
 أ 

عمادة الدراسات العميا 

جامعة القدس 

 

 

 

( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارس في الفعالة المدرسة عناصر توفر مدى
 التطوير نحو المستقبمية واالتجاهات لحم بيت محافظة في

 

 

 

 

 إسطفان إسحق فكتور سوسن

 

 

 ماجستير رسالة



 ب 

 

 

 فمسطين- القدس

 

 

 م 2009 /هـ 1430

( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارس في الفعالة المدرسة عناصر توفر مدى
 التطوير نحو المستقبمية واالتجاهات لحم بيت محافظة في

 

 

 

 إعداد

 سوسن فكتور إسحق إسطفان

 

بيت لحم– بكالوريوس إدارة وريادة من جامعة القدس المفتوحة   



 ج 

 

 

 

الدكتور محمد عبد القادر عابدين: المشرف  

 

 

 قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير 

عمادة الدراسات العميا –في اإلدارة التربوية 

 جامعة القدس

 

 

 م 2009 /هـ 1430

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 برنامج اإلدارة التربوية



 د 

 

 إجازة الرسالة

 

 

 لحم بيت محافظة في( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارس في الفعالة المدرسة عناصر توفر مدى 
 التطوير نحو المستقبمية واالتجاهات

 

 

 

سوسن فكتور إسحق إسطفان: اسم الطالبة  

20714403:الرقم الجامعي          

  

الدكتور محمد عبد القادر عابدين: المشرف  

 

:  من أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم وتواقيعيم6/2009 /9نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 

 

___________التوقيع محمد عبد القادر عابدين. د  رئيس لجنة المناقشة. 1   



 ه 

___________التوقيع محمود أحمد أبو سمرة. د  الممتحن الداخمي.2   

___________التوقيع رجاء زىير العيسيمي. د  الممتحن الخارجي.3   

 

 

 

فمسطين-القدس  

 م 2009 /هـ 1430

 

 

إلهداءا  

 

 إلى من أنعم عمي بالحياة والعمم والمعرفة وعممني اإليمان بالحق والفضيمة

 إلى منير حياتي ربي ومخمصي 

 إلى من شجعني وواصل دعم مسيرتي التعميمية بكل محبة واحترام 

 إلى زوجي ورفيق دربي إميل 

 إلى القمب النابض بالمحبة ونير العطاء إلى رمز التضحية والوفاء

 إلى مربية األجيال أمي الغالية 

 إلى اإلنسان الذي غرس في معاني الحب والخير والفضيمة والعطاء



 و 

 إلى روح والدي رحمو اهلل

 إلى فمذات أكبادي براعم الخير والحب أبنائي مايكل وماثيو

    إلى زىرتي الجميمة ابنتي لورد

 إلى اإلنسانة التي عاونتني وسيمت أموري وكانت سندًا لدراستي

 إلى المرأة الحنونة والدة زوجي 

 إلى الذين كانوا عونًا وسندًا لي مشجعين ومتعاونين صبورين وأوفياء

 إلى أخوتي األحباء وكافة أفراد أسرتي

 

إلى كل األحباء واألصدقاء.....وكل طالِب عمٍم ومعرفة.... إلى كل إنساٍن تربوي  

 

 

 بكافة مشاريعيا SOSإلى أسرة قرية األطفال 

 

إلى وطني الغالي 

 

أىدي عممي ىذا 

 

سوسن فكتور إسحق إسطفان: الباحثة



 أ 

 

 

 

 

 

:إقرار  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أي 

. درجة عميا ألي جامعة أو معيد  

 

 

____________:التوقيع  

 

سوسن فكتور إسحق إسطفان: االسم  

 

21/6/2009:التاريخ  



 ب 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

شكر وعرفان 

 

ليي  الذي أنعم عمي بنعمة العقل ليساعدني في الحصول عمى العمم والمعرفة، ولكل من الشكر لربي وا 
تمام ىذه الرسالة وخالص التقدير واالحترام مشرفي  وأخص بالشكر والعرفان. شجعني وساعدني عمى إنجاز وا 

 وتوجيياتو الرشيدة، ومالحظاتو الثمينة التي أثرت ميادين البحث ،الدكتور محمد عابدين لمتابعتو الدءوبة
كما وأتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى الييئة التدريسية في الدراسات العميا قسم التربية جامعة   .والدراسة

