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اإلهداء
 إلى أمي الغالية ذلؾ الينبكع الذم ال يمؿ العطاء.
 إلى كالدم ذلؾ القبس الذم أنار دربي كسدد خطام.
 إلى زكجتي شريكة عمرم كرحمة حياتي.
 إلى أبنائي كميجة قمبي مالؾ كسارة زينيـ اهلل بكؿ أدب كعمـ كفضيمة.
 إلى إخكتي األحباء الذيف حفظكا ذكريات طفكلتي كشبابي.
 إلى أساتذتي الكراـ ,الذيف ضربكا أركع األمثمة في البذؿ كالعطاء أداميـ
اهلل سندنا كذخ ارن لنا كلمكطف.
إلى كؿ ىؤالء جميعان أىدييـ جيدم المتكاضع سائبلن المكلي  أف يكفقني
كاياكـ إلى سبيؿ الرشاد.

ت

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف النبي الكريـ محمد صمكات اهلل عميو
كأفضؿ التسميـ ,كبعد,
ش ُك ُروا لِي َوَال تَ ْكفُُر ِ
ون)( البقرة :آية ,)152فإف الحمد
يقكؿ اهلل سبحانو كتعالي(فَا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْ

كالشكر هلل 

الذم كفقني إلنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ,متمنيان أف يكفقني اهلل في االستمرار في

طريؽ العمـ.

كانطبلقان مف قكؿ نبينا محمد 

(من ال يشكر الناس ال يشكر هللا) (الترمزم ,1978 ,ج.)339 :4

فما كاف ليذا الجيد أف يتـ لكال فضؿ اهلل 

ثـ المخمصيف  -ج ازىـ اهلل بالعمر المديد -أبدأ أكالن

بإدارة جامعة األزىر الغراء ,كعمادة الدراسات العميا ,كعمادة كمية التربية ,كأعضاء قسـ أصكؿ التربية
المحترميف ,الذيف استطاعكا أف يجعمكا مف ىذه الجامعة منيبلن لكؿ طالب عمـ ,كأف تتبكأ بجيكدىـ
المخمصة المراكز المتقدمة بيف نظيراتيا مف الجامعات.
كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي الكراـ د .فايز عمى األسكد ,د .عصاـ حسف المكح ,المذاف
تفضبل بقبكليـ اإلشراؼ عمى دراستي ,فكانا خير سند كعكف لي ,حكيماف في تكجيياتيـ ,كصب ار عمى
أخطائي كىفكاتي ,جزاىما اهلل كؿ خير ,كأداميما ذخ نار لئلسبلـ كالكطف ,كالشكر مكصكؿ إلى السادة
المناقشيف أد .عامر يكسؼ الخطيب ,د .عبد السبلـ محمد نصار ,لتفضميـ بقبكؿ مناقشتي كأشكر ليـ
مبلحظاتيـ القيمة ,كآراءىـ السديدة ,إلصبلح جكانب القصكر في ىذا العمؿ.
كأتقدـ أيضان بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي األفاضؿ في جامعة األزىر الغراء ,كالى األساتذة الكراـ الذيف
تفضمكا بتحكيـ أداة الدراسة ,كلما قدمكه مف نصائح كتعديبلت كاضافات ىامة.
كما أسجؿ شكرم كعرفاني إلى األخكة في ك ازرة التربية كالتعميـ لمساعدتي في تطبيؽ االستبانة.
كالحمد هلل أكالن كأخي انر الذم كفقني إلخراج ىذه الرسالة في صكرتيا المتكاضعة ,فإف أصبت فمف اهلل
كحده ,كاف أخطأت فمف نفسي ,كأدعك اهلل سبحانو كتعالي أف ينفع بيذه الرسالة كؿ مف اطمع عمييا مف
التربكييف كالباحثيف كطمبة العمـ.

ث

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل
طمبتيا في المدارس الحككمية بمحافظة غزة ,ككذلؾ التعرؼ إلى سبؿ تطكير الدكر االجتماعي إلدارة
المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية مف كجية نظر مديرم كمديرات محافظة غزة التعميمية
شرؽ -غرب غزة في ضكء نتائج الدراسة.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ,حيث قاـ الباحث بتصميـ استبانة مكجية إلى عينة الدراسة ,كتككنت
االستبانة مف ( )43عبارة مكزعة عمى ( )3مجاالت ىي :التفاعؿ مع أكلياء األمكر ,التفاعؿ مع
المؤسسات األىمية ,التفاعؿ مع المؤسسات الحككمية ,كتككنت عينة الدراسة مف جميع مديرم كمديرات
المرحمة األساسية العميا كالدنيا بمحافظة غزة كعددىـ ( )116مدي انر كمديرة لمعاـ الدراسي -2014
2015ـ ,كاستجاب منيـ عمى االستبانة ( )110مدي انر كمديرة بنسبة(.)%94.8
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج؛ أىميا:
 -1بمغت تقديرات مديرم كمديرات مدارس المرحمة األساسية بمحافظة غزة لمدكر االجتماعي إلدارة
المدرسة في تحسيف العممية التربكية درجة ممارسة كبيرة بكزف نسبي(.)75.85%
 -2حاز مجاؿ"التفاعؿ مع أكلياء أمكر الطمبة" عمى المرتبة األكلى ,حيث بمغ الكزف النسبي
) )%83.33بدرجة ممارسة كبيرة ,كحاز المجاؿ الثاني" التفاعؿ مع المؤسسات األىمية" عمى
المرتبة الثانية ,حيث بمغ الكزف النسبي ( )%72.86بدرجة ممارسة كبيرة ,كحاز المجاؿ الثالث"
التفاعؿ مع المؤسسات الحككمية" عمى المرتبة الثالثة ,حيث بمغ الكزف النسبي ( )%70.64بدرجة
ممارسة كبيرة.
 -3ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي تق ػػديرات أفػ ػراد العين ػػة لم ػػدكر االجتم ػػاعي إلدارة المدرس ػػة
األساسػ ػػية فػ ػػي تحسػ ػػيف العمميػ ػػة التربكيػ ػػة لػ ػػدل طمبتيػ ػػا تعػ ػػزل لمتغيػ ػػر(الجػ ػػنس ,المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي,
التخصص ,سنكات الخدمة).
و أبرز ما أوصت بو الدراسة ما يمي:
 -1منح المدارس نكعان مف الحرية كالمركنة في التعامؿ مع المؤسسات األىمية ,كالتخفيؼ مف قيكد

ك ازرة التربية كالتعميـ التي تعيؽ اإلدارة المدرسية مف القياـ ببعض األنشطة النافعة التي تخدـ

مصمحة الطالب كالمدرسة.

ج

 -2صياغة سياسة كاستراتيجية كاضحة تنظـ العبلقة بيف المدارس كالمجتمع المحمي بجميع
مككناتو.

 -3تزكيد أفراد المجتمع المحمي بنشرة إعبلمية دكرية أك شبو دكرية لتعريفيـ بالبرامج كاألنشطة

التعميمية كالتدريبية المشتركة ,كالتي يمكف تنفيذىا مف قبؿ الطرفيف :المدرسة كالمجتمع المحمي.

 -4استخداـ مباني كمكارد المدرسة في تقديـ خدمات كأنشطة اجتماعية ,مما يقكل عبلقة المدرسة
بفئات المجتمع المختمفة.

 -5عقد دكرات كبرامج تدريبية لمديرم المدارس لتكعيتيـ بأىمية الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات
كأفراد المجتمع المحمي.

 -6كضع خطة عامة لمتعاكف بيف أكلياء األمكر كالمدرسة مف أجؿ حؿ المشكبلت االجتماعية
كالدراسية لمطمبة كحؿ المشكبلت األسرية التي تؤثر بشكؿ سمبي عمى حياة الطالب المدرسية.

ح

Abstract
The study aimed at identifying the social role of the basic school management in
improving the educational process for students of public schools in Gaza
Governorates, as well as identifying ways to develop the social role of the basic
school administration from the perspective of managers and directors of Gaza
educational area in the light of the results of the study.
The researcher used the descriptive approach, where the researcher designed a
questionnaire addressed to the study sample, and the questionnaire consists of
(43) statements and divided into 3 areas: interaction with parents, interaction with
NGOs, interaction with government institutions, and the study population consisted
of all principals of this basic phase, upper and lower in Gaza Governorate and their
number is (116) principals for the academic year 2014-2015, and (110) of them
responded to the questionnaire which constitutes (94.8%( .
The study found several results, including:
1- Managers and directors of basic schools in Gaza Governorate estimatedthe
social role of the school management in improving the educational process
positively with relative weight (75.85%).
2- The field of "interaction with parents of students" was ranked first, reaching the
relative weight of (83.33%) which means that this indicator has been practiced
substantially, and "interaction with civil institutions," has been rankedin the second
place, reaching the relative weight of (72.86%), and the area "interaction with
government institutions" was in the third place reaching the relative weight of
(70.64%).
3- There were no statistically significant differences in the sample estimates of the
degree of the basic school administration social role in the improvement of the
educational process that can be attributed to the variables (years of service,
specialization, sex, educational qualification).
The main recommendations of the study include the following:
1-Giving schools a kind of freedom and flexibility in dealing with the civil
institutions, and the mitigation of the restrictions Ministry of Education that hinder
the school administration to do some useful activities, which serve the interests of
the student and school .
2-Formulation of policy and a clear strategy governing the relationship between
schools and the local community in all its components.
3-Provide members of the community with bulletins periodically to familiarize them
with the joint programs and activities of education and training, which can be
implemented by both parties, school and the community.
4-The use of school buildings and resources in the provision of social services and
activities, which strengthens the relationship with the various sectors of the school
community.
خ

5- Provide sessions and training programs for school administrators to make them
aware of the importance of the partnership between the school and institutions and
members of the local community.
6-Develop a general plan for cooperation between the parents and the school to
solve the social and academic problems for students which adversely affect the
students in their school environment.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة:
لقد استخمؼ اهلل (عز كجؿ) اإلنساف في األرض كميزه بنعمة العقؿ عمى سائر مخمكقاتو ,كمع تطكر
اإلنساف كانتقالو مف مستكل حضارة إلى أخر زادت خبراتو كمعارفو كأصبح بحاجة إلى كسيمة لتنظيـ
كترتيب تمؾ المعارؼ كالخبرات لكي تعكد عميو كعمى نسمو مف بعدة بالفائدة كالمنفعة ,فظيرت المؤسسة
التربكية لتمبي احتياجات اإلنساف كالتي مرت بعدة مراحؿ كتطكرت إلى إف أصبحت كما ىي في كقتنا
الحاضر.
كيزداد االىتماـ يكمان بعد أخر بالتربية ككحدة مف أىـ أدكات البناء الحضارم كاحداث التغيرات
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية المطمكبة ,كذلؾ لككنيا كسيمة ميمة مف كسائؿ إعداد العنصر
البشرم الذم يشكؿ األساس في عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ,كما أف ميمتيا
أصبحت كبيرة جدان بسبب التغير كالتطكر المستمريف في عالـ تتنامى فيو األفكار كتتسع فيو المعارؼ
بسرعة مذىمة ,كيؤدم التعميـ دك انر كبي انر في نجاح كافة خطط التنمية بكصفة يمثؿ عنص انر فاعبلن
لتحقيؽ ىذا التقدـ ,كىكذا بذلت الجيكد كما تزاؿ تبذؿ مف أجؿ التكسع في التعميـ كرفع
كفايتو (بيكمي.)1: 2011,
ك تعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعية أكجدىا المجتمع لتحقيؽ أىدافو كأغراضو ,التي سطرىا لمكصكؿ
إلى مرتبة عالية بيف مصاؼ األمـ كالمجتمعات األخرل ,ككما يقكؿ (جكف ديكم) تعتبر المدرسة

المنزؿ الثاني أك المجتمع المصغر لمتبلميذ ك تعتبر المدرسة األداة الرسمية لمتربية كالتعميـ أكجدتيا
المجتمعات حينما تعقدت ثقافاتيا كتكسعت كتنكعت كاتسعت دائرة المعارؼ اإلنسانية كنشأت المدارس
منذ البداية لتييئ الفرد لمتعايش في المجتمع كىي جزءان ال يتج أز مف المجتمع القكمي ,فتتأثر بثقافتو
كقيمو كمعتقداتو كمبادئو كأفكاره التي يؤمف بيا كفي نفس الكقت تؤثر ىي أيضان عمى ثقافة المجتمع

(رابح.)189-186 :1990,

كيكشؼ تحميؿ التراث السكسيكلكجي لممدرسة كجكد عبلقة متينة كرابطة قكية بيف المدرسة كالمجتمع
باعتبارىا المؤسسة الرئيسية في المجتمع كالتي يككؿ إلييا كظيفة التربية كالتعميـ ,ىذا ما جعؿ االىتماـ

يتزايد عمى دراسة المدرسة كأدكارىا ككظائفيا مف قبؿ العديد مف العمماء كالباحثيف فنجد االىتماـ الكاسع
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بدراسة المدرسة باعتبارىا نسؽ اجتماعي كمؤسسة اجتماعية كتربكية في نفس الكقت (زعيمي2002,

.)139:

ك كانت المدرسة في الماضي شبو معزكلة عف الكسط الذم تعيش فيو ,حيث ال يربطيا بالبيئة المحمية
التي تكجد فييا أم رابط مادم أك اجتماعي ,إذ اقتصرت ميمتيا عمى تعميـ الطمبة ضمف حدكد

المدرسة كضمف منياج مدرسي محدد ,كمع تطكر المجتمعات كتطكر العمكـ بفركعيا المختمفة أصبح

مف األىمية أف يتـ االنفتاح كالتفاعؿ مع المجتمع المحمي الذم تكجد فيو المدرسة ,إذ ال بد مف تكثيؽ

الصمة مع ىذه المجتمعات ,مف أجؿ رفع فاعمية ككفاءة المدرسة كنجاح العممية التربكية فييا ,كمف ىنا
أصبحت العبلقة التفاعمية كالعبلقة التشاركية كاالنفتاح ما بيف المدرسة كالمجتمع مف األبعاد الميمة
كاألساسية في العممية التعميمية التعممية كفقان لبلتجاىات التربكية الحديثة ,لما ليذه العبلقة مف آثار

ايجابية في إثراء العممية التربكية ,كرفع كفاءة المخرجات المدرسية فمـ يعد ينظر إلى المدرسة عمى أنيا

مجرد مؤسسة تعميمية ىدفيا التعميـ كالتعمـ بؿ تجاكزت ذلؾ إلى إبراز دكرىا لما ليا مف كظيفة

اجتماعية قكاميا خدمة المجتمع كالمشاركة في التنمية المستدامة كالشاممة ,كتأتي ىذه العبلقة كالشراكة
بيف المدرسة كبيف المجتمع المحمي إيمانان بأىمية التعاكف كالتنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المختمفة

لممساىمة في إعداد كتنشئة األفراد اجتماعيان كثقافيان كسياسيان)حساف كآخركف.(69 :2007,

كبتطكر الحياة كالعمكـ كأنظمة التعميـ أصبح مف األىمية أف يتـ التكامؿ بيف األسرة كالمدرسة

باعتبارىما أىـ مؤسستيف تربكيتيف في المجتمع فأصبحت ميمتيا إعداد النشء كاألجياؿ لمحياة

كالمجتمع فغدت المدرسة مركز إشعاع تربكم كعممي)أبك العطا.)78 : 2005,

كتحتؿ مرحمة التعميـ األساسي مكاف الصدارة بالنسبة لمراحؿ التعميـ المختمفة ,كنظ انر لسعة حجـ ىذا

التعميـ كأىميتو بكصفو مرحمة عامة أساسية ينبغي أف يحصؿ عمييا كؿ أبناء الشعب ,كيعد الحد
األدنى الذم ال يمكف االستغناء عنو ألنو يجسد المضمكف المنطقي لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية في

مرحمة الطفكلة فيي األساس لنمك الشخصية اإلنسانية كتشكيؿ سماتيا كتطكيرىا لتنشئة مكاطف صالح

كنافع كاعداد جيؿ متعمـ مدرؾ لمسئكليتو في مكاجية التحديات المستقبمية ,إضافة إلى أف مرحمة التعميـ

األساس ػ ػي ت ػعد مرحمػ ػة إلزامػ ػية يحصؿ المتعمـ مف خ ػ ػبلليا عمى الحد األدنى مف المعارؼ كالمػ ػي ػ ػارات

(بيكمي.)2: 2011,

كمف أىـ كظائؼ المدرسة ىي الكظيفة االجتماعية ,ك تتمثؿ ىذه الكظيفة في العمؿ عمى تعريؼ

الطالب بالمجتمع تعريفان كاضحان يشمؿ تككينو كنظمو كقكانينو كالمشاكؿ كالعكامؿ التي تؤثر فيو,
كمساعدة التبلميذ عمى فيـ الحياة االجتماعية كمساعدتيـ عمى التأقمـ معيا كالمشاركة

فييا(عامر.) 122 :2003,

فالحديث يدكر اليكـ في مجاؿ السكسيكلكجية المدرسية ,عمى إف فعالية النظاـ المدرسي كمدل قدرتو
عمى تحقيؽ غاياتو التربكية أمر مرىكف إلى حد كبير بمستكل كدرجة التفاعؿ التربكم القائـ بيف جكانب
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النظاـ المدرسي ,فيكثر استعماؿ جممة الظركؼ كالمؤثرات االجتماعية المباشرة كاألسرة كالمدرسة ,في

صنع النجاح أك اإلخفاؽ الدراسي عمى اعتبار أنيما ال يظيراف في عزلة عف تمؾ السياقات االجتماعية
كاالقتصادية كالتربكية ,التي تشكؿ البيئة التعميمية التي يعيش فييا التمميذ كيتأثر بيا اجتماعيان

كاقتصاديان كنفسيان كثقافيان ,فالنجاح أك اإلخفاؽ الدراسي متكقؼ عمى مدل تضافر جيكد جميع العناصر

التي ليا صمة بالعممية التربكية سكاء مف قريب أك مف بعيد ,فبل يمكف أف ينسبا إلى المؤسسة التربكية

دكف األطراؼ األخرل ,لذا كانت الحاجة ممحة إلى تنسيؽ جيكد كؿ األطراؼ كتنظيـ صفكفيا ,كتفعيؿ
أدائيا كاالرتقاء بيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة المبتغاة (الدكيؾ كآخركف.)182: 1994,

فاالستقرار النفسي كاالجتماعي المدرسي مف الحاجات األساسية لؤلفراد كالمجتمع خاصة في

المؤسسات التربكية ,حيث أف اإلدارم كالمعمـ ك التمميذ كؿ يحتاج أف يككف لديو القدر الكافي مف ىذا
فعاالن كيحقؽ ىدفو مف العممية التعميمية (شبرم.)5 : 2011 ,
االستقرار حتى يككف أداؤه عاليان أك ّ
فنجد الكثير مف األسر تعاني مف حالة مف القمؽ كعدـ االرتياح في بداية كؿ مكسـ دراسي ,غالبان ما

يككف ىذا القمؽ بسبب المصاريؼ الدراسية المتزايدة ,ضعؼ التحصيؿ الدراسي ,اختبلؿ نتائج

االختبارات التحصيمية ,األمر الذم قد يؤدم إلى اإلخفاؽ الدراسي ألبنائيـ كال يؤىميـ إلى النجاح في

االمتحانات الرسمية كمف خبلؿ تفحص أداء العممية التربكية كالعكامؿ المرتبطة بيا بنظرة تحميمية يمكف
التعرؼ عمى ىذه العكامؿ كأسبابيا كآثارىا كيمكف البحث عف الطرائؽ كاألساليب المناسبة لتحسيف
مستكل ىذا األداء كبمكغ األىداؼ المنشكدة ,كتحتؿ اإلدارة المدرسية مكانو ىامة في تحقيؽ تمؾ

األىداؼ ,باعتبارىا المشرفة كالمكجية لجيكد العامميف في المؤسسة التعميمية) الدكيؾ كآخركف1994,
.)182 :

كما كيحتؿ مدير المدرسة مكانة أساسية في النظاـ التربكم فيك يتربع عمى قمة اليرـ الذم يشكؿ البنيػة

الييكمية لممدرسة كمؤسسة اجتماعية ,كمػف ميامػو األساسػية إدارة المدرسػة كبرامجيػا الد ارسػية ,كيسػاعده
فػػي ذلػػؾ ىيئػػة إداريػػة مػػف مسػػاعديف كنائػػب ,كىػػك يتعامػػؿ مػػع المعممػػيف داخػػؿ المدرسػػة كمػػع أعضػػاء
المجتمع الخارجي مثؿ أكلياء األمكر كالمؤسسػات االجتماعيػة المختمفػة خػارج المدرسػة ,فيػك يمثػؿ حمقػة
الكصؿ بيف النظاـ التعميمي في المجتمع كالمدرسة باعتبارىا عضكان في ىذا النظاـ ,كما أف الدكر الػذم
يقػػكـ بػػو مػػدير المدرسػػة حيػػكم كميػػـ ,كقػػد يترتػػب عميػػو نجػػاح المدرسػػة أك فشػػميا فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ
المرسػػكمة ليػػا كمؤسسػػة تعميميػػة اجتماعيػػة ,كعميػػو فػػبل بػػد مػػف إعػػداده كتدريبػػو بمػػا يؤىمػػو لمقيػػاـ بكاجباتػػو
كمسػػئكلياتو عمػػى أحسػػف كجػػو ,كلكػػف السػؤاؿ الػػذم يطػػرح نفسػػو ,ىػػؿ لسػػمكؾ المػػدير أم اثػػر عمػػى إنتػػاج
الطبلب؟ لـ تستطيع معظـ الدراسات التي أجريت حػكؿ ىػذا المكضػكع اإلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ بطريقػة
مباشرة كانما حاكلت أف تحدد العبلقػة مػا بػيف مػدير المدرسػة كالمعممػيف كأثػر ىػذه العبلقػة عمػى تحصػيؿ
الطبلب ,كقد أظيرت ىذه الدراسات كما أكردىػا سػاراف بككػكؾ  Sarane Boocockفػي مقدمػة كتابػو "
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مقدمة إلى عمـ االجتماع التربكم" أف ىناؾ عبلقة مػا بػيف تصػرفات مػدير المدرسػة كمعنكيػات المعممػيف
فييا ,كفي دراسة أجراىا كلش كآخركف  Wellisch. All.عاـ ) )1988كجد أف ىنػاؾ عبلقػة بػيف نجػاح
المدرسػػة بشػػكؿ عػػاـ كبعػػض الجكانػػب المتعمقػػة بمػػدير المدرسػػة مػػف أىميػػا ( :نظ ػرة المػػدير إلػػى العمميػػة
التعميميػػة ,مػػدل تجاكبػػو مػػع المعممػػيف ,مػػدل تحممػػو لمسػػئكلية تجػػاه مػػا يجػػرم داخػػؿ المدرسػػة) كخرجػػت
بنتيج ػػة مفادى ػػا أف الم ػػدارس الناجح ػػة ت ػػدار م ػػف قب ػػؿ م ػػديريف اجتم ػػاعييف ن ػػاجحيف ( قكاس ػػمة:2000 ,
.)178-166
كلذلؾ يرل الباحث أف الكظيفة االجتماعية إلدارة المدرسة مف أكثر الكظائؼ المدرسية أىمية في

تحسيف مستكل أداء المؤسسة التعميمية ,كال يأتي ذلؾ إال بتفعيؿ نشاطات تمؾ الكظيفة سكاء كانت مف
خبلؿ التفاعؿ مع أكلياء أمكر الطمبة أك المؤسسات األىمية كالمؤسسات الحككمية ,فينعكس ذلؾ إيجابيان
عمى النتائج المدرسية كبذلؾ يتحقؽ التفكؽ كالنجاح لمطمبة ,أما حيف تأخذ تمؾ الكظيفة شكبلن سطحيان

فينعكس ذلؾ سمبان عمى أدائيا ,كال تحقؽ أىدافيا كتقؿ مردكديتيا كيصاب طبلبيا باإلخفاؽ الدراسي

كمف ىنا تظير ضركرة إعطاء األىمية الكافية لمنشاطات االجتماعية لئلدارة المدرسية لتحقيؽ فاعميتيا

كتحسيف مستكل األداء بالمؤسسات التربكية ,كما كيتكقع الباحث بأف المدرسة الحككمية ال تستطيع
بمفردىا تحمؿ أعباء العممية التعميمية كاممة في ظؿ ظركؼ النمك السكاني المتزايد كاالقباؿ الكبير

عمى االلتحاؽ بالتعميـ كزيادة نفقات التعميـ ,فالعممية التعميمية تحتاج إلى تظافر جيكد جميع فئات
المجتمع إلعانة المؤسسة التعميمية عمى تحقيؽ أىدافيا كبرامجيا كخططيا ,كىذا بدكره ينعكس عمى
إصبلح التعميـ كجكدتو.

كمف الدراسات السابقة ذات العبلقة بالمكضكع دراسة مينا( )2014التي أكصت بضركرة صياغة

سياسة كأىداؼ كمعايير كاضحة لممشاركة المجتمعية في المدارس ,باإلضافة إلى قياـ النظاـ التربكم

بغرس مفيكـ(التعميـ مسئكلية الجميع) ,حيث أف األمر يتطمب عدـ انفراد طرؼ دكف اآلخر ككنو عمؿ
تكاممي يجب عمى الجميع تحمؿ مسئكليتو ,دراسة عبد الكريـ ( )2013التي أكصت بتفعيؿ دكر

مجالس أكلياء أمكر الطبلب أكثر كتدعيـ ذلؾ بقكانيف تدعـ كتحمؿ أكلياء األمكر مسئكلية متابعة تعمـ

أبنائيـ ,دراسة بعمكشة ( )2013التي أكصت بضركرة كضع خطة كطنية كاضحة األىداؼ تشارؾ في
صياغتيا إدارت المدارس ,كاإلدارات التعميمية ,كاإلدارة التربكية ,كالمنظمات غير الحككمية كالشبكات
الممثمة ليا لتسييؿ الشراكة بيف إدارة المدرسة األساسية كالمنظمات غير الحككمية ,كتنقؿ الشراكة مف

مستكل تبادؿ الخدمات إلى مستكل الشراكة الحقيقية النابعة مف حاجات حقيقية مدركسة ,دراسة شمداف

كآخركف( )2011التي أكصت بضركرة تفعيؿ آليات التكاصؿ بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي
بكافة أشكاليا ,كضركرة مشاركة أكلياء األمكر في المناسبات التي تعقدىا المدرسة.

5

دراسة القرشي ))2011التي أكصت بضركرة العمؿ عمى فتح قنكات االتصاؿ مع المجتمع المحيط مف
خبلؿ التكاصؿ مع جميع مؤسسات المجتمع الحككمية كالخاصة ,كاالستفادة منيا بما يخدـ اإلدارة

المدرسية ,كدعكة مؤسسات المجتمع لتمكيؿ األنشطة كالمناسبات المدرسية ,كدعكة المدارس لممجتمع
المحيط لمعمؿ عمى تنظيـ برامج تعميمية لمطبلب خارج إطار المدرسة مثؿ عقد دكرات لمطبلب في

مجاؿ المغة االنجميزية كالحاسب اآللي لرفع تحصيميـ الدراسي ,دراسة ككيؿ ككتشر & Coyle

)2004(Wicherالتي تكصمت إلى أف أكلياء األمكر ليـ دكر كاضح في تقديـ الدعـ المالي

لممدرسة ,ككذلؾ تقديـ الدعـ البلزـ لممعمميف ,كتقديـ االستشارات الضركرية لتطكير البرامج المدرسية,
كما أظيرت النتائج أف أكلياء األمكر متفقكف عمى تفعيؿ دكرىـ لتقديـ المشكرة كالدعـ البلزـ لممدرسة
حتى يمكنيا تحقيؽ أىدافيا كبرامجيا ,دراسة كالكر كديمسي (2002) Walker & Demseyالتي

أكدت عمى أىمية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة كمدخؿ لتفعيؿ العبلقة كالتعاكف بينيما ,دراسة فاف
كشيمدكف (2002) Van & Sheldonالتي أكدت عمى أىمية إشراؾ األسرة في جيكد الشراكة,
كتطكير الدعـ القكم لمشراكات بيف أكلياء األمكر كالمعمميف كأفراد المجتمع ,دراسة أبرامس كجيبس

(2002) Abrams & Gibbsالتي أكصت بأىمية عقد المقاءات كتكثيؼ التكاصؿ لكضع
االستراتيجيات المشتركة لتعزيز التعاكف في مجاؿ تحسيف الكضع األكاديمي ,دراسة قراندفككس كآخركف

(2000) Grandvaux & othersالتي أكصت بضركرة تعزيز مشاركة المجتمع المدني مع

المنظمات غير الحككمية كالحككمية في مجاؿ التعميـ.

كبناء عمى ما سبؽ كمف خبلؿ الدراسات السابقة ,يأتي ىذا البحث كنقطة ىامة في التعرؼ ما إذا كاف
ن
الدكر االجتماعي المدرسي ذا عبلقة إيجابية في تحسيف العممية التربكية ,كعمى اعتبار أف قياس الدكر

ليس مف األمر السيؿ ,تـ تحديد مجمكعة مف األبعاد تدؿ عمى الدكر المبيف في إشكالية البحث كالتي
تعكس ارتفاع النتائج المدرسية لمطبلب خاصة في االمتحانات الرسمية.

كبناء عمى ما تقدـ يرل الباحث بأف ىذا المكضكع ذك قيمة تربكية كبيرة كمف شأنو أف يفضي بتكصيات
ن
تعمؿ عمى تحسيف العممية التربكية ,كلذلؾ يرغب الباحث في التعرؼ إلى الدكر االجتماعي إلدارة

المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا في المدارس الحككمية بمحافظة غزة كسبؿ
تطكيره.

مشكمة الدراسة و أسئمتيا:

بالرغـ مف حرص ك ازرة التربية كالتعميـ عمى االىتماـ بالدكر االجتماعي إلدارة المدرسة االساسية مف

إدارة كرعاية كحؿ مشكبلت ,إال أف الكاقع المممكس يكحى بأف ىناؾ مشكبلت عديدة تؤثر عمى الدكر
االجتماعي لممدرسة األساسية ,فنجاح العممية التربكية يتطمب مشاركة مف جميع الجيات سكاء كانت
مؤسسات رسمية أك غير رسمية ,كتكمف مشكمة الدراسة في ضعؼ عممية تطكير الشراكة كالتفاعؿ كقمة
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التعاكف كالتعاضد كالتكامؿ بيف اإلدارة المدرسية كمؤسسات المجتمع المختمفة ,مما ينعكس بصكرة

سمبية عمي مستكل تحصيؿ الطمبة بشكؿ خاص كالعممية التربكية بشكؿ عاـ ,فالكؿ يطالب المؤسسة

التربكية برفع مستكل أدائيا مف خبلؿ تحسيف نتائجيا المدرسية بؿ يحمميا البعض في نياية كؿ مكسـ

دراسي سبب ضعؼ تمؾ النتائج ,خاصة في االمتحانات الرسمية ,دكف إدراؾ لكاقع النشاط االجتماعي
لئلدارة المدرسية األمر الذم جذب انتباه الباحث لتقديـ دراستو لبياف الدكر االجتماعي لممدرسة
كبناء عمي ما تقدـ فإف مشكمة الدراسة تنحصر في التساؤؿ
األساسية في تحسيف العممية التربكية
ن
الرئيس اآلتي:

ما الدور االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسين العممية التربوية لدى طمبتيا في المدارس
الحكومية بمحافظة غزة؟ وما سبل تطويره؟
ويتفرع من ىذا السؤال عدة أسئمة فرعية تتمثل في:
 -1ما درجة تقديرات مديرم كمديرات مدارس المرحمة األساسية بمحافظة غزة لمدكر االجتماعي
إلدارة المدرسة في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا في المدارس الحككمية بمحافظة غزة؟
 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (α ≥ 0.05في تقديرات أفراد
العينة لمدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا في
المدارس الحككمية بمحافظة غزة تعزل لممتغيرات( :الجنس ,المؤىؿ العممي ,التخصص,
سنكات الخدمة)؟
 -3ما سبؿ تطكير الدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية مف كجو
نظر مدراء كمديرات المدارس الحككمية بمحافظة غزة؟

أىداف الدراسة :

تسعي ىذه الدراسة لتحقيق األىداف التالية:
 -1التعرؼ إلى درجة تقديرات مديرم كمديرات مدارس المرحمة األساسية بمحافظة غزة لمدكر
االجتماعي إلدارة المدرسة في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا في المدارس الحككمية
بمحافظة غزة.
 -2الكشؼ عف دالالت الفركؽ عند مستكل الداللة ( (α ≥ 0.05في تقديرات أفراد العينة لمدكر
االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا في المدارس

7

الحككمية بمحافظة غزة تعزل لممتغيرات( :الجنس ,المؤىؿ العممي ,التخصص ,سنكات
الخدمة).
 -3التعرؼ إلى سبؿ تطكير الدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية
مف كجو نظر مدراء كمديرات المدارس الحككمية بمحافظة غزة.

أىمية الدراسة :

تتمثل أىمية الدراسة في النقاط التالية:
 -1مف المأمكؿ أف تككف نتائج ىذه الدراسة مفيدة لكؿ مف مد ارء المدارس األساسية ,كالقائميف
عمى متابعة المدارس ,كالباحثيف في مجاؿ الدكر االجتماعي لممدرسة.

 -2تزكيد جيات االختصاص كالمسئكليف بتكصيات مف شأنيا االرتقاء بالدكر االجتماعي إلدارة
المدرسة األساسية.

 -3قد تساعد نتائج ىذه الدراسة في تطكير طرؽ ككسائؿ الدكر االجتماعي لئلدارة المدرسية في
كافة المؤسسات التربكية.

 -4مف الممكف أف تككف نتائج ىذه الدراسة مفيدة لمعامميف في الحقؿ التربكم لمتعرؼ إلى األنشطة
االجتماعية لئلدارة المدرسية األكثر فاعمية في زيادة التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة.

 -5تقديـ معطيات عممية لممعنييف بالتربية تتعمؽ بأىمية الدكر االجتماعي لئلدارة المدرسية في

العممية التربكية كالتعميمية ,كضركرة االىتماـ بػ ػ ػ ػ )التخطيط ,كالتنظيـ ,كاإلشراؼ ,كالتنفيذ (
كالدعـ ليذا النشاط كعقد الدكرات كالندكات لممسئكليف عف تنفيذه حتى يحقؽ الغرض كاليدؼ

المنشكد مف كرائو.

 -6تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الحديثة ككنيا تربط بيف الدكر االجتماعي إلدارة المدرسة
األساسية كتحسيف العممية التربكية الذم لـ يأخذ حقو مف الد ارسات العممية بصكرة كافية سكاء
عمى الصعيد المحمي أك الدكلي حسب عمـ الباحث.

حدود الدراسة :

تـ إجراء الدراسة الحالية في ضكء المحددات التالية:

 حـــــــــد الموضـــــــــوع :اقتص ػ ػ ػ ػػر الد ارس ػ ػ ػ ػػة التع ػ ػ ػ ػػرؼ إل ػ ػ ػ ػػى" ال ػ ػ ػ ػػدكر االجتم ػ ػ ػ ػػاعي إلدارة المدرس ػ ػ ػ ػػة
األساس ػ ػ ػ ػ ػػية ف ػ ػ ػ ػ ػػي تحس ػ ػ ػ ػ ػػيف العممي ػ ػ ػ ػ ػػة التربكي ػ ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػ ػػدل طمبتي ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػ ػػدارس الحككمي ػ ػ ػ ػ ػػة
بمحافظة غزة كسبؿ تطكيره ".
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 الحــــــــــــد البشــــــــــــري  :اقتصػ ػ ػ ػ ػ ػػرت الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػػدراء كمػ ػ ػ ػ ػ ػػديرات مػ ػ ػ ػ ػ ػػدارس المرحمػ ػ ػ ػ ػ ػػة
األساس ػ ػ ػ ػػية الحككمي ػ ػ ػ ػػة التابع ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػػك ازرة التربي ػ ػ ػ ػػة كالتعم ػ ػ ػ ػػيـ الع ػ ػ ػ ػػالي بمحافظ ػ ػ ػ ػػة غػ ػ ػ ػ ػزة ش ػ ػ ػ ػػرؽ

غزة – غرب غزة.

 الحــــــــــد المؤسســــــــــي :اقتص ػ ػ ػ ػػرت الد ارس ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػدارس المرحم ػ ػ ػ ػػة األساس ػ ػ ػ ػػية الحككمي ػ ػ ػ ػػة
العميا كالدنيا التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظة غزة .

 الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى محافظة غزة ,شرؽ -غرب غزة.

 الحــــــــد الزمــــــــاني :تػ ػ ػ ػػـ تطبيػ ػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي الفصػ ػ ػ ػػؿ الثػ ػ ػ ػػاني مػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػ ػػي
(. )2015-2014

مصطمحات الدراسة:
تشتمؿ الدراسة الحالية عمى المصطمحات التالية:
الدور االجتماعي:
يعرفو( ناصر )1993,بأنو :السمكؾ المتكقع مف الفرد ,حيث أنو نمكذج السمكؾ الذم تتطمبو مكانة
الفرد في المجتمع (ناصر.)104 :1993 ,
كيعرفػو (الػداعكر )2007 ,بأنػو :جميػع األعمػػاؿ الفنيػة كاإلداريػة المنظمػة التػػي يقػكـ بيػا مػدير المدرسػػة
مف أجؿ نجاح العممية التعميمية في مدرستو (الداعكر.)9 :2007 ,
كيعرؼ الباحث الدكر االجتماعي إجرائيان بأنو :مجمكعة مف الكظائؼ االجتماعية كالمياـ كالمسؤكليات

الفنية كاإلدارية المتكقع أف تقكـ بيا إدارة المدرسة األساسية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ مف خبلؿ
تفاعميا مع أكلياء األمكر أك المؤسسات األىمية كالحككمية بمحافظة غزة ,مف أجؿ تحسيف العممية

التربكية.

اإلدارة المدرسية:
يعرفيا (فيمي كحسف )1993,بأنيا :جميع الجيكد كالنشاطات المنسقة التي يقكـ بيا فريؽ العامميف
بالمدرسة المككنة مف المدير ,كمساعديو ,كالمدرسيف ,كاإلدارييف ,كالفنييف ,بغيو تحقيؽ األىداؼ

التربكية داخؿ المدرسة كخارجيا ,بما يتمشى مع ما ييدؼ إليو المجتمع مف تربيو أبنائو تربيو صحية
عمى أسس سميمة (فيمي كحسف.)54 :1993 ,
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كيعرفيا(أبك الكفا كحسيف )2000 ,بأنيا :ىي ذلؾ الكؿ المنظـ الذم تتفاعؿ أجزاؤه داخؿ المدرسة
كخارجيا تفاعبلن إيجابيان كفؽ سياسة عامة كفمسفة تربكية تضعيا الدكلة ,كرغبة في إعداد الناشئيف بما
يتفؽ مع أىداؼ المجتمع كالصالح العاـ (أبك الكفا كحسيف.)9 :2000 ,
كيعرؼ الباحث اإلدارة المدرسية إجرائيان بأنيا :جميع الجيكد المنظمة التي تقكـ بيا إدارة المدرسة

األساسية مف مديريف كادارييف كمساعديف كفنييف مف خبلؿ تفاعميا مع أكلياء أمكر الطمبة أك
المؤسسات األىمية أك المؤسسات الحككمية كالتي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تحسيف العممية التربكية.
المدرسة األساسية:

يعرفيا (أبك عمى )2002 ,بأنيا :المرحمة التعميمية التي تمتد مف دخكؿ التمميذ المدرسة في الصؼ

األكؿ األساسي إلى نياية الصؼ العاشر(أبك عمى.)27 :2002 ,
كتعرفيا (ك ازرة التربية كالتعميـ )2008 ,بأنيا :مرحمة تشمؿ الصفكؼ األساسية( )10-1كتقسـ ىذه
المرحمة بدكرىا إلى قسميف:
األكؿ :المرحمة األساسية الدنيا(التييئة) كتشمؿ الصفكؼ األساسية ( )4-1حيث تتراكح أعمار الطمبة
في ىذه المرحمة ما بيف خمس سنكات كثمانية سنكات ك حتى ) )10سنكات.
الثاني :المرحمة األساسية العميا(التمكيف) كتشمؿ الصفكؼ( )10-5كتتراكح أعمار الطمبة فييا ما بيف
( )15-11سنة (ك ازرة التربية كالتعميـ.)32 :2008,
كيتبني الباحث تعريؼ (ك ازرة التربية كالتعميـ )2008 ,كتعريؼ إجرائي لممدرسة األساسية.
العممية التربوية:
يعرفيا(أحمد )2007,بأنيا :العممية التي تتفاعؿ فييا كمف خبلليا المدخبلت المختمفة بنسب
بل
كمكاصفات معيارية محددة مع المتعمـ بشخصيتو كاتجاىاتو كدكافعو ,سعيان إلعداد المتعمـ إعدادا شام ن
متكامبلن(أحمد.)74 :2007,
كيعرفيا(المغربي البسيط )2010,بأنيا :اإلجراءات كالنشاطات التي تحدث داخؿ الفصؿ الدراسي

كخارجو كالتي تيدؼ إلى إكساب المتعمميف معرفة نظرية أك ميارة عممية أك اتجاىات إيجابية ,فيي
نظاـ معرفي يتككف مف مدخبلت كمعالجة كمخرجات ,فالمدخبلت ىـ المتعمميف كالمعالجة ىي العممية

التنسيقية لتنظيـ المعمكمات كفيميا كتفسيرىا كايجاد العبلقة بينيا كربطيا بالمعمكمات السابقة ,أما
المخرجات فتتمثؿ في تخريج طمبة أكفاء متعمميف (المغربي البسيط .)74 :2010,
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كيعرؼ الباحث تحسيف العممية التربكية إجرائيان بأنيا :تقدر بعدد الطبلب المتخرجيف بنجاح كرفع
مستكاىـ التحصيمي في نياية المرحمة األساسية.
المدارس الحكومية:
تعرفيا( اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم )2004 ,بأنيا :المدارس التابعة لئلشراؼ المباشر إداريان كفنيان

لك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية )اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم.) 2 :2004 ,

كيتبني الباحث تعريؼ( اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم )2004 ,كتعريؼ إجرائي لممدارس الحككمية.
محافظات غزة:
تعرفي ػ ػ ػ ػػا(ك ازرة التخط ػ ػ ػ ػػيط كالتع ػ ػ ػ ػػاكف ال ػ ػ ػ ػػدكلي )1997 ,بأني ػ ػ ػ ػػا :ج ػ ػ ػ ػػزء م ػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػػيؿ الس ػ ػ ػ ػػاحمي تبم ػ ػ ػ ػػغ

مساحتو()365كـ ,2كيمتد ىذا الجزء عمي الشػاطئ الشػرقي لمبحػر المتكسػط بطػكؿ ( )45كػـ ,كبعػرض
مػػا بػػيف ( )12-6كػػـ ,كمػػع قيػػاـ السػػمطة الفمسػػطينية تػػـ تقسػػيـ قطػػاع غ ػزة إداري ػان إلػػى خمػػس محافظػػات
ىي(محافظػػة شػػماؿ غػزة -محافظػػة غػزة -محافظػػة الكسػػطي -محافظػػة خػػانيكنس -محافظػػة رفػػح (ك ازرة
التخطيط كالتعاكف الدكلي.)14:1997 ,

ناء عمى قرار رئاسي ,إلى
كيعرفيا (قرماف ) 8:2003,بأنيا :األقساـ اإلدارية لقطاع غزة كالتي قسمت ب ن
خمسػػة أقسػػاـ إداريػػة تتمثػػؿ فػػي محافظػػة شػػماؿ غػزة ,محافظػػة غزة(شػػرؽ غػزة -غػػرب غػزة) ,محافظػػة
الكسطى ,محافظة خانيكنس ,محافظة رفح(قرماف.) 8:2003,
كيعرؼ الباحث محافظة غزة إجرائيان بأنيا :تشمؿ منطقة غرب غزة التعميمية ,كمنطقة شرؽ غزة
التعميمية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 المبحث األول :الدور االجتماعي إلدارة
المدرسة األساسية.
 المبحث الثاني :المشاركة المجتمعية في
تحسين العممية التربوية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
المبحث األول :الدور االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية
أوالا :اإلدارة المدرسية:
يعد العمؿ التربكم مف أىـ المجاالت في حياة اإلنساف ,فمف أجؿ تقدمو كنجاحو يجب أف يضمف
لو المسار الصحيح كالطريؽ القكيـ ,لذا فإف المعيار األىـ لقياس نجاح أم مؤسسة تربكية ,كخاصة

المدرسة ىك األسس كالكيفية كاألساليب التي تدار بيا ىذه المدرسة.

كتعتبر اإلدارة المدرسية فرع مف فركع اإلدارة التربكية التي تعتبر فرع مف اإلدارة العامة ,كىي ترتبط

بعمـ اإلدارة العامة كاإلدارة التربكية مف حيث النشأة كالتطكر كالمفيكـ كاألسس كاألصكؿ كالنظريات,

كلئلدارة المدرسية سماتيا المميزة كشخصيتيا المستقمة ,كىي اآلف تعتبر عممان قائمان بذاتو ,كذلؾ لمتقدـ

الكبير الذم حصؿ لعمـ اإلدارة المدرسية ,كالذم عمقو التكجو إلى التخصص الدقيؽ (األشقر:2003 ,

.)14

 -1مفيوم اإلدارة:

التصرؼ كيقاؿ
الرياسة ك ُّ
تعرؼ اإلدارة في معجـ المغة العربية المعاصرة بأنيا :مصدر أدار كىي مركز ِّ

"إدارة الكمِّيَّة -مجمس اإلدارة ,فريؽ مف المساىميف المسئكليف عف إدارة ٍ
عمؿ ما (عمر:2008 ,
.)1566
ككممة (اإلدارة) ترجع إلى األصؿ البلتيني ( ,)Serveكىي تعني (الخدمة) أم أف الذم يعمؿ في
مجاؿ اإلدارة يقكـ بخدمة اآلخريف ,أك عف طريقيا يتـ أداء الخدمة )مطاكع كحسف.) 12:1980 ,

كيعتبر لفظ اإلدارة مف األلفاظ الشائعة كمف الكممات المتداكلة كالمعاني المألكفة لدل كؿ فرد في

المجتمع ,حيث إف الحديث حكؿ اإلدارة ال يتكقؼ بيف األفراد داخؿ كخارج المؤسسات ,كما أف كثرة
أنكاع كمسميات األجيزة اإلدارية في المؤسسات كداخؿ المؤسسة الكاحدة أحيانان يجعميا لفظان مألكفان

لمجميع ,حيث يسمع كؿ منيـ عف مسميات مختمفة ,كإدارة األفراد ,كادارة المكازنة ,كادارة شئكف
العامميف كغيرىا في داخؿ كؿ مؤسسة مف مؤسسات المجتمع)دياب.)94 :2001,

أف كممػة إدارة بالعربيػة يقابميػا باإلنجميزيػة كممتػاف ىمػا ( )Administrationك (,)Management
كتشير إحدل الدراسات الحديثة في اإلدارة المدرسية إلى أنو ال يكجد تعريؼ كاضح مقبكؿ يفصؿ بينيما

في المغة اإلنجميزية ,كتقكؿ ىذه الدراسة أيضان أنو ال يكجد تمييز كاضح مقبكؿ بيف كممػة ))Manager
ككممة ) )Executiveككممة ( )Administratorككميا بالعربية تعني (م ػدير)

(ايفراند(127 :1996 , Everard
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كليذا فميس مف السيؿ محاكلة كضع تعريؼ معيف يحظى باتفاؽ عاـ مف قبؿ رجاؿ اإلدارة ,كيرجع

السبب في ذلؾ إلى أف فكرة اإلدارة كمفيكميا متسع جدان بشكؿ يصعب معو اتفاؽ رجاؿ الفكر اإلدارم
عمى محاكلة كضع مفيكـ اإلدارة في عدة كممات محددة ,بحيث يشمؿ كؿ مفيكـ مف مفاىيـ عمـ

اإلدارة ,كبالتالي تعددت التعريفات التي تناكلت مفيكـ اإلدارة ,كلكثرة الصياغات الخاصة بتعريؼ

اإلدارة ,سأكتفى بذكر بعض التعاريؼ األكثر شيكعان كالتي كردت بأساليب متباينة كذلؾ عمى النحك

التالي:

يعرؼ(العقيمي )1997,نقبلن عف (ىنرم فايؿ (1925, Henri Fayolاإلدارة بأنيا "القياـ بمجمكعة

األعماؿ التي تتضمف :التنبؤ ,التخطيط كالتنظيـ ,إصدار األكامر ,التنسيؽ ,كالرقابة "(العقيمي12 ,

.):1997

كيعرفيا (العجمي )2000 ,بأنيا "عمميات اتخاذ القرار كالرقابة عمى األنشطة اإلنسانية مف أجؿ تحقيؽ

أىداؼ محددة" )العجمي.)27 : 2000 ,

كيعرفيا اليكارم( )1996بأنيا" ذلؾ العضك في المؤسسة المسئكؿ عف تحقيؽ النتائج التي كجدت مف

أجميا تمؾ المؤسسة في المجتمع ,فاإلدارة مسؤكلية كتكميؼ مف المجتمع بتحقيؽ أفضؿ النتائج

باستخداـ العناصر المادية كالبشرية المبلئمة استخدامان أمثؿ ,مع تحقيؽ االستم اررية بعمؿ تكازف حساس

بيف متطمبات الحاضر كالمستقبؿ" (اليكارم.)17 :1996 ,

أما(برنامج التعميـ المفتكح )1993 ,فقد عرؼ اإلدارة بأنيا" استغبلؿ المكارد المتاحة مف خبلؿ التنظيـ
كالتنسيؽ لمجيكد الجماعية بشكؿ يحقؽ األىداؼ المحددة بكفاية كفاعمية كبكسائؿ إنسانية ,مما يساىـ

في تحسيف حياة اإلنساف ,سكاء أكاف عضكان في التنظيـ ,أك مستفيدان مف خدماتو" )برنامج التعميـ
المفتكح.)5 :1993 ,

ك يتضح مف خبلؿ النظر في ىذه التعريفات أف كؿ رائد مف ىؤالء الركاد قد نظر إلى اإلدارة مف

منظكره الخاص ,كمدرستو الخاصة ,كمف زكايا فمسفية خاصة ,كالبعض عرؼ اإلدارة مف خبلؿ بعض
عناصرىا اإلدارية أك مككناتيا أك كظائفيا المختمفة ,كذلؾ نظ انر الختبلؼ طبيعة المعرفيف ليا
كمدارسيـ.

