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دراسة حتليلية لواقع املدرسة اجملتمعية وطرق 
 تفعيلها

 

 *صبري بن سالم بن محمد السليمي*    يوسف بن سالم بن زاهر املحذوري*    سليمان بن سعود بن يونس الجابري 

 

  

تحليلية للبنود واملجاالت التي يمكن ملدرسة  هدفت الدراسة الحالية إلى التطرق الى مفهوم املدرسة املجتمعية من خالل القيام بدراسة  _امللخص

( أن تبرز من خاللها هذا املفهوم وفق مجموعة من املؤشرات املتحقق توافرها في املدرسة.  12-10اإلمام جابر بن زيد للتعليم ما بعد األساس ي )

ة املجتمعية كما تم تعريفها من قبل املختصين في  استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي. حيث تم تطوير استبانة تحتوي على مجاالت املدرس

( فرد وهم يمثلون  48وزارة التربية والتعليم، بعد ذلك تم صياغة وتطوير مؤشرات تحقق هذه املجاالت في واقع املدرسة. وشملت عينة الدراسة )

ت واملؤشرات ملفهوم املدرسة املجتمعية تتحقق في مدرسة جميع العاملين في مدرسة جابر بن زيد. وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية الى إن املجاال 

يها  جابر بن زيد. وأوصت الدراسة بتوجيه املسئولين بقسم تطوير األداء املدرس ي على ضرورة االستفادة من املؤشرات واملجاالت التي توصلت إل

درسة املجتمعية والشراكة مع املجتمع بتقديم ورش عمل  الدراسة للوصول إلى مفهوم واضح ومحدد للمدرسة املجتمعية، والعمل على تفعيل امل

 وندوات لتتكامل الجهود وتحقيق التنمية املستدامة.

 املدرسة املجتمعية، األداء املدرس ي، الشراكة املجتمعية. فتاحية:املكلمات ال
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 تفعيلها وطرق  املجتمعية املدرسةلواقع  تحليلية دراسة

 قدمة . امل1

يعتبر التواصل بين املدرسة واملجتمع أحد أهم البنود التي تهتم بها      

املؤسسات التعليمية، ويأتي هذا االهتمام نتيجة اإليمان التام بأن املدرسة 

مؤسسة داخل املجتمع الواحد والذي ال يقتصر دورها على العملية 

التدريسية فقط، فهي كغيرها من مؤسسات املجتمع الواحد املتعددة 

عالقات واألدوار، ومن ذلك اتجهت العديد من األنظمة التربوية إلى إعادة ال

 التعريف والتأطير لدور املدرسة املجتمعي. 

إن العملية التربوية بكل أبعادها معادلة متفاعلة العناصر تتقاسم أدوارها      

أطراف عدة أهمها األسرة والبيت واملجتمع بحيث تتعاون جميعها في تأدية 

لرسالة على خير وجه للوصول إلى النتائج املرجوة، وال يتحقق ذلك إال هذه ا

من خالل توثيق الصالت بين املجتمع واملدرسة، فالتعليم قضية مجتمعية 

البد أن يشارك فيها جميع األطراف )األسرة واملدرسة وجميع أفراد املجتمع 

ملدرسة ومؤسساته املختلفة(، وفي هذا اإلطار أصبح العبء كبيرا على ا

كمؤسسة اجتماعية، ولكي تكون ذات رؤية واضحة ومرنة تطلب منها القيام 

بأدوار جديدة تنحي التقليدية املتمثلة في تعليم األبناء العلوم واملعارف فقط، 

 إلى أدوار الشراكة املجتمعية تحت إطار مفهوم املدرسة املجتمعية.

م يعبر عن ممارسة من أجل إن املدرسة املجتمعية كمفهوم في إطاره العا      

تطوير املحيط، وتبادل املنافع املشتركة، وتبرز هذه املمارسة في هذا املفهوم 

من خالل استفادة املدرسة من طاقات وخبرات وقدرات وإمكانات املجتمع 

 [.1املادية والبشرية والفنية في عملياتها املدرسية والتعليمية والتربوية ]

املدرسة واملجتمع بالتعقيد، ويشتد هذا التعقيد كلما تتسم العالقة بين       

تقدم املجتمع وتطور، ويتضح ذلك جليا من خالل تطور املجتمع البشري، 

حيث بدأ املجتمع ساذجا ثم أخذ يتعقد فبدأ بمجتمع األطفال السهل في دور 

الحضانة ورياض االطفال، وأخذ يتطور الى أن وصل مجتمع الجامعة 

 .والتكنولوجيا

[ لقد كان املجتمع في املاض ي ينظر الى املدرسة 3وكما ذكر نضال حيدر ]      

على أنها مؤسسة تعليمية تتولى فقط تربية أبنائه، وذلك من خالل تلقينهم 

مقررات دراسية، ولم تكن هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق املدرسة تجاه 

 املجتمع املحلي. 

لتي شهدها النصف الثاني من القرن ومع التطورات العلمية الهائلة ا      

العشرين، أوصت العديد من املؤتمرات التربوية بضرورة التعاون بين املدرسة 

واملجتمع ؛ ملا في ذلك من أهمية بالغة في تحقيق مصالح مشتركة، فعلى سبيل 

املثال أصبحت املدرسة بجميع مرافقها وإمكانياتها في خدمة املجتمع املحلي، 

قها إلقامة الحفالت واملهرجانات املجتمعية، فهي تؤدي دورا كاستخدام مراف

أساسيا في استمرار ثقافة املجتمع ودوامه، من خالل مساعدة األفراد على 

تمثيل قيم املجتمع واهتماماته واتجاهاته، وتدريبهم على أساليب السلوك 

 وي التي يرتضيها املجتمع في املواقف واملناسبات االجتماعية املختلفة ضحا

[، وأيضا ال ننس ى األهمية والدور الكبير للمدرسة في تزويد املجتمع بأناس 4]

مدربين للعمل على إصالحه والرفع من شأنه، وكل هذا ال يأتي إال من خالل 

 واقع تعاوني حقيقي بين املدرسة واملجتمع. 

 إن تحديد مجاالت التعاون بين املدرسة واملجتمع يقوم على فهمنا للمجتمع      

الذي نعيش فيه من خالل تحديد أبرز القطاعات)األمنية، الصحية، 

األكاديمية، التنموية، االقتصادية، الرياضية، البيئية، الثقافية، 

االجتماعية( الفاعلة في املجتمع، والتي تؤثر بدورها في عالقات التواصل، 

از وإحداث تغيرات إيجابية تسمو بمفهوم املدرسة املجتمعية، ولعل من إبر 

املجاالت التي سوف يخوض فيها واقع املدرسة املجتمعية، سيكون مبني على 

أساس التعاون والتكامل بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املختلفة، سعيا إلى 

تحقيق مصالح مشتركة تساعد في الرقي بالعملية التعليمية، وبناء املجتمع 

 البناء الصحيح. 

من مؤسسات املجتمع أن تعي الدور  من منطلق الشراكة مع املدرسة ينتظر

امللموس للمدرسة، وتزويدها باملتطلبات املادية، واملعنوية الالزمة لتطوير 

العملية التعليمية تحت راية شعارها الشراكة بين املدرسة واملجتمع، وألجل 

تفعيل مفهوم املدرسة املجتمعية، هناك العديد من األليات التي تسهم في 

م متمثلة في التنظيمات التي تربط املدرسة باملجتمع وذلك من إبراز هذا املفهو 

خالل مجلس اآلباء واملعلمين، ومجلس إدارة املدرسة والنشاط املدرس ي 

وغيرها الكثير من التنظيمات التربوية التعليمية والتنظيمات املجتمعية 

 األخرى بمختلف املجاالت والتخصصات.