لى كل إنسان تربوي في ىذه الجامعة العريقة كما وأتوجو بالشكر واالحترام إلى أعضاء لجنة ، القدس، وا 



 ج 

لى أعضاء لجنة المناقشة الذين منحوني الوقت والجيد في إبداء مالحظاتيم  تحكيم أداتي الدراسة، وا 
 .وتوجيياتيم العممية السديدة التي عادت بالفائدة التربوية في إخراج ىذه الدراسة

 

مديست القائمين عمى برنامج شبكة المدارس النموذجية ألولن أنسى أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى ا
(MSN) لى المدارس التي ساعدتني في إجراء ىذه الدراسة وىم مدرسة الفرير : في محافظة بيت لحم، وا 

الثانوية ومدرسة الكاثوليك، ومدرسة الروم االورثوذكس، ومدرسة طاليتا قومي، وأخيرًا كل الشكر والتقدير 
 بيت لحم، والمستشار التربوي في ىذه المدرسة SOSوالعرفان ألسرة مدرسة ىيرمان جماينر قرية األطفال 

الدكتور ماجد دراس، والى المدير الوطني لقرى األطفال في فمسطين األستاذ محمد شاللده الذي يستحق مني 
. جزيل الشكر وعظيم التقدير

 

سوسن اسطفان  :                                                               الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

  مصطمحات الدراسة

 

:- من أىم مصطمحات ىذه الدراسة ما يمي

 

 كما ورد في )".الدرجة التي يصل إلييا النشاط في تحقيق األىداف المرسومة لو ":الفعالية
(. 228، ص2001عابدين،
 

 ىي تمك المدرسة التي تعمل في إطار معايير واضحة ومحددة وليا مؤشرات  ":المدرسة الفعالة
وأولوية عمى جودة األداء بيا وتتميز بمناخ اجتماعي وعالقات إيجابية بناءة وقيادة مدرسية قوية 
وحازمة مع التركيز عمى التعميم والتعمم وتحقيق مستويات عالية من اإلنجاز والجودة والمحاسبية 

(. 30-29 ،ص2003رفاعي، )" ولدييا مشاركة اجتماعية نشطة
 

 وىم األفراد الذين يتولون مسؤولية توجيو العمل وتنظيمو داخل : القادة التربويون في المدرسة
 .المدرسة من مدير ونائب ومشرف ومرشد

 

 عممية شاممة وديناميكية تشمل النظام التربوي بكافة فروعو من حيث المناىج وطرق  ":التطوير
التدريس واألساليب واألنشطة ووسائل التقويم لتحسين مستوى أداء المعممين وما يشممو ىذا النظام من 

 (.8ص ،1995منصور، )".  مدخالت ومخرجات

 

 وتتمثل باتجاىات التطوير باألفكار واألنشطة التطبيقية الفعالة :االتجاهات المستقبمية نحو التطوير 
التي يتم التوصل إلييا من خالل فريق التطوير بالمدرسة لتحقيق المعايير والمؤشرات المدرجة ضمن 

.  مجاالت الخطة المدرسية مستقبالً 
 



 ه 

  برنامج شبكة المدارس النموذجية(MSN) The Model Schools Network Program   -:
 وتنفذه USAID  وىو برنامج مدتو أربع سنوات يمولو برنامج الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي

 بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم العالي، ويشكل البرنامج مبادرة AMIDEASTمؤسسة اإلمديست 
لبناء قدرات مؤسساتية من خالل شبكة مدارس تقدم نموذجًا لتحسين جودة التعميم األساسي في 

 .ويركز البرنامج عمى الصفوف الدراسية من األول إلى التاسع األساسي. فمسطين

 

: الممخص

 النموذجية المدارس شبكة مدارسىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في 
(MSN )وتكون مجتمع الدراسة من أولياء أمور. التطوير نحو المستقبمية واالتجاىات لحم بيت محافظة في 

وقد تم .  2008/2009 لمعام الدراسي الدراسة في المحددة مدارسالطمبة والمعممين والقادة التربويين في ال
قائدًا تربويًا استجاب منيم  (39)ولي أمر، و (988)معممًا، و (168)اختيار عينة طبقية عشوائية بمغت 