 -2مفيوم اإلدارة المدرسية:
لقد كرد مفيكـ اإلدارة في المراجع العربية كاألجنبية بطرؽ كصياغات مختمفة ,فمنيـ مف ركز عمى
العنصر البشرم كمنيـ مف ركز عمى العنصر المادم ,كمنيـ مف جمع بيف عناصر مختمفة ,كما أف

المفيكـ قد تطكر بتطكر النظرة إلى العممية التعميمية ,كلـ يتـ االتفاؽ في مجاؿ اإلدارة المدرسية عمى
تعريؼ كمفيكـ مكحد لئلدارة المدرسية ,شأنيـ في ذلؾ شأف الباحثيف في مجاؿ اإلدارة العامة كاإلدارة

التربكية ,كتعتبر اإلدارة المدرسية ركيزة أساسية لنجاح المؤسسة التعميمية ,ككسيمة مف كسائؿ تنظيـ
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الجيكد الفردية كالجماعية في المدرسة ,كذلؾ مف أجؿ تنمية شاممة كمتكازنة ,كفقان لقدراتو كاستعداداتو
كظركؼ البيئة التي يعيش فييا ,كما يحتاجيا المعممكف لتنظيـ أمكرىـ)مصطفى.)19 :2002 ,

كمف أجؿ تمؾ األىمية الكبيرة لممدرسة كادارتيا (طبلب ,كمعمميف ,كأكلياء أمكر ,كعامميف إضافة إلى

المنياج كطرؽ تدريس) ,كما يدكر في الفصؿ مف تفاعؿ بيف المعمـ كالطبلب أك بيف الطبلب أنفسيـ
كما يتطمبو ذلؾ مف تخطيط ,كتنظيـ طرؽ االتصاؿ بيف المدرسة كالمؤسسات التعميمية األخرل كبينيا

كبيف البيئة المحمية كالمجتمع الكبير ,كغيرىا مما لو صمة بتحقيؽ أىداؼ المدرسة كأىداؼ العممية

التربكية )شنكدة.)20 :1986 ,

كيعرض الباحث لمفيكـ اإلدارة المدرسية متناكالن عدة تعريفات ليذا المفيكـ:

يعرؼ (الخطيب )2013,اإلدارة المدرسية بأنيا" اإلدارة التي كحدتيا المدرسة ,كعبلقتيا باإلدارة التربكية
عبلقة الجزء بالكؿ ,كيسيرىا مدير المدرسة ,كمسؤكليتو ال تتعدل نجاح المدرسة في أداء رسالتيا

كتحقيؽ أىداؼ النظاـ التعميمي ,كيككف نجاحة بقدر استطاعتو إثارة حماس اإلدارييف كالمعمميف كالطمبة

كأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي بحيث يساعدكف المدرسة عمى تحقيؽ أىدافيا كرسالتيا بفاعمية
كاعية"(الخطيب.)70 :2013 ,

كيعرفيا )أبك الكفا )1995 ,بأنيا "الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا مدير المدرسة مع جميع العامميف معو
مف مدرسيف كادارييف كغيرىـ بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحقيقان يتمشى مع ما تيدؼ

إليو األمة مف تربية أبنائيا تربية صحيحة ,كعمى أسس سميمة" )أبك الكفا.)45 : 1995,

كيعرفيا (دياب )2001,بأنيا" تمؾ الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا مدير المدرسة مع جميع العامميف معو

مف مدرسيف كادارييف كغيرىـ بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحقيقان يتماشى مع ما تيدؼ

إليو األمة مف تربية أبنائيا تربية صحيحة" )دياب.)98 :2001 ,

كيعرفيا (عطكم )2001,بأنيا" الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا فريؽ مف العامميف في المدرسة)إدارييف

كفنييف ( بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحقيقان يتماشى مع ما تيدؼ إليو الدكلة مف تربية

أبنائيا تربية صحيحة كعمى أسس سميمة" (عطكم.)18 :2001,

كيعرفيا (فيمي كحسف )1993 ,بأنيا" جميع الجيكد كالنشاطات المنسقة التي يقكـ بيا فريؽ العامميف

بالمدرسة المككنة مف المدير ,كمساعديو ,كالمدرسيف ,كاإلدارييف ,كالفنييف ,بغيو تحقيؽ األىداؼ

التربكية داخؿ المدرسة كخارجيا ,بما يتماشى مع ما ييدؼ إليو المجتمع مف تربيو أبنائو تربية صحية
عمى أسس سميمة (فيمي كحسف.)54 :1993 ,

يتبيف لمباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة لئلدارة المدرسية ,مدل االختبلؼ في الصياغات ,كأف

بعضيا يغفؿ بعض األبعاد اليامة ,في دكر اإلدارة المدرسية ,كمف أىـ ىذه األبعاد الدكر االجتماعي,

ليككف اإلنساف قاد انر عمى فيـ النظـ االجتماعية التي يعيش فييا ,كىك يعتبر جزء منيا ,كأف يككف قاد انر
عمى التفاعؿ مع المجتمع كقاد انر عمى العيش فيو ,لمكصكؿ إلى كضع أفضؿ.
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كيعرؼ الباحث اإلدارة المدرسية بأنيا" جميع الجيكد المنظمة التي تقكـ بيا إدارة المدرسة األساسية مف

مديريف كادارييف كمساعديف كفنييف كمدرسيف مف خبلؿ تفاعميا مع أكلياء أمكر الطبلب أك المؤسسات
األىمية أك المؤسسات الحككمية كالتي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تحسيف العممية التربكية".

مما سبؽ يتضح مدل تطكر مفيكـ اإلدارة المدرسية ليأخذ بعدان شمكليان ,فاإلدارة المدرسية ال تقتصر
جيكدىا عمى القياـ بالمياـ اإلدارية لتسير مياـ المدرسة ,بؿ تضـ كؿ العامميف بالمدرسة كما يقكمكف
بو مف جيد في التخطيط ,ككضع األىداؼ كتنفيذىا كمراقبة العمؿ كتقكيمو ,كطرؽ تنفيذ المنياج,

كتعزيز العبلقة بيف المدرسة كالبيئة كالمجتمع المحمي كالمؤسسات األخرل ,ليتـ استثمار جميع

اإلمكانيات المتاحة سكاء كانت المادية أك البشرية ,لتحقيؽ أىداؼ المدرسة التي تعدت جدراف المدرسة

لخدمة البيئة كالمجتمع ,كتحسيف العممية التربكية.
 -3نشأة اإلدارة المدرسية:

أ -نشأة المدرسة وتطورىا:
مرت المدرسة كمؤسسة اجتماعية بمراحؿ متدرجة مف حيث التعقيد كالمسؤكليات تبعان لتعقد الحياة,

كتراكـ تراثيا كمعارفيا ,كتعاظـ مسؤكليات التنشئة في مجتمعاتيا اإلنسانية ,كفي الكقت الذم كانت فيو

األسرة تتكلى مسؤكلية تنشئة األبناء كتربيتيـ تربية غير منظمة كغير مخططة ,أصبحت ىناؾ أنظمة
محددة إلعداد الناشئيف كتعميميـ كتصنؼ ضمف تربية مقصكدة كمخططة)عابديف.)42 : 2001,
كقد مرت المدرسة في تطكرىا بثبلث مراحؿ كىي:

المرحمة األولى :المدرسة البيتية :في ىذا الصنؼ كانت العائمة ) كبخاصة الكالداف ( ىي المسئكلة
ٍ
بشكؿ عرضي غير مقصكد ,إذ كانت التنشئة تتـ عف طريؽ المبلحظة
عف تربية األبناء كتنشئتيـ
كالتقميد كالممارسة.

المرحمة الثانية :المدرسة القبمية :نظ انر لعدـ قدرة الكالديف عمى تكفير كافة احتياجات األبناء في عممية

التنشئة ,لجأ الكالداف إلى االستعانة بخبراء قبائميـ فيما يخص األبناء كبخاصة في بعض األمكر
الركحية كالجسمية ,فأصبح ألكلئؾ الخبراء أك العرافيف أماكف يرتادىا الناشئة.

المرحمة الثالثة :المدرسة الحقيقية(الحديثة) :نظ انر لتشعب الحياة كظيكر المعارؼ المتزايدة كالميف

المختمفة ,نشأت مدارس أكلية كاف يديرىا أشخاص ذك خبرة كدراية ,كيتكلكف تكجيو الناشئة فييا بطرؽ

منظمة محددة ,كتطكرت المدرسة الحقيقية مف صكرتيا األكلية التي يتكالىا المربكف أك المؤدبكف إلى
صكرتيا الحديثة األكثر تعقيدان)ناصر.)57 :1992 ,

كيمكف القكؿ بأف اإلدارة المدرسية في محافظات غزة مرت بمراحؿ تطكرت مف خبلليا نتيجة لمتطكر

الذم حدث خبلؿ العصكر ,كفي أكاخر فترة العيد العثماني شيد التعميـ العاـ في معظـ أجزاء الكاليات

العثمانية تغيرات عديدة كاف ليا أثرىا اإليجابي باستثناء فمسطيف حيث لـ تعط الدكلة العثمانية اىتمامان
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كبي انر لمتعميـ فييا أسكةن بباقي الكاليات األخرل ,فمـ يتجاكز عدد المدارس كالكتاب في مختمؼ المراحؿ
التعميمية ) (495مدرسة ككتاب ,كالمدارس الخاصة كالطائفية ) (198مدرسة سنة )1913ـ) ,كلـ
تستكعب ىذه المؤسسات أكثر مف( (%10ممف ىـ في سف التعميـ(الخطيب.) 2:2001,
ب -نشأة اإلدارة المدرسية:
لقد ارتبط تطكر اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية بتطكر نظرية اإلدارة كتطكر الفكر اإلدارم الذم مر

بأربع مراحؿ في تطكره ,لذا يعتبر ميداف اإلدارة المدرسية مف المياديف العممية الحديثة كالتي نشأت في

القرف العشريف ,عمى الرغـ أف ممارسة ىذا العمؿ تـ منذ فجر التاريخ ,بقياـ األبكيف في األسرة بإعداد

أبنائيـ لمكاجية الحياة كصعكباتيا ,كلقد كاف لظيكر حركة اإلدارة العممية تأثير كبير عمى تطكر الفكر

اإلدارم ,كالى جانب ىذه الحركة تمت حركة أخرل تزامنت معيا عرفت باسـ حركة المبادئ العامة ,أك
المدرسة الكظيفية ,كبعض المؤلفيف في ميداف اإلدارة يدمجكف ىذه الحركة مع حركة اإلدارة العممية في
حركة كاحدة يسمكنيا بمدرسة التفكير الكظيفية(بكش.)127 :1985 ,bush

كقد أسيـ في ىذه المدرسة المديركف الممارسكف الذيف حاكلكا التكصؿ إلى المبادئ العامة التي تميز

اإلدارة الناجحة ,كمعظـ مف كتب في ىذا المجاؿ كانكا مف المديريف الذيف مارسكا اإلدارة بالفعؿ منيـ

)ىنرم فايكؿ )Henri Fayolالميندس الفرنسي كالمدير بشركة مناجـ ,كقد حاكؿ )فايكؿ) التكصؿ إلى
بعض المبادئ العامة التي يمكف تعميميا كقد قاـ بنشر ىذا المبادئ في فرنسا في كتابو الذم ظير

بعنكاف إدارة الصناعة العامة عاـ) (1916كظيرت طبعة بالمغة اإلنجميزية لو عاـ ( (1929كقد ذىب )

فايكؿ) إلى القكؿ بأف اإلدارة نشاط يدخؿ في كؿ المجاالت اإلنسانية مثؿ المنزؿ كالعمؿ كالحككمة ك
لكؿ مؤسسة عمميات إدارية معينة مثؿ التخطيط كالتنظيـ كالسيطرة كالتنسيؽ كالضبط ,ككاف )لفايكؿ)

الفضؿ في االىتماـ بتدريس مبادئ اإلدارة كمياراتيا لممديريف ,كما كاف لو الفضؿ في تطكير المناىج
الدراسية لئلدارة في الجامعات كغيرىا مف المعاىد العممية ,كقد تكصؿ (فايكؿ) إلى عدة مبادئ عامة
رئيسية حددىا بعض الباحثيف بأربعة عشر مبدأن كتـ التكصؿ فيما بعد إلى مئات مف المبادئ اإلدارية
األخرل(بكش.)128-127 :1985 ,bush

كيرل الباحث أف اإلنساف منذ القدـ بحاجة إلى مؤسسة تساعده عمى تربية أبنائو كتنشئتيـ بالصكرة

السممية ,كمف ىنا ظيرت فكرت المدرسة التي أخذت بالتطكر شيئان فشيان حتى كصمت إلى المرحمة

الحالية ,كمع التقدـ السريع لمعمـ تطكرت اإلدارة المدرسية مع تطكر مفيكـ اإلدارة كتطكر الفكر اإلدارم

العاـ ألف اإلدارة المدرسية ىي جزنء ال يتج أز مف عمـ اإلدارة العاـ ,حيث استقمت اإلدارة المدرسية
كالتعميمية عف عمـ اإلدارة العاـ منذ العاـ ) ,(1946كبذلؾ يستنتج الباحث بأف عمـ اإلدارة ىك عمـ
كاسع يدخؿ في كؿ المجاالت سكاء عمى صعيد التخطيط أك التنظيـ أك التنسيؽ.
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 -4وظيفة اإلدارة المدرسية:
أدل تطكر الفكر التربكم إلى تغير كظيفة اإلدارة المدرسية كاتساع مجاليا فمـ تعد مجرد عممية تسيير

شئكف المدرسة بقدر ما ىي إدارة تطكير كانماء ,كاإلدارة المدرسية ليا مجمكعة كظائؼ يمكف تمخيصيا

فيما يمي:

 دراسة المجتمع كمشكبلتو كأىدافو كأمانيو كالعمؿ عمى حؿ مشكبلتو كتحقيؽ أىدافو.
 العمؿ عمى تزكيد المتعمـ باعتباره محكر العممية التعميمية العممية بخبرات متنكعة كمتجددة
يستطيع مف خبلليا كبكاسطتيا مكاجية ما يتعرض لو مف مشكبلت.

 تييئة الظركؼ كتقديـ الخدمات كالخبرات التي تساعد عمى تربية الطبلب كتعميميـ كتحقيؽ النمك
المتكامؿ لشخصياتيـ.

 االرتقاء بمستكل أداء المعمميف لمقياـ بتنفيذ المناىج المقررة لتحقيؽ األىداؼ التربكية المقررة مف
خبلؿ اطبلعيـ عمى ما يستجد مف معمكمات كمعارؼ ككسائؿ كطرؽ تدريس كتدريبيـ كعقد

الندكات كالدكرات ليـ)العمايرة.)57-56 : 1999 ,

كيرل أحمد) )1991أف الكظيفة الرئيسة لئلدارة المدرسية ىي تييئة الظركؼ كتقديـ الخدمات التي
تساعد عمى تربية الطبلب كتعميميـ رغبة في تحقيؽ النمك المتكامؿ ليـ ,كذلؾ لنفع أنفسيـ
كمجتمعاتيـ )أحمد.)8 :1991,

 -5أىداف اإلدارة المدرسية:
تسعى اإلدارة المدرسية إلى بمكغ أىدافيا بأقصى ما تستطيع كبأفضؿ صكرة متاحة ,فبدكف اإلدارة
المدرسية تظؿ الجيكد مشتتة كمبعثرة ,كالطاقات ميدرة ,فاإلدارة المدرسية ال تسير سي انر عشكائيان أك
ارتجاليان ,بؿ تنتيج طريقان محددنا بالغايات ,مضا نء باألىداؼ ,يقكدىا مدير المدرسة الذم يمثؿ
"المايسترك" الذم يقكد الفريؽ المدرسي ك يناغـ بيف قدراتو كمياراتو ليتـ بمكغ األىداؼ بكفاءة عالية
كيمخص (عابديف) 2001,أىداؼ اإلدارة المدرسية بما يمي:

(فحجاف.)11 :2012,

 تكفير الظركؼ كاإلمكانات التي تساعد عمى نمك الطالب بشكؿ متكازف كمتكامؿ عقميان كجسميان
كركحيان كاجتماعيان كنفسيان.

 تحقيؽ األغراض االجتماعية التي يديف بيا المجتمع ,كيحرص عمى نشرىا كتحقيقيا مف أجؿ
تحقيؽ التكيؼ كالتكافؽ االجتماعي.

 تكجيو المتعمـ كمساعدتو في اختيار الخبرات التي تساعد عمى نمكه الشخصي كتؤدم إلى نفعو.
 المساىمة في دراسة المجتمع ,كحؿ مشكبلتو كتحقيؽ أىدافو)عابديف.)62 :2001,

18

كيشير )أحمد( 1991 ,إلى أف أىداؼ اإلدارة المدرسية ىي:

 تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية البلزمة لمقياـ برسالة المدرسة.
 تكفير الجك المبلئـ الصالح لمعممية التعميمية.

 تحقيؽ التكامؿ بيف اإلدارة اإلدارية كاإلشراؼ الفني لمعممية التربكية.
 العناية بالعبلقات اإلنسانية الطيبة بيف جميع العامميف في المدرسة لتكفير جك داعـ لمتعميـ.
 تكفير قدكة حسنة لمطبلب)أحمد.)27 :1991,

كيستنتج الباحث أف أىداؼ اإلدارة المدرسية تتركز في تكفير ما يمزـ لمساعدة الطالب عمى النمك بشكؿ
سميـ كمتكازف ,كتحديد المشكبلت التي تكاجو الطمبة ,كتحميميا كمساعدتيـ عمى حميا ,كالكصكؿ بيـ

إلى أفضؿ مستكل ممكف ,كىذا يتطمب تضافر الجيكد مع كافة العامميف في الحقؿ التربكم باإلضافة
إلى أفراد المجتمع المحمي كالمؤسسات الحككمية كالدكائر المتصمة بيا كمشاركة أكلياء أمكر الطمبة,
كبالتالي يمكف القكؿ بأنو إذا تحقؽ ىذا التفاعؿ نصؿ إلى مستكل تعميمي راقي.

 -6خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:
إف اإلدارة المدرسية ينبغي أف تككف نمكذجان صالحان في سير العمؿ كالتعاكف كاتباع ألساليب الديمقراطية

كالعبلقات اإلنسانية ,كاذا كانت كذلؾ فيذا سينعكس عمى المجتمع ليككف متعاكنان كديمقراطيان ,كمف

أىـ الخصائص التي تتصؼ بيا اإلدارة المدرسية الناجحة ما يمي:

 إدارة ىادفة :كىذا يعني أنيا ال تعتمد عمى العشكائية في تحقيؽ أىدافيا ,كانما تعتمد عمى
المكضكعية كالتخطيط السميـ في إطار الصالح العاـ.

 إدارة إيجابية :كىذا يعني أنيا ال تركف إلى السمبيات أك المكاقؼ الجامدة ,بؿ يككف ليا دكر قيادم
في مجاالت العمؿ كتكجييو) سميماف.)380 :1999 ,

 إدارة اجتماعية :كىذا يعني أف تككف بعيدة عف االستبداد كالتسمط مستجيبة لممشكرة مدركة
لمصالح العاـ أم بمعنى أال ينفرد القائد بصنع القرار ,بؿ يكفؿ مشاركة مف يعممكف معو.

 إدارة إنسانية :كيشمؿ ذلؾ حسف معاممة اآلخريف ,كتقديرىـ كاالستماع إلى كجية نظرىـ كالتعرؼ
عمى مشكبلتيـ كمساعدتيـ في الكصكؿ إلى الحمكؿ السميمة ليـ.

 إدارة شورية :أم أف يككف أسمكب اإلدارة بعيدان عف تسمط رئيس المؤسسة اإلدارم أك أحد

أعضائو ,أك انفراده باتخاذ القرار دكف الرجكع إلى أعضاء المؤسسة كالمشاركيف فييا ,كيتسـ

التنظيـ اإلدارم فييا بأنو ديمقراطي ,إذا ما تكافر فيو تنسيؽ جيكد األفراد كمشاركة أعضائو كأف
تككف فمسفتو متماشية مع الفمسفة االجتماعية كالسياسية لممجتمع.

 تتسم بالمرونة :في الحركة كالعمؿ ,كأف ال تككف ذات قكالب جامدة كثابتة ,كانما تتكيؼ حسب
مقتضيات المكقؼ كتغيير الظركؼ.
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 ادارة عممية :بمعنى أف تكيؼ األصكؿ كالمبادئ النظرية حسب مقتضيات المكقؼ التعميمي.
 تتميز بالكفاءة والفاعمية :كيتحقؽ ذلؾ باالستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المادية كالبشرية.

 تحديد السياسات :كضع البرامج كالمساكاة فييا بيف أعضاء التنظيـ (حسيف.)31 : 2004 ,
كفي ضكء ما سبؽ نجد أف اإلدارة المدرسية إذا تحققت فييا ىذه الخصائص فستككف إدارة فاعمة

كناجحة ,كادارة متكازنة تكازف بيف حاجات كأىداؼ اإلدارة المدرسية كبيف حاجات كأىداؼ المعمميف
كالطبلب كتميؿ إلى اإلبداع كالتطكير كالتغيير.

 -7أىمية اإلدارة المدرسية:

تعتبر اإلدارة المدرسية عنصر ىاـ مف عناصر العممية التربكية ,كترجع أىمية اإلدارة المدرسية لدكر

المدرسة ككحدة تنفيذية فعمية لجميع العمميات التربكية في مجاؿ العمؿ التربكم اليادؼ البناء المبني

عمى أسس عممية كانسانية تتطمب ممف يقكـ بإدارتيا مكاصفات كخبرات كاعداد خاص لمقياـ بيذا العمؿ

القيادم بكفاءة عالية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع (الفقي.)24 :1994 ,

كيرل )مصطفى )1999 ,بأف أىمية اإلدارة المدرسية تتمثؿ في الجكانب التالية:

 ضركرية لكؿ مدرسة ,كالبد مف التعاكف كالمشاركة مع اآلخريف لكضع األىداؼ المراد تحقيقيا.

 االستخداـ األمثؿ لممكارد المادية كالبشرية مف طبلب كمدرسيف كمكظفيف كأدكات تعميمية كأمكاؿ
لتحقيؽ حاجات الطبلب كتنمية شخصياتيـ.

 اإلشباع الكامؿ لمحاجات كالرغبات اإلنسانية داخؿ المدرسة كخارجيا.
 تنفيذ األعماؿ بكاسطة آخريف بتخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة جيكدىـ كتصرفاتيـ)مصطفى
.)40 :1999,

كيرل الباحث إف لئلدارة المدرسية دكر كبير كمحكرم في نجاح العممية التربكية ,ألنيا الجية المسئكلة
عف تمقي التعميمات كتنفيذىا كىي المشرؼ المباشر عمى العممية التعميمية ,فيي الجية التنفيذية في

الميداف التعميمي.

 -8أىمية مدير المدرسة:
يعتبر مدير المدرسة مف أىـ عناصر اإلدارة المدرسية كأشخاصيا ,بؿ إنو ركيزة العممية التعميمية,

كعميو يعتمد النظاـ التربكم في بمكغ أىدافو ,فالمدير ىك اإلدارم األكؿ في المدرسة ,كيقؼ عمى رأس

التنظيـ فييا ,كيتحمؿ المسئكلية األكلى ,بؿ الكاممة أماـ السمطة التعميمية كالمجتمع ,فمدير المدرسة ىك
الرئيس المباشر لجميع العامميف في المدرسة ,كىك المسئكؿ األكؿ عف نجاح المدرسة في تحقيؽ

أىدافيا كتربية طبلبيا ,كىك حمقة االتصاؿ الثابتة في العبلقات المدرسية عمى اختبلؼ أنكاعيا بيف

المعمميف ببعضيـ ,كبيف المعمميف كالطبلب ,كبيف اآلباء كالمعمميف كبيف المشرفيف كالمعمميف ,كىك
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دائمان في المركز الرئيس لمعممية التعميمية ,فعميو عبء تنظيميا لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج الممكنة
كىك الذم يكجو رسـ الخطط المختمفة كتنفيذىا)عابديف.) 89 :2001,

كاذا نظرنا إلى ىيكؿ اإلدارة في المدرسة عمى أنو ىرـ مدرج لو قمة كلو قاعدة ,فإف مدير المدرسة
يتربع عمى قمة ىذا اليرـ اإلدارم كالمتدرج في السمطة مف أعمى إلى أسفؿ ,كاذا نظرنا إلى إدارة

المدرسة عمى أنيا دائرة ليا مركز كليا محيط ,فإف مدير المدرسة يعتبر ىك المحكر ليذه الدائرة
كمركزىا فيك يقع في مكاف متكسط يتيح لو الرؤية كالتكجيو لكؿ ىذه الدائرة مف محكرىا إلى محيطيا

(عبكد.)149 :2000 ,

كيمخص( الخطيب )2010 ,السمات التي يجب أف تتكفر في مدير المدرسة المبدع في النقاط التالية:
 -1يعطي الحرية لممعمميف باختراع الحمكؿ كاستنتاجيا كتطكيرىا.
 -2يسمح لممعمميف بتجربة ما يقترحكنو مف مفاىيـ كآراء لمتحقؽ مف صبلحيتيا العامة.

 -3يشجع المعمميف عمى تطكير أساليبيـ الخاصة بالبحث كالتفكير اإلبداعي المتشعب.

 -4يييئ الفرصة لممعمميف لممشاركة كالمبادرة الفعالة في عممية التعميـ كالتعمـ في المدرسة.
 -5يركز عمى تطكير العمكميات كالمبادئ لدل المعمميف تاركان ليـ حرية اقتراح أك اختيار التفاصيؿ
كبناء أفكارىـ كما يريدكف.

 -6يييئ فرصان مباشرة لممعمميف لترجمة ما تعممكه نظريان إلى كاقع كميارات محسكسة لدييـ.

 -7يكفر بقدر اإلمكاف كؿ ما يثير في المعمميف الحماس ,كالمثابرة ,كالجد ,إلغناء خبراتيـ كمعارفيـ
الشخصية ,كحب مينة التعميـ كااللتزاـ بأخبلقياتيا(الخطيب.)47 :2010,

 -9صعوبات تواجو اإلدارة المدرسية في فمسطين:
تعد إدارة المدارس عمى مختمؼ مستكياتيا عممية ليست باألمر اليسير ,كالمعايش لكاقع اإلدارة المدرسية

في فمسطيف يجد أنيا تكاجو الكثير مف الصعكبات كالمعكقات التي تحتاج إلى مدير كفؤ يتصؼ بيا
أكثر مف غيره مف مديرم المؤسسات غير التعميمية ,كتتمثؿ الصعكبات فيما يمي:

- 1حاجة اإلدارة المدرسية إلى اإلعداد كالتأىيؿ كارتباطيا بمياديف كاسعة يحتاج المدير إلى التعرؼ
إلييا كاإللماـ بيا ,كذلؾ نحك :التخطيط ,كالتدريس ,كالتعمـ ,كاإلشراؼ ,كالتقكيـ كما تتضمنو ىذه
العمميات مف ميارات ك كفايات.

- 2اتساع تكقعات المجتمع كالسمطات التربكية كالتعميمية مف دكر المدير ,فيك القدكة ,كالقائد التربكم,
كالمرشد األميف ,كالكسيط ,كىذه التكقعات ترفع مف مستكل مساءلة المدير ,كتضعو مكضع انتقاد دائـ,

إذ تحممو السمطات التعميمية كأكلياء األمكر مسؤكلية نجاح المدرسة أك فشميا.
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- 3حاجتيا إلى التكفيؽ بيف المياـ اإلدارية كالفنية ,كما يتطمب ذلؾ مف ميارات دقيقة في التنظيـ
كالتفكيض كادارة الكقت.

- 4ضركرة متابعة الدراسات كاألبحاث النفسية كالتربكية لتحقيؽ النمك الشخصي كالميني لممدير,
كلتكجيو المرؤكسيف كمساعدتيـ عمى النمك الشخصي كالميني أيضان ,كاف كثرة تمؾ الدراسات كاألبحاث

مف جية ,كسرعة التغيرات المجتمعية مف جية أخرل تزيداف مف صعكبة األمر كتعقيده أماـ المدير.

- 5حاجتيا إلى الكقت الطكيؿ أكثر مما يتيحو اليكـ المدرسي ,كبالتالي حاجتيا إلى أف يقضي المدير

جزنءا مف فراغو أك كقتو الخاص ألداء األمانة المنكطة بو بأعمى درجة مف الدقة كالمسؤكلية.
- 6حاجتيا إلى كثير مف سعة الصدر كالحمـ كالحزـ في معالجة أمكر الطبلب كالمرؤكسيف ,كفي
التعامؿ مع أفراد المجتمع.

- 7كثرة التحديات الداخمية ك الخارجية التي تكاجو المدرسة ,بؿ التربية عمكمان ,كاشكالية تحديد
أكلكيات حميا ,كما يتطمبو ذلؾ مف تعاكف مع المؤسسات غير التعميمية كنظـ المجتمع األخرل)عابديف,
.)251:2001

كيرل الباحث أ ف حجـ التحديات الممقاة عمى عاتؽ اإلدارة المدرسية في المدارس الفمسطينية كبير,

كبالخصكص مدير المدرسة ألنو يمثؿ قائد المدرسة كرأس ىرـ العمؿ التربكم المدرسي كالذم ينبغي أف
يككف شخص كفؤ كفي مكانة المناسب ,حتى يستطيع أف يعالج المشكبلت كالصعكبات التي تكاجيو

المدرسة كخصكصان في مثؿ ىذه الظركؼ الصعبة مف احتبلؿ كحصار ألرضنا كشعبنا ,كما ليا مف
أثار سمبية عمى الطمبة كأكلياء أمكرىـ ,مما يتطمب العمؿ عمى إعداد كتدريب مدراء المدارس بصكرة

دكرية ,حتى يككنكا مكاكبيف ألحدث كأفضؿ األساليب التربكية كاالجتماعية كتكظيفيا لصالح الطبلب,
فيما يحقؽ التفاعؿ الناجح مع مؤسسات المجتمع المختمفة.

ثانيا ا :الدور االجتماعي إلدارة المدرسة:
 -1عالقة المدرسة بالمجتمع:
لقد كانت المدرسة في الماضي شبو معزكلة عف الكسط الذم تعيش فيو ,حيث ال يربطيا بالبيئة

المحمية التي تكجد فييا أم رابط مادم أك اجتماعي ,إذ اقتصرت ميمتيا عمى تعميـ الطمبة ضمف حدكد

المدرسة كضمف منياج مدرسي محدد ,كمع تطكر المجتمعات كتطكر العمكـ بفركعيا المختمفة أصبح

مف األىمية أف يتـ االنفتاح كالتفاعؿ مع المجتمع المحمي الذم تكجد فيو المدرسة ,إذ ال بد مف تكثيؽ

الصمة بيف ىذه المجتمعات ,مف أجؿ رفع فاعمية ككفاءة المدرسة كنجاح العممية التربكية فييا ,كمف ىنا
أصبحت العبلقة التفاعمية ,كالعبلقة التشاركية ,كاالنفتاح ما بيف المدرسة كالمجتمع المحمي مف األبعاد

الميمة كاألساسية في العممية التعميمية التعممية كفقان لبلتجاىات التربكية الحديثة ,لما ليذه العبلقة مف
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آثار إيجابية في إثراء العممية التربكية ,كرفع كفاءة المخرجات المدرسية القادرة عمى خدمة المجتمع

المحمي مف خبلؿ رفده بالككادر كالقكل العاممة المؤىمة ,إضافة إلى ما يمكف أف يستفيد منو المجتمع
مف خبلؿ استخداـ ما لدل المدرسة مف إمكانات بشرية كمادية كمرافؽ كتسييبلت مدرسية ,فمـ يعد

ينظر إلى المدرسة عمى أنيا مجرد مؤسسة تعميمية ىدفيا التعميـ كالتعمـ ,بؿ تجاكزت ذلؾ إلى إبراز

دكرىا لما ليا مف كظيفة اجتماعية قكاميا خدمة المجتمع كالمشاركة في التنمية المستدامة كالشاممة,
كتأتي ىذه العبلقة كالشراكة بيف المدرسة كبيف المجتمع المحمي إيمانان بأىمية التعاكف كالتنسيؽ بيف

مؤسسات المجتمع المختمفة لممساىمة في إعداد كتنشئة األفراد اجتماعيان كثقافيان كسياسيان ,كمف صكر

التعاكف بيف المدرسة كبيف المجتمع ,استفادة المجتمع المحمي مف مرافؽ المدرسة كمنشاتيا ,ككذلؾ
االستفادة مف الكادر التعميمي المدرسي مف مديريف كمعمميف في عقد الندكات كتقديـ المحاضرات في

شتى مناحي الحياة التي تيـ أفراد المجتمع المحمي ,إضافة إلى تفعيؿ مبدأ الشراكة كالتفاعؿ بيف

المدرسة كبيف المجتمع المحمي بمؤسساتو المختمفة ,األمر الذم يساعد في دعـ المدرسة لتجسيد

رسالتيا التربكية كتحقيؽ أىدافيا ,إضافة إلى تأكيد مبدأ الشراكة كتحمؿ المسؤكلية لتعزيز مبدأ الكالء
كاالنتماء لمكطف)حساف كآخركف.)45 : 2007,

كلقد تـ التركيز عمى مبدأ العبلقة كالشراكة ما بيف المدرسة كالمجتمع المحمي مف قبؿ إدارات المدارس
مع بدايات ىذا القرف ال مف حيث مبدأ العبلقة فقط ,بؿ ال بد كأف تككف ىذه العبلقة عبلقة كطيدة

كقكية ,كلقد أكدت النظريات كاألبحاث العممية الحديثة التي تؤمف بمبدأ الشراكة بيف المؤسسات التربكية
كمؤسسات المجتمع المختمفة ,عمى ضركرة االىتماـ بالتربية كالتنمية المستدامة التي تساىـ في تحقيؽ

الفائدة كاألىداؼ المشتركة لكؿ مف المؤسسات التربكية كالمجتمعية ,كترل أف نجاح المدرسة في تحقيؽ
رسالتيا يعتمد أساسان عمى مدل ارتباطيا كشراكتيا مع المجتمع الذم تعيش فيو ,كمف ىنا يصبح لزامان
عمييا أف تقكـ بتكطيد ىذه الشراكة مع مجتمعيا كمحيطيا ,كعيان منيا بأف نجاحيا في ميمتيا كتحقيؽ

رسالتيا التربكية يعتمد باألساس عمى متانة كقكة ىذه العبلقة كالشراكة)العجمي.)74 :2000 ,

كمف ىنا فإف نجاح العممية التعميمية بكؿ إبعادىا ,يتـ مف خبلؿ التعاكف مع مؤسسات المجتمع المحمي

المختمفة ,مما يساعد في إكساب الطبلب الميارات الحياتية البلزمة لنمكىـ كتطكرىـ ,كاالطبلع عمى ما
يدكر حكليـ ,كاكسابيـ الخبرات العممية ,كلف يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ تكثيؽ العبلقات كالتعاكف كالشراكة

بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي المختمفة ,حيث أف المدرسة كجدت مف أجؿ المجتمع كلخدمتو
كيعد تطكير العبلقة كالتعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي أحد العكامؿ الميمة لتفعيؿ دكر المدرسة,
كزيادة كفاءاتيا في المجاؿ التربكم كالتعميمي)قادم.)27 :2007 ,

كلقد بدأت المجتمعات الحديثة تنظر إلى المدرسة عمى أنيا مؤسسة تعميمية ذات كظيفة اجتماعية,
تعمؿ عمى خدمة المجتمع المحمي كالتعرؼ عمى مكارده كاحتياجاتو ,كانتقؿ التعميـ مف ككنو قضية
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تقتصر عمى التربكييف داخؿ جدراف المدارس ,إلى قضية مجتمعية يشارؾ فييا جميع األطراؼ :البيت

كالمدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي المختمفة (المجالس القكمية المخصصة.)23 :2003 ,

كفي ظؿ ىذا التغير ,فإف اإلدارة المدرسية سكؼ يككف ليا أدكارىا المتغيرة كالمتجددة باستمرار ,كسكؼ
يتطمب منيا إيجاد كسائؿ كأساليب مختمفة لمشراكة كالعبلقة بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع

المختمفة)مانسي .(122 :2003 ,Manasse

كحتى تسيـ المدرسة في مكاجية التحديات كالمتغيرات في مجاالت التكنكلكجيا ,كاالقتصاد المعرفي,

كالعكلمة ,كاالنفتاح الثقافي كاالقتصادم ,فإنيا تحتاج إلى إيجاد طرقان لمتعاكف كالمشاركة مع مؤسسات

المجتمع ,مف خبلؿ التعاكف مع األسرة كأكلياء أمكر الطمبة كاشراكيـ في تربية كتعميـ أبنائيـ )األغبرم,
.)38 :2000

كما أف المدرسة في المستقبؿ تتطمب قيادة مدرسية فاعمة مفتكحة تعتمد عمى المشاركة الفعمية لجميع

العامميف في المدرسة ,كالقدرة عمى التعامؿ مع قضايا المجتمع المحمي)المنيؼ.)89 :2002 ,

كلقد تضافرت العديد مف الجيكد في ظيكر الشراكة التربكية بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي

في العديد مف دكؿ العالـ مف خبلؿ الشراكة في عمميات التطكير كالتجديد التربكم في األنظمة التربكية,
كارتباطات ىذه الشراكة بالتحكالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ,كبدأت الكاليات المتحدة األمريكية

في تطبيؽ سياسة اإلصبلح التربكم مف خبلؿ الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي ,لحؿ
كثير مف مشكبلت الطمبة )زام .)4 :1994 , Zay

كقد أكد )صائغ كمتكلي )2005,أف المدارس في الدكؿ العربية بدأت في فتح قنكات االتصاؿ كتشجيع

أفراد المجتمع المحمي لمشراكة في بعض جكانب العممية التعميمية ,شراكة تتبلءـ مع ركح كمتطمبات

العصر كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالتربكية التي تمر بيا ىذه الدكؿ ,حيث أف مشاركة
أفراد المجتمع المحمي في تنفيذ بعض البرامج كالمشاريع التربكية يسيـ في تماسؾ المجتمع ,كما يساعد

في تضييؽ الفجكة بيف ما يتعممو الطمبة في مدرستيـ ,كبيف ما يمارسكنو في مجتمعيـ الذم يعيشكف
فيو) صائغ كمتكلي.)125 :2005,

كما أف نجاح المدرسة في تحقيؽ رسالتيا يعتمد أساسان عمى مدل ارتباطيا بالمجتمع المحيط ,كيعتبر

مكضكع الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي مف مفاىيـ التربية المجتمعية الحديثة ,القائـ
عمى مبدأ المصالح المتبادلة كالمشتركة)خميؿ.)95 : 1989 ,
 -2ضرورة ارتباط المدرسة (كمجتمع صغير) بالمجتمع الكبير (قمر كمبركؾ:)2004 ,
إف ارتباط المدرسة بالمجتمع أصبح ضركرة مػف ضػركرات التعمػيـ الجيػد ,إذ لػيس مػف المنطػؽ أف يكػكف
ىناؾ نظاـ تعميمي ناجح ال يقكـ عمى إشباع احتياجات المجتمع الذم ينشأ فيو ,إذ كيؼ تشبع المدرسة
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حاجػػات المجتمػػع كىػػي تعمػػؿ فػػي كاد منعػػزؿ كال تػػدرم عػػف المجتمػػع شػػيئان ,لػػذا كػػاف مػػف الػػبلزـ اتصػػاؿ
المدرسة كمجتمع صغير بالمجتمع الكبير ,كذلؾ لعدة أسباب منيا:


أف المدرسة أداة المجتمع في تنشئة األبناء بمػا يػتبلءـ مػع قيمػو كاحتياجاتػو ,كالتعمػيـ عمميػة تغييػر

لؤلفراد كالمجتمع ,كما أف المدرسة تنظيـ يعمؿ عمى إعداد الدارسيف لمكاجية احتياجاتيـ مػف جيػة
كمتطمبات المجتمع مف جية أخرل ,كلذلؾ فػإف التعمػيـ الػذم يفتقػد النظػرة المجتمعيػة يعػزؿ بالتػالي

المدرسة عف المجتمع.


أصبح التعميـ حديثان حقان لكؿ مكاطف في أغمب المجتمعات اإلنسانية فقد انتشر فػي المػدف كالقػرل
عمػى السػكاء ,كمػا اتسػػعت تخصصػاتو لمقابمػة احتياجاتػو المجتمعيػػة ,كفػي بعػض البيئػات الصػػغيرة
تعتبػػر المدرسػػة التنظػػيـ الكحيػػد الػػذم ينشػػر العمػػـ كالثقافػػة فييػػا ممػػا يجعػػؿ مػػف المدرسػػة فػػي ىػػذه

البيئات مصد انر لئلشعاع التعميمي كالمعرفي كالثقافي لكؿ المكاطنيف.


تضػػـ المػػدارس اآلالؼ مػػف األبنػػاء فػػي أغمػػب المجتمعػػات اإلنسػػانية مم ػا يجعػػؿ صػػمتيا كثيقػػة بمػػا
يقرب مف ىذا العدد مف األسر ,كلذلؾ تعتبر المدرسة أكثر المؤسسات قػدرة عمػى االتصػاؿ بأعػداد

كبيرة مف المكاطنيف في المجتمع.


أصػػبحت مشػػاكؿ الطػػبلب تعبػػر عػػف انعكاسػػات قضػػايا مجتمعيػػة ممػػا تتطمػػب اتصػػاالت كثيقػػا بػػيف

المدرسػػة كالمجتمػػع المػػاكف مكاجيػػة ىػػذه المشػػكبلت باعتبػػار أف مصػػادر ىػػذه المشػػكبلت لػػـ تعػػد
متأثرة بالمدرسة أك األسرة فحسب بؿ كبالمجتمع بصكرة مباشرة.



تزخ ػػر الم ػػدارس بقي ػػادات ذات معرف ػػة كخبػ ػرة كمي ػػارة تمكني ػػا م ػػف القي ػػاـ ب ػػدكر أساس ػػي ف ػػي التنمي ػػة

كخاصػػة فػػي المجتمعػػات التػػي تفتقػػد مثػػؿ ىػػذه القيػػادات ,كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي القػػرل البعيػػدة عػػف

العمراف أك المناطؽ المتخمفة كثيفة السكاف أك في أطراؼ المدف.


يكجػػد فػػي المدرسػػة م ارفػػؽ كامكانيػػات ماديػػة يمكػػف اسػػتخداميا فػػي خدمػػة المجتمػػع ,ففييػػا المبػػاني
كالمنش ػ ت كاألدكات كاألجي ػزة كالمبلعػػب كالسػػاحات كالقاعػػات كالمكتبػػات كالمسػػارح التػػي يمكػػف أف

تككف في خدمة المكاطنيف.



لممدرسة شخصيتيا االعتبارية المعنكية التي تناؿ كثيػ انر مػف االحتػراـ كالتقػدير مػف المػكاطنيف ,كفػي
استخداـ المدرسة لخدمة المجتمع ضماف لتقدير المجتمع ,كما أف قبػكليـ ليػا عنصػر مػف عناصػر

الجذب لممكاطنيف كي يشارككا في عمميات التنمية.



دخكؿ المدرسة مجاالت خدمػة المجتمػع خطػكة ىامػة فػي سػبيؿ تػكفير االطمئنػاف النفسػي لطبلبيػا,
ألنيـ يشعركف بأنيـ عمى صمة كثيقة بمجتمعيـ ,كليسكا في مؤسسة منعزلة عف المجتمع.
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قياـ المدرسة بدكر في خدمة المجتمع يزيد مف مكاقؼ التعميـ كمادتو بمعاف جديدة مف كاقع الحيػاة

اليكميػة ,كال يمكػف أف تتضػح أك تفيػـ إذا درسػت بمعػػزؿ عػف الظػركؼ الكاقعيػة لمبيئيػة كاحتياجاتيػػا
كمشكبلتيا(قمر كمبركؾ.)9 :2004 ,

كيرم الباحػث فػي ىػذا المكضػكع أف المدرسػة ىػي ضػركرة اجتماعيػة كأنيػا كجػدت لخدمػة المجتمػع,
حيث كانت المدرسة في الماضي شبو معزكلة عف المجتمع ,ككانت مقتصرة فقط عمى نقؿ المعرفة

كالعمػـ لمطػبلب كبالتػالي كػاف دكرىػا محػدكد كال يصػؿ إلػى المسػتكل المطمػكب ,كلكػف مػع تقػدـ العمػػـ
كاتساع المعرفة أصبح مف الممح بؿ مف الضػركرم انفتػاح المدرسػة عمػى المجتمػع ,كال يقتصػر ىػذا

االنفتػػاح عمػػى إنش ػػاء قن ػكات لبلتص ػػاؿ فقػػط م ػػع المؤسسػػات األخػػرل ب ػػؿ يصػػؿ إل ػػى حػػد الشػػراكة

كالتفاعؿ كتبػادؿ األدكار ,فالمدرسػة تخػدـ المجتمػع ,كالمجتمػع البػد كأف يقػدـ خدماتػو لممدرسػة حتػى
تصؿ بطبلبنا إلى المستكل المنشكد.
 -3الوظيفة االجتماعية للمدرسة وتطورها:
من ػػذ ب ػػدء الحي ػػاة كاإلنس ػػاف يم ػػارس عممي ػػات تعميمي ػػة ,حت ػػى م ػػع ع ػػدـ كج ػػكد المدرس ػػة بش ػػكميا النظ ػػامي

المع ػػركؼ الي ػػكـ ,كذل ػػؾ لمقابم ػػة الحاج ػػات األساس ػػية كالض ػػركرية ,كك ػػاف ذل ػػؾ ي ػػتـ م ػػف خ ػػبلؿ االتص ػػاؿ
المسػػتمر بكػػؿ مػػا يحػػيط بػػو ,ككػػاف طبيعيػان أف تكػػكف األسػرة ليػػا دكر أساسػػي فػػي تعمػػيـ األبنػػاء كتػربيتيـ

لمتعايش مع ظركؼ البيئة المحيطة ,كلقد مػرت المجتمعػات بتغيػرات كثيػرة منػذ العصػكر القديمػة كمػرك انر
بالعصكر الكسطى إلى بدايات العصر الحديث ,حيث كاجيت المجتمعات متغيرات اقتصادية كسياسػية
كاجتماعية كتكنكلكجية أدت إلى تحكالت أثرت في بنياف ككظائؼ كنظػـ المجتمعػات اإلنسػانية ,كبالتػالي

انعكس ذلؾ عمى التعميـ ,كمف أبرز ىذه المتغيرات ما يمي (سميماف:(1996 ,

 متغي ـرات متعمقــة بأوضــاع وأنظمــة المجتمعــات :حيػػث أخػػذت المجتمعػػات الحديثػػة بأنظمػػة سياسػػية
كاقتصادية كاجتماعية تتسـ بالحرية كالديمقراطية ,كما كاف مف آثار الثكرة الصناعية استخداـ اآللة

البخاريػػة ك مػػا تمػػى ذلػػؾ مػػف الكشػػكؼ العمميػػة كتغيػػر الحيػػاة االقتصػػادية ,كظيػػكر التخصصػػات
المختمفة.

 متغي ارت متعمقة بأوضـاع اال نسـان :حيػث تحػرر اإلنسػاف مػف قيػكد الطبقيػة ,كمػا أصػبح لػو حقػكؽ
كعميػػو كاجبػػات اجتماعيػػة كسياسػػية كقانكنيػػة كارتفعػػت مكانتػػو االجتماعيػػة ,كاإليمػػاف بقد ارتػػو الذاتيػػة

عمى المشاركة المجتمعية.

 متغيرات متعمقة بأوضاع التعميم :حيث استيدؼ التعميـ ىدفيف رئيسيف ىمػا التثقيػؼ العػاـ ,كالتعمػيـ
كعممية اجتماعية منتجة تأسيسان عمى أف تحسف المستكل التعميمي يرافقو بالضركرة نمكان ثقافيان ,كأف
التعميـ أصبح عامبلن كظيفيان لو عائد ييدؼ إلى تمبية احتياجاتو مف القكل البشرية المتعممة.
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كلقد نشأت المدرسة منذ القدـ لتحقؽ كظيفة اجتماعية اتجيت في الماضي إلى إعداد فئات لممارسة
شئكف سياسية أك دينية ,ثـ ركزت عمى تدريب متخصصيف مينييف يحتاج المجتمع إلى مياراتيـ ,ثـ
زاكلت دك انر في تربية المكاطف كتشكيؿ سمككو كشخصيتو ,حيث أصبحت المدرسة في ىذه المرحمة تمثؿ
مجتمعان تؤثر كتتأثر بالمجتمع العاـ ,كتضـ جماعات الطبلب التي تتعامؿ مع بعضيا البعض لمقابمة
احتياجاتيا كمكاجية مشكبلتيا ,كبذلؾ يمكف تحديد الكظيفة االجتماعية لممدرسة الحديثة فيما يمي:
 إعداد النشء في المدرسة إعدادان ينمي شخصيتيـ االجتماعية كقدرتيـ عمى التفكير العممي
كاالبتكار كتحمؿ المسئكلية كاالنجاز كالمشاركة.

 إعداد النشء لئلسياـ في كؿ مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية.

 حفظ التراث الثقافي كتنقيتو ,باعتبار أف المجتمع قد أككؿ لممدرسة مسئكلية تنشئة األجياؿ لمعرفة
ما تراكـ مف الخبرات التي أصبح مف الصعب عمى غيرىا القياـ بيذا الدكر.

 تبس ػػيط الخبػ ػرة اإلنس ػػانية ,حي ػػث تتس ػػـ الحي ػػاة االجتماعي ػػة بالتعقي ػػد كالتش ػػابؾ ,كى ػػذا يعن ػػي تحمي ػػؿ
الخبرات اإلنسانية إلى أبسط عناصرىا لتصبح قابمة لمتعمـ(سميماف.)14 :1996 ,
يتضح مما سبق من متغيرات وتحوالت حديثة صاحبت أوضاع التعميم يمكـن مالحظـة تطـور الوظيفـة
االجتماعية لممدرسة في مراحل ثالث ىي:
 المدرسة كمؤسسة تعميمية :كاف التركيز في ىذه المرحمة عمى نقؿ المعرفة لمدارسيف كما يتطمب ذلؾ
مػػف اسػػتخداـ ألسػػاليب الحفػػظ كالتػػذكر إلمكػػاف تزكيػػدىـ بالمعػػارؼ كالخبػرات التػػي تػػؤىميـ ألداء دكرىػػـ

الميني في المجتمع.

 المدرسة كمؤسسـة تعميميـة تربويـة :حيػث بػدأ االىتمػاـ مػع بدايػة العصػر الحػديث بالمفػاىيـ التربكيػة
الكاجػػب إتباعيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة ,لػػذلؾ ركػػز التعمػػيـ فػػي ىػػذه المرحمػػة عمػػى شخصػػية الطالػػب
كاكتشاؼ قدراتو كأساس لمعممية التعميمية.

