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 شكر وتقدير
يسعدني ويشرفني أن أتوجو بشكر خاص إلى أستاذتي الف اضلة  

الدكتورة سمية منصور لتفضليا باإلشراف على ىذه الرسالة، 
ولكل ما قدمتو لي إلنجازىا، حيث أغنتيا توجيياتيا القيمة، وكان  

تشجيعيا حافزاً كبيراً لتجاوز الصعاب وتقديم األفضل، ف ليا مني  
 وافر الشكر واالمتنان.

الحكم األف اضل مقدرة ليم   وشكري الجزيل أيضاً ألعضاء لجنة
 جيدىم في قراءة ىذه الرسالة وتقويميا.

أساتذتي    وأقدم آيات الشكر واالمتنان إلى كل من ساندني من
أفراد عائلتي، لكل ما    شق وإلى  في كلية التربية في جامعة دم

 قدموه لي من تشجيع وعون.
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 مقدمة:ال

 والتطورات التغيرات تفرضو عالمياً  واقعاً  أصبح المحمي والمجتمع المدرسة بيف التواصؿ يعد  

 تعد لـ القادمة لألجياؿ النوعي اإلعداد وليةؤ مس إف حيث األخيرة، العقود في طرأت التي السريعة

 عمى يتعيف جديدة مرحمة والمجتمع المدرسة بيف العالقة دخمت فقد وحدىا، المدرسة عمى تقتصر

 لتحقيؽ المشتركة الجيود تعزز وأف المحيط، المجتمع مع التواصؿ جسور تدعـ أف فييا المدرسة

 صمتيا مدى عمى أساساً  يعتمد أىدافيا تحقيؽ في المدرسة نجاح إف بؿ المنشودة، األىداؼ

 متنوعة وممارسات تفعيؿ أنشطة في كبرى ليةؤو بمس تقـو أف المدرسة عمى يجب لذلؾ بمجتمعيا،

    .المجتمع مع وطيدة أواصر لبناء
التربوية  ؼضرورة إجراء تغيير جذري وشامؿ لمسياسات واالستراتيجيات واألىداىذا وقد فرض    

جراء دراسة شاممة ألىداؼ  وألدوار مؤسسات التعميـ حيث تطمب األمر مراجعة واقع التعميـ وا 
المدرسة وأساليب عمميا مما أدى إلى ظيور أشكاؿ جديدة مف المدارس ومنيا المدرسة 

 (.25، 5002)سنقر،.(Community School)المجتمعية
ليا العممية التعميمية ؾ المنشأة التي تتـ مف خالويشير مصطمح "المدرسة المجتمعية" إلى تم   

مف البيت والمدرسة والمجتمع، وىي منطمؽ التنمية االجتماعية تؤكد قدرة التالميذ  كؿ   بإشراؾ
دور التغيير والتطوير المستمر لمبيئة المحيطة بيـ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ تمكينيـ مف  أداءعمى 

اكتساب القدرة عمى تطوير أنفسيـ، وتعزيز الثقة في نفوسيـ وتوعيتيـ لما يدور حوليـ ليتمكنوا 
مف اإلسياـ الفعمي في تطوير مجتمعيـ، وتقـو عمى مبدأ المشاركة والحوار والديمقراطية وتضافر 

جيود األىمية مع الحكومية في تطبيؽ أنشطة تعميمية تستيدؼ تطوير الفرد ال
  (Dryfoos,2003, 203).والمجتمع

ف و     الحديثػػة تػػدعو لمتوسػػع فػػي إشػػراؾ المجتمػػع المحمػػي وأسػػر التالميػػذ فػػي التربويػػة االتجاىػػات ا 
وفيمػػا يتعمػػؽ بالجوانػػب اإلداريػػة ، الحػػوار والنقػػاش حػػوؿ السياسػػات التعميميػػة وتخطيطيػػا وتقويميػػا

عطػػاء و لمعمميػػة التربويػػة  حتميػػة تطبيػػؽ سياسػػة الالمركزيػػة فػػي الجوانػػب التنفيذيػػة لمعمػػؿ التربػػوي وا 
تيسػػػػر و المػػػػدارس،  مػػػػدراءمسػػػػاحات أرحػػػػب، وصػػػػالحيات أكبػػػػر لػػػػهدارات التعميميػػػػة الجيويػػػػة، ول
المنظمػػة )االسػػتقاللية الذاتيػػةعطػػاءاتيـ، ومػػنحيـ المرونػػة فػػي صػػناعة قػػراراتيـ بقػػدر معقػػوؿ مػػف 

 (.52، 5000، العربية لمتربية والثقافة والعموـ
كما أدرؾ واضعو السياسات التربوية أف المدرسة المجتمعية ىي األقدر عمى تحقيؽ الغايات    

التربوية واالرتقاء بنظاـ التعميـ وبنمط الحياة، حيث أثبتت التجارب والنماذج والمشروعات الرائدة 
  .جدًا إلصالح مسيرة التعميـ يـّ معنصر ًا والتي نفذت في ىذا المجاؿ أنيا عالمي

إلى السياسات التربوية التي سعت معظـ الدوؿ المتقدمة إلى تبنييا مف أجؿ تعزيز  اً واستناد    
العالقة التبادلية بيف المدرسة ومجتمعيا وباإلفادة مف التجارب الرائدة عالميًا في مجاؿ المدرسة 
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المجتمعية، عممت وزارة التربية في سورية عمى تطوير سياساتيا التربوية وخططيا وبرامجيا 
وخاصة في مرحمة التعميـ األساسي نظرًا ألىمية ىذه المرحمة في بناء شخصية المتعمـ، لتأكيد 
أىمية قياـ المدرسة بخدمة وتنمية مجتمعيا وتعزيز ربط المدرسة ببيئتيا المحمية والتعرؼ عمى 
مكانية اإلفادة منيا والعمؿ عمى تشجيع المجتمع المحمي لتوثيؽ صمتو  احتياجاتيا واىتماماتيا وا 
مكاناتيا واالرتقاء بمستوى أدائيا  بالمدرسة وزيادة مشاركتو المادية والمعنوية لتطوير ظروفيا وا 

 ممجتمع. ل لتكوف قادرة عمى إعداد جيؿ قادر عمى التكيؼ األمثؿ واإلسياـ في التنمية الشاممة
ًمشكمةًالدراسةً-أولًا
تطوير السياسات التربوية لمتعميـ األساسي وتعزيز ف سورية قد قطعت شوطًا واسعًا في مجاؿ إ   

 لعاـ/ 25/ والسيما بعد صدور قانوف التَّعميـ األساسي رقـ صمتو بأىداؼ المجتمع وغاياتو،
وازدياد عدد المدارس  والتوسع في نشره، بموجبو مد اإللزاـ إلى تسع سنوات تـالذي  ـ/،5005/

، وتعزيز دمج التكنولوجيا في التَّعميـ األساسي، وتطوير مناىجو ف بيايوارتفاع عدد الممتحق
 تزاؿ تشكؿ نقاط الإال أف ىناؾ عددًا مف المشكالت التي وربطيا بقضايا المجتمع واىتماماتو، 
   ومنيا: ضعؼ وتحديات أماـ التَّعميـ األساسي

 يالمعرفمتطمبات عصر التسارع و  ، عمى نحو يتالءـاألساسي نوع مخرجات التَّعميـ ضعؼ -
 والتنافسية الحادة.

 المركزية الشديدة لهدارة التربوية ونمطية القرارات. -

 ضعؼ التواصؿ بيف المدرسة وأولياء أمور التالميذ، وغياب المشاركة في المسؤوليات. -

 ، وانتشار ظاىرة الدواـ النصفي.الكثافة الصفيةالمدرسية، وزيادة سوء جودة األبنية  -

 وخاصًة الفتيات. ،عميـ األساسيفي مرحمة التَّ  ميذالتتسرب عدد كبير مف الالرسوب و  -

قمة عدد المعّمميف الذيف يجيدوف ، و ضعؼ التجييزات الّتكنولوجيَّة في المباني المدرسية -
أىيؿ المعّمميف وتدريبيـ وفؽ أسس والحاجة إلى تعميؽ ت ،استخداـ التقنية الّتكنولوجيَّة

 .(402، 5002ىيئة تخطيط الدولة، متطورة)

 .(55، 5002، فرص التعّمـ الفعاؿ)وزارة الّتربية وفرقمة استخداـ الطرائؽ الحديثة التي ت -

ضرورة التَّطوير في  مفمف المؤتمرات والندوات التَّربويَّة  كثيرفي ال هتأكيد وفؽ ما جرىو    
ومف أىميا  كبة التطورات العالمية،وخاصة ما يتعمؽ بالتَّعميـ األساسي لموا ،السِّياسات التَّربويَّة

وتوصيات المؤتمر التَّربوي الثاني  ـ،2824عاـ توصيات المؤتمر التَّربوي األوؿ لتطوير التَّعميـ
ضرورة  ـ، بشأف5000عاـ ري التاسع ومقترحات المؤتمر القط ـ،2828عاـ  لتطوير التَّعميـ

والتركيز عمى توفير التجييزات الحديثة وربطو بسوؽ  ،تطوير بنية التَّعميـ األساسي ومضامينو
نظمتو المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو الذي وىذا ما دعا إليو المؤتمر التَّربوي  ،العمؿ
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"حوؿ مدرسة المستقبؿ" المنعقد في  بية السوريةبالتعاوف مع وزارة التربية في الجميورية العر 
بناء تصور تربوي جديد حوؿ مدرسة المستقبؿ التي ينبغي  مف أجؿ ـ،5000تموز عاـ دمشؽ 

قاطرة لمتنمية الشاممة والمستمرة، و  ،أف تكوف مدرسة مسايرة لمحيطيا المحمي والعربي والعالمي
، وما تضمنو التقرير الوطني ة والمستوياتتواكب مختمؼ التغيرات العالمية عمى جميع األصعد

ـ، مف تأكيد أىمية التوجو لمتعميـ القائـ عمى المشاركة بيف 5002لمتنمية البشرية في سورية عاـ 
المدرسة والمجتمع المحمي بمف فيو مف أولياء أمور وميتميف بالتعميـ ومنتفعيف منو ومتطوعيف 

آذار عاـ قرار قمة دمشؽ تعميـ، وما جاء في مف أجؿ تحقيؽ الجودة النوعية والكمية في ال
الذي أكد أف التعميـ عممية شاممة  «خطة تطوير التَّعميـ في الوطف العربي » بشأف  ـ،5002

تشاركية بيف الحكومة واألسرة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وىو عممية مجتمعية متواصمة 
في  الجودة الخبراء في مجاؿ معايير ضماف"اجتماع وىذا ما أكده وتمثؿ المدرسة إحدى صيغو، 

دعـ ـ، فيما يتعمؽ ب5022/ 2/ 22 – 58ة الواقعة مف مدفي دمشؽ في الً" األساسيالتعميـ 
تبادؿ الخبرات و  بالوطف العربياألساسي  الوعي واالىتماـ المتزايد في مجاؿ تحسيف نوعية التعميـ

 .(2، 5022) وزارة التربية، والمعارؼ
وضع  نحو سورية السنوات العشر األخيرة مف القرف العشريف توجو وزارة التربية فيشيدت ًكما   

السياسات الخطط واالستراتيجيات التربوية لتطوير جميع عناصر العممية التعميمية وفؽ أحدث 
يجاد شراكة  المستجدات العالمية، اعتمادًا عمى مرتكزات عدة تمثمت في تطوير العمؿ التربوي، وا 

قامة و سة والمجتمع المحمي، بيف المدر  تقوية العالقة مع كافة قطاعات المجتمع ومؤسساتو وا 
العديد مف الندوات والمقاءات والمؤتمرات لتحقيؽ ذلؾ، وتبنت العديد مف المشاريع التي تعزز 

ـ، بالتعاوف مع منظمة الصحة العالمية 2882مفيوـ المدرسة المجتمعية فقد طبقت في عاـ 
( ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية Unicef/تحدة لرعاية الطفولة )اليونيسؼومنظمة األمـ الم

)اليونيسكو ( مشروع المدرسة المجتمعية في المجاؿ الصحي المعتمدة /Unescoوالثقافة والعمـو
عمى مبدأ المشاركة والعمؿ الجماعي بيف التالميذ والمعمميف والمديريف واألولياء وأفراد المجتمع 

المحيطة بالتمميذ لتمبية حاجاتو المعرفية والميارية والقيمية، ومشروع القرى وتوظيؼ البيئة 
الصحية بالتعاوف مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لمطفولة بيدؼ 
إقامة مستوصفات ومراكز صحية في القرى التي ال تتوفر فييا ىذه الخدمات وشاركت فيو 

فوائد متعددة في مجاؿ حفظ الصحة والوقاية مف األمراض وفي مجاؿ المدارس وحقؽ المشروع 
 (.222، 5002التثقيؼ والتدريب وتوفير فرص عمؿ ألبناء مجتمع القرى)سنقر، 

الذي  التربية ووزارة السورية األمانة بيف بالتعاوف التعميـ في التكنولوجيا دمج وقد تـ تنفيذ مشروع 
 .فييا مرشد إلى المدرس ويحوؿ التعميمية، لمعممية األساسي المحور تمميذال جعؿ يدؼي

http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=84233558220080305150455 

http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=84233558220080305150455
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 مديريةو  الثقافة ووزارة قزح قوس مؤسسة بيف بالشراكة المتحفية الثقافة مشروع باإلضافة إلى   

 مشروع التربية وزارةت نفذ، كما العريؽ السوري بالتاريخ األطفاؿ تعريؼ بغية واآلثار المتاحؼ
 وبرنامج الدولة تخطيط وىيئة الثقافة وزارة مف كؿ مع بالتعاوف التعميـ أجؿ مف المدرسية التغذية
 مف الحد وبالتالي الفقيرة واألسر المحتاجيف لألطفاؿ غذائية وجبة ميفأت يدؼب العالمي الغذاء
 ..nesasy.orgwwwالتسرب

التنموية مشروع التوعية البيئية بالتعاوف مع جمعية حماية البيئة والجمعية كما نفذ    
مكثفة لمدة شير واحد في ست الذي تضمف إجراء دورة تدريبية ( Movimondoاإليطالية)

ـ تضمف منياج الدورة موضوعات متنوعة 5002/5002مدارس في دمشؽ القديمة في العاـ
ومشروع حماية الياسميف الذي أقامتو مؤسسة خاصة وأشركت التالميذ ، تتناوؿ قضايا بيئية

دمشؽ  ىـ والمعمميف فيو، حيث قاموا بزراعة خمسة عشر ألؼ شجرة ياسميف في مدينةءوأوليا
 (.222، 5002بيدؼ المحافظة عمى جماليا وأصالتيا)سنقر، 

لوزارة التربية في سورية التوجو نحو إعادة ىيكمة  ةوقد ورد في الخطة الخمسية الحادية عشر    
اإلدارة التعميمية بمستوياتيا المركزية والمحمية بحيث يأخذ تقسيـ العمؿ واإلطار التنظيمي 

ي لممؤسسة التعميمية عمى مستوياتيا اليرمية المختمفة تصورًا جديدًا والتمويمي والبناء المدرس
 (.2، 5022بعالقاتيا بالمجتمع وبالالمركزية)ىيئة تخطيط الدولة، 

كما سعت الوزارة إلى اعتماد بعض التجارب الدولية في تحسيف نوعية التعميـ األساسي وتوفير   
يجاد المناخ التربوي الم ناسب لممعمـ والمتعمـ ومنيا "مشروع المدرسة صديقة بيئة مدرسية محببة وا 

مشروع التغذية و المدارس التفاعمية، و مشروع حماية الطفؿ، و مشروع التعميـ النشط، و الطفولة، 
 (.4، 5002المدرسية")ىيئة تخطيط الدولة ،

ومف التوجيات التربوية التي تنتيجيا وزارة التربية لربط التعميـ بالمجتمع المحمي إقامة دورات    
تدريبية حوؿ تقنيات تنشيط الدورة وندوات ولقاءات يشارؾ فييا كؿ المعنييف بالعمؿ التربوي كال

ز العالقات تعزي إلى تىدفوالتي  ـ،5022تالميذ عاـ التواصؿ الثقافي والعالقات العامة مع ال
بشكؿ خاص  تالميذالتربوية وال اإلداراتوالمجتمعات بشكؿ عاـ وبيف  األفرادبيف  العامة والتواصؿ

 .(2، 5022)وزارة التربية، الوظيفة التربوية والثقافية في المؤسسات التعميمية وتكامؿ
وما  ،في سورية التَّعميـ األساسيمدارس  ياعانيتالمشكالت التي  بشأفما سبؽ،  عمىبناًء       

مف  وربطو باحتياجات المجتمع أكدتو المؤتمرات والندوات التَّربويَّة مف ضرورة إصالح ىذا التَّعميـ
المدرسة المجتمعية في مدارس لتفعيؿ في سورية تنتيجيا وزارة التربية  التيالسياسات ، و جانب

لتربوية عف أىمية المدرسة وما أكدتو الدراسات ا ،التعميـ األساسي لتحسيف جودة ىذا التعميـ

http://www.nesasy.org/
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مف  المجتمعية في تحقيؽ غايات التربية في إعداد جيؿ قادر عمى النيوض واالرتقاء بالمجتمع
 التالي: في السؤاؿ الرئيس الحالية الدراسةتتحدد مشكمة  ،جانب آخر

فيًمرحمةًًوسياساتهاًالتربويةًمدرسةًالمجتمعيةملمقترحًالًمنموج ماًاًل
 خبراتًبعضًالدولًالمتقدمة؟ًالساسيًفيًسوريةًفيًضوءًالتعميم

 أسئمةًالدراسةً-ثامنياًا
 التَّالية: فرعيةالسئمة األالرئيس لمدراسة الحالية  ف السؤاؿمتفرع ت   
 تقـو التي والمبادئ ومفيوميا، تاريخيًا، وتطورىا نشأتيا حيث مفما المدرسة المجتمعية  -2

 بيف التواصؿ ومجاالت وخصائصيا، فييا، توافرىا يجب التي والشروط وأىدافيا، عمييا،
فييا،  المشاركة البشرية والعناصر عمميا، وآليات ونشاطات ضمنيا، والمجتمع المدرسة

 ؟.ومعوقات تطبيقيا

تكوينيا،  في المؤثرة العوامؿو  وأىميتيا، حيث مفيوميا، وخصائصيا، السياسة التربوية مف ما -5
 بنائيا؟. مراحؿصنعيا، و  معاييرو 

 أىدافو؟.عمييا، و  يقـو التي المبادئمفيومو، و ما التعميـ األساسي مف حيث  -2
 األساسي في بعض الدوؿ؟. التعميـ مرحمة في المجتمعية الخاصة بالمدرسة التربوية ما السياسات -2
 مرحمة التعميـ األساسي في فرنسا؟.السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في  ما -2
السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي في الواليات  ما -2

 .المتحدة األمريكية؟
 مرحمة التعميـ األساسي في سورية؟.ما المدرسة المجتمعية في  -4
 ؟.سوريةفي في مرحمة التعميـ األساسي ًالمدرسة المجتمعيةما معوقات تطبيؽ  -2
 سورية؟. في مرحمة التعميـ األساسي في المجتمعية المدرسة تطبيؽ متطمبات ما -8

، والجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة اإلدارية( في مستوى اإلدارة)ما تأثير متغيرات الدراسة -20
 التعميـ مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيؽ المعوقاتتجاه ااستجابات أفراد العينة 

  ؟.سورية في األساسي

أوجو التشابو واالختالؼ بيف فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، فيما يتعمؽ  ما -22
 بالسياسات التربوية المتبعة لتطبيؽ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي؟.
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ًأهميةًالدراسةً-اًالثثا
 ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى ما يمي:   
المدرسة المجتمعية، التي تعد مف االتجاىات التربوية أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو  -2

الحديثة التي سعت إلى تبنييا الدوؿ المتقدمة مف أجؿ إعداد الفرد لمحياة والعمؿ وتزويده 
 بالميارات والكفايات المناسبة ليسيـ في تطوير مجتمعو.

ريكية وفرنسا(، حيث أىمية خبرة الدوؿ ذات األنظمة التربوية المتقدمة )الواليات المتحدة األم  -5
يمكف أف يفيد عرض تجاربيا فيما يتعمؽ بسياسات تطبيؽ المدرسة المجتمعية في مرحمة 
التعميـ األساسي في تطوير السياسات التربوية لتفعيؿ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ 

 األساسي في سورية.  

حد عمـ الباحثة، مرتبطة  حداثة موضوع الدراسة لعدـ وجود دراسات سابقة في سورية عمى -2
ارتباطًا مباشرًا بالسياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي 

 في سورية.

انسجاـ ىذه الدراسة مع توصيات العديد مف المؤتمرات والتقارير والدراسات مف أجؿ االرتقاء  -2
يؽ التنمية الشاممة لممجتمع والمحاؽ ليكوف قادر عمى تحق ةبمستوى التعميـ األساسي في سوري

 بركب التطور العالمي.

مقترح لتطوير السياسات التربوية المتبعة أنموذج مف المتوقع أف ينتج عف ىذه الدراسة  -2
 لتطبيؽ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي في سورية.

ًةسارًدلاًتارًيغتمً-اًارابع
 :يتآلاك ،ةعباتو  ةمقتسم فيب ةسار دلا تار يغتم تمسقنا
 :يىو  ،ةمقتسملاًتارًيغتملا -1

 .(يساسأ ـيمعت ةمدير مدرس /ةيبر تلا ةر از و  يف ريدم ) مستوى اإلدارة -
  .(ىثنأ /ركذ )سنجلا  -
  .(دكتوراه ،ماجستير ،تربوي يؿىتأ ـومدب  ،جامعّية إجازة ،متوسط معيد) المؤىؿ العممي -
 .(سنوات 20مف أكثر ،سنوات20-2 فم ،سنوات 2 مف أقؿ) الخبرة اإلدارية -
 بتطبيؽ المدرسة المتعمقة المعوقات ةيمىأ ةجر د ديدحتب ؽمعتتو ً:ةعباتلاًتارًيغتملا-2

 .سورية في األساسي التعميـ مرحمة في المجتمعية

ً
ً
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ًةفرضياتًالّدراسً-اًاخامس
 فرض مبدئي مفاده: مف الّدراسة الحاليَّةتنطمؽ    

ًًتؤديًدراسةًوتحميلًخبراتًقدً منًفرمنساًوالولياتًالمتحدةًالمريكيةًفيماًيتعمقًًكلٍّ
مقترحً بالمدرسةًالمجتمعيةًوسياساتهاًالتربويةًفيًمرحمةًالتعميمًالساسيًإلىًوضعًأمنموج ً

ًفيًمرحمةًالتعميمًالساسيًفيًسورية.ًوسياساتهاًالتربويةلممدرسةًالمجتمعيةً
 كذلؾ تنطمؽ مف عدة فرضيات متعمقة بسؤاؿ الدراسة الفرعي التالي:   

ًسورية؟فيًفيًمرحمةًالتعميمًالساسيًالمدرسةًالمجتمعيةًماًالمعوقاتًالمتعمقةًبتطبيقً
 وىذه الفرضيات ىي كاآلتي: 

متوسط درجات استجابات  ( بيف0.02عند مستوى الداللة) ال توجد فروؽ دالة إحصائياً  -2
 التعميـ مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيؽ المعوقاتتجاه اأفراد العينة 

 ، تبعًا لمتغير مستوى اإلدارة.سورية في األساسي

بيف متوسط درجات استجابات  (0.02ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)  -5
 التعميـ مرحمة في المجتمعية بتطبيؽ المدرسة المتعمقة المعوقاتتجاه اأفراد العينة 

 .الجنس، تبعًا لمتغير سورية في األساسي

بيف متوسط درجات استجابات  (0.02ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة) -2
 التعميـ مرحمة في المجتمعية بتطبيؽ المدرسة المتعمقة المعوقاتأفراد العينة اتجاه 

 .المؤىؿ العممي، تبعًا لمتغير سورية األساسي في

( بيف متوسط درجات استجابات 0.02عند مستوى الداللة) ال توجد فروؽ دالة إحصائياً  -2
 التعميـ مرحمة في المجتمعية بتطبيؽ المدرسة المتعمقة المعوقاتأفراد العينة اتجاه 

 .الخبرة اإلدارية، تبعًا لمتغير سورية في األساسي

ًاسةأهدافًالدًرً-ساًاساد
 تتمثؿ أىداؼ الدراسة الحالية بما يمي:   
 تقـو التي والمبادئ ومفيوميا، تاريخيًا، وتطورىا نشأتيا حيث مفتعرؼ المدرسة المجتمعية  -2

 بيف التواصؿ ومجاالت وخصائصيا، فييا، توافرىا يجب التي والشروط وأىدافيا، عمييا،
فييا،  المشاركة البشرية والعناصر عمميا، وآليات ونشاطات ضمنيا، والمجتمع المدرسة

 .ومعوقات تطبيقيا

 في المؤثرة العوامؿو  وأىميتيا، حيث مفيوميا، وخصائصيا، تعرؼ السياسة التربوية مف -5
 بنائيا. مراحؿصنعيا، و  معاييرتكوينيا، و 

 أىدافو.عمييا، و  يقوـ التي المبادئمفيومو، و تعرؼ التعميـ األساسي مف حيث  -2
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 األساسي في بعض الدوؿ. التعميـ مرحمة في المجتمعية الخاصة بالمدرسة التربوية تعرؼ السياسات -2
 .تعرؼ السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي في فرنسا -2

الواليات في السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي  تعرؼ -2
 األمريكية.المتحدة 

 .تعرؼ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي في سورية -4
 .سوريةفي في مرحمة التعميـ األساسي المدرسة المجتمعية تحديد معوقات تطبيؽ  -2
 .سورية في مرحمة التعميـ األساسي في المجتمعية المدرسة تطبيؽ تحديد متطمبات -8

، والجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة اإلدارية( في مستوى اإلدارة)بياف تأثير متغيرات الدراسة -20
 التعميـ مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيؽ المعوقاتتجاه ااستجابات أفراد العينة 

  ؟.سورية في األساسي

أوجو التشابو واالختالؼ بيف فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، فيما يتعمؽ بالسياسات  بياف -22
 التربوية المتبعة لتطبيؽ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي.

 في األساسي التعميـ مرحمة في التربوية وسياساتيا المجتمعية لممدرسة مقترح أنموذج وضع -25
 .المتقدمة الدوؿ بعض خبرات ضوء في سورية

 ًممنهجًالّدراسةً-اًاسابع
الوصفي تـ استخداـ المنيج مف طبيعة الّدراسة والمعمومات المراد الحصوؿ عمييا  انطالقاً    

( لدراسة ومقارنة G.Beredayاعتماد منيج بيريداي) المقارف حيث تـبأسموبو التحميمي التحميمي 
فرنسا والواليات في  في مرحمة التعميـ األساسي السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية

 الدراسة التحميمية بأنو" البحث المقارف مف وجية نظر بيريدايمنيج عرؼ وي ،المتحدة األمريكية

 واالجتماعية االقتصاديةضوء العوامؿ  فيبمديف أو أكثر  فيلنظـ التعميـ والمشكالت التربوية 
أدت إلى اختالؼ  التي واأليديولوجية وما نصؿ إليو مف أحكاـ يكوف اليدؼ منو فيـ العوامؿ

 "البالد المختمفة فيالنظـ التعميمية 
 ويتضمف منيج بيريداي الخطوات التالية: 
: تستند ىذه الخطوة عمى أساس فرض مبدئي مؤداه أف دراسة Descriptionالوصؼ  -2

لواليات المتحدة األمريكية فيما يتعمؽ بسياسات تطبيؽ وتحميؿ خبرات كِؿ مف فرنسا وا
مقترح لممدرسة  أنموذجسيؤدي إلى وضع في مرحمة التعميـ األساسي المدرسة المجتمعية 
، وسيتـ في ىذه الخطوة سورية في األساسي التعميـ مرحمة في التربويةالمجتمعية وسياساتيا 

التربوية الوصفية التي تتناوؿ تجارب المدرسة تجميع البيانات والمعمومات والمعطيات 
 المجتمعية في الدوؿ مجاؿ المقارنة.
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: يتـ في ىذه الخطوة تحميؿ خبرات وتجارب فرنسا والواليات Interpretationالتفسير  -5
في مرحمة التعميـ األساسي المتحدة األمريكية فيما يتعمؽ بسياسات تطبيؽ المدرسة المجتمعية 

 وامؿ المؤثرة فييا.وبياف القوى والع

نقاط التشابو واالختالؼ إلى : وتيدؼ ىذه الخطوة إلى التوصؿ Juxtapositionالمقابمة  -2
بيف خبرات دوؿ المقارنة التي تناولتيا الباحثة في دراستيا، وتعتمد ىذه الخطوة عمى تصنيؼ 

 أنموذجالمادة العممية وجدولتيا والموازنة بينيا، بيدؼ التوصؿ إلى معايير تفيد في وضع 
في  ،سورية في سياألسا التعميـ مرحمة في التربويةمقترح لممدرسة المجتمعية وسياساتيا 

 ضوء تجارب ىذه الدوؿ.

