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 تنمية يف األقسام ورؤساء الرتبىية اإلدارات مديري دور
 املؤسسات يف املسؤولني نظر وجهة من احمللي اجملتمع

 السعىدية الرتبىية
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور مديري اإلدارات  _الممخص

التربوية ورؤساء األقساـ في تنمية المجتمع المحمي مف وجية نظر 
المسؤوليف في المؤسسات التربوية السعودية في محافظة القريات. 
وكذلؾ إلى التعرؼ عمى االختالفات في تنمية المجتمع المحمي تبعًا 

( 46لخبرة. وتكونت عينة الدراسة مف )الختالؼ المؤىؿ العممي وا
( 16( مدير إدارة تربوية و)30مدير ومديرة إدارة تربوية، منيـ )

مساعدة مدير إدارة تربوية. وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات 
( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت )داخؿ 27حيث تكونت مف )

خدمات لممجتمع المحمي، المدرسة، التفاعؿ مع أولياء األمور، تقديـ 
التعاوف مع مؤسسات المجتمع المحمي( باإلضافة إلى المعمومات 
الشخصية. وكذلؾ تـ التأكد مف صدؽ األداة وثباتيا. أظيرت نتائج 
الدراسة أف دور اإلدارات التربوية يتركز عمى مجاؿ المدرسة أوالً، ثـ 

ولياء مجاؿ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي، ومجاؿ التفاعؿ مع أ
األمور، وأخيرًا مجاؿ التعاوف مع مؤسسات المجتمع المحمي. وكذلؾ 
بينت النتائج إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مجاؿ 
التفاعؿ مع أولياء األمور ومجاؿ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي 
واألداة الكمية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. وبينت الدراسة إلى أنو 

ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية عند جميع مجاالت ال توجد 
 .الدراسة واألداة الكمية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

 
 
 
 

: تنمية المجتمع المحمي، اإلدارة التربوية، المممكة الكممات المفتاحية
 .العربية السعودية

 
 
 
 
 

 المقدمة. 1
تعتبر تنمية المجتمع وظيفة رئيسة مف وظائؼ التربية،      

وتؤكد ىذه الوظيفة بفمسفاتيا الحالية وتنظيماتيا اإلدارية وما 
يربطيا بعالقات ثرية مع غيرىا. وتعد وظيفة حديثة عمى العمؿ 
التربوي، وأنيا في األصؿ نتاج لتطور الفكر وفمسفاتو، والعمـ 

 المجتمع وثقافتو ومؤسساتو وتطبيقاتو، وتأثير ىذه وتمؾ عمى 
 .والنشاط االقتصادي ومجاالتو

إف مفيـو اإلدارة التربوية عمى أنيا مؤسسة تعميمية مسؤولة      
عف تنمية المجتمع وبرامج الخدمة العامة، إنما يرجع في أصولو 
التاريخية إلى الحركة التربوية في نياية القرف الثامف عشر وبداية 

ي الحركة التي بدأت خارج المؤسسات القرف التاسع عشر، وى
 ].1التربوية ميتمة بتعميـ الكبار ثـ أثرت بدورىا في المدارس ]

ويعتبر مفيـو تنمية المجتمع المحمي مف أبرز المفاىيـ      
التي أثير حوليا العديد مف الخمط، وعدـ الوضوح لدى الباحثيف 

ثير مف والميتميف بقضايا التنمية ومقوماتيا، فقد عالجت الك
الكتابات قضية التنمية مف خالؿ مداخؿ ومتطورات تنمية 
المجتمع المحمي، سواء مف حيث التوجييات السياسية 

 ].2واالقتصادية والتربوية أو الممارسات الفعمية ]
ىذا وقد عرؼ العديد مف مختصي التربية مفيـو تنمية      

كف بيا [ والذي عّرفيا بأنيا عممية يتم3المجتمع ومنيـ روس ]
المجتمع المحمي مف تحديد حاجاتو وأىدافو وترتب ىذه الحاجات 
واألىداؼ وفقا ألولوياتيا مع إذكاء الثقة، والرغبة في العمؿ 
لمقابمة تمؾ الحاجات واألىداؼ والتعرؼ عمى الموارد الداخمية 
والخارجية المتصمة بيذه الحاجات واألىداؼ، والقياـ بالعمؿ عمى 

ؿ ذلؾ يمكف أف تنمو وتمتد روح التعاوف إزالتيا. ومف خال
 .والتضامف في المجتمع

[ تنمية المجتمع عمى أنيا مدخؿ 4وقد عرؼ عبد الباسط ]      
ييدؼ إلى احداث تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مقصودة 
عف طريؽ االستفادة مف الطاقات واإلمكانيات الموجودة 

مية والتعاوف بينيا وبيف بالمجتمع، واالعتماد عمى الجيود المح
الجيود التربوية في تنفيذ البرامج الموجية نحو تحسيف األحواؿ 
قناع.  المعيشية لألفراد عمى أف يأتي ىذا التعاوف نتيجة فيـ وا 

[ تنمية المجتمع عمى أنيا عممية تغيير مقصودة 5وعرؼ فؤاد ]
تتـ نتيجة تخطيط وسياسة مرسومة بيدؼ الوصوؿ إلى أىداؼ 

 .في حدود اإلطار العاـ لخطة التربيةمعينة 
ولتنمية المجتمع أىداؼ عديدة تتحقؽ مف خالليا االستفادة      

والتنمية في المجتمع المحمي ومف ىذه األىداؼ أىداؼ تحسيف 
الظروؼ واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية لممجتمع 

مجتمع المحمي، مع تحقيؽ التكامؿ بيف المجتمعات المحمية وال
القومي، ثـ المساىمة الفعمية مف جانب المجتمعات في التقدـ 
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القومي. وسد احتياجات السكاف مف الخدمات واالحتياجات، وىو 
الدافع إلى عممية التنمية. وزيادة قدرات وخبرات وكفاءات 
ومعارؼ األفراد عف طريؽ التدريب في المجتمع المحمي والبيئة 

ة. وتحقيؽ الضبط االجتماعي التي تدور فييا عممية التنمي
المناسب إليجاد مناخ مناسب لعممية التنمية. وىناؾ أيضًا 
خصائص لتنمية المجتمع المحمي منيا أف تيتـ بكؿ جوانب 
المجتمع، وليس جماعة أو فئة مف الناس، وجميع احتياجاتو. 
كذلؾ تعمؿ عمى إحداث تغير اجتماعي في المجتمع وأف تيتـ 

