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دور مديري املدارس الثانوية في منطقة املثلث داخل اخلط األخضر في تعزيز الشراكة مع اجملتمع احمللي وعالقته بتنمية العمل التطوعي
لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني

أ .رشا سعيد ديك
أ .د .محمد علي عاشور

املقدمة
مللخص:
هدفت الدرا�سة الك�شف عن دور مديري املدار�س الثانوية يف
منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي ،وعالقته بتنمية العمل التطوعي لدى الطلبة من وجهة نظر
املعلمني .ولتحقيق هدف الدرا�سة اختريت عينة مكونة من ()309
معلمًا ومعلمة بالطريقة املتي�رسة يف منطقة املثلث داخل اخلط
و�صممت �أداتان للدرا�سة هما:
الأخ�رض للعام ُ ،2022 /2021
ا�ستبانة ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،وا�ستبانة العمل التطوعي،
وبعد الت�أكد من �صدقهما وثباتهما طُ ّبقتا على �أفراد العينة،
حيث �أظهرت النتائج �أن دور مدير املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي كان متو�سطًا ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف دور مدير املدر�سة تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي واخلربة ،فيما مل تظهر النتائج فروقًا تعزى ملتغري اجلن�س،
و�أظهرت النتائج �أن دور مدير املدر�سة يف تعزيز العمل التطوعي
كان متو�سطًا ،و�أخريا �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط دالة
�إح�صائياً بني ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،وتعزيز العمل التطوعي،
وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات كان من �أهمها تنفيذ
الربامج التدريبية ملديري املدار�س؛ لزيادة وعيهم بامل�س�ؤولية
املجتمعية يف املجاالت الأكادميية والإدارية واملالية.
الكلمات املفتاحية :ال�رشاكة ،العمل التطوعي ،مديرو املدار�س.

Abstract:
This study aimed to reveal the role of secondary
school principals in the triangle area (the green
line) in strengthening partnership with the local
community and its relationship to the development of
volunteer work among students. To achieve this goal,
a convenient sample of 309 male and female teachers
)was selected in the triangle area (the Green Line
for the year 20212022/. The results showed that the
school principal’s role in promoting partnership with
the local community was moderate, and that there
were statistically significant differences in the school
principal’s role due to the variables of academic
qualification and experience, while no differences
appeared due to the gender variable. In addition, the
school principal’s role in promoting volunteer work was
moderate. Finally, the results indicated a statistically
significant correlation between partnership with the
local community and the promotion of volunteer work.
The study offers a set of recommendations based on
the results, such as the implementation of training
programs for school principals to increase their
awareness of social responsibility in the academic,
administrative and financial fields.
Keywords: Partnership, volunteer work, school
principals
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متثل امل�ؤ�س�سات التعليمية �أحد �أهم م�ؤ�س�سات املجتمع نظرًا
لتعدد �أدوارها التعليمية واالجتماعية وال�سلوكية ،فلم تعد وظيفة
امل�ؤ�س�سات التعليمية تقت�رص على التعليم فقط ،بل تعدتها �إىل �أوجه
جديدة تتمثل يف تطوير ر�أ�س املال الب�رشي ،وتنمية املجتمع املحلي.
وبناءً على تلك الأهمية ظهرت ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية واملجتمع املحلي ك�أحد �أبرز الأدوار التي ت�ضطلع
بها املدر�سة احلديثة يف خدمة املجتمع املحلي ،من خالل ن�رش
املعرفة والثقافة للنهو�ض باملجتمع ،ويف هذا ال�سياق ي�ؤكد كل
من( )Turnbull, blue-Banning, Francis, Hill, Gross, 2015على
�أن جناح امل�ؤ�س�سات التعليمية يقا�س مبدى وجود �رشاكة بني تلك
امل�ؤ�س�سات واملجتمعات يف حميطها ،حيث ُت�سهم هذه ال�رشاكة يف
تطوير وظائف املدر�سة الأكادميية من خالل اال�ستفادة من �آراء
وت�صورات املجتمع املحلي حول �أف�ضل ال�سبل للنهو�ض بالعملية
التعليمية التعلمية� .أما ( )May & Aslan, 2016ف�أكدا على �أن
ال�رشاكة مع املجتمع املحلي �أ�صبحت �أحد �أهم وظائف املدر�سة يف
هذا الع�رص؛ و�سبب ذلك من وجهة نظر ()Pozil & Hacker, 2017
يعود �إىل طبيعة امل�شكالت التعليمية املعقدة يف الوقت احلا�رض،
وبالتايل ت�سهم ال�رشاكة مع املجتمعات يف مواجهة تلك امل�شكالت
�سواء كانت �أكادميية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية .يف حني يرى
(� )Hands, 2005أن التعليم م�س�ؤولية جمتمعية ،ولي�س م�س�ؤولية
املدر�سة وحدها مما يربر ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
واملجتمع املحلي.
وتتفق العديد من الأدبيات (Valli, Stefanski, & Jacobson,
 2016؛ Qaralleh, 2021؛ �أبو حجاج واحلمد )2021 ،على �أن ال�رشاكة
عالقة تكاملية بني املدر�سة واملجتمع املحلي؛ للنهو�ض بالتعليم،
وحتقيق �أهداف جمتمعية عامة كل ح�سب �إمكانياته احلقيقية.
وتكمن �أهمية ال�رشاكة مع املجتمع املحلي بح�سب (طحالوی
وعلوانی )2019 ،يف �أنها توفر موارد دخل جديدة للمدر�سة،
وتربطها مبحيطها االجتماعي ،وتتيح لها فر�صة اال�ستفادة من
موارد املجتمع املحلي ،وتزيد من انتماء الطلبة ملجتمعهم ،وت�ؤدي
�أي�ضًا �إىل تبادل الأفكار واخلربات ،مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي على
الوظيفية الأكادميية للمدر�سة ،فيزيد من م�ستوى تطورها مما ي�ؤدي
بالنهاية �إىل حتقيق التكامل بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف
الو�صول �إىل التنمية امل�ستدامة .ويف ذات ال�سياق �أكد (Zhang et al.,
� )2011; Epstein & Van Voorhis, 2010أن ال�رشاكة مع املجتمع
فعال يف زيادة م�ستوى االن�ضباط املدر�سي لدى
�أ�سهمت ب�شكل ّ
الطلبة ،واحلد من معدالت غياب الطلبة ،وهذا بدوره �أ�سهم يف حت�سني
التح�صيل الأكادميي للطلبة.
وي�ؤكد العديد من الدرا�سات العربية (عا�شور2011 ،؛ النوح،
2015؛ العتيبي2019 ،؛ ال�سعدي والوبر2020 ،؛ �أبو حجاج
واحلمد� )2021 ،أن �أهداف ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي
ترتاوح بني حت�سني جودة خمرجات التعليم ،وتوفري م�صادر دعم
مالية للمدر�سة ،ويف ال�سياق املقابل ركزت الأدبيات الأجنبية
().Cook et al., 2016 ; Mellin, Belknap, Brodie, & Sholes, 2015
�إىل �أن �أهداف ال�رشاكة تتمثل يف تعزيز م�شاركة املجتمع املحلي
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يف �صنع القرار املدر�سي ،و�إيجاد احللول اجلماعية للم�شكالت التي
تواجه املدر�سة ،واحلد من ال�رصاع بني املدر�س واملجتمع املحلي،
من خالل تفهم وقبول املجتمع املحلي للقرارات املدر�سية كونه�-أي
املجتمع املحلي -جزءاً من �صناعتها.
وحتى تتحقق ال�رشاكة الفعالة فال بد من وجود �إدارة مدر�سية
قادرة على تلبية احتياجات املجتمع املحلي ،وو�ضع الربامج الكفيلة،
بحيث ت�سهم يف حتقيق تلك االحتياجات (احلميد .)2018 ،وهذا
يتطلب بح�سب ( )Zuckerman, 2020وجود �إدارة تتمتع مبهارات
قيادية قوية و�صفات �شخ�صية ،لذا ف�إن الإدارة املدر�سية هي التي
حتفز م�شاركة �أفراد املجتمع يف املدر�سة ،وحتافظ على عالقة جيدة
معهم من خالل فتح املدر�سة للمجتمع ،و�إ�رشاكه يف عملية الإدارة،
وت�شجيع م�شاركة املجتمع يف املدر�سة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب
عليه م�شاركة ر�ؤية وخطط املدر�سة مع �أفراد املجتمع ،واال�ستماع
�إىل وجهات نظرهم املختلفة ،ودعوتهم للتعاون يف املدر�سة.
وال تقت�رص فكرة ال�رشاكة على تنمية املجتمع املحلي بل
تتعداها �إىل �آفاق �أو�سع تتمثل بتعزيز اجلانب االجتماعي ال�سلوكي
من خالل القيام مبهامها التعليمية بطريقة �أخالقية ،وامل�ساهمة يف
التنمية االقت�صادية مع حت�سني نوعية حياة القوى العاملة و�أ�رسهم،
وكذلك املجتمع املحلي واملجتمع ككل (Rus, Chiric, Rai & Bban,
 ،)2014فالعمل التطوعي �أ�صبح �رضورة من �رضورات احلياة ملا
له من دور يف تعزيز امل�شاركة املجتمعية ،وتقوية دعائم املجتمع
ومتا�سكه (جاد.)2012 ،
وبح�سب ( )McCabe, Katherine & Patricia, 2007ف�إن العمل
التطوعي هو �أي ن�شاط ر�سمي �أو غري ر�سمي ،يتم �إجرا�ؤه عن طريق
االختيار بطريقة غري مدفوعة الأجر ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو جمموعة
�أو منظمة .ويلعب العمل التطوعي دورًا رئي�سًا يف �أداء اخلدمات
االجتماعية للمجتمعات ككل .بالإ�ضافة �إىل فوائد اجلانب العملي
للمتطوعني �أنف�سهم ،حيث ي�ستفيد كل من املجتمعات والأفراد من
العمل التطوعي ،من خالل تعزيز التما�سك االجتماعي (Wilson,
.)2000
وتكمن �أهمية العمل التطوعي يف �أنه يعزز من فر�ص التعاون
بني �أفراد املجتمع من جهة ،ويزيد من فر�ص الر�ضا عن احلياة،
ويف هذا ال�سياق ي�شري (� )Grant et al 2020إىل �أن املتطوعني لديهم
م�ستوى �أعلى من الر�ضا عن احلياة ،وت�أثري �إيجابي من �أولئك الذين
ال يتطوعون� ،أ�ضافة �إىل �أن العمل التطوعي يوفر �أنواعًا خمتلفة من
التعلم ترتاوح بني تعزيز الفعالية الذاتية للفرد واجلماعية وتطوير
املهارات الأ�سا�سية ،وتنمية القدرة على العمل اجلماعي وحتمل
امل�س�ؤولية (.)Mundel & Schugurensky, 2008
ويف �سياق الك�شف عن دور مدير املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة
مع املجتمع املحلي �أو تنمية العمل التطوعي ،فقد �أجرى �أبو حجاج
واحلمد ( )2021درا�سة هدفت للتعرف �إىل دور الإدارة املدر�سية يف
تعزيز ال�رشاكة املجتمعية يف املدار�س العربية يف منطقة بئر ال�سبع
من وجهة نظر مديري املدار�س �أنف�سهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من
جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة ،والبالغ عددهم ( )100مدير ومديرة،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن دور مديري املدار�س يف تعزيز ال�رشاكة
املجتمعية يف املدار�س العربية يف منطقة بئر ال�سبع جاء متو�سطًا،
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيًا عند م�ستوى الداللة

