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 االىداء
 

يب النيار اال بطاعتو، كال يطيب الميؿ اال بشكره، كال تطيب االخرة اال بعد التككؿ عمى مف ال يط
 بعفكه، كال تطييب الجنة اال برؤيتو عز كجؿ ... اىدم ىذا الجيد:
 الى مف بمغ الرسالة كادل االمانة كنصح االمة الى نبي الرحمة

 ) سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ (
 
 الشيداء كالطاىرة ... رحميـ اهللالى االكـر منا جميعا... الى اركاح 

 الى قمكب االسرل المتعمقة بأمؿ النصر كالحرية ..فرج اهلل اسرىـ
 

 بياقم مف منسكجة بخيكط سعادتي حاكت مف إلى
 ... اطاؿ اهلل في عمرؾ .. حبان كطاعة كبرا .. قطرة في بحرؾ العظيـ إليؾ أماه

 
  إلى مف كمؿ العرؽ جبينو.. كشققت األياـ يديو

  تتـ إال بالصبر كالعزيمة كاإلصرار ى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة الإل
 إلى كالدم أطاؿ اهلل بقاءه

 
 كأخكاتي كعائالتيـ. فؤادم... إخكاني ـهبذكرا  كيميج عركقي في، يجرم حبيـ مف إلى

 
 خطكة بخطكة .معي نحك الحمـ.. إلى مف سارت ...إلى رفيقة دربي .بكؿ الحب..

 ... الى زكجتي الغالية كسنبقى معان بإذف اهلل... كحصدناه معان  .معان..زرعناه  
 

 انشغالي كضحايا كبدم فمذات المشرؽ .. إلى كمستقبمي الباسـ حاضرم إلى
 اكالدم ... جياد كأبي كممؾ

 ، كاخص منيـ عمتي العزيزةني دكما... الى اىؿ زكجتيالى مف شجعكني كساندك 
 

ككؿ مف ساندني ككقؼ  .. الى اصدقائي كزمالئي الكفاء كالعطاءإلى مف تحمك باإلخاء كتميزكا ب 
 جانبي كدعمني

اليكـ اىدم ثمرة ىذا الجيد المتكاضع
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 الشكر والتقدير

 
 خير عمى كالسالـ كالصالة اليبات، بجزيؿ عمينا أنعـ كالذم الصالحات، تتـ بنعمتو الذم هلل الحمد

 : كبعد الصمكات أفضؿ اهلل عميو عبد بف محمد البريات،
 كأنسب أىمو، إلى الجميؿ أرد أف ىذه الدراسة بإتماـ عمي –كتعالى تبارؾ – المكلى مف كقد لي فيطيب
حمدان  أىمو، ىك بما ثناءكال الحمد فمو فيسر، قدر الذم –شأنو جؿ – لممكلى ألصحابو، فالشكر الفضؿ
 . سمطانو كعظيـ كجيو بكريـ يميقاف كثناءن 

 إلى ممتد كالشكر دراستي، إكماؿ لي أتاحت إذ القدس، جامعة لصرح كالتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ 
 ييأةال أعضاءك  عزمي االطرش، /الدكتكر القسـ رئيس بالشكر كأخص كمية التنمية المستدامة،

 .رة المعيد المحترميف، كاعضاء ادايةالتدريس
حفظو  – اياد خميفة  الدكتكر الى امتناني كجزيؿ شكرم، عظيـ أقدـ كأرقاىا كأكفاىا العبارات كبأصدؽ

 صدره كسعة الثرية، كاقتراحاتو الدقيقة، كمالحظاتو السديدة، لتكجيياتو كاف الذم الرسالة مشرؼ – اهلل
فمف  ألستاذم كالثناء الشكر عبارات في أسيبت كميما الصكرة، بيذه الدراسة ىذه في إخراج البالغ األثر

 . كطالبو لمعمـ منارا يبقيو أف تعالى المكلى أسأؿ اكفيو حقو،
 بمناقشة لتفضميما عبد الكىاب الصباغ، / رالدكتك محسف عدس، ك   /رالدكتك كالعرفاف الى كؿ  كالشكر
 . النكر لترل سةالدرا إخراج في ساىمت كتكجييات نصائح مف قدماه ماك  ، الدراسة
 . تعاكنيـ أتقدـ لمدراء كاداريي مدارس محافظة اريحا كاالغكار عمى كالتقدير الشكر كبصادؽ

 الدراسة مشاغؿ عمى صبرىا كجميؿ ،كدعميا تعاكنيا كامؿ عمى العزيزة لزكجتي كعرفاني شكرم أقدـك 
. 

 الدعاء كصالح الثناء كعاطر الشكر بخالص أتقدـ اسمو، أذكر كلـ أعانني مف إلى جميعا، ىؤالء إلى
 . كالسداد بالتكفيؽ

 الباحث،،،
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 ممخص :ال

ىدفت الدراسة الى التعرؼ درجة الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني الى المدارس في محافظة اريحا 
درجة تطابؽ االحتياج الفعمي لممدارس كالمعد كاألغكار, مف الناحيتيف الفنية كاالدارية، كالتعرؼ الى 

, كالى االختالؼ في المجتمع المدنيدرسية مع الدعـ المقدـ مف ضمف الخطة الكزارية اك الممسبقا 
 درجة الدعـ المقدـ تبعا لمجية المشرفة عمى المدرسة .

كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي ، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع االدارييف 
 ( اداريان.801ر, حيث بمغ عدد مجتمع الدراسة )العامميف في مدارس محافظة اريحا كاألغكا

( فقرة مكزعة عمى 75كاعتمد الباحث االستبانة كالمقابمة كاداتيف لمدراسة، حيث تككنت االستبانة مف ) 
مجاليف ىما: دعـ المجتمع المدني لممدرسة مف الناحية االدارية كمف الناحية الفنية، كتككنت المقابمة 

مدارس التي تشرؼ عمييا ككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف، كالثاني لممدارس مف قسميف االكؿ خاص بال
التي تشرؼ عمييا الحككمة كالمدارس الخاصة، كتضمنت كؿ منيما مجمكعة مف االسئمة المفتكحة 
كالمغمقة التي تجيب عمى اسئمة الدراسة، كاستعاف الباحث باألدب التربكم كالدراسات السابقة في بناء 

 سة كتـ اخضاعيما لمتحكيـ كالمعالجة االحصائية.اداتي الدرا

لتحميؿ بيانات الدراسة تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامالت االختالؼ ك 
 اختبار كام تربيع لالستقاللية.

 كاف لممدارس درجة الدعـ الكمي المقدـ مف المجتمع المدني كاظيرت نتائج تحميؿ الدراسة الى اف
 (.6572)بكسط حسابي  منخفض

كانت درجة الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني في تحسيف البيئة الدراسية مف الناحية اإلدارية كاف  
 .(6522)بكسط حسابي  منخفضة(، كمف الناحية الفنية 6527متكسطة، بكسط حسابي )

ؿ مف المدارس الخاصة كتبيف عدـ جكد تطابؽ بيف الدعـ المقدـ كاالحتياج الفعمي لممدارس في ك 
 كالمدارس الحككمية، مع كجكد تطابؽ في جميع مدارس الككالة.

كاظيرت النتائج ايضا اف المدارس التي تشرؼ عمييا ككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف ىي األكثر دعما  
(. ثـ الخاصة 6525(، يمييا المدارس التي تشرؼ عمييا الحككمة بكسط حسابي )6512بكسط حسابي )

 (..650(, ثـ الخاصة الربحية بكسط حسابي )65.2الربحية بكسط حسابي ) غير
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 ككانت اىـ التكصيات:

تخفيض المركزية مف قبؿ مديريات التربية كالتعميـ في اتخاذ القرارات المتعمقة بفتح قنكات االتصاؿ  .8
تاحة مساحة اكبر لممدراء في تطكير ىذه العالق  ة.كالتعاكف بيف المدرسة كالمجتمع ، كا 

العمؿ مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عمى تطبيؽ سياسة تحسيف الشراكات التي  .6
 بشكؿ افضؿ كفعمي. 6082-6082ك .608-6088اكلتيا اىتماما في خطتييا لالعكاـ  

طة فتح ابكاب المدارس لتقديـ الخدمات االجتماعية كالترفييية كالتعميمية لممكاطنيف كاشراكيـ باالنش ..
 كالفعاليات المدرسية بيدؼ زيادة الثقة كالعالقة بيف المدرسة كالمكاطف لتعزيز الشراكة بينيـ.

تفعيؿ دكر مجالس اكلياء االمكر كالمجاف المحمية كمشاركتيا باتخاذ القرارت كبناء الخطط داخؿ  .2
 المدرسة بيدؼ دعـ مشاركتيا لممدرسة كحشد العكف ليا .

ي الى المشاركة في الفعاليات كاالنشطة المدرسية لممدارس المكجكدة دعكة منظمات المجتمع المدن .7
 في المناطؽ البعيدة كالنائية بيدؼ التعرؼ عمييا كمالمسة كاقعيا كدعـ احتياجاتيا.
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The role of support provided by the civil society for schools in the 

governorate of Jericho and the Valley in Palestine 

 

Prepared by: Mutasem Ghaleb Ibrahim Eghbaryah 

Supervisor: Dr. Eyad Khalifeh 

 

Abstract 

This study aims at Identify the extent of support provided by the civil society for schools in 

the governorate of Jericho and the Valley in Palestine. It covers the technical and 

administrative aspects to realize the extent of meeting the needs of schools, according to 

the plans prepared by the Ministry of Education or the school, with the support provided by 

the civil society. It also addresses the difference in the level of support provided based on 

the body that supervises the school. 

The researcher applied a descriptive approach and the study sample included all 

administrators working in the schools of the governorate of Jericho and the Valley, their 

number reached 108 administrators. 

The researcher used a questionnaire and interviews as data collection tools, the 

questionnaire consisted of 57 questions divided into two topics: support provided to the 

civil society technically and administratively and the interview consisted of two sections, 

the first was for schools run by UNRWA and the second was for schools run by the 

Palestinian government and private schools. Each section included a number of questions, 

both open-ended and close-ended, which answered the research’s questions. The researcher 

used the literature available in the field of education in building the research’s tools and 

they were examined statistically processed. Arithmetic means, standard deviations, 

difference equations, and χ² test were employed to analyze the outcomes of the research. 

The study revealed that the level of overall support provided to the schools by the civil 

society was low with an overage of 2.56. The support provided by the civil society to 

improve the study environment administratively was medium, with an overage of 2.65, and 

was technically low with an average of 2.44. The study revealed that the support provided 

did not meet the real need of private and governmental schools, while it met the needs of 

schools run by UNRWA. The study revealed that schools run by UNRWA received the 

largest portion of support with an average of 2.86, followed by schools run by the 

government, with an average of 2.36, and finally for-profit-private schools with an average 

of 2.03. 

The researcher recommends practicing centralism by various directorates at the Ministry to 

make decisions related to opening communication channels and collaboration with the 

schools and the society and to provide a larger space to develop this relationship. 

 The Ministry of Education should work to apply a policy based on improving partnerships 

prioritized in its plans for the years 2011, 2013, 2014 and 2019 in an effective and better 

manner.  



 و 
 

The schools should be able to provide social, fun, and educational services for citizens and 

to incorporate them in school activities and events to increase the confidence between the 

school and the citizens. 

 The council of families of students and local committees should be activated and they 

should be able to be part of decision-making and building plans inside the school in order 

to support schools and to mobilize for more support. 

 The civil society organizations should be able to participate in events and school activities 

in far areas to know them better and to understand their needs. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة 

  
 :المقدمة  1.1

 

تتطمػع المجتمعػات المتقدمػة إلػى إشػراؾ المجتمػع المػدني كالمحمػي فػي عمميػة التنميػة فػي شػتى مجػاالت 
دل اىـ المؤسسات التي تعمؿ بشػكؿ مباشػر فػي االسػتثمار بالعنصػر الحياة المختمفة ،كالمدرسة ىي إح

 البشرم الذم ىك حجر األساس في عممية التنمية.

اء اإلنساف، كىي حجر األساس لحياة كبن كتعد المدرسة المبنة األكلى في العممية التربكية كالتعميمية 
 اإلنساف الكريمة كميا.

 ـ8222رسػة منػذ تسػمميا ميػاـ التعمػيـ فػي فمسػطيف فػي العػاـ كقػد أكلػت دكلػة فمسػطيف أىميػة كبيػرة لممد
مػػف خػػالؿ عػػدد مػػف الخطػػط مػػع دخػػكؿ السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية الػػى الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة، 

 الخاصة بكزارة التربية كالتعميـ العالي بالشراكة المحمية كالدكلية.

األدكار مػػػا بػػػيف الحككمػػػة كمؤسسػػػات كمػػػع ىػػػذا الػػػدعـ كاالىتمػػػاـ إال انػػػو ظيػػػرت الحاجػػػة إلػػػى تكامػػػؿ 
المجتمع المدني كالمؤسسات الدكلية في ىذا الدعـ نظرا لمظركؼ كالتغيػرات المختمفػة ك المتسػارعة التػي 

متتاليػػة تػػؤثر عمػػى العمميػػة التعميميػػة، كعجػػز مػػالي ك  غيػػر مسػػتقرة  تمػػر بيػػا فمسػػطيف مػػف أحػػداث أمنيػػة
 رة .مستمر في الميزانية، كأكضاع سياسية غير مستق

لممدرسػػػة فػػػي أنشػػطتيا كبرامجيػػػا كسػػػد  دعـ كمشػػػاركة المجتمػػع المػػػدني كمنظماتػػوكىنػػاؾ أىميػػػة كبيػػرة لػػػ
إلػػى أف المػػدارس لػػدييا فرصػػة ضػػعيفة فػػي إحػػداث تغييػػر جػػذرم  shilds,1994احتياجاتيػػا ، كقػػد أشػػار

شراؾ المجتمع   .المدني كالمحميكتطكر في البيئة المدرسية دكف دعـ مباشر كا 



. 
 

لمدرسة أف تقكـ ببناء جسػكر التكاصػؿ مػع المجتمػع المحػيط ، كعمػى المجتمػع أف يكػكف عمػى لذا عمى ا
 المدرسػػة بػػيف التكاصػػؿ تمػػاس كامػػؿ كمباشػػر مػػع إحػػدل أىػػـ مؤسسػػاتو التربكيػػة كالتعميميػػة، حيػػث إف

 خيرة.األ العقكد في طرأت التي السريعة التغيرات كالتطكرات تفرضو عالميان  كاقعان  أصبح المدني كالمجتمع

ك عمى ادارة المدرسة بالدرجة االكلى اف تبذؿ الجيد في محاكلة  التكاصػؿ كاالنفتػاح مػع المحػيط خػارج 
القيػاـ الػى انػو تقػع عمػى عػاتؽ مػدير المدرسػة مسػئكلية كبيػرة فػي   6082الزغبػي، تالمدرسة، كما اشار 

حمقػة الكصػؿ بػيف العػامميف  بالكاجبات ذات الصمة بالعالقات العامة كالمجتمع المحيط، كعميػو اف يكػكف
 في المدرسة كالبيئة الخارجية المحيطة بيـ بما فييا مف ىيئات كمنظمات.

قامػة  كلسنكات عديدة أكصت الدراسات كاألبحاث بكجكد حاجة إلقامة شراكات بيف المدرسػة كالمجتمػع كا 
 .Manning and Buchner,2009 برامج شراكة بينيما 

 عمى تقتصر تعد لـ لألجياؿ القادمة النكعي اإلعداد مسئكلية اف الى لاخر  كأشارت عدة دراسات كأبحاث

نمػا أصػبحت العالقػة بػيف المدرسػة كالمجتمػع تتطمػب التػدخؿ كبنػاء جسػكر التكاصػؿ  المدرسػة كحػدىا، كا 
كنجاح العممية التعميمية كتميز المدرسة بطالبيا أصبح مرىكف بعالقة االدارة المدرسية باألسر  ،بينيما 
 تمع المحيط كدعمو ليا.كبالمج

فػػي تعمػػيـ الطػػالب فػػي مرحمػػة المراىقػػة  كالمجتمػػع "حيػػث تشػػير ىػػذه األبحػػاث الػػى اف مشػػاركة األسػػر  
كبنسبة االلتحاؽ بالمدارس في اعداد الطمبة المراىقيف،   ليـ، يرتبط بقكة بالتحسف في التحصيؿ الدراسي

 .Epstein ,2002 كبتحسيف ظركؼ التعميـ في المدرسة" 

الػى اف تنظػيـ المجتمػع كتدخمػو يعمػـ عمػى  ,Mediratta and others  2008لؾ اشػرت دراسػة كػذ
مساعدة المدرسػة فػي تكسػيع خياراتيػا كقػدراتيا، االمػر الػذم يػؤدم الػى زيػادة قػدرة المدرسػة عمػى قياميػا 

تمػػع بمػػا ىػػك مطمػػكب منيػػا، كيعمػػؿ ىػػذا التػػدخؿ عمػػى زيػػادة الثقػػة كتحسػػيف العالقػػة بػػيف المػػربيف كالمج
 كزيادة تحصيؿ الطمبة.

 نيػػج ىػػي إلتبػػاع فرصػػة المػػدارس فػػي المجتمػػع إشػػراؾفػػي دراسػػتو إلػػى أف Sanders,2003 كتكصػػؿ 
 الطمبػػػة، تحصػػػيؿ تعزيػػػزك  األمػػػر الػػػذم يػػػنعكس عمػػػى أداء أقػػػكل لممدرسػػػة كتشػػػاركيو، ديمقراطيػػػة أكثػػػر

 .المجتمعات كتنشيط ،سرىـ المحتاجة منياا مساعدةك 
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مػػات المحميػػة لممسػػاعدة المباشػػرة ظىػػي التػػي تقػػـك بعمػػؿ مشػػاركة كتكاصػػؿ مػػع المناف المػػدارس الفعالػػة 
، كىػػذه الفائػػدة ال تعػػػكد عمػػى المدرسػػة كادرتيػػػا fan,chen 2001كدعػػـ االنشػػطة كالمشػػاريع المدرسػػػية 

كقػػدرتيا عمػػى اداء ادكارىػػا فحسػػب ، كانمػػا عمػػى الطمبػػة ايضػػا مػػف خػػالؿ تحسػػيف البيئػػة الدراسػػية التػػي 
 ي تحصيميـ الدراسي.تساعدىـ ف

فػػي دراسػػتو بعنػػكاف : األسػػرة كالمجتمػػع كالمدرسػػة شػػراكة فػػي رعايػػة  Epstein,1995كأشػػار الػػى ذلػػؾ 
األطفػػػاؿ، حيػػػث اقتػػػرح تعزيػػػز العالقػػػة بػػػيف المدرسػػػة كاألسػػػرة كالمجتمػػػع ألنيػػػا تػػػؤثر بشػػػكؿ مباشػػػر فػػػي 

 تحصيؿ الطمبة.

بخمػػؽ بيئػػة دراسػػية امنػػة كمسػػتقرة ، كتحػػدث  منظماتػػوبمختمػػؼ ىيئاتػػو ك  دنيالمػػككػػذلؾ يسػػاعد المجتمػػع 
2007,Adelman,Taylor  المػػدارس بػػيف فيمػػا رسػػمية عمػػؿ شػػراكاتعػػف ذلػػؾ، حػػيف أكصػػى بإقامػػة 

 .كالمدني المحمي المجتمع كممثمي المحمية المنظمات كمختمؼ كاألسر

يكنسػكك، شػدد سػيؼ كالي( الػذم أطمقتػو الكن6082كفي التقرير اإلقميمػي حػكؿ )االطفػاؿ خػارج المدرسػة ،
فػػػي تكصػػػياتو عمػػػى اىميػػػة الشػػػراكة بػػػيف االدارة المدرسػػػية ك منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني عمػػػى اختالفيػػػا 
كتنكعيػا مػػف القطػػاع الصػػحي الػى االجتمػػاعي الػػى السياسػػي لمنيػكض فػػي المسػػيرة التعميميػػة كالمحافظػػة 

 عمى االطفاؿ داخؿ المدارس.

ة كالمجتمػع مػف خػالؿ االدبيػات الكثيػرة التػي تحػدثت عػف كتكمف اىمية تمؾ العالقة بػيف االدراة المدرسػي
 اىمية الشراكة كالتكاصؿ ما بيف المدرسة كالمجتمع .

كالمجتمع الفمسطيني كبػاقي المجتمعػات اإلنسػانية التػي تعػد المدرسػة احػدل المؤسسػات التربكيػة الميمػة 
 سية في المجتمع .يكالرئ

   
 مشكمة الدراسة : 1.1

اـ  التي تحممو معظـ المدارس الفمسطينية ىك المدارس التربكية التقميدية التي تمتػـز اف الطابع الع      
بالمنياج كالكتب الدراسية داخؿ اسػكار المدرسػة، ك تنحصػر بعضػيا داخػؿ جػدراف الغرفػة الصػفية بعيػدا 
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عػػف التفاعػػؿ المجتمعػػي الخػػارجي كعػػف المشػػاركة باالتجػػاىيف كاالسػػتفادة مػػف خػػدمات كمسػػاعدات ذلػػؾ 
 لمجتمع.ا

مف احداث امنية كتقمبات اقتتصادية كعدـ استقرار سياسػي  تغيرات المستمرة كالتطكرات السريعةاف ال   
، كأصبح يعاني مف قصكر التكاصؿ كالمتابعة الػى الكثيػر  دني كالمحميالمأثقمت كاىؿ المجتمع  كمالي

دني عػػػػف دعػػػػـ كمتابعػػػػة مػػػػف جكانػػػػب المنظكمػػػػة االجتماعيػػػػة االمػػػػر الػػػػذم ادل الػػػػى بعػػػػد المجتمػػػػع المػػػػ
 المؤسسات التعميمية كالتي بحاجة دائمة الى االتصاؿ معو كدعمو بكافة االشكاؿ كالمياديف.

فػي  كـ بػو  المجتمػع المػدني فػي دعػـ المدرسػةيقػيمكف صياغة مشكمة الدراسة لمتعرؼ الػى الػدكر الػذم 
 )البنيػػة التحتيػػة كلػػكاـز الفنػػي نػػبفػػي الجا) الػػتعمـ كالمعممػػيف كتكجيػػو سػػمكؾ الطمبػػة (، ك  اإلدارم الجانػػب

   يقدمو ىذا المجتمع.المدرسة، كالبيئة الصحية كالسالمة العامة(، كالتعرؼ إلى أشكاؿ الدعـ الذم 

 
 أىداف الدراسة :  1.1

 تتمخص اىداؼ الدراسة بما يمي :

 المجتمع المدني في دعـ المدرسة.كر التعرؼ إلى د 8

دني فػػي تحسػػيف البيئػػة  الدراسػػية فػػي المدرسػػة مػػف الجانػػب المجتمػػع المػػ التعػػرؼ إلػػى درجػػة مسػػاىمة 6
 اإلدارم ) دعـ التعمـ ، دعـ المعمميف، كتكجيو سمكؾ الطمبة(.

المجتمػػع المػػدني فػػي تحسػػيف البيئػػة  الدراسػػية فػػي المدرسػػة مػػف الجانػػب  التعػػرؼ إلػػى درجػػة مسػػاىمة .
 مة العامة (لمدرسة ، البيئة الصحية كالسالا لكاـزالفني )دعـ البنية التحتية ك 

 

 . الدعـ الذم يقدمو المجتمع المدني  لممدارس في محافظة أريحا كاألغكار  التعرؼ إلى أشكاؿ 2

 
 التعرؼ الى درجة تمبيػة االحتيػاج الفعمػي لممػدارس كالمعػد مسػبقا ضػمف الخطػط المدرسػية اك الكزاريػة 7

 .مف خالؿ الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني
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 أسئمة الدراسة : 1.4
 : السؤاؿ الرئيسي التاليدراسة إلى اإلجابة عف تسعى ال

 المجتمع المدني في دعـ المدارس في محافظة أريحا كاألغكار؟ ما دكر 

 

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :

 المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية  ؟ جة الدعـ المقدـ مفما در  .8

 مف الناحية الفنية ؟لمدني المجتمع ا جة الدعـ المقدـ مفما در  .6

 المجتمع المدني ؟لمدرسية مف قبؿ ما ىي أشكاؿ الدعـ المقدـ لإلدارة ا ..

 ما ىي أكثر الجيات الداعمة لممدارس؟ .2

درسػػية مػػػع مػػا درجػػة تطػػػابؽ االحتيػػاج الفعمػػػي لممػػدارس كالمعػػػد مسػػبقا ضػػػمف الخطػػة الكزاريػػػة اك الم .7
 المجتمع المدني؟الدعـ المقدـ مف 

 دني باختالؼ الجية المشرفة عمى المدرسة ؟المة الدعـ المقدـ مف المجتمع ىؿ تختمؼ درج .2

 ىؿ تقـك اإلدارة المدرسية بتقديـ طمب باالحتياجات المختمفة مف منظمات المجتمع المدني ؟ .5

المتغيػرات ىؿ تختمؼ تقديرات االدارييف لمدعـ االدارم كالفني المقدـ مف المجتمع المدني بػاختالؼ   .1
 ؟يمغرافية الشخصية الد

المتغيػرات ىؿ تختمؼ تقديرات االدارييف لمدعـ االدارم كالفني المقػدـ مػف المجتمػع المػدني بػاختالؼ  .2
 ؟  المتعمقة بالمدرسة

 
 الدراسة :ومبررات  اىمية 1.3

ألىميػة مػف ا ذلػؾينبػع لمدراسات التي تتناكؿ العالقة ما بػيف المػدارس كالمجتمػع المػدني ، ك  اىميةىناؾ 
ة كمؤسسػػة تربكيػػة اجتماعيػػة تضػػـ بػػيف أسػػكارىا عػػددا كبيػػرا مػػف الطػػالب الػػذيف سػػيقكدكف البالغػة لممدرسػػ

 : مف خالؿ ما يميالدراسة  اىميةالمجتمع المدني في المستقبؿ، مف ىنا يمكف صياغة 

بناء الشراكة الحقيقية ما بيف المجتمع في ظؿ تكجو الحككمات الفمسطينية المتعاقبة نحك  .1
 لتكامؿ في العمؿ ما بيف كزارةك ا ,يؿ ذلؾ لمصمحة الطرفيف كالعممية التربكية، كتفعالمدنيالمدرسي ك 
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بمكاف التعرؼ عمى اصبح مف االىمية  المجتمع المدني لمنيكض بالتعميـ. ك التربية كالتعميـ العالي
 في دعـ المسيرة التعميمية.يقـك بو المجتمع المدني  الدكر الذم 

تحدد العالقة بيف الطالب كالمدرسة عمى أساس النجاح اك  كانت لممدرسة النظرة القديمةاف   2
االخفاؽ بالنسبة لمطالب، في حيف اف النظرة الحالية ترل اف ىناؾ جممة مف المفردات المتفاعمة فيما 

، كذلؾ فاف النظرة الحديثة تكلي المجتمع دكرا تنمكيا ميما في بينيا تعمؿ عمى إنجاح العممية التربكيػة 
 بكية كالتعميمية الفراده.العممية التر 

إف تفاكت الدعـ المقدـ لممدارس كانعدامو في بعض المدارس األخرل يجعؿ األمر ذك أىمية كبرل  3
كيضع عددان مف عالمات االستفياـ، فيناؾ أرقاـ سجمت عف التبرعات المختمفة تجاكزت الخمسة أالؼ 

مختبرات عممية كاممة في مدارس  دكالر في إحدل المدارس عمى مدار سنتيف متتاليتيف ، اك بناء
اخرل ، كىناؾ مدارس لـ تسجؿ بإحصائياتيا أم نكع مف الدعـ كاقتصر الدعـ في مدارس اخرل عمى 

) مديرة مدرسة الترسنطا، مديرة مدرسة جمعية سيدات ية مف مؤسسات غير ربحية   محاضرات التكع
 .اريحا(

التي تعتبر بكابة رئيسة كمعبر لمضفة الغربية  كتنبع اىمية الدراسة مف المكاف الجغرافي لممدينة 4
كمدينة سياحية فمسطينية، باالضافة الى ككنيا حدكدية مع الجانب االسرائيمي كيكجد فييا مناطؽ 

 ميمشة كنائية فييا عدد منـ المدارس الحككمية .
شريف كلو يعتبر المجتمع المدني مف المصطمحات الحديثة التي يركز عمييا المفكركف في القرف الع 5

 اىتماـ في الدراسات الحديثة.
اىمية البحث في درجة تطابؽ الدعـ الذم يقدـ لممدارس مع االحتياجات الفعمية التي تحددىا  6

 المدرسة.
أىمية الدعـ الذم يقدمو المجتمع المدني لممدارس كأىمية المدرسة كمؤسسة تربكية ىامة كدالة  7

المجتمع التي يناط بيا الدكر الكبير في دعـ حضارية  لمجتمع يكجد بو العديد مف منظمات 
 المؤسسات التعميمية. 

 االرتقاء في يسيـ أنو اعتبار عمى دراسة إلى التي تحتاج المكضكعات مف تعتبر ىذه الدراسة 8
 .معان  كالمدرسة بالمجتمع
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 نموذج  الدراسة:   1.4

 : دعم  المجتمع المدني
                                                    

 المدرسة : 
تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لكزارة التربية 

 كالتعميـ العالي الفمسطينية: 
 نكعية التعميـ  (8
 االلتحاؽ  (6

تنفيذ البرامج المحكرية إلستراتيجية 
إصالح التعميـ في ككالة الغكث 

 :كتشغيؿ الالجئيف
 تطكير المعمميف كتمكيف المدارس (8

 التعميـ الجامع (6

 لمناىج كالطمبةتقييـ ا (.
البيئة الدراسية مف الناحية اإلدارية كتتمثؿ 

 في: 
 دعـ اإلدارة المدرسية كعممية التعمـ  (8
 دعـ المعمميف (6
 تكجيو سمكؾ الطمبة (.

 البيئة الدراسية مف الناحية الفنية كتتمثؿ في:
 دعـ البنية التحتية كلكاـز لممدرسة (8
 البيئة الصحية  (6

 السالمة العامة (.
 

 

 

 

 مادي عٌنً دعم 

 دعم نقدي

 دعم ال منهجً 

 طوٌر الهٌئة التدرٌسٌةدعم لت

 أنواع أخرى من الدعم
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 ت الدراسة :مصطمحا 1.5

، كيعرفػو مجمكعػة األفعػاؿ التػي يقػكـ بيػا الشػخص ليؤكػد شػغمو لممركػزعػرؼ لينتػكف الػدكر بانػو  دور :
الػدكر ىػػك نمػػط االفعػػاؿ أك التصػرفات التػػي يػػتـ تعمميػػا أمػا بشػػكؿ مقصػػكد أك بشػػكؿ بانػػو  تيػكدر سػػاربف

 (.608ا شخص ما في مكقؼ يتضمف تفاعالن .) الشرارم،عارض كالتي يقـك بي

ىك نمط مف السمكؾ الذم يتحدد اجتماعيا ، كيقصد بو ما يتكقعو المجتمػع مػف الفػرد الػذم  كيعرؼ بانو
 (6088يمثؿ مكانا معينا داخؿ الجماعة .) الزعبي ،

يشػترككف فيػو  حيػث منطقػة، أك معػيف مكػاف فػي يعيشػكف الػذيف النػاس مػف مجمكعػة المجتمع المدني :
 كالترفيػو، الػديف، أك المغػة، أك الثقافػة أك العػرؽ مثػؿ ،كاألنشطة فةكالمعر  كالقيـ، الصفات، بمجمكعة مف
 . (.Preston،608)الحياة كأسمكب كاألعماؿ،

المجمكعػػة كاسػػعة النطػػاؽ مػػف المنظمػػات غيػػر الحككميػػة كالمنظمػػات غيػػر :  منظمااات المجتمااع الماادني
مػػػات كقػػػيـ أعضػػػائيا أك الربحيػػػة التػػػي ليػػػا كجػػػكده فػػػي الحيػػػاة العامػػػة كتػػػنيض بعػػػبء التعبيػػػر عػػػف اىتما

اآلخػػريف، اسػػتنادان إلػػى اعتبػػارات أخالقيػػة أك ثقافيػػة أك سياسػػية أك عمميػػة أك دينيػػة أك خيريػػة. كمػػف ثػػـ 
يشػػػير مصػػػطمح منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني إلػػػى مجمكعػػػة عريضػػػة مػػػف المنظمػػػات، تضػػػـ: الجماعػػػات 

جماعػػػات السػػػكاف األصػػػمييف، المجتمعيػػػة المحميػػػة، كالمنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة ، كالنقابػػػات العماليػػػة، ك 
) البنػػػػػػؾ كالمنظمػػػػػػات الخيريػػػػػػة، كالمنظمػػػػػػات الدينيػػػػػػة، كالنقابػػػػػػات المينيػػػػػػة، كمؤسسػػػػػػات العمػػػػػػؿ الخيػػػػػػرم

 (. 6080،الدكلي

مجمكعة مف الناس يقيمكف في منطقة جغرافية محددة كيشترككف معا في األنشطة : المجتمع المحمي
ة ذات حكـ ذاتي تسكدىا قيـ عامة كيشعركف كحدة اجتماعي كيككنكف معا ،اسية كاالقتصاديةالسي

  .(باالنتماء نحكىا كأمثمة المجتمع المحمي )المدينة كالمدينة الصغيرة كالقرية
 (.608)القريشي ،

 
ىي المدارس التي تتكلى ادارتيا كاالشراؼ عمييا كتمكيميا كزارة التربية كالتعميـ  :المدارس الحكومية
التربية كالتعميـ في محافظة اريحا كاالغكار، كتكفر التعميـ المجاني  يةمف خالؿ مدير العالي الفمسطينية 

 لمطمبة في المرحمتيف االساسية كالثانكية ، كلغة التعميـ فييا ىي المغة العربية.
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كيقصد بيا المدارس التي تتكلى ادارتيا كاالشراؼ عمييا كتمكيميا جيات اك  المدارس الخاصة :
ككمية ، اك يمتمكيا افراد كمستثمركف ، كيتمقى الطالب التعميـ فييا جمعيات اك لجاف خاصة غير ح

مقابؿ اقساط كرسكـ دراسية كتستخدـ بعض تمؾ المدارس المغات االخرل غير المغة العربية في 
 التدريس مثؿ المغة االنجميزية كالمغة الفرنسية.

 
كتمكيميا ككالة غكث كتشغيؿ ىي المدارس التي تتكلى ادارتيا كاالشراؼ عمييا  مدارس الوكالة :

، كتكفر التعميـ االساسي المجاني البناء الالجئيف الفمسطينييف مف  UNRWA )الالجئيف الفمسطينية )
الجنسيف ، كيتكفر التعميـ في ىذه المدارس مف الصؼ االكؿ كحتى الصؼ التاسع االساسي . كتتكزع 

 تمؾ المدارس في المخيمات الفمسطينية.
تشمؿ االدارة المدرسية كاعضاء لجانيا كمجالسيا كالمدرسيف الذيف يمارسكف العممية  ية:اإلدارة المدرس

، ككما صنفتو كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف الى خارجوالتربكية التعميمية داخؿ الصؼ ك 
 (.6082غيبي،رية كالييئة التدريسية )ز ىيئتيف ، الييئة االدا

رائيا في ىذه الدراسة بمدير المدرسة كالييئة اإلدارية العاممة في المدرسة كتعرؼ اإلدارة المدرسية إج 
 في المدرسة. اخرل كمف يقـك بأم أعماؿ إداريةكمرشد المدرسة مف نائب مدير كسكرتير المدرسة 

حددت كزارة التربية كالتعميـ العالي  :ربية والتعميم العالي الفمسطينيةاإلستراتيجية لوزارة التلغايات ا
الفمسطينية ثالث غايات إستراتيجية تسعى لتحقيقيا خالؿ الخطة االستراتيجية الثالثية، كيرل الباحث 
باالعتماد عمى مبادئ التخطيط االستراتيجي أف ىذه الغايات ىي أىداؼ إستراتيجية تبنتيا الخطة 

-6088فترة الخطة اإلستراتيجية لمكزارة مع مجمكعة مف البرامج الحزمية التي تحقؽ ىذه األىداؼ في 
ـ، كقد تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة اليدؼ األكؿ كالثاني الرتباط كؿ منيما المباشر، كالرتباط .608

 البرامج الحزمية المكضكعة لتحقيقيا بالعممية التعميمية بالمدارس .
 

مية التعميمية العمب التعميمية في المدرسة كالجكانتتعمؽ باإلدارة المدرسية ك كىي  الناحية اإلدارية:
مف العممية  يجة المعارؼ كالميارات التي يتمقكىا كيكتسبكىاالمكتسب نت يـالطالب كسمككك كالمعمميف 
 التعميمية. 

ككؿ ما كالجكانب الصحية كالسالمة العامة  كىي الجكانب المادية العينية في المدرسة  الناحية الفنية:
 يتعمؽ بيا، كتشمؿ ما يمي :

 فقيا مف أبنية كأسكار كساحات كمرافؽ صحية، كالصيانة العامة ليا.  المدرسة بجميع مرا -

 األدكات كالمكاد التعميمية المكجكدة في المدرسة مثؿ الحاسكب كأدكات الرياضة . -

 القرطاسية كالكتب كالكسائؿ التعميمية . -

 الزم المدرسي. -
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 كسائؿ السالمة العامة مثؿ عمبة اإلسعاؼ األكلي . -

 التعميمية الداعمة مثؿ المختبرات العممية. األثاث كالتجييزات  -

 الطعاـ كاألغذية المقدمة لمطالب . -

 
 

 

 : حدود الدراسة 1.6

 حدكد مكانية : محافظة أريحا كاألغكار كالقرل كالمخيمات التابعة ليا.

حػػدكد بشػػرية : جميػػع اإلداريػػيف العػػامميف فػػي المػػدارس الحككميػػة كالخاصػػة كالككالػػة فػػي محافظػػة اريحػػا 
 غكار.كاال
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري . -

 الدراسات السابقة : -

 . الدراسات العربية 

 . الدراسات األجنبية 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 
 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 االطار النظري والدراسات السابقة

 
 اإلطار النظري  858

كضركريا تنادم بو الدراسات ي التعميـ أمرا كاجبا قد أصبحت المشاركة بيف المجتمع المدني كالدكلة فل
، كالتعاكف في مجاؿ الخاص لالستثمار في بناء المدارسفنجد دعكة القطاع التربكية كالتنمكية الحديثة، 

التعميـ الفني مف خالؿ قبكؿ المتدربيف ، كما أف قبكؿ المدارس الخاصة لنسبة مف الطمبة المتفكقيف 
ية بشركط يتفؽ عمييا . كؿ ىذا يزيد مف إحساس المجتمع بالتكافؿ محدكدم الدخؿ كمنح دراس

  (.6086)كزارة التربية كالتعميـ المصرية كالتناغـ

إف تكامؿ العالقة ما بيف الدكلة كمنظمات المجتمع تعد ظاىرة حضارية حديثة كمظير مف مظاىر 
 تكامؿ جيكدىما ألدائيا.التقدـ في الدكلة ، بما يقع عمى عاتؽ كؿ منيما مسؤكليات ككاجبات ت

فالمجتمع المدني ما ىك إال أحد تجميات الدكلة الحديثة التي تكفر شرط قيامو عف طريؽ تقنيف نظاـو 
كما أف المجتمع يعتمد عمى   ،ينظـ ممارسات كافة األطراؼ كالجماعات داخؿ المجتمع ،لمحقكؽ

كالتعميمية مف خالؿ ما تضعو مف الدكلة في القياـ بكظائفو األساسية االقتصادية كاالجتماعية 
فالدكلة كالمجتمع المدني متالزماف، ال دكلة مف دكف مجتمع كال مجتمع مف دكف دكلة   ،تنظيمات
 (.6087)سميماف،

 ،تنازع اك تنافس في خدمة المجتمع كتتكامؿ ىذه العالقة بيف المجتمع كالدكلة في تقاسـ األدكار دكف
صرة أىمية كبرل لمشاركة المؤسسات كالمنظمات المجتمعية المجتمعات المعاكتكلي الحككمات ك 

 . اة المختمفة كمنيا المجاؿ التعميميالمختمفة في عممية النمك في مجاالت الحي
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يجعؿ الحككمات كالمدرسة كمنظكمة اجتماعية كمؤسسة تربكية، ليا مف الفاعمية كاألىمية ما      
)          م كتنمية كطنية مستقبمية كاعدةتركف إلييا كاستثمار بشر  كالمجتمعات المدنية

 .(8،6005الشرعي،

 

 تعريف المجتمع المدني والمجتمع المحمي : 1.1.1

المجمكعة كاسعة النطاؽ مف المنظمات غير  بأنو: المجتمع المدني (6080،يالبنؾ الدكل) عرؼ    
التعبير عف  الحككمية كالمنظمات غير الربحية التي ليا كجكده في الحياة العامة كتنيض بعبء

اىتمامات كقيـ أعضائيا أك اآلخريف، استنادان إلى اعتبارات أخالقية أك ثقافية أك سياسية أك عممية أك 
دينية أك خيرية. كمف ثـ يشير مصطمح منظمات المجتمع المدني إلى مجمكعة عريضة مف 

قابات العمالية، المنظمات، تضـ: الجماعات المجتمعية المحمية، كالمنظمات غير الحككمية ، كالن
كجماعات السكاف األصمييف، كالمنظمات الخيرية، كالمنظمات الدينية، كالنقابات المينية، كمؤسسات 

 .العمؿ الخيرم

 معيف مكاف في يعيشكف الذيف الناس مف مجمكعة بأنوالمجتمع المدني  (.Preston) ،608كعرؼ 
 أك العرؽ مثؿ ،كاألنشطة كالمعرفة كالقيـ، الصفات، يشترككف فيو بمجمكعة مف حيث منطقة، أك

 .الحياة كأسمكب كاألعماؿ، كالترفيو، الديف، أك المغة، أك الثقافة

 كالمدارس اإلعالـ كسائؿ مثؿ معينة، شركات أيضا المدني المجتمع اتريفتع بعض تتضمف   
 مف التعريؼ. ااستبعادىيقكمكا ب آخريف أف حيف في لمربح، التي تيدؼ كالجمعيات الخاصة،

   
( إلى اف المجتمع المدني يشمؿ العديد مف المككنات مف بينيا : 6005حيث أشارت )الشرعي،    

المؤسسات اإلنتاجية كالطبقات االجتماعية كالمؤسسات الدينية كالتعميمية كاالتحادات المينية كالنقابات 
 قائد سياسية مختمفة .كالنكادم الثقافية كاالجتماعية كعكاألحزاب السياسية العمالية ، كالركابط 

جبارية كغير اإلالمنظمات التطكعية غير  انو المجتمع المدني عمى(  .608كعرؼ ) ابك عدكاف ،
كالدكلة مف جية أخرل لتحقيؽ مصالح ،الربحية كالتي تمعب دكران ميمان بيف العائمة كالمكاطف مف جية 

 .المجتمع في كافة النكاحي كالمجاالت كالظركؼ 
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المؤسسات الرسمية كغير الرسمية العامة  بأنو المجتمع المحمي (6080يف، يكسؼ،)عابدكعرؼ    
كالخاصة الكاقعة في بيئة المدرسة كالتي يعتقد اف ليا عالقة برسالة المدرسة كأنشطتيا التعميمية 

بات إجرائيا بأنيا البمديات كالمكت االجتماعية كبيئتيا المادية ، كحددىا الباحثافكالثقافية كالصحية ك 
كالجمعيات الخيرية كالتعاكنية كمراكز اإلرشاد كالتكعية كالخدمات النفسية ، كالمؤسسات التربكية 

 كالصناعية ، كالمستشفيات كالعيادات كالصيدليات كاألندية الثقافية كالرياضية كاإلعالمية.