تعترض تقدمو، وترتكز عمى فمسفة الجيود بحؿ المشكالت التي 
الذاتية. ولتحقيؽ ذلؾ يتطمب تعاوف النظـ المختمفة داخؿ 
المجتمع، وأف تقـو برنامج تنمية المجتمع عمى أساس 
االحتياجات التي يشعر بيا ويرغب فييا أفراد المجتمع ويجب أف 

 ].6] ال يفرض عمييـ برنامج مف الخارج
جتمعات المحمية عمى مجموعة قيـ ىذا وتقـو تنمية الم     

ومبررات اجتماعية وحضارية في حياة المجتمع الحديث. ويمكف 
لإلدارة التربوية أف تسخر جميع مرافقيا لتنمية المجتمع ويستطيع 
المواطنوف استخداميا كغرفة المطالعة، قاعة المحاضرات 
والمسرح، المالعب الخارجية وغير ذلؾ مما يفيد المواطنيف 

بيـ نحو التقدـ المستمر، وىي وسيمة لممحافظة عمى  ويسير
تماسؾ المجتمع، وتحقيؽ النظـ االجتماعية، فيي عبارة عف 

 ].7مجتمع كامؿ صغير ]
 وقد تـ دراسة عالقة اإلدارات التربوية بتنمية المجتمعات      

المحمية في مجتمعات عديدة ومنيا ما قاـ بو يعقوب وعثماف 
وجود مجاالت البرامج المدرسية الموجيو [ المذيف أكدا عمى 8]

لتنمية المجتمع المحمي، فالغاية األساسية لمبرامج المدرسية التي 
توجو لممجتمع، تتمخص في إحداث تغيير في شتى مجاالت 
الحياة، لذلؾ فإف مجاالت البرامج كثيرة منيا برامج محو األمية 

امج التثقيفية وتعميـ الكبار، وبرامج تحسيف وتجميؿ البيئة، والبر 
وبرامج العائمة المنتجة باإلضافة الى عقد الدورات التدريبية، 
ولكف كاف دور المدير في تنفيذ تمؾ البرامج ضعيفًا ودوف 

 .المستوى المقبوؿ
[ ىدفت إلى الكشؼ عف 1وفي دراسة أجراىا حتاممة ]     

الدور الذي تقـو بو المدرسة كمؤسسة اجتماعية تربوية ممثمة 
ا واألعضاء العامميف فييا، في تنمية المجتمع الريفي بمديرى

بدولة اإلمارات العربية المتحدة مف خالؿ اإلجابة عف مجموعة 

مف األسئمة منيا ما الخدمات التي تقدميا المدرسة لكؿ مف 
األسرة والبيئة المحمية والمجتمع وكذلؾ ما الخدمات التي تقدميا 

جتمع. وبينت النتائج ليذه المدرسة لكؿ مف األسرة والبيئة والم
الدراسة تطور مفيـو اإلدارة المدرسية بشكؿ إيجابي وفعاؿ 
وكذلؾ زيادة وعي مديري المدارس واإلدارييف لدورىـ القيادي، 
ففي مجاؿ خدمة األسرة أبدى اإلداريوف اىتماميـ الشديد 
وحرصيـ عمى مصمحة األسرة، عف طريؽ إعالميـ بتقدـ أبنائيـ 

اسي وذلؾ مف فترة ألخرى، باإلضافة إلى ذلؾ وتحصيميـ الدر 
أبدى اإلداريوف اىتماميـ باألسرة ذاتيا، كمصدر مف مصادر 
التعميـ ومساعدة المدرسة، وذلؾ عف طريؽ إشراؾ األىؿ في 
مناقشة األمور التعميمية التي تيـ أبنائيـ، أما في مجاؿ خدمة 

األخيرة  البيئة المحمية، فقد اتسع أفؽ اإلدارييف في السنوات
وتجاوز المفيـو التقميدي، والذي كاف يركز عمى كؿ ما يجري 

 .داخؿ أسوار المدرسة وفي المجتمع المحمي
وفي دراسة بقطاع غزة ىدفت إلى التعرؼ عمى الدور       

الذي يجب أف تقـو بو إدارة المدرسة الثانوية لتنمية المجتمع 
راسة مف مديري [ حيث تكونت عينة الد9وتطوره أجراىا األشقر ]

ومديرات ووكالء ووكيالت المدارس الثانوية بقطاع غزة والبالغ 
إداري. وقد توصمت الدراسة إلى أف مديري اإلدارة  170عددىـ 

المدرسية في المرحمة الثانوية بقطاع يرغبوف في أف يكوف ليـ 
دور كبير وفعاؿ في خدمة وتنمية المجتمع، فقد حصؿ مجاؿ 

أي أف الغالبية مف أفراد  86.64عمى % خدمة البيئة المحمية
المجتمع ترغب في أف يكوف ليا دور فعاؿ في خدمة وتنمية 
البيئة المحمية. أما في مجاؿ خدمة اإلدارة المدرسية ألسرة 
الطالب فقد حصؿ ىذا المجاؿ عمى تقديرات عالية بنسبة 

ويأخذ ىذا المجاؿ الترتيب األوؿ عمى مجاالت  %86.68
ذلؾ عمى العالقة الوثيقة بيف المدرسة واألسرة،  الدراسة، ويدؿ

والرغبة لدى اإلدارة المدرسية لخدمة وتنمية األسرة. وفي مجاؿ 
خدمة اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية لممؤسسات الحكومية فقد 
أظيرت النتائج أف ىناؾ رغبة كبيرة حيث حصؿ ىذا المجاؿ 

ًا نسبة عالية، مما وىي أيض 81.93عمى نسبة مئوية مقداره % 
يدؿ عمى الوعي الكبير الذي توليو اإلدارة المدرسية ألف يكوف 
ليا دور كبير وفعاؿ لخدمة وتنمية المؤسسات الحكومية. أما 
مجاؿ خدمة المؤسسات األىمية فقد حصؿ عمى نسبة عالية 
وموافقة ألف يكوف لإلدارة المدرسية دورًا في تنمية وخدمة 
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كانت النسبة المئوية ليذا المجاؿ المؤسسات األىمية، و 
83.36%. 
ما في المممكة العربية السعودية فقد تـ دراسة واقع أ      

وأىـ  التعاوف بيف المدرسة والمجتمع المحمي بمدينة الرياض
[ 10] اآلليات الالزمة لتطويره مف خالؿ دراسة اجراىا السمطاف