الإح�صائية ( ) .05بني الأو�ساط احل�سابية لتقديرات مديري املدار�س
لدورهم يف تعزيز ال�رشاكة املجتمعية يف املدار�س العربية يعزی
املتغري ملوقع املدر�سة ول�صالح املدار�س املعرتف بها ،ومل تظهر
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف دور مديري املدار�س
يف تعزيز ال�رشاكة املجتمعية يف املدار�س العربية تعزى ملتغريي
الدرا�سة (اجلن�س ،و�سنوات اخلدمة يف الإدارة).
و�أجرى (العنانبة )2021 ،الدرا�سة التي هدفت الك�شف عن دور
مديري املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي يف حمافظة
عجلون ،واختار عينة مكونة من ( )850معلمًا ومعلمة ،وبعد
تطبيق اال�ستبانة عليهم �أظهرت النتائج �أن دور مدير املدر�سة يف
تعزيز ال�رشاكة كان متو�سطا ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف دور مدير املدر�سة تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح
الإناث ،ومتغري اخلربة التدري�سية ول�صالح ذوي اخلربة الأعلى.
و�سعت دار�سة قرالة ( )Qaralleh, 2021التعرف �إىل دور قادة
املدار�س يف تعزيز ال�رشاكة املجتمعية يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة اخلرج باململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستك�شاف �سبل تطوير
هذا النوع من العالقات ،ولتحقيق هذا الهدف اختار عينة مكونة من
( )5320معلمًا ومعلمة .و�أظهرت النتائج �أن دور مدير املدر�سة يف
تعزيز ال�رشاكة املجتمعية كان متو�سطا ب�شكل عام.
و�أجرى ال�سعدي والوبر ( )2020درا�سة للك�شف عن دور
املدر�سة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة مدار�س التعليم
العام ب�أمانة العا�صمة �صنعاء ،ولتحقيق هذا الهدف اختار عينة
مكونة من ( )400معلم ومعلمة ع�شوائيًا ،وقد �أظهرت النتائج �أن
دور املدر�سة يف تعزيز العمل التطوعي من وجهة نظر �أفراد العينة
كانت منخف�ضة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائيًا
يف دور املدر�سة يف تعزيز العمل التطوعي تعزى ملتغريات نوع
املدر�سة ،املرحلة الدرا�سية ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة.
و�أجرى (الكلباين )2020 ،درا�سة �سعت التعرف �إىل دور �إدارة
املدر�سة يف تعزيز العمل التطوعي باملدار�س يف ُعمان ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي ،ولتحقيق هذا الهدف اختريت عينة ع�شوائية
قوامها ( )200فرد من مديري املدار�س واملعلمني والطلبة ،و�أظهرت
النتائج �أن �أغلب املدار�س ال تهتم بالعمل التطوعي� ،إما لعدم الرغبة
يف تفعيلة �أو ب�سبب �ضعف الإمكانات� ،أو ب�سبب اخلوف من �ضياع
الوقت� ،أو بكرثة الأعباء امللقاة على عاتق �إدارة املدار�س.
وهدفت درا�سة هريلينا ،ويدودو ومادهاكوماال (Herlina,
 )Widodo & Madhakomala, 2020الك�شف عن دور ال�رشاكة
بني املدار�س واملجتمع املحلي يف تعزيز جودة التعليم البديل يف
�إندوني�سيا ،ولتحقيق هذا الهدف �أجريت مقابالت معمقة مع عينة
مكونة من ( )26مديراً ومدر�ساً يف �إندوني�سيا ،وبعد حتليل املقابالت
�أظهرت النتائج �أن هناك م�ستوى مقبوالً من ال�رشاكة بني املدار�س
واملجتمع املحلي ممثالً بال�رشكات الربحية ،وغري الربحية ،حيث
�أ�سهم ذلك كله يف تعزير جودة التعليم.
و�أجرت �أبو عيا�ضة ( )Abuiyada, 2018درا�سة �سعت �إىل
ا�ستك�شاف موقف طالب اجلامعات جتاه اخلدمات التطوعية يف
�سلطنة عمان ،وكذلك التعرف على العقبات التي متنعهم من
امل�شاركة يف اخلدمات التطوعية ،من خالل التطبيق على عينة
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دور مديري املدارس الثانوية في منطقة املثلث داخل اخلط األخضر في تعزيز الشراكة مع اجملتمع احمللي وعالقته بتنمية العمل التطوعي
لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني

مكونة من ( )500طالب من جامعة ظفار ،وك�شفت النتائج عن
انخفا�ض معدالت الطالب املتطوعني ،وكان العائق الرئي�س �أمام
االنخراط يف العمل التطوعي من وجهة نظر �أفراد العينة هو �ضيق
الوقت ب�سبب �ضغوط الدرا�سة.
و�سعت درا�سة (�أبو كو�ش وال�رشمان وجوارنة� )2018 ،إىل
الك�شف عن دور الإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي للحد من ظاهرة الت�رسب لدى طلبة مدار�س النقب
داخل اخلط الأخ�رض ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )162عاملًا
وعاملة من العاملني يف املجال�س املحلية اختريوا بطريقة ع�شوائية،
وقد �أظهرت النتائج �أن دور الإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة بني
املدر�سة واملجتمع املحلي للحد من ظاهرة الت�رسب لدى طلبة
مدار�س النقب داخل اخلط الأخ�رض كان بدرجة متو�سطة ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيًا بني متو�سطات تقديرات العينة
لدور الإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع
املحلي للحد من ظاهرة الت�رسب لدى طلبة مدار�س النقب داخل
اخلط الأخ�رض يعزى الختالف متغري امل�ؤهل العلمي ،ول�صالح
درجة البكالوريو�س فما دون ،وعدم وجود فرق دال �إح�صائياً يعزى
الختالف متغريي اجلن�س واخلربة.
و�أجرت الفرا ( )2018درا�سة �سعت التعرف على درجة
ممار�سة طلبة اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزة للعمل
التطوعي وعالقتها باملهارات القيادية لديهم ،ولتحقيق هذا الهدف
اختريت عينة مكونة من ( )313من ثالث جامعات فل�سطينية هي
(الإ�سالمية ،الأق�صى ،الأزهر) يف غزة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
درجة ممار�سة الطلبة للعمل التطوعي كان عالياً ،ومل تظهر النتائج
�أي فروق دالة �إح�صائياً يف ممار�سة العمل التطوعي تعزى ملتغريات
اجلن�س �أو التخ�ص�ص �أو املعدل الرتاكمي ،يف حني ظهرت فروق
تعزى ملتغري اجلامعة ول�صالح جامعة االق�صى.
و�سعت درا�سة بني مرت�ضى ( )2016الك�شف عن دور الإدارة
املدر�سية يف توثيق العالقة الت�شاركية مع املجتمع املحلي من
�أجل حتقيق مدر�سة جمتمعية ،ودور الإدارة املدر�سية يف توظيف
العالقة بني املدر�سة واملجتمع لتحقيق الأهداف التي ت�سعى �إليها
كل من املدر�سة واملجتمع ،ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحثان
املنهج الو�صفي التحليلي ،واختريت عينة بلغ حجمها ( )213مديرًا
ومعلمة وويل �أمر ،وقد �أظهرت النتائج �أن وجهات نظر �أفراد عينة
الدرا�سة نحو دور الإدارة املدر�سية يف توثيق العالقة الت�شاركية مع
املجتمع املحلي لتحقيق مدر�سة جمتمعية يف منطقة الدمام جاءت
بدرجة متو�سطة يف جميع املجاالت ،كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم
وجود داللة �إح�صائية بني وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة يف الدرجة
الكلية للمجاالت الأربعة لدور الإدارة املدر�سية يف توثيق العالقة
الت�شاركية مع املجتمع املحلي.
و�أجرى ( )Gross & et al., 2015درا�سة �سعت �إىل التعرف على
طبيعة ال�رشاكة بني املدار�س واملجتمع املحلي ،ولتحقيق هذا الهدف
اختريت عينة مكونة من ( )40معلمًا ومعلمة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وقد �أظهرت النتائج �أن ال�رشاكة �أ�سهمت يف تعزيز االلتزام
من قبل املعلمني كما �أ�سهمت يف تطور التعليم ،وتعزيز التعاون من
مع املجتمع املحلي.
و�أجرى اجلعيدي ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف على دور
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الإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة املجتمعية بني املدر�سة الثانوية
واملجتمع املحلي ،وكذلك الك�شف عن �أهم املعوقات التي حتول دون
قيام الإدارة املدر�سية بدورها يف تفعيل ال�رشاكة املجتمعية بني
املدر�سة الثانوية واملجتمع املحلي من وجهة نظر مديرات املدار�س
الثانوية احلكومية للبنات مبدينة الريا�ض ،حيث طبقت على عينة
مكونة من ( )45مديرة مدر�سة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك �ضعفاً
يف دور الإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة املجتمعية بني املدر�سة
الثانوية واملجتمع املحلي ،كما �أظهرت النتائج �أن �ضعفًا وا�ضحًا يف
الآليات التي تتبعها الإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة املجتمعية
بني املدر�سة الثانوية واملجتمع املحلي.
وهدفت درا�سة اجللعود ( )2013لتقييم دور املدر�سة الثانوية
يف تعزيز العمل التطوعي لدى الطلبة يف منطقة الق�صيم ،اختريت
عينة مكونة من ( )320معلمًا من معلمي املدار�س الثانوية يف
منطقة الق�صيم ،وقد �أظهرت الدرا�سة �إىل �أن مدار�س الق�صيم نادرًا
ما تقوم بدورها يف تنمية العمل التطوعي لدى طلبتها ب�سبب عدم
وجود لوائح �إدارية تنظم العمل التطوعي ،وعدم وجود �إدارة خا�صة
باملتطوعني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
و�أجرى عا�شور ( )2011درا�سة هدفت للتعرف �إىل دور مدير
املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وبني املجتمع املحلي من
وجهة نظر العاملني يف املدار�س و�أفراد املجتمع املحلي ،ولتحقيق
هذا الهدف مت اختيار عينة مكونة من ( )513من العاملني يف
املدار�س و( )80فرد من املجتمع املحلي ،وقد �أظهرت �أن دور مدير
املدر�سة يف تفعيل ال�رشاكة بني املدر�سة وبني املجتمع املحلي جاء
بدرجة قليلة ،كما �أظهرت النتائج وجـود فـروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغري املنطقة التعليمية جلميع جماالت الدرا�سة فيما عدا
ال�رشاكة يف ال�ش�ؤون الإدارية للمدر�سة ،يف حني �أظهرت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري م�سمى الوظيفة جلميع
جماالت الدرا�سة ،فيما عدا ال�رشاكة يف تقدمي اال�ست�شارات للمدر�سة
ول�صالح املديرين.
ويظهر من خالل العر�ض ال�سابق لبع�ض الدرا�سات ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية الآتي:
 اتفقت درا�سات املحور الأول والتي �أُجريت يف البيئات
العربية �أن م�ستوى ال�رشاكة بني املدار�س واملجتمع املحلي تراوح
بني متو�سط ومتدين.
 �أو�ضحت بع�ض درا�سات املحور الأول يف البيئة العربية
�أن �أ�سباب تدين امل�شاركة بني املدار�س واملجتمع املحلي يعود �إىل
عدم وجود �آليات وا�ضحة لتعزيز ال�رشاكة (بني ،مرت�ضي.)2016 ،
 بينت الدرا�سات الأجنبية يف هذا املحور �أهمية ال�رشاكة
ودورها يف تعزيز جودة التعليم مثل درا�سة ()Gross et al., 2015
ودرا�سة ()Herlina , Widodo & Madhakomala , 2020
 غلب على درا�سات املحور الأول اختيار عينات من مديري
املدار�س او املعلمني.
 �أظهرت درا�سات املحور الثاين �ضعف دور املدار�س يف
ت�شجيع العمل التطوعي مثل درا�سة ( )Abuiyada, 2018اجللعود
( )2013ال�سعدي والوبر ( )2020ودرا�سة (الكلباين.)2020 ،
 �أ�شارت نتائج درا�سة الفرا (� )2018إىل ا�ستعداد طلبة
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اجلامعات للم�شاركة يف العمل التطوعي.
 تفاوت عينات درا�سات املحور الثاين بني التطبيق
على عينات من (املعلمني) مثل درا�سة (اجلعود )2013 ،ودرا�سة
(ال�سعدي والوبر )2020 ،يف حني ا�ستخدمت بع�ض الدرا�سات
عينات من مديري ملدار�س مثل درا�سة (الكلباين� )2020 ،أما درا�سة
(الفرا )2018 ،ودرا�سة ( )Abuiyada,2018فاختارت عينات من
طلبة اجلامعات.
 ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء
�أداتي الدرا�سة (ا�ستبانة ال�رشاكة وا�ستبانة العمل التطوعي).
 متتاز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة بتناولها
متغريين تابعني هما (ال�رشاكة والعمل التطوعي) يف حني اقت�رصت
الدرا�سات ال�سابقة على اختبار متغري واحد هو (ال�رشاكة) �أو (العمل
التطوعي) مما يجعل من الدرا�سة احلالية �أكرث �شموال للمو�ضوع
ويف �ضوء ما �سبق من �أهمية ال�رشاكة بني املدار�س واملجتمع
املحلي من جهة ،و�أهمية العمل التطوعي من جهة �أخرى ،ونظراً
لعدم وجود درا�سة يف البيئة العربية – على حد علم الباحثني –
جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن دور مديري املدار�س الثانوية يف
منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي ،وعالقته بتنمية العمل التطوعي لدى الطلبة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
بالرغم من �أهمية مو�ضوع ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
واملجتمع املحلي ،وكذلك تنمية قيم العمل التطوعي ،ف�إن الدرا�سات
يف البيئة العربية عمومًا �أظهرت �أن هناك فجوة يف هذا اجلانب،
حيث ك�شفت درا�سة (بني مرت�ضى )2016 ،ودرا�سة (النوح)2015 ،
�أن دور الإدارة املدر�سية يف تعزيز ال�رشاكة كان متو�سطًا ،يف حني
�أظهرت درا�سة (احلميد� )2018 ،أن دور الإدارة املدر�سية يف تعزيز
ال�رشكة اقت�رص على ت�شكيل جمال�س الآباء ،ويف البيئة الفل�سطينية
�أظهرت درا�سة (�أبو حجاج واحلمد� )2021 ،أن دور مديري املدار�س
يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي كان متو�سطا .ويف ال�سياق
املقابل �أظهرت نتائج درا�سة (ال�سعدي والوبر� )2020 ،أن دور
املدر�سة يف تعزيز العمل التطوعي كانت منخف�ضة ،يف حني �أظهرت
درا�سة (الكلباين� )2020 ،أن �أغلب املدار�س مل تظهر اهتماماً مب�س�ألة
العمل التطوعي ،حيث اقت�رص دور تلك املدار�س على بع�ض اجلوانب
املالية مثل توفري مبالغ مالية للمحتاجني من الطلبة ،ويف �ضوء
ذلك تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية بالإجابة عن الت�سا�ؤالت االتية:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما دور مديري املدار�س الثانوية يف منطقة
املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
من وجهة نظر املعلمني؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05يف دور مديري املدار�س الثانوية يف
منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات اجلن�س ،امل�ؤهل
العلمي و�سنوات اخلربة؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما دور مديري املدار�س الثانوية يف
منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تنمية العمل التطوعي من

وجهة نظر املعلمني؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل هناك عالقة ارتباط دالة �إح�صائياً عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05بني تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي،
وتنمية العمل التطوعي يف املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل
اخلط الأخ�رض من وجهة نظر املعلمني؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الك�شف عن دور مديري املدار�س الثانوية يف
منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي وعالقته بتنمية العمل التطوعي لدى الطلبة ،ويتفرع عن هذا
الهدف العام جمموعة من الأهداف الفرعية وهذه الأهداف هي:
1 .1الك�شف عن دور مدير املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي من وجهة نظر املعلمني.
2 .2التعرف �إىل الفروقات يف دور مديري املدار�س الثانوية
يف منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي من وجهة نظر املعلمني تبعا ملتغريات اجلن�س،
امل�ؤهل العلمي ،اخلربة.
3 .3التعرف �إىل دور مدير املدر�سة يف تنمية العمل التطوعي.
4 .4الك�شف عن العالقة االرتباطية بني دور مدير املدر�سة
يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،وتنمية العمل التطوعي من
وجهة نظر املعلمني يف املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل
اخلط الأخ�رض.

