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  2021كانون األول  ولالجزء األ /عاشرالعدد ال
 

دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي في مدارس  

 المرحلة األساسية في مديرية تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين.  

The role of the school administration in activating the partnership 

between the school and the local community in the primary 

schools in the Directorate of Education in Jerash Governorate 

from the point of view of teachers. 

 ختام احمد يوسف القضاة _وزارة التربية والتعليم _ تربية محافظة جرش.                      

 . الملخص

ف البحث الحالي للتعرف على دور اإلدارة المدرسييييييييييل اي راعة  ال يييييييييرانل لةج المدرسيييييييييل و ةج الم تم   يهد   

المحلي اي مييدارا المرةلييل ايسييييييييييييييياسيييييييييييييييييل اي مييديرمييل رر يييل محيياا ييل  ر  مج و هييل   ر المعلمةج  و ييد 

ةال البحث مج  اسييييت دمب الباةلل الماهو ال، يييياي  ةةث را ربييييميا اسييييتبا ل ناداة ل م  ال يا ا   ور ، ب ع

( معلا ومعلمل اي مدارا رر يل  ر   ورا اختيارها بالطرمقل الع يي،اةيل  و د ارييار  الاتاةو ملى م ييت،   80)

)مت،سيي (  لدور اإلدارة المدرسيييل اي راعة  ال ييرانل لةج المدرسييل و ةج الم تم  المحلي مديرمل رر يل محاا ل  

ايولى ليدر يل مت،سييييييييييييييطيل  يلييت الم يا))ال يا يج التر ، (    ر    و يا  الم يا) )ال يا يج اا تمياعي( بيالمرربيل
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بالمرربل اللا يل لدر ل مت،سييييييييطل  يليت الم ا))ال ا ج اا تبيييييييياد ( بالمرربل اللاللل لدر ل مت،سييييييييطل  ون ل  

( ُرْعز  يثر ال اس اي الدر ل ال ليل α =0.05ارييييييار  الاتاةو عج عد  و ،د ارود لا  دالل مةبيييييياةيل )

د لا  دالل مةبيييييييييييياةيل اي ) ال ا ج التر ،   وال ا ج اا تماعي  وال ا ج اا تبيييييييييييياد ( لةاما ر، د ارو 

( ُرْعز  يثر ال  رة التدرم ييييييييييييل  اي α =0.05ولبيييييييييييالد اإل اد  وعد  و ،د ارود لا  دالل مةبييييييييييياةيل )

ارييييييييييييييار    الم ياا  )ال يا يج التر ،   وال يا يج اا تمياعي  وال يا يج اا تبيييييييييييييياد    اليدر يل ال لييل(  وني لي 

الاتاةو و ،د ارود لا  دالل مةبيياةيل اي م ا)ا اا تبيياد  ا  و ا   الارود لبييالد دراسييا  عليا(  وا  

( ُرْعز  يثر المؤهي  العلمي اي )ال يا يج اا تمياعي  وال يا يج α=0.05ر، يد ارود لا  داليل مةبيييييييييييييياةييل )

 ال ا ج التر ،   والدر ل ال ليل ( 

 المدرسية، المجتمع المحلي، المعلمين.اإلدارة  الكلمات المفتاحية:

Abstract.  

The current research aims to identify the role of the school administration in 

activating the partnership between the school and the local community in the 

primary schools in the Directorate of Education in Jerash Governorate from the 

point of view of teachers. The researcher used the descriptive approach, where a 

questionnaire was designed as a tool for data collection, and the research sample 

consisted of (80) male and female teachers in Jerash schools, and they were 

chosen randomly. The results indicated a level (average) for the role of the school 
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administration in activating the partnership between the school and the local 

community, the Directorate of Education of Jerash Governorate. Economics) ranked 

third, with a medium degree. The results also indicated that there were no 

statistically significant differences (α = 0.05) due to the effect of gender on the total 

score, while there were statistically significant differences in (the educational aspect, 

the social aspect, and the economic aspect) in favor of females. And there were 

no statistically significant differences (α = 0.05) due to the effect of the teaching 

experience in the fields (the educational aspect, the social aspect, the economic 

aspect, the total degree). The results also indicated that there were statistically 

significant differences in the field of "economic" and the differences came in favor 

of higher studies). There are no statistically significant differences (α = 0.05) due 

to the effect of academic qualification in (the social aspect, the educational aspect, 

and the total degree) 

Keywords: school administration, local community, teachers 

 :   مقدمل

و ل ايخةرة رح،ا  اي رتى مااةي الحياة  ركلب رحديًا ن ةرًا للم تمعا    العالا اي اي  رهد

مما ي ت، ج على الما ،مل التر ،مل م،انبل ه ه التح،ا  مج ةةث دورها وال اتها  وسياستها   
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عال ل ومااه ها  واسالة ها  وين م ؤوليل معداد اي يا) القادمل لي ب على عارق المدرسل اق   اال

لةج المدرسل والم تم   د دخلب مرةلل  ديدة يت، ج على المدرسل اةها ان ررنز على الت،ا    

الداةا م  الم تم  المحلي  وان ردعا ال ه،د الم ترنل لةاهما لتحقةق اهداف العمليل التر ،مل   

  ال   راتمي  اا اح المدرسل اي رحقةق اهدااها يعتمد اعتمادا اساسيًا على مد  اررباطها بالم تم

 مليت 

الحقيقيل   الارص  وإراةل  الااعلل  الم ارنل  على  المحلي  اةمل  والم تم   المدرسل  لةج  والعال ل 

للم تم  المحلي بك  مك، ارت: اُيَسر والمؤس ا  والهةئا  بك  م اا  التاثةر المتداخلل  والتي  

م رهدف  والتي  ااعليل   اينلر  ايساسيل  ال،ةدا  اا تماعيل  التر ،مل  رمل   العمليل  لى م الح 

 ( McNeil, 2009و ،درها عج طرمق الم اهمل والم ارنل اي اعما) وخط  المدرسل )

( ملى ة  نلةر مج م كال  الطلبل ال ل،نيل والتعليمل مج خال) العال ل 2001وارار )ةمةد 

يل واا تباديل  الت ارنيل لةج المدرسل والم تم  المحلي واررباط ه ه ال رانل بالتغةرا  اا تماع 

( اّن هااك ا ،ًة ن ةرًة لةج المدرسل والم تم  المحلي لعد  و ،د  2006وال ياسيل وارار )ة ةج 

رؤمل واضحل لحا ا  الم تم  وعد  التا ةق لةج م تلف ال ها  لتاعة  ال رانل لةج المدرسل 

 والم تم  المحلي  
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لم تم  المحلي لتط،مر العمليل التعليميل  ومج ماطلق اإليمان باهميل راعة  ال رانل لةج المدرسل وا

التي ر،ا ت المدرسل اقد ر كلب بعض الدراسا  التي ردرا  التعلميل وة ِّّ العديد مج الم كال   

العال ل ورعزمزها ن  ة ج ط يعل لةئتت واا اره ومعتقدارت  والتي اند  دراسل سكي   ط يعل ه ه  

مؤرمرا   2009و ارود) دعب  اقد  المحلي   الم تم   و ةج  المدرسل  لةج  الت،ا    اهميل  (على 

العم    رحلة   تاةو  م را   وضرورة  المدرسيل  اإلدارة  بم،ض،ع  ااهتما   ملى  عدة  دوليل  رر ،مل 

م،  ب ك   بالمهارا  التر ،   ورزومدها  المدرسيل  اإلدارة  على  القاةمةج  التقةيا  ي م   بحةث  س  

( و  ًرا يهميل راعة  ال رانل  2005ايساسيل مما يع،د بالاا  على ارنان العمليل التعليميل)ال در   

لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي  ا   ه ه الدراسل لتقبي ا دور اإلدارة المدرسيل اي راعة   

نل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل الد يا اي مديرمل رر يل  ال را

ورعليا اي محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج واوليا  ايم،را و د را اختيار مدارا المرةلل  

ل والم اهمل  ايساسيل الد يا ميما ا  باهميل ه ه المرةلل التعليميل  ودورها اي اإلعداد للحياة العمليّ 

اي ال اا  وال رانل الاعليل  مل اّن طلبل المرةلل ايساسيل الد يا ها ةلقل ال،   لةج الم تم   

للتااع  معا اي مي اد طرمق  حيحل   بالمدرسل  رعليمها  المحلي وعادارت ورقالةده و ةج ما يتا 

  ،ممل ر،ةد اي  ار  ح، ايهداف التر ،مل الما ،دة
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ل سعىب الباةلت للتعرف على ا دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل ولتحقةق اهداف الدراس
محاا ل   لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل 