 وفقًا ألوجو المقابمة في الخطوة السابقة تحديد: يتـ في ىذه الخطوة Compartionالمقارنة  -2
تحديد كيفية اإلفادة مف المقارنة و سياسات المدرسة المجتمعية في دوؿ نتائج محددة حوؿ 

 األساسي في سورية.خبراتيا في تطبيؽ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ 

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=3570532 

ًأدواتًالدراسةً-ثاممناًا
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة األدوات التالية:

1-ً المعوقات التي تؤثر في تطبيؽ المدرسة لتعرؼ أىـ تـ تصميـ أداة االستبانة الستبامنة:
 .في سورية األساسي التعميـ مرحمة المجتمعية في

ًالمقابمة: -5 المدرسة تطبيؽ الالزمة لمتطمبات ال لتعرؼ أىـ المقابمة بطاقة تـ تصميـًبطاقة
 في سورية. في مدارس التعميـ األساسيالمجتمعية 

ًامجتمعًالّدراسةًوعيمنتهً-عاًاسات
لمدراسة الحالية أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية في سورية  األصمي المجتمع يشمؿ   

المديريات التَّالية ومعاونوىـ: التَّعميـ  مدراءالمعنييف بشؤوف التعميـ األساسي وىـ السادة 
األساسي، والتَّعميـ الخاص، والتخطيط واإلحصاء، واإلعداد والتدريب، والمناىج، واألبنية 

 يرومد( فردًا، و 22المدرسية، واألنشطة الالصفية، والمعموماتية، وتقنيات التَّعميـ وقد بمغ عددىـ)
( مدرسًة، وقد تـ إجراء 222ظة دمشؽ، البالغ عددىا)مدارس التعميـ األساسي الرسمية في محاف

متخذ قرار تربوي فيما ( 24)الدراسة الميدانية بتطبيؽ أداة االستبانة عمى عينة عشوائية مكونة مف
األساسي في محافظة   مديرًا في مرحمة( 222يتعمؽ بشؤوف التعميـ األساسي في وزارة التربية و)

 المجتمع األصمي. % مف نسبة 28.25دمشؽ، أي بنسبة 

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=3570532
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المعنييف بشؤوف المدراء  ( مديرًا ومديرًة مف28كما تـ توزيع أداة الدراسة)بطاقة المقابمة( عمى)   
مدراء مدارس التعميـ األساسي الرسمية في وفي وزارة التربية في سورية،  التعميـ األساسي
ًمحافظة دمشؽ.

ًحدودًالّدراسةً-عاشراًا
 الدراسة الحالية بما يمي: تـ تحديد حدود   

السياسة التربوية و  المجتمعية المدرسةاألدب النظري المتعمؽ بوتضمنت تناوؿ  العممية:ًالحدود
 وسياساتيا المجتمعػيػػة ممدرسػػػػػػةلتقديـ تحميؿ مقارف ، باإلضافة إلى في مرحمة التعميـ األساسي

وقد تـ اختيار ىاتيف األمريكّية  المّتحدة والواليات فرنسػػػػػػػػػػا في األساسي التعميـ مرحمة في التربوية
الرائدة عالميًا في مجاؿ تطبيؽ المدرسة المجتمعية وكونيما تنتمياف إلى  االدولتيف نظرًا لتجاربيم

المركزي،  إداري تربوي نظاميف إدارييف تربوييف مختمفيف فالواليات المتحدة األمريكية ذات نظاـ
 أما فرنسا فتنتيج النظاـ المركزي في إدارة نظاميا التربوي.

بيدؼ تشخيص الواقع  سوريةالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي في كما تـ تناوؿ    
 .في الواقع التربوي المدرسة المجتمعيةوتحديد معوقات ومتطمبات تطبيؽ 

 -5022ـ / 5022 -5022يفالدِّراسي يفخالؿ العامالحالية  تنفيذ الّدراسةتـ ً:الزممنيةالحدودً
 ـ.5022
تشتمؿ عمى أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية في سورية المعنييف و  البشرية:ًالحدود

 ًمدارس التعميـ األساسي الرسمية في محافظة دمشؽ. يريمدبشؤوف التعميـ األساسي، و 
ًالدراسةًوتعريفاتهاًاإلجرائيةًمصطمحاتً-رذرىدحأ

في مجاؿ المدرسة المجتمعية مراجعة الباحثة لألدب النظري والدِّراسات التَّربويَّة  بناًء عمى   
 :كاآلتي وأىداؼ الّدراسة الءـاعتمدت األخذ مف الّتعريفات ما يتوسياساتيا التربوية 

 يمكف مشاىدتو إيضاح ماالوصؼ أو نيج أو قياس يستعاف بو في  Modelأمنموج :
   www.almaany.com/homeمعجـ المغة العربية المعاصر(مباشرة)

وتعرؼ الباحثة األنموذج إجرائيًا بأنو نمط تمثيمي يوضح األسس الضرورية التي تقوـ عمييا    
األساسي والمتطمبات الالزمة لتطبيقيا  في مرحمة التعميـ وسياساتيا التربويةًلمدرسة المجتمعيةا

 في الواقع التربوي.
فكرة تتضمف شيئًا جديدًا، وىي فكرة تعرض لمبت فييا والموافقة عمييا)المعجـ  Proposalمقترح:
  www.almaany.com/homeالغني(

ومفاىيـ جديدة تعرض عمى الجيات  اً الباحثة المقترح إجرائيًا بأنو مشروع يتضمف أفكار  وتعرؼ   
 المعنية لدراسة إمكانية تطبيقيا والعمؿ بما تتضمنو.

http://www.almaany.com/home
http://www.almaany.com/home
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  Educational Policy:الّسياسةًالتَّربويَّة
ُعرِّفت الّسياسة التَّربويَّة بأّنيا مجموعة القواعد والمبادئ العامة، التي تضعيا الدَّولة لتنظيـ    

التَّعميـ فييا وتوجييو لخدمة أىدافيا العاّمة ومصمحتيا الوطنيَّة، وتنبثؽ مف الفمسفة التَّربويَّة فييا، 
وتؤدي حاجات المجتمع ومتطمباتو وتتحدد عمى أساس واقع المجتمع وتطمعاتو وأحوالو وقدراتو، 

ًا فييا، وتتحدد يمّ ممف القوى البشرية عمى مختمؼ المستويات وفي مختمؼ المجاالت عماًل 
الّسياسة التَّربويَّة مف خالؿ التَّشريعات التي تصدرىا الدَّولة، والقرارات التي تتخذىا وتعالج أمورًا 

  .(24، 2822التؿ، )تربويَّة كثيرة 
التي ينتظـ فييا  ،العاـ لممراحؿ التَّعميميَّة نمطالالّسياسة التَّربويَّة بأنيا تحديد آخر تـ  مف جانب   

وكذلؾ  جيات،و ومجموعة الخطط والبرامج والت وأىداؼ كّؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ، المتعّمـ،
 عممية الّتربية والتَّعميـ فيو بناء عميياالتي تسير  ،ةالقوانيف والقواعد والنظـ واألسس العامّ 

(Baker, 1993, 11) فيي وفؽ ىذا  التعريؼ القاعدة األساسية التي تنطمؽ منيا العممية ،
 .التَّربويَّة والتَّعميميَّة

وتعرؼ الباحثة السياسة التربوية إجرائيًا بأنيا مجموعة مف الخطط والبرامج المستمدة مف     
مكا  نياتو مف أجؿ بموغ األىداؼ التربوية التي يسعى إلى تحقيقيا.فمسفة المجتمع وتطمعاتو وا 

 Community Schoolالمدرسةًالمجتمعية:

عرفت المدرسة المجتمعيةً  بأنيا العالقة التشاركية بيف المدرسة والمجتمع، في إطار وأسموب    
المحمي لممدرسة، يا التالميذ والمجتمع إلي ، لتقديـ الخدمات التي يحتاجيفكامم يفديمقراطيّ 

والتعرؼ عمى العالقات التي تربط بينيما، مف أجؿ حؿ المشكالت وتحسيف الميارات، وتنمية 
الجيود المشتركة لتوسيع فرص التعمـ لجميع األفراد في المجتمع المحمي بكافة 

 .(Bloodworth, 2008, 67)فئاتو

 في الفعالة المشاركة في المدني جتمعالم وىيئات أفراد واستعداد والمدرسة المجتمعية تجسد رغبة   

 .(Hiebert, 2006, 54)التربوية وظيفتيا تحقيؽ في فاعمية المدرسة وزيادة التعميـ، تحسيف جيود
وتعرؼ الباحثة المدرسة المجتمعية إجرائيًا بأنيا المؤسسة التعميمية التي تيدؼ إلى تحقيؽ    

األىداؼ التربوية واالجتماعية المطموبة منيا، باإلضافة إلى خدمة أىداؼ المجتمع المحمي، 
وذلؾ بتبنييا مبدأ االنفتاح عمى مجتمعيا، والسعي إلقامة عالقات وطيدة معو بكافة أطايفو 
ومؤسساتو في تعاوف مستمر، بحيث تقدـ خدماتيا المتكاممة لتالميذىا ولسكاف المنطقة الجغرافية 
المحيطيف، وتستفيد مف جميع الفرص المتاحة واإلمكانات المتوافرة  في مجتمعيا لتحقيؽ أفضؿ 

 النتائج المرجوة منيا.
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ً Basic Education:التَّعميمًالساسي
التَّعميـ الذي يزود المواطف بالمعارؼ والخبرات والميارات العممية بأّنو  ؼ التَّعميـ األساسيعرِّ    

بحيث يعيش  ،ة أو متابعة تحصيمو الدِّراسيعاديالتي تؤىمو لمزاولة بعض الحرؼ ال ،األساسية
ويعمؿ  ،تو الفردية واالجتماعيَّةالويتمكف مف تحديد مشك ،سيـ في بناء مجتمعوويُ  ،حياة أفضؿ

 (.42، 2822، قة صحيحة)عبد القادرعمى حميا بطري
 ىذا الّتعريؼ يوضح اليدؼ مف التَّعميـ األساسي وغايتو.المالحظ أف 

ادر اخمي الصَّ مرحمة التَّعميـ األساسي في الّنظاـ الدَّ  ُعرِّفتأمَّا ما يتعمؽ بطبيعتو ومراحمو فقد    
وتقسـ  ،ةة ومجانيَّ وىي إلزاميَّ  ،ع سنواتتيا تسة مدَّ بأّنيا مرحمة تعميميَّ  في سورية عف وزارة الّتربية

 مرحمتيف: في
 .رابعؼ الؿ حّتى الصَّ ؼ األوَّ تمتد مف الصَّ  الحمقة األولى -
 .(5، 5005، )وزارة الّتربية ؼ التاسعس إلى الصَّ خامؼ التمتد مف الصَّ  الحمقة الثانية -

لمتعميـ  التعريؼ السابؽ الصادر عف وزارة التربية في سورية تعريفًا إجرائياً  وقد اعتمدت الباحثة   
 .األساسي

ًالخالصة
بعد أف تـ وصؼ اإلطار العاـ لمدراسة مف حيث تحديد مشكمة الدراسة وأسئمتيا، وأىميتيا،    

عرض  يلاتلا ؿصفلا يف ـتيسوأىدافيا، وفرضياتيا، ومنيجيا، ومجتمعيا وعينتيا، وحدودىا، 
واألجنبية ذات الصمة، ومعرفة أوجو التشابو وأوجو االختالؼ بيف ىذه الدراسات الدراسات العربية 
 .وتوضيح مدى اإلفادة منيا والدراسة الحالية
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 تمييد:
الدراسة الحالية بغرض االستفادة   اطمعت الباحثة عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع   

منيا ورصد نقاط التشابو واالختبلؼ، وقد صنفتيا ضمف قسميف؛ القسـ األوؿ ويضـ الدراسات 
العربية، والثاني يتناوؿ الدراسات األجنبية، وقد حرصت الباحثة عمى إيراد ىذه الدراسات وفؽ 

ـ عمى ىذه الدراسات، ومدى التسمسؿ الزمني مف األقدـ إلى األحدث، ثـ تبل ذلؾ تعقيب عا
  استفادة الباحثة منيا في دراستيا الحالية.  

 الدراسات العربية -أولً 

: واقع التعاون بين المدرسة واألسرة ومتطمبات تطويره من وجية (0222)أبو رماف دراسة -1
 نظر معممي مدارس محافظة البمقاء الرسمية

المدرسة واألسرة ومتطمبات تطويره مف وجية ىدفت الدراسة استكشاؼ واقع التعاوف بيف    
في األردف، وتعرؼ المعوقات التي تحد مف  الرسمية البمقاء محافظة نظر معممي مدارس

المنيج الوصفي التحميمي، وتطبيؽ استبانة مكونة  تـ استخداـتحقيؽ التعاوف بينيما، وقد 
( معّمـٍ ومعّممٍة 422فة مف)( عبارًة موزعًة عمى ثبلثة محاور عمى عينة عشوائية مؤل54مف)

 مف المدارس الحكومية في محافظة البمقاء، وقد توصمت إلى النتائج التالية: 
درجة رضا المعمميف عف واقع التعاوف بيف المدرسة واألسرة ودرجة وعي المعمميف ألىمية  -

 ىذا التعاوف كاف مرتفعًا.

عدـ اإليماف الفعمي بأىمية ومنيا وجود معوقات تواجو تحقيؽ التعاوف بيف المدرسة واألسرة،  -
 التعاوف بيف المدرسة واألسرة، وعدـ وجود صيغ وسبؿ متنوعة لتفعيؿ التعاوف بينيما.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة.  -
عمؿ التعاوني واستثمار وقد أوصت الدراسة بأىمية وجود إدارة مدرسية فاعمة لدييا ميارات ال   

دعوة أولياء و  الفرص لرفع المستوى العممي لتبلميذىا وتعزيز تواصميـ وارتباطيـ بمجتمعيـ،
 .األمور لممشاركة في أنشطة المدرسة

نموذج مقترح لتفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي في (: 0222)الخطيب دراسة -2
 منطقة أبو ظبي التعميمية

ىدفت الدراسة تطوير نموذج لتفعيؿ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي في منطقة أبو    
ظبي التعميمية في اإلمارات العربية المتحدة مف أجؿ تفعيؿ األداء المدرسي وتعزيز فعاليتو، وقد 
اعتمد بناء ىذا النموذج عمى عدد مف التجارب الدولية الناجحة والمتعمقة بتطوير العبلقة 

تشاركية بيف المدرسة والمجتمع المحمي ومنيا التجربة )األمريكية واألسترالية واليابانية ال
والسنغافورية والكندية(، حيث استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، واستطبلع أراء عينة الدراسة 
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( فرد مف المديريف والمعمميف وأولياء أمور التبلميذ في عشر مدارس تـ 222التي شممت )
رىا بالطريقة العشوائية، وقد تـ استخداـ استبانة تكونت مف سبعة محاور ىي: التعميـ مدى اختيا

الحياة، المدارس ذات الخدمة المتكاممة، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، االستخداـ األمثؿ 
لمصادر المجتمع المحمي، والتنوع في الخدمات التربوية، ومشاركة أولياء التبلميذ والمجتمع 
المحمي، والتعاوف مف قبؿ المؤسسات والفعاليات، وأظيرت الدراسة أف ىناؾ وعيًا واىتمامًا 
واضحيف مف قبؿ اإلدارات المدرسية والمعمميف وأولياء األمور بأىمية التفاعؿ والتشارؾ بيف 
المدرسة والمجتمع المحمي، وبينت األىمية الكبيرة لمشاركة األىؿ في وضع البرامج التعميمية 

النشاطات المختمفة، وكذلؾ لتقديـ الخدمات التربوية، ولقدرة المدرسة عمى االستخداـ األمثؿ و 
لمصادر المجتمع المحمي، كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز وتفعيؿ سبؿ التواصؿ ألىميتيا 

، المجتمع لمدعـ المادي لممؤسسة التعميميةمنظمات تقديـ ، وأىمية بالتطوير والتجديد التربوي
 .واإلفادة منيا موارد المجتمع المحميالمدرسة ل تعبئة وتفعيؿ

 نموذج مقترح لمدرسة المستقبل المجتمعية في سمطنة عمان(: 0225 )كني دراسة -3

ىدفت الدراسة استخبلص نموذج مقترح لمدرسة المستقبؿ المجتمعية مف التجارب الدولية    
النموذج لمواقع في سمطنة عماف، والكشؼ عف والدراسات األدبية، واستطبلع مدى مناسبة ىذا 

 وقد تـ استخداـ متطمبات مدرسة المستقبؿ المجتمعية في مدارس التعميـ األساسي في السمطنة،
المنيج الوصفي التحميمي، واعتماد استبانة لتعرؼ مدى مناسبة نموذج مدرسة المستقبؿ 

( مجاالت، كما تـ 9وزعًة عمى)( فقرًة م741المجتمعية لمواقع في سمطنة عماف، تكونت مف)
تحديد متطمبات تطبيؽ مدرسة المستقبؿ المجتمعية في مدارس التعميـ األساسي في السمطنة مف 
خبلؿ وضع سؤاؿ نوعي مفتوح يمي كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة، كما تـ التوصؿ لنموذج 

 مدرسة المستقبؿ المجتمعية ومحاورىا الرئيسية، كالتالي:
كسابو الميارات العممية وأنماط التفكير الفمسفة: تنم - ية شخصية المتعمـ في جميع الجوانب وا 

 المناسبة. 
 المناىج: مراعاتيا لمتغيرات والتقدـ المتسارع في المجتمع. -
 تقنيات التعميـ: تأكيد دور التكنولوجيا الحديثة في التعميـ واعتماد أساليب حديثة في التدريس. -
 لتوسع في استخداـ المعموماتية.اإلدارة: إدارة المركزية وا -
 المبنى المدرسي: مطابؽ لممعايير العالمية. -
 التمويؿ: تشجيع المشاركة المجتمعية ودعوة القطاع العاـ والخاص لممشاركة في التمويؿ. -
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كما أوصت الدراسة بأىمية مشاركة المؤسسات االجتماعية والمراكز الخدماتية لتحقيؽ التكامؿ    
، وضرورة دراسة قضايا المجتمع لتحقيؽ المنفعة المتبادلة بيف المدرسة والمجتمع والتعاوف المنشود

 المحيط.
مدى إمكانية تطبيق نموذج المدرسة المجتمعية كما يتصورىا  (:0224 )الوحشي دراسة -4

 القادة التربويُّون ومديرو المدارس في منطقة الظاىرة في سمطنة عمان

ىدفت الدراسة تحديد درجة تقدير القادة التربوييف ومديري المدارس في منطقة الظاىرة في    
إلمكانية تطبيؽ المدرسة المجتمعية، وتحديد درجة تقديراتيـ لمكونات المدرسة  عماف سمطنة

( فقرًة 42المنيج الوصفي التحميمي، كما طبقت استبانة مكونة مف) تـ استخداـ المجتمعية، وقد
( مجاالت عمى عينة عشوائية شممت 8ياس مكونات المدرسة المجتمعية، موزعة عمى)لق

 ( قائدًا تربويًا ومديرًا، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:722عمى)
درجة تطبيؽ كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كانت كبيرة، مع وجود فروؽ ذات داللة  -

رسة المجتمعية تعزى لمتغير الجنس والوظيفة إحصائية في درجة إمكانية تطبيؽ نموذج المد
في المجاالت التالية: التعمـ مدى الحياة، والمدارس ذات الخدمات المتكاممة، والتنمية 
االقتصادية والمجتمعية، والخدمات اإلنسانية واالجتماعية، واالستخداـ األمثؿ لمصادر 

 المجتمع المحمي.
ة إمكانية تطبيؽ نموذج المدرسة المجتمعية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درج -

 تعزى لمتغير الجنس والوظيفة في مجاؿ التعاوف والمشاركة مف قبؿ المؤسسات والفعاليات.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة إمكانية تطبيؽ نموذج المدرسة المجتمعية  -
 تعزى لمتغير الخبرة.

 ومنيا مف أجؿ تعزيز تطبيؽ نموذج المدرسة المجتمعية قدمت الدراسة عدة توصياتكما    
تقويـ نتائج األداء المدرسي واقتراح الحموؿ و  مشاركة أولياء األمور في صنع القرار التربويتعزيز 
قرارىا نشاطات المدرسة، لمناقشة خطط و  المدرسة والمجتمع المحميعقد لقاءات مفتوحة بيف ، و وا 

سيامات المدرسةاحتياجات المجتمع المح دراسةو   تشجع استراتيجيات تبنيفي تمبيتيا، و  مي وا 
 المحمي. المجتمعتعاوف مع وال العامة لعبلقاتوتدعـ ا التواصؿ

 العالقة بين المدرسة والمجتمع(: 0224)حسيف دراسة -5

ىدفت الدراسة تقصي واقع العبلقة بيف المدرسة والمجتمع  بوالية صبللة في سمطنة عماف في    
عدد مف المجاالت وىي)المجاؿ الصحي، والمجاؿ الثقافي، ومجاؿ التوعية األسرية، ومجاؿ 
البيئة، ومجاؿ دعـ مؤسسات المجتمع المحمي( ورصد معوقات التواصؿ، ومحاولة وضع الصيغ 

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، واعتمدت االستبانة،  ، وقدعزيز ىذا التواصؿاإلجرائية لت
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كما أجريت بعض المقاببلت مع مجموعة مف مديري ورؤساء بعض المؤسسات التربوية والخدمية 
بالمجتمع المحمي بصبللة، حيث شممت عينة الدراسة عينة عشوائية مف مديري مدارس والية 

% مف جممة مدارس الوالية، باإلضافة 28( مدرسة تمثؿ 07يث شممت)صبللة بسمطنة عماف ح
( ولي أمر تـ اختيارىـ بطريؽ عشوائية، وقد 22إلى عينة أخرى مف المجتمع المحمي ممثمة في)

أظيرت نتائج الدراسة ضعؼ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع في مجمؿ مجاالت الدراسة وكانت 
تمع المحمي مع المدرسة، وأضعؼ في المجاؿ البيئي العبلقة أقوى في مجاؿ تواصؿ المج

واألمني مما يفسر انتشار األمراض الناجمة عف التموث البيئي، باإلضافة إلى ازدياد الحوادث 
المرورية، كما قدمت الدراسة عددًا مف المقترحات التي قد تسيـ في حؿ إشكالية التواصؿ كتفعيؿ 

المدرسية عمى تحقيؽ الوظائؼ المحافظة)نقؿ التراث وتنشيط دور المدرسة وذلؾ بحث اإلدارة 
الثقافي( والوظائؼ التجديدية) التكيؼ االجتماعي( لممدرسة، واألخذ بالتجارب العالمية، وذلؾ 
بتكويف جمعيات إقميمية مف أولياء أمور التبلميذ، وتطوير تجربة خاصة تتماشى مع النظاـ 

شراؾ المدرسة في الخدم ات العامة لممجتمع، مثؿ القياـ بحممة نظافة، أو التعميمي المحمي، وا 
شراؾ األىالي بنشاطات المدرسة وتمويميا.  إصبلحات في الشوارع أو الحدائؽ، وا 

 التعميمي النظام في الديمقراطية والممارسات الجماعية المشاركة (:0222)اليدىود دراسة -6

 الكويت دولة في
 الكويت دولة في النظاـ التعميمي في الديمقراطية المجتمعية المشاركة واقع رصد الدراسة ىدفت   

 والممارسات المشاركة في عينة الدراسة أفراد إسياـ فييا يكثر التي المجاالت تحديد أجؿ مف

 في الفعالة الديمقراطية الممارسات سبيؿ في تقؼ التي بعض المعوقات عف والكشؼ الديمقراطية،

تحميؿ ، ومنيج التحميمي الوصفي المنيج الدراسة اعتمدت ت، وقدالكوي في دولة التعميمي النظاـ
 أفراد لبعض مقابمة بطاقة التعميـ، واستخدمت في المشاركات بعض توضح التي الوثائؽ مضموف

 النظاـ في إسياماتيـ مدى لمعرفة مفتوحة مف خمسة أسئمة المنطقة تكونت في المجتمع مؤسسات

( عبارًة 27مف) تكونت والتبلميذ األمور ألولياء استبانة استخدمتدولة الكويت، كما  في التعميمي
 ودعـ لمتبلميذ، والتحصيؿ العممي المدرسة، إدارة وىي: مجاالت خمسة في مشاركتيـ مدى لمعرفة

 حوؿ مفتوحيف سؤاليف إلى الطبلبية، باإلضافة والرعاية المدرسي، والمنيج المدرسة، ميزانية

 نتائجيا ما يمي: أىـ مف المشاركات، وكاف ىذه مف تحد التي المعوقات

 التحصيؿ في مجالي عدا ما محدودة، كانت التعميمي النظاـ في األمور أولياء إسيامات -
 ىذيف في ببعض اإلسيامات األمور أولياء يشارؾ حيث الطبلبية، والرعاية التعميمي
 .المجاليف



 الفصل الثاني: الدراسات السابقة
 

19 
 

 مع بعض المادية الجوانب في التعميـ في المجتمع لمؤسسات اإلسيامات أكثر تمثمت -
 . الطبلبية الرعاية في اإلسيامات

 في األمور لممشاركة وأولياء لمتبلميذ المجاؿ إفساح في المدرسية اإلدارة مف قصور ىناؾ -
 . االجتماعي عف السياؽ المدرسة عزلة يسبب قد مما الكويت، دولة في التعميمي النظاـ

 والممارسات المجتمعية المشاركة عمى يشجع الذي المناخ توفيربضرورة  الدراسة أوصت وقد   
 المدرسي، العمؿ تسيير في بالمشاركة اإلدارة مبدأ انتياج، و التعميمي في المجاؿ الديمقراطية

 دعـ بأىمية المجتمع فئات كافة توعية، و بدورىا تقـو حتى المدرسية والمجاف المجالس وتفعيؿ
 بيف األولياء لقاءات وغيرىا، وتنظيـ اإلعبلمية الندوات، والبرامج طريؽ عف وذلؾ التعميـ

 تخصصو. حسب كؿ الطبلبية برامج الرعاية وتنفيذ لتخطيط المجتمع ومؤسسات
 بمدينة التعميمية المؤسسات في المجتمعية المشاركة تأثير (:0222)الكردي دراسة -7

 الرياض
 العممية في المجتمعيةالمشاركة  مجاؿ في المعاصرة التجارب أىـ تعرؼ الدراسة تىدف   

في  الرياض بمدينة التعميمية في العممية المجتمع مشاركة حوؿ مقترح تصور وتقديـ التعميمية،
استبانة ضمت  استخدمتو  ،التحميمي الوصفي المنيج اعتمدتو  ،السعوديةالمممكة العربية 

ىيئة  أعضاء مف ( خبيراً 52مف) عينة عشوائية مكونة طبقت عمى مجاالت المشاركة المجتمعية
( 52و) واالقتصادية واإلعبلمية، االجتماعية بالمؤسسات والعامميف سعود، الممؾ بجامعة التدريس

 التربية مجاؿ في العامميف ( مف52األىمية، و) والجمعيات والشركات المؤسسات في العامميف مف
 نصؼ مف أكثر أف الدراسة نتائج أىـ مف ، وقد كافالتبلميذ أمور أولياء مف (52و) والتعميـ،

 الرياض بمدينة التعميمية المؤسسات لتطوير المجتمع الخاصة بمشاركة والمجاالت األسس بنود
 تمؾ مف االستفادة يمكف حتى تفعيؿ زيادة إلى وتحتاج الواقع، في وغير محققة ناقصة بنود ىي

، ومؤسسات أفراد مف المجتمع مشاركة في يسيموف لمذيف مقترح تصور تقديـ تـ المشاركة، كما
مجاؿ  في المجتمع مشاركة أىمية إلى التعميـ سياسة تركيزمف أىميا  توصيات كما قدمت عدة

 لتفعيؿ البلزمة التربوية التنظيمات وضع عمى والعمؿ ذلؾ، اآلليات لتحقيؽ وضع وكذلؾ التعميـ،
 في المجتمع ووجياء األعماؿ رجاؿ األسرة، ومشاركة مشاركة تفعيؿ، و التعميـ مجاؿ في المشاركة

نشاء طريؽ التبرعات، عف المدرسة برامج تنفيذ في فاعمة مشاركة إقامة  التعميمية، المؤسسات وا 
مداد  لمنح توجو أمواؿ وتخصيص ،ثاثواأل واألجيزة العممية بالمعدات والمعاىد المدارس وا 
 . المختمفة التعميمية المراحؿ في دراسية وبعثات
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 اإلصالح المدرسي في المجتمعية المشاركة دور (:0221 )الشرعي دراسة -8
 المشاركة أجؿ مف بيا المجتمع يقـو أف يجب التي األساسية األدوار تعرؼ الدراسة تىدف   

مؤسساتو المتنوعة،  خبلؿ مف وذلؾ اإلمارات العربية المتحدة في المدرسي اإلصبلح الحقيقية في
 المدرسي، اإلصبلح في المجتمعية تعيؽ المشاركة أف يمكف التي التحديات مواجية كيفية وتعرؼ
، المدرسي اإلصبلح عممية في التعميمية السياسات القرار وواضعي صانعي أماـ الصعاب وتذليؿ
 وكذلؾ السابقة، الوثائؽ واألبحاث إلى والرجوع الوصفي التحميمي، المنيج تـ استخداـوقد 

 اإلصبلح تفعيؿ أجؿ مف التي أقيمت ميةوالعال العممية والندوات المؤتمرات عمى االطبلع
 سبيؿ النيوض في خبراتو يقدـ أف يمكف المحمي المجتمع أف إلى الدراسة توصمت، وقد المدرسي
 : مف خبلؿ وذلؾ والتعميمية التربوية أىدافيا تحقيؽ عمى ومساعدتيا المدرسة برسالة

 . وتكنولوجية معرفية ثورة مف المعاصرة بالتطورات المتعمقة المقترحات تقديـ -
 . بالمدرسة العامميف لتنمية التدريبية والدورات النقاش، حمقات دعـ -
 المدرسي. باإلصبلح المتعمقة والدراسات األبحاث دعـ -
 .لتبادؿ الخبرات بالمدرسة والعامميف األمور أولياء بيف المشتركة والمؤتمرات الندوات عقد -
 ألولياء األمور، وتنظيـ والخارجية لمتبلميذ، الداخمية خدماتيا تطوير في المدرسة مساعدة -

 . وتطبيقي عممي ىو بما النظري اإلطار لربط ميدانية زيارات
 مسؤولية التعميـ " مفيـو بغرس التربوي النظاـ قياـضرورة   الدراسة توصيات أىـ مف وكاف   

 آلية شكؿ في يتـ تكاممي عمؿ نوأل اآلخر دوف طرؼ انفراد يتطمب عدـ األمر وأف " الجميع
 التطوعي والعمؿ الفردية، المبادرات تشجيع، و المسؤولية تحمؿ في الجميع تضمف مشاركة

 المدرسة بيف االتصاؿ أساليب في التنوع، و والمنظمة المشاركة الفاعمة يضمف الذي اليادؼ
 طريؽ عف واألسرة المدرسة بيف الفاعمة المشاركة الحديثة لدعـ التقنيات وتوظيؼ والمجتمع،

 الدعـ تقديـ عمى المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع تشجيعو  ،واألنشطة الخدمية البرامج
 .المحمي السوؽ واحتياجات التعميمي النظاـ بيف الربط، و المادي والمعنوي

ضوء ل  فيمصر  فيتطوير التعميم في دور المشاركة المجتمعية  (:0221)شورة دراسة -9
 "عمى مجالس األمناء واآلباء والمعممين بإدارة قنا التعميمية دراسة مطبقة" مركزية التعميم

تعرؼ دور المشاركة المجتمعية في تطوير التعميـ في مصر في ظؿ النظاـ ىدفت الدراسة    
تحديد الصعوبات و  ،تعرؼ أىـ صور وأساليب المشاركة المجتمعية، و لمتعميـ البلمركزي

فعؿ صور الكشؼ عف أىـ العوامؿ التي ت  ، و ي التعميـف البلمركزيوالمشكبلت التي تواجو النظاـ 
مقترح يسعى إلى رفع كفاءة العممية التعميمية  محاولة التوصؿ إلى تصورو  ،المشاركة المجتمعية

الوصفي منيج الاعتمدت  ، وقدلمتعميـ البلمركزيظؿ النظاـ  يمف خبلؿ المشاركة المجتمعية وف
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( حيث طبقت االستبانة عمى عينة عشوائية مكونة مقابمةوال ة،ستبانأداتي)االت ستخدماالتحميمي، و 
( مدرسة 29تضـ إدارة قنا)حيث أعضاء مجالس األمناء واآلباء والمعمميف بإدارة قنا التعميمية مف 

% مف المدارس وبذلؾ تكوف المدارس 72بنسبة وقد تـ اختيار عينة  ،في المرحمة اإلعدادية
 يجمالإيكوف  اً ( عضو 74اآلباء والمعمميف مف)و س األمناء مدارس وحيث يتكوف مجم( 1)المختارة

مجاؿ التعميـ والتنمية والعمؿ االجتماعي  يلخبراء فامقابمة  ًا، كما تمتفرد( 724)العينة المختارة
ًا، ومف ( خبير 02مقابمة عمى)التـ تطبيؽ دليؿ حيث والييئات الدولية التي تعمؿ في مجاؿ التعميـ 

 : ما يميالدراسة  عنيارت أسفالتي أىـ النتائج 
زيادة و أىـ إيجابيات المشاركة المجتمعية ىي: زيادة كفاءة العممية التعميمية بالمدارس،  -

تحقيؽ البلمركزية في اتخاذ القرارات داخؿ المدرسة، و األنشطة المدرسية وتفعيؿ دورىا، 
 تطوير الخدمات التعميمية.و 

لمجتمعية ىي: قمة اإلمكانيات المادية المتاحة المشاركة ا فيأىـ العوامؿ التي تؤثر سمبًا  -
المشاركة و ضيؽ الوقت لدى أولياء األمور والمشاركيف في العممية التعميمية، و بالمدارس، 

 العشوائية مف جانب بعض أولياء األمور.
ىـ التحديات التي تواجو النظاـ البلمركزي في التعميـ ىي: عدـ وجود ثقافة البلمركزية لدى أ -

عدـ الفيـ الصحيح و مقاومة بعض قيادات التعميـ لتجربة البلمركزية، و أفراد المجتمع المحمي، 
 لمنظاـ البلمركزي وعدـ الوعي بأىميتو المجتمعية.

