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ملخص: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل معرفة مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف توفري الدعم وامل�ساندة 
يف  الإدارات  هذه  فعالية  على  امل�ساركة  هذه  واأثر  اخلليل،  مدينة  يف  املدر�سية  للإدارات 
تطورها والنهو�ص مب�ستواها، وم�ستوى العملية التعليمية التعلمية، وتكوَّن جمتمع الدرا�سة 
وعينتها من جميع مديري ومديرات املدار�ص الثانوية يف مدينة اخلليل، اإ�سافة اإىل جمال�ص 
ومديرة و )115( ع�سواً من  العاملة يف هذه املدار�ص، والبالغ عددهم )45( مديراًً  الآباء 

جمال�ص الآباء.

مدى  لقيا�ص  اأداة  بناء  اإىل  اإ�سافة  البحث،  يف  الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم 
م�ساركة املجتمع املحلي وتطويرها لدعم الإدارات املدر�سية، وم�ساندتها يف مدينة اخلليل 
موزعة  فقرة   )46( من  ال�ستبانة  تكونت  حيث  الآباء،  وجمال�ص  املديرين  نظر  وجهة  من 
الثانوية،  املدر�سية  الإدارات  دعم  يف  املحلي  املجتمع  م�ساركة  مدى  هما:  جمالني  على 
الإداري، ومدى م�ساركة املجتمع املحلي  واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل يف املجال 
يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية، واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل يف املجال الفني،  
وا�ستعان الباحثان بالأدب الرتبوي، والدرا�سات ال�سابقة يف بناء الأداة، كما اأُخ�سعت الأداة 
للتحكيم واملعاجلة الإح�سائية، وتاأكد الباحثان من �سدقها وثباتها، ومدى ملءمة فقراتها 

لأغرا�ص الدرا�سة.

واأظهرت النتائج اأن مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية  
واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل من وجهة نظر الإدارات املدر�سية وجمال�ص الآباء، كانت 
يف  الإ�سناد  درجة  كانت  حني  يف  الدرجة)2.72(،  هذه  بلغت  حيث  عام،  ب�سكل  منخف�سة 
املجال الإداري اأعلى منها من املجال الفني ، و�سمن الدرجة املنخف�سة ب)2.75( مقابل 

)2.71( يف املجال الفني.
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Abstract: 

This study aimed at determining the extent of involvement of the 
community in providing support and assistance to school administrations in 
the city of Hebron and the impact of such participation on the effectiveness 
of these administrations in the development and upgrading of the level of 
practical instruction and learning. The sample study consisted of all directors 
of secondary schools in Hebron in addition to the parents, councils in these 
schools. There were (45) male and female directors and (115) members of the 
parent's councils.                                                                   

The researchers used the descriptive method in their research in 
addition to a questionnaire to measure the extent of community involvement 
in supporting the city of Hebron school administrations from the point of view 
of directors and parent's council. The questionnaire consisted of (46) items 
distributed to two areas which are:   

First, what is the extent of the community involvement in supporting the 
secondary school administrations in the city of Hebron from the administration 
level? And second, what is the extent of support of the community for the 
secondary school administrations in the city of Hebron from the technical 
side. The tool of the study was constructed with the help of the literature and 
previous studies on this issue. The tool was also tested for validity, reliability 
and suitability.

The results showed that the extent of the involvement of the community 
in support of the school's administrations in the secondary schools of Hebron 
from the view point of administrations and parent's councils was generally low 
reaching a degree of (2.72) while the degree of support in the administrative 
issues was higher than that in the technical issues with the low range of (2.75) 
to (2.71) in the technical domain.                                                           
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مقدمة: 
واملدر�سة  املحلي  املجتمع  بني  والإ�سناد  والدعم  والتعاون،  ال�رشكة  مفهوم  اأ�سحى 
مفهومًا تربويًا دوليًا �سائعًا حيث متتد تطبيقاته يف كثري من دول العامل املتقدمة،  وقد 
اإىل تفعيل  الرامية  والإجراءات  وال�سيغ  التجارب  العديد من  الهتمام عن ظهور  اأ�سفر هذا 

هذه العلقة وتنميتها. 
املحلي  املجتمع  بني  والدعم  والتعاون  لل�رشاكة  العملية  التطبيقات  انت�سار  ويعود 
ذلك  يف  مبا  التعليمية  للعملية  الإ�سافية  امليزات  من  عدداً  يحقق  لكونه  املدر�سة  وبني 
توفري موارد مالية اإ�سافية لتمويل املدار�ص، وربط املدر�سة بالبيئة املحيطة، وال�ستفادة 
من اإمكانات املجتمع املحلي ومرافقه، وتنمية قيمة النتماء بني الطلب ملجتمعهم. كما 
تقود ال�رشاكة والتعاون والدعم بني املجتمع املحلي واملدر�سة اإىل تبادل الأفكار واخلربات، 
ورفع م�ستوى التح�سيل لدى الطلب، وحتقيق التكامل يف العملية الرتبوية، وامل�ساهمة يف 
تطوير املدر�سة، واىل الرتابط بني النظرية والواقع املجتمعي، وحتقيق التكامل بني املدر�سة 

وموؤ�س�سات التن�سئة الرتبوية والجتماعية. 
لقد اأ�سبحت العملية الرتبوية بكل اأبعادها معادلة تتفاعل عنا�رشها وتتقا�سم اأدوارها 
اأطراف عدة اأهمها: الأ�رشة والبيت واملجتمع، بحيث تتعاون جميعها يف تاأدية هذه الر�سالة 
على خري وجه و�سوًل اإىل النتائج املرجوة، ول يتحقق ذلك اإل من خلل توثيق ال�سلت بني 

املجتمع املحلي واملدر�سة. 
التعليمية(،  املتطلبات )غري  لكثري من  ت�ستجيب  اأن  املعا�رشة، لبد  املدر�سة  اأن  كما 
وذلك ان�سجامًا مع الدور الجتماعي الذي توؤديه، وطاملا اأن تلك املتطلبات نف�سها عر�سة 
اأن توائم حمك  للتغيري املت�سارع يف هذا الع�رش، فاإن املدر�سة املدارة تقليديًا ل ت�ستطيع 
من  توفره  ملا  قويًا  بديًل  الت�ساركية  الإدارة  تاأتي  حني  يف  التغريات،  تلك  مع  الن�سجام 
لدى  كافة  الإمكانات  توظيف  طريق  عن  املجتمع،  مع  ومتعددة  وا�سعة  ات�سال  قنوات 

العاملني وا�ستغللها. 
اأهمها  التعليم املدر�سي وتقدمه،  التي تواجه تطوير  التحديات  وعليه نرى كثرياً من 
اإليه على اأنه ممثل ال�سلطة، و�سلوكه  وجود اإدارة علمية حديثة متمثلة باملدير، الذي ينظر 
اإدارة املدر�سة وتنظيمها، ومن ثم تتوقف عليه فاعليتها  القيادي ميثل عن�رشاً حيويًا يف 

وكفاءتها. )احمد، 2003( . 
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اأو ال�سبط والربط، ولي�ست جمرد تنفيذ  لذلك مل تعد الإدارة املدر�سية جمرد )النظام( 
لهم  املحددة  الأوقات  يف  وح�س�سهم  املعلمني  وتوزيع  حرفيًا  تنفيذاً  املدر�سي  اجلدول 
التعليمية  العملية  )التلميذ( هو مركز  باأن  توؤمن  احلديث  واإمنا هي مبفهومها  وللح�س�ص، 
وحمورها، ولذلك فاإن دورها يتحدد بتوفري اجلو الذي ي�ساعد على منوه وتنميته، وحتقيق 

اأهداف التعليم امل�ستقة من املجتمع بظروفه وفل�سفته )العجمي، 2000( . 
لقد اأ�سبحت منظومة التعليم تواجه يف الآونة الأخرية �سغوطًا وحتديات تتمثل يف 
–الآن-  فالعامل  ا�ستقرارها،  على  املوؤثرة  واخلارجية  الداخلية  للقوى  امل�ستمرة  الزيادة 
العامل  على  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  اآثارها  ترتك  �سوف  تغريات جذرية  ي�سهد 
املتغريات  فيها  تتلحق  التي  ال�رشيعة  بحركته  يتميز  العاملي  النظام  اأ�سبح  اأجمع، حيث 
الأمر  ويحتاج  متناهية،  ب�رشعة  الأو�ساع  وتتبلور  التغري،  قوى  وتت�ساعد  والتحولت، 
اللزمة  الرتتيبات  اتخاذ  واإداراتها  التعليمية،  املوؤ�س�سات  ومنها  املختلفة  املوؤ�س�سات  من 

ملواجهة هذه التحديات. 
ويرى كثري من علماء الرتبية ورجالها، اأنه ل بد من توثيق ال�سلة بني املدر�سة واملجتمع، 
وهذا ما اأكد عليه )جون ديوي( يف راأيه باأن املدر�سة – وهي املوؤ�س�سة التعليمية- يجب اأن 
تكون �سورة م�سغرة للمجتمع وتعك�ص ما يدور يف املجتمع الكبري، فالعملية التعليمية ل 
تتم يف فراغ، بل هي عملية اجتماعية انطلقا من اأن الرتبية نظام اجتماعي يتفاعل مع 
النظم الجتماعية الأخرى يوؤثر فيها ويتاأثر بها، وعلى هذا فاإن من امل�ستحيل اأن جند نظامًا 

تعليميًا مغلقًا متاما. )العجمي، 2000( . 
بناء علقة  اإىل  ي�سعى  الذي  العربية،  التحول يف املجتمعات  وعليه لبد من جماراة 
وطيدة بني املجتمع املحلي واملدر�سة، بحيث اأ�سبحت املمار�سات الإدارية تويل هذا اجلانب 
املدر�سة  مهمة  كانت  اأن  فبعد  والأمهات،  الآباء  جمال�ص  ت�سكيل  خلل  من  الأهمية  بع�ص 
تربوية  موؤ�س�سة  املجتمع  نظر  يف  املدر�سة  اأ�سبحت  كذلك،  املجتمع  لها  وينظر  تعليمية، 
اجتماعية تهدف اإىل الإعداد العلمي، واإعداد الطلبة للتفاعل مع املجتمع املحلي، ويعّد دور 
التي  واملهمة  املتميزة  الأدوار  من  املحلي  املجتمع  مع  التعاون  املدر�سة يف جمال  مدير 
الناجحة  املدر�سية  والإدارة  اأخرى،  اإىل  الإدارية من مدر�سة  ال�سلوكيات  الفروق بني  تظهر 
هي التي ت�ستفيد من هذه العلقة يف دعم اإمكانات املدر�سة وحت�سينها با�ستمرار، اإ�سافة اإىل 
الدعم املعنوي الذي يعود بالفائدة على املدر�سة واإدارتها. وباملقابل فاإن املجتمع املحلي 
يحقق مردوداً من خلل هذه العلقة الإيجابية بينه وبني املدر�سة، �سواء من خلل ما يعود 

على اأبنائه كطلبة يف املدر�سة، اأم من خلل ا�ستخدامه ملرافق املدر�سة )ن�سوان، 1992( . 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لقد باتت املدر�سة جمرد موؤ�س�سة تربوية تقدم خدماتها للدار�سني داخل الغرف ال�سفية 
والأ�سوار املدر�سية، ومل تعد تتفاعل مع الواقع املحيط بها باعتبارها مركز اإ�سعاع ثقايف 
وعلمي واجتماعي، كما اأن م�ساهمتها يف تطور املجتمع ومنوه اأ�سبح يف بع�ص اجلوانب، 
ولي�ص يف كلها، وال�سبب يعود اإىل ما تعانيه هذه املوؤ�س�سة من بعد املجتمع املحلي وتخليه 

عنها. 
جماراة  على  يقدر  ول  والهموم،  الأعباء  مثقل  املحلي  املجتمع  اأ�سبح  املقابل  يف 
املنظومة  جوانب  بع�ص  يف  انهيار  اإىل  معظمها  يف  تنحو  بوترية  تت�سارع  التي  التغريات 
املوؤ�س�سات  جتاه  واجباته  اأداء  عن  املحلي  املجتمع  ابتعاد  اإىل  اأدى  مما  الجتماعية، 

التعليمية، والتخلي عن دوره يف رفد العملية التعليمية. 
كما اأن الإدارات املدر�سية مل تعد م�سوؤولة فقط عن تطبيق التعليمات الإدارية والقوانني 
املدر�سية ومتابعة الطلبة واملدر�سني والبناء املدر�سي، واإمنا اأ�سبحت توكل اإليها مهمات 
جديدة ل تقل اأهمية عن املهمات التقليدية، ومل تعد م�سوؤولية اأولياء الأمور واملجتمع املحلي 
اأحوال الطلب يف املدار�ص ومتابعة حت�سيلهم العلمي وحل م�سكلتهم  قا�رشة على تفقد 
املدر�سية واإمنا تكمن امل�سوؤولية يف مكونات العلقة بني الإدارة املدر�سية واملجتمع، ومدى 

ارتباط هذه العلقة وتكاملها بينهما، ومدى ارتباط وتاأثري كل منهما بالآخر. 
ومما �سبق ميكن �سياغة ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 

ما مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية يف املدار�س 
املدر�سية  الإدارات  نظر  وجهة  من  اخلليل  مدينة  وم�ساندتها يف  الثانوية 

وجمال�س الآباء؟
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية: 

هل تختلف درجة م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية  1 .
الإدارات املدر�سية وجمال�ص  واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل من وجهة نظر 

الآباء باختلف �سفة امل�ستجيب، وجن�ص املدر�سة؟
هل تختلف درجة م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية  2 .
واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل من وجهة نظر الإدارات املدر�سية باختلف 

متغري اجلن�ص، واملوؤهلت العلمية، والوظيفة؟
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هل تختلف درجة م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية  3 .
واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل من وجهة نظر اأع�ساء جمل�ص الآباء باختلف 

متغري اجلن�ص، واملوؤهلت العلمية، والوظيفة؟

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

التعرف اإىل مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية واإ�سنادها  1 .
الثانوية يف مدينة اخلليل من وجهة نظر الإدارة املدر�سية واأولياء  يف املدار�ص 

الأمور. 
واملجتمع  املدر�سية  الإدارات  بني  والإ�سناد  والدعم  التعاون  اأوجه  اإىل  التعرف  2 .
والدعم  التعاون  هذا  جراء  الرتبوية  العملية  على  تعود  التي  والفوائد  املحلي 

والإ�سناد. 
و�سع املقرتحات والتو�سيات التي ت�ساعد على زيادة التعاون والدعم والإ�سناد  3 .

