مدى تفعيل اإلدارة املدرسيت للشراكت بني
املدرست واجملتمع احمللي :املعيقاث وسبل
التحسني

خالد بن أحمد معُوف الشمري*
امللخص _ َدفذ الدزاطت إلى الخعسف على مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت
خفس الباػً في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت ،واإلاعُلاث والظبل الالشمت لخدظين مدي جفعُل الشساهت .لخدلُم أَداف الدزاطت جم
جؼىٍس اطدباهت مً زالزت أكظام واهذ على الخىالي :مخغيراث الدزاطت )34( ،فلسة مىشعت على زمظت مجاالث ،طؤاٌ مفخىح عً
الظبل اإلالترخت الالشمت لخدظين مدي جفعُل الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،وجيىن مجخمع الدزاطت مً ( )484مدًس
ومدًسة ،جم أزر عُىت عشىائُت ميىهت مً ( )236مدًس ومدًسة .جىصلذ الدزاطت إلى أن مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي وان بمدي جفعُل مخىطؽ .هما أشازث الىخائج إلى أهه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت حعصي إلاخغيراث
ً
الدزاطت .وأن َىان ( )17معُلا إلدازة اإلادزطت في جفعُل الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي .ومً أَم ملترخاث طبل جدظين
الشساهت مىذ مدًسي اإلادازض صالخُاث أهثر في مجاٌ الشساهت ،وجأَُل وجدزٍب أفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي للمشازهت الفاعلت
مع اإلادزطت .أوصذ الدزاطت بخىفير اليىادز ؤلادازٍت اإلاسخصت واللادزة على جددًد ألاوشؼت اإلادزطُت التي جالمع اخخُاحاث اإلاجخمع
اإلادلي لصٍادة مدي جفعُل الشساهت .ومىذ الصالخُاث الالشمت إلادًسي اإلادازض لخفعُل الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي.
الكلماث املفتاحُت :الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،الشساهت اإلاجخمعُت.
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مدى جفعُل إلادارة املدرصُت للشراكت بين املدرصت واملجتمع املحلي:
املعُلاث وصبل التحضين
وواهذ دزاطت ] Khalifa [5تهدف إلى الخعسف على أزس اللُادة على
عالكت اإلادزطت باإلاجخمع اإلادوي وهخائج الؼلبت ،أظهسث هخائج الدزاطت أن
اللُادة اإلادزطُت لها دوز في شٍادة الثلت وألالفت بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي ،وجدظين عالكت الىالدًً باإلادزطت ،وهرلً جدظين مظخىي
الىخائج ألاوادًمُت للؼلبت.
وكام اللسش ي [ ]6بدزاطت َدفذ إلى الىشف عً اإلاشازهت
اإلاجخمعُت اإلاؼلىبت لخؼىٍس أداء إدازاث اإلادازض الثاهىٍت الخيىمُت ،في
دزاطت مُداهُت على اإلادازض الثاهىٍت الخيىمُت بمدافظت الؼائف ،اجبع
الباخث اإلاىهج الىصفي ،واطخسدم الاطدباهت هأداة لجمع البُاهاث،
ً
خُث جم أزر اإلاجخمع وامال ،وجىصلذ الدزاطت إلى أن اإلاشازهت
اإلاجخمعُت لخؼىٍس أداء اإلادازض الثاهىٍت مؼلىبت بدزحت عالُت.
وَدفذ دزاطت عابدًً وٍىطف [ ]7إلى الخعسف على جلدًساث
مدًسي مدازض مدافظت زام هللا والبيرة الفلظؼُيُت لىاكع مشازهت
اإلاجخمع اإلادلي في ؤلادازة اإلادزطُت وللمشازهت اإلاأمىٌ فيها ،جم ازخُاز
عُىت عشىائُت ػبلُت مً اإلاجخمع ألاصلي ،وواهذ الاطدباهت هي أداة
حمع البُاهاث ،وأظهسث الىخائج أن دزحت مشازهت مؤطظاث اإلاجخمع
اإلادلي في ؤلادازة اإلادزطُت هما ًساَا اإلادًسون مخىطؼت ،بِىما واهذ
دزحت اإلاشازهت اإلاأمىٌ فيها مسجفعت.
وأحسث عاشىز [ ]8دزاطت َدفذ إلى الخعسف على دوز ؤلادازة
اإلادزطُت في جفعُل الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي مً وحهت هظس
أولُاء أمىز ػلبت اإلادازض ألاطاطُت الخاشعت لتربُت أزبد ألاولى في اإلاملىت
ألازدهُت الهاشمُت ،جم جؼبُم اطدباهت على عُىت عشىائُت ،وبُيذ
الىخائج أن وحهاث هظس أولُاء أمىز الؼلبت حاءث بدزحت مخىطؼت.
وحاءث دزاطت ] Russel [9بهدف الخعسف على هُفُت اإلاشازهت
اإلاجخمعُت في ظسوف مخىىعت للمدازض في الدوٌ الىامُت ،والخعسف على
الىخائج التي حعصي للمشازهت اإلاجخمعُت ،وأظهسث هخائج الدزاطت إلى
وحىد جدظً في مسافم اإلادزطت وشٍادة مظاءلت العاملين في اإلادازض
عىدما ًيىن َىان جفعُل للمشازهت اإلاجخمعُت.
وأحسي الظلؼان [ ]10دزاطت َدفذ إلى الخعسف على بسامج
الخعاون اللائمت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدًىت السٍاض ،وإلى
جددًد الصعىباث التي جدىٌ دون إكامت عالكت حعاوهُت فعالت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،اطخسدم الباخث اإلاىهج الىصفي الخدلُلي،
وجم ازخُاز العُىت بالؼسٍلت العشىائُت الؼبلُت ،خُث جم اطخسدام
الاطدباهت هأداة لجمع البُاهاث ،وكد جىصلذ الدزاطت إلى أن مظخىي
العالكت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ال جصاٌ طعُفت ،وإلى وحىد
معىكاث ذاث أَمُت هبيرة ،مً أَمها :مددودًت الصالخُاث اإلامىىخت
إلادًسي اإلادازض في جؼىٍس العالكت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي،
والافخلاز إلى اليىادز ؤلادازٍت اإلاخسصصت.
وكد كام الظىاوي [ ]11بدزاطت َدفذ إلى الخعسف على مظخىي
اإلاشازهت ألاطسٍت في إدازة العملُت التربىٍت هما ًساَا مدًسو اإلادازض

 .1امللدمت
إن الخىم على هجاح الىظام الخعلُمي في ول بلدً ،خم مً زالٌ
كدزجه على دفع عجلت الخىمُت الشاملت في البلد ومؤطظاجه ،باإلاعسفت
واليىادز البشسٍت اإلاؤَلت ،مما ٌظخىحب الخعاون بين وخداث الىظام
الخعلُمي اإلامثلت باإلادازض ،ووخداث اإلاجخمع اإلامثلت بأفسادٍ
ومؤطظاجه ،وَرا الخعاون اإلاخبادٌ بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادليٌ ،ظهم
ً
إًجابا في جدلُم أَداف ول ػسف مً أػساف َرٍ الشساهت ،فيلما شاد
مدي الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،ولما شاد ألازس ؤلاًجابي على
عملُت الخعلُم والخعلم ،وجدصُل الؼلبت العلمي.
هما أشازث دزاطت  [1] Mutch, Collinsإلى أن الشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،جؤزس في مظخىي جدصُل الؼلبت وحعلمهم ،متى
ما وان َىان خسص مً ػسفي َرٍ الشساهت ،وكد ذهسث دزاطت طمعان
ومسس ي [ ]2الىاحباث التي ًلىم بها مدًس اإلادزطت ألامسٍىُت ،لخدلُم
الخعاون بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي منها:
• حعسٍف آلاباء ببرامج اإلادزطت وأوحه وشاػها.
• جيىًٍ لجىت مً اإلادزطين لإلشساف على بسامج العالكاث العامت.
• اإلاظاعدة في جيىًٍ حماعاث آلاباء واإلاعلمين والعمل معهم.
• اإلاظاعدة في جيىًٍ حماعاث اإلاعلمين والؼلبت وآلاباء لدزاطت شؤون
اإلاجخمع اإلادلي.
هما ذهسث دزاطت الىخص ي [ ]3مجاالث الخفاعل بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي منها:
• الخعاون وصُاغت وجدلُم ألاَداف التربىٍت.
• اإلاشازهت في مسح وحشخُص الشسوغ والخاحاث واإلاىازد اإلادلُت
التربىٍت.
• اإلاشازهت في عملُت الخعلُم والخعلم.
وفُما ًخعلم بالدزاطاث التي جىاولذ الشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادليَ ،دفذ دزاطت الجعُدي [ ]4إلى الخعسف على دوز
ؤلادازة اإلادزطُت في جفعُل الشساهت اإلاجخمعُت بين اإلادزطت الثاهىٍت
واإلاجخمع اإلادلي ،وهرلً الىشف عً أَم اإلاعىكاث التي جدىٌ دون
كُام ؤلادازة اإلادزطُت بدوزَا في جفعُل الشساهت اإلاجخمعُت مً وحهت
هظس مدًساث اإلادازض الثاهىٍت الخيىمُت للبىاث بمدًىت السٍاض ،أظهسث
هخائج الدزاطت أن َىان طعف لدوز ؤلادازة اإلادزطُت في جفعُل جلً
ً
الشساهت ،وَىان طعف أًظا في آلالُاث التي جدبعها ؤلادازة اإلادزطُت
وازجفاع دزحت اإلاعىكاث التي جدىٌ دون كُام ؤلادازة اإلادزطُت بدوزَا في
جفعُل الشساهت اإلاجخمعُت بين اإلادازض الثاهىٍت واإلاجخمع اإلادلي.
بِىما حعسفذ دزاطت ] Mutch, Collins [1على مدي إطهام الشساهت
بين اإلاجخمع واإلادزطت في حعلم الؼلبت ،اطخسدم الباخثان الاطدباهت
واإلالابلت وجدلُل الىزائم اإلادزطُت لجمع البُاهاث ،وجىصلذ الدزاطت إلى
أن اإلاشازهت جؤحي زمازَا ششيل حُد عىدما جيىن َىان زيٍت والتاام مً
كادة اإلادازض بمشازهت حمُع أولُاء ألامىز.
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وألاطسة في اإلادافظت مسجفعت.
وكامذ الخاًً [ ]17بدزاطت َدفذ إلى جددًد جصىزاث اإلاعلمين
ومدًسي اإلادازض لدوز اإلادزطت في زدمت اإلاجخمع اإلادلي ،اعخمدث
الدزاطت على اإلاىهج الىصفي ،وجم جؼىٍس اطدباهت ػبلذ على عُىت مً
مدًسي اإلادازض واإلاعلمين ،وجىصلذ هخائج الدزاطت إلى أن جصىزاث
ؤلادازة اإلادزطُت عً دوز اإلادزطت في زدمت اإلاجخمع اإلادلي كد خصلذ
على أعلى مخىطؽ خظابي ،وجبين أن أَم مجاٌ بداحت إلى حعصٍص مً
اإلاجخمع َى مجاٌ دوز الؼالب في زدمت اإلاجخمع اإلادلي.
ازخلفذ َرٍ الدزاطت عً الدزاطاث الظابلت في أنها َدفذ إلى
الخعسف على مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً في اإلاملىت العسبُت
الظعىدًت ،فأزخلف اإلاجخمع الري جلل فُه الدزاطاث العلمُت بهرا
الشأن ،واشخملذ الدزاطت على معسفت مدي الشساهت ،واإلاعُلاث عً
ػسٍم اطدباهت ػىزث لهرا الغسض ،وحشابهذ ألاداة مع أدواث
الدزاطاث الظابلت ،وطبل الخدظين عً ػسٍم طؤاٌ مفخىحً ،دُذ
للمظخجُب خسٍت أهبر في الخعبير والاهؼالق مً شواًا مسخلفت إلاا ًساٍ مً
وحهت هظسة هظبُل مً طبل الخدظين لهرٍ الشساهت ،فهي بهرا
ً
ازخلفذ عً الدزاطاث الظابلت ،هما ازخلفذ أًظا في الخدود الصمىُت
للدزاطت ،وػبلذ الدزاطت على حمُع اإلاساخل الخعلُمُت في الخعلُم
العام ،خيىمُت وأَلُت ،بىين وبىاث ،مسخلفت في ذلً عً شعع
الدزاطاث الظابلت ،والتي ػبلذ على مدازض اإلاسخلت الثاهىٍت فلؽ ،أو
الخيىمُت فلؽ ،أو أخد الجيظين فلؽ.
 .2مشكلت الدراصت
إن الخؼىز اإلاظخمس والخىمُت الشاملت َدف َام وأطاس ي مً
أَداف ول بلد ،وزاصت في بلداهىا العسبُت الىامُت ،مما ًصٍد طلف
هظسة اإلاجخمع وجؼلعاجه هدى العملُت الخعلُمُت ،وىنها أخد أَم صىاع
اإلاعسفت ،واإلادسن ألاطاس ي ليل جىمُت شاملت في ول بلد.
والخؼىزاث العلمُت والثلافُت والاحخماعُت والخلىُت شيلذ في
ً
ً
مجملها جددًاث فسطذ واكعا حدًدا ،فأصبدذ اإلادزطت وألاطسة
ومؤطظاث اإلاجخمع اإلاسخلفت ،لِظذ مؤطظاث مىفصلت عً شعظها
البعع ،بل ذاث عالكت جفاعلُت مخدازلتً ،ؤزس ول منها في آلازس وٍخأزس
به ،وَرا الخأزير ٌظخىحب بىاء شساهت فاعلت وكىٍت فُما بُنها ،وي ًلىي
ول منها آلازس ،ومً َىا فئن كدزة إدازة اإلادزطت على حعمُم الشساهت
بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،هي أخد أَم اإلاؤشساث الدالت على هجاح
اإلادزطت وجمياَا؛ فهرٍ الشساهت جلىد إلى جبادٌ ألافياز والخبراث ،وزفع
مظخىي الخدصُل لدي الؼلبت ،وجدلُم الخيامل في العملُت التربىٍت،
واإلاظاَمت في جؼىٍس اإلادزطت ،والترابؽ بين الىظسٍت والىاكع
اإلاجخمعي [.[18
وعلى السغم مما جدلله الشساهت والخعاون بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي مً مصاًا وفىائد هبيرة ،فئن مظخىي الخعاون في اإلاملىت العسبُت
ً
الظعىدًت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،ال ًصاٌ مددودا وفي هؼاكاث
طُلت [ ،]19إذ جلخصس مجاالث الشساهت والخعاون الخالُت ،على علد
مجالع آلاباء وألامهاث ،ودعىة شعع أولُاء ألامىز واإلاخسصصين
والدعاة إلى إللاء شعع اإلاداطساث الخىعىٍت [.[20