  ر  مج و هل   ر المعلمةجا 

 مشكلة الدراسة:

ة للطراةج  ةةث  ر عى المدارا  لل رانل م  مؤس ا  الم تم  المحلي لتحقةق الااةدة المر ، 

الم تم    الم تم  المحلي ل  داعا لت   وا لد ل ل  مج م اهمل  الّتعليا ليس م تقاًل عج  اّن 

المحلي اي رعزمز دور المدرسل اي ه ا الم ا)  نما اّن العال ل او ال رانل لةج المدرسل ومؤس ا  

مج     اهتما   عد   ولر ما  المطل،ب   للم ت،   رب   لا  الم تلال  ااراد   الم تم   او  المدراا 

ومؤس ا  الم تم  المحلي له ه ال رانل  و التالي ر عى الدراسل الحاليل ملى التعرف على دور  

المرةلل   مدارا  اي  المحلي  الم تم   و ةج  المدرسل  لةج  ال رانل  راعة   اي  المدرسيل  اإلدارة 

رر يل مديرمل  اي  اإل   ايساسيل  مج خال)  المعلمةج   و هل   ر  مج  على  محاا ل  ر    ابل 

 ايسئلل التاليل:

ما دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي   السؤال األول:

 محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج ؟   مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل

( اي دور  0.05 ≤ ه  هااك ارود لا  دالل مةباةيل عاد م ت،  الدالل ) السؤال الثاني:

اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل  
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ايساسيل اي مديرمل رر يل محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج ُرْعز  للمتغةرا )ال اس   

 المؤه  العلمي  ال ةرة التعليميل(؟ 

 أهداف الدراسة:

اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي  التعرف على دور   -

 محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج     اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل

ال  ف عج الارود لا  الدالل اإلةباةيل اي دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل  -

مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل محاا ل  لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي  

  ر  مج و هل   ر المعلمةج ُرْعز  للمتغةرا )ال اس  المؤه  العلمي  ال ةرة التعليميل(  

 أهمية الدراسة: 

ال  ف عج ط يعل ال رانل لةج اإلدارة المدرسيل والم تم  المحلي اي راعة  ال رانل لما ي د   

 ع،د بالااةدة على اإلدارة المدرسيل وااراد الم تم  المحلي  العمليل التعليمل  مما  د ي 

مثرا  ايدب الا ر  اي م،ض،ع دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج    -

محاا ل  ر  مج و هل   ر    الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل

 اعتبار اّ ت ي ها اي ااررقا  بالم تم  والمدرسل مًعا   المعلمةج على
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يمكج ان راةد  تاةو ه ه الدراسل مدير  المدارا والقاةم،ن على العمليل التر ،مل مج م ططةج    -

 على وض  خط  واضحل لتاعة  دور ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي  ورر ،مةج

 مصطلحات الدراسة: 

 م،عل عمليا  )ر طي   را ةق  ر، يت  اربا)  ار ال  رار( وظيفيل رتااع   م اإلدارة المدرسية:

بإي اليل ضمج مااخ مااسج  داخ  المدرسل وخار ها  واًقا ل ياسل عامل  وال ال رر ،مل  

:  2002رضعها الدولل  رغبل اي معداد الَاْش  بما يتاق واهداف الم تم   والدولل )العمايرة  

19  ) 

ي ال ةئل التي يعيش اةها ااراد ي ترن،ن مًعا اي اي  طل اا تماعيل  ه المجتمع المحلي:

واا تباديل وال ياسيل ومك، ،ن اي ما لةاها وةدة ا تماعيل ي عرون باا تما  ملةها )رلدان 

 (  6: 2001و ايمل و ره،    

باد)  ال ه،د التط،عيل التي رتا لةج المدرسل والم تم  المحلي مج خال) التعاون ور :الشراكة

 (  31: 2012ال  را  والزمارا  ورقديا الدعا ال   رحتا ت المدرسل )عار،ر 
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 حدود الدراسة:

الحد الم،ض،عي: ا تبر  الدراسل على معرال دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج  -

المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل محاا ل  ر   

  هل   ر المعلمةج  مج و 

الحد الب ر : ُطبَِّّقْب ه ه الدراسل على عةال مج معلمي المدارا ايساسيل اي مديرمل رر يل  -

 محاا ل  ر   

    2022/ 2021الحد الزما ي: ُطبَِّّقْب ه ه الدراسل اي الاب  ايو) مج العا  الدراسي -

 يرمل رر يل محاا ل  ر   الحد المكا ي: ُطبَِّّقْب على مدارا المرةلل ايساسيل اي مد-

 اإلَطاُر النظري والدراسات السابقة: 

مدارا   المحلي مج      المدرسل والم تم   لةج  العال ل وال رانل ما  الترنةز على م دا  را  ولقد 

المدارا م  لدايا  ه ا القرن ا مج ةةث م دا العال ل اق   ل  ا ُلّد وان ر ،ن ه ه العال ل  

اند  الا رما  وايبحاد العلميل الحديلل التي رؤمج بم دا ال رانل لةج    عال ل وطةدة و ،مل  ولقد 

المؤس ا  التر ،مل ومؤس ا  الم تم  الم تلال  على ضررة ااهتما  بالتر يل والتاميل الم تدامل  

التي ر اها اي رحقةق الااةدة وايهداف الم ترنل ل   مج المؤس ا  التر ،مل والم تمعيل  ةةث  

ح المدرسل اي رحقةق رسالتها يعتمد اساًسا على مد  اررباطها وررانتها م  الم تم   رر  اّن   ا
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  ال   رعيش فيت  ومج هاا يببد لِّزاًما علةها ان رق،  لت،طةد ه ه ال رانل م  م تمعها ومحيطها  

 ماها باّن   اةها اي مهمتها ورحقةق رسالتها التر ،مل يعتمد بايساا على متا ل و ،ة ه ه َوعًيا  

 (  2000العال ل وال رانل )الع مي  

ومج هاا اإّن   اح العملّيل التعليمّيل بك  ابعادها  يتا مج خال) التعاون م  مؤس ا  الم تم   

لام،ها ورط،رها    الالزمل  الحياريل  المهارا   الطالب  الم تلال  مما ي اعد اي من اب  المحلي 

الع يتا لل  ما مج خال) ر،ثةق  وااطالع على ما يدور ة،لها  وإن الها ال  را   لميل  ولج 

العال ا  والتعاون وال رانل لةج المدرسل ومؤس ا  الم تم  المحلي الم تلال  ةةث ان المدرسل 

و د  مج ا   الم تم  ول دمتت  ومعد رط،مر العال ل والتعاون لةج المدرسل والم تم  المحلي  

ا رها اي الم ا) التر ،  والتعليمي ) اد    اةد الع،ام  المهمل لتاعة  دور المدرسل  وزمادة نا

2007  27  ) 

ولقد لدا  الم تمعا  الحديلل را ر ملى المدرسل على اّ ها مؤس ل رعليميل لا  وظيال ا تماعيل   

رعم  على خدمل الم تم  المحلي والّتعرف على م،ارده واةتيا ارت  وا تق  التعليا مج ن، ت  ضيل  

دران المدراا  ملى  ضيل م تمعيل ي ارك اةها  مي  ايطراف:  رقتبر على التر ،مةج داخ    

 ( 2003ال ةب  والمدرسل ومؤس ا  الم تم  المحلي الم تلال )الم الس الق،ميل الم ببل 
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واي ظ  ه ا التغةر  اإّن اإلدارة المدرسيل س،ف يك،ن لها ادوراها المتغةرة والمت ددة باستمرار   

وا وساة   مي اد  ماها  يتطلج  ومؤس ا  وس،ف  المدرسل  لةج  والعال ل  لل رانل  م تلال  سالةج 

 (  Manasse, 2003:122الم تم  الم تلال )

الت ا،ل، يا  واا تباد     والمتغةرا  اي م اا   التحديا   المدرسل اي م،ا هل  ر ها  وةتى 

اإّ ها رحتاج ملى مي اد طرٍد للتعاون والم ارنل م  مؤس ا  الم تم   مج خال) التعاون م   

 (  38: 2000يسرة واوليا  ام،ر الطلبل وإررانها اي رر يل ورعليا الااةها )ايغ ر   ا

قيادة مدرسيل ااعلل مات،ةل رعتمد على الم ارنل الاعليل نما اّن المدرسل اي الم تق   رتطلج  

 ( 2002ل مي  العاملةج اي المدرسل والقدرة على التعام  م   ضايا الم تم  المحلي )المايف   

( ملى اّن المدرسل هي المح،ر ايساسي اي عمليا  التا ئل  2000:123ور ةر  الح الديج )