بني الإدارات املدر�سية واملجتمع املحلي مبا يعود بالفائدة على اجلميع. 
رفد املكتبة العربية بهذا النوع من الدرا�سات مبا ي�ساعد يف تطوير الإدارة الرتبوية  4 .

ب�سكل عام والإدارة املدر�سية وال�سفية ب�سكل خا�ص. 

أهمية الدراسة: 

للمجتمع  بالن�سبة  جداً  مهمة  تربوية  ق�سية  يف  تبحث  اأنها  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 
م�ساركة  مدى  على  التعرف  من  اأهميتها  تنبع  كما  املدر�سية،  بالإدارات  وعلقته  املحلي 
املجتمع املحلي وما يقدمه من دعم واإ�سناد للإدارات املدر�سية، وما يحققه هذا الدعم من 
نتائج اإيجابية تعود بالفائدة على املدر�سة والطلبة واملجتمع املحلي، لأنه- وفقًا للمعايري 
احلديثة يف الإدارة املدر�سية- ل ميكن للمدر�سة اأن توؤدي ر�سالتها على اأكمل وجه مبعزل 
واحد،  اآن  يف  وتربوية  اجتماعية  موؤ�س�سة  الأمر  نهاية  يف  املدر�سة  لأن  حولها،  يدور  عما 
واإ�سافة اإىل ما �سبق، ونظراً للنق�ص يف مثل هذه الدرا�سات- على حد علم الباحثني- جاءت 
هذه الدرا�سة لت�ساعد يف �سد العجز يف هذا النوع من الدرا�سات، الأمر الذي يعود بالفائدة 

على الإدارة الرتبوية ب�سكل عام، والإدارة املدر�سية وال�سفية ب�سكل خا�ص. 
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حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة باحلدود الآتية: 

ن هم بوظيفة  تقت�رش الدرا�سة على اأع�ساء الإدارات املدر�سية يف املدار�ص الثانوية ممَّ
مدير مدر�سة، ونائب املدير، وال�سكرتري، وجمال�ص اأولياء الأمور للعام الدرا�سي 2008/2007 
يف املدار�ص الثانوية التابعة ملدينة اخلليل، كما تتحدد نتائج الدرا�سة بالأداة امل�ستخدمة 
جلمع البيانات واملعلومات ومدى جدية جمتمع الدرا�سة يف تعبئة ال�ستبانة، ومدى �سدق 

اأداة الدرا�سة وثباتها. 

مصطلحات الدراسة: 

املجتمع املحلي: ◄ املجتمع هو منطقة جغرافية اأو �سكانية اأو جمموعة �سناعية اأو 
خدمية اأو مهنية تقدم لها موؤ�س�سات التعليم برامج اأو خدمات تعليمية اأو تدريبية 

اأو ا�ست�سارية تدخل �سمن نطاق اهتماماتها اأو تخ�س�سها اأو حاجتها. 
ذ عن طريق  الإدارة املدر�سية: ◄ جمموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي تنفَّ
العمل الإن�ساين اجلماعي التعاوين بق�سد توفري املناخ الفكري والنف�سي واملادي 
الذي ي�ساعد على حفز الهمم، وبعث الرغبة يف العمل الن�سط املنَظم؛ فرديًا كان اأم 
اأهداف املدر�سة  ال�سعاب، حتى تتحقق  اأجل حل امل�سكلت، وتذليل  جماعيًا من 

الرتبوية والجتماعية كما ين�سدها املجتمع )الزبيدي، 1988(.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري:

واقع الإدارة املدر�سية واأهميتها: 
بهما  ف�سلتها  الرتبوية،  والإدارة  التعليمية  الإدارة  من  املدر�سية جزءاً  الإدارة  ت�سكل 
�سلة اخلا�ص بالعام، وهي ل ت�سكل كيانًا م�ستقًل قائمًا بذاته، بل اإنها وحدها م�سوؤولة عن 
املدر�سية  الإدارة  اإن  واأهدافها، وحيث  التعليمية  والإدارة  الرتبوية  الإدارة  �سيا�سات  تنفيذ 
هي القائمة على حتقيق ر�سالة املدر�سة من خلل �سلتها املبا�رشة بالطلبة، فاإنها تتمتع 
يف  وبخا�سة  القرارات،  واتخاذ  بها  املنوطة  بالأدوار  والقيام  الت�رشف  يف  اأكرب  بحرية 
البلدان الأجنبية املتقدمة، مما يجعلها اأهم وحدة اإدارية يف حلقة الإدارة الرتبوية، ويعطيها 

مكانة كبرية من الناحية الإدارية.  )عابدين، 2001( . 
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ويعرف )اأحمد اإبراهيم، 2003( الإدارة املدر�سية باأنها: اجلهود امل�ستقة التي يقوم 
بها فريق من العاملني يف احلقل التعليمي )املدر�سة( اإداريني وفنيني، بغية حتقيق الأهداف 
تربية  اأبنائها  تربية  من  الدولة  اإله  تهدف  ما  مع  يتم�سى  املدر�سة حتقيقًا  داخل  الرتبوية 

�سحيحة على اأ�س�ص علمية. 
التعليمية،  ال�سيا�سات  بتنفيذ  القائمة  الوحدة  باأنها:   )1994 )مطاوع،  يعرفها  كما 
ويقوم على راأ�سها ناظر اأو مدير، م�سوؤوليته الرئي�سية هي توجيه املدر�سة نحو اأداء ر�سالتها 

وتنفيذ اللوائح والقوانني التعليمية التي ت�سدر عن الوزارة. 
من  تتحقق  وهادف  مق�سود  منظم  ن�ساط  كل  باأنها:  فيعرفها   )1996 )مر�سي،  اأما 
ورائه الأهداف الرتبوية املن�سودة من املدر�سة، والإدارة املدر�سية لي�ست غاية يف حد ذاتها، 

واإمنا و�سيلة لتحقيق اأهداف العملية التعليمية. 
بالتخطيط  حتقق  اأهداف  ذو  نظام  هي:  املدر�سية  الإدارة  اأن   )1979 )عبود،  ويرى 
ا�ستخدام  اإىل جانب  الإدارة  تقومي  ثم  التنفيذ،  ومتابعة  والتن�سيق  والتوزيع  للعمل،  ال�سليم 
اجتماعي  اإطار  التنظيم متكاملة ومتفاعلة يف  م�سوؤوليات  الدوافع، وجعل  لإثارة  احلوافز 

ت�سوده روح التعاون، ويتم بعلقات اإن�سانية. 
ومن  اآخر،  اإىل  ع�رش  من  املتغرية  املدر�سة  بوظيفة  املدر�سية  الإدارة  وظيفة  وتتاأثر 
اأو الدولة وعلقته بالنظم وال�سيا�سات  بلد اإىل اآخر، وبطبيعة النظام الرتبوي يف املجتمع 
اإىل جمرد  تهدف  تعد  املدر�سية اجتاهات جديدة بحيث مل  الإدارة  ت�سهد  وقد  القت�سادية. 
تلقني  عملية  دفع  اأو  فيها،  الطلبة  و�سبط  النظام  على  واملحافظة  املدر�سة،  �سوؤون  ت�سيري 
والتجهيزات  الأبنية  على  املحافظة  اأو  واملعلومات،  باملعارف  اأذهانهم  وح�سو  الطلبة 
املدر�سية، بل اأ�سبحت اأهدافها تتمحور حول تهيئة الظروف، وتوفري الإمكانات التي ت�ساعد 
املتعلم على النمو الكامل، وحول امل�ساعدة يف حت�سني العملية التعليمية لتحقيق ذلك النمو، 
ويف حتقيق الأهداف الجتماعية للمجتمع مبا يتطلبه ذلك من تعاون وتن�سيق مثمر بني كل 

اأطراف العمل يف املدر�سة واملجتمع. )�سمعان، ومر�سي، 1975( . 
اأهم الوظائف التي تقوم بها الإدارة املدر�سية وظيفة تنظيم اجلهود الب�رشية  اإن من 
الإدارة  فاهتمام  لتحقيقها،  املدر�سة  ت�سعى  التي  الرتبوية  الأهداف  لإجناز  باملدر�سة 
املدر�سية يف الوقت احلا�رش هو بالعمل مع النا�ص باأف�سل ال�سبل، وتن�سيق جهودهم ب�سكل 

مت�سافر ومتكامل، مما يعود على الأفراد بالنمو، ويعود على املدر�سة بالفاعلية. 
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اأن توجه عمل املجموعة، واأن تنمي فيهم خا�سية العمل  اإن مهمة الإدارة املدر�سية 
لكت�ساف  قابليتهم  وتزداد  ينمون  الأفراد  اإن  حيث  للعمل،  امل�سرتك  والتخطيط  التعاوين 
اأداء  اجلماعة  اأداء  يجعل  وهذا  جماعي،  ب�سكل  يعملون  عندما  خرباتهم  وتزداد  العلقات، 

اأف�سل واأكرث فاعلية، )البوهي، 2001( . 
خ�سائ�س الإدارة املدر�سية الناجحة: 

الإدارة التعليمية، ينبغي اأن تكون تعبرياً نقيًا وترجمة خمل�سة للفل�سفة التي ين�سدها 
اإىل البيئات واملوؤ�س�سات  اأن تكون بيئة منتقاة بالقيا�ص  املجتمع، وكذلك املدر�سة ينبغي 

الأخرى املوجودة يف املجتمع، وهي لن تكون بيئة منتقاة اإل اإذا كانت اإدارتها نقية. 
يف  �ساحلني  منوذجني  املدر�سية  والإدارة  التعليمية  الإدارة  تكون  اأن  هذا  ومعنى 
ولكي  الدميقراطية.  الأ�ساليب  واتباع  التعاون،  ويف  العمل  �سري  ويف  الإن�سانية،  العلقات 

تنجح الإدارة املدر�سية يف عملها، ينبغي اأن تت�سف باخل�سائ�س الآتية: 
التخبط  اأو  الع�سوائية  اأنها ل تعتمد على  اإدارة هادفة: وهذا يعني  اأن تكون  اأول: ♦ 
اأو ال�سدفة يف حتقيق غاياتها، بل تعتمد على املو�سوعية، والتخطيط ال�سليم يف 

اإطار ال�سالح العام. 
اأن تكون اإدارة ايجابية، وهذا يعني اأنها ل تركن اإىل ال�سلبيات اأو املواقف  ثانيا:  ♦

اجلامدة، بل يكون لها الدور القيادي الرائد يف جمالت العمل وتوجيهه. 
اأن تكون اإدارة اجتماعية، وهذا يعني اأن تكون بعيدة عن ال�ستبداد والت�سلط  ثالثا:  ♦

م�ستجيبة للم�سورة، مدركة لل�سالح العام، عن طريق عمل جاد م�سبع بالتعاون. 
رابعا: ♦ اأن تكون اإدارة اإن�سانية، وهذا يعني اأنها ل تنحاز اإىل اآراء ومذاهب فكرية 
اأو تربوية معينة، قد ت�سيء اإىل العمل الرتبوي ل�سبب اأو لآخر. بل ينبغي اأن تت�سف 

باملرونة دون اإفراط.  )اأحمد، 2003( . 
عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي واأهميته: 

تعدُّ املدر�سة قلب املجتمع، وحني يعملن معًا، وب�سيء من التن�سيق لإجناز الأهداف، 
تت�سع اأدوار كل منهما، وهذه الأدوار تقع ب�سكل عام داخل ثلث فئات هي: اإثراء بيئة التعلم 
التي تعمل على م�ساركة املجتمع باعتباره م�سدراً للتعليم ومادة للتعلم، وحتقيق التن�سيق 
لدعم �سبكة اأدوار التعلم، وتوحيد اجلهود بني املدر�سة واملجتمع، وذلك لتقدمي الدعم املادي 
والنف�سي والجتماعي للطلب واأولياء اأمورهم لي�سلكوا ب�سورة اأكرث فعالية يف بيئات التعلم 
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ويف املجتمع، وزيادة اأدوار املتعلمني يف املجتمع، مما يوؤدي اإىل خلق فر�ٍص للتعلم مدى 
احلياة لكل اأفراد املجتمع. 