 مجموعة أو سكانٌة أو جغرافٌة منطقة:( المجتمع المحمي بانو 6001كعرؼ )الطيطي كابك ساككر ،

خدمية اك مينية تقدـ ليا مؤسسات التعميـ برامج اك خدمات تعميمية اك تدريبية اك  أو صناعٌة
 استشارية تدخؿ ضمف نطاؽ اىتماماتيا اك تخصصيا اك حاجاتيا .

مجمكعة مف الناس يقيمكف في منطقة جغرافية ( المجتمع المحمي بأنو .608)القريشي ، كعرؼ    
كحدة اجتماعية ذات حكـ  كيككنكف معا ،اسية كاالقتصاديةفي األنشطة السي محددة كيشترككف معا

ذاتي تسكدىا قيـ عامة كيشعركف باالنتماء نحكىا كأمثمة المجتمع المحمي )المدينة كالمدينة الصغيرة 
 .(كالقرية

ت المجتمع المدني يضـ في أغمب األحياف منظمات كمؤسساإلى أف   (6002كأشار )ناراجي كالبشرا ،
مثؿ الجمعيات الخيرية المسجمة، كمنظمات التنمية غير الحككمية، كمؤسسات المجتمع المحمي، 
كالمنظمات كالمؤسسات النسائية، كالمنظمات الدينية، كاالتحادات كالنقابات المينية كالتجارية، 

 .االتحادات التجارية، كالتحالفاتك التنمية االجتماعية، ك كجماعات المساعدة الذاتية، 
 

 المحمي : بالمجتمع المدني و المدرسة عالقة 1.1.1
المدرسة ىي المؤسسة الرسمية التي تتبنى تحقيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية العامة كالخاصة   

لممجتمع كذلؾ في إطار سياسة تربكية كتعميمية تنبثؽ مف أىداؼ كسياسة الدكلة ، كىي المؤسسة التي 
في مجاؿ تحسيف البرامج  ان أبنائيـ، مف خالؿ تأديتيا دكرا رائد يو تنشئة كتربيةلأكالىا المجتمع مسئك 

يات اكبر في مجاؿ لكاألنشطة التربكية ، لذلؾ كمف اجؿ تفعيؿ ىذا الدكر كمساعدتيا في تحمؿ مسئك 
تحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ، مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة كالبرامج التي تعتمد عمى ما يتكافر لدييا 

 تكثيؽ التعاكف بينيا كبيف المجتمع المحيط بيا . يجبمادية كبشرية، مف إمكانيات 
مف المستحيؿ فصؿ المدرسة عف المجتمع اذ اف المجتمع يتكػكف مػف أفراد ليـ عادات كتقاليد كنظـ ك 

مشتركة كالمدرسة تتمقى ابنػاء ىػذا المجتمػع كتؤىميـ لكي يحتمكا مكانتيـ في المجتمع كاعضاء 
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ف كيعيشكا فيو مع غيرىـ فيي اذف تعد ليـ خمؽ اجكاء كبيئة ليا مػف العػادات كمكاطنيف صالحي
 (6088) عبد،كالقكانيف كالنظـ ماال يتنافى مع المجتمع الخارجي كالتقاليػد
المدرسة ىي جزء ال يتجزأ مف المجتمع، تربط بينيما عالقات منتظمة، كمف خالليا تستطيع      

بالشراكة مع المجتمع  ،شخصية الطالب ؤثر فيأف ت ياستيا الداخميةيخضع لنظاميا كس التي المدرسة
اكلفر في كتابو التربية كالمستقبؿ )اف التربية تنظر الى المدرسة فػي بدءان مف االسرة، كيؤكد ذلؾ العالـ 

 ( الكقػت الحاضػر كالمستقبؿ باعتبارىا مجتمعا صغيرا يشبو المجتمع الكبير الذم فيػو
قة المدرسة بالمجتمع بأنيا عالقة تشاركيو تكاممية كمتبادلة في جكانبيا كافة حيث يمكف كصؼ عال

فعاال في مجتمعو  لبناء شخصية الطالب مف النكاحي االجتماعية اك التربكية، ليككف الناتج إنسانان 
 (.6088)الزعبي ،

 
كداخؿ اسكار  لقد باتت المدرسة مجرد مؤسسة تربكية تقدـ خدماتيا لمدارسيف داخؿ الغرؼ الصفية

المدرسة ، كلـ تعد تتفاعؿ مع الكاقع المحيط بيا باعتبارىا مركز اشعاع ثقافي كعممي كاجتماعي ، كما 
ب يعكد الى ما كليس كميا ، كالسب لمجتمع كنمكه اصبح في بعض الجكانباف مساىمتيا في تطكر ا

 (.8002ساككر ،مف بعد المجتمع المحمي كتخميو عنيا .) الطيطي كابك  تعانيو المدرسة

لذا يقع عمى عاتؽ المدرسة كالمجتمع مسئكلية اثراء البيئة التعميمية لمطالب مف خالؿ االستفادة مف 
مصادر المجتمع المحمي باعتباره مصدرا لمتعميـ ، كتحقيؽ التنسيؽ الكامؿ بينيما لدعـ العممية 

 يـ الدعـ المادم كالنفسي لمطمبة .التعميمية كالتربكية ، كتكحيد الجيكد بيف المدرسة كالمجتمع لتقد

اف اثراء البيئة التعميمية يحدث عندما تتاح المصادر العقمية كالمادية كالبشرية المكجكدة في المجتمع 
الستخداـ االدارة المدرسية كيككف االتصاؿ كالتكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع عمى اكمؿ كجو ، االمر 

 التعميـ كالتعمـ  .الذم يجعؿ مف الطالب  اكثر تحفزا نحك 

 كأقرب ما المدرسة فيو تكجد الذم بالمجتمع المصغر ( المجتمع المحمي6001كقد عرؼ )السمطاف/ 

 . المدرسة فيو تكجد الذم الحي يمثمو
ثر فيو ، كلكؿ أمي اليو كتؤثر كتتتام اف البيئة التي تكجد فييا المدرسة ىي بيئة المجتمع التي تن   
 تطفك عميو خصائص كميزات معينة .ذم الخاص ال الة مجتمعيك د
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 المجتمع القركم كالمجتمع البدكمىي :   أنماط ثالثةالمجتمع الفمسطيني يتككف بكجو عاـ مف ك     
 .كمجتمع المخيـ

 كتربية الزراعة عمى حياتيـ في كيعتمدكف القرل، في المجتمع ىذا أفراد كيعيش :القركم المجتمع 

 .كالكظائؼ الدكاجف

 الرعي، عمى حياتيـ في كيعتمدكف منيا، قريبا أك كالصحراء البادية في أفراده كيعيش :دكمالب المجتمع 

 .(6001) الطيطي كابك ساككر ، ـئدا بشكؿ فيو يقيمكف مكاف ليـ كليس المكاشي، كتربية

  مجتمع المخيـ: كيعيش فيو الالجئيف الفمسطينييف،  كتقدـ ككالة الغكث الدكلية كتشغيؿ الالجئيف
 ات المختمفة ليؤالء السكاف، مف ضمنيا الخدمات التعميمية  في مدارس ككالة الغكث.مالخد

كفقا لمتعريؼ العممي لألكنركا، فإف الالجئيف الفمسطينييف ىـ أكلئؾ األشخاص الذيف كانكا يقيمكف في 
نتيجة ، كالذينفقدكا بيكتيـ كمكرد رزقيـ 8221كحتى أيار  8222فمسطيف خالؿ الفترة ما بيف حزيراف 

 .8221حرب 

كتعد الخدمات التي تقدميا األكنركا متاحة لكافة أكلئؾ الالجئيف الذيف يقيمكف في مناطؽ عممياتيا 
 كالذيف ينطبؽ عمييـ ىذا التعريؼ كالذيف ىـ مسجمكف لدل الككالة كبحاجة إلى المساعدة.

 
ات كتطمعات أفراده مف المجتمع عمى اختالؼ أشكالو يعمؿ عمى تمبية حاج أف يمكف إدراؾ سبؽ مما

، مستكاه رفع عمى كالعمؿ كتنظيمو، رعايتو عمى تقـك التي المتعددة فيو، كالخاصة العامةخالؿ المنظمات 
 كتقديـ الخدمات المختمفة ألفراده.

كتقكـ المدرسة باعتبارىا احدل اىـ منظمات المجتمع، مف خالؿ المياـ كالكاجبات الممقاة عمى عاتقيا 
 اج المجتمعي مف التربية كالتعميـ ألفراده.بتمبية االحتي

 
 

 المجتمع المدني والجوانب المستيدفة في المدرسة: المقدم من اشكال الدعم 1.1.1

 
اف النظاـ االقتصادم في ام مجتمع يشكؿ الدعامة الرئيسية التي يستند الييا الى التكسع في     

يب اكبر مف المكارد لنشر التعميـ التعميـ ككمما زاد معدؿ التنمية االقتصادية امكف تخصيص نص
 (.600كتحسيف مستكياتو ) الغامدم ،

الدكر الذم  الى( 6088كدراسة )الزعبي،fan,chen)  (2001مثؿ  أشارت الكثير مف الدراساتك     
 الذم يساعد المدرسة عمى ، األمرة كالعممية التعميميةالمجتمع المدني في دعـ المدرس يمكف اف يمعبو
  بيا. ةكطالمنكمتطمبات التعميـ كالتأىيؿ  كاجباتياكر كالقياـ بالتقدـ كالتط
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 ان أفراد المجتمع، أعضاء جميع إشراؾكذلؾ الى اف  Ice, Thapa, and Cohen،(2015)كاشار 
  كالمتطكرة  . الناجحة المدارس تحسيف لجيكد ضركريا أساسا يكفر قادة،ك 

تاج المدرسة الى مشاركة المجتمع فييا لتقـك ( الى اف ىناؾ عدة مجاالت تح6088كاشار ) القرشي، 
 المدرسة بتمبية ما ىك منكط بيا كىي :

 التي كالمبادئ القيـ غرس مف ذلؾ عمى يترتب كما لعقيدتو الطالب فيـ عمى تركزالتي  الدينية األىداؼ

 كالخبرات ماتبالمعمك  الطالب بتزكيد تيتـالتي  كالتربكية الثقافية ألىداؼ، ككذلؾ ا. المجتمع بيا يؤمف

 التأمؿ، خالؿ مف كسميمة عممية بطريقة التعمـ عمى تعكد كما نمكه، كخصائص لقدراتو، المناسبة

 لدكره فيمو خالؿ مف مجتمعو مع الطالب تكيؼ عمى تركزالتي  االجتماعية األىداؼ، ك كالتفكير،كاالبتكار

 حقكؽ مف عمييا يترتب كما عاكف،كالت العالقات إقامة مف ذلؾ يمـز كما مجتمعو، كأفراد أسرتو، نحك

 قيمة كغرس لممدرسة، كالمادم المالي الدعـ تكفير عمى كتركز االقتصادية األىداؼ،كاخيرا  ككاجبات

 . العمؿ بسكؽ التعميمية المخرجات كربط الطالب، لدل كاحترامو ،كحبو، العمؿ
 

يا كتساندىا ألخرل التي تدعمفي المجتمعات ا مف المدارس كالمدارس الفمسطينية ال تختمؼ عف سكاىا
عبة التي تمر بيا الدكلة حكج في ظؿ الظركؼ االقتصادية الصمنظمات المجتمع، بؿ ىي األ

 الفمسطينية.
 

كاألفراد اف يقدميا المجتمع المدني مف خالؿ المنظمات الدعـ التي يمكف  أشكاؿىناؾ العديد مف 
 تمثؿ ىذه المجاالت بما يمي :تك كالجمعيات كاألشكاؿ األخرل التي تمثؿ المجتمع ، 

 دعـ مادم عيني : مثؿ األثاث ك القرطاسية كتجييزات ككسائؿ التعميـ كاألدكات الرياضية  .8
 دعـ نقدم : كىك دعـ مالي يقدـ لالدارة المدرسية لمتصرؼ بيا تبعا الحتياجات المدرسة .6
المقررات دعـ ال منيجي : كىي محاضرات كندكات كانشطة تكعكية كارشادية ليست ضمف  ..

 الدراسية، كقد تستيدؼ المعمميف اك الطالب اك اكلياء امكر الطالب .
دعـ لتطكير الييئة التدريسية: كىي أنشطة كدكرات كندكات لتطكير قدرات المعمميف كرفع مستكل  .2

 المعرفة كالميارة في العممية التعميمية .
 .أنكاع أخرل مف الدعـ .7

جو الدعـ بتنمية كتطكير المدرسة, كتساعدىا في أداء رسالتيا تساىـ ىذه األنكاع المختمفة مف أك     
التربكية كالتعميمية، كتساىـ في تطكير أداء اإلدارة المدرسية كمساعدتيا في حؿ المشكالت كمكاجية 

 ألمر الذم مف شأنو تعزيز نجاحاتيا.ام طارئ أك احتياج، ا
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االحتياجات كالظركؼ التي يحتاجيا جميع  تكفر لكحدىا المدرسة أف و مف الصعب عمىحيث أن    
 ,Mastro، كما اشارت دراسة )(Preston)  ،608.،2الطالب في المدرسة لكي تؤدم كظيفتيا 

and Jalloh,600706 كامؿ تمبية اف يككف قادرا عمى كحده كياف ألم المستحيؿ مف( الى انو 
 تمبية عمى قادرة غير كحدىا المدارسك  ،مشبابل  كاألكاديمية كالمادية كالعاطفية االجتماعية االحتياجات

نما ىي الجية االكلى التي تدير كتحرس ىذا الدعـ الذم يقدـ مف المجتمع   االحتياجات، ىذه كا 
 .لمشباب

 
االثر الكاضح في  كمؤسساتو بأفراده حكليا مف المجتمع معالمدرسة  تقيميا التي معالقةكيمكف اف يككف ل

 ا.لعالقة بينيما ىذه ؽعم عمى نجاحيا كيعتمد ىذا النجاح
كبالضركرة ليذه العالقة اف تخمؽ منفعة متبادلة لكال الطرفيف مف خالؿ اطالع المجتمع عمى    

ذ القرارات المناسبة التي العمميات التعميمية كالتربكية التي تقدميا المدرسة ألبنائو كمشاركتو في اتخا
بات التي تكاجو الطمبة، ككذلؾ المساعدة في كتذليؿ الصعك  عمؿ التعاكف عمى حؿ المشكالت، كيتعنيو

 (.6005،26تقديـ كؿ ما يمكف أف يطكر المدرسة )زغيبي ،
 

تعاكف ما بيف المدرسة كالمجتمع تقـك عمى أساس المشاركة كالتعاكف المتبادؿ، ىناؾ جكانب عديدة لم   
-6001لألعكاـ  الخمسية ةإذ أكدت كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في خطتيا اإلستراتيجي

شراؾ دمجعمى أف  .608-6088كالخطة اإلستراتيجية لألعكاـ  6086  بشكؿ الخاص القطاع كا 

 كرياض الميني كالتعميـ ـالعا التعميـ مجاؿ في كخاصة السياسات مجاؿ في المشكرة خالؿ مف استراتيجي

 اتيا في الخطة.ىي إحدل أىـ سياس المستمر كالتعميـ األمية محك كالتعميـ األطفاؿ
تحسيف الشراكة  ضركرة عمىفي الخطتيف المذككرتيف  مف خالؿ اىـ السياسات ليا كأكدت أيضا

 كتعزيز العالقة ما بيف المدرسة كالقطاع الخاص.
اإلستراتيجية التي  ىداؼمف األ ان عدد المذككرة كقد حددت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في الخطط 

لتعاكف بامدة الخطة، كذلؾ  خالؿحقيقيا تيدؼ إلى تك  ة التعميمية كالمدرسة نفسيا،ليا عالقة بالعممي
كىذه  ،الدكر الذم يمكف اف يمعبو المجتمع المدني في تحقيقيا كأىميا، مع جميع الشركاء الممكنيف

 كؿ التالي :دكما ىي مكضحة في الجاألىداؼ 
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 .608-6008ة كالتعميـ العالي الفمسطينية ( االىداؼ االستراتيجية لكزارة التربي8)رقـ جدكؿ 
 

 الرزمي البرنامج اليدف ـ
  الفيزيقية ك التحتية البنية تكفير برنامج  االلتحاؽ  8

 التعميمية كالكسائؿ التجييزات تكفير برنامج 
 التعميـ طاقـ تدريب ك المعمميف تأىيؿ إستراتيجية برنامج  النكعية  6

 الطالبية كاألنشطة التربكم داإلرشا ك المدرسية الصحة برنامج 

 
 
 :كيتضمف التعميـ سف في ىـ الذيف لمسكاف التعميـ فرصة تكفير: بأنو التعميـ قطاع في االلتحاؽ كيعرؼ  

 مرحمة مف الطمبة كانتقاؿ ، الطمبة عمى اإلبقاء أك المحافظة عمى النظاـ كقدرة الجدد، الطمبة استيعاب

 الكتب كتكفير كالعامميف، المعمميف كتكظيؼ الخاصة، ياجاتاالحت ذكم الطمبة كاستيعاب ، ألخرل

)كزارة التربية كالتعميـ المختمفة كالمرافؽ ، الصفية كالغرؼ المختمفة، التعميمية كالكسائؿ
 .(.608الفمسطينية،

 الفمسطيني الكضع خصكصية مف انطالقا التعميـ نكعية مفيـك الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة حددتك   

 المغة مجاالت في كخاصة الطمبة عند التحصيؿ مستكل كتحسيف .األساسية كاحتياجاتو التعميمي ظاموكن

 المستمر التطكير خالؿ مف األساسية، الحياة ميارات كاكتساب كالتكنكلكجيا، كالعمـك كالرياضيات العربية

 .كتقييمو الفمسطيني لممنياج
ألىداؼ المجتمع المدني بما يساعد عمى تحقيؽ ا مياالتي يدعاألنشطة التعميمية مجاالت  دكتتعد   

شطة التي يجب أف التعميـ باعتبار المجتمع المدني مشاركان رئيسيان في ىذه األنالسامية لكزارة التربية ك 
حقؽ تكازنان مضمكف السياسة العامة لمدكلة ك طبقان لمخطة اإلستراتيجية لمكزارة بما يتككف في إطػار ك 
 .(6086) كزارة التربية كالتعميـ ، جيكد المجتمع المدنيي ك بيف الجيد الحككم

كينبثؽ مف األىداؼ اإلستراتيجية المذككرة في خطة كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ناحيتيف   
 أساسيتيف تعتمد عمييما العممية التعميمية كالتربكية في المدرسة، ىما الناحية اإلدارية كالناحية الفنية .

 ة.رفع كفاءة العممية التعميميكتتعمؽ ب التعميمية في المدرسةاإلدارية ك  الجكانب كىي :ة اإلداري ناحيةلا
يجة المكتسب نت يـالطالب كسمككك العممية التعميمية كالمعمميف ك  : دعـ اإلدارة المدرسيةكتضـ كؿ مف

 ىا مف العممية التعميمية. ك ىا كيكتسبالمعارؼ كالميارات التي يتمقك 
 تبع ذلؾ كؿ مف :كي
  .  تثقيفية ةتكعكي ات ك محاضرات ك مؤتمرات ك لقاءاتر دك  -
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  .معسكرات ك احتفاالت رحالت ك مسابقات -

  .رعاية ذكم االحتياجات الخاصة -

  . رعاية المكىػكبيف -

 دكرات تدريبية لمييئة اإلدارية كالتدريسية. -

 اجييا.دعـ كمساندة اإلدارة المدرسية في العمؿ كحؿ المشاكؿ التي تك  -
مف مرافؽ كبنية تحتية  الجكانب المادية العينية في المدرسة ككؿ ما يتعمؽ بيا كىي :ة الفني الناحية

 ، كتشمؿ ما يمي :لممدرسة، كالجانب الصحي كالسالمة العامة لمطمبة كالطاقـ العامؿ في المدرسة
 يانة العامة ليا.  أبنية كأسكار كساحات كمرافؽ صحية، كالصك  أرض المدرسة بجميع مرافقيا مف -

 مثؿ الحاسكب. التكنكلكجيةاألدكات كالمكاد التعميمية  -

 القرطاسية كالكسائؿ التعميمية . -

 كالكتبالمكتبة  -

 الزم المدرسي. -

 تجييز المختبرات كصيانتيا -

 اإلسعاؼ األكلي .كسائؿ السالمة العامة مثؿ عمب  -

 األثاث كالتجييزات التعميمية -

 الب .الطعاـ كاألغذية المقدمة لمط -

 األدكات الرياضية كالمكسيقية. -

% مف مدارس محافظة اريحا .8كبينت ككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف كالتي تشرؼ عمى    
العديد مف  6087 – 6088متوسطة األجل للوكالة   اإلستراتٌجٌةكاالغكار، مف خالؿ اىدافيا في 

عـ المدارس فييا، حيث اكدت فييا المجاالت التي مف الممكف لمنظمات المجتمع المحمي أف تقكـ بد
  فً تطبٌق المبادرات التً تجري على مستوى المدرسة.عمى اىمية مشاركة المجتمع المدني 

 لتعميـفي ا ميمة في تحقيؽ جكدة أفضؿ ي تعتبر العكامؿ الت كاشارت الى اف ىناؾ مجمكعة مف   
 راسية، صغر حجـ الفصؿ الدراسي: نفقات المدرسة، منشآت كمرافؽ المدرسة، تكفير الكتب الدكىي

، كقت التدريس المناسب، تدريب المعمميف، كممارسات التدريس السميمة مف خالؿ بناء الصفكؼ
كذكم االحتياجات  محركمة كاألقؿ حظاال، خصكصا لألطفاؿ مف الخمفيات ةكالجيد

 (. 6087 – 6088المتكسطة األجؿ لمككالة   الخاصة)اإلستراتيجية
ؿ جميعيا تعتبر احتياجات رئيسية في معظـ المدارس الفمسطينية كالتي مف الممكف كىذه العكام   

أىداؼ الخطط ، االمر الذم يعمؿ عمى تحقيؽ لممجتمع المدني المساىمة في تحقيقيا أك جزء منيا 
 .اإلستراتيجية المكضكعة لمنيكض بقطاع التعميـ



66 
 

-6088ة إصالح التعميـ في االنركا       كتبنت ككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف في إستراتيجي     
مجمكعة مف برامج اإلصالح المحكرية الفنية التي تسعى لتحقيقيا خالؿ مدة اإلستراتيجية  6087

 لمنيكض بمدارس الككالة كنكعية التعميـ فييا.
 اتليا عالقة مباشرة بتقديـ الخدمكحددت عدد مف البرامج الميمة لمتطكير حدد الباحث ثالثة برامج  

بالمدارس كبالعممية التعميمية، كالتي يمكف لمنظمات المجتمع المدني أف تككف شريكا في تحقيقيا كدعـ 
  المدارس مف خالليا في فترة اإلستراتيجية كىذه البرامج ىي:

تطكير المعمميف كتمكيف المدارس: تنمية قدرات المعمميف كالمعممات في المدارس كطرؽ التدريس  .8
كالتعرؼ عمى الممارسات األفضؿ كالمعرفة في كيفية تعمـ األطفاؿ كاآلثار المترتبة التي يمارسكنيا، 

عمى التدريس، كرفع مكانة المعمميف في المجتمع المحمي بعدد مف الطرؽ، كتمكيف المدرسة ككؿ لمقياـ 
 بكاجباتيا مف خالؿ تطكير الطاقـ التعميمي فييا كالحصكؿ عمى أفضؿ جكدة لمتعميـ، مف خالؿ عدة

 برامج منيا :
 كجكد إدارة فعالة لمينة التدريس كنظـ إدارية. - أ

 تعزيز مكانة المعمميف كظركؼ عمميـ. - ب

 تطكير كتنفيذ نمكذج لتمكيف المدارس - ت
طفاؿ بصرؼ النظر عف األضماف الكصكؿ المتكافئ لمتعميـ النكعي لجميع التعميـ الجامع:  .6

مف ، االقتصادم-كالكضع االجتماعي الجنس كالقدرات كاإلعاقات كالصعكبات كاألكضاع الصحية
 :  عدة برامج منيا خالؿ

 تمتيف النظـ لتحديد االحتياجات المتنكعة لألطفاؿ كاالستجابة ليا. - أ

 دعـ البيئة الصحية في المدارس. - ب

 االجتماعية لألطفاؿ كتمبيتيا.-تحديد االحتياجات النفسية - ت
  
الرئيسية: المغة العربية، كالمغة اإلنجميزية،  تقييـ المناىج كالطمبة: فيـ الطمبة لممكاضيع التعميمية ..

، تعزيز القيـ كالميارات الشاممة، كخاصة مف خالؿ تدريس كتعزيز حقكؽ اإلنساف  كالرياضيات، كالعمـك
كالميارات الحياتية، كزيادة فيـ الطمبة لمتسامح مف خالؿ تدريس االتصاؿ السممي كحؿ النزاعات، مف 

 خالؿ عدة برامج منيا :
 ثقافة حقكؽ اإلنساف كحؿ النزاعات كالتسامح.كجكد  - أ

 .تعزيز الميارات الحياتية لدل الطمبة - ب
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 العالقة بالمدرسة في المجتمع المدني : المنظمات ذات 1.1.2

يكتسب المجتمع المدني قكتو مف أنو يضـ مجمكعة مؤسسات تستطيع أف تخمؽ مناخا لمتعاكف    
حمى المجتمعي كيشمؿ ىذا القطاع عمى مجمكعة كالمشاركة بفاعمية مع المتغيرات فى السياؽ الم

متنكعة كالنقابات العمالية كالمينية كجماعات رجاؿ األعماؿ كالغرؼ التجارية كالصناعية كالجمعيات 
 . األىمية ككذلؾ األحزاب السياسية

مف خالؿ تكامؿ  تسعى إلى النيكض بأفراده كالمدرسة باعتبارىا عضك أساس في جسد المجتمع،
أك الجية التي تشرؼ عمييا  ما بينيا كبيف منظمات المجتمع األخرل ، كميما كاف نكع المدرسةاألدكار 

 ي تؤثر كتتأثر بالمجتمع كمككناتو.اك المرحمة التي تنتمي ليا في
كالشراكات يمكف أف تتخذ أشكاالن كثيرة، كربما تككف رسمية )عمى سبيؿ المثاؿ، اتفاقات تعاقدية أك    

ك غير رسمية. كقد تشمؿ المنظمات الشريكة المؤسسات كالمنظمات كالجماعات أك مذكرات تفاىـ( أ
)إستراتيجية إصالح التعميـ في الشبكات، كالييئات الجماعية كقاعدة المستفيديف الرئيسييف، كغيرىـ.

 (.6087-6088االنركا 
حددىا لمدرسة ك ليا عالقة مباشرة كغير مباشرة با التي في المجتمعنظمات كىناؾ مجمكعة مف الم 

: األسرة كمجالس اآلباء ، الجامعات ، كسائؿ اإلعالـ ،  الباحث اجرائيا في ىذه الدراسة بما يمي
، المؤسسات كالشركات ، رجاؿ االعماؿالمؤسسات الحككمية ، أالماكف الدينية، الجمعيات األىمية

 الخاصة ، المجالس القركية كالبمدية.
ا بينيا كمف خالؿ العالقة المباشرة كغير المباشرة بالمدرسة عمى دعـ تعمؿ ىذه المنظمات بالتعاكف فيم

العممية التعميمية برمتيا، كتعمؿ المدرسة عمى تكطيد جسكر التكاصؿ كالتعاكف معيا لما ليا مف 
 مصمحة في ذلؾ.

 األسرة :
 فمف ، تعميميـك  األبناء تربية عمى معيا تعمؿ كىي المدرسة إلى االجتماعية المؤسسات أقرباالسرة ىي 

رل األخ االجتماعية كالمؤسسات األسرة تكممو لـ إذا ، كمبتكرا قصانا المدرسة عمؿ يككف أف الطبيعي
 (6001)الطيطي، ساككر,

كتتمثؿ األسرة باألبكيف، مف خالؿ متابعتيـ لتحصيؿ أبنائيـ العممي كسؤاليـ عنيـ كحؿ أم مشاكؿ 
األقرب الى المدرسة كىي المتمـ في عممية التربية كالتعميـ، األسرة ىي فتكاجييـ بالتعاكف مع المدرسة، 

فيي كالمدرسة تقفاف جنبا الى جنب في الحفاظ عمى النشء كتأىيميـ كتربيتيـ تربية صالحة بدعـ مف 
 مجالس االباء ك باقي مؤسسات المجتمع .

ممية التعميمية في ىنالؾ العديد مف الدراسات التي أكدت عمى أىمية دكر مجالس اآلباء في دعـ الع
 .المدرسة كتفعيؿ دكر المدرسة اجتماعيا
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مازالت  كالمدرسة العالقة بيف أكلياء األمكراف كما أف ىناؾ العديد مف الدراسات التي أكدت عمى     
غياب الكعي الكافي ألىمية الدكر الذم  :منيا كحددت ىذه الدراسات عدة عكامؿ محدكدة لعدة عكامؿ،
 (.6005, 62مكر كعزكفيـ عف المشاركة الفاعمة )الشرعي, األياء تقكـ بو مجالس أكل

 لممدارس كىناؾ العديد مف مجاالت الدعـ التي يمكف اف تقدميا األسر كمجالس أكلياء أمكر الطمبة
 مثؿ :

دارة المدارس كمجمس  .8 تطكير كتنظيـ عالقات إيجابية كبناءه بيف أكلياء أمكر الطمبة كمعممييـ كا 
يئات أخرل فييا كذلؾ بكؿ الطرؽ الممكنة بما فييا المقاءات كالدراسات كالنشاطات أمنائيا كأية ى

 المختمفة.

 تطكير التفاعؿ كالتعاكف بيف أكلياء األمكر كالييئة التدريسية. .6

دعـ تطكير المدارس مف خالؿ المساعدة في إقامة المباني كتكفير األجيزة كالكسائؿ التعميمية  ..
في مجاؿ تحسيف  ؾكالتعميمية ككسائؿ السالمة كالصحة المدرسية، ككذل كتحسيف التجييزات العممية

كتجميؿ البيئة المدرسية كتطكير الصالت بيف المدرسة كالييئات العامة في البمد لتسريع تنفيذ مشاريع 
 تحتاجيا المدرسة.

طكعيو كخبرات تساعد في تطكير الييئة تجتذاب جيكد إلالتعاكف مع مؤسسات صديقة مختصة  .2
تدريسية ككذلؾ تطكير تعامؿ األىالي مع أبنائيـ إضافة إلى مساعدة الطمبة بإقامة دكرات تقكية ال

 .ما يمـز بالتعاكف التاـ مع إدارة المدرسةعند

مساعدة المدرسة في جمع التبرعات كزيادة كتنكيع الدخؿ لتغطية االحتياجات األساسية كالتطكيرية  .7
 ككذلؾ النشاطات.

 .لمدرسة في تنفيذ المياـ التربكية المككمة الييادعـ كمساندة ادارة ا .2

تنظيـ برامج لتكثيؽ الصالت بيف االباء كالمعمميف لتحقيؽ دكر كؿ منيـ في ىذا التعامؿ لتربية  . .5
تثمارىا لخدمة المدرسة االبناء، كاالستفادة مف جيكد االجيزة المختمفة المػساعدة في المجتمع كاس

 .كمشركعاتو

 .جمس تسير عمى نيجيا برامجو المختمفةكضع خطة سنكية لمم .1

اشتراؾ المجمس مع مدير اك مديرة المدرسة في االشراؼ عمى المساىمات المالية لممجتمع كتحديد  .2
 .اكجو صرفيا كحساباتيا الختامية

 .(6088)عبد،حميا،  دراسة مشكالت الطالب كالمساىمة في .80
 الجامعات : 

مف المدرسة، كىي الطمكح المرحمي بالنسبة لمطالب الف  الجامعة ىي الحاضنة األكلى لمطالب الخريج
ما بيف المدرسة  ااؾ تعاكنمف المفيد اف يككف ىنيصؿ لو بعد انياء مرحمتو الدراسية في المدرسة ، 
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كالجامعة لما لو مف مساىمة في تحسيف قدرات الطالب العممية ككذلؾ تطكير قدرات المعمميف كاإلدارة 
 المدرسية .

الجامعة في تنمية كخدمة المجتمع المحمي بانيا ذلؾ النشاط الممتد الذم تقكـ بو  كتعرؼ كظيفة
الجامعات في المناطؽ الجغرافية المتنكعة مف خالؿ تقديـ الخدمات التعميمية لمجماعات كاألفراد 

 (.6106082كالمنظمات كالمؤسسات )زغيبي,
ف الجامعات كالمدارس التي تعمؿ اف ىناؾ عدة أشكاؿ مف الشراكات ما بي Sanders,2003كاشار 

عمى تعزيز التعمـ في المدارس كتحسيف التحصيؿ العممي لمطالب كتطكير فيـ الطالب لمتخصصات 
 الجامعية لتسييؿ انتقاليـ الى التعميـ ما بعد الثانكم، كتطكير مياراتيـ في الميف الصحية كالعمـك .

في تعزيز قدرة اإلدارة المدرسية عمى القياـ  كمف ىنا يتضح اف لمجامعة مجاالت عديدة تساىـ فييا
بمياميا منيا : رفع كعي كدرجة الطالب العممية، تقديـ الدعـ العممي كالفني كأساليب التعميـ الحديثة 
لإلدارة المدرسية كلمعممييا، محاضرات المنيجية لمطمبة كلممعمميف، تقديـ الدعـ لمطمبة المتفكقيف 

 كالمميزيف.
 
 مية :الحكك نظمات الم

المدرسة كالتي تقدـ ليا الدعـ باشكاؿ  معالحككمية ذات العالقة المباشرة  ىناؾ العديد مف المنظمات
 مختمفة ، مثؿ الصحة كالدفاع المدني كالشرطة المدنية كالشؤكف االجتماعية .

مع كتعتبر ىذه المؤسسات احدل اذرع الدكلة في تقديـ الخدمات لممكاطنيف كالسعي نحك تطكير المجت
 تحقيقا لمنفع العاـ. كخدمتو

التي تضـ االعداد الكبيرة مف المكاطنيف مف ذكم االعمار  مدرسة باعتبارىا احد اىـ المنظماتكال    
المختمفة كالتي بحاجة الى دعـ كرعاية كمساعدة تختمؼ باختالؼ اعمارىـ، منيا االرشادية كالتكعكية 

المختمفة  نظماتعاية الصحية كالجسدية ، كتقدـ ىذه المكاالبتعاد عف االخطار كمنيا الر  يةكالتكجيي
 ىذه االنكاع مف الخدمات .

 
 االماكف الدينية :

جد كالكنائس مف المؤسسات التي ليا التاثير الكبير عمى سمكؾ االفراد، اتعتبر االماكف الدينية كالمس
 .لما ليا مف مكانة ركحية كدينية

مة بالدعاة كاألئمة اف يشارككا في خدمة كدعـ المدرسة مف كمف ىنا يمكف لالماكف الدينية متمث   
خالؿ الندكات كالمقاءات الدينية كالتكجييية كالمحاضرات الدينية لمتكعية كالدعكة لمسمكؾ السكم كالقيـ 

 الفضيمة بالمجتمع، كحؿ المشكالت التي تكاجو المدرسة.
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اء األمكر ، سكاء داخؿ أسكار المدرسة اك كيمكف اف تتقدـ ىذه الندكات لمطالب اك لممعمميف اك ألكلي
 في األماكف الدينية نفسيا.

 
 الجمعيات األىمية :

مجمكعات طكعية ال تستيدؼ الربح ينظميا مكاطنكف عمى أساس محمى ة بأنيا: األمـ المتحدعرفتيا 
كيتمحكر عمميا حكؿ مياـ معينة يقكدىا أشخاص ذكك اىتمامات مشتركة كىى  ،أك قطرم أك دكلي

النكادم الرياضية كالمراكز الثقافية  ة، مثؿعة مف الخدمات كالكظائؼ اإلنسانيمتنك  مجمكعةؤدل ت
 سكية.النالمراكز ك النقابات المينية ك  كؽ اإلنسافكاالجتماعية كمؤسسات حق

يمتحؽ الكثير مف طالب كطالبات المدارس بمثؿ ىذه المؤسسات، كىي تممؾ القدرة عمى التأثير في   
 يرىـ، ككذلؾ تكسبيـ ميارات كمعارؼ كقدرات تؤثر في سمككيـ.كعييـ كتفك

كتقدـ ىذه الجمعيات العديد مف الخدمات كالدعـ لممدرسة مف خالؿ نشرات كحمالت التكعية ، الدكرات 
 التدريبية كالعممية .

المجتمع المدني مف خالؿ المشركعات التي تدعـ العممية  منظماتدكر الجمعيات األىمية ك يبرز 
 عميمية في ثالث محاكرالت

 المحكر األكؿ ) دعـ الكظيفة التعميمية ( ك يشمؿ :
  رفع كفاءة العممية التعميمية

  خدمة بيئية
مدارس المجتمع ك الفصؿ الكاحد ك المدارس الصديقة لألطفاؿ ) أطفاؿ الشكارع ك األطفاؿ ك  محك أمية
 العامميف (

    إصالح ك صيانة األثاث ك التجييزات
  لكجيدعـ تكنك 

                   دعـ مكتبات
  تبرع باألرض
                  إنشاء المدارس
  تجييز معامؿ

                 مالعب ك أدكات رياضية
  أدكات فنية ك مكسيقية

 المحكر الثاني ) دعـ الكظيفة التربكية ( ك يشمؿ :
       مساعدات .

  .  ندكات ك محاضرات ك مؤتمرات ك لقاءات



65 
 

  سكرات ك احتفاالت رحالت ك مسابقات.مع
  رعاية ذكم االحتياجات الخاصة.

           رعاية المكىػكبيف .
  الدمج ) دمج كؿ طفؿ لدية سبب في ترؾ حجرة الدراسة (.