استخدمت الدراسة استبانتين ضمت كل منيما . قائدًا تربوياً  (36)ولي أمر، و (497)معممين، و ( 104)
دارة الموارد المدرسية، التخطيط المدرسي،: سبعة مجاالت ىي وجودة عممية التعميم  والعالقات المدرسية، وا 
واستخدام التكنولوجيا في  وأساليب التقويم وأدواتو المستخدمة في المدرسة ، والبيئة المدرسية، والتعمم بالمدرسة،

. وقد تم التأكد من صدق االستبانتين وثباتيما بالطرق اإلحصائية المالئمة.  المدرسة 

 وقد أظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية لمدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في المدارس المشاركة في 
كانت متوسطة في محافظة بيت لحم من وجية نظر جميع أفراد العينة  (  MSN)شبكة المدارس النموذجية 

وجيات نظر المعممين والقادة التربويين حول توفر عناصر  وجود فروق ذات داللة إحصائية في  وعدم؛
المدرسة الفعالة في مدارسيم تعزى إلى متغير الخبرة عمى الدرجة الكمية ولمجاالت الدراسة عدا المجال الثاني 

 وجود فروق ذات وعدم. سنوات (5)وىو العالقات المدرسية وكانت الفروق لصالح من يمتمكون خبرة أقل من 
وجيات نظرىم تعزى إلى متغير فئة المستجيب والتفاعل بينو وبين متغير المدرسة بشكل داللة إحصائية في 

 ووجود فروق ذات . عام، بينما كان ىناك فرق تبعًا لمتغير المدرسة عمى الدرجة الكمية وجميع المجاالت
وجيات نظر أولياء األمور حول توفر عناصر المدرسة الفعالة في مدارسيم تعزى إلى داللة إحصائية في 



 و 

. المؤىل العممي عمى الدرجة الكمية ولكافة مجاالت الدراسة وكانت الفروق لصالح األقل من بكالوريوس
وجيات نظرىم تعزى إلى متغير المدرسة عمى الدرجة الكمية وجميع وجود فروق ذات داللة إحصائية في و

 كانت من وجية نظر جميع أفراد العينةكما أشارت النتائج أن االتجاىات المستقبمية نحو التطوير . المجاالت
االتجاىات المستقبمية نحو التطوير من وجية نظر  وجود فروق ذات داللة إحصائية  في   وعدم.مرتفعة

تعزى إلى فئة المستجيب والمدرسة  وجود فروق المعممين والقادة التربويين تعزى إلى متغير الخبرة، مع
االتجاىات المستقبمية نحو التطوير من وجية  وجود فروق ذات داللة إحصائية  في وعدم.  والتفاعل بينيما 

 .نظر أولياء األمور تعزى إلى المؤىل العممي والمدرسة

وعمى ضوء ىذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة تعزيز مفيوم المدارس الفعالة والعمل عمى تطبيق مجاالتيا 
 .في المدارس، لتحقيق نتائج تربوية أفضل
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The extent of existence of effective school elements at Model Schools Network 

(MSN) program at Bethlehem District and future development trends. 

 

Abstract 

This study aimed at identifying the extent of existence of effective school 

elements at Model Schools Network (MSN) program at Bethlehem District and 

future development trends. The study population consisted of parents of 

students, teachers and educational leaders in schools at the MSN in Bethlehem, 

during the academic year of 2008-2009. A random sample consisting of (168) 

teachers, (988) parents and (39) educational leaders was selected. But the 

answered samples were (104) teachers, (497) parents and (36).  two 

questionnaires containing seven fields: school planning, school relationships, 

school resources management, the quality of teaching and learning in school, the 

school environment, assessment methods and tools used in school, and the use of 

technology in school was developed ; and its content validity and reliability were 

determined. 