 مشكلة الدراسة . 2

الدراسة الحالية في عدم توفر تعريف واضح ملفهوم  تتمثل مشكلة      

املدرسة املجتمعية لدى إدارة مدرسة جابر بن زيد للتعليم ما بعد األساس ي 

(، ونتيجة لذلك فإنه ال يوجد مؤشرات واضحة تعمل على تتبع األداء 10-12)

 في هذا الجانب والحكم على مدى نجاح وتطور دور املدرسة.

بير ملفاهيم التربية والتعليم في عصرنا الحالي قد أحدث إن التطور الك      

تغييرا في املفاهيم التي كانت سائدة، بعد أن كانت املدرسة القديمة ال تهتم اال 

بالدراسة النظرية، وحشو أدمغة التالميذ بما تتضمنه املناهج والكتب 

لى أن الدراسية لكي يؤدوا االمتحانات بها، أصبحت التربية الحديثة تركز ع

يصبح النظام في املدرسة ممثال للحياة االجتماعية، كما أصبح النظر الى دور 

املدرسة في املجتمع هو النظر الى الثقافة بعنوانها الواسع، وقد تطلب ذلك 

إعادة بناء املدرسة، بحيث تستطيع أن تلعب هذا الدور العظيم والخطير في 

الكبيرة. ولذلك تأتي الدراسة  بناء املجتمع، ومواكبة التغيرات االجتماعية

الحالية للبحث في مفهوم املدرسة املجتمعية بما يتناسب وطبيعة أدوار 

مدرسة اإلمام جابر بن زيد مع التركيز على تطوير مؤشرات للحكم على توافر 

 وتطبيق مفهوم املدرسة املجتمعية.

 أسئلة الدراسة أ. 

املجتمعية في مدرسة اإلمام جابر بن زيد ما هي بنود ومجاالت املدرسة  -1

 ؟ (12-10) للتعليم ما بعد األساس ي 

ما هو مستوى توفر وتحقق مؤشرات بنود املدرسة املجتمعية في مدرسة  -2

 ؟ (12-10) اإلمام جابر بن زيد للتعليم ما بعد األساس ي 

 أهمية الدراسة ب. 

ا ملفهوم املدرسة تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها تقدم تعريفا واضح 

املجتمعية مع تطوير مؤشرات لقياس مدى توفر بنود هذا املفهوم، والتي 
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بدورها سوف تسهم في تأسيس قاعدة بيانات يمكن أن تستخدم في 

 :التخطيط والتطوير وقياس مدى تأثيرها على الجوانب األخرى في التعليم مثل

املجتمع وهذا من الكشف عن العالقة الحيوية بين مؤسسات التعليم و  -1

شأنه أن يخلق البيئة التربوية الصالحة لنمو التالميذ نموا متكامال، من خالل 

 التعرف على سبل تطور الشراكة. 

إنها تلقي الضوء على واقع املشاركة املجتمعية في العملية التعليمية من  -2

شاركة أجل التوصل الى األساليب واملمارسات الفعلية التي من شأنها تفعيل امل

 املجتمعية في العملية التعليمية.

هذه الدراسة سوف تساهم في تحسين دور التعليم بتفعيل دور املدرسة  -3

 واملجتمع العماني تجاه بعضهن البعض في العمليات التعليمية.

هذه الدراسة سوف تزيد من إحساس املواطن العماني ومؤسسات  -4

 ة في قطاع التعليم والتربية.املجتمع االخرى بأهمية املشاركة املجتمعي

هذه الدراسة سوف تسهم في إيجاد طرق وسبل وتقنيات أكثر تطورا لربط  -5

 الشراكة وتدعيمها وتقويمها واخراجها من حالة الضعف التي هي علية االن.

سوف تخدم الجهات املعنية بالتربية في اقتراح أساليب أكثر تطورا لتفعيل  -6

 املدرسة واملجتمع.الشراكة بين 

 أهداف الدراسة د. 

تهدف هذه الدراسة اإلجرائية إلى التعرف على مفهوم واضح املعالم       

للمدرسة املجتمعية، من خالل البحث عن البنود واملجاالت التي يمكن 

ملدرسة اإلمام جابر بن زيد أن تبرز من خاللها هذا املفهوم وفق مجموعة من 

بحثنا هذا إلى التعرف على إمكانية توافرها، ولكي املؤشرات سوف نسعى في 

تكون أيضا خارطة طريق وتعريف لبقية املدارس واملؤسسات التعليمية بسبل 

التواصل مع املجتمع ومؤسساته املختلفة، وما هي البرامج التي يمكن أن يتم 

 من خاللها التواصل والسمو بمفهوم املدرسة املجتمعية.

 حدود الدراسة ه. 

رت الدراسة على اإلداريين، واملعلمين، وأولياء األمور بمدرسة اإلمام اقتص 

( في محافظة مسقط، 12-10جابر بن زيد للتعليم ما بعد األساس ي )

ومؤسسات املجتمع املختلفة في محافظة مسقط، حيث جرى تطبيق 

 م.2018/ 2017الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 

 مصطلحات الدراسةو. 

املجتمع: هو تلك املنطقة التي تتواجد فيها املدرسة ويمكن أن يكون حي سكني 

في مدينة كبيرة أو قرية من القرى تضم األسر والوحدات االجتماعية 

املتفاعلة فيما بينها, واملعتمدة على بعضها البعض إلشباع حاجاتها اليومية 

[5 .] 

التي تقدم الخدمات التعليمية للدارسين املدرسة : هي املؤسسة التعليمية 

 فيها. 

املدرسة املجتمعية: هي املؤسسة التعليمية التي تقدم خدمات متكاملة 

للسكان املحيط بها، والتي تتبنى مبدأ تحطيم االسوار بين املدرسة واملجتمع 

وتسعى الى إقامة عالقات وطيدة بين املجتمع املحلي بكل أطيافه ومؤسساته. 

ة تعليمية تمثل جزء من منظومة اجتماعية كبرى في املجتمع، وهي مؤسس

وترتبط بعالقات وطيدة مع كافة الفعاليات االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية والسياسية في املجتمع هي مجموعة من الشراكات بين املدرسة 

 [.5واملوارد املجتمعية األخرى بمختلف أنواعها وأشكالها ]

 

 األدب النظري 

 هوم املدرسة املجتمعية:مف 

اهتمت األدبيات بتعريف مفهوم املدرسة املجتمعية، وسوف يتعرض       

البحث الحالي لبعض من هذه التعريفات التي تعرضت لهذا املفهوم بشكل 

مباشر أو بشكل غير مباشر. فالتربية في خدمة املجتمع هي عملية مستمرة 

املجتمع كقاعدة أساسية للخدمات وتحسين تستخدم املصادر املتوفرة في 

مجريات البيئة التربوية املدرسية و تضع في عين االعتبار االهتمامات 

 [. 6اإلنسانية ]

[ بأنها العالقات التربوية 6] ويعرفها شبومي ودكر املشار إلية في الخطيب      

قوية,  واالجتماعية و االقتصادية بين األسرة واملجتمع, بحيث تكون العالقات

ومناسبة لكي تساهم في خدمة مجتمعها املعاصر ويتم خالل ذلك تقديم 

البرامج وحشد اإلسكانات واملصادر املتاحة من أجل التعليم و التدريب 

وتقديم املساعدة ألفراد املجتمع املحلي, واملساهمة في تحسين البيئة املحلية. 

فر العالقات إن مبدأ الشراكة للنهوض باملجتمع املدرس ي يتطلب تو 

 االقتصادية واالجتماعية لتحقيق مفهوم املدرسة املجتمعية.

, بأنها: التربية التي يتم فيها [6] ويعرفها دكر ورومنى املشار إليه الخطيب     

إشراك البيت واملدرس واملجتمع، فيعملوا معا في إطار ديموقراطي شامل، 

على العالقات التي تربط  لتقديم الخدمات املطلوبة للمجتمع املحلي والتعرف

بينها، من أجل حل املشكالت و تحسين الجهود املشتركة وتوسيع فرص 

 التعليم لجميع أفراد املجتمع املحلي.