 المحكر الثالث ) دعـ الصمة بيف المدرسة ك األسرة ( ك يشمؿ :
         رياض األطفاؿ

  التسػػرب
  ية ك صحية ك بيئيةتكعية اجتماعية ك ثقاف

  رعاية اجتماعية ك مساعدات
  تدريب ميني

 (6086)كزارة التربية كالتعميـ المصرية، تدريب مجالس األمناء
 
  : جمعيات رجاؿ األعماؿ 

 

يستمد رجاؿ األعماؿ قكتيـ مف خالؿ امتالكيـ القكة االقتصادية لمماؿ كقدرتيـ عمى تقديـ التبرعات 
 . محدكدم الدخؿ كالمساىمة في تنفيذ بعض األنشطة التي تقـك بيا المدرسةالمالية كالعينية لطالب 
( في نتائج دراستيا الى ضركرة مشاركة رجاؿ االعماؿ ككجياء المجتمع، 6007حيث اشارت )الكردم،

في اقامة مشاركة فاعمة عف طريؽ التبرعات، كانشاء المؤسسات التعميمية كامداد المدارس كالمعاىد 
 االجيزة كالمعدات الالزمة، التعميمية ب

 كالشركات الخاصة : نظماتالم
 كالمصانع. الشركاتمثؿ البنكؾ ك الكطنية كالدكلية الربحية يقصد بيا الشركات التجارية 

 نظماتتعتبر ىذه الشركات جزء مف المحيط الذم تتكاجد فيو المدرسة كىي تشكؿ شريحة كبيرة مف م
مف رة في دعـ المدرسة مف خالؿ تقديـ العكف المادم كالعيني المجتمع المدني، كليا األىمية الكبي

خالؿ تكفير أراضي لبناء كأبنية كمنح لمطالب المحتاجيف كالمتفكقيف كالتجييزات ككسائؿ التعميـ 
 كاألثاث لممدارس.
( الى ضركرة مشاركة القطاع الخاص بدعـ العممية التعميمية كبناء المدارس 6007كاشارت) الكردم،

 المعمميف في المؤسسات االقتصادية. كتدريب
 

كيقع ىذه التعاكف كالدعـ ضمف برامج المسئكلية االجتماعية التي تقع عمى عاتؽ ىذه الشركات، 
 االلتزاـ المستمر مف قبؿ شركات األعماؿ بالتصرؼكتعرؼ المسئكلية االجتماعية لمشركات عمى انيا 
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المعيشية لمقكل  ة كالعمؿ عمى تحسيف نكعية الظركؼكالمساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادي أخالقيان 
 (.6086)عيراف، المجتمع المحمي كالمجتمع ككؿك العاممة كعائالتيـ، 

بشكؿ محدد كقاطع يكتسب بمكجبو قكة  مفيكـ المسؤكلية االجتماعيةلـ يتـ تعريؼ  ،حتى كقتنا الراىفك 
جكىرىا أدبية كمعنكية، أم إنيا تستمد قكتيا  إلزاـ قانكنية كطنية أك دكلية، كال تزاؿ ىذه المسؤكلية في

 .(6088)الزغبي،  االختيارية. كقبكليا كانتشارىا مف طبيعتيا الطكعية
 

اـ بالكاجبات كالتخفيؼ مف المتطمبات لمكاكبة لتساعد المدرسة في القي تقدـ ىذه المنظمات الدعـ
 كشبكات االنترنت. العممية التعميمية الحديثة ككسائميا المتطكرة كأجيزة الحاسكب

 
 المجالس القركية كالبمدية.

ىذا الدعـ في تكفير  عادة شكؿلممدارس كيبدأ  لبمدية كالقركية في تقديـ العكفتساعد المجالس ا
األراضي لمبناء كفي تكفير البناء نفسو ككذلؾ تساىـ في تقديـ الخدمات المختمفة لممدرسة مف نظافة 

كتساعد في جمع التبرعات العينية كالمادية كتنسيؽ الجيكد لخدمة  كحراسة كانارة كتعبيد طرؽ كساحات
 المدرسة .

 
 التواصل بين االدارة  المدرسية والمجتمع  1.1.3
 حؿ في المطمكب دكرىا ممارسة مف لتتمكف المحيط المجتمع دراسة إلى الكاعية المدرسية اإلدارة تحرص

 بأفراد صمتيا تكثؽ كفعاليات أنشطة ستحداثا عمييا يكجب كىذا معيشتو، ظركؼ كتحسيف مشكالتو،

 المدرسة مع تكاصؿ جسكر بناء عمى يحرص الكاعي المجتمع فإف المقابؿ الجانب كفي المجتمع،

 (.6088،88)شمداف كآخركف،.المنشكد بدكرىا القياـ عمى لمساعدتيا
 ما عمى كاالطالع ىـ،كتطكر  لنمكىـ الالزمة الحياتية الميارات الطالب إكساب في يساعدكىذا التكاصؿ 

كسابيـ حكليـ، يدكر  بيف كالشراكة كالتعاكف العالقات تكثيؽ خالؿ مف إال ذلؾ يتـ كلف ،العممية الخبرات كا 

 كلخدمتو المجتمع أجؿ مف كجدت المدرسة أف حيث المختمفة، المحمي المجتمع كمؤسسات المدرسة
 (.6005،6)عاشكر ،

تعميمية كالتربكية كالقدرة عمى االتصاؿ بالمجتمع المحيط يستند كنجاح االدارة المدرسية في العممية ال
الى العامميف بالمدرسة، كال سيما المديريف ككنيـ يشكمكف العنصر القيادم بالعممية االدارية، 

 (..6082،8فمسؤكليتيـ كبيرة تجاه المدرسة كتجاه المجتمع )زغيبي ،
تفعيؿ الشراكات كالتخطيط السميـ كادارة الكقت ىي  اف احد اىـ العكامؿ الحاسمة في قدرة المدرسة عمى

 (Sanders,2003,176القيادة المدرسية المتمثمة بمديرىا )
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يمكف ادراؾ الدكر الرئيسي الذم يمعبو مدير المدرسة في عممية االتصاؿ كبناء جسكر التكاصؿ مع 
 المجتمع المحيط، فيك العنكاف االكؿ لممدرسة كصاحب القرار فييا.

ليتو تتعمؽ بدرجة ممارستو لدكره في تحقيؽ الترابط بيف العناصر اليامة بعممية التعميـ اخذا كمسئك  
بعيف االعتبار الظركؼ البيئية الداخمية كالخارجية بالمدرسة ، كتكثيؽ صمة المدرسة بعناصر المجتمع 

درسة )زغيبي المحيط بما فييا مجمس االباء كالمنظمات الحككمية كاالىمية ككؿ ما لو عالقة بالم
،6082.) 
ف مدرسة القرف الحادم كالعشريف ، تتطمب مف مدير المدرسة جيدا إضافيا مف أجؿ أف يكجو كيدير ا

، كيككف ذلؾ لتحديات التي تكاجيومدرستو بطريقة عصرية حضارية ديمكقراطية متكازنة كمدركة لحجـ ا
 (6088)قاسـ،. التعميمية لتحقيقيا مف خالؿ التخطيط الدقيؽ لألىداؼ التربكية التي تسعى المنظكمة

المجتمع، مف خالؿ طرؽ التعاكف بينيما  كمؤسسات المدرسة بيف المتبادلة العالقاتكالتكاصؿ ىك 
 (.6088)شمداف كآخركف، 

تكاصؿ مع المحيط الخارجي أم عممية المدرسة اف يككف عمى دراية ب مديرعمى كمف ىنا فاف    
 في تحقيؽ االىداؼ منيا. التصرؼ األمثؿ قدرة عمىيككف لديو الك لممدرسة، 

كبما اف المدير لديو مف المسؤكليات الكبيرة التي تقع عمى عاتقو سكاء في متابعة الييئة اإلدارية    
كاالتصاؿ اإلدارم مع مديرية التربية كالتعميـ  ،كالييئة التدريسية كمتابعة الطالب كالتكاصؿ مع ذكييـ

 .كالكاجبات األخرل
يفكض ليـ جزء مف الصالحيات كالمسؤكليات  اف المدير يعيستطأعضاء إداريكف كفنيكف  ديكج فانو

 إلنجاح العمؿ كلتحقيؽ األىداؼ كلخدمة الصالح العاـ .
ف المشاركة الكاعية كالمناقشة اليادفة كالتعمـ المستمر كالمقاءات المتنكعة كالحكار البناء داخؿ كخارج ا

تبعيا مدير أم مدرسة ليحقؽ أىداؼ المؤسسة التربكية التي يرأسيا ، المدرسة ، أمكرا ال بد مف أف ي
ككذلؾ عميو أف يدرؾ أىمية تفكيض الصالحيات لمعامميف معو في المدرسة ليشترككا معو في 
المسؤكلية كالقياـ بأعباء المدرسة كاإلشراؼ عمييا كي يككف ىناؾ التزاـ جماعي بتنفيذ ىذه 

 (6088)قاسـ،.األىداؼ
حسب االختصاص لمتكاصؿ ك ف لممدير اف يقـك بتفكيض مف يراه مناسبا مف مكظفيف المدرسة، كيمك   

مع مؤسسات المجتمع، كتنسيؽ الجيكد التي تصب لخدمة الطرفيف كبالرجكع الدائـ لمديرية التربية 
اش ، )الحك  كالتعميـ لتكثيؽ كاعتماد أم عالقة دعـ أك تعاكف ما بيف المدرسة كالمجتمع بكافة أشكالو

6087 .) 
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 الدراسات السابقة :  2.2
 

 الدراسات العربية: 2.2.1
 
( بعنوان : دور مديري المدارس الحكومية الثانوية في تنمية المجتمع 1112دراسة )زغيبي ، - أ

 المحمي في محافظات شمال الضفة الغربية في فمسطين من وجيات نظر مجالس اآلباء واألميات.

لى دكر مديرم المدارس الحككمية في تنمية المجتمع المحمي في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إ
محافظات شماؿ الضفة الغربية في فمسطيف ، كما ىدفت إلى التعرؼ إلى اثر متغيرات الدراسة ) 
الجنس ، المؤىؿ العممي ، دخؿ األسرة ، طبيعة العمؿ ،مكاف السكف ( في درجة استجابات أعضاء 

 ر مديرم المدارس الحككمية الثانكية في تنمية المجتمع المحمي .مجالس اآلباء كاألميات إلى دك 

عضكا لمجالس  6728 كقد تككف مجتمع الدراسة مف ،المنيج الكصفي في الدراسة استخدمت الباحثة
تـ اختيار العينة بصكرة ك ، كقد قسـ لطبقات حسب الجنس كالعدد في كؿ محافظة،  اآلباء كاألميات

 عضكا. 672% مف مجتمع الدراسة كبمغ عددىا80بنسبة  يةالعشكائ الطبقية العينية

، نابمس، قمقيمية، سمفيت، ـكشممت الدراسة كؿ مف المحافظات الفمسطينية التالية: جنيف، طكؿ كر  
 .طكباس

استخدمت الباحثة استبانو مقسمة عمى أربعة مجاالت ىي تنمية البيئة المحمية كتنمية لجمع البيانات ك 
 ؤسسات الحككمية كتنمية المؤسسات األىمية .األسرة كتنمية الم

 ما يمي : النتائج ككانت أىـ

  إف درجة استجابة أعضاء مجالس اآلباء كاألميات في مديريات التربية كالتعميـ لمحافظات شماؿ
الضفة الغربية لدكر مديرم المدارس الحككمية الثانكية في تنمية المجتمع المحمي مف كجية نظر أفراد 

 يرة .العينة كب

  ىناؾ فيـ مشترؾ لدل أفراد العينة بالدكر الميـ الذم يمعبو مدير المدرسة في تنمية المجتمع المحمي
 بغض النظر عف الجنس اك المؤىؿ العممي اك معدؿ دخؿ االسرة  لممستجيب مف أفراد العينة .
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 تمع المحمي ىناؾ فرؽ في متكسط استجابات افراد العينة حكؿ دكر مدير المدرسة في تنمية المج
تبعا لمتغير طبيعة العمؿ )مؤسسة حككمية اك خاصة(، لصالح المؤسسة الحككمية كعزت الباحثة ذلؾ 
الى اف افراد العينة الذيف يعممكف في مؤسسات حككمية اقرب الى القكانيف كاألنظمة التي تحكـ عمؿ 

 المدرسة .

 جتمع المحمي ىي العالقات اإلنسانية بينت الدراسة اف اىـ المعيقات لمتعاكف ما بيف المدرسة كالم
%، يمييا 62داخؿ المدرسة ككانت نسبتيا مف تكرارات إجابة أفراد العينة عمى السؤاؿ المفتكح ىي 

مجالس أكلياء األمكر يمييا مدراء المدارس كالييئات التدريسية ثـ القكانيف كاألنظمة كأخيرا الكضع 
 االقتصادم.

 

وان : واقع التواصل بين المدرسة الثانوية والمجتمع نبع ، (1111/وآخرون شمدان )دراسة  - ب
 .المحمي في محافظات غزة وسبل تحسينو

 اليدؼ ىذا كلتحقيؽ المحمي، المجتمع كمؤسسات المدرسة بيف التكاصؿ كاقع معرفة إلى الدراسة فتىد

 فقرة ( 46 ) عمى اشتممت استبانة بإعداد الباحثكف قاـ حيث التحميمي، الكصفي المنيج استخدـ الباحثكف

 ثـ الحككمية، غير المؤسسات الحككمية، المؤسسات اإلعالـ، األسرة، :كىي أربعة مجاالت عمى مكزعة

 كاشتممت المحمي، المجتمع كمؤسسات المدرسة بيف التكاصؿ آليات مقترحة لتفعيؿ بصيغة الباحثكف تقدـ

 )عددىـ كالبالغ الدراسة مجتمع أصؿ مف الثانكية كمعممي المدارس مديرم مف ( 299 )عمى الدراسة عينة

 ـ. 2011  2010 الدراسي لمعاـ كمعممان  مديران  ( 7082

 :يمي ما الدراسة نتائج أظيرت كقد

 نسبة كىي (% 61 ) المحمي كالمجتمع المدرسة بيف التعاكف لكاقع كالمعمميف المدراء تقديرات بمغت

 .تعزيز بحاجة إلى متكسطة

 األكؿ المجاؿ في الجنس لمتغير تعزل العينة استجابات متكسطات بيف ئيةإحصا داللة ذات فركؽ كجكد

 .اإلناث لصالح الفركؽ كانت حيث الكمية كالدرجة كالرابع كالثالث

 (معمـ مدير،) الكظيفة لمتغير تعزل العينة استجابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ
 .المديريف الرابع لصالح المجاؿ في فركؽ ككجكد الكمية، رجةكالد كالثالث كالثاني األكؿ المجاؿ في
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 .المؤىؿ العممي لمتغير تعزل العينة استجابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ

 في المنطقة التعميمية لمتغير تعزل العينة استجابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ

 .الكسطى لصالح كالرابع الثاني المجاليف في فركؽ ككجكد كالثالث، األكؿ

 .سنكات الخدمة لمتغير تعزل العينة استجابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ

( بعنوان دور المدرسة في خدمة المجتمع المحمي وتطويره في ضوء 1111، الزغبيدراسة ) - ت
 االتجاىات التربوية الحديثة .

التعرؼ الى دكر المدرسة في خدمة المجتمع المحمي في مدينة دمشؽ ، كتطكيره  ىدفت الدراسة الى
في ظؿ بعض التكجيات التربكية الحدريثة، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كتـ اختيار 

 .مجاالت ة مف ستةمككن ةانكمدرسة ، كما استخدمت لذلؾ استب مدرسا 6.0عينة مككنة مف 

 ما يمي : ككانت اىـ النتائج 

 اف دكر المدرسة في المجاليف الثقافي كالتكعية االسرية كاف ايجابيا كداال احصائيا. .8
 كفي مجاؿ الخدمات اإلنسانية كاالجتماعية كالتكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع كانكا ضمف المتكسط. .6
 اما في مجالي التعميـ المستمر كالتنمية االقتصادية فقد كاف دكرىما ضعيفا كمتدنيا. ..

ىناؾ ضعؼ في دكر المدرسة في تعريفيا افراد المجتمع المحمي باالحتياجات المينية في  .2
 مجتمعيـ.

 كما اشارة النتائج الى انو يكجد دكر كبير لممجتمع المحمي في تقديـ الخدمات كالدعـ لممدرسة  .7

 .كذلؾ بينت الدراسة اف المدرسة تسمح كتشجع اكلياء االمكر عمى تقديـ الخدمات لممدرسة  .2
كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف مجاالت االستبانة بالنسبة لمتغرات )  .5

الجنس، التخصص العممي، المؤىؿ العممي( كالى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بالنسبة  لممجاالت 
 سنكات. 80اكثر مف  ) الثقافي،التكعية االسرية، التعميـ المستمر، التنمية االقتصادية(، لصالح الخبرة
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 الثانوية المدارس أداء لتطوير المطموبة المشاركة المجتمعية( بعنوان: 1111دراسة )القرشي ،  - ث

 .الحكومية

 الثانكية المدارس إدارات أداء يرلتطك  المطمكبة عيةجتمملا المشاركة عف الكشؼ ىدفت الدراسة الى

 الثانكية المدارس لمعممي المينية التنمية فرص تكفير ك الحككمية، الثانكية المدارس تمكيؿ ك الحككمية،

 الثانكية المدارس خريجي كربط الحككمية، الثانكية المدارس لطالب التحصيمي المستكل رفع ك الحككمية،

 . العمؿ بسكؽ الحككمية

 . الدراسة ىذه في المسحي الكصفي المنيج اتباع تـ : الدراسة منيج

 (المدارس مديرم عدد بمغ حيث كمشرفنا، مدير (٢٢٢ ) مف النيائي الدراسة مجتمع تّككف : الدراسة مجتمع

 مف ) % ٢٨,٨ )    نسبتو ما يشكِّؿ كىكا تركي مشرفنا(  ١٧١)التربكييف المشرفيف عدد كبمغا مدير ) ٨٥

 .كمشرفنا مدير (٢٤٢)عدده البالغ األصمي الدراسة مجتمع

 . الدراسة أىداؼ حكؿ تمحكرت رةعبا أربعيف مف مككنة استبانة : الدراسة أداة

 كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات استخداـ تـ ، الدراسة بيانات لتحميؿ : المستخدمة اإلحصائية األساليب

 معامؿ) االرتباط كتحميؿ كركنباخ، (T-Test)، األحادم التبايف كتحميؿ الفا الثبات كمعامؿ المعيارية،

 (ANOVA) .ت كاختبار (بيرسكف

 : الدراسة ائجنت أىـ

 إدارات تطكير : مجاالت في الحككمية الثانكية المدارس أداء لتطكير المطمكبة المجتمعية المشاركة .8

 لطالب التحصيمي المستكل كرفع الحككمية، المدارس الثانكية كتمكيؿ الحككمية، الثانكية المدارس

 بدرجة مطمكبة كانت العمؿ، بسكؽ ةالحككمي الثانكية المدارس خريجي كربط الحككمية، الثانكية المدارس

 (517.-572.بيف ) ما يتراكح حسابي بمتكسط عالية،
 التنمية فرص تكفير مجاؿ في الحككمية الثانكية المدارس أداء لتطكير المطمكبة المشاركة المجتمعية .6

 .(582. ( حسابي بمتكسط متكسطة، بدرجة مطمكبة الحككمية كانت الثانكية المدارس لمعممي المينية

 أفراد استجابات متكسطات يف  )a=0507الداللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ..

 لمتغير تبعا الحككمية الثانكية المدارس أداء لتطكير المطمكبة المشاركة المجتمعية نحك الدراسة مجتمع
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 فركؽ تكجد كما عميا، مؤىميـ دراسات الذيف لصالح عميا( ككانت دراسات/)بكالكريكس العممي المؤىؿ

 الدراسة نحك مجتمع أفراد استجابات متكسطات بيف )a=0507الداللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات

 الخبرة، سنكات عدد لمتغير تبعا الحككمية الثانكية المدارس أداء لتطكير المطمكبة المشاركة المجتمعية

 . األكبر الخبرة ذكم لصالح ككانت
 
بعنوان : تقدير مديري مدارس محافظة رام اهلل والبيرة واقع  (1111،يوسف ،عابديندراسة ) - ج

 المدرسية. اإلدارةفييا في  المأمولمشاركة مؤسسات المجتمع المحمي والمشاركة 

 مشاركة لكاقع الفمسطينّية كالبيرة اهلل راـ محافظة مدارس مديرم تقديرات الى  تّعّرؼمل الدراُسة ىذه جاءت

 العاـ نياية الدراسة ّإجراء ـكتّ  .فييا المأمكؿ كلممشاركة ّيةسالمدر  اإلدارة في يّ المحمّ  المجتمع مّؤّسسات

 فييا كاسُتِخِدمت الجنسيف؛ مف مديران  ) ١٨٧ ( شممت ئيةعشكا طبقيٍّةو  عّينوةو  عمى ٢٢٢٢ / ٢٢٢٥ الدراّسيّ 

 كالتنظيّمّية الماّدّية الخدمات تقديـ  ىي: مجاالت أربعة في مّكّزعة فقرنة ) ٤٢ ( ضّمت خّاّصة استبانو

 .ميفمالمعّ  كدعـ الطمبة، سمكؾ كتكجيو كرعاية التعميـ، كدعـ لممدرسة،

 إلىما يمي : النتاُئجُ  أشارت 

 .متّكّسطةه  ىي المديركف يراىا كما المدرسّية، اإلدارة في المحّميّ  المجتمع مّؤّسسات مشاركة درجة ّأفّ  .8

 .رتفعةم فييا المأمكؿ المشاركة درجة كانت بينما .6
ؽو  كجكد عدـ النتاُئجُ  كأظيرت ..  تقديرات في ( α > 0 5 70 ) مستكل عند إحصائيٍّةو  داللوةو  ذات فركو

 كمكقع كخبرتو، كمّؤّىمو، المدير، جنس لمتّغّيرات تعزل كالمأمكلة الفعّمّية المشاركة لدرجة المديريف

 المدرسة جنس متّغّير بحسب المأمكلة لممشاركة التقديرات عمييا،سكل المشرفة كالجية كجنسيا، المدرسة،

 .المختمطة بالمدارس مقارنة الذككر مدارس لصالح

 األكلى المرتبة في جاء لممدرسة كالتنظيّمّية الماّدّية الخدمات تقديـ مجاؿ ّأفّ كما بينت النتائج ايضا  .2

 رعاية مجاؿ بعوكت ،(6572بمتكسط حسابي لإلجابات ) ّيةالمدرس اإلدارة في المحّميّ  المجتمع لمشاركة

 (6567( ثـ دعـ التعمـ )..65)المّعمميف رعاية مجاؿ ـث ،(6522)الطمبة سمكؾ كتكجيو
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 اإلدارات دعم في المحمي المجتمع مشاركة ( بعنوان : مدى1116، ساكور أبوراسة )الطيطي و د - ح

سنادىا في الثانوية المدرسية  اآلباء. ومجالس المدرسية اإلدارات نظر وجية من الخميل مدينة وا 

 المدرسية لإلدارات كالمساندة الدعـ تكفير في المحمي المجتمع مشاركة مدل معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 كمستكل بمستكاىا، كالنيكض تطكرىا في اإلدارات ىذه فعالية عمى المشاركة ىذه ثراك  الخميؿ، مدينة في

 مدينة في الثانكية المدارس كمديرات مديرم جميع مف كعينتيا الدراسة مجتمع كتككَّف ، التعميمية العممية

 " 115" ك كمديرة مديرا " 45 "عددىـ كالبالغ المدارس، ىذه في العاممة اآلباء مجالس إلى إضافة الخميؿ،

 .اآلباء مجالس مف ا عضك

 المحمي المجتمع مشاركة مدل لقياس أداة بناء إلى ،إضافة البحث في الكصفي المنيج الباحثاف كاستخدـ
 اآلباء، كمجالس المديريف نظر كجية مف الخميؿ مدينة في كمساندتيا المدرسية، اإلدارات لدعـ طكيرىاكت

 دعـ في المحمي المجتمع مشاركة مدل :ىما مجاليف عمى مكزعة فقرة " 46 "مف االستبانة تككنت حيث
سنادىا الثانكية، المدرسية اإلدارات  .الفني المجاؿ في ك رماإلدا المجاؿ في الخميؿ مدينة مدارس في كا 

سنادىا الثانكية المدرسية اإلدارات دعـ في المحمي المجتمع مشاركة مدل أف جئالنتا اظيرتك   مدارس في كا 

 بمغت حيث عاـ، بشكؿ منخفضة كانت اآلباء، كمجالس المدرسية اإلدارات نظر كجية مف الخميؿ مدينة

 الفني، المجاؿ مف منيا أعمي اإلدارم لمجاؿا في اإلسناد درجة كانت حيف في ،" 2.72 "الدرجة ىذه
 .الفني المجاؿ في " 2.71 " مقابؿ " 2.75 " ب المنخفضة الدرجة كضمف

 

المحمي بمدينة الرياض والمجتمع واقع التعاون بين المدرسة : ( بعنوان1116دراسة )السمطان،  - خ
 . بالمممكة العربية السعودية وأىم اآلليات الالزمة لتطويره

المحمي في مدينة  كالمجتمعراسة إلى التعرؼ عمى برامج التعاكف القائمة بيف المدرسػة الد ىدفت
لى تحديد الصعكبات التي تحكؿ دكف إقامة عالقة تعاكنية فعالة بيف المدرسة   كالمجتمعالرياض، كا 

آلليات الالزمة المحمي، إضافة إلى التعرؼ إلى المزايػا كالفكائػد المتكقعة مف إقامة برامج التعاكف، كأىـ ا
  .المحمي كالمجتمع لتطكير مستكل التعاكف بيف المدرسة
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كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. كتككف مجتمع الدراسة مف مديرم المدارس االبتدائية 
ر ( مديران، كاختا١٤٨كالمتكسطة كالثانكية لمبنيف، التابعيف إلدارة التعميـ بمدينة الرياض، كالبالغ عددىـ )

 .(مفردة طبقت عمييػا أداة الدراسػة )االسػتبانة (٢٨٢الباحث عينة عشكائية طبقية قكاميا )

 كقػد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا: 

 (.2.36)بمتوسط المحمي ال تزاؿ ضعيفة المجتمعأف مستكل العالقة بيف المدرسػة ك  .8

 كأفراده المحميمف قبؿ  لممدارس المالية دبعض المكار  تأميف مجاؿ في جدان  ضعيؼ تعاكف مستكل .6
 (.8552بمتكسط )

 (.522.( كاألمني بمتكسط )56.تعاكف كدعـ مرتفع في المجاليف الصحي بمتكسط ) ..

 المؤسسات مع التعاكف مجاالت في كأفراده المحمي المجتمع كمؤسسات المدرسة بيف ضعيؼ تعاكف .2

 كفي ،( 6587كسط )بمت اإلعالمية كالمؤسسات (6526بمتكسط) اإلنتاجية

( لكؿ 8522ك بمتكسط ) ( ،6502المحمي بمتكسط ) أفراد المجتمع تكعية مجاؿتعاكف ضعيؼ في  .7
 المحمي المدرسة كالمجتمع بيف العالقة الدراسية، كمتابعة البرامج تخطيط في المشاركة مجالي مف

 كتطكرىا.
ثيقة بيف المدرسة كمؤسسات كجكد معكقات ذات أىمية كبيرة تحػكؿ دكف إقامة عالقة تعاكنية ك  .2

المحمي كأفػراده، كمػف أىميا: محدكدية الصالحيات الممنكحة لمديرم المدارس في تطكير  المجتمع
المحمي، كاالفتقار إلى الككادر اإلدارية المتخصصة في تطكير العالقػة  المجتمع العالقة بيف المدرسة ك

 المحمي. كالمجتمعبػيف المدرسة 
ة إحػصائيان بيف رؤية مديرم المدارس لكاقع التعاكف الحالي بيف المدرسة كجكد اختالفات دال .5

المجتمع المحمي تعزل الى اختالؼ المرحمة الدراسية ، كاختالؼ مكقع المدرسة ، كاختالؼ طبيعة 
 المبنى.
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 دراسات اجنبية : 1.1.1

 ( بعنوان: SHANNON,2014دراسة ) - أ

COMMUNITY ENGAGEMENT IN AN URBAN ELEMENTARY 

SCHOOL. In the United States  

 (االبتدائية المدرسةفي   AN الحضرية المناطق في المحمي المجتمع إشراك)

السؤاؿ الرئيسي في ىذه الدراسة ىك الكشؼ عف طبيعة كمف ىـ شركاء المدارس االبتدائية مف 
 المجتمع المحمي في المناطؽ الحضرية.

شاركة في االستراتيجيات العادلة لتحسيف كضع االسر كاالفراد كتشاؼ ككصؼ الماكىدفت الدراسة الى 
الذيف يعيشكف تحت خط الفقر مف خالؿ التحقيؽ في طبيعة دعـ المجتمع المحمي لممدراس في 
المناطؽ الحضرية كالكشؼ عف طبيعة المشاركة المجتمعية لممدارس االبتدائية كتحديد الجيات التي 

 تشارؾ فعميا في األنشطة .

كـ ىذه الدراسة عمى تحقيؽ انثكغرافي )المالحظة المباشرة بالمشاركة كالمراقبة، اجراء المقابالت كتق 
كالكثائؽ كاالستنتاجات في ارض الميداف (، كذلؾ حكؿ أخالقيات الرعاية كالنظر بدقة الى مكاف 

 صنع في جتمعالم أفراد يشارؾ حد أم إلىمعرفة  ك المشاركة الحقيقية داخؿ  المدارس االبتدائية ،
، ككانت السياؽ ىذا في الصمة ذات االجتماعية القضايا معالجة عمى كالعمؿ في المدارس القرار
 الكاليات المتحدة االمريكية . –، في مدرسة اليانكر ايفانز  .608-6088خالؿ الفترة الزمنية  الدراسة

لممعمميف كالمدراء كافراد  عيةكالجما الفردية كالمقابالت الميدانية المالحظاتالباحث عمى  تمداعك 
 ، كاعضاء المجتمع الكاسع. المدرسة داخؿ كالمنتجات كالكثائؽ المحفكظات كسجالت ،المجتمع

 الدراسة ىي : ككانت اىـ نتائج

 ثمثي المشاركيف يقكمكف بعقد لقاءات خارج المدرسة ما بيف المعمميف كالطمبة كاكلياء امكر الطمبة. -

 أماكف في كالطالب العائالت لقاء أف( كاإلدارييف كالمعمميف كاألميات باءاآل) المشاركيف ثمثي أكد -
 األمكر كأكلياء كالطالب كالمعمميف المدارس مديرم بيف التكترات تخفيؼ عمى ساعدت خارج المدرسة

 .المدارس في
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 عمى تقميؿ زخـ احتياج اسر الطالب الفقيرة. تعممالمبادرات كالشراكات المجتمعية  -

مف األىؿ كتحسيف تحصيؿ  ـعمى تقميؿ الفقر كالحاجة كبالتالي زيادة االىتما ممتالشراكات ع -
 الطمبة.

 

 ( بعنوان : Preston,2013دراسة ) - ب

Community Involvement in School: Social Relationships in a Bedroom 

Community, in Canada 

بين الموظفين العاممين في  تمعالمج في االجتماعية العالقات: المدرسة في المجتمع إشراك)
 المدارس من خارج المنطقة ومجتمع المدارس(

 االجتماعية العالقات خالؿ مف المدرسة في المحمي المجتمع إشراؾ ريتأث كيفية الدراسة كضحت
الذم يفتقر لكجكد المكظفيف مف نفس منطقة المدرسة كقد ركز الباحث  بيف المدرسة كالمجتمع القائمة

 .الكندية ساسكاتشكاف مدينة مى كاحدة مف مدارسو عفي دراست

العامميف في المدرسة،  كالمعمميف المدرسة مجمس أعضاء معة مقابم كثالثيف خمسة قاـ الباحث بإجراء
كاعتمد الباحث عمى المشاىدة المباشرة كالمراقبة لمعمؿ داخؿ المدرسة كالعالقات ما بيف الطمبة 

 شيكر متتالية . 2كأكليائيـ كالمعمميف كذلؾ لمدة 

ككانت اىـ اسئمة المقابمة لتكضيح العالقة بيف المدرسة كالمجتمع كالشبكات االجتماعية القائمة ىي 
 تحديد انكاع المشاركة المجتمعية القائمة ما بيف المجتمع كالمدرسة.

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة كما يمي :

دية لممدرسة كالعمؿ التطكعي كتكفير كانت اىـ المشاركات المجتمعية ىي جمع التبرعات الما -
 الرحالت العممية الدراسية لمطمبة بدرجة عالية.

تقديـ الكجبات كاليدايا لمطالب مف المجتمع كدعكة االىؿ لالحتفاالت المدرسية ساعد في تعزيز  -
 العالقة بيف المدرسة كالمجتمع.
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 المادية البيئة لتحسيف ماليا سميمة كسيمة كاف المحمي المجتمع أفراد مفجمع التبرعات المالية  -
 .لممدرسة

مف خارج  التربكييف بيف اتصاالت تكلد المدرسة في المحمي المجتمع مشاركةل التقميدية األشكاؿ أف  -
 كأفراد األمكر كأكلياء المعمميف بيف جيدة اجتماعية صالت إنشاء كتعمؿ عمى ،المجتمع كأفراد المنطقة
 . المجتمع

 المجتمعية الفعاليات مف متنكعة مجمكعة خالؿ المكاطنيف مع المتكررة االجتماعية التفاعالت أف -
نشاء تعزيز عممت عمى  .المجتمع داخؿ االجتماعي الماؿ رأس مخزكف كا 

اف العالقات االجتماعية في الريؼ اقكل منيا في المدف لذلؾ فالعالقة ما بيف المدرسة  كالمجتمع  -
 عمميا.المحيط في الريؼ قكية كتساعد المدرسة في 

طبيعة  ك ،لممجتمع االجتماعي التماسؾ عمى ايسمب اأثر ليا  كالحياة ىناؾ المدينةالسكف في  أفك  -
ىناؾ مما يؤثر بشكؿ غير مباشر عمى  االجتماعي الماؿ رأس أشكاؿ ردـالحياة كالعالقات تعمؿ عمى 

 . العالقات ما بيف المدرسة كأفراد المجتمع المحيط في المدينة
 المجتمعية الفعاليات خالؿ مع بعض مف المجتمع كأفراد األمكر كأكلياء كالطالب مميفالمع جكدك كاف  -

بيف  تفاعؿالك  الثقة عالقات ، مما يزيد في  المدرسي المجتمعالمجتمع ك  أعضاء بيف الثقة يبني
 .كالتكاصؿ التعاكف مف أعمى مستكيات ديكلك  الناس المدرسة ك

 ان :( بعنو Nelson and others,2012دراسة ) - ت

 The Impact of a Junior High School Community Intervention Project. 

 ( اإلعدادية مدرسةال المجتمعي في  التدخل مشروع تأثير)

كمبادرة التدخؿ  أكلياء األمكر كالشخصيات االجتماعية في مجتمع المدرسةىدفت الدراسة إلى إشراؾ 
كقياس اثر ىذا  .يف لمدة عاميف في المدارس الثانكيةالمجتمعي في المدارس كحياة الطالب المراىق

التدخؿ عمى الطمبة كحضكرىـ كأدائيـ ككذلؾ عمى أداء المكظفيف كتصكراتيـ كأيضا اثر ىذا التدخؿ 
 عمى المناخ العاـ في المدرسة .

ينتمكف طالبا مف مدارس المنطقة الجنكبية الغربية مف الكاليات المتحدة الذيف  571كاستيدفت الدراسة  
  عرقية مختمفة مف الطالب. ألصكؿ
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 ككانت اىـ نتائج الدراسة:

% مف األسباب التي ابداىا الطمبة لتغيبيـ عف المدرسة ىي قكاعد المدرسة القائمة 71شكمت  -
% كراىية 1% كره الطمبة لممعمميف كثـ 86كالركتيف كعدـ التساىؿ مف قبؿ االدارة المدرسية، تمييا 

 ة .الزمالء في المدرس

برنامج اليكـ المفتكح الذم يشارؾ فيو االىؿ كبرنامج كرة القدـ بعد المدرسة كبرنامج مشركع المكحة -
 الجدارية ىي اكثر البرامج التي شجعت الطالب عمى تحسيف حضكرىـ كانضباطيـ داخؿ المدرسة.

 مف معدؿ حضكر الطالب . زادت الشراكات مع المجتمع المحمي   -

 ظركؼ كمناخ المدرسة . عممت عمى تحسيفجتمع المحمي الشراكات مع الم -

لرفع درجات الطالب في االختبار المكحد فاف مثؿ مف االىؿ كالمجتمع عندما يككف ىناؾ ضغكط  -
 ضغكط تعرقؿ جيكد التدخؿ المجتمعي.ىذه ال

 

 ( بعنكاف :Quan ,2006دراسة )

The role of school governing bodies in improving school performance. 

 (المدرسي األداء تحسيف في المنظمة  المدرسية الييئات دكر)

في  الريفية المناطؽ في المدرسي األداء تحسيف في المدرسة ىيئاتىدفت الدراسة الى التعرؼ الى دكر 
 . تايكنغ في جنكب افريقيا 

 في الييئات ىذه دكر عمى راسةالد ىذه ركزت كما ، قياس اداء ىذه الييئات لممياـ المككمة الييا ككذلؾ

 .الريفية المناطؽ في المدرسي األداء تحسيف

 التعميـ في األسرة سيما كال المحمية، المجتمعات إشراؾ إلى الماسة الحاجة مف الفكرة ىذه كانبثقت
 يتكقؼ التعميمية كالعممية المدارس تحسيف في المنطقي األساس أف عمى فكرةا ىذه تعتمد حيث األساسي،

 التي كاألمكر العامة الشؤكف في كخاصة الكالديف، سيما كال المجتمع، أفراد إلى المفكضة المسؤكليات ىعم

 .المدارس ىذه تخص
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كمف اعضاء الييئة المدرسية ،قصدية كعينة اختيرت مدارس ثالثمدراء  مف الدراسة عينة كتككنت
 النتخبة كتضـ اكلياء امكر الطمبة كالمعمميف في ىذه المدارس .

 الييئات مدراء المدارس كأعضاء مع المقابالت فأجريت لمدراسة، أداةك المقابالت الباحث كاستخدـ 
 .المدرسية

 : أظيرت النتائج

 أداء كتحسيف التعميـ في المربيف مع شركاء أنفسيـ يعتبركف المحمي المجتمع أعضاءجميع  فأ -
 .التعميمية العممية عمى الحفاظ في المدرسة مع المسؤكلية تقاسمكا كما المتعمـ،

اف اعضاء الييئة التدريسية يقركف بمسؤكليتيـ بدعـ المدير كالمدرسة بعدة طرؽ اىميا ضماف جكدة  -
 .التعميـ

تكافقت اجابة المدراء الثالث مع المعمميف عمى ضركرة فيـ الكالديف لدكرىما بشكؿ جيد االمر الذم  -
 يؤثر عمى اداء الطمبة

 ميماتيـ أداء مف المدارس كمديرم المعمميف تمكيف مف البد بأنو يقركف المجتمع أفراد أف -
 ؾ.ذل في مساندتيـ خالؿ مف ذلؾ تحقيؽ عمى كمساعدتيـ

 

 ( بعنوان : Johnson and Gary,2007دراسة ) - ث

A study of the relationships between community power structures, school 

board types, superintendent leadership styles and the impact on student 

achievement in Oklahoma. 

 قيادة وأساليب المدرسة، إدارة مجمس وأنواع ،يةالمجتمع السمطة ىياكل بين لمعالقات دراسة)
 (أوكالىوما في لمطالب العممي التحصيل عمى ذلك وأثر المشرفون ،

 اإلدارة كأساليب السمككيات كأنكاع ،معيةالمجت المؤسسات بيف العالقات درجة بحث إلى الدراسة ىدفت
 مدة عمى العالقات ىذه تأثير أيضا كبحثت أككالىكما، في العامة المدارس في المدرسية المجالس في

نجازات اإلدارية، الخدمة  .أككالىكمامدينة  في بالالط كا 
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 ارنيمككؿ مف ) دراسة مثؿ إلييا كاستندت سابقة، دراسات أساس عمى الدراسة ىذه كجاءت
 (. 6002،ليير) كدراسة ،(8221،سميث)ك ،(8222، ىيس) كدراسة ،( 8258،كرمزم

 المدارس مديرم جميع مف الدراسة عينة كتككنت ،الستنتاجيا الكصفي المنيج الدراسة كاستخدمت 
 استبانة الباحث كاستخدـ ،أككالىكما مدينة في اآلباء كمجالس اإلدارية، المجالس كرؤساء الحككمية،

  .الشمالية كاركلينا كالية في لتطبيقيا"  8221" عاـ سميث عدليا كالتي ،(8222،ىيس)

، لممدرسة اإلدارية المجالسفئات المجتمع كىياكؿ السمطة:  كانت إذا ما تحديد إلى الدراسة كسعت
بأككالىكما  التعميمية المنطقة في مشرؼ ككجكد كاإلدارة، القيادة كأساليب كأنكاع ،اآلباء كمجالس

إضافة الى دراسة المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ،تأثيرىا عمى تحصيؿ الطالب ك 
  كالديمكغرافية كأثرىا عمى انجاز الطالب .