التعاوف القائمة حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى برامج 
لى تحديد  بيف المدرسة والمجتمع المحمي في مدينة الرياض، وا 
الصعوبات التي تحوؿ دوف إقامة عالقة تعاونية فعالة بيف 
المدرسة والمجتمع المحمي، إضافة إلى التعرؼ إلى المزايا 
والفوائد المتوقعة مف إقامة برامج التعاوف، وأىـ اآلليات الالزمة 

لتعاوف بيف المدرسة والمجتمع المحمي. وقد لتطوير مستوى ا
توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا: أف مستوى 
العالقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي ال تزاؿ ضعيفة، والى 
وجود معوقات ذات أىمية كبيرة تحوؿ دوف إقامة عالقة تعاونية 

مف وثيقة بيف المدرسة ومؤسسات المجتمع المحمي وأفراده، و 
أىميا: محدودية الصالحيات الممنوحة لمديري المدارس في 
تطوير العالقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي، واالفتقار إلى 
الكوادر اإلدارية المتخصصة في تطوير العالقة بيف المدرسة 
والمجتمع المحمي. وأوضحت نتائج الدراسة وجود اختالفات دالة 

لواقع التعاوف الحالي بيف إحصائيًا بيف رؤية مديري المدارس 
المدرسة والمجتمع المحمي تعزى إلى اختالؼ المرحمة الدراسية، 
واختالؼ موقع المدرسة في مدينة الرياض، واختالؼ طبيعة 

 .المبنى المدرسي
 مشكمة الدراسة. 2

في ظؿ التقدـ السريع في العالـ في المجاالت المختمفة      
ة وغيرىا، فإف ذلؾ يستوجب التكنولوجية والمعرفية واالجتماعي

تغيير دور المؤسسات التربوية في المجتمع لتواكب ذلؾ التقدـ. 
ومف ىذه األدوار التي يستوجب التغيير بيا دور المؤسسات 
التربوية بالمجتمع المحمي، فأصبح ينبغي تحديد دورىا في خدمة 
المجتمع المحمي في ظؿ ىذه التطورات وتغيير النظرة السائدة 

 .مؤسسات التربوية غائبة عف المجتمع المحمي ومشكالتوبأف ال
ونظرًا ألىمية ىذا الموضوع وأىمية التواصؿ المتبادؿ بيف      

اإلدارات التربوية والمجتمع المحمي بمؤسساتو وأفراده ، ونظرًا 
ألوجو القصور في أداء ىذه اإلدارات مف زاوية خدمة المجتمع 

السابقة تبيف أف ىناؾ حاجة  والتي أشارت إلييا معظـ الدراسات
ضرورية لمتعرؼ عمى األدوار الحقيقية لإلدارات التربوية 

والمدارس وعمى األمور التي تساىـ في تنمية ىذا المجتمع ومف 
ثـ دراسة العقبات التي تعترض اإلدارات التربوية في القياـ 
بأدوارىا بشكؿ سميـ والتوصؿ إلى بعض المقترحات الكفيمة 

 .ى ىذه العقبات والتي تساعد في تغيير واقعنابالتغمب عم
وىذا ما سعت ىذه الدراسة إلى تحقيقو مف خالؿ التعرؼ عمى 
دور المؤسسات التربوية السعودية في محافظة القريات في 
تطوير المجتمع المحمي مف وجية نظر مديري اإلدارات التربوية 

 :ة التاليةورؤساء األقساـ فييا، وقد انبثؽ عف ذلؾ أسئمة الدراس
 أ. أسئمة الدراسة

ما دور اإلدارات التربوية السعودية في محافظة القريات في . 1
خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر مديري اإلدارات التربوية 

 ورؤساء األقساـ فييا؟
في  (α ≤ 0.05) ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية. 2

في خدمة  تقديرات عينة الدراسة ألدوار اإلدارات التربوية
 المجتمع المحمي تعزى المؤىؿ العممي والخبرة؟

 أهداف الدراسةب. 
تحديد أىـ مجاالت خدمة المجتمع التي تتمقى اىتمامًا مف . 1

المجاالت األخرى مف قبؿ اإلدارات التربوية مف وجية نظر 
 .المدراء ورؤساء األقساـ فييا

وجيات الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف . 2
نظر مدراء ورؤساء األقساـ حوؿ دور اإلدارات التربوية في 
خدمة المجتمع المحمي تعزى لممتغيرات الجنس، المؤىؿ العممي، 

 .سنوات الخبرة
التعرؼ إلى أىـ المعوقات التي تقؼ أماـ اإلدارات التربوية . 3

لمقياـ بدورىا بشكؿ سميـ في تقديـ خدماتيا لممجتمع المحمي مف 
 .نظر مدراء ورؤساء األقساـ فيياوجية 

تقديـ بعض المقترحات مف أجؿ تفعيؿ دور اإلدارات التربوية . 4
لمقياـ بدورىا نحو خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر مدراء 

 .ورؤساء األقساـ
 أهمية الدراسةج. 
تبرز أىمية ىذه الدراسة مف أىمية موضوعيا، وىو دور      

ة المجتمع المحمي، حيث يحتاج اإلدارات التربوية في خدم
المجتمع المحمي الى مؤسسات تربوية تكوف لدييا القدرة عمى 
التغيير والتنمية ليذا المجتمع. وكذلؾ مؤسسات تربوية تسيـ في 
تثقيؼ المجتمع، وتحسيف أوضاعو االقتصادية واالجتماعية 

 .والثقافية
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قد وليذه األىمية الكبرى في تطوير المجتمع المحمي ف     
أخذت العديد مف المؤسسات التربوية عمى وضع البرامج 
والخطط الخاصة بتطوير المجتمعات التي توجد فييا، ومف 
المتوقع أف تستفيد المجتمعات مف نتائج ىذه الدراسة مثؿ 
اإلدارات التربوية في محافظة القريات، حيث ستعمؿ نتائجيا 

تقدـ  عمى بياف أوجو المجاالت التي يمكف مف خالليا أف
 .اإلدارات التربوية خدماتيا، وطبيعة تمؾ الخدمات

 حدود الدراسةد. 
اقتصرت الدراسة عمى دور مديري اإلدارات التربوية      

ورؤساء األقساـ في المؤسسات التربوية السعودية في محافظة 
القريات في مجاالت خدمة المجتمع المحمي التالية: مجاؿ داخؿ 