املتاحة  واملادية  العقلية  امل�سادر  ت�ستخدم  عندما  يحدث  التعلم  بيئة  اإثراء  اأن  كما 
يكون  واملجتمع  املدر�سة  بني  وامل�ستمر  الدائم  وبالت�سال  للتعلم،  كموارد  املجتمع  يف 
الإن�ساين والطبيعي املحيط بهم يف حياة  العامل  اندماجا ً مع  واأكرث  ن�ساطًا،  اأكرث  الطلب 

اأكرث واقعية. 
وف�سًل عن ذلك فاإن للوالدين دوراً حا�سمًا يف ا�ستمرار �سبكة العلقات القائمة بني 
الوالدين، وذلك من خلل  الر�سمي مع  املدر�سة واملجتمع، ويعتمد ذلك على الت�سال غري 
املكاملات الهاتفية، واإبداء امللحظات عن �سلوك الطفل، ومناق�سة الوالدين مع املدر�سني 
حول مدى منو اأطفالهم وتقدمهم، كما متثل العلقات ال�سخ�سية مع املدر�سة دوراً مهمًا يف 
ربط املدر�سة باملجتمع، وذلك عن طريق الزيارات املنزلية، فعلى �سبيل املثال لو اأن طفًل 
غاب عن املدر�سة، وقام �سخ�ص ما من املدر�سة بزيارة منزلية للطفل، ف�سوف يكت�سف خلل 
هذه الزيارة اأن الأ�رشة رمبا تكون يف حاجة اإىل م�ساعدة املدر�سة، واأن املدر�سة ت�ستطيع 
تقدمي هذه امل�ساعدة، وهكذا فاإن الزيارات املتبادلة بني املدر�سة واأولياء الأمور تعد اإحدى 
الطرق املفتاحية املهمة لإنهاء العزلة بينهما، وزيادة وعي املدر�سة مبا ميكن عمله حيال 
الطالب  بها  يكلف  التي  املهمات  من  وغريها  املنزلية،  للواجبات  حمددة  �سيا�سات  و�سع 

خارج حدود املدر�سة. 
وميكن للمدر�سة اأن تقوم بعمل العديد من برامج التنوير لأولياء الأمور يف �سكل برامج 
غري ر�سمية عرب لقاءات مع الوالدين ور�سم خطة للعمل تنفذ خلل العام الدرا�سي، وبالطبع 
ترتكز كل مو�سوعات هذه اخلطة على التلميذ ويكون للوالدين جهود مكثفة يف مثل هذه 

اللقاءات. 
العلوم واملعلومات  واأنواع  –فيما م�سى- تهتم بتقدمي املعرفة،  لقد كانت املدر�سة 
والعقلية،  الفكرية  بالنواحي  الهتمام  على  قا�رشة  غايتها  كانت  اإذ  فح�سب،  لأبنائها 
ولكن الأبحاث الرتبوية والنف�سية التي اأجريت يف الوقت احلا�رش، اأكدت �رشورة الهتمام 
بجوانب �سخ�سية التلميذ مكتملة؛ مبعنى اأن تعنى املدر�سة بتوفري خربات متنوعة ومتكاملة 
على  ويتعرفون  ميولهم،  وتوجه  مواهبهم،  وت�سقل  قدراتهم،  تنمو  بحيث  لتلميذها، 
احلياة من حولهم، وما تعي�سه بيئاتهم وجمتمعاتهم، وعلى ما فيها من ظروف واأو�ساع، 
األوان  ويتمر�سون  العملية،  التطبيقية  بالنواحي  النظرية  درا�ساتهم  وميزجون  وم�سكلت، 

الن�ساط. )�سليمان، 1978م( . 
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اإن البيئة التي توجد فيها املدر�سة هي بيئة املجتمع املحلي، الذي يتكون من جمموعة 
والعادات  والدين  اللغة  وجتمعهم  واحدة،  جغرافية  بيئة  يف  ي�سكنون  الذين  الأفراد  من 

والتقاليد. )م�سطفى واآخرون، 1965م( . 
ويف فل�سطني –وبوجه عام- يتكون املجتمع من ثلثة اأمناط: 

التجارة  على  حياتهم  يف  معتمدين  املدن،  اأهل  فيه  ويعي�ص  املدين:. 1  املجتمع 
وال�سناعة والوظائف، وهم اأعلى من غريهم يف امل�ستوى املادي والثقايف. 

ويعي�ص اأفراده يف البادية )ال�سحراء( اأو قريبًا منها، ويعتمدون  املجتمع البدوي: . 2
ب�سكل  فيه  يقيمون  مكان  لهم  ولي�ص  املوا�سي،  وتربية  الرعي،  على  حياتهم  يف 

دائم. 
القرى، ويعتمدون يف حياتهم  اأفراد هذا املجتمع يف  القروي:. 3 ويعي�ص  املجتمع 

على الزراعة، وتربية الدواجن. 
املفرو�ص  تختلف عن غريها، ومن  التي  له حاجاته  اأن كل جمتمع  ندرك  �سبق  مما 
ويوجد يف كل جمتمع حملي  فيه.  تن�ساأ  الذي  املحلي  املجتمع  املدر�سة حاجات  تلبي  اأن 
م�ستواه،  رفع  على  والعمل  وتنظيمه،  رعايته  على  تقوم  التي  واخلا�سة،  العامة  موؤ�س�ساته 
فتعمل على تكامله مع املجتمعات املحلية الأخرى �سمن اإمكاناته املتاحة، املادية منها 
خدمة  اإىل  تهدف  موؤ�س�سات،  من  املجتمع  اأفراد  ين�سئه  ما  اأن  نرى  وعليه  والجتماعية. 
املجتمع يف اأي حقل من احلقول، يتمثل يف خدمة هذا املجتمع وتطويره. ولذلك كان لقيام 
مدير  على  م�سوؤوليتها  معظم  يقع  ملحة  �رشورة  املوؤ�س�سات  وهذه  املدر�سة  بني  التعاون 

املدر�سة نف�سه، بحكم مركزه وعمله. 
والهدف من هذا التعاون هو الأخذ بيد املدر�سة للو�سول اإىل اأهدافها، ويتوقف جناح 
املدر�سة اأو ف�سلها على مدى ال�سلة التي تقيمها مع املجتمع من حولها باأفراده وموؤ�س�ساته 

وعلى عمق هذه ال�سلة. 
حاجات  على  منهما  كل  تعرف  على  تقوم  واملجتمع،  املدر�سة  بني  علقة  اإقامة  اإن 
الآخر، والعمل على تلبية هذه الحتياجات، واإن املمار�سات العملية التي يقوم بها الطلبة، 
وباإ�رشاف الهيئة التدري�سية، ت�ساعد على حتويل ما لديهم من معلومات نظرية اإىل حقائق 

وممار�سات عملية. 
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بينهما،  التفاعل  يقوي  اأن  �ساأنه  من  واملجتمع  املدر�سة  بني  ال�سلة  توثيق  اأن  كما 
ويعمل على اأن يدرك كل منهما اأهمية الطرف الآخر بالن�سبة اإليه، فهما وجهان ل�سيء واحد. 
ال�سعور  الطلبة  لدى  وتعمق  بينهما،  التعاون  روح  تعزز  اإمنا  البيئة  تخدم  حني  فاملدر�سة 
بالنتماء اإليه والولء له، واإذا منا هذا ال�سعور وقوي اأدى اإىل العتزاز بالوطن، واىل التم�سك 

به ب�سكل ل يقبل الفرد بديل عنه )الدويك واآخرون، 1998 م( . 
اأحد  ويوؤكد  مهمة.  م�ساألة  واملجتمع  املدر�سة  بني  الفهم  يف  التجان�ص  اأن  يف  ل�سك 
الرتبويني على هذه احلقيقة اإذ يقول: »ل �سيء ينجح عمل املدر�سة وير�سيه على دعائم قوية 
را�سخة، وي�سل بني املدر�سة واملجتمع، ويوؤمن التعاون بينهما مثل جعل برنامج املدر�سة 
معاجلة  حول  تدور  اأن  يجب  املدر�سية  الفعاليات  اأن  واحلق  املجتمع«،  وحاجات  متفقا 
م�سكلت املجتمع، وبديهي اأنه يف مثل هذا احلال، فاإن الطالب يتعلم كيف يواجه احلياة؟، 
اإىل املجتمع وبالعك�ص؟.  وكيف يحل امل�سكلت العملية؟، وكيف ينقل خربته من املدر�سة 

)العجمي، 2000 م( . 
تعمل  املدر�سة، وهي  اإىل  الجتماعية  املوؤ�س�سات  اأقرب  الأ�رشة هي  اأن  الوا�سح  ومن 
معها على تربية الأبناء وتعليمهم، فمن الطبيعي اأن يكون عمل املدر�سة ناق�سًا ومبتوراً، 
يكون ملدير  اأن  ينبغي  الأخرى، ومن هنا ل  الجتماعية  واملوؤ�س�سات  الأ�رشة  تكمله  اإذا مل 
املدر�سة دور ملحوظ يف ت�سييد �رشح جمل�ص الآباء واملعلمني يف مدر�سته، فمن املعروف 
اأن املدير يجب اأن يكون قائداً تربويًا يف موقعه، وطبيعة هذه القيادة تفر�ص عليه اأن يبني 
برناجما للعلقات العامة مع املجتمع، وذلك انطلقا من تغيري وظيفة املدر�سة يف املجتمع 

نف�سه. 
ل �سك يف اأن تعاون املجتمع املحلي والآباء مع املدر�سة عامل مهم يف تقدم املدر�سة، 
ولكن كثرياًِ من املوؤ�س�سات املجتمعية والآباء ل ي�ساعد املدر�سة على ذلك، لعدم اهتمامهم 
مبا يجري فيها، اأو لإهمالهم ما تقوله املدر�سة عن اأبنائهم، اأو لعدم اإحكام �سيطرتهم كاآباء 

على اأبنائهم. 
وميكن للآباء اأن يقدموا يد امل�ساعدة للمدر�سة، اإذا تعاونوا معها يف توجيه التلميذ 
الذين ميثلون اهتماما م�سرتكا لكل من الآباء واملدر�سة على ال�سواء، وميكن ملجال�ص الآباء 
اإذا كانت هذه املجال�ص فعالة ون�سيطة، ل  ال�سبيل  اأن توؤدي دورا مهمًا يف هذا  واملعلمني 

جمرد �سور باهتة كما يحدث اأحيانا. 
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ثانياً- الدراسات العربية واألجنبية:

الدراسات العربية: 

:) درا�سة البو�سعيدي )2001 ◄
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة الدور الفعلي ملدير املدر�سة الثانوية يف تفعيل العلقة بني 
اأثر اجلن�ص، واخلربة الإدارية، واملوؤهل  املدر�سة واملجتمع املحلي ب�سلطنة عمان، ومعرفة 
العلمي ملديري املدار�ص يف تفعيل العلقة بني املدر�سة واملجتمع املحلي ب�سلطنة عمان، 
ومعرفة اأثر اجلن�ص، واخلربة الإدارية، واملوؤهل العلمي ملديري املدار�ص، واملنطقة التعليمية، 
على معرفة الدور الفعلي ملدير املدر�سة الثانوية يف تفعيل العلقة بني املدر�سة واملجتمع 

املحلي. 
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأكرث الأدوار ممار�سة من مدير املدر�سة الثانوية فيما 
اأولياء الأمور ب�رشورة  يتعلق بتفعيل العلقة بني املدر�سة واملجتمع املحلي هو »تب�سري 
ات�سالهم باملدر�سة«، و »توعية الأهايل باأهمية العلقة بني املدر�سة واملجتمع«، اأما اأقل 
العلقة بني املدر�سة  الثانوية فيما يتعلق بتفعيل  الأدوار ممار�سة من قبل مدير املدر�سة 
اأع�ساء  اأع�ساء املجل�ص على ن�رشات املدر�سة«، و »تعريف  واملجتمع املحلي فهو »اطلع 
جمل�ص الآباء على مرافق املدر�سة وا�ستخداماتها املختلفة«. كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة حول تفعيل العلقة 
بني املدر�سة واملجتمع املحلي ل�سالح الذكور. وكذلك ل�سالح ذوي اخلربة الأعلى، يف حني 
اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية تعزى 
اإىل املوؤهل العلمي واملنطقة التعليمية. اأما النتائج املتعلقة باملعلمني، فقد اأ�سارت اإىل عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات تعزى اإىل متغري اجلن�ص، وكذلك املنطقة 

التعليمية. 
 :) درا�سة املع�سني )2002 ◄

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة دور مدير املدر�سة الثانوية يف خدمة املجتمع املحلي يف 
مدار�ص التعليم العام مبحافظة ظفار، ولهذا الغر�ص حاولت الدرا�سة الإجابة عن جمموعة 
من الأ�سئلة، وتكونت عينة الدرا�سة من )131( معلمًا و )60( م�رشفًا تربويًا و )35( مديراً، 
من  مكونة  )ا�ستبانة(  للدرا�سة  اأداة  رت  طَوّ وقد  هذا  الع�سوائية،  الطبقية  بالطريقة  اختريوا 
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)51( فقرة موزعة على اأربعة جمالت رئي�سة هي: الت�سال مع املجتمع املحلي، والتوجيه 
وقد  املجتمعية،  املدر�سة  مفهوم  وتعزيز  اجلميع،  م�سوؤولية  والتعليم  املدر�سي،  والإر�ساد 

تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 
اأن درجة توافر معايري القيادة الرتبوية لدى مدير املدر�سة الثانوية من وجهة نظر  1 .

