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'The Role Of Public Secondary School Principals In Distributing 

Community School Culture At Irbid Governorate' 
A b s t r a c t : 

This study aimed to identify the role of public secondary school 
principles in spreading the culture of school community in Irbid governoret 
from parents point of view Based on the previous studies that are related to 
teachers , the researcher designed aquestionnaire included (40) paragraphs 
distributed into five areas  ( each one represnts a role of principls role ) 
after assuring its validity and reliabitity, the population of the study  consists 
of all the parents in Irbid and the questionnaire were distributed to (850) 
parents.There is Statistically signifieant differences at ( 0,05 = a ) accordiny 
to gender variable on the instrument as a whole and in al areas , the 
differences came in favour of females , where as the results showed that 
there is no statically signifycant according to edncational level variable in al 
areas exeept the economical area. And the ideal use of the Local recources , 
and the differences came in farour of the People who has bechelor degree 
and gradnate students in economical area.The stady has some 
recommendations which can be helpful in developing and improving school 
administration and dereloping the principals according to  the scientific 
developement and the community develpement  

 
  Key words: School community, The culture of school, community                           
School principals.  
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المتوسط   الفقرات  م  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  الدور

٥  ١  
ا أستفید من الدورات التي تقیمه
المدرسة في اإلسعافات األولیة 

 وإطفاء الحرائق
3.07 1.46 

 متوسط

أقترح حلوال للمشكالت لصحیة   ٧  ٢
 متوسط 1.35 2.99 التي تحصل في المدرسة

أستفید من البرامج الصحیة   ١  ٣
 متوسط 1.41 2.86 المتوفرة لدى المدارس

٢  ٤  
تشجعني المدرسة على االستفادة 

لذي من الیوم الطبي المجاني ا
  تقیمه

2.75 1.50 
 متوسط

٦  ٥  
الطلب من ذوي االختصاص 
بتجهیز المدرسة لتناسب ذو 

االحتیاجات الخاصة من حیث 
 تجهیزات البناء

2.54 1.43 

 متوسط

٣  ٦  
أساهم في دعم المدرسة بكوادر 

طبیة من جمیع التخصصات 
 منخفض 1.33 2.24 للمساهمة في الیوم الطبي المجاني

٤  ٧  
تصاالت تقدیم وسائل اال

والمواصالت لطاقم الكادر الطبي 
الذي یساهم في الیوم الطبي 

 المجاني

 منخفض 1.31 2.17

 متوسط  2.66 المتوسط لألداة ككل    
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ط   راتالفق  الرقم  الرتبة المتوس
  الحسابي

راف   االنح
  المعیاري

توى  مس
  الدور

١  
راء      8 ى ش ي عل ع المحل جع المجتم أش

ناعات     ن الحرف والص ة م اج الطلب إنت
 الیدویة إلیجاد دخل إضافي للمدرسة

3.29  1.44 
 متوسط

٢  
ض      12 وفیر بع ي ت ة ف اعد المدرس أس

ة     ام عملی ا إلتم االحتیاجات التي تلزمه
 التعلیم

2.94 1.34 
 طمتوس

٣  
ي    10 زات الت تقدیم بعض األدوات والتجهی

ي    ة ف تخدمها المدرس ن أن تس یمك
 األعمال اإلنتاجیة

2.88 1.38 
 متوسط

٤  
اعدة     9 ة لمس روض المخفض دم الع أق

ن       ا م ا یلزمه راء م ة لش المدرس
 تجهیزات وأدوات

2.79 1.41 
 متوسط

اعدة     13  ٥ ا لمس ات والعطای دم الهب أق
 متوسط 1.33 2.78 لتربویةالمدرسة في تحقیق أهدافها ا

٦  
رات    11 ض الخب ماء بع رح أس أقت

ة     ورش اإلنتاجی دریب ال اءات لت والكف
 التي تقیمها المدرسة

2.62 1.34 
 متوسط

ة    14  ٧ وافز المادی دیم الح ي تق اهم ف أس
 متوسط 1.36 2.49 للعاملین في المدرسة

 متوسط  2.83 المتوسط لألداة ككل    
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المتوسط   الفقرات  الرقم  لرتبةا
  الحسابي

