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ملخص:
مديري  ممار�سة  درجة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ملبادئ  الكورة  لواء  تربية  مديرية  يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س 
املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر املعلمني فيها، ولتحقيق اأهداف 
بناء  مت  وقد  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة 
اأربعة  على  موزعة  فقرة   )28( من  مكونة  البيانات  جلمع  ا�ستبانة 

جماالت.
 تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية 
احلكومية يف مديرية تربية لواء الكورة والبالغ عددهم )563( معلما 
ومعلمة،  معلما   )232( من  تكونت  فقد  الدرا�سة  عينة  اأما  ومعلمة، 
الدرا�سة  تو�سلت  وقد  الب�سيطة،  الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم  مت 
اأن درجة ممار�سة مديري املدار�س  اأهمها  اإىل جمموعة من النتائج 
املدر�سة  ملبادئ  الكورة  لواء  تربية  مديرية  يف  احلكومية  الثانوية 
املجتمعية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات جاء مب�ستوى متو�سط، 
 )α=0.05( وال يوجد فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الداللة

تعزى الأثر متغريات اجلن�س، واخلربة، واملوؤهل العلمي.
الكلمات املفتاحية: مدير املدر�سة، املدر�سة املجتمعية، لواء 

الكورة.
The degree of applying the principles of the com-
munity school by principals of public secondary 
schools in Al Koura Directorate from the Point of 

View of its teachers

Abstract:

This study aimed to identify the degree of applying 
the principles of the community school by principals 
of public secondary schools in Al Koura Directorate 
from the point of view of its teachers. To achieve the 
objectives of the study, the researcher used descriptive 
and analytical approach on this questionnaire (tool) 
has been built to collect of data from (28) items 
distributed on four areas.

This study was consisted of teachers community 
in public secondary schools in Al Koura education 
Directorate›s (563), comprising (232) teacher, 
selected randomly. The study findings showed there are 
no significant differences at the level of significance 
(a = 0.05) due to the effect of Gender, Experience, 
Qualification.

Key words: the School Principal, the Community 
School, Al Koura.

املقدمة
وطنيًا،  هاج�سًا  اأ�ساليبه  يف  والتنويع  التعليم  تطور  اأ�سبح 
والأجله ُت�ساعُف امليزانيات، ويتم التو�سع الكمي والنوعي، فالتعليم 
هو ال�سبيل للتنمية والتغيري، وكل تطوير يف املجتمع ال بد اأن يكون 

حموره التعليم، وتعد املدر�سة الوحدة االأ�سا�سية للتطوير والتجديد، 
وذلك بو�سفها موؤ�س�سة تربوية؛ فهي توفر املناخ املنا�سب للإبداع 

واالبتكار والتجديد، وهي موؤ�س�سة الإعادة االإنتاج )�سنقر، 2005(.
االأهداف  وحتقيق  والتجديد  التطوير  على  املدر�سة  قدرة  اإن 
التعليمية واملجتمعية مرهونة بقدرة القائمني على قيادتها واإدارتها 
)الهوا�سي، 2006(؛ اإذ اإن تطور مفهوم االإدارة املدر�سية اأثر وب�سكل 
مبا�رص على دور مدير املدر�سة ومهامه، فلم يعد دوره مقت�رصاً على 
لي�سل  دوره  تعدى  واإمنا  وتعليمات،  قرارات  من  اإليه  يرد  ما  تنفيذ 
اإىل التلميذ، والعمل على توفري الظروف واالإمكانات املنا�سبة التي 
ت�ساعده على النمو املتكامل يف جميع جوانب �سخ�سيته )اأبو عا�سور 

وحجازي، 2004(.
االأ�سوار بني  لقد جاءت فكرة املدر�سة املجتمعية من حتطيم 
املدر�سة واملجتمع، واإعطاء املجتمع دوًرا اأكرب يف العملية الرتبوية، 
وقياداته  وموؤ�س�ساته  املجتمع  الأفراد  واالإمكانات  الطاقات  وح�سد 
بعدالة  للتعليم  اجلميع  اأمام  الفر�س  واإتاحة  التعليم،  حت�سني  نحو 

)الوح�سي، 2005(.
املدر�سة  بني  التكاملية  بالعلقة  املجتمعية  املدر�سة  توؤمن 
كل  واأن  للآخر.  قوة  اأحدها  قوة  يف  اأن  وترى  واملجتمع،  واالأ�رصة 
منها يوؤثر باالآخر ويتاأثر به. وهي يف فعالياتها املتنوعة ترتكز اىل 
مبادئ رئي�سية مثل: مبداأ خدمة املجتمع واالنفتاح عليه وامل�ساهمة 
يف خططه وبراجمه، ومبداأ الدميقراطية، ومبداأ تكافوؤ الفر�س، ومبداأ 
)�سنقر،  والقبول  التقبل  ومبداأ  االأخلقي،  االلتزام  ومبداأ  ال�سفافية، 

.)2005
يف  اجلماعي  العمل  تنظيم  عن  م�سوؤول  املدر�سة  مدير  اإن 
واالإدارة،  املدر�سة  معلمي  بني  املتبادلة  الثقة  وتوفري  املدر�سة، 
العاملني  ومتكني  بحرية،  اآرائهم  اإبداء  من  العاملني  جميع  ومتكني 
يف املدر�سة من توفري املعلومات وتوزيع العبء الدرا�سي واالأن�سطة 
الرتبوية وفًقا لقدراتهم وا�ستعدادتهم وظروفهم املختلفة، مما يحقق 

.)Griffith, 1999( للعاملني النمو العلمي واملهني
وراأى املخططون اأن ال�سيا�سات املركزية يف اإ�سلح التعليم اأو 
تطويره قليلة اجلدوى، واأن التطوير احلقيقي للتعليم يقتـ�سي اإحـداث 
اأهدافه،  يف:  التعليم  تطوير  يف  واللمركزية  املركزيـة  بـني  تـوازن 
وتقومي  وطرقه،  واأ�ساليبه،  التعليميـة،  ومـواده  ومناهجه،  وبنيانه، 

خمرجاته )الر�سيد، 1996(. 
واأكدت موؤ�س�سات املجتمع املدين مبا متلكه من كوادر وطاقات 
يف  بفاعلية  ت�سهم  اأن  على  الدولة  مع  بالتعاون  قادرة  واإمكانات 
و�سلوًكا،  ومنهجا  فكرا  ومبكوناته  به  واالرتقاء  التعليم  تطوير 
وتفاعًل  للعلوم،  واإكـ�سابًا  للمهارات،  وتنمية  لل�سخ�سيات،  وتكويًنا 

مع االآخرين مبنهجية ومنطقية )جوهر، 2010(. 
ولعل التحدي الكبري الذي يواجه االإدارات التعليمية هو اإدخال 
واالجتماعية  االقت�سادية  الظروف  ظل  يف  الرتبوية  التجديدات 
ال�سعبة، اإ�سافة اإىل �سح التمويل احلكومي للتعليم مع زيادة الطلب 
عليه، مما �سجع التوجه نحو بناء �رصاكات القطاعني العام واخلا�س 