أهمية الدراسة
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة على ال�صعيد النظري من خالل
�إ�سهامها يف الك�شف عن دور مديري املدار�س الثانوية يف منطقة
املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
وعالقته بتنمية العمل التطوعي لدى الطلبة ،حيث �إن هذه الدرا�سة
الأوىل من نوعها-على حد علم الباحثني -يف البيئة الفل�سطينية
والعربية عمومًا والتي تتناول متغريين تابعني هما (تعزيز ال�رشاكة
والعمل التطوعي) ،وبالتايل ف�إن هذه الدرا�سة تقدم بعدًا نظريًا مهما
يتمثل يف �سد النق�ص يف املكتبة العربية واملتمثل بقلة البحوث
والدرا�سات التي تناولت هذين البعدين .
�أما على امل�ستوى التطبيقي فمن امل�ؤمل �أن تفيد هذه الدرا�سة
القطاعات الآتية:
1 .1القائمون على برامج تدريب مديري املدار�س من خالل
اال�ستفادة من نتائج الدرا�سة احلالية يف توعية مديري املدار�س
ب�أهمية ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،وكذلك �أهمية تنمية العمل
التطوعي ،من �أجل ت�شجيع مديري تلك املدار�س على تعزيز ال�رشاكة
مع املجتمع املحلي لالرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمة
وتطوير �أداء املدر�سة.
2 .2الباحثون� :إذ ُت�سهم هذه الدرا�سة يف �إف�ساح املجال �أمامهم
لإجراء درا�سات وبحوث على قطاعات تعليمية �أخرى للو�صول �إىل
ت�صور متكامل حول م�س�ألة ال�رشاكة والعمل التطوعي يف املدر�سة
الفل�سطينية خ�صو�صاً واملدار�س العربية على وجهة العموم.
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�3 .3إفادة مديري ومديرات املدار�س من خالل ت�شجيعهم
على تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي وت�شجيع العمل التطوعي
من خالل مبادرات �شخ�صية منهم مما ي�سهم يف االرتقاء باملدر�سة
وحتويلها من جمرد مكان للتعلم �إىل �آفاق �أو�سع تتمثل بخدمة
املجتمع املحلي وا�ستفادة من �إمكاناته يف تطوير املدر�سة.

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت هذه الدرا�سة على:
 احلد الب�رشي :عينة من معلمي املدار�س الثانوية يف
منطقة املثلث داخل اخلط االخ�رض.
 احلد املكاين :املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل
اخلط الأخ�رض يف فل�سطني.
 احلد الزمني� :أجريت هذه الدرا�سة يف العام
2022/2021م.
 احلد املو�ضوعي� :أداة الدرا�سة «ا�ستبانة ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي وا�ستبانة العمل التطوعي» وما تتمتعان به من
�صدق وثبات ،لذا ف�إنه ال ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة خارج
الإطار املو�ضوعي لأداتها.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ت�ضمنت الدرا�سة احلالية جمموعة من امل�صطلحات مت
تعريفها �إجرائ ًيا على النحو الآتي:
ال�رشاكة :عملية تعاون وات�صال متبادل بني طرفني جتمعهم
�أهداف وبرامج م�شرتكة تهدف �إىل حتقيق النفع لكال الطرفني من
خالل تبادل الزيارات واخلربات من �أجل حتقيق الأهداف بفعالية
عرف �إجرائيًا لغايات هذه
عالية (عا�شور .)1209 :2011 ،و ُت ّ
الدرا�سة ب�أنها عملية التعاون بني املدار�س الثانوية يف منطقة
املثلث داخل اخلط الأخ�رض واملجتمع املحلي من �أجل تقدمي الدعم
للمدر�سة ،حتى تتمكن من حتقيق ر�سالتها يف �إعداد اجليل امل�ؤهل
واملدرب خلدمة املجتمع ،وتقا�س من خالل الدرجة الفعلية لتقديرات
مديري املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض على
فقرات ا�ستبانة ال�رشاكة املعدة لهذا الغر�ض يف املجاالت الأكادميية
والإدارية وخدمة املجتمع وتقدمي الدعم املايل للمدر�سة.
عرف العمل التطوعي ب�أنه تقدمي اخلدمة
العمل التطوعيُ :ي ّ
ؤ�س�سات �أو جمتمع
�أو امل�ساعدة للأخرين �سواءً كانوا �أفرادًا �أو م�
ٍ
حملي بدافع ذاتي من الفرد نف�سه ودون مقابل مادي (املالكي،
عرف �إجرائيًا لغايات هذه الدرا�سة درجة ممار�سة
 )11 :2009و ُي ّ
طلبة املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض
للعمل التطوعي ،وتقا�س من خالل الدرجة الفعلية لتقديرات مديري
املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض على فقرات
ا�ستبانة العمل التطوعي املعدة لهذا الغر�ض يف جمايل :العمل
التطوعي داخل املدر�سة ،والعمل التطوعي املجتمعي.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة و�صفًا مف�صلًا للإجراءات التي
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اتبعتها الدرا�سة من حيث منهج الدرا�سة ،وو�صف جمتمعها ،ثم
حتديد عينتها ،وعر�ض خطوات الدرا�سة.
ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي ،نظرًا ملالءمته لأغرا�ض
ويعرف املنهج الو�صفي ب�أنه « احل�صول على معلومات
الدرا�سة،
ّ
تتعلق باحلالة الراهنة للظاهرة مو�ضوع الدرا�سة لتحديد طبيعة تلك
الظاهرة والتعرف على العالقات املتداخلة يف حدوث تلك الظاهرة
وو�صفها وت�صويرها وحتليل املتغريات امل�ؤثرة يف ن�شوئها ومنوها»
(عليان وغنيم� ،2000 ،ص ،)159وقد وظف هذا املنهج من خالل
الك�شف عن طبيعة العالقة االرتباطية بني دور مديري املدار�س يف
تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي وتعزيز العمل التطوعي.
جمتمع الدرا�سة وعينتها :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع
املعلمني يف املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل اخلط
الأخ�رض للعام  2022 /2021واختري ( )309معلمًا ومعلمة
بالطريقة املتي�رسة ،واجلدول �أدناه بينّ توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
وفقًا ملتغريات الدرا�سة (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة)
جدول (:)1
توزيع أفراد العينة ً
وفقا لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)

املتغريات

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

�سنوات
اخلربة

الفئة

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

111

35.9

�أنثى

198

64.1

املجموع

309

100.0

بكالوريو�س

92

29.8

ماج�ستري

156

50.5

دكتوراه

61

19.7

املجموع

309

100.0

�أقل من � 5سنوات

54

17.5

� 5سنوات –�أقل من 10
�سنوات

124

40.1

� 10سنة ف�أكرث

131

42.4

املجموع

309

100.0

�أداتا الدرا�سة :لتحقيق �أهداف الدرا�سة واملتمثلة مبعرفة دور
مديري املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف
تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي وعالقته بتنمية العمل التطوعي
لدى الطلبة �ست�صمم �أداتان هما:
 الأداة الأوىل (ا�ستبانة ال�رشاكة مع املجتمع املحلي):
�صممت ا�ستبانة ال�رشاكة مع املجتمع املحلي بناءً على
الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مثل درا�سة (عا�شور
 )2011،ودرا�سة (�أبو كو�ش وال�رشمان وجوارنة )2018 ،ودرا�سة
�أبي حجاج ،واحلمد ( )2021وغريها من الدرا�سات ذات العالقة
حيث تكونت يف �صورتها الأولية من ( )37فقرة موزعة �أربعة
جماالت رئي�سية هي (ال�رشاكة يف املجال الأكادميي ،ال�رشاكة يف
املجال الإداري ،ال�رشاكة يف جمال خدمة املجتمع ،ال�رشاكة يف
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(الفرا )2018 ،للعمل التطوعي واملكونة من ( )24فقرة ،ودرا�سة
اجللعود ( )2013ودرا�سة (الكلباين )2020 ،وغريها من الدرا�سات
ذات العالقة حيث تكونت اال�ستبانة من ( )21موزعة على جمالني
هما :العمل التطوعي داخل املدر�سة ،العمل التطوعي املجتمعي.
�صدق الأداة الثانية (ا�ستبانة العمل التطوعي) :مت الت�أكد من
�صدق ا�ستبانة العمل التطوعي بطريقتني هما:
�1 .1صدق املحكمني :عر�ضت ا�ستبانة العمل التطوعي على
( )10حمكمني يف جمال القيا�س والتقومي والإدارة العامة ،والإدارة
الرتبوية ،من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الأردنية
والفل�سطينية وطلب منهم �إبداء مالحظاتهم و�آرائهم حول مدى �صحة
هذه الفقرات ومتثيلها للغر�ض الذي �أعدت من �أجله ،ومدى منا�سبة
كل فقرة للمجال الذي و�ضعت فيه ،و�إ�ضافة �أو حذف �أية فقرة
يرونها منا�سبة �أو �إ�ضافة فقرات جديدة ،وقد اقرتح املحكمون حذف
الفقرتني ( )9 ،6من املجال الثاين لت�صبح اال�ستبانة ب�صورتها
النهائية مكونة من ( )19فقرة.
�2 .2صدق البناء واملحتوى للأداة الثانية (ا�ستبانة العمل
التطوعي) :بهدف التحقق من �صدق بناء املقيا�س وح�سبت معامالت
االرتباط بني قيمة الفقرة واملجال الذي تنتمي اليه ،وبني الفقرة
والأداة ككل من خالل التطبيق و�إعادة التطبيق على عينة مكونة
من ( )30معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة ،حيث تراوحت
معامالت االرتباط بني الفقرة واملجال الذي تنتمي �إليه بني (. 757
–  ،) .929يف حني تراوحت معامالت االرتباط بني الفقرات والأداة
ككل بني (.) .904 – .731
ثبات الأداة الثانية (ا�ستبانة العمل التطوعي):
من �أجل الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة طبقت معادلة ثبات
الأداة (كرونباخ �ألفا) على جميع جماالت الدرا�سة والأداة ككل للعينة
اال�ستطالعية والبالغة ( )30معلما ومعلمة ،حيث تراوحت معامالت
الثبات بني ( ) .950 - .972وبلغ معامل الثبات للمجاالت ككل
( ،) .972وهي قيم مقبولة لغايات الدرا�سة احلالية .واجلدول ()3
يو�ضح ذلك