ألاطاطُت في مدافظت مظلؽ في طلؼىت عمان ،اطخسدم الباخث
اإلاىهج الىصفي ،مظخسدما الاطدباهت هأداة ػبلذ على عُىت عشىائُت
مً مدًسي اإلادازض ،أظهسث هخائج الدزاطت أن مظخىي مشازهت ألاطسة
واهذ بدزحت مخىطؼت.
وكام آٌ طىٍدان [ ]12بدزاطت َدفذ إلى الخعسف على دزحت
ممازطت ؤلادازة اإلادزطُت لدوزَا في زدمت اإلاجخمع اإلادلي في مدازض
مدافظت جثلُث في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت مً وحهت هظس اإلادًسًٍ
العامين وزيطاء ألاكظام بالدوائس الخيىمُت وألاَلُت ،ػبلذ الدزاطت
على عُىت مً مدًسي العمىم وألاكظام ،مً زالٌ اطدباهت ػىزث لهرا
الغسض ،ودلذ هخائجها إلى أن دزحت ممازطت ؤلادازة اإلادزطُت لدوزَا في
زدمت اإلاجخمع اإلادلي واهذ بدزحت مخىطؼت.
وواهذ دزاطت ] Sutherland [13تهدف إلى جىطُذ أن الشساهت بين
الخعلُم واإلاجخمع والصىاعت ًمىً أن حعالج اإلاساوف مً وحىد الؼلبت
زازج اإلادزطت أزىاء الُىم الدزاس ي ،اطخسدم الباخث مىهج دزاطت
الخالت ،وجىصلذ الدزاطت إلى أن العمل الخعاووي بين الخعلُم واإلاجخمع
والصىاعت ًىفس ججسبت إًجابُت للؼلبت الرًً ًىفسون مً الىظام
الخعلُمي.
وأحسي الىخص ي [ ]3دزاطت َدفذ إلى الخعسف على دزحت جؼبُم
همىذج اإلادزطت اإلاجخمعُت هما ًخصىزَا اللادة التربىٍين ومدزاء
مدازض مىؼلت الظاَسة في طلؼىت عمان ،كام الباخث بخؼىٍس اطدباهت
ػبلذ على حمُع اللادة التربىٍين ومدًسي اإلادازض في اإلاىؼلت ،وكد
جىصلذ هخائج الدزاطت إلى أن دزحت إمياهُت جؼبُم همىذج اإلادزطت
اإلاجخمعُت كد حاءث بدزحت هبيرة.
وفُما ًخعلم بمفهىم العالكت بين اإلادزطت الثاهىٍت واإلاجخمع
اإلادلي ،كام العجمي [ ]14بدزاطت في دولت اليىٍذ ،للخعسف على مفهىم
العالكت بين اإلادزطت الثاهىٍت واإلاجخمع اإلادلي هما ًفهمها مدًسو
اإلادازض وأولُاء ألامىز ،اطخسدم الباخث اإلالابلت هأداة لجمع البُاهاث،
ػبلذ الدزاطت على عُىت مً مدًسي اإلادازض وأولُاء ألامىز ،وجىصلذ
الدزاطت إلى أن العالكت فيها الىثير مً الظبابُت وطىء الفهم ،وَىان
عدم زطا مً كبل مدًسي اإلادازض خىٌ العالكت الخالُت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي.
وكامذ حجاشي [ ]15بدزاطت َدفذ إلى جددًد دزحت ممازطت مدًس
اإلادزطت الثاهىٍت لدوزة في زدمت اإلاجخمع اإلادلي مً وحهت هظس اإلاعلمين
وأولُاء ألامىز في اإلادازض الثاهىٍت الخيىمُت في ألازدن ،ػبلذ على عُىت
جم ازخُازَا بالؼسٍلت العشىائُت الؼبلُت ،مً معلمي ومعلماث
اإلادازض الثاهىٍت ،وأولُاء أمىز الؼلبت ،معخمدة على الاطدباهت هأداة
لجمع البُاهاث ،وجىصلذ الدزاطت إلى أن َىان ( )13دوز ًمازطه مدًس
ً
اإلادزطت بدزحت هبيرة ،و( )31دوزا ًمازض بدزحت مخىطؼت ،و( )4أدواز
جمازض بدزحت كلُلت.
وبهدف اطخىشاف واكع الخعاون بين اإلادزطت وألاطسة ،أحسث أبى
زمان [ ]16دزاطت لبُان ذلً مً وحهت هظس معلمي مدازض مدافظت
البللاء في ألازدن ،اعخمدث الباخثت على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي،
وػبلذ اطدباهت على عُىت عشىائُت مً اإلاعلمين واإلاعلماث ،أظهسث
هخائ ـج ال ـدزاط ـت أن دزح ـت زط ـا اإلاعلم ـين ع ـً واك ـع الخع ـاون ب ـين اإلا ـدزط ـت
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ً
بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت كلُلت حدا.
 )2حظهم َرٍ الدزاطت في الخعسف على الىاكع الخالي إلادي جفعُل ؤلادازة
اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،وأَم اإلاعُلاث ،وطبل
الخدظين اإلالترخت.
 )3حظهم َرٍ الدزاطت مً زالٌ هخائجها وجىصُاتها ،بخلدًم معلىماث
ًخىكع أن حظخفُد منها وشازة الخعلُم في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت،
وإدازاث الخعلُم ومدزاء اإلادازض لخعمُم الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي.
د .حدود الدراصت
جمثلذ خدود الدزاطت في:
الخدود اإلاىطىعُت :اكخصسث الدزاطت على الخعسف على مدي جفعُل
ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي وأَم اإلاعُلاث
وطبل الخدظين.
الخدود اإلاياهُت :ػبلذ الدزاطت في مدازض مدافظت خفس الباػً.
الخدود الصمىُت :جم جؼبُم َرٍ الدزاطت زالٌ الفصل ألاوٌ مً العام
الدزاس ي َ1436/1435ـ 2015/2014 -م.
الخدود البشسٍت :اكخصسث الدزاطت على مدًسي ومدًساث مدازض
مدافظت خفس الباػً في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.
ه .مصطلحاث الدراصت
جظمىذ الدزاطت للمصؼلخاث الخالُت:
اإلاجخمع اإلادليَ :م ألافساد واإلاؤطظاث الرًً ًخىاحدون في مىؼلت
ّ
حغسافُت مدددة ،وٍيىهىن فُما بُنهم وخدة احخماعُت ،حظىدَا كُم
عامت ٌشعسون باالهخماء إليها.
الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي :هي الخعاون اإلاشترن واإلاخبادٌ ما
بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي مً زالٌ جبادٌ اإلاعلىماث والخبراث
والصٍازاث والدعم اإلاادي واإلاعىىي.
 .4الطرٍلت وإلاجراءاث
أ .منهج الدراصت
اعخمدث الدزاطت اإلاىهج الىصفي للخعسف على مدي جفعُل ؤلادازة
اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي واإلاعُلاث وطبل
الخدظين ،إلاىاطبتها لؼبُعت الدزاطت الخالُت وأَدافها.
ب .مجتمع الدراصت وعُنتها
جيىن مجخمع الدزاطت مً حمُع مدًسي ومدًساث اإلادازض في
مدافظت خفس الباػً للعام الدزاس ي  ٌ1436/1435والبالغ عددَم
( )484مدًس ومدًسة ،جم ازر عُىت عشىائُت بلغذ ( )236مدًس ومدًسة،
والتي جمثل وظبت ( )%48.76مً اإلاجخمع ألاصلي ،هما َى مىضح في
الجدوٌ زكم (.)1