.)carolyn & Laurie, 2009( للو�سول اإىل تعليم تكاملي
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د.ابراهيم علي احمد طالفحه درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية في مديرية تربية لواء الكورة ملبادئ املدرسة اجملتمعية من وجهة نظر املعلمني فيها

مشكلة الدراسة:
املدار�س  مديري  درجة ممار�سة  الدرا�سة يف  م�سكلة  تتلخ�س 
الثانوية يف لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر 

املعلمني فيها، واأثر ذلك على اجلن�س، واخلربة، واملوؤهل العلمي.
وقد جاءت الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة التالية:

ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف لواء الكورة . 1
ملبادئ املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر املعلمني فيها؟

هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة . 2
لواء  الثانوية يف  املدار�س  مديري  درجة ممار�سة  )α= 0.05( يف 
تعزى  املعلمني  نظر  املجتمعية من وجهة  املدر�سة  الكورة ملبادئ 

ملتغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي؟

أهمية الدراسة:
ممار�سة  درجة  على  التعرف  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تكمن 
مديري املدار�س الثانوية يف لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية 

من وجهة نظر املعلمني. 
داخل  التنظيمي  الهيكل  تطوير  مع  الدرا�سة  اأهمية  وتتواءم 
املدر�سة، وللرتقاء باالأ�ساليب االإدارية واملهنية املتطورة من اأجل 
مبادئ  والتاأكيد على  الذاتي،  النمو  على  املهنية  القيادات  م�ساعدة 
وعلقات  تربوي،  اجتماعي  مناخ  خلق  اإىل  يوؤدي  مما  اجلودة، 

اإن�سانية داخل املدر�سة وخارجها.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الآتي:

التعرف على درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف . 1
لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر املعلمني.

الك�سف عن اأثر متغريات اجلن�س، واخلربة، واملوؤهل العلمي . 2
يف تقديرات املعلمني لدرجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية يف 

لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية.

مصطلحات الدراسة:
يحددها  التي  الرتبة  هي  املدر�سة:  مدير  ممار�سة  درجة 
عملهم  جماالت  من  ما  ملجال  الفعلية  ملمار�ستهم  املدار�س  مديرو 
املدار�س  مديري  تطبيق  مدى  هي  اإجرائيًا:  اأما   .)2012 )الطعاين، 
الكورة الأبعاد املدر�سة املجتمعية يف مدار�سهم،  احلكومية يف لواء 
وتقا�س بالدرجة التي يح�سل عليها مديرو املدار�س من خلل اإجابة 

املعلمني على فقرات اال�ستبانة.
مديرو املدار�س: هم امل�سوؤولون عن النواحي الفنية واالإدارية، 
بحيث يقومون بامل�ساركة ومتابعة تنفيذ توجيهات موجهي املواد، 
العملية  �سري  ح�سن  عن  والتعليم  الرتبية  اأمام  م�سوؤولون  اأنهم  كما 
التعليمية  واملناهج  اخلطط  واتباع  باملدر�سة،  والرتبوية  التعليمية 
اأما   .)2005 )البدري،  الوزارة  تن�رصها  التي  والقوانني  واللوائح 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  تعيينهم  مت  الذين  االأفراد  هم  اإجرائيًا: 
االأردنية الإدارة �سوؤون املدر�سة يف مديرية تربية لواء الكورة، والذين 
هم على راأ�س عملهم للعام الدرا�سي 2015/ 2016، وقد مت تعيينهم 

وفًقا لنظام اخلدمة املدنية االأردين.

ي�سهم  عالية  فعالية  ذات  مدر�سة  هي  املجتمعية:  املدر�سة 
فيها فريق عمل فعال، ي�سعى اإىل �سد الفجوة بني املدر�سة واالأ�رصة 
واملجتمع كما ي�سعى اإىل تطوير كل منها، وهي نظام تعليمي مفتوح 
املجتمع،  يتعاي�س مع  واحد،  باآن  ومتعلم  معلم  فرد  باأن كل  يوؤمن 
مدر�سة  وهي  حلها،  اإىل  وي�سعى  م�سكلته  فيتح�س�س  معه  ويتفاعل 
 .)2005 )�سنقر،  اجلميع  جهود  وتوظيف  كلها  االإمكانات  ت�ستخدم 
مع  فيها  وتندمج  تتناغم  التي  املدر�سة  تلك  فهي  اإجرائيًا:  اأما 
املجتمع املحلي بفتح اأبوابها للتعليم والتنمية والتدريب والت�سجيع 

على املعرفة وامل�ساهمة يف رفعة املدر�سة ورقي املجتمع.
لواء الكورة: هي منطقة جغرافية تقع �سمال االأردن واأحد األوية 

حمافظة اإربد يف اململكة االأردنية الها�سمية.

حمددات الدراسة:
درا�سة  اأدوات  على  العينة  اأفراد  باإجابة  الدرا�سة  حتددت  لقد 
ملبادئ  الكورة  لواء  يف  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة 

املدر�سة للعام الدرا�سي 2015/ 2016م.

األدب النظري	
املنتقاة  املفاهيم  ا�ستمل على  املجتمعية: م�سطلح  املدر�سة 
املخاطر،  ومنع  ال�سباب  تنمية  تتناول  التي  املتنوعة  امليادين  من 
.)Dryfoos, 2003( ورفاهية االأ�رص، وحت�سني املجتمع وترقية التعليم

املدر�سة  باأن   )Sergiofanni, 2004( �سريجوفاين  ويرى 
ال  االأمل  جمتمع  على  يقوم  الذي  احلقيقي  التطوير  هي  املجتمعية 
جمتمع االأماين، وهو ذلك املجتمع الذي يقوم على التعلم التعاوين 
والتفاعل بني الطلب فيما بينهم وبني االآخرين، املبني على احرتام 
حقوق االآخرين وحاجاتهم، الأن التمني ال يو�سلنا اىل نتائج واأفعال، 
بينما جمتمع االأمل فاإنه يرتكز اإىل اأفكار وافرتا�سات تتطلب طرائق 

واأفعال قادرة على التغيري االإيجابي.
الت�ساركية  العلقة  اإىل  املجتمعية  املدر�سة  مفهوم  وي�سري 
يتعاونون معًا  االأ�رصة واملدر�سة واملجتمع، بحيث  والتعاونية بني 
اإطار واأ�سلوب دميقراطي كامل، لتقدمي اخلدمات التي يحتاجها  يف 
الطلبة واملجتمع املحلي، والتعرف اإىل العلقات التي تربط بينهما، 
ومن اأجل حل امل�سكلت وحت�سني املهارات، وتنمية اجلهود امل�سرتكة 
فئاته  بكافة  املحلي  املجتمع  اأفراد  جلميع  التعليم  فر�س  لتو�سيع 

