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درجة تطبيق مفهوم املدرسة اجملتمعية
يف مدارس حمافظة سلفيت احلكومية ومعوقات
ذلك من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس

د .باسم شلش

تاريخ التسليم2016/3/22 :م ،تاريخ القبول2016/5/10 :م.
أستاذ مشارك /جامعة القدس المفتوحة /فرع سلفيت.
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has selected sample survey which is related to the
comprehensive study of the community which is small
with the accordance of community. The study results
showed that the degree of applying the concept of
community school which was great with a rate of (77
%), and the second area of partnership goes with the
parents which goes high with the rate of (85 %), and
the field of obstacles was the lowest one and the rate
of (71 %), the study found no differences in principal
response according to the degree of appliance which
goes with the concept of community school due to
demographic variables on the total score. In light of
these results, the researcher has recommended that
the use of the views of parents and their experience
in development policy, the researcher solved many
problems at the school level. The study has many
recommendations; one of them is to hold workshops
in order to increase the awareness of the concept of
community school, and the statement of the power of
solidarity efforts between the two sides in order to
open a wider cooperating horizon.
Key words: School community, School
principal, local community.

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل درجة تطبيق مفهوم املدر�سة
املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية ،ومعوقات ذلك
من وجهة نظر مديري ومديرات املدار�س احلكومية .كما تهدف
للتعرف �إىل دور متغريات اجلن�س� ,سنوات اخلدمة ,امل�ؤهل العلمي,
والتخ�ص�ص يف ا�ستجابات مديري املدار�س ومديراتها نحو
درجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية ومعوقاتها .ولتحقيق
ق�سمت
�أهداف الدرا�سة ،اعدت ا�ستبانة مكونة من ( )45فقرةّ ،
�إىل جماالت ثالثة :يتعلق الأول مبجال ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي ،والثاين مبجال ال�رشاكة مع �أولياء الأمور ،والثالث متعلق
مبجال املعوقات .وتكّون جمتمع الدرا�سة من مديري مدار�س
حمافظة �سلفيت احلكومية ومديراتها ،والبالغ عددهم ( )72مديراً
ومديرة ,واختار الباحث عينة م�سحية �شاملة ملجتمع الدرا�سة
كون املجتمع �صغرياً .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة تطبيق
مفهوم املدر�سة املجتمعية كان كبرياً وبن�سبة ( ,)% 77وكان
املجال الثاين املتعلق بال�رشاكة مع �أولياء الأمور �أعالها ،وبن�سبة
( ,)% 85وجمال املعوقات �أدناها وبن�سبة ( ,)% 71وتبينّ عدم
وجود فروق يف ا�ستجابة املديرين لدرجة تطبيق مفهوم املدر�سة
املجتمعية ُتعزى للمتغريات الدميوغرافية على الدرجة الكلية.
ويف �ضوء هذه النتائج فقد �أو�صى الباحث ب�رضورة اال�ستعانة
بوجهات نظر الآباء وخرباتهم عند تطوير ال�سيا�سات وح ّل
امل�شكالت على م�ستوى املدر�سة ،وعقد ور�شات توعوية للمجتمع
املحلي لزيادة الوعي مبفهوم املدر�سة املجتمعية ،وبيان قوة
تكافل اجلهود بني الطرفني لفتح �أفق �أو�سع للتعاون.
الكلمات املفتاحيه :املدر�سة املجتمعية  ,مدير املدر�سة,
املجتمع املحلي.

مقدمة:
�إن العملية الرتبوية بكل �أبعادها معادلة متفاعلة
العنا�رص ،تتقا�سم �أدوارها عدة �أطراف �أهمها املدر�سة واملجتمع،
بحيث تتعاون جميعها يف ت�أدية هذه الر�سالة على خري وجه ،وال
يتحقق ذلك �إ ّال من خالل توثيق ال�صلة بني املدر�سة واملجتمع
املحلي.
ولعل املفهوم احلديث للمدر�سة يركّ ز على جمموعة من
ال�رشاكات بني املدر�سة وامل�ؤ�س�سات املجتمعية الأخرى ،والتي
ترتكّز على التكامل ما بني اجلوانب الأكادميية واخلدمات
االجتماعية بحيث يتفاعل املجتمع واملدر�سة من �أجل حل
امل�شكالت التعليمية ،وباملقابل ت�سهم املدر�سة يف تنمية املجتمع
املحلي (اخلطيب.)2006 ،
ونظراً للعالقة الع�ضوية الوثيقة بني املدر�سة واملجتمع
ف�إن املدر�سة ال ميكن �أن تعمل مبعزل عن النظام االجتماعي
واملجتمع ،فاملدر�سة م�ؤ�س�سة اجتماعية داخل املجتمع ،وجدت
لتعليم �أبنائه ،وحفظ تراثه ،وقيادته للتغيري الذي ي�ؤدي �إىل
جزء ال يتجز�أ منه ،مرتبطة ارتباط ًا
تقدمه وازدهاره ،بل هي ٌ
وثيق ًا به ،حيث تت�أثر به وي�ؤثر بها (العويف.)82:2002 ،
ويف هذا الإطار �أ�صبح العبء على املدر�سة كم�ؤ�س�سة
اجتماعية �أكرب لكي تت�سم بالفاعلية ،و�أن تكون ذات ر�ؤية وا�ضحة
ومرنة ،تتطلب القيام ب�أدوار جديدة ،يختلف عن دورها التقليدي
املتمثل يف تعليم الطلبة العلوم واملعارف فقط .وترى وزارة
الرتبية �أن التعاون بني املدر�سة واملجتمع �رضورة ملحة ،تقع
معظم م�س�ؤولياتها على �إدارة املدر�سة ،والهدف من هذا التعاون
الأخذ بيد املدر�سة للو�صول �إىل �أهدافها ،حيث يتوقف جناح

Abstract:
This study aimed to identify the degree of
applying the concept of community school in Salfit
government schools and obstacles or difficulties
of that from viewpoint of male and female school
principals. The study also aims to identify the
role of the variables of gender, years of service,
qualification, and field of specialization according
to the responses of school principals and about the
degree of appliance of the concept of obstacles in
the community schools. To achieve the objectives of
the study, the study contains a questionnaire which
consists of (45) clauses that are divided into three
areas first relates to the field of partnership with the
local community, and the second area of partnership
with parents, and the third related to the area of
obstacles. The study society contains the principals
of government schools at Salfit governorate’s,
their number was (72) principals, the researcher
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املدر�سة �أو ف�شلها على ال�صلة التي تقيمها مع املجتمع الذي
من حولها ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته ،وعلى املدر�سة انتهاز كل فر�صة
ممكنة� ،أو منا�سبة متاحة لتعميق هذه ال�صلة ،والعمل على خدمة
املجتمع من حولها بجميع الو�سائل املتاحة (وزارة الرتبية
والتعليم .)9:2006 ،ولقد انت�رش مفهوم املدر�سة املجتمعية
ب�شكل ملحوظ ،واعتمد ك�آلية لإ�صالح التعليم يف كثري من البالد
النامية ،حيث تتلقى املدر�سة الدعم من الأهايل ،وتقدم املدر�سة
باملقابل تنمية حقيقية للمجتمع املحلي .وتتمثل �أهم املبادئ
التي تقوم عليها املدر�سة املجتمعية يف مبد�أ خدمة املجتمع
وتكاف�ؤ الفر�ص ،ومبد�أ التطوير وحت�سني التعليم ،وكذلك مبد�أ
التعليم الذاتي والتدريب امل�ستمر ،فامل�شاركة املجتمعية عملية
يتاح من خاللها لأكرب عدد ممكن من �أولياء الأمور وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي تقدمي املوارد املادية من �أجل تطوير العملية
التعليمية ،وهي جهود تطوعية يقوم بها الأفراد وامل�ؤ�س�سات
انطالق ًا من ال�شعور بامل�س�ؤولية االجتماعية يف عمليات التخطيط
واتخاذ القرار والتنفيذ ،والتقييم لعنا�رص العملية التعليمية.
وبناء على ما �سبق ميكن القول �إن املدر�سة املجتمعية متثل
ً
�أحدالتوجهات احلديثة ال�ساعية لالنتقال باملدر�سة من الدور
التقليدي املرتبط بعملية التعليم �إىل جعل املدر�سة وحدة التغيري
والتجديد والتطوير والوفاء باحتياجات املجتمع ومتطلباته
(عتوم.)2014 ،

د .باسم شلش

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
♦ ♦الك�شف عن درجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر مديري املدار�س احلكومية.
♦ ♦الك�شف عن �أهم املعوقات التي تواجه تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية يف املدار�س احلكومية و�سبل معاجلتها.
التعرف �إىل الإمكانيات املتاحة مبدار�س حمافظة
♦ ♦ ّ
�سلفيت لتطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية على �أر�ض الواقع.
التو�صل �إىل جمموعة من التو�صيات التي ت�سهم يف
♦ ♦
ّ
تفعيل مفهوم املدر�سة املجتمعية.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة ب�أنها تجُ رى على مدار�س حمافظة
�سلفيت ,وتهتم بالواقع املوجود يف مدار�س املحافظة ,وت�سلط
ال�ضوء على �أهمية تفعيل تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية
من مديري املدار�س احلكومية ومديراتها .والوقوف على �أبرز
املعوقات التي تواجهها املدار�س احلكومية و�سبل معاجلتها,
وت�سليط ال�ضوء على امكانيات مدار�س املحافظة يف قدرتها على
تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية.