جمال الدعم املايل للمدر�سة).
�صدق الأداة الأوىل (ا�ستبانة ال�رشاكة مع املجتمع املحلي) :مت
التحقق من �صدق اال�ستبانة بطريقتني هما:
�1 .1صدق املحكمني :مت الت�أكد من �صدق الأداة من خالل
عر�ضها على ( )10حمكمني يف جمال القيا�س والتقومي والإدارة
العامة ،والإدارة الرتبوية ،من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات
الأردنية والفل�سطينية ،وطُ لب منهم �إبداء مالحظاتهم و�آرائهم حول
مدى �صحة هذه الفقرات ومتثيلها للغر�ض الذي �أعدت من �أجله،
ومدى منا�سبة كل فقرة للمجال الذي و�ضعت فيه ،و�إ�ضافة �أو حذف
�أية فقرة يرونها منا�سبة �أو �إ�ضافة فقرات جديدة ،وقد اقرتح ال�سادة
املحكمون �إجراء بع�ض التعديالت اللغوية وال�صياغة اللغوية لبع�ض
الفقرات وحذف بع�ضها الآخر لت�صبح ب�صورتها النهائية مكونه من
( )31فقرة ،و�أجريت التعديالت التي اتفق عليها ال�سادة املحكمون
بن�سبة ( )80%ف�أكرث موزعة �إىل �أربعة جماالت رئي�سة هي (ال�رشاكة
يف املجال الأكادميي ،ال�رشاكة يف املجال الإداري ،ال�رشاكة يف
جمال خدمة املجتمع ،ال�رشاكة يف جمال الدعم املايل للمدر�سة).
�2 .2صدق البناء واملحتوى للأداة الأوىل (ا�ستبانة ال�رشاكة
مع املجتمع املحلي) بهدف التحقق من �صدق بناء املقيا�س ح�سبت
معامالت االرتباط بني قيمة الفقرة واملجال الذي تنتمي �إليه،
وبني الفقرة والأداة ككل من خالل التطبيق و�إعادة التطبيق على
عينة مكونة من ( )30معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة ،حيث
تراوحت معامالت االرتباط بني الفقرة واملجال الذي تنتمي �إليه
بني ( ،) .944 - .692يف حني تراوحت معامالت االرتباط بني
الفقرات والأداة ككل بني (.) .877 – .513
ثبات الأداة الأوىل (ا�ستبانة ال�رشاكة مع املجتمع املحلي)
بهدف ا�ستخراج ثبات �أداة الدرا�سة طبقت معادلة ثبات الأداة
(كرونباخ �ألفا) على جميع جماالت الدرا�سة والأداة ككل للعينة
اال�ستطالعية والبالغة ( )30معلمًا ومعلمة ،حيث تراوحت معامالت
الثبات بني ( ) .886 - .954وبلغ معامل الثبات للمجاالت ككل
( ،) .972وهي قيم مقبولة لغايات الدرا�سة احلالية .واجلدول ()2
يو�ضح ذلك.

الجدول (:)3

الجدول (:)2

معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بقسمي الدراسة واألداة ككل

معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بقسمي الدراسة واألداة ككل

عدد
الفقرات

معامل
الثبات

1

املجال الأكادميي

7

.904

2

ال�رشاكة يف املجال الإداري

8

.954

3

ال�رشاكة يف جمال خدمة املجتمع

10

.941

4

ال�رشاكة يف جمال الدعم املايل للمدر�سة

6

.886

31

.972

املجال

الرقم

دور مديري املدار�س الثانوية يف تعزيز ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي

الأداة الثانية (ا�ستبانة العمل التطوعي):
�صممت ا�ستبانة العمل التطوعي بناءً على الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بالدرا�سة احلالية ،مثل درا�سة

1

العمل التطوعي داخل املدر�سة

11

.959

2

العمل التطوعي املجتمعي

8

.950

19

.972

دور مديري املدار�س الثانوية يف تنمية العمل التطوعي

متغريات الدراسة
�سوف ت�شتمل الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية:
● ●�أوالً :املتغريات الرئي�سة
وتتمثل بدور مدير املدر�سة يف:
 تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
 تنمية العمل التطوعي
 ثانيًا :املتغريات الثانوية (الو�سيطة):
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 اجلن�س وله م�ستويان :ذكر �أنثى.
 امل�ؤهل العلمي وله ثالثة م�ستويات :بكالوريو�س ماج�ستري
دكتوراه
 �سنوات اخلربة ولها ثالث م�ستويات� :أقل من (� )5سنوات،
(� )5إىل �أقل من (� )10سنوات� )10( ،سنوات ف�أكرث
املعاجلة الإح�صائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية
من خالل برنامج الرزم الإح�صائية ( ،)SPSSحيث تتم معاجلة
البيانات �إح�صائياً با�ستخدام بع�ض الأ�ساليب الإح�صائية وحتليلها
متمثلة مبا يلي:
 التكرارات والن�سب املئوية للمتغريات ال�شخ�صية والوظيفية
لأفراد عينة الدرا�سة.
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على ق�سمي الدرا�سة وجميع جماالتها
 حتليل التباين الثالثي ()Three-way ANOVA
 معامالت االرتباط ()Correlation coefficient
ت�صحيح املقيا�س :تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية
من ( )50فقرة ،حيث ا�ستخدم الباحثان مقيا�س ليكرت للتدرج
اخلما�سي بهدف قيا�س �آراء �أفراد عينة الدرا�سة ،و�أعطي موافق ب�شدة
( ،)5موافق ( ،)4موافق بدرجة متو�سطة ( ،)3ال �أوافق ( ،)2ال �أوافق
ب�شدة ( ،)1وذلك بو�ضع �إ�شارة (√) �أمام الإجابة التي تعك�س درجة
موافقتهم ،كما اعتمد على الت�صنيف التايل للحكم على املتو�سطات
احل�سابية كالتايل:
جدول (:)4
تصنيف درجات القوى اعتماداً على المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة

درجة املوافقة

منخف�ضة

متو�سطة

مرتفعة

الو�سط احل�سابي

1 - 2.33

2.34 - 3.66

3.67 - 5

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل دور مديري املدار�س الثانوية
يف منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي وعالقته بتنمية العمل التطوعي لدى الطلبة ،وفيما
يلي عر�ضًا ملا مت التو�صل �إليه من نتائج.
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما دور مديري املدار�س الثانوية يف منطقة
املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
من وجهة نظر املعلمني؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول؛ فقد ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على
فقرات دور مديري املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل اخلط
الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي من وجهة نظر
املعلمني ،مع مراعاة ترتيب املجاالت تنازليًا وفقًا لأو�ساطها
احل�سابية ،كما هو مبني يف اجلدول
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جدول (:)5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دور مديري المدارس الثانوية في تعزيز
ً
مرتبة تنازليًا ً
وفقا ألوساطها الحسابية
الشراكة مع المجتمع المحلي من وجهة نظر المعلمين

الرتبة

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

1

الدعم املايل
للمدر�سة

3.4078

.63154

متو�سطة

2

املجال الإداري

3.3418

.62558

متو�سطة

3

خدمة املجتمع

3.2935

.63006

متو�سطة

4

املجال الأكادميي

3.2797

.60469

متو�سطة

دور مديري املدار�س الثانوية
ككل

3.3250

.47939

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ،)3.4078 - 3.2797حيث جاء جمال «جمال الدعم املايل
للمدر�سة» باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.4078وبدرجة
متو�سطة ،وباملرتبة الأخرية جمال « املجال الأكادميي» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.2797وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
لِ «دور مديري املدار�س الثانوية يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي» ( )3.3250وبدرجة متو�سطة.
ويعزو الباحثان النتيجة �إىل �أن فكرة ال�رشاكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي من الأفكار التي زالت حديثة يف املجتمعات
العربية عمومًا ،فمديرو املدار�س يغلب عليهم تنفيذ الأنظمة
والقوانني التي تردهم من وزارة الرتبية والتعليم ،كما �أنهم –
�أي مديري املدار�س -يعتمدون يف حل امل�شكالت التي تواجه
مدار�سهم على مديرات الرتبية والتعليم على وجه اخل�صو�ص ،هذا
املفهوم ال�ضيق لدور مدير املدر�سة جعل �أغلب املديرين يبادرون
�إىل التوا�صل مع مديرية الرتبية والتعليم التي يتبعون لها �أكرث من
انفتاحهم على املجتمع املحلي وحماولة دجمه ،فمديرو املدار�س
داخل اخلط الأخ�رض عمومًا يعتمدون يف توفري متطلباتهم الإدارية
واملالية على وزارة الرتبية والتعليم ،ويف املجال الأكادميي تكاد
تكون م�س�ألة ال�رشاكة فيها معدومة ،حيث تتوىل وزارة الرتبية
والتعليم بناء املناهج ،ودور املدار�س يقت�رص على التنفيذ فقط ،ويف
قا�رص على �إن�شاء
جمال خدمة املجتمع ُيالحظ �أن دور مدير املدر�سة
ٌ
جمال�س �أولياء الأمور ،وهذه املجال�س �شكلية �أكرث من كونها قناة
من قنوات ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،كل ذلك �أدى �إىل حمدودية
دور مدير املدر�سة يف �إن�شاء �رشاكة حقيقية مع املجتمع املحلي؛
وبالنظر �إىل هذه النتيجة جند �أنها تتفق مع �أغلب الدرا�سات العربية
التي تناولت دور مدير املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة مع املحلي مثل
درا�سة (العنانبة )2021 ،ودار�سة ( )Qaralleh, 2021ودرا�سة (�أبو
حجاج ،واحلمد  )2020،ودار�سة (�أبو كو�ش وال�رشمان وجوارنة،
 )2018ودرا�سة (بني مرت�ضى )2016،ودرا�سة (عا�شور ،)2011،
حيث �أ�شار �إىل دور متو�سط ملدير املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة مع
املجتمع املحلي ،وباملقابل اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع ما
تو�صلت �إليه درا�سة ()Herlina , Widodo & Madhakomala , 2020
ودرا�سة ( )Gross & et al., 2015حيث �أظهرت تلك الدرا�سات م�ستوى
منا�سب من ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
كما ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
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ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على فقرات جماالت دور مديري املدار�س
الثانوية يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،وفيما يلي نتائج
املجاالت كل جمال على حدة.
● ●املجال الأول :املجال الأكادميي
جدول (:)6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال « المجال األكاديمي»

