %82.26المئكية  النسبة ككانت ،األهمية المؤسسات كخدمة تنمية

 فعػاؿ دكر لػ  يكػكف أف فػي المدرسػية اإلدارة كتكجػ  لرغبػة أفػراد العينػة تقػدير فػي إحصػائية داللػة ذات

 . كاألهمية الحككمية كالمؤسسات كاألسرة المحمية البيئة المجتمع في كتنمية لخدمة
 مجاؿ المدرسية لئلدارة ليككف التعميمية اإلدارة في المركزية تقميؿ ا:أهمه تكصيات بعدة الدراسة أكصت

عػداد ،المجتمػع خدمػة فػي كالمتفانيػة المبدعػة الطاقػات الكتشػاؼ المدرسػة فػي إدارة الحريػة مػف  بػرامج كا 

 مجاالت شتى في المحمي المدرسة كالمجتمع بيف العبلقة كتكثيؽ االتصاؿ كتمتيف لزيادة هادفة كنشاطات

 المدرسػية اإلدارة أدا  لتطػكير أخػرل سػاتدرا ككػذلؾ إجػرا  ،كالمدرسػة المجتمع تهـ التي الحياة كمناحي

 .المحمي المجتمع لخدمة الثانكية المدارس كالمعمميف في التربكييف كالمشرفيف
 : انعيبيت: انذراساث ثانياً 

   : (2011 ،سنينةاأبك دراسة )( 6) 
فػػي درجػػة تػػكافر الكفايػػات اإلداريػػة لػػدل مػػديرم مػػدارس المتميػػزيف مػػف كجهػػة نظػػر معمميهػػا  ": بعنػػكاف
 . " األردف

هدفت هذ  الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى درجػة تػكافر الكفايػات اإلداريػة لػدل مػديرم مػدارس المتميػزيف مػف 
كلتحقيؽ هذا الهػدؼ قامػت الباحثػة بإعػداد اسػتبان  تككنػت مػف مجػاليف  ،كجهة نظر معمميها في األردف

مػديرم مػدارس المتميػزيف كالمجػاؿ : المجاؿ األكؿ يقيس درجػة تػكافر الكفايػات التنظيميػة لػدل  رئيسييف
كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع معممػػي  ،الثػػاني يقػػيس درجػػة تػػكافر الكفايػػات اإلنسػػانية لػػدل المػػديريف

كتػـ اختيػار عينػة  ،( معممان كمعممة481) كمعممات مدارس المتميزيف كالمدارس الريادية كقد بمغ عددهـ
أظهػػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف درجػػػة تػػػػكافر  ،عممػػػيف( مػػػف الم209) طبقيػػػة عنقكديػػػة عشػػػكائية تألفػػػػت مػػػف

الكفايػػات اإلداريػػة لػػدل مػػديرم مػػدارس المتميػػزيف مػػف كجهػػة نظػػر معمميهػػا فػػي األردف كانػػت متكسػػطة 
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كمػػا أظهػػرت النتػػائج  ،بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة لمجػػالي الدراسػػة كمػػا كانػػت متكسػػطة لكػػؿ مجػػاؿ عمػػى حػػدة
تػػكافر الكفايػػات اإلداريػػة لػػدل المػػديريف المتميػػزيف مػػف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػة 

كمػػا ال تكجػػد فػػركؽ ذات  ،كجهػػة نظػػر المعممػػيف بالنسػػبة لمتغيػػر عػػدد الكحػػدات التدريبيػػة التػػي حضػػركها
كلكف تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية  ،داللة إحصائية بالنسبة لمتغير اإلقميـ الذم تنتمي إلي  المدرسة

 200 ،399-201ب المدرسػػػة كذلػػػؾ لصػػػالح المػػػدارس التػػػي عػػػدد طبلبهػػػا بالنسػػػبة لمتغيػػػر عػػػدد طػػػبل
طالػػب فػػأكثر مػػف الدرجػػة الكميػػة  400قػػؿ عنػػد مقارنػػة متكسػػطهـ مػػف المتكسػػط الحسػػابي لفئػػة أطالػػب ف

 لمجالي الكفايات التنظيمية الكفايات اإلنسانية. 
 مػػيـ األردنيػػة عمػػى رفػػع درجػػةف تعمػػؿ الجهػػة المسػػئكلة كهػػي كزارة التربيػػة كالتعأبػػ: كقػػد أكصػػت الدراسػػة 

 تكفر الكفايات اإلدارية لدل مديرم مدارس المتميزيف في مجاؿ الكفايات اإلنسانية كالتنظيمية.
كأكصػػت بضػػركرة عقػػػد الػػدكرات التدريبيػػػة كالػػكرش التعميميػػة لممػػػديريف لمسػػاعدتهـ عمػػػى التطػػكر الػػػذاتي 

   .إلثارة دافعتيهـ لمعمؿ لممديريف مع إعطا  الحكافز المادية كالمعنكية ،كاإلدارم
 : (0222 ،دراسة )القرشي( 7)

دارس المشػػاركة المجتمعيػػة لتطػػكير أدا  المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة )دراسػػة ميدانيػػة عمػػى المػػبعنػػكاف : "
 . الحككمية بمحافظة الطائؼ("

الثانكيػػة هػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف المشػػاركة المجتمعيػػة المطمكبػػة لتطػػكير أدا  إدارات المػػدارس 
كتػكفير فػرص التنميػة المهنيػة لمعممػي المػدارس الثانكيػة  ،كتمكيؿ المدارس الثانكية الحككميػة ،الحككمية
كربػػػط خريجػػػي المػػػدارس  ،كرفػػػع المسػػػتكل التحصػػػيمي لطػػػبلب المػػػدارس الثانكيػػػة الحككميػػػة ،الحككميػػػة

 الدراسة .كتـ إتباع المنهج الكصفي المسحي في هذ   ،الثانكية الحككمية بسكؽ العمؿ
( مػديران 58حيػث بمػغ عػدد مػديرم المػدارس ) ،( مػديران كمشػرفان 229كتككف مجتمع الدارسة النهػائي مػف )

%( مػػػف مجتمػػػع  95.5كهػػػك ييشػػػكؿ مػػػا نسػػػبت  ) ،( مشػػػرفان تربكيػػػان 979كبمػػػغ عػػػدد المشػػػرفيف التربػػػكييف )
 ( مديران كمشرفان.240بالغ عدد  )الدارسة األصمي ال
كلتحميؿ  ،المستخدمة استبانة مككنة مف أربعيف عبارة تمحكرت حكؿ أهداؼ الدراسةككانت أداة الدراسة 

 ،بيانػات الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المتكسػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة كمعامػؿ الثبػػات ألفػػا كركنبػػاخ
 كتحميؿ التبايف األحادم. ،(T-testكاختبارات ) ،كتحميؿ االرتباط )معامؿ بيرسكف(

 تائج التي تكصمت إليها الدراسة:الن ككاف مف أهـ
المشػػاركة المجتمعيػػة المطمكبػػة لتطػػكير أدا  المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة فػػي مجػػاالت : تطػػكير  .9

كرفػػػػػع المسػػػػػتكل  ،كتمكيػػػػػؿ المػػػػػدارس الثانكيػػػػػة الحككميػػػػػة ،إدارات المػػػػػدارس الثانكيػػػػػة الحككميػػػػػة
دارس الثانكية الحككمية بسكؽ كربط خريجي الم ،التحصيمي لطبلب المدارس الثانكية الحككمية

 (.2.56 – 2.85بمتكسط حسابي يتراكح ما بيف ) ،كانت مطمكبة بدرجة عالية ،العمؿ
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المشاركة المجتمعية المطمكبة لتطػكير أدا  المػدارس الثانكيػة الحككميػة فػي مجػاؿ تػكفير فػرص  .2
بمتكسػػط         ،سػػطةالتنميػػة المهنيػػة لمعممػػي المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة كانػػت مطمكبػػة بدرجػػة متك 

 ( . 2.96حسابي )
: ضػػركرة العمػػؿ عمػػى تفعيػػؿ المشػػاركة المجتمعيػػة مػػف خػػبلؿ اعتمػػاد ككانػػت مػػف أهػػـ تكصػػيات الدراسػػة

كخاصة أكليا  أمكر الطبلب في المجالس كالمجاف المدرسية عمى أف تككف المشاركة  ،مشاركة المجتمع
كتقػػديـ  ،اإلدارة المدرسػػية فػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي جميػػع المجػػالس اإلداريػػة لتفعيػػؿ دكرهػػـ فػػي تطػػكير

 الحمكؿ كالمقترحات.
 ( : 2011 ،دراسة )عاشكر( 8)

المجتمػػػع المحمػػػي فػػػي سػػػمطنة   بػػػيف المدرسػػػة كبػػػيف  المشػػػاركةدكر مػػػدير المدرسػػػة فػػػي تفعيػػػؿ بعنػػػكاف: "
 . عماف"

كبػيف المجتمػع المحمػي بػيف المدرسػة  المشػاركةإلػى تعػرؼ مػدير المدرسػة فػي تفعيػؿ هدفت هذ  الدراسة 
كمػػا هػػدفت الدراسػػة إلػػى تعػػرؼ مػػا إذا  ،مػػف كجهػػة نظػػر العػػامميف فػػي المػػدارس كأفػػراد المجتمػػع المحمػػي

مف كجهػة نظػر  المشاركةكانت هناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر مدير المدرسة في تفعيؿ هذ  
 ى الكظيفة كالمنطقة التعميمية .العامميف في المدارس كأفراد المجتمع المحمي تعزل إلى متغيرم مسم

تكػػػكف مجتمػػػع الدارسػػػة مػػػف جميػػػع المػػػديريف كالمعممػػػيف كالعػػػامميف فػػػي مػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي لمعػػػاـ 
( مػػػف العػػػامميف فػػػي 592كقػػػد تككنػػػت العينػػػة مػػػف ) ،(9877ـ كالبػػػالغ عػػػددهـ ) 2006/2007الدراسػػػي 

دراسػة تػـ تطػكير اسػتبانة اشػتممت عمػى كلتحقيػؽ أهػداؼ ال ،( مػف أفػراد المجتمػع المحمػي80المدارس ك)
فػي  المشػاركةك  ،: الرؤيػة كاألهػداؼ العامػة لمعمميػة التعميميػة( فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت هػي49)

فػي تقػديـ االستشػارات  المشػاركةك  ،في الشؤكف اإلدارية لممدرسػة المشاركةك  ،تقديـ الدعـ المالي لممدرسة
 سي.في التخطيط المدر  المشاركةك  ،لممدرسة
 : كصلت الدراسة إلى النرائج الراليةكقد ر
المجتمػػع المحمػػي جػػا  بدرجػػة بػػيف المدرسػػة كبػػيف  المشػػاركةإف دكر مػػدير المدرسػػة فػػي تفعيػػؿ  .9

 قميمة.
بػػيف المدرسػػة كبػػيف  المشػػاركةجػػا  ترتيػػب مجػػاالت الدراسػػة فػػي دكر مػػدير المدرسػػة فػػي تفعيػػؿ  .2

 ،ي الرؤية كاألهػداؼ العامػة لمعمميػة التعميميػةف المشاركةالمجتمع المحمي كفؽ الترتيب اآلتي : 
ثػـ  ،فػي الشػئكف اإلداريػة لممدرسػة المشػاركةثػـ  ،في تقػديـ الػدعـ المػالي لممدرسػة المشاركةيمي  

فػػػي التخطػػػيط  المشػػاركةكجػػػا  فػػػي المرتبػػة األخيػػػرة  ،فػػػي تقػػديـ االستشػػػارات لممدرسػػة المشػػاركة
 المدرسي.

لمتغيػر المنطقػة التعميميػة لجميػع مجػاالت الدراسػة فيمػا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعػزل  .2
 .في الشؤكف اإلدارية لممدرسة المشاركةعدا 
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فيمػػا  ،عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمتغيػػر مسػػمى الكظيفػػة لجميػػع مجػػاالت الدراسػػة .4
 في تقديـ االستشارات لممدرسة كلصالح المديريف . المشاركةعدا 

 :( 2007 ،دراسة )المالوي( 9)
 كجهػة مػف الطػائؼ بمدينػة الثانكيػة المػدارس مػديرم لػدل المتػكافرة كالفنيػة اإلداريػة بعنػكاف : " الكفايػات

 " . كالمعمميف  المديريف نظر
 بمدينػة الثانكيػة المػدارس مػديرم لػدل كالفنيػة اإلداريػة الكفايػات تػكافر درجػة معرفػة إلػي الدراسػة هػدفت 
 كالمؤهػؿ الػكظيفي المركػز مػف كػؿ تػأثير تحديػد إلى باإلضافة يفكالمعمم المديريف نظر مف كجهة الطائؼ
 . الدراسة مجتمع أدا  عمى التدريبية كالدكرات اإلشراؼ كمركز الخبرة كسنكات

 بمدينة الثانكية المدارس مديرم جميع مف األكؿ القسـ كقد تككف مجتمع كعينة الدراسة مف قسميف  تككف
 الثانكيػة المػدارس معممػي مػف معممػان  (364) مػف الثػاني القسػـ كتكػكفمػديران  (45) عػددهـ كالبػالغ الطػائؼ
 . اإلشراؼ لمركز كفقنا الطبقية العشكائية بالطريقة اختيارهـ كتـ الطائؼ بمدينة
 ككػذلؾ كالفنيػة اإلداريػة الكفايػات تػكافر درجة لمعرفة المسحي الكصفي المنهج دراست  في الباحث استخدـ

 كقد أظهػرت  ،الدراسة مجتمع آرا  بيف كداللتها الفركؽ درجة لمعرفة المقارف ميالتحمي استخداـ المنهج تـ
 نظػرهـ كجهػة مػف الطػائؼ بمدينػة الثانكيػة المػدارس مػديرم لدل كالفنية اإلدارية الكفايات جميع أف النتائج

 لمػدارسا مػديرم لػدل كالفنيػة اإلداريػة الكفايػات جميػع أف النتػائج أظهػرت ،عاليػة بدرجػة جػا ت متػكافرة
متكسػطة كقػد أكصػت الدراسػة  بدرجػة جػا ت متػكافرة المعممػيف نظػر كجهػة مػف الطػائؼ بمدينػة الثانكيػة

 لػديهـ كالفنيػة اإلداريػة الكفايات زيادة عمى كتدريبهـ الثانكية المدارس مديرم تأهيؿ في بضركرة االستمرار
 . بهاطبل أدا  مستكل المدرسة كرفع فاعمية مف تزيد كالتي

 المػديريف تػدريب عمميػات عف المسئكليف قبؿ مف كالحمقات كالمحاضرات الندكات إقامة بتبني كما أكصت
 المعرفػة حيػث مػف المػدارس مػديرم لػدل كالفنيػة اإلداريػة حػكؿ الكفايػات التربػكم اإلشػراؼ مراكػز فػي

 دارةاإل أقسػاـ فػي كخاصػة كالكميػات الجامعػات فػي التػدريس هيئػ  أعضػا  مػع ككذلؾ التعػاكف ،كالممارسة
 فػي كتطبيقاتهػا كالفنيػة اإلداريػة الكفايات حكؿ المدارس تدريبية لمديرم دكرات إلعطا  كالتخطيط التربكية
           كالمتابعػة االسػتمرارية صػفة تأخػذ الػدكرات فأك  الكفايػة أسػاس عمػى التػدريب كفػؽ المدرسػية اإلدارة
 .الجادة

 ( : 0227 ،كاألنصارم ،دراسة )الحمداف( 22)
 كية بدكلة الككيت".المشاركات المجتمعية في تمكيؿ المشركعات التعميمية لممدارس الثان: "افبعنك 

هدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع كأنكاع المشػاركات المجتمعيػة فػي تمكيػؿ المشػركعات التعميميػة فػي 
ى اقتػػػراح كمػػػا هػػػدفت إلػػػ ،كمػػػدل االسػػػتفادة منهػػػا فػػػي هػػػذ  المػػػدارس ،المػػػدارس الثانكيػػػة بدكلػػػة الككيػػػت

تسػػهيبلت يمكػػف أف تقػػكـ بهػػا كزارة التربيػػة لتشػػجيع المشػػاركات المجتمعيػػة المأمكلػػة مسػػتقببلن فػػي تمكيػػؿ 
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التربيػة  إضافة إلى اقتراح معايير كضكابط يمكف أف تقكـ بهػا كزارة ،المشركعات التعميمية بدكلة الككيت
 لتنظيـ هذ  المشاركات.

كاسػػتخدمت اسػػتبانة السػػتطبلع آرا  مػػديرم المػػدارس  ،كصػػفيكقػػد اعتمػػدت هػػذ  الدراسػػة عمػػى المػػنهج ال
الثانكيػػػة كمػػػديراتها حػػػكؿ كاقػػػع المشػػػاركات المجتمعيػػػة فػػػي تمكيػػػؿ المشػػػركعات التعميميػػػة بدكلػػػة الككيػػػت 

 كتجهيزها بالمختبرات كالتقنيات. ،كصيانتها ،مثؿ : بنا  المدارس ،بجميع أنكاعها
 أهـ نتائج هذ  الدراسة ما يمي: ككاف مف

ف أكبػػر تمكيػػؿ لممشػػركعات التعميميػػة ينصػػب فػػي تكػػريـ الطمبػػة المتفػػكقيف حيػػث بمغػػت نسػػبة اإلجابػػة    إ
كأتت فػي المرتبػة الثالثػة  ،%( 46.5ثـ أتي تزكيد المدارس بأجهزة كمبيكتر بالمرتبة الثانية ) ،%( 94)

 %( .  42.9المساهمات النقدية بنسبة )
المؤسسػػات الكقفيػة لمعمػػؿ عمػى تػكفير الػػدعـ المػالي كالعينػػي  تشػجع الػكزارة كمػف تكصػيات الدراسػػة : أف

 رس.لممدا
 :(5112، الشرعي) دراسة( 33)

 ." المدرسي اإلصبلح في المجتمعية المشاركة دكر"  : بعنكاف
 أجػؿ مػف بهػا المجتمػع يقػكـ أف يجػب التػي األساسػية األدكار عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة هػذ  هػدفت

 التعػرؼ إلػى هػدفت كمػا ،مؤسسػات  المتنكعػة خػبلؿ مػف كذلػؾ المدرسي صبلحاإل في الحقيقية المشاركة

 المدرسػي كتػذليؿ اإلصػبلح فػي المجتمعيػة تعيػؽ المشػاركة أف يمكػف التػي التحػديات مكاجهػة كيفية عمى

 اسػتخدـ المدرسػي كقػد اإلصػبلح عمميػة فػي التعميميػة السياسػات القػرار ككاضػعي صانعي أماـ الصعاب

 عمى االطبلع ككذلؾ ،السابقة الكثائؽ كاألبحاث إلى الرجكع خبلؿ مف المكتبي كصفيال المنهج الباحث

  .المدرسي اإلصبلح تفعيؿ أجؿ مف التي أقيمت كالعالمية العممية كالندكات المؤتمرات

 برسػالة سػبيؿ النهػكض فػي خبراتػ  يقػدـ أف يمكػف المحمػي المجتمػع أف إلػى الدراسػة هػذ  كتكصمت نتائج

 المتعمقػة المقترحػات تقػديـ مػف خػبلؿ كذلػؾ كالتعميميػة التربكية أهدافها تحقيؽ عمى اعدتهاكمس ،مدرسةال

يجػادك  كتكنكلكجيػة معرفيػة ثػكرة مػف المعاصػرة بػالتطكرات  ،المدرسػة تكاجههػا التػي لممشػكبلت الحمػكؿ ا 
 تمراتكالمػؤ  النػدكات كالعمػؿ عمػى عقػد ،المدرسػي باإلصػبلح المتعمقػة كالدراسػات األبحػاث دعػـ ككػذلؾ

 خػدماتها تطػكير فػي المدرسة كمساعدة ،الخبرات لتبادؿ بالمدرسة كالعامميف أكليا  األمكر بيف المشتركة

 ر.األمك  ألكليا  كالخارجية ،لمطبلب الداخمية
             مسػؤكلية التعمػيـ " مفهػكـ بغػرس التربػكم النظػاـ قيػاـ:  يمػي مػا الدراسػة هػذ  تكصػيات أهػـ مػف ككػاف
تضػمف  آليػة شػكؿ فػي يػتـ تكػاممي عمؿ ككن  اآلخر دكف طرؼ انفراد يتطمب عدـ األمر كأف ،"  الجميع
 يضػمف الػذم الهػادؼ التطػكعي كالعمؿ ،الفردية المبادرات تشجيعك  المسؤكلية تحمؿ في الجميع مشاركة

 كتكظيػؼ ،كالمجتمػع المدرسػة بػيف االتصػاؿ أسػاليب فػي ككػذلؾ التنػكع ،كالمنظمػة المشػاركة الفاعمػة
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 ،كاألنشػطة الخدميػة البػرامج طريػؽ عػف كاألسػرة المدرسػة بػيف الفاعمػة المشػاركة الحديثػة لػدعـ لتقنيػاتا
 م.المادم كالمعنك  الدعـ تقديـ عمى المدني المجتمع كمنظمات األهمي القطاع كتشجيع

 ( : 0226 ،( دراسة )وردم20)
 دينة الرياض ".بعنكاف : " تأثير المشاركة المجتمعية في المؤسسات التعميمية بم

هػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أهػػـ التجػػارب المعاصػػرة فػػي مجػػاؿ المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي العمميػػة 
 كتقديـ تصكر مقترح حكؿ مشاركة المجتمع في العممية التعميمية بمدينة الرياض . ،التعميمية

عمػػى أهػػػـ التجػػػارب حيػػث قامػػػت الباحثػػة بػػػالتعرؼ  ،كاعتمػػدت الدراسػػػة عمػػى المػػػنهج الكصػػفي التحميمػػػي
كاسػتخدمت الباحثػة كػأداة بحثيػة االسػتبانة  ،المعاصرة في مجػاؿ مشػاركة المجتمػع فػي العمميػة التعميميػة

( خبيػػران مػػف 40حيػث قامػػت بتصػػميـ اسػػتبانة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى آرا  عينػػة الدراسػػة المككنػػة مػػف )
الجتماعيػة كاالقتصػادية كاإلعبلميػة كالعامميف بالمؤسسات ا ،أعضا  هيئة التدريس بجامعة الممؾ سعكد

( مػػػف العػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ 40ك) ،( مػػػف العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػات كالشػػػركات كالجمعيػػػات األهميػػػة40ك)
في دكر مشاركة المجتمع فػي تطػكير  ،( مف أكليا  أمكر طبلب المدارس الثانكية40ك) ،التربية كالتعميـ

 لعممية التعميمية بمدينة الرياض.ا
تػائج الدراسػة بػأف أكثػر مػف نصػؼ بنػكد األسػس كالمجػاالت الخاصػة بمشػاركة المجتمػع ككاف مف أهػـ ن

كتحتاج إلى زيادة  ،لتطكير المؤسسات التعميمية بمدينة الرياض هي بنكد ناقصة كغير محققة في الكاقع
اركة كمػا تػـ تقػديـ تصػكر مقتػرح لمػذيف يسػهمكف فػي مشػ ،تفعيؿ حتى يمكف االستفادة مف تمؾ المشاركة

 لمجتمع مف أفراد كمؤسسات.ا
 يات الدراسة ما يلي:كواف مف أىـ ركص

ككذلؾ  ،مف المهـ أف يشار في سياسة التعميـ إلى أهمية مشاركة المجمع في مجاؿ التعميـ -
 ضع اآلليات المختمفة لتحقيؽ ذلؾ.ك 

 العمؿ عمى كضع التنظيمات التربكية البلزمة لتفعيؿ المشاركة في مجاؿ التعميـ . -
 :(5116آخركف ) ،اسة اليدىكد( در 31)

 "المشاروة الجماعية كالممارسات الديمقراطية في النظاـ الرعليمي في دكلة الوكيت ":بعنكاف 
كهػػدفت هػػػذ  الدراسػػػة إلػػػى رصػػػد كاقػػػع المشػػػاركة المجتمعيػػػة الديمقراطيػػػة فػػػي النظػػػاـ التعميمػػػي فػػػي دكلػػػة 

د عينػة الدراسػة فػي المشػاركة كالممارسػات الككيت مف أجؿ تحديػد المجػاالت التػي يكثػر فيهػا إسػهاـ أفػرا
كما هدفت إلى الكشؼ عف  بعض المعكقات التي تقؼ فػي سػبيؿ الممارسػات الديمقراطيػة  ،الديمقراطية

إلػػى تقػػديـ بعػػض المقترحػػات كالتكصػػيات  كهػػدفت أيضػػان  ،الفعالػػة فػػي النظػػاـ التعميمػػي فػػي دكلػػة الككيػػت
 .الديمقراطية كالمشاركة الجماعية التي قد تسهـ في زيادة ممارسة
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 :ظفت ىذه الدراسة األدكات الراليةكقد ك 
 تحميؿ الكثائؽ التي تكضح بعض المشاركات في التعميـ . -5
كتككنػػت هػػذ  البطاقػػة مػػف )خمسػػة (  ،بطاقػػة مقابمػػة لػػبعض أفػػراد مؤسسػػات المجتمػػع فػػي المنطقػػة -3

 ي في دكلة الككيت .أسئمة مفتكحة لمعرفة مدل إسهاماتهـ في النظاـ التعميم

( عبػػػػارة لمعرفػػػػة مػػػػدل 25كالطمبػػػػة كتككنػػػػت االسػػػػتبانة مػػػػف ) ،اسػػػػتبانة لكػػػػؿ مػػػػف أكليػػػػا  األمػػػػكر -2
دعػػـ ميزانيػػة  ،التحصػػيؿ العممػػي لمطمبػػة ،مشػػاركتهـ فػػي خمسػػة مجػػاالت كهػػي : ) إدارة المدرسػػة

هػػػػػػذ  لتػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تفعػػػػػػؿ الرعايػػػػػػة الطبلبيػػػػػػة (، كاالقتراحػػػػػػات ا ،المػػػػػػنهج المدرسػػػػػػي ،المدرسػػػػػػة
 الممارسات.

 كواف مف أىـ نرائجيا:
مػػػا عػػػدا فػػػي مجػػػالي  ،أف إسػػػهامات أكليػػػا  األمػػػكر فػػػي النظػػػاـ التعميمػػػي كانػػػت دكف المناسػػػبة -5

ي هذيف سهامات فحيث يشارؾ أكليا  األمكر ببعض اإل ،التحصيؿ التعميمي كالرعاية الطبلبية
  .المجاليف كلك أنها محدكدة

ض مجتمػػػػع فػػػػي التعمػػػػيـ فػػػػي الجكانػػػػب الماديػػػػة مػػػػع بعػػػػتمثمػػػػت أكثػػػػر اإلسػػػػهامات لمؤسسػػػػات ال -3
 . اإلسهامات في الرعاية الطبلبية

أف هنػػاؾ قصػػكران مػػف اإلدارة المدرسػػية فػػي إفسػػاح المجػػاؿ لمطمبػػة كأكليػػا  األمػػكر لممشػػاركة فػػي  -2
 .زلة المدرسة عف السياؽ االجتماعيمما قد يسبب ع ،النظاـ التعميمي في دكلة الككيت

 : ما يليكقد أكصت الدراسة ب
تػػػكفير المنػػػاخ الػػػذم يشػػػجع عمػػػى المشػػػاركة المجتمعيػػػة كالممارسػػػات الديمقراطيػػػة فػػػي المجػػػػاؿ  -5

 انتهاج مبدأ اإلدارة بالمشاركة في تسيير العمؿ المدرسي.، التعميمي

تكعيػة كافػة فئػات المجتمػع بأهميػة دعػـ ، ك تفعيؿ المجالس كالمجػاف المدرسػية حتػى تقػكـ بػدكرها -3
 .كغيرهاكالبرامج اإلعبلمية  ،الندكات كذلؾ عف طريؽالتعميـ 

ج الرعاية الطبلبية كؿ تنظيـ لقا ات بيف أكليا  األمكر كمؤسسات المجتمع لتخطيط كتنفيذ برام -2
 .حسب تخصص 

كاالسػتفادة مػف ذلػؾ إصػبلح ،تجسير الهػكة بػيف المؤسسػة المدرسػية كاألسػرة كمؤسسػات المجتمع -4
 يات الخاصة بالتنفيذ.ككضع اآلل ،مف خبلؿ تشكيؿ المجاف ،المدارس

 ( : 5115 ،الناصرم)دراسة ( 34)
طنة عمػػػاف كمػػػا يراهػػػا القػػػادة التربكيػػػكف ارس الثانكيػػػة فػػػي سػػػمالكفايػػػات المهنيػػػة لمػػػديرم المػػػد: "بعنػػػكاف

 ."أنفسهـكالمديركف 
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تحديد الكفايات المهنية لمديرم المدارس الثانكية فػي سػمطنة عمػاف كالتػي لهػا عبلقػة  إلىهدفت الدراسة 
كالمكقػػػع  اإلداريػػػةثػػػر كػػػؿ مػػػف الجػػػنس كالمؤهػػػؿ العممػػػي كالخبػػػرة أكبيػػػاف  ،المنكطػػػة بهػػػـ كاألدكارالمهػػػاـ ب

 القيادم في تحديد هذ  الكفايات .
 ( فػردان 574كتككنت عينػة الدراسػة مػف ) ،كقد استخدـ الباحث في هذ  الدراسة المنهج الكصفي التحميمي

مػف  ، ( مػديران 94كفئػة مػديرم المػدارس كعػددهـ ) ،قائدان  (551فئة القادة كعددهـ ) ،مكزعيف عمى فئتيف
الدراسػة صػمـ  أهػداؼلتحقيػؽ  ،كالباطنة الجنكبيػة ،كالباطنة الشمالية ،هي مسقط ،ثبلث مناطؽ تعميمية

كمجػاؿ  ،األفػراد إدارة( فقرة كفايات مهنية كغطت سػت مجػاالت كهػي : 12مككنة مف ) استبان الباحث 
كمجػػػاؿ تطػػػكير المنػػػاهج المدرسػػػية  ،الطػػػبلب إدارةكمجػػػاؿ  ،التسػػػهيبلت المدرسػػػيةالمػػػكارد الماليػػػة ك  إدارة

 .كمجاؿ المتابعة كالتقكيـ ،كمجاؿ عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ،كالنشاطات المرافقة
 :منياعدة نرائج  إلىكقد ركصلت الدراسة 

لثانكيػة فػي المجػاالت المػدارس ا تقديرات عينة الدراسة حكؿ تحديد الكفايات البلزمة لمػديرم إف .5
المالية كالتسهيبلت  اإلدارةثـ مجاؿ  ،األفراد إدارةمجاؿ  أعبلهاككاف  ،الستة كانت بدرجة كبيرة

ثـ مجاؿ المتابعة  ،الطبلب إدارةثـ مجاؿ  ،كمجاؿ عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ،المدرسية
 .مرافقةهج المدرسية كالنشاطات المجاؿ تطكير المنا  خيران أك  ،كالتقكيـ

كسػطات تقػديرات بيف متكسطات تقديرات مػديرم المػدارس كمت إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  .3
 .القادة التربكييف

المدرسػة  شػراؾ مػديرا  ك  ،النظر في البلئحػة التنظيميػة لمعمػؿ المدرسػي إعادة: ب  الدراسة أكصتما  أهـ
مقػى كالتعمػيـ بتخفيػؼ العػب  الػكظيفي المكضركرة اهتماـ متخذم القرار بػكزارة التربيػة  ،الثانكية في ذلؾ

 .عمى مديرم المدارس الثانكية
 
 ( : 2002 ،دراسة )عاشكر( 15)

مػػدل إسػػهاـ برنػػامج تطػػكير اإلدارة المدرسػػية فػػي امػػتبلؾ مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة لمكفايػػات بعنػػكاف : "
 ." اإلدارية

هػػػة نظػػػر المشػػػاركيف فػػػي البرنػػػامج         هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تقػػػكيـ برنػػػامج تطػػػكير اإلدارة المدرسػػػية مػػػف كج
( 55كمػف أجػؿ تحقيػؽ أغػراض الدراسػة تػـ تطػكير اسػتبانة تضػمنت ) ،مف مديرم مدارس محافظة إربد

( فقػػػرة مكزعػػػة عمػػػى سػػػتة 43حيػػػث يتضػػػمف الجػػػز  األكؿ ) ،فجػػػزئييمكزعػػػة عمػػػى  ،بعػػػد التحكػػػيـ ،فقػػػرة
ض الكفايػات اإلداريػة . كقػد تػـ التحقػؽ مػف ( فقػرة تتعمػؽ بػبع12بينمػا يتضػمف الجػز  الثػاني ) ،مجاالت

صدؽ األداة )االستبانة( عف طريؽ عرضها عمى عدد مػف المحكمػيف مػف ذكم االختصػاص فػي مجػاؿ 
عػادة االختبػار ) ،اإلدارة التربكية ( Test-Retestكما تـ التأكد مػف ثبػات األداة عػف طريػؽ االختبػار كا 

كقػػػد بمغػػػت قيمػػػة الثبػػػػات  ،دلػػػة )كركنبػػػاخ ألفػػػا(ككػػػذلؾ تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ الثبػػػات لبلتسػػػاؽ حسػػػػب معا
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كأجريػػػت  ،كلئلجابػػػة عػػػف أسػػػئمة الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم كاختبػػػار )ت( ،(0.85)
 المقارنات البعدية .

تكػػٌكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع مػػدرا  المػػدارس الػػذيف شػػارككا فػػي البرنػػامج فػػي محافظػػة إربػػد كعػػددهـ 
بنسػبة  ،( اسػتبانة171كاشتممت عينة الدراسة عمى جميع المدرا  ػ كتـ استرجاع ) ،( مديران كمديرة183)
(93.44  . )% 

كقد أظهرت نتائج الدراسػة أف المؤشػر العػاـ لػدل مػديرم المػدارس نحػك برنػامج تطػكير اإلدارة المدرسػية 
ديرم المػدارس كيسهـ برنامج تطكير اإلدارة المدرسية بدرجػة متكسػطة فػي امػتبلؾ مػ ،هك مؤشر إيجابي

 يات اإلدارية.لمكفا
 :  : انذراساث األجنبيت ثانثاً 

 ( :Williams, 2008دراسة )( 26)
تكقعػػػػػات فريػػػػؽ العمػػػػػؿ فػػػػي التنظيمػػػػػات المجتمعيػػػػػة الخارجيػػػػة عػػػػػف المشػػػػاركة بػػػػػيف المجتمػػػػػع بعنػػػػكاف: "
 ".كالمدرسة

كعيػػة التعمػػيـ كنكعيػػة هػػدفت الدراسػػة إلػػى تكضػػيح العبلقػػة بػػيف المشػػاركة المدرسػػية كالمجتمػػع كتحسػػيف ن
الحيػاة كتحديػػد تػػأثير اخػػتبلؼ تكقعػػات كػؿ مػػف المدرسػػة كالمجتمػػع مػػف هػذ  المشػػاركة عمػػى العبلقػػة بػػيف 

 المدرسة كالمجتمع .
لممنظمات المجتمعية كعدد مماثؿ مػف المػدارس باسػتخداـ أسػمكب  ( ممثبلي 28كتـ تطبيؽ الدراسة عمى )

إلػػى أف هنػػاؾ تكقعػػات مختمفػػة لممػػدارس كممثمػػي المجتمػػع  المقػػاببلت لجمػػع البيانػػات كتكصػػمت الدراسػػة
حػػكؿ المشػػاركة بػػيف المدرسػػة كالمجتمػػع كأف هنػػاؾ عكامػػؿ تػػؤثر فػػي هػػذا المشػػاركة مثػػؿ بنػػا  مسػػتكيات 
يجػاد طػرؽ لمتعػاكف بػيف المشػاركيف كأف هنػاؾ اتفاقػان بػيف ممثمػي  إدارية تتكلى التخطيط لهذ  المشاركة كا 

 .كما أف هناؾ صعكبات تكاجهها مى أهمية المشاركة المجتمعيةالمجتمع كممثمي المدارس ع
 كقػػد أكصػػت بتطػػكير حمقػػات نقاشػػية كتنظػػيـ دكرات تدريبيػػة لممشػػاركة المجتمعيػػة الفعالػػة بػػيف المػػدارس

يجػػاد كف االجتمػػاعيك يكمنظمػػات المجتمػػع يصػػممها األخصػػائ ف فػػي المػػدارس بالمشػػاركة مػػع المدرسػػيف كا 
 .التخطيطتنظيـ يتكلى هذا 

 (:Mernnda, 2000دراسة )( 27)
 . " ـ عقد مف النمك كالتغيير2000الشراكة عاـ بعنكاف : " 

ـ 2000إلػػى  9990إلػػى التعػػرؼ عمػػى المشػػاركة فػػي التعمػػيـ خػػبلؿ السػػنكات العشػػر مػػف  هػػدفت الدراسػػة
( 9649كذلؾ مف خبلؿ استبانة كيجهت إلى عينة عشكائية بمغ عػددها ) ،في الكاليات المتحدة األمريكية

 ،%( مف إجمالي المناطؽ التعميميػة فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة 90كتمثؿ حكالي ) ،منطقة تعميمية
كركػػزت  ـ2000كقػػد طيبقػػت خػػبلؿ العػػاـ  ،%( 25( كبنسػػبة )556حػػكالي ) االسػػتجابةكقػػد كانػػت نسػػبة 

 :الدراسة عمى تحقيؽ ما يمي



 92 

 التعميـ .الكقكؼ عمى الكضع الحاؿ لمشاركة مؤسسات المجتمع في  .9

 ـ .9990قياس النمك الذم حصؿ في المشاركة مقارنة بعاـ  .2

كاألنشػػػطة خػػػبلؿ العشػػػر سػػػنكات التػػػي  ،كاألهػػػداؼ ،تقػػػديـ معمكمػػػات كبيانػػػات حػػػكؿ االتجاهػػػات .2
 .شممتها الدراسة

 ربط ما حدث مف تغير في الشراكة بالقضايا األساسية لئلصبلح التربكم . .4
خػػػبلؿ العشػػػر سػػػنكات مكضػػػع الدراسػػػة تكسػػػعت المشػػػاركة  أنػػػ  كقػػػد تكصػػػؿ الباحػػػث فػػػي دراسػػػت  إلػػػى:

 كذلؾ في البرامج التالية: ،المجتمعية في التعميـ بشكؿ فعاؿ ككاضح
كما أف إدارات  ،كالقرا ة ،كتطكير المعايير المدرسية ،كالتقنية التعميمية ،كالتطكير التربكم ،أمف المدرسة

العمػػػؿ كتعزيػػػز  كربػػػط الخػػػريجيف بسػػػكؽ ،جػػػاتالتعمػػػيـ تسػػػعى لمشػػػراكة مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف معػػػايير المخر 
 مفهكمهـ لممكاطنة.