مشكلة الدراسة:

حدود الدراسة:

يعترب مفهوم املدر�سة املجتمعية يف فل�سطني حديثاً،
حيث تعمل �إدارات بع�ض املدار�س بجهود فردية على تفعيل
العالقة بني مدار�سهم واملجتمع املحلي ،وتالقي �أحيان ًا عزوف ًا
من املجتمع املحلي ،وخا�صة �أولياء الأمورــ عن امل�شاركة يف
الن�شاطات املدر�سية ،ولكي ت�صبح هذه املبادرات منهج ًا للعالقة
بني املجتمع واملدر�سة فال بد من الوقوف على العالقة بني
املدر�سة واملجتمع ،ومدى فهم �إدارات املدار�س ملفهوم املدر�سة
املجتمعية ،ومقدرتهم على حتويل مدار�سهم من مدار�س تقليدية
�إىل مدار�س جمتمعية ،وعليه فقد ر�أى الباحث �رضورة درا�سة
درجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة
ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري ومديرات
�سلفيت احلكومية
ّ
املدار�س.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
● ●ما درجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س
حمافظة �سلفيت احلكومية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري
املدار�س ومديراتها؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
● ●ما درجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س
ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري
حمافظة �سلفيت احلكومية
ّ
املدار�س؟
● ●هل تختلف درجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف
مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية من وجهة نظر مديري املدار�س
باختالف اجلن�س� ,سنوات اخلدمة ,امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص؟

قام الباحث ب�إجراء الدرا�سة يف نطاق احلدود االتية:
● ●احلدّ املكاين :مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية.
● ●احلدّ  الب�رشي والزماين� :أجريت الدرا�سة على مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت يف الف�صل الثاين من العام
الدرا�سي .2016/2015

مصطلحات الدراسة:
◄◄املدر�سة املجتمعية :هي املدر�سة التي يتم فيها
�إقامة عالقات ت�شاركية ت�شمل البيت واملدر�سة واملجتمع ,بحيث
يعملون مع ًا يف �إطار دميقراطي �شامل لتقدمي اخلدمات الرتبوية
والتعرف على العالقات التي تربط
املطلوبة للمجتمع املحلي،
ّ
بينهما من �أجل حل امل�شكالت ,وحت�سني اجلهود امل�شرتكة ،وذلك
من خالل فتح �أبوابها وتو�سيع فر�ص التعلم جلميع �أفراد املجتمع
املحلي( .اخلطيب واخلطيب.)23 :2006 ،
◄◄مدير املدر�سة :كل من ي�شغل وظيفة مدير مدر�سة وعلى
ر�أ�س عمله يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام 2016 / 2015
يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية حمافظة �سلفيت.
◄◄املجتمع املحلي :هو البيئة التي يعي�ش فيها �أفراد
ي�شرتكون مع ًا يف الأن�شطة الإجتماعية والإقت�صادية وال�سيا�سية
ويكونون فيما بينهم وحدة اجتماعية ي�شعرون باالنتماء �إليها
ّ
(�شلدان وفايز.)6:2011 ،
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وتطور مفهوم املدر�سة املجتمعية لي�شري �إىل العالقة
ّ
الت�شاركية والتعاونية بني البيت واملدر�سة واملجتمع ،يف �إطار
متكامل لتقدمي اخلدمات التي يحتاجها الطلبة واملجتمع املحلي
والتعرف �إىل العالقات التي تربط بينهم من �أجل حل امل�شكالت،
ّ
وحت�سني املهارات ،وتنمية اجلهود امل�شرتكة لتو�سيع فر�ص
التعليم جلميع الأفراد يف املجتمع بكل فئاته ,حيث يرى الآباء،
واملعلمون ،والطلبة ،بع�ضهم بع�ض ًا �رشكاء يف التعليم مما يعزز
من امل�س�ؤولية امل�شرتكة فيما بينهم )(Epstein & Sheldon, 2006

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مقدمة:
لقد كانت املدر�سة يف املا�ضي �شبه معزولة عن حميطها,
مهمتها تعليم الطلبة �ضمن منهاج مدر�سي حمدد ,ومع تطور
املجتمعات وانفتاحها �أ�صبح لزام ًا على املدر�سة اخلروج من
عزلتها ,واالنفتاح على جمتمعها الذي توجد فيه ,وتوثيق ال�صلة
مع م�ؤ�س�ساتها ,وفق ًا لإجتاهات الرتبية احلديثة ,فقد �أ�صبحت
املدر�سة �أهم م�ؤ�س�ساته ,ويقع على عاتق مديرها تعزيز ارتباط
مدر�سته مبجتمعها املحلي ,والقيام بدورها املجتمعي للنهو�ض
باملدر�سة واملجتمع معاً .وهذا يتطلب من املدير الإنتقال
باملدر�سة �إىل مدر�سة ت�شاركية مع املجتمع بكل فئاته ,ويعتمد
جناحها وحتقيق ر�سالتها على مدى ارتباطها باملجتمع (وزارة
الرتبية والتعليم.)2012 ,
من هنا جاءت النظرة احلديثة للمدر�سة ,كونها م�ؤ�س�سة
تعليمية ذات وظيفة اجتماعية ,ويف هذا الإطار برز مفهوم
املدر�سة املجتمعية ,حيث ال يقت�رص دور املدر�سة يف �ضوء هذا
املفهوم على تعلم وتعليم التالميذ فح�سب ,بل يتعدى ذلك �إىل
الدور احليوي الذي متار�سه يف تطوير حميطها والتفاعل معه� ,إن
مفهوم املدر�سة املجتمعية املعتمد على النظام التفاعلي املفتوح
للتعاي�ش وتبادل املنافع مع املجتمع ,ي�ؤكد واقع املدر�سة
املعا�رصة التي �أ�صبحت كينونتها ت�ستمد من انفتاحها وتفاعلها
مع ق�ضايا جمتمعها (�سلطان.)2008 ,

أهداف املدرسة اجملتمعية:
�إن العملية الرتبوية بكل �أبعادها معادلة متفاعلة العنا�رص
تتقا�سم �أدوارها عدة �أطراف �أهمها :املدر�سة والبيت واملجتمع,
بحيث تتعاون جميعها يف ت�أدية هذه الر�سالة على خري وجه
للو�صول للنتائج املرجوة ,وال يتحقق ذلك �إال من خالل توثيق
ال�صالت بني البيت واملدر�سة ,ولعل من الأ�سباب التي ت�ستدعي
�إقامة مثل هذا التعاون ,توثيق ال�صلة بالطلبة الذين �أ�س�ست
املدر�سة من �أجلهم ،فهم ميثلون �أكرب م�صلحة �أو م�س�ؤولية ُيعنى
بها �أولياء الأمور و�سائر �أع�ضاء املجتمع املحلي.
كذلك ف�إن التعليم ق�ضية جمتمعية ال بد �أن ي�شارك فيها
جميع الأطراف (الأ�رسة واملدر�سة وجميع �أفراد املجتمع
وم�ؤ�س�ساته املختلفة).
ويف هذا الإطار �أ�صبح العبء على املدر�سة  -كم�ؤ�س�سة
اجتماعية � -أكرب لكي ت ّت�سم بالفاعلية ،و�أن تكون ذات ر�ؤية
وا�ضحة ،ومرنة تتطلب القيام ب�أدوار جديدة تنحى عن التقليدية
املتمثلة يف تعليم الأبناء العلوم واملعارف فقط وب�شكل منفرد.
ت�ضمنت برامج التطوير الرتبوي �أبعاداً
ولتحقيق ذلك ّ
جديدة كان من �أهمها اعطاء دور �أكرب لأولياء الأمور للم�ساهمة
يف دعم العملية التعليمية من خالل امل�ساندة واملتابعة امل�ستمرة
للتح�صيل العلمي لأبنائهم ،وكذلك دعم دور املدر�سة يف املجتمع
املحلي ,فاملدر�سة ال ت�ستطيع تطوير عملها وحتقيق �أهدافها
وامل�ضي قدما يف هذا الطريق دون عمل خمطط ,وجهد منظم
وم�شرتك مع �أولياء الأمور وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي (�سليم,
.)2005
ولقد توخت وزارة الرتبية والتعليم من عقد جمموعة من
الور�شات حول تعزيز العالقة مع املجتمع املحلي جمموعة من
الأهداف �أهمها( :وزارة الرتبية والتعليم)2006 ،
 تعزيز ت�شكيل �شبكات اجتماعية قوية لدعم املدر�سة
ماديا ومعنويا.
 حت�سني الأداء الدرا�سي للأبناء ،ووقوف �أولياء الأمور
على م�ستويات حت�صيل �أبنائهم و�سلوكياتهم واجتاهاتهم.
 دمج املدر�سة يف حميطها ي�سهم ب�شكل كبري يف التقليل
من معوقات تطورها ,حيث يعمل املجتمع املحلي على تطويرها
والنهو�ض بها وذلك ي�صب يف م�صلحة �أبنائهم �أكادميي ًا وبيئياً.
 تعترب املدر�سة �أف�ضل مكان لتعليم املفاهيم املجتمعية,
وهي املكان املنا�سب النطالق الربامج الهادفة لتطوير املجتمع.