وأما التعريفات التي تناولت مفهوم املدرسة املجتمعية بشكل مباشر هي  

 كالتالي: 

 community[ املدرسة املجتمعية )6] يصف رتجرز املشار إلية في الخطيب    

school بأنها املدرسة التي تقدم خدمة منطقة جغرافية صغيرة، بحيث يتم ،)

إشراك األبناء واآلباء واألمهات، في برامج تخدم املجتمع املحلي مثل برامج 

تعليم الكبار، والبرامج الترفيهية، أو برامج تناسب حاجات ورغبات أفراد 

الترفيهية في املدرسة ومرافقها.  املجتمع املحلي حيث يتم تنفيذ هذة البرامج

لعل هذا املفهوم يأخذ طابع العالقة بين املدرسة واملجتمع بمفهومها البسيط 

الذي يمكن ألي فرد أن يفهمه، ولكن اآلن أصبح لهذا املفهوم بعد نظر كبير 

 في تحديد العالقات بين املدرسة واملجتمع.

ن مصطلح املدرسة املجتمعية [، أ7] وذكر درايقوس املشار إليه في نصر      

يشتمل على مفاهيم منتقاة من ميادين متنوعة تتناول تنمية الشباب ومنع 

املخاطرة، ورفاهية األسرة وتحسين املجتمع وترفية التعليم , ويعتبر هذا 

املصطلح أيضا وصفا للمدرسة التي تفتح أبوابها معظم الوقت وتقدم 

واألطفال وذلك بالتعاون مع الوكاالت الخدمات الصحية و االجتماعية لألسرة 

أما املدرسة املجتمعية حسب ما ورد في التقرير  التي تعمل في خدمة املجتمع.

( فهي التي 2003الذي أعد حول اللقاء السنوي العاشر لقادة العمل التربوي )

" تتبنى اإلنتاج على املؤسسات املجتمعية من خالل عالقة تشاركية داعمة 

 للطرفين"

 [، عن مفهوم التعليم 8] وقد عبر جرجس املشار إليه في الغانم      

املجتمعي بأنه " األنشطة التعليمية التي تستهدف تحسن جودة التعليم والتي 

تنفذ من خالل شراكة فعالة وإيجابية من املجتمع ومؤسساته لتضمن 

استمرارية هذه األنشطة وتظافر الجهود األهلية مع الحكومية لتقديم 
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الت ومساهمات عينية وغير عينية األحداث تحسن في جودة العملية تدخ

 التعليمية.".

وفي النهاية نود هنا كباحثين أن نبدي الرأي بتعريف بسيط ملفهوم املدرسة      

املجتمعية، والتي يمكن القول بأنها مؤسسة تعليمية تقدم خدمات متكاملة 

وطيده مع املجتمع املحلي  للسكان املحيطين بها، وتسعى إلى إقامة عالقات

 بكل أطيافه ومؤسساته االمر الذي يخدم تقدم الطلبة في مجتمعهم املدرس ي.

 أهداف املدرسة املجتمعية 

تعد املدرسة مؤسسة تربوية ومحورية في النظام التعليمي، وتقوم بأدوار  

كثيرة لتحقيق الشراكة مع املجتمع، وتنشئة طالبها على أساس هذه الشراكة، 

[ وهي 6يما يلي عدد من أهداف املدرسة املجتمعية كما يراها الخطيب ]وف

 :على النحو التالي

تحسين فعالية املدرسة ومخرجاتها من خالل الدعم املادي لها، واالستفادة  -

 من الخبرات البشرية في مؤسسات املجتمع األخرى املحيطة بها.

التنسيق مع تدريب الطالب على حيثيات سوق العمل ويكون ذلك ب -

مؤسسات املجتمع املختلفة وبما يتناسب مع دراسة الطالب في اإلطار العلمي 

 أو األدبي.

التنمية املستمرة لجميع عاملي املدرسة بما يتوافق مع متغيرات العصر  -

 املتجددة.

تنمية الوعي بالقضايا التربوية، من خالل التواصل الفعال مع شرائح  -

املختلفة وأولياء األمور، لتقويم جميع االعوجاجات في سلوكيات أو املجتمع 

 تعليم ابنائهم الطالب.

اإلسهام في تنمية روح التعاون واملشاركة بين افراد املجتمع األسري واملجتمع  -

 املدرس ي واملجتمع املحلي بمؤسساته املختلفة.

يمكن أن  إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على مجتمعهم والخدمات التي  -

 يقدمها لهم.

الباحثين في أساس العالقة بين املدرسة واملجتمع سوف يجدون تلقائيا  

الكثير من األهداف التي يمكن أن تصاغ حول املدرسة املجتمعية وما هي 

التطورات التي يمكن أن تحدثها، فيما لو طبقت التطبيق األمثل، وتحقق 

 هذا املفهوم.الفهم لدى جميع مؤسسات املجتمع حول أهمية 

 :أهمية املشاركة املجتمعية في العملية التعليمية

تحتاج نظم التعليم في جميع الدول إلى دعم ومساندة من الجماهير،       

واملجتمع املدني حتى تحقق األهداف القومية للتعليم، ويأتي هذا الدعم عادة 

املنظمات من أولياء االمور في سبيل تحسين جودة تعليم أبنائهم، ومن 

واملؤسسات املهنية وأجهزة االعالم املهتمة بالتعليم، فضال عن باقي فئات 

املجتمع ممن ليس لهم أبناء في املدارس، ولكنهم يؤمنون بأهمية التعليم 

ودوره في املجتمع, وتعكس املشاركة املجتمعية رغبة واستعداد املجتمع في 

ادة فعالية املدرسة في تحقيق املشاركة الفعالة في جهود تحسين التعليم، وزي

وظيفتها التربوية، ومن ثم تتطلع الدول التي تسعى الى إصالح وتطوير التعليم 

الى بناء عالقات املشاركة مع مؤسسات املجتمع املختلفة بجميع طوائفها 

وفئاتها واتجاهاتها، حتى تمام مساعدتهم ومساندتهم ودعمهم، فبدون مؤازرة 

 [.6ال يمكن إحداث التطور املستهدف للتعليم ] ومساندة أفراد املجتمع

وتعتبر عملية تفعيل املشاركة املجتمعية في التعليم من املبادرات الجديدة      

التي تسعى وزارة التربية والتعليم لترجمتها الى الواقع لكي تسد العديد من 

مويل، الثغرات التي يعاني منها املجتمع، وتمثل في نفس الوقت موردا جديد للت

وتوفير لكوادر إدارية جادة متخصصة، وإيجاد نظام يحقق خدمات متميزة 

للمعنين باملسألة التعليمية سواء الطالب أو املدرس أو املدير، وهذه املبادرة 

تتصدر حاليا اهتمامات األجهزة التنفيذية، بعد أن أقر مجلس الوزراء أخيرا 

 توزيع املسؤوليات واملستويات االدارية.

شاركة املجتمعية فضال عن كونها من أبرز صور التعبير عن فامل 

الديموقراطية في مجال التعليم، فإنها تعد من أهم االليات لتزويد املخططين 

التربويين وراسمي السياسات وصانعي القرارات التربوية بمعلومات هامة 

تساعد على نجاح خطط التطوير في تحقيق أهدافها، وتعتبر املشاركة مبدأ 

تنموي وعمل سياس ي حيث تكمن أهميته من كونه أحد املرتكزات التي تنمي 

االحساس العميق بأن ال نستطيع أن نقوم بتنمية الشعب دون إسهام من 

الشعب نفسه وإنما تقوم على الشعب كلة، ولذا تتضح أهمية املشاركة من 

 خالل ما يلي:  

ع الكبير أصبحت إن ارتباط املدرسة الحديثة كمجتمع محدود باملجتم (1

 :ضرورة للعديد من االسباب نذكر منها 

تعد املدرسة أداة املجتمع في تنشئة االبناء، بما يتالءم مع قيمة  -أ

واحتياجاته، فالتعليم عملية تغير لألفراد واملجتمع، كما أن املدرسة تنظيم 

يعمل على إعداد الطالب ملواجهة احتياجاتهم من جهة ومتطلبات املجتمع من 

هة أخرى، ولذلك فالتعليم الذي يفتقد النظرة املجتمعية يجعل املدرسة ج

 منعزلة عن املجتمع. 