كزيادة التكقعات التػي ينتظرهػا المجتمػع  ،كالمعمكمات ،كتكضح هذ  الدراسة التغيرات السريعة في التقنية
كأف المشػػاركة المجتمعيػػة تسػػعى إلػػى  ،كقمػػة المػػكارد المتاحػػة لمتعمػػيـ ،بمؤسسػػات  المختمفػػة مػػف المػػدارس

كمػػػا أف المشػػػاركة تعػػػزز أهػػػداؼ التعمػػػيـ الكطنيػػػة مػػػف خػػػبلؿ تعزيػػػز تحصػػػيؿ  ،متطمبػػػاتمكاجهػػػة هػػػذ  ال
كمػا تسػاعد الطػبلب عمػى  ،كربػط المخرجػات بسػكؽ العمػؿ كمشػاركة المجتمػع المحمػي ،الطبلب كالتقنية

% مف المدارس تشهد مشاركة مجتمعية في التعمػيـ مػف  69كقد دٌلت عمى أف  ،تفهـ مستقبمهـ الكظيفي
بميػػػكف دكالر مػػػف البضػػػائع كالخػػػدمات مكجهػػػة  2.42مميػػػكف متطػػػكع يقػػػدمكف مػػػا مجمكعػػػ   2.4خػػػبلؿ 
% مػػػػف  76كمػػػػا كانػػػػت نسػػػػبة المشػػػػاركة فػػػػي أنشػػػػطة المػػػػدارس كالتػػػػالي :  ،مميػػػػكف طالػػػػب 25لحػػػػكالي 

% مػػػف المنظمػػػات المدنيػػػة غيػػػر  26ك  ،% مػػػف مؤسسػػػات األعمػػػاؿ الصػػػغيرة 67ك ،منظمػػػات اآلبػػػا 
اسػػػي كالكفايػػػات الدراسػػػية بنسػػػبة كة عمػػػى القضػػػايا اآلتيػػػة : التحصػػػيؿ الدر كمػػػا ركػػػزت المشػػػار  ،الربحيػػػة

كعمػػى المخرجػػات التعميميػػة كربطهػػا بسػػكؽ العمػػؿ  ،% 74كعمػػى دعػػـ التقنيػػة التعميميػػة بنسػػبة  ،89%
 .% 89بنسبة 

 ( :Uemura, 1999دراسة )( 28)
دارة المعرفة في نظاـ بعنكاف : "   " .  HDNEDفعالية المدرسة كالمعمميف كا 

هػػدفت الدراسػػة إلػػى إلقػػا  الضػػك  عمػػى التقريػػر الػػذم قدمػػ  البنػػؾ الػػدكلي حػػكؿ المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي 
مػع عػرض نتػائج  ،التعميـ مف حيث مفهكمها كأهدافها كشػركطها كأسػاليب تحقيقهػا فػي العمميػة التعميميػة

ؽ المشػاركة المجتمعيػة ( دكؿ مختمفػة بتحسػيف التعمػيـ بهػا عػف طريػ8التجارب التػي قػاـ بهػا البنػؾ فػي )
: نجػػاح اسػػة إلػػى العديػػد مػػف النتػػائج أهمهػػا. كتكصػػمت الدر سػػمفادكر ،بكليفيػػا ،تشػػاد ،مػػبلكم ،منهػػا تنزانيػػا

كمػػا  ،العديػػد مػػف الػػدكؿ فػػي تحسػػيف نظمهػػا التعميميػػة بكاسػػطة تعزيػػز المشػػاركة المجتمعيػػة مػػع المػػدارس
بكسػػائؿ كأسػػاليب مختمفػػة مػػف أهمهػػا زيػػادة تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف المشػػاركة المجتمعيػػة يمكػػف أف تػػتـ 
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تعػػرؼ المشػػكبلت التعميميػػة كتحديػػدها ككضػػع  ،تطػػكير المنػػاهج كالمقػػررات الدراسػػية ،المػػكارد المحػػدكدة
 تعميـ الفتيات كالحد مف تسربهف. تشجيع ،حمكؿ لها

نجاحهػػا  كأكصػت الدراسػة بأهميػة تعزيػػز المشػاركة المجتمعيػة فػػي العمميػة التعميميػة خاصػػة بعػد أف ثبػت
كما أكصت بضركرة أف تؤسس هذ  المشػاركة عمػى  ،في تحسيف كتطكير التعميـ بالعديد مف دكؿ العالـ

اسػتخداـ سياسػة البلمركزيػة مػع تشػجيع  ،عدة أسس حتى تتـ بفاعمية مثؿ تكفير بيئة ديمقراطيػة متفتحػة
الحككميػػػة مػػػع سػػػف  إصػػػبلح كتجديػػػد اإلدارات ،إشػػػراؾ المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة ،المبػػػادرات المحميػػػة

 .ف المناسبة إلقامة هذ  المشاركاتالقكاني
 : الدراسات السابقةعلى  رعقيب عاـ

حيػػث  ،اشػػتمؿ العػػرض السػػابؽ لدراسػػات عربيػػة كأجنبيػػة تناكلػػت الكفايػػات اإلداريػػة كالمشػػاركة المجتمعيػػة
عصػػػرنا ركػػػزت هػػػذ  الدراسػػػات عمػػػى أهميػػػة الكفايػػػات اإلداريػػػة لػػػدل مػػػدرا  المػػػدارس بشػػػكؿ خػػػاص فػػػي 
كهنػا  ،الحاضر . كما ركزت عمى أهمية المشاركة المجتمعيػة كعبلقتهػا بكفايػات مػدير المدرسػة اإلداريػة

سػػػػيقـك الباحػػػػث ببيػػػػاف أكجػػػػ  التشػػػػاب  كاالخػػػػتبلؼ بػػػػيف الدراسػػػػة الحاليػػػػة كالدارسػػػػات السػػػػابقة مػػػػف حيػػػػث 
( باإلضػػافة إلػػى بيػػاف كالمرحمػػة التعميميػػة ،كمجتمػػع كعينػػة الدراسػػة ،كمػػنهج الدراسػػة ،)مكضػػكع الدراسػػة

 أكج  االستفادة مف الدراسات السابقة .
  حيث المنيج المسرخدـ في الدراسة:مف  -

اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع معظػػـ الدراسػػات السػػابقة العربيػػة كاألجنبيػػة فػػي اسػػتخدامها المػػنهج الكصػػفي 
 ،(2003 ،األشػقركدراسػة ) ،(2002 ،كدراسة )الناصػرم ،(2010 ،مثؿ دراسة )أبك شاكيش ،التحميمي

 ( .2003 ،كدراسة )كردم
تػػػػي اسػػػػتخدمت المػػػػنهج الكصػػػػفي ( كال2008 ،مثػػػػؿ دراسػػػػة )المػػػػالكي ،كاختمفػػػػت مػػػػع بعػػػػض الدراسػػػػات

 المسحي.
 : مف حيث أداة الدراسة -

كقػػػد اتفقػػػت مػػػع معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة العربيػػػة  ،اسػػػتخدمت الدراسػػػة الحاليػػػة االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة
 ،كدراسػػػة )أبػػػك اسػػػنينة ،(2013 ،اـ االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة مثػػػؿ دراسػػػة )الفػػػاركاألجنبيػػػة فػػػي اسػػػتخد

 ،كدراسػػػػة )األشػػػػقر ،(2006 ،( كدراسػػػػة )أبػػػػك سػػػػمرة كآخػػػػركف2010 ،كدراسػػػػة )أبػػػػك شػػػػاكيش ،(2011
( كدراسػة 2011 ،كدراسػة )القرشػي ،(2002 ،كدراسػة )عاشػكر ،(2002 ،كدراسة )الناصػرم ،(2003

 ( .2007 ،)الحمداف كاألنصارم
( كالتػػػػي اسػػػػتخدمت المقػػػػاببلت لمتعػػػػرؼ عمػػػػى بيانػػػػات الدراسػػػػة 2008 ،كاختمفػػػػت مػػػػع دراسػػػػة )كليػػػػامز

 (التي استخدمت االستبانة كالمقاببلت .2006كآخركف ) ،الهدهكددراسة ك  ،المطمكبة
 مف حيث المجرمع كالعينة :  -
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 ،لعديػد مػف الدراسػات السػابقةاتفقت الدراسة الحالية في اختيار مجتمع الدراسػة مػف مػدرا  المػدارس مػع ا
كدراسػػػػة  ،(2007 ،كدراسػػػػة )المػػػػالكي ،(2090 ،كدراسػػػػة )أبػػػػك شػػػػاكيش ،(2092 ،مثػػػػؿ دراسػػػػة )الفػػػػار

 .(2099 ،كدراسة )عاشكر ،(2002 ،كدراسة )الناصرم ،(2002 ،)األشقر
كاختمفػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػات أخػػػرل مػػػف حيػػػث مجتمػػػع كعينػػػة الدراسػػػة حيػػػث اشػػػتمؿ مجتمػػػع 

مثػػؿ  ،راسػػة كعينتهػػا فػػي تمػػؾ الدراسػػات عمػػى المشػػرفيف التربػػكييف أك المعممػػيف أك المػػكظفيف اإلداريػػيفالد
دراسػػة عمػػى التػػي اشػػتمؿ مجتمػػع ال (2006) كآخػػركف ،الهػػدهكد كدراسػػة ( .2099 ،دراسػػة )أبػػك اسػػنينة

 .أكليا  األمكر كالطمبة
 : مف حيث المرحلة الرعليمية -

مثػؿ دراسػة  ،الدراسات السابقة فػي اختيػار مػدرا  مرحمػة التعمػيـ الثػانكماتفقت الدراسة الحالية مع بعض 
 ( .2007 ،كدراسة )الحمداف كاألنصارم ،(2002 ،كدراسة )الناصرم ،(2092 ،)الفار

( 2090 ،كاختمفػػت مػػع بعػػض الدراسػػات السػػابقة فػػي اختيػػار المرحمػػة التعميميػػة مثػػؿ دراسػػة )أبػػك شػػاكيش
 م المدارس كالمشرفيف التربكييف بشكؿ عاـ .فقد استخدمت في  عينة مف مدير 

 : اسرفاد الباحث ما يلي ،مف خالؿ الدراسات السابقة
 .مراد دراست  كبنا  اإلطار النظرم. بنا  فكرة الدراسة مف خبلؿ التركيز عمى المكضكع ال9
 .. تعريؼ مصطمحات الدراسة2
 .كتحميؿ النتائج. اختيار منهج الدراسة كاألداة المناسبة لمدراسة الحالية 2
 .في اختيار عينة الدراسة كتحديدها. استفاد أيضان 4

 :اسة الحالية عف الدراسات السابقةأىـ ما يميز الدر 
فػػي المشػػاركة المجتمعيػػة كفايػػات تعػػد هػػذ  الدراسػػة مػػف الدراسػػات القميمػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع  -9

 .محافظات غزة 

لدراسات السػابقة أغمبهػا تػـ تطبيقهػا خػارج حيث إف ا ،غزة محافظاتتـ تطبيؽ هذ  الرسالة في  -2
 غزة . محافظاتنطاؽ 

 كالدراسػػػات ،ممكتبػػػة فػػػي فمسػػػطيفدراسػػػة إضػػػافة جديػػػدة كمفيػػػدة لأف تضػػػيؼ هػػػذ  المػػػف المتكقػػػع  -2
 .بأنها تقدـ تكصيات بأهمية المشاركة المجتمعية في التعميـ الفمسطيني  العربية
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كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الحػػديث عػػف متغيػػرات  ،لبحثيػػةيكضػػح الفجػػكة ا( 9رقػػـ )كقػػد تػػـ إعػػداد جػػدكؿ 
كمػػف ثػػـ  ،كالحػػديث عػػف متغيػػرات الدراسػػة الحاليػػة كعناصػػرها كمػػا يميزهػػا ،الدراسػػات السػػابقة كعناصػػرها
 الحديث عف الفجكة البحثية : 

 
 ( : جدكؿ الفجكة البحثية9جدكؿ رقـ )

 الدراسة الحالية الفجكة البحثية الدراسات السابقة

 :بمرغير الوفايات اإلداريةالمرعلقة  أكالن الدراسات
 ريػػػػػرـ بػػػػػومػػػػػا لػػػػػـ 

 :  الدراسات السابقة
 اىرمػػػػػػػػت بػػػػػػػػومػػػػػػػػا 

 الدراسة الحالية :
 ( :2092( الفار )9)

 عناصر الكفايات اإلدارية :
 التنظيـ كالتخطيط كالتقكيـ كالرقابة كالتكجي  .

كػػز الدراسػػات لػػـ تر 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
المتغيػػػػر األساسػػػػي 

كفايػػات : مجػػاالت 
ركة المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

المجتمعيػػػػػة بالقػػػػػدر 
الكافي فػي الدراسػة 

 الحالية . 

راسػػػػة ( ركػػػػزت الد9)
عمػى متغيػر أساسػػي 
كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المشاركة المجتمعية 

 : 
  كهي: 
. كفايػػػػػػػات تفعيػػػػػػػؿ  5

مشػػػػػػػػػػػػػػاركة أكليػػػػػػػػػػػػػػا  
 األمكر . 

. كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 3
 المشاركة الدينية .

. كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 2
 المشاركة الثقافية .

. كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 4
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة   

 السياسية .

. كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 1
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة 

 االجتماعية .

. كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 6
 المشاركة الصحية .

. كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 9

 ( : 2090)( أبك شاكيش 2)
 عناصر الكفايات اإلدارية : 

 ،التمكػيف  ،التخطػيط االسػتراتيجي ،المراجعة الذاتية المسندة
  التكثيؽ .

 ( : 2092( الزهراني )2)
 عناصر الكفايات اإلدارية : 

 ،كالمهػػػػػارات المعرفيػػػػػة كاتخػػػػػاذ القػػػػػرار ،كالتنظػػػػػيـ ،التخطػػػػػيط
 كاالتصاؿ . ،كاإلشراؼ

 : ( 2099( أبك سنينة )4)
كشػػفت الدراسػػة عػػف الكفايػػات اإلداريػػة لػػدل مػػديرم مػػدارس 

 المتميزيف مف كجهة نظر معمميها .
 ( :2007( المالكي )5)

تػػػػـ الكشػػػػؼ عػػػػف الكفايػػػػات اإلداريػػػػة كالفنيػػػػة المتػػػػكافرة لػػػػدل 
مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة بمدينػػػة الطػػػائؼ مػػػف كجهػػػة نظػػػر 

 المديريف كالمعمميف .
 ( : 2002( الناصرم )6)

دارة المػػػػكارد البشػػػػرية ،مجػػػػاالت الكفايػػػػات : إدارة األفػػػػراد  ،كا 
دارة الطػػػػػػػبلب كتطػػػػػػػكير المنػػػػػػػاهج الدراسػػػػػػػية كالنشػػػػػػػاطات  ،كا 

 كالمتابعة كالتقكيـ . ،كعبلقة المدرسة بالمجتمع ،المرافقة
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 ( : 2002( عاشكر )7)
كفيهػػػا تػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل إسػػػهاـ برنػػػامج تطػػػكير اإلدارة 

ديرم المػػػػدارس الثانكيػػػػة لمكفايػػػػات المدرسػػػػية فػػػػي امػػػػتبلؾ مػػػػ
 اإلدارية .

المشػػػػػػػػاركة األمنيػػػػػػػػة   
 الكطنية .

. كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 7
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة 

 االقتصادية .
 
 
 
( تعتبػػػػر الدراسػػػػة 2)

 –األكلى مف نكعها 
حسػػب عمػػـ الباحػػػث 

حيػػث تػػـ تطبيقهػػا  –
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرم 
المػػػػػػػػدارس الثانكيػػػػػػػػػة 

 بمحافظات غزة .

(8( )Uemura, 1999: ) 
دارة  كفيهػػػػا تػػػػـ التعػػػػرؼ عمػػػػى فعاليػػػػة المدرسػػػػة كالمعممػػػػيف كا 

 .  HDNEDالمعرفة في نظاـ 
 ثانيان : الدراسات المرعلقة بمرغير المشاروة المجرمعية : 

 ( : 2099( عابديف كيكسؼ )9)
ركات المؤسسػػػػػػات المجتمػػػػػػع   كتػػػػػػـ فيهػػػػػػا دراسػػػػػػة كاقػػػػػػع مشػػػػػػا

 المحمي .
 ( :2006( أبك سمرة )2)

التعرؼ عمى تصكرات مديرم المدارس كأكليا  األمكر عمى 
 التفاعؿ بيف اإلدارة المدرسية كالمجتمع المحمي .

 ( :2002( األشقر )2)
كتـ فيها التعرؼ عمػى دكر إدارة المدرسػة الثانكيػة فػي تنميػة 

 طكر  .المجتمع المحمي كسبؿ ت
 ( :2099( القرشي )4)

كتـ فيها الكشؼ عف المشاركة المجتمعيػة المطمكبػة لتطػكير 
 أدا  إدارات المدارس الثانكية الحككمية . 

 ( : 2099( عاشكر )5)
كفيهػػػػػا تػػػػػػـ الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف دكر مػػػػػدير المدرسػػػػػػة فػػػػػػي تفعيػػػػػػؿ 

 المشاركة بيف المدرسة كبيف المجتمع المحمي .
 ( : 2007رم )األنصا ،( الحمداف6)

كفيها تـ التعرؼ عمى كاقع المشاركات المجتمعية في تمكيؿ 
 المشركعات التعميمية لممدارس الثانكية بدكلة الككيت .

 ( : 2007( الشرعي )7)
كفيهػػػػػػا تػػػػػػـ التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى دكر المشػػػػػػاركة المجتمعيػػػػػػة فػػػػػػي 

 اإلصبلح المدرسي .
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 ( : 2006( كردم )8)
جػػارب المعاصػػرة فػػي مجػػاؿ كفيهػػا تػػـ التعػػرؼ عمػػى أهػػـ الت

 المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية بمدينة الرياض .
 ( : 2006( الهدهكد كآخركف )9)

كفيها تـ التعرؼ عمى كاقع المشاركة المجتمعيػة الديمقراطيػة 
 في النظاـ التعميمي في دكلة الككيت .

(90( )Williams, 2008 : ) 
 ،لمشػػاركة المدرسػػية كالمجتمػػعكفيهػػا تػػـ كشػػؼ العبلقػػة بػػيف ا

كتحسيف نكعية التعميـ كنكعية الحياة كتحديػد تػأثير اخػتبلؼ 
 تكقعات كؿ مف المدرسة كالمجتمع .

(99( )Mernnda,2000 : ) 
تـ التعرؼ عمى المشػاركة المجتمعيػة فػي التعمػيـ خػبلؿ فتػرة 

 زمنية محددة كذلؾ في الكاليات المتحدة األمريكية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 الطريقة واإلجراءات
 

 .منهج الدراسة 

 تصميـ الدراسة. 

 .مجتمع الدراسة 

 .عينة الدراسة 

 .أدكات الدراسة 

 .األساليب اإلحصائية 
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة كاإلجراءات

  التػػػػي اتبعهػػػػا الباحػػػػث لئلجابػػػػة عػػػػف أسػػػػئمة  لمدراسػػػػةجػػػػرا ات الطريقػػػػة كاإليتنػػػػاكؿ هػػػػذا الفصػػػػؿ 
كبيػاف  ،ككصؼ لمجتمع كعينة الدراسة كأسمكب اختيارهػا ،المتبع الدراسةديث عف منهج ثـ الح ،الدراسة

كمػػا يحتػػكم الفصػػؿ عمػػى كيفيػػة تنفيػػذ  ،كاتسػػاقها الػػداخمي ،كاسػػتخراج صػػدقها كثباتهػػا ،بنػػا  أداة الدراسػػة
جرائها جابػة ككذلؾ المعالجات اإلحصائية المسػتخدمة كذلػؾ لمتحقػؽ مػف فػركض الدراسػة كاإل ،الدراسة كا 

 . SPSSعف أسئمتها باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
 

 منيج الدراسة :
: " أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممػي كيعرؼ بأن  ،استخدـ الباحث المنهج الكصفي التحميمي

المنظـ لكصؼ ظاهرة أك مشكمة محددة كتصكيرها كميان عػف طريػؽ جمػع بيانػات كمعمكمػات مقننػة عػف 
خضاعها لمدراسة الدقيقة" كتصنيفها كتحميمالظاهرة أك المشكمة   (.234:  3111 ،)ممحـها كا 

 كقد اسرخدـ الباحث مصدريف أساسيف للمعلكمات : 
: حيػػػث اتجػػػ  الباحػػػث فػػػي معالجػػػة اإلطػػػار النظػػػرم لمبحػػػث إلػػػى مصػػػادر  المصػػػادر الثانكيػػػة .5

لػدكريات كالمقػاالت كا ،البيانات كالتي تتمثؿ فػي الكتػب كالمراجػع العربيػة كاألجنبيػة ذات العبلقػة
كالبحػػث كالمطالعػػة فػػي  ،كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الدراسػػة ،كالتقػػارير

 مكاقع اإلنترنت المختمفة .
لجأ الباحث إلى جمع البيانات  ،لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة المصادر األكلية : .3

ككزعت عمى  ،صيممت خصيصان لهذا الغرض ،مدراسةة لستبانة كأداة رئيساألكلية مف خبلؿ اال
 غزة . محافظات( مديريات لمتربية كالتعميـ في 9( مديران كمديرة مدرسة مكزعيف عمى )541)

 
 مجرمع الدراسة : 

كالبػػالغ عػػددهـ  ،محافظػػات غػػزةثانكيػػة فػػي تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع مػػديرم المػػدارس ال
كالجػػدكؿ التػػالي يكضػػح تكزيػػع المجتمػػع  ،( مػػديرة مدرسػػة97سػػة ك)( مػػدير مدر 66( مػػديران بكاقػػع )541)

غػػزة كذلػػؾ بحسػػب آخػػر إحصػػائيات كزارة  فػػي محافظػػاتعمػػى المػػديريات التابعػػة لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ 
 ـ .3152/3154التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي 
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  (3جدكؿ رقـ )
 غزة( في محافظات)أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية 

 المجمكع أنثى ذور المديرية ـ
 24 13 11 شماؿ غزة 1

 21 12 9 شرؽ غزة 2

 27 13 14 غرب غزة 3
 27 16 11 الكسطى 4

 14 7 7 خانيكنس 5
 16 8 8 شرؽ خانيكنس 6
 16 10 6 رفح 7

 145 79 66 المجمكع
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 غزة محافظاتفي  الثانكية المرحمة مدارس مديرم أعداد( : 3) رقـ شكؿ
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ذكور

شمال غزة

%17

شرق غزة

%14

غرب غزة

%20

الوسطى

%17

غرب خانيونس

%11

شرق خانيونس

%12

رفح

%9

 
 غزة محافظاتفي  الثانكية لممرحمة( الذككر) المدارس مديرم أعداد( : 2) رقـ شكؿ     
 

إناث
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%21
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 غزة محافظاتفي  الثانكية لممرحمة( اإلناث) المدارس مديرم أعداد( : 4) رقـ شكؿ    
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  : الدراسة عينة
 القسـ األكؿ : العينة االسرطالعية : 

بغرض التحقؽ مف كفا ة األدكات المسػتخدمة   فػي  كذلؾ ،تـ اختيار عينة استطبلعية لمدراسة
 ،كمراعػاة بعػض الجكانػب اإلجرائيػة عنػد تطبيػؽ األداة عمػى العينػة األساسػية   لمدراسػة ،الدراسة الحاليػة

كمػف  ،غػزة محافظػات( مف مديرم المػدارس الثانكيػة بمػديريات 21حيث بمغ حجـ العينة االستطبلعية )
 خارج عينة الدراسة .

 كما تكضحها الجداكؿ التالية : ،أف تككف العينة االستطبلعية مف جميع متغيرات الدراسة كقد ركعي
 

 ( : أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )العينة االستطبلعية( حسب الجنس2جدكؿ رقـ ) 
 النسبة المئكية العدد الجنس ـ
 % 42.2 52 ذككر 5
 % 16.9 59 إناث 3

 % 511 21 المجمكع
 

 ( : أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )العينة االستطبلعية( حسب المؤهؿ العممي4قـ )جدكؿ ر 
 النسبة المئكية العدد المؤهؿ العممي ـ
 % 72.2 31 بكالكريكس 5
 % 56.9 1 دراسات عميا 3

 % 511 21 المجمكع
 

 ( حسب سنكات الخدمة( : أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )العينة االستطبلعية1جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية العدد سنكات الخدمة ـ
 % 51 2 سنكات 1أقؿ مف  5
 % 31 6 سنكات 51إلى  1مف  3
 % 91 35 سنكات 51أكثر مف  2

 % 511 21 المجمكع
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 ( : أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )العينة االستطبلعية( حسب المديرية6جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية ددالع المديرية ـ
 % 31 6 شماؿ غزة 5
 % 31 6 غرب غزة 3
 % 6.9 3 شرؽ غزة 2
 % 56.9 1 الكسطى 4
 % 51 2 خاف يكنس 1
 % 52.2 4 شرؽ خاف يكنس 6
 % 52.2 4 رفح 9

 % 511 21 المجمكع
 

 القسـ الثاني : عينة الدراسة األساسية : 
اسة بعػد اسػتثنا  العينػة االسػتطبلعية مػف أفػراد تككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد مجتمع الدر 

 ،ـ3152/3154( مػػديران كمػػديرة لممػػدارس الثانكيػػة لمعػػاـ الدراسػػي 75المجتمػػع األصػػمي كالبػػالغ عػػددهـ )
 كالجداكؿ التالي يكضح ذلؾ : 

 
 ( : أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )عينة الدراسة( حسب الجنس9جدكؿ رقـ )
 سبة المئكيةالن العدد الجنس ـ
 % 47.1 41 ذككر 5
 % 11.1 46 إناث 3

 % 511 75 المجمكع
 

 ( : أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )عينة الدراسة( حسب المؤهؿ العممي7جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية العدد المؤهؿ العممي ـ
 % 1 1 دبمـك 5
 % 94.9 67 بكالكريكس 3
 % 31.2 32 دراسات عميا 2

 % 511 75 مكعالمج
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 ( : أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )عينة الدراسة( حسب سنكات الخدمة7جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية العدد سنكات الخدمة ـ
 % 6.6 6 سنكات 1أقؿ مف  5
 % 59.6 56 سنكات 51إلى  1مف  3
 % 91.7 67 سنكات 51أكثر مف  2

 % 511 75 المجمكع
 

 أعداد مديرم مدارس المرحمة الثانكية )عينة الدراسة( حسب المديرية( : 51جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية العدد المديرية ـ
 % 59.6 56 شماؿ غزة 5
 % 57.9 59 غرب غزة 3
 % 7.7 7 شرؽ غزة 2
 % 57.9 59 الكسطى 4
 % 53.5 55 غرب خاف يكنس 1
 % 53.5 55 شرؽ خاف يكنس 6
 % 55 51 رفح 9

 % 511 75 المجمكع
 
 الدراسة :  ةاأد

 :بناء المقياس ضمف الخطكات الراليةبقاـ الباحث 
كاسػتطبلع رأم  ،الدراسػة بمكضكعبعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة 

قاـ الباحػث  ،معينة ان التي استخمصنا منها أبعادعينة مف المتخصصيف عف طريؽ المقاببلت الشخصية 
 : بانة كفؽ الخطكات اآلتيةستببنا  اال

 طبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم المرتبط بمكضكع الدراسة .اال -

 االستفادة مف البحكث كالدراسات المرتبطة باإلدارة المدرسية كالمشاركة المجتمعية . -

 ستبانة .الت الرئيسة التي تتككف منها االتحديد المجا -

 جاؿ .صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ م -

كلكػؿ قسػـ  ،مكزعة عمى قسميف رئيسيففقرة  (97س في صكرت  األكلية كالتي شممت )إعداد المقيا -
 . ( يكضح المقياس في صكرتها األكلية4كالممحؽ رقـ ) ،عدة مجاالت

 . مبلئمتها لجمع البيانات لار مدبعمي المشرؼ مف أجؿ اخت ستبانةاالعرض  -
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   المشرؼ.بشكؿ أكلي حسب ما يرا ستبانةاالتعديؿ  -

 

بعضػهـ أعضػا  هيئػة تػدريس فػي الجامعػة  ،( مػف المحكمػيف التربػكييف52عمػى ) سػتبانةاالعرض  -
، كالكميػػػة الجامعيػػػة لمعمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا  ،كجامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة ،كجامعػػػة األقصػػػى ،اإلسػػػبلمية

ضػػافة فقػػ كبعضػػهـ يعمػػؿ فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي ت أخػػرل راكقػػد تػػـ حػػذؼ بعػػض الفقػػرات كا 
 .المحكميف  قائمة السادة( يبيف 2كالممحؽ رقـ ) .بنا  عمى تكصيات المحكميف

كقػد بمػغ عػدد  ،بعد إجرا  التعديبلت التي أكصى بها المحكمكف تػـ تعػديؿ كصػياغة بعػض الفقػرات -
حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ  ،( فقرة97بعد صياغتها النهائية )في القسميف فقرات المقياس 

 :خماسيال س ليكرتمقيا

 
 فقرة(  16المجتمعية : ) المشاركة كفاياتالخاص بػ : استبانة في القسـ 

 كبيرة جدان  كبيرة متكسطة قميمة قميمة جدان  االستجابة
 1 4 2 3 5 الدرجة

 كذلؾ ألف فقرات هذا القسـ )إيجابية( . 
كالممحػػؽ    ،( درجػػة371 – 16كبػػذلؾ تنحصػػر درجػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي هػػذا القسػػـ مػػا بػػيف )

 ستبانة في صكرتها النهائية .( يكضح اال1رقـ )
 

أمػػػا فػػػي القسػػػـ الخػػػاص بػػػػ : اسػػػتبانة معكقػػػات مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة لممارسػػػة دكرهػػػـ فػػػي تفعيػػػؿ 
 فقرة(  32المشاركة المجتمعية : )

 كبيرة جدان  كبيرة متكسطة قميمة قميمة جدان  االستجابة
 5 3 2 4 1 الدرجة

 ؾ ألف فقرات هذا القسـ )سمبية( . كذل
كالممحؽ  رقػـ  ،( درجة551 – 32كبذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة في هذا القسـ ما بيف )

 ستبانة في صكرتها النهائية .( يكضح اال1)
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 :االسربانةكصؼ 
 ،االتكفػي كػؿ قسػـ عػدد مػف المجػ ،مكزعػة عمػى قسػميف رئيسػيف( فقرة 97) ستبانةاال تتضمن

رهػـ فػي كمعكقات مديرم المدارس الثانكية لممارسػة دك  ،كفايات المشاركة المجتمعيةلمتعرؼ عمى كذلؾ 
 .تفعيؿ المشاركة المجتمعية

 : كالجدكؿ الرالي يكضح ذلؾ
 

 ستبانة( : تكزيع فقرات اال55جدكؿ رقـ )
 عدد الفقرات المجاؿ القسـ

كفايات المشاركة 
المجتمعية لمديرم 

 لثانكيةالمدارس ا

 7 المجاؿ األكؿ : كفايات تفعيؿ مشاركة أكليا  األمكر 
 6 المجاؿ الثاني : كفايات المشاركة الدينية

 9 المجاؿ الثالث : كفايات المشاركة الثقافية 
 6 السياسية  المشاركةالمجاؿ الرابع : كفايات 

 9 االجتماعية المشاركةالمجاؿ الخامس : كفايات 
 9 الصحية المشاركةدس : كفايات المجاؿ السا

 6 األمنية الكطنية المشاركةالمجاؿ السابع : كفايات 
 7 المجاؿ الثامف : كفايات المشاركة االقتصادية

 16 المجمكع

معكقات ممارسة كفايات 
 المشاركة المجتمعية

 51 المجاؿ األكؿ : معيقات تتعمؽ باإلدارة التعميمية 
 9 ت تتعمؽ بالمجتمع المجاؿ الثاني : معيقا

 6 المجاؿ الثالث : معيقات تتعمؽ باإلدارات المدرسية
 32 المجمكع

 97 ستبانةالمجمكع الكمي لفقرات اال
 
 

 صدؽ األداة : 
كمػػػػا يقصػػػػد بالصػػػػدؽ شػػػػمكؿ سػػػػتبانة مػػػػا كضػػػػعت لقياسػػػػ  ": " أف تقػػػػيس االيقصػػػػد بصػػػػدؽ األداة
حميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتها كمفرداتهػا مػف ناحيػة يجب أف تدخؿ في الت االستبانة لكؿ العناصر التي

كقػاـ الباحػث بالتأكػد  (،597: 3115، ثانية، بحيث تككف مفهكمػة لكػؿ مػف يسػتخدمها )عبيػدات كآخػركف
 ستبانة بطريقتيف:مف صدؽ اال

 صدؽ المحوميف :  (3)
كيقصد بصدؽ المحكميف هك التأكد مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ اتفاؽ المحكميف عمى 

 (.131: 5797، حية عباراتها )السيدصبل
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تػـ عػػرض االسػتبانة فػػي صػػكرتها األكليػة عمػػى مجمكعػة مػػف أسػػاتذة جػامعييف مػػف المتخصصػػيف  
كفي مؤسسػات تربكيػة كفػي كزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي كالممحػؽ  ،ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية

ا  آرائهػػػـ كمبلحظػػػتهـ حػػػكؿ مناسػػػبة فقػػػرات حيػػػث قػػػامكا بإبػػػد ،( يكضػػػح قائمػػػة السػػػادة المحكمػػػيف2رقػػػـ )
 ،ككذلؾ كضكح صياغتها  المغكيػة ،ستبانةلفقرات إلى كؿ مجاؿ مف مجاالت االكمدل انتما  ا ،ستبانةاال

 االسػػتبانةليصػػبح عػػدد فقػػرات  ،كفػػي ضػػك  تمػػؾ اآلرا  تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفقػػرات كتعػػديؿ بعضػػها اآلخػػر
 .( فقرة في صكرتها النهائية97)
 االرساؽ الداخلي : ( صدؽ 5)

سػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية بتطبيػػؽ اال لبلسػػتبانةجػػرل التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي 
ستبانة كالدرجة الكمية بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات اال كتـ حساب معامؿ ارتباط ،( فردان 21مككنة مف )

جػات كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت در  ككػذلؾ تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف ،لممجاؿ الػذم تنتمػي إليػ 
 .(SPSS، كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )االستبانة

لمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي الالزمػػة  المشػػاروة المجرمعيػػة وفايػػات القسػػـ الخػػاص بػػػ : اسػػربانة 
 : محفظات غزة
أكليا   ( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ : كفايات تفعيؿ مشاركة53جدكؿ رقـ )

 األمكر  كالدرجة الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 دالة * 0.744 المناخ البلـز لمتخطيط الشامؿ مع أكليا  األمكر . أهيئ 1
 دالة * 0.790 تكاصؿ مع أكليا  األمكر مف خبلؿ المقا ات الدكرية .أ 2
 دالة * 0.892 األنشطة المدرسية . المساهمة في تفعيؿ إلىأكج  أكليا  األمكر  3

أنسؽ مع أكليا  األمكر إللقا  محاضرات كعرض تجارب مفيدة في لقػا ات تقػاـ فػي  4
 المدرسة .

 دالة * 0.629

 دالة * 0.869 أستفيد مف خبرات كتخصصات أكليا  األمكر في تنفيذ بعض البرامج المدرسية . 5
 دالة * 0.831 أثنا  االجتماعات . كر كالتفاعؿ بينهـمس أكليا  األممجأخطط لحضكر اجتماعات  6
 دالة * 0.757 أكليا  األمكر لمتابعة تحصيؿ أبنائهـ .خطط إلشراؾ أ 7
 دالة * 0.713 .احرص عمى تفاعؿ أكليا  األمكر مع بعضهـ أثنا  اجتماع المجمس  8
 الة *د 0.735 استفيد مف خبرات المجتمع المحمي لتطكير العمؿ المدرسي . 9
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 53الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 

كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  ،(1.15المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط ،لفقرات 
 ما كضعت لقياس .المجاؿ صادقة لقياس 
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( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني : كفايات المشاركة الدينية كالدرجة 52جدكؿ رقـ )
 الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 دالة * 0.555 ية الكعي الديني لدل أفراد المجتمع المحمي .ندكات لتنمعقد أ 1
 دالة * 0.795 أستقطب خطبا  ككعاظ مف أفراد المجتمع المحمي إلعطا  محاضرات تكعية دينية لمطمبة  2
 دالة * 0.726 في نفكس الطمبة حب الديف كالعمؿ عمى ما أمر ب  ديننا الحنيؼ .نمي أ 3
 دالة * 0.628 الحفاظ عمى نظرة الطالب لحقيقة دين  . فيمحمي أفراد المجتمع الأشارؾ  4
 دالة * 0.809 مسابقات دينية بيف الطمبة تحت إشراؼ مجمكعة مف أفراد المجتمع المحمي .أنفذ  5
 دالة * 0.764 . لدل الطمبةرفع مستكل الكعي الديني ل ةحمبلت دعكية دينية دكريؿ فع  أ 6
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ية )ر الجدكلية عند درجة حر * 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 52الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 

كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 
 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس  .

( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث : كفايات المشاركة الثقافية كالدرجة 54جدكؿ رقـ )
 الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 دالة * 0.711 . أكظؼ مركز مصادر التعمـ لخدمة أفراد المجتمع المحمي 1

2 
تنميػة الػكعي الثقػافي لػدل أفػراد المجتمػع لإصػدار نشػرات تربكيػة تثقيفيػة شرؼ عمػى أ

 المحمي .
 دالة * 0.817

 دالة * 0.761 تثقيفية بيف الطمبة بمساعدة أفراد مف المجتمع المحمي . أنظـ ندكات  3
 دالة * 0.844 أقـك بعمؿ مسابقات ثقافية شاممة بمشاركة المجتمع المحمي . 4

5 
فػي نشػر الػكعي الثقػافي كالػتعمـ عمػى المسػتكيات كافػة لممسػاهمة  التعمػيـعممية أدعـ 

 بيف أفراد المجتمع المحمي .
 دالة * 0.793

أعمؿ عمى إثػرا  المكتبػة المدرسػية بمسػاعدة أفػراد المجتمػع المحمػي بكتػب كمجمػدات  6
 رفع المستكل الثقافي .ل

 دالة * 0.803

 دالة * 0.858 تعزيز الهكية الثقافية لممجتمع المحمي . لتنمية الثقافية لئلسهاـ فيا أركز عمى 7
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
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فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة ( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ 54الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 
كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 

 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس  .
السياسية  المشاركة( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع : كفايات 51جدكؿ رقـ )

 الكمية لفقرات  كالدرجة

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 
الحػػكار كتقبػػؿ أشػػارؾ أفػػراد المجتمػػع المحمػػي فػػي عقػػد نػػدكات تسػػاهـ فػػي نشػػر ثقافػػة 

 اآلخر .
 دالة * 0.561

ثقافػػة االنتمػػا  لمػػكطف الكاحػػد كالهكيػػة كالمصػػير المشػػترؾ بػػيف أفػػراد المجتمػػع  عػػززأ 2
 المحمي .

 دالة * 0.671

 دالة * 0.769 في عقد لقا ات سياسية هادفة . لمحميرؾ المجتمع اأشا 3

4 
مػػف المجتمػػع  سياسػػية كبإشػػراؼ كػػكادر مدرسػػية مجمػػة سياسػػية إصػػدار أشػػرؼ عمػػى 

 دالة * 0.668 المحمي .

5 
مػػػا يػػدكر مػػػف ب لتثقػػيفهـ شخصػػيات سياسػػػية لعقػػد نػػدكات سياسػػػية لمطمبػػة ستضػػيؼ أ

 حكلهـ . 
 دالة * 0.698

6 
بمسػػاعدة أفػػراد  شػػامؿ لمختمػػؼ القضػػايا السياسػػية لمطمبػػةؿ دكرم بعػػرض أقػػـك بشػػك

 المجتمع المحمي .
 دالة * 0.806

 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 
 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 

بػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة ( معػػػامبلت االرت51الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 
كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 

 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس  .
ماعية االجت المشاركة( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس : كفايات 56جدكؿ رقـ )

 كالدرجة الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 
أشػػػكؿ لجنػػػة مشػػػتركة بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي كطػػػاقـ الهيئػػػة التدريسػػػية لتفعيػػػؿ 

 دالة * 0.795 االجتماعية . المشاركة

 الة *د 0.820 لدل أفراد المجتمع المحمي . جؿ تنمية القيـ االجتماعية أمف ندكات عقد أ 2
 دالة * 0.925 أفراد المجتمع المحمي . معأتابع تنفيذ البرامج كاألنشطة االجتماعية  3
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4 
ػػ ؿ الزيػػارات التبادليػػة بػػيف أفػػراد المجتمػػع المحمػػي كالهيئػػة التدريسػػية كالطمبػػة داخػػؿ أفع 

 المدرسة .
 دالة * 0.866

 دالة * 0.804 . المجتمع معالطمبة عمى التكاصؿ  حث أفراد المجتمع المحمي فيمع أساهـ  5

6 
كالهيئػة التدريسػية عػف أهميػة  مكجهػة ألفػراد المجتمػع المحمػي ندكاتأعمؿ عمى عقد 

 .االجتماعية كالتكافؿ  المشاركة
 دالة * 0.901

 دالة * 0.729 أشجع المعمميف عمى المشاركة الفاعمة في نشاطات المجتمع . 7
 1.462( = 1.15تكل داللة )( كعند مس37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 56الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 

تبػر فقػرات كبػذلؾ تع ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 
 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس  .

الصحية  المشاركة( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس : كفايات 59جدكؿ رقـ )
 كالدرجة الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 
كأفػػراد  الهيئػػة التدريسػػية  أقػػـك بإنشػػا  لجنػػة صػػحية مشػػرفة عمػػى مرافػػؽ المدرسػػة مػػف

 المجتمع المحمي.
 دالة * 0.725

أفػػراد المجتمػػع المحمػػي تهػػتـ بالجانػػب الصػػحي لمطمبػػة كتقػػـك  سػػتقطب مختصػػيف مػػفأ 2
 دكرم عميهـ .البالكشؼ 

 دالة * 0.904

3 
أعمػػؿ عمػػى تفقػػد البيئػػة الصػػحية المحيطػػة بالمدرسػػة بمشػػاركة أفػػراد المجتمػػع المحمػػي 

 دالة * 0.851 .كالعمؿ عمى صيانتها كمراعاة شؤكنها 

4 
أقػػػػـك كأفػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػي بمشػػػػاركة البمديػػػػة بحمػػػػبلت التكعيػػػػة الصػػػػحية لطمبػػػػة 

 المدرسة .
 دالة * 0.680

أكظؼ مجمكعة طبلبية مف المدرسة بإشراؼ أفراد مػف المجتمػع المحمػي متخصصػة  5
 صحية .ال شئكف الطمبةرعاية ل

 دالة * 0.803

 دالة * 0.917 ية لعقد يـك صحي لمطمبة كأفراد المجتمع المحمي .أقـك بالتنسيؽ مع الجهات المعن 6

المجتمعيػػة لمحفػػاظ  عمػػؿ عمػػى مكافحػػة التمػػكث كاألمػػراض بالتعػػاكف مػػع المؤسسػػاتأ 7
 .عمى البيئة 

 دالة * 0.937

 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 
 1.265( = 1.11كعند مستكل داللة ) (37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
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( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 59الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 
كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 

 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس  .
األمنية الكطنية  المشاركةمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السابع : كفايات ( : 57جدكؿ رقـ )

 كالدرجة الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 
بػػرامج التكجيػػ  كاإلرشػػاد فػػي المدرسػػة بمشػػاركة أفػػراد المجتمػػع المحمػػي  شػػرؼ عمػػىأ

 . لمتركيز عمى بعض القضايا األمنية
 لة *دا 0.924

بػػدا  الػػرأم حػػكؿ لأمنيػػة تكعيػػة أخطػػط لعقػػد لقػػا ات  2 تشػػجيع الطمبػػة عمػػى المناقشػػة كا 
 قضايا أمنية حياتية.

 دالة * 0.921

3 
شخصػػيات أمنيػػة مػػف المجتمػػع المحمػػي إلعطػػا  دكرات كتكجيهػػات لمطمبػػة  سػػتقطبأ

 .داخؿ المدرسة 
 دالة * 0.877

4 
ي لعػػػرض مػػػحمدرسػػػية كالمجتمػػػع المف اإلدارة القنػػػكات التكاصػػػؿ بػػػيفػػػتح  أعمػػػؿ عمػػػى

 مشكبلتهـ كالمناقشة حكلها .
 دالة * 0.767

 دالة * 0.908 . أنظـ لقا ات مع أهؿ االختصاص لمتعامؿ مع بعض الحاالت الطبلبية 5
 دالة * 0.531 لجنة أمنية داخؿ المدرسة مف الطمبة بمساعدة أفراد المجتمع المحمي . أشكؿ 6
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37رية )ر الجدكلية عند درجة ح* 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 57الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 

كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  ،(1.15)كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة  ،لفقرات 
 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس  .

االقتصادية  المشاركة( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثامف : كفايات 57جدكؿ رقـ )
 كالدرجة الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 دالة * 0.642 اجيف كبمساعدة أفراد المجتمع المحمي .أساهـ  بتقديـ اإلعانات كالمساعدات لمطمبة المحت 1
 دالة * 0.762 أقـك بمشاركة المجتمع المحمي عمى إنشا  صندكؽ تبرعات لمساعدة الطمبة المحتاجيف . 2

أشػػارؾ المجتمػػع المحمػػي فػػي إنشػػا  مجمػػة اقتصػػادية هادفػػة تنمػػي الػػكعي االقتصػػادم لػػدل  3
 دالة * 0.738 .الطمبة

 دالة * 0.875طاب أهػػػػؿ الخبػػػػرة االقتصػػػػادية مػػػػف المجتمػػػػع المحمػػػػي إلعطػػػػا  النػػػػدكات أقػػػػـك باسػػػػتق 4
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 . الهيئة التدريسية كالمحاضرات لمطمبة ك 
 دالة * 0.895 عمى حمبلت تثقيفية لممجتمع المحمي لمفهـك الكعي االقتصادم .شرؼ أ 5
 ة *دال 0.607 جات الكطنية .بة كالمعمميف عمى شرا  بعض المنتأشجع الطم 6
 دالة * 0.815 عمى المشاركة في حمبلت جني المحاصيؿ الزراعية . مبةأشجع الط 7
 دالة * 0.866 أساهـ مع بعض المؤسسات المجتمعية عمى إقامة المشاريع اإلنتاجية بهدؼ دعـ الطمبة . 8
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37درجة حرية )ر الجدكلية عند ** 
( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 57الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 

كبػذلؾ تعتبػر فقػرات  ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 
 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس  .

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف  ،متحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لممجػػاالتكل
وفايػات المشػاروة اسربانة كالمجاالت األخرل الخاص بالقسـ :  االستبانةدرجة كؿ مجاؿ مف مجاالت 

 ( يكضح ذلؾ : 31كالجدكؿ رقـ ) لبلستبانةكذلؾ كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية  ،المجرمعية
كالمجاالت األخرل  االستبانة( : مصفكفة معامبلت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت 31جدكؿ رقـ )

 ككذلؾ مع الدرجة الكمية )الجز  األكؿ( لبلستبانة

 المجاؿ
الدرجة 
 الكمية

 المجاؿ
 الثامف السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األكؿ

        5 1.773 األكؿ
       5 1.716 1.791 الثاني

      5 1.971 1.712 1.737 لثالثا
     5 1.634 1.617 1.144 1.932 الرابع
    5 1.616 1.731 1.977 1.727 1.759 الخامس
   5 1.976 1.161 1.911 1.923 1.957 1.796 السادس
  5 1.759 1.934 1.192 1.767 1.945 1.936 1.772 السابع
 5 1.975 1.957 1.977 1.627 1.731 1.931 1.935 1.779 الثامف

 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 
 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 

 لبلسػتبانة( أف جميػع المجػاالت تػرتبط ببعضػها الػبعض كبالدرجػة الكميػة 31الجػدكؿ رقػـ )يبيف 
بانة تتمتع بدرجة عالية مف ستكهذا يؤكد أف اال ،(0.09د مستكل داللة )إحصائية عنداللة  تذا ارتباطا

 كاالتساؽ الداخمي . صدؽال



 994 

 المشاروة المجرمعية : وفاياتالقسـ الخاص بػ : اسربانة معكقات ممارسة 
( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ : معيقات تتعمؽ باإلدارة التعميمية 35جدكؿ رقـ )

 جة الكمية لفقرات كالدر 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 
مػػف ًقبػػؿ مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ حػػائبلن بػػيف إدارة المدرسػػة كأفػػراد تقػػؼ البيركقراطيػػة 
 المجتمع المحمي .

 دالة * 0.796

 * دالة 0.676 عائقان لمدير المدرسة لتفعيؿ المشاركة المجتمعية .تعتبر المركزية اإلدارية  2

3 
باسػػػػػػتراتيجيات التكاصػػػػػػؿ بػػػػػػيف المدرسػػػػػػة   لمدرسػػػػػػية تػػػػػػدني معرفػػػػػػة كخبػػػػػػرة اإلدارة ا

 كالمجتمع .
 دالة * 0.886

   عقػػػػػد مخيمػػػػػات صػػػػػيفية تخػػػػػدـ أبنػػػػػا  أفػػػػػراد المجتمػػػػػعالتربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ كزارة تمنػػػػػع  4
 المحمي .

 دالة * 0.596

 دالة * 0.840 . معيةلدل الكزارة لنشر ثقافة المشاركة المجترؤية كاضحة عدـ كجكد  5

كالتػػػػي تخػػػػص تفعيػػػػؿ كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ لقػػػػرارات الصػػػػادرة مػػػػف اعػػػػدـ متابعػػػػة  6
 المشاركة المجتمعية .