ع أولياء األمور، مجاؿ تقديـ خدمات المدرسة، مجاؿ التفاعؿ م
 .لممجتمع المحمي، مجاؿ التعاوف مع مؤسسات المجتمع المحمي

 الطريقة واإلجراءات. 3

 منهج الدراسةأ. 
استخدـ الباحث منيج البحث المسحي الوصفي التحميمي      

في ىذه الدراسة، بوصفو المنيج األكثر مالئمة لمدراسة الحالية 
بوصؼ الجوانب المتنوعة لمشكمة الدِّراسة، إذ وييتـ ىذا المنيج 

جرى توظيؼ استبانة ُمحكمَّة، بيدؼ التوصؿ إلى نتائج تمثؿ 
 .الواقع الحقيقي

 مجتمع الدراسةب. 
تكوف مجتمع الدِّراسة مف جميع مديري اإلدارات التربوية      

ومديري األقساـ في مكاتب التربية في محافظة القريات في 
 1435/1436ة السعودية في العاـ الدراسي المممكة العربي

( 30( مديرًا ومشرفًا إلدارة تربوية، منيـ )46والبالغ عددىـ )
( مشرفة مدير إدارة تربوية. والجدوؿ 16مدير إدارة تربوية و)

( يبيف التكرارات والنسب المئوية لعينة الدِّراسة بحسب 1)
 .اسةمتغيرات الجنس. وقد شممت الدراسة كامؿ مجتمع الدر 

 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدِّراسة بحسب متغيرات الجنس، والمؤهل العممي

 النسبة المئوية التكرار ياتمستو ال المتغيرات
 %65 30 ذكر الجنس

 %35 16 أنثى
 %22 10 دبموـ المؤىؿ العممي

 %63 29 بكالوريوس
 %15 7 عمى مف بكالوريوسأ

 %33 15 سنوات 5 –مف سنة  الخبرة
 %67 31 سنوات 5أكثر مف  

 %100 46 لكؿ متغير ونسبتو المئوية المجموع
 أداة الدراسةج. 
قاـ الباحث ببناء استبانة لمتعرؼ عمى دور اإلدارة التربوية      

بالمممكة العربية في تنمية المجتمع المحمي في منطقة القريات 
السعودية. وقد قسمت االستبانة في صورتيا النيائية إلى أربع 

( فقرة باإلضافة إلى المعمومات الشخصية، 27مجاالت شممت )
 :وىذه المجاالت ىي

  مجاؿ داخؿ المدرسة. 1
  مجاؿ التفاعؿ مع أولياء األمور. 2
  مجاؿ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي. 3
 مؤسسات المجتمع المحمي مجاؿ التعاوف مع. 4

ىذا وقد أعطى الباحث لكؿ فقرة وزنا مدرجًا وفؽ مقيػاس      
 رة، متوسطة، قميمة، قميمة جدًا( ػػدًا، كبيػػػي )كبيرة جػػليكػرت الخماسػ

 (.1، 2،  ٣،  4،  5أما أوزاف الدرجات فكانت وفؽ الترتيب )
 :صدؽ األداة

صالحية استخداميا  لمتحقؽ مف صدؽ األداة ومعرفة مدى      
في التعرؼ عمى دور اإلدارة التربوية في تنمية المجتمع المحمي 
في منطقة القريات بالمممكة العربية السعودية، تػـ االعتمػاد عمػى 
الصػدؽ الظاىري وعرضت األداة في صورتيا األولية عمى عدد 
مف المختصيف إلصدار حكميـ عمى مدى صالحية الفقرات 

ومالءمتيػا لموضػوع الدراسة، وقد تـ األخذ  وسالمة صياغتيا
 .بآرائيـ ومالحظاتيـ
 :ثبات أدوات الدراسة

 لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة استخدـ الباحث طريقة ألفا     
( 0.87كرونباخ لحساب معامؿ الثبات، إذ بمغ معامؿ الثبات )
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وتعد ىذه القيمة لمعامؿ الثبات عالية وفؽ المقاييس الخاصة 
 .حاث التربويةباألب

 :إجراءات تطبيؽ الدراسة
بعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا، وأخذ الموافقات       

لتطبيقيا، قاـ الباحث بتوزيع االستبانات عمى أفراد عينة الدراسة، 
وتـ إعطاء المستجيبيف الوقت الكافي لإلجابة، واستغرؽ توزيع 

%. 100االسترجاع  يومًا، وكانت نسبة 25االستبانات وجمعيا 
وقد قاـ الباحث بتفريغ االستبانات المسترجعة في نموذج خاص 

 .بالحاسوب تمييدا لمقياـ بالمعالجة اإلحصائية
 :تصحيح أداة الدراسة

صممت االستجابة عمى فقرات االستبانة وفؽ سمـ ليكرت      
الخماسي ليعطي وزنًا متدرجًا لمبدائؿ: موافؽ بدرجة كبيرة جدًا 

( درجات 4( درجات وتمثؿ أعمى درجة، )5لو ) وخصصت
( درجات لإلجابة موافؽ بدرجة 3لإلجابة موافؽ بدرجة كبيرة، )

( درجة 1( درجة لإلجابة موافؽ بدرجة قميمة، و)2متوسطة، و)
لإلجابة موافؽ بدرجة قميمة جدًا وىي تمثؿ أدنى درجة. وألغراض 

 داـ التدريجػػـ استخػػت ة،ػػتحميؿ وتحديد تقديرات استجابة أفراد العين
 

 :التالي لمتوسطات تقديراتيـ عمى مجاالت وفقرات أداة الدراسة 
( تقابؿ التقدير 2.49المتوسطات الحسابية لمتقديرات أقؿ مف ) -

 .بدرجة قميمة
( تقابؿ 3.49 – 2.50المتوسطات الحسابية لمتقديرات مف ) -

 .التقدير بدرجة متوسطة
( تقابؿ 5.00 – 3.50قديرات مف )المتوسطات الحسابية لمت -

 .التقدير بدرجة كبيرة
 النتائج. 4

 :أوال: نتائج السؤاؿ األوؿ
نص السؤاؿ األوؿ عمى "ما دور اإلدارات التربوية السعودية     

في محافظة القريات في خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر 
 "مديري اإلدارات التربوية ورؤساء األقساـ فييا؟

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية     
واالنحرافات المعيارية لتقديرات مديري اإلدارات التربوية ورؤساء 
األقساـ فييا، عمى محاور األداة المتعمقة بقياس دور ىذه 
اإلدارات في خدمة المجتمع المحمي، كما ىو موضح في الجدوؿ 