سياسة التعميمية في مصر مف خبلؿ وضع خطة إعادة النظر في البالدراسة كما أوصت    
كافة  بيف  تعاوفيتـ الأف ، و شى مع آليات األلفية التنموية الثالثةابما يتم إجرائية لتطوير التعميـ

مؤسسات المجتمع المدني وذلؾ فيما يتعمؽ بنشر ثقافة البلمركزية في التعميـ، و أجيزة الدولة 
 ىمية المشاركة المجتمعية ودورىا في تطوير التعميـ.توعية اآلباء والمعمميف بأوالعمؿ عمى 

استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة مدارس مرحمة التعميم  (:0221)كحيؿ دراسة  -11
 األساسي في ضوء متطمبات مدرسة المستقبل

دارتيا، وأىـ  تىدف    الدراسة تعرؼ مدرسة المستقبؿ وأىدافيا وفمسفتيا وأسسيا ومتطمباتيا وا 
دارتو في  مجاالت التطوير التي جرت في بعض الدوؿ األجنبية، وتعرؼ واقع التعميـ األساسي وا 
مصر، ثـ اقتراح استراتيجية لتطوير إدارة مدارس التعميـ األساسي بناء عمى متطمبات مدرسة 

( Swat)استخدمت المنيج الوصفي التَّحميمي، إضافًة إلى استخداـ أسموب سوات، وقد ؿالمستقب
تبعًا ألسموب دلفاي تـ تصميـ استمارة ، و ( لمتنبؤ باآلراءDelphiلمتشخيص، وأسموب دلفاي)

 لمتنبؤ باآلراء وفؽ المراحؿ التالية:
 أسئمة: ةاستمارة الجولة األولى: ضمت أربع -
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 بما يخص عناصر العممية التعميمية. أىداؼ مدرسة المستقبؿ 
  دور اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ مدرسة المستقبؿ بما يخص عناصر العممية

 التعميمية.
 .أىـ األساليب الكفيمة بتطوير إدارة مدرسة المستقبؿ 
 .ىؿ ىناؾ أي اقتراحات أو جوانب أخرى لـ تتضمنيا االستمارة يمكف أف يضيفيا الخبير 
الجولة الثانية: ضمت ثبلثة محاور وضـ كؿ محور عددًا مف العبارات المغمقة، التي  استمارة -

 تـ وضعيا بناًء عمى اإلطار النظري وآراء الخبراء في الجولة األولى.
الجولة الثالثة: ضمت ثبلثة محاور وضـ كؿ محور عددًا مف العبارات المغمقة، التي  استمارة -

 تـ وضعيا بناًء عمى النتائج اإلحصائية التي تـ التوصؿ إلييا في الجولة الثانية.
، ( فردًا مف الخبراء المختصيف بالتَّعميـ في مصر22تـ اعتماد عينة عمديَّة مؤلفة مف)وقد    
ضرورة االىتماـ بالتمميذ وعده محور العممية  إلى عدة نتائج مف أىميا توصمت الدراسةو 

كسابو ميارة التعامؿ مع  التعميمية، والعمؿ عمى اكتشاؼ ميولو واىتماماتو وقدراتو وتنميتيا وا 
، توفير األطر البشرية المؤىمة، التي تممؾ الميارات المعرفيَّة والمينية والتكنولوجية، و التطورات

االىتماـ باستخداـ أحدث ، و مناىج وتضمينيا التطورات والتغيرات الجارية والمستقبميةتطوير الو 
كما قدمت الدراسة استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة مدارس  ،األساليب واالستراتيجيات التعميمية

 مرحمة التعميـ األساسي في ضوء متطمبات مدرسة المستقبؿ.
م المدرسة المجتمعية من وجية نظر مديري درجة تطبيق مفيو (: 0221)مراشدة دراسة -11

 ومديرات المدارس الثانوية في محافظة إربد

ىدفت الدراسة تعرؼ درجة تقدير مديري ومديرات المدارس الثانوية لدرجة تطبيؽ مفيـو    
المدرسة المجتمعية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة إربد في األردف، وأثر بعض 
المتغيرات عمى تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة التطبيؽ، وقد استخدمت المنيج الوصفي 

( فقرًة متضمنة في محور واحد يقيس درجة تقدير 25استبانة تكونت مف) التحميمي، وطبقت
مديري ومديرات المدارس الثانوية لتطبيؽ مفيوـ المدرسة المجتمعية في مديريات التربية والتعميـ 
في محافظة إربد، عمى عينة عشوائية مف مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظة إربد 

يرًا ومديرة، وقد أظيرت نتائجيا أف درجة تطبيؽ مفيوـ المدرسة ( مد719البالغ عددىـ)
المجتمعية كانت عالية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
متغير الجنس ولصالح اإلناث، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة 

وبينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة  تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي،
سنوات، كما أوصت بضرورة تنظيـ المدرسة  72إلى 4تعزى إلى متغير الخبرة ولصالح فئة 



 الفصل الثاني: الدراسات السابقة
 

23 
 

زيارات بيتية لتقديـ النصح واإلرشاد في مختمؼ المجاالت، وضرورة قياـ المدرسة بجمع التبرعات 
ا، وضرورة عقد دورات فنية ألفراد المجتمع المحمي ودورات مف المجتمع المحمي لتمويؿ أنشطتي

 توعية بالمدرسة المجتمعية لممديريف والمديرات.
تعزيز المشاركة المجتمعية لتطوير التعميم العام بجميورية  (:0221)المسمماني دراسة -12

 مصر العربية تصور مقترح في ضوء خبرة بعض التجارب المعاصرة

نماط المشاركة المجتمعية في التعميـ العاـ في مصر وبعض الببلد ىدفت الدراسة تناوؿ أ   
العربية، ودور األطراؼ المشاركة في تأسيس المدرسة وتحقيؽ أىدافيا المتفؽ عمييا مع 
المؤسسات االجتماعية ومراكز الخدمات في البيئة المحيطة، وأثر ذلؾ في دعـ التعميـ العاـ كّمو، 

األمور، والمراكز  ءوالتمويؿ، واستراتيجيات التدريس، وأوليا وأدوار التبلميذ، والمعمميف،
االجتماعية، واعتمدت المنيج الوصفي التحميمي، وانتيت إلى عرض نموذج أوصت الدراسة 

 باستخدامو يركز عمى ما يمي:
الشراكة مع المجتمع المحيط وجعؿ التعميـ العاـ مسؤولية الجميع وضرورة المشاركة في  -

 لتخطيط، والتنفيذ، والتقويـ(.جميع المراحؿ)ا

 التحرر مف قيود البيروقراطية والمركزية. -

 توفير فرص أفضؿ لبلختيار مف قبؿ التبلميذ وأولياء األمور. -

 فتح باب التعميـ لمجميع ومبدأ تكافؤ الفرص وتكامؿ الخبرات ما بيف المدرسة والمجتمع. -

 حكرًا عمى المعمـ وحده. الجميع مسؤوؿ عف تزويد التبلميذ بالعمـ والمعرفة وليس -

 التصدي لممشكبلت التربوية بتعاوف الجميع كالتسرب والدروس الخصوصية. -

 التمويؿ الحكومي ال يكفي، البد مف استقباؿ الدعـ مف مراكز ومصادر المجتمع. -

 اإلدارة منتخبة وىناؾ مجالس أمناء لممدرسة مف المعمميف واألولياء والمتطوعيف. -

عممية جماعية تتـ بصورة شاممة، تركز عمى أبعاد كثيرة في شخصية التمميذ وليس  التقويـ -
 التحصيؿ فقط.

متطمبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية  (:0229)القرني دراسة -13
 بالمممكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة

الدراسة التوصؿ إلى صياغة تصور مقترح ألىـ التحوالت التربوية في مدارس المستقبؿ  تىدف   
الثانوية بالمممكة العربية السعودية بناء عمى تحديات اقتصاد المعرفة، ثـ وضع طرؽ مقترحة 

وتـ اعتماد استبانة مكونة مف سبعة أبعاد ، استخدمت المنيج الوصفي التَّحميمي ، وقدلتنفيذه
عينة عشوائية مف األكاديمييف)أعضاء ىيئة التدريس بكميات  طبقت عمى ( عبارةً 92اشتممت)

% مف مجتمع الدراسة، 74التربية مف ثماني جامعات في المممكة العربية السعودية(، يمثموف
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وعينة قصدية مف مديري اإلدارات العامة بجياز وزارة التربية والتعميـ في المممكة ونوابيا، وجميع 
توصمت الدراسة إلى ، وقد ارات التربية والتعميـ ومساعدييـ بمناطؽ ومحافظات المممكةمديري إد

أف أىـ التحوالت التربوية  في مدارس المستقبؿ الثانوية بالمممكة العربية السعودية التي يتتطمبيا 
 اقتصاد المعرفة ىي:

 )دمج التقنية في التعميـ(. E-SCHOOLالتحوؿ نحو المدرسة االلكترونية -
 التحوؿ نحو التعّمـ لمكينونة والتعايش مع اآلخريف. -
 التحوؿ نحو التعّمـ إلنتاج المعرفة وابتكارىا. -
 التحوؿ نحو المدرسة الدائمة التعّمـ)التعّمـ المستمر(. -
 التحوؿ نحو المدرسة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة. -
 التحوؿ نحو التعّمـ لمعمؿ)توظيؼ المعرفة لمواءمة سوؽ العمؿ(. -
 التحوؿ نحو التمكيف اإلداري. -

تبني وزارة الّتربية والتَّعميـ لمتصّور المقترح، وتييئة السِّياسات التي  يةأىمبالدارسة أوصت  وقد
عادة دراسة وثيقة سياسة التَّعميـ في المممكة العربيَّة السُّعوديَّة لصياغتيا بما ، و تكفؿ تطبيقو ا 

 لمعرفة.مع متطمبات وتحديات عصر اقتصاد ا يتبلءـ
دور اإلدارة المدرسية في إقناع المجتمع المحمي لبناء عالقة  (:0229الييبلت) دراسة -14

 تشاركية من أجل تحقيق مدرسة مجتمعية في مدارس محافظة إربد

تعرؼ دور اإلدارة المدرسية في إقناع المجتمع المحمي لبناء عبلقة تشاركية  ىدفت الدراسة   
لتحقيؽ مدرسة مجتمعية مف وجية نظر المديريف والمعمميف في المدارس الحكومية والخاصة في 
محافظة إربد في األردف، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التَّحميمي، وطبقت استبانة مكونة 

موزعًة عمى خمسة محاور وىي: مجاؿ الشراكة في الخدمات التربوية، ومجاؿ ( فقرًة 21مف)
الشراكة في العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع، ومجاؿ الشراكة في األنشطة وتوفير المتطمبات 
العامة ليا، ومجاؿ الشراكة في العبلقات العامة واالتصاؿ بالمجتمع المحمي، ومجاؿ الشراكة في 

( مديرًا ومديرًة، 222د المجتمع المحمي عمى عينة عشوائية تكونت مف)استخداـ وتعبئة موار 
 بينت نتائج الدراسة ما يمي: ومعممًا ومعممًة، وقد

بيف المتوسطات الحسابية لدور  (2024)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
أجؿ تحقيؽ مدرسة اإلدارة المدرسية في إقناع المجتمع المحمي لبناء عبلقة تشاركية مف 

مجتمعية تعزى لمتغير الوظيفة ولصالح المديريف، وكذلؾ لمتغير الجنس ولصالح الذكور، 
 وكذلؾ لمتغير طبيعة المدرسة ولصالح المدارس الخاصة.
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بيف المتوسطات الحسابية  (2024)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
 رة.تعزى لمتغيري المؤىؿ العممي والخب

قدمت الدراسة عدة توصيات مف أبرزىا عقد دورات متخصصة لممديريف والمعمميف، تعنى  كما   
بمفيـو الشراكة التربوية، وضرورة مشاركة أصحاب االختصاص والخبرة مف أفراد المجتمع في 
التخطيط ووضع األىداؼ المتعمقة بإدارة المدرسة والعممية التربوية، والعمؿ عمى ترويج فكرة 

 لمدرسة المجتمعية وبياف أىدافيا وسياساتيا لدى أفراد المجتمع.ا

 جودة البيئة المادية لممدرسة وعالقتيا باألنشطة البيئية (:0272)المعمولي دراسة -15

تعرؼ واقع البيئة المادية لمدارس التعميـ األساسي بدمشؽ في سورية، وتعرؼ  ىدفت الدراسة   
األطفاؿ بتوجيو ومشاركة معممييـ، وتعرؼ طبيعة العبلقة بيف واقع األنشطة البيئية التي يمارسيا 

مستويات الواقع البيئي لممدرسة ومستويات ممارسة األنشطة البيئية، وقد تـ استخداـ المنيج 
الوصفي التحميمي مف النوع المسحي، واستخدمت بطاقة رصد)مبلحظة( لمبيئة والسموؾ البيئي 

 سحبت مدرسة (07مف) عينة الدراسة ، وتكونتالبيئية األنشطة تبانة رصدػاسالمدرسي و
 ومف أىـ نتائجيا ما يمي: ، عشًائية بطريقة سحبت ساً ( مدر722ومف) العشًائية بالطريقة

عمى مستوى واقع البيئة المدرسية: بمغ متوسط متوسطات مستوى الجيد والمتوسط لكامؿ  -
 %(.48.1مؤشرات البيئة المدرسية المادية) 

األنشطة البيئية الموجية مف قبؿ المدرسيف انخفضت مستويات الممارسة عمى مستوى  -
 البيئية.

عادة النظر في الدارسة  كما أوصت    بضرورة اعتبار األنشطة التربوية جزء مف المنياج، وا 
النماذج المعتمدة لؤلبنية المدرسية، والتوجو نحو البناء المدرسي القابؿ لبلستخدامات المتعددة 

 العمؿ عمى تحسيف العبلقات االجتماعية التربوية بيف أعضاء المجتمع المدرسي.األغراض، و 

 واقعل والبيرة اهلل رام محافظة مدارس مديري تقديرات (:0277ويوسؼ) عابديف دراسة -16
 المدرسية اإلدارة في فييا المأمول ةكممشار لو  المحمي المجتمع مؤسسات ةكمشار 

ىدفت الدراسة تعرؼ تقديرات مديري مدارس راـ اهلل والبيرة الفمسطينية لواقع مشاركة مؤسسات    
المجتمع المحمي في اإلدارة المدرسية ولممشاركة المأموؿ فييا، وتعرؼ معوقات مشاركة مؤسسات 

بأسموبو  المجتمع المحمي في اإلدارة المدرسية كما يراىا ىؤالء المديروف، واتبعت المنيج الوصفي
عمى أربعة مجاالت)تقديـ الخدمات  اً ( بندًا موزع59استبانة تكونت مف)المسحي، واعتمدت 

طبقت  المعّمميف( التعّمـ، ورعاية وتوجيو سموؾ التبلميذ، ودعـ مية لممدرسة، ودعـيالمادية والتنظ
مت الدراسة توص ، وقد( مديرًا  لمدارس محافظة راـ اهلل والبيرة741عينة عشوائية شممت)عمى 

 إلى النتائج التالية:
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درجة مشاركة مؤسسات المجتمع المحمي في اإلدارة المدرسية كما يراىا المديروف كانت  -
 متوسطة بينما درجة المشاركة المأموؿ فييا مرتفعة.

( في تقديرات المديريف 2.24عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -
والمأمولة تعزى لمتغيرات جنس المدير، ومؤىمو، وخبرتو، وموقع  لدرجة المشاركة الفعمية

المدرسة، وجنسيا، والجية المشرفة عمييا، سوى التقديرات لممشاركة المأمولة بحسب جنس 
 المدرسة لصالح مدارس الذكور مقارنًة مع المدارس المختمطة.

وضعؼ الدافع  الكبير مؿالع أف أىـ معوقات المشاركة كما يراىا أفراد العينة تمثؿ في عبء -
 أىمية إدراؾ المدارس، وعدـ في المركزي المدرسة، والنظاـ مدير لدى الوقت وضيؽوالتحفيز 
 المدرسّية. اإلدارة في المشاركة

وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أىميا تعديؿ األنظمة والتشريعات الخاصة بالعبلقة بيف    
عطاء مديري المدارس صبلحية إشراؾ المؤسسات المجتمعية في  المدرسة والمجتمع المحمي، وا 
العمؿ المدرسي تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا، وصبلحية تشكيؿ مجالس استشارية لممدارس تضـ 

مؤسسات المجتمع المحمي، وتوفير خدمات االنترنت في المدارس، وبناء شبكة أطرافًا مف 
اتصاالت بيف اإلدارات المدرسية ومؤسسات المجتمع المحمي لتمكيف المديريف مف العمؿ 
بداء الرأي والتصويت مما يسيـ في تحسيف  المشترؾ وبناء منتديات وتنظيـ المقاءات والتشاور وا 

التبلميذ، وتبني وزارة التربية والتعميـ العالي تنظيـ حمبلت توعية  أداء المدرسة ويدعـ نجاح
 وعبلقات عامة مع مؤسسات المجتمع المحمي حوؿ دورىـ في دعـ اإلدارة المدرسية.

تصورات معممي الصفوف الثالثة األساسية األولى  (:0277العجموني والشايب) دراسة -17
 عبيد لمجالت المشاركة المجتمعية في مدارس لواء بني

تعرؼ درجة تقدير معممي الصفوؼ الثبلثة األساسية األولى لمجاالت المشاركة  ىدفت الدراسة   
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي  األردف، ولتحقيؽ ذلؾالمجتمعية في مدارس لواء بني عبيد في 

( فقرًة، لقياس درجة تقدير معممي الصفوؼ الثبلثة 02، واستخدمت استبانة تألفت مف)التحميمي
عينة األساسية األولى فػي مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة المجتمعية طبقت عمى 

 ( معممًا ومعممة، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:720)عشوائية مف
األساسية األولى فػي مدارس لواء بني عبيد لمجاالت  درجة تقدير معممي الصفوؼ الثبلثة -

المشاركة المجتمعية كانت عالية، وكانت أبرز المجاالت التي حصمت عمى تقدير عاٍؿ جدًا 
نشاء أندية ىي )تقديـ التبرعات العينية لممدارس لدعـ األنشطة والمسابقات والرحبلت، وا 

التكنولوجيا الحديثة  ـحمي، واستخداعممية في المدارس يشارؾ فييا أبناء المجتمع الم
كاإلنترنت في التواصؿ مع المجتمع المحمي، وتبني أسموب اليوـ المفتوح وأسبوع تنمية 
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العبلقة بيف البيت والمدرسة، وتفعيؿ دور مجالس اآلباء والمعمميف كوسيط تفاعمي وتقويمي 
 (.لعبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي المحيط بيا

لة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عدـ وجود فروؽ دا -
لمجاالت المشاركة المجتمعية تعزى إلى متغيرات) الجنس، والخبرة، ونوع المدرسة(، أو إلى 

 التفاعبلت بينيا.
مف أىميا ضرورة إيجاد آلية مناسبة يتـ مف خبلليا تقديـ  توقد قدمت الدراسة عدة توصيا   

العينية والنقدية لدعـ األنشطة المدرسية وتبنييا مف قبؿ أفراد المجتمع المحمي  التبرعات
ومؤسساتو، وتوفير بيئة مدرسية تشتمؿ عمى عناصر التفاعؿ االجتماعي والعممي كاألندية 
العممية والثقافية المفتوحة، وتفعيؿ مجالس اآلباء والمعمميف في المدارس لتفعيؿ المشاركة بيف 

حمي واإلدارة المدرسية، وتفعيؿ دور المؤسسات االجتماعيػة واإلعبلميػة والشبابيػة المجتمع الم
ومؤسسات المجتمع المدني، وتوثيؽ عبلقتيا بالمدرسة، وتنسيؽ نشاطاتيا الموجية لخدمة 

 المجتمع المحمي.
المشاركة المجتمعية المطموبة لتطوير أداء المدارس الثانوية  (:0277)القرشي دراسة -18

 الحكومية بمحافظة الطائف
الدراسة الكشؼ عف المشاركة المجتمعية المطموبة لتطوير أداء المدارس الثانوية  تىدف   

السعودية الحكومية، وتمويميا، وتوفير فرص التنمية المينية لمعممييا، ورفع المستوى التحصيمي 
 ، واستخدمتالمسحي تباع المنيج الوصفياتـ  ، وقدلتبلميذىا، وربط خريجييا بسوؽ العمؿ

تكونت  عشوائيةعينة طبقت عمى  (عبارًة تمحورت حوؿ أىداؼ الدراسة52استبانة مكونة مف)
( مديرًا، وبمغ عدد المشرفيف 48( مديرًا ومشرفًا حيث بمغ عدد مديري المدارس)009مف)

 توصمت الدارسة إلى النتائج التالية: ، وقد( مشرفًا  تربوياً 717التربوييف)
 تطوير: مجاالت في الحكومية الثانوية المدارس أداء لتطوير المطموبة المجتمعية المشاركة -

 وربط لتبلميذىا، التحصيمي المستوى ورفع وتمويميا، الحكومية، الثانوية المدارس إدارات
 عالية. بدرجة مطموبة كانت العمؿ، بسوؽ خريجييا

 فرص توفير مجاؿ في الحكومية الثانوية المدارس أداء لتطوير المطموبة المجتمعية المشاركة -
 متوسطة. بدرجة مطموبة الحكومية، كانت الثانوية المدارس لمعممي المينية التنمية

 أفراد استجابات متوسطات ( بيف2024الداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -
 الحكومية الثانوية المدارس أداء لتطوير المطموبة المشاركة المجتمعية نحو الدراسة مجتمع
عميا،  مؤىميـ دراسات الذيف لصالح وكانت عميا، دراسات/إجازة العممي(  لمتغير)المؤىؿ تبعاً 

 استجابات متوسطات ( بيف2024الداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ كما توجد
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 الثانوية المدارس أداء لتطوير المطموبة المشاركة المجتمعية نحو مجتمع الدراسة أفراد
 األكبر. الخبرة ذوي لصالح وكانت الخبرة، سنوات لمتغير عدد تبعاً  الحكومية

 خبلؿ مف المحيط المجتمع مع االتصاؿ قنوات فتح عمى العمؿبضرورة الدارسة أوصت  كما   
 في اإلدارة بما يخدـ منيا واالستفادة والخاصة الحكومية المجتمعية مؤسساتال جميع مع التواصؿ
 دعوة، و المدرسية والمناسبات األنشطة لتمويؿ المجتمع مؤسسات دعوة، و الثانوية المدارس
 المدرسة. إطار خارج لمتبلميذ تعميمية برامج تنظيـ عمى لمعمؿ المحيط لممجتمع الثانوية المدارس

 الثانوية والمجتمع المدرسة بين التواصل واقع (:0277وبرىوـ وصايمة)شمداف  دراسة -19
 وسبل تحسينو غزة محافظات في المحمي

المحمي وسبؿ تحسينو.  المجتمع ومؤسسات المدرسة بيف التواصؿ واقع تعرؼ الدراسة تىدف   
 استبانة، وطبقت التحميمي الوصفي المنيج تمدختسا، وقد فمسطيففي  غزة محافظات في

 الحكومية، المؤسسات اإلعبلـ، األسرة، :وىي أربعة مجاالت عمى موزعةً  فقرةً  (52ى)عم اشتممت
ومعممي  مديري مففردًا  (299)تكونت مف عشوائية عينةعمى  الحكومية غير المؤسسات
 الدراسي لمعاـ ومعمماً  مديراً ( 7082عددىـ) والبالغ الدراسة مجتمع أصؿ مف الثانوية المدارس
 :يمي ما الدراسة نتائج أظيرت وقد، ـ 2011 / 2010

 وىي (61%) المحمي والمجتمع المدرسة بيف التعاوف لواقع والمعمميف يريفالمد تقديرات بمغت -
 .تعزيز بحاجة إلى متوسطة نسبة

 الجنس في لمتغير تعزى العينة استجابات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 .اإلناث لصالح الفروؽ كانت حيث الكمية والدرجة والرابع والثالث األوؿ المجاؿ

 لمتغير تعزى العينة استجابات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -
 في فروؽ ووجود الكمية، والدرجة والثالث والثاني األوؿ المجاؿ معمـ( في الوظيفة)مدير،

 .المديريف الرابع لصالح المجاؿ
المؤىؿ  لمتغير تعزى العينة استجابات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

  .سنوات الخدمة لمتغير أوالعممي 
المنطقة  لمتغير تعزى العينة استجابات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

 .الوسطى لصالح والرابع الثاني المجاليف في فروؽ ووجود والثالث، األوؿ في التعميمية
 المحمي المجتمع ومؤسسات المدرسة بيف التواصؿ آليات تفعيؿ ضرورةب الدراسة أوصت كما   

، المدرسة تعقدىا التي المناسبات في األمور أولياء مشاركة ضرورة، و أشكاليا واالرتقاء بيا بكافة
 المدارس ير يمد تشجيع، و المحمي المجتمع مؤسسات تقدميا التي الخدمات مف االستفادةو 

 والمؤسسات الجامعاتتعقدىا  التي الدراسية واألياـ المؤتمرات في المشاركة عمى والمعمميف
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 التواصؿ آليات مقترحة لتفعيؿ الدراسة صيغة كما قدمت ،لذلؾ البلزمة الحوافز وتقديـ المجتمعية
  المحمي. المجتمع ومؤسسات المدرسة بيف
متطمبات تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع في ضوء (: 0272)منصور دراسة -21

 /التعميم العام والخاص بمدينة دمشقالمدرسة المجتمعية/دراسة ميدانية في مدارس 

ىدفت الدراسة تعرؼ متطمبات تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع، والمدرسة واألسرة في    
ضوء المدرسة المجتمعية، والمتطمبات البلزمة لقياـ المدرسة بتقديـ الخدمات المتكاممة لممجتمع 

لمتغيرات المستقمة الخاصة بالدراسة)صفة المحمي، وتفعيؿ العمؿ التطوعي، وتعرؼ درجة تأثير ا
المستجيب، مستوى الدراسة، تابعية المدرسة( عمى استجابات أفراد العينة، واعتمدت الدراسة 
لتحقيؽ ىدفيا المنيج الوصفي التحميمي، حيث طبقت استبانة مكونة مف أربعة مجاالت، 

الخدمات المتكاممة لممجتمع المحمي(،  أوليا)الشراكة بيف المدرسة واألسرة(، وثانييا)تقديـ المدرسة
وثالثيا)تعبئة المدرسة لموارد المجتمع المحمي(، ورابعيا)العمؿ التطوعي( عمى عينة عشوائية 

( فردًا مف الخبراء التربوييف ومديري المدارس األساسية والثانوية ومف المعمميف 022تألفت مف)
وتوصمت الدراسة  الخاص في محافظة دمشؽ،وأولياء األمور في عدد مف مدارس التعميـ العاـ و 

 إلى ما يمي:
أف تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع يتطمب قياـ المدرسة بأربعة أمور أساسية )تقديـ  -

الخدمات المتكاممة لممجتمع المحمي، وتحقيؽ الشراكة مع األسرة، وتعبئة موارد المجتمع 
 المحمي، وتفعيؿ العمؿ التطوعي(.