 دالة * 0.720

7 
بػػػػيف اإلدارة المدرسػػػية كمؤسسػػػػات المجتمػػػػع  غيػػػاب آليػػػػة كاضػػػػحة تضػػػبط العبلقػػػػة

 المحمي .
 دالة * 0.717

8 
عمػيـ مسػئكلية مجتمعيػة ينبغػي أال يقتصػر عمػى عدـ قناعة اإلدارة التعميميػة بػأف الت

 فئة بمفردها .
 دالة * 0.591

 دالة * 0.898 قصكر القكانيف الحالية عمى تحقيؽ المشاركة المجتمعية الفعالة .  9
 دالة * 0.720 . ندرة التنسيؽ بيف كزارة التربية كالتعميـ كمؤسسات المجتمع المدني 10
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37)ر الجدكلية عند درجة حرية * 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 35الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 

ات كبػذلؾ تعتبػر فقػر  ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 
 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس .
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( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني : معيقات تتعمؽ بالمجتمع كالدرجة 33جدكؿ رقـ )
 الكمية لفقرات 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 دالة * 0.773 .ير المدرسة لممشاركة المجتمعيةيحد مف تفعيؿ مد ألكليا  األمكرتدني المستكل التعميمي  1
 دالة * 0.783 .عدـ كعي المكاطنيف بأهداؼ المشاركة المجتمعية 2

أفراد المجتمع تقػؼ عائقػان أمػاـ المدرسػة مػف تفعيػؿ  السيئة لدلاألكضاع االقتصادية  3
 المشاركة المجتمعية .

 دالة * 0.715

4 
عػػػػف يعزفػػػػكف  فػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػيممػػػػا يجعػػػػؿ بعػػػػض أ ،تسػػػػييس العمػػػػؿ األهمػػػػي

 المجتمعية . المشاركة 
 دالة * 0.708

5 
عػػدـ تػػكافر الػػكعي كالخبػػرات المطمكبػػة لػػدل أفػػراد المجتمػػع المحمػػي لتفعيػػؿ المشػػاركة 

 المجتمعية .
 دالة * 0.821

 دالة * 0.690 قيكد العادات كالتقاليد التي تقمؿ مف العمؿ الجمعي . 6
 دالة * 0.619 .المجتمع المحمي هك بحد ذات  عائقا لتفعيؿ المشاركة المجتمعية عدـ تحديد احتياجات 7
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة  ( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف33الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف 

ت كبػذلؾ تعتبػر فقػرا ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 
 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس .

( : معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث : معيقات تتعمؽ باإلدارات 32جدكؿ رقـ )
 الكمية لفقرات المدرسية كالدرجة 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 دالة * 0.836 نقص خبرة مديرم المدارس . 1
 دالة * 0.854 نقص خبرة المعمميف في المدارس . 2
 دالة * 0.886 لتحصيمي لمطمبة فقط .اتركيز المدارس عمى الجانب  3
 دالة * 0.836 عدـ تكفر اإلمكانيات المادية داخؿ المدارس . 4
 دالة * 0.830 عدـ كجكد خطة كاضحة لممدارس . 5
 دالة * 0.639 .المدرسة  عبا  كالمهاـ المككمة لمديركثرة األ 6
 1.462( = 1.15( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 

 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 
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( معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ كالدرجػػػة الكميػػػة 32قػػػـ )الجػػػدكؿ ر يبػػػيف 
ت كبػذلؾ تعتبػر فقػرا ،(1.15كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) ،لفقرات 

 المجاؿ صادقة لما كضعت لقياس .
ت االرتبػػاط بػػيف قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػامبل ،كلمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لممجػػاالت

اسػربانة معكقػات مػديرم كالمجػاالت األخػرل الخػاص بالقسػـ :  االسػتبانةدرجة كؿ مجػاؿ مػف مجػاالت 
كػػذلؾ كػػؿ مجػػاؿ بالدرجػػة الكميػػة  ،المػػدارس الثانكيػػة لممارسػػة دكرىػػـ فػػي رفعيػػؿ المشػػاروة المجرمعيػػة

 ( يكضح ذلؾ : 34كالجدكؿ رقـ ) لبلستبانة
كالمجاالت األخرل  االستبانةبلت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت ( : مصفكفة معام34جدكؿ رقـ )

 ككذلؾ مع الدرجة الكمية )الجز  الثاني( لبلستبانة

 الدرجة الكمية المجاؿ
 المجاؿ

 الثالث الثاني األكؿ
   5 1.997 األكؿ
  5 1.777 1.926 الثاني
 5 1.115 1.457 1.755 الثالث

 1.462( = 1.15كعند مستكل داللة )( 37ر الجدكلية عند درجة حرية )* 
 1.265( = 1.11( كعند مستكل داللة )37ر الجدكلية عند درجة حرية )** 

 لبلسػتبانة( أف جميػع المجػاالت تػرتبط ببعضػها الػبعض كبالدرجػة الكميػة 34الجػدكؿ رقػـ )يبيف 
ع بدرجػة عاليػة مػف سػتبانة تتمتػكهػذا يؤكػد أف اال ،(1.15ذا داللة إحصائية عند مستكل داللػة ) ارتباطا
 كاالتساؽ الداخمي . الصدؽ
 ( :  Questionnaire Reliability ) األداةثبات 

كذلػػؾ بعػػد تطبيقهػػا عمػػى أفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية  ،سػػتبانةخطػػكات التأكػػد مػػف ثبػػات اال أجػػرل الباحػػث
 كهما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ . ،بطريقتيف

 : Split-Half Coefficient( طريقة الرجزئة النصفية 3)
حيث  ،صفيةستبانة بطريقة التجزئة النلعينة االستطبلعية لحساب ثبات االدرجات ا تـ استخداـ 

ت الزكجيػة لكػؿ مجػاؿ الفقرات الفردية مقابػؿ الفقػرا ،ستبانة كمجاالتها إلى نصفيفقاـ الباحث بتجزئة اال
ثػـ جػرل تعػديؿ الطػكؿ باسػتخداـ  ،ف النصػفيفكذلؾ بحساب معامػؿ االرتبػاط بػي ،ستبانةمف مجاالت اال

 ( يكضح ذلؾ : 31كالجدكؿ رقـ ) ،معادلة سبيرماف براكف التنبؤية
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المشاركة المجتمعية كفايات ( : معامبلت االرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت 31جدكؿ رقـ )
 كاالستبانة ككؿ قبؿ التعديؿ كمعامؿ الثبات بعد التعديؿ )الجز  األكؿ(

 االررباط بعد الرعديؿ االررباط قبؿ الرعديؿ عدد الفقرات مجاؿال
 1.743 1.973 * 7 األكؿ
 1.977 1.666 6 الثاني
 1.732 1.952 * 9 الثالث
 1.615 1.422 6 الرابع
 1.775 1.741 * 9 الخامس
 1.733 1.761 * 9 السادس
 1.719 1.919 6 السابع
 1.742 1.772 7 الثامف

 1.744 1.753 16 الدرجة الكمية
 متساكييف .ال* تـ استخداـ معادلة جيتماف في حالة النصفيف غير 

سػتبانة كهػذا يػدؿ عمػى أف اال ،(1.744( أف معامؿ الثبػات الكمػي )31مف الجدكؿ رقـ ) تضحي
 تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقها عمى عينة الدراسة .

 
 ممارسة كفاياتمعكقات الرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت ( : معامبلت ا36جدكؿ رقـ )

 كاالستبانة ككؿ قبؿ التعديؿ كمعامؿ الثبات بعد التعديؿ )الجز  الثاني(المشاركة المجتمعية 
 االررباط بعد الرعديؿ االررباط قبؿ الرعديؿ عدد الفقرات المجاؿ
 1.742 1.921 51 األكؿ
 1.747 1.714 * 9 الثاني
 1.757 1.747 6 ثالثال

 1.673 1.133 * 32 الدرجة الكمية
 متساكييف .ال* تـ استخداـ معادلة جيتماف في حالة النصفيف غير 

 
سػػتبانة تتمتػػع كهػػذا يػػدؿ عمػػى أف اال ،(1.673( أف معامػػؿ الثبػػات الكمػػي )36مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ) يتضػػح

 راسة .بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقها عمى عينة الد
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 قة ألفا وركنباخ : ي( طر 5)
كذلؾ إليجػاد  ،باخكهي طريقة ألفا كركن ،استخدـ الباحث طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات 

 ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ مجػاؿ مػف مجػاالت اإلسػتبانة ،ستبانةمعامؿ ثبات اال
 ( يكضح ذلؾ : 39كالجدكؿ رقـ ) ،ككؿ لبلستبانةككذلؾ 

 المشاركة المجتمعية  ممارسة كفاياتا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت ( : معامبلت ألف39جدكؿ رقـ )
 ككؿ )الجز  األكؿ( لبلستبانةككذلؾ 

 معامؿ ألفا وركنباخ عدد الفقرات المجاؿ
 1.754 7 األكؿ
 1.715 6 الثاني
 1.714 9 الثالث
 1.976 6 الرابع
 1.731 9 الخامس
 1.734 9 السادس
 1.773 6 السابع
 1.719 7 الثامف

 1.797 16 الدرجة الكمية
سػتبانة كهػذا يػدؿ عمػى أف اال ،(1.797أف معامؿ الثبػات الكمػي )( 39يتضح مف الجدكؿ رقـ ) 

كيعنػػي ذلػػؾ أف هػػذ   ،تتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات تطمػػئف الباحػػث إلػػى تطبيقهػػا عمػػى عينػػة الدراسػػة
فراد الدراسة أنفسهـ أكثر مف مرة لكانت النتائج مطابقة بشكؿ كامؿ تقريبػان األداة لك أعيد تطبيقها عمى أ

 كيطمؽ عمى نتائجها بأنها ثابتة .
ككذلؾ  المشاركة المجتمعية  ممارسة معكقات( : معامبلت ألفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف 37جدكؿ رقـ )

 ككؿ )الجز  الثاني( لبلستبانة
 اخمعامؿ ألفا وركنب عدد الفقرات المجاؿ
 1.791 51 األكؿ
 1.714 9 الثاني
 1.772 6 الثالث

 1.711 32 الدرجة الكمية
سػتبانة كهػذا يػدؿ عمػى أف اال ،(1.711أف معامؿ الثبػات الكمػي )( 37يتضح مف الجدكؿ رقـ )

كيعنػػي ذلػػؾ أف هػػذ   ،بػػات تطمػػئف الباحػػث إلػػى تطبيقهػػا عمػػى عينػػة الدراسػػةثتتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف ال
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عيد تطبيقها عمى أفراد الدراسة أنفسهـ أكثر مف مرة لكانت النتائج مطابقة بشكؿ كامؿ تقريبػان األداة لك أ
 كيطمؽ عمى نتائجها بأنها ثابتة .

 الدراسة : إجراءات رطبيؽ أداة
خراجها  ،ستبانةمف صدؽ كثبات االبعد التأكد   كصبلحيتها لقياس ما كضعت ألجم  كتعديمها كا 

 الباحث باإلجرا ات التالية : قاـ ،في صكرتها النهائية
لتسػهيؿ مهمػة الباحػث فػي تكزيػع  ،حصؿ الباحث عمى كتاب مكج  مػف عمػادة الدراسػات العميػا .5

 عمى مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة . االستبانات
بهػػػدؼ السػػػماح لمباحػػػث بتكزيػػػع  ،الحصػػػكؿ عمػػػى إذف رسػػػمي مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي .3

 ( .5ى مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة . الممحؽ رقـ )االستبانات عم

بهػػدؼ البػد  الفعمػػي  ،اإلدارة كالسياسػػة لمدراسػات العميػاالحصػكؿ عمػى إذف رسػػمي مػف أكاديميػة  .2
 ( .3في التطبيؽ العممي . الممحؽ رقـ )

العػالي  الحصكؿ عمى أسما  مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غػزة مػف كزارة التربيػة كالتعمػيـ .4
 كذلؾ لتسهيؿ مهمة تكزيع االستبانات عميهـ .

أكليػػػة  اسػػػتبانة( 21قػػػاـ الباحػػػث بتكزيػػػع ) ،بعػػػد حصػػػكؿ الباحػػػث عمػػػى التكجيهػػػات كالتسػػػهيبلت .1
 لمتأكد مف صدؽ اإلستبانة كثباتها . ،كعينة استطبلعية

 ،مدراسػػػةعمػػػى العينػػة الفعميػػػة ل اسػػتبانة( 551بعػػد إجػػػرا  الصػػدؽ كالثبػػػات قػػاـ الباحػػػث بتكزيػػػع ) .6
  استبانة مفقكدة لـ يتـ استردادها . 34كصالحة لمتحميؿ اإلحصائي  استبانة( 75كاسترد منها )

مػف  ،كما تػـ تكزيػع البيانػات حسػب األصػكؿ كمعالجتهػا إحصػائيان  ،تـ ترقيـ كترميز أداة الدراسة .9
 خبلؿ جهاز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة .

 

 األساليب اإلحصائية : 
لمعالجػػة كرحليػػؿ البيانػػات الرػػي رػػـ اإلحصػػائية  األسػػاليبفرضػػيات الدراسػػة اسػػرخدـ الباحػػث  الخربػػار

                               ( .SPSSجمعيا بالشوؿ الرالي : كباسرخداـ برنامج )
 . تـ حساب التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية .5
 . "Person  بيرسكف "معادلة  باستخداـرتباط االمعامؿ . 3

 ،المتسػػػاكية ف لمتجزئػػػة النصػػػفيةك ابػػػر  -ط سػػػبيرماف ثبػػػات تػػػـ اسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػاالإليجػػاد معامػػػؿ . 2
 . كمعامؿ ارتباط ألفا كركنباخ ،تماف لمتجزئة النصفية غير المتساكيةيكمعادلة ج

 . Independent Sample T-test( لعينتيف مستقمتيف T-test. اختبار )4
كمف ثـ اسػتخداـ اختبػار شػيفي  لممقارنػات  ،One Way ANOVA. اختبار تحميؿ التبايف األحادم 1

 ( .Scheffe Post Hoc Test For Multipleالبعدية المتعددة )



 
 
 
 
 

 
 التوصياتنتائج الدراسة وتفسيرها و 

 
 

 اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ.  

  نيالثااإلجابة عف السؤاؿ. 

  الثالثاإلجابة عف السؤاؿ. 

 اإلجابة عف السؤاؿ الرابع. 

 .اإلجابة عف السؤاؿ الخامس 

 .تكصيات الدراسة 

 سة.مقترحات الدرا 
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 الفصؿ الخامس
 الركصياتك  كرفسيرىاالدراسة نرائج 

مناقشػػة النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ إليهػػا فػػي هػػذ  الدراسػػة عػػرض ك يهػػدؼ هػػذا الفصػػؿ إلػػى  
كقػد تػـ إجػرا  المعالجػات  ،عػة مػف الفرضػيات جػرل اختبارهػاحيث تناكلت هػذ  الدراسػة مجمك  ،كتفسيرها

الدراسػػػػة باسػػػػتخداـ برنػػػػامج الػػػػرـز اإلحصػػػػائية لمدراسػػػػات  اسػػػػتبانةاإلحصػػػػائية لمبيانػػػػات المتجمعػػػػة مػػػػف 
 .كمف تـ تفسيرها كالخركج بتكصياتالدراسة  تائجنعرض الباحث يكس ،(SPSS) االجتماعية

 : لرحليؿ نرائج الدراسةالمحؾ المعرمد 
تػػـ تحديػػد طػػكؿ الخبليػػا فػػي مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي مػػف  ،لتحديػػد المحػػؾ المعتمػػد فػػي الدراسػػة 

( كمػػػف ثػػػـ تقسػػػيم  عمػػػى أكبػػػر قيمػػػة فػػػي  4=  9 – 5خػػػبلؿ حسػػػاب المػػػدل بػػػيف درجػػػات المقيػػػاس ) 
( كبعد ذلؾ تـ إضػافة هػذ  القيمػة إلػى أقػؿ  0.80=  5÷  4المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ) 

كهكػػذا  ،كذلػؾ لتحديػد الحػد األعمػػى لهػذ  الخميػة ،لمقيػاس )بدايػػة المقيػاس كهػي كاحػد صػػحيح(قيمػة فػي ا
 ( : 29أصبح طكؿ الخبليا كما هك مكضح في الجدكؿ رقـ )

 لتحميؿ نتائج الدراسة ( : المحؾ المعتمد 29جدكؿ رقـ )
 درجة التكافر الكزف النسبي المقابؿ ل  طكؿ الخمية

 جدان  ضعيؼ % 26 -%  20مف  9.80 – 9مف 
 ضعيفة % 52 -%  26أكبر مف  2.60 – 9.80أكبر مف 
 متكسطة % 68 -%  52أكبر مف  2.40 – 2.60أكبر مف 
 عالية % 84 -%  68أكبر مف  4.20 – 2.40أكبر مف 

 عالية جدان  % 900 -%  84أكبر مف  5 – 4.20أكبر مف 
 ( 922:  2092 ،)األغا

اعتمد الباحث ترتيػب المتكسػطات  ،ـ عمى مستكل االستجابةكلتفسير نتائج الدراسة كالحك 
درجػػة كقػد حػػدد الباحػث  ،الحسػابية عمػى مسػػتكل المجػاالت لػػؤلداة ككػؿ كمسػػتكل الفقػرات فػػي كػؿ مجػػاؿ

 التكافر حسب المحؾ المعتمد.
 (:Normal Testاخربار الركزيع الطبيعي )

لبيانات التي تـ جمعها بهدؼ التعرؼ يستخدـ الباحثكف كالمختصكف اختبارات لمتعرؼ عمى طبيعة ا
تباعها معممية د في طبيعة االختبارات التي يجب اعمى إذا ما كانت تتبع تكزيعان طبيعيان أـ ال، كهذا يفي

سمرنكؼ  –، كعمي  تـ استخداـ اختبار ككلمجركؼ مديران، كمديرة (91)أك ال معممية، كالعينة تبمغ نحك 
(1-Sample Kolmogorov-Smirnov،)  لمتعرؼ عمى اعتدالية منحنى البيانات، ككانت النتائج

 :(30رقـ ) كما هك مبيف بالجدكؿ التالي
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 (Sample Kolmogrov- Smirnov -1(: نتائج اختبار التكزيع الطبيعي )30جدكؿ رقـ )
 (.Sigقيمة ) (Zقيمة ) عدد الفقرات المجاؿ القسـ

كفايات المشاركة 
المجتمعية لمديرم 

 كيةالمدارس الثان

 0.403 0.828 9 المجاؿ األكؿ : كفايات تفعيؿ مشاركة أكليا  األمكر 

 0.118 1.189 6 المجاؿ الثاني : كفايات المشاركة الدينية

 0.092 1.236 7 المجاؿ الثالث : كفايات المشاركة الثقافية 

 0.149 1.044 6 المجاؿ الرابع : كفايات المشاركة السياسية 

 0.901 0.570 7 : كفايات المشاركة االجتماعيةالمجاؿ الخامس 

 0.342 0.955 7 المجاؿ السادس : كفايات المشاركة الصحية

 0.602 0.764 6 المجاؿ السابع : كفايات المشاركة األمنية الكطنية

 0.420 0.889 8 المجاؿ الثامف : كفايات المشاركة االقتصادية

 0.595 0.769 56 اإلجمالي

ارسة معكقات مم
كفايات المشاركة 

 المجتمعية

 0.702 0.706 90 المجاؿ األكؿ : معيقات تتعمؽ باإلدارة التعميمية 

 0.074 9.282 7 المجاؿ الثاني : معيقات تتعمؽ بالمجتمع 

 0.662 0.729 6 المجاؿ الثالث : معيقات تتعمؽ باإلدارات المدرسية

 0.429 0.875 22 اإلجمالي

(، 0.05(، كانت أكبر مف مستكل الداللة ).Sigيتضح أف قيـ ) (30ـ )رقمف خبلؿ الجدكؿ 
 كعمي  فإف البيانات تتبع تكزيعان طبيعيان، كيجب استخداـ اختبار معممية.

مػػا ىػػي أىػػـ الوفايػػات المشػػاروة المجرمعيػػة الالزمػػة لمػػديرم المػػدارس : السػػؤاؿ األكؿاإلجابػػة عػػف 
 الثانكية بمحافظات غزة؟

ؿ األكؿ قػػػاـ الباحػػػث بػػػاإلطبلع عمػػػى األدبيػػػات التربكيػػػة السػػػابقة، كبعػػػض لئلجابػػػة عػػػف السػػػؤا
إلحػدل مػدارس المرحمػة الثانكيػة بمحافظػات غػزة، ككانػت مديرنا البحكث ذات العبلقة، كمف خبلؿ عمم  

 عبارة عف ثمانية مجاالت كاجب عمى المدير ممارستها، كهي:
 كفايات مشاركة أكليا  األمكر. -5

 ينية.كفايات المشاركة الد -3

 كفايات المشاركة الثقافية. -2

 كفايات المشاركة السياسية. -4

 كفايات المشاركة االجتماعية. -1

 كفايات المشاركة الصحية. -6

 كفايات المشاركة األمينة كالكطنية. -9

 كفايات المشاركة االقتصادية.  -7
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ايػات ما مسركل ممارسة مديرم المدارس الثانكيػة فػي محافظػات غػزة لوفاإلجابة عف السؤاؿ الثاني: 
 %؟82كىؿ يصؿ إلى المسركل االفرراضي  ،المشاروة المجرمعية

يتككف السؤاؿ األكؿ مف شقيف األكؿ يتعمؽ بمستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية في 
محافظات غزة لكفايات المشاركة المجتمعية، أما الثاني فيتعمؽ بمقارنة هذا المستكل بالمستكل 

( يكضح 82هذ  الكفايات إلى ثمانية مجاالت أساسية، كالجدكؿ رقـ )االفتراضي، كقاـ الباحث بتحديد 
 مستكل ممارسة الكفايات:

 المشاروة المجرمعية: وفاياترحليؿ مجاالت 
 المشاركة المجتمعية كفاياتتحميؿ مجاالت  ( :25جدكؿ رقـ )
 الترتيب الكزف النسبي الكسط الحسابي المجاؿ

 3 96.35 24.21 أكليا  األمكر  المجاؿ األكؿ : كفايات تفعيؿ مشاركة
 5 97.19 32.19 المجاؿ الثاني : كفايات المشاركة الدينية

 6 67.57 32.79 المجاؿ الثالث : كفايات المشاركة الثقافية 
 7 17.79 59.67 المجاؿ الرابع : كفايات المشاركة السياسية 

 1 67.21 32.73 المجاؿ الخامس : كفايات المشاركة االجتماعية
 2 92.51 31.61 المجاؿ السادس : كفايات المشاركة الصحية

 4 91.75 35.39 المجاؿ السابع : كفايات المشاركة األمنية الكطنية
 9 61.33 34.17 المجاؿ الثامف : كفايات المشاركة االقتصادية

  67.23 34.37 الدرجة الكمية
كفايػػػات دراسػػػة مجتمعػػػة )مجػػػاالت ( آرا  عينػػػة الدراسػػػة فػػػي مجػػػاالت ال25يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

كالػػػكزف النسػػػبي  34.37(، كيتبػػػيف أف الكسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع المجػػػاالت يسػػػاكم المشػػػاركة المجتمعيػػػة
 % كهي نسبة عالية. 67.23

حيػػث يتضػػح أيضػػان أف المجػػاؿ الثػػاني : كفايػػات المشػػاركة الدينيػػة كالػػذم يمثػػؿ الترتيػػب األكؿ 
كالمجػػػاؿ األكؿ : كفايػػػات تفعيػػػؿ مشػػػاركة أكليػػػا  األمػػػكر  %( . 97.19ككنػػػ  يمثػػػؿ أكبػػػر كزف نسػػػبي )

%( . كالمجػاؿ السػادس : كفايػات المشػاركة  96.35كالذم يمثؿ الترتيب الثاني ككن  يمثؿ كزنان نسبين )
%( . كالمجػػاؿ السػػابع : كفايػػات  92.51الصػػحية كالػػذم يمثػػؿ الترتيػػب الثالػػث ككنػػ  يمثػػؿ كزنػػان نسػػبيان )

%( . كالمجػػاؿ  91.75طنيػػة كالػػذم يمثػػؿ الترتيػػب الرابػػع ككنػػ  يمثػػؿ كزنػػان نسػػبيان )المشػػاركة األمنيػػة الك 
 67.21: كفايػػات المشػػاركة االجتماعيػػة كالػػذم يمثػػؿ الترتيػػب الخػػامس ككنػػ  يمثػػؿ كزنػػان نسػػبيان )الخػػامس

ان كالػػذم يمثػػؿ الترتيػػب السػػادس ككنػػ  يمثػػؿ كزنػػان نسػػبي : كفايػػات المشػػاركة الثقافيػػة%(. كالمجػػاؿ الثالػػث
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كالػذم يمثػؿ الترتيػب السػابع ككنػ  يمثػؿ  : كفايػات المشػاركة االقتصػادية. كالمجػاؿ الثػامف%(  67.57)
. كالمجاؿ الرابع : كفايات المشاركة السياسية كالذم يمثؿ الترتيب السػابع ككنػ  %( 61.33كزنان نسبيان )

 %( . 17.79يمثؿ كزنان نسبيان )
 :إلىيعزك الباحث ذلؾ ك 
هػػي الصػػفة السػػائدة عمػػى  لػديهـ الػػديني كالػػكازع اإلسػػبلمي الػػديف تعػاليـ فأبػػ لمػػدارسا مػػديرم إيمػاف .5

 المجتمع.
 مؤسسػػات يترأسػػكف تربػػكييف كقػػادة عمػػيهـ يفػػرض مسػػمـ مجتمػػع هػػك فيػػ  يعيشػػكف الػػذم المجتمػػع فأ .3

 .المجتمع أبنا  كتعميـ بتنشئة تقكـ تربكية
 سػػػميمة تنشػػػئة لتنشػػػئتهـ طمبػػػتهـ سنفػػػك  فػػػي يسػػػعى مػػػديرم المػػػدارس إلػػػى غػػػرس القػػػيـ اإلسػػػبلمية  .2

 .كصحيحة
 أف يجػب التػي المتكازنػة المسػممة الشخصػية بنا  في اإلسبلمية القيـ بأهمية المدارس مديرم إيماف .4

 .الحسنة كالسمككيات باألخبلؽ تتمتع
 النصػػػػح لهػػػػـ يقػػػػدمكا فأك  الطػػػػبلب تجػػػػا  عػػػػاتقهـ عمػػػػى الممقػػػػاة باألمانػػػػة المػػػػدارس مػػػػديرم إحسػػػػاس .1

 أف : " كسػمـ عميػ  اهلل صػمى الرسػكؿ قػكؿ مػف انطبلقػان  كذلؾ كالفبلح الصبلح في  ام إلى كاإلرشاد
 ". ضيع أـ أحفظ استرعا  عما راع كؿ سائؿ اهلل

أما بالنسبة لمشؽ الثاني مػف السػؤاؿ قػاـ الباحػث بصػياغة الفػرض التػالي، كاختبػار  باسػتخداـ اختبػار ت 
سػػتخداـ المتكسػػط االفتراضػػي المقابػػؿ لمػػكزف حيػػث تػػـ ا، (One Sample T testلمعينػػة الكاحػػدة )

 كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:(، 4%(، كهك ما يعادؿ )71النسبي )
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الفرضية األكلػى: ال رصػؿ وفايػات المشػاروة المجرمعيػة لػدل مػديرم مػدارس الثانكيػة فػي محافظػات 
 %(.80غزة إلى المسركل االفرراضي )

 ة الكاحدة لكافة مجاالت ممارسة كفايات المشاركة المجتمعيةاختبار ت لمعين ( :23جدكؿ رقـ )

المركسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعيارم

 االحرماؿ
المجاؿ األكؿ: كفايات تفعيؿ مشاركة أكليا  

 0.001 0.357- 0.5056 3.81 األمكر 

 0.189 0.1322- 0.5153 3.9286 المجاؿ الثاني : كفايات المشاركة الدينية

 0.000 8.628- 0.6526 3.4097 المجاؿ الثالث : كفايات المشاركة الثقافية 

 0.000 13.376- 0.7498 2.9487 المجاؿ الرابع : كفايات المشاركة السياسية 

 0.000 7.216- 0.7697 3.4176 المجاؿ الخامس : كفايات المشاركة االجتماعية

 0.000 4.652- 0.7017 3.6578 المجاؿ السادس: كفايات المشاركة الصحية

 0.000 5.895- 0.735 3.5458 المجاؿ السابع: كفايات المشاركة األمنية الكطنية

 0.000 12.655- 0.7455 3.011 المجاؿ الثامف : كفايات المشاركة االقتصادية

 0.000 9.643- 0.5243 3.47 الدرجة الكمية

 5077تساكم  1011ة كمستكل دالل 71* ت الجدكلية عند درجات حرية 
(، كهػػػك أدنػػػى مػػػف مسػػػتكل 1011الجػػػدكؿ أعػػػبل  يبػػػيف أف قيمػػػة االحتمػػػاؿ لمدرجػػػة الكميػػػة كػػػاف )

(، كما كانت قيمة ت المحسكبة أكبر مف قيمة ت الجدكلية، أم أف المتكسط الحسابي لـ 1011الداللة )
كبة سػالبة بمعنػى أف (، ككانػت قيمػة ت المحسػ4يصؿ لدرجة المتكسط االفتراضي الذم حدد  الباحػث )

(، بػؿ كػاف أدنػى مػف ذلػؾ أم أف كفايػات المشػاركة المجتمعيػة لػدل 4المتكسط الحسابي لـ يصؿ إلػى )
مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة أدنػػى مػػف المسػػتكل االفتراضػػي الػػذم حػػدد  الباحػػث فػػي ضػػك  خبرتػػ  المهنيػػة 

 دراسات التربكية ذات العبلقة.باإلدارة المدرسية، كبعد االستعانة بالعديد مف البحكث كالكالفنية 
كالجدير بالذكر أف جميع قيـ ت كانت سػالبة أم أف جميػع الكفايػات التػي تتضػمنها االسػتبانة لػـ تصػؿ 

%(، كلعػؿ ذلػؾ يرجػع إلػى 71(، ككانت أدنػى مػف المسػتكل االفتراضػي )4لدرجة المتكسط االفتراضي )
لكفايػػػات، كعػػػدـ تفاعػػػؿ مؤسسػػػات المجتمػػػع عػػػدة عكامػػػؿ أهمهػػػا ضػػػعؼ اهتمػػػاـ اإلدارة التعميميػػػة بهػػػذ  ا

 هات المختصة مع المدرسة كاإلدارة المدرسية عمى كج  الخصكص.كأكليا  األمكر كالج ،المدني
كللرعػػرؼ أوثػػر علػػى ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة لوفايػػات المشػػاروة المجرمعيػػة قػػاـ الباحػػث 

 جرمعية كالجداكؿ الرالية ربيف النرائج:برحليؿ بيانات وافة مجاالت كفقرات وفايات المشاروة الم
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 المجاؿ األكؿ : وفايات رفعيؿ مشاروة أكلياء األمكر :-أكالن 
( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 22جدكؿ رقـ )

 (75المجاؿ األكؿ )كفايات مشاركة أكليا  األمكر( ككذلؾ ترتيبها )ف = 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
المنػػػػاخ الػػػػبلـز لمتخطػػػػيط الشػػػػامؿ مػػػػع  أهيػػػػئ

 أكليا  األمكر .
332 3.65 0.808 72.97 7 

تكاصػػػػػػػؿ مػػػػػػػع أكليػػػػػػػا  األمػػػػػػػكر مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ أ 2
 المقا ات الدكرية .

350 3.85 0.744 76.92 5 

3 
مسػاهمة فػي تفعيػؿ ال إلػىأكج  أكليػا  األمػكر 
 األنشطة المدرسية .

348 3.82 0.797 76.48 6 

4 
أنسػػػؽ مػػػع أكليػػػا  األمػػػكر إللقػػػا  محاضػػػرات 
كعػػػرض تجػػػارب مفيػػػدة فػػػي لقػػػا ات تقػػػاـ فػػػي 

 المدرسة .
312 3.43 0.871 68.57 8 

5 
أسػػػػػػػتفيد مػػػػػػػف خبػػػػػػػرات كتخصصػػػػػػػات أكليػػػػػػػا  

 األمكر في تنفيذ بعض البرامج المدرسية .
311 3.42 0.883 68.35 9 

مػػػػس أكليػػػػا  مجأخطػػػػط لحضػػػػكر اجتماعػػػػات  6
 أثنا  االجتماعات . األمكر كالتفاعؿ بينهـ

372 4.09 0.661 81.76 2 

7 
أكليػػػػػػػػا  األمػػػػػػػػكر لمتابعػػػػػػػػة خطػػػػػػػػط إلشػػػػػػػػراؾ أ

 1 83.73 0.682 4.19 381 تحصيؿ أبنائهـ .

8 
حػػػػػػرص عمػػػػػػى تفاعػػػػػػؿ أكليػػػػػػا  األمػػػػػػكر مػػػػػػع أ

 .بعضهـ أثنا  اجتماع المجمس 
351 3.86 0.724 77.14 4 

سػػتفيد مػػف خبػػرات المجتمػػع المحمػػي لتطػػكير أ 9
 العمؿ المدرسي .

364 4.00 0.789 80 3 

  76.21 4.55 34.30 3121 الدرجة الكمية لممجاؿ
 فػػػي فاعػػػؿ دكر لهػػػا الثانكيػػػة المػػػدارس فػػػي المدرسػػػية اإلدارة فأ (22) رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح

 درجػة كهػي( 96.35) هػي الكميػة لمدرجػة النسػبي الػكزف فأ نبلحػظ لػذلؾ ،األمكر أكليا  مشاركة  تفعيؿ
 .عالية

 أدكارهػػا تتقاسػػـ العناصػػر متفاعمػػة معادلػػة أبعادهػػا بكػػؿ التربكيػػة العمميػػة فأ ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
 عمػى الرسػالة هػذ  تأدية في جميعها تتعاكف بحيث كالمجتمع كالمدرسة كالبيت األسرة أهمها عدة أطراؼ
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.  كالمدرسػة البيػت بػيف الصبلت تكثيؽ خبلؿ مف إال ذلؾ يتحقؽ كال المرجكة لمنتائج لمكصكؿ كج  خير
 المجتمػع أفػراد كجميػع كالمدرسػة األسرة مف األطراؼ جميع فيها يشارؾ أف البد مجتمعية قضية فالتعميـ

 الػدكر ينكػر أف يسػتطيع حػدأ كال ،الفمسػطيني المجتمػع كازدهػار كتقػدـ رقػي جؿأ مف المختمفة كمؤسسات 
 اإلدارم العمػؿ سػبلمة المدرسػة مػدير يضػمف فمكػي ،األهػداؼ تحقيػؽ فػي المدرسػة بػ  تقػكـ الذم بيرالك
 يضػػع أف يجػػب لػػذلؾ الدراسػػي، العػػاـ بدايػػة قبػػؿ بدقػػة مخططػػان  العمػػؿ هػػذا يكػػكف كأف البػػد مدرسػػت  فػػي

 كحتػػى بدايتػػ  مػػف الدراسػػي العػػاـ أثنػػا  فػػي بهػػا يقػػكـ التػػي كافػػة اإلداريػػة األنشػػطة  تغطػػي عمػػؿ خطػػة
 لتحقيػػؽ كسػػيمة بػػؿ غايػػة لػػيس فهػػك حقيقيػػة حاجػػات عمػػى مبنيػػان  التربػػكم التخطػػيط يكػػكف بحيػػث ،نهايتػػ 

كمػػػا يقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ مػػػدير المدرسػػة مهػػػاـ التخطػػػيط كالتنسػػػيؽ مػػػع كافػػػة مؤسسػػػات  .التربكيػػػة األهػػداؼ
 المجتمع المحمي مف أجؿ إقامة الفعاليات، كتحقيؽ بعض األهداؼ التربكية.

  (:11مف الجدكؿ رقـ )يرضح كوذلؾ 
 لى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا:أف أع

 ،"خطػػط إلشػػراؾ أكليػػا  األمػػكر لمتابعػػة تحصػػيؿ أبنػػائهـ أ: " ( كالتػػي تػػنص عمػػى9الفقػػرة رقػػـ )
 . عالية نسبة كهي%  83.73كالتي احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدر  

 مػع كالتكاصػؿ العبلقػة لتنمية المدرسية اإلدارة قبؿ مف الشديد الحرص إلى ذلؾ  الباحث كيعزك
 ،التحصػػيؿ هػػذا دعػػـ كأ تصػػحيح جػػؿأ مػػف أبنػػائهـ تحصػػيؿ مسػػتكل عمػػى أسػػرت  كاطػػبلع الطالػػب أسػػرة
 تحصػػػيؿ نسػػػبة هػػػك كسػػمعتها المدرسػػػة لقػػػكة الحقيقػػي المقيػػػاس فأ المػػػدارس مػػديرم مػػػف الكثيػػػر لقناعػػةك 

 أسػػرة مشػػاركةفػػي  المدرسػػية اإلدارة رغبػػة لػػىإ ذلػػؾ يعػػزل كقػػد ،التعميميػػة العمميػػة فػػي كنجػػاحهـ طبلبهػػا
 األمػػكر أكليػا  كيسػاعد يسػهؿ ممػػا ،التعميميػة العمميػة كتطػكير تعزيػز جػػؿأ مػف المدرسػية لػئلدارة الطالػب
 ( . 3116 ،)أبك سمرة كآخركف دراسة مع تتكافؽ النتيجة كهذ  ،البيت في أبنائهـ تحصيؿ لمتابعة

(، كلعػػػػػؿ سػػػػػبب 3116،كآخػػػػػركف اسػػػػػة )الهػػػػػدهكدكدر ( 3155 ،كاختمفػػػػػت مػػػػػع دراسػػػػػة )القرشػػػػػي
 االختبلؼ يرجع إلى اختبلؼ بيئة التطبيؽ.

أخطط لحضكر اجتماعات مجمػس أكليػا  األمػكر كالتفاعػؿ ( كالتي تنص عمى : " 6الفقرة رقـ )
 . عالية نسبة كهي%  81.76كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدر   ،"بينهـ أثنا  االجتماعات 

 لمػدير الفعميػة األساسػيات مػف األمػكر أكليػا  الجتماعػات التخطػيط أف إلػى ذلػؾ الباحث كيعزك
 المجتمػع مع العبلقة تنمية مسمى تحت خاص مجاؿ السنكية المدرسة مدير خطة تشمؿ حيث المدرسة
 بػػيف العبلقػػة تفعيػػؿ عمػػى دكمػػان  تعمػػؿ كالتػػي كالتعمػػيـ التربيػػة كزارة خطػػة  إطػػار فػػي تنػػدرج كهػػي المحمػػي

 إال ذلػؾ يػتـ كلػف التعميمية العممية تحسيف في  كبيرة أهمية مف العبلقة لهذ  لما األمكر كأكليا  مدرسةال
 هػذ  إلنجػاح كاإلمكانيػات الطاقػات كػؿ كتسػخير كالبيػت المدرسة بيف الصبلت كتكثيؽ تكطيد خبلؿ مف

كاختمفػت  مػع دراسػة  ،(3112 ،( ك)األشػقر 3119 ،)الشػرعي دراسػة مػع تتكافػؽ النتيجػة كهػذ  ،العبلقة
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كتحتػػاج  ،التػػي أكػػدت أف مشػػاركة المجتمػػع لتطػػكير المؤسسػػات التربكيػػة كانػػت ناقصػػة( 2006)كػػردم 
 إلى تطكير كزيادة .

 دنى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا:كأف أ
أنسؽ مع أكليا  األمكر إللقػا  محاضػرات كعػرض تجػارب ( كالتي تنص عمى : " 4الفقرة رقـ )
كهػػي %  68.57بػكزف نسػبي قػدر  كالتػي احتمػت المرتبػة الثامنػػة  ،"قػاـ فػػي المدرسػة مفيػدة فػي لقػا ات ت

 .نسبة عالية
أسػػتفيد مػػف خبػػرات كتخصصػػات أكليػػا  األمػػكر فػػي تنفيػػذ ( كالتػػي تػػنص عمػػى : " 1الفقػػرة رقػػـ )

كهػػي %  68.35كالتػػي احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة كاألخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدر   ،" بعػػض البػػرامج المدرسػػية
 .ة عاليةنسب

 نشػػر إلػػى تهػػدؼ التػػي المقػػا ات هػػذ  بأهميػػة المػػدارس مػػديرم اعتقػػاد إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
 المػػػدارس مػػػديرم أف نجػػػد لػػػذلؾ ،كالمعممػػػيف لمطمبػػػة األمنػػػي كحتػػػى كالصػػػحي كالتربػػػكم الثقػػػافي الػػػكعي

 لعػرض محػرريف أسػرلك  ،صػحية قضػايا لعػرض أطبػا  مػف المختمفػة التخصصات أصحاب يستضيفكف
 كدكر أهميػة مف المقا ات لهذ  لما ،األمنية التكعية جؿأ مف مفأ كرجاؿ ،االعتقاؿ كتجربة أمنية اقضاي
 لنفسػػ  نػػافعو  كمثقػػؼو  كاعو  جيػؿو  خمػػؽ جػػؿأ مػف أخطارهػػا فػػي الكقػكع قبػػؿ القضػػايا كافػة مػػع لمتعامػػؿ كقػائي

 .(3116ركف، كآخػػ بػػك سػػمرة)أك( 3112 ،األشػػقر) دراسػػة مػػع تتكافػػؽ النتيجػػة كهػػذ  ككطنػػ  كلمجتمعػػ 
 تسػػػعى كالمدرسػػػة ،بالمدرسػػػة النهػػػكض سػػػبيؿ فػػػي خبراتػػػ  يقػػػدـ المجتمػػػع أف عمػػػىحيػػػث أكػػػد كػػػؿ منهػػػا 

 مشػػػاركة أف أكػػدت التػػي( 3116 كػػردم) دراسػػة مػػع  كاختمفػػػت ،كالمجتمػػع األمػػكر أكليػػا  مػػع لمتكاصػػؿ
  . كزيادة تطكير إلى كتحتاج ،ناقصة كانت التربكية المؤسسات لتطكير المجتمع

 
 المجاؿ الثاني : وفايات المشاروة الدينية : -ان ثاني

( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 24جدكؿ رقـ )
 (75المجاؿ الثاني )كفايات المشاركة الدينية( ككذلؾ ترتيبها )ف = 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

زف الك 
 النسبي

 الترتيب

نػػدكات لتنميػػة الػػكعي الػػديني لػػدل أفػػراد عقػػد أ 1
 المجتمع المحمي .

297 3.26 1.084 65.27 6 

2 
خطبػػػا  ككعػػػاظ مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع أسػػػتقطب 

المحمػػػػػي إلعطػػػػػا  محاضػػػػػرات تكعيػػػػػة دينيػػػػػة 
 لمطمبة .

372 4.09 0.77 81.76 3 
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3 
فػػػي نفػػػكس الطمبػػػة حػػػب الػػػديف كالعمػػػؿ نمػػػي أ

 ب  ديننا الحنيؼ .عمى ما أمر 
413 4.54 0.602 90.77 1 

4 
الحفػػػػاظ  فػػػػيأفػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػي أشػػػػارؾ 

 عمى نظرة الطالب لحقيقة دين  .
379 4.16 0.653 83.30 2 

مسػابقات دينيػة بػيف الطمبػة تحػت إشػراؼ أنفذ  5
 مجمكعة مف أفراد المجتمع المحمي .