االنحراف 
  مستوى الدور  المعیاري

١  19 
مشاركة المعلمین والمدرسة في المناسبات 

 1.32 3.59 التربویة التي تقیمها المدرسة
 متوسط

٢  15 
مشاركة أولیاء األمور في التجهیزات 

التي تحتاجها المدرسة بإقامة 
 االحتفاالت الدینیة والوطنیة

3.17 1.39 
 متوسط

التجاوب مع االستشارات التي تقدمها  16  ٣
 متوسط 1.28 3.13 المدرسة في المجال المهني

االستفادة من المرشد التربوي في  20  ٤
 متوسط 1.50 3.07 تربیة أسرتيالمدرسة ما أمكن في 

االستفادة من إمكانات المدرسة في  18  ٥
 متوسط 1.32 2.91 عرض نشاطات المجتمع المحلي

التقدم للمدرسة بطلب المساعدة في  17  ٦
 متوسط 1.33 2.49 جمع المحاصیل الزراعیة

 متوسط   3.06 المتوسط لألداة ككل    
 متوسط  2.66 المتوسط لألداة ككل    
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  الدور

تشجیع الطلبة على اختیار المهنة  26  ١
 مرتفع 1.25 4.01 والتخصص بناًء على الرغبة

الطلب من اإلدارة المدرسیة تدریس مبحث  28  ٢
 متوسط 1.41 3.37 معین من قبل معلم لدیه القدرة

زیارة المدرسة للمساهمة في حل مشكالت  29  ٣
 متوسط 1.33 3.33 الطلبة

مساعدة المدرسة في إعادة الطلبة إلیها  30  ٤
 متوسط 1.41 3.18 في حال غیاب بعضهم

٥  27 
المشاركة في لجان االنتخاب والفرز 

للبرلمانات الطالبیة التي تعمل المدرسة 
 على إنشائها

3.17 1.49 
 متوسط

٦  25 
الطلب من الجهات الرسمیة إنشاء مدارس 

مهنیة تناسب میول ورغبات الطلبة 
 والمجتمع المحلي

3.12 1.44 
 متوسط

دعم إقامة المعارض للحرف والصناعات  21  ٧
 متوسط 1.39 3.02 الیدویة التي تنتجها المدرسة

االستفادة من الدراسات والمشاریع التي  23  ٨
 متوسط 1.37 2.97 مجتمع المحليتعدها المدرسة لل

التسجیل في الدورات المناسبة التي تعقدها  22  ٩
 متوسط 1.36 2.77 المدرسة للمجتمع المحلي

دعم ما یتم إعداده من نشرات وصحف  24  ١٠
 متوسط 1.34 2.70 ومجالت لدعم موازنة المدرسة

 متوسط  3.16 المتوسط لألداة ككل    
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المتوسط   الفقرات  الرقم  رتبةال
  الحسابي

االنحراف 
  مستوى الدور  المعیاري

١  38 
اعدة  ون والمس دیم الع تق
لإلدارة والمعلمین في حال 

 حدوث ظروف طارئة
3.41 1.34 

 متوسط

٢  37 
ى    أحاول إدخال السرور إل
ي     ین ف س المعلم نف
الل    ن خ ة م المدرس

 مشاركتهم مناسباتهم
3.32 1.38 

 متوسط

٣  31 
وفیر   العم ى ت ل عل

االت   تلزمات االحتف مس
 التي تقیمها المدرسة

3.17 1.38 
 متوسط

٤  32 
ة  وة إدارة المدرس دع
ي    ع ف اركة المجتم لمش

 تحسین البیئة المحلیة
3.13 1.33 

 متوسط

٥  34 
التعاون الفاعل مع اللجان 
ة    كلها المدرس ي تش الت

 المجتمعیة
3.07 1.36 

 متوسط

٦  39 
اد    ي إیج اعدة ف المس

ول كالت  الحل بعض المش ل
ط   رض خط ي تعت الت

 المدرسة
3.04 1.31 

 متوسط

٧  35 
ة    وائز العینی دیم الج تق
جیع  ة لتش والنقدی

 المبدعین في المدرسة
3.00 1.43 

 متوسط

٨  33 
درات   عرض الطاقات والق
لدى المجتمع المحلي على 

 المدرسة لالستفادة منها
2.98 1.33 

 متوسط

٨  36 
ي    ین ف اعد المعلم أس

ض ریف بع ؤونهم  تص ش
 التعلیمیة مع الطلبة

2.98 1.38 
 متوسط

دیم    40  ١٠ ي تق مساعدة اإلدارة ف
 متوسط 1.38 2.96 بعض الخدمات المهاریة

 متوسط  3.11 المتوسط لألداة ككل    
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(25) 
25 : 