مفهوم املدرسة اجملتمعية:
تعترب املدر�سة م�ؤ�س�سة �إجتماعية ,وجدت لتعليم �أبنائه,
وحفظ تراثه ,وقيادته للتغيري الذي ي�ؤدي �إىل تق ّدمه ,ووجدت
لتحقيق حاجات املجتمع ,فاملدر�سة داخل هذا اجل�سم االجتماعي
لي�ست منعزلة يف وجودها ,بل هي جزء ال يتجز�أ منه ,فهي ال
ت�ستطيع �أن تعي�ش مبعزل عما يدور فيه ,فهناك الكثري من
امل�شاكل التي تواجه العملية التعليمية داخل املدر�سة ،وقد تكون
احللول الالزمة لها تقع خارجها ,فلذلك �أُن�شئت جمال�س الآباء
واملعلمني واملجال�س املدر�سية ,بدافع ايجاد قنوات ات�صال
دائمة بني املدر�سة واملجتمع ,وهناك كثري من الأن�شطة والربامج
املدر�سية التي ميكن لأولياء الأمور امل�شاركة فيها من �أجل توثيق
ال�صلة فيما بينهما (البو�سعيدي.)2009 ,
ويرى العجمي ( )2007امل�شاركة املجتمعية ب�أنها ما يقوم
به �أع�ضاء املجتمع من �أن�شطة خلدمة العملية التعليمية وقد يكون
ه�ؤالء الأع�ضاء �أفراداً� ،أو جماعات �أو م�ؤ�س�سات تعتمد �سلوكياتهم
على التطوعية وااللتزام ,يف حني عرفتها �سامل ( )2006ب�أنها
الأن�شطة التعليمية التي ت�سهتدف حت�سني جودة التعليم.
وترى ال�رشعي (� )2007أن دور املدر�سة املجتمعية انتقل
من م�شاركة تكون املدر�سة فيها �أداة املجتمع يف تن�شئة الأبناء,
�إىل دمج حقيقي وفعلي للمدر�سة يف املجتمع لت�صبح «مدر�سة
جمتمعية» باعتبارها وحدة اجتماعية تعمل على النهو�ض
باملجتمع يف جميع املجاالت ومنها املجال الرتبوي.
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 التقدم العلمي الهائل يف املعرفة ,ي�ستدعي تعاون ًا
وثيق ًا بني املدر�سة امل�س�ؤولة الأوىل عن �صناعة العلماء وبني
املجتمع الذي يتعاي�ش فيه ه�ؤالء.

التعليمية وتعار�ضها.
Ú Úعدم وجود قنوات وو�سائل ات�صال بني املدر�سة
واملجتمع.

فوائد املشاركة اجملتمعية:

كيفية التغلب على املعوقات:

�إن قيام تعاون بني املدر�سة واملجتمع املحلي� ,رضورة
ملحة ,تقع معظم م�س�ؤولياتها على �إدارة املدر�سة ,والهدف من
هذا التعاون الأخذ بيد املدر�سة للو�صول بها �إىل �أهدافها ,ويتوقف
كثري من جناح املدر�سة �أو ف�شلها على مدى ال�صلة التي تقيمها
مع املجتمع الذي من حولها ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته وعلى عمق هذه
ال�صلة ,واملدر�سة مدعوة اىل انتهاز كل فر�صة ممكنة �أو منا�سبة
متاحة لتعميق هذه ال�صلة ،والعمل على خدمة املجتمع من حولها
بجميع و�سائل االت�صال املتاحة.
ولقد �أدرجت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية يف خطتها
اخلم�سية حتى عام  2020الفوائد املرجوة لعالقة املدر�سة
باملجتمع وتلخ�صت يف( :وزارة الرتبية والتعليم:)2014 ،
 زيادة االهتمام العام والت�أييد لوظيفة املدر�سة يف
تعليم الأطفال وتربيتهم.
 زيادة فر�ص التعلم لكل الأفراد داخل جدران املدر�سة
وخارجها.
 زيادة فر�ص التعلم مدى احلياة.
 تغيري النظرة �إىل التعلم من نظرة �سلبية �إىل نظرة
�إيجابية.
 اعتبار املدر�سة �أف�ضل مكان لتعلم املفاهيم املجتمعية,
وهي املكان املنا�سب النطالق الربامج الهادفة لتطوير املجتمع.

من خالل الور�شات التي عقدتها وزارة الرتبية والتعليم،
فقد حدد املديرون �آليات التغلب على املعوقات التي تواجههم
يف تبني فكرة املدر�سة املجتمعية ،وجاءت كالتايل (وزراة
الرتبية والتعليم:)24:2006 ,
Ú Úتعديل بع�ض القوانني التي تعيق امل�شاركة املجتمعية.
Ú Úعمل دورات تدريبية للقيادات التعليمية لتو�ضيح
�أهمية امل�شاركة املجتمعية.
Ú Úزيادة الوعي عن طريق و�سائل االعالم املختلفة
ب�أهمية امل�شاركة املجتمعية.
Ú Úا�رشاك املجتمع بو�ضع ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها.
Ú Úوجود قيادات تربوية ت�ؤمن ب�أهمية امل�شاركة
املجتمعية.
Ú Úتفعيل دور امل�ؤ�س�سة التعليمية يف خدمة املجتمع.
وملا للم�شاركة املجتمعية وتفعيلها من �أهمية كربى يف
�سري العملية التعليمية وجناحها ،والعتقاد البع�ض �أن �إ�رشاك
�أولياء الأمور يف العملية التعليمية �شيء �صعب ،واعتقاد الآخرين
�أنه عدمي اجلدوى ،وخا�صة �أن �أولياء الأمور غري م�ؤهلني تربوي ًا
ملمار�سة هذا الدور ،فقد مت تقدمي جمموعة من االجراءات لتفعيل
م�شاركة �أولياء الأمور من خالل( :اجلعيدي.) 2013 ،
�Ú Úإعالم �أولياء الأمور �أوال ب�أول ,والتعاون معهم حلل
م�شكالت �أبنائهم.
Ú Úالإهتمام بعالج الطلبة املت�أخرين درا�سي ًا مب�شاركة
�أولياء �أمورهم.
Ú Úتكرمي �أولياء الأمور املتوا�صلني مع املدر�سة.
�Ú Úإعالم �أولياء االمور مب�ستوى �أبنائهم الأكادميي
وال�سلوكي �أو ًال ب�أول.
Ú Úتبني املدر�سة �أ�سلوب اليوم املفتوح ,و�أ�سبوع تنمية
العالقة بني البيت واملدر�سة ,و�إ�رشاك �أولياء الأمور بذلك.

حتديات ومعوقات تطبيق املدرسة اجملتمعية:
ال �شك �أن تطبيق فكرة املدر�سة املجتمعية يواجه بع�ض
املعيقات ,التي تكون املدر�سة �سبب ًا فيها ,والبع�ض الآخر الذي
يعود �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ,ولقد عملت وزارة الرتبية
والتعليم على حتديد تلك املعوقات لتالفيها ,وفيما يلي بع�ض
منها( ،وزارة الرتبية والتعليم:)2011 ,
Ú Úقلّة الوعي الثقايف باملجتمع عن �أهمية امل�شاركة
املجتمعية ،وينتج عن ذلك عدم الوعي ب�أهمية امل�شاركة
املجتمعية ،وكذلك الفهم اخلاطئ عن مفهوم امل�شاركة املجتمعية.
Ú Úفقدان الثقة بني املجتمع وامل�ؤ�س�سة التعليمية؛ لعدم
وجود خطة �أو �إطار وا�ضح للمدر�سة� ،أو عدم عر�ضها على املجتمع.
Ú Úتدنيّ امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي لبع�ض الأ�رس،
مما ي�ؤدي �إىل عدم وجود الوعي للم�شاركة املجتمعية.
Ú Úعدم فهم معنى امل�شاركة املجتمعية لدى بع�ض من
�أولياء الأمور.
Ú Úق�صور و�سائل الإعالم يف ن�رش ثقافة امل�شاركة
املجتمعية.
Ú Úتعدد القوانني والن�رشات الناظمة للعمل داخل امل�ؤ�س�سة