 اإلدارية الييئات رؤساء مف%"  62" ك المدارس، مديرم مف%"  .7" مف الدراسة عينة كتمثمت
 :أىميا نتائج مجمكعة إلى الدراسة تكصمت ـ،كاستجاباتي الدراسة عينة خالؿ كمف اآلباء، كمجالس

 .اأككالىكم في الطمبة إنجاز معدؿ عمى كبير تأثير ليا الديمكغرافية كالمتغيرات العالقات أنكاع إف 

نجاز في المدرسة اإلدارية القيادة بيف كبيرة عالقة كجكد  .الطمبة كا 

 .عد المدرسة عمى القياـ بادائيايسا اآلباء كمجالس المدارس، ممدير  قدرات لتطكير برامج كجكد 

 بيف المدرسة كاكلياء امكر الطمبة عمؿ عمى تحسيف اداء المدرسة كادارتيا . العالقة تفعيؿ

 

 ( بعنوان:Sanders,2003دراسة ) - ج

Community Involvement In Schools : From Concept to Practice. 

 (الممارسة إلى المفيوم من: المدارس في المجتمع إشراك)
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 ،ممدارسل دقيقةال المجتمعية المشاركة عمى قائـال كالتجريبي النظرم األدب دراسةال ىذه كتستعرض
 دراسةال ىذه تكضحك  ،المجاؿ ىذا في كالقضايا كالمكضكعات األساسية لممفاىيـ أكبر فيـ لتعزيز
 المدرسي جتمعالم لشراكات ةرئيس أشكاؿ أربعة ناقشت كما. المحمي المجتمع إلشراؾ مختمفة مبررات
 .تنفيذىا في تؤثر التي كالعكامؿ

 :كمف اىـ النتائج في ىذه الدراسة ىي

كجكد مقاكمة كاضحة مف قبؿ بعض المعمميف ألم عممية شراكة مع المجتمع المحمي لتخكفيـ مف   -
 إلعدادالتدقيؽ العاـ، كمف إرىاؽ أعضاء ىيئة التدريس كلتجاكز ىذه المشكمة تكصي الدراسة بضركرة ا

 .كالمجتمع المدرسة بيف التعاكف في النجاح شركاء يككنكال مينيا المربيف قدرات كبناء ،لمشراكات لمينيا

عدـ التحضير الجيد لمشراكات ما بيف المدرسة كالمجتمع يؤدم الى فشميا كالتحضير الجيد يعمؿ  -
 عمى نجاحيا االمر الذم يؤدم الى تحسيف التعمـ في ىذه المدارس.

 كالمناسب المفيد المجتمع شركاء اختيار في كالمدراء المعمميف ساعدي سكؼ أيضا الميني اإلعداد -
 .الشراكة فرصاالستفادة مف ك 

الشراكة المجتمعية مفيدة في حؿ المشكالت بالنسبة لممدرسة كلمطالب كاالسر كلممجتمع المحمي  -
اك التمكيؿ الكافي اك كلكنيا ليست حال سحريا كال يمكف اف تحؿ محؿ السياسات التعميمية السميمة 

 التعميـ الممتاز

 

 ( بعنوان :Joyce and Shaeldon 2002,دراسة ) - ح

Improving Student Attendance Through Family and Community 

Involvement. 

 (والمجتمع مشاركة األسرة خالل من الطمبة حضور تحسين)
انجح الطرؽ لمعالجتيا مف خالؿ تركز ىذه الدراسة عمى أىـ أسباب التغيب المدرسي لمطالب ك 

 الشراكة المجتمعية مع المدرسة.
 معدالت عف بيانات جمع خالؿ الشبكة الكطنية لممدارس المشتركة مفمف خالؿ  تـ الدراسة ىذه في

 عمى لتساعد تنفيذىا تـ التي المحددة شراكةال ممارسات كعف المزمف كالغياب اليكمي الطالب حضكر
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، كمف ثـ تـ جمع المسكحات عف المدارس التي تـ تنفيذ برامج  الطمبة ضكرح عمى الحفاظ أك زيادة
 .صؼ العاـ كفي نيايتوتالشراكة فييا في من

مدارس ثانكية بسبب قمة عدد المدارس  2مدرسة ابتدائية   ك86، مدرسة81كشممت عينة الدراسة 
 مكية لمطالب .الثانكية ، كتـ تنكيعيا بسبب االختالفات التنظيمية كاالختالفات التن

 : إلى النتائج اىـ  كتشير
 الحضكر في زيادة عمؿ عمىت كالمجتمع المدرسةك  بيف األسرة شراكةال ممارسات مف العديد أف -

 .  كمييما أك المزمف، الغياب نسبة كانخفاض اليكمي،
 تنفيذ خالؿ مف االبتدائية المدارس في الطمبة حضكر زيادة عمى قادرة تككف قد المدارس فا -
شراؾ العائمية نشطةاأل  .محددةبأنشطة  المحمي المجتمع كا 

% مف المدارس التي استخدمت أسمكب تعييف معمـ ضابط لتغيب الطالب نجحت في التقميؿ مف 26 -
 غياب الطمبة . 

% مف المدارس أشارت الى نجاح كسيمة ربط األىؿ مع منسؽ مف المدرسة لمتكاصؿ معو االمر 76 -
 سر .الذم عزز مف الشراكة مع اال

% مف المدارس عززت معدؿ االلتحاؽ بالمدارس مف خالؿ اجراء كرش عمؿ كمحاضرات مع 72 -
 االىؿ كسكاف المنطقة . 

 

 ( بعنوان :Mavis and others ,1998دراسة ) - خ

SCHOOL-FAMILY-COMMUNITY PARTNERSHIP IN MIDDLE AND HIGH 

SCHOOLS, From Theory to Practice. 
 المجتمع ، الشراكة المجتمعية بينهم في المدارس اإلعدادية والثانىية( ) المدرسة ، األسرة ،

ىدفت الدراسة الى فيـ افضؿ الطرؽ لتشجيع االستمرار في المشاركة ما بيف االسرة كالمجتمع 
 كالمدرسة لتحقيؽ افضؿ النتائج التي تعكد عمى الطالب كالمدرسة.

 اختيار تـ كقدستيف ثانكيتيف كمدرستيف متكسطتيف ، تـ اختيار اربع مدارس الجراء ىذه الدراسة ، مدر 
 ما بيف شراكات إقامةفي  مشترؾال التقدـ عف ةالسن نياية في تقاريرىا أساس عمى المدارس ىذه

 . كالمجتمع كاألسرة المدرسة
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تـ اجراء مقابالت كفؽ تصميـ منظـ لضماف تغطية مكاضيع محددة ، كفي كؿ زيارة لممدارس اجريت 
بالت كجو لكجو مع مدراء المدارس كالمساعديف االدارييف  كالمتطكعيف لمعمؿ في المدارس ىذه المقا

، كتـ تدعيـ ىذه المقابمة بالكثائؽ  (PTA) اآلباءك  المعمميفكاآلباء كاألميات االعضاء في جمعية 
 المتاحة ذات الصمة بالمكضكع.

 التالية : صت الدراسة الى النتائج كخم

طالب في المدرسة يركف اف الكقت محدكد كضيؽ إلقامة شراكات جيدة ما بيف اف المعمميف كاسر ال -
 المدرسة كاألسر كالمجتمع.

 كالمنزؿ المدرسة بيف فاعمة شراكات إقامة أماـ عقبات تشكؿ أف يمكف كاألسر المعمميف اتجاىات  -
 .المحمي كالمجتمع

 الدراسة ىذه أظيرتحيث  اىاكضح عشية بيف مثالية برامجيا ككفت اف عمى المدارس اف ال تتكقع -
 التي المجاالت لدييا سنكات ثالث لمدة شراكة برامج عمى العمؿ تـ التي المتكسطة حتى المدارس أف

 .بيـ الخاصة العمؿ فرؽ فعالية كتحسيف سنكية، عمؿ خطط خالؿ مف. ياتحسن أف يمكف

 

 عمى الدراسات السابقة : التعقيب 1.1.1

نيا غطت بيئات كأكضاع زمانية كمكانية كمكضكعية متنكعة، إال أف يتبيف مف الدراسات السابقة أ
 القاسـ المشترؾ بينيا ىك ما يتعمؽ بمكضكع ىذه الدراسة كىك العالقة ما بيف المدرسة كالمجتمع .

كقد ركزت بعض الدراسات عمى دكر المدرسة في تنمية المجتمع كخدمتو مثؿ دراسة )زغيبي  
 (.6088، الزعبي( ك )6082،

كالبعض اآلخر ركز عمى كاقع التعاكف كالمشاركة كالتكاصؿ ما بيف المدرسة كالمجتمع، كاالثار  
 (6088كاخركف،شمداف المترتبة عمى الطمبة كالمدرسة نتيجة ىذه المشاركات مثؿ دراسة كؿ مف )

( 001 6( كدراسة ) السمطاف،6001ساككر, كدراسة )الطيطي كابك (6080،يكسؼف ك عابديكدراسة )
 .Mavis G)ودراسة  (  Jane P. Preston,2013)ودراسة ( Shannon,2014)راسة كد

Sanders,2003( ودراسة  )2002 Joyce L. Epstein, Ssteven B, Shaeldon ). 
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كمف المالحظ انو ال يكجد ام دراسة عربية تناكلت دكر المجتمع في دعـ كتطكير المدرسة بشكؿ 
 . ( المشاركة المجتمعية المطمكبة لتطكير المدارس6088،، بينما تناكلت دراسة )القرشيمباشر

بينما يكجد اكثر مف دراسة أجنبية تتحدث عف دكر كأىمية دعـ المجتمع لممدرسة كما يترتب عمى ذلؾ 
 -Quan( كدراسة Mavis G. Sanders,2003مف اثار تربكية كاجتماعية عمى المدرسة مثؿ دراسة )

Baffour, Kofi Poku,2007)سة ( كدرا Butcher, Anderson,2008).) 

كتبيف الدراسات السابقة خصكصا العربية كالمحمية منيا ضعؼ مستكل التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع 
المحمي بجميع أشكالو، اال اف جميع الدراسات تتفؽ عمى اىمية ىذا التعاكف كضركرة تنميتو كتطكير 

 سعى لتحقيقيا كؿ مف المدرسة كالمجتمع .أشكالو كسبمو لما لو مف آثار تربكية كاجتماعية ت

، كاإلطالع عمى النماذج لمدراسة النظرم اإلطار تطكير في الدراسات ىذه مف الباحث استفاد كقد
المستخدمة في ىذه ألدراسات، ككذلؾ االطالع كاالستفادة مف اداة الدراسة المستخدمة فييا كالتي 

كعمى اىـ  ، كالدكلية كاإلقميمية المحمية التجارب عمى ؼكالتعر  ساعدت في بناء اداة الدراسة الحالية،
 .الحالية تطكير الدراسة في أسيـ النتائج كالتكصيات التي اتت بيا ىذه الدراسات ، مما

استمرار لمجيكد السابقة كمحاكلة سد النقص في الدراسات العربية في مجاؿ دعـ  الدراسة ىذه كتأتي
 كتطكير المجتمع لممدرسة .

ذه الدراسة لمعرفة االنكاع المختمفة التي يقدميا المجتمع المدني لممدرسة كمدل مطابقتيا كتاتي ى
لالحتياج الفعمي لممدرسة ، كتبحث ايضا اف كاف ىناؾ فرؽ بيف درجة الدعـ المقدـ لممدارس باختالؼ 

ستقطاب جية االشراؼ عمييا، كمف ىي اكثر الجيات الداعمة كما الجيات التي يجب التركيز عمييا ال
 الدعـ.



25 
 

 

 

 الفصؿ الثالث
جراءات الدراسة  طريقة وا 
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 خصائص مجتمع الدراسة -

 ادوات الدراسة -

 ثبات االداة -

 صدق االداة -

 دراسةخطوات تطبيق ال -

 متغيرات الدراسة -
 المعالجة اإلحصائية -

 مفتاح التصحيح   -
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 الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات

 

  مقدمة:  1.1

جراءاتلتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان كامالن كمفصالن  لتنفيذ ىذه  الباحث بيا التي قاـ الدراسة طريقة كا 
، صدؽ األداة، ثبات األداة، دراسة، أداة الدراسة، مجتمع الدراسةكشمؿ كصؼ منيج ال دراسةال

 التحميؿ اإلحصائي.ك ، دراسةإجراءات ال

 :دراسةمنيج ال 1.1

، عػف طريػؽ كصػفياالػذم يعتمػد عمػى دراسػة الظػاىرة  المنيج الكصػفي في ىذه الدراسة الباحث استخدـ

، المسػح الشػامؿ لمجتمػع الدراسػة  أسػمكب ، كاعتمػد الدراسػاتكىك المنيج المناسب كاألفضؿ لمثؿ ىػذه 

مكانيػػة الكصػػكؿ اليػػو إدارم يعممػػكف فػػي مػػدارس محافظػػة أريحػػا  801كالمكػػكف مػػف  ، لصػػغر حجمػػو كا 

عتمػػػد الباحػػػػث عمػػػػى مصػػػدريف لمحصػػػػكؿ عمػػػػى اخػػػػتالؼ جيػػػات اإلشػػػػراؼ عمييػػػػا ، كا عمػػػػى كاألغػػػكار،

 البيانات:

 اكال : المصػػادر األكليػػة مػػف خػػالؿ جمػػع البيانػػات مػػف مجتمػػع الدراسػػة األصػػمي باسػػتخداـ أدكات البحػػث

 كىي:

 االستبانة التي أعدت خصيصا ليذه الدراسة . .8

 المقابالت الشخصية. .6
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 ة اإلحصائية .كمف ثـ إخضاعيا لممعالج 

ثانيػػا : المصػػادر الثانكيػػة : مراجعػػة األدبيػػات كالدراسػػات السػػابقة كالكتػػب كالػػدكريات كالشػػبكة العنكبكتيػػة 

 كالتقارير كالكثائؽ ذات العالقة بمكضكع البحث .

 :دراسةمجتمع ال 1.1

كضـ جميػع  مف جميع االدارييف العامميف في مدارس محافظة اريحا كاألغكار، دراسةتككف مجتمع ال   

االدارييف مف مدراء كنكاب مدراء ك مرشديف تربكييف كالعػامميف فػي مجػاؿ السػكرتيريا كأيػة اعمػاؿ اداريػة 

مػػدارس تشػػرؼ عمييػػا ككالػػة غػػكث  2مدرسػػة،  .. إدارم، مػػكزعيف عمػػى 801اخػػرل، كقػػد بمػػغ عػػددىـ 

ي تػػـ الحصػػكؿ مػػدارس خاصػػة كذلػػؾ حسػػب الكشػػكؼ التػػ 5مدرسػػة حككميػػة ك 66، ككتشػػغيؿ الالجئػػيف

 عمييا مف مديرية التربية كالتعميـ /اريحا .

 .عمى المدارستوزيع مجتمع الدراسة  ( :1رقم )جدول 

 عدد االدارييف عدد المدارس نكع المدرسة ـ

 22 66 حككمية 8

 86 2 ككالة 6

 81 7 خاصة ربحية  .

خاصػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر  2
 ربحية

6 2 

 116 11 مجمكع

( 801% مػػػف المجتمػػػع االصػػػمي البػػػالغ )25( اداريػػػان بنسػػػبة 807ائي )كبمػػػغ عػػػدد مجتمػػػع الدراسػػػة النيػػػ

 .اسػػػػتبانة، كفقػػػػد  807اسػػػتبانات عمػػػػى مجتمػػػػع الدراسػػػػة كتػػػـ اسػػػػترجاع  801اداريػػػا، حيػػػػث تػػػػـ تكزيػػػػع 
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مف مجتمع الدراسة، كتـ استبعاد مدرسة مػف مجتمػع الدراسػة لكػكف سػنة   05061استبانات ام ما نسبتو

 مدير مدرسة. 6.ة، كتـ اجراء المقابمة مع انشائيا اقؿ مف سنة دراسي

   خصائص مجتمع الدراسة: 1.2

( يبيف .كالجدكؿ رقـ )مف مدراء كنكاب مدراء المدارس كاإلدارييف ،  807مف  المجتمعككف ت
 :( البيانات الخاصة بالمدارس2لمجتمع الدراسة كالجدكؿ رقـ ) ةالديمكغرافيخصائص ال

 ية: البيانات الشخص(1جدول رقم )

 النسب المئوية % العدد البدائل المتغيرات

 الجنس

 38.1 40 ذكر

 61.9 65 أنثى

 100.0 105 المجمكع

 المؤىؿ العممي

 17.1 18 دبمـك

 76.2 80 بكالكريكس

 6.7 7 ماجستير فأعمى

 100.0 105 المجمكع

 المكقع الكظيفي

 30.5 32 مدير

 25 26 نائب مدير

 25.7 27 مرشد تربكم

 17 18 سكرتير

 1.9 2 عمؿ إدارم آخر

 100.0 105 المجمكع
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%، ك  158.يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو فيما يتعمؽ بمتغير الجنس فقد شكمت فئة )ذكر( مػا نسػبتو 

%. فيمػػا يتعمػػؽ بمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي فقػػد شػػكمت فئػػة )دبمػػكـ( مػػا  28.2شػكمت فئػػة )أنثػػى( مػػا نسػػبتو 

%، ك شػكمت فئػة )ماجسػتير فػأعمى( مػا  5256%، ك شكمت فئػة )بكػالكريكس( مػا نسػبتو  8558نسبتو 

%، ك  057.%. فيمػػػا يتعمػػػؽ بمتغيػػػر المكقػػػع الػػػكظيفي فقػػػد شػػػكمت فئػػػة )مػػػدير( مػػػا نسػػػبتو  255نسػػبتو 

%، ك شػكمت 67%، ك شكمت فئة )نائػب مػدير( مػا نسػبتو  67.5سبتو  شكمت فئة )مرشد تربكم( ما ن

%. فيمػػػا يتعمػػػؽ  852%،  ك شػػػكمت فئػػػة )عمػػػؿ إدارم آخػػػر( مػػػا نسػػػبتو  85فئػػػة )سػػػكرتير( مػػػا نسػػػبتو

%، ك شػكمت فئػة )أكثػر مػف  28.0سػنكات( مػا نسػبتو  2_6بمتغير سنكات الخبرة فقد شكمت فئة )مػف 

 %.  72.0سنكات( ما نسبتو  2

 سنكات الخبرة

 41.0 43 سنكات 9_2مف 

 59.0 62 سنكات 9أكثر مف 

 100.0 105 المجمكع
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 (: البيانات الخاصة بالمدرسة2ل رقم )جدو

 النسب المئوية % العدد البدائل المتغيرات

 نكع المدرسة  

 26.7 28 ذككر

 30.5 32 أناث

 42.9 45 مختمطة

 100.0 105 المجمكع

الجيػػػػػػػة المشػػػػػػػرفة 
 عمى المدرسة

 63.8 67 حككمية

 11.4 12 ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف

 17.1 18 خاصة ربحية

 7.6 8 خاصة غير ربحية

 100.0 105 المجمكع

 سنة اإلنشاء

 39.0 41 سنكات 9_2مف 

 61.0 64 سنكات 9أكثر مف 

 100.0 105 المجمكع

 مكاف المدرسة

 61.0 64 مدينة

 31.4 33 قرية

 7.6 8 مخيـ

 100.0 105 المجمكع

 6255فقػد شػكمت فئػة )ذكػر( مػا نسػبتو يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو فيما يتعمػؽ بمتغيػر نػكع المدرسػة 

%. فيما يتعمػؽ  2652%، ك شكمت فئة )مختمطة( ما نسبتو  057.%، ك شكمت فئة )أنثى( ما نسبتو 

 %، ك شػػػكمت فئػػػة 2.51بمتغيػػػر الجيػػػة المشػػػرفة عمػػػى المدرسػػػة فقػػػد شػػػكمت فئػػػة )حككميػػػة( مػػػا نسػػػبتو 
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 8558ة )خاصػػة ربحيػػة( مػػا نسػػبتو %، ك شػػكمت فئػػ 8852)ككالػػة غػػكث كتشػػغيؿ الالجئػػيف( مػػا نسػػبتو 

%. فيمػا يتعمػؽ بمتغيػر سػنة اإلنشػاء فقػد شػكمت  552%، ك شكمت فئة )خاصة غير ربحية( ما نسبتو 

%. فيمػا  28سنكات( مػا نسػبتو  2، ك شكمت فئة )أكثر مف  % 2. سنكات( ما نسبتو  2_6فئة )مف 

%، ك شػكمت فئػة )قريػة( مػا نسػبتو  28يتعمؽ بمتغير مكاف المدرسة فقػد شػكمت فئػة )مدينػة( مػا نسػبتو 

 %. 552%، ك شكمت فئة )مخيـ( ما نسبتو  852.

 

  :دراسةالأدوات  1.3

كأداة لدراسػتو لقيػاس دكر المجتمػع المػدني فػي دعػـ المدرسػة مػف كجيػة نظػر  الباحث االستبانة استخدـ

المعمكمػات كفقػا لمخطػػكات  كقػد قػاـ الباحػث بتصػميـ االسػػتبانة كتطكيرىػا كػاداة لجمػع  اإلدارة المدرسػية،

 التالية :

 دعـ المجتمع المدني لممدرسة . مجاالت مف مجاؿ بكؿ المرتبط النظرم األدب مراجعة  -

مراجعػػة االبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي ليػػا عالقػػة بمكضػػكع البحػػث كاالسػػتفادة مػػف ادكات الدراسػػة  -

 المستخدمة فييا .

فقػػػػرة مقسػػػػمة عمػػػػى  75دراسػػػػة حيػػػػث اشػػػػاممت عمػػػػى صػػػػياغة فقػػػػرات االسػػػػتبانة بمػػػػا يخػػػػدـ اىػػػػداؼ ال -

 ..مجاليف

 اداة الدراسة مف اربعة اجزاء : تتككنك 

الجػػػزء االكؿ: البيانػػػات الشخصػػػية االكليػػػة عػػػف افػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة حسػػػب متغيػػػرات الدراسػػػة كىػػػي:         

 ) الجنس، المؤىؿ العممي، المكقع الكظيفي، عدد سنكات الخبرة في العمؿ الحالي(
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زء الثاني: البيانات االكلية الخاصة بالمدرسػة حسػب متغيػرات الدراسػة كىػي ) نػكع المدرسػة ، الجيػة الج

 المشرفة عمى المدرسة ، سنة االنشاء، مكاف المدرسة (

، دعػـ دعػـ اإلدارة المدرسػية كعمميػة الػتعمـ الجزء الثالث : الناحية االدارية كتتضػمف ثالثػة جكانػب ىػي:

 فقرة مكزعة عمى الجكانب الثالثة. 6.الطمبة ، تناكلت المعمميف، تكجيو سمكؾ 

، البيئػػة دعػػـ البنيػػة التحتيػػة كلػػكاـز المدرسػػةالجػػزء الرابػػع : الناحيػػة الفنيػػة كتتضػػمف ثالثػػة جكانػػب ىػػي : 

 فقرة مكزعة عمى الجكانب الثالثة. 67الصحية ، السالمة العامة، تناكلت 

الػدرجات عمػى المقيػاس مػف جػدا إلػى قميػؿ جػدا كتتػدرج  مػف اإلجابػة كبيػر اإلجابػة عمػى الفقػرات كتتػدرج

 عمى مقياس ليكرت ، كتـ مقابمة جميع المبحكثيف كتعبئة االستبانة بمقاء مباشر. (7 -8)

لقيػػػاس درجػػػة تطػػػابؽ الػػػدعـ المقػػػدـ مػػػف  المباشػػػرة  كػػػذلؾ اسػػػتخدـ الباحػػػث اداة المقابمػػػة الشخصػػػية    

كلمعرفة انكاع الدعـ المختمفػة كالمقدمػة مػف المجتمػع المػدني  المجتمع المدني كاالحتياج الفعمي لممدرسة

، كلمعرفػػػة مػػػا اذا كانػػػت المػػػدارس تقػػػدـ خطػػػة باحتياجاتيػػػا الػػػى المجتمػػػع المػػػدني، كتػػػـ اعػػػداد لممدرسػػػة

 نمكذجيف لممقابمة :

 النمكذج االكؿ : يتعمؽ بمقابمة مدراء المدارس الحككمية كالخاصة كتناكؿ ما يمي :

 ة المتعمقة بمدير المدرسة .البيانات االكلي -

 البيانات االكلية المتعمقة بالمدرسة . -

  اإلستراتيجية  التي حددتيا كزارة التربية كالتعمػيـ العػالي بالخطػة اإلسػتراتيجية الثالثيػة باألىداؼقائمة  -

ككػػػذلؾ البػػػرامج التػػػي حػػػددتيا  المػػػدارسالعمميػػػة التعميميػػػة ك ، كالتػػػي ليػػػا عالقػػػة ب.608-6088لألعػػػكاـ 

 كزارة لتحقيؽ ىذه االىداؼ.ال
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 االسئمة المفتكحة التي تتعمؽ بدعـ المجتمع المدني لممدرسة كفقا الىداؼ المحددة بالخطة الكزارية.  -

 سؤاليف مف نكع االسئمة المغمقة تحتمؿ االجابة بنعـ اكال. -

 ما يمي:النمكذج الثاني : يتعمؽ بالمدارس التي تشرؼ عمييا ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف كتناكؿ 

 البيانات االكلية المتعمقة بمدير المدرسة . -

 البيانات االكلية المتعمقة بالمدرسة . -

بالبرامج المحكرية التي تبنتيا ككالػة الغػكث كتشػغيؿ الالجئػيف فػي " إسػتراتيجية إصػالح التعمػيـ قائمة  -

 مية التعميمية.عالقة مباشرة بتقديـ الخدمات بالمدارس كبالعمكالتي ليا " 6087-6088في االنركا 

 االسئمة المفتكحة التي تتعمؽ بدعـ المجتمع المدني لممدرسة كفقا الىداؼ المحددة بالخطة الكزارية. -

 سؤاليف مف نكع االسئمة المغمقة تحتمؿ االجابة بنعـ اكال.

 

 ثبات األداة 1.4

اسػػة باإلضػػافة إلػػى لقيػػاس ثبػػات أداة الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ ثبػػات االتسػػاؽ الػػداخمي لمجػػاالت أداة الدر    

الدرجة الكمية لممجاالت كالفقرات باستخداـ معامؿ الثبات كركنباخ ألفا عمى عينة الدراسة ككانت النتائج 

 عمى النحك التالي :
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 معامالت الثبات

 (: ثبات اداة الدراسة باستخداـ معادلة كركنباخ الفا7جدكؿ )

 عدد الفقرات المجاؿ
معامؿ الثبات ألفا 

 كركنباخ

 0525 6. ناحية اإلداريةال

 0522 67 ناحية الفنيةال

 0521 75 الدرجة الكلٌة

( عند مجاالت الدراسة, كما 0525_0522كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ تراكحت قيـ معامالت الثبات )

% 21(, مما يدؿ عمى أف أداة الدراسة الحالية قادرة عمى إنتػاج 0521بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية )

النتائج الحالية فيما لك تـ إعػادة القيػاس كالبحػث كاسػتخداميا مػرة أخػرل بػنفس الظػركؼ, كىػذه القػيـ مف 

 اعتبرت مناسبة ألغراض الدراسة كاألىداؼ التي كضعت ىذه المجاالت كفقراتيا مف أجميا.
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 صدق األداة   1.5

كمػػف  االختصػػاص بعرضػػيا عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذكم دراسػػةتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة ال

مػػػدل صػػػالحية  حػػػكؿ كاآلراء كالػػػذيف أبػػػدكا بعػػػض المالحظػػػات(، 2حممػػػة شػػػيادة الػػػدكتكراه ممحػػػؽ رقػػػـ )

كقػد أشػاركا إلػى ، المقياس فػي دكر المجتمػع المػدني فػي دعػـ المدرسػة مػف كجيػة نظػر اإلدارة المدرسػية

 صالحية فقراتو كمالئمتو ليذا الغرض.

كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت أداة الدراسػػة مػػع الدرجػػة الكميػػة لػػألداة،   كمػػا تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف

 كالجدكؿ التالي يكضح  قيـ معامالت االرتباط .

 (:مصفكفة قيـ معامالت االرتباط2جدكؿ )

 معامل االرتباط المجال
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0.00 0.96 ناحية اإلداريةال

 0.00 0.95 ناحية الفنيةال

السابؽ انخفاض مستكيات الداللة مقابؿ جميع مجاالت الدراسة, كبالتالي يدؿ ذلؾ  كيالحظ مف الجدكؿ

عمى ارتفاع قيـ معامالت االرتباط بمستكيات دالة إحصائيا بيف ىذه المجاالت كالدرجة الكميػة ليػا, ممػا 

يػػدؿ عمػػى ارتفػػاع  صػػدؽ أداة الدراسػػة المسػػتخدمة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي كضػػعت مػػف أجميػػا. كمػػف 

( Factor Analysisحيػػة أخػػرل تػػـ حسػػاب معػػامالت االسػػتخراج باسػػتخداـ أسػػمكب التحميػػؿ العػػاممي)نا

( لكؿ فقرة مف فقرات مجاالت أداة Principal Componentsالمبني عمى طريقة المككنات األساسية)

الدراسة،  كالجدكؿ التالي يكضػح مػدل قػيـ معػامالت االسػتخراج لكػؿ مجػاؿ حيػث يتضػح ارتفػاع جميػع 

 مما يدؿ عمى تمتع أداة الدراسة بصدؽ عالي . 057ىذه القيـ عف 
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 (: مصفوفة قيم معامالت االستخراج5جدول )

 المجال
مدى معامالت 
 االستخراج

 0.83-0.56 ناحية اإلداريةال

 0.83-0.55 ناحية الفنيةال

 0.87-0.51 الدرجة الكمية

 

 دراسة:خطوات تطبيق ال 1.6

عمى مجمكعة  استبياناف( 801تكزيع )بطبع ك  الباحث قاـ دراسةال أداة كثباتبعد التأكد مف صدؽ  .8
 . اإلدارييف العامميف في المدارسك  نكابالمف مدراء ك 

بكجكد الباحث كمقابمتيـ  منيـ بما ىك مطمكب االستبيافبتعبئة قاـ المدراء كالنكاب كاإلدارييف  .6
 .استبياف (807)بيانات المسترجعة الباحث بجمعيا منيـ كقد بمغت االست كبعد ذلؾ قاـ شخصيا،

 قاـ الباحث باإلجابة عف جميع االستفسارات التي صدرت مف المبحكثيف حكؿ االستبانة. ..

 قاـ الباحث باجراء المقابالت مع مدراء المدارس كطرح االسئمة المعدة بنماذج المقابمة. .2

لنتائج باستخداـ برنامج لتحميؿ اجياز الحاسكب انات إلى ياالستب ( مف807بإدخاؿ ) الباحث قاـ .7
 التحميؿ اإلحصائي.

 
 متغيرات الدراسة 1.7

 المتغيرات الديمغرافية:

 الجنس: كلو مستكياف  ) ذكر،انثى(.  -

 المؤىؿ العممي : كلو ثالثة مستكيات ) دبمـك ، بكالكريكس ، ماجستير فاعمى(. -
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تربػػكم، عمػػؿ ادارم  المكقػػع الػػكظيفي : كلػػو خمسػػة مسػػتكيات )مػػدير،  نائػػب مػػدير، سػػكرتير، مرشػػد -

 اخر(

 سنكات(. 2سنكات، أكثر مف  2-6سنة،  6سنكات الخبرة : كليا ثالث مستكيات )اقؿ مف  -

 ، إناث، مختمطة (.نكع المدرسة : كلو ثالثة مستكيات ) ذكك -

الجيػػػة المشػػػرفة, عمػػػى المدرسػػػة : كلػػػو اربعػػػة مسػػػتكيات )حككميػػػة، ككالػػػة غػػػكث كتشػػػغيؿ الالجئػػػيف،  -

 غير ربحية (خاصة ربحية، خاصة 

 سنكات (.         2سنكات، أكثر مف  2-6سنة،  6كليا ثالثة مستكيات) اقؿ مف سنة اإلنشاء:  -

 مكاف المدرسة : كلو ثالثة مستكيات ) مدينة، قرية، مخيـ (. -

 المتغيرات التابعة:) دكر المجتمع المدني في دعـ المدرسة مف الناحيتيف اإلدارية كالفنية(.

 حصائيةالمعالجة اإل 1.11

بعػػد جمػػع بيانػػات الدراسػػة ، قػػاـ الباحػػث بمراجعتيػػا تمييػػدا إلدخاليػػا إلػػى الحاسػػكب كقػػد تػػـ إدخاليػػا    

لمحاسػػكب بإعطائيػػا أرقػػاـ معينػػة أم بتحكيػػؿ اإلجابػػات المفظيػػة إلػػى رقميػػة حيػػث أعطيػػت اإلجابػػة كبيػػر 

قميػػػؿ درجتػػػيف، أمػػػا  درجػػػات، كاإلجابػػػة .درجػػػات، كاإلجابػػػة متكسػػط  2درجػػػات، كاإلجابػػػة كبيػػػر  7جػػدا 

اإلجابة قميؿ جدا فقد أعطيت درجة كاحػدة بحيػث كممػا زادت الدرجػة زادت درجػة اسػتجابات أفػراد العينػة 

 نحك دكر المجتمع المدني في دعـ المدرسة مف كجية نظر اإلدارة المدرسية .

المتكسػػػػطات كقػػػػد تمػػػػت المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية الالزمػػػػة لمبيانػػػػات باسػػػػتخراج األعػػػػداد كالنسػػػػب المئكيػػػػة ك 

الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة، كتػػػػـ اسػػػػتخراج الجػػػػداكؿ التقاطعيػػػػة كاختبػػػػار )كػػػػام تربيػػػػع(  لفحػػػػص 

العالقات بيف المتغيرات التابعة كبػيف المتغيػرات الديمغرافيػة ، كتػـ اسػتخداـ معادلػة الثبػات كركنبػاخ ألفػا 
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ميػػػؿ العػػػاممي لفحػػػص صػػػدؽ أداة لفحػػص ثبػػػات أداة الدراسػػػة كمعػػػامالت االرتبػػػاط بيرسػػػكف كأسػػػمكب التح

 . SPSSالدراسة، كذلؾ باستخداـ الحاسكب باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

 مفتاح التصحيح    1.11

( 807( اسػػػتبانة، تػػـ جمػػػع )801بعػػد تكزيػػع االسػػػتبانات التػػي اعػػدت ليػػػذه الدراسػػة حيػػػث بمػػغ عػػددىا )

 الستبانات الكمي.% مف مجمكع ا.ثالثة استبانات، ام ما نسبتو  تكفقد ،استبانات

(، تػػـ حسػػاب فػػرؽ أدنػػى 7_  8إعطػػاء اتجاىػػات أفػػراد العينػػة أرقامػػا تمثػػؿ أكزانػػا التجاىػػاتيـ مػػف ) تػػـ  

كىػك مػا يسػمى المػدل ، ثػـ تػـ قسػمة قيمػة المػدل عمػى عػدد  2=  7مف أعمى قيمػة كىػي  8قيمة كىي 

، كبالتػالي نسػتمر فػي  051=  2/7ليصبح الناتج =  7المجاالت المطمكبة في الحكـ عمى النتائج كىك 

زيػػػادة ىػػػذه القيمػػػة ابتػػػداء مػػػف أدنػػػى قيمػػػة كذلػػػؾ إلعطػػػاء الفتػػػرات الخاصػػػة بتحديػػػد الحالػػػة أك االتجػػػاه 

 باالعتماد عمى الكسط الحسابي ، كالجدكؿ رقـ )( يكضح ذلؾ :

 (: مفتاح التصحيح1جدكؿ رقـ )

 الحالة الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 851أقؿ مف 

 منخفضة 652مف  _ أقؿ 851مف 

 متكسطة 52._ أقؿ مف  652مف 

 مرتفعة 256_ أقؿ مف  52.مف 

 مرتفعة جدا فأكثر 256مف 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 نتائج الدراسة :

تمع المدني في دعـ التعرؼ الى دكر المجيتناكؿ ىذا الفصؿ عرض لنتائج الدراسة التي ىدفت الى 

االدارة المدرسية مف كجية نظر االدارييف العامميف في جميع مدارس محافظة اريحا كاالغكار، كما 

ىدفت الى التعرؼ الى درجة الدعـ المقدـ مف المجيمع المدني الى المدارس مف الناحيتيف الفنية 

الحتياج الفعمي ليذه المدارس ، كاالدارية كالى درجة تطابؽ الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مع ا

 باالضافة الى التعرؼ الى انكاع الدعـ المقدـ كمف ىي الجيات الداعمة .

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اعداد استبانة كتـ التاكد مف صدقيا كثباتيا كبعد عممية جمع البيانات تـ 

االحصائية لمعمـك االجتماعية فرزىا كادخاليا الى الحاسكب كمعالجتاه احصائيا باستخداـ برنامج الحـز 

( ، كتـ اعداد نماذج مقابمة لمدراء كمديرات المدارس ػ كتـ تفريغ اجابات جميع spssكاالنسانية )

المدراء عمى الحاسكب كاستخراج النسب المتعمقة باجاباتيـ، كلإلجابة عمى اسئمة الدراسة  تـ استخراج 



2. 
 

امؿ االختالؼ كالنسب المئكية كتـ عمؿ تحميؿ كام المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمع

 تربيع 

 كفيما يمي نتائج الدراسة :

 السؤال الرئيسي: ما دور المجتمع المدني في دعم المدارس في محافظة أريحا واألغوار؟ 2.1 

الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامالت االختالؼ لمدرجة الكمية 

 عـ المقدـ مف المجتمع المدني :لمد

 األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامالت االختالؼ لمدرجة الكمية لمدعـ المقدـ مف المجتمع المدني (:2)رقـجدكؿ ال

 

 ـ
 الجانب

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 معامؿ االختالؼ

 0.29 0.37 2.56 الدعـ الكمي المقدـ مف المجتمع المدني  1

يتضح مف الجدكؿ السابؽ بأف درجة الدعـ الكمي المقدـ مف المجتمع المدني متكسطة بكسط حسابي 

مما يدؿ عمى انخفاض التفاكت كاالختالفات  0562معامؿ اختالؼ ك  05.5انحراؼ معيارم  ك 6572

 في اآلراء.

 نتائج الدراسة وفقا لترتيب اسئمتيا : 2.1

لدعم المقدم من المجتمع المدني في تحسين البيئة الدراسية من ما درجة مساىمة االسؤال األول: 

 الناحية اإلدارية  ؟
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لإلجابة عف ىذا السؤاؿ, تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامؿ االختالؼ 

 لفقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ, كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

درجة مساىمة الدعم المقدم بلفقرات األداة المتعمقة  كمعامؿ االختالؼ الحسابية كاالنحرافات المعيارية(: األكساط 80الجدكؿ رقـ)
 من المجتمع المدني في تحسين البيئة الدراسية من الناحية اإلدارية  

 الرقم
درجة مساىمة الدعم المقدم من المجتمع المدني في تحسين 

 البيئة الدراسية من الناحية اإلدارية
لكسط ا

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

معامؿ 
 االختالؼ

المجتمع المدني في تكفير كسائؿ اتصاؿ فعالة بينػو كبػيف  ةساعدم  .1
 اإلدارة المدرسية.

3.33 0.92 0.28 

تعػػػاكف المجتمػػػع المػػػدني مػػػع اإلدارة المدرسػػػية فػػػي تنظػػػيـ لقػػػاءات   .2
 تربكية بيف أكلياء أمكر الطمبة كالمعمميف كمديرم المدارس.

3.23 0.92 0.28 

المجتمع المدني اإلدارة المدرسية في التصدم لمعادات  ةساعدم  .3
 كالتقاليد االجتماعية السيئة كالظكاىر غير األخالقية .

2.99 1.10 0.37 

فتح المجتمع المدني منظماتو أماـ الطمبة كالمعمميف الستخداـ   .2
 مرافقيا في األنشطة المدرسية

2.98 1.08 0.36 

تمػػػع المػػػدني دكر اإلدارة المدرسػػػية التربػػػكم مػػػف خػػػالؿ ز المجابػػػر ا  .5
 المنظمات اإلعالمية المختمفة .

2.84 1.07 0.38 

 0.32 0.89 2.80 .األمكر ألكلياء تربكية دكرات كلقاءات المجتمع المدنيتنظيـ   .6

ـ المجتمع المدني مف خالؿ منظماتو المختصة التكعية يقدت  .5
 رسات غير القانكنية .المتعمقة بمكافحة السمككيات كالمما

2.80 1.15 0.41 

 العمميػات بعض ـ المجتمع المدني الدعـ لإلدارة المدرسية فييقدت  .8
 . التعميـ عممية بسير المتعمقة التنظيمية

2.77 1.02 0.37 
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المجتمع المدني اإلدارة المدرسية في حؿ المشكالت  ةساندم  .9
 .عميميةكالت اإلدارية بالعممية المتعمقة القرارات كاتخاذ

2.75 1.04 0.38 

ـ المجتمع المدني الحكافز كالمكافآت التشجيعية لمطمبة يقدت  .80
 المتفكقيف 

2.73 1.14 0.42 

ع المجتمع المدني أفراده عمى العمؿ التطكعي داخؿ يشجت  .11
 المدرسة.

2.70 0.99 0.37 

المجتمع المدني في إسناد دكر المعمـ كدعمو داخؿ  ةشاركم  .86
 الغرفة الصفية .