 المدرسة كمؤسسـة تعميميـة تربويـة ذات وظيفـة اجتماعيـة متخصصـة :حيػث أصػبحت المدرسػة فػي
ىذه المرحمة تمثؿ مجتمعنا لػو خصائصػو ,كيضػـ جماعػات الطػبلب التػي تتعامػؿ مػع بعضػيا الػبعض

لمقابمة احتياجاتيا مف جية كمكاجية مشاكميا الحادة الناجمػة عػف المتغيػرات االجتماعيػة كاالقتصػادية

الحديث ػػة ,كالتػ ػػي أصػ ػػبحت تتطم ػػب بالضػ ػػركرة تخصصػ ػػات مدربػ ػػة عم ػػى ىػ ػػذه المكاجيػ ػػة كالتخصػ ػػص
االجتماعي كالنفسي كالصحي كغيرىا(قمر كمبركؾ. (11:2004 ,

27

 -4األدوار االجتماعية إلدارة المدرسة األساسية
أ -الدور االجتماعي لمدير المدرسة:

الدكر ىك السمكؾ المتكقع مف الفرد في الجماعة ,كىك الجانب الديناميكي لمركز المدير ,فبينما يشير
المركز إلى مكانة المدير في المجتمع ,فإف الدكر يشير إلى نمكذج السمكؾ الذم يتطمبو المركز,
كيتحدد سمكؾ المدير في ضكء تكقعاتو كتكقعات اآلخريف منو ,كىذه تتأثر بفيـ المدير كاآلخريف
لمحقكؽ كالكاجبات المرتبطة بمركزه االجتماعي ,كحدكد الدكر تتضمف تمؾ األفعاؿ التي تتقبميا الجماعة
في ضكء مستكيات السمكؾ في الثقافة السائدة ,كعادة ما يككف لمفرد أكثر مف دكر كاحد داخؿ النظاـ
االجتماعي الذم ينتمي إليو ,فاألب كاالبف كالمدير كالمعمـ ,كميا أدكار اجتماعية تتطمب ممف يشغميا
أف يمتزـ بأساليب سمككية معينة يحددىا لو المجتمع( ناصر.)104 :1993 ,
كحيث أف مدير المدرسة يجمس عمى قمة اليرـ الذم يشكؿ البنية الييكمية لممدرسة كمؤسسة اجتماعية,
كمف ميامو األساسية إدارة المدرسة كبرامجيا الدراسية ,يساعده في ذلؾ ىيئة إدارية مف مساعديف
كنائب ,كىك يتعامؿ مع المعمميف داخؿ المدرسة كمع أعضاء المجتمع الخارجي مثؿ أكلياء األمكر
كالمؤسسات االجتماعية المختمفة خارج المدرسة ,فيك يمثؿ حمقة الكصؿ بيف النظاـ التعميمي في
المجتمع كالمدرسة باعتبارىا عضكان في ىذا النظاـ ,كما إف الدكر الذم يقكـ بو مدير المدرسة حيكم
كميـ ,كقد يترتب عميو نجاح المدرسة أك فشميا في تحقيؽ األىداؼ المرسكمة ليا كمؤسسة تعميمية
اجتماعية ,كعميو فبل بد مف إعداده كتدريبو بما يؤىمو لمقياـ بكاجباتو كمسئكلياتو عمى أحسف كجو كلكف
السؤاؿ الذم يطرح نفسو ,ىؿ لسمكؾ المدير أم أثر عمى إنتاج الطبلب؟ لـ تستطيع معظـ الدراسات
التي أجريت حكؿ ىذا المكضكع اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بطريقة مباشرة كانما حاكلت أف تحدد العبلقة
ما بيف مدير المدرسة كالمعمميف كأثر ىذه العبلقة عمى تحصيؿ الطبلب ,كقد أظيرت ىذه الدراسات
كما أكردىا ساراف بكككؾ ) (Sarane Boocockفي مقدمة كتابو " مقدمة إلى عمـ االجتماع التربكم"
أف ىناؾ عبلقة ما بيف تصرفات مدير المدرسة كمعنكيات المعمميف فييا ,كفي دراسة أجراىا كلش
كآخركف ) (Wellisch. Allعاـ ( )1988كجد أف ىناؾ عبلقة بيف نجاح المدرسة بشكؿ عاـ كبعض
الجكانب المتعمقة بمدير المدرسة مف أىميا (:نظرة المدير إلى العممية التعميمية ,مدل تجاكبو مع
المعمميف ,مدل تحممو لمسئكلية تجاه ما يجرم داخؿ المدرسة كخرجت بنتيجة مفادىا أف المدارس
الناجحة تدار مف قبؿ مديريف اجتماعييف ناجحيف(قكاسمة.)178-166 :2000 ,
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وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن خصائص الدور االجتماعي لمدير المدرسة تتحدد بما يمي:
 الدكر االجتماعي لمدير المدرسة مف أسس التمايز الطبقي في المجتمع ,فيك يعكس قيـ المجتمع.
 الدكر االجتماعي يعيف لمدير المدرسة درجة مف االحتراـ كالنفكذ كالتأثير بغض النظر عف صفاتو
الشخصية.
 تختمؼ الدعائـ التي يستند عمييا الدكر باختبلؼ المجتمعات ,كباختبلؼ الفترات التاريخية ليذه
المجتمعات نفسيا.
 التقدير االجتماعي المختمؼ لدكر مدير المدرسة ,ىك الذم أدل إلى ظيكر فكرة المركز
االجتماعي.
 كمما تعقد المجتمع تعقد دكر مدير المدرسة االجتماعي.
 يرتبط المركز االجتماعي كالدكر االجتماعي بأسس التطبيع االجتماعي.
 يتأثر الدكر االجتماعي لمدير المدرسة بعكامؿ الضبط االجتماعي ,كأنكاع الثقافات السائدة في
المجتمع (العاجز كعساؼ.)10 :2007,
أما عن االتجاىات العامة التي يسعى مدير المدرسة إلى تحقيقيا من خالل دوره االجتماعي فيي:
 إزالة الصعكبات كالعكائؽ التي تحكؿ دكف تقدـ كنمك اإلنساف في المجتمع.
 إيجاد الترابط كالتكامؿ كالتناسؽ بيف جميع مككنات المجتمع الكاحد.

 تكفير مشاركة اإلنساف في المجتمع إلبداء رغباتو كاكتشاؼ نفسو كمعرفة أسباب نجاحو أك فشمو
في المكاقؼ المختمفة.

 كضع الخطة المناسبة لمعمؿ في حدكد اإلمكانيات كالطاقات كالمكارد لمكاجية المشكبلت القائمة.

 االستفادة مف الجيكد المينية لتنمية كتنشئة اإلنساف في مجتمعاتو المختمفة(المكزم:2002 ,
.)134

كفي ضكء ذلؾ نستطيع القكؿ أف مدير المدرسة يمارس طريقة تنظيـ المجتمع سكاء مع المجتمع
المدرسي أك المجتمع المحمي ,كبشكؿ عاـ يتحدد دكره كمسئكلياتو في ىذا الجانب بما يمي:
 تقدير موقف المجتمع المدرسي وكذلك المجتمع المحمي :كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى أكضاع
المجتمع المدرسي كتنظيماتو كعكامؿ القكة كالضعؼ فيو ,كالصعكبات كالمتغيرات في ىيكمو البنائي
ككظائفو مثؿ (مجمس إدارة المدرسة ,مجمس النشاطات ,مجمس اآلباء ,مجمس المعمميف ,مجمس

الحكـ) ,ككذلؾ التعرؼ عمى أكضاع المجتمع المحمي خارج المدرسة ,كمدل إمكانية تعاكنو مع

المدرسة.
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 وضع خطة عمل تضم التنظيمات المدرسية ونشاط كل تنظيم :كذلؾ مف خبلؿ تشكيؿ ىذه
التنظيمات كتحديد مياـ كؿ تنظيـ.

 إدارة ىذه التنظيمات لخدمة وتنمية المجتمع المحمي :كذلؾ مف خبلؿ تنسيؽ كبرمجة كتقكيـ
األندية المدرسية كربطيا بالمجتمع المحمي ,كاإلشراؼ المباشر عمى مشركعات خدمة البيئة كالخدمة
العامة المدرسية التي تنفذ في محيط البيئة المدرسية أك خارجيا.

 االتصال لدعم وخدمة المدرسة :كذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ المستمر كالمنظـ بيف المدرسة
كالمؤسسات كالييئات الخدماتية كاإلنتاجية لدعـ نشاطات المدرسة(العاجز كعساؼ.)10 :2007 ,
كتأسيسان عمى ما سبؽ يرل الباحث أف لمدير المدرسة دكر محكرم كىاـ ,كىذا الدكر نابع مف ككنو

يتربع عمى رأس اليرـ التربكم في المدرسة ,كىك يشكؿ أيضان القائد الميداني في المدرسة ,كقد
اختمؼ التربكيكف في التأكد مف دكر المدير كمدم تأثيره في رفع مستكل تحصيؿ الطبلب كتحسيف

أداء المدرسة ,كلكف ىناؾ الكثير مف الدراسات التربكية التي أكدت عمى أىمية دكر مدير المدرسة
في تحسيف العمؿ التربكم ,كخصكصان دكره االجتماعي في التعاكف مع مؤسسات المجتمع ,كىذا

يتطمب مف مدير المدرسة التعرؼ عمى المجتمع الذم يحيط بالمدرسة ,كيعرؼ احتياجاتو كنقاط

قكتو كضعفو.

ب -الدور االجتماعي لممعمم شريكاً ألولياء األمور في تربية أبنائيم:

يعتمد التعميـ الجيد عمى كجكد عبلقة كثيقة ,كمشاركة فعالة بيف جميع األطراؼ المتصمة بو كالمشاركة فيو
كالمنتفعة مف مخرجاتو ,كىذا ما دعت إليو التربية الحديثة مف ضركرة إحكاـ زماـ الصمة بيف كؿ مف

المدرسة كاألسرة كالمجتمع ,لتحقيؽ المشاركة في التعميـ كيدؼ تربكم ليـ ,كالمعمـ كعضك في المجتمع

ينتمي إليو كيعمؿ عمى بنائو كتطكيره ,يتحمؿ مسؤكليات متعددة؛ حيث إنو يسيـ في حركة التحكؿ كالتغيير

االجتماعي المرغكب في مجتمعو ,كفي حؿ المشكبلت التي تكاجو مجتمعو ,كما أنو باعتباره فردان في
مجتمع عالمي إنساني ,عميو كاجبات كمسؤكليات كثيرة )اليندم.)49 : 2001 ,

كمف كاجبات المعمـ أف يعمؿ عمى تكاصؿ البيت مع المدرسة  ,كذلؾ بإيصاؿ مبلحظاتو كارشاداتو إلى أسر

الطبلب ,ليتـ التعاكف ما بيف البيت كالمدرسة عمى حؿ المشكبلت التي قد تحدث ,كمعالجتيا عمى أف يككف
ىذا التعاكف بشكؿ منظـ كمدركس ,ك يككف زماـ األمكر بيد المعمـ لكي ال تختمط األمكر كيفيـ مف ىذا أف

لؤلسرة الحؽ في التدخؿ في عمؿ المعمـ ,كتصبح بمثابة المرشد كالمكجو لو ,لذلؾ تعاكف األسرة مع المعمـ
مفيد إذا بقى ضمف نطاؽ محدد ,بحيث يعرؼ كؿ منيما ما ىي كاجباتو كيتقيد بيا )عقؿ.)74 : 2004 ,
كيرل (زكرم كعدلي )2002 ,أف مف كاجبات المعمـ أيضان ما يمي:
 أف يحترـ المسؤكلية األساسية لآلباء عمى أبنائيـ.

 أف يحاكؿ تككيف عبلقة صداقة كتعاكف مع أكلياء األمكر.
 أف يحاكؿ مساعدة التمميذ عمى أف يثؽ في كالديو.
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 أف يعطي اآلباء آراءه كمبلحظاتو كأفكاره عف أبنائيـ لمساعدتيـ عمى فيميـ.

 أف يجعؿ أكلياء األمكر عمى معرفة دائمة بمدل تقدـ أبنائيـ أك أم تخمؼ يقابميـ.
ذلؾ ألف المتعمـ ىك نقطة االبتداء في العمؿ التربكم ,كىك المركز الذم يدكر حكلو كؿ ما في عممية التربية
كمف فييا ,كالعممية التعميمية تقكـ بما يخدـ حاجات نمك المتعمـ كتطكره في طريؽ تحقيؽ ذاتو) زكرم ك

عدلي.)24 :2002 ,

كالعممية التعميمية تيدؼ إلى تحقيؽ المشاركة الفعالة بيف المعمـ كالمتعمـ كأكلياء األمكر ,كأيضان يجب عمى

كلي أمر الطالب أف يبيف أحكاؿ ابنو في األسرة ,كيكضح اىتماماتو كميكلو كسمككو كعبلقاتو كمجيكداتو في
االستذكار ,كيخبر عف تقصيره كسمبياتو ,كىذه المشاركة بيف المعمـ ككلي األمر ال شؾ أنيا سكؼ تثمر
عف نتائج لصالح الطالب في تعميمو كأخبلقو كسمككياتو كتربيتو بصفة عامة )راشد.)114: 2002 ,

كتعد العبلقة اإليجابية بيف المعمـ كطمبتو كأكلياء األمكر مف المككنات الرئيسة في أم نظاـ فعاؿ لئلدارة

الصفية  ,كتؤثر ىذه العبلقة عمى سمكؾ الطمبة بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ تأثيرىا عمى اتجاىاتيـ نحك

المعمـ كنحك المدرسة بشكؿ عاـ ,فالعبلقات اإليجابية مع المعمـ تزيد مف تشكيؿ اتجاىات الطمبة اإليجابية
نحك المدرسة ,كتزيد مف احتماالت تعاكنيـ مع المعمـ كاتباعيـ لمتعميمات المدرسية (ىاركف2006 ,

.)270:

 -5أدوار اإلدارة المدرسية المقدمة لممجتمع:

أ -دور المدرسة في خدمة المجتمع:

إف أىداؼ المدرسة الحديثة ال تقتصر عمى تزكيد الطالب بالجانب المعرفي فقط ,بؿ اتسع نطاقيا ليشمؿ

خدمة المجتمع كالتفاعؿ معو  ,مف أجؿ تطكيره كتقدمو نحك األفضؿ كاألحسف ,معتمدة في ذلؾ عمى عقيدة

المجتمع كقيمو كمثمو العميا ,كالتي تحث عمى التنمية في مختمؼ مجاالت الحياة ,كتعتبر خدمة المجتمع

في العصر الحديث مف أىـ الخدمات التي تقدميا المدرسة كخاصة المرحمة االساسية لمرقي كالتقدـ
كاالزدىار ,كمف ىذه الخدمات التي تقدـ لممجتمع مف قبؿ المدرسة تعميـ الكبار كبرامج محك األمية  ,كالقياـ
بالعمؿ التطكعي لخدمة المجتمع في مجاالت شتى منيا القياـ بتشجير األشجار كالقياـ بحمبلت نظافة,

كالقياـ بعقد محاضرات كمسرحيات ىادفة لتنمية الكعي المجتمعي ,كما إف المدرسة قادرة عمى خدمة

المؤسسات األىمية كالحككمية في شتى المجاالت ,فالمدرسة بإمكانياتيا البشرية الضخمة قادرة عمى تقديـ
الخدمة الجميمة لممجتمع مف أجؿ رفعتو كرفاىيتو كازدىاره ,إف دكر اإلدارة المدرسية في خدمة المجتمع

المحمي دكر كبير ,فمممدرسة أثر كبير في تطكير المجتمع ,كىي ليست مؤسسة معزكلة عف المجتمع فيي
بذاتيا مؤسسة اجتماعية  ,كىي تنظيـ اجتماعي يؤثر كيتأثر بالمجتمع ,كمف ىذا المنطمؽ كاف البد أف

تمعب اإلدارة المدرسية دك نار ىامان ,في إتباع كسائؿ عديدة كصكالن إلى تنظيـ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع,
كتساعد عمى ذلؾ ,كتحقؽ بيا نتائج تربكية مثمرة كفعالة )العرفي.)29 :1993 ,
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ب -دور المدرسة في خدمة البيئة المحمية:
تستطيع المدرسة تقديـ خدمات كثيرة كفي شتى مجاالت الحياة لمبيئة المحمية المحيطة بالمدرسة ,كمف ىذه

الخدمات القياـ بمشركعات عديدة لخدمة البيئة المحمية ,كاف اليدؼ األساسي مف التربية في خدمة المجتمع
ىك العمؿ عمى رفع مستكل الحياة لممكاطنيف كتحسينو ,مف خبلؿ تقديـ األفكار كالطرؽ التي تساعد عمى

استم اررية التعمـ ,كايجاد بدائؿ لمتعمـ المفتكح لكافة أفراد المجتمع ,كتكفير الفرص لؤلفراد كالجماعات
كالمجتمعات المحمية ,كلتطبيؽ ىذا المفيكـ ,البد مف تحديد حاجات المجتمعات المحمية كالمصادر
كاألىداؼ كالمطالب ,التي يسعى المجتمع المحمي إلى تحقيقيا ,كبعد أف يتـ حصر ىذه المصادر

كتحديدىا ,يتـ تنظيميا ,حتى يمكف كضع خطة متطكرة لمنشاطات كالبرامج كالخطط التربكية ,التي يمكف

عمى أساسيا تقديـ الخدمات المناسبة لممجتمع ,كالتي يمكف ليا تمبية حاجاتو كتحقيؽ أىدافو)عاشكر,
.) 8 :1995

كلتطبيؽ مفيكـ المدرسة في خدمة المجتمع ,يتكجب عمى المدارس أف تفتح أبكابيا)كبمشاركة المكاطنيف)

بحيث يتسنى ليا في النياية خدمة المجتمع كمو ,كما كيتكجب عمييا أيضان أف تقدـ لمجتمعيا ىذا أيضان,

البرامج كالنشاطات ,كبالتعاكف مع المؤسسات كاألجيزة الحككمية كالشعبية ,كالتي تسيـ فعبلن في تحقيؽ

أىداؼ أفراده ,كتنمية مياراتيـ  ,كاثراء حياتيـ  ,حتى يصبحكا مكاطنيف قادريف عمى اإلسياـ الفعمي في
تطكير مجتمعيـ (ككرياف .)80 :1986 ,kurian

كيشارؾ في برامج المدرسة التي تخدـ مجتمعيا المحمي ,جميع أفراد المجتمع دكف استثناء ,بحيث تفتح

المدارس الحككمية أبكابيا ,في الفترات المسائية ,كفي العطؿ أيضان ,ليتسنى ليؤالء األفراد االستفادة مف

أبنية كامكانيات المدرسة بعد أكقات ساعات الدكاـ الرسمي ,ليمارس أفراد المجتمع أنشطتيـ المناسبة عمى
مختمؼ أعمارىـ كمستكياتيـ ليمبكا حاجاتيـ ,كال يقتصر عمؿ المدارس عمى مجرد التعرؼ عمى النكاحي

المختمفة في المجتمع المحمي ,بؿ تساىـ مساىمة فعالة في كثير مف الخدمات كأنكاع النشاط التي تساعد
عمى رفع مستكاه ,كمف ىذه الخدمات كأنكاع النشاط ما يمي:

 إعداد دليل عن النواحي الترويحية في المجتمع  :مثؿ المعاكنة في حمبلت النظافة – تنظيـ
مشركعات الحدائؽ – إقامة الميرجانات كالندكات كاالحتفاؿ بالمناسبات الدينية كالكطنية – اإلشراؼ
عمى مبلعب األطفاؿ – إدارة مكتبات يستفيد منيا األىالي – تقديـ ىدايا لبعض األسر المحتاجة –

المساعدة في حمبلت الييئات االجتماعية – إقامة الحفبلت لمتبرع بإيرادىا – إصبلح كعمؿ المعب

لؤلطفاؿ الصغار – تقديـ بعض الخدمات مثؿ الطيي أك رعاية األطفاؿ لؤلسر التي تحتاج لمثؿ ىذه
الخدمات في حاالت الطكارئ – المساعدة في مدارس الحضانة  -تعميـ األطفاؿ في أياـ العطؿ الدراسية
– إعداد بعض المعارض العامة – مساعدة الفبلحيف في أكقات الحصاد – المساعدة في مصانع

المأككالت المحفكظة  -المشاركة في حمبلت القضاء عمى الحيكانات الضارة كالفئراف.
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 تقديم برامج لمكبار في المجتمع المحمي  :كاإلرشاد الزراعي -تربية الطفؿ -دراسة الشؤكف
المعاصرة كالحياة العائمية كاإلدارة الحككمية كالتكجيو الطبي كالشئكف الصناعية  -التعمـ عمى
الحاسكب.

 إقامة المعارض  :كفييا تعرض المدارس النكاحي المتعددة لمحياة فييا حتى يممسيا األىالي كيعرفكنيا
 ,كتسمح كثير مف المحبلت في المجتمع المحمي بعرض بعض أعماؿ الطبلب في كاجياتيا ,كما

تدعك المدرسة اآلباء لمشاىدة كسائؿ اإليضاح التي يستخدميا أبناؤىـ الستخداميا في البيت لتعميـ

األبناء.

 الصحف  :تعد الصحؼ المحمية مف أىـ الكسائؿ لزيادة التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع حيث؛ تقكـ
بعض ىذه الصحؼ بتعريؼ المجتمع المحمي بأكجو نشاطات المدرسة المختمفة.

 المطبوعات المدرسية :مثؿ صحيفة المدرسة – الكتاب السنكم – دليؿ المدرسة)عاشكر.)8: 1995,
كيرل الباحث أف المدرسة مؤسسة اجتماعية تقكـ بخدمة المجتمع؛ فالمدرسة بإمكانياتيا الكبيرة تستطيع
أف تقدـ خدمات جمية لممجتمع مثؿ برامج محك األمية ,كالقياـ بالعمؿ التطكعي لخدمة المجتمع في

مجاالت شتى منيا القياـ بتشجير األشجار كالقياـ بحمبلت نظافة ,كالقياـ بعقد محاضرات كمسرحيات
ىادفة لتنمية الكعي المجتمعي ,كىناؾ العديد مف األمكر األخرل التي تستطيع أف تقدميا المدرسة

لممجتمع كمف خبلؿ ىذه األدكار تستطيع المدرسة أف ترفع مستكل الحياة لممكاطنيف ,كتقدـ أفكار
تساعد عمى استم اررية العممية التعميمية.

ت -دور المدرسة في خدمة األسرة:

المدرسػػة كاألسػرة مؤسسػػتاف اجتماعيتػػاف مكممتػػاف بعضػػيما الػػبعض؛ فاألسػرة ىػػي التػػي تغػػرس فػػي الطفػػؿ
القػػيـ االجتماعيػػة كاألخبلقيػػة كالتعميميػػة األساسػػية كتقػػكـ عمػػى تنشػػئتو بصػػكرة متكاممػػة فػػي ظػػركؼ نفسػػية
كصػحية مناسػػبة لنمػك بنيػػة نفسػية كعاطفيػػة سػػميمة لمطفػؿ تكػػكف األسػاس المتػػيف لشخصػية متكاممػػة قػػادرة
عمى مكاجية الكاقع بكامؿ تحدياتو كمصاعبو كىذه البنية تعمؿ عمى إيجاد مناعة نفسية ضػد اإلصػابات
النفسػية كالعصػبية ,كيمكػف لممدرسػة أف تقػدـ خػدمات جميمػة لؤلسػرة فػي جميػع نػكاحي الحيػاة ,كمػف ىػذه
الخدمات ما يمي:
 تدريب الطبلب كالطالبات عمى بعض الصناعات المنزلية التي تعمؿ عمى تحسيف الكضع االقتصادم
لبعض األسر كالعمؿ عمى تسكيؽ المنتجات ,كذلؾ بإقامة المعارض عمى ساحات المدرسة.

 يمكف لممدرسة أف تعمؿ عمى إنشاء مراكز لمتدريب الميني كادخاؿ صناعات محمية تناسب البيئة لرفع
مستكل األىالي كاألسرة.

 إنشاء دكر حضانة ألطفاؿ األميات العامبلت ,كالعمؿ عمى مكافحة العادات كالتقاليد الضارة
بالمجتمع مثؿ اإلدماف عمى المخدرات كعادة الثأر كاالنحرافات الخمقية في بعض األسر.
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 تشجيع األىالي كأسر الطبلب عمى زيارة المؤسسات كالمراكز الثقافية في المجتمع مثؿ المعارض

القكمية مثؿ معرض الكتاب ,كالمتاحؼ الكطنية كالمكتبات العامة مما يؤدم بالتأكيد إلى زيادة الكعي

الثقافي لدل أفراد األسرة ,مما يعكد باإليجابية عمى مستكل الطبلب ألنو مف الطبيعي إذا زاد المستكل
الثقافي لؤلسرة ,تزيد الفرصة لمتبلميذ في العيش في أسر ذات مستكل ثقافي عاؿ.
 عمؿ برامج التكعية كالرعاية الصحية.
 عمؿ برامج الطفكلة المبكرة.

 برامج تكعية كتطكير الكبار(عبكد كآخركف.(10 :1994 ,
كبما أف الشراكة بيف األسرة كالمدرسة أصبحت ضركرة ضمنية لنجاح الجميع (المدرسة ,الطالب,
األسرة) كضع (الحر )2001,تصك انر ليذه الشراكة حتى يتحقؽ اليدؼ المرجك منيا ,يقكـ
عمى العناصر التالية:

 كجكد عقد اجتماعي كاضح بيف المدرسة كاألسرة يحدد الحقكؽ كالكاجبات لجميع األطراؼ.

 كجكد برنامج تفاعمي مستمر تساىـ فيو األسرة بشكؿ إيجابي في تعميـ كتربية أبنائيا في المدرسة.
 النظر إلى األسرة كشريؾ كليس كمستفيد أك زبكف.

 ضركرة كجكد برامج تكعية مستمرة لؤلسرة كالمدرسة تيدؼ لتكثيؽ العبلقة بينيما كتطكيرىا.
 ضركرة كجكد فريؽ عمؿ أك لجنة مشتركة بيف األسر كالمدرسة.

كفي ىذا السياؽ يتفؽ المفكركف التربكيكف كالباحثكف عمى أىمية تكاجد كانفتاح األسرة عمى البيئة

االجتماعية كالتربكية المحيطة بيا ,كتأثرىا إيجابان أك سمبان ,كيمكف أف نجمؿ القكؿ بأف العبلقة اإليجابية

بيف المدرسة كاألسرة تعتبر عامبلن حاسمان في رفع مستكل التحصيؿ العممي لمطالب ,كتحسيف العممية
التعميمية كالتربكية في آف كاحد ,كأف ىذه الفاعمية المشتركة بينيما تحقؽ االنسجاـ الحقيقي بيف ما

يتعممو الطالب في البيئة المدرسية كبيف ما يتعممو في األسرة ,كالتي في محصمتيا األخيرة تنعكس عمى
تحقيؽ أىداؼ المجتمع االقتصادية االجتماعية ,كىي في نفس الكقت عممية بناء عبلقة كثيقة بيف

المدرسة كاألسرة كأحد مؤسسات المجتمع المحمي ,مف خبلؿ ذلؾ يمكف أف يككف أحد مداخؿ اإلصبلح
المدرسي الذم نسعى إليو اليكـ(الحر.)68 :2001,
كيستخمص الباحث بأف المدرسة التي تطمح أف تؤدم رسالتيا التربكية كاالجتماعية بنجاح مممكس,

يمزميا أف تنطمؽ مف عقاليا إلى المجتمع المحمي مستعينة بو في جميع احتياجاتيا ,كأف تفتح أبكابيا ليذا
المجتمع ينيؿ منيا ما شاء لو أف ينيؿ في ضكء قدراتو كامكانياتو ,كما يرل الباحث أف األسرة ىي
الحضف األكؿ لمطالب ,كالتي ال بد أف يككف ليا دكر فعاؿ في العممية التربكية إلى جانب المدرسة,

فاألسرة كالمدرسة شريكاف ال يمكف عزؿ أحدىما عف اآلخر ,باإلضافة إلى أف المدرسة تكاجو العديد
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مف المشكبلت التعميمية كالتي ال تحؿ بدكف تعاكف أسر الطبلب مثؿ مشكمة الغياب كالتأخير كالمشاكؿ

السمككية كالكثير مف المشاكؿ األخرل ,كلذلؾ ال بد أف تعمؿ المدرسة عمى تقكية صمتيا بأكلياء أمكر
الطمبة ,كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ المستمر معيـ كاعبلميـ بتقارير دكرية عف سير أبنائيـ ,كدعكة
المدرسة ألكلياء أمكر الطمبة لحضكر المناسبات كبعض االجتماعات المدرسية ذات الطابع

االجتماعي ,كذلؾ لتكطيد العبلقات فيما بينيـ ,كبذلؾ يمكف القكؿ بأف األسرة كالمدرسة يسعياف لتحقيؽ
ىدؼ كاحد كىك تربية الطالب كالكصكؿ بو إلى المستكل المنشكد.
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المبحث الثاني :المشاركة المجتمعية في تحسين العممية التعميمية
أوالً :المشاركة االجتماعية والعممية التربوية

يكثر الحديث في كؿ المقاءات التي تعقد بالمؤسسات التربكية عف جممة الظركؼ كالمؤثرات االجتماعية

المباشرة كاألسرة كالمدرسة عمى التفكؽ أك القصكر الدراسي عمى اعتبار أنيما ال يظيراف في عزلة عف
تمؾ السياقات االجتماعية كاالقتصادية كالتربكية التي تشكؿ المناخ التربكم العاـ المساعد إلفراز التفكؽ أك

القصكر الدراسي ,كنقصد بالمناخ التربكم في معناه الكاسع ذلؾ الكسط المباشر كالتأثيرات االجتماعية

كالنفسية كالثقافية كالتعميمية التي يعيش فييا الطالب كيتأثر بيا ,كتعتبر البيئة المدرسية مف البيئات اليامة

ذات الصمة الكثيقة بحياة الفرد كالتي تمعب دك نار ىامان في تشكيؿ شخصيتو كىذه البيئة لكي تحقؽ اليدؼ

المرغكب منيا مف الضركرم أف تتكافر فييا مجمكعة مف العكامؿ التربكية كباألخص العكامؿ االجتماعية
كالتي تشمؿ مجمكعة مف النشاطات المدرسية التي تحقؽ االستقرار النفسي كاالجتماعي لمطالب ,كالعممية

التربكية بمعناىا الكاسع ىي العبلقة التفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ كالمنياج(البرنامج) الذم يحتكم عمى
مجمكعة مف األىداؼ التربكية المحددة ,كبذلؾ يسيـ تطكير العبلقة بيف المدرسة كالمؤسسات األىمية

في زيادة عطاء المدرسة كتفاعميا مع حركة التنمية المجتمعية ,كالى زيادة تبادؿ الخبرات كالمصادر

كالمرافؽ العممية كالتربكية ,ككاف أكؿ انطبلؽ لفكرة التكاصؿ بيف المدرسة كالمؤسسات األىمية في

أمريكا خبلؿ األربعينات كالخمسينات مف القرف العشريف ,مف خبلؿ افتتاح مدارس لممجتمع كالشباب

بعد ساعات الدراسة ,كفي عطمة الصيؼ ,حيث بدأ ذلؾ في مدينة (فمنت) في كالية (ميتشيجاف) حيث
أدرككا أىمية استخداـ المدرسة الحككمية كالتي أطمؽ عمييا المدارس المجتمعية بعد ساعات الدكاـ
المدرسية في أنشطة ترفييية لمشباب كالكبار ,كمقررات تعميمية تقميدية لمكبار ,مثؿ المغات األجنبية

كالفنكف كالحرؼ كالطباعة كميارات الحاسكب ,كبادر بعضيـ إلى تنظيـ أفراد المجتمع لتمكينيـ مف
مكاجية مشكبلت مجتمعية مختمفة مثؿ اإلدماف عمى المخدرات كالجريمة ,كانتشرت ىذه المدارس في
مختمؼ أنحاء أمريكا(الخطيب كالخطيب.)65 :2006 ,

كبذلؾ يمكف القكؿ إف تعميؽ العبلقة بيف المدرسة كالمؤسسات األىمية لو أثره في تحصيؿ الطمبة ,كىذا

ما أكدتو الدراسات الكثيرة التي تمت في ىذا المجاؿ ,كمنيا دراسة (ببلنؾ  )2004 ,blankكالتي

تكصمت إلى أف انجاز الطالب يتأثر بأربعة عشر عامبلن ,منيا ما يتعمؽ بالبيئة المدرسية كعددىا ستة
عكامؿ ,كالمنياج كاعداد المعمـ كاألمف المدرسي ,كمنيا ما يتعمؽ باألسرة كالمجتمع كعددىا ثمانية
عكامؿ كمساعدة اآلباء كدعميـ لؤلبناء ,كدكر المجتمع في فعالية الطالب كاستنتج (ببلنؾ) أنو ال يمكف

لممدرسة أف تحدث التغيير المطمكب بمفردىا دكف تعاكف األسرة كالمجتمع(ببلنؾ .)64 :2004,blank

كالمشاركة المجتمعية في التعميـ ىي عقد اتفاقية بيف المؤسسات التعميمية كمنظمات العمؿ المدني تمزـ

الطرفيف بضركرة المشاركة بالرأم أك بالعمؿ أك بالتمكيؿ مما يؤدم إلى تعميؽ ركح التكاصؿ كالعمؿ
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الجماعي كالشعكر بالكالء كاالنتماء لممجتمع كاسياـ المكاطنيف في تطكير العممية التعميمية كاتاحة
الفرصة ألكبر عدد مف أبناء المجتمع لممشاركة في العمميات التي تحتاجيا الجيكد التطكعية في مجاؿ

التعميـ كالتنمية المجتمعية (خالد كجمبط.)652 :2011,
 -1أىمية المشاركة المجتمعية في التعميم:

إف التنمية في أم مجتمع مف المجتمعات الحديثة ال يمكف أف تتـ دكف االستغبلؿ الكامؿ لمقكم البشرية
التي يمتمكيا المجتمع ,كتنمية الفئة العمرية في مرحمة التعميـ األساسي تتطمب تضافر جيكد مؤسسات

المجتمع المدني مع المدارس ,كالجيات المسئكلة عف التعميـ في تقديـ الرعاية لمجيؿ الناشئ لكي

تتحقؽ االستفادة منيا ,بحيث يصبح المجتمع قاد انر عمى التعامؿ مع التغيرات العالمية كالتكنكلكجية التي

تنمك بسرعة مذىمة.

كلممشاركة المجتمعية دكر ىاـ كفعاؿ في التعاكف كالمساىمة في حؿ الكثير مف المشكبلت التعميمية

التي تعاني منيا المدارس في الكقت الراىف ,كمف ىذه المشكبلت:

 الزيادة المضطردة في أعداد الطبلب كالتي ال يصاحبيا زيادة في أعداد الفصكؿ أك المعمميف.
 قصكر متطمبات األنشطة المدرسية لعجز المدرسة عف الكفاء بيا لضعؼ الميزانية.
 قمة المكارد المدرسية مقارنة بالمتطمبات المتزايدة.

 معاناة المدرسة مف فقداف السيطرة عمى الطبلب بسبب الكثير مف العكامؿ المجتمعية كخصكصان
األسرية (حسف.)136 :2011,

كيمكف القكؿ أف المشاركة المجتمعية تساىـ في تحسيف العممية التربكية كرفع جكدتيا ,كمكاجية
الككارث كاألخطار كعجز المدرسة عف مكاجيتيا بمفردىا كىك يتطمب جيكدان مجتمعية كقكمية ,كما أف
إ ثراء بيئة التعمـ يحدث عندما تستخدـ المصادر العقمية كالمادية المتاحة في المجتمع كمكارد لمتعمـ,
كباالتصاؿ الدائـ كالمستمر بيف المدرسة كالمجتمع يككف الطبلب أكثر نشاطان كأكثر اندماجان مع العالـ
اإلنساني كالطبيعي المحيط بيـ في حياة أكثر كاقعية (كاميمك .)33 :2006,camilo
كتكصمت دراسة (راندكلؼ  )1997, randollphإلى كجكد ارتباط ايجابي ذك داللة إحصائية بيف حجـ
المشاركة المجتمعية لدعـ المدارس كارتفاع مستكل التحصيؿ الدراسي ,كما أظيرت ارتباط بيف ما ينفؽ
عمى كؿ تمميذ كمستكل المشاركة المجتمعية لممدرسة بتكفير الدعـ المادم المطمكب لخدمة البرامج
التعميمية كاإلشراؼ الدقيؽ كالمتابعة المباشرة مف قبؿ الجيات المجتمعية عمى خطط تكظيؼ الدعـ
المالي في رفع مستكل مدخبلت البرامج التعميمية (راندكلؼ .)27 :1997, randollph
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كتشير دراسة (شمداف كآخركف )2011 ,إلى أىمية التكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع المحمي ,حيث
يمكف تمخيص ذلؾ فيما يمي:
 تكثؽ المكدة بيف المدرسة كأكلياء أمكر الطمبة ,كتزيؿ الحكاجز النفسية كاالجتماعية مما يككف
باعثان عمى شعكر الطالب بجك مف األماف كالثقة داخؿ المدرسة كخارجيا.
 يؤدم إلى تبادؿ األفكار كالخبرات بيف المعمميف كاآلباء فيما يتعمؽ بتربية األبناء ,كالتنسيؽ بيف
المدرسة كالبيت بأسمكب متكامؿ لتحقيؽ النمك السميـ لشخصية الطالب.
 يعرؼ المجتمع بالدكر الميـ كالحقيقي لممدرسة ,كطبيعة الخدمات التي تقدميا لمطمبة كالمجتمع,
كتعريفيـ كذلؾ بالنظـ التربكية المتبعة في المدرسة.
 العمؿ عمى تنمية المجتمع ,كالمساىمة في حؿ مشكبلتو (شمداف كأخركف.)12 :2011,
كما يرل (بيجت كمحمد )2006 ,أف أىمية المشاركة المجتمعية في التعميـ ترجع إلى:
 إف التربية كالتعميـ قضية عامة تشغؿ كؿ الناس ,كتمس حياتيـ كحياة أبنائيـ ,األمر الذم يتطمب
ضركرة مشاركة أكلياء األمكر في قضايا كسياسات تعميـ كتربية أبنائيـ.
 إف لمتربية جكانب متعددة سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية ,كلذلؾ فيي تحتاج إلى اجتماع
كمشاركة جممة مف الميتميف ليذه الجكانب لمعالجة كمكاجية قضاياىا.
 االرتفاع المتزايد كالمستمر في كمفة التعميـ ,خاصة مع غمبة القيـ الديمقراطية ,كمبادئ الرفاىية,
كالعدالة االجتماعية ,كما يترتب عمى ذلؾ مف زيادة اقتناع الناس بأىمية التعميـ ,كرغبتيـ فيو
كاقباليـ عميو.
 االىتماـ المتزايد في معظـ دكؿ العالـ بعكامؿ الجكدة في التعميـ ,كالتي عادة ما تزيد مف كمفتة
(بيجت كمحمد.)88-87 :2006 ,
كأكضحت دراسة (بدير )2005 ,مدل ازدياد الطمب عمى التعميـ لدرجة أنو تجاكز اإلمكانيات المتاحة,
لذا أصبحت الحاجة ماسة لممشاركة المجتمعية لما ليا مف أىمية بالغة في تخفيؼ العبء عف كاىؿ
الدكلة ,كالمساىمة في تكفير الفرص التعميمية ألبناء المجتمع ,باإلضافة إلى تطكير التعميـ بحيث
يصبح مبلئمان الحتياجات المجتمع(بدير.)270 :2005,
كيستخمص الباحث مما سبؽ ضركرة تفعيؿ المشاركة المجتمعية في مجاؿ التعميـ سكاء عمى صعيد
مجمس أكلياء أمكر الطمبة أك المؤسسات األىمية أك الحككمية لما لذلؾ مف أىمية لمكصكؿ إلى التطكير
في الحقؿ التربكم مف جية ,كتحسيف المستكل األكاديمي كالدراسي لمطمبة مف جية أخرل ,فبل يجب أف
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ينفرد طرؼ دكف األخر في ىذه الميمة الكبيرة ,بؿ ىذه مسؤكلية يجب عمى جميع أركاف المجتمع
تحمميا ,فالتربية كالتعميـ قضية عامة ال تخص طرؼ دكف األخر ,كما كيرم الباحث أف المشاركة
كالتفاعؿ االجتماعي مع المدرسة يسيـ في حؿ العديد مف المشكبلت التي تكاجو المدرسة مثؿ الزيادة
الكبيرة في أعداد الطبلب كالتي ال يصاحبيا زيادة في عدد الفصكؿ كالمدرسيف باإلضافة إلى ضعؼ
المكازنة التي تخصصيا ك ازرة التربية كالتعميـ لممدارس ,باإلضافة إلى ظيكر بعض المشكبلت
االجتماعية كالسمككية التي تحتاج بالضركرة إلى مشاركة مجتمعيو لمتغمب عمييا.
 -2أىداف المشاركة المجتمعية:
تعتبر المدرسة مؤسسة تربكية كمحكرية في النظاـ التعميمي ,كتقكـ بأدكار كمياـ متنكعة عمى مستكل
األفراد كالمجتمع معان ,كلذلؾ أصبح ينظر إلى التفاعؿ االيجابي بيف المدرسة مف ناحية كبيف
المؤسسات األىمية كالمجتمع المحمي مف ناحية أخرل بأنو السبيؿ األنسب لتككيف الشخصية المتكاممة
لمتمميذ مف جميع جكانبيا(إسماعيؿ.)24 :2004,
وأشار (جوىر )2010 ,إلى أن أبرز أىداف المشاركة المجتمعية في التعميم تتمثل فيما يمي:
 تعميـ الطمبة ليصبحكا قكة منتجة في المجتمع.
 تحمؿ مسؤكلية مساعدة المعمميف عمى تحسيف جكدة المنتج التعميمي.
 تفيـ المجتمع لممشكبلت كالمعكقات إلى يعاني منيا التعميـ ,كتقدير حجـ اإلنجازات كالنجاحات.
 تكفير شعكر عاـ بأف المدارس تؤدم المياـ المطالبة بيا في خدمة المجتمع.
 تكفير الدعـ المادم لممدارس في صكره المختمفة(جكىر.)308 :2010 ,
كيذكر (العجمي)2007 ,أىداؼ أخرل لممشاركة المجتمعية في التعميـ:
 الحد مف بعض المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة كتؤثر بدكرىا سمبان عمى آدائيـ األكاديمي.


إيجاد مكاطنيف صالحيف لدييـ كعى بكاجباتيـ كحقكقيـ نحك مجتمعيـ مف ناحية كبما يتفؽ
كمعايير الجكدة الشاممة كالمعايير القكمية لمتعميـ مف ناحية أخرل.



تعميؽ ركح التعاكف بيف األطراؼ المشاركة في إدارة التعميـ ,سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل
الداخمي لمنظاـ التعميمي كيعني بالتعاكف في انجاز كتحقيؽ األىداؼ التعميمية كغيرىا ,أك عمى
المستكل الخارجي لمنظاـ كيعني بإقامة جسكر مف التعاكف الفعاؿ مع مؤسسات المجتمع كأفراده,
فالتعميـ ييـ جميع فئات المجتمع.
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تنميػػة الػػكعي اإلدارم كالسياسػػي ألط ػراؼ المشػػاركة ,كتعميػػؽ أىميػػة العمػػؿ الجمػػاعي خاصػػة بػػيف
المدرسة بجميع عناصرىا البشرية كغير البشرية مف ناحيػة كاألسػرة ,كالمؤسسػات كالمنظمػات غيػر
الحككميػػة ,كالمؤسسػػات الحككميػػة ,ككسػػائؿ االع ػػبلـ ,كرجػػاؿ األعمػػاؿ ذكم المعرفػػة كالخب ػرة ف ػػي
مجاؿ التعميـ مف ناحية أخرل بما يضمف شمكلية المعالجة(العجمي.)41-40 :2007,

كيرل الباحث أف أسمى ىدؼ يمكف لممشاركة كالتفاعؿ االجتماعي مع المدرسة تحقيقو ىك تحسػيف أداء
العممية التربكية كالتعميمية مف خبلؿ تحسيف مستكل الطالب كرفع كفػاءة المدرسػة ,كىنػاؾ أىػداؼ أخػرل
يمكف لمتفاعؿ االجتماعي تحقيقيا كمنيا تعميؽ التعاكف كتكطيد الصمة بيف المدرسػة كالمجتمػع المحمػي,
إضافة إلى إمكانية استفادة المجتمع مف البنيػة التحتيػة لممػدارس ,كمسػاعدة الطمبػة عمػى حػؿ المشػكبلت
التي تكثر عمى تحصيميـ الدراسي كمساعدة أكلياء أمكرىـ عمى التغمػب عمػى بعػض المشػكبلت التػي قػد
تػؤثر بشػكؿ سػمبي عمػى أبنػائيـ ,كتعػرؼ أفػراد المجتمػع عمػى المشػكبلت التػي يعػاني منيػا قطػاع التعمػػيـ
كالعمؿ عمى حميا سكاء كانت تتعمؽ باألمكر المادية مف خبلؿ تقديـ الدعـ المادم ليا أك معنكية ثقافية
مف خبلؿ تقديـ النصح كاإلرشاد.
 -3التحديات التي تستوجب تفعيل المشاركة المجتمعية في الواقع التربوي الفمسطيني:
 التح ػ ػػديات االقتصػػ ػػادية ,كالسياسػػ ػػية ,كالتربكي ػ ػػة ,كالثقافيػػ ػػة ,كاالجتماعي ػ ػػة الت ػ ػػي تكاج ػ ػػو المجتمػػ ػػع
الفمسطيني.
 تعميـ الشباب الفمسطيني كبناء ىكيتو في إطار العكلمة.
 التفاعؿ مع الثقافات العالمية كاالنفتاح عمى التجارب اإلنسانية.
 تييئة المكاطف الفمسطيني لمكاجية تحديات العكلمة كفؽ منظكمة قيمية أخبلقية متكاممة.
 مكاكبة التطكر المتسارع في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتكظيفيا بفاعمية.
 بناء استراتيجيات متكاممة إلدارة المعرفة كالمساىمة في تطكير اقتصاد المعرفة.
 تكظيؼ التعميـ اإللكتركني في التعميـ في مراحمو كفؽ منظكر شمكلي.
 تغيير االتجاىات السمبية لدل بعض الككادر التربكية نحك التكنكلكجيا.
 اإليماف بحتمية التغيير كقاعدة لمتطكير ,كاالستجابة الفاعمة كالمتفاعمة معو.
 بناء القدرات الفردية كالمؤسسية لمتكيؼ مع التغيرات المتسارعة كاإلسياـ في إحداثيا(عبد الحميد,
.)4 :2003
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 -4مجاالت المشاركة المجتمعية:
ىناؾ العديد مف مجاالت التعاكف كالمشاركة بيف المؤسسة التعميمية كالمؤسسات المجتمعية المختمفة,
كمف ىذه المجاالت ما أكرده (الخطيب )2006 ,كىي:
 التعاون من أجل صياغة وتحقيق األىداف التربوية :كيتـ في ىذا المجاؿ تحديد كصياغة
األىداؼ المراد تحقيقيا سكاء كانت أىداؼ قريبة أـ بعيدة ,عمى أف يؤخذ في عيف االعتبار
كضكح األىداؼ بالنسبة لمبيئات المحمية كما تحققو مف فائدة.
 مجال المشاركة عمى مستوى السياسات التربوية :كتشمؿ ىذه المشاركة كافة الخطكات اإلجرائية
التي يتخذىا القائمكف عمى العمؿ التربكم لترجمة األىداؼ التربكية لمبرنامج المعتمد ,فما أف يفرغ
المشارككف مف كضع األىداؼ ,حتى يككف بكسعيـ كضع السياسات كالممارسات في المجتمع
فيما يتصؿ بالمشاركة.
 المشاركة في مسح وتشخيص الشروط والحاجات والمواد المحمية التربوية :مف القضايا التي
يمكف إجراء المسح عمييا مؤشرات التطكر العاـ كحاجاتو ,كمؤشرات التطكر التربكم كحاجاتو,
كالمكاد المحمية المتاحة ,كطبيعة المشاركة في التربية ,كالحاجات كاألكلكيات التربكية.
 المشاركة في عممية التعميم والتعمم :كتتضمف الجكانب التالية:
 تحديد محتكل ما يعمـ في المدرسة ,كتطكير مكاد تعميمية مبلئمة لمطبلب ,خصكصان فيما يتعمؽ
بالمنياج ذم الصمة بالبيئة المحمية.
 تسميـ المحتكل المطمكب مف خبلؿ طرائؽ تعميـ مبلئمة لقدرات كأنماط المعمميف كالطبلب,
كانخراط اآلباء كأعضاء المجتمع في التعميـ كمعمميف خاصيف كمساعديف لممعمـ.
 تدريب المعمميف كاالرتقاء بيـ مف خبلؿ تقدير حاجات المعمميف التدريبية ,كمشاركة اآلباء
كأعضاء المجتمع في برامج التطكير الميني.
 مراقبة نكعية المدرسة كتقكيميا مف خبلؿ فتح المدرسة أماـ اآلباء كالمجتمع كمبلحظة
الصفكؼ ,كاألياـ المفتكحة ,كمعارض المدرسة.
 المشاركة في تمويل العممية التعميمية :إف ما يعزز أىمية المشاركة بيف التربية كالمجتمع في ىذا
المجاؿ حقيقة جكىرية كىي أف كمفة التعميـ تتزايد يكمان بعد آخر ,كما أف التحديات االقتصادية
التي تعانييا كثير مف الدكؿ تضر إلى حد كبير بمكازنة التعميـ ,في حيف أف العبلقة طردية بيف
قدرة المجتمع عمى التمكيؿ ,كمستكل الجكدة في خدمات التعميـ التي تكفرىا المجتمعات
(الخطيب.)50-41 :2006 ,
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كيرل (العكاد )2004 ,أف مجاالت التعميـ التي تتطمب مشاركة المجتمع ىي:
 مجاالت الدعـ الفني كالعممي ,مثؿ :الدراسات كالبحكث كالتدريب كاإلعبلـ التربكم.
 مجاالت تأميف االحتياجات المادية كمنيا المباني المدرسية ,كالصيانة ,كتأميف األجيزة ,كطباعة
النشرات التربكية.
 مجاالت تقديـ الخدمات التربكية المتكاممة ,مثؿ إنشاء المدارس األىمية(العكاد.)30 :2004 ,
كحددىا (حسيف )2007 ,في المجاالت التالية:
 تقييم الحاجات والمطالب :كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ السماح ألعضاء المجتمع بالتعبير عف أراءىـ
المستقبمية الخاصة بيـ في تحديد التطكرات كالتحسينات كالتغيرات المطمكب تحقيقيا ,كفي تحديد
األىداؼ التي يتعيف عمى المدرسة الكصكؿ إلييا ,كابداء أرائيـ حكؿ مطالب المجتمع كالطبلب
مف العممية التعميمية داخؿ المدارس.
 التخطيط وصنع القرار :كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تحديد األىداؼ ,كىيكمة اإلجراءات ,ككضع
الخطط التربكية التي تساعد عمى الكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ.
 التدريب :كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ المشاركة في فعاليات التدريب الرسمية كغير الرسمية ,بغرض
تعزيز كتطكير ميارات االتصاؿ كالتخطيط ,كتكزيع المكارد التربكية كالمالية.
 التطبيق :كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ المشاركة في تقييـ الفعاليات كالعمميات التي تـ الكصكؿ إلييا,
مع تحديد نقاط القكة كالضعؼ في تمؾ العمميات ,كتحديد أساليب تطكيرىا تماشيان مع المطالب
كاألىداؼ التي تـ تحديدىا(حسيف.)233-232 :2007,
كيرل الباحث في ىذا المقاـ أف مجاالت مشاركة المجتمع في العممية التعميمية متعددة كال تقتصر فقط
عمى الدعـ المادم فقط بؿ تمتد لتصؿ إلى المشاركة في اتخاذ الق اررات كالسياسات التعميمية ,كتدريب
الككادر التعميمية كاالرتقاء بيـ ككذلؾ الطبلب ,باإلضافة إلى تقييـ احتياجات المدرسة كالعمؿ عمى
تكفيرىا.
 -5أطراف المشاركة المجتمعية:
إف المدرسة كاألسرة كمؤسسات المجتمع المختمفة ليست مؤسسات منفصمة عف بعضيا البعض ,بؿ إنيا
ذات عبلقة تفاعمية متداخمة ,تتفاعؿ مع بعضيا ,كيؤثر بعضيا في األخر ,كيشير األدب التربكم
المتعمؽ بالمدرسة كرسالتيا التعميمية كالمجتمعية إلى أىمية مشاركة مؤسسات المجتمع المحمي في