أ .أصئلت الدراصت
حاء الظؤاٌ السئِع خىٌ مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت
بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،وٍمىً جددًد حظايالث الدزاطت فُما ًلي:
 )1ما مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض
فيها؟
 َ )2ـ ـل ج ـىح ـد ف ـسوق ذاث دالل ـت إخـص ـائُ ـت ع ـى ـ ـد مظخـ ـىي الـ ـدالل ـ ـت
) (α= 0.05بين جلدًساث أفساد عُىت الدزاطت خىٌ مدي جفعُل ؤلادازة
اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت
خفس الباػً مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض فيها حعصي إلاخغيراث (الجيع،
اإلاؤَل العلمي ،طىىاث الخدمت)؟
 )3ما اإلاعُلاث التي جدد مً مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً مً وحهت
هظس مدًسي اإلادازض فيها?
 )4ما الظبل الالشمت لخدظين مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً مً وحهت
هظس مدًسي اإلادازض فيها?
ب .أهداف الدراصت
تهدف الدزاطت الخالُت إلى ما ًلي:
 )1الخعسف على مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً.
 )2الىشف عً ما إذا وان َىان فسوق ذاث داللت إخصائُت عىد
مظخىي الداللت ) (α= 0.05بين جلدًساث أفساد عُىت الدزاطت خىٌ مدي
جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي حعصي
إلاخغيراث (الجيع ،اإلاؤَل العلمي ،طىىاث الخدمت).
 )3الخعسف على اإلاعُلاث التي جدد مً مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت
للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً.
 )4الخعسف على الظبل الالشمت لخدظين مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت
للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً.
ج .أهمُت الدراصت
حعىد أَمُت الدزاطت إلى أَمُت اإلاىطىع الري جدىاوله ،ذلً أهه
ً
ً
مىطىعا مهما إلاجخمعىا بصفت عامت ولىشازة الخعلُم بصفت زاصت،
والتي حظعى لخؼىٍس وجدظين الخعلُم ،وحعلذ مً الشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي زهياة أطاطُت بئصالح الخعلُم ،هما حعىد أَمُت
الدزاطت إلى العىامل الخالُت:
 )1حظهم َرٍ الدزاطت بئزساء ألادب الىظسي للباخثين في مجاٌ الشساهت
بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،فماشالذ الدزاطاث خىٌ مىطىع الشساهت

جدول 1
جوزَع أفراد عُنت الدراصت حضب متغيراث الدراصت (الجنط ،املؤهل العلمي ،صنواث الخدمت)
املتغيراث
الجنط
املؤهل العملي

العدد
119
117
181
55

فئاث املتغير
ذهس
أهثى
بيالىزٍىض
دزاطاث علُا
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إلاجمالي
236
236

النضبت املئوٍت
50.4
49.6
76.7
23.3

صنواث الخدمت

أكل مً  5طىىاث
أهثر مً  5طىىاث إلى أكل مً  10طىىاث
10وأهثر

ج .أداة الدراصت:
جم جؼىٍس اطدباهت للُاض مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت
بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،صممذ وفم ملُاض لُىسث )(Likert
ً
ً
الخماس ي والخالي :عالي حدا ،عالي ،مخىطؼت ،مىسفع ،مىسفع حدا،
ً
وجمثل زكمُا الدزحاث  ،1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترجِب ،ولخىشَع
اإلاخىطؼاث ؤلاخصائُت جم اطخسدام الخدزج ؤلاخصائي ()1.80-1.00
ً
مدي شساهت مىسفع حدا( ،أهثر مً  )2.60 -1.80مدي شساهت
مىسفع( ،أهثر مً  )3.40 -2.60مدي شساهت مخىطؽ( ،أهثر مً
 )4.20 -3.40مدي شساهت عالي( ،أهثر مً  )5.00 -4.20مدي شساهت
ً
عاٌ حدا.
وجيىهذ الاطدباهت في صىزتها النهائُت مً زالزت أكظام ،اللظم
ألاوٌ جظمً مخغيراث الدزاطت (الجيع ،اإلاؤَل العلمي ،طىىاث
الخدمت) ،اللظم الثاوي وان عبازة عً  34فلسة مىشعت على زمع
مجاالث هي الشساهت في (السيٍت وألاَداف العامت للعملُت الخعلُمُت،
الشؤون ؤلادازٍت للمدزطت ،الخسؼُؽ اإلادزس ي ،جلدًم الدعم اإلاالي
للمدزطت ،جلدًم الاطدشازاث للمدزطت) ،اللظم الثالث جظمً طؤاٌ
مفخىح عً الظبل اإلالترخت لخدظين مدي الشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي.
صدق أداة الدراصت:
جم الخدلم مً صدق ألاداة بؼسٍلت الصدق الظاَسي ،إذ حسي
ً
عسض الاطدباهت بصىزتها ألاولُت على ( )15مدىما مً ذوي الازخصاص
في التربُت وؤلادازة التربىٍت في الجامعاث الظعىدًت ،واهتهذ ألاداة في
صىزتها النهائُت ،مشخملت على ( )34فلسة مىشعت على زمظت مجاالث.

12
44
180

236

5.1
18.6
76.3

ثباث أداة الدراصت:
للخأهد مً زباث ألاداة جم جؼبُلها على ( )25مدًس ومدًسة مً
زازج عُىت الدزاطت ،وجمذ إعادة الخؼبُم شعد أطبىعين ،وجم
اطخسساج معامل الازجباغ ليل فلسة مً فلساث ألاداة ،وجم اخدظاب
معامل ألفا هسوهبار ،خُث بلغ الىلي ( )0.94وَى ملبىٌ لغاًاث
الدزاطت.
املعالجت إلاحصائُت:
جمذ معالجت البُاهاث باطخسدام اإلاخىطؼاث الخظابُت،
والاهدسافاث اإلاعُازٍت ،وازخباز "ث" لعُيخين مظخللخين Independent
 ،Sample T-testوجدلُل الخباًً ألاخادي ،One-Way ANOVA
باطخسدام السشمت ؤلاخصائُت للعلىم الاحخماعُت ) ،(SPSSوالخىسازاث
واليظب اإلائىٍت للظؤاٌ الساشع خىٌ طبل الالشمت لخدظين مدي
الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي.
 .5النتائج ومناكشتها
جم إحساء اإلاعالجاث ؤلاخصائُت للبُاهاث اإلاخىفسة مً أداة الدزاطت،
وجم الخصىٌ على مجمىعت مً الىخائج طىف ًخم عسطها ومىاكشتها في
طىء ألادبُاث وهخائج الدزاطاث الظابلت اإلاخعللت بخفعُل الشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي لإلحابت على أطئلت الدزاطت.
ً
أوال :مىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالظؤاٌ ألاوٌ :ما مدي جفعُل ؤلادازة
اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت
خفس الباػً مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض فيها؟
لإلحابت على َرا الدظايٌ كام الباخث بدظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت
والاهدساف اإلاعُازي للمجاالث هيل ،وليل فلسة مع مجالها ،هما َى
مىضح في حدوٌ زكم (.)2

جدول 2
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت لتلدًراث أفراد العُنت ملدى جفعُل الشراكت بين املدرصت واملجتمع املحلي في مدارش محافظت حفر الباطن مرجبت
جنازلُا حضب املتوصطاث الحضابُت
الاهحراف املعُاري
مدى الشراكت
املتوصط الحضابي
املجاالث
ركم املجال
الرجبت
عالي
0.49
3.85
الشساهت في جلدًم الاطدشازاث للمدزطت
5
1
مخىطؽ
0.49
3.30
الشساهت في السيٍت وألاَداف العامت للعملُت الخعلُمُت
1
2
مخىطؽ
0.47
3.23
الشساهت في الشؤون ؤلادازٍت للمدزطت
2
3
مخىطؽ
0.55
2.78
الشسهت في الخسؼُؽ اإلادزس ي
3
4
مخىطؽ
0.57
2.76
الشساهت في جلدًم الدعم اإلاالي للمدزطت
4
5
مخىطؽ
0.47
3.18
اإلاجاالث هيل

الثالثت بمخىطؽ خظابي ( )3.23واهدساف معُازي ( ،)0.47بِىما حاء
اإلاجاٌ الثالث "الشسهت في الخسؼُؽ اإلادزس ي" في اإلاسجبت الساشعت
بمخىطؽ خظابي ( )2.78واهدساف معُازي ( ،)0.55واخخل اإلاجاٌ الساشع
"الشساهت في جلدًم الدعم اإلاالي للمدزطت" في اإلاسجبت ألازيرة بمخىطؽ
خظابي ( )2.76واهدساف معُازي ( ،)0.57وكد بلغ اإلاخىطؽ الخظابي
لخلدًساث أفساد عُىت الدزاطت إلادي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت
بُ ـً اإلادزطـ ـت واإلاجخم ـع اإلادل ـي في مدازض مدافظت خفس الباػً ()3.18