الدراسات السابقة:
لدى مراجعة الأدب الرتبوي يالحظ �أن العديد من الدرا�سات
العربية والأجنبية قد تناولت مفهوم العالقة بني املدر�سة
املعوقات التي تواجه هذه العالقه ،وقلّة من
واملجتمع ،وكذلك
ّ
الدرا�سات تناولت املدر�سة املجتمعية ومن هذه الدرا�سات:
�أجرى عتوم ( .)2014درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن درجة
ومعوقات ذلك من وجهة نظر
تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية
ّ
مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة جر�ش يف الأردن ،حيث
تكونت عينة الدرا�سة من ( )120مديراً ومديرة من �أ�صل ()166
ّ
مت اختيارهم ع�شوائياً ،ولقد �أظهرت النتائج �أن درجة تطبيق
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مفهوم املدر�سة املجتمعية كانت متو�سطة ،و�أن �أكرث جماالت
تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية كانت يف جمال م�شاركة
�أولياء الأمور ،ثم جمال امل�شاركة يف العالقات العامة ،و�أن �أكرث
معوقات تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعيه هي �ضعف احلوافز
ّ
املقدمه للعاملني ,ونق�ص الكوادر الإدارية املدربة ،وكذلك �ضغط
العمل املدر�سي على املديرين.
التعرف �إىل دور
و�أجرت زغيبي ( .)2014درا�سة هدفت �إىل
ّ
مديري املدار�س احلكومية الثانوية يف تنمية املجتمع املحلي
يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية من وجهات نظر جمال�س
الآباء والأمهات ،وتكّونت العينة من ( )254ع�ضواً من �أع�ضاء
مكونة من
جمال�س الآباء والأمهات ،وا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة ّ
وتو�صلت الدرا�سة اىل �أن درجة
( )46فقرة لأغرا�ض هذه الدرا�سة،
ّ
ا�ستجابة �أع�ضاء جمال�س الآباء والأمهات يف مديريات �شمال
ال�ضفة لدور مديري املدار�س احلكومية يف تنمية املجتمع املحلي
كانت كبرية ،و�أن ال فروق ُتعزى ملتغري اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
دخل الأ�رسة ،طبيعة العمل يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
للمجاالت كافة.
و�أجرت �شيخة ( .)2013درا�سة هدفت �إىل ال ّتعرف �إىل
دور الإدارة املدر�سية والآليات التي تتبعها يف تفعيل ال�رشاكة
املجتمعية بني املدر�سة الثانوية واملجتمع املحلي ،وكذلك
املعوقات التي حتول دون قيام الإدارة املدر�سية
الك�شف عن �أهم
ّ
بدورها يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع من وجهة نظر
مديرات املدار�س الثانوية احلكومية للبنات مبدينة الريا�ض،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )131مديرة ،وا�ستخدمت الإ�ستبانة
ّ
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �ضعف دور الإدارة
لأغرا�ض جمع البيانات،
ّ
املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي ،كما
تو�صلت �إىل �أن هناك �ضعف ًا وا�ضح ًا يف الآليات التي تنتهجها
ّ
املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
ويف درا�سة �أجراها الناقة ،والعيد ( .)2012هدفت �إىل
ال ّتعرف �إىل دور املعلم الفل�سطيني يف تعزيز الإ�صالح والتطوير
املجتمعي ،وتكّونت عينة الدرا�سة من ( )200معلم ًا ومعلمة من
حمافظتي رفح وخان يون�س .وا�ستخدمت الإ�ستبانة ك�أداة جلمع
البيانات وا�شتلمت على ( )50فقرة موزعة على حمورين ،و�أظهرت
النتائج �أن هناك دوراً �إيجابي ًا للمعلم الفل�سطيني يف تعزيز
الإ�صالح والتطور املجتمعي ،و�أن ال فروق تعزى ملتغري اجلن�س،
وعدد �سنوات اخلدمة يف دور املعلم يف الإ�صالح املجتمعي.
و�أجرى �شلدان و�صامية ( .)2011درا�سة هدفت �إىل معرفة
واقع التوا�صل بني املدر�سة الثانوية واملجتمع املحلي يف
تكونت عينة الدرا�سة من
حمافظات غزة و�سبل حت�سينه حيث ّ
( )299من مديري ومعلمي املرحلة الثانوية وبن�سبة ()% 3 .5
من املجتمع الأ�صلي ،و�أخذت العينة ع�شوائيا ،و�أظهرت النتائج
�أن واقع التوا�صل بني املدر�سة واملجتمع متو�سط ،ويحتاج �إىل
تعزيز.
و�أجرى عا�شور ( .)2011درا�سة هدفت �إىل معرفة دور مدير
املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وبني املجتمع املحلي
يف �سلطنة عمان من وجهة نظر العاملني يف املدار�س و�أفراد
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع املديرين
املجتمع املحلي،
ّ

واملعلمني والعاملني يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي ،والبالغ
وتكونت العينة من ( )513من العاملني يف
عددهم (،)9877
ّ
املدار�س و ( )80من �أفراد املجتمع املحلي ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة ا�شتملت على ( )41فقرة موزعة
وتو�صلت �إىل �أن دور مدير املدر�سة يف
على خم�سة جماالت،
ّ
تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وبني املجتمع املحلي �ضعيف ،و�أن
ملتغري املنطقة التعليمية �أثر على جميع جماالت الدرا�سة ما عدا
ال�ش�ؤون االدارية.
التعرف �إىل
و�أجرى احلوامدة ( .)2009درا�سة هدفت �إىل
ّ
املعوقات التي حتول دون قيام تعاون فاعل بني مدار�س مديرية
تربية حمافظة جر�ش وجمتمعها املحلي .وا�ستخدم الباحث
ا�ستبانتني احداهما للمدر�سة والأخرى للمجتمع .وت�ألفت العينة
من ( )100من املعلمني واملديرين ،و ( )100من �أفراد املجتمع
املحلي امل�شاركني يف جمال�س التطوير الرتبوي ،و�أظهرت النتائج
معوقات التعاون العائدة اىل املدار�س ،وهي كرثة �أعباء
�أبرز ّ
املديرين ,وعدم وجود الأنظمة والت�رشيعات ،وعجز املديرين
املعوقات العائدة
عن تلبية خدمات املجتمع املحلي� ،أما �أبرز
ّ
�إىل املجتمع من وجهة نظر العاملني يف املدار�س فهي عدم وعي
�أفراد املجتمع ب�أهمية دورهم يف العملية الرتبوية.
التعرف على
و�أجرى �أبو �سلطان ( .)2008درا�سة هدفت �إىل ّ
واقع التعاون بني املدر�سة واملجتمع املحلي مبدينة الريا�ض،
و�أهم الآليات الالزمة لتطويره ،واختار الباحث عينة مكونة من
(� )212شخ�ص ًا ميثلون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة طبقت عليها
تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من
�أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) ،وقد ّ
النتائج �أهمها� :أن م�ستوى العالقة بني املدر�سة واملجتمع املحلي
معوقات ذات �أهمية كبرية حتول دون
ال تزال �ضعيفة ،و�إىل وجود ّ
�إقامة عالقة تعاونية وثيقة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي و�أفراده.
و�أجرى بدح ( .)2008درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة تطبيق
مفهوم املدر�سة املجتمعية يف تنمية املجتمع املحلي يف الأردن
من وجهة نظر مديري املدار�س ،وا�ستخدمت ا�ستبانة تتكون من
( )41فقرة وت�ضم خم�سة جماالت ،و�أظهرت النتائج �أن درجة
تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف تنمية املجتمع املحلي
تتم بدرجة متدنية ،وعدم وجود فروق يف درجة تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية تعزى ملتغري اجلن�س والأقاليم.
و�أجرى خليفة ( .)2005درا�سة هدفت اىل معرفة « دور
مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف خدمة املجتمع املحلي
تكونت عينة الدرا�سة من ( )82مديراً
مبحافظة اربد يف الأردن» ّ
ومديرة ،وك�شفت النتائج دور مديري املدار�س الثانوية يف
خدمة املجتمع املحلي ،وعدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي ،يف حني �أ�شارت �إىل فروق تعزى ملتغري اخلربة
ل (� 11سنة فاكرث).
التعرف �إىلدور
و�أجرى الأ�شقر ( .)2003درا�سة هدفت �إىل
ّ
�إدارة املدر�سة الثانوية يف تنمية املجتمع املحلي مبحافظات غزة
وتكونت عينة الدرا�سة من جميع مديري ووكالء
و�سبل تطويره،
ّ
املدار�س الثانوية ملحافظات غزة والبالغ عددهم ( ,)170و�أعد
وتو�صلت
ا�ستبانة مكونة من ( )60فقرة مو ّزعة على ( )4جماالت
ّ
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درجة تطبيق مفهوم املدرسة اجملتمعية في مدارس محافظة سلفيت احلكومية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس

الدرا�سة �إىل �أن مديري الإدارة املدر�سية يف املرحلة الثانوية
لديهم الرغبة يف �أن يكون لهم دور كبري وفعال يف خدمة املجتمع
وتنميته ،وكذلك اىل �ضعف الالمركزيه يف الإداره التعليمية.

د .باسم شلش

و�أجرت فرات ( .)Frat,2006درا�سة هدفت �إىل التعرف على
منوذج املدر�سة املجتمعية يف والية �شيكاغو الأمريكية ،اختارت
مكونة من ( )100مدر�سة �أ�سا�سية من الرو�ضة �إىل
الباحثة عينة ّ
ال�صف الثامن الأ�سا�سي من املدار�س التي طبقت منوذج املدر�سة
املجتمعية من �أ�صل ( )500مدر�سة �أ�سا�سية ممن طبقت النموذج
املجتمعي لفرتات زمنية زادت عن (� )6سنوات ،وقد �أ�شارت
النتائج �إىل �أن امل�شكالت ال�سلوكية قلّت بـ ( )% 80عما كانت
عليه قبل ال�رشاكة بني البيت واملدر�سة ،وا ّت�ضح �أن هناك حت�سن ًا
يف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي خا�صة يف الريا�ضيات.

و�أجر ى مارتن و�آخرون
 .)lia,2012درا�سة هدفت �إىل “حتقيق ال�رشاكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي” وتناولت الدرا�سة مدار�س مدينة وا�شنطن،
حث قادة املجتمع املحلي ب�رضورة التفاعل مع
وهدفت كذلك �إىل ّ
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �رضورة �إ�رشاك املجتمع املحلي
املدر�سة،
ّ
يف مدينة وا�شنطن يف تكوين ر�ؤية م�شرتكة لتطوير املدار�س،
وك�شفت عن �ست ا�سرتاتيجيات ناجحة على املدر�سة املجتمعية
مت ا�ستخدامها لبناء �رشاكات فعالة مع املدار�س.
( �Martin, Reuben & Ate

و�أجرى كل من �أبرام�س وجيب�س(
املعوقات وجماالت
 .)2000درا�سة هدفت �إىل التعرف على
ّ
التطوير لربنامج مدر�سة ابتدائية يف �شمال كاليفورنيا لربنامج
العالقة والتعاون بني املدر�سة واملجتمع املحلي .وقد ا�ستخدم
الباحثان �أ�سلوب املالحظة واملقابلة النوعية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستبانة
�شملت عدداً من موظفي املدر�سة وعدداً من �أفراد املجتمع املحلي،
تو�صلت الدرا�سة �إىل اختالف وجهات نظر عينة الدرا�سة حول
وقد ّ
�أ�سباب �ضعف م�ستوى التح�صيل ،وكذلك حول طبيعة م�شاركة
�أولياء الأمور يف العمل املدر�سي.
Abrams & T Gibbs