أصبحت مشكالت الطالب أكثر من أي وقت مض ى تعبر عن انعكاسات  -ب

لقضايا مجتمعية مما يتطلب اتصاال وثيقا بين املدرسة واملجتمع ملواجهة هذه 

 املشكالت. 

اركة وجهود الدعم الذاتي تمثالن أحد  ومن ناحية أخرى فإن املش      

املرتكزات األساسية لكافة التوجيهات، واالستراتيجيات التنموية الفعالة، 

وتزداد الحاجة إلى املشاركة كدافع للتنمية في الدول املختلفة التي تسعى 

لتعويض مسافة التخلف بينها وبين املجتمعات املتقدمة، بل إن التنمية ذاتها 

ية حفز الناس على املشاركة في تحقيق هدف عام , ولذلك ليست سوى عمل

( الى أن تنمية املجتمع، هي العملية 1955ذهبت هيئة االمم املتحدة في سنة )

املصممة لخلق ظروف التقدم االقتصادي واالجتماعي في املجتمع عن طريق 

ة مشاركة االهالي إيجابيا في هذه العملية، وتصبح هذه املشاركة ضرورة تنموي

 أساسية في العملية التعليمية.

 عوامل تنمية املشاركة املجتمعية:

توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر على املشاركة املجتمعية في التعليم       

منها الفهم الجيد للتعليم، ومعدل الدخل لدى األسرة، وتاريخ التعبئة 

واملشاركة االجتماعية ووجود الجماعات املنظمة والقيادة في املجتمع، 

التعليمية التي تتخطى املشاركات املالية، وأساليب الدعم الخارجية وكذلك 

أساليب التنمية في املجتمع، ونماذج الدور في املجتمع التي تكتسب مكانتها 

االجتماعية من التعليم، واملشاركة املجتمعية في كل مرحلة من عملية صنع 

رسوم املدرسة، والنتائج الجيدة  القرار، ومساعدة الحكومة التي تنظم وتحدد

التي يحققها الطالب عن طريق تكملة دراستهم، واالتصال بين وزارة التعليم 

واملجتمعات , وبين أعضاء هيئة التدريس وأعضاء املجتمع, وعلى الجانب 

اآلخر قد توجد بعض العوائق التي قد تقف حائال دون املشاركة املجتمعية 

ة الوظائف للخريجين وعدم املعرفة بالتعلم الحر ومنها الفقر واالمية، وقل

[8  .] 
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ويمكن تحديد مجموعة من العوامل التي تسهم في تنمية املشاركة املجتمعية 

 في التعليم ومنها: 

أوال: مستوى وعي أفراد املجتمع: ارتفاع مستوى وعي أفراد املجتمع بأبعاد 

ها املجتمع، وقد يكون الظروف االجتماعية االقتصادية والسياسية التي يمر ب 

هذا الواعي إما وعيا ذاتيا عن طريق سعي الفرد لبلوغ هذا القدر املطلوب من 

املعرفة، أو وعيا موجها عن طريق الوسائل املختلفة لتكوين الرأي العام 

 داخل املجتمع. 

ثانيا: بحيث ال يقتصر دور الفرد على مجرد إبداء الرأي في صياغة األهداف 

، بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى بعد عملي يسمح له العامة للمجتمع

باملشاركة الجادة في وضع األهداف موضع التنفيذ حتى ال ينشطر املجتمع إلى 

 جزء يخطط وهو الحكومة، وجزء آخر يطالب أو ينفذ وهو األفراد.

ثالثا: تتوقف درجة املشاركة في األساس على طبيعة املناخ العام السائد في 

 الذي يحكم عالقات األفراد فيما بينهم، أو بينهم وبين الحكومة.املجتمع، و 

 مسئولية مؤسسات املجتمع في دعم العملية التربوية:

التربية مسئولية مجتمعية يشارك فيها كل من مؤسسات وهيئات املجتمع،       

لذا من الضروري أن يكون هناك تنسيق في األدوار مع هذه املؤسسات، وذلك 

العملية التربوية، والتنشئة املتكاملة لألبناء، فهذا التنسيق لضمان نجاح 

سوف يعزز من الجهد املشترك بين املدرسة واملجتمع، فكل ما تنجزه املدرسة 

سوف يؤتي ثماره، وكل ما تقدمه مؤسسات املجتمع سوف يساعد في تعزيز 

 ذلك.

واألسرة، بل  ان املؤسسات املجتمعية ال يقل دورها أهمية عن دور املدرسة     

في بعض األحيان لها تأثير أعظم في ظل ضعف دور األسرة واملدرسة، 

فاملجتمع هو الذي يتلقى االبن ويحتضنه بعد أبوية وأسرته ومدرسته وينقل  

لهم عاداته ومفاهيمه وسلوكه، ونعني باملجتمع هنا جميع مؤسسات املجتمع 

اته اليومية مثل املالعب التي قد يتأثر بها الطالب في تعامالته في واقع حي

 [. 6والنوادي واملالهي ]

املدرسة لبنة أساسية لخلق مجتمع فعال، والبد أن يتجلى ذلك من خالل  

وجود شراكة مجتمعية تخدم العملية التعليمية، فيستطيع الطالب فهم 

مؤسسات املجتمع وما تقدمة لهم من بداية واقع حياتهم املدرسية ويتطور 

 تهم العملية فيما بعد الدراسة كفهم لهذه الشراكة.ذلك إلى واقع حيا

إن املدرسة بمفردها غير قادرة على تحقيق أهدافها املنشودة، لذا فهي  

بحاجة ماسة لالستفادة من إمكانيات املجتمع البشرية واملادية، وتبرز هذه 

اإلمكانيات مسؤولية املجتمع ومؤسساته في تحقيق مساعي وأهداف املدرسة 

 مهمة تتمثل في :لتحقيق التنشئة الفاعلة والتي تتحقق من خالل أربع معايير 

العالقة والتواصل: الشراكة تحتاج إلى تواصل مثمر يسمح بتبادل اآلراء  .1

 واألفكار، واالهتمامات ووضع األهداف والتوقعات واملتابعة املنظمة.

العمل التطوعي: ضرورة ملحة يجب أن يبادر بها مؤسسات املجتمع املحلي،  .2

 تقدمها للطالب. لتغطية الفجوات التي ال يمكن للمدرسة أن 

صنع القرار: لتحقيق مستويات تقدم عالية في مستويات وتنشئة الطالب،  .3

ال بد أن يكون هناك قرارات مشتركة ومبنية على أفكار متنوعة من مؤسسات 

املجتمع املختلفة مع املدرسة، وذلك لضمان تحقيق الجودة الشاملة في 

 مجال التعليم.

شركاء املجتمع املحلي بالتعاون مع املدرسة التعاون مع املدرسة: يقوم  .4

 لتنظيم برامج خاصة مثل املعارض الصحية والبيئية والبرامج الصيفية.

 الدراسات السابقة  .2

 :من أهم الدراسات السابقة املرتبطة بالدراسة الحالية

[ حول واجبات مجالس اآلباء واملعلمين وتوقعات 8دراسة ميلر وهانت ]     

املعنيين بها في مقاطعة لتبرج عن هذه الواجبات واملهام. وقد توصلت الدراسة 

إلى أن هناك عالقة طردية بين دعم اآلباء ماديا للمدرسة وبين مدى قناعة 

اآلباء بدور املدرسة في تعليم أبنائهم. كما أشارت الدراسة أيضا إلى أن هناك 

باء في مجالس اآلباء عالقة بين تحصيل التالميذ وفعالية مشاركة اآل 

واملعلمين. وهذا ما يالحظه الباحثون في الحقل التربوي، فاهتمام أولياء األمور 

بمجريات البيئة املدرسية بداية من مستويات أبناءهم إلى كل ما يخدم الحرم 

املدرس ي، يدفع الطالب إلى بذل مزيد من الجهد ليناسب مع ما يقدمه ولي أمره 

 للمدرسة.