Results showed  that the degree of the extent of existence of effective school 

elements at Model Schools Network (MSN) program at Bethlehem District from 

the viewpoint of all the member of the sample were moderate ; and there were 

no significant difference of the views of teachers and educational leaders about 

the extent of existence of effective school elements in their schools due to the  

experience except the second field which is school relationship and the difference 

was for who have experience less than( 5) year; There were no significant 

difference  due to the respondent category or school and the interaction between 

them. But there were significant difference due to school at the total degree to all 

fields. There were significant difference of the views of parents about the extent 

of existence of effective school elements in their schools due to the educational 

certificates and the difference was for who have less than BA degrees; there were 

significant difference of the views of them due to the school. Also the results 

showed that the future development trends from the viewpoint of all the 

member of the sample were high; there were no significant difference of the 



 ح 

future development trends due to experience, but there were significant 

difference due to the respondent category, the school and the interaction 

between them. Also there were no significant difference of the future 

development trends from the views of parents due to educational certificates, 

and the school. The researcher recommended the need of promoting the 

concepts of effective school in order to apply it in the schools in order to achieve 

better educational results.



 9 

الفصل األول .1

 

 

مشكمة الدراسة وأهميتها 

 

:- المقدمة1.1 

 

تسعى لتؤدي رسالتيا عمى الوجو  تعتبر المدرسة مؤسسة مجتمعية ىامة من مؤسسات المجتمع،
وقد تحول ظروف خاصة بالمدرسة، أو معوقات أخرى خارجية دون أن تؤدي بعض .  المطموب

فالمدرسة الجامدة في تركيباتيا التنظيمية وأنظمتيا اإلجرائية لن  . المدارس رسالتيا  عمى أكمل وجو
تكون قادرة عمى إحداث التغيير والتجديد، وعمى النقيض من ذلك تكون عقبة امام إدخال أي تجديد 
أو تغيير في جميع أنظمتيا مما يفوت فرص اإلبداع، واإلبتكار، والتجديد، والتغيير، ويحيل المدرسة 

الى مدرسة رتيبة تكرر نفسيا أسموبا ومحتوى، مما قد يعيقيا عن تحقيق األىداف بكفاية وفاعمية 
 (.  2003؛ الماجدي، 1995الجرادات، )

 

والمدرسة بوصفيا مؤسسة ميمة أوجدىا المجتمع لتحقيق أىدافو، ىي األساس في النظام التعميمي، 
حيث تتظافر جيود كل العاممين في ميدان التربية والتعميم، وأن الطريقة التي تدار بيا المدرسة، أو 

عمايرة، )أساليب العمل المنبثقة عنيا، تمثل العمود الفقري في أداء رسالتيا عمى الوجو المنشود 
2002.) 
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ويجب أن تحظى اإلدارة المدرسية باىتمام خاص، وذلك لدورىا في تخطيط العممية التربوية وتنفيذىا 
وتقويميا، والرتباطيا الوثيق بالمدخالت اإلنسانية الرئيسية في ىذه العممية والمتمثمة في الطالب، 

فاإلدارة المدرسية بما تمثمو من جيد جماعي تعاوني، يشترك فيو . والمعمم، واألسرة، والمجتمع
اإلداريون والمعممون والتالميذ واآلباء، لدييا مسؤوليات اجتماعية، ميمتيا تحقيق األىداف التربوية 

 . واالستخدام األمثل لمموارد البشرية والمادية

 

أن تطوير اإلدارة المدرسية أصبح أمرا ممحًا لمخروج بالعممية التعميمية من  (2003)وقد أوردت دروزة 
موقع التقميد والقيود إلى موقع االنفتاح والتنمية والتطور، وىذا ال يكون إال عن طريق أن يتخذ المدير 
حداث التغيير المنشود فييا، فاإلدارة المدرسية ىي الجية  القرارات التي تعمل عمى تطوير المدرسة وا 
حداث التغيير والتطور والمدير بشكل  المطالبة أكثر من غيرىا ألن تكون عمى مستوى المسؤولية، وا 

.  خاص ىو الذي يتوقع منو أن يقودىا نحو التغيير والتطوير

 

وأصبح لزامًا عميو أن يمتمك مجموعة من الميارات من  وقد تطور دور مدير المدرسة تطورًا ممحوظًا،
الميارات الفكرية المتعمقة بمعرفة خصائص المدرسة التي يقودىا، وأىدافيا ووسائل االتصال : أىميا

فييا، وأسموب تيسير العمل وتطوره وكيفية بناء المناىج وأساليب تنمية المعممين مينيًا، وخصائص 
وىناك الميارات اإلنسانية المتعمقة بقدرة المدير .  نمو التالميذ وطرائق التفاعل مع المجتمع المحمي