 :التالي
 2جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عمى أداة الدراسة ومجاالتها
 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم
 1 0.77 3.94 داخؿ المدرسة 1
 3 0.77 3.74 التفاعؿ مع أولياء األمور 2
 2 1.06 3.78 تقديـ خدمات لممجتمع المحمي 3
 4 1.29 3.24 التعاوف مع مؤسسات المجتمع المحمي 4

  0.97 3.67 األداة ككؿ
" المدرسة داخؿ" األوؿ المجاؿ أف( 2) الجدوؿ مف يتضح      

 وانحراؼ( 3.94) حسابي بمتوسط األولى المرتبة احتؿ قد
 أولياء مع التفاعؿ" الثاني المجاؿ وجاء ،(0.77) معياري
 وانحراؼ( 3.74) حسابي بمتوسط الثالثة المرتبة في" األمور
 فقد" المحمي لممجتمع خدمات تقديـ" مجاؿ أما ،(0.77) معياري
 معياري وانحراؼ( 3.78) حسابي بمتوسط الثانية المرتبة احتؿ

 فقد" المحمي المجتمع مؤسسات مع التعاوف" ومجاؿ ،(1.06)
  معياري وانحراؼ( 3.24) حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة احتؿ

 .متوسطة بدرجة يقابؿ وىو( 1.29)
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب أما     

 كانت حيث الدراسة مجاالت فقرات عمى العينة أفراد لتقديرات
 :التالي النحو عمى

 :المدرسة داخؿ مجاؿ: األوؿ المجاؿ. 1
 لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات كانت     
 جدوؿ في موضحة ىي كما المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد
 (.3) رقـ
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 3 جدول
 المدرسة داخل مجال فقرات عمى العينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 

 1 0.72 4.12 يساىـ مديري اإلدارات التربوية في تسييؿ عممية تكيؼ الطمبة مع المجتمع 1
 4 0.79 4.01 بإقامة المجتمعات الكشفية لمطمبة لمتعرؼ عمى البيئة المحميةالتربية يساىـ مسؤولو  2
 3 0.71 4.06 مسؤولو التربية في تييئة الطمبة عمى تحمؿ المسؤولية لخدمة المجتمعيساىـ  3
 6 0.82 3.72 يوفروا مصادر تعمـ متنوعة ومتطورة لممدرسة 4
 7 0.84 3.70 يفتح مرافؽ المدرسة لحؿ المشكالت البيئية المحمية 5
 2 0.79 4.09 يساىـ في حؿ مشكالت الطمبة التعميمية 6
 5 0.72 3.85 برامج تقوية في الدروس لمطمبةيطرح  7

  0.77 3.94 المجاؿ ككؿ
( والتي نصت عمى " 1( أف الفقرة رقـ )3يبيف جدوؿ )    

يساىـ مديري اإلدارات التربوية في تسييؿ عممية تكيؼ الطمبة 
المجتمع " قد احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي  مع
( 6(، وجاءت الفقرة رقـ )0.72( وانحراؼ معياري )4.12)

والتي نصيا " يساىـ في حؿ مشكالت الطمبة التعميمية " 
( وانحراؼ معياري 4.09بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

وسط ( المرتبة األخيرة بمت5( ، بينما احتمت الفقرة رقـ )0.79)

( وقد بمغ المتوسط 0.84( وانحراؼ معياري )3.70حسابي )
( وانحراؼ 3.94لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ ككؿ )

 .، وىو يقابؿ التقدير الموافقة بدرجة متوسطة(0.77معياري )
 :المجاؿ الثاني: مجاؿ التفاعؿ مع أولياء األمور. 2

يارية لتقديرات أفراد كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع
    العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ كما ىي موضحة في جدوؿ

 (.4رقـ )
 4جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عمى فقرات مجال داخل المدرسة
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 

 2 0.81 3.85 يعقد مديري اإلدارات التربوية اجتماعات ألولياء األمور تيتـ باألمور والقضايا المتعمقة بالمجتمع المحمي 1
 3 0.80 3.82 يكرس وقتًا كافيا ألولياء األمور لالستماع آلرائيـ لتحسيف المستوى األكاديمي والسموكي ألبنائيـ 2
 4 0.72 3.72 ألولياء األمور عف الوضع األكاديمي ألبنائيـيقدـ تقارير  3
 7 0.76 3.59 يشرؾ أولياء األمور في وضع خطط اإلدارة المدرسية 4
 1 0.86 3.95 يشرؼ عمى عقد لقاءات متكررة بيف المعمميف وأولياء األمور لبناء جسور التعاوف بينيـ 5
 6 0.69 3.62 مدرسياً يكـر أولياء األمور في حاؿ تفوؽ أبنائيـ  6
 5 0.74 3.65 يقـو بتوعية أولياء األمور بكيفية استثمار أوقات الفراغ لدى ابنائيـ 7

  0.77 3.74 المجاؿ ككؿ
( والتي نصت عمى 5( أف الفقرة رقـ )4يتبيف مف الجدوؿ )     

وأولياء األمور " يشرؼ عمى عقد لقاءات متكررة بيف المعمميف 
لبناء جسور التعاوف بينيـ " قد احتمت المرتبة األولى بمتوسط 

(، وجاءت الفقرة رقـ 0.86( وانحراؼ معياري )3.95حسابي )
( والتي نصيا " يعقد مديري اإلدارات التربوية اجتماعات 1)

ضايا المتعمقة بالمجتمع المحمي ألولياء األمور تيتـ باألمور والق
( وانحراؼ معياري 3.85بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )"
( المرتبة األخيرة بمتوسط 4( ، بينما احتمت الفقرة رقـ )0.81)

( وقد بمغ المتوسط 0.76( وانحراؼ معياري )3.59حسابي )
( وانحراؼ 3.74لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ ككؿ )

 .افقة بدرجة متوسطة( ، وىو يقابؿ التقدير المو 0.77معياري )
 :المجاؿ الثالث: مجاؿ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي. 3

كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        
لتقديرات أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ كما ىي موضحة 

 (.5في جدوؿ رقـ )
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 5 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عمى فقرات مجال داخل المدرسة