42

العمؿ المدرسي كي يعزز نجاح المدرسة كتميزىا ,كيترتب عمى ذلؾ المشاركة في اإلدارة المدرسية عمى
نحك يدؿ عمى التفاعؿ كالدعـ(عابديف كيكسؼ.)969 :2011 ,
كقد عنيت دكؿ عديدة بدعـ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع نظ انر لدكرىا في تحقيؽ األىداؼ التربكية بعد
أف كاف االنخراط في العمؿ المدرسي محظك انر عمى الكالديف كمؤسسات المجتمع بحجة أنيـ مف غير
المتخصصيف ,كقد ازدىر ىذا التكجو خبلؿ الربع األخير مف القرف الماضي ,حيث اعتبر انخراط
مؤسسات المجتمع في العمؿ التربكم مطمبان إصبلحيان لمتعميـ ,كضركرة تربكية لمكاجية محدكدية
اإلمكانات كالمكارد (كريستنسكف كشريدف .)45 :2010 ,Christenson & Sheridan
كيتطمب انخراط مؤسسات المجتمع المحمي في اإلدارة المدرسية مشاركة حقيقية فاعمة في األنشطة
كالفعاليات جميعيا تخطيطان كتنفيذان كمتابعة(ساندر كليكس .)13 :2009,Sanders & Lewis
كمف ىنا فقد أكلت الحككمات كالمجتمعات المعاصرة أىمية كبرم لمشاركة المؤسسات كالمنظمات
المجتمعية المختمفة في عممية النمك كالتطكر في مجاالت الحياة المختمفة ,كخاصة المجاؿ التربكم,
كالمدرسة كمنظكمة اجتماعية كمؤسسة تربكية ليا مف الفاعمية كاألىمية التي تجعميا في حاجة دائمة
إلى دعـ كمساندة مستمرة مف جانب المجتمع بأفراده كمؤسساتو الرسمية كغير الرسمية مف خبلؿ تحقيؽ
مشاركة فعالة في العممية التربكية(مطر ,)241 :2010 ,كبذلؾ يمكف القكؿ أف أىـ أطراؼ التفاعؿ
االجتماعي في التعميـ تتمثؿ باآلتي:
أ -تفاعل أولياء أمور الطمبة مع اإلدارة المدرسية:
تتفؽ جميػع بػبلد العػالـ عمػى أىميػة األسػرة كخاصػة الكالػديف فػي نجػاح العمميػة التربكيػة ,كيعتبػر اتصػاؿ
أكليػػاء أمػػكر الطمبػػة بالمدرسػػة آم ػ انر ضػػركريان إلنجػػاح العمميػػة التربكيػػة ,كذلػػؾ لػػيس فق ػط عمػػى المسػػتكل
اإلدارم ,بػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػػى مسػ ػ ػ ػػتكل التحصػ ػ ػ ػػيؿ العممػ ػ ػ ػػي لؤلبنػ ػ ػ ػػاء حيػ ػ ػ ػػث أثبت ػ ػ ػ ػت الد ارسػ ػ ػ ػػات مثػ ػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػػة
(ركسمارم )62 :2002,Rosemaryأف حسف التكاصؿ يؤدم إلى نتائج إيجابيػة كفاعمػو ,كيؤكػد عمػى
ذلؾ (أكتشيدا  )2004 ,Uchidaبقكلو "عندما يعمؿ اآلباء عمى نحك كثيؽ مع المعمميف كالمدرسة فػإف
الطالب ىك الفائز ,بؿ كيكسب جميع األطراؼ".
ككفقان لدرجة التعاكف كالمشاركة ,يكتسب اآلباء ثقة بالنفس في تعامميـ مع أكالدىـ ,كفيمان لبيئتيـ كبيئة
تعميمية ,كمعرفة بالبرامج كالخدمات المدرسية ,كراحة متزايدة في االتصاؿ مع المدرسة ,كمشاركة أكبر
في كضع السياسات التي تؤثر في تعميـ أطفاليـ ,كيزداد احتراـ الطبلب آلبائيـ ,كيشعركف بدرجة
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أعمى مف الثقة في أعماليـ المدرسية كيحترـ المعممكف كالمدرسة كقت اآلباء كيقدركنو ,كيكتسبكف قاعدة
أساسية مشتركة لمتفاىـ حكؿ نقاط القكة كالضعؼ عند الطبلب(أكتشيدا .)92 :2004 ,Uchida
كلعؿ أبرز مجاالت المشاركة األسرية في العممية التعميمية تتمثؿ في :تفعيؿ مجالس اآلباء كالمعمميف
كاالستفادة مف رؤيتيا نحك كاقع التعميـ كمستقبمو ,مع ضركرة تفعيؿ معالـ ىذه الرؤية عند محاكلة
تحسيف التعميـ أك تطكيره ,ذلؾ مف خبلؿ عقد االجتماعات الدكرية ,كتنظيـ الندكات كالمؤتمرات داخؿ
المدرسة كخارجيا ,مع إتاحة فرصة المشاركة لمعمماء كالمفكريف كالمثقفيف مف أبناء المجتمع المحمي أك
الزائريف مف خارجو بجانب مشاركة أكلياء األمكر في صناعة الق اررات التي تتخذىا المدرسة كتيـ
مصمحة الطبلب سكاء عمى المستكل العقمي أك السمككي أك الميارل أك إسداء النصح حكؿ األطر
العامة لمخطة السنكية المدرسية كاقتراح المعايير العامة لبلستشارات المدرسية فيما يتعمؽ بالتكزيع
األمثؿ ألكقات الحصص المدرسية كنصاب الحصص المبلئـ لكؿ معمـ ,كقكاعد كاجراءات العمؿ
المدرسي اليكمي(  Jefc&Heddegenجيفس كديجيف.)417 :1999 ,
كيذكر (عاشكر )2010,أف مجالس اآلباء أحد المؤسسات المجتمعية التي تسيـ مساىمة فعالة في
تفعيؿ دكر المدرسة ,ككنيا منبثقة مف أكلياء األمكر بالمدرسة ,كالقائميف عمى التعميـ مف المعمميف
كالمسئكليف مف ىيئات إدارية كتعميمية ,كيقكؿ أف العبلقة بيف أكلياء األمكر كالمدرسة ما زالت محدكدة
لعدة عكامؿ منيا :غياب الكعي الكافي ألىمية الدكر الذم تقكـ بو مجالس اآلباء كعزكفيـ عف
المشاركة الفاعمة(عاشكر.)217 :2010 ,
كيشير (االبراىيـ )2013 ,إلى أف كقكؼ أكلياء األمكر عمى مدل تقدـ أكالدىـ في تحصيؿ الدركس
كاكتسابيـ لمعادات الطيبة في التعامؿ ,كاشتراكيـ في ضركب النشاطات التي تقكـ بيا مجالس اآلباء
كالمعمميف يعد مظي انر مف مظاىر التعاكف الكثيؽ بيف األسرة كالمدرسة.
إف أكليػػاء األمػػكر يقيمػػكف المدرسػػة فػػي العػػادة كيعػػدكنيا ناجحػػة فػػي أعماليػػا كيمنحكنيػػا تأييػػدىـ عنػػدما
يجدكف أف أبنائيـ راضكف عف الدراسة فييا ,كأنيا تحكم عددان مف المدرسيف الجيديف كأف أكليػاء األمػكر
يبذلكف العكف ليا لك تكافرت فييا ىذه النكاحي ,ألف أحػد أىػداؼ المدرسػة ىػك تييئػة أفضػؿ تعمػيـ ممكػف
لمطمبػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػع تعزيػ ػ ػ ػػز االتجاىػ ػ ػ ػػات التػ ػ ػ ػػي تعمػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػػى تطػ ػ ػ ػػكير العبلقػ ػ ػ ػػات الجيػ ػ ػ ػػدة بػ ػ ػ ػػيف المدرسػ ػ ػ ػػة
كالمجتمع(االبراىيـ.)239 :2013,
كألف كاقع تنظيـ مجالس اآلباء بشكميا الراىف ال يشجع عمى تكثيؽ العبلقة بيف اآلباء كاإلدارة
المدرسية ,كىك بحاجة إلى تفعيميا كفتح مجاالت أكسع كاتاحة فرص عممية لمجالس اآلباء حتى تتمكف
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مف أداء دكرىا الحقيقي ,كبالتالي يمكف القكؿ أف ىناؾ ضركرة ممحة لمشاركة مجالس اآلباء في مياـ
كأدكار المدرسة ,كيشير (الطكيؿ )2009 ,إلى مجاالت المشاركة الكالدية في العممية التربكية:
 تقديـ المقترحات لئلدارة حكؿ تطكير العممية التربكية كالتعميمية.
 حضكر االحتفاالت المدرسية ,كالمساىمة في أعماؿ تطكعية ,كالمشاركة في حؿ المشكبلت
الطارئة في المدرسة.
 ترحيب إدارة المدرسة بزيارة أكلياء األمكر في األكقات المحددة لذلؾ ,كتيسير سبؿ التكاصؿ فيما
بينيـ لمتعرؼ عمى مستكل أبنائيـ كسمككياتيـ مما يسمح بإثارة دافعية المتعمميف.
 حث أكلياء األمكر لؤلسر ذات المستكل االقتصادم المرتفع عمى التبرعات المالية كالعينية
لمساعدة الطبلب الفقراء عمى االستمرار في المدرسة.
 أف تقكـ المدرسة برفع مستكل كعي أكلياء األمكر بأىمية التعميـ كدكر المدرسة في تككيف
شخصيات أبنائيـ كبناء مستقبميـ األكاديمي كالميني كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ ندكات كمؤتمرات يتـ
تنفيذىا داخؿ المدرسة أك خارجيا ,كيشارؾ فييا العمماء كالمفكركف كالمثقفكف مف أبناء المجتمع
المحمي أك الزائريف مف خارجو.
 االستفادة مف معرفة كخبرات األخصائييف االجتماعييف كالنفسييف كبعض المعمميف في حؿ بعض
المشكبلت األسرية التي يككف ليا تأثير سمبي عمى الطالب كسمككو في المدرسة.
 تنفيذ برامج التربية الكالدية باالستفادة مف خبرات التربكييف كعمماء النفس كاالجتماع مف أبناء
المجتمع أك المعمميف(الطكيؿ.)156 :2009,
كيشير (مازيكس  )2006 ,Mathewsفي تقريره إلى بعض التكصيات لتحسيف العبلقة بيف أكلياء
األمكر كالمدرسة مف جية كمع المعمميف مف جية أخرل ,مثؿ إرساؿ نشرات إعبلنية مف المدرسة
تكضح فييا بعض المصطمحات التربكية مثؿ المعمـ التعاكني كغيره مف األساليب المستخدمة ,كتكضيح
دكر أماكف العبادة في تعميـ األبناء كفي تجمعات األىؿ ,كذلؾ إرساؿ دعكات ألكلياء األمكر لزيارة
المدرسة ,كحضكر االحتفاالت السنكية كاالجتماع مع المعمميف كمناقشة المنيج كطرؽ تدريس المكاد
كالرياضيات ,كمناقشة المشكبلت التي تكاجو الطمبة ,كما أف إعداد برامج تثقيفية كتعميمية لؤلىؿ يشجع
أكلياء األمكر عمى المشاركة الفاعمة كيزيد مف عدد الزائريف لحضكر االجتماعات المدرسية ,كيمكف أف
يسمح لآلباء بقضاء يكـ دراسي مع أبنائيـ (مازيكس.)89 :2006 , Mathews
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ب -تفاعل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحمي مع إدارة المدرسة:
يأتي االىتماـ بتطكير العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع في إطار العبلقة الكظيفية المتزامنة لككف المدرسة
نتاجان لمبيئة االجتماعية كاالقتصادية كالفكرية كالثقافية لمجتمعيا ,كلككنيا المحضف الطبيعي لؤلفراد
الذيف تتشكؿ ىكيتيـ كتتطكر مياراتيـ كخبراتيـ ليصبحكا بعد تخرجيـ قكة بناء كتحديث لممجتمعات
التي نشئكا فييا.
كيشير (ديفد  .)2003 ,Davidإلى أف التربية الشاممة تتطمب دكف شؾ مزيدان مف التعاكف كالتنسيؽ
بيف المدرسة كمنظمات المجتمع المختمفة ,بما في ذلؾ األسرة لككنيا المحضف األكؿ لمطفؿ ,كأماكف
العبادة بقيمتيا الركحية كاالجتماعية ,كالمنظمات االقتصادية بما تممكو مف مكارد كامكانات ,كالمنظمات
اإلعبلمية بما لدييا مف ثقافة كتركيح ,كىذا التعاكف يسيـ في تطكير األداء التربكم ,كيؤدم إلى
التخفيؼ مف ضغكط االزدكاجية القيمية كالمعرفية التي قد يتعرض ليا الطالب مف خبلؿ تعدد مصادر
التمقي كالتكجيو(ديفد .)33 :2003 ,David
كما أف االرتقاء بمستكل التعاكف بيف المدرسة كمنظمات المجتمع المحمي يؤدم إلى زيادة إسياـ
المدرسة في حركة التنمية المجتمعية كتفاعميا معيا ,كالى زيادة تبادؿ الخبرات العممية كالتربكية ,كالى
زيادة تفعيؿ االستفادة مف اإلمكانات البشرية كالمادية التي تمتمكيا المدرسة ,كالى تحديد حاجات
المجتمع المحمي كحؿ المشكبلت التي تكاجيو ,كيقكد التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي إلى تبادؿ
األفكار كالخبرات ,كرفع مستكل التحصيؿ لدل الطبلب ,كتحقيؽ التكامؿ في العممية التربكية,
كالمساىمة في تطكير المدرسة ,كالترابط بيف النظرية كالكاقع المجتمعي ,كتحقيؽ التكامؿ بيف المدرسة
كمؤسسات التنشئة التربكية(السمطاف.)5 :2008 ,
كيقصد بالمنظمات غير الحككمية كما أشار (الييتي )2007,ىي المنظمات التي ال تككف جزءان مف
الييكؿ التنظيمي لجياز الدكلة كال ىي منظمة تيدؼ إلى الربح ,بكممة أخرل ىي منظمات ال يستفيد
القائمكف عمى إدارتيا مف عائد أنشطتيا كبرامجيا(الييتي.)1 :2007,
كفي ىذا اإلطار سعت الكثير مف الحككمات إلى تفعيؿ دكر مؤسسات المجتمع المدني كاعطائيا
الكثير مف الصبلحيات ,كيتطمب ذلؾ تكفير عكامؿ النجاح لتحفيز العبلقة؛ حيث أشارت
(قنديؿ )2005,إلى بعض العكامؿ التي كفمت نجاح الشراكة بيف المؤسسات األىمية كك ازرة التربية
كالتعميـ عمى النحك التالي:
 تييئة المناخ القانكني بصدكر عدة ق ار ارت ك ازرية تفسح باب التعاكف بيف الجمعيات كالك ازرة.
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 تكفير آليات مؤسسية لمتنسيؽ بيف المؤسسات األىمية كك ازرة التربية كالتعميـ.
 العمؿ عمى تكفير بيئة ثقافية جديدة تسمح بشراكة الجمعيات لك ازرة التربية كالتعميـ.
 تكفير قاعدة بيانات لممؤسسات األىمية كتحديثيا بصكرة دكرية(قنديؿ.)34 :2005,
كبالتالي يمكف القكؿ إف مشاركة منظمات المجتمع المحمي في العممية التعميمية يمكنو أف يحقؽ
الغايات التربكية التالية:
 المساىمة في تحديد األكلكيات التربكية كالحاجات األساسية بشكؿ أفضؿ.
 تكجيو السمطة العميا المركزية إلى ضركرة االستفادة مف خدمات مؤسسات المجتمع المحمي في
اإلصبلح التربكم.
 تحقيؽ الرضا كالقبكؿ الشعبي لق اررات السمطة العميا ما دامت في مصمحة الشعب.
 تنمية اإلحساس بالكالء كاالنتماء لممجتمع كتدعيـ قيـ المشاركة التطكعية ,كما يمكف لمؤسسات
المجتمع المحمي المساىمة في القضايا التعميمية الحيكية كتدعيميا بالمكضكعات التي تناقش
قضايا المرأة كالطفكلة كاألمكمة كحقكؽ اإلنساف كأسس التعايش الدكلي كالتحاكر مع
اآلخريف(جكىر.)55 :2010 ,
كما ككرد في دراسة (الككيؿ )2012,أف المشاركة بيف المدارس كالمجتمع المحمي يمكف أف تتحؽ مف
خبلؿ ما يمي:
 تبرع األفراد كالشركات كرجاؿ األعماؿ لبناء مدارس حديثة ,خاصة في المناطؽ الفقيرة المزدحمة
كالنائية بيدؼ تخفيؼ الكثافة العددية داخؿ الفصكؿ.
 تنفيذ األفراد كرجاؿ األعماؿ كالشركات مشركع كفالة الطالب اليتيـ كالذم بمقتضاه يقكـ الفرد أك
الشركة بكفالة عدد مف الطبلب األيتاـ ,كذلؾ بدفع مبالغ شيرية أك سنكية تساعدىـ عمى
االستمرار في المدرسة.
 عقد اتفاقيات بيف المدرسة كبعض المصانع كالشركات يتـ عمى أساسيا قياـ الطبلب بزيارة ىذا
المصانع كالشركات كالتعرؼ عمى منتجاتيا كآليات العمؿ بيا.
 تنفيذ مشركع "جماعة القيـ التربكية" ,كيتـ كفقان ليذا االقتراح أف تتككف ىذه الجماعة مف أفراد
المجتمع الناضجيف خمقان كعممان كمكانة ,كتككف ميمتيـ األساسية مراقبة سمكؾ الطبلب خارج
المدرسة كاصبلحو ,خاصة أف كثي انر مف الطبلب غالبان ما يثيركف مشكبلت سمككية مع زمبلئيـ أك
مع أفراد المجتمع.
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 االستفادة م ف المؤسسات األىمية كاالجتماعية التي تككف مغمقة أثناء اليكـ الدراسي كأماكف
لمتعميـ؛ كذلؾ لحؿ مشكمة زيادة الكثافة لمطبلب داخؿ المدارس.
 تقديـ الشركات كالمصانع فرص عمؿ لجزء مف الكقت لبعض الطبلب غير القادريف ماديان,
لمساعدتيـ في اإلنفاؽ عمى تعميميـ كمتطمبات الحياة.
 قياـ رجاؿ األعماؿ كالشركات بتقديـ تبرعات مالية كعينية لممدارس لبلستفادة منيا في تنفيذ بعض
األنشطة كاالحتفاالت التي تقيميا المدرسة ككذلؾ المسابقات كالرحبلت(الككيؿ.)72 :2012 ,
كمف أىـ مجاالت المشاركة بيف المؤسسات األىمية غير الحككمية كقطاع التعميـ ما أكرده
(العتيبي:)2004,
أ -االستثمار التربوي :كمف أىـ المجاالت التي يمكف تحقيؽ االستثمار فييا ما يمي:
 البرامج اإلعبلمية كاألدبية كالدينية المكجية لمناشئة.
 طباعة الكتب كالبرمجيات المساندة لمعممية التعميمية.
 نظافة كصيانة المدارس كالجامعات.
 صناعة كتسكيؽ التغذية المدرسية.
 األنشطة اإلعبلمية في المؤسسات التعميمية.
ب -توفير المستمزمات والمواد الدراسية داخل الفصول :كىك ما تقدمو الشركات أك المنظمات
التجارية أك المنظمات غير الربحية مف معمكمات مساندة لممنيج الدراسي تساعد المعمميف عمى
إيصاؿ المعمكمات ,كتحقيؽ األىداؼ الدراسية ,مثؿ تكفير بعض المكاد كالكتب عمى شكؿ أشرطة
فيديك ,أك برامج ,كيتـ تزكيد المدارس بيذه المستمزمات مف المعنييف مباشرة ,أك مف خبلؿ االطبلع
عمييا في شبكة اإلنترنت.
ت -خصخصة الخدمات التعميمية :كيقصد بالخصخصة في التعميـ التعاكف بيف مؤسسات التعميـ
كالقطاع الخاص مف أجؿ إتاحة الفرصة لمقطاع الخاص في التكسع في إنشاء المدارس
كالجامعات ,كالمراكز البحثية كالتدريبية ,كتممكيا ألىداؼ ربحية.
ث -التبرعات النقدية أو العينية :كىك ما يقدمو رجاؿ األعماؿ كالمؤسسات التجارية إلى مؤسسات
التعميـ مف تبرعات نقدية أك عينية مثؿ األجيزة كالمعدات.
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ج -الجوائز التحفيزية لمطالب :كىي الجكائز التي تقدميا الشركات في األنشطة كالمسابقات الطبلبية,
كىي مدخؿ مف المداخؿ التي تستعمميا الشركات لدخكؿ منتجاتيا كأسمائيا في المدارس ,كتتضمف
ىذه الجكائز اليدايا المجانية ,الكجبات ,األجيزة ,كالرحبلت الطبلبية كغيرىا ,كتيدؼ ىذه البرامج
التشجيعية إلى تحسيف معايير التحصيؿ ,أك تشجيع الطبلب عمى القراءة ,أك الحفاظ عمييـ بعيدان عف
المشكبلت ,كلمكافأتيـ عمى االنتظاـ في الحضكر اليكمي لمدراسة.
ح -المشاركة في بناء المدارس :تعاني أغمب المجتمعات مف مشكمة المباني المدرسية نظ انر لزيادة
أعداد الطبلب المقيديف في مدارس التعميـ العاـ ,كلحاجة المدارس الحالية إلى الصيانة كالتطكير
لتكاكب التغيرات التي تشيدىا المجتمعات ,فإف الحككمات كالسمطات المحمية في الدكؿ األكربية
كالكاليات المتحدة تتعاكف مع شركات القطاع الخاص ,كالمنظمات الخيرية ,كفي بعض األحياف
األىالي مف أجؿ بناء المدارس الجديدة ,كتحديث المدارس الحالية ,كىذه الشراكة ليا فكائد لجميع
المتعاكنيف ,كاليدؼ مف ذلؾ تكفير المدارس كالعمؿ سكيان عمى تكفير التمكيؿ البلزـ كتخفيض النفقات
المرتبطة بذلؾ.
خ -الشراكة في استخدام اإلمكانات :لقد أصبح مف الشائع أف تقكـ الجيات المشرفة عمى التعميـ
باالتفاؽ مع مؤسسات المجتمع المحمي مف أجؿ االستفادة مف بعض اإلمكانات المتاحة في المدارس
مثؿ المرافؽ التعميمية كالرياضية ,كالصاالت كالمسارح ,كيتيح مثؿ ىذا االتفاؽ لممجتمع المحمي
استخداـ ىذه المرافؽ في أكقات محددة مقابؿ مبالغ مالية متفؽ عمييا ,أك مقابؿ االشتراؾ في إنشائيا,
إف مثؿ ىذه الشراكة تسمح لممجتمع المحمي باستخداـ المرافؽ التعميمية ,إضافة إلى استفادة
المنظمات غير الحككمية مف تشغيؿ ىذه المرافؽ ,كاتاحة الفرصة لئلسياـ في خدمة المجتمع مقابؿ
العكائد المعنكية التي يجنييا مف مثؿ ىذه األنشطة.
د -التدريب :يعد التدريب مف أىـ القضايا في مكضكع المشاركة بيف مؤسسات المجتمع المحمي
كمؤسسات المجتمع المحمي كمؤسسات التعميـ ,كيمكف النظر إلى التدريب مف زاكيتيف :األكلي
التدريب الذم يكجو لممعمميف عمى استخداـ الكسائؿ التعميمية المتقدمة كالتي تحقؽ أىداؼ المنيج
الدراسي ,أ ما الزاكية الثانية فيي التدريب المكجو لمطبلب كيتخذ عدة صيغ ,أبرزىا ما تتيحو الشركات
مف فرص التدريب في بيئة العمؿ الحقيقية ,كالتعرؼ عمى التحديات التي تكاجو الطبلب ,كعمى تحديد
مستقبميـ الميني ,مع تزكيدىـ بالخبرات كالمعارؼ كالميارات البلزمة(العتيبي.)41-31 :2004 ,
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ك يرل (بكار )1999 ,أف النيكض بالتعميـ بحاجة ماسة إلى مساىمة الناس جميعان ,كعمى جميع
المستكيات ,فالحمكؿ المقدمة لحؿ مشكبلت التعميـ ينبغي أال تككف ثمرة جيكد جياز كاحد كانما ثمرة
االستماع إلى كؿ ما يعنيو تطكير التعميـ(بكار.)437 :1999 ,
كأكد (جكىر )2010 ,أف مؤسسات المجتمع المدني بما تممكو مف ككادر كطاقات كامكانات قادرة
بالتعاكف مع الدكلة عمى أف تساىـ بفاعمية في تطكير التعميـ كاالرتقاء بمككناتو فك انر كمنيجان كسمككان,
كتككينان لمشخصيات كتنمية لمميارات ,كاكسابان لمعمكـ ,كتفاعبلن مع اآلخريف بمنيجية كمنطقية(جكىر,
.)309 :2010
كيمخص الباحث ما سبؽ ب أنو لكي يحقؽ التعميـ أىدافو التربكية ال بد مف أف تتضافر الجيكد بيف ك ازرة
التربية كالتعميـ كمؤسسات المجتمع ,كيرل أيضان أف أىـ أطراؼ المشاركة المجتمعية في العممية التربكية
ىـ أكلياء أمكر الطبلب كالمؤسسات الحككمية كالمؤسسات األىمية ,كيعكد السبب ليذه األىمية لدكر
ىذه األطراؼ في عممية النمك كالتطكر في مجاالت الحياة المختمفة كخصكصان في المجاؿ التربكم,
كلذلؾ تحرص اإلدارة المدرسية عمى إقامة قنكات اتصاؿ قكية كفعالة معيا لمحفاظ عمى استم اررية تقدـ
كتطكر العممية التربكية.
 -6معوقات المشاركة المجتمعية:
رغـ أىمية المشاركة المجتمعية إال أننا نجد أف المشاركة المجتمعية تكاجييا العديد مف الصعكبات
كالتحديات التي تعيؽ تفعيميا بالشكؿ الكافي لبلستفادة منيا داخؿ العممية التعميمية ,لذا كاف لزامان عمى
كافة األطراؼ دراسة أسباب كمعكقات تفعيؿ المشاركة المجتمعية بالمدارس ,كالكقكؼ عمى كيفية
التغمب عمى مثؿ ىذه التحديات ,كما ىي األدكار المختمفة التي يجب عمى كؿ طرؼ ممارستيا لتحقيؽ
المشاركة المجتمعية.
إف أىـ اإلشكاليات التي تكاجو عممية المشاركة المجتمعية في التعميـ ىي إشكالية عدـ التنسيؽ كالتنظيـ
ليذه الجيكد ,أك ما يمكف كصفو بعدـ كجكد إليو إدارية لتنظيـ جيكد المشاركة المجتمعية حتى يسير
العمؿ بيف كافة الشركاء كاألطراؼ نحك تحقيؽ األىداؼ المرجكة ,كيتطمب ذلؾ تشكيؿ البناء التنظيمي
الذم يشجع مؤسسات المجتمع المختمفة عمى المشاركة في أمكر التعميـ(الككيؿ.)76 :2012 ,
كقد حدد (حسف )2011 ,معكقات المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية كما يمي:
 غياب العمؿ المؤسسي في كاقع العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي.
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 نقص المكارد المالية لئلنفاؽ عمى التعميـ إذ اقتصر عمى التمكيؿ الحككمي.
 ضعؼ اإلحساس بكجكد حاجة إلى المشاركة المجتمعية.
 عدـ كجكد برامج كخطط محددة ,تؤدم إلى كجكد قنكات عمؿ يمكف إتباعيا لتدعيـ المشاركة
المجتمعية.
 طبيعة العمؿ في المدارس كازدياد العبء التدريسي لممعمميف.
 عدـ تفيـ الدكر الحقيقي لممؤسسات األىمية في مجاالت التعميـ ,في ظؿ تكافر الخبرات التعميمية
المطمكبة في معظـ مجالس إدارات المؤسسات األىمية(حسف.)29 :2011 ,
كيرم (عبد الكىاب )2006 ,إف المشاركة المجتمعية تكاجو العديد مف المشكبلت منيا:
 المشكمة األولى :كتتعمؽ بػ ػ ىؿ يريد الناس المشاركة كيرغبكف فييا كفي الق اررات المتصمة بالتنمية
في منطقتيـ؟ ,فيناؾ الكثير مف الدالئؿ تشير إلى أنيـ ال يشارككف مشاركة فعالة.
 المشكمة الثانية :كتتمثؿ في ىؿ يعرؼ الناس ما يريدكف حيث أف المكاطف العادم في الدكؿ
النامية ال يعرؼ إال القميؿ عف نطاؽ الخيارات المفتكحة أمامو أك النتائج المترتبة عمى الخيارات.
 المشكمة الثالثة :تتعمؽ بالتمثيؿ كالصراع كعدـ المساكاة ,فمف الصعكبة أف يشترؾ كؿ فرد
بالمجتمع في عمميات التخطيط بشكؿ مباشر.
 المشكمة الرابعة :تتمثؿ في كجكد فجكة اتصاؿ بيف المسئكليف كبيف الناس الذيف يحاكلكف إشراكيـ
في عمميات التخطيط(عبد الكىاب.)216 :2006 ,
كيشير (الككيؿ )2012 ,إلى مجمكعة مف المعكقات التي ترجع إلى كؿ مف أسر الطمبة كالمدرسة
كالمجتمع كالتي تعيؽ التفاعؿ مع المدرسة:
 عدـ فيـ بعض أكلياء األمكر لطبيعة المنظكمة التربكية ,فكثير مف أكلياء األمكر ال يعرفكف
طبيعة عمؿ كؿ مف التربية الخاصة كالتعميـ العاـ.
 ضيؽ الكقت ,فمف الكالديف مف ال يجد الكقت الكافي لممشاركة الفعالة في اجتماعات المدرسة
كلقاءاتيا كأنشطتيا.
 الشعكر بعدـ القبكؿ؛ حيث ال يجد بعض أكلياء األمكر مف المدرسة الترحيب الذم يميؽ بيـ ,فيـ
ال يشعركف باالرتياح نحك العامميف بالمدرسة.
 عدـ اقتناع بعض القيادات التعميمية بمكضكع المشاركة المجتمعية مما يؤدم إلى فقداف الثقة
كالتكاصؿ بيف المؤسسات التعميمية كالمجتمع.
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 غياب مبدأ البلمركزية لدل مديرم المدارس في صنع كاتخاذ القرار في المستكيات المختمفة.
 عدـ كجكد قنكات ككسائؿ اتصاؿ بيف المدرسة كالمجتمع الخارجي.
 قمة الكعي الثقافي في المجتمع بأىمية المشاركة المجتمعية في التعميـ ,كما يمكف أف تحدث ىذه
المشاركة مف تحسيف كتطكير لمتعميـ.
 فقداف الثقة بيف المجتمع كالمؤسسات التعميمية ,لعدـ كجكد خطة أك إطار كاضح لممدرسة.
 تدني المستكل االقتصادم كاالجتماعي لبعض األسر مما يؤدم إلى عدـ كجكد الكعي أك عدـ
كجكد الكقت الكافي لممشاركة المجتمعية.
 عدـ كجكد إدارة لتنظـ الجيكد المجتمعية كتكجييا نحك األساليب كاإلجراءات التي مف شأنيا أف
تزيد مف جكدة العممية التعميمية(الككيؿ.)81-78 :2012 ,
كيمخص الباحث ما سبؽ بالتأكيد عمى أىمية تفاعؿ مؤسسات المجتمع المختمفة في العممية التعميمية,
مف حيث رفع مستكل تحصيؿ الطبلب ,كرفع معدالت االنتظاـ كالحضكر ,كتحسيف االتجاىات
كالسمكؾ العاـ ,فمشاركة أكلياء األمكر كالمؤسسات األىمية كالحككمية في العممية التعميمية تعتبر مف
أىـ األدكات التي يمكف مف خبلليا النيكض بالمجتمع كاالرتقاء بو ,كالعمؿ عمى تحسيف مستكل حياة
المكاطنيف اجتماعيان كاقتصاديان كذلؾ مف خبلؿ إسياـ أبناء المجتمع في جيكد التنمية سكاء بالرأم أك
بالعمؿ أك بالتمكيؿ كحث اآلخريف عمى المشاركة كعدـ كضع العراقيؿ أماـ الجيكد المبذكلة مف قيادة
المجتمع كغير ذلؾ مف األمكر التي تؤدم إلى تنمية المجتمع كتحقيؽ أىدافو ,كبذلؾ يمكف القكؿ أف
تفاعؿ المجتمع مع المدرسة يسيـ بشكؿ ايجابي في إنجاح البرامج التعميمية كاالجتماعية كيسيـ في
إشباع الحاجات كحؿ المشكبلت كتحقيؽ التعاكف كالتكامؿ بيف الكحدات المختمفة كتكفير شعكر قكم
باالنتماء يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ كرفع مستكل األداء ,كلكف ىناؾ معكقات تعترض ىذا
الدكر كمف أبرز ىذه المعكقات حسب ما يرل الباحث:
 عدـ كجكد خطة كاضحة تنظـ تعامؿ المدرسة مع مؤسسات المجتمع.
 غياب الكعي لدل البعض بأىمية دكر المشاركة المجتمعية في العممية التعميمية.
 األزمة االقتصادية الشديدة التي يعاني منيا قطاع غزة كالتي انعكست بصكرة سمبية عمى المؤسسة
التعميمية كالمؤسسات األخرل الداعمة لممدرسة.
 غياب مبدأ البلمركزية الذم يقيد مدراء المدارس مف القياـ ببعض األنشطة التي تعكد بالنفع عمى
العممية التعميمية.
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 جيؿ الكثير مف أكلياء األمكر بأىمية دكرىـ االجتماعي في مساعدة المدرسة كانعكاس ىذا الدكر
عمى مستكل تحصيؿ أبنائيـ.
 عدـ كجكد الكقت المناسب كالكافي لممشاركة كالتفاعؿ مع المدرسة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات العربية.
ثانياً :الدراسات األجنبية.
ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
قاـ الباحث باالطبلع عمى عدد مف الدراسات كاألبحاث التي تناكلت مكضكع الدراسة ,كذلؾ مف أجؿ
التعرؼ إلى ماىية المشكبلت التي تناكلتيا ,كخطكات تناكلو لممشكمة ,كاألدب النظرم كمعرفة األساليب
كاإلجراءات البحثية التي اتبعتيا كالنتائج التي تكصمت إلييا ,كما تـ سرد الدراسات حسب التسمسؿ
التاريخي مف األحدث إلى األقدـ.

أوالً :الدراسات العربية:
 -1دراسة مينا ( )2014بعنوان" :تصور مقترح لتفعيل المشاركة المجتمعية في مدارس وكالة
الغوث الدولية في محافظات غزة في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة "
ىدفت الدراسة إلى بناء تصكر مقترح لتفعيؿ المشاركة المجتمعية في مدارس ككالة الغكث في
محافظات غزة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة ,كالذم يتناكؿ تفعيؿ المشاركة المجتمعية في
مجاؿ اإلعبلـ كمجاؿ المنظمات غير الحككمية كالمؤسسات الحككمية ,كبحث سبؿ التغمب عمى
معكقات المشاركة المجتمعية باستخداـ المنيج الكصفي ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة صممت الباحثة
استبانة مكجية لمديرم كمديرات مدارس ككالة الغكث مككنة مف ( )52فقرة ,كتككف مجتمع الدراسة مف
جميع مديرم كمديرات مدارس ككالة الغكث الدكلية ,كاستجاب منيـ ( )222مدي انر كمديرة بنسبة
( ,)90.61%ككذلؾ تـ إجراء مقاببلت شخصية مع مديرم المناطؽ التعميمية في ككالة الغكث كالبالغ
عددىـ( ,)9كاستخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي ( )spssلتحميؿ البيانات التي حصمت عمييا مف
عينة الدراسة ,حيث استخدمت التك اررات كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
كاختبار ) )T-testكالتحميؿ أحادم التبايف( ,(ANOVA one-wayكقد تكصمت الباحثة مف خبلؿ
الد ارسة إلى عدة نتائج أىميا إف تقديرات مديرم مدارس ككالة الغكث لكاقع المشاركة المجتمعية بمغت
( )%65.80كىي بدرجة متكسطة ,كما كأظيرت النتائج أيضان بأنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
تعزل لمتغير الجنس(ذكر -أنثى) في المجاؿ األكؿ كالثاني كالثالث ,باستثناء المجاؿ الرابع كالخامس إذ
كجدت فركؽ لصالح الذككر ,كما كأظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بالمجاؿ الثاني(مشاركة المؤسسات
الحككمية في األنشطة المتنكعة) أف عبارة " تعمؿ المدرسة بالتعاكف مع ك ازرة الصحة في حممة التطعيـ
مف األمراض" في المرتبة األكلي بكزف نسبي( )%72.80كدرجة ممارسة كبيرة ,كما أكصت الدراسة
بضركرة صياغة سياسة كأىداؼ كمعايير كاضحة لممشاركة المجتمعية في المدارس مف قبؿ ككالة
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الغكث باإلضافة إلى قياـ النظاـ التربكم بغرس مفيكـ(التعميـ مسئكلية الجميع) ,حيث أف األمر يتطمب
عدـ انفراد طرؼ دكف اآلخر ككنو عمؿ تكاممي يجب عمى الجميع تحمؿ مسئكليتو ,كأكصت أيضان
بضركرة تبني سياسة اإلدارة البلمركزية في التكاصؿ مع المجتمع المحمي ,باإلضافة إلى التركيز عمى
المشاركة المجتمعية مع المجتمع المحمي في كؿ محافظات غزة خاصة فيما يتعمؽ بالمشاركة في تقديـ
االستشارات المتعمقة بالبرامج كالخطط التعميمية المقدمة لمطمبة كأفراد المجتمع.
 -2دراسة عبد الكريم ( )2013بعنوان ":فاعمية النشاط االجتماعي المدرسي في رفع أداء مستوى

المؤسسة التربوية "

ىدفت ىذه الدراسة إلى كشؼ فركؽ فاعمية النشاط االجتماعي المدرسي في رفع مستكل األداء بيف
المؤسسات التربكية ,كمدل مساىمة ىذا النشاط في االستقرار النفسي كاالجتماعي لمطالب بالكسط

إيجابا عمى نتائجو المدرسية ,كتـ إتباع المنيج الكصفي ,كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة
المدرسي ,مما ينعكس
ن
تـ تطكير أداة مككنة مف ( )30فقرة ,كطبقت األداة " االستبانة "عمى مجتمع يتككف مف ( )120مدير
مدرسة متكسطة بكالية المسيمة ,كقد تـ تحميؿ البيانات المجمعة باستخراج المتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية ,كتحميؿ التبايف ,كاختبار )شفيو( لممقارنات البعدية ,عف طريؽ الرزمة اإلحصائية

لمعمكـ االجتماعية ) (spssكقد بينت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية النشاط

االجتماعي المدرسي تساىـ في رفع مستكل األداء بيف المؤسسات التربكية عند مستكل الداللة ≤(a

) 0.01ك جاءت الفركؽ لصالح المؤسسات التربكية ذات األداء المرتفع ,ككانت أبرز تكصيات الدراسة
ضركرة االستثمار الجيد في المجاؿ البشرم خاصة في مجاؿ التككيف ,لكؿ مكظفي التربية كالتعميـ
خاصة الطاقـ التربكم ,مع إعطاء أىمية لجياز الدعـ كالتقكية كالدركس المحركسة لفائدة التبلميذ

خاصة الفئة التي تعاني الفقر كالحرماف ,باإلضافة إلى تفعيؿ دكر مجالس أكلياء أمكر الطبلب أكثر
كتدعيـ ذلؾ بقكانيف تدعـ كتحمؿ أكلياء األمكر مسئكلية متابعة دراسة أبنائيـ ,مع مراجعة المكارد

المالية المخصصة لميزانيات تسيير المؤسسات التربكية حتى تككف مسايرة لمتطكرات االقتصادية

الحالية ,باإلضافة إلى تعييف أخصائييف نفسانييف إلى جانب طبيب الصحة المدرسية لمعالجة مشاكؿ
الطمبة.

 -3دراسة بعموشة ( )2013بعنوان" :واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحمة األساسية
والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة وسبل تطويره"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع الشراكة بيف إدارت مدارس المرحمة األساسية كالمنظمات غير الحككمية
في محافظات غزة كسبؿ تطكيره ,باستخداـ المنيج الكصفي ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة صمـ الباحث

استبانة مكجية لمديرم كمديرات مدارس المرحمة األساسية مككنة مف ( )75فقرة ,كاستيدؼ الباحث في

الدراسة عينة مف مديرم كمديرات مدارس المرحمة األساسية التي تشرؼ عمييا ك ازرة التربية كالتعميـ
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كككالة الغكث الدكلية بغزة تطابؽ مجتمع الدراسة ,ككانت االستجابة مف ( )451مدي انر كمديرة بنسبة

( ,)%89ككذلؾ عقد الباحث مقابمة لمجمكعة مف ( )18خبي انر مف كزارت السمطة الكطنية كالجامعات

الفمسطينية كالمنظمات غير الحككمية ,كاستخدـ الباحث البرنامج اإلحصائي( )spssلتحميؿ البيانات,

كما كاستخدـ التك اررات كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كاختبار()T-test

كالتحميؿ أحادم التبايف ( (ANOVA one-wayككانت أبرز نتائج الدراسة بمكغ تقديرات مديرم
مدارس المرحمة األساسية لكاقع الشراكة بيف إدارات مدارس المرحمة األساسية كالمنظمات غير الحككمية

في محافظات غزة درجة المتكسط بكزف نسبي ( ,)%61.97كما كحصؿ مجاال كاقع الشراكة حاليان
كمجاالت الشراكة عمى تقدير متكسط مف قبؿ مديرم مدارس المرحمة األساسية بكزف

نسبي( ,)%56.20ك( ,)%53.35كما كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل
لمتغير جنس مدير المدرسة في مجاؿ أىداؼ الشراكة كمجاؿ مجاالت الشراكة عند مستكل
داللة ) )α ≤ 0.01) ,)α ≤0.05لصالح الذككر ,ككانت أبرز تكصيات الدراسة ضركرة كضع
خطة كطنية كاضحة األىداؼ تشارؾ في صياغتيا إدارت المدارس كاإلدارات التعميمية ,كاإلدارة

التربكية ,كالمنظمات غير الحككمية كالشبكات الممثمة ليا لتسييؿ الشراكة بيف إدارت المدارس األساسية
كالمنظمات غير الحككمية كتنقؿ الشراكة مف مستكل تبادؿ الخدمات إلى مستكل الشراكة الحقيقية

النابعة مف حاجات حقيقية مدركسة ,كما كأكصت الدراسة ك ازرة التربية كالتعميـ بضركرة تكعية مديرم
المدارس حكؿ أىمية كفكائد الشراكة مع المنظمات غير الحككمية ,باإلضافة إلى إعداد دليؿ يكضح

احتياجات المدارس لتككف كاضحة أماـ المنظمات غير الحككمية ,كذلؾ أكصت الدراسة إدارات

المدارس األساسية بضركرة دعكة الداعميف مف أفراد المجتمع المحمي لحضكر المناسبات المدرسية
كتفعيؿ قنكات التكاصؿ مع المنظمات غير الحككمية ,باإلضافة إلى تفعيؿ الدكر اإلعبلمي إلدارت

المدارس لدل المنظمات غير الحككمية ,كفيما يخص المنظمات غير الحككمية فقد أكصت الدراسة
بضركرة إعداد دليؿ كاضح المعالـ حكؿ مشاريعيا كأىدافيا كالخدمات التي يمكف أف تقدميا لممدارس,
كالمشاركة في التخطيط لبرامج كأنشطة المدارس ,كالعمؿ عمى تنمية قدرات كميارات العامميف في

المدارس مف خبلؿ إشراكيـ في برامجيا كالمساىمة في إجراءات الصيانة لؤلجيزة المدرسية.

 -4دراسة األفندي ( )2012بعنوان ":دور المدرسة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب

المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في بيت لحم"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر المدرسة في تعزيز ثقافة العمؿ التطكعي لدل طبلب المرحمة الثانكية

مف خبلؿ المنياج الدراسي ,كاألنشطة الطبلبية كاتبع الباحث المنيج الكصفي لتحقيؽ ذلؾ ,كقد تككنت
عينة الدراسة مف( )134معممان كمعممة ,كقد اختيركا بالطريقة العشكائية الطبقية ,كقد قاـ الباحث

باستخداـ استبانة كأداة لمدراسة تككنت مف ( )30فقرة ,كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف محكر المنياج
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المدرسي جاء بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي ( (3.34كانحراؼ معيارم ) (0.65بدرجة متكسطة ,ثـ

تبله محكر األنشطة الطبلبية بالمرتبة الثانية بمتكسط حسابي ) )2.96كانحراؼ معيارم )(0.71
بدرجة متكسطة في تعزيز ثقافة العمؿ التطكعي لدل طبلب المرحمة الثانكية ,كلئلجابة عف أسئمة

الدراسة تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كتـ استخداـ اختبار)ت) اإلحصائي,
كاختبار تحميؿ التبايف األحادم إليجاد الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية كفقنا ألسئمة الدراسة ,كأظيرت
نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء المعمميف حكؿ دكر المدرسة في تعزيز

ثقافة العمؿ التطكعي لدل طبلب المرحمة الثانكية تعزل لمتغيرات الجنس ,كعدد سنكات الخبرة,
كالمؤىؿ العممي ,كجنس المدرسة.

كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الدراسة بضركرة أف تعمؿ المدرسة عمى تشجيع األعماؿ التطكعية
كخصكصان في العطؿ الصيفية ,كتنظيـ زيارات جماعية لمطبلب لمؤسسات كجمعيات العمؿ التطكعي
كاطبلعيـ عمى النشاطات التطكعية التي تقكـ بيا كتشجيعيـ عمى االنخراط فييا ,كأف تقكـ المدرسة

بالتنسيؽ مع المجتمع المحمي بالعمؿ عمى تكفير مشاريع كبرامج عمؿ تطكعي تيدؼ إلى تنمية ركح

االنتماء كالمبادرة لدل الطبلب ,كتنظيـ حمبلت نظافة بشكؿ دكرم لممرافؽ المدرسية كالمرافؽ العامة

في البيئة المحيطة ,كأخي انر مكافأة الطبلب الذيف ينخرطكف كيشارككف في األعماؿ التطكعية كتكريميـ
عف طريؽ شيادات التكريـ ككضع أسمائيـ عمى لكحات الشرؼ في المدرسة.

 -5دراسة عاشور ( )2011بعنوان ":دور مدير المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين

المجتمع المحمي في سمطنة عمان"

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى دكر مدير المدرسة في تفعيؿ الشراكة بيف المدرسة كبيف المجتمع
المحمي مف كجية نظر العامميف في المدارس كأفراد المجتمع المحمي ,كما ىدفت الدراسة إلى معرفة ما
إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر مدير المدرسة في تفعيؿ ىذه الشراكة مف كجية
نظر العامميف في المدارس كأفراد المجتمع المحمي تعزل إلى متغيرم مسمى الكظيفة كالمنطقة

التعميمية ,كاتبع الباحث المنيج الكصفي ,كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المديريف كالمعمميف

كالعامميف في مدارس التعميـ كالبالغ عددىـ( ,)9877كقد تككنت العينة مف ( )513مف العامميف في

المدارس ك ( )80مف أفراد المجتمع المحمي ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطكير استبانة اشتممت عمى

( )41فقرة ,كقد أشارت نتائج الدراسة الى أف دكر مدير المدرسة في تفعيؿ الشراكة بيف المدرسة كبيف

المجتمع المحمي جاء بدرجة قميمة بمتكسطات حسابية تتراكح ما بيف( ,)2.28-1.47كما جاء ترتيب

مجاالت الدراسة في دكر مدير المدرسة في تفعيؿ الشراكة بيف المدرسة كبيف المجتمع المحمي كفؽ

الترتيب اآلتي :الشراكة في الرؤية كاألىداؼ العامة لمعممية التعميمية بمتكسط حسابي( ,)2.28يميو
الشراكة في تقديـ الدعـ المالي لممدرسة بمتكسط حسابي ( ,)2.27ثـ الشراكة في الشئكف اإلدارية
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لممدرسة بمتكسط حسابي ( ,)2.17ثـ الشراكة في تقديـ االستشارات لممدرسة بمتكسط حسابي

( ,)2.10كجاء في المرتبة األخيرة الشراكة في التخطيط المدرسي بمتكسط حسابي( ,)1.47كما
كأظيرت الدراسة أيضاّ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغير مسمى الكظيفة لجميع مجاالت

الدراسة ,فيما عدا الشراكة في تقديـ االستشارات لممدرسة كلصالح المديريف ,كأكصت الدراسة بعقد

دكرات كبرامج تدريبية لمديرم المدارس لتكعيتيـ بأىمية الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات كأفراد المجتمع

المحمي ,كالتركيز عمى الشراكة المدرسية مع المجتمع المحمي في كافة المناطؽ التعميمية في سمطنة
عماف كخاصة ما يتعمؽ بالشراكة في تقديـ االستشارات المتعمقة بالبرامج كالخطط التعميمية المقدمة

لمطمبة كأفراد المجتمع المحمي ,كالتركيز عمى تنفيذ األنشطة المدرسية التي تيتـ بحاجات المجتمع

المحمي ,مع ضركرة تكريـ أفراد المجتمع المحمي كخاصة أكلياء أمكر الطمبة الذيف يتعاكنكف كيقدمكف
الدعـ لمبرامج كاألنشطة المدرسية.