�أجرى د�سالند�س ( .)Deslandes,2009درا�سة هدفت �إىل
معرفة درجة التعاون بني املدر�سة والبيت من ناحية تقدير
املدر�سة ،ومعرفة دور املعلم وممار�ساته يف تقييم الأبناء،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )125من �آباء طلبة ال�صف الأول
ّ
ا�ستفتاء و�س�ؤا ًال ن�صف مفتوح ،وك�شفت
الأ�سا�سي �إناث ،قدم لهم
ً
النتائج �أن �أغلب الآباء يعرفون طرق تقييم املعلمني ،وهم را�ضون
بذلك ،و�أن درجة التوا�صل بني الآباء واملدر�سة كانت جيدة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

�أجرى جويل و�آخرون (.)Julie, Sandral & Nancy,2009
التعرف على ت�صورات امل�ستفيدين ذوي
درا�سة هدفت �إىل
ّ
الدخل املنخف�ض يف املناطق احل�رضية :ت�صورات املمار�سات
وتكونت
مع املجتمع املدر�سي ،اخلدمات املطلوبة والنتائج.
ّ
العينة من ( )113فرداً من ذوي الدخل املنخف�ض يف برامج
متنوعة ،ولكن �أولوياتها الأوىل كانت برامج ميكن �أن ي�ستفيد
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
منها �أطفالهم يف املدر�سة �أو البيت،
ّ
تغريات �إيجابية يف �أنف�سهم و�أطفالهم نتيجة التعاون مع املدر�سة
مل�شاركتهم االيجابية.

يتبني من مراجعة الأدب الرتبوي وخا�صة املتعلق
التعرف �إىل درجة تطبيق مفهوم املدر�سة
مبو�ضوع الدرا�سة �أهمية ّ
ومعوقات ذلك يف فل�سطني عموماً ،ويف حمافظة
املجتمعية
ّ
�سلفيت خ�صو�ص ًا من وجهة نظر مديري املدار�س �أنف�سهم ،وقد
ت�شابهت هذه الدرا�سة مع العديد من الدرا�سات يف تناولها
مفهوم املدر�سة املجتمعية كدرا�سة بدح ( ،)2008والعتوم
( ،)2014وفرات ( ،)2006والرتكيز على دور مديري املدار�س
يف هذا الإطار كدرا�سة الزغيبي ( ،)2014و�شيخه (،)2013
املعوقات التي تواجه تطبيق
والناقة ( ،) 2012وتناول بع�ضها
ّ
مفهوم املدر�سة املجتمعية كدرا�سة احلوامدة ( ،)2009و�أبرام�س
(.) 2000

و�أجرى توري ( .)Tory, 2008درا�سة هدفت �إىل معرفة
“عالقة املدر�سة واملجتمع والأ�رسة ودورهم يف التح�صيل
والإجناز” �أجريت الدرا�سة على مدار�س والية كاليفورنيا ،حيث
وجد الباحث �أن هناك تعاونا من الأهايل مع املدر�سة ،و�أ�شارت
الدرا�سة �إىل حت�سني الطلبة يف التح�صيل والإجناز.

ومن جهة �أخرى ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف
حتديد الإطار النظري ،وم�شكلة الدرا�سة ،و�أهدافها ،و�أداة الدرا�سة،
وتف�سري نتائجها.

و�أجرى روكرز ( .)Rokers, 2006درا�سة هدفت �إىل تقييم
دور التكنولوجيا يف تعزيز التوا�صل بني املدر�سة والأ�رسة ،و�إىل
معرفة وجهة نظر �أولياء الأمور يف ا�ستخدام و�سائل الإت�صال
احلديثة يف عملية تعزيز التوا�صل بني املدر�سة والأ�رسة
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )210فرداً)48( ،
واملجتمع،
ّ
مدر�ساً )162(،ويل �أمر ،من بع�ض املدار�س يف اجلزء ال�شمايل
من الواليات املتحدة ،وا�ستخدمت ا�ستبانة �أعدت لهذا الغر�ض،
وتو�صلت �إىل �أهمية التوا�صل بني املدر�سة والأ�رسة ،وكذلك اىل
ّ
�أن ا�ستخدام �أنظمة التوا�صل احلديثة ي�ساعد �أولياء الأمور على
متابعة جميع جمريات العملية التعليمية ،وكان نق�ص الوعي
لدى املعلمني و�أولياء الأمور حول فوائد االت�صال التكنولوجي
�أهم املعوقات التي تواجه املدر�سة.

إجراءات الدراسة:
♦ ♦منهج الدرا�سة :ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي نظر�أ
ملالءمته طبيعة الدرا�سة.
طبقت هذه الدرا�سة على جميع مديري
♦ ♦عينة الدرا�سةّ :
املدار�س احلكومية يف حمافظة �سلفيت من العام الدرا�سي
 ،2016/2015حيث بلغ عددهم ( )33مديراً و ( )39مديرة.
وفيما يلي توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغريات (اجلن�س،
�سنوات اخلربة ،امل�ؤهل العلمي ،التخ�ص�ص)
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بعد حذف بع�ض الفقرات وتعديل بع�ضها� ،أما فيما يتعلق بالثبات
فقد اح ُت�سب معامل ثبات الأداة با�ستخدام معامل االت�ساق الداخلي
كرونباخ �ألفا ،حيث بلغ ( ) % 92والتي تعد مقبولة �إح�صائيا
كداللة على ثبات الأداة �ضمن جمتمع الدرا�سة.

الجدول ()1
خصائص أفراد عينة الدراسة

املتغري

اجلن�س

مدير

الن�سبة املئوية

م�ستوى املتغري
ذكر

33

% 46

�أنثى

39

% 54

72

% 100

�أقل من 5

20

% 28

من ()10 - 5

22

% 31

�أكرث من 10

30

% 41

72

% 100

بكالوريو�س ف�أقل

47

% 65

ماج�ستري ف�أعلى

25

% 35

املجموع

72

% 100

�أدبي

53

% 74

علمي

19

% 26

72

% 100

املجموع

�سنوات اخلربة

املجموع
امل�ؤهل
العلمي

التخ�ص�ص

املجموع

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث طرق ًا و�صفية وحتليلية ،ومتثلت
الطرق الإح�صائية الو�صفية باملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ،والن�سب املئوية التي ا�ستخدمت يف حتليل نتائج
ال�س�ؤال الأول ،ومعامل كرونباخ �ألفا وا�ستخراج معامل ثبات
اال�ستبانة ،ومت ّثلت الطرق الإح�صائية التحليلية باختبار (ت)
( )t - testوالذي ا�ستخدم يف حتليل ال�س�ؤال الثاين ،هذا بالإ�ضافة
�إىل حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAو ( )LSDلقيا�س الفروق
البعدية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقه يف:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما درجة تطبيق مفهوم املدر�سة
املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية ومعوقات ذلك
من وجهة نظر مديري املدار�س؟
ولتف�سري النتائج اعتمدت الن�سب املئوية للمتو�سطات
احل�سابية الآتية املعتمدة �إح�صائي ًا واخلا�صة بالإجابة عن
الفقرات:
(�أقل من  )% 50درجة تطبيق قليلة جداً( ،من - % 50
 )% 59 .99درجة تطبيق قليلة( ،من )% 69 .99 - % 60
درجة تطبيق متو�سطة( ،من  )% 79 .99 - % 70درجة تطبيق
كبرية )% 80( ،ف�أكرث درجة تطبيق كبرية جداً.

أداة الدراسة:
قام الباحث بخطوات عدة من �أجل بناء �أداة الدرا�سة ,وقام
بتطويرها لت�صبح �أداه جلمع املعلومات ,وذلك وفقا للخطوات
التالية:
مراجعة الأدب ال�سابق واملتعلق مبو�ضوع مفهوم املدر�سة
املجتمعية ومعوقات ذلك .االطالع على عدد من الدرا�سات
ال�سابقة ،وخا�صة درا�سة العتوم ( )2014والزغيبي (،)2014
و�شيخة ( ،)2013وعا�شور (.)2011
ق�سمت اال�ستبانة �إىل ثالثة جماالت:
وت�ضمن الفقرات
Ú Úجمال ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
ّ
من (.)23 - 1
وت�ضمن الفقرات (24
Ú Úجمال ال�رشاكة مع �أولياء الأمور
ّ
 .)31وت�ضمن الفقرات (.)45 - 32
Ú Úجمال املعوقات
ّ
ت�ضمن املعلومات الأولية
اجلزء الأول من اال�ستبانة ،والذي ّ
عن املبحوثني واملتمثلة باجلن�س ,واخلربة ,وامل�ؤهل العلمي
والتخ�ص�ص.

الجدول()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق لألبعاد الثالثة ،والدرجة
الكلية لفقرات درجة تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية في مدارس محافظة سلفيت
الحكومية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري المدارس.