319 3.51 0.887 70.11 5 

6 
رفػػػػػػع ل ةيػػػػػػة دكريػػػػػػحمػػػػػػبلت دعكيػػػػػػة دينفعػػػػػػؿ أ

 . لدل الطمبةمستكل الكعي الديني 
365 4.01 0.782 80.22 4 

  78.57 3.09 23.57 2145 الدرجة الكمية لممجاؿ
 فػي فاعػؿ دكر لهػا الثانكيػة المػدارس فػي المدرسػية اإلدارة أف (24) السػابؽ الجػدكؿ مػف يتضح

 .عالية درجة كهي( %97.19) هي لكميةا لمدرجة النسبي الكزف فأ نبلحظ لذلؾ الدينية المشاركة تفعيؿ
 كهػك االجتمػاعي البنػا  تشػييد عكامػؿ كبػرأ مػف هـ المدارس مديرم أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك

عدادهـ النش  تربية عف اهلل أماـ كؿئالمس  تككف لذلؾ ،كخمقيان  ،ككجدانيان  ،كعقميان  ،ركحيان  بهـ رتقا كاال كا 
 مجتمػػع بنػػا  جػػؿأ مػػف منهػػا كالبػػد ضػػركرية مهمػػة الطػػبلب لػػدل الػػديف كحػػب الدينيػػة القػػيـ غػػرس عمميػػة
 . كمعامبلت  أخبلق  في كمميز قكم إسبلمي
 (:14يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 

 : أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانراأف 
لعمػػؿ عمػػى مػػا أمػػر بػػ  ديننػػا نمػػي فػػي نفػػكس الطمبػػة حػػب الػػديف كاأ: " ( كالتػػي تػػنص عمػػى5الفقػػرة رقػػـ )

 .كهي درجة عالية%  90.77تي احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدر  كال ،"الحنيؼ
 مجتمػػع هػػك فيػػ  يعيشػػكف الػػذم المجتمػػع فأبػػ المػػدارس مػػديرم إيمػػاف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك

 أبنػػا  كتعمػػيـ بتنشػػئة تقػػكـ تربكيػػة مؤسسػػات يترأسػػكف تربػػكييف كقػػادة المػػدارس مػػديرم عمػػى يفػػرض مسػػمـ
 كصػػػػحيحة سػػػػميمة تنشػػػئة لتنشػػػػئتهـ الفاضػػػمة اإلسػػػػبلمية القػػػػيـ طمبػػػتهـ نفػػػػكس فػػػي يغرسػػػػكا أف المجتمػػػع
 التػي المتكازنػة المسػممة الشخصػية بنػا  في اإلسبلمية القيـ بأهمية المدارس مديرم إيماف إلى باإلضافة

كدراسػة  ،(3152 ،)الفػار دراسػة مػع تتكافؽ النتيجة كهذ  ،الحسنة كالسمككيات باألخبلؽ تتمتع فأ يجب
 (.3155 ،)أبك سنينة

فػػػاظ عمػػػى نظػػػرة أشػػػارؾ أفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي فػػػي الح( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى : " 4الفقػػػرة رقػػػـ )
 .كهي نسبة عالية%  83.30كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدر   ،"الطالب لحقيقة دين 
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 هػـ ألنهػـ أكلكيػاتهـ سػمـ فػي الجانػب هػذا يضػعكف المػدارس مػديرم أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 تعػريفهـ عمػى كالعمػؿ صػحيحة إسػبلمية تنشػئة كتنشػئتهـ ،الطػبلب هػؤال  تربيػة عف اهلل أماـ المسئكلكف
 اهلل صػػمى النبػػي لقػػكؿ مصػػداقان  كذلػػؾ ،عنػػ  نهػػى عمػػا كاالبتعػػاد اهلل بػػ  أمػػر بمػػا كااللتػػزاـ ،ديػػنهـ بحقيقػػة
 أمػػكر اسػػتقامت دينػػ  رأمػػك  اسػػتقامت إذا الفػػرد فأك  ،(رعيتػػ  عػػف مسػػئكؿ ككمكػػـ راع كمكػػـ) كسػػمـ عميػػ 
   (3112شقر،دراسة) األ كهذ  النتيجة تتكافؽ مع ،كمجتمع  لنفس  نافعا إنسانا كأصبح كمها حيات 

 كأف أدنى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 
أنفذ مسابقات دينية بيف الطمبة تحػت إشػراؼ مجمكعػة مػف ( كالتي تنص عمى : " 1الفقرة رقـ )

 .عالية درجة كهي % 70.11بكزف نسبي قدر  كالتي احتمت المرتبة الخامسة  ،"أفراد المجتمع المحمي 
 مػدار عمػى الطػبلب بػيف الدينيػة المسػابقات ينفػذكف المػدارس مػدرا  فأ إلػى ذلػؾ الباحث كيعزك

 عمػػى تقػػاـ المسػػابقات كهػػذ  ،المسػػابقات هػػذ  مثػػؿ عقػػد مػػف المػػدارس مػػديرم خطػػط تخمػػك تكػػاد كال العػػاـ
  الػكزارة فػي األنشػطة دائػرة تضػعها عامػة خطػة ضػمف،كالتعميـ التربية ككزارة ديرياتكالم المدارس مستكل
 هػػذ  مثػػؿ عقػػد مػػف األسػػمى الغػػرض إلػػى باإلضػػافة متخصصػػة طػػكاقـ كتنفيػػذها إعػػدادها عمػػى يشػػرؼ

 لكػػػي مػػػكاهبهـ كصػػػقؿ القيػػػادة عمػػػى المقػػػدرة لديػػػ  الطػػػبلب مػػػف جيػػػؿ خمػػػؽ إلػػػى تهػػػدؼ التػػػي المسػػػابقات
 .مادية أك عينية جكائز تقدـ مؤسسات بيف التنسيؽ أحيانا كيتـ ،العممية حياتهـ في مستقببل يكظفكها

عقػػػد نػػػدكات لتنميػػػة الػػػكعي الػػػديني لػػػدل أفػػػراد المجتمػػػع أ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى : " 5الفقػػػرة رقػػػـ )
 .متكسطة درجة كهي%  65.27كاألخيرة بكزف نسبي قدر   السادسةكالتي احتمت المرتبة  ،" المحمي

 المجتمػع كأفػراد كفطرتػ  بطبيعتػ  متػديف مجتمع الفمسطيني المجتمع أف إلى ذلؾ حثالبا كيعزك
 كالكتػػب نترنػػتكاإل التمفزيػػكف مثػػؿ  األخػػرل اإلعػػبلـ ككسػػائؿ المسػػاجد فػػي الدينيػػة الثقافػػة يتمقػػكف المحمػػي
 جػدن كبالتػالي كالجهػد الكقػت يػكفر فهػذا كيسر بسهكلة المعمكمات هذ  عمى الحصكؿ ظؿ كفي  المتكفرة
عابػػػػػديف ) دراسػػػػػة مػػػػػع تتكافػػػػػؽ النتيجػػػػػة كهػػػػػذ  ،النػػػػػدكات هػػػػػذ  حضػػػػػكر عػػػػػف المحمػػػػػي المجتمػػػػػع عػػػػػزكؼ
 كاختمفت مع دراسة األشقر.( 3155،كيكسؼ
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 المجاؿ الثالث : وفايات المشاروة الثقافية : -ثالثان 
فقرات ( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف 21جدكؿ رقـ )

 (75المجاؿ الثالث )كفايات المشاركة الثقافية( ككذلؾ ترتيبها )ف = 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

أكظػػػػػػػؼ مركػػػػػػػز مصػػػػػػػادر الػػػػػػػتعمـ لخدمػػػػػػػة أفػػػػػػػراد  1
 7 58.02 1.012 2.90 264 .المجتمع المحمي

يػة لتنميػة شرؼ عمى إصدار نشػرات تربكيػة تثقيفأ 2
 6 61.54 0.934 3.08 280 .الكعي الثقافي لدل أفراد المجتمع المحمي

أنظػػـ نػػدكات  تثقيفيػػة بػػيف الطمبػػة بمسػػاعدة أفػػراد  3
 3 72.97 0.874 3.65 332 مف المجتمع المحمي .

أقػػػػػـك بعمػػػػػؿ مسػػػػػابقات ثقافيػػػػػة شػػػػػاممة بمشػػػػػاركة  4
 5 63.52 1.060 3.18 289 المجتمع المحمي .

5 
مية التعميـ كالتعمـ عمػى المسػتكيات كافػة أدعـ عم

لممسػػػػاهمة فػػػػي نشػػػػر الػػػػكعي الثقػػػػافي بػػػػيف أفػػػػراد 
 المجتمع المحمي .

329 3.62 0.904 72.31 4 

6 
أعمؿ عمى إثرا  المكتبة المدرسية بمساعدة أفػراد 
المجتمػػع المحمػػي بكتػػب كمجمػػدات لرفػػع المسػػتكل 

 .الثقافي
339 3.73 0.967 74.50 1 

نميػػػة الثقافيػػػة لئلسػػػهاـ فػػػي تعزيػػػز أركػػػز عمػػػى الت 7
 2 74.50 0.804 3.73 339 الهكية الثقافية لممجتمع المحمي .

  68.19 4.568 23.87 2172 الدرجة الكمية لممجاؿ
ف اإلدارة المدرسػية فػي المػدارس الثانكيػة لهػا دكر فاعػؿ فػي أ( 35يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ )

( كهػػي %68.19الػػكزف النسػبي المئػكم لمدرجػة الكميػة هػي ) فأالمشػاركة الثقافيػة  لػذلؾ نبلحػظ  تفعيػؿ 
 .عالية درجة 

الثقافيػػة بػػيف المدرسػػة  المشػػاركةكيعػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى اعتقػاد مػػديرم المػػدارس بأهميػػة تفعيػؿ 
 المجتمػع تمػد فالمدرسػة ،اآلخػر يخػدـ كػؿ منهمػا تبادليػة بينهمػا كالمجتمػع عمػى اعتبػار أف العبلقػة

 كقيمػ  ثقافتػ  يبػث كالمجتمػع ،المجػاالت فػي جميػع بػالمجتمع لبلرتقػا  تسػعى لتػيا المتعممػة بػالككادر
كالعمػؿ عمػى تنميػة  ،كاجتماعيػان  كأخبلقيػان  كثقافيػان  لمجتمعػ  دينيػان  ينتمػي جيبلن  تخرج حتى لممدرسة كعادت 

 القػػػرا ة كاالطػػػبلع كهػػػي مػػػف المهػػػاـ األساسػػػية لمػػػديرم المػػػدارس كمػػػف جػػػكهر العمميػػػة التعميميػػػة كذلػػػؾ
عمػػى الػػرغـ مػػف  ،باعتبارهػػا أسػػاس التحصػػيؿ الدراسػػي ككسػػيمة مػػف أهػػـ كسػػائؿ كسػػب المعرفػػة الثقافيػػة



 922 

تطكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة كقدرتها العالية عمى تكصيؿ المعمكمات لممستفيد مف أكعية غير تقميدية 
 . عماد العمـ كالثقافة ستبقىال تعتمد عمى الكممة المكتكبة إال أف القرا ة 

  (:12يرضح مف الجدكؿ رقـ )ؾ كوذل
 لى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا:أف أع

أعمػػػؿ عمػػػى إثػػػرا  المكتبػػػة المدرسػػػية بمسػػػاعدة أفػػػراد المجتمػػػع : " ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى6الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 74.50كالتي احتمت المرتبة األكلى بػكزف نسػبي قػدر   ،"المحمي بكتب كمجمدات لرفع المستكل الثقافي 

 . اليةع درجة كهي %
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف إثػػرا  المكتبػػة المدرسػػية مػػف األساسػػيات اإلداريػػة المهمػػة لمػػدير   

المدرسػػة عمػػى اعتبػػار المدرسػػة هػػي المصػػدر األساسػػي لممعرفػػة الثقافيػػة كالتػػي تهػػدؼ إلػػى تنميػػة القػػرا ة 
كذلػػؾ باعتبارهػػا كاالطػػبلع كهػػي مػػف المهػػاـ األساسػػية لمػػديرم المػػدارس كمػػف جػػكهر العمميػػة التعميميػػة 

عمػى الػرغـ مػف تطػكر كسػائؿ  ،أساس التحصيؿ الدراسي ككسيمة مف أهـ كسػائؿ كسػب المعرفػة الثقافيػة
االتصػػاؿ الحديثػػة كقػػدرتها العاليػػة عمػػى تكصػػيؿ المعمكمػػات لممسػػتفيد مػػف أكعيػػة غيػػر تقميديػػة ال تعتمػػد 

كقد يعػزل ذلػؾ لتخصػيص كزارة التربيػة  . عماد العمـ كالثقافةستبقى كممة المكتكبة إال أف القرا ة عمى ال
% مف المكازنة التقديرية لممدرسة إلثػرا  المكتبػة  كهػك مبمػغ قميػؿ جػدا ككػذلؾ الحصػار  5كالتعميـ مبمغ 

كالتعمػيـ لممػدارس غػزة أدل إلػى تقمػيص السػمؼ التػي تقػدمها مػديريات التربيػة  محافظاتالمفركض عمى 
أكػاف أفراد مف المجتمع المحمي لتقػديـ الػدعـ المػادم سػكا   المدارس إلى التعاكف مع كلذلؾ يسعى مدير 

لما لممكتبة مف دكر مهػـ فػي تنميػة الػكعي الثقػافي لػدل الطػبلب الػذم يػنعكس بػدكر  عمػى  ان كتبأك  ماليان 
 (.3116( كاختمفت مع دراسة كردم )3112 ،)األشقر دراسة مع تتكافؽ النتيجة كهذ  ،ثقافة المجتمع

أركػػز عمػػى التنميػػة الثقافيػػة لئلسػػهاـ فػػي تعزيػػز الهكيػػة الثقافيػػة التػػي تػػنص عمػػى : " ( ك 9الفقػػرة رقػػـ ) -
 .كهي درجة عالية %  74.50كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدر   ،"لممجتمع المحمي 

 ف تنميػػػة المجتمػػػع  تػػػرتبط ارتباطػػػان كثيقػػػان أاعتقػػػاد مػػػديرم المػػػدارس  إلػػػىكيعػػػزك الباحػػػث  ذلػػػؾ 
مككنػػات الهكيػػة  عمػػىجػػؿ الحفػػاظ أفهػػي  تنتقػػؿ مػػف جيػػؿ إلػػى جيػػؿ عبػػر أفػػراد المجتمػػع مػػف  ،بالثقافػػة

كلػذلؾ فإنػ   ،ف تناقؿ هذ  الثقافة يبدأ مف المدرسػة أكالن أك  ،الثقافية الكطنية كغرس القيـ المعرفية كالخمقية
مػػيـ كالمعرفػػة كتربيػػة لتغييػػر ثقافػػة مجتمػػع مػػا البػػد مػػف البػػد  بالعكامػػؿ المػػؤثرة فػػي ثقافتػػ  كمػػف أهمهػػا التع

كمػف المهػـ اسػتثمارها اسػتثماران إيجابيػان فػي التػأثير عمػػى  ،الطػبلب، كالتػي لهػا تػأثير مباشػر فػي المجتمػع
المػػػدارس لتسػػػيير  كمػػػدير  ثقافػػػة المجتمػػػع كيسػػػعى دائمػػػان  تعزيػػػز الهكيػػػة الثقافيػػػة كالمحافظػػػة عميهػػػا كعمػػػى
كػػػز القطػػػاف كالمكتبػػػات األخػػػرل بهػػػدؼ تعزيػػػز ا مر هػػػهمأرحػػػبلت مدرسػػػية لمعديػػػد مػػػف المراكػػػز الثقافيػػػة ك 

 ( .3113 ،)عاشكر دراسة مع تتكافؽ النتيجة كهذ  ،الجانب الثقافي
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 كأف أدنى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 
شػػرؼ عمػػى إصػػدار نشػػرات تربكيػػة تثقيفيػػة لتنميػػة الػػكعي أ( كالتػػي تػػنص عمػػى : " 3الفقػػرة رقػػـ )

 كهػي%  61.54بػكزف نسػبي قػدر  كالتي احتمػت المرتبػة السادسػة  ،"الثقافي لدل أفراد المجتمع المحمي 
 .متكسطة درجة

 النفقػػات عػػب  لتحمػػؿ الثانكيػػة المػػدارس لػػدل الماديػػة اإلمكانيػػات قمػػة إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
 هػذ  بأهميػة المحمي المجتمع لدل الكافي الكعي كجكد عدـ إلى ذلؾ يعزل كقد ،النشرات هذ  مثؿ عمى

 مػػػديرم كقػػػت ضػػػيؽ إلػػػى ذلػػؾ يعػػػزل كقػػػد ،النشػػػرات هػػػذ  مثػػؿ إصػػػدار مػػػف جػػػدكل ال ليكبالتػػػا النشػػرات
 .كالمتابعة باإلشراؼ تسمح ال التي الكبيرة كالضغكطات كاألعبا  المدارس

أكظؼ مركز مصادر الػتعمـ لخدمػة أفػراد المجتمػع المحمػي ( كالتي تنص عمى : " 5الفقرة رقـ )
 . متكسطة درجة كهي%  58.02رة بكزف نسبي قدر  كالتي احتمت المرتبة السابعة كاألخي ،"

 أفػراد أمػاـ المدرسػة أبػكاب فػتح ألهميػة المػدارس مػديرم اعتقاد رغـإلى أن   ذلؾ الباحث كيعزك
 يصعب فتحها كذلؾ : المحدكدة المدرسة إمكانيات مف كاالستفادة المحمي المجتمع
 المحمػي المجتمػع أمػاـ الفرصػة إلتاحة ميـكالتع التربية كزارة مف كافية كحرية قكانيف يكجد ال ن أ -5

 . المدارس في المكجكدة لتعمـا مصادر مراكز الستغبلؿ

 االسػػػتغبلؿ المرافػػػؽ هػػػذ  السػػػتغبلؿ الفمسػػػطيني المجتمػػػع نضػػػج بعػػػدـ المػػػدارس مػػػديرم شػػػعكر -3
 . الممتمكات هذ  عمى كالمحافظة الصحيح

 المػػػدارس مػػػديرم إعطػػػا  دكف يحػػػكؿ كالتعمػػػيـ التربيػػػة كزارة فػػػي بػػػ  المعمػػػكؿ المركزيػػػة نظػػػاـ أف -2
 المجتمػػع تخػػدـ بنشػػاطات لمقيػػاـ المدرسػػة تكجيػػ  خبللهػػا مػػف كفيسػػتطيع االسػػتقبللية مػػف مجػػاالن 
 . المحمي

 كبالتػػالي المجتمػػع أمػػاـ المراكػػز هػػذ  باسػػتخداـ يسػػمح ال كالكقػػت ،سػػنكية بخطػػة المنػػاهج ارتبػػاط -4
 دراسػػة مػػع تتكافػؽ النتيجػػة كهػذ  ،ضػػ تعكي المعممػكف يسػػتطيع ال المنػاهج مػػف كبيػره  جػػز ه  يضػيع

 (3113 ،( . كاختمفػػػت مػػػع دراسػػػة )الناصػػػرم3119،( كدراسػػػة )المػػػالكي3155 ،أبػػػك اسػػػنينة )
 كالتي كانت بدرجة عالية ككبيرة.
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 السياسية : المشاروةالمجاؿ الرابع : وفايات  -رابعان 
لكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات ( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كا26جدكؿ رقـ )

 (75السياسية( ككذلؾ ترتيبها )ف =  المشاركةالمجاؿ الرابع )كفايات 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
أشارؾ أفراد المجتمع المحمػي فػي عقػد نػدكات 

 .الحكار كتقبؿ اآلخرتساهـ في نشر ثقافة 
302 3.32 0.905 66.37 2 

2 
ثقافػػػة االنتمػػػا  لمػػػكطف الكاحػػػد كالهكيػػػة  عػػػززأ

 كالمصػػػػػػػير المشػػػػػػػترؾ بػػػػػػػيف أفػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػع 
 المحمي .

360 3.96 0.881 79.12 1 

فػػػػي عقػػػػد لقػػػػا ات  لمحمػػػػيأشػػػػارؾ المجتمػػػػع ا 3
 سياسية هادفة .

259 2.85 1.115 56.92 4 

4 
 مدرسػػػية مجمػػػة سياسػػػية إصػػػدار أشػػػرؼ عمػػػى 

 مػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػع  ياسػػػػػػػػيةس كبإشػػػػػػػػراؼ كػػػػػػػػكادر
 المحمي .

179 1.97 1.080 39.34 6 

5 
شخصػػػػيات سياسػػػػية لعقػػػػد نػػػػدكات ستضػػػػيؼ أ

  مػػػػػػػا يػػػػػػػدكر مػػػػػػػف لتثقػػػػػػػيفهـ بسياسػػػػػػػية لمطمبػػػػػػػة 
 حكلهـ . 

263 2.89 1.149 57.80 3 

6 
شػػػػػامؿ لمختمػػػػػؼ أقػػػػػـك بشػػػػػكؿ دكرم بعػػػػػرض 
بمسػػػػػػاعدة أفػػػػػػراد  القضػػػػػػايا السياسػػػػػػية لمطمبػػػػػػة

 المجتمع المحمي .
247 2.71 1.098 54.29 5 

  58.97 4.498 17.69 1610 الدرجة الكمية لممجاؿ
 لػذلؾ  تفعيػؿ إلى تحتاج الثانكية المدارس في  السياسية المشاركة فأ( 26) الجدكؿ مف يتضح

 . متكسطة درجة كهي( %17.79) هي الكمية لمدرجة المئكم النسبي الكزف فأ  نبلحظ
 المعقػػدة كاالجتماعيػػة السياسػػية كالظػػركؼ متشػػابؾال الفمسػػطيني الكاقػػع إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك

 السياسػػية القضػػايا فػػي الخػػكض المػػدارس مػػديرم رغبػػة كعػػدـ الفمسػػطيني الػػداخمي االنقسػػاـ  عػػف الناتجػػة
كالتجاذبػػػات  كالمناكفػػػات لمخبلفػػػات مكانػػػا المدرسػػػة كتكػػػكف المدرسػػػية األجػػػكا  عمػػػى ذلػػػؾ يػػػؤثر ال حتػػػى

 . المدرسة داخؿ الجهكد كتشتيت عاؼإض في دكر لها الحزبية فأل ،السياسية
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 ( : 16يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 
 أف أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 

عػػػزز ثقافػػػة االنتمػػػا  لمػػػكطف الكاحػػػد كالهكيػػػة كالمصػػػير أ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى : " 2فقػػػرة رقػػػـ )ال
كهػي %  79.12نسػبي قػدر  كالتي احتمت المرتبة األكلػى بػكزف  ،المشترؾ بيف أفراد المجتمع  المحمي "

 .درجة عالية
 الػػػكطف حػػػب تنميػػػة عمػػػى المدرسػػػية اإلدارة قبػػػؿ مػػػف الشػػػديد الحػػػرص إلػػػى ذلػػػؾ الباحػػػث كيعػػػزك

 ،كطنيػػة قضػػايا تتنػػاكؿ التػػي المدرسػػية اإلذاعػػة تفعيػػؿ خػػبلؿ مػػف ،الطػػبلب نفػػكس فػػي الكاحػػد كالمصػػير
 عمػى كالتأكيػد كـؤ المشػ بمفػكر كعػد مػىع ترتبػت التي كالنتائج ،األرض بيكـ كاالحتفاالت ،القدس كقضية

 كالكحػػدة تجسػيد كضػػركرة ،كاحػد كعػػدكنا كاحػد كهػدفنا كاحػػدة كقدسػنا كاحػػدة رضأ هػي فمسػطيف رضأ أف
 التي  كاالنقساـ الفرقة كنبذ لمكطف االنتما  كتعميؽ ،كالتعاضد بالتماسؾ الكطف محبة كترسي  ،الكطنية
بقائنػػا خيراتنػا مػف كينػاؿ حقكقنػا كيسػمبنا ،قضػيتنا دكانػ بع يعصػؼ كبػات اإلسػرائيمي االحػتبلؿ اسػتغمها  كا 
 الجانػػب هػػذا عػػف لمحػػديث كدينيػػة تاريخيػػة شخصػػيات استضػػافة إلػػى باإلضػػافة ،جبركتػػ  أمػػاـ ضػػعفا 
 دراسػػة مػػعكاختمفػػت  (3119مػػع دراسػػة الشػػرعي ) تتكافػػؽ النتيجػػة كهػػذ  ،المدرسػػية اإلذاعػػة عبػػر المهػػـ

 .(3155 ،)عاشكر
كالتػي تػػنص عمػى : " أشػػارؾ أفػراد المجتمػػع المحمػي فػػي عقػد نػػدكات تسػاهـ فػػي ( 1الفقػرة رقػػـ )

كهػي درجػة %  66.37كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسػبي قػدر   ،نشر ثقافة الحكار كتقبؿ اآلخر "
 .متكسطة

 مثػؿ لتنظػيـ سياسػيان  المؤهػؿ كالكػادر كاإلمكانيػات الكػافي الكقػت تػكفر لعػدـ ذلػؾ الباحث كيعزك
 المدرسػة فػي كالفنيػة اإلداريػة األمػكر عمػى ينصػب المدارس مديرم اهتماـ ككذلؾ ،كالندكات البرامج هذ 

 ،دراسػػة )كػػردم مػػع تتكافػػؽ النتيجػػة كهػػذ  ،كالػػكزارة المديريػػة فػػي الرقابػػة قسػػـ قبػػؿ مػػف متابعتهػػا يػػتـ كالتػػي
 (.3113كاختمفت مع دراسة الناصرم )( 3116
 انرا:نى فقرريف في ىذا المجاؿ وكأف أد

        : " أقػػػػػـك بشػػػػػكؿ دكرم بعػػػػػرض شػػػػػامؿ لمختمػػػػػؼ القضػػػػػايا ( كالتػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى6الفقػػػػػرة رقػػػػػـ )
كالتػػػي احتمػػت المرتبػػػة الخامسػػة بػػػكزف نسػػبي قػػػدر   ،السياسػػية لمطمبػػة بمسػػػاعدة أفػػراد المجتمػػػع المحمػػي "

 .المجاؿ هذا في درجة أعمى إلى بالمقارنة متدنية نسبة كهي متكسطة درجة كهي%  54.29
          ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى : " أشػػػرؼ عمػػػى إصػػػدار مجمػػػة سياسػػػية مدرسػػػية  كبإشػػػراؼ 4الفقػػرة رقػػػـ )

 39.34كالتي احتمت المرتبة السادسة كاألخيرة بكزف نسبي قدر   ،ككادر سياسية مف المجتمع  المحمي "
 .كهي درجة ضعيفة% 
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ديرم المػػدارس كأنػػ  إصػػدار مجمػػة هػػك عمػػؿ مسػػتحدث بالنسػػبة لمػػ أف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
 فصػػػيميف كبػػػرأ بػػػيف الحاصػػػؿ لبلنقسػػػاـ يكػػػكف كربمػػػا ،فػػػي هػػػذا اإلطػػػار ريحتػػػاج إلػػػى معرفػػػة كدرايػػػة أكثػػػ

 كبالتػالي ،القضػايا هػذ  فػي الخػكض عػدـ فػي رئيسيان  سببان  الفمسطينية الساحة عمى السياسية كالتجاذبات
 إلػػػى ينتمػػي المدرسػػة مػػدير فأ لمعامػػة انطبػػاع يعطػػػي مجػػبلت عمػػى كاإلشػػراؼ سياسػػية ألمػػكر التطػػرؽ
 يككنكا ال حتى القضايا هذ  مثؿ في لمخكض بأنفسهـ ينئكف المدارس مديرم فأ نجد لذلؾ ،معيف حزب
 دراسػة مػع تتكافؽ النتيجة كهذ  ،.معينة شريحة مف المدرسة لمقاطعة كسببان  ،كاالختبلؼ الفرقة في سببان 
 ( .3116 ،كردم)

 :  االجرماعية المشاروةت المجاؿ الخامس : وفايا -خامسان 
( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 29جدكؿ رقـ )

 (75االجتماعية( ككذلؾ ترتيبها )ف =  المشاركةالمجاؿ الخامس )كفايات 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 المتكسط االستجابات

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
أشػػكؿ لجنػػة مشػػتركة بػػيف أفػػراد المجتمػػع المحمػػي 

 المشػػػػػػػػػاركةكطػػػػػػػػػاقـ الهيئػػػػػػػػػة التدريسػػػػػػػػػية لتفعيػػػػػػػػػؿ 
 .االجتماعية

292 3.21 0.961 64.17 7 

جػػػػؿ تنميػػػػة القػػػػيـ االجتماعيػػػػة  أعقػػػػد نػػػػدكات مػػػػف أ 2
 5 65.71 1.167 3.29 299 .لدل أفراد المجتمع المحمي

ع أفراد أتابع تنفيذ البرامج كاألنشطة االجتماعية م 3
 المجتمع المحمي .

304 3.34 1.056 66.81 4 

أفعؿ الزيارات التبادلية بيف أفراد المجتمع المحمي  4
 3 68.57 1.034 3.43 312 كالهيئة التدريسية كالطمبة داخؿ المدرسة .

أساهـ مع أفراد المجتمع المحمي في حػث الطمبػة  5
 2 72.74 0.937 3.64 331 عمى التكاصؿ مع المجتمع .

6 
أعمػػؿ عمػػى عقػػد نػػدكات مكجهػػة ألفػػراد المجتمػػع 

 المشػػػاركةالمحمػػػي كالهيئػػػة التدريسػػػية عػػػف أهميػػػة 
 االجتماعية كالتكافؿ .

295 3.24 1.058 64.83 6 

أشػػػػػجع المعممػػػػػيف عمػػػػػى المشػػػػػاركة الفاعمػػػػػة فػػػػػي  7
 1 75.60 0.854 3.78 344 نشاطات المجتمع .

  68.35 5.389 23.92 2177 الدرجة الكمية لممجاؿ
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 يكػػكف الف تسػػعى الثانكيػػة المػػدارس فػػي المدرسػػية اإلدارة فأ( 29) السػػابؽ الجػػدكؿ مػػف يتضػػح
 هي الكمية لمدرجة المئكم النسبي الكزف فأ نبلحظ لذلؾ  االجتماعية المشاركة تفعيؿ في فاعؿ دكر لها
 . عالية درجة كهي (67.21)

 الزيػػارات خػػبلؿ مػػف كالمجتمػػع درسػػةالم بػػيف االجتماعيػػة المشػػاركة أف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
 فػي كالمشػاركة لممدرسػة األمكر أكليا  كزيارات ،المجتمعية المؤسسات مع كالتكاصؿ التطكعية كاألعماؿ
 . المشاركة هذ  تفعيؿ في كبير دكر لها ،المدرسة أنشطة
 : (12يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 

 : أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانراأف 
ت عمػػػى المشػػػاركة الفاعمػػػة فػػػي نشػػػاطا ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى : " أشػػػجع المعممػػػيف7)الفقػػػرة رقػػػـ 

 .كهي نسبة عالية %  75.60كالتي احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدر   ،"المجتمع
 فػػػػي بالمدرسػػػػة المعممػػػػيف مشػػػػاركة هميػػػػةأل المػػػػدارس مػػػػديرم إدراؾ إلػػػػى ذلػػػػؾ الباحػػػػث كيعػػػػزك

 خػبلؿ مف ذلؾ كيتضح ،الطرفيف بيف االجتماعية الركابط قكيةت جؿأ مف المختمفة المجتمعية النشاطات
 القػدس جػؿأ مػف تنفػذ التػي كاالحتجاجػات كاالعتصػامات ،كاالحتفػاالت الكطنية المناسبات في المشاركة
 ذلػؾ كػؿ ،المحػرريف األسػرل اسػتقباؿ فػي كالمشػاركة ،لمشػهدا  العػزا  كاجػب كتقػديـ ،كاألسرل كاألقصى

 . كالتفاعؿ التعاكف ركح كيدعـ يقكم أف شان  مف
( كالتػػي تػػنص عمػػى : " أسػػاهـ مػػع أفػػراد المجتمػػع المحمػػي فػػي حػػث الطمبػػة عمػػى 5الفقػػرة رقػػـ )

 .كهي نسبة عالية%  72.74كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدر   ،التكاصؿ مع المجتمع "
 كذلػؾ المجتمػع عمػ التكاصػؿ عمػى الطمبػة لحػث المػدارس مػديرم سػعي إلػى ذلؾ الباحث كيعزك

 هػذ  تقدم  ما عمى لمتعرؼ عامة مكتبات،المدني الدفاع،مستشفيات،الكطنية المؤسسات زيارة خبلؿ مف
 بمسػاعدة القيػاـ مثػؿ التطػكعي بالعمػؿ القياـ عمى الطبلب حث ككذلؾ لممجتمع خدمات مف المؤسسات
 التطكعيػة األعمػاؿ فػي مسػاهمةكال ،اإلسػرائيمي العػدكاف مػف كالمتضػررة األمطػار مف المتضررة المناطؽ
 ذلػػؾ خػػبلؿ فمػػف ،الزيتػػكف قطػػؼ فػػي المسػػاعدة إلػػى باإلضػػافة العامػػة مػػاكفلؤل النظافػػة بحمػػبلت لمقيػػاـ
 تقػػدـ فػػي كتسػػاعد لكطنػػ    انتمػػا كتعػػزز بأرضػػ  الطالػػب تػػربط  كاجتماعيػػة اقتصػػادية فائػػدة هنػػاؾ تكػػكف

 النتيجػػة كهػػذ  ،كالمجتمػػع المدرسػة بػػيف قػػةالعبل تكطيػد فػػي تسػػهـ األنشػػطة هػذ  كمثػػؿ ،المجتمػػع كتطػكير
 ك،سػػمرة أبػػك) دراسػػة مػػع كاختمفػػت( . 3112 ،األشػػقر) كدراسػػة ،(3155 ، عاشػػكر) دراسػػة مػػع تتكافػػؽ
 (.3155 ،كيكسؼ عابديف) كدراسة( 3116 ،آخركف
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 كأف أدنى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 
مكجهػػة ألفػػراد المجتمػػع المحمػػي  ( كالتػػي تػػنص عمػػى : " أعمػػؿ عمػػى عقػػد نػػدكات6الفقػػرة رقػػـ )

كالتي احتمت المرتبة السادسة بكزف نسبي           ،االجتماعية كالتكافؿ " المشاركةكالهيئة التدريسية عف أهمية 
 .كهي نسبة متكسطة % 64.83قدر  

 بػػيف أفػػراد المجتمػػع المحمػػي كطػػاقـ( كالتػػي تػػنص عمػػى : " أشػػكؿ لجنػػة مشػػتركة 1الفقػػرة رقػػـ )
كالتي احتمت المرتبة السابعة كاألخيػرة بػكزف نسػبي قػدر   ،االجتماعية " المشاركةدريسية لتفعيؿ الهيئة الت
 .كهي نسبة متكسطة%  64.17

 بالمسػتكل تكػف لػـ نػدكات كعقػد المدرسػة بػيف مشػتركة لجػاف تشػكيؿ أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 :إلى ذلؾ كيرجع المطمكب
 .ذلؾ في سببان  المحمي المجتمع مف الكفايات كأصحاب المدير بيف العبلقة ضعؼ -5

 ال ألنػػ  ،المدرسػػية السػػمفة عنهػػا تعجػػز ماليػػة تغطيػػة إلػػى بحاجػػة لجػػاف كتشػػكيؿ نػػدكات عقػػد فأ -3
 .المدرسية النفقات ضمف االسـ بهذا  لممدرسة التقديرية المكازنة في بند يكجد

 .األسباب أحد المدير مهاـ ككثرة ،يسمح ال الكقت كضيؽ بالحصص المعمميف جداكؿ ازدحاـ  -2

 كالطػػػبلب المدرسػػػة عمػػى كمػػػردكد  النػػػدكات هػػذ  بمثػػػؿ المػػدارس مػػػديرم اقتنػػػاع عػػدـ يكػػػكف قػػد  -4
كدراسػة )عابػديف  ،(3155 ،عاشػكر) دراسػة مػع تتكافػؽ النتيجػة كهػذ . لمكقت مضيعة كاعتبارها
  (3112 ،كاختمفت مع دراسة )األشقر( 3116،كدراسة )الهدهكد كآخركف( 3155 ،كيكسؼ

 
 الصحية :  المشاروةالمجاؿ السادس : وفايات  : سادسان 

( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 27جدكؿ رقـ )
 (75الصحية( ككذلؾ ترتيبها )ف =  المشاركةالمجاؿ السادس )كفايات 

مجمكع  الفقرة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتكسط
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
أقـك بإنشػا  لجنػة صػحية مشػرفة عمػى مرافػؽ 

كأفػراد المجتمػع  الهيئة التدريسية  المدرسة مف
 . المحمي

365 4.01 0.876 80.22 1 

2 
أفراد المجتمع المحمػي  ستقطب مختصيف مفأ

 كفقكمػػػػيبالجانػػػػب الصػػػػحي لمطمبػػػػة ك يهتمػػػػكف 
 دكرم عميهـ .البالكشؼ 

317 3.48 1.026 69.67 6 
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3 
أعمػػػػؿ عمػػػػى تفقػػػػد البيئػػػػة الصػػػػحية المحيطػػػػة 
بالمدرسػػػػة بمشػػػػاركة أفػػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػػي 

 كالعمؿ عمى صيانتها كمراعاة شؤكنها .
346 3.80 1.002 76.04 3 

4 
أقػػـك كأفػػراد المجتمػػع المحمػػي بمشػػاركة البمديػػة 

  حمػػػػػػػػػبلت التكعيػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػحية لطمبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
 المدرسة .

321 3.53 1.026 70.55 5 

5 
كعة طبلبية مف المدرسة بإشػراؼ أكظؼ مجم

رعايػة لأفراد مف المجتمػع المحمػي متخصصػة 
 صحية .ال شئكف الطمبة

296 3.25 0.995 65.05 7 

6 
أقػػـك بالتنسػػيؽ مػػع الجهػػات المعنيػػة لعقػػد يػػـك 

 4 73.62 0.987 3.68 335 صحي لمطمبة كأفراد المجتمع المحمي .

7 
عمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى مكافحػػػػػػػة التمػػػػػػػكث كاألمػػػػػػػراض أ

المجتمعيػػػة لمحفػػػاظ  مػػػع المؤسسػػػات بالتعػػػاكف
 .عمى البيئة 

350 3.85 0.842 76.92 2 

  73.15 4.912 25.60 2330 الدرجة الكمية لممجاؿ
ف اإلدارة المدرسػية فػي المػدارس الثانكيػة  لهػا دكر فاعػؿ فػي تفعيػؿ  أ( 38)يتضح مػف الجػدكؿ 

( كهػػػي درجػػػة 73.15كميػػػة هػػػي )الػػػكزف النسػػػبي المئػػػكم لمدرجػػػة ال أفالمشػػػاركة الصػػػحية لػػػذلؾ نبلحػػػظ 
 .عالية

كيعزك الباحث ذلؾ ألهمية تعزيز السمكؾ كالممارسات الصحية كتقديـ خدمات صحية كتغذكيػة 
ف العبلقػػة بػػيف الصػػحة كالتعمػػيـ عبلقػػة إحيػػث  ،لتحسػػيف كضػػع الطمبػػة الصػػحي فػػي بيئػػة معػػززة لمصػػحة

  .كقابميتهـ لمتعمـ  األكاديميصيمهـ فالصحة الجيدة لمطمبة لها تأثير كبير عمى تح ،كثيقة كتبادلية
 ( : 13يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 

 أف أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 
: " أقػـك بإنشػا  لجنػة صػحية مشػرفة عمػى مرافػؽ المدرسػة مػف ( كالتػي تػنص عمػى1الفقرة رقـ )

%  80.22ى بػكزف نسػبي قػػدر  كالتػي احتمػت المرتبػػة األكلػ ،الهيئػة التدريسػية  كأفػراد المجتمػػع المحمػي "
 .عالية نسبة كهي

 لجنػػة تشػػكيؿ هػػك المدرسػػة فػػي األساسػػية المدرسػػة مػػدير مهػػاـ مػػف أف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
 السػنكية الخطػة إطػار في يندرج كهذا لمطبلب العامة الصحة عمى الحفاظ جؿأ مف المدرسة في صحية
 الصػحية المجنة فإف كبالتالي ،الصحة معمـ إشراؼ تحت صحية لجنة تشكيؿ إلى تهدؼ كالتي لممدرسة
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 مػف العديػد تنفيػذ يػتـ خبللها كمف ،المدارس في الصحي الكضع لتطكير الرئيسة الركيزة تعتبر المدرسية
 :الهامة القضايا
 ،الصػػػحية الخػػػدمات تقػػػديـ كتسػػػهيؿ الكقائيػػػة األنشػػػطة تنفيػػػذ ك ،الصػػػحي الطمبػػػة كضػػػع متابعػػػة -5

 .المدرسية البيئة كرعاية

 الكضػػع تعزيػػز إلػػى بمجممهػػا تهػػدؼ التػػي ،الصػػحية كالبػػرامج كالمشػػاريع األنشػػطة تنفيػػذ عػػةمتاب  -3
 .األهداؼ تحقيؽ عمى التركيز خبلؿ مف ،المجتمع في كبالتالي المدارس في الصحي

 .الصحية كالبرامج لؤلنشطة كالمتابعة كالتنفيذ التخطيط في الطمبة مشاركة تفعيؿ  -2

 .كالمعمميف لمطمبة يكالبيئ الصحي الكعي مستكل رفع  -4

 لمطمبة كالتغذكم الصحي الكضع كتحسيف المدارس في كالعامة الشخصية النظافة مستكل رفع  -1
 كمتابعػػة الصػػحية الكحػػدات متابعػػة مثػػؿ ،صػػحية مؤشػػرات خػػبلؿ مػػف ذلػػؾ كمراقبػػة كالمعممػػيف
 عمػى خطػكرة يشػكؿ فأ ن أش مف ما ككؿ عاـ بشكؿ كالمرافؽ الحديقة عمى كالحفاظ المقاصؼ
 .كالطبلب المعمميف

عمػػػػؿ عمػػػػى مكافحػػػػة التمػػػػكث كاألمػػػػراض بالتعػػػػاكف مػػػػع أ: " ( كالتػػػػي تػػػػنص عمػػػػى7فقػػػػرة رقػػػػـ )لا
 ،% 76.92  كالتي احتمػت المرتبػة الثانيػة بػكزف نسػبي قػدر  ،"سات المجتمعية لمحفاظ عمى البيئةالمؤس
 .عالية نسبة كهي

 الصػػحي الػكعي غيػػاب عػف نػػاتج األمػراض كانتشػػار البيئػي التمػػكث أف إلػى ذلػػؾ الباحػث كيعػزك
ك مػػػدير  يقػػػكـ لػػػذلؾ ،العادمػػػة الميػػػا  كتجمػػػع ،النفايػػػات إحػػػراؽ كخاصػػػة المجتمػػػع أفػػػراد مػػػف العديػػػد لػػػدل

 أفػراد مػف النفايػات هػذ  إحػراؽ يػتـ ال حتػى تمتمػئ أف قبؿ الحاكيات لتفريغ البمدية مع بالتنسيؽ المدارس
 أخطػػار مػػف لهػػا لمػػا العادمػػة الميػػا  تجمػػع لمنػػع بةالمناسػػ الحمػػكؿ إيجػػاد عمػػى كالعمػػؿ ،المحمػػي المجتمػػع
 لمقيػػػاـ النظافػػػة أدكات لتقػػػديـ  بالبمديػػػة سػػػتعانةإلػػػى اال باإلضػػػافة ،األمػػػراض لنقػػػؿ خصػػػبة كبيئػػػة جسػػػيمة
 ركح تعزيػػز إلػػى أيضػػا تهػػدؼ كالتػػي المحيطػػة البيئػػة لتنظيػػؼ المدرسػػة طػػبلب قبػػؿ مػػف تطكعيػػة بأعمػػاؿ
 كقيم  الفمسطيني المجتمع هكية كتأكيد ،الطبلب لدل السمككي باطكاالنض االنتما  قيـ كغرس المكاطنة
 كهػػػذ  ،األمػػػاكف تمػػػؾ فػػػي ككقائيػػػة إرشػػػادية يافطػػػات كضػػػع إلػػػى باإلضػػػافة ،األصػػػيمة اإلسػػػبلمية العربيػػػة
 دراسػػػػػػة مػػػػػػع كاختمفػػػػػػت( 3113) الناصػػػػػرم كدراسػػػػػػة ،(3119 ،الشػػػػػػرعي) دراسػػػػػة مػػػػػػع تتكافػػػػػػؽ النتيجػػػػػة

 ( .3116،كردم)
 في ىذا المجاؿ وانرا: نى فقرريفكأف أد

 يهتمػػػكف: " اسػػػتقطب مختصػػػيف مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى2الفقػػػرة رقػػػـ )
كالتػي احتمػت المرتبػة السادسػة بػكزف نسػبي  ،بالكشؼ الدكرم عمػيهـ " كيقكمكفبالجانب الصحي لمطمبة 

 .عالية نسبة كهي % 69.67قدر  
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 طبيػػان  كفػدا ترسػػؿ كالتعمػيـ التربيػػة كزارة مػع التنسػػيؽكب الصػحة كزارة أف إلػػى ذلػؾ الباحػػث كيعػزك
 دخػػكؿ بدايػػة مػػف التكعكيػػة كالنصػػائح اإلرشػػادات كتقػػديـ لمطمبػػة الصػػحي الكضػػع عمػػى لمتعػػرؼ ممػػدارسل

 مػف العديػد يقػكـ ذلػؾ إلى باإلضافة عميهـ الدكرم بالكشؼ كتقكـ العاشر الصؼ حتى المدرسة الطبلب
  مػرض كخاصػة تثقيفيػة نػدكات إلعطا  مختصيف باستقطاب الصحة معمـ مع بالتنسيؽ المدارس مديرم
 كالمحافظػة ،االحتبلؿ مخمفات مخاطرب كالتكعية الماضييف العاميف في كبير بشكؿ انتشر الذم النكاؼ
 مراكػػػزك) المحمػػػى المجتمػػػع مؤسسػػػات إشػػػراؾ  إلػػػى باإلضػػػافة التػػػدخيف كأضػػػرار ،األسػػػناف سػػػبلمة عمػػػى

 . منخفضة بأسعار لمطبلب نظارات تكفير في( البصريات
 : " أكظػػؼ مجمكعػػة طبلبيػػة مػػف المدرسػػة بإشػػراؼ أفػػراد مػػف( كالتػػي تػػنص عمػػى5الفقػػرة رقػػـ )

كالتػػي احتمػػت المرتبػػة السػػابعة كاألخيػػرة  ،كف الطمبػػة الصػػحية "ؤ المجتمػػع المحمػػي متخصصػػة لرعايػػة شػػ
 .متكسطة نسبة كهي%  65.05بكزف نسبي قدر  
 كلػيس المدرسػية الصحة منسؽ قبؿ مف يككف الطمبة عمى شراؼاإل أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك

 اإلشػراؼ كلػيس فقػط كالمشػكرة النصػح تقػديـ هػك المحمػي المجتمػع كظيفػة فأك  ،المدرسػة خػارج أفػراد مف
 يكػػػكف فأ كيجػػػب ،المدرسػػػية األنشػػػطة عمػػػى باإلشػػػراؼ المدرسػػػة خػػػارج ألفػػػراد تسػػػمح ال الػػػكزارة ككػػػذلؾ
 الصػحية الطمبػة كفؤ شػ فأل ذلػؾ يعػزل كقد ،عن  ينكب مف كأ المدير أكاف سكا  المدرسة مف كؿؤ المس

 ،الخطػػرة اإلصػػابات كخاصػػة فك عػػادي أفػػراد بهػػا القيػػاـ يسػػتطيع الك  ،متخصصػػيف أشػػخاص إلػػى تحتػػاج
كاختمفػػت مػػع دراسػػة ( 3155 ،عابػػديف كيكسػػؼ) دراسػػة مػػع تتكافػػؽ النتيجػػة كهػػذ  ،األمػػراض كتشػػخيص
 (.3112 ،)األشقر
 األمنية الكطنية :  المشاروةؿ السابع : وفايات المجا : سابعان 

( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 27جدكؿ رقـ )
 (75األمنية الكطنية( ككذلؾ ترتيبها )ف =  المشاركةالمجاؿ السابع )كفايات 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 المتكسط االستجابات

االنحراؼ 
 ارمالمعي

الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
شػػػرؼ عمػػػى بػػػرامج التكجيػػػ  كاإلرشػػػاد فػػػي المدرسػػػة أ

بمشاركة أفراد المجتمع المحمي لمتركيػز عمػى بعػض 
 . القضايا األمنية

345 3.79 0.961 75.72 1 

2 
أخطػػػط لعقػػػد لقػػػا ات تكعيػػػة أمنيػػػة لتشػػػجيع الطمبػػػة 
بػػػػػدا  الػػػػػرأم حػػػػػكؿ قضػػػػػايا أمنيػػػػػة  عمػػػػػى المناقشػػػػػة كا 

 . حياتية
342 3.76 0.958 75.16 2 

سػػػػتقطب شخصػػػػيات أمنيػػػػة مػػػػف المجتمػػػػع المحمػػػػي أ 3
 3 73.62 1.009 3.68 335 .إلعطا  دكرات كتكجيهات لمطمبة داخؿ المدرسة
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4 
أعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى فػػػػػػػتح قنػػػػػػػكات التكاصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف اإلدارة 

ي لعػػػػػػرض مشػػػػػػكبلتهـ مػػػػػػالمدرسػػػػػػية كالمجتمػػػػػػع المح
 كالمناقشة حكلها .