املعلمني كانت )متو�سطة(، ومن وجهة نظر امل�رشفني واملديرين كانت عالية. 
الثانوية من وجهة  القيادة الرتبوية لدى مدير املدر�سة  اأهمية معايري  اأن درجة  2 .
بدرجة  امل�رشفني كانت  )عالية(، ومن جهة نظر  املعلمني واملديرين كانت  نظر 

)متو�سطة( . 
وبناء على ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج اأو�ست الدرا�سة مبا ياأتي: 

و�رشورية  اأ�سا�سية  كخ�سائ�ص  الدرا�سة  هذه  يف  جاءت  التي  املعايري  اعتماد  1 .
ينبغي توافرها يف مدير املدر�سة كقائد تربوي، وبحيث يكون تقومي اأداء مديري 

املدار�ص بناء عليها. 
اأبنائهم  تعليم  يف  بفاعلية  املدر�سة  مب�ساركة  الأمور  واأولياء  املجتمع  توعية  2 .

وتربيتهم. 
 :) درا�سة امل�سهلي )2002 ◄

املوكلة  ات  للمهمَّ واملعلمني  الآباء  اإىل معرفة مدى ممار�سة جمال�ص  الدرا�سة  هدفت 
اإليهم يف املدار�ص احلكومية التابعة للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار من 
وجهة نظر الأع�ساء اأنف�سهم، وذلك من خالل الإجابة عن جمموعة من الأ�سئلة واأهمها: 

ات املوكلة اإليهم يف  ما درجة ممار�سة جمال�س الآباء واملعلمني للمهمَّ
مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  للمديرية  التابعة  احلكومية  املدار�س 

ظفار من وجهة نظر الأع�ساء اأنف�سهم؟ 
وتكونت عينة الدرا�سة من عينة طبقية ع�سوائية من اأع�ساء املجال�ص حيث بلغ عددهم 
)563( ع�سوا موزعني اإىل )62( مديراً ومديرة و )319( معلمًا ومعلمة و )155( ويل اأمر من 
اجلن�سني، وجلمع البيانات قام الباحث بتطوير ا�ستبانة لقيا�ص مدى ممار�سة جمال�ص الآباء 
واملعلمني للمهمات املوكلة اإليهم، حيث مت التاأكد من �سدقها وثباتها، وقد تكونت ال�ستبانة 
اأربعة جمالت هي: الأهداف العامة، وخدمات الطلب، البيئة  من )48( فقرة موزعة على 
املحلية، الأن�سطة املدر�سية، وبعد جمع البيانات وحتليلها ومناق�ستها تو�سلت الدرا�سة اإىل 
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جمموعة من النتائج اأهمها: 
اأن درجة ممار�سة املديرين الأع�ساء يف جمال�ص الآباء واملعلمني للمهمات املوكلة  1 .

اإليهم كانت كبرية من وجهة نظرهم. 
اأن درجة ممار�سة املعلمني الأع�ساء يف جمال�ص الآباء واملعلمني للمهمات املوكلة  2 .

اإليهم كانت متو�سطة من وجهة نظرهم. 
كما تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من التو�سيات اأهمها: 

الآباء،  واإر�سادية حول جمال�ص  ثقافية  برامج  بعمل  الرتبوية  املوؤ�س�سة  تقوم  اأن  1 .
واأهمية اأدوارها يف اإجناح العمل الرتبوي داخل املدار�ص. 

تعيني �سخ�سيات فاعلة يف املجتمع يف جمال�ص الآباء واملعلمني.  2 .
 :) درا�سة غنوم )2004 ◄

الرتبوية،  للموؤ�س�سات  الأمني  الدور  لتنمية  عملي  برنامج  و�سع  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ومدى حتقيقه من خلل املوؤ�س�سات الآتية: الأ�رشة، وامل�سجد، واملجتمع، وو�سائل الإعلم، 
البيت واملدر�سة وامل�سجد واملجتمع والإعلم يف  الدرا�سة يف دور كل من  ومتثلت حماور 

حتقيق امل�سوؤولية الأمنية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 
تعد املدر�سة املوؤ�س�سة التعليمية الثانية بعد البيت يف التعليم والرتبية، كما اأن لها  1 .

دوراً كبرياً يف حتقيق امل�سوؤولية الأمنية. 
اإن هناك ق�سوراً وا�سحًا يف العلقة بني املجتمع واملدر�سة.  2 .

 :) درا�سة اأبو �سمرة وزمالئه )2006 ◄
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل ت�سورات مديري املدار�ص الثانوية واأولياء الأمور 
يف حمافظة اخلليل حول التفاعل بني الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي، وذلك من خالل 

الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
اخلليل حول  الأمور يف حمافظة  واأولياء  الثانوية  املدار�ص  مديري  ت�سورات  ما  1 .

التفاعل بني الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي؟ 
هل تختلف ت�سورات مديري املدار�ص الثانوية واأولياء الأمور يف حمافظة اخلليل  2 .
حول التفاعل بني الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي باختلف متغريات الدرا�سة: 
�سفة امل�سوؤولية )مدير اأو ويل اأمر( ، واجلن�ص، واملديرية، واملوؤهل العلمي، و�سنوات 

خربة املدير؟ 
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وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات املدار�ص الثانوية يف حمافظة اخلليل 
اأولياء  للعام الدرا�سي )2005 - 2004( والبالغ عددهم )80( مديراً ومديرة، ومن جميع 
اأمور طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اخلليل )ال�سفني الأول والثاين الثانوي( . اأما عينة 
الدرا�سة فتكونت من )60( مديراً ومديرة، و )390( ويل اأمر، اختريوا بالطريقة الع�سوائية، 
ر الباحثون ا�ستبانة لقيا�ص ت�سورات مديري املدار�ص الثانوية  ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، طوَّ
واأولياء الأمور يف حمافظة اخلليل حول التفاعل بني الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي، 
وتكونت ال�ستبانة من )46( فقرة موزعة على ثلثة جمالت: ما تقدمه املدر�سة للطلبة، وما 

تقدمه املدر�سة للمجتمع املحلي، وما يقدمه املجتمع املحلي للمدر�سة. 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة ت�سورات مديري املدار�ص الثانوية، واأولياء الأمور 
متو�سطة،  كانت  املحلي  واملجتمع  املدر�سية  الإدارة  بني  للتفاعل  اخلليل  حمافظة  يف 
ومبتو�سط ح�سابي )للدرجة الكلية( مقداره )3.31( وانحراف معياري )0.55( . كما اأظهرت 
النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطات 
ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة حول ت�سورات مديري املدار�ص الثانوية واأولياء الأمور يف 
حمافظة اخلليل للتفاعل بني الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي تعزى اإىل �سفة امل�سوؤولية 
ول�سالح املديرين، ويف �سوء هذه النتائج اأو�ست الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات، منها: 

اأن تويل وزارة الرتبية والتعليم اأهمية خا�سة للعلقة بني الإدارات املدر�سية واملجتمع 
الإدارات املدر�سية بتوعية املجتمع املحلي بالدور املطلوب منه جتاه  املحلي، واأن تقوم 

املدر�سة. 
الدراسات األجنبية: 

:) ◄ 2004( Khan درا�سة خان
واأولياء  الآباء  باإ�رشاك  املتعلقة  ال�سرتاتيجيات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الأكادميي،  التح�سيل  عمليات  وخا�سة  الثانوية،  املدار�ص  طلبة  اأمور  معاجلة  يف  الأمور 
وذلك من خلل وجهة نظر مديري املدار�ص الثانوية، وا�ستملت الدرا�سة على جمموعة من 
ال�سرتاتيجيات هي: ال�سيا�سات املكتوبة )القوانني والتعليمات واللوائح والأنظمة( ،  والدعم 
والت�سال يف الجتاهني بني  ال�رشاكة بني املجتمع واملدر�سة،  والتدريب، ونهج  الإداري، 

البيت واملدر�سة، واإقامة ال�سبكات والتقومي. 
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي يف البحث، وتكونت عينة الدرا�سة من نخبة من 
مديري املدار�ص العاملية يف مقاطعة لو�ص اأجنلو�ص، الذين كانوا على ا�ستعداد للم�ساركة يف 
الدرا�سة، وللإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ال�ستبانة اأداًة للدرا�سة، حيث تكونت 

من �ستة حماور. 
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وبعد جمع البيانات وحتليلها خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج كان اأهمها: اأن 
ا�ستجابة اأفراد العينة كانت عالية يف تفعيل عملية الت�سال بني املجتمع واملدر�سة، واأنه 
يجب زيادة م�ساركة اأولياء الأمور يف لقاءات املجل�ص ال�ست�ساري للمدر�سة، يف حني كانت 

العنا�رش الأخرى اأقل اأهمية. 
 :) ◄ 2005( Fuller درا�سة فولري

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على خ�سائ�ص التوا�سل بني املدر�سة واملجتمع والأ�رشة، 
كما هدفت اإىل و�سف هذه اخل�سائ�ص، وبخا�سة ما يتعلق منها بالأ�رشة وفعالية ات�سالها 
البيت واملدر�سة  التي توؤثر يف العلقة بني  العوامل  الك�سف عن  اإىل  باملدر�سة، كما هدفت 
والأ�رشة،  املعلمني  نظر  وجهة  من  الدرا�سة  وكانت  بينهما،  الت�سال  عملية  يف  وخا�سة 

وتكونت عينة الدرا�سة من )75( طالبا يف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا. 
اأ�رش  مع  متت  التي  املقابلت  منها  عدة  مقايي�ص  الباحث  ا�ستخدم  البيانات  وجلمع 
الطلب، كما ُحللت �سجلت الطلبة ملعرفة العلقة بني الأ�رش واملدر�سة، وتو�سلت الدرا�سة 

اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 
اإن من اأهم عوامل التوا�سل بني املدر�سة والبيت اأن تقوم املدر�سة باإقناع الأهل مبا 
�ص للتلميذ، وحماولتهم تطبيق ما تعلموه يف املجتمع، كما تو�سلت اإىل �رشورة مراعاة  ُيدرَّ
توا�سل  اأن من م�سوغات  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  الطلب وميولهم وطموحاتهم، كما  حاجات 
لي�ست بعيدة عن املجتمع  اأجواء املدر�سة  اأن  التلميذ  اإقناع  البيت باملدر�سة، هو حماولة 

املحلي. 
:) ◄ 2006( Camilo درا�سة كاميلو

هدفت الدرا�سة اإىل ا�ستك�ساف مدى قدرة املدار�ص التي تديرها منظمات املجتمع املدين 
يف اجلمهورية الدومنيكية على ممار�سة الإدارة الذاتية، وهدفت اإىل حتديد ال�سرتاتيجيات 
الإدارية والرتبوية التي ميكن اأن ت�ساهم يف اإي�سال املوؤ�س�سات الرتبوية اإىل التعليم اجليد، 
تديرها  التي  املدار�ص  كانت  اإذا  ما  حتديد  اإىل  هدفت  كما  املهم�سة،  املناطق  يف  وخا�سة 

منظمات املجتمع املدين اأكرث فاعلية من املدار�ص احلكومية والعامة. 
وتكونت عينة الدرا�سة من اأربع مدار�ص منها مدر�ستان حكوميتان، ومدر�ستان تابعتان 
للمجتمع املدين، وا�ستخدمت الدرا�سة اأ�سلوب درا�سة احلالة منهجًا للدرا�سة، كما اأِعدَّ مقيا�ص 
للدرا�سة طَبّق عن طريق املقابلة وامللحظة، وعن طريق حتليل الوثائق الر�سمية وال�سجلت 
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املوؤر�سفة، بالإ�سافة اإىل عمل درا�سة ا�ستق�سائية ُوزعت على املعلمني يف كل مدر�سة من 
املدار�ص عينة الدرا�سة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 

املدار�ص  من  اأكرث  قادرة  كانت  املدين  املجتمع  منظمات  تديرها  التي  املدار�ص  اإن 
احلكومية على ممار�سة الإدارة الذاتية الرتبوية واحلكم الذاتي، مبا يف ذلك ت�سميم املناهج 
واختيار ا�سرتاتيجيات التدري�ص، مما اأدى اإىل العديد من القرارات الإدارية، وبخا�سة فيما 
يتعلق بالتنظيم واإتاحة املوارد، وامل�ساءلة، اإ�سافة اإىل اإظهار خ�سائ�ص املدر�سة الفعالة، 

والقيادة القوية. 
  :) ◄ 2007( Gary ،وجاري Johnson ،درا�سة جون�سون

هدفت الدرا�سة اإىل بحث درجة العلقات بني املوؤ�س�سات، واأنواع ال�سلوكيات واأ�ساليب 
الإدارة يف املجال�ص املدر�سية يف املدار�ص العامة يف اأوكلهوما، وبحثت اأي�سا تاأثري هذه 

العلقات على مدة اخلدمة الإدارية، واإجنازات الطلب يف اأوكلهوما. 
وجاءت هذه الدرا�سة على اأ�سا�ص درا�سات �سابقة، وا�ستندت اإليها مثل درا�سة مكارين 
ورمزي، التي اأجريت عام )1971( ، ودرا�سة هي�ص )1994( ، و�سميث )1998( ، ودرا�سة 

ليري عام )2004( . 
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، وتكونت عينة الدرا�سة من جميع مديري املدار�ص 
الباحث  وا�ستخدم  اأوكلهوما،  يف  الآباء  وجمال�ص  الإدارية،  املجال�ص  وروؤ�ساء  احلكومية، 
 )1998( عام  �سميث  عدلها  والتي  وي�سكون�سن،  يف  طبقها  التي   )1994( هي�ص  ا�ستبانة 
الفئات  كانت  اإذا  ما  حتديد  اإىل  الدرا�سة  و�سعت  ال�سمالية.  كارولينا  ولية  يف  لتطبيقها 
النظرية الأربعة اأي موؤ�س�سات ال�سلطة، واملجال�ص الإدارية للمدر�سة، وجمال�ص الآباء واأنواع 
واأ�ساليب القيادة والإدارة، ووجود م�رشف املنطقة التعليمية باأوكلهوما، اإ�سافة اإىل درا�سة 
الطلبة،  اإجناز  املتغريات القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والدميوغرافية واأثرها على 
ومتثلت عينة الدرا�سة من )53%( من مديري املدار�ص، و )24%( من روؤ�ساء الهيئات الإدارية 
جمموعة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وا�ستجاباتهم،  الدرا�سة  عينة  خلل  ومن  الآباء،  وجمال�ص 

نتائج اأهمها: 
اإن اأنواع العلقات واملتغريات الدميوغرافية لها تاأثري على معدل اإجناز الطلبة يف  1 .