)عا�سور، 2012(.
لقد بداأ تطبيق فكرة املدار�س املجتعية يف الواليات املتحدة 
االأمريكية خلل عقد االأربعينيات واخلم�سينات من القرن الع�رصين 
الدرا�سة،  �ساعات  بعد  وال�سباب  املجتمع  مدار�س  افتتاح  خلل  من 
اآنذاك  املجتمعية  املدار�س  اآالف  افتتاح  مت  وقد  العطل،  واأيام 
فكرة  انت�رصت  ولقد  العام،  التعليم  نظام  يف  منها  العديد  وانخراط 
ملحوظان  ون�ساط  اهتمام  وهناك  العامل،  عرب  املجتمعية  املدار�س 

يف التعليم املجتمعي 
العامل  دول  من  العديد  هناك  اأن  كما  تقدمًا،  االأقل  الدول  يف 
قد اعتمدت مفهوم املدر�سة املجتمعية كاآلية الإ�سلح وتطوير النظم 

التعليمية يف تلك الدول )اخلطيب واخلطيب، 2006(.
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أهمية املدرسة اجملتمعية:
اليها  تفتقر  ميزات  حتقيق  على  القدرة  املجتمعية  للمدر�سة 
مما  املحلية  باملجتمعات  مرتبطة  لكونها  التقليدية؛  املدر�سة 
حددتها  وقد  االأخرى،  املدار�س  اأمناط  بني  خا�سة  اأهمية  اأعطاها 

�سنقر )2005( باالآتي:
والطرق؛ . 1 الو�سائل  متنوعة  احلدود،  وا�سعة  الرتبية  جتعل 

عن  النظر  بغ�س  ال�سكان  ولي�ستفيد  للجميع،  التعلم  فر�س  لتوفري 
عمرهم اأو مقدرتهم املادية.

مع . 2 تتفاعل  م�ستمرة  ديناميكية  عملية  الرتبية  جتعل 
خمتلف املتغريات املحيطة واملوؤثرة فيها.

االإن�سان . 3 لدى  والفطرية  االجتماعية  امليول  لتلبية  ت�سعى 
ورغبته يف التفاعل مع االآخرين، وجتنب االنعزال والفردية.

التعليمية . 4 االإ�سافية  امل�سادر  وتوفري  تزويد  على  تعمل 
املتعددة التي تعطي للتعليم احليوية واال�ستمرارية، ودعم املدر�سة 

مبا حتتاجه من جتهيزات واأموال ومتطوعني وم�ستلزمات.
حتقق النمو املهني للمعلمني من خلل ا�رصاكهم يف برامج . 5

تدريبية م�ستمرة وم�رصوعات مهنية متنوعة.
من . 6 العمل  اإىل  املدر�سة  من  الطلبة  انتقال  عملية  ت�سهل 

خلل تقدمي العون وامل�ساعدة لتنمية اهتماماتهم املهنية وحتفيزهم 
ودفعهم للنجاح.

فوائد املدرسة اجملتمعية
 تعد العلقة االيجابية بني املدر�سة واالأ�رصة عامًل حا�سمًا يف 
التعليمية  العملية  للطالب، وحت�سني  العلمي  التح�سيل  م�ستوى  رفع 
حتقق  بينهما  امل�سرتكة  الفاعلية  هذه  واأن  واحد،  اآن  يف  والرتبوية 
االن�سجام احلقيقي بني ما يتعلمه الدار�س يف البيئة املدر�سية وبني 
على  تنعك�س  االأخرية  حم�سلتها  يف  والتي  االأ�رصة،  يف  يتعلمه  ما 
الوقت  يف  وهي  االجتماعية،  االقت�سادية  املجتمع  اأهداف  حتقيق 
نف�سه عملية بناء علقة وثيقة بني املدر�سة واالأ�رصة كاأحد موؤ�س�سات 
املجتمع املحلي من خلل ذلك ميكن اأن يكون اأحد مداخل االإ�سلح 

املدر�سي الذي ن�سعى اإليه اليوم.
الطالب  على  بثمارها  املدر�سة  تنعك�س  اأن  ميكن  وعليه 
واملدر�سة واملجتمع و�سيكون هنالك فوائد متعددة: )�سنقر، 2005(

تربوية: تك�سبهم خربات هامة ومتنوعة، وتعودهم  � فوائد 
وتطوير  للتعلم  امل�ستمرة  واملتابعة  بامل�سوؤولية  االح�سا�س  على 
وملجتمعهم.  ملدر�ستهم  الوالء  حب  نفو�سهم  يف  وتعزز  القدرات، 
ال�سخ�سية  من  بداًل  املتفاعلة  االجتماعية  ال�سخ�سية  لديهم  وتنمي 

االنفرادية.
وال�سيا�سي،  املهني  بالعمل  الطلبة  تدمج  اأنها  اإىل  اإ�سافة 
جمتمع  تكوين  يف  ي�سهم  مما  التكيف،  على  قدرة  اأكرث  وجتعلهم 

الدميقراطية والعدالة والتطور.
على  � املجتمعية  املدر�سة  تعمل  عملية:  علمية  فوائد 

للمادة  النظرة  يف  والطالب  املعلم  من  كل  لدى  التغيري  احداث 
جامدة  ومبادئ  حقائق  كمجموعة  ال  متغرية  كمعرفة  التعليمية 

غري قابلة للتغري، مما ي�ساعد على حل امل�سكلت االأ�رصية وال�سحية 
واالقت�سادية، ويطور القدرة اال�ستيعابية لدى الطلبة واولياء االأمور، 
كما ي�ساعد الطلبة على االختيار املبكر للإعداد املهني وتنمية ميوله 

التي متكنهم من اال�ستمرارية يف التعلم.
تدريب  � على  املجتمعية  املدر�سة  تعمل  اجتماعية:  فوائد 

الطلبة على احلياة اجلماعية، واإدراك امل�سكلت املجتمعية، وجتعلهم 
اأقدر على التعامل مع نظام اجتماعي دائم التغري، �سواء يف الريف اأم 
املدينة وتنمي قدرتهم على التعامل مع غريهم، وتكوين العلقات 
ال�سليمة، وتعودهم على حب النظام واالعتماد على الذات، واحرتام 

القيم والتقاليد البناءة يف املجتمع. 
فوائد اقت�سادية: متنح املدر�سة املجتمعية فر�سة التعامل  �

مع املوؤ�س�سات االقت�سادية، كال�رصاء واختيار ال�سعر االأن�سب واجلودة 
االأف�سل، وتنمي املحاكمة الربحية لديهم.