333 3.66 0.909 73.18 4 

ـ لقػػػػا ات مػػػػع أهػػػػؿ االختصػػػػاص لمتعامػػػػؿ مػػػػع أنظػػػػ 5
 5 72.96 0.947 3.65 332 بعض الحاالت الطبلبية .

أشػػػػػػكؿ لجنػػػػػػة أمنيػػػػػػة داخػػػػػػؿ المدرسػػػػػػة مػػػػػػف الطمبػػػػػػة  6
 6 54.72 1.163 2.74 249 بمساعدة أفراد المجتمع المحمي .

  70.91 4.410 21.27 1936 الدرجة الكمية لممجاؿ
 فػي فاعػؿ دكر لهػا الثانكيػة المػدارس فػي المدرسػية إلدارةا فأ( 27) السػابؽ الجػدكؿ مػف يتضح

 كهػي%( 91.75) هػي الكميػة لمدرجػة المئػكم النسػبي الػكزف فأ  نبلحػظ لػذلؾ  األمنية المشاركة  تفعيؿ
 .عالية درجة

 اإلدارة بػػػػيف تنسػػػػج أف يجػػػػب التػػػػي معبلقػػػػةل المػػػػدارس مػػػػديرم إدراؾ إلػػػػى ذلػػػػؾ الباحػػػػث كيعػػػػزك
 تنميػة فػي األهميػة بالغ دكر مف العبلقة لهذ  لما األمنية المؤسسات في  بما المحمي كالمجتمع المدرسية
 التكنكلػكجي كالغػزك المحدقػة المخػاطر ظػؿ فػي غػزة بمحافظػات العامة الثانكية طمبة لدل األمني الحس
 فمػ فعاالن  استغبلالن  الصهيكني العدك يستغمها التي الحديثة كالجكاالت كالفضائيات االنترنت مف الخطير

 .األخبلقي كالسقكط ،العمالة كحؿ في الشباب إسقاط جؿأ
 (:14يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 

 أف أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا: 
: " أشػرؼ عمػى بػرامج التكجيػ  كاإلرشػاد فػي المدرسػة بمشػاركة ( كالتي تػنص عمػى1الفقرة رقـ )

كالتػي احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  ،" أفراد المجتمع المحمي لمتركيز عمػى بعػض القضػايا األمنيػة
 كهي درجة عالية.%  75.72قدر  

: " أخطػػػط لعقػػػد لقػػػا ات تكعيػػػة أمنيػػػة لتشػػػجيع الطمبػػػة عمػػػى ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى2الفقػػػرة رقػػػـ )
بدا  الرأم حكؿ قضايا أمنية حياتية "  75.16كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدر   ،المناقشة كا 

 درجة عالية . كهي أيضان % 
 كعقػػػد كاإلرشػػػاد التكجيػػػ  بػػػرامج عمػػػى باإلشػػػراؼ المدرسػػػة مػػػدير قيػػػاـ إلػػػى ذلػػػؾ الباحػػػث كيعػػػزك

 انحرافهـ إلى تقكد قد بأمكر أخرل مجتمعية مؤسسات مع بالتنسيؽ العامة الثانكية لطمبة تكعكية لقا ات
 ثػػرأك  العمالػة بػراثف فػي ابالشػب بعػض إسػقاط فػػي االنحػراؼ لػذلؾ االحػتبلؿ اسػتثمار بإمكانيػة كتػكعيتهـ

 تعاطيهػا ثػرأك  كالترامػادكؿ المخػدرات بأضػرار التكعيػة كحمػبلت ،بأكممهػا المجتمعيػة المنظكمة عمى ذلؾ
 مكمػػبل يػػأتي المدرسػػة دكر فإفػػ كبالتػػاليكالتكعيػػة بخطػػكرة  مخمفػػات الحػػرب  ،المجتمػػع عمػػى كانتشػػارها

 فػي كيسػهـ يسػعى فكبلهما بعضهما عف صبلفينف ال الدكريف ككبل األخرل المجتمعية المؤسسات لدكر
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 كالعػادات الدينيػة العقائػد جممػة عػف كالشاذة المعيبة السمككيات مف يشكب  ما كتنقية األبنا  سمكؾ تكجي 
 اإلسػػػبلمية  كتقاليػػػد  بمبادئػػػ  متمسػػػؾ كاعً  جيػػػؿ خمػػػؽ هػػػك النػػػاتج كليكػػػكف الحسػػػنة المجتمعيػػػة كالتقاليػػػد
كاختمفت  (3119،الشرعيكهذ  النتيجة تتكافؽ مع دراسة ) ،بنائ  في ساهـو م كطن  عمى حافظو م كالعربية

 .(3155عاشكر) كدراسة (3155،مع دراسة )عابديف كيكسؼ
 كأف أدنى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 

( كالتػػي تػػنص عمػػى : " أنظػػـ لقػػا ات مػػع أهػػؿ االختصػػاص لمتعامػػؿ مػػع بعػػض 5الفقػػرة رقػػـ )
 عاليػػػة درجػػػة كهػػػي%  72.96ت المرتبػػػة الخامسػػػة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدر  كالتػػػي احتمػػػ ،الحػػػاالت الطبلبيػػػة "

 .المجاؿ هذا في درجة أدنى مع بالمقارنة
 تكػكف كالتػي المقػا ات هػذ  مثػؿ عقػد ألهميػة المػدارس مػديرم استشعار إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 المجػاؿ ةإتاحػ ـعمػيه ـثػ كمػف األمنيػة الصػبغة ذات الطبلبيػة المشػكبلت كاقػع مف مستكحاة مكضكعاتها

 باإلضػافة. كمشػكبلت قضػايا مػف صػدكرهـ فػي يخػتمج مػال الخبػرا  هػؤال  مػف يستفيدكا كي بهـطبل أماـ
 التػي األمنيػة األمػكر لػبعض حمكؿ كضع في لئلسهاـ األمنييف المختصيف بعض مف المشكرة طمب إلى

 فػػػي تختمػػػؼ ال الفقػػػرة كهػػػذ  ،الخاصػػػة القضػػػايا لػػػبعض المناسػػػبة الحمػػػكؿ ككضػػػع ،الطمبػػػة لهػػػا  يتعػػػرض
 تتكافػػػؽ النتيجػػة كهػػذ  ،عاليػػػة نسػػبة عمػػى حصػػػمت لػػذلؾ المجػػاؿ هػػػذا فػػي فقػػرتيف أعمػػػى عػػف مضػػمكنها
 ات في الفقرتيف السابقتيف.دراسال مع كتختمؼ

( كالتي تنص عمى : " أشكؿ لجنة أمنية داخؿ المدرسة مف الطمبة بمسػاعدة أفػراد 6الفقرة رقـ )
 درجػػة كهػػي%  54.72رتبػػة السادسػػة كاألخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدر  كالتػػي احتمػػت الم ،المجتمػػع المحمػػي "

 .متكسطة
 مػػدلكؿ لػػ  المدرسػػة داخػػؿ أمنيػػة لجػػاف تشػػكيؿ فأ المػػدارس مػػديرم اعتقػػاد إلػػى الباحػػث كيعػػزك

 مثػػؿ تشػػكيؿ سػػتدعىت أمنيػػة مشػػاكؿ مػػف تعػػاني المدرسػػة فأبػػ يػػكحي المجػػاف هػػذ  مثػػؿ تشػػكيؿ فأك  سػػمبي
 فأبػػػ المػػػدارس مػػػديرم اعتقػػػاد إلػػػى باإلضػػػافة هػػػذا المػػػدارس يرممػػػد صػػػالح فػػػي لػػػيس كهػػػك المجػػػاف هػػػذ 

 المدرسة داخؿ أمنية لجاف تشكيؿ كبالتالي المجتمع في سمعتها لها تعميمية تربكية مؤسسة هي المدرسة
 المجػاف هػذ  مثػؿ تشػكيؿ تمنػع الػكزارة كقػكانيف ،الطػبلب كسػمعة المدرسػة سػمعة عمػى يؤثر أف شان  مف
 فػي يكجػد أنػ إلػى  باإلضػافة ،القانكنيػة المسػا لة إلػى المػدارس مػديرم يعػرض مالػذ األمػر المػدارس في
 ال الطبلبػػي المرشػػد مػػع الطػػبلب تكاجػػد فأك  تامػػة بسػػرية الطػػبلب مػػع يتعامػػؿ طبلبػػي مرشػػد مدرسػػة كػػؿ
 يػػكمي بشػػكؿ المدرسػػة تعايشػػها عاديػػة مشػػكبلت هػػذ  اعتبػػار عمػػى المدرسػػة فػػي شػػخص أم انتبػػا  يمفػػت

  كبسػػػرية داخميػػػا يكػػػكف حمهػػػا الحػػػاالت هػػػذ  فأك  ،الطبلبػػػي لممرشػػػد كاليػػػكمي الطبيعػػػي بالػػػدكر العتقػػػادهـ
تمفػػػػت مػػػػع دراسػػػػة الناصػػػػرم (، كاخ Williams, 2008)  دراسػػػػة مػػػػع تتكافػػػػؽ النتيجػػػػة كهػػػػذ  ،تامػػػػة

(3113.) 
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 المجاؿ الثامف : وفايات المشاروة االقرصادية :  : ثامنان 
النحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات ( : التكرارات كالمتكسطات كا41جدكؿ رقـ )

 (75المجاؿ الثامف )كفايات المشاركة االقتصادية( ككذلؾ ترتيبها )ف = 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
تقػػديـ اإلعانػػات كالمسػػاعدات لمطمبػػة أسػػاهـ  ب

  راد المجتمػػػػػػػػػػػع المحتػػػػػػػػػػػاجيف كبمسػػػػػػػػػػػاعدة أفػػػػػػػػػػػ
 المحمي .

365 4.01 0.937 80.22 1 

أقػػػػػـك بمشػػػػػاركة المجتمػػػػػع المحمػػػػػي عمػػػػػى إنشػػػػػا   2
 4 60.43 1.192 3.02 275 صندكؽ تبرعات لمساعدة الطمبة المحتاجيف .

3 
أشػػػػارؾ المجتمػػػػع المحمػػػػي فػػػػي إنشػػػػا  مجمػػػػة 
اقتصػػػػادية هادفػػػػة تنمػػػػي الػػػػكعي االقتصػػػػادم 

 .لدل الطمبة 
206 2.26 1.042 45.27 8 

4 
أقػػـك باسػػتقطاب أهػػؿ الخبػػرة االقتصػػادية مػػف 
المجتمػػػػػػػػػػػػػع المحمػػػػػػػػػػػػػي إلعطػػػػػػػػػػػػػا  النػػػػػػػػػػػػػدكات 

 . الهيئة التدريسية كالمحاضرات لمطمبة ك 
246 2.70 1.130 54.06 5 

5 
عمى حمػبلت تثقيفيػة لممجتمػع المحمػي شرؼ أ

 7 52.09 1.104 2.60 237 لمفهـك الكعي االقتصادم .

6 
شػػػرا  بعػػػض بػػػة كالمعممػػػيف عمػػػى أشػػػجع الطم

 جات الكطنية .المنت
344 3.78 0.940 75.60 2 

7 
عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػػي حمػػػػبلت  مبػػػػةأشػػػػجع الط

 جني المحاصيؿ الزراعية .
277 3.04 1.084 60.88 3 

8 
عمػى  المجتمعيػةأساهـ مع بعػض المؤسسػات 

  امػػػػػػػػة المشػػػػػػػػاريع اإلنتاجيػػػػػػػػة بهػػػػػػػػدؼ دعػػػػػػػػـ إق
 .الطمبة 

242 2.66 1.185 53.19 6 

  60.22 5.964 24.09 2192 لممجاؿ الدرجة الكمية
 تفعيػػػؿ فػػػي الثانكيػػػة المػػػدارس فػػػي المدرسػػػية اإلدارةدكر  فأ( 41) السػػػابؽ الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح

 هي الكمية لمدرجة المئكم النسبي الكزف فأ نبلحظ لذلؾ ،المطمكب بالمستكل ليس االقتصادية المشاركة
 يػػنعكس كالػػذم المتػػدني االقتصػػادم ضػػعالك ذلػػؾ إلػػى  الباحػػث كيعػػزك . متكسػػطة درجػػة كهػػي( 61.33)

 . التعميمية فيها بما الحياة مناحي عمى
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 (:41يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 
 : أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانراأف 

: "أسػػػاهـ  بتقػػػديـ اإلعانػػػات كالمسػػػاعدات لمطمبػػػة المحتػػػاجيف ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى1الفقػػػرة رقػػػـ )
 كهػػي % 80.22التػػي احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدر  ك  ،كبمسػػاعدة أفػػراد المجتمػػع المحمػػي "

 .عالية نسبة
 كمنهػا الطػبلب كفؤ شػ رعايػة هػي المدرسػة لمدير الفعمية المهاـ مف أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 غػػزة محافظػػات فػػي الفمسػػطيني مجتمعنػػا يعيشػػها التػػي الصػػعبة االقتصػػادية لمظػػركؼ كنظػػران  االقتصػػادية

 ألكليػا  عمػؿ فػرص تػكفر كعدـ اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات تفرض  مذال خانؽال الحصار عف كالناتج
 عمى القدرة كعدـ ،كمبلبس قرطاسي  مف ألبنائهـ األساسية المتطمبات تكفير عمى قدرتهـ كعدـ ،األمكر
 يسػػعى لػػذلؾ ؛المػػدارس مػػف الطػػبلب مػػف العديػػد تسػػرب إلػػى يػػؤدم الػػذم األمػػر المدرسػػية الرسػػكـ  دفػػع
 عمػى التغمػب جػؿأ مػف المجتمػع مػف أفػراد مػع بالتعاكف الحاجيات هذ  بعض تكفير إلى ارسالمد كمدير 
 الطمبػػة مسػػاعدة فأل ذلػؾ.  المػػدارس فػي الطػػبلب مػف العديػػد منهػػا يعػاني التػػي الصػعبة المشػػكبلت هػذ 

 هػػذا لتحقيػػؽ الطاقػػات كافػػة تجنيػػد المػػدارس مػػديرك كيسػػتطيع،األساسية المػػدير أعمػػاؿ مػػف يعتبػػر الفقػػرا 
 فيهػا يتنػافس التػي الخير أعماؿ مف يعتبر الطبلب لهؤال  المساعدة تقديـ إف حيث مدارسهـ في النشاط
 اسػتقرار فػي تسهـ االقتصادية الطالب احتياجات تكفير فأب المديريف إيماف إلىذلؾ  يرجع ككما الجميع
 . عالية بدافعية التعميمية العممية عمى إقبال  تـ كمف الطالب شخصية

( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى : " أشػػػجع الطمبػػػة كالمعممػػػيف عمػػػى شػػػرا  بعػػػض المنتجػػػات 6ة رقػػػـ )الفقػػػر 
 .عالية نسبة كهي % 75.60كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدر   ،الكطنية "

 مهاـ مف  الكطنية المنتكجات شرا  عمى كالطبلب المعمميف تشجيع إلى أف ذلؾ الباحث كيعزك
 كمػدير  يسػعى لػذلؾ ،بػ  كالرقػي  باقتصػاد النهػكض يهم  كطن  عمى غيكر افإنس ككؿ األساسية المدير

 الػكزارة تقيمها التي المعارض إلى مدرسية رحبلت تسيير خبلؿ مف  الجانب بهذا االهتماـ إلى المدارس
 عػػف تصػػدر التػػي كالنشػػرات كالممصػػقات المدرسػػية اإلذاعػػة دكر كتفعيػػؿ ،أخػػرل مؤسسػػات مػػع بالتعػػاكف
  سػػػعيا الكطنيػػػة المنتكجػػػات شػػػرا  عمػػػى كالطػػػبلب المعممػػػيف تشػػػجيع إلػػػى تهػػػدؼ كالتػػػي يريػػػةكالمد الػػػكزارة

 االقتصػاد جعػؿ إلػى دكمػا تسػعى التػي  اإلسػرائيمية المنتكجػات كمقاطعػة الفمسػطيني باالقتصػاد لمنهكض
 كهػذا ،كالمنازؿ كالمزارع المصانع تدمير إلى دكما كيسعى اإلسرائيمي لبلقتصاد ان تابع الفمسطيني الكطني

 االقتصػاد كزارتػي بػيف التنسػيؽ كيػتـ إال دراسي عاـ يخمك كال ،غزة عمى األخيرة الحرب خبلؿ لمسنا  ما
 ألنهػا أهميػة مػف الشػريحة لهػذ  لمػا الكطنيػة المنتكجػات شػرا  عمػى كالطػبلب المعممػيف لتشجيع  كالتعميـ

نمػا فقػط كالمعممػيف الطػبلب مػىع يكػكف ال كالفعاليػات النشػرات هػذ  كتػأثير ،المجتمػع شػرائح كبرأ مف  كا 
 بكاجبهػػا القيػػاـ نحػػك الجػػاد لسػػعيها المػػدارس عمػػى النشػػرات هػػذ  بتعمػػيـ  الػػكزارة تقػػكـ لػػذلؾ ،ذكيهػػـ عمػػى



 946 

 ،الكطنيػػة األهػػداؼ تحقيػػؽ فػػي الػػكزارة لػػدكر مكمػػبل المدرسػػة دكر كيػػأتي كقضػػايا  شػػعبها تجػػا  الػػكطني
( كدراسػػػة 3116 ،كاختمفػػػت مػػػع دراسػػػة ) كػػػردم .(3119 ،الشػػػرعي ) دراسػػػة مػػػع تتكافػػػؽ النتيجػػػة كهػػػذ 

 (.3155 ،)عاشكر
 كأف أدنى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 

: " أشرؼ عمى حمبلت تثقيفية لممجتمع المحمي لمفهـك الػكعي ( كالتي تنص عمى5الفقرة رقـ )
 .متكسطة نسبة كهي%  52.09كالتي احتمت المرتبة السابعة بكزف نسبي قدر   ،االقتصادم "

: " أشػػارؾ المجتمػع المحمػػي فػي إنشػا  مجمػػة اقتصػادية هادفػػة ( كالتػػي تػنص عمػى3الفقػرة رقػـ )
 45.27كالتي احتمػت المرتبػة الثامنػة كاألخيػرة بػكزف نسػبي قػدر   ،تنمي الكعي االقتصادم لدل الطمبة "

 .ضعيفة نسبة كهي% 
 كاعتقػاد ،المدرسػة داخؿ  االقتصاد مجاؿ في المؤهؿ الكادر تكفرعدـ  إلىذلؾ  الباحث كيعزك

 كليةؤ مسػػ هػػي بػػؿ المدرسػػة كاجبػػات مػػف لػػيس المحمػػي المجتمػػع لخدمػػة بػػرامج تنظػػيـ أف المػػدارس مػديرم
 كربمػػا ،كبيػر كقػػت إلػى يحتػاج كالفعاليػػات األنشػطة هػذ  بمثػػؿ القيػاـ فأك  المدرسػة غيػػر أخػرل مؤسسػات

 كقػت كبالتػالي تدريسػها مػف لبلنتهػا  كبيػر كقػت إلى تحتاج كالتي  المناهج حجـ إلى ذلؾ الباحث يعزك
 كهػذ  ،مف تدريس المناهج كبرأ كقتان  تستهمؾ ربما أخرل بأشيا  باالنشغاؿ يسمح ال كالمديريف المعمميف
 (.3112،كاختمفت مع دراسة ) األشقر ،(3116 ،كردم) دراسة مع تتكافؽ النتيجة

لوفايػات  غزة في محافظات الثانكية المدارس مديرم ممارسة معكقات ما" :الثالثاإلجابة عف السؤاؿ 
 ."؟المشاروة المجرمعية

لئلجابة عف هذا السؤاؿ قاـ الباحػث بتحميػؿ بيانػات مجػاالت معكقػات ممارسػة مػديرم المػدارس الثانكيػة 
 ،كالمتكسػػػػطات ،حسػػػػاب التكػػػػراراتبمحافظػػػػات غػػػػزة لكفايػػػػات المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة، ثػػػػـ قػػػػاـ الباحػػػػث ب

كمػا هػك مكضػح فػي  ،كزاف النسبية لكؿ فقرات الجػز  الثػاني بمجاالتػ  الثبلثػةكاأل ،كاالنحرافات المعيارية
 الجداكؿ التالية:
 : ممارسة وفايات المشاروة المجرمعيةرحليؿ معكقات 

 ممارسة كفايات المشاركة المجتمعيةمعكقات تحميؿ  ( :45جدكؿ رقـ )
 الترتيب الكزف النسبي الكسط الحسابي المجاؿ

 5 91.47 21.34 عكقات تتعمؽ باإلدارة التعميمية المجاؿ األكؿ : م
 2 11.77 59.74 المجاؿ الثاني : معكقات تتعمؽ بالمجتمع 

 3 17.19 59.19 المجاؿ الثالث : معكقات تتعمؽ باإلدارات المدرسية 
  61.15 32.11 الدرجة الكمية
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كفايػػػات المشػػػاركة ( آرا  عينػػػة الدراسػػػة فػػػي مجػػػاالت معكقػػػات ممارسػػػة 45يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
%  61.15كالػػػكزف النسػػػبي  32.11المجتمعيػػػة، كيتبػػػيف أف الكسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع المجػػػاالت يسػػػاكم 

 كهي نسبة متكسطة .
معكقات تتعمؽ باإلدارة التعميميػة  حيث يتضح أيضان أف المجاؿ األكؿ حظي عمى الرتبة األكلى

 بػػكزف نسػػبي بمػػغبػػاإلدارات المدرسػػية  : معكقػػات تتعمػػؽ%(، يميػػ  المجػػاؿ الثالػػث 91.47كزف نسػػبي )بػػ
كالػػػذم يمثػػػػؿ  : معيقػػػات تتعمػػػؽ بػػػالمجتمع%(. كجػػػا  بالرتبػػػة الثالثػػػة كاألخيػػػرة المجػػػاؿ الثػػػاني 17.19)

 %(. 11.77الترتيب الثالث ككن  يمثؿ كزنان نسبيان )
الرجػػكع فػػي كػػؿ صػػغيرة  إلػػىالمركزيػػة كالبيركقراطيػػة كالتػػي تهػػدؼ أف كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى 

هػػي مػػف أهػػـ الصػػبلحيات لممػػدير بمػػا يتناسػػب مػػع مركػػز  الػػكظيفي  إعطػػا المديريػػة كعػػدـ  إلػػىيػػرة ككب
إضػػافة إلػػى حجػػـ  .مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة لممارسػػة دكرهػػـ فػػي تفعيػػؿ المشػػاركة المجتمعيػػةالمعكقػػات ل

تمعيػة محػػدكدة، اإلمكانػات التػي تتيحهػػا اإلدارة التعميميػة لمػدير المدرسػػة الثانكيػة لممارسػة نشػػاطات  المج
 كال ترتقي لممستكل المطمكب.

كلمتعػػرؼ أكثػػر عمػػى هػػذ  المعكقػػات، قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ بيانػػات كػػؿ مجػػاؿ منهػػا عمػػى حػػدة، 
كالجداكؿ التاليػة تعػرض المتكسػطات كاالنحرافػات المعياريػة، كاألكزاف النسػبية كالرتػب لفقػرات كػؿ مجػاؿ 

 الثانكية في ممارسة كفايات المشاركة المجتمعية:مف مجاالت المعكقات التي تكاج  مدير المدرسة 
 

التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات  (:43جدكؿ رقـ )
 (75ككذلؾ ترتيبها )ف = ت تتعمؽ باإلدارة التعميمية( )معكقاالمجاؿ األكؿ 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 المتكسط االستجابات

االنحراؼ 
 رمالمعيا

الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
تقػػػػػؼ البيركقراطيػػػػػة مػػػػػف ًقبػػػػػؿ مديريػػػػػة التربيػػػػػة 
كالتعمػػػػػػػػيـ حػػػػػػػػائبلن بػػػػػػػػيف إدارة المدرسػػػػػػػػة كأفػػػػػػػػراد 

 المجتمع المحمي .
291 3.198 1.108 63.95 9 

المركزيػػة اإلداريػػة تعتبػػر عائقػػان لمػػدير المدرسػػة  2
 10 59.34 1.059 2.967 270 لتفعيؿ المشاركة المجتمعية .

3 
ي معرفػػػػػػػػػػػػػة كخبػػػػػػػػػػػػػرة اإلدارة المدرسػػػػػػػػػػػػػية  تػػػػػػػػػػػػػدن

باسػػػػػػػػػػػػتراتيجيات التكاصػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػيف المدرسػػػػػػػػػػػػة  
 .كالمجتمع

335 3.681 0.976 73.63 4 

مخيمػػػػػػػات  إقامػػػػػػػةمنػػػػػػػع كزارة التربيػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػيـ  4
 1 77.14 0.995 3.857 351 صيفية تخدـ أبنا  أفراد المجتمع المحمي .

عػػػدـ كجػػػكد رؤيػػػة كاضػػػحة لػػػدل الػػػكزارة لنشػػػر  5
 5 72.31 0.975 3.615 329 شاركة المجتمعية .ثقافة الم
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6 
عدـ متابعة القػرارات الصػادرة مػف كزارة التربيػة 
كالتعمػػػػػػػػػيـ كالتػػػػػػػػػي تخػػػػػػػػػص تفعيػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػاركة 

 .المجتمعية
346 3.802 0.991 76.04 2 

غياب آلية كاضػحة تضػبط العبلقػة بػيف اإلدارة  7
 7 69.01 1.003 3.450 314 .المدرسية كمؤسسات المجتمع المحمي

8 
إلدارة التعميميػػػػػػػة بػػػػػػػأف التعمػػػػػػػػيـ عػػػػػػػدـ قناعػػػػػػػة ا

كلية مجتمعيػة ينبغػي أال يقتصػر عمػى فئػة ؤ مسػ
 بمفردها .

341 3.747 1.018 74.94 3 

قصػػكر القػػكانيف الحاليػػة عمػػى تحقيػػؽ المشػػاركة  9
 8 66.59 1.033 3.330 303 المجتمعية الفعالة . 

نػػػػػػػػدرة التنسػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػيف كزارة التربيػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػيـ  10
 6 71.86 1.095 3.593 327 ؤسسات المجتمع المدني .كم

  70.48 7.180 35.24 3207 الدرجة الكمية لممجاؿ
 فأك  المجتمعيػة المشػاركة تفعيػؿ أمػاـ عائقػا تقػؼ التعميميػة اإلدارة فأ( 43) الجػدكؿ مػف يتضح

 . عالية درجة كهي( 91.47) هي الكمية لمدرجة المئكم النسبي الكزف
 تقػديـ كعدـ ،العميا  التعميمية اإلدارات في كالمركزية البيركقراطية كجكد إلى ؾذل الباحث كيعزك

 . المجتمعية المشاركة تفعيؿ إلى تسعى التي لممدارس حكافز
 : (45يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 

 : أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانراأف 
مخيمػات صػيفية تخػدـ أبنػا   إقامةيـ منع كزارة التربية كالتعم: " ( كالتي تنص عمى4فقرة رقـ )ال

 .عالية نسبة كهي%  77.14كالتي احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدر   ،أفراد المجتمع المحمي "
 أف نجػد كلػذلؾ المػدارس داخػؿ صػيفية مخيمػات إقامػة تمنػع الػكزارة أف إلػى ذلػؾ الباحػث كيعزك

 نهاأشػ مػف المخيمػات هػذ  مثػؿ إقامػة أف الباحث يعتقد كبالتالي، الدراسة عينة قبؿ مف عالية االستجابة
 ،النفػػكس فػػي بالغػػة أهميػػة مػػف لهػػا لمػػا كالمدرسػػة المحمػػي المجتمػػع بػػيف العبلقػػات  تقكيػػة عمػػى تعمػػؿ أف

 .المجتمعية المشاركة تفعيؿ في كبير بشكؿ كتسهـ
تػي لتعمػيـ كالعدـ متابعة القرارات الصادرة مػف كزارة التربيػة كا" :( كالتي تنص عمى6الفقرة رقـ )

  نسبة كهي%  76.04كالتي احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدر   ،"تخص تفعيؿ المشاركة المجتمعية
 .عالية

 بخصػػكص كالتعمػػيـ التربيػػة كزارة مػػف إصػػدارها يػػتـ التػػي القػػرارات أف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
نمػا مسػتمر بشػكؿ متابعتها يتـ ال المجتمعية المشاركة  يػتـ ال كربمػا العػاـ فػي كاحػدة مػرة امتابعتهػ يػتـ كا 
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)عابػػػديف  دراسػػػة مػػػع تتكافػػػؽ النتيجػػػة كهػػػذ  ،المجتمعيػػػة المشػػػاركة لتفعيػػػؿ معيقػػػان  يعتبػػػر كهػػػذا، متابعتهػػػا
 ( .3119 ،الشرعيدراسة )تختمؼ مع ك  ،(3155 ،كيكسؼ

 كأف أدنى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا : 
طية مف ًقبؿ مديريػة التربيػة كالتعمػيـ حػائبلن بػيف تقؼ البيركقراكالتي تنص عمى: " (1الفقرة رقـ )

 كهي%  63.95كالتي احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدر   ،إدارة المدرسة كأفراد المجتمع المحمي "
 .متكسطة نسبة

( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى : " المركزيػػػة اإلداريػػػة تعتبػػػر عائقػػػان لمػػػدير المدرسػػػة لتفعيػػػؿ 2الفقػػػرة رقػػػـ )
 نسػبة كهػي%  59.34كالتػي احتمػت المرتبػة العاشػرة كاألخيػرة بػكزف نسػبي قػدر   ،ة "المشاركة المجتمعي

 هػػذا فػػي نسػػبتيف أعمػػى مػػع بالمقارنػػة متػػدنيتيف نسػػبتيف تعتبػػراف فاالنسػػبت فاكهاتػػ أيضػػان  متكسػػطة تعتبػػر
 .المجاؿ

 التعميميػػػة اإلدارة قبػػػؿ مػػػف كالمركزيػػػة البيركقراطيػػػة الممارسػػػات كػػػكف إلػػػى ذلػػػؾ الباحػػػث كيعػػػزك
دارتهػػا المدرسػػة عبلقػػة عمػػى يػػنعكس بمػػا كالحػػراؾ اإلبػػداع مسػػاحات مػػف تحػػد التربكيػػة  المجتمػػع بػػأفراد كا 
 المنػاطؽ كمػدير  يحػرص لػذا ،المجتمعية المشاركة حجـ عمى تأثيرات مف ذلؾ عمى يترتب كما ،المحمي
 كقيػكد قراطيػةبيرك  بػإجرا ات تقييػدهـ دكف المػدارس لمػديرم الحريػة مػف مسػاحات إعطػا  عمػى التعميمية
 التربيػػػة مػػػديريات فػػػي التنظيميػػػة البنيػػػة طبيعػػػة كلعػػػؿ ،المػػػذككرة المجتمعيػػػة المشػػػاركة مػػػف تحػػػد مركزيػػػة
 قػػؿأك  المدرسػػة مػػدير مػػف بػػد ان  اإلداريػػة المسػػتكيات بػػيف العبلقػػات بحميميػػة تتسػػـ  بخصكصػػيتها كالتعمػػيـ
 . كالتعميـ التربية بمدير كانتها 

 

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات ( : التكرارات ك 42جدكؿ رقـ )
 (75ككذلؾ ترتيبها )ف =  ات تتعمؽ بالمجتمع()معكق المجاؿ الثاني

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
 ألكليػػػػا  األمػػػػكر تػػػػدني المسػػػػتكل التعميمػػػػي 

ممشػػػاركة لالمدرسػػػة  مػػػدير يحػػػد مػػػف تفعيػػػؿ
 المجتمعية .

251 2.758 0.947 55.16 2 

2 
عػػػػدـ كعػػػػي المػػػػكاطنيف بأهػػػػداؼ المشػػػػاركة 

 .المجتمعية
227 2.494 1.047 49.89 4 

3 
أفػػػػػراد  السػػػػػيئة لػػػػػدلاألكضػػػػػاع االقتصػػػػػادية 

المجتمػػػػع تقػػػػػؼ عائقػػػػػان أمػػػػاـ المدرسػػػػػة مػػػػػف 
 تفعيؿ المشاركة المجتمعية .

198 2.176 0.949 43.52 7 
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4 
ممػػػا يجعػػػؿ بعػػػض ييس العمػػػؿ األهمػػػي تسػػػ

أفػػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػػع المحمػػػػػػػػي يعزفػػػػػػػػكف عػػػػػػػػف 
 المشاركة  المجتمعية 

217 2.385 1.083 47.69 6 

5 
عػػدـ تػػكافر الػػكعي كالخبػػرات المطمكبػػة لػػدل 
أفػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػي لتفعيػػػػؿ المشػػػػاركة 

 المجتمعية .
222 2.440 0.933 48.79 5 

6 
مػف العمػؿ قيكد العادات كالتقاليػد التػي تقمػؿ 

 1 58.68 1.093 2.934 267 الجمعي .

7 
لمجتمػع المحمػي هػك عدـ تحديد احتياجات ا
 لتفعيػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػاركة  بحػػػػػػػػػػد ذاتػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػائؽ

 المجتمعية .
242 2.660 1.024 53.18 3 

  50.99 5.121 17.84 1624 الدرجة الكمية لممجاؿ
 فأك  المجتمعيػػػة اركةالمشػػػ تفعيػػػؿ أمػػػاـ عائقػػػا يكػػػكف لػػػف المجتمػػػع فأ( 42) الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح

 .  ضعيفة درجة كهي( 11.77) هي الكمية لمدرجة المئكم النسبي الكزف
 الشػعب كأصػالة كطبيعػة كأطياف  كمككنات  مؤسسات  بكافة المجتمع أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك

 ةفالمدرسػ ،التعميميػة بالعمميػة كالرقػي النهػكض ن أشػ مػف مػا كػؿ تقػديـ تسػتكجب في  المتجذرة الفمسطيني
 منظـ كجهد مخطط عمؿ دكف الطريؽ هذا في قدمان  كالمضي أهدافها كتحقيؽ عممها تطكير تستطيع ال

 كيحػػدد المدرسػػة يؤسػػس الػػذم هػػك فػػالمجتمع.  المحمػػي المجتمػػع كمؤسسػػات األمػػكر أكليػػا  مػػع كمشػػترؾ
 ،الثػرم طػا الع مػف المزيػد لتقػدـ متقدمػة بصػكرة كيعػدها يطكرهػا الػذم كهػك ،كرؤا  تكجهات  كفؽ أهدافها
  التعميميػػة التربكيػػة المسػػيرة إنجػػاح إلػػى تػػؤدم أف شأنػػػها مػػف التػػي المسػػتمزمات كػػؿ لهػػا يػػكفر الػػذم كهػػك

 .التعممية
 (:41يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 

 : أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانراأف 
 ،الجمعػػي " ( كالتػػي تػػنص عمػػى : " قيػػكد العػػادات كالتقاليػػد التػػي تقمػػؿ مػػف العمػػؿ6الفقػػرة رقػػـ )

 عاليػػػة ليسػػػت كلكػػػف  متكسػػطة نسػػػبة كهػػػي%  58.68كالتػػي احتمػػػت المرتبػػػة األكلػػى بػػػكزف نسػػػبي قػػدر  
 .بالمجمؿ

 ،المجتمعيػة المشػاركة مػف تحػد سػابؽفػي ال كانػت كالتقاليػد العػادات أف إلػى ذلػؾ الباحػث كيعزك
 مػف الفتػاة تمنػع كانػت التػي تقاليدكال كالعادات ،أبنائهـ بتعميـ األمكر أكليا  مف االهتماـ قمة عف الناتجة
 كانػت  المشػاركة فا  ك  ،المدرسة كمنها المجتمعية مشاركتهـ عمى ذلؾ انعكس كبالتالي ،التعميـ في حقها

 ،كعائمتػػ   قبيمتػػ  أمػػاـ هيبػػة لنفسػػ  يصػػنع أف جػػؿأ مػػف كذلػػؾ ،السػػف ككبػػار الكجهػػا  عمػػى فقػػط تقتصػػر
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 ،كمثقفػػكف متعممػػكف اصخشػػأ سػػهاأيتر  كاعيػػة ةكخدماتيػػ مجتمعيػػة مؤسسػػات كجػػكد ظػػؿ فػػي اليػػكـ كلكػػف
 ،كالخاصػػة العامػػة سػػكا  المؤسسػػات كافػػة بػػيف المجتمعيػػة المشػػاركةب االهتمػػاـ كبػػدأ تمامػػا النظػػرة تغيػػرت
 (.3155 ،)القرشي دراسة مع تتكافؽ النتيجة كهذ 

يػػؿ : " تػػدني المسػػتكل التعميمػػي ألكليػػا  األمػػكر  يحػػد مػػف تفع( كالتػػي تػػنص عمػػى1الفقػػرة رقػػـ )
 كهػػي%  55.16كالتػػي احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدر   ،مػػدير المدرسػػة لممشػػاركة المجتمعيػػة "

 .عالية كليست متكسطة نسبة
 يعتبػػر أف بالضػػركرة لػػيس األمػػكر ألكليػػا  التعميمػػي المسػػتكل تػػدني أف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك

 نػ إف المدرسػية اإلدارة مجػاؿ في الباحث عمؿ ةلطبيع كنظران  ،األمكر كأكليا  المدرسة بيف لمتفاعؿ معيقان 
 المريػرة التجربػة تعكس  الكاقع كهذا متعممةال غير الطبقة مف المحمي المجتمع مف الزكار غالبية أف يرل
 مػػف بهػػا مػػركا التػػي الظػػركؼ هـؤ أبنػػا يعػػيش ال فأبػػ لػػديهـ الممحػػة كالرغبػػة األمػػكر أكليػػا   عاشػػها التػػي

( كاختمفػت مػع دراسػة 3112كهػذ  النتيجػة تتكافػؽ مػع دراسػة )األشػقر، .اديةكاالقتصػ االجتماعيػة الناحية
 (.3116،كآخركف ،الهدهكد
 نى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا:كأف أد

مما يجعؿ بعض أفراد المجتمع  ،: " تسييس العمؿ األهمي( كالتي تنص عمى4الفقرة رقـ )
 47.69المرتبة السادسة بكزف نسبي قدر   كالتي احتمت ،المحمي يعزفكف عف المشاركة  المجتمعية "

 .ضعيفة نسبة كهي% 
 لتفعيؿ المدارس مديرم أماـ عائقا يككف ال األهمي العمؿ ستسيي أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك

 لممدرسة خدمات تقدـ أف نهاأش مف التي المؤسسات جميع مع يتعاكنكف المدارس مديرم فأل المشاركة
 طالما لها السياسي الطابع عمي  يؤثر لف المؤسسات لهذ  التكج  فا  ك  ،نيان عي كأ ماديان  دعمان أكاف  سكا 
 هذ  فأ كطالما جكانبها بكؿ التعميمية العممية تحسيف إلى النهاية في تهدؼ خدمات لتقديـ تسعى أنها

 كهذ  ،المجتمع قبؿ مف فاعمة مشاركة إلى يؤدم ذلؾ فإف لممكاطنيف خدمات تقدـ األهمية المؤسسات
 (.3152 ،كدراسة )الفار ،(3119 ،)المالكي دراسة مع تتكافؽ جةالنتي

األكضػاع االقتصػادية السػيئة لػدل أفػراد المجتمػع تقػؼ عائقػان ( كالتي تنص عمى: "3الفقرة رقـ )
كالتػي احتمػت المرتبػة السػابعة كاألخيػرة بػكزف نسػبي قػدر   ،"رسة مف تفعيػؿ المشػاركة المجتمعيػةأماـ المد
 .ضعيفة نسبة كهي%  43.52