ًبين الجدوٌ ( )2أن مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي على ألاداة هيل حاء بمدي جفعُل مخىطؽ،
خُث اخخل اإلاجاٌ الخامع "الشساهت في جلدًم الاطدشازاث للمدزطت"
اإلاسجبت ألاولى بمخىطؽ خظابي ( )3.85واهدساف معُازي ( ،)0.49وحاء
اإلاجاٌ ألاوٌ "الشساهت في السيٍت وألاَداف العامت للعملُت الخعلُمُت"
في اإلاسجبت الثاهُت بمخىطؽ خظابي ( )3.30واهدساف معُازي (،)0.49
واإلاجاٌ الثاوي "الشساهت في الشؤون ؤلادازٍت للمدزطت" حاء في اإلاسجبت
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باهدساف معُازي ( ،)0.47وَى ًلابل مدي جفعُل مخىطؽ.
ًمىً إٌعاش َرٍ الىخائج إلى عدم الىطىح لدي أفساد ومؤطظاث
اإلاجخمع اإلادلي ألَمُت الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مجاٌ
جلدًم الدعم اإلاالي للمدزطت ،وعدم ؤلاعالن ششيل مىاطب إلاشازَع
اإلادزطت اإلاظخلبلُت ،والتي جدخاج إلى الدعم اإلاالي واإلاعىىي ،وهرلً
عدم جىافس البُاهاث واإلاعلىماث الالشمت للخسؼُؽ اإلادزس ي ألفساد
ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي ،وَعصش َرا ؤلاٌعاش خصىٌ مجاٌ الشساهت
في جلدًم الاطدشازاث للمدزطت اإلاسجبت ألاولى ،وبخلدًس مدي شساهت
عالي ،مما ٌعىع خسص اإلاجخمع اإلادلي على اإلاشازهت الفاعلت ،لى
جىفسث لهم البُاهاث واإلاعلىماث اليافُت وطبل اإلاشازهت الفاعلت،
ً
وٍمىً ؤلاٌعاش أًظا إلى طبابُت الخعلُماث اإلاىظمت لعملُت الشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،والصالخُاث اإلامىىخت إلادًسي اإلادازض في َرا
الشأن ،هما أهدث على ذلً هخائج دزاطت الظلؼان [.[10
اجفلذ هخائج َرٍ الدزاطت مع هخائج دزاطت ول مً عبدًً وٍىطف
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[ ،]7عاشىز [ ،]8الظىاوي [ ،]11آٌ طىٍدان [ ،]12والتي جىصلذ
ششيل عام إلى أن دوز إدازة اإلادزطت في الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي وان بخلدًس مخىطؽ ،وازخلفذ مع دزاطت اللسش ي [ ،]6ودزاطت
الىخص ي [ ،]3والتي أظهسث هخائجها بأن دوز إدازة اإلادزطت في الشساهت
وان بخلدًس عالي ،وازخلفذ هرلً مع دزاطت الظلؼان [،]10
والتي جىصلذ إلى أن مظخىي العالكت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي
ال جصاٌ طعُفت.
أما باليظبت لخلدًساث أفساد عُىت الدزاطت على فلساث مجاالث
ألاداة ،جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاعُازٍت على
فلساث مجاالث الدزاطت ،خُث واهذ على الىدى الخالي:
اإلاجاٌ ألاوٌ :الشساهت في السيٍت وألاَداف العامت للعملُت الخعلُمُت
جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاعُازٍت
لخلدًساث أفساد عُىت الدزاطت ،على فلساث َرا اإلاجاٌ ،خُث واهذ
هما هي مىضخت في الجدوٌ (.)3

جدول 3
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت على مجال الشراكت في الرؤٍت وألاهداف العامت للعملُت التعلُمُت مرجبت جنازلُا
الرجبت

الركم

الفلراث

1

6

2

1

3

5

4

3

5
6

2
4

7

7

حشجع اإلادزطت أولُاء ألامىز على خظىز الاحخماعاث والىدواث اإلاخعللت بخلىٍم مظخىي
جدصُل الؼلبت الخعلُمي.
جيظم اإلادزطت مع مجالع آلاباء واإلاعلمين ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي في مىاكشت العلباث التي
جىاحه العملُت الخعلُمُت.
جدسص اإلادزطت على دعىة اإلاسخصين مً أفساد اإلاجخمع لخددًد الاخخُاحاث التربىٍت للعملُت
الخعلُمُت.
حعلد اإلادزطت الىدواث والاحخماعاث إلفظاح اإلاجاٌ لخللي الاكتراخاث والاطدشازاث اإلاخعللت في
عملُاث الخعلُم والخعلم.
حظهم اإلادزطت في البدىر والدزاطاث العلمُت اإلاخعللت بمؤطظاث اإلاجخمع اإلاسخلفت.
جخعاون اإلادزطت مع مؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي لىطع اطتراجُجُت مظخلبلُت للعملُت الخعلُمُت في
طىء اإلاظخجداث العاإلاُت وؤلاكلُمُت.
جخعاون اإلادزطت مع مؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي في وشس الىعي باللظاًا الخعلُمُت التي تهم اإلاجخمع
اإلادلي.
املجال ككل

ًبين الجدوٌ ( )3أن اإلاخىطؼاث الخظابُت على فلساث َرا اإلاجاٌ
جساوخذ ما بين ( )2.66_4.17أي ما ًلابل بين مدي جؼبُم عالي
ومخىطؽ ،خُث حاءث الفلسة زكم ( )6والتي هصذ على "حشجع
اإلادزطت أولُاء ألامىز على خظىز الاحخماعاث والىدواث اإلاخعللت بخلىٍم
مظخىي جدصُل الؼلبت الخعلُمي" باإلاسجبت ألاولى بمخىطؽ خظابي
( ،)4.17واهدساف معُازي ( ،)0.73وبمدي جفعُل عالي ،وحاءث الفلسة
زكم ( )1والتي وان هصها "جيظم اإلادزطت مع مجالع آلاباء واإلاعلمين
ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي في مىاكشت العلباث التي جىاحه العملُت
الخعلُمُت" باإلاسجبت الثاهُت بمخىطؽ خظابي ( ،)3.70واهدساف معُازي
( ،)0.51وبمدي جفعُل عالي ،وكد حعصي َرٍ الىخائج إلى ؤلاحساءاث التي
جخسرَا أغلب إدازاث اإلادازض في إعالن وجىشَع هخائج الخلازٍس الدوزٍت
لخدصُل الؼلبت في جلً الاحخماعاث والىدواث ،لخدفيا وحشجُع أولُاء
أمىز الؼلبت على الخظىز واإلاىاكشت للعلباث التي جىاحه الؼلبت بصفت

املتوصط
الحضابي
4.17

الاهحراف
املعُاري
0.73

مدى
الشراكت
عالي

3.70

0.51

عالي

3.59

0.72

عالي

3.47

0.70

عالي

2.86
2.72

0.68
0.63

مخىطؽ
مخىطؽ

2.66

0.62

مخىطؽ

3.30

0.49

مخىطؽ

زاصت ،والعملُت الخعلُمُت بصفت عامت ،بِىما اخخلذ الفلسة زكم ()7
والتي هصذ على "جخعاون اإلادزطت مع مؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي في وشس
الىعي باللظاًا الخعلُمُت التي تهم اإلاجخمع اإلادلي" مع أَمُتها اإلاسجبت
ألازيرة بمخىطؽ خظابي ( ،)2.66واهدساف معُازي ( ،)0.62وبمدي
جفعُل مخىطؽ ،وكد ٌعصي ذلً لعدم جىافس اليىادز ؤلادازٍت اإلاسخصت
لخددًد اللظاًا الخعلُمُت التي تهم اإلاجخمع اإلادلي ،وإًجاد كىىاث
وػسق جىاصل ووشس مخىىعت ،وكد بلغ اإلاخىطؽ الخظابي لخلدًساث
أفساد العُىت على َرا اإلاجاٌ هيل ( )3.30واهدساف معُازي (،)0.49
وَى ًلابل الخلدًس إلادي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً إلاجاٌ الشساهت في
السيٍت وألاَداف العامت للعملُت الخعلُمُت بمدي مخىطؽ.
اجفلذ هخائج َرٍ الدزاطت مع هخائج دزاطت عابدًً وٍىطف [،]7
الخ ـي أظهـ ـسث أن دزح ـت مشازه ـت م ـؤط ـظ ـاث اإلاجخم ـع اإلادل ـي هم ـا ً ـساَ ـا
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أفساد عُىت الدزاطت ،على فلساث َرا اإلاجاٌ ،خُث واهذ هما هي
مىضخت في الجدوٌ (.)4

اإلادًسون مخىطؼت.
اإلاجاٌ الثاوي :الشساهت في الشؤون ؤلادازٍت للمدزطت
جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاعُازٍت لخلدًساث

جدول 4
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت على مجال الشراكت في الشؤون إلادارٍت للمدرصت مرجبت جنازلُا
الرجبت الركم
1
2
3
4

2
6
1
3

5

7

6
7
8

4
8
5

الفلراث
مشازهت اإلاجخمع اإلادلي للمدزطت في مخاشعت جدصُل الؼلبت العلمي.
الخعاون بين اإلاجخمع اإلادلي واإلادزطت في جىفير مىار جسبىي حعلُمي.
الخسؼُؽ اإلاشترن بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي للبرامج والفعالُاث اإلادزطُت.
الخيظُم مع اإلاجخمع اإلادلي في شعع الجىاهب ؤلادازٍت للمدزطت فُما ًخعلم ششؤون
الؼلبت.
اإلاخاشعت والخيظُم بين اإلاجخمع اإلادلي واإلادزطت للبرامج اإلادزطُت اإلاىحهت للمجخمع
اإلادلي.
مشازهت اإلاجخمع اإلادلي إلدازة اإلادزطت في جىفُر البرامج (الخعلُمُت ،الثلافُت) للؼلبت.
اإلاشازهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مخاشعت جىمُت كدزاث ومهازاث الؼلبت.
مشازهت اإلاجخمع اإلادلي للمدزطت في عملُت صىع اللسازاث اإلاخعللت بالعملُت ؤلادازٍت
والخعلُمُت.
املجال ككل

ًبين الجدوٌ ( )4أن الفلسة زكم ( )2والتي هصذ على "مشازهت
اإلاجخمع اإلادلي للمدزطت في مخاشعت جدصُل الؼلبت العلمي" كد اخخلذ
اإلاسجبت ألاولى بمخىطؽ خظابي ( ،)3.71واهدساف معُازي ( ،)0.55ومدي
جفعُل عالي ،وحاءث الفلسة زكم ( )6والتي وان هصها "الخعاون بين
اإلاجخمع اإلادلي واإلادزطت في جىفير مىار جسبىي حعلُمي" باإلاسجبت الثاهُت
بمخىطؽ خظابي ( ،)3.69واهدساف معُازي ( ،)0.82ومدي جفعُل عالي،
ًدٌ ذلً على خسص إدازة اإلادزطت وأفساد اإلاجخمع اإلادلي على خظىز
الاحخماعاث والىدواث اإلاخعللت بخلىٍم مظخىي جدصُل الؼلبت
الخعلُمي ،وٍؤهد ذلً هخائج فلسة ( )6في اإلاجاٌ الظابم والتي خصلذ
على اإلاسجبت ألاولى ،بِىما اخخلذ الفلسة زكم ( )5والتي هصذ على
"مشازهت اإلاجخمع اإلادلي للمدزطت في عملُت صىع اللسازاث اإلاخعللت
بالعملُت ؤلادازٍت والخعلُمُت" اإلاسجبت ألازيرة بمخىطؽ خظابي (،)2.26
واهدساف معُازي ( ،)0.80ومدي جفعُل مىسفع ،كد ٌعصي ذلً إلى
عدم وطىح مجاٌ ودوز ومظخىي اإلاشازهت اإلاؼلىبت مً أفساد
ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي ،وػسق اإلاشازهت في صىع اللساز ،وعدم