وررانل  ،مل لةج اوليا  ايم،ر والمدرسل  بحةث رق،     اا تماعيل  امج المها  ًدا و ،د عال ل

المدرسل باتد ال،الها للم تم  وإ امل عال ا   ةدة وررانل م  ااراد الم تم  المحلي اي الم ارم   

 (  87  1995التر ،مل والتعليميل)ساسي  
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 الدراسات السابقة :

اسل الحاليل  راعة  ال رانل لةج  و د ا رمب العديد مج  الدراسا  ال ابقل المتعلقل بم،ض،ع الدر 

اإلدارة المدرسيل والم تم  المحلي وماها الدراسا  العر يل واي ا يل   ورا رررةج الدراسا  ال ابقل 

 زمايا مج اي د  ملى ايةدد نما يلي: 

( والتي هداب ملى دراسل ةالل ل،ا   الت،ا   Dempsey & Walker 2002وا ر  الباةلان)

،لتان  اراة  ال رمطا يل مج خال) التعرف ملى و ها    ر المعلمةج واوليا  لةج مدرسل امترو  

ايم،ر لتحديد الا،اةد الاار ل عج رعزمز الت،ا   لةج المدرسل وايسرة  والتعرف على المع، ا   

التي رضعف ه ا الت،ا    ثا معداد رب،ر مقترح للتغلج على رل  المع، ا   ون ل  معداد خطل  

ليل لتاعة  الت،ا   لةج المدرسل وايسرة ونا ب  تاةو الدراسل ة،) ا،اةد الت،ا    استراري يل عم

رحقةق ال ع،ر     -3رعدي  سل،نيا  الطالب ي   -2رح ةج ا  از الطالب ايناديمي ي    -1 :نالتالي

ي   بالمدرسل  ور،طةد عال تها  ايم،ر  اوليا   لد   اي  -4بالرضا  للمدرسل  ايم،ر  اوليا   م ا دة 

و اف الباةلان المع، ا  التي رضعف الت،ا   لةج مدرسل مةترو ،لتان   .ااها التر ،مل رحقةق اهد

ي رد ي الم ت،  التعليمي يوليا    :ي مع، ا  رتعلق بايسرة وهي1 : اراة  واسر الطلبل ملى   مةج

اار اها  ال ل يل لد  اوليا  ايم،ر  ح، المدرسل  تي ل     .ايم،ر ورد ي ال،ض  اا تباد 

بالمدرسل2 .را  سابقلخ   رتعلق  للمدرسل اي  :ي مع، ا   الا ا  اإلدار   التي يارضها  القة،د  ي 



 

 

 

13 
 

 

اإلدارمل المرنزمل  المحي   تي ل  الم تم   على  المدرسل  .ا اتاةها  مدارة  وخ رة  معرال  رد ي  ي 

وايسرة المدرسل  لةج  الت،ا    راعة   باستراري يا   اهميل   .والمعلمةج  على  الدراسل  اند   و د 

الت،ا   لةج المدرسل وايسرة نمدخ  لتاعة  العال ل والتعاون لةاهما  وو اب خطل استراري يل  

ل  مقترةل رت لص لتط،مر ال ياسل اإلدارمل للمدرسل لتببد انلر مرو ل وار اًها  ح، الالمرنزم 

رح ةج المااخ المدرسي )المرااق والت هةزا  مل :  اعا   اةتااا   وا تماعا ( ي ر  ي  اوليا   

مثراةيل( ي را يا م روع خدماري لتل يل   ايم،ر على الم ارنل اي العمليل التعليميل )ملا): رقديا دروا

   مج ةةث  رحر  د ل المعل،ما   وااهتما  بعمليل الت،ا اةتيا ا  اسر الطلبل نالم ارم  التر ،مل والبحيل

 .و وض،ح الرسالل استمرارمل الت،ا    رعدد وساة  ااربا)

الت ا،ل، يا اي  wright& rogers,2006واي دراسل ) رقةيميت لدور  ( والتي هداب ملى دراسل 

رعزمز الت،ا   لةج المدرسل وايسرة  و د هداب الدراسل ملى ال  ف عج و هل   ر ن  مج  

وا والمحم،)  المدرسةج  ايرضي  )الهارف  الحديلل  ااربا)  وساة   است دا   ة،)  ايم،ر  وليا  

,اإل تر ب , الم،   اإلل ترو ي للمدرسل( اي عمليل رعزمز الت،ا   لةج المدرسل وايسرة والم تم   

رّا رط ةق الدراسل اي بعض المدارا بال ز  ال مالي مج ال،ايا  المتحدة ايمرمكيل  و د   المحلي

الدراسل)  للغب ) 210عةال  ارًدا    )48( الطرمقل   ( 162(مدرًسا   الدراسل  واست دمب  امر   ولي 

مج   ل ٍ   المرنزة  الم م،عا   )ااستبا ل  اعتمدرهما  اللتان  ايدارةج  خال)  مج  وال يفيل  ال ميل 
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لتاثةره    (المدرسةج واوليا  ايم،ر  المدرسل وايسرة  لةج  الت،ا    اهميل  الدراسل على  و د اند  

ي الي ال،اضد على رعزمز التعاون والتااع  لةاهما  واند  الدراسل ن ل  على الا،اةد العديدة  اإل

المدرسل   الا ،ة لةج  الت،ا   ورقلة   التي مج اهمها ر،سي  داةرة  الت ا،ل، يا الحديلل  است دا  

اوليا    وايسرة ةةث مّن است دا  وساة  ااربا) الت ا،ل، يل الحديلل اي عمليل الت،ا   ي اعد

ايم،ر على متابعل  مي  م رما  العمليل التعليميل  اما اها المع، ا  المتعلقل بالت،ا   لةج  

المدرسل وايسرة باست دا  الت ا،ل، يا الحديلل اقد نا ب  قص ال،عي لد  المدرسةج واوليا  ايم،ر  

 .ة،) مد  الا،اةد الاا مل عج الت،ا   باست دا  الت ا،ل، يا

(  لدراسل هداب ملى رط،مر  م،لج لتاعة  العال ل لةج المدرسل والم تم   2006ةج    امب )ال ط 

المحلي اي ماطقل ال، ظ ي التعليميل  ولل  بااعتماد على عدد مج الت ارب الدوليل الاا حل  

المتعلقل لتاعة  العال ل لةج المدرسل والم تم   و د اعتمد  ماه يل الدراسل على استطالع آرا  

( مدارا اخ   بطرمقل ع ،اةيل رملب مدير  المدارا والمعلمةج واوليا  ايم،ر  ورّا 10عةال )

لةج   الت،ا    ااستبا ل  م اا   اةد  ورااو)  خا ل   استبا ل  خال)  مج  الدراسل  ليا ا    م  

ملى ان هااك وعي واهتما  واضد مج       الدراسل  المحلي  وارار   تاةو  المدرسل والم تم  

سيل والمعلمةج واوليا  ايم،ر اي ماطقل ال، ظ ي التعليميل باهميل الت،ا   والتااع   اإلدارا  المدر 
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قيا   ال  ةرة على ضرورة  الم،ااقل  لدر ل  ااهتما   ومتمل  ه ا  المحلي   والم تم   المدرسل  لةج 

 المدرسل بالممارسا  المتضمال اي  مي  م اا  واقرا  استبا ل البحث  

( و ارود  دراسل سكي   والمدير  2009واي  المعلا  لةج  التعاون  وا    دراسل  ملى  هداب  والتي   )

والم تم  المحلي اي المدارا اللا ،مل بمحاا ل غزة وس   رط،مرهاا مج و هل   ر المعلمةج  

(  65واوليا  ايم،ر  و د است دمب الباةلتان الماهو ال، اي التحلةلي  و لغب عةات الدراسل )

َمْب ااستبا ل ناداة للدراسل, و ْد ر، لب  ( مج اولي 53معلًما ومعلمًل  و)  ا  ايم،ر  نما است دِّ

الدراسل ملى الاتاةو التاليل رقديرا  المعلمةج واوليا  ايم،ر ل،ا   التعاون لةج المدرسل والم تم   

المحلي للغ   بل مت،سطل  دون الا بل المطل، ل رر ،مًّا ُرْعز  الا بل المت،سطل اي رقدير وا    

ةج المدرسل والم تم  المحلي ملى رد ي م ت،  الت،ا    وضعف راعة  وساة  الت،ا    التعاون ل 

 المطل، ل  

( دراسل اي ال،ايا  المتحدة ايمرمكيل  Vorhis& Sheldon, 2010وا ر  ا،رهيس ورةلدون )