وىناك الميارات الفنية . عمى حل المشكالت االجتماعية والنفسية التي قد تواجو المجتمع المدرسي
المتعمقة بتخطيط الدروس، واستخدام الوسائل التعميمية، وتنفيذ النشاطات الالصفية، والقدرة عمى نقد 

المناىج، وتصميم االختبارات، كما أن الميارات الذاتية المتعمقة بصفات المدير الجسمية والعقمية 
(.   2002عمايرة، ) واالنفعالية التي تؤثر في سموكو، ويكون ليا أثرىا في عالقتو باآلخرين
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إن المدير يعتبر القائد األول المسئول في المدرسة، وىو األساس في نجاحيا ونجاح طمبتيا وتحقيق 
أىدافيا، لموصول إلى المستوى المنشود، وبيذا عميو أن يكون ذا كفاءة وسعة إطالع ومعرفة في 
شؤون اإلدارة وما يتبعيا من اتخاذ قرارات تطويرية، كما عميو أن يكون إنسانا لديو القدرة عمى 
التعامل مع الناس واستخدام أساليب الدعم والتشجيع، والتعامل بديمقراطية، وتفضيل مصمحة 

ولم يعد دور المدير في ىذا العصر .  المؤسسة العامة والمدرسين والطمبة عمى المصمحة الذاتية
التقني الذي نعيش فيو يقتصر عمى الوظائف التقميدية اإلدارية، والفنية، بل تعداه إلى دور اتخاذ 

حداث التغيير المنشود في المدرسة  . القرارات التطويرية وا 

ىو عممية إدخال تحسين أو تطوير عمى  "(511، ص2006حسين،)فالتغيير حسب ما ورد في 
المدرسة بحيث تكون مختمفة عن وضعيا الحالي، وتتمكن من تحقيق أىدافيا بشكل أفضل، يتناول 

التغيير ىيكل المدرسة وسياستيا، أو برامجيا، أو اجراءاتيا وعممياتيا، أو الجوانب السموكية فييا، وقد 
ويعتبر التغيير مفيدًا في  ".يتناول المدرسة ككل أو بعضًا من أجزائيا، وقد يكون سريعًا أو تدريجياً 

المدارس سواء كان ناتجًا عن التجديد الذاتي، أو برامج التحسين المستمر، أو كنتيجة لقابمية التكيف 
. مع الظروف البيئية المختمفة

 

أن العممية  التربوية عممية معقدة ومتعددة الجوانب واألبعاد وتؤثر في  (1991(كما وأشار صبحا
نجاحيا متغيرات كثيرة ومتداخمة فميس من المستغرب أن يتجو الباحثون إلى تقويم فاعمية المدارس 

 .وعمميات التدريس منذ سنوات عديدة، وفي ضوء عدد من المحكات المتنوعة

 

، أن األنظمة التربوية في العالم تواجو أزمة تربوية حادة ذات (2001)وبحسب ما جاء في عابدين
فمن خالل البعد الكمي نجد أن المدارس أصبحت عاجزة عن استيعاب األعداد . كمي وكيفي: بعدين

اليائمة من الطمبة بسبب الزيادة السكانية، وتزايد الطمب االجتماعي عمى التعميم، وما يقابمو من 
وىذا بدوره أثر عمى الكيف، أو ما يعرف بنوعية . ضعف الموارد المالية والموارد البشرية الكفؤة

التعميم، حيث قمت جودة التحصيل ومستويات أداء التالميذ، وضعفت مخرجات العممية التربوية، أي 
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الطمبة الخريجين، مما أدى إلى تدني الميارات والكفايات الالزمة لإلسيام في تمبية متطمبات العالم 
ومن ىنا توجو . الجديد وتحدياتو، وأثر ذلك عمى نوعية التعميم الجامعي وخطط التنمية ومشاريعيا

. االىتمام بدراسة فاعمية المدرسة أو ما يشار إليو أحيانًا بالفاعمية التعميمية

 

أن أساليب ومعايير الحكم عمى كفاءة المؤسسات التعميمية قد تباينت وأصدر  (2003(وذكر رفاعي 
لحاق أبنائيم بيا، وكانت ليم  اآلباء أحكامًا عمى فعالية المؤسسات التعميمية كأساس لممفاضمة وا 