 أمػػػاـ عائقػػػان  أك حػػػائبلن  تكػػػكف لػػػف الصػػػعبة االقتصػػػادية األكضػػػاع أف إلػػػى ذلػػػؾ الباحػػػث كيعػػػزك
 أبنػػػػائهـ تحصػػػػيؿ متابعػػػػة مػػػػف األمػػػػكر أكليػػػػا  تمنػػػػع ال فهػػػػي صػػػػعبة الظػػػػركؼ كانػػػػت كمهمػػػػا ،المجتمػػػػع
 تقػػػديـ مػػػف المؤسسػػػات تمنػػػع لػػػف الصػػػعبة كالظػػػركؼ ،لممشػػػكبلت حػػػؿ أك ،االحتفػػػاالت فػػػي كالمشػػػاركة
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 مػػػع تقػػػؼ أف الػػػكطني كاجبهػػػا مػػػف نػػػ أ الباحػػػث كيعتقػػػد ،لمخػػػدمات تقمػػػيص هنػػػاؾ يكػػػكف ربمػػػا ،هاخػػػدمات
 . المناسبة الحمكؿ ككضع المشكبلت هذ  عمى التغمب عمى كالعمؿ الصعبة الظركؼ هذ  في المدارس

 

ت ( : التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرا44جدكؿ رقـ )
 (75ككذلؾ ترتيبها )ف = ت تتعمؽ باإلدارات المدرسية( كقا)معالمجاؿ الثالث 

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

 1 72.75 1.070 3.637 331 نقص خبرة مديرم المدارس . 1
 3 66.59 0.989 3.329 303 نقص خبرة المعمميف في المدارس . 2

3 
لتحصػػػػػيمي اتركيػػػػػز المػػػػػدارس عمػػػػػى الجانػػػػػب 

 لمطمبة فقط .
242 2.660 1.098 53.19 4 

4 
 عػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػكفر اإلمكانيػػػػػػػػػات الماديػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػؿ 

 المدارس .
229 2.516 1.223 50.33 5 

 2 67.25 1.121 3.363 306 عدـ كجكد خطة كاضحة لممدارس . 5
 6 41.32 1.172 2.066 188 .عبا  كالمهاـ المككمة لمدير المدرسةكثرة األ 6

  58.57 4.657 17.57 1599 الدرجة الكمية لممجاؿ
 تفعيػؿ أمػاـ عائقػان  تكػكف لػف الثانكيػة المػدارس في المدرسية اإلدارة فأ( 44) الجدكؿ مف يتضح

 .متكسطة درجة كهي( 17.19) هي الكمية لمدرجة المئكم النسبي الكزف فأك  المجتمعية المشاركة
  رغـ المجتمع مع المشاركة تفعيؿ إلى دكمان  تسعى المدرسية اإلدارة أف إلى ذلؾ  الباحث كيعزك

 .الظركؼ كؿ
 (:44يرضح مف الجدكؿ رقـ )كوذلؾ 

 : أعلى فقرريف في ىذا المجاؿ وانراأف 
كالتػي احتمػػت المرتبػة األكلػػى  ،"قػػص خبػرة مػػديرم المػدارس: "ن( كالتػػي تػنص عمػى1الفقػرة رقػـ )
 .عالية بةنس كهي%  72.75بكزف نسبي قدر  

كفػػي حقيقػػة األمػػر فػػإف نقػػص الخبػػرة يقػػؼ حػػائبلن أمػػاـ تطػػكر أم مؤسسػػة، خاصػػة المؤسسػػات 
التعميمية، فتكظيؼ أك تعييف مدرا  ذكم خبرات منخفضة يػؤثر سػمبان عمػى الحيػاة المدرسػية بشػكؿ عػاـ، 

ترتقػػػػي لممسػػػػتكل كمػػػػا أف التػػػػدريبات التػػػػي تمنحهػػػػا كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ لمػػػػدرا  المػػػػدارس محػػػػدكدة، كال 
المطمػػػكب، خاصػػػة فػػػي جكانػػػب تطػػػكير كفاياتػػػ  عمػػػى اخػػػتبلؼ أنكاعهػػػا، خاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ المشػػػاركة 
المجتمعيػػة، كفػػي هػػذا الصػػدد يػػرل الباحػػث بػػأف تعيػػيف مػػدرا  ذكم خبػػرات مناسػػبة، كتػػدريبهـ بشػػكؿ جيػػد 

 كفقان لمدخؿ الكفايات قد يسهـ في نمك مشاركتهـ المجتمعية.
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كالتي احتمػت المرتبػة  ،"عدـ كجكد خطة كاضحة لممدارس " ي تنص عمى : ( كالت5الفقرة رقـ )
 .متكسطة نسبة كهي%  67.25الثانية بكزف نسبي قدر  

 كافػة تتنػاكؿ خاصػة أهػداؼ لهػا بذاتها مستقمة كاممة خطة يكجد ال ن أ إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 في مجاؿ كجكد مف الرغـ عمى ،لمجتمعكا المدارس بيف كتفعيمها المجتمعية المشاركةب المتعمقة القضايا
 عمػػى ينفػػذ المجػػاؿ هػػذا أف يػػرل الباحػػث أف إال ،المحمػػي بػػالمجتمع تتعمػػؽ كالتػػي السػػنكية المػػدير خطػػة
 .فقط األمكر أكليا  مجمس تشكيؿ من  كالهدؼ المدارس مف الكثير في شكمي  مضمكن  في كهك الكرؽ

لمدرسػػػية، كعمػػػى مػػدير المدرسػػػة أف يقتنػػػع كيػػرل الباحػػػث بػػػأف التخطػػيط مػػػف أهػػػـ مهػػاـ اإلدارة ا
بأهميتػػ ، خاصػػة أف التخطػػيط الجيػػد يقػػكد إلػػى نتػػائج جيػػدة، كيسػػهـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي نجػػاح المدرسػػة فػػي 

 تحقيؽ أهدافها، خاصة في ظؿ التحديات التي تكاجهها المدرسة الفمسطينية. 
 نى فقرريف في ىذا المجاؿ وانرا:كأف أد

كالتػػي  ،"المػػدارس  عػػدـ تػػكفر اإلمكانيػػات الماديػػة داخػػؿ "  ى :( كالتػػي تػػنص عمػػ4الفقػػرة رقػػـ )
 . منخفضة نسبة كهي % 50.33احتمت المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدر  

 تشػػػمؿ التػػي اإلمكانيػػػات هػػي فيهػػػا ةالمقصػػكد الماديػػػة اإلمكانيػػات أف إلػػػى ذلػػؾ الباحػػػث ككيعػػز 
 تفعيػػػػؿ أمػػػػاـ عػػػػائؽ تعتبػػػػر كال كجػػػػكدةم اإلمكانيػػػػات كبالتػػػػالي ،...( الػػػػ  – أجهػػػػزة – أثػػػػاث – قاعػػػػات)

بالضػػافة الػػى أنػػ  يمكػػف تقػػديـ تعزيػػز مػػادم كمعنػػكم ألكليػػا  األمػػكر كالمؤسسػػات  المجتمعيػػة المشػػاركة
 . المجتمعية األخرل مف أجؿ تقكية هذ  المشاركة 

كالتػي احتمػت  ،"  كالمهػاـ المككمػة لمػدير المدرسػةكثرة األعبػا" :( كالتي تنص عمى6الفقرة رقـ )
 .منخفضة نسبة كهي % 41.32لمرتبة السادسة كاألخيرة بكزف نسبي قدر  ا

فػي (   0.05) مسػركل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ ركجػد ىػؿ: "الرابػعاإلجابة عف السؤاؿ 
 إلػى رعػزل ة المجرمعيػةوفايات المشػارومحافظات غزة لفي مديرم المدارس الثانكية مسركل ممارسة 

 ".؟(السونية المنطقة ،الخدمة سنكات ،العلمي المؤىؿ ،الجنس)مرغيرات 
 أربع فرضيات فرعية سكؼ يتـ عرضها كالتالي :  ،كيتفرع مف السؤاؿ الثالث

مػديرم كل ممارسػة فػي مسػر(   1012)ال ركجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػركل  .3
لػػدل مػػديرم المػػدارس  وفايػػات المشػػاروة المجرمعيػػةالمػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػات غػػزة ل

 مرغير الجنس "  إلى رعزلالثانكية بمحافظات غزة 
لمتعػػػرؼ عمػػػى الفػػػركؽ حسػػػب متغيػػػر قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ اختبػػػار )ت(  ،كلئلجابػػػة عػػػف هػػػذا الفػػػرض

 ( يكضح ذلؾ:41كالجدكؿ رقـ ) ،الجنس )ذككر، إناث(
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 (75اختبار ت لمفركؽ في حسب متغير الجنس )ف = ( : 41جدكؿ رقـ )

 المتكسط العدد الجنس المجاالت
االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة الداللة قيمة )ت(
مستكل 
 الداللة

مشاركة أكليا  
 األمكر

 1.23 23.75 41 ذكر
3.777 1.314 

غير دالة 
 2.51 21.61 46 أنثى إحصائيان 

 ركة الدينيةالمشا
 2.44 32.37 41 ذكر

غير دالة  1.273 1.765
 3.95 32.71 46 أنثى إحصائيان 

 المشاركة الثقافية
 4.16 32.76 41 ذكر

غير دالة  1.777 1.112
 4.62 32.79 46 أنثى إحصائيان 

 السياسية المشاركة
 4.17 57.22 41 ذكر

غير دالة  1.571 5.215
 4.26 59.16 46 أنثى إحصائيان 

 المشاركة
 االجتماعية

 1.35 34.31 41 ذكر
1.472 1.621 

غير دالة 
 1.61 32.61 46 أنثى إحصائيان 

 الصحية المشاركة
 4.74 31.39 41 ذكر

1.649 1.131 
غير دالة 
 4.75 31.72 46 أنثى إحصائيان 

األمنية  المشاركة
 الكطنية

 4.21 35.41 41 ذكر
1.369 1.971 

 غير دالة
 4.15 35.51 46 أنثى إحصائيان 

المشاركة 
 االقتصادية

 6.25 32.47 41 ذكر
1.749 1.246 

غير دالة 
 1.65 34.69 46 أنثى إحصائيان 

 الدرجة الكمية
 25.76 573.96 41 ذكر

1.111 1.657 
غير دالة 
 36.76 571.71 46 أنثى إحصائيان 

 (5077( تساكم )1011اللة )كمستكل د 77ت الجدكلية عند درجات حرية 
(، ككانت قيـ 1011قيـ االحتماؿ كانت أعمى مف مستكل الداللة )( أف 41يتضح مف الجدكؿ )

ت المحسكبة أقؿ مف قيـ ت الجدكلية، كهذا يدلؿ عمػى أنػ  ال تكجػد فػركؽ دالػة إحصػائيان تعػزل لمتغيػر 
 الجنس.
 فهػك  ،تعمؽ بتفعيػؿ المشػاركة المجتمعيػةكالمديريات أدكارهـ متشابهة إلى حد ما فيما ي المديركف

 يختص ب  مدير ذكر أك مديرة أنثى.ال 
  كبالتػالي كػاف  ،إلماـ عينة الدراسة مف الجنسيف بمكضكع المشػاركة المجتمعيػة قػد يكػكف متقاربػان

ي اسػتجاباتهـ تعػزل لهػذا كعمي  لـ تظهر فركؽ ذات داللة ف ،فهمهـ لهذا المكضكع فهمان مكحدان 
 المتغير.

 كيرجػػع إلػػى تسػػاكم الجنسػػيف فػػي  ،مػػر يتكقػػؼ عمػػى ممارسػػة الػػدكر نفسػػ  أك عػػدـ ممارسػػت األ
 ية في تفعيؿ المشاركة المجتمعية.كلؤ الشعكر بالمس
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مػديرم فػي مسػركل ممارسػة (   1012)ال ركجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػركل  .5
المؤىػؿ مرغيػر  إلػى رعػزل وفايػات المشػاروة المجرمعيػةفػي محافظػات غػزة لالمدارس الثانكية 

 العلمي.
كلمتحقؽ مف الفرض السابؽ، قاـ الباحث باستخداـ اختبار )ت( كذؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف 

 ( يكضح ذلؾ:46حسب متغير المؤهؿ العممي )بكالكريكس، دراسات عميا، كالجدكؿ رقـ )
 (75ار ت لمفركؽ في حسب متغير المؤهؿ العممي )ف = ( : اختب46جدكؿ رقـ )

 المجاالت
المؤهؿ 
 العممي

 المتكسط العدد
االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة الداللة قيمة )ت(
مستكل 
 الداللة

مشاركة أكليا  
 األمكر

 4.665 33.721 67 بكالكريكس
30559 10129 

دالة 
 3.79 36 32 دراسات عميا إحصائيان 

 يةالمشاركة الدين
 3.252 23.103 67 بكالكريكس

دالة  10153 30165
 2.056 24.957 32 دراسات عميا إحصائيان 

 المشاركة الثقافية
 4.833 23.412 67 بكالكريكس

غير دالة  10513 50614
 3.424 25.218 32 دراسات عميا إحصائيان 

المشاركة 
 السياسية

 4.823 17.383 67 بكالكريكس
دالة  غير 10365 50523

 3.286 18.609 32 دراسات عميا إحصائيان 

المشاركة 
 االجتماعية

 5.757 23.398 67 بكالكريكس
50651 10551 

غير دالة 
 3.813 25.479 32 دراسات عميا إحصائيان 

المشاركة 
 الصحية

 5.043 24.942 67 بكالكريكس
30361 10136 

دالة 
 3.987 27.566 32 دراسات عميا إحصائيان 

المشاركة األمنية 
 الكطنية

 4.761 20.692 67 بكالكريكس
30359 10137 

غير دالة 
 2.523 23 32 دراسات عميا إحصائيان 

المشاركة 
 االقتصادية

 6.205 23.795 67 بكالكريكس
10716 10443 

غير دالة 
 5.218 24.957 32 دراسات عميا إحصائيان 

 الدرجة الكمية
 31.79 190.442 67 بكالكريكس

30352 10137 
دالة 
 16.282 205.783 32 دراسات عميا إحصائيان 

 (5077( تساكم )1011كمستكل داللة ) 77ت الجدكلية عند درجات حرية 
عمػى مجػاالت كفايػات المشػاركة مػع أكليػا  األمػكر، ( أف قيـ االحتماؿ 46يتضح مف الجدكؿ )

 أقػؿكانػت كة الصحية، ككفايات المشاركة األمنية كالكطنيػة، ككفايات المشاركة الدينية، ككفايات المشار 
ت الجدكليػة،  ةمػف قيمػ عمى هذ  المجػاالت أكبػر(، ككانت قيـ ت المحسكبة 1011مف مستكل الداللة )
فػػي تقػػديرات العينػػة عمػػى هػػذ  المجػػاالت تعػػزل لمتغيػػر تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان  كهػػذا يػػدلؿ عمػػى أنػػ 
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ظهػػػر فػػػركؽ عمػػػى مجػػػاالت كفايػػػات المشػػػاركة الثقافيػػػة، ككفايػػػات المشػػػاركة المؤهػػػؿ العممػػػي، فيمػػػا لػػػـ ت
 السياسية، ككفايات المشاركة االقتصادية.

أمػػا عمػػى مسػػتكل الدرجػػة الكميػػة فػػنبلحظ بػػأف قيمػػة االحتمػػاؿ كانػػت أدنػػى مػػف مسػػتكل الداللػػة 
اؾ فػركؽ ذات (، ككانت قيمة ت المحسكبة أكبػر مػف قيمػة ت الجدكليػة، كهػذا يػدلؿ عمػى أف هنػ1011)

داللػػػة إحصػػػائية فػػػي تقػػػديرات العينػػػة عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لكفايػػػات المشػػػاركة المجتمعيػػػة تعػػػزل لمتغيػػػر 
المؤهؿ العممي، كالكاضح مف الجػدكؿ أف تمػؾ الفػركؽ كانػت لصػالح حممػة الشػهادات كالػدرجات العمميػة 

دة العميػا يكػف أكثػر عممػان بأهميػة العميا، كهنا يعزك الباحث هذ  النتائج إلى أف المدير الذم يحمؿ الشػها
 كمجاالت المشاركة المجتمعية، كأساليب ممارستها.

مػديرم فػي مسػركل ممارسػة (   1012)ال ركجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػركل  .1
سػنكات مرغيػر  إلػى عػزلر وفايػات المشػاروة المجرمعيػةالمدارس الثانكيػة فػي محافظػات غػزة ل

 .الخدمة
 One Wayتحميؿ التبايف األحادم ) اختبارقاـ الباحث باستخداـ  ،كلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ

ANOVA)، ( يكضح ذلؾ : 49كالجدكؿ رقـ ) 
 

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ حسب متغير سنكات الخدمة( : 49جدكؿ رقـ )

 المربعاتمجمكع  مصدر التبايف المجاالت
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

مشاركة 
أكليا  
 األمكر  

 42.122 3 76.166 بيف المجمكعات
3.525 1.531 

غير 
 دالة

 31.573 77 5996.732 داخؿ المجمكعات
  71 5763.777 المجمكع

المشاركة 
 الدينية

 57.777 3 29.996 بيف المجمكعات
3.135 1.527 

غير 
 دالة

 7.249 77 733.151 داخؿ المجمكعات
  71 761.376 المجمكع

المشاركة 
 الثقافية

 99.955 3 511.435 بيف المجمكعات
 57.171 77 5933.776 داخؿ المجمكعات دالة 1.133 2.767

  71 5797.457 المجمكع

 المشاركة
 السياسية

 17.911 3 557.455 بيف المجمكعات
غير  1.115 2.179

 57.245 77 5915.794 داخؿ المجمكعات دالة
  71 5735.271 المجمكع

 المشاركة
 االجتماعية

 549.76 3 371.922 بيف المجمكعات
 36.247 77 3257.937 داخؿ المجمكعات دالة 1.111 1.653

  71 3654.463 المجمكع
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 المشاركة
 الصحية

 45.732 3 72.741 لمجمكعاتبيف ا
5.969 1.599 

غير 
 دالة

 32.936 77 3179.752 داخؿ المجمكعات
  71 3595.917 المجمكع

 المشاركة
األمنية 
 الكطنية

 71.715 3 565.713 بيف المجمكعات
 57.147 77 5177.221 داخؿ المجمكعات دالة 1.154 4.473

  71 5911.523 المجمكع

ركة المشا
 االقتصادية

 91.927 3 515.497 بيف المجمكعات
غير  1.557 3.571

 24.619 77 2147.757 داخؿ المجمكعات دالة
  71 3215.379 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

 2775.7 3 9962.657 بيف المجمكعات
 972.42 77 67733.54 داخؿ المجمكعات دالة 1.151 4.773

  71 99171.96 المجمكع
 مشػاركة) مجاالت فيأم أن  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ،(49يتضح مف جدكؿ رقـ )

عنػػد ( االقتصػػادية المشػػاركة الصػػحية، المشػػاركة السياسػػية، المشػػاركة ،الدينيػػة المشػػاركة ،األمػػكر أكليػػا 
 المشػػػاركة تفعيػػػؿ لػػػدكرهـ فػػػي مػػػدرا  المػػػدارس تقػػػديرات تمتكسػػػطا بػػػيف(   0.05)مسػػػتكل داللػػػة 

أكثػر  ،سػنكات 51سػنكات إلػى  1مػف  ،سػنكات 1)أقػؿ مػف  متغيػر سػنكات الخدمػة إلػى تعزل المجتمعية
 سنكات(. 51مف 

 إلى أف : ىذه النرائج كيرجع الباحث 
تفعيػػػؿ  مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة بمحافظػػػات غػػػزة يقكمػػػكف بػػػدكرهـ فػػػي المجػػػاالت المػػػذككرة فػػػي -

حيػث تعتبػر هػذ  المجػاالت  ،المشاركة المجتمعية بغض النظر عف سنكات خػدمتهـ فػي التعمػيـ
بحكػـ حاجػة الطمبػة الماسػة إلػى هػذ   ،مف األدكار التي يقكـ بها المػديركف بشػكؿ دائػـ كمسػتمر

 المجاالت .
قػػػكـ بػػػ  لمػػػدير كاحػػػدة متمثمػػػة فػػػي جميػػػع المػػػدارس كيبالمنكطػػػة اكليات ؤ قػػػد تكػػػكف المهػػػاـ كالمسػػػ -

 مديركف عمى اختبلؼ سنكات خدمتهـ.ال

مػػديركف عمػػى اخػػػتبلؼ اإلدارة المدرسػػية مهنػػة لهػػا خصػػائص كضػػكابط كمتطمبػػػات يمتػػـز بهػػا ال -
 سنكات خدمتهـ.

مػػػت الحيػػػاة كال تنتهػػػي الػػػدل المػػػدير ماد فػػػي النمػػػك سػػػتمرت ةيػػػكالمهار  ةكالنظريػػػ ةالفكريػػػ بعػػػادألا -
 بانتها  مرحمة معينة .

ة التي تشكؿ مصدران مركزيان كاحدان لمدير المدرسة كالمتمثؿ في الجهات المعنيػ المرجعية الكاحدة -
 بتقييـ أدا  اإلدارة المدرسية.
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طبيعػػػة اإلدارة المدرسػػػية التػػػي تركػػػز عمػػػى خدمػػػة اآلخػػػريف كتيسػػػير مهػػػامهـ كتػػػكفير الظػػػركؼ  -
 نجاز األعماؿ عمى الكج  األكمؿ.المكاتية إل

 المشػػػػػػػػػػاركة ،المشػػػػػػػػػػاركة الثقافيػػػػػػػػػػةمجػػػػػػػػػػاؿ )( أف 49ككػػػػػػػػػػذلؾ كيتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػػػػـ )
أم أنػػػػ  تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة  ،كالدرجػػػػة الكميػػػػة لبلسػػػػتبانة( ،األمنيػػػػة الكطنيػػػػة المشػػػػاركة،االجتماعية

 تفعيػؿ لػدكرهـ فػي مػدرا  المػدارس تقػديرات متكسػطات بػيف(   0.05)إحصائية عند مستكل داللػة 
 51سػػػنكات إلػػػى  1مػػػف  ،سػػػنكات 1)أقػػػؿ مػػػف  متغيػػػر سػػػنكات الخدمػػػة إلػػػى تعػػػزل المجتمعيػػػة مشػػػاركةال

المجػاالت المػذككرة تحتػاج إلػى خبػرة كممارسػة كترجػع هػذ  الفػركؽ فػي سػنكات(.  51أكثػر مػف  ،سنكات
 ممػا سػيككف لػ  األثػر ،فكممػا زادت سػنكات خدمػة مػديرم مػدارس المرحمػة الثانكيػة زادت خبػرتهـ ،عمميػة

 الكاضح في القياـ بدكرهـ في تفعيؿ المشاركة المجتمعية .
 كاالجتماعيػة الثقافيػة المدرسػة مػدير مشػاركة عمػى تػنعكس األكثػر الخدمػة سػنكات لكػكف ذلؾككػ
 فيهػػا يكػػكف المجػػاالت هػػذ  فأل الخدمػػة بسػػنكات تػػأثرا المجػػاالت أكثػػر مػػف المجػػاالت هػػذ  كػػكف كاألمنيػػة
 . األخرل المجاالت مف غيرها مع كتفاعبلن  احتكاكان  أكثر المدير

كذلػػؾ للمقارنػػات  ،Scheffeقػػاـ الباحػػث باسػػرخداـ اخربػػار شػػيفيو  ،ارجػػاه الفػػركؽ إلػػىكللرعػػرؼ 
 كضح ذلؾ : كالجدكؿ الرالي يالبعدية حسب مرغير الخبرة، 

 ( : يكضح اختبار شيفي  في الدرجة الكمية تعزل لمتغير سنكات الخدمة47جدكؿ رقـ )
 سنكات الخدمة
 الدرجة الكمية

 سنكات 1أقؿ مف 
565.69 

 سنكات 51سنكات إلى  1مف 
312.44 

 سنكات 51أكثر مف 
574.23 

 سنكات 1أقؿ مف 
565.69 

1   

 51سنكات إلى  1مف 
 سنكات
312.44 

45.99 * 1  

 سنكات 51أكثر مف 
574.23 

22.27 * 7.27  1 

سػػنكات( كالخدمػػة  1أقػػؿ مػػف ( أنػػ  يكجػػد فػػركؽ بػػيف الخدمػػة مػػف )46يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
كيكجػػد فػػركؽ بػػيف  ،سػػنكات( 51سػػنكات إلػػى  1سػػنكات(  لصػػالح الخدمػػة )مػػف  51سػػنكات إلػػى  1)مػػف 

 1كال يكجد فركؽ بيف الخدمة مف ) ،سنكات( 51سنكات( لصالح الخدمة )أكثر مف  1الخدمة )أقؿ مف 
 سنكات(. 51ات( كالخدمة )أكثر مف سنك  51سنكات إلى 
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مػديرم فػي مسػركل ممارسػة (   1012)ذات داللة إحصائية عند مسػركل ال ركجد فركؽ  .4
المنطقػة مرغيػر  إلػى رعػزل وفايػات المشػاروة المجرمعيػةالمدارس الثانكية في محافظات غػزة ل

 الرعليمية.
 ميؿ التبايف األحادم: كلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ، قاـ الباحث باستخداـ اختبار تح

  اختبار تحميؿ التبايف لمفركؽ حسب متغير المنطقة التعميمية( : 47جدكؿ رقـ )

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف المجاالت
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

مشاركة أكليا  
 األمكر  

 35.617 6 537.613 بيف المجمكعات
5.149 1.415 

غير 
 31.621 74 5922.229 داخؿ المجمكعات دالة

  71 5763.777 المجمكع

المشاركة 
 الدينية

 51.711 6 61.279 بيف المجمكعات
5.513 1.241 

غير 
 7.462 74 974.777 داخؿ المجمكعات دالة

  71 761.376 المجمكع

المشاركة 
 الثقافية

 21.271 6 353.251 بيف المجمكعات
غير  1.553 5.974

 57.721 74 5666.517 داخؿ المجمكعات دالة
  71 5797.457 المجمكع

 المشاركة
 السياسية

 24.674 6 317.561 بيف المجمكعات
غير  1.517 5.719

 دالة
 57.311 74 5652.331 داخؿ المجمكعات

  71 5735.271 المجمكع

 المشاركة
 االجتماعية

 41.667 6 394.152 جمكعاتبيف الم
غير  1.546 5.627

 دالة
 39.763 74 3241.447 داخؿ المجمكعات

  71 3654.463 المجمكع

 المشاركة
 الصحية

 56.777 6 515.276 بيف المجمكعات
غير  1.663 1.676

 دالة
 34.649 74 3191.292 داخؿ المجمكعات

  71 3595.917 المجمكع

 المشاركة
 منية الكطنيةاأل

 34.433 6 546.121 بيف المجمكعات
غير  1.396 5.397

 دالة
 57.171 74 5612.179 داخؿ المجمكعات

  71 5911.523 المجمكع

المشاركة 
 االقتصادية

 21.992 6 574.626 بيف المجمكعات
غير  1.121 1.719

 دالة
 21.752 74 2156.665 داخؿ المجمكعات

  71 2315.379 المجمكع

 الدرجة الكمية
 5574.6 6 9517.157 بيف المجمكعات

غير  1.331 5.453
 727.13 74 91499.92 داخؿ المجمكعات دالة

  71 99171.96 المجمكع
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(، 1011أف جميػع قػيـ االحتمػاؿ كانػت أقػؿ مػف مسػتكل الداللػة )( 47يتضح مػف الجػدكؿ رقػـ )
لة إحصائيان فػي تقػديرات العينػة عمػى كفايػات المشػاركة االجتماعيػة، كهذا يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دا

 أك الدرجة الكمية.
   محافظػاتكهذا يعكد مف كجهة نظر الباحث إلى تشاب  الظػركؼ بكافػة أنكاعهػا لجميػع منػاطؽ 

المشػػػاركة المجتمعيػػػة  لكفايػػػاتممػػػا يجعػػػؿ ممارسػػػات مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة بمحافظػػػات غػػػزة  ،غػػػزة
كما أف جميع المديريف يخضػعكف لػنفس األنظمػة كالقػكانيف، فهػـ يتبعػكف إدارة تعميميػة كاحػدة، متشابهة، 

 كما أف مؤسسات المجتمع المحيطة مترابطة إلى حد ما حتى باختبلؼ المنطقة.
وفايات المشاروة المجرمعية لدل مديرم  لرحسيفالمقررح  االطار ما: "الخامساإلجابة عف السؤاؿ 

 ." ؟ة في محافظات غزةالمدارس الثانكي
اعتمػد الباحػث عمػى أكثػر مػف منهجيػة لكضػع تصػكران مقترحػان، كسػبؿ  ،السػؤاؿلئلجابة عف هػذا 

لتحسػػيف كفايػػات المشػػاركة المجتمعيػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػات غػػزة، منهػػا صػػياغة 
بيػػػات التربكيػػػة السػػػابقة، سػػؤاالن مفتكحػػػان كجػػػ  إلػػػى عينػػػة الدراسػػػة، إضػػػافة إلػػى اإلطػػػبلع عمػػػى بعػػػض األد

أكالن تقديرات العينة كالسبؿ التػي تػـ  كبعض التجارب الناجحة في مجاؿ المشاركة المجتمعية، كسنعرض
 اقتراحها، ثـ نستعرض بعض السبؿ التي يقترحها الباحث في ضك  نتائج الدراسة، كاألدبيات التربكية:

 أجراها الباحث كالنسب المئكية لمتكرار( : استجابات أفراد عينة الدراسة التي 11جدكؿ رقـ )
 النسبة المئكية التكرار العبارة ـ
 % 71.4 21 .المدارس التعاكف مف قبؿ جميع مؤسسات المجتمع المحمي مع مدرا   5
 % 19.5 16 .مشاركة أكليا  األمكر في الندكات التي تخدـ العممية التعميمية 3
 % 46.4 13 .القرارات اتخاذي منح مدير المدرسة الصبلحية الكاممة ف 2
 % 29.1 9 .تكفير اإلمكانات المادية داخؿ المدارس 4
 % 29.1 9 .عقد دكرات لتنمية الكعي الديني كالثقافي داخؿ المدرسة 1
 % 22.2 8 .التخفيؼ مف األعبا  كالمهاـ المككمة لمديرم المدارس 6
 % 31 6 .التكاصؿ مع الجامعات كالمؤسسات الدينية كالتربكية 9

7 
 محاضػػػراتمػػػف خبػػػرات بعػػػض أكليػػػا  األمػػػكر كتخصصػػػاتهـ إلعطػػػا   االسػػػتفادة

 .داخؿ المدرسة لممعمميف كالطمبة
5 59.7 % 

7 
ربط المشاركة المجتمعيػة بخطػة الػكزارة كالمدرسػة كجعمهػا أحػد بنػكد بنػا  الخطػط 

 .ستراتيجية لممدارساال
5 59.7 % 

المحمػػي يشػػرؼ عميهػػا  ؿ دكر المجتمػػعكضػػع خطػػة سػػنكية مػػف خبللهػػا يػػتـ تفعيػػ 51
 .المدارس يركمد

5 59.7 % 

 % 54.3 4 .لتعريؼ الطمبة بما يدكر حكلهـ مف أحداثكدينية شخصيات سياسية  استضافة 55
 % 54.3 4 . يز بينهـ كبيف فصائمهـيبنفس المستكم كعدـ التم يريف التعامؿ مع جميع الم 53
 % 51.9 3العممػػػي لتقػػػديـ  أكالصػػػعيد الصػػػحي  ىعمػػػ التنسػػػيؽ مػػػع الجهػػػات المعنيػػػة سػػػكا  52
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 . الكعي لمطمبة
 % 51.9 3 .صندكؽ تبرعات لطمبة المحتاجيف داخؿ المدرسة إنشا  54
 % sms . 2 9.54 الرسائؿ القصيرة عمى الهاتؼ الخمكم التكاصؿ عبر 51
 % 9.54 2 .تكظيؼ كتكفير مراكز مصادر التعمـ لخدمة أفراد المجتمع 56
 % 9.54 2 .لمدير المدرسة ان التي تعتبر عائق اإلداريةالتخفيؼ مف المركزية  59
 % 9.54 2 .المدارسالتنسيؽ مع المؤسسات المجتمعية لتحسيف دكر مدرا   57

التنسػػػيؽ مػػػع كزارة األكقػػػاؼ لمحػػػديث عػػػف أهميػػػة المشػػػاركة المجتمعيػػػة فػػػي دكر  57
 % 9.54 2 .العبادة

 % 9.54 2 .كطف كالهكية الفمسطينيةتعزيز ثقافة االنتما  لم 31
 % 9.54 2 .التخطيط الجيد كالفعاؿ 35
 % 9.54 2 .المدارس بإعطا  دكرات تدريبية لهـ يرمتأهيؿ مد 33

32 
الخاصػة كتػكفير سػبؿ  االحتياجاتطبلب ذكم الاإلشراؼ الصحي المباشر عمى 

 .الراحة لهـ
2 9.54 % 

نػػػاؾ دكر فعػػاؿ فػػػي تحسػػػيف دكر مػػػدير يكػػػكف ه أفعنػػدما تػػػتـ المصػػػالحة يمكػػف  34
 .عمؿ عمى التفكؾ األسرم كمف ثـ المجتمعي االنقساـالمدرسة ألف 

1 2.19 % 

 % 2.19 1 .تككيف مجمس أمنا  في المدارس 31
 % 2.19 1 .عمؿ نشرات تكعية ألفراد المجتمع المحمي لمعرفة أهداؼ كزارة التربية كالتعميـ 36
 % 2.19 1 .دبكؿ جدي يريفتزكيد المد 39
 % 2.19 1 .مستكم الكزارة ىعمؿ جائزة األـ المثالية كتكريمها عم 37

مػػف خػػبلؿ إجابػػة عينػػة الدراسػػة عػػف السػػؤاؿ المفتػػكح كتحميػػؿ اإلجابػػات التػػي أكضػػحت السػػػبؿ 
كفايػػػات المشػػػاركة المجتمعيػػػة لػػػدل مػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة بمحافظػػػات غػػػزة، كبعػػػد  تحسػػػيفلالمقترحػػة 

عمػػػى األدبيػػػات التربكيػػػة السػػػابقة، كبعػػػض التجػػػارب الناجحػػػة، عمػػػى المسػػػتكل المحمػػػي،  إطػػػبلع الباحػػػث
 كالعربي، فإن  يمكف صياغة السبؿ التالية:

 رفع مستكل التعاكف بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي. -5

 العمؿ الجاد عمى إيجاد طرؽ ككسائؿ اتصاؿ بيف المدرسة كأكليا  األمكر. -3

ئؿ االتصػػاؿ الحديثػػة، بمػػا يضػػمف رفػػع مسػػتكل مهػػارتهـ فػػي االتصػػاؿ تػػدريب المػػدرا  عمػػى كسػػا -2
 كالتكاصؿ مع المحيط المؤسسي لممدرسة.

عقد زيارات متبادلة بيف مػدرا  المػدارس لتفعيػؿ دكرهػـ فػي المشػاركة المجتمعيػة، كرفػع كفايػاتهـ  -4
 عمى اختبلؼ أنكاعها، مف خبلؿ تناقؿ الخبرات.

فػػػػػي مجػػػػػاالت المشػػػػػاركة درسػػػػػية لػػػػػبعض المعممػػػػػيف تفػػػػػكيض جػػػػػز  مػػػػػف صػػػػػبلحيات اإلدارة الم -1
 المجتمعية المختمفة.

 منح فرص أكبر لمشاركة المعمميف كالطمبة في مؤسسات المجتمع المحمي كبرامجها. -6
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 إطبلؽ حمبلت تكعية لمطمبة في المشاركة المجتمعية. -9

 تكفير اإلمكانات البلزمة إلقامة بعض الفعاليات المجتمعية. -7

تربػػكم فػػي جكانػػب التخطػػيط كالتنسػػيؽ كالتكجيػػ  لمشػػاركة مػػدرا  المػػدارس تفعيػػؿ دكر اإلشػػراؼ ال -7
 المجتمعية.

رفػػػع مسػػػتكل التعػػػاكف بػػػيف المدرسػػػة الثانكيػػػة كمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي، خاصػػػة فػػػي مجػػػاالت  -51
 المشاركة المجتمعية.

 أف تتضمف خطط الكزارة كالمديريات برامج لممشاركة المجتمعية بمشاركة مدرا  المدارس. -55
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 ملخص النرائج : 
لكفايػػػػات غػػػػزة  محافظػػػػاتمسػػػػتكل ممارسػػػػة مػػػػديرم المػػػػدارس الثانكيػػػػة فػػػػي أف أظهػػػػرت النتػػػػائج  -5

 %(، كهك معدؿ أقؿ مف المستكل االفتراضي.69.32المشاركة المجتمعية بمغت ما نسبت  )
عيػػة لػػدل كفايػػات المشػػاركة المجتمتحػػد مػػف  التػػي المعكقػػات أظهػػرت النتػػائج أف هنػػاؾ بعػػض -3

%(، 60.01مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غػػزة، كبمػػغ الػػكزف النسػػبي لكافػػة المعكقػػات )
. كالمجاؿ الذم احتؿ %( 91.47بكزف نسبي )تعمؽ باإلدارة التعميمية ات تكقمعالككانت أعمى 

كالمجػػاؿ الػػذم  %(، 17.19المدرسػػية بػػكزف نسػػبي )تتعمػػؽ بػػاإلدارات ات كقػػالترتيػػب الثػػاني مع
 .%( 11.77بكزف نسبي ) ات تتعمؽ بالمجتمعكقؿ الترتيب الثالث معاحت

 مستكل كفايات المشاركة المجتمعيةفي أظهرت النتائج أن  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -2
 الجنس.متغير  إلى تعزللدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة 

كفايػات المشػاركة المجتمعيػة لػدل  أظهرت النتائج تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل -4
لعممػي، ككانػت تمػؾ الفػركؽ المؤهػؿ اتعػزل لمتغيػر في محافظات غػزة مديرم المدارس الثانكية 

 لصالح حممة الدراسات العميا.

أظهرت النتائج تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل كفايات المشػاركة المجتمعيػة لػدل   -1
غػزة تعػػزل لمتغيػر الخبػرة، ككانػت تمػؾ الفػركؽ لصػػالح  مػديرم المػدارس الثانكيػة فػي محافظػات

 مرتفعي الخبرة.

 مستكل كفايات المشاركة المجتمعيةفي أظهرت النتائج أن  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -6
 الجنس.متغير  إلى تعزللدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة 
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 : الدراسة ركصيات
 ليها الدراسة يمكف كضع التكصيات التالية:في ضك  النتائج التي تكصمت إ

لتحصػػيمي لػػدل عقػػد نػػدكات ألكليػػا  األمػػكر بػػيف حػػيف إلػػى آخػػر لتبصػػيرهـ بمػػكاطف الضػػعؼ ا -1
 .أبنائهـ كطرؽ عبلجها

  .مكر مف خبلؿ المقا ات الدكريةاألكليا  أتعزيز كاستمرارية التكاصؿ مع  -2
تطػػكير العمػػػؿ لدكات التػػي تهػػدؼ محاضػػرات كنػػ  مػػكر إلعطػػػاكليػػا  األأاالسػػتفادة مػػف خبػػرات  -3

 .المدرسي
 مكر .األكليا  أتهيئة المناخ المبلئـ لمتخطيط المدرسي مع  -4
ظهار تجاكب مممػكس ا  مكر بشكؿ خاص لممدرسة ك األكليا  أدعـ المجتمع المحمي بشكؿ عاـ ك  -5

مػع دارة المدرسػية كالمجتقامة قنكات اتصاؿ بيف اإلا  نشطة المدرسية ك كاألكدعـ الخطط كالبرامج 
  .المحمي

لمحمػػي إلعطػػا  محاضػػرات تكعكيػػة فػػراد المجتمػػع اأالعمػػؿ عمػػى اسػػتقطاب خطبػػا  ككعػػاظ مػػف  -6
 .ة لتنمية حب الديف كالعمؿ ب   كتعزيز  في نفكس الطبلب مبلمط

لػػى بنػػا  شخصػػية المػػتعمـ  كتعريفػػ  بػػأمكر دينػػ  إتنفيػػذ مسػػابقات دينيػػة داخػػؿ المدرسػػة تهػػدؼ  -7
 ـ جكائز بالتعاكف مع مؤسسات مجتمعية .كتكريـ الفائزيف مف خبلؿ تقدي

فػي أنشػطتها  التكاصؿ مع البيئة المحيطة في دعـ كنشر حب القرا ة كالعمؿ عمى دعـ المكتبػة -8
 .كفعالياتها المختمفة

ب كمجمػػػدات لرفػػػع فػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي بكتػػػأثػػػرا  المكتبػػػة المدرسػػػية بمسػػػاعدة إالعمػػػؿ عمػػػى  -9
 .المستكل الثقافي

شخصيات سياسية مف المجتمع المحمي لعقد ندكات سياسية هادفة داخػؿ العمؿ عمى استضافة  -10
 المدرسة لتثقيؼ الطبلب بما يدكر حكلهـ .

 خر .اآلالعمؿ عمى عقد لقا ات تساهـ في نشر ثقافة الحكار كتقبؿ  -11
نتمػػػا  لمػػػكطف الكاحػػػد الكضػػػع بػػػرامج مشػػػتركة بػػػيف المدرسػػػة كالمجتمػػػع المحمػػػي لتعزيػػػز ثقافػػػة ا -12

 المشترؾ بيف الطبلب . كالهكية كالمصير
 .مي كالمشاركة في نشاطات المجتمعحث المعمميف الطبلب عمى التكاصؿ مع المجتمع المح -13
تقػػديـ بػػرامج هادفػػة مػػف قبػػؿ المدرسػػة لخدمػػة المجتمػػع المحمػػي كالنػػدكات كالمحاضػػرات كاسػػتفادة  -14

 المجتمع المحمي مف مرافؽ المدرسة كالمكتبة كالمبلعب الرياضية .
فػراد أشػراؼ عمػى مرافػؽ المدرسػة  بالتعػاكف مػع شا  لجاف صحية الهدؼ منها اإلنإالعمؿ عمى  -15

 .مف المجتمع المحمي
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التعػاكف مػع مؤسسػات المجتمػع المحمػي كمنهػا البمػديات لممحافظػة عمػى البيئػة المدرسػية كالبيئػة  -16
 المحيطة بها .

 .جتمع المحميفراد المأياـ صحية لمطمبة ك أالعمؿ عمى التنسيؽ مع الجهات المعنية لعقد  -17
لػػػى تكعيػػػة هػػػؤال  إمنيػػػة لتقػػػديـ المحاضػػػرات كالنػػػدكات التػػػي تهػػػدؼ األالتعػػػاكف مػػػع المؤسسػػػات  -18

 .منياألمنية الهامة مثؿ قضية انحراؼ الشباب كسقكطهـ األالطبلب حكؿ بعض القضايا 
 تشجيع المعمميف كالطبلب عمى شرا  المنتكجات الكطنية . -19
ت عانػػػااإلأجػػػؿ تقػػػديـ  ي كالمؤسسػػػات المجتمعيػػػة مػػػفالتعػػػاكف مػػػع بعػػػض أفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػ -20

 .كالمساعدات لمطمبة كالمحتاجيف
غػػرس مفهػػـك العمػػؿ التطػػكعي لػػدل الطمبػػة كمسػػاهمة المدرسػػة مػػف خبللػػ  فػػي المجتمػػع المحمػػي  -21

 .فعاليات  كنشاطات  التي يقيمها كمشاركة المجتمع في
جػػؿ أبنػػا  المجتمػػع المحمػػي  مػػف أف تشػػرؼ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ عمػػى مخيمػػات صػػيفية تخػػدـ أ -22

 .د العبلقة بيف المدرسة كالمجتمعتكطي
 حػػد بنػػكد بنػػا  الخطػػط االسػػتراتيجيةأربػػط المشػػاركة المجتمعيػػة بخطػػة الػػكزارة كالمدرسػػة كجعمهػػا  -23

 .لممدارس
المدرسػة  إدارة دارة التعميمية ليككف لئلدارة المدرسية مجػاؿ مػف الحريػة فػيإلتقميؿ المركزية في ا -24

 .مشاركة مجتمعية فاعمةجؿ أمف 
 .خرلمدارس المديريات األ تشجيع الزيارات التبادلية بيف مدارس المديرية الكاحدة كبيف -25

 
 

 :  ات الدراسةمقررح
 تمفػت هػذ  الدراسػة النظػر إلػى إجػرا  بحػكث ،مف خبلؿ نتائج الدراسة الميدانيػة كأهػداؼ الدراسػة الحاليػة

 كدراسات في هذا المجاؿ متضمنة:
ة المجتمعيػػة لػػدل المجتمػػع كر مقتػػرح لتفعيػػؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي تعزيػػز المشػػاركإعػػداد تصػػ -

 المحمي.