هداب ملى ال  ف عج دور مدير  المدراا اي رط،مر ال رانل لةج المدرسل والم تم  المحلي  

 لبحل للارد والم تم    لتعزمز ا

( مدير ومديرة,  320( اقرة, ور ، ب عةال الدراسل مج )30ور ، ب ايداة مج استبا ل مك، ل مج )

واظهر  الاتاةو و ،د ارود دالل مةباةًيا لةج خباةص المدير وناايارت ال  بيل و ةج  دررت  
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ارود  و ،د  الدراسل  اظهر   تاةو  نما  الم تم    م   العال ل  رط،مر  لةج    على  مةباةيا  دالل 

ةب،) المدير على الدعا الماد  والدعا اا تماعي و ةج  دررت على الت طي  لتاعة  العال ل  

 م  الم تم   

(التي هداب لل  ف عج دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج  2011واي دراسل عار،ر )

(ولي امر  380ل الدراسل مج)المدرسل والم تم  المحلي مج و هل   ر اوليا  ايم،ر ر ، ب عةا 

را اختيارها بطرمقل ع ،اةيل ب يطل ولتحقةق غرض الدراسل  امب الباةلل لتط،مر استبا ل مك، ل  

اقرة م،زعل على خم ل م اا  واظهر   تاةو الدراسل باّن دور اإلدارة المدرسيل اي   (47مج )

ر  ا   لدر ل مت،سطل لم تلف  راعة  ال رانل لةج المدرسل والم تم  مج و هل   ر اوليا  ايم، 

الم اا  ولألداة نك  نما اظهر  الدراسل عد  و ،د ارود لا  دالل اةباةيا ُرْعز  لمتغةر  

 ال اس ومتغةر المؤه  العلمي   

اةمد) دراسل  رحاةز  2013واي  اي  المدرسيل  اإلدارة  دور  عج  ال  ف  الدراسل  هداب  والتي   )

المدارا الحك،ميل اللا ،مل اي محاا ل مر د, ولتحقةق  الم تم  المحلي  ح، عال ل ر ارنيل م   

(  720( اقرة ُطبَِّّقْب على عةال الدراسل مج )38اهداف الدراسل را رط،مر استبا ل مك، ل مج )

( معلمل م،زعةج على سب  مديرما  رر يل ورعليا   510( معلًما و)210معلًما ومعلمل  ماها )

مدرسيل اي رحاةز الم تم  المحلي  ح، عال ل ر ارنيل   اظهر   تاةو الدراسل ان دور اإلدارة ال
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 ا  لدر ل رقدير )مت،سطل(  نما اظهر  الاتاةو و ،د ارود لا  دالل مةباةيل ُرْعز  لمتغةر  

ال اس اي  مي  الم اا   لبالد اإل اد  وعد  و ،د ارود لا  دالل مةباةيل ُرْعز  لمتغةر  

لمي اي  مي  الم اا   باستلاا  الم ا) التعليمي  و ا    سا،ا  ال  رة التعليميل  والمؤه  الع

 الارود لبالد ةملل البكال،رم،ا

( هداب ه ه الدراسل ملى التعرف على دور مدارة المدرسل اي راعة   2017واي دراسل طالاحل)

ال رانل لةج المدرسل والم تم  مج و هل   ر معلمي مدارا ل،ا  ال ،رة  ولتحقةق اهداف الدراسل  

ت د  الباةث الماهو ال، اي والتحلةلي  و د را لاا  ه ا ااست يان )ايداة( ل م  ال يا ا  مج  اس

( اقرة م،زعل على ار عل م اا   ر ، ب ه ه الدراسل مج م تم  المعلمةج اي المدارا  28)

( ال ،رة  رر يل  مديرمل  اي  )2022الحك،ميل  مج  الدراسل  عةال  ور ، ب  را  250(    معلمًا     )

ارها بطرمقل ع ،اةيل ب يطل   وخلبب  تاةو الدراسل ملى م م،عل مج الاتاةو التاليل ان  اختي 

المدرسل والم تم  مج و هل   ر معلمي مدارا   المدرسل اإلدارة اي راعة  ال رانل لةج  دور 

 αالل،ا  ال ،رة   ا  بم ت،  مت،س    وا ر، د ارود لا  دالل مةباةيل عاد م ت،  الدالل )

 ( ُرْعز  لتاثةر ال اس وال  رة والمؤهال   05 0 =

( ملى التعرف على دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل الم تمعيل  2019هداب دراسل طةج)

بمديال لرمدة بالممل ل العر يل ال ع،ديل م  نّ  مج  طاعا  الم تم  المحلي واوليا  ايم،ر واًقا  
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ا  )مديرا ( المدارا  را است دا  الماهو ال، اي  لمعايةر ال ،دة ال املل مج و هل   ر  اةد

اختيار عةال ع ،اةيل طبقيل ممللل   للبحث  ورا  الم حي والمقارن  واست دمب ااستبا ل ناداة 

(  اةدة بمديال لرمدة و د ر،   البحث ملى  96% مج القاةدا  للغ عددهج) 50لم تم  البحث  

لها دور اي راعة  ال رانل نك   وم   طاعا  الم تم    الاتاةو التاليل: ان اإلدارة المدرسيل غالًبا  

 وداةمًا راّعلها م  اوليا  ايم،ر  

( ملى التعرف على اها متطلبا  ال رانل الم تمعيل لةج  2019هداب دراسل الرةةلي  وال ي ي)

( ال ع،ديل  العر يل  الممل ل  رؤمل  ض،   اي  والمدرسل  و هل   ر  2030ايسرة  مج  ولل     )

اوليا  ام،ر الطالبا  اي مدارا التعليا ايهلي بالمديال الما،رة  وال  ف عج الارود  المعلما   و 

لا  الدالل اإلةباةيل لةج مت،سطا  ااست ابا  ياراد َعةَِّّال الدراسل ة،) متطلبا  ال رانل 

الم حي  ال، اي  الماهو  واعتمد   ايسرة,  ودخ   العلمي   المؤه   لمتغةرا :  ربًعا  الم تمعيل 

( ولي  304( معلمل  و)292( اقرة ُطبَِّّقْب على َعةَِّّال ع ،اةيل مج )28 دا  استبا ل رملب )باست 

المدارا  اي  الطالبا   ام،ر  واوليا   المعلما    م،ااقل  در ل  ان  اي  الاتاةو  اها  ورمللب  امر, 

   ايهليل ة،) متطلبا  راعة  ال رانل لةج ايسرة والمدرسل ب ك  عا  ن ةرة نما ر، د ارود لا

( لةج مت،سطا  است ابا  اوليا  ايم،ر ُرْعز  لمتغةر المؤه  العلمي 0,05دالل مةباةيل عاد )
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)البكال،رم،ا  واللا ، (  لةاما ا ر، د ارود دالل مةباةًيا لةج مت،سطا  است ابا  المعلما   

 ُرْعز  لمتغةر المؤه  العلمي  ودخ  ايسرة 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

استا واختيار  و د  الدراسل   باست دامها وسةلل إلغاا  م،ض،ع  ال ابقل  الدراسا   الباةث مج  اد 

الدراسا  ال ابقل ل ، ها بحلب اي دور اإلدارة  عن     المتغةرا  للدراسل   لقد رمةز  ه ه الدراسل

المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي  

 مديرمل رر يل  ر  مج و هل   ر المعلمةج   

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 :منهجية الدراسة 

 ُّ   اربعب الدراسل الحاليل الماهو ال، اي  لدراسل م كلل ما او ظاهرة علميل معةَّال؛ بغيل الت، 

لدراسل   ايسل،ب  ه ا  است دا   ورا  لها   ماطقيل  را ةرا   راعة   ملى  اي  المدرسيل  اإلدارة  دور 

ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل محاا ل  

    ر  مج و هل   ر المعلمةج 

 

 



 

 

 

20 
 

 

 مجتمع الدراسة:  

ر ،ن م تم  الدراسل مج  مي  المعلمةج والمعلما  اي مدارا رر يل  ر  التابعل مديرمل التر يل  
 محاا ل  ر    والتعليا

 عينة الدراسة: 

( الدراسل مج  عةال  اختيارها  80ر ، ب  را  رر يل محاا ل  ر     اي مدارا  ومعلمل  معلا   )
لدراسل واًقا لمتغةرا  الدراسل )ال اس   ( ي ةج ر،زم  ااراد عةال ا1بالطرمقل المتي رة  وال دو) )

 ال  رة التدرم يل  والمؤه  العلمي(  

 (1الجدول )                                     
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا للخصائص الشخصية                 