كنوعية المتعممين، والمناىج الدراسية، ونسبة )معاييرىم في الحكم وكانت المدخالت المدرسية 
أساسًا في تقديرىم لمكفاءة أو  (المعممين إلى المتعممين، والخصائص الفيزيائية لممبنى المدرسي وغيرىا

  ثم بدأ التحول في الحكم عمى فعالية المؤسسة التعميمية باالعتماد عمى اختبارات التحصيل .الفعالية
ونتائجيا كمعيار ىام ومؤشر ضروري عمى جودة األداء المدرسي، ومن ثم أصبحت اإلمتحانات 

وبالرغم من اإلعتماد . دلياًل عمى كفاءة المتعمم باعتبارىا أحد مخرجات المؤسسة التعميمية الفعالة
 عمى اإلختبارات التحصيمية لمتالميذ في تحديد

فعالية المؤسسات التعميمية، فمم تكن العناصر األخرى من مدخالت، أو عمميات، أو مخرجات غائبة 
كمعايير لمفعالية، ولذلك حينما كان يقاس تفاوت مستويات التحصيل الدراسي لمتالميذ بالمدارس، كان 

أما النظرة المعاصرة لمحكم عمى فعالية .  يتم إرجاعو إلى اختالف المدخالت من مدرسة ألخرى
المؤسسة التعميمية وتقويم األداء المدرسي فقد أخذت في االعتبار عوامل أخرى ال تقتصر عمى 

النواتج األكاديمية المتمثمة في التحصيل الدراسي لمتالميذ إنما تتعدى ذلك إلى النواتج غير األكاديمية 
نما تيدف إلى تحقيق النمو الشامل .   فالمدرسة ال تيدف إلى النمو المعرفي لمتالميذ فقط، وا 

المتكامل لمشخصية اإلنسانية بالنمو، والميول، واالىتمامات، واالتجاىات باإلضافة إلى بعض 
السمات، كدافعية اإلنجاز، وتقدير الذات، والمثابرة، والصبر، وقوة التحمل، وحسن التصرف، 

. باإلضافة إلى الميارات االجتماعية، واالتصال
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باإلضافة إلى دراسة خصائص المدارس ال تمكن الفرد من التنبؤ بدقة عن نوعية الطمبة وما 
سيحققونو بعد تخرجيم، البد من معرفة خصائص الطمبة الشخصية أو خصائص بيئتيم وأسرىم 

باإلضافة الى دراسة خصائص المدارس البد من معرفة أشرىم لتزويدنا . تزودنا بتنبؤات عالية عنيم
بتنبئوات عالية عنيم وما سيحققونو مستقباًل، حيث قد أيدت كثير من األبحاث في الستينات وبداية 
السبعينات الفكرة القائمة بان خمفية الطالب االجتماعية واالقتصادية ليا أىمية في تحديد تحصيمو، 

مما جعل الباحثون ييتمون أثناء بحثيم بكل ما يتعمق ببيئة الطالب المنزلية كشكل البناء، وحدائقو، 
(. 1991صبحا،)وظروف الطمبة االجتماعية لمتأكيد عمى أىمية كل ىذه األمور في تحصيل الطمبة 

 

وقد ظيرت في األدب التربوي العديد من المؤشرات والمعايير التي استخدمت لقياس فعالية المدارس، 
الذي أشار أن أبرز ما  (2003الماجدي،)ومن الباحثين في ىذا المجال رينولدز المشار إليو في 

: يميز المدارس الفعالة كما جاءت في الدراسات البريطانية ما يمي

. وجود إدارة مدرسية وصفية قيادية متفيمة .1
 .التأكيد عمى الجانب األكاديمي والقيم والميارات في المدرسة .2

 .توقعات أدائية عالية لمطمبة .3

 .ثقة اإلدارة والمعممين بالطمبة عمى تحقيق ىذه التوقعات .4

 .استمرارية التغذية العكسية بيدف تقويم الجوانب األكاديمية .5

 .االعتماد عمى التعزيز االيجابي والثواب أكثر من االعتماد عمى العقاب والنقد .6

 .توفر مناخ تنظيمي إيجابي بين اطراف العممية التربوية .7

 .تنمية مفيوم ذات إيجابي لدى الطمبة .8

فالّفعالية تشمل جميع األنشطة التي تتم في المدرسة  ( 2003(وبحسب ما ورد في غرابية 
وتنعكس عمى اإلدارة، والمعممين، والطمبة، وعمى المجتمع، فالّفعالية ليست شيئًا واحدًا وال يمكن 
أن نعرفيا أو نقيسيا عمى أساس بعد واحد، وفي نفس الوقت يمكن أن تكون المدرسة فّعالة في 