صدق أداة الدراسة وثباتها:

املجاالت

االنحراف
املعياري

متو�سط
اال�ستجابة

الن�سبة
املئوية

درجة
التطبيق

جمال ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي

0.47

3.92

% 78

كبرية

جمال ال�رشاكة مع �أولياء
الأمور

0.55

4.24

% 85

كبرية
جدا

جمال املعوقات

0.95

3.53

% 71

كبرية

الدرجة الكلية

0.43

3.87

% 77

كبرية

يت�ضح من خالل اجلدول (� )2أن درجة تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية من
الكلية
وجهة نظر مديري املدار�س للأبعاد الثالثة ،وعلى الدرجة ّ
جلميع الفقرات كانت كبري ًة جداً ,حيث بلغت ( ،)% 77وكان جمال
ال�رشاكة مع �أولياء الأمور هو الأعلى حيث بلغ املتو�سط احل�سابي

ت�أكّ د الباحث من �صدق �أداة الدرا�سة ،وذلك بعر�ضها على
( )7من املحكمني من ذوي الإخت�صا�ص واخلربة والكفاءة،
وهم من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية يف اجلامعات
الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املتخ�ص�صني يف وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية� ،إذ �أكّ د املحكمون �أن الأداة �صادقة
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(� )4.24أي بن�سبة مئوية بلغت ( ,)% 85وكان جمال املعوقات
هو الأقل بن�سبة بلغت ( ,)% 71ويرى الباحث �أن ذلك يعود
لت�شجيع الوزارة للمديرين لالنفتاح على املجتمع املحلي ,والعمل
على خلق بيئة تعليمية ت�سهم ب�شكل فاعل يف تطوير العالقة بني
املدر�سة واملجتمع ,وبذلك اتفقت الدرا�سة مع اال�شقر(,)2003
وخليفة ( ,)2005وعتوم ( ،)2014وزغيبي( ,)2014واختلفت
مع �أبي �سلطان ( ,)2008و�شلدان ( ,)2011ومارتن (،)2012
و�شيخة( ،)2013وعا�شور(.)2011
وملناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول ح�سب جماالت الدرا�سة ,فقد
كانت على النحو التايل:
1 .1جمال ال�رشاكة مع املجتمع املحلي:
واجلدول( )3يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ودرجة التطبيق لفقرات هذا املجال:
الجدول ()3
المجتمع المحلي

الفقرة

االنحراف

املتو�سط

الن�سبة

درجة
التطبيق

تت�ضمن خطة املدر�سة �أهداف ًا
حول تطوير العالقة مع املجتمع
املحلي.

0.65

4.35

% 87.0

كبرية
جدا

ت�رشك �إدارة املدر�سة �أع�ضاء
املجتمع املحلي يف و�ضع
خطتها.

0.85

3.93

% 78.6

كبرية

ت�شجع �إدارة املدر�سة طلبتها يف
امل�ساهمة بالأعمال التطوعية.

0.50

4.43

% 88.6

كبرية
جدا

ت�شارك �إدارة املدر�سة يف
ن�شاطات املجتمع املحلي
ومنا�سباته املختلفة. .

0.71

4.19

% 83.8

كبرية
جدا

توجه �إدارة املدر�سة املعلمني
للم�شاركة بالن�شاطات
املجتمعية.

0.74

4.10

% 82.0

كبرية
جدا

ت�شارك �إدارة املدر�سة يف
الن�شاطات املجتمعية العامة.

0.72

4.11

% 82.2

كبرية
جدا

تفتح املدر�سة مرافقها
(املالعب ،املكتبة ) ..لأفراد
املجتمع املحلي.

1.12

3.62

% 72.4

كبرية

تنفذ املدر�سة برامج ثقافية
وتربوية للمجتمع املحلي.

0.78

3.69

% 73.8

كبرية

تقوم �إدارة املدر�سة مببادرات
حلل م�شاكل املجتمع املحلي.

0.93

3.50

% 70.0

كبرية

يوجد معلمون ومديرون �أع�ضاء
يف املجال�س املجتمعية (
الأندية الريا�ضية ،املجال�س
املحلية ...الخ)

0.71

3.83

% 76.6

كبرية

ت�شارك املدر�سة (�إدارة ومعلمني
وطلبة) يف حمالت النظافة
العامة يف �أماكن �سكناهم.

0.88

3.76

% 75.2

كبرية

االنحراف

املتو�سط

الن�سبة

درجة
التطبيق

تعد املدر�سة برامج توعية
للطلبة يف جمال خدمة البيئة.

0.61

4.17

% 83.4

كبرية
جدا

ت�سهم �إدارة املدر�سة يف حل
م�شكلة الأمية يف جمتمعها.

0.81

3.74

% 74.8

كبرية

ت�سهم �إدارة املدر�سة يف زيادة
التوعية ال�صحية يف املجتمع
املحلي.

0.58

4.21

% 84.2

كبرية
جدا

الفقرة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق لفقرات مجال الشراكة مع
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تعمل �إدارة املدر�سة على تغيري
العادات والتقاليد ال�ضارة (
الزواج املبكر ،الطالق) املنت�رشة
يف البيئة املحلية.

0.63

3.90

% 78.0

كبرية

حتث �إدارة املدر�سة طلبتها على
امل�شاركة يف التوعية املرورية.

0.61

4.17

% 83.4

كبرية
جدا

تقدم م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
للمدر�سة مرافقها لإقامة
ن�شاطاتها الالمنهجية.

0.70

3.99

% 79.8

كبرية

ت�سهم م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
يف بناء بيئة تعليمية مالئمة.

0.66

4.04

% 80.8

كبرية
جدا

ي�شارك ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية
والبلديات �إدارة املدر�سة يف
تطوير �أبنيتها ومن�شئ�آتها
مادياً.

0.88

4.01

% 80.2

كبرية
جدا

يقدم ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية
والبلديات خم�ص�صات النقل
على الطرق للمدار�س.

1.23

3.03

% 60.6

متو�سطة

يعمل املجتمع املحلي على
�إن�شاء جلان جلمع التربعات
للمدر�سة من اجل تطويرها.

1.15

يلقي مدير املدر�سة التجاوب
الالزم حلل امل�شكالت الطالبية
من املجتمع.

0.82

تعمل املدر�سة على تقييم
عالقاتها مع املجتمع املحلي
با�ستمرار.
املجموع

0.80

0.47

3.42

3.94

4.06

3.92

% 68.4

% 78.8

% 81.2

% 78.4

متو�سطة

كبرية
كبرية
جدا
كبرية

ي ّت�ضح من اجلدول(� )3أن درجة التطبيق جلميع فقرات هذا
املجال كبرية ،وجاءت يف الدرجة الثانية بعد جمال ال�رشاكة
مع �أولياء الأمور ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( )92 .3وبن�سبة
بلغت ( )% 78.4وتراوحت املتو�سطات بني ()4.35 - 3.03
حيث جاءت الفقرة املتعلقة بو�ضع خطة للمدر�سة حول تطوير
العالقة مع املجتمع املحلي هي الأعلى ,والأدنى هي الفقرة
املتعلقة بتقدمي ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية خم�ص�صات النقل على
الطرق للمدار�س ,وبن�سبة مئوية ( ,)% 60.6ويدل ذلك على
ق�صور مديري املدار�س باملطالبة مبخ�ص�صاتهم املتعلقة بالنقل
على الطرق ,حيث يجهل العديد منهم هذا املو�ضوع ,ويتعمد يف
كثري من الأحيان ر�ؤ�ساء البلديات واملجال�س املحلية اخفاء هذه
املخ�ص�صات عن مديري املدار�س وا�ستخدامها لأغرا�ض �أخرى.
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وبدرجة كبرية جداً.
ويرى الباحث �أن من الأ�سباب التي جعلت هذا املجال يف
مقدمة املجاالت الثالث بدرجة تطبيق كبرية جداً �أن املدر�سة
تلعب دورا مهما وخا�صة دعوة �أولياء الأمور للم�شاركة يف
اختيار ممثليهم يف جمل�س �أولياء الأمور بحيث يقوم �أولياء الأمور
وبناء على رغبتهم،
باختيار �أع�ضاء جمل�س الأولياء من بينهم،
ً
كما �أن املدر�سة تع ّزز من دور جمل�س �أولياء الأمور بتخ�صي�ص
الوقت الكايف لال�ستماع �إىل �آراء املجل�س ،وت�شعر �أولياء الأمور
ب�أنهم م�شاركون حقيقيون يف قراراتها ،كما وت�رشكهم يف
منا�سباتها (الوطنية والدينية واملجتمعية) ،وتع ّزز دورهم يف
تعديل ال�سلوك غري املرغوب عند الطلبة ،والعمل على زيادة
حت�صيلهم الدرا�سي ،وتقوم املدر�سة كذلك باال�ستفادة من خربات
�أولياء الأمور با�ست�ضافتهم للوقوف �أمام الطلبة ,وبذلك اتفقت مع
ال�رشعي ( ,)2007والزغيبي ( ,)2014وفرات ( ,)2006وجويل
( ,)2009واختلفت مع ابرامز ( ,)2000و�أبو �سلطان (,)2008
والعتوم (.)2014

وي ّت�ضح من خالل اجلدول (� )3أن هناك تق�صرياً من
املجتمع املحلي يف �إن�شاء جلان جلمع التربعات للمدر�سة من �أجل
تطويرها ,وتقدمي ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية والبلديات خم�ص�صات
النقل على الطرق للمدار�س ,وبذلك اتفقت مع الأ�شقر (,)2003
والزغيبي ( ,)2014وخليفة ( ,)2005وتوري ( ,)2008وجويل
( ,)2009واختلفت مع �شلدان ( ,)2011و�أبي �سلطان (,)2008
وحوامدة ( ،)2009وعا�شور(.)2011
2 .2جمال ال�رشاكة مع �أولياء الأمور:
اجلدول ( )4يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ودرجة التطبيق لفقرات هذا املجال:
الجدول()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق لفقرات مجال الشراكة مع
أولياء األمور

الفقرة

االنحراف

املتو�سط

الن�سبة

درجة
التطبيق

تدعو �إدارة املدر�سة �أولياء الأمور
للم�شاركة يف اختيار ممثليهم يف
جمل�س �أولياء الأمور.