مبادئ املدرسة اجملتمعية:
املدر�سة  بني  التكاملية  بالعلقة  املجتمعية  املدر�سة  توؤمن 
االآخر ويتاأثر به،  يوؤثر يف  اأن كل منهما  واالأ�رصة واملجتمع، وترى 
وهي يف فعالياتها املتنوعة ترتكز اإىل مبادئ رئي�سة، ومنها )�سنقر، 

:)2005
يف . 1 وامل�ساهمة  عليه  واالنفتاح  املجتمع  خدمة  مبداأ 

خططه وبراجمه، وذلك من خلل اإعداد طلب اليوم، وتربيتهم تربية 
يف  فرد  لكل  فر�سة  واإتاحة  املتعددة،  جوانبها  جميع  من  متوازنة 
املجتمع لي�سهم يف بناء جمتمع التعلم، ويتحمل م�سوؤوليته يف توفري 

البيئة املنا�سبة للتعلم والتعليم.
املبداأ . 2 هذا  من  املجتمعية  املدر�سة  تنطلق  ال�سمول:  مبداأ 

الواقع  حتليل  يف  النظرة  يف  يتجلى  فال�سمول  اأ�سا�سه،  على  وتقوم 
املدر�سة  اأهداف  لتحقيق  اجلميع  جهود  ودمج  م�سكلته  وت�سخي�س 
املجتمعية )طلب، ومعلمني، واأولياء اأمور، واأفراد املجتمع املحلي(.

اآرائهم . 3 وتقدير  اجلميع  احرتام  وتعني  الدميقراطية:  مبداأ 
واهتماماتهم، واإتاحة فر�س التعبري واملمار�سة ال�سحيحة لهم.

اأن يكون هناك و�سوح تام يف كل �سيء، . 4 ال�سفافية:  مبداأ 
ابتداًء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة تنفيذ ال�سيا�سات، ويتطلب 
مكا�سفته،  طريق  عن  املجتمع  ثقة  ك�سب  املدر�سة  اإدارة  من  هذا 
املجتمعية  للمدر�سة  واالنتماء  الوالء  يزداد  ذلك  عند  وم�سارحته 
يف  هامًة  اأداًة  ال�سفافية  وتغدو  املجتمع،  يف  ودورها  واأهدافها 

حماربة الف�ساد، وتعبئة املوارد، وح�سد الطاقات.
التخطيط، . 5 يف  امل�ساركة  خلل  من  امل�ساركة:  مبداأ 

ور�سم  القرارات  اتخاذ  ويف  وتدريبهم،  املعلمني  وتاأهيل  والتمويل، 
ال�سيا�سات وتنفيذها ومعاجلة امل�سكلت التي يعاين منها املجتمع.

مبداأ التفاعل االجتماعي: وهو عبارة عن عملية ديناميكية . 6
اجلميع،  بني  واخلربات  االآراء  وتبادل  والتوا�سل  احلوار  على  تقوم 
فالتوا�سل له اأثر كبري يف اإحداث التفاعل االجتماعي، فبدونه تكون 

العملية التعليمية منقو�سة.
التعليم . 7 فربط  العمل:  قيمة  وتقدير  اجلهود  تقدير  مبداأ 

اخلربات  الطلبة  لدى  هذا  وير�سخ  واقعية،  اأكرث  يجعله  باملجتمع 
التعليمية التي تهدف املدر�سة اإىل حتقيقها، مما يجعل الطالب يقدر 

قيمة عمله وجهده خارج املوؤ�س�سة الرتبوية وداخلها.
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الدراسات السابقة 
ويف درا�سة قامت بها عا�سور )2010( هدفت للك�سف عن دور 
االإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رصاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي 
من وجهة نظر اأولياء االأمور، تكونت عينة الدرا�سة من )380( ويل 
اأمر مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية، ولتحقيق غر�س الدرا�سة قامت 
الباحثة بتطوير ا�ستبانة مكونة من )47( فقرة موزعة على خم�سة 
جماالت، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن دور االإدارة املدر�سية يف تفعيل 
جاءت  االأمور  اأولياء  نظر  وجهة  من  واملجتمع  املدر�سية  ال�رصاكة 
اأظهرت  كما  ككل.  وللأداة  املجاالت،  ملختلف  متو�سطة  بدرجة 
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائًيا تعزى ملتغري اجلن�س 

ومتغري املوؤهل العلمي. 
وقامت بر�سنت )Preston, 2011( بدرا�سة بعنوان )اأثر امل�ساركة 
املدر�سة  مفهوم  تطوير  يف  املجتمعية  واملجال�س  املجتمعية 
املجتمعية  امل�ساركة  اأثر  عن  للك�سف  الدرا�سة  هدفت  املجتمعية(، 
يف تطوير مفهوم املدر�سة املجتمعية، وتكونت عينة الدرا�سة )35( 
الدرا�سة  وا�ستخدمت  املجتمعية،  اخلدمة  جمال  يف  النا�سطني  من 
اأن هناك  اإىل  النتائج  البيانات، واأ�سارت  اال�ستبانة يف عملية جمع 
يف  املجتمعيني  النا�سطني  قبل  من  املقدم  الدعم  يف  وا�سح  نق�س 
تعزيز مفهوم املدر�سة املجتمعية، واأن معظم النا�سطني املجتمعيني 
يف�سلون خلق روابط و�رصاكات بني املدر�سة وبني املجتمع املحلي 

من اأجل تقدمي تعليم ذو جودة عالية.
وفل�سا  وجيوفيتل،  باركر،  من  كل  اأجراها  التي  الدرا�سة  اأما 
حول  حالة  “درا�سات  بعنوان   )parker, giuffetel, flessa, 2011(
املناخ التنظيمي يف املدار�س املجتمعية ومدى قدرتها على جتاوز 
التنظيمية  املناخات  على  التعرف  اإىل  فهدفت  ال�سيئة”،  الظروف 
مدينة  يف  تعمل  التي  املجتمعية  املدار�س  من  عدد  يف  ال�سائدة 
اونتاريو الكندية. وتكونت عينة الدرا�سة من )11( مدر�سة ابتدائية 
النوعية  املنهجية  ا�ستخدام  ومت  املجتمعية.  املدر�سة  مفهوم  تطبق 
يف  الوثائق  وحتليل  واملقابلت،  امليدانية،  الزيارات  على  القائمة 
يف  املحتوى  حتليل  الباحثون  ا�ستخدم  البيانات.وقد  جمع  عملية 
التنظيمي  املناخ  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  البيانات.  حتليل  عملية 
املعلمني،  بني  التعاون  على  قائم  املجتمعية  املدار�س  يف  ال�سائد 
الزمالة بني املعلمني واالإدارة املدر�سية، خلق �رصاكات بني االإدارة 

املدر�سية وبني اأولياء االأمور.
دور  على  للتعرف  هدفت  بدرا�سة   )2012( العواي�سة  وقام 
املدر�سة  ثقافة  ن�رص  يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س  مديري 
واأولياء  املعلمني  نظر  وجهة  من  اإربد  حمافظة  يف  املجتمعية 
االأمور، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي امل�سحي بت�سميمه الكمي 
 )1000( الع�سوائية  بالطريقة  الدرا�سة  عينة  اختريت  وقد  والنوعي 
اأن تقديرات  اإىل  الدرا�سة  اأمر، وتو�سلت  معلم ومعلمة و)850( ويل 
اأفراد عينة الدرا�سة لدور املديرين جاءت بدرجة متو�سطة من وجهة 
تو�سلت  كما  االأمور  اأولياء  نظر  وجهة  من  وكذلك  املعلمني  نظر 
تقديرات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة 
املعلمني تعزى الأثر متغريي اجلن�س واملوؤهل العلمي ووجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية بني تقديرات املعلمني تعزى الأثر متغري �سنوات 

اخلربة جاءت الفروق ل�سالح فئة اأقل من 5 �سنوات.