إعػػػداد دراسػػػات لمكشػػػؼ عػػػف مهػػػارات مػػػدرا  المػػػدارس فػػػي االتصػػػاؿ كالتكاصػػػؿ كأثػػػر  فػػػي مسػػػتكل  -
 مشاركت  المجتمعية.

دل مػػػػدرا  لػػػػإعػػػداد دراسػػػػة تهػػػػتـ بػػػػدكر اإلدارة المدرسػػػػية فػػػػي تعزيػػػػز كتفعيػػػػؿ المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة  -
 غزة. محافظات( في المدارس )جميع المراحؿ
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 المراجعالمصادر ك قائمة 
 القرآف الوريـ 

 : المراجع العربية : أكالن 
 القاهرة .  ،دار التكفيقية ،الجز  السابع ،لساف العرب( . 3115محمد بف مكـر ) ،( ابف منظكر5)
 . غزة ،بعة المنارةمط ،علـ االجرماع السياسي ( .2011ابراهيـ ) ،براش( إ2)

( . درجة تكافر الكفايػات اإلداريػة لػدل مػديرم مػدارس المتميػزيف 2011عكنية طالب ) ،( أبك اسنينة3)
 الجز  الثاني . ،العدد الثامف ،مجلة الطفكلة كالرربية ،مف كجهة نظر معمميها في األردف

انكيػػة العامػػة فػػي مصػػر فػػي ( . تطػػكير أدا  مػػدير المدرسػػة الث2002مػػركة حسػػنيف ) ،( أبػػك السػػعكد4)
 مصر . ،جامعة عيف شمس ،رسالة ماجسرير غير منشكرة ،ضك  التكنكلكجيا اإلدارية المعاصرة

 . االنتمػػا  االجتمػػاعي ك الرضػػا عػف الحيػػاة كقيمػػة اإلصػػبلح (2010هبػػة اهلل محمػكد ) ،أبػك النيػػؿ( 5)
ص  ص ،(1ع) ،(9مجمػػد)  ،مجلػػة دراسػػات فػػي علػػـ الػػنفس ،كمتغيػػرات منبئػػة بالمشػػاركة السياسػػية

 مصر . ،القاهرة ،165 - 115

( . الدكر التربكم لمجمعيات األهميػة بمحافظػة 2002أمؿ مختار ) ،كقناكم ،عاطؼ بدر ،( أبك زينة6)
العػدد  ،17المجمػد  ،جامعػة المنيػا ،مجلة البحػث فػي الرربيػة كعلػـ الػنفس ،دراسة ميدانيػة ،بني سكيؼ

2. 
(. تصػكرات مػديرم المػدارس الثانكيػة كأكليػا  األمػكر فػي محافظػة 2006محمكد أحمد ) ،( أبك سمرة7)

 ،الثاني المجمد  ،مجلة جامعة الخليؿ للبحكث ،الخميؿ لمتفاعؿ بيف اإلدارة المدرسية كالمجتمع المحمي "
 فمسطيف . ،العدد الثاني

فػي تنميػة  دكر برنػامج )إطػار ضػماف الجػكدة(( . 2010بشير عبد الػرحمف محمػكد ) ،( أبك شاكيش8)
 ،رسػالة ماجسػرير غيػر منشػكرة ،بمحافظػات غػزة ابعض الكفايات اإلدارية لدل مديرم مدارس األكنػرك 

 فمسطيف . ،الجامعة اإلسبلمية بغزة
مجلػػة  ،( . النػػدكة األكلػػى لممشػػاركة كأحػػد االتجاهػػات الحديثػػة فػػي اإلدارة1981نػػادر ) ،( أبػػك شػػيحة9)

 ككيت .ال ،العدد الرابع ،العلـك االجرماعية
( : المشػػػاركة المجتمعيػػػة كتحسػػػيف جػػػكدة التعمػػػيـ فػػػي الػػػدكؿ  3113عايػػػدة عبػػػاس ) ،( أبػػػك غريػػػب51)

كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة لممػػؤتمر العممػػي السػػنكم األكؿ عػػف مسػػتقبؿ التعمػػيـ فػػي مصػػر بػػيف الجهػػكد  ،الناميػػة
 . 491 – 412ص ص  ،3113يكنية  36-31الحككمية كالخاصة 

 ،مكتبػػػػة المعػػػػارؼ الحديثػػػػة ،نحػػػػك رطػػػػكير اإلدارة المدرسػػػػية( . 1995أحمػػػػد إبػػػػراهيـ ) ،( أحمػػػػد11)
 مصر . ،اإلسكندرية
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العمػـ كاإليمػاف لمنشػر  ،الرجديػد الرربػكم فػي الرعلػيـ قبػؿ الجػامعي( . 3117محمػد جػاد ) ،( أحمػد53)
 القاهرة .  ،كالتكزيع

ميػػة المجتمػػع المحمػػي ( . دكر إدارة المدرسػػة الثانكيػػة فػػي تن2003ياسػػر حسػػف خميػػؿ ) ،( األشػػقر13)
 فمسطيف . ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،رسالة ماجسرير غير منشكرة ،بمحافظات غزة كسبؿ تطكير 

ارة الرربكيػػػة : أصػػػكليا كنظرياريػػػا كرطبيقاريػػػا ( . اإلد1996نهضػػػة ) ،ريػػػاض كاألغػػػا ،( األغػػػا14)
 غزة .  ،مطبعة منصكر ،الحديثة

رجة تكظيؼ اإلدارة االلكتركنيػة فػي الجامعػات الفمسػطينية ( . د2012محمد أحمد عكدة ) ،( األغا15)
الجامعػػػة  ،رسػػػالة ماجسػػػرير غيػػػر منشػػػكرة ،بمحافظػػػات غػػػزة كعبلقتهػػػا بجػػػكدة الخدمػػػة المقدمػػػة لمطمبػػػة

 فمسطيف . ،اإلسبلمية بغزة
دراسػػة رحليليػػة لكاقػػع اإلدارة الرعليميػػة كالمدرسػػية فػػي ( . 2005بػػدر سػػعيد عمػػي ) ،( األغبػػرم16)

دراسػػة مقدمػػة لممػػؤتمر العممػػي الثالػػث لمجمعيػػة المصػػرية لممنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس  ،ريػػة اليمنيػػةالجميك 
 اإلسكندرية . ،أغسطس 8 – 4كالمنعقد في الفترة مف 

المػػػدارس ذاتيػػػة اإلدارة فػػػي نيكزيمنػػػدا  ،كهيمػػػيف ؼ الد : اسػػػتقبللية المػػػدارس كالتقيػػػيـ ،فسػػػؾ ،( أكارد17)
 . 31المجمد  ،4العدد  ،مجلة مسرقبليات ،ى عثماف(كالمسا لة )ترجمة : عثماف مصطف

( . دراسػػػة تحميميػػػة لػػػبعض مشػػػكبلت التعمػػػيـ كالػػػتعمـ فػػػي الجمهكريػػػة 1982عمػػػي هػػػكد ) ،( باعبػػػاد18)
 صنعا  .  ،منشكرات جامعة صنعاء ،اليمنية

ة الوفايػػػات الرعليميػػػة الالزمػػػة لمعلمػػػي الويميػػػاء المرحلػػػة الثانكيػػػ( . 5775هالػػػة طػػ  ) ،( بخػػش57)
 السعكدية . ،دار عكاظ لمطباعة كالنشر ،كطرؽ ردريسيا

دار الفكػر  ،األسػاليب القياديػة فػي المؤسسػات الرعليميػة( . 2001طارؽ عبد الحميد ) ،( البدرم20)
 األردف . ،عماف ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع

مكتبػػػة  ،رسػػػةاإلدارة كاإلشػػػراؼ : النظريػػػة كالبحػػػث كالمما( . 2003أحمػػػد كآخػػػركف ) ،( البسػػػتاف21)
 عماف . ،الفبلح

المنظمػػة العربيػػة للعلػػـك  ،( . المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي التنميػػة الريفيػػة1987ظريػػؼ ) ،( بطػػرس22)
 القاهرة . ،الدراسات كالبحكث النظرية ،المجمد األكؿ ،إدارة التنمية الريفية ،اإلدارية

ي رمكيػػؿ الرعلػػيـ كالرنميػػة دراسػػات فػػ( . 2006السػػيد محمػػد ) ،أحمػػد الرفػػاعي ك كنػػاس ،( بهجػػت23)
 القاهرة . ،مكتبة النهضة المصرية ،البشرية

دار قبػػػػا  لمطباعػػػػة كالنشػػػػر  ،اإلدارة الرعليميػػػػة كالمدرسػػػػية( . 2001فػػػػاركؽ شػػػػكقي ) ،( البػػػػكهي24)
 مصر . ،القاهرة ،كالتكزيع

 العراؽ . ،بغداد ،وفايات أميف الموربة المدرسية( . 2000عكاد ) ،( التميمي25)
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الوفايات الرعليميػة فػي القيػاس كالرقػكيـ كاورسػابيا ( . 2001عبد الرحمف عبد السبلـ ) ،جامؿ( 26)
 عماف : دار المناهج لمنشر كالتكزيع . ،بالرعليـ الذاري

مكتبػة الفػبلح  ،المدرسية الحديثػة مػف منظػكر علػـ الػنظـ( . اإلدارة 2002زينب عمػي ) ،( الجبر27)
 الككيت . ،لمنشر

 ،مركػػز دراسػػات الكحػػدة العربيػػة ،حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي الػػكطف العربػػي( . 1986ف )حسػػي ،( جميػػؿ28)
 بيركت .

 ،االجرماعية مجلة القاىرة للخدمة  ،( . البعد االجتماعي لمتطكع2001عبد الهادم ) ،( الجكهرم29)
 القاهرة . ،العدد الثاني عشر

دار الكفػا   ،لحػادم كالعشػركفدراسػات رربكيػة فػي القػرف ا( . 2000مها عبد البػاقي ) ،( جكيمي30)
 مصر . ،اإلسكندرية ،لدنيا الطباعة كالنشر

مجلػػة  ،ترجمػػة حسػػف رمضػػاف حػػرز اهلل ،( . المدرسػػة كمػػا تقدمػػ  لممجتمػػع1982( جػػي ركبػػرت )31)
 قطر . ،81 - 79ص  ،27العدد  ،الرربية

سػػػػػامة لمنشػػػػػر   . عمػػػػػاف : دار أ اإلدارة الرربكيػػػػػة المعاصػػػػػرة( . 2009سػػػػػميماف هاشػػػػػـ ) ،( حامػػػػػد32)
 كالتكزيع .

 ،المعرفة مجلة  ،نحك مساهمة مجتمعية في العممية التعميمية . (2009صفا  محمد ) ،الحبشي( 33)
 . الرياض ،كزارة التربية كالتعميـ ،175ع 
دار  ،الطبعػػػة األكلػػػى ،اإلدارة الرعليميػػػة كاإلدارة المدرسػػػية( . 2005أحمػػػد إسػػػماعيؿ ) ،( حجػػػي34)

 القاهرة . ،شر كالتكزيعالفكر العربي لمن
 ،مكتبػػػة العبيكػػػاف ،الريػػػاض ،مبػػػادئ علػػػـ االجرمػػػاع الجنػػػائي . ق(1416مسػػػاعد ) ،الحػػػديثي( 35)

 الرياض .

مجلػػة وليػػة ،أثػػر إعاقػػة عمػػى األسػػرةـ(. 1996( الحديػػدم، منػػى صػػبحي كالخطيػػب جمػػاؿ محمػػد )36)
 .31ع  ،الرربية بالمنصكرة

 عماف: دار الفكر.  ،اإلدارة كالرخطيط الرربكم( . 2007مة )، محمكد أساجبلؿ ،رافدة ،( الحريرم37)
( . تفعيػػػػؿ دكر المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة فػػػػي حػػػػؿ بعػػػػض المشػػػػكبلت 2011رشػػػػا محمػػػػد ) ،( حسػػػػف38)

 .  68العدد  ،18المجمد  ،مجلة مسرقبؿ الرربية العربية ،المدرسية بحمكاف
الالزمة ألعضػاء ىيئػة الرػدريس فػي  رنمية الوفايات( . 2004مريـ ) ،إحساف كسبلمة ،( الحمبي39)

بحث مقدـ في كرشة عمؿ طرؽ تفعيؿ كثيقػة  ،ضكء معايير الجكدة الشاملة كنظاـ االعرماد األواديمي
 الرياض . ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،اآلرا  لؤلمير عبد اهلل بف بعد العزيز حكؿ التعميـ العالي
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(. المشػػاركات المجتمعيػػة فػػي تمكيػػؿ 2007ؿ )أمػػؿ إسػػماعي ،جاسػػـ محمػػد كاألنصػػارم ،( الحمػػداف40)
مجلة دراسات الخليج كالجزيرة  ،المشركعات التعميمية لممدارس الثانكية بدكلة الككيت : الكاقع كالمأمكؿ

 .  125العدد  ،مجمس النشر العممي ،جامعة الككيت ،العربية
لمػػػيف كالمرشػػػديف رعػػػديؿ السػػػلكؾ الصػػػفي )ورػػػاب يػػػدكم للمع( . 1990محمػػػد زيػػػاد ) ،( حمػػػداف41)

 عماف . ،دار التربية الحديثة ،الطبعة الثانية ،الطالبييف(
دار الكتػاب العػالمي  ،المدرسة كالمجرمػع كرعلػيـ المسػرقبؿ( . 2006أحمد كآخركف ) ،( الخطيب42)

 عماف . ،لمنشر كالتكزيع
 ،القدس المفتكحة جامعة ،برنامج التنمية األسرية ،العمؿ الجماعي( . 2006عبد اهلل ) ،( الخطيب43)

 . 3316مقرر 
 ،غػػػزة ،مكتبػػػة القػػػدس ،محاضػػػرات فػػػي الفوػػػر الرربػػػكم المعاصػػػر( . 2010عػػػامر ) ،( الخطيػػػب44)

 فمسطيف .
عمػاف : دار الفػبلح لمنشػر  ،إنجليػزم –عربػي  ،قامكس الرربية( . 2000محمد عمػي ) ،( الخكلي45)

 كالتكزيع .
دير المدرسػة الثانكيػة كقائػد تربػكم فػي محافظػات ( . دكر مػ2007سعيد خضر سعيد ) ،( الداعكر46)

 ،رسػػالة ماجسػػرير غيػػر منشػػكرة ،غػػزة كعبلقتػػ  بالثقافػػة التنظيميػػة لممدرسػػة مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف
 فمسطيف . ،الجامعة اإلسبلمية بغزة

.  الوفايػػات فػػي الرعلػػيـ مػػف أجػػؿ رأسػػيس علمػػي للمنيػػاج المنػػدمج( . 2005محمػػد ) ،( الػػدريج47)
 يضا  : دار العمـك لمتحقيؽ كالطباعة كالنشر .الدار الب

 رحقيػؽ فػي األمنػػاء مجلػس دكر ،. كزارة التربيػة كالتعمػيـ البحرينيػة (3117دليػؿ المتػدرب )( 47)

 نسخة تجريبية . ،المجرمعية المشاروة

 ،اإلسػكندرية  ،دار الجامعػة الجديػدة لمنشػر ،اإلدارة المدرسػية( . 3115إسماعيؿ محمػد ) ،( دياب47)
 مصر .

 ،مجلػػة الرربيػػة ،األبكيػػة فػػي التعمػػيـ جهػػكد جديػػدة المشػػاركة( . 2004) محمػػد إسػػماعيؿ ،( ديػػاب50)
 قطر .

 بيركت . ،مكتبة لبناف ،مخرار الصحاح( . 1986محمد ) ،( الرازم51)
المجرمعيػػة فػػي العمليػػة الرعليميػػة  المشػػاروةرفعيػػؿ دكر ( . 2003رسػػمي عبػػد الممػػؾ ) ،( رسػػتـ52)

 القاهرة . ،المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،محافظات في إدارة الرعليـكسلطات ال
الهيئػػػة المصػػػرية  ،مدارسػػػنا المشػػػوالت الرعليميػػػة فػػػي مصػػػر( . 3119عمػػػاد ثػػػركت ) ،( رضػػػكاف12)

 القاهرة .  ،العامة لمكتاب
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مجلػػة  ،نظمػػي( . الكظػػائؼ الحديثػػة لػػئلدارة المدرسػػية مػػف منظػػكر 1995ضػػيا  الػػديف ) ،( زاهػػر54)
 .  156 – 99ص ص  ،(4العدد ) ،مسرقبؿ الرربية العربية

( : مسػػتقبؿ الشػػباب كالمشػػاركة المجتمعيػػة : التحػػديات 3112محمػػد ضػػيا  عبػػد الشػػككر ) ،( زاهػػر11)
جمعيػة  –ممتقى الحكار فػي نػكفمبر بقاعػة االجتماعػات بمركػز التػدريب كالتعمػيـ المسػتمر  ،كاإلشكاليات

 . المرأة كالمجتمع 
( . أهميػة المهػارات اإلداريػة لممػديريف كرؤسػا  األقسػاـ اإلداريػة فػي 2001دالؿ محمد ) ،( الزعبي56)

( كالعػػػدد  17المجمػػػد ) ،مجلػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ للعلػػػـك الرربكيػػػة ،الجامعػػػات األردنيػػػة مػػػف كجهػػػة نظػػػرهـ
 . 226 - 189ص ص  ،دمشؽ ،مطابع دار البعث ،الثالث

 ،مكتبة   الرشد ،فصكؿ في اجرماعيات الرربية( . 3113ر كآخركف )مصطفى عبد القاد ،( زيادة19) 
 السعكدية . ،الرياض

دار كائؿ  ،الرنشئة االجرماعية كأثرىا على السلكؾ السياسي.  (2000) رعد عبد الحافظ ،سالـ( 58)
 األردف . ،عماف ،النشرلمطباعة ك 

المورػػػب  ،لحداثػػػة إلػػػى العكلمػػػة(. التنميػػػة االجتماعيػػػة مػػػف ا2009طمعػػػت مصػػػطفى ) ،( السػػركجي59)
 مصر . ،اإلسكندرية ،الجامعي الحديث

اإلسػػػكندرية : دار المعرفػػػة  ،( : قضػػػايا عمػػػـ االجتمػػػاع السياسػػػي5775إسػػػماعيؿ عمػػػي ) ،سػػػعد( 60)
 الجامعية . 

 القاهرة .  ،دار الفكر العربي ،الكظيفة االجرماعية للمدرسة( . 2006عدلي ) ،( سميماف61)
 رنميػػػة المشػػػاروة بػػػيف البيػػػت كالمدرسػػػة مػػػف المفػػػاىيـ إلػػػى ( . 1999سػػػكزاف )ـ .  ،( سػػػكاب62)

 القاهرة . ،ترجمة كتمخيص المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،الرطبيؽ
 ،مكتبة األنجمك المصػرية ، علـ النفس اإلحصائي كقياس العقؿ البشرم( . 1979( السيد، فؤاد )63)

 .القاهرة
 لدل مديرم التخطيط مهارات تنمية في المدرسي التطكير برنامج دكر ) .0220 (كائؿ ،شببلؽ (64)

 ،اإلسػبلمية الجامعػة ،التربيػة كميػة ،منشػكرة غيػر ماجسػرير رسػالة ،غػزة بمحافظػات الثانكيػة المػدارس
 .غزة
كرقػة  ،الطمػكح كالرحػديات –المشاروة المجرمعية فػي الرعلػيـ ( . 2004عمى السيد ) ،( الشخيبي65)

قدمت إلى المؤتمر العممي السنكم لكميػة التربيػة جامعػة المنصػكرة باالشػتراؾ مػع مركػز الدراسػات بحثية 
 المعرفية بالقاهرة . 

 دراسػة  - المدرسػي اإلصػبلح فػي المجتمعيػة المشػاركة دكر . (2007) غالػب بمقػيس ،الشػرعي( 66)

 . المتحدة العربية اإلمارات ،٤٢ العدد ،المتحدة العربية اإلمارات جامعة ،الرربية ولية مجلة تحميمية
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العكلمػػػة كالرنشػػئة االجرماعيػػػة كالمشػػاروة الشػػػعبية ( . 5777محمػػد مختػػار عمػػي ) ،( الشػػرقاكم69)
نػػدكة التنشػػئة االجتماعيػػة كمكاجهػػة التحػػديات الثقافيػػة كاالجتماعيػػة التػػي  ،كالمكاطنػػة كقضػػايا المجرمػػع

 القاهرة . ،جامعة األزهر ،لجامعات اإلسبلميةرابطة ا ،تكاج  األمة اإلسبلمية في القرف المقبؿ
رسػالة ماجسػرير غيػر  ،منػيلمدارس الثانكية في نشر الػكعي األ: دكر ا (2006فايز ) ،الشهرم( 68)

 السعكدية . ،الرياض ،منيةجامعة نايؼ العربية لمعمـك األ ،منشكرة

ة المصرية في الرعليـ فػي رفعيؿ دكر المجرمعات األىلي( . 2001عبد السبلـ محمد ) ،( الصباغ69)
 ،معهػد الدراسػػات كالبحػكث التربكيػػة ،غيػر منشػػكرة دكتػػكرا رسػالة  ،ضػكء خبػػرات بعػػض الػػدكؿ المرقدمػػة

 جامعة القاهرة .
فاعميػػة مجػػالس أكليػػا  األمػػكر مػػف كجهػػة نظػػر  . (2000) عريفػػ  مكسػػى صػػالح ،صػػبلح الػػديف( 70)

رسػػالة  ،رس الثانكيػػة الحككميػػة فػػي محافظػػة راـ اهللالمػػديريف كالمعممػػيف كالمرشػػديف التربػػكييف فػػي المػػدا
 . فمسطيف ،نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،ماجسرير غير منشكرة

 ،دار قنػػػػديؿ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع ،إدارة األفػػػػراد كالعالقػػػػات اإلنسػػػػانية( . 2003محمػػػػد ) ،( الصػػػيرفي71)
 عماف.

ريبي لمػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة فػػػي دراسػػػة ميدانيػػػة لبنػػػا  برنػػػامج تػػػد . (5777حسػػػف ) ،الطعػػػاني (93)
العدد  ،المجمد الخامس عشر ،مجلة مروز البحكث الرربكية ،األردف في ضك  أدائهـ لمهماتهـ المطمكبة

 قطر ،الثامف
( . الكفايػػة البلزمػػة ألدا  مهػػاـ العػػامميف فػػي كظػػائؼ التقنيػػات 1987حسػػيف حمػػدم ) ،( الطػػكبجي73)

 جامعة الككيت . ،الككيت ،4المجمد  ،14العدد  ،لة الرربكيةالمج ،التربكية كالمكتبات المدرسية
اف : دار الشػركؽ لمنشػر . عمػ اإلدارة المدرسػية الحديثػة( . 2001محمػد عبػد القػادر ) ،( عابديف74)

 كالتكزيع.
( . تقػديرات مػديرم مػدارس محافظػة راـ اهلل كالبيػرة كاقػع 2011أحمد ) ،محمد ك يكسؼ ،( عابديف75)

مجلػة جامعػة النجػاح  ،ت المجتمع المحمي كالمشاركة المأمكؿ فيها في اإلدارة المدرسيةمشاركة مؤسسا
 فمسطيف . ،25المجمد  ،لألبحاث )العلـك اإلنسانية(

دكر المدرسػػة الحديثػػة الحوكميػػة ومؤسسػػة رياديػػة فػػي خدمػػة ( . 1995عمػػي فػػكاز ) ،( عاشػػكر76)
 عماف . ،جامعة اليرمكؾ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،المجرمع المحلي كرنميرو

( . مدل إسػهاـ برنػامج تطػكير اإلدارة المدرسػية فػي امػتبلؾ مػديرم 2002محمد عمي ) ،( عاشكر77)
 ،مجلػػة جامعػػة أـ القػػرل للعلػـك الرربكيػػة كاالجرماعيػػة كاإلنسػػانية ،المػدارس الثانكيػة لمكفايػػات اإلداريػة

 العدد األكؿ . ،المجمد الرابع عشر
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( . دكر مػػػدير المدرسػػػة فػػػي تفعيػػػؿ المشػػػاركة بػػػيف المدرسػػػة كبػػػيف 2011عمػػػي )محمػػػد  ،( عاشػػػكر78)
 عماف. ،الجامعة األردنية ،38المجمد  ،دراسات العلـك الرربكية ،المجتمع المحمي في سمطنة عماف

 ،( . اسػػتطبلع رأم الجمهػػكر فػػي األحػػزاب السياسػػية كالممارسػػة الحزبيػػة5772سػػمكل ) ،( العػػامرم97)
 القاهرة . ،العدد األكؿ ،المجمد الثبلثكف ،ية القكميةالمجلة االجرماع

مجلػػػة الطفكلػػػة  ،( . نحػػػك اسػػػتراتيجية متكاممػػػة لمصػػػحة المدرسػػػية2001فػػػاتف ) ،عبػػػد المطيػػػؼ( 80)
 .مصر  ،92ص ،2ع  ،كالرنمية

( . اآلليات التي تساعد التخطيط االجتماعي في الدكؿ النامية عمى 2002ماجدة ) ،( عبد الكهاب81)
 ،القػػاهرة ،مركػػز نشػػر كتكزيػػع الكتػػاب الجػػامعي ،التخطػػيط لخػػدمات الرعايػػة االجتماعيػػة ،أهػػدافها تحقيػػؽ
 مصر.

ت ، كأساليب . أدكا ،البحث العممي، مفهكم  (.2001) ( عبيدات، ذكقاف، عدس، عبد الرحمف، كايد82)
 عماف:  دار الفكر.

عمػػػيـ العػػػاـ بالمممكػػػة العربيػػػػة القطػػػاع الخػػػاص فػػػػي تمكيػػػؿ الت .ق(1425فهػػػد عبػػػاس ) ،العتيبػػػي( 83)
 الرياض . ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،رسالة دوركراه غير منشكرة ،السعكدية

 القاهرة . ،دار الفكر العربي ،الطبعة األكلى ،اإلدارة المدرسية. (2000محمد حسيف ) ،( العجمي84)
الطبعػػػة  ،الذاريػػػة للمدرسػػػة عيػػػة كاإلدارةمالمشػػػاروة المجر( . 2007محمػػػد حسػػػيف ) ،( العجمػػػي85)

 مصر. ،المنصكرة ،المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ،األكلى
 ،االرجاىات الحديثػة فػي القيػادة اإلداريػة كالرنميػة البشػرية( . 2008محمد حسنيف ) ،( العجمي86)

 عماف. ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة
جتمعيػػة المطمكبػػة لتفعيػػؿ مػػدخؿ اإلدارة الذاتيػػة ( . المشػػاركة الم2005محمػػد حسػػيف ) ،( العجمػػي87)

 الجز  األكؿ . ،جامعة المنصكرة ،مجلة ولية الرربية ،لمدارس التعميـ االبتدائي بمحافظة الدقهمية
 ،منشػػكرات جامعػػة قػػاريكنس ،( . اإلدارة المدرسػػية أصػػكلها كتطبيقاتهػػا1993بالقاسػػـ ) ،( العرفػػي88)

 ليبيا. ،بنغازم
منشػػػكرات جامعػػػة  ،مػػػدخؿ إلػػػى اإلدارة الرربكيػػػة( . 1996عبػػػاس ) ،اهلل كالمهػػػدم عبػػػد ،( العرفػػػي89)

 ليبيا . ،بنغازم ،دار الكتب ،قاريكنس
 عماف. ،دار الفكر ،اإلدارة الرربكية المعاصرة. (2006سامي ) ،( عريفج90)
 ،مليػػةالمدرسػػية الحديثػػة مفاىيميػػا النظريػػة كرطبيقاريػػا الع اإلدارة. (2001جػػكدت ) ،( عطيػػكم91)

 عماف . ،الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع
دار  ،اإلدارة الرعليميػػػة كاإلشػػػراؼ الرربػػػكم : أصػػػكليا كرطبيقاريػػػا(. 2004جػػػكدت ) ،( عطيػػػكم92)

 عماف. ،الثقافة
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 ،دراسػػات فػػي التربيػػة كالثقافػػة ،مكاجيػػة العكلمػػة فػػي الرعلػػيـ كالثقافػػة( . 2002حامػػد ) ،( عمػػار93)
 القاهرة . ،ار العربية لمكتابالد
دار المسػػيرة لمنشػػر  ،الطبعػػة الثانيػػة ،مبػػادئ اإلدارة المدرسػػية( . 3115محمػػد حسػػف ) ،العمػػايرة( 94)

 عماف . ،كالتكزيع
دار المسػػػػػيرة لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع  ،مبػػػػػادئ اإلدارة المدرسػػػػػية . (1999) حسػػػػػف محمػػػػػد ،( العمػػػػػايرة95)

 . عماف ،كالطباعة
 ،دار الحامػػد لمنشػػر كالتكزيػػع ،القيػػادة كالدافعيػػة فػػي اإلدارة الرربكيػػة( . 2006عمػػي ) ،( عياصػػرة96)

 األردف . ،عماف
ة االبتدائيػػة لمبنػػات بػػيف الكاقػػع الرعايػػة الصػػحية المدرسػػية فػػي المدرسػػ ( .2002حنػػاف ) ،عيسػػى( 97)

 .مصر ،107 ص 2المجمد  ،مجلة الطفكلة كالرنمية ،كالتطمعات المستقبمية

  .، القاهرةالمصرية العامة لمكتاب ،قامكس علـ االجرماع( . 1979طؼ محمد )عا ،( غيث98)
           درجػػػػػة تػػػػػكافر الكفايػػػػػات اإلداريػػػػػة ككفايػػػػػات القيػػػػػادة التحكيميػػػػػة لػػػػػدل ( . 2013شػػػػػهناز ) ،( الفػػػػػار99)

 ،مجلػػة جامعػػة النجػػاح لألبحػػاث )العلػػـك اإلنسػػانية( ،مػػديرم المػػدارس الحككميػػة الثانكيػػة فػػي فمسػػطيف
 فمسطيف. ،(7) 27المجمد 

.  األداء ،الرػػػدريب ،وفايػػػات الرػػػدريس : المفيػػػـك( . 2003سػػػهيمة محسػػػف كػػاظـ ) ،( الفػػتبلكم100)
 عماف : دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .

مػػف الفكػػرم لػػدل طمبػػة المرحمػػة المدرسػػية فػػي تعزيػػز األ اإلدارةكر د . (2012نصػػر ) ،فحجػػاف( 101)
 ،غػػػزةب سػػػبلميةالجامعػػػة اإل ،غيػػػر منشػػػكرةرسػػػالة ماجسػػػرير  ،تفعيمػػػ الثانكيػػػة بمحافظػػػات غػػػزة كسػػػبؿ 

 .فمسطيف

 ،القاهرة  ،عالـ الكتب ،علـ االجرماع كالعلـك االجرماعية( . 1987صبلح مصطفى ) ،( الفكاؿ102)
 مصر.

 الكفايات المهنية المستقبمية لمديرم المدارس الثانكية األردنيػة.  (2003) محمد إبراهيـ ،القداح (103)
جامعػػة عمػػاف العربيػػة  ،أطركحػػة دورػػكراه غيػػر منشػػكرة ،فػػي الربػػع األكؿ مػػف القػػرف الحػػادم كالعشػػريف

 .األردف ،عماف ،لمدراسات العميا
المشػاركة المجتمعيػة المطمكبػة لتطػكير أدا  المػدارس ( . 2011محسف عمياف حمػكد ) ،( القرشي104)

رسالة ماجسػرير  ،كية الحككمية بمحافظة الطػائؼ(الثانكية الحككمية )دراسة ميدانية عمى المدارس الثان
 السعكدية. ،جامعة أـ القرل ،غير منشكرة

مػؤرمر الرعلػيـ  ،كرقػة عمػؿ ،. المشاركة المجتمعية في تطػكير التعمػيـ(2003إيماف ) ،( القفاص105)
 القاهرة. ،جمعية المرأة كالمجتمع ،ضمير الكطف
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شاركة المجتمعية عمػى المؤسسػات التعميميػة بمدينػة ( . تأثير الم2006مصباح محمد ) ،( كردم106)
 القاهرة. ،جامعة عيف شمس ،59العدد  ،مجلة القراءة كالمعرفة ،الرياض

 ،المسػػػرقبؿ العربػػػي ،. مفهػػػـك المكاطنػػػة فػػي الػػػدكؿ الديمقراطيػػػة(2001عمػػػي خميفػػػ  ) ،( الكػػكارم107)
 .264العدد  ،مركز دراسات الكحدة العربية

المػػادة الردريبيػػة موػػكف الوفػػاءة الرربكيػػة لمعلمػػي ( . 2009كآخػػركف ) ،يفكػػكثر حسػػ ،( ككجػؾ108)
 مصر. ،القاهرة ،األكاديمية المهنية لممعمـ ،المرحلريف اإلعدادية كالثانكية

( . معجػػػـ المصػػػطمحات التربكيػػػة المعرفػػػة فػػػي المنػػػاهج 5776عمػػػي ) ،أحمػػػد كالجمػػػؿ ،( المقػػػاني517)
 قاهرة.ال ،مكتبة عالـ الكتب ،كطرؽ التدريس

الكفايػػػات اإلداريػػػة كالفنيػػػة المتػػػكافرة لػػػدل مػػػديرم ( . 2007فهػػػد عبػػػد الػػػرحمف عمػػػي ) ،( المػػػالكي110)
 ،رسػالة ماجسػرير غيػر منشػكرة ،المدارس الثانكية بمدينة الطػائؼ مػف كجهػة نظػر المػديريف كالمعممػيف

 السعكدية. ،جامعة أـ القرل
المجمػػػػس القػػػػكمي لمتعمػػػػيـ كالبحػػػػث العممػػػػي         ( . تقريػػػػر3114( المجػػػػالس القكميػػػػة المتخصصػػػػة )555)

الػػدكرة  ،القػػاهرة ،" رفعيػػؿ دكر المشػػاروة المجرمعيػػة فػػي رحسػػيف جػػكدة الرعلػػيـ العػػاـكالتكنكلكجيػػة " 
 الحادية كالثبلثكف.

دار صػفا  لمنشػر  ،( . الجكانب السمككية في اإلدارة المدرسية3111ندل عبد الرحيـ ) ،( محامدة553)
 دف.األر  ،مافع ،كالتكزيع

( . دكر مجػػػالس األمنػػػا  كاآلبػػػا  كالمعممػػػيف فػػػي تحقيػػػؽ بعػػػض 3119نصػػػر محمػػػد ) ،( محمػػػكد552)
  مجلػػػة وليػػػة الرربيػػػة بػػػالكادم ،متطمبػػػات الجػػػكدة بمػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي : دراسػػػة تحميميػػػة ميدانيػػػة

 العدد الثاني. ،المجمد الثالث كالعشريف ،جامعة أسيكط ،الجديد
عػػالـ  ،الطبعػػة األكلػػى ،اإلدارة الرعليميػػة : أصػػكليا كرطبيقيػػا( . 1993مػػد منيػػر )مح ،( مرسػػي114)

 مصر. ،القاهرة ،الكتب
عػػالـ  ،الطبعػػة الثالثػػة ،اإلدارة الرعليميػػة : أصػػكليا كرطبيقيػػا( . 2001محمػػد منيػػر ) ،( مرسػػي115)

 مصر. ،القاهرة ،الكتب
 الهيئة ،القاهرة ،، مجمع المغة العربية3ط ،المعجـ الكجيز( . 5772)  إبراهيـ كآخركف ،مدككر( 556)

 العامة لشؤكف المطابع األميرية.
دار  ،الطبعػة األكلػى ،اإلدارة المدرسػية كدكرىػا فػي اإلشػراؼ الرربػكم( . 2005عمػر ) ،( مساد117)

 عماف. ،صفا  لمنشر كالتكزيع
 ،التعمػػيـ الجػػامعيدار  ،معػػايير الجػػكدة الشػػاملة فػػي ريػػاض األطفػػاؿ( . 2001رضػػا ) ،( مسػػعد118)

 اإلسكندرية.
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رسالة ماجسرير  ،عبلـ السػعكديةمنية في كسائؿ اإلق(: التكعية األ1415عبداهلل ) ،المشخص( 119)
 .السعكدية ،الرياض ،منيةجامعة نايؼ لمعمـك األ ،غير منشكرة

ي  دار المػر  ،اإلدارة المدرسية في ضكء الفور اإلدارم المعاصػر( . 1999صػبلح ) ،( مصطفى120)
 مكة العربية السعكدية.المم ،الطبعة الثالثة ،لمنشر

 ،كميػػة التربيػػة ،العكامػػؿ االجرماعيػػة المػػؤثرة فػػي رنميػػة المجرمػػع( . 1986مػػريـ ) ،( مصػػطفى121)
 مصر. ،جامعة المنصكرة

دار الفكػػػػر    ،اإلدارة الرربكيػػػػة : مػػػػداخؿ جديػػػػدة لعػػػػالـ جديػػػػد( . 2005يكسػػػػؼ ) ،( مصػػػػطفى122)
 .القاهرة ،العربي

 ،المعػارؼ دار  ،( . األصػكؿ اإلداريػة لمتربيػة1986أمينة ) ،إبراهيـ عصمت ك حسف ،( مطاكع123)
 القاهرة.

دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر    ،منػػػػاىج البحػػػػث فػػػػي الرربيػػػػة كعلػػػػـ الػػػػنفس( : 2000سػػػػامي ) ،( ممحػػػػـ124)
 عماف. ،كالتكزيع

ة : مكضػػػكعات إجرائيػػػة اإلدارة المدرسػػػية الفاعلػػػ( . 2008كاصػػػؿ جميػػػؿ حسػػػف ) ،( المػػػكمني125)
 اف : دار الحامد لمنشر كالتكزيع.. عم كأساسية مخرارة لمديرم المدارس

طنة ارس الثانكية في سػمالكفايات المهنية لمديرم المد( . 3113صالح ناصر راشد ) ،( الناصرم536)
 ،اليرمػكؾ جامعػة ،رسػالة ماجسػرير غيػر منشػكرة ،أنفسػهـعماف كما يراها القػادة التربكيػكف كالمػديركف 

 األردف. ،عماف
( . كفايػات التػػدريس المطمػكب تكافرهػػا لػدل معممػػي التربيػة الفنيػػة 5776عبػد العزيػػز ) ،( النجػادم539)

 المجمد العاشر. ،العدد التاسع كالثبلثكف ،جامعة الككيت ،المجلة الرربكية ،بالمرحمة المتكسطة
دار   ،رربػػػكم بػػػيف النظريػػػة كالرطبيػػػؽاإلدارة كاإلشػػػراؼ ال( . 1992يعقػػػكب حسػػػيف ) ،( نشػػػكاف128)

 األردف. ،عماف ،الفرقاف
 ،دار كائػػؿ لمطباعػػة كالنشػػر ،مبػػادئ االرصػػاؿ الرربػػكم اإلنسػػاني( . 3115عمػػر ) ،( نصػػر اهلل537)

 .األردف ،عماف
ـ(. المشاركة الجماعية كالممارسات الديمقراطية في 2006كآخركف) ،دالؿ عبد الكاحد ،( الهدهكد130)

 .81، ع21المجمد  ،جامعة الككيت ،"، المجلة الرربكيةتعميمي في دكلة الككيت النظاـ ال
الوفايػػات الردريسػػية الالزمػػة لمعلمػػي اللغػػة العربيػػة فػػي ضػػكء ( . 2000عمػػي أحمػػد ) ،( هػػبلؿ131)

جامعػة  ،أطركحة دكتكراة غيػر منشػكرة ،الرقييـ البديؿ كبناء برنامج ردريبي لرنميريا في دكلة البحريف
 العراؽ. ،بغداد ،بغداد
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رعليمػػات كصػػؼ ميػػاـ اإلدارة المدرسػػية كالييئػػة ( . 1996( كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية )132)
 .1نشرة رقـ ـ ت غ/ ،الرعليمية في المدارس

الوراب اإلحصػائي ( . 2011اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم ) ،( كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية133)
 . (2012 - 2011ـ الدراسي )السنكم للعا

اإلرجاىػػػات الحديثػػػة فػػػي رخطػػػيط ( . 2001حسػػػيف بشػػػير ) ،حممػػػي أحمػػػد كمحمػػػكد ،( الككيػػػؿ134)
 القاهرة. ،دار الفكر العربي ،كرطكير مناىج المرحلة األكلى

( . عبلج الكهف اإلدارم في المدارس في مصػر فػي ضػك  خبػرات 3117خالد عطي  ) ،( يعقكب521)
ؤرمر العلمي الراسع : رطكير الرعلػيـ فػي الػكطف العربػي الكاقػع كالمػأمكؿ فػي الفرػرة الم ،بعض الدكؿ

 مصر. ،جامعة الفيكـ ،كمية التربية ،أوركبر 34-32
 
 

 : المراجع األجنبية : ثانيان 
(136) Cheng, Y. C. , (1996) : School Effectiveness and School-Based 

Management, Bristol, P. A. flamer, Press . 

(137) Christenson Sandra L. & Sheridan Susan M. (2001) : Schools and 

Families, The Guilford Press, London . 

(128) Funkhouser, J. E. & Gonzales M. (1997). " Family involvement in 

children's education : successful local approach. Executive summary , 

Washington D. C. : U. S. Department of Education, October 1997, P. 1. 

(129) Good, C. V. (1973) . Dictionary of Education. 3
rd

 ed. New York, 

McGraw-Hill .  

(140) Guralnik, David (1975) . Webster's new world dictionary Oxford, New 
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(141) Hewitt, W. T. (1987). " Competency Reference Professional 
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Social Studies, Teaching, Washington : National Council for the Social 
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(142) Houston, W. Robert & Howsam (1982) . Competency Based Teacher 

Education. Chicago Progress. Problem and Prospects, Since Research 

Association.  

 

(143) Jefc, verboeven & Heddegen, Ilsevan. (1999). "Parents 

Representatives in the New participatory school council in Belgium" 
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 ب رسييؿ ميمة الباحث مف كزارة الرربية كالرعليـ العاليا( : ور 2رقـ )  ملحؽ
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     أواديمية اإلدارة كالسياسة للدراسات العلياب رسييؿ ميمة الباحث مف ا( : ور 5ملحؽ رقـ ) 
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  ( 2ملحؽ رقـ ) 
 قائمػة بأسمػاء السػادة المحوميف
 ـ االسـ كمواف العمؿ الرخصص

 9 رزؽ عبد المنعـ شعت د.  . األقصىجامعة لتربكية المشارؾ باإلدارة اأستاذ 
 2 نافذ الجعبد.     . األقصىجامعة ب المساعداإلدارة التربكية أستاذ 
بالكميػػة الجامعيػػة  المنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس المسػػاعدأسػػتاذ 

 2 بساـ عايش النجارد.     . لمعمـك كالتكنكلكجيا

 4 دة عيد شريرد. رن    بجامعة األقصى .المساعد اإلدارة التربكية أستاذ 
مسػػػػػػػػاعد بجامعػػػػػػػػة   المنػػػػػػػػاهج كطػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػدريس الأسػػػػػػػػتاذ 
 األقصى.

 5 عمر عمي دحبلفد.    