املتوصط
الحضابي
3.71
3.69
3.62
3.28

الاهحراف
املعُاري
0.55
0.82
0.74
0.87

مدى
الشراكت
عالي
عالي
عالي
مخىطؽ

3.24

0.73

مخىطؽ

3.05
3.01
2.26

0.96
0.61
0.80

مخىطؽ
مخىطؽ
مىسفع

3.23

0.47

مخىطؽ

جىافس البُاهاث واإلاعلىماث اإلاظاعدة في عملُت صىع اللساز ،وكد بلغ
اإلاخىطؽ الخظابي لخلدًساث أفساد العُىت على َرا اإلاجاٌ هيل (،)3.23
واهدساف معُازي ( ،)0.47وَى ًلابل جلدًس مدي جفعُل ؤلادازة
اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت
خفس الباػً إلاجاٌ الشساهت في الشؤون ؤلادازٍت للمدزطت بمدي
مخىطؽ ،وَرا ًخؼلب مً إدازة اإلادزطت مظاعفت الاَخمام بمجاٌ
الشساهت في الشؤون ؤلادازٍت ،وجددًد مىاعُد احخماعاث وللاءاث
ً
مجدولت مظبلا ،لظمان مىاطبت جىكُتها مع ظسوف أفساد ومؤطظاث
اإلاجخمع اإلادلي ،وَرا ما جؤهدٍ هخائج دزاطت ] Mutch, Collins [1التي
بُيذ أن اإلاشازهت جىحي زمازَا ششيل حُد ،عىدما جيىن َىان زيٍت
والتاام مً كادة اإلادازض بمشازهت حمُع أولُاء ألامىز.
اإلاجاٌ الثالث :الشساهت في الخسؼُؽ اإلادزس ي
واهذ اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاعُازٍت لخلدًساث أفساد عُىت
الدزاطت ،على فلساث َرا اإلاجاٌ هما هي مىضخت في الجدوٌ (.)5

جدول 5
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت على مجال الشراكت في التخطُط املدرس ي مرجبت جنازلُا
الرجبت

الركم

1
2
3
4
5
6

3
6
1
2
4
5

الفلراث
اإلاشازهت في وطع بسامج وزؼؽ عالحُت وجؼىٍسٍت للعملُت الخعلُمُت.
اإلاشازهت في الخسؼُؽ للبرامج اإلادزطُت.
اإلاشازهت في جىفير اليىادز البشسٍت الالشمت مً إدازٍين ومعلمين.
اإلاشازهت في وطع الخؼؽ اإلادزطُت لبرامج مىحهه لخدمت اإلاجخمع اإلادلي.
اإلاشازهت في وطع زيٍت وجصىز مظخلبلي للعملُت التربىٍت والخعلُمُت في اإلادزطت.
اإلاشازهت في جىفير الخجهيااث اإلاخعللت بالعملُت الخعلُمُت.
املجال ككل
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املتوصط
الحضابي
3.60
3.14
2.63
2.62
2.34
2.33
2.78

الاهحراف
املعُاري
0.85
0.74
0.60
0.68
0.57
0.91
0.55

مدى
الشراكت
عالي
مخىطؽ
مخىطؽ
مخىطؽ
مىسفع
مىسفع
مخىطؽ

6

ًبين الجدوٌ ( )5أن الفلسة زكم ( )3والتي هصذ على "اإلاشازهت في
وطع بسامج وزؼؽ عالحُت وجؼىٍسٍت للعملُت الخعلُمُت" كد اخخلذ
اإلاسجبت ألاولى بمخىطؽ خظابي ( ،)3.60واهدساف معُازي (،)0.85
وبمدي جفعُل عالي ،وحاءث الفلسة زكم ( )6والتي وان هصها "اإلاشازهت
في الخسؼُؽ للبرامج اإلادزطُت" باإلاسجبت الثاهُت بمخىطؽ خظابي ()3.14
واهدساف معُازي ( ،)0.74وبمدي جفعُل مخىطؽ ،كد ٌعصي ذلً
إلدزان إدازة اإلادزطت وأفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي ألَمُت
الخسؼُؽ بمسخلف مجاالجه ومظخىٍاجه ،واوعياض العالكت الدشازهُت
بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في الخسؼُؽ على مظخىي جدصُل الؼلبت،
وَرا ما أهدجه هخائج دزاطت ] Khalifa [5التي أظهسث أن عالكت اإلادزطت
باإلاجخمع اإلادوي لها دوز في جدظين مظخىي الىخائج ألاوادًمُت للؼلبت،
بِىما اخخلذ الفلسة زكم ( )5والتي هصذ على "اإلاشازهت في جىفير
الخجهيااث اإلاخعللت بالعملُت الخعلُمُت" اإلاسجبت ألازيرة بمخىطؽ خظابي
( ،)2.33واهدساف معُازي ( ،)0.91وبمدي جفعُل مىسفع ،وكد ٌعصي
ذلً العخماد شعع إدازاث اإلادازض وأفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي
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على مىاشهت الخعلُم ششيل هلي ،وإغفاٌ أَمُت الشساهت اإلاجخمعُت في
َرا الجاهب ،وكد بلغ اإلاخىطؽ الخظابي لخلدًساث أفساد العُىت على
َرا اإلاجاٌ هيل ( ،)2.78واهدساف معُازي ( ،)0.55وَى ًلابل مدي
جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض
مدافظت خفس الباػً إلاجاٌ الشساهت في الخسؼُؽ اإلادزس ي بمدي
مخىطؽ.
حاءث هدُجت َرا اإلاجاٌ مخفلت مع مجاالث دزاطت عاشىز [،]8
والتي خصلذ على دزحت مخىطؼت ،وازخلفذ مع دزاطت اللسش ي [،]6
والتي جتراوح اإلاخىطؼاث الخظابُت لجمُع مجاالث دزاطخه ما بين
(.)3.85-3.56
اإلاجاٌ الساشع :الشساهت في جلدًم الدعم اإلاالي للمدزطت
جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاعُازٍت
لخلدًساث أفساد عُىت الدزاطت ،على فلساث َرا اإلاجاٌ ،خُث واهذ
هما هي مىضخت في الجدوٌ (.)6

جدول 6
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت على مجال الشراكت في جلدًم الدعم املالي للمدرصت مرجبت جنازلُا
الرجبت

الركم

الفلراث

1
2
3

3
5
6

4
5
6

2
4
1

جلدًم مظاعداث مالُت مً كبل اإلاجخمع اإلادلي للؼلبت اإلادخاحين.
ً
جلدًم حىائص حشجُعُت للؼلبت اإلاخفىكين دزاطُا.
اإلاشازهت في جلدًم بسامج جىعُت إعالمُت لخثلُف أفساد اإلاجخمع اإلادلي في إًجاد أفظل الظبل
لخلدًم الدعم اإلاالي للمدزطت.
مظاعدة اإلادزطت لخىفير البيُت الخدخُت والخجهيااث الالشمت لخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث.
اإلاشازهت في جلدًم الدعم اإلاالي للعملُاث التربىٍت والخعلُمُت في اإلادزطت.
جلدًم الدعم اإلاالي للبرامج ؤلابداعُت للؼلبت في اإلادزطت.
املجال ككل

ًبين الجدوٌ ( )6أن الفلسة زكم ( )3والتي هصذ على "جلدًم
مظاعداث مالُت مً كبل اإلاجخمع اإلادلي للؼلبت اإلادخاحين" كد اخخلذ
اإلاسجبت ألاولى بمخىطؽ خظابي ( ،)3.61واهدساف معُازي (،)0.93
وبمدي جفعُل عالي ،وواهذ الفلسة زكم ( )5والتي هصها "جلدًم حىائص
ً
حشجُعُت للؼلبت اإلاخفىكين دزاطُا" كد حاءث باإلاسجبت الثاهُت بمخىطؽ
خظابي ( )3.49واهدساف معُازي ( ،)0.70وبمدي جفعُل عالي ،كد ٌعصي
ذلً إلى اَخمام مدزاء اإلادازض وأفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي
بؼبُعتهم في مظاعدة اإلادخاحين بصفت عامت ،وجسصُص لجان في ول
ً
مدزطت جلسٍبا إلاظاعدة الؼلبت اإلادخاحين ،ومبادزة أفساد ومؤطظاث
ً
اإلاجخمع اإلادلي بدشجُع الؼلبت اإلاخفىكين دزاطُا ،بِىما اخخلذ الفلسة
زكم ( )1والتي هصذ على "جلدًم الدعم اإلاالي للبرامج ؤلابداعُت للؼلبت
في اإلادزطت" اإلاسجبت ألازيرة بمخىطؽ خظابي ( ،)2.18واهدساف معُازي
( ،)0.68وبمدي جفعُل مىسفع ،وكد حعصي َرٍ الىدُجت اإلاىسفظت إلى
الاعخماد اإلاؼلم على اإلاسصصاث اإلاالُت التي جصسفها الدولت على

املتوصط
الحضابي
3.61
3.49
2.64

الاهحراف
املعُاري
0.93
0.70
0.65

مدى
الشراكت
عالي
عالي
مخىطؽ

2.39
2.25
2.18
2.76

0.78
0.65
0.68
0.57

مىسفع
مىسفع
مىسفع
مخىطؽ

الخعلُم وبسامجه ،وكد بلغ اإلاخىطؽ الخظابي لخلدًساث أفساد العُىت
على َرا اإلاجاٌ هيل ( ،)2.76واهدساف معُازي ( ،)0.57وَى ًلابل
جلدًس مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً إلاجاٌ الشساهت في جلدًم الدعم
اإلاادي بمدي جفعُل مخىطؽ ،وَرٍ الىدُجت كد حعصي على الخعىٍل
الدائم على اإلايااهُت الطخمت التي جسصصها الدولت مً اإلاىاشهت العامت
للخعلُم.
واهذ هدُجت مجاٌ جلدًم الدعم اإلاالي للمدزطت مخىافلت مع
هدُجت دزاطت عابدًً و ًىطف [ ،]7ومسخلفت مع دزاطت اللسش ي [،]6
ودزاطت آٌ طىٍدان [ ،]12والتي واهذ بدزحت جلدًس هبيرة.
اإلاجاٌ الخامع :الشساهت في جلدًم الاطدشازاث للمدزطت
جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاعُازٍت لخلدًساث
أفساد عُىت الدزاطت ،على فلساث َرا اإلاجاٌ ،خُث واهذ هما هي
مىضخت في الجدوٌ (.)7
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جدول 7
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت على مجال الشراكت في جلدًم الاصتشاراث للمدرصت مرجبت جنازلُا
الرجبت

