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  ملخص
جهة ت ذلك من ودرجة تطبيق المدرسة المجتمعية ومعوقا هذه الدراسة التعرف إلى هدفت
قيق هدف الدراسة تم إعداد ولتح .في محافظة جرش المدارس الحكومية ومديرات نظر مديري

 ممثلة من مديري )١٢٠(بلغ عدد أفرادها ، لجمع البيانات وتوزيعها على عينة عشوائية استبانة
أن درجة  إلى وقد توصلت الدراسة ،٢٠١١/٢٠١٢ للعام الدراسي المدارس الحكومية ومديرات
وأن أآثر مجاالت تطبيق المدرسة المجتمعية آانت . لمدرسة المجتمعية آانت متوسطةتطبيق ا

طوعي في مجال مشارآة أولياء األمور ثم مجال الشراآة في العالقات العامة ثم مجال العمل الت
آبر ن أأو .قلها مجال االستخدام األمثل لمصادر المجتمع المحليثم مجال الخدمات التربوية وأ

ضعف الحوافز المقدمة للعاملين ونقص الكوادر اإلدارية هي بيق المدرسة المجتمعية معوقات تط
 .المدربة وتفعيلها بين المجتمع والمدرسة وآذلك ضغط العمل المدرسي على المعلمين والمديرين

عقد دورات توعوية ألهمية منها  على هذه النتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات وبناء
  .وفتح المجال أمام المجتمع المحلي لتقديم الدعم بكافة أشكاله المجتمعية، تطبيق المدرسة

  .لمجتمعية، مدراء ومديرات المدارسالمدرسة ا :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at investigating the degree of implementing the 
community school system and the obstacles facing it as viewed by the 
government schools principals in Jerash province in Jordan. To achieve 
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this objective a questionnaire was developed and distributed to a random 
sample of (120) principals and directors of governmental schools in the 
academic year 2011/2012. Analyzing data from these questionnaires 
showed the following: the degree of implementation of the community 
school was moderate. Community school applications focused on the 
following areas ordered from the highest to the least use application: 
(parental involvement, partnership in public relations, volunteerism, 
educational services, and the optimal use of community sources). The 
most important obstacles to the implementation of the community school 
are low incentives for workers and of administrative staff, the ineffective 
relationship between the community and the school, as well as school 
work pressure on teachers and managers. Based on these results, the 
study presented a number of recommendations including: the need to 
giving presentation and workshops to develop people's awareness of the 
importance of community schools and encouraging the community to 
provide support in all its areas to community schools. 

Keywords: community school, administrators and school principals, 
the province of Jerash in Jordan. 

 
  مقدمة الدراسة

ل دور   يعد تطوير العالقة والتعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي أحد العوامل المهمة لتفعي
المدرسة والرفع من آفاءاتها في المجال التربوي والتعليمي، وتوضح األدبيات في مجال التطوير 

اءة المخرجات الم   ط    التربوي أهمية هذه العالقة وحيويتها في مجال الرفع من آف ية، وفي رب درس
  . األطر النظرية المعرفية للمدرسة بواقع المجتمع وحاجاته والمتطلبات الالزمة لتنميته

ًر وية ونظ ة العض ع   ا للعالق ة والمجتم ين التربي ة ب إ ،الوثيق ة الف ل   ن المدرس ن أن تعم يمك
اعي والمجتمع   النظام بمعزل عن   ة  مؤسسة  فالمدرسة  ،االجتم ع؛  داخل  اجتماعي  وجدت  المجتم

يم  ه  لتعل ه،  وحفظ  أبنائ ه  تراث ذي   وقيادت ر ال ؤدي  للتغيي ى  ي ه  إل اره،  تقدم ق  ووجدت  وازده  لتحقي
وي  أمر  للمجتمع  المدرسي تفسير البرنامج نأ حيث وتفسيرها، المجتمع حاجات دعم  لتلقي  حي  ال
ة  االجتماعي ليست  الجسم هذا داخل فالمدرسة منه، ا،  في  منعزل ل  وجوده  يتجزأ  ال جزء  هي  ب
بية للمدرسة     . المجتمع في عما يدور بمعزل تعيش أن تستطيع ال هيف منه، تقاللية النس رغم االس ف
ا مرتبطة ارتباطً     ،ايمكن اعتبارها مؤسسة مكتفية ذاتًي نه الأإال  ا تجعله ا ا وثيقً وإنما طبيعة دوره

  ).Alowfi, 2002, P. 82(بمؤسسات المجتمع حيث تتأثر بها وتؤثر عليها 
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ى       ولقد اتجهت المجت ل إل ة، ب ط مؤسسة تعليم ا فق معات الحديثة للنظر للمدرسة ليسس بكونه
ى   خدمة المجتم تقوم علىالنظر إليها بكونها مؤسسة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية  ع والتعرف عل

ة         موارده واحتياجاته، وم المدرسة المجتمعي ذا اإلطار مفه رز في ه د ب حيث ال يقتصر دور    ،وق
ة  ذا المفالمدرس ي ضوء ه ومف دور    ه ى ال ك إل دى ذل ل يتع ب، ب ذ فحس يم التالمي م وتعل ى تعل عل

ه     ا والتفاعل مع وم  . الحيوي الذي تمارسه في تطوير محيطه ة مدرسة المجتمع الإن مفه د   ي المعتم
على النظام التفاعلي المفتوح للتعايش وتبادل المنافع مع المجتمع، يؤآد واقع  المدرسة المعاصرة 

ا      التي أصبحت آينونتها تست ا مع قضايا وحاجات مجتمعه ا وتفاعله  ,Alsultan( مد من انفتاحه
2008, P. 2.(  

ة المجتمع       ا في خدم ويدعو مفهوم المدرسة المجتمعية إلى وضع مرافق المدرسة وإمكاناته
ك  ه ذل ن أوج ي، وم احات    : المحل تخدام الس أتها واس ة ومنش اني المدرس ترك لمب تخدام المش االس

ة المهرجان  ة  اتوالمالعب إلقام ن   االجتماعي تفادة م رحية، واالس روض المس ية، والع والرياض
ا من أوجه     الخبرات المتوافرة في المدرسة إلقامة الدورات التدريبية وفصول محو األمية وغيره

  ).Tarawneh, Sawaqed, 1996, p. 102( التعليم المستمر

ذي تعم   ه ولما آانت أبعاد العملية التربوية تحددها طبيعة المجتمع ال ع     ،ل ب دور المتوق إن ال ف
دراتهم         ولهم وق تقبلية من خالل اآتشاف مي م المس للمدرسة يتطلب إعداد األفراد لممارسة أدواره

اون         . وبما يتناسب مع حاجات المجتمع    د من التع املة، يتطلب ال شك مزي ة الش ق التربي إن تحقي
ك األسر          ا في ذل ة بم ين المدرسة ومؤسسات المجتمع المختلف ي تحتضن ا   ةوالتنسيق ب ل،  الت لطف

جد ذلك المس ة و وآ ة واالجتماعي ه الروحي ادبقيم ات االقتص وارد المؤسس ن م ه م ا تملك ية بم
المؤسسات الثقافية واإلعالمية والترويحية والمؤسسات المجتمعية األخرى، مما يسهم و وإمكانات

والمعرفية التي قد في تطوير األداء التربوي، ويؤدي إلى التخفيف من ضغوط االزدواجية القيمية 
  ).Alsultan, 2008, P. 4( يتعرض لها الطالب من خالل تعدد مصادر التلقي والتوجيه

إضافة إلى ما تقدم تفتح العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي آفاق واسعة أمام العاملين في 
ة والتك  ة المجال التربوي لالستفادة من مصادر المجتمع المحلي االقتصادية والمعرفي ا   ،نولوجي مم

  ).Castambis, 1998( ير العملية التربويةيساهم في تطو

آما يسهم تطوير العالقة والتعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي إلى زيادة إسهام المدرسة   
ة            رات والمصادر والمرافق العلمي ادل الخب ادة تب ى زي ة، وإل ة المجتمعي ة التنمي وتفاعلها مع حرآ

ة ن للمد. والتربوي ي       ويمك ة الت رية والمادي ات البش ن اإلمكان تفادة م ل االس الل تفعي ن خ ة م رس
ا         ل تعاونه ه من تفعي ي تواجه ي والمشكالت الت تمتلكها، ومن خالل تحديد حاجات المجتمع المحل

ين المدرسة    . مع المجتمع المحلي ومؤسساته اون ب  ويعود انتشار التطبيقات العملية للشراآة والتع
ه    ي آون وفير           ايحقق عددً  والمجتمع المحل ك ت ا في ذل ة بم ة التعليمي زات اإلضافية للعملي من المي

ات         تفادة من إمكان ة المحيطة، واالس ط المدرسة بالبيئ موارد مالية إضافية لتمويل المدارس، ورب
ة قيم      ي، وتنمي تمعهم     ومرافق المجتمع المحل ين الطالب لمج اء ب  ,Joyce & Steven(ة االنتم
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2002, p. 310( يم          ، ويؤمل أ ة والتعل ًال من المسؤولين في وزارة التربي ذه الدراسة آ د ه ن تفي
  .التربية والتعليم بأمورومديري المدارس ومديراتها والمشرفين ومن له عالقة 

 
  مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في غياب تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، والمتمثل في 
ادر المجتمع المحلي من قبل المدرسة، وقلة مشارآة أولياء األمور ضعف االستخدام األمثل لمص

والمجتمع المحلي في النشاطات المدرسية، وضعف التنويع في الخدمات التربوية التي تقدمها 
لمفاهيم التربية والتعليم في العصر الحالي قد غير تمع المحلي، وبما أن التطور المدرسة للمج

آانت المدرسة القديمة ال تهتم إال بالدراسة النظرية وحشو أدمغة  المفاهيم السائدة، فبعد أن
فأصبحت التربية  ،التالميذ بما تتضمنه المناهج والكتب الدراسية آي يؤدوا االمتحانات بها

الحديثة تدعو إلى أن يصبح النظام التربوي في المدرسة ممثال للحياة االجتماعية، آما أصبح 
لمجتمع هو النظر إلى الثقافة بمعناها الواسع، وقد تطلب ذلك إعادة النظر في دور المدرسة في ا

بناء المدرسة بحيث تستطيع أن تلعب هذا الدور العظيم في بناء المجتمع ومواآبة التغيرات 
بها المجتمعات المعاصرة، لذا تطرح الدراسة السؤال التي تمر االجتماعية الكبيرة والسريعة 

رسة المجتمعية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري المدارس درجة تطبيق المدما : اآلتي
  ؟في محافظة جرشومديراتها الحكومية 

 
 أسئلة الدراسة

  :ستسعى هذه الدراسة لإلجابة على

مديري المدارس ة جرش من وجهة نظر ما درجة تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظ .١
  ؟الحكومية ومديراتها

مديري المدارس ظة جرش من وجهة نظر في محاف ما معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية .٢
 ؟ الحكومية ومديراتها

بين ) α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائيةالله إحصائية هل توجد فروق ذات د .٣
المرحلة التعليمية، والجنس، ( :تعزى للمتغيرات لدرجة التطبيق المتوسطات الحسابية

 ؟)الخبرة، والمؤهل العلميو
 

 أهداف الدراسة
  ت هذه الدراسة إلىهدف

ة جرش من وجهة الكشف عن درجة تطبيق المدرسة المجتمعية ومعوقات ذلك في محافظ .١
  .مديري المدارس الحكومية ومديراتهانظر 
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اإلمكانات المتاحة بمدارس التربية والتعليم في محافظة جرش لتطبيق المدرسة  التعرف إلى .٢
 . المجتمعية على أرض الواقع

ترحات التي يقدمها أفراد عينة الدراسة حول إمكانية الحد من بعض المق التعرف إلى .٣
 .معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظة جرش

التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات المناسبة التي تسهم في صناعة القرارات  .٤
محلي في لتنفيذ البرامج والمشروعات الرامية إلى تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع ال

 .محافظة جرش
 

  أهمية الدراسة
الكشف عن اإلمكانات المتاحة لدى مدارس التربية : تظهر أهمية الدراسة من خالل ما يلي

والتعليم في محافظة جرش في إمكانية تطبيق المدرسة المجتمعية التي تمثل إحدى االتجاهات 
فعيل تطبيق المدرسة المجتمعية وتسليط الضوء على أهمية ت. الحديثة في تطوير العملية التربوية

ومن هنا تبرز أهمية هذه  .في أعمالهم ووظائفهم مديري المدارس الحكومية ومديراتهامن قبل 
  :الدراسة من

من قبل مديري  آونها تعمل على تسليط الضوء على درجة تطبيق المدرسة المجتمعية -
 .المدارس ومديرات

ة لدى مدارس التربية والتعليم في محافظة الكشف عن اإلمكانات المتاحآونها تساعد على  -
وبيان أهم المعوقات التي تحد من إمكانية  ،جرش في إمكانية تطبيق المدرسة المجتمعية

  .تطبيق المدرسة المجتمعية
 

  االصطالحيةالتعريفات 
هي التربية التي يتم فيها إشراك البيت والمدرسة والمجتمع بحيث  :المدرسة المجتمعية

لوبة للمجتمع المحلي، إطار ديمقراطي شامل لتقديم الخدمات التربوية المط يعملون معا في
نها من أجل حل المشكالت وتحسين الجهود المشترآة، وذلك يالعالقات التي تربط ب والتعرف إلى

 Al Khatib & Al( يمن خالل فتح أبوابها وتوسع فرص التعلم لجميع أفراد المجتمع المحل
Khatib, 2006, p. 23.(  

آل من يشغل وظيفة مدير مدرسة وعلى رأس عمله خالل العام الدراسي  :مدير المدرسة
م  في وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها في المناطق التعليمية في 2011/2012

  .محافظة جرش
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  حدود الدراسة
خالل في محافظة جرش،  مديري المدارس الحكومية ومديراتهاهذه الدراسة على  اقتصرت

  . م٢٠١١/٢٠١٢ العام الدراسي الحالي
 

  األدب النظري
أصبح تطور التعليم وتنويع أساليبه في وقتنا الحاضر هاجسا وطنيا، ألجله تضاعف 
الموازنة، فالتعليم هو السبيل للتنمية والتغيير، وآل تطور في المجتمع ال بد أن يكون محوره 

لوحدة األساسية للتطوير والتجديد فهي توفر فالمدرسة بوصفها مؤسسة تربوية تعد ا. التعليم
مؤسسة إلعادة اإلنتاج وذلك من  -أيضا  –المناخ المناسب لإلبداع واالبتكار والتجديد، وهي 

خالل تشكيل األطفال ألداء أدوار معينة، والمعلمون فيها مسؤولون عما اآتسبه طلبتهم وعليهم 
ولما آانت المدرسة نظاًما اجتماعًيا ال توجد في . أن يدربوهم ليكونوا أقدر على التكيف في بيئتهم

فراغ وإنما تكون في مجتمع له بناء محدد يشتمل على مبادئ وقواعد تختلف حسب البنية 
االجتماعية، فإن التغيرات والتطورات التي حدثت خالل العقود الثالثة في المجاالت االجتماعية 

وجية، قد فرضت عليها ضرورة إجراء تغيير جذري واالقتصادية والعلمية والمعلوماتية والتكنول
 ,Sunqur(بوية والمناهج واألدوار المؤسسية وشامل للسياسات واالستراتيجيات واألهداف التر

2005, p. 9.(  

وتعد المدرسة من أهم مؤسسات المجتمع المحلي، إذ أنشئت لتقوم بدورها التربوي وفق ما 
ما تزال األداة التربوية الفعالة إلحداث التغيرات الثقافية يحدده المجتمع، وعليه فالمدرسة آانت و

ولقد أجمع علماء التربية على ارتباط المدرسة . واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بالمجتمع
: عندما قال) John Dewy(بحياة الناس والمجتمع وعبر عن هذا العالم األمريكي جون ديوي 

فالمدرسة ال يمكنها أن تبقى ). Hijazi, 2002, p. 7( "لحيبأن المدرسة جزء حي في الواقع ا"
دون التفاعل مع ما يحدث داخل المجتمع، ولكن ال يكفي القول بأن للمدرسة دور في المجتمع، بل 
ال بد من آيفية وصول المدرسة إلى تنفيذ هذا الدور عن طريق تنظيم نشاطاتها ومناهجها 

 بد أن ينظر إليها في إطار المجتمع الذي توجد فيه، ولكي تؤدي المدرسة دورها ال. وطرائقها
ذلك أن المجتمع يتأثر بنوع الثقافة والتربية التي يتعرض لها آما أن التواصل بين المدرسة 
والمجتمع يعني أن يكون للمجتمع دور مؤثر في القرارات التربوية التي تحدث في إطار المدرسة 

ن المدرسة والمجتمع باعتبارها األداة الفاعلة في تحقيق لذلك فإنه من المهم أن يوجد الربط بي
أهداف التربية، وال يعني أن يكون دور المدرسة في هذه الحالة فقط نقل التراث الفكري 
والمعرفي إلى أذهان الطلبة بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الحفظ واالستيعاب للمعرفة 

ا يدور في المجتمع المحيط بالمدرسة والمتغيرات بصورة منفصلة عن الواقع دون النظر إلى م
 ,Hijazi, 2002( الحضارية والفكرية، والتي تؤثر في هذا المجتمع وفي إطاره اإلنساني العام

p. 7.(  
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المدرسة المجتمعية إلى تحسين حياة المواطنين من خالل تطوير قدرات الطالب وتهدف 
وتوفير بدائل للتعلم المفتوح، لجميع أفراد المجتمع ومهاراتهم وفق ما تحتاجه البيئة االجتماعية، 

 ,Ediger, 2004(وإعطاء فرصة المشارآة لألسرة وأفراد المجتمع المحلي بكافة عناصره 
p.3 .( وقد رأى المخططون التربويون في المدرسة المجتمعية أنها األقدر على تلبية الحاجات

صرنا الحاضر، ألنها مدرسة حرصت وتحقيق األهداف من المدارس األخرى التي شهدها ع
بل على أنه نظام مفتوح  ،على التجديد والتخلص من الجمود، ونظرت إليه ال على أنه نظام مغلق

  ).Boardman, 2001(على البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

لحوظين ا ما ونشاًطولقد انتشرت فكرة المدارس المجتمعية حول العالم، فاليوم نشاهد اهتماًم
ا، وأن هناك العديد من دول العالم قد اعتمدت مفهوم في التعليم المجتمعي في الدول األقل تقدًم

المدرسة المجتمعية آآلية إصالح النظم التعليمية وتطويرها في تلك الدول، وذلك لما تميزت به 
أجل المدارس  هذا ما أآده تقرير التحالف من: المدارس المجتمعية مقارنة بالمدارس التقليدية

منظمة ) ١٦٠(وهو تحالف من ) The Coalition for Community Schools(المجتمعية 
يقول تقرير التحالف أن . قاعدته في واشنطن يعمل من أجل دفع حرآة هذه المدارس قدما

  :المدارس المجتمعية لها نقاط إيجابية مقارنة بالمدارس التقليدية

  .همأنها تتلقى دعم األهالي ومساندت .١

 .تنمي المهارات األآاديمية والحياتية لدى الطلبة .٢

تعلم الخدمات، : تقدم لصغار السن فرصا لبناء رأس مال اجتماعي من خالل أنشطة مثل .٣
وبرامج من المدرسة إلى العمل، وبرامج اإلرشاد والتوجيه من الكبار في السن 

)Jacobson, 2003, p12.( 

فعاليات المجتمع المختلفة أو أن جسور الصلة وال يمكن أن نرى المدرسة في معزل عن 
يستأثر بها قطاع دون غيره؛ ألن التربويين في واقع الحال يستقبلون من المجتمع أهم مدخالته، 
آما يعيدون إليه أهم مخرجاته، وبين هذا وذاك جهد عظيم يكون من اإلجحاف أن نضطلع به في 

  ).Kharousi, 2003, P. 29( معزل عن المجتمع

توثيق الصالت بين البيت والمدرسة، على أنها أهم مؤسستين تربويتين، شرط أساسي إن 
لرفع مستوى العمليتين التربوية والتعليمية، آما أن التغير والتطور يفرض على المدرسة 

أن تعي مدى  - ا أيًض –الخروج من حيزها وتنشيط االتصال مع البيت، آذلك يجب على األسرة 
 ,Masehle( م مع المدرسة؛ لتساعد أبناءها على الخروج بما هو أفضلأهمية االتصال الدائ

2001, p. 18.(  الطاهر وترى)Tahir, 2007, p. 29(  أن هناك مجموعة من العوامل تؤآد
إقامة عالقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع، إذ أن األطفال الذين أسست المدرسة من أجلهم يمثلون 

اء في المجتمع المحلي، آما أن المجتمعات العربية خاصة مسؤولية يختص بها سائر األعض
والعالمية عامة تتعرض لتغيرات جذرية وسريعة تشمل جميع مظاهر الحياة من النواحي 
التكنولوجية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والقيم، وأن المدرسة بحاجة إلى دعم 
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لذلك فإن إدارة المدرسة تسعى للتعاون مع . ةالمجتمع المحلي من الناحيتين المادية والمعنوي
المجتمع المحلي لتعريفهم بحاجات المدارس وبرامجها وتوفير الدعم الذي تحتاج إليه، آما أن من 
أهداف المدرسة رعاية النمو النفسي واالجتماعي لألطفال، ومن المعروف أن هناك قوى خارج 

المختلفة مثل العائلة، والمسجد والمؤسسات  نطاق المدرسة تسهم في رعاية هذا النمو بأشكاله
وأن المجتمعات المحلية في البلدان النامية بحاجة ماسة . المجتمعية األخرى ووسائل اإلعالم

  .للمدرسة؛ لكي تحسن من أوضاعها وتساعدها على التطور

لى إن المدرسة والمجتمع بحاجة إلى االشتراك في العديد من األنشطة والبرامج ذات األثر ع
الطالب، وبشكل خاص برامج اإلرشاد النفسي والمهني، أو في المشكالت التربوية والنفسية التي 
تواجه الطالب، وآذلك في أثناء تعرض الطالب لمراحل انتقالية جديدة في حياته آاالنتقال من 
مرحلة دراسية إلى أخرى، أو من مدرسة إلى أخرى، أو في أثناء مراحل اتخاذ القرار 

)Christenson & Sheridan, 2001, p.83 .( ويبرز هنا دور المدرسة المجتمعية باعتبارها
األقدر على تلبية الحاجات وتحقيق األهداف من المدارس األخرى؛ ألنها مدرسة حرصت على 
التجديد والتخلص من الجمود واعتبرت التجديد أمًرا نسبًيا فالجديد في بلدنا قد ال يكون جديًدا في 

وما يتم وضعة في منطقة ما من مخطط وبرامج يختلف عما هو موضوع في منطقة بلد آخر، 
  .أخرى

وبناء على ما سبق يمكن تعريف المدرسة المجتمعية بأنها المدرسة التي تهدف إلى تحسين 
حياة المواطنين من خالل توفر قدرات الطالب ومهاراتهم وفق ما تحتاجه البيئة المجتمعية 

دائل للتعلم المفتوح لجميع أفراد المجتمع، وإعطاء فرصة المشارآة لألسرة االقتصادية، وتوفير ب
فالمدرسة المجتمعية بهذا المعنى تمثل إحدى التوجهات الحديثة الساعية . وأفراد المجتمع المحلي

لالنتقال من الدور التقليدي المرتبط بعملية التعلم إلى جعل المدرسة وحدة التغيير والتجديد 
الوفاء باحتياجات المجتمع ومتطلباته، وبهذا فإن المدرسة المجتمعية آمؤسسة ريادية والتطوير، و

تسعى إلى خدمة الفرد وتطوير المجتمع المحلي بما يتوافق والمستجدات التي يشهدها عالمنا 
المعاصر وما يحمله من تحديات تتعلق بالثورة المعرفية والعولمة وحقوق المواطنة والديمقراطية 

  .والترآيز على ربط المدرسة ببيئة المجتمع وتسهيل التفاعل بينهما وسواها،
 

  مفهوم المدرسة المجتمعية ونشأتها
لقد بدأت فكرة المدرسة المجتمعية في الواليات المتحدة األمريكية خالل عقد األربعينيات 

 إذ .م1920والخمسينيات من القرن العشرين مع نشاط أصحاب الفكر االجتماعي الذي بدأ عام 
من مؤسسي الفكرة، ) Chester Pernerd(وتشيستر برنارد ) Max Weber(يعد ماآس ويبر 

وترجع أهمية أفكارهم إلى اهتمامها بترآيب المجتمع آكل، وبترآيب المنظمات باعتبارها 
وحدات ومؤسسات اجتماعية تعمل على النهوض به في جميع المجاالت ومنها المجال التربوي 

)Decker & Romeny, 1999, p.19.(  
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ا من المدارس المجتمعية يتزايد في السنوات األخيرة، وأخذت تشكل جزًءوأخذ االهتمام ب
إستراتيجية تهدف إلى بناء مجتمعات قوية في القرن الحادي والعشرين من خالل العمل على 

تمعية ولقد انتشرت فكرة المدارس المج. زيادة اهتمام اآلباء بالمدارس، ومشارآتهم في شؤونها
عبر العالم في معظم الدول الغنية والفقيرة، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وتحت مسميات 

مدارس مستقبلية أو مجتمعية أو تطويرية أو رائدة، ولكن رؤيتها واضحة تتمثل في : مختلفة
العمل مع المؤسسات المجتمعية العامة والخاصة، إلعداد األفراد في طور التعليم للحياة 

مساهمة الفاعلة في تطوير اإلنسان في تلك المجتمعات وتدريبه وتأهيله وزيادة الوعي لديه، وال
صالح وتطوير النظم التعليمية فيها وهناك دول اعتمدت مفهوم المدرسة المجتمعية آلية أ

)Ediger, 2004, p.9.(  

بيت والمدرسة إن مفهوم المدرسة المجتمعية يشير إلى العالقة التشارآية والتعاونية بين ال
، لتقديم الخدمات التي يحتاجها الطالب والمجتمع ا في إطار متكامليتعاونوا مًعوالمجتمع، بأن 

جل حل المشكالت وتحسين المهارات وتنمية لى العالقات التي تربط بينها من أالمحلي والتعرف إ
 & Mary(افة فئاته الجهود المشترآة لتوسيع فرص التعليم لجميع األفراد في المجتمع المحلي بك

Lawrence, 2001, p.7.(  

على أن المدرسة المجتمعية هي ) Blank, et al, 2003, p.32( وآخرون ويؤآد بالنك
قبل وبعد وخالل اليوم المدرسي  وأعضائهالتي تفتح أبوابها للطالب واألسرة والمجتمع المحلي 

 ويعرف. ارآة فيها جميًعخالل العام الدراسي ضمن عالقة تشارآيه داعمة لألطراف المشا
)Metwally & Alhelo, 2003, p.12 ( المدرسة المجتمعية بأنها مدرسة المستقبل تتبنى مبدأ

بكل شرائحه وفئاته، وتسعى إلى إقامة عالقات مجتمعية  يم األسوار بين المدرسة والمجتمعتحط
  . لمجتمع المحلي بكل مؤسساتهمبنية على أسس رشيدة بينها وبين ا

ت العديد من البرامج في المدارس من خالل الدورات والمقررات التعليمية للكبار وانتشر
برامج اللغات، والفنون، والحرف، والمهارات : والصغار من جميع األعمار على حد سواء مثل

األخرى آالحاسوب واالنترنت، وآذلك إقامة المدارس ودورات التوعية لألهالي لمناقشة بعض 
العنف واإلساءة واإلدمان والجريمة، وعملت مجالس المجتمع : ة مثلالمشكالت االجتماعي

المحلي والمدرسة المجتمعية على تأسيس مجالس استشارية هادفة وعقد اجتماعات ولقاءات 
دورية، وعمل دراسات محلية ضمن البيئة االجتماعية يشارك فيها المعلمون وخبراء من البيئة 

 والمصانع في البيئة المحليةترآة من المؤسسات المحلية، وآذلك دعمت األنشطة المش
)Cardoso, 2003.(   
 

  مبادئ المدرسة المجتمعية
تقوم المدرسة المجتمعية على عالقة تكاملية بينها وبين مؤسسات المجتمع الحكومية 

على مجموعة من المحيطة، وهي ترآز  والخاصة والمراآز والمنظمات المحلية في البيئية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

والمتمثل في ) Sunqur, 2005, p.64 ; Tahir, 2007, p.32( شارت إليهمبادئ حسب ما أال
  :المبادئ اآلتية

 . مبدأ خدمة المجتمع واالنفتاح عليه والمساهمة في خططه وبرامجه .١

 .من خالل دمج جهود الجميع لتحقيق أهداف المدرسة المجتمعية: مبدأ الشمول .٢

لى أنه عملية متكاملة إلى التعليم عالمدرسة المجتمعية مدرسة تنظر : مبدأ الديمقراطية .٣
 .ا والسعي إلى تطويرهاهتعتمد على مشارآة الجميع في فهمودينامية 

افؤ الفرص .٤ دأ تك ع : مب ين الجمي ة ب ي الخدمات التعليمي اواة ف ة والمس ى العدال وم عل ذي يق ال
 .وعدم التفرقة

 .يدال النمطية والتقللمدرسة المجتمعية تعتمد االبتكار ا: مبدأ المرونة .٥

ى     ا في آل شيء ابتدًاويعني ذلك أن هناك وضوًح: مبدأ الشفافية .٦ ة التخطيط وحت ء من مرحل
 .مرحلة تنفيذ السياسات

ا أشار    ,Alharbi, 2008, p.74 ; Al-mashani, 2002, p.51 ; Hijazi, 2002(آم
p.42 ; Sunqur, 2005, p.68 (إلى مجموعة مبادئ أخرى تتمثل في اآلتي:  

وير وت  دأ التط يم   مب ة التعل ين نوعي اء       :حس ى االرتق ة إل ة المجتمعي ا المدرس دف دائم ته
الي         ا واأله املين فيه ى الطالب والع ود عل ا يع بمستوياتها وبمستوى طالبها وبرامجها المقدمة بم

  .بالنفع

ان   :مبدأ التعليم الذاتي والتدريب المستمر تتيح المدرسة المجتمعية لألفراد التعلم في آل مك
ن ا ت م ل وق م االقتصادي    وآ ن واقعه ر ع ا بصرف النظ ة منه ى المتقدم رة وحت نوات المبك لس

  .واالجتماعي من خالل الدورات والبرامج المتنوعة

ارآة دأ المش ارآة أيماًن :مب ؤمن بالمش لا عميًقت ل المراح ي آ يط : ا ف ي التخط ارآة ف المش
دريبهم من   والتنفيذ والمشارآة في التمويل وفي توفير الخبرات المطلوبة، وفي تأه يل المعلمين وت

ة،        ارات العملي ابهم المه قبل الخبراء وتدريب الطالب في المصانع والمؤسسات والشرآات إلآس
زل    ة في المن رار من خالل   ). Sunqur, 2005, p.69( في األنشطة التعليمي ي صناعة الق وف

ة ص   ى عملي دريبهم عل ة وت أدوار قيادي ام ب ور للقي اء األم دارس ألولي اعدة الم رارات مس ناعة الق
 ,Al-khatib & Al-khatib, 2006( قديم المعلومات الضروريةالمتعلقة بالمدرسة من خالل ت

p.41  .(  
 

  دواعي تطبيق المدرسة المجتمعية
ن   ل م ين آ د ب -Almaliki, 2008, p.32 ; Alfunk, 2003, p.49 ; Al( ق

khusheieny, 1992, p.55( اط اآلتيةدرسة المجتمعية في النقدواعي تطبيق الم:  
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رامج   النطالق إن المدرسة أفضل مكان لتعليم المفاهيم المجتمعية، وهي المكان المناسب   .١ الب
  .الهادفة إلى تطوير المجتمع

 .تغيير النظرة إلى التعليم نتيجة زيادة الطموح نحوه .٢

ة    .٣ ية واالجتماعي عدة السياس ع األص ى جمي يم وعل ال التعل ي مج رة ف ديات آثي ود تح وج
 .والتكنولوجية  والمعلوماتية، وظهور مفاهيم دولية جديدةواالقتصادية 

 .التغير السريع في مجاالت الحياة آلها .٤

 .التقدم العلمي الهائل في المعرفة، وتفاوته بين الدول الغنية والدول الفقيرة .٥

اهيم إعداد           .٦ اة، ومف ارات الحي ع، وإتاحة الفرص واآتساب مه يم للجمي المبادئ العالمية التعل
 .حياةالفرد لل

 .تدني القيم اإليجابية واألخالقية والروحية وغلبة السيطرة واألنانية على الكثيرين .٧

ديم         .٨ ى تق درتها عل ل ق ة للضغوط، وتق زيادة الطلب على التعليم مما يعرض المدرسة التقليدي
 .البرامج لكافة الطلبة

ادة الحاج    .٩ ي زي ى المؤسسات   ارتفاع تكاليف التعليم األساسي وأنشطته الرديفة، وهذا يعن ة إل
 .االجتماعية في البيئة لدعم وتميل التعليم

  .عية خارجة عن اختصاصهاتزايد الدعاوى لتحميل المدارس مسؤوليات اجتما.١٠
 

  الدراسات السابقة
تحقيق " :دراسة بعنوان) Martin, Reuben & Atelia, 2012( مارتن وآخرون أجرى
قادة المجتمع المحلي على البناء الفعال  حث: ن خالل المدرسة والمجتمع المحليالشراآة م

هي مكان ومجموعة من المدرسة المجتمعية  أنالدراسة  أوضحت ."والعالقات المستدامة
من خالل الترآيز المتكامل  تتميزو المحيط،الشراآات التي تربط المدرسة واألسرة والمجتمع 

. وتنمية المجتمعواالجتماعية  على األآاديميين وتنمية الشباب ودعم األسرة والخدمات الصحية
، كيةيرى إلى تحسين المدارس العامة األمإستراتيجية المدرسة المجتمعية تسع أن وأآدت

 إنتاجالشراآات لمواءمة موارد المدرسة والمجتمع من أجل  المجتمعيةالمدارس تستخدم و
الخطوط  سةدراهذه ال أوضحتآما  .العاملةوالمجتمعات الطالب الناجحين واألسر القوية 

وآشفت  .العريضة للمدرسة والمجتمع والقادة في آيفية تطوير رؤية مشترآة للمدرسة المجتمعية
ست استراتيجيات ناجحة على المدرسة المجتمعية استخدامها لبناء شراآات فعالة مع الجهات عن 

تيجية بوصف عناصر إسترا ، وقامتالحكومية المحلية ونقابات المعلمين وغيرها من المنظمات
إلى تجارب العديد من مبادرات المدرسة المجتمعية التي  توجهتثم ومن المدرسة المجتمعية، 

التأآد من أن جميع  ):١(لحفاظ على العالقات الرئيسية وهي لتستخدم االستراتيجيات التالية 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اب التعاونية إلشراك أصحوالبنى  إنشاء العالقات الرسمية): ٢(. ةالشرآاء لديهم رؤية مشترآ
إشراك الشرآاء في استخدام ): ٤. (تشجيع حوار مفتوح حول التحديات والحلول): ٣(. ةالعالق

وتمكين المكاتب المرآزية على مستوى المنطقة للحفاظ على عمل المدرسة  إنشاء): ٥. (البيانات
  . االستفادة من موارد المجتمع المحلي وتوفير الدعم المادي): ٦. (في المجتمع المحلي

واقع التواصل بين المدرسة الثانوية ") Sheldan, Saima & Barhoum, 2011( درس
معرفة واقع التواصل  إلى الدراسة هدفت ."حلي في محافظات غزة وسبل تحسينهوالمجتمع الم

بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثون المنهج 
فقرة موزعة على أربعة ) ٤٦(احثون بإعداد استبانة اشتملت على الوصفي التحليلي، حيث قام الب

اشتملت عينة و. ، المؤسسات الحكومية، المؤسسات غير الحكوميةاإلعالم، األسرة: مجاالت
البالغ مجتمع الدراسة  أصلمن مديري ومعلمي المدارس الثانوية من ) ٢٩٩(الدراسة على 

: نتائج الدراسة ما يلي وأظهرت. م٢٠١١–٢٠١٠سي ا للعام الدراا ومعلًممديًر) ٧٠٨٢(عددهم 
متوسطة، تقديرات المدراء والمعلمين لواقع التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي  جاءت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة تعزى لمتغير الجنس وآانت و
ية بين متوسطات استجابات العينة الفروق لصالح اإلناث، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

وأوصت الدراسة . تعزى لمتغير الوظيفة، والمؤهل العلمي، والمنطقة التعليمية، وسنوات الخدمة
 أشكالها بكافة المحلي المجتمع ومؤسسات المدرسة بين التواصل آليات تفعيل ضرورة: بما يلي
 ة،المدرس تعقدها التي المناسبات يف األمور أولياء مشارآة وضرورة بالعالقة بينهما، لالرتقاء

 المدارس مدراء وتشجيع ي،المحل المجتمع مؤسسات تقدمها التي الخدمات من واالستفادة
 والمؤسسات تعقدها الجامعات التي الدراسية واأليام المؤتمرات في المشارآة على والمعلمين
  .لذلك الالزمة الحوافز وتقديم المجتمعية

 :دراسة بعنوان )Julie, Sandral & Nancy, 2009, p.147(وأجرت جولي وآخرون 
تصورات الممارسات مع المجتمع : دخل المنخفض في المناطق الحضريةدون ذوي اليالمستف"

أوضحت الدراسة أن المدارس المجتمعية تتطلب . )"المدرسي، الخدمات المطلوبة، والنتائج
يم وتعليم األطفال سواء أآان ذلك في البيت المشارآة الفعالة من األسرة وأفراد المجتمع في التعل

ا ما تجد المدرسة صعوبة في جلب ذوي الدخل المنخفض من ومع ذلك غالًب أم في المدرسة،
أولياء األمور على نحو فعال إلى المدرسة حتى عندما آانوا يشارآون في تعليم أبنائهم في 

وبة وفوائد المشارآة مع المدرسة آشفت الدراسة عن أساليب التوعية والخدمات المطل. المنزل
ن من ض في المناطق الحضرية، والمستفيديا من ذوي الدخل المنخففرًد )١١٣( من منظور

دون في برامج متنوعة، ولكن أولوياتها األولى آانت البرامج يشارك المستف. المدرسة المجتمعية
إلى وجود تغييرات  ونلمستفيدأشار ا .التي يمكن أن تستفيد من تعلم أطفالهم في المدرسة والبيت

وتشير  .نتيجة التعاون مع المدرسة والمجتمع لمشارآتهم االيجابية ايجابية في أنفسهم وأطفالهم
 في حرم في المناطق الحضرية والمقيمينولياء األمور المشارآة الناجحة أل أن إلى الدراسة نتائج

هناك مجموعة واسعة  نبغي أن يكونوي، متنوعةتوعوية  استراتيجيات يتطلب والمجتمع المدرسة
  .الممارسة اآلثار المترتبة على المدارس، ومناقشةواألسر و مفيدة لألطفال فرص التعلم من
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عالقة المدرسة والمجتمع واألسرة ودورهم ": دراسة بعنوان) Tory, 2008(توري أجرى 
حيث آان  ،رنياأجريت الدراسة على مدارس والية آاليفو ،"اإلنجازوفي التحصيل الدراسي 

لالستثمار في التعليم، ومشارآة من ) Casey(هناك تعاون ودعم مالي مقدم من مؤسسة آيسي 
قبل األهالي في دعم المدارس والتعاون معها، وآذلك مؤسسات اجتماعية أخرى، آان هدفها 

ا طوروا وسائل تواصل بينهم جميًع. ا االرتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة في المدرسةجميًع
كل منهم في تحسين برنامج التحصيل من ل اوحددوا أدواًر وآذلك وسائل لقياس هذا التواصل،

وأشارت . دعم مالي، وبرامج، ودروس، آما تم تحديد األهداف النهائية المتوقعة للبرنامج
تحسن الطلبة ن الطلبة في التحصيل واالنجاز، وأن هناك صعوبة في تحديد الدراسة إلى تحس

  .، والمجتمع أو المؤسسة أو الطلبة أنفسهمةدوار آل من األسريرجع إلى أبشكل دقيق 

درجة تقدير مديري المدارس " :دراسة بعنوان) Hamadna, 2007(حمادنة  آما أجرى
". مدارس محافظة إربد في األردن الحكومية للمشارآة المجتمعية في تفعيل اإلدارة الذاتية في

ا ومديرة، صمم الباحث استبانة لقياس تقديرات مديري ًرمدي) ٦٠٥(تكونت عينة الدراسة من 
المدارس الحكومية للمشارآة المجتمعية، ومجاالت المشارآة المجتمعية، وآليات ضمان 

أشارت النتائج إلى أن درجة تقدير مديري المدارس للمشارآة المجتمعية . المشارآة المجتمعية
آل مجال من مجاالتها بدرجة ى األداة آكل، وعلى في تفعيل اإلدارة الذاتية بمدارس المحافظة عل

وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى إلى  آبيرة،
  .متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، أو التفاعل بين تلك المتغيرات

والية شيكاغو معية في نموذج المدرسة المجت )Fratt, 2006, p.83-85( ودرست فرات
مدرسة أساسية من الروضة إلى الصف ) ١٠٠(اختارت الباحثة عينة مكونة من . األمريكية

مدرسة  )٥٠٠(الثامن األساسي من المدارس التي طبقت نموذج المدرسة المجتمعية من أصل 
وقد أشارت نتائج . سنوات) ٦(أساسية ممن طبقت النموذج المجتمعي لفترات زمنية زادت عن 

يت عما آانت عليه نتيجة الشراآة بين الب%) ٨٠( سة إلى أن المشكالت السلوآية قلت بـالدرا
إلى أقل من %) ٢٢(رسة قل من آما أن التسرب من المد ،في المدارس األساسية والمدرسة

وأصبح هناك تحسن في مستوى التحصيل الدراسي خاصة في الرياضيات والقراءة  ،%)٢(
  ).٢٠٠٥ – ٢٠٠٢(م ما بين األعوا%) ٣٦(بمعدل 

دور مديري المدارس الثانوية : "دراسة بعنوان )Khalifa, 2005( خليفة وأجرت
) ٨٢(، تكون مجتمع الدراسة من "الحكومية في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة إربد في األردن

) ٣٠(مديرة، طورت الباحثة استبانة من إعدادها تكونت من ) ٣٦(ا ومديًر) ٤٦(ا ومديرة مديًر
عن عدم  دور مديري المدارس الثانوية الحكومية في خدمة المجتمع المحلي فقرة، آشفت النتائج

وجود فروق تعزى للجنس، والمؤهل العلمي، في حين أشارت إلى فروق ذي داللة تعزى للخبرة 
سنة فأآثر، وأوصت الباحثة بزيادة التفاعل مع المجتمع المحلي، وأن تضع  )١١(التعليمية 
آافة اإلمكانيات البشرية والمادية ومرافقها في خدمة المجتمع المحلي انطالقا من المدرسة 

  .الخدمات المتبادلة ما بين المدرسة والمجتمع المحلي
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لمحلي بإحدى إمكانية تنفيذ المشارآة مع المجتمع ا" )Weekend, 2009(ودرس ويكند 
ى تفهم المدارس الريفية لمفهوم التعرف إلى مدهدفت الدراسة ". نجلتراالمدارس الريفية في إ

مدير مدرسة ) ١٠٠(اإلدارة التشارآية من قبل المجتمع وتحديد صعوباته، آانت عينة الدراسة 
للتعرف إلى خبرات المشارآين في ) Case study(أساسية، استخدم الباحث منهج دراسة الحالة 

إلى أن اإلدارة التشارآية مع  توصلت الدراسة. التشارآية لديهم اإلدارة الدراسة وتحديد مفهوم
المجتمع المحلي لها شعبية في المدارس الريفية، وأن األخذ بها نتج عنه بعض الفوائد للمدرسة 

آما . ، وصياغة األهداف ووضع القراراتلي، وآان لها دور في تحديد الرؤيةوللمجتمع المح
بين ية، وضعف التواصل وزيادة األم نقص االلتزام،: آشفت الدراسة عن بعض التحديات مثل

وأوصت بزيادة النشاطات والتأآيد على احترام ثقافة . األمور ءالمدرسة والمجتمع المحلي وأوليا
وعادات وتقاليد المجتمع المحلي، وزيادة مهارات أولياء األمور حسب حاجاتهم، وتعزيز 

  .التواصل

ن ومديري  إلى تحديد تصورات المعلمي) Alhayek, 2000( هدفت دراسة الحايكو
ا معلًم) ٢٧٣(تكونت عينة الدراسة من . لمدارس لدور المدرسة في خدمة المجتمع المحليا

ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة أن تصورات اإلدارة المدرسية عن دور المدرسة في خدمة 
المجتمع المحلي قد حصلت على أعلى متوسط حسابي، في حين أن أهم مجال بحاجة إلى تعزيز 

تبرز حاجة المجتمع لهذه  ، إذ"الب في خدمة المجتمع المحليدور الط"مع المحلي آان من المجت
  آما آشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . الخدمة

)α = 0.05( تعزى للمؤهل أو الخبرة التعليمية، أو الجنس أو التفاعل بينهما.  

واقع التعاون بين "، بعنوان )Abu Rumman, 2000( وفي دراسة أجرتها أبو رمان
". المدرسة واألسرة ومتطلبات تطويره من وجهة نظر معلمي مدارس محافظة البلقاء الرسمية

هدفت إلى معرفة أثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة العملية على واقع التعاون في 
. أعدت لهذه الغاية استبانةاستخدمت الباحثة وقد . المجاالت المختلفة التي أشارت إليها الدراسة

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن واقع . ومعلمة امعلًم) ٥٠٠( فيما تكونت عينة الدراسة من
وأوصت الباحثة بضرورة توعية أولياء . ا بشكل عامالتعاون بين المدرسة واألسرة آان جيًد

وتوجيه الدعوات المستمرة ألولياء األمور المستمرة بأهمية التعاون بين المدرسة واألسرة، 
  .األمور لزيارة المدرسة في مختلف المناسبات ولمختلف األسباب

 
  مجتمع وعينة الدراسة

التابعة لوزارة التربية ومديراتها  المدارس الحكوميةمن جميع مديري  تكون مجتمع الدراسة
قام الباحثان . فرًدا )١٦٦(، والبالغ عددهم ٢٠١١/٢٠١٢والتعليم بمحافظة جرش للعام الدراسي 
جتمع م من) %٧٥(أي ما نسبته  ا ومديرة؛مديًر) ١٢٠(بأخذ عينة عشوائية طبقية اشتملت على 

ن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، والمرحلة ييب) ١( والجدول رقم. الدراسة
  .الخبرةوالمؤهل العلمي، والتعليمية، 
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حسب لعينة مدري ومديرات المدارس الحكومية  ةالتكرارات والنسب المئوي: )١(جدول 
  .متغيرات الدراسة

  النسبة  التكرار  الفئات  
 ٤٣٫٣ ٥٢ ذآر  الجنس

 ٥٦٫٧ ٦٨ أنثى
 ٦١٫٧ ٧٤  أساسي  المرحلة التعليمية

  ٣٨٫٣ ٤٦ ثانوي
 ٢٦٫٧ ٣٢ بكالوريوس  المؤهل العلمي

 ٤٦٫٧ ٥٦ دبلوم عالي
 ٢٠٫٨ ٢٥ ماجستير
  ٥٫٨ ٧ دآتوراه

 ٣٥٫٠ ٤٢ سنوات ٥أقل من   برةالخ
 ٢٢٫٥ ٢٧ سنوات ١٠إلى  5من 
 ٢٣٫٣ ٢٨ سنة ١٥إلى  ١٠من 
  ١٩٫٢ ٢٣  فأآثر ١٥

  ١٠٠٫٠ ١٢٠ المجموع

على أفراد العينة، وبلغ عدد االستبانات المسترجعة  استبانة) ١٤٠(وقد تم توزيع عدد 
  .من عدد االستبانات الموزعة) %٨٨(، أي بنسبة استبانة) ١٢٠(والخاضعة للتحليل اإلحصائي 

  
  أداة الدراسة

درجة (األول الجزء  :مكونة من جزئيين استبانةلتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بإعداد 
في محافظة  مديري المدارس الحكومية ومديراتهاتطبيق المدرسة المجتمعية من وجهة نظر 

مع المحلي، ومجال العمل االستخدام األمثل لمصادر المجت(مجاالت  ةمكون من خمس) جرش
التطوعي، ومجال الشراآة في العالقات العامة واالتصال مع المجتمع المحلي، ومجال الخدمات 

معوقات تطبيق (والجزء الثاني  فية، ومجال مشارآة أولياء األمور،التربوية واالجتماعية والثقا
في  كومية ومديراتهامديري المدارس الحالمدرسة المجتمعية في محافظة جرش من وجهة نظر 

  .عدد فقرات آل مجال بعد الصدق )٢(ويوضح الجدول رقم  ).محافظة جرش
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مديري المدارس تطبيق المدرسة المجتمعية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مجاالت : )٢(جدول 
  .في محافظة جرش الحكومية ومديراتها

أرقام الفقرات   المجال  الرقم
  في االستبانة

عدد 
 الفقرات

 ٨ ٨-١  ل لمصادر المجتمع المحليدام األمثاالستخ  ١
  ٨ ١٦-٩  العمل التطوعي  
  ٨ ٢٤-١٧  في العالقات العامة واالتصال مع المجتمع المحلي الشراآة  
  ٨ ٣٢-٢٥  الخدمات التربوية واالجتماعية والثقافية  
  ٧ ٣٩-٣٣  مشارآة أولياء األمور   
  ٢٠ ٢٠-١  معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية  ٢

  ٥٩  المجموع

ا لتدرج ليكرت لمعرفة درجة تطبيق المدرسة ا وفًقا خماسًيوقد اعتمد الباحثان مقياًس
وتحسب  ،المجتمعية في محافظة جرش ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس

دد العالمة النهائية لكل مجال، وفًقا لمجموع اإلجابات لكل فقرة من الفقرات وفق سلم ليكرت المتع
 ، ودرجة متوسطة)٢( ، ودرجة عالية)١( ادرجة عالية جًد: (الخماسي، فكانت مستويات اإلجابة

سة اعتمد الباحثان الفئات ولغايات هذه الدرا ).٥( ا، ودرجة متدنية جًد)٤( ، درجة متدنية)٣(
 :اآلتية

  .ابدرجة متدنية جًد ١٫٤٩ –

  .بدرجة متدنية ٢٫٤٩-١٫٥٠ –

 . بدرجة متوسطة ٣٫٤٩ – ٢٫٥٠ –

 .بدرجة عالية ٤٫٤٩ –

  .ابدرجة عالية جًد ٥٫٠٠ –
  

  صدق أداة الدراسة
للتحقق من صدق أداة الدراسة، اعتمد الباحثان طريقة البناء المفاهيمي، فقد تم عرض 

تطبيق المدرسة  فقرة لدرجة) ٥٨(فقرة منها ) ٨٢(االستبانة بصورتها األولية والتي تكونت من 
فقرة ) ٢٤(و في محافظة جرش رس الحكومية ومديراتهامديري المداالمجتمعية من وجهة نظر 

 مديري المدارس الحكومية ومديراتهامعوقات تطبيق المدرسة المجتمعية من وجهة نظر  لقياس
الدآتوراه في تخصصات اإلدارة  شهادة عدد من المحكمين ممن يحملونعلى  في محافظة جرش

الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، وقد  التربوية وأصول التربية، من أعضاء هيئة التدريس في



 ٧٢٣ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عتوم، وحسين عتوممنى ي
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طلب الباحثان من المحكمين إبداء مالحظاتهم وآرائهم حول مدى صدق هذه الفقرات ومناسبتها 
يرونها  لتحقيق أهداف الدراسة، ومناسبة آل فقرة للمجال الذي تنتمي إليه، وإضافة أية فقرات

صصين تم إجراء التعديالت والمالحظات ستبانات من المحكمين المتخمناسبة، وبعد استعادة اال
واإلضافات المناسبة، واستبعاد الفقرات التي لم يوافق عليها، باإلضافة إلى دمج الفقرات 

تطبيق المدرسة  فقرة لدرجة) ٣٩(المتشابهة، حيث أصبح مجموع فقرات االستبانة بعد التعديل 
فقرة ) ٢٠(وفي محافظة جرش  مديري المدارس الحكومية ومديراتهاالمجتمعية من وجهة نظر 

 مديري المدارس الحكومية ومديراتهامعوقات تطبيق المدرسة المجتمعية من وجهة نظر الستبانة 
وهي صورة االستبانة  فقرة،) ٥٩(وأصبح المجموع النهائي لالستبانة . في محافظة جرش

  .النهائية
  

  أداة الدراسة
مل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة للتأآد من ثبات أداة الدراسة، تم حساب معا

آرونباخ ألفا للمجاالت واألداة آكل، إذ بلغت قيمته لدرجة تطبيق المدرسة المجتمعية آكل 
، الجدول رقم ، واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة)٠٫٩٠(، وللمعوقات )٠٫٩٦(
)٣.(  

  .فاال معامل االتساق الداخلي آرونباخ: )٣(جدول 

  االتساق الداخلي  المجال  
 ٠٫٧٩ مجال االستخدام األمثل لمصادر المجتمع المحلي  ١
  ٠٫٨٣ مجال العمل التطوعي  
 ٠٫٩١ الشراآة في العالقات العامة واالتصال مع المجتمع المحلي  
 ٠٫٨٥ الخدمات التربوية واالجتماعية والثقافية  
 ٠٫٩٣ مشارآة أولياء األمور  
 ٠٫٩٦ درجة الكليةال  
 ٠٫٩٠  المعوقات  ٢
  

  متغيرات الدراسة
  :تناولت هذه الدراسة المتغيرات التالية

ان   :وتشتمل المستقلةالمتغيرات  .١ ه فئت ى  ( :متغير الجنس، ول ر، وأنث ة التع و ).ذآ ة  المرحل ليمي
انوي  ( :ولها فئتان ع مستويات      ، و)أساسي، ث ه أرب ر المؤهل العلمي ول الوريوس ( :متغي ، بك

سنوات،   ٥من   أقل( :تغير الخبرة وله أربعة مستوياتم، و)دآتوراهستير، دبلوم عالي، ماج
  ).فأآثر ١٥سنة،  ١٥–١٠سنوات، من  ١٠–٥من 



 " ......ت ذلك من درجة تطبيق المدرسة المجتمعية ومعوقا"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :المتغيرات التابعة وتشتمل .٢

 . درجة تطبيق المدرسة المجتمعية -

  .معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية -
  

  نتائج الدراسة
  : وفق تسلسل أسئلتهافيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة 

ما درجة تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظة جرش ": قة بالسؤال األولالنتائج المتعل
  "؟ مديري المدارس الحكومية ومديراتهامن وجهة نظر 

 لإلجابة عن هذه السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدرجة
 فظة جرش من وجهة نظر مديري ومديرات المدارستطبيق المدرسة المجتمعية في محا

  .والجدول أدناه يوضح ذلك ،لمجاالت أداة الدراسة

لدرجة تطبيق المدرسة المجتمعية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )٤(جدول 
مرتبة تنازليًا حسب  مديري المدارس الحكومية ومديراتهامحافظة جرش من وجهة نظر 

  .الحسابية المتوسطات

 المتوسط   المجال  الرقم الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ,٨١ ٣٫٤٢ مشارآة أولياء األمور ٥ ١

الشراآة في العالقات العامة واالتصال مع المجتمع   ٣  ٢
 ,٧٤ ٣٫٢٠ المحلي

 ,٦٣ ٣٫٠٥ مجال العمل التطوعي  ٢  ٣
 ,٦٣ ٢٫٩٧ الخدمات التربوية واالجتماعية والثقافية  ٤ ٤
 ,٥٦ ٢٫٨٨ مجال االستخدام األمثل لمصادر المجتمع المحلي  ١  ٥

 ,٥٨ ٣٫٠٩  الدرجة الكلية

مجال  جاءإذ ، )٣٫٤٢-٢٫٨٨(بين المتوسطات الحسابية قد تراوحت أن ) ٤(يبين الجدول 
، وبدرجة متوسطة )٣٫٤٢(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  مشارآة أولياء األمور

في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  ل االستخدام األمثل لمصادر المجتمع المحليمجابينما جاء 
وبدرجة  )٣٫٠٩( ، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكليةوبدرجة متوسطة )٢٫٨٨(بلغ 

أفراد عينة وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  ،متوسطة
  :، حيث آانت على النحو التاليعلى حداآل مجال الدراسة على فقرات 



 ٧٢٥ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عتوم، وحسين عتوممنى ي

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجال االستخدام األمثل لمصادر المجتمع المحلي  .١

مجال االستخدام األمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : )٥(جدول 
  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية لمصادر المجتمع المحلي

المتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة
  سابيالح

االنحراف 
  المعياري

٦  ١ 
ي        م المجتمع المحل ادة فه ى زي مساعدة المدرسة عل
ة     ا المدرس اني منه ي تع ات الت اآل والمعوق للمش

 .والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها
٩٣  ٣٫٢٨, 

٨  ٢ 

ع   ة م ل المدرس دوات داخ رات والن د المحاض عق
يين    اعيين والسياس ين االجتم المتخصص

اد اديين إلف راد  واالقتص ين وأف ة والمعلم ة الطلب
 .المجتمع المحلي

١٫٠٢ ٣٫١٨ 

ة    ٤  ٣ ي خدم ة ف وارد المتاح ة الم تخدام المدرس اس
 ,٧٠ ٣٫١٦ .المجتمع لتنفيذ برامجها التربوية

٧  ٤ 

دم من      ادية تق ة وإرش إصدار المدرسة نشرات دوري
يد استهالك     خاللها النصح واإلرشاد في مجال ترش

ة   اء والمحافظ اء والكهرب ة    الم ة البيئ ى نظاف عل
 .والصحة العامة

٨٧ ٣٫٠٨, 

٥  ٥ 
ي      ة ف ام المحلي واد الخ ن الم ة م تفادة المدرس اس
اء والمرافق      ل البن ة وتجمي صناعة الوسائل التعليمي

 .المدرسية
٧١ ٢٫٩٥, 

ال      ٣  ٦ ي والشرآات ورجال األعم تقديم المجتمع المحل
 ,٨٠ ٢٫٦٢ .الدعم المادي للمدرسة

ات المج ١  ٧ م مؤسس ة دع ة المدرس ي لموازن ع المحل تم
 ١٫٠٠ ٢٫٤٨ .إلجراء األبحاث التربوية

٢  ٨ 

ة     ارات الميداني الرحالت والزي ة ب ام المدرس قي
للمناطق المحيطة بمساعدة من مؤسسات المجتمع      
وك    رآات والبن انع والش المزارع والمص ي آ المحل

  .وغيرها

٨٧ ٢٫٣٠, 

جاءت  ، إذ)٣٫٢٨ -٢٫٣٠(بين حت المتوسطات الحسابية قد تراوأن ) ٥(يبين الجدول 
مساعدة المدرسة على زيادة فهم المجتمع المحلي للمشاآل " والتي تنص على) ٦(رقم  ةالفقر

في المرتبة " والمعوقات التي تعاني منها المدرسة والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها
 ونصها) ٢(رة رقم بينما جاءت الفق، وبدرجة متوسطة )٣٫٢٨(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
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قيام المدرسة بالرحالت والزيارات الميدانية للمناطق المحيطة بمساعدة من مؤسسات المجتمع "
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي " المحلي آالمزارع والمصانع والشرآات والبنوك وغيرها

  .وبدرجة متدنية )٢٫٣٠(بلغ 

  مجال العمل التطوعي  .٢
مرتبة  مجال العمل التطوعيبية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات الحسا: )٦(جدول 

  .تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات الرقم الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ديم   ٩  ١ سماح المدرسة باستخدام مبانيها ومرافقها في تق
 ,٩٥ ٣٫٧٤ .خدمات وأنشطة اجتماعية

١١  ٢ 
ان   ة اللج كل المدرس ات    تش ع التبرع ة لجم الطالبي

راد       ن أف اجين م ى المحت ا عل ات وتوزيعه والمعون
 .المجتمع المحلي

١٫٠٣ ٣٫٢٩ 

تحسين المدرسة لمستوى معيشة اإلنسان والتخفيف   ١٣  ٣
 ١٫٠٠ ٣٫٢٠ .من المشكالت االقتصادية واالجتماعية والصحية

 ,٩٥ ٣٫٠٨ .اهتمام المدرسة بحماية البيئة ووقايتها من التلوث ١٢  ٤

١٥  ٥ 
ور   اء األم نظم تطوع أولي ات ت ة آللي اد المدرس إيج
ة  طة التربوي دعم األنش واطنين ل ن الم رهم م وغي

 .واالجتماعية التي تقوم بها المدرسة
٨١ ٢٫٩٨, 

١٤  ٦ 
رات      دوات والمحاض د الن ة بعق ام المدرس اهتم
اد     حية واالقتص ة الص رة والرعاي ة باألس الخاص

 .المنزلي
٨١ ٢٫٩٦, 

ام  ١٠ ٧ الل    قي ة خ كرات تطوعي ل معس ة بعم المدرس
 ,٨٨ ٢٫٥٨ .العطل الصيفية وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي

وعين   ١٦  ٨ ل المتط رامج لتأهي وفير ب ة بت ام المدرس قي
 ,٩٣ ٢٫٥٦ .للمشارآة في مشروعات المدرسة

دول   ين الج ت   أن ) ٦(يب د تراوح ابية ق طات الحس ين المتوس اءت  ، إذ)٣٫٧٤ -٢٫٥٦(ب ج
ى ) ٩(رقم  ةالفقر ديم خدمات         " والتي تنص عل ا في تق ا ومرافقه سماح المدرسة باستخدام مبانيه

بينما جاءت ، بدرجة عاليةو )٣٫٧٤(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " وأنشطة اجتماعية
م  رة رق ها) ١٦(الفق ي    " ونص ارآة ف وعين للمش ل المتط رامج لتأهي وفير ب ة بت ام المدرس قي

  .وبدرجة متوسطة )٢٫٥٦(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  "مشروعات المدرسة
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  مجال الشراآة في العالقات العامة واالتصاالت مع المجتمع المحلي .٣
مجال الشراآة في العالقات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : )٧(جدول 

  .المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا حسب العامة واالتصاالت مع المجتمع المحلي

المتوسط   الفقرات الرقم الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

راد        ١٧  ١ اء األمور وأف تيسير المدرسة سبل اتصال أولي
 ,٨٤ ٣٫٤٨ .المجتمع المحلي بالعاملين في المدرسة

١٨  ٢ 
جع   راءات تش تراتيجيات وإج ة اس اء المدرس بن

راد  ا وأف املين فيه ع الع ين جمي ع التواصل ب المجتم
 .المحلي

٨٤ ٣٫٢٥, 

ة     .٢٣  ٢ دمات االجتماعي ادل الخ يم تب ط لتنظ ع الخط وض
 ,٩٧ ٣٫٢٥ .بين المدرسة وهيئات المجتمع المحلي

٢٢  ٤ 
اون    ة روح التع ي تنمي ة ف اهمة المدرس مس
رة  ي واألس ع المحل راد المجتم ين أف ارآة ب والمش

 .والمجتمع المدرسي
١٫١٠ ٣٫٢٤ 

ة في العمل    ممارسة المدرسة األس   ٢١  ٥ اليب الديمقراطي
 ١٫٠٧ ٣٫٢١ .داخل المدرسة وخارجها

١٩  ٦ 
ة المحيطة       اط المدرسة بالبيئ ادة ارتب العمل على زي
ارات المبرمجة       اهج والزي والمجتمع من خالل المن

 .وآيفية التعامل في آل منها
٧٤ ٣٫١٦, 

ا في مرافق        ٢٠  ٧ ذ أنشطتها وفعالياته قيام المدرسة بتنفي
 ,٩٣ ٣٫٠٨ .تمع المحليمؤسسات المج

تهيئة وتوفير آادر إداري متدرب في المدرسة على  ٢٤  ٨
 ,٩٦ ٢٫٩٥ .العالقات العامة

دول   ين الج ت   المتأن ) ٧(يب د تراوح ابية ق طات الحس ين وس اءت  ، إذ)٣٫٤٨ -٢٫٩٥(ب ج
راد المجتمع       " والتي تنص على) ١٧(رقم  ةالفقر اء األمور وأف  تيسير المدرسة سبل اتصال أولي

ة   ي المدرس املين ف ي بالع غ     " المحل ابي بل ط حس ى وبمتوس ة األول ي المرتب ة  )٣٫٤٨(ف وبدرج
درب في المدرسة     " ونصها) ٢٤(بينما جاءت الفقرة رقم ، متوسطة ادر إداري مت تهيئة وتوفير آ

  .وبدرجة متوسطة )٢٫٩٥(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " على العالقات العامة
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  التربوية واالجتماعية والثقافية مجال الخدمات  .٤
مجال الخدمات التربوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : )٨(جدول 

  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية واالجتماعية والثقافية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٢٧ ١ 
ة  ى توعي ة عمل المدرسة عل ور لكيفي اء األم أولي

ة       ا بطريق ائهم وتوجيهه دى أبن ت ل تثمار الوق اس
 .سليمة

١٫٠١ ٣٫٣٢ 

ا للتكيف مع        ٣٢  ٢ يا وتربوي ة نفس إعداد المدرسة الطلب
 ,٩٥ ٣٫٢٦ .آافة مجاالت الحياة

ة      ٢٦ ٣ ى عمل أبحاث ميداني القيام بتشجيع المدرسة عل
 ,٨٩ ٣٫١٥ .متنوعة تعود بالفائدة على المجتمع المحلي

٢٥  ٤ 

ة     ين البيئ ة لتحس ان طالبي كيل لج ى تش ل عل العم
ة     يانة والنظاف ال الص ام بأعم ة والقي الخارجي
للمواقع األثرية والدينية والمرافق العامة للمجتمع  

 .المحلي

٩١ ٣٫٠٤, 

وقين    ٢٨  ٥ ة للمتف رامج خاص ة ب ديم المدرس تق
 ,٨١ ٢٫٨٨ .والمبدعين

ع المحل    ٣٠  ٦ ع المجتم ة م اون المدرس راز تع ي إلب
 ,٨٩ ٢٫٨٣ .الفنون الشعبية في البيئة المحلية

٢٩ ٧ 
م  ة وتعل و األمي رامج لمح ة ب ديم المدرس تق
راد      افي ألف الحاسوب لرفع المستوى العلمي والثق

 .المجتمع المحلي
٨١ ٢٫٦٤, 

٣١  ٨ 

ن   ات م ة لمجموع ة دورات تدريبي د المدرس عق
ة  اءتهم العلمي ع آف ة لرف ي المدرس الب ف الط

ة ات  والعملي رآات ومؤسس ع ش اون م بالتع
  .المجتمع المحلي

٩١ ٢٫٦١, 

ابين      أن ) ٨(يبين الجدول   د تراوحت م ابية ق جاءت   ، إذ)٣٫٣٢ -٢٫٦١(المتوسطات الحس
ر م  ةالفق ى) ٢٧(رق ي تنص عل تثمار " والت ة اس ور لكيفي اء األم ة أولي ى توعي ة عل عمل المدرس

ليمة  غ      في ا " الوقت لدى أبنائهم وتوجيهها بطريقة س ى وبمتوسط حسابي بل ة األول  )٣٫٣٢(لمرتب
طة  ة متوس م   ، وبدرج رة رق اءت الفق ا ج ها) ٣١(بينم ة  " ونص ة دورات تدريبي د المدرس عق

رآات            ع ش اون م ة بالتع ة والعملي اءتهم العلمي ع آف ة لرف ي المدرس الب ف ن الط ات م لمجموع
  .وبدرجة متوسطة )٢٫٦١(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " ومؤسسات المجتمع المحلي
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجال مشارآة أولياء األمور  .٥
 مجال مشارآة أولياء األمورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : )٩(جدول 

  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات الرقم الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ة أل  ٣٣ ١ اء األمور لمناقشة    عقد المدرسة لقاءات دوري ولي
 ,٩٤ ٣٫٥٩ .أوضاع أبنائهم

ة  ٣٩  ٢ ي آاف ور ف اء األم ارآة أولي ة مش ز المدرس تعزي
 ,٩٢ ٣٫٥٠ .المناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية

م      ٣٤  ٣ ى أنه ور عل اء األم ع أولي ة م ل المدرس تعام
 ١٫٠٧ ٣٫٤٧ .مشارآون حقيقيون وليسوا مجرد متلقين

٣٨  ٤ 
تخصص الوقت الكافي لاللتقاء بأولياء قيام المدرسة ب

ي تحسين المستوى  م ف ى آرائه تماع إل ور واالس األم
 .التعليمي والسلوآي ألبنائهم

٩٢ ٣٫٣٩, 

٣٥  ٥ 
سماح المدرسة ألولياء األمور وبعض أفراد المجتمع 
وي   ي تن رامج واألنشطة الت ي التخطيط للب ي ف المحل

 .القيام بها من أجل خدمة المجتمع المحلي
٩٨ ٣٫٣٧, 

٣٧  ٦ 
رار       نع الق ي ص ور ف اء األم ة أولي ارآة المدرس مش
ة      م رؤي ي رس ال ف كل فع هامهم بش وي وإس الترب

 .المدرسة المستقبلية وتنفيذ برامجها
٨٨ ٣٫٣٢, 

ام     ٣٦ ٧ استضافة المدرسة بعض أولياء األمور للتحدث أم
 ,٩٩ ٣٫٢٧ .الطلبة عن مجاالت أعمالهم لالستفادة من خبراتهم

ابين      أن ) ٩(دول يبين الج  د تراوحت م ابية ق جاءت   ، إذ)٣٫٥٩ -٣٫٢٧(المتوسطات الحس
اء األمور لمناقشة أوضاع     " والتي تنص على) ٣٣(رقم  ةالفقر عقد المدرسة لقاءات دورية ألولي
م  ، وبدرجة عالية )٣٫٥٩(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " أبنائهم بينما جاءت الفقرة رق

الهم    است" ونصها) ٣٦( ضافة المدرسة بعض أولياء األمور للتحدث أمام الطلبة عن مجاالت أعم
  .وبدرجة متوسطة )٣٫٢٧(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " لالستفادة من خبراتهم

ة ب ائج المتعلق انيالنت ة  : "السؤال الث ي محافظ ة ف ق المدرسة المجتمعي ات تطبي ا معوق م
ر  ة نظ ن وجه دارس اجرش م ديري الم ديراتهام ة وم م   "؟لحكومي ؤال ت ذا الس ة عن ه لإلجاب

ات   ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس رات لاس ي  فق ة ف ة المجتمعي ق المدرس ات تطبي معوق
ديراتها   محافظة جرش من وجهة نظر  ة وم دارس الحكومي م   والجدول  ،مديري الم اه   )١٠(رق أدن

  .يوضح ذلك
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية لالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات: )١٠(جدول 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات  في محافظة جرش من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس

  .الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ١٫٠٢ ٣٫٧١  .ضعف الحوافز المقدمة للعاملين في المدرسة ١٤ ١

عف تفعي  ١٥  ٢ ية   ض ة المدرس كرات التطوعي ل المعس
 ١٫٠٣ ٣٫٦٨  .وتقديم الخدمات في المجتمع المحلي

ات      ١٦  ٣ ى العالق ة عل ة مدرب وادر إداري وافر آ نقص ت
 ١٫١٥ ٣٫٦٨  .العامة وتفعيلها بين المجتمع والمؤسسة

ضعف مشارآة المدرسة للطلبة في دورات تدريبية  ٢٠  ٤
 ,٩٣ ٣٫٦٨  .لمجموعات من الطالب في المدرسة

 ,٩٣ ٣٫٦٦  .ضغط العمل المدرسي على المعلمين والمديرين ٧  ٥

دني      ١٨ ٦ ع الم ي المجتم ودة ف اءات الموج ص الكف نق
 ١٫٠٨ ٣٫٥٢  .والمؤسسات

ى      ١٣  ٧ ور عل اء األم اون وأولي ه التع ار أوج اقتص
 ١٫١٤ ٣٫٤٨  .الشكليات فقط

١٧  ٨ 
اء األمور      اء أولي افي اللتق عدم تخصيص الوقت الك

تماع  توى    واالس ين المس ي تحس م ف ى آرائه إل
  .التعليمي

١٫٢٤ ٣٫٤٥ 

يم الحاسوب        ١٩  ٩ ة وتعل رامج لمحو األمي ديم ب ضعف تق
 ١٫٠١ ٣٫٣٨  .في المجتمع المحلي

 ,٧٨ ٣٫٣٢  .نقص في المباني المدرسية واإلمكانات المادية ٢  ١٠
 ,٨٧ ٣٫٢٢  .قلة الوعي بأهمية المدرسة المجتمعية ١  ١١

ل الب  ١٠  ١٢ ة ضعف تفعي دعم التنسيق والعناي ي ت رامج الت
 ,٨٣ ٣٫٢١  .في المجتمع

١٢  ١٣ 
ديم   ادية وتق ة واإلرش رات الدوري ود النش ة وج قل
ة      النصح واإلرشاد في المجتمع في مجاالت الرعاي

  .الصحية والبيئة واالقتصادية
٩٥ ٣٫١٤, 

ة للطالب وانشغال      ٨  ١٤ الترآيز على الجوانب األآاديمي
 ,٩٦ ٣٫١٢  .لخاصةالمعلمين في ظروفهم ا

ى    ٩  ١٥ جعة عل ة المش وانين واألنظم وح الق دم وض ع
 ,٩٥ ٣٫١٢  . التعاون مع المدرسة
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ,٨٧ ٣٫٠٨  .قلة البرامج التدريبية المقدمة في المدرسة ١١  ١٦

ور   ٣  ١٧ اء األم ين أولي ة ب وات اتصال فعال وافر قن ة ت قل
 ,٧٥ ٣٫٠٤  .وأفراد المجتمع المحلي مع المدرسة

دم وج ٤  ١٨ ة  ع دمات التربوي ادل الخ يم تب ود خطط لتنظ
 ,٧٠ ٣٫٠٤  .بين المدرسة وهيئات المجتمع المحلي

ة     ٥  ١٩ اليب الديمقراطي ة لألس ات الفعلي ضعف الممارس
 ,٨٥ ٢٫٩٩  .في العمل داخل المدرسة وخارجها

ي        ٦  ٢٠ ي ف اء األمور والمجتمع المحل عدم مشارآة أولي
 ,٨٤ ٢٫٩٨  .لقراررسم رؤية المستقبلية للمدرسة في صنع ا

 ,٥٨ ٣٫٣٢ المعوقات    

ين الجدول  د تراوحت أن ) ١٠(يب ابية ق ين المتوسطات الحس جاءت  ، إذ)٣٫٧١ -٢٫٩٨(ب
املين في المدرسة     " والتي تنص على) ١٤(رقم  ةالفقر ة للع ة   " ضعف الحوافز المقدم في المرتب

م   بينما جاءت الف، وبدرجة عالية )٣٫٧١(األولى وبمتوسط حسابي بلغ  رة رق عدم  " ونصها ) ٦(ق
رار            تقبلية للمدرسة في صنع الق ة المس ي في رسم رؤي " مشارآة أولياء األمور والمجتمع المحل

غ    ابي بل ط حس رة وبمتوس ة األخي ات   و .)٢٫٩٨(بالمرتب ابي للمعوق ط الحس غ المتوس  )٣٫٣٢(بل
  .وبدرجة متوسطة

ة   فروق ذات داللة توجدهل : بالسؤال الثالثالنتائج المتعلقة   إحصائية عند مستوى الدالل
(α ≤ 0.05)     رات ة  والجنس،  (بين المتوسطات الحسابية لدرجة التطبيق تعزى للمتغي المرحل

ة،  ي والتعليمي ل العلم رة، والمؤه طات     "؟)الخب تخراج المتوس م اس ؤال ت ذا الس ن ه ة ع لإلجاب
رات    االحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التطبيق تبعً  ى متغي ن إل ة،   وس، الج ة التعليمي المرحل

  .الخبرة، والمؤهل العلمي، والجدول أدناه يوضح ذلكو

إلى  اتبًع المدرسة المجتمعية لتطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )١١(جدول 
  .الخبرةو، المرحلة التعليمية، والمؤهل العلميوالجنس، متغيرات 

المتوسط  الفئات  
 الحسابي

االنحراف 
  العدد عياريالم

 ٥٢ ,٥٠ ٢٫٩٧ ذآر  الجنس
 ٦٨ ,٦٢ ٣٫١٩ أنثى

 ٧٤ ,٤٦ ٣٫٠١ أساسي المرحلة التعليمية
 ٤٦ ,٧١ ٣٫٢٤ ثانوي
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفئات  
 الحسابي

االنحراف 
  العدد عياريالم

 ٣٢ ,٥٢ ٣٫١٧ بكالوريوس  المؤهل العلمي
 ٥٦ ,٦١ ٢٫٩٩ دبلوم عالي
 ٢٥ ,٦٣ ٣٫٢٥ ماجستير
 ٧ ,٢١ ٣٫٠٢ دآتوراه

 ٤٢ ,٦١ ٣٫٠١ سنوات ٥اقل من   الخبرة
 ٢٧ ,٤٦ ٣٫٢٩سنوات ١٠إلى  ٥ من
 ٢٨ ,٥٣ ٣٫٠٢ سنة ١٥إلى  ١٠من 
 ٢٣ ,٦٧ ٣٫١١ فأآثر ١٥
 ١٢٠ ,٥٨ ٣٫٠٩ المجموع

ة      ) ١١(يبين الجدول  ات المعياري ابية واالنحراف ًا في المتوسطات الحس لدرجة   تباينًا ظاهري
انوي  (ة المرحلة التعليمي، )ذآر، أنثى( الجنس بسبب اختالف فئات متغيرات التطبيق ، )أساسي، ث

وراه   ( والمؤهل العلمي تير، دآت الي، ماجس رة )بكالوريوس، دبلوم ع ل من   ( ، والخب سنوات،   ٥أق
ين     . )سنة فأآثر ١٥سنة، من  ١٥إلى  ١٠سنوات، من  ١٠ -٥ روق اإلحصائية ب ة الف ولبيان دالل

  .المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الرباعي

والخبرة  الجنس، والمرحلة التعليمية، والمؤهل العلمي،ألثر الرباعي  تباينتحليل ال: )١٢(جدول 
  .على درجة تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظة جرش

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  اإلحصائية
 ,١٥٩ ٢٫٠٠٩ ,٦١٧ ١ ,٦١٧ الجنس

 ,٠١٢ ٦٫٤٤٧ ١٫٩٨٢ ١ ١٫٩٨٢ المرحلة التعليمية
 ,٢٠٧ ١٫٥٤٣ ,٤٧٤ ٣ ١٫٤٢٣ المؤهل العلمي

 ,١٥٩ ١٫٧٦٠ ,٥٤١ ٣ ١٫٦٢٣ الخبرة
   ,٣٠٧ ١١١ ٣٤٫١٢٥ الخطأ
    ١١٩ ٣٩٫٧٨١ الكلي

  :اآلتي) ١٢(يتبين من الجدول 

 .الجنس لمتغير تعزى )α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  –

وجاءت  .المرحلة التعليمية لمتغير تعزى )α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  –
 .الفروق لصالح ثانوي
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 .المؤهل العلمي لمتغير تعزى) α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  –

  .الخبرة لمتغير تعزى )α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  –
  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  السؤال األول إلجابة عنبامناقشة النتائج المتعلقة   :أوًال

دارس       ديري الم ما درجة تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظة جرش من وجهة نظر م
  ؟ومديراتها الحكومية

ديرات   أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن هذا السؤال أن المتوسطات لتقديرات مديري وم
ين   ة متوسطة تراوحت ب اءت بدرج ة جرش ج ي محافظ دارس ف ت )٣٫٤٢ – ٢٫٨٨(الم ، وآان

ل لمصادر     المرتبة األولى لمجال مشارآة أولياء األمور والمرتبة األخيرة لمجال االستخدام األمث
ي  ى و         . المجتمع المحل ة األول د جاءت في المرتب اء األمور فق ا مشارآة أولي د  أم ى    ق ك إل ود ذل يع

ة        ة والديني ة المناسبات الوطني اء األمور في آاف ام    تعزيز المدرسة مشارآة أولي ة وقي واالجتماعي
م للمساهمة في             ى آرائه اء األمور واالستماع إل اء بأولي افي لاللتق المدرسة بتخصيص الوقت الك

  .تحسين المستوى التعليمي والسلوآي في تدريسهم

رة        ة األخي د جاء في المرتب ي فق د  و ،وأما االستخدام األمثل لمصادر المجتمع المحل يعزى  ق
على زيادة فهم المجتمع المحلي للمشاآل والمعوقات التي تعاني ذلك إلى ضعف مساعدة المدرسة 

وارد المتاحة         ة استخدام المدرسة للم ا وقل منها المدرسة والمساهمة في وضع الحلول المناسبة له
ه         . في خدمة المجتمع لتنفيذ برامجها التربوية ا توصلت إلي ائج في ضوء م ذه النت ويمكن تفسير ه

د    ابقة فق ات الس ك بعض الدراس ة الحاي ارت دراس ى أن تصورات   )Alhayek, 2000( أش إل
ى متوسط  ى أعل د حصلت عل ي ق ع المحل ة المجتم ي خدم ية عن دور المدرسة ف اإلدارة المدرس
ة     حسابي في حين أن أهم مجال بحاجة إلى تعزيز من المجتمع المحلي آان دور الطالب في خدم

ي وأن    ) Khalifa, 2005( آما أوصت خليفة. المجتمع المحلي بزيادة التفاعل مع المجتمع المحل
ي     ة المجتمع المحل د اتفقت   . تضع المدرسة آافة اإلمكانات البشرية والمادية ومرافقها في خدم وق

رات   مع دراسة ى أن المشكالت السلوآية قلت         )Fratt, 2006(ف ا إل ي أشارت نتائجه % ٨٠الت
ين البيت والمدرسة في ال         ه نتيجة الشراآة ب ل      عما آانت علي ا أن التسرب ق ة آم دارس الثانوي م

بة  ن  % 22بنس ل م ى أق د %. 2إل ة ويكن ى أن  ) Weekend, 2009( ودراس لت إل ي توص الت
ه     تج عن ا ن ة وأن األخذ به دارس الريفي ي الم عبية ف ا ش ي له ع المحل ع المجتم اإلدارة التشارآية م

ياغة      ا وص د الرؤي ي تحدي ا دور ف ان له ع وآ ة والمجتم د للمدرس داف ووضع بعض الفوائ األه
  .القرارات

  علقة باإلجابة عن السؤال الثانيمناقشة النتائج المت: ثانيا

 ما معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظة جرش من وجهة نظر مديري المدارس
  ؟ ومديراتها
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ديرات   أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن هذا السؤال أن المتوسطات لتقديرات مديري وم
دارس رش    الم ة ج ي محافظ ين ف ت ب طة   تراوح ة ومتوس ة عالي ث  ،)٣٫٧١ – ٢٫٩٨( درج حي

ديرات        ديري وم ة نظر م جاءت معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظة جرش من وجه
ة  دارس بدرج ة والم ي عالي ا يل ه آم طة مرتب م : متوس رة رق اءت الفق نص  )١٤(ج ي ت ىالت  :عل

غ   " ةضعف الحوافز المقدمة للعاملين في المدرس"  )٣٫٧١(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بل
ديم الخدمات      "والمرتبة الثانية  وبدرجة عالية، ة المدرسية وتق ضعف تفعيل المعسكرات التطوعي

نقص توافر آوادر إدارية مدربة على العالقات العامة وتفعيلها بين المجتمع "و، "لمحليللمجتمع ا
ة ابي   "والمدرس ط حس ة ) ٣٫٦٨(بمتوس ةوبدرج م   . عالي ان رق اءت الفقرت ا ج  )٢٠ .١٩(بينم
ا،      "ونصهما  ضعف الممارسات الفعلية لألساليب الديمقراطية في العمل داخل المدرسة وخارجه

" وعدم مشارآة أولياء األمور والمجتمع المحلي في رسم رؤيا مستقبلية للمدرسة في صنع القرار
ابي  رة وبمتوسط حس ة األخي ي المرتب ة م )٢٫٩٨(ف ابية  توسطة،وبدرج غ المتوسطات الحس وبل

ة    قد و. وبدرجة متوسطة )٣٫٣٢(للمعوقات آكل  ة والمعنوي يعزى ذلك إلى ضعف الحوافز المادي
ة من          د سواء أآانت الحوافز مقدم ه من جه المقدمة للعاملين في المدرسة بالمقارنة مع ما يقدمون

ة    ي أم المؤسسات المحلي ل المعسكرات   . المجتمع المحل ديم     وضعف تفعي ة المدرسية وتق التطوعي
ي   الخدمات للمجتمع المحلي بسبب قلة اإلمكانات المالية المتاحة للمدرسة وقلة دعم المجتمع المحل
ة   دراء وقل ين والم ى المعلم ع عل ل المدرسي الواق ية وضغط العم ة المدرس للمعسكرات التطوعي

ع المح  ة للمجتم ة وخدمي ال تطوعي ام بأعم افي للقي ت الك وافر الوق يت ع . ل ة م ذه النتيج ت ه واتفق
ي           )Alhayek, 2000( دراسة الحايك   ز من المجتمع المحل ى تعزي م مجال بحاجة إل ى أن أه إل

وري   ،آان دور الطالب في خدمة المجتمع المحلي ى    ) Tory, 2008( ودراسة ت ي أشارت إل الت
ى    والمجتمع   آل من األسرة    ادوارأن هناك صعوبة في تحديد تحسن الطلبة بشكل دقيق يرجع إل

هم ة أنفس د ،والطلب ة ويكن ديات ) Weekend, 2009( ودراس ي آشفت عن بعض التح ل الت مث
ي و   االلتزامنقص  اء وزيادة األمية وضعف التواصل ما بين األسرة والمجتمع المحل  ،األمور  أولي
  .قدمة للمجتمعصت بزيادة النشاطات الموأو

  ؤال الثالثالس شة النتائج المتعلقة باإلجابة عنمناق: ثالثا

ائية     ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ه إحص روق ذات دالل د ف ل توج ين ) α 0.5 ≥(ه ب
ابية  طات الحس قالمتوس ة لتطبي ة المجتمعي رات  المدرس زى للمتغي نس، (تع ة والج المرحل

  ؟)الخبرة، والمؤهل العلميوالتعليمية، 
ق المدرسة    أشارت نتائج هذا السؤال إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  لدرجة تطبي

المجتمعية في محافظة جرش من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس تعزى لمتغير الجنس في 
ل توى األداة آك ى مس ع المجاالت عل د يعزى و ،جمي رات ق ة والخب درجات العلمي ى أن ال ك إل ذل

ق     األآاديمية متقاربة جًد ى درجة التطبي نعكس عل ا ي نس ال ر الج ومتغي  ،ا بين الذآور واإلناث مم
راد واحدة  يعكس بالضرورة اختالف بين أ ا   ،فراد الدراسة إذا آانت الظروف التي يعيشها األف آم

روق ذا  ود ف ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت ائية أش ة إحص رت دالل زى لمتغي ة  تع ة التعليمي المرحل
انوي    روق لصالح الث د  و ،وجاءت الف ة     ق دارس الثانوي ك ألن الم در  يعزى ذل ام  أق ى القي ديم   عل بتق
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الي             ر وبالت ة أآب ة الثانوي م أن عمر الطالب في المرحل ي بحك ة للمجتمع المحل الخدمات التطوعي
ى عدم وجود        ،يكونوا على وعي وقدرة أآبر على تحمل المسؤولية ائج الدراسة إل آما أشارت نت

رة    لمتغيرفروق ذات داللة إحصائية تعزى  ذه الدراس    و. المؤهل العلمي أو الخب د اتفقت ه ة مع  ق
ا      ) Khalifa, 2005( دراسة خليفة ة فيم روق ذات دالل ابية أي ف التي لم تظهر المتوسطات الحس

ل   توى األداة آك ى مس ي عل ل العلم الجنس والمؤه ق ب ة . يتعل ة حمادن ع دراس ت م  واتفق
)Hamadna, 2007(     رات ى متغي زى إل روق إحصائية تع ود ف دم وج ى ع ا إل ار فيه ي أش الت

ي   ل العلم نس والمؤه رات، والخبالج ك المتغي ين تل ل ب ة  رة أو التفاع ة خليف ع دراس ت م  واختلف
)Khalifa, 2005 (            رة ة تعزى للخب روق ذي دالل ى وجود ف رة حيث أشارت إل ر الخب في متغي

  .فأآثر )١١(التعليمية 
  

  االستنتاجات
ن درجة تطبيق المدرسة المجتمعية في محافظة جرش في المدارس الحكومية آانت بدرجة إ -

  .متوسطة

ديرات           إ - ديري وم ر م ة نظ الل وجه ن خ ة م ة المجتمعي ق المدرس االت تطبي ر مج ن أآث
ة  ،المدارس آانت في مجال مشارآة أولياء األمور  ،ثم في مجال الشراآة في العالقات العام

ة     ،ثم مجال العمل التطوعي   م مجال الخدمات التربوي ا وآانت   ،ث في مجال االستخدام     أقله
 .محلياألمثل لمصادر المجتمع ال

املين     أ إن - ة للع ونقص   ،آبر معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية هي ضعف الحوافز المقدم
ين المجتمع والمدرسة    وضعف   ،توافر آوادر إدارية مدربة على العالقات العامة وتفعيلها ب

ة      دورات التدريبي ي ال ة ف ة للطلب ارآة المدرس ى      ،مش ي عل ل المدرس غط العم ذلك ض وآ
 .ونقص الكفاءات الموجودة في المجتمع المدني والمؤسسات ،المعلمين والمديرين

  
  التوصيات

مديري المدارس الحكومية ضرورة عقد دورات توعوية ألهمية تطبيق المدرسة المجتمعية ل .١
  .ومديراتها

 .للمدرسة أشكالهفتح المجال أمام المجتمع المحلي في تقديم الدعم بكافة  .٢

وأفراد المجتمع المحلي للعاملين في المدرسة من   تيسير المدرسة سبل اتصال أولياء األمور  .٣
 .خالل توافر قنوات اتصال مفتوحة

هامهم    .٤ وي وإس رار الترب ي صنع الق ي ف ع المحل ور والمجتم اء األم ة ألولي ارآة المدرس مش
 .بشكل فعال في رسم رؤية المدرسة المستقبلية وتنفيذ برامجها

 .تماعية والثقافية والصحية للمدرسةدعم مشارآة مؤسسات المجتمع المحلي الدينية واالج .٥
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 .تفعيل مشارآة المتطوعين من المجتمع المحلي واالستفادة من خبراتهم .٦

 .تفعيل العمل بروح الفريق والتعاون والبعد عن األنانية والذاتية في العمل المجتمعي .٧
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