واأجرت ال�سعدي )2013( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن االإدارة 
املدر�سية وعلقتها يف حتفيز املجتمع املحلي نحو علقة ت�ساركية 
اإربد، طورت  الثانوية يف حمافظة  للمرحلة  احلكومية  املدار�س  مع 
درا�ستها  جمتمع  تكون  فقرة   )38( من  مكونه  ا�ستبانة  الباحثة 
ع�سوائية  بطريقة  العينة  اختيار  ومت  ومعلمة،  معلمًا   )3965( من 
مديراً   )50( مع  مقابلة  واإجراء  ومعلمًة،  معلمًا   )720( من  تكونت 
ومديرة و)25( ويل اأمر، واأظهرت نتائج هذه الدرا�سة اأن دور االإدارة 
املدر�سية وعلقتها يف حتفيز املجتمع املحلي نحو علقة ت�ساركية 
ذات  فروق  متو�سطة، ووجود  بدرجة  احلكومية جاءت  املدار�س  مع 
داللة اإح�سائية تعزى الأثر متغري اجلن�س يف جميع املجاالت، وعدم 
اإح�سائية تعزى الأثر متغري �سنوات اخلربة،  وجود فروق ذات داللة 

واملوؤهل العلمي يف جميع املجاالت.

التعقيب على الدراسات:
واالأجنبية  العربية  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  خلل  من 
اأهمية  اأن  تبني  املتعددة  مب�سمياتها  املجتمعية  املدر�سة  حول 
املدر�سة املجتمعية يف حتقيق الكثري من االأهداف الرتبوية واأن هذه 
االأهداف تتفاوت يف درجة حتقيقها، نظراً لوجود الكثري من املعيقات 
التي تقف يف وجه حتقيق االأهداف ومنها االقت�سادية واالجتماعية 
�سابقًا  ا�ستعرا�سها  مت  التي  الدرا�سات  غالبية  واأظهرت  والرتبوية. 
بني  والرابط  العلقة  وتقوية  لرت�سيخها  املجتمعية  املدر�سة  اأهمية 

املدر�سة واالإدارة واملجتمع.
جاءت  اأغلبيتها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  على  امللحظ  ومن 
العربية  �سواء  عام  ب�سكل  املجتمعية  للمدر�سة  وتطويرية  تقوميية 
ال�سعدي  ودرا�سة   ،)2012( العواي�سة  درا�سة  مثل:  واالأجنبية  منها 

 .)Preston, 2011( ودرا�سة بر�ستون ،)2013(
با�ستخداها كو�سيلة  ال�سابقة  الدرا�سات  الباحث من  اأفاد  وقد 
بع�س  مع  احلالية  الدرا�سة  اتفقت  وقد  الدرا�سة،  مو�سوع  الإغناء 
االإح�سائية  االأ�ساليب  وبع�س  البيانات  جلمع  بو�سيلتها  الدرا�سات 

امل�ستخدمة.
متيزت هذه الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات يف االأردن اأنها 
بحثت يف درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية احلكومية ملبادئ 
وب�سكل  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  املجتمعية  املدر�سة 
اأكرث عمقًا، وخلطورة هذه املرحلة، وكونها منطلقًا مل�ستقبل اأبنائنا 

الطلبة، ولتعميق وتر�سيخ الروابط املجتمعية.

الطريقة واإلجراءات:

منهجية الدراسة: 
االأكرث  املنهج  بو�سفه  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 
و�سيلة جلمع  اال�ستبانة  ا�ستخدام  ف�سًل عن  احلايل،  للبحث  ملئمة 

البيانات.

جمتمع الدراسة:
املدار�س  يف  واملعلمات  املعلمني  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
ومعلمة،  معلم   )563( وعددهم  الكورة  لواء  يف  احلكومية  الثانوية 
 /2014 الدرا�سي  للعام  والتعليم  الرتبية  وزارة  الإح�سائيات  وفقًا 

2015م. 
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عينة الدراسة:
اختار الباحث العينة بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة من جمتمع 
الدرا�سة، وبلغ عددهم )232(، واجلدول )1( يبني توزع اأفراد عينة 

الدرا�سة ح�سب اجلن�س واخلربة واملوؤهل العلمي.
جدول )1(

التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

الن�سبةالتكرارالفئات

9540.9ذكراجلن�س

13759.1انثى

7331.5 اأقل من 5 �سنوات اخلربة

9139.2من 5-10�سنوات

6829.3اكرث من 10 �سنوات

18881.0بكالوريو�س فما دوناملوؤهل العلمي

4419.0درا�سات عليا

232100.0املجموع

أداة الدراسة:
ا�ستبانه  وتطوير  ببناء  الباحث  قام  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  لتحديد 
وجهة  من  املجتمعية  املدر�سة  ملبادئ  الكورة  لواء  تربية  مديرية 
نهايات  ذات  اأ�سئلة  توجيه  خلل  من  وذلك  فيها،  املعلمني  نظر 
مغلقة، واالعتماد على عدد من الدرا�سات واالأدبيات ال�سابقة للإفادة 
منها يف بناء وتطوير فقرات اال�ستبانة، ومراجعة بع�س املقايي�س 
درا�سة  مثل:  الدرا�سة؛  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  والعربية  العاملية 
ال�سعدي )2013(، ودرا�سة عا�سور )2010(، وقد تكونت ب�سورتها 
اأربعة جماالت وهي: املجال  النهائية من )28( فقرة، موزعة على 
التعليمي وعدد فقراته )7( فقرات، واملجال االجتماعي وعدد فقراته 
واملجال  فقرات،   )7( فقراته  وعدد  ال�سحي  واملجال  فقرات،   )7(

االقت�سادي وعدد فقراته )7( فقرات.
وقد اأعطي وزن مدرج وفق �سلم ليكرت اخلما�سي لكل فقرة من 
)دائمًا(  االأول  البديل  االآتي:  الرتتيب  اال�ستبانة، وذلك ح�سب  فقرات 
واأعطي خم�س درجات، والبديل الثاين )غالبًا( واأعطي اأربع درجات، 
واأعطي  )نادراً(  والبديل  درجات،  ثلث  واأعطي  )اأحيانًا(  والبديل 

درجتني، والبديل )نادراً جداً( واأعطي درجة واحدة. 

صدق أداة الدراسة: 
للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة قام الباحث بتوزيعها ب�سيغتها 
االأولية على ع�رصة حمكمني من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
احلكومية من خمتلف التخ�س�سات االأكادميية ذات العلقة مبو�سوع 
الدرا�سة، ومن ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال الدرا�سة للوقوف على 
ما  لقيا�س  و�سلحيتها  فيه،  و�سعت  الذي  للمجال  الفقرات  انتماء 
تعديل  اأي  واإجراء  تعديل،  اإىل  بحاجة  هي  وهل  لقيا�سه،  �سممت 

مقرتح يرونه منا�سبًا لتطوير اال�ستبانة.