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 

 1 0.90 4.21 تعمؿ اإلدارة التربوية عمى تشجيع العادات والتقاليد في نفوس أبناء المجتمع المحمي 1
 5 1.04 3.56 تعميمية في مجاؿ محو األمية ألفراد المجتمع المحمييطرح برامج  2
 4 1.14 3.71 يشارؾ في حمالت التوعية الصحية وتقديـ الرعاية ألفراد المجتمع المحمي 3
 6 1.08 3.49 يخصص أياـ تطوعية لخدمة المجتمع المحمي 4
 2 1.07 4.15 اإلنسانية واالجتماعية في المجتمع المحمييساىـ في المناسبات الوطنية والدينية لزيادة الروابط  5
 7 1.11 3.40 يقدـ برامج ترفييية وثقافية لمختمؼ فئات المجتمع المحمي 6
 3 1.09 3.95 يعمؿ عمى تأكيد وتنمية األطر القيمية لممجتمع المحمي 7

  1.06 3.78 المجاؿ ككؿ
"  عمى نصت والتي( 1) رقـ الفقرة أف( 5) الجدوؿ يوضح    
 نفوس في والتقاليد العادات تشجيع عمى التربوية اإلدارة تعمؿ
 بمتوسط األولى المرتبة احتمت قد"  المحمي المجتمع أبناء

 رقـ الفقرة وجاءت ،(0.90) معياري وانحراؼ( 4.21) حسابي
 لزيادة والدينية الوطنية المناسبات في يساىـ"  نصيا والتي( 5)

 بالمرتبة"  المحمي المجتمع في واالجتماعية اإلنسانية الروابط
 ،(1.07) معياري وانحراؼ( 4.15) حسابي بمتوسط الثانية
 حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة( 6) رقـ الفقرة احتمت بينما

 لتقديرات المتوسط بمغ وقد( 1.11) معياري وانحراؼ( 3.40)
 معياري وانحراؼ( 3.78) ككؿ المجاؿ ىذا عمى العينة أفراد

 .متوسطة بدرجة الموافقة التقدير يقابؿ وىو ،(1.06)
 :المحمي المجتمع مؤسسات مع التعاوف مجاؿ: الرابع المجاؿ. 4

 أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات كانت
 رقـ جدوؿ في موضحة ىي كما المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة

(6.) 

 6 جدول
 المدرسة داخل مجال فقرات عمى العينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 

الحكومية والخاصة لعمؿ يقـو مديري اإلدارات التربوية بالتنسيؽ مع المؤسسات والفعاليات  1
 زيارات ميدانية لمطمبة

3.55 0.82 1 

 5 0.77 3.04 ينسؽ مع مراكز الشرطة والدفاع المدني لعقد دورات لتكويف أصدقاء شرطة 2
 3 0.87 3.35 يقـو بعقد دورات تمريضية في المراكز الصحية والمستشفيات ألبناء المجتمع المحمي 3
البمدي لتعريؼ الطمبة والمجتمع المحمي بطبيعة مياـ المجمسينظـ لقاءات مع المجمس  4  3.10 3.75 4 
 6 0.66 3.00 ينسؽ مع الشركات والبنوؾ لدعـ حاجات الطمبة وعقد الدورات التدريبية 5
 2 0.89 3.44 يساىـ في تدريب الطمبة في المؤسسات والفعاليات الحكومية والخاصة 6

  1.29 3.24 المجاؿ ككؿ
( والتي نصت 1( أف الفقرة رقـ )6يتبيف مف الجدوؿ )      

عمى " يقـو مديري اإلدارات التربوية بالتنسيؽ مع المؤسسات 
والفعاليات الحكومية والخاصة لعمؿ زيارات ميدانية لمطمبة " قد 

 ( وانحراؼ معياري3.55احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
( والتي نصيا " يساىـ في 6(، وجاءت الفقرة رقـ )0.82)

تدريب الطمبة في المؤسسات والفعاليات الحكومية والخاصة " 
( وانحراؼ معياري 3.44بي )بالمرتبة الثانية بمتوسط حسا

( المرتبة األخيرة بمتوسط 5، بينما احتمت الفقرة رقـ )(0.89)
بمغ المتوسط ( وقد 0.66( وانحراؼ معياري )3.00حسابي )

( وانحراؼ 3.24لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ ككؿ )
 .(، وىو يقابؿ التقدير الموافقة بدرجة متوسطة1.29معياري )

 :ثانيًا: نتائج السؤاؿ الثاني
نص السؤاؿ الثاني عمى " ىؿ توجد فروؽ ذات داللة      

في تقديرات عينة الدراسة ألدوار  (α ≤ 0.05)  إحصائية
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إلدارات التربوية في خدمة المجتمع المحمي تعزى لممتغيرات ا
 ."المؤىؿ العممي والخبرة؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية      
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة حسب متغيرات 

 :الدراسة والتي كانت عمى النحو التالي

 :حسب متغير المؤىؿ العممي. 1
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       

لتقديرات أفراد العينة حسب متغير المؤىؿ العممي عمى مجاالت 
 :الدراسة، وىي موضحة في الجدوؿ التالي

 7جدول 
 ى مجاالت الدراسة واألداة الكمية حسب متغير المؤهل العمميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العممي المجال
 0.66 3.97 10 دبموـ داخؿ المدرسة

 0.71 3.89 29 بكالوريوس
 0.65 4.08 7 أعمى مف بكالوريوس

 0.75 3.81 10 دبموـ التفاعؿ مع أولياء األمور
 0.69 3.65 29 بكالوريوس

 0.75 4.01 7 أعمى مف بكالوريوس
 0.80 3.74 10 دبموـ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي

 0.66 3.84 29 بكالوريوس
 0.67 3.99 7 أعمى مف بكالوريوس

التعاوف مع مؤسسات المجتمع 
 المحمي

 0.81 3.19 10 دبموـ
 0.69 3.07 29 بكالوريوس

 0.61 3.71 7 أعمى مف بكالوريوس
 0.76 3.67  دبموـ األداة الكمية

 0.69 3.61  بكالوريوس
 0.67 3.95  أعمى مف بكالوريوس

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروقًا ظاىرية بيف       
متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى مجاالت األداة الكمية، 

الداللة اإلحصائية لتمؾ الفروقات، تـ استخداـ ولتحديد مستويات 
 :تحميؿ التبايف األحادي، كما ىو موضح في الجدوؿ التالي

 8جدول 
 المؤهل العممينتائج تحميل التباين األحادي لمفروقات بين متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى مجاالت الدراسة واألداة الكمية حسب متغير 

مستوى الداللة  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصد التباين المجال
 اإلحصائية