 -6دراسة شمدان و آخرون ( )2011بعنوان" :واقع التواصل بين المدرسة الثانوية والمجتمع

المحمي في محافظات غزة وسبل تحسينو"

ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع التكاصؿ بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي ,كلتحقيؽ ىذا اليدؼ

استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي ,حيث قاـ الباحثكف بإعداد استبانة اشتممت عمى ( )46فقرة مكزعة

عمى أربعة مجاالت كىي :األسرة ,اإلعبلـ ,المؤسسات الحككمية ,المؤسسات غير الحككمية ,ثـ تقدـ

الباحثكف بصيغة مقترحة لتفعيؿ آليات التكاصؿ بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي ,كاشتممت

عينة الدراسة عمى( )299مف مديرم كمعممي المدارس الثانكية مف أصؿ مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ

( )7082مدي انر كمعممان ,كمف األساليب اإلحصائية المستخدمة (تحميؿ التبايف األحادم ,اختبار( ) T
Testالكسط الحسابي ,النسب المئكية ,اختبار شيفيو( كقد أظيرت أىـ نتائج الدراسة بأف تقديرات

المدراء كالمعمميف لكاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي بمغت ( )%61كىي نسبة متكسطة

بحاجة إلى تعزيز ,كتكصمت الدراسة الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات

العينة تعزل لمتغير الجنس(ذكر ,أنثى) في المجاؿ األكؿ كالثالث كالرابع كالدرجة الكمية حيث كانت

الفركؽ لصالح اإلناث ,عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات العينة تعزل

لمتغير المؤىؿ العممي ,عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات العينة تعزل
لمتغير سنكات الخدمة ,كما كأظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بالمجاؿ الثالث(المؤسسات الحككمية) أف
عبارة "تنسؽ مع ك ازرة الصحة لعقد يكـ صحي لمطمبة" حصمت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي()%71

كدرجة ممارسة كبيرة ,كما كحصمت عبارة" تنسؽ مع ك ازرة الشباب كالرياضة لعقد دكرات رياضية لممعمميف

كالطمبة" عمى كزف نسبي ) )%47.80كىي نتيجة منخفضة ,ككاف مف أبرز التكصيات ضركرة تفعيؿ

آليات التكاصؿ بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي بكافة أشكاليا ,كضركرة مشاركة أكلياء األمكر

في المناسبات التي تعقدىا المدرسة ,كتشجيع مدراء المدارس كالمعمميف عمى المشاركة في المؤتمرات
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كاألياـ الدراسية التي تعقدىا الجامعات كالمؤسسات المجتمعية كتقديـ الحكافز البلزمة لذلؾ ,كأكصت

الدراسة ايضان بضركرة استفادة المدرسة مف الخدمات التي تقدميا مؤسسات المجتمع المحمي.

 -7دراسة القرشي )( 2011بعنوان" :المشاركة المجتمعية المطموبة لتطوير أداء المدارس الثانوية

الحكومية) دراسة ميدانية (عمى المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف.

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف المشاركة المجتمعية المطمكبة لتطكير إدارات المدارس الثانكية الحككمية
كتكفير فرص التنمية المينية المطمكبة لمعممي المدارس الثانكية الحككمية ,كرفع المستكل التحصيمي
لطبلب المدارس الثانكية الحككمية كربط خريجي المدارس الثانكية بسكؽ العمؿ ,كاتبع الباحث المنيج
الكصفي المسحي في الدراسة كتككف مجتمع الدراسة مف ( )299مدي انر كمشرفان ,مكزعيف بيف ()58
مدي انر ك( )171مشرفان ,كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف أربعيف فقرة ,ككانت أىـ النتائج :أف
المشاركة المجتمعية مطمكبة لدرجة عالية حيث بمغت ( ,)%81تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل الداللة( )0.05=αبيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحك المشاركة المجتمعية
المطمكبة لتطكير أداء المدارس الثانكية الحككمية تبعان لمتغير المؤىؿ العممي(بكالكريكس /دراسات عميا)
ككانت لصالح الذيف مؤىميـ دراسات عميا ,كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )0.05=αبيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحك المشاركة المجتمعية المطمكبة لتطكير
أداء المدراس الثانكية الحككمية تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة ,ككانت لصالح ذكم الخبرة األكبر ,كأىـ
ما أكصت بو الدراسة ضركرة العمؿ عمى فتح قنكات االتصاؿ مع المجتمع المحيط مف خبلؿ التكاصؿ
مع جميع مؤسسات المجتمع الحككمية كالخاصة كاالستفادة منيا بما يخدـ اإلدارة في المدارس الثانكية
كدعكة مؤسسات المجتمع لتمكيؿ األنشطة كالمناسبات المدرسية ,كدعكة المدارس الثانكية لممجتمع
المحيط لمعمؿ عمى تنظيـ برامج تعميمية لمطبلب خارج إطار المدرسة مثؿ عقد دكرات لمطبلب في
مجاؿ المغة االنجميزية كالحاسب اآللي لرفع تحصيميـ الدراسي.
 -8دراسة عبد التواب ) (2010بعنوان" :الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني

ومؤسسات الخدمة االجتماعية لدعم الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية بالمؤسسات التعميمية"

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع الشراكة المجتمعية ,كتحديد المعكقات التي تؤثر في تفعيؿ الشراكة

كتحديد اآلليات البلزمة لتحقيؽ شراكة فاعمة بيف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعميـ كمؤسسات

تعميـ الخدمة االجتماعية بالمؤسسات التعميمية ,كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي ,كما كاستخدـ الباحث

االستبانة كأداة لمدراسة كا ختار العينية بطريقة المسح الشامؿ ,حيث كانت عينة الدراسة مككنة مف
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( )95فردان كىـ كالتالي( )38مف أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تعميـ الخدمة االجتماعية ,ك()15
مف مسئكلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعميـ ,ك( )42مف مسئكلي العممية التعميمية بالمدارس

التي تـ معيا تنفيذ شراكات ,كأظيرت الدراسة أف رؤية أعضاء ىيئة التدريس لمشراكة مع مؤسسات

المجتمع المدني تتسـ بالتقميدية ,كأف أىـ معكقات الشراكة ىي ضعؼ قنكات االتصاؿ بيف الشركاء,
ككجكد مفاىيـ كتصكرات غير سممية لدل القائميف كالمسئكليف داخؿ المؤسسات المجتمعية حكؿ حقيقة

الشراكة المفترضة ,كأكصت الدراسة بضركرة عقد لقاءات دكرية بيف مؤسسات المجتمع المدني
كمؤسسات الخدمة االجتماعية ,كتشكيؿ فرؽ عمؿ لتعزيز الشراكة.

 -9دراسة أبو عسكر ( )2009بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في
مواجية ظاىرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيمو"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانكية في مكاجية ظاىرة التسرب

الدراسي بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو ,كالكقكؼ عمى كاقع التسرب في ىذه المدارس كمعرفة درجة

ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في الحد مف ىذه الظاىر كمعرفة أثر كؿ مف سنكات الخدمة ,كالمؤىؿ
العممي ,كمكاف السكف عمى درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في الحد مف ىذه الظاىرة مف كجية

نظر عينة الدراسة البالغ عددىـ ( )68مديرة ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي مكظفنا استبانة
كاحدة كأداة لمدراسة مككنة مف ( )39فقرة ,ك أبرز ما تكصمت إليو الدراسة حصكؿ المجاؿ االجتماعي

عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي( )%80.17كالذم يبيف العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي مف أجؿ

الحد مف ظاىرة التسرب المدرسي كىك بحاجة إلى تفعيؿ ,كما كأظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية تعزل لكؿ مف متغير سنكات الخدمة ,كالمؤىؿ العممي ,كالمديرية التي تتبع ليا المدرسة,
ككانت أبرز تكصيات الدراسة ضركرة تنظيـ رحبلت ترفييية لمطالبات كزيارة األماكف األثرية البارزة

التي تتحدث عنيا المناىج ,كالعمؿ عمى ربط الطالبات البلتي يتكرر غيابيف باألنشطة المدرسية مثؿ
النظاـ المدرسي أك اإلذاعة المدرسية ,كضركرة قياـ أكلياء األمكر بتكعية بناتيـ بأىمية التعميـ ألنو

السبيؿ لبلنتصار عمى االحتبلؿ ,باإلضافة إلى التنسيؽ مع ك ازرة األكقاؼ كالشئكف الدينية مف أجؿ قياـ
الخطباء كالكعاظ بحث األىالي عمى االىتماـ بتربية كتعميـ بناتيـ مسترشديف باآليات القرآنية

كاألحاديث الشريفة ,كاحضار الكعاظ إلى المدارس لتكجيو الطالبات مف خبلؿ اإلذاعة المدرسية,
كالعمؿ عمى زيادة المساحة المخصصة في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة لمبرامج التربكية التعميمية لمكبار

كالصغار ,كأخي انر العمؿ عمى تكعية األىالي مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة مف أجؿ متابعة األبناء

كدفعيـ لمتعميـ.
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 -11دراسة العجموني والشياب ) (2009بعنوان" :تصورات معممي الصفوف الثالثة األساسية
األولى لمجاالت المشاركة المجتمعية في مدارس لواء بني عبيد .إربد"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير معممي الصفكؼ الثبلثة األساسية لمجاالت المشاركة المجتمعية

في مدارس لكاء بني عبيد ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )132معممان
مف معممي الصفكؼ الثبلثة األساسية األكلي في مدارس لكاء بني عبيد ,كاستخدـ الباحث استبانة

مككنة مف ( )26فقرة ,ككانت أىـ نتائج الدراسة إف المشاركة االجتماعية كانت عالية
بنسبة( ,)%83.55ككانت أبرز المجاالت ىي تقديـ التبرعات العينية لممدرسة ,دعـ األنشطة
كالمسابقات كالرحبلت كانشاء أندية عممية في المدارس ,كما كأكدت الدراسة عمى أىمية استخداـ شبكة

االنترنت لمتكاصؿ مع أكلياء األمكر كمؤسسات المجتمع بدرجة مرتفعة( ,)84.22%كتكصمت الدراسة

ايضان الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αتعزل لمتغير

الجنس في مجاؿ الشراكة ,عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05 ≤ α
تعزل لمتغير سنكات الخدمة في جميع مجاالت االستبانة ,كأكصت الدراسة بتفعيؿ دكر المؤسسات
االجتماعية كاإلعبلمية كالشبابية كمؤسسات المجتمع المدني ,كتكثيؽ عبلقتيا بالمدرسة ,كتنسيؽ

نشاطاتيا المكجية لخدمة المجتمع المحمي بالتعاكف مع المدارس انطبلقان مف مبدأ تكحيد المكارد

كاستثمارىا عمى النحك األمثؿ في خدمة التعميـ .

 -11دراسة سكيك وبارود ) (2009بعنوان ":واقع التعاون بين المعمم والمدير والمجتمع المحمي

في المدارس الثانوية بمحافظة غزة وسبل تطويرىا "

ىدفت الدراسة إلى دراسة كاقع التعاكف بيف المعمـ كالمدير كالمجتمع المحمي في المدارس الثانكية

بمحافظة غزة كسبؿ تطكيرىا مف كجية نظر المعمميف كأكلياء األمكر ,كقد استخدمت الباحثتاف المنيج

الكصفي  ,كبمغت عينو الدراسة ( )65معممان كمعممة ,ك ( )53مف أكلياء األمكر ,كما تـ استخداـ
االستبانة كأداة لمدراسة ,ككانت أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تقديرات المعمميف كأكلياء

األمكر لكاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي بمغ نسبة متكسطة( ,)%64دكف النسبة المطمكبة

تربكيان ,كتعزل النسبة المتكسطة في تقدير كاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي إلى تدني مستكل

التكاصؿ ,كضعؼ تفعيؿ كسائؿ التكاصؿ المطمكبة ,كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تعزيز
التعاكف بيف المدارس الثانكية كالمجتمع المحمي ,ك أشراؾ جميع األطراؼ في كضع استراتيجية كخطط

كأىداؼ كاضحة تحدد المياـ كالمسؤكليات.
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 -12دراسة السمطان ( )2008بعنوان ":واقع التعاون بين المدرسة والمجتمع المحمي بمدينة
الرياض بالمممكة العربية السعودية وأىم اآلليات الالزمة لتطويره "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى برامج التعاكف القائمة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي في مدينة الرياض,
كالى تحديد الصعكبات التي تحكؿ دكف إقامة عبلقة تعاكنية فعالة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي,

إضافة إلى التعرؼ إلى المزايا كالفكائد المتكقعة مف إقامة برامج التعاكف ,كأىـ اآلليات البلزمة لتطكير
مستكل التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كتككف مجتمع

الدراسة مف مديرم المدارس االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية لمبنيف التابعيف إلدارة التعميـ بمدينة الرياض,
كالبالغ عددىـ) (841مدي انر ,كاختار الباحث عينة عشكائية طبقية قكاميا( )212تمثؿ المجتمع األصمي

لمدراسة طبقت عمييا أداة الدراسة (االستبانة) ,كاستخدـ الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ

االجتماعية) (spssفي المعالجة اإلحصائية لبيانات ىذه الدراسة مف خبلؿ بعض أساليب اإلحصاء

الكصفي لتحديد استجابات أفراد العينة نحك األبعاد المختمفة لعبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ,كقد
تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا أف مستكل العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي ال

تزاؿ ضعيفة بمتكسط( ,)2.36كبكزف نسبي( ,)%69.3باإلضافة إلى كجكد معكقات ذات أىمية كبيرة
تحكؿ دكف إقامة عبلقة تعاكنية كثيقة بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي كأفراده ,كمف أىميا

محدكدية الصبلحيات الممنكحة لمديرم المدارس في تطكير العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي,
كاالفتقار إلى الككادر اإلدارية المتخصصة في تطكير العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي,

كأكضحت نتائج الدراسة أيضان كجكد اختبلفات دالة إحصائيان بيف رؤية مديرم المدارس لكاقع التعاكف

الحالي بيف المدرسة كالمجتمع المحمي تعزل إلى اختبلؼ المرحمة الدراسية ,كاختبلؼ مكقع المدرسة في
مدينة الرياض ,كاختبلؼ طبيعة المبنى المدرسي ,كلـ يستطيع اختبار شفيو تمييز صالح اتجاه الفركؽ

الدالة إحصائيان ألم فئة مف فئات المتغيرات لصغر المتكسطات.

 -13دراسة الطيطي ,أبو ساكور( (2008بعنوان" :مدى مشاركة المجتمع المحمي في دعم اإلدارات
المدرسية الثانوية واسنادىا في مدينة الخميل من وجية نظر اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل مشاركة المجتمع المحمي في تكفير الدعـ كالمساندة لئلدارات المدرسية
في مدينة الخميؿ ,كأثر ىذه المشاركة عمى فعالية ىذه اإلدارات في تطكيرىا كالنيكض بمستكاىا,
كمستكل العممية التعميمية ,كتككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف جميع مديرم كمديرات المدارس الثانكية
في مدينة الخميؿ إضافة إلى مجالس اآلباء العاممة في ىذه المدارس ,كالبالغ عددىـ( )45مدي انر ك
( )115عضكاّ مف مجالس اآلباء ,كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي في البحث ك االستبانة كأداة
لمدراسة كتككنت مف ( )46بندان ,كأظيرت النتائج أف مدل مشاركة المجتمع المحمي في دعـ اإلدارات
المدرسية الثانكية كاسنادىا في مدارس الخميؿ مف كجية نظر اإلدارة المدرسية كمجالس اآلباء كانت
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منخفضة بشكؿ عاـ بنسبة ( ,)%52كأكصت الد ارسة بأف تعمؿ االدارة المدرسية عمى تقميؿ الفجكة
بينيا كبيف المجتمع المحمي مف خبلؿ زيادة فاعمية دكر مجالس اآلباء كالعمؿ عمى تقكية العبلقات بيف
المجتمع المحمي كالمدرسة ,مف خبلؿ التركيز عمى عكامؿ الجذب التي تستدرج المجتمع إلى ما تراه
المدرسة ,كما كأكصت الدراسة بضركرة تكعية مؤسسات المجتمع المحمي بدكرىا تجاه اإلدارات
المدرسية كذلؾ مف خبلؿ اصدار نشرات تكعكية دكرية لمؤسسات المجتمع المحمي ,كاشراكيـ في
االنشطة كالفعاليات المدرسية كالمناسبات المختمفة.
 -14دراسة العاجز و عساف( )2007بعنوان " :الدور االجتماعي لمدير المدرسة الثانوية بمحافظة
غزة وعالقتو بالثقافة التنظيمية في ضوء مبادئ الجودة "
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل ممارسة مدير المدرسة الثانكية لدكره االجتماعي في محافظة غزة
كعبلقتو بالثقافة التنظيمية في ضكء مبادئ الجكدة ,كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي كاالستبانة,

مدير كمديرة لممدارس الثانكية ,كقد مثمت ىذه العينة المجتمع األصمي,
حيث بمغت عينة الدراسة ()39
ان
كاستخدـ الباحثاف استبانة مككنة مف ( )50فقرة ,كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة مدير

المدرسة الثانكية لدكره االجتماعي في البيئة الداخمية ( )%78.38أعمى مف درجة ممارستو لنفس الدكر

في البيئة الخارجية ( ,)%74.67كأف الثقافة السائدة بالمرتبة األكلى ىي ثقافة التعاطؼ اإلنساني
( , )%85.13يمييا ثقافة االنجاز ( ,)%84.62كما بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف

المدراء تعزل إلى جميع متغيرات الدراسة ,كما أنو يكجد عبلقة ارتباطية بيف دكر مدير المدرسة
االجتماعي كالثقافة التنظيمية السائدة ,كقد أكصت الدراسة بضركرة تدعيـ كعي مديرم المدارس الثانكية

بأىمية دكرىـ االجتماعي في إدارة المدرسة ,كربطيا بالمجتمع المحمي في ضكء مبادئ الجكدة,

كأكصت الدراسة ايضان بأف ييتـ مديرك المدارس بالعبلقات اإلنسانية الطيبة بينيـ كبيف العامميف معيـ,
ألف ذلؾ يساىـ بشكؿ فاعؿ في زيادة االنتماء ,كتعزيز ثقافة االنجاز ,كبالتالي تحسيف جكدة العممية

التعميمية.

 -11دراسة العجمي) )2007بعنوان" :المشاركة المجتمعية واإلدارة الذاتية لممدرسة"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المشاركة المجتمعية لممدرسة كالمجتمع كآلياتيا ,كتحديد أىـ مجاالت الشراكة

المطمكبة ,كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كشممت عينة الدراسة أربع فئات ىي :مديرك
المدارس االبتدائية ,كأكلياء األمكر المشارككف في مجالس اآلباء كالمعمميف ,كأعضاء الجمعيات األىمية

بالمجتمع المحمي ,كأعضاء المجالس المحمية بمدف محافظة الدقيمية كقراىا ,حيث بمغت عينة الدراسة

( )450فردان ,كاستخدـ الباحث االستبانة لجمع معمكمات الدراسة الميدانية ,كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ
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اتفاقان تامان بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ أف أىداؼ الشراكة المجتمعية تسعى إلى الحد مما يعاني منو
الطبلب مف مشكبلت تؤثر سمبان عمى أدائيـ األكاديمي ,إضافة إلى أف الشراكة تقكد إلى تحسيف مخرجات

المدرسة بما يتفؽ مع معايير الجكدة الشاممة ,كما أكضحت الدراسة أىمية تفعيؿ سياسة البلمركزية في إدارة
التعميـ ,كأىمية إصدار تشريعات جديدة لتنظيـ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع كتشجيع العمؿ الجماعي,

إضافة إلى تكفير الكتيبات كالنشرات الدكرية عف مجاالت الشراكة كالمجاالت التي يمكف اإلسياـ كالتعاكف
فييا إضافة إلى تنشيط دكر كسائؿ اإلعبلـ في بث الكعي في نفكس أفراد المجتمع المحمي كمؤسساتو
بأىمية مشاركتيـ في إثراء العممية التربكية.

 -11دراسة الشرعي) (2007بعنوان" :دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي )دراسة
تحميمية )"

ىدفت الدارسة إلى إبراز أىمية دكر المشاركة المجتمعية بمختمؼ مؤسساتيا كمنظماتيا كأفرادىا في
اإلصبلح المدرسي كارتباطيا بالتطكرات المعاصرة كالتكجو العالمي الجديد حكؿ مفيكـ التعميـ لمجميع

كآليات التعاكف لتفعيؿ العبلقات كالشراكة بيف المجتمع كالمدرسة ,كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
كتصميـ استبانة لئلجابة عف تساؤالت الدراسة ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )550فردان مكزع ما بيف

( )200مدراء المدارس )150( ,أكلياء أمكر )200(,أفراد المؤسسات األىمية ,ككانت أىـ نتائج
الدراسة أف المجتمع المحمي ممثبلن في األفراد(خبراء -كمتخصصيف -كقادة المجتمع كمنظمات

كجمعيات أىمية) يمكف أف يقدـ خبراتيـ في مجاؿ التربية كتكظيفيا في االنتفاع ب رائيـ كمقترحاتيـ في
سبيؿ النيكض برسالة المدرسة كمساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمية حيث جاءت بنسبة

( ,)%85.31ككانت أبرز نتائج الدراسة أف المجتمع المحمي ممثبلن في األفراد ( خبراء كمختصيف
كقادة مجتمع ,كمنظمات كجمعيات أىمية يمكف أف يقكمكا خبراتيـ في مجاؿ التربية كاالقتصاد كالفنكف
كاآلداب كالعمكـ كتكظيفيا في االنتفاع ب رائيـ كمقترحاتيـ في سبيؿ النيكض برسالة المدرسة كمساعدتيا

عمى تحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمية ,كذلؾ عف طريؽ تقديـ المقترحات المتعمقة بالتطكرات المعاصرة
مف ثكرة معرفية كتكنكلكجية ,دعـ حمقات النقاش كالدكرات التدريبية لتنمية العامميف بالمدرسة ,إيجاد

الحمكؿ لممشكبلت التي تكاجييا المدرسة ,دعـ األبحاث كالدراسات المتعمقة باإلصبلح المدرسي.

كأىـ ما أكصت بو الدراسة قياـ النظاـ التربكم بغرس مفيكـ التعميـ مسئكلية الجميع ,كأف األمر

يتطمب عدـ انفراد طرؼ دكف األخر ككنو عمؿ تكاممي في شكؿ آليو تضمف مشاركة الجميع في تحمؿ
المسئكلية ,تشجيع القطاع غير الحككمي كمنظمات المجتمع المدني عمى تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم,
كتكسيع قاعدة مشاركة قطاعات المجتمع المختمفة في إعداد الخطكط العريضة لممنياج كاإلفادة مف

الخبرات المتنكعة ألكلياء أمكر الطبلب خاصة ممف يعممكف في المجاؿ التربكم.
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 -17دراسة موسى) (2007بعنوان ":الدور التربوي لمجمعيات األىمية اإلسالمية ببوركينافاسو"
ىدؼ الدراسة الكقكؼ عمى أىـ الجمعيات األىمية اإلسبلمية كالتعرؼ إلى الدكر التربكم ليذه الجمعيات
كتقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ دكرىا التربكم ,كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لجمع الحقائؽ كالبيانات

كالمعمكمات ,كما كاستخدمت الدراسة المراسبلت كالمقاببلت الشخصية كالزيارات الميدانية كالمبلحظات
كاالستبانات أدكات ليذه الدراسة ,ككانت عينة الدراسة ىي جميع الجمعيات اإلسبلمية في بكركينافاسك

كعدىا ( )156جمعية أىمية إسبلمية ,ككانت أىـ نتائج الدراسة أف ىناؾ جمعيات إسبلمية تأثرت

بالجمعيات المسيحية ,كأف أىداؼ الجمعيات تعميمية كليست سياسية ,كما أكدت الدراسة نجاح

الجمعيات في تقديـ الخدمات التعميمية سكاء في التعميـ غير النظامي أك النظامي ,كجاءت بنسبة
( ,)%82.66ككشفت الدراسة أف أكثر المشكبلت عرقمة لمجمعيات اإلسبلمية ىك ضعؼ البناء
المؤسسي كنقص الخبرة كالخبلفات بيف أعضاء الجمعيات ,كأبرز ما أكصى بو الباحث ضركرة تعاكف
الجمعيات اإلسبلمية مع ك ازرة التعميـ األساسي في إصبلح المدارس العربية ,كضركرة إشراؾ الخريجيف

في الدكؿ العربية بكضع السياسات التعميمية لممدارس العربية.

 -18دراسة العسيمي وآخرون( )2006بعنوان" تصورات مديري المدارس الثانوية وأولياء األمور في
محافظة الخميل لمتفاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحمي"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تصكرات مديرم المدارس الثانكية كأكلياء األمكر في محافظة الخميؿ لمتفاعؿ
بيف اإلدارات المدرسية كالمجتمع المحمي ,كقد استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي ,كتـ استخداـ االستبانة

كأداة لمدراسة ,كقد تككف مجتمع الدراسة مف فئتيف األكؿ مدراء المدارس الثانكية الحككمية في محافظة
الخميؿ كالبالغ عددىـ ( )80مدي انر كمديرة ,أما الفئة الثانية فيي أكلياء األمكر كالبالغ عددىـ()15000
كلي أمر ,كقد تـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف فئة المديريف مقدارىا( )60مدي انر كمديرة ,أما عينة

أكلياء األمكر فقد تـ اختيارىا بطريقة عنقكدية مف خبلؿ( )40مدرسة بكاقع( )10أكلياء أمكر لكؿ

مدرسة ( )390كلي أمر ,كطكر الباحث استبانة مككنة مف ( )46فقرة لقياس تصكرات مديرم المدارس

الثانكية كأكلياء األمكر في التفاعؿ بيف اإلدارات المدرسية كالمجتمع المحمي ,كقد تمت المعالجة

اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
كاختبار(ت) كاختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار شيفيو لممقارنات البعدية كمعادلة كركنباخ ألفا

لحساب معامؿ ثبات األداة كذلؾ باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ,كأظيرت نتائج الدراسة أف درجة

تصكرات مديرم المدارس الثانكية كأكلياء األمكر في محافظة الخميؿ لمتفاعؿ بيف اإلدارات المدرسية

كالمجتمع المحمي كانت متكسطة كبمتكسط حسابي (لمدرجة الكمية) مقداره ( )3.31كانحراؼ معيارم

( )0.55كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(  ) 0.05 ≤ αبيف
متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تصكرات مديرم المدارس الثانكية كأكلياء األمكر في
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محافظة الخميؿ لمتفاعؿ بيف اإلدارة المدرسية كالمجتمع المحمي تعزل إلى صفة المسؤكلية كلصالح

المديريف؛ في حيف ال تكجد فركؽ ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤αبيف المتكسطات
تعزل إلى متغير الجنس كالمديرية كالمؤىؿ العممي كخبرة المدير ,كأكصت الدراسة بأف تكلي ك ازرة
التربية كالتعميـ العبلقة بيف اإلدارة المدرسية كالمجتمع المحمي أىمية خاصة كأف تقكـ اإلدارات المدرسية
بتكعية المجتمع المحمي بالدكر المطمكب منو تجاه المدرسة.
 -19دراسة بدير) (2005بعنوان" :المشاركة المجتمعية في التعميم)دراسة حالة إلحدى المدارس
التعاونية("

ىدفت الدراسة إلى تكضيح مفيكـ المشاركة المجتمعية في التعميـ كالتعرؼ إلى بعض الخبرات

كالتجارب العالمية في ىذا المجاؿ كتسميط الضكء عمى المدرسة التعاكنية كالكشؼ عف بعض المعكقات

التي قد تحكؿ دكف تطبيؽ المشاركة المجتمعية ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كاستخدـ كذلؾ

دراسة الحالة عف طريؽ المقاببلت التي أجراىا مع العامميف كالمسئكليف في مدرسة منار العمـ ,كبمغ

عدد أفراد عينة الدراسة( )54فردان كتككنت العينة مف ( )25مدي انر ك( )25معممان ك( )2كلي أمر ك()2

مف القيادات الشعبية كالمحمية ,أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ تدف في مستكل المشاركة المجتمعية في

التعميـ بنسبة( ,)%50كما ك جاءت تصكرات مديرم المدرسة لمعبلقة بيف المدرسة كالمجتمع عمى أبعاد

الدراسة إيجابية بنسبة( ,)%75كما كأظيرت الدراسة أف أىـ معكقات المشاركة المجتمعية ىي اعتقاد

الشعب أف التعميـ ىك مسئكلية الحككمة فقط ,كأكصت الدراسة بنشر ثقافة المشاركة كاتباع نظـ إدارية

حديثة تقكـ عمى البلمركزية ,كتكطيد االتصاؿ بيف المدرسة كالمجتمع ,كفتح أبكاب المدارس لمنشاطات

الصيفية ,كانشاء قاعدة بيانات تتضمف بيانات تفيد المشاركة المجتمعية ,كتحقيؽ المشاركة المجتمعية
التي تتطمب رغبة كاقتناع صادؽ مف قبؿ القيادات التعميمية كالمعمميف كأكلياء األمكر.

 -21دراسة الجرجاوي ( )2005بعنوان" :واقع المساندة األسرية لممدرسة األساسية الدنيا في
محافظة غزة "

ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى كاقع المساندة األسرية لممدارس األساسية الدنيا في محافظة غزة
كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الرئيس ,كىك :ما كاقع العبلقة بيف البيت كالمدرسة

االبتدائية بمحافظة غزة ,كقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي ,كاالستبانة في تحيؽ أىداؼ

الدراسة ,كتككف مجتمع الدراسة مف أكلياء أمكر تبلميذ المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية
بمحافظة غزة التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي ,كبمغ عدد عينة الدراسة ( )100مف أكلياء أمكر
تبلميذ المرحمة األساسية الدنيا أخذت بطريقة عشكائية مف بعض مدارس محافظة غزة ,كقاـ الباحث

بتصميـ استبانة لغرض قياس كاقع التعاكف بيف البيت كالمدرسة ,ككانت أبرز نتائج الدراسة أف الفقرة

رقـ ( )5التي تنص عمى ":أتابع دفتر ابني الخاص بالكاجبات اليكمية بعناية فائقة" ,حيث سجمت
67

متكسط حسابي ( )11كانح ارفنا معيارنيا ( )121كأىمية نسبية ( )20.2حيث جاءت في المرتبة األكلى
في مجاؿ مشاركة المدرسة لمبيت في حؿ مشكبلت األبناء كىذه النتيجة منطقية حيث أف كلي أمر
يكميا ألدل ذلؾ إلى تحسيف العبلقة بينو كبيف
التمميذ لك أنو يتابع مبلحظات المدرسيف عمى ابنو ن
المدرسة كلساعد في تحقيؽ األىداؼ التي تنشدىا المدرسة كلظير ذلؾ عمى أداء ابنو ,كما أف الفقرة
رقـ ) (2التي تنص عمى ":أقدـ الدعـ المادم الذم تطمبو المدرسة إلقامة نشاطاتو" ,حصمت عمى

كسط حسابي) (25,4كانحراؼ معيارم ) (645,1كأىمية نسبية ) (25,16فاحتمت المرتبة األكلى في
مجاؿ تعاكف األسر مع المدرسة في تحقيؽ األىداؼ كىذه النتيجة منطقية حيث انو مف الممكف زيادة

التعاكف بيف المدرسة كالبيت عف طريؽ تحفيز اإلدارة لمبيت كترغيب أكلياء األمكر بمد يد التعاكف

المعنكم كالمادم لما يعكد مف أثر لذلؾ عمى مسيرة التمميذ التعميمية ,ككانت أىـ تكصيات الدراسة

ضركرة تكعية أكلياء األمكر بالتعاكف مع المدرسة لصالح التمميذ ,كتحفيزىـ مف قبؿ إدارة المدرسة عمى
المشاركة كالتعاكف في كافة المجاالت ,مع التأكيد عمى أىمية كدكر المدرسة في استقطاب أكلياء
األمكر لممشاركة كالتعاكف كمما دعت الحاجة.

 -21دراسة نخمة وعوض ( )2005بعنوان " :أدوار مؤسسات المجتمع المدني في دعم العممية
التعميمية "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل فعالية األدكار التي تقكـ بيا مؤسسات المجتمع المدني في دعـ

العممية التعميمية ,كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي لتحقيؽ ىذا اليدؼ ,كاستخدـ الباحثاف أسمكب
المقابمة الشخصية ,إضافة إلى تطبيؽ استبانة شممت) (352مدي انر كككيبلن كأخصائيان اجتماعيان بالمدارس
اإلعدادية في ست محافظات مصرية ,كقد كشفت الدراسة عف الدكر المحدكد لفئتيف مف مؤسسات

المجتمع المدني ىما :رجاؿ األعماؿ ,كالجمعيات األىمية ,حيث كانت نسبة المشاركة ( ,)%54كأف
مشاركة األحزاب السياسية كالتنظيمات الشعبية في العممية التعميمية نسبية إلى حد كبير ,كأف دعـ
مؤسسات المجتمع المدني لمعممية التربكية غير ٍ
كاؼ بنسبة ( ,)%52باإلضافة إلى قصكر المشاركة
المجتمعية في دعـ العممية التعميمية بنسبة ( ,)%48كما أفضت الدراسة إلى أف ثبلث فئات ىي :
مجالس اآلباء ,كأكلياء األمكر ,كمجمس األمناء -تسيـ إلى حد ما في دعـ العممية التربكية كالتفاعؿ

معيا بنسبة ( ,)%65كقد أكصت الدراسة بإنشاء قاعدة لبيانات الجمعيات األىمية تبيف بالنسبة لكؿ
جمعية( :عنكانيا – أنشطتيا –مشركعاتيا – مجاالت عمميا – اىتماماتيا – المستفيديف مف أنشطتيا –

مصادر تمكيميا – عدد المتطكعيف كالمتطكعات بالجمعية – عدد أعضائيا – ىيكميا المالي كاإلدارم

– كالمشركعات التي تقكـ بيا) ,كانشاء قاعدة بيانات أخرل عف الجيات المانحة كامكاناتيا كما يمكف
أف تقدمو مف منح عينية أك مادية .
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 -22دراسة الكردي ( )2005بعنوان  ":تأثير المشاركة المجتمعية في المؤسسات التعميمية بمدينة
الرياض"

ىدفت الدراسة إلى معرفة أىـ التجارب المعاصرة في مجاؿ مشاركة المجتمع المحمي في العممية
التعميمية كتقديـ تصكر حكؿ مشاركة المجتمع في العممية التعميمية بمدينة الرياض ,كاتبعت الباحثة

المنيج الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ,كتككنت عينة الدراسة مف العامميف في مجاؿ

التربية كالتعميـ كالخبراء التربكييف كالعامميف في المؤسسات كالشركات كالجمعيات األىمية كأكلياء أمكر
الطبلب في مشاركة المجتمع ,كعينة الدراسة كانت عينة مقصكدة مف ( )40خبي انر ,ك( )40مف أكلياء

األمكر ,ككانت أىـ نتائج الدراسة أف أكثر مف نصؼ بنكد األسس كالمجاالت الخاصة بمشاركة

المجتمع لتطكير المؤسسات التعميمية بمدينة الرياض ىي بنكد ناقصة كغير محققة في الكاقع كتحتاج
إلى زيادة تفعيؿ حتى يمكف االستفادة مف تمؾ المشاركة ,كحصؿ مجاؿ األسس التي تقكـ عمييا
مشاركة المجتمع لتطكير التعميـ كالمؤسسات التعميمية عمى كزف نسبي أعمى مف ( )%70كىذا يعني
أف جميع ىذه البنكد يمكف تحقيقيا في الكاقع أما في مجاالت مشاركة المجتمع فقد حصؿ بعض بنكدىا

عمى كزف نسبي أعمى مف ( )%70كىي بنكد قابمة لمتحقيؽ ,كحصؿ البعض األخر مف ىذه البنكد

عمى كزف نسبي أقؿ مف ( )%70كىي بنكد غير قابمة لمتحقيؽ أك يصعب تحقيقيا عمى أرض الكاقع,
كمف أىـ التكصيات ضركرة اإلشارة إلى سياسة مشاركة المجتمع في مجاؿ التعميـ ,ككذلؾ كضع
اآلليات المختمفة لتحقيقيا ,كالعمؿ عمى تشجيع مشاركة المجتمعات المحمية لتحقيؽ مشاركة فاعمة

لتطكير التعميـ كمؤسساتو المختمفة.
 -23دراسة األشقر ( )2003بعنوان ":دور إدارة المدرسة الثانوية في تنمية المجتمع المحمي
بمحافظات غزة وسبل تطويره"

ىدفت الدراسة إلى معرفة الدكر الذم يجب أف تقكـ بو إدارة المدرسة الثانكية بمحافظات غزة لتنمية
المجتمع كتطكره ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كقد تككنت عينة الدراسة مف جميع مديرم
كككبلء كمديرات كككيبلت المدارس الثانكية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ ( )170إدارم ,كلتحقيؽ

أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة مككنة مف ( )60فقرة ,كلمعالجة البيانات إحصائيان تـ

استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) (SPSSحيث تـ استخداـ :النسب المئكية,

الكسط الحسابي ,االنحراؼ المعيارم باإلضافة إلى اختبار" ت " ,ككانت أبرز نتائج الدراسة أف مديرم
اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانكية يكدكف كلدييـ الرغبة في أف يككف ليـ دكر كبير كفعاؿ في خدمة
كتنمية المجتمع؛ فقد حصؿ مجاؿ خدمة البيئة المحمية عمى نسبة مئكية مقدارىا ) (86.64 %أم أف

الغالبية مف أفراد المجتمع ترغب في أف يككف ليا دكر فعاؿ في خدمة كتنمية البيئة المحمية ,أما في
مجاؿ خدمة اإلدارة المدرسية ألسرة الطالب فقد حصؿ ىذا المجاؿ عمى تقديرات عالية بنسبة
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)(%86.68كيأخذ ىذا المجاؿ الترتيب األكؿ عمى مجاالت الدراسة ,كيدؿ ذلؾ عمى العبلقة الكثيقة

بيف المدرسة كاألسرة ,كالرغبة لدل اإلدارة المدرسية لخدمة كتنمية األسرة ,كفي مجاؿ خدمة اإلدارة

المدرسية بالمرحمة الثانكية لممؤسسات الحككمية فقد أظيرت النتائج أف ىناؾ رغبة كبيرة حيث حصؿ

ىذا المجاؿ عمى نسبة مئكية مقدارىا ( (%81.93كىي أيضان نسبة عالية ,مما يدؿ عمى الكعي الكبير

الذم تكليو اإلدارة المدرسية ألف يككف ليا دكر كبير كفعاؿ لخدمة كتنمية المؤسسات الحككمية ,أما

مجاؿ خدمة المؤسسات األىمية فقد حصؿ عمى نسبة عالية كمكافقة ألف يككف لئلدارة المدرسية دك انر في

تنمية كخدمة المؤسسات األىمية ,ككانت النسبة المئكية ليذا المجاؿ( ,(%83.36كما دلت الدراسة

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة) )α < 0.05في تقدير أفراد العينة لرغبة
كتكجو اإلدارة المدرسية في أف يككف ليا دكر فعاؿ لخدمة كتنمية المجتمع في البيئة المحمية كاألسرة

كالمؤسسات الحككمية كاألىمية ,كما كأظيرت نتائج الدراسة المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الثالث أف

فقرة " تقكـ إدارة المدرسة بإقامة األياـ الطبية المجانية بالتعاكف مع الجمعيات األىمية" حصمت عمي نسبة

مئكية منخفضة بالمقارنة مع النسبة المئكية التي حصمت عمييا باقي فقرات مجاؿ خدمة المؤسسات األىمية
ككانت مقدارىا( ,)77.2ككانت أبرز تكصيات الدراسة ضركرة تقميؿ المركزية في اإلدارة التعميمية

ليككف لئلدارة المدرسية مجاؿ مف الحرية في إدارة المدرسة الكتشاؼ الطاقات المبدعة كالمتفانية في

خدمة المجتمع ,كأكصت الدراسة ايضان بضركرة إعداد برامج كنشاطات ىادفة لزيادة كتمتيف االتصاؿ
كتكثيؽ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي في شتى مجاالت كمناحي الحياة التي تيـ المجتمع

كالمدرسة.

 -24دراسة عاشور) (2003بعنوان ":الدور المستقبمي لمدير المدرسة كقائد تربوي في مدرسة
المجتمع "

ىدفت الدراسة إلى تكضيح الدكر الذم يقكـ بو مدير المدرسة كقائد تربكم في مدرسة المجتمع كما
ىدفت إلى تحديد األكلكيات التي يجب أف يطمع بيا مدير المدرسة كقائد تربكم في مدرسة المجتمع,
مدير بنسبة ) (%44.4مف مجتمع الدراسة ,كاستخدـ الباحث
كبمغت عينة الدراسة حكالي )(200
ان

المنيج الكصفي ,كطكر الباحث استبانة كأداة لمدارسة مككنة مف ) (57فقرة ,كتـ حساب المتكسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة ,كما تـ استخداـ اختبار عينة مستقمة
كاحدة ,ككركنباخ الفا ,كاستخداـ تحميؿ التبايف ,كاختبار شيفية ,كقد جاءت المتكسطات الحسابية

لمجاالت الدراسة ما بيف )  ,)2.28-1.74كتعكس جميعيا دك انر متدنيا لممدير في مستكل الشراكة بيف

المدرسة كبيف المجتمع المحمي ,كقد جاء في المرتبة األكلى مجاؿ الشراكة في الرؤية كاألىداؼ العامة
لمعممية التعميمية بمتكسط حسابي) , (2.28ثـ جاء بعده مجاؿ الشراكة في تقديـ الدعـ المالي لممدرسة

بمتكسط حسابي) ,(2.27يميو مجاؿ الشراكة في الشئكف اإلدارية لممدرسة بمتكسط حسابي) , (2.17ثـ

جاء مجاؿ الشراكة في تقديـ االستشارات لممدرسة بمتكسط حسابي) , (2.10كجاء في المرتبة األخيرة
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مجاؿ الشراكة في التخطيط المدرسي بمتكسط حسابي ) ,(1.74ككانت أبرز تكصيات الدراسة عقد

دكرات كبرامج تدريبية لمديرم المدارس لتكعيتيـ بأىمية الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات كأفراد المجتمع
المحمي ,زيادة كعي المعمميف كالعامميف بالمدرسة ككذلؾ أفراد المجتمع المحمي بمجاالت الشراكة بيف

المدرسة كالمجتمع المحمي في مجاالت :تحديد الرؤية كاألىداؼ لمعممية التعميمية ,كالشراكة في الشئكف
اإلدارية لممدرسة ,كالشراكة في التخطيط المدرسي مما يسيـ في تفعيؿ األداء المدرسي كالشراكة بيف

المدرسة كالمجتمع المحمي ,التركيز عمى الشراكة المدرسية مع المجتمع المحمي في كافة المناطؽ

التعميمية في سمطنة عماف كخاصة ما يتعمؽ بالشراكة في تقديـ االستشارات المتعمقة بالبرامج كالخطط
التعميمية المقدمة لمطمبة كأفراد المجتمع المحمي.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
 -1د ارسة برادىام وآخرون  )2011( Pradhan & Othersبعنوان ":تحسين نوعية التعميم من
خالل تعزيز المشاركة المجتمعية :النتائج من التجربة الميدانية العشوائية في اندونيسيا"

Community

Enhancing

through

Quality

Educational

Improving

Participation Results from a Randomised Field Experiment in indonesia

ىدفت الدراسة إلى بياف أثر أربعة عكامؿ مختمفة تعمؿ عمى تقكية المجاف المدرسية-منحة مالية,
تدريب أعضاء المجاف المدرسية ,انتخابات ديمقراطية ألعضاء المجاف المدرسية ,تسييؿ التعاكف بيف

المجاف المدرسية كمجالس القرية -كبالتالي تحسيف المخرجات التعميمية في المدارس الحككمية االبتدائية
في اندكنيسيا ,كاستخدـ الباحثكف المنيج التجريبي حيث تـ اختيار( )520مدرسة بطريقة عشكائية مف
( )44مقاطعة جزئية ممف طبقت عمييـ الشركط ,كتـ تقسيـ المدارس إلى ( )12مجمكعة تجريبية
كمجمكعة كاحدة ضابطة ,تمقت كؿ مجمكعة تجريبية منحة مالية باإلضافة إلى كاحد أك أكثر مف

العكامؿ األخرل لمدة سنتيف متتاليتيف ,كاستخدـ الباحثكف اختبارات تحصيمية في كؿ مف الرياضيات

كالمغة المحمية ,كتـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في تحميؿ النتائج ,ككانت أبرز
نتائج الدراسة أف التعاكف بيف المجاف المدرسية كمجمس القرية انعكس عمى تحصيؿ الطبلب كعمؿ عمى
زيادتو بشكؿ كبير كخاصة إذا اقترف بكجكد انتخابات ديمقراطية ألعضاء المجاف المدرسية ,كما

كأكصت الدراسة بالعمؿ عمى كجكد انتخابات ديمقراطية دائمة عند تحديد أعضاء المجاف المدرسية.
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 -2دراسة أوزمن وكانبوالت  (2010) Ozmen & Canpolatبعنوان" :كفاءة جمعيات المدرسة -
أولياء األمور في المدرسة"

The efficiency of school-parent associations (SPA) at schools

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل كفاءة مؤسسات أكلياء األمكر في تقديـ الدعـ لممدارس كتعزيز التعميـ
الفعاؿ كتكضيح دكر جمعيات اآلباء كالمعمميف في تحقيؽ األىداؼ التعميمية ,كتكضيح دكر المدارس

في التعاكف مع العائبلت كالمنظمات األىمية كأفراد المجتمع المحمي ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
ككانت عينة الدراسة مككنة مف ( )5مدارس ثانكية ,ك( )10مدارس ابتدائية مف كسط المدينة ,كتـ

اختيار المشاركيف عشكائيان كىـ مدير كمدرس ك( )3أكلياء أمكر كأجريت مقاببلت مع الييئة اإلدارية
مف كؿ مدرسة ,ككانت الخبلصة كالتكصيات تشير إلى أنو ينبغي كضع سياسات فعالة بشأف تقديـ
خدمات جمعيات المدرسة – أكلياء األمكر مف أجؿ الحصكؿ عمي دعـ مف مجمكعة متنكعة مف
المنظمات الحككمية كغير الحككمية ,كينبغي تنظيـ أنشطة لرفع الحساسية بيف األىؿ كالمدرسة,
كينبغي إقامة نظاـ اتصاؿ مستمر بيف المدرسة كأكلياء األمكر ,كضركرة أف يتـ ضماف الدعـ

االجتماعي لممدرسة ,كينبغي تكفير منح دراسية دائمة لمفئات المحركمة ,كينبغي البحث عف كسائؿ

لمتعاكف مع منظمات المجتمع األخرل ,ككجد أف الجمعيات لـ تنجح بالقدر الكافي في تكفير الدعـ
إلكساب الطمبة السمككيات المفضمة.

 -3دراسة رايت وروجرز (2006) Wright & Rogersبعنوان" :دراسة تقييميو لدور التكنولوجيا
في تعزيز التواصل بين المدرسة واألسرة "

Assessing Technology’s Role in communication between parents and

middle schools, Electronic Journal for the integration of Techmology in
Education

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كجية نظر كؿ مف المدرسيف كأكلياء األمكر حكؿ استخداـ كسائؿ

االتصاؿ الحديثة)الياتؼ األرضي ,كالمحمكؿ ,االنترنت ,المكقع االلكتركني لممدرسة) في عممية تعزيز
التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع ,كىدفت الدراسة كذلؾ إلى التعرؼ عمى المعكقات التي تحد

مف عممية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة ,كقد تـ تطبيؽ الدراسة في بعض المدارس بالجزء الشمالي مف

الكاليات المتحدة األمريكية ,كقد بمغت عينة الدراسة ) (210فردان ,ك ) (48مدرسان ,ك ) (162كلي أمر,
كاستخدمت الدراسة الطريقة الكمية كالكيفية مف خبلؿ االستبانة لكؿ مف المدرسيف كأكلياء األمكر ,كقد

أكدت الدراسة عمى أىمية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة لتأثيره اإليجابي الكاضح عمى تعزيز التعاكف

كالتفاعؿ بينيما ,كأكدت الدراسة كذلؾ عمى الفكائد العديدة الستخداـ التكنكلكجيا التي مف أىميا تكسيع

دائرة التكاصؿ كتقميؿ الفجكة بيف المدرسة كاألسرة ,حيث إف استخداـ كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية
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الحديثة في عممية التكاصؿ يساعد أكلياء األمكر عمى متابعة جميع مجريات العممية التعميمية ,أما أىـ
المعكقات المتعمقة بالتكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة فقد كانت نقص الكعي

لدل المدرسيف كأكلياء األمكر حكؿ مدل الفكائد الناجمة عف التكاصؿ باستخداـ التكنكلكجيا.
 -4دراسة كويل ووتشر  )2004( Coyle & Wicherبعنوان" :تحويل األفكار إلى ممارسات :
السياسات والممارسات التي تعزز فعالية المدرسة"
Transforming the Idea into Actions: Policies and Practices to
Enhance school Effectiveness
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر أكلياء األمكر في تعزيز الشراكة بيف البيت كالمدرسة كالمجتمع المحمي

في عدة مناطؽ تعميمية في الكاليات المتحدة ,كاستخدمت الدراسة أسمكب المقابمة كالمبلحظة كاألسمكب
المسحي كتحميؿ البيانات كالكثائؽ ,كتكصمت الدراسة إلى أف أكلياء األمكر ليـ دكر كاضح في تقديـ
الدعـ المالي لممدرسة ,ككذلؾ تقديـ الدعـ البلزـ لممعمميف ,كتقديـ االستشارات الضركرية لتطكير

البرامج المدرسية ,كما أظيرت النتائج أف أكلياء األمكر عمى اختبلؼ ألكانيـ كأجناسيـ متفقكف عمى
تفعيؿ دكرىـ لتقديـ المشكرة كالدعـ البلزـ لممدرسة حتى يمكنيا تحقيؽ أىدافيا كبرامجيا كخططيا.

 -5دراسة والكر وديمسي (2002) Walker & Demseyبعنوان" :التواصل بين األسرة
والمدرسة ,ورقة عمل أعدتيا لجنة األبحاث في العاصمة ناشفيل /ديفيدسون العاصمة "

Family, school communication. A paper prepared for the research
committee of the metropolitan Nashville

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كجيات نظر المعمميف كأكلياء األمكر لتحديد الفكائد الناتجة عف تعزيز

التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة ,كالتعرؼ عمى المعكقات التي تضعؼ ىذا التكاصؿ ,ثـ إعداد تصكر

مقترح لمتغمب عمى تمؾ المعكقات ,ككذلؾ إعداد خطة استراتيجية عممية لتفعيؿ التكاصؿ بيف المدرسة
كاألسرة ككانت نتائج الدراسة حكؿ فكائد التكاصؿ ىي ضركرة تحسيف انجاز الطبلب األكاديمي ,تعديؿ

سمككيات الطبلب ,تحقيؽ الشعكر بالرضى لدل أكلياء األمكر كتكطيد عبلقتيـ بالمدرسة ,ك مساندة

أكلياء األمكر لممدرسة في تحقيؽ أىدافيا التربكية ,كصنؼ الباحثاف المعكقات التي تضعؼ التكاصؿ
بيف مدرسة ميتركبكلتاف ناشفيؿ كأسر الطمبة إلى قسميف:

 معكقات تتعمؽ باألسرة ,كىي تدني المستكل التعميمي ألكلياء األمكر ك تدني الكضع االقتصادم ك
االتجاىات السمبية لدل أكلياء األمكر نحك المدرسة نتيجة خبرات سابقة.