اأوكلهوما. 
اإذا اجتمع جمل�ص الآباء واإدارة  هناك تاأثري كبري على حت�سيل الطلبة واإجنازهم  2 .

املدر�سة. 
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از الطلبة.  وجود علقة كبرية بني القيادة الإدارية واإجن. 3
. 4   واأو�ست الدرا�سة باإيجاد برامج لتطوير قدرات مدريري املدار�ص، وجمال�ص الآباء 

وتفعيل العلقة بينهما. 
:) ◄ 2007(  Quan, Kofi درا�سة كيان وكويف

حت�سني  يف  املدر�سة  وجمال�ص  املحلية  الهيئات  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الأداء املدر�سي يف املناطق الريفية يف تايونغ يف جنوب اأفريقيا، واعتمدت الدرا�سة على 
القانون املعمول به يف جنوب اأفريقيا، الذي ُو�سع عام 1996م، حيث ن�ص على اأن ت�سكل 
رابطات للمعلمني والطلب يف املدار�ص، وتكون مع هيئات الإدارة واأع�ساء جمل�ص الآباء 

املنتخبني يف هذه الدرا�سة. 
وكان الهدف من هذه الدرا�سة قيا�ص اأداء هذه املجال�ص والهيئات للمهمات املوكولة 
اإليها، كما ركزت هذه الدرا�سة على دور هذه املجال�ص والهيئات يف حت�سني الأداء املدر�سي 

ن هذه املجال�ص قد مت ح�سب املفهوم والتطبيق العملي.  يف املناطق الريفية، واأن تكوُّ
�سيما  ول  املحلية،  املجتمعات  اإ�رشاك  اإىل  املا�سة  احلاجة  من  الفكرة  هذه  وانبثقت 
الأ�رشة يف التعليم الأ�سا�سي، حيث تعتمد هذه النظرية على اأن الأ�سا�ص املنطقي يف حت�سني 
املدار�ص والعملية التعليمية يتوقف على امل�سوؤوليات املفو�سة اإىل اأفراد املجتمع، ول �سيما 

الوالدين، وخا�سة يف ال�سوؤون العامة والأمور التي تخ�ص هذه املدار�ص. 
الباحث  وا�ستخدم  ق�سدية،  كعينة  اختريت  مدار�ص  ثلث  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
واأظهرت  املدر�سية،  واملجال�ص  الهيئات  مع  املقابلت  فاأجريت  للدرا�سة،  اأداة  املقابلت 
النتائج اأن اأع�ساء املجتمع املحلي يعتربون اأنف�سهم �رشكاء مع املربني يف التعليم وحت�سني 
اأداء املتعلم، كما تقا�سموا امل�سوؤولية مع املدر�سة يف احلفاظ على العملية التعليمية، كما 
اأظهرت النتائج اأن اأفراد املجتمع يقرون باأنه لبد من متكني املعلمني ومديري املدار�ص من 
اأداء مهماتهم وم�ساعدتهم على حتقيق ذلك من خلل م�ساندتهم يف ذلك، وو�سع ال�سوابط 
للمحافظة عليهم، واأو�ست الدرا�سة باإجراء املزيد من البحوث، وخا�سة على متثيل املجتمع 

املحلي، وم�ساركته يف زيادة التعليم. 
منهجية الدراسة: 

اعتمد الباحثان يف هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي مللءمة هذا الأ�سلوب 
وفهم  الدرا�سة،  ملو�سوع  والتف�سيلي  الدقيق  الو�سف  على  ارتكز  والذي  الدرا�سة،  لطبيعة 
العلقة القائمة بني املجتمع املحلي، وما يقدمه اإىل الإدارات املدر�سية من خلل املوؤ�رشات 

والنتائج الدالة على ذلك. 



31

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

جمتمع الدراسة: 
الثانوية  املدار�ص  ومديرات  مديري  جميع  الأوىل  فئتني،  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
احلكومية يف مدينة اخلليل والبالغ عددهم )45( مديراً ومديرة، والثانية من جميع اأع�ساء 

جمال�ص الآباء يف املدار�ص الثانوية مبدينة اخلليل، والبالغ عددهم )115( ع�سواً. 
الجدول  )1( 

يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب صفة المستجيب والجنس والمؤهالت العلمية 
والوظيفية ألعضاء اإلدارة المدرسية وأعضاء مجلس اآلباء

القيم الناق�سةالن�سبةاملئويةالعدداملتغريات

امل�ستجيب
11571.9ع�سو جمل�ص اآباء
4528.1الإدارة املدر�سية

جن�ص امل�ستجيب
8150.9ذكور
7849.11اإناث

جن�ص الإدارة 
املدر�سية

2453.3ذكر
2146.7اأنثى

املوؤهلت العلمية 
للإدارة املدر�سية

1124.4دبلوم
3475.6بكالوريو�ص فاأكرث

الوظيفة لإدارة 
املدر�سة

1840.0مدير
1226.7نائب مدير

1533.3�سكرتري

جن�ص اأع�ساء جمل�ص 
الآباء

9584.83ذكر
1715.2اأنثى

املوؤهلت العلمية 
لأع�ساء جمل�ص الآباء

3229.46ثانوي فاأقل
4036.7دبلوم

3733.9بكالوريو�ص فاأكرث

املهنة لأع�ساء 
جمل�ص الآباء

3431.2تاجر
5550.5موظف

2018.3عامل
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ت�سري البيانات الواردة يف اجلدول )1(: اأن ن�سبة اأع�ساء جمل�ص الآباء كانت )%71.9( 
اإجمايل  من   )%28.1( ن�سبته  ما  الإدارة  هيئة  اأع�ساء  �سكل  بينما  املجتمع،  اإجمايل  من 
 )%49.1( مقابل   )%50.9( ن�سبته  ما  الذكور  مدار�ص  اإجمايل  �سكل  ولقد  الكلي،  املجتمع 
من مدار�ص اإناث، اأما فيما يتعلق بجن�ص اأع�ساء هيئة الإدارة، فقد �سكل الذكور ما ن�سبته 
)53.3%( مقابل )46.7%( من الإناث. اأما فيما يخت�ص مبوؤهلتهم العملية فقد �سكل حملة 
فما  البكالوريو�ص  درجة  يحملون   )%75.6( مقابل  العينة  اإجمايل  من   )%24.4( الدبلوم 
فوق، اأخريا فيما يتعلق بوظيفة اأع�ساء هيئة الإدارة، فقد �سكل املديرون ما ن�سبته )%40( 
من اإجمايل املجتمع، تلها العاملون يف جمال ال�سكرتارية بن�سبة )33.3%( ، واأخريا نواب 

املديرين بن�سبة مئوية )%26.7( . 
ن�سبته )84.8%( مقابل  الذكور ما  �سكل  الآباء، فقد  باأع�ساء جمل�ص  اأما فيما يتعلق 
)15.2%( من الإناث، اأما فيما يتعلق مبهنة اأع�ساء جمل�ص الآباء فقد كان )50.5%( منهم 
موظفني، وكان )31.2%( منهم جتاراً،  )18.3%( عماًل، اأخريا فيما يتعلق باملوؤهلت العلمية 
البكالوريو�ص  حملة   ،)%36.7( ن�سبته  ما  الدبلوم  حملة  �سكل  فقد  الآباء،  جمل�ص  لأع�ساء 
اإجمايل  الثانوي فما دون ما ن�سبته )29.4%( من  اأخريا �سكل حملة   ، فما فوق )%33.9( 

املجتمع. 

أداة الدراسة: 
رت اأداة الدرا�سة من قبل الباحثني، وهي عبارة عن ا�ستبانة لقيا�ص مدى م�ساركة  طَوّ
واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل  الثانوية  الإدارات املدر�سية  املجتمع املحلي يف دعم 
من وجهة نظر الإدارات املدر�سية وجمال�ص الآباء، وتكونت ال�ستبانة يف �سورتها الأولية 
الثانوية  املدر�سية  الإدارات  دعم  املحلي يف  املجتمع  م�ساركة  فقرة متثل مدى   )50( من 
الآباء،  وجمال�ص  املدر�سية  الإدارات  نظر  وجهة  من  اخلليل  مدينة  مدار�ص  يف  واإ�سنادها 
موزعة على جمايل الدرا�سة وهي: مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية 
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل يف املجال الإداري، ومدى م�ساركة املجتمع 
املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل يف املجال 
الفني، و�سيغت الفقرات الإيجابية بحيث اأعطي لكل عبارة من عباراتها وزنًا مدرجًا وفق 
اأهمية الفقرة كالآتي: تعطى القيمة الرقمية )5( لل�ستجابة  �سلم ليكرت اخلما�سي، لتقدير 
بدرجة كبرية جدا، والقيمة )4( لل�ستجابة بدرجة كبرية، والقيمة )3( لل�ستجابة بدرجة 
متو�سطة، والقيمة )2( لل�ستجابة بدرجة قليلة، والقيمة )1( لل�ستجابة بدرجة قليلة جدا، 

وتعك�ص يف حالة �سياغة الفقرات ال�سلبية. 
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صدق أداة الدراسة وثباتها: 

ُعر�ست على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة  الدرا�سة  اأداة  للتاأكد من �سدق 
الفقرات  ملءمة  حول  الراأي  اإبداء  اأجل  من  حمكمني   )10( عددهم  والبالغ  والخت�سا�ص، 
لأغرا�ص الدرا�سة من حيث ال�سياغة وامل�سمون، وقد اأخذ مبلحظات املحكمني التي اأجمع 
اأ�سبح عدد فقرات ال�ستبانة )46( فقرة مق�سمة على جمايل  عليها اأكرث من )80%(، حيث 

الدرا�سة على النحو الآتي: 
املجال الإداري ملدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية  1 .

واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل، وفقراته من )1- 20( . 
املجال الفني ملدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية  2 .

واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل، وفقراته من )21- 46( . 

ثبات أداة الدراسة: 

الداخلي حيث  الثبات بطريقة الت�ساق  للتحقق من ثبات ال�ستبانة ُح�سب معامل   
بلغت قيم الثبات ح�سب األفا )0.97( و )0.89( ح�سب التجزئة الن�سفية. 

املعاجلة اإلحصائية: 

املئوية،  الن�سب  الأعداد،  با�ستخراج  للبيانات  اللزمة  الإح�سائية  املعاجلة  متت 
والتجزئة  األفا،  كرونباخ  الثبات  ومعاملي  املعيارية،  النحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات 

الن�سفية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته: 

»ما مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية 
واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل من وجهة نظر الإدارات املدر�سية وجمال�س 
الآباء«؟ وللإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

وذلك كما هو وا�سح من اجلداول من )2- 5( . 
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مدى مشاركة اجملتمع احمللي في دعم اإلدارات املدرسية الثانوية وإسنادها
اآلباء ومجالس  املدرسية  اإلدارات  نظر  وجهة  من  اخلليل  مدينة  د. تيسير أبو ساكورفي 

د.محمد الطيطي

 الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى مشاركة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات المدرسية 

الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيجمال الإ�سناد

2.750.71الإ�سناد يف املجال الإداري
2.710.80الإ�سناد يف املجال الفني

2.720.73الدرجة الكلية

الإدارات  دعم  يف  املحلي  املجتمع  م�ساركة  مدى  اأن   :)2( اجلدول  من  لنا  يت�سح 
املدر�سية  الإدارات  نظر  اخلليل من وجهة  واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة  الثانوية  املدر�سية 
وجمال�ص الآباء كانت منخف�سة ب�سكل عام، حيث بلغت هذه الدرجة )2.72( يف حني كانت 
درجة الإ�سناد يف املجال الإداري اأعلى منها يف املجال الفني ب )2.75( مقابل )2.71( 

يف املجال الفني. 
الجدول )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى مشاركة المجتمع المحلي في دعم 
اإلدارات المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل

من وجهة نظر اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء كما توضحها فقرات الدراسة 

مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية مت�سل�سل
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

3.381.08يقدم احلوافز واملكافاآت الت�سجيعية للطلبة املتفوقني1.