الركم

1
2
3
4

3
2
7
1

5

5

6
7

6
4

الفلراث
اإلاشازهت في خظىز الاحخماعاث الدوزٍت إلاجالع آلاباء واإلاعلمين.
مشازهت ذوي الخبراث مً أولُاء ألامىز وأفساد اإلاجخمع اإلادلي في شعع اللجان اإلادزطُت.
جبادٌ الصٍازاث والخبراث بين اإلادزطت ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي اإلاسخلفت.
جبادٌ آلازاء واإلالترخاث اإلاخعللت باإلاشىالث الخعلُمُت والاحخماعُت للؼلبت وإًجاد الخلىٌ
اإلاىاطبت لها.
مشازهت ذوي الازخصاص مً أفساد اإلاجخمع اإلادلي بخلدًم اإلاشىزة (التربىٍت ،الخعلُمُت،
ؤلادازٍت) للمدزطت.
جلدًم الاطدشازاث للمجخمع اإلادلي مثل بسامج الخىعُت البُئُت والصخُت والصزاعُت غيرَا.
علد الللاءاث والىدواث إلاىاكشت البرامج وألاوشؼت اإلادزطُت.
املجال ككل

ًبين الجدوٌ ( )7أن الفلسة زكم ( )3والتي هصذ على "اإلاشازهت في
خظىز الاحخماعاث الدوزٍت إلاجالع آلاباء واإلاعلمين" كد اخخلذ اإلاسجبت
ألاولى بمخىطؽ خظابي ( ،)4.26واهدساف معُازي ( ،)0.66وبمدي
ً
جفعُل عالي حدا ،وواهذ الفلسة زكم ( )2والتي وان هصها "مشازهت ذوي
الخبراث مً أولُاء ألامىز وأفساد اإلاجخمع اإلادلي في شعع اللجان
اإلادزطُت" كد حاءث باإلاسجبت الثاهُت بمخىطؽ خظابي ( )4.05واهدساف
معُازي ( ،)0.85وبمدي جفعُل عالي ،كد ٌعصي ذلً الَخمام إدازة
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في جفعُل مجالع آلاباء واإلاعلمين ،وإشسان
ذوي الخبراث في شعع اللجان اإلادزطُت ،بِىما اخخلذ الفلسة زكم ()4
والتي هصذ على "علد الللاءاث والىدواث إلاىاكشت البرامج وألاوشؼت
اإلادزطُت" اإلاسجبت ألازيرة بمخىطؽ خظابي ( ،)3.58واهدساف معُازي
( ،)0.70وبمدي جفعُل عالي ،كد حعصي َرٍ الىدُجت العالُت وإن أزرث
مسجبت أزيرة ،إلى أَمُت جبادٌ الخبراث في مجاٌ البرامج وألاوشؼت
اإلادزطُت ،وكد بلغ اإلاخىطؽ الخظابي لخلدًساث أفساد العُىت على َرا
اإلاجاٌ هيل ( ،)3.85واهدساف معُازي ( ،)0.49وَى ًلابل مدي
جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض

املتوصط
الحضابي
4.26
4.05
3.91
3.79

الاهحراف
املعُاري
0.66
0.85
0.83
0.53

مدى
الشراكت
ً
عالي حدا
عالي
عالي
عالي

3.73

0.59

عالي

3.66
3.58
3.85

0.65
0.70
0.49

عالي
عالي
عالي

مدافظت خفس الباػً إلاجاٌ الشساهت في جلدًم الاطدشازاث للمدزطت
بمدي جفعُل عالي ،وَى ما ٌعىع ؤلاًمان بأَمُت جبادٌ الخبراث
وجلدًم الاطدشازاث والخعاون اإلاشترن.
اجفلذ هدُجت َرا اإلاجاٌ مع هخائج دزاطت الىخص ي [ ،]3ودزاطت
أبى زمان [ ،]16ودزاطت اللسش ي [ ،]6وازخلفذ مع دزاطت الظىاوي [.[11
ً
زاهُا :الىخائج اإلاخعللت بالظؤاٌ الثاوي :هص الظؤاٌ الثاوي علىَ" :ل
جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي الداللت ) ،(α= 0.05بين
جلدًساث أفساد عُىت الدزاطت خىٌ مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت
للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً
مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض فيها حعصي إلاخغيراث :الجيع ،اإلاؤَل
العلمي ،طىىاث الخدمت؟"
للخدلم مً َل جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي
داللت ) (a=0.05في مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً حعصي إلاخغير الجيع
(ذهس ،أهثى) ،جم اطخسدام ازخباز ) (T-Testلعُيخين مظخللخين ،هما َى
مىضح في الجدوٌ زكم (.)8

جدول 8
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت وكُم (ث) لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت ٌعسى ملتغير الجنط (ذكر ،أهثى)
الاهحراف املعُاري
كُمت "ث"
الجنط العدد املتوصط
املجال
الشراكت في الرؤٍت وألاهداف العامت للعملُت التعلُمُت
الشراكت في الشؤون إلادارٍت للمدرصت
الشراكت في التخطُط املدرس ي
الشراكت في جلدًم الدعم املالي للمدرصت
الشراكت في جلدًم الاصتشاراث للمدرصت
الدرجت الكلُت لالصتباهت

ذهس
أهثى
ذهس
أهثى
ذهس
أهثى
ذهس
أهثى
ذهس
أهثى
ذهس
أهثى

119
117
119
117
119
117
119
117
119
117
119
117
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3.33
3.26
3.22
3.24
2.8
2.76
2.8
2.72
3.87
3.83
3.2
3.15

0.5
0.49
0.47
0.48
0.53
0.57
0.53
0.61
0.49
0.49
0.46
0.49

0.991

مضتوى
الداللت
ً
غير دالت إخصائُا

0.203

ً
غير دالت إخصائُا

0.495

ً
غير دالت إخصائُا

1.464

ً
غير دالت إخصائُا

0.581

ً
غير دالت إخصائُا

0.94

ً
غير دالت إخصائُا

6

ًخطح مً الجدوٌ زكم  8أن كُم (ث) اإلادظىبت أكل مً كُمت
"ث" الجدولُت في حمُع اإلاجاالث والدزحت اليلُت لالطدباهت ،أي أهه ال
جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي الداللت ) (a=0.05حعصي
إلاخغير الجيع ،وكد ٌعصي ذلً ألن الظسوف الخعلُمُت التي ًىاحهها
الروىز وؤلاهار في مجاٌ الشساهت اإلاجخمعُت بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي مدشابهت.
اجفلذ هخائج َرٍ الدزاطت لخلدًساث اإلاظخجُبين خىٌ مدي
جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي حعصي
إلاخغير الجيع ،مع هخائج دزاطت عابدًً و ًىطف [ ،]7ودزاطت عاشىز

1

7112

[ ،]8ودزاطت حجاشي [ ،]15ودزاطت الخاًً [ ،]17وازخلفذ مع دزاطت
الظىاوي [ ،]11والتي واهذ لصالح الروىز ،ودزاطت ول مً الىخص ي
[ ،]3أبى زمان [ ،]16والتي واهذ لصالح ؤلاهار.
للخدلم مً وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي داللت
) (a=0.05في مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً حعصي إلاخغير اإلاؤَل
العلمي (بيالىزٍىض ،دزاطاث علُا) جم اطخسدام ازخباز )(T-Test
لعُيخين مظخللخين ،هما َى مىضح في الجدوٌ زكم (.)9

جدول 9
املتوصطاث الحضابُت والاهحرافاث املعُارٍت وكُم (ث) لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت ٌعسى ملتغير املؤهل العلمي (بكالورٍوش ،دراصاث علُا)
العدد املتوصط الاهحراف املعُاري
كُمت "ث" مضتوى الداللت
املؤهل
املجال
غير دالت
0.2
0.5
3.29
181
بيالىزٍىض
الشراكت في الرؤٍت وألاهداف العامت للعملُت التعلُمُت
ً
إخصائُا
0.48
3.31
55
ماحظخير فأعلى
غير دالت
0.102
0.47
3.23
181
بيالىزٍىض
الشراكت في الشؤون إلادارٍت للمدرصت
ً
إخصائُا
0.49
3.23
55
ماحظخير فأعلى
غير دالت
0.061
0.56
2.78
181
بيالىزٍىض
الشراكت في التخطُط املدرس ي
ً
إخصائُا
0.53
2.77
55
ماحظخير فأعلى
غير دالت
0.487
0.57
2.78
181
بيالىزٍىض
الشراكت في جلدًم الدعم املالي للمدرصت
ً
إخصائُا
0.56
2.74
55
ماحظخير فأعلى
غير دالت
0.287
0.47
3.86
181
بيالىزٍىض
الشراكت في جلدًم الاصتشاراث للمدرصت
ً
إخصائُا
0.55
3.84
55
ماحظخير فأعلى
غير دالت
0.291
0.47
3.17
181
بيالىزٍىض
الدرجت الكلُت لالصتباهت
ً
إخصائُا
0.49
3.19
55
ماحظخير فأعلى

[ ،]7عاشىز [ ،]8آٌ طىٍدان [ ،]12حجاشي [ ،]15أبى زمان [،]16
الخاًً [ ،]17وازخلفذ مع دزاطت اللسش ي [ ،]6والتي حاءث لصالح
دزاطاث علُا ،ودزاطت الظىاوي [ ،]11والتي واهذ لصالح أعلى مً
بيالىزٍىض.
للخدلم مً َل جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي
داللت) (a=0.05في مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً حعصي إلاخغير طىىاث
الخدمت ،جم اطخسدام ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي (One Way
) ،ANOVAهما َى مىضح في الجدوٌ زكم (.)10