 معكقات تتعمؽ بالمدرس ,كتتمثؿ في القيكد التي يفرضيا النظاـ اإلدارم لممدرسة في انفتاحيا عمى
المجتمع المحيط نتيجة المركزية اإلدارية ك تدني معرفة كخبرة إدارة المدرسة كالمعمميف باستراتيجيات
تفعيؿ التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة.
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كقد أكدت الدراسة عمى أىمية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة كمدخؿ لتفعيؿ العبلقة كالتعاكف بينيما .
 -6دراسة فان وشيمدون  (2002) Van & Sheldonبعنوان ":دور المدرسة واألسرة والشراكة

المجتمعية في تطوير المدارس األمريكية "
roles in the development of US programs of school, family, and
community partnerships
ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ دكر المدرسة كاألسرة كالشراكة المجتمعية في تطكير المدارس األمريكية,
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كالمقابمة كالمبلحظة كأدكات لمدراسة ,كطبقت ىذه الدراسة

عمى( )320مدرسة مف مدارس الكاليات المتحدة األمريكية ,كذلؾ لؤلىمية الرئيسية لتطكير برامج

األسرة كالمدرسة في الشراكات المجتمعية ,حيث تصنؼ المدارس حسب درجة الدعـ مف المدير

لممدرسة عمى نطاؽ جيكد إشراؾ األسرة كالمجتمع المحمي ,كالتحميبلت كشفت العناصر األساسية

األخرل لمنجاح في برنامج الشراكة بما في ذلؾ العمؿ الجماعي كالدعـ الخارجي ,كأشارت إلى عبلقات

ميمة كايجابية بيف الدعـ الرئيسي كالشراكة النكعية في البرامج في عاـ( ,)2002كتشير النتائج إلى
أىمية إشراؾ األسرة في جيكد الشراكة ,كتطكير الدعـ القكم لمشراكات بيف أكلياء األمكر كالمعمميف

كأفراد المجتمع ,كالتكسع المستمر كتقييـ عمؿ الفريؽ لتعزيز الشراكة لنجاح الطمبة كاحداث التنمية.

 -7دراسة أبرامس وجيبس  (2002) Abrams & Gibbsبعنوان ":التخطيط لمتغيير :تعاون

المدرسة والمجتمع المحمي في خدمة المدارس األساسية"

Planning for Changes: School – Community Collaboration in Full
– Service elementary School

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المعكقات كمجاالت التطكير لبرامج العبلقة كالتعاكف بيف المدرسة كالمجتمع
المحمي ,كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي كأسمكب المبلحظة كالمقابمة النكعية ,إضافة إلى استبانة

شممت عددان مف مكظفي المدرسة كعددان مف أفراد المجتمع المحمي كأدكات في الدراسة ,كقد تكصمت

الدراسة إلى اختبلؼ كجيات نظر عينة الدراسة(مكظفي المدرسة ,أكلياء األمكر ,أفراد المجتمع

المحمي) حكؿ أسباب ضعؼ مستكل التحصيؿ األكاديمي لمطبلب ,كاختبلؼ كجيات نظر مكظفي
المدرسة كأفراد المجتمع المحمي حكؿ طبيعة مشاركة أكلياء األمكر في العمؿ المدرسي كاألدكار التي

يتكقع أف يمارسكنيا ,كقد اختمفت كجيات نظر أفراد عينة الدراسة حكؿ الدكر كالصبلحيات التي يجب
أف يمارسيا مدير المدرسة عمى المستكل اإلدارم كاألكاديمي ,كقد أكصت الدراسة بأىمية عقد المقاءات

كتكثيؼ التكاصؿ لكضع االستراتيجيات المشتركة لتعزيز التعاكف في مجاؿ تحسيف الكضع األكاديمي.
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-8دراسة نولز  (2001) Knowlesبعنوان" :العالقة بين سموك االتصاالت والفعالية المدرسية "
School The Relationship Between Communication Behavior and
Effectiveness Dissertation Abstract International
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف مدير المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي ,كاستخدـ الباحث
المنيج الكصفي ,كأجريت الدراسة في ) (85مدرسة مف مدارس كالية )ميزكرم) األمريكية ,كاستخدمت

االستبانة التي كزعت عمى المديريف كالمعمميف ,كتكصمت الدراسة إلى أف دكر مدير المدرسة في

التعامؿ مع المجتمع المحمي جاء ايجابيا ,فيك يتعامؿ بشكؿ ايجابي مع المعمميف كالعامميف في

المدرسة كييتـ بقضايا المجتمع المحمي ,كقد أكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات كبرامج تدريبية

لمديرم المدارس لتكعيتيـ بأىمية التكاصؿ بيف المدرسة كمؤسسات كأفراد المجتمع المحمي ,كتزكيد أفراد
المجتمع المحمي بنشرة إعبلمية دكرية أك شبو دكرية لتعريفيـ بالبرامج كاألنشطة التعميمية كالتدريبية

المشتركة كالتي يمكف تنفيذىا مف قبؿ الطرفيف المدرسة كالمجتمع المحمي.

 -9دراسة جاجاناثان  (2001) Jagannathanبعنوان ":دور المنظمات غير الحكومية في

التعميم األساسي :دراسة لست منظمات غير حكومية في اليند"
The Role of nongovernmental organization in primary Education:
A study of six NGOs in India.
ىدفت الدراسة إلى تكثيؽ دكر كمساىمة بضع منظمات غير حككمية في التعميـ األساسي كاالستفسار
عف كيؼ يمكف أف تدعـ كتثرم المنظمات غير الحككمية برامج التعميـ في البعد الكطني كالتعاكف مع
الحككمة في إطار أكسع ,كتكضيح المزايا النسبية التي يمكف أف تحققيا المنظمات غير الحككمية في
مشاري ع التعميـ ,كتناكلت عينة الدراسة ستة مف المنظمات غير الحككمية العاممة في مجاؿ التعميـ ,
كاعتمدت الدراسة في منيجيا عمى مسح البيانات كالمعمكمات التي تـ جمعيا مف (المنشكرات ,التقارير
السنكية ,كصؼ المشركع ,كتقارير الرصد) كاستخدمت الدراسة مجمكعة مف االستبيانات مع جميع
المنظمات غير الحككمية ( )6منظمات ,لمحصكؿ عمى معمكمات نكعية عف المنظمات غير الحككمية,
ككانت أبرز نتائج الدراسة ضركرة كضع استراتيجيات مصممة خصيصان لممبادرات مف أجؿ األطفاؿ
الذيف ال يزالكف خارج المدرسة ,كاألطفاؿ الذيف يعممكف في الشكارع ,كأطفاؿ األحياء الفقيرة ,كأطفاؿ
األسر المياجرة ,كيجب عمى الحككمة دعـ جيكد المنظمات األىمية مف خبلؿ تكفير الفصكؿ الدراسية
كالمعمميف ,كىناؾ إدراؾ متزايد ألىمية ضماف جكدة التعميـ لمحد مف التسرب كزيادة معدالت االلتحاؽ,
كاالعتراؼ بدكر المنظمات غير الحككمية مثؿ :مراكز المكارد كالمينية ,كبناء ثقافة التعاكف ,الشراكة
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مع المنظمات غير الحككمية ,كعمى الحككمة النظر في البنية التحتية لممنظمات غير الحككمية كدعـ
بناء قدراتيا.
 -11دراسة قراندفوكس وآخرون (2000) Grandvaux & othersبعنوان ":تطوير الشراكة :

دور المنظمة غير الحكومية في التعميم األساسي في أفريقيا "
Evolving Partenership: The Role of NGO's in Basic Education in
Africa.
ىدفت الدراسة إلى قياس أثر المنظمات األىمية العاممة في مجاؿ التعميـ ,ككانت عينة الدراسة منظمات
أىمية مدعكمة مف الككالة األمريكية لمتنمية في أربعة بمداف أفريقية كىي :اثيكبيا كغينيا كمبلكم كمالي,

كاستخدمت الدراسة دراسة الحالة النسبية لدكر المنظمات غير الحككمية في قطاع التعميـ ,كقد تـ جمع
المعمكمات مف كثائؽ المؤسسات كتقييـ الجيات المانحة ,كالمقاببلت شبو المنظمة مع األشخاص

الرئيسيف ,كمقاببلت مع ممثميف عف الحككمة ,كالمنظمات غير الحككمية الدكلية كالجيات المانحة
كمنظمات المجتمع المدني المعنية ,كالقياـ بزيارات ميدانية عديدة لمكاقع المشاريع ,ككانت أىـ نتائج

الدراسة أف أصبحت المنظمات غير الحككمية مف مككنات نظـ التعميـ في جميع أنحاء أفريقيا ,كعدـ

ثقة الحككمة بالمنظمات غير الحككمية أدل إلى مزيد مف الرصد كالمراقبة ليا كالذم أدل إلى إنشاء
آليات لبلتصاؿ كالتعاكف الحقان بيف المنظمات غير الحككمية كالحككمة ,كيجب أف تككف الشراكة بيف
المنظمات غير الحككمية كالحككمة فعالة ,فالتعاكف كالتكامؿ ضركرم بيف الحككمة كالمنظمات غير

الحككمية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التعميـ ,كضركرة مشاركة المنظمات غير الحككمية في كضع سياسة
تعميـ عممية ,كضركرة تعزيز مشاركة المجتمع المدني مع المنظمات غير الحككمية كالحككمية في

مجاؿ التعميـ.

 -11دراسة أندرسون  )2000( Andersonبعنوان ":المشكالت التي تواجييا المدرسة في تقديم
خدمات لممجتمع المحمي من وجية نظر المديرين والمعممين "
Associated with Profession of Rural Special Education Services
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المشكبلت التي تكاجو المدرسة في تقديـ الخدمات التربكية لممجتمع المحمي,
كأجريت الدراسة في كالية أالسكا األمريكية ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كاستخدـ الباحث
االستبانة كأداة لمدراسة ,ك شممت الدراسة عينة مككنة مف ) (61مدير كمديرة ,ك ) (156معمـ كمعممة,

كأظيرت النتائج أف مف أىـ المشكبلت التي تكاجو المدرسة في خدمة المجتمع المحمي ىي عدـ اىتماـ

مؤسسات المجتمع المحمي بما تقدمة المدرسة مف خدمات تربكية ألبنائيـ الطمبة ,كقمة مساىمات ىذه

المؤسسات في تقديـ الدعـ كالعكف لممدرسة ,كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف المديريف كالمعمميف في تقديـ خدمات لممجتمع المحمي ,كأكصت
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الدراسة بضركرة زي ادة الدعـ المقدـ مف مؤسسات المجتمع المحمي لدعـ المدارس كالعممية التربكية,
كتعزيز الشراكة كالتعاكف فيما بينيـ.

ثالثاً :التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
بعد االطبلع عمى ما أمكف الكصكؿ إليو مف دراسات سابقة عربية ك أجنبية ذات ارتباط بمكضكع
الدراسة الحالية تـ اختيار األقرب صمة كارتباطا بالمكضكع ,كىنا يعمؽ الباحث عمى ىذه الدراسات مف
خبلؿ النقاط التالية:
أوالً :أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كجد الباحث أف ىناؾ أكجو اتفاؽ كاختبلؼ بيف الدراسة الحالية
كالدراسات السابقة ,كقد تمثمت ىذه األكجو في النقاط التالية:
 -1من حيث البيئة :تنكعت البيئات التي أجريت فييا الدراسات ككانت كالتالي:
أ -البيئة المحمية كتشمؿ الدراسات التالية :دراسة مينا ( ,)2014دراسة بعمكشة ( ,)2013دراسة
األفندم ( ,)2012دراسة شمداف كآخركف ( ,)2011دراسة أبك عسكر ( ,)2009دراسة سكيؾ
كباركد) (2009دراسة الطيطي كأبك ساككر( , (2008دراسة العاجز كعساؼ( ,)2007دراسة
العسيمي كآخركف( ,)2006دراسة الجرجاكم ( ,)2005كدراسة األشقر (.)2003
ب -البيئة العربية كتشمؿ الدراسات التالية :دراسة عبد الكريـ ( ,)2013دراسة عاشكر (,)2011
دراسة القرشي) ,( 2011دراسة عبد التكاب) (2010دراسة العجمكني كالشياب) ,(2009دراسة
السمطاف ( ,)2008دراسة العجمي) ,)2007دراسة الشرعي( ,(2007دراسة مكسى(, (2007
دراسة بدير) ,(2005دراسة نخمة كعكض ( ,)2005دراسة الكردم ( ,)2005كدراسة
عاشكر).(2003
ت -البيئػ ػ ػػة األجنبيػ ػ ػػة كتشػ ػ ػػمؿ الد ارسػ ػ ػػات التاليػ ػ ػػة :د ارسػ ػ ػػة برادىػ ػ ػػاـ كآخػ ػ ػػركف Pradhan&Others
( ,)2011د ارسػة أكزمػف ككػانبكالت  ,(2010) Ozmen &Canpolatد ارسػة اريػت كركجػرز
 ,(2006)Wright& Rogersدراسة ككيؿ ككتشر  ,)2004( Coyle &Wicherدراسة كالكر
كديمسي  ,(2002) Walker &Demseyدراسة فاف كشػيمدكف )Van &Sheldon,(2002
دراسة أبرامس كجيبس  ,(2002) Abrams &Gibbsدراسة نكلز) ,Knowles (2001دراسة
جاجاناثػاف  ,(2001( Jagannathanد ارسػة ج ارنػدفككس كآخػركفGrandvaux & others
) ,(2000دراسة أندرسكف .)2000( Anderson
77

 -2من حيث المنيج :اتفقت الدراسة الحالية في منيج الدراسة (المنيج الكصػفي) مػع جميػع الد ارسػات
الس ػ ػػابقة ع ػ ػػدا د ارس ػ ػػة برادى ػ ػػاـ كآخ ػ ػػركف  ,(2011(Pradhan&Othersال ػ ػػذم اس ػ ػػتخدـ الم ػ ػػنيج
التجريبي.
 -3مــن حيــث العينــة :تػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى مػػديرم كمػػديرات المػػدارس األساسػػية الحككميػػة
بمحافظػ ػػة غ ػ ػزة كمػ ػػا فػ ػػي د ارسػ ػػة مينػ ػػا ( ,)2014د ارسػ ػػة عبػ ػػد الك ػ ػريـ ( ,)2013د ارسػ ػػة بعمكشػ ػػة
( ,)2013د ارس ػػة أب ػػك عس ػػكر ( ,)2009د ارس ػػة الس ػػمطاف ( ,)2008كد ارس ػػة الع ػػاجز ك عس ػػاؼ
( ,)2007كبعض ػ ػ ػػيا أخ ػ ػ ػػذت بػ ػ ػ ػ راء المؤسس ػ ػ ػػات األىمي ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػػة ج ارن ػ ػ ػػدفككس كآخ ػ ػ ػػركف
 ,)2000(Grandvaux& othersدراسة جاجاناثاف  ,)2001(Jagannathanكالبعض األخػر
أخػ ػ ػػذ بػ ػ ػ ػ راء المعمم ػ ػ ػػيف إل ػ ػ ػػى جان ػ ػ ػػب الم ػ ػ ػػدراء مث ػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػمداف كآخ ػ ػ ػػركف ( ,)2011د ارس ػ ػ ػػة
نكلز ,(2001( Knowlesأك مشػرفيف إلػى جانػب المػدراء مثػؿ د ارسػة القرشػي( ,)2011أك أكليػاء
األمكر إلى جانب المدراء مثؿ دراسة الطيطي كأبك ساككر( ,)2008أك أفراد مف المجتمػع المحمػي
مثػؿ د ارسػة عاشػكر ( ,)2011كد ارسػة عبػد التػكاب( ,)2010كىنػاؾ د ارسػات أخػرل اكتفػت بأخػذ
آراء المعممػيف مثػؿ د ارسػة األفنػدم ( ,)2012د ارسػة العجمػكني كالشػياب( ,)2009كد ارسػة سػكيؾ
كباركد).( 2009
 -4مــن حيــث األدوات :اسػػتخدمت معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة كلكػػف فػػي د ارسػػة
مين ػ ػ ػػا( ,)2014د ارس ػ ػ ػػة بعمكش ػ ػ ػػة ( ,)2013د ارس ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػمداف كأخ ػ ػ ػػركف ( ,)2011د ارس ػ ػ ػػة نخم ػ ػ ػػة
كع ػ ػ ػكض ( )2005تػـ استػ ػ ػخداـ المػقابمػ ػة إضاف ػ ػة إلػى االسػ ػ ػتبػ ػانة ,كفػ ػ ػي دراس ػ ػة ب ػ ػدي ػ ػر(,)2005
كد ارس ػ ػػة أكزم ػ ػػف كك ػ ػػانبكالت  ,(2010) Ozmen&Canpolaت ػ ػػـ اس ػ ػػتخداـ المقابم ػ ػػة فق ػ ػػط ك ػ ػػأداة
لمد ارس ػ ػػة ,كم ػ ػػا كاس ػ ػػتخدمت د ارس ػ ػػة برادى ػ ػػاـ كآخ ػ ػػركف  )2011(Pradhan&Othersاالختب ػ ػػا ارت
التحصيمية ,كاستخدمت دراسة مكسى( )2007المراسبلت كالمقاببلت الشخصية كالزيارات الميدانية
كالمبلحظات كاالستبانات ,كاستخدمت دراسة ككيؿ ككيتشر  )2004( Coyle& Wicherأسمكب
المقابمة كالمبلحظة كاألسمكب المسحي كتحميؿ البيانات كالكثػائؽ ,كاسػتخدمت د ارسػة فػاف كشػيمدكف
(2002)Van&Sheldonالمقابم ػ ػ ػ ػػة كالمبلحظ ػ ػ ػ ػػة ,كاس ػ ػ ػ ػػتخدمت د ارس ػ ػ ػ ػػة ج ارن ػ ػ ػ ػػدفككس كآخ ػ ػ ػ ػػركف
 )2000( Grandvaux&othersد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة الحال ػ ػ ػ ػ ػػة ,كاس ػ ػ ػ ػ ػػتخدمت د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة أب ػ ػ ػ ػ ػرامس كجي ػ ػ ػ ػ ػػبس
 )2002(Abrams&Gibbsالمبلحظ ػ ػػة كالمقابم ػ ػػة كاالس ػ ػػتبانة ك ػ ػػأدكات لجم ػ ػػع بيان ػ ػػات الد ارس ػ ػػة,
كاس ػػتخدـ الباح ػػث ف ػػي الد ارس ػػة الحالي ػػة االس ػػتبانة لمتع ػػرؼ إل ػػى ال ػػدكر االجتم ػػاعي إلدارة المدرس ػػة
األساسية في تحسيف العممية التربكية في محافظة غزة.
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 -5مـــن حيـــث النتـــائج :نتػػائج الد ارسػػات السػػابقة عربيػػة كأجنبيػػة أكػػدت جميعيػػا عمػػى أىميػػة التفاعػػؿ
االجتماعي في تحسيف كتطكير العممية التعميمية كالتربكية كمخرجاتيػا ,كلكػف مػف جانػب أخػر نجػد
أف بعػػض الد ارسػػات اتفقػػت فػػي أف التفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػا بػػيف ضػػعيفة كمتكسػػطة بػػيف المػػدارس
كالمجتمػ ػ ػ ػ ػػع المحمػ ػ ػ ػ ػػي مثػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػ ػػة األشػ ػ ػ ػ ػػقر( ,)2003الجرجػ ػ ػ ػ ػػاكم( ,)2005د ارسػ ػ ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػ ػػمداف
كآخ ػ ػ ػ ػػركف( ,)2011د ارس ػ ػ ػ ػػة عاش ػ ػ ػ ػػكر( ,)2010د ارس ػ ػ ػ ػػة العس ػ ػ ػ ػػيمي كآخ ػ ػ ػ ػػركف( ,)2006د ارس ػ ػ ػ ػػة
السػػمطاف( ,)2008د ارسػػة مينػػا( ,)2014كمػػا كاتفقػػت د ارسػػات أخػػرل فػػي أف التفاعػػؿ االجتمػػاعي
جاء بدرجة عالية بيف المدرسة كالمجتمع المحمي مثؿ د ارسػة الشػرعي( ,)2007د ارسػة العجػ ػ ػ ػ ػػمكني
كالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايب( ,)2009د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ككي ػ ػ ػ ػػؿ ككيتش ػ ػ ػ ػػر  ,)2004)Witcher&Coyleكاتفق ػ ػ ػ ػػت د ارس ػ ػ ػ ػػة
الشػػرعي( ,)2007الطيطػػي كأبػػك سػػاككر( ,)2008فػػي نػػكع المعيقػػات لممشػػاركة المجتمعيػػة بينمػػا
اختمفت مع دراسة بدير( ,)2005السمطاف(.)2008
 -6من حيث اليدف :اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عبدالكريـ ( ,)2013دراسة القرشي (,)2011
 ,دراسة الطيطي كأبكساككر( ,)2008دراسة العجمي( ,)2007دراسة الشرعي( (2007دراسة
مكسى) )2007دراسة بدير) ,)2005دراسة نخمة كعكض ( ,)2005دراسة الكردم (,)2005
دراسة برادىاـ كآخركف  ,)2011( Prandhan& Othersدراسة فاف كشمدكفSheldon
& ,(2002) Vanدراسة أكزماف ككانبكالت  ,(2010) Ozmen&Canpolatدراسة أبرامس
كجيبس  ,(2002) Abrams& Gibbsدراسة قراندفككس كآخركف Grandvaux & others
( ,)2000مف حيث اليدؼ كىك أىمية الدكر االجتماعي في العممية التربكية كرفع مستكاىا
كتحسينيا ,بينما اختمفت مع دراسة مينا ( ,)2014دراسة األفندم ( ,)2012دراسة عبد
التكاب) ,)2010دراسة العجمكني كالشياب) ,)2009دراسة العاجز كعساؼ( ,)2007دراسة
عاشكر( ,)2003دراسة رايت كركجرز  ,)2006(Wright& Rogersدراسة نكلز Knowles
) ,(2001مف حيث ربطيـ لمفيكـ التفاعؿ االجتماعي كالمشاركة االجتماعية بمتغيرات أخرل,
كما كاختمفت مع دراسة بعمكشة ( ,)2013دراسة عاشكر ( ,)2011دراسة شمداف كآخركف
( ,)2011دراسة العجمكني كالشياب( ,)2009دراسة سكيؾ كباركد) ,)2009دراسة السمطاف
( ,)2008دراسة العسيمي كآخركف( ,)2006دراسة الجرجاكم ( ,)2005دراسة األشقر (,)2003
دراسة كالكر كديمسي  ,(2002) Walker& Demseyدراسة ككيؿ ككيتشر Coyle & Wiche
) (2004حيث ركزت بعض ىذه الدراسات عمى كاقع المشاركة المجتمعية كمعكقاتو كالصعكبات
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التي تكاجيو ,كركز البعض اآلخر عمى تصكرات مقترحة لتفعيؿ المشاركة المجتمعية كسبؿ
تطكيرىا.
ثانياً :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
أ -بناء فكرة الدراسة؛ حيث أشارت بعض الدراسات إلى أىمية التفاعؿ بيف إدارة المدرسة
كالمجتمع في تحسيف أداء المؤسسة التربكية.
ب -اختيار منيج الدراسة كىك المنيج الكصفي.
ت -االطبلع عمى األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة ,كاالنتقاء منيا بما يتناسب مع مكضكع
الدراسة.
ث -اختيار مجتمع الدراسة ممثبلن بمديرم كمديرات المدارس الذيف ىـ حمقة الكصؿ بيف المدرسة
كالمجتمع.
ج -االستفادة في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ,كمنيجية الدراسة.
ح -االستفادة مف اإلطار النظرم لمدراسات السابقة مف خبلؿ الكتب كالمراجع المتعمقة بمكضكع
الدراسة الحالية.
خ -االستفادة في عرض كمناقشة النتائج كتفسيرىا ,كتقديـ التكصيات كالمقترحات التي تكصمت
إلييا الدراسة.
ثالثاً :أوجو التمايز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة فإف ىذه الدراسة قد تميزت بمكضكعيا ,إذ أنيا تعد
األكلى عمى حد عمـ الباحث التي تناقش الدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف
العممية التربكية ,فأغمب الدراسات السابقة كانت تتناكؿ مكضكع المشاركة المجتمعية مع المدرسة

فقط ,أك تربطو بمتغيرات أخرل كقميؿ منيما مف تطرؽ إلى أثر الدكر االجتماعي عمى مستكل أداء
العممية التربكية ,باإلضافة إلى كضع تصكر عف سبؿ تطكير الدكر االجتماعي إلدارة المدرسة
سكاء مع أكلياء أمكر الطمبة أك المؤسسات األىمية أك الحككمية ,كما كتناكلت ىذه الدراسة المدارس

األساسية في حيف أف معظـ الدراسات السابقة تناكلت المدارس الثانكية.
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة وإجراءاتها
مقدمة:
تناكؿ ىذا الفصػؿ كصػفنا لمػنيج كمجتمػع الد ارسػة كعينتيػا ,كاألداة المسػتخدمة ككيفيػة بنائيػا ,كمػا تنػاكؿ
إجػ ػراءات التحق ػػؽ م ػػف ص ػػدؽ األداة كثباتي ػػا ,كالمعالج ػػات اإلحص ػػائية الت ػػي ت ػػـ اس ػػتخداميا ف ػػي تحمي ػػؿ

البيانات كاستخبلص النتائج ,كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات:
منيج الدارسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيج الكصػفي الػذم يقػكـ بكصػؼ المشػكمة كيحمػؿ
كيقػػارف كيقػػيـ أم ػبلن فػػي التكصػػؿ الػػى حقػػائؽ جديػػدة ,يزيػػد بيػػا رصػػيد العمػػـ كالمعرفػػة مػػف خػػبلؿ د ارسػػة
ماضػػي المشػػكمة دكف اف يسػػتغرؽ فييػػا ,ثػػـ د ارسػػة حاضػػرىا لتشػػخيص جكانػػب القػػكة كالقصػػكر ,لتػػدعيـ
جكان ػ ػػب الق ػ ػػكة كمكاجي ػ ػػة جكان ػ ػػب القص ػ ػػكر ,ث ػ ػػـ التنب ػ ػػؤ بم ػ ػػا س ػ ػػيؤكؿ إلي ػ ػػو أح ػ ػػد ى ػ ػػذه المش ػ ػػكبلت فػ ػ ػي
المستقبؿ(الخطيب.)48 :2006,
وقد تم استخدام مصدرين أساسين لممعمومات:
 .1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظػرم لمد ارسػة تػـ الرجػكع إلػى مصػادر البيانػات الثانكيػة كالتػي
تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة ,كالػدكريات كالمقػاالت كالتقػارير ,كاألبحػاث

كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ,كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجكانػب التحميميػة لمكضػكع الد ارسػة تػـ جمػع البيانػات األكليػة مػف خػبلؿ
االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ,صممت خصيصان ليذا الغرض.
مجتمع الدراسة:
يتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع مػػديرم كمػػديرات المػػدارس األساسػػية الػػدنيا كالعميػػا فػػي محافظػػة غ ػزة,
كالبالغ عددىـ ( )116مدير كمديرة.
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عينة الدراسة:
العينة االستطالعية:
مدير كمديرة مػف منطقػة شػماؿ غػزة التعميميػة مػف خػارج مجتمػع الد ارسػة ,كذلػؾ لصػغر
تـ اختيار ()30
ان
حجػػـ عينػػة الد ارسػػة األصػػمية ,بغػػرض التأكػػد مػػف صػػبلحية أداة الد ارسػػة كاسػػتخداميا لحسػػاب الصػػدؽ
كالثبػات ,كالتحقػػؽ مػػف صػبلحيتيما لمتطبيػػؽ عمػػى العينػػة األصػمية ,كقػػد تػػـ اسػتبعادىـ مػػف عينػػة الد ارسػػة
األصمية التي تـ التطبيؽ عمييا.
عينة الدراسة األصمية:
ت ّككنت عينة الدراسة األصمية مف جميع مجتمع الدراسة ( )116مدير كمديرة كتـ اختيارىـ بطريقة
المسح الشامؿ ,كتـ استرداد ( )110استبانة أم بنسبة ( )%94.8كىي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات
اإلحصائية عمييا .وٌتضح من خالل النقاط التالٌة توزٌع أفراد عٌنة الدارسة حسب البٌانات األولٌة لهم
وهً كالتالً:
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات األولية:
كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات األكلية
 -1توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

جدول ( :)1-4توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

52

47.3

أنثى

58

52.7

المجموع

110

100.0

يبيف جدكؿ ( )1-4أف ما نسبتو ) )%47.3مف عينة الدراسة ذككر ,بينما ( )%52.7إناث.
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 -2توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخدمة
جدول (:)2-4توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  5سنكات

1

0.9

مف  5إلى  10سنكات

45

40.9

أكثر مف  10سنكات

64

58.2

المجموع

110

100.0

يبيف جدكؿ ( )2-4أف ما نسبتو ( )%0.9مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ (أقؿ مف  )5سنكات,
) )%40.9تتراكح سنكات خدمتيـ مف( 5إلى  )10سنكات ,بينما ( )%58.2سنكات خدمتيـ (أكثر مف
 )10سنكات.
 -3توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص الجامعي
جدول ( :)3-4توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص الجامعي
التخصص الجامعي

العدد

النسبة المئوية%

عمكـ تطبيقية

43

39.1

عمكـ إنسانية

67

60.9

المجموع

110

100.0

يبيف جدكؿ ( )3-4أف ما نسبتو ) )%39.1مف عينة الدراسة تخصصيـ الجامعي عمػكـ تطبيقيػة ,بينمػا
) )%60.9تخصصيـ الجامعي عمكـ إنسانية.
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 -4توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي

جدول ( :)4-4توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية%

بكالكريكس

97

88.2

ماجستير

12

10.9

دكتكراه

1

0.9

المجموع

110

100.0

يبػػيف جػػدكؿ ( )4-4أف مػػا نسػػبتو ) )%88.2مػػف عينػػة الد ارسػػة مػػؤىميـ العممػػي بكػػالكريكس)%10.9) ,
مؤىميـ العممي ماجستير ,بينما ( )%0.9مؤىميـ العممي دكتكراه.

أداة الدراسة:
تعد االستبانة أكثر كسائؿ الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامان كانتشا انر ,كتعرؼ االستبانة بأنيا:
"أداة ذات أبعاد كبنكد تستخدـ لمحصكؿ عمى معمكمات أك آراء يقكـ باالستجابة ليا المفحكص نفسو,
كىي كتابية تحريرية" (األغا كاألستاذ.)116 : 2004 ,
كقػػد تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة لمعرفػػة " الــدور االجتمــاعي إلدارة المدرســة األساســية فــي تحســين العمميــة
التربوية لدى طمبتيا في المدارس الحكومية بمحافظة غزة وسبل تطويره "
خطوات بناء االستبانة:
 -1االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الد ارسػة ,كاالسػتفادة منيػا فػي
بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.
 -2تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 -4تػػـ تصػػميـ االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا األكليػػة كقػػد تككنػػت مػػف ( )3مجػػاالت ك ( )44فق ػرة ,ممحػػؽ رقػػـ
(.)1
85

 -5تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرفيف عمى الرسالة.

 -6تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى ( )14مػػف المحكمػػيف التربػػكييف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة

األزىر ,الجامعة اإلسبلمية ,جامعة األقصى ,جامعػة القػدس المفتكحػة ك ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ ,كالممحػؽ
رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 -7في ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعػض فقػرات االسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة كالتعػديؿ,
لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )43فقرة مكزعة عمى ( )3مجاالت:
المجال األول :التفاعل مع أولياء أمور الطمبة ,كيتككف مف ( )15فقرة.
المجال الثاني :التفاعل مع المؤسسات األىمية ,كيتككف مف ( )15فقرة.
المجال الثالث :التفاعل مع المؤسسات الحكومية ,كيتككف مف ( )13فقرة ,ممحؽ رقـ(.)3

صدق االستبانة:
صدؽ االستبانة يعني " أف تقيس االستبانة ما كضع لقياسو" (الجرجاكم.)105 :2010,
كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية,
ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ,بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات
كآخركف .)179 :2001,كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -1صدق المحكمين (الصدق الظاىري):
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أك
يقصد بصدؽ المحكميف "ىك أف يختار الباحث ن

المشكمة مكضكع الدراسة" (الجرجاكم.)107 :2010,

حيث تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )14عضك متخصصيف في
التربية ,الممحؽ رقـ (.)2
كقد استجاب الباحث لمبلحظات المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء
المقترحات المقدمة ,كبذلؾ خرجت االستبانة في صكرتيا النيائية ,انظر الممحؽ رقـ (.)3
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 -2صدق االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتسػاؽ الػداخمي مػدل اتسػاؽ كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة مػع المجػاؿ الػذم تنتمػي إليػة
ىذه الفقرة ( أبك ناىية.) 127 :1994,
كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مككنة مف ( )30مدي انر
كمديرة  ,كقد تـ استبعادىـ مف عينػة الد ارسػة األصػمية التػي تػـ التطبيػؽ عمييػا ,كقػد تػـ حسػاب االتسػاؽ
الداخمي لبلستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االسػتبانة كالدرجػة الكميػة
لممجاؿ نفسو.
كيكضح جدكؿ ( )4-5معامؿ االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ األكؿ" التفاعػؿ مػع أكليػاء أمػكر
الطمبة " كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي(.(SPSS
جدول ()5-4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " التفاعل مع أولياء أمور الطمبة " والدرجة الكمية لممجال
الرقم

معامل

الفقرة

بيرسون

القيمة
االحتمالية

االرتباط

)(Sig

.1

تدعك إدارة المدرسة أكلياء األمكر لزيارتيا لمناقشة ضعؼ تحصيؿ أبنائيـ.

.465

*0.005

.2

تكجو إدارة المدرسة أكلياء األمكر إلى االىتماـ بالكاجبات المنزلية ألبنائيـ.

.555

*0.001

.3

تشرؾ إدارة المدرسة أكلياء األمكر في مناقشة شئكف العممية التعميمية.

.686

*0.000

.4

تبث إدارة المدرسة الكعي التربكم الذم يسيـ في تثقيؼ أفراد األسرة.

.526

*0.001

.759

*0.000

.475

*0.005

.722

*0.000

.5

.6
.7

تبادر إدارة المدرسة باالتصاؿ عمى أكلياء أمكر الطمبة لحؿ مشكبلت
أبنائيـ.
تشارؾ إدارة المدرسة مف خبلؿ مرشدىا أكلياء األمكر في الحمبلت
اإلرشادية.
تكظؼ إدارة المدرسة جزء مف التبرعات لصالح أكلياء أمكر الطمبة الفقراء.
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تشجع إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة عمى االتصاؿ المستمر بالمدرسة

.8

.592

*0.001

.472

*0.004

.11

تشجع إدارة المدرسة أكلياء األمكر عمى اكتشاؼ مكاىب أبنائيـ لتنميتيا.

.671

*0.000

.11

تزكد إدارة المدرسة أكلياء األمكر بتقارير دكرية عف سير أبنائيـ.

.527

*0.002

.543

*0.001

.722

*0.000

.739

*0.000

.759

*0.000

لمتابعة أبنائيـ.
تستفيد إدارة المدرسة مف أكلياء األمكر أصحاب التخصصات العممية في

.9

تحسيف العمؿ التربكم.

.12

.13
.14
.15

تعمؿ إدارة المدرسة عمى تكعية أكلياء األمكر بأثر المشكبلت األسرية
عمى مستكل أبنائيـ الدراسي.
تدعك إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة لحضكر المعارض العممية التي
تقيميا.
تدعك إدارة المدرسة أكلياء األمكر لحضكر حفؿ تكريـ أكائؿ طمبتيا.
تسيـ اجتماعات إدارة المدرسة مع أكلياء األمكر في تقريب كجيات النظر
حكؿ ما ييـ األبناء مف قضايا تربكية.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ).)α ≤ 0.01

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.01

0.463

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.05

0.361

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ" التفاعؿ مع أكلياء
أم ػػكر الطمب ػػة" كالدرج ػػة الكمي ػػة ل ػػو محص ػػكرة ب ػػيف( ).759-.465كى ػػي ب ػػذلؾ تك ػػكف دال ػػة عن ػػد مس ػػتكل
داللة( )0.01كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.
يكضػح جػدكؿ ( )6-4معامػؿ االرتبػاط بػػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػػاؿ الثػاني" التفاعػؿ مػع المؤسسػػات
األىمية " كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي(.(SPSS
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جدول ()6-4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" التفاعل مع المؤسسات األىمية " والدرجة الكمية لممجال
الرقم

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.11

معامل

الفقرة

بيرسون

تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتقديـ جكائز لمطمبة
المتفكقيف.
تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات االجتماعية في إقامة رحبلت ثقافية
لمطمبة لمتعرؼ عمى معالـ الكطف.
تحرص إدارة المدرسة عمى التكاصؿ مع بعض المؤسسات الخيرية في
جمع التبرعات لمساعدة الفقراء.
تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية إلقامة األياـ الطبية
المجانية.
تنسؽ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لمناقشة العقبات التي تكاجو
العممية التعميمية.
تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتصميـ برامج عبلجية لمطمبة
متدني التحصيؿ.
ترحب إدارة المدرسة بإثراء مكتبتيا بالكتب كالمراجع المقدمة مف
المؤسسات األىمية.
تفسح إدارة المدرسة المجاؿ ألفراد المؤسسات األىمية لممشاركة في اإلعبلـ
التربكم المدرسي.
تحرص إدارة المدرسة بدعكة المختصيف مف أفراد المؤسسات األىمية
لتحسيف االحتياجات التربكية لممدرسة.
تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتكفير خدمات تعميمية لمطمبة
89

القيمة
االحتمالية

االرتباط

)(Sig

.592

*0.001

.722

*0.000

.555

*0.001

.472

*0.004

.511

*0.002

.590

*0.000

.707

*0.000

.528

*0.001

.495

*0.003

.717

*0.000

ذكم االحتياجات الخاصة.
.11

.12

.13

.14

.15

تعقد إدارة المدرسة بالتعاكف مع المؤسسات األىمية الندكات لكضع الحمكؿ
لمشكبلت الطمبة التعميمية كاالجتماعية.
تستعيف إدارة المدرسة بممثميف عف المؤسسات األىمية لتحسيف العممية
التعميمية باستخداـ تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات.
ترحب إدارة المدرسة بالدعـ المادم مف المؤسسات األىمية المقدـ لمعممية
التعميمية في المدرسة.
ترحب إدارة المدرسة باستخداـ مرافقيا في نشاطات ثقافية مف قبؿ
مؤسسات المجتمع.
تحث إدارة المدرسة معممييا لممشاركة في المؤتمرات العممية التي تعقدىا
الجامعات كالمعاىد.

.550

*0.001

.564

*0.001

.496

*0.008

.873

*0.000

.530

*0.002

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ).)α ≤ 0.01

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.01

0.463

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.05

0.361

تبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ الثػػاني" التفاعػػؿ مػػع
المؤسسات االىمية" كالدرجة الكمية لو محصػكرة بػيف( ).873-.472كىػي بػذلؾ تكػكف دالػة عنػد مسػتكل
داللة ( )0.01كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.
يكضح جدكؿ ( )7-4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ الثالػث " التفاعػؿ مػع المؤسسػات
الحككمية " كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي(.(SPSS
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جدول ()7-4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث" التفاعل مع المؤسسات الحكومية "والدرجة الكمية لممجال
الرقم

.1

.2

.3
.4
.5

.6

.7

.8

.9

.11

معامل

الفقرة

بيرسون

تتعاكف إدارة المدرسة مع األجيزة الشرطية في عقد محاضرات في التكعية
األمنية.
تنسؽ إدارة المدرسة مع ىيئة التكجيو السياسي في مكافحة العادات السيئة
كالمخدرات كالتدخيف.
تشرؾ إدارة المدرسة طمبتيا في عممية تنظيـ المركر في المنطقة المحيطة
بالمدرسة.
تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة الصحة في حمبلت التطعيـ مف األمراض.
تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات اإلعبلمية في عرض أنشطتيا
التعميمية.
تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة الشباب كالرياضة لعقد دكرات رياضية
لممعمميف أك الطمبة.
تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة األكقاؼ لرعاية دكرات في تبلكة أك حفظ
القراف.
يسيـ التعاكف بيف إدارة المدرسة كالمؤسسات الحككمية في تحسيف أداء
الطمبة تربكيان.
تنظـ إدارة المدرسة مسابقات تربكية بالتعاكف مع بعض المؤسسات
الحككمية.
تشجع إدارة المدرسة طمبتيا عمى المشاركة في عممية تشجير الشكارع
العامة بالتعاكف مع ك ازرة الزراعة.
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القيمة
االحتمالية

االرتباط

)(Sig

.466

*0.005

.543

*0.001

.749

*0.000

.730

*0.000

.704

*0.000

.669

*0.000

.634

*0.000

.701

*0.000

.758

*0.000

.664

*0.000

.11

تنسؽ إدارة المدرسة مع المراكز الصحية لعقد دكرات إرشادية لمطمبة أك
المعمميف.

 .12تنظـ إدارة المدرسة زيارات ميدانية لممؤسسات العممية الحككمية.
.13

تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة اإلعبلـ في تقديـ دركس تقكية لمطمبة عبر
إذاعتيا.

.526

*0.001

.527

*0.001

.717

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ).)α ≤ 0.01

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.01

0.463

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.05

0.361

تبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ الثالػػث" التفاعػػؿ مػػع
المؤسسات الحككمية" كالدرجة الكمية لو محصكرة بيف( ).758-.466كىي بذلؾ تككف دالة عند مستكل
داللة ( )0.01كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.
 -3الصدق البنائي Structure Validity
يعتبػػر الص ػػدؽ البن ػػائي أح ػػد مقػػاييس ص ػػدؽ األداة ال ػػذم يق ػػيس مػػدل تحق ػػؽ األى ػػداؼ الت ػػي تري ػػد األداة
الكصكؿ إلييا ,كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجػاالت الد ارسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات االسػتبانة (أبػك
ناىية ,)128 : 1994 ,كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ
مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لبلستبانة كما في جدكؿ (.)8-4
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جدول ()8-4
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
م

معامل بيرسون

المجال

لالرتباط

القيمة
االحتمالية
)(sig

.1

التفاعؿ مع أكلياء أمكر

الطمبة.

.912

*0.000

.2

التفاعؿ مع المؤسسات

األىمية.

.874

*0.000

.3

التفاعؿ مع المؤسسات

الحككمية.

.845

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α ≤ 0.01

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.01

0.463

(ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (= )0.05

0.361

يتض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ ( )8-4أف جمي ػػع مع ػػامبلت االرتب ػػاط ف ػػي جمي ػػع مج ػػاالت االس ػػتبانة دال ػػة إحص ػػائيان
كبدرجة قكية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.01كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضػعت
لقياسو.
ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة " أف تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقيا عدة مرات متتالية"
(الجرجاكم.)97 :2010 ,
كقػػد تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات اسػػتبانة الد ارسػػة عبػػر تطبيقيػػا عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مككنػػة مػػف( )30مػػدي انر
كمديرة مف مديرم المدارس األساسية ,كذلؾ مف خبلؿ طريقتيف:
أ -معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
تػـ اسػػتخداـ طريقػة ألفػػا كركنبػاخ لقيػػاس ثبػات االسػػتبانة ,حيػػث تػـ الحصػػكؿ عمػى قيمػػة معامػؿ ألفػػا لكػػؿ
مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ االستبانة ككؿ كالجدكؿ( )9-4يكضح ذلؾ:
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جدول ()9-4
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
م

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

.1

التفاعؿ مع أكلياء أمكر

الطمبة.

15

0.786

.2

التفاعؿ مع المؤسسات

األىمية.

15

0.824

.3

التفاعؿ مع المؤسسات

الحككمية.

13

0.825

43

0.920

المجال

الدرجة الكمية االستبانة

يتبػ ػػيف مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أف قيمػ ػػة معامػ ػػؿ ألفػ ػػا كركنبػ ػػاخ مرتفعػ ػػة لكػ ػػؿ مجػ ػػاؿ حيػ ػػث تت ػ ػراكح بػ ػػيف
( ,)0.825,0.786كػػذلؾ قيمػػة معامػػؿ ألفػػا لجميػػع فقػرات االسػػتبانة ( ,)0.920كىػػذا يعنػػى أف معامػػؿ
الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان.
ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
ػزيف (العبػارات ذات األرقػاـ الفرديػػة  ,كالعبػارات ذات األرقػاـ الزكجيػػة)
تػـ تجزئػة فقػرات االسػتبانة إلػى جػ أ
ثػػـ تػػـ حسػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات العبػػارات الفرديػػة كدرجػػات العبػػارات الزكجيػػة ,كبعػػد ذلػػؾ تػػـ
تعديؿ طكؿ الفقرة باستخداـ معادلة سبيرماف براكف ( :Spearman Brownمعامؿ االرتباط المعدؿ =
2r
1 r

) حيث  rمعامؿ االرتباط بيف درجات العبارات الفردية كدرجػات العبػارات الزكجيػة .كتػـ الحصػكؿ

عمى النتائج المكضحة في جدكؿ (.)10-4
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جدول ()10-4
طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
م

معامل االرتباط

المجال

قبل التعديل

معامل الثبات

.1

التفاعؿ مع أكلياء أمكر

الطمبة.

0.732

0.846

.2

التفاعؿ مع المؤسسات

األىمية.

0.698

0.822

.3

التفاعؿ مع المؤسسات

الحككمية.

0.868

0.930

0.874

0.933

جميع مجاالت االستبانة
*تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساكم عدد األسئمة الزكجية

يتضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )10-4أف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات الكمػػى( )0.933كىػػي نتيجػػة
إحصائيا.
مرتفعة كدالو
ن
كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )3قابمة لمتطبيػؽ ,كيكػكف الباحػث قػد
تأكد مف صدؽ كثبػات اسػتبانة الد ارسػة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة بصػحة االسػتبانة كصػبلحيتيا لتحميػؿ
النتائج كاإلجابة عف أسئمة الدراسة.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
-1

النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.

-3

اختبػػار ألفػػا كركنبػػاخ ( )Cronbach's Alphaككػػذلؾ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية ,لمعرفػػة ثبػػات

-4

معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقػكـ

-2

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم.
فقرات اإلستبانة.

ىػػذا االختبػػار عمػػى د ارسػػة العبلقػػة بػػيف متغي ػريف .كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي

كالصدؽ البنائي لبلستبانة.
-5

اختبػار  Tفػي حالػة عينتػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ

فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة

مناقشتها وتىصياتها
 مقدمة.
 المحك المعتمد في الدراسة.
 أسئمة الدراسة ونتائجيا.
 التوصيات.
 المقترحات.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة مناقشتيا وتوصياتيا
مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ,كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الد ارسػة كاسػتعراض أبػرز
نتائج االستبانة كالتي تػـ التكصػؿ إلييػا مػف خػبلؿ تحميػؿ فقراتيػا ,بيػدؼ التعػرؼ إلػى الػدكر االجتمػاعي
إلدارة المدرسة األساسية في تحسػيف العمميػة التربكيػة لػدل طمبتيػا فػي المػدارس الحككميػة بمحافظػة غػزة

كس ػػبؿ تط ػػكيره ,ل ػػذا ت ػػـ إجػ ػراء المعالج ػػات اإلحص ػػائية لمبيان ػػات المتجمع ػػة م ػػف اس ػػتبانة الد ارس ػػة ,إذ ت ػػـ
استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التػي تػـ
عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ كذلؾ عمى النحك التالي:

المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ
حساب المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ
عمى طكؿ الخمية أم ( )0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (بداية
المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ,كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك
مكضح في الجدكؿ التالي:
جدول ()11-5
يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الممارسة

مف 1.80 - 1

مف %36- %20

قميمة جدان

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدان

)اكزيف .( 50:2012 ,Ozen et al
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كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ,اعتمد الباحث عمى ترتيب المتكسطات الحسابية
عمى مستكل المجاالت لؤلداة ككؿ كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ,كقد حدد الباحث درجة المكافقة
حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
أسئمة الدراسة ونتائجيا:
نتيجة السؤال األول وتفسيره:
ما درجة تقديرات مديري ومديرات مدارس المرحمة األساسية بمحافظة غزة لمدور االجتماعي إلدارة
المدرسة في تحسين العممية التربوية لدى طمبتيا في المدارس الحكومية بمحافظة غزة؟
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ احتساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لجميع
مجاالت االستبانة ككؿ ,كالجدكؿ رقـ( )12-5يظير نتائج آراء أفراد عينة الدراسة في مجاالت الدراسة
المتعمقة بالدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية بمحافظة غزة مرتبة
تنازليان حسب كزنيا النسبي لكؿ مجاؿ كما يمي:
جدول()12-5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة
م

المتوسط االنحراف الوزن

المجال

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

درجة
الممارسة

.1

التفاعؿ مع أكلياء أمكر الطمبة.

4.17

0.39

83.33

1

كبيرة

.2

التفاعؿ مع المؤسسات

األىمية.

3.64

0.52

72.86

2

كبيرة

.3

التفاعؿ مع المؤسسات

الحككمية.