2.70 1.05 0.39 

المجتمع المدني اإلدارة المدرسية مف خالؿ األندية  ةساعدم  ..8
 الرياضية كالثقافية في بناء القيـ كاالتجاىات لتعديؿ سمكؾ الطمبة 

2.67 1.02 0.38 

 0.40 1.06 2.67 المجتمع المدني في ضبط تسرب الطمبة عف المدرسة. مساىمة  .82

رشديف لمتابعة الطمبة خارج ـ المجتمع المدني التسييالت لمميقدت  .87
 المدرسة .

2.66 1.17 0.44 

ـ المجتمع المدني محاضرات كندكات خاصة حكؿ االستخداـ يقدت  .82
 اآلمف لالنترنت ككسائؿ التكاصؿ الحديثة

2.65 1.10 0.42 

تعاكف المجتمع المدني مع اإلدارة المدرسية في صقؿ ميارات   .85
 الطمبة كتطكيرىا داخؿ مؤسساتو.

2.62 0.92 0.35 

ـ المجتمع المدني ندكات ثقافية كحمقات نقاش عممية مختمفة ينظت  .81
 لممعمميف

2.62 1.04 0.40 

المجتمػػػػػع المػػػػػدني اإلدارة المدرسػػػػػية فػػػػػي كضػػػػػع أىػػػػػداؼ  ةسػػػػػاعدم  .19
 المدرسة.

2.56 1.02 0.40 

ـ دعكات لإلدارة المدرسية كالطالب كالمعمميف لممشاركة في يتقد  .60
 ة تعقد بالمعاىد كالجامعات.مؤتمرات عممية كأياـ دراسي

2.55 1.17 0.46 
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المجتمع المدني في إعداد الخطط المناسبة لتطكير  ةساعدم  .21
 بالمدرسة.

2.53 1.00 0.40 

ـ المجتمع المدني ندكات ثقافية كحمقات نقاش عممية مختمفة ينظت  .66
 لمطمبة.

2.52 1.05 0.42 

اجات المجتمع المدني في رعاية الطمبة ذكم االحتي ةساعدم  ..6
 الخاصة مف خالؿ تاميف االحتياجات الالزمة ليـ.

2.51 1.14 0.45 

 0.42 1.05 2.49 المجتمع المدني في تكريـ المعمميف كتحفيزىـ معنكيا. ةبادر م  .62

 0.43 1.08 2.49 ـ المجتمع المدني المحاضرات كالندكات الدينية كاألخالقية  .يقدت  .67

 0.39 0.96 2.48 لطمبة االقتصادية .المجتمع المدني في حؿ مشكالت ا مساىمة  .26

 0.44 1.10 2.48 المجتمع المدني في حؿ مشكالت الطمبة االجتماعية. مساىمة  .27

المجتمع المدني في تقديـ الفرص التدريبية لصقؿ  مساىمة  .61
 ميارات المعمميف كتطكيرىا في مجاالت مختمفة .

2.41 1.01 0.42 

الذاتي كتنمية التفكير المجتمع المدني في دعـ التعمـ  مساىمة  .29
 اإلبداعي لدل الطمبة .

2.39 0.95 0.40 

المجتمع المدني في تطكير التعميـ االلكتركني في  ةساعدم  .33
 المدرسة.

2.34 0.98 0.42 

 اإلبداعية لمبرامج المالي الدعـ تقديـفي المجتمع المدني  مساىمة  .8.
 .المدرسة في لمطالب

2.30 1.00 0.43 

 0.48 1.10 2.30 دني في تنظيـ الرحالت العممية لمطمبة.المجتمع الم مساىمة  .6.

 0.27 0.72 2.65 الدرجة الكمية 
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

الناحية التي تقيس درجة مساىمة الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني في تحسيف البيئة الدراسية مف 

اإلدارية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب األىمية ، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات 

المبحكثيف كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

كاتجاىات المبحكثيف ( مما يدؿ عمى تكسط التشتت في آراء 0556( مع انحراؼ معيارم مقداره )6527)

% مما يدؿ 65, كبمغت قيمة معامؿ االختالؼ الكمية مما يشير إلى تكسط تقارب اآلراء كاالتجاىات

 . عمى تفاكت كاختالؼ منخفض في آراء المبحكثيف الكمية بشكؿ عاـ

مقدـ مف المجتمع المدني مف األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامالت االختالؼ لجكانب الدعـ ال :(88رقـ ) الجدكؿ
 الناحية اإلدارية

 

 ـ
 الجانب

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 معامؿ االختالؼ

 0.26 0.71 2.72 دعـ اإلدارة المدرسية كعممية التعمـ 1

 0.31 0.81 2.63 دعـ المعمميف 2

 0.33 0.86 2.57 تكجيو سمكؾ الطمبة 3

 0.27 0.72 2.65 الناحية اإلدارية الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف 4

يتضح مف الجدكؿ السابؽ بأف أعمى جكانب الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية ىك 

مما يدؿ عمى  0562كبأقؿ معامؿ اختالؼ  6556دعـ اإلدارة المدرسية كعممية التعمـ بكسط حسابي 

 .652ط حسابي الجانب, يميو دعـ المعمميف بكس انخفاض التفاكت كاالختالفات في اآلراء نحك ىذا

كمعامؿ اختالؼ  6575كأخيرا جانب تكجيو سمكؾ الطمبة بكسط حسابي  05.8كمعامؿ اختالؼ 

05... 



21 
 

)      كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب األىمية ،كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : الفقرة    

ائؿ اتصاؿ فعالة بينو كبيف اإلدارة المدرسية. ( بمتكسط حسابي مساعدة المجتمع المدني في تكفير كس

( كىك األقؿ بيف 0561كمعامؿ االختالؼ بمغ ) ( 0526( كانحراؼ معيارم مقداره )  ..5.مقداره ) 

) تعاكف المجتمع  , الفقرة الفقرات مما يدؿ التفاكت كاالختالؼ المنخفض في اآلراء عمى ىذه الفقرة

المدرسية في تنظيـ لقاءات تربكية بيف أكلياء أمكر الطمبة كالمعمميف كمديرم  المدني مع اإلدارة

كمعامؿ االختالؼ (  0526)  ( كانحراؼ معيارم مقداره .56.المدارس. ( بمتكسط حسابي مقداره )

, ( كىك األقؿ بيف الفقرات مما يدؿ التفاكت كاالختالؼ المنخفض في اآلراء عمى ىذه الفقرة0561بمغ )

رة ) مساعدة المجتمع المدني اإلدارة المدرسية في التصدم لمعادات كالتقاليد االجتماعية السيئة الفق

(  الفقرة  858( كانحراؼ معيارم مقداره ) 6522كالظكاىر غير األخالقية . ( بمتكسط حسابي مقداره ) 

نشطة المدرسية ( ) فتح المجتمع المدني منظماتو أماـ الطمبة كالمعمميف الستخداـ مرافقيا في األ

 ( . 8501( كانحراؼ معيارم مقداره )  6521بمتكسط حسابي مقداره ) 

في حيف  كانت أدنى الفقرات  : الفقرة ) مساىمة المجتمع المدني في تنظيـ الرحالت العممية لمطمبة. ( 

( كىك 0521كمعامؿ االختالؼ بمغ )(  858( كانحراؼ معيارم مقداره )  .65بمتكسط حسابي مقداره ) 

, الفقرة ) مساىمة األعمى بيف الفقرات مما يدؿ التفاكت كاالختالؼ المرتفع في اآلراء عمى ىذه الفقرة

المجتمع المدني في تقديـ الدعـ المالي لمبرامج اإلبداعية لمطالب في المدرسة( بمتكسط حسابي مقداره 

لمدني في تطكير التعميـ االلكتركني الفقرة ) مساعدة المجتمع ا ،( 8( كانحراؼ معيارم مقداره ) .65)

الفقرة )مساىمة  ،( 0521( كانحراؼ معيارم مقداره )65.2في المدرسة. ( بمتكسط حسابي مقداره )

المجتمع المدني في دعـ التعمـ الذاتي كتنمية التفكير اإلبداعي لدل الطمبة( بمتكسط حسابي مقداره ) 

 ( .0527( كانحراؼ معيارم مقداره ) 65.2
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تـ رفض ما يمي : مساعدة المجتمع  ،خالؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ المعارضة كالمنخفضة مفك 

المدني اإلدارة المدرسية في كضع أىداؼ المدرسة، تقديـ دعكات لإلدارة المدرسية كالطالب كالمعمميف 

لمدني في لممشاركة في مؤتمرات عممية كأياـ دراسية تعقد بالمعاىد كالجامعات، مساعدة المجتمع ا

إعداد الخطط المناسبة لتطكير بالمدرسة، تنظيـ المجتمع المدني ندكات ثقافية كحمقات نقاش عممية 

مختمفة لمطمبة، مساعدة المجتمع المدني في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف خالؿ تاميف 

يزىـ معنكيا، تقديـ المجتمع االحتياجات الالزمة ليـ، مبادرة المجتمع المدني في تكريـ المعمميف كتحف

المدني المحاضرات كالندكات الدينية كاألخالقية، مساىمة المجتمع المدني في حؿ مشكالت الطمبة 

االقتصادية، مساىمة المجتمع المدني في حؿ مشكالت الطمبة االجتماعية، مساىمة المجتمع المدني 

، مساىمة المجتمع ا في مجاالت مختمفةتطكيرىفي تقديـ الفرص التدريبية لصقؿ ميارات المعمميف ك 

المدني في دعـ التعمـ الذاتي كتنمية التفكير اإلبداعي لدل الطمبة، مساعدة المجتمع المدني في تطكير 

التعميـ االلكتركني في المدرسة، مساىمة المجتمع المدني في تقديـ الدعـ المالي لمبرامج اإلبداعية 

 ي تنظيـ الرحالت العممية لمطمبة.المدني ف لمطالب في المدرسة، مساىمة المجتمع

ما درجة مساىمة الدعم المقدم من المجتمع المدني في تحسين البيئة الدراسية من  السؤال الثاني:

 ؟الناحية الفنية 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ, تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات االستبياف 

 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:المتعمقة بيذا السؤاؿ
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درجة مساىمة الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني ب األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة (: 86الجدكؿ رقـ)
 في تحسيف البيئة الدراسية مف الناحية الفنية

 الرقم
درجة مساىمة الدعم المقدم من المجتمع المدني في 

 بيئة الدراسية من الناحية الفنيةتحسين ال
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

معامؿ 
 االختالؼ

متابعة المجتمع المدني مف خالؿ مؤسساتو الصحية الكضع   .1
 الصحي لمطمبة.

2.81 1.10 0.39 

المجتمع المدني مف خالؿ منظماتو المختصة في تثقيؼ  ةساعدم  .6
 الطمبة حكؿ قكاعد السالمة العامة .

2.77 0.96 0.35 

مساعدة المجتمع المدني في تكفير األدكات الطبية كأدكات   ..
 اإلسعاؼ األكلي.

2.68 1.12 0.42 

 0.46 1.22 2.66 مساىمة المجتمع المدني بتكفير مياه شرب صحية في المدرسة.  .2

مساىمة المجتمع المدني في تكفير شكارع كممرات عبكر مشاة   .7
 آمنة لمطمبة.

2.64 1.25 0.47 

قديـ المجتمع المدني مف خالؿ منظماتو المختصة الندكات ت  .2
 كمحاضرات التكعية حكؿ التعامؿ مع حاالت الككارث كاألزمات.

2.61 1.15 0.44 

مساعدة المجتمع المدني في تكعية الطمبة كتكجيو سمككيـ   .5
 الغذائي نحك الصحة الغذائية .

2.54 0.96 0.38 

 0.47 1.19 2.54 رسية بالمراجع كالكتب الميمة رفد المجتمع المدني لممكتبات المد   .1

مساىمة المجتمع المدني في تكفير متطمبات الصيانة لمرافؽ   .2
 المدرسة في مختمؼ التخصصات المينية.

2.51 1.24 0.49 

مساىمة المجتمع المدني في تمبية احتياج المدرسة مف األراضي   .80
 لبناء مرافؽ لممدرسة.

2.51 1.35 0.54 

 0.38 0.96 2.50مجتمع المدني كجكد متطمبات السالمة العامة داخؿ متابعة ال  .88
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 مرافؽ المدرسة 

مساىمة المجتمع المدني في تكفير أدكات إطفاء الحريؽ داخؿ   .86
 المدرسة

2.47 1.28 0.52 

مساعدة المجتمع المدني في تشكيؿ المجاف المحمية مف السكاف   .13
 لتكفير الدعـ الالـز لممدرسة.

2.46 1.14 0.46 

مساىمة المجتمع المدني في عمؿ أياـ طبية مجانية لمطمبة   .82
 كالمكظفيف في المدرسة.

2.44 1.03 0.42 

 لتثقيؼ إعالمية تكعية برامج تقديـ فيمساىمة المجتمع المدني   .87
 .لممدرسة المالي الدعـ لتقديـ المحمي المجتمع أفراد

2.43 1.02 0.42 

طاسية ككسائؿ التدريس مساىمة المجتمع المدني في تكفير القر   .82
 المختمفة داخؿ الغرفة الصفية .

2.43 1.13 0.47 

مساىمة المجتمع المدني في تكفير اماكف لسد نقص الغرؼ   .85
 الصفية .

2.36 1.19 0.50 

مساىمة المجتمع المدني في تكفير اإلشارات المركرية التحذيرية   .81
 أماـ المدرسة 

2.34 1.09 0.47 

 0.54 1.24 2.31 في تكفير الساحات كالمالعب المدرسية  مساىمة المجتمع المدني  .82

 كالتجييزات التحتية البنية تكفيرمساىمة المجتمع المدني في   .60
 .كاالتصاالت تالمعمكما لتكنكلكجيا الالزمة

2.29 1.25 0.55 

 0.51 1.12 2.20 مساىمة المجتمع المدني في تكفير أدكات التعميـ االلكتركني   .68

 0.49 1.05 2.15 ع المدني في تكفير كسائؿ نقؿ آمنة لمطمبة.مساىمة المجتم  .66

مساىمة المجتمع المدني في تكفير مظالت انتظار لمطمبة أماـ   ..6
 المدرسة.

2.15 1.22 0.57 
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مساىمة المجتمع المدني في تكفير الزم المدرسي لمطمبة   .24
 المحتاجيف .

2.13 1.03 0.48 

طعاـ مجانية صحية  مساىمة المجتمع المدني في تكفير كجبات  .67
 لمطالب .

2.05 1.02 0.50 

 0.34 0.83 2.44 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

التي تقيس درجة مساىمة الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني في تحسيف البيئة الدراسية مف الناحية 

فنية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب األىمية ، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات ال

المبحكثيف كانت منخفضة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

( مما يدؿ عمى ارتفاع التشتت في آراء كاتجاىات .051( مع انحراؼ معيارم مقداره )6522)

( 05.2كمعامؿ االختالؼ الكمي بمغ ) لمبحكثيف مما يشير إلى انخفاض تقارب اآلراء كاالتجاىات .ا

 كىي تعتبر متكسطة مما يدؿ عمى تكسط االختالؼ كالتفاكت في اآلراء عمى الفقرات بشكؿ عاـ.

دعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامالت االختالؼ لجكانب ال : (.8رقـ )الجدكؿ 
 الناحية الفنية

 

 ـ
 الجانب

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 معامؿ االختالؼ

 0.41 0.96 2.38 دعـ البنية التحتية كلكاـز المدرسة 1

 0.34 0.86 2.53 البيئة الصحية 2

 0.35 0.86 2.45 السالمة العامة 3

 0.34 0.83 2.44 ف الناحية الفنيةالدعـ المقدـ مف المجتمع المدني م 4
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ بأف أعمى جكانب الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية الفنية ىك 

مما يدؿ عمى انخفاض التفاكت  05.2كبأقؿ معامؿ اختالؼ  .657دعـ البيئة الصحية بكسط حسابي 

كمعامؿ اختالؼ  6527ة العامة بكسط حسابي كاالختالفات في اآلراء نحك ىذا الجانب, يميو السالم

 .0528كمعامؿ اختالؼ  65.1كأخيرا جانب دعـ البنية التحتية كلكاـز المدرسة بكسط حسابي  ،05.7

كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب األىمية ،كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : الفقرة ) متابعة 

 ية الكضع الصحي لمطمبة. ( بمتكسط حسابي مقداره المجتمع المدني مف خالؿ مؤسساتو الصح

الفقرة ) مساعدة المجتمع المدني مف خالؿ منظماتو  ،( 858( كانحراؼ معيارم مقداره ) 6518)

( كانحراؼ  6555المختصة في تثقيؼ الطمبة حكؿ قكاعد السالمة العامة( بمتكسط حسابي مقداره ) 

( كىك أقؿ معامؿ اختالؼ مما يدؿ عمى التفاكت 05.7كمعامؿ اختالؼ )(  0522معيارم مقداره ) 

, الفقرة ) مساعدة كاالختالؼ المنخفض نسبيا في اآلراء عمى ىذه الفقرة مقارنة بباقي فقرات ىذا المجاؿ

 6521المجتمع المدني في تكفير األدكات الطبية كأدكات اإلسعاؼ األكلي. ( بمتكسط حسابي مقداره ) 

( , الفقرة ) مساىمة المجتمع المدني بتكفير مياه شرب صحية في  8586ه ) ( كانحراؼ معيارم مقدار 

 ( . 8566( كانحراؼ معيارم مقداره )  6522المدرسة. ( بمتكسط حسابي مقداره ) 

في حيف  كانت أدنى الفقرات  : الفقرة ) مساىمة المجتمع المدني في تكفير كجبات طعاـ مجانية 

( , الفقرة )  8506( كانحراؼ معيارم مقداره )  6507مقداره ) صحية لمطالب. ( بمتكسط حسابي 

مساىمة المجتمع المدني في تكفير الزم المدرسي لمطمبة المحتاجيف . ( بمتكسط حسابي مقداره ) 

( , الفقرة ) مساىمة المجتمع المدني في تكفير مظالت  .850( كانحراؼ معيارم مقداره )  .658

(  8566( كانحراؼ معيارم مقداره )  6587ة. ( بمتكسط حسابي مقداره ) انتظار لمطمبة أماـ المدرس

( كىك أعمى معامؿ اختالؼ مما يدؿ عمى التفاكت كاالختالؼ المرتفع في 0575كمعامؿ اختالؼ )
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, الفقرة ) مساىمة المجتمع المدني في تكفير اآلراء عمى ىذه الفقرة مقارنة بباقي فقرات ىذا المجاؿ

 ( . 8507( كانحراؼ معيارم مقداره )  6587لمطمبة. ( بمتكسط حسابي مقداره )  كسائؿ نقؿ آمنة

تـ رفض ما يمي : مساعدة المجتمع  ،كمف خالؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ المعارضة كالمنخفضة

المدني في تكعية الطمبة كتكجيو سمككيـ الغذائي نحك الصحة الغذائية،  رفد المجتمع المدني لممكتبات 

درسية بالمراجع كالكتب الميمة، مساىمة المجتمع المدني في تكفير متطمبات الصيانة لمرافؽ الم

المدرسة في مختمؼ التخصصات المينية، مساىمة المجتمع المدني في تمبية احتياج المدرسة مف 

ؽ األراضي لبناء مرافؽ لممدرسة، متابعة المجتمع المدني كجكد متطمبات السالمة العامة داخؿ مراف

المدرسة، مساىمة المجتمع المدني في تكفير أدكات إطفاء الحريؽ داخؿ المدرسة، مساعدة المجتمع 

المدني في تشكيؿ المجاف المحمية مف السكاف لتكفير الدعـ الالـز لممدرسة، مساىمة المجتمع المدني 

في تقديـ برامج  في عمؿ أياـ طبية مجانية لمطمبة كالمكظفيف في المدرسة، مساىمة المجتمع المدني

تكعية إعالمية لتثقيؼ أفراد المجتمع المحمي لتقديـ الدعـ المالي لممدرسة، مساىمة المجتمع المدني في 

تكفير القرطاسية ككسائؿ التدريس المختمفة داخؿ الغرفة الصفية، مساىمة المجتمع المدني في تكفير 

تكفير اإلشارات المركرية التحذيرية أماـ اماكف لسد نقص الغرؼ الصفية، مساىمة المجتمع المدني في 

المدرسة، مساىمة المجتمع المدني في تكفير الساحات كالمالعب المدرسية، مساىمة المجتمع المدني 

في تكفير البنية التحتية كالتجييزات الالزمة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، مساىمة المجتمع 

كني، مساىمة المجتمع المدني في تكفير كسائؿ نقؿ آمنة المدني في تكفير أدكات التعميـ االلكتر 

لمطمبة، مساىمة المجتمع المدني في تكفير مظالت انتظار لمطمبة أماـ المدرسة، مساىمة المجتمع 

كجبات طعاـ المدني في تكفير الزم المدرسي لمطمبة المحتاجيف، مساىمة المجتمع المدني في تكفير 

 مجانية صحية لمطالب .
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 : ما ىي أشكال الدعم المقدم لإلدارة المدرسية من قبل المجتمع المدني ؟الثالثالسؤال 

تـ اإلجابػة عمػى ىػذا السػؤاؿ مػف خػالؿ تحميػؿ المقػابالت لممػدارس الحككميػة كالخاصػة كالككالػة ككانػت 
 النتائج عمى النحك التالي:

 مدرسة(: 61أكال: المدارس الحككمية كالخاصة )العدد 

 :تيةالتح البنية تكفير (1

)بنٌة تحتٌة( وفقا للبرامج التً حددتها وزارة التربٌة والتعلٌم العالً  (: اشكال دعم المدارس الحكومٌة والخاصة82الجدول رقم )

 لتحقٌق اهدافها .608-6088فً الخطة االستراتٌجٌة 

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

 %64 18 صيانة عامة لممدرسة  .1

 %18 5 مظمة  .2

 %14 4 أثاث  .3

 %14 4 مكيفات  .4

 %11 3 تشجير المدرسة   .5

 %11 3 تبرع تعبيد ساحات مدرسية  .6

 %11 3 بناء سكر لممدرسة   .7

 %7 2 تكفير ارض لمبناء   .8

 %7 2 بناء صفكؼ   .9

 %7 2 غرفة مصادر )تعميـ خاص(  .11

 %7 2 تكفير ارض لممالعب   .11

 %7 2 بناء مقصؼ  .12

 %7 2 بناء غرفة تدبير منزلي   .13

 %7 2 المظالت  مقاعد تحت  .14

 %7 2 ثالجات   .15
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 %4 1 تبرع تعبيد طريؽ أماـ المدرسة  .16

 %4 1 حفرة امتصاص  .17

 %4 1 عمؿ تمديدات صحية كاممة   .18

مػف فػي المػدارس الحككميػة كالخاصػة مف الجدكؿ السابؽ يتضح بأف أكثر أشكاؿ الدعـ المقدـ لػإلدارة المدرسػية 
%( يمييػا 18المظػالت)( ثمم %64الصػيانة العامػة ) ىػي التحتيػة البنيػة تػكفيرقبػؿ المجتمػع المػدني المتعمقػة ب

أسػػكار بنػػاء كبنػػاء  مدرسػػيةالسػػاحات التعبيػػد لتبػػرع ك التشػػجير المدرسػػة %( لكػػؿ منيػػا ثػػـ 14األثػػاث كالمكيفػػات)
 %( لكؿ منيا.11لممدارس)

 :التعميمية كالكسائؿ التجييزات تكفير (2

( وفقا للبرامج التً حددتها وزارة التعلٌمٌة والوسائل التجهٌزات) والخاصة(: اشكال دعم المدارس الحكومٌة 87الجدول رقم )

 لتحقٌق اهدافها .608-6088التربٌة والتعلٌم العالً فً الخطة االستراتٌجٌة 

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

 21 قرطاسية  .1
71% 

 8 كمبيكتر   .2
29% 

 3 تاىيؿ مختبر عمـك  .3
11% 

 3 كتب خاصة بالمكتبة   .4
11% 

 lcd  2شاشات   .5
7% 

 2 حقائب مدرسية  .6
7% 

 2 أدكات رياضية  .7
7% 

 1 تأىيؿ غرفة سينما   .8
4% 

 1 طابعة كماكنة تصكير  .9
4% 

 1 تأىيؿ مكتبة مدرسية  .11
4% 

 1 شبكة انترنت  .11
4% 
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 مػففػي المػدارس الحككميػة كالخاصػة مف الجدكؿ السابؽ يتضح بأف أكثر أشكاؿ الدعـ المقدـ لػإلدارة المدرسػية 
%( يمييػػا 71القرطاسػػية) ىػػي التعميميػػة كالكسػػائؿ التجييػػزات تػػكفيربقبػػؿ المجتمػػع المػػدني المتعمقػػة 

 %( لكؿ منيا.11%( ثـ تأىيؿ مختبرات العمـك ك الكتب الخاصة بالمكتبة)29الكمبيكترات)
 :التعميـ طاقـ تدريب ك المعمميف تأىيؿ برنامج (3
 

التعلٌم( وفقا للبرامج التً حددتها  طاقم تدرٌب و المعلمٌن ة والخاصة )تأهٌل(: اشكال دعم المدارس الحكوم16ٌالجدول رقم )
 لتحقٌق اهدافها 2013-2011وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً الخطة االستراتٌجٌة 

 

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

دارة األزمات  .1  %36 11 دكرات في اإلخالء كا 

 %32 9 تكريـ المعمميف  .2

المعمميف / إرشاد كتحميؿ تدريب   .3
 الشخصية

6 21% 

 %11 3 دكرات في أساليب التدريس  .4

 %7 2 تدريب صعكبات التعمـ  .5

 %7 2 دكرات عف الصحة المدرسية  .6

 %7 2 دكرات إرشادية عف االكتئاب كالقمؽ  .7

 %4 1 دكرات في اإلدارة الصفية  .8

 %4 1 محاضرات في التنمية البشرية  .9

مػف فػي المػدارس الحككميػة كالخاصػة بأف أكثر أشكاؿ الدعـ المقدـ لػإلدارة المدرسػية مف الجدكؿ السابؽ يتضح 
دارة  ىي التعميـ طاقـ تدريب ك المعمميف تأىيؿ برنامجبقبؿ المجتمع المدني المتعمقة  دكرات فػي اإلخػالء كا 

%( 21)لشخصػيةكتحميػؿ ا عمػى اإلرشػادلمعممػيف اتػدريب %( يمييا 32%( يمييا تكريـ المعمميف )36)األزمات
 تطػكير برنػامج%(. كلػـ يتضػح كجػكد أم شػكؿ مػف أشػكاؿ الػدعـ المتعمقػة ب11)دكرات في أساليب التدريسثـ 

 .المناىج
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 :الطالبية كاألنشطة التربكم اإلرشاد ك المدرسية الصحة برنامج (4

 
وفقا  (الطالبٌة واألنشطة ويالترب اإلرشاد و المدرسٌة الصحة) (: اشكال دعم المدارس الحكومٌة والخاصة85الجدول رقم )

 لتحقٌق اهدافها .608-6088للبرامج التً حددتها وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً الخطة االستراتٌجٌة 

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

برامج تكعية عامة لمطالب )مخدرات/تعامؿ مع   .1
 االنترنت/حماية األسرة /المراىقة(

27 96% 

 %57 16 لي لمطالبدكرات إسعاؼ أك   .2

 %36 11 برامج تكعية صحية كغذائية لمطالب  .3

 %25 7 يـك طبي  .4

 %18 5 يـك مفتكح  .5

 %11 3 تفريغ نفسي لمطالب  .6

 %7 2 تكفير أدكات صحية كأدكية  .7

 %7 2 كعظ ديني لمطالب  .8

 %4 1 أنشطة كمسابقات رياضية لمطالب  .9

مػف فػي المػدارس الحككميػة كالخاصػة دـ لػإلدارة المدرسػية مف الجدكؿ السابؽ يتضح بأف أكثر أشكاؿ الدعـ المق
بػرامج   ىػي الطالبية كاألنشطة التربكم اإلرشاد ك المدرسية الصحة برنامجبقبؿ المجتمع المدني المتعمقة 

دكرات إسػعاؼ %( يمييػا 96بنسػبة) تكعية عامة لمطالب )مخدرات/تعامؿ مع االنترنت/حماية األسػرة /المراىقػة(
 %(.25%( ثـ أياـ طبية)36)برامج تكعية صحية كغذائية لمطالب%( يمييا 57)أكلي لمطالب
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 أنكاع دعـ أخرل قدمت لممدارس : (5

 (أنواع دعم أخرى قدمت للمدارس) (: اشكال دعم المدارس الحكومٌة والخاصة81الجدول رقم )

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

 %32 9  مساىمة نقدية كعينية لتكريـ المتفكقيف  .1

 %18 5 تبرعات نقدية مادية   .2

 %14 4 كجبات طعاـ لمطالب  .3

 %14 4 دفع أقساط مدرسية عف الطالب   .4

 %7 2 تكفير مكاد تنظيؼ لممدرسة   .5

 %4 1 تكفير مقعد لذكم االحتياجات الخاصة  .6

رس الحككميػػة فػػي المػػدالػػإلدارة المدرسػػية  ةالمقدمػػاألخػػرل مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػح بػػأف أكثػػر أشػػكاؿ الػػدعـ 
%( يمييػػػا التبرعػػػات 32)عينيػػػة لتكػػػريـ المتفػػػكقيفالنقديػػػة ك المسػػػاىمة ىػػػي ال مػػػف قبػػػؿ المجتمػػػع المػػػدنيكالخاصػػػة 

 . %(18النقدية المادية)
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 :(2مدارس الككالة)العدد : ثانيا
 :ت تطكير المعمميف كتمكيف المدارسمجاال (8

 
( وفقا للبرامج التً حددتها  وكالة غوث مٌن وتمكٌن المدارستطوٌر المعلالوكالة )(: اشكال دعم مدارس 82الجدول رقم )

 لتحقٌق اهدافها 6087-6080وتشغٌل الالجئٌن فً استراتٌجٌة اصالح التعلٌم فً االنروا 

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

 %75 3 إسعاؼ أكلي   .1

 %75 3 صيانة عامة لممدرسة   .2

 % 75 3 تكريـ المعمميف  .3

 %25 1 ساحات المدرسةتأىيؿ مالعب ك   .4

 %25 1 تكفير أجيزة كمبيكتر   .5

 %25 1 قرطاسية   .6

 %25 1 مراكح  .7

 %25 1 مكيفات  .8

 %25 1 دعـ مادم   .9

مف قبػؿ المجتمػع في مدارس الككالة لإلدارة المدرسية  ةمف الجدكؿ السابؽ يتضح بأف أكثر أشكاؿ الدعـ المقدم
اإلسػعاؼ األكلػي كالصػيانة العامػة لممػدارس  ىػي تمكػيف المػدارسمجاالت تطكير المعمميف ك فيما يتعمؽ ب المدني

 %( لكؿ منيا.75كتكريـ المعمميف بنسبة )
 
 :التعميـ الجامع (6
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الوكالة )التعلٌم الجامع( وفقا للبرامج التً حددتها وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً الخطة (: اشكال دعم مدارس 60الجدول رقم )

 لتحقٌق اهدافها .608-6088االستراتٌجٌة 

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

 %100 4 يـك طبي  .1

 %50 2 متابعة تسرب األطفاؿ   .2

 %50 2 تكفير مقعد لذكم االحتياجات الخاصة  .3

 %50 2 تكريـ الطمبة األكائؿ  .4

 %50 2 يـك مفتكح  .5

 %25 1 تكفير أدكات رياضية   .6

مػػف قبػػؿ فػػي مػػدارس الككالػػة لػػإلدارة المدرسػػية  ةـ المقدمػػجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػح بػػأف أكثػػر أشػػكاؿ الػػدع مػػف اؿ
%( يمييػػا متابعػػة األطفػػاؿ كتػػكفير مقاعػػد 100األيػػاـ الطبيػػة) فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتعميـ الجػػامع ىػػي المجتمػػع المػػدني

 %( لكؿ منيا.51كاألياـ المفتكحة)لذكم االحتياجات الخاصة كتكريـ الطمبة األكائؿ 
 
 :تقييـ المناىج كالطمبة (.

 
( وفقا للبرامج التً حددتها وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً تقٌٌم المناهج والطلبةالوكالة )(: اشكال دعم مدارس 68ول رقم )الجد

 لتحقٌق اهدافها .608-6088الخطة االستراتٌجٌة 

 النسبة المئكية العدد نكع الدعـ ـ

 %100 4 دكرات في تكعية عامة   .1

 %75 3 دكرات إسعاؼ أكلي  .2

 %25 1 ات إدارة كحؿ النزاعدكر   .3

 %25 1 إرشاد كصحة عامة   .4
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مف قبػؿ المجتمػع في مدارس الككالة لإلدارة المدرسية  ةمف الجدكؿ السابؽ يتضح بأف أكثر أشكاؿ الدعـ المقدم
%( يمييػػػا دكرات اإلسػػػعاؼ 111ىػػػي دكرات فػػػي التكعيػػػة العامػػػة)تقيػػػيـ المنػػػاىج كالطمبػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ ب المػػػدني
 (.%75األكلي)

 السؤال الرابع: ما هي أكثر الجهات الداعمة للمدارس؟

تكرار الجهات الذي ٌوضح  لإلجابة على هذا السؤال تم تفرٌغ بٌانات المقابالت فً الجدول التالً 

 : (مدرسة 6.)ها عددوالمقدمة للدعم للمدارس 

 (6.(: تكرار الجيات المقدمة لمدعـ لممدارس عدد)66الجدكؿ رقـ )

 ـ
 مة الدعـالجية مقد

عدد مرات الدعـ 
 لممدرسة

تكرار عدد 
 المدارس 

النسبة المئكية/مف عدد 
 المدارس

 %97 31 112 مجمس أكلياء أمكر الطمبة  .1

 %75 24 31 رجاؿ أعماؿ أك شركات خاصة  .2

 %47 15 29 المجمس القركم كلجاف مخيمات  .3

 %44 14 22 الشرطة  .4

 %44 14 14 اليالؿ األحمر  .5

 %44 14 22 البمدية  .6

 %41 13 13 اإلغاثة الطبية  .7

 %22 7 8 األمف الكطني  .8

 %22 7 15 الصحة  .9

 %19 6 6 الدفاع المدني  .10

محاضريف مف جامعات كمعممكف   .11
 متطكعكف

4 
4 

12% 



1. 
 

 %12 4 5 المحافظة  .12

 %9 3 3 مكتب الدكتكر صائب  .13

 %6 2 2 كزارة الزراعة  .14

 %6 2 2 الخدمات الطبية  .15

 %6 2 2 األمف الكقائي  .16

 %6 2 2 مؤسسة قطاف  .17

 %6 2 2 مؤسسة تامر  .18

 %3 1 1 شركة حضارة  .19

 %6 2 2 انجاز فمسطيف  .20

 %3 1 1 البنؾ العربي  .21

 %3 1 1 باصات عبد الحي شاىيف  .22

 %3 1 1 مكتبة بمدية أريحا  .23

 %3 1 2 جمعية األصدقاء  .24

 %3 1 1 فندؽ االنترككنتيننتاؿ  .25

 %3 1 1 مصنع الحديد  .26

 %3 1 1 شركة سنقرط  .27

 %3 1 1 األكقاؼ اإلسالمية  .28

 %3 1 1 نقابة الطب المخبرم  .29

 %3 1 2 جمعية البيت المقدس  .30
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 %3 1 1 مؤسسة الزيزفكنة  .31

32.  Amideast 4 1 3% 

 %3 1 1 مؤسسة الحؽ  .33

 %3 1 1 مؤسسة معا  .34

 %3 1 1 أندية رياضية محمية  .35

 %3 1 1 جمعية الصديؽ الطيب  .36

 %3 1 1 إبداع المعمـ  .37

 %3 1 1 اسيالتكجيو السي  .38

39.  right to play 1 1 3% 

 %3 1 1 بنؾ فمسطيف  .40

 %3 1 1 الحكـ المحمي  .41

 %3 1 1 الشؤكف االجتماعية  .42

 %3 1 1 مؤسسة جذكر  .43

أفراد , لس أكلياء أمكر الطمبةامجمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح بأف أكثر الجيات الداعمة لممدارس ىي : 

اإلغاثة , البمديات, اليالؿ األحمر, الشرطةة كلجاف المخيـ, لقركيلس ااالمج, كرجاؿ أعماؿ أك شركات خاصة

 .الصحةك  األمف الكطني, الطبية
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السؤال الخامس: ما درجة تطابق االحتياج الفعمي لممدارس والمعد مسبقا ضمن الخطة الوزارية أو 

 المدرسية مع الدعم المقدم من المجتمع المدني؟

 في الجزء الرابع مف المقابمة كىك : االكؿالؿ السؤاؿ مف خ عمى ىذا السؤاؿ اإلجابة تـ

تاحة الخيارات اماميا قبؿ تقديـ أم دعـ مف المجتمع  ،السؤاؿ االكؿ: ىؿ يتـ استشارة اإلدارة المدرسية كا 
 المدني لممدرسة ؟   

ء المدارس عمى اجابة مدرا الذم يكضح انات المقابالت في الجدكؿ التاليلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تفريغ بي 
  السؤاؿ كنسبة استشارة المدارس حكؿ الدعـ المقدـ ليا:

 نسبة استشارة المدارس حكؿ الدعـ المقدـ ليا (:.6الجدكؿ رقـ )

 ـ
 نكع المدارس

 ال نعـ

 النسبة المئكية العدد النسبة المئكية العدد

 %71 5 %29 2 المدارس الخاصة 8

 %67 14 %33 7 المدارس الحككمية 6

 %0 0 %100 4 مدارس الككالة .

 - 19 - 13 مجمكع

استشارة اإلدارة المدرسية قبؿ تقديـ أم دعـ مف مؤسسات المجتمع مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح بأف درجة 
% في المدارس الخاصة ك 29% في المدارس الحككمية ك 33 المحمي لممدرسة مف قبؿ الجية الداعمة

درجة تطابؽ االحتياج الفعمي لممدارس كالمعد مسبقا ضمف لي يستنتج بأف % في مدارس الككالة, كبالتا100
في مدارس الككالة كانت أعمى درجة يمييا  الخطة الكزارية أك المدرسية مع الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني

 المدارس الحككمية ثـ الخاصة.
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ختالف الجية المشرفة عمى ىل تختمف درجة الدعم المقدم من المجتمع المدني باالسؤال السادس: 

 ؟المدرسة 

لدرجة الدعـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ, تـ حساب األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية مف أجؿ 

 :, كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ الجية المشرفة عمى المدرسة حسبالمقدـ مف المجتمع المدني 

 رٌة لدرجة الدعم المقدم حسب الجهة المشرفة على المدرسةاألوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌا : (62جدول رقم )

 خاصة غٌر ربحٌة خاصة ربحٌة وكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن حكومٌة جهة

 العدد 
الوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 العدد

الوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 العدد

الوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 العدد

الوسط 

 الحسابً

حراف االن

 المعٌاري

الدعم المقدم من 

المجتمع المدنً من 

 الناحٌة اإلدارٌة

67 2.71 0.69 12 3.08 0.62 18 2.22 0.75 8 2.48 0.65 

الدعم المقدم من 

المجتمع المدنً من 

 الناحٌة الفنٌة

67 2.61 0.84 12 2.59 0.66 18 1.80 0.55 8 2.21 0.77 

الدعم الكلً المقدم 

 من المجتمع المدنً
67 2.67 0.73 12 2.86 0.56 18 2.03 0.65 8 2.36 0.65 

  

درجة الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني تختمؼ باختالؼ الجية المشرفة يتضح بأف  مف الجدكؿ السابؽ

اتضح بأف ككالة  المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية, ففيما يتعمؽ بالدعـ عمى المدرسة

( كأخيرا 6521( ثـ الخاصة غير الربحية)6558( يمييا الحككمية)501.)الغكث ىي األكثر دعما

 (.6566الخاصة الربحية)

الفنية اتضح بأف الجية الحككمية ىي المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية كفيما يتعمؽ بالدعـ 

را ( كأخي6568( ثـ الخاصة غير الربحية)6572( يمييا مباشرة ككالة الغكث )6528األكثر دعما)

 (.8510الخاصة الربحية)
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يتضح بأف ككالة الغكث ىي األكثر المقدـ مف المجتمع المدني كبالمحصمة فيما يتعمؽ بالدعـ الكمي 

(. .650( كأخيرا الخاصة الربحية)65.2( ثـ الخاصة غير الربحية)6525( يمييا الحككمية)6512دعما)

مف الحككمية( لدييما دعـ إدارم كفني كما يتضح مما سبؽ بأف كال الجيتيف المشرفتيف)الككالة ك 

 أكبر كبفرؽ كاضح مف الدعـ المقدـ لمجيات المشرفة الخاصة الربحية كغير الربحية. المجتمع المدني

 السابع: ىل تقوم اإلدارة المدرسية بتقديم طمب باالحتياجات المختمفة من المجتمع المدني السؤال

بية والتعميم العالي الفمسطينية او خالل فترة استراتيجية خالل فترة الخطة االستراتيجية لوزارة التر 

 ؟ االنروا الصالح التعميم

 تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ السؤاؿ الثاني في الجزء الرابع مف المقابمة كىك :

    ؟   اإلدارة المدرسية بتقديـ طمب باالحتياجات المختمفة مف المجتمع المدني قامتالسؤاؿ ألثاني : ىؿ 

تم حساب األعداد والنسب المئوٌة إلجابات المبحوثٌن على هذا السؤال لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 

 وكانت النتائج على النحو التالً:

 المدارس التي قدمت طمبات دعـ لممجتمع المدنينسبة  (:67الجدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية العدد اإلجابة ـ

 46.9 15 نعـ 1

 53.1 17 ال 2

 %100 32 المجمكع

مف الجدكؿ السابؽ يتضح بأف أكثر اإلدارات المدرسية ال تقكـ بتقديـ طمب باالحتياجات المختمفة مف 
%( بينما بمغت نسبة اإلدارات التي تقـك بتقديـ قائمة 7.58منظمات المجتمع المدني  بنسبة)

 %(.2252باالحتياجات)
 مي :ككاف تكزيع المدارس التي التقدـ طمب باالحتياج كما ي
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 ( تكزيع المدارس التي التقدـ طمب باالحتياج62جدكؿ)

مف عدد المدارس عمى اختالؼ  النسبة المئكية العدد المدرسة ـ
 جية االشراؼ

 %00 0 مدارس ككالة العكث كتشغيؿ الالجئيف 1

 %57 12 المدارس الحككمية 2

 %71 5 المدارس الخاصة 3

 

الككالة تقـك بتقديـ  طمب باالحتياجات المختمفة مف  مف الجدكؿ السابؽ يتضح اف جميع مدارس 
 منظمات المجتمع 

% مف المدارس الخاصة ال تقدـ طمبات احتياج الى 58% مف المدارس الحككمية ك75المدني  ، كاف 
 منظمات المجتمع المدني .