ًخطح مً الجدوٌ زكم ( )9أن كُم "ث" اإلادظىبت أكل مً كُمت
"ث" الجدولُت في حمُع اإلاجاالث والدزحت اليلُت لالطدباهت ،وَرا ًدٌ
على عدم وحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت حعصي إلاخغير اإلاؤَل العلمي،
كد ٌعصي ذلً لخمازل الصالخُاث اإلامىىخت إلادزاء اإلادازض ،وحشابه
الظسوف اإلادُؼت (الخىظُمُت ،اللاهىهُت ،اإلاالُت )...،والتي جىعىع على
ألاداء شغع الىظس عً مظخىي الخأَُل العلمي.
حاءث هخائج َرٍ الدزاطت لخلدًساث اإلاظخجُبين خىٌ مدي
جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي حعصي
إلاخغير اإلاؤَل العلمي ،مخفلت مع هخائج دزاطت ول مً عابدًً و ًىطف

جدول 11
مصدر التباًن ومجموع املربعاث ودرجاث الحرٍت ومتوصط املربعاث وكُم (ف) لتلدًراث أفراد عُنت الدراصت ٌعسى ملتغير صنواث الخدمت
مضتوى
كُمت
متوصط
درجاث الحرٍت
مجموع
مصدر التباًن
املجال
الداللت
" ف"
املربعاث
املربعاث
ً
غير دالت إخصائُا
2.922
57.07
2
114.14
بين املجموعاث
الشراكت في الرؤٍت
19.53
233
4550.487
داخل املجموعاث
وألاهداف العامت
235
4664.627
املجموع
للعملُت التعلُمُت
ً
غير دالت إخصائُا
2.736
61.264
2
122.528
بين املجموعاث
الشراكت في الشؤون
22.395
233
5218.048
داخل املجموعاث
إلادارٍت للمدرصت
235
5340.576
املجموع
1.458
44.448
2
88.897
بين املجموعاث
الشراكت في
ً
غير دالت إخصائُا
30.483
233
7102.493
داخل املجموعاث
التخطُط املدرس ي
235
7191.39
املجموع
254

الشراكت في جلدًم
الدعم املادي
الشراكت في جلدًم
الاصتشاراث
للمدرصت
املجموع الكلي

بين املجموعاث
داخل املجموعاث
املجموع
بين املجموعاث
داخل املجموعاث
املجموع
بين املجموعاث
داخل املجموعاث
املجموع

123.46
7526.472
7649.932
163.233
6485.934
6649.167
4135.361
166644.55
170779.91

2
233
235
2
233
235
2
233
235

ًخطح مً الجدوٌ زكم ( )10أن كُم (ف) اإلادظىبت لجمُع
اإلاجاالث أصغس مً اللُمت الجدولُت ( ،)3.04أي أهه ال جىحد فسوق
ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي الداللت ) (a=0.05في حمُع اإلاجاالث
حعصي إلاخغير طىىاث الخدمت ،وكد ٌعصي الظبب لدشابه الظسوف
ً
وؤلامياهُاث في حمُع اإلادازض جلسٍبا شغع الىظس عً طىىاث الخدمت.
اجفلذ هخائج َرٍ الدزاطت في َرا اإلاخغير مع هخائج دزاطاث ول مً
عابدًً وٍىطف [ ،]7الظىاوي [ ،]11آٌ طىٍدان [ ،]12الىخص ي [،]3
أبى زمان [ ،]16الخاًً [ ،]17وازخلفذ مع دزاطت اللسش ي [ ،]6والتي
واهذ لصالح الخبرة ألاهبر.

61.73
32.302

1.911

81.617
27.837

2.932

2067.681
715.213

2.891

ً
غير دالت إخصائُا

ً
غير دالت إخصائُا
ً
غير دالت إخصائُا

ً
زالثا :الىخائج اإلاخعللت بالظؤاٌ الثالث :هص الظؤاٌ الثالث على" :ما
اإلاعُلاث التي جدد مً مدي جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت خفس الباػً مً وحهت
هظس مدًسي اإلادازض فيها؟"
لإلحابت عً َرا الظؤاٌ ،جم اعخباز أًت فلسة وان مخىطؼها
الخظابي أكل مً اللُمت اإلاعُازٍت ( )3.40ووظبتها اإلائىٍت أكل مً
( )%68.00معُم لخفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي مً وحهت هظس أعظاء َُئت الخدزَع فيها ،خُث واهذ
هما هي مىضخت في الجدوٌ (.)11

جدول 11
املعُلاث التي جحد من مدى جفعُل إلادارة املدرصُت للشراكت بين املدرصت واملجتمع الحلي
املجال

املعُلاث

الشراكت في الرؤٍت وألاهداف
العامت للعملُت التعلُمُت

حظهم اإلادزطت في البدىر والدزاطاث العلمُت اإلاخعللت بمؤطظاث
اإلاجخمع اإلاسخلفت.
جخعاون اإلادزطت مع مؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي لىطع اطتراجُجُت
مظخلبلُت للعملُت الخعلُمُت في طىء اإلاظخجداث العاإلاُت
وؤلاكلُمُت.
جخعاون اإلادزطت مع مؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي في وشس الىعي
باللظاًا الخعلُمُت التي تهم اإلاجخمع اإلادلي.
الخيظُم مع اإلاجخمع اإلادلي في شعع الجىاهب ؤلادازٍت للمدزطت
فُما ًخعلم ششؤون الؼلبت.
اإلاخاشعت والخيظُم بين اإلاجخمع اإلادلي واإلادزطت للبرامج اإلادزطُت
اإلاىحهت للمجخمع اإلادلي.
مشازهت اإلاجخمع اإلادلي إلدازة اإلادزطت في جىفُر البرامج
(الخعلُمُت ،الثلافُت) للؼلبت.
اإلاشازهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مخاشعت جىمُت كدزاث
ومهازاث الؼلبت.
مشازهت اإلاجخمع اإلادلي للمدزطت في عملُت صىع اللسازاث اإلاخعللت
بالعملُت ؤلادازٍت والخعلُمُت.
اإلاشازهت في الخسؼُؽ للبرامج اإلادزطُت.
اإلاشازهت في جىفير اليىادز البشسٍت الالشمت مً إدازٍين ومعلمين.
اإلاشازهت في وطع الخؼؽ اإلادزطُت لبرامج مىحهه لخدمت اإلاجخمع
اإلادلي.
اإلاشازهت في وطع زيٍت وجصىز مظخلبلي للعملُت التربىٍت
والخعلُمُت في اإلادزطت.
اإلاشازهت في جىفير الخجهيااث والدظهُالث اإلاخعللت بالعملُت

الشراكت في الشؤون إلادارٍت
للمدرصت

املشاركت في التخطُط
املدرس ي
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املتوصط
الحضابي
2.86

النضبت
املئوٍت
57.20%

الاهحراف
املعُاري
0.68

مدى
الشراكت
مخىطؽ

2.72

54.40%

0.63

مخىطؽ

2.66

53.20%

0.62

مخىطؽ

3.28

65.60%

0.87

مخىطؽ

3.24

64.80%

0.73

مخىطؽ

3.05

61.00%

0.96

مخىطؽ

3.01

60.20%

0.61

مخىطؽ

2.26

45.20%

0.80

مىسفع

3.14
2.63
2.62

62.80%
52.60%
52.40%

0.74
0.60
0.68

مخىطؽ
مخىطؽ
مخىطؽ

2.34

46.80%

0.57

مىسفع

2.33

46.60%

0.91

مىسفع

6

الشراكت في جلدًم الدعم
املالي للمدرصت

الخعلُمُت.
اإلاشازهت في جلدًم بسامج جىعُت إعالمُت لخثلُف أفساد اإلاجخمع
اإلادلي في إًجاد أفظل الظبل لخلدًم الدعم اإلاالي للمدزطت.
مظاعدة اإلادزطت لخىفير البيُت الخدخُت والخجهيااث الالشمت
لخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث.
اإلاشازهت في جلدًم الدعم اإلاالي للعملُاث التربىٍت والخعلُمُت في
اإلادزطت.
جلدًم الدعم اإلاالي للبرامج ؤلابداعُت للؼلبت في اإلادزطت.

ً
ًبين الجدوٌ ( )11أن َىان ( )17معُلا لخفعُل ؤلادازة اإلادزطُت
للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،خُث حاء مجالي الشساهت في
الشؤون ؤلادازٍت للمدزطت ،واإلاشازهت في الخسؼُؽ اإلادزس ي بـ ()5
معُلاث ليل منهما ،وحاء مجاٌ الشساهت في جلدًم الدعم اإلاالي
للمدزطت بـ ( )4معُلاث ،ومجاٌ الشساهت في السيٍت وألاَداف العامت
للعملُت الخعلُمُت حاء بـ ( )3معُلاث ،أما مجاٌ الشساهت في جلدًم
الاطدش ـازاث للمدزط ـت فل ـد ح ـاء ب ـدون معُل ـاث ،وك ـد ٌعصي ذلً لىظسة

7112

1

2.64

52.80%

0.65

مخىطؽ

2.39

47.80%

0.78

مىسفع

2.25

45.00%

0.65

مىسفع

2.18

43.60%

0.68

مىسفع

اإلاظخجُبين بين اإلاأمىٌ والىاكع ،ولللت جىافس ؤلادازٍين اإلاسخصين.
ً
زاشعا :الىخائج اإلاخعللت بالظؤاٌ الساشع" :ما الظبل الالشمت لخدظين مدي
جفعُل ؤلادازة اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض
مدافظت خفس الباػً مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض فيها؟"
جم حمع اإلالترخاث خىٌ الظبل الالشمت لخدظين مدي جفعُل ؤلادازة
اإلادزطُت للشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت
خفس الباػً ،وواهذ أَم الظبل اإلالترخت هما في الجدوٌ زكم (.)12

جدول 12
التكراراث والنضب املئوٍت للملترحاث حول الضبل الالزمت لتحضين مدى جفعُل إلادارة املدرصُت للشراكت بين املدرصت واملجتمع املحلي في مدارش حفر الباطن
مرجبت جنازلُا
الركم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

امللترحاث
إعؼاء اإلادازض صالخُاث أهثر لالجصاٌ بأفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي وإبسام الاجفاكُاث والشساواث معهم.
جأَُل وجدزٍب أفساد اإلاجخمع اإلادلي للمشازهت الفاعلت مع اإلادزطت.
ؤلاعالن اإلاظبم عً اإلاشسوعاث اإلادزطُت وبىكذ وافي لصٍادة مشازهت أفساد اإلاجخمع اإلادلي.
ً
حظلُؽ الظىء إعالمُا على أَمُت الشساهت اإلاجخمعُت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي.
مىاطبت ألاوشؼت اإلادزطُت لخاحاث أفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي.
جدزٍب اإلاعلمين على إعداد البدىر العلمُت.
جددًد خاحاث اإلادزطت مً اإلاجخمع وخاحاث اإلاجخمع مً اإلادزطت.
ً
اطدثماز شعع مسافم اإلادازض زازج أوكاث الدوام السطمي ججازٍا.
ً
ً
ً
جدفيا وحشجُع اإلااهدين واإلاخبرعين مادًا مً أفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي إعالمُا ومعىىٍا.