عمى المعايير المستخدمة في قياس " بعض أنشطتيا وغير فعالة في أنشطة أخرى وذلك اعتمادا
. فعاليتيا
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فإن وظيفة المدرسة الفعالة ىي، إعداد الطالب لمنمو االجتماعي،  (1990(كما وجاء في المطايفة
كسابو الخبرات الحديثة في التربية التي ترمي إلى ربط المدرسة  وذلك عن طريق تعديل سموك، وا 

إن التربية الوظيفية تقتضي أن تندمج المدرسة الفاعمة . بالبيئة المحيطة كما تربط البيئة بالمدرسة
إندماجًا ايجابيًا في مختمف نواحي النشاط البناءة في المجتمع، وأن مرافق المدرسة بدورىا يمكن 

ن مشاكل الحياة الرئيسة الكبرى يجب أن تكون  إستخداميا كمركز لنشاط المجتمع، وا 
محورالبرنامج المدرسي، وأن اشراك األىالي في تخطيط سياسة المدرسة يؤدي إلى تكوين رأي 
 .عام يساندىا ويوازنيا، كما يؤدي في الوقت نفسو إلى تطوير البرامج المدرسية ودوام تحسينو

وفيما يخص الواقع الفمسطيني، فيناك ما يعرف ببرنامج شبكة المدارس النموذجية، وىو برنامج 
وتنفذه مؤسسة  (USAID)مدتو أربع سنوات يمولو برنامج الوكالة االمريكية لإلنماء الدولي 

ويشكل البرنامج .  بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية (AMIDEAST)األمديست 
مبادرة لبناء قدرات مؤسساتية من خالل شبكة مدارس تقدم نموذجًا لتحسين جودة التعميم األساسي 

يسعى . ويركز البرنامج عمى الصفوف الدراسية من األول وحتى التاسع األساسي. في فمسطين
ىذا البرنامج  لتقديم أساليب تعميم وتعمم معاصرة تركز عمى الطالب من خالل شبكة مدارس ال 

تقل عن عشرين مدرسة في الضفة الغربية ويؤمل أن تشكل القاعدة إلعادة تطبيق أفضل 
من ىذا المنطمق، فإن . الممارسات التي يتوصل إلييا البرنامج في مدارس فمسطينية أخرى

البرنامج يعمل في إطار وضمن توجيات خطط الوزارة والمتمثمة في الخطة اإلستراتيجية لمتطوير 
التطوير الميني لمعاممين في : ويركز البرنامج عمى أربعة محاور ىي.  2012-2008التربوي 

المدارس، وتحسين البنية التحتية في المدارس، وتعزيز التشبيك الميني بين المدارس، وتكامل 
(. 2008اإلمديست،)الشراكة التبادلية بين الطمبة ومجتمعيم المحمي 
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:     وقد جاء في النشرة التعريفية بالبرنامج أن أىدافو  الرئيسة ىي

تحسين نتائج التعمم لدى الطالب بصورة ممحوظة من خالل تقديم مفاىيم واساليب تدريس،  .1
. وتقنيات، ومصادر تعميمية لممدراس المشاركة بالبرنامج لتحسين جودة التعميم فييا

تشكيل وتطوير شبكة مدارس قابمة لمتوسع والتي ستشكل القاعدة المبدئية لممشاركين في  .2
 .تطبيق اسموب تعميمي وتعممي حديث في الضفة الغربية

تقييم نتائج تطبيق البرنامج وتوثيقو ومن ثم مشاركة ىذه النتائج مع قطاع التعميم بقصد  .3
إجراء مراجعة وربما تعديل أو حذف لبعض المكونات من أجل الوصول إلى نموذج جيد يتم 