رقم
الفقرة
1

2

3

4

5

6

7

الفقرة
ُي�شارك املجتمع املحلي يف
التخطيط للعملية التعليمية
التعلمية
يهتم ب�آراء املجتمع املحلي
حول حت�سني العملية التعليمية
التعلمية
يتوا�صل مع املخت�صني يف
املجتمع املحلي لتحديد
�أولويات العملية التعليمية.
يوفر قنوات ات�صال مع
املجتمع املحلي لالرتقاء
بالعملية التعليمية التعلمية
ي�أخذ ب�آراء املجتمع املحلي
يف عملية �صناعة القرارات
املدر�سية
يتوا�صل مع املجتمع
املحلي حلل م�شكالت الطلبة
التح�صيلية
يوفر الفر�صة لأبناء املجتمع
املحلي املخت�صني لإجراء
البحوث والدرا�سات حول
العملية التعليمية التعلمية

جمال " املجال الأكادميي " ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.2557

1.07329

متو�سطة

3.2362

1.11913

متو�سطة

3.3074

1.12497

متو�سطة

3.3042

1.13304

متو�سطة

3.1553

1.14322

متو�سطة

3.3786

1.10592

متو�سطة

3.3204

1.17507

متو�سطة

3.2797

.60469

متو�سطة

الرقم

الفقرة

ين�سق مع املجتمع املحلي
 3يف متابعة ق�ضايا احل�ضور
والغياب الطلبة
يتعاون مع املجتمع يف
 4متابعة برامج التوعية
املوجهة للمجتمع املحلي
ي�رشك املجتمع املحلي يف
اعداد الن�رشات لبث الوعي
5
ال�صحي بني الطلبة حول
جائحة كورنا
يهتم مع ابناء املجتمع
املحلي يف ر�صد احلاالت
 6امل�صابة بفريو�س كورونا
داخل املدر�سة للحفاظ على
ال�صالح العام
يناق�ش جلان املجتمع املحلي
 7الق�ضايا الرتبوية التي تتطلب
حلوال عاجلة يف ظل اجلائحة
يحر�ص على اال�ستفادة من
خربات املجتمع املحلي
8
لتطوير العمل االداري يف
املدر�سة
جمال " ال�رشاكة يف املجال الإداري
" ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.4078

1.15745

متو�سطة

3.3172

1.23125

متو�سطة

3.4078

1.19335

متو�سطة

3.3269

1.16216

متو�سطة

3.3916

1.12760

متو�سطة

3.3301

3.3418

1.16542

.62558

متو�سطة
متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية ملجال
ال�رشاكة يف املجال الإداري تراوحت بني (،)3.4078 - 3.2686
وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال « ال�رشاكة يف املجال الإداري” ككل
( )3.3418وبدرجة متو�سطة.
● ●املجال الثالث :ال�رشاكة يف جمال خدمة املجتمع
جدول ()8

يظهر من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية للمجال
الأكادميي تراوحت بني ( ،)3.3786 - 3.1553وبلغ املتو�سط
احل�سابي ملجال « املجال الأكادميي” ككل ( )3.2797وبدرجة
متو�سطة.
● ●املجال الثاين :ال�رشاكة يف املجال الإداري

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال « الشراكة في مجال خدمة
المجتمع”

الرقم

1

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال « الشراكة في المجال اإلداري»

الرقم

1

2

الفقرة
يتعاون مع املجتمع املحلي
لتكون جلان م�شرتكة ملتابعة
تنفيذ خطة املدر�سة بفعالية
عالية
يحر�ص على عقد لقاءات
دورية مع جلنة اولياء االمور
املدر�سية الآباء ملتابعة
الق�ضايا الرتبوية التي تهم
الطلبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.2686

1.15476

متو�سطة

3.2848

1.15227

متو�سطة

2

3

4
5
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الفقرة
يتيح للمجتمع املحلي فر�صة
اال�ستفادة من مرافق املدر�سة
الفرتة خارج اوقات الدوام
الر�سمي
ينظم بالتعاون مع املجتمع
املحلي الندوات الثقافية التي
ت�سهم يف ن�رش الوعي بني افراد
املجتمع
يوظف امل�رسح املدر�سي لعر�ض
الفلكلور ال�شعبي لتعزيز االنتماء
للهوية الوطنية
ينظم املحا�رضات والندوات
الثقافية التي ت�سهم يف حتقيق
التكاتف بني ابناء املجتمع
يحر�ص على التعاون مع املجتمع
املحلي حلل امل�شكالت البيئية

املتو�سط
احل�سابي
3.3430

3.3074

االنحراف
املعياري
1.16167

1.17301

الدرجة
متو�سطة

متو�سطة

3.2006

1.23472

متو�سطة

3.2006

1.19463

متو�سطة

3.2104

1.12718

متو�سطة

دور مديري املدارس الثانوية في منطقة املثلث داخل اخلط األخضر في تعزيز الشراكة مع اجملتمع احمللي وعالقته بتنمية العمل التطوعي
لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني

الرقم

الفقرة

يتعاون مع املجال�س املحلية
6
لتطوير املجتمع املحلي
يحر�ص على تقدمي اخلدمات
االر�شادية لأبناء املجتمع املحلي
7
حول اال�رسة والتن�شئة االجتماعية
ال�سليمة
يتعاون مع اجلهات ذات العالقة
 8ملكافحة الظواهر االجتماعية
ال�سلبية مثل التدخني ،واملخدرات
يحر�ص على تفعيل املرافق
 9املدر�سية لتعليم الكبار وحمو
االمية
ي�سعى مع ابناء املجتمع املحلي
للتوعية ب�أهمية احلفاظ على
10
البيئة واملرافق العامة يف
املجتمع
جمال " ال�رشاكة يف جمال خدمة املجتمع
" ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.2816

1.16288

متو�سطة

3.3851

1.21031

متو�سطة

3.3560

1.19093

متو�سطة

3.2654

1.22506

متو�سطة

3.3851

1.12407

متو�سطة

3.2935

.63006

متو�سطة

  ،)3.4757وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال « ال�رشاكة يف جمالالدعم املايل للمدر�سة” ككل ( )3.4078وبدرجة متو�سطة.
● ●ال�س�ؤال الثاين :ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة
اح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= .05يف دور مديري املدار�س
الثانوية يف منطقة املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تعزيز ال�رشاكة
مع املجتمع املحلي من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات
اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين؛ ح�سبت الأو�ساط احل�سابية
واالنحرافات املعيارية يف دور مديري املدار�س الثانوية يف تعزيز
ال�رشاكة مع املجتمع املحلي وفقًا ملتغريات الدرا�سة ،وذلك كما هو
مبني يف اجلدول (.)10
جدول (:)10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في دور مديري المدارس الثانوية في تعزيز
الشراكة مع المجتمع المحلي ً
وفقا لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)

الفئة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

3.2918

.47098

�أنثى

3.3436

.48423

بكالوريو�س

3.4169

.42514

ماج�ستري

3.3220

.48707

دكتوراه

3.1941

.51220

�أقل من � 5سنوات

3.2927

.41909

� 5سنوات –�أقل من � 10سنوات

3.4100

.45775

� 10سنة ف�أكرث

3.2578

.51260

املتغريات

يظهر من اجلدول (� )8أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ،)3.3851 - 3.2006وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال « ال�رشاكة
يف جمال خدمة املجتمع» ككل ( )3.2935وبدرجة متو�سطة.
● ●املجال الرابع :ال�رشاكة يف جمال الدعم املايل للمدر�سة

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال «الشراكة في مجال الدعم المالي
للمدرسة»

رقم
الفقرة

الفقرة

ي�شجع �أبناء املجتمع املحلي
1
لتقدمي الدعم املادي للمدر�سة
ي�سعى مع �أبناء املجتمع
املحلي لتوفري م�صادر مالية
2
متنوعة لتنفيذ االن�شطة
املدر�سية
يعقد جل�سات توعية حلث
املجتمع املحلي على تقدمي
3
الدعم املادي لتطوير العملية
التعليمية التعلمية
ين�سق مع املجتمع املحلي
4
لتوفري التجهيزات التي
حتتاجها املدر�سة
يحر�ص على �إ�رشاك املجتمع
5
املحلي يف دعم املوهبة
واملوهبني
يعقد بالتعاون الندوات
التثقيفية للإ�شادة ب�أهمية
6
تقدمي الدعم املادي واملعنوي
للمدر�سة
جمال " ال�رشاكة يف جمال الدعم املايل
للمدر�سة" ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.4757

1.10939

متو�سطة

3.3495

1.15130

متو�سطة

3.3560

1.15775

متو�سطة

3.4045

1.17666

متو�سطة

3.3851

1.13557

متو�سطة

3.4757

1.11523

متو�سطة

3.4078

.63154

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )9أن املتو�سطات احل�سابية ملجال
ال�رشاكة يف جمال الدعم املايل للمدر�سة تراوحت بني (3.3495
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�سنوات
اخلربة

يظهر من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات
�إجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف دور مديري املدار�س الثانوية يف
تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي تعزى ملتغريات الدرا�سة (اجلن�س،
امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة) ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لتلك
الفروق طبق حتليل التباين الثالثي (( )Three-way ANOVAدون
تفاعل) ،وذلك كما يف اجلدول ()11
جدول رقم (:)11
نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي في دور مديري المدارس الثانوية في منطقة المثلث داخل
الخط األخضر في تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