 النسبة المئوية%  التكرار التصنيف  المتغير

 الجنس 
 27.5 22 ذكر 

 72.5 58 أنثى

 100.0 80 المجموع

 الخبرة التدريسية 

 12.5 10 سنوات  5أقل من 

 18.8 15 سنوات  10 -سنوات  5من 

 68.8 55 سنوات  10أكثر من 

 100.0 80 المجموع

 53.8 43 بكالوريوس  

 46.3 37 دراسات عليا  المؤهل العلمي

 100.0 80 المجموع 

 
 أداة الداسة : 

دور اإلدارة المدرسيل اي  ان را ايطالع على ايدب الا ر   والدراسا  ال ابقل المتعلقل لي  بعد  
راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل 



 

 

 

21 
 

 

ما      امب الباةلل باست دا  ااستبا ل ناداة ل م  المعل، محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج 
وال يا ا  المتعلقل له ه الدراسل؛ لتااس ها م  ط يعل الدراسل مج ةةث اهدااها  وماه ها  ولقدررها  
على  م  ال يا ا  والمعل،ما  والحقاةق ل،ا   معةج واي و ب  بةر    يًا  و امب الباةلل ل اا   

ض،ع الدراسل  و د مقياا مج خال) ااستعا ل بالدراسا  وايبحاد والرساة  التي لها عال ل بم، 
(  اقرة م،زعل على ثالثل م اا   الم ا) ايو): ال ا ج  20رضماب ايداة بب،ررها الاهاةيل)

  :( اقرا   والم ا) اللالث7( اقرا   الم ا) اللا ي: ال ا ج اا تماعي ل،ا   )6ل،ا   )  التر ،  
 ل واضحل, ي تطي   ( اقرا   ةةث را  ياغل الاقرا  بطرمقل سل7)  الجانب االقتصادي بواقع

ااراد عةال الدراسل مج اإل ابل علةها  و ما المقياا لتدرج خماسي )لدر ل ن ةرة  دَا  لدر ل  
ن ةرة  لدر ل مت،سطل  لدر ل  لةلل  لدر ل  لةلل  دًا( و د اعطةب در ا  ر ميل  للغب على  

وثبا  المقياا بطرمقل البدد ال اهر   (  و د را التحقق مج  دد   1,  2,  3,  4   5الت،الي: )
 واار اد الداخلي   

 الصدق الظاهري : 

( محكمةج    4ورا التحقق مج البييييييييييييدد ال اهر  لالسييييييييييييتبا ل بعرضييييييييييييها على ل ال مك، ل مج )
مت ببةج اي اإلدارة التر ،مل للرانييييييد مييييييج مييييييد  مالةمييييييل و ييييييدرة ايداة علييييييى رةقيييييييق اهييييييداف  

راقييييييييب اسييييييييةلل الدراسييييييييل واهييييييييدااها ميييييييي  ايداة  وعييييدل  ااسييييربا ل ل ييييييييا  علييييى  الدراسييييييييل  نمييييييييا ا
المالةظييييا  والرعييديال  المراقييل مييييج قليي  المةنمييين؛ للخييييروج بافض) اداة  ادرة على رمثي) ما 
اعد  من ا ) قياست  و د را التحقق مج  ييييييييييييدد وثبا  المقياا بطرمقل البييييييييييييدد ال اهر   

  اخليواار اد الد
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 ورا اعتماد المقياا ااري لتبحيد المقياا ال ماسي

 (  1الحد ايد ى للمقياا )-( 5الحد ايعلى للمقياا )

 ( 3عدد الائا  المطل، ل )             

     =1.33 

 ( ملى  هايل ن  ائل  1.33ومج ثا مضاال ال ،اب ) 

 و اا  على لل  يك،ن:  

 لدر ل ما اضل  2.33 -1.00مج 

 لدر ل مت،سطل  3.67 -2.34مج 

 لدر ل مرراعل  5.00 -3.68مج 

 حساب الصدق والثبات : 

( رت ،ن مج  استطالعيل  رط يقها على عةال  را  ايداة   لاا   ارًدا مج  30وللتحقق مج  دد   )
اررباط  م تم    الم تهدال  ولل  لح اب قيا معامال   الدراسل  الدراسل  ول ج مج خارج عةال 

 (  2لةرس،ن لعال ل الاقرا  بالم ا) ال   راتمي مليت ولل  نما اي  دو) )

  



 

 

 

23 
 

 

 2جدول

 ارتباط فقرات كل  مجال مع الدرجة الكلية

معامل ارتباط   رقم الفقرة  معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة 
 معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة  بيرسون 

 الجانب االقتصادي  الجانب االجتماعي الجانب التربوي 

1 .768** 1 .798** 1 .694** 

2 .766** 2 .846** 2 .749** 

3 .746** 3 .770** 3 .768** 

4 .710** 4 .808** 4 .860** 

5 .658** 5 .746** 5 .803** 

6 .777** 6 .743** 6 .621** 

  7 .740** 7 .854** 

 لم اا  ايداة هي قيا دالل مةباةيا    ملى ان معامال  ااررباط  2ر ةر ليا ا   دو)

 الثبات :   

او   الت،ااق  مد   ا   التا ؤ  على  و دررها  واعتماديتها  الاتاةو  استقرار  الدراسل  اداة  للبا   يقبد 
اار اد اي  تاةو ااست يان ملا ط ق انلر مج مرة اي ظروف مماثلل  و د را است دا  اختبار  

 (  مل يقيس مد  التااسق اي م ابا  ااراد Cronbach Alphaاار اد الداخلي نرو باخ الاا )
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عةال الدراسل عج ن  ايسئلل الم، ،دة اي المقياا  نما يمكج را ةر )الاا( باّ ها معام  اللبا   
(  1-0الداخلي لةج اإل ابا   ومد) على اررااع قيمتت على در ل اررااع اللبا  ومتراوح ما لةج ) 

ا  %( وم70%( وما ا،د  واي دراسا  اخر  ر ،ن مق ،لل عاد )60ور ج قيمتت مق ،لل عاد )
 ا،د و ح ج وال دو) التالي ي ةج لل   

 3جدول                                           

 معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا و معامل االرتباط بيرسون للمجال مع األداة ككل 

 معامل االرتباط للمجال باألداة ككل كرونباخ الفا  عدد الفقرات  المجال  الرقم

 **837. 0.853 6 الجانب التربوي  1

 **728. 0.871 7 الجانب االجتماعي 2

 **820. 0.842 7 الجانب االقتصادي  3

 - 0.826 20 كلي لألداة  

 (0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 ( 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )**

ليا ا   دو) نك     3ر ةر  لألداة  الاا  نرو باخ  معادلل   الداخلي ة ج  اار اد  معامال   اّن 
 ( وهي قيا مرراعل دالل مةباةيا ور ةر ملى ثبا  ايداة  0.826)

 إجراءات الدراسة 

  امب الباةلل باإل را ا  اآلريل: 

 ااطالع على ايدب التر ،   والدراسا  ال ابقل لا  البلل بم،ض،ع الدراسل الحاليل  -
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 عدد ااراد م تم  الدراسل والعةال  رحديد  -

معداد اداة الدراسل بب،ررها ايوليل بعد ااطالع على ايدب التر ،  والدراسا  لا  البلل   -
 بم،ض،ع الدراسل 

 مج داا   دد اداة الدراسل وثبارها لل روج بالب،رة الاهاةيل لألداة التحقق   -

 رط ةق اداة الدراسل بب،ررها الاهاةيل على ااراد عةال الدراسل الم تهدال اي الم،عد المحدد   -

ال يا ا  ومعال تها مةباةًيا لإل ابل عج اسئلل الدراسل  وال روج بالت، يا  المااسبل  ررمةز  -
 اي ض،  الاتاةو التي ر، لب ملةها الدراسل 

 

 متغيرات الدراسة: 

 ر م  الدراسل على المتغةرا  التاليل:

 أواًل المتغيرات التصنيفية: 

 ال اس:  ولت م ت،مان )لنر  ا لى(   -

سا،ا     10سا،ا  ملى  5سا،ا   مج  5لت ثالد ائا  )ا   مج  اال  رة التدرم يل: و  -
 سا،ا (   10انلر مج 

 المؤه  العلمي ولت ائتان )بكال،رم،ا  دراسا  عليا(   -

 ثانيًا: المتغير الرئيسي: 

دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل  
 ر يل محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج   ايساسيل اي مديرمل ر 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  

لاا  على ط يعل الدراسل وايهداف التي سعب ملى رحقيقها  را رحلة  ال يا ا  باست دا  لرامو  
( اي تماعيل  للعل،   اإلةباةيل  اإلةباةيل  SPSSالحزمل  لألسالةج  واًقا  الاتاةو  واست راج    )

 التاليل:

 معام  اررباط لةرس،ن  -1
 معام  الاا نرو باخ: لح اب اللبا  يداة الدراسل   -2
 الت رارا  والا ج المئ،مل للمتغةرا  ال  بيل   -3
4- ( متغةر  يثر  ايةاد   التبايج  التدرم يلرحلة   اإلدارة ال  رة  )دور  التاب   المتغةر  (على 

المرةلل  المدرسي  مدارا  اي  المحلي  الم تم   و ةج  المدرسل  لةج  ال رانل  راعة   اي  ل 
 (  ايساسيل اي مديرمل رر يل محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج

اختبار ) ( يثر ال اس والمؤه  العلمي على المتغةر التاب  )دور اإلدارة المدرسيل اي  -5
مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل    راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي

 رر يل محاا ل  ر  مج و هل   ر المعلمةج(  
 المت،سطا  الح اليل واا حرااا  المعيارمل لم اا  واقرا  ايداة   -6

 نتائج الدراسة : 
السؤال األول: ما دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي في مدارس  

 ة األساسية في مديرية تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين ؟ المرحل

دور اإلدارة لإل ابل عج ه ا ال ؤا), را ة اب ايوساط الح اليل واا حرااا  المعيارمل لي 
المدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل  

م  مراعاة رررة ها راازلًيا واًقا مج و هل   ر المعلمةج     اي مديرمل رر يل محاا ل  ر  
 ( ي،ضد لل     4إلوساطها, و دو) )
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 (4جدول)                                       

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة، مع مراعاة ترتيبها تنازلًيا وفًقا إلوساطها  األوساط 
 ( 80الحسابية)ن=

 المستوى  الرتبة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجاالت رقم المجال

 الجانب االجتماعي  2
3.61 0.75 

 متوسط 1

 الجانب التربوي  1
3.13 0.90 

 متوسط 2

 الجانب االقتصادي  3
3.01 0.89 

 متوسط 3

 األداة ككل 
3.26 0.72 - 

 متوسط

( ان المت،سطا  الح اليل لم اا  دور اإلدارة المدرسيل اي 4يالةظ مج الاتاةو اي  دو) )
لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل راعة  ال رانل 

لةج  رراوةب  المعلمةج  و هل   ر  مج  اللا ي 61 3  - 01 3)  محاا ل  ر   الم ا)  و ا    )
 ( للغ  ة الي  بمت،س   اا تماعي(  وراله  61 3)ال ا ج  ايولى   و المرربل  مت،سطل  و در ل   )

( و در ل مت،سطل و المرربل اللا يل   13 3، ( بمت،س  ة الي للغ )الم ا) ايو) )ال ا ج التر  
 ( للغ  ة الي  بمت،س   اا تباد (  )ال ا ج  اللالث  الم ا)  ما اضل  01 3وراله  و در ل   )

 ( و در ل مت،سطل  26 3و المرربل اللاللل وايخةرة  و لغ المت،س  الح الي لألداة نك  )

 الجانب التربوي المجال االول:  

ال ا ج التر ،  ا م  مراعاة   ة اب ايوساط الح اليل واا حرااا  المعيارمل لاقرا  م ا) اورا  
 (  5رررة ها راازلًيا واًقا يوساطها الح اليل نما ه، م ةج اي  دو) )
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 (5جدول )                                           

 ( 80ت مجال الجانب التربوي )ن=األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرا          

 المستوى  الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة  الرقم

5 

تعقد اجتماعات مع الطلبة بوجود أولياء أمورهم وأفراد من المجتمع  
 متوسط 1 1.08 3.33 المحلي لتهئية الطلبة لالمتحانات بأسلوب يبعث على االطمئنان.

2 

في وضع الخطط المدرسية بتنفيذ برامج موجهه لخدمة  المشاركة 
 متوسط 2 1.15 3.28 المجتمع المحلي. 

1 
مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في وضع رؤية وتصور مستقبلي  

 متوسط 3 1.08 3.16 للعملية التربوية والتعليمية في المدرسة. 

4 
المجتمع المحلي على الخطط العالجية المقدمة للطلبة  تطلع أفراد  

 متوسط 4 1.16 3.06 ذوي التحصيل المتدني لرفع مستواهم. 

6 
تشرك أفراد المجتمع المحلي في متابعة مشكالت الطلبة المقدمة عبر 

 متوسط 5 1.17 3.04 صندوق الشكاوي 

3 
مؤسسات المجتمع المحلي في توفير التجهيزات والتسهيالت تشرك 

 متوسط 6 1.06 2.94 المتعلقة بالعملية التعليمية. 

 المجال  ككل
3.13 0.90 - 

 متوسط

ال دو) ) ا5ي هرمج  لاقرا  م ا)  الح اليل  المت،سطا   ا    ( ان  التر ،   لةج  ال ا ج  رراوةب 
( والتي راص علىا رعقد ا تماعا  م  الطلبل ل، ،د  5(  نان اعالها للاقرة ر ا )33 94-3 2)

اوليا  ام،رها وااراد مج الم تم  المحلي لتهئيل الطلبل لالمتحا ا  باسل،ب يبعث على ااطمئاانا  
 يل والتي راص على  ( بالمرربل اللا2( و در ل مت،سطل   رلةها الاقرة ر ا )31 2بمت،س  ة الي )

بمت،س    المحليا  الم تم   ل دمل  م، هت  لرامو  لتااة   المدرسيل  ال ط   وض   اي  االم ارنل 
( )28 2ة الي  ر ا  الاقرة  ايخةرة  و المرربل  مت،سطل  و در ل  ار رك  3(  على  راص  والتي   )

لا بمت،س   مؤس ا  الم تم  المحلي اي ر،اةر الت هةزا  والت هةال  المتعلقل بالعمليل التعليمي 
( ا94 2ة الي  لم ا)  الح الي  المت،س   و لغ  مت،سطل   و در ل  نك     (  ا  التر ،   ال ا ج 

( و در ل مت،سطل  ورعزو الباةلل الاتي ل ملى عد  امتالك ااراد الم تم  المحلي ال  را   13 3)
 ،مل لتدخ   التعليميل التي ر مد لها اي اارراك اي الت طي  التر ،   ل ا ا ر مد اإلدارا  التر 

اإلدارة  اختباص  مج  هي  واإلدارمل  التر ،مل  ايم،ر  وان  المدرسل   ب ؤون  المحلي  الم تم  
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المدرسيل اق    وممكج عزو لل  ملى عد  وعي بعض ااراد الم تم  المحلي ومؤس ارت باهميل  
 الم ارنل الااعلل م  المدرسل ل دمل العمليل التر ،مل  

 
 الثاني: الجانب االجتماعي المجال 

ال ا ج اا تماعي ا  م     ورا ة اب ايوساط الح اليل واا حرااا  المعيارمل لاقرا  م ا) ا
 (  6مراعاة رررة ها راازلًيا واًقا يوساطها الح اليل نما ه، م ةج اي  دو) )

 (6جدول )                                                

 ( 80واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الجانب االجتماعي )ن=  األوساط الحسابية

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي 

االنحراف  
المستو الرتبة المعياري 

 ى

1 

تتواصل باستمرار مع أولياء األمور لمعالجة مشكالت الطلبة  
 0.81 3.98 االجتماعية.

 متوسط 1

3 

أولياء أمور الطلبة للتواصل مع إدارة المدرسة لالتفاق  تشجع  
 0.95 3.86 على بدائل لحل مشكالت الطلبة 

 متوسط 2

 متوسط 3 0.96 3.74 توفر فرص للطلبة للتفاعل االجتماعي. 2

4 

مع أفراد  التعاون في توفير مناخ تربوي تعليمي داخل المدرسة   
 0.88 3.70 المجتمع المحلي وأولياء أمور.

 متوسط 4

6 

التخطيط المشترك بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي  
 0.87 3.45 للبرامج والفعاليات المدرسية.  

 متوسط 5

 متوسط 6 1.01 3.35 توجه األنشطة الطالبية لخدمة المجتمع المحلي. 5

7 

مؤسسات المجتمع المحلي في العمليات التنظيمية  مشاركة 
 1.04 3.21 المتعلقة بسير العملية التعليمية.  