توثق العلقات بني اأولياء الأمور والهيئة التدري�سية باملدر�سة 2.
3.251.07مبا يحقق تعاونهم على تن�سئة الطلب تن�سئة �ساحلة. 

ي�ساند املجتمع املحلي الإدارة املدر�سية يف حل امل�سكلت التي 3.
3.151.11تواجهها. 

ي�ساهم املجتمع املحلي يف توفري قاعدة معلومات كاملة عن 4.
2.271.08املدار�ص ونوعية خمرجاتها. 

ينظم الندوات الثقافية وحلقات النقا�ص املختلفة با�ستخدام 5.
2.250.97و�سائل الإعلم. 

يعمل املجتمع على تنظيم الرحلت التعليمية للمناطق الأثرية 6.
2.141.08والتاريخية واملوؤ�س�سات الوطنية. 
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يت�سح لنا من اجلدول )3(: اأن مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية 
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل كانت اأعلى �سيء يف الفقرة )20( من املجال 
 ، املتفوقني مبتو�سط ح�سابي )3.38(  للطلبة  بتقدمي احلوافز واملكافاآت  الفني، واملتعلقة 
تلها الفقرة )37( يف املجال الفني، واملتعلقة بتوثيق العلقات بني اأولياء الأمور والهيئة 
الإدارية باملدر�سة مبا يحقق تعاونهم على تن�سئة الطلب تن�سئة �ساحلة مبتو�سط ح�سابي 

 . )3.25(
يف حني كانت اأقل املجالت م�ساركة الفقرة )9( من املجال الإداري واملتعلقة بعمل 
املجتمع رحلت تعليمية للمناطق الأثرية والتاريخية مبتو�سط ح�سابي )2.14( ، والفقرة 
)44( من املجال الفني التي تن�ص على اأن ينظم املجتمع املحلي الندوات الثقافية وحلقات 

النقا�ص املختلفة با�ستخدام و�سائل الإعلم. 
الجدول )4(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى مشاركة المجتمع المحلي في دعم 
اإلدارات المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر 

اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء في المجال اإلداري كما توضحها فقرات الدراسة

مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية مت�سل�سل
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل يف املجال الإداري

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

3.381.08يقدم احلوافز واملكافاآت الت�سجيعية للطلبة املتفوقني1.

ي�ساعد املجتمع املحلي يف اإر�ساء قواعد ال�سلوك و�سبطها عند 2.
3.101.04الطلبة. 

3.060.76ي�ساهم املجتمع املحلي يف دعم امل�سابقات والأن�سطة املدر�سية. 3.

2.971.11يدر�ص املجتمع املحلي احتياجاته من الأرا�سي لبناء املدار�ص. 4.

ي�ساعد يف حل م�سكلت الطلبة الجتماعية والقت�سادية 5.
2.961.00والنف�سية. 

ي�ساهم املجتمع يف اإزالة الفوارق بني الطلبة من خلل تنمية 6.
2.951.10روح التكافل الجتماعي. 

ي�ساهم املجتمع املحلي يف �سبط ت�رشب الطلبة وغيابهم من 7.
2.881.13املدار�ص. 

ي�سارك الإدارات يف اإ�سناد دور املعلمني ودعمهم داخل الغرفة 8.
2.831.02ال�سفية. 
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مدى مشاركة اجملتمع احمللي في دعم اإلدارات املدرسية الثانوية وإسنادها
اآلباء ومجالس  املدرسية  اإلدارات  نظر  وجهة  من  اخلليل  مدينة  د. تيسير أبو ساكورفي 

د.محمد الطيطي

مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية مت�سل�سل
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل يف املجال الإداري

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

ي�ساهم يف توفري الإمكانات لإقامة الأن�سطة والربامج امل�ساندة 9.
2.800.94للعملية التعليمية. 

تنمية جوانب �سخ�سية املتعلم وغر�ص النتماء الوطني 10.
2.801.10والإ�سلمي والعربي والإن�ساين. 

2.751.00توعية املجتمع املحلي للطلبة نحو ال�سلوكيات ال�سحية ال�سليمة. 11.

امل�ساعد يف ت�سكيل اللجان املحلية من ال�سكان لتوفري الدعم 12.
2.721.00اللزم للمدر�سة، كل ح�سب اخت�سا�سه )اأطباء، مهند�سني.... الخ( 

التعاون مع الإدارات املدر�سية يف �سقل قدرات الطلبة 13.
2.700.95وتطويرها داخل موؤ�س�ساته. 

يتابع املجتمع املحلي من خلل املوؤ�س�سات ال�سحية الو�سع 14.
2.651.03ال�سحي للطلبة. 

تقدم الت�سهيلت للمر�سدين الجتماعيني والرتبويني ملتابعة 15.
2.631.00الطلبة خارج املدر�سة. 

يوفر املجتمع املحلي ال�سلمة للمباين والتجهيزات املدر�سية من 16.
2.601.12خلل تعاون املوؤ�س�سات الأمنية يف ذلك. 

2.580.80ي�ساعد يف تنفيذ الربامج والأن�سطة الرتفيهية والثقافية للطلبة. 17.

ي�ساهم املجتمع املحلي يف دعم التعلم الذاتي وتنمية التفكري 18.
2.471.07الإبداعي لدى الطلبة. 

ي�ساهم املجتمع املحلي يف و�سع الإجراءات ملتابعة الطلبة 19.
2.311.08وتطويرهم اأكادمييا. 

يعمل املجتمع على تنظيم الرحلت التعليمية للمناطق الأثرية 20.
2.141.08والتاريخية واملوؤ�س�سات الوطنية. 

الإدارات  دعم  يف  املحلي  املجتمع  م�ساركة  درجة  اأن   :)4( اجلدول  من  لنا  يت�سح 
املدر�سية  الإدارات  نظر  اخلليل من وجهة  واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة  الثانوية  املدر�سية 
وجمال�ص الآباء يف املجال الإداري كانت اأعلى �سيء يف الفقرة )2( التي تن�ص على تقدمي 
احلوافز واملكافاآت الت�سجيعية للطلبة املتفوقني مبتو�سط ح�سابي )3.38( يف حني كانت اأقل 
جوانب امل�ساركة يف هذا املجال الفقرة )9( التي تن�ص على تنظيم رحلت علمية للمناطق 

الأثرية والعلمية مبتو�سط ح�سابي )2.14( . 
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الجدول )5(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى مشاركة المجتمع المحلي في دعم 

اإلدارات المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر 
اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء في المجال الفني  كما توضحها فقرات الدراسة

مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية مت�سل�سل
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل يف املجال الفني

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

توثيق العلقات بني اأولياء الأمور والهيئة التدري�سية باملدر�سة 1.
3.251.07مبا يحقق تعاونهم على تن�سئة الطلب تن�سئة �ساحلة. 

ي�ساند املجتمع املحلي الإدارة املدر�سية يف حل امل�سكلت التي 2.
3.151.11تواجهها. 

يت�سدى املجتمع املحلي للظواهر غري الأخلقية التي ت�رش 3.
3.121.09املدر�سة واملجتمع. 

ي�ساعد املجتمع املحلي الإدارات املدر�سية يف الت�سدي للعادات 4.
3.071.01والتقاليد الجتماعية ال�سيئة. 

توطيد العلقات بني الأ�رشة واملدر�سة يف �سوء مفاهيم املواطنة 5.
2.991.25ال�ساحلة. 

2.971.19ي�ساهم املجتمع املحلي يف تاأمني نق�ص الغرف ال�سفية. 6.

ي�ساعد املجتمع املحلي الإدارات املدر�سية يف بناء القيم 7.
2.931.00والجتاهات وتعديل �سلوك الطلبة. 

يعمل املجتمع املحلي على تثقيف الطلبة نحو قواعد ال�سلمة 8.
2.861.02العامة من خلل املوؤ�س�سات ال�رشطية. 

يعمل على دعم ورفد املكتبات املدر�سية باملراجع والكتب 9.
2.841.08ال�رشورية. 

ي�ساهم املجتمع املحلي يف تقوية علقة الطلبة باملدر�سة 10.
2.831.11وخارجها. 

توفري و�سائل ات�سال فعالة بني املجتمع املحلي والإدارات 11.
2.811.14املدر�سية. 

يعمل املجتمع املحلي على التوعية نحو الهتمام واملحافظة على 12.
2.741.02املرافق العامة يف البيئة املحيطة باملدر�سة. 
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مدى مشاركة اجملتمع احمللي في دعم اإلدارات املدرسية الثانوية وإسنادها
اآلباء ومجالس  املدرسية  اإلدارات  نظر  وجهة  من  اخلليل  مدينة  د. تيسير أبو ساكورفي 

د.محمد الطيطي

مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية مت�سل�سل
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل يف املجال الفني

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

يتعاون املجتمع املحلي مع الإدارات املدر�سية يف تنظيم لقاءات 13.
2.721.16تربوية دورية بني اأولياء الأمور واملدر�سني ومديري املدار�ص. 

درا�سة متطلبات املجتمع املدر�سي وامل�ساعدة يف حل ما يعرت�سه 14.
2.690.97من م�سكلت توؤثر يف الأداء واإعداد اخلطط املنا�سبة للنهو�ص بها. 

ي�ساعد يف رعاية الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة من خلل 15.
2.651.13تاأمني الحتياجات اللزمة لهم. 

يربز املجتمع املحلي دور الإدارات املدر�سية الرتبوي من خلل 16.
2.640.99املوؤ�س�سات الإعلمية. 

ي�ساعد املجتمع الإدارات املدر�سية يف و�سع روؤية املدر�سة 17.
2.591.09ور�سالتها واأهدافها. 

يقدم املجتمع املحلي للإدارات املدر�سية امل�سورة والن�سح 18.
2.571.03والإر�ساد فيما يتعلق بعملها وعملياتها الإدارية. 

2.531.21يوفر املجتمع املحلي اآليات ملتابعة الطالب يف البيت واملدر�سة. 19.

اإتاحة الفر�ص التدريبية ل�سقل قدرات املعلمني ومهاراتهم 20.
.2.5091وتطويرها يف جمالت خمتلفة. 

ينفذ الأبحاث والدرا�سات التي تقّوم دور املجتمع املحلي 21.
2.451.15ويدعمها. 

تفعيل م�ساركة املجتمع املحلي يف حتديد ال�سيا�سات الرتبوية 22.
.2.3598واإدارة النظام التعليمي )دميقراطية التعليم( . 

امل�ساركة يف التعليم امل�ساند للطلبة ال�سعفاء يف التح�سيل من 23.
2.351.25قبل الأمهات غري العاملت. 

ي�سارك املجتمع املحلي يف ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية للمدر�سة 24.
2.351.05وفق خطط معدة لذلك. 

ي�ساهم املجتمع املحلي يف توفري قاعدة معلومات كاملة عن 25.
2.271.08املدار�ص ونوعية خمرجاتها. 

ينظم الندوات الثقافية وحلقات النقا�ص املختلفة با�ستخدام 26.
2.250.97و�سائل الإعلم. 