 

المجال     
 الصحي

المجال 
 االقتصادي

المجال 
 االجتماعي

المجال 
 التعلیمي

مجال 
االستخدام 

األمثل 
للموارد 
 المحلیة

األداة 
 ككل

 2.87 3.00 3.08 2.95 2.68 2.53  س ذكر الجنس
 91. 1.06 95. 1.00 1.08 1.05 ع  
 3.16 3.27 3.29 3.23 3.05 2.86 س أنثى 
 93. 1.07 97. 1.01 1.06 1.06 ع 

أقل من  المؤهل
ثانویة 
  عامة

 2.92 3.03 3.12 3.02 2.67 2.63  س
 93. 1.11 95. 1.05 1.06 1.04 ع العلمي

دبلوم  
  متوسط

 2.94 2.94 3.15 3.02 2.86 2.64  س
 88. 1.01 92. 99. 1.03 1.01 ع 
بكالور 

  یوس
 3.08 3.25 3.22 3.10 3.00 2.69  س

 95. 1.03 1.00 98. 1.11 1.12 ع 
دراسا 

 ت علیا
 3.17 3.39 3.23 3.22 3.08 2.79 س

 95. 1.07 99. 1.03 1.16 1.12 ع 
 

25
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26 : 
 

وع  المجاالت  مصدر التباین مجم
 المربعات

ات  درج
 الحریة

ط  متوس
ة  قیمة ف المربعات الدالل

  اإلحصائیة
 000. 19.325 21.497 1 21.497 المجال الصحي  الجنس 

وتلنج =ه
.035 

 000. 23.568 26.578 1 26.578 المجال االقتصادي

 000. 16.572 16.793 1 16.793 المجال االجتماعي  000.=ح
 002. 9.402 8.592 1 8.592 المجال التعلیمي 
تخدام    ال االس مج

وارد    ل للم األمث
 المحلیة

14.215 1 14.215 12.701 .000 

 000. 19.016 16.029 1 16.029   الكلي
 445. 893. 993. 3 2.979 المجال الصحي  المؤهل

س  =ویلك
.927  

 000. 6.008 6.776 3 20.327 جال االقتصاديالم

 290. 1.253 1.270 3 3.809 المجال االجتماعي  000.=ح
 597. 628. 574. 3 1.722 المجال التعلیمي 
تخدام    ال االس مج

وارد    ل للم األمث
 المحلیة

16.863 3 5.621 5.022 .002 

 049. 2.638 2.223 3 6.670   الكلي
   1.112 778 865.450 المجال الصحي الخطأ

   1.128 778 877.358 المجال االقتصادي 
ال   المج

   1.013 778 788.390 االجتماعي

   914. 778 711.033 المجال التعلیمي 
مجال االستخدام  

وارد   ل للم األمث
 المحلیة

870.750 778 1.119   

   843. 778 655.810   الكلي
    782 888.714 المجال الصحي الكلي

ال الم  ج
    782 923.337 االقتصادي

ال   المج
    782 807.822 االجتماعي

    782 721.190 المجال التعلیمي 
مجال االستخدام  

وارد   ل للم األمث
 المحلیة

900.825 782    

    782 677.707   الكلي
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27 

   

سط المتو
  الحسابي

اقل من 
ثانویة 
 عامة

دبلوم 
 متوسط

 دراسات علیا بكالوریوس

ال   المج
 االقتصادي

ة    ن ثانوی ل م أق
     2.67 عامة

      19. 2.86 دبلوم متوسط
     14. *33. 3.00 بكالوریوس

    08. 22. *41. 3.08  دراسات علیا
ال  مج
تخدام  االس
ل  األمث
وارد   للم

  المحلیة

ة    ن ثانوی ل م أق
    3.03 عامة

 

      09. 2.94 دبلوم متوسط
     31. 22. 3.25 بكالوریوس

    14. *45. 36. 3.39  دراسات علیا
ة    األداة ككل ن ثانوی ل م أق

     2.92 عامة

      02. 2.94 دبلوم متوسط
     14. 16. 3.08 بكالوریوس

    09. 23. *25. 3.17  دراسات علیا
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