متو�سط
درجات
جمموع
احلرية
املربعات

الداللة
قيمة F
املح�سوبة الإح�صائية

اجلن�س

.092

1

.092

.413

.521

امل�ؤهل العلمي

1.679

2

.839

3.780

*.024

�سنوات اخلربة

1.633

2

.817

3.678

*.026

اخلط�أ

67.280

303

.222

الكلي

70.784
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يت�ضح من اجلدول ( )11الآتي:
 عدم وجود فروق دالة �إح�صائيًا عند م�ستوى الداللة (=α
 ).05بني املتو�سطات احل�سابية يف دور مديري املدار�س الثانوية يف
تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي تعزى ملتغري اجلن�س حيث بلغت
قيمة  Fاملح�سوبة ( ) .413وبداللة �إح�صائية بلغت (.) .521
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن م�س�ألة ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي ال تت�أثر مبتغري اجلن�س ،ولعل هذا يرجع بالأ�سا�س �إىل ت�شابه
الظروف املتعلقة بال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي ،يت�ساوى
يف ذلك مدار�س الذكور والإناث ،وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت
�إليه درا�سة (�أبو حجاج� ،أمين واحلمد ،نوار ،)2021،ودرا�سة (�أبو
كو�ش وال�رشمان وجوارنة )2018 ،والتي �أظهرت عدم وجود فروق
يف دور املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي تبعًا ملتغري
اجلن�س ،ويف املقابل تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع ما تو�صلت
�إليه درا�سة (العنانبة )2021 ،والتي �أظهرت فروق يف دور مدير
املدر�سة يف تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي تبعا ملتغري اجلن�س
ول�صالح الإناث ،ورمبا يعود هذا االختالف �إىل اختالف خ�صائ�ص
العينات ومكان التطبيق يف كال الدرا�ستني.
 وجود فروق دالة �إح�صائيًا عند م�ستوى الداللة ()α= .05
بني املتو�سطات احل�سابية يف دور مديري املدار�س الثانوية يف
تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
حيث بلغت قيمة  Fاملح�سوبة ( )3.780وبداللة �إح�صائية بلغت
( ،) .024طبق اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ملعرفة
م�صدر الفروق يف امل�ؤهل العلمي ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ()12
جدول (:)12
نتائج تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية

امل�ؤهل العلمي

بكالوريو�س

ماج�ستري

دكتوراه

بكالوريو�س

-

.0949

*.2228

ماج�ستري

-

-

.1279

دكتوراه

-

-

-

*دالة إحصائيًا عند مستوى α= .05

يت�ضح من اجلدول ( )12وجود فروق بني املاج�ستري
والدكتوراه ول�صالح املاج�ستري الذي بلغ متو�سطة احل�سابي
( ،)3.3220كما هو مو�ضح يف جدول املتو�سطات احل�سابية (،)11
ورمبا تعزى هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة من حملة
املاج�ستري ،وكانت لديهم ر�ؤية وا�ضحة عن حمدودية الدور الذي
يقوم به مدير املدر�سة لتعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي ،وهذا
ما يف�رس ظهور فروق دالة �إح�صائياً يف دور مدير املدر�سة ل�صالح
حملة املاج�ستري ،وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
(�أبو كو�ش وال�رشمان وجوارنة )2018 ،والتي �أظهرت فروق يف
ال�رشاكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي تبعًا ملتغري اخلربة ول�صالح
بكالوريو�س ف�أقل ،ولعل هذا االختالف ناجت عن اقت�صار درا�سة (�أبو
كو�ش وال�رشمان وجوارنة )2018 ،على بعد واحد من �أبعاد ال�رشاكة
مع املجتمع املحلي واملتمثل باحلد من ظاهرة الت�رسب لدى طلبة
املدار�س بخالف الدرا�سة احلالية ،والتي تناولت عدة �أبعاد لل�رشاكة

مع املجتمع املحلي.
 وجود فروق دالة �إح�صائيًا عند م�ستوى الداللة ()α= .05
بني املتو�سطات احل�سابية يف دور مديري املدار�س الثانوية يف
تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي تعزى ملتغري �سنوات اخلربة حيث
بلغت قيمة  Fاملح�سوبة ( )3.678وبداللة �إح�صائية بلغت (.026
) ،طبق اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ملعرفة م�صدر
الفروق يف �سنوات اخلربة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ()13
جدول (:)13
نتائج تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية

�أقل من 5
�سنوات

� 5سنوات– �أقل من
� 10سنوات

� 10سنة
ف�أكرث

�أقل من � 5سنوات

-

. 1173

.0349

� 5سنوات– �أقل من 10
�سنوات

-

-

*.1522

� 10سنة ف�أكرث

-

-

-

امل�ؤهل العلمي

*دالة إحصائيا عند مستوى α= .05

يت�ضح من اجلدول ( )13وجود فروق بني و(� 5سنوات– �أقل
من � 10سنوات) و(� 10سنوات ف�أكرث) ول�صالح الفئة (� 5سنوات–
�أقل من � 10سنوات) الذي بلغ تو�سطها احل�سابي ( )3.4100كما هو
مو�ضح يف جدول املتو�سطات احل�سابية (.)9
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن فكرة ال�رشاكة يف �أ�سا�سها
من الأفكار احلديثة التي بد�أت ت�شيع يف املجتمعات العربية عمومًا،
ففي ال�سابق كان ينظر �إىل وظيفة املدر�سة باعتبارها مكان لتلقي
العلم واملعرفة ،ولكن الأدوار احلديثة للمدر�سة جتاوزت م�س�ألة
التعليم ،وامتدت لت�شمل التعاون مع املجتمع املحلي ،وال�رشاكة معه
خلدمة املجتمع املحلي ،وتطوير التعليم واالرتقاء مب�ستواه ،لذا كان
ت�أثر مديري املدار�س من ذوي اخلربة الأقل بالر�ؤية اجلدية لأدوار
املدر�سة �أعلى من ذوي اخلربة الطويلة ،وبالتايل كانت الفروق
ل�صالح ذوي اخلربة الأقل ،وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت
�إليه (�أبو حجاج ،واحلمد �( )2020،أبو كو�ش وال�رشمان وجوارنة،
 )2018والتي �أظهرت عدم وجود فروق يف دور مدير املدر�سة
يف تعزيز ال�رشاكة تبعًا ملتغري اخلربة ،وهذا االختالف قد يرجع
�إىل اختالف ظروف التطبيق وخ�صائ�ص العينات بني الدرا�سة
احلالية ودرا�سة (�أبو حجاج ،واحلمد �( )2020،أبو كو�ش وال�رشمان
وجوارنة. )2018 ،
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما دور مديري املدار�س الثانوية يف منطقة
املثلث داخل اخلط الأخ�رض يف تنمية العمل التطوعي من وجهة نظر
املعلمني؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث؛ فقد ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على
فقرات دور مديري املدار�س الثانوية يف تنمية العمل التطوعي من
وجهة نظر املديرين واملعلمني ،مع مراعاة ترتيب املجاالت تنازليًا
وفقًا لأو�ساطها احل�سابية ،كما هو مبني يف اجلدول.
126

دور مديري املدارس الثانوية في منطقة املثلث داخل اخلط األخضر في تعزيز الشراكة مع اجملتمع احمللي وعالقته بتنمية العمل التطوعي
لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني

جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دور مديري المدارس الثانوية في تنمية
ً
مرتبة تنازليًا ً
وفقا ألوساطها الحسابية
العمل التطوعي

الرتبة
1
2
-

املجال
العمل التطوعي
داخل املدر�سة
العمل التطوعي
املجتمعي
الأداة ككل

الرقم
4

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.4101

.59652

متو�سطة

5

3.4037

.60002

متو�سطة

6

3.4074

.53463

متو�سطة

7

يظهر من اجلدول (� )14أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ،)3.4101 - 3.4037حيث جاء «جمال العمل التطوعي داخل
املدر�سة» باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.4101وبدرجة
متو�سطة ،وباملرتبة الأخرية «جمال العمل التطوعي املجتمعي»
مبتو�سط ح�سابي ( )3.4037وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط
احل�سابي للأداة ككل ( )3.4074وبدرجة متو�سطة.
ورمبا تعزى هذه النتيجة �إىل �أن اهتمام مديري املدار�س
ين�صب يف املقام الأول على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقوانني داخل
املدر�سة واالهتمام باجلانب الأكادميي للطلبة� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
بع�ض مديري املدار�س يركزون بالأ�سا�س على ت�شجيع الأعمال
التطوعية داخل املدر�سة ولي�س خارجها ،ب�سبب كرثة الأعباء
الإدارية والأكادميية امللقاة على كاهل املدر�سة ،وعدم توافر
الإمكانات الالزمة حلث الطلبة على االنخراط يف الأعمال التطوعية
داخل املدر�سة وخارجها واخلوف من اعرتا�ض الأهايل على �ضياع
وقت الطلبة يف العمل التطوعي ،ورغبتهم باالهتمام باجلانب
الأكادميي والتح�صيلي �أكرث من اهتمامهم بالعمل التطوعي ،وتتفق
هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (الكلباين )2020 ،والتي
�أظهرت النتائج �أن �أغلب املدار�س ال تهتم بالعمل التطوعي.
كما ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على فقرات جماالت دور مديري املدار�س
الثانوية يف تنمية العمل التطوعي ،وفيما يلي نتائج املجاالت كل
جمال على حدة.
● ●املجال الأول :العمل التطوعي داخل املدر�سة
جدول ()15

8
9

10

11

الرقم
1
2
3

الفقرة
يحر�ص على تنمية ثقافة
العمل التطوعي لدى الطلبة
يخ�ص�ص جزء من الربنامج
الدرا�سي للحديث عن اهمية
العمل التطوعي
يوفر للطلبة برامج تنمي
فكرة العمل التطوعي لديهم
جمال " العمل التطوعي
داخل املدر�سة" ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.4757

1.16087

متو�سطة

3.3528

1.23865

متو�سطة

3.3236

1.19745

متو�سطة

3.4101

.59652

متو�سطة

يتبنى مبادرات الطلبة
الهادفة �إىل تنفيذ ان�شطة
تطوعية
ينمي احل�س بامل�س�ؤولية
االجتماعية لدى الطلبة
ينمي ثقافة العمل اجلماعي
لدى الطلبة.
يعزز االجتاهات االيجابية
لدى الطلبة نحو العمل بروح
الفريق
ي�شارك الطلبة يف احلفاظ
على النظافة داخل املدر�سة
وخارجها
يوجه الطلبة للقيام بحمالت
الت�شجري داخل املدر�سة
يحث الطلبة على تقدمي
امل�ساعدة للطلبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف
املدر�سة
يحر�ص على تقدمي احلوافز
لأف�ضل عمل تطوعي يف
املدر�سة
جمال " العمل التطوعي
داخل املدر�سة" ككل

3.3333

1.20155

متو�سطة

3.3948

1.13937

متو�سطة

3.5081

1.17223

متو�سطة

3.3981

1.09610

متو�سطة

3.4595

1.14917

متو�سطة

3.3366

1.18294

متو�سطة

3.4693

1.13526

متو�سطة

3.4595

1.17709

متو�سطة

3.4101

.59652

متو�سطة

جدول ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال « العمل التطوعي المجتمعي»

الرقم

1

2

3
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الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

يظهر من اجلدول (� )15أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ،)3.4757 - 3.3236وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال «العمل
التطوعي داخل املدر�سة» ككل ( )3.4101وبدرجة متو�سطة.
● ●املجال الثاين :العمل التطوعي املجتمعي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال « العمل التطوعي داخل المدرسة”

الدرجة

أ .رشا سعيد ديك
أ .د .محمد علي عاشور

4

5

الفقرة
ي�شجع الطلبة على زيارة
امل�ؤ�س�سات ذات العالقة
بالعمل التطوعي (مكافحة
التدخني ،املخدرات،
ال�سالمة املرورية)
يحفز الطلبة على تقدمي
امل�ساعدة للمجتمع املحلي
يف املوا�سم الزراعية
ينفذ حمالت تطوعية
لتنظيف املرافق العامة يف
املجتمع املحلي
يحر�ص على توعية
وا�رشاك الطالب يف
املنا�سبات الوطنية
واالجتماعية والدينية
يحث الطلبة على امل�شاركة
يف جلان جمع التربعات
لدعم الطالب املحتاج

املتو�سط
احل�سابي

3.2880

3.2686

3.4272

االنحراف
املعياري

1.13585

1.16316

1.15883

الدرجة

متو�سطة

متو�سطة
متو�سطة

3.4434

1.15694

متو�سطة

3.2201

1.15522

متو�سطة
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الفقرة

الرقم

يخ�ص�ص �أن�شطة المنهجية
 6عن العمل التطوعي خلدمة
املجتمع املحلي
ي�شجع الطلبة على
 7العناية باحلدائق العامة
واملحافظة عليها
يعمق ال�شعور مب�س�ؤولية
 8الطلبة جتاه جمتمعهم
ووطنهم
جمال " العمل التطوعي املجتمعي"
ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.3754

1.17392

متو�سطة

3.3722

1.15405

متو�سطة

3.8350

1.00741

مرتفعة

3.4037

.60002

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )16أن املتو�سطات احل�سابية ملجال
العمل التطوعي املجتمعي تراوحت بني (،)3.8350 - 3.2201
وبلغ املتو�سط احل�سابي ملجال «العمل التطوعي املجتمعي» ككل
( )3.4037وبدرجة متو�سطة.
ال�س�ؤال الرابع :هل هناك عالقة ارتباط دالة �إح�صائيًا عند
م�ستوى الداللة ( )α = .05بني تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
وتنمية العمل التطوعي يف املدار�س الثانوية يف منطقة املثلث داخل
اخلط الأخ�رض من وجهة نظر املعلمني؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س؛ ا�ستخرج معامل االرتباط
( )Correlation coefficientبني تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
وتنمية العمل التطوعي ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)17
جدول (:)17
معامل االرتباط بين تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وتنمية العمل التطوعي

تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
تنمية العمل
التطوعي

معامل االرتباط

الداللة االح�صائية

**.643

.000

**دالة إحصائيا عند مستوى α= .01

العمل التطوعي العمل التطوعي
داخل املدر�سة
املجتمعي
ال�رشاكة يف
جمال خدمة
املجتمع الداللة الإح�صائية
ال�رشاكة
معامل االرتباط
يف جمال
الدعم املايل الداللة الإح�صائية
للمدر�سة
معامل االرتباط

الدرجة
الكلية

**.522

**.459

**.555

.00

.00

.00

**.425

**.382

**.455

.00

.00

.000

يظهر من اجلدول (� )18أن معامالت االرتباط بني جماالت
تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي وجماالت تنمية العمل التطوعي
جميعها ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= .05وبالتايل
يوجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع
املحلي وتنمية العمل التطوعي.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن ال�رشاكة يف �أ�سا�سها
م�س�ؤولية جمتمعية ،فعندما تقوم املدر�سة ببناء ال�رشاكات مع
املجتمع املحلي ،ف�إن هذا الإجراء يهدف بالأ�سا�س �إىل حتقيق
�أهداف م�شرتكة بني املدر�سة واملجتمع املحلي يف خمتلف املجاالت
الإدارية والأكادميية واالجتماعية ،ومن خالل هذه ال�رشكة ت�صبح
الفر�صة متاحة ل�رشيحة وا�سعة من �أبناء املجتمع للتعاون والتن�سيق
وتبادل اخلربات بني املدر�سة واملجتمع املحلي ،وطرح املبادرات
التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تطوير �أداء املدر�سة وحت�سني نوعية
التعليم ،والبحث عن �أف�ضل احللول للم�شكالت التي تواجه املدر�سة
من خالل الت�شاور ،واتخاذ القرار ب�شكل جماعي ،وهذه امل�شاركة
التي تقوم بها املدر�سة مع املجتمع ،مما يعود بالنفع على املدر�سة
واملجتمع املحلي� ،إ�ضافةً �إىل ذلك ف�إن ال�رشاكة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي ت�سهم يف �إفادة املجتمع املحلي ذاته من خالل
تنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه املجتمع ،مما يتيح الفر�صة �أمام
الطلبة لتقدمي اخلدمة االجتماعية ،ويعزز املهارات احلياتية لديهم
من خالل بناء ال�شخ�صية املتكاملة للطالب.

يظهر من اجلدول (� )17أن معامالت االرتباط بني تعزيز التوصيات

ال�رشاكة مع املجتمع املحلي وتنمية العمل التطوعي بلغت () .643
وبداللة �إح�صائية ( ) .000وبالتايل يوجد عالقة موجبة ذات داللة
�إح�صائية بني تعزيز ال�رشاكة مع املجتمع املحلي وتنمية العمل
التطوعي.
جدول ()18
معامل االرتباط بين مجاالت تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وتنمية العمل التطوعي

العمل التطوعي العمل التطوعي
داخل املدر�سة
املجتمعي
املجال
الأكادميي
ال�رشاكة
يف املجال
الإداري

الدرجة
الكلية

معامل االرتباط

**.439

**.354

**.451

الداللة الإح�صائية

.00

.000

.000

معامل االرتباط

**.438

**.432

**.487

الداللة الإح�صائية

.00

.000

.000

يف �ضوء النتائج التي تو�صل �إليها تو�صي الدرا�سة بالآتي:
1 .1تنفيذ الربامج التدريبية ملديري املدار�س لزيادة وعيهم
بامل�س�ؤولية املجتمعية يف املجاالت الأكادميية والإدارية واملالية.
2 .2رفد املدار�س مب�ست�شارين يف جمال ال�رشاكة لدعم مدير
املدر�سة يف �إيجاد �أن�شطة ت�شاركية مع املجتمع املحلي.
3 .3ر�صد احلوافز املادية واملعنوية ملديري املدار�س لتعزيز
دورهم يف جمال ال�رشاكة مع املجتمع املحلي.
4 .4توعية املعلمني واملديرين ب�أهمية العمل التطوعي من
خالل توفري الأن�شطة والربامج التطوعية داخل املدر�سة وخارجها.
�5 .5إجراء املزيد من الدرا�سات حول مو�ضوعات ال�رشاكة
والعمل التطوعي على عينات �أخرى يف املدار�س من �أجل دعم
ال�رشاكة وت�شجيع العمل التطوعي.
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دور مديري املدارس الثانوية في منطقة املثلث داخل اخلط األخضر في تعزيز الشراكة مع اجملتمع احمللي وعالقته بتنمية العمل التطوعي
لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني

أ .رشا سعيد ديك
أ .د .محمد علي عاشور

غزة للعمل التطوعي وعالقتها باملهارات القيادية لديهم( .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة) .اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
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 جاد ،منى .)2012( .دور املدر�سة الثانوية يف تنمية بع�ض القيم الداعمة
للعمل التطوعي .جملة كلية الرتبية باملن�صورة .221 - 189 )1(79
 اجلعيدي� ،شيخة ،)2014( .دور الإدارة املدر�سية يف تفعيل ال�رشاكة
املجتمعية بني املدار�س الثانوية للبنات واملجتمع املحلي( .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
 اجللعود ،دحيم .)2013( .تقومي دور املدر�سة الثانوية يف تنمية العمل
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