39

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

اأن مدى م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات  كما هو وا�سح من اجلدول )5(: 
الفقرة  الفني كانت يف  الثانوية واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل يف املجال  املدر�سية 
)37( التي تن�ص على توثيق العلقات بني املجتمع املحلي والإدارات املدر�سية مبتو�سط 
ح�سابي )3.25( ، يف حني كانت اقل درجات امل�ساركة يف هذا اجلانب الفقرة )44( التي 

تن�ص تنظيم الندوات وحلقات النقا�ص على و�سائل الإعلم مبتو�سط ح�سابي )2.25( . 
نلحظ مما �سبق اأن مدى م�ساركة املجتمع املحلي ودعمه واإ�سناده للإدارات املدر�سية، 
كانت منخف�سة ب�سكل عام يف املجالني الإداري والفني، يف حني كانت درجة الإ�سناد يف 
يعزو  وعليه  املجالني،  يف  املتو�سط  ودون  الفني،  املجال  يف  منها  اأعلى  الإداري  املجال 
املجتمع  ثقافة  يف  الوا�سح  التغيري  اإىل  املجتمع،  م�ساركة  تدين  يف  ال�سبب  الباحثان 

الفل�سطيني وفكره، ونظرته اإىل التعليم. 
كما اأن الو�سع القت�سادي وال�سيا�سي قد �ساهم يف ابتعاد املجتمع املحلي عن دعم 
الإدارات املدر�سية اأو العملية التعليمية برمتها واإ�سنادها، على الرغم من املحاولت العديدة 
اأكرب من قدراته  الإرها�سات املتدفقة على املجتمع  الق�سور، فاإن حجم  يف تغطية بع�ص 

على مواجهتها، مما اأدى اإىل فتور العلقة بني املجتمع املحلي والإدارات املدر�سية. 
 ناهيك عن انهيار ثقافة املفاهيم عند موؤ�س�سات املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات الرتبوية، 
فاملجتمع يرى اأنه ي�سارك العملية التعليمية وي�سند الإدارات املدر�سية، من خلل ما يقدمه 
وموؤ�س�ساته،  املحلي  املجتمع  يغفلها  كثرية  اأن هناك جوانب  متنا�سيا  مادية،  من جوانب 

وبالتايل فاإن عدم اإدراكه لهذه اجلوانب جعله ل يهتم بها، اأو اأن يحاول معرفتها. 
وهذا ما ك�سفت عنه هذه الدرا�سة، اإذ ات�سح اأن املجتمع املحلي غري مهتم يف اإر�ساء 
قواعد للعلقة بني املجتمع املحلي واملدر�سة، مما اأدى اإىل حدوث جتاوزات كبرية و�سعوبات 
اأثقلت كاهل الإدارات املدر�سية بالهموم وامل�سكلت التي لي�ص لها طاقة بها، مما اأدى اإىل 

انتقال كثري من اأدوار الإدارة املدر�سية ووظائفها اإىل ادوار اجتماعية اأو اقت�سادية. 
التي   ،  )2006( وزملئه  �سمرة  اأبي  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتختلف 
التفاعل بني  لدرجة  الأمور  واأولياء  الثانوية  املدار�ص  اأن درجة ت�سور مديري  اإىل  اأ�سارت 

الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي كانت متو�سطة. 
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته: 

»هل تختلف درجة م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية 
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل من وجهة نظر الإدارات املدر�سية 
وجمال�س الآباء باختالف �سفة امل�ستجيب، وجن�س املدر�سة«؟ وللإجابة عن 
هذا ال�سوؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، وذلك كما هو وا�سح 

من اجلدولني )6، 7( . 
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الجدول )6(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي 
في دعم اإلدارات المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر 

اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء باختالف صفة المستجيب

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددامل�ستجيباملجال

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الإدارية

1152.780.74ع�سو جمل�ص اآباء
452.670.63ع�سو اإدارة مدر�سية

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الفنية

1152.790.84ع�سو جمل�ص اآباء
452.510.65ع�سو اإدارة مدر�سية

الدرجة الكلية
1152.790.76ع�سو جمل�ص اآباء

452.540.59ع�سو اإدارة مدر�سية

كما هو وا�سح من اجلدول )6(: فاإن ا�ستجابات اأع�ساء جمل�ص الآباء لدرجة م�ساركة 
واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل  الثانوية  الإدارات املدر�سية  املجتمع املحلي يف دعم 
اأع�ساء الإدارة املدر�سية، حيث بلغ متو�سط ا�ستجاباتهم ب�سكل  اأعلى من ا�ستجابات  كانت 

عام )2.79( مقابل )2.54( لدى اأع�ساء الإدارات املدر�سية. 
الجدول )7(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي 
في دعم اإلدارات المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر 

اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء باختالف جنس المدرسة

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددجن�س املدر�سةاملجال

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الإدارية

812.650.73ذكور
782.860.68اإناث

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الفنية

812.490.68ذكور
782.950.85اإناث

الدرجة الكلية
812.550.67ذكور
782.900.74اإناث

املجتمع  م�ساركة  حول  الدرا�سة  جمتمع  ا�ستجابات  اأن   :)7( اجلدول  من  لنا  يت�سح 
املحلي الإدارات املدر�سية كانت اأعلى لدى مدار�ص الإناث مبتو�سط ح�سابي )2.90( مقابل 

)2.55( لدى مدار�ص الذكور. 
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مما �سبق نرى اأن ا�ستجابات اأع�ساء جمل�ص الآباء كانت اأعلى من الإدارات املدر�سية 
و�سمن الدرجة املنخف�سة، ويرى الباحثان اأن ال�سبب يف ذلك ما يعتقده جمل�ص الآباء، من 
حيث اإنهم يعتربون اأنف�سهم جزءاً من املجتمع املحلي، كما يعتربون اأن ما يقدمه املجتمع 
املحلي للمدار�ص احلكومية – بغ�ص النظر عما يقدمه لهذه املدار�ص- هو كاف وكثري، واأن 
الدعم املقدم من قبل املجتمع لهذه املدار�ص هو جهد يجب اأن تقوم به احلكومة، ومن �سمن 
الأ�سباب  الباحثان،  لهذه املدار�ص، ويعزو  الكايف  الدعم  واأنها مكلفة بتقدمي  اخت�سا�سها، 

اأي�سا اإىل اأن املجتمع يرى اأن ما يقدمه اإىل املدار�ص كاف ومن �سمن اإمكانات املجتمع. 
اأما ما تراه الإدارات املدر�سية من اإجحاف املجتمع بحق موؤ�س�ساته الرتبوية، فيعزوه 
اأدواره:  )الجتماعية والثقافية والقت�سادية  اأن املجتمع يتخلى عن جميع  الباحثان اإىل 
والرتبوية( ، وغريها من الأدوار التي يجب اأن تكون �سمن اأولوياته، كما اأن الفجوة املوجودة 
بني املدر�سة واملجتمع بداأت تت�سع وب�سكل كبري، وذلك لإغفال املجتمع لكثري من الق�سايا 
املتعلقة بهذه الق�سايا وعدم متابعتها، كما اأن ابتعاد املثقفني عن هذه اجلوانب جعل هذه 

الفجوة تت�سع، ناهيك عن اأن الق�سور وا�سح يف جميع موؤ�س�سات املجتمع املحلي. 
املجتمع  م�ساركة  درجة  حول  املدر�سية  الإدارات  اأع�ساء  ا�ستجابات  يخ�ص  ما  اأما 
الإدارات  من  اأعلى  كانت  الإناث  مدار�ص  يف  املدر�سية  الإدارات  ا�ستجابات  فاإن  املحلي، 
املدر�سية يف مدار�ص الذكور، ويرى الباحثان اأن الأ�سباب يف ذلك هي: اأن املجتمع املحلي 
ينظر اإىل مدار�ص الإناث نظرة تعاطف، فهم يدركون اأن الإدارات املدر�سية ملدار�ص الإناث 
اأن  ب�سب  وذلك  ي�ساعدهم،  من  اإىل  بحاجة  واأنهم  ملدار�سهم،  الدعم  توفري  على  قادرة  غري 
املجتمع حمافظ نوعًا ما عن باقي املجتمعات، في�سب املجتمع املحلي كل جهده يف تقدمي 
الدعم لهذه املدار�ص، اأي�سا يهتم اأبناء املجتمع املحلي ببناته، فهن فلذات اأكبادهم، ولذلك 
هم حري�سون على اأن تكون هوؤلء الفتيات موؤمنات يف بيئة مدر�سية جيدة، لذلك ترى هذه 
الدعم لها وم�ساندتها، خلفا عما تراه مدار�ص  اأن املجتمع املحلي يقوم بتقدمي  املدار�ص 

الذكور. 
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة غنوم )2004( التي اأ�سارت اإىل اأن هناك 
ق�سوراً وا�سحًا يف العلقة بني املجتمع واملدر�سة، كما تتفق مع درا�سة امل�سهلي )2002( 
واملعلمني  الآباء  جمال�ص  يف  الأع�ساء  الأمور  اأولياء  ممار�سة  درجة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي 

ات املوكلة اإليهم كانت متو�سطة.  للمهمَّ
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النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشته: 

»هل تختلف درجة م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية 
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل من وجهة نظر الإدارات املدر�سية 
ال�سوؤال  هذا  عن  وللإجابة  والوظيفة«؟  العلمية  واملوؤهالت  اجلن�س،  باختالف 
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدولني 

 . )10 -8(
الجدول )8(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات 
المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر اإلدارات المدرسية حسب الجنس 

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددجن�س ع�سو الإدارةاملجال
ما يقدمه املجتمع املحلي 

يف اجلوانب الإدارية
242.560.68ذكر
212.790.55اأنثى

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الفنية

242.400.67ذكر
212.630.62اأنثى

الدرجة الكلية
242.440.64ذكر
212.660.52اأنثى

يت�سح لنا من اجلدول )8(: اأن ا�ستجابات اأع�ساء الإدارة املدر�سية يف مدار�ص الإناث 
يف  واإ�سنادها  الثانوية  املدر�سية  الإدارات  دعم  يف  املحلي  املجتمع  م�ساركة  درجة  حول 
مدار�ص مدينة اخلليل كانت اأعلى من ا�ستجابات الذكور، حيث بلغ متو�سط ا�ستجابتهن نحو 

ذلك )2.66( مقابل )2.44( لدى الذكور. 
الجدول )9(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي 
في دعم اإلدارات المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر 

اإلدارات المدرسية حسب المؤهالت العلمية

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملوؤهالت العلمية لالإدارة املدر�سيةاملجال

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الإدارية

112.750.70دبلوم
342.640.61بكالوريو�ص فما فوق
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النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملوؤهالت العلمية لالإدارة املدر�سيةاملجال

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الفنية

112.620.94دبلوم
342.470.54بكالوريو�ص فما فوق

الدرجة الكلية
112.560.73دبلوم

342.540.55بكالوريو�ص فما فوق

درجة  حول  املدر�سية  الإدارة  اأع�ساء  ا�ستجابات  اأن   :)9( اجلدول  من  لنا  يت�سح 
م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة 
اخلليل كانت متقاربة لدى حملة الدبلوم وحملة البكالوريو�ص فما فوق، حيث بلغ متو�سط 

ا�ستجابات حملة الدبلوم )2.56( مقابل )2.54( لدى حملة البكالوريو�ص فما فوق. 
الجدول )10(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات 
المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر اإلدارات المدرسية حسب الوظيفة

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالوظيفةاملجالت

ما يقدمه املجتمع 
املحلي يف اجلوانب 

الإدارية

182.600.58مدير

122.610.54نائب مدير

152.420.67�سكرتري

452.540.59املجموع

ما يقدمه املجتمع 
املحلي يف اجلوانب 

الفنية

182.710.62مدير

122.710.65نائب مدير

152.590.65�سكرتري

452.670.63املجموع

الدرجة الكلية

182.530.56مدير

122.540.54نائب مدير

152.450.85�سكرتري

452.510.65املجموع
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درجة  حول  املدر�سية  الإدارة  اأع�ساء  ا�ستجابات  اأن   :)10( اجلدول  من  لنا  يت�سح 
م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة 
اخلليل ح�سب الوظيفة كانت متقاربة لدى املديرين والنواب والعاملني يف جمال ال�سكرتارية، 
حيث بلغت متو�سط ا�ستجابات املديرين )2.53( مقابل )2.54( لدى النواب، واأخرياً )2.45( 

لدى العاملني يف جمال ال�سكرتارية. 
نلحظ مما �سبق اأن ا�ستجابات اأع�ساء الإدارة املدر�سية يف مدار�ص الإناث حول درجة 
م�ساركة املجتمع املحلي لهن، كانت اأعلى من ا�ستجابات اأع�ساء الإدارات الذكور و�سمن 
التوا�سل بني املجتمع  النتيجة باأن مقدار  الباحثان هذه  الدرجة املنخف�سة، وعليه يف�رش 
املحلي والإدارات املدر�سية يف مدار�ص الإناث اأعلى مما هو يف مدار�ص الذكور، وال�سبب يف 
ذلك هي ثقافة املجتمع املحلي يف مدينة اخلليل، حيث توؤدي دوراً كبرياً ومهما يف مقدار 
اإل يف  اأن املجتمع ل ي�سمح للمراأة بالتوا�سل مع الرجال  الدعم الذي يقدم لهن، مع العلم 
حدود �سيقة، وبالتايل ي�سعى هذا املجتمع- ومن هذه الزاوية– اإىل تاأمني كل م�ستلزمات 
هذه املدار�ص حتى ل ت�سطر هذه الإدارات للبحث عمن ي�ساعدهن، كما اأن املجتمع املحلي 
ينظر اإىل الأنثى على اأنها عاجزة دائما و�سعيفة عن تلبية حاجاتها، واأنها بحاجة اإىل من 

ي�ساعدها. 
هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى توؤدي عوامل اجلذب يف هذه املدار�ص دوراً رئي�سًا، 
فعوامل اجلذب يف مدار�ص الإناث اأعلى من عوامل اجلذب يف مدار�ص الذكور، وال�سبب يف ذلك 
التناف�ص ال�سديد بني هذه الإدارات التي ت�سعى كل منها جاهدة اإىل اأن تظهر مدى جناحها يف 

اإدارتها ملدر�ستها، ومدى ما حتققه هذه الإدارات من اجنازات لهذه املدار�ص. 
اأما فيما يتعلق با�ستجابات اأع�ساء الإدارات املدر�سية حول درجة م�ساركة املجتمع 
املحلي وح�سب موؤهلهم العلمي، فاإنه مل يكن له اأي تاأثري على ا�ستجابات الإدارات املدر�سية، 
اإىل  ينظر  ل  املدر�سية  الإدارات  مع  يتعامل  عندما  املحلي  املجتمع  اأن  ذلك  يف  وال�سبب 
موؤهلهم العلمي اأو تخ�س�سهم، بل ينظر اإىل امل�سمى الوظيفي فقط، بغ�ص النظر عما يحمله 
املدير  نائب  وكذلك  الأ�سا�سية،  اأو  الثانوية  يف  �سواء  مدير  هو  املدر�سة  فمدير  موؤهل،  من 

و�سكرتري املدر�سة. 
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وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة جون�سون وجاري )2007( ، التي اأ�سارت اإىل اأن 
اأنواع العلقات واملتغريات الدميوغرافية لها تاأثري على معدل اإجناز الطلبة يف اأوكلهوما. 