 متوسط 7

 المجال  ككل
3.61 0.75 - 

 متوسط

رراوةب  ال ا ج اا تماعي ا    ( ان المت،سطا  الح اليل لاقرا  م ا) ا6ي هر مج ال دو) )
( والتي راص على ارت،ا   باستمرار م  اوليا   1(  نان اعالها للاقرة ر ا )  98 3  - 21 3لةج ) 
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( و در ل مت،سطل  رلةها  98 3ايم،ر لمعال ل م كال  الطلبل اا تماعيلا بمت،س  ة الي )
رااد ( والتي راص على ار    اوليا  ام،ر الطلبل للت،ا   م  مدارة المدرسل لال3الاقرة ر ا )

( و در ل مت،سطل و المرربل اللا يل   14 3على لداة  لح  م كال  الطلبلا بمت،س  ة الي )
( والتي راص على ام ارنل مؤس ا  الم تم  المحلي اي العمليا   7و المرربل ايخةرة الاقرة ر ا )

( ة الي  بمت،س   التعليميلا  العمليل  ب ةر  المتعلقل  و 21 3التا يميل  مت،سطل   و در ل   لغ  ( 
( و در ل مت،سطل  ورعزو الباةلل  61 3ال ا ج اا تماعي ا نك  )  المت،س  الح الي لم ا) ا

الاتي ل لمحدوديل  درا  مؤس ا  الم تم  المحلي لمهارا  ااربا) والت،ا   اا تماعي م   
الم تم    رحاةز  اي  ايساا  رعد  التي  العامل  العال ا   لمهارا   وماتقدون  المدرسيل   اإلدارا  

 لمحلي على الم ارنل الااعلل اي رق،مل العال ل الم رنل لةاها  ا
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 المجال الثالث: الجانب االقتصادي 
  م   ال ا ج اا تباد  ا  ورا ة اب ايوساط الح اليل واا حرااا  المعيارمل لاقرا  م ا) ا

 (  7مراعاة رررة ها راازلًيا واًقا يوساطها الح اليل نما ه، م ةج اي  دو) )
  (7جدول )                                                

 ( 80األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الجانب االقتصادي )ن=

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسط 1 1.15 3.66 إعفاء الطلبة المحتاجين من الرسوم المدرسية.  2

1 
مؤسسات المجتمع المحلي مع المدرسة في  تتعاون 

 1.10 3.25 تقديم مساعدات للطلبة المحتاجين.
 متوسط 2

4 
الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي في توفير  

 1.04 2.93 الحوافز المادية والتشجيعية للطلبة. 
 متوسط 3

6 

المجتمع المحلي على توفير  تشجع مؤسسات 
المشاريع التنموية داخل المدرسة لمساعدة الطلبة 

 1.25 2.88 الفقراء. 
 متوسط 4

3 

تستفيد المدرسة من أفراد ومؤسسات المجتمع  
المحلي في توفير التكاليف المادية لألنشطة  

 1.11 2.81 المدرسية. 
 متوسط 5

7 

تنظيم وروش وعروض مسرحية داخل المدرسة  
كة مع مؤسسات المجتمع المحلي لصالح  بالشرا

 1.13 2.81 الطلبة الفقراء.
 متوسط 6

5 
انشاء صندوق في المدرسة مدعوم من مؤسسات  

 1.25 2.74 المجتمع المحلي لمساعدة الطلبة الفقراء.
 متوسط 7

 المجال  ككل
3.01 0.89 - 

 متوسط

ال ا ج اا تباد  ا رراوةب    ( ان المت،سطا  الح اليل لاقرا  م ا) ا7ي هر مج ال دو) )
( والتي راص على امعاا  الطلبل المحتا ةج مج  2(  نان اعالها للاقرة ر ا )66 3  - 74 2لةج )

( بالمرربل اللا يل  1( و در ل مت،سطل  رلةها الاقرة ر ا )66 3الرس،  المدرسيل ا بمت،س  ة الي )
ار راص على  للطلبل  والتي  رقديا م اعدا   المدرسل اي  المحلي م   الم تم   تعاون مؤس ا  

( والتي  5( و در ل مت،سطل  و المرربل ايخةرة الاقرة ر ا )25 3المحتا ةج ا بمت،س  ة الي )
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راص على ام  ا   ادود اي المدرسل مدع،  مج مؤس ا  الم تم  المحلي لم اعدة الطلبل  
( ة الي  بمت،س   ا(  74 2الاقرا ا  لم ا)  الح الي  المت،س   و لغ  مت،سطل,  ال ا ج    و در ل 

( و در ل مت،سطل  ورعزو الباةلل الاتي ل ملى ان اإلدارا  المدرسيل  01 3اا تباد  ا نك  )
لديها مةزا يل مج وزراة التر يل والتعليا وهي ال هل التي رم،) ن  ما يلز  العمليل التعليميل  وه ا 

با المحلي  الم تم   يتعلق  ما يراه  التعليا وما  رتحم  م ؤوليل  المدرسيل هي وةدها  ن اإلدارا  
 بالطلبل الاقرا   وان ر،اةر الدعا الماد  للطلبل الاقرا  هي مج اختباص اإلدارا  المدرسيل 

 
دور اإلدارة ( في  α= 0.05السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

المدرسية في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي في مدارس المرحلة األساسية في مديرية  
 تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين ُتْعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟ 

 أواًل: الجنس 

لي دور اإلدارة المدرسيل اي راعة   اقد را است راج المت،سطا  الح اليل واا حرااا    المعيارمل 
ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل محاا ل  
 ر  مج و هل   ر المعلمةج  ُرْعز  لمتغةر ال اس  ورا ة اب اختبار ) ( لل  ف عج دالل  

 راد عةال الدراسل الارود اإلةباةيل لةج مت،سطا  است ابا  اا
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 ( 8جدول )                                                 

( للكشف داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة دور اإلدارة tنتائج اختبار )
ية في مديرية  المدرسية في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي في مدارس المرحلة األساس

 تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين ُتْعزى لمتغير )الجنس(

 احتمالية الخطأ  درجة الحرية  قيمة )ت(  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفئة المجال 

الجانب  
 التربوي 

 ذكر 
3.30 1.00 1.044 78 

0.300 

 أنثى
3.07 0.85 

الجانب  
 االجتماعي

 ذكر 
3.68 0.95 0.508 78 

0.613 

 أنثى
3.59 0.66 

الجانب  
 االقتصادي 

 ذكر 
3.21 1.06 

1.261 
78 

0.211 

 أنثى
2.93 0.82 

 الكلي
 ذكر 

3.40 0.91 1.122 78 

0.265 

 أنثى
3.20 0.63 

( الدالل اإلةباةيل  ( عد  و ،د ارود  8ر ةر  تاةو  دو)  لا  دالل مةباةيل عاد م ت،  
(05 0  =α )( اي )ال ا ج التر ،   وال ا ج اا تماعي  وال ا ج اا تباد    والدر ل ال ليل

 ربعًا لمتغةر ال اس  

 : الخبرة التدريسية ياً ثان
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 9) جدول)

يل الشراكة بين المدرسة وبين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لـ دور اإلدارة المدرسية في تفع
المجتمع المحلي في مدارس المرحلة األساسية في مديرية تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين 

 ُتْعزى لمتغير )الخبرة التدريسية( 

  الفئة المتغير
الجانب  
 التربوي 

الجانب  
االجتماع

 ي

الجانب  
 الدرجة الكلية االقتصادي 

 الخبرة التدريسية 

 سنوات  5أقل من 
 س

3.85 3.97 3.43 3.75 

 ع
0.55 0.73 0.79 0.55 

 سنوات  10 -سنوات   5من
 س

3.13 3.26 3.02 3.14 

 ع
1.06 1.08 1.08 0.98 

 سنوات  10أكثر من 
 س

3.00 3.64 2.93 3.20 

 ع
0.85 0.61 0.85 0.64 

 المتوسط الحسابي                                       ع: االنحراف المعياري س: 

( لي  9ي ةج  دو)  المعيارمل  واا حرااا   الح اليل  المت،سطا   اي  ظاهرمًّا  ربايًاا  اإلدارة (  دور 
ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي  المدرسيل اي راعة   

المعلمةج   رر يل محاا ل  ر  مج و هل   ر  التدرم يل(   مديرمل  الدراسل )ال  رة  لمتغةر  ربعا 
ول يان دالل الارود اإلةباةيل لةج المت،سطا  الح اليل را است دا  رحلة  التبايج ايةاد  على  

 ( ي،ضد لل   10) اة نك   دو)الم ا) وايد
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 10جدول                                                   

لـ دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين    تحليل التباين األحادي ألثر )الخبرة التدريسية
 من وجهة نظر المعلمين المجتمع المحلي في مدارس المرحلة األساسية في مديرية تربية محافظة جرش 

 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  المجاالت

الجانب  
 التربوي 

 بين المجموعات 
6.070 2 3.035 4.075 0.321 

 داخل المجموعات 
57.341 77 0.745     

 الكلي
63.411 79       

الجانب  
االجتماع

 ي

 بين المجموعات 
3.238 2 1.619 3.039 0.054 

 داخل المجموعات 
41.015 77 0.533     

 الكلي
44.253 79       

الجانب  
االقتصاد 

 ي

 بين المجموعات 
2.084 2 1.042 1.319 0.273 

 داخل المجموعات 
60.846 77 0.790     

 الكلي
62.930 79       

الدرجة 
 الكلية

 بين المجموعات 
2.761 2 1.380 2.782 0.068 

 داخل المجموعات 
38.207 77 0.496     

 الكلي
40.967 79       
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 اآلتي: 10يتبين من جدول  