[ التعاون بين املعلمين وأولياء األمور لتربية 9] ت دراسة نوال نصروتناول     

طفل الحلقة األولى من التعليم األساس ي، وتوصلت الباحثة إلى أن العالقة بين 

املعلمين وأولياء األمور ضعيفة، وأن قنوات االتصال بينهم تكاد تكون منعدمة 

طلبات املعلمين ألشياء ال تمس وال تتعدى زيارات من القلة لالستفسار عن 

جوهر العملية التعليمية. وهذا من الجوانب التي تضعف من مستوى 

الطالب، فضعف التواصل يولد تراكم النتائج السيئة لألبناء باملدرسة وعدم 

 وجود تطورات واضحة وملموسة للنهوض بالعملية التربوية في مجملها.

[ والتي تناولت العالقة بين املدرس 10] Eversonكذلك ما ورد في دراسة      

والوالد وتعلم الطالب القراءة، وتوصل الباحث على أن بيئة املنزل تؤثر على 

التعلم في الفصل، وبالفعل فشراكة املنزل تثمر في اكتمال أهداف املدرسة 

 نحو طالبها.

[ أن هناك عالقة بين إخفاق األوالد 11] Sheldonاتضح من دراسة     

لدراس ي وبين أساليب الوالدين في تربية وتنشئة األطفال واتجاهاتهم وفشلهم ا

 نحو أوالدهم.

[ التي أجريت حول مجالس 12وفي دراسة نورة السبيعي وحصة صادق ]      

أولياء األمور واملعلمين ومقومات فاعليتها التربوية في املرحلة االبتدائية، 

تي يرى أفراد العينة أنها وتوصلت الدراسة إلى أن أهم أهداف املجلس وال 

تتحقق بدرجة كبيرة هي النهوض باملستوى التحصيلي للتالميذ، وتشجيع 

املوهوبين من التالميذ ورعاية املتفوقين منهم. كما اتضح من الدراسة 

محدودية األنشطة والفعاليات التي تمارس من خالل مجالس أولياء األمور، 

ى وجود املشكلة التالية وبدرجة كما اتفق أكثر من نصف أفراد العينة عل

كبيرة "تخلف عدد كبير من أولياء أمور التالميذ منخفض ي التحصيل عن 

 الحضور".

[ بدراسة حول مجالس اآلباء ودورها في 8وقد قام عبد العزيز الغانم ]      

مدارس التعليم العام بدولة الكويت، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن الهدف 

لتعاون بين املنزل واملدرسة يتحقق بدرجة ضئيلة في كل من الخاص بتدعيم ا

بينما ال يتحقق في املدارس  املدارس االبتدائية واملتوسطة الحكومية،

الثانوية، ويتحقق بدرجة أكبر في املدارس الخاصة. وأيضا عدم تحقق الهدف 

الخاص بإشعار التالميذ بأن ألولياء أمورهم دور فيما يجري حولهم من أمور 

تخصهم باملدرسة في املدارس الحكومية، وتحققه بدرجة عالية في املدارس 

 الخاصة. 

[ بدراسة تحليلية مقارنة بعنوان )أدوار املدرسة 4وقد قام ضحاوي ]     

الحديثة في التفاعل مع قضايا املجتمع والبيئة املحيطة( هدفت إلى البحث 
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ي يمكن للمدرسة أن تقوم بها عن االدوار التربوية والتعليمية واالجتماعية الت

من أجل التفاعل مع قضايا املجتمع والبيئة املحيطة، وكان من أبرز نتائج 

هذه الدراسة أن ضعف العالقة بين املدرسة واملجتمع يعوق املدرسة عن 

 تحقيق رسالتها.

[ بدراسة في سلطنة عمان هدفت إلى تحسين 14وقام البوسعيدي ]     

درسة واملجتمع، ولتحقيق أهداف الدراسة تم وتطوير العالقة بين امل

استخدام استبانة أعدت لهذا الغرض. أظهرت نتائج الدراسة قلة تفعيل 

مجالس اآلباء واملعلمين، ولتحسين العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي بينت 

النتائج ضرورة توافر اآلليات الالزمة لتمكين مدير املدرسة من القيام بدورة 

ز مفهوم املدرسة املجتمعية. املدرسة املجتمعية للتفعيل تتطلب في إبرا

مشاركة جميع األطراف، ولعل مجالس اآلباء هي االنطالقة األساسية للوصول 

 [.  1إلى شركة فاعلة مع جميع تنظيمات املجتمع املحيط ]

[ دراسة في دولة اإلمارات العربية املتحدة هدفت إلى 15وقد أجرى الكعبي ]     

عرف على درجة ممارسة مديري املدارس لدورهم في تفعيل العالقة بين الت

( 45املدرسة واملجتمع، ولتحقيق ذلك تم استخدام استبانة مكونة من )

فقرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر املمارسات كانت رعاية الطلبة 

 ومتابعتهم سلوكيا وعلميا، وإن أقل املمارسات فيما يتعلق بتفعيل العالقة

بين املدرسة واملجتمع كانت البرامج الثقافية. أشارت الدراسة إلى ضرورة 

تدريب مدراء املدارس إلكسابهم املهارات الالزمة لتفعيل العالقة بين املدرسة 

 [. 1] واملجتمع

[ دراسة في األردن هدفت إلى الكشف 13]وشطناوي وكما أجرت املراشدة       

جتمعية من وجهة نظر مدراء املدارس عن درجة تطبيق مفهوم املدرسة امل

الثانوية في محافظة إربد، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق املفهوم 

 [. 1] كانت مرتفعة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

إجراءات الدراسة في الجانب امليداني من حيث وصف  القسميتناول هذا  

مجتمعها وعينتها واألداة املستخدمة فيها وإجراءات تطبيق الدراسة وأساليب 

 معالجة البيانات وتحليلها إحصائيا.

 عينة الدراسة:  

( فردا من العاملين في مدرسة اإلمام جابر بن 48شمل مجتمع الدراسة )      

/  2017( وذلك في العام الدراس ي 12-10األساس ي )زيد للتعليم ما بعد 

م، وتمثلت عينة الدراسة في إداريين ومعلمين من مدرسة اإلمام جابر 2018

( أفراد 8( فقد بلغ عدد اإلداريين )12-10بن زيد للتعليم ما بعد األساس ي )

معلم، وقد تم توزيع  38باإلضافة إلى املدير ونائب املدير، أما عدد املعلمين 

( استبانة تم استرجاعها جميعا، وقد كان العدد املسترجع مستوفي العدد 48)

 %(.100إلجراء التحليل اإلحصائي بنسبة )

 1جدول 

 عدد االستبانات املوزعة لعينة مجتمع الدراسة ونسبها املئوية

 النسبة املئوية العدد  عينات مجتمع الدراسة 

 21 10 إداريين 

 79 38 املعلمين 

 100 48 املجموع 

 واإلجراءات  الطريقة. 3

نظرا لطبيعة الدراسة والبيانات املراد الحصول عليها اعتمدت هذه       

الدراسة على املنهج الوصفي، الذي يقوم على وصف الظاهرة كما هي في 

الواقع، والتعبير عنها بشكل كمي وذلك باستخدام أسلوب املسح الذي تم من 

ع خالل البحث عن مجاالت املشاركة املجتمعية والتي تفيد وتخدم املجتم

املدرس ي، وذلك بالعمل على سرد جميع الخدمات التي يمكن أن تقدمها 

املؤسسات املجتمعية املنتقاة في موضوع الدراسة، واتباع أسلوب التحليل 

الذي تم من خالله وضع مؤشرات األداء التي يمكن من خاللها قياس إمكانية 

لى مفهوم توافرها أو عدم توافرها للخدمة املقدمة من املدرسة للوصول إ 

 واضح لها وتحديد مؤشراتها من الواقع الفعلي. 