3.53

0.59

70.64

3

كبيرة

3.79

0.42

75.85

الدرجة الكمية لالستبانة

كبيرة

يبيف جدكؿ ( )12-5أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات استبانة" الدكر االجتماعي إلدارة المدرسة
األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا في المدارس الحككمية بمحافظة غزة " يساكم
( )3.79كبذلؾ فإف الكزف النسبي ( )%75.85كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى فقرات
االستبانة بشكؿ عاـ ,كىذا يدؿ عمى رضا أفراد عينة الدراسة عمى دكر إدارة المدرسة االجتماعي في
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التفاعؿ مع مجاالت الدراسة الثبلث ,مما سبؽ يتضح لمباحث بأف ىناؾ دكر اجتماعي إلدارة المدرسة
األساسية في تحسيف العممية التربكية ,كيتمثؿ ىذا الدكر في تفاعؿ إدارة المدرسة مع أكلياء أمكر الطمبة
كالمؤسسات األىمية كالمؤسسات الحككمية ,كذلؾ مف كجية نظر مد ارء كمديرات مدارس المرحمة
األساسية بمحافظة غزة ,كىذا يؤكد عمى مدم اىتماـ كحرص إدارات المدارس عمى القياـ بدكرىـ
االجتماعي عمى النحك المطمكب لما في ذلؾ مف مصمحة لمطمبة كالمدرسة كالمجتمع ,كما كتؤكد ىذه
النتيجة عمى اىتماـ الجيات المسئكلة في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمتابعة المدارس األساسية ,لمتأكد
مف قياميا بالدكر االجتماعي المنكط بيا ,كبذلؾ يمكف القكؿ أف ىذه الدراسة أكدت عمى أف التعميـ
مسئكلية الجميع كأف األمر يتطمب عدـ انفراد طرؼ دكف األخر ,ككنو عمؿ تكاممي في شكؿ آلية
تضامف كمشاركة الجميع في تحمؿ المسئكلية ,فيمكف لممجتمع أف يقدـ خبراتو التربكية كدعمو لمعممية
التعميمية كتكظيفيا لمنيكض بمستكل المدرسة كمساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمية ,كتتفؽ
نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عبد الكريـ ( )2013التي أكدت نتائجيا عمى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في فاعمية النشاط االجتماعي المدرسي تساىـ في رفع مستكل األداء بيف المؤسسات التربكية عند
مستكل الداللة ) (a ≥ 0.01ك جاءت الفركؽ لصالح المؤسسات التربكية ذات األداء المرتفع كما أف أكبر
نسبة مف عينة الدراسة أقركا بفاعمية النشاط االجتماعي المدرسي ك كانت إجابتيـ " نعـ "ك تقدر ب
) ,(%41.33كدراسة العجمكني كالشياب ) (2009التي كانت أىـ نتائجيا أف المشاركة االجتماعية
كانت عالية حيث جاءت بنسبة( ,)%83.55كدراسة الشرعي) )2007التي كانت أىـ نتائجيا أف
المجتمع المحمي ممثبلن في األفراد(خبراء-كمتخصصيف -كقادة المجتمع) كمنظمات كجمعيات أىمية
يمكف أف يقدمكا خبراتيـ في مجاؿ التربية كتكظيفيا في االنتفاع ب رائيـ كمقترحاتيـ في سبيؿ النيكض
برسالة المدرسة كمساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمية بنسبة ( ,)%85.31كدراسة مكسى
)(2007التي أكدت عمى نجاح الجمعيات في تقديـ الخدمات التعميمية سكاء في التعميـ غير النظامي
أك النظامي كجاءت بنسبة (.)%82.66
كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة شمداف كآخركف) (2011حيث أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة تقدير
المديريف كالمعمميف لكاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمى ىي نسبة متكسطة( )%61كىي
بحاجة إلى تعزيز ,كدراسة العسيمي كآخركف( )2006التي تكصمت إلى أف تصكرات مديرم المدارس
الثانكية كأكلياء األمكر لمتفاعؿ بيف اإلدارة المدرسية كالمجتمع المحمي كانت متكسطة بنسبة
( )%65.92كتحتاج لمتعزيز ,كدراسة الطيطي كأبك ساككر ) (2008كالتي أظيرت أف مدل مشاركة
المجتمع المحمي في دعـ اإلدارات المدرسية الثانكية كاسنادىا في مدارس الخميؿ مف كجية نظر اإلدارة
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المدرسية كمجالس اآلباء كانت منخفضة بشكؿ عاـ بنسبة( ,)%56كدراسة السمطاف ( )2008التي
تكصمت إلى أف مستكل العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي ال تزاؿ ضعيفة بنسبة (.)%55.16
كيتضح أيضان مف الجدكؿ ( )12-5أف المجاؿ األكؿ" التفاعؿ مع أكلياء أمكر الطمبة " قد حصػؿ عمػى
المرتبة األكلػى حيػث بمػغ الػكزف النسػبي ) )%83.33بدرجػة ممارسػة كبيػرة ,كيفسػر الباحػث ذلػؾ برغبػة
اإلدارة المدرسية في تنمية العبلقة كالتكاصؿ مع أكلياء أمكر الطبلب لنجاح العمميػة التربكيػة ألف المدرسػة
تمثؿ حياة اجتماعية تعكس حياة المجتمػع ككػؿ ,كىػي تسػعي بشػكؿ دائػـ لمكصػكؿ إلػى التربيػة الشػاممة,
كلػذلؾ ترحػب اإلدارة المدرسػية بمشػاركة أكليػاء أمػكر الطػبلب لػئلدارة المدرسػية مػف أجػؿ تعزيػز كتطػكير
العمميػة التعميميػة ,كتقػػكـ اإلدارة المدرسػية بػاطبلع أكليػاء أمػكر الطػبلب عمػى مسػػتكل تحصػيؿ أبنػػائيـ
بصكرة دكرية مػف أجػؿ تصػحيح أك تػدعيـ ىػذا التحصػيؿ ,ممػا يسػيؿ كيسػاعد أكليػاء األمػكر لمتابعػة تعمػيـ
أبنائيـ في البيت ,كبالتالي يمكف القكؿ عندما يعمؿ اآلباء عمى نحػك جيػد مػع المدرسػة فػإف الطالػب ىػك
الفائز ,فحسف التكاصؿ يػؤدم إلػى نتػائج ايجابيػة كفعالػة ,كىػذا مػا أكدتػو الد ارسػات السػابقة كد ارسػة مينػا
( )2014كالتػػي جػػاء فييػػا مشػػاركة أكليػػاء األمػػكر فػػي األنشػػطة المدرسػػية المتنكعػػة فػػي المرتبػػة األكلػػي
بنسبة ( ,)%77كدراسة األشقر ()2003التي أكدت عمى أف اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانكية تكد أف
يككف ليا دكر فعاؿ في خدمة كتنمية األسرة الفمسطينية) أسرة الطالػب ( ,فقػد بمػغ نسػبة مجػاؿ خدمػة كتنميػة
اإلدارة المدرسية لؤلسرة ككؿ ) ( 86.68 %كىي نسبة عالية جدان.
بينما حصؿ المجاؿ الثاني" التفاعؿ مع المؤسسات األىمية" عمى المرتبة الثانية ,حيث بمغ الكزف النسبي
( )%72.86بدرجة ممارسة كبيرة ,كيفسر الباحث ذلؾ لحرص اإلدارة المدرسػية عمػى أف يكػكف ليػا صػمة
مػع المؤسسػات األىميػة ,مػف خػبلؿ التعػاكف فيمػا بينيػا بمػا يخػدـ مصػمحة الطالػب ،باإلضػافة إلػى حاجػة
المدارس لمدعـ المادم المتكفر لدل المؤسسات األىمية ,كما إف التجربة العممية أدت إلػى انفتػاح مػديرم
المدارس عمى المؤسسات األىمية ,التي تقدـ خدمات لممدرسػة ,باإلضػافة إلػى ارتفػاع مسػتكل احتياجػات
المػػدارس كف ػػي المقاب ػػؿ ض ػػعؼ التمكي ػػؿ المكج ػػو لػػك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ م ػػف ال ػػدكؿ المانح ػػة كالمنظم ػػات
الدكلية ,كيرل الباحث أف ىذه النسبة منطقية كذلؾ يعكد لفيـ مديرم المدارس الجيد لمتفاعػؿ الػذم يػأتي
مف الكعي كاإلدراؾ لدييـ بأف المدرسػة الناجحػة يجػب أف تكػكف منفتحػة عمػى المجتمػع تػؤثر فيػو كتتػأثر
بػػو ,كحػػديثان لػػـ يعػػد دكر المدرسػػة االقتصػػار عمػػى تزكيػػد الطالػػب بػػالعمـ فقػػط ,بػػؿ اتسػػع األمػػر ليشػػمؿ
خدمة المجتمع كالتفاعؿ معو كذلؾ مف أجؿ تطػكير المدرسػة كالمجتمػع كالتكجػو بيػـ نحػك األفضػؿ ,كمػا
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كترل اإلدارة المدرسية أف خدمة المجتمع ىك عمؿ راقي ينبغي أف يككف ليػا دكر فعػاؿ كقػكل فيػو ,كمػا
أف المدرسػة قػادرة عمػى خدمػة المؤسسػات األىميػة فالمدرسػة بإمكانياتيػا البشػرية الضػخمة قػادرة عمػى تقػديـ
الخدمة الجميمة لممجتمع مف أجؿ رفعتو كرفاىيتو كازدىاره ,كقد اتفقت العديد مف الدراسات السابقة مػع ىػذا
المجػػاؿ كمنيػػا د ارسػػة األشػػقر ( )2003التػػي أكػػدت عمػػى أف اإلدارة المدرسػػية فػػي المرحمػػة الثانكيػػة
بمحافظػات غػزة ترغػب فػي أف يكػكف ليػا الػدكر الفعػاؿ كالمػؤثر فػي خدمػة كتنميػة المؤسسػات األىميػة ,كقػد
بمغػت النسػبة المئكيػة لمجػاؿ خدمػة اإلدارة المدرسػية لممؤسسػات األىميػة ) , (83.36 %كىػي نسػبة عاليػة,
كدراسة العجمكني كالشياب )(2009التي أكػدت عمػى أف المشػاركة االجتماعيػة كانػت عاليػة ككانػت أبػرز
المجاالت ىي تقديـ التبرعات العينية لممدرسة كدعـ األنشطة كالمسابقات كالرحبلت بنسبة(,)%83.55
كدراسة السمطاف( )2008التي أكدت عمى أف الفكائد الناجمة عف إقامة عبلقة تعاكنية كثيقة بيف المدرسػة
كمؤسسات المجتمع المحمي كأفراده تعد ذات أىمية مرتفعة بمتكسط ( )4.07كبكزف نسبي (.)84.7
كأخي ػ انر حصػػؿ المجػػاؿ الثالػػث" التفاعػػؿ مػػع المؤسسػػات الحككميػػة" عمػػى المرتبػػة الثالثػػة حيػػث بمػػغ الػػكزف
النسػػبي ( )%70.64بدرجػػة ممارسػػة كبي ػرة ,كيفسػػر الباحػػث ذلػػؾ إلػػى رغبػػة اإلدارة المدرسػػية فػػي تفعيػػؿ
كتطكير كتنمية عبلقاتيا مع المؤسسات الحككمية بمختمػؼ فركعيػا كدكائرىػا ,كيعػكد السػبب الػرئيس فػي
ىذه العبلقة إلى حرص إدارة المدرسة عمػى االسػتفادة الماديػة كالمعنكيػة مػف المؤسسػات الحككميػة بػأكبر
قػػدر ممكػػف ,كذلػػؾ لخدمػػة الطػػبلب كالمدرسػػة كالمسػػيرة التعميميػػة بشػػكؿ عػػاـ ,كمػػا كال تتعػػارض سياسػػة
العمؿ في المدارس مع خطط كبرامج المؤسسات الحككمية ,كيرل الباحث أيضان أف المدرسة ال تسػتطيع
أف تكػػكف بمعػػزؿ عػػف المؤسسػػات الحككميػػة كخصكصػػا فػػي بعػػض األمػػكر المتعمقػػة بالصػػحة كالتكجيػػو
كاإلرشػػاد كاألمػػف كالتػػدريب ,كيضػػيؼ الباحػػث أف اإلدارات المدرسػػية تسػػير عمػػى خطػػط معػػدة مسػػبقا مػػف
قبػػؿ ك ازرة التعمػػيـ العػػالي لمتفاعػػؿ كالتعامػػؿ مػػع المؤسسػػات كالػػك ازرات الحككميػػة ,كاإلدارة المدرسػػية ممثمػػة
بمديرىا ال تستطيع أك ال تمتمؾ الصبلحية بااللتفاؼ عمى ىذه الخطط ,كيكصي الباحث بضركرة تعزيز
التفاعػػؿ بػػيف المدرسػػة كالمؤسسػػات الحككميػػة لبلرتقػػاء بالمسػػتكل التربػػكم فػػي مدارسػػنا ,كىػػذا مػػا أكدتػػو
الد ارس ػػات الس ػػابقة كد ارس ػػة د ارس ػػة مين ػػا ( )2014فق ػػد حص ػػؿ مج ػػاؿ مش ػػاركة المدرس ػػة م ػػع المؤسس ػػات
الحككمية عمى كزف نسبي( )%77أم بدرجة تقػدير كبيػرة ,كد ارسػة األشػقر( )2003التػي أكػدت نتائجيػا
عمى رغبة المدرسة في أف يككف ليا الػدكر الفعػاؿ فػي خدمػة كتنميػة المؤسسػات الحككميػة ,فقػد حصػؿ
ىذا المجاؿ عمى نسبة مئكية مقدارىا ) ( 81.83 %كىي نسبة عالية جدان.
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 -تحميل فقرات مجال" التفاعل مع أولياء أمور الطمبة "

جدول رقم ()13-5

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال" التفاعل مع أولياء أمور الطمبة "
م

.1

الفقرة
تدعك إدارة المدرسة أكلياء األمكر لزيارتيا
لمناقشة ضعؼ تحصيؿ أبنائيـ.

.2

تكجو إدارة المدرسة أكلياء األمكر إلى االىتماـ
بالكاجبات المنزلية ألبنائيـ.

.3

تشرؾ إدارة المدرسة أكلياء األمكر في مناقشة
شئكف العممية التعميمية.

.4

تبث إدارة المدرسة الكعي التربكم الذم يسيـ في
تثقيؼ أفراد األسرة.

.5

تبادر إدارة المدرسة باالتصاؿ عمي أكلياء أمكر
الطمبة لحؿ مشكبلت أبنائيـ.

.6

تشارؾ إدارة المدرسة مف خبلؿ مرشدىا أكلياء
األمكر في الحمبلت اإلرشادية.

.7

تكظؼ إدارة المدرسة جزء مف التبرعات لصالح
أكلياء أمكر الطمبة الفقراء.

.8

تشجع إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة عمى
االتصاؿ المستمر بالمدرسة لمتابعة أبنائيـ.

.9

تستفيد إدارة المدرسة مف أكلياء األمكر أصحاب
التخصصات العممية في تحسيف العمؿ التربكم.
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المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الممارسة

4.40

0.62

88.00

4

كبيرة جدا

4.65

0.57

92.91

3

كبيرة جدا

3.89

0.83

77.82

12

كبيرة

3.94

0.71

78.73

11

كبيرة

4.73

0.49

94.63

2

كبيرة جدا

4.37

0.75

87.45

5

كبيرة جدا

3.19

1.15

63.82

15

متوسطة

4.75

0.44

95.00

1

كبيرة جدا

3.63

0.81

72.66

14

كبيرة

 .11تشجع إدارة المدرسة أكلياء األمكر عمى اكتشاؼ
مكاىب أبنائيـ لتنميتيا.
 .11تزكد إدارة المدرسة أكلياء األمكر بتقارير دكرية
عف سير أبنائيـ.

4.15

0.74

83.09

9

كبيرة

3.89

0.84

77.78

13

كبيرة

 .12تعمؿ إدارة المدرسة عمى تكعية أكلياء األمكر
بأثر المشكبلت األسرية عمى مستكل أبنائيـ

4.29

0.72

85.82

8

كبيرة جدا

الدراسي.
 .13تدعك إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة لحضكر
المعارض العممية التي تقيميا.
 .14تدعك إدارة المدرسة أكلياء األمكر لحضكر حفؿ
تكريـ أكائؿ طمبتيا.

4.03

0.87

80.55

10

كبيرة

4.30

0.76

86.00

7

كبيرة جدا

 .15تسيـ اجتماعات إدارة المدرسة مع أكلياء األمكر
في تقريب كجيات النظر حكؿ ما ييـ األبناء مف

4.30

0.73

86.06

6

كبيرة جدا

قضايا تربكية.

يتضح من الجدول السابق أن:
أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )8كالتػي نصػت عمػى " تشػجع إدارة المدرسػة أكليػاء أمػكر الطمبػة عمػى االتصػاؿ المسػتمربالمدرسػػة لمتابعػػة أبنػػائيـ" احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ) ,)%95.00كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ
مكافقة بدرجة ممارسة كبيرة جدان.
 الفقػ ػرة رق ػػـ ( )5كالت ػػي نص ػػت عم ػػى" تب ػػادر إدارة المدرس ػػة باالتص ػػاؿ عمػ ػى أكلي ػػاء أم ػػكر الطمب ػػة لح ػػؿمشػػكبلت أبنػػائيـ" احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) ,)%94.63كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة
بدرجة ممارسة كبيرة جدا.
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كيفسػػر الباحػػث ذلػػؾ إلػػى حػػرص اإلدارة المدرسػػية عمػػى إشػراؾ أكليػػاء أمػػكر الطمبػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة
المدرسية لتكطيد العبلقة بينيما ,كرغبة اإلدارة المدرسية بتحمؿ كلي األمر المسئكلية مع إدارة المدرسية مف
أجؿ تعزيز كتطكير العممية التعميمية ,كاطبلعيـ عمى مستكل أبنائيـ أكؿ بأكؿ ,لتمكف أكلياء األمكر مف
متابعة تعميـ أبنػاءىـ فػي البيػت ,كمػا كتكجػد عػدة مشػكبلت ال تعػالج دكف تعػاكف كلػي أمػر الطالػب ,مثػؿ
التأخر عف المدرسة ,كالغياب كالمشاكؿ السمككية ,كضعؼ التحصيؿ ,كيعزك الباحث ذلؾ أيضان إلى أف
أسرة الطالب ىي المبنة األكلي في التربية كىى األكثر قدرة عمى التأثير عمى حياتو التعميمية كالمدرسية,
كتتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة مينػػا( ,)2014د ارسػػة العسػػيمي كآخػػركف( )2006كد ارسػػة
كوٌل و وٌتشر ,)2004) Coyle &Witcherحيػث أكػدت تمػؾ الد ارسػات عمػى ضػركرة تعػاكف أكليػاء
األم ػػكر م ػػع اإلدارة المدرس ػػية كالمعمم ػػيف بم ػػا يخ ػػدـ أبن ػػائيـ ,كأف مش ػػاركة أكلي ػػاء األم ػػكر تط ػػكر العممي ػػة
التعميمية ,كتسيؿ عمى أكلياء األمكر متابعة أبنائيـ.
وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )7كالتي نصت عمى" تكظؼ إدارة المدرسة جزء مف التبرعات لصالح أكلياء أمػكر الطمبػةالفقراء" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسػبي قػدره ( ,)%63.82بدرجػة ممارسػة متكسػطة ,كيفسػر الباحػث
ىػذه النتيجػة لقمػة اإليػرادات الماليػة لممدرسػة ,كصػرؼ إيػرادات المقاصػؼ عمػى المسػتمزمات الضػركرية
لممدرسػة مثػؿ شػراء الكتػب ,كتصػكير أكراؽ االمتحانػات كالتػدريبات لمطمبػة كشػراء بعػض األجيػزة المكتبيػة
البلزمة ,كصرؼ بعض اإليرادات عمى النشاطات البلمنيجية التي تقكـ بيا المدرسة ,فضبلن عف عدـ كجكد
أنظمة قانكنية تسمح بالتصرؼ باإليرادات لصالح أكلياء أمكر الطمبة ,فالمدرسػة محككمػة بقػكانيف صػارمة
مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ كال تعطي المدير الحرية الكافية لمتصرؼ في مثؿ ىذه األنشػطة لكجػكد نظػاـ
المركزيػة المعمػكؿ بػو فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ ,كىػذا النظػاـ يعيػؽ الكثيػر مػف النشػاطات اليادفػة ,كاتفقػت
نتػػائج الد ارسػػة مػػع د ارسػػة األشػػقر( )2003حيػػث يفسػػر نتائجػػو إلػػى إتبػػاع المدرسػػة لق ػكانيف ك ازرة التربيػػة
كالتعميـ التي قد تعيؽ بعض األنشطة المدرسية اليامة.
 الفق ػرة رقػػـ ( )9كالتػػي نصػػت عمػػى" تسػػتفيد إدارة المدرسػػة مػػف أكليػػاء األمػػكر أصػػحاب التخصصػػاتالعمميػة فػي تحسػيف العمػؿ التربػكم" احتمػت المرتبػة الرابعػة عشػر بػكزف نسػبي قػدره ) ,)%72.66بدرجػة
ممارسة كبيرة ,كيفسر الباحث ىذه النتيجة إلى رغبػة اإلدارة المدرسػية بتكطيػد العبلقػة مػع أكليػاء األمػكر
كاالستفادة مػف خبػراتيـ فػي تحسػيف كتطػكير العمميػة التربكيػة كلكػف ىػذه النتيجػة بحاجػة إلػى تعزيػز ,مػف
خبلؿ االىتماـ بأخذ أراء أكلياء األمكر بعػيف االعتبػار كاالسػتفادة مػف خبػراتيـ التػي تعػكد عمػى المدرسػة
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بػػالنفع كالفائػػدة ,كيعػػزك الباحػػث أيض ػان ىػػذه النتيجػػة إلػػى رغبػػة المدرسػػة بتحميػػؿ أكليػػاء األمػػكر جػػزء مػػف
المسػػؤكليات المدرسػػية ,ألف العمػػؿ التربػػكم كالمدرسػػي جيػػد يجػػب أف يشػػترؾ الجميػػع فػػي إدارتػػو ,كتتفػػؽ
ىػذه النتيجػة مػع نتػائج د ارسػة األشػقر( )2003التػي تػرل أف إدارة المدرسػة تحػرص عمػى أف تأخػذ بػ راء
أكلياء األمكر في االعتبار لتكطيد العبلقة بينيما ,كرفع أداء المؤسسة التربكية.
 -تحميل فقرات مجال " التفاعل مع المؤسسات األىمية "

جدول رقم ()14-5

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " التفاعل مع المؤسسات األىمية "
م

.1

الفقرة
تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتقديـ
جكائز لمطمبة المتفكقيف.

.2

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات االجتماعية في
إقامة رحبلت ثقافية لمطمبة لمتعرؼ عمى معالـ الكطف.

.3

تحرص إدارة المدرسة عمى التكاصؿ مع بعض
المؤسسات الخيرية في جمع التبرعات لمساعدة الفقراء.

.4

تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية إلقامة
األياـ الطبية المجانية.

.5

تنسؽ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لمناقشة
العقبات التي تكاجو العممية التعميمية.

.6

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتصميـ
برامج عبلجية لمطمبة متدني التحصيؿ.

.7

ترحب إدارة المدرسة بإثراء مكتبتيا بالكتب كالمراجع
المقدمة مف المؤسسات األىمية.
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المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الممارسة

3.78

0.84

75.64

5

كبيرة

3.63

0.92

72.55

8

كبيرة

3.34

0.93

66.79

14

متوسطة

3.04

0.88

60.73

15

متوسطة

3.37

0.84

67.41

11

متوسطة

3.40

0.93

68.07

10

كبيرة

4.12

0.77

82.36

2

كبيرة

.8

تفسح إدارة المدرسة المجاؿ ألفراد المؤسسات األىمية
لممشاركة في اإلعبلـ التربكم المدرسي.

.9

3.35

0.91

66.91

13

متوسطة

تحرص إدارة المدرسة بدعكة المختصيف مف أفراد
المؤسسات األىمية لتحسيف االحتياجات التربكية

3.76

0.94

75.27

6

كبيرة

لممدرسة.
 .11تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتكفير
خدمات تعميمية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

3.68

0.94

73.58

7

كبيرة

 .11تعقد إدارة المدرسة بالتعاكف مع المؤسسات األىمية
الندكات لكضع الحمكؿ لمشكبلت الطمبة التعميمية

3.58

0.93

71.64

9

كبيرة

كاالجتماعية.
 .12تستعيف إدارة المدرسة بممثميف عف المؤسسات األىمية
لتحسيف العممية التعميمية باستخداـ تكنكلكجيا

3.35

1.07

67.09

12

متوسطة

االتصاالت كالمعمكمات.
 .13ترحب إدارة المدرسة بالدعـ المادم مف المؤسسات
األىمية المقدـ لمعممية التعميمية في المدرسة.
 .14ترحب إدارة المدرسة باستخداـ مرافقيا في نشاطات
ثقافية مف قبؿ مؤسسات المجتمع.
 .15تحث إدارة المدرسة معممييا لممشاركة في المؤتمرات
العممية التي تعقدىا الجامعات كالمعاىد.
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4.45

0.67

88.99

1

كبيرة

3.84

0.78

76.73

4

كبيرة

3.97

0.81

79.45

3

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن:
أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )13كالتي نصت عمى" ترحب إدارة المدرسة بالدعـ المادم مف المؤسسات األىمية المقدـلمعمميػػة التعميميػػة فػػي المدرسػػة" احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ( ,)%88.99بدرجػػة ممارسػػة
كبيرة.
 الفقػرة رقػػـ ( )7كالتػي نصػػت عمػػى" ترحػب إدارة المدرسػػة بػإثراء مكتبتيػػا بالكتػػب كالم ارجػع المقدمػػة مػػفالمؤسسات األىمية " احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ) ,)%82.36بدرجة ممارسة كبيرة.
كيفسر الباحث ىذه النتيجػة إلػى حػرص إدارة المدرسػة عمػى الحصػكؿ عمػى الػدعـ المػادم كالمعنػكم مػف
قبػػؿ المؤسسػػات األىميػػة ,بسػػبب ضػػعؼ المكازنػػة المخصصػػة مػػف قبػػؿ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ لممػػدارس,
بسبب األكضػاع الماديػة الصػعبة التػي تعانييػا المؤسسػات الرسػمية بمحافظػات غػزة ,كالتػي تعػكد بصػكرة
أساسػػية إلػػى الحصػػار المفػػركض عمػػى القطػػاع منػػذ عػػدة سػػنكات ك الحػػركب المتتاليػػة التػػي أثػػرت عمػػى
جميع نكاحي الحياة ,باإلضافة إلى تعرض العديد مف المباني المدرسية لمػدمار أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي
الغاشـ ,مما دعي اإلدارات المدرسية إلى االعتماد بصكرة كبيػرة عمػى التبرعػات كاليبػات مػف المؤسسػات
الخيريػػة كالتربكيػػة سػكاء كانػػت محميػػة أك أجنبيػػة ,باإلضػػافة إلػػى اىتمػػاـ اإلدارة المدرسػػية بتعميػػؽ العبلقػػة
اإلنسػػانية مػػع المؤسسػػات األىميػػة ,بمػػا يسػػاعد كػػؿ فػػرد مػػف المؤسسػػات األىميػػة عمػػى القيػػاـ بػػدكرة بقػػدر
اإلمكاف بما يحقؽ المنفعة كالخير لمجميع ,كاتفقػت ىػذه النتػائج مػع د ارسػة العجمػكني كالشػياب ),(2009
كدراسة شمداف ك آخركف ( ,)2011ك دراسة بعمكشة ( )2013حيػث أكػدت ىػذه الد ارسػات عمػى أىميػة
التبرعػات المقدمػػة مػف مؤسسػػات المجتمػع ,كالتػػي تعتبػر مصػػادر ماليػة إضػػافية لممدرسػة ,باإلضػػافة إلػػى
التجيي ػزات كالتقنيػػات البلزمػػة لممدرسػػة ,كأكػػدت أيض ػان عمػػى ضػػركرة دعػػكة الػػداعميف مػػف أف ػراد المجتمػػع
المحمي لحضكر المناسبات المدرسية.
وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )4كالتي نصت عمى" تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية إلقامة األياـ الطبيةالمجانية " احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره ) ,)%60.73بدرجة ممارسة متكسطة.
كىي نسبة مئكية منخفضة بالمقارنة مع النسبة المئكية التي حصمت عمييا باقي فقرات مجاؿ خدمة

المؤسسات األىمية ,كقد يفسر الباحث ذلؾ إلى قمة اإلمكانات المادية لدل المؤسسات الطبية مثؿ نقابة
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األطباء كالمؤسسات العاممة في مجاؿ الخدمات الطبية ,كانتشار الكثير مف المؤسسات التي تعمؿ في

مجاؿ الخدمات الطبية تحت مسميات مختمفة ,معظميا تقدـ خدمات محدكدة فقط لممجتمع ,كاعتماد ىذه
المؤسسات عمى تمكيؿ خارجي يصرؼ عمييا كيكجو طبقان لتكجييات الجيات الممكلة ,كتتكافؽ ىذه النتائج
لمدراسة مع ما تكصمت إليو دراسة األشقر( )2003حيث حصمت فقرة تقكـ إدارة المدرسة بإقامة األياـ
الطبية المجانية بالتعاكف مع الجمعيات األىمية عمي نسبة مئكية منخفضة بالمقارنة مع النسبة المئكية
التي حصمت عمييا باقي فقرات مجاؿ خدمة المؤسسات األىمية ككانت مقدارىا(.)77.2

 الفقرة رقـ ( )3كالتي نصت عمى" تحرص إدارة المدرسة عمى التكاصؿ مع بعػض المؤسسػات الخيريػةفي جمع التبرعات لمساعدة الفقراء" احتمت المرتبػة الرابعػة عشػر بػكزف نسػبي قػدره ) ,)%66.79بدرجػة
ممارسة متكسطة ,كيفسر الباحث ىذه النتيجػة إلػى أف التكاصػؿ مػع المؤسسػات األىميػة فػي تقػديـ الػدعـ
لمطػػبلب الفق ػراء يكػػكف مػػف خػػبلؿ الػػك ازرة أك مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ كال يكػػكف مػػف خػػبلؿ إدارة المدرسػػة,
كيعزك الباحػث ذلػؾ أيضػان حصػكؿ ىػذه الفقػرة عمػى درجػة متكسػطة إلػى كجػكد بعػض اإلدارات المدرسػية
الت ػػي تتكاص ػػؿ م ػػع بع ػػض المؤسس ػػات األىمي ػػة الخيػ ػرة م ػػف خ ػػبلؿ العبلق ػػات الشخص ػػية لت ػػكفير بع ػػض
المخصصات الماديػة لصػالح الطمبػة الفقػراء كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة األشػقر( )2003الػذم أظيػر
أف اإلدارة المدرسية محككمة بقكانيف صارمة قػد تعيػؽ مػف بعػض نشػاطاتيا ,كتكافقػت ىػذه النتػائج أيضػان
مع نتػائج د ارسػة عاشػكر( )2011حيػث حصػمت فقػرة الشػراكة فػي تقػديـ الػدعـ المػالي عمػى نسػبة متدنيػة,
كاتفق ػػت أيضػ ػان م ػػع د ارس ػػة مين ػػا( )2014حي ػػث حص ػػمت فقػ ػرة تجم ػػع المدرس ػػة التبرع ػػات م ػػف المنظم ػػات
المختمفة لمساعدة الطمبة المحتاجيف عمى كزف نسبي( )55.40كىك مستكل منخفض بحاجة إلى تعزيز.

 -تحميل فقرات مجال " التفاعل مع المؤسسات الحكومية "

جدول رقم ()15-5

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال" التفاعل مع المؤسسات الحكومية "
م

.1

الفقرة

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

تتعاكف إدارة المدرسة مع األجيزة الشرطية في
عقد محاضرات في التكعية األمنية.
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3.24

0.93

64.86

الترتيب

10

درجة
الممارسة
متوسطة

.2

تنسؽ إدارة المدرسة مع ىيئة التكجيو السياسي
في

مكافحة

العادات

السيئة

كالمخدرات

2.92

0.95

58.35

11

متوسطة

كالتدخيف.
.3

تشرؾ إدارة المدرسة طمبتيا في عممية تنظيـ
المركر في المنطقة المحيطة بالمدرسة.

.4

تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة الصحة في
حمبلت التطعيـ مف األمراض.

.5

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات اإلعبلمية
في عرض أنشطتيا التعميمية.

.6

تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة الشباب كالرياضة
لعقد دكرات رياضية لممعمميف أك الطمبة.

.7

تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة األكقاؼ لرعاية
دكرات في تبلكة أك حفظ القراف.

.8

يسيـ التعاكف بيف إدارة المدرسة كالمؤسسات
الحككمية في تحسيف أداء الطمبة تربكيان.

.9

تنظـ إدارة المدرسة مسابقات تربكية بالتعاكف
مع بعض المؤسسات الحككمية.

3.58

1.08

71.64

7

كبيرة

4.56

0.81

91.27

1

كبيرة جدا

3.81

1.00

76.18

4

كبيرة

2.49

0.92

49.72

13

قليلة

3.77

1.07

75.41

6

متوسطة

4.09

0.74

81.82

2

كبيرة

3.55

0.90

70.93

8

كبيرة

 .11تشجع إدارة المدرسة طمبتيا عمى المشاركة في
عممية تشجير الشكارع العامة بالتعاكف مع ك ازرة

3.38

1.06

67.52

9

متوسطة

الزراعة.
 .11تنسؽ إدارة المدرسة مع المراكز الصحية لعقد
دكرات إرشادية لمطمبة أك المعمميف.
 .12تنظـ إدارة المدرسة زيارات ميدانية لممؤسسات
العممية الحككمية.
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3.95

0.78

78.91

3

كبيرة

3.78

0.70

75.64

5

كبيرة

 .13تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة اإلعبلـ في
تقديـ دركس تقكية لمطمبة عبر إذاعتيا.

2.81

0.99

56.18

12

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن:
أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )4كالتي نصت عمى" تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة الصحة في حمبلت التطعيـ مفاألمراض" احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ( ,)%91.27بدرجة ممارسة كبيرة جدان ,كيفسر
الباحث ذلؾ إلى اىتماـ إدارة المدرسة بالنكاحي الصحية لمطمبة ,ككقايتيـ مف األمراض التي قد تصيبيـ
أجبل أـ عاجبلن ,كما تعتبر ك ازرة الصحة مف أىـ شركاء المدرسة كك ازرة التربية كالتعميـ بشكؿ عاـ,
ألنيا جية تسعي دائمان لمصمحة المكاطف ,كما إن وزارة الصحة ترسل أحٌانا وفدا طبٌا إلى المدارس
للتعرف إلى الوضع الصحً للطلبة وتقدٌم اإلرشادات والتوعٌة الالزم.
كاتفقت تقريبان ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة مينا( )2014حيث جاءت عبارة تعمؿ المدرسة
بالتعاكف مع ك ازرة الصحة في حممة التطعيـ مف األمراض في المرتبة األكلي بكزف نسبي()%72.80
كدرجة ممارسة كبيرة ,كما كاتفقت مع نتائج دراسة شمداف كآخركف( )2011حيث جاءت عبارة تنسؽ
مع ك ازرة الصحة لعقد يكـ صحي لمطمبة بكزف نسبي( )%71كدرجة ممارسة كبيرة.
 الفقرة رقـ ( )8كالتي نصت عمى" يسيـ التعاكف بيف إدارة المدرسة كالمؤسسػات الحككميػة فػي تحسػيفأداء الطمبػة تربكيػان" أحتمػت المرتبػة الثانيػة بػػكزف نسػبي قػدره ( ,)%81.82بدرجػة ممارسػة كبيػرة ,كيفسػػر
الباح ػػث ى ػػذه النتيج ػػة المرتفع ػػة إل ػػى تأكي ػػد أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى أىمي ػػة كمحكري ػػة التع ػػاكف م ػػع المؤسس ػػات
الحككميػػة فػػي تحسػػيف أداء الطػػبلب كرفػػع مسػػتكل تحصػػيميـ الد ارسػػي ,فالمدرسػػة ال تسػػتطيع أف تكػػكف
بمعػػزؿ عػػف تمػػؾ المؤسسػػات ,كال تسػػتطيع أف تصػػؿ بطبلبيػػا إلػػى المسػػتكل المطمػػكب بػػدكنيا ,فػػالتعميـ
مسئكلية الجميع ,كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة عبد الكريـ( ,)2013كدراسة مينا( ,)2014كدراسة
ش ػػمداف كآخػ ػػركف( ,)2011كجميػ ػػع ىػػػذه الد ارسػ ػػات أكػػػدت عمػ ػػى أىميػ ػػة مش ػػاركة المؤسسػ ػػات الحككمي ػ ػة
المختمفة لممؤسسة التعميمية كما ليا مف أثر عمى تحسيف مستكل الطبلب.
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وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )6كالتي نصت عمى" تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة الشباب كالرياضة لعقد دكرات رياضيةلممعمميف أك الطمبة " احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره ( ,)%49.72بدرجة ممارسة قميمة ,كيفسر
الباحث ذلؾ إلى اعتماد المدرسة عمى مدرس التربية الرياضية ,كاالكتفاء بحصة الرياضة األسبكعية لتنمية
الميارات البدنية لمطمبة ,كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة شمداف كآخركف( )2011حيث جاء عبارة تنسؽ
مع ك ازرة الشباب كالرياضة لعقد دكرات رياضية لممعمميف كالطمبة بكزف نسبي ) )%47.80كىي نتيجة
منخفضة.
 الفقػرة رقػػـ ( )13كالتػػي نصػػت عمػػى" تتعػػاكف إدارة المدرسػػة مػػع ك ازرة اإلعػػبلـ فػػي تقػػديـ دركس تقكيػػةلمطمب ػػة عب ػػر إذاعتي ػػا " احتم ػػت المرتب ػػة الثاني ػػة عش ػػر ب ػػكزف نس ػػبي ق ػػدره ( ,)%56.18بدرج ػػة ممارس ػػة
متكسطة ,كىي نسبة منخفضة قميبلن بالمقارنة مع النسب التػي حصػمت عمييػا فقػرات المجػاؿ األخػرل ,رغػـ
أىميػة التعػاكف كاالتصػاؿ بكسػائؿ اإلعػبلـ ,كيفسػر الباحػث ذلػؾ بػأف حداثػة جيػاز اإلعػبلـ الفمسػطيني,
كانشػغاؿ كسػائؿ اإلعػبلـ بالجانػب السياسػي كاىمػاؿ الجانػب التعميمػي بسػبب الظػركؼ السياسػية ككجػكد
االحػتبلؿ ,باإلضػافة إلػى اعتمػاد المػػدارس عمػى إذاعػة صػكت التعمػيـ ,كىػػذه اإلذاعػة تتبػع مباشػرة لػػك ازرة
التربية كالتعميـ ك تعتمد المدرسة عميو في عرض أنشطتيا كدركس التقكية ك أعماليػا كانجازاتيػا السػنكية
كالكثير مف األمكر األخرل ذات الطابع التربكم ,كبالتالي يمكف القكؿ إف ىذه اإلذاعة شكمت بػديؿ قػكل
لػػئلدارة المدرسػػية مػػف التعامػػؿ مػػع ك ازرة اإلعػػبلـ ,كتتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة شػػمداف
كآخركف( )2011التي أكدت أف المدارس تفتقر إلى مثؿ ىذا النكع مف التكاصؿ فيي ال تشجع العامميف
فييػ ػ ػػا بتقػ ػ ػػديـ نش ػ ػ ػرات تربكيػ ػ ػػة تعميميػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ اإلذاعػ ػ ػػة كالتمفزيػ ػ ػػكف ,كتتفػ ػ ػػؽ أيض ػ ػ ػان مػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػػة
السمطاف( )2008حيث كانت درجة التعػاكف مػع المؤسسػات اإلنتاجيػة كاإلعبلميػة ضػعيفة(,)%52.33
كتختمؼ مع د ارسػة العجمػكني كالشػايب( )2009التػي أكػدت عمػى اسػتخداـ شػبكة االنترنػت لمتكاصػؿ مػع
أكلياء األمكر كمؤسسات المجتمع بدرجة مرتفعة(.)%84.22
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نتيجة السؤال الثاني:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05≥ αفي تقديرات أفراد العينـة لمـدور
االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسين العمميـة التربويـة لـدى طمبتيـا تعـزى لمتغيـر(الجنس,
سنوات الخدمة ,التخصص الجامعي ,المؤىل العممي)؟.
كيشتؽ مف ىذا التساؤؿ األسئمة الفرعية التالية:
أ -ىل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة( )0.05≥ αفـي تقـديرات أفـراد العينـة

لمــدور االجتمــاعي إلدارة المدرســة األساســية فــي تحســين العمميــة التربويــة لــدى طمبتيــا تعــزى لمتغيــر

الجنس(ذكر ,أنثى).

لئلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  - Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " ,كالجػػدكؿ ( )16-5يكضػػح
ذلؾ:
جدكؿ ( :)16-5المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" لبلستبانة تبعان لمتغير الجنس
المجال

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

التفاعػ ػ ػ ػػؿ مػػ ػ ػػع أكليػػ ػ ػػاء أمػػ ػ ػػكر

ذكر

52

4.11

0.37

الطمبة.

أنثى

58

4.22

0.40

التفاعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػػع المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ذكر

52

3.64

0.47

األىمية.

أنثى

58

3.64

0.56

التفاعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػػع المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ذكر

52

3.50

0.54

الحككمية.

أنثى

58

3.57

0.63

ذكر

52

3.76

0.40

أنثى

58

3.82

0.44

جميع المجاالت معاً

قيمة t
-1.520

0.025

-0.626

-0.747

مستوى
الداللة
0.131

0.980

0.533

0.457

الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ( )0.05تساكم .1.982
قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ( )0.01تساكم .2.622

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )16-5أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عند
مستكل الداللة ( )0.05في جميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان ,كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد
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فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمدكر االجتماعي إلدارة المدرسة
األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا تعزل إلى متغير الجنس.
بالنسبة لممجاؿ األكؿ(التفاعؿ مع أكلياء األمكر) يفسر الباحث ذلؾ إلى إف المكائح كالتعميمات الصادرة
إلدارات المدارس تشمؿ جميع المدارس دكف تمييز بيف مدارس الذككر كاإلناث ,باإلضافة إلى أف
الدعكات المكجية ألكلياء األمكر ال تقتصر عمى مدارس الذككر دكف اإلناث بؿ شاممة لجميع
المدارس ,كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مينا( )2014التي أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد العينة لكاقع المشاركة االجتماعية تعزل لمتغير
الجنس(ذكر -أنثى) ,كاتفقت مع دراسة العجمكني كالشايب( )2009في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αتعزل لمتغير الجنس في مجاؿ الشراكة ,كاختمفت ىذه
النتيجة مع نتيجة دراسة شمداف كاخركف( )2011حيث أكد عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل
لمتغير الجنس(ذكر-أنثى) حيث كانت الفركؽ لصالح اإلناث.
بالنسبة لممجاؿ الثاني(التفاعؿ مع المؤسسات األىمية) كالمجاؿ الثالث(التفاعؿ مع المؤسسات
الحككمية) ,يفسر الباحث ىذه النتيجة إلى تفاعؿ المؤسسات األىمية كالمؤسسات الحككمية مع المدارس
يككف دكف تميز بيف مدارس الذككر كاإلناث كتستيدؼ جميع المدارس ,كذلؾ مف منطمؽ إيمانيـ بحؽ
المساكاة كحقكؽ المرأة ,باإلضافة إلى أف القكانيف التي تتبعيا المدارس في التفاعؿ كالتعاكف مع
المؤسسات األىمية كالحككمية ىي قكانيف كاحدة كال تختمؼ بيف مدارس الذككر كاإلناث ,كتتفؽ ىذه
النتيجة مع نتيجة دراسة مينا( )2014التي أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات درجات أفراد العينة لكاقع المشاركة االجتماعية تعزل لمتغير الجنس(ذكر -أنثى)في مجالي
مشاركة المنظمات غ ير الحككمية في األنشطة المتنكعة كمجاؿ مشاركة المؤسسات الحككمية في
األنشطة المتنكعة.

ب -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(α

≥ )0.05في تقديرات أفراد العينة

لمدور االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسين العممية التربوية لدى طمبتيا تعزى لمتغير
سنوات الخدمة(أقل من  5سنوات ,من  5إلى  10سنوات ,أكثر من  10سنوات).
لئلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  - Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " ,كالجػػدكؿ ( )17-5يكضػػح
ذلؾ:
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جدكؿ ( :)17-5المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" لبلستبانة تبعان لمتغير سنكات الخدمة
المجال
التفاع ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػع أكلي ػ ػ ػػاء أم ػ ػ ػػكر
الطمبة.
التفاع ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػػع المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػات
األىمية.
التفاع ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػػع المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػات
الحككمية.
جميع المجاالت معاً

سنوات الخدمة

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

 10سنكات فأقؿ

46

4.20

0.38

أكثر مف  10سنكات

64

4.14

0.39

 10سنكات فأقؿ

46

3.68

0.53

أكثر مف  10سنكات

64

3.62

0.51

 10سنكات فأقؿ

46

3.54

0.57

أكثر مف  10سنكات

64

3.53

0.60

 10سنكات فأقؿ

46

3.82

0.40

أكثر مف  10سنكات

64

3.77

0.44

قيمة t
0.775

0.556

0.132

0.563

مستوى
الداللة
0.440

0.579

0.895

0.575

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ( (0.05تساكم . 1.982
قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ) )0.01تساكم .2.622

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )17-5تبيف أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عند
مستكل الداللة ( )0.05في جميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان ,كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمدكر االجتماعي إلدارة المدرسة
األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا تعزل إلى متغير سنكات الخدمة.
كيفسر الباحث ذلؾ أف عدد سنكات الخدمة بالنسبة لممدير لـ تكف ىي العامؿ الحاسـ في التفاعؿ بيف

المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي ,باإلضافة إلى عمؿ مديرم المدارس كنكاب لممديريف قبؿ ترقيتيـ

إلى كظيفة مدير مدرسة يؤدم إلى إكسابيـ الخبرات الكافية إلدارة المدرسة ,ىذا كباإلضافة إلى
التدريبات المتكاصمة التي يتمقاىا مديرك المدارس التي تكسبيـ الخبرة في كيفية التفاعؿ مع مؤسسات

المجتمع ,كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة شمداف كآخركف( ,)2011دراسة العجمكني

كالشايب( )2009في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αتعزل

لمتغير سنكات الخدمة في جميع مجاالت االستبانة ,كاختمفت مع دراسة القرشي) )2011التي أكدت

عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة عند مستكل داللة (.)0.05 ≤ α
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الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

ج -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(α

≥ )0.05في تقديرات أفراد العينة

لمدور االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسين العممية التربوية لدى طمبتيا تعزى لمتغير

التخصص الجامعي(عموم تطبيقية ,عموم إنسانية).

لئلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  - Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " ,كالجػػدكؿ ( )18-5يكضػػح
ذلؾ:
جدكؿ ( :)18-5المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" لبلستبانة تبعان لمتغير التخصص
الجامعي
المجال

التخصص الجامعي العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

التفاع ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػع أكلي ػ ػ ػ ػػاء أم ػ ػ ػ ػػكر

عمكـ تطبيقية

43

4.15

0.38

الطمبة.

عمكـ إنسانية

67

4.18

0.40

عمكـ تطبيقية

43

3.67

0.56

عمكـ إنسانية

67

3.63

0.49

التفاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػػ ػ ػ ػ ػ ػػع المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

عمكـ تطبيقية

43

3.61

0.55

الحككمية.

عمكـ إنسانية

67

3.48

0.60

عمكـ تطبيقية

43

3.82

0.44

عمكـ إنسانية

67

3.78

0.42

التفاعؿ مع المؤسسات األىمية.

جميع المجاالت معاً

قيمة t
-0.332

0.398

1.150

0.523

مستوى
الداللة
0.740

0.691

0.252

0.602

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ) (0.05تساكم .1.982
قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ) )0.01تساكم .2.622

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )18-5تبيف أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عند
مستكل الداللة ( )0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان ,كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمدكر االجتماعي إلدارة المدرسة
األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا تعزل إلى متغير التخصص الجامعي.
كيفسر الباحث ذلؾ إلى أف طبيعة التخصص الجامعي ألفراد العينة ال تؤثر عمى تفاعميا مع مؤسسات
المجتمع ,كذلؾ لحصكؿ معظـ مدراء المدارس عمى شيادة تربكية ,حتى حممة المؤىبلت التطبيقية
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الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

منيـ ,حصمكا عمى درجة الدبمكـ في التربية كىذا في الحد األدنى ,كلذلؾ يرل الباحث أف معظـ
تقديرات أفراد العينة في ىذا المتغير تككف متشابية ,ىذا كباإلضافة إلى ذلؾ كجكد معايير محددة في
التعامؿ سكاء مع أكلياء األمكر أك المؤسسات األىمية أك الحككمية تككف معدة سمفان مف قبؿ ك ازرة
التربية كالتعميـ ,كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة األشقر( )2003الذم أظير أف اإلدارة المدرسية محككمة
بقكانيف صارمة قد تعيؽ مف بعض نشاطاتيا الخدماتيو.
د -ىل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة( )0.05≥ αفـي تقـديرات أفـراد العينـة

لمــدور االجتمــاعي إلدارة المدرســة األساســية فــي تحســين العمميــة التربويــة لــدى طمبتيــا تعــزى لمتغيــر

المؤىل العممي(بكالوريوس ,ماجستير ,دكتوراه).

لئلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  - Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " ,كالجػػدكؿ ( )19-5يكضػػح
ذلؾ:
جدكؿ ( :)19-5المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" لبلستبانة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي
المجال
التفاع ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػع أكلي ػ ػ ػ ػػاء أم ػ ػ ػ ػػكر
الطمبة.
التفاعؿ مع المؤسسات األىمية.
التفاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػػ ػ ػ ػ ػ ػػع المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الحككمية.
جميع المجاالت معاً

المؤىل العممي

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

بكالكريكس

97

4.17

0.38

ماجستير فأعمى

13

4.16

0.45

بكالكريكس

97

3.65

0.52

ماجستير فأعمى

13

3.63

0.56

بكالكريكس

97

3.54

0.58

ماجستير فأعمى

13

3.45

0.67

بكالكريكس

97

3.80

0.42

ماجستير فأعمى

13

3.76

0.49

قيمة t
0.087

0.128

0.539

0.322

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ( (0.05تساكم .1.982
قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )108كمستكل معنكية ) (0.01تساكم .2.622
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مستوى
الداللة
0.931

0.898

0.591

0.748

الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )19-5تبيف أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عند
مستكل الداللة ( )0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان ,كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمدكر االجتماعي إلدارة المدرسة
األساسية في تحسيف العممية التربكية لدل طمبتيا تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.
يفسر الباحث ذلؾ إلى أف المؤىؿ العممي لـ يؤثر عمى خبرة عينة الدراسة(مدراء المدارس) بعممية التكاصؿ
بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمي ,ألف ىذه العممية مبنية عمى االحتكاؾ المباشر بالجميكر أك
المؤسسات كالجميع عمى معرفة بطبيعة العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع ,كما أف أغمب أفراد العينة كانكا
مف حممة شيادة البكالكريكس ,كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة شمداف كآخركف ()2011
الذم أكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في التكاصؿ بيف
المدرسة كالمجتمع المحمي.
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نتيجة السؤال الثالث:
ما سبل تطوير الدور االجتماعي لإلدارة المدرسية في تحسين العممية التربوية من وجو نظر مدراء
ومديرات المرحمة األساسية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة ؟

مف خبلؿ استعراض اإلجابات التي حصؿ عمييا الباحث ألسئمة الدراسة -المفتكحة -قاـ الباحث
بحساب التك اررات كالنسب المئكية كالترتيب إلجابات عينة قصدية مككنة مف ( )32مدير كمديرة,
كالجدكؿ ( )20-5يكضح ذلؾ:
جدول ()20-5
يكضح التكرار كالنسبة المئكية كالترتيب ألىـ سبؿ تطكير الدكر االجتماعي لئلدارة المدرسية في تحسيف
العممية التربكية مف كجية نظر مدراء كمديرات المرحمة األساسية
م

مع أولياء األمور

التكرار

.1

التكاصؿ الدائـ بيف المدرسة كأكلياء األمكر كعقد لقاءات مستمرة معيـ.