ثبات أداة الدراسة:
االختبار  بطريقة  التحقق  مت  الدرا�سة،  اأداة  ثبات  من  للتاأكد 
تطبيقه  واإعادة  االختبار،  بتطبيق   )test-retest( االختبار  واإعادة 
من  مكّونة  الدرا�سة  عينة  خارج  من  جمموعة  على  اأ�سبوعني  بعد 
)20( معل ومعلمة، ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني 

تقديراتهم يف املرتني على اأداة الدرا�سة ككل.
الداخلي  االت�ساق  بطريقة  الثبات  معامل  ح�ساب  اأي�سًا  ومت 
ح�سب معادلة كرونباخ األفا، واجلدول رقم )2( يبني معامل االت�ساق 
الداخلي وفق معادلة كرونباخ األفا وثبات االإعادة للمجاالت واالأداة 

ككل واعتربت هذه القيم ملئمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول )2(

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

الت�ساق الداخليثبات الإعادةاملجال

0.840.76التعليمي

0.910.78االجتماعي

0.880.75ال�سحي

0.890.73االقت�سادي

0.900.83الدرجة الكلية

إجراءات الدراسة:

الدرا�سة  عينة  اأفراد  على  اال�ستبانة  بتوزيع  الباحث  قام 
االأمنوذج  يف  االإ�سارة  ومتت  ومعلمة،  معلما   )250( من  واملكونة 
البحث  وتخدم  تامة،  ب�رصية  �ستعامل  اإجاباتهم  باأن  عليهم  املوزع 
العلمي فقط، ومت اإعطاوؤهم الوقت الكايف للإجابة عن اال�ستبانة، وقد 

ا�ستغرق توزيع اال�ستبانة وجمعها باليد ثلثة اأ�سابيع.
املعلمني  املوزعة على  امل�سرتجعة  اال�ستبانات  بلغ عدد  وقد 
تفريغ  مت  وقد  هذا   ،)%  92.8( بن�سبة  ا�ستبانة   )232( واملعلمات 
متهيداً  باحلا�سوب  خا�س  اأمنوذج  يف  امل�سرتجعة  اال�ستبانات 
للقيام باملعاجلة االإح�سائية، وللتعرف على درجة ممار�سة مديري 
ملبادئ  الكورة  لواء  تربية  مديرية  يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س 
حتديد  مت  فقد  فيها،  املعلمني  نظر  وجهة  من  املجتمعية  املدر�سة 
متو�سطة،  منخف�سة،ودرجة  درجة  هي:  لللتزام  م�ستويات  ثلثة 

ودرجة مرتفعة، وذلك باعتماد املعادلة االآتية:
)القيمة العليا للبديل - القيمة الدنيا للبديل(/عدد امل�ستويات 

.1.33  =3/)5-1( =
الدرجة املنخف�سة لللتزام  النتيجة تكون  اإىل هذه  وا�ستناداً 
وتكون  من 1.33+1= 2.33 وبالتحديد من 1 اإىل اأقل من 2.33، 
وحتديداً   3.66  =1.33  +  2.33 من  لللتزام  املتو�سطة  الدرجة 
من 2.33 اإىل اأقل من 3.66، اأما درجة االلتزام املرتفعة فتكون من 

.5  - 3.66
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متغريات الدراسة: 
ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات الآتية: 

 املتغريات امل�ستقلة  ●
اأولً: متغري اجلن�س: ♦
ذكر.  �
اأنثى.  �
ثانياً: اخلربة: ♦
 اأقل من 5�سنوات �
من 5 اإىل 10�سنوات.  �
اأكرث من 10 �سنوات �
ثالثاً: املوؤهل العلمي: ♦
بكالوريو�س فما دون.  �
درا�سات عليا  �
املتغري التابع  ●
مديرية  � يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة 

تربية لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية.

مناقشة النتائج
ال�سوؤال الول: ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية  ◄

يف لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر املعلمني 
فيها؟

احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  للإجابة 
الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  لدرجة  املعيارية  واالنحرافات 
يف لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر املعلمني 

فيها واجلدول )3( يو�سح ذلك.
جدول )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في 
لواء الكورة لمبادئ المدرسة المجتمعية من وجهة نظر المعلمين فيها مرتبة تنازليًا حسب 

المتوسطات الحسابية

املتو�سط املجالالرقمالرتبة
احل�سابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

متو�سطة3.110.276التعليمي11

متو�سطة2.940.213االجتماعي42

متو�سطة2.970.245ال�سحي33

متو�سطة3.020.211االقت�سادي24

متو�سطة3.010.191الدرجة الكلية

يبني اجلدول )3( اأن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني 
)2.94 - 3.11(، وجاء املجال التعليمي يف املرتبة االأوىل باأعلى 
يف  االجتماعي  املجال  جاء  بينما   ،)3.11( بلغ  ح�سابي  متو�سط 
املتو�سط  وبلغ   ،)2.94( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  االأخرية  املرتبة 

احل�سابي للأداة ككل )3.01(.
وقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 
لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل جمال على حده، حيث 

كانت على النحو التايل:
املجال التعليمي. 1

جدول )4(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمجال التعليمي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط الفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.050.640تفتح املدر�سة اأبوابها للمعنيني واملنظمات يف املجتمع لتقدمي خدماتها11

متو�سطة3.250.510تعد املدر�سة اخلطط والربامج لتوجيه الطلبة نحو املهنة التي يرغبون بها25

متو�سطة3.230.786ت�ستخدم املدر�سة االإذاعة املدر�سية لتعريف الطلبة مبفهوم املدر�سة املجتمعية.37

متو�سطة3.000.488تقوم اإدارة املدر�سة بت�سكيل جلان م�سرتكة ت�سم العاملني باملدر�سة واأفراد املجتمع املحلي44

متو�سطة2.890.374تكرم املدر�سة اأولياء اأمور الطلبة املتفوقني حر�سًا على دعم جهودهم املبذولة يف دعم ابنائهم52

متو�سطة2.860.728ت�سجع الطلبة على اختيار نوع التعليم الذي ينا�سب ميولهم واجتاهاتهم وح�سب ا�ستعدادهم66

متو�سطة2.500.696تقدم املدر�سة برامج ودورات تعليمية لرفع امل�ستوى التعليمي والثقايف للطبة واملجتمع املحلي73

متو�سطة3.110.276املجال التعليمي ككل

يبني اجلدول )4( اأن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني 
)تفتح  على  تن�س  التي   )1( الفقرة  جاءت  حيث   ،)2.50-4.05(
املدر�سة اأبوابها للمعنيني واملنظمات يف املجتمع لتقدمي خدماتها( 
يف املرتبة االأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.05( وبدرجة مرتفعة، 
ودورات  برامج  املدر�سة  )تقدم  ون�سها   )3( الفقرة  جاءت  بينما 