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشته: 

»هل تختلف درجة م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية 
الثانوية واإ�سنادها يف مدار�س مدينة اخلليل من وجهة نظر اأع�ساء جمل�س 
هذا  عن  وللإجابة  والوظيفة«؟  العلمية،  واملوؤهالت  اجلن�س،  باختالف  الآباء 
ال�سوؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، وذلك كما هو وا�سح من 

اجلدولني )11- 13( . 
الجدول )11(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات 
المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر أعضاء مجلس اآلباء حسب الجنس

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددجن�س ع�سو جمال�س الآباءاملجال

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الإدارية

952.770.76ذكر

172.810.72اأنثى

ما يقدمه املجتمع املحلي 
يف اجلوانب الفنية

952.720.84ذكر

173.220.86اأنثى

الدرجة الكلية
952.740.77ذكر

173.040.75اأنثى

اأن ا�ستجابات اأع�ساء جمل�ص الآباء الإناث حول درجة  يت�سح لنا من اجلدول )11(: 
م�ساركة املجتمع املحلي يف دعم الإدارات املدر�سية الثانوية واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة 
مقابل   )3.04( ا�ستجابتهن  متو�سط  بلغ  حيث  الذكور،  ا�ستجابات  من  اأعلى  كانت  اخلليل 

)2.74( لدى الذكور. 
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الجدول )12(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات 
المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر أعضاء مجلس اآلباء حسب الوظيفة

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملهنة لأع�ساء جمل�س الآباءاملجالت

ما يقدمه املجتمع 
املحلي يف اجلوانب 

الإدارية

343.150.63تاجر

552.600.76موظف

202.930.72عامل

1092.830.75املجموع

ما يقدمه املجتمع 
املحلي يف اجلوانب 

الفنية

343.160.63تاجر

552.620.72موظف

202.790.68عامل

1092.820.72املجموع

الدرجة الكلية

343.140.73تاجر

552.590.81موظف

203.050.87عامل

1092.840.83املجموع

يت�سح لنا من اجلدول )12(: اأن ا�ستجابات اأع�ساء جمل�ص الآباء حول درجة م�ساركة 
واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل  الثانوية  الإدارات املدر�سية  املجتمع املحلي يف دعم 
ح�سب املهنة كانت اأعلى لدى التجار والعمال منها لدى املوظفني، حيث بلغت هذه الدرجة 
لدى التجار )3. 14( ، تلها العمال مبتو�سط ح�سابي )3.05( ، واأخرياً املوظفون مبتو�سط 

ح�سابي )2.59( . 
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الجدول )13(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة مشاركة المجتمع المحلي 

في دعم وإسناد اإلدارات المدرسية الثانوية في مدارس مدينة الخليل من وجهة نظر 
أعضاء مجلس اآلباء حسب المؤهل العلمي

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملهنة لأع�ساء جمل�س الآباءاملجالت

ما يقدمه املجتمع 
املحلي يف اجلوانب 

الإدارية

322.780.66اأقل من توجيهي

402.770.71دبلوم

372.690.80بكالوريو�ص فما فوق

1092.740.72املجموع

ما يقدمه املجتمع 
املحلي يف اجلوانب 

الفنية

322.850.65اأقل من توجيهي

402.830.92دبلوم

372.650.87بكالوريو�ص فما فوق

1092.770.83املجموع

الدرجة الكلية

322.820.56اأقل من توجيهي

402.800.81دبلوم

372.660.83بكالوريو�ص فما فوق

1092.760.75املجموع

يت�سح لنا من اجلدول )13(: اأن ا�ستجابات اأع�ساء جمل�ص الآباء حول درجة م�ساركة 
واإ�سنادها يف مدار�ص مدينة اخلليل  الثانوية  الإدارات املدر�سية  املجتمع املحلي يف دعم 
والدبلوم  الثانوي  دون  العلمية  موؤهلتهم  يحملون  الذين  الأع�ساء  لدى  متقاربة  كانت 
والبكالوريو�ص فما فوق، حيث بلغت هذه الدرجة لدى حملة الثانوية العامة )2.82( مقابل 

)2.80( لدى حملة الدبلوم، واأخرياً )2.66( لدى حملة البكالوريو�ص فما فوق. 
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مما �سبق يتنب لنا اأن ا�ستجابات اأع�ساء جمل�ص الآباء من الإناث حول درجة م�ساركة 
املجتمع املحلي، كانت اأعلى من ا�ستجابات اأع�ساء جمل�ص الآباء من الذكور، و�سمن الدرجة 
بناتهن  حت�سيل  م�ستوى  يراعني  الأمهات  باأن  النتيجة  هذه  الباحثان  ويف�رش  املنخف�سة، 
يف هذه املدار�ص، وبالتايل ل ميكن اأن ينقلن �سورة قامتة عن مدار�سهن، كما اأنهن ي�سعني 
اإىل جتميل هذا الواقع ظنا منهن اأنهن يقدمن خدمة اإىل هذه املدار�ص، اإ�سافة اإىل اأن هوؤلء 
ال�سيدات ميلكن وقت فراغ اأكرب من الذكور، فحجم اأعباء الذكور واأ�سغالهم وم�سوؤولياتهم اأكرب 
اإىل  الأمهات يتابعن بناتهن ويذهنب  اأن  الإناث وم�سوؤولياتهن، لذلك جند  اأعباء  من حجم 
الجتماعات املدر�سية، اأما بالن�سبة اإىل الآباء فهم يتهربون من هذه اجلل�سات، وذلك ب�سبب 

د، والتي تثقل كاهل الآباء بالأعباء املادية.  اخللل يف توظيف جمال�ص الآباء غري املر�سَّ
املجتمع  م�ساركة  درجة  حول  الآباء  جمال�ص  اأع�ساء  با�ستجابات  يتعلق  فيما  اأما 
املحلي ح�سب املهنة، فنجد اأن ا�ستجابات التجار والعمال اأعلى من ا�ستجابات املوظفني، 
ويعزو الباحثان النتيجة اإىل اأن التجار والعمال ميتلكون وقتًا اأكرب من املوظفني، وبالتايل 
اأن التجار والعمال يبادرون اإىل تقدمي  فهم ي�ستطيعون تقدمي خدماتهم اإىل املدار�ص، كما 
حني  يف  املدر�سة،  خلدمة  بحرفيته  ي�ساهم  فالعامل  املوظفني،  بخلف  وامل�ساندة  الدعم 
اأما املوظف فرمبا ل ميلك ما ي�ساهم به يف  ي�ساهم التاجر بدعمه املادي لهذه املدار�ص، 

هذه املدار�ص.  
اأع�ساء جمل�ص الآباء حول درجة م�ساركة املجتمع املحلي  واأخريا كانت ا�ستجابات 
ع�سوية  اأن  ذلك  يف  وال�سبب  املنخف�سة،  الدرجة  و�سمن  متقاربة  العلمي  املوؤهل  ح�سب 
جمل�ص الآباء غري حمددة مبوؤهل علمي حمدد، واأن جميع اأع�ساء جمل�ص الآباء مت�ساوون يف 
الع�سوية، حيث ُتتخذ القرارات بالأغلبية، وان هناك اتفاقًا وا�سحًا على ما يتم ُيعمل وُيقدَّم، 

كما اأن جل�ساتهم واحدة. 
وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة خان )2004( ، التي اأ�سارت اإىل اأنه يجب زيادة م�ساركة 

اأولياء الأمور يف لقاءات باملدر�سة. 
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التوصيات: 
يف �سوء النتائج تو�سي الدرا�سة بالآتي: 

املحلي،  املجتمع  وبني  بينها،  الفجوة  تقليل  على  املدر�سية  الإدارات  تعمل  اأن  1 .
وحماولة �سدها وذلك من خلل: 

أ. توظيف اأدوار جمل�ص الآباء من خلل تر�سيد دوره وفاعليته. 

	. العمل على تقوية العلقات بني املجتمع املحلي واملدر�سة، من خلل الرتكيز 
على عوامل اجلذب التي ت�ستدرج املجتمع اإىل ما تراه املدر�سة. 

املدر�سية  الإدارات  جتاه  بدورها  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  توعية  على  العمل  2 .
وذلك من خلل: 

أ. الهتمام باإ�سدار ن�رشات توعويٍة دورية ملوؤ�س�سات املجتمع املحلي، تكون من 
م�سوؤولية املجموعات العنقودية يف مديريات الرتبية؛ )والتي ت�سكل جمموعة 

من املدار�ص( . 
ويف  املدر�سية  والفعاليات  الأن�سطة  يف  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  	. اإ�رشاك 

املنا�سبات املختلفة. 
ت. ا�ستغلل و�سائل الإعلم يف تقوية العلقة والروابط بني املجتمع واملدر�سة، 

وغر�ص القيم اليجابية. 
منها  يتعلق  فيما  وبخا�سة  املجتمع،  عند  املفاهيم  ثقافة  تطوير  على  العمل  3 .

باملدر�سة. 
الوعي لدى املجتمع املحلي،  ا�ستدراج املثقفني يف املجتمع للم�ساهمة يف ن�رش  4 .

وما يناط به من م�سوؤولية جتاه املدر�سة. 
و�سع خطط اإ�سرتاتيجية ومربجمة لتفعيل العلقة بني املجتمع املحلي واملدر�سة  5 .
جمابهة  يف  واإ�سنادها  املدر�سية  الإدارات  بدعم  املحلي  املجتمع  يقوم  حتى 

التيارات الثقافية ال�سلبية. 
العمل  اأجل  من  املدر�سة،  داخل  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  ا�ستدراج  على  العمل  6 .

�سويًا على �سمان جودة التعليم. 
اأبنائهم  متابعة  اأجل  من  املدار�ص،  داخل  الآباء  جمال�ص  لأع�ساء  مكتب  توفري  7 .
هذا  لإ�سغال  بينهم  فيما  بالتناوب  ويقومون  وخارجها،  املدر�سة  داخل  الطلب 

املكتب. 
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املصادر واملراجع: 

أواًل– املراجع العربية: 
 .) 1 .2006( القادر.  عبد  اأمل  وعمرو،  زهري،  رجاء  والع�سيلي،  احمد،  حممود  �سمرة،  اأبو 
بني  للتفاعل  اخلليل  حمافظة  يف  الأمور  واأولياء  الثانوية  املدار�ص  مديري  »ت�سورات 
العدد  الإدارة املدر�سية واملجتمع املحلي«، جملة جامعة اخلليل للبحوث، املجلد )2( 

 . )2(
دار  للرتبية«،  الإدارية  »الأ�سول   .  ) 2 .1994( ح�سن.  واأمينة  مطاوع،  ع�سمت  اإبراهيم، 

املعارف، القاهرة. 
( . »الإدارة املدر�سية يف مطلع القرن احلادي والع�رشين«،  احمد، احمد اإبراهيم. )2003. 3

ط1، دار الفكر العربي، القاهرة. 
يف  الثانوية  املدر�سة  مدير  »دور   .  ) 4 .2001( نا�رش.  بن  �سعيد  بن  خليفة  البو�سعيدي، 
غري  ماج�ستري  ر�سالة  ُعمان«،  ب�سلطنة  املحلي  واملجتمع  املدر�سة  بني  العلقة  تفعيل 

من�سورة، جامعة ال�سلطان قابو�ص، م�سقط. 
النه�سة  مكتبة   ، ط3. 5 البتدائية«،  املدر�سة  »اإدارة   .  )2001( �سوقي.   فاروق  البوهي، 

امل�رشية، القاهرة. 
والإ�رشاف  واملدر�سية  الرتبوية  الإدارة  »اأ�س�ص   .  ) 6 .1998( واآخرون.  تي�سري  الدويك، 

الرتبوي«، ط2، دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، عمان. 
( . اجتاهات يف تربية الطفل، دار اأن�ص للن�رش، عمان.  الزبيدي، �سلمان عا�سور.  )1988. 7
، دار الفكر العربي، القاهرة.  العجمي، حممد ح�سني. )2000( . »الإدارة املدر�سية«، ط1. 8

( . »مدى ممار�سة جمال�ص الآباء واملعلمني للمهام  امل�سهلي، م�سلم بن علي العبد. )2002. 9
اأنف�سهم«،  الأع�ساء  نظر  �سلطنة عمان من وجهة  اإليهم يف حمافظة ظفار يف  املوكلة 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة ال�سلطان قابو�ص، ُعمان. 
( . »دور مدير املدر�سة الثانوية يف خدمة املجتمع  املع�سني، علي بن م�سعود علي. )2002. 10
املحلي مبدار�ص حمافظة ظفار يف �سلطنة عمان«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة 

الريموك، اربد. 
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