 6 محمد عثماف األغاد.     مساعد بالجامعة اإلسبلمية بغزة .اإلدارة التربكية أستاذ 
 7 هيـ خمؼ اهللمحمكد إبراد.   المساعد بجامعة األقصى .اإلدارة التربكية أستاذ 

 8 شريؼ حمادد.     بجامعة القدس المفتكحة .  أستاذ المناهج كطرؽ التدريس
 9 فايز كماؿ شمدافد.     المشارؾ بالجامعة اإلسبلمية بغزة .اإلدارة التربكية أستاذ 
 90 حمدم معمر د.      المساعد بجامعة األقصى .اإلدارة التربكية أستاذ 
 99 ناصر جاسر األغاد.      مساعد بجامعة القدس المفتكحة .بكية الاإلدارة التر أستاذ 
بالكميػػة الجامعيػػة  المنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس المسػػاعدأسػػتاذ 

 92 محمد يحيى فركانةد.      . لمعمـك كالتكنكلكجيا

أسػػػػػتاذ اإلدارة التربكيػػػػػة المسػػػػػاعد بػػػػػكزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ 
 .رية خاف يكنس كمدير التربية كالتعميـ بمدي ،العالي

 92 حربإبراهيـ سعيد د. 
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 ( : اإلسربانة بصكرريا األكلية 4ملحؽ رقـ )

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 . كرعا  اهلل حفظ ................................................    األستاذ/  الدكتكر السيد
 : ................................... لعمؿا مكاف..... ...............: ...... العممية الدرجة

 

 . . .  وبركاته الله ورحمة صليكم السالم

  استبانه حتكيى:  املىضىع
كفايػػػػات المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة البلزمػػػػة لمػػػػديرم المػػػػدارس الثانكيػػػػة فػػػػي ":  بعنػػػػكاف دراسػػػػة بػػػػإجرا  الباحػػػػث يقػػػػـك

 لمدراسػات كالسياسػة اإلدارة أكاديميػة مػف اجسػتيرالم درجػة عمػى لمحصػكؿ كذلػؾ . "محافظات غزة كشبؿ تنميتهػا
 . األقصى جامعة مع المشترؾ العميا الدراسات برنامج – العميا

 

كفايات المشاركة المجتمعية لدل مديرم المدارس  مستكل إلى التعرؼ: ف األىداؼ الرئيسية ليذه الدراسةكم
 لدكرهـ غزة محافظات في الثانكية المدارس ممدير  ممارسة مف تحد التي المعكقاتك  ،الثانكية بمحافظات غزة

 .المجتمعية المشاركة تفعيؿ في
كأصػػحاب العمػػؿ ذك العبلقػػة مػػف  العمػػـك التربكيػػة  فػػي الجامعػػات كالكميػػات مكجهػػة لممختصػػيف  االسػػتبانةكهػػذ  

 رةالفقػػ( فػػي الخانػػة التػػي تمثػػؿ كجهػػة نظػػرؾ حػػكؿ ارتبػػاط Xكضػػع عبلمػػة ) أرجػػك مػػف سػػيادتكـ  .أجػػؿ التحكػػيـ 
لمعػػايير األخبلقيػػة عممػػان بػػأف مػػا سػػتدلي بػػ  مػػف معمكمػػات لػػف يسػػتخدـ إال ضػػمف الحػػدكد كا ،بػػالمحكر كصػػياغتها

 .لمبحث العممي
 :مثاؿ ركضيحي

 الفقرة ـ
 صياغة الفقرة ارتباط الفقرة بالمحكر

التعديؿ 
غير  مرتبطة المقترح

 مرتبطة
غير  كاضحة

 كاضحة
فػػػػػي  أشػػػػػرؾ أكليػػػػػا  األمػػػػػكر فػػػػػي المسػػػػػاهمة 

   X  X تفعيؿ األنشطة المدرسية .

                    المجػػػػػػاؿ هػػػػػػذا فػػػػػػي الكريمػػػػػػة خبػػػػػػرتكـ ضػػػػػػك  فػػػػػػي رأيكػػػػػػـ بإبػػػػػػدا  التكػػػػػػـر سػػػػػػيادتكـ مػػػػػػف الباحػػػػػػث يرجػػػػػػك كلػػػػػػذا
 :   حيث مف
 . بالمحكر الفقرة اررباط مدل*       .                العلمية الناحية مف الفقرات صياغة* 
 . لغكيان  الفقرات صياغة*       .          البنائي الررويب حيث مف الفقرات صياغة* 

 . مناسبان  رركنو كما*      .       ذلؾ األمر اسردعى إذا الُمقررح الرعديؿ ورابة* 

     حسناتكم ميزان يف جيعله أن وجل عز املوىل وداعيا   تعاونكم حسن لكم شاكرين

 صبحةأسامة حسيف جبػػر أبك /  الباحث          
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  البيانات األساسية ::  األول انقسى
 

  أنثى    ذكر   : الجنس

    

 عميا دراسات   بكالكريكس    : العلمي المؤىؿ

    
 سنكات 5 مف أقؿ   : الخدمة سنكات

   سنكات 01 إلى سنكات 5 مف  
   سنكات 01 مف أكثر  
   

 غزة شرؽ   غزة غرب   غزة شماؿ   : الرعليمية المنطقة

   الكسطى   يكنس خاف   يكنس خاف شرؽ 
   رفح   
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  المشاروة المجرمعية : اتوفاي اسربانة:  انثاني انقسى

 الفقرة ـ

اررباط الفقرة 
 صياغة الفقرة بالمحكر

الرعديؿ 
 المقررح

غير  مرربطة
غير  كاضحة مرربطة

 كاضحة
 المشاروة األسرية :  المجاؿ األكؿ : وفايات رفعيؿ

1 
المنػػػػاخ الػػػػبلـز كالمبلئػػػػـ لمتخطػػػػيط الشػػػػامؿ  أهيػػػػئ

 كالمتكامؿ مع أكليا  األمكر .
     

2 
أخطػػػػط لمتكاصػػػػؿ مػػػػع أكليػػػػا  األمػػػػكر مػػػػف خػػػػبلؿ 

 المقا ات الدكرية كالمراسبلت بأنكاعها .
     

3 
أكجػػػػ  أكليػػػػا  األمػػػػكر فػػػػي المسػػػػاهمة فػػػػي تفعيػػػػؿ 

 األنشطة المدرسية .
     

4 
أنسؽ مع أكليا  األمكر إللقا  محاضرات كعػرض 

 تجارب مفيدة في لقا ات تقاـ في المدرسة .
     

5 
أستفيد مػف خبػرات كمعمكمػات كتخصصػات أكليػا  
األمػػػػكر فػػػػي تنفيػػػػذ بعػػػػض البػػػػرامج كلحػػػػؿ بعػػػػض 

 المشكبلت المدرسية .

     

6 
أخطط لحضػكر اجتماعػات لمجمػس أكليػا  األمػكر 

 االجتماعات . كالتفاعؿ بينهما أثنا 
     

7 
أقيـ برامج تدريبية ألكليا  األمكر لمتابعة تحصػيؿ 

 أبنائهـ .
     

8 
استفيد مف خبرات المجتمع المحمي لتطػكير العمػؿ 

 المدرسي .
     

 المجاؿ الثاني : وفايات المشاروة الدينية  : 

9 
أقػػػػػـك بعمػػػػػؿ نػػػػػدكات كمحاضػػػػػرات لتنميػػػػػة الػػػػػكعي 

 ع المحمي .الديني لدل أفراد المجتم
     

أقـك باسػتقطاب خطبػا  ككعػاظ مػف أفػراد المجتمػع  10
 المحمي إلعطا  محاضرات تكعية دينية لمطمبة .

     

11 
أغػرس فػي نفػكس الطمبػػة حػب الػديف كالعمػؿ عمػػى 

 ما أمر ب  ديننا الحنيؼ .
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12 
أعمػػػػػػؿ مشػػػػػػاركان ألفػػػػػػراد المجتمػػػػػػع المحمػػػػػػي عمػػػػػػى 

 قة دين  .الحفاظ عمى نظرة الطالب لحقي
     

13 
أقػػػػػـك بعمػػػػػؿ مسػػػػػابقات دينيػػػػػة بػػػػػيف الطمبػػػػػة تحػػػػػت 

 إشراؼ مجمكعة مف أفراد المجتمع المحمي .
     

أعمؿ عمى تفعيؿ حمػبلت دعكيػة دينيػة دكرم فػي  14
 رفع مستكل الكعي الديني .

     

 المجاؿ الثالث : وفايات المشاروة الثقافية : 

15 
فػراد المجتمػع أكظؼ مركز مصادر التعمـ لخدمػة أ

 المحمي .
     

16 
أسػػػاهـ فػػػي إصػػػدار نشػػػرات تربكيػػػة تثقيفيػػػة تعمػػػؿ 
عمػػػػى تنميػػػػة الػػػػكعي الثقػػػػافي لػػػػدل أفػػػػراد المجتمػػػػع 

 المحمي .

     

تثقيفيػػػة بػػػيف الطمبػػػة بمسػػػاعدة أفػػػراد  أنظػػػـ نػػػدكات  17
 مف المجتمع المحمي .

     

18 
أقػػػػػػـك بعمػػػػػػؿ مسػػػػػػابقات ثقافيػػػػػػة شػػػػػػاممة بمشػػػػػػاركة 

 حمي .المجتمع الم
     

19 
أدعػػػػـ التعمػػػػيـ الثقػػػػافي كالػػػػذاتي كالتعمػػػػيـ النظػػػػامي 
عمى المستكيات كافػة ممػا يسػاهـ فػي نشػر الػكعي 

 الثقافي بيف أفراد المجتمع المحمي .

     

20 
أعمؿ عمػى إثػرا  المكتبػة المدرسػية بمسػاعدة أفػراد 
المجتمػػع المحمػػي بكتػػب كمجمػػدات تسػػاهـ فػػي رفػػع 

 المستكل الثقافي .

     

21 
أركػػػز عمػػػى التنميػػػة الثقافيػػػة لئلسػػػهاـ فػػػي تشػػػكيؿ 

 كتعزيز الهكية الثقافية لممجتمع المحمي .
     

 السياسية :  المشاروةالمجاؿ الرابع : وفايات 

22 
أشػػػػارؾ أفػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػي فػػػػي عقػػػػد نػػػػدكات 
نهػػػػا  االنقسػػػػاـ  تسػػػػاهـ فػػػػي نشػػػػر ثقافػػػػة التفػػػػاهـ كا 

 . السياسي

     

23 
يػػػز ثقافػػػة االنتمػػػا  لمػػػكطف الكاحػػػد أعمػػػؿ عمػػػى تعز 

كالهكيػػػػة كالمصػػػػير المشػػػػترؾ بػػػػيف أفػػػػراد المجتمػػػػع 
 المحمي .
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24 
فػػي عقػػد لقػػا ات تثقيفيػػة  لمحمػػيأشػػارؾ المجتمػػع ا
 سياسية هادفة .

     

25 
 مدرسػػػػػػية مجمػػػػػػة سياسػػػػػػية إصػػػػػػدار أشػػػػػػرؼ عمػػػػػػى 

كبإشػػراؼ كػػكادر مػػف أحػػزاب مختمفػػة مػػف المجتمػػع 
 المحمي .

     

26 
بانتػػػػػداب شخصػػػػػيات سياسػػػػػية لعقػػػػػد نػػػػػدكات  أقػػػػػـك

 ما يدكر مف حكلهـ . ب لتثقيفهـ سياسية لمطمبة 
     

27 
أقػػـك بشػػكؿ دكرم بعػػرض شػػامؿ لمختمػػؼ القضػػايا 
السياسية إلى األفراد محميان كقكميان كدكليان بمسػاعدة 

 أفراد المجتمع المحمي .

     

 االجرماعية  :  المشاروةالمجاؿ الخامس : وفايات 

28 
أفػراد  مػعأتابع تنفيذ البرامج كاألنشػطة االجتماعيػة 

 المجتمع المحمي .
     

أقػػػـك بعقػػػد نػػػدكات ككرش عمػػػؿ تسػػػعى إلػػػى تنميػػػة  29
 الكعي االجتماعي لدل أفراد المجتمع المحمي .

     

30 
أشػػػكؿ لجنػػػة مشػػػتركة بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي 

  المشػػػػػػػػػاركةكطػػػػػػػػػاقـ الهيئػػػػػػػػػة التدريسػػػػػػػػػية لتفعيػػػػػػػػػؿ 
 جتماعية .اال

     

31 
أفعؿ الزيارات التبادليػة بػيف أفػراد المجتمػع المحمػي 

 كالهيئة التدريسية كالطمبة داخؿ المدرسة .
     

32 
أسػػاهـ كأفػػراد المجتمػػع المحمػػي فػػي تكعيػػة الطمبػػة 
مػػػػف الناحيػػػػة االجتماعيػػػػة كحػػػػثهـ عمػػػػى التكاصػػػػؿ 

 االجتماعي فيما بينهـ .

     

33 
هػػػة ألفػػػراد المجتمػػػع مكج نػػػدكاتأعمػػػؿ عمػػػى عقػػػد 

 المحمي.
     

أشػػػػػػجع المعممػػػػػػيف عمػػػػػػى المشػػػػػػاركة الفاعمػػػػػػة فػػػػػػي  34
 نشاطات المجتمع .

     

 الصحية  :  المشاروةالمجاؿ السادس : وفايات 

35 
أقػػػػـك بإنشػػػػا  لجنػػػػة صػػػػحية مشػػػػرفة عمػػػػى مرافػػػػؽ 
المدرسػػػػة مػػػػف المعممػػػػيف كأفػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػي 

 لتقييـ الكضع الصحي .
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36 
أ لجنػػػػػة طبيػػػػػة مشػػػػػتركة مػػػػػع أفػػػػػراد المجتمػػػػػع أنشػػػػػ

المحمػػػػػي تهػػػػػتـ بالجانػػػػػب الصػػػػػحي لمطمبػػػػػة كتقػػػػػـك 
 بالكشؼ بشكؿ دكرم عميهـ .

     

37 
أعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تفقػػػػػػػد البيئػػػػػػػة الصػػػػػػػحية المحيطػػػػػػػة 
بالمدرسػة بمشػاركة أفػراد المجتمػع المحمػي كالعمػؿ 

 عمى صيانتها كمراعاة شؤكنها .

     

38 
مشػػػػػاركة البمديػػػػػة أقػػػػـك كأفػػػػػراد المجتمػػػػػع المحمػػػػػي ب

 بحمبلت التكعية الصحية لطمبة المدرسة .
     

39 
أكظػػػؼ مجمكعػػػػة طبلبيػػػة مػػػػف المدرسػػػة بإشػػػػراؼ 
أفػػراد مػػف المجتمػػع المحمػػي متخصصػػة فػػي رعايػػة 

 لكحة إرشادية صحية .

     

40 
أقػػػػـك بالتنسػػػػيؽ مػػػػع الجهػػػػات المعنيػػػػة لعقػػػػد يػػػػػـك 

 صحي لمطمبة كأفراد المجتمع المحمي .
     

41 
ؿ عمػػى مكافحػػة التمػػكث كاألمػػراض بالتعػػاكف اعمػػ

 مع المؤسسات األخرل .
     

 األمنية الكطنية :  المشاروةالمجاؿ السابع : وفايات 

42 
أقيـ برامج التكجي  كاإلرشاد فػي المدرسػة بمشػاركة 
أفػػػػػػراد المجتمػػػػػػع المحمػػػػػػي لمتركيػػػػػػز عمػػػػػػى بعػػػػػػض 

 القضايا األمنية.

     

43 

أمنيػػػة يػػػتـ فيهػػػا  أخطػػػط بشػػػكؿ دكرم لعقػػػد لقػػػا ات
بػػدا  الػػػرأم حػػػكؿ  تشػػجيع الطمبػػػة عمػػى المناقشػػػة كا 

بػػيف الطػػبلب كمختصػػيف فػػي قضػػايا أمنيػػة حياتيػػة 
 .المجاؿ األمني 

     

44 
أقـك عمى استقطاب شخصيات أمنية مف المجتمػع 
المحمػػػي إلعطػػػا  دكرات كتكجيهػػػات لمطمبػػػة داخػػػؿ 

 المدرسة .

     

45 
التكاصػػؿ بػػيف أعمػؿ عمػػى إتاحػػة قنػكات لبلتصػػاؿ ك 

اإلدارة المدرسػػػػػػػػػية كالمجتمػػػػػػػػػع الممحػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػرض 
 مشكبلتهـ كالمناقشة حكلها .

     

46 
أنظػػػـ لقػػػا ات مػػػع أهػػػؿ االختصػػػاص لمتعامػػػؿ مػػػع 

 بعض الحاالت الطبلبية المستعصية أمنيان .
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47 
أقػػـك عمػػى تكػػكيف لجنػػة أمنيػػة داخػػؿ المدرسػػة مػػف 

 الطمبة بمساعدة أفراد المجتمع المحمي .
     

 االقرصادية  :  المشاروةالمجاؿ الثامف : وفايات 

48 
أخصػػػػػص جػػػػػز  مػػػػػف الميزانيػػػػػة لتقػػػػػديـ اإلعانػػػػػات 
كالمسػػػػاعدات لمطمبػػػػة المحتػػػػاجيف كبمسػػػػاعدة أفػػػػراد 

 المجتمع المحمي .

     

49 
أقػػػػػػـك بمشػػػػػػاركة المجتمػػػػػػع المحمػػػػػػي عمػػػػػػى إنشػػػػػػا  
صػندكؽ تبرعػػات لممسػػاهمة فػػي تقميػػؿ العػػب  عػػف 

 . الطمبة المحتاجيف

     

50 
أشػػػػػػػارؾ المجتمػػػػػػػع المحمػػػػػػػي فػػػػػػػي إنشػػػػػػػا  مجمػػػػػػػػة 
اقتصػػػادية هادفػػػػة تنمػػػػي الػػػػكعي االقتصػػػػادم لػػػػدل 

 الطمبة داخؿ المدرسة .

     

51 
أقػػػػػػـك باسػػػػػػتقطاب أهػػػػػػؿ الخبػػػػػػرة االقتصػػػػػػادية مػػػػػػف 
المجتمػػػع المحمػػػي إلعطػػػا  النػػػدكات كالمحاضػػػرات 

 لمطمبة كالمهتميف .

     

52 
المحمػػػػػي  أعمػػػػػؿ عمػػػػػى حمػػػػػبلت تثقيفيػػػػػة لممجتمػػػػػع

 لمفهـك الكعي االقتصادم .
     

53 
أشػػػػػجع الطػػػػػبلب كالمعممػػػػػيف عمػػػػػى شػػػػػرا  بعػػػػػض 

 المنتكجات الكطنية .
     

أشػػجع الطػػبلب عمػػى المشػػاركة فػػي حمػػبلت جنػػي  54
 المحاصيؿ الزراعية .

     

55 
أسػػاهـ مػػع بعػػض المؤسسػػات األخػػرل عمػػى إقامػػة 

 المشاريع اإلنتاجية التي تدعـ الدخؿ األسرم .
     

 إضافات رركنيا مناسبة : 
...................................................................................................
................................................................................................... 

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
................................................................................................... 
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 :  املذرست ة/يذيي أخي
 المػػدارس مػػديرم وفايػػات المشػػاروة المجرمعيػػة لػػدل لرحسػػيف المقرػػرح االطػػار مػػا:  نظػػرؾ كجيػػة مػػف

 ؟غزة محافظات في الثانكية
............................ .................................................................
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............................ .................................................................
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............................ .................................................................
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............................................................................................ 
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  :ممارسة المشاروة المجرمعيةمعكقات اسربانة :  انثانث انقسى

 الفقرة ـ

اررباط الفقرة 
 بالمحكر

 صياغة الفقرة
الرعديؿ 
 المقررح

 بطةمرر
غير 
 مرربطة

 كاضحة
غير 
 كاضحة

 القسـ األكؿ : معيقات ررعلؽ باإلدارة الرعليمية : 

1 
مف ًقبؿ مديريػة التربيػة كالتعمػيـ كالتػي البيركقراطية 
حائبلن بػيف إدارة المدرسػة كأفػراد  تقؼ مف شأنها أف

 المجتمع المحمي .

     

2 

تمثؿ القيكد التػي يفرضػها النظػاـ اإلدارم لممدرسػة 
فػػػػػػػي انفتاحهػػػػػػػا عمػػػػػػػى المجتمػػػػػػػع المحػػػػػػػيط نتيجػػػػػػػة 
المركزيػػػػة اإلداريػػػػة عائقػػػػان لمػػػػدير المدرسػػػػة لتفعيػػػػؿ 

 المشاركة المجتمعية .

     

3 
باسػتراتيجيات  لمدرسية تدني معرفة كخبرة اإلدارة ا

 التكاصؿ بيف المدرسة  كالمجتمع .
     

4 
منػػػع مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ مػػػف عقػػػد اجتماعػػػات 

 مدرسة كأفراد المجتمع المحمي . بيف إدارة ال
     

5 
عػػدـ اسػػتجابة كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ لعقػػد مخيمػػات 

 صيفية تخدـ أبنا  أفراد المجتمع المحمي .
     

6 
لػػدل الػػكزارة لنشػػر ثقافػػة رؤيػػة كاضػػحة عػػدـ كجػػكد 

 المشاركة المجتمعية يعتبر عائقان لمدير المدرسة .
     

7 
ادرة مػػػف الػػػكزارة كالتػػػي لقػػػرارات الصػػػاعػػػدـ متابعػػػة 

 تخص تفعيؿ المشاركة المجتمعية .
     

      .عدـ تشجيع الكزارة عمى المشاركة المجتمعية  8
      .ارتفاع المتطمبات المادية لممساهمة المجتمعية  9

10 
غياب آلية كاضػحة تضػبطها اإلدارة التعميميػة بػيف 

 اإلدارة المدرسية كمؤسسات المجتمع المحمي .
     

11 
عػػدـ قناعػػة اإلدارة التعميميػػػة بػػأف التعمػػيـ مسػػػئكلية 

 مجتمعية ينبغي أال يقتصر عمى فئة بمفردها .
     

قصػػػػػكر القػػػػػكانيف الحاليػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ المشػػػػػاركة  12
 .المجتمعية الفعالة 
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13 
نػػػػػدرة التنسػػػػػيؽ بػػػػػيف أجهػػػػػزة المشػػػػػاركة المجتمعيػػػػػة 

 كالمؤسسات التربكية 
     

14 
الكفايػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػة البلزمػػػػػػػة إلدارة عػػػػػػػدـ تػػػػػػػكافر 

 االجتماعات المنعقدة مع أفراد المجتمع المحمي
     

 القسـ الثاني : معيقات ررعلؽ بالمجرمع : 

15 
تػػػػدني المسػػػػتكل التعميمػػػػي لمعظػػػػـ أفػػػػراد المجتمػػػػع 
يعيػػػػػػػؽ مػػػػػػػدير المدرسػػػػػػػة مػػػػػػػف تفعيػػػػػػػؿ المشػػػػػػػاركة 

 المجتمعية .

     

      ركة المجتمعية عدـ كعي المكاطنيف بأهداؼ المشا 16

17 
يػػػف أفػػػراد المجتمػػػع السػػػيئة األكضػػػاع االقتصػػػادية 

تقػػػػؼ عائقػػػػان أمػػػػاـ المدرسػػػػة مػػػػف تفعيػػػػؿ المشػػػػاركة 
 المجتمعية .

     

18 
ممػػػا يجعػػػؿ بعػػػض أفػػػراد  ،تسػػػييس العمػػػؿ األهمػػػي
عػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػاركة  يعزفػػػػػػػػػكف  المجتمػػػػػػػػػع المحمػػػػػػػػػي

 المجتمعية .

     

19 
يمثػؿ حػاجزان أمػا  االنتما  السياسػي ألفػراد المجتمػع

 مػػػػػديرم مشػػػػػاركتهـ لممجتمػػػػػع المحمػػػػػي مػػػػػع فئػػػػػات 
 المدارس المخالفيف النتمائهـ .

     

20 
عػػػدـ تػػػكافر الػػػكعي كالخبػػػرات المطمكبػػػة لػػػدل أفػػػراد 
المجتمػػع المحمػػي تعتبػػر عائقػػان أمػػاـ مػػدير المدرسػػة 

 لتفعيؿ المشاركة المجتمعية .

     

21 
ي يصػعب عدـ كجكد مجمس ألفراد المجتمع المحمػ

عمػػػى مػػػدير المدرسػػػة االتصػػػاؿ كالتكاصػػػؿ كتفعيػػػؿ 
 المشاركة المجتمعية .

     

22 
قيػػػػػكد العػػػػػادات كالتقاليػػػػػد التػػػػػي تقمػػػػػؿ مػػػػػف العمػػػػػؿ 

 الجمعي .
     

عػػدـ تحديػػد احتياجػػات المجتمػػع المحمػػي هػػك بحػػد  23
 ذات  عائقان لتفعيؿ المشاركة المجتمعية .

     

      طنيف .ارتفاع نسبة األمية بيف المكا 24
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 ( : اإلسربانة بصكرريا النيائية  5ملحؽ رقـ ) 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
  مناحملرت غزة مبحافظات الثانوية املدارس ومديرات مديري السادة

 . . .  وبركاته الله ورحمة صليكم السالم

 
  استبانه:  املىضىع

 
وفايػػات المشػػاروة المجرمعيػة الالزمػػة لمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة  : بعنػػكاف دراسػة بػػإجرا  الباحػث يقػكـ

 كالسياسػػة اإلدارة أكاديميػػة مػػف الماجسػػتير درجػػة عمػػى لمحصػػكؿ كذلػػؾ ،بمحافظػػات غػػزة كسػػبؿ رنميريػػا
 . األقصى جامعة مع المشترؾ العميا الدراسات برنامج – عمياال لمدراسات

 
 

في  الثانكية المدارس مديرم ممارسة مستكل إلى التعرؼكمف األىداؼ الرئيسة ليذه الدراسة : 
 مف تحد التي كالمعكقات ،المجتمعية المشاركة تفعيؿ في البلزمة اإلدارية لمكفايات غزة محافظات
 .غزة محافظاتفي  الثانكية المدارس لمجتمعية لدل مديرمكفايات المشاركة ا ممارسة

عممان بأف ما ستدلي ب  مف  ،( في الخانة التي تمثؿ كجهة نظرؾXأرجك مف سيادتكـ  كضع عبلمة )
 معمكمات لف يستخدـ إال ضمف الحدكد كالمعايير األخبلقية لمبحث العممي .

 
 مثاؿ ركضيحي :

 
 الفقرة

 درجة الممارسة
قميمة 
 جدان 

كبيرة  كبيرة  متكسطة قميمة
 جدان 

تكاصػػػػػػؿ مػػػػػػع أكليػػػػػػا  األمػػػػػػكر مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ أ 
   X   المقا ات الدكرية  .

 
     حسناتكم ميزان يف جيعله أن وجل عز املوىل وداعيا   تعاونكم حسن لكم شاكرين

 أسامة حسيف جبػػر أبك صبحة/  الباحث        
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  البيانات األساسية ::  األول انقسى
 

  أنثى    ذكر   : الجنس

    

 عميا دراسات   بكالكريكس    : العلمي المؤىؿ

    
 سنكات 5 مف أقؿ   : الخدمة سنكات

   سنكات 01 إلى سنكات 5 مف  
   سنكات 01 مف أكثر  
   

 غزة شرؽ   غزة غرب   غزة شماؿ   : الرعليمية المنطقة

   الكسطى   يكنس خاف   يكنس خاف شرؽ 
   رفح   
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  : وفايات المشاروة المجرمعيةاسربانو :  انثاني انقسى

 الفقرة ـ
 درجة الممارسة

قميمة 
 جدان 

كبيرة  كبيرة متكسطة قميمة
 جدان 

 : مشاروة أكلياء األمكر المجاؿ األكؿ : وفايات رفعيؿ 

1 
المنػػػػاخ الػػػػبلـز لمتخطػػػػيط الشػػػػامؿ مػػػػع أكليػػػػا   أهيػػػػئ
 كر .األم

     

تكاصػػػػػؿ مػػػػػع أكليػػػػػا  األمػػػػػكر مػػػػػف خػػػػػبلؿ المقػػػػػا ات أ 2
 الدكرية  .

     

3 
المسػػػػػاهمة فػػػػػي تفعيػػػػػؿ  إلػػػػػىأكجػػػػػ  أكليػػػػػا  األمػػػػػكر 
 األنشطة المدرسية .

     

4 
أنسػػؽ مػػع أكليػػا  األمػػكر إللقػػا  محاضػػرات كعػػرض 

 تجارب مفيدة في لقا ات تقاـ في المدرسة .
     

كليػػا  األمػػكر فػػي أسػػتفيد مػػف خبػػرات كتخصصػػات أ 5
 تنفيذ بعض البرامج المدرسية .

     

6 
مػػػس أكليػػػا  األمػػػكر مجأخطػػػط لحضػػػكر اجتماعػػػات 

 أثنا  االجتماعات . كالتفاعؿ بينهـ
     

7 
أكليػػػػػا  األمػػػػػكر لمتابعػػػػػة تحصػػػػػيؿ خطػػػػػط إلشػػػػػراؾ أ

 أبنائهـ .
     

حرص عمى تفاعؿ أكليا  األمػكر مػع بعضػهـ أثنػا  أ 8
   . اجتماع المجمس

     

9 
سػػتفيد مػػف خبػػرات المجتمػػع المحمػػي لتطػػكير العمػػؿ أ

 المدرسي .
     

 المجاؿ الثاني : وفايات المشاروة الدينية : 

10 
نػػػػػدكات  لتنميػػػػػة الػػػػػكعي الػػػػػديني لػػػػػدل أفػػػػػراد  عقػػػػػد أ

 المجتمع المحمي .
     

11 
خطبػػا  ككعػػاظ مػػف أفػػراد المجتمػػع المحمػػي أسػػتقطب 

 ة .إلعطا  محاضرات تكعية دينية لمطمب
     

12 
في نفكس الطمبػة حػب الػديف كالعمػؿ عمػى مػا  نمي أ

 أمر ب  ديننا الحنيؼ .
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 الفقرة ـ
 درجة الممارسة

قميمة 
 جدان 

 كبيرة متكسطة قميمة
كبيرة 
 جدان 

الحفػاظ عمػى نظػرة  فػيأفراد المجتمع المحمػي أشارؾ  13
 الطالب لحقيقة دين  .

     

14 
الطمبػػػػػة تحػػػػػت إشػػػػػراؼ  مسػػػػػابقات دينيػػػػػة بػػػػػيفأنفػػػػػذ 

 مجمكعة مف أفراد المجتمع المحمي .
     

15 
رفػػػػػع مسػػػػػتكل ل ةحمػػػػػبلت دعكيػػػػة دينيػػػػػة دكريػػػػفعػػػػؿ أ

 . لدل الطمبةالكعي الديني 
     

 المجاؿ الثالث : وفايات المشاروة الثقافية : 

16 
أكظػػؼ مركػػز مصػػادر الػػتعمـ لخدمػػة أفػػراد المجتمػػع 

 المحمي .
     

17 
تنميػػػة لنشػػػرات تربكيػػػة تثقيفيػػػة إصػػػدار شػػػرؼ عمػػػى أ

 الكعي الثقافي لدل أفراد المجتمع المحمي .
     

تثقيفيػػة بػػيف الطمبػػة بمسػػاعدة أفػػراد مػػف  أنظػػـ نػػدكات  18
 المجتمع المحمي .

     

19 
أقـك بعمؿ مسابقات ثقافيػة شػاممة بمشػاركة المجتمػع 

 المحمي .
     

20 
ت كافػػػة كالػػػتعمـ عمػػػى المسػػػتكيا التعمػػػيـعمميػػػة أدعػػػـ 

في نشر الكعي الثقافي بيف أفػراد المجتمػع لممساهمة 
 المحمي .

     

21 
أعمػػػؿ عمػػػى إثػػػرا  المكتبػػػة المدرسػػػية بمسػػػاعدة أفػػػراد 

رفػػػػع المسػػػػتكل لالمجتمػػػػع المحمػػػػي بكتػػػػب كمجمػػػػدات 
 الثقافي .

     

22 
الهكيػة  تعزيػز لتنمية الثقافية لئلسػهاـ فػيأركز عمى ا

 الثقافية لممجتمع المحمي .
     

 السياسية :  المشاروةالمجاؿ الرابع : وفايات 

23 
أشارؾ أفراد المجتمع المحمػي فػي عقػد نػدكات تسػاهـ 

 الحكار كتقبؿ اآلخر .في نشر ثقافة 
     

ثقافة االنتما  لمكطف الكاحػد كالهكيػة كالمصػير  عززأ 24
 المشترؾ بيف أفراد المجتمع المحمي .
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 الفقرة ـ
 درجة الممارسة

قميمة 
 جدان 

 كبيرة متكسطة قميمة
كبيرة 
 جدان 

فػػػي عقػػػد لقػػػا ات سياسػػػية  لمحمػػػيأشػػػارؾ المجتمػػػع ا 25
 هادفة .

     

26 
 مدرسػػػػػػػػية مجمػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػية إصػػػػػػػػدار أشػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى 
 مف المجتمع المحمي . سياسية كبإشراؼ ككادر

     

27 
شخصػػػيات سياسػػػية لعقػػػد نػػػدكات سياسػػػية استضػػػيؼ 

 مف حكلهـ . ما يدكر لتثقيفهـ بلمطمبة 
     

28 
شػػػامؿ لمختمػػػؼ القضػػػايا أقػػػـك بشػػػكؿ دكرم بعػػػرض 

 بمساعدة أفراد المجتمع المحمي . السياسية لمطمبة
 

     

 االجرماعية :  المشاروةالمجاؿ الخامس : وفايات 

29 
أشػػػػكؿ لجنػػػػة مشػػػػتركة بػػػػيف أفػػػػراد المجتمػػػػع المحمػػػػي 

    المشػػػػػػػػػػػاركةكطػػػػػػػػػػػاقـ الهيئػػػػػػػػػػػة التدريسػػػػػػػػػػػية لتفعيػػػػػػػػػػػؿ 
 عية .االجتما

     

30 
لػػدل جػػؿ تنميػػة القػػيـ االجتماعيػػة أمػػف نػػدكات عقػػد أ

 أفراد المجتمع المحمي .
     

أفػػػراد  مػػعأتػػابع تنفيػػذ البػػرامج كاألنشػػػطة االجتماعيػػة  31
 المجتمع المحمي .

     

32 
أفعػػؿ الزيػػػارات التبادليػػػة بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي 

 كالهيئة التدريسية كالطمبة داخؿ المدرسة .
     

33 
الطمبػػػة  حػػػث أفػػػراد المجتمػػػع المحمػػػي فػػػيمػػػع أسػػػاهـ 

 . مع المجتمععمى التكاصؿ 
     

34 
مكجهػػػػة ألفػػػػراد المجتمػػػػع  نػػػػدكاتأعمػػػػؿ عمػػػػى عقػػػػد 

 المشػػػػػاركةكالهيئػػػػػة التدريسػػػػػية عػػػػػف أهميػػػػػة  المحمػػػػػي
 .االجتماعية كالتكافؿ 

     

35 

أشجع المعمميف عمى المشاركة الفاعمػة فػي نشػاطات 
 المجتمع .

 
 

     



 998 

 الفقرة ـ
 درجة الممارسة

قميمة 
 جدان 

 كبيرة متكسطة قميمة
كبيرة 
 جدان 

 :  الصحية المشاروةالسادس : وفايات  المجاؿ

36 
أقػػػػػـك بإنشػػػػػا  لجنػػػػػػة صػػػػػحية مشػػػػػػرفة عمػػػػػى مرافػػػػػػؽ 

كأفػػػػػػراد المجتمػػػػػػع الهيئػػػػػػة التدريسػػػػػػية  المدرسػػػػػػة مػػػػػػف
 المحمي.

     

37 
 مػػػػػيأفػػػػػراد المجتمػػػػػع المح سػػػػػتقطب مختصػػػػػيف مػػػػػفأ

بالكشػػػؼ  يقكمػػػكفبالجانػػػب الصػػػحي لمطمبػػػة  يهتمػػػكف
 دكرم عميهـ .ال

     

38 
أعمػػؿ عمػػى تفقػػد البيئػػة الصػػحية المحيطػػة بالمدرسػػة 
بمشػػػػػػاركة أفػػػػػػراد المجتمػػػػػػع المحمػػػػػػي كالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى 

 صيانتها كمراعاة شؤكنها .

     

39 
أقػػػػػػـك كأفػػػػػػراد المجتمػػػػػػػع المحمػػػػػػي بمشػػػػػػاركة البمديػػػػػػػة 

 بة المدرسة .بحمبلت التكعية الصحية لطم
     

40 
أكظػػؼ مجمكعػػة طبلبيػػة مػػف المدرسػػة بإشػػراؼ أفػػراد 

شػػػػػئكف رعايػػػػػة لمػػػػػف المجتمػػػػػع المحمػػػػػي متخصصػػػػػة 
 صحية .ال الطمبة

     

41 
أقػػـك بالتنسػػيؽ مػػع الجهػػات المعنيػػة لعقػػد يػػـك صػػحي 

 لمطمبة كأفراد المجتمع المحمي .
     

42 
عمػؿ عمػػى مكافحػػة التمػػكث كاألمػػراض بالتعػػاكف مػػع أ

 .المجتمعية لمحفاظ عمى البيئة  المؤسسات
     

 األمنية الكطنية :  المشاروةالمجاؿ السابع : وفايات 

43 
بػػػرامج التكجيػػػ  كاإلرشػػػاد فػػػي المدرسػػػة  شػػػرؼ عمػػػىأ

بمشاركة أفػراد المجتمػع المحمػي لمتركيػز عمػى بعػض 
 . القضايا األمنية

     

44 
ة تشػػػػجيع الطمبػػػػلأمنيػػػػة تكعيػػػػة أخطػػػػط لعقػػػػد لقػػػػا ات 

بػػػػػدا  الػػػػػرأم حػػػػػكؿ قضػػػػػايا أمنيػػػػػة  عمػػػػػى المناقشػػػػػة كا 
 حياتية.

     

45 
شخصػػػػيات أمنيػػػػة مػػػػف المجتمػػػػع المحمػػػػي  اسػػػػتقطب

 .إلعطا  دكرات كتكجيهات لمطمبة داخؿ المدرسة 
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 الفقرة ـ
 درجة الممارسة

قميمة 
 جدان 

 كبيرة متكسطة قميمة
كبيرة 
 جدان 

46 
دارة قنػػػػػػكات التكاصػػػػػػؿ بػػػػػػيف اإل فػػػػػػتح  أعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى

ي لعػػػػػػرض مشػػػػػػكبلتهـ مػػػػػػالمدرسػػػػػػية كالمجتمػػػػػػع المح
 كالمناقشة حكلها .

     

أنظػػػػـ لقػػػػا ات مػػػػع أهػػػػؿ االختصػػػػاص لمتعامػػػػؿ مػػػػع  47
 . بعض الحاالت الطبلبية

     

48 
لجنػػػػػػة أمنيػػػػػػة داخػػػػػػؿ المدرسػػػػػػة مػػػػػػف الطمبػػػػػػة  أشػػػػػػكؿ

 بمساعدة أفراد المجتمع المحمي .
     

 :  اديةاالقرص: وفايات المشاروة  الثامفالمجاؿ 

تقػػػػػػػػديـ اإلعانػػػػػػػػات كالمسػػػػػػػػاعدات لمطمبػػػػػػػػة أسػػػػػػػػاهـ  ب 49
 المحتاجيف كبمساعدة أفراد المجتمع المحمي .

     

50 
أقـك بمشاركة المجتمػع المحمػي عمػى إنشػا  صػندكؽ 

 الطمبة المحتاجيف . لمساعدةتبرعات 
     

51 
أشػػارؾ المجتمػػع المحمػػي فػػي إنشػػا  مجمػػة اقتصػػادية 

 .تصادم لدل الطمبة هادفة تنمي الكعي االق
     

52 
أقـك باستقطاب أهؿ الخبرة االقتصػادية مػف المجتمػع 
المحمػػػػػػػي إلعطػػػػػػػا  النػػػػػػػدكات كالمحاضػػػػػػػرات لمطمبػػػػػػػة 

 . الهيئة التدريسية ك 

     

53 
عمى حمبلت تثقيفية لممجتمع المحمػي لمفهػـك شرؼ أ

 الكعي االقتصادم .
     

54 
جػات تبة كالمعمميف عمػى شػرا  بعػض المنأشجع الطم
 الكطنية .

     

55 
عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػػي حمػػػػبلت جنػػػػي  مبػػػػةأشػػػػجع الط

 المحاصيؿ الزراعية .
     

56 
امػػػة إق فػػػي المجتمعيػػػةأسػػػاهـ مػػػع بعػػػض المؤسسػػػات 

 .المشاريع اإلنتاجية بهدؼ دعـ الطمبة 
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......................................................................................... ....
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............................................................................................ 
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مػػديرم المػػدارس لػػدل ممارسػػة وفايػػات المشػػاروة المجرمعيػػة معكقػػات اسػػربانو :  انثانممث انقسممى
 .الثانكية

 الفقرة ـ
 درجة الركافر

قميمة 
 جداى 

 كبيرة متكسطة قميمة
كبيرة 
 جدان 

 ات ررعلؽ باإلدارة الرعليمية : كقالقسـ األكؿ : مع

1 
   تقػػػػػؼ البيركقراطيػػػػػة مػػػػػف ًقبػػػػػؿ مديريػػػػػة التربيػػػػػة 
        كالتعمػػػػػػػيـ  حػػػػػػػائبلن بػػػػػػػيف إدارة المدرسػػػػػػػة كأفػػػػػػػراد 

 المجتمع المحمي .

     

2 
المركزيػػة اإلداريػػة تعتبػػر عائقػػان لمػػدير المدرسػػة 

 لتفعيؿ المشاركة المجتمعية .
     

3 
تػػػػػػػػػػػػػػدني معرفػػػػػػػػػػػػػػة كخبػػػػػػػػػػػػػػرة اإلدارة المدرسػػػػػػػػػػػػػػية 

 .كالمجتمعباستراتيجيات التكاصؿ بيف المدرسة 
     

مخيمػػػػػػػات  إقامػػػػػػػةمنػػػػػػػع كزارة التربيػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػيـ  4
 صيفية تخدـ أبنا  أفراد المجتمع المحمي .

     

عػػػدـ كجػػػػكد رؤيػػػػة كاضػػػػحة لػػػػدل الػػػػكزارة لنشػػػػر  5
 ثقافة المشاركة المجتمعية .

     

6 
عػدـ متابعػػة القػػرارات الصػػادرة مػػف كزارة التربيػػة 
كالتعمػػػػػػػػػيـ كالتػػػػػػػػػي تخػػػػػػػػػص تفعيػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػاركة 

 المجتمعية .

     

7 
غياب آليػة كاضػحة تضػبط العبلقػة بػيف اإلدارة 

 المدرسية كمؤسسات المجتمع المحمي .
     

8 
عػػػػػػػػدـ قناعػػػػػػػػة اإلدارة التعميميػػػػػػػػة بػػػػػػػػأف التعمػػػػػػػػيـ 
مسػػئكلية مجتمعيػػة ينبغػػي أال يقتصػػر عمػػى فئػػة 

 بمفردها .

     

9 
قصػػكر القػػكانيف الحاليػػة عمػػى تحقيػػؽ المشػػاركة 

 المجتمعية الفعالة . 
     

نػػػػػػػػػدرة التنسػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػيف كزارة التربيػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػيـ  10
 كمؤسسات المجتمع المدني.
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 ت ررعلؽ بالمجرمع : كقا: مع القسـ الثاني

11 
تػػػدني المسػػػتكل التعميمػػػي ألكليػػػا  األمػػػكر يحػػػد 
  مػػػػػػػػػػػػف تفعيػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػدير المدرسػػػػػػػػػػػػة لممشػػػػػػػػػػػػاركة 

 المجتمعية .

     

12 
  عػػػػػػػػدـ كعػػػػػػػػي المػػػػػػػػكاطنيف بأهػػػػػػػػداؼ المشػػػػػػػػاركة 

 .المجتمعية 
     

13 
األكضػػػػػػػػاع االقتصػػػػػػػػادية السػػػػػػػػيئة لػػػػػػػػدل أفػػػػػػػػراد 

فعيػػؿ المجتمػػع تقػػؼ عائقػػان أمػػاـ المدرسػػة مػػف ت
 المشاركة المجتمعية .

     

14 
ممػا يجعػؿ بعػض أفػراد  ،تسييس العمػؿ األهمػي

المجتمػػػػػػػػع المحمػػػػػػػػي يعزفػػػػػػػػكف عػػػػػػػػف المشػػػػػػػػاركة  
 المجتمعية .

     

15 
عدـ تكافر الكعي كالخبرات المطمكبة لدل أفػراد 
 المجتمع المحمي لتفعيؿ المشاركة المجتمعية .

     

16 
مػػػؿ مػػػف العمػػػؿ قيػػػكد العػػػادات كالتقاليػػػد التػػػي تق

 الجمعي .
     

17 
عػػػػدـ تحديػػػػد احتياجػػػػات المجتمػػػػع المحمػػػػي هػػػػك 
 بحد ذات  عائقا لتفعيؿ المشاركة المجتمعية .

     

                                                      : ات ررعلؽ باإلدارات المدرسيةكقالقسـ الثالث مع
      نقص خبرة مديرم المدارس . 18
      ص خبرة المعمميف في المدارس .نق 19

20 
لتحصيمي لمطمبة اتركيز المدارس عمى الجانب 

 فقط .
     

      عدـ تكفر اإلمكانيات المادية داخؿ المدارس . 21
      عدـ كجكد خطة كاضحة لممدارس . 22
      . المدرسة عبا  كالمهاـ المككمة لمديركثرة األ 23
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