. تعميمو في مدارس أخرى
: تم اختيار خمس مدارس لممشاركة في ىذا البرنامج وىيوفي محافظة بيت لحم في فمسطين 
 بيت لحم، ومدرسة الفرير الثانوية، ومدرسة طاليتا SOSمدرسة ىيرمان جماينر قرية األطفال 
. ، ومدرسة الروم الكاثوليك(الرعاة)قومي، ومدرسة الروم األورثودكس 

 

 مشكمة الدراسة 2.1

يواجو التعميم في االونة األخيرة يواجو الكثير من التحديات الداخمية والخارجية، فالمدرسة كونو 
وقد أصبحت المدارس .  منظومة من منظومات المجتمع ذات العالقة المؤثرة والمتأثرة بو تبادلياً 

الحديثة تختمف في الفمسفة، واألىداف، والمناىج، وطرق التنظيم، وأساليب أدائيا عن المدارس 
التقميدية، األمر الذي يتطمب ضرورة إدخال بعض التغييرات والتعديالت الالزمة الشاممة في األساليب 

وال بد لمنظام . اإلدارية وسبل تفعيميا، مع إستغالل أمثل لممعطيات التكنولوجية التربوية الحديثة
التعميمي أن يواكب  اإلنفجار المعرفي والتكنولوجي لتمبية االحتياجات االجتماعية،واالقتصادية، 

   .والتربوية في المجتمع
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ومن التحديات الكبرى التي تواجو المجتمعات التطور التكنولوجي والمعموماتية لما ليا من انعكاسات 
وىذه التحديات تطرح عمى التربية أعباء أساسية تتعمق بتدريب . عمى األفراد والمجتمعات اإلنسانية

األفراد عمى استخدام التكنولوجيا والتعامل معيا ومواجيتيا من خالل تطوير مؤسسات التربية 
والتعميم، واالىتمام بتطوير المدارس حتى تواكب التطور العممي وتتفاعل مع المجتمع الذي توجد 

   . فيو

 

شراك  ومن ىنا تمكن أىمية دراسة عناصر المدارس الفعالة ودورىا في تمبية اإلحتياجات التربوية وا 
كافة األطراف التربوية بدعم البيئة التعميمية والتعممية بحسب االمكانات والقدرات المتاحة ليم سعيًا 

 .لمحصول عمى توقعات عالية من جميع المتعممين

 ومشاركتيا لحم بيتSOS   األطفال قرية جماينر ىيرمان مدرسةوانطالقًا من خبرة الباحثة في إدارة 
دراكيا ألىمية أن تكون ىذه المدارس  لحم، بيت محافظة في النموذجية المدارس شبكة مشروع في  وا 

فعالة ومتميزة سعت من خالل ىذه الدراسة لموقوف عمى مدى توفر عناصر المدرسة الفعالة في ىذه 
وقد تم تحديد المشكمة من خالل السؤالين . المدارس ودراسة اإلتجاىات المستقبمية نحو التطوير 

: التاليين

 

 النموذجية المدارس شبكة  مدارس في الفعالة المدرسة عناصر توفر مدى ما( MSN )في 
 فييا؟ التربويين والقادة والمعممين األمور أولياء نظر وجية من لحم بيت محافظة

 النموذجية المدارس شبكة  مدارس في التطوير نحو المستقبمية االتجاىات ما( MSN )في 
 فييا؟ التربويين والقادة والمعممين األمور أولياء نظر وجية من  لحم بيت محافظة

 

 أهداف الدراسة 3.1
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:- تيدف ىذه الدراسة إلى

 النموذجية المدارس شبكة مدارس في الفعالة المدرسة عناصر توفر الكشف عن مدى .1
(MSN )المعممين من كل نظر وجية من  المستقبمية واالتجاىات لحم بيت محافظة في 

 . نحو التطوير في مدرستيمالتربويين والقادة األمور وأولياء

 ( قادة تربويين/ أولياء أمور/معممين )التعرف إلى الفروق في وجيات نظر أفراد الدراسة  .2
 في( MSN )النموذجية المدارس شبكة مدارس حول مدى توافر عناصر المدرسة الفعالة في

 .التطوير نحو المستقبمية واالتجاىات لحم بيت محافظة

تحديد نقاط القوة والضعف في ىذه المدارس والوصول إلى توصيات حول تطويرىا لتصبح  .3
 .مدارس فعالة

 

 

 

 

 

 

 

  أسئمة الدراسة 4.1

 

 


