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 اإلهداء
  إلى سید الخلق إلى رسولنا الكریم.. المتعلمینإلى األمي الذي علم ....إلى منارة العلم اإلمام المصطفى

.سیدنا دمحم  

 ة ة الغالی ي الحبیب ى أم وع .. إل ك الینب ل العطاءذل ذي ال یم وط .. ال ن حاكت سعادتي بخی ى م إل
  .منسوجة من قلبھا العامر باإلیمان واألیادي البیضاء التي علمتني التقوى والعفاف واألدب

 ذي س.. إلى روح والدي الغالي اءال ة والھن م بالراح قي ألنع ن .. عى وش يء م ل بش م یبخ ذي ل ال
ة وصبر، أجل دفعي إلى طریق النجاح اة بحكم لم الحی ي س ي أن أرتق ذي ضرب ، الذي علمن ال

  .لي أروع مثال في الھمة العالیة واإلخالص والعطاء والتضحیة وحب التعلیم

 ب أن ..یةمصطفى أبو د یوسف/ الدكتور األستاذ..إلى عمي العزیز الغالي ف أح الذي علمني كی
م اي، أتعل وحي وخط ف وراء طم ا زال یق ف وم ذي وق رق ، وال د المش ى الغ اً إل دفعني دائم وی

ھ، أكرمھ هللا بالصحة والسعادةجزاه هللا كل خیر  و، المليء بالحب والعطاء نداً و وأدام ذخراً س
  .لنا وللوطن

 وني .. اديإلى من یلھج بحبھم فؤ... إلى أشقائي وشقیقاتي األحباء ا أول لھم كل الحب والتقدیر لم
  .بھ من دعوات صادقات بالتوفیق والتقدم والنجاح

 زینھم هللا بكل أدب وعلم وفضیلة ..بناتي ملك وآیة وأمل.. إلى توأم روحي ومھجة قلبي.  

 م ، الذین ضربوا أروع األمثلة في البذل والعطاء.. إلى أساتذتي الكرام ا علمھ اغوا لن إلى من ص
 ً   .أدامھم هللا سنداً وذخراً لنا وللوطن، ومن فكرھم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح، حروفا

 التوفیق ، إلى كل المحبین من األقارب واألصدقاء والزمالء اًء ب اً ودع انبي دعم وا بج ذین وقف ال
  .والنجاح

 الي الط، إلى كل طالب علم یجاھد لرفعة ھذا الدین والوطن وال فسطع بوقتھ وجھده وسھره اللی
  .علماً یھدي وبھ انتفع القاصي والداني

  ى أ -عز وجل –إلى كل ھؤالء جمیعاً أھدي جھدي المتواضع سائلة المولى اكم إل وفقني وإی ن ی
  .سبیل الرشاد
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 شكر وتقدير
عوث على والسالم والصالة العالمین رب هلل الحمد ع ومن--دمحم سیدنا للعالمین رحمةً  الم  ت
عد، الدین یوم ىإل بإحسانٍ  هداه   ,,,و
حانه الح قول ثْ :وتعالى س ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّ ر الحمد فإن:11) الضحى(َوأَمَّ  الذ–-هلل والش
اتي حلم وتحقی المتواضع العمل هذا إلنجاز وفقني حانه–-المولى من أتمنى،  ح  أن وتعالى س
  .العلمي تحصیلي أواصل وأن عّلي نعمته یتم
ْر  َال  َمنْ " --دمحم نبینا قول من اً انطالقو   فمـا) 339: 4ج،  1978الترمذ ("هللااَّ  رَشْ  َال  النَّاَس  َْش

ط الجهــد لهــذا ــان ســ  مــا صــدقوا مخلصــینثــم وجــود أنــاس  –-هللا مــن فضــل لــوالَ  یــتم؛ أن وغیــره ال
ــه هللا عاهــدوا ة الجامعــة بــإدارة أوَال  أبــدأ - المدیــد ــالعمر هللا جــزاهم – عل  وعمــادة، المــوقرة اإلســالم

ا الدارسات ة وعمادة، العل ة ل ة أصول قسم ورئاسة، التر  یجعلوا أن استطاعوا الذین، المحترمین التر
ـــم طالـــب ذ لكـــل مـــنهالً  الجامعـــة هـــذه مـــن  بـــین المتقدمـــة اكـــزر الم المخلصـــة بجهـــودهم تتبـــوأ وأن، عل
 .العالم مستو  على تهاار ینظ
ر وأتقدم ما تور أسـتاذ إلى لجزلا الش  علـى افر إلشـا قبولـه تفضـل الـذ ،شـلدانمـال فـایز  :الـد
ـان ،استير د حة إسـداء فـي متواضـعاً  ،لـي وعـون  سـندٍ  خیـر ف مـاً ، النصـ  علـى وراً صـب، توجیهاتـه فـي ح

ر، والــوطن لإلســالم اً ذخــر  وأدامــه ،خیــر ــل هللاجــزاه  ،وهفــواتي أخطــائي  الســادة إلــى موصــول والشــ
تور  :ینالمناقش ـاناألستاذ الد  مناقشـتي قبـول لتفضـلهماغـا هاشـم آ دمحم  توردوالـ، عبـد هللا الحـولي عل
ر    .العمل هذا في القصور جوانب إلصالح ، السدیدةوآراءهم ، القِّمة مالحظاتهم لهم وأش
ضاً  وأتقدم ر أ ة الجامعـة فـي األفاضـل أسـاتذتي إلـى الجزـل الش  الـذین مالكـر ا األسـاتذة لـىإ و ، اإلسـالم
م تفضلوا الت نصائح من قدموه ولما ،سةاالدر  أداة بتح   .هامةوٕاضافات  وتعد
ر  أســجل مــا ــة دائــرة فــي العــاملین األخــوة إلــى وعرفــاني شــ م التر الــة والتعلــ وٕالــى مــدیر  ،الغــوث بو

محافظات غزة ة مدارس مدیر  وٕالى، المناط  الة الغوث الدول انةالا تطبی في لمساعدتي و   . ست
 هللا فمــن أصــبت فــإن، المتواضــعة صــورتها فــي الرســالة هــذهإلخــراج  وفقنــي الــذ اً ر وأخیــ أوَالً  هلل والحمــد
حانه هللا وأدعو ،نفسي فمن أخطأت نإ و  ،وحده  من علیها اطَّلع من ل الرسالة بهذه ینفع أن وتعالى س

ین احثین الترو ة وال   .العلم وطل
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 ملخص الدراسة

الة الغوث تصور مقتر  ة في مدارس و ة المجتمع ة ح لتفعیل المشار في محافظات غزة في الدول
ة المعاصرة   ضوء االتجاهات العالم

احثة مال شلدان.د: إشراف                                  عبیر مهنا            : إعداد ال    فایز 
ة      الــة الغــوث فــي  هــدفت الدراســة إلــى بنــاء تصــور مقتــرح لتفعیــل المشــار ــة فــي مــدارس و المجتمع

ــة المعاصــرة ــة فــي  ،محافظــات غــزة فــي ضــوء االتجاهــات العالم ة المجتمع والــذ یتنــاول تفعیــل المشــار
ـــة مجـــال اإلعـــالم وم ـــة والمؤسســـات الح وم حـــث ســـبل التغلـــب علـــى ، ومجـــال المنظمـــات غیـــر الح و

ــة ة المجتمع ولتحقیــ أهــداف الدراســة صــممت  تحلیلــي،اســتخدام المــنهج الوصــفي ال معوقــات المشــار
ونـــة مـــن  الـــة الغـــوث  م انة موجهـــة لمـــدیر ومـــدیرات مـــدارس و احثـــة اســـت فقـــرة موزعـــة علـــى ) 52(ال

ـــة، اإلعـــالم، : وهـــي خمســـة مجـــاالت وم ـــة، المؤسســـات غیـــر الح وم ـــاء األمـــور، المؤسســـات الح أول
ع مدیر وتكوّ  المعوقات، ة ومدیرات مدارسن مجتمع الدراسة وعینتها من جم الة الغوث الدول ـالغ  و ال
انة  م،2013 – 2012مـــدیرًا ومـــدیرة للعـــام الدراســـي )  245(عـــددهم  ) 222(واســـتجاب مـــنهم لالســـت

ة  الـة  ،)90.61(مدیرًا ومدیرة بنس ـة فـي و م ة مع مـدیر المنـاط التعل الت شخص ذلك إجراء مقا و
ـــالغ عـــدده احثـــة البرنـــامج اإلحصـــائي  م،2013- 2012للعـــام الدراســـي ) 9(م الغـــوث ال واســـتخدمت ال

SPSS انات التي ح حیث اسـتخدمت التكـرارات والمتوسـطات  صلت علیها من عینة الدراسة،لتحلیل الب
ار ار والوزن النسبي واخت ة واالنحراف المع ـاین ) T- test(الحساب  one-way(والتحلیل أحـاد الت

ANOVA(.   
احثة من خال    :ل الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاوقد توصلت ال

ة  .1 ة المجتمع الة الغوث لواقع المشار وهي بدرجـة  %)65.80(بلغت تقدیرات مدیر مدارس و
 .متوسطة

ة تعـــز لمتغیـــر الجـــنس  .2 ـــر(ال یوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ فـــي المجـــال األول )  أنثـــى -ذ
استثناء  ع والخامس والثاني والثالث،  وروق توجد فر المجال الرا  .لصالح الذ

ـة .3 م ة تعـز لمتغیـر المرحلـة التعل ـل المجـاالت مـا عـدا  ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائ فـي 
ة  .المجال الخامس حیث توجد فروق لصالح المرحلة اإلعداد

ـــة فـــي المجـــاالت .4 م ة تعـــز لمتغیـــر المنطقـــة التعل الثـــاني  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ
ع، فـروق فـي المجـالین األول لصـالح منطقـة شـمال غـزة  والخـامس لصـالح ووجود  والثالث والرا

 .سمنطقتي الوسطى وخان یون
  
 



  ح
 

ما یلي   :وأوصت الدراسة 
ــــة .1 اغة رؤ اتورســــ ضــــرورة  صــــ اســــات واســــتراتیج وأهــــداف ومعــــاییر واضــــحة  الة وفلســــفة وس

غزة  ة  الة الغوث الدول ة في المدارس من قبل و ة المجتمع  .للمشار
ـــام النظـــ .2 غـــرس مفهـــوم ق ـــع " ام الترـــو  ة الجم م مســـئول وأن األمـــر یتطلـــب عـــدم انفـــراد " التعلـــ

ــع فــي تحمــل  ة الجم ــة تضــامن مشــار ل آل ونــه عمــل تكــاملي یــتم فــي شــ طــرف دون اآلخــر 
ة  .المسئول

ة والتواصل مع المجتمع المحلي .3 ة المجتمع زة في مجال المشار اسة اإلدارة الالمر  .تبني س
یز عل .4 ة في محالتر م افة المناط التعل ة مع المجتمع المحلي في  ة المدرس افظات ى المشار

ــة  غــزة، م ــالبرامج والخطــط التعل م االستشــارات المتعلقــة  ة فــي تقــد المشــار وخاصــة مــا یتعلــ 
ة وأفراد المجتمع المحلي  . المقدمة للطل

ــة وٕادارات المــ .5 ــة واإلدارات الترو م ــد مــن اللقــاءات أن تعمــل اإلدارات التعل دارس علــى عقــد مز
افــة أن ــة  الــة ال واعهــا،مــع المؤسســات  المجتمع غــوث مــن أجــل رفــع مســتو التواصــل مــع و

التـــالي مـــع المـــدارس، ـــة و ة أهـــداف مشـــارعها مـــع أهـــداف إدارات  الدول ممـــا یـــؤد إلـــى مناســـ
 .المدارس
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Abstract 

  
Community participation/ Activation proposal in International UNRWA 
schools, in the provinces  of Gaza, in the light of contemporary global 
trends 
Prepared by: Abeer Mhana                    Supervised by: Dr Fayez Shaladan  
The study aimed at building Community participation/ Activation proposal in 
UNRWA schools  , in the provinces of Gaza, in the light of contemporary 
global trends which tackles the activation of the community participation in 
media, governmental and nongovernmental organizations as well as searching 
for the ways to overcome the barriers of community participation by using the 
descriptive and analytic methods.  
The researcher allocated a questionnaire among the principals of UNRWA 
schools to achieve the objectives of the study. This questionnaire is consisting 
from (52) paragraphs, distributing among five domains: Parents, 
governmental organizations, non-governmental organizations, media, and 
obstacles. The study population is consisting from all school principals, 
accounting (245) principals for the academic year 2012-2013 AD, While 
(222) principals are responded with an average of ( 90.61%).    
Moreover, the researcher made interviews with (9) directors of UNRWA 
educational zones for the academic year 2012-2013 AD. SPSS is used by the 
researcher to perform statistical analysis. The researcher also used 
frequencies, averages, standard deviation, relative weight, (T-test) and (One-
way ANOVA). 
 

The researcher found out several results:                                        
 

1. UNRWA schools' Principals' estimation of community participation 
has reached (65.80%) with a moderate degree. 

2. There are no statistical differences in gender (male – female) in the 
first, second and third scopes, whereas there are statistical differences 
in the fourth and fifth scopes for males.   

3. There are no statistical differences in the educational stage, whereas 
there are statistical differences in the fifth scope for preparatory stage.   

4. There are no statistical differences, in the educational area, in the 
second, third and fourth scopes, whereas there are statistical differences 
in the first scope for the northern Gaza Strip and in the fifth scope for 
the middle area and Khan Younis. 
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The study recommended the following:                                        
 

1. Formulating a vision, mission, philosophy, policies, strategies, 
objectives and a clear criterion for community participation in schools 
by the UNRWA.  

2. Instilling the concept "education is the responsibility of all".  This 
requires integrative work as well as learning how to get the whole 
educational system to take a cooperative not a lone responsibility  

3. Adopting a decentralized management policy in community 
participation and communication with the local community. 

4. Focusing on school participation with the local community in all school 
districts in the provinces of Gaza, particularly with regard to participate 
in the counseling program and educational plans, offered to students 
and community members. 

5.  Holding more meetings with community institutions of all kinds, in 
order to raise the level of communication with UNRWA and therefore 
with schools. This will lead to compatibility between the objectives of 
the projects and the goals of schools administrations. 
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  قائمة احملتويات
  الصفحة  املوضوع

ة ةر ق آ   ب آن
  ت  اإلهداء
ر   ث  وتقدیر ش

ة للغةا الملخص   ح -ج  العر
  د –خ   اإلنجلیزة اللغة الملخص

اتقائمة    ذ  المحتو
  س  قائمة الجداول
ال   ش  قائمة األش
  ص  قائمة المالح

 10- 1  اإلطار العام للدراسة :الفصل األول
 2  .المقدمة

لة الدراسة وأسئلتها  6  .مش
ات الدراسة  7  .فرض
 7  .أهداف الدراسة
ة الدراسة  8  .أهم
 8  .حدود الدراسة

 9  .مصطلحات الدراسة
 65 – 11  اإلطار النظري :الفصل الثاني

حث األول ة: الم ة المجتمع  12  المشار
ة ة المجتمع  12  .مفهوم المشار

ة ة المجتمع ة عن المشار  13  نبذة تارخ
ر الترو اإلسالمي ة في الف ة المجتمع  21  المشار
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة
ـاة ونقلة حضارة هائلة شملت، بیرة تغیرات والعشرن الحاد القرن  شهد      ،ل أوجـه ومجـاالت الح

اســي صــعیدال علــى ــاة إیــث ح والتكنولــوجي، واالقتصــاد الس ظهــر علــى مســرح الح ــل یــوم  نــه فــي 
ر ات جدیدة تحتاج إلى خبرات جدیدة وف ل مما ،ومهارات جدیدة للتعامل معها بنجاح معط ش س   انع

اشـر ل لمجتمعـات الـدول واالجتمـاعي الثقـافي الوضـع علـى م  هـذه علـى حتمـاً  ـان وقـد. معـا شـ
قى حتى المستجدة التغیرات مع للتأقلم السعي المجتمعات   .المتقدمة الدول مصاف في ت

ـة تمثلـه لمـا التغیـرات، بهـذه تـأثرت التي المجاالت أكثر من الترو  المجال ان ولقد"      حجـر مـن التر
اسات في أساس ال وتخرج الدول س مـن ثـم و  ،مجتمعاتها النهوض على وقادرة الدول هذه رؤ  تحمل أج

التي عهدناه إلىفنحن في حاجة  ة  ة غیر تقلید   ) . 13: 1997، جوسلین( "اتر
ة " طالما أنو      ة العمل انـه المجتمـع مـن یتجـزأ ال جـزء هـي نمـاإ و  فـراغ فـي تحدث ال الترو  الثقـافي، و

اة صور لتشمل وتسعى  لمهـاراتا و المعـارف الفرد إلكساب وسیلة فهي  المتعددة، وأسالیبها المختلفة الح
م ـة والمعـاییر والقـ ها الثقافـة تكامـل إلـى التـي تـؤد االجتماع قـاء لنفسـها لتضـمن وتماسـ "  مرارواالسـت ال

 . ) 31: 2010 البنا،(
ـا هـذه لتحقیـو    ـة تالغا ات مـن الكثیـر وأعطاهـا المدرسـة، المجتمـع أنشــأ فقـد  الترو  المسـئول

ات ة مهمة إلیها وعهد والصالح اة عدادهمإ و  النشء تر م وف المجتمع هذا في للح  والتقالید والعادات الق
   .)17: 1997،جوسلین( لنفسه ارتضاها التي

  

عض        ــــ ــــان ال ا " ظــــنو اعت ــــة هــــو المدرســــة  ــــد للتر ــــان الوحی ــــة أن الم م رهــــا المؤسســــة التعل
ـــد أن المتخصصـــة  ـــة لهـــا وســـائطها المتعـــددة التـــي تشـــمل الولكـــن الواقـــع یؤ ـــة التر بیـــت والبیئـــة المحل

ــة والصــحافة واإلذا  مــا تشــمل المســجد واألند ــات العامــةوالمدرســة  ت إلــى غیــر ذلــك  .عــة والتلفزــون والم
ن شخصـیته اشرة في الفرد وفي تكـو اشرة وغیر م طرقة م ة التي تؤثر  ـار(  "من المؤثرات الترو ، الج

1995 :5(.  
ــار المدرســة مؤسســة الكــن و      ــن اعت م ــة ذات اكتفــاء ذاتــي، فهــي تعتبــر جــزءال  مــن النســ ًا جتماع

ــــل، ف ــــل المجتمــــع  مث ــــذ  ــــي  هــــياالجتمــــاعي ال ــــل مــــن حیــــث المســــتو المعرف ــــالمجتمع  ــــأثر  تت
ا ان ة وتطلعاته وٕام  المدرسةف. ته ووضعه االجتماعي واالقتصادوالتكنولوجي السائد وفلسفته االجتماع

اة المجتمع اس لح   ).83: 1998السید، ( ما هي إال انع
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اتهـا وتطـور تطورهـا مع المدرسة أن إال"       قـدرتها عـدم تشـتكي بـدأت حولهـا مـن الظـروف وتغیـر متطل
ام على ومات من ثیر قدرة عدم نتیجة وذلك األكمل الوجه على مهامها الق ل تحمل على الح  ٕادارةو  تمو

م وتوفیر ع التعل ان دادأع تزاید نتیجة بنفسها المواطنین لجم ـة مـن الس ـة ومـن ناح  إلـى العـودة أخـر  ناح
م تـوفیر ـع ذ تعلـ ـة جیـدة للجم ـذلك، )2006:36،الخطیـب الخطیـب و " (نوع  مـن االنتقـال" سـبب و
ل عتمـد ـان الـذ الصـناعة عصـر  علـى عتمـد الـذ المعلومـات عـالم إلـى المـال رأس علـى أساسـي شـ
ـا والمعرفـة العقـول شـیر(  "المتقدمـة والتكنولوج ـع و م انتشـار إلـى اإلضـافة، )103: 2008،ر  مفـاه
ة، المؤسسات في الشاملة الجودة اب هذه ل الترو ـة المجتمـع إلـى تلجأ المدرسة جعلت األس  وتطلـب ثان

ع حتى ،مساعدته ام تستط   .تعلمین للم والمتكامل الشامل النمو في المتمثلة مهمتها الق
فــة المدرســة فــي المجتمــع لــذا فقــد تغیــر االتجــاه نحــ      ة نتیجــة لتغیــر وظ فقــد أقــام . و اإلدارة المدرســ

فتهـا علـى أنهـا  ـة أبنائـه، وفهمـت المدرسـة وظ ل إلیهـا مهمـة تر ادئ األمر، وأو المجتمع المدارس في 
ــار ــاة الك فــة  ،نقــل التــراث الثقــافي لهــؤالء األبنــاء إلعــدادهم لح ع أداء هــذه الوظ مــا فهمــت أنهــا تســتط

ه وأهدافـهو  الته وأمان عیدة عن مش عیدة عن المجتمع ،  ة . هي  ـة الماضـ وقـد ظهـر فـي السـنوات القر
فـــة المدرســـة، وهـــو ضـــرورة عنایتهـــا بدراســـة المجتمـــع المحلـــي والمســـاهمة فـــي حـــل  مفهـــوم جدیـــد لوظ

الته وتحقیــ أهدافــه ة بــی ،مشــ ــادة التقــارب واالتصــال والمشــار انــت نتیجــة هــذا المفهــوم ز ن المدرســة و
  .)78:  2005سعد،أ(والمجتمع 

  

م حیث    مدخل لدعم وٕاصالح التعل ة  ة المجتمع   :من هنا ظهر مفهوم المشار
ر أن أسـاس علـى لهـذا المـدخ فلسـفة تقوم" م تطـو ة عـد لـم وٕاصـالحه التعلـ  صـار بـل فقـط، الدولـة مسـئول

ة ـة قضـ ـ مجتمع ـة للمؤسسـة افـة المجتمـع دعـم  الضـرورة قتضـى ممـا ،اوعمـال قوم م  صـورة فـي التعل
ة ـة مشـار ـة والمؤسسـات الهیئـات افـة مـن مجتمع وم ـة وغیـر الح وم ماتـه المـدني والمجتمـع الح  بتنظ
اته ة وجمع ـاء واألحـزاب، األعمـال، ورجـال األمـوال وأصحاب األهل  لـذلك ، وغیـرهم القـادرن األمـور وأول
حت ة أصـ ـة المشـار یـزة المجتمع ة ر سـ ر  إصـالح لـدعم ،المعرفـة مجتمـع بیئـة فـي محورـةو  رئ وتطـو

  .)2005:63سنقر،( "المعرفة لبناء مالتعل
ة وتكمن       ة أهم ة في المجتمع مشار ة العمل م  حیث الطالب تحصیل زادة على تعمل أنها في التعل
ات ذات المدارس" أن ة فـي المرتفعـة المستو ـة المشـار ات ذات تكـون  الوالد  التحصـیل فـي تفعـةمر  مسـتو

ــة التــي أشــارت إلــى  .)2005:132،الســید("لطالبهــا الدراســي ــة وهنــاك العدیــد مــن الدراســات المحل أهم
ة مثل دراسة  ة المجتمع ة لـدیها االسـتعداد ) 2003،األشـقر(المشار التـي أكـدت علـى أن اإلدارة المدرسـ

ــة واأل وم ــة المجتمــع واألســرة والمؤسســات الح ــة لخدمــة وتنم ــةوالرغ ــع ذلــك مــن الــوعي الكبیــر ، هل ن و
ــه وتقدمــه ،(دراســة و  .لــد أفــراد هــذا المجتمــع لخدمــة وطــنهم والمســاهمة فــي رق التــي  )2004الجرجــاو

ات التــي  ــاء األمــور فــي المناســ ة أول مــة أشــارت إلــى أن مشــار ــة عظ فائــدة ترو عــود  مهــا المدرســة  تق
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ــاء ألبنــائهم حیــث تحســین المســتو الت، علــى المدرســة واألبنــاء عــة اآل حصــیلي للطالــب مــن خــالل متا
ـذلك . هـداف المنشـودة للمدرســة والمجتمـعوتحقیـ األ ـةالدراســات و  ,Randolph(مثـل دراسـة  األجنب

ة والتفاعــل بــین المدرســة والمجتمــع  )1997 ــة بــین حجــم المشــار التــي أكــدت وجــود عالقــة مهمــة وٕایجاب
ميومستو     ..تحصیل الطالب األكاد

ــن للمدرســة أن تعــزز شــراكتها مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي مــن خــالل مجــالس استشــارة      م ، و
م مــــن المجتمــــع المحلــــي ــــالتعل ــــآراء األهــــل ، تضــــم أفــــرادًا مثقفــــین ومهتمــــین  صــــرون إدارة المدرســــة  فی

ــدعون األهــالي إلــى قبــول رســالة المدرســة وتأییــدها، وآمــالهم عــل مــا أن لالتصــال الفا). 2005،ســنقر(و
ـــن دعـــوة الخبـــراء وذو األحـــالم والنهـــى فـــي  م مـــع مؤسســـات المجتمـــع دورًا فـــي تعزـــز الشـــراكة حیـــث 
ات  ال م الحلــول للمســتجدات واإلشــ مــي وطلبتهــا وتقــد المجتمــع إلــى المدرســة للحــدیث إلــى طاقمهــا التعل

ة فـي المجتمـع ، فیها ة والثقاف ة واالقتصاد ـًا لمـا عنـدهم مـن أو شد الرحال إلى المؤسسات االجتماع طل
مــة والــرأ الحســن ــن لمؤسســات المجتمــع أن تشــارك فــي اإلدارة ). 2009،وآخــرون  العجمــي( الح م و

مــات  ــام المفتوحــة واألنشــطة والمخ ة واأل ات المدرســ ــة والمنتــد ة مــن خــالل اشــتراكها فــي األند المدرســ
ة ة المجتمــــع ، الدراســــ ــــز مشــــار ــــا االتصــــاالت فــــي تعز والوالــــدین فــــي العمــــل المدرســــي وتفیــــد تكنولوج

ة، الشعور تعزز" إلى اإلضافة ).Sheldon Sanders& , 2009؛ 1993،ضحاو (  فاألفراد الملك
ـة الشـعور فرصـة مـن تزـد واحـدة مهمـة فـي  معـاً  عملـون  عنـدما  ، مفـرده الفـرد عمـل مـن أكثـر الملك

اء سمح فالتعاون  یز للشر قاً  ، مهامهم بتر   ) . 2005:41 العجمي،" (للألفض تحق
 المفهوم هذا ضوء في المدرسة دور قتصر ال حیث "المجتمع مدرسة مفهوم برز اإلطار هذا وفي     

م تعلم على ر  في  تمارسه الذ الحیو  الدور إلى ذلك یتعد وٕانما فحسب، الطالب وتعل طها تطو  مح
ش   المفتوح  التفاعلي  ظامالن على المعتمد  المجتمع مدرسة  مفهوم إن .معه والتفاعل ادل  للتعا   وت
د   المجتمع  مع  المنافع ا  مع وتفاعلها انفتاحها من ینونتها تستمد المعاصرة المدرسة نأ یؤ  قضا

ز("   وحاجاته مجتمعها ، التدرب مر    1994: 14)الترو
  

دعو     انا المدرسـة مراف وضع إلى " المجتمع مدرسة" مفهوم و  المحلـي، لمجتمـعا خدمـة فـي تهـا وٕام
ـاني المشـترك االسـتخدام مقـدمتها وفـي  إلقامـة والمالعـب السـاحات مومنشـآتها واسـتخدا المدرسـة لم

ـة المهرجانـات ة االجتماع  المدرسـة فـي  المتـوافرة الخبـرات مـن واالسـتفادة ،ةوالعـروض المسـرح والراضـ
ة وفصو  الدورات إلقامة ة محو لالتدرب م أوجه نم وغیرها األم  1996 وسـواقد، الطراونـة( رالمستم التعل

 فـي المجـال العـاملین أمـام واسـعة آفاقـاً  فـتح المحلـي والمجتمـع المدرسـة بـین التعـاون  إنذلك فل  ) .112:
ة المحلـي المجتمـع مصـادر مـن لالسـتفادة الترـو  ـة االقتصـاد ـة والمعرف ر فـي والتكنولوج ـة تطـو  العمل
ـة، ر الترو  المدرسـة بـین التعـاون  مسـتو  االرتقـاء أن مـا للطـالب الدراسـي التحصـیل  مسـتو  وتطـو

ة في المدرسة إسهامزادة  إلى یؤد المحلي المجتمع  ومؤسسات ة حر ةلمجا التنم  معها، وتفاعلها تمع
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ـادل زـادة وٕالـى ـة الخبـرات ت ـة، العلم انـات مـن االسـتفادة تفعیـل زـادة وٕالـى والترو شـرة اإلم ـةوا ال  لماد
الت وحل المحلي تمعلمجا حاجات تحدید وٕالى المدرسة، تمتلكها التي  ,Castambis) هتواجه التي المش

1998:12) .  
شــیر     ة، العدیــد مــن التجــارب  أن إلــى  )الخطیــب( و العــالم قــد شــهد خــالل الســنوات القلیلــة الماضــ

ل عــام ومجــال تفعیــل العال شــ ــو  ر التر ــة فــي مجــال التطــو مــع المحلــي تقــة بــین المدرســة والمجالدول
ل خ ة التجرة ش ـةاص، ومن هذه التجارب الدول ـة، السـنغافورة، األمر ان ا ة، وال ، التجرـة االسـترال

ـــة ـــة الكند ـــة . والتجر ـــو عـــن وجـــود عـــدد مـــن فـــي احیـــث تكشـــف لنـــا هـــذه التجـــارب الدول ر التر لتطـــو
ادئ  ة التي یت واألهدافالخصائص والم م التأكید علیها في المدارس، ومن أهم هذه الخصائص المشتر

ادئ    :ما یلي واألهدافوالم
ة تكییـــف البـــرامج  .1 ـــد علـــى جـــودة المخرجـــات المدرســـ اجـــات طالبهـــا الخاصـــة والتأكی ـــا الحت وفق

عا حققها الطالب جم ة لكي   .ووضع معاییر راق
ت .2 اشرة من قبل المجتمع و ة والمساءلة الم اتخضع المدرسة للمسؤول م بها محل  .م التح
ة الواسعة من قبل المجتمع المحلي  .3 اء (المشار ة األمورأول ـة واالقتصـاد ات االجتماع ) والفعال

ـــة  م ـــالبرامج التعل ـــاتفـــي القـــرارات المتعلقـــة  م، ومجـــاالت أخـــر  واإلنفـــاق واألولو علـــى التعلـــ
 .عدیدة

م لضــــمان تحقیــــ مخرجــــ .4 ــــة فــــي التعلــــ ــــة الجــــودة التأكیــــد علــــى الجــــودة النوع ــــة عال م ات تعل
 .)153-2006:152الخطیب، (والكفاءة

م      ـة والتعلـ ة الرائدة في هذا المجـال تجرـة وزارة التر فـي سـلطنة عمـان مـن ومن التجارب العر
ـــاءشـــراك مجـــالس إحیـــث  اتها  إدارةفـــي  واألمهـــات اآل ـــة علـــى اخـــتالف مســـتو م المؤسســـات التعل

ـــة ، المنطقـــة( ـــوزارة المدرســـة، الوال ـــد مـــن المشـــارع ) وال ـــة بتنفیـــذ العدی م فقـــد قامـــت المنـــاط التعل
ــة التــي هــدفت  ــة ومنهــاإشــراكة المجتمــع فــي  إلــىوالتجــارب الترو م مشــروع : دارة المؤسســات التعل

ـا  ام التكافل االجتماعي، مشروع  ع، مشروع أ مي، مشروع القراءة للجم بـي اهـتم بـي، أالهاتف التعل
ــــــــب الم ــــــــة، مشــــــــروع المشــــــــروع طال ــــــــال أم ــــــــة  ــــــــة، مشــــــــروع وال ــــــــازل هن ة للمن ــــــــارات المســــــــائ ز

ـــة هـــي  . )2007:1،الشـــرعي( ة المجتمع ـــذا فـــان المشـــار م حیـــث أل  نإحـــد المعـــاییر الهامـــة للتعلـــ
ـز  ـة مـع المدرسـة تجعـل المدرسـة مر ة المجتمع الفعل شـعاع للعلـم والحضـارة داخـل المجتمـع إمشار

قدر انفتاح المدرسة على الم ساعدها ذلـك فـي حـل العدیـد مـن و ون مستو المدرسة حیث  جتمع 
ســـاعد ذلـــك  ات التـــي تواجههـــا و عضـــاء المجتمـــع علـــى التعبیـــر عـــن رأیهـــم فـــي أ المشـــاكل والصـــعو

مــا  عمــالن معــا علــى تحســینه،  م فــي المدرســة و ــة تســاهم ن أمســتو التعلــ ة المجتمع فــي المشــار



6 
 

م و  ة تحسین جودة التعل التجرـة ایـث أثبتـت التجـارب ح .مخرجاتـهعمل ـة  ـة ألالعالم ان ا ـة وال مر
ــذلك  ة و ــة عنصــر  أثبتــت المشــروعات التــي نفــذت فــي هــذا المجــالواالســترال ة المجتمع أن المشــار

م في المجتمعات إلصالحهام جدًا    .مسیرة التعل
ابولعـــل مـــن      ســـة  األســـ ـــة هـــو فشـــل النظـــام االجتمـــاعي فـــي  لألزمـــةالرئ ـــط الترو ـــة ر ف معرفـــة 

ا على دور المؤسسـات  س سل المتغیرات المعاصرة، مما انع ة  ة وغیر الرسم مؤسسات المجتمع الرسم
ة مما  م ة والتعل بیر من مساهمتها في التطور التنمو الشاملأالترو ل واضح و ش   .ضعف 

ـة التـ      ـة هـي إحـد المؤسسـات الترو الـة الغـوث الدول ما أن مـدارس و ي تهـدف إلـى إعـداد جیـل و
ص الفجـوة بـین المدرسـة والمجتمـع المحلـي مـن  ،متمیز بناء في المجتمع لذا فهي تسعى جاهدة إلـى تقلـ

ر العالقــة بینهمــا احثــة مــن خــالل  .أســر ومؤسســات وأفــراد والعمــل علــى تطــو وفــي الواقــع اتضــح لــد ال
ـة  م ة التـي أجرتهـا مـع مـدیر المنـاط التعل الت الشخصـ ـة ، فـي محافظـات غـزةالمقـا أن برنـامج التر

ة یخلو من وجـود خطـة واضـحة األهـداف والبنـود الة الغوث الدول م في و ة ، والتعل ـرة المشـار وتـدعم ف
ــط التواصــل والتعــاون  ــون مــن األدوار الهامــة لمــدیر المدرســة توطیــد روا ــة والتــي مــن خاللهــا  المجتمع

اء األمور وا، مع المجتمع المحلي ساهم ، ألسر ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم الترو من أول ما 
ة م ة التعل ر العمل نفیـذ والتطبیـ ولقد أشار مدیر المنـاط ومـدیر المـدارس إلـى ضـعف الت. في تطو

اء األمور التي تكاد فقط تنـاقش المسـتو التحصـیلي ، في هذا الجانب وأنه قاصر فقط على مجالس أول
ة د ت، للطل ـع محافظـات مما یؤ ة في جم الة الغوث الدول ة في مدارس و ة المجتمع دني درجة المشار

مـن هنـا جـاء االهتمـام بدراسـة  .فهـذا بـدوره یـؤد إلـى اتسـاع الفجـوة بـین المدرسـة والمجتمـع، قطاع غـزة
الـة الغـوث للتوصـل إلـى بنـاء تصـور مقتـرح واقع العالقة بـین ا لمدرسـة والمجتمـع المحلـي فـي مـدارس و

ة فعالة بین المدرسة والمجتمعلم ة مجتمع   .شار
لة الدراسة   :وأسئلتها مش

ـة إمن خالل      ـة فـي عمل ة المجتمع ـة المشـار احثة على األدب الترو و تعرفها علـى أهم طالع ال
ة، مالتعلـــ الـــذات فـــي المرحلـــة األساســـ  هـــم فـــي حاجـــة إلـــى تعـــدیلتتعامـــل مـــع األطفـــال الـــذین  التـــي، و

هم مة و  ســـابهموٕاك ،ســلو مســـتو  أنفقـــد تبــین  .مــعالفلســفة الســـائدة للمجتالعــادات الحســـنة والثقافــة الســـل
ة المجتمــع المحلــي مـــع مــدا المســتو المطلـــوبفــي  رسمشــار ســت  محافظــات غـــزة ل الـــة الغــوث   ،و

ـــذلك درجـــة انفتـــاح المدرســـة علـــى المجتمـــع ســـت و حقـــ  ل ـــة أهـــدافالمســـتو الـــذ  م ـــة التعل  ،العمل
ــــــة جــــــاالفم ــــــاء واألمهــــــاتت التعــــــاون الحال ــــــاء األمــــــور ، قاصــــــرة علــــــى عقــــــد مجــــــالس اآل ودعــــــوة أول
ــاء( المتخصصــینو  ین -األط ــة )رجــال القــانون  -مرشــدین ترــو عــض المحاضــرات التوعو فهــذا ، إللقــاء 

ـة بـین المؤسسـات الت ة المجتمع قـي للمشـار ـاب المغـز الحق ـة وعناصـر المجتمـع المحلـي عني غ م عل
ـة و الوعي المج قلةو  م ـةتمعـي بوظـائف المدرسـة التعل ة مجتمع م مسـؤول ـأن التعلـ ممـا ، عـدم االعتـراف 

احثة إل حث العلمي و دفع ال    .استقصاء النتائج التي تجیب عن أسئلتهاخضاع مالحظاتها لل
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لة الدراسة في السؤال ا اغة مش ن ص م سفي ضوء ما سب    :التالي لرئ
الة الغـوث عیللتفالمقترح  ما التصور ة في مدارس و ة المجتمع ـة  المشار  فـي محافظـات غـزةالدول

ة المعاصرة  ؟ في ضوء االتجاهات العالم

  :األسئلة الفرعیـة
ة المجتمع )مـــدیر المـــدارس( درجـــة تقـــدیر أفـــراد العینـــة مـــا .1 الـــة  ـــة فـــيلواقـــع المشـــار مـــدارس و

ة الغوث   محافظات غزة؟ الدول

ة عند مستو داللة هل توجد فروق ذات داللة  .2 أفـراد  تقدیربین متوسطات ) α ≤ 0.05(إحصائ

ة تعز لمتغیر  ة المجتمع ة، جنسال(العینة لواقع المشار م ة المنطقة، المرحلة التعل م  ؟)التعل

ة؟ .3 ة المجتمع ة المعاصرة في مجال المشار  ما أبرز االتجاهات العالم

ـ .4 ة المجتمع الـة الغـوث  ةما التصور المقترح لتفعیل المشار ـة فـي محافظـات فـي مـدارس و الدول

  غزة؟

ات الدراسة    :فرض
  ة عنــد مســتو بــین متوســطات تقــدیر أفــراد ) α 0.05 ≥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ

  ).مدیرة - مدیر(تعز لمتغیر الجنس ) مدیر المدارس(العینة 
  ة عنــد مســتو ســطات تقــدیر أفــراد بــین متو ) α 0.05 ≥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ

ة م   .)ابتدائي، إعداد( العینة تعز للمرحلة التعل
  ة عنــد مســتو بــین متوســطات تقــدیر أفــراد ) α 0.05 ≥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ

ة  م   ).رفح -سخان یون -الوسطى -غزة -شمال غزة (العینة تعز للمنطقة التعل

  :أهداف الدراسة  

ة إلى  ة األهدافحقی تتسعى الدراسة الحال   -:التال
ة  إلـــىالتعـــرف  .1 الـــة الغـــوث فـــي محافظـــات غـــزة لواقـــع المشـــار درجـــة تقـــدیر مـــدیر مـــدارس و

ة  .المجتمع
الــة الغــوث .2 ــان الفــروق فــي مســتو تقــدیر مــدیر مــدارس و ــة ب فــي محافظــات غــزة لواقــع  الدول

ة والتي تعز لمتغیر  ة المجتمع ة -الجنس(المشار م ةال -المرحلة التعل م  ).منطقة التعل

م .3 ة في التعل ة المجتمع ة المعاصرة في مجال المشار  .التعرف إلى االتجاهات العالم
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الـــة الغـــوث مســـتقبلي وضـــع تصـــور .4 ـــة فـــي مـــدارس و ة المجتمع ـــة لتفعیـــل المشـــار فـــي  الدول
ة المعاصرة  .محافظات غزة في ضوء االتجاهات العالم

ة الدراسة     :أهم
ـع   ـة تن ـة الدراسـة أهم ة التعـاون  تعزـز تناقشـه،ألن الـذ الموضـوع مـن الحال  المجتمـع بـین والمشـار

ح والمدرسة المحلي ة ضرورة أص ة الدراسة تعود ما ملحة، ترو ة العوامل إلى أهم   :اآلت
ة والمجتمع المحلـي علـى حـد سـواء .1 ة تهم اإلدارات المدرس ة ترو ، تتعامل هذه الدراسة مع قض

ة لــم ت ونهــا قضــ ، أخــذ حقهــا مــن االهتمــام مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المحلــي العرــي عامــةو
المجتمعـات ، والفلسطیني خاصـة ـًا  عـدًا متقـدمًا فـي المجتمعـات المتقدمـة علم فـي حـین أخـذت 

ة  .الغر
ة الدراسات ندرة .2 ة  موضوع حول الفلسطین ة المجتمع م المشار احثة في التعل   .في حدود علم ال
ح في لدراسةا تسهم أن یؤمل .3 ر تواجه التي والمعوقات الحالي، الواقع توض  مستو و تحسین  تطو

ة التعاون    .المحلي المجتمع و المدرسة بین والمشار
ین الدراسـة  تسـاعد هـذهقـد  .4 الـة الغـوث علـى وضـع خطـط مبرمجـة  فـيالخبـراء الترـو  إلشـراكو

ات في المجاالت المخت اء األمور وأصحاب الخبرة والفعال   .لفة أول
ر عالقاتهم قد  .5   .مؤسسات المجتمع المحليتساعد هذه الدراسة مدیر المدارس في تطو
ع فـي الدراسـة تسـهمقـد  .6  حـول أخـر   دراسـات  إلجـراء الترـو  المیـدان مـن آخـرن ـاحثین تشـج

  .في مناط أخر ي من منظور آخر و المحل والمجتمع المدرسة بین والشراكة التعاون 
  :حدود الدراسة 

ة تت الحدود اآلت حث    :حدد نتائج هذا ال

ة واالنجلیزة  اقتصرت :حدود اللغة ة على اللغتین العر   .الدراسة الحال
ـة مـن وجهـة نظـر مـدیر المـدارس مـن خـالل اسـتطالع  :حد الموضوع ة المجتمع تحدیـد درجـة المشـار

ــة وتطو  ة المجتمع م تصــور یخــدم تفعیــل المشــار فهــا فــي تقــد االســتعانة ر أرائهــم وتوظ هــا إلــى األفضــل 
فها في بناء هذا التصور ة وتوظ   .التجارب الدول

شر  ع مدیر الدرا شمل مجتمع :الحد ال الة الغوث سة جم ة مدارس و    .الدول
اني    . فلسطین، محافظات غزة: الحد الم
الة الغوث :الحد المؤسسي ة مدارس و   .الدول

قت: مانيز الالحد    . م 2014 2013/ صل الدراسي األول للعامالف هذه الدراسة في ط
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  :   مصطلحات الدراسة
ة: أوالً  ة المجتمع   Community Participation :المشار

ـة مـن " إلى أن) 2005(الحارثي  عرفها ة الفعل ـة تعنـي المشـار م ـة التعل ة فـي العمل ة المجتمع المشار

م األنشـطة التر  ر الطـرق المعلمین وأفراد المجتمع المحلـي فـي تصـم ـة وتحدیـد محتـو المنـاهج وتطـو و

مها من حیـث فـتح  ة المدرسة وتقو ة نوع ة، ومراق م الطل ة المالئمة لقدرات وأنما تعل م والوسائل التعل

ــة المقدمــة، ومالحظــة األ م الت والخــدمات التعل ــة التســه فا ــاء والمجتمــع المحلــي ومــد  بــواب أمــام اآل

ة والمعلم م سلوك الطل ة وتـأهیلهم وتـدربهموتقو ـذلك تقـدیر حاجـات المعلمـین التدرسـ الحـارثي، ( "ین و

2005 :20(.  

  : التعرف اإلجرائي

ــة المجتمــع ــس رغ ــة التــي تع واســتعداده لالنــدماج والمســاهمة الفعالــة فــي تحســین  الفلســطیني هــي العمل

ــة  م ـة التعل محافظــات غــزةالعمل ــة  الــة الغــوث الدول رهــ فــي مــدارس و ــن تحدیــدها مــن  اوتطو م والتــي 

انة( الدراسة أداة فيخالل الدرجات التقدیرة ألفراد العینة    . )االست

اً   Imagine Proposal:  المقترح تصورال :ثان

ـة الشـاملة التـي هو      م مارسـها یجـب أن مخطط مـنظم ودقیـ لمجموعـة األنشـطة والممارسـات األكاد

الة رساالمسئولون عن تسییر شؤون مد محافظات غزة  و ة  ع  الغوث الدول  :وتشـمل عناصـرالفي جم

ات، مخرجات( افة  ومن خالل) مدخالت، عمل م والتحسین في مجاالت العمل  ط والتنفیذ والتقو التخط

ـاء األمـور فـي تحسـین ل ـة وأول وم ـة وغیـر الح وم افـة منظماتـه ومؤسسـاته الح دمج المجتمع المحلي 

ة  م ة التعل   )595:2011،اف وآخرون العس(.العمل

ة المقترح تصور: ثالثاً  ة المجتمع اً إ المشار   :  جرائ

ة لبناء إطـار هو  ف ة أو  م ة  ة من خالل أدوات منهج ة میدان ط مستقبلي مبني على نتائج فعل تخط

ین ـاحثین أو الترـو ر عام یتبناه فئـات ال مـي  ف الت التـي تواجـه صـناعة القـرار التعل فـي لعـالج المشـ

محافظات غزة  ة ومدارسها  الة الغوث الدول ا من  ،و یز على الفوائد المتوقعة ذات وذلك من خالل التر
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مـــي، وترضـــى طموحـــات المجتمـــع  ین فـــي صـــناعة القـــرار التعل مـــا یتعلـــ  الفلســـطینيالمشـــار بتفعیـــل ف

محافظات غزة ة  الة الغوث الدول ة في مدارس و ة المجتمع   .المشار
  

عاً  ـةو: را  United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) :الة الغـوث الدول

ــاالت هیئــة األمــم المتحــدة، متخصصــة بإغاثــة وتشــغیل الالجئــین الفلســطینیین، وتــم  الــة مــن و هــي و

ة العامة لألمم المتحدة فـي قرارهـا رقـم  عد موافقة الجمع ـانون ) 302(إنشاؤها  الصـادر فـي الثـامن مـن 

ـــة والصـــح 1949أول لســـنة  م م خـــدماتها التعل ـــة لالجئـــین الفلســـطینیینلتقـــد تـــب اإلعـــالم ( ة والغذائ م

ع لألونروا،    .)1: 1995التا

ة: خامساً  الة الغوث الدول   UNRWA Schools: مدارس و

الــة غــوث وتشــغیل الالجئـــین  ــة أو خاصــة تـــدیرها أو تشــرف علیهــا و وم ــة غیــر ح م أ مؤسســة تعل

ــــة الفلســــطینیین، وتقــــ وم ــــع فــــي المــــدارس الح م العــــالي(وم بتــــدرس المنهــــاج المت ــــة والتعلــــ ، وزارة التر

1997 .(  

              Gaza Governoratesمحافظات غزة : سادساً 

حـر ) 2ـم365(هي جـزء مـن السـهل السـاحلي تبلـغ مسـاحته  متـد هـذا الجـزء علـى الشـاطئ الشـرقي لل و

طول  عرض ما بین ) م45(المتوسط  م قطـاع غـزة ) م 6-12(و ة تم تقس ام السلطة الفلسطین ومع ق

ط والتعــــــاون (  .ل غزة، غزة، الوسطى، خانیونس، رفحإدارًا إلى خمس محافظات هي شما وزارة التخطــــــ

ة    .)14: 1997الدولي الفلسطین

عاً  ة المعاصرة: سا       Contemporary Global Trends  االتجاهات العالم

عـض الـدول المتقدمـة األسـاهي المداخل أو  لیب أو الطـرق الحدیثـة التـي تعبـر عـن مسـاهمات ومواقـف 

ر والتقــدم فـي هــذا المجـال ة معینــة إلحـداث التطـو ــاس ، فـي مجـال معــین أو إزاء قضـ ـن ق م فـي حــین 

ات النسبي الث   عبر عن الرأ العام في هذه الدولوهي ت، هذه االتجاهات وٕاعطائها درجة تتمیز 

                                                              ).10: 2011،شیر( 
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 الفصـل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 
 تصور مقترح لتفعيل المشاركة المجتمعية في مدارس وكالة الغوث

 األول: المشاركة المجتمعية لمبحثا 
 مفهوم المشاركة المجتمعية. 
 نبذة تاريخية عن المشاركة المجتمعية 
 المشاركة المجتمعية في الفكر التربوي اإلسالمي 
 أهمية المشاركة المجتمعية في التعميم 
 أهداف المشاركة المجتمعية 
 أساسيات المشاركة المجتمعية  
 مبادئ ومتطمبات المشاركة المجتمعية. 
 التحديات التي تحتم تفعيل المشاركة المجتمعية في الواقع التربوي 
  المشاركة المجتمعية في الواقع التربوي الفمسطينيالتحديات التي تحتم تفعيل  
 مجاالت المشاركة المجتمعية 
 أطراف المشاركة المجتمعية 
 معوقات المشاركة المجتمعية 
 تجارب بعض الدول في المبحث الثاني: االتجاهات العالمية المعاصرة في 

 لمجتمعيةاالمشاركة 
 التجربة اليابانية 
 التجربة األمريكية 
 سنغافوريةالتجربة ال 
 التجربة الماليزية 
 التجربة الكندية 
 في تجارب الدول المتقدمة في المشاركة المجتمعية العالمية المعاصرة المتضمنة االتجاهات 
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حث األول   الم
ـة المجتمعیــة   المشــار

  
ة         ـــات العلـــوم اإلنســـان ـــة مفهـــوم حـــدیث فـــي أدب ة المجتمع عض أن مفهـــوم المشـــار رمـــا یبـــدو للـــ

ــةوا قــة األمــر  –إال أنــه  ،الجتماع قــة، –فــي حق ــة العم ــر الترــو أو ســواء فــي  لــه جــذوره التارخ الف
ر اإلنساني،حیث أكد ـة)"یبيشخال(الف ـة االجتماع ارهـا  فـي عصـر مـا قبـل التـارخ، أن ظهـور التر اعت

ون عضوًا في مجتمع  ي  ة إعداد للفرد  ه في مجاالته وأنشطته المختلعمل فظـة بهدف المحا فة،شار
ته فـــي المجتمـــع،  ،یبيشـــخال("اســـتمرارتهي نفـــس الوقـــت علـــى تماســـك المجتمـــع و وفـــ علـــى ذاتـــه وعضـــو

2004 :270.(  
ـــةولال    ة المجتمع ح الم قتضـــي قتـــراب مـــن مفهـــوم المشـــار صـــفٍة توضـــ ة  مصـــطلح المشـــار قصـــود 

ة عامة، ة المجتمع ة تختلف، تمهیدًا لطرح مفهوم المشار اتها فالمشار  :على النحو التالي مسم
ـــة"طلـــ علیهـــاهنـــاك مـــن  ة الجماهیر ســـمیها  ،"المشـــار ة"وهنـــاك مـــن  ة الشـــعب ة "أو " المشـــار المشـــار

ـل ". العامة لهـا حـول معنـى واحـد أال وهـو مسـاهمة  ات إال أنها تدور  الرغم من اختالف هذه المسم و
ــــل المســــتو  ــــل األعمــــال وفـــي  ة فـــرد مــــن أفــــراد المجتمـــع فــــي  اســــ ــــاة الس ات فــــي مختلـــف أوجــــه الح

ـــة ة واالجتماع ة ال وغیرهـــا، واالقتصـــاد اشـــرة للجمـــاهیر فـــي شـــؤون المجتمـــع،أ المشـــار س عـــن  م ولـــ
ة  اب ة الن ـة طر  المشار اشـرة ممثلي الشـعب أو المجـالس المنتخ ة غیـر م تـاج (والتـي تعتبـر مشـار

  .)9: 2012الدین، 
ة مفهوم ة المجتمع   ?Community Participation: What Is It     المشار

ة لغـة     The lexical Meaning of Participation  :   المشار

ـة والشـرك هـو المشـارك،  لسان العرب البن منظـورورد في       ة فـي التنم عنـي المشـار أن التشـارك 
قــال نصــر وأنصــار، اإلشــر  مــا  ه، شــرك و أشــراك  معنــى صــرت شــر ت فالنــًا  اك جمــع الشــرك وشــار

ــه النــاس ســتو ف ــ  ــ مشــترك أ طر معنــى مســتوون فــي الشــيء، وطر اء  ابــن (وهــو النصــیب، وشــر
  ).103: 2001،منظور

التحدیـد القـاطع م التـي لـم تحـظ  ة من المفاه عد مفهوم المشار إن لـم  -شـأنها فـي ذلـك شـأن معظـم  ،و
ـــل ة، و المفـــا -ـــن  م فـــي مجـــال العلـــوم اإلنســـان ـــًا مـــه طـــاً غال ـــون مرت مجـــال آخـــر مـــن مجـــاالت  ا 
عرفهـــا  المعرفـــة، اســـة  مجـــال الس ة  ـــا المشـــار ـــع(ففـــي ارت قـــوم مـــن " أنهـــا ) 28: 2009،ر ـــة  عمل

ة للمجتمع اس اة الس اغة نمط الح اإلسهام الحر والواعي المنظم في ص   " . خاللها الفرد أو الجماعة 
والتـي هـي حـ مـن حقـوق اإلنسـان المعاصـر والـذ تقـر  ة،األساس والتعبیر التي هي من أهم الحرات

ة لحقوق اإلنسان    ".ه الهیئات العالم
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ة المجتمعیـالم   :اـً ة اصطالحـشار
ـل شـخص حسـب  ـة، حیـث عرفهـا  ة المجتمع المشـار اینة تتعل  ثیرة مت وردت تعرفات 

عض التعرفات ما یلي    :وجهة نظره، أو حسب مجال تخصصه، وف
ـــة أنهـــا) 40: 2005جمـــي،الع( عـــرف ة المجتمع ـــه أعضـــاء المجتمـــع مـــن أنشـــطة : "المشـــار قـــوم  مـــا 

افـــة مجاالتـــه ـــة  -لخدمـــة مجـــتمعهم فـــي  م ـــة والتعل ـــة والثقاف ة واالجتماع اســـ ـــون هـــؤالء  –الس وقـــد 
ـة وااللتـزام  ات هؤالء األعضاء علـى التطوع  –األعضاء أفرادًا أو جماعات أو مؤسسات، وتعتمد سلو

س علــى الجبــر واإللــزام و  ــة أو  –لــ ة، وقــد تكــون هــذه األنشــطة نظر والــوعي والنــزوع والوجــدان والشــفاف
اشرة  اشرة أو غیر م طرق م ة تمارس    ".عمل

ــد ذلــك مــا قالــه   ؤ أنهــا) 2010محمــود، (و ــة  ة المجتمع إحــد األدوات التــي :" فــي تعرــف المشــار
ــــالمجتمع واالرتقـــ ـــن مــــن خاللهـــا النهــــوض  ــــاة المــــواطنین م ــــه، والعمـــل علــــى تحســــین مســـتو ح اء 

ــالرأ أو  ــة ســواء  ًا وذلــك مــن خــالل إســهام أبنــاء المجتمــع تطوعــًا فــي جهــود التنم ــًا واقتصــاد اجتماع
ة، وعــدم وضــع العراقیــل أمــام الجهــود المبذولــة مــن  ــل، وحــث اآلخــرن علــى المشــار التمو العمــل أو 

ادات المجتمع وغیر ذلك من ة المجتمع وتحقی أهدافه جانب ق   " األمور التي تؤد إلى تنم
ـة فقـط، وٕانمـا  ـة أو الثالث ة الثنائ المشـار حـددها  معنـى جدیـد أوسـع ألنـه ال  وهذا التعرـف ینظـر إلیهـا 
ال واألنـواع  ـة واألشـ وم ة مثـل المنظمـات غیـر الح ة منظمات إضاف یتضمن إلى جانب الشراكة التقلید

موضوع المجال الذ تتعامل معه المختلفة لألعمال  Anderson(ومنظمات المجتمع المحلي المتعلقة 
& Mailund,2008: 15.(  

ة فــي القــوة وفــي الســلطة وفــي     ــة علــى أنهــا المشــار ة المجتمع ــاحثین إلــى المشــار عــض ال نظــر  و
ة  العمــل وفــي المســاندة وفــي المعلومــات مــع أطــراف أخــر مــن أجــل تنفیــذ األعمــال واألغــراض المشــتر

ادلة   ).EQUAL Bank,2007: 2(لتحقی منافع مت
  

ـــة التـــي تقـــدم مـــن مختلـــف تجمعـــات     ـــة هـــي الجهـــود التطوع ة المجتمع س فیـــر أن المشـــار أمـــا دعـــ
افـة مشـروعات  الجهـد مـن أجـل دعـم  التحلیـل أو  العمـل أو  ـالرأ أو  ومنظمات العمـل المـدني سـواء 

ــة فــي المؤسســات الر  ــرامج التنم ة فــي المجتمــع وتعمیــ روح التواصــل واألداء الجمــاعي وتفعیــل و ســم
ة  افة المشروعات التنمو م  ة لدفع وتدع س،(الطاقات المحل   ).65:  2009دع

ة نبذ ة المجتمع ة عن المشار خ   A brief history of community involvement ة تار
ة ومسؤول     ة من أهم ات التر ر ما لعمل ـاة األمـمال أحد ین ات تجـاه ح ، ات بل من أخطر المسـؤول

ـــاة المجتمعـــات  ـــًا فـــي ح التـــالي فهـــي تـــؤثر تـــأثیرًا جوهر ـــاة األفـــراد، و اشـــر فـــي ح ألنهـــا ذات اتصـــال م
مـي، لمـا لهـا  ة فـي النظـام التعل ما أثرت فـي ماضـیها، فالمدرسـة هـي اللبنـة األولـى واألساسـ ومستقبلها 

انة مرموقة ت مي، حیث تستوعب أبنـاء المجتمـع فـي رحابهـا الغ األثر ومن م نفرد بها داخل السلم التعل
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ـات  ونوا مواطنین صالحین ذو مواهب وقـوة فـي مواجهـة األمـور وتحقیـ رغ وتكسبهم االستعداد ألن 
  .المجتمع 

ـــة -انـــت المدرســـة منـــأ  عـــن  -وعلـــى وجـــه الخصـــوص المدرســـة العر ـــب  تعمـــل   حتـــى عهـــٍد  قر
انــ ــًال منهمــا إلــى إســاءة  المجتمــع، و عــة  تفصــل بــین المدرســة  والمجتمــع، وتــدفع   ت هنــاك حــواجز من

ة حاجاته والتجاوب معه   ).  97: 2002الخطیب، الخطیب، (فهم اآلخر، والشك في قدرته على تلب
مـا حولهـا سـو أنهـا تلتقـي تالمیـذها سـاعات  ه بجزر منعزلة ال یرطهـا  ثیرة أش ذا عاشت مدارس  وه

مــا یجــر فــي البیئــة مــن أحــداث مــن ا لنهــار تأخــذهم فیهــا بدراســات ال تتعــد جــدران الصــف، وال تعنــي 
هم وظـــروف بیئـــاتهم، ومـــا یواجهـــون مـــن  اب تصـــرفات تالمیـــذها وســـلو وأنشـــطة، وال یهمهـــا دراســـة أســـ
ــة ال یجــوز التــدخل فــي شــؤونها أنهــا دائــرة إدار ــاء ینظــرون إلــى المدرســة و ــان اآل ــة و الت یوم  مشــ

م( سبب زـادة الـوعي ) 247: 2013، ياإلبراه ار والزوال  غیر أن هذه الحواجز اآلن في طر االنه
  .ضرورة إقامة تعاون وثی بین المدرسة والمجتمع

شــرة فــي عمــان ــة ال ــز التــدرب الترــو للتنم ــد مر ؤ علــى أن المجتمعــات الحدیثــة اتجهــت للنظــر :  و
ونهــــا فقــــط مؤسســــة  س  ــــةللمدرســــة لــــ م فــــة ، تعل ــــة ذات وظ م ونهــــا مؤسســــة تعل بــــل النظــــر إلیهــــا 

اجاتـه ة تقوم على خدمة المجتمـع والتعـرف علـى مـوارده واحت وقـد بـرز فـي هـذا اإلطـار مفهـوم . اجتماع
قتصـــر دور المدرســـة فـــي ضـــوء هـــذا المفهـــوم" مدرســـة المجتمـــع" م التالمیـــذ  حیـــث ال  علـــى تعلـــم وتعلـــ

ش بــل یتعــد ذلــك إلــى الــد ،فحســب طهــا والتفاعــل معــه للتعــا ر مح ور الحیــو الــذ تمارســه فــي تطــو
ــادل المنــافع مــع المجتمــع ــد ،وت ؤ ینونتهــا تســتمد مــن  ذلــك و حت  واقــع المدرســة المعاصــرة التــي أصــ

ا وحاجات مجتمعها    .)492: 2013 ،البنا(انفتاحها وتفاعلها مع قضا
ین علـى هـذه . تمـع مسـألة هامـةوال شك أن التجـانس فـي الفهـم بـین المدرسـة والمج    ـد أحـد الترـو ؤ و

قول قة إذ  صـل بـین : " الحق ـة راسـخة، و ه علـى دعـائم قو رسـ المدرسـة ال شـي ُیـنجح عمـل المدرسـة و
ـــؤمن التعـــاون بینهمـــا ،والمجتمـــع ـــًا وحاجـــات المجتمـــع ،و والحـــ أن "  مثـــل جعـــل برنـــامج المدرســـة متفق

ة یجـــب أن تـــدور حـــول  ـــات المدرســـ ـــدیهي أنـــه فـــي مثـــل هـــذا الحـــال فـــإن الفاعل الت المجتمـــع، و مشـــ
یـف ینقـل خبرتـه مـن المدرسـة إلـى  ـة، و الت العلم حـل المشـ یـف  ـاة، و یف یواجه الح الطالب یتعلم 

س ـة ) . 86: 2007العجمي،( المجتمع والع عـد عمـل المدرسـة قاصـرًا علـى حشـو أذهـان الطل لذا فلم 
فتهـــا، عملـــون بـــروح  المعلومـــات، وٕانمـــا تطـــورت وظ ـــه الطـــالب، و ش ف عـــ حت مجتمعـــًا صـــغیرًا  فأصـــ

تمتـع  ه، و ش ف ع ین المجتمع الذ  فرد و تدرب الطالب على التوفی بین نفسه  التعاون والتعاضد، و
ال، واتجهـــت  ـــه ســـب ـــؤد فـــي نفـــس الوقـــت للمجتمـــع مـــا اســـتطاع إل فلـــه لـــه المجتمـــع و ـــالخیر الـــذ 

ین المجتمع والتفاعل معهالمدرسة إلى العمل على الر  ،( ط بینها و   ).273: 2001عطو
العــدد الــالزم مــن  ــه  الجدیــد مــن المعــارف والخبــرات، وتغذ عتمــد علــى المدرســة فــي أن تمــده  فــالمجتمع 
ســتهدفها والتــي  ــة التــي  ــة، والمثــل الخلق م الروح ــل مجــال، وتؤصــل فــي نفــوس أفــراده القــ الفنیــین فــي 
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ــه، . ســیر علــى هــدیها أعضــاؤه ــأداة قــادرة علــى اإلصــالح والتوج ــذلك ینظــر المجتمــع إلــى المدرســة  و
جهــاز قــادر علــى اإلنشــاء والبنــاء  مــا . و فالمدرســة فــي نظــر المجتمــع مصــدر لإلصــالح االجتمــاعي 

مـا أنهـا  ه للبیئـة مـن خـدمات و تثبته في النفوس من مثل، وما تنشره بـین النـاس مـن مهـارات، ومـا تسـد
شــرة عاملــة، فهــي مصــدر للنمــو اال مــا تعــده مــن قــو  الصــورة التــي  –علــى هــذا النحــو  –قتصــاد 

  ).78: 1962ستاوت والنجدون، (تتكامل فیها أهداف المجتمع وآماله 
ــار ) : 96: 2010ســالم، (وتضــیف  اعت ین  ــو أن المجتمــع دائمــًا وأبــدًا یتطلــع للكثیــر والكثیــر مــن التر

  :ألمة، فالمجتمع یردأنهم المسئولون عن حاضر ومستقبل ا
 ال شعرون  طین  قدرونها ح قدرهامأفرادًا وخرجین منض ة تجاه عقیدتهم ووطنهم و   .سؤول
  ًال ة مساهمة فعالة مثمرة  ة التنمو ساهمون في العمل حترمون النظام و   .حسب موقعهأفرادًا 
 ة سالح هذا العصر  المعارف وما ینأفرادا ملم   .واستمرارهتتضمنه من معلومات وتقن
 ساندها ة وما  م الوسائل واألدوات التعل   . من أنشطة مبنى مدرسي حدیث ومتطور ومجهز 
 الواقع وسوق العمل مفردات ومقررات طة  یر والتحلیل ، مرت   .عند األفرادوتنمي مهارات التف
 استمرار طوروا من أنفسهم    .معلمین مؤهلین ومدرین و
  ــة صــنع القــر ــع فــي عمل ــاء أمــور الطــالبإشــراك الجم مــي مــن أول ومؤسســات  ،ار الترــو التعل

 .إضافة إلى العاملین في المیدان ،وأساتذة الجامعات ،العمل ووسائل اإلعالم
ما یوضح  ون من المجتمع    :التعاون معهم من خالل) 2006،الحري(وفي المقابل یرد الترو

  عة المستمرة لألبناء والبنات على مدار   .العام الدراسيالحضور والمتا
 ة المش المسؤول ة الفعالة والشعور  ة النشءالمشار ة تجاه تر   .تر
  ــام بــدور ــة المســتمرة المســاهمة الفعالــة والمســتمرة مــن وســائل اإلعــالم للق ها المنشــود وهــو التوع

ة  ة التر   .أهم
  ــع فئــات و ة مــن قبــل جم فــي هــذا  شــرائح المجتمــع والتنســی والتعــاون المثمــر والمســتمرالمشــار

ة  ط األسر المجتمعي من أهم  ) .148: 2006،الحري(الشأن لما للترا
  

ـة       ر العالقة بین المدرسة والمجتمـع المحلـي فـي زـادة عطـاء المدرسـة وتفاعلهـا مـع حر سهم تطو
ـة ـة والترو ـادل الخبـرات والمصـادر والمرافـ العلم ة، وٕالـى زـادة ت ة المجتمع ـان أول ان. التنم طـالق و

ــرة التواصــل بــین المدرســة والمجتمــع المحلــي ــة خــالل عقــد األرعینــات " لف ــات المتحــدة األمر فــي الوال
عـد سـاعات الدراسـة اب  وفـي ، والخمسینات من القرن العشرن، من خالل افتتاح مدارس للمجتمع والشـ

ــة )Flintفلنــت (حیــث بــدأ ذلــك فــي مدینــة ، عطلــة الصــیف ــوا ) Michiganمیتشــیجان(فــي وال حیــث أدر
ة  وم ة استخدام المدارس الح ة(أهم ة ) والتي أطل علیها المدارس المجتمع عد ساعات الـدوام المدرسـ

ـــة والفنـــون  ـــار، مثـــل اللغـــات األجنب ـــة للك ـــة تقلید م ـــار، ومقـــررات تعل اب والك ـــة للشـــ فـــي أنشـــطة ترفیه
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م عضــها إلــى تنظــ ــادر  اعــة ومهــارات الحاســوب، و یــنهم مــن مواجهــة  والحــرف والط أفــراد المجتمــع لتم
ة مختلفـة مثـل اإلدمـان علـى المخـدرات والجرمـة، وانتشـرت هـذه المـدارس فـي مختلـف  الت مجتمع مش

ا    ) .2006الخطیب والخطیب، " (أنحاء أمر
ـة القـرن العشـرن     ـامًال فـي نها ـة قـد شـهدت وجودهـا  ة فـي الـدول الغر انت المدرسة المجتمع وٕاذا 
ـــة وأو  ـــة فـــي الحضـــارة العر ـــد وجـــود مالمـــح المدرســـة المجتمع ـــة یؤ ائـــل هـــذا القـــرن إال أن تـــارخ التر

ة ـه . اإلسالم ـل قـادر عل ـه  ة، سـاهم ف ة العلم ًا في الحر ـاش، (التي شهدت نشاطًا جماع : 2003ع
قـوم علیهــا بنـاء األمــة اإل). 50 ة التــي  ة، فاإلســالم انطالقـًا مـن أن اإلنســان هـو الدعامــة األساسـ سـالم

شـونه وقائمــًا  ع ــًا لحاجـات النـاس وٕاعـدادهم لزمــانهم الـذ  م ملب ـون التعلـ اتـه حـرص علــى أن  منـذ بدا
  .على خدمة المجتمع 

م عشـــرة مـــن  والرســـول ـــ ـــل واحـــٍد مـــنهم بتعل قـــوم  ین فـــي غـــزوة بـــدر أن  طلـــب مـــن أســـر المشـــر
م    .المسلمین وفي ذلك خدمة للمجتمع وتوسع في التعل

فــة عمــر بــن الخطــاب  قــدم  والخل م و اتــب التعلــ تفقــد بنفســه م علمهــم، و ــان یرســل إلــى البــدو مــن 
ـــائهم  ـــع المتعلمـــین إلـــى  مجموعـــات  حســـب  ذ طلـــب مـــنهم  توز اإلرشـــادات والنصـــائح  للمعلمـــین، و

  ) .47: 2002القرني، (وقدراتهم 
انــًا للت  ــة فهــو م ــة المجتمع ــزًا للتر ــان المســجد مر افة، ومدرســة تعلــم و عبــد، بیتــًا للجماعــة، مقــرًا للضــ

ـار علـى مـدار  ـه الصـغار والك لتقـي ف ـار الهامـة، و ـه األخ ز إعالمـي هـام تـذاع ف العلوم المختلفة، ومر
االســتماع ، الســاعة لتلقــي العلــم فــي الوقــت الــذ یرــد وعلــى یــد المعلــم الــذ یختــاره س الطالــب مقیــد  فلــ

مــ ــه إلــى معلــم معــین ثابــت،  ــه األخــذ  : 1977عبــد العــال،(ا ال ُفــرض علــى المعلــم مــنهج ثابــت عل
188.(  
ــة والمجتمــع ووضــع     ــة العالقــة بــین التر عــد العــالم العرــي ابــن خلــدون مــن أوائــل الــذین أكــدوا أهم و

ح م، قواعد التعلم الصح ها ح )  (Emil Durkheimما أن للعالم الفرنسي إمیل دور الفضـل فـي توضـ
فـ ـة یجــب أن الوظ ن مـا أسـماه الــوعي الجمعـي لـد األفــراد، وعنـده إن التر ـة، وتكــو ـة للتر ة االجتماع

ة لخدمة الفرد  ما یؤد في النها   ) .15: 2005سنقر، (تسعى لخدمة المجتمع 
ــادئ جدیــدة تجلــت فــي    م وم ــة، إال أن ظهــور مفــاه فــة اجتماع انــت تــؤد وظ فالمدرســة منــذ نشــأتها 

ـــة الكثیــر مـــن  مقراط مفهـــوم د متهـــا  عادهــا وق ـــة أ ، أعطـــت المدرســـة المجتمع ـــات التجدیـــد الترــو عمل
العولمــة  ثیــرة فــي العصــر الحاضــر  ــع إلــى جانــب متغیــرات  م وتكــافؤ الفــرص ومبــدأ الــتعلم للجم التعلــ

  . والتطور التكنولوجي واالنفجار المعرفي
غیرها تحتاج من المؤسسات إلى تعرف أ     عضاء المجتمع المحلي برسالتها، والجهـود التـي فالمدرسة 

ـة المتكاملـة للمتعلمـین،  تبـذلها، والبـرامج التـي تنفـذها، والنشـاطات المتنوعـة التـي تقـوم بهـا؛ لتحقیـ التر
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ة، وعلى دعمهم فـي تحقیـ األهـداف  ولخدمة المجتمع المحلي، من أجل الحصول على تأیید ذو الطل
ة المرغوب فیها    ) .8: 2000عابد،  أبو(الترو

  

ـــه     ـــة، وهـــذا مـــا أكدت ـــه أثـــره فـــي تحصـــیل الطل ـــ العالقـــة بـــین المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي ل إن تعمی
والتـي توصــل ) Blank(الدراسـات الكثیـرة التـي تمـت فـي هـذا المجـال، والتــي منهـا الدراسـة التـي قـام بهـا 

أرعــة عشــر عــامًال، منهــ ة وعــددها  مــن خاللهــا إلــى أن إنجــاز الطالــب یتــأثر  البیئــة المدرســ ا مــا یتعلــ 
األســرة  والمجتمــع وعــددها  المنهــاج  وٕاعــداد المعلــم  واألمــن المدرســي، ومنهــا مــا یتعلــ  ســتة عوامــل، 

ة الطالب اء ودعمهم األبناء، ودور المجتمع في فعال مساعدة اآل ة عوامل،  النك أنـه ال . ثمان استنتج 
ن للمدرسة أن تحدث التغییر الم مفردها دون تعاون األسرة والمجتمع م   ).(Blank,2004:62طلوب 

م تحتـاج أن     ة المتنوعة والمختلفة التـي تسـتهدف تحسـین جـودة التعلـ م احثة أن األنشطة التعل تر ال
ة من المجتمع ومؤسساته لتضـمن اسـتمرارة هـذه األنشـطة، وتضـافر  تنفذ من خالل شراكة فعالة وٕایجاب

ة  ـة الجهود األهل م ـة إلصـالح الـنظم التعل ـة وغیـر عین م المـدخالت ومسـاهمات عین ة لتقد وم مع الح
رها    .وتطو

ـــز علـــى االســـتمرار علـــى     عهـــا تر ـــًا، ولكـــن جم ف ـــة قـــد تبـــدو مختلفـــة اختالفـــًا ط ـــل مدرســـة مجتمع
ة   : الصفات الستة التال

 األمن واألمان   .تعزز الشعور 
  ــة ــن للمــدارس المجتمع ــز علــى المجتمــع،التــي تم أن تحــد مــن مشــاعر العزلــة واالغتــراب  ر

ا  ًا ما تولد مشاكل العنف وعدم االنض   .للطالب التي غال
 ونـــ ـــة واالنتمـــاء مـــن أن  الهو  وا متصـــلینالطـــالب فـــي المـــدارس الصـــغیرة لـــدیهم شـــعور قـــو 

 ) .(Miranda,2007: 91(المجتمع 
االنتمـاء یتجلــى بزـادة المشــار ـة، وتعزــز الصـالت بــین الطــالب هـذا الشــعور  ة فـي األنشــطة الالمنهج

ـل فـرد أنـه أو أنهـا  شـعر  قـاء فـي مجموعـة صـغیرة  سـاطة ال ین المدرسـة، ب ینهم و عض و عضهم ال و
ـذا فــإن مدرســة المجتمــع تعـزز تقــدیر الــذات، تحســن  بیــر، وه ـه فــي مجتمــع  انــت عل ــة ممــا  أكثـر أهم

  ). Allam,2003:143(لتعلم وتزد قدرة الطالب على ا، السلوك
  

ــة فــي  الــة  الغــوث الدول ــة فــي واقعنــا الترــو المحلــي فــي مــدارس و مــن أجــل تحقیــ المدرســة المجتمع
تجلـــى هـــذا  احثـــة ضـــرورة توطیـــد العالقـــة بـــین المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي، و محافظـــات غـــزة، تـــر ال

ــاء األمــور حیــث إطالعهــم  ــاء وأول علــى مــد تقــدم أبنــائهم فــي تحصــیل التعــاون مــن خــالل مجــالس اآل
ظهـر دور  الت التـي یواجهونهـا، فهنـا  الدروس، ومعرفة وجهات نظر المعلمین نحـو أبنـائهم وأهـم المشـ
ــة وفــتح آفــاق  م ــة التعل ر العمل ة الناجحــة حیــث تســتثمر هــذه المجــالس مــن أجــل تطــو اإلدارة المدرســ
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ـــة  التعـــاون بـــین المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي لتحســـین جـــودة ة المجتمع م فـــي المـــدارس، فالمشـــار التعلـــ
م   . عنصر هام جدًا إلصالح مسیرة التعل

ة    : Partnershipوالشراكة  Participationالفرق بین المشار
ة ســلوك     ة فــي أذهــان الكثیــر، فالمشــار م تــداخًال مــع مفهــوم المشــار مفهــوم الشــراكة مــن أكثــر المفــاه

الجانـــب االجتمـــاعي، ودور الفـــرد فـــي إنســـاني فـــي المقـــام األول ال تتطلـــ ط  ـــات وتـــرت ب عقـــودًا أو اتفاق
ة للفرد ما أنها تعبر عن الدوافع الداخل   .المجتمع، 

شـعر الفـرد  ات  ـام بهـذه المشـار تفـ مـع اهتماماتـه والق ع من میول الفرد و ار ین ة نشا اخت والمشار
ما أنها تقوم عل ه،  ش ف ع ةالتواف مع مجتمعه الذ  ـة ملزمـة لهـا . ى الالرح أما الشراكة فهـي اتفاق

مـا أنهـا تحـدد حقوقـًا  اء،  ـر بـین الشـر ادلـة والتقـارب الف إطار قانوني، وتقوم على أساس المنفعـة المت
اء ات یجب االلتزام بها من قبل الشر   ).398-397: 2007حسن،(وواج

ة تتفقــان فــي    احثــة أن الشــراكة والمشــار ــادرات  ممــا ســب تــر ال أنهمــا قائمتــان علــى اإلســهامات والم
ة،  ة فـي المشـار ة ال تحمل معنى االلتزام مثلما في الشراكة، لذا ال توجد محاسـ ة إال أن المشار الطوع
ـــادئهم التـــي ســـب وأن  اســـتهم وم س ــاء یلتزمـــون  ة أ القـــدرة علـــى جعـــل الفـــاعلین األقو ولكــن المحاســـب

مفهوم اصطالحيأقروها تعد من أهم مقومات الشرا   .كة 
ة المجتمعی   :مـة في التعلیـالمشار

ـــة قتصـــر علـــى تنم العالقـــات  إن إشـــراك المجتمـــع المحلـــي علـــى نطـــاق واســـع فـــي شـــؤون المدرســـة ال 
ة بین البیت والمدرسة فحسب، م  بل یتجاوز إلى حفز اهتمام المجتمع المحلي إلى االهتمـام اإلیجاب بتعلـ

ـــاءهم یتعـــاملون مـــع المدرســـة لمـــا لـــذلك مـــن تـــأثیر م أبنائـــه، فیـــد وٕایجـــابي علـــى التالمیـــذ عنـــدما یـــرون آ
ضــــًا  ،والعــــاملین فیهــــا ــــادل وعنــــدما یــــرون أ ــــة تت ــــة أو مدن وم انــــت ح أن مؤسســــات المجتمــــع ســــواء 

ةالمصا   .لح والزارات مع البیئة المدرس
قــوم ن إ م  الهامــة التــي تشــیر إلــى مــا  ــة مــن المفــاه ة المجتمع ــه أعضــاء المجتمــع مــن مفهــوم المشــار

ــة ،أنشــطة م ــة والتعل ــة والثقاف ة واالجتماع اســ افــة المجــاالت الس ــ  یــز الضــوء  یجــبولكــن  ،تتعل تر
ا  ة من أهـم لـوازم مواجهـة قضـا ة المجتمع م حیث تعد المشار ة في مجال التعل ة المجتمع على المشار

م ـــة مهمـــا تضـــاعفت ال، التعلـــ وم ع ت خاصـــًة وأن المـــوارد الح م ســـتط ـــ ا التعل مفردهـــا أن تواجـــه قضـــا
رهومشــروعات إصــالحه و  ة ،تطــو ــة للمجتمعــات مــع الجهــود الرســم  لــذا فــال بــد مــن تضــافر الجهــود الذات

الته و  م، ومواجهة مشـ ر التعل ا فـي أ مجتمـعلتطو اه التـي تعـد مـن أهـم القضـا س( قضـا  2009،دعـ
ــــد االجتمــــاعي العــــالمي. )123: ــــك المنت ــــد أكــــد ذل ــــي الســــنغال  وق و ف ــــه منظمــــة الیونســــ ــــذ عقدت ال
م: والذ انتهى إلى ) م2003( ر التعل ة المجتمع في تطو ة وٕادارته و  ضرورة مشار ناء أنظمة لمحاس

ــة م ــة  ،اإلدارة التعل وم م مؤسســات الو مــا أكــد علــى دور المنظمــات غیــر الح مجتمــع المــدني فــي تقــد
اسة التالخدمات، و  اغتهااالشتراك في وضع الس ة وص م   . عل
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أنها  )2004،جورج(تعرف   ة  ة المجتمع   :المشار
قـدمها "  ـة التـي  ـة أم ماد ـة غیـر الملزمـة سـواء أكانـت عین ادرات والجهـود التطوع افة اإلسهامات والم

افة فئاته ومؤسسـاته  ـة والخاصـة  –أفراد المجتمع  وم عـض  –الح م لمواجهـة  ر التعلـ فـي دعـم وتطـو
اه و  م ألفـراد المجتمـع قضا ـة والتعلـ ـوزارة التر معالجتها، وقد تتم بناًء على دعوة من الجهات المسؤولة 

حیــث ال تتعـارض مــع الصـالح العــام  م  ومؤسسـاته لكــي تكـون المســاهمات علـى أســاس مـن الــوعي السـل
ــٍة أخــر  ة مــن ناح ــة وللتنســی بــین مســاهمات األطــراف المشــار  2004،جــورج("للمجتمــع، هــذا مــن ناح

:293(.  
أنهـا  ـاء األمـور، " ما تم تعرفهـا  ـة ألعضـاء المجتمـع المحلـي ممثـل فـي أول ق إعطـاء دور وفـرص حق

م ــاء ومنظمــات المجتمــع المــدني مــن أجــل تحســین جــودة التعلــ : 2007الشــرعي، "(واألســر ومجــالس اآل
6.(  
ر   ة) putnam(و ة المجتمع شیر إلى إشراك الشعوب" أن المشار في األنشطة داخل النظام  مفهوم 

اة  ة الح ًا في تعزز نوع لة تلعب دورًا أساس مي، وهي منذ فترة طو   .)putnam،2000,118(" التعل
ضیف    أنها ) Aref et al(و ة  ة المجتمع ة في "للمشار ین الناس من المشار ات لتم واحدة من اآلل

ة هو و  ة المجتمع ة، وزادة المشار م ة التعل ةالتنم م ة وحل المشاكل التعل   "سیلة لتحقی التنم
)2009: 80،Aref et al(.  

م         ــة فــي التعلــ ة المجتمع ــة ومنظمــات العمــل "مــا أن المشــار م ــة بــین المؤسســة التعل عقــد اتفاق
ـــ روح  ـــؤد إلـــى تعمی ـــل ممـــا ی التمو العمـــل أو  ـــالرأ أو  ة  ضـــرورة المشـــار ـــزم الطـــرفین  المـــدني تل

ـــة التواصــل و  ر العمل ـــالوالء واالنتمـــاء للمجتمـــع وٕاســـهام المـــواطنین فـــي تطـــو العمـــل الجمـــاعي والشـــعور 
ــات التــي تحتاجهــا الجهــود  ة فــي العمل ــة وٕاتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن أبنــاء المجتمــع للمشــار م التعل

ة ة المجتمع م والتنم ة في مجال التعل ط،(التطوع   ).652: 2011خالد، جل
م" أنهــا ) 2010،ســالم(فــي حــین عرفتهــا  ــة التــي تســتهدف تحســین جــودة التعلــ م والتــي ، األنشــطة التعل

ة من المجتمع وتضـافر ، ومؤسساته لتضمن استمرارة هـذه األنشـطة تنفذ من خالل شراكة فاعلة وٕایجاب
ــة  ــة إلحــداث تحســین فــي جــودة العمل ــة وغیــر عین م مســاهمات عین ــة لتقــد وم ــة مــع الح الجهــود األهل

ةالت م   ).93: 2010،سالم( عل
أنهــا ) 2007،العجمـي(فـي حـین عــرف  ـة  ة المجتمع ــه أعضـاء المجتمــع مـن أنشــطة "المشــار قـوم  مـا 

ون هؤالء األعضاء أفراداً  ة وقد  م ة التعل اتهم ، أو مؤسسات، أو جماعات، لخدمة العمل وتعتمد سلو
س الجبـــر واإللـــزام ـــة وااللتـــزام ولـــ ةوالـــوعي و ، علـــى التطوع وقـــد تكـــون هـــذه ، النـــزوع والوجـــدان والشـــفاف

اشرة اشرة أو غیر م طرق م ة تمارس    ).91: 2007،العجمي( "األنشطة نظرة أو عمل
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أنهــا  ــر حســین  م"و ــع منظماتــه فــي التعلــ ــا الكامــل للمجتمــع المــدني بجم تضــمن التفــاوض ، االرت و
ة المســؤولة فــي صــنع القــرار ط المشــترك، والمشــار عــة، والتنفیــذ، والتخطــ ، والمســاءلة عــن األداء، والمتا

م                                                                                    ).225: 2007،حسین"( والتقو
ـة     ة من المرحلـة التقلید م ة التعل العمل سعى لالنتقال  ة  ة المجتمع من هنا یتضح أن مفهوم المشار

ـ رـة التـي تؤ ة التي طالما انعزلت فیها المدرسة عن المجتمع، إلى المرحلة التطو د علـى ضـرورة مشـار
ـــة المتمثلـــة فـــي المســـاجد والنـــواد ووســـائل  وم ـــة وغیـــر الح وم افـــة مؤسســـاته وهیئاتـــه الح المجتمـــع 
ــــة وغیرهــــا مــــن المؤسســــات التــــي تقــــدم الخــــدمات ألفــــراد  ــــات العمال ــــة والنقا ــــات األهل اإلعــــالم والجمع

  .المجتمع
قة لمفهو      احثة أن التعرفات السا ون من خاللها مما سب تر ال ة یجمع الترو ة المجتمع م المشار

  :على اآلتي 
 ع األطراف شارك فیها جم ة یجب أن  ة مجتمع م قض   ).مجتمعالالبیت، المسجد، ( التعل
  ة الشاملة تتطلب مزدًا من التعاو ة،التر ةالوا ن بین المدرسة والمؤسسات الدین   ،قتصاد

ة ةواالجتماع   .، والتكنولوج
  ـــهللمجتمـــع و اجات ـــة التـــي تلبـــي احت التـــي مـــن األفضـــل تلبیتهـــا مـــن خـــالل  ،جهـــة نظـــر فـــي التر

،ال ــو ر التر ة فــي مجــالس التطــو ة  مشــار ــاء األمــور والمعلمــین، واألنشــطة المدرســ ومجــالس أول
  .المختلفة

 ــــادة التعــــاون بــــین المد قطاعاتــــه المختلفــــة، ســــیؤدإن ز ــــة  رســــة والمجتمــــع  الضــــرورة إلــــى تنم
ة بینهما العالقات س ،اإلیجاب نع ة و ة التر ًا على نوع  .ذلك إیجاب

م علـى أنهـا  ـة فـي مجـال التعلـ ة المجتمع المشار احثة  ادلـةبینما تقصد ال ـة المت ة المجتمع  المشـار
  :تتمثل في اآلتي التي بین المدارس والمجتمع و 

اجاتـ  - 1 ة المدرسة في خدمة المجتمع المحلـي مـن خـالل دراسـة احت ه ومعرفـة الظـواهر مشار
ة ومساعدته في حلها   .والمشاكل االجتماع

اســـتخدام   - 2 ـــة مـــن خـــالل إتاحـــة الفرصـــة للمجتمـــع  تقـــدم المدرســـة خـــدمات وأنشـــطة اجتماع
عد انتهاء الدراسة مثـل  اني المدرسة في فترة اإلجازات  و ـة -الملعـب -الفصـول(م ت  -الم

 ).المسرح إذا وجد -معمل الحاسوب
ة تخدم المجتمع المحليتشارك المدرس  - 3  .ة المجتمع في تنفیذ برامج ومشروعات اجتماع
ة   - 4  تقدم منظمات المجتمع المدني الدعم المالي للمدارس وذلك عن طر التبرعات الماد

ة   .والعین
منظماته ال(ساعد المجتمع المدني  - 5 ة) مختلفةممثًال   .المدرسة في تنفیذ برامجها الترو
ات المجتمع المدني لخدمة برامجها المتنوعة المدرسة الفاعلة تس  - 6 ان  .تثمر موارد وٕام
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ة المجتمعیا ر الترو اإلسالمي ةــلمشار   :في الف
ـــة      ة واالجتماع مـــات االقتصـــاد امـــل شـــامل وضـــع أسســـًا عامـــة للتنظ الـــدین اإلســـالمي دیـــن 

ــة التــي تســتمد ة المجتمع مــا وضــع أسســًا واضــحة للمشــار ة وغیرهــا  اســ جــذورها مــن العقیــدة  والس
ـادئ التكافـل والتـآخي والتعـاون  ـة علـى م ة العرقة المبن ة السمحة وتقالیدنا العر والشرعة اإلسالم

ة إلــى المصــلحة العامــة،  قــال والتناصــح والتشــاور وتغییــر الــنفس واالنتقــال مــن المصــلحة الشخصــ
ْثِم َواْلُعـْدَوانِ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَو وَ : تعــــــــالى : وقـال تعــــــــالى) 2:المائـدة(َال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ
 َِوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمر)159:آل عمران(.  

حضــرتهم، وهللا: "وقــال الرســول     وأمــرهم  : ثــم تــال، مــا استشــار قــوم قــط إال هــدوا ألفضــل مــا 
  ).100: 1989،البخار "(شور بینهم

ــان ا      األعمــالرســولولقـد  قومــون  ة فــي تنفیــذ المشــروعات  لوآلــه وصــحابته الكــرام  المشــتر
ـــاء وحفـــر الخنـــدق وغیرهـــا بنـــاء مســـجد ق ـــ  عدالـــة ینالهـــا ، بـــروح الفر وزعـــون الغنـــائم والمـــوارد  و

هم وعامتهم قبل أمرائهم فهم قبل قو شـيء دون غیـره، ضع ستأثر المسـؤول  َوَمـا :قـال تعـالى، وال 
ــاَن ِلنَ  َســَبْت َوُهــْم َال َ ــلُّ َنْفــٍس َمــا َ اَمــِة ُثــمَّ ُتــَوفَّى ُ ــْأِت َِمــا َغــلَّ َیــْوَم اْلِقَ ْغُلــْل َ ُغــلَّ َوَمــْن َ  ِبــيٍّ َأْن َ

شيء دون سواه من قومه) 161: آل عمران( ُْظَلُمونَ  ستأثر  ان لنبي أن    .أ ما 
م  ة في التعل ة المجتمع ة المشار   :أهم

The importance of community participation in education      
ة في أ شرة  إن التنم ن أن تتم دون االستغالل الكامل للقو ال م مجتمع من المجتمعات الحدیثة ال 

م األساسي تتطلـب تضـافر جهـود مؤسسـات  ة الفئة العمرة في مرحلة التعل متلكها المجتمع، وتنم التي 
ــة للجیــل الناشــئ لكــي ، المجتمــع المــدني مــع المــدارس م الرعا م فــي تقــد والجهــات المســؤولة عــن التعلــ

ــة ، تتحقــ االســتفادة مــنهم ــة والتكنولوج ح المجتمــع قــادرًا علــى التعامــل مــع التغیــرات العالم صــ حیــث 
سرعة مذهلة   .التي تنمو 

ة االجتماع       المسؤول ة الشعور  د على أهم ة تؤ ة المجتمع انت المشار ة، لذلك فـإن دورهـا ولما 
ة التي تعاني منها المدارس فـي  م الت التعل هام وفعال في التعاون والمساهمة في حل الكثیر من المش

الت   :الوقت الراهن وفي مقدمة هذه المش
 ه زادة في أعداد الفصول أو المعلمین صاح   .الزادة المضطردة في أعداد الطالب وال 
 ات األنشطة المدرس ةة لعجز المدر قصور متطل   .سة عن الوفاء بها لضعف المیزان
 ة طرة على الطالب نتیجة للكثیر من العوامل المجتمع   .معاناة المدرسة من فقد الس
 ات المتزایدة المتطل ة مقارنة    .) 136: 2011حسن، ( قلة الموارد المدرس
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ـــة وجودتهـــا، ومواجهـــة ـــة تســـاهم فـــي تحســـین العمل ة المجتمع ضـــیف أن المشـــار الكـــوارث واألخطـــار  و
ة ة وقوم مفردها وهو یتطلب جهودًا مجتمع   .وعجز المدرسة عن مواجهتها 

  ـة المتاحـة فـي المجتمـع ـة والماد حـدث عنـدما تسـتخدم المصـادر العقل ما أن إثراء بیئـة الـتعلم 
االتصال الدائم والمسـتمر بـین المدرسـة و ، موارد للتعلم ـون الطـالب أكثـر نشـاطاً و  ،المجتمـع 
ــــــــــاة أكثــــــــــر   دوأكثــــــــــر انــــــــــ ط بهــــــــــم فــــــــــي ح عــــــــــي المحــــــــــ ماجًا مــــــــــع العــــــــــالم اإلنســــــــــاني والطب

ة  ).Camilo,2006: 33(واقع
 توصـلت دراسـة)Randollph,1997: 27 ( ة بـین ـا إیجـابي ذو داللـة إحصـائ إلـى وجـود ارت

مـــا أظهـــرت  ـــة لـــدعم المـــدارس وارتفـــاع مســـتو التحصـــیل الدراســـي،  ة المجتمع حجـــم المشـــار
ا  ة للمدارس بتوفیر الـدعم المـاد ارت ة المجتمع ل تلمیذ ومستو المشار بین ما ینف على 

ـــدقی ـــة، واإلشـــراف ال م اشـــرة مـــن قبـــل الجهـــات ، المطلـــوب لخدمـــة البـــرامج التعل عـــة الم والمتا
ة م ة على خطط توظیف الدعم المالي في رفع مستو مدخالت البرامج التعل  .المجتمع

  أوضــح)Mitsue Uemura,1999: 18 (نجــاح العدیــد مــن الــدول مثــل )ــا  -مــالو  -تنزان
ــــا -تشــــاد -غانــــا ف ة ) ســــلفادور -بول ــــة بواســــطة تعزــــز المشــــار م فــــي تحســــین نظمهــــا التعل

ن أن تتم بوسائل وأسـالیب مختلفـة مـن أهمهـا زـادة  م ة  ة المجتمع ما أن المشار ة،  المجتمع
ر المنــــاهج والمقــــرر  ةالمــــوارد المحــــدودة، تطــــو ــــة ، ات الدراســــ م الت التعل التعــــرف علــــى المشــــ

ات والحد من تسرهن م الفت ع تعل  .ووضع حلول لها، تشج
 ـن ) شلدان وآخرون ( تشیر دراسة م ة التواصل بین المدرسة والمجتمـع المحلـي، حیـث  إلى أهم

ما یلي  :تلخص ذلك ف
ـاء األمـور .1 زـل الحـواجز ا، یوث عر المودة بین المدرسة وأول ـة ممـا و ة واالجتماع لنفسـ

اعثًا على شعور الطالب بجو من األمان والثقة داخل المدرسة وخارجها  .ون 
ـــة األبنـــاء،  .2 مـــا یتعلـــ بتر ـــاء ف ـــین المعلمـــین واآل ـــار والخبـــرات ب ـــادل األف ـــى ت ـــؤد إل ی

ة الطالب م لشخص أسلوب متكامل لتحقی النمو السل  .والتنسی بین المدرسة والبیت 
ــة عــرف  .3 عــة الخــدمات التــي تقــدمها للطل قــي للمدرســة، وطب المجتمــع الــدور المهــم والحق

عة في المدرسة، والمجتمع ة المت النظم الترو ذلك   .وتعرفهم 
ة .4 ات التي تواجه الطل الت المدرسة، وتذلیل الصعو  .المساهمة في حل مش
الته .5 ــــــــة المجتمــــــــع المحلــــــــي، والمســــــــاهمة فــــــــي حــــــــل مشــــــــ لدان شــــــــ( العمــــــــل علــــــــى تنم

  ).12: 2011وآخرون،
  ة لكافـة انت وستظل أحـد أهـم المرتكـزات األساسـ ة وجهود العون الذاتي  ة المجتمع إن المشار

ة الفعالة،التوجیهات  ات التنمو ـة وقـت األزمـات،بل وتزداد الحا واالستراتیج ة األهل  جة للمشار
ــــع أفــــراد الم ــــة،جتمــــع الواحــــد حــــول قفهــــي الســــبیل العملــــي لتحفیــــز وتجم اه التنمو فــــالفرد  ضــــا
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ـــة،اإلنســـاني هـــو هـــد ـــة وأداتهـــا الفعال ـــة  ف التنم قلعـــة أو ثكن ـــال بواقـــع المدرســـة   إال أن االنتق
ـــة  صـــعب التعامـــل معهــا أو االنفعـــال بهـــا فــي المجتمـــع المحلـــى إلــى مؤسســـة مجتمع رة  عســ

ـة وتوطیـ ر أنشـطتها الترو ة والثرـة لتطـو ط د صـلتها بـذات اتمتلك الرؤ الخصـ لمجتمـع المحـ
افـــة العـــاملین بهـــا،  -معلمـــین ومعـــاونین ومســـتخدمین -یتطلـــب فهـــم وٕادراك مـــدیر المـــدارس و

ــة واعتنــاقهم لثقافتهــا ة المجتمع فــك ، ألهــداف المشــار فیــل  ة  ــات المشــار ــأن تفعیــل آل مانــًا  إ
ط بهاأسرار العزلة ب   ).23: 2007،العجمي(ین المدرسة والمجتمع المح

  م یرجع إلى) 88-87: 2006،تبهج(ما یر ة في التعل ة المجتمع ة المشار  :أن أهم
Aaccording to (Bahgat 0.2006: 87-88), the importance of 
community participation in education is due to: 

ل الناس .1 ة عامة تشغل  م قض ة والتعل اة أبنـائهم، أن التر األمـر الـذ ، وتمس حیلتهم وح
ة أبنائهم یتطلب م وتر اسات تعل ا وس اء األمور في قضا ة أول  .ضرورة مشار

ــة ولــذلك فهــي تحتــاج إلــى  .2 ــة وثقاف ة واجتماع ة واقتصــاد اســ ــة جوانــب متعــددة س أن للتر
اها ة جملة من المهتمین لهذه الجوانب لمعالجة ومواجهة قضا  .اجتماع ومشار

ــ .3 لفــة التعل ــادئ االرتفــاع المتزایــد والمســتمر فــي  ــة، وم مقراط م الد ــة القــ م، خاصــة مــع غل
ة م، ، الرفاه ـة التعلـ أهم ة، وما یترتب على ذلك من زادة اقتناع الناس  والعدالة االجتماع

ه الهم عل ه، وٕاق  .ورغبتهم ف
م .4 عوامـل الجـودة فـي التعلـ والتـي عـادة مـا تزـد مـن ، االهتمام المتزاید في معظم دول العالم 

م  .لفة التعل
  ر العزز م راجع إلى) 2006(و ة في التعل ة المجتمع ة المشار   :أن أهم
ــة و  .1 ــاة أبنــائهم،أن التر ــاتهم وح ــل النــاس، وتمــس ح ة عامــة تشــغل  م قضــ األمــر الــذ  التعلــ

ة أبنائهم م وتر اسات تعل ا وس اء األمور في قضا ة أول   .یتطلب ضرورة مشار
ـــة جوانـــب متعـــددة  .2 ة( أن للتر اســـ ـــة س ـــة وثقاف ة واجتماع ولـــذلك فهـــي تحتـــاج إلـــى ) واقتصـــاد

اها ة جملة من المهتمین لهذه الجوانب لمعالجة ومواجهة قضا   .اجتماع ومشار
ـًا ألغـراض  .3 ثیـر مـن المجتمعـات حال ةأن الجهود التي تبذلها  ـة االقتصـاد ـة،، التنم  واالجتماع

ن أن یتحمل الم م ة ال  ة یتطلب أنشطة ترو ائهاوالثقاف ل أع   .علمون وحدهم 
م .4 لفـــة التعلــــ ـــة، ،االرتفـــاع المتزایــــد والمســـتمر فــــي  مقراط م الد ـــة القــــ ــــاد خاصـــة مــــع غل ئ وم

ــة، ــة، والعدالــة االجتماع ــادة اقتنــاع ال الرفاه مومــا یترتــب علــى ذلــك مــن ز ــة التعلــ أهم ، نــاس 
ه، ه ورغبتهم ف الهم عل   .وٕاق

ماالهتمام المتزاید في معظم دول العا .5 عوامل الجودة في التعل لفـة  والتي، لم  عـادًة مـا تزـد مـن 
م ، (التعل   .)88-87: 2006العزز
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 ـاد) 2005:270،بـدیر(وأوضحت دراسة م لدر  ازد ـات الطلـب علـى التعلـ ان جـة أنـه تجـاوز اإلم
الغــ المتاحــة، ــة  ــة لمــا لهــا مــن أهم ة المجتمع حت الحاجــة ماســة للمشــار ة فــي تخفیــف لــذا أصــ
اهل الدولة،العبء  ة ألبناء المجتمع، والمساهمة في توفیر عن  م اإلضـافة إلـى  الفرص التعل

اجـات المجتمـع ح مالئمًا الحت ص حیث  م  ر التعل ـة . تطو ـن إیجـاز أهم م مـن هـذا المنطلـ 
م في اآلتي ة في التعل ة المجتمع  :المشار

م عن طر تدبیر المو .1        ل التعل هالمساهمة في تمو  .ارد الالزمة لإلنفاق عل
م.2        صفة عامة مثل الترم اني  الت الم انة  المساهمة في بناء المدارس والتصد لمش والص

 .وغیرها
ة.3        لة الدروس الخصوص م وأهمها مش الت التعل  .التصد لمش
سالمساهمة في تحسین األ. 4        ط اهم فيداء المدرسي من خالل مجلس األمناء الذ   التخط

ة عة والتنفیذ ثم المحاسب  .ألهداف المدرسة والمتا
مي من خالل إطالق الفرص أمام الجهود.5        ة وتأكید دورها التعل م ة المؤسسة التعل   تقو

المدارس أو على مستو المنظمات اء أو األمناء  ة على مستو مجالس اآل غیر  المجتمع
ة  ات األهل ة والجمع وم ةالح ات العلم  .أو الجمع

ة.6        ة واالجتماع م اإلنسان ادئ والق   التماسك مثل التراحم، التعاون، غرس العدید من الم
 .وحدة الهدف والمواطنة واالنتماء

ساعد على .7         ة المختلفة وهذا  ة األنشطة المدرس ة وٕالمامه بنوع المسؤول إحساس المجتمع 
ر المنهج الدراسي،  ما تطو م الجدول المدرسي،  وتحسین مصادر وأسالیب التدرس، وتنظ

ة الفعالة   .شجع المعلمین والطالب على المشار
  ــــة، مســــتمرة تتفاعــــل مــــع مختلــــف ـــة، دینام ــــة تنمو ــــة عمل ــــة تجعــــل التر ة المجتمع المشـــار

ات المعاصــرة  طــة بهــا والمــؤثرة فیهــا، وتهیــئ الفــرد لمواجهــة التحــد : والتــي منهــاالمتغیــرات المح
اني، ( ــــادة النفــــوذ الــــدولي، االنفجــــار الســــ ــــة، ز ــــة، المنافســــة العالم العولمــــة، والثــــورة التكنولوج

ــــة ). التلــــوث البیئــــي ســــبب إعاقــــة نمــــو الفــــرد أو تقییــــد طاقاتــــه النمائ ــــل مــــا  وتســــعى لتجــــاوز 
 ).125: 2009الفرح،(

  

ــة فــي مجــا    ة المجتمع احثــة ضــرورة المشــار ــة بــین ممــا ســب تــر ال م، ألن العالقــة التفاعل ــ ل التعل
أنهــــا مـــن الجوانــــب  مـــا یبـــدو مــــن خـــالل االطــــالع علـــى األدب الترـــو  المدرســـة والمجتمـــع المحلــــي 

ر والتغییر الترو  ة في التطو  .األساس
الــة  ع نطاقهــا وتفعیلهــا فــي مــدارس و م، والعمــل علــى توســ ــة فــي التعلــ ة المجتمع ــذلك فــإن المشــار و

ــة المســتهدفة فــي البنــاء ا -الغــوث م، مــن  –لتــي تحــو الفئــة العمر ــ جــودة التعلــ ســاهم ذلــك فــي تحقی
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ســهم فــي تحقیــ جــودة المنــتج  ر، ممــا  ــات التطــو ط الجــودة واســتمرار عمل ــة وضــ حیــث تحقیــ الرقا
الت العصر ات ومش ملك القدرة على مواجهة تحد مي الذ    .التعل

  

ضًا أن المشـار     احثة أ مـن فـي ذلـك تر ال م حیـث  ر اسـتثمار التعلـ ـة  تسـاهم فـي تطـو ة المجتمع
مثـــل الوســـیلة المثلـــى لتحقیـــ هـــذا االســـتثمار مـــي  شـــرة، والنظـــام التعل ـــة الثـــروة ال والمدرســـة فـــي . تنم

امهــا  انتهــا الهامــة فــي المجتمــع وذلــك مــن خــالل ق ــة لهــا م المجتمــع المعاصــر تمثــل مؤسســة اجتماع
التعــاون مــع المؤسســات األخــر أدوارهــا المتعــدد م والمــدارس هــو ، ة والمتنوعــة  ــ ــذلك فــإن دعــم التعل و

ـة  ـة واالجتماع ما تسـاعد المـدارس علـى أداء وظائفهـا الترو شر؛  ین المجتمع من االستثمار في ال تم
  ).Kitsuse, 1998: 114(في المجتمع المعاصر
ة  ة  أهداف المشار  Community participation objectives المجتمع

ـــأدوار ومهــام متعـــددة علـــى       مـــي وتقــوم  ـــة ومحورــة فـــي النظــام التعل تعتبــر المدرســـة مؤسســة ترو
ح ینظـر إلـى التفاعـل اإلیجـابي بـین المدرسـة ـة -مستو األفراد والمجتمع معًا، لذا أصـ ـین  -مـن ناح و

مؤسســـاته وأعضـــائه ـــة أخـــر  -المجتمـــع المحلـــي  ـــه الســـبیل ا -مـــن ناح ة أن ن الشخصـــ ألنســـب لتكـــو
ــع جوانبهــا ــة -المتكاملــة للتلمیــذ مــن جم ــة والمهارــة والوجدان إســماعیل، (وهــذا مــا أكـــدته دراـــسة  -العقل

م أن تحققه من أهداف) 24: 2004 ة في التعل ة المجتمع ن للمشار م ان ما    .من ب
ة في الت) 2010(وأشار جوهر    ة المجتمع م تتمثل في اآلتيإلى أن أبرز أهداف المشار   :عل
 حوا قوة منتجة في المجتمع ص م التالمیذ ل   .تعل
 مي ة مساعدة المعلمین على تحسین جودة المنتج التعل   .تحمل مسؤول
 م، وتقدیر حجم اإلنجازات والنجاحات عاني منها التعل   .تفُهم المجتمع للمشاكل والمعوقات التي 
 أن المدارس تؤد المهمة ا   .لمنوطة بها في خدمة المجتمعتوفیر شعور عام 
 308: 2010جوهر، (توفیر الدعم الماد للمدارس في صوره المختلفة.(  

ر العجمــي  ــذ مًا أخــر لأهــداف )2007(و ــ ــة فــي التعل ة المجتمع  Other goals for لمشــار
community participation in education:  

  عاني منها التالمیذ وتؤ الت التي  عض المش ميالحد من  ًا على أدائهم األكاد  .ثر بدورها سل
 ــاتهم ــة، إیجـاد مــواطنین صــالحین لــدیهم وعــي بواج مــا یتفــ  وحقـوقهم نحــو مجــتمعهم مــن ناح و

ة أخر  م من ناح ة للتعل  .ومعاییر الجودة الشاملة والمعاییر القوم
 ــان ذلــك علــى م، ســواء  ة فــي إدارة التعلــ ــ روح التعــاون بــین األطــراف المشــار المســتو (تعمی

مــي ــة وغیرهــا، أو ) الــداخلي للنظــام التعل م ــ األهــداف التعل التعــاون فــي إنجــاز وتحقی عنــي  و
عني بإقامة جسور من التعاون الفعال مع مؤسسـات المجتمـع ) المستو الخارجي للنظام(على و

ع فئات المجتمع ولخدمة المجتمع م یهم جم  .وأفراده، فالتعل
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 ة الوعي ا ة،إلدار والستنم ـة العمـل الجمـاعي خاصـة بـین  اسي ألطراف المشار وتعمیـ أهم
شــر ــع عناصــرها ال ــة واألســرة،المدرســة بجم شــرة مــن ناح والمؤسســات والمنظمــات  ة وغیــر ال

ـــة ووســـائل اإل وم اتهـــا ورجـــال األعمـــال ذو غیـــر الح المعرفـــة والخبـــرة فـــي مجـــال  عـــالم بنوع
ة ضمن شمول ما  ة أخر  م من ناح   ). 41-40: 2007العجمي،(المعالجة التعل

م تتحدد في اآلتي) 2006(ما تر سالم ة في التعل ة المجتمع   :أهدافًا أخر للمشار
 ،م ـة،واسـتثمار ق تعبئة المجتمـع فـي أنشـطة التعلـ م ـات التعل ـة  دراتـه فـي دفـع العمل وزـادة فاعل

مي   .األداء التعل
 ة للنهوض بخدمة المد ة المهارات المحل   .ارستنم
 ة اجًا وخاصة القر والمناط النائ ة للمناط األكثر احت م   .مد الخدمة التعل
 م ین األطفال من التعل عض العادات والتقالید التي تحد من تم   .مقاومة 
 م م للعودة إلى التعل ة لمن تسرب من التعل   .إعطاء الفرصة الثان
 لة التسربمواجهة األ ة، والقضاء على مش  ).94-93:  2006، سالم(م

اب ة) 2004(وحددها د   :في األهداف التال
  العمــل الترــو ة، دعــم وتأییــد القــائمین  ال وصــور مختلفــة مــن المشــار األمــر الــذ  أشــ

ة أدوارهم، یؤد إلى زادة شعور العاملین في أهم مي  ـانتهم المرتفعـة فـي  النظام التعل وم
  .المجتمع

  الت ة السلوك الجماعي لحل المش ة داخل المدرسة وخارجهاتنم ا الترو   .والقضا
  ة وسیلة جیـدة ـاد للتواصـل البنـاء،المشار ـار والخبـرات،وت االسـتثمار الجیـد و  ل اآلراء واألف

ه الطاقات لحسن تحقی األهداف للجهود واألنشطة،   .وتوج
 ــ الت والمعوق أو مــن خارجهــا وتــؤثر  ات التــي قــد تصــدر مــن داخــل المدرســة،تجنــب المشــ

م والتعلمعلى ع اب، (ملیتي التعل  ).50: 2004د
ر    ـذ ــة فــي ) Uemura( و ة المجتمع فــي تقرـر أعــده للمـدارس الفعالــة فـي انجلتــرا مـن حیــث المشـار

م ــة مــا یلــيأن مــن ، التعلــ م ــة التعل ــة فــي العمل ة المجتمع  The most أهــم أهــداف المشــار
important objectives of community participation in the educational 

process as follows:  
 تعظیـم الموارد المتـاحة. 
 میـة ـر المناهج الدراسیـة ذات الصلة والمواد التعل  .تطو
 تحدیـد ومعالجة المشاكل. 
 مي  .تحسین جودة المنتج التعل
 ات ع تعلیـم الفت  .تشج
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 اء المدرسة المجتمعیـة ة شر  .تغذ
 ة مقراط  .تحقــی الد
 ـدامةضمان االست. 
 زــادة المسـاءلة  )Uemura,1999:4-9.( 

م من م ة في التعل ة المجتمع ات الفعالة للمشار جتمـع إلـى آخـر، إال أن دراسـة ومع اختالف االستراتیج
اقي، (، )2006أبو سمرة وآخرون، (، )2008علي، (   ودراسة  ،)2004عبد ال
اسي،( ة ال) 2002 الع ة المشار م فـي الواقـع الفلسـطیني تر أن أهداف إستراتیج ة في التعل مجتمع

ز حول  The objectives of community participation in the education as تتمر
follows:  

 ة ات نقص الموارد المال   .التغلب على عق
 ة بین المدرسـة م المشار ة ق . تعزـز التواصـل بیـنهموأعضـاء المجتمـع المحلـي ومؤسسـاته و  تنم

متعمی دور الم ة على التعل   .جتمع المدني في الرقا
 مي،تح ر جودة المنتج التعل ـة قـادرة  سین وتطو م ضمن مخرجـات متمیـزة للمؤسسـات التعل ما 

  .على العطاء ومواجهة التطورات المستمرة والمتالحقة
ل   .وهذا ال یتم إال بتكامل جهود المجتمع 
احثة من خالل ما سب من دراسـات إلـى و  ـة علـى النحـو التـاليأهـدخلصت ال ة المجتمع  اف المشـار

The objectives of community participation as follows:  

 ـــة مخرجاتهـــا مـــن خـــالل دعـــم هـــذ ـــة المدرســـة ونوع ـــًا العمـــل علـــى تحســـین فعال ه المدرســـة ماد
نها أن تق الدرجة األولى، م شرة التي  ـة فـي موضـوع ومن خالل المصادر ال دم خبراتهـا للطل

اتــت تلــي المدرســة معــین، ــة  مصــدر تعلــم، مــا أن البیئــة المحل ــان األفــراد  فــي أهمیتهــا  إم و
ات في المجتمع المحل ةوالجمع  .ي المساعدة على تحسین أداء الطل

  حقـ ناتجـًا مـا  میــة  تكامل العمل الترو بین المدرسة والمجتمع یزد مـن فعالیــة العملیــة التعل
ةأكبر وهذا في الوقت  ة الترو قلل الفاقد من العمل  .نفسه 

 م علـى مـد ، إشاعة معاییر الجودة والتمیز واإلبداع واالبتكار ح واعتماد نظام ضمان الجودة 
ة للمدرسة   ة األداء والكفاءة واإلنتاج  .فعال

  العمــل الترــو ة، دعــم وتأییــد القــائمین  ال وصــور مختلفــة مــن المشــار األمــر الــذ یــؤد  أشــ
ة أدوارهمإلى  أهم مي  انتهم المرتفعة في المجتمع، زادة شعور العاملین في النظام التعل   .وم

 ـــاء،الم ة وســـیلة جیـــدة للتواصـــل البن ـــار والخبـــرات شـــار ـــادل اآلراء واألف واالســـتثمار الجیـــد  ،وت
ه الطاقات لحسن تحقی األهداف، للجهود واألنشطة   .وتوج
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 الت والمعوقــ تــؤثر علــى أو مــن خارجهــا و  صــدر مــن داخــل المدرســة،ات التــي قــد تتجنــب المشــ
م والتعلم  .عملیتي التعل

  

ة ة المجتمع ات المشار  :أساس
مـــــا یراهـــــا ـــــة  ة المجتمع ات أهمهـــــا ,Aboot) (1997وترتكـــــز المشـــــار  :علـــــى مجموعـــــة مـــــن األساســـــ

ة للتطبی على النحو التالي ة، المحتو والمضمون، التنفیذ العملي، القابل   :العقالن
ة ـ   Rationality    العقالن

ــة  مــن م ــة األكاد قــًا مــن الناح ــة النظرــة ودق ــون العمــل النــاجح معلنــًا مــن الناح الضــرور جــدًا أن 
ٍل مالئم من قبل  ش اب التي دعت إلى تنفیذ هذا العمل  ة واألس ة ومتماس ة ولحمة منطق ی وممیزًا بتر

ثیرة   .جهات عدیدة و 
 Content and Meaning  المحتو والمضمون  ـ

ــة ة ومنطق طرقــة متماســ ــة ضــمن إطــار أوســع  ، أن تحلیــل المســاهمة یتطلــب القــدرة علــى وضــع العمل
ة بیر مع البیئة الماد ٍل  ش ح متكاملة  ر تص ة التطو لذلك فاألخیرة تعتبر عامًال مهما وله تأثیر ،فعمل

ـة ـة المسـاهمة المجتمع طلـذلك وجـب التفرـ ، بیر على عمل فـاألولى تقتصـر علـى ، بـین البیئـة والمحـ
ستخدم لوصف حالة أشمل ط فإنه  ة أما مفهوم المح   ـ.البیئة الماد

  

 Practical Implementation    التنفیذ العملي ـ

ـــة مســـؤولة عـــن إیجـــاد      ةأن المســـاهمة المجتمع ـــل عمـــل فـــي المســـاهمة  إســـتراتیج ـــة ف التنفیـــذ العمل
ـــة یجـــب أن یخاطـــب م ، هـــذا الجانـــب مـــن المســـاهمة المجتمع وقـــد نـــتج عـــن هـــذا مجموعـــة مـــن المفـــاه

ر مجتمعـــي اســـ، المحـــددة أولهـــا تطـــو س غیـــر أ، ي واآلن مفهـــوم إدارة مجتمـــعومـــن ثـــم تفـــوض س نـــه لـــ
ة التي تنشأ من النظرة والتطبی عود إلى أنه ال ، مقدرة أحد أن یتعامل مع المعوقات األساس والسبب 

ط األوسع أحد من هذه المفاه المح ط  امل لنفسه ألنها لم ترت   .م 
  

ة والتطبی ـ       Susceptibility and applicationالقابل
م  قـدرة أ مـن المفـاه س  ار األخیـر ولـ ًال للتطبی وهذا هو المع ون أ نموذج قا من الضرور أن 

ــار رغــم أن هــذا النمــوذج المقتــرح ــ هــذا المع انلــك اقتــرح مــن اجــل ذ، القائمــة لتحقی مــن البــدائل  أســلو
م القائمـة فـي  ساعد علـى شـرح وتوحیـد المفـاه األول القائل انه إذا وصف نموذج العمل برمته فإن ذلك 

ــة حتــو مســـاهمة ، المســاهمة المجتمع ٍل جیــد  شــ واألســلوب الثــاني یتطلـــع إلــى حالــة دراســات موثقـــة 
عنصر أساسي  ة    Aboot, 1997, 12) .  (مجتمع
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ادئ  ةم ة المجتمع ات المشار  :ومتطل

Second : The principles and requirements of community participation 
مـــا ورد عنـــد  ـــات  ـــادئ ومتطل ـــة علـــى م ة المجتمع ـــادئ )  68: 1984خـــاطر،( تعتمـــد المشـــار فالم

ما یلي   :تتمثل ف
ــة علــى  .1 ة المجتمع عــد األفقــي أ أنهــا تنحصــال تقتصــر المشــار عــة واحــدةر بــین أال  ،نــاس مــن طب

ات اإلدارـــة  ان والهیئــات والمؤسســـات والمنظمــات فـــي المســتو عــد الرأســـي أ بــین الســـ وٕانمــا تشـــمل ال
  .المختلفة

ـــة یجـــب أال تزاولـــه فقـــط الصـــفوة  .2 ة المجتمع ـــة المشـــار ـــات فـــي عمل اتخـــاذ القـــرارات وتحدیـــد األولو
ــه وٕانمــا ال بــد مــن اشــتراك الهیئــات وا ،مفردهــا ة المختلفــة فــي ذلــك حتــى ال یــتم توج لمؤسســات الشــعب

ة في طر یخدم مصالح هذه الفئات دون غیرها    .التنم
ـــــین والمجموعـــــة  .3 ان المحلی ـــــات الســـــ ـــــة حاجـــــات ورغ ط والتنم ـــــات التخطـــــ ـــــس عمل یجـــــب أن تع

ــة مســتو  ،المســتهدفة ــ نمــاذج تنمو ــة وال یجــب تطبی ــة وأهل ــات واقع عــد معنــى أن تكــون العمل ردة إال 
ما یتال عها  ة،تطو ة،ا ءم واألوضاع االقتصاد اس ة، الس ة السائدة  الجتماع  .والثقاف

  

ة في عدة نقا هي ة المجتمع ات المشار   :وتتمثل متطل
ة  - ادات على تحمل المسؤول ع الق ة وتشج المسؤول ة اإلحساس   .دعم وتنم
ة لمقاب - فاعل ة  ة واألهل وم ة توظیف الجهود الح اجات الشعب  .لة االحت
ـــة  - وم ة مـــن المـــواطنین مـــن خـــالل األجهـــزة الح ـــ المشـــار ة لتحقی انزمـــات المناســـ ـــة الم تنم

ة  .واألهل
ة المجتمع - ات تنم ة في عمل ادر من العاملین المدرین ذو المهارات للمشار  .توفیر 

 
ات التي ت ة في  ستوجبالتحد ة المجتمع   :و الواقع الترتفعیل المشار

Challenges which require the activation of community participation in 
educational reality 

ل      شــ ــة  ل عــام، وفــي المــدارس المحل شــ ــة  تواجــه المدرســة فــي أغلــب دول العــالم المتقدمــة والنام
ات التـي فرضـت نفسـها مـع مطلـع القـرن الحـاد والعشـرون، األ مـر الـذ فـرض خاص عددًا من التحـد

ـة، لتكـون قـادرة  رامج وخطط ومشـروعات ذات جـودة عال ة جدیدة، و اسات ترو على المدرسة وضع س
على التكیـف والتعامـل مـع متغیـرات العصـر السـرعة والدائمـة، وتواكـب المجتمعـات المعاصـرة فـي شـتى 

ــل ــة،  ـة والمعلومات ة، التكنولوج اســ ـة، الس ــة، االجتماع ـادین الثقاف ذلـك مــن أجـل تحقیــ األهــداف  الم
ة المنشودة للمدرسة  ات ما یلي. الترو   : ومن أبرز هذه التحد
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ة المتسارعةا. 1  Rapid Technological changes       لتغیرات والتطورات التكنولوج

ة ة والتكنولوج الغـًا علـى المجتمـع، صاحب الثورة العلم ان لهـا أثـرًا  ـة وأنظمتـه التع متغیرات جدیدة  م ل
ة ــــة واالقتصــــاد ــــان، وأوجــــدت روح ، والثقاف فقــــد عملــــت علــــى ســــبیل المثــــال علــــى اختــــزال الزمــــان والم

ــة ــادئ العلــم واالبتكــار بــین المؤسســات الترو ح رأســمال الــدول ، المنافســة بــین الشــعوب وأرســت م وأصــ
رــة ــة والف ر قدراتــه العلم ؤ ). 13: 2007الشــرعي،(والمجتمعــات هــو اإلنســان وتطــو أن " ــد الحــارثي و

مــي عــالي الكفــاءة ــة الجــودة، مــن خــالل نظــام تعل شــرة عال ــوادر  ــا تتطلــب إعــداد  ــة التكنولوج . إنتاج
عــض  انــت مــدمرة للبیئــة فــي  ثیــر مــن النــواحي، لكنهــا  ــا المجتمعــات فــي  قــدر مــا أفــادت التكنولوج و

ون  ة لإلنســـان والمجتمـــع، وســـ مـــا حملـــت معهـــا جوانـــب ســـلب مـــن مهمـــة المدرســـة أن تهیـــئ األمـــاكن، 
ة التـي مـن  ة اإلبداع، واألخالق اإلسالم ا، وتنم مي واإلنساني في التكنولوج ة الجانب الق الظروف لتنم

ا ة البیئة من أخطار التكنولوج   ).209 -208:  2003الحارثي، (شأنها حما
ًا للمجتمع ا ًا قو ل تحد ش القـدرات من ذلك یتضح أن التقدم العلمي والتكنولوجي  لعري، وأن االهتمـام 

فـتح  م متمیـز،  حاجـة إلـى تعلـ ة، أ أننـا  ة من االستثمار في الموارد المال شرة أكثر أهم والمهارات ال
مجال التعلم وتلقي المعارف والعلـوم المختلفـة لكـي تسـاعدنا فـي التعامـل مـع عوامـل التغییـر االجتمـاعي 

ة  م اإلنسان حة والثقافي المبني على الق   ) 124: 2007خطاب، ( الصح
ــة القائمــة یــتم مــن خــالل تحقیــ  م ــن القــول أن إصــالح المدرســة واألنظمــة التعل م نــاًء علــى مــا تقــدم  و
في والمعرفـــي واالجتمـــاعي بـــین المدرســـة والمجتمـــع ومـــن خـــالل هـــدم الحـــواجز التـــي تقـــوم  الـــدمج الـــوظ

ة في نشر  بیرًا وأهم ـادین بینهما، وٕاعطاء المدرسة دورًا  ة في م المعرفة وٕانتاجها وٕاعداد الكفاءات العمل
ــــاة المختلفــــة م والمجتمــــع، أ مــــن خــــالل . الح ة واســــعة بــــین التعلــــ حیــــث ال بــــد أن تكــــون هنــــاك شــــ

ة  ة واالجتماع ة والثقاف   ).,2008Kizlik: 89( المؤسسات الترو
اة وسوق العمل. 2 ات الح          Requirements of life and the labor market  متطل

ـة      لقد فرضت التحوالت والتغیرات التـي طـرأت علـى المجتمعـات المعاصـرة فـي المجـاالت  التكنولوج
ـــاة وســـوق العمـــل ـــات الح قـــة علـــى متطل اســـات عم ـــة انع ة واالجتماع ـــة واالقتصـــاد ـــات . والمعلومات و

ــة فــي عــ ــاة العمل ــًا مــن المدرســة أن تعــد الطــالب لممارســة الح الم متغیــر، حیــث طــرأت تغییــرات مطلو
ــات اإلنتــاج ونظــم العمــل، التــي تعتمــد علــى المعرفــة وٕاتقــان مجموعــة شــاملة مــن  جذرــة فــي مجــال معط
ــــــة  ــــــة المتغیــــــرات والمســــــتجدات العلم ر؛ لمواك ة القابلــــــة للتطــــــو ــــــة والمســــــلك ــــــة والعلم ــــــات المهن الكفا

ــــة أن تعــــد الطــــالب للتكیــــف مــــع مجتمعــــات لــــذا فعلــــى المدرســــة ) . 2: 2006الخطیــــب، . (والتكنولوج
ـة، األمـر الـذ  طرة على األسـواق العالم ات السوق والتنافس الدولي للس تسودها عولمة الثقافة واقتصاد
ــــادرة،  تحلــــون بــــروح الم ســــرعة الفهــــم و اســــتوجب أن تقــــوم المدرســــة بإعــــداد الطــــالب الــــذین یتصــــفون 

متلكــون القــدرة علــى حــل  ــال واســع، و تمتعــون بخ حســنون و مــة، و ــة مح ــة علم الت وفــ منهج المشــ



31 
 

تمتعـــون بـــروح  ة و تحملـــون المســـؤول ط االســـتراتیجي و توظیـــف المعلومـــات، ولـــدیهم القـــدرة علـــى التخطـــ
اتهم تعلمون طوال ح   ).Ediger, 2004: 4(المثابرة، و

ة. 3   Cultural globalization    العولمة الثقاف
ة توحید األ العولمة الثقاف یر بین مختلف شـعوب العـالم قصد  م وأنما السلوك، وأسالیب التف ار والق ف

شــر وٕاقــرار الســالم العــالمي ــادل والقرــب بــین ال انــدراوس، (وســیلة لتــوفیر مســاحة واســعة مــن الفهــم المت
ـــة) 144: 2012 ـــة الغر طرة الثقاف ـــي، تعنـــي الســـ ـــالمفهوم األمر ـــة  ل  -إال أن العولمـــة الثقاف شـــ و

ــةخــاص الث ــة الحدیثــة فــي میــدان  -قافــة األمر علــى ســائر الثقافــات، مــن خــالل اســتخدام الوســائط التقن
،(االتصال، واالنتقال من المجـال القـومي إلـى المجـال الكـوني  هـذا المفهـوم للعولمـة ) 75: 2007توفیـ

ات جدیـدة، مـن أبرزهـا القـدرة علـى تقبـل التنـوع، واالطـ ة قد فـرض علـى المدرسـة تحـد فـة الثقاف الع بوظ
سـیر نحـو التجـانس ش في عـالم  ـات العولمـة ، إعداد المواطن للع وعلـى تحقیـ التوافـ اإلیجـابي لمتطل

تهــا ــة للمجتمــع واألمــة، والمحافظــة علــى هو األصــالة الثقاف مــان  ــة، وترســیخ اإل ر ــذا فــإن هــذا . الف وه
ــة –التحــد  نین قــادرن علــى تحقیــ التــوازن یتطلــب مــن المدرســة إعــداد مــواط  -تحــد العولمــة الثقاف

ة ة واالقتصاد ة واالجتماع للوصول إلى تحقیـ التفاعـل اإلیجـابي ، للتصد لتعدد وتنوع األوسا الثقاف
عة، (مع المجتمع العالمي    ).145:  2012معا

ر . 4  open-mindedness and facing isolation  :االنفتاح ومواجهة االنغالق الف

ـ    ة التـي تفقـد المدرسـة القـدرة علـى االسـتمرار االنغالق الف ات األساسـ عتبـران مـن التحـد ر والجمـود 
ة، ومهامهــا فــي القــرن الحــاد والعشــرن ــل البیئــة . فــي أداء وظائفهــا األساســ األمــر الــذ یتطلــب تحو

ــــة فــــي المدرســــة مــــن بیئــــة مغلقــــة إلــــى بیئــــة مفتوحــــة، تعتمــــد التواصــــل الفعــــال مــــع المجتمعــــات  م التعل
ر و  ــة، وتطــو ــة والعالم المدرسة،واســتثمار مصــادر الــتعلم المتنوعــة المحل طــة  القطاعــات المختلفــة المح

ــة فیهــا مســتو األداء فیهــا ، )Kleiman, 2010(نظــام المعلومــات الترو وتغییــر دورهــا فــي االرتقــاء 
ـــار الجدیـــدة لكـــي تســـهم  ـــة لتكـــون أكثـــر قـــدرة علـــى تحقیـــ أهـــدافها ووظائفهـــا، وتقبـــل األف فـــي إدارة عمل

ة للنظام الترو  ة والخارج م، والتجدید الترو وزادة الكفاءة الداخل ر النوعي للتعل  ,Stevens(التطو
2007:122.(  

 Accountability and transparency   :ةـشفافیــساءلة والـالم.5

ــة وزــاد     ة الترو ة فــي المســؤول ضــرورة تحقیــ المشــار ــة علــى المدرســة، یتمثــل هــذا التحــد  ة الرقا
ولـذلك فـإن هـذا المبـدأ یتطلـب مـن المدرسـة قبــول . من قبل المجتمع الذ أوجـد المدرسـة لتحقیـ أهدافـه

ـــلة إلیهــا، فضــًال عــن ضــرورة  ـــة المو ـــ األهــداف الترو ـــأكد مــن درجــة تحقیـ المســاءلة االجتماعیـــة، للتـ
ة شـفاف لـة إلیهـا  ـاألدوار المو مـن خـالل انفتاحهـا علـى المجتمـع، وقبولهـا ، ووضـوح اضطالع المدرسة 

م ـــة، لمبـــدأ النقـــد والتقـــو فاءتهـــا اإلنتاج ـــة الموضـــوعة لهـــا ، لتحســـین  صـــلیوة، (وتحقیـــ األهـــداف الترو
2005 :98.(  
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ات التي ت ة في الواقع الترو الفلسطیني ستوجبالتحد ة المجتمع   :تفعیل المشار
Challenges which require the activation of community participation in 
the Palestinian educational reality: 

ــــة، .1 ــــة، والثقاف ة، والترو اســــ ة، والس ات االقتصــــاد ــــي تواجــــه المجتمــــع  التحــــد ــــة الت واالجتماع
  .الفلسطیني

ته في إطار العولمة .2 ناء هو اب الفلسطیني و م الش   .تعل
ة واال .3 ةالتفاعل مع الثقافات العالم   .نفتاح على التجارب اإلنسان
ة متكاملة .4 ة أخالق م ات العولمة وف منظومة ق   .تهیئة المواطن الفلسطیني لمواجهة تحد
ا المعلومات واال .5 ة التطور المتسارع في مجال تكنولوج ةمواك فعال فها    .تصاالت وتوظ
ر اقتصاد .6 ات متكاملة إلدارة المعرفة والمساهمة في تطو   .المعرفة بناء استراتیج
م اإل .7 م في مراحله وف منظور شموليتوظیف التعل   .لكتروني في التعل
عض الكوادر الترو تغییر االتجاهات .8 ة لد  االسلب   .ة نحو التكنولوج
ر .9 قاعدة للتطو ة التغییر  حتم مان  ة الفاعلة والمتفاعلة معه، اإل   .واالستجا

ة للتكیـــف مـــع.10 ـــة والمؤسســـ عبـــد (التغیـــرات المتســـارعة واإلســـهام فـــي إحـــداثها بنـــاء القـــدرات الفرد
  ).4: 2003 الحمید،

مــا أورد العســیلي    اب علــى ) 2007(و ات والمعوقــات التــي تواجــه الشــعب الفلســطیني والشــ التحــد
ما یلي   :وجه الخصوص 

ات  ةالتحد اس ة والمعو وت: Political challenges الس ة للتنم االحتالل وممارساته الناف ط  قة رت
ة والتنقل،  القتل، واالعتقال، والحرمان من الحر اب  قي، والمستهدفة فئة الش أل ازدهار مستقبلي حق

فضي إلى مزد من . وغیر ذلك من ممارسات ذلك فإن انقسام النظام الفلسطیني على نفسه  و
اه، وهم ماد اب فهم وقود االقتتال وضحا الذات على فئة الش ات و ة االستقطاب التعقیدات والتحد

ة تطلعات الفئات  ة، وتلب ة، واالجتماع ام بوظائفه االقتصاد ما أن عجز النظام عن الق وأدواته، 
اع اب إلى فقدان األمل والض ة المختلفة یدفع الش منة . والشرائح االجتماع قوم على اله وأخیرًا، نظامًا 

اب على المشار شجع الش ة ال  ة تقلید م اتهم وتكرس منظومة ق ح ة في اتخاذ القرارات التي تتعل 
  .وتطلعاتهم وحاجاتهم

  

ـــاب األســـاس االقتصـــاد اإلنتـــاجي لدولـــة مســـتقلة :Economy  االقتصـــاد تتفـــاقم فـــي ضـــوء ، مـــع غ
طالة والفقـر شـهده ، المتغیرات األخیرة مشاكل ال ـار متوقـع أن  ـوادر انه اها، و اب هـم أبـرز ضـحا والشـ

ســ ســبب ضــعف النظــام الفلســطیني االقتصــاد الفلســطیني  بب الحصــار المــالي واالقتصــاد الخــارجي، و
ة ة الداخل   .الحالي وتفاقم األوضاع األمن
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اب،  :culture الثقافــة ــة السـائدة بوجــه عــام فــي مجتمعنــا غیــر داعمــة لتطــور الشــ تعتبــر الثقافــة التقلید
ــب األ ة، والمر ــاراتهم المســتقبل هــم فــي هــذه الثقافــة هــو الــدین، ولكــن وتنمیــتهم، وٕاشــراكهم فــي تحدیــد خ

ـــر المواقـــف  غ وتبر ـــة للنصـــوص، تهـــدف إلـــى تســـو ج قـــراءة تقلید ـــدین وتـــرو ـــة اســـتغالل لل تجـــر عمل
ــة أخــر  اب أو فئــات اجتماع ــة تجــاه الشــ ــة التقلید تهــا . االجتماع ورــة الثقافــة وأبو إضــافة إلــى ذلــك فذ

ــال وفجــوة النــوع االجتمــا قــة تعمــ الفجــوة بــین األج مــا تبــرر نزعــة التســلط األبــو واحتكــار الحق عي، 
ــة تتعلــ  ات جد طــرح تحــد ة  ــات االتصــال والحوســ والقــرار واالنفتــاح الثقــافي بــدوره عبــر وســائل وتقن

ة ة الفلسطین م االجتماع ة التي ال تنسجم مع منظومة الق م ة والق   .األنما السلو
  

م ة/ التعل ثرتهـا، وضـعف وتتضـمن مشـ :Education التر ـة مـن حیـث  م المنـاهج التعل اكل تتعلـ 
ـــا،  ـــا، وتأهیـــل المعلمـــین الســـتخدام تلـــك التكنولوج ـــة الداعمـــة لشـــراء مســـتلزمات التكنولوج المـــوارد الماد
ــة  ــة، وضــعف التجهیــزات والبن األنشــطة الالمنهج ، وثمــة مشــاكل  عــض المنــاط ــاء فــي  ونقــص الكهر

م، واستمرار أس ة للتعل م التلقیني، وتفشي ظاهرة العنف في المدارس والجامعاتالتحت   .الیب التعل
  

ـــة/ األســـرة و التـــالي ضـــعف العالقـــات : Family التر طالـــة، و ، والفقـــر، وال ـــك األســـر مـــن ذلـــك التف
اب  لة التسرب المدرسـي ألسـ األسرة، وتزاید العنف واستمرار التمییز على أساس الجنس والعمر، ومش

األسرة ة طموحاتهم، وتقدیر میـولهم  .تتعل  ادراتهم ورعا ع م اب وضعف تشج ش رأ الش ذلك تهم و
ل  ا التـي ال زالـت تشـ وتطلعاتهم، وعدم مراعاة التطورات التي تطرأ علـیهم أثنـاء نمـوهم، مـن بـین القضـا

اب بیرًا أمام الش   .عائقًا 
  

عالمؤسسة  اب  إقصـاء :Foundation and Legislation والتشر عـن مواقـع صـنع القـرارات الشـ
اب  ـــة، ووجـــود ثغـــرات فـــي التشـــرعات الناظمـــة لحقـــوق الشـــ اد اتها الق فـــي مختلـــف المؤسســـات ومســـتو

اً  ــًا، واقتصــاد اب اجتماع طة القــادرة حقــًا علــى تمثیــل الشــ ــاتهم، وانعــدام المؤسســات الوســ ــًا، ، وواج وثقاف
اب وااللتفـــاف ع ـــة واســـتثمار ومحاولـــة المؤسســـات القائمـــة احتـــواء الشـــ ق اهم الحق لـــى مصـــالحهم وقضـــا

ة قدراتهم ومواهبهم، وتفتح أمامهم فرص االندماج، والتطور، و  ق ة الحق سن، د(المشار   ) .ت.مح
  

ة ة المجتمع   :            The areas of community Participation   مجاالت المشار

م ة بــین التعلــ ــة هنــاك العدیــد مــن مجــاالت التعــاون والمشــار هــذه المختلفــة، ومــن  والمؤسســات المجتمع
  :وهي) 2006(المجاالت ما أورده الخطیب 

ــةا .1 و ــ األهــداف التر اغة وتحقی ــاون مــن أجــل صــ  Cooperation in order toلتع
formulate and achieve educational goals:  

انت أ    قها سواء  اغة األهداف المراد تحق تم في هذا المجال تحدید وص عیـدة، علـى و ـة أم  هداف قر
ة وما تحققه من فائدة ة للبیئات المحل النس ار وضوح األهداف    .أن یؤخذ في عین االعت
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ة. 2 اسات الترو ة على مستو الس  The scope of participation at the  مجال المشار
level of educational policies:  

افــة الخطــوات اإلجر    ة  ــو لترجمــة وتشــمل هــذه المشــار ــة التــي یتخــذها القــائمون علــى العمــل التر ائ
ــون بوســعهم  ون مــن وضــع األهــداف، حتــى  فــرغ المشــار ــة للبرنــامج المعتمــد، فمــا أن  األهــداف الترو

ة المشار ما یتصل  اسات والممارسات في المجتمع ف   .وضع الس
  

ة ا. 3 ص الشروط والحاجات والمواد المحل ة في مسح وتشخ ةالمشار  Participation in  لترو
the survey as well as diagnosing conditions,  local needs and 

educational materials:  

ـــن إجـــراء المســـح علیهـــا مؤشـــرات التطـــور العـــام وحاجاتـــه، ومؤشـــرات التطـــور    م ا التـــي  ومـــن القضـــا
ة  عــــة المشــــار ــــة المتاحــــة، وطب ــــات الترــــو وحاجاتــــه، والمــــوارد المحل ــــة، والحاجــــات واألولو فــــي التر

ة   .الترو
م والـتعلم. 4 ـة التعلـ ة فـي عمل  Participating in the process of teaching  المشـار

and learning:  

ن االنخرا فیها م م والتعلم التي    :وتتضمن جوانب التعل
 ،ــم فــي المدرســة عل ــة مالئمــة للطــالب،وت تحدیــد محتــو مــا  م ر مــواد تعل مــا  طــو خصوصــًا ف

ة البیئة المحل المناهج ذات الصلة    .یتعل 
 م مالئمــة لقــدرات وأنمــا المعلمــی ــ تعلــ م المحتــو المطلــوب مــن خــالل طرائ  ن والطــالب،تســل

معلمین خاصین ومساعدین للمعلم م  اء وأعضاء المجتمع في التعل   .وانخرا اآل
 ــةجــات تــدرب المعلمــین واالرتقــاء بهــم مــن خــالل تقــدیر حا ــاء ، المعلمــین التدرب ة اآل ومشــار

ر المهنيأعضاء و    .    المجتمع في برامج التطو
  ــــة المدرســــة و ــــة نوع مهــــا مــــنمراق ــــاء و  تقو مالحظــــة المجتمــــع خــــالل فــــتح المدرســــة أمــــام اآل

ام المفتوحة،   .ومعارض المدرسة الصفوف، واأل
ة. 5 م ة التعل ل العمل ة في تمو   :Financing the educational process    المشار

م  لفـة التعلـ قـة محورـة وهـي أن  ـة والمجتمـع فـي هـذا المجـال حق ة بـین التر ـة المشـار عزز أهم ومما 
بیــر  ثیــر مــن الــدول تضــر إلــى حــد  ة التــي تعانیهــا  ات االقتصــاد مــا أن التحــد عــد آخــر،  تتزایــد یومــًا 

ـــة بـــین قـــدرة  م، فـــي حـــین أن العالقـــة طرد ـــل، ومســـتو الجـــودة فـــي موازنـــة التعلـــ المجتمـــع علـــى التمو
م التي توفرها المجتمعات    ).50-41: 2006الخطیب، (خدمات التعل

ة المجتمع هي ) 2004(ر العواد و  م التي تتطلب مشار   :أن مجاالت التعل
 حوث والتدرب واإلعالم الترو : مثل عم الفني والعلمي،مجاالت الد   .الدراسات وال
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  اجــــات الممجــــاالت تــــأمین انة،االحت ــــاني المدرســــة، والصــــ ــــة ومنهــــا الم  ،وتــــأمین األجهــــزة اد
ة  اعة النشرات الترو   .وط

 ة المتكاملة م الخدمات الترو ة إنشاء المدارس األ:مثل ،مجاالت تقد   ).30: 2004العواد، (هل
ة ) 2007(وحددها حسین    :في المجاالت التال

م الحاجات و    :   Assess the needs and demandsالمطالبتقی

 :  الســماح ألعضــو ــالتعبیر عــن آرائهــم و ذلــك  ة الخاصــة بهــم فــي اء المجتمــع  الــرؤ المســتقبل
قهــا یتعــین  وفــي تحدیــد األهــداف التــي، تحدیــد التطــورات والتحســینات والتغییــرات المطلــوب تحق

ـــى المدرســـة الوصـــول إلیهـــا، ـــداء آراءهـــم حـــول مطالـــب المجتمـــع والطـــالب مـــن ا عل ـــة وٕاب لعمل
ة داخل المدارس م   .التعل

 ط وصـنع القـرار لـة اإلجـراءات، :التخط ووضـع الخطـط  وذلـك مـن خـالل تحدیـد األهـداف، وه
ة التي تساعد على الوصول إلى تلك األهداف   .الترو

 ب ة في فعال :التدر ة،وذلك من خالل المشار ة وغیر الرسم  غرض تعزـز ات التدرب الرسم
ر مهارات اال ط،وتطو ة تصال والتخط ة والمال   .وتوزع الموارد الترو

 ـات التـي تـم الوصـول إلیهـا :التطبی ـات والعمل م الفعال ة فـي تقیـ مـع ، وذلك من خالل المشـار
ــات،تحدیــد نقــ ًا مــع المطالــب  ا القــوة والضــعف فــي تلــك العمل رهــا تماشــ وتحدیــد أســالیب تطو

  ).233-232: 2007حسین، (یدها من قبلواألهداف التي تم تحد
ـــر  ـــة تتمثـــل) (Camilo,2007و) 2009،حامـــد(و م ـــة التعل ة المجتمـــع فـــي العمل  أن مجـــاالت مشـــار
  :في
ة في .1 طالمشار   :Participating  in planning    التخط
ــ والوســائل    ــار الطرائ اغة األهــداف، واخت ط فــي هــذا الجانــب تحدیــد الحاجــات، وصــ شــمل التخطــ و

ـــ هـــذه الهـــد ط لتحقی ـــى مســـتو التخطـــ س عل ـــة، ولـــ م ـــاط التعل اف علـــى مســـتو المـــدارس فـــي المن
اًال متعددة منها)مستو الوزارة(الكلي ط أش ة في التخط   :، وتأخذ المشار
 اشرة في المشارع التي تدیرها الوزارة اشرة وغیر م ة م   .مشار
 ة،المش ة المحل ة في اللجان الترو م المقترحات البناءة ار   .وتقد
 المواصـــال ـــة للمـــدارس  ـــة التحت البن ة فـــي مناقشـــة الدراســـات التـــي لهـــا عالقـــة  ت فـــي المشـــار

ة، والعمالة،  .والمدارس التي ستبنى في المستقبل المناط النائ
ل.2 ة في التمو   :Participating in financing   المشار

ن تحقی مشار  ل ة المجتمع فيم ال عدیدة منها التمو   :أش
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 ــــ ــــة والمــــواطنین التمو ات المحل ــــى الشــــر ــــ فــــرض الضــــرائب عل اشــــر عــــن طر ل المــــالي الم
ة، وأدوات المختبـر، والكتـب  لالستفادة منها م الكمبیوترات، والوسائل التعل في شراء التجهیزات 

ة، انة المدارس المدرس   .وص
 ،ــــ التبــــرع ة عــــن طر ــــأر  المشــــار تــــوفیر ض لبنــــاء مدرســــة، أو تأثیــــث المــــدارس، أو ــــالتبرع 

ة، ة  المســـتلزمات المدرســـ انة األجهـــزة فـــي العمـــل اإلنشـــائي،أو المشـــار ة ، أو صـــ أو المشـــار
ة ة في برامج محو األم  .التطوع

ة في اإلدارة.3   :Participating in administration  المشار
ة المجتمع في اإلدارة في جوانب عدیـدة    ن تحقی مشار ـة المدرسـ: مثـل، م م األبن ـار تصـم ة واخت

ة، والمسـاعدة فـي ، مواقعها م المسـاعدات فـي نقـل وتوزـع الكتـب المدرسـ ة، وتقـد م وٕانتاج الوسائل التعل
ة، والمســاعدة فــي إلقــاء المحاضــرات مــن المتخصصــین فــي المجتمــع  ــات المدرســ ت تــب الم تصــنیف 

م المساند للطالب الضعفاء ة في التعل   ).255-252: 2009،حامد( المحلي على الطالب، والمشار
ــل مــن تــر  احثــة مــن خــالل مــا عرضــه  أن  )camilo,2007(و) 2009،حامــد(و) 2007،حســین(ال

عهـا قة جم ة فـي المجـاالت السـا د على دور المشـار ة تؤ ة والغر مـن أجـل النهـوض  المجتمعات العر
رها ة وتطو م ة التعل بیر في المجا، العمل احثة أن هناك تقارب  ورة أعاله ممـا ما تالحظ ال الت المذ

ة هذه المجاالت ودورها الفاعل في توثی التواصل بین المدرسة والمجتمع د أهم    .یؤ
ة أطراف ة المجتمع   :المشار

عضـهاالمدرسة و إن  ست مؤسسات منفصلة عن  بـل إنهـا ، عضـاً  األسرة ومؤسسات المجتمع المختلفة ل
عضــها ــة متداخلــة، تتفاعــل مــع  عضــها فــي اآلخــرذات عالقــة تفاعل ــؤثر  شــیر األدب الترــو . ، و و

ة مؤسســات المجتمــع المحلــي فـــي  ــة مشـــار ــة إلــى أهم ـــة والمجتمع م المدرســة ورســالتها التعل المتعلــ 
ــي یتعــزز نجــاح المدرســة وتمیزهــا ة ، العمــل المدرســي  ة فــي اإلدارة المدرســ ترتــب علــى ذلــك المشــار و

وسف،عا(على نحو یدل على التفاعل والدعم    ).969: 2011بدین و
  

ـة     وقد عنیت دول عدیدة بدعم العالقة بین المدرسة والمجتمع نظرًا لدورها في تحقیـ األهـداف الترو
حجــة أنهــم مــن  ــان االنخــرا فــي العمــل المدرســي محظــورًا علــى الوالــدین ومؤسســات المجتمــع  عــد أن 

حیـث اعتبـر انخـرا ، خیر من القرن الماضيوقد ازدهر هذا التوجه خالل الرع األ، غیر المتخصصین
م ـــ ا للتعل ـــًا إصـــالح ـــو مطل ـــة ، مؤسســـات المجتمـــع فـــي العمـــل التر ـــة لمواجهـــة محدود وضـــرورة ترو

انــات والمــوارد  تطلــب انخــرا مؤسســات ).  Christenson & Sheridan, 2010:45( اإلم و
ــة فاعلــة  ق ة حق ة مشــار طــًا المجتمــع المحلــي فــي اإلدارة المدرســ عهــا تخط ــات جم فــي األنشــطة والفعال

عة   ). Sanders & Sheldon, 2009:13(وتنفیذًا ومتا
  



37 
 

ة المؤسســات والمنظمــات     بــر لمشــار ــة  ومــات والمجتمعــات المعاصــرة أهم ومــن هنــا فقــد أولــت الح
ـة النمـو و  اة المختلفـة فـي عمل ة النمو والتطور في مجاالت الح ة المختلفة في عمل التطـور فـي المجتمع

ــاة المختلفــة ــة لهــا ، مجــاالت الح ــة ومؤسســة ترو منظومــة اجتماع ؛ والمدرســة  وخاصــة المجــال الترــو
ـأفراده  ة التي تجعلها في حاجة دائمة إلى دعم ومساندة مستمرة من جانب المجتمع  ة واألهم من الفاعل

ة فعالـة فـي ال ة من خالل تحقی مشار ة وغیر الرسم ـةومؤسساته الرسم ـة الترو : 2010، مطـر( عمل
241.(  

حث الحالي    ر ال ن تحدیدها في اآلتي أطرافأن أهم و م م  ة في التعل ة المجتمع   :المشار
اء األمور في األنشطة المختلفة. 1 ة أول    Parent involvement in various activities مشار

ــة األســرة وخاصــة الو      ــةقــد یتفــ الغــرب والشــرق علــى أهم ــة الترو فهــا هــي ، الــدین فــي نجــاح العمل
ــة  ة الملقــاة علــى عــات الوالــدین فــي تر ــة الشــرفة توضــح المســؤول ــة واألحادیــث النبو النصــوص القرآن

األمـة ه مصلحة األبناء والرقـي  ل ما ف يَـا أَيُّهَـا   {قـال هللا تعـالى ، أبنائهم وضرورة التكاثف والتعاون في 
ـل راع  لكـم" قـال ، )27:األنفـال(}تَخُو�ُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُو�ُوا أَمَا�َـاتِكُمْ وَأَ�ْـتُمْ تَعْلَمُـونَ   الَّذِينَ آمَنُوا لَا  راٍع و

  ).303: 1987، البخار " (مسؤول عن رعیته
انتهم من     ة دورهم وم اء األمور أهم اء وأول ستمد اآل اشرة عن تعهد أبنـائهم : حیث  اتهم الم مسؤول

ه اة والترف ة والح ة، أسالیب النمو والرعا س في التنشئة االجتماع ومن حاجـة المؤسسـات ، ودورهم الرئ
ـــادل اآلراء والتعـــاون  ـــة منهـــا لمـــؤازرة البیـــت واألســـرة لجهودهمـــا مـــن خـــالل ت خاصـــة األول ـــة و م التعل

ات وما ینتا ة من صعو م ة التعل ة للتغلب على ما یواجه العمل م من جوانب ب مؤ والمشار سسات التعل
  ).38: 1999،عبد المنعم(قصور
ــة      ـــة الترو عـــد أمــرًا ضــرورًا إلنجــاح العمل المدرســة  ــاء األمــور  س فقــط علـــى ، إن اتصــال أول لــ

؛ بــــل علــــى مســــتو التحصــــیل العلمــــي لألبنــــاء حیــــث أثبتــــت الدراســــات مثــــل دراســــة  المســــتو اإلدار
)Rosemary,2002:62  (ـــة وفاعلـــةأن حســـن التواصـــ ـــد علـــى ذلـــك . ل یـــؤد إلـــى نتـــائج إیجاب ؤ و
ـاء علـى نحـو وثیـ مـع المدرسـین والمدرسـة" قوله ) 2004،أوتشیدا( عمـل اآل فـإن التلمیـذ هـو ، عنـدما 

ــع األطــراف، الفــائز ســب جم ة. بــل و ــالنفس فــي ، ووفقــًا لدرجــة التعــاون والمشــار ــاء ثقــة  تســب اآل
ــةوفهمــًا ل، تعــاملهم مــع أوالدهــم بیئــة تعلم ة، بیئــتهم  ــالبرامج والخــدمات المدرســ وراحــة متزایــدة ، ومعرفــة 

م أطفــالهم، فــي االتصــال مــع المدرســة اســات التــي تــؤثر فــي تعلــ ة أكبــر فــي وضــع الس ــزداد . ومشــار و
ـــائهم حتـــرم المدرســـون ، احتـــرام التالمیـــذ آل ة و شـــعرون بدرجـــة أعلـــى مـــن الثقـــة فـــي أعمـــالهم المدرســـ و

قدرونهوالمدرسة و  اء و ة للتفاهم حول نقا القوة والضعف عنـد ، قت اآل ة مشتر تسبون قاعدة أساس و
اء لبرامج المدرسة، التالمیذ   ) .92: 2004،أوتشیدا" (وشعورًا بدعم اآل
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ـــة تتمثـــل فـــي     م ـــة التعل ة األســـرة فـــي العمل ـــاء : ولعـــل أبـــرز مجـــاالت المشـــار تفعیـــل مجـــالس اآل
م ومسـتقبلهوالمعلمین واالسـتفا تهـا نحـو واقـع التعلـ ـة عنـد ، دة مـن رؤ مـع ضـرورة تفعیـل معـالم هـذه الرؤ

ره  م أو تطــــو ــــ ــــة تحســــین التعل ــــة، محاول ــــد االجتماعــــات الدور ــــك مــــن خــــالل عق ــــدوات ، ذل م الن وتنظــــ
ـرن والمثقفـین مـن أبنـاء ، والمؤتمرات داخـل المدرسـة وخارجهـا ة للعلمـاء والمف مـع إتاحـة فرصـة المشـار

اء األمور في صناعة القـرارات التـي تتخـذها الم ة أول جتمع المحلي أو الزائرن من خارجه بجانب مشار
ي أو المهــار أو إســداء النصــح  المدرســة وتهــم مصــلحة التالمیــذ ســواء علــى المســتو العقلــي أو الســلو

ة واقتـراح المعـاییر العامـة لالستشـارات ال ة المدرسـ مـا یتعلـ حول األطر العامة للخطـة السـنو ة ف مدرسـ
ة ونصــاب الحصــص المالئــم لكــل معلــم وقواعــد وٕاجــراءات ، ــالتوزع األمثــل ألوقــات الحصــص المدرســ

  ).Jefc&Heddegen, 1999: 417(العمل المدرسي الیومي
مـــا أشـــارت دراســـة     ـــه) 2005،الجرجـــاو (و قول ـــاء والمعلمـــین  لقـــد صـــدرت فـــي :" إلـــى مجـــالس اآل

ـــة محافظـــات غـــزة العدیـــد مـــن ا قًا أو مـــن دائـــرة التر م والثقافـــة ســـا ـــة والتعلـــ لنشـــرات مـــن قبـــل وزارة التر
ــل مدرســة منــذ عــام  ــاء والمعلمــین فــي  یل مجــالس اآل ــام بتشــ الــة الغــوث تــنص علــى الق م بو والتعلــ

، وتم تحدید أهداف هذه المجالس ونظامها الـداخلي واختصاصـاتها المتنوعـة، 1998وحتى عام  1970
ن إجما م ما یليو   :ل هذه األهداف ف

م فـــي المدرســـة ومعرفـــة وســـائلها فـــي تحقیـــ هـــذه األهـــداف  - 1 ـــاء أهـــداف التعلـــ تفهـــم  جماعـــة اآل
قها  .والتعاون مع المدرسة على تحق

التهم - 2 ادل المعلومات عن التالمیذ وحل مش اء بت  .توثی الصلة بین المعلمین واآل
التها لوضــــع  - 3 ــــة ومشــــ حاجــــات البیئ صــــیر المدرســــة  ــــالنهوض بهــــذا ت ــــة  خطــــط العمــــل الكفیل

 .المجتمع
المدرســة  - 4 حقــ مصــلحة العامــل  مــا  الت التــي تواجههــا  عــض المشــ معاونــة المدرســة فــي حــل 

 .ولخدمة الطالب
ــنهم اإلســهام فــي العمــل علــى  - 5 م رامجــه حتــى  صــیر أهــل البیئــة بنــواحي النشــا المدرســي و ت

اة في مجتمعهم    ).11: 2005،الجرجاو (تحسین الح
ر       ذ ـة التـي تسـهم مسـاهمة فاعلـة ) "2010،عاشور(و ـاء أحـد المؤسسـات المجتمع أن مجالس اآل

المدرسـة، في تفعیل دور المدرسة اء األمور  م مـن المعلمـین ، ونها منبثقة من أول والقـائمین علـى التعلـ
ـة م ـاء األمـور و . والمسؤولین من هیئـة إدارـة وتعل قـول أن العالقـة بـین أول المدرسـة مـا زالـت محـدودة و

ـــاء وعـــزوفهم عـــن : لعـــدة عوامـــل منهـــا ـــه مجـــالس اآل ـــة الـــدور الـــذ تقـــوم  ـــاب الـــوعي الكـــافي ألهم غ
ة الفاعلة   ).217: 2010،عاشور" (المشار

اق       اء والمعلمین إحد وسائل التعاون الفعال بین المدرسة واألسرة وفي هـذا السـ تعتبر مجالس اآل
م(شیر ـاء األمـور علـى مـد تقـدم أوالدهـم فـي تحصـیل الـدروس " إلـى أن ) 2002،اإلبـراه وقـوف أول
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ة في التعامل ـاء ، واكتسابهم للعادات الطی واشتراكهم في ضروب النشاطات التي تقـوم بهـا مجـالس اآل
ــ بــین األســرة والمدرســة عــد مظهــرًا مــن مظــاهر التعــاون الوثی مــون . والمعلمــین  ق ــاء األمــور  إن  أول

منحونهـا تأییـدهم عنـدما یجـدون أن أبنـاءهم راضـون المد عدونها ناجحة فـي أعمالهـا و رسة في العادة و
ــاء األمــور یبــذلون العــون لهــا لــو . عــن الدراســة فیهــا وأنهــا تحــو عــددًا مــن المدرســین الجیــدین وأن أول

ـن للتال، توافرت فیها هذه النواحي م مم میـذ مـع تعزـز ألن أحد أهـداف المدرسـة هـو تهیئـة أفضـل تعلـ
ر العالقة الجیدة بین المدرسة والمجتمع  م(االتجاهات التي تعمل على تطو   )   239:  2002،اإلبراه

ــــاء واإلدارة  ــــ العالقــــة بــــین اآل شــــجع علــــى توثی ــــراهن ال  لها ال شــــ ــــاء  م مجــــالس اآل وألن واقــــع تنظــــ
ة حاجة إلـى تفعیلـه وفـتح مجـاالت أوسـع وٕاتاحـة فـرص عمل، المدرس ن مـن وهو  ـة للمجـالس حتـى تـتم

قي ن أن نجمـل القـول. أداء دورها الحق م ـاء فـي مهـام : و ة مجـالس اآل أن هنـاك ضـرورة ملحـة لمشـار
شیر . وأدوار المدرسة ل(و  ضًا ) 156: 2009،الطو ة أ ة الوالد   :إلى أن من مجاالت المشار

ة والتعل - ة الترو ر العمل م المقترحات لإلدارة حول تطو ةتقد  .م
الت  - ة فـــي حـــل المشـــ ـــة والمشـــار ة والمســـاهمة فـــي أعمـــال تطوع حضـــور االحتفـــاالت المدرســـ

 .الطارئة في المدرسة
اء األمور في األوقـات المحـددة لـذلك - سـیر سـبل التواصـل ، ترحیب إدارة المدرسة بزارات أول وت

ة سمح بإثارة دافع اتهم مما  ما بینهم للتعرف على مستو أبنائهم وسلو  .المتعلمین  ف
ــة  - ــة والعین ــاء األمــور لألســر ذات المســتو االقتصــاد المرتفــع علــى التبرعــات المال حــث أول

 .لمساعدة التالمیذ الفقراء على االستمرار في المدرسة
ن  - م ودور المدرســة فــي تكــو ــة التعلــ أهم ــاء األمــور  أن تقــوم المدرســة برفــع مســتو وعــي أول

ناء مستقبل ات أبنائهم و م نـدوات ومـؤتمرات شخص مي والمهنـي وذلـك مـن خـالل تنظـ هم األكاد
ــرون ، أو خارجهــایــتم تنفیــذها داخــل المدرســة  شــارك فیهــا العلمــاء والمف والمثقفــون مــن أبنــاء  و

 .المجتمع المحلي أو الزائرن من خارجه
عــض المعلمــین فــي حــل  - االســتفادة مــن معرفــة وخبــرات األخصــائیین االجتمــاعیین والنفســیین و

ه في المدرسة ون لها تأثیر سلبي على أداء التلمیذ وسلو الت األسرة التي   .عض المش
ین وعلمـاء الـنفس واالجتمـاع مـن أبنـاء  - االسـتفادة مـن خبـرات الترـو ـة  ة الوالد تنفیذ برامج التر

 .المجتمع أو المعلمین
ـة فاعلـة ومت م مـع أطـراف اجتماع ن دمـج التعلـ م ـةیتبین مما سب أنه  ة ترو أو مـا ، نوعـة فـي مشـار

مي والترو  االعتراف االجتماعي للمحتو التعل ن تسمیته    .م
مـــا یـــر       ـــن أن یـــتم عـــن ) Epstein,1995(و م ـــة  م ـــة التعل ـــاء األمـــور فـــي العمل أن إشـــراك أول

ـاء األمـور للعمـل فـي المدرسـة مـن خـالل المسـاعدة فـي التـدرس " طرـ التطـوع حیـث أو فـي تطـوع أول
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ـــــــة ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــك مـــــــن أنـــــــواع  ت الم فهرســـــــة الكتـــــــب  ة أو جمـــــــع التبرعـــــــات أو  األنشـــــــطة المدرســـــــ
  ).Epstein,1995: 704(التطوع

طلعهــم علــى نمــاذج مــن     ــاء حیــث  ــذلك فــي الیــوم المفتــوح حیــث یــتم مقابلــة مرــي الصــف مــع اآل و
ناقش معهم أدائهم   ).89: 2004، السید( أنشطة أبنائهم و

ــاء األمــور ) Mathews,2006(شــیرو      ات لتحســین العالقــة بــین أول عــض التوصــ فــي تقرــره إلــى 
ـــد العالقـــة مـــع المعلمـــین عـــض ، والمدرســـة وتوطی ـــة مـــن المدرســـة توضـــح فیهـــا  إرســـال نشـــرات إعالن

ـــره مـــن األســـالیب المســـتخدمة ـــم التعـــاوني وغی ـــة مثـــل المعل ح دور . المصـــطلحات الترو  أمـــاكنوتوضـــ
ــادة فــي م األبنــاء وفــي تجمعــات األهــل الع ــارة المدرســة، تعلــ ــاء األمــور لز ، ــذلك إرســال دعــوات ألول

ة واالجتمــــــاع مــــــع المعلمــــــین ومناقشــــــة المــــــنهج وطــــــرق تــــــدرس المــــــواد  وحضـــــور االحتفــــــاالت الســــــنو
ات ة، الراض الت التي تواجه الطل شـجع ، ومناقشة المش ة لألهل  م ة وتعل ف ما أن إعداد برامج تثق

ة زد من عدد الزائرن لحضور االجتماعات المدرسـ ة الفاعلة و اء األمور على المشار ـن أن ، أول م و
قضاء یوم دراسي مع أبنائهم اء    . سمح لآل

ــة عامــة   ــة المجتمع ــاء واألمهــات لهــم دورهــم األساســي فــي التر احثــة أن اآل إنهــم ، ممــا ســب تــر ال
ــاة ومــن خــالل تعــاونهم الفعــال مــع المدرســة علمــون أبنــاءهم أداء أدوارهــم اال ــة الواســعة فــي الح جتماع

افة حققون تطورًا ألنفسهم وأبنائهم والمجتمع  ة في أدوارها  ق تهم الحق   .ومشار
ـة الـدور       ـة علـى أهم ـات المختلفـة یجمـع علمـاء الـنفس والتر احثـة علـى األدب فمن خالل اطـالع ال

ـــة أوجـــدها المجتمـــع لخدمـــة أبنائـــه ، الحاضـــراالجتمـــاعي للمدرســـة فـــي وقتنـــا  ارهـــا مؤسســـة اجتماع اعت
الته ادة تطوره وتحقی أهدافه، والمساهمة في حل مش ن مـن تحقیـ ذلـك ال بـد لهـا مـن ، وق ولكـي تـتم

ـه وتتـأثر منـه، أن تتفاعل مع المجتمع سـهل ذلـك ال بـد مـن أن توثـ المدرسـة صـالتها ، لتؤثر ف ولكـي 
ـــاء أمـــور  ـــة أبنـــائهممـــع أول ـــة وتتعـــاون معهـــم فـــي تر ة فـــي برامجهـــا وأنشـــطتها ، الطل وتـــدعوهم للمشـــار

مــًا یتناسـب مــع حجـم التغیــرات السـرعة فــي مجـاالت المعرفــة . واسـتخدام مرافقهــا، المتنوعـة وأن تقـدم تعل
ــا ــات ســوق العمــل، والتكنولوج حقــ متطل ــة الالزمــة للمجتمــع و ، وأن تطــور وتحســن مــن مهــارات الطل

ــة والقابلــة  م واالتجاهــات المرغو ــة المدرســة للقــ عود بنتــائج ســرعة ومثمــرة فــي ظــل تنم ــل مــا ســب ســ ف
  .للتطبی في المجتمع 

الــة  احثــة مــع مــدیر المنــاط فــي و الت ال بیــر إال أنــه مــن خــالل مقــا ومــع أن األســرة مصــدر ترــو 
ـاء ، تبین أنه لم تتم االسـتفادة المثلـى منهـا حتـى اآلن، الغوث ـة التـي ال تشـجع اآل سـبب العـادات الثقاف

ة مــن جهــة م مــن جهــة أخــر ، علــى المشــار ــة التعلــ االســتقالل الــذاتي فــي عمل ــة المعلــم  وممــا ال . ورغ
ع الفائدة على الجم عود  ه أن التناغم بین جهود األسرة والمدرسة س   .شك ف

ة ة المجتمع اء األمور معاییر المشار أول   :المتعلقة 
التالي) 56: 2009،الجمال( دراسة  دتأور    :مجموعة معاییر في مجال الشراكة مع األسر 
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ار األول اء األمور في صـنع القـرار الترـو وٕاسـهامهم : The second criterion المع ة أول مشار
ة وتنفیذ برامجها المختلفة ة المدرسة المستقبل ل فعال في رسم رؤ  .ش

ــار الثــاني ــاء األمــور وأفــراد المجتمــع : The second criterion المع ســیر ســبل اتصــال أول ت
  .العاملین في المدرسة

ار الثالث ـة : The third criterion المع م ـة والتعل ـات الترو العمل ـاء األمـور  اإلعالم الكـافي ألول
 .التي تتم في المدرسة

ــع ــار الرا ــاء األمــور عــن : The fourth criterion المع ــة تعبیــر أول م آرائهــم فــي الخدمــة التعل
  .المقدمة ألبنائهم

ــار  ــة ألداء التالمیــذ ســواء فــي : The Fifth criterion  الخــامسالمع ة المجتمع تحســین المشــار
ي ا السلو مي أو االنض  .مجال اإلنجاز األكاد

ـار السـادس ـاء األمـور لـدعم األن: The Sixth criterion المع م تطـوع أول ـات تنظـ شـطة تـوافر آل
ة التي تقوم بها المدرسة ة واالجتماع   .الترو

 

 

ة  .2 ة ومنظمات المجتمع المحلي في األنشطة المختلفة المنظماتمشار وم   غیر الح

The participation of non-governmental and community organizations 
in the various activities 

ر العالقــة بــین المدر      ــة المتزامنــة لكــون ــأتي االهتمــام بتطــو ف ســة والمجتمــع فــي إطــار العالقــة الوظ
ــة لمجتمعهــا رــة والثقاف ة والف ــة واالقتصــاد عــي ، المدرســة نتاجــًا للبیئــة االجتماع ولكونهــا المحضــن الطب

عـــد تخـــرجهم قـــوة بنـــاء وتحـــدیث  حوا  صـــ تهم وتتطـــور مهـــاراتهم وخبـــراتهم ل ل هـــو لألفـــراد الـــذین تتشـــ
  .فیها للمجتمعات التي نشأوا

شیر        ة الشاملة تتطلب دو " إلى ) David,2003(و   ن شك مزدًا من التعاون والتنسیإن التر
والمسـجد ، ما في ذلك األسـرة لكونهـا المحضـن األول للطفـل، المجتمع المختلفة منظماتبین المدرسة و 

ــــة ــــة واالجتماع مــــه الروح مــــا تملكــــه مــــن مــــوارد و  المنظمــــاتو ، ق ة  انــــاتاالقتصــــاد ات نظمــــوالم، ٕام
ح ما لدیها من ثقافة وترو ة  سهم في. اإلعالم   :وهذا التعاون 

  ر األداء الترـو ـة التـي قــد ، تطـو ـة والمعرف م ــة الق ـؤد إلــى التخفیـف مـن ضـغو االزدواج و
ه   ). David,2002:33( یتعرض لها الطالب من خالل تعدد مصادر التلقي والتوج

  مســتو ات المجتمــع المحلــي یــؤد إلــى زــادة نظمــالتعــاون بــین المدرســة وممــا أن االرتقــاء 
ـة وتفاعلهـا معهـا ـة المجتمع ـة التنم ـة ، إسهام المدرسة في حر ـادل الخبـرات العلم وٕالـى زـادة ت

ــة ــة التــي تمتلكهــا المدرســة، والترو شــرة والماد انــات ال ــادة تفعیــل االســتفادة مــن اإلم ، وٕالــى ز
الت التي تواجههوٕالى تحدید حاجات الم   ).5: 2008،السلطان(جتمع المحلي وحل المش
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ـادل ا قود التعاون بین المدرسـة والمجتمـع المحلـي إلـى ت ـار والخبـراتألما  ورفـع مسـتو التحصـیل ، ف
ـــة الترو ، لـــد الطـــالب ر المدرســـة، وتحقیـــ التكامـــل فـــي العمل ط بـــین والتـــراـــة، والمســـاهمة فـــي تطـــو

ةوتحقی التكامل بین المدرسة ومؤسسا تمعي،النظرة والواقع المج   .ت التنشئة الترو
  

ة وم   :The concept of non-governmental organization مفهوم المنظمة غیر الح

الحـــدیث عـــن هـــذا     ثیـــرًا مـــن الكتَّـــاب  ًا  ـــة نالحـــظ إســـها وم عنـــد الحـــدیث عـــن المنظمـــات غیـــر الح
ثیـــرًا مـــنهم خلـــص إلـــى ، المفهـــوم ات عـــدة منهـــاحتـــى أن  ـــة: مســـم المنظمـــات غیـــر ، المنظمـــات األهل
ة وم ـة، NGO'S (Non Governmental Organizations(الح فـي الواقـع أن . ،المنظمات الطوع

ــــة هــــو إیجـــاد التــــوازن داخــــل المجتمـــع بــــین المنظمــــات  الســـبب األساســــي وراء ظهــــور المنظمـــات األهل
ة ومنظمات القطاع العام   .الخاصة الرح

ــة هــي المنظمــات التــي ال تكــون جــزءًا مــن "أن) 1: 2007،الهیتــي(أشــارلقــد     وم المنظمــات غیــر الح
مي لجهاز الدولـة وال هـي منظمـة تهـدف إلـى الـرح ل التنظ سـتفید ، اله لمـة أخـر هـي منظمـات ال 

رامجها   ".القائمون على إدارتها من عائد أنشطتها و
    ــة یتضــمن "فقــد أورد أن ) 1: 2006،أبــو حــالوة(أمــا وم ــة غیــر الح مفهــوم المنظمــات األهل

ـــة التـــي تنشـــط فـــي مجـــاالت مختلفـــة مثـــل ـــة الطوع ـــادرات االجتماع الخـــدمات : جملـــة مـــن الم
ـــة م والصـــحة والثقافـــة، االجتماع إضـــافة إلـــى االهتمـــام ، والمســـاعدات الخیرـــة وخـــدمات التعلـــ

ة ة والتدرب المهني االجتماع  .شؤون البیئة والتنم
ـة والـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان والطفـل وغیرهـااإلض ـة المجتمعـات المحل ل عـام هـي ، افة إلى تنم شـ و

ـة السـمات الخمـس اآلت ـة: المنظمات التي تتمیز  ة، الطوع عـدم السـعي ، عـدم السـعي للـرح، االسـتقالل
ة في الشأن العام ة لألعضاء والمشار   ).94: 2007،عبد اللطیف("للخدمة الشخص

ةإن المنظم  ة هي التي تحو الشرو اآلت وم   :ة غیر الح
 ون للمؤسسة واقع رسمي مقنن   .أن 
 ة   .االستقالل
 أن ال تستهدف الرح.  
 ة ة الطوع المشار   .تتسم 
 ة ة أو حز ة أو تمثیل  ) .82: 2008،المالكي( أن ال تكون مؤسسة إرث

ة  وم احثة من خالل الواقع الفلسطیني للمنظمات غیر الح ن عائد المنظمات ودخلها أتر ال
ة فاءاتها الخدمات رها ورفع   .صب في مصلحة المنظمة من أجل تطو

ة عام  ات المتحدة األمر ـع"عنـوان 2000شیر التقرر الصادر في الوال ة : األداء للجم المسـؤول
م العــام   Action for all": the public's Responsibility for public"العامــة للتعلــ
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Education" م العـام م التعلـ ة تـدع ة ، إلى قضـ مـات الشـعب ـة للتنظ ـة الشـراكة المجتمع وتـوفیر آل
الكفـاءة والجـودة لكـل مجتمـع محلـي م جید یتسم  ة ودورها الفاعل في توفیر تعل ولكـل طفـل ، المحل

ـــات العامـــة لألمـــة حتـــل ذلـــك أعلـــى مراتـــب األولو ة ، وأن  مـــات الشـــعب شـــارك ممثلـــو التنظ حیـــث 
ارهـــا تمثـــل قلـــب المجتمـــع المحلـــي اعت ـــة فـــي تحســـین المـــدارس العامـــة  : 2007، العجمـــي(المحل

112.(  
ــة وأبرزهــا     ــة : وتتضــمن مجموعــة مــن المؤسســات المحل اتهــا والمؤسســات النقاب وســائط اإلعــالم بنوع

ة وجماعـات رجـال األعمـال والغـرف التجارـة والصـنا اسـ ة واألحزاب الس ة والمهن ةوالعمال وتكتسـب ، ع
ة الفعالــــة  ــــة قوتهــــا مــــن قــــدرتها علــــى خلــــ المنــــاخ المناســــب والمالئــــم للمشــــار تلــــك المؤسســــات المحل

ة على الصعید المحلي م ة التعل ة العمل   .والمنتظمة والمستمرة والمؤثرة على فعال
ة على سبیل المثال أن       ات المتحدة األمر مفردهـا  ولقد أثبتت خبرة الثمانینات في الوال ومة  الح

ة فعالــة ومســتمرة مــن أفــراد المجتمــع ومؤسســاته  م دون مشــار غیــر قــادرة علــى التصــد إلصــالح التعلــ
االته ـام بـدور أساسـي ، وهیئاته وو ـة للق وال بد من إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمؤسسات المجتمع

م ـة ولذا ارتفعـت الـدع، ) 61-60: 1999،عبد المنعم( في إصالح التعل ة المجتمع ضـرورة المشـار وة 
ا عام  قة 2000في أمر ة " م في وث ة التر ـل الفئـات " إستراتیج ة التي تعني أن تشـترك  تلك المشار

ره م وتطو ل التخصصات في العمل من أجل تحسین التعل ـل أسـرة ، و ـل فـرد و مـس  م  ذلك أن التعل
ه یتوقف مستقبل األمة  ).  103: 2003،حوالة(وعل

ــ مــع حاجــات      إن المجتمعــات الناجحــة فــي القــرن الحــاد والعشــرن تقــوم فیهــا مجتمعــات تعلــم تتف
ل متواصـــل شـــ ـــة المتغیـــرة  ة والثقاف ـــة واالقتصـــاد ـــل مواردهـــا، البیئـــة االجتماع ، وهـــي التـــي تســـتعمل 

رة ة والف ة، الماد ة وغیر الرسم ط ، في المدرسة وخارج المدرسة، الرسم ح ما  عدد من وذلك  األبناء 
ـــة الداعمـــة ـــة.المؤسســـات االجتماع وتلمـــس ، وعلـــى الـــرغم مـــن التطـــورات الحادثـــة فـــي المجتمعـــات العر

ــات لــم  ــة دور المجتمــع المــدني ممــثًال فــي المنظمــات والهیئــات والجمع التغیــرات هنــا وهنــاك إال أن فاعل
ـة لـد أفـراد المجتمـع ثقافة اجتماع ـ، ترسخ  ـارات ثقاف ةوذلـك العت اسـ ة وس ولكـن ذلـك ال . ة واقتصـاد

لكنهــا لــم تصــل أو ترقــى إلــى مســتو الصــدارة ، عنــي أنــه ال توجــد ثقافــة العمــل الجمــاعي أو التطــوعي
طـة ـة التغییـر والتطـور الحـادث فـي البیئـة المح نـه مـن مواك ة داخل المجتمع حتـى تم ولقـد آن . والفاعل

شـرك تلـك المنظمـات ـة  األوان للنظام الترـو أن  سـتفید مـن خبراتهـا لخدمـة المجتمـع ومواك والهیئـات و
ـــــة ـــــة التنمو ـــــد . العمل ـــــة العمـــــل الجمـــــاعي والتطـــــوعي ل ـــــك إال مـــــن خـــــالل نشـــــر ثقاف ـــــأتى ذل ـــــن یت ول

  ).23: 2007،الشرعي(المجتمع
ومــات إلــى تفعیــل دور مؤسســات المجتمــع المــدني وٕاعطائهــا     وفــي هــذا اإلطــار ســعت الكثیــر مــن الح

تطلــــــب ذلــــــك تــــــوفیر عوامــــــل النجــــــاح لتحفیــــــز العالقــــــة حیــــــث أشــــــارت الكثیــــــر مــــــن ال ات، و صــــــالح
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ـــة ) 2005،قنـــدیل( ـــة ووزارة التر ـــات األهل فلـــت نجـــاح الشـــراكة بـــین الجمع عـــض العوامـــل التـــي  إلـــى 
م على النحو التالي   :والتعل

ات و   . أ اب التعاون بین الجمع صدور عدة قرارات وزارة تفسح   الوزارةتهیئة المناخ القانوني 
م. ب ة والتعل ة ووزارة التر ات األهل ة للتنسی بین الجمع ات مؤسس  .توفیر آل

م. ج ة والتعل ات لوزارة التر شراكة الجمع ة جدیدة تسمح   .العمل على توفیر بیئة ثقاف
ة  . د ات األهل انات الجمع  ).34: 2005،قندیل(توفیر ثم تحدیث قاعدة ب

  

ة منظ" ــال شــك      ــةإن مشــار م ــة التعل ــات " مــات المجتمــع المحلــي فــي العمل نهــا أن تحقــ الغا م
ة ة التال   :الترو

 ل أفضل ش ة  ة والحاجات األساس ات الترو   .المساهمة في تحدید األولو
  زة إلى ضرورة االستفادة من خدمات مؤسسات المجتمـع المحلـي فـي ا المر ه السلطة العل توج

  .اإلصالح الترو 
 ا ما دامت في مصلحة الشعبتحقی ال   .رضا والقبول الشعبي لقرارات السلطة العل
 ة ة التطوع م المشار م ق الوالء واالنتماء للمجتمع وتدع ة اإلحساس  ن لمؤسسـات ، تنم م ما 

الموضــوعات التــي تنــاقش  ــة وتــدعمها  ــة الحیو م ا التعل المجتمــع المحلــي المســاهمة فــي القضــا
ا المـــــرأة والطفولـــــة ش الـــــدولي والتحـــــاور مـــــع  قضـــــا واألمومـــــة وحقـــــوق اإلنســـــان وأســـــس التعـــــا

 .)2010،جوهر وآخرون (اآلخرن
ما ورد في دراسة  یل(و ن أن تتحق من خالل) الو م ة بین المدارس والمجتمع المحلي    :أن المشار

  ات ورجــــال األعمــــال لبنــــاء مــــدارس حدیثــــة خاصــــة فــــي المنــــاط الفقیــــرة تبــــرع األفــــراد والشــــر
ة داخل الفصولالمزد ة بهدف تخفیف الكثافة العدد   .حمة والنائ

  ات م" تنفیــذ األفــراد ورجــال األعمــال والشــر فالــة التلمیــذ الیتــ مقتضــاه یتكفــل " مشــروع  والــذ 
فالـة عـدد مـن التالمیـذ األ ة  ة تسـاعدهم ، یتـامالفرد أو الشـر ـالغ شـهرة أو سـنو وذلـك بـدفع م

  .على االستمرار في المدرسة
 ــارة  عقــد ــام التالمیــذ بز ات یــتم علــى أساســها ق عــض المصــانع والشــر ــات بــین المدرســة و اتفاق

ات العمل بها ات والتعرف على منتجاتها وآل   .هذه المصانع والشر
  ة " تنفیذ مشروع م الترو تم وفقًا لهذا االقتـراح أن تتكـون هـذه الجماعـة مـن أفـراد " جماعة الق و

انـةالمجتمع الناضجین خلقـًا و  ـة سـلوك التالمیـذ خـارج ، علمـًا وم ة مراق وتكـون مهمـتهم األساسـ
ة مــــع ، المدرســـة وٕاصـــالحه الت ســـلو ـــًا مـــا یثیـــرون مشـــ ثیـــرًا مـــن التالمیــــذ غال خاصـــة أن 

  .زمالئهم أو مع أفراد المجتمع



45 
 

 لة زـادة الكثافــة للتالمیـذ داخـل المـدارس ـة المغلقــة ، لحـل مشـ عـض المؤسسـات المجتمع توجــد 
مأثنا أماكن للتعل ن االستفادة منها  م   .ء الیوم الدراسي و
  ات والمصانع فرص عمـل لجـزء مـن الوقـت م الشر عض التالمیـذ غیـر  part-time jobتقد لـ

اً  اة، القادرن ماد ات الح مهم ومتطل   .لمساعدتهم في اإلنفاق على تعل
 ــة للمــدا ــة وعین م تبرعــات مال ات بتقــد ــام رجــال األعمــال والشــر رس لالســتفادة منهــا فــي تنفیــذ ق

قات والرحالت ذلك المسا مها المدرسة و یـل( عض األنشطة واالحتفاالت التي تق : 2012،الو
72(. 

ر       ـــع فـــي دراســـة ) " 2005،ســـنقر(وتـــذ ة الجم مشـــار ـــة إال  ـــة المجتمع ـــة التنم لـــن تتحقـــ عمل
مها عتها وتقو اجات ووضع الخطط وتنفیذها ومن ثم متا ـة  االحت ـة ذات فعال وصوًال إلى مدرسة مجتمع

ة ة مجاالت عدیدة منها" عال ة المجتمع   : وللمشار
 ط ة فـي التخطـ اغة األهـداف التــي : المشـار مــن خـالل تحدیـد الحاجـات الضــرورة لألفـراد وصـ

ة وأهداف المجتمع   .تتواف مع األهداف الترو
 ـــــل ة فــي التمــو اشــر مــن خــالل : المشــار ل م شــ ــة إمــا  ات المحل فــرض الضــرائب علــى الشــر

ة أو ، والمواطنین ان عـض المشـارع اإلسـ األراضـي أو بنـاء  أو عن طر التبرعـات المختلفـة 
ة فـي العمــل اإلنشـائي أو مـن خــالل  یرهـا،شـراء األجهـزة والمســتلزمات وغ أو مـن خــالل المشـار

ـــة والمعـــدات انة األبن ـــة والشـــ. صـــ عـــض المنظمـــات المحل األنشـــطة اوقـــد تقـــوم  ات  ـــة ر لحرف
ــة، م م الكســاء وثمــن الكتــب للطــالب المحتــاجین وصــناعة الوســائل التعل ــة ، أو تقــد ت أو رفــد م

الجدید والمالئم من الكتب وغیرها   .المدرسة 
 م المشورة والمتطوعین ة وتقد ة في توفیر الخبرات المطلو   .المشار
 عــض الظــواهر ذات األثــر الســلب ة فــي معالجــة  مي المشــار ع مســاهمة أفــراد المجتمــ، فــي التعلــ

اب عن المدرسة أو التسرب منها مثالً  لة الغ   .المحلي في حل مش
  ة فــي تأهیــل المعلمــین وتــدربهم مــن قبــل الخبــراء واالختصاصــیین وتــدرب الطــالب فــي المشــار

ة ات إلكسابهم المهارات العمل   .)89: 2005،سنقر(المصانع والمؤسسات والشر
ــة بــین المدرســة ــل ذلــك یــتم  ق ة الحق ة، وأنــه ال بــد مــن المشــار ة مشــتر ــة مســؤول انطالقــًا مــن أن التر

  .واألسرة وأفراد المجتمع
ــن للمدرســة أن تعــزز شــراكتها مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي مــن خــالل مجــالس استشــارة       م و

صــــرون إدا م مــــن المجتمــــع المحلــــي، فی ــــالتعل ــــآراء األهــــل تضــــم أفــــرادًا مثقفــــین ومهتمــــین  رة المدرســــة 
ـدعون األهــالي إلـى قبـول رســالة المدرسـة وتأییــدها،  وآمـالهم مـا أن لالتصـال الفاعــل مـع مؤسســات . و

ـــن دعـــوة الخبـــراء وذو األحـــالم والنهـــى فـــي المجتمـــع إلـــى  م المجتمـــع دورًا فـــي تعزـــز الشـــراكة حیـــث 
م الحلــو  مــي وطلبتهــا وتقــد ات فیهــاالمدرســة للحــدیث إلــى طاقمهــا التعل ال أو شــد ، ل للمســتجدات واإلشــ
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مـــة  ـــا لمـــا عنـــدهم مـــن الح ـــة فـــي المجتمـــع طل ة والثقاف ـــة واالقتصـــاد الرحـــال إلـــى المؤسســـات االجتماع
ـــن لمؤسســـات المجتمـــع أن تشـــارك فـــي اإلدارة ). 126: 2009،العجمـــي وآخـــرون ( والـــرأ الحســـن م و

ات ا ــة والمنتــد ة مــن خــالل اشــتراكها فــي األند مــات المدرســ ــام المفتوحــة واألنشــطة والمخ ة واأل لمدرســ
ة ا االتصاالت فـي تعزـز ). Sanders & Sheldon،2009؛ 1993،ضحاو ( الدراس وتفید تكنولوج

ة المجتمع والوالدین في العمل المدرسي   ) .Holfeld, Ritzhaupht, & Barron, 2010( مشار
ـ وم ة بین المؤسسات غیر الح مـي مـا أورده العتیبـيومن أهم مجاالت المشار ) 2004(ة والقطـاع التعل

  :وهي
  Educational investment  االستثمار الترو . أ

ن تحقی االستثمار فیها ما یلي    م   :ومن أهم المجاالت التي 
  ةالبرامج ة الم اإلعالم ة والدین   .جهة للناشئةو واألدب
 ة م ة التعل ات المساندة للعمل اعة الكتب والبرمج   .ط
 انة المدارس والجامعاتن   .ظافة وص
 ة ة المدرس   .صناعة وتسو التغذ
  ةاألنشطة ة اإلعالن م   .في المؤسسات التعل
ة داخـل الفصـول.ب  Providing supplies and teaching توفیر المستلزمات والمـواد الدراسـ

materials in the classroom :  
ات أو المنظمــات التجار       ــة مــن معلومــات مســاندة وهــو مــا تقدمــه الشــر ــة أو المنظمــات غیــر الرح

صال المعلومات ة، للمنهج الدراسي تعین المعلمین على إ عـض : مثـل، وتحقی األهداف الدراسـ تـوفیر 
ل أشـرطة فیـدیو ـات، نمـاذج نشـا، ملصـقات، تـب، أو بـرامج، المواد والكتب علـى شـ أو ، تـب للواج

ة ــد المــدارس ، بــرامج حاســو ــتم تزو اشــرةو أو مــن خــالل االطــالع ، بهــذه المســتلزمات مــن المعنیــین م
ة اإلنترنت   .علیها في ش

ة.ج م   :Privatization in educational services خصخصة الخدمات التعل
م والقطاع الخـاص مـن أجـل إتاحـة الفرصـة  م التعاون بین مؤسسات التعل الخصخصة في التعل قصد  و

ـــة، إنشـــاء المـــدارس والجامعـــات للقطـــاع الخـــاص فـــي التوســـع فـــي ـــة والتدرب حث وتملكهـــا ، والمراكـــز ال
ة   .ألهداف رح

ة. د ة أو العین   :Donations التبرعات النقد
ـــة أو      م مـــن تبرعـــات نقد قدمـــه رجـــال األعمـــال والمؤسســـات التجارـــة إلـــى مؤسســـات التعلـــ وهـــو مـــا 
ة تم ذلك من خالل ، األجهزة والمعدات: مثل ، عین   :و
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أســعار مخفضــة علــى أن یــتم دفــع إیــراد هــذه الحمــالت أو جــزء  إقامــة األســواق الخیرــة داخــل المــدارس 
عهـا داخـل المـدارس، منها إلى المـدارس ات و شـترك الطـالب فـي تسـو منتجـات الشـر وهـذا ، حیـث 

ة للطرفین   .حق فوائد مشتر
ـات تقـدمها اشرة للمـدارس مـن خـالل طل ة الم حـدد  اإلسهامات النقد المـدارس إلـى المؤسسـات التجارـة 

ة   .فیها أنشطتها وما یتطلب ذلك من نفقات نقد
ــة م ــة التعل ــاألجهزة والمعــدات الالزمــة للعمل ــه إلــى مــد حداثــة هــذه األجهــزة ، التبــرع  لكــن یجــب التن

ة م ة التعل م التـدرب ، وفائدتها للعمل والـدعم التقنـي ومد قـدرة الجهـات المتبرعـة بهـذه األجهـزة مـن تقـد
ة منها   .المستمر حتى تحق األهداف المطلو

ة للطالباالجو .ه   :student incentive grants ئز التحفیز
ــة     قات الطالب ات فــي األنشــطة والمســا وهــي مــدخل مــن المــداخل ، وهــي الجــوائز التــي تقــدمها الشــر

ات لدخول منتجاتها وأسمائها في المدارس ةوتت، التي تستعملها الشر ا المجان ، ضمن هذه الجوائز الهدا
ــات ــة وغیرهـــا، األجهـــزة، الوج ة إلــى تحســـین معـــاییر ، والـــرحالت الطالب ع وتهـــدف هــذه البـــرامج التشـــج
ع الطــالب علــى القــراءة، التحصــیل الت، أو تشــج عیــدًا عــن المشــ افــأتهم علــى ، أو الحفــا علــیهم  ولم

  .االنتظام في الحضور الیومي للدراسة
  

  :Building Schools ة في بناء المدارسالمشار .و
ــادة أعــداد الطــالب المقیــدین فــي         ة نظــرًا لز ــاني المدرســ لة الم تعــاني أغلــب المجتمعــات مــن مشــ

م العام ر لتواكـب التغیـرات التـي ، مدارس التعل انة والتحـدیث والتطـو ـة إلـى الصـ ولحاجـة المـدارس الحال
ـ م ـات ، ةتشهدها المجتمعات والـنظم التعل ـة والوال ـة فـي الـدول األورو ومـات والسـلطات المحل فـإن الح

ات القطاع الخاص ان األهالي من أجـل ، والمنظمات الخیرة، المتحدة تتعاون مع شر عض األح وفي 
ــة، بنــاء المــدارس الجدیــدة ــع المتعــاونین، وتحــدیث المــدارس الحال والهــدف ، وهــذه الشــراكة لهــا فوائــد لجم

طة بذلك من ذلك توفیر ض النفقات المرت ل الالزم وتخف ًا على توفیر التمو   .المدارس والعمل سو
اناتالشراكة في استخدام .ز   :partnership possibilities اإلم

ح مـــن الشـــائع فـــي أغلـــب البلـــدان       ـــة خصوصـــًا أن تقـــوم ، لقـــد أصـــ ـــات المتحـــدة األمر وفـــي الوال
االتفــ م  عــض الجهــات المشــرفة علــى التعلــ اق مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي مــن أجــل االســتفادة مــن 

انــات المتاحــة فــي المــدارس ة: مثــل، اإلم ــة والراضــ م ح مثــل ، والصــاالت والمســارح، المرافــ التعل تــ و
ـة متفـ علیهـا ـالغ مال أو ، هذا االتفاق للمجتمع المحلي استخدام هذه المراف في أوقات محددة مقابل م

ـة، ي إنشـائهامقابل االشتراك فـ م اسـتخدام المرافـ التعل ، إن مثـل هـذه الشـراكة تسـمح للمجتمـع المحلـي 
ــة مــن تشــغیل هــذه المرافــ وم وٕاتاحــة الفرصــة لإلســهام فــي ، إضــافًة إلــى اســتفادة المنظمــات غیــر الح
ة التي یجنیها من مثل هذه األنشطة   .خدمة المجتمع مقابل العوائد المعنو
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ب .ح   :Training  التدر
ة بــین مؤسســات المجتمــع المحلــي ومؤسســات        ا فــي موضــوع المشــار عــد التــدرب مــن أهــم القضــا
م تــین، التعلــ ــن النظــر إلــى التــدرب مــن زاو م األولــى التــدرب الــذ یوجــه للمعلمــین علــى اســتخدام : و

ة المتقدمة والتي تحق أهداف المنهج الدراسي م ـة . الوسائل التعل ـة الثان فهـي التـدرب الموجـه أما الزاو
غ تخــذ عــدة صــ ــة، للطــالب و ق ات مــن فــرص التــدرب فــي بیئــة العمــل الحق حــه الشــر ، أبرزهــا مــا تت

ات التــي تواجــه الطــالب ــالخبرات ، وعلــى تحدیــد مســتقبلهم المهنــي، والتعــرف علــى التحــد ــدهم  مــع تزو
  ).41-31: 2004،العتیبي( والمعارف والمهارات الالزمة

ــار عــاً ) 1999(حیــث یــر  حاجــة ماســة إلــى مســاهمة النــاس جم م  ــالتعل ــع ، أن النهــوض  وعلــى جم
ات غـي أال تكـون ثمـرة جهـود جهـاز واحـد وٕانمـا ثمـرة ، المستو م ین الت التعلـ فـالحلول المقدمـة لحـل مشـ

م ر التعل ه تطو عن ل من    ).437: 1999،ار( االستماع إلى 
ه العجمي   ـة تعـد حین أ) 2007(وهذا ما أكد عل م ـة التعل ـة فـي العمل ة المجتمع شار إلـى أن المشـار

م ر التعل سة لتطو امها على فلسـفة توضـح أنـه لكـي تكـون المدرسـة ذات ، إحد المنطلقات الرئ نظرًا لق
ـــة یجـــب أن تنـــدرج فـــي إطـــار جماعـــة ق ـــة حق ة الشـــعور المشـــترك ، فعال ـــة المشـــار حیـــث تتضـــمن عمل

ادل، الهدف   ).211: 2007،العجمي( والتعاون والتفاعل، واالهتمام المت
انـــات قـــادرة ) 2010(وأكــد جـــوهر   ـــوادر وطاقـــات وٕام مـــا تملكــه مـــن  أن مؤسســـات المجتمـــع المـــدني 

ـــرًا ومنهجـــًا  وناتـــه ف م ـــه و م واالرتقـــاء  ر التعلـــ ـــة فـــي تطـــو فاعل التعـــاون مـــع الدولـــة علـــى أن تســـاهم 
اً  ـــــة للمهـــــ، وســـــلو ات وتنم نـــــًا للشخصـــــ ًا للعلـــــوم، اراتوتكو ـــــة ، وٕاكســـــا منهج وتفـــــاعًال مـــــع اآلخـــــرن 
ــة م أهدافــه ). 309: 2010،جــوهر(ومنطق ــ التعلــ حق احثــة أنــه لكــي  ؛ تــر ال ســًا علــى مــا ســب وتأس

ة ة التال اة: األساس م الجـامعي، اإلعـداد للمواطنـة الصـالحة، اإلعداد للح ، اإلعـداد الجیـد لمواصـلة التعلـ
ره، ات المهناإلعداد المناسب لبدا ة لتطـو ة واألهل وم غي أن تتضافر الجهود الح انطالقـًا مـن أن ، ین

من في تبني المجتمع له   الضمان الوثی لنجاح أ مشروع  
ة اإلعـالم فـي األنشـطة والبـرامج المتنوعـة .3  Media participation in various   مشـار

activities and programs                                                                
ـــا المعاصـــر    ـــة متمیـــزة فـــي واقعن ان عـــة وظائفهـــا وأدوارهـــا ، تحتـــل وســـائل اإلعـــالم م ـــًا مـــن طب انطالق

وتــؤثر وســائل اإلعــالم المقــروءة ، حیــث أن عصــرنا هــو عصــر اإلعــالم، وتأثیرهــا علــى الفــرد والمجتمــع
ـــة والمســـموعة ـــة الث، والمرئ ـــة التنم ـــةفـــي عمل عـــد انتشـــار اإلذاعـــات ، قاف م خاصـــًة  ـــة والتعلـــ وفـــي التر

ة االنترنت ة وش   .والقنوات الفضائ
م    ة من أهم منطلقات السلوك اإلنساني في التقو ـة بـدور فاعـل ، وتعد التر لذا تقوم المؤسسـات الترو

ــ، فــي إعــداد اإلنســان الصــالح ــون لبنــًة فــي البنــاء االجتمــاعي المتســ مــع متطل ــاةل م ، ات الح وفــ القــ
یل  سـة لتشـ ـة والثقافـة واإلعـالم مصـادر رئ ة التي تدعو إلى التسامح وال شـك أن التر ادئ اإلنسان والم
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التــالي تتــداخل وظائفهــا داخــل مؤسســات المجتمــع ــر والســلوك و ــة ، الف م وفــي مقــدمتها المؤسســات التعل
ًا واضـحاً  ة غیر أنه من الواضح أن هناك تحد ـة واإلعـالم والترو م الفـرد . بـین التر ـة تعنـي بتعلـ فالتر

ــة قدراتــه وتأهیلــه منــذ والدتــه اتــه، وتنم افــة مراحــل ح یل . وخــالل  واإلعــالم یلعــب دورًا فــاعًال فــي تشــ
التــالي فــإن  افــة الشـرائح العمرــة و ــل مراحلهـا غیــر أنــه یتوجـه إلــى  اتــه و ـة ح ة الطفــل منــذ بدا شخصـ

  ).2009،مسینش(تأثیره أوسع وأشمل 
ة المختلفـة ة والثقاف اتها االجتماع ة في ممارسة مسئول ة اإلعالم ة العمل ، غیر أن هناك محددات لفاعل

ة ة الثقاف مقراط ة والتفاعل االجتماعي والد ـة ، وفي تحقی المشار ولعل أهمها توافر نظـام متكامـل للتر
م ـــة للمشـــ، والتعلـــ ـــة واع ة الفعالـــةقـــادر علـــى تحقیـــ بیئـــة اجتماع ـــو . ار ـــاب هـــذا النظـــام التر ففـــي غ

ــة ــة اإلعالم مــي تتنــافى أهــداف العمل شــارك فــي طــرح ، والتعل ن رأ عــام فاعــل  ومســؤولیتها فــي تكــو
ــة فــي المجتمــع ا المحور م وفقــًا للتــراث العلمــي فــي مجــاالت علــوم . الحلــول حــول القضــا ذلــك ألن التعلــ

ـــة واالتصـــال الجمـــاهیر  ـــة فـــي تحقیـــ االجتمـــاع والتر ـــة اإلعالم ـــة العمل  أحـــد الشـــرو الهامـــة لفاعل
ة ة والمعرف ة التنمو ف طر( أدوارها الوظ   ).121: 2012،ال

مفهومهــا العــام والواســع بیــرة علــى الثقافــة  صــورة  م واإلعــالم قــوتین تــؤثران  بــدءًا مــن الممارســات  فــالتعل
ة م االجتماع رة والق ات والمعتقدات الف ـة المختلفـة والسلو ـة إلـى المنتجـات المعرف بـدءًا مـن ، والتارخ

ار والنظرات في مختلف جوانب العلوم ... إلـى المنتجـات فـي مجـاالت األدب اإلنسـاني والفلسـفي، األف
ــــة الحدیثــــة التــــي یتطلبهــــا إنتــــاج مضــــمون وســــائل اإلعــــالم والثقافــــة مثــــل الســــینما  إلــــى المنتجــــات اللغو

ة وا فزون واألغن ة المختلفـةوالتل قى والفنـون الشـعب ـر اإلنسـاني وتـؤثر فـي ، لموس لهـا تتعامـل مـع الف و
ات المختلفـــــة والكلمـــــات واأللفـــــا المســـــتخدمة فـــــي الحـــــوار والخطـــــاب اللغـــــو ، الممارســـــات والســـــلو

  ).29: 2003،حسن(واإلعالمي
ـــــون ، المجـــــالت، الكتـــــاب: تتعـــــدد وســـــائل اإلعـــــالم فمنهـــــا       فز ألعـــــاب ، االنترنـــــت، الكمبیـــــوتر، التل

ــة . الكاســیت، اإلذاعــة، الســینما والمســرح، الكمبیــوتر مقراط ــل هــذه الوســائل فــي ضــمان د حیــث تســاهم 
ه المدرسة العصرة، المعرفة ة، مثلما ترنو إل ـة السـمع فـة  -بل أن الوسائل اإلعالم صـرة تـؤد وظ ال

ـة ة إلى من یجهل القراءة والكتا النس ة  ة وترو م عبـر ، لـم یـتعلم فـي المدرسـة ولمـن. ثقاف مـا أن التعلـ
ح عـن الـنفس ط عضو بـین الـتعلم والتـرو قوم في جوهره على ترا لـذلك فـإن المدرسـة . وسائل اإلعالم 

ــــة ــــار المؤسســــة . ووســــائل اإلعــــالم یخــــدمان نفــــس األغــــراض الترو ــــاحثین إلــــى اعت عــــض ال وذهــــب 
ــة مدرســة موازــة عض اآلخــر ا، اإلعالم عض اآلخــر أن إدخــال . لمدرســة العصــرةواعتبــر الــ واعتبــر الــ

ملة لها ة بل إنها م عني تفوقها المطل على المناهج التقلید   . وسائل اإلعالم في صلب المدرسة ال 
عـة العالقـة بـین ، غیر أن التطور التكنولوجي في مجال اإلعـالم واالتصـال  أحـدث تحـوًال جـذرًا فـي طب

ــــة واإلعــــالم ــــات الجدیــــدة  لإلعــــالم  وتمثــــل هــــذا. التر ــــة للتقن التحــــول فــــي اســــتعمال المؤسســــة الترو
م  ـة وضـمن بـرامج التعلـ ـة الترو حت فـي حـد ذاتهـا محـورًا للعمل ة حتى أص أدوات نمو بدائ واالتصال 
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ـا  ح االرت ـة وأصـ ح اقتناء أجهزة الكمبیوتر مطمحًا ألغلـب المسـیرن للمؤسسـات الترو ة وأص المدرس
ة اإل ـا فـي صـلب ش ح اسـتعمال هـذه التكنولوج التـالي أصـ ة و ة اإلستراتیج نترنت من األهداف الترو

ة ة الترو ح ، العمل صـ ـة ل ـة الترو ـل منهمـا فـي العمل حیـث تطـور دور  سـتفید منهـا المرـي والتلمیـذ 
ة ـة اإللكترون. أكثر فاعل البرد وظهر مفهوم جدید هو التر قـوم علـى  ةـفظهرت تجرة التدرس  الـذ 

عــد ــي وطلبتــه ، اســتخدام الكمبیــوتر الشخصــي وأجهــزة االتصــال عــن  ح التواصــل بــین المر ــذلك أصــ و
اعدة  انوا في مواقع مت نًا وٕان    ).2006،سلمه(مم

   

ة لإلعالم ة الترو  The educational importance of mass media  :األهم

إحد  إن ضرورة التنسی بین مؤسسات التنشئة   اإلعالم  فرض على المجتمع االهتمام  ة  االجتماع
ـع، وتبـرز ضـرورة التعـاون  ـة والتكیـف والتطب ة التر ة غیر المقصودة والتي تساهم في عمل وسائل التر
الت اب وٕاعــدادهم ووقــایتهم مــن المشــ ــة الشــ ، والتنســی بــین مؤسســات المجتمــع المختلفــة فــي ســبیل تر

ــة ). 13: 1982، الفرحــان(جیههم نحــو األفضــل واإلســهام فــي حلهــا وتــو  تســب اإلعــالم أهم ومــن هنــا 
ـــة ـــة الترو ـــة العصـــر الحـــدیث ، بیـــرة فـــي العمل إذ لـــم تعـــد المدرســـة وحـــدها قـــادرة علـــى مواجهـــة ومواك

ساهم في ح اإلعالم سندًا لها حیث   :فأص
مهـا داخـل جـدران الفصـ  -1 ـة وعـدم تحج م ة التعل ة العمل ـة . لزادة فاعل ولكـي تـدخل األنظمـة العر

االسـتفادة القصـو  ـة  ة وف أسس تقدم ة الترو ة القرن الحاد والعشرن علیها أن تنظم العمل في تر
م المتاحة في وسائل اإلعالم المختلفة  ـة ) اإلذاعـة والتلفـاز والصـحافة( من قو التعلم والتعل ودعـم فاعل

ة بدًال من حصر الم م ة التعل ما یتم داخل جدران غرفة الدرسالعمل ة ف م : 1994،ناصـر( ؤثرات التعل
ــــة ). 207,206 ــــة ومعینــــات تخــــدم العمل م وســــائط تعل ــــن االســــتفادة مــــن وســــائل اإلعــــالم  م هــــذا  و
ة م   .التعل

ط واالتصال بین األسرة والمدرسـة  -2 عـة وقلـة " إذ أن ، مد جسر الترا اإلهمـال األسـر وضـعف المتا
ـاً الوعي من جا ًا وأخالق سبب إخفـاق وتـأخر الطالـب دراسـ ثیرًا ما  عض األسر  ولكـي نمـد جسـر . نب 

ـاء وحتـى األبنـاء  ون لإلعالم دور فـي نشـر الـوعي وتحفیـز الهمـم لـد اآل ط واالتصال ال بد أن  الترا
ســبل النجــاح ومضــار الفشــل ونتائجــه ــات وال، بتعــرفهم  ثیــرًا مــن هــذه العق فواصــل واإلعــالم قــد یــذلل 
ًا في المجتمع بین األسرة والمدرسة   ).Munt,2008: 3-5(الموجودة حال

م حیث إن  -3 م والمفاه ه وترسیخ الق یل اتجاهاته وتعدیل سلو ر معارف اإلنسان وتش   تطو
ة " عد دورها في التنشئة االجتماع اإلذاعة والتلفاز والمسارح واألفالم والندوات  وسائل اإلعالم المختلفة 
ن القول إن وسائل اإلعالم في عالمنـا المعاصـر تصـوغ إنسـان هـذا العصـر، مًا ومؤثرًا ها م فتطـور ، و

مه واتجاهاته ل مفاه   ).Flew,2009: 12" (معارفه وتش
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ـــة   -4 ـــة المنهج ـــرات الترو ـــراء الخب االتصـــال والتواصـــل مـــع ثقافـــات الشـــعوب األخـــر مـــن خـــالل إث
ــة حیــث م دورًا هامــًا فــي التــأثیر علــى المدرســة فقــد ســاعدت علــى إغنــاء تلعــب وســائل اإلعــال" والالمنهج

ــع الثقــافي والتواصــل مــع ثقافــات الشــعوب األخــر فــي  مــا ســاعدت علــى التطب ــة  وتنــوع الخبــرات الترو
ســاعد المدرســة فهــو ، العــالم األمــر الــذ أد إلــى ظهــور تقالیــد جدیــدة واختفــاء أخــر فــالتلفزون مــثًال 

ة یثر خبرات الطفل ة والترو   ).346: 1998، القضاة( التقلید
  

ـن الجمهـور غیـر الراشـد مـن ثقافـة  ـة أن تم احثـة أنـه ال بـد للمؤسسـات الترو من خالل ما سب تر ال
ة ة تجعل استهالكه للمادة أكثر عقالن ة، إعالم ن أن توفر للتلمیذ ، وأكثر نقد م ة  ة اإلعالم ألن التر

ات وسائ ًا أكبر بخلف هوع یـره وذوقـه وسـلو غـي أن یتحقـ التعـاون بـین . ل اإلعالم لكي یوجـه تف لـذا ین
م واإلعالم شـترك فـي إعـدادها المرـون واإلعالمیـون ، التعل ـة جدیـدة  ، حتى یتم التوصل إلى بـرامج ترو

ــة ا التر ــًا لإلعالمیــین علــى قضــا ق ســتوجب انفتاحــًا حق ــادة وعــ، ممــا  عملــوا علــى ز یهم وال بــد لهــم أن 
ـة ة جزءًا أكبـر مـن المسـاحة اإلعالم ا التر أن تحتل قضا ة  ة للتر ة التنمو ح دور ، األهم صـ حتـى 

الها افـة أشـ ـة  سـاهم فـي نشـر المعرفـة التـي تـدعم التنم ـًا ف مـل اإلعـالم الـدور ، اإلعالم ترو ـذلك  و
ة م ا الت، الترو للمؤسسات التعل ساهم في نشر وحل القضا ةالذ    .رو

  

ة ة المجتمع  Community participation obstacles     معوقات المشار
ضـرورتها     ـة  افة األطراف المعن مان  ة وٕا ة المجتمع ة المشار ة ، رغم أهم إال أننـا نجـد أن المشـار

ل الكـافي لالسـتفادة الشـ ات التـي تعیـ تفعیلهـا  ات والتحـد ة تواجهها العدیـد مـن الصـعو منهـا  المجتمع
ــة م ــة التعل ة . داخــل العمل اب ومعوقــات تفعیــل المشــار افــة األطــراف دراســة أســ ــان لزامــًا علــى  ــذا  ل

المدرسـة ـة  ات، المجتمع ــة التغلـب علــى مثـل هــذه التحـد ف ومــا هـي األدوار المختلفــة ، والوقــوف علـى 
ة ة المجتمع ل طرف ممارستها لتحقی المشار   . التي یجب على 

ة عـــدم التنســـی إن أهـــم اإل   ال م هـــي إشـــ ـــة فـــي التعلـــ ة المجتمع ـــة المشـــار ات التـــي تواجـــه عمل ال شـــ
م لهــذه الجهــود ــة ، والتنظــ ة المجتمع م جهــود المشــار ــة لتنظــ ــة إدار عــدم وجــود آل ــن وصــفه  م أو مــا 

ــ األهــداف المرجــوة اء واألطــراف نحــو تحقی افــة الشــر ســیر العمــل بــین  یل ، حتــى  تطلــب ذلــك تشــ و
ما ة فـي أمـور التعلـ شـجع فئـات المجتمـع المختلفـة علـى المشـار مي الـذ  یـل( لبناء التنظ : 2012،الو

76.(  
الت منها  ة تواجه العدید من المش ة المجتمع نرز أن المشار و   :تر دینا 

لة األولـــى - 1 رغبـــون فیهـــا وفـــي القـــرارات المتصـــلة ـ وتتعلـــ بـــ :المشـــ ة و هـــل یرـــد النـــاس المشـــار
ة ة فعالة، ؟في منطقتهم التنم ون مشار شار  .فهناك الكثیر من الدالئل تشیر إلى أنهم ال 
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ــة - 2 لة الثان لة فــي أن المــواطن  :المشــ عــرف النــاس مــا یرــدون وتمثــل هــذه المشــ وتمثــل فــي هــل 
ــارات المفتوحــة أمامــه أو النتــائج  عــرف إال القلیــل عــن نطــاق الخ ــة ال  العــاد فــي الــدول النام

ة عل اراتالمترت  ؟ى الخ
لة الثالثـــة - 3 ـــل فـــرد  :المشـــ شـــترك  ة أن  التمثیـــل والصـــراع وعـــدم المســـاواة فمـــن الصـــعو ـــ  تتعل

اشر ل م ش ط  ات التخط  .المجتمع في عمل
عـــة - 4 لة الرا حـــاولون  :المشـــ ـــین النـــاس الـــذین  تتمثـــل فـــي وجـــود فجـــوة اتصـــال بـــین المســـؤولین و

ط ات التخط   ).216: 2006،عبد الوهاب( إشراكهم في عمل
مطالـب  ومة  ة تتمثل في محاولة إغراق الح ة المجتمع بینما تر وجهة نظر أخر أن معوقات المشار

ـن أن ، خاصة م مـا  نها من أداء اختصاصاتها  ة الموارد التي تم حتى لم تكن لد المجتمعات المحل
ة فتــؤد إلــى مزــد مــن االنشــقاقات ال ل فة أو شــ ة ضــع ة الشــعب ــة تكــون المشــار ــة وقــد تعــوق فعال محل

ــن أن تــؤد إلــى تــأخیر صــنع القــرار  م ــة و ال ــة المــواطنین ال م انــت أغلب ــة خاصــة إذا  أنشــطة التنم
ـة  والتنفیذ مـات المحل ن أن تنتهي التنظ م ة األهالي و ومیین على مشار نتیجة اعتراض الموظفین الح

ة التي تستغلها وتوجهها لخدمـة  مـا أن نقـص الكفـاءات والمهـارات الخضوع للصفوات المحل مصـالحها 
ن أن یؤد إلى سوء اإلدارة  م   ).Allam,2003: 12( اإلدارة على المستو المحلي 

  :أن أهم هذه المعوقات هي) وزمالئه  Richard Kruger(بینما یر   
 س لدیهم الوقت أو الخبرة أو الموارد التي تسمح ببناء شراكة ناجح اء أنفسهم ل   .ةأن الشر
 اء ل لد الشر   .عدم استكمال المشروعات عند انخفاض التمو
 ضعف فهم المجتمع لكل شرك على حدة.  
 اء والمجتمع  ).Kruger,2006: 4( عدم وجود الحوار أو التواصل بین الشر

م حیــث أشــارت   ــة لــدعم التعلــ ة المجتمع عــض الدراســات إلــى وجــود معوقــات للمشــار هــذا وقــد أشــارت 
ــة التــي ال تتــرك مجــاًال ) 2003 ،األشــقر(دراســة م زــة فــي اإلدارة التعل إلــى أن مــن هــذه المعوقــات المر

ة في خدمة المجتمـع ة في إدارة المدرسة الكتشاف الطاقات المبدعة والمتفان ، من الحرة لإلدارة المدرس
ــاء األمــور للم) 2004، الجرجــاو (ودراســة  ة التــي أشــارت إلــى قصــور المدرســة فــي اســتقطاب أول شــار

لما دعت الحاجة مـة النفـع والفائـدة ، والتعاون  ـة عظ ة لمـا لهـا مـن فوائـد ترو ـة المشـار أهم وتـوعیتهم 
  .لألبناء

ة المجتمــع فــي ) 2006، الكــرد(مــا بینــت دراســة    ــة التــي تســهل مشــار اســات الترو ــاب الس أن غ
ة ة المجتمع م من أهم معوقات المشار   :التي أشارت إلى) 2008، السلطان(ودراسة، التعل

ات الممنوحــــة لمــــدیر المــــدارس - ــــة الصــــالح ر العالقــــة بــــین المدرســــة والمجتمــــع ، محدود فــــي تطــــو
  .المحلي

ر العالقة بین المدرسة والمجتمع المحلي، االفتقار إلى الكوادر اإلدارة المتخصصة -  .في تطو
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ة ف) 2011، حسن(ودراسة  ة المجتمع ما یليالتي حددت معوقات المشار ة  م ة التعل   :ي العمل
 اب العمل المؤسسي في واقع العالقة بین المدرسة والمجتمع المحلي   .غ
 ومي ل الح م إذا اقتصر على التمو ة لإلنفاق على التعل   .نقص الموارد المال
 ة ة المجتمع   .ضعف اإلحساس بوجود حاجة إلى المشار
 ة تـؤد إلـى وجـود قنـوا ،عدم وجود برامج وخطط محددة م المشـار اعهـا لتـدع ـن إت م ت عمـل 

ة   .المجتمع
 اد العبء التدرسي للمعلمین عة العمل في المدارس وازد   .طب
 م ــة فـي مجــاالت التعلـ ـات األهل قــي للجمع فــي ظـل عــدم تـوافر الخبــرات  ،عـدم تفهــم الـدور الحق

ة ات األهل ة في معظم مجالس إدارات الجمع ة المطلو م  .التعل
ــة فــي ) 2005، بــدیر(ســة مــا أشــارت درا ة المجتمع عــض المعوقــات التــي تعیــ تفعیــل المشــار إلــى 

م   : التعل
 س مسئولیتهم ومة والمدرسة ول ة الح م مسئول   .اعتقاد أفراد الشعب أن التعل
 اب منها اء األمور ال یرغبون في الحضور إلى المدرسة ألس   :عض أول

ة التي تحتاجها المدرسة م -  .نهمالتبرعات المال
ة - عتقدون أن حضورهم للمدرسة یتطلب نوعًا معینًا من ، عدم إجادة القراءة والكتا  و
ة لكي یتحدثوا مع المسؤولین        .الكفاءة العلم
ة - ائهم الیوم المدرسة ال یتف مع أع ة، اتصالهم  ش ه ظروفهم المع  .وما تقتض
  .انخفاض الوعي الترو  -
 عاني الت التي    :مي مثلمنها النظام التعل تعدد المش
شرة - ة وال انات الماد  .نقص اإلم
ة - لة الدروس الخصوص  .مش
ات - ه عدم جدو التدر ة في المدارس مما یترتب عل م  .نظام عدم استقرار الهیئة التعل
ة -  .نظام الفترات الدراس
م عن المجتمع -  .انفصال التعل
  م ة ذلكالتقدم العلمي والتكنولوجي وعدم قدرة التعل   .على مواك
  عیــــدین العیــــون الفاحصــــة ونــــوا  فضــــل عــــزل المدرســــة عــــن المجتمــــع ل عــــض المــــدیرن  أن 

ة ـرة إشـراك أفـراد المجتمـع ، ونقد أفراد المجتمع ، المترق عترض على ف عض المدیرن  ما أن 
عض اختصاصاتهم وسلطاتهم ًا ل   .اعتقادًا من أن في ذلك سل
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 عض المعلمین غیر مدرین اء األمور أن  ـه ، جیدًا على العمل مع أول س لد عضهم اآلخر ل و
ة في بذل مجهود في مثل هذه األمور لعدم توفر الوقت والجهد لدیهم   .الرغ

ـــر  الـــدور المتوقـــع منهـــا فـــي دعـــم ) الرفـــاعي(و ـــة لـــم تقـــم  م ـــة التعل ـــة فـــي العمل ة المجتمع أن المشـــار
ین ل والمســتو المطلــو الشــ م  ــل التعلــ حــث والتقصــي لتحدیــد ، وتمو ــد علــى ضــرورة ال األمــر الــذ یؤ

ة ة المجتمع ـة فـي مقابلـة ، أهم المعوقات التي تحد من المشار ح أكثـر فاعل مها حتـى تصـ ووسائل تدع
سة هي ة وقد تم تصنیف هذه المعوقات إلى أرعة محاور رئ م اجات التعل   :االحت

 المفهوم   .معوقات خاصة 
 المواطنی   .نمعوقات خاصة 
 ة م النواحي اإلدارة والتنظ   .معوقات خاصة 
 المدارس والمجتمع المحلي  .)97: 2006،الرفاعي( معوقات خاصة 

شیر   یل( و ل من أسرة والمدرسة والمجتمعإلى مجموعة المعوقات التي ترجع إ) الو علـى النحـو ، لى 
  :التالي
 ـة عة المنظومـات الترو اء األمور طب عض أول ث، عدم فهم  عرفـون ف ـاء األمـور ال  یـر مـن أول

م العام ة الخاصة والتعل ل من التر عة عمل    .طب
 ة الفاعلـة فـي اجتماعـات المدرسـة ، ضی الوقت فمن الوالدین من ال یجد الوقت الكافي للمشـار

  .ولقاءاتها وأنشطتها
 عدم القبول ـاء األمـور مـن المدرسـة الترحیـب الـذ یل، الشعور  عض أول ، یـ بهـمحیث ال یجد 

المدرسة اح نحو العاملین  االرت شعرون    .فهم ال 
  ـة ممـا یـؤد إلـى فقـدان الثقـة ة المجتمع موضـوع المشـار ـة  م ادات التعل عض الق عدم اقتناع 

ة والمجتمع م   .والتواصل بین المؤسسة التعل
 ات ال زة لد مدیر المدارس في صنع واتخاذ القرار في المستو اب مبدأ الالمر   .مختلفةغ
 عدم وجود قنوات ووسائل اتصال بین المدرسة والمجتمع الخارجي.  
 ــة ة المجتمع ــة المشــار ــالمجتمع عــن أهم م قلــة الــوعي الثقــافي  ــن أن تحدثــه ، فــي التعلــ م ومــا 

مه ر التعل ة من تحسین وتطو   .ذه المشار
 ــة فقــدان الثقــة بــین المجتمــع م اضــح للمدرســة أو خطــة أو إطــار و  لعــدم وجــود، والمؤسســة التعل

  .عدم عرضها على المجتمع
 ة ة المجتمع   .قصور وسائل اإلعالم في نشر ثقافة المشار
  عض األسر مما یؤد إلى عدم وجـود الـوعي أو عـدم تدني المستو االقتصاد واالجتماعي ل

ة ة المجتمع   .وجود الوقت الكافي للمشار
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 ـة وتوجیههـا ن حـو األسـالیب واإلجـراءات التـي مـن شـأنها عدم وجود إدارة لتنظم الجهود المجتمع
ة م ة التعل یل(أن تزد من جودة العمل   .)81 -78: 2012،الو

الـة الغـوث   ـة فـي و م احثة مع مدیر المنـاط التعل ة التي قامت بها ال الت الشخص وفي ضوء المقا
ة ملح رقم  إلى العدید من حیث أشاروا فیها 2013/5/30 – 2013/5/6التي تمت بتارخ ) 2(الدول

ما یلي ة في المدارس  ة المجتمع   :معوقات تفعیل المشار
  ة تقلل من حرة مدیر المدرسة في التعامل مع الة الغوث الدول هناك قیود مفروضة من قبل و

 .مؤسسات المجتمع المحلي
 انـت ، ضعف بـل عجـز فـي اإلعـالم الترـو فـي نقـل ممارسـات ونشـاطات المدرسـة حتـى ولـو 

طة م ةس ر اإلسراء والمعراج، ثل حفالت تكرم أوائل الطل فـي نقلهـا ، یوم الطفـل العـالمي، ذ
  .للمجتمع المحلي

  عض قنوات التواصل الحدیثة مع األسـر األكثـر حاجـة للـدعم مثـل عـدم تـوفر جهـاز ة  قلة فعال
  .مبیوتر وحساب انترنت للتواصل مع المدرسة

 ح ــاء األمــور وتوضــ ة التخاطــب مــع أول عــة فــي  صــعو ــادرات المت عــض الم مبــررات ودواعــي 
لها الة وسبل تمو   .لعدم وضوح هذا المفهوم أساسًا لدیهم الو

  س على رأس م ل بیرة من المجتمع المحلي یجعل التعل ة  عاني منه نس الفقر المدقع الذ 
ات الكثیر من األسر   .أولو

 ة اسة الترو الة الغوثف، عدم وجود برنامج ذو خطة وأهداف في الس ة ي مدارس و  الدول
ة ة المجتمع رة المشار عتمد على اجتهادات ، یدعم ف حدث من تواصل مع المجتمع  ولكن ما 

  .المدیر والمعلمین
  م انخفاض تأهیلهم العلمي ح ة الفعالة  عون المشار ستط اء األمور ال  هناك الكثیر من أول

ة  .وقلة خبراتهم العمل
 قاً مجال التعاون بین المد بیرة على عقد ، رسة والمجتمع المحلي ما زال ض ة  حیث یرتكز بنس

اء واألمهات ه النداء إال عدد قلیل ورما ال نجد أحد، مجالس اآل  .والذ ال یلبي ف
 اء األمور ة غیر واضحة أو ناضجة لد أول ة المجتمع رة المشار ضًا لد المسؤولین ، ف وأ

ل لد مدیر المدرسة عائ عند استدعائهم فهذا، من مؤسسات المجتمع المحلي   .ش
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حث الثاني الم  

    The Second Section 

ة  ة المعاصرة في المشار ةاالتجاهات العالم   المجتمع

Contemporary global trends in community participation  
  

  :تمهیـد
قــة بــین المدرســة والمجتمــع ــًا ه إن وجــود العالقــة الوث ر الترــو المنشــودعــد مطل وذلــك ، امــًا فــي التطــو

ط بهــا معــزل عــن المجتمــع المحــ مفردهــا و ــن أن تحقــ أهــدافها  م رنا ، ألن المدرســة ال  خاصــًة إذا تــذ
ط ، أنــه هــو المســتفید األول مــن مخرجاتهــا حقــوقهم وٕاشــراكهم فــي تخطــ مــا أن تعرــف أفــراد المجتمــع 

حقــ اســة المدرســة وأنشــطتها  ــة ورســم  جوانــب س ــة الترو ر والتجدیــد للعمل . المســاندة الفعالــة والتطــو
ة ة المجتمع المشار م، حیث تهتم معظم دول العالم  الغة في مجال التعل ة  فقد أثبتـت . لما لها من أهم

ــع دول العــالم فــي حاجــة إلــى دعــم ومســاندة مــن المجتمــع  م فــي جم العدیــد مــن التجــارب أن نظــم التعلــ
ــاء األمــور بهــدف تحســین ،  أهــدافهاامــل فئاتــه حتــى تحقــ ــأتي هــذا الــدعم عــادة مــن أول وفــي الغالــب 
م أبنــائهم م فضــًال عــن ، جــودة تعلــ ــالتعل ــة وأجهــزة اإلعــالم المهتمــة  ومــن المنظمــات والمؤسســات المدن

س لهم أبناء في المدارس   ).70: 2009،الجمال(اقي فئات المجتمع ممن ل
و ـــر الیونســـ ـــد تقر ؤ ـــ و ـــةحـــول تر ع ، ة القـــرن الحـــاد والعشـــرن علـــى مبـــدأ الشـــراكة المجتمع وتوســـ

لـه م أو إدارتـه أو تحو ط للتعلـ ـة سـواء فـي التخطـ ـة فـي إدارة األنظمـة التر ة المجتمع ة الشـعب ، المشار
ح أمـرًا ضـروراً  إذ أثبتـت ، فالتنسی والتعاون والتكامل بین القطاع العام والخاص والمجتمع المـدني أصـ

ومةالتج ة أن الح ومة، رة الدول ة ح ـة، أ م ، مهما أوتیت من قدرة مال ـل التعلـ ع لوحـدها تمو ال تسـتط
م الطلب االجتمـاعي المتزایـد علـى التعلـ ة، وٕادارته لتفي  ان وفـي ظـل ، خاصـة فـي ظـل االنفجـارات السـ

ــد نوعیتــه طــة بتجو م خاصــة فــي الجوانــب المرت لفــة التعلــ هــات الحدیثــة تــدعو مــا أن االتجا. ارتفــاع 
للتوسع قي إشراك المجتمع المدني والمحلي وأسر التالمیـذ ورجـاالت المجتمـع فـي الحـوار والنقـاش حـول 

ة م اسات التعل ًا مشاعاً ، الس م همًا وطن صفة التعل مها  طها وتقو و(وتخط   ). 1995،الیونس
ــة الثالثــة  ت دول العــالم أجمــع المتقدمــة منهــا بــدأ، ومــع انطالقــة القــرن الحــاد والعشــرن وحلــول األلف

ــة م المدرســي فیهــا، والنام ة مــن ، مراجعــة أحــوال التعلــ حیــث انتقــل العــالم خــالل الســنوات القلیلــة الماضــ
ومــات والمؤسســات ، عصــر الصــناعة إلــى عصــر المعلومــات انــت الــدول والح وتغیــرت األجــواء التــي 

ش فیهــا ــ مهــارات وم، واألفــراد تعــ األمــر الــذ فــرض علــى المدرســة ، عرفــة جدیــدةوتطلــب األمــر تطبی
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ة لهـذه ، إجراء مراجعة شاملة ألهـدافها م فـي دول العـالم أجمـع االسـتجا ـًا مـن نظـم التعلـ ـات مطلو مـا 
  . التحوالت والتغیرات والتطورات التي طرأت على المجتمعات المعاصرة

ة، ولقـــد شـــهد العـــالم  ر العدیـــد مـــن ا، خـــالل الســـنوات القلیلـــة الماضـــ ـــة فـــي مجـــال التطـــو لتجـــارب الدول
ل عــام شــ ــو  ل خــاص، التر شــ مــا یلــي . ومجــال تفعیــل العالقــة بــین المدرســة والمجتمــع المحلــي  وف

ة   :استعراض ألهم هذه التجارب الدول
ة.1 ان ا   The Japanese experience  التجرة ال
ـــان علـــى ال   ا شـــرة المتعلمـــة فـــي ال ر المـــوارد ال م النظـــامي لقـــد اعتمـــد تطـــو تنســـی الوثیـــ بـــین التعلـــ

ر أســـالیب عملهـــا فـــي المـــدارس لتكـــون . والتـــدرب فـــي مواقـــع العمـــل ـــان علـــى تطـــو ا حیـــث حرصـــت ال
فًا مع حاجات المجتمع المحلي م أكثر تك ًا قد ألقـت علـى . مخرجات التعل ان بلدًا صناع ا انت ال ولما 

ة الــــرط بــــین التع ــــة فیهــــا مســــؤول م المدرســــي والتــــدرب العملــــيالمدرســــة المجتمع ــــد الطــــالب ، لــــ وتزو
ة اة العمل ة الالزمة للح ة والفن   ).73: 2010،مطر(المهارات األساس

ـًا فـي مجـال   ان األثر الكبیر الذ جعلها الدولة األكثـر تقـدمًا علم ا ان للنظام الترو المتمیز في ال و
ات والعلوم ار الع، الراض ة في هـاتین المـادتین فـي والذ تبین نتیجة االخت المي لطالب المرحلة الثانو

ا ما فیها أمر ة إلى جماعات تعلم وفرق . العدید من الدول المتقدمة  ان صفوفها المدرس ا لقد حولت ال
حیــــث تكــــون ، عمــــل تســــتخدم التقانــــات والمعلومــــات فــــي المجتمــــع المحلــــي لخلــــ فهــــم مشــــترك بینهــــا

س الفرد المخرجات حصیلة ما أنتجه الفر   ).183: 2005،سنقر(ول
ما یلي  ان  ا م المدرسي في ال ننا التعرف على أهداف التعل م   :و

 ة الفعالة م ة وٕاكسابهم العادات التعل ات عال م إلى مستو ط دوافع الطالب نحو التعل   .تنش
 ة في المجتمع ة الالزمة للمهن األساس   .تدرس المهارات والمعارف األساس
 م االح   .ترام والتقدیر لالجتهاد في العملغرس ق
 ة المرء ار المستقبل الذ ینسجم مع شخص ر القدرة على اخت   .تطو
 ر االستعدادات الضرورة للمواطنة المنتجة  ).143: 2006،الخطیب(تطو

ر منها ان من تحقی هذه االنجازات نتیجة تداخل عدد من العوامل نذ ا نت ال   :وقد تم
 مااللتزام المجتمعي الك ة والتعل اني، بیر نحو التر ا ع من تارخ وحضارة الشعب ال   .النا
 ة ما قبل المدرسة التر ـان ) %90(التي یلتحـ بهـا أكثـر مـن ، االهتمام الكبیر  ا مـن أطفـال ال

ائهم   .على نفقة آ
 ة، النظــام المدرســي المــؤثر والفعــال ــة اإلضــاف مجموعــة مــن البــرامج الترو  ،والموازــة، والمــدعم 

ة لحاجات األطفال   . والمناس
 م الطفل خالل مراحل دراسته اء ومساندتهم الفعالة لتعل  .)2010،الجبلي(االلتزام القو لآل

ساعد على اني  ا م ال   :إن تحقی هذه األهداف في التعل
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 إیجاد المواطن المستنیر والمسؤول.  
 م المهارات ، یرسي األساس للتدرب الفعال أثناء العمل ةمع تعل   .األساس
 ـة المنفتحـة علـى العامـة واألسـالیب التـي تجعلهـم مـواطنین صـالحین مــن ، إكسـاب الطـالب العقل

مهم مهارات التعامل مع  اآلخرن   .خالل تعل
 ـاً  معلمه سبهم موقفـًا تعاون انة الفرد في المجتمع و ة حول م ة التقلید ان ا ار ال التعـاون ( األف

ة عقد اجتمـاع بـین الطـالب ، نظیف قاعات الدراسة في آخر النهارت، في إنجاز األعمال المنزل
ــــــه ،لنهــــــاراومدرســــــیهم فــــــي آخــــــر  أحــــــداث ذلــــــك الیــــــوم وتجار ــــــًا  ــــــروا جماع ف ) لیتحــــــاوروا و

 ).144: 2006،الخطیب(
ة. 2   The American experience .  :التجرة األمر
ومــة واحــتالل ال، علــى الــرغم مــن التمیــز االقتصــاد لهــذه الدولــة   ــة فیهــا إال أن الح انــة عال م م ــ تعل

ة فعالــة ومســـتمرة مــن أفـــراد المجتمـــع  م دون مشـــار حت غیـــر قــادرة علـــى التصــد إلصـــالح التعلــ أصــ
االتـــه قـــة  2000وقـــد بـــدأ ذلـــك بوضـــوح حینمـــا ارتفعـــت األصـــوات عـــام ، ومؤسســـاته وهیئاتـــه وو فـــي وث

ة ة إستراتیج ة على ، التر ة المجتمع ـه ضرورة المشار ـل أسـرة وعل ـل فـرد و مـس  م  ار أن التعلـ اعت
نهــا مــن مواجهــة ، یتوقــف مســتقبل األمــة ــ النجــاح للمــدارس وتم عض أنــه مــن أجــل تحقی ــذا یــر الــ ول

التها ط أو ت، مشـــ األســـرعلـــى هـــذه المـــدارس أن تـــرت : 2003،حوالـــة(نـــدمج فـــي مجتمعاتهـــا وتتصـــل 
103.(  

م مـــ  ـــة إصـــالح التعلـــ ـــا فـــي عمل ـــةانطلقـــت أمر وأكـــدت علـــى ضـــرورة التواصـــل ، ن المجتمعـــات المحل
انـــت نقطـــة البـــدء فـــي اإلصـــالح إنشـــاء مـــدارس مـــن نـــوع خـــاص تســـمى، والتعـــاون معهـــا المـــدارس " و

ــة س، )173: 2005،ســنقر(، "المجتمع ــة هــو خدمــة المجتمــع التــي اعتبــرت أن الهــدف الــرئ ، مــن التر
ط واإلدارة وٕاتاحـــة الفرصـــة لألفـــراد واألســـر ومؤسســـات المجتمـــع  ـــات التخطـــ ة فـــي عمل المحلـــي للمشـــار

ة م ، )118: 2006،الخطیب(المدرس قـًا مـع نظـام التعلـ اطـًا وث ة خدمة المجتمع ارت ط مفهوم التر رت و
ـع المــدارس مـن مرحلـة رــاض األطفـال وحتـى الصـف الثــاني عشـر ـي فـي جم شـیر الخطیــب ، األمر و

ة األمر م اسة التعل زـة منحـت المـدارس مجـاالت ذلك إلى أن الس ة التـي تعتمـد نظـام اإلدارة الالمر
ـــدأت أولـــى  ر العالقـــة والتعـــاون بینهـــا و واســعة فـــي تعمیـــ التواصـــل مـــع المجتمـــع المحلـــي بهـــدف تطـــو

ــة  ــة بــرامج ، قبــل حــوالي خمســین ســنة" میتشــجان" الخطــوات فــي وال وم حیــث اســتحدثت المــدارس الح
شــارك فیهــا  ــة  ــة وترفیه م ــاء األمــورتعل ــار فــي مختلــف ، الطــالب وأول ثــم انتشــرت وتطــورت هــذه األف

ات المتحدة   .أنحاء الوال
ـــة بـــین المـــدارس والمجتمـــع ) 2005،ســـنقر(تلخـــص  ة المجتمع ـــة فـــي تعزـــز المشـــار التجرـــة األمر

ما یلي   : المحلي 
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 س مجــالس استشــارة للمدرســة ــا، تأســ ــة شــهرة ع م فعال رة عــن لقــاء حیــث تقــوم المدرســة بتنظــ
حـث مجرـات  ـاء والمعلمـین وٕادارة المدرسـة وممثلـین عـن مؤسسـات المجتمـع ل احي بین اآل ص

ة م ة التعل ـالنواد ، والتعاون في صـنع قـرارات مهمـة، العمل ـات المختلفـة  والتنسـی مـع الجمع
ة ــــات، الراضــــ ت ــــة داخـــــل ، صــــاالت العــــرض، الم ة لتــــوفیر خــــدمات نوع ـــــات النفســــ الجمع

  .رسةالمد
 ــة ــة الترو ــاء وأفــراد المجتمــع فــي العمل عــض المــدارس ورشــات عمــل ، دمــج اآل حیــث أقامــت 

اء والمتطوعین في تحسین  مهارات الطالب في هذا المجـال وتعمـد ، لتحسین القراءة وساهم اآل
م  ــذلك إلــى دعــوة المعلمــین المتقاعــدین وأســاتذة الجامعــات ورجــال األعمــال فــي تقــد المــدارس 

ة الدروس   .المتخصصة للطل
 ـــــة ف م بـــــرامج تثق ا ) ورش عمـــــل –دورات  –محاضـــــرات ( تنظـــــ ـــــاء األمـــــور تتنـــــاول قضـــــا ألول

ة متنوعة ة ترو ط، اجتماع هدف إلى تحسین مستو العالقة مع المجتمع المح وتساهم في ، و
التهم ــاء األمــور ومســاعدتهم علــى التغلــب علــى مشــ ر مســتو أول حیــث تفــتح المدرســة ، تطــو

ام خالل األسبوعأ احًا وحتى التاسعة مساًء لستة أ عة ص   .بوابها مع الساعة السا
 ط ـــة ألفــراد المجتمــع المحـــ م خــدمات حیو الحاســوب: مثــل، تقــد ـــذلك ، عقــد دورات متعـــددة  و

ة ة واجتماع ة ونفس   .إقامة مراكز خدمات صح
  ع وسائل االتصال  -البرـد اإللكترونـي - الهاتف األرضي والخلـو  -البرد العاد(توظیف جم

ة بین المدرسة والمجتمع المحلي ) موقع المدرسة االلكتروني ة المجتمع  شـلدان( لتفعیل المشار
  ).16: 2011، وآخرون 

ـــة فــــي تطبیـــ بــــرامج التواصـــل بــــین المدرســــة  فــــاءة عال ـــة  تكشــــف عـــن  إن تجرـــة المــــدارس األمر
ط، والمجتمـــع ـــاء األمـــور شـــا، متكاملـــة التنســـی، شـــاملة التخطـــ رك فیهـــا إدارة المدرســـة والمعلمـــون وأول

مات المجتمع المتعددة اإلضافة إلى األخصائیون من تنظ   .والطالب 
  

ة.3   The Singaporean experience  التجرة السنغافور
ة فـي هـذه الدولـة الصـغیرة  سـ ـة رئ ل أولو شـ م فـي سـنغافورة  التعل والـذ یتمثـل مصـدر ، إن االهتمام 

شــرةقوتهـ ســي فـي المــوارد ال س وزراء ، ا الرئ م مــا ورد فـي خطــاب رئــ ــالتعل ــس هــذا االهتمـام  ع وممـا 
تونج ( ســـنغافورة  عتمد علــــى  2000عـــام ) جوتشــــو حیــــث أكــــد علـــى أن نجــــاح ســــینارو المســـتقبل ســــ

ــــاة ــــل جانــــب مــــن جوانــــب الح ة للتغیــــرات التــــي ســــتطرأ فــــي  وفــــي عصــــر . المعرفــــة وســــرعة االســــتجا
ــه المعرفــة أضــعافًا مضــاعفة، ات اآلخــذ فــي التغیــرالمعلومــ ــل مــن المعرفــة ، والــذ تضــاعفت ف ســهم 

بیرًا في تحدید إطار التطور والنمو الوطني ة الكفـاح . والخبرة إسهامًا  ون الفصل المدرسي هو حل وس
ل األمد من أجل النجاح االقتصاد عتقد السنغافورون هي أن، طو ما  قـاء " حیث إن سمة العصر  ال
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ى سـة التـي ستضـع أقـدام سـنغافورة قـي القـرن " لألذ ة الرئ أنـه قـوة الـدفع اإلسـتراتیج م  ولهذا عرف التعلـ
  ).Depborah,2004( الحاد والعشرن

  
قهــا ات فــي ســنغافورة تطــور إدارة الجــودة والتأكیــد علــى ضــمان تحق فقــد عــرف ، ولقــد شــهد عقــد التســعین

م في تلك الفترة في سنغ ـة الثالثـةالتعل الد نحـو دخـول األلف ة التي توجه الـ س أنه القوة الرئ حیـث ، افورة 
ة شمل برنامج التعل   ):2012،مجید(م السنغافور الخطوات التال

 م التعل ع  د الجم قـل عـن . تزو م المدرسـي  10وتوفیر ما ال  سـنوات علـى األقـل مـن التعلـ
  .الثانو / االبتدائي

 م اجتذاب المعلمین الجیدین ـومي، للخدمة في مهنة التعل وٕاعفـاء ، التقلیـل مـن الـروتین الح
ة عض األعمال اإلدارة والكتاب   .وزادة الرواتب وشرو الخدمة للمعلمین، المعلمین من 

 م التقنــي ــادة مــردود معهــد التعلــ ــة ، ز ل ــاخ للفنــون ، للفنــون " الســال"وتوســعة  ــة نان م وأكاد
  .الجمیلة

 ر معهد سنغافورة ح جامعة ثالثة تطو ص   .لإلدارة ل
 مها ــــات وتــــدع ــــة المعاهــــد متعــــددة التقن ــــا. تقو م للدراســــات العل ومضــــاعفة ، توســــعة التعلــــ

ا ة للدراسات العل عاب ة االست ان   .اإلم
 ة إلى جامعة متكاملة اخ التقن ل جامعة نان   .تحو
 ة األولى لضمان مالءمتها وحداثتها نها جیدة اإلعـدادات وأ، مراجعة مناهج المراحل الجامع

  .وحسنة الترتیب
 ـــارات الكتـــاب المفتـــوح م مثـــل اعتمـــاد اخت ـــار ، مراجعـــة إجـــراءات التقـــو بهـــدف ضـــمان اخت

ة   .الكفاءات المطلو
 اإلبــداع م وتعلــم تتســم  ات تعلــ مثــل الــتعلم فــي موقــع المشــروع والبــرامج ، اســتحداث اســتراتیج

ر المواهب( الخاصة مثل ة لمـا قبـل التخـرجبرنامج ال -برنامج تطو برنـامج  -حوث الجامع
  .الكتاب اإلبداعي

 ین من المنطقة ة الموهو   .اجتذاب الطل
  ة المستو ة عال حوث وطن الجامعات والصناعة، إقامة معاهد    .یتم رطها بنشا وثی 
 النشا ضًا  زًا للتعلم نا ارزن، جعل سنغافورة مر ة علماء    . مع استقطاب مشار

  

ةالتجرة ا.4   The Malaysian experience  لمالیز
ة لمواجهـــة    ـــة وٕانســـان ـــة وٕانتاج صـــورة أكثـــر دینام ـــا إلـــى إعـــداد المـــواطنین  م فـــي مالیز یهـــدف التعلـــ

ات العصــر م، تحــد ــالتعل ط والعمــل الــدءوب لكــل مــا مــن شــأنه النهــوض  ــالتخط ــا   ،وقــد تمیــزت مالیز
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عــــام م محــــددة  ــــالتعل ــــا إحــــد البلــــدان  2020 ووصــــفت خطــــة شــــالة للنهــــوض  ح مالیز أمــــًال أن تصــــ
ط، المتقدمة األسـرة والمجتمـع المحـ مـي قـو یتطلـب دعـم المجتمـع  س نظـام تعل ، وقـد اعتبـرت أن تأسـ

ة ــا أحــد البلــدات الصــناع انــت مالیز م ، ولمــا  ة الــرط بــین التعلــ فقــد أوجــب ذلــك علــى المدرســة مســئول
فـــًا مـــع حاجـــات المجتمـــع المحلـــي المدرســـي وســـوق العمـــل لتكـــون مخرجـــات الت م أكثـــر تك شـــلدان (علـــ

  ).17: 2011، وآخرون 
شــات، حــر ( وقــد عرضــت ة ) 2009،قط ــا فــي تعمیــ دور المشــار ــة فــي مالیز جهــود المــدارس الثانو

ــة مــع أقــرب مصــنع مجــاور، مــع المجتمــع المحلــي ــة ، حیــث تنســ المدرســة الثانو بهــدف مســاعدة الطل
م المهنيمؤسسات القطاع الخاص  م برامج التعل ة في تقد ات والمصـانع ، للمشار قوم عدد من الشر و

ــــة ر مهــــارات الطل ــــة لتطــــو ــــرامج تدرب م ب ــــة لمؤسســــات المجتمــــع ، بتنظــــ مــــا تســــمح المــــدارس الثانو
  .االستفادة من مراف وتجهیزات المدرسة

ة وم ة مع المؤسسات الح ل المدرسة لجانًا صح، وفي إطار المشار ، ة تشرف علیها وزارة الصـحةتش
اء األمور ترأس اللجنة مدیر المدرسة وأعضاء من هیئة التدرس والطالب وأول   .و

ـة الحدیثـة فـي مجـاالت االتصـاالت والمعلومـات ومـة المالیزـة المـدارس ، توافقًا مع ثورة التقن تشـجع الح
مصطلح  ًا  عرف حال ما  ة نحو التحدیث ف وم ة" الح رتها وزر ال" المدرسة الذ ر ف   التي قام بتطو

م ة والتعلـ ـع المـدارس المالیزـة، 1996عـام " تـان وان دمحم" تر قهـا فـي جم رتهـا ، وقـد تـم تطب وتعتمـد ف
ـع مؤسسـات المجتمـع  ـًا بـین المدرسـة و األسـرة وجم ـا الحدیثـة للتواصـل الكترون على استخدام التكنولوج

سهل التفا طعل بین المدرسة والمجما  شات، حر (تمع المح   ).216-201: 2009، قط
  

ةالتجرة .5   The Canadian experience  الكند
نـدا سـت علـى ، شـأنها شـأن العدیـد مـن الـدول الحدیثـة، هنالك عدة تغیـرات مهمـة طـرأت فـي  والتـي انع

م والعمل فیها ـة وتـأثیر ا، مستقبل التعل ة العالم ـةوهي ناجمة عن قو مثل القـدرة التنافسـ والتحـول ، لتقن
ة للمعرفة ة المتنام ندا علـى إعـداد المـواطن . إلى قطاع الخدمات واألهم لذا حرص النظام الترو في 

ة، المتــوازن  مــه علــى اتخــاذ المواقــف األكثــر ، القــادر علــى تحمــل المســؤول معارفــه ومهاراتــه وق والمؤهــل 
ــــــه مــــــن تقــــــدم تقنــــــي مــــــا یتصــــــف  تواصــــــل وتنــــــافس اقتصــــــاد وســــــرعة ، مالءمــــــة للواقــــــع الــــــراهن 

ة إلى تحقی التكامـل والتـوازن بـین حاجـات ). 149: 2006،الخطیب(ومعرفي فسعت المدرسة المجتمع
ــة بهــدف تحقیــ ، المـتعلم مــن العلــم والعمــل واللعــب والتفاعــل مــع اآلخـرن ــة الحاجــات المجتمع ــین تلب و

ــــة الجــــودة والكفــــاءة ــــة عال م ــــو إلدارة المدرســــة وفــــي ســــبیل ذلــــك أعطــــى ا، مخرجــــات تعل لنظــــام التر
ة ة اإلدارة والمال ة االستقالل ة الواسعة مـع األسـرة وأفـراد المجتمـع المحلـي، المجتمع ، وأتاح لها المشار

ـــتالءم مـــع حاجـــاتهم  مـــا ی م الطـــالب  ـــار البـــرامج واألســـالیب األفضـــل لتعلـــ ـــة فـــي اخت وتـــرك لهـــا الحر
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انــاتهم ر العــاملین لــ، ودوافعهــم وٕام ــاً ولتطــو ــا المعلومــات واالتصــاالت ، دیها مهن واإلنفــاق علــى تكنولوج
اً  ة، حسب ما تراه مناس ذلك حملها قدرًا أكبر من المسؤول   ).171: 2005،سنقر(و

ة  ة العر ة الجال عنوان ) 2011(وفي تقرر قدمته ش ندا  ندا" في  م في  أوضحت من خاللـه " التعل
مي للمجتمع ال ادئ النظام التعل ما یليم ندا  عد الحداثة في    :معرفي في عهد ما 

 ــــاة والعمــــل ة فــــي اإلعــــداد للح ــــاة ومهاراتــــه هــــي عناصــــر أساســــ . أن مواقــــف الــــتعلم مــــد الح
ـاة م مسـتمرًا مـد الح ـة التعلـ ة في رؤ تضمن ذلك اإلرادة والرغ ـاره جـزءًا ال یتجـزأ مـن ، و اعت

اكـل والعمـل والمجتمـع ال صـفته ، محلـيمجموعة مختلفة مـن اله والمؤسسـات ووسـائل اإلعـالم و
ة لكل فرد ة شخص ضًا مسؤول   .أ

 مًا صارمًا للمواد فحسب م تنظ ل برامج التعل س ه ع ضًا أسالیب أخر ، ال  وخاصة ، وٕانما أ
الت ة الشاملة للمناهج، التعلم القائم على المش س یر واالتصال ، والنتائج الرئ مثل مهارات التف

ــة، ائل اإلعــالمفــي عــدد مــن وســ ــة( ومختلــف أنــواع محــو األم ــة واألخالق واإلطــالع ) منهــا التقن
ات وحدودها مة التقن   .على ق

 مي والتحضـیر للمهنـة مـن خـالل أسـالیب م األكـاد ط بـین التعلـ ـة األواصـر والـروا مثـل ، یتم تقو
ــــة للعلــــوم والراضــــ قــــات العمل ــــد علــــى التطب ــــة التــــي تؤ ق ــــة التطب ات واللغــــة األنشــــطة العلم

ادین األخر    .والم
  م بوصــفها موضــوعًا ًا مــن عناصــر التعلــ ــات المعلومــات واالتصــاالت عنصــرًا أساســ ل تقن تشــ

صـــالها، للـــتعلم ضـــًا . ومجموعـــة مـــن األدوات والوســـائل الكتســـاب المعلومـــات ومعالجتهـــا وٕا وأ
ة الوصول إلى موارد التعلم والخبرات والخدماإنظامًا لتوسعة مد  ان   .تم

 ش في المجتمع بیر ، هنالك تكامل بین التعلم والعمل واللعب والع ل  ش فقد أسهمت المقررات 
ثیر من الناس فـي المجتمـع هـو ، في إعداد األشخاص لمقررات أخر  ان عمل  ومع ذلك فقد 

ــًا مــا ، الــتعلم ــارة عــن لعــب أو تحــد وغال ــان ع مــا لــو  ثیــر مــن النــاس یتعــاملون مــع عملهــم  و
  .منزلة متعةون 

 ــة مختلفـة حیـث تشـمل شـرائح مجتمع م  ـل التعلــ وأن یـتم توزعهـا علــى ، توزـع مخصصـات تمو
ـة المـواطنین ق ـار و ـاة للك م مـد الح م المدرسي للصغار والتعلـ ـذلك لوسـائل اإلعـالم ، التعل و

ــة التــي تــوفر المــوارد والبــرامج والخــدمات للمتع م اإلبداع لمــین مــن والجماعــات ومؤسســات التعلــ
  .مختلف األعمار

رها  ة الساب ذ احثة على التجارب الدول فقد الحظت وجود عدد مـن الخصـائص ، من خالل إطالع ال
ة التي یتم التأكید علیها في المدارس ومن أهمها ما یلي ادئ المشتر   :والم

 اجات الطالب الخاصة ة وفقًا الحت   .تقدم البرامج المدرس
 اتالتأكید على جودة المخرج.  
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 اشرة من قبل المجتمع ة والمساءلة الم   .تخضع المدرسة للمسؤول
 ة مستو عالي من االستقالل ة، تتمتع المدارس    .وتحمل قدرًا أكبر من المسؤول
 ة الواسعة من قبل المجتمع المحلي اب المشار قة حرصت على فتح  ع التجارب السا   .جم
 ا المعلومات واال مضرورة توظیف استخدام تكنولوج   .تصاالت في التعل
 مي   .توفیر الدعم المالي المناسب للنظام التعل
 م المهني في المجاالت المختلفة م المدرسي والتعل ط بین التعل  . التكامل والترا
 ة اشر مع المجتمعات المحل اإلعالم الشعبي والتواصل الم  .االهتمام 
 ـــة وتعـــا، نشـــر ثقافـــة التطـــوع بـــین صـــفوف أفـــراد المجتمـــع المحلـــي ون وســـائل اإلعـــالم فـــي تغط

ات والمنظمات المختلفة  .أنشطة المؤسسات والجمع
  زة وٕاعطـاء اع أسلوب اإلدارة الالمر ط بها عن طر إت المجتمع المحلي المح دمج المدارس 

ة  بیــر مــن االنفتــاح والمشــار ح لهــا قــدر  ات والســلطات ممــا یتــ المــدارس الكثیــر مــن الصــالح
 .واإلبداع

 ات علـى ، طاع الخاص على أداء خدمات معینةتعاقد الق مما یخل نوع من التنـافس بـین الشـر
صـورة أفضـل م الخـدمات العامـة  ة إذا ، تقد ـة أخـر یخضـع المتعاقـدون إلـى المحاسـ ومـن ناح

ة على الوجه األمثل ة الخدمات المطلو  .لم یلتزموا بتأد
 ـة مـن خـ ـة الترو اء وأفراد المجتمـع فـي العمل ـة دمج اآل ف م بـرامج تثق  –محاضـرات ( الل تنظـ

ط) ورش عمــل  –دورات  ر مســتو العالقــة مــع المجتمــع المحــ ر مســتو ، بهــدف تطــو وتطــو
التهم اء األمور ومساعدتهم في التغلب على مش  .أول

ة ة المجتمع ة المعاصرة المتضمنة في تجارب الدول المتقدمة في المشار   :االتجاهات العالم
ات  ضــرورة اإلطــالع علــى تجــارب الــدول المتقدمــة فــي مجــال تطالــب توصــ المــؤتمرات والدراســات 

ــة ــة الترو ــة فــي العمل ة المجتمع ــة فــي  ،المشــار ة المجتمع لالســتفادة مــن ذلــك فــي تفعیــل المشــار
ة في محافظـات غـزة الة الغوث الدول مـا  ،مدارس و ـه فـي هـذه الـدول و ومواكبتهـا لمـا هـو معمـول 

عـض الـدول المتقدمـة ، قع الترـو الفلسـطینيیتناسب مع الوا ـان ال بـد مـن اسـتعراض تجـارب  لـذا 
ة مثل  ة المجتمع ان ( في المشار ا ـة  –ال ات المتحدة األمر ) نـدا –مالیزـا  –سـنغافورة  –الوال

ًا  ار أنها من الدول المتقدمة ترو وسـوف نجـد تنـوع ، والتي تواكب آخر المستجدات والتطـوراتاعت
ـار فـي ظـل  ـل منهـا ممـا یـوفر لنـا بـدائل لالخت ة فـي  ة المجتمع ما یخص نظم المشار واختالف ف

قة ما یلي .الفلسطیني الترو  واقعنا   :ومن أهم االتجاهات المتضمنة في التجارب السا
ـة و  توظیف .1 ـاالتقن ـة المتعـددة واسـتخدام  المـدارس فـي الحدیثـة التكنولوج واسـتخدام الوسـائط التقن

ة لش فاعل ة ة االنترنت  ة المجتمع   .في المدارستفعیل المشار
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م بــرامج وأنشــطة عــن تطــور المدرســة واالطــالع علــى  حیــث تمثــل هــذه الخطــوة نافــذة متجــددة لتقــد
صـــرة والحاســـوب ، منجزاتهـــا ة ال اســـتخدام الوســـائل الســـمع ـــادة فعالیتـــه  م وز ـــة التعلـــ ســـیر عمل وت

ات الم ة وشـــ ـــة الطـــالب واهتمـــامهم  ،علومـــاتوالقنـــوات الفضـــائ ـــد مـــن دافع فمثـــل هـــذه البـــرامج تز
ة المقدمة ة نحو الموضوعات التي یدرسونها، المادة العلم نهم التجاهات إیجاب   .فضًال عن تكو

ـة فـي الشـأن العـام والخـاص وهـم واعـون  .2 ة اإلیجاب ـة فـي المشـار الرغ عین  ن مواطنون مشـ تكو
ــاتهم وحقــوق ــة، همأتــم الــوعي بواج ــة والعالم اللغــات المحل نــون مــن التواصــل  عون بــروح ، متم متشــ

ة، وقبول االختالف، الحوار مقراط   .في ظل دولة الح والقانون ، وتبني الممارسة الد
ـة .3 ـاة العمل م والمعارف والمهارات التـي تـؤهلهم لالنـدماج فـي الح ، منح األفراد فرصة اكتساب الق

لما أهلت ةوٕاظهار النبوغ    .هم قدراتهم واجتهاداتهم الشخص
ن .4 ــاة تكــو الح ط یتجــاوز العمــل الفــرد إلــى اعتمــاد الــتعلم ، جیــل مفعــم  ــو نشــ فضــل نهــج تر

ة فــي االجتهــاد الجمــاعي، الــذاتي فضــل نهــج ، والقــدرة علــى الحــوار والمشــار طــه  مفتــوح علــى مح
ــه، ترــو قوامــه استحضــار المجتمــع فــي قلــب المدرســة ــل مــا والخــروج إل ــالنفع علــى  منهــا  عــود 

نســــج عالقــــات جدیــــدة بــــین المدرســــة وفضــــائها البیئــــي والمجتمعــــي والثقــــافي  ممــــا یتطلــــب، الــــوطن
  .واالقتصاد

ــةتصــنع  .5 م اســة التعل ة للدولــة الس النســ ــا  ات عل وتشــارك فــي وضــعها مؤسســات ، علــى مســتو
افة وهي ة من القو  المجتمع  اجات خطط التنم احت طة  شرةمرت   . ال

ـة قـادرن علـى العمـل واثقـین  .6 ة والعمل المیداني لتخـرج طل ة والتدرب ق الجوانب التطب االهتمام 
العمل من أنفسهم   .أ تبني مبدأ دمج الدراسة 

ــة فــي . 7 حــوث والدراســات المیدان ــاحثین واالســتفادة مــن نتــائج ال حــث العلمــي ودعــم ال ع ال تشــج
م ة التعل ر العمل ل عناصرهاتطو   .ة 

مـا . 8 اتها  فها واالستفادة من تقن ة وتوظ ة والوسائل اإلعالم م توثی العالقة بین المؤسسات التعل
ــة اســة ، حقــ أهــداف التر الس ــة  تو ــة والمســموعة والم مــع ضــرورة تعرــف وســائل اإلعــالم المرئ

ة م   .التعل
ل البرامج ال. 9 ة المختلفةدعوة القطاع الخاص للمساهمة في تمو ة والنشاطات المدرس م   .تعل

ین وٕاعادة النظر في البرامج المقدمة لهم. 10 الطالب الموهو ة    .العنا
ـه الن .11 م وٕاعادة التوازن بـین جوان ة لكسر الحدة النظرة للتعل ة والمهن ظرـة إدخال الجوانب التقن

ة ق   .والتطب
ــارهم لتخصصــاتهم واطال. 12 ــة قبــل اخت ــه الطل عــة دراســتهم وعملهــم المســتقبلي توج عهــم علــى طب

  .عد التخرج
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ــس ذلــك االلتــزام الحضــار نحــو التقــدم . 13 ع ــع المعلمــین و التــدرب المســتمر أثنــاء الخدمــة لجم
ــذاتي افــأة  ال ســتح الم تســب احتــرام المجتمــع و مــي محتــرف وملتــزم  ن جهــاز تعل مــن أجــل تكــو
ة   .المناس

ـــة. 14 م مـــا فـــي ذلـــك إیجـــاد النظـــام المدرســـي  إعـــداد البیئـــة التعل مًا  نـــًا ســـل نهـــا تكو المنتجـــة وتكو
  .المؤثر

ة من خالل مجلس  .15 ة المدرسة المستقبل اء األمور في صنع القرار الترو ورسم رؤ إشراك أول
ــاء األمــور ــه أول شــارك ف ــة  ،نشــط للمدرســة  ا الترو وتعــرض علــیهم خطــة تحســین المدرســة والقضــا

اء األمور عن آرائهمح المختلفة ة المقدمة ألبنائهم یث تعبیر أول م   .في الخدمة التعل
ـة .16 ة المجتمع اجـات المجتمـع ووضـع خطـط المشـار حیـث تقـوم المدرسـة ، دراسة المدرسـة الحت

اجـــاتهم حـــث احت ـــة و وم ـــة والمنظمـــات غیـــر الح وم ات ، حصـــر المؤسســـات الح وحصـــر الشـــر
ادة ـة الخاصة ورجال األعمال وق ة المجتمع ـن االسـتفادة مـنهم فـي أنشـطة المشـار م ، الرأ الذین 

ة اجات البیئة المحل حوث عن احت ع المدرسین واألخصائیین على إجراء ال ذلك تشج   .و
تفــتح المدرســة أبوابهــا للتالمیــذ وأســرهم والمجتمــع المحلــي لممارســة األنشــطة خــالل اإلجــازات . 17

عــد انتهــاء الدراســة مثــل فــتح م ــة، ختبــرات الحاســوبو ة للقــراءة واالســتعارة الخارج ــة المدرســ ت ، والم
ـــة ـــة والترفیه ـــذلك فـــتح ، ومســـرح المدرســـة لألنشـــطة الثقاف ومالعـــب المدرســـة للتـــدرب الراضـــي و

اء األمور وأفراد المجتمع ة ألول   .فصول محو األم
ج العمـل التطـوعي داخـل وخـارج المدرسـة. 18 ـة التـي مـن خـال، تنفیذ بـرامج تـرو ل األنشـطة الترو

ـه  ،تشجع التالمیذ وتحفز المدرسین على التطوع في برامج خدمـة المجتمـع فـي الوقـت الـذ تحـث ف
ـــة فـــي المدرســـة م ـــة والتعل ، المدرســـة متطـــوعین مـــن المجتمـــع علـــى دعـــم ومســـاندة األنشـــطة الترو

اني وتجمیلها انة الم    .وص
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  الفصل الثالث
قة   الدراسات السا

حــاث التــي تناولــت موضــوع ا       ــاإلطالع علــى عــدد مــن الدراســات واأل احثــة  لدراســة وذلــك قامــت ال
ـــىمـــن أجـــل التعـــرف  الت التـــي تن إل ـــة المشـــ لةماه ، واألدب النظـــر اولتهـــا، وخطـــوات تناولهـــا للمشـــ

عتهــا والنتـائج التـي توصــلت إلیهـا معرفـةو  ـة التـي ات حث الدراســات  مـا تــم سـرد، األسـالیب واإلجــراءات ال
  .حسب التسلسل التارخي من األقدم إلى األحدث

  :ةالدراسات العر : أوالً 
اســي(دراســة  .1 م العــام فــي القــدس حــول مــد  مســاهمة :" عنــوان) 2002، الع آراء مــدیر التعلــ

ر العمل الترو  اء األمور في دعم وتطو   " مجالس أول
ره مــن وجهــات  ــاء األمــور فــي دعــم العمــل الترــو وتطــو ة مجــالس أول هــدفت التعــرف إلــى مــد مشــار

احـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي حیـــث وقـــ .نظـــر مـــدیر مـــدارس محافظـــة القـــدس قـــت د اســـتخدم ال ط
ونة من  102الدراسة على انة م استخدام است   :إلىوأشارت النتائج . فقرة 60مدیرًا 

انـت متوسـطة. ـاء األمـور فـي دعـم العمـل الترـو مـن وجهـات نظـر المـدیرن  ة مجـالس أول  أن مشار
ة    .%)66.18(بنس

ـــة: ة هـــيتفعیـــل المشـــار  وأن أبـــرز معوقـــات. ات ظـــروفهم الح ـــاء األمـــور واهتمـــامهم  ، ثـــرة مشـــاغل أول
ــة مجــالس األمــور وأهــدافها ــاء واألمهــات ألهم ــاب الــوعي الترــو لــد اآل ات ، وغ وعــدم وجــود شخصــ

ًا لتوفیر الدعم المالي   .ملیئة مال
ور.  حســب جنســهم لصــالح الــذ حســب الخبــ، أن ثمــة اختالفــًا فــي وجهــات نظــر المــدیرن  رة لصــالح و

   .ذو الخبرة األكبر
ة المدرسة إدارة دور:" عنوان) 2003،راألشق(دراسة .2 ة في الثانو  محافظـات المجتمع المحلي تنم

ره وسبل غزة   "تطو
ـة المدرسـة إدارة ـه تقـوم أن یجـب الـذ الـدور إلـى التعـرف هـدفت ـة غـزةفـي  الثانو  ،وتطـوره المجتمـع لتنم
احـث اسـتخدم وقـد ـع مـن الدراسـة عینـة تكونـت وقـد،  التحلیلـي الوصـفي المـنهج ال ـالء مـدیر  جم  وو

الت ومدیرات الغ غزة محافظات ةالمدارس الثانو وو   . اً إدار  (170)عددهم وال
احث قام الدراسة أهداف ولتحقی انة بإعداد ال ونة است  ، مجـاالت (4 ) ىموزعة علـ ، فقرة ( 60 ) من م
ة اإلدارة خدمـة لمجـا : هـي المجـاالت وهـذه ـة للبیئـة المدرسـ  توخدمـة المؤسسـا ، األسـرة وخدمـة ، المحل

ة وم ة المؤسسات وخدمة الح    .األهل
ة النتائج إلى الدراسة توصلت وقد   : التال
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ة اإلدارة مدیر  أن - ـة المرحلـة فـي المدرس ـة ولـدیهم یـودون  الثانو  بیـر دور مـون لهـ أن فـي الرغ

ة خدمة في وفعال  .المجتمع وتنم

ة داللـة ذات فـروق  وجـود عـدم -  ةأفـراد العینـ تقـدیر فـي) α  (0.05 ≥الداللـة مسـتو  عنـد إحصـائ
ة ة اإلدارة وتوجه لرغ ة لخدمة فعال دور له ون  أن في المدرس ـة البیئـة يالمجتمـع فـ وتنم  المحل

ة والمؤسسات واألسرة وم ة الح  . واألهل

ات عدة الدراسة أوصت  : أهمها توص
زـة لیـلتق - ـة اإلدارة فـي المر م ـون  التعل ة لـإلدارة ل  المدرسـة دارةي إفـ الحرـة مـن مجـال المدرسـ

ة المبدعة الطاقات الكتشاف  . المجتمع خدمة في والمتفان

 عالمدرسـة والمجتمـ بـین العالقـة وتوثیـ االتصـال وتمتـین لزـادة هادفـة ونشـاطات بـرامج إعـداد -
اةال ومناحي مجاالت شتى في المحلي  . والمدرسة المجتمع تهم التي ح

ر أخـر  دراسـات إجـراء - ة اإلدارة أداء لتطـو ین والمشـرفین المدرسـ  المـدارس يوالمعلمـین فـ الترـو

ة  .المحلي المجتمع لخدمة الثانو

ة المـدارس علـى مماثلـة دراسـات إجـراء -  شـملتها يالمجـاالت التـ غیـر أخـر  مجـاالت فـي الفلسـطین

ن التي المجاالت عجم على للتعرف الدراسة ة لإلدارة م  .فیها أن تخدم المدرس

ا فـــي " :عنـــوان  )2004،الجرجـــاو ( دراســـة. 3 ة الـــدن ة للمـــدارس األساســـ واقـــع المســـاندة األســـر
  ". محافظة غـزة

ا فــي محافظــة غــزةإلــى التعــرف  تهــدف ة الــدن وتــدخل الدراســة ، واقــع المســاندة األســرة للمــدارس األساســ
احث في هذه الدراسة المـنهج الوصـفي التحلیلـي ، التي ترط البیت والمدرسةضمن العالقة  ع ال حیث ات

محافظــة غــزة  ــة  وم ا فــي المــدارس الح ة الــدن ــاء أمــور المرحلــة األساســ وتكــون مجتمــع الدراســة مــن أول
م ـــة والتعلـــ عـــة لـــوزارة التر احـــث عینـــة قوامهـــا . التا ـــاء أمـــور تالمیـــ) 100(واختـــار ال ذ المرحلـــة مـــن أول

عض مدارس محافظـة غـزة ة من  طرقة عشوائ ا  ة الدن احـث . األساس ولتحقیـ هـذا الهـدف اسـتخدم ال
ة وتشــتمل علــى  ســ عــاد رئ ــأداة للدراســة وتتكــون مــن أرعــة أ انة  احــث ) 24(االســت فقــرة ثــم اســتخدم ال

ة  انـات هـذه الد) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائ ة لب وقـد توصـلت الدراسـة . راسـةفي المعالجة اإلحصائ
  : إلى عدد من النتائج أهمها
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ة أبنائهم، وفي  - اء األمور للحضور إلى المدرسة لمشار قع على عات إدارة المدرسة أمر ترغیب أول
النفع والفائدة على األبناء عود  ما  ن أن تغتنمها المدرسة وولي األمر  م مة  ة عظ   . ذلك فائدة ترو

  : وأوصت الدراسة
التعاون مع المدرسة لصالح التلمیذ - اء األمور  ة أول   . ضرورة توع
لما دعت الحاجة - ة والتعاون  اء األمور للمشار   .التأكید على دور المدرسة في استقطاب أول
ة:" عنـوان )2005 بـدیر،(دراسـة . 4 ـة المشـار م  فـي المجتمع  المـدارس إلحـد حالـة دراسـة(التعلـ

ة   .")التعاون
ة مفهـوم إلـى التعـرف هـدفت ـة المشـار ـة المعـاییر وعالقتهـا ودوافعهـا وأهمیتهـا المجتمع م، القوم  للتعلـ
ط المجـال، هـذا فـي الـدول عـض علـى خبـرات التعـرف ـة المـدارس أحـد علـى الضـوء تسـل  فـي التعاون
نموذج مصر جمهورة ة  ة العر ة للمشار  دون  لتحـو  قـد التـي المعوقات عض عن والكشف ، المجتمع

ة تطبی ة المشار احث وقد استخدم  .المجتمع  دراسـة أسـلوب اسـتخدم مـا الوصفي المنهج دراسته في ال
ـة للمعالجـة الحالـة لة المیدان انـت للمشـ ـة المـدارس أحـد عینـة الدراسـة هـي حیـث   نـاجح نمـوذج التعاون

ة ة للمشار انات لجمع واستخدم ،المجتمع ة إلى الدراسة تخلص وقد  .أداة المقابلة الب   :النتائج التال
ة معوقـات أهـم أن - ـة المشـار م أن الشـعب اعتقـاد هـي المجتمع ومـة هـو التعلـ ة الح س مسـئول  ولـ

ـة التبرعـات مـن الهـروب مسـئولیتهم، م انتشـار إلـى اإلضـافة ، المال ـة قـ  عـن والعـزوف االنعزال

   .العمل الجماعي
ضرورة - ة ثقافـة نشـر وأوصت الدراسة  ـة المشـار ـة المـواطنین بـین المجتمع عـة والتوع نمـوذج  طب

ة المدرسة اه التعاون   .ومزا

ة:" عنـوان)   2005 العجمـي،( دراسة. 5 ـة المشـار ـة المجتمع ـة اإلدارة مـدخل لتفعیـل المطلو  الذات

م االبتدائي لمدارس ة محافظة التعل    ."الدقهل
عة فهم إلى هدفت ة اإلدارة طب ة قتهاوعال للمدرسة الذات ة، والتعرف المشار ة واقـع إلى المجتمع  المشـار

ة م فـي المجتمع ـات أهـم ومعرفـة االبتـدائي التعلـ مهـا آل ـة تفعیـل لضـمان تنظ م لمـدارس اإلدارة الذات  التعلـ
ـة محافظـة االبتـدائي ـة مصـر بجمهورـة الدقهل احـث لجـأ وقـد  .العر فـي  المـنهج الوصـفي السـتخدام ال

  مقدارها عینة مواستخد تهدراس
ـاء مـدیراً  (274)  وعـددهم الكلـي المدارس مدراء شمل الذ الدراسة مجتمع من فرداً )  (225  األمـور وأول
ـة المجـالس وأعضـاء ـات وأعضـاء المحل ـة الجمع انـت  .المحافظـة فـي األهل انـات أداة جمـع و  هـي الب



70 
 

انة احث استخدم وقد  .االست ة النسب ال ةال والمتوسطات المئو ة واألوزان حساب ة على النسب  أسئلة لإلجا
ان  .الدراسة   :الدراسة نتائج أهم من و

ة اإلدارة أسلوب أن _  الت األمثل الحل هو للمدرسة الذات ة ألغلب المش م   .التعل
ة أن_  ة المشار ن الحالي الوقت في جداً  ملحة ضرورة المجتمع م ة خالل السماح من تفعیلها و  مشـار

ة القرارات اتخاذ في المجتمع م المدرس    .للمدارس الماد الدعم وتقد
  :الدراسة أوصت ما 

ة تسهل التي سن القوانین ضرورة_  ة عمل ة المشار   .المجتمع
ة یؤمنون  مدارس مدیر  تأهیل_  ة هذه أهم    .المشار
ـة " :عنـوان) 2005،المنشاو (دراسة  .6 ة أثـر المـدخل القصصـي ومـدخل الصـور فـي تنم المشـار

ـــة  ـــة ) العمـــل االجتمـــاعي(المجتمع ـــة الفن فـــي لـــد طـــالب المرحلـــة الثانو فـــي مقـــرر المجتمـــع الر
ة   ". الزراع

ــــاس أثــــر اســــتخدام المــــدخل القصصــــي ومــــدخل الصــــور فــــي تــــدرس مقــــرر المجتمــــع الرفــــي  هــــدفت ق
ة لد طالب الصف األول الثـانو الزراعـي ة المجتمع ة المشار الته على تنم احـث  .ومش اسـتخدام ال

ـــذلك فـــي تفســـیر  قة و حـــث والدراســـات الســـا ـــات ال المـــنهج الوصـــفي فـــي تحلیـــل ووصـــف وتفســـیر أدب
ـة الـذ یهـدف  ة المجتمع اس المشار ما استخدام المنهج التجربي من خالل مق حث  ومناقشة نتائج ال

عـاني منهـ ا التـي  الت والقضـا ة تدرس وحدة مطـورة عـن المشـ اس فاعل ا المجتمـع الرفـي حیـث إلى ق
ــاس علــى  حــث مــن . مفــردة موزعــة علــى ثــالث محــاور) 76(اشــتمل الق ) 105(حیــث تكونــت عینــة ال

ـة وتوصـلت الدراسـة  ة واحدة من مدینـة سـمنود إحـد مـدن محافظـة الغر ًا فینتمون إلى بیئة جغراف طال
  :إلى

ة المج_   ـة المشـار ة المدخل القصصي ومدخل الصور فـي تنم ـة لـد طـالب الصـف األول فاعل تمع
   .الثانو الزراعي
  :وتوصي الدراسة

اســتخدام المــدخل القصصــي ومــدخل الصــور فــي تــدرس مقــرر المجتمــع الرفــي _   ضــرورة االهتمــام 
الته   .ومش

ح استخدام المدخل القصصي ومدخل الصور_     .ضرورة توفیر مصادر تعلم متعددة تت
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حــوث تبــین _  احــث بــإجراء  ــة لطــالب  قتــرح ال ــة فــي إنمــاء الجوانــب الوجدان دور الدراســات االجتماع
ة   .المرحلة الثانو

ة المدارس مدیر  تصورات" :عنوان)  2006 وآخرون، العسیلي(دراسة  .7 اء الثانو  في األمور وأول

ة اإلدارة بین الخلیل للتفاعل محافظة    " .المحلي والمجتمع المدرس
ـة المـدارس مـدیر   تصـورات تعـرف إلـى هـدفت ـاء  الثانو  بـین للتفاعـل الخلیـل محافظـة فـي األمـور وأول
ة اإلدارة ة ذات داللة فروق  وجود عن والكشف المحلي، والمجتمع المدرس ات إحصائ  العینة أفراد الستجا
ة صـفة لمتغیـرات تعـز   خبـرة وسـنوات العلمـي، المدیرـة، المؤهـل الجـنس، ،)أمـر ولـي/ مـدیر( المسـئول
ـاحثون  اسـتخدم وقـد  .المـدیر انة اسـتخدام وتـم الوصـفي، المـنهج ال  وقـد . لجمـع المعلومـات  ـأداة االسـت
ـة المـدارس مـدراء األولـى فئتـین مـن الدراسـة مجتمـع تكـون  ـة الثانو وم ـالغ محافظـة فـي الح  الخلیـل وال
ة الفئة أما ومدیرة، اً مدیر   (80 )عددهم اء فهي الثان الغ األمور أول  وقد  .أمر ولي (15000 ) عددهم وال

ار ة عینة تم اخت ة عشوائ ق اء عینة أما  .ومدیرة اً مدیر   (60 )مقدارها المدیرن فئة من ط  فـتم األمور أول
طرقـة ارهـا  ـة اخت ـاء)  (10 بواقـع مدرسـة  (40 )خـالل مـن عنقود  تمـت وقـد. مدرسـة لكـل أمـور أول

ة المعالجـة اسـتخراج اإلحصـائ انـات  ـة النسـبو  األعـداد للب ة والمتوسـطات  المئو  واالنحرافـات الحسـاب
ارة ار المع ار )ت( واخت این واخت ار األحاد تحلیل الت ه واخت ف ة للمقارنات ش عد ـاخ ومعادلـة ال  رون

ـات معامـل لحسـاب ألفـا  أظهـرت وقـد. )SPSS(اإلحصـائي   التحلیـل اسـتخدام برنـامج وذلـك األداة ث
  :ما یلي النتائج

ـة المـدارسدیر مـ وراتتصـ أن _ ـاء الثانو ة اإلدارة بـین األمـور للتفاعـل وأول  المحلـي والمجتمـع المدرسـ
ة متوسطة انت   .)65.92(بنس

ة بـین داللـة  ذات فـروق  توجـد  _ ات أفـراد العینـة متوسـطات إحصـائ ة لصـفة تعـز  اسـتجا  المسـئول
  .المدیرن ولصالح

ة ذات فروق  ال توجد    .األخر  متغیراتلل تعز  داللة إحصائ
  : الدراسة وأوصت 

ة وزارة تولي أن_  م التر ة والتعل ة بین اإلدارات للعالقة خاصة أهم  تقـوم وأن المحلـي، والمجتمـع المدرس
ة اإلدارات ة المدرس   .المدرسة منه اتجاه المطلوب الدور المحلي المجتمع بتوع

،(دراسـة . 8 ة تـأثیر" :عنـوان)  2006 الكـرد ـة المشـار ـة المؤسسـات فـي المجتمع م  مدینـة التعل

اض    " .الر
ة مجال في المعاصرة التجارب أهم إلى تعرف هدفت  ة المشار ة في المجتمع ة، العمل م  هدفت ما التعل

م ة حول مقترح تصور إلى تقد م في المجتمع مشار احثـة اسـتخدمت .الرـاض مدینـة التعل  الدراسـة فـي ال
انة الستخدام ولجأت یليالتحل المنهج الوصفي  فرداً   (160) الدراسة عینة شملت .المعلومات لجمع االست
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طرقـة تم ة تحدیـدهم  الء -یرنالمـد(  احتـو  الـذ الدراسـة مجتمـع مـن قصـد الخبـراء  –المعلمـون  -الـو
ین  اء األمور  –الترو ة –أول ات األهل ات والمؤسسات والجمع  الجـةالمع تمـت وقـد )العاملین في الشر
ة ة، اسـتخدام األوزان اإلحصـائ ـات معامـل لحسـاب هولسـتي معادلـة واسـتخدمت النسـب  وخلصـت. الث

  :إلى الدراسة
ة أن _ ـة فـي المشـار م المجتمع ة هـي الرـاض التعلـ فة مشـار ة ضـع  إلـى وتحتـاج  %)57.33(بنسـ

  .تفعیل
اسـة اقتـراح تصـور لتفعیـل _ ـة الس م ـاء  التعل ـاقي األمـور وأول  لزـادة المـدني المجتمـع مؤسسـات و

تهم ة في مشار ة العمل م   .التعل
  :وأوصت الدراسة 

اسات بوضع   _ ة الس ة تسهل التي الترو م في المجتمع مشار    .التعل
ـــل المشـــروعات :"عنـــوان ) 2007الحمـــدان وآخـــرون ،( دراســـة. 9 ـــة فـــي تمو ات المجتمع المشـــار

ة بدولة ا ة  للمدارس الثانو م ت التعل   )". الواقع المأمول(لكو
ة في المدارس  إلى تعرفهدفت  م ل المشروعات التعل ة في تمو ات المجتمع واقع وأنواع المشار

ن أن تقوم بها  م الت  ت، ومد االستفادة منها في هذه المدارس، واقتراح تسه ة بدولة الكو الثانو
ة المأمولة مس ات المجتمع ع المشار ة لتشج ة بدولة وزارة التر م ل المشروعات التعل ًال في تمو تق

ت انة . الكو م است احثان المنهج الوصفي التحلیلي حیث قاما بتصم ع ال ولتحقی هذا الهدف ات
ل ة في تمو ات المجتمع ة ومدیراتها حول واقع المشار  الستطالع آراء مدیر مدارس المرحلة الثانو

ة لمشروعاتا م ت بدولة التعل المختبرات ص مثل أنواعها عبجم الكو نائها وتجهیزها  انة المدارس و
ات انة على . والتقن وقد تكون مجتمع الدارسة من . فقرة موزعة على أرعة مجاالت 30)(احتوت االست

الغ  ت وال ة الست بدولة الكو م ة في المناط التعل المرحلة الثانو ع مدیر المدارس ومدیراتها  جم
الغ عددهم یث إح). 113(عددهم  . مدیرًا ومدیرة) 113(ن العینة هي نفسها مجتمع الدراسة ال

اخ  رون ة مثل معامل  احثان األسالیب اإلحصائ انات استخدم ال حساب التكرارات  –ولمعالجة الب
ا ة ومرع    . والنسب المئو

ان من أهم نتائج الدراسة   : و
ـان ینصـ_  ة  م ل للمشروعات التعل ـد المـدارس إن أكبر تمو ـة المتفـوقین وتزو ب علـى تكـرم الطل

ة التطور التقني،  ة مواك أهم ین  شف عن وعي المشار ة مما  مبیوتر والمساهمات النقد أجهزة 
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ان  ل  لفـة بنـاء المختبـرات وعـدم  فيبینما أقل تمو رجع ذلك إلـى ارتفـاع  ة و بناء المختبرات العلم
اجاتها   . إدراك الممولین الحت

مبیـوتر نظـرًا ألهمیتهـا فـي _  ـأجهزة  ـد المدرسـة  ة استفادة ینصـب علـى تزو م أكبر المشارع التعل
ـــة والمعلمـــین  ـــة للطل انـــت مثـــل الـــدورات التدرب ـــة اســـتفادة  م المـــنهج الدراســـي وأقـــل المشـــارع التعل

ر ال ــــة فــــي تطــــو ــــة الــــدورات التدرب ــــة ألهم ات المجتمع رجــــع ذلــــك لعــــدم إدراك المشــــار منــــاهج و
ة  . الدراس

ثیـــر _  ـــات  اً تبـــین أن هنـــاك  ـــة مثـــل الجمع م ـــل المشـــروعات التعل ة فـــي تمو مـــن الجهـــات المشـــار
ة ت للتنم ات ولجان الخیر وصندوق الكو ة والمؤسسات والشر  . التعاون

ر احثان للتطو ناًء على ذلك فقد اقترح ال   : و
ة للعمل على توفی -1   . ر الدعم المالي والعیني للمدارسأن تشجع الوزارة المؤسسات الوقف
ــة فــي  -2 ة المجتمع ــة المشــار ــة توضــح أهم ــة توعو م خطــة إعالم ــة والتعلــ أن تضــع وزارة التر

ة وضرورتها م ل المشروعات التعل  . تمو

اجـــات المدرســـة  -3 عـــد دراســـة احت ـــل  التمو ین  ـــة للمشـــار م المســـاهمات النقد أن تحـــدد الـــوزارة قـــ
ة  . الفعل

ر المنـــاهج إشـــراك المســـ -4 ـــة تطـــو ط فـــي آل ـــة وفـــ ضـــوا م ـــل المشـــروعات التعل اهمین فـــي تمو
اجات سوق العمل ما یواكب احت ة   . الدراس

ثیــرة  -5 ــة بوســائل  م ــل المشــروعات التعل ین فــي تمو ــة علــى تكــرم المشــار أن تعمــل وزارة التر
ة  .مثل اإلعالم والمحافل الترو

ـة فـي اإلصـالح المدرسـي "  :عنوان  )2007،الشرعي (دراسة  . 10 ة المجتمع دراسـة :دور المشـار
ة  "تحلیل

مختلـف مؤسسـاتها ومنظماتهـا وأفرادهـا فـي اإلصـالح  تهدف ـة  ة المجتمع ـة دور المشـار إلـى إبـراز أهم
ــالتطورات المعاصــرة والتوجــه العــالمي الجدیــد حــول مفهــوم  اطهــا  ــع(المدرســي وارت م للجم ودعــم ) التعلــ

ـات التعـاون لتفعیـل المجتمع لهذا  ات التي تواجههـا المدرسـة وآل االتجاه، إضافة إلى الوقوف على التحد
  .العالقة والشراكة بین المجتمع والمدرسة

ـات  حـاث واألدب تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لغرض تحلیل محتو الوثائ والدراسات واأل
الموضوع للوصول إلى ما    .حق الهدف من الدارسةالمنشورة التي تتعل 
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قومـــوا  ـــن أن  م ـــن التوصــل إلـــى أن المجتمـــع المحلــي  م فهـــا فـــي االنتفـــاع  ومــن ذلـــك  خبــراتهم وتوظ
ــــة  ــــآرائهم ومقترحــــاتهم فــــي ســــبیل النهــــوض برســــالة المدرســــة ومســــاعدتها علــــى تحقیــــ أهــــدافها الترو

ة ، وذلك عن طر  م   : والتعل
التطو  .1 م المقترحات المتعلقة  ةتقد ة وتكنولوج   . رات المعاصرة من ثورة معرف
المدرسة .2 ة العاملین  ة لتنم   . دعم حلقات النقاش والدورات التدرب
الت التي تواجهها المدرسة .3   . إیجاد الحلول للمش
اإلصالح المدرسي .4 حاث والدراسات المتعلقة    . دعم األ
اء األمور والعامل .5 ة بین أول ادل الخبراتعقد الندوات والمؤتمرات المشتر المدرسة لت   . ین 

ة الدراسة ة أهم ما توصلت إل ات التال   :تمثل التوص
غرس مفهوم  .1 ام النظام الترو  ع " ق ة الجم م مسئول   .  "التعل
ة الفاعلة والمنظمة .2 ضمن المشار ة والعمل التطوعي الهادف الذ  ادرات الفرد ع الم    .تشج
ة التنوع في أسالیب االتصال بـین المد .3 ـات الحدیثـة لـدعم المشـار رسـة والمجتمـع، وتوظیـف التقن

ة     .الفاعلة بین المدرسة واألسرة عن طر البرامج واألنشطة الخدم
ــام بــدورها  .4 ــاء للق ــة لمجــالس اآل ة الكاف تجدیــد األنظمــة واللــوائح التــي تحــد مــن إعطــاء الصــالح

م الحلو  ر واإلصالح المدرسي وتقد ة التطو قي في عمل    .ل والمقترحاتالحق
ومي  .5 ع القطاع غیر الح م الـدعم المـاد ) األهلي (تشج ومنظمات المجتمع المـدني، علـى تقـد

  . والمعنو 
ــل مــن األســرة والمدرســة  .6 ــة متكاملــة"تفعیــل أدوار  م ــة " منظومــة تعل ــة و ثقاف فــي بیئــة اجتماع

ة   .موحدة لها أهدافها المشتر
مدینــة : "عنــوان  )2008،الســلطان (دراســة . 11 واقــع التعــاون بــین المدرســة والمجتمــع المحلــي 

ره ات الالزمة لتطو ة وأهم اآلل ة السعود المملكة العر اض    ". الر
برامج التعاون القائمة بین المدرسة والمجتمع المحلي في مدینة الراض، وٕالى تحدید إلى هدفت التعرف 

ــة فعا ات التــي تحــول دون إقامــة عالقــة تعاون لــة بــین المدرســة والمجتمــع المحلــي، إضــافة إلــى الصــعو
ر مســتو  ــات الالزمــة لتطــو ــا والفوائــد المتوقعــة مــن إقامــة بــرامج التعــاون، وأهــم اآلل التعــرف إلــى المزا

  . التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي
احــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن مــدیر المــدارس اال ــة وقــد اســتخدم ال بتدائ

ـالغ عــددهم  مدینــة الرــاض وال م  عـة إلدارة التعلــ ــة للبنــین، التا مــدیرًا، واختــار ) 841(والمتوسـطة والثانو
ــة قوامهــا  ق ة ط احــث عینــة عشــوائ قــت علیهــا أداة ) 212(ال مفــردة تمثــل المجتمــع األصــلي الدراســة ط
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انة(الدراســـة  ـــامج الحزمـــة اإلحصـــائ). االســـت احـــث برن ـــة واســـتخدم ال ـــوم االجتماع فـــي ) SPSS(ة للعل
ات  عض أسالیب اإلحصاء الوصفي لتحدید اسـتجا انات هذه الدراسة من خالل  ة لب المعالجة اإلحصائ

المجتمع المحلـي عاد المختلفة لعالقة المدرسة  وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن . أفراد العینة نحو األ
  : النتائج من أهمها

فةأن مستو العالقة بین _    .)55.16(بوزن نسبي قدره المدرسة والمجتمع المحلي ال تزال ضع
قــة بـــین المدرســة ومؤسســـات _   ـــة وث بیـــرة تحــول دون إقامـــة عالقــة تعاون ــة  وجــود معوقـــات ذات أهم

ر : المجتمـــع المحلـــي وأفـــراده ومـــن أهمهـــا ات الممنوحـــة لمـــدیر المـــدارس، فـــي تطـــو ـــة الصـــالح محدود
ر العالقـة العالقة بین المدرسة وال مجتمع المحلي، واالفتقـار إلـى الكـوادر اإلدارـة المتخصصـة فـي تطـو

   .بین المدرسة والمجتمع المحلي
ة مدیر المدارس لواقع التعاون الحالي بین المدرسة والمجتمـع _  ًا بین رؤ وجود اختالفات دالة إحصائ

ة واخــتالف موقــع المدرســة فــي مدینــة الرــاض، واخــتالف  المحلــي تعــز إلــى اخــتالف المرحلــة الدراســ
عة المبنى المدرسي   .طب

ـو :" عنوان) 2008،علي(دراسة .12 ة في إحداث التغییـر التر الدور المتوقع لمدیر المدرسة الثانو
ین في محافظتي القدس ورام هللا والبیرة ین الترو   " من وجهة نظر اإلدار

ــین ا ین فــي محــافظتي القــدس ورام هللا حــول هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى وجهــة نظــر اإلدار ــو لتر
ــة فــي إحــداث التغییــر الترــو  الــدور المتوقــع قــت علــى ، لمــدیر المدرســة الثانو ــًا  )164(وط ــًا ترو إدار

ونـــة مـــن  انة م منهـــا مجـــال تفعیـــل العالقـــة مـــع ، بنـــدًا موزعـــًا علـــى أرعــة مجـــاالت )42(اســتخدام اســـت
   :لىإ وأشارت النتائج. المجتمع المحلي

ة للــدور المتوقــع مرتفعــة_  حیــث حصــلت المجــاالت مجتمعــة علــى وزن نســبي  أن المتوســطات الحســاب
ــان لمجــال تفعیــل العالقــة مــع المجتمــع المحلــي، )84.36(قــدره التعــاون مــع : وتضــمن ذلــك، لكــن أقلهــا 

ــــة ة للطل ــــة والســــلو ــــة واالجتماع م الت التعل ك أفــــراد وٕاشــــرا، قطاعــــات المجتمــــع للتغلــــب علــــى المشــــ
ة المتنوعة رـة ، المجتمع في األنشطة المدرس وٕاشراك ذو االهتمام في المجتمـع فـي رسـم الخطـة التطو

ة ة من قبل مؤسسات المجتمع، للمدرسة اإلستراتیج   . وتسهیل استخدام المراف المدرس
عًا للجنس توجد ال_    .و المدیرةأ، سنوات الخبرة أو، فروق في تقدیرات اإلدارین لذلك الدور ت
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طـــي  أبـــو( دراســـة. 14 ة المجتمـــع المحلـــي فـــي دعـــم : "عنـــوان )2010،ســـاكور، الط مـــد مشـــار
ة وٕاسـنادها فـي مدینـة الخلیـ ة الثانو ة ومجـالس  لاإلدارات المدرس مـن وجهـة نظـر اإلدارات المدرسـ

اء   "اآل
ة المجتمـع المحلــي فـي تـوفیر الـدعم والمسـاندة التعـرف  تهـدف ة فــي إلـى معرفـة مشـار لـإلدارات المدرسـ

مسـتواها، ومســتو . مدینـة الخلیـل ـة هـذه اإلدارات فـي تطورهـا والنهـوض  ة علـى فعال واثـر هـذه المشـار
ـة  ـع مـدیر ومـدیرات المـدارس الثانو ة، وتكـون مجتمـع الدراسـة وعینتهـا مـن جم ة التعلم م ة التعل العمل

اء العاملة في ال في مدینة الخلیل إضافة إلى مجالس اآل ومدیرة  مدیراً  )(45عددهم  غهذه المدارس، وال
اء المدرس )(115و   .ةعضوا من مجالس اآل

ة المجتمـــع  ـــاس مـــد مشـــار حـــث، إضـــافة إلـــى بنـــاء أداة لق احثـــان المـــنهج الوصـــفي فـــي ال واســـتخدم ال
ة رهـــا لـــدعم اإلدارات المدرســـ ن ومســـاندتها فـــي مدینـــة الخلیـــل مـــن وجهـــة نظـــر المـــدیر. المحلـــي وتطو

اءمو    .جالس اآل
انة مـــن  ة المجتمـــع المحلـــي فـــي دعـــم  )(46تكونـــت االســـت فقـــرة موزعـــة علـــى مجـــالین همـــا مـــد مشـــار

ة المجتمـــع  ، ومـــد مشـــار ـــة  فـــي مـــدارس مدینـــة الخلیـــل فـــي الجانـــب اإلدار ة الثانو اإلدارات المدرســـ
ة وٕاسنادها في مدارس الخلیل في الجانب    .الفنيالمحلي في دعم اإلدارات المدرس

  :أهم نتائج الدراسة
ة المجتمــــع المحلــــي أعلــــى مــــن  - ــــاء مــــن اإلنــــاث حــــول درجــــة مشــــار ات أعضــــاء مجلــــس اآل اســــتجا

ور ات الذ   .استجا
ات  - ة المجتمــع المحلــي حســب المهنــة ، اســتجا ــاء حــول درجــة مشــار ات أعضــاء مجــالس اآل اســتجا

ات الموظفین   .التجار أعلى من استجا
ات أعضاء م - ة المجتمـع المحلـي حسـب المؤهـل العلمـي متقارـة استجا اء حول درجة مشـار جلس اآل

  .%)73(حیث بلغ الوزن النسبي  وهي ضمن الدرجة المنخفضة
ات الدراسة   :أهم توص

ین المجتمع المحلي  - ة على تقلیل الفجوة بینها و   .أن تعمل اإلدارة المدرس
ة مؤسسات المجتمع المحلي بدور  -   .ها تجاه المدرسةالعمل على توع
ة ومبرمجة لتفعیل العالقة بین المجتمع المحلي والمدرسة  -   .وضع خطة إستراتیج
  

ة فـي : "عنوان) 2010،البنا(دراسة . 15 ة واإلدارة المدرس اء أمور الطل دلیل ترو للعالقة بین أول
ة في األردن في ضوء الواقع واألدب الترو المع الة الغوث الدول   ".اصرمدارس و

الـة بین  هدفت الدراسة إلى بناء دلیل ترو للعالقة  ة فـي مـدارس و ة واإلدارة المدرس اء أمور الطل أول
ـــة فـــي األردنالغـــوث  احثـــة المـــنهج . فـــي ضـــوء الواقـــع واألدب الترـــو المعاصـــر، الدول اســـتخدمت ال
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ــة للتعــر ، الوصــفي التحلیلــي الدراســة المیدان ة علــى واقــع ال فحیــث اســتعانت  عالقــة بــین اإلدارة المدرســ
الــة الغــوث للتوصــل إلــى بنــاء دلیــل مقتــرح إلدارة عالقــة فعالــة بــین  ــة فــي مــدارس و ــاء أمــور الطل وأول
اء األمور من مجالس  الة الغوث وأول ة من وجهة نظر مدیر ومعلمي و اء األمور واإلدارة المدرس أول

ــاء والمعلمــین انة وذلــك علـــى ، اآل مــدیرًا ومعلمــًا وولـــي أمــر مـــن ) 370(عینــة قوامهـــا مســـتخدمة االســت
الـة الغـوث فـي جنـوب عمـان انة، مدارس و عـد ، فقـرة موزعـة علـى ثـالث مجـاالت ) 56(ضـمت االسـت

اتها  أشارت النتائج نالتحق م   :إلى صدقها وث
ــة و متوســطة - انــت مــا بــین عال وهــذا ، )77.78(وحصــلت علــى وزن نســبي قــدره أن درجــة التعــاون 
ر في مستو التعاون بین المدرسة والبیتع   . س الحاجة إلى تطو

ات من أهمها    : وقدمت الدراسة توص
ة - ة المجتمع مجال المشار   .تدرب مجموعة من مدیر المدارس على االهتمام 
ـــاء أمـــور  - ر العالقـــة مـــع أول الـــة الغـــوث بهـــدف تطـــو عـــض مـــدارس و وتجرـــب اســـتخدام الـــدلیل فـــي 

ة   .الطل
ـــوان )2010،عاشـــور (دراســـة  .16 ـــین المدرســـة :" عن ـــل الشـــراكة ب ـــي تفعی دور مـــدیر المدرســـة ف

  "والمجتمع المحلي في سلطنة عمان
دور مدیر المدرسة في تفعیل الشراكة بـین المدرسـة ومؤسسـات المجتمـع المحلـي فـي  إلىالتعرف  تهدف

م  ــة (تــي تــتم فیهــا الشــراكة فــي ســلطنة عمــان ، والتعــرف علــى المجــاالت ال األساســيمــدارس التعلــ الرؤ
ــة  واألهــداف م ــةالشــؤون  –التعل ط المدرســي – اإلدار م الــدعم المــالي-التخطــ م االستشــارات  -تقــد تقــد
  ).للمدرسة

احـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي لمعرفـــة دور مـــدیر المدرســـة فـــي تفعیـــل الشـــراكة ، اســـتخدم  اســـتخدم ال
انة    .للدراسة  أداةاالست

ـــة ) 12(ت وزعـــت تضـــم خمســـة مجـــاال ـــة ، واألهـــداففقـــرة لمجـــال الرؤ م م الـــدعم  )7(التعل مجـــال تقـــد
ط) 6(مجـــال االستشـــارات  )7( اإلدارـــةالشـــراكة فـــي الشـــؤون ) 9(المـــالي،  وانتهـــت  .فـــي مجـــال التخطـــ

م مقترحات لدور المدیر في تفعیل الشراكة   .سؤال مفتوح لتقد
م مجتمــع الدراســة یتكــون مــن مــدیر المــدارس وال فــي  األساســيمســاعدین والمعلمــین فــي مــدارس التعلــ

 )21(اً مــــدیر  )21(مــــنهم ) 566(، عینــــة الدراســــة )9877(عــــددهم  2007-2006ســــلطنة عمــــان لعــــام 
  .المجتمع المحلي أفرادمن  )60(و اً معلم)447( اً أخصائ) 17( اً مساعد

  :أهم نتائج الدراسة
ان ضعیفدور  -  ـاألتي لألقـل األعلـىترتیب المجاالت مـن  لمدیر المدرسة في تفعیل الشراكة و
ــة واأل( ــة  مجــال الرؤ م الشــراكة  -اإلدارــةالشــراكة فــي الشــؤون _مجــال الــدعم المــالي _هــداف التعل
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مفي  ط كمجـال الشـرا وأخیـرااالستشـارات للمدرسـة  تقـد وقـد حصـلت المجـاالت علـى ، )ة فـي التخطـ
  ).55.12(وزن نسبي قدره

ةوجود فروق ذات داللة  - مـة فـي مجـال  إحصائ عا لمتغیر المنطقـة التعل في دور مدیر المدرسة ت
ة  ة  واألهدافالرؤ م عـز ذلـك  ،التعل ة و ـه  إلـىانت لصالح المنطقة الداخل الـوعي الـذ یتمیـز 
   .المنطقة أهالي

ةال توجد فروق ذات داللة  - عا لمتغیر المنطقـة فـي مجـال الشـراكة فـي الشـؤون  إحصائ  ـةاإلدار ت
ةبینما توجد فروق ذات داللة  ـذلك  إحصائ ط و عا لمتغیر المنطقـة فـي مجـال الشـراكة فـي التخطـ ت

ة م الدعم المالي ومجال الشراكة في االستشارات المدرس   .في مجال الشراكة في تقد
انت النتائج انـه ال توجـد فـروق ذات داللـة  - فة  المتغیر اسم الوظ ةما قدم نتائج تتعل   إحصـائ

ــع الم) α  ≥  0,05(عنــد مســتو الداللـــة  الشــراكة فـــي (ال الخــامس جـــاالت مــا عــدا المجـــفــي جم
م االستشارات  .)تقد
ات الدراسة   :أهم توص

ة لم - ة دیر عقد دورات تدرب ة الشراكة المجتمع أهم   .المدارس لتوعیتهم 
ـــة  - ـــة الشـــراكة المجتمع أهم المدرســـة  ـــادة وعـــي المعلمـــین والعـــاملین  ودورهـــا فـــي اإلصـــالح ز

  .المدرسي
ة أخر غیر سلطنة عمان -   .إجراء الدراسة في دولة عر
ذلك متغیـرات  - المدیر و ة  ف ة والوظ عض المتغیرات الشخص إجراء الدراسة نفسها مع إضافة 

المدرسة والمنطقة  .خاصة 
عـض المشـ:"عنوان )2011،حسن ( دراسة. 17 ـة فـي حـل  ة المجتمع ة تفعیل المشار الت المدرسـ

ة:محافظة حلوان    "دراسة میدان
م العـام، والتـي تعیـ تقـدمها نحـو  الت التي تعاني منها مدارس التعلـ هدفت إلقاء الضوء على أهم المش
ــذلك الكشــف عــن ابــرز  ة،  ــة أن تقــدم لهــا حلــوال مناســ ة المجتمع ــن للمشــار م تحقیــ أهــدافها ، والتــي 

ة  قات التي تعی المشار ة، ووضع مقترحاالمع الت المدرس ة لحل المش اتالمجتمع ـون ت وتوصـ  ،
ة الت المدرس ة لحل المش ة المجتمع ة المشار   .من شأنها المساهمة في زادة فاعل

ة  الت المدرســ انه للكشــف عــن المشــ احــث المــنهج الوصــفي ، وتمثلــت أداة الدراســة فــي اســت اســتخدم ال
ة األول  التي تعاني منها المدارس في تحقیـ سـ الت : أهـدافها ، واشـتملت علـى ثالثـة محـاور رئ المشـ

ة  (17)تضـــم .التـــي تعیـــ المدرســـة عـــن تحقیـــ أهـــدافها وأداء رســـالتها قـــات المشـــار ـــارة، الثـــاني مع ع
الت المدرسـة وتضـم  ا ومش ة تجاه قضا ـارة ،الثالـ )42(المجتمع ـن أن تسـهم  ثع م المقترحـات التـي 

الت التي  ارة )(28تعی المدرسة عن تحقی أهدافها وتضم في حل المش   .ع
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احث  م مقسـمین علـى  اً معلم) 300(وقد اختار ال ًا معلمـ) 150(ومعلمـة مـن مختلـف أنـواع مراحـل التعلـ
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة .من الرف اً معلم) 150(، من الحضر

الت التــي تعیــ المدرســة عــن تحقیــ أهــدافها _  ــةیوجــد العدیــد مــن المشــ الت االجتماع ، مثــل المشــ
ة م ة، والتنظ ة، والتنمو شرة والتنمو ة وال انات الماد اإلم الت المتعلقة    .والمش

اها ومنهـا  كهنال_  ة وقضـا الت المدرسـ ة تجـاه مشـ ة المجتمع قات التي تعی المشار العدید من المع
ة ة والنفس قات االجتماع قات ال، المع ذلك المع ة و م ةوالتنظ ة ثقاف ة والقانون   .واالقتصاد

ات من أهمها   :وقدمت الدراسة توص
ة_  اة المدرس تهم في الح ة وجدو مشار أهم اء األمور  اء واألمهات وأول ة الوعي لد اآل   .تنم
أنشــطة مؤسســات المجتمــع _  ر مــا تبذلــه وســائل اإلعــالم فــي التعــرف  م وتطــو ــة لتقیــ وضــع خطــة قوم

 .المدني
م العام مساندة ا_  ة في مجال التعل  .لجهات اإلدارة لمؤسسات المجتمع المدني ودفعها للمشار
التها _  ـــا لحـــل مشـــ ـــة فـــي دعـــم المـــدارس ماد افـــة المؤسســـات اإلنتاج ات والمصـــانع و مســـاهمة الشـــر

ة   .الماد
ــة عــن طر _  م الت التعل ا والمشــ ــة فــي حــل القضــا ة المجتمع ــة وأهــداف المشــار أهم ــ نشــر الــوعي 

 .عقد الندوات والمؤتمرات
ـــة والمجتمـــع :"عنـــوان ) 2011شـــلدان وآخـــرون، (دراســـة . 18 واقـــع التواصـــل بـــین المدرســـة الثانو

  ". المحلي في محافظات غزة وسبل تحسینه
ــ هــذا الهــدف اســتخدم  هــدفت واقــع التواصــل بــین المدرســة ومؤسســات المجتمــع المحلــي، ولتحقی

احثون المنهج الوصفي التحلیلـ انة اشـتملت علـى ال ـاحثون بإعـداد اسـت فقـرة ) 46(ي، حیـث قـام ال
ـــة، المؤسســـات غیـــر : موزعـــة علـــى أرعـــة مجـــاالت وهـــي وم األســـرة، اإلعـــالم، المؤسســـات الح

ـــات التواصـــل بـــین المدرســـة ومؤسســـات  غة مقترحـــة لتفعیـــل آل صـــ ـــاحثون  ـــة ثـــم تقـــدم ال وم الح
ـة مـن ) 299(المجتمع المحلي، واشتملت عینة الدراسة على  مـن مـدیر ومعلمـي المـدارس الثانو

ـــالغ عـــددهم  ة المســـتخدمة . مـــدیرًا ومعلمـــاً ) 7082(مجتمـــع الدراســـة وال ومـــن األســـالیب اإلحصـــائ
ار ( ة، اخت هT-testالوسط الحسابي، النسب المئو ف ـار شـ ، اخت این األحـاد وقـد ). ، تحلیل الت

  :ةأظهرت نتائج الدراس
ة تقدیر المد _ وهـي %) 61(والمعلمین لواقع التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي  نیرأن نس

حاجة إلى تعزز ة متوسطة    . نس
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  :وأوصت الدراسة
الها _   افـــة أشـــ ـــات التواصـــل بـــین المدرســـة ومؤسســـات المجتمـــع المحلـــي  ضـــرورة تفعیـــل آل

العالقة بینهما   .لالرتقاء 
ات _  ــاء األمــور فــي المناســ ة أول التــي تعقــدها المدرســة واالســتفادة مــن الخــدمات ضــرورة مشــار

  .التي تقدمها مؤسسات المجتمع المحلي
ع _  ة التـي تعقـدها  مدیر تشج ـام الدراسـ ة فـي المـؤتمرات واأل المدارس والمعلمـین علـى المشـار

م الحوافز الالزمة لذلك ة وتقد   .الجامعات والمؤسسات المجتمع
تقـدیرات مـدیر مـدارس محافظـة رام هللا والبیـرة واقـع : "انعنـو ) 2011،یوسـف، عابدین(دراسة . 19

ة ة المأمول فیها في اإلدارة المدرس ة مؤسسات المجتمع المحلي والمشار   ".مشار
ة لواقــع    جــاءت هــذه الدراســة لتعــرف تقــدیرات مــدیر مــدارس محافظــة رام هللا والبیــرة الفلســطین

ة مؤسســـات المجتمـــع المحلـــي فـــي اإلدارة ال ة المـــأمول فیهـــامشـــار ة وللمشـــار وتـــم إجـــراء . مدرســـ
ـة العـام الدراسـي  ة شـملت  2008/2009الدراسة نها ـة عشـوائ ق مـدیرًا مـن ) 157(علـى عینـة ط

انة خاصـــة ضـــمت، الجنســـین عـــد ، فقـــرة موزعـــة فـــي أرعـــة مجـــاالت) 49(واســـتخدمت فیهـــا اســـت
اتها   : وأشارت النتائج. التحق من صدقها وث

مــــا یراهــــا المــــدیرون أن درجــــة مشــــار _ ة  ، ة مؤسســــات المجتمــــع المحلــــي فــــي اإلدارة المدرســــ
ة  متوسطة ة المأمول فیها مرتفعة، %) 63(بنس انت درجة المشار   . بینما 

ة عنـد مسـتو _  )عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائ 05.0 فـي تقـدیرات المـدیرن لدرجـة  (
ـــة والمأمولـــة تعـــ ة الفعل ، وموقـــع المدرســـة، وخبرتـــه، ومؤهلـــه، ز لمتغیـــرات جـــنس المـــدیرالمشـــار

حسـب متغیـر جـنس المـدیر ، والجهة المشـرفة علیهـا، وجنسها ة المأمولـة  سـو التقـدیرات للمشـار
المدارس المختلطة ور مقارنة    .لصالح مدارس الذ

ـ ال:" عنوان) 2011عبد السالم ،(دراسة .20 وهات بدیلة لتفعیـل دور فر ـة سینار ة المجتمع مشـار
ة ة المصر   ". في المدرسة االبتدائ

ة وٕالقاء الضـوء علـى التحـد ة المجتمع ر للمشار ـة اهدفت التعرف على اإلطار الف ـة والمحل ت العالم
ــــراح  ــــم اقت ــــة المصــــرة ومــــن ث ــــي المدرســــة االبتدائ ــــة ف ة المجتمع ــــات المشــــار ــــرز معوق واســــتعراض أب

ة المصرةسیناروهات بدیلة لتفعیل دور ف المدرسة االبتدائ ة  ة المجتمع   . ر المشار
انة شـملت  م اسـت احثة استخدام المنهج الوصفي التحلیلي من خالل تصم ـارة تكشـف ) 60(وقامت ال ع

ـاس ثالثـي  ـة المصـرة حیـث تـم وضـع مق ة فـي المدرسـة االبتدائ ة المجتمع عن واقع دور فر المشار
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ات، وقد شملت عینة  ـة فـي لالستجا ة المجتمع ـة وتـراوح عـدد ) 30(الدراسـة فـرق المشـار مدرسـة ابتدائ
ـل مدرسـة مـا بـین  ة فـي  ة المجتمع احثـة بتوزـع  12-10أعضاء فر المشار عضـوًا، حیـث قامـت ال

احثة. استمارة على عدد أفراد العینة) 360(عدد  ان من أهم النتائج التي توصلت إلیها ال   :و
ــ المشــا _ حدثــه مــن حشــد أن دور فر م مــن خــالل مــا  ــة للتعلــ ة هــو التطبیــ العملــي للمعــاییر القوم ر

ة المصرة نحو التحسین   . جهود المدرسة االبتدائ
ـــة فـــي ضـــوء النتـــائج المستخلصـــة مـــن الدراســـة بجانبهـــا  ة المجتمع ـــ المشـــار عـــدة أدوار لفر وأوصـــت 

   :النظر والمیداني مثل
عة الفر األنشطة ضرورة _  ةمتا ة في االجتماعات المدرس فاعل ته  ة، ومشار   .المدرس
ع الفر األفراد على العمل التطوعي _   .وتشج
ــــة  _ ــــة لصــــالح العمل اســــتخدام المــــوارد المتاحــــة فــــي المجتمــــع المحلــــي لتنفیــــذ بــــرامج المدرســــة االبتدائ

ة م   .التعل
اب(دراسة. 21 ة األولـى  تصورات معلمـي الصـفوف:" عنوان) 2011،العجلوني والش الثالثـة األساسـ

ة في مدارس لواء بني عبید ة المجتمع   "لمجاالت المشار
ة األولــــى  هــــدفت الدراســــة ة معرفــــة درجــــة تقــــدیر معلمــــي الصــــفوف الثالثــــة األساســــ لمجــــاالت المشــــار

ــة فــي مــدارس لــواء بنــي عبیــد احــث فــي دراســته المــنهج الوصــفي التحلیلــي. المجتمع واختــار . اســتخدم ال
ــة قوامهــاعینــة عشــ ق ة ط ــالغ )132(وائ ومعلمــة  معلمــاً  )198 ( معلمــًا ومعلمــة مــن مجتمــع الدراســة ال

ة األولــى فــي مــدارس لــواء بنــي عبیــد ــع معلمــي الصــفوف الثالثــة األساســ مثلــون جم واســتعان ، والــذین 
انة لجمع المعلومات االست احث  ارـة، ال ة واالنحرافـات المع ضـافة إلـى إ، واستخدم المتوسطات الحسـاب

ة عن أسئلة الدراسة این المتعدد لإلجا ة، تحلیل الت انت . ما استخدم التكرارات والنسب المئو أهـم وقد 
  :نتائج الدراسة

ـة أن درجة _ انـت عال ـة  ة المجتمع ة  تقدیر المعلمین لمجاالت المشار ـان أبـرز  ،%)83.55(بنسـ و
ة ة في المدارسإنشاء ، هذه المجاالت هي مجال التبرعات العین ة علم ـا، أند تبنـي ، استخدام التكنولوج

ة العالقة بین البیت والمدرسة، أسلوب الیوم المفتوح اء والمعلمین، وأسبوع تنم   . وتفعیل دور مجالس اآل
  :وأوصت الدراسة

یل مجلــس استشــار للمدرســة مــن أعضــاء المجتمــع المحلــي _ وتهیئــة المنــاخ المدرســي المناســب ، بتشــ
ةلصقل قدر    .ات الطل
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م الفنــي : "عنــوان )2011،مســعود (دراســة . 22 ــ ر التعل ــة لتطــو ة المجتمع نمــوذج مقتــرح للمشــار
اجات سوق العمل ة احت   ". وتلب

ــــة  تهــــدف م الثــــانو الفنــــي وتلب ر التعلــــ ــــة لتطــــو ة المجتمع التوصــــل إلــــى نمــــوذج مقتــــرح للمشــــار
اجات سوق العمل   . احت

احثـة المـنهج الو  ـة للتعـرف علـى استخدمت ال الدراسـة المیدان مـد "صـفي التحلیلـي حیـث اسـتعانت 
اجــات ســوق العمــل مــن وجهــة  ــة احت م الفنــي لتلب ر التعلــ ة مؤسســات المجتمــع المــدني لتطــو مشــار
انة وذلـــك علـــى عینـــة قوامهـــا  م مســـتخدمة االســـت ـــالء هـــذا النـــوع مـــن التعلـــ نظـــر مـــدیر ونظـــار وو

ًال ) 127( ـــ عاد مـــدیرًا ونـــاظرًا وو عـــد اســـت م الثـــانو الفنـــي نظـــام الســـنوات الـــثالث  مـــدارس التعلـــ
م الثـــانو الفنـــي الثالثـــة  ات غیـــر الصـــادقة، وذلـــك فـــي أنـــواع التعلـــ الصـــناعي، الزراعـــي، (االســـتجا

ـــة، وأســـیو: "محافظـــات ) التجـــار  ـــة، والقلیو ة، والدقهل بینمـــا " القـــاهرة، والجیـــزة، والفیـــوم، والشـــرق
ع على أهم النتائجاشتمل الفصل ا عضها لرا ما یلي     :التي توصلت لها الدراسة وف

ــات (أن المجتمــع المحلــي ممــثًال فــي األفــراد _  خبــراء ومختصــین وقــادة مجتمــع، ومنظمــات وجمع
فهــا فــي  ــة واالقتصــاد والفنــون واآلداب والعلــوم وتوظ قــدموا خبــراتهم فــي مجــال التر ــن أن  م ــة  أهل

ــآرائهم ومق ترحــاتهم فــي ســبیل النهــوض برســالة المدرســة ومســاعدتها علــى  تحقیــ أهــدافها االنتفــاع 
ة م ة والتعل   .الترو

احثة  رتها ال ات التي ذ   :ومن أهم التوص
ـــة المدرســـة  ضـــرورة_  حـــتم تغییـــر بن مـــي وحاجـــات الســـوق المحلـــي ممـــا  الـــرط بـــین النظـــام التعل

ــة المعتــادة  ــة واســتبدال األنشــطة الروتین أنشــطة متنوعــة مرنــة تــتم بوســائل عدیــدة وتتجــاوز التقلید
ــع أفـراد المجتمــع  شـعر جم طـة ومتجــددة ل ة واألنشــطة مترا ح الــتعلم شـ صـ حـدود المدرسـة، حتــى 

لها ساهمون في تمو   .أهمیتها وفائدتها ف
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ا  ة: ثان   :الدراسات األجنب

 

ة و : "عنوان) Randolph ،1997(دراسة . 1 مي التفاعل لتحقیـ المشـار ـل واإلنجـاز األكـاد التمو
ة ارولینا الشمال ة    ". في مجتمع المدارس المتوسطة في غرب وال

"The Interaction of community involvement, funding and academic 
achievement in selected middle schools in Western North Carolina".  

م ا مي هــــدفت تقیــــ ة مــــا بــــین المدرســــة والمجتمــــع والتحصــــیل األكــــاد لعالقــــة بــــین مســــتو المشــــار
م في هـذه المـدارس حیـث اشـتملت عینـة الدراسـة  ل برامج التعل ذلك معرفة مستو تمو للطالب، و

ـــة مدرســـة متوســـطة) 21(علـــى  ـــات المتحـــدة األمر الوال ة  ـــا الشـــمال ارولین ـــة  فشـــملت ، فـــي وال
ــة وم عــة للمجتمــع المــدنيدر ومــ، مــدارس ح س عــدة ، اس تا احــث مقــای انــات اســتخدم ال ولجمــع الب

الت التــي تمــت مــع أســر الطــالب الت التــي تمــت مــع مــدیر المــدارس، منهــا المقــا وعــن ، والمقــا
ة والســجالت ــ تحلیــل الوثــائ الرســم ــة لمعرفــة العالقــة بــین األســرة والمدرســة طر ،  المؤرشــفة للطل

عة التحصیل األكا مي للطالبومتا   . د
  :وقد أكدت النتائج

ة والتفاعـــل بـــین المدرســـة والمجتمـــع ومســـتو  - ـــة بـــین حجـــم المشـــار وجـــود عالقـــة مهمـــة وٕایجاب
مي   .تحصیل الطالب األكاد

ــین المعلمــین ومــدیر المــدارس مــن أداء مهمــاتهم  - أنــه ال بــد مــن تم قــرون  أن أفــراد المجتمــع 
ط للمحافظة علیهم دتهم في ذلكومساعدتهم على تحقی ذلك من خالل مسان   .ووضع الضوا

اء األمور لزادة حجم التفاعل بینهم ر قدرات مدیر المدارس وأول   .وأوصت الدراسة بإیجاد برامج لتطو
ـة المدرسـة والمعلمـین ونظـام إدارة المعرفـة مـن خـالل : "عنـوان) Uemura, 1999(دراسة . 2 فعال

م ة في التعل ة المجتمع                    .                                                            .   "المشار
Effective School And Teachers And The Knowledge Management 
Community Participation In Education" , System Honed  

ة المدرسة والمعلمین ونظام إدارة المعرفة ـة، هدفت الدراسة إلى فعال ة المجتمع فـي  من خالل المشـار
م موعرضــت ، التعلــ ــة فــي التعلــ ة المجتمع مــن حیــث ، التقرــر الــذ قدمــه البنــك الــدولي حــول المشــار

ـــة وأهـــدافها وشــــروطها مفهومهـــا م ـــة التعل قهـــا فــــي العمل دراســـة المــــنهج واســــتخدمت ال، وأســـالیب تحق
م  8الــدولي فــي  التــي قــام بهــا البنــك، الوصــفي فــي عــرض نتــائج التجــارب دول مختلفــة بتحســین التعلــ
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ــــا، بهــــا ــــة منهــــا تنزان ة المجتمع ــــ المشــــار ة  وتوصــــلت الدراســــة إلــــى، مــــالو  ،عــــن طر أن المشــــار
ـــادة المـــوارد المحـــدودة ـــن أن تـــتم بز م ـــة  ر المنـــاهج و المقـــررات  ،المجتمع ة وتطـــو تعـــرف  ،الدراســـ

ـــة ووضـــع حلـــول لهـــا م الت التعل ـــة فـــي  ،المشـــ ة المجتمع ـــز المشـــار ـــة تعز أهم وأوصـــت الدراســـة 
ـــة م ـــة التعل ـــة، العمل مقراط ـــة ،فـــي بیئـــة د ـــادرات المحل ع الم زـــة مـــع تشـــج وٕاشـــراك ، تـــدعم الالمر

ة وم ة  ،المنظمات غیر الح وم   .إصالح اإلدارات الح
  

أدوار معلمـي المـدارس ) : "Rosemary Webb & Graham Vulliamy, 2002(دراسـة . 3
ة ة المجتمع ة ومد اهتمامهم في المشار  ". االبتدائ

Roles of primary school teacher and their interest in community 
participation . 

ة المالتعرف إلى هدفت  ة و اهتماماتهم فـي المشـار ـاء أدوار معلمي المدارس األول م اآل ـة، وتـدع جتمع
فـــي شـــمل المســـح القـــومي لــــ  حـــث  حـــث  شـــمال انجلتـــرا، وذلـــك ) 15(واألطفـــال لهـــم، وهـــذا ال مدرســـة 

لغـــت عینـــة الدراســـة  الت والمالحظـــة، و ، والمقـــا ان، وتحلیـــل الوثـــائ تلمیـــذًا ) 300(اســـتخدام االســـتب
ــدأت الدراســة فــي شــهر ســبتمبر عــام  ــا1998و ة، ، وتســاعد الدراســة اآل الت الشخصــ ء فــي فهــم المشــ

ة  ـة واالقتصـاد ا االجتماع ـة وغیرهـا مـن القضـا ة والعاطف الت السـلو المش ما تدعم وتوعي الطالب 
ضــرورة تــوفیر المصــادر وتناســ  ــاء والتالمیــذ، وأوصــت الدراســة  مــن خــالل المقابلــة التــي تــتم بــین اآل

ةوترتیب التدرس داخل الفصل وتوافر الفرص داخل الم م ونمو المشار   .درسة والبیت، وذلك لتدع
ل األفكار إلى ممارسات ) :"Coyle & Witcher, 2004(دراسة . 4 اسات والممارسـات : تحو الس

ة المدرسة   ".التي تعزز فعال
"Transforming the Idea into Actions: Policies and Practices to Enhance 
school   Effectiveness. " Urban Education".                               

اء األمور في تعزز الشراكة بین البیت والمدرسة والمجتمع المحلي  معرفة هدفت الدراسة إلى دور أول
ات المتحدة ة في الوال م ع المدارس في تلك المناط، في عدة مناط تعل ، حیث شملت الدراسة جم

اء األمورتكونت عینة الدراسة من مدیر المدارس  واستخدمت الدراسة أسلوب المقابلة ، والمعلمین وأول
انات والوثائ   .والمالحظة واألسلوب المسحي وتحلیل الب

اء األمور   م الدعم الالزم للمعلمینوتوصلت الدراسة إلى أن أول م ، لهم دور واضح في تقد وتقد
ة ر البرامج المدرس   :نتائجما أظهرت ال، االستشارات الضرورة لتطو

م المشــورة والــدعم  _ ــاء األمــور علــى اخــتالف ألــوانهم وأجناســهم متفقــون علــى تفعیــل دورهــم لتقــد أن أول
رامجها وخططها نها تحقی أهدافها و م   : وأوصت الدراسة .الالزم للمدرسة حتى 
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ـاء األمـوربزادة  ة وأول ـة االتصـال بـین اإلدارات المدرسـ ـا، تفعیل عمل ة أول ء األمـور فـي وزـادة مشـار
  .لقاءات المجلس االستشار للمدرسة

ات تـدخل األهـل "عنـوان ) 4Khan, 200( دراسة . 5 ـة السـتراتیج تصـورات مـدیر المـدارس الثانو
ة  مي للطالبفذات األهم  " .ي التحصیل األكاد

'High school principals  perceptions of the parental involvement 
strategies that are important to student academic achievement"  

اء األمور في معالجة الدراسة هدفت  اء وأول ات المتعلقة بإشراك اآل إلى التعرف على االستراتیج
ة ة المدارس الثانو مي، أمور طل ات التحصیل األكاد وذلك من خالل وجهة نظر ، وخاصة عمل

ة ات وهيواشتملت الدراس، مدیر المدارس الثانو ة: ة على االستراتیج تو اسات الم القوانین ( الس
مات واللوائح واألنظمة ، ونهج الشراكة بین المجتمع والمدرسة، والتدرب، والدعم اإلدار ، )والتعل

ات، بین البیت والمدرسة تصال في االتجاهینواال م وٕاقامة الش   . والتقو
حـث ـة مـن مـدیر المـدارس و ، واستخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي فـي ال تكونـت عینـة الدراسـة مـن نخ

ــة فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس ة فــي الدراســة، العالم ــانوا علــى اســتعداد للمشــار ــذین  ــة عــن  .ال ولإلجا
انة أداة للدراسة احث االست   .حیث تكونت من ستة محاور، أسئلة الدراسة استخدم ال

انات وتحلیلها خلصت الدراسة إلى مجمو  عد جمع الب ان أهمهاو   : عة من النتائج 
ــة االتصــال بــین المجتمــع والمدرســة_  ــة فــي تفعیــل عمل انــت عال ة أفــراد العینــة  یجــب  وأنــه، أن اســتجا

اء األمور في لقاءات المجلس االستشار للمدرسة ة أول انـت العناصـر األخـر ، زادة مشار في حـین 
ة   .أقل أهم

ــة ومجــالس المدرســة فــي " عنــوان  ) Quan & Kofi , 2007(دراســة . 6 دور الهیئــات المحل
ة  ف اتحسین األداء المدرسي في المناط الر ق   "في تایونغ في جنوب أفر

"The Role Of School Governing Bodies In Improving School Performance 

In Taung Rural., University Of South Africa"  
ة ومجالس المدرسة في تحسین األداء المدرسي في هدفت الدراسة إلى تعرف دور الهیئات  المحل

ا ة في تایونغ في جنوب أفرق ه في جنوب ، المناط الرف واعتمدت الدراسة على القانون المعمول 
ا طات للمعلمین والطالب في المدارس حیث، 1996الذ وضع عام ، أفرق ل را ، نص على أن تش

اء المنتخبین في هذه الدراسةوتكون مع هیئات اإلدارة وأعضاء مجل   .س اآل
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ولة إلیها اس أداء هذه المجالس والهیئات للمهمات المو ان الهدف من هذه الدراسة ق زت ، و ما ر
ة وأن تكون ، الدراسة على دور هذه المجالس والهیئات في تحسین األداء المدرسي في المناط الرف

رة من الحاجة الماسة إلى . لعمليهذه المجالس قد تم  حسب المفهوم والتطبی ا شراك إوانبثقت هذه الف
ة ما الوالدین، المجتمعات المحل   .وخاصة في الشؤون العامة واألمور التي تخص هذه المدارس، وال س

ة  عینـة قصـد احـث، وتكونت عینة الدراسة مـن ثـالث مـدارس اختیـرت  الت أداة  واسـتخدم ال المقـا
الت م. للدراسة ةفأجرت المقا   :وأظهرت النتائج، ع الهیئات والمجالس المدرس

م وتحســـین أداء  _ ـــ اء مـــع المـــرین فـــي التعل ـــرون أنفســـهم شـــر عتب أن أعضـــاء المجتمـــع المحلـــي 
ة، المتعلم م ة التعل ة مع المدرسة في الحفا على العمل   .ما تقاسموا المسؤول

ـــین المعلمـــ _     أنـــه ال بـــد مـــن تم قـــرون  مـــن أداء مهمـــاتهم  ین ومـــدیر المـــدارسأن أفـــراد المجتمـــع 
ط للمحافظة علیهم، ومساعدتهم على تحقی ذلك من خالل مساندتهم في ذلك   .ووضع الضوا

  :وأوصت الدراسة 
حوث  م، وخاصة على تمثیل المجتمع المحلي، بإجراء المزد من ال ته في زادة التعل                         .ومشار
ــز "عنــوان  ) Pradhan & Others، 2011 (دراســة . 7 م مــن خــالل تعز ــة التعلــ تحســین نوع

ة ة المجتمع ا: المشار س ة في أندون ة العشوائ     ". النتائج من التجرة المیدان
"Improving Educational Quality through Enhancing Community 
Participation Results from a Randomised Field Experiment in 
Indonesia" 

ان إلى هدفت ة على تعمل مختلفة عوامل أرعة أثر ب ة اللجان تقو ـة، منحة - المدرس  أعضـاء تـدرب مال
ة، اللجـان ـات المدرسـ ـة انتخا مقراط ة، اللجـان ألعضـاء د ة بـین ن التعـاو  تسـهیل المدرسـ  اللجـان المدرسـ
التـالي - القرـة ومجلـس ـة المخرجـات تحسـین و م ـة المـدارس فـي التعل وم ـة الح ا فـي االبتدائ سـ  .اندون
ـاحثون  اسـتخدم ـار تـم حیـث التجربـي المـنهج ال ة طرقـة مدرسـة (520) اخت  مقاطعـة  (44 )مـن عشـوائ
ة قت جزئ ارتا مقاطعتي من الشرو علیهن ممن انط سیتین وجافا یوج م وتم  .األندون  إلى المدارس تقس
ة (12) طة واحدة ومجموعة مجموعة تجرب ـة مجموعة ل تلقت  .ضا ـة منحـة تجرب  إلـى اإلضـافة مال
احثون  واستخدم .متتالیتین سنتین لمدة العوامل األخر  من أكثر أو واحد ارات ال ة اخت  من ل في تحصیل

ات ة واللغة الراض ة المتوسـطات وتم اسـتخدام . المحل ارـة واالنحرافـات الحسـاب   .النتـائج تحلیـل فـي المع
  :إلى الدارسة وخلصت

ة بین اللجان التعاون  أن _ س القرة ومجلس المدرس ل زادته على وعمل الطالب تحصیل على انع  ش
ات اقترن بوجود إذا وخاصة بیر ة انتخا مقراط ة اللجان ألعضاء د     .المدرس
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ات وجود على العمل الدراسة وصتأ_  ة دائماً  انتخا مقراط ة اللجان أعضاء تحدید عند د   .المدرس
  

قة   : التعقیب على الدراسات السا
قة اآلتي احثة من خالل إطالعها على الدراسات السا   : یتضح لل

ــة تحلیــل  )1( ــة ســواء مــن ناح ة المجتمع اشــر حــول موضــوع المشــار ل م شــ ــزت الدراســات  واقــع تر

دراسة  ة  ة المجتمع ، (، دراسة )2003األشقر، (المشار العسـیلي وآخـرون، (، دراسـة )2004الجرجاو

اب(دراســـة  ،)2010، البنـــا(دراســـة  ،)2010أبـــو ســـاكور، (، دراســـة )2006  ،)2011، العجلـــوني والشـــ

ـة تحلیـل ). Webb & Vulliamy, 2002(، دراسـة )2011شلدان وآخرون، (دراسة  واقـع أو مـن ناح

مــا ورد فــي دراســة  اتها  ــة والوقــوف علــى معوقاتهــا وصــعو ة المجتمع دراســة  ،)2005بــدیر، (المشــار

، )2011حســــن، (، دراســــة )2008الســــلطان، (، دراســــة )2007الشــــرعي، (دراســــة  ،)2006، الكـــرد(

متغیــرات أخــر مثــل التحصــ)2011عبــد الســالم، (دراســة  ــة  ة المجتمع ــة رــط المشــار یل ، أو مــن ناح

دراسـة مي  ، (، دراسـة )2005بـدیر، (  ،)Quan & Kofi , 2007(األكـاد ، دراسـة )2005المنشـاو

)Randolph, 1997( دراســة ،)Pradhan & others, 2011(،  ــل للمشــروعات التمو و رطهــا 

دراســة  ــة  م دراســة )2007الحمــدان وآخــرون، (التعل ــة  ــاإلدارة الذات  ، ،)2005جمــي، عال(، و رطهــا 

ـة المدرسـة ونظـام إدارة المعرفـة مثـل دراسـةور  فعال ـزت  ،)Uemura, 1999( طهـا  وهنـاك دراسـات ر

دراسة  ة  ة المجتمع م مقترحات لتفعیل المشار  ،)Uemura, 1999( دراسة ،)2005السید، (على تقد

، (دراســـة    ،)4Khan, 200( دراســـة، ) )Pradhan& Others، 2011 (دراســـة ،)2006الكـــرد

  ).2008السلطان، (، دراسة )2007الحمدان وآخرون، (دراسة 
 

ـة فـي تحسـین  )2( ة المجتمع ـة المشـار عهـا علـى أهم ـة أكـدت جم ـة وأجنب قة عر نتائج الدراسات السا

عــض الدراســات اتفقــت فــي أن  ــة ومخرجاتهــا، ولكــن مــن جانــب آخــر نجــد أن  م ــة التعل ر العمل وتطــو

فة و  ة مـا بـین ضـع ة المجتمع األشـقر، (دراسـة   :مثـل متوسـطة بـین المـدارس والمجتمـع المحلـيالمشار

، (، دراســـة )2003 ، )2010عاشـــور، (، دراســـة )2011شـــلدان وآخـــرون، (، دراســـة )2004الجرجـــاو

مــــا اتفقــــت دراســــات أخــــر فــــي أن  ،)2008،الســــلطان(دراســــة  ،)2006العســــیلي وآخــــرون، (دراســــة 

ة بین  ة جاءت بدرجة عال ة المجتمع ، )2007،الشـرعي(المدرسة والمجتمـع المحلـي مثـل دراسـة المشار
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 Coyle( دراسـة ،)2007،الحمـدان وآخـرون ( دراسـة ،)4Khan, 200( دراسـة  ،)2010،البنـا(دراسـة 

& Witcher, 2004( ،دراسة )اب    .)2011،العجلوني والش

طي أبو ساكور(، )2007الشرعي، (اتفقت دراسة  -  ,Webb & Vulliamy(ودراسة ) 2010، والط

ٍل مـن دراسـة ) 2002 ة بینما اختلفت مع  ة المجتمع قات للمشار ، دراسـة )2005بـدیر، (في نوع المع

  ). 2008السلطان، (

ة) 3( قة والدراسة الحال   : أوجه االتفاق واالختالف بین الدراسات السا

 ـــة مـــع دراســـة  :الهـــدف مـــن الدراســـة ، ودمســـع(دراســـة  ، )2005بـــدیر، (اتفقـــت الدراســـة الحال

، (دراســــة  ،)2011 ــــا(دراســــة  ،)2011عبــــد الســــالم، (، دراســــة )2006الكــــرد ، )2010، البن

 Rosemary( ودراســة، )2010،عاشــور(دراســة ، )Coyle & Witcher, 2004(دراســة 

Webb & Graham Vulliamy, 2002( ، ودراسـة) مـن حیـث )2011،شـلدان  وآخـرون 

، دراســــــة )2009أحمــــــد، (، دراســــــة )2005جمــــــي، علا(بینمــــــا اختلفــــــت مــــــع دراســــــة  ،الهــــــدف

)pradhan & others, 2011( دراسة ،)Randolph , 1997( ، دراسة)Quan & Kofi , 

المتغیرات األخر  ) 2007 ة  ة المجتمع   . من حیث رطهم مفهوم المشار

 قة فــي المــنهج الوصــفي التحلیلــي و  :مــنهج الدراســة ــة مــع الدراســات الســا اتفقــت الدراســة الحال

، (ودراسـة ) pradhan & others, 2011(مـع دراسـة  اختلفـت فـي تنـاولهم ) 2005المنشـاو

مــــا اختلفــــت مــــع دراســــة  العجمــــي، (، دراســــة )2005بــــدیر، (للمــــنهج التجربــــي فــــي الدراســــة، 

) 2011حســن، (، دراســة )2009أحمــد، (دراســة ) 2005العســیلي وآخــرون، (، دراســة )2005

( ودراســـة، )Uemura, 1999( راســـةود )Webb & Vulliamry , 2002(ودراســـة 

4Khan, 200( اعهم المنهج الوصفي  . من حیث إت

 ــة علــى  تــم:مجتمــع الدراســة الحمــدان (مــا فــي دراســة ) مــدیر المــدارس(تطبیــ الدراســة الحال
ـآراء  )2010عاشور ، (، دراسة )2008السلطان، (، دراسة )2007وآخرون،  عضها أخـذت  و

دراســـة  یرنالمـــد ودراســـات ) 2010عاشـــور، (، دراســـة )2011شـــلدان وآخـــرون، (والمعلمـــین 
ــــت آراء المــــد ــــاء األمــــور  یرنتناول ــــو (، دراســــة  )2006،  العســــیلي وآخــــرون (دراســــة وأول أب
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دراســــــة ، )Khan,2004(دراســــــة، )2010ســــــاكور،  وهنــــــاك دراســــــات تناولــــــت رأ الطــــــالب 
) ،  Webb(، دراســة )2005المنشــاو &  Vulliamy  ,  دراســات تناولــت ، وهنــاك )2002

دراسة  ینوالمعلم یرنالمد اء األمور   ,Coyle & Witcher( ودراسة، )2010عاشور، (وأول

2004(. 
 انة  :أداة الدراســـة قة االســـت  دراســـة فـــي ولكـــن، ـــأداة للدراســـةاســـتخدمت معظـــم الدراســـات الســـا

)Rosemary Webb & Graham Vulliamy, 2002( ،ودراسـة)Coyle & Witcher, 

اإلضــافة إلــى أســلوب المقابلــة والمالحظــة واألســلوب المســحي  ،)2004 انة  تــم اســتخدام االســت
 Quan & Kofi(بینمـا دراسـة ، ـأدوات للدراسـة فـي تحلیـل الوثـائ بـدیر، (ودراسـة ، )2007 ,

ـأداة للدراسـة) 2005 الت   & pradhan(فـي حـین اسـتخدمت دراسـة ، اسـتخدمت فقـط المقـا

others,  ـــارات )2011 ـــأداة للدراســـة االخت ة  ـــة ، التحصـــیل بینمـــا اســـتخدمت الدراســـة الحال
الـة الغـوث فـي محافظـات غـزة ـة فـي مـدارس و ة المجتمع انة للتوصل إلى واقع المشار ، االست

حة للمقتــرح احثــة مــن التوصــل إلــى الصــورة الصــح ن ال الت لتــتم الت  ،والمقــا مــن خــالل المقــا
عین  مــدیر مــع  ــة التــا م ــةالمنــاط التعل الــة الغــوث الدول الــة ، لو وعــدد مــن مــدیر مــدارس و

اء األمور ، الغوث في المناط المختلفة   .في تلك المناطوعدد من أول
 قة  : أوجه االستفادة من الدراسات السا

ــة مـــن  - ة المجتمع ــة تفعیــل المشــار عــض الدراســـات إلــى أهم ــرة الدراســة حیــث أشــارت  بنــاء ف
فید القائم قهاخالل بناء تصور  ة والعاملین في تطب ة الترو   .ین على العمل

ار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحلیلي -  . اخت

مـا یتناسـب مـع موضـوع ، االطالع علـى األدوات المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـات - واالنتقـاء منهـا 
 . الدراسة

ار مجتمع الدراسـة ممـثًال  - لمدرسـة والمجتمـع مـدیر المـدارس الـذین هـم حلقـة الوصـل بـین ااخت
 . المحلي

ة - ة المناس ة الدراسة، االستفادة في تحدید األسالیب اإلحصائ  .ومنهج
موضــوع  االســتفادة - قة مــن خــالل الكتــب والمراجــع المتعلقــة  مــن اإلطــار النظــر للدراســات الســا

ة  .الدراسة الحال
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ات وا، االســـتفادة منهـــا فـــي عـــرض ومناقشـــة النتـــائج وتفســـیرها - م التوصـــ لمقترحـــات التـــي وتقـــد
ة  .توصلت إلیها الدراسة الحال

ة   : أوجه التمیز للدراسة الحال
قة اإلطــالع مــن خــالل ــة علــى الدراســات الســا ة المحل الــذات الفلســطین هــي األولــى  هــذه الدراســة فــإن ،و

ـــة فـــي ة المجتمع ـــع التـــي تنـــاقش واقـــع المشـــار الـــة الغـــوث  جم ـــة مـــدارس و ، فـــي محافظـــات غـــزةالدول

ة بین هذه المدارس والمجتمع المحلي ة إلى بناء تصور مقترحاإلضاف ة المجتمع   .لتفعیل المشار
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ع   الفصل الرا
قة واإلجراءات   الطر

عی احثـتتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجـراءات التـي ات ك فـي تنفیـذ الدراسـة، ومـن ذلـ ةهـا ال
ــــذلك أداة الدراســــة المســــتخدمة وطــــر وصــــفًا لمــــنهج الدراســــة، و  ق إعــــدادها، مجتمــــع الدراســــة وعینتهــــا، و

مــا  اتهــا،  احثــ بهــا تلإلجــراءات التــي قامــ ل وصــفاً فصــتضــمن هــذا الیوصــدقها وث فــي تقنــین أدوات  ةال
ة التي اعتمد قها، وأخیرا المعالجات اإلحصائ احثـعلیهـا  تالدراسة وتطب بواسـطة  فـي تحلیـل الدراسـة ةال

ما یلي وصف)SPSS(البرنامج اإلحصائي ة اإلجراءاتللطرقة و  ، وف    :من خالل النقا التال
ة الدراسة    :منهج

نه من وهي ا   احث لتساعده في الحصول على معلومات تم ة التي یختارها ال حث لطرقة ال
ة  حث من مصادرها إجا   ).  2003:82 األستاذ،األغا و (أسئلة ال

احثإوحیث  عاد الظاهرة موضـع الدراسـة مـن خـالل اطالعهـت ةن ال قًا جوانب وأ علـى األدب  اعرف مس
م قة المتعلقــة  حــث، النظــر والدراســات الســا احثــتو وضــوع ال تصــور مقتــرح لتفعیــل لوضــع  ةســعى ال

ــة  الــة الغــوث فــي محافظــات غــزة فــي ضــوء االتجاهــات العالم ــة فــي مــدارس و ة المجتمع المشــار
احث ت، ومن أجل تحقی أهداف الدراسة قامالمعاصرة استخدام المـنهج الوصـفي التحلیلـي وهـو أحـد  ةال

ال التحلیــل والتفســیر العلمــي ا لة محــددةلمــنظأشــ ــ م لوصــف ظــاهرة أو مشــ ــًا عــن طر م رها  ، وتصــو
انـــات ومعلو  لةجمـــع ب فها وتحلیلهـــا و مـــات مقننـــة عـــن الظـــاهرة أو المشـــ ٕاخضـــاعها للدراســـات ، وتصـــن

قة   .)2000:324 ،ملحم(الدق
احث حـث،  تعتمدا  ةلذا فإن ال لة ال ة حـول مشـ قة والتفصـیل على هذا المنهج للوصول إلى المعرفة الدق

فـي  الحصـر الشـاملأسـلوب  تسـتخدما امـا أنهـلتحقی تصور أفضل وأدق للظـاهرة موضـع الدراسـة، و 
اره ة تستخدماو  ،لعینة الدراسة ااخت انات األول انة في جمع الب   .االست

انات        :طرق جمع الب
احث تاعتمد انات ةال   :على نوعین من الب

ة. 1 انات األول   .الب
حــث فــي الجانــب  ال ــع وذلــك  حــث وحصــر وتجم عــض مفــردات ال انات لدراســة  المیــداني بتوزــع اســتب

حــــــثا اســــــتخدام برنــــــامج ،لمعلومــــــات الالزمــــــة فــــــي موضــــــوع ال   SPSSومــــــن ثــــــم تفرغهــــــا وتحلیلهــــــا 
(Statistical Package for Social Science)  ة ــارات اإلحصــائ اإلحصــائي واســتخدام االخت

ة بهدف الوصول لدالالت ذات ق   .مة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةالمناس
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ة2.  انات الثانو   .الب
الموضــوع قیــد الدراســة، والتــيالمنشــورات الخاصــة أو المتعوتمـت مراجعــة الكتــب والــدورات و  تتعلــ  لقـة 

الـة الغـوث فـي محافظـات غـزة فـي  بوضع  ـة فـي مـدارس و ة المجتمع تصور مقترح لتفعیـل المشـار
ــة الم ــة مراجــع قــد عاصــرةضــوء االتجاهــات العالم احثــتــ، وأ ل أنهــا تســه ةر ال شــ م فــي إثــراء الدراســة 

احثــتعلمــي، و  ــة فــي الدراســة، التعــرف  مــن خــالل اللجــوء للمصــادر ةنــو ال األســس والطــرق  إلــىالثانو
ـذلك أخـذ تصـور عـ ـة الدراسـة، و تا مة فـي  ة السـل تحـدث ام عـن آخـر المسـتجدات التـي حـدثت و العلم

  .في مجال الدراسة
 مجتمع الدراسة:  

ـة فـي محافظـات غـزة حیـث تكون مجتمع الدراسة من  الـة الغـوث الدول ع مدیر ومـدیرات مـدراس و جم
الــة الغــوث  عــة لو م التا ــة والتعلــ ة لــدائرة التر ــ الســجالت الرســم مــدیرًا ومــدیرة  )245(بلــغ عــددهم وف

   .یوضح مجتمع الدراسة) 1/4(والجدول رقم  2013/2014للعام الدراسي 
  )1/4(جدول رقم 

ة م محافظات غزة حسب الجنس والمرحلة التعل الة الغوث  ع مجتمع الدراسة من مدیر مدارس و   توز
  

  

  الجنس     المرحلة
ة   الدراس

ور ة   المجموع  اإلناث  الذ النس
ة   المئو

ة   %59.1  145  72  73  االبتدائ
ة   %40.9  100  49  51  اإلعداد
  %100  245  121  124  المجموع

ةا ة المئو     %100  %49.4  %50.6  لنس
  
  

 عینة الدراسة: 
  
  

ة. 1   العینة االستطالع

ة مــن   ة، وذلــك لیــتم تقنــین مــدیرًا ومــدیرة )30(تكونــت العینــة االســتطالع طرقــة عشــوائ ــارهم  ، تــم اخت
ة،  أدوات ـالطرق المناسـ ـات  عاد هـذه العینـةالدراسة علـیهم مـن خـالل حسـاب الصـدق والث  ولـم یـتم اسـت

ة نظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة   . عند تطبی الدراسة الفعل
ة للدراسة.2   :   العینة المیدان

ع علىالدراسة اشتملت عینة  ـة من  أفراد مجتمع الدراسة جم الة الغـوث الدول مدیر ومدیرات مدراس و
م ال ـة والتعلـ ة لدائرة التر الـة الغـوث في محافظات غزة حیث بلغ عددهم وف السجالت الرسم عـة لو تا

احث تممدیرًا ومدیرة حیث استخد )245( انـات الدراسـة ةال مـن مجتمـع  أسلوب الحصر الشـامل لجمـع ب
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انة وتـــم اســـتراد  )245(توزـــع حیـــث تـــم  الدراســـة، انة )222(اســـت انات  ،اســـت ة االســـت التـــالي فـــإن نســـ و
احث توجد )9.39%(وما نسبته %) 90.61(المستردة هي  ة  ةال   .في تحصیلهاصعو

انات ما تم   قها مع من للتحقتفحص االست ة تبین  تطا ة والجداول التال ة لإلجا الشرو المطلو
ما یلي   :خصائص وسمات عینة الدراسة  

انات وصف الخصائص وال ةب   :                  الشخص
          :                   الجنس. 1

ور، منهم من عینة الدراسة %) 50.0( ما نسبته أن) 2/4(یبین جدول رقم  ما نسبته و  الذ
  .اإلناث منهم %) 50.0(

  

  :)2/4(جدول رقم 
ع عینة الدراسة حسب متغیر     الجنس توز

ة  التكرار  الجنس ة المئو   النس
ر   %50.0 111  ذ

 %0.50  111  أنثى 
 %100  222  المجموع

  

ة. 2 م   :   المرحلة التعل

الذین یدرسون في  منهم من عینة الدراسة %) 56.8( نسبتهما  أن) 3/4(یبین جدول رقم 
ة،  ة االبتدائ م ة  الذین منهم %) 43.2(ما نسبته و المرحلة التعل م یدرسون في المرحلة التعل

ة   .اإلعداد
  :)3/4(جدول رقم 

ع عینة الدراسة حسب متغیر   ة توز م   المرحلة التعل
ة م ة  التكرار  المرحلة التعل ة المئو   النس

ة   %56.8 126  االبتدائ

ة  %43.2 96   اإلعداد

 %100.0  222  المجموع
  

ة.3 م   :    المنطقة التعل
عون لمنطقة  منهم من عینة الدراسة %) 18.0( ما نسبته أن) 4/4(یبین جدول رقم  الذین یت

عون لمنطقة غزة،  منهم %) 27.0(ما نسبته و  شمال غزة،  منهم %) 18.5(ما نسبته و الذین یت
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عون لمنطقة الوسطى،  عون لمنطقة خان یونس،  منهم %) 19.8(ما نسبته و الذین یت الذین یت
عون لمنطقة رفح منهم %) 16.7(ما نسبته و    .الذین یت

  :)4/4(جدول رقم 
ع عینة الدراسة حسب متغیر   ة توز م   المنطقة التعل

ة م ة  التكرار  المنطقة التعل ة المئو   النس
 %18.0  40  شمال غزة 

 %27.0 60 غزة 

  %18.5 41  الوسطى 

 %19.8 44  خان یونس

 %16.7 37  رفح 

 %100.0  222  المجموع
  

  :الدراسة  تاو أد
  :تتكون أداتا الدراسة من

ین مـن  :األداة األولى  احثة مع عینة مقصودة من الخبراء والمختصـین الترـو ة أجرتها ال مقابلة شخص
ــة م ــة،  )1م ملحــ رقــ( مــدیر المنــاط التعل الــة الغــوث الدول ــا بو توراه والدراســات العل مــن حملــة الــد

عملون في شمال ووسط وجنوب  احثة هذه المقابلة لتحدید وجهة أداة الدراسـة . غزةمحافظات و أجرت ال
ــة  انة(الثان انة، والتــي تخــص تفعیــل )االســت ــذلك الوقــوف علــى أهــم المجــاالت التــي تتضــمنها االســت ، و

ة الم الة الغوث المشار ة في مدارس و ة جتمع في محافظات غزة، ومن خالل المقابلة اسـتطاعت الدول
احثـــة أن تتطـــرق إلـــى معوقـــات المشـــ ح أحـــد ال ـــة، الـــذ أصـــ ة المجتمع انةار  أنمـــا . مجـــاالت االســـت

الت  ة ســـاعدت المقـــا ط فیهـــا واقـــع المشـــار ـــة یـــرت طرقـــة منطق احثـــة علـــى بنـــاء التصـــور المقتـــرح  ال
الـــة الغـــوثالمج ـــة فـــي مـــدارس و ـــة تمع قة مـــع االتجاهـــات  الدول مـــع األدب الترـــو والدراســـات الســـا

ة  في تلك المدارس  ة المجتمع ة المعاصرة لتفعیل المشار   .العالم
ة  انة: األداة الثان   : االست

احث تقام ان ةال   :تتكون من قسمینفي هذه الدراسة  ةاستخدام است
ا: ولالقسم األ1.  تكون من الب ة و ة (نات الشخص م ة، المنطقة التعل م   ) الجنس، المرحلة التعل
تكون من 2. سالقسم الثاني و   :ة وهيمجاالت الدراسة الرئ
اء األمور في األنشطة  - ة أول تكون من المتنوعة مشار  . فقرات 10و
ة الم - ة في األنشطة  ؤسساتمشار وم تكون من  المتنوعةالح  . فقرات 10و
ة في األنشطة المتنوعة نظماتة الممشار - وم تكون من  غیر الح  . فقرات 10و
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ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة - تكون من  مشار  . فقرات 10و
ة في المدارس - ة المجتمع تكون من  معوقات المشار  . ةفقر  12و

ة - اع الخطوات التال انة بإت   :لقد تم بناء االست
احث موضوع على ا ةعد اطالع ال قة المتعلقة  ةالتر دارة اإلألدب الترو والدراسات السا ة  و والمشار

ة ةاالجتماع ة من المتخصصین في اإلدارة الترو ة  ، واستطالع آراء نخ ة االجتماع عن والمشار
ع غ ة ذات الطا الت الشخص ناء على التوجیهاطر المقا المستمرة من قبل ت یر الرسمي، و

مي، قامالمشرف األك احث تاد ة ةال انة وف الخطوات التال   :ببناء االست

انة - ة التي شملتها االست س   .تحدید المجاالت الرئ
ل مجال - اغة فقرات    .ص
ة والتي شمل - انة في صورتها األول انة فـي ) 3(فقرة، والملحـ رقـم  )75(ت إعداد االست یوضـح االسـت

ة   .صورتها األول
انة على - ًا، وتعدیل ما یراه غیر مناسب عرض االست   .المشرف العتماد ما یراه مناس
انة بناًء على توجیهات المشرف -   .تعدیل االست
انة علـــى  - ین، المتخصصـــ )14(عـــرض االســـت ـــو مـــین التر ـــة واإلدارة یمـــن المح ن فـــي أصـــول التر

ة، أغلبهم من أعضاء هیئات التدرس في الجامعـات  ة، ا(غـزة  ةالفلسـطینالترو الـة لجامعـة اإلسـالم و
ة م، جامعة األقصى، الغوث الدول ة والتعل بـین ی) 4(، والملح رقـم )جامعة القدس المفتوحة، وزارة التر

م وأماكن عملهم   .أعضاء لجنة التح
ون - ا المحكم ى بھ ي أوص دیالت الت راء التع د إج ذف  ،بع م ح ر) 23(ت م  ةفق تبانة، وت رات االس ن فق م

ى  ،)المجال الثالث  (االستبانة  جاالتتعدیل اسم أحد م اًء عل وكذلك تم تعدیل صیاغة بعض الفقرات، بن
ة  ورتھا النھائی ي ص تبانة ف رات االس دد فق غ ع ذلك بل رف، وب ات المش ى ) 52(توجیھ ة عل رة موزع فق

ة (مجاالت، وقد أُعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم لیكرت خماسي  خمسة داً، بدرج رة ج بدرجة كبی
رة، ة  كبی طة، بدرج ة متوس ةبدرج ة ،  قلیل ةبدرج داً  قلیل ة ) ج ت األوزان التالی  ) 1، 2، 3، 4، 5(أعطی

  .یبین االستبانة في صورتھا النھائیة) 3(والملحق رقم 
  

انةــ    :صدق االست
اسه    س ما أعدت لق عني التأكد من أنها سوف تق انة  ما )429: 1995العساف، (صدق االست  ،

الصدق  ة، ووضوح ش" قصد  انة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناح مول االست
ستخدمها  حیث تكون مفهومة لكل من  ة،  ة ثان  :2001 ،عبیدات وآخرون (فقراتها ومفرداتها من ناح
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احث ت، وقد قام)179 انة وذلك للتأكد من صدق أداة الدراسة، وقد تم التأكد من  ةال بتقنین فقرات االست
طرقتینص ان    :دق فقرات االستب
مین( الصدق الظاهر لألداة : أوالً   ):صدق المح
احثــ تقامــ مــین تألفــت مــن  ةال ــة علــى مجموعــة مــن المح ) 14(عــرض أداة الدراســة فــي صــورتها األول

ة فـي  عضو ة، (من أعضاء الهیئة التدرس ـةالجامعـة اإلسـالم الـة الغـوث الدول ، وجامعـة األقصـى، وو
م، القــدس المفتوحــة وجامعــة ــة والتعلــ ــة ،ووزارة التر  والتأهیــل الترــو  والمتخصصــین فــي اإلدارة الترو

ة فــي محافظــات غــزة وضــح الملحــ رقــم . )الجامعــات الفلســطین مــین الــذین ) 4(و قــاموا أســماء المح
م أداة الدراسة ورن بتح احث توقد طلب. مش مـین ةال ـارات إبـداء آرائهـم فـي مـد مال من المح ئمـة الع

اغة الع اس ما وضعت ألجله، ومد وضوح ص ـارة للملق ـل ع ة  نتمـي تالـذ  جـالارات ومـد مناسـ
ارات لت ة الع فا ه، ومد  ل مإل ة  اإلضافة إلـى  جاالتمن م جالغط ة هذا  متغیرات الدراسة األساس

ارات أو حذفها، أو إضاف اغة الع ارات جدیدة ألداة الدراسـة، اقتراح ما یرونه ضرورا من تعدیل ص ة ع
ـــة  انـــات األول الب ـــ  مـــا یتعل ـــداء آرائهـــم ف ـــذلك إب ـــة الخصـــائص(و ف ة والوظ ـــة مـــن) الشخصـــ  المطلو

حو  اس لالم انةثین، إلى جانب مق مـین علـى انتقـاد . رت المستخدم في االسـت ـزت توجیهـات المح وتر
ــارات ال عــض الع انــت تحتــو علــى  انة حیــث  مــین نصــحوا طــول االســت عــض المح مــا أن  متكــررة، 

عض الم ضرورة ارات من  عض الع ص  ارات إلى م جاالتتقل عض الع   .أخر  جاالتوٕاضافة 
مـون قامـ احثـ تواستنادا إلى المالحظات والتوجیهات التـي أبـداها المح الت التـي اتفـ  ةال بـإجراء التعـد

ارات اغة الع مین، حیث تم تعدیل ص عض اآلخـر منهـا علیها معظم المح وعلـى . وحذف أو إضافة الـ
انة  ح عـدد فقـرات االسـت صـ عضـها اآلخـر ل عـض الفقـرات وتعـدیل  عاد  ) 52(ضوء تلـك اآلراء تـم اسـت

     .فقرة )75( بدالً 
اً  انة: ثان   :صدق االتساق الداخلي لفقرات االست

ان علـــى عینـــة الدراســـة االســـتطال ـــالغ حجمهـــا تـــم حســـاب االتســـاق الـــداخلي لفقـــرات االســـتب ة ال ) 30(ع
ة  ل فقرة والدرجة الكل ا بین  حساب معامالت االرت عة له للمجالمفردة، وذلك    . التا

ل فقرة من فقرات ) 5/4(وجدول رقم  ا بین  لفقراته،   ةالكلالمجال والدرجة یبین معامالت االرت
ا المبینة دالة عند مستو داللة  حیث إن مستو  ،)0.01أو  0.05(والذ یبین أن معامالت االرت

انة )0.05(قل من أالداللة لكل فقرة  ذلك تعتبر فقرات است ة، و ة المجتمع صادقة لما وضعت  المشار
اسه   .لق
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  )5/4(رقم جدول 
ل فقرة من فقرات  اط بین  اء األمور في األنشطة " ولالمجال األ یوضح معامل االرت ة أول مشار

ة للمجالدرجة الكوال "المتنوعة  ل

  معامل   الفقرة  م
اط   االرت

ة  مة االحتمال الق
)Sig(.  

.1 
ة تسهم اء األمور االجتماعات المدرس وجهات النظر حول ما یهم األبناء من  في تقرب مع أول

ة  م ة و تعل ا ترو   .قضا
0.642 *0.000 

اء األمور لزارتها ومناقشة ضعف تحصیل أ  .2 ة أول  0.000* 0.685  .بنائهم تدعو اإلدارة المدرس

.3 
ي ألبنائهم  اء األمور لتحسین المستو السلو ة واالستماع آلراء أول توفر الوقت الكافي للقاءات الترو

.  
0.561 *0.001 

اء األمور لزارة المدرسة عند تأخر أبنائهم عن الدوام المدرسي  .4 أول  0.040* 0.376  .تتصل 

ة أول  .5 عتهاتوجه اإلدارة المدرس ة ألبنائهم و متا ات المنزل الواج  0.002* 0.552  .اء األمور إلى االهتمام 

أداء المدرسة  .6 ة في الندوات لالرتقاء  المشار  0.000* 0.753  .تستفید من أصحاب المهن والخبرات واالختصاص 

ة  .7 اء األمور في الكشف عن المواهب الكامنة للطل  0.000* 0.846  .تتعاون مع أول

ة 8. ة والوطن ات الدین المناس اء األمور في إقامة المعارض واالحتفاالت   0.012* 0.454  .تشرك أول

ة  .9 المهن المستقبل اء األمور  ة وأول ة الطل  0.000* 0.781  .تهتم المدرسة بتوع

ة إنجازهم  10. أهم اء األمور للتحدث مع أبنائهم عن یومهم الدراسي لتشعرهم   0.000* 0.793  .تشجع أول
ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α=0.05االرت

ل فقرة من فقرات ) 6/4( رقم جدولیوضح ـ  ا بین  ة للمجال  المجالمعامل االرت الثاني والدرجة الكل
ا المبینة دالة عند مستو نفسه ة   ، والذ یبین أن معامالت االرت ، حیث إن مستوى )α=0.05(معنو

ذلك ) 0.05(لكل فقرة أقل من المعنویة  اسه تما وضعة لصادق المجال الثاني تعتبر فقراتو   .لق
  )6/4(جدول رقم 

ل فقرة من فقرات المجال الثاني اط بین  ة  "یوضح معامل االرت ة في األنشطة  المؤسساتمشار وم الح
ة للمجال المتنوعة  والدرجة الكل

  معامل   الفقرة  م
اط   االرت

مة االحتمال ة الق
)Sig(.  

م ضد األمراض 1. التعاون مع وزارة الصحة في حمالت التطع  0.000* 0.772  .تعمل المدرسة 
ة  .2 ة ترو ة مؤسسات اجتماع مشار ة  قات ثقاف  0.000* 0.686  .تنظم المدرسة مسا
التطبی 3. ة لرط النظرة  ة والخدمات ة للمؤسسات العلم  0.000* 0.729  .تنظم المدرسة زارات میدان
التعاون مع وزارة الزراعة  .4 ة تشجیر الشوارع العامة  ة في عمل  0.000* 0.746  ..تشجع المدرسة طلبتها على المشار
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ة   .5 ات طالب ن أصدقاء الشرطة وجمع تدعو مراكز الشرطة والدفاع المدني لعقد دورات مستمرة لتكو
  .أخر ذات نشا فعال 

0.392 *0.032 

ة  تحث أعضاء  .6 ة في األنشطة التي تعقدها المؤسسات المجتمع ة على المشار ة والطل الهیئة التدرس
ة المختلفة  وم   .الح

0.709 *0.000 

.7 
ة استخدام مراف المدرسة في األنشطة الثقاف   تسمح ألفراد المؤسسات 

ة   .والترو
0.556 *0.001 

ات لعق  .8 ة والمستشف ة والطب ة والمعلمین في مجال تنس مع المراكز الصح ة للطل د دورات إرشاد
ة    .اإلسعافات األول

0.770 *0.000 

ة 9. م الدعم الماد و المعنو للمشارع المدرس ة لتقد وم  0.000* 0.746  .تدعو مؤسسات المجتمع الح
ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α=0.05االرت

ا بی) 7/4( رقم جدولیوضح  ل فقرة من فقرات معامل االرت ة للمجال  المجالن  الثالث والدرجة الكل
ا المبینة دالة عند مستو نفسه ة   ، والذ یبین أن معامالت االرت ، حیث إن مستوى )α=0.05(معنو

ذلك ) 0.05 (المعنویة لكل فقرة أقل من  اسه تما وضعة لصادق المجال الثالث تعتبر فقراتو   .لق
  )7/4(جدول رقم 

ل فقرة من فقرات المجال الثالث یوضح معا اط بین  ة الممل االرت ة في األنشطة  نظماتمشار وم غیر الح
ة للمجال المتنوعة  والدرجة الكل

  معامل   الفقرة  م
اط   االرت

ة  مة االحتمال الق
)Sig(.  

ة وأسرهم 1. ة للطل م الندوات اإلرشاد ین من الجامعات لتقد  0.000* 0.706  .تدعو المدرسة الخبراء الترو
م دورات حفظ وتالوة القرآن الكرم في المساجد  .2 ظ لتنظ  0.000* 0.707  .تنس مع مراكز التحف
ة تعقدها الجامعات والمعاهد 3. ة ومؤتمرات علم ام دراس  0.000* 0.830  .تشارك في أ
ة المحتاجین  .4  0.000* 0.771  .تناشد المدرسة أصحاب المصانع بتوفیر الدعم الماد للطل

ة  .5 ة والعالم ة والوطن ات الدین اء المناس ة في إح ة للمشار وم  0.001* 0.595  .تدعو المنظمات غیر الح

ة المدرسة  .6 ت ات العامة إلمداد م ت ة متنوعة تنس مع الم  0.000* 0.664  .تب ثقاف

ة الم  .7 م نظماتتوفر فرص لمشار م أداء المدرسة األكاد  0.000* 0.626  .يواألسر في تقی
ة 8. ادئ حقوق اإلنسان وف معاییر األمم المتحدة والمواثی الدول  0.000* 0.670  .تعزز م
 0.000* 0.643  .المختلفة نظماتتنظم رحالت هادفة للم  .9

ة المحتاجین .10  0.007* 0.479  .تجمع المدرسة التبرعات من المنظمات المختلفة لمساعدة الطل
ا دال * ًا عند مستو داللة  االرت   . α=0.05إحصائ

ل فقرة من فقرات ) 8/4( رقم جدولیوضح  ا بین  ة للمجال  المجالمعامل االرت ع والدرجة الكل الرا
ا المبینة دالة عند مستو نفسه ة   ، والذ یبین أن معامالت االرت ، حیث إن مستوى )α=0.05(معنو

ذلك ) 0.05 (المعنویة لكل فقرة أقل من  ع تعتبر فقراتو اسه تما وضعة لصادق المجال الرا   .لق
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  )8/4(جدول رقم 
ع  ل فقرة من فقرات المجال الرا اط بین  ة اإلعالم في األنشطة والبرامج  "یوضح معامل االرت مشار

ة للمجال"  المتنوعة  والدرجة الكل

  معامل   الفقرة  م
اط   االرت

ة  مة االحتمال الق
)Sig(.  

ة المتنوعةتصدر نشرات ال 1. ات المدرس  0.000* 0.739  .طالع المجتمع على الفعال
ة   .2 ة في الصحف المحل ات ترو مشار  0.001* 0.559  .تسهم 
ا 3. ة وف قوانین اإلدارة العل ة األنشطة المدرس  0.000* 0.671  ..تدعو اإلعالم الترو لتغط
ة مثل در   .4 م فقرات برامج إعالم  0.000* 0.639  .وس قناة األونرواتدعم معلمیها لتقد

م  .5 ا التعل قضا  0.000* 0.629  .تصمم اإلعالنات على مداخل المدرسة بهدف إثارة وعي المجتمع المحلي 

 0.003* 0.519  .لبث إعالناتها الخاصة وأنشطتها المتنوعة..) إذاعة، تلفزون، صحف،(توظف وسائل اإلعالم   .6

ال  .7 عض المش ة من خالل وسائل اإلعالم المختلفةتشارك في عالج  م  0.000* 0.786  .ت التعل
 0.000* 0.736  .تعرض المدرسة أنشطتها في الفنون وتراث المجتمع عن طر وسائل اإلعالم المختلفة 8.
افة المؤسسات للتعرف ببرامج المدرسة  .9  0.003* 0.523  .تستخدم المدرسة البرد االلكتروني لالتصال 

اء األمورتس 10. ة من أول  0.000* 0.626  .تقبل رسائل الكترون
ًا عند مستو داللة  * ا دال إحصائ   . α=0.05االرت

ل فقرة من فقرات ) 9/4( رقم جدولیوضح  ا بین  ة  المجالمعامل االرت الخامس والدرجة الكل
ا المبینة دالة عند مستو للمجال نفسه ة مع  ، والذ یبین أن معامالت االرت ، حیث إن )α=0.05(نو

ذلك ) 0.05(مستوى المعنویة لكل فقرة أقل من   تما وضعة لصادقالخامس  المجال تعتبر فقراتو
اسه   .لق

  )9/4(جدول رقم 
ل فقرة من فقرات المجال الخامس  اط بین  ة في المدارسیوضح معامل االرت ة المجتمع  معوقات المشار
ة للمجال  والدرجة الكل

  مل معا  الفقرة  م
اط   االرت

ة  مة االحتمال الق
)Sig(.  

ة بین المدرسة والمجتمع المحلي 1.  0.024* 0.411  .ضعف وضوح المصالح المشتر
الة الغوث   .2  0.000* 0.600  .ضی دوائر اتخاذ القرار في مدارس و
ة والتعاون 3.  0.008* 0.476  .ضعف التنسی من قبل المدرسة للمشار
ة   .4 ةاقتصار المشار ة والعین ة على التبرعات الماد  0.001* 0.564  .المجتمع

ة  .5 وم الة الغوث على أنشطة المنظمات غیر الح  0.000* 0.663  ثرة القیود المفروضة من و

اء اإلدارة لد مدیر المدرسة وضی الوقت  .6 اد األع  0.014* 0.443  .ازد
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 0.009* 0.468 ضغط العمل يصد أولياء األمور عن زيارة أبنائهم في المدرسة. .7
 0.000* 0.603 غياب برامج التعميم النشط والفعال وربطها بمهارات الحياة وسوق العمل. 8.

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 فقرات لعدم اتساقها مع  الماعال العذي وضععت (5)من خالل نتائج الصدق الداخمي تبين أنه تم حذف  
من الماال الثاني حيث حذف منه فقرة والماعال الخعامس تعم حعذف  فيه وكانت الفقرات موزعة عمى كل  

 منه أرب  فقرات هي حسب الادول التالي: 
 (01/4جدول )

 يوضح الفقرات المحذوف بناء عمى نتائج العينة االستطالعية
 الماال  فقرة ال الرقم 

 الثاني تشا  المدرسة طالبها عمى شراء المنتواات الوطنية . .4
 الخامس ي بمقومات المشاركة في المدارس الماتمعية .قمة الوع .1
 الخامس تقابل إدارة المدرسة أولياء األمور مقابمة فيها نوع من االستعالء. .5
 الخامس تعارض أهداف مشاري  المنظمات غير الحكومية م  أهداف المدرسة. .6
 الخامس سة ماتم  وبيئة لمتعمم.غياب السياسات التربوية المخطط لها والتي تهدف إلى اعل المدر  .7

 

 الدراسة: جاالتلثًا: صدق االتساق البنائي لمثا
الدراة الكمية الدراسة م   مااالتمن  ماال( يبين معامالت االرتباط بين معدل كل 11/4ادول رقم )

إن حيث  (،0.05لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
تفعيل المشاركة الماتمعية استبانة  مااالتوبذلك تعتبر  ،(0.05قل من )أمستوى الداللة لكل فقرة 

 صادقة لما وضعت لقياسه.
 :(11/4جدول رقم )

 الدرجة الكمية لالستبانة. معستبانة اال جاالتمن م مجالمصفوفة معامالت كل  

معامل  المجاالت محتوى  المجال 
 االرتباط

مستوى 
 ةالدالل

 0.000 0.724 تنوعةمشاركة أولياء األمور في األنشطة الم األول

 0.000 0.886 تنوعةمشاركة المؤسسات الحكومية في األنشطة الم الثاني

 0.000 0.929 غير الحكومية في األنشطة المتنوعة نظماتمشاركة الم الثالث

 0.000 0.827 مشاركة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة الراب 

 0.000 0.765 معوقات المشاركة الماتمعية في المدارس الخامس

 0.0معامل االرتباط دالة عند مستوى داللة  قيمة* 
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 ثبات فقرات االستبانة:رابعًا: 
أمااااات أاااااتتأاسةتسيانس ااااكت من ااااإلتسية ساااااتماااانتأنتس لاأااااكت ااااةسعنتعس اااااةتة نمأاااااتيااااعتةسااااننتة أم  ااااات  اااا ت

خ اعستتسي أااتت  ا تسينم اكتتكسيأا  تت(.تعقاتألنت430:ت1995ف،تسألشخاصتذسة مت إلتأعقاتت)سين ا
تسال ة ال مكت ف  اتأ نم ةمنتهما:ت نم كتسيةلزئكتسي صفمكتعمناملتأيفاتسنع أاخ.

ت

ت:تSplit-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 1. 
سيزعلماكتتسينةأاكتتةمتإملااتمنامالتسنةأاا تأمن اعنتأامنتمناالتسأل ائ كتسيفناماكتسينةأاكتعمناالتسأل ائ ك

أاااانسعنتي ةصاااا متتتعقاااااتةاااامتةصاااا متتمنااااامالتتسالنةأااااا تأا ااااةخاسمتمناماااالتسنةأااااا ت ااااأمنمانتيساااالتأنااااا
(Spearman-Brown Coefficientت  بتسيمناايكتتسيةايمك:ت)ت

مناملتسي أاتت=ت
1

2

ر

(تمأمنتأنته اكتمناملت21/4 مثتنتمناملتسالنةأا تعقاتأمنتلاعلتنقمت)ر

تتتسأمنت  أماتيف نستتسال ةأمان. أا
ت

 :(21/4جدول رقم )
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( الستبانة. 

 المجاالت محتوى  المجال 

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.817 0.691 10تة ع كمشانسكتأعيماءتسألمعنت إلتسأل ش كتسيمتسألعل
 0.000 0.709 0.549 9تة ع كمشانسكتسيمؤ  اتتسي سعممكت إلتسأل ش كتسيمتسي ا إل
 0.000 0.859 0.754 10 غمنتسي سعممكت إلتسأل ش كتسيمة ع كت ظماتمشانسكتسيمتسي ايث
 0.000 0.682 0.520 10تمشانسكتس  المت إلتسأل ش كتعسيأنسمجتسيمة ع كتسينسأع
 0.000 0.872 0.774 8تسيمشانسكتسيملةمنمكت إلتسيماسنسمنعقاتتتسيخامس

 0.000 0.706 0.546 47ت الدرجة الكمية
تت0.05مناملتسالنةأا تاسيكت  اتم ةعىتااليكتتقممك*ت

 
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   2.

ي أاتتعقاتمأمنت نم كتأيفاتسنع أاختي ماست أاتتسال ةأا كتتس نم كت ا مكتي ماستستكسيأا  تتس ةخام
ت(تأنتمنامالتتسي أاتتمنةفنك.21/4لاعلتنقمت)
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  :(31/4جدول رقم )
 الستبانة.لطريقة ألفا كرونباخ( معامل الثبات )

معامل ألفا  عدد الفقرات المجاالت محتوى  المجال
 كرونباخ

 0.879 10 المتنوعةمشاركة أولياء األمور في األنشطة  األول

 0.776 9 المتنوعةت الحكومية في األنشطة مشاركة المؤسسا الثاني
 0.838 10 غير الحكومية في األنشطة المتنوعة نظماتمشاركة الم الثالث
 0.820 10 مشاركة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة الرابع

 0.734 8 معوقات المشاركة المجتمعية في المدارس الخامس
 0.911 47  درجة الكمية

 

 (   ع  ححا0.879 -.4370تتححوا م  حح   ححيه   ع  ححا الاتحح   قيمحح  أن ه الجححل ا البحح    يتضححم  حح      

(  هحح ا يححلا أ ححال أن اة ححتت و  تتمتححل  لمنحح  أ ليحح   ححه الاتحح   ت محح ه 0.911  الاتحح   الي ححا تبحح   

 إلال ت تيقه  أ ال أيى  اللما  .  الت حا

 المعالجات اإلحصائية:خامسا: 
بيانقققات التقققي تقققم تجميعمقققاخ فققققد تقققم اسقققتخدام العديقققد مقققن األسقققالي  لتحقيقققه أفقققداا الدراسقققة وتحميقققل ال

 Statistical Package for) اإلحصقايية المناسقبة باسقتخدام الحقزم اإلحصقايية لمعمقوم ايجتماعيقة
Social Science) (SPSS)   وفيمقا يمقي مجموعقة مقن األسقالي  اإلحصقايية المسقتخدمة فقي تحميقل

 البيانات:
دخقال  -1  2قميمقة جققدا خ  1البيانقات إلقا الحاسق  ا،لققيخ حسق  مقيقاس ليكقرت الخماسقي  تقم ترميقز واخ

لقدنيا كبيرة جدا (خ ولتحديد طول فترة مقيقاس ليكقرت الخماسقي  الحقدود ا 5كبيرةخ  4متوسطةخ  3قميمةخ 
(خ ثققم تقسققيمى عمققا عققدد فتققرات 4=1-5الدراسققةخ تققم حسققا  المققد    جققايتوالعميققا( المسققتخدم فققي م

ققل أعد ذلك تقم إاقافة فقذل القيمقة إلقا خ ب(0.8=4/5مسة لمحصول عما طول الفقرة أي  المقياس الخ
وجقدول رققم  خرة األولقا وفكقذاتقيح( وذلك لتحديد الحد األعما لمفقيمة في المقياس   وفي الواحد الصح

 :  النسبي المقابل لكل صناخ كما يمي( يواح أطوال الفترات والوزن 47/7 
 :(34/4جدول رقم)

 ح أطوال الفترات والوزن النسبي المقابل لكل صنفيوض 

 فأعمى% 84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36اقل من  الوزن النسبي

 5.0-4.20   4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قميمة قميمة جدا   التصنيف
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ة لمفــردات الدراســة وتحدیــد تــم حســاب التكــرا -2 ــة للتعــرف علــى الصــفات الشخصــ رات والنســب المئو
ات أفرادها تجاه  س فقرات المجاالتاستجا  .ة التي تتضمنها أداة الدراسةالرئ

ـل  درجةوذلك لمعرفة  Meanالمتوسط الحسابي  -3 ات أفـراد الدراسـة عـن  ارتفاع أو انخفاض اسـتجا
ــارات متغیــرات الدرا ــارة مــن ع فیــد فــي ترتیــب ع أنــه  ة، مــع العلــم  ــارات حســب أعلــى ســة األساســ الع

   ).89: 1996شك، ( متوسط حسابي
ار  -4 ات  إلـىللتعـرف   (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المع مـد انحـراف اسـتجا

ارة من  ارات متغیرات الدراسة ولكل مأفراد الدراسة لكل ع سـ جاالتمن الم جالع متوسـطها  ة عـنالرئ
ـارة مـن  ات أفـراد الدراسـة لكـل ع ـار یوضـح التشـتت فـي اسـتجا الحـظ أن االنحـراف المع الحسابي، و

ــارات متغیــرات  ســ جــاالتالدراســة إلــى جانــب المع ــزت الرئ لمــا تر متــه مــن الصــفر  لمــا اقترــت ق ة، ف
ـاس االسـتجا ــار واحـد(ات وانخفــض تشـتتها بــین المق ــان االنحـراف المع حاً  اً إذا  عنــي  صــح فـأعلى ف

ات وتشتتها ز االستجا  ). عدم تر
انة -5 ات فقرات االست اخ لمعرفة ث رون ار ألفا   .اخت
اس صدق الفقرات -6 ا بیرسون لق انة، معامل ارت  . أ صدق االتساق الداخلي لالست
ة معادلة سبیرمان براون  -7 ة المتساو ات فقرات االس، للتجزئة النصف انةللتأكد من ث   .ت
ولومجروف -8 ار  عي أم ال -اخت ع التوزع الطب انات هل تت  Sample-1( سمرنوف لمعرفة نوع الب

K-S .(  
ار  -9   لمعرفة الفرق بین متوسط الفقرة والمتوسط  One sample T testلمتوسط عینة واحدة   tاخت

اد        . الح
ار  -10 ان دال) t )Independent samples T testاخت   عینتین لة الفروق بین متوسطات لب

ة تعز لمتغیر الجنس مستقلتین       ر( وذلك للتعرف على مد وجود فروق ذات داللة إحصائ   -ذ
ة ) أنثى       م ة( ومتغیر المرحلة التعل ة  -االبتدائ  .)  اإلعداد

ار ت -11 این األحاداخت   متوسطات  لبیان داللة الفروق بین (One Way ANOVA)  حلیل الت
  للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المنطقة ، ثالث عینات فأكثر        
  . ) رفح، خان یونس، الوسطى، غزة، شمال غزة(التعلیمیة        
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 اخلامسالفصل 

 نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

 

 .اختبار التوزيع الطبيعي 
 االستبانة تحليل فقرات  
 فرضيات الدراسة اختبارات 
 نتائج الدراسة 
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  لفصل الخامسا
  ومناقشتها  وتفسیرها نتائج الدراسة

  عي ع الطب ار التوز   :اخت
ولمجروف ار    (Sample K-S -1)سمرنوف   -اخت

احثـةعرض ـولمجروف ت ال ـار  ـع اسـمرنوف  لمعرفـة هـ -اخت انـات تت عـي أم ال وهـو ل الب لتوزـع الطب
ــار ات أل اخت ــار الفرضــ ــع ضــرور فــي حالــة اخت ــون توز ــة تشــتر أن  ــارات المعلم ن معظــم االخت

ــا ع انــات طب وضــح الجــدول رقــم . الب ــار حیــث ) 1/5(و ــةإنتــائج االخت مــة االحتمال  جــاللكــل م ن الق
.05.0(  0.05اكبر من sig ( جـب اسـتخدام و عـي و ـع التوزـع الطب انـات تت هذا یـدل علـى أن الب

ارات المعلم   .ةاالخت
  :)15/5(جدول رقم 

عي ع الطب ار التوز   اخت
)1-Sample Kolmogorov-Smirnov(  

عدد   محتو المجال  المجال
مة  الفقرات ة Zق مة االحتمال  الق

الة الغوث في  ة في مدارس و ة المجتمع   محافظات غزةتفعیل المشار
اء األمور في األنشطة   األول ة أول  10 1.3420.063  المتنوعةمشار
ة في األنشطة   الثاني وم ة المؤسسات الح  1.0020.266  9  المتنوعةمشار
ة الم  الثالث ة في األنشطة المتنوعة نظماتمشار وم  1.3520.052  10 غیر الح
ع ة اإلعالم في األنشطة والبرامج  الرا  1.0350.234 10  المتنوعة مشار
ة في المدارس الخامس ة المجتمع  1.0670205 8  معوقات المشار

ة    0.6900.727 47  الدرجة الكل
  

 ة عن السؤال األول   : ومناقشتها وتفسیرها نتائج اإلجا
ة : السؤال األول محافظات غزة للمشار ة  الة الغوث الدول ما درجة تقدیر مدیر مدارس و

ة في مدارسهم؟المجتم     ع
ة عن محافظات  ولإلجا الة الغوث  ة في مدارس و ة المجتمع درجة تقدیر أفراد العینة لواقع المشار

ار  غزة والذ یبین آراء أفراد ) 16/5(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اخت
ة الدراسة جاالتالدراسة في معینة  ا حسب الو ت مرت أن المتوسط تبین و  جالزن النسبي لكل منازل

ع الم ساو ، )3.29(ساو  جاالتالحسابي لجم  من الوزن  أكبر وهي%) 65.80(والوزن النسبي 
مة  %)60(النسبي المحاید  ة تساو  tوق مة  أكبروهي (9.11)  المحسو ة والتي  tمن ق الجدول

ة تساو  (1.96)تساو  مة االحتمال مما یدل على ) 0.05(من مستو داللة  قلأوهي  (0.000) والق
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الة الغوثالموافقة على  ة في مدارس و ة المجتمع ة درجة تقدیر أفراد العینة لواقع المشار  الدول
ه من قبل أفراد العینة حیث جاءت درجة  محافظات غزة   ).متوسطة(بدرجة الموافقة عل

   :)16/5(جدول رقم 
انة مجاالتتحلیل    .است

  المتوسط   انالب  المجال
 الحسابي

  الوزن 
مة   النسبي مة   tق الق

ة   الترتیب االحتمال

اء األمور في األنشطة  1 ة أول  1 22.00 0.000 77.00 3.85  المتنوعةمشار
ة في األنشطة الم  2 وم ة المؤسسات الح  2 0.000 6.54 77.00 3.85  تنوعةمشار
ة الم  3 ة في األنشطة المت نظماتمشار وم  4 0.003 3.02 62.60 3.13 نوعةغیر الح
ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة 4  5 1.77 0.078- 52.60 2.90  مشار
ة في المدارس 5 ة المجتمع  3 0.000 5.28 65.20 3.26  معوقات المشار

ع الفقرات   0.000 65.80 9.11 3.29  جم

مة        ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 221"ودرجة حرة  0.05الجدول
  

تضح من خالل الجدول رقم  ع ) 16/5(و من حیث  متقارةانت  متوسطات الجوانب المختلفةأن جم
ة ل فقد حصلت على وزن نسبي قدره أوزانها النسب انة  ة لالست مما %) 65.80(، أما الدرجة الكل

ات أفراد عینة ال دراسة من المدیرن إلى یدلل على الموافقة بدرجة متوسطة، أ لم تصل استجا
الدرجة وهذا یدلل على عدم رضا أفراد عینة الدراسة عن  )المرتفعة( المستو المرغوب، والمتمثل 

احثة ذلك إلى ة والمجتمع المحلي، وتعزو ال   :التفاعل بین اإلدارة المدرس
ة - مؤسسات خارج ط  محافظات غزة ترت ة  الة الغوث الدول عة لو من حیث  أن المؤسسات التا

  .الدعم واالستشارة
ة في المدارس، رما یرجع  - ة الترو ة في العمل ق ة الحق ة المجتمع اب مفهوم المشار قصور إلى غ

ة مردوده  الة الغوث وأهم ة في و ة المجتمع ة في برنامج المشار الواضح األثر واإلیجابي في العمل
ة م   .التعل

اء األمور قصور قنوات االتصال بین المدرسة وا - ضعف درجة الوعي عند أول لمجتمع المحلي، مما 
ة دور المدرسة في المجتمع أهم ط    .ومؤسسات المجتمع المح

الة الغوث، من حیث حرة التعامل مع  - ة على مدیر و الة الغوث الدول القیود المفروضة من و
  .مؤسسات المجتمع المحلي ومنظماته وأعضائه

زة ا - ادة مفهوم مر حیث یروا أن تدخل المجتمع س م عند الكثیرن من المدیرن والمدیرات  لتعل
ع أوقاتهم عبثاً  ض قلل من سلطتهم، و ة وتنفیذ خططها،    .المحلي في اتخاذ القرارات المدرس

ًا في عدم قدرة  - مر بها الشعب الفلسطیني، قد تكون سب ة التي  ة واالقتصاد اس الظروف الس
م العون المجتمع المحلي عل   .لإلدارة الماد والمعنو  ى تقد
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ة ) 2011شلدان وآخرون،( وتتف نتائج هذه الدراسة مع دراسة  حیث أظهرت نتائج الدراسة أن نس
ة متوسطة  %)61 (تقدیر المدیرن والمعلمین لواقع التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي، هي نس

ضًا مع دراسة انت تصورات مدیر  )2006عسیلي وآخرون،ال( حاجة إلى تعزز، واتفقت أ حیث 
ة والمجتمع المحلي بدرجة متوسطة اء األمور للتفاعل بین اإلدارة المدرس ة وأول  المدارس الثانو

ضًا مع دراسة %)65.92( ،(، واتفقت أ التي أشارت إلى أن واقع المساندة األسرة ) 2004الجرجاو
ا في محافظة غزة ة الدن ذلك مع دراسة %)63.56(جاء بدرجة متوسطة للمدارس األساس ، واتفقت 

التي أكدت على أن مستو التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسساته، قد ) 2008السلطان،(
فة ل من . %)55.16(جاء بدرجة ضع )  Khan,2004(و) 2007الشرعي،( واختلفت مع دراسة 

اب،(و تلك الدراسات أكدت على أن دور  )Pradhan & Others، 2011(، و)2011العجلوني والش
ة في تفعیل االتصال  مختلف أفرادها ومؤسساتها ومنظماتها جاءت بدرجة عال ة  ة المجتمع المشار

ة) 2007،الشرعي( ففي دراسة  بین المجتمع والمدرسة العجلوني (وفي دراسة ، %)85.31(بنس
اب ة) 2011،والش  Pradhan، 2011( بینما في دراسة، %)83.55(بنس &  Others ( جاءت
ة   %).83.16(بنس

 انة تحلیل مجاالت   :االست
التالي جاالتأما ترتیب الم انت  ة فقد    :حسب أوزانها النسب

اء األمور في األنشطة الم: األول المجال. 1 ة أول ة األولى ، فقد حصلتنوعةمشار بوزن  على المرت
 .بیرةأ بدرجة تقدیر %) 77.00(نسبي قدره 

احثعز تو    :ذلك إلى ةو ال
لأن  - اة المجتمع  س ح ة تع اة اجتماع   .المدرسة تمثل ح
ة الشاملة سعي -   .المدرسة إلى التر
الة الغوث دیر م - ة مدارس و اء األمور الدول ر العالقة مع أول ، ألن حرصون على توثی وتطو

عتبر رًا وحضارًا، و ة ف ساهم في بناء األسرة الفلسطین ة ذلك  م ة التعل   .رفدًا للعمل
س  - ساعد على زادة المستو التحصیلي للطالب، ألن هذا التواصل ینع اء األمور  التعاون مع أول

ة م التالي حب المدرسة والمادة التعل ة و ًا حیث الراحة النفس   .على الطالب إیجاب
ة توفیر الجو المناسب في البیت للدراسة - ح ولي األم، أهم ص م ابنهحیث  شرك في تعل  .ر 

ه دراسة  وتتف التي أكدت أن مستو التعاون بین إدارة  )2010البنا، (هذه النتیجة مع ما توصلت إل
ة ومتوسطة. اء األمور جاء بدرجة عال ع مجاالت التعاون، وتتف  %)77.78(المدرسة وأول وعلى جم

مي ازداد أثر  حیث أكدت أن مستو تحصیل) Randolph, 1997(ذلك مع دراسة الطالب األكاد
ة والتفاعل بین المدرسة واألسرة    .الزادة في حجم المشار
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ة في األنشطة الم: الثاني المجال. 2 وم ة المؤسسات الح  المجالفقد حصل هذا  ،تنوعةمشار
ة بوزن نسبي  ة الثان   .بیرة أ بدرجة تقدیر%) 77.00(قدره على المرت

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
ة،  عدم - وم اسات المؤسسات الح ة مع خطط وس الة الغوث الدول اسة العمل في و تعارض س

م فیها اسة الدولة التي تق قًا لس ة تعمل ط الة الغوث الدول   .بناًء على أن و
ة - الة الغوث الدول ة وو وم ة بین المؤسسات الح ا المشتر م والصحة من أهم القضا   .التعل
ة التي تقوم بها المدارس یتطلب التنسی بین المسؤولین في الجانبینال اتالرحالت والزار  -                 .میدان
، حیث أوضحت دور المؤسسات )2007الشرعي،(دراسة نتیجة مع  النتیجة التيهذه تتف ـ 

ارز في اإلصالح المدرسي، ة ال وم التطورات المعاصرة والتوجه العالمي وارت الح ا هذا الدور 
م ضًا مع دراسة، الجدید حول مفهوم التعل ل الكبیر ) 2007،الحمدان(ما تتف أ حیث حجم التمو

ة في مدینة  وم ة وغیر الح وم ة من قبل المؤسسات الح م ه المشروعات التعل الذ حصلت عل
ت   .الكو

ة في المدارسمعوقات المش: الخامس المجال. 3 ة المجتمع ة  المجالفقد حصل هذا  ،ار على المرت
  .متوسطة أ بدرجة تقدیر%) 65.20(بوزن نسبي قدره  الثالثة

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
فسح المجال أمام المدرسة لالنفتاح على المجتمع مفهوم األنشطةضعف  - ة؛ الذ    .الالمنهج
حتاج إلیها المجتمع، مثل عقد ضعف دور المدرسة الفاعل والواضح في  - ة  ق م خدمات حق تقد

ة ومختبرات الحاسوب والمالعب لخدمة أبناء  ت ة وفتح مراف المدرسة، مثل الم ف ندوات ودورات تثق
  .المجتمع

ة  - ة الواضح في العمل الة الغوث الدول ا في و زة المطب من قبل اإلدارات العل مفهوم المر
ة في المدارس م ر العالقة  التعل ات الممنوحة لمدیر المدارس في تطو ة الصالح من حیث محدود

  .بین المدرسة والمجتمع المحلي
ة في  - ة للمشار أجزاء من الخطط المدرس اء األمور،  عض مؤسسات المجتمع وأول د  ال یتم تزو

عض األنشطة   .تنفیذ 
اة وسوق ال - م ومهارات الح ط بین برامج التعل   .عملضعف الترا

التي أشارت إلى وجود معوقات ) 2008السلطان،(وتتف النتیجة التي حصل علیها مع دراسة 
قة بین المدرسة والمجتمع المحلي في مدینة  ة وث بیرة تحول دون إقامة عالقة تعاون ة  ذات أهم

ر مثل هذه العالقة، الراض ضا ما ات، مثل االفتقار إلى الكوادر اإلدارة المتخصصة في تطو فقت أ
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ة هي اعتقاد الشعب ) 2005بدیر،(مع دراسة  ة المجتمع التي خلصت إلى أن أهم معوقات المشار
س مسئولیتهم ومة ول ة الح م هو مسئول   .أن التعل

ة الم: الثالث المجال. 4 وم نظماتمشار ة ة في األنشطة المتنوعةغیر الح ، فقد حصل على المرت
عة  .متوسطةأ بدرجة تقدیر %) 62.60(بوزن نسبي قدره  الرا

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
ة  نظماتقلة عدد اللقاءات واالجتماعات مع أفراد المجتمع ومدیر الم - وم ة غیر الح المجتمع

ادلة حث سبل التعاون وتحسین الخدمات المت   .ل
ة - ات الخیرة والتطوع   .القیود المفروضة على أنشطة الجمع
عض القیود على - ع ا من حیث مدیر المدرسة هناك  لتعامل مع تلك المنظمات، وفقًا للروتین المت

م ة والتعل س برنامج التر رئ ا  عض الم، موافقة الجهات العل ة،  نظماتحیث تعرض  خدمات للطل
التذمر واإلحجام قابل  ا الموافقة  طلب من اإلدارات العل   .وعندما 

ة ومنظمات نظماتتخضع الم - وم ة التي تخدم  غیر الح اس المجتمع المدني لالنتماءات الس
طرف محاید  الة الغوث  اسة و ة، وهذا ال یتواف مع س   .مصالحهم الذات

ه دراسة  وتتف وسف،(هذه النتیجة مع ما توصلت إل التي استدلت من النتیجة أن  )2011عابدین و
ة ناضجة لعالقتها مع الم تها بهذا ، درسةمنظمات المجتمع المدني ال تمتلك رؤ بل تكاد تنحصر رؤ

ة غیر مرحة في األراضي  الشأن في الدعم الماد للمدرسة، وال شك أن الظروف االقتصاد
ة ة مؤسسات المجتمع في النشاطات المدرس ظالله على مشار ة، وذلك بدوره یلقي  وتختلف ، الفلسطین

ة ال) 2007الشرعي،(هذه النتیجة مع دراسة  ة حیث حجم المشار كبیر من قبل المؤسسات المجتمع
   . في المدارس

ع المجال. 5 ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة:  الرا على  المجالفقد حصل هذا  ،مشار
ة   .متوسطة أ بدرجة تقدیر%) 52.60(بوزن نسبي قدره  الخامسةالمرت

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
الة الغوث الد - عة لو ة التي تستثمرها في برامج أن المؤسسات التا ة لها منظومتها اإلعالم    ول

ة  ة أو إعالم م ة عبر الجوال، االنترنت(تعل ة، إذاعة، رسائل نص   ).قناة فضائ
ة -   .ضعف اإلعالم الترو المدرسي عن البرامج واألنشطة المدرس
ا االتصاالت الحد عض قلة الخبرة عند - اتها مدیر المدارس في توظیف تكنولوج ( یثة وتقن

میل ة -اإل س بوك - االنترنت -المواقع االلكترون اء )الف ذلك نجد هذا القصور عند الكثیر من أول ، و
فهذا بدوره یؤد إلى ضعف التواصل بین المدرسة والمجتمع المحلي، ، األمور وأفراد المجتمع المحلي

ح الفرصة لالطالع على نشاطات المدرسة وخططها   .وال یت
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مي، لما للمجتمع الفلسطیني من ان - اسي أكثر من الجانب التعل الجانب الس شغال اإلعالم 
ة لوجود االحتالل   . خصوص

  
  انة االتحلیل فقرات   :ست

اء األمور في األنشطة الم( األول المجالتحلیل فقرات  1. ة أول   .)تنوعةمشار
ار  والذ یبین آراء أفراد عینة ) 17/5(ل رقم للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدو  tتم استخدام اخت
اء األمور في األنشطة الم( األول المجالالدراسة في فقرات  ة أول   ).تنوعةمشار

ع فقرات المجال  صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم ، والوزن النسبي  )(3.85تساو األول و
مة ، %)60(الوزن النسبي المحاید  من أكبروهي %) 77.00(ساو  ة تساو  tوق )  22.00(المحسو
مة  أكبروهي  ة والتي تساو  tمن ق ة تساو ، 1.96)( الجدول مة االحتمال  أكبروهي ) 0.000(والق
اء األمور في األنشطة مما یدل على أن ) 0.05( الداللة مستو  من ة أول الموافقة على مشار
  .)05.0(عند مستو داللة ) بیرة(بدرجة جاءت  تنوعةالم

  :)17/5(جدول رقم 
  األولتحلیل الفقرات المجال  

اء األمور في األنشطة الم( ة أول   )تنوعةمشار

المتوسط   الفقرة  مسلسل
  الحسابي

الوزن 
مة   النسبي مة  tق الق

ة   الترتیب االحتمال

1 
ة تسهم اء األمور االجتماعات المدرس وجهات  في تقرب مع أول

ة النظر حول م م ة و تعل ا ترو   .ا یهم األبناء من قضا
4.24 84.80 24.44 0.000 3 

2  
اء األمور لزارتها ومناقشة ضعف  ة أول تدعو اإلدارة المدرس

  .تحصیل أبنائهم 
4.22 84.40 22.67 0.000 4 

3  
اء األمور  ة واالستماع آلراء أول توفر الوقت الكافي للقاءات الترو

  .ي ألبنائهم لتحسین المستو السلو 
3.82 76.40 13.24 0.000 6 

4 
اء األمور لزارة المدرسة عند تأخر أبنائهم عن الدوام  أول تتصل 

  .المدرسي
4.41 88.20 29.35 0.000 2 

5  
ات  الواج اء األمور إلى االهتمام  ة أول توجه اإلدارة المدرس

عتها ة ألبنائهم و متا   .المنزل
4.41 88.20 29.62 0.000 1 

6 
ة في  المشار تستفید من أصحاب المهن والخبرات واالختصاص 

أداء المدرسة   .الندوات لالرتقاء 
3.52 70.40 7.99 0.000 8 

ة 7 اء األمور في الكشف عن المواهب الكامنة للطل  9 0.000 4.33 66.20 3.31  .تتعاون مع أول

8 
المنا اء األمور في إقامة المعارض واالحتفاالت  ات تشرك أول س

ة ة والوطن   .الدین
3.89 77.80 15.08 0.000 5 

ة 9 المهن المستقبل اء األمور  ة وأول ة الطل  10 0.000 2.10 63.20 3.16  .تهتم المدرسة بتوع
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10 
اء األمور للتحدث مع أبنائهم عن یومهم الدراسي  تشجع أول

ة إنجازهم  أهم   .لتشعرهم 
3.54 70.80 8.92 0.000 7 

  22.00 0.000 77.00 3.85 ة الدرجة الكل

مة *  ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 221"ودرجة حرة  0.05الجدول

  :ما یلي ماحسب الوزن النسبي ه فقرتینأن أعلى  الساب من خالل الجدول یتضح
اء األمور إلى االهتما" : والتي تنص على) 5(الفقرة  رقم ـ  ة أول الواتوجه اإلدارة المدرس ات م  ج

ة ألبنائهم و  عتهاالمنزل متوسط حسابي "  متا ة األولى  وزن نسبي و )4.41(حصلت على المرت
بیرة وهي )88.20%(   .جداً  درجة 
ارة المدرسة عند تأخر " : والتي تنص على) 4(رقم الفقرة كما جاءت  - اء األمور لز أول تتصل 

ة األولى  في"  أبنائهم عن الدوام المدرسي رر(المرت وزن نسبي و )4.41(متوسط حسابي ) م
بیرة وهي )88.20%(    .جداً  درجة 

احثتو   :ذلك إلى ةعزو ال
ـة إدارة المدرسـة - فـي إطـالع أسـرة الطالـب علـى المسـتو التحصـیلي ألبنـائهم، مـن أجـل  حرص ورغ

قـــي لقـــوة  ـــاس الحق م هـــذا التحصـــیل، لقناعـــة الكثیـــر مـــن مـــدیر المـــدارس أن المق ح أو تـــدع تصـــح
ةالم م ة التعل ة تحصیل طالبها ونجاحهم في العمل  .درسة هو نس

ة  - ـة المدرسـ م ـة التعل ة فـي العمل حث أفراد المجتمع المحلي على المشـار شجع و أن مدیر المدرسة 
اتهم تجاه ما یتعلمه أبناؤهم داخل المدرسة حثهم على تحمل مسؤول   .و

ة إ - عة حضور الطل   .لى مدارسهمحرص إدارة المدارس على متا
اء األمور - لة ال تعالج بدون تعاون أول ة عن الدوام المدرسي مش   .تأخر الطل
التحدیـد الطـالب والمسـاهمة  - ـالمجتمع وأفـراده، و ـة المـدیر  د علـى ضـرورة عنا المدرسة المعاصرة تؤ

اء أمورهم ة أول مشار   .في حل مشاكلهم 
عـاتهمإن المدارس والمعلمین ال تحاول إعفاء الوا - ة ، لدین من ت فهـي بـذلك تنمـي عنـدهم مفهـوم مشـار

ة نحو الطالب   . المدرسة في تحمل المسؤول
دراســة و ، )2006،العســیلي وآخــرون (ودراســة، )2010،عاشــور(دراســة نتیجــة  هــذه النتیجــة مــع فــتت -
)Coyle & Witcher, 2004 (ودراسة)Rosemary Webb & Graham Vulliamy, 2002(  

ما یخدم  حیث أكدت تلك ة والمعلمین  اء األمور مع اإلدارة المدرس الدراسات على ضرورة تعاون أول
س ، أبنائهم عة أبنائهم، فانع اء األمور متا ة، وتسهل على أول م ة التعل ة األسر تطور العمل وأن مشار

  .هذا بوضوح في زادة المستو التحصیلي، حسب النتائج التي توصلت إلیها الدراسات
  
  
 



113 
 

 :ما یلي ماب الوزن النسبي هحس فقرتین أدنىأن الساب من خالل الجدول  ما یتضح -
ـاء األمـور فـي الكشـف عـن المواهـب الكامنـة " : والتي تـنص علـى) 7(رقم الفقرة   - تتعـاون مـع أول

ــة ــة  جــاءت فــي" للطل ــ )3.31(متوســط حســابي قبــل األخیــرة المرت  وهــي )%66.20(وزن نســبي و
  .متوسطةدرجة 

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
ة وتنمیتها - الة تفتقر لمثل هذه البرامج تساعد على اكتشاف مواهب الطل   . أن مدارس الو
ة فـــي مثـــل هـــذه النشـــاطات، عنـــدما تقـــوم إدارة المدرســـة  حـــرص - ـــاء األمـــور الشـــدید علـــى المشـــار أول

انــات أبنــائهم للعمــل علــى تنمیتهــا واســتثمارها، فــدور المدرســة ضــعیف فــي  االستفســار عــن مواهــب وٕام
لـة لكـل مـن مـدیر المدرسـة  ـاء اإلدارـة والمهـام المو ثرة األع ون السبب في ذلك  هذا الجانب إما أن 
نظرون إلى مثل هـذه البـرامج أنهـا  ة، و اة األساس ات الح اء األمور في متطل والمعلمین، أو انشغال أول

عة لوقت  ة، أو مض م ة التعل ات في العمل   .الطالب وانشغاله عن دروسه التي هي أساس درجاتهمال
ــة - ــة الترو م النشــط والفعــال مــن بــرامج العمل ــاب بــرامج التعلــ ــاة غ مهــارات الح ، وعــدم رطهــا أساســًا 

  .وسوق العمل
ـالمهن  ": والتـي تـنص علـى) 9(رقـم الفقرة وجاءت  - ـاء األمـور  ـة وأول ـة الطل تهـتم المدرسـة بتوع

ة ــة األخیــرة فــي ا" المســتقبل ــ )3.16(متوســط حســابي لمرت درجــة  وهــي )%63.20(وزن نســبي و
 .متوسطة

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
ط للمسـتقبل قلة رما نجد - ـرة التخطـ ف ـات ، اهتمام مدیر المدرسة والمعلمـین  وتنمیتهـا مـن خـالل فعال

ة ة الترو ـة المسـتو العاشـر  إدراك المـدیرن والمعلمـین أن ذلـكرما یرجع ذلك إلى ، العمل یبـدأ مـع بدا
ــة وم ــع فــي ، فــي المــدارس الح ــاء المــدیر والمعلمــین اإلدارــة نظــرًا لنظــام الفتــرتین المت ثــرة أع أو رمــا 
الة الغوث   .مدارس و

ــة تفعیــل األنشــطة  )2010عاشــور، (دراســة نتیجــة  هــذه النتیجــة مــع فــتت التــي أكــدت علــى مــد أهم
ــــــ ــــــة فــــــي إنجــــــاح العمل ــــــة لــــــد الطالــــــب والمدرســــــةالالمنهج م ضــــــًا اتفقــــــت مــــــع دراســــــة ، ة التعل وأ

ــة ) 2011،مســعود( غیــر البن مــي وحاجــات ســوق العمــل  التــي توصــلت إلــى أن الــرط بــین النظــام التعل
أنشــطة متنوعــة مرنــة تــتم بوســائل عدیــدة وتتجــاوز حــدود  ــة المعتــادة  ســتبدل األنشــطة الروتین ــة و التقلید

ع أ، المدرسة شعر جم اً ف ًا ومعنو ساهمون في دعمها ماد أهمیتها ف   . فراد المجتمع 
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ة في األنشطة الم( الثاني المجالتحلیل فقرات  2. وم ة المؤسسات الح   ):تنوعةمشار
ار  والذ یبین آراء أفراد عینة ) 18/5(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اخت
ة في األنشطة الم( الثاني المجالالدراسة في فقرات  وم ة المؤسسات الح   )تنوعةمشار

ع فقرات  صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم ، والوزن النسبي  )(3.85تساو الثاني  المجالو
مة %) 60(من الوزن النسبي المحاید  أقلوهي  %)77.00(ساو  ة تساو  tوق  (6.54)المحسو

مة  أكبروهي  ة tمن ق ة تساو (1.96) والتي تساو  الجدول مة االحتمال قل من أوهي ) 0.000(والق
ة في األنشطة المالموافقة على مما یدل على أن ) 0.05(مستو  وم ة المؤسسات الح تنوعة مشار
  .)05.0(من قبل أفراد العینة عند مستو داللة ) بیرة( بدرجة جاءت

  :)18/5(جدول رقم 
  الثانيلفقرات المجال تحلیل ا 

ة في األنشطة الم(  وم ة المؤسسات الح   )تنوعةمشار

المتوسط   الفقرة  مسلسل
 الحسابي

الوزن 
مة   النسبي مة  tق الق

ة   الترتیب االحتمال

م 1 التعاون مع وزارة الصحة في حمالت التطع تعمل المدرسة 
  .ضد األمراض

3.64 72.80 8.23 0.000 1 

ة تنظم المدرسة مسا 2 ة مؤسسات اجتماع مشار ة  قات ثقاف
ة   .ترو

3.33 66.60 4.79 0.000 5 

ة  3 ة والخدمات ة للمؤسسات العلم تنظم المدرسة زارات میدان
التطبی   .لرط النظرة 

3.47 69.40 7.17 0.000 4 

ة تشجیر  4 ة في عمل تشجع المدرسة طلبتها على المشار
التعاون مع وزار    ..ة الزراعةالشوارع العامة 

3.01 60.20 0.13 0.892 8 

5  
تدعو مراكز الشرطة والدفاع المدني لعقد دورات مستمرة 

ة أخر ذات نشا  ات طالب ن أصدقاء الشرطة وجمع لتكو
  .فعال 

3.59 71.80 8.77 0.000 2 

ة في   6 ة على المشار ة والطل تحث أعضاء الهیئة التدرس
ة المختلفة ات الاألنشطة التي تعقدها المؤسس وم ة الح  مجتمع

3.28 65.60 4.13 0.000 6 

استخدام مراف المدرسة في األنشطة  7 تسمح ألفراد المؤسسات 
ة ة والترو   .الثقاف

2.78 55.60 -2.63 0.000 9 

ات لعقد دورات  8 ة والمستشف ة والطب تنس مع المراكز الصح
ة والمعلمین في مجال اإلسعافات األ ة للطل ة إرشاد   .ول

3.55 71.00 8.18 0.000 3 

م الدعم الماد   9 ة لتقد وم تدعو مؤسسات المجتمع الح
ة   .والمعنو للمشارع المدرس

3.03 60.60 0.44 0.657 7 

ع الفقرات   0.000 6.54 77.00 3.85  جم

مة *  ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 221"ودرجة حرة  0.05الجدول
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 :ما یلي ماحسب الوزن النسبي ه فقرتینأن أعلى  الساب الجدولمن خالل یتضح  ـ
 

م " : والتي تنص علـى) 1(الفقرة  رقم   - التعاون مع وزارة الصحة فـي حمـالت التطعـ تعمل المدرسة 
متوسط حسـابي "  ضد األمراض ة األولى  ـ )3.61(حصلت على المرت  وهـي )%72.80(وزن نسـبي و
بیرة  .درجة 

احثتو   :لك إلىذ ةعزو ال
ة لألطفال ووقـایتهم مـن األمـراض - ة الصح الناح ة  الة الغوث الدول التـي قـد تصـیبهم أجـًال  اهتمام و

  .أو عاجال
ـة ألنهـا أطـراف  - الـة الغـوث الدول ة بـین وزارة الصـحة وو ا المشـتر م والصحة من أهم القضا أن التعل

 .تسعى لمصلحة المواطن

تـــدعو مراكـــز الشـــرطة والـــدفاع المـــدني لعقـــد دورات " : ص علـــىوالتـــي تـــن) 5(الفقـــرة  رقـــم وجـــاءت  -
ة أخر ذات نشاط فعال  ات طالب ن أصدقاء الشرطة وجمع ة  في" مستمرة لتكو ـة المرت متوسـط الثان

بیرة وهي )%71.80(وزن نسبي و )3.59(حسابي    .درجة 
احثتو    : ذلك إلى ةعزو ال
التعـــاون مـــع  - عـــض إدارات المـــدارس  ـــة بإرشـــادات اهتمـــام  ـــة الطل مثـــل هـــذه المؤسســـات بهـــدف توع

ة الخروج من المدرسة في ظل األزمات والكوارث ف   .المرور، و
ة لد الطالب - ة األمن   .إعطاء فرص للمؤسسات الفعالة في المجتمع للمساهمة في نشر التوع
ة إدارة المدرسة بإجراءات األمن والسالمة العامة داخل المدرسة وخارج -   .هاعنا
ـة  - ـة الترو ل فرد فـي العمل ساعد  ما  ة  ة مع البیئة المحل اهتمام المدارس بتعمی العالقات اإلنسان

قدم من خدمات ومنافع ع أن  ستط قدر ما  ام بدوره    .والمجتمع المحلي على الق
ـة فـي رفـع الـوعي الصـحي و  - ة واألمن ة لد القطاعـات الصـح ة ودافع عز إلى وجود رغ األمنـي قد 

  .لد الطالب
، )2011عبــــــد الســــــالم ،(ودراســــــة ، )Uemura, 1999(دراســــــة نتیجــــــة  هــــــذه النتیجــــــة مــــــع فــــــتت -

حیـث أكـدت أن التعـاون فـي المجـال ) 2008السـلطان،(ومـع دراسـة، )2007الحمدان وآخـرون ،(ودراسة
،ال( الصحي بـین المدرسـة والمجتمـع جـاء بتقـدیر مرتفـع، وتختلـف هـذه النتیجـة مـع دراسـة ) 2007كـرد

ة هي بنود ناقصة غیر محققة فـي  م ة التعل ة مؤسسات المجتمع المدني في العمل التي أكدت أن مشار
  .الواقع
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  :ما یلي ماحسب الوزن النسبي ه فقرتین أدنىأن الساب من خالل الجدول  ما یتضح
یة تشجیر تشجع المدرسة طلبتھا على المشاركة في عمل ": والتي تنص على) 4(الفقرة رقم -

ة  جاءت في"  الشوارع العامة بالتعاون مع وزارة الزراعة متوسط حسابي قبل األخیرة المرت
 .متوسطةدرجة  وهي )%60.20(وزن نسبي و )3.01(
احثتو    :إلى ذلك ةعزو ال
م ال تشـمل هـذا الجانـب، وأن األمــر   - ـة فـي مجـال التعلـ الـة الغـوث الدول أن الخـدمات التـي تقـدمها و

   .إلى المؤسسات األخر  یرجع
ــة داخــل المدرســة - ــة الترو ة لهــذا العمــل علــى أنــه ســلب للوقــت المحــدد للعمل ، تنظــر اإلدارة المدرســ

قــًا لنظــام الفتــرتین المت الــذات أن الوقــت المحــدد للدراســة قصــیر ط الــة الغــوثــو ــًا فــي مــدارس و ، ع حال
انهم ام بذلك ما یرون أن هناك أعداد هائلة من المجتمع بإم   .الق

استخدام مرافـ المدرسـة فـي  ": والتي تنص علـى) 7(رقم الفقرة وجاءت  - تسمح ألفراد المؤسسات 
ـــــة  و ـــــة والتر ـــــة األخیـــــرة " األنشـــــطة الثقاف ـــــ )2.78(متوســـــط حســـــابي فـــــي المرت وزن نســـــبي و

    .متوسطةدرجة  وهي )55.60%(
احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
اف - ـــة  ـــةعـــدم وجـــود قـــوانین وحر الـــة الغـــوث الدول ط ، ـــة مـــن و إلتاحـــة الفرصـــة ألهـــل الحـــي المحـــ

عد انقضاء الیوم والدوام الرسمي   .المدرسة الستغالل هذه المراف 
ة  - عـض أفـراد نضج قلةشعور اإلدارة المدرس مقـدورهم المجتمـع الفلسـطیني الوعي لـد  س   حیـث لـ

  .هاتلكاتوالمحافظة على مم لمراف المدرسة االستثمار الجید
ــة - الــة الغــوث الدول ــه فــي و ــة المعمــول  ز حــول دون إعطــاء مــدیر المدرســة مجــال مــن ، نظــام المر

ة المجتمع المحلي ام بنشاطات لخدمة وتنم ه المدرسة للق ع من خاللها توج ستط ة التي    .االستقالل

عـــز ذلـــك إلـــى  - ـــة مثـــل قلـــةقـــد  هـــذا التفاعـــل مـــع  وجـــود الـــوعي الكـــافي لـــد المجتمـــع بجـــدو وأهم
  .المدرسة

  
اللتــان أشــارتا إلــى ) 2008،الســلطان(، ودراســة  )2003األشــقر،(دراســة نتیجــة  هــذه النتیجــة مــع فــتت-

ات الممنوحــة لمــدیر المــدارس، وٕالــى  ــة الصــالح تــوفر األنظمــة والتشــرعات المقننــة لــذلك قلــة محدود
فة ــارة ضــع اب،(ودراســة) 2007الشــرعي،(وتختلــف مــع دراســة، انــت درجــة الع ) 2011العجلــوني، الشــ

ــــدوام Uemura,1999)(ودراســــة عــــد ال ــــراد المجتمــــع  ــــة أف ــــتح أبوابهــــا لكاف حیــــث أكــــدت أن المدرســــة تف
  .المدرسي
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ة الم( الثالث المجالتحلیل فقرات  3. ة في األنشطة المتنوعة نظماتمشار وم   ):غیر الح
ار  والذ یبین آراء أفراد عینة ) 19/5(ة في جدول رقم للعینة الواحدة والنتائج مبین tتم استخدام اخت
ة الم( الثالثالمجال الدراسة في فقرات  ة في األنشطة المتنوعة نظماتمشار وم   ).غیر الح

ع فقرات  صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم الوزن النسبي  ، و )3.13(تساو  الثالث المجالو
مة %) 60(لنسبي المحاید الوزن ا من أكبروهي %) 62.60(ساو  ة تساو  tوق  3.02)(المحسو
مة  أكبروهي  ة والتي تساو  tمن ق ة تساو (1.96)الجدول مة االحتمال قل أ وهي) 0.000(، والق
ة في األنشطة المتنوعةالموافقة على مما یدل على أن ) 0.05(من  وم ة المؤسسات غیر الح  مشار

  .)05.0(داللة عند مستو ) متوسطة( بدرجة جاءت
  

  

  :)19/5(جدول رقم 
  الثالثتحلیل الفقرات المجال  

ة الم( ة في األنشطة المتنوعة نظماتمشار وم   )غیر الح

المتوسط   الفقرة  مسلسل
 الحسابي

الوزن 
مة   النسبي مة  tق الق

ة   الترتیب االحتمال

1  
ین من الجامعات لتقد م تدعو المدرسة الخبراء الترو

ة وأسرهم ة للطل   .الندوات اإلرشاد
3.23 64.60 3.57 0.000 3 

2 
م دورات حفظ وتالوة  ظ لتنظ تنس مع مراكز التحف

  .القرآن الكرم في المساجد
2.66 53.20 -4.00 0.000 9 

3  
ة تعقدها  ة ومؤتمرات علم ام دراس تشارك في أ

  .الجامعات والمعاهد
2.85 57.00 -2.00 0.048 6 

4 
شد المدرسة أصحاب المصانع بتوفیر الدعم الماد تنا

ة المحتاجین   .للطل
2.89 57.80 -1.47 0.140 5 

5 
اء  ة في إح ة للمشار وم تدعو المنظمات غیر الح

ة ة والعالم ة والوطن ات الدین   .المناس
3.19 63.80 2.53 0.012 4 

6 
تب  ة المدرسة  ت ات العامة إلمداد م ت تنس مع الم

  .ة متنوعةثقاف
2.82 56.40 -2.40 0.017 7 

7  
ة الم م أداء  نظماتتوفر فرص لمشار واألسر في تقی

مي   .المدرسة األكاد
2.63 52.60 -4.76 0.000 10 

8  
ادئ حقوق اإلنسان وف معاییر األمم المتحدة تعزز م

ة   .والمواثی الدول
4.22 84.40 20.18 0.000 1 

 2 0.000 16.79 81.00 4.05  .لمختلفةا نظماتتنظم رحالت هادفة للم  9

10 
تجمع المدرسة التبرعات من المنظمات المختلفة 

ة المحتاجین   .لمساعدة الطل
2.77 55.40 -2.85 0.005 8 

ع الفقرات   0.003 3.02 62.60 3.13  جم

مة *  ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 221"ودرجة حرة  0.05الجدول
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 :ما یلي مالوزن النسبي هحسب ا فقرتینأن أعلى  الساب لخالل الجدو یتضح من -
ــاییر األمــم المتحــدة " : والتــي تــنص علــى) 8(الفقــرة  رقــم   - ــ مع ــادئ حقــوق اإلنســان وف تعــزز م

ة متوسـط حسـابي " ..والمواثی الدول ة األولـى  ـ )4.22(حصلت على المرت  )%84.40(وزن نسـبي و
بیرة وهي    .جداً  درجة 

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
التواصـــل مـــع الم - ـــة  الـــة الغـــوث الدول هـــا األخـــر لتعزـــز هـــذا الجانـــب خاصـــة وأن نظمـــاتاهتمـــام و

  .ةمؤسسة منبثقة من األمم المتحد
ــة علــى التعــاون مــع الم - الــة الغــوث الدول األخــر فــي نشــر حقــوق اإلنســان التــي  نظمــاتحــرص و

ة   . تناد بها المنظمات الدول
ــة للم" : والتــي تــنص علــى) 9(رقــم  الفقــرةوجــاءت  ــنظم رحــالت هادف ــة  فــي"  المختلفــة نظمــاتت المرت
ة  بیرة وهي )%81.00(وزن نسبي و )4.05(متوسط حسابي الثان   .درجة 

احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
التعلم النشط الذ یتطلب الوصول إلى واقع المعرفة بدًال من  - ة  الة الغوث الدول اهتمام مدارس و

  .ى المعلومات النظرة التي تتضمنها المناهجاالقتصار عل
إحداث تغییر في ثقافة المدرسة بإحداث التقارب في وجهات النظر بین أعضاء المدرسة وطالبها  -

ر ة لضمان تقبلهم ومساندتهم للتطو ة المجتمع   .وأفراد المجتمع المحلي لنشر ثقافة المشار
ةالمختلفة فیه نظماتهذه الرحالت وزارة الم -  ر لمعرفة الطالب العلم   .ا تطو
حیث حق هذا البند درجة مرتفعة الذ ) 2003،األشقر(تتف نتیجة هذه الدراسة مع نتیجة دراسة   -

ر والثقافي عن المدرسة اسة االنفتاح الف د من خالله على س   .یؤ
  :ليما ی ماحسب الوزن النسبي ه فقرتین أدنىأن الساب من خالل الجدول  ما یتضح -

م دورات حفظ وتالوة القرآن  ": والتي تنص على) 2(الفقرة رقم - ظ لتنظ تنس مع مراكز التحف
م في المساجد ة  جاءت في" الكر وزن نسبي و )2.66(متوسط حسابي قبل األخیرة المرت

 .متوسطةدرجة  وهي )53.20%(

ة الم ": والتي تنص علـى) 7(الفقرة  رقم جاءت  - م أداء نظمـات تـوفر فـرص لمشـار واألسـر فـي تقیـ
مي  ــاد ــة األخیــرة " المدرســة األك ــ )2.63(متوســط حســابي فــي المرت  وهــي )%52.60(وزن نســبي و

 .متوسطةدرجة 
احثة ذلك إلى  -  :وتعزو ال
ة   - مساق التر ةاالكتفاء  ة اإلسالم  .التي یدرس للطل
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ـــد العـــاملین فـــي مؤسســـات المجتمـــع المحلـــي والمـــدا  - ـــاب الـــوعي الناضـــج ل ة غ ـــة مشـــار أهم رس 
ة  .مؤسسات المجتمع في النشاطات المدرس

ــة ضــمن   - الــة الغــوث الدول ــة الخاصــة بو م م المدرســي مســألة تخــص اإلدارات التعل ــة التقیــ أن عمل
 .برامج محددة

م أداء المد - ة لد مدیر المدرسة في إشراك أفراد المجتمع المحلي في تقی رسة ال تتوفر الرغ
مي تخوفاً  ة  من النتیجة، األكاد ة أفراد المجتمع المحلي في المشار ان عدم إم هذه بأو لقناعة المدیر 
   .التي تحتاج إلى متخصصین، الجوانب الهامة

زة التي تطغى على معظم ممارسات المدارس - ع المر  .طا
مدرسة أكد من خاللها أن دور مدیر ال )2010،عاشور(تتف نتیجة هذه الدراسة مع نتیجة دراسة  -

ة  رة للعمل ة أو تطو في تفعیل الشراكة بین المدرسة والمجتمع المحلي في وضع برامج عالج
حتاج إلى تفعیل فًا و ة ما زال ضع م ) Coyle and Wicher, 2004(وتختلف مع دراسة ، التعل

ر ال م االستشارات الضرورة لتطو اء األمور لهم دور واضح في تقد برامج التي توصلت إلى أن أول
ة اء األمور على اختالف ألوانهم وأجناسهم متفقون على تفعیل ، المدرس ما أظهرت النتائج أن أول

رامجها نها تحقی أهدافها وخططها و م م المشورة والدعم للمدرسة حتى  ذلك تختلف ، دورهم لتقد و
اب،(مع دراسة   .حیث حق هذا الجانب درجة مرتفعة) 2011العجلوني، الش

  

  

ع المجالحلیل فقرات ت 4. ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة( الرا   )مشار
ار  والذ یبین آراء أفراد عینة ) 20/5(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اخت
عالمجال الدراسة في فقرات  ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة( الرا  ).مشار

صفة عامة  ع فقرات و ع المجالیتبین أن المتوسط الحسابي لجم الوزن النسبي  ، و )(2.90 تساو  الرا
مة %)60(ن  الوزن النسبي المحاید و ال یختلف عوه%) 52.60(ساو  ة تساو  t، وق -(المحسو
مة  أكبروهي )  1.77 ة والتي تساو  tمن ق ة تساو 1.96-)( الجدول مة االحتمال ) 0.078(، والق
ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعةالموافقة على مما یدل على أن ) 0.05(من  أكبر وهي  مشار

  .)05.0(عند مستو داللة ) متوسطة( بدرجة جاءت
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  :)20/5(جدول رقم 
عتحلیل الفقرات المجال     الرا

ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة(   )مشار

المتوسط   لفقرةا  مسلسل
  الحسابي

الوزن 
مة   النسبي مة  tق الق

ة   الترتیب االحتمال

1 
ة  ات المدرس تصدر نشرات الطالع المجتمع على الفعال

  .المتنوعة
3.72 74.40 11.61 0.000 1 

ة   2 ة في الصحف المحل ات ترو مشار  10 0.000 9.49- 45.20 2.26  .تسهم 

3  
ة ا ة وف تدعو اإلعالم الترو لتغط ألنشطة المدرس

ا   ..قوانین اإلدارة العل
2.52 50.40 -6.03 0.000 6 

4 
ة مثل دروس  م فقرات برامج إعالم تدعم معلمیها لتقد

  .قناة األونروا
3.15 63.00 1.88 0.061 4 

5  
تصمم اإلعالنات على مداخل المدرسة بهدف إثارة 

م ا التعل قضا   .وعي المجتمع المحلي 
3.72 74.40 10.14 0.000 2 

6  
لبث ) إذاعة، تلفزون، صحف( توظف وسائل اإلعالم 

  .إعالناتها الخاصة وأنشطتها المتنوعة 
2.40 48.00 -7.74 0.000 9 

7 
ة من خالل  م الت التعل عض المش تشارك في عالج 

  .وسائل اإلعالم المختلفة
2.41 48.20 -7.54 0.000 8 

8 
اث المجتمع عن تعرض المدرسة أنشطتها في الفنون وتر 

 7 0.000 7.08- 48.80 2.44  .طر وسائل اإلعالم المختلفة

9 
افة  تستخدم المدرسة البرد االلكتروني لالتصال 

 3 0.000 7.98- 72.60 3.63  .المؤسسات للتعرف ببرامج المدرسة

10 
اء األمور ة من أول   .تستقبل رسائل الكترون

2.78 55.60 -2.78 0.006 5 

ع الفق   1.77 0.078- 52.60 2.90  راتجم
مة *  ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 221"ودرجة حرة  0.05الجدول

  

 :ما یلي مالوزن النسبي هحسب ا فقرتینأن أعلى  الساب خالل الجدول یتضح من -
ة  ": والتــي تــنص علــى )1(الفقــرة  رقــم   - ــات المدرســ ــى الفعال تصــدر نشــرات الطــالع المجتمــع عل
متوسط حسابي " تنوعةالم ة األولى  درجـة  وهي )%74.40(وزن نسبي و )3.72(حصلت على المرت

   .بیرة
احثة ذلك إلى   :وتعزو ال

عض المعلومات الالزمة حول مواعید تسجیل أبنائهم في المدارس، أو اإلجازات  - حاجة األهل ل
ة األهل و  ات التي تتطلب مشار  إصداریتطلب  اغیر ذلك وهذالمفاجئة لظروف معینة، أو المناس

  .نشرات معینة
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والوقت الالزم لالطالع علیها ، النشرات من الوسائل السهلة لد مدیر المدارس نظرًا لتوفر موادها -
مها ، قصیر ل وقت حیث ال تح اقي مؤسسات المجتمع االطالع علیها في  ففي وسع األسر و

ار الكهري ة االنترنت ،أو عطل األجهزة ، مشاكل انقطاع الت   .وانفصال ش

ـــ نتیجـــة هـــذه الدراســـة مـــع نتیجـــة دراســـة  ـــد الســـالم(تتف حیـــث جـــاءت هـــذه الفقـــرة بدرجـــة  )،2011،عب
  %)83.33(مرتفعة

ة في المدارس  ة المجتمع   .من وجهة نظر أفراد العینة من فر المشار
ة بهــدف إثــارة تصــمم اإلعالنــات علــى مــداخل المدرســ" والتــي تــنص علــى ) 5(الفقــرة  رقــم وجــاءت  -

م ا التعلـــ قضـــا متوســـط حســـابي" وعـــي المجتمـــع المحلـــي  ـــة  ـــة الثان نســـبي  ـــوزن و  )3.72(فـــي المرت
 .بیرةدرجة وهي  )74.40%(
احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
ال  - األشــ ل الخــارجي للمدرســة وتــزین جــدرانها  الشــ ــة  الــة الغــوث الدول م بو اهتمــام مــدیرات التعلــ

ح من حقوقهوالصور التي تعبر  م لإلنسان  ة التعل   .عن أهم
ــه - ــاب الترف الصــورة  مــن  ــة مبــدأ التعامــل  الــة الغــوث الدول ــاه -تــدعم و ــرة  -إثــارة االنت ح الف وتوضــ

احثــة مــن خــالل زارتهــا  ــدا هــذا واضــحًا أمــام ال ــة الحدیثــة و الصــورة، وهــي مــن وســائل التر وشــرحها 
  .للمدارس

  

اب(مع نتیجة دراسة تتف نتیجة هذه الدراسة التي أكدت أن هذه الفقرة جاءت  )2011،العجلوني والش
بیرة   .من وجهة نظر أفراد العینة %)75.12(بدرجة 

  :ما یلي ماحسب الوزن النسبي ه فقرتین أدنىأن الساب من خالل الجدول  ما یتضح -
و(ل اإلعالم توظف وسائ ": والتي تنص على) 6(الفقرة رقم - لبث ..) ن، صحف إذاعة، تلفز

ة  جاءت في" إعالناتها الخاصة وأنشطتها المتنوعة  )2.40(متوسط حسابي قبل األخیرة المرت
 .قلیلةدرجة  وهي )%48.00(وزن نسبي و

احثة ذلك إلى   :وتعزو ال
ة، وما ینشر  - ما تبثه عبر قناتها الفضائ محافظات غزة  ة  الة الغوث الدول اكتفاء إدارات مدارس و

ة من خ  ).جوال(الل الرسائل النص
ة" والتي تنص على ) 2(الفقرة  رقم  جاءت - ة في الصحف المحل ات ترو مشار في " تسهم 

متوسط حسابي  ة األخیرة    .بدرجة قلیلة )%45.20(وزن نسبي و  )2.26(المرت
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احثة ذلك إلى   :وتعزو ال
ه مدیر المدرسة - ة للم قلة توج ستعرضون خاللها أهم درسین إلى ضرورة المشار مقاالت 

الت التي تواجههم ة أو المش ة الترو  .المستجدات في العمل
ة وال تتــدخل فــي أ أمــر خــارج نطــاق  - ــة نفســها طرفــًا محایــدًا مهمتــه إنســان الــة الغــوث الدول ــار و اعت

  .عملها
ة  اإلعالم الترو  تر إدارة المدارس أن هناك قصور في جانب - اشرةمن حیث التغط   .لألنشطة الم

التــي أكــدت أن المــدارس تفتقــر إلــى ) 2011،شــلدان وآخــرون (نتیجــة هــذه الدراســة مــع نتیجــة دراســةتتفــ 
ة من خالل اإلذاعـة  م ة تعل م نشرات ترو مثل هذا النوع من التواصل فهي ال تشجع العاملین فیها بتقد

ـــون  فز ضـــًا مـــع دراســـة، والتل ـــ أ ا) 2008،الســـلطان( وتتف نـــت درجـــة التعـــاون مـــع المؤسســـات حیـــث 
فة ـــة ضـــع ـــة واإلعالم اب( وتختلـــف مـــع دراســـة ،%)52.33(اإلنتاج التـــي ) 2011،العجلـــوني و الشـــ

ـــــاء األمـــــور ومؤسســـــات المجتمـــــع بدرجـــــة  ـــــت للتواصـــــل مـــــع أول ة االنترن ـــــى اســـــتخدام شـــــ أكـــــدت عل
  %).84.22(مرتفعة

ة المجتم(تحلیل فقرات المجال الخامس  5. ة في المدارسمعوقات المشار   ):ع
ار  والذ یبین آراء أفراد عینة ) 21/5(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اخت
ة في المدارس(المجال الخامس الدراسة في فقرات  ة المجتمع   )معوقات المشار

ع فقرات المجال الخامس تساو  صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم ، والوزن )(3.26و
ساو  مة %) 60(من الوزن النسبي المحاید  أكبروهي  %)65.20(النسبي   ة تساو  tوق المحسو

مة  أكبروهي  (5.28) ة  tمن ق ة تساو  (1.96) والتي تساو  الجدول مة االحتمال ) 0.000(والق
ة مما یدل على أن) 0.05(مستو قل من أوهي  ة في  درجة الموافقة على معوقات المشار المجتمع

  ).05.0(من قبل أفراد العینة عند مستو داللة  بدرجة متوسطة جاءت المدارس
  

  :)21/5(جدول رقم 
  الخامستحلیل الفقرات المجال  

ة في المدارس(  ة المجتمع   )معوقات المشار

المتوسط   الفقرة  م
 الحسابي

الوزن 
مة   النسبي مة  tق الق

ة   تیبالتر  االحتمال

ة بین المدرسة والمجتمع المحلي1  61.60 1.22 0.221 6 3.08  .ضعف وضوح المصالح المشتر

الة الغوث 2  3 0.000 7.55 71.60 3.58  .ضی دوائر اتخاذ القرار في مدارس و

ة والتعاون3  7 0.009 2.64- 56.20 2.81  .ضعف التنسی من قبل المدرسة للمشار

ة المج4 ةاقتصار المشار ة والعین ة على التبرعات الماد  8 0.001 4.23- 53.80 2.69  .تمع

ة 5 وم الة الغوث على أنشطة المنظمات غیر الح  2 0.000 9.46 74.60 3.73  ثرة القیود المفروضة من و
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اء اإلدارة لد مدیر المدرسة وضی الوقت 6 اد األع  1 0.000 10.64 75.60 3.78  .ازد

صد أ7 اء األمور عن زارة أبنائهم في المدرسةضغط العمل   4 0.000 3.74 65.40 3.27  .ول

اة وسوق العمل8 مهارات الح م النشط والفعال ورطها  اب برامج التعل  5 0.0013 2.51 63.60 3.18  .غ

ة    0.000 5.28 65.20 3.26  الدرجة الكل

مة *  ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 221"ودرجة حرة  0.05الجدول

 :ما یلي مالوزن النسبي هحسب ا فقرتینأن أعلى  الساب خالل الجدول یتضح من -
ــة لــد مــدیر المدرســة وضــی الوقــت ": والتــي تــنص علــى )6(الفقــرة  رقــم   - ــاء اإلدار ــاد األع " ازد

متوسط حسابي  ة األولى  بیرة وهي )%75.60(وزن نسبي و )3.78(حصلت على المرت    .درجة 
احثة ذلك إلىوتع   :زو ال
اسة االنفتاح - ات لدیهم، لد المدیرن رما یرجع ذلك إلى ضعف س ، وتقدیر غیر مناسب لألولو

سیر التخلص منها وهي أمور ة من ال ة داخل م خصوصًا وأن لد المدیرن تطلعًا ، إدارة وتنظ
ة من مؤسسات المجتمع ة عال   .لمشار

زة - ات الواضحةال القیود اإلدارة والمر اب اآلل ا وغ النظام ، صادرة من اإلدارات العل طة  وهي مرت
ل عام اإلدار الترو    .ومن وجهة نظر أنها معوقات غیر مستغرة، ش

ة والمراف  ولعل ذلك التوسع في توفیر األبن ة تتمثل  م الة الغوث تحقی إنجازات  یتطلب من و
ة والقو العاملة والخدمات   .المدرس

اسي( تف نتیجة هذه الدراسة مع نتیجة دراسةت اللتان أكدتا على ) 2008، علي(ودراسة  ) 2002،الع
ل المأمول الش   .أن جهود اإلصالح في النظام الترو الفلسطیني لم تؤت ُأكلها 

الة الغوث على أنشطة " والتي تنص على) 5(الفقرة  رقم وجاءت  - ثرة القیود المفروضة من و
ة المنظمات وم متوسط حسابي "غیر الح ة  ة الثان %) 74.60(نسبي وزن و) 3.73(في المرت

 .بیرةدرجة ب
احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
ة - اســـ ـــًا ذات توجهـــات س ـــة غال وم ـــة طرفـــًا محایـــدًا ، المنظمـــات غیـــر الح الـــة الغـــوث الدول بینمـــا و

ة فهي تتجنب هذا التداخل لكي تحافظ على سیر الع ة بدون أ عراقیلمهمته إنسان ة الترو   .مل
   .)2008،السلطان(دراسة  نتیجة معهذه الدراسة نتیجة  فتت -
  :ما یلي ماحسب الوزن النسبي ه فقرتین أدنىأن الساب من خالل الجدول  ما یتضح -

ة والتعاون ": والتي تنص على) 3(الفقرة رقم -  جاءت في" ضعف التنسی من قبل المدرسة للمشار
ة  .قلیلةدرجة و )%56.20(وزن نسبي و )2.81(متوسط حسابي قبل األخیرة  المرت

  
 



124 
 

احثة ذلك إلى   :وتعزو ال
ة والتعاون مع الم - ة المشار أهم ة  الة الغوث الدول األخر لتحقی  نظماتوعي مدیر مدارس و

  . أهدافها
ة بدورها في إنجاز أعمالها دون االس - الة الغوث الدول ام و ة ق ة صعو وم المؤسسات الح تعانة 

  .ومنظمات المجتمع المدني
ــة " والتــي تــنص علــى ) 4(الفقــرة  رقــم  جــاءت - ــة علــى التبرعــات الماد ة المجتمع اقتصــار المشــار

ة متوسط حسابي "والعین ة األخیرة   .قلیلةدرجة ب )%53.80(وزن نسبي و  )2.69(في المرت
احثتو    :ذلك إلى ةعزو ال
ة أن  - الســـتفادة مـــن خبـــرات أهـــل االختصـــاص فـــي المجـــاالت التـــي تتطلـــب االرتقـــاء هـــة لموجالمشـــار

ة الة الغوث الدول   .للمجتمع الخدمات التي تقدمها و
ـــع  - غنیهـــا عـــن الحاجـــة للتبرعـــات بجم ـــة تحظـــى بـــدعم مســـتمر  ـــة الغـــوث هـــي مؤسســـة دول ال أن و

الها   .أش
ات الدراسةا ارات فرض  خت

 ة عن السؤال ال   :ومناقشتها وتفسیرها ثانينتائج اإلجا
ة عند مستو داللة  ـ هل أفراد  تقدیر بین متوسطات )05.0(یوجد فروقات ذات داللة إحصائ

ة تعز لمتغیرالعینة لواقع  ة المجتمع ة(المشار م ة، المرحلة التعل م ) الجنس، المنطقة التعل
ة عن هذا السؤال تحقق احث تولإلجا ات وهي  ثثالمن  ةال  :ما یليفرض

  :من فروض الدراسة الذ ینص علىلفرض األول ا
ة عند مستو داللة - أفراد  تقدیربین متوسطات ) 05.0( ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة تعز لمتغیر ة المجتمع    )مدیر، مدیرة(الجنس العینة لواقع المشار
ة تم استخدا ار هذه الفرض ار الخت ار الفروق T. test" "م اخت أفراد العینة  تقدیربین متوسطات الخت

ة تعز لمتغیر الجنس،لواقع المشا ة المجتمع   .)22/5(والنتائج مبینة في جدول رقم  ر

  :)22/5(جدول رقم 
ار    ة تعز لمتغیر الللفروق  tنتائج  اخت ة المجتمع   جنسبین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار

ة  ار   الوسط الحسابي  العدد  الجنس  الفرض مة   االنحراف المع مة   tق الق
ة  االحتمال

اء األمور في األنشطة  ة أول مشار
  تنوعةالم

 0.57 3.82 111  مدیر
-0.810  0.419 

 0.58 3.88 111 مدیرة

ة في األنشطة  وم ة المؤسسات الح  0.325 0.987 0.71 3.34 111  مدیرمشار
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 0.66 3.25 111  مدیرة  تنوعةالم

ة الم ة في  نظماتمشار وم غیر الح
  األنشطة المتنوعة

 0.66 3.16 111  مدیر
0.636 0.525 

 0.68 3.10 111  مدیرة

ة اإلعالم في األنشطة والبرامج  مشار
  المتنوعة

 0.74 3.00 111  مدیر
1.977 0.049 

 0.78 2.80 111  مدیرة

ة ة المجتمع   في المدارس معوقات المشار
 0.70 3.39 111  مدیر

2.540 0.012 
 0.78 3.14 111  مدیرة

ة    درجة الكل
 0.47 3.34 111  مدیر

1.595 0.112 
 0.48 3.24 111  مدیرة

مة        ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 220"ودرجة حرة   0.05الجدول

ة تساو  مة االحتمال تبین من الجدول أن الق )  0.05(مستو الداللة وهي أكبر من ) 0.112(و
مة  ة تساو  tوق مة  )1.595( المحسو ة والتي تساو  tوهي أقل من ق مما یدل ) 1.96(الجدول
ةوجود فروق ذات عدم على  ة  داللة إحصائ بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار

ة تعز لمتغیر الجنس ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعةال من مجال مش استثناء المجتمع  ار
مة االحتو  ة في المدارس حیث تبین أن الق ة المجتمع ة لهما أقل من مستو الداللة ممعوقات المشار ال
شیر إلى )0.05( ةوجود فروق ذات  مما  بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع  داللة إحصائ

ة تعز لمتغیر الجن ة المجتمع ة تبین الفروق لصالح  سالمشار ومن خالل المتوسطات الحساب
  .المدیرن

ة للمجال األول - اء األمور في األنشطة الم" النس ة أول ال توجد فروق ذات داللة " تنوعةمشار
ة تعز لمتغیر الجنس، وتعزو  ة المجتمع ة بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار إحصائ

احثة ذلك إلى   : ال
ع المدارس دون تمییز بین مدارس  - مات الصادرة إلدارات المدارس تشمل جم أن اللوائح والتعل

ور واإلناث   .الذ
ع  - ور دون اإلناث بل شاملة لجم اء األمور ال تقتصر على مدارس الذ الدعوات الموجهة ألول

  . المدارس
ة للمجال الثاني - ة في األنشطة " النس وم ة المؤسسات الح  "والمجال الثالث " تنوعةالممشار

ة الم ة في األنشطة المتنوعة نظماتمشار وم ة بین  "غیر الح ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
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احثة ذلك  تقدیراتمتوسطات  ة تعز لمتغیر الجنس، وتعزو ال ة المجتمع أفراد العینة لواقع المشار
  : إلى

ة  -  وم ات للمؤسسات الح ومأن أ مشار ع المدارس ة وغیر الح دون تمییز بین تستهدف جم
  .ور ومدارس اإلناثمدارس الذ

ة والتعاون مع المؤسسات  - ة المشار ان ة إلم مات التي تحتكم إلیها اإلدارة المدرس القوانین والتعل
  .المختلفة واحدة 

ع  ة للمجال الرا النس ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة "و داللة ذات وجود فروق " مشار
ة ة تعز لمتغیر الجنس إحصائ ة المجتمع لصالح  بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار
ور،  احثة ذلك إلىالذ   :وتعزو ال

ة، أو الدروس  - ة عبر الفضائ ات اإلعالم ور أكثر مواجهة لإلعالم والمشار أن مدیر المدارس الذ
م أن ال ح ة  ة أو دروس التقو ح   .مجتمع الفلسطیني مجتمع محافظالتوض

ة للمجال الخامس  النس ة في المدارس"و ة المجتمع داللة وجود فروق ذات " معوقات المشار
ة ة تعز لمتغیر الجنس إحصائ ة المجتمع لصالح  بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار
ور، احثة ذلك الذ   :إلى وتعزو ال

ات التي أن مدیر المدارس من الذ - ثیر من التحد طلع على  المجتمع المحلي و ور أكثر احتكاكًا 
  .تواجههم للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي

ثیر من األمور الهامة والمتعلقة  - ا واالطالع على  تواصل مدیر المدارس مع اإلدارات العل
  .التواصل مع المجتمع المحلي

ًا بین  2006 )وآخرون، العسیلي ( تتف مع دراسة التي توصلت إلى أن هناك فروقًا دالة إحصائ
ة  اء األمور للتفاعل بین اإلدارة المدرس ات أفراد العینة من مدیر المدارس وأول متوسطات استجا

ور وتتف مع دراسة ، والمجتمع المحلي في محافظة الخلیل حسب متغیر الجنس لصالح الذ
طي( ات التي أشارت  )2010،أبوساكور، والط ًا بین متوسطات استجا إلى وجود فروق دالة إحصائ

ة  ة الثانو ة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات المدرس أفراد العینة من مدیر المدارس في درجة مشار
شلدان ( وتتف مع دراسة، وٕاسنادها في مدارس مدینة الخلیل حسب متغیر الجنس تعز لصالح اإلناث

ات أفراد العینة من مدیر حیث وجود فرو  )2011،وآخرون  ًا بین متوسطات استجا ق دالة إحصائ
محافظات غزة لدرجة التواصل بین المدرسة والمجتمع المحلي حسب متغیر  ة  ومعلمي المدارس الثانو

ة مع دراسة في عدم وجود  )2003،األشقر(  الجنس تعز لصالح اإلناث، وتختلف الدراسة الحال
ة ف ون لها دور فروق ذات داللة إحصائ ة في أن  ة وتوجه اإلدارة المدرس ي تقدیر أفراد العینة لرغ

ة المجتمع المحلي في محافظات غزة تعز لمتغیر الجنس ما تختلف الدراسة ، فعال في خدمة وتنم
ة مع دراسة  ًا حسب  )Quan & Kofi,2007(الحال حیث أشارت أنه ال توجد فروق دالة إحصائ
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ة في تایونغ في جنوب ، ر أفراد العینةمتغیر الجنس في تقدی ة والمجالس المدرس من الهیئات المدرس
ا ف اء مع المرین في  يأفرق ونوا شر ة في أن  ة دور أعضاء المجتمع المحلي والهیئات المحل أهم

ة مع المدرسة، وتختلف مع دراسة م وتحسین أداء المتعلم وتقاسم المسؤول العجلوني ( التعل
اب ات ) 2011،والش ة الستجا ة بین المتوسطات الحساب س هناك فروق ذات داللة إحصائ أنه ل

ة  ة األولى لمجاالت المشار أفراد عینة الدراسة حول درجة تقدیر معلمي الصفوف الثالث األساس
ة في مدارس لواء بني عبید في األردن تعز لمتغیر الجنس   .    المجتمع

  :الذ ینص على من فروض الدراسة الثانيالفرض 
ة عند مستو داللة  - أفراد  تقدیربین متوسطات ) 05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة تعز لمتغیر ة المجتمع ة العینة لواقع المشار م   ). إعدادابتدائي، (المرحلة التعل
ار  ة تم استخدام اخت ار هذه الفرض ار الفروق T. test" "الخت بین متوسطات درجات أفراد العینة  الخت
ة تعز لمتغیر  ة المجتمع ة،لواقع المشار م   .)23/5(والنتائج مبینة في جدول رقم  المرحلة التعل

  :)23/5(جدول رقم 
ار    ة تعز لمتغیر للفروق  tنتائج  اخت ة المجتمع بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار

ة م   )إعدادئي، ابتدا(المرحلة التعل

ة  الوسط   العدد  الجنس  الفرض
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة   المع مة  tق الق

ة  االحتمال

اء األمور في األنشطة الم ة أول   تنوعةمشار
 0.57 3.88 126  ابتدائي

0.738  0.461 
 0.58 3.82 96  إعداد

ة في األنشطة الم وم ة المؤسسات الح   تنوعةمشار
 0.71 3.35 126  ابتدائي

1.377 0.170 
 0.66 3.22 96  إعداد

ة الم ة في األنشطة  نظماتمشار وم غیر الح
  المتنوعة

 0.66 3.18 126  ابتدائي
1.156 0.249 

 0.68 3.07 96  إعداد

ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة   مشار
 0.74 2.88 126  ابتدائي

-0.547 0.585 
 0.78 2.94 96  إعداد

ة في المدارسمعوقا ة المجتمع   ت المشار
 0.70 3.12 126  ابتدائي

-3.255 0.001 
 0.78 3.45 96  إعداد
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ة    درجة الكل
 0.47 3.29 126  ابتدائي

-0.128 0.898 
 0.48 3.28 96  إعداد

مة        ة عند مستو داللة tق   1.96تساو " 220"ودرجة حرة   0.05الجدول

تبین من الجدول أن  ة تساو و مة االحتمال )  0.05(مستو الداللة وهي أكبر من ) 0.898(الق
مة  ة تساو   tوق مة )  0.128-(المحسو ة والتي تساو  tوهي أقل من ق مما یدل ) 1.96(الجدول
ةوجود فروق ذات عدم على  ة  داللة إحصائ بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار

ة تعز لمتغی استثناءر المجتمع ة  م ة في المدارس  المرحلة التعل ة المجتمع مجال معوقات المشار
مة االحت ة لهحیث تبین أن الق شیر إلى  )0.05(مستو الداللة من ا أقل من مستو الداللة مال مما 

ة وجود ة تعز  فروق ذات داللة إحصائ ة المجتمع بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار
ةلمتغ ة تبین الفروق لصالح المرحلة اإلعداد ة ومن خالل المتوسطات الحساب م   .یر المرحلة التعل

ع ال ت - ة للمجال األول والثاني والثالث والرا ةد فروق ذات وجالنس بین متوسطات  داللة إحصائ
ة تعز لمتغیر  ة المجتمع ةدرجات أفراد العینة لواقع المشار م   ).ي، إعدادابتدائ(المرحلة التعل

احثة ذلك إلى   :وتعزو ال
مات اإلدارة المعمول بها تطب في  - افة المدارس، والتعل عة األعمال هي واحدة ومتشابهة في  طب

ع المدارس ة ال تمیز بین مرحلة ومرحلةجم ة المجتمع ة المشار ان   .، وٕام
ة للمجال الخامس  - ة في المدارس"النس ة المجتمع فروق ذات داللة  وجود "معوقات المشار

ة ة  بین متوسطات تقدیرات إحصائ م ة تعز لمتغیر المرحلة التعل ة المجتمع أفراد العینة لواقع المشار
ة احثة ذلك إلى لصالح المرحلة اإلعداد   :وتعزو ال

التالي قد یتعرف مدیروها على  - ة عن المرحلة التي قبلها و اجات إضاف أن هذه المرحلة تتطلب احت
ة مؤسسات المجتمع المحلي قات التي تحول دون مشار   .عض المع

ة مع دراسة  ة أفراد ) 2008السلطان،(تتف الدراسة الحال ًا بین رؤ في أنه ال توجد فروق دالة إحصائ
عینة الدراسة من مدیر المدارس في مدینة الراض  لواقع التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي 

ةتعز لمتغیر المرح م   . لة التعل
  :من فروض الدراسة الذ ینص على الثالثالفرض 

ة عند مستو داللة  - أفراد  تقدیربین متوسطات ) 05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة م ة تعز لمتغیر المنطقة التعل ة المجتمع   .العینة لواقع المشار

ار الفروق وللتحق من صحة هذا الفرض تم استخدام ا این األحاد الخت ار تحلیل الت بین خت
ة م ة تعز لمتغیر المنطقة التعل ة المجتمع والنتائج مبینة  ،متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار

  :)24/5(في جدول رقم 
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  :)24/5(جدول رقم 
این األحاد  ة تعز بین متوسطات درجات أفراد العین  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل الت ة المجتمع ة لواقع المشار

ة م   لمتغیر المنطقة التعل

ة  این الفرض مجموع  مصدر الت
عات  المر

درجة 
ة  الحر

متوسط 
عات  المر

مة   ق
" F "  

مة  الق
ة  االحتمال

اء األمور في األنشطة الم ة أول تنوعةمشار  

 1.460 4 5.839بین المجموعات 
 0.315 217 68.389داخل المجموعات  4.6320.001

  221 74.227المجموع 

ة في األنشطة الم وم ة المؤسسات الح تنوعةمشار  

 0.486 4 1.943بین المجموعات 
 0.473 102.540217داخل المجموعات  1.0280.394

  104.483221المجموع 

ة الم ة في األنشطة المتنوعة نظماتمشار وم غیر الح
 0.468 4 1.871بین المجموعات 

 0.454 217 98.507داخل المجموعات  1.0300.393
  100.377221المجموع 

ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنو  عةمشار  

 1.121 4 4.484بین المجموعات 
 0.587 127.301217داخل المجموعات  1.9110.110

  131.785221المجموع 

ة ا ة في المدارسمعوقات المشار لمجتمع  
 2.332 4 9.326بین المجموعات 

 0.538 116.820217داخل المجموعات  4.3310.002
  126.147221المجموع 

ة   الدرجة الكل
 0.369 4 1.477بین المجموعات 

 0.230 217 49.962داخل المجموعات  1.6040.174
  51.439 221المجموع 

مة *  ة عند درجة حرة ال Fق   2.42تساو  0.05ومستو داللة  "217، 4"جدول

ة  مة االحتمال تبین من الجدول أن الق ع المجاالت و مستو  وهي أكبر من) 0.174(تساو لجم
مة )  0.05( الداللة ة تساو  fوق مة  )1.604( المحسو ة والتي تساو  fوهي أقل من ق الجدول

ة عند مستو داللة مما یدل على عدم وجو ) 2.42( بین متوسطات الفروق د فروق ذات داللة إحصائ
ة م ة تعز لمتغیر المنطقة التعل ة المجتمع ال من مجال  درجات أفراد العینة لواقع المشار استثناء 

ة أول ة في المدارساء األمور في األنشطة المختلفة و مشار ة المجتمع انت  معوقات المشار حیث 
مة االحتم ة لهما أقل من مستو الداللة الق شیر) 0.05(ال ة إلى  مما  وجود فروق ذات داللة إحصائ

ة تعز لمتغیر  بین متوسطات تقدیراتالفروق عند مستو داللة  ة المجتمع أفراد العینة لواقع المشار
ة م انت لصالح المنطقة التعل اء األمور  ة أول ه نجد الفروق في مشار ف ار ش منطقة  من خالل اخت

انت  ة  ة في األنشطة المجتمع ة لمعوقات المشار النس منطقة خان یونس، أما  شمال غزة مقارنة 
ال من الوسطى وخان یونس مقارنة مع شمال غزة   .  لصالح 

احثة ذلك إلى   :وتعزو ال
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ع تشیر إلى  - ة للمجال الثاني والثالث والرا ة عند مالنس ستو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة تعز لمتغیر المنطقة الفروق داللة  ة المجتمع بین متوسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار

ة م احثة ذلك إلىالتعل   :، وتعزو ال
ة ال تخصص منطقة دون أخر  - وم ة وغیر الح وم ات المؤسسات الح   .أن مشار
ة إلى المجال األول -  النس اء األمور في األنش "و ة أول وجود فروق إلى  شیر" متنوعةطة المشار

ة عند مستو داللة  ة  بین متوسطات تقدیراتالفروق ذات داللة إحصائ أفراد العینة لواقع المشار
ة م ة تعز لمتغیر المنطقة التعل انت لصالح منطقة  المجتمع اء األمور  ة أول لصالح مجال مشار

منطقة خان یونس،  احثةشمال غزة مقارنة    :ذلك إلى وتعزو ال
أ  - ة  المشار اء األمور  سمح ألول ة لشمال غزة مع ضی المساحة وقرب المدارس  ان الكثافة الس

  .أنشطة تقررها المدارس
ة إلى المجال الخامس - النس ة في " و ة األنشطةمعوقات المشار وجود فروق إلى  شیر المجتمع

ة عند مستو داللة  ة بین متالفروق ذات داللة إحصائ وسطات درجات أفراد العینة لواقع المشار
ة م ة تعز لمتغیر المنطقة التعل ال من الوسطى وخان یونس مقارنة مع شمال  المجتمع انت لصالح 

احثة ذلك إلى   :غزة، وتعزو ال
ل من محافظة  - ات  سخان یوناتساع مساحة  ثیر من العق ة تثیر  ان والوسطى والكثافة الس

ات أمام  ةوالتحد الة الغوث الدول ة بو م   .المسؤولین في اإلدارات التعل
ار شنتائج  )25/5(جدول  ه للفروق اخت ة ف م   تعز لمتغیر المنطقة التعل

  )j(المتوسط   )i(المتوسط 
الفروق في 

  المتوسطات 
مة الق

ة  االحتمال
اء األمور ة أول  في األنشطة المختلفة مشار

 0.004 0.484 خان یونس شمال عزة

ة ة في األنشطة المجتمع  معوقات المشار
 0.008 0.615- الوسطى شمال غزة

     0.026 0.538- خان یونس شمال غزة
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  نتائج الدراسة
ة بین المدرسة والمجتمـع المحلـي فـي مـدارس  ة المجتمع أوضحت نتائج هذه الدراسة أن مستو المشار

الــة الغــوث فــي محافظــات غــزة ال زال محــد ة، وداً و ــة للمشــار وعلــى . وال یــزال یخضــع لألنمــا التقلید
ة والتعـاون بـین المدرسـة  ـة المشـار أهم الرغم من أن نتائج الدراسة تشیر إلى شعور أفراد عینة الدراسة 

ــة بــین ، والمجتمــع المحلــي ة المجتمع ر بــرامج المشــار اشــرة علــى تطــو صــورة م س  إال أن ذلــك لــم یــنع
ه الدراسة من نتائج. لمحليالمدرسة والمجتمع ا أتي عرض ألهم ما توصلت إل ما    :وف

ـــة فـــي  .1 ة المجتمع أظهـــرت النتـــائج أن المتوســـط الكلـــي لدرجـــة تقـــدیر أفـــراد العینـــة لواقـــع المشـــار
الـــة الغـــوث فـــي محافظـــات غـــزة بلـــغ  ـــوزن نســـبي ، )3.29(مـــدارس و درجـــة ، %)65.80(و و

 .تقدیر متوسطة

اآلتيوسنوضح نتائج ترتیب مجاالت  انة    :االست

اء األمور في األنشـطة الم" حصل مجال  - ة أول ـة األولـى"  تنوعـةمشار حیـث بلـغ الـوزن ، علـى المرت
بیرة %)77.00(النسبي له   .أ بدرجة تقدیر 

ة في األنشطة الم" حصل مجال  - وم ة المؤسسات الح ـة"  تنوعةمشار ـة الثان حیـث بلـغ ، علـى المرت
بیرة %)77.00(الوزن النسبي له    .أ بدرجة تقدیر 

ــة فــي المــدارس" حصــل مجــال  - ة المجتمع ــة الثالثــة" معوقــات المشــار حیــث بلــغ الــوزن ، علــى المرت
  .أ بدرجة تقدیر متوسطة%) 65.20(النسبي له 

ة الم" حصل مجال  - ة في األنشطة المتنوعة  نظماتمشار وم عـة" غیر الح ة الرا حیـث ، على المرت
  .أ بدرجة تقدیر متوسطة%) 62.60(النسبي له بلغ الوزن 

ة اإلعــالم فــي األنشــطة والبــرامج المتنوعــة " حصــل مجــال  - ــة الخامســة" مشــار حیــث بلــغ ، علــى المرت
  .أ بدرجة تقدیر متوسطة%) 52.60(الوزن النسبي له 

ة تعــــــــز لمتغیــــــــر جــــــــنس مــــــــدیر المدرســــــــة عنــــــــد مســــــــتو  - ال یوجــــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائ
ــــة )دالل 05.0 ــــاء األمــــور  ( ة أول ــــة، فــــي مجــــاالت مشــــار وم ة المؤسســــات الح ة ، مشــــار مشــــار

ة في األنشطة والبرامج المتنوعة للمدرسة وم   .المؤسسات غیر الح

ة تعز لمتغیـر جـنس مـدیر المدرسـة عنـد مسـتو داللـة  - )توجد فروق ذات داللة إحصائ 05.0 ) 
ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعةي مجاف ور ل مشار   .لصالح الذ

ة تعز لمتغیر جنس مدیر المدرسة عند مستو داللة  - )توجد فروق ذات داللة إحصائ 05.0 )  
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ور ة في المدارس لصالح الذ ة المجتمع   .في مجال معوقات المشار

ة تعز ل - ة عنـد مسـتو داللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ م )متغیر المرحلة التعل 05.0 ) 
ـة فـي المـدارس فتوجـد فـروق  ة المجتمع انة ما عدا مجال معوقات المشـار ع مجاالت االست في جم

ة عند مستو داللة   )ذات داللة إحصائ 05.0 ة (  .لصالح المرحلة اإلعداد

ة عند مستو داللة ال توجد فروق ذات دالل - )ة إحصائ 05.0 ـة  ( م تعز لمتغیر المنطقـة التعل
ة وم ة المؤسسات الح ة الم، في مجاالت مشار ة نظماتمشار وم ة اإلعالم فـي ، غیر الح مشار

ة  .األنشطة والبرامج المدرس

ـة عنـد مسـ - م ة تعـز لمتغیـر المنطقـة التعل )تو داللـة  توجد فـروق ذات داللـة إحصـائ 05.0 ) 
اء األمور في األنشطة الم ة أول لصـالح  سبین منطقتي شمال غزة وخان یون تنوعةفي مجال مشار

 .منطقة شمال غزة 

ة عند مستو داللة   م ة تعز لمتغیر المنطقة التعل )توجد فروق ذات داللة إحصائ 05.0 في  (
ة في المدارس بین منطقتيمجال معوقات الم ة المجتمع مع شمال غزة )  سالوسطى وخان یون( شار

ًال من الوسطى وخان یون   .سلصالح 
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 ادسالسل الفص
لتفعيل املشاركة اجملتمعية يف لتفعيل املشاركة اجملتمعية يف   التصور املقرتح

 مدارس وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزةمدارس وكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة
 

 التصور المقترح أهداف 
 المقترحات التي يستند إليها التصور قالمنطل 
 التصور المقترح األسس التي يقوم عليها 
 أساليب بناء التصور المقترح 
 جوانب التصور المقترح 
 آليات تنفيذ التصور المقترح 
 آليات متابعة وتقويم التصور المقترح 
 توصيات الدراسة 
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  الفصـل السـادس
  التصور المقترح

  تمهید
ة من المدرسة في مجال خدمة المجتمع بتعدد حاجات ونشاطات المجتمع تتعدد األدوا       ر المطلو

قها ح خدمة المجتمع من األهداف التي تسعى المدرسة إلى تحق عد أن أص   .ذاته 
عد اهتمام المدرسة بخدمة مجتمعها عامًال مهما من عوامل احترام الرأ العام وتقدیره لجهودها  ما 

قى المدرسة م ذلك ت ز إشعاع حضار واجتماعيو ًا ، ر ًا وثقاف ة المجتمع اقتصاد یهدف إلى تنم
م العلمي وخدمة المجتمع ة المتمثلة في التعل ًا من خالل وظائفها األساس والتي تتطلب منها ، وعلم

ة وعدم  حث المستمر في أفضل السبل التي تساعد في تنفیذ تلك الوظائف وتحقی األهداف المطلو ال
عیدًا عن مؤسسات المجتمعاالنطوا عاب منجزات ، ء على نفسها  هذا فإن المدرسة تساعد في است و

اً  شهده العالم حال فمن خالل ما سب من نتائج رأت ، والتعاون مع حقل العمل، التقدم التقني الذ 
ة ة المجتمع ة المشار فعل عمل احثة أنه ال بد من بناء تصور یخدم و ر ، ال ة ف مثا ون  ة رائدة ل

حث الذ تم في الماضي والحاضر بتصور وضع جدید في المستقبل ، تهدف إلى قطف نتائج ال
احثة ار  س من بنات أف أن هذا التصور ل م علمًا  ط ة وأح ولكن هو  ،وال من قناعاتي الشخص

ة ة لدراستي المیدان ط مستقبلي بني على نتائج فعل   .تخط
  أهداف التصور المقترح .1

الة الغوث في محافظات غزة في ضوء صور إلى یهدف الت ة في مدارس و ة المجتمع تفعیل المشار
ة وذلك  ة المجتمع ة وفي ضوء واقع المشار ة المجتمع االستفادة من االتجاهات المعاصرة في المشار

ة ة التال   :من خالل تحقی األهداف الفرع
 طلع المج، تفعیل اإلعالم الترو لما یخدم المدرسة افة نشاطاتها و تمع المحلي على 

رامجها  .و
  ه من ما ف ة(تفعیل التواصل بین المدرسة والمجتمع المحلي  وم منظمات غیر  -مؤسسات ح

ة  وم ات خیرة   -ح ة  -جمع ات أهل رامجها) جمع   .وٕاشراكهم في أنشطة المدرسة و
 رامجها اء األمور في أنشطة المدرسة و ة أول   .تفعیل مشار
 ةوضع اآل ة المجتمع ات واإلجراءات الالزمة التي من شأنها التغلب على معوقات المشار   .ل
 ة ة المجتمع ة في هذه الدراسة إلى إعادة النظر ، تبني مفهوم المشار ة الترو ودفع خبراء العمل

نیته ومحتواه مي من حیث فلسفته و احثة التصور المقترح . في النظام التعل لذلك تطرح ال
ةلمفهوم ا ة المجتمع ما یتناسب مع واقع المجتمع الفلسطیني في ضوء االتجاهات ، لمشار

ة المعاصرة  .العالم
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ستند إلیها التصور المقترح .2   المنطلقات التي 
حث الحالي ما  ستند التصور المقترح لل ن إیجازها ف م إلى مجموعة من المنطلقات والمرتكزات التي 

  :یلي
 ة ة المجتمع ة المشار ة أهم ما المدارس التي تضم ، في تحقی أهداف المؤسسات الترو وال س

م ة في التعل ة، المرحلة األساس ة المجتمع ط دقی وواع للمشار ه من تخط   .وما تتطل
 أن المدرسة لم تعد تستطع العمل وحدها من أجل تحقی األهداف التي أنشئت من أجلها ،

اء األمور ومؤ  حاجة إلى جهود أول مختلف خدماتها لمؤازرتها في نجاح وأنها  سسات المجتمع 
ة م ة التعل   .العمل

  انات المتاحة للمدرسة داخلها وخارجها، وخاصة زادة التوجه نحو ضرورة استثمار اإلم
ط بها   .التعاون مع المجتمع المحلي المح

 ة تؤد إلى تحقی العدید من األهداف منها تحسین أداء ال ة المجتمع طالب، أن المشار
ة ة الترو سیر التكامل االجتماعي، وزادة دعم المجتمع للعمل   . وت

  اسي ة شاملة والدرع الواقي ضد الغزو االقتصاد والثقافي والس ة هي مدخلنا إلى تنم التر
ساعد األفراد في الحصول على المعلومات، وحسن استخدامها في ، واالجتماعي م  فالتعل

یر والتعبیر واالتص ة التف ة دعم وتأیید المشار ناء العالقات، فمن هنا تأتي أهم ال واإلنتاج و
رها ة وتطو م ة التعل العمل ة للرقي    . المجتمع

  م التعل اة، فإن األخذ  ات التي تفرضها العولمة في شتى مجاالت الح من منطل التحد
ره عاب الجدید وتطو یز على ، والتدرب الجاد واالستعداد الست عد ضرورة من والتر ذلك 

  .ضرورات هذا العصر
 الت المجتمع ة المسئولة عن حل مش ، من منطل أن المدرسة هي إحد المؤسسات الترو

ة  ة الترو ة على العمل صورة قو ة للعولمة وهذا بدوره یؤثر  ات الترو التحد فإنها سوف تتأثر 
فرض على المؤسسات ما تتضمنه من معلمین ومتعلمین ومناهج وأنشطة ونظم إدار  ة مما 

ة  ر وتحسین العمل ط لمساندتها في تطو ة ضرورة فتح المجال أمام المجتمع المح م التعل
ة م   .التعل

قوم علیها التصور المقترح .3  األسس التي 
المصادر  قوم التصور المقترح على مجموعة من االستخالصات والنتائج التي تم التوصل إلیها من

  :ةالمتنوعة التال
 حث الحالي والذ تناول   :اإلطار المیداني لل

الة الغوث في محافظات غزة من خالل أداة   - 1 ة في مدارس و ة المجتمع الواقع الحالي للمشار
انة( الدراسة    ).االست
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احثة من خالل أداة الدراسة - 2 ات والمعوقات التي توصلت إلیها ال  التي) المقابلة( المجاالت والتحد
الة الغوث في محافظات غزة أجرتها مع مدیر  ة في و م   .المناط التعل

الة الغوث - 3 ة ، االقتراحات التي أدلى بها مدیرو مدارس و ة أثناء اإلجا ة المجتمع لتفعیل المشار
ة في "الذ ینص على  على السؤال المفتوح ة المجتمع ما تصورك المقترح لتفعیل المشار

انة "مدرستك؟   .عند تطبی االست
 ه من نتائجالدراس ة وما انتهت إل ة المجتمع قة في مجال المشار   .ات السا
  ة من حیث مفهومها وأهمیتها ة المجتمع حث الحالي والذ تناول المشار اإلطار النظر لل

ات التي تواجهها في ظل الوضع الفلسطیني   .وأهدافها ومجاالتها ومعوقاتها والتحد
 
 ة والخبرات المعاصرة و الت ة جارب الدول ة في العمل ة المجتمع التي تتعل بتطبی برنامج المشار

ة  م  .التعل
 ة نمو الطفل م في هذه المرحلة الهامة في عمل عاني منها التعل الت التي  حیث النمو ، المش

 .المتوازن المتكامل
 أسالیب بناء التصور المقترح .4

ة في بنائه لیب مستمدة من أسالیب دراسة هذه األسا، ستند التصور المقترح إلى أسالیب منهج
طه المستقبل   .وتخط
 ة في بناء التصور المقترح ف ر: األسالیب الك الرأ والف من أجل ، هي الطرق التي تهتم 

قها ة تحق ف م ومعاییر وتصورات ثم محاولة الوصول إلى  م وذلك بوضع ق د التعل . تجو
  :ولعل أبرز هذه الطرق 

اتصال منظمة بین مجموعة من الخبراء وأصحاب االختصاص في  هو وسیلة" أسلوب دلفا: أوالً 
لة معینة دون  ة لمش المستقبل عبر العمل التعاوني المنظم القتراح الحلول المناس میدان معین للتنبؤ 

ما بینهم   ).2013،زن الدین("الحاجة إلى االجتماع أو المواجهة ف
اسات، تقدیر الحاجات، هدافتحدید األ، أسلوب دلفا في مجاالت التنبؤ ستخدم التصور ، صنع الس

 .المستقبلي أل نظام
حیث تتم المناقشة غیر  عتمد أسلوب دلفا على رأ مجموعة من الخبراء في مجال موضوع الدراسة 

اشرة عیدًا عن تأثیر رأ المجموعة، الم ه  ل عضو من الخبراء یبد رأ    .أ أن 
احثة عند توز  ه ال ل وهذا ما قامت  ة  انت إجا انات الدراسة على مدیر المدارس حیث  عها الست
ات اقي اإلجا معزل عن  ذلك انطب أسلوب دلفا على الدراسة الحال، مدیر  من خالل  ةو

احثة مع مدیر المناط ال ة التي أجرتها ال الت الشخص ة تالمقا الة الغوث الدول ة في و م عل
  .محافظات غزة
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  :لفاممیزات أسلوب د
ة - ة واالجتماع وذلك ، عتبر من أخصب أسالیب دراسة المستقبل في مجال التنبؤات التكنولوج

ة مزج بین أكثر من أسلوب من أسالیب الدراسة المستقبل   .ألنه 
ة - بیرة من األفراد برغم القیود الجغراف ، یهیئ الفرصة للحصول على المعلومات من مجموعة 

طهوسه، فضًال عن قلة التكالیف  .ولة إدارته وض
ان  - ة في لو  ن أن تؤثر على العمل م ة التي  ة وضعف تأثیر العالقات الشخص الموضوع

ان واحد وجهًا لوجه   .اجتماع الخبراء في م
رة أو رأ ستكون صرحة - سبب السرة المفروضة، إن المعارضة أل ف   .وذلك 
مراجعة ف، أخر لالتصال وجمع المعلومات إنه یختلف عن أ وسیلة - سمح لألفراد  ي أنه 

انات أخر عدة مرات ارهم ومقترحاتهم وف ب   .أف
اسات وتحدید األهداف في  - األسلوب أداة هامة وممیزة الستخدام المعلومات ورسم الس

ط الترو  المجاالت اإلدارة ة استخدامه في التخط ان  .)2013،زن الدین(حیث إم
  :عیوب أسلوب دلفا

عض الخبراءالعوامل األیدلو  - ة التي تؤثر على  ة والمؤثرات النفس  . ج
سبب  - عض من الخبراء عن التطورات الحدیثة في المجال المطروح  قلة المعلومات لد 

اب أخر  اطهم الموضوعي أو أس   .التغیرات السرعة أو عدم ارت
ة النتائج التي یتم التوصل إلیها نتیجة لفتور نشا ال - ي المراحل خبراء وخاصة فعدم فاعل

  .المتقدمة
ستغرقها أسلوب دلفا - ة نتیجة لطول المدة التي  عض الخبراء من العمل   .انسحاب 
النظر إلى التطورات  - ا  المتغیرات الحادثة في مجاالت العلوم والتكنولوج ة التنبؤ  صعو

ة، المتسارعة في هذا المجال ة في مجال العلوم االجتماع   .وتزداد هذه الصعو
ل مجال  الخلط بین - ان نظرًا الختالف التعرفات بین  ارات االستب عض المصطلحات في ع

م بین التخصصات المختلفة ات المفاه   .وعدم ث
ین - شأنها على نقطة التقاء بین المشار ع أن تصل  ثیرة ال تستط س . توجد حاالت  بل الع

ه اآلراء اعد ف   .تحصل على موقف تت
انات - ة لجمع الب   .التكلفة العال
عطوا وجهات نظرهم على اإلطالق - عض الخبراء رما ال یرغبون في أن   :1991،مطر(أن 

33(.  
ة أسلوب دلفا   أهم

ام الخبراء - ار وأح   .الحصول على المعلومات من خالل آراء وأف
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لة الدراسة -   .المعلومات التي تم الحصول علیها تكون حل وسط لمش
  .ضوعالحصول على معلومات تغطي معظم جوانب المو  -
ة التنبؤ -   .وعدم االعتماد على رأ خبیر واحد، اشتراك مجموعة من الخبراء في عمل
انات  - ح الفرصة للخبراء إلعطاء آرائهم في ضوء تلك الب إجراء التنبؤ على عدة دورات یت

ة ه األغلب   .المتاحة للوصول لرأ یتف عل
  ).جودةزادة ال(تقلیل التكلفة وفاقد الوقت والجهد وزادة العائد -
لة - صورة تالئم أ مش ثیرة و ة أسلوب دلفا للتطبی في مجاالت   .قابل

  :خطوات استخدام أسلوب دلفا
لة موضوع الدراسة -   .تحدید وتعرف المش
ان  - لما  ان هناك تنوعًا في الخبرات  لما  تحدید أعضاء االجتماع من الخبراء ذو الرأ و

  .أفضل
ة وتحتو على تساؤالت عن بدائل تحدید األسئلة التي یراعى أن تك - ون واضحة وقابلة لإلجا

لة وتأثیر بدائل الحل علیها   .الحل وسلوك المش
  .إصدار القائمة األولى من األسئلة وتوجیهها إلى الخبراء -
ل تقرر  - ة ذلك في ش تا عها في مجموعات متشابهة و ات واختصارها وتجم تحلیل اإلجا

  .مختصر
ة لتوقعاتهم عن الحلول إرسال التقرر المختصر  - النس ة طالبین رد فعلهم  للخبراء مرة ثان

لة   .والمش
ل نهائي عن أسلوب حل  - ة ووضعها في ش ع اآلراء النهائ ة الخبراء یتم تجم عد استجا

التفصیل لة    .المش
ا -  .)40: 1991،مطر( رفع تقرر لإلدارة العل

انات أسلوب دلفا   :است
 انات المفتوحة اشرة التي تتضمن هي :  االست ارة عن سؤال أو مجموعة من األسئلة الم ع

لة المطروحة عاد المش ثم ترسل إلى الخبراء أو المختصین المختارن ضمن المجموعة التي ، أ
لة الرأ والتحلیل للمش ة عن هذه األسئلة من خالل ، یراد مساهمتهم  طلب منهم اإلجا حیث 
حرة صادقة وجهة النظر المختصة لدیهم والتعبیر ة   .عن تصوراتهم المستقبل

ة حث: استقرائ اشرًا عن المجال موضوع ال قدم للخبراء سؤاًال م وتترك لهم حرة األداء ، حیث 
  .بتصوراتهم حوله
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ة عدد من : استنتاج حث متبوع  ة عن موضوع ال انات أساس وفیها تقدم للخبراء معلومات و
علقوا علیها و ، األسئلة المفتوحة الطرقة الساب شرحها ل شأنها على أن تحلل  ضعوا تقدیراتهم 

  .وتعاد للخبراء من جدید
 انات المغلقة انات المفتوحة: االست عد تحلیل االست مها للخبراء  تم إعدادها وتقد . و

انات تكون محددة ، وتعرض على الخبراء أكثر من مرة إال أنها في هذا النوع من االست
ات ) غیر مواف-فموا) (ال-بنعم(إما ات إلى درجة االستقرار والث حتى تصل اإلجا

ارة  على حدة ل ع مة  احث من تحدید الوزن النسبي لق ن لل م  .عندها 
اً  اطها وتفاعلها "  أسلوب تحلیل النظم: ثان وناته وارت ل م ة للموقف وٕادراك  هو النظرة الشمول

ر الع فاءة وتطو ها مما یؤد إلى رفع  ةوتشا صورة منظوم ة  م ة التعل   "مل
ط، مجموعة من العناصر"  وعالقات ، توجد بینها عالقة وحدود واضحة تفصل النظام عن المح

ة معینة مع بیئة النظام ادل   "ت
ونات النظام   :م

ة التي تدخل في النظام: المدخالت - ع العناصر البیئ     .وهي جم
ات النظام -    .عناصر النظاموهي التفاعالت التي تتم بین : عمل
ة: المخرجات - ة ومخرجات نهائ    .وتعني منتجات النظام وهي نوعان مخرجات ارتداد
ة الراجعة - ات تقوم لتحسین النظام: التغذ ره، وتعني عمل وهي وصف واقعي ، لضمان تطو

قي للمخرجات   .ومد مالءمتها ألهداف النظام ومقترحات لتعدیل جوانب هذا النظام، وحق
مجاالت مختلفة منها االتصاالت وعلوم الفضاء من األسالیب التي یتزاید استخدامها في  أسلوب النظم

انات والمعلومات ر الب أما في المجال الترو فقد ظهر استخدامه في عام ، والصناعة واإلدارة وتطو
اد معدل سرعة التغییر 1960 یر وقدرته على المساعدة في الت، والنظرة إلى المستقبل، سبب ازد ف

قین والمقارنة ة عند تنفیذ الوظائف  والتحلیل العم ار الطرق والوسائل المناس بین البدائل عند اخت
ة المختلفة   .الترو

ة ولألجزاء المتداخلة التي تكون في  وقد ظهر ة متكاملة للنظم الفرع ش مدنا  هذا األسلوب ل
التعرف مقدمًا على مد تأثیر النظم  -الكلي حیث تساعد في أ جزء من النظام ممجموعها النظا

له ونات نظام المجتمع  ة األخر أو م    .واألجزاء األخر على النظم الفرع
  :خصائص أسلوب النظم

ة لألحداث والمواقف االهتمام -   .النظرة الكل
فة والحدث والموقف والبناء العام للنظام -   .القدرة على تحلیل السلوك والوظ
  .تطبیالرط بین النظرة وال -
ادلة بین عناصره -   .إقامة العالقات المت
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  .التفاعل المستمر بین عناصره -
ر والتعدیل والمراجعة أثناء التطبی، المرونة - ح التطو   .فتت
اً  -   .وضوح أهداف النظام وتحدیدها تحدیدًا سلو
شر والماد - ات النظام ال   .حدد حاجات ومتطل
ة في اتخاذ القرارا - التتعزز القدرات اإلنسان   .ت وحل المش
ة - ة ووضعها في منزلة عال م اإلنسان   .تعزز الق
عة -   .)2006،غرب( سیره في خطوات منظمة ومتتا

ة ة استخدام أسلوب النظم في التر   :أهم
م - ة التعل   .ساعد على تحسین التفاعل اإلنساني في عمل
الت ووضع البدائل المالئمة لتحقی األهداف - ة لحل المش و یجمع بین فه، طرقة علم

ین التكامل والتحلیل، النظرة والتطبی   .و
ة - طور برامجها المستقبل انات و   .أسلوب واقعي یراعي اإلم
الته ومد  - عة مش أسلوب النظم في تحدید طب ستعین اإلدار  ة  في مجال اإلدارة الترو

ات انات ا، شمولها وتحدید األهداف والغا حث عن حلول تتمشى مع اإلم ار ثم ال لمتاحة واخت
ار البدیل األفضل   .البدائل في ضوء معاییر مدروسة حتى یتم اخت

مي - م الموقف التعل ختار المحتو ، ساعد أسلوب النظم على تهیئة وتنظ حدد األهداف و ف
م الت، وطرائ التدرس ووسائل التعل م المستمر إلدخال التعد التقو قوم    .ثم 

ة قدرات المتعل - الت واتخاذ القراراتساهم في تنم ة المتعلم ، مین على حل المش فتتحق إیجاب
حق األداء المتوقع منه مي و   .في الموقف التعل

أسلوب   :خطوات استخدام تحلیل النظم 
  .التعرف على النظام من حیث حدوده وأهدافه -
اسها - ة ق ف   .تحدید مدخالت النظام و
 .دیل األفضلإیجاد نظم بدیلة والمقارنة بینها وتحدید الب -
ات األعمال( أسلوب بیرت: ثالثاً     )ش

ب من أوائل حروف الكلمات اإلنجلیزة  PERTعز أسلوب بیرت   Program Evaluationالمر
and Review Technique  م البرامج " إلى أنه". أسلوب مراجعة وتقی عرف    :ومن ثم 

ة البرامج فهو " ط ورقا ل أو نظام معین لمراجعة وتخط حتو على مجموعة من األنشطة ش
حق الهدف في أقل وقت وأقل تكلفة   ".موضوعة في نظام معین 

م ظهرت الحاجة إلى هذا األسلوب الت ومعوقات عند تنفیذ البرامج  في مجال التعل نتیجة وجود مش
ة ة والترو م    :والمشروعات التعل
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اب التفصیل الالزم لخطط هذه البرامج والمشروعات -   .غ
ما یتصل بتنفیذها م التكاملعد -   .بینها ف
عة - م وضعف المتا اب عناصر التقی   .غ
لفتها - اطؤ في تنفیذ المشروعات وارتفاع    .الت

ًا إلى استخدام هذا األسلوب  ان داع س لكونه، ل ذلك  ة التخاذ القرارات الهامة ل ة عمل ة علم ، تقن
ن من خاللها تحقی  م ط ، االستخدام الكفء للموارد المتاحةبل ألنه إلى جانب ذلك أداة  والض

ة ط المالي لإلنفاق على هذه ، الدقی ألزمنة المشروع وأنشطته التفصیل ة في التخط والمشار
عة تنفیذها، المشروعات والبرامج   .وٕاعادة تخصص الموارد المتاحة لها ومتا
  ممیزات أسلوب بیرت

المیزات ات األعمال  ة یتمیز هذا األسلوب من ش   :التال
ط والتنبؤ في المشارع - ات التخط   .تعتبر قاعدة یتم االعتماد علیها في عمل
ة أل مشروع یتم تنفیذه -   .تساعد اإلدارة في التعامل مع األخطاء المصاح
ة اتخاذ القرارات -   .تمثل أساسًا مهمًا من أسس عمل
ة -  .)1996،أحمد( مثل هذا األسلوب وسیلة رقا

  األسلوب العیوب المحتملة لهذا
قة  - حتاجه تنفیذ المشروع غیر دق عة الوقت الذ  انت طب صعب استخدام هذا األسلوب إذا 

ان المشروع المطلوب تنفیذه  ل معقول وخاصًة إذا  ش ع المسؤولون تحدیدها سلفًا  ستط وال 
ه قة ف ست لد اإلدارة خبرة سا   .جدیدًا ول

ات هنا عتبر هذا األسلوب غیر عملي خاصًة في عمل - ات اإلنتاج الكبیرة حیث تحدد العمل
ناًء على تحلیل دقی ومسب ل روتیني و   . ش

ه للوقت فقط دون التكالیف - عط   .لعل من أهم عیوب هذا األسلوب هو االهتمام الذ 
ة ة بیرت في التر ة ش   أهم

ن استخدامه لتحقی التناس والتناغم بین مستو  - م طي رقابي متقدم  ات أسلوب تخط
ط   .وقطاعات التخط

ة - ط ع مراحل الدورة التخط الخط، طب على جم عة  ةتلك الدورة التي تبدأ  عبر التنفیذ والمتا
ة الخطة مرة ثان ة ثم االنتهاء  م والرقا   .والتقی

ن الحصول علیها أو إعدادها - م اناته متاحة أو  ع ب   .جم
م في عنصر الزمن - ع التح  .ستط
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ات التي تعترض تنفیذ المشروعات المختلفةساعد أسلوب بیرت ع - ، لى التغلب على الصعو
ة على تحقی الهدف وهو إنجاز المشروع في حدود الغرض المخطط  ساعد في النها فهو 

  .إلتمامه
ة المتقدمة - حتاج إلى أكثر من األسالیب الراض   .ال 
ة إلى جانب قدرته على تحلیل نشاطات المش - ة والشمول التكامل  .روعیتسم 
ة اتخاذ القرارات - لم( مثل أساسًا مهمًا من أسس عمل  .)86: 1994،سو

  خطوات استخدام أسلوب بیرت
قه للبرنامج موضع الدراسةتحدید  -   .الهدف النهائي المراد تحق
ات، )األحداث( تحدید المراحل -   ).األنشطة والمهام(والعمل
ل  - ة تمثیل هذه األحداث واألنشطة المختلفة للبرنامج في ش اط ة توضح العالقات االرت ش

ة أو متوازة( بین المراحل واألنشطة انت هذه العالقات مصاح مثل الحدث على ) سواء  و
عبر عن هذه المرحلة ل دائرة تحمل رقم  ة في ش سهم بدایته عند ، الش مثل النشا  بینما 

ة حدث ونهایته عند حدث تالي له ال التال   :ما في األش
  حدث           حدث                        

  نشا                                         
  

ل رقم                                          )1( ش
  الحدث والنشا                                    

  
   :بناًء على الخطوة الثالثة من خطوات استخدام أسلوب بیرت سنوضح

ة األنشطة ذات العال ة(قات المصاح وهي األنشطة التي تحدث في ترتیب متعاقب ففي  ):المتعاق
ل التالي نجد أن النشا  وعلى هذا األساس ال یجوز البدء بتنفیذ النشا ، )ب(سب النشا ) أ(الش

عد إنجاز النشا ) ب(   ).أ(إال 
  

ة              ة النشاط أ                البدا ة النشاط ب                 نها   نها
  ب                        أ                          

                                 
ل رقم                                       )2( ش

ة                                  )2007،الیوسف(                األنشطة المصاح
  

1

1 23 

2 
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حیث یتم  :المتوازة األنشطة ذات العالقات تنفیذ هي األنشطة التي یتم تنفیذها في نفس الوقت 
ل التالي یبین أن النشاطین    .ینفذان في نفس الوقت) ب(و) أ(نشاطین أو أكثر في وقت واحد والش

                                       
  أ                                              

                                              
  ب                                      

                           
ل رقم                                            )3(ش

                 )2007،الیوسف(              األنشطة المتوازة                                   
ةال ینته - الت ، ي أسلوب بیرت برسم الش ي إدخال تفص صاحب رسم المخطط الش بل 

ذلك تكلفته ل نشا على حدة و ه إنجاز  الزمن المتوقع ف اإلضافة إلى تحدید ، متعلقة 
  .)24: 1996،أحمد( الزمن الكلي الالزم إلتمام تنفیذ المشروع

ة األعمال للمشروع   :مخطط ش
غي أن  ة ین صح اإلخالل بذلكفي مخطط الش ع النشاطات متسلسلة ومتصلة وال  ذلك ، تكون جم و

ة لكل نشا النس غي تحدید الوقت الالزم للتنفیذ  أ وحدة ، ین ل نشا  ن التعبیر عن مدة  م و
ة   .زمن

  

  
ل رقم                                             )4(ش

عة عشر شهرًا مع خمس مراحل                ة س ة مدته الزمن   مخطط بیرت لمشروع ش
    )A--- F(وستة من األنشطة                             

  )22: 1995،فازار(                                                                  
عاً  و: را والتي تهدف إلى ، عتبر السینارو أحد أسالیب دراسة واستشراف المستقبل أسلوب السینار

شأن المستقبل اسات رشیدة    .مساعدة صانع القرار على اتخاذ قرارات وس

1

3

2
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ة المتوقعستشراف ا هو"  ة أو االحتماالت المستقبل ة والتي المستقبل من خالل التصورات المستقبل
ات واألطروحات التي تبنى علیه اقات والتداع ا توضع في صورة بدائل تشتمل على العدید من الس

ة سو (  "األنما والنماذج المستقبل    ).66: 1998،الع
و ة أسلوب السینار    أهم

ة للمجتمع والتأمل في واقع هذا المجتمع - حیث التعرف على القو ، استطالع اآلفاق المستقبل
ةوالع ة أو خارج انت داخل ه سواء  عتمد علیها لتحدید ، وامل التي أثرت ف التالي فهو قاعدة  و

ارات المتاحة له في المستقبل   .االخت
ر  - میز المجتمع بین ما هو موضوعي وحتمي، عمل تنو وما هو ذاتي وٕاراد ، فمن خالله 

ة ، في تحدید مالمح المستقبل ة حر ان التالي الوقوف على إم ة في حالة و المجتمع المستقبل
ة  م ات المحلي واإلقل ة على المستو ة أو افتراض انت موضوع ات سواء  تغیر المعط

ة   .والعالم
اسي أو االقتصاد أو االجتماعي إلى ما هو ، عمل توجیهي - فهي ترشد متخذ القرار الس

ن وما هو محتمل ن إحداثه، مم م ر هل جذر أم ، وٕالى نوع التغییر الذ    .تطو
ًا حیث ال تكون التصورات  - ًا شعب مقراط ًا د ة عمًال تشار ة وتحدید آفاقها المستقبل یجعل التنم

رًا على فئة ة ح شارك في وضعها أفراد من تخصصات مختلفة، المستقبل (  بل 
سو    ).66: 1998،الع

وهات المطروحةسیالمواصفات التي یجب توافرها في ال   نار
عني ذ: التمایز - ون هناك فروقًا واضحة بین السیناروهات المطروحةو س ، لك أن  ل

بیرة سیناروهین ولكن درجة االختالف والتمایز بینهما  تفى    .الضرورة في العدد فقد 
ة الحدوث - ال: قابل ون السینارو محض خ سرد قصة االنتقال من الوضع ، معنى أال  ولكن 

ط ة منظمةاالبتدائي إلى الوضع المستقبلي    .رقة منطق
ه: سهولة الفهم - عا سهل فهمه واست ل  ش ساعد عرضها على  ،معنى أن تقدم السیناروهات  و

ة والقرارات الحاكمة الت ذات األولو شأن المش سیر المقارنات واستخالص النتائج  ه ، ت والتنب
سو ( إلى احتماالت الصدمات والمفاجآت   ).66: 1998،الع

ونات المختلفة لكل سینارو على حدة: االتساق الداخلي - قصد بذلك عدم تنافر الم   .و
ط لمستقبل أفضلمناروهات المطروحة ذات فائدة لعسیأن تكون ال - ة صناعة القرار والتخط   .ل

و   خطوات بناء السینار
ه والتي تعتبر ضرورة ، )موضوع السینارو(تعرف النظام  - سة ف والتعرف على العناصر الرئ

ًا للنظام، في وصفه   .وهذه الخطوة تعتبر وصفًا إجرائ
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عمل - ي  ستغرقها النظام  ة التي  الوقت الراهن، تحدید المرحلة الزمن ، حیث یبدأ السینارو 
سنوات وحتى  5وعادة ما تكون من ، وتتنوع السیناروهات في أزمنتها المستغرقة نحو المستقبل

  .سنة 30
ة لبیئة - ونات الخارج عمل معزوالً ، النظام التعرف على الم بل ، من منطل أن النظام ال 

ة وغیرها اس ة وس ة واقتصاد عاد اجتماع   .حا ببیئة ذات أ
ًا في زادة أو تقلیل فرص التقاء ، من داخل النظام - ون مرغو یتم رصد عناصر أو أحداث 

  .النظام بها في أهدافه وموضوعاته
عد أن تصاغ في مصطلحات أو ، ب سببيترتیب العناصر واألحداث في تسلسل أو تعاق -

ة غ احتمال ة حدوثها، ص األحداث التي تزد من احتمال   . وترط في تسلسل سببي 
ة - غ احتمال ار حول نموذج ، تحلیل ما سب من ص عض األف  السینارووالحصول على 

حتاج إلعادة فحص من قبل، المطاب للواقع موضوع  وهو أمر  الخبراء ذو الصلة 
 .لسیناروا

ارات البدیلة  انات والخ مما سب یتضح أن أسلوب السینارو یهدف إلى عرض االحتماالت واإلم
ة للظاهرة المدروسة افة العوامل المؤثرة ، التي تنطو علیها التطورات المستقبل اره  آخذًا في اعت

  .)2003،الحوت( على الظاهرة
و   استخدامات أسلوب السینار

ة إب - م قبل طرقة دراس س فقط في التعل ة متنوعة للطالب ل ة لتحقی أهداف ترو داع
ضاً ، الجامعي م الجامعي أ   .بل في التعل

مي معین - م نظامي أو تعل ات ومراحل تصم   .ستخدم في تحلیل متطل
م العالي والجامعي - ر ، في مجال التعل ة وتطو ة الذات حوث المؤسس مستقبل ال للتنبؤ 

ة  ةالبرامج الدراس ر اإلدارة الجامع اإلضافة إلى تطو م الذات    .وتقو
ة في األسر - عض العادات السلو ن  طرق تكو مثل عادات العدالة والمساواة ، في التنبؤ 

فید هذا األسلوب في دراسة العالقة بین ین اتخاذهم  بین أفراد األسرة حیث  أنما األفراد و
ة العدالة التوزع   .للقرارات التي تتعل 

ة - ة التكنولوج ة الكبیرة ذات ، في مجال التنم حیث توقع التغیرات واإلبداعات التكنولوج
ات لهذه التغیرات، التأثیر الواضح على المجتمع   .مع تصور لألهداف واألولو

 ة في بناء التصور المقترح األرقام  :األسالیب الكم ة  صفة أساس هي الطرق التي تهتم 
ان أو قوة حیث تعتمد في ر ، واألعداد ة تخص الس م انات  تها للمستقبل على تحلیل ب ؤ

ة التي تتطلبها دراسة، العمل أو الدخل القومي انات الكم  .ما وغیرها من الب
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ة في بناء التصورات المقترحة ات األسالیب الكم القید الطالبي، النمذجة أسلوب: ومن تقن ، التنبؤ 
ة   .)2004،مصطفى( الخرطة المدرس

ن من خاللها من األسالیب عد أسلوب النمذجة :أسلوب النمذجة :أوالً  م ة التي  ط  التخط
حیث ینظر أسلوب النمذجة إلى ، ترجمة الظاهرة المدروسة إلى مجموعة من العالقات الرمزة

ة عملها وخصائصها  مستقبل الظاهرة من خالل تمثیلها في الواقع بنماذج مصغرة توضح آل
عة العالقات بین ارها، عناصرها وطب عد اخت ة وذلك  ق م نتائج النموذج على الظاهرة الحق   .ثم تعم

  أنواع النماذج
سیتین  ن التمییز بین مجموعتین رئ م صعب حصرها ولكن   ال عدیدة ومتنوعة قد    للنماذج أش

بیرة مثل نماذج الما: المجموعة األولى ة  ة وهي مجسمات صغیرة ألمثلة واقع ع كینات النماذج الطب
اني واألجهزة المختلفة   .المصممة للم

ةالمجموعة ال ة في وصف الواقع ووضعه في : ثان ة التي تستخدم األسالیب اإلحصائ النماذج الراض
عض الشرو والفروض ه المناظر للواقع وذلك تحت    .صورة نموذج راضي للتعرف على سلو

ات النمذجة   مستو
ات النمذج فات لمستو ینهناك عدة تصن ات إلى مستو صنف هذه المستو النمذجة ، ة لكن أهمها 

ل التالي ما في الش قة  طة والنمذجة العم س   :ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
    

                                              
ل رقم          )98: 2004،مصطفى(              ـــات النمــــــذجـــةمستو           )5(ش

 ةنمذج
عمیقة

نماذج
 جرافیكیة

نماذج 
  ھندسیة

نمذجة 
 بسیطة

نماذج 
 ریاضیة

نماذج 
 خطیة

           
 النمذجة          
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ة النمذجة   مراحل عمل
عبر عن  ة للوصول إلى نموذج  ة النمذجة هي تطبی لمجموعة من المهارات والقواعد العقل عمل

اق المطروح ل التالي، الس ما في الش ة وهي    :وتتضمن خمسة مراحل أساس
  
  
  

                                      
  

                                
  
  
  
  

ل رقم                               ة النمذجة) 6(ش   مراحل عمل
                                                                     )Wallner,1996: 33(    

ؤخذ على أسلوب النمذجة على اختالف صورها أنها   :و
سط للواقع ومثالي - ة إ، تصور م عالج حیث تشیر الدالئل العلم س هناك نموذج واحد  لى أنه ل

ة في النظام لة معینة أو قض   .مش
ز في وصفها للعالقات بین المتغیرات على جوانب وتهمل جوانب أخر  -   .قد تر
ل شیئ في النظام - شمل  ن للنموذج أن  م عض ، ال  اه على جانب أو  ز االنت وٕانما یر

  . )  Wallner,1996: 35(جوانب النظام
اً  ةأسل: ثان طة المدرس ة  :وب الخر ط المصغرتعتبر الخرطة المدرس ات التخط حیث ، أحد تكن

مي م على المستو اإلقل ط التعل وذلك النطالقها من دراسة ، تعتبر أسلوب علمي في دراسة تخط
مي في منطقة محددة ة، الواقع التعل ة النوع فاءته الكم ة ، والتعرف على مد  واقتراح صورة مستقبل

ةت م ة وعدالة في توزع الخدمات التعل   .كون أكثر فاعل
ة للمدارس من  ة المستقبل ة تنسی القرارات الخاصة بإنشاء الش ستهدف أسلوب الخرطة المدرس و

ة ، حیث عددها وأنواعها ومراحلها التي تنتمي إلیها وسعتها ومواقعها التنم مع القرارات الخاصة 
ة ومو  ة واالجتماع اني االقتصاد ة ومطالب النمو الس ان ة والتوسعات اإلس م اقع الخدمات التعل

  .وتوزعه

 بناء النموذج

 تركیب النموذج

 اختبار وتقییم النموذج

 تجربة النموذج

 تبسیط النموذج
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أنها ة الواقع" وتعرف  ة على أرض ط ة ، مجموعة من اإلجراءات التخط ص العمل وتهدف لتشخ
ة معینة ة ومساح ة في وحدة جغراف م ة ، التعل اجات المطلو غرض تقدیر االحت وفي زمن معلوم 

ةوتوز، والمتوقعة م ة لتأمین مبدأ تكافؤ الفرص التعل م  "عها توزعًا عادًال بین مختلف المؤسسات التعل
  .)2004، مصطفى(

ة طة المدرس حققها استخدام أسلوب الخر   األغراض التي 
ة المقدمة - م   .تحسین الخدمة التعل
ة - م م أو المنطقة عل، تحقی مبدأ تكافؤ الفرص التعل ل فرد في اإلقل حصل  ه حیث  ى نصی

م ین طلب المناط المختلفة ، العادل من التعل انات المتاحة و وتضیی الفجوة بین اإلم
م   .للتعل

قاً  - مي رطًا وث م أو  رط النمو التعل ة لإلقل ة واالجتماع ة االقتصاد مختلف جوانب التنم
  .المنطقة

ن - ة المتاحة أفضل استثمار مم م انات التعل  .استثمار اإلم
ةمراحل ر  طة المدرس ة بثالث مراحل وهي سم الخر   :مر رسم الخرطة المدرس
مي : المرحلة األولى - ص النظام التعل   تشخ

م الذ یجر له إعداد الخرطة مي في المنطقة أو اإلقل تضمن هذا ، وتتمثل في وصف الواقع التعل و
انات الت، الوصف جانبین ه اإلم قصد  م و ة المتاحة لهذه المنطقة األول جانب العرض من التعل م عل

م م، أو اإلقل ه حجم الطلب االجتماعي على التعل قصد  م و مقارنة ، والثاني جانب الطلب على التعل و
ن تحدید العالقة بینهما، جانبي العرض والطلب ة التشخص من خال. م ل عدة مؤشرات وتتم عمل

مي ة النظام التعل ة، هي تغط فاءته الداخل ة ودرجة استخدامها ،ودراسة  م ة الخدمات التعل   .ونوع
ة - م: المرحلة الثان الستكشاف مالمح النمو المستقبلي ، وتتمثل في إسقاطات الطلب على التعل

ان وللقید  ط بها من إسقاطات للس م في المنطقة محل الدراسة وما یرت للطلب على التعل
ة، الطالبي ص ، ثم یلي ذلك إعداد مشروع الخرطة المدرس والذ یتم في ضوء عملیتي التشخ

 .واإلسقاطات
ة: المرحلة الثالثة - ص ، إعداد مشروع الخرطة المدرس والذ یتم في ضوء عملیتي التشخ

  .)David,1988 :73(واإلسقاطات
القید الطالبي: ثالثاً     أسلوب التنبؤ 

ة الضرورة ل التقدیر المستقبلي ألعداد الطالب نقطة البدا ط ش ر النظم  للتخط من أجل تطو
خاصة ما یتصل بجانبها الكمي ة و م ات ، التعل ذلك ألن هذه التقدیرات توفر األساس لتحدید المتطل

ة المختلفة م ة والتكالیف والتجهیزات التعل اني المدرس ة من المدرسین والم ما تفید التقدیرات ، المستقبل
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ضًا في تحدید القیود التي تعوق ب ة أ ة معینةالمستقبل ورما تظهر حاجة ملحة لتعدیل ، لوغ أهداف قوم
ة ة الحال اسات التنم   .هذه األهداف أو تغییر س

ن أن تستخدم في التقدیر المستقبلي للقید الطالبي م ات التي  این المنهج حسب الظروف الخاصة  وتت
  .ل دولة

ة ة المناس ار المنهج   :ومن العوامل التي تحدد اخت
لة المد لالتجاه العام ، القید الطالبي أهداف إسقا - ار اآلثار طو والتي قد تتحدد في اخت

اسات ارتقاء الطالب ، الحالي لنمو القید الطالبي ة على إحد س أو دراسة اآلثار المترت
ة التدف اسة معینة للقبول الطالبي، لتحسین عمل اع س أو اآلثار الناجمة عن ، أو نتائج ات

ة المد ة ش ما المناط المحرومةتنم ة المختلفة وال س   .ارس في المناط الجغراف
انات عن القید الطالبي والتدف ومعدالتهما - ة استقرار هذه المعدالت ، مد توافر الب ان وٕام

اع  اسات معینة أو من خالل ات خالل فترة اإلسقا واالتجاهات المحتملة لتغیرها وفقًا لس
مضاف إلى ذل. إجراءات معینة ان في سن التعل انات عن إسقاطات الس ( ك توافر الب

  .)52: 2003،الحوت
  :الطرق المستخدمة في التقدیر المستقبلي للقید الطالبي

مي وهذه ، تتعدد الطرق المستخدمة في التقدیر المستقبلي للقید الطالبي حسب الصف أو المستو التعل
  :الطرق هي

  .في صف دراسي ما الطرق التي تقدر اتجاهات القید الكلي -
اشرة - ة القید الكلي م ة . الطرق التي تقدر نس ف ؤخذ على هاتین الطرقتین أنهما ال توضحا  و

مي عتمد على القید ، تقدم الطالب خالل النظام التعل وأن القید في صف معین في سنة معینة 
قة قید عن الصف الذ ی ما ال توفر معلومات، في الصف الساب في السنة السا جب أن 

ه الطالب   .ف
الطرقة الثالثة فهي التي تقدر القید في سنة معینة اعتمادًا على القید في الصف أو المستو  -

قة بین الصفوف  وعلى المعلومات التي تصف تدفقات الطالب، األدنى في السنة السا
ة ة من سنة إلى السنة التال م ات التعل   .والمستو

ار إحد هذه ال عتمد اخت انات الالزمةو ان في عمر القبول ، طرق على مد توافر الب مثل عدد الس
الصف األول، المدرسة قاء لإلعادة والتسرب في الصفوف ، ومعدل القبول  ومعدالت النجاح وال
  .) David,1988: 93( المختلفة

 جوانب التصور المقترح .5

ة   :یتناول التصور المقترح الجوانب التال
ة اإلعال رامجهاتفعیل مشار   م في أنشطة المدرسة و
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  ح أهدافـــه جیـــدًا إلدارات المـــدارس موضـــوع اإلعـــالم الترـــو وتوضـــ استضـــافة مـــن لهـــم عالقـــة 
 .لكي تكون مساهماتهم فعالة وهادفة، والمعلمین والعاملین في المدرسة

 تهـا وأهـدافها طرقة فاعلة في نشـر رسـالة المدرسـة ورؤ ـذلك ث، توظیف اإلعالم الترو  قافـة و
 .المدرسة وأعمالها

  ــة عــن م الت التعل ا والمشــ ــة فــي حــل القضــا ة المجتمع ــة المشــار أهــداف وأهم نشــر الــوعي 
ــ عقــد النــدوات والمــؤتمرات عــض مؤسســات المجتمــع ، طر ــة مــن أفــراد المجتمــع و ودعــوة النخ

ة وسائل اإلعالم لها  .المدني وتغط
 یــف العــاملین فــي المدرســة وأفــراد المجتمــع المحلــي زــادة الــدور اإلعالمــي الترــو المدرســي لتثق

ة  عهم على تفعیل أدوارهم في هذه المشار ة التعاون بین المدرسة والمجتمع المحلي وتشج أهم
ة ة المجتمع   .المدرس

 ــــــع وســــــائل االتصــــــال ــــــد العــــــاد(توظیــــــف جم ــــــد  -الهــــــاتف األرضــــــي أو الخلــــــو  -البر البر
ــة بــین المدرســة والمجتمــع ) نــيموقــع المدرســة االلكترو  -كترونــياالل ة المجتمع لتفعیــل المشــار

قة ل التجارب المعاصرة السا ما ورد في    .المحلي 
  ـــ اإلذاعـــة والمجـــالس ـــة فـــي المـــدارس عـــن طر ة المجتمع اشـــر ألنشـــطة المشـــار اإلعـــالم الم

ة   .المدرس
 ة ا، تفعیل موقع المدرسة االلكتروني ـاء األمـور للمشـار ، لفاعلـة مـن خاللـهوٕافسـاح المجـال ألول

ما في مالیزا رامجها    .والتعرف على أنشطة المدرسة و
  ــالبرامج واألنشــطة ــة لتعــرفهم  ه دور ــة أو شــ ــة دور ــد أفــراد المجتمــع المحلــي بنشــرة إعالم تزو

ن تنفیذها من قبل الطرفین المدرسة والمجتمع المحلي م ة والتي  ة المشتر ة والتدرب م  .التعل
 المسـتجدات المختلفـة فـي المدرسـةإجراء االتصا ـاء األمـور  ـد أول ة مع األسـر لتزو ، الت الهاتف

أبنائهم األمور المهمة المتعلقة   .وإلعالمهم 
  ـــة والتـــي ة المجتمع ـــة والمســـموعة والمقـــروءة لكافـــة جهـــود المشـــار إبـــراز أجهـــزة اإلعـــالم المرئ

ة الت المدرســ ســهم اإلعــالم ، ســاهمت فــي حــل المشــ التــالي  المســموع والمرئــي والمقــروء فــي و
ـة م ـة التعل ـة علـى العمل اسـاتها اإلیجاب ـة وانع ة المجتمع ـة المشـار أهم ـة المجتمـع  ممـا ، توع

ة عـن طرـ أجهـزة  الت المدرسـ حفز الهمم والمشاعر واالتجاهات نحو العمل على حل المش
ة المختلفة ة المجتمع  ..المشار

 ــة تهیئــة العقــول والقلــوب للعمــل ال ــة والدین ا العامــة مــن خــالل البــرامج اإلعالم تطــوعي وللقضــا
ة ة والترو  .والثقاف
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 ـة العالقـة بـین المدرسـة والمجتمـع المحلـي عـن طرـ عـرض ، استثمار وسـائل اإلعـالم فـي تقو
ـــة عنـــد  م اإلیجاب ـــات التـــي مـــن خاللهـــا یتضـــح دور المدرســـة فـــي غـــرس القـــ ا القصـــص والح

 .التالمیذ
  ــــام بتفقــــد حاجــــات المجتمــــع والتعــــرف علــــى مطالــــب أفــــراده مــــن خــــالل اســــتفتائهم وحــــوارهم الق

تهم الرأ عن مستو الخدمات المقدمة لهم وألبنائهم من قبل المدرسة  .ومشار
    

ة م رامجها نظماتتفعیل مشار   المجتمع المحلي في أنشطة المدرسة و
ة في هذا الجانب  وم ة الح ن للمد، من أجل تفعیل المشار ة م عدد من األمور اإلجرائ ام    : رسة الق

 ــع العــاملین فــي المدرســة ــة للمعلمــین وجم اجــات التدرب ة ، دراســة االحت وٕاعــداد البــرامج المناســ
فاءتهم فـي اسـتقطاب مؤسسـات المجتمـع المحلـي نحـو المدرسـة ة فـي أنشـطتها ، لرفع  والمشـار

اجاتها ة احت   .وتلب
  انــات ومعلومــات عــن ومــا تقدمــه مــن مجهــودات ، مؤسســات المجتمــع وأنشــطتهاإنشــاء قاعــدة ب

عة عملهـا ة عن طب ولتهیئـة المنـاخ الثقـافي للعمـل الخیـر التلقـائي ، إلعطاء مزد من المصداق
ة ات المتحدة األمر ع في الوال ما هو مت   .من جانب أفراد المجتمع 

 الــة الغــوث ــة لمــدیر المــدارس مــن قبــل و التنســی والتعــاون مــع فــي ، إعطــاء هــامش مــن الحر
قة من الدائرة، منظمات المجتمع المدني  .دون االضطرار إلى أخذ الموافقة المس

  أنواعهـا ـة  افـة المؤسسـات المجتمع ة الفاعلة تسعى إلى بناء عالقات عامة مع  اإلدارة المدرس
ــــة(  وم ــــة ،ح وم ــــر ح ــــة ،غی ــــة ، أهل ــــرامج ، )خیر منشــــورات شــــهرة لب ــــدها  ــــتم تزو حیــــث ی

ه من نشاطات لخدمة المجتمع المحلي، المدرسة   .وما تقوم 
  ــون مــؤثرًا فــي المجتمــع المحلــي لتــوفیر قاعــدة للمدرســة حیــث  ــاء األمــور  انتخــاب مجلــس أول

  .داخل المجتمع
 ة م ة التعل ة أفراد المجتمع المحلي بدورهم الفعال في إنجاح العمل   .توع
 ــة ال ــةدمــج أفــراد المجتمــع المحلــي فــي العمل م المدرســة ورشــات عمــل لتحســین ، ترو حیــث تقــ

ساهم فیها المتطوعین من أفراد المجتمع لتحسین مهارات الطالب في هذا المجال، القراءة   .و
  م الدروس تتقدم المدارس بدعوة المعلمین المتقاعدین وأساتذة الجامعات ورجال األعمال في تقد

ة   .المتخصصة للطل
 ة ألفراد ا م خدمات حیو ط مثلتقد الحاسوب: لمجتمع المح م ، عقد دورات متعددة  ـذلك تقـد و

ة ة واجتماع ة، خدمات نفس ف   .وعقد ندوات وورش عمل ودورات تثق
 عض األنشطة ة في تنفیذ  ة للمشار أجزاء من الخطط المدرس د مؤسسات المجتمع    .تزو
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 ــــة المجــــاورة م مه، التنســــی مــــع المصــــانع القر م بــــرامج تعلــــ ر بهــــدف تقــــد ــــة وتطــــو نــــي للطل
غـرس ، مهاراتهم ـة العمـل ممـا  ح الفرصة للطالب لزارة هـذه المصـانع والتعـرف علـى آل مما یت

ا ، عند الطالب مهارات ومیول اإلنتاج والعمـل هـدا م منتجـات المصـنع  ح الفرصـة لتقـد مـا یتـ
عزز الدعم النفسي لهم   .لألطفال ف

 ة الطالب األیتام من خالل االتصا ة والخیرةیتم رعا ات األهل الجمع   .ل 
  مـــة ض ق ات لتخفـــ عـــض الصـــیدل ـــذلك  ـــاء و عـــض األط قـــة تعـــاون بـــین المدرســـة و عمـــل وث

ة لطالب المدارس   .الكشف وثمن األدو
  عـــد الـــدوام ــة  ـــة التــي تقـــدم للطل ـــة ضــعاف التحصـــیل مــن خـــالل البــرامج العالج مســاعدة الطل

ة أبنـــاء الجامعـــات مـــن الخـــر ، المدرســـي ع مشـــار جین المتفـــوقین لشـــرح الـــدروس ذات المواضـــ
  .المتنوعة

  ـة فـي مجـاالت متعـددة مثـل ة والعالج ة والتوعو حقـوق اإلنسـان (تنفیذ العدید من البرامج الوقائ
ــــة التعامـــل مــــع األبنـــاء وقــــت الخطــــر، والطفـــل ــــالخبرات ، ف ـــة المتــــأثرن  الكشـــف عــــن الطل
تم ذلك عن طر استدعاء األط، )الصادمة   .اء النفسیین والمختصین من أفراد المجتمعو

  ــغ االنفعــالي مــن خــالل األنشــطة المختلفــة ، الرســم(تنفیــذ العدیــد مــن البــرامج القائمــة علــى التفر
ة ة، األنشطة الحر ة، األلعاب الترفیه ف مات الص   ).المخ

 ــة فــي صــناعة القــرار ة المجتمع ع نطــاق المشــار مــي ال، توســ ممثــل فــي مــن قاعــدة الهــرم التعل
عــض أفــراده  ــاء والمعلمــین والتالمیــذ ورجــال األعمــال وممثلــي مؤسســات المجتمــع المحلــي و اآل

ما ورد في التجارب المعاصرة مقراطي  األسلوب الد   .من الجنسین أ األخذ 
  ة المختلفة ات االجتماع ة المدرسة في المناس   .مشار
  ــــة ومختبــــرات الحاســــوب ت والمالعــــب وســــاحة المدرســــة لخدمــــة فــــتح مرافــــ المدرســــة مثــــل الم

   .المجتمع وأبنائه
  ـاء وأفـراد المجتمـع المحلـي للمسـاهمة فـي خدمـة دعوة أصحاب الحرف والمهن المختلفـة مـن اآل

أعمــال الحــدادة والنجــارة ودعــوة رجــال األعمــال لــدعم المــدارس والمســاهمة فــي حــل ، المدرســة 
م المـدارس ة مثل المساهمة فـي تـرم التها الماد ، واسـتكمال الـنقص فـي األثـاث  المدرسـي، مش

ة، وأدوات المعامل ات األنشطة المدرس   .ومتطل
 ـة مـع الـوزارات المختلفـة مثـل ام تطوع طالبها في عمل أ وزارة ، وزارة الزراعـة (تشارك المدرسة 

اب والراضة، الصحة  ).وزارة األوقاف، وزارة الش
  ة تشرف علیها وزارة ل المدرسة لجانًا صح تـرأس اللجنـة مـدیر المدرسـة وأعضـاء تش الصـحة و

ما ورد في التجرة المالیزـة اء األمور  وتـدعو إدارة المدرسـة ، من هیئة التدرس والطالب وأول
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ـة، خبراء من وزارة الصحة إللقاء محاضـرات للطـالب ـة والتثقیـف والرعا ة  غـرض التوع الصـح
اً  ات ة ممارستها ح ف   و

اء ا ة أول رامجهاتفعیل مشار   ألمور في أنشطة المدرسة و
ة منهامن  عدد من األمور اإلجرائ ام  ن للمدرسة الق م ة األسرة في هذا الجانب    :أجل تفعیل المشار

 ـاء ناءة لمجـالس اآل ـاء ، أن تعتمد إدارة المدرسة اجتماعات منتظمة و حضـور أول ـون ذلـك  و
قـدم فـي المدرسـة مـن واالسـتماع إلـى اآل، األمور والمعلمین والمـدیرن راء والمقترحـات حـول مـا 

  .أنشطة
 ة ة في اتخاذ القرارات الترو اء األمور للمشار   .إفساح المجال أمام أول
 ة م سلسلة من األنشطة الترحیب ة ، أن تتسم برامج المدرسة بتقد اء للمشـار والدعوة المستمرة لآل

ن االستفادة مـن خالل م ة التي  هـا مـن خبـراتهم المتعـددة ووظـائفهم التـي في األنشطة االجتماع
ة المختلفة، مارسونها ة واالجتماع ة والوطن ات الدین   .مثال المناس

 ـاء األمـور ة المستمرة للعالقة بـین المعلـم وأول عتمـد علـى ، التنم ـاع نظـام اتصـال  مـن خـالل إت
ه رسائل متعددة ةتبرز قدرة المعلم وخبرته في معالجة المشاكل الطال، توج ة السلو   . ب

  ـز علـى إظهـار الجانـب ة المسـتمرة عنـدما تر الفاعل اء األمور  تتمیز العالقة بین المدرسة وأول
لة ، اإلیجـــابي ألداء األبنـــاء ـــاء األمـــور فقـــط عنـــدما تصـــادف الطالـــب مشـــ وال یـــتم اســـتدعاء أول

مي ة أو إبداء مالحظات على مسـتواه األكـاد ط ال، سلو ـة تخطـ ـة وهنـا تظهـر أهم مدرسـة لتنم
حد ذاتها ولكافة األهداف   .العالقة وتفعیلها 

  ة فــي األنشــطة ط العالقــة معهــم ودعــوتهم للمشــار ــاء األمــور وتنشــ التواصــل المســتمر مــع أول
 .والبرامج المختلفة واالحتفاالت

 ة وذلــــك ، تكــــرم الطــــالب المتفــــوقین فــــي التحصــــیل العلمــــي والمتمیــــزن فــــي األنشــــطة المدرســــ
ــ ات ، اء أمــورهمحضــور أول ــاء األمــور المتعــاونین مــع المــدارس فــي المناســ ــذلك تكــرم أول و

  .المختلفة
 التهم أول والتعاون معهم لحل مش مستو أبنائهم أوًال  اء األمور    .إخطار أول
 اء األمور ة أول مشار ًا  عالج المتأخرن دراس   .االهتمام 
 وٕاشـــراك ، ـــة العالقـــات بـــین البیـــت والمدرســـةتبنـــي المـــدارس ألســـلوب الیـــوم المفتـــوح وأســـبوع تنم

ــ الصــلة بــین  ــاء واألمهــات لإلســهام فــي توثی ــاء األمــور فــي ذلــك وتفعیــل دور مجــالس اآل أول
  .البیت والمدرسة

  ـــة التعـــاون مـــع ح أهم ـــاء األمـــور لتوضـــ ـــة ألول م النـــدوات والمحاضـــرات وحمـــالت التوع تنظـــ
ح ، المدارس وفوائدها ألبنائهم الطالب األضرار الناجمة عن عدم التعـاون والتواصـل مـع وتوض
س على أبنائهم   .المدارس التي تنع



154 
 

 اء األمور مثل دورات في الحاسوب ومهاراته   .إعطاء ورش عمل ودورات مختلفة ألول
 ر األداء المدرســـي ـــاء األمـــور إلبـــداء آرائهـــم ومالحظـــاتهم حـــول تطـــو ، إفســـاح المجـــال أمـــام أول

مـا ورد فـي  واإلسهام في تحسین البیئة ة  مـا یتوافـ مـع نظـرتهم وتطلعـاتهم المسـتقبل ة  المدرسـ
  .اتجاهات الدول المتقدمة

 الت التي تواجه المدرسة مع المجتمع المحلي اء األمور في جل المش أول   .االستعانة 
  ة فــي ــأطراف مشــار ة الضــرورة لهــم  ــاء األمــور علــى امــتالك المهــارات األساســ مســاعدة أول

ــة الت ــنهم مــن التعامــل مــع العمل ة التــي تم ــة واإلرشــاد ف م البــرامج التثق ــ تقــد ــة عــن طر م عل
ان أبنائهم ا ة وال ات المتحدة األمر ع في الوال  .ما هو مت

ات تنفیذ التصور المقترح .6   آل
ســـهل تحقیــ هـــذا التصــور المقتـــرح ـــة وحتــى  ة المجتمع وضـــعت  ،والتغلـــب علــى معوقـــات المشــار

احثة عددًا  ة التال اعها  يمن الخطوات اإلجرائ ن إت   :م
ة  الة الغوث الدول م في و ة والتعل ا لبرنامج التر اإلدارة العل ة تتعل    : مهام إجرائ

  الــة الغــوث ــا فــي و إعــادة النظــر فــي التشــرعات والقــوانین واألنظمــة التــي تفرضــها اإلدارات العل
ة عل ، التعـاون مـع مؤسسـات المجتمـع المحلـي مدیر المدارس من حیـث ضـی مسـاحة ىالدول

ــة فــي  ــات المتحــدة األمر ــع فــي الوال ــة تطبــ مــا هــو مت الــة أجنب ونهــا و فیجــب أن تعمــل 
ة ة المجتمع   .مجال المشار

 ــة ة المجتمع ــة واضــحة المعــالم حــول مفهــوم المشــار تتضــح فیهــا المعــاییر ، عمــل خطــة منهج
ـــ ـــه الت ـــامج وأهمیت ـــل هـــذا البرن ـــم الالزمـــة لمث ـــى الطالـــب واألســـرة والمدرســـة ومـــن ث س عل ي تـــنع
قها، المجتمع الفلسطیني ومؤسساته المختلفة ة تطب ف تم إرسالها إلى مدیر المنـاط فـي ، و و

مها على مدیر المدارس التالي تعم   .محافظات غزة و
 ة بــین المدرســة وم ــرة المشــار ــة  لتقبــل ف ــة للكــوادر الترو ــرامج  تدرب ؤسســات عقــد دورات و

ــة م ــة التعل ــو لمــدیر المــدارس ، وأفــراد المجتمــع المحلــي فــي إدارة العمل ــذلك التــدرب التر و
اغة االتفاقــات مــع مؤسســات المجتمــع  اتهــا وطــرق صــ ة وآل أســس وخطــوات المشــار لتــوعیتهم 

ة ات على إدارات المدارس خالل فترة المشار ح المسؤول   .وتوض
 حتو علـى ، رس عن مؤسسات المجتمع المحلي الفاعلةإعداد دلیل واضح لمدیر المدا حیث 

ل مؤسسة املة عن  انات  اجـات المـدارس وتـوفیره للمؤسسـات ، قاعدة ب وٕاعداد دلیل حول احت
ط على أساسه ة للتخط   .المجتمع

 ـا عـن تجرـة تطبیـ الخطـة والعمـل ، مناقشة تقارر مدیر المناط المرفوعة إلى اإلدارات العل
  .ینها في حال الخلل أو الخطأعلى تحس
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 رهـا ـة تطو ف ومعرفـة ، عقد اجتماع شهر لمـدیر المنـاط وأخـذ أرائهـم عـن معـاییر الخطـة و
عــة لمــدیر المنــاط فــي محافظــات  ات التــي تواجــه المــدارس التا عــد تنفیــذ ، غــزةالصــعو وذلــك 

  .اجتماع مدیر المناط مع مدیر المدارس
 ل د شـــ ـــادل ، ور ومســـتمرعقــد نـــدوات ومـــؤتمرات  ـــة لت افـــة ممثلـــي المؤسســـات المجتمع مـــع 

ة والتوجه بین المدرسة والمجتمع، وجهات النظر حق التواف في الرؤ   .ما 
  زـة فـي العمـل اسـة اإلدارة الالمر بیـرا ، تبني س ـان التـي حققـت تقـدمًا  ا مـا هـو الحـال فـي ال

اسة فضل هذه الس   .في هذا المجال و
 ة المناطـــة بهـــامـــنح اإلدارة ا ات والســـلطات فـــي ضـــوء المســـؤول ـــد مـــن الصـــالح ة المز ، لمدرســـ

زة حرة أوسع مع المجتمع المحلي وأفراده تعززًا لمبدأ الالمر  .للتعامل 
 ادة المدرسة  .أن تتولى اإلدارة الناجحة ق
 ـــدت حصـــل عل زو ـــادة االســـتفادة التـــي  ـــة الحدیثـــة مـــن أجـــل ز الوســـائل التكنولوج یهـــا المدرســـة 

مهم داخل المدرسة   .الطالب من تعل
 ــة ة المجتمع مــا یتناســب مــع مفهــوم المشــار ــم  مســتو المعل مــن خــالل عقــد دورات ، االرتقــاء 

ـاء األمـور ة الحدیثـة فـي التواصـل مـع أول ة للطرق التقن دورات تكنولوج ة  والتعامـل مـع ، تدرب
ة التعامل مع ا، الحاسوب ف ة في  ة ونفس   .لطالب وأسرهمودورات ترو

 ة ـة والخصخصـة فـي المنـاهج الدراسـ ـة والقوم م الحدیثة مثل العولمـة والهو عض المفاه ، دمج 
الته واإلسـهام فـي إیجـاد حلـول لهـا أ االهتمـام  ا المجتمع ومشـ قضا ة  ورط المقررات الدراس

ة ما في التجرة الكند عض المقررات  قي والمیداني في   .الجانب التطب
 ط عض األنشـطة المهمـة  تخط المناهج على أن تعزز عالقـة التلمیـذ ببیئتـه مـن خـالل رطهـا بـ

ـة ات الوطن ة فـي المناسـ المشـار ـذلك فـي أسـبوع الصـحة أو النظافـة ، فـي مجتمعـه المحلـي  و
 ....أو الشجرة

 م النمــاذج اإلدارــة الناجحــ اجــات المجتمــع المحلــي وتــدع احت م دور المــدارس فــي االلتــزام  ة تقیــ
 .للمدارس

  صـــورة أفضـــل علـــى ن مـــن اإلنفـــاق  ـــة للمـــدارس لكـــي تـــتم ـــادة المـــوارد والمخصصـــات المال ز
 .الطالب الفقراء واألیتام

  ـــة ورشـــیدة زـــة واع ـــة واإلدارـــة للمـــدارس فـــي ضـــوء المر ة المال إعطـــاء مزـــد مـــن االســـتقالل
  .ومسئولة

الة ا عة لو ة التا اإلدارات المدرس ة تتعل    :لغوث مهام إجرائ
 اح عند التعامل مع الوفود القادمة من مؤسسات المجتمع المحلي   .توفیر جو من االرت
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  ة بـین مجـاالت المشـار ـذلك أفـراد المجتمـع المحلـي  المدرسة و زادة وعي المعلمین والعاملین 
ـــة  بـــین المعلمـــین والعـــاملین فـــي  ة المجتمع المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي لترســـیخ ثقافـــة المشـــار

ة بین الطرفین، دارسالم سهم في تفعیل األداء المدرسي والمشار  .مما 
  ــاء ــة التعامــل مــع أول ف ــة تقــوم فیهــا بتــدرب المعلمــین علــى  عقــد بــرامج تدرب تقــوم المدرســة 

ــة التعامــل مــع  ف ــائهم وتــدربهم علــى  م أبن ــة تعلــ ة فــي عمل عهم علــى المشــار األمــور وتشــج
اء األمور غیر المهتمین ات المدرسة أول ة في فعال ة الوصول إلیهم وجذبهم للمشار ف   .و

  ة وجعل أفراد منهم قادرن ة النظرة والعمل ادة المدرسة من الناح إشراك المجتمع المحلي في ق
ة في تنفیذها ة والمشار ة في إعداد الخطة السنو  .على المشار

 ات عم اء ووضعها ضمن أولو ار ومقترحات اآل أف   .ل المدرسةالترحیب 
 حاجـــات المجتمـــع المحلـــي یـــز علـــى تنفیـــذ األنشـــطة التـــي تهـــتم  مـــع ضـــرورة تكـــرم أفـــراد ، التر

ــة وممثلــي مؤسســات ومنظمــات المجتمــع المحلــي  ــاء أمــور الطل المجتمــع المحلــي وخاصــة أول
ة قدمون الدعم الماد والمعنو للبرامج واألنشطة المدرس   .الذین یتعاونون و

 اجــــات ا ــــة بنــــاًء علــــى خطــــة تحدیــــد احت ة المجتمع ةلمــــدارس للمشــــار واضــــحة لــــد  إســــتراتیج
ــة عض وعــدم تكــرار ، المؤسســات المجتمع عضــها الــ تمتــاز بتكامــل عمــل هــذه المؤسســات مــع 

ة المدارس ما بینها لخدمة طل   . نفسها وٕانما تكامل ف
 م وال، المرونــة فــي التعامــل مــع مؤسســات المجتمــع ــادئ لتعزــز وٕاعطاؤهــا دورهــا فــي نشــر القــ م

اً  ًا وترو م   .الطالب تعل
  ة لـــدعم العالقـــة بـــین إدارة المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي مـــن خـــالل مجلـــس ـــة المناســـ وضـــع اآلل

اء افـة مؤسسـاته ، اآل أو المجالس االستشارة بین إدارة المدرسة وممثلي المجتمع المحلـي مـن 
الت المد عض مش م ندوات للمجتمع المحلي ومناقشة  وتوطید العالقة بـین المدرسـة ، رسةوتقد

ة ات المتحدة األمر ع في الوال ما هو مت ط بها    .والمجتمع المح
  ـة بنـاء ف ـار الحـر بـین البـدائل وعلـى  یر المستقبلي القائم علـى االخت تدرب الطالب على التف

نهم التعامل مع العصـر فـي ضـوء المسـتجدات الموجـودة  م مـا المعارف واستخدامها حتى  ـه  ف
ة ان ا ة وال  .في التجرة الكند

  ـــة متنوعـــة لجـــذبهم م أنشـــطة ترفیه ة فـــي العمـــل التطـــوعي بتقـــد ع تجنیـــد الطـــالب للمشـــار تشـــج
ظـــل الطـــالب  ـــي  ـــة  ـــة وتدرب م ـــرامج تعل ـــل مرحلـــة عمرـــة و م بـــرامج معینـــة تناســـب  وتصـــم

ة فـــي المـــؤتمرات ومـــن، منغمســـین فـــي أنشـــطة المدرســـة ـــة ودعـــوتهم للمشـــار ة مجان حهم عضـــو
ة م منح لهم أو تذاكر مجان ان، وتقد ا ة وال ات المتحدة األمر ع في الوال  .ما هو مت
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  ة تتضمن منح جوائز وشهادات تقدیر عن الخدمات المقدمة للمدرسة والحـرص إعداد خطة سنو
ـــذلك، علـــى العالقـــات العامـــة مـــع قـــادة المجتمـــع المحلـــي الـــذین قـــدموا خـــدمات للمدرســـة مـــنح  و

ل عام دراسي  .الجوائز والشهادات للطالب األوائل من 
م التصور المقترح .7 عة وتقو ات متا   آل

ــون هنــاك عــدد مــن  غــي أن  لكــي یــنجح التصــور المقتــرح الســاب فــي تحقیــ أهدافــه المختلفــة ین
ل مستمر منها ما یلي ش مه  عته وتقو ات التي تضمن متا   :اآلل

 م المستمر   :التقی
ة تقـــوم المد قًا والجهـــود المبذولـــة لتفعیـــل المشـــار م الخطـــط التـــي أعـــدتها مســـ ل دور بتقیـــ شـــ رســـة 

ـــة مـــن جانـــب المدرســـة والعـــاملین فیهـــا م أداء المدرســـة فـــي هـــذا الصـــدد إلجـــراء أ ، المجتمع وتقیـــ
ه التنفیذ العملي لتلك الخطط   .تعدیل یتطل

 
  ر السنو   : التقر

ة على مدار العام وما تقوم المدرسة بإعداد تقرر سنو حول  ة المجتمع ات المختلفة للمشار الفعال
ة ــه المدرســة لتفعیــل تلــك المشــار مــًا للجهــود المبذولــة فــي هــذا ، قامــت  ــر تقی ضــم هــذا التقر مــا 

ــة ومقترحــات لتالفــي ذلــك فــي الســنوات ، الصــدد ة المجتمع وعرضــًا للمعوقــات التــي واجهــت المشــار
  .المقبلة
ات   :التوص
ـــ احثـــةبنـــاًء عل قة توصـــي ال ـــة واضـــحة المعـــالم واألهـــداف ى النتـــائج الســـا ،  ضـــرورة وضـــع خطـــة وطن

ــة م اغتها اإلدارات التعل ــة وٕادارات المــدارس ومؤسســات المجتمــع المحلــي  تشــارك فــي صــ واإلدارة الترو
الـــة الغـــوث فـــي المرحلـــة ، علـــى مســـتو الـــوطن  ة بـــین إدارات مـــدارس و تحـــث علـــى وتســـهل المشـــار

ـــه وأفـــرادهاألسا ـــة مؤسســـاته ومنظمات اف ة والمجتمـــع المحلـــي  ـــادل ، ســـ ة مـــن مســـتو ت وتنقـــل المشـــار
ـة ـة أو الثنائ ة الفرد ـة الهادفـة، الخدمات وٕافادة المدارس ومستو المشار ق ة الحق ، إلـى مسـتو المشـار

ــة ــة الترو ــة مدروســة ألطرافهــا والفاعلــة فــي تفاصــیل العمل ق عــة  مــن حاجــات حق مــن أجــل إفــادة  ،النا
ونـات  المجتمـع الفلسـطیني  ة لـد م ة ومعنو انات  ماد ل ما یتوفر من طاقات و إم ة المدارس  طل

ة ات اآلت احثة التوص ناًء على ذلك تقدم ال ة واضحة المعالم و ات تكامل   :   آل
ات  وأهــــداف ومعــــاییر واضــــح  - 1 اســــات واســــتراتیج ــــة  ورســــالة وفلســــفة وس اغة رؤ ة ضــــرورة  صــــ

غزة  ة  الة الغوث الدول ة في المدارس من قبل و ة المجتمع  .للمشار
غــرس مفهــوم  - 2 ــام النظــام الترــو  ــع " ق ة الجم م مســئول وأن األمــر یتطلــب عــدم انفــراد طــرف " التعلــ

ة ع في تحمل المسئول ة الجم ة تضامن مشار ل آل ونه عمل تكاملي یتم في ش  .دون اآلخر 
اسة اإلدارة   - 3 ة والتواصل مع المجتمع المحليتبني س ة المجتمع زة في مجال المشار  .الالمر



158 
 

ـة - 4 ـة فـي إدارة ، ضرورة توفیر التـدرب المناسـب والـالزم للكـوادر الترو ة المجتمع ـرة المشـار لتقبـل ف
ة م ة التعل ة وتفعیلها في المدارس، العمل ة وفوائد هذه المشار أهم  .وتوعیتهم 

ات اإلدارــة لمــدیر المــدارس فــي مجــال التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع إعطــاء مزــد مــن الصــالح - 5
 .المحلي

ــة فــي محافظــات  - 6 م افــة المنــاط التعل ة مــع المجتمــع المحلــي فــي  ة المدرســ یــز علــى المشــار التر
ة المقدمة ، غزة م البرامج والخطط التعل م االستشارات المتعلقة  ة في تقد المشار وخاصة ما یتعل 

ة وأ  . فراد المجتمع المحليللطل
ـــو المدرســـي - 7 ـــادة الـــدور اإلعالمـــي التر لتثقیـــف العـــاملین فـــي المدرســـة وأفـــراد المجتمـــع المحلـــي ، ز

ة التعاون بین المدرسة والمجتمع ة ، أهم ة المدرسـ عهم على تفعیـل أدوارهـم فـي هـذه المشـار وتشج
ـة المســتجدات ، المجتمع ــة وٕاطــالع اإلعــالم مــن صــحف وتلفــاز ورادیــو  م ــة التعل التــي تخــص العمل

ات التي تواجهها  .والتحد
ـــة - 8 ه دور ـــة أو شـــ ـــة دور ـــد أفـــراد المجتمـــع المحلـــي بنشـــرة إعالم ـــالبرامج واألنشـــطة ، تزو لتعـــرفهم 

ة ة المشتر ة والتدرب م ن تنفیذها من قبل الطرفین المدرسة والمجتمع المحلي، التعل م  .والتي 
یز على تنفیذ األنشطة ا - 9 حاجـات المجتمـع المحلـيالتر ة التي تهتم  مـع ضـرورة تكـرم أفـراد ، لمدرس

قــدمون الــدعم للبــرامج واألنشــطة ، المجتمــع المحلــي ــة الــذین یتعــاونون و ــاء أمــور الطل وخاصــة أول
ة  .المدرس

ة ، التنوع في أسالیب االتصال بـین المدرسـة والمجتمـع -10 ـات الحدیثـة لـدعم المشـار وتوظیـف التقن
ةالفاعلة بین   .المدرسة والمجتمع عن طر البرامج والنشطة الخدم

ــد مــن اللقــاءات  -11 ــة وٕادارات المــدارس علــى عقــد مز ــة واإلدارات الترو م أن تعمــل اإلدارات التعل
افـة أنواعهـا ة  ـة ، مع المؤسسات  المجتمع الـة الغـوث الدول مـن أجـل رفـع مسـتو التواصـل مـع و

التالي مع المدارس ة أهداف مشارعها مع أهداف إدارات المدارس مما یؤد إلى، و  . مناس
مــي وحاجــات الســوق المحلــي -12 ــة ، الــرط بــین النظــام التعل ــة المدرســة التقلید حــتم تغییــر بن ممــا 

أنشـــطة متنوعـــة مرنـــة ـــة المعتـــادة  تـــتم بوســـائل عدیـــدة وتتجـــاوز حـــدود ، واســـتبدال األنشـــطة الروتین
ة مــن األ، المدرســة ح الــتعلم شــ صــ طــة والمجــددةحتــى  ــع أفــراد المجتمــع  ،نشــطة المترا شــعر جم ل

لها ساهمون في تمو  .أهمیتها وفائدتها ف
ة في محافظات غزة -13 ة أخر والمقارنة بـین النتـائج ، إجراء نفس الدراسة الحال ولكن في فترة زمن

الة الغوث ة في مدارس و ة المجتمع  .للوصول لفهم أعم للمشار
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  :نيقال العماد األصفها
ـًا فـي یومـه إال قـال فـي غـده"  تا تب إنسـان  ولـو زـد ..لـو غیـرت هـذا لكـان أحسـن...إني رأیت أنه ما 

ستحسن ت هذا لكـان أجمـل..ولو قدم هذا لكان أفضل..هذا لكان  وهـذا مـن أعظـم العبـر وهـو .. ولو تر
شر( دلیل على الء النقص على جملة ال  ) .است
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  المراجعو  مصادرال قائمة

م   القرآن الكر
ة: أوالً   :المراجع العر
رم  .1 ة، القاهرةلسان العرب): 2001(ابن منظور، دمحم بن م ق ع، دار التوف   .، الجزء السا
طي، دمحم  .2 سیر والط ة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات ): "2010(أبو ساكور، ت مد مشار

ة وٕاسنادها في مدینة الخ ة الثانو اءالمدرس ة ومجالس اآل  ،"لیل من وجهة نظر اإلدارات المدرس
 . 49- 12 ص ، ص)21(، مجلة جامعة القدس المفتوحة

رها) : 2000(أبو عابد، محمود  .3 ، عالقة المدرسین مع المجتمع المحلي وسبل تنمیتها وتطو
ة، عمان الة الغوث الدول   .الرئاسة العامة لو

ةمناهج ا ):2010(أبو عالم، رجاء محمود  .4 ة والترو حث في العلوم النفس ، دار النشر ل
 .للجامعات، القاهرة

م، أحمد .5 م ومراجعة البرامج): "2005( أحمد إبراه في تنفیذ إنشاء ) بیرت( استخدام أسلوب تقو
ة" "واآلداب الخاصةجامعة العلوم الحدیثة  ة المعاصرة، "دراسة تحلیل   ).43(العدد، مجلة التر

ة ):2005(سعد، ولید احمد أ .6   .التوزع، عمان و للنشر ، الشروق اإلدارة المدرس
ات في ) : " 2004(إسماعیل، حنان أحمد  .7 م المجتمعي للفت ة مقترحة لتفعیل دور التعل رؤ

ة، جامعة عین شمس" مصر   . 55 - 24 ص ، ص)28(، مج) 4(، العددمجلة التر
اسر حسن  .8 ة المدرسة إدارة دور" ):2003(األشقر،  ـة في الثانو  محافظـات المجتمـع المحلـي تنم

ره وسبل غزة ة ، غزةرسالة ماجستیر غیر منشورة، "تطو  .، الجامعة اإلسالم
، ): 2003(األغا، إحسان واألستاذ، محمود  .9 و حث التر م ال   .فلسطین، غزةتصم

ة الفاعلة): 2012( اندراوس، رامي جمال  .10 ، عالم الكتب الحدیث للنشر اإلدارة الترو
  .، إرد، األردنوالتوزع

، فلورتا .11 إعداد التالمیذ للقرن الحاد ): 2004( أوتشیدا، دونا وسیترون، مارفینوماكینز
ن ة، القاهرةوالعشر  .، الدار المصرة اللبنان

شات، حر  .12 ة): 2009( نازك ، منى وقط ة المقارنة دراسات نوع دار الصفاء ، في التر
  .األردن، للنشر والتوزع

ة، القاهرةاألدب المفرد): 1989(البخار  .13 شائر اإلسالم   .، دار ال
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ح البخار ): 1987(  ، دمحم بن إسماعیلالبخار  .14 قا، دار ابن ، صح تحقی مصطفى دیب ال
  .ثیر، بیروت

م ): "2005(بدیر، المتولي إسماعیل  .15 ة في التعل ة المجتمع دراسة حالة إلحد "المشار
ة  ة الت، "المدارس التعاون ل ة لجامعة المنصورةمجلة   .293 -64ص، ص )59( 1،ر

ة ): "2011( رضوان أحمد ، شیر .16 عض االتجاهات العالم ة في ضوء  إدارة الجامعات اللیب
عنوان ، "المعاصرة م العالي النوعي في "حث مقدم للمؤتمر العري السادس  ر برامج التعل تطو

ة المعاصرة ة اآلداب والعلوم، "الوطن العري في ضوء االتجاهات العالم جامعة عمر ، ل
ا، المختار  .لیب

، نسمة  .17 طر   .، دار غرب، القاهرةاإلعالم والمجتمع في عصر العولمة): 2004(ال
م): 1999(عبد الكرم  ،ار .18 ة والتعل   .الراض ،دار المسلم للنشر والتوزع ،حول التر
ة المعاصرة) : 2013(هالة  ،البنا .19   .عمان  ،صفاء للنشر والتوزع دار ،اإلدارة المدرس
اء أمور بین العالقة ( 2010 ) : البنا،هالة .20 ة أول ة واإلدارة الطل  ،دار صفاء.المدرس

 .عمان
ة ): "2006( السید دمحم ، أحمد الرفاعي وناس، بهجت .21 م والتنم ل التعل دراسات في تمو

ة شر ة النهضة المصرة، "ال ت  .  88-87ص ص ،القاهرة، م
ة) : 2012( أحمد سعیدن،تاج الدی .22 اس ة الس اب والمشار ز األهرام للدراسات  ،الش مر

ة ة واإلستراتیج اس  .القاهرة  ،الس
، عبد الرحمن  .23 ز الخبرات القائد والمدیر في عصر العولمة والتغییر): 2007( توفی ، مر

ة لإلدارة، الجیزة    .  المهن
، زاد علي  .24 ا في واقع المساندة ا): " 2004(الجرجاو ة الدن ألسرة للمدارس األساس

ة، "محافظة غزة ة الفلسطین حوث والدراسات الترو ة ال   . 75 - 43 صص  ،)8(،مجلة جمع
ا عبد المعز  .25 ة بین األسرة ): "2009(الجمال، ران ة المجتمع تصور مقترح لتفعیل المشار

ة ة ال، "وراض األطفال في ضوء الخبرات األجنب ةمجلة مستقبل التر ، مج ) 32(، العدد عر
  . 106 -39 ص، ص )8(
ة ،حقوق اإلنسان في الوطن العري) : 1986(حسین  جمیل، .26 ز دراسات الوحدة العر  ،مر

 . بیروت
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ان  ،جورج  .27 عض ): " 2004(جورجیت دم ة مطلب أساسي لمواجهة  ة المجتمع المشار
م بین أصالة الماضي وواقع الحاضر ا التعل آفاق اإلصالح " لعلمي السنو المؤتمر ا ،" قضا

القاهرة ،"الترو في مصر ة  ز الدراسات المعرف التعاون مع مر ة جامعة المنصورة  ة التر  ،ل
ر 3- 2  .313 - 289 ص ص ،أكتو

علم  ،خرون آترجمة دمحم لطفي و  ،المدرسة والمجتمع العصر ): 1997(الوني  ،جوسلین .28
 .القاهرة ،الكتب

م): 2010( وآخرون  ،علي صالح ،جوهر .29 ة وٕاصالح التعل ة  ،الشراكة المجتمع ت الم
  .المنصورة ،العصرة للنشر والتوزع

م  .30 ار، سید ابراه الت المجتمع): 1995(الج ة ومش اء، عمانالتر  .، دار ق
م بن أحمد مسلم  .31 نحو إصالح المدرسة في القرن الحاد : ) 2003(الحارثي، إبراه

ن ، الراوالعشر ة الشقر ت   .ض، م
ة): 2005(الحارثي، حمود  .32 م ة التعل ة والشراكة في العمل ة . المنظمات األهل م الندوة اإلقل

ة للصفین  عد األساسي للدول العر م ما  ر التعل م  ).11 ،12(حول تطو ة والتعل وزارة التر
ة، مسقط، سلطنة عمان  .العمان

مان  .33 ة المعاصرة،): 2009(حامد، سل   .أسامة للنشر والتوزع، عمان دار اإلدارة الترو
ة الفاعلة لمدرسة المستقبل) : 2006( قاسم بن عائل  ،الحري .34 ة  ،اإلدارة المدرس ت م

  .الراض ،الرشد
الت ): 2011(حسن، رشاد دمحم  .35 عض المش ة في حل  ة المجتمع تفعیل دور المشار

محافظة حلوان ة  ة ،المدرس ة العر ص ص  ،18)(مج  ،)68(العدد  ،مجلة مستقبل التر
113- 217.  

ة ومهام االنتقال ): " 2003( حسن، مصطفى  .36 مقراطيالتر مجلة ، "في الوطن العري الد
ة، لبنان، 123صص، )249(العددالمستقبل العري،  ز دراسات الوحدة العر   .مر

ة ومدارس التعل): "2007( نهلة سید  ،حسن .37 ات التر ل م تصور مقترح لتفعیل الشراكة بین 
ة مصر في ضوء الخبرات األجنب ع ،"العام  ات  ،الدولي األول -المؤتمر العلمي الرا ل جودة 

ة واإلصالح المدرسي   .جامعة جنوب الواد ،التر
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م  .38 ،): 2007(حسین، سالمة عبد العظ و ة وصنع القرار التر ة المجتمع دار  المشار
ندرةالجامعة الجدیدة للنشر،    .اإلس

، أمل  الحمدان، جاسم .39 ل المشروعات ): "2007(و األنصار ة في تمو ات المجتمع المشار
ت ة بدولة الكو ة للمدارس الثانو م رة ". الواقع والمأمول: التعل مجلة دراسات الخلیج والجز

ة   .192- 55صص ، )125( ، العددالعر
ار مطلب ملح لع): "2003(حوالة، سهیر دمحم  .40 م الك ة في تعل صر الشراكة المجتمع

ة ار بجامعة عین شمس، "المعلومات م الك ز تعل ار في "، المؤتمر السنو األول لمر م الك تعل
ة، رؤ وتوجهات  .مارس 26-24 ،"عصر المعلومات

قاته، التقدیر المستقبلي للقید الطالبي): "2003(دمحم صبر ، الحوت .41 ، "أهمیته ومداخله وتطب
ة ة والتنم   .52 -33ص ص ، )6(العدد، مجلة التر

ط ، وسام علي  .42 ات ): "2011(خالد، زنب عاطف وجل ة وفقًا لمتطل ة المجتمع المشار
ة االقتصاد المنزلي جامعة األزهر بین الواقع والمأمول ل ، ورقة عمل مقدمة "الجودة الشاملة في 

عنوان  م العالي النوعي في مصر والوطن العر "للمؤتمر العري السادس  ر برامج التعل ي في تطو
ات عصر المعرفة المنصورة، ، "ضوء متطل ة  ة النوع ة التر   .أبرل  14-13ل

ر، ) : 2007(خطاب، دمحم صالح  .43 ب والتطو صفات المعلمین الفاعلین دلیل للتأهیل والتدر
  . دار المسیرة، األردن 

نموذج مقترح لتفعیل العالقة بین المدرسة والمجتمع في ):  "2003( الخطیب، أحمد  .44
ة م م، أبو ظبي". منطقة أبو ظبي التعل ة والتعل ة المتحدة: وزارة التر   .اإلمارات العر

ة المدرسة : ( 2006 ) حردا ،والخطیب أحمد الخطیب، .45 م المجتمع  عالم ،المستقبل وتعل
 .إرد،    الكتب الحدیث

دار  ،دیثةاتجاهات ح: اإلدارة واإلشراف الترو ) : 2002(رداح  ،الخطیب،أحمد و الخطیب .46
  .عمان ،األمل

سر  .47 س،  ة المتواصلة): 2009(دع ة والتنم ة المجتمع طاش سنتر للنشر المشار ، الب
  .والتوزع، القاهرة

اب .48 م): " 2004( إسماعیل ،د ة في التعل یــــــــــــــة ،"جهود جدیدة . .الشراكة األبو  ،مجلة التر
  .قطر ،) 149(العدد
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ع، .49 ة و ) :2009(عمرو هاشم  ر م والمصطلحات االنتخاب ة موسوعة المفاه  ،البرلمان
ة ة واإلستراتیج اس ز األهرام للدراسات الس  .القاهرة  ،مر

ع،هاد .50 شیر، ر ة دراسات ( 2008 ) :إسماعیل و ن الحاد القرن  في ترو  ،والعشر
ة المجتمع العري ت  .عمان،م

ةأسالیب بناء ال): "2013(دمحم مجاهد ، زن الدین .51   ،"تصور المقترح في الرسائل العلم
ة") : 2006(الرفاعي، أحمد  .52 شر ة ال م والتنم ل التعل ة النهضة "دراسات في تمو ت ، م

  . المصرة، القاهرة
ة المجتمع العري للنشر والتوزع ،المدرسة والمجتمع) : 2010(رائدة  خلیل  ،سالم .53 ت ، م

 .انعم
م .54 ة( ارة اإلد) : 2013(عدنان بدر  ،اإلبراه ة  -ترو ة –مدرس مؤسسة حمادة   ،) صف

ة والنشر والتوزع    . األردن ،إرد ،للدراسات الجامع
ة والمجتمع) : 1962(جوزف  ،النجدون ، البرت و ستات .55 ترجمة دمحم قدر لطفي (  التر

  .القاهرة ،عالم الكتب ،)وآخرون 
مدینة واقع التعاون بین المدرس): "2008(السلطان، فهد بن سلطان  .56 ة والمجتمع المحلي 

ره ات الالزمة لتطو ة وأهم اآلل ة السعود المملكة العر ة و علم النفس ،"الراض  ، رسالة التر
  .65 -31ص ص ،)86(العدد

ة): 2005(سنقر، صالحة  .57 ر المدرسة المجتمع  .القاهرة ،، دار الف
لم .58 اء الصناعي): "1994(دمحم نبهان ، سو حث العلمي ودار أك، مجلة العلم، "الذ ة ال م اد

ع والنشر   .86ص  ،)212(العدد، التحرر للط
ة): 2004( السید، سمیرة أحمد  .59 ة للتر ر العري، القاهرةاألسس االجتماع   .،  دار الف
ة): 1998(، سمیرة احمد السید .60 ر العري ،علم اجتماع التر  .القاهرة ،دار الف
ة) : "2004(علي السید ،الشخیبي .61 م المشار ة في التعل ات .المجتمع ورقة " الطموح والتحد

ز  االشتراك مع مر ة بجامعة المنصورة  ة التر ة قدمت إلى المؤتمر العلمي السنو لكل حث
القاهرة  ة  ر 3-3آفاق اإلصالح الترو في مصر ،الدراسات المعرف  .أكتو
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س الشرعي، .62 ة دور"  ): 2007 (غالب  بلق ة المشار   "المدرسي اإلصالح في المجتمع
ة ة مجلة  "دراسة تحلیل ة ل ة اإلمارات جامعة ،التر  -24ص ، ص(24)المتحدة، العدد العر

55. 
ة و  .63 مة، سم ة ):  "2011(رهوم، أحمد شلدان، فایز وصا واقع التواصل بین المدرسة الثانو

حث مقدم إلى المؤتمر ا"والمجتمع المحلي في محافظات غزة وسبل تحسینه ع ،  لترو الرا
ة، غزة"التواصل والحوار الترو  "عنوان    . ، الجامعة اإلسالم

م الترو ): 2005( صلیوة، سهى نوفا  .64   .، دار صفاء، عمان اإلشراف والتنظ
ا المجتمع): 1993( بیومي ،ضحاو  .65 دار  ،أدوار المدرسة الحدیثة في التفاعل مع قضا

ة   .، القاهرةالثقافة العر
، سواقد الطراونة، خل .66 استقصاء مستو العالقة بین المدرسة والمجتمع ): " 1996(یف وسار

ما یراها مدیر  ة محافظة الكرك والمحلي  حاث الیرموك،  ،"ومدیرات مدارس تر الیرموك  جامعةأ
  .119 -87 ص ص ،)12(، مج )4(األردن، العدد 

ــل، هاني عبد الرحمـن  .67 ، دار وائل ـة المسـتقبلمدرس. المدرسـة المتعلمة): 2009(الطو
  .نعما للنشر،

" تقدیرات مدیر مدارس محافظة رام هللا والبیرة ): "2011(عابدین، دمحم و یوسف، أحمد  .68
ة ة المأمول فیها في اإلدارة المدرس ة مؤسسات المجتمع المحلي والمشار مجلة ، "واقع مشار

حاث ة(جامعة النجاح لأل   .1004 – 965ص،  ص )25(، مج )4( ، العدد )العلوم االنسان
  .، دار المسیرة، عمانالسلوك اإلنساني في المنظمات): 2010(عاشور، أحمد صقر  .69
دور مدیر المدرسة في تفعیل الشراكة بین المدرسة والمجتمع ) : "2010(عاشور، دمحم  .70

ة ،"المحلي في سلطنة عمان ة والنفس حرن، العدد ،مجلة العلوم الترو مج  ،)11(جامعة ال
 .107-75ص ص ، )4(
اسي، غدیر  .71 م العام في القدس حول مد مساهمة مجالس ) : " 2002(الع آراء مدیر التعل

ر العمل الترو  اء األمور في دعم وتطو جامعة القدس، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، "أول
  .فلسطین
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اقي، عبد العزز  .72 اء األمور والمعلمین م): " 2004(عبد ال ة مجالس أول ن وجهات فاعل
ة اء األمور األعضاء في محافظتي سلفیت وقلقیل رسالة ماجستیر ، "نظر المدیرن والمعلمین وأول

  .، جامعة القدس، القدس، فلسطینغیر منشورة
ة لعام ): 2003( لیلى ،عبد الحمید .73 ة العر ة اإلنسان مجتمع  نحو إقامة" ،2003تقرر التنم

فة األهرام ،"المعرفة   .16/11/2003بتارخ  مقال نشر في صح
م  .74 ة ): " 2011(عبد السالم، منى إبراه سیناروهات بدیلة لتفعیل دور فر المشار

ة المصرة ة في المدرسة االبتدائ ة ،"المجتمع ة العر مج  ،)(68، العدد مجلة مستقبل التر
 .236-137صص  ،)18(
ة في القرن الرا) : 1977(عبد العال، حسن  .75 ة اإلسالم ، التر ر العري، ع الهجر دار الف

  .       القاهرة
ة المجتمع المحلي): 2007( عبد اللطیف، رشاد  .76 اعة والنشر، تنم ا للط ، دار الوفاء لدن

ندرة   .اإلس
ة دمحم .77 ة، دراسة "): 1999( عبد المنعم، ناد م ة في إدارة النظم التعل تفعیل الشراكة المجتمع

عض الخبـرات المعــاصرةمستقبلیـة على التعلیـم الثانو  حوث "في ضـوء  ز القومي لل ، المر
ة، القاهرة ة والتنم   .الترو

ة ): 2006(عبد الوهـاب، ماجدة  .78 ط االجتماعي في الدول النام ات التي تساعد التخط اآلل
ز نشر وتوزع الكتاب الجامعي، القاهرةعلى تحقی أهدافه   .، مر

حث العلمي مفهومه وأدواته ): 2001(خرون عبیدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وآ .79 ال
ه اعة والتوزع، عمانوأسالی ر للنشر والط   .، دار الف

اس  ،العتیبي .80 ة ): " 2004(فهد ع المملكة العر م  ل التعل إسهام القطاع الخاص في تمو
ة  توراه غیر منشورة،" السعود   .الراض ،جامعة الملك سعود ،رسالة د

ة" ) :2005(دمحم ،العجمي .81 ة المشار ة المجتمع ة اإلدارة مدخل لتفعیل المطلو  لمدارس الذات
م ة محافظة االبتدائي التعل ة مجلة ،"الدقهل ة ل  ص ،)1(مج،) 58(، العددالمنصورة التر
 .90-3ص

ات العصر) : 2007( دمحم حسنین  ،العجمي .82 ة ومتطل ة للنشر  ،اإلدارة المدرس العالم
  .عمان ،والتوزع
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ة المعاصرة، في ):2009(وآخرون  علي ،الشخیبي و دمحم ،يالعجم .83 ات التر دار اجتماع
ر للنشر والتوزع، عمان   .الف

ة): 2006(أحمد الرفاعي بهجت  ،العزز  .84 شر ة ال م والتنم ل التعل ة  ،دراسات في تمو ت م
  .القاهرة ،النهضة المصرة

حث في العلوم ا ):1995(العساف، صالح  .85 ةالمدخل إلى ال ان للنشر لسلو ة العب ت ، م
ة  .والتوزع، الراض، السعود

ة ): 2011(خالد ،لیلى والطرایرة  ،العساف  .86 م ر إدارة المؤسسات التعل تصور ومقترح لتطو
، )4+3(العدد ) 27(مج ، مجلة جامعة دمش ، في االردن في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة

  .645-589ص 
ات ): "2007(العسیلي، رجاء زهیر  .87 اب الجامعي الفلسطیني في ضوء تحد طاقات الش

ة، واقتصاد المعرفة ة، "العولمة، والمعلومات  ص،)23(، قطر، العدد مجلة اتحاد الجامعات العر
  . 51 -  33ص

 المــــدارس ر یمــــد تصــــورات): "2006(أمــــل  و عمــــرو، ،محمودســــمرة أبــــوو  رجــــاء العســــیلي، .88
ة اء و الثانو ة اإلدارة بین للتفاعل الخلیل ةمحافظ األمور في أول  مجلـة،"المحلي والمجتمع المدرس
حوث الخلیل جامعة   . 163 -140ص ، ص) 2( مج ،) 2(، العدد لل

ة الحدیثة) : 2001(جودت عزت  ،عطو  .89 قاتها: اإلدارة المدرس ة وتطب مها النظر  مفاه
ة ة ودار الثقافة للنشر والتوزع. العمل ة الدول   .انعم ،الدار العلم

ة في إلحداث التغییر الترو ) : " 2008(علي، خضرة  .90 الدور المتوقع لمدیر المدرسة الثانو
ین في محافظتي القدس ورام هللا والبیرة رسالة ماجستیر غیر ، " من وجهة نظر اإلدارین الترو

  .، جامعة القدس، القدس، فلسطینمنشورة
مالعواد، خالد  .91 منحو خطة لتطو):" 2004(  إبراه حث مقدم في اللقاء العاشر "ر التعل  ،

م، جدة ة والتعل  .لقادة العمل الترو بوزارة التر
سو  .92 م ، الع ، 2020مفهوم السیناروهات وطرق بنائها في مشروع مصر ):"1998(إبراه

تب الشرق األوسط   .القاهرة، م
اش .93 ي) : 2003(ثناء نجاتي  ،ع صل ،المدارس في العصر األیو  ،)317(العدد ،مجلة الف

  . 67 -48 ص ، ص)27(مج 



168 
 

94. ، ار حث مناهج: "  ( 2010 ) خالد ، أبو شعیرة و ثائر غ قات : الترو  ال ة تطب  ،عمل
ة المجتمع العري ت  .عمان ،م

ة ): "2006( إسالم السید، غرب .95 عاد للمنتجات المعدن ر ثالثي األ ة للتطو اس األسس الق
 .جامعة حلوان، سالة ماجستیر غیر منشورةر ، "استخدام نظم التمثیل الرقمي

الرد ، فازار .96 م ومراجعة المشروع): "1959(و ي، "أسلوب تقی ز اإلحصاء األمیر ص ،  مر
  . 22ص

ه سـالم  .97 ة) : 2009(الفرح، وج ة والصف ة والمدرس ، مؤسسة قضایـا في اإلدارة الترو
  . الوراق، عمان

ا): 1982(الفرحان، اسح أحمد  .98 الت الش   .، دار الفرقان، عمانب في ضوء اإلسالممش
م والتعلم): 2005(فرحة، نمر  .99 ة في التعل ر . الشراكة المجتمع ة حول تطو م الندوة اإلقل

ة للصفین عد األساسي للدول العر م ما  م، مسقط ، ) 12-11(التعل ة والتعل   .وزارة التر
اط القلوب) : 2002(القرني، عائض بن عبد هللا  .100 اعة والنشر  دار ، س ابن حزم للط

  .والتوزع، بیروت، لبنان 
م): 1998(القضاة، خالد  .101 ـة والتعلـ ـة للنشـر والتوزـع، المدخل إلـى التر ـازور العلم ، دار ال

 .عمان
اح ، الكرد .102 ة تأثیر"): 2006(مص ة المشار ة المؤسسات في المجتمع م  مدینة التعل

 .188 -125صص  ،)59(العدد والمعرفة، القراءة مجلة ،"الراض
ادئ) : 1996(شك، دمحم بهجت .103 اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة  م

ة ندرةاالجتماع اعة الحرة، اإلس   .، دار الط
ة في الضفة ): 2008( مجد وآخرون  ،المالكي .104 ة الفلسطین وم تعداد المنظمات غیر الح

  .فلسطین ،رام هللا ،وقطاع غزة
سن .105 سیر ،مح ة في المجتمع الفلسطیني"  ):ت. د (ت تقرر حول مؤتمر  ،"نشاطات تنمو

ة" عنوان اب ة الش ات التنم اب في فلسطین واستراتیج ة للش   "نحو خطة وطن
ز التدرب الترو  .106 ر الترو واالجتماعي): "1994(مر ة للتطو ". المدرسة وحدة أساس

ة وزارةرسالة المعلم،  األردن، العدد التر م   . 21-28ص، ص )4(مج  ،)  35( والتعل
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اجات سوق العمل  .، جامعة الفیوم، مصر رسالة ماجستیر منشورة ،"احت

ات): "2004(أحمد وحید ، مصطفى .108 الحاس ع  م والتصن ات متقدمة في التصم ة ، "تقن نقا
ةمصم ق   .القاهرة، مي الفنون التطب

م  .109 ا عبد الح ة في مؤسسات ): "2010(مطر، دال ة المجتمع تصور مقترح لتفعیل المشار
ة، "راض األطفال في ضوء االتجاهات المعاصرة ة التر ل  ص ،)20(، مج)2(، العددمجلة 

 .310-241ص
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  .فلسطین
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 قـــــالحـــامل



  )1(ملح رقم 
محافظات غزةأسماء مدیر المناط في و  ة    .الة الغوث الدول

  المنطقة  االسم  الرقم

م.د  .1   شمال رفح المدللةنع

  جنوب رفح دمحم الشیخ علي.أ  .2

م.د  .3   سخان یون عوادإبراه

  المغاز  دیر البلح و توفی شحادة.أ  .4

  البرج النصیرات و سعد نبهان.د  .5

  شرق غزة عالء حرب.أ  .6

  غرب غزة دمحم أبو هاشم.أ  .7

ا نبیل الصالحي.د  .8 ال   ج

یت حانون  عصام مقداد  .أ  .9 ا و   بیت اله

  

 

 

 

  
  



 
 

  )2(ملح رقم
ة نموذج المقابلة   الشخص

الة الغوث في محافظات ل تصور مقترح : العنوان ة في مدارس و ة المجتمع في غزة تفعیل المشار
ة المعاصرة   ضوء االتجاهات العالم

  
  ___________________________________/      االسم
ة   ___________________________________/     الرت

ان العمل   ___________________________________/   م
  ___________________________________/     التارخ
  ___________________________________/     الزمن
ة ضمن خطة العمل .1 ة المجتمع الة الغوث؟هل یوجد برنامج للمشار ة في مدارس و  ة الترو

............................................................................................  
الة الغوث متعاونة في الواقع الحالي مع المجتمع المحلي؟ .2  من وجهة نظرك هل مدارس و

..................................................................................................
..................................................................................................

...................................................................................  
اعك عن واقع المشار  .3 ا؟ما هو انط الة الغوث حال ة في مدارس و  ة المجتمع

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

.............................................................................. 
ل  .4 ا؟ وما هي معاییر  ة التي تسهم فیها المدارس حال ة المجتمع ما هي مجاالت المشار

 مجال؟

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................



 
 

..................................................................................................
.................................................................... 

ان له دور فما هو هذا الدور من  .5 ة؟ وان  ة المجتمع هل لمدیر المدرسة دور فعال في المشار
 وجهة نظرك؟

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
.............................................................................. 

ة؟ما هي التح .6 ة المجتمع الة الغوث وتعی تفعیل المشار ات التي تواجه مدارس و  د

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
.........................................................................  

  
 

ة في مدارسها؟ .7 ة المجتمع الة الغوث لتفعیل المشار عها و ات واضحة تت  هل هناك استراتیج

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
.............................................................................. 



 
 

)3(  رقم ملحق  

  ا األولیةاالستبانة في صورتھ
  
 

ة       غـــــــــــزة –الجامعة اإلسالم
                                عمادة الدراسات العـــلیـــــــــــــــــــــا

یــــــــــــــــة      لیــــــــــــــــــــــــــــــــــة التر
ة  ة/ أصول التر     اإلدارة الترو

  
  طلب تحكیم استبانة

تور     ،،،،،حفظه هللا............................... / الد
اته                 ر م ورحمة هللا و   السالم عل

عنـــوان  احثـــة بإعـــداد دراســـة  الـــة : " تقـــوم ال ـــة فـــي مـــدارس و ة المجتمع تصـــور مقتـــرح لتفعیـــل المشـــار
ــــة المعاصــــرة  ــــات  وذلــــك اســــتكماالً ، "الغــــوث فــــي محافظــــات غــــزة فــــي ضــــوء االتجاهــــات العالم لمتطل

ـــة ـــة/الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتیر فـــي أصـــول التر وقـــد اقتضـــت الدراســـة اســـتخدام . اإلدارة الترو
ونــة مــن ســتة مجــاالت وهــي  انة م ــاء األمــور فــي النشــاطات  المجــال األولاســت ة أول  المتنوعــةمشــار

ة المجال الثاني وم ة المؤسسات الح ة المنظمات غی المجال الثالث، مشار ـةمشار وم المجال ، ر الح
ــع ة اإلعــالم الرا ــة المجــال الخــامس، مشــار ة المجتمع انة . معوقــات المشــار حیــث ســتطب هــذه االســت

محافظـات غـزة الة الغوث  شـرفني أن ، على مدیر مدارس و ونظـرًا لخبـرتكم الواسـعة فـي هـذا المجـال 
ــ ل أداة الدراســة المیدان انة التــي تشــ م هــذه االســت مهــا أضــع بــین أیــد ــة بهــدف تح ة فــي صــورتها األول

ـم فیهـا  انة وٕابـداء رأ ـاالطالع علـى فقـرات هـذه االسـت ادتكم التكرم  ًا لذا نرجو من س قها میدان قبل تطب
ة و إجــراء  التعــدیل علــى الفقــرة التــي تحتــاج إلــى تعــدیل أو اقتــراح ) ( بوضــع عالمــة  للفقــرة المناســ

ة  غة التي ترونها مناس   .الص
م               ن لكم حسن تعاون                                               شاكر

احثة                                                                          عبیر مهنا  :ال
  

انات  ةالب   :األول
ر :  الجنس   أنثى                  ذ

ة م   إعداد         ي     ابتدائ:  المرحلة التعل
ة م      رفح         سخان یون     الوسطى        غزة       شمال غزة  :  المنطقة التعل

  



 
 

ة أو  :المجال األول اء األمور في األنشطة مشار   المتنوعةل

  الفقرة  م
  االنتماء للمجال  الفقرة مناسبة

  مناسبة
  غیر 
  مناسبة

  منتمیة
غیر 
  منتمیة

ة تسهم  .1 اء األموراالجتماعات المدرس وجهات النظر حول ما یهم في تقربمع أول
ة  م ة و تعل ا ترو   .األبناء من قضا

        

          .تدعو أولياء األمور لزيارتها ومناقشة ضعف تحصيل أبنائهم   .2

توفر الوقت الكافي للقاءات التربوية واالستماع آلراء أولياء األمور في تحسين   .3
  .وى األكاديمي والسلوكي ألبنائهم المست

        

          .تسهم مجالس المعلمين وأولياء األمور في وضع خطة إدارة المدرسة السنوية  .4

          .تستدعي أولياء األمور عند حصول مشكلة بين أبنائهم وزمالئهم في المدرسة  .5

م المدرسي تستدعي أولياء األمور لزيارة المدرسة عند تأخر أبنائهم عن الدوا  .6
  .أكثر من مرة 

        

          .توجه أولياء األمور إلى االهتمام بالواجبات المنزلية ألبنائهم و متابعتها  .7

          . تشرك أولياء األمور في إرشاد وتوجيه الطلبة نحو السلوك المرغوب فيه   .8

تستفيد من أصحاب المهن والخبرات واالختصاص بإعطاء دروس ومحاضرات   .9
  .في المدرسة للطلبة

        

          .تتعاون مع أولياء األمور في الكشف عن المواهب الكامنة للطلبة .10

          .تشجع أولياء األمور لالستفادة من مرافق المدرسة في النشاطات المختلفة  .11

تشرك أولياء األمور في إقامة المعارض واالحتفاالت بالمناسبات الدينية  .12
  . والوطنية

        

          .تهتم المدرسة بتوعية الطلبة وأولياء األمور بالمهن المستقبلية .13

          . تنظم زيارات ألسر الطلبة في المناسبات المختلفة  .14

تشجع أولياء األمور للتحدث مع أبنائهم عن يومهم الدراسي لتشعرهم بأهمية  .15
  .إنجازهم 

        

  
  
  
  



 
 

ة : المجال الثاني وم ة المؤسسات الح   المتنوعة األنشطة فيمشار

  الفقرة  م
  االنتماء للمجال  الفقرة مناسبة

  مناسبة
  غیر 
  مناسبة

  منتمیة
غیر 
  منتمیة

م من األمراض  .1 ة في حمالت التطع التعاون مع الوزارات المعن           .تعمل المدرسة 

          .تشترك مع مدارس مماثلة في مسابقات ثقافية   .2
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لجان اإلصالح على مكافحة العادات والتقاليد تعمل المدرسة بالتعاون مع  .12
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ةاستاال   نة في صورتها النهائ

ة        زةــــــغ –الجامعة اإلسالم
  عمادة الدراسات العلیـــــــــــــــا    

ـــیـــــــــ        ـــــــــــــــةـــــــلیــــــة التر
ة     ة –أصول التر   إدارة ترو
  
  
  

الة الغوث األفاضل   وفقكم هللا،،،،،، مدیرو ومدیرات مدارس و
اتهالسال ر م ورحمة هللا و   ،،،،،،م عل

عنوان  ة  أداة لجمع المعلومات إلجراء دراسة میدان انة  احثة بإعداد است تصور مقترح لتفعیل " تقوم ال
ة  الة الغوث في محافظات غزة في ضوء االتجاهات العالم ة في مدارس و ة المجتمع المشار

  " .المعاصرة 
ةحث مقدم الستكمال الحصول على د ة ، رجة الماجستیر في اإلدارة الترو م االستجا لذا یرجى من

ة لبنود ا انة المرفقةسالل موضوع تحت التقدیر المناسب لكل بند من ) √(وذلك بوضع عالمة ، ت
ون  ما تود أن  س  ما هو في الواقع ول انة    .بنود االست
                                                            

ة انات األول   :الب
ر      :   جنسال     أنثى               ذ

ة م   إعداد         ابتدائي       : المرحلة التعل
ة م   رفح          یونس  خان  الوسطى     غزة   شمال غزة        : المنطقة التعل

  
ر والتقدیر                              قبول فائ الش موتفضلوا    على تعاون

  
  

احثة                                                             عبیر مهنا: ال



 
 

    م
  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                

  درجة الممارسة
بیرة 
  جدا

قلیلة   قلیلة  متوسطة  بیرة
  جدا

ة أول: المجال األول   المتنوعةاء األمور في األنشطة مشار
ةتسهم  1 اء األموراالجتماعات المدرس وجهات النظر حول في تقربمع أول

ة  م ة و تعل ا ترو  .ما یهم األبناء من قضا
          

تدعو اإلدارة المدرسیة أولیاء األمور لزیارتھا ومناقشة ضعف تحصیل   2
  .أبنائھم 

          

ات التربویة واالستماع آلراء أولیاء األمور توفر الوقت الكافي للقاء  3
 .لتحسین المستوى السلوكي ألبنائھم 

          

تتصل بأولیاء األمور لزیارة المدرسة عند تأخر أبنائھم عن الدوام   4
  .المدرسي

          

توجھ اإلدارة المدرسیة أولیاء األمور إلى االھتمام بالواجبات المنزلیة   5
  .ألبنائھم و متابعتھا

          

تستفید من أصحاب المھن والخبرات واالختصاص بالمشاركة في   6
 .الندوات لالرتقاء بأداء المدرسة

          

            .تتعاون مع أولیاء األمور في الكشف عن المواھب الكامنة للطلبة  7

تشرك أولیاء األمور في إقامة المعارض واالحتفاالت بالمناسبات الدینیة   8
  .والوطنیة

          

            .المدرسة بتوعیة الطلبة وأولیاء األمور بالمھن المستقبلیةتھتم   9

تشجع أولیاء األمور للتحدث مع أبنائھم عن یومھم الدراسي لتشعرھم   10
  .بأھمیة إنجازھم 

          

ة في األنشطة الم: المجال الثاني وم ة المؤسسات الح   تنوعةمشار

التعاون مع وزارة الصحة في حمال  1 م ضد األمراضتعمل المدرسة              .ت التطع

ة  2 ة ترو ة مؤسسات اجتماع مشار ة  قات ثقاف            .تنظم المدرسة مسا

تنظم المدرسة زیارات میدانیة للمؤسسات العلمیة والخدماتیة لربط   3
            .النظریة بالتطبیق

           .تشجع المدرسة طالبھا على شراء المنتوجات الوطنیة   4

طلبتھا على المشاركة في عملیة تشجیر الشوارع العامة تشجع المدرسة   5
            ..بالتعاون مع وزارة الزراعة

تدعو مراكز الشرطة والدفاع المدني لعقد دورات مستمرة لتكوین   6
            .أصدقاء الشرطة وجمعیات طالبیة أخرى ذات نشاط فعال 



 
 

نشطة التي تحث أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة على المشاركة في األ  7
            .تعقدھا المؤسسات المجتمعیة الحكومیة المختلفة 

  تسمح ألفراد المؤسسات باستخدام مرافق المدرسة في األنشطة الثقافیة  8
            .والتربویة

تنسق مع المراكز الصحیة والطبیة والمستشفیات لعقد دورات إرشادیة   9
            .للطلبة والمعلمین في مجال اإلسعافات األولیة 

تدعو مؤسسات المجتمع الحكومیة لتقدیم الدعم المادي و المعنوي   10
            .للمشاریع المدرسیة

ة في األنشطة المتنوعة: المجال الثالث وم ة المنظمات غیر الح   مشار

ة  1 م الندوات اإلرشاد ین من الجامعات لتقد  تدعو المدرسة الخبراء الترو
ة وأسرهم   .للطل

          

ع مراكز التحفیظ لتنظیم دورات حفظ وتالوة القرآن الكریم في تنسق م  2
            .المساجد

            .تشارك في أیام دراسیة ومؤتمرات علمیة تعقدھا الجامعات والمعاھد  3

           .تناشد المدرسة أصحاب المصانع بتوفیر الدعم المادي للطلبة المحتاجین  4

ة في  5 ة للمشار وم ة تدعو المنظمات غیر الح ة والوطن ات الدین اء المناس إح
ة   .والعالم

          

ة متنوعةتنسق مع المكتبات العامة إلمداد مكتبة المدرسة  6             .تب ثقاف

واألسر في تقییم أداء المدرسة  نظماتتوفر فرص لمشاركة الم  7
            .األكادیمي

           .یق الدولیةتعزز مبادئ حقوق اإلنسان وفق معاییر األمم المتحدة والمواث  8

           .تنظم رحالت هادفة للمؤسسات المختلفة  9

تجمع المدرسة التبرعات من المنظمات المختلفة لمساعدة الطلبة   10
            .المحتاجین

ع ة اإلعالم في األنشطة والبرامج المتنوعة: المجال الرا   مشار

ة المتن  1 ات المدرس            .وعةتصدر نشرات الطالع المجتمع على الفعال

            .تسھم بمشاركات تربویة في الصحف المحلیة   2

تدعو اإلعالم التربوي لتغطیة األنشطة المدرسیة وفق قوانین اإلدارة   3
            ..العلیا

ة مثل دروس قناة األونروا  4 م فقرات برامج إعالم            .تدعم معلمیها لتقد



 
 

  

ة وعي المجتمع تصمم اإلعالنات على مداخل المدرسة بھدف إثار  5
            .المحلي بقضایا التعلیم

لبث إعالناتھا ) ، صحف ، تلفزیون ، إذاعة ( توظف وسائل اإلعالم   6
            .الخاصة وأنشطتھا المتنوعة 

تشارك في عالج بعض المشكالت التعلیمیة من خالل وسائل اإلعالم   7
            .المختلفة

لمجتمع عن طریق وسائل تعرض المدرسة أنشطتھا في الفنون وتراث ا  8
            .اإلعالم المختلفة

للتعریف  نظماتتستخدم المدرسة البرید االلكتروني لالتصال بكافة الم  9
            .ببرامج المدرسة

           .تستقبل رسائل الكترونیة من أولیاء األمور  10

ة في المدارس: المجال الخامس  ة المجتمع   معوقات المشار

مقومات  1 ة قلة الوعي  ة في المدارس المجتمع            .المشار

            .ضعف وضوح المصالح المشتركة بین المدرسة والمجتمع المحلي  2

           .ضیق دوائر اتخاذ القرار في مدارس وكالة الغوث   3

           .ضعف التنسیق من قبل المدرسة للمشاركة والتعاون  4

           .ا نوع من االستعالءتقابل إدارة المدرسة أولیاء األمور مقابلة فیھ  5

            .تعارض أھداف مشاریع المنظمات غیر الحكومیة مع أھداف المدرسة  6

7  
  

ة المخطط لها والتي تهدف إلى جعل المدرسة مجتمع  اسات الترو اب الس غ
یئة للتعلم   .و

          

           .اقتصار المشاركة المجتمعیة على التبرعات المادیة والعینیة  8

لقیود المفروضة من وكالة الغوث على أنشطة المنظمات غیر كثرة ا  9
            الحكومیة

اء اإلدارة لد مدیر المدرسة وضی الوقت  10 اد األع            .ازد

اء األمور عن زارة أبنائهم في المدرسة  11 صد أول            .ضغط العمل 

اة وس  12 مهارات الح م النشط والفعال ورطها  اب برامج التعل            .وق العملغ



 
 

  
ة المجتمعاللتفعیل  ما تصورك المقترح        . ؟مدرستك ة فيمشار
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