 0.35 1.07 0.84 2 2.24 بيف المجموعات داخؿ المدرسة
 0.95 43 56.62 داخؿ المجموعات

  45 58.87 الكمي
 0.26 1.18 0.99 2 3.74 بيف المجموعات التفاعؿ مع أولياء األمور

 0.75 43 87.35 داخؿ المجموعات
  45 91.09 الكمي

تقديـ خدمات لممجتمع 
 المحمي

 0.17 1.85 0.73 2 1.45 بيف المجموعات
 0.86 43 66.21 داخؿ المجموعات

  45 67.74 الكمي
التعاوف مع مؤسسات 

 المجتمع المحمي
 0.19 2.83 1.01 2 4.75 بيف المجموعات

 0.94 43 112.54 داخؿ المجموعات
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  45 117.27 الكمي
 0.25 1.73 0.69 2  بيف المجموعات األداة الكمية

 0.84 43  داخؿ المجموعات
  45  الكمي

( أنو ال يوجد فروقات دالة إحصائيًا 8يتضح مف الجدوؿ )      
عند جميع  (α ≤ 0.05) اإلحصائيةعند مستوى الداللة 

 .مجاالت الدراسة واألداة الكمية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
 :ب. حسب متغير عدد سنوات الخبرة

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة عمى مجاالت 

انت كما ىي موضحة في الجدوؿ الدراسة واألداة الكمية، حيث ك
 (.9رقـ )

 9جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عمى مجاالت الدراسة واألداة الكمية حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العممي المجال
 0.85 4.05 15 سنوات 5أقؿ مف  داخؿ المدرسة

 1.02 3.28 31 سنوات 5أكثر مف 
 0.78 4.12 15 سنوات 5أقؿ مف  التفاعؿ مع أولياء األمور

 0.92 3.59 31 سنوات 5أكثر مف 
 0.91 3.65 15 سنوات 5أقؿ مف  تقديـ خدمات لممجتمع المحمي

 0.81 3.14 31 سنوات 5أكثر مف 
التعاوف مع مؤسسات المجتمع 

 المحمي
 0.89 4.04 15 سنوات 5أقؿ مف 
 0.68 3.26 31 سنوات 5أكثر مف 

 0.86 3.96  سنوات 5أقؿ مف  األداة الكمية
 0.85 3.32  سنوات 5أكثر مف 

 بيف ظاىرية فروقاً  ىناؾ أف( 9) رقـ الجدوؿ يبيف     
 الكمية، األداة مجاالت عمى العينة أفراد تقديرات متوسطات

 استخداـ تـ الفروقات، لتمؾ اإلحصائية الداللة مستويات ولتحديد
 (.10) رقـ الجدوؿ في موضح ىو كما األحادي، التبايف تحميؿ

 11 جدول
 الخبرة متغير حسب الكمية واألداة الدراسة مجاالت عمى العينة أفراد تقديرات متوسطات بين لمفروقات األحادي التباين تحميل نتائج

 مستوى الداللة  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مصد التباين المجال
 0.08 1.27 0.89 2 بيف المجموعات داخؿ المدرسة

 0.67 43 داخؿ المجموعات
  45 الكمي

 0.003 3.65 2.86 2 المجموعات بيف التفاعؿ مع أولياء األمور
 0.87 43 داخؿ المجموعات

  45 الكمي
 0.01 1.89 1.85 2 بيف المجموعات تقديـ خدمات لممجتمع المحمي

 0.67 43 داخؿ المجموعات
  45 الكمي

التعاوف مع مؤسسات المجتمع 
 المحمي

 0.09 2.58 2.37 2 بيف المجموعات
 1.12 43 داخؿ المجموعات

  45 الكمي
 0.04 2.34 1.99 2 بيف المجموعات األداة الكمية

 0.83 43 داخؿ المجموعات
  45 الكمي
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( أف ىناؾ فروقات دالة إحصائيًا عند 10بيف الجدوؿ رقـ )
عند مجاؿ التفاعؿ مع  (α ≤ 0.05) مستوى الداللة اإلحصائية

أولياء األمور ومجاؿ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي واألداة 
الكمية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة وذلؾ لصالح فئة " أقؿ 

( أنو ال يوجد 10سنوات". وكذلؾ بيف الجدوؿ رقـ ) 5مف 
   فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

(α ≤ 0.05)  اوف مع مؤسسات في مجاؿ داخؿ المدرسة والتع
 .المجتمع المحمي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 مناقشة النتائج. 5
أشارت نتائج السؤاؿ األوؿ عمى أف دور اإلدارات التربوية       

يتركز عمى مجاؿ المدرسة مف وجية نظر مديري اإلدارات 
التربوية، حيث أف ىؤالء المدراء يعتبروف أف مجاؿ عمميـ 

مف خالؿ تسييؿ عممية تعمـ الطمبة  ينصب عمى المدرسة
وتذليؿ الصعوبات التي تعترض طريقيا، باإلضافة إلى تحقيؽ 
مبادئ التكيؼ النفسي واالجتماعي مع المجتمع وذلؾ مف خالؿ 
إقامة التجمعات الكشفية وتوفير مصادر لمتعمـ والعمؿ عمى حؿ 
مشكالت الطمبة األكاديمية بحيث تكوف المدرسة محور العممية 

لتربوية. وقد احتؿ مجاؿ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي المرتبة ا
الثانية وذلؾ مف حرص مدراء اإلدارات التربوية عمى تقديـ كؿ 
ما يستطيعوف لخدمة المجتمع المحمي لما لو مف تأثير عمى 
العممية التعميمية برمتيا. أما مجاؿ التفاعؿ مع أولياء األمور قد 

قًا مف اف أولياء األمور ىـ الداعـ احتؿ المرتبة الثالثة انطال
الرئيس لممدرسة في تنفيذ الفعاليات التعميمية واألنشطة التربوية، 
حيث أف تفاعؿ أولياء األمور مع اإلدارات التربوية ينتج عنو 
غالبًا التنسيؽ مف أجؿ خدمة المجتمع المحمي والعمؿ عمى 

دميا تطويره وتنميتو مف خالؿ البرامج والنشاطات التي تق
 .المدرسة
واحتؿ مجاؿ التعاوف مع مؤسسات المجتمع المحمي الرتبة      

الرابعة واألخيرة ويعزى ذلؾ إلى ىذه المؤسسات تيتـ بالمجاالت 
االقتصادية. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي توصمت 