تعليمية لرفع امل�ستوى التعليمي والثقايف للطلبة واملجتمع املحلي( 
املتو�سط  وبلغ   .)2.50( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  االأخرية  باملرتبة 

احل�سابي للمجال ككل )3.11( وبدرجة متو�سطة.
املجال الجتماعي. 2



217

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (1) - شباط 

جدول )5(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمجال االجتماعي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط الفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

متو�سطة3.470.708تعيد املدر�سة العلقة بني املعلم والطلبة واأوليائهم وافراد املجتمع اإىل �سكلها ال�سحيح من خلل اللقاءات الدورية110

متو�سطة2.990.518ت�سكل املدر�سة جلانا اجتماعية مكونة من العاملني يف املدر�سة وافراد املجتمع املحلي214

38
تنمي املدر�سة العمل بروح الفريق، وحتثهم على احلوار من خلل براجمها، وتقدمي التدريب بني املدر�سة واأ�سحاب 

متو�سطة2.900.598اخلربات من اأفراد املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات االأخرى

411
ت�رصف املدر�سة على برامج االإذاعة املدر�سية واإ�رصاك بع�س من اأفراد املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات االأخرى من ذوي 

متو�سطة2.880.339اخلربة من اأجل تنويع اخلربات وجتدديها

متو�سطة2.880.405ت�رصك اأفراد املجتمع املحلي يف املعار�س والور�س التعليمية خلدمة املدر�سة واملجتمع املحلي412

متو�سطة2.880.321تف�سح املدر�سة مرافقها خلدمة املجتمع املحلي، وخا�سة باملنا�سبات املختلفة الوطنية والدينية413

متو�سطة2.600.525تبتعد املدر�سة عن املحاباة والتحيز لفرد اأو جلماعة اأو ملنظمة ما على ح�ساب االآخرين79

متو�سطة2.940.213املجال الجتماعي ككل

يبني اجلدول )5( ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني 
)تعيد  ن�سها  جاء  التي   )10( الفقرة  جاءت  حيث   ،)2.60-3.47(
اإىل  املدر�سة العلقة بني املعلم والطلبة واأوليائهم وافراد املجتمع 
االأوىل  املرتبة  يف  الدورية(  اللقاءات  خلل  من  ال�سحيح  �سكلها 

ون�سها   )9( الفقرة  جاءت  بينما   ،)3.47( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط 
ملنظمة  اأو  جلماعة  اأو  لفرد  والتحيز  املحاباة  عن  املدر�سة  )تبتعد 
بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  االأخرية  باملرتبة  االآخرين(  ح�ساب  على  ما 

)2.60(. وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل )2.94(.

املجال ال�سحي. 3
جدول )6(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمجال الصحي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط الفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

متو�سطة3.190.616حتر�س املدر�سة على االهتمام بنظافة ال�ساحات ومرافق املدر�سة املختلفة118

متو�سطة3.151.164تخ�س�س املدر�سة يوما طبيا مفتوحا الأفراد املجتمع املحلي باال�سرتاك مع اجلهات املخت�سة216

متو�سطة3.090.367تعمل املدر�سة على تنظيم حملت نظافة للمرافق العامة كاحلدائق وامل�ساجد321

متو�سطة3.010.378ت�سارك املدر�سة اأفراد املجتمع املحلي باإقامة جلان م�سرتكة تهدف اإىل التوعية ال�سحية420

متو�سطة2.990.566ت�سعى املدر�سة لن�رص الوعي بامل�سكلت والق�سايا ال�سحية من خلل الور�سات والندوات515

متو�سطة2.790.427حتث املدر�سة الطلبة واأفراد املجتمع على تعاطي املطاعيم اللزمة مبواعيدها من خلل من�سورات تثقيفية واللقاءات617

متو�سطة2.570.546تعمل املدر�سة على تدريب الطلبة واملعلمني على اال�سعافات االأولية واإطفاء احلرائق من خلل دورات تدريبية719

متو�سطة2.970.245املجال ال�سحي ككل 

يبني اجلدول )6( ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني 
)حتر�س  على  تن�س  التي   )18( الفقرة  فجاءت   ،)2.57-3.19(
املدر�سة على االهتمام بنظافة ال�ساحات ومرافق املدر�سة املختلفة؛ 
الأن ذلك ينعك�س على الو�سع ال�سحي للطلبة واملعلمني( يف املرتبة 
االأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.19(، ويعزو الباحث ذلك الزدياد 
االأمرا�س  بظهور  العلم  وتقدم  املجتمع  اأفراد  بني  ال�سحي  الوعي 
الناجتة عن اأ�سباب عدم النظافة. بينما جاءت الفقرة )19( ون�سها 

االإ�سعافات  على  واملعلمني  الطلبة  تدريب  على  املدر�سة  )تعمل 
االأولية، واإطفاء احلرائق من خلل دورات تدريبية( باملرتبة االأخرية 
الوقت  ل�سيق  ذلك  الباحث  ويعزو   .)2.57( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط 
وعدم توفر املهارات الكافية واالإمكانات اإال الأ�سحاب االخت�سا�س 
املتو�سط  وبلغ  التدريب  لهم  يتيح  التي  املدين  الدفاع  رجال  مثل 

احل�سابي للمجال ككل )2.97(.



218

د.ابراهيم علي احمد طالفحه درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية في مديرية تربية لواء الكورة ملبادئ املدرسة اجملتمعية من وجهة نظر املعلمني فيها

املجال القت�سادي. 4
جدول )7(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمجال االقتصادي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط الفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

متو�سطة3.210.640تطلع املدر�سة اأفراد من املجتمع املحلي على موازنة املدر�سة املالية126

222
حتر�س املدر�سة على توفري امل�سادر التعليمية لن�رص الوعي االقت�سادي بالتعاون مع الفعاليات 

متو�سطة3.190.796االقت�سادية يف املجتمع املحلي

متو�سطة3.190.442ا�رصاك العاملني يف املدر�سة يف و�سع خطة للميزانية املالية للمدر�سة227

متو�سطة2.970.278تقدم املدر�سة احلوافز املادية من خلل املق�سف املدر�سي للعاملني لزيادة االنتاجية يف املدر�سة428

525
تنمي املدر�سة الفكر االقت�سادي من خلل ت�سميم اأو اإدارة بع�س امل�ساريع ال�سغرية وامل�ساريع 

متو�سطة2.900.414االأ�رصية يف حميطها

623
ت�سجع املدر�سة الطلبة على االنتاج من خلل امل�ساغل املهنية واملختربات املتوفرة لدى املدر�سة 

متو�سطة2.890.745لدعم احتياجات املدر�سة واملجتمع املحلي

724
تطرح املدر�سة الدورات التدريبية املهنية بالتعاون مع املخت�سني الإك�ساب العاطلني عن العمل 