0.82

4.47

% 89.4

كبرية
جدا

0.87

4.4

% 88.0

كبرية
جدا

0.66

4.22

% 84.4

كبرية
جدا

تخ�ص�ص املدر�سة الوقت الكايف
لال�ستماع �إىل �آراء املجل�س.

0.74

4.29

% 85.8

كبرية
جدا

ت�رشك املدر�سة �أولياء الأمور يف
�صنع القرار.

0.72

4.11

% 82.2

كبرية
جدا

ت�ست�ضيف املدر�سة بع�ض �أولياء
الأمور لال�ستفادة من خرباتهم
�أمام الطلبة.

0.73

4.06

% 81.2

كبرية
جدا

يتم اختيار �أع�ضاء جمل�س �أولياء
بناء على رغبتهم.
الأمور ً
ت�شعر املدر�سة �أولياء الأمور ب�أنهم
م�شاركون حقيقيون يف قراراتها.

جمال املعوقات:
الجدول()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق لفقرات مجال المعوقات التي
تواجه تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية في مدارس محافظة سلفيت

الفقرات
تراجع اهتمام املجتمع املحلي
بامل�ؤ�س�سات التعليمية.
�ضعف الو�ضع االقت�صادي
للأفراد وامل�ؤ�س�سات.

املتو�سط
االنحراف
احل�سابي
1.18
1.11

نظرة املجتمع املحلي �إىل
التعاون من الزاوية املادية فقط.

1.14

حتر�ص املدر�سة على م�شاركة
�أولياء الأمور يف العمل على زيادة
حت�صيل الطلبة الدرا�سي.

0.66

4.14

% 82.8

كبرية
جدا

حمدودية ال�صالحيات املمنوحة
ملدير املدر�سة للتعاون مع
املجتمع املحلي.

1.17

تعمل املدر�سة على م�شاركة
�أولياء الأمور يف تعديل ال�سلوك
غري املرغوب عند الطلبة.

0.77

4.17

% 83.4

كبرية
جدا

ت�رشك املدر�سة �أع�ضاء جمل�س
�أولياء الأمور يف منا�سباتها
(الوطنية والدينية واملجتمعية).

0.62

4.32

% 86.4

كبرية
جدا

0.55

4.24

% 84.8

كبرية
جدا

املجموع الكلي

يبني اجلدول (� )4أن جمال ال�رشاكة مع �أولياء الأمور جاء
يف املرتبة الأوىل بني املجاالت الثالثواملتو�سطات احل�سابية قد
تراوحت بني (� ,)4.06 . - 4.47إذ جاءت الفقرة املتعلقة بدعوة
�إدارة املدر�سة لأولياء الأمور للم�شاركة يف اختيار ممثليهم يف
جمل�س �أولياء الأمور يف املرتبة الأوىل ,ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( )4.47وبن�سبة مئوية ( )% 89.4وبدرجة كبرية جداً ,بينما
جاءت الفقرة املتعلقة با�ست�ضافة املدر�سة لأولياء الأمور ذوي
اخلربة �أمام الطلبة باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي ()4.06
25

3.50
3.69
3.72

3.68

الن�سبة
املئوية

درجة
التطبيق

% 70.0

كبرية

% 73.8

كبرية

% 74.4

% 73.6

كبرية
كبرية

حتد �أعباء مدير املدر�سة من
قدرته على بناء عالقات مع
املجتمع املحلي.

1.17

3.65

% 73.0

كبرية

تراجع اهتمام �أولياء الأمور
بتح�صيل �أبنائهم.

1.15

3.72

% 74.4

كبرية

تعـاين املدر�سة من نق�ص يف
�أ�ساليب االت�صال احلديثة (
االنرتنت)Face book،

1.42

3.26

 % 65.2متو�سطة

عزوف �أولياء �أمور الطلبة عن
امل�شاركة مبجال�س �أولياء الأمور.

1.15

3.78

% 75.6

تلف مرافق املدر�سة ب�سبب
ا�ستخدامها من قبل �أع�ضاء
املجتمع املحلي

1.32

3.06

 % 61.2متو�سطة

نق�ص الكفاءات املوجودة يف
املجتمع املحلي.

1.25

3.19

 % 63.8متو�سطة

قلة الوعي ب�أهمية املدر�سة
املجتمعية.

1.21

3.58

% 71.6

كبرية
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الن�سبة
املئوية

درجة
التطبيق

�ضغط العمل على املدر�سة (
املديرين واملعلمني).

1.09

3.87

% 77.4

كبرية

�شعور جمل�س �أع�ضاء �أولياء
الأمور �أن جمل�سهم �شكلي.

1.22

3.22

 % 64.4متو�سطة

0.95

3.53

الفقرات

املجموع

املتو�سط
االنحراف
احل�سابي

% 70.7

كبرية

ولالجابة عن ذلك مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية لفقرات معوقات تطبيق مفهوم املدر�سة
املجتمعية يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر مديري املدار�س
احلكومية ,حيث جاء هذا املجال يف املرتبة الثالثة ,ومبتو�سط
ح�سابي ( )3.53وبن�سبة مئوية ( , )% 70.7وتراوحت
املتو�سطات بني (� ,)3.87 - 3.06إذ جاءت الفقرة املتعلقة
ب�ضغط العمل على مدير املدر�سة واملعلمني يف املرتبة االوىل
ومبتو�سط ح�سابي قدره ( )3.87وبدرجة كبرية ,بينما جاءت
الفقرة املتعلقة بتلف مرافق املدر�سة ب�سبب ا�ستخدامها من
�أع�ضاء املجتمع املحلي مبتو�سط ( )3.06وبدرجة متو�سطة,
املعوقات جاء يف املرتبة الثالثة ب�سبب
ويرى الباحث �أن جمال
ّ
حداثة مفهوم املدر�سة املجتمعية ,و�أن العديد من مديري املدار�س
لي�س لديهم رغبة حقيقية يف تبني مفهوم املدر�سة املجتمعية,
�إما لكرب �سنهم �أو لقلة خربتهم� ،أو كما يت�ضح من النتائج ال�سابقة
لكرثة الأعباء امللقاة على عاتقهم ,ويت�ضح من النتائج �أن الو�ضع
االقت�صادي ال�ضعيف من املعيقات التي تواجه مدير املدر�سة
يف احل�صول على الدعم املادي من املجتمع املحلي ,كما �أن
حمدودية ال�صالحيات املمنوحة له حت ّد من قدرته على بناء
عالقات وثيقة مع املجتمع املحلي ,وبذلك اتفقت الدرا�سة مع
العتوم (, )2014الزغيبي ( )2014و�شيخة ( ,)2013واختلفت
مع خليفة ( ,)2005ومارتن ( )2012وعا�شور (.)2011
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الجدول ()6
اختبار (ت) ( )Independent t - testلمجموعتين مستقلتين
لقياس المتوسطات تبعا لمتغير الجنس

ذكر
املجاالت

املتو�سط
احل�سابي

جمال ال�رشاكة
مع املجتمع
املحلي

89 .3

�أنثى
االنحراف
املعياري
56 .0

املتو�سط
احل�سابي
95 .3

االنحراف
املعياري
38 .0

(ت)

الداللة*

 .058

57 .0

جمال ال�رشاكة
مع �أولياء
الأمور

27 .4

46 .0

22 .4

62 .0

43 .0

67 .0

جمال
املعوقات

55 .3

85 .0

52 .3

04 .1

15 .0

88 .0

الدرجة الكلية

87 .3

48 .0

88 .3

39 .0

 .012

91 .0

ي ّت�ضح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )05 .0 ≤ αلدرجة تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية من
وجهة نظر مديري املدار�س باختالف اجلن�س للمجاالت الثالثة،
وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات تبع ًا ملتغري اجلن�س ,وبذلك
اتفقت مع خليفة ( ,)2005الناقة ( ،)2012بدح ( ,)2008عتوم
(� ,)2014شلدان( )2011الزغيبي ( ,)2014واختلف مع جويل
( )2009وابرمز (.)2000
♦ ♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )05 .0 ≤ αلدرجة
تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
احلكومية من وجهة نظر مديري املدار�س باختالف �سنوات
اخلربة للمجاالت الثالثة ،وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات.
احل�سابية
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث املتو�سطات
ّ
للدرجة الكلية للمجاالت الثالثة ،وعلى الدرجة الكلية لتطبيق
مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية
من وجهة نظر مديري املدار�س باختالف �سنوات اخلربة ,اجلدول
(  ) 7يبني املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للمجاالت الثالثة
واملعدل العام تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة.

◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة تطبيق مفهوم املدر�سة
املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية من وجهة نظر
مديري املدار�س باختالف اجلن�س� ,سنوات اخلدمة ,امل�ؤهل العلمي
والتخ�ص�ص؟
انبثق عن هذا ال�س�ؤال جمموعة من الفر�ضيات:

الجدول ()7

♦ ♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αلدرجة تطبيق
مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية
من وجهة نظر مديري املدار�س للمجاالت الثالثة وعلى الدرجة
الكلية جلميع الفقرات تبع ًا ملتغري اجلن�س.

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألبعاد الثالثة والمعدل العام تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

املجاالت

لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت)( (�Indepen

 )dent t - testملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق للمجاالت
الثالثة وعلى الدرجة الكلية جلميع فقرات الأداة تبعا ملتغري
اجلن�س .كما يو�ضحه اجلدول ( )6التايل:

�أقل من
من - 5
� 5سنوات � 10سنوات

� 10سنوات
ف�أكرث

جمال ال�رشاكة مع املجتمع املحلي

3.87

3.91

3.96

جمال ال�رشاكة مع �أولياء الأمور

3.92

4.48

4.29

جمال املعوقات

3.72

3.15

3.69

3.84

3.81

3.95

الدرجة الكلية

ومت �أي�ض ًا ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ()ANOVA
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ال�ستخراج داللة الفروق للدرجة الكلية للمجاالت الثالثة والدرجة
الكلية جلميع الفقرات تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة عند العينة.
واجلدول( )8يبني ذلك.

جدول ()9
الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة لمجال الشراكة مع أولياء
األمور

الجدول ()8

�سنوات اخلربة

نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلألبعاد الثالث والمعدل العام تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة

�أقل من � 5سنوات

املجاالت
جمال
ال�رشاكة مع
املجتمع
املحلي

جمال
ال�رشاكة
مع �أولياء
الأمور

جمال
املعوقات

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جميع
الفقرات

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

0.09

2

0.05

15.41

69

15.50

71

3.42

2

18.25

69

21.67

71

4.59

2

59.75

69

64.34

71

0.29

2

12.81

69

13.10

71

ف

0.21

م�ستوى
الداللة*

0.81

1.71
0.00

0.26

2.30
2.65

0.08

0.87

0.15
0.78

من � 10 - 5سنوات

*0.56

� 10سنوات ف�أكرث

*0.37

*0.56 -

*0.37 -

�سنوات

0.19
0.19 -

يتبني من اجلدول ال�سابق:
Ú Úوجود فروق ذات داللة معنوية بني �سنوات اخلربة
من (� )10 - 5سنوات و�أقل من � 5سنوات ل�صالح من
خربتهم من (� )10 - 5سنوات.
Ú Úوجود فروق ذات داللة معنوية بني �سنوات اخلربة 10
�سنوات ف�أكرث ,و�أقل من � 5سنوات ل�صالح من خربتهم
� 10سنوات ف�أكرث.
ويرى الباحث �أن تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف
مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية من وجهة نظر مديري املدار�س
الذين لديهم اخلربة ما بني (� )10 - 5سنوات ،و � 10سنوات ف�أكرث
�إيجابي ًا �أكرث لل�رشاكة مع �أولياء الأمور من املديرين الذين لديهم
خربة تقل عن � 5سنوات� ،أي كلما زادت �سنوات اخلربة للمديرين
زاد توجههم نحو ال�رشاكة مع �أولياء الأمور يف تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية ,وبذلك
تتفق الدرا�سة مع العتوم ( )2014والزغيبي (.)2014
♦ ♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αلدرجة تطبيق
مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية
من وجهة نظر مديري املدار�س للمجاالت الثالثة وعلى الدرجة
الكلية جلميع الفقرات تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت)(  (�Indepen
 )dent t - testملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق لأداة الدرا�سة
تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي .كما يو�ضحه اجلدول ( )10التايل:

0.22

6.46

�أقل من
� 5سنوات

من 10 - 5

� 10سنوات
ف�أكرث

0.46

0.19

ي ّت�ضح من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αلدرجة تطبيق
مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية
من وجهة نظر مديري املدار�س للمجاالت (جمال ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي ،وجمال املعوقات) وعلى الدرجة الكلية جلميع
الفقرات تبع ًا ل�سنوات اخلربة.

الجدول ()10
اختبار (ت) ( )Independent t - testلمجموعتين مستقلتين لقياس المتوسطات
تبعا لمتغير المؤهل العلمي

�أما بالن�سبة ملجال ال�رشاكة مع �أولياء الأمور ف�إنه يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 ≤ α
لدرجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت احلكومية من وجهة نظر مديري املدار�س تبع ًا ل�سنوات
اخلربة.

بكالوريو�س ف�أقل
املجاالت
جمال
ال�رشاكة مع
املجتمع
املحلي
جمال
ال�رشاكة
مع �أولياء
الأمور

وملعرفة ل�صالح من تكون هذه الفروق قام الباحث بفح�ص
الفر�ضية با�ستخدام اختبار ()LSD؛ ملعرفة معنوية فروق
املتو�سطات احل�سابية ،وح�سب جمال ال�رشاكة مع �أولياء الأمور.
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ماج�ستري ف�أعلى
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

(ت)

الداللة*

3.84

0.49

4.07

0.38

2.00 -

0.05

4.25

0.42

4.24

0.76

0.08

0.94

درجة تطبيق مفهوم املدرسة اجملتمعية في مدارس محافظة سلفيت احلكومية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس

بكالوريو�س ف�أقل
املجاالت

ي ّت�ضح من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αلدرجة تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية من
وجهة نظر مديري املدار�س للمجاالت الثالثة وعلى الدرجة الكلية
جلميع الفقرات تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص.

ماج�ستري ف�أعلى
(ت)

الداللة*

0.49
0.53

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

جمال
املعوقات

3.59

0.93

3.43

1.00

0.69

الدرجة
الكلية

3.85

0.42

3.92

0.45

0.63 -

التوصيات:
�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن درجة تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية ال يزال يت�أثر بالعديد من العوامل واملعوقات،
والتي ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني الإعتبار عند التطبيق العملي ملفهوم
املدر�سة املجتمعية .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث
باالتي:
♦ ♦اال�ستعانة بوجهات نظر الآباء وخرباتهم عند تطوير
ال�سيا�سات ،وحل امل�شكالت على م�ستوى املدر�سة ،و�إعطائهم
م�س�ؤولية مهمة يف �صنع القرارات.
♦ ♦�أن تقدم جمال�س الآباء الدعم املادي واملعنوي من
خالل امل�شاركة وامل�ساندة الفاعلة للمدر�سة.
♦ ♦تبادل الآراء وامل�شورات حول �أهداف املدر�سة
و�سيا�ساتها.
حث املجتمع املحلي على �إن�شاء جلان جلمع التربعات
♦ ♦ ّ
من �أجل تطوير املدر�سة.
♦ ♦العمل على �إدخال و�سائل الإت�صال احلديثة �إىل مدار�س
املحافظة.
♦ ♦العمل على �إ�رشاك جمل�س �أولياء الأمور ب�شكل حقيقي
يف �صنع �سيا�سات املدر�سة ،وتفعيل دورهم يف تنمية املدر�سة.

ي ّت�ضح من اجلدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αلدرجة تطبيق مفهوم
املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت احلكومية من
وجهة نظر مديري املدار�س للمجاالت (جمال ال�رشاكة مع �أولياء
الأمور ،وجمال املعوقات) وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات
تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي.
�أما بالن�سبة ملجال ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ف�إنه
يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α
لدرجة تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت احلكومية من وجهة نظر مديري املدار�س باختالف
امل�ؤهل العلمي وذلك ل�صالح من يحملون م�ؤهل ماج�ستري ف�أعلى،
حيث يحمل معظمهم م�ؤه ًال علمي ًا يف جمال الإدارة الرتبوية،
ويرى الباحث �أن احل�صول على م�ؤهالت علمية فوق البكالوريو�س
�رضورية لإعداد املعلمني امل�ؤهلني للإدارة املدر�سية.
♦ ♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αلدرجة
تطبيق مفهوم املدر�سة املجتمعية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
احلكومية من وجهة نظر مديري املدار�س للمجاالت الثالثة وعلى
الدرجة الكلية جلميع الفقرات تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت)(  (�Indepen
 )dent t - testملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق لأداة الدرا�سة
تبعا ملتغري التخ�ص�ص .كما يو�ضحه اجلدول ( )11التايل:

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أ�شقر ،يا�رس .)2003( .دور �إدارة املدر�سة الثانوية يف تنمية
املجتمع املحلي مبحافظات غزة ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.

الجدول ()11
اختبار (ت) ( )Independent t - testلمجموعتين مستقلتين لقياس المتوسطات
تبعا لمتغير التخصص

علمي
املجاالت

2 .2بدح� ،أحمد .)2008( .درجة تطبيق مفهوم املدر�سة
املجتمعية يف تنمية املجتمع املحلي يف االردن ،جملة
بحوث الرتبية النوعية ،ع .12

�أدبي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

(ت)

الداللة*

جمال ال�رشاكة
مع املجتمع
املحلي

4.01

0.45

3.89

0.47

0.95

0.34

جمال ال�رشاكة
مع �أولياء
الأمور

4.14

0.63

4.28

0.52

0.94 -

0.35

جمال
املعوقات

3.31

0.91

3.61

0.96

1.19 -

0.24

الدرجة
الكلية

3.83

0.41

3.89

0.44

0.47 -

0.64

د .باسم شلش

3 .3البو�سعيدي� ,سامل� .)2009( .أهمية التوا�صل بني املجتمع
واملدر�سة ,موقع املنتدى الرتبوي� ,سلطنة عمان.
4 .4اجلعيدي� ،شيخة .)2013( .دور االدارة املدر�سية يف تفعيل
ال�رشاكة املجتمعية بني املدار�س الثانوية للبنات واملجتمع
املحلي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة االمام حممد
بن �سعود ،كلية العلوم الرتبوية ،الريا�ض.
5 .5احلمدي ،حممد ح�سني ،وجعبل ،ماجد منجوت.)2008( .
مدى �إدراك املديرين ملفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية ،امل�ؤمتر
الأول للم�س�ؤولية املبتعثة للأبحاث� ،صنعاء ،اليمن.
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6 .6اخلطيب� ،أحمد واخلطيب ”.)2006( .املدر�سة املجتمعية
وتعليم امل�ستقبل» عمان :عامل الكتب احلديث ،الأردن.

2020العويف ,حممد .)2002( .دور املدر�سة احلديثة يف خدمة
املجتمع املحلي ,جملة الرتبية ,وزارة الرتبية والتعليم,
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