 الدعـ مف قبؿ ىذه المدارس كانت : اتاىـ اسباب عدـ تقديـ طمب

 

 ( مدرسة85مف قبؿ االدارات المدرسية ، النسبة مف ) يـ طمبات الدعـاسباب عدـ تقد(65جدول)

 النسبة المئكية  السبب ـ

 %59 عدـ تكقع االستجابة مف قبؿ المجتمع 1

تـ تقديـ طمبات مف قبؿ كلـ يتـ االجابة عمييا كذلؾ قبؿ فترة الخطة  2 
 االستراتيجية لكزارة التربية كالتعميـ

41% 

 %18 لممدرسة بالطمب )مركزية القرار لمجية المشرفة( عدـ كجكد صالحيات 3
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% مف المدارس السبعة عشر التي ال تقدـ طمب دعـ مف المجتمع 72مف الجدكؿ السابؽ يتضح اف 
% منيا الى اف 41عدـ تكقع االستجابة مف قبؿ المجتمع، كاشارت المدني اشارت الى اف السبب ىك 

% منيا اشارت الى اف السبب ىك 18يتـ االجابة عمييا، ك السبب ىك تـ تقديـ طمبات مف قبؿ كلـ
 عدـ كجكد صالحيات لممدرسة بالطمب.

  

السااؤال الثااامن: ىاال تختمااف تقااديرات االداريااين لماادعم االداري والفنااي المقاادم ماان المجتمااع الماادني 
ات ) الجاانس، الموقاااع الااوظيفي، المؤىااال العممااي، سااانو  المتغيااارات الشخصااية الديمغرافياااةباااختالف 

   ؟ الخبرة(

 الجداكؿ التقاطعية كاختبارات كام تربيع:

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية كالفنية  فركؽتـ فحص كجكد 
ك كؿ متغير مف المتغيرات الشخصية الديمغرافية, حيث تـ استخداـ اختبار كام تربيع كالجداكؿ 

كمؤشر  1.5عدة القيمة المطمقة لمبكاقي المعيارية التي تساكم أك تزيد عف التقاطعية كتـ اعتماد قا
 لمصدر العالقة في حاؿ كجكدىا, ككانت النتائج عمى النحك التالي:

 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع الجنس( 82جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة اإلدارٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

 39 3 9 14 10 3 العدد المشاهد ذكر الجنس

 39.0 1.5 5.3 12.8 14.3 5.3 العدد المتوقع    

 %37.5 %75.0 %64.3 %41.2 %26.3 %21.4 النسبة المئوٌة    

   1.2 1.6 4. 1.1- 1.0- البواقً المعٌارٌة    

 65 1 5 20 28 11 د المشاهدالعد أنثى  

 65.0 2.5 8.8 21.3 23.8 8.8 العدد المتوقع    

 %62.5 %25.0 %35.7 %58.8 %73.7 %78.6 النسبة المئوٌة    

   9.- 1.3- 3.- 9. 8. البواقً المعٌارٌة    

 104 4 14 34 38 14 العدد المشاهد   المجموع

 104.0 4.0 14.0 34.0 38.0 14.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 10.453a كاي تربٌع

 033. مستوى الداللة
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دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد 
ث كاف عدد الذككر الذيف يعتقدكف (, حي0.033)مستكل الداللة=0.05اإلدارية كالجنس عند مستكل 

( كىك أعمى مف العدد المتكقع 9بأف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية مرتفع )
(5.3.) 

 

 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع الجنس( 82جدول )

 جموعالم الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

 40 2 6 12 16 4 العدد المشاهد ذكر الجنس

 40.0 1.1 4.6 10.3 14.1 9.9 العدد المتوقع    

 %38.1 %66.7 %50.0 %44.4 %43.2 %15.4 النسبة المئوٌة    

   8. 7. 5. 5. 1.9- البواقً المعٌارٌة    

 65 1 6 15 21 22 دالعدد المشاه أنثى  

 65.0 1.9 7.4 16.7 22.9 16.1 العدد المتوقع    

 %61.9 %33.3 %50.0 %55.6 %56.8 %84.6 النسبة المئوٌة    

   6.- 5.- 4.- 4.- 1.5 البواقً المعٌارٌة    

 105 3 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 3.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 6.112b كاي تربٌع

 013. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد 
الذككر الذيف يعتقدكف بأف  حيث كاف عدد (,0.013)مستكل الداللة=0.05الفنية كالجنس عند مستكل 

كىك أقؿ مف العدد المتكقع  (4)الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية الفنية منخفض جدا 
الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية الفنية ك كاف عدد اإلناث الذيف يعتقدكف بأف (, 9.9)

 ( .16.1كىك أعمى مف العدد المتكقع ) (22)منخفض جدا 
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 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع العلمً المؤهل( 03دول )ج

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة اإلدارٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

المؤهل 

 العلمً

 18 0 1 6 6 5 العدد المشاهد دبلوم

 18.0 7. 2.4 5.9 6.6 2.4 العدد المتوقع    

 %17.3 %0. %7.1 %17.6 %15.8 %35.7 النسبة المئوٌة    

   8.- 9.- 0. 2.- 1.7 البواقً المعٌارٌة    

 79 4 13 23 30 9 العدد المشاهد بكالورٌوس  

 79.0 3.0 10.6 25.8 28.9 10.6 العدد المتوقع    

 %76.0 %100.0 %92.9 %67.6 %78.9 %64.3 النسبة المئوٌة    

   6. 7. 6.- 2. 5.- البواقً المعٌارٌة    

  
ماجستٌر 

 فأعلى

 7 0 0 5 2 0 العدد المشاهد

 7.0 3. 9. 2.3 2.6 9. العدد المتوقع    

 %6.7 %0. %0. %14.7 %5.3 %0. النسبة المئوٌة    

   5.- 1.0- 1.8 3.- 1.0- البواقً المعٌارٌة    

 104 4 14 34 38 14 دالعدد المشاه   المجموع

 104.0 4.0 14.0 34.0 38.0 14.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 11.245a كاي تربٌع

 188. مستوى الداللة

ن الناحٌة دالة إحصائٌا بٌن الدعم المقدم من المجتمع المدنً م فروقوجود عدم من الجدول السابق ٌتضح 

 (.05811)مستوى الداللة=0507والمؤهل العلمً عند مستوى  اإلدارٌة

 



26 
 

 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع العلمً المؤهل( 03)جدول 

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة      

   امرتفع جد مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

المؤهل 

 العلمً

 18 0 1 4 6 7 العدد المشاهد دبلوم

 18.0 5. 2.1 4.6 6.3 4.5 العدد المتوقع    

 %17.1 %0. %8.3 %14.8 %16.2 %26.9 النسبة المئوٌة    

   7.- 7.- 3.- 1.- 1.2 البواقً المعٌارٌة    

 80 3 10 22 26 19 العدد المشاهد بكالورٌوس  

 80.0 2.3 9.1 20.6 28.2 19.8 العدد المتوقع    

 %76.2 %100.0 %83.3 %81.5 %70.3 %73.1 النسبة المئوٌة    

   5. 3. 3. 4.- 2.- البواقً المعٌارٌة    

  
ماجستٌر 

 فأعلى

 7 0 1 1 5 0 العدد المشاهد

 7.0 2. 8. 1.8 2.5 1.7 العدد المتوقع    

 %6.7 %0. %8.3 %3.7 %13.5 %0. النسبة المئوٌة    

   4.- 2. 6.- 1.6 1.3- البواقً المعٌارٌة    

 105 3 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 3.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 8.159a كاي تربٌع

 418. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف  فركؽبؽ يتضح عدـ كجكد مف الجدكؿ السا
 ( .0.418)مستكل الداللة=0.05الناحية الفنية كالمؤىؿ العممي عند مستكل 
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 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع الوظٌفً الموقع( 08جدول )

 المجموع دنً من الناحٌة اإلدارٌةالدعم المقدم من المجتمع الم     

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

الموقع 
 الوظٌفً

 32 1 4 16 7 4 العدد المشاهد مدٌر

 30.0 1.2 4.0 9.8 11.0 4.0 العدد المتوقع    

 %28.8 %16.67 %25 %45.7 %19.4 %36.4 النسبة المئوٌة    

   1.- 5.- 1.4 1.2- 0. البواقً المعٌارٌة    

 25 3 4 7 10 1 العدد المشاهد نائب مدٌر  

 21.0 8. 2.8 6.9 7.7 2.8 العدد المتوقع    

 %20.2 %50.0 %25 % 20 %27.8 %9 النسبة المئوٌة    

   2. 1. 1. 5. 1.1- البواقً المعٌارٌة    

 18 1 2 3 9 3 العدد المشاهد سكرتٌر  

 24.0 9. 3.2 7.8 8.8 3.2 العدد المتوقع    

 %23.1 %16.67 %12.5 %8.6 % 25 % 27.3 النسبة المئوٌة    

   1. 7.- 1.7- 1.1 1.5 البواقً المعٌارٌة    

 27 1 5 9 9 3 العدد المشاهد مرشد تربوي  

 27.0 1.0 3.6 9.9 9.9 3.6 العدد المتوقع    

 %26.0 %16.67 %31.3 %25.7 % 25 % 27.3 النسبة المئوٌة    

   0. 7. 1. 3.- 3.- البواقً المعٌارٌة    

 2 0 1 0 1 0 العدد المشاهد إداري آخر  

 2.0 1. 3. 7. 7. 3. العدد المتوقع    

 %1.9 %0. %6.2 %0. %2.8 %0. النسبة المئوٌة    

   3.- 1.4 8.- 3. 5.- البواقً المعٌارٌة    

 104 6 16 35 36 11 العدد المشاهد   المجموع

 104.0 6.0 16.0 35.0 36.0 11.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

16.757 كاي تربٌع
a

 

 401. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد 
 ( .0.401)مستكل الداللة=0.05كالمكقع الكظيفي عند مستكل الناحية اإلدارية 
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 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع الوظٌفً الموقع( 00جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة     

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

الموقع 
 الوظٌفً

 32 2 5 7 11 7 العدد المشاهد مدٌر

 30.0 9. 3.4 7.7 10.6 7.4 العدد المتوقع    

 %28.6 %50 %41.7 %25.9 %29.7 %26.9 النسبة المئوٌة    

   2. 8. 3.- 1. 5.- البواقً المعٌارٌة    

 26 2 1 6 9 8 العدد المشاهد نائب مدٌر  

 22.0 6. 2.5 5.7 7.8 5.4 العدد المتوقع    

 %21.0 %50 %8.3 %22.2 %24.3 %30.8 النسبة المئوٌة    

   5. 1.0- 1. 4. 2.- البواقً المعٌارٌة    

 18 0 2 2 10 5 العدد المشاهد سكرتٌر  

 24.0 7. 2.7 6.2 8.5 5.9 العدد المتوقع    

 %22.9 %33.3 %16.7 %7.4 %27.0 %19.2 النسبة المئوٌة    

   4. 4.- 1.7- 5. 1.3 البواقً المعٌارٌة    

  
مرشد 
 تربوي

 27 0 3 11 7 6 العدد المشاهد

 27.0 8. 3.1 6.9 9.5 6.7 العدد المتوقع    

 %25.7 %0. %25.0 %40.7 %18.9 %23.1 النسبة المئوٌة    

   9.- 0. 1.5 8.- 3.- البواقً المعٌارٌة    

 2 0 1 1 0 0 العدد المشاهد إداري آخر  

 2.0 1. 2. 5. 7. 5. توقعالعدد الم    

 %1.9 %0. %8.3 %3.7 %0. %0. النسبة المئوٌة    

   2.- 1.6 7. 8.- 7.- البواقً المعٌارٌة    

 105 4 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 4.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 15.710a كاي تربٌع

 473. مستوى الداللة
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دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد 
 ( .0.473)مستكل الداللة=0.05الناحية الفنية كالمكقع الكظيفي عند مستكل 

 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً تمعالمج من المقدم الدعم مع الخبرة سنوات( 03جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة اإلدارٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

سنوات 

 الخبرة

 9-3من 

 سنوات

 43 1 8 13 14 7 العدد المشاهد

 43.0 1.7 5.8 14.1 15.7 5.8 العدد المتوقع    

 %41.3 %25.0 %57.1 %38.2 %36.8 %50.0 المئوٌة النسبة    

   5.- 9. 3.- 4.- 5. البواقً المعٌارٌة    

  
 9أكثر من 

 سنوات

 61 3 6 21 24 7 العدد المشاهد

 61.0 2.3 8.2 19.9 22.3 8.2 العدد المتوقع    

 %58.7 %75.0 %42.9 %61.8 %63.2 %50.0 النسبة المئوٌة    

   4. 8.- 2. 4. 4.- ارٌةالبواقً المعٌ    

 104 4 14 34 38 14 العدد المشاهد   المجموع

 104.0 4.0 14.0 34.0 38.0 14.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 2.767a كاي تربٌع

 598. مستوى الداللة

 

لة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف دا فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد 
 (.0.598)مستكل الداللة=0.05الناحية اإلدارية كسنكات الخبرة عند مستكل 
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 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع الخبرة سنوات( 03جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

سنوات 

 الخبرة

 9-3من 

 سنوات

 43 1 7 11 12 12 العدد المشاهد

 43.0 1.2 4.9 11.1 15.2 10.6 العدد المتوقع    

 %41.0 %33.3 %58.3 %40.7 %32.4 %46.2 النسبة المئوٌة    

   2.- 9. 0. 8.- 4. البواقً المعٌارٌة    

  
 9من أكثر 

 سنوات

 62 2 5 16 25 14 العدد المشاهد

 62.0 1.8 7.1 15.9 21.8 15.4 العدد المتوقع    

 %59.0 %66.7 %41.7 %59.3 %67.6 %53.8 النسبة المئوٌة    

   2. 8.- 0. 7. 3.- البواقً المعٌارٌة    

 105 3 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 3.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 2.973a كاي تربٌع

 562. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد 
 (.0.562تكل الداللة=)مس0.05الناحية الفنية كسنكات الخبرة عند مستكل 
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ىل تختمف تقديرات االداريين لمدعم االداري والفني المقدم من المجتمع المدني :  تاسعالسؤال ال
) نوع المدرسة، الجية المشرفة، سنة االنشاء، مكان المتغيرات المتعمقة بالمدرسةباختالف 

  المدرسة( ؟

اإلدارية كالفنية  المجتمع المدني مف الناحية دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف فركؽتـ فحص كجكد 
المتغيرات المتعمقة بالمدرسة, حيث تـ استخداـ اختبار كام تربيع كالجداكؿ التقاطعية  ك كؿ متغير مف

كمؤشر لمصدر  1.5كتـ اعتماد قاعدة القيمة المطمقة لمبكاقي المعيارية التي تساكم أك تزيد عف 
 لنتائج عمى النحك التالي:العالقة في حاؿ كجكدىا, ككانت ا

 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع المدرسة نوع( 03جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة اإلدارٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

نوع 
 المدرسة

 28 2 8 9 8 1 العدد المشاهد ذكور

 28.0 1.1 3.8 9.2 10.2 3.8 العدد المتوقع    

 %26.9 %50.0 %57.1 %26.5 %21.1 %7.1 النسبة المئوٌة    

   9. 2.2 1.- 7.- 1.4- البواقً المعٌارٌة    

 32 0 3 9 15 5 العدد المشاهد أنثى  

 32.0 1.2 4.3 10.5 11.7 4.3 العدد المتوقع    

 %30.8 %0. %21.4 %26.5 %39.5 %35.7 النسبة المئوٌة    

   1.1- 6.- 5.- 1.0 3. البواقً المعٌارٌة    

 44 2 3 16 15 8 العدد المشاهد مختلطة  

 44.0 1.7 5.9 14.4 16.1 5.9 العدد المتوقع    

 %42.3 %50.0 %21.4 %47.1 %39.5 %57.1 النسبة المئوٌة    

   2. 1.2- 4. 3.- 9. البواقً المعٌارٌة    

 104 4 14 34 38 14 العدد المشاهد   المجموع

 104.0 4.0 14.0 34.0 38.0 14.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 5.198b كاي تربٌع

 023. مستوى الداللة
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ف المجتمع المدني مف الناحية دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ م فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد 
حيث كاف عدد مدارس الذككر  (,0.023)مستكل الداللة=0.05اإلدارية كنكع المدرسة عند مستكل 

كىك أعمى مف  (8)الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية مرتفع الذيف يعتقدكف بأف 
 (.3.8العدد المتكقع )

 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من لمقدما الدعم مع المدرسة نوع( 03جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

نوع 
 المدرسة

 28 2 6 10 10 0 العدد المشاهد ذكور

 28.0 8. 3.2 7.2 9.9 6.9 العدد المتوقع    

 %26.7 %66.7 %50.0 %37.0 %27.0 %0. مئوٌةالنسبة ال    

   1.3 1.6 1.0 0. 2.6- البواقً المعٌارٌة    

 32 0 4 8 8 12 العدد المشاهد أنثى  

 32.0 9. 3.7 8.2 11.3 7.9 العدد المتوقع    

 %30.5 %0. %33.3 %29.6 %21.6 %46.2 النسبة المئوٌة    

   1.0- 2. 1.- 1.0- 1.4 البواقً المعٌارٌة    

 45 1 2 9 19 14 العدد المشاهد مختلطة  

 45.0 1.3 5.1 11.6 15.9 11.1 العدد المتوقع    

 %42.9 %33.3 %16.7 %33.3 %51.4 %53.8 النسبة المئوٌة    

   3.- 1.4- 8.- 8. 9. البواقً المعٌارٌة    

 105 3 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 3.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 23.125 كاي تربٌع

 001. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد 
حيث كاف عدد مدارس الذككر الذيف  (,0.001)مستكل الداللة=0.05الفنية كنكع المدرسة عند مستكل 

كىك أعمى مف العدد  (6)الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية الفنية مرتفع يعتقدكف بأف 
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الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف كما أف عدد مدارس الذككر الذيف يعتقدكف بأف (, 3.2المتكقع )
 ( .6.9كىك أقؿ مف العدد المتكقع )( 0)جدا الناحية الفنية منخفض 

 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع المشرفة الجهة( 02جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة اإلدارٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

الجهة 
 المشرفة

 67 3 9 22 26 7 دد المشاهدالع حكومٌة

 67.0 2.6 9.0 21.9 24.5 9.0 العدد المتوقع    

 %64.4 %75.0 %64.3 %64.7 %68.4 %50.0 النسبة المئوٌة    

   3. 0. 0. 3. 7.- البواقً المعٌارٌة    

  
وكالة غوث 

وتشغٌل 
 الالجئٌن

 12 1 3 6 2 0 العدد المشاهد

 12.0 5. 1.6 3.9 4.4 1.6 العدد المتوقع    

 %11.5 %25.0 %21.4 %17.6 %5.3 %0. النسبة المئوٌة    

   8. 1.1 1.0 1.1- 1.3- البواقً المعٌارٌة    

  
خاصة 
 ربحٌة

 18 0 1 4 8 5 العدد المشاهد

 18.0 7. 2.4 5.9 6.6 2.4 العدد المتوقع    

 %17.3 %0. %7.1 %11.8 %21.1 %35.7 النسبة المئوٌة    

   8.- 9.- 8.- 6. 1.7 واقً المعٌارٌةالب    

  
خاصة غٌر 

 ربحٌة
 7 0 1 2 2 2 العدد المشاهد

 7.0 3. 9. 2.3 2.6 9. العدد المتوقع    

 %6.7 %0. %7.1 %5.9 %5.3 %14.3 النسبة المئوٌة    

   5.- 1. 2.- 3.- 1.1 البواقً المعٌارٌة    

 104 4 14 34 38 14 العدد المشاهد   المجموع

 104.0 4.0 14.0 34.0 38.0 14.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 13.241a كاي تربٌع

 352. مستوى الداللة
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دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف  فركؽ مف الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد
 (.0.352)مستكل الداللة=0.05كالجية المشرفة عند مستكل الناحية اإلدارية 

 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع المشرفة الجهة( 02جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

الجهة 
 المشرفة

 67 3 10 18 22 14 العدد المشاهد ومٌةحك

 67.0 1.9 7.7 17.2 23.6 16.6 العدد المتوقع    

 %63.8 %100.0 %83.3 %66.7 %59.5 %53.8 النسبة المئوٌة    

   8. 8. 2. 3.- 6.- البواقً المعٌارٌة    

  
وكالة غوث 

وتشغٌل 
 الالجئٌن

 12 0 1 6 4 1 العدد المشاهد

 12.0 3. 1.4 3.1 4.2 3.0 العدد المتوقع    

 %11.4 %0. %8.3 %22.2 %10.8 %3.8 النسبة المئوٌة    

   6.- 3.- 1.7 1.- 1.1- البواقً المعٌارٌة    

  
خاصة 
 ربحٌة

 18 0 0 2 7 9 العدد المشاهد

 18.0 5. 2.1 4.6 6.3 4.5 العدد المتوقع    

 %17.1 %0. %0. %7.4 %18.9 %34.6 النسبة المئوٌة    

   7.- 1.4- 1.2- 3. 2.2 البواقً المعٌارٌة    

  
خاصة غٌر 

 ربحٌة
 8 0 1 1 4 2 العدد المشاهد

 8.0 2. 9. 2.1 2.8 2.0 العدد المتوقع    

 %7.6 %0. %8.3 %3.7 %10.8 %7.7 النسبة المئوٌة    

   5.- 1. 7.- 7. 0. البواقً المعٌارٌة    

 105 3 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 3.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 6.220b كاي تربٌع

 013. مستوى الداللة
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دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد 
حيث كاف عدد مدارس ككالة  (,0.013)مستكل الداللة=0.05نية كالجية المشرفة عند مستكل الف

( كىك أعمى 6الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية الفنية متكسط)الغكث الذيف يعتقدكف بأف 
قدـ مف الدعـ المكما أف عدد المدارس الخاصة الربحية الذيف يعتقدكف بأف (, 3.1مف العدد المتكقع )

 ( .4.5( كىك أعمى مف العدد المتكقع )9المجتمع المدني مف الناحية الفنية منخفض جدا)

 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع اإلنشاء سنة( 33جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة اإلدارٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

سنة 
 اإلنشاء

 9-3من 
 سنوات

 41 1 4 13 18 5 العدد المشاهد

 41.0 1.6 5.5 13.4 15.0 5.5 العدد المتوقع    

 %39.4 %25.0 %28.6 %38.2 %47.4 %35.7 النسبة المئوٌة    

   5.- 6.- 1.- 8. 2.- البواقً المعٌارٌة    

  
 9أكثر من 

 سنوات
 63 3 10 21 20 9 العدد المشاهد

 63.0 2.4 8.5 20.6 23.0 8.5 العدد المتوقع    

 %60.6 %75.0 %71.4 %61.8 %52.6 %64.3 النسبة المئوٌة    

   4. 5. 1. 6.- 2. البواقً المعٌارٌة    

 104 4 14 34 38 14 العدد المشاهد   المجموع

 104.0 4.0 14.0 34.0 38.0 14.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 سبة المئوٌةالن    

 2.144a كاي تربٌع

 709. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد 
 (.0.709)مستكل الداللة=0.05الناحية اإلدارية كسنة اإلنشاء عند مستكل 
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 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع اإلنشاء سنة( 33جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

سنة 
 اإلنشاء

 9-3من 
 سنوات

 41 1 5 11 14 10 العدد المشاهد

 41.0 1.2 4.7 10.5 14.4 10.2 العدد المتوقع    

 %39.0 %33.3 %41.7 %40.7 %37.8 %38.5 النسبة المئوٌة    

   2.- 1. 1. 1.- 0. البواقً المعٌارٌة    

  
 9أكثر من 

 سنوات
 64 2 7 16 23 16 العدد المشاهد

 64.0 1.8 7.3 16.5 22.6 15.8 العدد المتوقع    

 %61.0 %66.7 %58.3 %59.3 %62.2 %61.5 النسبة المئوٌة    

   1. 1.- 1.- 1. 0. البواقً المعٌارٌة    

 105 3 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 3.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 135a. كاي تربٌع

 998. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية  فركؽجدكؿ السابؽ يتضح كجكد مف ال
 (.0.998)مستكل الداللة=0.05الفنية كسنة اإلنشاء عند مستكل 
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 اإلدارٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع المدرسة مكان( 38جدول )

 المجموع دنً من الناحٌة اإلدارٌةالدعم المقدم من المجتمع الم      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

مكان 
 المدرسة

 63 0 10 16 26 11 العدد المشاهد مدٌنة

 63.0 2.4 8.5 20.6 23.0 8.5 العدد المتوقع    

 %60.6 %0. %71.4 %47.1 %68.4 %78.6 النسبة المئوٌة    

   1.6- 5. 1.0- 6. 9. البواقً المعٌارٌة    

 33 3 1 15 11 3 العدد المشاهد قرٌة  

 33.0 1.3 4.4 10.8 12.1 4.4 العدد المتوقع    

 %31.7 %75.0 %7.1 %44.1 %28.9 %21.4 النسبة المئوٌة    

   1.5 1.6- 1.3 3.- 7.- البواقً المعٌارٌة    

 8 1 3 3 1 0 العدد المشاهد مخٌم  

 8.0 3. 1.1 2.6 2.9 1.1 العدد المتوقع    

 %7.7 %25.0 %21.4 %8.8 %2.6 %0. النسبة المئوٌة    

   1.2 1.9 2. 1.1- 1.0- البواقً المعٌارٌة    

 104 4 14 34 38 14 العدد المشاهد   المجموع

 104.0 4.0 14.0 34.0 38.0 14.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 18.965 كاي تربٌع

 005. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد 
حيث كاف عدد مدارس المدينة  (,0.005)مستكل الداللة=0.05اإلدارية كمكاف المدرسة عند مستكل 

( كىك أقؿ مف 0المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية مرتفع جدا) الدعـالذيف يعتقدكف بأف 
الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني ك كاف عدد مدارس القرل الذيف يعتقدكف بأف (, 2.4العدد المتكقع )

ك كاف عدد مدارس القرل (, 1.3( كىك أعمى مف العدد المتكقع )3مف الناحية اإلدارية مرتفع جدا)
( كىك أقؿ مف العدد 1الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية اإلدارية مرتفع )يعتقدكف بأف الذيف 

الدعـ المقدـ مف المجتمع كاف عدد مدارس المخيمات الذيف يعتقدكف بأف (, كأخيرا 4.4المتكقع )
 ( .1.1( كىك أعمى مف العدد المتكقع )3المدني مف الناحية اإلدارية مرتفع )
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 الفنٌة الناحٌة من المدنً المجتمع من المقدم الدعم مع المدرسة مكان( 30جدول )

 المجموع الدعم المقدم من المجتمع المدنً من الناحٌة الفنٌة      

   مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا      

مكان 
 المدرسة

 64 0 5 14 25 20 العدد المشاهد مدٌنة

 64.0 1.8 7.3 16.5 22.6 15.8 العدد المتوقع    

 %61.0 %0. %41.7 %51.9 %67.6 %76.9 النسبة المئوٌة    

   1.4- 9.- 6.- 5. 1.0 البواقً المعٌارٌة    

 33 3 6 7 11 6 العدد المشاهد قرٌة  

 33.0 9. 3.8 8.5 11.6 8.2 العدد المتوقع    

 %31.4 %100.0 %50.0 %25.9 %29.7 %23.1 النسبة المئوٌة    

   2.1 1.1 5.- 2.- 8.- البواقً المعٌارٌة    

 8 0 1 6 1 0 العدد المشاهد مخٌم  

 8.0 2. 9. 2.1 2.8 2.0 العدد المتوقع    

 %7.6 %0. %8.3 %22.2 %2.7 %0. النسبة المئوٌة    

   5.- 1. 2.7 1.1- 1.4- البواقً المعٌارٌة    

 105 3 12 27 37 26 العدد المشاهد   المجموع

 105.0 3.0 12.0 27.0 37.0 26.0 العدد المتوقع    

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المئوٌة    

 18.079 كاي تربٌع

 008. مستوى الداللة

دالة إحصائيا بيف الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية  فركؽمف الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد 
حيث كاف عدد مدارس القرل  (,0.008)مستكل الداللة=0.05لمدرسة عند مستكل الفنية كمكاف ا

( كىك أعمى مف 3الدعـ المقدـ مف المجتمع المدني مف الناحية الفنية مرتفع جدا)الذيف يعتقدكف بأف 
الدعـ المقدـ مف المجتمع ك كاف عدد مدارس المخيمات الذيف يعتقدكف بأف (, 0.9العدد المتكقع )

 ( .2.1( كىك أعمى مف العدد المتكقع )6ف الناحية الفنية متكسط )المدني م
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة

 

 الدراسة نتائج مناقشة 3.1
 نظر كجية مف المدرسة دعـ في المدني المجتمع دكر دراسة إلى ىدفت لتيكا الدراسة ىذه إجراء بعد

 يمي كما مناقشتيا كتـ الرابع الفصؿ في عرضيا تـ التي  النتائج إلى الباحث تكصؿ, المدرسية اإلدارة

 :الدراسة اسئمة ترتيب حسب

 غوار؟واأل أريحا محافظة في المدارس دعم في المدني المجتمع دور ما: الرئيسي السؤال .1

 انحراؼ ك 6572 حسابي بكسط منخفض المدني المجتمع مف المقدـ الكمي الدعـ درجة أف تبيف

 .اآلراء في كاالختالفات التفاكت انخفاض عمى يدؿ مما 0562 اختالؼ معامؿك  05.5 معيارم

 غكاركاال اريحا محافظة مدارس الى المدني المجتمع مف المقدـ الكمي الدعـ اف يتضح النتائج ىذه مف

 بالمستكل الدعـ تقديـ دكف تحكؿ اسباب عدة ىناؾ اف الباحث كيعتقد ،عاـ بشكؿ منخفض كاف

 بأف كاعتقاده المدارس دعـ بأىمية كمنظمات أفرادا المجتمع لدل الكعي كجكد عدـ أىميا مف المطمكب

 العالقة ضعؼ ذلؾك ،كالتعميـ التربية ككزارة الحككمة مسئكلية مف ىي المدارس احتياجات تكفير ميمة

 .الفعمية المدرسة إلحتياجات المجتمع فيـ عدـ في سببا كاف بيا المحيط كالمجتمع المدرسة بيف
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  أرىقو عاـ بشكؿ الفمسطيني المجتمع فيو يمر الذم كاالقتصادم السياسي الكضع أف الباحث يعتقد كما

 لبعض بالنسبة ثانكية الدعـ مف عاألنكا ىذه كأصحبت فييا، التعميمية كالعممية المدرسة عف كأبعده

 .المنظمات

 الدعـ لمعنى التربكية كالمؤسسات المدني المجتمع مفاىيـ في خمؿ ىناؾ أف يعتقد الباحث اف ماك   

 كافة المدارس احتياجات يغطي المادم الدعـ بأف فاعتقادىـ المدرسية، كاإلدارة لممدرسة الحقيقي

 كمعرفتو إدراكو فعدـ مجتمع، أم في عنيا غنى ال التي مفةالمخت األخرل الدعـ لجكانب متجاىميف

 .تجاىيا بكاجباتو قيامو مف كحد المدرسة عف بعيدا جعمو الجكانب ليذه المدرسية اإلدارة دعـ بأىمية

 أىمية ليـ تكضح منظمات كجكد كعدـ الطمبة أكلياء لدل الخبرة قمة أف أيضا الباحث كيعتقد    

 أماـ عائقا تشكؿ المدرسة إدارة مع لمعالقة فيميـ كضبابية المدرسة ؿداخ أبنائيـ مع تكاصميـ

 تممؤه كاألىؿ المدرسة بيف فجكة ىناؾ كأصبحت المدرسة عف كثيرا بعيديف جعمتيـ معيا، تكاصميـ

 .األدكار في كبير كقصكر المشاكؿ مف مجمكعة

 سبب يككف قد المدارس كبيف لتربيةا مديرية بيف العالقة في المركزم اإلدارم النظاـ أف الباحث كيعتقد

 عمى قدرتيا مف كيحد الخارجية المجتمعية البيئة عمى االنفتاح عمى المدرسية اإلدارة قدرة عدـ في

 المدرسية األعباء أيضا كيذكر المطمكب، الدعـ عمى لمحصكؿ المجتمع كأفراد منظمات مع التكاصؿ

 حقيقية عالقة تككيف في كزمنيا جسديا عائقا تشكؿ قد التي كالمدرسيف المدرسية اإلدارة كاىؿ تثقؿ التي

 .المدني المجتمع مع كقكية

 متفاكتة، بنسب المختمفة الجكانب جميع في المدرسة دعـ في المجتمع اىتماـ عدـ الدراسة ىذه ككشفت

 عف المدرسة تعجز التي بالمياـ لمقياـ المدرسية اإلدارة مع لمتعاكف قكاعد إرساء في معني غير كأنو

 .معيا المجتمع تعاكف دكف بيا القياـ
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 بيف العالقة أف إلى المدرسية كاإلدارة لممدرسة المدني المجتمع دعـ ضعؼ مف االستنتاج كيمكف

 إلييا أشار كما الحديثة كالتربكية العممية التكجيات مع تتفؽ ال كىي ،ايجابية غير كالمجتمع المدرسة

2009,Manning and Buchner دراستو في. 

 لممدارس المدني المجتمع ىجرة أك لممدرسة اإلدارية العزلة مف حالة كجكد عمى نستدؿ أف أيضا كيمكف

 التربكية المسئكليات إلى إضافة لمطمبة كاالجتماعية االقتصادية المسؤكليات لمكاجية منفردة كتركيا

 .كالتعميمية

 العممي التحصيؿ لزيادة ناسبالم كالجك المناخ تييئة عمى تعمؿ المجتمع مشاركة أف كما      

 :مف كؿ أشار كما لمطالب

 (fan,chen2001) ،((2007,Adelman,Taylor،((Nelson and others,2012 كتقرير 

 لممدرسة المجتمع قبؿ مف كالدعـ العالقة ضعؼ فإف ، (6082، المدرسة خارج طفاؿاأل) ليكنيسككا

 لدل التحصيؿ ضعؼ كبالتالي المدارس ىذه في الدراسية كالبيئة التعميمي المناخ ضعؼ إلى مؤشر ىك

 العممي التحصيؿ زيادة عمى المدارس قدرة عدـ إلى مؤشر كىك المنخفض، التحصيؿ ذكم الطمبة

 .فييا التعميمي كالمناخ البيئة لضعؼ الطمبة ليؤالء

 بيف االجتماعي الماؿ رأس في قكة يخمؽ المدرسة في المحمي المجتمع مشاركةك  دعـ فاف كذلؾ

 المكاطنيف شعكر مف زيدت بدكرىا، كالتي، المجتمع، كأفراد األمكر كأكلياء المدرسة في العامميف

 إلى نستدؿ الدراسة ىذه نتائج ضكء كعمى ،(  Preston,2013) المدرسة تجاه الجماعية المسؤكليةب

 الجتماعيا الماؿ رأس في ضعؼ كجكد الىك   ،المحيط كالمجتمع المدرسية اإلدارة بيف الترابط ضعؼ

 .كاألغكار أريحا محافظة في بالمدارس المحيط كالمجتمع المحيطة البيئة في
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 التعاكف تطكير ىي .608-6088 الكزارية الخطة في كالتعميـ التربية كزارة سياسات أىـ إحدل أف كما

 ياعن تحدثت التي الشراكة ضعؼ تعكس الدراسة ىذه كنتائج ،المدني كالمجتمع الجامعات مع كالشراكة

 المجتمع بيف ما الشراكات كىذه التعاكف ىذا مثؿ إنجاح عمى العمؿ كضعؼ الذكر، آنفة الخطة

 .السياسات ىذه تحقيؽ عمى تعمؿ التي لمبرامج التنفيذ كضعؼ كالمدارس،

 المدرسػة بيف العالقة مستكل أف إلى أشارت التي (1116 السمطان،) دراسة مع الدراسة نتائج كاتفقت
 .ضعيفة تزاؿ ال ميالمح كالمجتمع
 المتاف (6001 ساككر، أبك ك الطيطي) كدراسة (6080يكسؼ، عابديف،) دراسة مع كذلؾ كاتفقت
 . عاـ بشكؿ متكسطة المدرسية لإلدارة المحمي المجتمع مؤسسات مشاركة درجة أف إلى أشارتا
 كالمجتمع لمدرسةا بيف ما التكاصؿ آلية أف إلى أشارت التي( 6082، زغيبي) دراسة مع كذلؾ كتتفؽ
 . مشمكلة تككف كتكاد ضعيفة الطمبة أمكر كأكلياء

 المجتمعية المشاركة أف إلى أشارت التي (SHANNON,2014) دراسة مع الدراسة نتائج كتختمؼ

شراؾ  . كايجابية مرضية كانت المدرسة إدارة في المحمية كالمجتمعات األسر كا 

 

 الدراسية البيئة تحسين في المدني المجتمع من مالمقد الدعم مساىمة درجة ما: األول السؤال .1

 ؟ اإلدارية الناحية من

 الناحية مف الدراسية البيئة تحسيف في المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مساىمة درجة بأف تبيف

 (0556) مقداره معيارم انحراؼ ك( 6527)  الحسابي الكسط بمغ حيث متكسطة، كانت اإلدارية

 دعـ جانب ىك اإلدارية الناحية جكانب في درجة أعمى ككانت ،( 0565) همقدار  اختالؼ كمعامؿ

 بكسط المعمميف دعـ ثـ متكسطة، كبدرجة( 6556) حسابي كسطب التعمـ كعممية المدرسية اإلدارة

 . منخفضة بدرجة 6575 حسابي بكسط الطمبة سمكؾ تكجيو جانب ثـ متكسطة بدرجة .652 حسابي
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 الحديثة التربكية التكجيات مع يتفؽ ال اإلدارية الناحية مف لممدرسة تمعالمج دعـ درجة تدني إف    

 عدـ إلى الباحث باعتقاد ذلؾ يعكد كقد كالمجتمع المدرسة بيف ما العالقة تقكية بضركرة تنادم التي

 تقـك المجتمع ثقافة كأف بالمدرسة، تتعمؽ التي اإلدارية كالقضايا الجكانب متابعة بأىمية المجتمع كعي

 األىداؼ ككضع كالتخطيط اإلدارة حيث مف المدرسية لإلدارة اإلدارية بالجكانب التدخؿ عدـ عمى

 . منفردة المدرسة إلى المدرسة إدارة كترؾ المدرسية،

 كاإلدارية التربكية بالكاجبات المدني المجتمع كأفراد منظمات لدل فيـ عدـ ىناؾ أف الباحث كيعتقد

 . لمدارسا تجاه عاتقيـ عمى تقع التي

 في لدكره المجتمع فيـ عدـ إلى المجتمع قبؿ مف الطمبة سمكؾ تكجيو دعـ ضعؼ الباحث يعزك كذلؾ

 كسائؿ كجكد عدـ كذلؾ سمككيـ، كدعـ تقكيـ في المشاركة عمى كقدرتو الطمبة سمكؾ في التأثير

 . الطمبة سمكؾ بتكجيو تعنى التي المجتمع كمنظمات كأفراد المدرسية اإلدارة بيف ما اتصاؿ

  المنظمات بعض مشاركة قمة في ساىمت المحافظ الفمسطيني المجتمع طبيعة أف أيضا الباحث كيعتقد

 .كالخاصة الحساسة المكاضيع في الطمبة سمكؾ بتكجيو تعنى التي

 تكجو يكجد ال كانو المدرسة، كبيف بينو لمعالقة المجتمع رؤية في قصكر ىناؾ أف االستنتاج كيمكف

 .اإلدارية أك لمطمبة التعميمية أك التربكية العممية في المشاركة نحك المجتمع قبؿ مف عاـ بشكؿ

 المجتمع أعضاء بيف الثقة بناء عمى تعمؿ المحيط كالمجتمع المدرسية اإلدارة بيف القكية العالقة اف

 أعمى ياتمستك  كيكلد الناس ك المدرسة بيف كالتفاعؿ الثقة عالقات  في يزيد مما ، المدرسي كالمجتمع

 ىناؾ فأ نستنتج الدراسة نتائج ضكء كعمى ،( Preston,2013) أشار كما كالتكاصؿ التعاكف مف

 . كأفراد منظمات المحيط كالمجتمع المدرسة بيفما المتبادلة الثقة في ضعؼ
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 العمرية المراحؿ في الطمبة سمكؾ تكجيو أىمية يعي ال المدني المجتمع أف أيضا االستنتاج كيمكف

 التكجيات مع يتفؽ ال كىذا ليـ، العممي التحصيؿ مستكل تحسف عمى لمساعدتيـ لمطمبة مفةالمخت

 مستكاىـ تحسيف إلى يؤدم الذم األمر الرشيد السمكؾ نحك الطمبة لتصكيب تسعى التي التربكية

 (.sheldonand Epstein,2002) الدراسي التحصيؿ كزيادة العممي

 سمكؾ بتكجيو تعنى التي المنظمات بيف ما التكاصؿ في يركب ضعؼ ىناؾ أف أيضا الباحث كيعتقد

 .الطرفيف أىداؼ تحقيؽ دكف حاؿ بينيما فيما كالتعاكف التنسيؽ كسكء المدرسة، إدارة كبيف الطمبة

 مشاركة درجة أف إلى أشارت التي( 6080ساككر، كابك الطيطي)  دراسة نتائج مع النتيجة ىذه كتتفؽ

سنادىا المدرسية داراتاإل دعـ في المحمي المجتمع  . ضعيفة كا 

 الدكرات ألىمية المجتمع ادارؾ بعدـ( 6007، كاالنصارم الحمداف) دراسة نتائج مع تتفؽ ككذلؾ 

 .كالمعمميف لمطمبة كالتثقيفية التدريبية

 أفراد تكعية مجاؿ في ضعيؼ تعاكف إلى أشارت التي( 6001، السمطاف) دراسة مع أيضا كتتفؽ

 كالمجتمع المدرسة بيف العالقة كمتابعة الدراسية، البرامج تخطيط في المشاركة مجاليك  المحمي المجتمع

 .كتطكرىا المحمي

 المحمي المجتمع أعضاء جميع أف إلى أشارت التي( Quan ,2006) دراسة نتائج مع تختمؼ ككذلؾ

 مع لمسؤكليةا تقاسمكا كما المتعمـ، أداء كتحسيف التعميـ في المربيف مع شركاء أنفسيـ يعتبركف

 .التعميمية العممية عمى الحفاظ في المدرسة

 كسػائؿ تػكفير فػي المػدني المجتمػع مسػاعدة)  الفقػرة ىػي اإلداريػة الناحيػة في الفقرات أعمى قيمة ككانت

  مقداره حسابي كسطبك  متكسطة بدرجة. ( المدرسية اإلدارة كبيف بينو فعالة اتصاؿ
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 أدنػػى كانػػت حػػيف فػػي .(0561) بمػػغ االخػػتالؼ كمعامػػؿ ( 0.26)  مقػػداره معيػػارم كانحػػراؼ(  ..5.) 