 أداة الدراسة أ. 

بعد االطالع على األدب النظري املتعلق بموضوع الدراسة، تم إعداد       

الصورة األولية ألداة الدراسة، وهي استبانة تكونت من جزأين، الجزء األول 

ا الجزء الثاني من اشتمل على بيانات شخصية خاصة بأفراد عينة الدراسة أم

( فقرة موزعة على ستة مجاالت. وتم تطوير هذه 42االستبانة فقد تضمن )

املجاالت عن طريق جرد جميع العمليات املدرسية التي لها عالقة باملجتمع. 

بعد ذلك تم تطوير مجموعة من مؤشرات األداء لقياس مدى تحقق هذه 

ليكرت الخماس ي لحصر املجاالت في ارض الواقع. كما تم استخدام مدرج 

استجابات أفراد العينة حيث تدرجت االجابات بين "معارض بشدة و"أوافق 

بشدة". وخالل تطوير هذه االستبانة تم التحقق من الصدق الظاهري 

( محكما، من املختصين في اإلدارة 21لالستبانة عن طريق عرضها على )

على عينة من املعلمين  التعليمية والتربوية ودائرة املواطنة، حيث تم عرضها

( أفراد، وعينة من دكاترة جامعة 6بمدرسة اإلمام جابر بن زيد مكونة من)

( أفراد، وعينة من مدراء املدارس مكونة من 6السلطان قابوس مكونة من )

( من 3( أفراد، ومسؤولي من وزارة التربية والتعليم بدائرة املواطنة لعدد )6)

اتهم املتعلقة بمحتوى وفقرات األداة، من األفراد، حيث تم األخذ بمالحظ

حيث: الوضوح ودقة الصياغة العلمية ومدى ارتباط كل منها باملجال املدرج 

ضمنه، واألخذ بالتعديالت واملالحظات التي أبدوها، وبالتالي تم تعديل  

( فقرة موزعة على ستة مجاالت. كما تم احتساب 42االستبانة لتشمل )

( للمجاالت على حده ولجميع بنود االستبانة 2دول معامل الفا كرونباخ )ج

معدل ثبات عالي يمكن الوثوق ككل. ويتضح ان املجاالت واالستبانة تتمتع ب

 به. 
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 2جدول 

 معامل الفا كرونباخ ملجاالت املدرسة املجتمعية 

 الفا كرونباخ عدد البنود  املجال

 0.86 9 املدرسيةالصحة 

 0.85 7 األسرة / ولي األمر

 0.75 4 الشرطة

 0.92 9 املحافظة على األمن

 0.89 7 البلدية

 0.91 6 القطاع الخاص /املبادرات 

 0.97 42 جميع املجاالت

 املعالجة االحصائية:

بعد تجميع االستبانات تم إدخال البيانات باستخدام برنامج الرزمة  

(، وتم استخراج املتوسطات الحسابية spssاالحصائية للعلوم االجتماعية )ٍ

واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول، ولإلجابة عن السؤال الثاني 

 (. t-testتم استخدام )

 نتائج ومناقشتهاال .4

عرض لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها باستخدام  القسمهذا  يتضمن     

تمكنا من التوصل إلى النتائج اإلحصائية ملجموعة بنود  SPSSبرنامج 

ومؤشرات االستبانة املطبقة متمثلة في املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري 

انات وثبات األداة ككل وثبات كل مؤشر منها في املجاالت. وبعد جمع البي

بواسطة أداة الدراسة، وإجراء التحليل اإلحصائي املناسب يعرض هذا 

نتائج الدراسة وفقا ألسئلتها مع عرض ملجموعة جداول إحصائية  القسم

( فردا من إداريو 48املتحصل عليها من تحليل بيانات االستبانة املطبقة على )

واستعراض  ومعلمو مدرسة اإلمام جابر بن زيد للتعليم ما بعد األساس ي 

 املناقشة فيها:

 أوال: عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

ما هي بنود ومجاالت املدرسة املجتمعية في مدرسة اإلمام جابر بن زيد  

 (؟  12-10لتعليم ما بعد األساس ي )ل

واالنحرافات ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية      

املعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لكل مجال من مجاالت االستبانة 

لتحديد بنود ومجاالت املدرسة املجتمعية في مدرسة اإلمام جابر بن زيد 

( املتوسطات 3(، ويبين الجدول رقم )12-10للتعليم ما بعد األساس ي )

ة للمدرسة املجتمعية الحسابية واالنحرافات املعيارية في املجاالت الست

وكذلك املجموع الكلي. كما تم تحليل جميع املجاالت باستخدام اختبار ت 

 اختبار ت للعينة الواحدة ملجاالت الدراسة. 4للعينة املستقلة ويبن الجدول 

 3جدول 

 عيةاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملجاالت املدرسة املجتم 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال

 0.74 3.7 الصحة املدرسية

 0.67 3.9 األسرة / ولي األمر

 0.80 3.7 الشرطة

 0.80 4.0 املحافظة على األمن

 0.85 3.8 البلدية

 0.87 3.6 القطاع الخاص /املبادرات 

 0.69 3.8 جميع املجاالت

 4جدول 

 الواحدة ملجاالت الدراسةاختبار ت للعينة 

 الداللة  درجات الحرية ت املجال

 0.00 47 6.9 الصحة املدرسية

 0.00 47 9.0 األسرة / ولي األمر

 0.00 47 6.3 الشرطة

 0.00 47 8.6 املحافظة على األمن

 0.00 47 6.4 البلدية

 0.00 47 4.9 القطاع الخاص /املبادرات 

 0.00 47 8.0 جميع املجاالت

( بأن املتوسطات الحسابية للمجاالت الستة 3يتضح في الجدول رقم )     

املتعلقة بتحديد بنود ومجاالت املدرسة املجتمعية بمدرسة اإلمام جابر بن 

(. من 4.00 -3.62( قد تراوحت ما بين )12-10زيد للتعليم ما بعد األساس ي )

( نالحظ أن إحصائية املتوسط الحسابي لجميع 3رقم ) خالل بيانات الجدول 

مجاالت املدرسة املجتمعية مرتفع، وبالتالي هناك مرونة كبيرة في إمكانية 

إقامة شراكة مجتمعية من قبل املدرسة مع املؤسسات التابعة لهذه املجاالت 
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فيما يخدم صالح التعليم والرقي باملحتوى املدرس ي من جميع الجوانب. ويشير 

الجدول الى ان املتوسط الحسابي ملجال املحافظة على األمن هو األكثر 

(، وهذا يرجع إلى الشراكة املباشرة من قبل رجال أمن السالمة 4.0إرتفاعا ) 

(، 3.9املوجودين باملدرسة مع البيئة املدرسية، تليها مجال األسرة وولي األمر )

أن تكون النسبة  فهم أيضا على اتصال مباشر مع املدرسة فمن املؤكد

 املرتفعة في املتوسط الحسابي لهذه املجاالت بعد املسح الفعلي لها.

أما بالنسبة ملجال املدرسة املجتمعية األقل نسبة من بين هذه النسب        

(، ولعل السبب يرجع إلى  3.6املرتفعة هي في مجال املبادرات / القطاع الخاص)

عدم الوعي الكافي من قبل مؤسسات القطاع الخاص بدورها اإليجابي 

خدم بها والحيوي فيما يتعلق باملدارس والشراكة الحقيقية التي ممكن أن ت

املجتمع من خاللها، وكذلك عدم وجود نقاط اتصال وتواصل للتفاعل 

السهل والسريع من قبل إدارة املدرسة للتوصل إلى الخدمات التي تقدمها 

 مؤسسات القطاع الخاص.