.2

حضكر أكلياء األمكر لمحصص اإلرشادية كالصفية كالمحاضرات
التربكية كاالحتفاالت ,كاشراكيـ بالخطط المدرسية.

.3

التعاكف المشترؾ لحؿ المشكبلت التي تكاجو الطمبة مثؿ :مشاكؿ
التحصيؿ ,المشكبلت االجتماعية ,المشكبلت األسرية.

.4

تشجيع أكلياء األمكر عمى التكاصؿ مع المدرسة كاالستفادة مف
الطاقات المتكفرة لدييـ.

.5

كجكد دعـ إعبلمي لدكر أكلياء األمكر لمساندة العممية التعميمية

النسبة
المئوية

الترتيب

31

96.9

1

29

90.6

2

27

84.4

3

26

81.3

4

25

78.1

5

المجموع

86.26

مع المؤسسات األىمية
.1

عمؿ زيارات لممؤسسات األىمية كالتكاصؿ المستمر معيـ.

31

96.9

1

.2

التنسيؽ مع المؤسسات األىمية لدعـ األنشطة المدرسية ,ك الطبلب

30

93.8

2

118

الفقراء كذكم االحتياجات الخاصة.
.3

عقد لقاءات كدكرات تربكية داخؿ المدرسة كاشراكيـ بالخطط البرامج.

28

87.5

3

.4

منح الك ازرة أك المديريات صبلحيات لمتكاصؿ مع المؤسسات األىمية.

24

75.0

4

المجموع

88.3

مع المؤسسات الحكومية
.1

عمؿ زيارات لممؤسسات الحككمية الستفادة مف خبراتيـ كزيادة التنسيؽ

30

93.8

1

29

90.6

2

.3

زيارة الطبلب لممؤسسات الحككمية لمتعرؼ عمى الخدمات التي تقدميا.

28

87.5

3

.4

دعكة المؤسسات الحككمية لممشاركة في حؿ المشكبلت المدرسية

23

71.9

4

كالتكاصؿ معيـ.
.2

عقد لقاءات كمحاضرات كندكات داخؿ المدرسة مف قبؿ المؤسسات
الحككمية.

المجموع

85.95

من خالل ما سبق وما قدمو مدراء ومديرات المدارس األساسية الحكومية بمحافظة غزة يتضح إن
أىم سبل تطوير الدور االجتماعي تتمثل فيما يمي:
أكالن :فيما يخص أكلياء أمكر الطمبة :جاءت النتائج عمى النحك التالي:
 التكاصػ ػػؿ الػ ػػدائـ بػ ػػيف المدرسػ ػػة كأكليػ ػػاء األمػ ػػكر كعقػ ػػد لقػ ػػاءات مسػ ػػتمرة معيػ ػػـ ,حصػ ػػمت عمػ ػػى
نسبة( )96.9كتكرار (.)31


حض ػػكر أكليػ ػػاء األمػػػكر لمحصػػػص اإلرش ػػادية كالصػ ػػفية كالمحاض ػ ػرات التربكي ػػة كاالحتفػ ػػاالت,
كاشراكيـ بالخطط المدرسية ,حصمت عمى نسبة( )90.6كتكرار(.(29

 التع ػػاكف المش ػػترؾ لح ػػؿ المش ػػكبلت الت ػػي تكاج ػػو الطمب ػػة مث ػػؿ :مش ػػاكؿ التحص ػػيؿ ,المش ػػكبلت
االجتماعية ,المشكبلت األسرية ,حصمت عمى نسبة( )84.4كتكرار(.(27
 تش ػػجيع أكلي ػػاء األم ػػكر عم ػػى التكاص ػػؿ م ػػع المدرس ػػة كاالس ػػتفادة م ػػف الطاق ػػات المت ػػكفرة ل ػػدييـ,
حصمت عمى نسبة( )81.3كتكرار(.(26
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 كجكد دعـ إعبلمػي لػدكر أكليػاء األمػكر لمسػاندة العمميػة التعميميػة ,حصػمت عمػى نسػبة()78.1
كتكرار(.(25
كيػػرل الباحػػث أف اإلدارة المدرسػػية ترغػػب بتفعيػػؿ دكر أكليػػاء األمػػكر بدرجػػة كبي ػرة كتحمػػيميـ جػػزء مػػف
مسئكلية العممية التربكية ,لكجكد العديد مف المشكبلت ال تحؿ بمعزؿ عف أكلياء األمػكر ,باإلضػافة إلػى
انعكػػاس ىػػذا التفاعػػؿ عمػػى المسػػتكل التحصػػيمي لمطالػػب كجػػكدة العمميػػة التعميميػػة ,كمػػا كترغػػب اإلدارة
المدرسػػية مػػف ىػػذا التكاصػػؿ إطػػبلع أكليػػاء األمػػكر عمػػى االحتياجػػات المدرسػػية التػػي قػػد يس ػتطيع أكليػػاء
األمكر تمبياتيا مثؿ االحتياجػات الماديػة ,كمػا كتػكد اإلدارة المدرسػية االسػتفادة مػف خبػرات بعػض أكليػاء
األمكر أصحاب الخبرات كالتخصصات العممية في تكجيو النصائح كاإلرشادات التي تعػكد بالفائػدة عمػى
المدرسة ,كما كيرل الباحث بأف اإلدارة المدرسية تعمؿ عمى تكعية أكلياء أمكر الطمبػة بالمشػكبلت التػي
قد تؤثر عمى مستكل أبنائيـ الدراسي أك السمككي كارشادىـ إلى الطرؽ كاإلجراءات السميمة فػي التعامػؿ
مػػع أبنػػائيـ لمكصػػكؿ بيػػـ إلػػى بػػر األمػػاف ,كبػػذلؾ يمك ػف القػػكؿ بػػأف ىػػذه النتيجػػة تأكػػد عمػػى أىميػػة دكر
أكليػػاء أمػػكر الطمبػػة فػػي تقػػديـ يػػد العػػكف لممدرسػػة ,مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إل ػى المسػػتكل التعميمػػي المطمػػكب
كتحقيؽ مبدأ المشاركة في التعميـ.
ثانيان :فيما يخص المؤسسات األىمية :جاءت النتائج عمى النحك التالي:
 عمؿ زيارات لممؤسسات األىميػة كالتكاصػؿ المسػتمر معيػـ ,حصػمت عمػى نسػبة( )96.9كتكػرار
(.)31
 التنسػػيؽ مػػع المؤسسػػات األىميػػة لػػدعـ األنشػػطة المدرسػػية ,كالطػػبلب الفق ػراء كذكم االحتياجػػات
الخاصة ,حصمت عمى نسبة( )93.8كتكرار (.)30
 عق ػ ػػد لق ػ ػػاءات كدكرات تربكي ػ ػػة داخ ػ ػػؿ المدرس ػ ػػة كاشػ ػ ػراكيـ ب ػ ػػالخطط كالبػ ػ ػرامج ,حص ػ ػػمت عم ػ ػػى
نسبة( )87.5كتكرار (.)28
 م ػ ػػنح ال ػ ػػك ازرة أك الم ػ ػػديريات ص ػ ػػبلحيات لمتكاص ػ ػػؿ م ػ ػػع المؤسس ػ ػػات األىمي ػ ػػة ,حص ػ ػػمت عم ػ ػػى
نسبة( )75.0كتكرار (.)24
كيػػرل الباحػػث أف اإلدارة المدرسػػية تحػػرص عمػػى إقامػػة عبلقػػات كطيػػدة مػػع المؤسسػػات األىميػػة ,كفػػتح
قنػ ػكات جدي ػػدة لمتكاص ػػؿ المباش ػػر معي ػػا كاطبلعي ػػا عم ػػى س ػػير العممي ػػة التعميمي ػػة ف ػػي الم ػػدارس ,كك ػػذلؾ
اطبلعيا عمػى احتياجػات المػدارس التػي تفتقػر الػك ازرة إلػى تكفيرىػا ,كمػا كتػكد اإلدارة المدرسػية االسػتفادة
مف إمكانيات ىذه المؤسسػات لصػالح المدرسػة سػكاء عمػى صػعيد التجييػزات أك الػدعـ المػادم أك الػدعـ
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المعنكم مثؿ عقد دكرات تثقيفية تقكـ بيا مؤسسات أىمية متخصصة تعكد بالفائدة عمى المدرسة ,رعايػة
رحػػبلت مدرسػػية ثقافيػػة ,عمػػؿ أيػػاـ طبيػػة مجانيػػة أك مسػػاعدة الطػػبلب ضػػعاؼ التحصػػيؿ بػػإجراء دركس
تقكية ليـ بعد الدكاـ الرسمي كتكفير برامج عبلجية ليـ.
ثالثان :فيما يخص المؤسسات الحككمية :جاءت النتائج عمى النحك التالي:
 عم ػػؿ زي ػػارات لممؤسس ػػات الحككمي ػػة لبلس ػػتفادة م ػػف خبػ ػراتيـ كزي ػػادة التنس ػػيؽ كالتكاص ػػؿ معي ػػـ,
حصمت عمى نسبة( )93.8كتكرار (.)30
 عقػد لقػػاءات كمحاضػرات كنػدكات داخػػؿ المدرسػػة مػف قبػػؿ المؤسسػػات الحككميػة ,حصػػمت عمػػى
نسبة( )90.6كتكرار (.)29
 زيػ ػػارة الطػ ػػبلب لممؤسسػ ػػات الحككميػ ػػة لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى الخػ ػػدمات التػ ػػي تقػ ػػدميا ,حصػ ػػمت عمػ ػػى
نسبة( )87.5كتكرار (.)28
 دعكة المؤسسات الحككمية لممشاركة في حؿ المشػكبلت المدرسػية ,حصػمت عمػى نسػبة()71.9
كتكرار (.)23
كيرل الباحث بأف اإلدارة المدرسية ترغب بتكطيد العبلقة مع جميع المؤسسات الحككمية كدكائرىا بيدؼ
االرتقػػاء بالعمميػػة التربكيػػة كاالسػػتفادة مػػف خبػرات تمػػؾ المؤسسػػات ,كربػػط العمميػػة التعميميػػة بسػػكؽ العمػػؿ
كالتعرؼ عمى االحتياجات الكظيفية كما كتسعي اإلدارات المدرسية دائماّ إلى األفضؿ كالى التميز ,كىذا
التميػػز ال يكػػكف بمعػػزؿ عػػف المؤسسػػات كالػػدكائر الحككميػػة ,كخصكص ػان مػػف خػػبلؿ النػػدكات كالمػػؤتمرات
التػػي تعقػػد داخػػؿ أسػكار المدرسػػة ,كالتػػي تعػػكد بالمنفعػػة عمػػى الطالػػب كالمعمػػـ كالمػػدير ,فمػػف خػػبلؿ ىػػذه
الندكات تتعرؼ المؤسسات الحككمية عمى آلية سير العمؿ داخؿ المدرسة كاحتياجاتيا كنػكاحي قكتيػا أك
ضعفيا لمعمؿ عمى تنمية نكاحي القكم كمعالجة نكاحي الضعؼ ,باإلضػافة إلػى الكقػكؼ عمػى المسػتكل
الحقيقي لمطبلب ,كتكفير ما يمزميـ مف احتياجات مدرسية تعينيـ عمى أداء المياـ.

121

التوصيات:
في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي:
 -1عقد دكرات كبرامج تدريبية لمديرم المدارس لتكعيتيـ بأىمية الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات
كأفراد المجتمع المحمي.

 -2تزكيد أفراد المجتمع المحمي بنشرة إعبلمية دكرية أك شبو دكرية لتعريفيـ بالبرامج كاألنشطة
التعميمية كالتدريبية المشتركة كالتي يمكف تنفيذىا مف قبؿ الطرفيف المدرسة كالمجتمع المحمي.

 -3منح المدارس نكعان مف الحرية كالمركنة في التعامؿ مع المؤسسات األىمية ,كالتخفيؼ مف قيكد

ك ازرة التربية كالتعميـ التي تعيؽ اإلدارة المدرسية مف القياـ ببعض األنشطة النافعة ,التي تخدـ

مصمحة الطالب كالمدرسة.

 -4صياغة سياسة كاستراتيجية كاضحة تنظـ العبلقة بيف المدارس كالمجتمع المحمي بجميع
مككناتو.

 -5تعزيز دكر كسائؿ اإلعبلـ كزيادة التفاعؿ مع ك ازرة اإلعبلـ لما ليا مف دكر كبير في إيصاؿ
رسالة كأىداؼ المدرسة.

 -6استخداـ مباني كمكارد المدرسة في تقديـ خدمات كأنشطة اجتماعية ,مما يقكم عبلقة المدرسة
بفئات المجتمع المختمفة.

 -7العمؿ عمى تعزيز ثقافة التفاعؿ بيف المدرسة كمؤسسات المجتمع المختمفة كالتأكيد عمى أىمية
ىذا الدكر في تحسيف مستكل الطالب كالمدرسة كالعممية التعميمية.

 -8تعزيز الزيارات بيف المعمميف كاآلباء كاألميات كذكم الصمة بالطالب تحتؿ مكانة ىامة في
استكماؿ تربية الطبلب مف جية كتكطيد العبلقة بيف المدرسة كالمعمميف مف جية أخرل.

 -9كضع خطة عامة لمتعاكف بيف أكلياء األمكر كالمدرسة مف أجؿ حؿ المشكبلت االجتماعية
كالدراسية لمطمبة كحؿ المشكبلت األسرية التي تؤثر بشكؿ سمبي عمى حياة الطالب المدرسية,

كتحديد أكجو التعاكف بيف اآلباء كالمعمميف لبلستفادة مف خبرات اآلباء في دعـ العممية

التعميمية.

 -11إقامة حفبلت دكرية قميمة التكمفة آلباء الطبلب مف قبؿ إدارة المدرسة حيث يغدك فييا الجميع
كأسرة كاحدة.
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المقترحات:
في ضكء نتائج الدراسة كتكصياتيا فإف الباحث يقترح ما يمي:
 -1إجراء نفس الدراسة الحالية في محافظة غزة كلكف في فترة زمنية أخرل كالمقارنة بيف النتائج
لمكصكؿ لفيـ أعمؽ لمدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية في تحسيف العممية التربكية.

 -2إجراء نفس الدراسة الحالية كلكف في محافظات أخرل مف فمسطيف.

 -3إجراء نفس الدراسة الحالية كلكف بعد إضافة بعض المتغيرات الشخصية كالكظيفية لمدير
المدرسة.

 -4إجراء نفس الدراسة الحالية كلكف بعد إضافة بعض المتغيرات الخاصة بالمدرسة كالمنطقة
التعميمية.

 -5إجراء دراسة كصفية لمدكر االجتماعي إلدارة المدرسة األساسية مف كجية نظر أفراد المجتمع
المحمي ,كتصكر مقترح لتطكيره.
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أوالً :قائمة المراجع العربية:

قائمة المراجع

 -1اإلبراىيـ ,عدناف بدرم( :)2013اإلدارة(تربوية -مدرسية -صفية) ,مؤسسة حمادة لمدراسات
الجامعية كالنشر كالتكزيع ,اربد ,األردف.
 -2أبك عمى ,عمى( :)2002الصعكبات التي تحد مف فعالية الكاجبات البيتية لدل طمبة المرحمة
األساسية في المدارس الحككمية بمحافظة نابمس مف كجية نظر المعمميف كالطمبة ,رسالة
ماجستير ,جامعة النجاح ,نابمس ,فمسطيف.
 -3أبك العطا ,نظمي ( :)2005األسرة كالمجتمع ,صحيفة أخبار الخميج ,العدد ( ,)10037مقاؿ
نشر بتاريخ  11شعباف  1427ق 15-سبتمبر 2005ـ ,البحريف.
 -4أبك الكفا ,جماؿ ( :)1995دكر اإلدارة المدرسية في تييئة المكارد البشرية لممشاركة في إنجاز
سياسة التغير التربكية الفعاؿ ,دراسة حالة محافظة القميكبية ,المؤتمر السنوي الثالث ,إرادة
التغيير في التربية وادارتو في الوطن العربي 23 - 21) ,يناير ,(1995ج ) (2كمية التربية,
جامعة عيف شمس ص ص . 65-45
 -5أبك الكفاء ,جماؿ محمد كحسيف ,سبلمة عبدالعظيـ ) :(2000اتجاىات حديثة في اإلدارة
المدرسية ,دار المعرفة الجامعية ,اإلسكندرية ,مصر.
 -6أبك عسكر ,محمد فؤاد( :)2009دكر اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانكية في مكاجية
ظاىرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة
اإلسبلمية ,غزة.
 -7أبك ناىية ,صبلح الديف ( :)1994التعميـ الميني كالفني كربط التعميـ بالعمؿ كدكره في إعداد
البنية التحتية لممجتمع الفمسطيني ,المؤتمر التربوي األول13) ,نكفمبر ,)2012جامعة األزىر,
كمية التربية ,غزة ,ص ص .128-127
 -8أحمد ,أحمد إبراىيـ) :(1991نحو تطوير اإلدارة المدرسية ,دار الفكر العربي ,القاىرة.
 -9أحمد ,محمد أشرؼ( :)2007الجودة الشاممة والمؤشرات في التعميم الجامعي ,دار الجامعة
الجديدة لمنشر ,اإلسكندرية.
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 -11األشقر ,ياسر خميؿ( :)2003دكر إدارة المدرسة الثانكية في تنمية المجتمع المحمي بمحافظات
غزة كسبؿ تطكيره ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.
 -11األغا ,إحساف ك األستاذ ,محمكد ( :)2004مقدمة في تصميم البحث التربوي ,غزة ,فمسطيف.
 -12االغبرم ,عبد الصمد) :(2000اإلدارة المدرسية -البعد التخطيطي والتنظيمي ,دار النيضة
العربية ,بيركت ,لبناف.
 -13إسماعيؿ ,حناف أحمد( :)2004رؤية مقترحة لتفعيؿ دكر التعميـ المجتمعي لمفتيات في مصر,
مجمة التربية ,جامعة عيف شمس ,عدد( ,)4مج( ,)28ص ص.55 -24
 -14األفندم ,محمد( :)2012دور المدرسة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب المرحمة
الثانوية في المدارس الحكومية في بيت لحم ,جامعة القدس المفتكحة ,بيت لحـ.
-15أكتشيدا ,دكنا كسيتركف ,مارفينكماكينزم ,فمكريتا( :)2004إعداد التالميذ لمقرن الحادي
والعشرين ,الدار المصرية المبنانية ,القاىرة.
 -16بدير ,المتكلي إسماعيؿ( :)2005المشاركة المجتمعية في التعميـ -دراسة حالة إلحدل المدارس
التعاكنية ,مجمة كمية التربية بجامعة المنصورة ,عدد( ,)59ج( ,)1القاىرة ,ص ص.293 -64
 -17برنامج التعميـ المفتكح ) :)1993مبادئ اإلدارة ,برنامج التعميـ المفتكح ,القدس ,فمسطيف.
 -18بعمكشة ,محمكد أحمد( :)2013كاقع الشراكة بيف إدارات مدارس المرحمة األساسية كالمنظمات
غير الحككمية في محافظات غزة كسبؿ تطكيره ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة األزىر,
غزة.
 -19بكار ,عبد الكريـ( :)1999حول التربية والتعميم ,دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ,الرياض.
 -21بيجت ,أحمد الرفاعي كايناس ,السيد محمد( :)2006دراسات في تمويل التعميم والتنمية
البشرية ,مكتبة النيضة المصرية ,القاىرة.
 -21تركي ,رابح ( :)1990أصول التربية والتعميم ,ط) ,(2المؤسسة الكطنية لمكتاب ,الجزائر.
 -22الترمذم ,محمد بف عيسى بف سكرة  (1978) :سنن الترمذي ,تحقيق محمد ناصر الديف
األلباني ,ج ) , (4مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع  ,الرياض ,السعكدية.
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 -23الجرجاكم ,زياد ( :)2005كاقع المساندة األسرية لممدارس األساسية الدنيا في محافظة غزة,
مجمة جمعية البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية ,العدد( )8كمية التربية ,جامعة القدس
المفتكحة ,غزة ,ص ص .24-2
 -24الجرجاكم ,زياد ( :)2010كاقع إدارة النشاط الطبلبي في مدارس التعميـ األساسي الحككمية في
مدينة غزة ,مجمة العموم التربوية والبحوث ,جامعة القاىرة ,مصر ,ص ص.107-97
 -25الجرجاكم ,زياد( :)2010القواعد المنيجية لبناء االستبيان ,ط ,2مطبعة أبناء الجراح ,غزة,
فمسطيف.
 -26جكىر ,عمى صالح ( :)2010الشراكة المجتمعية واصالح التعميم ,المكتبة العصرية لمنشر
كالتكزيع ,المنصكرة ,مصر.
 -27الحر ,عبد العزيز( :)2001مدرسة المستقبل ,مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ,مطابع
الدكحة المحدكدة ,الدكحة ,قطر.
 -28حساف ,حسف كمجاىد محمد ,كالعجمي محمد ( :)2007التربية وقضايا المجتمع المعاصرة,
دار الجامعة الجديدة لمنشر ,اإلسكندرية.
 -29حسف ,رشاد محمد( :)2011تفعيؿ دكر المشاركة المجتمعية في حؿ بعض المشكبلت المدرسية
بمحافظة حمكاف ,مجمة مستقبل التربية العربية ,العدد( ,)68مج( ,)18ص ص.217-113
 -31حسيف ,سبلمة عبد العظيـ( :)2007المشاركة المجتمعية وصنع القرار التربوي ,دار الجامعة
الجديدة لمنشر ,اإلسكندرية.
 -31حسيف ,أسماء) :(2004أسباب اإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ ,المؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم
من اإلرىاب ,جامعة الممك محمد بن سعود اإلسالمية22 -20),أبريؿ ,)2004الرياض ,ص
.31
 -32خالد ,زينب عاطؼ كجمبط ,كساـ عمى ( :)2011المشاركة المجتمعية كفقان لمتطمبات الجكدة
الشاممة في كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر بيف الكاقع كالمأمكؿ ,كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر
العربي السادس بعنكاف" تطوير برامج التعميم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء
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متطمبات عصر المعرفة" ,كمية التربية النكعية بالمنصكرة ,مصر) 14-13أبريؿ,)2011
ص.652
 -33الخطيب ,أحمد ( :(2006نموذج مقترح لتفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع في منطقة أبو
ظبي التعميمية ,ك ازرة التربية كالتعميـ ,أبك ظبي ,األمارات العربية المتحدة.
 -34الخطيب ,أحمد كالخطيب ,رداح) :(2006المدرسة المجتمعية وتعميم المستقبل ,عالـ الكتب
الحديث ,اربد ,األردف.
 -35الخطيب ,عامر يكسؼ( :)2013اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي وتطبيقاتيا ,كمية التربية,
جامعة فمسطيف ,غزة.
 -36الخطيب ,عامر يكسؼ): (2001فلسفة النظام التعليمي الفلسطيني قبل النكبة وانعكاساته خالل
فترة االنتداب البريطاني ,دار اإلعبلـ كالثقافة  ,فمسطيف.

 -37الخطيب ,عامر يكسؼ(:)2010محاضرات في الفكر التربوي المعاصر ,مكتبة القدس ,غزة,
فمسطيف.
 -38الخطيب ,عامر يكسؼ( :)2006مناىج البحث العممي ,مكتبة القدس ,غزة.
 -39خميؿ ,محمد الحاج) :(1989توثيق العالقة التعاونية البناءة بين التربويين والمجتمع المحمي,
ورقة عمل ,دائرة التربية كالتعميـ في االكنركا ,عماف ,األردف.
 -41الداعكر ,سعيد ( :)2007دكر مدير المدرسة الثانكية كقائد تربكم في محافظات غزة كعبلقتو
بالثقافة التنظيمية لممدرسة مف كجية نظر المعمميف ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.
 -41الدكيؾ ,تيسير كآخركف ) :(1994أسس اإلدارة التربوية والمدرسية ,دار الفكر لمنشر ,بيركت,
لبناف.
 -42دياب ,إسماعيؿ ( :)2001اإلدارة المدرسية ,دار الجامعة لمنشر ,اإلسكندرية.
 -43راشد ,عمى) :(2002المعمم الناجح ومياراتو األساسية ,مفاىيـ كمبادئ تربكية ,دار الفكر
العربي ,القاىرة.
 -44زعيمي ,مراد( :)2002مؤسسات التنشئة االجتماعية ,منشكرات جامعة باجي مختار ,عنابة,
الجزائر.
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 -45زكرم ,لكرنس كعدلي ,فاتف محمد ) :(2002دور المدرسة في تنمية شخصية المتعمم في
تحديات العصر ,المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ,بحكث السياسات التربكية ,القاىرة.
 -46سكيؾ ,سامية كباركد ,بسمة) :(2009كاقع التعاكف بيف المعمـ كالمدير كالمجتمع المحمي في
المدارس الثانكية بمحافظة غزة كسبؿ تطكيره ,بحث مقدـ لممؤتمر التربكم "المعمم الفمسطيني
الواقع والمأمول"(  16-15أغسطس  ,(2009الجامعة اإلسبلمية ,غزة ,ص .2
 -47السمطاف ,فيد بف سمطاف( :)2008كاقع التعاكف بيف المدرسة كالمجتمع المحمي بمدينة الرياض
بالمممكة العربية السعكدية كأىـ اآلليات البلزمة لتطكيره ,مجمة رسالة التربية وعمم النفس,
جامعة الممؾ سعكد ,عدد( ,)31الرياض ,ص ص .65 -1
 -48سميماف ,عدلي ( :)1996الوظيفة االجتماعية لممدرسة ,دار الفكر العربي لمنشر ,القاىرة.
 -49سميماف ,ميدم أحمد(:)1999معكقات العمؿ في اإلدارة المدرسية مف كجية نظر مديرم
كمديرات المدارس األساسية كالثانكية الحككمية في محافظتي نابمس -طكلكرـ ,رسالة ماجستير,
جامعة النجاح الكطنية ,نابمس ,فمسطيف.
 -51شبرم محمد) :(2011المدرسة والمجتمع ,عدد( ,)3312مقاؿ نشر في صحيفة أخبار اليكـ
بتاريخ  ,28/4/2011الجزائر.
 -51الشرعي ,بمقيس غالب( :)2007دكر المشاركة المجتمعية في اإلصبلح المدرسي )دراسة)
تحميمية ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,دراسة مقدمة لمؤتمر اإلصالح المدرسي -تحديات
وطموح ,2007/4/19-17 ,كمية التربية ,قسـ األصكؿ كاإلدارة التربكية ,اإلمارات.
 -52شمداف ,فايز كصايمة ,سمية كبرىكـ ,احمد( :)2011كاقع التكاصؿ بيف المدرسة الثانكية
كالمجتمع المحمي في محافظات غزة كسبؿ تحسينو ,بحث مقدـ إلى المؤتمر التربوي الرابع"
التواصل والحوار التربوي"( 31-30أكتكبر  ,(2011الجامعة اإلسبلمية ,غزة ,ص ص .35 -1
 -53شنكدة ,إميؿ) :)1986اإلدارة التربكية في الكطف العربي دراسة مقارنة ,المجمة العربية لمتربية,
مجمد ) ,(6عدد) ,)2القاىرة ,ص.20
 -54صائغ ,عبد الرحمف ك متكلي ,مصطفي( :)2005واقع العالقة بين قطاع التعميم العالي والعام
والقطاع الخاص بالدول االعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخميج ,مكتبة التربية العربية
لدكؿ الخميج ,الرياض ,السعكدية.
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 -55الطكيؿ ,ىاني عبد الرحمف(:)2009المدرسة المتعممة مدرسة المستقبل ,دار كائؿ لمنشر,
عماف ,االردف.
 -56الطيطي ,محمد ك أبك ساككر ,تيسير( :)2008مدل مشاركة المجتمع المحمي في دعـ اإلدارات
المدرسية الثانكية كاسنادىا في مدينة الخميؿ مف كجية نظر اإلدارات المدرسية كمجالس اآلباء,
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ,عدد(,)21فمسطيف ,ص ص .52-11
-57عابديف ,محمد عبد القادر) :(2001اإلدارة المدرسية الحديثة ,دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع,
عماف ,األردف.
 -58عابديف ,محمد ك يكسؼ ,أحمد( :)2011تقديرات مديرم مدارس محافظة راـ اهلل كالبيرة ,كاقع
مشاركة مؤسسات المجتمع المحمي كالمشاركة المأمكؿ فييا في اإلدارة المدرسية ,مجمة جامعة
النجاح لألبحاث(العموم اإلنسانية) ,العدد( ,)4مج( ,)25ص ص .1004-965
 -59العاجز ,فؤاد كعساؼ ,محمكد( :)2007الدكر االجتماعي لمدير المدرسة الثانكية بمحافظة غزة
كعبلقتو بالثقافة التنظيمية في ضكء مبادئ الجكدة ,بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث "
الجودة في التعميم العام كمدخل لمتميز" ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة ,ص ص.33-2
 -61عاشكر ,محمد عمى( :)2011دكر مدير المدرسة في تفعيؿ الشراكة بيف المدرسة كبيف المجتمع
المحمي في سمطنة عماف ,مجمة العموم التربوية,مجمد( ,)38ممحؽ(,)4سمطنة عماف ,ص
ص.1225-1205
 -61عاشكر ,أحمد صقر( :)2010السموك اإلنساني في المنظمات ,دار المسيرة ,عماف ,االردف.
 -62عاشكر ,عمي فكاز) :(1995دكر المدرسة الحديثة الحككمية كمؤسسة ريادية
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ممحق رقم()1
االستبانة في صورتيا األولية
جــامـعـة األزىــــــــر -غــــــزة
عمادة الـدراســـاــت الـــعــمـــيــــا
كــــمــــيـــة التـــربــــيـــة
قســـم أصـــول الـــــتربـــــية

الموضوع :تحكيم استبانة في صورتيا األولية
السيد األستاذ الدكتور.............................................. /المحترم.
ٌقوم الباحث بإعداد دراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً أصول التربٌة من
جامعة األزهر بغزة وهً بعنوان" الدور االجتماعً إلدارة المدرسة األساسٌة فً تحسٌن العملٌة
التربوٌة لدي طلبتها فً المدارس الحكومٌة بمحافظة غزة وسبل تطوٌره" ولذلك قام الباحث بأعداد
استبانة مكونة من ( )44فقرة موزعة على ثالثة مجاالت :المجال األول :التفاعل مع أولٌاء أمور
الطلبة ( )15عبارة ،المجال الثانً :التفاعل مع المؤسسات األهلٌة ( )16عبارة ،المجال الثالث:
التفاعل مع المؤسسات الحكومٌة ( )13عبارة .
ونظرا لخبرتكم الواسعة فً هذا المجال ٌشرفنً أن أضع بٌن أٌدٌكم هذه االستبانة التً تشكل أداة
الدراسة المٌدانٌة فً صورتها األولٌة بهدف تحكٌمها قبل تطبٌقها مٌدانٌا لذلك نرجو من سٌادتكم
التكرم باالطالع علٌها وإبداء آرائكم بالفقرات من حٌث دقة العبارة ومناسبتها لموضوع الدراسة
ومدي انتمائها لمجاالت الدراسة التً وردت فٌها بوضع عالمة ( )xللفقرة المناسبة وإجراء التعدٌل
علً الفقرة غٌر المناسبة أو اقتراح الصٌغة التً ترونها مناسبة .
علما بأن المشرفٌن على الرسالة هم :د .فاٌز على األسود ،د .عصام حسن اللوح .
الباحث  :محمد جمال القيق
اسم المحكم

الدرجة العممية

التخصص

وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير
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مكان العمل

استبانة الدور االجتماعي إلدارة المدرسة في تحسين العممية التربوية
المجال األول :التفاعل مع أولياء أمور الطمبة:
يعرفو الباحث إجرائيا بأنو :التعاكف بيف إدارة المدرسة كأكلياء أمكر الطمبة بيدؼ تحسيف المستكل الدراسي لمطمبة
كذلؾ مف خبلؿ الزيارات المتبادلة بيف المدرسة كأسر الطمبة ,المشاركة الجماعية في شؤكف العممية التعميمية ,التكعية
المدرسية إلى أسر الطمبة كتكظيؼ جزء مف التبرعات المدرسية لصالح األسر الفقيرة.
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مناسبت

العبارة
تدعك إدارة المدرسة أكلياء األمكر لزيارتيا لمناقشة
ضعؼ تحصيؿ أبنائيـ.
تكجو إدارة المدرسة أكلياء األمكر إلى االىتماـ
بالكاجبات المنزلية ألبنائيـ.
تشرؾ إدارة المدرسة أكلياء األمكر في مناقشة شئكف
العممية التعميمية.
تبث إدارة المدرسة الكعي التربكم الذم يساىـ في
تثقيؼ أفراد األسرة.
تبادر إدارة المدرسة باالتصاؿ عمى أكلياء أمكر
الطمبة لحؿ مشكبلت أبنائيـ.
تشارؾ إدارة المدرسة مف خبلؿ مرشدىا أكلياء
األمكر في الحمبلت اإلرشادية.
تكظؼ إدارة المدرسة جزء مف التبرعات لصالح أسر
الطمبة الفقيرة.
تشجع إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة عمى
االتصاؿ المستمر بالمدرسة لمتابعة أبنائيـ.
تستفيد إدارة المدرسة مف أكلياء األمكر أصحاب

 .9التخصصات العممية في تحسيف العمؿ التربكم.
.11

تشجع إدارة المدرسة أكلياء األمكر عمى اكتشاؼ
مكاىب أبنائيـ لتنميتيا.

 .11تزكد إدارة المدرسة أكلياء األمكر بتقارير دكرية عف
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غير
مناسبت

منتميت

غير
منتميت

التعديل

سير أبنائيـ.
.12
.13
.14

تعمل إدارة المدرست على تكعية أكلياء األمكر بأثر
المشكبلت األسرية عمى مستكل أبنائيـ الدراسي.
تدعك إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة لحضكر
المعارض العممية التي تقيميا.
تدعو إدارة المدرست أكلياء األمكر لحضكر حفؿ
تكريـ أكائؿ طمبتيا.
تسيـ اجتماعات إدارة المدرسة مع أكلياء األمكر في

 .15تقريب كجيات النظر حكؿ ما ييـ األبناء مف قضايا
تربكية.

المجال الثاني :التفاعل مع المؤسسات األىمية:
كيعرفو الباحث إجرائيا بأنو :عممية التفاعؿ بيف إدارة المدرسة ك المؤسسات األىمية بيدؼ االرتقاء بجكدة العممية التربكية مف
خبلؿ مساىمة المؤسسات األىمية في إقامة رحبلت ثقافية لمطمبة ,تقديـ جكائز لممتفكقيف ,تصميـ برامج عبلجية لمتدني
التحصيؿ الدراسي ,مساعدة الفقراء منيـ كتقديـ خدمات تعميمية لذكم االحتياجات الخاصة.
م
.1

مناسبت

العبارة
تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتقديـ
جكائز لمطمبة المتفكقيف.
تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات االجتماعية في

.2

إقامة رحبلت ثقافية لمطبلب لمتعرؼ عمى معالـ
الكطف.

تحػ ػػرص إدارة المدرسػ ػػة عمػ ػػى التكاصػ ػػؿ مػ ػػع بعػ ػػض
.3

المؤسسػ ػػات الخيريػ ػػة فػ ػػي جمػ ػػع التبرعػ ػػات لمسػ ػػاعدة

الفقراء.
.4
.5

تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية إلقامة
األياـ الطبية المجانية.
تنسؽ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لمناقشة

العقبات التي تكاجو العممية التعميمية.
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غير
مناسبت

منتميت

غير
منتميت

التعديل

.6
.7
.8
.9

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية
لتصميـ برامج عبلجية لمطمبة متدني التحصيؿ.
ترحب إدارة المدرسة بإثراء مكتبتيا بالكتب كالمراجع
المقدمة مف المؤسسات األىمية.
تشرؾ إدارة المدرسة المؤسسات األىمية لتقديـ
خدمات لممجتمع.
تفسح إدارة المدرسة المجاؿ ألفراد المؤسسات

األىمية لممشاركة في اإلعبلـ التربكم المدرسي.
تحرص إدارة المدرسة بدعكة المختصيف مف أفراد

 .11المؤسسات األىمية لتحسيف االحتياجات التربكية
لممدرسة.
.11

تتعاكف إدارة المدرسة المؤسسات األىمية لتكفير
خدمات تعميمية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
تعقد إدارة المدرسة بالتعاكف مع المؤسسات األىمية

 .12الندكات لكضع الحمكؿ لمشكبلت الطمبة التعميمية
كاالجتماعية.

تستعيف إدارة المدرسة بممثميف عف المؤسسات

 .13األىمية لتحسيف العممية التعميمية باستخداـ
تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات.
.14
.15
.16

ترحب إدارة المدرسة بالدعـ المادم مف المؤسسات
األىمية المقدـ لمعممية التعميمية في المدرسة.
ترحب إدارة المدرسة باستخداـ مرافقيا في نشاطات

ثقافية مف قبؿ مؤسسات المجتمع.

تحث إدارة المدرسة معممييا لممشاركة في المؤتمرات

العممية التي تعقدىا الجامعات كالمعاىد.
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المجال الثالث :التفاعل مع المؤسسات الحكومية:
كيعرفو الباحث إجرائيا بأنيا :استفادة إدارة المدرسة مف الك ازرات الحككمية كالجيات الرسمية لبلرتقاء بالعممية التربكية
في المدارس كذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف ك ازرة األعبلـ في عرض االنجازات التعميمية المدرسية ,عرض دركس تقكية
تثرم معمكمات الطمبة ,االستفادة مف ك ازرة الصحة في حمبلت التطعيـ مف األمراض ,االستفادة مف األجيزة الشرطية
في حمبلت التكعية األمنية كالحمبلت المركرية.
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مناسبت

العبارة
تتعاكف إدارة المدرسة مع األجيزة الشرطية في عقد
محاضرات في التكعية األمنية.
تنسؽ إدارة المدرسة مع ىيئة التكجيو السياسي في
مكافحة العادات السيئة كالمخدرات ك التدخيف .
تشرؾ إدارة المدرسة طمبتيا في عممية تنظيـ المركر

في المنطقة المحيطة بالمدرسة.

تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة الصحة في حمبلت

التطعيـ مف اإلمراض.

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات اإلعبلمية في
عرض أنشطتيا التعميمية.

تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة الشباب كالرياضة لعقد

دكرات رياضية لممعمميف أك الطمبة.

تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة األكقاؼ لرعاية دكرات

في تبلكة أك حفظ القراف.

يسيـ التعاكف بيف إدارة المدرسة كالمؤسسات

الحككمية في تحسيف أداء الطمبة تربكيان.

تنظـ إدارة المدرسة مسابقات تربكية بالتعاكف مع

بعض المؤسسات الحككمية.

تشجع إدارة المدرسة طمبتيا عمى المشاركة في

 .11عممية تشجير الشكارع العامة بالتعاكف مع ك ازرة
الزراعة.

 .11تنسؽ إدارة المدرسة مع المراكز الصحية لعقد دكرات
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غير
مناسبت

منتميت

غير
منتميت

التعديل

إرشادية لمطمبة أك المعمميف .
.12
.13

تنظـ إدارة المدرسة زيارات ميدانية لممؤسسات
العممية الحككمية.
تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة األعبلـ في تقديـ
دركس تقكية لمطمبة عبر إذاعتيا.
من وجية نظرك ,ما سبل تطوير الدور االجتماعي إلدارة المدرسة لتحسين العممية التربوية من خالل
التفاعل مع ما يمي:
أ :لدل أكلياء األمكر:
.................................................................................... -1
................................................................................... -2
................................................................................... -3
................................................................................... -4
ب :لدل المؤسسات األىمية:
.................................................................................... -1
.................................................................................... -2
.................................................................................... -3
.................................................................................... -4
ج :لدل المؤسسات الحككمية:
.................................................................................... -1
.................................................................................... -2
.................................................................................... -3
.................................................................................... -4
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ممحق رقم()2
قائمة بأسماء السادة المحكمين
االسم

جية العمل

التخصص

الرقم
.1

أ.د فؤاد عمى العاجز

الجامعة اإلسبلمية

أصكؿ التربية

.2

أ.د زياد عمى الجرجاكم

.3

أد .محمكد أبك دؼ

الجامعة اإلسبلمية

.4

أ.د فريد صبح القيؽ

الجامعة اإلسبلمية

.5

د .محمد ىاشـ أغا

جامعة األزىر

أصكؿ التربية

.6

د .محمد عثماف األغا

الجامعة اإلسبلمية

أصكؿ التربية

.7

د .أياد الدجنى

الجامعة اإلسبلمية

أصكؿ التربية

.8

د .عمى خميفة

.9

د .خميؿ عبد الفتاح حماد

.11

د .محمكد عبد المجيد عساؼ

.11

د .زكي مرتجي

جامعة القدس
المفتكحة

ك ازرة التربية
كالتعميـ
ك ازرة التربية
كالتعميـ

ك ازرة التربية

أصكؿ التربية
أصكؿ التربية

مساعد رئيس
الجامعة

أصكؿ التربية
مناىج كأساليب
التدريس
أصكؿ التربية

كالتعميـ

جامعة القدس
المفتكحة

أصكؿ التربية

.12

د .رائد الحجار

جامعة األقصى

أصكؿ التربية

.13

د .حمداف الصكفي

الجامعة اإلسبلمية

أصكؿ التربية

.14

د .فايز كماؿ شمداف

الجامعة اإلسبلمية

أصكؿ التربية
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ممحق رقم()3
االستبانة في صورتيا النيائية
جــامـعـة األزىــــــــر -غــــــزة
عمادة الـدراســـاــت الـــعــمـــيــــا
كــــمــــيـــة التـــربــــيـــة
قســـم أصـــول الـــــتربـــــية

استبانة "الدور االجتماعي إلدارة المدرسة" في صورتيا النيائية
السيد  /ة  :مدير /ة المدرسة ....................................................................المحترم.
ٌقوم الباحث بإعداد دراسة مٌدانٌة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً أصول
التربٌة من جامعة األزهر بغزة وهً بعنوان "الدور االجتماعً إلدارة المدرسة األساسٌة فً تحسٌن
العملٌة التربوٌة لدى طلبتها فً المدارس الحكومٌة بمحافظة غزة وسبل تطوٌره "ولذلك قام الباحث
بإعداد استبانة مكونة من ()43عبارة موزعة على ثالثة مجاالت :المجال األول :التفاعل مع أولٌاء
أمور الطلبة()15عبارة ،المجال الثانً :التفاعل مع المؤسسات األهلٌة ()15عبارة ،المجال الثالث:
التفاعل مع المؤسسات الحكومٌة ()13عبارة.
نرجو من سٌادتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة وذلك بوضع إشارة ( )فً المكان
المخصص.
كلً أمل فً أن تكون إجابتكم عن فقرات االستبانة دقٌقة وموضوعٌة ،علما بأن جمٌع البٌانات
الواردة فً هذه الدراسة هً ألغراض البحث العلمً فقط.
شاكرين لكن حسن تعاونكن وبارك اهلل فيكن
الباحث  :محمد جمال القيق
البيانات األولية:
 -1الجنس:

ذكر

 -2سنكات الخدمة:

أنثي
مف  5إلى  10سنكات

أقؿ مف  5سنكات

أكثر مف  10سنكات
 -3التخصص الجامعي:
 -4المؤىؿ العممي:

عمكـ تطبيقية
بكالكريكس

عمكـ إنسانية
ماجستير
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دكتكراه

المجال األول :التفاعل مع أولياء أمور الطمبة:
م

كبيرة
جداا

الفقرة
.1

تدعك إدارة المدرسة أكلياء األمكر لزيارتيا لمناقشة ضعؼ تحصيؿ أبنائيـ.

.2

تكجو إدارة المدرسة أكلياء األمكر إلى االىتماـ بالكاجبات المنزلية ألبنائيـ.

.3

تشرؾ إدارة المدرسة أكلياء األمكر في مناقشة شئكف العممية التعميمية.

.4

تبث إدارة المدرسة الكعي التربكم الذم يسيـ في تثقيؼ أفراد األسرة.

.5

تبادر إدارة المدرسة باالتصاؿ عمى أكلياء أمكر الطمبة لحؿ مشكبلت أبنائيـ.

.6

تشارؾ إدارة المدرسة مف خبلؿ مرشدىا أكلياء األمكر في الحمبلت اإلرشادية.

.7

تكظؼ إدارة المدرسة جزء مف التبرعات لصالح أكلياء أمكر الطمبة الفقراء.

.8
.9

كبيرة

متوسطة

قليله

قليله
جداا

تشجع إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة عمى االتصاؿ المستمر بالمدرسة لمتابعة

أبنائيـ.

تستفيد إدارة المدرسة مف أكلياء األمكر أصحاب التخصصات العممية في تحسيف العمؿ
التربكم.

 .11تشجع إدارة المدرسة أكلياء األمكر عمى اكتشاؼ مكاىب أبنائيـ لتنميتيا.
 .11تزكد إدارة المدرسة أكلياء األمكر بتقارير دكرية عف سير أبنائيـ.
.12

تعمؿ إدارة المدرسة عمى تكعية أكلياء األمكر بأثر المشكبلت األسرية عمى مستكل
أبنائيـ الدراسي.

 .13تدعك إدارة المدرسة أكلياء أمكر الطمبة لحضكر المعارض العممية التي تقيميا.
 .14تدعك إدارة المدرسة أكلياء األمكر لحضكر حفؿ تكريـ أكائؿ طمبتيا.
.15

تسيـ اجتماعات إدارة المدرسة مع أكلياء األمكر في تقريب كجيات النظر حكؿ ما ييـ

األبناء مف قضايا تربكية.

المجال الثاني :التفاعل مع المؤسسات األىمية:
م

كبيرة
جداا

الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5

تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتقديـ جكائز لمطمبة المتفكقيف.
تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات االجتماعية في إقامة رحبلت ثقافية لمطمبة لمتعرؼ

عمى معالـ الكطف.

تحرص إدارة المدرسة عمى التكاصؿ مع بعض المؤسسات الخيرية في جمع التبرعات
لمساعدة الفقراء.
تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية إلقامة األياـ الطبية المجانية.
تنسؽ إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لمناقشة العقبات التي تكاجو العممية
التعميمية.
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كبيرة

متوسطة

قليله

قليله
جداا

.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتصميـ برامج عبلجية لمطمبة متدني
التحصيؿ.
ترحب إدارة المدرسة بإثراء مكتبتيا بالكتب كالمراجع المقدمة مف المؤسسات األىمية.
تفسح إدارة المدرسة المجاؿ ألفراد المؤسسات األىمية لممشاركة في اإلعبلـ التربكم
المدرسي.
تحرص إدارة المدرسة بدعكة المختصيف مف أفراد المؤسسات األىمية لتمبية االحتياجات
التربكية لممدرسة.

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات األىمية لتكفير خدمات تعميمية لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
تعقد إدارة المدرسة بالتعاكف مع المؤسسات األىمية الندكات لكضع الحمكؿ لمشكبلت
الطمبة التعميمية كاالجتماعية.
تستعيف إدارة المدرسة بممثميف عف المؤسسات األىمية لتحسيف العممية التعميمية
باستخداـ تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات.

ترحب إدارة المدرسة بالدعـ المادم مف المؤسسات األىمية المقدـ لمعممية التعميمية في
المدرسة.

 .14ترحب إدارة المدرسة باستخداـ مرافقيا في نشاطات ثقافية مف قبؿ مؤسسات المجتمع.
.15

تحث إدارة المدرسة معممييا لممشاركة في المؤتمرات العممية التي تعقدىا الجامعات
كالمعاىد.

المجال الثالث :التفاعل مع المؤسسات الحكومية:
م

كبيرة
جداا

الفقرة
.1
.2

تتعاكف إدارة المدرسة مع األجيزة الشرطية في عقد محاضرات في التكعية األمنية.
تنسؽ إدارة المدرسة مع ىيئة التكجيو السياسي في مكافحة العادات السيئة كالمخدرات
كالتدخيف.

.3

تشرؾ إدارة المدرسة طمبتيا في عممية تنظيـ المركر في المنطقة المحيطة بالمدرسة.

.4

تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة الصحة في حمبلت التطعيـ مف األمراض.

.5

تتعاكف إدارة المدرسة مع المؤسسات اإلعبلمية في عرض أنشطتيا التعميمية.

.6

تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة الشباب كالرياضة لعقد دكرات رياضية لممعمميف أك الطمبة.

.7

تنسؽ إدارة المدرسة مع ك ازرة األكقاؼ لرعاية دكرات في تبلكة أك حفظ القراف.

.8

يسيـ التعاكف بيف إدارة المدرسة كالمؤسسات الحككمية في تحسيف أداء الطمبة تربكيان.

.9
.11

تنظـ إدارة المدرسة مسابقات تربكية بالتعاكف مع بعض المؤسسات الحككمية.

تشجع إدارة المدرسة طمبتيا عمى المشاركة في عممية تشجير الشكارع العامة بالتعاكف
مع ك ازرة الزراعة.
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كبيرة

متوسطة

قليله

قليله
جداا

 .11تنسؽ إدارة المدرسة مع المراكز الصحية لعقد دكرات إرشادية لمطمبة أك المعمميف.
 .12تنظـ إدارة المدرسة زيارات ميدانية لممؤسسات العممية الحككمية.
 .13تتعاكف إدارة المدرسة مع ك ازرة اإلعبلـ في تقديـ دركس تقكية لمطمبة عبر إذاعتيا.

من وجية نظرك ,ما سبل تطوير الدور االجتماعي إلدارة المدرسة لتحسين العممية التربوية من خالل
التفاعل:
أ :مع أولياء األمور:

.................................................................................... -1
................................................................................... -2
................................................................................... -3
................................................................................... -4
ب :مع المؤسسات األىمية:

.................................................................................... -1
.................................................................................... -2
.................................................................................... -3
.................................................................................... -4
ج :مع المؤسسات الحكومية:

.................................................................................... -1
.................................................................................... -2
.................................................................................... -3
.................................................................................... -4

هع الشكر والتقدير حلسن تعاونكن
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ممحق رقم()4
كتاب تسييؿ مياـ الباحث مكجية مف عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر لككيؿ ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي.
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ممحق رقم()5
كتاب تسييؿ مياـ الباحث مكجية مف ككيؿ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي إلى مدراء محافظة غزة
التعميمة شرؽ -غرب غزة.
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