التأثير لصالح المديريف فالخبراء ثـ ، و عينةلاة المستجيب في استجابات أفراد أثر متغير صف -
 المعمميف فأولياء األمور.

 التأثير لصالح مدارس التعميـ األساسي.، و عينةلاأثر متغير مستوى الدراسة في استجابات أفراد  -

 .ةعينلالـ يؤثر متغير تابعية المدرسة في استجابات أفراد  -

وقد قدمت الدراسة عدة مقترحات وتوصيات ومنيا تبني وزارة التربية اتجاه  تفعيؿ العبلقة بيف    
المدرسة والمجتمع المحمي، وسف تشريعات تشجع المدارس والمجتمع المحمي وأولياء األمور عمى 

لقرار الشراكة، ومنح الصبلحيات البلزمة لممدارس مف أجؿ مشاركة المجتمع المحمي ليا باتخاذ ا
 التربوي، وتطبيؽ مبدأ المساءلة عمى المدرسة نحو تحقيؽ الجودة في مخرجاتيا.

تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة المدرسية في توطيد العالقة  (:0272)خميؿ دراسة -21
 بين المدرسة والمجتمع المحمي

ىدفت الدراسة تعرؼ دور اإلدارة المدرسية في توطيد العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي    
في مدارس التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ وريفيا في سورية، وقد اعتمدت المنيج الوصفي 
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الذي يستخدـ لتعرؼ نقاط الضعؼ والقوة وأىـ مشكبلت التعميـ (Swat)سوات التحميمي، وأسموب
دا مف أعضاء اإلدارة المدرسية وأعضاء  عشوائية عينةاستبانة موجية إلى  رتو، وتـ تطبيؽوا 

( إداريًا ومدرسًا وولي أمر في مدارس 7902)أفرادىا عدد بمغالييئة التعميمية وأولياء األمور 
رة التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ وريفيا، وقد أظيرت نتائج الدراسة تقييمًا مرتفعًا لدور اإلدا

المدرسية في توطيد العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي مف قبؿ أعضاء اإلدارة المدرسية، 
وتقييمًا متوسطًا مف قبؿ أعضاء الييئة التعميمية، وتقييمًا منخفضًا مف قبؿ أولياء األمور، 

يئة تيتـ بقضايا البوأوصت بضرورة العمؿ عمى إصدار اإلدارة المدرسية مجبلت ونشرات 
في مسرح المدرسة والمراكز الثقافية في المجتمع المحمي، المحيطة، وتنظيـ عروض مسرحية 

وتخصيص أياـ عطؿ تطوعية لخدمة المجتمع المحمي، واالبتعاد عف مركزية اإلدارة المدرسية 
ظيار المرونة في التعامؿ مع المجتمع، والعمؿ عمى بناء عبلقات تعاوف وشراكة في جو مف  وا 

 طط المدرسة وبرامجيا باستمرار.خالثقة بيف المدرسة والمجتمع، وتزويد أفراد المجتمع المحمي ب

 وجية من ذلك ومعوقات المجتمعية المدرسة تطبيق درجة (:0275)عتوـ وعتوـ دراسة -22
 جرش محافظة في الحكومية المدارس ومديرات مديري نظر

 مديري نظر وجية مف ذلؾ ومعوقات المجتمعية المدرسة تطبيؽ درجة تعرؼ الدراسةت ىدف   
 في األردف، ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ اتباع جرش محافظة في الحكومية المدارس ومديرات

( عبارًة موزعًة عمى خمسة مجاالت 14مؤلفة مف) استبانة المنيج الوصفي التحميمي، وقد طبقت
 ،التربوية الخدمات، و التطوعي العمؿ، و العامة العبلقات في ةكالشراو  ،األمور أولياء ةكمشار ىي)

 اً مدير ( 702)أفرادىا عدد بمغ عشوائية عينة(، عمى المحمي المجتمع لمصادر األمثؿ االستخداـو 
 تطبيؽ درجة أف إلى في نتائجيا الدراسة توصمت، وقد جرش محافظة في الحكومية المدارسفي 

 في انتك المجتمعية المدرسة تطبيؽ مجاالت ثركأ أف، و متوسطة انتك المجتمعية المدرسة
 ثـ التطوعي العمؿ مجاؿ ثـ العامة العبلقات في ةكالشرا مجاؿ ثـ األمور أولياء ةكمشار  مجاؿ
 بركأمف  وأف، المحمي المجتمع لمصادر األمثؿ االستخداـ مجاؿ وأقميا التربوية الخدمات مجاؿ

 اإلدارية الكوادر ونقص لمعامميف المقدمة الحوافز ضعؼ المجتمعية المدرسة تطبيؽ معوقات
 المعمميف عمى المدرسي العمؿ ضغط ذلؾكو  ،والمدرسة المجتمع بيف العبلقة تفعيؿل المدربة
 المدرسة تطبيؽ ألىمية ةيتوع دورات عقد منيا التوصيات مفًا عدد الدراسةيريف، وقد قدمت والمد

 .أشكالو بكافة الدعـ لتقديـ المحمي المجتمع أماـ المجاؿ وفتح المجتمعية،
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 الدراسات األجنبية -ثانياً 
1- (Taylor,1990):A Case Study Of The Implementation And 

Application Of California's Community School Concept In Kern 

County 

 دراسة حالة تطبيق وتوظيف مفيوم المدرسة المجتمعية في مقاطعة كيرن 
 نسبتقميؿ  تطبيؽ برنامج المدرسة المجتمعية واختبار دوره في حالة دراسة ىدفت الدراسة   

، الواليات المتحدة األمريكيةفي  في كاليفورنيا (Kern County)في مقاطعة كيرف الرسوب
ودراسة الطرائؽ الممكنة لتطبيؽ ىذا البرنامج، كما ىدفت توضيح العبلقات بيف المدرسة 

األحداث، والعبلقات مع مؤسسات اجتماعية أخرى والمجتمع، والعبلقات مع المحكمة ومؤسسات 
في مقاطعة كيرف، وبياف كيفية اختيار فريؽ العمؿ في البرنامج ونمط شخصية الفريؽ المناسب 
لمثؿ ىذا النوع مف المدارس، وتوضيح سمات البرنامج)المنيج، والطرائؽ، واألدوات، والتنظيـ، 

ومزاياه ومناسبتو الحتياجات مقاطعة كيرف، وقد  والفمسفة، وتقييـ التطبيؽ(، ومتطمبات تطبيقو،
اعتمدت الدراسة أسموب دراسة الحالة، والمنيج الوصفي التحميمي ومراجعة األبحاث والدراسات 
ذات الصمة، كما وظفت الدراسة طرائؽ وأساليب عدة لجمع البيانات، واختبرت دور العوامؿ 

، والعبلقات مع الوكاالت االجتماعية، وأنماط التالية)العبلقات بيف المدرسة والمنطقة المحيطة
 نسبتقميؿ  شخصيات فريؽ العمؿ، والصفات الشخصية لمتبلميذ، وخواص البرنامج( في

 نتائجيا أظيرتاختبار إمكانية تطبيؽ برنامج المدرسة المجتمعية في كيرف، و  ، كما تـالرسوب
أىمية الدور الذي تقدمو المدارس المجتمعية في رفع المستوى التحصيمي لمتبلميذ ومعالجة 

وحددت السمات الشخصية لمكادر  ،المشكبلت المدرسية وخفض نسب الرسوب والتسرب المدرسي
المدرسي القادر عمى االنفتاح والتواصؿ مع المجتمع المحيط بمكوناتو المتعددة، كما أبرزت دور 

ومشاركتيا في معالجة المشكبلت التربوية والنفسية لمتبلميذ مما يؤدي إلى بموغ مستويات  األسرة
 المقاطعة ىذه طبيعةأوصت الدراسة بضرورة مراعاة  وقد دراسية أعمى وقدرة عمى التكيؼ،

 أجؿ مف يمضونو الذي والوقت مدارسيـ إلى لموصوؿ قطعيا التبلميذ عمى يتحتـ التي والمسافات
األسرة والمدرسة كمنظومة تعميمية متكاممة في بيئة اجتماعية وثقافية موحدة  ر يو تفعيؿ د  ، و ىذا

دعـ و  ،الفقراء لتخفيؼ التكاليؼ التعميمية ميذبلتلمالمادي تقديـ الدعـ و  ،ليا أىدافيا المشتركة
 .لذواتيـ عف طريؽ االىتماـ والرعاية التبلميذتقدير و 
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2-  (Shefelbine and oth, 1997): Moving towards family- Community- 

School Relationships: A Study Of Partnership Efforts In A 

Successful Urban High School  

التحرك باتجاه عالقات الشراكة بين المدرسة واألسرة: دراسة تأثيرات المشاركة في نجاح 
 المدارس الثانوية الحضرية

ر سياسات المشاركة والتعاوف والممارسات الناجحة بيف المدرسة واألسرة ىدفت الدراسة اختبا   
( في والية Oak forest)في وسط مدينة أوؾ فرست في المدرسة ثانوية حضرية

س المدرسة عبلقات يأست يةكيفاألمريكية، وتعرؼ  المتحدة الواليات( في Chicagoشيكاغو)
رعتيا لتأكيد المشاركة مع األسرة، باإلضافة إلى مشاركة فعالة مع األسرة، واإلجراءات التي 

األولياء واإلدارييف والمعمميف وأعضاء المجتمع نشاطات المشاركة المجتمعية ية إدراؾ توضيح كيف
اعتمدت منيج  البحث النوعي لدراسة الحالة في مدرسة ثانوية ، وقد لممدرسة وعبلقاتيا باألسرة

بعيا لتعزيز مشاركة األسرة، كما اعتمدت مراجعة مبلحظات وتحميؿ سياساتيا واإلجراءات التي تت
جراء مقاببلت مع الكادر المدرسي واألولياء واألعضاء  باحثيف آخريف ومراجعة المستندات، وا 

( مف اإلدارييف، وبعض أعضاء 2( معممًا، و)02)تياضمت عينو ،ميتميف مف المجتمع المحميال
 لممدرسة كوفتأف  أنو يجبتوصمت الدراسة إلى ، وقد ( مف األولياء70المجتمع المحمي، و)

 لجنة ووجود المحمي، لآلباء والمجتمع ومشاركة األمد، طويمة استراتيجية وخطة واضحة، ميمة
 المدرسة مف " مبدأ عمى قائـ ومنيج مف المعمميف، متعاوف وفريؽ مع المجتمع المحمي، لمشراكة

 المدرسة، ىيئة لتطوير وخطة بالتكنولوجيا، ومدعـو والرياضياتالعموـ  عمى يركز " المينة إلى
والتقدير  الحوافز وتعزيز المبادرات اإلبداعية وتقديـ المالي الدعـ إلى حاجة المدرسة إلى إضافة

 جتماعيةاال مستوياتال ذوي ولمتبلميذ لؤلقميات وبرامج ،المبتكرة لؤلعماؿ والمشاريع واألفكار
 يمثموف مختصوف بيا المحمييف يقـو المانحيف عمى تركز لمتبرعات حمبلتتنظيـ و  متدنية،ال

 .المدرسة

3- (Burns, 2000):Parental involvement in the academic success of the 

inner city school child: An analysis of the stevenson/YMCA 

community school program 

 برنامج تحميل: المدينة وسط مدرسة لتمميذ األكاديمي النجاح في سريةاألدور المشاركة 
 في مدرسة ستيفنسون المجتمعية مدرسةال

تنظيـ برامج تعمـ ميدانية خارج تأثير برنامج المدرسة المجتمعية و بياف الدراسة ت ىدف   
العبلقة بيف دور التدخؿ وتحديد  ،الصفوؼ الدراسية لجعؿ عممية التعمـ ذات صمة بحياة التبلميذ

، وبياف العبلقة بيف الحضور(و الجيد، و  يتعمؽ بػ )التحصيؿ األكاديمي،فيما  لتمميذوأداء ااألبوي 
تحميؿ ل ،، وقد اعتمدت الدراسة منيج البحث الوصفي التحميميالتدخؿ األبوي وجنس التمميذ
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( الموجودة في the stevenson/YMCAالبيانات التي جمعت مف برنامج المدرسة المجتمعية)
نتائج وتحميؿ  ،الواليات المتحدة األمريكيةفي  (long beach,CA) لونغ بيتش في كاليفورنيا

مف أجؿ دراسة أثر البرنامج في تحصيؿ ، 98/99والعاـ 91/98تحصيؿ التبلميذ لمعاـ الدراسي
( وأخذ و االجتماعيات، و الرياضيات، و اإلمبلء، و فف المغة، و التبلميذ في ستة مواد)القراءة،  العمـو

استخدمت كما باالعتبار عدد أياـ الغياب، وعبلقات التمميذ االجتماعية، وواجباتو المنزلية، 
الدراسة تقارير أسبوعية لمتواصؿ مع األولياء يسجموف عمييا مبلحظاتيـ واىتماماتيـ ويممؤوف 

ًا موزعيف كما تمميذ /771/دراسةتضمنت عينة ال، و تفيد في تقييـ البرنامج بشكؿ أسبوعي حقوالً 
( 22( ذكور و)45)منيـمف الصؼ الخامس،  اً ( تمميذ47مف الصؼ الرابع و) اً ( تمميذ22) يمي:

أولياء ( 72)ومتزوج، ولّيًا ( 52): اجتماعية مختمفة اً تضمنت عينة األولياء أوضاعكما إناث، 
، يفمنفصمأولياء ( 4)ويعيش األبواف معًا، أولياء ( 4)و، يفمطمقأولياء ( 1)و، يفغير متزوج

في التحصيؿ األكاديمي لمتمميذ  اً تحسن ياأظيرت نتائج، وقد مفقودولّيًا ( 7)و أرمؿ،ولّيًا ( 7)و
عمى تعزيز رغبتو بالتفوؽ الدراسي  اً مباشر  اً وتأثير التفكير النقدي و  واالبتكار اإلبداعوقدرتو عمى 
، كما قدمت الدراسة أنو ال توجد فروؽ تعزى لمتغير جنس التمميذ بنفسو وبقدراتو، كما وزيادة ثقتو

التربوية  لمناسباتالعديد مف األحداث وا فيتشجيع مشاركة األولياء عدة توصيات ومف أىميا 
قامة حفبلت بسيطة وتنسيؽ معارض ، و والمرتبطة بالعمؿ المدرسي والوطنية والدينيةواالجتماعية  ا 

وفنية، وثقافية متنوعة يشارؾ فييا المعمموف والتبلميذ وأولياء األمور يقدـ فييا نشاطات عممية، 
تنفيذ أنشطة خدمة المجتمع واألعماؿ التطوعية لتمكيف التبلميذ مف و  ،المجتمع المحمي وموممثّ 

دٍّ وثقة وصداقة مع جميعبناء عبلقات ، و التعامؿ مع مشكبلت العالـ الحقيقي مما  المشاركيف و 
جعؿ األولياء يشعروف أنيـ عمى عبلقة وثيقة بتعميـ يعزز االرتباط بيف المدرسة ومجتمعيا وي

  .يسيـ في تنمية التعاوف والتواصؿ والتعبير عف وجيات النظر المختمفةأبنائيـ و 
4- (Ediger, 2004):Evaluation of the community school concept  

 تقييم مفيوم المدرسة المجتمعية
ىدفت الدراسة توضيح مفيوـ المدرسة المجتمعية مف خبلؿ بياف تجربة الباحث الشخصية    

، ومف خبلؿ الواليات المتحدة األمريكيةفي ( Missouri)كطالب ومدرس في مدرسة ميسوري
يفمف ديوي) وعرض خصائص المدرسة  (John and Evelyn Deweyعرض آراء جوف وا 

المجتمعية وفمسفة مفيوميا وأىميتيا في تعزيز صمة التبلميذ بمجتمعيـ وتحضيرىـ لمقياـ بأدوارىـ 
في خدمة وتنمية مجتمعيـ، وقد اعتمدت الدراسة منيج البحث الوصفي التحميمي، وقدمت نقاطًا 

 رئيسية توضح خصائص وأىمية المدرسة المجتمعية وىي:
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ية تنسؽ أنشطة الخدمات المجتمعية التي تتضمف خدمات صحية وتعميمية اإلدارة المدرس -
 وتحقؽ احتياجات اقتصادية وعائمية وذلؾ بالتخطيط والتنفيذ.

 تؤمف المدرسة مساعدة كافية لمتبلميذ وأوليائيـ لتجاوز الصعوبات ومعالجة المشكبلت. -

 يع األفراد.تؤمف المدرسة حياة ديمقراطية عف طريؽ االحتراـ واالىتماـ بجم -

قامةو  الميدانية والزيارات المدرسية الرحبلت تتضمفتنظـ المدرسة المجتمعية برامج فعالة  -  ا 
لجعؿ عممية التعمـ ذات صمة بحياة التبلميذ وتخدـ  الحفبلت المدرسيةو  والمتاحؼ المعارض
 المحمي. المجتمع

مكانياتيا لبلستفادة مف مرافقيا أبوابيا لجميع أفراد المجتمع المحمي فتحت - بشكؿ منظـ  وا 
  .وبتوقيت مناسب

5- (Fratt, 2006):Growing Community School: Community school 

model in Chicago 

 تطور المدرسة المجتمعية: نموذج المدرسة المجتمعية في ولية شيكاغو.
السموكية ىدفت الدراسة تحديد أثر الشراكة بيف البيت والمدرسة في تجاوز المشكبلت    

المنيج الوصفي  ، وقد تـ استخداـالواليات المتحدة األمريكيةفي  والتحصيؿ الدراسي لمتبلميذ
مشكبلت التحميمي، حيث طبقت استبانة تقيس دور الشراكة بيف البيت والمدرسة في مجاليف)ال

( مدرسًة أساسيًة مف 722( عمى عينة عشوائية تكونت مف)مشكبلت التحصيميةوال ،السموكية
الروضة إلى الصؼ الثامف األساسي مف مدارس طبقت نموذج المدرسة المجتمعية مف 

( مدرسًة أساسيًة طبقت النموذج المجتمعي لممدرسة لمّدة زادت عمى الست سنوات، 422أصؿ)
وتجاوز صعوبات وكية والتحصيمية انخفاض مشكبلت التبلميذ السموأشارت نتائج الدراسة إلى 

وتحسف في مستوى التحصيؿ الدراسي خاصة في الرياضيات  وانخفاض معدالت التسرب الدراسية
حيث إف المشكبلت السموكية انخفضت بنسبة التحصيؿ بالنفس والرغبة في  وزيادة الثقةوالقراءة 

س األساسية، كما أف % عما كانت عميو نتيجة الشراكة بيف البيت والمدرسة في المدار 82
%، وأصبح ىناؾ تحسف في مستوى 0% إلى أقؿ مف 00التسرب مف المدرسة انخفض مف 

(، 0224-0220% ما بيف األعواـ)22التحصيؿ الدراسي خاصة في الرياضيات والقراءة بمعدؿ 
استشارية ىادفة وليس مجرد مجالس  أولياءيجب أف تؤسس مجالس كما أوصت الدراسة بأنو 

يجب عمى المدارس أف تعقد اجتماعات يشارؾ فييا المجتمع المحمي، وأف تقـو ما ، كشكمية
 اء.وليبدراسة مسحية لمحصوؿ عمى مساىمات فكرية مف األ
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6- (Odile, 2007): Civil society’s Involvement in the Provision of 

Educational Services In The Dominican Republic  
  الخدمات التربوية بجميورية الدومينيكان. توفير المحمي فيمشاركة المجتمع 

، الدومينيكاففي جميورية  ىدفت الدراسة تعرؼ واقع المشاركة بيف المدرسة والمجتمع المحمي   
والكشؼ عف درجة مشاركة المجتمع المحمي مع المدارس المجتمعية والتقميدية في إدارة وتنظيـ 

المنيج الوصفي التحميمي في جمع البيانات ودراسة الوثائؽ،  العمؿ المدرسي، وقد تـ اعتماد
ومقارنة دور مشاركة المجتمع المحمي في تنمية الخدمات التربوية في  كؿٍّ  مف المدارس 
المجتمعية والتقميدية، حيث تـ إجراء المقاببلت الشخصية وتسجيؿ المبلحظات واستخبلص نتائج 

مف تحميؿ بيانات المقارنة بيف  التربوية الخدمات تنمية يف المحمي المجتمع مشاركة تتعمؽ بدور
كؿ مف المدارس المجتمعية والتقميدية، ومف أىـ نتائج الدراسة أف المدارس التي تتشارؾ مع 
منظمات المجتمع المدني أكثر فاعمية وأكثر استقبللية في وضع اإلطار العاـ لعممية تصميـ 

التدريس وتنفيذ برامج تعميمية مبلئمة وجيدة مف المدارس  المنيج التعميمي واختيار استراتيجيات
العامة)التقميدية(، وأف المدرسة المجتمعية تعكس مف خبلؿ مجالسيا االستشارية التي تعمؿ عمى 

خصائص المدرسة  وتنمية المجتمع المحمي توجيو المجتمع المدرسي الحتياجات التبلميذ وأسرىـ
وحسف التواصؿ والتعاوف مع المؤسسات  تالفعالة في القيادة والمشاركة وتحمؿ المسؤوليا

والمنظمات المجتمعية وتفعيؿ التواصؿ بيف أولياء األمور وفريؽ عمؿ المدرسة، كما أوصت 
 توفيرحوؿ الخدمة التعميمية في المدرسة، و  رصد اتجاىات وأراء المجتمع الدراسة بأىمية

نجازاتيا  المدرسة ةأنشطالمعمومات البلزمة عف  مشاركة المحمي، و  لمجتمعوعرضيا عمى اوا 
  وتعزز الروابط المشتركة معو. المجتمع تطوعية تخدـ المدرسة في تنفيذ برامج ومشروعات

7- (Amendt, 2008):Involvement To Engagement: Community 

Education Practices In A Suburban Elementary School And An 

Inner-City Community School 

التشارك لالرتباط: ممارسات التعميم المجتمعي في مدرسة ابتدائية ريفية ومدرسة داخمية 
 مجتمعية ضمن المدينة.

الدراسة إظيار الروابط بيف مشاركة األىالي ونتائج التحصيؿ األكاديمي لمتبلميذ، وبياف  تىدف   
تحديات ربط األىالي وأعضاء المجتمع ضمف المدرسة، والكشؼ عف ممارسات الكادر التعميمي 
لتعزيز ىذه الروابط وذلؾ في مدرستيف تمارساف التواصؿ المجتمعي عبر ممارسات التعميـ 

 مدةأمضى الباحث خبلؿ التـ اتباع أسموب دراسة الحالة حيث ، وقد كندا في عاؿالمجتمعي الف
المدرستيف:  تاـ، وقتًا بالتواصؿ مع أعضاء الكادر التعميمي وأولياء األمور لكم0221-0228

/، مف Sunrise/، ومدرسة مجتمعية داخمية ضمف المدينة/Eagle Pointمدرسة ابتدائية ريفية/
ر كؿ عضو في تحقيؽ التواصؿ المجتمعي ومقارنة أي زيادة في التواصؿ مراقبة دو و أجؿ رصد 
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المجتمعي في المدرسة، وقد حصؿ عمى معمومات تتعمؽ بتطور ميارات التواصؿ المجتمعي 
لمكادر التعميمي وممارسات التعميـ المجتمعي، وبتحميؿ تمؾ البيانات عّرؼ الباحث مصطمحات 

قع الممارسات المجتمعية لمكادر التعميمي والدور الذي يقـو وشروط االرتباط المجتمعي وأوضح وا
%( مف 24بمغت عينة الدراسة نسبة ) ، وقدبو أولياء األمور لربط المدرسة باحتياجات مجتمعيا

 ،مجاؿ الدراسة المتيف ىما المدرستيف متامجموع اإلدارييف والكادر التعميمي واألولياء في ك
أىمية عبلقات إلى ات المراقبة والمجموعات المركز عمييا توصمت الدراسة بعد تحميؿ بيانو 

مع أولياء األمور، وبناء بيئة ترحيب مشجعة لتطوير  دٍّ الصداقة في العمؿ، وتطوير عبلقات و  
ميارات التواصؿ مع المجتمع المحمي والترابط بيف أعضاء الكادر التعميمي في المدرسة وأفراد 

وتعزيز العمؿ التعاوني المشترؾ  ،تـ بعمؿ المدرسة وأدائياالمجتمع المحمي ومنظماتو التي تي
لتحيؽ نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا وخدمة مجتمعيا، كما أظيرت أف ىناؾ عدة فوائد 

تحسيف التحصيؿ األكاديمي لمتبلميذ  عمىلممارسات التعميـ المجتمعي في المدرسة تنعكس 
فاض معدالت التسرب(، وميارات اجتماعية وحصوليـ عمى درجات عميا، وزيادة الحضور) انخ

بالمرونة والقدرة عمى العمؿ بروح  أوصت الدراسة بأىمية تمتع اإلدارة المدرسية، كما أفضؿ
المشترؾ واتخاذ القرار  العمؿالحوار و  االحتراـ المتبادؿ وتشجيعو جو مف الثقة  الفريؽ وبناء

 بصورة جماعية وفؽ رؤية مشتركة.
8- (Diehel and Frey, 2008): Evaluating A Community- School Model 

Of Social Work Practice 

 تقييم نموذج المدرسة المجتمعية في ممارسة العمل المجتمعي.
ىدفت الدراسة تعرؼ دور المدرسة المجتمعية والشراكة مع األىالي وأثرىا في التعامؿ مع    

استخداـ المنيج الوصفي ، وقد تـ الواليات المتحدة األمريكيةالمشكبلت السموكية لمتبلميذ في 
 Opre Experimental)التحميمي، والتصميـ ما قبؿ التجريبي و تصميـ القياس المتكرر

Design)وكذلؾ تصميـ القياسات المتكررة ،(Design Repeated Measures) تطبيؽ ، وتم
الطبلبي، وكانت مدة البرنامج)مف  ؾعمى المعمميف واآلباء لتقدير السمو  (Barkers)مقياس باركر

أشير(، باإلضافة إلى ذلؾ طبؽ عمى المعمميف واآلباء مقياس معالجة االىتمامات الفردية  2-2
( 745لمتبلميذ، وتـ إجراء خط قاعدي لسموؾ ومشكبلت لكؿ تمميذ، وتمثمت عينة الدراسة بػ)

ولوا لئلرشاد 70ارس األساسية والمتوسطة متوسط أعمارىـ /تمميذًا مف تبلميذ المد / سنة، ممف ح 
والخدمات االجتماعية في المدرسة بسبب وجود مشكبلت سموكية لدييـ، وقد ب يَّف  المعمموف 
واألىالي أف ىناؾ تحسنًا ممموسًا في السموؾ المشكؿ، ورغبة قوية مف قبؿ التبلميذ واألىالي في 

اإلرشادية، كما أشارت إلى أثر الممارسة المجتمعية في خفض المشكبلت  اإلجراءات التدخمية
، وكذلؾ أىمية المتعمقة بالمخدرات والكحوؿ واضطرابات األكؿ والتدخيف واالنضباطية السموكية
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أدوار العامميف في حقؿ الخدمات اإلرشادية والعامميف في المجاؿ االجتماعي في خفض 
ع األىؿ والمجتمع المحمي، وأكدت الدراسة أف المشكبلت السموكية المشكبلت السموكية بالتعاوف م

كما أوصت الدراسة  ،يمكف عبلجيا مف خبلؿ التعاوف ما بيف المدرسة والمؤسسات المجتمعية
أف يتـ تفعيؿ وليات التربوية لممؤسسات التعميمية، و ؤ مسوالوليات األسرة ؤ مس بيفتكامؿ بضرورة ال

رشاد لخفض المشكبلت السموكية والتكيفية اإل خدماتفي تقديـ  المؤسسات االجتماعيةدور 
  .لمتبلميذ

9- (Troy, 2008): Union between the school and the community and 

their role in academic achievement and accomplishment 

 التحاد بين المدرسة والمجتمع ودورىما في التحصيل الدراسي والنجاز.
في تحسيف التحصيؿ  والمجتمع المدرسةىدفت الدراسة تعرؼ دور التواصؿ والتعاوف بيف    

الدراسي لمتبلميذ في المدرسة، وتعرؼ أدوار كؿ منيـ في تقديـ دعـ مالي، وخدمات، ونشاطات 
متنوعة، وتعرؼ السبؿ الناجحة في تحقيؽ ىذا التواصؿ، وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي 

موب دراسة الحالة، حيث أجريت ىذه الدراسة عمى مدارس والية كاليفورنيا في التحميمي، وأس
( caseyحيث كاف ىناؾ تعاوف ودعـ مالي قّدمتو مؤسسة كيسي) الواليات المتحدة األمريكية

لبلستثمار في التعميـ، والمشاركة مف قبؿ األىالي في دعـ المدرسة والتعاوف معيا، وكذلؾ 
أخرى، وكاف ىدفيـ جميعًا االرتقاء بالتحصيؿ الدراسي لمتبلميذ في مؤسسات اجتماعية محمية 

المدرسة، وطوروا وسائؿ تواصؿ بينيـ وكذلؾ وسائؿ لقياس ىذا التواصؿ، وحددوا أدوار كؿ منيـ 
في تحسيف برنامج التحصيؿ مف دعـ مالي، وبرامج، ودروس، كما تـ تحديد األىداؼ النيائية 

تحقيؽ و  نجازرت نتائج الدراسة إلى تحسف التبلميذ في التحصيؿ واإلوقد أشا المتوقعة لمبرنامج،
كالتفكير النقدي وحؿ المشكبلت وتنظيـ  األىداؼ التعميمية األكاديمية وتطوير الميارات المتعددة

إال أف تحديد تحسف التبلميذ بشكؿ دقيؽ أمر صعب بسبب أدوار  ،والشعور بالمسؤوليةالوقت 
ة والتبلميذ أنفسيـ، كما أشارت النتائج أيضًا إلى أف المؤسسة أنفقت األسر والمجتمع والمؤسس

( ألؼ دوالر أمريكي في تطوير وسائؿ االتصاؿ بيف األطراؼ 222عمى دعـ البرنامج أكثر مف )
بضرورة قياـ اإلدارة المدرسية  أوصت الدراسةالمختمفة، وتطوير أدوات لتقييـ البرنامج، كما 

تشجيع االشتراؾ والعمؿ اإليجابي مع ، و القطاعات المختمفة في المجتمعوالتعاوف مع  باالتصاؿ
المجتمعية لتقديـ الخدمة التعممية، وتوظيؼ وسائؿ التواصؿ  الجمعيات األىمية والمنظمات

وتقنياتو المتطورة  المتجددة تمكف مف فيـ عموـ العصرالمتطورة والتكنولوجيا الحديثة التي 
 .ي العمؿ واإلنتاجواكتساب ميارات تطبيقيا ف
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10- (Coe and oth, 2009):The Parent Participation Discourse Of A 

Community School: Diverse Ideas And Perceptions About 

Educational Partnership At An Inner City Community School 

 المشاركة حول وتصورات متنوعة أفكار: المجتمعية المدرسة في األىل مشاركة عن خطاب
 المدينة. داخل المجتمعية المدرسة في التربوية

، ودور المشاركة المحمي المجتمع ومؤسسات المدرسة بيف التواصؿ واقع عرؼت الدراسة ىدفت   
، في الواليات المتحدة األمريكية تحصيؿ التبلميذ األكاديمي في اتخاذ القرار التربوي في تحسف

تمحورت  فقرةً (46) عمى اشتممت التحميمي، واعتمدت استبانة الوصفي المنيج وقد تـ استخداـ
حوؿ: المشاركة في اتخاذ القرار، والتقييـ، والدعـ المالي، وقد أجريت مقاببلت مع أولياء األمور 

( مديراف 0( فردًا، منيـ)54عينة تكونت مف)والمعمميف ومديري مدارس داخمية، طبقت عمى 
( عضوًا مف أعضاء المجتمع المحمي المشاركيف 75( معممًا، و)72)لمدرسة داخمية مجتمعية، و

 أظيرت ( مف تبلميذ المدرسة، وقد4( مف أولياء األمور، و)9في برامج المدرسة المجتمعية، و)

الدراسة أىمية المشاركة في اتخاذ القرار التربوي وانعكاس ذلؾ عمى تحصيؿ التبلميذ  نتائج
لياء واىتماميـ بنتائج أوالدىـ ودورىـ في تحسينيا، كما أف اطبلع األكاديمي وزيادة ارتباط األو 

األولياء والميتميف مف المجتمع المحمي عمى ما تواجيو المدرسة مف تحديات وأىمية دورىـ وأثر 
قرارىـ في مواجيتيا أظير نتائج ايجابية في تجاوزىا، كما أف المشاركة في اتخاذ القرار وتحديد 

تجاوزىا وسع اىتماـ أعضاء المجتمع المحمي إليجاد مصادر تمويؿ بديمة التحديات ووضع سبؿ 
 ومتنوعة تدعـ برامج المدرسة ونشاطاتيا.

11- )Boaduo and oth, 2009): Parent-community involvement in school 

governance and its effects on teacher effectiveness and 

improvement of learner performance/ A study of selected 

primary and secondary schools in Botswana  

 /المتعمم أداء وتحسين المعممأداء  فعالية في وآثاره المدارس إدارة في والمجتمعاآلباء  مشاركة
 ./بوتسوانا في مختارة وثانوية ابتدائية مدارسعمى  دراسة

التبلميذ والقطاعات المختمفة في المجتمع االتصاؿ بأولياء أمور دور  تعرؼالدراسة  تىدف   
في صنع القرار التربوي في تحسف فعالية أداء المعمـ  المحمي لممدرسة والتعاوف معيا ومشاركتيا

استبانة تكونت المنيج الوصفي التحميمي، واستخداـ  ، وقد تـ اعتمادورفع مستوى تحصيؿ التبلميذ
ط سبؿ المشاركة، وآليات تنفيذ العمؿ المشترؾ، موزعًة عمى ثبلثة محاور)تخطي عبارةً ( 29مف)
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( 44( معممًا، و)21( مديرًا، و)02( فردًا منيـ )741عينة ضمت)طبقت عمى  (وتقويـ األداء
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: ، وقد( تمميذاً 54ولي أمر، و)

في  تورغبعميؽ المدرسية) التعميمية والتربوية واالنضباطية( وت تمشكبلمتفيـ المجتمع ل -
 .والعمؿ اإليجابيوسبؿ التعاوف توفير الدعـ المادي و   ،الدفاع عف النظاـ المدرسي

 .توجيات أفضؿ نحو المدرسة والتعميـو  تحسيف المشاركة المجتمعية ألداء التبلميذ -
 .ئيـأدافي  تحسفو  يفالمعممارتفاع الحالة المعنوية لدى  -

 ثقيفوتو دمج المشاركة المجتمعية في برامج إعداد المعمـ كما  قدمت الدراسة عدة توصيات ك   
مبادرات المقترحات و الضع برامج لتشجيع ، وو المجتمع المحميو  بأىمية التعامؿ مع األسر

في  لتوعية بأىمية مشاركة المجتمعواعبلـ اإلالرامية إلى تطوير العمؿ المدرسي، و  المجتمعية
 والتعاوف مع المدرسة.المشاركة  لسبؿتمع المحمي عقد ندوات لتدريب المجو برامج المدرسة، 

12- (Weekend, 2009): An Investigation in to the Implementation of 

Participative Management in Rural School in the 

Pietermaritzburg District 

 .بيترماريتسبورغمنطقة ريفية في  ةمدرسفي  التشاركية اإلدارةمكانية تنفيذ من إ تحقيقال
تعرؼ مدى تفيـ المدارس الريفية في منطقة بيترماريتسبورغ في بريطانيا لمفيـو ىدفت الدراسة    

لتعرؼ  اإلدارة التشاركية مف قبؿ المجتمع وتحديد صعوباتو، وتـ استخداـ أسموب دراسة الحالة
خبرات المشاركيف في الدراسة وتحديد مفيـو اإلدارة التشاركية لدييـ، وقد تـ اعتماد استبانة أعدت 
لتحديد فوائد اإلدارة التشاركية وتحديات تنفيذ المشاركة مع المجتمع المحمي طبقت عمى عينة 

وصمت الدراسة ( مديرًا لمدارس ريفية أساسية في منطقة بيترماريتسبورغ، وت722عشوائية شممت)
إلى أف اإلدارة التشاركية مع المجتمع المحمي ليا شعبية في المدارس الريفية، وأف األخذ بيا نتج 
عنو بعض الفوائد لممدرسة ولممجتمع المحمي، وكاف ليا دور في تحديد الرؤية، وصياغة األىداؼ 

وضعؼ التواصؿ  ووضع القرارات، كما كشفت الدراسة عف بعض التحديات مثؿ: نقص االلتزاـ،
بيف المدرسة والمجتمع المحمي وأولياء األمور، وأوصت بزيادة النشاطات وتأكيد احتراـ ثقافة 
وعادات وتقاليد المجتمع المحمي، وزيادة ميارات أولياء األمور حسب احتياجاتيـ وتعزيز التواصؿ 

 .معيـ
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13- )Wooldridge, 2009): A Process For Co-Constructing Community 

Schooluniversity Partnerships To Transform An Urban High 

School And Widen The Post-Secondary Opportunities For 

Urban Youth 

عممية لبناء نموذج المدرسة الجامعية المجتمعية التشاركية لتغير المدارس الحضرية وتوسيع 
   فرص التعميم العالي لخريجييا.

الدراسة تعرؼ االستراتيجيات الفعالة التي تمكف المجتمعات المحمية والمدارس  تىدف   
تعرؼ التحديات التي تحوؿ دوف استمرار إقامة ىذه و والجامعات مف بناء شراكات تعاونية، 

في بناء نموذج ثقافي  اتتعرؼ سبؿ تجاوز ىذه التحديات، وتعرؼ مزايا ىذه الشراكو الشراكات، 
دراسة الحالة حيث  أسموبقد تـ اتباع المنيج الوصفي التحميمي، و ، و لحضريةجديد في المدارس ا

، وكمية التربية في جامعة (Legacy High School)طبقت الدراسة عمى مدرسة التراث الثانوية
 The Justiceمنظمة أوباما)و  القضائي واالتحاد، (California State University)كاليفورنيا

League and The Obama Foundation) حيث تـ استخداـ استمارة مقابمة لممديريف ،
( سؤااًل، واستمارة مقابمة لؤلولياء 05( سؤااًل، واستمارة مقابمة لممعمميف ضمت)04ضمت)
( سؤااًل، 02مقابمة لممشاركيف مف أفراد المجتمع المحمي ضمت)( سؤااًل، واستمارة 08ضمت)

( سؤااًل، كما أضيؼ لكؿٍّ  72واستمارة مقابمة ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعة وضمت)
منيا سؤاؿ مفتوح عف أي إضافة تفيد سياؽ الدراسة مف وجية نظره، وتكونت عينة الدراسة 

( مف أفراد المجتمع 5اء المنظمات المجتمعية، و)( مف أعض1( مف أولياء األمور، و)2مف)
( معمميف، 1( موظؼ في المدرسة، و)7( أعضاء ىيئة تدريسية في الجامعة، و)2المحمي، و)

وتوصمت الدراسة إلى وجود فجوات خطيرة في األداء التعميـ األكاديمي لمتبلميذ قد  ( إدارييف،2و)
ـ مف الجيود المبذولة مف المدارس العامة تؤدي إلى عوائؽ لنجاح تعميميـ الجامعي بالرغ

األمريكية لرفع مستويات التبلميذ وتوسيع مسار التعميـ العالي لمشباب ذوي الدخؿ المحدود، وأف 
المدارس وحدىا ال يمكف أف تقوـ بإحداث إصبلح تعميمي ناجح، لذلؾ تسعى إلى التعاوف مع 

والزيارات  االيجابي التواصؿ تبادؿ مف خبلؿواالحتراـ المالثقة تعزيز تنظيـ العمؿ و األىالي و 
المتبادلة وعقد االجتماعات والندوات بصورة مستمرة لمتزويد بالبيانات المتعمقة بتقدـ التبلميذ 

قامة عبلقات تشاركية مع المجتمع المحيط وفتح  التعميمي واىتماماتيـ وميوليـ واستعداداتيـ، وا 
نشاء نموذج قنوات اتصاؿ بينيا وبيف مؤسسات ومعاىد  التعميـ الجامعي لتحسف نوعية التعميـ وا 

ثقافي جديد يوضح عبلقتيا بمجتمعيا وتأميف جاىزية جميع التبلميذ مف متابعة التعميـ الجامعي 
 واالندماج بسوؽ العمؿ بكفاءة ونجاح.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQ0gIoATAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCalifornia_State_University%2C_Long_Beach&ei=mY8-VaPWI8zuaNaFgJAC&usg=AFQjCNFVhz-KBBcT-QcZzNJA4FlWoHjETA
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14- (MacKenzie, 2010): An alternative relationship? Foreign 

participation in the Zambian community school movement 

 وجود عالقة بديمة؟ المشاركة األجنبية في تقدم المدرسة المجتمعية في زامبي 
ىدفت الدراسة تقديـ شرح وتحميؿ لمشاركة األجانب في المدرسة المجتمعية في زامبي في    

طرائؽ المشاركة وتأثيرىا في أداء المدرسة، وقد تـ استخداـ منيج البحث النوعي أفريقيا و 
)أنثوغرافي( لتصنيؼ المؤشرات واالحتماالت التي حصؿ عمييا الباحث مف مقابمة ثمانية 
أشخاص مف المتطوعيف مف أصؿ كندي وبريطاني وجنسيات أخرى، وخمسة عشر فردًا ممف 

وخمسة مف أولياء أمور التبلميذ، واثني عشرة تمميذًا وتسجيؿ يعّمموف ويديروف عمؿ المدرسة، 
المبلحظات حوؿ الطرؽ المناسبة لؤلجانب ليشاركوا في المدرسة المجتمعية، وتأثير التدخؿ 
األجنبي في المدرسة وعبلقتيا بالمجتمع المحيط بيا، وتوصمت الدراسة إلى أف المشاركيف 

لممدرسة والمشاركة في اإلدارة المالية، وتقديـ خبراتيـ األجانب كاف ليـ دور في جمع التبرعات 
التربوية لرفع مستوى أداء المدرسة ونشر الوعي الصحي وتقديـ الخدمات الطبية والعبلجية، 
ومساعدة المعمميف عمى تطوير ميارتيـ المغوية، وتعريؼ التبلميذ بحضارة العالـ اآلخر ونقؿ 

ولية ؤ اإلحساس بالمسو عي بالحقوؽ اإلنسانية الو خبراتو ليـ، كما أوصت بضرورة نشر 
، اإلنصاؼ االجتماعي والمشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرار اإليماف بقيمة، وتعزيز االجتماعية

 فيـ الفروؽ الثقافية واإللماـ الكافي بالتعددية وفمسفة التسامح معيا.و 
15- (Witten, 2010):  Building The Community School: How School 

Principals Can Lead In Addressing Educational And Social 

Challenges In South Africa 

 في والجتماعية التعميمية الصعوبات تحديد لممديرين يمكن كيف: المجتمعية المدرسة بناء
 .افريقيا جنوب

عمؿ  يةالدراسة توضيح عبلقة المدرسة وتشاركيا مع المجتمع مف خبلؿ تحديد كيف تىدف   
وتأسيس شراكات  ،عمى إنشاء اليياكؿ التنظيمية لدعـ التعميـ والتعمـوقدرتيـ مديري المدارس 

قوية مع المجتمع مف أجؿ مواجية التحديات المجتمعية وتطوير قدرات المعمميف، وتحديد دورىـ 
وبياف تأثير  ،في نشاطات المشاركة المجتمعية مف وجية نظر المساىميف مف المجتمع المحمي

ف في دعـ أو و والمالك وفر يمثؿ ىذه النشاطات عمى المدرسة، وتحديد العوامؿ التي حددىا المد
أسموب  استخدمت الدراسة ، وقدإعاقة جيدىـ في تطوير العبلقات المشاركة المجتمعية المدرسية

فيروس نقص في معالجة  يفر يواألدوار القيادية لممد ،لدراسة عمؿ ثبلث مدارس دراسة الحالة
المناعة البشرية/ اإليدز، والتحديات االجتماعية والتعميمية األخرى، بما في ذلؾ الفقر والجريمة 

 تطوير تعمـ فيوالقدرة عمى تحمؿ تكاليؼ اإلسكاف واعتبلؿ الصحة وكؿ ما يمكف أف يؤثر سمبًا 
لياء أمور التبلميذ، أو و ، والمعمميف، يفر يتـ اعتماد المقابمة) مقاببلت مع المدكما  ،ميذالتبل
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منظمات الصحة والخدمات ممثمي المساىميف مف المجتمع ومنيـ رئيس الكنيسة المحمية و و 
االجتماعية وبعض رجاؿ الشرطة وأعضاء مف مجموعات دعـ الطفولة وعضو مف البمدية 

 حيث، المحمية، مدير الدائرة القضائية، والتبلميذ( وأخذ المبلحظات ومراجعة السجبلت المدرسية
( االبتدائية، C.M.Vellemالدراسة في ثبلث مدارس في جنوب إفريقيا وىي مدرسة) أجريت

أظيرت الدراسة نتائج ، و ( االبتدائيةSapphire Road( العميا، ومدرسة)Limekhayaومدرسة)
إيجابية عمى المدرسة والمجتمع الذي تخدمو ومنيا تحسف في صحة التبلميذ، وزيادة معدالت 

لمدرسة، وتحسف في طرائؽ التدريس، وتحسف في التحصيؿ األكاديمي، كما طورت األماف في ا
ميارات التواصؿ االجتماعي لدى األعضاء المشاركيف مف المجتمع، وزيادة اىتماـ أولياء أمور 
التبلميذ بتعميـ أبنائيـ، وأسيمت في تعميؽ الفيـ لمصطمح المدرسة المجتمعية في إفريقيا، وىذه 

العديد مف المدارس في جنوب أفريقيا لف تكوف قادرة عمى  إفّ النظرية القائمة النتائج تدعـ 
التصدي بفعالية لمتحديات االجتماعية واالقتصادية إال إذا كانت تعمؿ ضمف شبكة أوسع مف 

قدمت عدة ، كما الشراكات المجتمعية التي تدعـ التنمية االجتماعية والمعرفية لدى التبلميذ
جيود الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات والبحوث العممية حوؿ العمؿ  ومنيا: دعـ توصيات

االجتماعي التطوعي في المدارس، وتعزيز المشاركة اإليجابية لممجتمع في تطوير البرامج 
التربوية والتعميمية التي تقدميا المدرسة مف خبلؿ مبلحظاتيـ ومشاركاتيـ الفعمية التي يمكف أف 

لضعؼ في أداء المدرسة، وتقديـ  المجتمع المحمي الدعـ المادي والمعنوي تظير نقاط القوة وا
  لممدرسة.

16- (Kelly, 2011 ): Assessing The Effectiveness Of The Community 

School Model In Closing The Achievement Gap For Low Income 

Students Of Color: A Case Study 

ذوي الدخل  تالميذتقييم فعالية نموذج المدرسة المجتمعية في سد فجوة التحصيل العممي لم
 : دراسة حالةالمنخفض

ىدفت الدراسة تطوير نموذج لممدارس المجتمعية الفعالة لتحسيف التحصيؿ األكاديمي لمتبلميذ    
فيما إذا كاف ىذا النموذج ، وتعرؼ الواليات المتحدة األمريكيةفي  المتفوقيف ذوي الدخؿ المحدود

اتباع أسموب دراسة  كافيًا إلغبلؽ الفجوة أو أنو عنصر ميـّ في منيج متعدد األبعاد، وقد تـ
تعمؿ بتواصؿ وتعاوف مع المجتمع  تحميؿ تطور إنجاز التبلميذ في أربع مدارستـ الحالة حيث 

 ,State (MN), Saint Paul Public Schools SPPS, Bruce Vento)المحمي

Dayton's Bluff) وأيضا االطبلع عمى األبحاث المنجزة في مجاؿ دور المدرسة المجتمعية ،
( أسئمة تتعمؽ 8في تحسيف التحصيؿ األكاديمي لمتبلميذ، وقد تـ تطبيؽ دليؿ مقابمة يشمؿ عمى)

 دورو بيف التبلميذ،  اإلنجاز فجوة سدوسبؿ  ،محدودال الدخؿميذ مف ذوي بلتاحتياجات البتحديد 
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، ومدى توظيؼ التكنولوجيا الحديثة في اإلنجازتحسيف مستوى  في لممعمميف الميني التطوير
التعميـ، وربط التعميـ بالواقع الفعمي عمى تبلميذ المدارس األربع السابقة الذكر ومقارنة نتائج 

توصمت ـ في الرياضيات وميارات القراءة، و 0272إلى  0221إنجازاتيـ خبلؿ السنوات مف 
الدراسة إلى أف ىذه المدارس ممتزمة بإغبلؽ فجوة التحصيؿ الدراسي بيف تبلميذ الطبقة الوسطى 
دارة الموقؼ التعميمي  والتبلميذ ذوي الدخؿ المحدود، وتتيح مساعدة المعمـ في اتخاذ القرار وا 

سع بالمشاركة مع ذوي التبلميذ، وأف المجتمع المحمي يوفر مصادر الكتساب تعميـ أكاديمي وا
 اً قدمت نموذج ، كمايساعد في إغبلؽ فجوة التحصيؿ الدراسي بسرعة وألكبر عدد مف التبلميذ

لممدرسة المجتمعية الفعالة يعتمد مبدأ المشاركة بيف المدرسة ومنظمات المجتمع المحمي إلنشاء 
تواىـ برنامج مدمج لمعبلقة بيف المدرسة واألسرة لمعالجة مشكبلت التبلميذ الدراسية وتحسيف مس

األكاديمي يعتمد عمى التواصؿ المستمر وتحديد األىداؼ وآليات العمؿ ومعايير قياس اإلنجاز 
تبادؿ الزيارات بيف الييئة التعميمية وأولياء األمور والمشاركة بالمقاءات و  وتوزيع األدوار

 .وتزويد األولياء بالبيانات المتعمقة بتعمـ أبنائيـ واالجتماعات المدرسية
17- (Rodriguez, 2011):Perceptions Of Curriculum In A Grassroots 

Community School In Honduras 

 تصورات المنيج في المدرسة المجتمعية األساسية في ىندوراس
ىدفت الدراسة تحديد تأثير المدرسة المجتمعية في التعميـ في ىندوراس في أمريكا الجنوبية مف    

( المجتمعية في ىندوراس، وتعرؼ نوع التعميـ الذي Esperanzaخبلؿ تحميؿ ووصؼ مدرسة)
تقدمو ىذه المدرسة، وتحديد عوامؿ تأسيسيا وأسسيا وغاياتيا، وتعرؼ وجيات نظر مؤّسسي 

تـ اتباع المنيج الوصفي المدرسة، ومديرىا، والمعمميف فييا حوؿ المدرسة ومنيجيا، وقد 
والرجوع إلى األبحاث والدراسات ووثائؽ وزارة التربية  المقاببلت والمبلحظاتالتحميمي، واستخدمت 

والتعميـ اليندوراسية، مف خبلؿ زيارة المدرسة ومراقبة الصفوؼ وطرح األسئمة وأخذ المبلحظات 
حيث أمضى الباحث شيرًا في المدرسة يقارف بيف صفيف كانا مجاؿ الدراسة، وشممت عينة 

( ومعاونو، ومعمماف يعمبلف في المدرسة أحدىما مف أصؿ Esperanzaالدراسة مدير مدرسة)
ىندوراسي وآخر أمريكي، وخمسة تبلميذ، وقد بينت نتائج الدراسة أىمية المدرسة المجتمعية 
كونيا تدرس بالمغتيف اإلنكميزية واليندوراسية، وتقدـ الخدمات التعميمية لمسكاف المحمييف 

اعية حيث يقوـ المعمـ باصطحاب تبلميذه لزيارة الميتـ واألجانب، وتدمج التبلميذ بنشاطات اجتم
ومشاركة األطفاؿ األيتاـ المعب وتقديـ اليدايا ليـ والقياـ ببعض الفروض المدرسية بشكؿ 
مشترؾ، والمشاركة ببرامج التوعية الصحية، وبرامج حماية الحيواف، وكونيا تعد مركزًا لتدريب 

عي، وكونيا تعتبر أف أولياء التبلميذ جزء مف المدرسة المعمميف عمى ميارات التواصؿ االجتما
وجود عقد اجتماعي واضح بيف المدرسة واألسرة ضرورة وتشاركيـ باتخاذ القرار، كما أوصت ب
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وجود برنامج تفاعمي مستمر تساىـ فيو األسرة بشكؿ ، و يحدد الحقوؽ والواجبات لجميع األطراؼ
 رسة. إيجابي في تعميـ وتربية أبنائيا في المد

18- (Woodyard, 2011):Co-Constructing Community, School And 

University Partnerships For Urban School Transformation 

 المدرسة الحضرية. من أجل التغيير فيبناء شراكة بين المدرسة المجتمعية  والجامعة  

الواليات في  والجامعة ىدفت الدراسة تعرؼ وتحميؿ حجـ الشراكة بيف المدارس المجتمعية   
وقدرتيا عمى دعـ اإلصبلح التعميمي ورفع المستوى األكاديمي لمتبلميذ  المتحدة األمريكية

لتمكينيـ مف متابعة التعميـ العالي الذي يناسب ميوليـ وقدراتيـ ليكونوا مساىميف في نيضة 
تغمب عمييا ورسـ السياسات واالستراتيجيات الفعالة يـ، وتحديد الحواجز الدائمة وآليات المجتمع

لبناء عبلقات تشاركية بيف المدرسة المجتمعية والجامعات، وتحديد طرائؽ وأساليب الشراكة،  وقد 
استخدمت منيج البحث الوصفي التحميمي ومراجعة األدب النظري ودراسة الواقع لتطوير نموذج 
يوضح العبلقات بيف المدرسة ومجتمعيا لتحقيؽ أىدافيا وتمكيف التبلميذ مف متابعة تعميميـ 

مؤشرات رفع المستوى األكاديمي العالي، وأجرت مقابمة تركز عمى قياس الجوانب التالية)
 الشراكةاستمرار  عوائؽ، و والجامعة األكاديمي لمتبلميذ نتيجة شراكة بيف المدارس المجتمعية

المستوى  تحسيففي  يةالمجتمع الشراكات قدرة التي تثبت فعالةال ستراتيجيات، واالالمجتمعية
( 02)و ًا،معمم( 79و)مدير المدرسة ومساعده تكونت عينتيا مف األكاديمي لمتبلميذ(، حيث 

توصمت الدراسة إلى ضرورة إعادة تشكيؿ ، و المجتمع المحمي( فردًا مف ممثمي 74و)أمر ولي 
التنظيمية إلدارة المدرسة لتتسـ بمرونة أكثر ولتكوف أكثر قدرة عمى التواصؿ مع عناصر الييئة 

ومؤسسات المجتمع المؤثرة في عممية اإلصبلح التربوي، وضرورة إجراء دراسات استطبلعية 
حوؿ آراء واىتمامات أبناء المجتمع المحمي لما يرجونو مف نوعية التعميـ األكاديمي العالي 

ودراسة حاجة سوؽ العمؿ، كما قدمت برنامجًا يوضح أدوار الشراكة في اإلدارة ومعالجة ألبنائيـ، 
المشكبلت المتعمقة بالعمؿ المدرسي، والدعـ المالي ونسبتو التي يتوقع مف المجتمع المحمي 
تحممو، وكيؼ يمكف لممدرسة المجتمعية ابتكار مصادر تمويؿ جديدة ومنيا مجمة تصدرىا 

تبلميذ والييئة التدريسية واألىالي في تحريرىا ودعميا بمصادر المعرفة، وتحديد المدرسة يسيـ ال
المتبادلة الزيارات وتنظيـ  األىداؼ ومراجعة تحقيقيا بشكؿ دوري لمعالجة القصور بشكؿ سريع،

لمتعرؼ عمى قدرات  المدرسيةوالمقاببلت والمشاركة باالجتماعات  وأولياء األمور مدرسةبيف ال
يعانونيا لمعالجتيا وتحقيؽ أفضؿ تكيؼ ونجاح  التيالدراسية  الصعوباتو التبلميذ واىتمامات 
وتوجيييـ إلى التعميـ العالي الذي يتناسب مع قدراتيـ وميوليـ، وأوصت بضرورة إجراء أكاديمي، 

جراء دراسات دراسات تتعمؽ بالمدرسة المجتمعية ودورىا في تحسيف المستوى العممي لخ ريجييا، وا 
 ترصد األدوار المتوقعة مف المدرسة المجتمعية الفعالة، وااللتزاـ بتحسيف الدعـ المالي. 
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19- (Pinero, Diaz, 2011):  Ordinary Alchemy: Understanding School 

And Community Co-Development Through The Experiences Of 

A Community School  
 المشترك لممدرسة والمجتمع من خالل تجارب المدرسة المجتمعيةفيم التطوير 

الدراسة تعرؼ مدى التزاـ األفراد والجمعيات وارتباطيـ بنشاطات التنمية المجتمعية  تىدف   
، وتحديد العوامؿ التي تدفع وتربط األفراد الواليات المتحدة األمريكيةفي ضمف المدرسة 

والجمعيات لممشاركة بنشاطات التنمية المجتمعية ضمف المدرسة، ووصؼ العمميات والممارسات 
المشتركة لتطوير العمؿ في المدرسة المجتمعية، ومقارنة فيـ األفراد والمجتمع لمعنى المدرسة 

بالتبلميذ(، وتقديـ دليؿ عمؿ يوضح أبعاد و  بالمدرسة،و المجتمعية مف حيث)عبلقتيا بالمجتمع، 
استخدمت الدراسة منيج البحث الوصفي التحميمي، ، وقد استراتيجيات تطوير المدرسة المجتمعية

قدرة الذاتية لمتطوير الناجمة عف المشاركة في النشاطات اللبلستعبلـ عف  اً تصوري اً وتخطيط
مضاء الوقت مع تنالمبلحظة الموكما تـ تطبيؽ  االجتماعية لممدرسة جراء المقاببلت، وا  ظمة، وا 

، حيث ف في تجربة المدرسة المجتمعيةيالكادر المدرسي وأعضاء المجتمع المحمي المشارك
( 5( معمميف، و)1( المدير ومعاونو، و)0( عضوًا مف مجتمع المدرسة منيـ)22)تياضمت عين

في  اً ( ولي أمر مساعد79رى، و)( أولياء أمور مف مدرسة أخ5أولياء أمور تبلمذة المدرسة، و)
( أعضاء مف اآلباء المساىميف في تطوير 2، و)اً ( ولي أمر متطوع7شؤوف المدرسة، و)

مف  اً ( عضو 7( مف اآلباء األعضاء في الخدمات القانونية، و)0نشاطات اليبلؿ المجتمعية، و)
بينت  ، وقدة( مف األولياء المموليف لممدرس5(، و)New Horizonsمنظمة األفؽ الجديدة)

أىمية المشاركة المجتمعية لكؿ مف التبلميذ واألولياء وأفراد المجتمع مف خبلؿ تأميف  يانتائج
سياسة الدعـ االقتصادي واالجتماعي والعممي تناسب كؿ األفراد الميتميف بالمدرسة، وارتباط كؿ 

بادلة تعزز ثقة كؿ مف الكادر المدرسي واآلباء والتبلميذ وأعضاء المجتمع بعبلقات عميقة ومت
منيـ باآلخر وتضمف نجاح المدرسة بتحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ تفعيؿ دور المجالس المدرسية، 
وتعزيز أىمية التشاور حوؿ اإلنجازات ومناقشة األولويات ومسارات العمؿ وسبؿ التعاوف والعمؿ 

جراء البحوث  المشترؾ مف خبلؿ تنظيـ الندوات والمقاءات واالجتماعات وورش العمؿ وا 
قدمت الدراسة عدة توصيات  ، كماوالدراسات المسحية والتطبيقية وحشد التمويؿ والدعـ المادي

تعزيز الروح التعاونية، وتشجيع روح المغامرة والقياـ بمشروعات جديدة، ورعاية مف أىميا 
 والحث عمى تفتح العقؿ وتييئتو لمتغير. ،االبتكار
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20- (buzy, 2012): Formes et enjeux de la relation parents-
enseignants /Ethnographie d’une école primaire publique de la 
grande banlieue bordelaise/ 

أشكال وأساليب العالقة بين األولياء والمعممين/ دراسة وصفية إلحدى المدارس البتدائية 
 العامة في إحدى ضواحي بوردو/.

داخؿ المدرسة، وتعرؼ الجيود  األولياء والمعمميفتعرؼ واقع العبلقة بيف  ىدفت الدراسة   
المبذولة لبناء الروابط المشتركة داخؿ المدرسة وتحقيؽ التكيؼ المدرسي، وتعرؼ العبلقة 
بيف)مستوى المدرسة، والعبلقات المدرسية( وتحقيؽ التكيؼ المدرسي، والعبلقة بيف المستوى 

متبلميذ ومستواىـ االجتماعي، باإلضافة إلى تعرؼ العبلقة بيف اندماج المعمميف في الدراسي ل
الوسط المدرسي وبيف انتماءاتيـ االجتماعية وتكيفيـ المدرسي، وتوضيح دور المدرسة في بناء 
بيئة مدرسية تشجع العمؿ التعاوني وتعزز ثقافة الحوار المشترؾ وتفيـ اآلخر، وتعرؼ العوائؽ 

مف إقامة عبلقات حقيقية مع األسر، وتحديد األساليب المدرسية المرتبطة بتقوية  التي تحد
إلحدى  تـ اتباع أسموب دراسة الحالةداخؿ المدرسة، وقد  اآلباء والمعمميفالعبلقة والروابط بيف 

، باإلضافة إلى المنيج الوصفي التحميمي المدارس االبتدائية العامة في إحدى ضواحي بوردو
داخؿ المدرسة قد استخدمت الدراسة  األولياء والمعمميف، ومف أجؿ دراسة العبلقة بيف التفسيري

المبلحظة االستكشافية: بيدؼ الحصوؿ عمى معطيات صادقة )مجموعة مف األدوات البحثية 
المبلحظة الوصفية التشاركية: التي و  ار العاـ لمدراسة وتحدد فرضياتيا،تمثؿ الواقع وتعطي اإلط

ـ تراقب السموؾ 0229 -0221الباحثة جزءًا مف الدراسة حيث أمضت سنتيف مف كانت فييا 
مقاببلت مع ( معمميف، و 72عمميف: حيث تـ مقابمة)مقاببلت مع الم، و ضمف الصفوؼ الدراسية

، ( تمميذ75ببلت مع التبلميذ:  حيث تـ مقابمة)امق( أولياء أمور، و 72: حيث تـ مقابمة)األولياء
اف استطبلع رأي المعمميف، ودراسة الوثائؽ والسجبلت المدرسية، كما تـ باإلضافة إلى استبي

 .(( أفبلـ فيديو خبلؿ الحصص الدراسية لرصد تفاعؿ التبلميذ8تصوير)
( صفوؼ 4( صفوؼ رياض أطفاؿ، و)2تمت الدراسة في مدرسة شبو حضرية تضـ) وقد   

( معممًا، وقد 52( ولي أمر، و)740ًا ، و)( تمميذ42بوردو، حيث شممت العينة) ابتدائي في
يؤثر في  األولياءأظيرت نتائجيا أف الحالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ومستوى تعميـ 

العبلقة مع المدرسة، وأنيـ يتطمعوف الستقباؿ أفضؿ وعبلقات ومشاركة أوسع، وأف مشاركتيـ 
ياء يرغبوف باجتماعات أكثر مع المعمميف تساعد وتحفز أوالدىـ أكثر عمى التعميـ، وأف األول

واستعبلـ مستمر عف المستوى الدراسي ألبنائيـ، وأف التواصؿ والتعارؼ المتبادؿ قادراف عمى 
 تخفيؼ النزعات واختبلؼ وجيات النظر باستمرار ويعمقاف االرتباط بالمدرسة.
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  التعميق عمى الدراسات السابقة -ثالثاً 
 ة ما يمي:يبلحظ عمى الدراسات السابق

تتشابو الّدراسة الحاليَّة مع الدِّراسات السابقة في تأكيد أىمية المدرسة المجتمعية ودورىا في  .7
تحقيؽ المزيد مف انفتاح المدرسة عمى مجتمعيا، وارتباط غاياتيا التربوية باألىداؼ التنموية 

  التي يسعى المجتمع لتحقيقيا.  

الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث الحدود العممية والزمنية والبشرية  تختمؼ .0
 ومحاور الّدراسة.

، باإلضافة إلى بعض أساليب المنيج الوصفي التَّحميميالسابقة  الدِّراساتأغمب استخدمت  .2
 وأسموب ،لمتشخيص (Swatسوات) استخداـ أسموبتـ البحث األخرى حيث 

ومنيج  ،(0272دراسة)خميؿ، (، و 0221في دراسة )كحيؿ،  ؤ باآلراءلمتنب (DELPHIدلفاي)
وتـ استخداـ التصميـ ما قبؿ التجريبي و  (،0222تحميؿ المضموف في دراسة)اليدىود، 

، وكذلؾ تصميـ القياسات (Opre Experimental Design)تصميـ القياس المتكرر
، (Diehel and Frey, 2008) في دراسة  (Design Repeated Measures)المتكررة

 ،(Buzy, 2012، ودراسة)(Kelly, 2011)دراسةواستخداـ أسموب دراسة الحالة في 
 ,Wooldridge، ودراسة)(Weekend, 2009)ودراسة ،(Amendt, 2008)ودراسة

، (Shefelbine, and oth, 1997)دراسة، و (Troy, 2008)دراسةو  (،2009
المنيج الوصفي ، بينما سيتـ استخداـ (Burns, 2000)، ودراسة(Taylor, 1990)دراسةو 

 المقارف في الدراسة الحالية. التَّحميمي

تختمؼ الّدراسة الحاليَّة عف الدِّراسات السابقة في مجتمع دراستيا وعينتيا، حيث تمثمت عينتيا  .5
 مديريو بأصحاب القرار التربوي في وزارة التربية في سورية المعنييف بشؤوف التعميـ األساسي،

 .مدارس التعميـ األساسي الرسمية في محافظة دمشؽ
التعرؼ إلى السياسات التربوية والتجارب  أىميَّة ىذه الدِّراسات وضرورة ّدراسة الحاليةتؤكد ال .4

 .التي انتيجتيا الدوؿ المتقدمة لتفعيؿ تطبيؽ المدرسة المجتمعية في مجتمعاتيا

عمومات الباحثة مف حيث تقديـ اإلطار لقد أغنت الدراسات السابقة العربية واألجنبية م .2
ممدرسة المجتمعية النظري، كذلؾ أفادت في تصميـ أداة الدراسة، وفي بناء األنموذج المقترح ل

األساسي في سورية، وربط نتائج ىذه الدراسات بنتائج  التربوية في مرحمة التعميـ ياسياساتو 
 الدراسة الحالية.   

 



 
 

 

لثالفصل الثا  

اجملتمعية املدرسة  
 المجتمطوظىالمدرسظىمفكوم:ىأواًل

 تاروخوًاىوتطورهاىالمجتمطوظىالمدرسظىنشأة:ىثانوًا

 المجتمطوظىالمدرسظىصلوكاىتقومىالتيىالمبادئ:ىثالثًا

 المجتمطوظىالمدرسظىأهداف:ىرابطًا

 المجتمطوظىالمدرسظىفيىتوافرهاىوجبىالتيىالشروط:ىخامسًا

 المجتمطوظىالمدرسظىخصائص:ىسادسًا

 المجتمطوظىالمدرسظىضمنىوالمجتمعىالمدرسظىبونىالتواصلىمجاالت:ىسابطًا

 المجتمطوظىالمدرسظىصملىوآلواتىنشاطات:ىثامنًا

 المجتمطوظىالمدرسظىفيىالمشاركظىالبشروظىالطناصر:ىتاسطًا

 المجتمطوظىالمدرسظىتطبوقىمطوقات:ىصاشرًا
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 تمهيد:
 تاريخيًا، وتطورىا نشأتيا حيث المدرسة المجتمعية منإلى التعريف ب الفصلىذا يسعى   

 ومجاالت وخصائصيا، فييا، توافرىا يجب التي والشروط وأىدافيا، عمييا، تقوم التي والمبادئ
 المدرسة عمل وآليات ونشاطات المجتمعية، المدرسة ضمن والمجتمع المدرسة بين التواصل

، معوقات تطبيق المدرسة المجتمعيةأخيرًا إبراز فييا، و  المشاركة البشرية والعناصر المجتمعية،
 وىذا مدخل ميم إلبراز أىم مبلمح ىذه المدرسة.

 مفهوم المدرسة المجتمعيةأواًل: 
مفيوم المدرسة المجتمعية مفيوم نوعي في جوىره، وجديد في مضمونو، ومتعدد األبعاد  إن   

 وقد تناولو الباحثون التربويون من جوانب مختمفة ووجيات نظر متعددة.
يشير مفيوم المدرسة المجتمعية إلى المدرسة التي تقدم الخدمة التعميمية لمنطقة جغرافية    

اء واآلباء وأفراد المجتمع في برامج تخدم المجتمع المحمي مثل شراك األبنإصغيرة، بحيث يتم 
برامج تعميم الكبار، والبرامج الترفييية، وبرامج تناسب حاجات ورغبات أفراد المجتمع المحمي 

 (.62، 6002بحيث يتم تنفيذ ىذه البرامج باستخدام مباني المدرسة ومرافقيا)الخطيب والخطيب،
جممة من العبلقات التشاركية والروابط التي تضمن تقديم الخدمات وتشير من جانب آخر إلى    

والدعم الذي يؤدي إلى تحسين التحصيل األكاديمي لمتبلميذ وتعزيز دور األسر وبناء مجتمعات 
صحية، بحيث تؤسس عبلقات شراكة بين اإلداريين والمعممين واألسر والمتطوعين من رجال 

االجتماعية والتنظيمات الخاصة بتنمية الشباب، عمى النحو الصحية و  اتاألعمال ووكاالت الخدم
الذي يسعى إلى تحويل المدارس من االتجاه التقميدي القائم عمى نقل المعرفة إلى االتجاه الذي 

 .يقوم عمى الشراكة من أجل تحقيق االمتياز
http:// www.enwikipedia.org/wiki/community_school.org 

تركز عمى النتائج األكاديمية لمتبلميذ من خبلل االعتماد عمى مصادر وىي المدرسة التي    
المعرفة المتنوعة المتاحة ليا في المجتمع المحمي مستندًة عمى المنفعة المتبادلة بين جميع 
األطراف، حيث تعتمد عمى تطوير أدوار ومسؤوليات كل األعضاء المتضمنين في العمل التربوي 

معممين ومتعممين  نة واألىداف والمصادر والقرارات، فالشركاء يصبحو وتعتمد عمى مشاركة الرؤي
 ,Woodyardبآٍن واحد وتتطور سياسات وأدوار جديدة ىدفيا رفع المستوى التعميمي لمتبلميذ)

2011, 35). 
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وىي المدرسة التي تتبع استراتيجيات تدعم المشاركة الفعالة لممجتمع المحمي لموصول إلى ما    
وراء جدرانيا لدعم الخدمات اإلضافية، ووضع البرامج لتحقيق االحتياجات األساسية لمتبلميذ 

وضع مقاييس تحصيل و بشكل جماعي  ةوزيادة مدى ونوعية تعميميم، وتدعو إلى تحمل المسؤولي
الية، وربط التبلميذ وأوليائيم وتزويدىم بالخدمات والفرص الضرورية فكل نشاط يجب أن مث

يختار ويصمم ليدف محدد والشركاء يدركون أن مساىماتيم يجب أن تفيد بشكل تام ظروف 
 .(Blank et al., 2003, 7)التعميم وتحقق أىداف المدرسة

رسة جاىزين لمتعمم والدراسة، والشركاء في التبلميذ إلى المد يوفي المدرسة المجتمعية يأت   
المدرسة ىم األسر واألقسام الصحية والمنظمات االجتماعية والنوادي والمؤسسات الدينية 
والمعاىد والجامعات ورجال األعمال الحرة والجميع ليم رؤية موحدة، ويعتمدون عمى الحوار 

يجاد عبلقا ت اجتماعية تعمل كقوة دفع لممدرسة المفتوح لتحديد التحديات ومناقشة الحمول، وا 
وتوفير مصادر تمويل، وتعتمد المدرسة مبدأ أن المعمم ال يمكنو أن يقوم بدور الطبيب والممرضة 
والمدرب الرياضي والمرشد الديني لذلك يجب عمى التمميذ أن يختبر ىذه األدوار من خبلل دمج 

حقيق آمال ىذه المجموعات من خبلل ىذه المؤسسات بعمل المدرسة وبالتالي تسعى المدرسة لت
 .تحقيق الرؤية واألىداف المتفق عميياالتزام 

www.americanprogress.org/issues/2012/01/community_schools.html.(p7) 
كل يوم وفي المساء وفي نياية األسبوع، وفي تفتح  يعاجتماوعرفت أيضًا بأنيا مركز    

اإلجازات وتتشارك األدوار مع منظمات الصحة والوكاالت االجتماعية ومجموعات دعم األسرة 
والجامعات ومنظمات رعاية الشباب باإلضافة إلى الوكاالت الحكومية، لمساعدة  التبلميذ 

 Blank et)حوا، وتعمل عمى تقوية الروابط بين األسر والمجتمع ومنظماتوليتعمموا وينج

al.,2003, 26). 

وىي نظام تعميمي مفتوح يؤمن بأن كل فرد معمم ومتعمم بآن واحد يتعايش مع المجتمع    
ويتفاعل معو فيتحسس مشكبلتو ويسعى إلى حميا، إنيا مدرسة تنظر إلى التعمم عمى أنو عممية 

ناميكية تعتمد عمى مشاركة الجميع في فيميا والسعي إلى تطويرىا، وىي مركز لمتعمم متكاممة ودي
والتعميم نابض بالنشاط يعتمد عمى طرائق عمل تقوم عمى المشاركة مع األىالي والتنسيق بغرض 
تحسين المستوى االجتماعي والحياتي ليم لموصول إلى أفراد أفضل وحياة وعالم أفضل)سنقر، 

6005،66.) 

http://www.americanprogress.org/issues/2012/01/community_schools.html.(p7)
http://www.americanprogress.org/issues/2012/01/community_schools.html.(p7)
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ويمكن تمثيل شبكة التأثر والتأثير التي تكون العبلقات التشاركية في المدرسة المجتمعية كما    
 ىو موضح في الشكل اآلتي:

 
 (22، 2005( عالقة التأثير والتأثر بين مكونات المدرسة)سنقر، 1الشكل رقم)

والمجتمع وكيف أن  رسة واألسرةيبلحظ من الشكل السابق العبلقة الترابطية التشاركية بين المد   
 .وويتأثر بفي غيره منيم يؤثر واحد  كل  
الحديثة الساعية لبلنتقال من الدور التقميدي المرتبط بعممية  توىي وفق ذلك إحدى االتجاىا   

التعمم فقط إلى جعل المدرسة وحدة التغيير والتجديد والتطوير، والوفاء باحتياجات المجتمع 
لمستجدات التي يشيدىا العالم المعاصر وما يحممو من تحديات تتعمق ومتطمباتو، بما يتوافق مع ا

بالثورة المعرفية والعولمة وحقوق المواطنة والديمقراطية وغيرىا، والتركيز عمى ربط المدرسة ببيئة 
 (.42، 6002المجتمع وتسييل التفاعل بينيما)المراشدة، 

ومن جانب آخر ىي المدرسة التي تقوم عمى مشاركة األىل ورجال األعمال والمنظمات    
األىمية والرسمية الموجودة في المجتمع المحمي من أجل دعم العممية التعميمية وتحسينيا، وتتمتع 
 بقدر كبير من الحرية والسمطة والمسؤولية والمرونة واالستقبللية اإلدارية والمالية، وتخضع في

 .(2، 6042الوقت ذاتو لممساءلة من المجتمع المحمي واآلباء)منصور،
المجتمع بكل و وتعرف أيضًا بأنيا مدرسة المستقبل تتبنى مبدأ تحطيم األسوار بين المدرسة   

شرائحو وفئاتو، وتسعى إلقامة عبلقات مجتمعية مبنية عمى أسس رشيدة بينيا وبين المجتمع 
تحسين التعميم، ويعمل فييا فرق من المعممين يعممون مع إلى المحمي بكل مؤسساتو تيدف 

تبلميذ مختمفين في قدراتيم، وُيقّيمون معارفيم ومياراتيم التي تستخدم في مواقف الحياة الحقيقية 
خارج جدران المدرسة، ويعمل التبلميذ عمى شكل أعضاء في فريق، وتستخدم المدرسة التقنيات 

ولوجيا الحديثة، ويتمتع المعممون والييئة التدريسية بميارات استخدام المتطورة وتعتمد عمى التكن

المدرسة 
 المجتمعية

 المجتمع األسرة



:ىالمدرســــــــــــــظىالمجتمطوــــــظلثاالفصلىالث  

 

52 
 

وتزود الصفوف  (Multimedia Technology)طئالتكنولوجيا المتقدمة المتعددة الوساو التقنية 
باإلنترنت، وتتخذ القرارات فييا بطريقة تشاركية ويتحمل مسؤوليتيا الجميع، ويشارك األىالي في 

 .(Pinero ,2010, 151)خطيط والتنفيذكل األنشطة وفي الت
وىي المدرسة التي تتوافر فييا المواصفات اآلتية: معرفة بحاجات المجتمع المحمي، وىيئة    

في المدرسة، ورغبة  تدريسية متعاونة، ومجالس مشتركة فاعمة من أعضاء في المجتمع والعاممين
 فير الموارد واإلمكانات التي تحتاجلمعمل، ودعم قوي من جميع الشركاء، وتو  ودافعية عاليتان

 (.64، 6002يا المدرسة) البموي، إلي
 اختبلف المجتمعية بسبب في تحديد مفيوم المدرسة االختبلفات كانت والجدير ذكره أنو ميما   

 إلى المثل تستند مشتركة فمسفة لدييا واالجتماعية لممجتمع فيي الثقافية واالقتصادية األنماط
 الصالح تيم التي المجتمع شؤون النشطة في المشاركة في وحقو فرد كل احترام من الديمقراطية

 المستمر وتعتمد التجريب المتغيرة تستجيب لبلحتياجات برامج عمميا في كونيا وتتميز العام،
 أنشطتيا. لنتائج دقيقال وتعتمد التقييم المشتركة األىداف لتحقيق مرضية سبل عن لمبحث

http://www.education.gov.sk.ca/Community-Education 

 ن المدرسة المجتمعية ىي التي:إمما سبق يمكن القول    
تفتح أبوابيا طوال اليوم وخبلل اإلجازات األسبوعية والرسمية والسنوية لسكان المجتمع  -

 المحمي ليستفيدوا من مرافقيا.
يا الجميع، ويتشاركون في كل األنشطة وفي تتخذ القرارات بطريقة تشاركية ويتحمل مسؤوليت -

 التخطيط والتنفيذ.
تحرص عمى إقامة عبلقات تشاركية تضمن تقديم الدعم لتحسين التحصيل األكاديمي  -

 لمتبلميذ من خبلل االعتماد عمى مصادر المعرفة المتنوعة المتاحة في المجتمع المحمي.
ية تعتمد عمى مشاركة الجميع في فيميا تنظر إلى التعمم عمى أنو عممية متكاممة وديناميك  -

 والسعي إلى تطويرىا. 
الحديثة لجعل المدرسة وحدة التغيير والتجديد والتطوير، والوفاء باحتياجات  تإحدى االتجاىا -

 المجتمع ومتطمباتو.
 التكنولوجيا الحديثة، ويمتمك أعضاء الييئة التدريسية ميارات استخداميا.و تستخدم التقنيات  -
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 نشأة المدرسة المجتمعية وتطورها تاريخياً  ثانيًا:
فقد أشار جون  ،مضمونو ليس باألمر الجديد مفيومًا حديثًا لكنّ  مفيوم المدرسة المجتمعيةيعد    

أن مفيوم التعميم وافترض  ،( إلى أن المدرسة ىي مؤسسة اجتماعيةJohn Deweyديوي)
لذا يجب  ،ونحدد نوع المجتمع الذي نعنيو كممارسات وعمل مجتمعي ال يعني شيئًا حتى نعرف

أن يقدم التعميم الفرص لممتعممين ليصبحوا مثقفين ومدركين كيف ُيعر ف النظام االجتماعي 
 .(Dewey,1951,12)ومكوناتو وكيف يتأثر ويتقدم ليكون ليم دور ويسيموا في التغيير

م، إطار التعميم بفمسفتو التجريبية، 4242وقد حدد ديوي في كتابو )الديمقراطية والتعميم( عام    
واعتمد التفكير الفمسفي التجريبي عندما أسس مدرستو التجريبية المرتبطة بجامعة شيكاغو في 

ج م، القائمة عمى عدم الفصل بين المدرسة والمجتمع، وأن المدرسة ىي نموذ4822 عام أواخر
مصغر لممجتمع وأن المتعممين يجب أن يتعمموا تحديد المشكبلت والتغمب عمييا ضمن سياق 
عممية التعميم ومن خبلل مصادر مرجعية متنوعة تغني معارفيم ومياراتيم، وأن ما يتم اختباره 

 ىو الحمول التجريبية وليس االختبارات الورقية. 
لئللقاء والتعميم الذي يعتمد عمى  اً ونيا مكانووفق رأي ديوي يجب أن تتغير المدرسة من ك   

ميارات االستماع إلى آخر يعتمد عمى النشاط والعمل، وأن عممية التدريس يجب أن تخطط 
لتسمح لمتمميذ أن يتعمم بحرية وحيث يمكنو، باالعتماد عمى تجربتو الخاصة وأن يتعامل مع 

ركو ويمكنو من التعايش مع مجتمعو عناصر متعددة في بيئتو)بشرية أو مادية( مما يوسع مدا
 . (Ediger,2004,8)والتأثير فيو

البدايات األولى لربط التعميم بالواقع وتجسد د راء المفكر جون ديوي تعآيبلحظ مما سبق أن    
 فكرة المدرسة المجتمعية التي تسعى لتزويد التبلميذ بميارات التكيف مع المجتمع. 

من مؤسسي  (Chester Bernerd)وتشيستر برنارد (Max Weber)كما يعتبر ماكس فيبير  
فكرة المدرسة المجتمعية خبلل عقد األربعينيات من القرن العشرين، وترجع أىمية أفكارىم إلى 
اىتماميا بتركيب المجتمع وبتركيب المنظمات باعتبارىا وحدات ومؤسسات اجتماعية تعمل عمى 

 .(Decler& Romney, 1999,17)التربوي النيوض بو في جميع المجاالت ومنيا المجال
 األعمار جميع من (، الناسFrank Manleyمانمي) م، دعا التربوي فرانك4220 عام وفي   

 إيجابية أنشطة في ومشاركة الشباب حياتيم، في الموارد استمرار باعتبارىا المدرسة من ليستفيدوا
دعم  عندما المجتمعية المدرسة وروح فمسفة تأكيد المدرسة، وتم بعد ساعات خبلل المدرسة في
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 لتحويل األموال وقدم لو مانمي ( رؤيةCharles Mott)موت الثري تشارلز الصناعة رجل
 Education-http://www.education.gov.sk.ca/Communityممموس واقع إلى أحبلمو

ويعود التفكير في العصر الحديث بأىمية الدور االجتماعي الذي تقوم بو المدرسة إلى عام    
م في أميركا حين بادر المجتمع والعاممون في المدارس في والية بوسطن إلى التعاون في 4252

ن حل المشكبلت التي يواجييا أبناء الحي، وفي العام نفسو بادرت المدارس البريطانية إلى التعاو 
مع أفراد المجتمع وشكمت لجانًا من أجل تييئة البيئة المنزلية لمتبلميذ، وذلك بالقيام بزيارات 

 (.42، 6005منظمة إلى أسرىم ومساعدة اآلباء لمتعرف عمى طريقة معاممة األبناء)سنقر، 
 الحيوي التعميم يعبر عن االرتباط أن (،Paulo Freireفريري) أكد باولو ،4220 عام وفي   

 خبلل ومن السياسي، واإلقصاء والصحة والفقر، الكبار، أمية محو مثل االجتماعية بالقضايا
 والتمكين المجتمعية التنمية ودعم وقد غير نيج المربين الشعبي، التعميم حول نظريات أبحاثو

 أول أنشئت م،4222 عام والمدارس، وفي المحمية المجتمعات في المصير وتقرير االجتماعي
وتورونتو،  نيويورك، شمال في م  ومن ثَ  (Flemingtonفميمنجتون) في كندا جتمعية فيم مدرسة

 المدارس أنشئت م،4220 وفي عام وأونتاريو في الواليات المتحدة األمريكية، ومانيتوبا،
 البريطانية. كولومبيا المجتمعية في

Education-http://www.education.gov.sk.ca/Community 

كما يؤكد تاريخ التربية وجود مبلمح المدرسة المجتمعية في الحضارة اإلسبلمية التي شيدت     
نشاطًا اجتماعيًا في الحركة العممية، فاإلسبلم حرص منذ بداياتو أن يكون التعميم ممبيًا لحاجات 

وًة عمى و عبليمركزًا لمتربية المجتمعية ف دالناس وقائمًا عمى خدمة المجتمع، حيث كان المسج
كونو مكانًا لمعبادة بيت لمجماعة ومقر لمحكمة ومدرسة تعمم العموم المختمفة ومركز إعبلمي، 
لى جانب المساجد شيدت الحضارة اإلسبلمية الكثير من مراكز التعمم التي تجسد إلى حد ما  وا 

ب)سنقر، مفيوم المدرسة المجتمعية كالرابطات والزوايا والمكتبات وحوانيت الوراقين والكتاتي
6005 ،42.) 

ن المؤسسات التربوية في العصر اإلسبلمي حققت إلى درجة كبيرة معايير إويمكن القول    
الجودة المناسبة لذلك العصر، من حيث البناء وشروطو، وعدد الطبلب، وموضوعات التعمم 

 (.42، 4282وكفاءة المعممين)سنقر، 
بين المدرسة والمجتمع وتبادل الخدمات  وفي الوطن العربي عمدت بعض الدول إلى الربط   

م، بمشاركة الوكالة الكندية لمتنمية الدولية بمشروع 4226بينيما، حيث قامت مصر منذ العام 

http://www.education.gov.sk.ca/Community-Education
http://www.education.gov.sk.ca/Community-Education
http://www.education.gov.sk.ca/Community-Education
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( مدرسة في محافظة أسيوط التي تضم أكثر األسر 600تطبيق المدرسة المجتمعية عمى)
م، 4228سة المجتمعية في عام المصرية فقرًا، وأدخمت المممكة األردنية الياشمية مشروع المدر 

حين طبقت مشروع القرى الصحية عمى ثبلث قرى ىي: الجزارة والمنصورة والريا في محافظة 
جرش، وىناك محاوالت لتطبيق المدرسة المجتمعية في المممكة العربية السعودية والبحرين ولبنان 

 (.422، 6005منذ بدايات القرن الحادي والعشرين)سنقر، 
درت سورية إلى التزام اتجاه تجديدي في نظاميا التربوي يشتمل عمى أساليب عدة وقد با    

تساعد عمى تجويد التعميم والتعمم والتركيز عمى التعمم الذاتي والتعاوني وتزويد المتعممين بكفايات 
تمكنيم من التعامل بإيجابية مع القضايا االجتماعية والصحية والبيئية في مجتمعيم من خبلل 

م 4225ق عدة مشاريع منيا مشروع المدرسة المجتمعية في المجال الصحي الذي طبق عام تطبي
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف(، 
ومنظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعمم) اليونيسكو( بيدف تعزيز أنشطة التثقيف الصحي 

م، ومشروع القرى الصحية عام 6008التعميم  في التكنولوجيا دمج س، ومشروعفي المدار 
م، وغيرىا من المشاريع والبرامج التي توكد أىمية 6002ة عام يم، ومشروع التوعية البيئ6006

 (.62، 6008التواصل والتفاعل بين المدرسة ومجتمعيا المحمي) وزارة التربية، 
األولى لمتجديد  تالمدرسة المجتمعية قد تجمى منذ البدايان مفيوم إمما سبق يمكن القول    

العمل في بيئة ممبية الحتياجات  عدم الفصل بين المدرسة والمجتمع، وأىميةالتربوي الذي يؤكد 
التبلميذ النفسية والمعرفية والقيمية، ومحفزة عمى االبتكار واإلنتاج وفيم الذات، وتساعد في تنمية 

 ميارات التعمم الذاتي، والتقصي واالكتشاف، وتحميل الواقع واتخاذ القرارات.
 المدرسة المجتمعية اثالثًا: المبادئ التي تقوم عميه

 المدرسة المجتمعية في تحقيق أىدافيا عمى المبادئ الرئيسية التالية:ترتكز    
من خبلل إعداد  مبدأ خدمة المجتمع واالنفتاح عميه والمساهمة في خططه وبرامجه: -3-1

التبلميذ ليكونوا مواطني المستقبل وتشجيعيم عمى التعاون، وتعزيز انتمائيم الوطني، والتفاني في 
خدمة الوطن واالرتقاء بو، وتوظيف قدرات أفراد المجتمع في مجال تخطيط برامج المدرسة 

 (.22، 6005وخططيا وتنفيذىا ومتابعتيا)سنقر، 
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ويكون التواصل بين المدرسة والمجتمع منتظمًا باتجاىين وذا معنى، بحيث يسمح بتبادل    
األفكار واالىتمامات ووضع األىداف المشتركة وتوضيح التوقعات والمتابعة المنتظمة)الخطيب 

  (.22،  6002والخطيب،
 كل   وفيم الناجح صلويتحقق مبدأ االنفتاح من خبلل إتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع لمتوا   
 وأيضاً  جديدة واتجاىات أفكار خبلل من العمل تطوير من ليتمكنوا العمل، نطاق في لآلخر منيم

 العمل خبلل معينة قضايا استجدت اذا البناء لمحوار المجال يفتح وىذا جديدة طرائق تجريب
كل حيث إّن  ،(Gowran, 2005, 26)األمثل الحل إلى لموصول مختمفة برؤى حمول وتقديم

ماما ليقدمو إما من تجربتو الخاصة  ءشخص لديو شي  Center For)من منظور مختمف وا 

)www.cssp.org, The Study Of Social Policy, 2010, 4 
المجتمعية وفق ىذا المبدأ مكان لمتعمم والتواصل السميم مع المجتمع، تركز عمى  المدرسة   

 اً أسري اً التعمم األكاديمي والصحة والخدمات االجتماعية، مما يحسن فرص التعمم، ويحقق ترابط
  بالمجتمع واستشعار قضاياه بشكل أفضل مما يسيم في تطويره وحل مشكبلتو. اً أقوى، واندماج

ن لوكاالت ييشمل فريق العمل في المدرسة التربويين واألولياء وممثم الشمول:مبدأ  -3-2
المجتمع االجتماعية والمنظمات الصحية والخدمات االجتماعية ومسؤوليتيم جميعًا بناء رؤية 

  www.communityschools.orgتشاركية ألىداف المدرسة، وتحديد األدوار والممارسات المطموبة. 
 التالية: ةل في عمل المدرسة المجتمعية بالنقاط الرئيسيويتجمى الشمو    

 النظرة لتحميل الواقع وتشخيص مشكبلتو بدمج جميع الجيود. -
 تكامل المراحل التعميمية تخطيطًا وتنفيذًا. -
التربية المتوازنة واالىتمام بنمو الفرد من جميع الجوانب الجسمية والعقمية والوجدانية  -

 وغيرىا. والصحية  ةواالجتماعي
 التعاون بين األفراد من فئات عمرية متفاوتة وثقافات مختمفة وخبرات متنوعة. -
 بالمستقبل.و ربط الحاضر بالماضي  -
، 6005)سنقر، تحقيق التنمية الشاممة بأبعادىا التربوية واالجتماعية واإلنسانية واالقتصادية -

22.) 
لديمقراطية طريق الحياة وبواسطتيا تعتمد المدرسة المجتمعية مبدأ ا مبدأ الديمقراطية:-3-3

ميمًا يتحرر الفرد من أي ضغط خارجي يحول بينو وبين حرية تفكيره واستخدام ذكائو استخدامًا س

http://www.cssp.org/
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وتتيح المدرسة المجتمعية لمجميع الفرص لمتعميم ولمتعبير عن آرائيم يمكنو من التغيير والتطوير، 
مراعاة الفروق الفردية في استعداداتيم وقدراتيم  والمشاركة الحقيقية في األدوار المناسبة ليم مع

 باآلتي: ةوميوليم، وتتجمى الديمقراطي
اإليمان بقيمة كل فرد يعمل فييا، وبقدرتو عمى التغيير والتطوير، واحترام إنسانيتو، والعمل  -

 عمى تمبية احتياجاتو.
 اإليمان بأن الحوار البناء ىو السبيل لموصول إلى القرار السميم. -
 يمان بأن تعدد اآلراء وتنوع األفكار ظاىرة صحية وضرورية لمتجديد.اإل -
 بث الطمأنينة في نفوس المشاركين وشعورىم بالرضا. -
 (.22، 6005)سنقر، تعزيز القيادة الجماعية والعمل بروح الفريق -

 أن بإمكانو إن الديمقراطية، إذ قيام إلى يؤدي تستند المدرسة المجتمعية إلى مبدأ أن التعميم   
وتقييم  األوتوقراطية ومناوأة الحكومات لمساءلة والقواعد البلزمة والمواقف بالميارات الناس يزود

 .(Glaeser, 2006, 56)حياتيم في تؤثر التي السياسات
تيدف المدرسة المجتمعية االرتقاء بالمجتمع ومواطنيو ويتطمب تحقيق  مبدأ المرونة: -3-4

دارية مناسبة، كما يتطمب إحداث تغيير في األساليب لتكون مرنة ذلك تييئة اجتماعية وعممية  وا 
ومطاوعة، تيسر وال تقيد، تعتمد عمى االبتكار ال النمطية والتقميد، قادرة عمى مواجية التغيرات 

)سنقر، والمواقف المتجددة والمشكبلت الطارئة التي تمر بيا الحياة المدرسية بالكفاءة البلزمة
6005 ،22). 

 حقوق حق أساسي من التعميم من أن تنطمق المدرسة المجتمعية بدأ تكافؤ الفرص:م -3-5
 البشرية، القدرات أمر ضروري لتنمية ذلك إلى باإلضافة وىو، ذاتو حد في ميم اإلنسان وىدف

مكانية يتعمق كونو  .(Sen, 1999, 14)بتقديرىم تحظى التي الحياة راختيا األفراد في بقدرة وا 
لذلك تسعى إلى تأمين العدالة والمساواة في الخدمات التعميمية بين الجميع، ومساعدة األفراد    

األقل حظًا من الناحية العممية واالقتصادية واالجتماعية بتحقيق مستويات تمكنيم من المحاق 
اخًا ومعممييم وأسرىم عمى تحقيق أىدافيم وتوفر ليم من ذبأمثاليم، وألجل ذلك تشجع التبلمي

 . (22، 6005)سنقر، تنظيميًا محفزًا عمى العمل
التزام الشفافية يزيد ثقة المجتمع بالمدرسة مما يزيد دعمو وتأييده ليا،  مبدأ الشفافية:-3-6

األمر الذي سيكون لو أثره في إصبلح المجتمع وتطوير مؤسساتو، وتتطمب الشفافية الوضوح 
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في أثناء التنفيذ أم رسم الخطط والسياسات  مالقرارات أفي اتخاذ أ ءاالتام في كل شيء سو 
 والمراجعة. 

وتكمن أىمية الشفافية في أنيا تتيح التواصل والتفاعل بين العاممين في المدرسة والمسؤولين    
التربويين فييا من جية، والمخططين وواضعي السياسات والمنفذين التربويين من جية ثانية، 

 .(22، 6005)سنقر، ة لمحاربة الفساد وتعبئة الموارد والطاقاتميمأداة وبيذا تغدو الشفافية 
لبناء الثقة وتطوير ميارات  اً ويجب أن توزع الميام وتشارك المسؤوليات وىذا يستغرق وقت   

ة واضحة وأىداف محددة التواصل الجيدة، فالشركاء يجب أن يجتمعوا ليعمموا معًا لتأسيس رؤي
 .(Gowran, 2005, 22)ممتقويلآلية وخطة عمل و 

التمميذ ىو مركز االىتمام والغاية األساسية في  مبدأ التطوير وتحسين نوعية التعميم: -3-7
 .(Gowran, 2005, 22)جميع النشاطات، وأن نتيجة المشاركة يجب أن تعود بالفائدة عميو

وتتميز المدرسة المجتمعية بتأكيدىا إقامة مجتمع التعمم الفعال، وتوفير سبل النجاح لمتبلميذ    
ليس في حياتيم الدراسية فحسب بل في حياتيم المينية أيضًا، من خبلل االتصال المباشر 
باألحداث الحية، والمشاركة في العمل الجماعي، مما يولد الخبرة العاطفية والقدرة عمى فيم 
المجتمع والعمل فيو، فالحياة والمدرسة معًا مصدران تعميميان أساسيان في المدرسة 

 .(28، 6005المجتمعية)سنقر، 
والتعمم في المواقف المباشرة خارج جدران المدرسة يمكن من التواصل والحصول عمى    

م وتحقيق المعمومات التي تمكن التبلميذ من حل مشكبلتيم وتحقيق أىدافيم، ومشاركة خبراتي
المواطنة الصالحة والمساىمة في التواصل المجتمعي السميم، واختيار المينة المناسبة وتطوير 
مياراتيم ورفد ثقافتيم وكفاءاتيم االجتماعية، كما تمكن األولياء وسكان المجتمع المحمي من 

والمشاريع  خبلل برامج تدريبية تتعمق بميارات اتخاذ القرار والتواصل واالشتراك بالمنتديات
 .(Blank et al., 2003, 7-8)المجتمعية، ومثل ىذا يعزز الثقة ويكسب ميارات متعددة

 بالمسؤولية، أقوى شعور وبين وجود العموم مجال في األداء مستوى ارتفاع بين وثمة ترابط   
 أكثر إحساساً  يكونون العممية المعارف في أعمى يمتمكون مستويات التبلميذ الذينحيث إّن 
 .(25، 6002، منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعمم)مجمعيم وقضاياه اتجاه بالمسؤولية

من امتبلك  تمكن المدرسة المجتمعية المتعمم مبدأ التعمم الذاتي والتدريب المستمر: -3-8
 آخر، شيء أي من أكثر التمميذ سموك عمى تعتمد التعميم نوعيةحيث إّن ، ميارات التعمم الذاتي
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ن )منظمة األمم المتحدة المدرسة في االجتماعية التنشئة لعمميات مباشرةً  يستجيب التمميذ سموك وا 
 (22 ،6005 ،لمتربية والثقافة والعمم

تتيح لؤلفراد التعمم في كل وقت وفي كل مكان، بصرف النظر عن  فالمدرسة المجتمعية   
العتماد عمى الذات وتحمل الفرد مسؤولية واقعيم االقتصادي واالجتماعي، ويؤكد ىذا المبدأ ا

تعممو والتفكير الدائم فيما يحيط بو، فيي تحترم قدرات األفراد وتقدر العمل التشاركي، وتشكل 
 .(28، 6005)سنقر، شبكات داعمة تساعد عمى التعمم المستمر مدى الحياة

يخ التعمم الشخصي وتسعى المدرسة إلى تبني االتجاىات التربوية المعاصرة من خبلل ترس   
الذي يتفق مع قابمية كل فرد وقدرتو واختياراتو من خبلل برامج تعميمية تناسب مختمف مستويات 
التحصيل الدراسي، مع تنوع واسع في فرص التعميم وبما يسمح لقدرات األفراد بالتحرك إلى 

 (.  24، 6002مستويات متقدمة)القرني، 
عممية اجتماعية تقوم عمى التعاون  افي أساسي يةالتربوية والتعميمالعممية  مبدأ المشاركة: -3-9

لى العمل التشاركي  واالحترام، والمدرسة المجتمعية مدرسة تعاونية تحتاج إلى جيود الجميع، وا 
بين التبلميذ والمعممين والمديرين والمشرفين واآلباء وأعضاء المجتمع المحمي، وتعتمد عمى قيام 

العمل التعميمي والتربوي واالجتماعي وتفاعمو مع اآلخرين وتبادل اآلراء كل منيم بدوره في 
والخبرات فيما بينيم، وتوجيو االىتمام إلى القضايا المجتمعية وتقديم الخدمات المناسبة ليا، ولن 
تتحقق عممية التنمية المجتمعية إال بمشاركة الجميع في دراسة االحتياجات ووضع الخطط 

، 6005)سنقر، متابعتيا وتقويميا وصواًل إلى مدرسة مجتمعية ذات فعالية عالية م  وتنفيذىا ومن ثُ 
22). 
مّ و ا من تجربتو الخاصة ما ليقدمو إمّ  ءويؤكد ىذا المبدأ أن كل شخص لديو شي    من منظور  اا 

مختمف، لذلك يجب أن تصغي المدرسة باىتمام إلى ما الذي يمكن أن يعرضو الجميع وتطمب 
 ,the Center For The Study Of Social Policy, 2010, 4)منيم مشاركة اىتماماتيم

)www.cssp.org. 
إن بناء مجتمع التعمم في المدرسة المجتمعية يتطمب االرتقاء  مبدأ االلتزام األخالقي: -3-10

بالمشاركين فييا إلى مستوى العمل األخبلقي، الذي يقوم عمى العبلقات اإلنسانية بما تحممو من 
حب واحترام وثقة وتعاون وتقدير الجميع واحترام إنسانية اإلنسان، وأن كل الممارسات واألنشطة 

تعكس األخبلقيات والقيم من كبل الجانبين المدرسة والمجتمع، وىذا  في العمل المدرسي يجب أن

http://www.cssp.org/
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يتطمب االحترام واالستماع إلى وجية نظر كل المشاركين لبلستفادة من تجاربيم وخبراتيم، وىذا 
يعني عدم النظر إلى األفراد ذوي الدخل المتدني أو الثقافة المحدودة عمى أنيم ال يرغبون في 

 .(Gowran, 2005, 22)تعميم أفضل ألبنائيم
وذلك بإحداث التغيير المناسب وفق حاجات أفراد المدرسة  مبدأ التدرج في التغيير:-3-11

واألسرة والمجتمع وحسب استطاعتيم وقدرتيم عمى تمثل ىذا التغيير، فالنجاح يتطمب التدرج في 
اد والجماعات ازدادت القدرات لدى األفر  ةالموضوعات والتدرج في سرعة التنفيذ، وكمما أمكن تنمي

قدرتيا عمى تحقيق احتياجاتيا ومواجية مشكبلتيا، والتدرج ضرورة لوصول المتعمم إلى قيم 
حقيقية في مجال تنظيم المعرفة وربطيا بالمعارف السابقة وتوظيفيا في الممارسة لتحمل صفة 

 .(56، 6005)سنقر، االستمرار وليكون التعميم مدى الحياة
المدارس،  في يجري ما بكثير يتجاوز بالتعميم المقصود إن التفاعل االجتماعي:مبدأ  -3-12

بالميارات  مواطنييا وتزود في النفوس وأفكارىا قيميا المجتمعات تغرس التعميم خبلل فمن
يمكن  سبلح أقوى ىو (: إن "التعميمNelson Mandelaمانديبل) نيمسون المتعددة، وكما قال

 (.25، 6002، منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعممالعالم") لتغيير استخدامو

ن تطوير ميارات التواصل االجتماعي جزء ميم في عممية التعميم الكتساب معمومات     وا 
وميارات متنوعة وىذا يحصل إذا نظرت المدرسة إلى خارجيا وغيرت من أنماطيا الحالية وذلك 

عة و إثارة اىتمام المجموعات لتعزيز التواصل ودمج أكبر عدد من خبلل االرتباط بتنظيمات متنو 
 .(Gowran, 2005, 26)ممكن من القطاعات االجتماعية في عممية التعميم

فالتواصل يعزز المقدرة عمى بناء استراتيجيات مختمفة وبناء خيارات مختمفة لمتصرف والعمل    
 ,The Center For The Study Of Social Policy, 2010, 14)متنوعة) طرائقب

www.cssp.org 
"  اآلباء حق  26)المادة( اإلنسان لحقوق العالمي اإلعبلن يكرس مبدأ حرية االختيار: -3-14
مساعدًا  عامبلً ذلك   يكون أن يمكن معينة ظل شروط وفي"، أوالدىم تربية نوعية اختيار في

، منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعمم فعاليتو) وتحسين التعميم بمستوى االرتقاء عمى
6002 ،25). 

http://www.cssp.org/
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وىذا ما تسعى المدرسة المجتمعية لتحقيقو من خبلل ترك الحرية لؤلفراد في اختيار ما يرغبون    
مكانياتيم وقدراتيم وتمبية الدافع الذاتي  قراره بما يتناسب وا  لدييم مما القيام بو من نشاط وخدمات وا 

 .(56، 6005ورغبة في التعمم والتفاعل مع اآلخرين)سنقر،  اً يجعميم أكثر اىتمام
والمناخ التعميمي الحر يوفر قدرًا مناسبًا من القدرة عمى االنتقال السريع لممعارف، والقدرة عمى 

 (.  26، 6002العمل في مشروعات تعاونية، وعمى التحاور البناء)القرني، 
البد من التحرر من العوامل الشخصية المؤثرة في السموك والتحمي   الموضوعية:مبدأ  -3-15

بالموضوعية في مناحي العمل المجتمعي لتكون أكثر تنظيمًا وديمقراطية، وىذا يرتبط بدرجة 
وعي الفرد بمكانتو في المجتمع وما لو من حقوق وما عميو من واجبات، مما يوجد مناخًا لمتعاون 

بداعات جديدة فيما يتعمق بالعممية التعميمية اً اعمة، ويولد أفكار والمشاركة الف  ,.Coe,  et al)وا 

2009, 18). 
 يا تؤكدنّ إتقوم عمييا المدرسة المجتمعية  يمكن القول بعد عرض المبادئ األساسية التي   

من أجل تحقيق االندماج األفضل  قدرات الجميع وتوظيف التواصل الفعال بين المدرسة والمجتمع
إتاحة الفرص بالمجتمع واستشعار قضاياه مما يسيم في تطويره وحل مشكبلتو، إضافًة إلى 

لمجميع لمتعميم ولمتعبير عن آرائيم بكل شفافية وموضوعية، وتعزيز المشاركة الحقيقية في األدوار 
 المواقف المتجددة بالكفاءة البلزمة، المناسبة والعمل بأساليب مرنة تعتمد عمى االبتكار ومواجية

إلى جانب إقامة مجتمع التعمم الفعال وتوفير سبل النجاح لمتبلميذ وتطوير مياراتيم ورفد ثقافتيم 
 ،وتبادل اآلراء والخبرات التشاركي والعمل األفراد وتعزيز كفاءاتيم االجتماعية، واحترام قدرات

مكانياتيم وقدراتيم وتمبية الدافع الذاتي لمتعمم.الحياة بما  مدى المستمر وتعزيز التعمم  يتناسب وا 
 رابعًا: أهداف المدرسة المجتمعية

إلصبلح التعميم وتحقيق جودتو في المجتمعات  اً وأساسي ميماً  اً عنصر المجتمعية تعد المدرسة    
أىداف  ستناد إلى النتائج اإليجابية التي حققتيا المشاريع التربوية في ضوءاالكافة، وذلك ب

 المدرسة المجتمعية ولعل أىميا ما يمي:
تاحة الفرصة لمن فاتو ذلك، ومواجية األمية والقضاء عمى يتحقيق مبدأ التعم -4 م لمجميع، وا 

مشكبلت الرسوب والتسرب المدرسي، وتوسيع إطار الخدمات التعميمية لتشمل المناطق 
 النائية.ف والمناطق ارياألكثر احتياجًا، كاأل السّيماكميا و 
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تحقيق المشاركة الفعالة في رسم السياسة التربوية وتخطيط البرامج وتنفيذىا، وجعل مجتمع  -6
دائم التعمم، يكتسب فيو األفراد خبرات جديدة ومتطورة تتبلءم مع عصر  اً المدرسة مجتمع

 دائم التغيير.
بية ذات توثيق الصمة وتعميق العبلقات بين المدرسة واآلباء والجيات الرسمية والشع -2

العبلقة والحرص عمى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات األىمية، ودفع أبناء المجتمع 
تاحة  كافة لتوظيف جيودىم واستثمار قدراتيم في حل المشكبلت التي تواجييا المدرسة، وا 

 فرص التعبير عن رأييم في مستوى التعميم ونوعيتو، ليعمل الجميع معًا عمى تحسينو.
يمية سميمة تقدم خدمات متنوعة صحية، ونفسية، وتعميمية، وثقافية، وميارية توفير بيئة تعم -2

 تحقيقًا لمتنمية التربوية المجتمعية.
االنتقال بالمتعمم من المستوى المحدود لمفيم واإلدراك إلى التحميل الناقد لموصول إلى  -5

راج نتائجيا االلتزام الحقيقي ببيئتو ومجتمعو، بحيث يتمكن من ابتكار الفرضيات واستخ
 (.22، 6008وتمحيصييا بالممارسة العممية)الشيخ، 

تكوين ميارات التواصل، والتعاون، والمشاركة، والبحث والتقصي، وحل المشكبلت،  -2
والتفويض، واتخاذ القرار، لدى التبلميذ وتطوير قدراتيم القيادية وتعزيز ثقتيم بأنفسيم مما 

 (.55، 6005معيم)سنقر، يؤىميم لممشاركة اإليجابية في تطوير مجت
 في ليس النجاح عمى قدرتيم يعزز مما لمتبلميذ أكاديمية والغير األكاديمية الكفاءة تطوير -2

 بكفاءات يتمتعون الذين فالتبلميذ ومنتجين، كمواطنين الحياة في ولكنفقط  المدرسة
 .(Blank et al.,2003,8)األكاديمي النجاح إلى يميمون وعاطفية واجتماعية فيزيائية

متصدي لممشكبلت لربط التعميم بالواقع وتطبيق المعرفة والميارات التي تعمميا التبلميذ  -8
 (. 62، 6002والمواقف التي تواجييم واتخاذ قرارات رشيدة) الخطيب، 

 إلى بالنفس الثقة تطويرو ومشاركتيا،  جديدة ميارات معمومات الكتساب قيمة تاحة فرصإ -2
 حدودىا. أوسع

بالمدرسة وتقديم التدريب التطبيقي  المحيطة المحمية المنطقة في العمل طبيعة فيم تطوير -40
 اختيارىا. فيألمور ترتبط بالمينة التي يرغب التمميذ 

 االحترام وتعميق المجتمعية الحواجز وتحطيم المعممين مع بالتضامن ترسيخ اإلحساس -44
 .(Gowran, 2005, 28)لعمميم
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تقوم عمييا  المبادئ األساسية التيويبلحظ مما سبق تكامل أىداف المدرسة المجتمعية مع 
التزام تحقيق ىذه األىداف يؤدي إلى تحقيق الغايات  نّ أاألىداف العامة لمتربية والمجتمع، و و 

التربوية والتمكن من إعداد جيل متكيف مع  مجتمعو قادر عمى تحقيق التطوير واإلسيام الفعال 
 نيضتو. في

 الشروط التي يجب توافرها في المدرسة المجتمعية خامساً:
امتبلكيا سياسة  يجبلكي تؤدي المدرسة المجتمعية دورىا في نطاق النظام االجتماعي    

تربوية واضحة ترتكز عمى قاعدة بيانات واضحة ودقيقة فيما يتعمق بخصائص المجتمع ومكوناتو 
تأخذ بالحسبان حاجات الفرد والمجتمع وتطمعاتيما وتساعد و السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

ال  اً إداري اً ب نظامفريق العمل عمى رسم الخطة التربوية لبرامج المدرسة وأنشطتيا، وىذا يتطم
تستطيع المدرسة فيو التفاعل مع المجتمع بحرية، لتوثيق عبلقاتيا مع مؤسسات المجتمع  اً مركزي

 وىيئاتو.
شؤونيا،  في إدارة السمطة من إال القميل لممدارس تتيح ال التعميم إلدارة التقميدية البنىحيث إّن    

جراءات بقوانين محكومونيم م  ك المحمية  التعميمية الييئات ,واآلباء المدارس والمعممون فمديرو  وا 
 وممارساتو، وتسعى وأساليب التدريسفي إدارة العمل المدرسي  ليم المجال تترك ال مركزية

 تعزيز يدفبالنموذج،  ىذا تغيير إلى المدارس مستوى عمى الخاصة باإلدارة اإلصبلحات
توفير  عمى المدارس زيحفتو  القرارات، اتخاذمن  واآلباء المعممين وتمكين المدارس استقبلل
 الجماعات تواجو التي لمصعوبات والتصدي تخدميا التي الجماعات الحتياجات تستجيب خدمات

 (.452، 6002، منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعمم)المحرومة 
ن    ىناك جممة من الشروط البد من توافرىا في المدرسة المجتمعية لتتمكن من خدمة  وا 

 :يالمجتمع بطريقة فعالة وأىميا ما يم
تاحة مسؤوليات المدرسة إلى السمطة تفويض - المدارس والمعممين  مدراءإلى  جديدة وا 

 (.Cardenas, 2008, 35واألولياء والمجتمع المحمي)
يجاد فمسفة مبلئمة لممدرسة تقوم عمى دراسة القضايا والمشكبلت  دراسة - قضايا المجتمع وا 

 االجتماعية، وذلك بالتعاون مع الييئات والمنظمات الموجودة في المجتمع.
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 إشراك اآلباء واألميات وأعضاء آخرين من المجتمع المحمي في فعاليات المدرسة جميعيا، -
 توفير عمى القائمين يشجع المدرسة إدارة في مشاركتيم وزيادة لؤلولياء أقوى صوت فإعطاء
 .(Burns, 2000, 18)خدماتيم كفاءة تحسين عمى التعميم

 بعضيم يستمعوا أن لمشركاء الضروري حيث إنو من ومتواصل، ومفتوح عممي تواصل -
 في وسريعة متاحة تواصل وسيمة توفير يجب لذلك الحاجة، دعت إذا بسرعة لبعض
 .الكتروني، وغيرىا( بريد موقعو  محمول، ىاتف خطو  سريع، ىاتف خط)مثل المدرسة

من أجل  زمني وجدول ودليل عمل لتحقيقيا، المدرسة تسعى التي لؤلىداف واضحة رؤية -
جراء األدوار، وتحديد الميام وتوزيع والقواعد، االحتياجات تحديد  دوري بشكل التقويم وا 
 .متوقعة الغير النتائج لتبلفي فورياً  لمتدخل

 من مختمفة أنماط مع تتعامل أنيا تدرك أن يجب فالمدرسة االختبلف، وتوقع فيم -
 وتقبل احترام يجب لذلك بمجتمعيا عبلقتيا في أم المدرسة داخلأ سواء الشخصيات
 (.Gowran, 2005, 26)اآلخر مع االختبلف

والمنظمات المجتمعية، لتقديم الخدمات التعميمية  التعاون مع جميع الييئات والمؤسسات  -
 والترفييية والثقافية واالجتماعية الشاممة لجميع رواد المدرسة في المنطقة.

ربط المناىج التدريسية بالمجتمع من خبلل ربط المدرسة بالحياة الواقعية واستخدام التبلميذ  -
 الموارد والمصادر المتوفرة في بيئتيم.

يتعمم  يث يعمل الجميع كفريق متعاون وكلٌّ منيمفرد معمم ومتعمم بحكل ترسيخ مبدأ  -
 ويستفيد من اآلخر.

تنمية الحس المجتمعي من خبلل سعي المدرسة إلى نشر الوعي المجتمعي واالىتمام  -
 (.62، 6005بقضايا المجتمع والعمل عمى خدمتو وتطويره)سنقر، 

بحيث  جديدة المدرسة بمسؤوليات تنيض لكيتييئة الموارد وتكيفيا مع البيئة التعميمية  -
عمى تنفيذ النشاطات التعميمية  التقنية القدرات توافريساعد تصميم البناء المدرسي ومرافقو و 

 .(Briggs and Wohkstetter, 2003, 78)المقدمة لؤلفراد ويتبلءم معيا
 أن م،6005 لعام لمجميع التعميم لرصد العالمي التقرير أكد حيث إدارة مدرسية مناسبة -

 لتحسين البلزمة الثقافية البيئة لتييئة مسبق شرط ىو وممتزمة قوية مدرسية قيادة توافر
 .(54 ،6005 ،)منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعممالمدارس وربطيا بمجتمعاتيا
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يائيم، وتؤكد توفير بيئة تعمم فعالة تمبي االحتياجات الفيزيائية والذىنية والعاطفية لمتبلميذ وأول
االحترام المتبادل والثقة والتعاون الفعال والترابط االجتماعي بين األولياء وفريق عمل 

 .(Blank et al., 2003, 8)المدرسة
 متاحة إمكانيات من ليا يتوفر لما وفقاً  تعمل أن يمكنيا المجتمعية المدرسة نإ القول ويمكن   

 االرتقاء ىدفيا مدرسة فيي والمستمزمات، الشروط جميع توافر والحتمي الضروري من وليس
 واإلفادة الستثمارىا الدائم السعي مع يمتمكيا التي مكانياتواإل الفرص مع والتعايش بمجتمعيا

 .الفعال المجتمعي التعمم فرص ويحقق التربوية الغايات يخدم بما وتطويرىا منيا

 سادسًا: خصائص المدرسة المجتمعية
 ن غيرىا من المدارس بتمتعيا بالخصائص التالية:متمتاز المدرسة المجتمعية    
تشرك األىالي في رسم سياسة المدرسة وتخطيط برامجيا، من خبلل التعاون مع قادة  -

المجتمع واآلباء ورجال األعمال والمزارعين والعمال وأصحاب المين ومساىمة مندوبين عن 
 لميتمين بشؤون التربية والتعميم.الحكومة والمؤسسات المحمية وا

تتحمى بالمرونة في اإلجراءات وتتحرر من التعقيدات الروتينية والعادات والتقاليد التي تحد  -
 (.62، 6005من تمكين اإلنسان من التعمم)سنقر، 

 تخضع المدرسة لممسؤولية والمساءلة من قبل المجتمع المحمي. -
 عمى التطوير الميني المستمر لكادرىا التربوي.تؤكد التميز واإلبداع في األداء، وتحرص  -
 (.44، 6042في التعميم عمى نحو حثيث)منصور،  المتطورةتعتمد توظيف تكنولوجيا  -
حيث يمكن استعمال ممرات ، ىاوبعد تفتح سبعة أيام في األسبوع خبلل ساعات الدراسة -

السمة والقدم لتمرين وباحات المدرسة لتمارين المشي في أيام اإلجازات واستخدام مبلعب 
أفراد المجتمع عندما ال تكون محجوزة لتدريب التبلميذ، واالستفادة من مكتبة المدرسة وتحديد 
  أوقات مسائية محددة لذلك، واستخدام المطعم المدرسي لتخديم بعض المناسبات االجتماعية.

من توسيع آفاقيم  خدمة مجتمعيم لتمكينيمدورىم في يؤكد المنيج المدرسي عبلقة التبلميذ و  -
 إلى ما بعد جدران المدرسة.

عني أن منيج وأىداف المدرسة يجب أن ي، والتغيير يامفتاح الرئيسي آللية عممالالتغيير ىو  -
 تتغير لتطوير المجتمع وأن المدرسة ومجتمعيا يجب أن يتعاونا لتحقيق احتياجات التغيير.
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التبلميذ ميارات حل ومواجية المشكبلت كما قد تواجييم في الحياة، كما يتعممون  يتعمم -
 ميارات العمل الجماعي والتعاون والتخطيط لمقيام بمشاريع تعاونية مشتركة لخدمة مجتمعيم.     

المدرسة تنسق أنشطة خدمات مجتمعية، تتضمن خدمات صحية وتعميمية وتحقيق إدارة  -
 عائمية.احتياجات اقتصادية و 

وتعزيز الحوار  تؤمن المدرسة حياة ديمقراطية عن طريق االحترام واالىتمام بجميع األفراد -
 .البناء واحترام الرأي اآلخر

عمى الكحول والمخدرات وجرائم القتل  كاإلدماناالىتمام بمعالجة القضايا االجتماعية الخطرة  -
 واستخدام السبلح لتحقيق الرفاىية االجتماعية.

لمواءمة االحتياجات، وتحقيق التكامل الجامعات ومؤسسات التعميم العالي ن مع التعاو   -
 .(Ediger, 2004, 7)والربط المرن

 التبلميذ يعرضون أفكارىم عن تجاربيم الخاصة عمى الموح ليقرأىا اآلخرون في المدرسة. -
ونشاطات مدرسية أخرى  ،األولياء يزورون المدرسة ويشاىدون التبلميذ أثناء المعب والدراسة -

المكتبة،...( ليراقبوىم ويتعرفوا عمى طريقتيم في و النادي، و المطعم، و كما في)المخبر، 
 التصرف والتفاعل مع المواقف واآلخرين.

تعتمد عمى التعميم الواقعي في الموقف التعميمي فالتبلميذ مثبًل يزرعون نباتات في حديقة  -
 أو يقومون بمراقبة آثار التموث عمى األحياء في بيئتيا.الحي ويعتنون بيا ويراقبون نموىا، 

يتعمم التبلميذ التواصل مع اآلخرين من خبلل دعوة األولياء وأفراد المجتمع المحمي مثل)رجل  -
معيم ويتعرفون عمى طبيعة عمميم  اً رجل إطفاء،...( حيث يجرون حديثو طبيب، و شرطة، 

 .(Kelly, 2011, 14)ويسجمون مبلحظاتيم
حظ عمى خصائص المدرسة المجتمعية أنيا تندمج مع أىدافيا وأنيا تعمل عمى ترجمتيا يبل   

وتجسيدىا في الواقع الفعمي والممارسات العممية التطبيقية عمى نحو يحقق تمك األىداف، مما 
 التبلميذ بميارات التعمم الذاتي واالكتشاف والبحث واإلبداع والتطوير، وتجعميمتزويد يمكن من 

التعاونية والتواصل  العبلقاتمجتمعاتيم، كما أنيا تعزز  في الرئيسية التحديات فيم عمى قادرين
تجعل الفعال مع المجتمع المحمي وتستفيد من جميع الفرص والموارد المتاحة ليا ضمنو بحيث 

 العمل التربوي في خدمة المجتمع. 
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 لمجتمعيةضمن المدرسة ا سابعًا: مجاالت التواصل بين المدرسة والمجتمع
النيائية  الغاية معرفة أن بتحديد مجاالت التواصل بين المدرسة والمجتمع ينبغي القيام قبل   

 لممشاركة تحسين نوعية التعميم، وأنو يمكن في المدرسة تتمثل شؤون إدارة في لممشاركة
المدرسة اليدف، ومن مجاالت التواصل بين  ىذا تحقيق في المساعدة والترتيبات التشاورية

 :يومجتمعيا ما يم
 التعاون من أجل صياغة السياسة التربوية وتحقيق األهداف التربوية: -7-1 

في ىذا المجال تحديد وصياغة األىداف التربوية بالتشاور والتشارك بين التربويين  يتم   
وقطاعات مختمفة في المجتمع أبرزىا األسرة، وىو ما يعزز تقبل األسرة لمبرنامج التربوي ويدفعيا 

 (.24 ،6002والخطيب،  الخطيب)إلى االضطبلع بأدوارىا في تربية األبناء
 أكثر ىم من إلى وتقريبيا بعيداً  الموجودين المخططين يد من القرار خاذات عممية نقلحيث إّن    

 يجعل أن شأنو من المحمية، بالحقائق معرفة وأكثر مواحتياجاتي الدارسين أحوال عمى اطبلعاً 
 اإلدارة لجان في صوتيا إسماع من األسر لبلحتياجات، ويمكن استجابة أكثر التعميمي النظام

 من يمّكنيا الذي األمر والفعالية، القوة من بمزيد المحمي المجتمع ومؤسسات المدرسية
)منظمة األمم التعميمية الخدمات موفري ومساءلة األولويات تحديد في ميمبدور  االضطبلع

 (.452 ،6002 ،المتحدة لمتربية والثقافة والعمم
 الممكن أن تأخذ المشاركة في التخطيط وصياغة السياسة التربوية األشكال التالية: ومن   

 الجمعيات المحمية مع مساعدة فنية من السمطة المركزية أو المحمية. تضعيامقترحات لخطة  -
ممثمي المجتمع المحمي في المجان التربوية المحمية، وكذلك االشتراك في خطط  مشاركة -

 التنمية التي تعقد لممنطقة التعميمية في البيئة المحمية.
اإلدارات لمدراسات االستطبلعية ومناقشة نتائجيا، التي تستخدميا  مراجعة البيانات األساسية  -

 (.22 ،6002 البموي،) نشاطات المستقبميةوالدراسات التي تجري في البيئة المحمية، وال
  .التربية والتعميم وزارة تديرىا التي المشاريع في مباشرة وغير مباشرة مشاركة -
 في لممدارس كالمواصبلت التحتية بالبنية عبلقة ليا التي الدراسات مناقشة في المشاركة -

 (.24، 6044 القرشي،) في المستقبل ستبنى التي والمدارس والعمالة، النائية، المناطق
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 الخاصة المستقبمية آرائيم والرؤى عن بالتعبير المجتمع ألعضاء السماح ويتم ذلك من خبلل   
 عمى يتعين التي األىداف تحديد وفي تحقيقيا، والتغييرات المطموب التطورات تحديد في بيم

بداء الوصول المدرسة  داخل المدرسة. التعميمية العممية من المجتمع مطالب حول يمئآرا إلييا، وا 
السياسات التربوية والتي تستخدميا مجالس إدارة المدرسة  فيومن اآلليات التي تعتمد لمتأثير    

 والمنظمات عمى مستوى المنطقة المحمية ما يمي:
 استخدام أسموب الحوار والمفاوضات لتغير سياسة معينة. -
 المالية لمضغط عمى الحكومة. المجوء إلى الممولين أو المصادر -
الشراكة مع الحكومة والمساعدة في دعم مشاريعيا مقابل تنازالت معينة من الحكومة فيما  -

 .(6002،22والخطيب،  الخطيب)يختص بالسياسة التربوية
 المشاركة في مسح وتشخيص الشروط واالحتياجات والموارد المحمية التربوية: -7-2

التربوية ذو أىمية خاصة ذلك أن  المحمية والموارد اجاتتيحواال الشروط تشخيص    
الجماعات والمدارس والحكومة المحمية والمكاتب التربوية المحمية يمكن أن تكون اعتمادًا عمى 
مدى االستقبللية اإلدارية التي تتمتع بيا أساسًا لتخطيط وبرمجة محتوى وطرائق إدارة العمل 

 غي لمثل ىذه العممية في التشخيص التربوي أن تضم أمرين:التربوي بصورة أكثر فاعمية، وينب
 إيجاد صورة تطويرية عن قطاع التربية في المجتمع.    -
دور  أداءتشجيع فريق العمل التربوي في المدرسة والمشاركين من المجتمع المحمي عمى  -

 نشط في العممية.
مدرسي والتبلميذ وذوييم ويمكن استكشاف آليات متنوعة لمحث عمى مشاركة فريق العمل ال   

والمشاركين من المجتمع المحمي، كجمع معمومات أكثر اتساقًا ومنيجية وطمب رأي المشاركين 
قامة منتديات لمتأليف بين المعمومات وتحديد األولويات والمسؤوليات  الخطيب)وا 

 (.6002،22والخطيب،
مؤشرات و اجاتو، تيحاام و من القضايا التي يمكن إجراء المسح عمييا مؤشرات التطور الع   

اجات تيحاجاتو، والموارد المحمية المتاحة، وطبيعة المشاركة في التربية، واالتيحاالتطور التربوي و 
 .(6044،20 القرشي،) واألولوية التربوية
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 المشاركة في عممية التعميم والتعمم: -7-3
 : فييا االنخراط يمكن التي والتعمم التعميم جوانب وتتضمن 
وال سّيما  لمتبلميذ،  مبلئمة تعميمية مواد وتطوير المدرسة، في ُيعمم ما محتوى تحديد -

 . المحمية بالبيئة الصمة ذات المناىج
 والتبلميذ، وأنماط المعممين لقدرات مبلئمة تعميم طرائق خبلل من المطموب المحتوى تسميم -

 . لممعمم ومساعدين كمعممين خاصين التعميم في المجتمع وأعضاء اآلباء وانخراط
 اآلباء التدريبية، ومشاركة المعممين احتياجات تقدير خبلل من بيم واالرتقاء المعممين تدريب -

 . الميني التطوير برامج في المجتمع وأعضاء
 والمجتمع كمبلحظة اآلباء أمام المدرسة فتح خبلل من وتقويميا المدرسة نوعية مراقبة -

 (.56، 6044المدرسة) القرشي،  ومعارض المفتوحة، واأليام الصفوف،
 لدى يكون ال األطفال، عندما تعميم في لممساعدة المحمي المجتمع من متطوعين تدريب -

 .(Berns, 2009, 13)األساسية والميارات الكافي الوقت اآلباء
 مثل المناقشة محل المسائل عن الكثير يعرف المشاركون ال أنو قدإلى وتجدر اإلشارة ىنا    

 لكي البلزمة الثقة أو الخبرة يفتقرون إلى اآلباء كان وربما التعميمية، والممارسات األداء المدرسي
 الفقراء أو اآلباء التعميمية في المدرسة، أما المناىج أو التدريس في المتبعة طرائقال بكفاءة يقّيموا

)منظمة لمغاية ضعيف وضع في المدرسي فإنيم بالتعميم كبيرة تجربة ليم ليست الذين األميون
 (.452 ،6002 ،األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعمم

 :التعميمية العممية تمويل في المشاركة -7-4 
والتي تسعى المدرسة المجتمعية إلى المحمي  المجتمع مشاركة تتطمب التمويل التي مجاالت إن

 : التزام تحقيقيا من خبلل صمتيا بمؤسسات المجتمع المختمفة ىي
 واإلعبلم التربوي. والتدريب والبحوث الدراسات: والعممي مثل الفني متطمبات الدعم -
 وتأمين األجيزة، والصيانة، المدرسية، المباني ومنيا المادية االحتياجات تأمين مجاالت -

 (.56 ،6044 القرشي،)التربوية والنشرات الكتب وطباعة
كاإلسيام المباشر  عديدة المجتمعية بأشكالالمدرسة  تمويل في المجتمع مشاركة تحقيق يمكن   

 المحمية والمواطنين الشركات عمى االستفادة من الضرائب المفروضة طريق عن المالي بالتمويل
المدرسة، ودفع جوائز  وصيانة المختبر، وأدوات والوسائل التعميمية كالحواسيب التجييزات لشراء
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 أو مدرسة، لبناء بأرض كالتبرع بالتبرع، ركةطريق المشا وحوافز لمتبلميذ والمعممين، أو عن
 المشاركة أو األجيزة، صيانة اإلنشائي، أو العمل في المشاركة أو المدرسية، المستمزمات توفير

 (.6002،24 البموي،)األمية أو البرامج الحاسوبية محو برامج في التطوعية
 تمويل المدرسة المجتمعية وذلك من خبلل: ةوينبغي أن تشترك كافة شرائح المجتمع في مسؤولي

 بغرض االستجابة لمتحديات التربوية.شاركة الشعبية في تمويل التعميم تشجيع الم -
 التبلميذ. تاحتياجا مبياستقبال التمويل الكافي لمعممية التعميمية والخدمات التدعيمية التي ت -
 تدبير مصادر لتمويل التعميم. دعم مؤسسات المجتمع المدني واألفراد لمشاركة الحكومة في  -
 لئلنتاج والقيام بالخدمات االستثمارية لمؤسسات المجتمع مقابل أجر. اً جعل المدرسة مركز  -
 الخطيب)إقامة ىيئات عامة لموقف التعميمي لممساىمة في تمويل القطاع التربوي -

 (.22، 6002والخطيب،
 :التقويم في المشاركة -7-5
يعد التقويم في المدرسة المجتمعية حافزًا لربط المدرسة بالمجتمع، فيو يساعد المدير    

رسم السبل الكفيمة بتوجيييم،  عميووالمعممين عمى الوقوف عمى خبرات التبلميذ الحقيقية وذوييم و 
 إلى جانب توعية أفراد المجتمع بأىداف المدرسة المجتمعية وحثيم عمى المشاركة في برامجيا.

 ويتميز التقويم في المدرسة المجتمعية في تركيزه عمى ما يمي:
قياس الكفاءات المكتسبة، ومدى التغير الحاصل في معارف المشاركين وقيميم ومياراتيم  -

 ط سموكيم.وأنما
 ومدى قدرتو عمى التواصل االجتماعي السميم. الفرد من لغة الجماعة وثقافتيا تقدير ما تعممو -
مراجعة إلى أي مدى أسيمت المدرسة في تحقيق االندماج مع المجتمع المحمي، وأن   -

 The)أىدافيا تتحقق والنتائج تمبي االحتياجات، لمتدخل المباشر بيدف المساعدة أو التطوير

Center For The Study Of Social Policy,2010,8). 

 ويحرص التقويم في المدرسة المجتمعية عمى الكشف عن الجوانب التالية:
ن قد قاموا بما ينبغي و وضوح األىداف وفيما إذا كان المعمم والتمميذ وولي األمر والمشارك -

 عمييم فعمو.
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ة األىداف التربوية المناسبة لمتطمبات قدرة المناىج التعميمية والبرامج المجتمعية عمى تمبي -
جديد واالبتكار تروح العصر والقادرة عمى بناء شخصية الفرد وتحدي ذكائو، ودفعو لم

 واإلبداع في خدمة بيئتو بكل ما تتضمن من متغيرات.
حسن تنظيم البيئة التربوية المجتمعية، وما تتضمنو من آليات عمل وبرامج وأنشطة  -

 الحاصمة فييا. ومستمزمات والتغيرات
قدرة المتعمم عمى االنخراط في المواقف التعميمية بكل طاقاتو الفكرية والميارية والقيمية وما  -

 مارسو من أنشطة ذاتية وجماعية.
المتعممين عمى إجراء التجارب ومعالجة المشكبلت  التنوع في الطرائق واألساليب التي تساعد -

يجاد الحمول ليا، وتقديم االقتراحات المناسبة.  وا 
قيمة الخبرات الجديدة التي اكتسبيا المشاركون وخاصة ما يتعمق منيا في مجال المبادرة  -

 ية.وحرية التعبير والقدرة عمى الحوار واتخاذ القرار، والتصدي لمتحديات العممية واالجتماع
نوع القيم المكتسبة من برامج المدرسة المجتمعية، كاحترام اآلراء وحسن استثمار الوقت  -

 (. 82، 6005والرغبة في المشاركة)سنقر، 
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن ىناك عبلقة وطيدة بين التقويم وعممية صنع القرار ووضع السياسة    

يم األداء التربوي وتطويره، فالتقويم في المدرسة كمل بعضيا بعضًا في تقييُ التربوية، فيي مكونات 
ًا في بناء وتطوير سياساتيا التربوية ميمالمجتمعية عممية تعاونية يشترك فييا الجميع ويؤدي دورًا 

لبلرتقاء بأدائيا وتحقيق غاياتيا التربوية، والتقويم عممية مستمرة وشاممة لؤلىداف والفعاليات 
 واألنشطة واألدوار.

 نشاطات وآليات عمل المدرسة المجتمعية ثامنًا:
فيا واإلمكانات تختمف النشاطات وأساليب العمل في المدرسة المجتمعية باختبلف ظرو    

فيما يتعمق  أمفيما يتعمق بالنواحي المادية والبشرية،  أمداخميا أم خارج أسوارىا أ المتاحة ليا سواءٌ 
بالشؤون اإلدارية والمرونة والحرية في تنظيم نشاطاتيا المتنوعة، ولكنيا تحرص في نشاطاتيا 
عمى توثيق العبلقة بين المدرسة والمجتمع وتحسين العبلقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع، 

كساب الفرد ميارات التفاعل االجتماعي السميم واالندماج والتكيف مع من حولو، تتمثل أىم و  وا 
  نشاطات المدرسة المجتمعية بالجوانب التالية:
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 مشاركة األولياء: -8-1
ويمتقون في غرفة االجتماعات ويتبادلون اآلراء، ومن  بشكل دائم يأتي األولياء إلى المدرسة   

الممكن أن يستخدموا أجيزة الحاسوب في المدرسة أو األجيزة الرياضية في الصالة الرياضية، أو 
يمكنيم الحصول عمى مساعدة مباشرة من فريق العمل المدرسي، كما يشاركون في تقديم بعض 

حسب خبرتو واختصاصو) تنسيق أوراق وممفات،  لٌّ لممعممين أو لئلدارة المدرسية كالمساعدات 
عداد وجبات الطعام، و مراسبلت، و ترجمة، و   .تصميم مبلبس، وغيرىا ....(و ا 

 ومن أشكال مشاركة األولياء ما يمي:   
يتم تشكيل ىذه المجالس من بعض المعممين وأولياء  :مجالس اآلباء والمعممين -8-1-1

المجتمع المحمي، عمى أن يكون رئيسيا أحد ىؤالء  األمور وأعضاء بارزين وفاعمين من
 األعضاء، ويكون اإلشراف المباشر من اختصاص مدير المدرسة.

و مجالس اآلباء والمعممين في توطيد العبلقة بين المدرسة ؤديونظرًا لمدور الكبير الذي ت   
لمعاصرة أىمية كبيرة، مجتمعات اعن التربية والتعميم في أغمب ال نوالمجتمع فقد أوالىا المسؤولو 

  مكن مبلحظة األثر الكبير ليذه المجالس في توطيد العبلقة بين المدرسة والمجتمع فيما يمي:وتُ 
 زيادة التقارب وتوثيق الصمة بين المدرسة والبيت والمجتمع. -
 تنسيق جيود المعممين وأولياء األمور لتحقيق األىداف المشتركة لمعممية التربوية. -
 اآلباء واألميات بأىمية دور األسرة في تربية الطفل وتييئتو لمحياة المدرسية. توعية -
 لتحسين العممية التربوية ومخرجاتيا. االستفادة من آراء ومقترحات أولياء األمور -
 التعاون بين البيت والمدرسة في دراسة المشكبلت المختمفة لمتبلميذ. -
جمع لمبيئة ومكان اللتقاء اآلباء واألبناء العمل عمى تحويل المدرسة إلى مركز إشعاع وت -

 (.52، 6002والخطيب، الخطيب)والمعممين واإلداريين في المناسبات المختمفة
 األمور أولياء وتحرص المدرسة المجتمعية  من خبلل مجالس اآلباء والمعممين عمى مشاركة   
 واقتراح المدرسي اءاألد وتقويم المدرسة تحسين خطة عمييم وعرض التربوي القرار صنع في

قرارىا الحمول وتأكد مجالس اآلباء المختمفة،  الصرف وأوجو المدرسة ميزانية المجمس يقر كما وا 
 والمعممين في اجتماعاتيا تحقيق النقاط األساسية التالية لبموغ الغاية التربوية المرجوة منيا: 

 مجالو في الحوار. كل موضوع يمكن العمل بو أو مناقشتو يجب أن يأخذ -
 كل عضو يسمح لو أن يسأل وأن يشارك وأن يتزعم الحوار المطروح.  -
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 .(Coe,  et al.,2009, 37)كل عضو لو الحق في عرض اىتماماتو ورغباتو واحتياجاتو -
يتم تنظيم اليوم المفتوح بحيث يتمكن األولياء من الحضور إلى  :اليوم المفتوح -8-1-2

لمقاء من يريدون من الييئة التعميمية واإلدارية، ومشاىدة الخدمات  المدرسة في أي ساعٍة فيو
التعميمية التي تقدميا المدرسة ألبنائيم، وكذلك زيارة الصفوف الدراسية وحضور بعض الدروس 

ويترك ىذا اليوم أثرًا كبيرًا في نفوس أولياء أمور التبلميذ  واألنشطة الرياضية والفنية والمسرحية،
من الحواجز التي تحول دون اتصال المدرسة بالبيت وبالمؤسسات االجتماعية، كما  ويزيل الكثير

يزيد من فعالية العبلقة المتبادلة بينيما ويعززىا، ولكي يحقق اليوم المفتوح أىدافو ينبغي أن 
  (.52، 6002والخطيب، الخطيب)يخطط لو ولفاعمياتو قبل موعده بوقت كاف وبدقة

 فيو تقدمبحيث  مساًء، 2.00إلى 2.00 يمكن أن ينظم من الساعة :اإلضافي الوقت -8-1-3
عممي، ال اإلثراء وبرامج المدرسية، الواجبات في مساعدة ويتضمن المدرسة بعد ما برنامج المدرسة

 وأعضاء واألولياء المعممين من فريق بمساعدة وذلك متنوعة، وثقافية معرفية ونشاطات
 .(Dryfoos, 2003, 204)المجتمع

ويمكن تحديد أىداف مشاركة أولياء األمور عن طريق "مجالس اآلباء والمعممين، واليوم    
 : المفتوح، والوقت اإلضافي" بالتالي

 أجل واالحترام من التعاون يسوده جو في والمعممين واآلباء المدرسة بين الصبلت توثيق  -
 . األبناء رعاية

 تنشئة عمى أولياء األمور لمعاونتيم بين والسيما المجتمع، في التربوي الوعي مستوى رفع  -
 . مشكبلتيم وحل أبنائيم

 في التنمية والمساىمة المحمي، لممجتمع العام المستوى لرفع والمعممين اآلباء جيود توجيو -
 . واالجتماعية االقتصادية

 تساعد عمى التي السميمة واالتجاىات والمعارف المعمومات التبلميذ إكساب عمى العمل -
 . والمجتمع لموطن االنتماء روح تعميق

 األحاديث المدرسة بإلقاء لمعاونة ودعوتيم المجتمع في الموجودة العممية بالكفاءات االستعانة -
 االجتماعي النشاط في شؤون اإلسيام أو مفيدة، وآراء توجييات إبداء أو والمحاضرات،

 . بالمدرسة والفني والرياضي
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 التي المتغيرات االجتماعية لمسايرة مستمرة بصفة التعميمية العممية كفاءة رفع عمى العمل -
 (.Coe,  et al.,2009, 39)المحمي المجتمع عمى تطرأ

 العمل بطريقة المشروع: -8-2
المطبقة في المدرسة المجتمعية فعالية ويتم التخطيط لممشروع  طرائقالتي تعد من أكثر ال   

بالتشارك بين المعمم والتبلميذ وأولياء األمور وسكان المجتمع المحمي، في جو من الديمقراطية 
والتعاون اإلنساني والتنسيق بينيم بغرض تحسين المستوى االجتماعي والحياتي والتربوي 

أنو مختبر كبير يشارك فيو الجميع بحيوية ونشاط ويكتسبون لممتعممين، وينظر إلى المجتمع ك
من خبللو الخبرات العممية، وتوزع األدوار وتنظم المجان ويقسم التبلميذ إلى مجموعات، ويعودون 
إلى الكتب والنشرات المتعمقة بموضوع المشروع وقد يجمعون قصاصات الصحف اليومية أو 

ويجب إتاحة المجال لمتبلميذ لحرية االختيار والتعبير عن  ما، يرسمون خطًا بيانيًا لتطور ظاىرة
اىتماميم وحثيم عمى المبلحظة  ةأفكارىم مما يجعل المشروع قيمًا في حد ذاتو، كم يجب استثار 

(، ومن المشاريع التي قد 22، 6005ليصموا بأنفسيم إلى المعمومات والمفاىيم المناسبة)سنقر،
ع التوعية الصحية وأضرار التدخين، أو مشاريع الحرف اليدوية، تنفذىا المدرسة المجتمعية مشاري

أو مشاريع إعادة التدوير والحفاظ عمى سبلمة البيئة، وغيرىا من األعمال التي قد تسيم في تنمية 
الوعي واالرتباط بالبيئة وأىمية المحافظة عمى سبلمتيا وجماليا، ويمكن توجيو التبلميذ لكتابة 

خبلل ممارسة ىذه األنشطة ووصف ما قد الحظوه وتقديم حمول  منمبلحظاتيم الخاصة 
 .(Dryfoos, 2003, 204)ومقترحات تسيم في تطوير مجتمعاتيم

 طريقة البحث الميداني: -8-3
 الذي يقوم بو التبلميذ بإشراف معمميم ويمر بالمراحل التالية: 
لتي سيقومون المرحمة األولى: ويتم فييا إعطاء صورة عامة عن المشكمة االجتماعية ا -

بدراستيا، مع تشخيص شامل ليا، وقد تتعمق المشكمة بالمدرسة أو المراكز االجتماعية أو 
 مراكز محو األمية وتعميم المعموماتية أو الجمعيات التعاونية أو دور العبادة وغيرىا.    

 يا.المرحمة الثانية: جمع البيانات التي تتصل بمشكمة البحث وتحميميا والتعمق في دراست -
المرحمة الثالثة: تقوم ىيئة المدرسة المجتمعية بوضع خطة عمل في حدود اإلمكانات  -

والطاقات والموارد ورسم االستراتيجيات البلزمة ليا وتحديد األفكار الرئيسية والتطبيقات 
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المختمفة، كما تعد دليبًل توضيحيًا لتنظيم ورشات العمل والتدريب والتطبيق وتوزيع 
 (.22، 6005ر،المسؤوليات)سنق

كما ينظم فريق العمل المدرسي في المدرسة المجتمعية رحبلت متعددة لزيارة المتاحف    
والمعارض وحضور مباريات الفرق الرياضية ورحبلت استكشاف الطبيعة والظواىر المختمفة 

مما مكن دعوة األولياء لمثل ىذه الرحبلت، والتصحر،...( وتالكسوف والخسوف، و )المد والجزر، 
غناء معموماتيم برفقة أوالدىم  .(Dryfoos, 2003, 204)يسمح بتوسعة تجاربيم وا 

 المقابالت: -8-4
تنمية الميارات ألنيا تسيم في تعد المقاببلت من األساليب المجدية في التربية المجتمعية    

فسية االجتماعية وأخبلقيات التعامل إلى جانب القدرة عمى إثبات الذات وتمبية االحتياجات الن
 وألنيا لوجو، وجياً  تكون عادة ألنيامتبلميذ واألولياء وفريق العمل المدرسي، لوالعاطفية والجسدية 

 بين المقاببلت والتفاىم، وتتم والتعميل والرد األخذ أسموب باعتمادىا األخرى عن الوسائل تتميز
 توثيق في ميماً  دوراً  ؤديت التي اآلباء مجالس خبلل من التحديد وجو عمى األسرةو  المدرسة
 عقد طريق عن أخرى من ناحية المقاببلت وتتم واألسرة، المدرسة بين التقارب وزيادة الصمة

 بين الحواجز من الكثير يزيل الذي اليوم المفتوح خبلل من موسعة مع األولياء لمقاءات المدرسة
 التدريسية الييئة أعضاء لمقابمة اآلباء واألميات لجميع الفرصة تتاح حيث واألسرة المدرسة
 بالعالم صمتيا توثيق المدرسة تستطيع جانٍب آخر ومن محددة، أوقات في بالمدرسة واإلدارية
 سواء المجتمع بأمور وميتمين ومثقفين واجتماعات لمسؤولين مقاببلت من تجريو بما الخارجي

 واستشارتيم بيم االستعانة بيدف وذلك غير الحكومية، المