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معيقات الشراكة اجملتمعية يف مبادرة القراءة 
واحلساب للصفوف املبكرة من وجهة نظر املدیرین 
 وأولياء األمور يف مدیریة تربية لواء ناعور يف األردن

 فردوس الترك                                                      شاهر الرواجفة

 

  

  

 في والتعليم التربية وزارة تنفذها التي والحساب القراءة مبادرة في املجتمعية الشراكة تواجه التي املعیقات حجم تحدبد إلى الدراسة هدفت -امللخص

 املجتمعية املشاركة برنامج تواجه إحصائية داللة ذات معيقات وجود إلى ناعور  لواء تربية مدیریة في طبقت التي الدراسة نتائج أشارت حیث األردن،

 مستوى  وببن املدرسة مدبر خبرة بین عالقة توجد ال أنه الدراسة واشارت بالطالب، الخاصة واملعيقات باألسرة الخاصة املعیقات أبرزها من وكان

 هذا. األمور  بأولياء الخاص البعد باستثناء املعیقات ومستوى  األمر لولي التعليمي املستوى  بین عالقة توجد ال أنه أيضا الدراسة أشارت كما املعیقات،

 هذه تنفيذ على القائمین للمعلمین الكافي الدعم وتوفیر خاصة، منهم املتطوعین األمور  ألولياء والتدريبية التوعوية البرامج بتكثيف الدراسة وتوص ي

 .املبادرة

 .والحساب القراءة مبادرة ،املجتمعية الشراكة: املفتاحية الكلمات
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معيقات الشراكة املجتمعية في مبادرة القراءة والحساب للصفوف املبكرة من 

 وجهة نظر املدیرین وأولیاء األمور في مدیریة تربیة لواء ناعور في األردن
 املقدمة. 1

تعد األسرة هي املسؤول املباشر عن إعداد الطفل للمدرسة حیث یكتسب  

من خاللها معظم املهارات التي يحتاجها للتعلم فباإلضافة إلى املهارات الحس 

حركية بتعلم اللغة والعديد من السمات السلوكية التي تساعده على التكيف 

[. ومن أبرز الواجبات التي تناط بأسرة الطفل مساعدة املدرسة 1سة ]في املدر 

في تدريب الطفل على إتقان القراءة والكتابة والحساب حیث یترتب على إتقان 

هذه املهارات ارتفاع مستوى تحصيل الطالب في املقررات الدراسية األخرى 

ة على أهمية ومساعدته على التكيف في املدرسة لذا أكدت الدراسات التربوي

التعاون بین املدرسة واألسرة حیث أشارت العديد من الدراسات إلى أثر 

العالقة اإليجابية بينهما. من هنا انطلقت العديد من املبادرات التي تشجع 

على الشراكة بین املدرسة واألسرة ومن هذه املبادرات: مبادرة وزارة التربية 

ملجتمعية لتعليم القراءة والحساب في والتعليم في األردن في تفعيل الشراكة ا

 الصفوف املبكرة.

وفي هذه الدراسة سوف نقف على أهم املعیقات التي تواجه الشراكة  

املجتمعية في مبادرة تعليم القراءة والحساب للصفوف املبكرة في تربية لواء 

ناعور من وجهة نظر املدیرین وأولياء األمور ليتسنى لنا وضع التوصيات 

 املناسبة ملعالجة هذه املعیقات.

 مشكلة الدراسة. 2

تولي الحكومات واملؤسسات املعاصرة أهمية كبرى ملشاركة املؤسسات  

واملنظمات املجتمعية املختلفة في عملية النمو والتطور في مجاالت الحیاة 

املختلفة ومنها املجال التربوي، واملدرسة كمنظومة اجتماعية ومؤسسة 

الفاعلية واألهمية مما یجعل الحكومات واملجتمعات املحلیة  تربوية لها من

تركن إليها كاستثمار بشري وتنمية وطنية مستقبلية واعدة. ویقول )دیفز( 

[، أن العالقة القائمة بین املدارس واألسر واملؤسسات والهيئات املجتمعية 2]

هي على اختالف أشكالها تشكل مجموعة من مجاالت التأثیر املتداخلة، و 

تمثل الوحدات االجتماعية األساسية األكثر فاعلية، وهذا بدوره ینعكس على 

اصالح التعليم وجودته، حیث أن هناك العديد من التجارب التي أثبتت نجاح 

 املشاركة املجتمعیة في اإلصالح املدرس ي.

 أسئلة الدراسةأ. 

( تحد 0.05)هل توجد معيقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

من الشراكة املجتمعیة بین األسرة واملدرسة في تعليم القراءة والحساب 

 للصفوف املبكرة؟

( بین 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

مدراء املدارس وأولياء األمور في مستوى املعیقات التي تحد من الشراكة 

 تعليم القراءة والحساب للصفوف املبكرة؟املجتمعیة بین األسرة واملدرسة في 

( تعود إلى 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

خبرة مدبر املدرسة في مستوى املعیقات التي تحد من الشراكة املجتمعیة بین 

 األسرة واملدرسة في تعليم القراءة والحساب للصفوف املبكرة؟

( تعود إلى 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات دال -4

املستوى التعليمي لدى ولي األمر في مستوى املعیقات التي تحد من الشراكة 

 املجتمعیة بین األسرة واملدرسة في تعليم القراءة والحساب للصفوف املبكرة؟ 

 فرضيات الدراسةب. 

( تحد 0.05الداللة )ال توجد معيقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

من الشراكة املجتمعیة بین األسرة واملدرسة في تعليم القراءة والحساب 

 للصفوف املبكرة.

( بین مدراء 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

املدارس وأولياء األمور في مستوى املعیقات التي تحد من الشراكة املجتمعیة 

 درسة في تعليم القراءة والحساب للصفوف املبكرة.بین األسرة وامل

( تعود إلى 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

خبرة مدبر املدرسة في مستوى املعیقات التي تحد من الشراكة املجتمعیة بین 

 األسرة واملدرسة في تعليم القراءة والحساب للصفوف املبكرة.

( تعود إلى 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق -4

املستوى التعليمي لدى ولي األمر في مستوى املعیقات التي تحد من الشراكة 

 املجتمعیة بین األسرة واملدرسة في تعليم القراءة والحساب للصفوف املبكرة. 

 أهمية الدراسةج. 

عیقات التي تقف أمام من هنا تتبلور أهمية الدراسة في تحدبد أهم امل 

الشراكة املجتمعیة بین املدرسة واألسرة في تحقق التعاون لحل العديد من 

املشكالت التربوية مثل تدني التحصيل الدراس ي في القراءة والحساب 

للصفوف املبكرة على اعتبار أن هاتین املهارتین من أهم املهارات التي بجب أن 

 ملدرسة.يتقنها الطالب في هذه املرحلة من ا

 أهداف الدراسةد. 

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

الوقوف على أبرز املعیقات التي تحد من الشراكة املجتمعیة بین األسرة  -

 واملدرسة.

 وضع التوصيات الخاصة بمعالجة ضعف التواصل بین املدرسة واملجتمع. -

 مصطلحات الدراسةه. 

املجتمعیة: هي إعطاء دور وفرص حقيقة ألعضاء املجتمع ممثل في  املشاركة

أولياء األمور واألسر ومجالس اآلباء ومنظمات املجتمع املدني من أجل تحسین 

 [.3جودة التعليم ]

مبادرة القراءة والحساب: هو فریق بعمل ضمن برامج وزارة التربية والتعليم 

على مجالس أولياء األمور واملعلمین في األردن بهدف إلى رفع قدرات العاملین 

وبرنامج مشاركة األهل وفريق مجالس تطوير املدرسة واملجتمع ليتمكنوا من 

زيادة مشاركة األهل في تعليم أبنائهم القراءة والحساب من الروضة حتى 

 [.4الصف الثالث األساس ي ]

 حدود الدراسةو. 

 عور.تحدد نتائج هذه الدراسة على مدارس مدیریة لواء نا
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 اإلطار النظري  .3

أن مشاركة األهل في تعليم أبنائهم تؤثر إیجابیا على أداء الطفل في      

التحصيل الدراس ي والكفاءة املعرفية ومهارة حل املشكالت وزيادة االستمتاع 

باملدرسة وخفض املشكالت السلوكية التي قد یتعرض لها األطفال. هذا 

الدراسات إلى أهمية تعليم األهل ألبنائهم في الصفوف وأشارت العديد من 

املبكرة خاصة مهارتي القراءة والحساب ؛ ولذا فأنه من األهمية بمكان أن 

تقوم املدارس ببناء شراكة حقيقة بینها وببن األهل وذلك من خالل دعمهم 

ي وتشجيعهم على املشاركة الفاعلة في تعلم أبنائهم في الصفوف املبكرة سواًء ف

املدرسة أو في املنزل، كما على املدرسة أن تفتح أبواب املشاركة مع األهل في 

 األنشطة املدرسية واملشاركة في صنع القرار.

وبجمع علماء النفس والتربية على أهمية التعاون الوثيق بین املدرسة       

ة والبيت إلنجاح العملية التربوية غبر أن إنشاء عالقات إيجابية بین املدرس

والبیت غالبا ما بكون عمال صعبا یسیر ببطء وتحول دونه الكثیر من 

 عديم الفائدة
ً
؛ لذا ارتأت [5] املعيقات، وإذا تحقق االتصال یكون شكلیا

وزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية تنفيذ مبادرة القراءة 

عمل حیث قامت بتشكيل فریق  (RAMPوالحساب للصفوف املبكرة )

 في 
ً
للمشاركة املجتمعية، وبعمل هذا الفريق من خالل البرامج القائمة حالبا

وزارة التربية والتعليم وتهدف أنشطته إلى دعم هذه البرامج التي تشجع األهل 

في تعليم أبنائهم سواًء في املدرسة أو املنزل. وتركز هذه املبادرة على 

أبنائهم في تعلم القراءة السلوكيات الداعمة التي تمكن األهل من دعم 

والحساب في الصفوف املبكرة وذلك من خالل التركیز على البرامج الثالثة 

 القائمة في املدارس والتي تتمثل ب:

برنامج تطوير املدرسة واملدیریة: وتغطي هذه الخطة أربعة مجاالت هي:  -

ع. ویسلط التعلم والتعليم وبيئة الطلبة والقيادة واإلدارة، واملدرسة واملجتم

مجال املدرسة واملجتمع الضوء على أهمية دور املجتمع واألهل في تطوير 

 املدرسة وعلى دورهم الرئيس في تطوير معارف ومهارات واتجاهات أبنائهم.

برنامج مجالس أولياء األمور واملعلمین: بقوم قسم التعليم وشؤون الطلبة  -

 لالطالع على سبر تعليم أبنائهم.بمتابعة اجتماعات األهل الربعية 

برنامج مشاركة األهل: بنفذ في الصفوف املبكرة وبقدم الدعم لألهل  -

 املتطوعین حیث بقدم لهم إرشادات واضحة ویدرب املتطوعین منهم.

 برنامج مشاركة األهل:

ملرحلة رياض  2007بدأت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ هذا البرنامج عام 

توسع البرنامج لیشمل الصفوف الثالثة  2012 – 2011عام  األطفال، وفي

 األولى.

وبهدف البرنامج إلى تعزيز دور األهل في تشجيع أبنائهم على التعلم عن طريق 

اكتساب عادات تعلم إيجابية تعزز من استعدادهم للتعلم، حیث يؤدي 

لم مما ارتفاع تحصيلهم األكاديمي إلى محبتهم للمدرسة وزيادة دافعيتهم للتع

 يؤدي إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم.

ویستفید األهل واملتطوعین منه بزيادة معرفتهم باملراحل النمائية لألطفال  

 واكتسابهم معلومات عن طرق تعلم أبنائهم ودعم تعلمهم في املنزل.

كما تستفيد املعلمات من هذا البرنامج من خالل زيادة حماسهن ودافعيتهن 

لهن لإلبداع والتركیز على الحاجات الفردية لألطفال، للعمل وإتاحة املجال 

 كما یساعد البرنامج على توطيد العالقة بین األهل واملعلمات.

ویبرز من خالل هذا البرنامج امتالك مدبري املدارس فن القيادة املسؤولة عن 

 [.4] طريق تعزيز الثقة بین املدرسة واألهل

 درسة كمجتمعات جاذبة تتمثل في:هذا وبطرح ابشتاين ستة مجاالت تعزز امل

الوالدیة: تزوید أولیاء األمور بمهارات تربیة األطفال وتقدیم املساعدة لهم  -1

لفهم تطور ونمو األطفال واملراهقین، وكیفیة توفیر الظروف املنزلیة التي 

الطلبة في كل مرحلة عمریة وفي كل صف مثل: توضیح العالقة  تدعم تعلم

 تأثیرات املنزل على األداء املنزلي.بین 

التواصل: یجب أن تقوم املدرسة ببناء قنوات تواصل بین املدرسة واألسرة  -2

 وبین األسر واملدرسة وذلك من خالل: إعداد جدول زیارات مرن ألولیاء األمور،

 وتعزیز التواصل اإلیجابي، وتنظیم اللقاءات القصیرة املمتعة.

ین االستقطاب والتدریب واألنشطة والجداول العمل التطوعي: تحس -3

الزمنیة ملشاركة األسر كمتطوعین في املدرسة أو في مواقع أخرى بهدف دعم 

الطلبة والبرامج املدرسیة مثل: إجراء دراسة مسحیة ألولیاء األمور للكشف 

عن مهاراتهم واهتماماتهم ومواهبهم، والتنسیق بین أولیاء األمور والشركات 

 الدعم املالي. لتقدیمالتجاریة 

التعليم في املنزل: مشاركة األسر في أنشطة تعلم أطفالهم في املنزل بما في  -4

ذلك الواجبات املدرسية، ویتطلب ذلك توفیر األنشطة املنزلیة التفاعلیة 

 لزيادة التواصل.

صنع القرار: یشمل هذا النوع األسر كمستشارین في القرارات املدرسیة  -5

نشطة كسب الدعم من خالل مجلس أولياء األمور واملعلمین واإلدارة وأ

واللجان املدرسية األخرى مثل: تدریب أولیاء األمور ملساعدتهم على اكتساب 

 املعرفة في القضایا التربویة، وإعداد القادة من أولياء األمور.

التعاون مع املجتمع: تنسیق املوارد والخدمات لألسر والطلبة والعمل مع  -6

ركات التجاریة والكلیات والجامعات واملنظمات الثقافیة واملدنیة وتمكین الش

الجمیع من املساهمة في تقدیم الخدمات للمجتمع، ومن األمثلة على ذلك: 

تطویر برامج ترفيهیة لعقدها بعد أداء الواجبات املدرسیة بدعم من املجتمع 

جسور التعاون بین [. وعلى الرغم من اهتمام الوسط التربوي بمد 6. ]املحلي

 املدرسة والبیت إال أن هناك العدید من املعیقات التي تحد من ذلك.

[ إلى مجموعة من املعیقات التي تحد من  Walker & Demsey [7هذا ویشیر 

 العالقة بین املدرسة والبیت مثل:

معیقات خاصة بالعاملین في املدرسة مثل: عدم الوضوح في التزام املدرسة  -

 ولیاء األمور، استخدام التواصل السلبي حول أداء طلبة املدرسةبمشاركة أ

وإنتاجیتهم، استخدام الصور النمطیة عن األسر )مناقشة املشاكل األسریة 

لتفسیر أداء الطلبة(، الشكوك حول قدرات األسر ملعالجة املشاكل املتعلقة 

 بتعلیمأطفالهم، الخوف من الصراع مع األسر.

ء األمور مثل: مشاعر عدم املساواة من قبل الوالدین، معیقات خاصة بأولیا -

وترك عملیة التعلیم للمعلمین، واالختالفات االجتماعیة والثقافیة، والقیود 

بالوقت، وعدم الثقة حول تقدیم العالج من املربین، وعدم توفر  املتعلقة

 معلومات دقیقة حول املوارد.

الوالدین واملدرسة مثل: الوقت املحدود معیقات خاصة بالشراكة بین  -

املخصص للتواصل والتفاعل الهادف، واالتصاالت تتم عادة عند حدوث 

واالزمات، واالختالفات بین وجهات النظر بین األسر واملعلمین،  املشاكل

 واالتصال املحدود لبناء الثقة في العالقة األسریة مع املدرسة.
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هذا املجال تجربة وزارة التربیة والتعلیم في ومن التجارب العربیة الرائدة في 

سلطنة عمان حیث تمثل ذلك في إشراك مجالس اآلباء واألمهات في إدارة 

املؤسسات التعلیمیة على اختالف مستویاتها )املدرسة، والوالیة، واملنطقة 

والوزارة(. فقد قامت املناطق التعلیمیة بتنفیذ العدید من املشاریع والتجارب 

ة التيهدفت إلى شراكة املجتمع في إدارة املؤسسات التعلیمیة ومنها: التربوی

مشروع الهاتف التعلیمي، مشروع القراءة للجمیع، والیة بال أمیة، ومشروع 

 [.8للمنازل ] الزیارات املسائیة

 الدراسات السابقة. 4

والتي هدفت إلى دراسة واقع التعاون  [9] السادة أشارت الدراسة التي قام بها 

 بین املدرسة واألسرة واملجتمع املحلي بالبحرین إلى أن األسباب التي تدعو

املدرسة لالتصال بالبیت هي أسباب ملحة، واشارت الدراسة أیضا إلى 

انخفاض أداء معظم املدارس في تعاونها مع املجتمع نتیجة لضعف قنوات 

 التواصل.

ت التي تواجهها [ بعنوان املشكال 10] وفي الدراسة التي أجراها اندرسون 

املدرسة في تقديم خدماتها للمجتمع املحلي من وجهة نظر املدیرین واملعلمین( 

والتي هدفت إلى التعرف على املشكالت التي تواجه املدرسة في تقديم 

( مدیر 61الخدمات التربوية للمجتمع املحلي حیث طبقت الدراسة على )

األمريكية , وظهر من خالل ( معلم ومعلمة في والبة أالسكا 156ومدیرة, و)

النتائج أن من أهم املشكالت التي تواجهها املدرسة في خدمة املجتمع املحلي 

هي عدم اهتمام مؤسسات املجتمع املحلي بما تقدمه املدرسة من خدمات 

تربوية ألبنائهم الطلبة وقلة مساهمات هذه املؤسسات في تقديم العون 

 واملساعدات للمدرسة.

[، والتي هدفت إلى 7الدراسة التي قام بها كال من والكر ودمس ي ]واضافت  

دراسة واقع التواصل بین مدرسة متروبولتان ناشفیل البریطانیة وبین أولیاء 

األمور لتحدید فوائد التواصل واملعيقات التي تحد منه، حیث أشارت نتائج 

تعلیمي , الدراسة أن هناك معيقات تتعلق باألسرة مثل: )تدني املستوى ال

وتدني الوضع االقتصادي, واالتجاهات السلبیة لدى أولیاء األمور نحو 

 أن هناك معيقات 
ً
املدرسة نتیجة خبرات سابقة(, كما أشارت الدراسة أيضا

 :خاصة باملدرسة مثل

)تدني معرفة وخبرة إدارة املدرسة واملعلمین باستراتیجیات تفعیل التواصل، 

اإلداري املدرس ي في انفتاحها على املجتمع املحیط والقیود التي یفرضها النظام 

 .نتیجة املركزیة اإلداریة(

[. دراسة بعنوان )دور مجالس اآلباء واملعلمین في 11ابراهیم ] كما أجرى  

املدارس االبتدائیة( هدفت إلى التأكید على أهمیة العالقة بین املدرسة 

واملعلمین ومكانتها في العملیة املحلي وإبراز أهمیة مجالس اآلباء  واملجتمع

التعلیمیة، كما هدفت إلى رصد الواقع الفعلي لهذه املجالس والكشف عن 

 املعيقات التي تواجهها.

( مدرسة 22واستخدمت الدراسة االستبانة ملعرفة آراء اآلباء واملعلمین في ) 

د ابتدائیة بمحافظة القاهرة في مصر، كما أجریت املقابالت املفتوحة مع عد

املتخصصین التربویین وتوصلت الدراسة إلى أن مجالس اآلباء واملعلمین  من

تحقق بعضا من أهدافها، واشارت الدراسة ایضا إلى وجود الكثیر من 

تحول دون قیام هذه املجالس بدورها لعدم وعيها باألهداف  املعيقات التي

ل هذه واالختصاصات، وضعف إقبال أولیاء األمور على املشاركة في أعما

 عمیقة بین املدرسة واملجتمع املحلي. املجالس، ووجود فجوة

والتي هدفت إلى  [12] السلطان واتضح من خالل الدراسة التي قام بها 

التعرف على برامج التعاون القائمة بین املدرسة واملجتمع املحلي في مدینة 

فعالة  الریاض، وإلى تحديد الصعوبات التي تحول دون إقامة عالقة تعاونية

بین املدرسة واملجتمع املحلي ال تزال ضعيفة بسبب محدودبة الصالحيات 

املمنوحة ملدبري املدارس في تطوير العالقة بین املدرسة واملجتمع املحلي 

واالفتقار إلى الكوادر املتخصصة في تطویر العالقة بین املدرسة واملجتمع 

 املحلي.

والتي هدفت إلى معرفة دور  [13] عاشور  كما أشارت الدراسة التي قام بها 

 املدیر في تفعیل الشراكة بین املدرسة وبین املجتمع املحلي في سلطنة عمان

( من 80( من العاملین في املدرسة و )513حیث طبق الباحث استبانة على )

أفراد املجتمع املحلي. وأشارت نتائج الدراسة أن دور مدیر املدرسة لم یكن 

 
ً
املجاالت حسب فاعلیة املدیر في تنفیذها كما یلي:  حیث كان ترتیب فاعال

الشراكة في الرؤیة واألهداف العامة للعملیة التعلیمیة ویلیه الشراكة في 

للمدرسة، ثم الشراكة في الشؤون اإلداریة للمدرسة،  تقدیم الدعم املالي

 الشراكة في تقدیم االستشارات.
ً
 وأخیرا

والتي هدفت إلى زیادة  [14ة وقدوري ]كما أكدت الدراسة التي قام بها حوری 

التفاعل بین البیت واملدرسة أنه من املمكن زیادة التعاون بین املدرسة والبیت 

خالل تحفیز اإلدارة وإعداد البرامج الترویحیة ألولیاء األمور كما أشارت  من

الدراسة أن من أسباب فتور العالقة بین املدرسة وأولیاء األمور تهرب أولیاء 

 املدرسة خوفا من طلب اإلعانة والتبرعات. مور مناأل 

 التعقیب على الدراسات السابقة:

أشارت الدراسات السابقة إلى أهمیة التعاون بین املدرسة واملجتمع املحلي  

وأثر ذلك على تكیف الطلبة، كما أكدت معظم الدراسات السابقة إلى  [11,9]

. وتبین من خالل هذه [9,13العالقة بین املدرسة واملجتمع املحلي ] ضعف

الدراسات أن هناك العدید من املعیقات التي تؤدي إلى ضعف العالقة بین 

املحلي مثل تدني خبرة إدارة املدرسة واملعلمین  املدرسة واملجتمع

باستراتیجیات تفعیل التواصل مع أولیاء األمور، وتدني املستوى التعلیمي 

ألولیاء األمور، واالتجاهات السلبیة التيیحملها أولیاء األمور عن املدرسة، 

 .[7,12,14]وخوف أولیاء األمور من طلب املدرسة للتبرعات 

 الطريقة واالجراءات. 4

 لإلجراءات التي قا سمقالتضّمن هذا  
ً
م بها الباحثان لتحقيق أهداف وصفا

هذه الدراسة، والذي تضمن وصف مجتمع الدراسة الذي اختیرت منه 

العينة والطريقة التي اختیرت بها، وكذلك وصف أداة الدراسة واإلجراءات 

التي اتبعت للتأكد من صدقها وثباتها، وكیفیة تطبيقها على أفراد العينة، 

 عن اإلشارة إلى ووصف طريقة جمع البيانات وأسلوب الت
ً
صحيح، فضال

 األساليب اإلحصائية التي استخدمت، وذلك على النحو اآلتي:

 منهج الدراسةأ. 

تقوم هذه الدراسة على استخدام املنهج الوصفي املسحي التحليلي، وقد       

استخدم هذا املنهج الستعراض أهم الدراسات ذات العالقة "بمعيقات 

الشراكة املجتمعیة في مبادرة القراءة والحساب للصفوف املبكرة من وجهة 

ن" وبعرف نظر املدیرین و أولياء األمور في مدیریة تربیة لواء ناعور في األرد

 من املناهج واألسالیب 
ً
املنهج بأنه ذو مظلة واسعة ومرنة قد تتضمن عددا

الفرعیة مثل املسوح االجتماعیة ودراسة الحاالت املیدانیة وغیرها، و یقوم 

املنهج على أساس تحدبد خصائص الظاهرة ووصف طبیعتها، ونوعیة 
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ا املنهج على تفسیر العالقة بین متغیراتها وأسبابها واتجاهاتها، ویعتمد هذ

الوضع القائم )أي ما هو كائن( وتحديد الظروف والعالقات املوجودة بین 

املتغیرات، كما یتعدى هذا املنهج مجرد جمع بیانات وصفیة حول الظاهرة إلى 

التحلیل والربط والتفسیر لهذه البیانات وتصنیفها وقیاس واستخالص 

  [15,16,17].النتائج منها

 سةمجتمع الدراب. 

تكون مجتمع الدراسة من جمیع املدیرین وأولیاء األمور في مدیریة تربیة لواء 

 ناعور في األردن.

 عینة الدراسةج. 

تم اختیار عینة الدراسة من مدیري مدارس تربیة لواء ناعور في األردن،       

باإلضافة إلى أولیاء األمور في لواء ناعور بالطریقة العشوائیة البسیطة، حیث 

( استبانة على املدیرین في أماكن تواجدهم في عملهم في 30) توزیعتم 

( استبانة على أولیاء األمور، وذلك بإشراف الباحثین، 30املدارس، وتم توزیع )

 ( اآلتي یوضح التوزیع الدیموغرافي ألفراد عینة الدراسة. 1والجدول )

 1جدول 

افيةتوزيع   أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 النسبة املئوية التكرار املتغير 

 50.0 30 مدير الصفة

 50.0 30 ولي أمر

 100.0 60 املجموع

 10.0 6 ذكر الجنس

 90.0 54 أنثى

 100.0 60 املجموع

 53.3 16 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة للمديرين

 46.7 14 سنوات 5أكثر من 

 100.0 30 املجموع

 43.3 13 أقل من بكالوريوس املؤهل العلمي للوالدين

 56.7 17 دراسات عليا

 100.0 30 املجموع

 6.7 2 دبلوم عالي املؤهل العلمي للمديرين

 93.3 28 ماجستیر

 100.0 30 املجموع

 الدراسة اةد. أد

 الدراسات وبعض النظرية الدراسات إلى بالرجوع الدراسة أداة تطویر تم

 ومدربین مشرفین من املبادرة في والعاملین  Walker & Demsey [7]مثل

 :جزئیین من الدراسة مقیاس تكون  وقد هذا أمور، وأولیاء مدارس ومدیرین

 واملؤهل الجنس،: من واملكونة الدیمغرافیة، املعلومات یتضمن: االول  الجزء

 .للمدیرین الخبرة وسنوات العلمي،

 وجمیعها فقرة،( 75) من واملكونة الدراسة فقرات یتضمن و: الثاني الجزء

 للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة الشراكة بمعیقات یتعلق

 في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة

 تناول  تم حیث الخماس ي لیكرت مقیاس غرار على االداة تصمیم وتم األردن،

 :التالیة األبعاد

 .فقرة( 14) ویتضمن اإلشراف، بقسم خاصة معیقات ویتناول  االول  البعد -

( 14) ویتضمن املدرسیة، باإلدارة خاصة بمعیقات واملتعلق الثاني البعد -

 .فقرة

 .فقرة( 15) ویتضمن باملعلم، خاصة بمعیقات واملتعلق الثالث البعد -

 .فقرات( 9) ویشمل املدرسیة، بالبیئة خاصة معیقات ویتناول  الرابع البعد -

 .فقرات( 6) ویتضمن بالطالب، خاصة معیقات ویتضمن الخامس البعد -

 .فقرة( 17) ویتضمن باألسرة، خاصة معیقات عن ویتحدث السادس البعد -

 :الدراسة أداة صدق

 :املحتوى  صدق

( املحكمین من عدد) على األولیة الصورة إعداد بعد املقیاس عرض تم        

 وانتماء املضمون  صدق في آرائهم إلبداء وذلك التربوي، املجال في الخبراء من

 ودرجة لقیاسه، وضعت ما لقیاس مالءمتها ومدى للمقیاس العبارات

 معیار اعتماد تم وقد املناسبة، التعدیالت اقتراح تم ثم ومن وضوحها،

 بعض تعدیل تم املحكمین آراء على وبناء الفقرة، صالحیة لبیان%( 80)

 الفقرات بعض حذف وتم وضوحها، لزیادة الصیاغة ناحیة من الفقرات

 الفقرات بعض حذف وتم فقراتأخرى، مع مدلولها وقرب تشابهها بسبب

 تنتمي الذي للبعد بعضها مناسبة وعدم الدراسة ألغراض مناسبتها لعدم

 أبعاد ستة على موزعة فقرة( 75) من یتألف املقیاس أصبح وبالنتیجة إلیه،

 محتوى  صدق على داللة وتعدیالتهم املحكمین آراء الباحثان واعتبر رئیسة

 املطلوبة، التعدیالت إجراء وبعد وتنوعها، فقراتها ومالءمة الدراسة أداة

 رغبتهم عن املحكمین عبر وقد فقراتها، في املقیاس مضامین بین التوازن  تحقق

 .لألداة الظاهري  للصدق یشیر مما فقراتها، مع التفاعل في

 :الدراسة أداة ثبات

 الفقرة، إلیه تنتمي الذي البعد مع املقیاس من فقرة كل اتساق إلى للتعرف

 الفقرات من فقرة كل بین االرتباط معامالت حساب باستخدام الباحثان قام

( 2) الجدول  ویبین( ألفا كرونباخ) معامل استخدام طریق عن املقیاس في

 .االختبار نتائج
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 2 جدول 

 (ألفا كرونباخ) اختبار  باستخدام الدراسة أداة لفقرات الثبات معامالت

 باستخدام كرونباخ ألفامعامل الثبات  متغيرات الدراسة

 0.74 معيقات خاصة بقسم اإلشراف

 0.77 معيقات خاصة باإلدارة املدرسية

 0.87 معيقات خاصة باملعلم

 0.75 معيقات خاصة بالبيئة املدرسية

 0.79 معيقات خاصة بالطالب

 0.82 معيقات خاصة باألسرة

 0.88 األداة ككل

 الفرعیة لألبعاد ألفا كرونباخ معامل قیم أن( 2) الجدول  من یتضح     

 الثبات معامل قیمة بلغت وكما( 0.87 –0.74)بین تراوحت للمقیاس

 (0.88) للمقیاس الكلیة للدرجة ألفا كرونباخ باستخدام

 املقیاس تصحیح مفتاح 

 وخصائص لقواعد تبعا الدراسة في املستخدم لیكرت مقیاس تدرج مراعاة تم

 :یلي كما املقاییس

 3جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق أحيانا   موافق موافق جدا  
5 4 3 2 1 

 
ً
 إليها توصلت التي الحسابیة املتوسطات قیم فإن تقدم ما على واعتمادا

 :التالیة للمعادلة وفقا اآلتي النحو على معها التعامل تم الدراسة

 املستویات، عدد على مقسومة اإلجابة لبدائل الدنیا القیمة – العلیا القیمة

 :أي

 . الفئة طول  تساوي  القیمة وهذه 0.80=  5/4=  5(/5-1)

  املنخفض املستوى  يكون  وبذلك
ً
 1.80= 0.80+  1.00 من جدا

 2.61= 0.80+ 1.81 من املنخفض املستوى  ويكون 

 3.42=  0.80+  2.62من املتوسط املستوى  ويكون 

 4.23=  0.80+ 3.43 من املرتفع املستوى  ويكون 

  املرتفع املستوى  ويكون 
ً
 5.00 – 4.24 من جدا

 :الدراسة متغیرات

 :املتغیرات من العدید على الدراسة اشتملت

 
ً
 :وتشمل املستقلة املتغیرات: أوال

 :الدیموغرافیة املتغیرات -1

 .الجنس -

 .العلمي املؤهل -

 (.للمدیرین) الخبرة سنوات -

 املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة الشراكة معیقات -2

 .األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین نظر وجهة من

 .الدراسة عینة أفراد استجابات على ویشمل: التابع املتغیر: ثانیا

 :املستخدمة اإلحصائیة األسالیب

  الدراسة، أسئلة عن لإلجابة الوصفي اإلحصاء أسالیب استخدام تم

 :كاآلتي

 .الدراسة عینة أفراد لوصف املئویة والنسب التكرارات استخراج -

 .األداة ثبات من للتأكد ألفا كرونباخ اختبار استخدام -

 عینة أفراد استجابات مستوى  لقیاس الحسابیة املتوسطات استخدام -

 .االجابات تشتت مستوى  لقیاس املعیاریة واالنحرافات الدراسة،

 اختبار واستخدام ،One Sample T-test اختبار استخدام تم -

Independent Sample T-test. 

 نتائجال. 5

 استخراج تم حیث الدراسة، أسئلة عن اإلجابة القسم هذا یتضمن 

 أفراد استجابات على للتعرف املعیاریة واالنحرافات الحسابیة املتوسطات

 والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة الشراكة معیقات" عن الدراسة عینة

 لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة للصفوف

 :التالیة الدراسة أسئلة عن االجابة وفیمایلي ،"األردن في ناعور 

 مبادرة في املجتمعیة الشراكة معیقات مستوى  ما: األول  الرئیس السؤال

 في األمور  وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة

 األردن؟ في ناعور  تربیةلواء مدیریة

 واالنحرافات الحسابیة املتوسطات استخراج تم األول، السؤال عن لإلجابة

 الشراكة معیقات عن الدراسة عینة أفراد استجابات إلى للتعرف املعیاریة

 نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة

( 3) والجدول  األردن، في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین

 :ذلك یوضح

 4 جدول 

افات الحسابیة املتوسطات  املبكرةمن للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة الشراكة معیقات"  مستوى  عن الدراسة عینة أفراد الستجابات املعیاریة واالنحر

 تنازلًیا ترتیبا مرتبة"  األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین نظر  وجهة

 مستوى املعيقات الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعيقات الرقم

 مرتفع 1 0.73 3.67 معيقات خاصة باألسرة 6

 مرتفع 2 0.77 3.50 معيقات خاصة بالطالب 5
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 مستوى املعيقات الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعيقات الرقم

 متوسط 3 0.55 3.40 معيقات خاصة بقسم االشراف 1

 متوسط 4 0.67 3.33 بالبيئة املدرسيةمعيقات خاصة  4

 متوسط 5 0.71 3.30 معيقات خاصة باملعلم 3

 منخفض 6 0.57 2.61 معيقات خاصة باإلدارة املدرسية 2

 متوسط  0.43 3.30 الدرجة الكلية للمقياس 

 الشراكة معیقات) لـ الحسابیة املتوسطات أن( 4) رقم الجدول  من یتضح      

 نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة

 بین ما تراوحت ،(األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین

 حسابي متوسط على عام بشكل املعیقات حازت حیث ،(2.61 و 3.67)

 األولى املرتبة في جاء املتوسط،وقد املستوى  من وهو ،(3.30) بلغ إجمالي

 بلغ والذي حسابي متوسط أعلى على حازت وقد ،(باألسرة الخاصة املعیقات)

 جاءت وثانیا املرتفع، املستوى  من وهو( 0.73) معیاري  وبانحراف( 3.67)

 معیاري  وانحراف( 3.50) بلغ حسابي بمتوسط بالطالب، الخاصة املعیقات

 املعیقات جاءت الثالثة املرتبة وفي أیضا، املرتفع املستوى  من وهو ،(0.77)

 وبانحراف (3.40) حسابي متوسط على والحاصلة اإلشراف، بقسم الخاصة

 جاءت الرابعة املرتبة وفي املتوسط، املستوى  من وهو ،(0.55) معیاري 

 وبانحراف( 3.33) حسابي بمتوسط املدرسیة بالبیئة الخاصة املعیقات

 جاءت الخامسة املرتبة وفي املتوسط، املستوى  من وهو( 0.67) معیاري 

 معیاري  وبانحراف( 3.30) حسابي بمتوسط باملعلم، الخاصة املعیقات

 املعیقات جاءت األخیرة املرتبة وفي املتوسط، املستوى  من وهو( 0.71)

 معیاري  وبانحراف (2.61) حسابي بمتوسط املدرسیة، باإلدارة املتعلقة

 .املنخفض املستوى  من وهو( 0.57)

 والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة الشراكة معیقات أن یفسر وهذا 

 لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة للصفوف

 .املستوى  متوسطة كانت األردن في ناعور 

 الشراكة معیقات من معیق كل فقرات من فقرة كل مستوى  إلى وللتعرف

 نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة

 حساب تم األردن، في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین

 :النتائج هذه یلي وفیما املعیاریة، واالنحرافات الحسابیة املتوسطات

 
ً
 :اإلشراف بقسم الخاصة املعیقات: أوال

 5 جدول 

افات الحسابیة املتوسطات  تنازلیا ترتیبا مرتبة" اإلشراف بقسم الخاصة املعیقات فقرات عن الدراسة عینة أفراد الستجابات املعیاریة واالنحر

املتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  الترتيب

 املعيق

 مرتفع 1 1.01 4.03 الظروف البيئية واالجتماعية للمدارس ال يؤخذ بعین االعتبار في الخطة التطويرية للمديرية. اختالف 8

 مرتفع 2 1.14 3.62 ضآلة التنسيق وتبادل الخبرات مع املديريات األخرى. 4

 مرتفع 3 1.15 3.58 أولياء األمور واملعلمین في اتخاذ القرارات املتعلقة في تدريب املتطوعین واملعلمین محدودة. مساهمة 9

قلة الدورات الخاصة بتدريب املعلمین وأولياء األمور على استراتيجيات حديثة في تعليم األطفال مثل  10

 التعليم باللعب والتعليم املحوسب.

 مرتفع 4 1.20 3.57

 مرتفع 5 1.16 3.55 غياب التهيئة املناسبة واإلعداد املسبق للمبادرة والبرامج التدريبية. 3

 مرتفع 6 1.07 3.50 االحتفال باملنجزات التي تتحقق غیر كاف   7

 مرتفع 7 1.21 3.48 قلة املكافآت املادية واملعنوية التي تصرف للمشاركین في املبادرة. 2

 مرتفع 7 1.11 3.48 ضعف التنسيق مع املعلمین فيما يتعلق بتوقيت التدريب ومكانه. 6

 مرتفع 7 1.19 3.48 ضغوط العمل على املشرفین يؤثر على فاعليتهم في تنفيذ املبادرة. 11

 متوسط 10 1.06 3.37 فريق املبادرة في الوزارة وفريق املبادرة في املديريات. ضعف التواصل بین 12

1 .  متوسط 11 1.04 3.12 التدريب املقدم للمشاركین في املبادرة غیر كاف 

 متوسط 12 1.24 3.10 افتقار البرنامج إلى تقييم مرحلي. 5

 متوسط 13 1.27 2.92 للمهارات التدريبية الخاصة باملبادرة. افتقار املشرفین 14

 متوسط 14 1.03 2.87 املهام والواجبات املسندة ألعضاء الفريق غیر واضحة. 13

 متوسط  0.55 3.40 املتوسط العام الحسابي 

 الخاصة املعیقات) لـ الحسابیة املتوسطات أن( 4) رقم الجدول  من یتضح     

 املعیقات حازت حیث ،(2.87 و 4.03) بین ما تراوحت ،(اإلشراف بقسم

 من وهو ،(3.40) إجمالي حسابي متوسط على اإلشراف بقسم الخاصة

 حسابي متوسط أعلى على( 8) رقم الفقرة حازت وقد املتوسط، املستوى 

 وقد املرتفع، املستوى  من وهو ،(1.01) معیاري  وبانحراف ،(4.03) بلغ حیث

 یؤخذ ال للمدارس واالجتماعیة البیئیة الظروف اختالف) على الفقرة نصت

 الفقرة جاءت الثانیة املرتبة وفي ،(للمدیریة التطویریة الخطة في االعتبار بعین

 من وهو( 1.14) معیاري  وبانحراف( 3.62) بلغ حسابي بمتوسط( 4) رقم

  ضآلة)على الفقرة نصت حیث املرتفع، املستوى 

 (.األخرى  املدیریات مع الخبرات وتبادل التنسیق
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 وبانحراف( 2.87) حسابي بمتوسط( 13) رقم الفقرة جاءت األخیرة املرتبة وفي

 املهام) على الفقرة نصت حیث املتوسط، املستوى  من وهو ،(1.03) معیاري 

 (.واضحة غیر الفریق ألعضاء املسندة والواجبات

 الشراكة معیقات كأحد اإلشراف بقسم الخاصة املعیقات أن یفسر وهذا

 نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة

 متوسطة كانت األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین

 .املستوى 

 :املدرسیة باإلدارة الخاصة املعیقات: ثانیا 

 6 جدول 

افات الحسابیة املتوسطات  تنازلیا ترتیًبا مرتبة" املدرسیة باإلدارة الخاصة املعیقات فقرات عن الدراسة عینة أفراد الستجابات املعیاریة واالنحر

 مستوى املعيق الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 متوسط 1 1.49 3.25 التواصل بین اإلدارة وقسم اإلشراف.ضعف  3

 متوسط 2 1.10 3.20 اعتماد نمط قيادي تقليدي. 13

 متوسط 3 1.14 3.08 قلة تعزيز أولياء األمور الفاعلین في الشراكة املجتمعية ونشر قصص نجاحهم. 8

 متوسط 4 1.10 3.00 قلة الوسائل التي تعزز ديمومة التواصل. 12

 متوسط 5 1.21 2.93 افتقار وسائل التواصل للتطوير والجاذبية. 14

 متوسط 6 1.25 2.80 ضغوط العمل على مدير املدرسة. 2

 متوسط 7 1.33 2.65 ندرة استخدام الوسائل الجاذبة ألولياء األمور. 7

 منخفض 8 1.07 2.48 يهتم املدير بتكييف املدرسة بما يتناسب مع األنشطة التي يحتاجها املعلمون. ال 9

 منخفض 9 1.09 2.38 ضعف التواصل بین اإلدارة واملعلمین. 4

 منخفض 10 1.18 2.35 لم يتلق مدير املدرسة التدريب الكافي على املبادرة. 11

 منخفض 11 1.05 2.33 الشراكة املجتمعية من أولويات العمل.ال يعتبر مدير املدرسة  1

 منخفض 12 1.19 2.15 قلة متابعة اإلدارة لتنفيذ الخطة التطويرية. 6

 منخفض 13 0.74 2.00 ضعف التواصل بین اإلدارة وأولياء األمور. 5

 منخفض 14 0.93 1.98 أولياء األمور واملشرفین إعاقة للعملية التعليمية. يعتبر املدير تدخل 10

 منخفض  0.57 2.61 املتوسط العام الحسابي 

 الخاصة املعیقات) لـ الحسابیة املتوسطات أن( 6) رقم الجدول  من یتضح     

 املعیقات حازت ،حیث(1.98و 3.25) بین ما تراوحت ،(املدرسیة باإلدارة

 من وهو ،(2.61) يإجمالي حساب متوسط على املدرسیة باإلدارة الخاصة

 حسابي متوسط أعلى على( 3) رقم الفقرة حازت وقد املنخفض، املستوى 

 املتوسط، املستوى  من وهو ،(1.49) معیاري  وبانحراف ،(3.25) بلغ حیث

 وفي ،(اإلشراف وقسم اإلدارة بین التواصل ضعف) على الفقرة نصت وقد

 وبانحراف( 3.20) بلغ حسابي بمتوسط( 13) رقم الفقرة جاءت الثانیة املرتبة

 اعتماد) على الفقرة نصت حیث املتوسط، املستوى  من وهو( 1.10) معیاري 

 (.تقلیدي قیادي نمط

( 1.98) حسابي بمتوسط( 10) رقم الفقرة جاءت األخیرة املرتبة وفي 

 الفقرة نصت حیث املنخفض، املستوى  من وهو ،(0.93) معیاري  وبانحراف

 (.التعلیمیة للعملیة إعاقة واملشرفین األمور  أولیاء تدخل املدیر یعتبر) على

 الشراكة معیقات كأحد املدرسیة باإلدارة الخاصة املعیقات أن یفسر وهذا

 نظر منوجهة املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في املجتمعیة

 منخفضة كانت األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور  وأولیاء املدیرین

 .املستوى 

 :باملعلم الخاصة املعیقات: ثالثا 

 7 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة" باملعلم الخاصة املعيقات فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحر
ً
  ترتيبا

ً
 تنازليا

 مستوى املعيق الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 مرتفع 1 1.06 3.57 ارتفاع نصاب معلمي املرحلة األساسية. 2

 مرتفع 2 1.19 3.55 الحديثة واملتنوعة.ضعف مهارات املعلمین على استخدام استراتيجيات التدريس  13

 مرتفع 3 1.32 3.52 الوقت املخصص لتدريب املعلمین غیر كافي. 3

 مرتفع 4 1.14 3.48 ضعف استخدام أساليب موضوعية في تقييم مستوى الطلبة. 5

 مرتفع 5 1.37 3.45 ضآلة التعزيز املقدم للمعلم تؤثر على ديمومة العمل واستمراره. 4

 متوسط 6 1.22 3.38 ضعف الثقة بدور األهل في معالجة تدني مستوى تحصيل أبنائهم. 15

 على رغبة املعلمین في املشاركة في املبادرة. 12
ً
 متوسط 7 1.33 3.23 ضغط العمل يؤثر سلبا

 متوسط 8 1.15 3.22 تدني مستوى مشاركة األسر في املناسبات االجتماعية )األفراح واألحزان(. 14

 متوسط 9 1.14 3.05 شعور املعلم باالنزعاج من وجود املتطوعین أثناء الحصص الصفية. 1

 متوسط 10 1.02 3.03 قلة استخدام أساليب تواصل حديثة وجاذبة وفعالة. 10

 متوسط 11 1.09 3.00 بعض معلمي الصفوف املبكرة هم من معلمي التعليم اإلضافي. 11
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 مستوى املعيق الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 متوسط 12 1.12 2.97 يوجد تميیز في التعامل مع أولياء األمور. 6

7 .  متوسط 13 1.16 2.82 إطالع األهل على مستوى تقدم أبنائهم من قبل املعلمین غیر كاف 

 متوسط 14 1.05 2.80 املعلم صور سلبية عن بعض الطلبة وأسرهم. تبني 9

 متوسط 15 1.04 2.75 انخفاض قدرة ورغبة املعلم في تدريب املتطوعین. 8

 متوسط  0.71 3.30 املتوسط العام الحسابي 

 الخاصة املعیقات) لـ الحسابیة املتوسطات أن( 7) رقم الجدول  من یتضح      

 الخاصة املعیقات حازت حیث ،(2.75 و 3.57) بین ما تراوحت ،(باملعلم

 وقد املتوسط، املستوى  وهومن ،(3.30) إجمالي حسابي متوسط على باملعلم

 وبانحراف ،(3.57) بلغ حیث حسابي متوسط أعلى على( 2) رقم الفقرة حازت

 ارتفاع) على الفقرة نصت وقد املرتفع، املستوى  من وهو ،(1.06) معیاري 

 (13) رقم الفقرة جاءت الثانیة املرتبة وفي ،(األساسیة املرحلة معلمي نصاب

 املستوى  من وهو( 1.19) معیاري  وبانحراف( 3.55) بلغ حسابي بمتوسط

 استخدام على املعلمین مهارات ضعف) على الفقرة نصت حیث املرتفع،

 (.واملتنوعة الحدیثة التدریس استراتیجیات

 وبانحراف (2.75) حسابي بمتوسط( 8) رقم الفقرة جاءت األخیرة املرتبة وفي

 على الفقرة نصت حیث املتوسط، املستوى  من وهو ،(1.04) معیاري 

 (.املتطوعین تدریب في املعلم ورغبة قدرة انخفاض)

 املجتمعیة الشراكة معیقات كأحد باملعلم الخاصة املعیقات أن یفسر وهذا

 وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في

 .املستوى  متوسطة كانت فياألردن ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور 

 :املدرسیة بالبیئة الخاصة املعیقات: رابعا

 8 جدول 

افات الحسابیة املتوسطات  تنازلًیا ترتیًبا مرتبة" املدرسیة بالبیئة الخاصة املعیقات فقرات عن عینةالدراسة أفراد الستجابات املعیاریة واالنحر

 مستوى املعيق الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 مرتفع 1 0.96 4.03 ومحفزة وداعمة للعملية التعليمية.قلة استخدام مصادر تعليمية ممتعة وجاذبة  2

 مرتفع 2 1.31 3.95 ارتفاع أعداد الطالب في الصف الدراس ي. 3

 مرتفع 3 1.06 3.88 إنارة وإضاءة وتدفئة الغرف الصفية غیر مناسبة. 4

 مرتفع 4 1.21 3.68 املقاعد غیر مريحة. 5

 متوسط 5 0.98 3.38 غرف صفية غیر مناسبة للتعليم. 1

 متوسط 6 1.33 2.97 شح الدعم املادي ملمارسة األنشطة املتعلقة باملبادرة 9

 متوسط 7 1.31 2.77 قاعات التدريب غیر كافية ومناسبة. 8

 متوسط 7 1.21 2.72 كثرة املشتتات داخل الغرفة الصفية. 6

 متوسط 9 1.32 2.58 تعرض الطالب للعنف واإلساءة داخل املدرسة. 7

 متوسط   0.67 3.33 املتوسط العام الحسابي  

 الخاصة املعیقات) لـ الحسابیة املتوسطات أن( 8) رقم الجدول  من یتضح      

 املعیقات حازت حیث ،(2.58 و 4.03) بین ما تراوحت ،(املدرسیة بالبیئة

 من وهو ،(3.33) إجمالي حسابي متوسط على املدرسیة بالبیئة الخاصة

 حسابي متوسط أعلى على( 2) رقم الفقرة حازت وقد املتوسط، املستوى 

 وقد املرتفع، املستوى  من وهو ،(0.96) معیاري  وبانحراف ،(4.03)بلغ حیث

 ومحفزة وجاذبة ممتعة تعلیمیة مصادر استخدام قلة) على الفقرة نصت

( 3) رقم الفقرة جاءت الثانیة املرتبة وفي ،(التعلیمیة للعملیة وداعمة

 املستوى  من وهو( 1.31) معیاري  وبانحراف( 3.95) بلغ حسابي بمتوسط

 (.الدراس ي الصف في الطالب أعداد ارتفاع) على الفقرة نصت حیث املرتفع،

( 2.58) حسابي بمتوسط( 7) رقم الفقرة جاءت األخیرة املرتبة وفي     

 الفقرة نصت حیث املتوسط، املستوى  من وهو ،(1.32) معیاري  وبانحراف

 أن یفسر وهذا(. املدرسة داخل واإلساءة للعنف الطالب تعرض) على

 في املجتمعیة الشراكة معیقات كأحد املدرسیة بالبیئة الخاصة املعیقات

 وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة

 .املستوى  متوسطة كانت األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور 

افات الحسابية املتوسطات 9 جدول    مرتبة" بالطالب الخاصة املعيقات فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحر
ً
  ترتيبا

ً
 تنازليا

 مستوى املعيق الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 مرتفع 1 1.05 3.90 وجود صعوبات تعلم أكاديمية لدى بعض الطلبة. 2

 مرتفع 2 1.13 3.52 ضعف مستوى الدافعية للتعلم. 6

 مرتفع 3 1.13 3.45 تدني مستوى القدرة العقلية لدى الطالب. 1

 مرتفع 4 0.98 3.43 حركية تعيق الكتابة لدى بعض الطلبة.وجود صعوبات  3

 متوسط 5 0.99 3.35 وجود اضطرابات في اللغة. 4

 متوسط 6 1.23 3.33 بعض الطلبة لديهم مشكالت انفعالية كالخوف والقلق. 5

 مرتفع  0.77 3.50 املتوسط العام الحسابي 
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 الخاصة املعیقات) لـ الحسابیة املتوسطات أن( 9) رقم الجدول  من یتضح      

 الخاصة املعیقات حازت حیث ،(3.33 و 3.90) بین ما تراوحت ،(بالطالب

 وقد املرتفع، املستوى  من وهو ،(3.50) إجمالي حسابي متوسط على بالطالب

 وبانحراف ،(3.90) بلغ حیث حسابي متوسط أعلى على( 2) رقم الفقرة حازت

 وجود) على الفقرة نصت وقد املرتفع، املستوى  من وهو ،(1.05) معیاري 

 الفقرة جاءت الثانیة املرتبة وفي ،(الطلبة بعض لدى أكادیمیة تعلم صعوبات

 من وهو( 1.13) معیاري  وبانحراف( 3.52) بلغ حسابي بمتوسط( 6) رقم

 (.للتعلم الدافعیة مستوى  ضعف) على الفقرة نصت حیث املرتفع، املستوى 

 وبانحراف( 3.33) حسابي بمتوسط( 5) رقم الفقرة جاءت األخیرة املرتبة وفي

 بعض) على الفقرة نصت حیث املتوسط، املستوى  من وهو ،(1.23) معیاري 

 (.والقلق كالخوف انفعالیة مشكالت لديهم الطلبة

 املجتمعیة الشراكة معیقات كأحد بالطالب الخاصة املعیقات أن یفسر وهذا

 وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة في

 .املستوى  مرتفعة كانت األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور 

 :باألسرة الخاصة املعیقات: سادًسا

 10 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة" بالطالب الخاصة املعيقات فقرات عن الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحر
ً
  ترتيبا

ً
 تنازليا

 مستوى املعيق الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 مرتفع 1 1.06 3.88 انشغال أولياء األمور وعدم قدرتهم على املساهمة في الشراكة. 2

 مرتفع 1 0.99 3.88 تدني مستوى مساهمة األهل في تحسین الظروف التربوية والتعليمية في املدرسة. 3

 مرتفع 3 0.96 3.87 التفكك األسري وغياب أحد الوالدين أو كليهما. 13

 مرتفع 4 1.14 3.83 ضعف قدرة األهل على مساعدة الطلبة لالستعداد لالختبارات. 5

 مرتفع 5 0.98 3.82 األهل في األنشطة املدرسية قليلة.مشاركة  7

 مرتفع 5 1.07 3.82 إحضار األطفال الصغار عند التدريب أو في االجتماعات. 16

 مرتفع 7 1.18 3.80 ضعف املتابعة األسرية للواجبات املنزلية. 4

 مرتفع 8 1.28 3.77 ارتباط املشاركة بالدعم املادي في أذهان أولياء األمور. 15

 مرتفع 9 1.04 3.67 جهل أولياء األمور بأنظمة املدرسة وقوانينها. 1

 مرتفع 9 1.28 3.67 استخدام وسائل تقليدية )منفرة وغیر جاذبة( أثناء متابعة تحصيل الطلبة. 17

 مرتفع 11 1.07 3.65 غياب مفهوم املسؤولة املشتركة في تعليم الطلبة بین األسرة واملدرسة لدى أولياء األمور. 14

 مرتفع 12 1.27 3.57 بيئة منزلية غیر مناسبة للتعلم. 9

 مرتفع 13 1.03 3.53 تميیز ولي األمر في التعامل بین الطالب املتمیز واخوانه العاديین. 10

 مرتفع 13 1.20 3.53 بعض أولياء األمور أمّيون ال يعرفون القراءة والكتابة. 12

 مرتفع 15 1.11 3.43 سلبيات الطالب وإهمال نقاط القوة لديهالتركیز على  11

8 .  متوسط 16 1.11 3.38 مشاركة األسر في اجتماعات مجالس اآلباء غیر كاف 

 متوسط 17 1.15 3.37 قلة التواصل مع املدرسة للوقوف واالطالع على مستوى الطفل. 6

 مرتفع  0.73 3.67 املتوسط العام الحسابي 

 الخاصة املعیقات) لـ الحسابیة املتوسطات أن( 10) رقم الجدول  من یتضح

 الخاصة املعیقات حازت حیث ،(3.37 و 3.88) بین تراوحتما ،(باألسرة

 وقد املرتفع، املستوى  من وهو ،(3.67) إجمالي حسابي متوسط على باألسرة

 بلغ حیث حسابي متوسط أعلى على( 3و 2) األرقام ذوات الفقرتین حازت

 املستوى  من وهما التوالي، على( 0.99 ،1.06) معیاري  وبانحراف ،(3.88)

 قدرتهم وعدم األمور  أولیاء انشغال) على( 2) رقم الفقرة نصت وقد املرتفع،

 مستوى  تدني) على( 3) رقم الفقرة ونصت ،(الشراكة في املساهمة على

 وفي ،(املدرسة في والتعلیمیة التربویة الظروف تحسین في األهل مساهمة

 وبانحراف( 3.87) بلغ حسابي بمتوسط( 13) رقم الفقرة جاءت الثانیة املرتبة

  نصت حیث املرتفع، املستوى  من وهو( 0.96) معیاري 

 (.كليهما أو الوالدین أحد وغیاب األسري  التفكك) على الفقرة

( 3.37) حسابي بمتوسط (6) رقم الفقرة جاءت األخیرة املرتبة وفي      

 الفقرة نصت حیث املتوسط، املستوى  من وهو ،(1.15) معیاري  وبانحراف

 وهذا(. الطفل مستوى  على واالطالع للوقوف املدرسة مع التواصل قلة) على

 في املجتمعیة الشراكة معیقات كأحد باألسرة الخاصة املعیقات أن یفسر

 وأولیاء املدیرین نظر وجهة من املبكرة للصفوف والحساب القراءة مبادرة

 .املستوى  مرتفعة كانت األردن في ناعور  لواء تربیة مدیریة في األمور 

 :الدراسة فرضیات اختبار

  مستوى  عند إحصائیة داللة ذات معیقات توجد ال :األولى الفرضیة نتائج

  تعلیم في واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة من تحد( 0.05) الداللة

 .املبكرة للصفوف والحساب القراءة

  للتعرف One Sample T-test اختبار استخدام تم األولى، الفرضیة الختبار

 بین املجتمعیة الشراكة من تحد احصائیة داللة ذات معیقات وجود إلى

( 11) والجدول  املبكرة، للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة

 .ذلك یوضح
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 11 جدول 

 املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعليم في واملدرسة األسرة بين املجتمعية الشراكة من تحد احصائية داللة ذات معيقات وجود إلى للتعرف One Sample T-test اختبار 

 الداللة االحصائية درجات الحرية الجدولية (T)قيمة  املحسوبة (T)قيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعيقات

 *0.000 59 1.96 5.752 0.55 3.40 معيقات خاصة بقسم اإلشراف

 *0.000 59 1.96 5.263- 0.57 2.61 معيقات خاصة باإلدارة املدرسية

 *0.000 59 1.96 3.282 0.71 3.30 باملعلممعيقات خاصة 

 *0.002 59 1.96 3.825 0.67 3.33 معيقات خاصة بالبيئة املدرسية

 *0.000 59 1.96 5.003 0.77 3.50 معيقات خاصة بالطالب

 *0.000 59 1.96 7.144 0.73 3.67 معيقات خاصة باألسرة

 *0.000 59 1.96 5.424 0.43 3.30 األداة ككل

 T=3.00 قيمة( 0.05) مستوى  عند دالة*

 املقیاس أبعاد على الحسابیة املتوسطات أن( 11) الجدول  من یتضح       

 على( 3.30 ،3.67 ،3.50 ،3.33 ،3.30 ،2.61 ،3.40) بلغت الكلي والقیاس

( 0.43 ،0.73 ،0.77 ،0.67 ،0.71 ،0.57 ،0.55) معیاریة وبانحرافات التوالي،

 املتوسط بین ما احصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج وتظهر التوالي، على

 قیمة بلغت حیث ،(3.00) االفتراض ي الحسابي واملتوسط للمقیاس الحسابي

(T )3.282 ،5.263- ،5.752) الكلي والقیاس لألبعاد املحسوبة، 

 الجدولیة قیمتها من أعلى وهي التوالي، على( 5.424 ،7.144 ،3.825،5.003

 یدل مما فأقل،( 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائیا دالة أیضا وهي ،(1.96)

 بین املجتمعیة الشراكة من تحد إحصائیة داللة ذات معیقات وجود إلى

 .املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة

 مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: الثانیة الفرضیة نتائج

 من تحد التي املعیقات في األمور  وأولیاء املدارس مدراء بین( 0.05) الداللة

 للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة

 .املبكرة

 Independent Sample T-test اختبار استخدام تم الثانیة، الفرضیة الختبار

 التي املعیقات في األمور  وأولیاء املدارس مدراء بین ما الفروق داللة إلى للتعرف

 والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة من تحد

 .ذلك یوضح( 12) والجدول  املبكرة، للصفوف

 12 جدول 

 في واملدرسة األسرة بين املجتمعية الشراكة من تحد التي املعيقات في األمور  وأولياء املدارس مدراء بين ما الفروق داللة إلى للتعرف Independent Sample T-test اختبار 

 املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعليم

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الصفة املصدر

 *0.006 58 2.868 0.56 3.60 30 املدير معيقات خاصة بقسم االشراف

 0.47 3.21 30 ولي األمر

 0.748 58 322. 0.63 2.64 30 املدير معيقات خاصة باإلدارة املدرسية

 0.51 2.59 30 ولي األمر

 0.638 58 -473.- 0.66 3.26 30 املدير معيقات خاصة باملعلم

 0.75 3.34 30 ولي األمر

 *0.034 58 -2.171- 0.69 3.15 30 املدير معيقات خاصة بالبيئة املدرسية

 0.60 3.51 30 ولي األمر

 *0.008 58 -2.739- 0.83 3.24 30 املدير معيقات خاصة بالطالب

 0.62 3.76 30 ولي األمر

 0.838 58 206. 0.74 3.69 30 املدير باألسرةمعيقات خاصة 

 0.74 3.65 30 ولي األمر

 0.462 58 -740.- 49828. 3.2617 30 املدير املعيقات ككل

 36001. 3.3448 30 ولي األمر

 (0.05) مستوى  عند دالة*

 مدراء بین ما إحصائیة داللة ذات فروق وجود( 12) الجدول  من یتضح     

 بین املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في األمور  وأولیاء املدارس 

 في تتمثل والتي املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة

 املدرسیة، بالبیئة الخاصة واملعیقات اإلشراف، بقسم الخاصة املعیقات)

- ،2.868( )ت) اإلحصائي قیمة بلغت حیث ،(بالطالب الخاصة واملعیقات

 الداللة مستوى  عند إحصائیا دالة قیم وهي التوالي على( 2.739- ،2.171

 في الفروقات أن الحسابیة املتوسطات خالل من وتبین فأقل،( 0.05)

 وكانت املدیرین، فئة لصالح كانت اإلشراف بقسم الخاصة املعیقات

 بالطالب الخاصة واملعیقات املدرسیة بالبیئة الخاصة املعیقات في الفروقات

 .األمور  أولیاء لصالح

 بین ما إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم( 12) الجدول  من ویتضح     

 بین املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في األمور  وأولیاء املدارس مدراء

 في تتمثل والتي املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة

 واملعیقات باملعلم، الخاصة واملعیقات املدرسیة، باإلدارة الخاصة املعیقات)

 ،0.322( )ت) اإلحصائي قیمة بلغت حیث ،(ككل واملعیقات باألسرة، الخاصة
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 عند إحصائیا دالة غیر قیم وهي التوالي على( 0.740- ،0.206 ،0.473-

 .فأقل( 0.05) الداللة مستوى 

 مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: الثالثة الفرضیة نتائج

 من تحد التي املعیقات في املدرسة مدیر خبرة إلى تعود( 0.05) الداللة

 للصفوف والحساب القراءة فيتعلیم واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة

 .املبكرة

 Independent Sample T-test اختبار استخدام تم الثالثة، الفرضیة الختبار

 إلى تعود( 0.05) الداللة مستوى  عند اإلحصائیة الفروق داللة إلى للتعرف

 األسرة بین املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في املدرسة مدیر خبرة

 یوضح( 13) والجدول  املبكرة، للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة

 :ذلك

 13 جدول 

 واملدرسة األسرة بين املجتمعية الشراكة من تحد التي املعيقات في املدرسة مدير  خبرة إلى تعود اإلحصائية الفروق داللة إلى للتعرف Independent Sample T-test اختبار 

 املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعليم في

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الخبرة املصدر

 *0.050 28 -2.037- 0.61 3.41 16 سنوات 5أقل من  معيقات خاصة بقسم االشراف

 0.43 3.81 14 سنوات 5أكثر من 

 *0.022 28 -2.421- 0.61 2.40 16 سنوات 5أقل من  املدرسيةمعيقات خاصة باإلدارة 

 0.55 2.91 14 سنوات 5أكثر من 

 *0.036 28 -2.205- 0.62 3.02 16 سنوات 5أقل من  معيقات خاصة باملعلم

 0.62 3.52 14 سنوات 5أكثر من 

 0.478 28 -719.- 0.66 3.06 16 سنوات 5أقل من  معيقات خاصة بالبيئة املدرسية

 0.74 3.25 14 سنوات 5أكثر من 

 0.778 28 -284.- 0.82 3.20 16 سنوات 5أقل من  معيقات خاصة بالطالب

 0.87 3.29 14 سنوات 5أكثر من 

 0.395 28 -865.- 0.81 3.58 16 سنوات 5أقل من  معيقات خاصة باألسرة

 0.65 3.82 14 سنوات 5أكثر من 

 0.079 28 -1.824- 0.50 3.11 16 سنوات 5أقل من  املعيقات ككل

 0.46 3.43 14 سنوات 5أكثر من 

 (0.05) مستوى  عند دالة*

 خبرة إلى تعود إحصائیة داللة ذات فروق وجود( 13) الجدول  من یتضح     

 األسرة بین املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في املدرسة مدیر

 في تتمثل والتي املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة

 املدرسیة باإلدارة الخاصة واملعیقات االشراف، بقسم الخاصة املعیقات)

 ،2.037( )ت) اإلحصائي قیمة بلغت حیث ،(باملعلم الخاصة واملعیقات

 الداللة مستوى  عند إحصائًیا دالة قیم وهي التوالي على( 2.205 ،2.421

 في الفروقات أن الحسابیة املتوسطات خالل من وتبین فأقل،( 0.05)

 .سنوات 5 من أكثر الخبرة فئة لصالح كانت الحسابیة املتوسطات

 إلى تعود إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم( 12) الجدول  من ویتضح     

 األسرة بین املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في املدرسة مدیر خبرة

 في تتمثل والتي املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة

 واملعیقات بالطالب، الخاصة واملعیقات املدرسیة، بالبیئة الخاصة املعیقات)

 ،0.719( )ت) اإلحصائي قیمة بلغت حیث ،(الكلي والقیاس باألسرة، الخاصة

 مستوى  عند إحصائیا دالة غیر قیم وهي التوالي على( 1.824 ،0.865 ،0.284

 .فأقل( 0.05) الداللة

 مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: الرابعة الفرضیة نتائج

 تحد التي املعیقات في األمر ولي لدى التعلیمي املستوى  إلى تعود( 0.05) الداللة

 والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة من

 .املبكرة للصفوف

 Independent Sample T-test اختبار استخدام تم الثالثة، الفرضیة الختبار

 إلى تعود( 0.05) الداللة مستوى  عند اإلحصائیة الفروق داللة إلى للتعرف

 املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في األمر ولي لدى التعلیمياملستوى 

 والجدول  املبكرة، للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین

 .ذلك یوضح( 14)

 14 جدول 

 بين املجتمعية الشراكة من تحد التي املعيقات في األمر  ولي لدى التعليمي املستوى  إلى تعود اإلحصائية الفروق داللة إلى للتعرف Independent Sample T-test اختبار 

 املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعليم في واملدرسة األسرة

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املؤهل العلمي املصدر

 0.473 28 -728.- 0.40 3.14 13 بكالوريوس فأقل االشرافمعيقات خاصة بقسم 

 0.52 3.27 17 دراسات عليا

 0.464 28 -743.- 0.52 2.51 13 بكالوريوس فأقل معيقات خاصة باإلدارة املدرسية

 0.51 2.65 17 دراسات عليا
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 الداللة اإلحصائية درجات الحرية قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املؤهل العلمي املصدر

 0.561 28 588. 0.79 3.44 13 بكالوريوس فأقل معيقات خاصة باملعلم

 0.74 3.27 17 دراسات عليا

 0.392 28 -869.- 0.49 3.40 13 بكالوريوس فأقل معيقات خاصة بالبيئة املدرسية

 0.68 3.59 17 دراسات عليا

 0.139 28 -1.523- 0.45 3.56 13 بكالوريوس فأقل معيقات خاصة بالطالب

 0.69 3.90 17 دراسات عليا

 *0.010 28 2.747 0.81 4.04 13 بكالوريوس فأقل معيقات خاصة باألسرة

 0.53 3.36 17 دراسات عليا

 0.96 28 051. 0.39 3.35 13 بكالوريوس فأقل املعيقات ككل

 0.35 3.34 17 دراسات عليا

 (0.05) مستوى  عند دالة*

 إلى تعود إحصائیة داللة ذات فروق وجود( 13) الجدول  من یتضح    

 املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في األمر ولي لدى التعلیمي املستوى 

 تتمثل والتي املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین

( 2.747( )ت) اإلحصائي قیمة بلغت حیث ،(باألسرة الخاصة املعیقات) في

 خالل من وتبین فأقل،( 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائیا دالة قیمة وهي

 لصالح كانت الحسابیة املتوسطات في الفروقات أن الحسابیة املتوسطات

 .فأقل البكالوریوس العلمي املؤهل فئة

 إلى تعود إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم( 13) الجدول  من ویتضح      

 املجتمعیة الشراكة من تحد التي املعیقات في األمر ولي لدى التعلیمي املستوى 

 تتمثل والتي املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین

 املدرسیة، باإلدارة الخاصة واملعیقات اإلشراف، بقسم الخاصة املعیقات) في

 واملعیقات املدرسیة، بالبیئة الخاصة واملعیقات باملعلم، الخاصة واملعیقات

( ت) اإلحصائي قیمة بلغت حیث ،(الكلي والقیاس بالطالب، صةالخا

 غیر قیم وهي التوالي على( 0.051 ،1.523 ،0.869 ،0.588 ،0.743 ،0.728)

 .فأقل( 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائیا دالة

 النتائج مناقشة. 6

 :األولى الفرضیة مناقشة

 عند إحصائية داللة ذات معیقات توجد ال أنه على األولى الفرضیة نصت      

 في واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة من تحد( 0.05) الداللة مستوى 

 عدم الدراسة نتائج أشارت حیث. املبكرة للصفوف والحساب القراءة تعلیم

 إحصائية داللة ذات معیقات وجود إلى النتائج دلت اذ الفرضیة هذه قبول 

 من كل لدى الرؤية وضوح عدم إلى ذلك بعود وقد( 0.05)الداللة مستوى  عند

 املعلمین تلقي عدم إلى أیضا یعزى  كما األمور، وأولیاء واملعلمین املدرسة مدیر

 .للتدریب املناسبة املدرسیة البیئة توفر وعدم املناسب التدریب

 تواجه التي املعیقات مقدمة في كانت األسر أن إلى أیضا الدراسة واشارت

 :دراسة مع الدراسة هذه نتائج اتفقت حیث املجتمعیة الشراكة

7] Walker & Demsy ]من تحد أسریة معیقات وجود إلى أشارت والتي 

[. 9] السادة بها قام التي الدراسة مع اتفقت كما واألسر، املدرسة بین الشراكة

 إلى ذلك یعود وقد. املحلي واملجتمع املدرسة بین التعاون  انخفاض أكدت والتي

 على قدرتهم وعدم األسر انشغال عن ناجمة واألسرة املدرسة بین فجوة وجود

 .البرنامج تنفیذ

 [11] ابراهیم بها قام التي الدراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج اتفقت كما      

 واالمهات اآلباء مجالس مشاركة دون  تحول  معيقات وجود إلى أشارت والتي

 .املدرسة مع

 :الثانیة الفرضیة مناقشة

 عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال أنه على الثانیة الفرضیة نصت     

 التي املعیقات في األمور  وأولیاء املدارس مدیري  بین( 0.05) الداللة مستوى 

 والحساب القراءة تعليم في واملدرسة األسرة بین املجتمعية الشراكة من تحد

 .املبكرة للصفوف

 فروق توجد ال بأنه الثانیة الفرضیة صدق الدراسة نتائج أكدت حیث      

 وأولياء املدارس مدراء بین( 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 األسرة بین املجتمعیة الشراكة تواجه التي املعیقات مستوى  في األمور 

 تعاني واألسر املدرسة أن إلى ذلك ویعزى  والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة

 هناك أن الدراسة وأشارت هذا. الصعوبات نفس وتواجه املعیقات نفس من

 اإلشراف، بقسم خاصة معیقات) األبعاد في إحصائية داللة ذات فروق

 ( بالطالب خاصة معیقات املدرسیة، بالبیئة خاصة معیقات

 :الثالثة الفرضیة مناقشة

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه الثالثة الفرضیة تقول  

 من تحد التي املعیقات في املدرسة مدیر خبرة إلى تعود( 0.05) الداللة

 والحساب القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة

 .املبكرة للصفوف 

 ال أنه النتائج أشارت حیث الثالثة الفرضیة قبول  الدراسة نتائج أكدت       

 املقیاس على( 0.05) الداللة مستوى  عند احصائیة داللة ذات فروق توجد

 الشراكة تواجه التي املعیقات مستوى  في املدرسة مدیر إلىخبرة تعود ككل

 املقیاس أبعاد بعض في احصائیة داللة ذات فروق هناك أن اال املجتمعیة

 معیقات باإلدارة، خاصة معیقات اإلشراف، بقسم خاصة معیقات: )مثل

 (باملعلم خاصة

 في اجراها التي [13] عاشور  دراسة مع الدراسة هذه نتائج تختلف وهنا

 تفعیل في ضئیال كان املدرسة مدیر دور  بأن أكدت والتي عمان سلطنة

 جزء كانوا املدارس مدیري  أن إلى االختالف هذا یعود وقد املجتمعیة الشركة

 .الدراسة عینة من

 :الرابعة الفرضیة مناقشة

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه على الرابعة الفرضیة نصت

 املعیقات في األمر ولي لدى التعلیمي املستوى  إلى تعود( 0.05) الداللة مستوى 
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 القراءة تعلیم في واملدرسة األسرة بین املجتمعیة الشراكة من تحد التي

 . املبكرة للصفوف والحساب

 خالل من أتضح حیث الفرضیة هذه قبول  الدراسة هذه نتائج أكدت وقد     

 املستوى  إلى تعود احصائیة داللة ذات فروق توجد ال أنه( 13) الجدول 

 فروق وجود الدراسة واكدت هذا ككل، املقیاس على األمر ولي لدى التعلیمي

 ذوي  األمور  أولیاء لصالح األسرة معیقات بعض في احصائیة داللة ذات

 أهمیة إلى املتعلم األمر ولي إدراك إلى یعود وهذا املرتفع، التعلیمي املستوى 

 لألنشطة وتنفیذه ابنة تعلیم على وقدرته املرحلة هذه في والحساب القراءة

 .بالبرنامج الخاصة

 معیقات هناك أن أشارت حیث أهدافها حققت قد الدراسة تكون  وبهذا      

 املجتمعیة الشراكة تواجه( 0.05) الداللة مستوى  عند احصائیة داللة ذات

 ،(67,3) باألسرة خاصة معیقات التوالي على كانت حیث االبعاد مختلف في

 ،(40,3) اإلشراف بقسم خاصة معیقات ،(50,3) بالطالب خاصة معیقات

 ،(30,3) باملعلم خاصة معیقات ،(33,3) املدرسیة بالبیئة خاصة معیقات

 (.61,2) املدرسیة باإلدارة خاصة معیقات

 من مرتفع بشكل املجتمعیة الشراكة تواجه التي املعیقات أبرز  ومن      

, (03,4) ممتعة تعلیمیة وسائل استخدام قلة: التوالي علي االبعاد مختلف

 في االعتبار بعین یؤخذ ال للمدارس واالجتماعیة البیئیة الظروف اختالف

 لدى اكادیمیة تعلم صعوبات وجود, (03,4) للمدیریة التطویریة الخطة

 الشراكة في املساهمة على قدرتهم وعدم األمور  أولیاء انشغال, (99,3) الطلبة

 والتعلیمیة التربویة الظروف تحسین في األهل مساهمة مستوى  تدني, (88,3)

 ضعف, (87,3) الوالدین أحد وغیاب األسري  التفكك, (88,3) املدرسة في

 قلة, (83,3) لالختبارات االستعداد على الطلبة مساعدة على األهل قدرة

 التدریب أثناء األطفال احضار, (82,3) املدرسیة األنشطة في األهل مشاركة

, (80,3) املنزلیة للواجبات األسریة املتابعة ضعف, (82,3) االجتماعات وأثناء

 (.78,3) األمور  أولياء اذهان في املادي بالدعم االجتماعیة املشاركة ارتباط

 التوصیات. 7

 :الباحثان یوص ي الدراسة نتائج ضوء في

  على لتدریبهم األمور  ألولیاء ومكثفة متخصصة تدریبیة برامج عمل -

 .املبكرة الصفوف في ابنائهم تدریس في الصحیحة األسالیب

 تخفیف حیث من املبادرة تنفیذ على القائمین للمعلمین الكافي الدعم تقدیم -

 .لهم مادیة مكافآت وصرف التدریسیة انصبتهم

 التعلیمیة الوسائل وتوفیر املبادرة لتنفیذ املناسبة املدرسیة البیئة تهیئة -

 .للطالب واملمتعة الجاذبة

 املصادر غرف إلى تعلم صعوبات من یعانون  الذین الطلبة تحویل -

 .املتخصصة

 على النتائج تعمیم أجل من اململكة مستوى  على الدراسة هذه إجراء -

 .املديریات مختلف

 على ولیس رسمي تعیین املبكرة الصفوف معلمي يكون  أن على الحرص -

 .اإلضافي التعلیم

 .طالب( 25) یتجاوز  ال املبكرة الصفوف في الطلبة لعدد أعلى حد اعتماد -

 .املبكرة الصفوف معلمي لتعیین شخصیة اختبارات اعتماد -

 على واطالعهم األمور  أولیاء مع للتواصل الحدیثة التواصل وسائل استخدام -

 .بأبنائهم یتعلق ما كل

 عن عوضا املختلقة الشخصیة لجوانب النوعي التقدیر مبدأ اعتماد -

 .التقلیدیة املدرسیة االختبارات

 مستوى  على وأثرها املجتمعیة الشراكة بأهمیة التوعیة الى االعالم توجیه -

 .املبكرة الصفوف في الطلبة تحصیل
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ABSTRACT_Obstacles facing the community partnership in the reading and math initiative (RAMP) for 

children in primary grades from the principals and parents' points of view under the Directorate of 

Education of the Naur Brigade in Jordan. Summary: This study aimed to determine the size of the 

obstacles facing the community partnership in the reading and math initiative (RAMP) implemented by 

the Ministry of Education in Jordan, the study was put into practice in the Directorate of Education of the 

Naur Brigade The results of the study indicated that there were statistical obstacles that faced the 

community participation program. The most prominent were the obstacles facing the family and the 

student. The study indicated that there is no relation between the experience of the school principals and 

the level of obstacles, and also between the educational level of the parents and the level of obstacles, 

except when it comes to the parents' obstacles dimension. The study recommends intensifying awareness 

and training programs for parents, especially volunteers, as well as providing adequate support for the 

teachers who participate in the implementation of the RAMP initiative. 

KEYWORDS: community partnership, reading and math initiative (RAMP(. 