( ُرْعز  يثر ال  رة التدرم يل اي  مي  الم اا  α   =0.05عد  و ،د ارود لا  دالل مةباةيل ) -
 والدر ل ال ليل لألداة    

 ثالثًا: المؤهل العلمي 

را است راج المت،سطا  الح اليل واا حرااا  المعيارمل لي لي دور اإلدارة المدرسيل اي راعة   اقد  
ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم  المحلي اي مدارا المرةلل ايساسيل اي مديرمل رر يل محاا ل  
   ر  مج و هل   ر المعلمةج ُرْعز  لمتغةر المؤه  العلمي  ورا ة اب اختبار ) ( لل  ف
 عج دالل الارود اإلةباةيل لةج مت،سطا  است ابا  ااراد عةال ُرْعز  لمتغةر المؤه  العلمي  

 (  11جدول )                                               

للكشف داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة المعيارية لـ دور (  tنتائج اختبار )
اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي في مدارس المرحلة األساسية في  

 (المؤهل العلمي مديرية تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين ُتْعزى لمتغير )

 احتمالية الخطأ  درجة الحرية  قيمة )ت( االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  لفئة ا المجال 

 الجانب التربوي 
 0.94 3.27 بكالوريوس 

1.453 78 0.150 
 0.83 2.98 دراسات عليا 

 الجانب االجتماعي 
 0.87 3.55 بكالوريوس 

-0.741 78 0.461 
 0.57 3.68 دراسات عليا 

 الجانب االقتصادي 
 0.84 3.21 بكالوريوس 

2.158 78 0.034 
 0.91 2.78 دراسات عليا 
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 الكلي 
 0.77 3.35 بكالوريوس 

1.187 78 0.239 
 0.65 3.16 دراسات عليا 

ارود لا  دالل مةباةيل عاد م ت،  الدالل اإلةباةيل  ( عد  و ،د  11ر ةر  تاةو  دو) )
(05.0  =α  ربًعا لمتغةر ) ( اي الم اا  )ال ا ج اا تماعي  وال ا ج التر ،   والدر ل ال ليل

اإلةباةيل   الدالل  م ت،   عاد  مةباةيل  دالل  لا   ارود  و ،د  ر، د  لةاما  العلمي   المؤه  
(05 0 =α  اي ال ا ج اا تباد )  )ولبالد المؤه  )بكال،رم،ا 
 

 التوصيات :

 اي ض،  ما ر، لب مليت الدراسل الحاليل مج  تاةو اإّ ها ر، ي بما يلي: 

الم تم  المحلي على رقديا التم،م  الماد  للمدارا مج ا   م اعدة ر  ي  مؤس ا   -
 الطلبل الاقرا  مادًيا 

ر  ي  ا حاب القدرا  اللقافيل والمهايل والاايل مج المعلمةج وااراد الم تم  المحلي   -
 لو  ال  رة على رااة  الم ارم  واي  طل اللقافيل للطلبل  

مدارا لالطالع على ال  را  والت ارب الاا حل  رباد) الزمارا  لةج مدير  ومديرا  ال -
 .اي ن  مدرسل ورحلةلها وااستاادة ماها

م را  المزمد مج الدراسا  ة،) راعة  ال رانل الم تمعيل ور طها بمتغةرا   ديدة مل    -
 .الماطقل مديرا  رر يل اي محاا ا  اخر  

    لم را  دراسا  ة،) راعة  ال رانل الم تمعيل مج و هل   ر الطلب  -
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 المراجع: 

( اإلدارة المدرسيل وعال تها اي رحاةز الم تم  المحلي  ح، عال ل ر ارنيل  2013اةمد   ،ا))

م  المدارا الحك،ميل للمرةلل اللا ،مل اي محاا ل ار د ومقترةا  التط،مر  )اطروةل دنت،راه 

 غةر ما ،رة(   امعل الةرم،ك  ار د  ايردن  

دارة المدرسيل: البعد الت طيطي والتا يمي  لةرو   ل اان:  (  اإل2000ايغ ر   ع د البمد  ) 

 دار الاهضل العر يل  

(: اار اها  الحديلل لإلدارة المدرسيل اي راميل القيادة التدرم يل  عمان:  2005ال در   طارد)

 دار اللقاال للا ر والت،زم   ايردن  

(: العال ل لةج المدرسل والم تم   الادوة اا ليميل ة،) رط،مر التعليا ما  2006معاومل)ة ةج  

(  26-24بعد التعليا ايساسي للدو) العر يل  وزارة التر يل والتعليا  م ق   سلطال عمان  الاترة)

   2006الرم  

ا  غزة اي  (: الهدر التر ،  اي مرةلل التعليا ايساسي الحك،مي بمحاا 2001ةمةد  محمد)

  )رسالل ما  تةر غةر ما ،رة(   امعل اازهر  غزة   1998/1999_1993/1994الاترة 

 ال طةج  
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(  المدرسل الم تمعيل ورعليا المي تق    ايردن: عالا  2006ال طةج  اةمد وال طةج  رداح )

 ال تج الحديث  

ج ايسرة والمدرسل اي  ( آليا  راعة  ال رانل الم تمعيل لة 2019الرةةلي اةمد وال ي ي ةمزة )

   3  ع   5(  م لل العل،  الاا يل والتر ،مل  مو  2030ض،  رؤمل الممل ل العر يل ال ع،ديل ) 

(  م روع المدرسل: مقتضيا  ماه يل  م لل اا اتاح التر ،   الر اط   1995ساسي  محمد  )

(1  )26 – 43   

علا والمدير والم تم  المحليي اي  (  وا   التعاون لةج الم2009سكي   ساميل و ارود  ب مل )

المدارا اللا ،مل بمحاا ل غزة وس   رط،مره  بحث مقد  للمؤرمر التر ي، : المعليا الال طةاي  

 .ال،ا   والمام،)  غزة

(: وا   الت،ا   لةج المدرسل اللا ،مل  2011رلدان  اايز و ايمل  سميل  و ره،   اةمد)

رح ةات  المؤرمر التر ،  الراب  بعا،ان “الت،ا     والم تم  المحلي اي محاا ا  غزة وس  

   ال امعل اإلسالميل  غزة  2011/انت، ر/31-30والح،ار التر ، ا

(  ااعليل م الس اوليا  ايم،ر مج و هل   ر  2000الديج  عرمات م،سى  الد  ) الح 

المديرمج والمعلمةج والمررديج التر ،مةج اي المدارا اللا ،مل الحك،ميل اي محاا ل را  هللا   

 رسالل ما  تةر غةر ما ،رة   امعل الا اح ال،طايل   اللس  ال طةج  
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مدرسيل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل والم تم  مج  ( دور اإلدارة ال2017طالاحل  اةمد ) 

 (  7(: ع)33و هل   ر معلمي ومعلما  مدارا ل،ا  ال ،رة  م لل نليل التر يل )

( دور اإلدارة المدرسيل اي راعة  ال رانل الم تمعيل واقا لمعايةر  2019طةج  ع د هللا  )

    130عدد   33الم لل التر ،مل  مو: يل ال ،دة ال املل اي مديال لرمدة بالممل ل العر يل ال ع،د

 علمان  الع الن 

(: دور مدير المدرسل اي راعة  ال رانل لةج المدرسل و ةج الم تم   2011عار،ر  محمد)

   1225-1205( 4)38المحلي اي سلطال عمان  دراسا  العل،  التر ،مل  

ن: دار نا،ز المعرال  (  المدرسل الم تمعيل رعاون وررانل ةقيقيل: عما2012عار،ر  محمد  )

 العلميل للا ر والت،زم   

 (  اإلدارة المدرسيل  القاهرة: دار الا ر العر ي  2000الع مي  محمد ة اةج  )

 (  مبادئ اإلدارة المدرسيل  عمان: دار الم ةرة للا ر والت،زم   2002العمايرة  محمد  )

 رو   ل اان: عالا ال تج  (  مااه اا الدراسيل اي القرن ال ديد  لة 2007 اد   خدي ل  )

  ال رانل لةج المدرسل والم تم  المحلي  وزارة التر يل  2003الم الس الق،ميل الم ببل  

 والتعليا  ممل ل البحرمج 

 (   م،لج عر ي لإلدارة  الرماض: مكتبل الع يكان  2002المايف  الراهيا  ) 
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