( أن مجال الصحة املدرسية 3أيضا من املالحظ في نتائج الجدول رقم )     

(، ولعل 3.7والشرطة تحظى بإستجابات تحمل نفس املتوسط الحسابي )

السبب يرجع إلى التواصل امللموس من قبل مؤسسات هذه املجاالت مع 

املدرسة، وهذا ما يتفق عليه أغلب أفراد العينة من مدرسة اإلمام جابر بن 

، فتواصل هذه املؤسسات يكون واضح وملموس وروتين ثابت يشهده زيد

أغلب أفراد العينة فمثال دور الصحة املدرسية قائم ومستمر خالل العام 

الدراس ي من خالل املمرض الدائم املقيم باملدرسة ملتابعة الحاالت الصحية 

للطالب، وكذلك مراكز الشرطة القريبة من املدرسة تقوم بعمل محاضرات 

لألمن والسالمة في طابور الصباح كتعريف الطالب بكيفية التعامل مع 

الحرائق وإطفاءها، وكذلك تنفيذ خطة إخالء لجميع طاقم املدرسة. أيضا 

( نالحظ أن مجال املحافظة على األمن )جهة 3من خالل نتائج الجدول رقم )

هة أمنية( تحظى بنسبة إستجابة أعلى من مجال الشرطة )التي هي أيضا ج 

(، ولعل هذا يرجع إلى قرب 4.0أمنية أكبر(، والتي تتمثل في متوسط حسابي )

مؤسسات هذا املجال من بيئة املدرسة، وذلك من خالل تواجد رجال خدمات 

األمن والسالمة بشكل دائم في املدرسة، فجميع األمور األمنية ترجع إليهم في 

لهذا املجال أعلى من مجال  املقام األول ؛ وهذا ما جعل إستجابة أفراد العينة

الشرطة التي هي أيضا تعتبر جهة أمنية مهامها أوسع وأكبر من مجال األمن 

والسالمة. مجال البلديات أخذت نسبة متوسطة بين املجاالت الستة والتي 

، 4.0و 3.6(، فهي في منتصف القيم بين 3.8تمثلت في متوسط حسابي )

 ر يحمل نفس املتوسط الحسابي.وأيضا ليس هناك تكرار لها مع مجال أخ

( كذلك االنحراف املعياري لكل مجال من مجاالت 3ويوضح الجدول رقم )     

املدرسة املجتمعية، فالقيم املتحصل عليها تحمل طابع االستقرار وعدم 

التشتت بتباين بسيط، وال يوجد بينها فروقات ظاهرية تذكر فهي محصورة 

مكانية توفر مؤشرات األداء الخاصة بكل ، وهذا يؤكد إ0.87إلى  0.67بين 

مجاالت وبنود املدرسة املجتمعية املحددة في هذه الدراسة. قيم اإلنحرافات 

املعيارية للمجاالت الستة تتدرج بالزيادة بشكل طفيف ومتقارب إلى أن تصل 

( فالفرق بينهما 0.67( عن نقطة اإلنطالق في القيم )0.87إلى قمة بسيطة )

التالي هذه القيم تأخذ طابع التدرج وعدم التششت والعشوائية قليل جدا، وب

في القيم املتحصل عليها من خالل تقارب إستجابات أفراد العينة، وهذا يدل 

 على مدى إمكانية توفر هذه املؤشرات كال في مجاله.

 ثانيا: عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

ود املدرسة املجتمعية في مدرسة اإلمام جابر ما هو مستوى توفر مؤشرات بن 

 (؟12-10بن زيد للتعليم ما بعد األساس ي )

( والذي يوضح فيه املتوسط الحسابي 5من خالل بيانات الجدول رقم )      

( 42واالنحراف املعياري لكل مؤشرات مجاالت املدرسة املجتمعية وعددها )

ئة االستبانات من أفراد العينة مؤشر أداء. مما يتضح أن مقدار الفقد في تعب

غير موجود، وهذا يدل على الحرص واالهتمام بموضوع الدراسة، وتعاون 

الطاقم اإلداري والتدريس ي بمدرسة جابر بن زيد ودعمها للبحث والتقص ي 

حول ما يثري امليدان التربوي وخدمة املجتمع، والجدول التالي يعرض نتائج 

مجاالت املدرسة املجتمعية، وحول مدى  جميع مؤشرات األداء الخاصة بكل

 توفرها في بيئة املدرسة.

 5جدول 

 املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري ملؤشرات أداء مجاالت املدرسة املجتمعية

 االنحراف املتوسط  رقم املؤشر  االنحراف املتوسط  رقم املؤشر 

1 3.44 0.965 22 4.23 1.016 

2 4.10 0.994 23 3.58 1.108 

3 3.79 1.202 24 4.21 0.988 

4 3.65 1.176 25 3.98 0.911 

5 3.83 0.859 26 3.85 0.967 

6 4.17 1.038 27 3.94 1.080 

7 3.71 1.091 28 4.06 0.909 

8 3.35 1.296 29 3.75 1.194 

9 3.63 0.981 30 3.85 1.271 

10 3.33 1.078 31 3.46 1.288 

11 4.02 0.956 32 3.23 1.153 

12 4.0 0.923 33 4.04 1.010 

13 4.04 0.898 34 3.90 0.928 

14 3.98 0.758 35 4.29 0.944 

15 3.42 0.919 36 3.83 0.930 
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 االنحراف املتوسط  رقم املؤشر  االنحراف املتوسط  رقم املؤشر 

16 4.42 0.942 37 3.60 1.005 

17 4.44 0.897 38 3.65 1.000 

18 3.56 1.029 39 3.40 1.047 

19 3.50 1.238 40 3.81 1.065 

20 3.46 1.031 41 3.46 1.091 

21 4.43 0.917 42 3.81 1.045 

( أن جميع املؤشرات تأخذ نسبة مرتفعة في 5يوضح الجدول رقم )     

، وهذا يشير إلى إمكانية 4.44إلى  3.23متوسطها الحسابي فهي تتراوح بين 

 توفر هذه املؤشرات بنسبة عالية في مدرسة اإلمام جابر بن زيد. 

ت أيضا تدرج االنحراف املعياري لجميع هذه املؤشرات ال تأخذ طابع التشت       

والبعد والفروقات الكبيرة في القيم، بل أننا نالحظ أن هناك تقارب كبير في 

القيم وهذا ما يشير إلى املستوى العالي وإمكانية توفر هذه املؤشرات وتحقيق 

 شراكة مجتمعية مدرسية مع مؤسسات مجاالت املدرسة املجتمعية.

مجال الشرطة  ( في17( نجد أن املؤشر رقم )5من خالل الجدول رقم )      

والذي يبحث عن استجابات العينة حول مدى توفر محاضرات توعوية 

وتثقيفية من قبل رجال الشرطة في طابور الصباح هو األعلى واألكثر نسبة 

(، وهذا ما يعزى إلى أن إدارة املدرسة 4.44حيث يبلغ املتوسط الحسابي ) 

مع املجتمع املحلي والعاملين تسعى إلى مبادرة إحياء الفعاليات املشتركة 

ومؤسسات الدولة كمجال الشرطة وتوثق قيمتها لدى املجتمع املدرس ي 

وتسعى لالستفادة من املتخصصين في تقديم محاضرات توعوية، إذ أن جهاز 

شرطة عمان السلطانية يعتبر تنظيم مجتمعي أساس ي في كل عام دراس ي 

ف القضايا يتعاون مع املدرسة بتقديم خدمات توعوية وورش حول مختل

املعاصرة لطالب املدرسة في طابور الصباح. أيضا ما تم مالحظته في الجدول 

(، يحمل متوسط حسابي 21( أن اإلستجابة لدى مؤشر األداء رقم )5رقم )

( يأتي في تدرجه ثانيا من بعد مؤشر األداء األعلى الذي تم مناقشته 4.43كبير)

افظة على األمن على مدى توفر ( في مجال املح21أعاله، وينص املؤشر رقم ) 

أفراد من رجال األمن والسالمة او حراس املدرسة بشكل مستمر للحفاظ على 

أمنها وسالمتها في املبنى املدرس ي، ولعل طابع التميز كدرجة عالية في متوسطها 

( يأتي من كون أن رجال األمن والسالمة لهم دور فعال 4.43الحسابي )

ية التعليمية واإلدارية داخل املبنى املدرس ي، ومباشر يسهم في سير العمل

 وبالتالي هذا إنعكس على إستجابات أفراد العينة بالنسب العالية.