[، ونتائج 12[، نتائج دراسة الطوباسي ]11إلييا دراسة سعادة ]
[ واختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 13] دراسة اندرسوف

(، حيث توصمت نتائجو إلى أف اإلدارة المدرسية 1995عاشور )
 .تقـو بخدمة المجتمع بدرجة عالية

 وأشارت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني إلى أنو ال توجد ىناؾ 

فروقات ذات داللة إحصائية عند جميع مجاالت الدراسة واألداة 
ى لمتغير المؤىؿ العممي. وقد اتفقت ىذه النتائج مع الكمية تعز 

 ].7[، ونتائج دراسة أبو لبدة ]14نتائج دراسة الحياري ]
كما دلت النتائج الى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مجاؿ      

التفاعؿ مع أولياء األمور ومجاؿ تقديـ خدمات لممجتمع المحمي 
لخبرة. ويعزى ذلؾ إلى واألداة الكمية تعزى لمتغير عدد سنوات ا

أف الخبرة تزود مديري اإلدارات التربوية بالكفايات والميارات 
التي تؤىمو لممارسة دورة في تقديـ الخدمات في المجتمع المحمي 
في شتى المجاالت. وقد اختمفت ىذه النتائج مع النتائج التي 

[ ونتائج دراسة نيوماف 14] توصمت إلييا نتائج دراسة الحياري
 ].15] روروت

 التوصيات. 6
بناء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا تـ صياغة      

 :التوصيات التالية
أف تقـو اإلدارات التربوية بإصدار منشورات لتوعية وتعريؼ . 1

أفراد المجتمع المحمي باألدوار التي تقـو بيا اإلدارات التربوية 
 .في تنمية المجتمع المحمي

 .التربوية المتمثؿ بالتطوير االجتماعي تعزيز دور اإلدارات. 2
أف تقـو اإلدارات التربوية بعقد دورات تدريبية لممدراء تعزز . 3

قدرتيـ وميارتيـ في تفعيؿ دور اإلدارات التربوية في تنمية 
 .المجتمع المحمي

. إجراء المزيد مف الدراسات تتناوؿ جوانب أخرى مف التفاعؿ 4
مع المحمي مثؿ خدمة األسرة والبيئة واإلدارات التعميمية مع المجت

 المحمية.
 المراجع

 أ. المراجع العربية
( مدى فاعمية المدرسة في خدمة 1996حتاممة، موسى ) [1]

المجتمع الريفي. رسالة ماجستير غير منشورة. مجمة 
 .137-120(. ص ص 11التربية، ع )

(. عمـ النفس االجتماعي. 1987زىراف، حامد عبدالسالـ ) [2]
 . عالـ الكتب: القاىرة.4ط

    (. دراسات في التنمية 1996عبدالباسط، محمد ) [4] 
 االجتماعية واالقتصادية. دار الكتاب الجامعي: القاىرة. 
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(. محاضرات في التنمية الريفية. مكتبة 1999فؤاد، عمي ) [5]
 لقاىرة.القاىرة الحديثة: ا

( التخطيط التربوي ماىيتو 2006عبدالحي، رمزي أحمد ) [6]
ومبرراتو وأسسو. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: 

 اإلسكندرية.

( درجات رضا المعمميف عف 1998أبو لبدة، أروى )[7] 
مستويات التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي في 

ماجستير غير المدارس الثانوية في محافظة إربد. رسالة 
 منشورة. جامعة اليرموؾ: األردف.

(. دور مدرسة القرية في 1995يعقوب، صالح وعثماف ) [8]
. ص ص 55تنمية المجتمع المحمي. التربية الجديدة. ع 

61-68. 

( دور إدارة المدرسة الثانوية 2003األشقر، ياسر حسف ) [9] 
في تنمية المجتمع المحمي بمحافظات غزة وسبؿ تطويره. 

 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية بغزة.

 المدرسة بيف التعاوف ( واقع2008السمطاف، فيد سمطاف ) [10]
 العربية بالمممكة الرياض المحمي بمدينة والمجتمع تمع
لتطويره. رسالة التربية وعمـ  الالزمة اآلليات السعودية وأىـ

 جامعة الممؾ سعود، الرياض. 31النفس. ع

(. العالقة واالرتباط بيف 1989سعادة، يوسؼ جعفر ) [11]
 .49-31. ص ص 1التربية والمجتمع. مجمة التربية. ع 

(. واقع اإلدارة التربوية في 1980الطوباسي، عادؿ محمد ) [12]
األردف، رسالة دكتوراه غير منشورة. الجامعة اليسوعية. 

 بيروت: لبناف.

ي المدارس ( تصورات معمم1998الحياري، حسف ) [14]
الثانوية لدور اإلدارة المدرسية في تنمية المجتمع المحمي 

( المجمد 1مف وجية نظرىـ. مجمة أبحاث اليرموؾ. ع )
 .100-79. ص 14

 ب. المراجع االجنبية
[3] Ross, N. (1995) Community norganization 

theory and principles. New York. Harger 

and Brothers. P. 39. 

[13] Anderson, Roy Bruce (2000) Problems 

Associated with Provision of Rural Special 

Education Services. University of Southern 

California, Dissertation Abstracts 

International. 47 (6). 1936-A. 

[15] Newman, Fred. M. and Rutter, R. (1999) A 

profile of Hugh School Community Serve 

Program. Education of Leadership, Vol. 43. 

P65-71. 
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the role of the educational department managers and 

Heads of departments in community development from the standpoint of officials in the Saudi 

educational institutions in Qurayyat. As well as to identify the differences in community 

development depending on qualification and experience to differ. The study sample consisted of 

(46), director and director of educational management, including (30) Director of Educational 

Administration and (16) to assist the Director of Educational Administration. Questionnaire was 

used as a tool to collect data where consisted of (27) items distributed on four areas (inside the 

school, interaction with parents, provide services to the local community, the local community 

institutions cooperation) in addition to the personal information. And also it has been confirmed 

the veracity of the tool and its persistence. Results of the study showed that the role of educational 

departments focused on the area of the school first, then the provision of services to the 

community, and the field of interaction with parents and, finally, the field of cooperation with the 

local community institutions. As well as the results showed that there are statistically significant 

differences in the area of interaction with parents and the provision of services to the local 

community college and the tool due to the variable number of years of experience. The study 

showed that there is no there were statistically significant differences in all areas of the college 

and study tool attributed to the educational qualification variable. 

KEY WORD: community development, educational department managers, Saudi Arabia. 

 

 

 