 بدرجػػػة. (لمطمبػػػة العمميػػػة الػػػرحالت تنظػػػيـ فػػػي المػػػدني المجتمػػػع مسػػػاىمة) :  الفقػػػرة الفقػػػرات بػػػيف قيمػػػة

 بمػػغ االخػػتالؼ كمعامػػؿ(  858)  مقػػداره معيػػارم كانحػػراؼ(  .65)  مقػػداره حسػػابي كسػػطب ك منخفضػػة

(0521. ) 

 البيئة تحسيف في المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مساىمة قمة تظير كالتي يةالتال الفقرات رفض تـ ك

 : منخفض حسابي بكسط اإلدارية الناحية مف الدراسية

 .المدرسة أىداؼ كضع في المدرسية اإلدارة المدني المجتمع مساعدة -

 تعقد دراسية ياـكأ عممية مؤتمرات في لممشاركة كالمعمميف كالطالب المدرسية لإلدارة دعكات قديـت -

 . كالجامعات بالمعاىد

 .بالمدرسة لمتطكير المناسبة الخطط إعداد في المدني المجتمع مساعدة -

 .لمطمبة مختمفة عممية نقاش كحمقات ثقافية ندكات المدني المجتمع تنظيـ  -

 اإلحتياجات تأميف ؿخال مف الخاصة االحتياجات ذكم الطمبة رعاية في المدني المجتمع مساعدة -

 .ليـ الزمةال

 .معنكيا كتحفيزىـ المعمميف تكريـ في المدني المجتمع مبادرة  -

 .كاألخالقية الدينية كالندكات اتالمحاضر  المدني المجتمع تقديـ -

 .اإلقتصادية ةالطمب مشكالت حؿ في المدني المجتمع مساىمة -

 .اإلجتماعية الطمبة مشكالت حؿ في المدني المجتمع مساىمة  -

 مجاالت في كتطكيرىا المعمميف ميارات لصقؿ التدريبية الفرص تقديـ في مدنيال المجتمع مساىمة  -

 .مختمفة
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 .الطمبة لدل اإلبداعي التفكير ميةكتن الذاتي التعمـ دعـ في المدني المجتمع مساىمة  -

 .المدرسة في اإللكتركني التعميـ رتطكي في المدني المجتمع مساعدة  -

 .المدرسة في لمطالب اإلبداعية امجلمبر  المالي عـالد تقديـ في المدني المجتمع مساىمة  -

 .لمطمبة العممية الرحالت تنظيـ في المدني المجتمع مساىمة  -

 

 من الدراسية البيئة تحسين في المدني المجتمع من المقدم الدعم مساىمة درجة ما :الثاني السؤال

 ؟ الفنية الناحية

 الناحية مف الدراسية البيئة تحسيف في المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مساىمة درجة أف تبيف   

 بمغ اختالؼ كمعامؿ ،(.051) مقداره معيارم انحراؼ مع( 6522) حسابي بكسط منخفضة الفنية

 حسابي بكسط الصحية البيئة دعـ جانب ىك الفنية الناحية جكانب في درجة أعمى ككانت ،(05.2)

 المدرسة كلكاـز التحتية البنية دعـ جانب ثـ ،6527 حسابي بكسط العامة السالمة جانب ثـ ،.657

 . منخفضة كجميعيا 65.1 حسابي بكسط

 األمر الفنية، الناحية في المختمفة الدعـ أكجو تكاليؼ ارتفاع إلى النتيجة ىذه ضعؼ الباحث يعزك

 .بيا المدرسة كدعـ مشاركة عف كاألفراد المجتمع منظمات يعزؼ الذم

 جكانب ككذلؾ كبناء تحتية بنية مف الفنية النكاحي دعـ باف المجتمع اعتقاد أف القكؿ يمكف ككذلؾ

 ذات كالمؤسسات الفمسطينية كالتعميـ التربية ككزارة الحككمة مياـ مف ىي العامة كالسالمة الصحة

 .الدعـ مف النكع ىذا اضعاؼ عمى عمؿ المجتمع أفراد ككظائؼ مياـ مف ليست كىي العالقة
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 في عماؿ أك الزراعة في إما يعممكف كاألغكار أريحا محافظة جتمعم في السكاف معظـ أف كما

 عمى القدرة عدـ يفسر كىذا المحدكد الدخؿ ذكم مف كىـ العامة، الكظيفة في أك اإلسرائيمية المصانع

 .المحدكدة التكمفة ذات جكانبيا بعض في إال تكمفتيا الرتفاع الفنية الناحية مف المدراس دعـ

 العامة السالمة بجانبي العالقة ذات المنظمات دكر في كاضح قصكر ىناؾ أف نستنتج أف كيمكف 

 ىذه بعض أف الرغـ عمى منخفضة المنظمات ىذه دعـ نتيجة كانت حيث لممدارس، الصحية كالبيئة

 عمييا ليا الكظيفي الكصؼ ضمف كتدخؿ الجكانب ىذه في رئيسة ادكار كلدييا حككمية المنظمات

 . بيا القياـ

 كالبيئة العامة بالسالمة المعنية المجتمع منظمات بيف ما كالتكاصؿ االتصاؿ في عؼض كىناؾ

 ىذه ألىمية المدارس مدراء لدل كعي عدـ ىناؾ يككف أف الممكف كمف المدرسة، إدارة كبيف الصحية

 .  المنظمات ىذه قبؿ مف يككف أف يجب الذم الدعـ كأىمية العالقة

   كالطمبة، المدارس تجاه لدكرىا فيـ كعدـ الربحية المجتمع ساتمؤس رؤية في قصكر ىناؾ أنو كما 

 المدرسة بيف تعاكف أعمى أف أشارت التي( 6001، السمطاف دراسة)  نتائج مع النتيجة ىذه كاتفقت

 .التعاكف ىذا درجة ضعؼ رغـ الصحي المجاؿ في كاف كالمجتمع

 مشاركة درجة أف إلى أشارت التي( 6080ساككر، كأبك الطيطي)  مع الدراسة نتائج مع أيضا كتتفؽ

سنادىا الثانكية المدرسية اإلدارات دعـ في المحمي المجتمع  .ضعيفة الفنية الناحية مف كا 

 دعـ مجاالت في كبير دعـ ىناؾ أف إلى أشارت التي ( Preston,2013) دراسة نتائج مع كتختمؼ
 .المادية الناحية مف لممدرسة المجتمع
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المجتمع المدني مف خالؿ مؤسساتو الصحية  متابعة) فقرة الفنية الناحية في فقراتال أعمى قيمة ككانت

 اختالؼ  كمعامؿ( 8580) قيمتو( وانحراف معٌاري 2.81) حسابي بكسط( لمطمبة. حيالكضع الص

المجتمع المدني في تكفير كجبات  مساىمة: ) الفقرة الفقرات بيف قيمة أدنى كانت حيف في ،05.2 قيمتو

( كمعامؿ اختالؼ 1.02( كبانحراؼ معيارم قيمتو )2.05( بكسط حسابي )جانية صحية لمطالب طعاـ م

 (0.5قيمتو )

  قمة تظير التي التالية الفقرات رفض تـ, كالمنخفضة المعارضة كاتجاىاتيـ المبحكثيف آراء خالؿ مف

 :الفنية يةالناح مف الدراسية البيئة تحسيف في المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مساىمة

                       الصحة نحك الغذائي ككيـسم كتكجيو الطمبة تكعية في المدني المجتمع مساعدة  -

 .الغذائية

 .الميمة كالكتب بالمراجع لمدرسيةا لممكتبات المدني المجتمع رفد   -

 التخصصات مختمؼ في مدرسةال لمرافؽ الصيانة متطمبات تكفير في المدني المجتمع مساىمة -

 .المينية

 .لممدرسة مرافؽ لبناء األراضي مف المدرسة احتياج تمبية في المدني المجتمع مساىمة  -

 .المدرسة مرافؽ داخؿ العامة سالمةال متطمبات كجكد المدني المجتمع متابعة  -

 .المدرسة داخؿ الحريؽ إطفاء أدكات تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -

 .لممدرسة الالـز الدعـ لتكفير كافالس مف المحمية المجاف تشكيؿ في المدني المجتمع مساعدة  -

 .المدرسة في كالمكظفيف لمطمبة نيةمجا طبية أياـ عمؿ في المدني المجتمع مساىمة  -

 الدعـ لتقديـ حميالم المجتمع أفراد لتثقيؼ إعالمية تكعية برامج تقديـ في المدني المجتمع مساىمة  -

 .لممدرسة المالي

 .الصفية رفةالغ داخؿ المختمفة التدريس ككسائؿ القرطاسية تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -
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 .الصفية الغرؼ نقص لسد أماكف كفيرت في المدني المجتمع مساىمة  -

 .المدرسة أماـ التحذيرية المركرية اإلشارات تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -

 .درسيةالم كالمالعب الساحات تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -

 المعمكمات لتكنكلكجيا الالزمة كالتجييزات التحتية البنية تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -

 .كاالتصاالت

 .االلكتركني التعميـ أدكات تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -

 .لمطمبة آمنة نقؿ كسائؿ تكفير في المدني المجتمع مساىمة -

 .المدارس أماـ لمطمبة نتظارا ظالتم تكفير في المدني المجتمع مساىمة -

 .المحتاجيف لمطمبة المدرسي الزم تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -

 . لمطالب صحية مجانية طعاـ كجبات تكفير في المدني المجتمع مساىمة  -

 

 ؟ المدني المجتمع قبل من المدرسية لإلدارة المقدم الدعم أشكال ىي ما:  ثالثال السؤال

 ، أنكاعيا اختالؼ عمى المدارس في المقدمة الدعـ أشكاؿ في تفاكت ىناؾ أف ةالدراس خالؿ مف تبيف
 : يمي ما النتائج أظيرت حيث

 المجتمع قبل من والخاصة الحكومية المدارس في المدرسية لإلدارة المقدم الدعم أشكال كثرأ .1
 : التالي النحو عمى كانت المدني

 مف% 81 بنسبة المظالت المدارس، مف% 22بنسبة سةلممدر  العامة الصيانة:  التحتية البنية تكفير 
 المدرسية الساحات عبيدلت التبرع ك المدرسة تشجير ثـ %82 بنسبة كالمكيفات األثاث يمييا المدارس
 . %88 بنسبة لممدارس أسكار كبناء

 ثـ %62 بنسبة الكمبيكترات يمييا %58 بنسبة القرطاسية : التعميمية كالكسائؿ التجييزات تكفير 
 .%88 بنسبة بالمكتبة الخاصة الكتب ك العمكـ مختبرات تأىيؿ
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دارة اإلخالء في دكرات : التعميـ طاقـ تدريب ك المعمميف تأىيؿ برنامج -  يمييا %2. بنسبة األزمات كا 
 بنسبة التدريس أساليب في دكرات ثـ %68 بنسبة الشخصية كتحميؿ اإلرشاد عمى المعمميف تدريب

88.% 

 لمطالب عامة تكعية برامج : الطالبية كاألنشطة التربكم اإلرشاد ك رسيةالمد الصحة برنامج -
 لمطالب أكلي إسعاؼ دكرات يمييا %22 بنسبة (المراىقة/ األسرة حماية/االنترنت مع تعامؿ/مخدرات)

 .%67 طبية أياـ ثـ %2. بنسبة لمطالب كغذائية صحية تكعية برامج يمييا %75 بنسبة

 

 التبرعات يمييا %6. بنسبة المتفكقيف لتكريـ كالعينية النقدية لمساىمةا : األخرل الدعـ أشكاؿ -
 .%81بنسبة المادية النقدية

 ارتفاع الى -العامة الصيانة باستثناء – التحتية البنية مجاؿ في المقدـ الدعـ نسبة تدني الباحث يعزك
 مبالغ الى تحتاج الدعـ مف االشكاؿ كىذه المدارس، قبؿ مف ليا الماسة الحاجة رغـ المادية تكمفتيا
 .كبيرة تبرعات جمع اك شركات الى تحتاج كانما بيا، القياـ االفراد يستطيع ال كبيرة

 الحككمة مسئكلية أنيا عمى الدعـ مف األشكاؿ ىذه إلى ينظر المجتمع أف الباحث يعتقد ككذلؾ 
 .منيا حجـ كاقؿ تكمفة اقؿ أمكر عمى يقتصر دكره كاف المختصة كالكزارات

 درجة أعمى أنيا إال كبيرة ليست أنيا مف الرغـ عمى العامة بالصيانة المدارس دعـ بدرجة يتعمؽ ما أما
 تقدـ كالتي الصيانة عممية في البمدية دكر إلى النتيجة ىذه الباحث يعزك التحتية، البنية دعـ جانب في
 كتنفقيا المكاطنيف مف تجبييا يالت المعارؼ ضريبة أمكاؿ مف تجمعو ما عمى بناءا الدعـ مف النكع ىذا
 المدارس في الدعـ مف النكع ليذا القركية المجالس تقديـ إلى باإلضافة المدارس، كبناء صيانة في

 .القرل في المكجكدة
 البنية كدعـ خاص بشكؿ العامة الصيانة مجاؿ في الدعـ يقدـ ال المدني المجتمع أف االستنتاج كيمكف
 .الدعـ ىذا مف المدارس احتياج يمبي كالذم لمطمكبا بالحجـ عاـ بشكؿ التحتية
 انو إال ضعفو مف الرغـ عمى التعميمية كالكسائؿ التجييزات تكفير مجاؿ في الدعـ نتيجة بينتو ما كىذا
 ىذه ثمف أف الباحث كيعتقد ، السؤاؿ نتائج حسب التحتية البينة دعـ مف أفضؿ عاـ بشكؿ كاف

 كما الفمسطيني، االقتصادم الكضع مع خصكصا لممدارس، كدعـ عالمجتم ليقدميا مناسب التجييزات
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 التعميمية العممية في لتساعدىا المدارس ليا كتحتاج ميمة التجييزات ىذه بأف المجتمع اعتقاد أف
 . منو دراية أك كعي دكف لممدرسة األخرل المجاالت أىمية بذلؾ متجاىال

 كيعتقد المقدـ الدعـ في كبير ضعؼ فيناؾ التعميـ طاقـ بتدري ك المعمميف تأىيؿ برنامجب يتعمؽ فيما أما
 المدني المجتمع لدل الخبرة كجكد كعدـ الدعـ ىذا بمثؿ تعنى محمية منظمات كجكد قمة باف الباحث
 تككف لممعمميف كالتأىيؿ التدريب أنكاع معظـ فاف كذلؾ لضعفو، الرئيسية األسباب مف الدعـ ىذا لتقديـ
 في المديريات مع كبالتنسيؽ الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة مف يةمركز  إدارية بقرارات

 ىذه مثؿ في االلتقاء مف المدرسية كاإلدارة المدني المجتمع قدرة مف يحد الذم األمر المحافظات،
 . المجاؿ ىذا في الدعـ لتقديـ بينيا فيما كالتكاصؿ البرامج

 مرتفعة الدعـ نتائج فكانت الطالبية كاألنشطة التربكم اإلرشاد ك المدرسية الصحة ببرنامج يتعمؽ كفيما
 الجيات أف الباحث كيعتقد المدارس، مف% 20 مف أكثر في الدعـ مف النكع ىذا ذكر تكرر حيث
 كمياميا عمميا صمب في األنشطة ىذه كتقع حككمية منظمات معظميا الدعـ مف النكع ىذا تقدـ التي

 البرامج ىذه في التكمفة قمة فاف ككذلؾ ػ عالية درجة الدعـ مف النكع ىذا أعطى الذم األمر الركتينية
 .الدعـ ىذا تقديـ المدني المجتمع عمى يسيؿ الحككمة قبؿ مف تكاليفيا تغطية أك

 الذم الصعب االقتصادم الكضع أف حيث متدنية درجتيا كانت األخرل الدعـ بأشكاؿ يتعمؽ كفيما
 لممدارس المادية االحتياجات لدعـ كبير بشكؿ األمكاؿ تقديـ عمى يساعد ال الفمسطيني المجتمع يعيشو
 مدرسي احتياج أم لسد كافي ىك منيا الخاصة خصكصا لممدارس يدفعكه ما باف أيضا األىؿ كاعتقاد
 .نظرىـ كجية مف ثانكية مسالة العيني أك المادم التبرع عممية مف يجعؿ مادم

 المجتمعية المشاركات أىـ فأ شارتأ التي(  Preston,2013) ةدراس مع الدراسة ىذه نتائج كتختمؼ
 .المادية التبرعات جمع ىي

 كانت المدني المجتمع قبل من الوكالة مدارس في المدرسية لإلدارة المقدمة الدعم أشكال أكثر .1
 : التالي النحو عمى

 دكرات ثـ %800 بنسبة العامة التكعية كدكرات الطبية األياـ: ىي الدعـ شكاؿأ كثرأ كانت  -
 .%57 بنسبة لممدارس العامة كالصيانة المعمميف تكريـك  كالطالب لممعمميف األكلي اإلسعاؼ
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 الطبية باألياـ يتعمؽ فيما كالككالة الحككمة لمدارس المقدمة الدعـ أشكاؿ مع النتائج ىذه كتتفؽ
 خصكصا حككمية سساتكمؤ  منظمات مف أغمبيا تقدـ التي األكلي اإلسعاؼ كدكرات العامة كالتكعية

 .العامة التكعية مجاؿ في
 التي المخيمات في طبية ككالة عيادات لكجكد الصحة مجاؿ في الكبيرة الدعـ درجة الباحث كيعزك 

 مف يجعؿ الذم األمر المدارس ىذه إلى متخصصيف اطباء زيارة إلى باإلضافة المدارس فييا تتكاجد
 . كمقبكؿ كبير الدعـ النكع ىذا
 مدرستيف تكجد بحيث المخيمات في المدارس عدد قمة أف الباحث فيعتقد المعمميف بتكريـ عمؽيت كفيما
 ىك ما مع النتيجة ىذه كاختمفت المعمميف لتكريـ حافزا المدني لممجتمع أعطى أعمى كحد مخيـ كؿ في

  متدنية فييا المعمميف تكريـ نتيجة كانت التي كالخاصة الحككمية المدارس في مكجكد
 المشاركات أىـ أف إلى أشارت التي( Preston,2013) دراسة مع السؤاؿ ىذا نتائج مفتكاخت

 الدراسية العممية الرحالت كتكفير التطكعي كالعمؿ لممدرسة المادية التبرعات جمع ىي كانت المجتمعية
 .عالية بدرجة لمطمبة

 

 لممدارس؟ الداعمة الجيات أكثر ىي ما: الرابع السؤال

( 0.) قبؿ مف بتكرار الطمبة أمكر أكلياء مجالس:  ىي لممدارس الداعمة الجيات أكثر بأف اتضح
 بتكرار خاصة شركات أك أعماؿ رجاؿ ثـ مرة، 806 بعدد ,المدارس مف %25 مئكية بنسبةك  مدرسة
 كالمجاف القركية المجالس يمييا, مرة 0. بعدد المدارس مف %57 مئكية كبنسبة مدرسة (62) قبؿ مف

 .مرة 62 بعدد المدارس مف% 25 مئكية كبنسبة مدرسة( 87) بتكرار خيماتلمم المحمية
 ىذه الباحث كيعزك الداعمة الجيات أكثر ىي الطمبة أمكر أكلياء مجالس أف الدراسة نتائج مف يتبيف

 لذا احتياجيا، عمى كاطالعا معرفة كاألكثر لممدرسة األقرب الجية ىي المجالس ىذه أف إلى النتيجة
 . الدعـ في مشاركة راألكث فيي
 الدعـ بتقديـ يقكمكف المجتمع في كالمنظمات األفراد بعض أف إلى النتيجة ىذه نعزك أف يمكف كذلؾ
 الجية أك المتبرع اسـ ذكر دكف الدعـ تقديـ يتـ األحياف كبعض األمكر، أكلياء مجمس خالؿ مف

 .رغبتيـ حسب الدعـ المقدمة
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 حاؿ في المدرسة إلييا تمجأ أف يمكف التي األكلى الجية ىي كراألم أكلياء مجالس أف الباحث كيعتقد
 أك المشكمة حؿ في فعمي مشارؾ إما المجالس ىذه تككف لذا تكاجييا، مشكمة أك احتياج أم كجكد

 .خالليا مف المشكمة تحؿ فخرم مشارؾ
 الجيات اختالؼ عمى لممدارس الدعـ مف كمختمفة عديدة أنكاع تقدـ األمكر أكلياء مجالس أف العمـ مع

 .خاللو مف الدعـ تقدـ معيف مجاؿ في مختصة تككف أف الممكف مف التي األخرل
 الطمبة أمكر أكلياء عزكؼ إلى أشارت التي( 6001، السمطاف)  دراسة نتائج مع النتيجة ىذه كتختمؼ

 .المدرسية البرامج في المشاركة عف
 تقديـ تـ التي المدارس نسبة حيث مف انيةالث المرتبة في الخاصة كالشركات األعماؿ رجاؿ كيأتي
 قدرة كاألكثر المجتمع في دخال األعمى ىي الشريحة ىذه أف إلى النتيجة ىذه الباحث كيعزك ليا، الدعـ
 التحتية البنية مجاالت في خصكصا األفراد تقديمو عف يعجز الذم كالعيني المالي الدعـ تقديـ عمى

 خالؿ مف عادة تمجأ المدرسة فاف ككذلؾ لممدارس، كممحة متكررة ةحاج تعتبر التي التعميمية كالكسائؿ
 قدرتيا عمى المسبقة لمعرفتيا منيا الدعـ لطمب المجتمع مف الفئة ىذه إلى الطمبة أمكر أكلياء مجالس
 .المساعدة المادية
 مكرأ أكلياء مجالس بعد الداعمة الجيات أكثر ىي الخاصة كالشركات األعماؿ رجاؿ أف مف كبالرغـ
 مدارس جميع عمى مكزع الدعـ يكف لـ ككذلؾ منخفضة كانت الدعـ مرات عدد إف إال الطمبة،
 .كاألغكار أريحا محافظة
 األكثر كىي الخاصة كالشركات األعماؿ رجاؿ مساىمة درجة أف إلى النتائج ىذه مف نستدؿ أف كيمكف
 لمدكر الفئة ىذه كعي عدـ في مفيك ذلؾ في كالسبب ضعيفة، درجة ىي المجتمع فئات بيف مالية قدرة

 المنظمات، ىذه كبيف بينيا ما اتصاؿ قنكات كجكد كعدـ كالتربكية التعميمية المنظمات تجاه بيا المنكط
 الفئة ىذه بيف ما لمعالقة جسكر بناء في الطمبة أمكر أكلياء مجالس قبؿ مف تقصير ىناؾ كذلؾ

 .ليا الدعـ مف ممكف قدر اكبر لتقديـ العالقة ىذه كاستغالؿ كالمدارس
 كقد ،ضعيفة بدرجة المحمية كالمجاف القركية المجالس الداعمة الجيات ألكثر الثالثة المرتبة في كيأتي
 .كالمجالس المجاف ىذه تمتمكيا التي المادية كاإلمكانيات المكارد قمة ىك النتيجة ىذه ضعؼ سبب يككف
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 أو الوزارية الخطة ضمن مسبقا والمعد ممدارسل الفعمي االحتياج تطابق درجة ما :الخامس السؤال

 المدني؟ المجتمع من المقدم الدعم مع المدرسية

 المدرسية أك الكزارية الخطة ضمف مسبقا كالمعد لممدارس الفعمي االحتياج تطابؽ درجة بأف اتضح -
 فأ ئجالنتا بينت حيث ، درجة أعمى كانت الككالة مدارس في المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مع

 ليا دعـ مأ تقديـ قبؿ الداعمة الجيات قبؿ مف استشارتيا يتـ %800 بنسبة أم الككالة مدارس جميع
 قبؿ استشارتيا يتـ منيا% .. بنسبة الحككمية المدارس ايميي  ، الدعـ ذلؾ مف الفعمي احتياجيا حكؿ
 %.62 بنسبة الخاصة المدارس  ثـ الدعـ تقديـ

 المنطقة أف إلى الالجئيف كتشغيؿ الغكث ككالة المدارس في تطابؽال درجة ارتفاع الباحث زكيع
 تتنافس محمية مخيمات لجاف فييا يتكاجد حيث مخيمات، ىي المدارس ىذه فييا تكجد التي السكنية
 العديد المدرسية لإلدارة يتيح مما لممدارس، الدعـ لتقديـ الطمبة أمكر أكلياء مجمس مع ايجابي تنافس
 مع كمطابقتو ليا فعمي احتياج ىك ما انتقاء عمى يساعدىا الذم األمر الدعـ أكجو في الخيارات مف

 مدارس جميع ككانت الداعمة الجيات حكؿ السابؽ السؤاؿ نتيجة مع تتفؽ النتيجة كىذه خططتيا،
 كيمكف ، األمكر أكلياء مجالس إلي باإلضافة ليا المخيـ لجاف مف المقدـ الدعـ ذكرت قد الككالة
 عمى كتعمؿ أىمية المدارس تكلي المخيمات في المحمية المجاف أف النتيجة ىذه ضكء عمى الؿاالستد
 . بينيا فيما كالتعاكف االتصاؿ كسائؿ تحسيف
 قدرتيا كعدـ األمكر أكلياء مجمس عمى الخاصة كالمدارس الحككمية المدارس اعتماد أف الباحث كيعتقد
 المتاحة الدعـ خيارات قمة أسباب مف ىي المدني، المجتمع منظمات مع التكاصؿ جسكر بناء عمى

 الحككمية المدارس عمى كالتعميـ التربية مديرية في المركزية اإلدارة تفرضيا التي القيكد ككذلؾ أماميا،
 مف متسع كجكد كعدـ مسبقة بمكافقة إال الدعـ أنكاع مف نكع أم قبكؿ كعدـ معيا التنسيؽ بضركرة
 اإلدارة أماـ مختمفة بدائؿ لكجكد معيقا تككف قد المدارس لمدراء العالقات كبناء االنفتاح في الحرية

 . المدرسية
 مف المقدـ الدعـ ضعؼ إلى أشارت التي الدراسة ىذه في الرئيسي السؤاؿ نتيجة مع يتفؽ كىذا

 مالذ الدعـ أكجو مف نكع أم تقبؿ عمى مجبرة تككف أف إلى المدارس يدفع الذم األمر المدني المجتمع
 .أصال كجكده لندرة كذلؾ ليا يقدـ
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 الخاصة المدارس باف المجتمع كمنظمات أفراد لدل مسبقة كأحكاـ أفكار ىناؾ أف الباحث يعتقد كذلؾ
 ىذا مثؿ عف تغنييا أمكاال كتجني ربحية ككنيا العيني أك المادم الدعـ سيما ال دعـ إلى بحاجة ليست
 .الدعـ
 لعدـ الدعـ أشكاؿ مف شكؿ أم تقبؿ عمى مجبرة كالخاصة ميةالحكك  المدارس أف نستنتج أف كيمكف
 بيف التطابؽ عدـ كاف ليا، عدمو مف مناسب ىك ما اختيار حرية ليا تتيح مختمفة بدائؿ كجكد

 .ليا المكجو الدعـ ىذا كقمة ضعؼ مف أساسا ينبع المجتمع مف المقدـ كالدعـ الفعمي االحتياج
 

 عمى المشرفة الجية باختالف المدني المجتمع من المقدم لدعما درجة تختمف ىل:  السادس السؤال

 ؟ المدرسة

, المدرسة عمى المشرفة الجية باختالؼ تختمؼ المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ درجة بأف اتضح

 : يمي كما كذلؾ

 : التالي النحك عمى كاف المدني المجتمع مف المقدـ الكمي الدعـ

 ( .6512) حسابي سطبك  دعما األكثر ىي الغكث ككالة -

 (.6525) حسابي بكسط الحككمية يمييا -

 (.65.2) حسابي بكسط الربحية غير الخاصة ثـ  -

 (..650) حسابي بكسط الربحية الخاصة كأخيرا  -

 التي المدارس كانت أعالىا أف حيث ػ متدنية أنكاعيا اختالؼ عمى لممدارس المقدـ الدعـ درجة إف

 السؤاؿ مع السؤاؿ ىذا نتيجة كتتفؽ متكسطة، بدرجة لالجئيفا كتشغيؿ الغكث ككالة عمييا تشرؼ

 .لممدارس المقدـ الدعـ في الضعؼ حيث مف الدراسة ىذه في الرئيسي
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 السؤاؿ بنتائج تبيف كما الككالة لمدارس الدعـ حشد عمى تعمؿ جية مف أكثر كجكد أف الباحث كيعتقد 

 المجتمع نظرة أف كما ليا، المقدمة الدعـ بدرجة أفضمية الككالة مدارس أعطى الدراسة ىذه مف السابؽ

 كالمدارس الحككمية المدارس إلى نظرتو عف تختمؼ الككالة مدارس إلى( المخيـ) بالمدرسة المحيط

 تجاه المخيـ في يعيش فمسطيني كالجئ عميو تقع التي المسؤكلية مف بجزء يعتقد انو حيث الخاصة،

 . فقط الالجئيف ألبناء ـالتعمي خدمة تقدـ التي الككالة مدارس

 مف مختمفة بدائؿ كجكد عدـ حيث مف الدراسة ىذه مف السابؽ السؤاؿ مع السؤاؿ ىذا نتيجة تتفؽ كما 

 ىذا قمة نتيجة الخاصة كالمدارس الحككمية المدارس في المدرسية اإلدارة أماـ متاحة الدعـ أشكاؿ

 .المجتمع قبؿ مف ليا المقدـ الدعـ

 الجيدة المدرسية اإلدارة تميز ىك  الحديثة التربكية النظريات ضكء في المدرسية دارةاإل معايير أىـ مف 

 كبيف بينيا أك لممدرسة، الداخمية بالعالقات خاصان  االتصاؿ ىذا كاف سكاء لالتصاؿ جيد نظاـ بكجكد

 (.6088قاسـ،)العميا التعميمية السمطات كبيف بينيا ك المحمي، المجتمع

 حجـ مف حد الخارجي المحيط كبيف المدارس بيف ما التكاصؿ ضعؼ أف السؤاؿ اىذ نتائج مف كيستدؿ

 . الحديثة التربكية النظريات ضكء في المدرسية اإلدارة معايير مع ينسجـ ال كىذا  ليا، المقدـ الدعـ

 المجتمع منظمات من المختمفة حتياجاتباإل طمب بتقديم المدرسية اإلدارة تقوم ىل:  السابع السؤال

 ؟ لمدنيا

 ال( مدرسة 85) بعدد كاألغكار أريحا محافظة في المدارس جميع مف% .7 اف الدراسة نتائج مف تبيف
 ىذه مف%75 بنسبة حككمية منيا مدرسة 86 المدني، المجتمع منظمات مف دعـ طمبات تقدـ

 .منيا% 58 بنسبة خاصة مدارس 7ك ، المدارس
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 طمبات تقديـ تـ ،المجتمع قبؿ مف االستجابة تكقع عدـ :ىي الدعـ طمبات تقديـ عدـ أسباب أىـ ككانت
 بالطمب لممدرسة صالحيات كجكد عدـ ،عمييا اإلجابة يتـ كلـ قبؿ مف
 عدـ فأ المدني المجتمع إلى دعـ طمبات تقدـ ال التي المدارس مف النسبة ىذه ارتفاع الباحث يعزك  

 يتفؽ كىذا منو العكف كطمب ليوإ التكجو عدـ لىإ يدفعيا بيا المحيط كالمجتمع المدرسة بيف ثقة كجكد
 المحيط المجتمع في االجتماعي الماؿ سأر  بضعؼ الدراسة ىذه في الرئيسي السؤاؿ استنتاج مع

 كىذا ،االجتماعي الماؿ سأر  مؤشرات ىـأ مف كالتعاكف الثقة فأ حيث غكاركاأل ريحاأ محافظة بمدارس
 . السؤاؿ ىذا نتائج إليو تشير ما
 المحافظات، في كالتعميـ التربية مديريات قبؿ مف القرار اتخاذ في المركزية أف الباحث قديعت كما

 كاإلجراءات ، المدني المجتمع منظمات مع المدارس قبؿ مف العالقات تحديد في كالمركزية
 قبكؿ أف حيث ، أفرادىا مع أك المجتمع منظمات مع مدرسة أم قبؿ مف التكاصؿ آلية في البيركقراطية

 . المحافظة في التربية مديرية بمكافقة مشركط المدرسة قبؿ مف عكف أك مساعدة أم
 معيقات أىـ مف أف إلى أشارت التي( 6001السمطاف،) دراسة نتائج مع الدراسة ىذه نتائج كتتفؽ   

 .المجتمع مع عالقات إقامة لممدير تتيح التي الصالحيات محدكدية ىي كالمجتمع المدرسة بيف التعاكف
 النظاـ أف إلى أشارت التي (6080يكسؼ، عابديف،) دراسة نتائج مع الدراسة ىذه نتائج تتفؽ كما

 . المجتمعية المشاركة عدـ أسباب أىـ مف كالتعميـ التربية مديريات في المركزم اإلدارم
     

لمدني ىل تختمف تقديرات االداريين لمدعم االداري والفني المقدم من المجتمع ا: الثامن السؤال
 ؟المتغيرات الشخصية الديمغرافية باختالف  

 :التالي النحك عمى النتائج كانت

 : المدني المجتمع من المقدم الدعم مع الجنس .1

 اإلدارية الناحية مف :  

 عند كالجنس اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد تبيف
 مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف الذككر عدد كاف حيث(, ..050=داللةال مستكل)0507 مستكل
 (..75) المتكقع العدد مف أعمى كىك( 2) مرتفع اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع
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 أكثر فيو الذككر يككف محافظ، مجتمع ىك الفمسطيني المجتمع أف إلى النتيجة ىذه الباحث يعزك
 المقدـ الدعـ باف يعتقدكف الدراسة مجتمع في الذككر فاف ىنا مف  تكاصؿ،ال عمى قدرة كأكثر انفتاحا
 ىؤالء أف حيث اإلناث مدارس في ىك مما اكبر الذككر مدارس في التكاصؿ مقدار فاف لذا مرتفع،
 كالذم منو اإلدارم سيما كال الدعـ يقدمكف الذيف المدني المجتمع منظمات مع تكاصؿ أكثر الذككر
 .الرسمي العمؿ أكقات غير كفي طكيمة، تككف قد كلقاءات كمحاضرات كاجتماعات شاتنقا إلى يحتاج

 الفنية الناحية مف  : 

 عند كالجنس الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد تبيف
 مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف الذككر عدد كاف حيث(, .0508=الداللة مستكل)0507 مستكل
 عدد كاف ك(, 252) المتكقع العدد مف أقؿ كىك( 2) جدا منخفض الفنية الناحية مف المدني المجتمع
 كىك( 66) جدا منخفض الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف اإلناث
 ( .8258) المتكقع العدد مف أعمى

 مدير مع مباشر بشكؿ يتكاصمكف جكانبو بمختمؼ الفني الدعـ يقدمكف لذيفا األفراد باف الباحث يعتقد
 الدعـ ىذا يككف أك ذلؾ، شابو ما أك السالمة بإجراءات أك بالبناء المتعمقة القرارات التخاذ المدرسة
 يككف كال  المدني، الدفاع قبؿ مف العامة السالمة إجراءات تفقد مثؿ التربية مديرية مف لممدارس مكجو
 تقديرات كانت لذا منيـ المديريف باستثناء المدرسية اإلدارة أفراد كبيف بينيـ كبير تكاصؿ ىناؾ

 عابديف،) دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه كاختمفت. إناث اـ ذككرا أكانكا سكاء جدا منخفضة المبحكثيف

 (6082، زغيبي) ك(6080يكسؼ،

 : المدني المجتمع من المقدم الدعم مع العممي المؤىل .1

 اإلدارية الناحية مف : 

 كالمؤىؿ اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ تبيف
 (.05811=الداللة مستكل)0507 مستكل عند العممي

 الفنية الناحية مف 

 كالمؤىؿ لفنيةا الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ 
 ( .05281=الداللة مستكل)0507 مستكل عند العممي
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 المجتمع مف المقدـ الدعـ كدرجة لطبيعة كمكحد مشترؾ فيـ يكجد انو إلى النتيجة ىذه الباحث يعزك
 . لممبحكث العممي المؤىؿ عف النظر بغض المدارس إلى المدني

 .(6082، يبيزغ) ك(6080يكسؼ، عابديف،) دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ

 داللة ذات فركؽ يكجد انو بيف الذم( 6088 ، القرشي) دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه كتختمؼ
 .العممي المؤىؿ لمتغير تبعا احصائية

 : المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مع الكظيفي المكقع ..