ًخطح مً الجدوٌ ( )12أن ملترح "إعؼاء اإلادازض صالخُاث
أهثر لالجصاٌ بأفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي وإبسام الاجفاكُاث
والشساواث معهم" حاء باإلاسجبت ألاولى ،خُث خصل على عدد جىسازاث
( ،)116ووظبت مئىٍت ( ،)%49.15وكد ٌعصي ذلً لشعىز مدزاء اإلادازض
بأن الصالخُاث الخالُت ششأن الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي
غير وافُت ،وجدد مً مدي الخفعُل للشساهت اإلاجخمعُت ،وحاء ملترح
"جأَُل وجدزٍب أفساد اإلاجخمع اإلادلي للمشازهت الفاعلت مع اإلادزطت"
باإلاسجبت الثاهُت ،وخصىله على عدد جىسازاث ( ،)86ووظبت مئىٍت
( ،)%36.44وكد ٌعصي ذلً لىظسة التربىٍين بصفت عامت ومدزاء
اإلادازض بصفت زاصت ألَمُت الخدزٍب في الخؼىٍس والخدظين.
 .6التوصُاث
• جىفير اليىادز ؤلادازٍت اإلاسخصت واللادزة على جددًد ألاوشؼت
اإلادزطُت التي جالمع اخخُاحاث اإلاجخمع اإلادلي ،وػسق وشس الىعي
الفاعلت لصٍادة مدي جفعُل الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي.
• مىذ الصالخُاث الالشمت إلادًسي اإلادازض لخفعُل الشساهت بين اإلادزطت
ً
واإلاجخمع اإلادلي ،والتي حعؼي مصٍدا مً الخسٍت باججاٍ ؤلابداع والابخياز
في مج ـاالث وطبـ ـل جدظُ ـً م ـدي الش ـساه ـت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي

التكرار
116
86
84
81
76
66
63
59
51

النضبت املئوٍت
49.15%
36.44%
35.59%
34.32%
32.20%
27.96%
26.69%
25.00%
21.61%

وجرلُل اإلاعُلاث.
• إكامت الدوزاث الخدزٍبُت والىدواث ألفساد ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي،
واليىادز ؤلادازٍت في اإلادازض ،خىٌ مفهىم الشساهت الفاعلت بين اإلادزطت
واإلاجخمع اإلادلي وأَمُتها ،ومجاالتها وطبل جدظين الشساهت.
• إعالن مشازَع اإلادزطت اإلاظخلبلُت وطبل اإلاشازهت الفاعلت فيها ،ألفساد
ومؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي ،ومىاعُد الاحخماعاث اإلاظخلبلُت للجان
اإلاعىُت بالشساهت ،وحعل البُاهاث واإلاعلىماث اإلاظاعدة في عملُت صىع
اللساز واإلاشازهت الفاعلت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي في جىاوٌ أفساد
اإلاجخمع ومؤطظاجه.
• أن حعخمد إدازاث الخعلُم وإدازاث اإلادازض مجاٌ الشساهت بين
ً
ً
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،مجاال أطاطُا مً مجاالث زؼؼها
ً
ً
الاطتراجُجُت والدشغُلُت ،وٍيىن عىصسا َاما مً عىاصس جلُُم عمل
ؤلادازة اإلادزطُت.
• شٍادة الدوز ؤلاعالمي التربىي في إدازاث الخعلُم واإلادازض لخىظُم
خمالث الخىعُت الهادفت ،لدشجُع الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع
اإلادلي ،وؤلاشادة بالىماذج الخالُت للشساهت الفاعلت.
• العمـ ـل علـ ـى إًجـ ـاد خ ـىاف ـص حش ـجُعُـ ـت للمش ـازهـين بفاعلُت في الشساهت
256

] [14العجمي ،خظين ( .)2005مفهىم العالكت بين اإلادزطت الثاهىٍت
واإلاجخمع اإلادلي في دولت اليىٍذ .زطالت ماحظخير ،حامعت
اليرمىن ،ألازدن.
] [15حجاشي ،أطمى ( .)2000دزحت ممازطت مدًس اإلادزطت الثاهىٍت
ألازدهُت لدوزٍ في زدمت اإلاجخمع مً وحهت هظس اإلاعلمين وأولُاء
ألامىز .زطالت ماحظخير ،حامعت اليرمىن ،ألازدن.
] [16أبى زمان ،فادًت ( .)2000واكع الخعاون بين اإلادزطت وألاطسة
ومخؼلباث جؼىٍسٍ مً وحهت هظس معلمي مدازض مدافظت البللاء
السطمُت .زطالت ماحظخير ،الجامعت ألازدهُت ،ألازدن.
] [17الخاًً ،هاوس ي ( .)2000جصىزاث اإلاعلمين ومدًسي اإلادازض لدوز
اإلادزطت في زدمت اإلاجخمع اإلادلي في مدافظت ازبد .زطالت
ماحظخير ،حامعت اليرمىن ،ألازدن.
] [18طىلس ،صالخت ( .)2005اإلادزطت اإلاجخمعُت .ميشىزاث وشازة
الخعلُم العالي ،دمشم ،طىزٍا.
] [19اإلادسج ،عبدالىسٍم ( .)2000دوز إدازة اإلادزطت الثاهىٍت في جىمُت
العالكت مع اإلاجخمع اإلادلي .زطالت ماحظخير ،حامعت ؤلامام مدمد
بً طعىد ،الظعىدًت.
] [20إدازة التربُت والخعلُم بمىؼلت السٍاض ( .)ٌ1427العالكت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،وزكت عمل ملدمت إلى مجلع التربُت
والخعلُم بمىؼلت السٍاض ،الاحخماع الساشع ،الدوزة العاشسة.
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بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،مً أفساد ومؤطظاث اإلاجخمع ،لظمان
ً
اطخمسازٍت اإلاشازهت الفاعلت ،ودافعا لغير اإلاشازهين للمشازهت.
• أن جظع إدازاث الخعلُم مظدشازيها اللاهىهُين في زدمت إدازاث
اإلادازض ،لخلدًم الاطدشازاث اللاهىهُت ،ومساحعت علىد الشساهت،
وجلدًم الخدماث اللاهىهُت لخرلُل اإلاعُلاث اللاهىهُت التي جدد مً
مدي الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي ،ودزاطت طبل الخدظين
الخدًثت التي جخؼلب دزاطاث كاهىهُت.
• إحساء اإلاصٍد مً الدزاطاث في الشساهت بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي،
على مجخمعاث مسخلفت ،ومخغيراث مخىىعت.
املراجع
أ .املراجع العربُت
] [2طمعان ،وَُب و مسس ي ،مدمد ( .)1999ؤلادازة اإلادزطُت الخدًثت.
داز الىخب ،اللاَسة.
] [3الىخص ي ،عدهان ( .)2005مدي إمياهُت جؼبُم همىذج اإلادزطت
اإلاجخمعُت هما ًخصىزَا اللادة التربىٍين في مىؼلت الظاَسة في
طلؼىت عمان .زطالت ماحظخير ،حامعت اليرمىن ،ألازدن.
] [4الجعُدي ،شُسه ( .)2014دوز ؤلادازة اإلادزطُت في جفعُل الشساهت
اإلاجخمعُت بين اإلادازض الثاهىٍت للبىاث واإلاجخمع اإلادلي .زطالت
ماحظخير ،حامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ،الظعىدًت.
] [6اللسش ي ،مدظً ( .)2011اإلاشازهت اإلاجخمعُت اإلاؼلىبت لخؼىٍس أداء
اإلادازض الثاهىٍت الخيىمُت .زطالت ماحظخير ،حامعت أم اللسي،
الظعىدًت.
] [7عابدًً ،مدمد و ًىطف ،أخمد ( .)2011جلدًساث مدًسي مدازض
مدافظت زام هللا والبيرة لىاكع مشازهت مؤطظاث اإلاجخمع اإلادلي
واإلاشازهت اإلاأمىلت فيها في ؤلادازة اإلادزطُت .مجلت حامعت الىجاح
ألبدار العلىم ؤلاوظاهُت ،مجلد ( ،)25عدد ( ،)4ص (965-
.)1004
] [8عاشىز ،هُفين ( .)2010دوز ؤلادازة اإلادزطُت في جفعُل الشساهت بين
اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي مً وحهت هظس أولُاء ألامىز .زطالت
ماحظخير ،حامعت اليرمىن ،ألازدن.
] [10الظلؼان ،فهد ( .)2008واكع الخعاون بين اإلادزطت واإلاجخمع اإلادلي
بمدًىت السٍاض .زطالت التربُت وعلم الىفع ،العدد ( ،)31ص
(.)83-122
] [11الظىاوي ،عمس ( .)2008اإلاشازهت ألاطسٍت في إدازة العملُت التربىٍت
هما ًساَا مدًسو اإلادازض ألاطاطُت في مدافظت مظلؽ .زطالت
ماحظخير ،حامعت اليرمىن ،ألازدن.
] [12آٌ طىٍدان ،بىدز ( .)2008دزحت ممازطت ؤلادازة اإلادزطُت لدوزَا
في زدمت اإلاجخمع اإلادلي في مدازض مدافظت جثلُث باإلاملىت
العسبُت الظعىدًت مً وحهت هظس اإلادًسًٍ العاملين وزيطاء
ألاكظام بالدوائس الخيىمُت وألاَلُت .زطالت ماحظخير ،حامعت
اليرمىن ،ألازدن.
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ABSTRACT_ The study aimed to finding Over the activation of the school administration for the
partnership between the school and the community In schools the province Hafar Al-Batin in
Saudi Arabia, Obstacles and Means of Improvement. To achieve the objectives of the study The
questionnaire was developed Of the three divisions, which were respectively: study variables, (34)
items distributed on five areas, an open question on the proposed ways to improve the range of
activating the partnership between the school and the community, The study population consisted
of (484), director and director, was taking a random sample of 236 principals. The study found
that: the extent of activation of the school management of the partnership between the school and
the local community was the extent of the average activation. There were no statistically
significant differences for the variables of the study. There are (17) impediment to the school
administration in activating the partnership between the school and the community. It is the most
important proposals to improve ways the partnership, granting school principals greater powers,
and the rehabilitation and training of individuals and institutions of the community's active
involvement with the school. Of the most important recommendations of the study: Provide
competent and capable administrative staff to identify school activities that touch the needs of the
local community. And granted the necessary powers to school principals to activate the
partnership between the school and the community.
KEY WORDS: the partnership between the school and the community, and community
partnership.
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