ومن خالل الجدول السابق نجد أن األقل نسبة في املتوسط الحسابي من      

( والذي ينص على مدى توفر الكشف عن 32بين املؤشرات هو مؤشر رقم )

( من 3.23رة ورش املبيدات الحشرية حيث يبلغ )القوارض والحشرات الضا

قبل البلديات املحيطة باملدرسة، وهذا يعزى إلى قلة التكامل والشراكة بين 

املدرسة والبيئة وقصور في الربط بينها وبين ما يتعلمه الطالب في البيئة، 

وعدم تخصيص أنشطة للتفاعل والتواصل املباشر بالخدمات التي تقدمها 

( تحمل 36( و ) 5لديات اإلقليمية. أيضا مؤشرات األداء رقم )مؤسسات الب

( جاء في مجال الصحة املدرسية 5نفس املتوسطات الحسابية، فاملؤشر رقم )

وينص على مدى توفر تحديث وتغيير بيانات السجالت الصحية سنويا بما 

 يتناسب مع عدد املقيدين باملدرسة و الحالة الصحية للطالب و تطوراتها، أما

فقد جاء في مجال البلديات والذي ينص على مدى توفر  36املؤشر رقم 

حصول طالب نشاط الصحة املدرسية على ورش تدريبية صحية حول كيفية 

التعامل واستغالل مخلفات البيئة وتوظيفها في اإلطار التعليمي مرة في العام 

نفس الدراس ي من قبل مؤسسات البلدية القريبة، فكال املؤشران يحمالن 

( الذي يدل على إمكانية توفرهما في املقام 3.83املتوسط الحسابي العالي )

األول، وأيضا إتفاق في اإلستجابات من قبل أفراد العينة، يدل على أن 

 مؤشرات األداء هذه متوفرة وبقوة في املجاالت التابعة لها.

ب من ذلك نرى أن مفهوم املدرسة املجتمعية يتضح من خالل النس        

املرتفعة التي تحملها مؤشرات األداء التابعة ملجاالت الشراكة مع املدرسة مما 

دعا إلى إبراز املفهوم ووضع بنود خاصة بمؤشرات قد تم التعرف عليها وعلى 

أعمال خاصة باملدرسة توفرها ليتم األخذ بها والتعامل معها على أساس أنها 

 املجتمعية. 

قاصرة على املتخصصين، بل أصبحت حيث لم تعد قضايا التعليم     

مسئولية قومية يتحملها الجميع من خالل إعالمهم بتلك القضايا وإتاحة 

الفرصة ملشاركتهم جميعا إلثراء املناخ املدرس ي وترقيته لتجويد العملية 

التعليمية وإدارتها والوصول باملدرسة للمجتمع، فخرجت هذه الدراسة 

تمعية والتحقق من توفر مؤشرات بتحديد تعريف واضح للمدرسة املج

واضحة تعمل على تتبع األداء الفعلي كمؤشرات مطبقة في املدرسة ومدى 

توافرها في مجاالت ستة محددة وقد تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة 

وهي مجال الصحة املدرسية ومجال األسرة / ولي األمر ومجال الشرطة ومجال 

 بلدية وأخيرا مجال املبادرات )القطاع الخاص(.املحافظة على األمن ومجال ال

فكانت الدراسة ثمار جهد وعمل لوضع مفهوم للمدرسة املجتمعية       

كمؤسسة تعليمية تقدم خدمات متكاملة للسكان املحيطين بها، وتسعى إلى 

إقامة عالقات وطيده ومتكاملة مع املجتمع املحلي بكل أطيافه ومؤسساته 

سب وطبيعة أدوار مدرسة اإلمام جابر بن زيد ومع التوصل املختلفة. بما يتنا

ملؤشرات للحكم على توافر وتطبيق للمفهوم بشكل دقيق وواضح فهذا سوف 

يجعل هذه الدراسة ونتائجها مأخوذة بعين االعتبار في املجتمع العماني 

 والعربي. 

لم يعد تطوير التعليم مسؤولية وزارة أو جهة متخصصة وإنما أصبح      

عمال قوميا يجب أن تشارك فيه كافة مؤسسات املجتمع وهيئاته وأفراده، 

حيث كانت هذه الدراسة والتي تعكس آمال الرأي العام وتطلعاته للمدرسة 

املجتمعية التي تأمل جميع املدارس لتحققها على الواقع، وإيمانا منا بأهمية 

التربوي البحث العلمي في نشر ثقافة املدرسة املجتمعية في الوسط 

ومؤسسات املجتمع واملؤسسات األهلية للتعاون مع املدارس ومشاركتها 

أعمالها وبرامجها وفعالياتها مما يعد استثمارا لطاقات املجتمع وإمكاناته 

 أفرادا ومؤسسات بما يحقق الخير للجميع.

من خالل العمل على هذه الدراسة برزت مساهمة املدرسة وتشجيعها       

مجال التعليم واملشاركة في التنمية املستدامة في البالد في جميع  لالستثمار في

مجاالت التنمية الشاملة من خالل تطبيق املدرسة املجتمعية بمفهومها 
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الصحيح وبمؤشرات تطبيقها التي تعود بالنفع لخدمة وتنمية البالد. حيث 

جاءت الدراسة بتحديد مفهوم واضح للمدرسة املجتمعية ومجاالتها من 

لواقع وامليدان والذي سيكون له األثر األكبر في املجتمع املحلي، فاملدارس ا

التي تتيح فرصة الشراكة املجتمعية ألكبر عدد من أولياء األمور واملجتمع 

املحلي ومؤسساته واملؤسسات األهلية الكائنة فيه، إلثراء العملية التعليمية 

لمشكالت التي تواجهها فإنها تستثمر جميع طاقاتها في البحث عن حلول ل

إيمانا منها بأن نجاح طالبها مسئولية مشتركة يشارك فيها شركاء التربية بأدوار 

 لية تعليم الطالب واالرتقاء بهم.هامة في دعم عم

 التوصيات. 5

 تعزيز ثقافة املدرسة املجتمعية من خالل االعالم املحلي.   -

ضرورة توجيه املديريات للمدارس إلى وضع أساس لتفعيل املدرسة  -

املجتمعية والشراكة مع املجتمع بتشكيل "فريق الشراكة املجتمعية" في كل 

وتهيئة جو أفضل للتفاهم املتبادل بين أولياء األمور واملعلمين فيما  مدرسة،

 تعلق بالطلبة وصفاتهم وشخصياتهم.ي

 أهمية مفهوم املدرسة املجتمعية. عقد مشاغل ودورات للمعلمين حول  -
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ABSTRACT_ The aim of the current research was to investigate the social perspective of Jaber Bin Zaid school. 

It was observed that there was no such definition in place, which had led to not having any indicators to follow. 

The current research used descriptive design where one questionnaire was developed. The questionnaire 

included all components related to social perspective. Then, different indicators were developed in regard for 

each component. The aim was to measure if these indicators are achieved in Jaber Bin Zaid. All teachers and 

admin staff (48) participated in this study by completing the questionnaire. The results demonstrated that the 

Jabir Bin Zaid had implemented the social perspective components. In addition, the indicators were achieved 

and can be used to guide future practices in this regard. 
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