 اإلدارية الناحية مف 

 كالمكقع اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ
 ( .05208=الداللة مستكل)0507 مستكل عند الكظيفي

 الفنية الناحية مف 

 كالمكقع الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ
 ( ..0525=الداللة مستكل)0507 مستكل عند الكظيفي

 نظرة لدييـ الكظيفي مكقعيـ عف النظر بغض المبحكثيف جميع أف إلى النتيجة ىذه الباحث يعزك
 . المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ درجة حكؿ مشترؾ كمكقؼ

 .(6082، زغيبي) ك(6080يكسؼ، عابديف،) مف كؿ دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ

 : المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مع الخبرة سنكات .2

 اإلدارية الناحية مف 

 كسنكات اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد دـع 
 (.05721=الداللة مستكل)0507 مستكل عند الخبرة

 الفنية الناحية مف 

 الخبرة كسنكات الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ
 (.05726=الداللة مستكل)0.07 مستكل عند
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 المدارس الى المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ عف المبحكثيف تصكر اف الى النتيجة ىذه الباحث يعزك
 تقع التي الصكرة ىي كىذه منخفضة كانت الدعـ درجة اف حيث الخبرة، سنكات لعدد تبعا يختمؼ ال
 .سنكات عدة مدار عمى الدعـ لضعؼ نظرا اذىانيـ في

 داللة ذات فركؽ يكجد أنو إلى أشارت التي( 6088، القرشي)  دراسة مع النتيجة ىذه ؼكتختم

 .الخبرة سنكات لمتغير تبعا المجتمعية المشاركة نحك إحصائية

ىل تختمف تقديرات االداريين لمدعم االداري والفني المقدم من المجتمع المدني :  تاسعال السؤال
 ؟ رسةالمتغيرات المتعمقة بالمدباختالف 

 :التالي النحك عمى النتائج كانت

 :المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مع المدرسة نكع .8

 اإلدارية الناحية مف 

 كنكع اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد تبيف
 يعتقدكف الذيف الذككر مدارس عدد كاف حيث(, .0506=الداللة مستكل)0507 مستكل عند المدرسة

 المتكقع العدد مف أعمى كىك( 1) مرتفع اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف
(.51.) 

 المدني المجتمع مع اإلناث مدارس مف تكاصال أكثر الذككر مدارس أف إلى النتيجة ىذه الباحث يعزك
 نبذ نحك الطمبة سمكؾ تكجيو مجاالت في اخصكص المجتمع مع التعاكف في كرغبة انفتاحا كأكثر

 المجتمع لطبيعة اإلناث مدارس في منو العكس عمى كالتسرب، العنؼ كمحاربة الحميدة غير الصفات
 .المحافظ الفمسطيني

 دالة عالقة كجكد إلى أشارت التي الدراسة ىذه مف السابؽ السؤاؿ نتيجة مع النتيجة ىذه كتتفؽ
 .الذككر لصالح كالجنس اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا

 داللة كجكد عدـ إلى أشارت التي (6080يكسؼ، عابديف،) دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه كتختمؼ
 .المدرسة جنس لمتغير تبعا المجتمعية لممشاركة إحصائية
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 الفنية الناحية مف 

 المدرسة كنكع الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف ـالمقد الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد تبيف
 الدعـ بأف يعتقدكف الذيف الذككر مدارس عدد كاف حيث(, 05008=الداللة مستكل)0507 مستكل عند

 أف كما(, 56.) المتكقع العدد مف أعمى كىك( 6) مرتفع الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ
 منخفض الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف قدكفيعت الذيف الذككر مدارس عدد
 ( .252) المتكقع العدد مف أقؿ كىك( 0) جدا

 ىذه مف التاسع السؤاؿ نتيجة كمع السؤاؿ ليذا السابقة النتيجة مع تتفؽ التي النتيجة ىذه الباحث يعزك
 لممدرسة الخارجي المحيط مع إلناثا مدارس مف اكبر بشكؿ تتكاصؿ الذككر مدارس أف إلى الدراسة
 باف يعتقدكف الذيف الذككر عدد في اكبر ارتفاع أعطى ما كىذا المدني المجتمع جيات مختمؼ كمع
 .جدا منخفض الفني الدعـ أف منيـ احد يرل كلـ مرتفع الفني الدعـ

 : المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مع المشرفة الجية .6

 اإلدارية الناحية مف 

 كالجية اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كدكج عدـ
 (.05.76=الداللة مستكل)0507 مستكل عند المشرفة

 بغض المستكل بنفس اإلدارم الدعـ درجة يقدركف المبحكثيف جميع أف إلى النتيجة ىذه الباحث يعزك
 الناحية مف المقدـ الدعـ لطبيعة كذلؾ فييا يعممكف التي المدرسة عمى المشرفة الجية عف النظر
 تقدـ الدعـ مف األنكاع كىذه الطمبة سمكؾ كتكجيو التعميمية العممية بدعـ يتعمؽ ما خصكصا اإلدارية

  . المدارس جميع في متكسط كاف انو حيث الخصكص بيذا المعنية الجيات مف المدارس معظـ إلى

 الفنية الناحية مف 

 المشرفة كالجية الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة كؽفر  كجكد تبيف
 بأف يعتقدكف الذيف الغكث ككالة مدارس عدد كاف حيث(, .0508=الداللة مستكل)0507 مستكل عند
(, 8..) المتكقع العدد مف أعمى كىك( 2)متكسط الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ
 الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف الربحية الخاصة المدارس عدد أف كما

 ( .257) المتكقع العدد مف أعمى كىك( 2)جدا منخفض الفنية
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 كالصحة العامة كالسالمة التحتية البنية دعـ عمى يعتمد الذم الفني الدعـ أف النتيجة ىذه الباحث يعزك
 منو أفضؿ بشكؿ الغكث ككالة عمييا تشرؼ التي المدارس فييا تتكاجد التي المناطؽ في قدـي العامة
 إلى باإلضافة بالمدارس المحمية كالمجالس المجاف الىتماـ كالخاصة الحككمية المدارس باقي عف

 .الطمبة أمكر أكلياء تعاكف

 : المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مع اإلنشاء سنة ..

 إلداريةا الناحية مف 

 مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ يتضح السابؽ الجدكؿ مف
 (.05502=الداللة مستكل)0507 مستكل عند اإلنشاء كسنة اإلدارية الناحية

 الفنية الناحية مف 

 الناحية مف دنيالم المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد يتضح السابؽ الجدكؿ مف
 (.05221=الداللة مستكل)0507 مستكل عند اإلنشاء كسنة الفنية

 المجتمع مف المقدـ الدعـ درجة حكؿ مكحد تصكر لدييـ المبحكثيف أف إلى النتيجة ىذه الباحث يعزك
 نضع أف يمكف كىنا ، عاـ بشكؿ منخفض كىك المدرسة ليذه اإلنشاء سنة عف النظر بغض المدني
 حيث في إنشاءىا سنة عف النظر بغض لممدرسة تقدـ التي الدعـ درجة حكؿ الباحثيف اـأم تساؤالت

 . اإلنشاء حديثة المدارس في منيا كأكثر مختمفة دعـ أنكاع إلى تحتاج اإلنشاء في القديمة المدارس أف

 : المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ مع المدرسة مكاف .2
 اإلدارية الناحية مف 

 الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد يتضح ؽالساب الجدكؿ مف
 المدينة مدارس عدد كاف حيث(, 05007=الداللة مستكل)0507 مستكل عند المدرسة كمكاف اإلدارية
 أقؿ كىك( 0) ىك جدا مرتفع اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف
 المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف القرل مدارس عدد كاف ك(, 652) المتكقع العدد مف

 مدارس عدد كاف كأخيرا(, 252) المتكقع العدد مف أقؿ كىك( 8) مرتفع اإلدارية الناحية مف المدني
 كىك( .) مرتفع اإلدارية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف المخيمات

 ( .858) المتكقع العدد مف أعمى
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 الفنية الناحية مف

 المدرسة كمكاف الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد تبيف
 الدعـ بأف يعتقدكف الذيف القرل مدارس عدد كاف حيث(, 05001=الداللة مستكل)0507 مستكل عند

 ك(, 052) المتكقع العدد مف أعمى كىك( .)جدا مرتفع الفنية الناحية مف المدني جتمعالم مف المقدـ
 الفنية الناحية مف المدني المجتمع مف المقدـ الدعـ بأف يعتقدكف الذيف المخيمات مدارس عدد كاف

 ( .658) المتكقع العدد مف أعمى كىك( 2) متكسط

 مف السادس السؤاؿ نتائج كمع السؤاؿ ىذا مف الثانية النتيجة مع تتفؽ التي النتيجة ىذه الباحث يعزك
 أكثر كمطابؽ أفضؿ كاف المخيمات في المكجكدة الككالة مدارس تتمقاه الذم الدعـ أف إلى الدراسة ىذه

 مف أكثر اىتماـ كىناؾ ، كالقرل المدينة في تتكاجد التي كالخاصة الحككمية المدارس مف لالحتياج
 .كالقرل المدينة في منو أكثر دارسالم بتمؾ المحيط المجتمع

 دالة عالقة كجكد عدـ بينت التي (6080يكسؼ، عابديف،) دراسة نتائج مع النتيجة ىذه كتختمؼ
 .المجتمعية كالمشاركة المدرسة مكقع بيف إحصائيا

 

 : الدراسة توصيات 5.2

 قنكات بفتح قةالمتعم القرارات اتخاذ في كالتعميـ التربية مديريات قبؿ مف المركزية تخفيض .8
تاحة ، كالمجتمع المدرسة بيف كالتعاكف االتصاؿ  .العالقة ىذه تطكير في لممدراء اكبر مساحة كا 

 التي الشراكات تحسيف سياسة تطبيؽ عمى الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة قبؿ مف العمؿ .6
 .كفعمي أفضؿ بشكؿ 6082-6082ك .608-6088  لألعكاـ خطتييا في اىتماما أكلتيا

 برامج بعمؿ بالمحافظات، المدارس مع كبالتنسيؽ الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة قياـ ..
 عدد اكبر الستقطاب كالمدرسة، المجتمع بيف ما الشراكة أىمية حكؿ كمرئية كمسمكعة مقركءة تكعية
 .لممدرسة كشريكة داعمة لتككف المجتمع شرائح مف ممكف
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يجاد المدني، المجتمع مع كالتكاصؿ التعاكف جسكر بناء عمى المدرسية اتاإلدار  قبؿ مف العمؿ .2  كا 
 .بينيما الشراكة تفعيؿ عمى تعمؿ كطرؽ كسائؿ

 االحتياجات كتبني المختمفة بأشكالو الدعـ تقديـ إلى المدني المجتمع كأفراد منظمات دعكة .7
 .كفعمية مدركسة احتياجات خطة عمى بناء المدرسية

شراكيـ لممكاطنيف، كالتعميمية كالترفييية االجتماعية الخدمات لتقديـ رسالمدا أبكاب فتح .2  كا 
 .بينيـ الشراكة لتعزيز كالمكاطف المدرسة بيف كالعالقة الثقة زيادة بيدؼ المدرسية كالفعاليات باألنشطة

 داخؿ الخطط كبناء القرارت باتخاذ كمشاركتيا المحمية كالمجاف األمكر أكلياء مجالس دكر تفعيؿ .5
 . ليا العكف كحشد لممدرسة مشاركتيا دعـ بيدؼ المدرسة

 لممدارس المدرسية كاألنشطة الفعاليات في المشاركة إلى المدني المجتمع منظمات دعكة .1
 .احتياجاتيا كدعـ كاقعيا كمالمسة عمييا التعرؼ بيدؼ كالنائية البعيدة المناطؽ في المكجكدة

ؽ باىـ معيقات الدعـ كتحديد استراتيجيات لزيادة الدعـ اجراء دراسات تكميمية ليذه الدراسة تتعم .2
 المقدـ مف المجتمع لممدارس، كاقتراح سياسات لتفعيؿ الشراكة بيف المدرسة كالمجتمع.
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 قائمة المراجع والمصادر

 المراجع العربية  -
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 المراجع العربية: 

 .القران الكريم 

 البشرية، جامعة  تعزيز التنمية في الفمسطيني المدني المجتمع منظمات (، دكر.608. )ابك عدكاف، سائد
 النجاح الكطنيةػ فمسطيف.

  ،6087االنركا ،http://www.unrwa.org/ar22/7/2015 

  6087-6088االنركا، استراتيجية إصالح التعميـ في األكنركا. 

 67/5/6087 (6080كلي، )البنؾ الد، 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL,1/8/2015  

 ( ،بعنكاف 6088الزغبي، نادية ،) دكر المدرسة في خدمة المجتمع المحمي كتطكيره في ضكء االتجاىات
وعمم النفس، الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية )جستن(،  مجمة رسالة التربية،التربكية الحديثة

 (.6088الرياض، المممكة العربية السعكدية،)

 ( 6082زغيبي، رفيؼ ،) دور مديري المدارس الحكومية الثانوية في تنمية المجتمع المحمي في
، رسالة ماجستير، اتمحافظات شمال الضفة الغربية في فمسطين من وجيات نظر مجالس االباء واالمي

 جامعة النجاح الكطنية ، فمسطيف.

 (، 6001السمطاف، فيد ،) المحمي بمدينة الرياض بالمممكة العربية كالمجتمع كاقع التعاكف بيف المدرسة
 ) ١٨ ) ع سعكد، الممؾ ، جامعةالنفس وعمم التربية مجمة رسالة، السعكدية كأىـ اآلليات الالزمة لتطكيره

 ـ. ٢٠٠١ /ق ٨٤٢١الرياض

 االستراتيجية القطاعية كعبر القطاعية العالي كالتعميـ التربية كزارة، الفمسطينية الكطنية السمطة ،
 . .608-6088لمتعميـ

 6082، الخطة االستراتيجية الثالثة لتطكير التعميـ العالي كالتعميـ التربية كزارة، الفمسطينية الكطنية السمطة-
6082 . 

 احمد، ) شمداف، فايز كصايمة، سمية ،  المحمي كالمجتمع الثانكية المدرسة بيف التكاصؿ (، كاقع6088كبرىـك

 ، الجامعة االسالمية، غزة.الرابع التربوي المؤتمر إلى مقدـ كسبؿ تحسينو، بحث غزة محافظات في
 ( ،مدم6001الطيطي كابك ساككر ،) سنادى الثانكية اإلدارات المدرسية دعـ في المحمي المجتمع مشاركة  اكا 
 لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمةاآلباء،  كمجالس المدرسية نظر اإلدارات كجية مف الخميؿ مدينة في

 .1111 األول تشرين- والعشرون الحادي العدد- والدراسات

http://www.unrwa.org/ar
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL
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 تقدير مديرم مدارس محافظة راـ اهلل كالبيرة كاقع مشاركة  (،6080، احمد، )يكسؼمحمد ك  ،عابديف
 العموم( لألبحاث النجاح جامعة مجمة، المدرسية اإلدارةفييا في  المأمكؿمي كالمشاركة مؤسسات المجتمع المح

 .1111، )٤(13مجمد  ،)االنسانية

 ( .6005عاشكر، محمد ،)في المحمي المجتمع وبين المدرسة بين الشراكة تفعيل في المدرسة مدير دور 

 .4، 2011 ممحؽ ، 38 المّجمد التربكية، العمـك دراسات، عمان سمطنة

 ( ،العالقة المجتمعية التفاعمية بيف البيت كالمدرسة، دراسة نظرية، مركز6088عبد، اشكاؽ ،) البحكث 

 التربكية، العدد السادس. كالدراسات

 ( ،6086عيراف، رقية ،) المسئولية االجتماعية لمشركات بين الواجب الوطني االجتماعي والمبادرات
  ية االجتماعية، الشبكة السعكدية لممسئكلالطوعية

,2/1/2016http://www.csrsa.net/index.php.  

 ( ،صراع الدكر كعالقتو بالسمكؾ االدارم لمديرم التربية كالتعميـ في المممكة .608الشرارم، سالـ ،)
 اـ القرل، المممكة العربية السعكدية. العربية السعكدية، رسالة دككتكراه غير منشكرة، جامعة

 ( .كتاب .600الغامدم، عبداهلل ،)مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج.االنفاق العام عمى العميم ، 

 ( ،6088قاسـ، امجد ،)مكقع افاؽ عممية كتربكية، النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية ، 

tp://al3loom.com,2/1/2016ht. 

 ( ،6088القرشي، محسف ،) ( المشاركة المجتمعية المطموبة لتطوير اداء المدارس الثانوية الحكومية
،رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة دراسة ميدانية عمى المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الطائف(

 اـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

  ،جامعة تاثير المشاركة المجتمعية في المؤسسات التعميمية بمدينة الرياض( 6007مصباح، )الكردم ،
 الممؾ سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

 القطرم  االقميمي، التقرير التقرير ،2014في الشرؽ االكسط كشماؿ افريقيا،  قميمي لميكنسيؼالالمكتب ا
 .درسةلمطفاؿ خارج ااالحكؿ 

 ،مااؤتمااار (، دكر المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي  "دراسة تحميمية، 6005بمقيس.) الشرعي
 ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، االمارات العربية المتحدة .اإلصالح المادرساااي

 ( .6087عيراف، رقية ك الزعبي، ابتساـ) مكقع االقتصادم، أىمية المسؤكلية االجتماعية لمشركات ،
http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php4/3/2016 . 

http://www.csrsa.net/index.php,2/1/2016
http://www.csrsa.net/index.php,2/1/2016
http://al3loom.com,2/1/2016
http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php
http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php
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 (.مكقع كزارة التربية كالتعميـ،6086جميكرية مصر العربية، كزارة التربية كالتعميـ المصرية ،) 

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Departments/cabe/dep-

centers22/11/2015 

 (.ىجـك متكقع عمى المجتمع المدني، مكقع زمف برس، 6087سميماف، فضؿ ،)
http://zamnpress.com/contentTue, 14/07/2015 . 

 (، المشاركات المجتمعية في تمكيؿ المشركعات التعميمية 6007، جاسـ ك االنصارم، امؿ.)الحمداف
 .113العدد - مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيةلممدارس الثانكية بدكلة الككيت، 

 
 

 المراجع االجنبية:

 

 Adelman, Howard and Taylor, Linda, (2007). Fostering School, Family, and 

Community Involvement, The Hamilton Fish Institute on School and Community 

Violence & Northwest Regional Educational Laboratory,Office of Juvenile Justice 

and Delinquency Prevention U.S. Department of Justice. 

 Epstein, J. (1995). "School-family- community partnerships. Caring for the 

children we share". Phi Delta Kappan. 76 (9). 701-712. 

 Epstein,(2002). School, Family and Community Partnerships, Your Handbook 

for Action, 2nd edition, Corwin Press. 

 Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic 

achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-20. 

 Ice, Megan and Thapa, Amrit and Cohen, Jonathan. 2015, Recognizing 

Community Voice and a Youth-Led School–Community Partnership in the School 

Climate Improvement Process 

 Johnson and Gary,2007, A study of the relationships between community 

power structures, school board types, superintendent leadership styles and the 

impact on student achievement in Oklahoma, A DISSERTATION SUBMITTED TO 

THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirement for the degree 

of Doctor of Education, UNIVERSITY OF OKLAHOMA, , Norman, Oklahoma , United 

States. 

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Departments/cabe/dep-centers
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Departments/cabe/dep-centers
http://zamnpress.com/content
http://zamnpress.com/content
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 Joyce and Shaeldon, 2002, Improving Student Attendance Through Family and 

Community Involvement, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, 

United States, The Journal of Educational Research. 

 Manning, M., & Buchner, K. (2009). Teaching in the middle school (2nd ed.). 

Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. 

 Mastro, Elizabeth and Jalloh, Mary (2005), Enhancing Service throughEffective 

School/Community Collaboration, Cornell University, Family Life Development 

Center. 

 Mavis and others ,1998, SCHOOL-FAMILY-COMMUNITY PARTNERSHIP IN 

MIDDLE AND HIGH SCHOOLS, From Theory to Practice, The Johns Hopkins 

University, Baltimore, Maryland, United States, the Center for Research on the 

Education of Students Placed At Risk. 

 Mediratta and others, 2008, Organized Communities Stronger Schools, 

Annenberg Institute for School Reform at Brown University. 

 Nelson and others,2012, The Impact of a Junior High School Community 

Intervention Project, School Community Journal, 2012, Vol. 22, No. 1. 

 Preston,2013, Community Involvement in School: Social Relationships in a 

Bedroom Community, in Canada, Canadian Journal of Education / Revue 

canadienne de l’éducation 36:3 (2013 ), 

 Quan ,2006, The role of school governing bodies in improving school 

performance, Master Thesis, Submitted in part fulfilment of the requirements for 

the degree of MASTER OF EDUCATION in the subject EDUCATION MANAGEMENT 

at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA. 

 Sanders,2003, Community Involvement In Schools : From Concept to Practice, 

Johns Hopkins University, EDUCATION AND URBAN SOCIETY, Vol. 35 No. 2, 

February 2003 161-180. 

 SHANNON,2014, COMMUNITY ENGAGEMENT IN AN URBAN ELEMENTARY 

SCHOOL. In the United States ,ADISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE 

FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF 

PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF OKLAHOMA , Norman, Oklahoma , United States. 

 Shields, P. M. (1994). Bringing schools and communities together in preparation 

for the 21st century: Implications of the current educational reform movement 

for family and community involvement policies. Washington, DC: U.S. 

Department of Education. 
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(1ممحق رقم )  

 استبانة الدراسة

 

 جامعة القدس

 معيد التنمية 

دارة الموارد البشرية  قسم بناء المؤسسات وا 

 استباناااة

 .ينالمحترم ............................ادة الموظفين في مدرسة ................الس

يقػػـك الباحػػث بػػإجراء دراسػػة ماجسػػتير حػػكؿ " دكر المجتمػػع المػػدني فػػي دعػػـ المدرسػػة مػػف كجيػػة نظػػر 
اإلدارة المدرسية "  لمتعرؼ الى طبيعة الدعـ المقدـ مف المجتمع كدرجة تناسبو مع االحتياجػات الفعميػة 

 .ئة المدرسية مف الناحية اإلدارية كالفنيةلممدرسة كدرجة مساىمتو في تحسيف البي

تعػاكنكـ ككقػتكـ الثمػيف، حسف كسأككف شاكرا لكـ أرجك التكـر باإلجابة عف جميع أسئمة االستبانة،     
تسػػػتخدـ يػػػتـ التعامػػػؿ معيػػػا بسػػػرية تامػػػة كس سػػػكؼ معمكمػػػاتمؤكػػػدا لحضػػػرتكـ أف مػػػا تػػػدلكف بػػػو مػػػف 

 ألغراض البحث العممي فقط .

 المشرف: د. اياد خميفة                                                                     

 الباحث: معتصم إغبارية                                                                    

 1346761166ت:                                                                   
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 الشخصيةيانات أوال  الب

 ( في المربع الذم يناسبؾ×يرجى كضع إشارة )

 الجنس:            .1

 أنثى             ذكر              

 

 المؤىل العممي:      .1

 ماجستير فأعمى         دبمـك            بكالكريكس              

          

 الموقع الوظيفي الحالي: .1

 تربكم         مرشد ر          سكرتي               رنائب مدي    مدير                    

 عمؿ ادارم اخر           

 

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي: .2

 سنكات 2أكثر مف           سنكات 2-6    سنة        6اقؿ مف      

 



820 
 

 ثانيا : البيانات الخاصة بالمدرسة :

 مربع الذم يناسبؾ( في ال×يرجى كضع إشارة )

 نكع المدرسة: .8

 مختمطة                   إناث               ذككر    

 

 الجية المشرفة عمى المدرسة: .6

 خاصة ربحية        غكث كتشغيؿ الالجئيفحككمية              ككالة    

 خاصة غير ربحية                        

 

 سنة اإلنشاء : ..

   سنكات 2أكثر مف               سنكات 2-6سنة             6اقؿ مف    

 

 مكاف المدرسة : .2

 قرية                       مخيـ مدينة                          
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 ناحية اإلداريةبال الخاصة البيانات:  ثالثا

 ة العمميػػةرفػػع كفػػاءالناحيػػة اإلداريػػة ىػػي الجكانػػب اإلداريػػة كالتعميميػػة فػػي المدرسػػة كتتعمػػؽ ب
 .الطمبة(ك  المعمميفك ) اإلدارة المدرسية كعممية التعمـ  كتضـ ةالتعميمي

 .جابة التي تتفؽ كمكقفكـست( تحت االXيرجى كضع عالمة )

 قميل جدا قميل متوسط كبير كبير جدا العبارة الرقم

      دعم اإلدارة المدرسية وعممية التعمم الجانب االول : 

مدني في تكفير كسائؿ اتصاؿ فعالة بينو كبيف المجتمع ال ةساعدم .8
 اإلدارة المدرسية.

     

تعػػػاكف المجتمػػػع المػػػدني مػػػع اإلدارة المدرسػػػية فػػػي تنظػػػيـ لقػػػاءات  .6
 تربكية بيف أكلياء أمكر الطمبة كالمعمميف كمديرم المدارس.

     

ز المجتمػػػع المػػػدني دكر اإلدارة المدرسػػػية التربػػػكم مػػػف خػػػالؿ ابػػػر ا ..
 ت اإلعالمية المختمفة .المنظما

     

المجتمػػػػػع المػػػػػدني اإلدارة المدرسػػػػػية فػػػػػي كضػػػػػع أىػػػػػداؼ  ةسػػػػػاعدم .2
 المدرسة.

     

 العمميات بعض ـ المجتمع المدني الدعـ لإلدارة المدرسية فييقدت .7
 . التعميـ عممية بسير المتعمقة التنظيمية

     

المشكالت المجتمع المدني اإلدارة المدرسية في حؿ  ةساندم .2
 .كالتعميمية اإلدارية بالعممية المتعمقة القرارات كاتخاذ

     

في إعداد الخطط  االدارة المدرسية المجتمع المدني ةساعدم .5
 المناسبة لتطكير بالمدرسة.
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المجتمع المدني اإلدارة المدرسية في التصدم لمعادات  ةساعدم .1
 غير األخالقية .كالتقاليد االجتماعية السيئة كالظكاىر 

     

      .األمكر ألكلياء تربكية دكرات كلقاءات المجتمع المدنيتنظيـ  .2

ع المجتمع المدني أفراده عمى العمؿ التطكعي داخؿ يشجت .80
 المدرسة.

     

المجتمع المدني في تطكير التعميـ االلكتركني في  ةساعدم .88
 المدرسة.

     

      في حؿ مشكالت الطمبة االقتصادية . المجتمع المدني مساىمة .86

 قميل جدا قميل متوسط كبير كبير جدا العبارة الرقم

      المجتمع المدني في حؿ مشكالت الطمبة االجتماعية. مساىمة ..8

      المجتمع المدني في ضبط تسرب الطمبة عف المدرسة. مساىمة .82

 اإلبداعية لمبرامج المالي الدعـ تقديـفي المجتمع المدني  مساىمة .87
 .المدرسة في لمطالب

     

      دعم المعممين الجانب الثاني :

ـ دعكات لإلدارة المدرسية كالطالب كالمعمميف لممشاركة في يتقد .82
 مؤتمرات عممية كأياـ دراسية تعقد بالمعاىد كالجامعات.

     

مو داخؿ المجتمع المدني في إسناد دكر المعمـ كدع ةشاركم .85
 الغرفة الصفية .

     

ـ المجتمع المدني التسييالت لممرشديف لمتابعة الطمبة خارج يقدت .81
 المدرسة .
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المجتمع المدني في تقديـ الفرص التدريبية لصقؿ  مساىمة .82
 ميارات المعمميف كتطكيرىا في مجاالت مختمفة .

     

مقات نقاش عممية مختمفة ـ المجتمع المدني ندكات ثقافية كحينظت .60
 لممعمميف

     

فتح المجتمع المدني منظماتو أماـ الطمبة كالمعمميف الستخداـ  .68
 مرافقيا في األنشطة المدرسية

     

      المجتمع المدني في تكريـ المعمميف كتحفيزىـ معنكيا. ةبادر م .66

      توجيو سموك الطمبةالجانب الثالث : 

مع المدني الحكافز كالمكافآت التشجيعية لمطمبة ـ المجتيقدت ..6
 المتفكقيف 

     

المجتمع المدني في دعـ التعمـ الذاتي كتنمية التفكير  مساىمة .62
 اإلبداعي لدل الطمبة .

     

      المجتمع المدني في تنظيـ الرحالت العممية لمطمبة. مساىمة .67

سية مف خالؿ األندية المجتمع المدني اإلدارة المدر  ةساعدم .62
 الرياضية كالثقافية في بناء القيـ كاالتجاىات لتعديؿ سمكؾ الطمبة 

     

تعاكف المجتمع المدني مع اإلدارة المدرسية في صقؿ ميارات  .65
 الطمبة كتطكيرىا داخؿ مؤسساتو.

     

 قميل جدا قميل متوسط كبير كبير جدا العبارة الرقم

ني ندكات ثقافية كحمقات نقاش عممية مختمفة ـ المجتمع المدينظت .61
 لمطمبة.
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ـ المجتمع المدني مف خالؿ منظماتو المختصة التكعية يقدت .62
 المتعمقة بمكافحة السمككيات كالممارسات غير القانكنية .

     

ـ المجتمع المدني محاضرات كندكات خاصة حكؿ االستخداـ يقدت .0.
 كاصؿ الحديثةاآلمف لالنترنت ككسائؿ الت

     

      ـ المجتمع المدني المحاضرات كالندكات الدينية كاألخالقية  .يقدت .8.

المجتمع المدني في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات  ةساعدم .6.
 الخاصة مف خالؿ تاميف االحتياجات الالزمة ليـ.
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 (2ممحق رقم )

 والمدارس الخاصةنموذج مقابمة مدراء المدارس الحكومية 

 

 جامعة القدس

 معيد التنمية 

دارة الموارد البشرية  قسم بناء المؤسسات وا 

 .حترمالم مدير/ة مدرسة ............................................ة د/السي

مػػف  المجتمػػع المػػدني فػػي دعػػـ المدرسػػة ؿ دراسػػة ميدانيػػة حػػكؿ " دكريقػػـك الباحػػث بعمػػ   
كدرجػة تناسػبو  يعة الدعـ المقػدـ مػف المجتمػعطب كجية نظر اإلدارة المدرسية " لمتعرؼ الى

مػػع االحتياجػػات الفعميػػة لممدرسػػة كدرجػػة مسػػاىمتو فػػي تحسػػيف البيئػػة المدرسػػية مػػف الناحيػػة 
 .لفنيةاإلدارية كا

مػػنحكـ نكـ ك تعػػاك حسػػف كسػأككف شػػاكرا لكػػـ أرجػك التكػػـر باإلجابػػة عمػػى أسػػئمة المقابمػػة،     
 معمكمػػات دا لحضػػرتكـ أف مػػا تػػدلكف بػػو مػػف، مؤكػػمةاألسػػئ فكقػػتكـ الثمػػيف فػػي اإلجابػػة عػػ

 تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط .يتـ التعامؿ معيا بسرية تامة كس سكؼ

 الباحث: معتصم إغبارية                                                                     

 المشرف: د. إياد خميفة
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 .أوال : البيانات الشخصية

 الجنس: .1

 أنثى                    ذكر            

 المؤىل العممي: .1

 فأعمىدبمـك                      بكالكريكس                ماجستير             

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي: .1

 سنة  2سنكات              أكثر مف  2-6سنة                  6اقؿ مف           

 

 ثانيا : بيانات تتعمق بالمدرسة :

 نوع المدرسة: .1

 مختمطة                       إناث                     رك ذك              

 مشرفة عمى المدرسة:الجية ال .1

 خاصة غير ربحية           حككمية                خاصة ربحية               

 سنة اإلنشاء : .1

 سنة  2أكثر مف        سنكات        2-6             سنة        6اقؿ مف 

 مكان المدرسة : .2



825 
 

 مخيـ               مدينة                       قرية                   

التي حددتيا كزارة التربية كالتعميـ العالي  اإلستراتيجية باألىداؼفيما يمي قائمة  :ثالثا  
العممية التعميمية ، كالتي ليا عالقة ب2013-2011لألعكاـ  بالخطة اإلستراتيجية الثالثية

 المدارس .ك 
  البرنامج اليدف ـ

 ي المدارسف التحتية البنية تكفير برنامج  االلتحاق 8

 التعميمية كالكسائؿ التجييزات تكفير برنامج 
 التعميـ طاقـ تدريب ك المعمميف تأىيؿ برنامج  النوعية 6

 الطالبية كاألنشطة التربكم اإلرشاد ك المدرسية الصحة برنامج 
 

 استيداف جزء منيا استيدافيا أويرجى تعييف االحتياجات الفعمية في مدرستكـ كالتي تـ 
 :المجتمع المدني لمقدـ مف الدعـ ا مف

 

 اليدؼ األكؿ: االلتحاؽ 
  التحتية البنية تكفير برنامج 1

 كالكسائؿ التجييزات تكفير برنامج 2
 التعميمية
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 الجيات الداعمة؟ ما أشكاؿ الدعـ المقدمة، مف 

 

 مالحظات خاصة باليدؼ األكؿ: 

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
........ 

 

      
 ـ

 مالحظات الجية الداعمة أشكاؿ الدعـ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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 اليدؼ الثاني :النكعية
 التعميـ طاقـ تدريب ك المعمميف تأىيؿ برنامج  8

 الطالبية كاألنشطة لتربكما اإلرشاد ك المدرسية الصحة برنامج  6

 

 ما ىي أشكاؿ الدعـ المقدمة،  كمف ىي الجيات الداعمة؟ 

 

 مالحظات خاصة باليدؼ الثاني : 

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................  

      
 ـ

 مالحظات الجية الداعمة أشكاؿ الدعـ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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 اشكال اخرى من الدعم :

 مالحظات: 

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
........ 

 

 

      
 ـ

 مالحظات الجية الداعمة أشكاؿ الدعـ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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 األسئمة التالية: رابعا: يرجى من حضرتكم اإلجابة عن

 

تاحة الخيارات أماميا قبؿ تقديـ أم دعـ  السؤاؿ االكؿ: ىؿ يتـ استشارة اإلدارة المدرسية كا 
 )نعـ(      )ال(  مف المجتمع المدني لممدرسة ؟   

 

 

رسية بتقديـ طمب باالحتياجات المختمفة مف المجتمع : ىؿ تقـك اإلدارة المدنيالسؤاؿ الثا
 )نعـ(     )ال(                        المدني ؟

 

  اذا كانت االجابة ال ، لماذا؟

 

 

 انتيت المقابمة كشكر لحسف االستقباؿ كاإلجابة
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(3ممحق رقم )  

 وكالة الغوث وتشغيل الالجئين نموذج مقابمة مدراء مدارس

 

 جامعة القدس

 معيد التنمية 

دارة الموارد البشرية  قسم بناء المؤسسات وا 

 .المحترم مدير/ة مدرسة ............................................ة د/السي

مػػف  المجتمػػع المػػدني فػػي دعػػـ المدرسػػة ة ميدانيػػة حػػكؿ " دكرؿ دراسػػيقػػـك الباحػػث بعمػػ   
كدرجػة تناسػبو  يعة الدعـ المقػدـ مػف المجتمػعطب كجية نظر اإلدارة المدرسية " لمتعرؼ إلى

مػػع االحتياجػػات الفعميػػة لممدرسػػة كدرجػػة مسػػاىمتو فػػي تحسػػيف البيئػػة المدرسػػية مػػف الناحيػػة 
 .اإلدارية كالفنية

مػػنحكـ نكـ ك تعػػاك حسػػف كسػأككف شػػاكرا لكػػـ ة عمػػى أسػػئمة المقابمػػة، أرجػك التكػػـر باإلجابػػ    
 معمكمػػات دا لحضػػرتكـ أف مػػا تػػدلكف بػػو مػػف، مؤكػػمةاألسػػئ فكقػػتكـ الثمػػيف فػػي اإلجابػػة عػػ

 تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط .يتـ التعامؿ معيا بسرية تامة كس سكؼ

 

 الباحث: معتصم إغبارية                                                                     

 المشرف: د. اياد خميفة
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 .أوال : البيانات الشخصية

 الجنس: .3

 أنثى                    ذكر            

 المؤىل العممي: .4

 دبمـك  فأقؿ                بكالكريكس                 ماجستير فأعمى            

 جال العمل الحالي:عدد سنوات الخبرة في م .5

 سنكات  2سنكات              أكثر مف  2-6سنة               6اقؿ مف             

 

 

 ثانيا : بيانات تتعمق بالمدرسة :

 نوع المدرسة: .3

 مختمطة                       إناث                     رك ذك              

 سنة اإلنشاء : .4

 سنكات  2سنكات              أكثر مف  2-.              سنكات .مف  أقؿ              

 مكان المدرسة : .5

 مدينة                       قرية                       مخيـ       
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بالبرامج المحكرية التي تبنتيا ككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف في         فيما يمي قائمة  :ثالثا  
عالقة مباشرة بتقديـ كالتي ليا " 2015-2011صالح التعميـ في االنركا " إستراتيجية إ

 :الخدمات بالمدارس كبالعممية التعميمية

  اإلجراء البرنامج ـ

تطكير المعمميف  8
 كتمكيف المدارس

تنمية قدرات المعمميف كالمعممات في المدارس كطرؽ التدريس التي يمارسكنيا، 
كالمعرفة في كيفية تعمـ األطفاؿ كاآلثار المترتبة كالتعرؼ عمى الممارسات األفضؿ 

عمى التدريس، كرفع مكانة المعمميف في المجتمع المحمي بعدد مف الطرؽ، كتمكيف 
المدرسة ككؿ لمقياـ بكاجباتيا مف خالؿ تطكير الطاقـ التعميمي فييا كالحصكؿ عمى 

 أفضؿ جكدة لمتعميـ.
 

طفاؿ بصرؼ النظر عف الجنس األلمتعميـ النكعي لجميع ضماف الكصكؿ المتكافئ  التعميـ الجامع 6
 االقتصادم-كالقدرات كاإلعاقات كالصعكبات كاألكضاع الصحية كالكضع االجتماعي

االجتماعية لألطفاؿ -كدعـ البيئة الصحية في المدارس، كتحديد االحتياجات النفسية
 كتمبيتيا.

 
كفيـ الطمبة  هٌمٌة مناسبة ومالئمة لكل من المعلمٌن والطلبةإنتاج مواد إثرائٌة ومفا تقييـ المناىج كالطمبة .

لممكاضيع التعميمية الرئيسة في التعميـ كتعزيز القيـ كالميارات الشاممة ، ككجكد ثقافة 
 حقكؽ اإلنساف كحؿ النزاعات كالتسامح ، كتعزيز الميارات الحياتية لدل الطمبة

 

ستيداؼ كؿ البرامج اك جزء منيا كالتي تعد بناءا عمى البرامج المذككرة أعاله، ىؿ تـ ا
احتياجا فعميا لممدرسة خالؿ فترة اإلستراتيجية ، مف خالؿ الدعـ المقدـ مف المجتمع 

 المدني؟

 أشكاؿ الدعـ المقدمة،  كمف ىي الجيات الداعمة؟ عـ، ماإذا كانت اإلجابة ن
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 يف المدارس(.تطكير المعمميف كتمكمجاالت الدعـ المتعمقة بالبرنامج األكؿ )

      
 ـ

 مالحظات الجية الداعمة أشكاؿ الدعـ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 

 مالحظات خاصة باليدؼ األكؿ:

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

........ 
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 (.مقة بالبرنامج الثاني )التعميـ الجامعمجاالت الدعـ المتع

      
 ـ

 مالحظات الجية الداعمة أشكاؿ الدعـ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 

 : برنامج الثانيمالحظات خاصة بال

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

........ 
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 (.مجاالت الدعـ المتعمقة بالبرنامج الثالث )تقييـ المناىج كالطمبة

      
 ـ

 مالحظات الجية الداعمة أشكاؿ الدعـ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 

 : برنامج الثالثمالحظات خاصة بال

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

.................................................................. 
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 األسئمة التالية: رابعا: يرجى من حضرتكم اإلجابة عن

 

تاحة الخيارات أماميا قبؿ تقديـ أم دعـ  السؤاؿ االكؿ: ىؿ يتـ استشارة اإلدارة المدرسية كا 
 )نعـ(      )ال(  ؟   لممدرسة  مف المجتمع المدني

 

طمب باالحتياجات المختمفة مف المجتمع  ىؿ تقـك اإلدارة المدرسية بتقديـ: السؤاؿ الثاني
 المدني ؟   )نعـ(     )ال(                   

 اذا كانت االجابة ال ، لماذا؟

 انتيت المقابمة كشكر لحسف االستقباؿ كاإلجابة
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 (2ملحق رقم )

 قائمة اسماء المحكميف الذيف قامكا بتحكيـ ادكات الدراسة
 

 الكظيفة الجامعة االسـ ـ 
 رئيس جامعة االستقالؿ االستقالؿ د. عبد المطيؼ القدكمي  1
 استاذ مساعد مناىج كطرؽ التدريس االسالمية/غزة د. ابراىيـ الشيخ عيد 2
مدير جامعة القدس المفتكحة / فرع  القدس المفتكحة د. راتب ابك رحمة  3

 اريحا
 ربيةاستاذ مشارؾ قسـ اصكؿ الت االسالمية / غزة د. حمداف الصكفي 4
عضك ىيئة تدريسية في جامعة  القدس المفتكحة د. محمد زيادة 5

 القدس النفتكحة/ كمية التربية
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 فهرس المالحق

 

 138 .............................................................................. (1ممحؽ رقـ )

 145 .............................................................................. (2ممحؽ رقـ )

 152 .............................................................................. (3ممحؽ رقـ )

 159 .............................................................................. (4ممحؽ رقـ )
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