متو�سطة2.800.620املهارات املهنية املختلفة

متو�سطة3.020.211املجال القت�سادي ككل

يبني اجلدول )7( ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني 
)تطلع  على  تن�س  التي   )26( الفقرة  فجاءت   ،)2.80-3.21(
املالية(  املدر�سة  موازنة  على  املحلي  املجتمع  من  اأفراد  املدر�سة 
يف املرتبة االأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.21( وبدرجة متو�سطة، 
بينما جاءت الفقرة )24( ون�سها )تطرح املدر�سة الدورات التدريبية 
العمل  عن  العاطلني  الإك�ساب  املخت�سني  مع  بالتعاون  املهنية 
املهارات املهنية املختلفة( باملرتبة االأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ 
)2.80( وبدرجة متو�سطة. ويعزو الباحث ذلك لعدم توفر االإمكانات 
املادية وقلة االإمكانات املالية التي تخ�س�س لهذه الغايات، والأن 
معظمها اإن مل تكن جميعها نظرية ولي�ست عملية تطبيقية وال تلم�س 
للمجال  احل�سابي  املتو�سط  وبلغ  واحتياجاته،  الرتبوي  الواقع 

االقت�سادي ككل )3.02(.
ال�سوؤال الثاين: )هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄

املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  يف   )α= 0.05( الدللة  م�ستوى 
الثانوية يف لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر 
املعلمني تعزى ملتغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي؟
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  ال�سوؤال مت  هذا  عن  للإجابة 
الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  لدرجة  املعيارية  واالنحرافات 
يف لواء الكورة ملبادئ املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر املعلمني 
ح�سب متغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي، واجلدول 

)8( يو�سح ذلك.

جدول )8(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء الكورة لمبادئ المدرسة المجتمعية من وجهة نظر المعلمين حسب متغيرات الجنس، وسنوات 

الخبرة، والمؤهل العلمي

الدرجة الكليةالقت�ساديال�سحيالجتماعيالتعليمي 

3.122.972.953.023.01�سذكراجلن�س

0.3350.3020.2580.2920.265ع 

انثى
 

3.112.932.983.033.01�س

0.2280.1160.2360.1280.116ع

اخلربة
اأقل من 5 �سنوات 

3.162.932.973.003.02�س

0.3120.2130.2480.1710.191ع

من 10-5
3.112.922.943.043.00�س

0.2890.2750.2490.2960.245ع

اكرث من 10 �سنوات
3.072.993.013.023.02�س

0.2030.0570.2340.0550.075ع
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الدرجة الكليةالقت�ساديال�سحيالجتماعيالتعليمي 

3.122.952.963.033.02�سبكالوريو�س فما دوناملوؤهل

0.2260.1820.1910.1700.137ع 

درا�سات عليا
3.062.943.032.983.00�س

0.4290.3160.4010.3320.337ع

س= المتوسط الحسابي   ع= االنحراف المعياري

احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )8( اجلدول  يبني 
لواء  يف  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  لدرجة  واالنحرافات 
ب�سبب  املدر�سة املجتمعية من وجهة نظر املعلمني  الكورة ملبادئ 

اختلف فئات متغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي.
ولبيان داللة الفروق االإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية مت 

ا�ستخدام حتليل التباين الثلثي للأداة ككل جدول )9(.
جدول )9(

تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس، وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي على الدرجة الكلية

م�سدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�سائية

0.00110.0010.0400.842اجلن�س

0.01320.0060.1710.843اخلربة

0.00710.0070.1980.657املوؤهل 

8.4132270.037اخلطاأ

8.434231الكلي

يتبني من اجلدول )9( االآتي:
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )a = 0.05( تعزى  �

0.040، وبداللة اح�سائية بلغت  الأثر اجلن�س، حيث بلغت قيمة ف 
املعلمني  اأفراد  جميع  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو   .0842
و  املجتمعية،  املدر�سة  قيمة  يقدرون  جن�سهم  عن  النظر  بغ�س 
مدر�سة  واإن�ساء  لتفعيل  نف�سها  والرغبات  االحتياجات  لديهم  اأن 
 )2010 )عا�سور،  درا�سة  مع  الدرا�سة  نتائج  وتتفق  جمتمعية، 
درا�سة  مع  الدرا�سة  نتائج  وتختلف   ،)2012 )العواي�سة،  ودرا�سة 

)ال�سعدي، 2013(. 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )a = 0.05( تعزى  �

بلغت  اح�سائية  وبداللة   0.171 ف  قيمة  بلغت  حيث  اخلربة،  الأثر 
جميعا  الدرا�سة  اأفراد  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو   .0.843
بالق�سايا  نف�سهما  واالدراك  الوعي  على  خرباتهم  عن  النظر  بغ�س 
وتكوين  املجتمعية،  للم�ساركة  واأنهم مييلون  الرتبوية،  وامل�سكلت 
وتتفق  باأ�رصه،  املجتمع  على  بالنفع  يعود  االيجابية مبا  العلقات 
نتائج الدرا�سة مع درا�سة )ال�سعدي، 2013(، وتختلف نتائج الدرا�سة 

مع درا�سة )العواي�سة، 2012(.
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )a = 0.05( تعزى  �

0.198 وبداللة اح�سائية بلغت  الأثر املوؤهل، حيث بلغت قيمة ف 

املعلمني  اأفراد  اأن جميع  اإىل  النتيجة  الباحث هذه  ويعزو   .0.657
ومتطلبات  املدر�سة،  حاجات  يدركون  موؤهلتهم  عن  النظر  بغ�س 
ان�ساء مدر�سة جمتمعية فاعلة، مما يدل على اأن لديهم نظرة موحدة 
مبا يدور يف ذهن معظم املديرين، ومما يقومون به من اأعمال ت�سهم 
مع  الدرا�سة  نتائج  وتتفق  املجتمعية.  املدر�سة  مبادئ  تطبيق  يف 
درا�سة )عا�سور، 2010( ودرا�سة )ال�سعدي، 2013(، وتختلف نتائج 

الدرا�سة مع درا�سة )العواي�سة، 2012(. 

التوصيات:
ت�سجيع م�ساركة املعلمني والطلبة واأولياء االأمور وخا�سة  ♦

املجتمع املحلي يف املدار�س.
�سمن  ♦ دورهم  تطبيق  يف  املدار�س  مديري  اهتمام  زيادة 

وال�رصاكة  التكنولوجيا،  وا�ستخدام  املدر�سية،  االأن�سطة  املجاالت 
املجتمعية وامل�سوؤولية االجتماعية.

مبا  ♦ املحلي  املجتمع  وموؤ�س�سات  اأفراد  خمتلف  اإ�رصاك 
وفعاليتها  املدر�سة  اأن�سطة  يف  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  فيها 
وحتمل  التعليم  دعم  على  وت�سجيعهم  معهم  للت�سال  قنوات  وفتح 

م�سوؤوليتهم االجتماعية نحوه.
للإطلع  ♦ املدار�س  ومديرات  مديري  بني  الزيارات  تبادل 

كل  يف  الناجحة  الرتبوية  واخلربات  والتجارب  املمار�سات  على 
مدر�سة، وحماولة حتليلها واالإفادة منها.
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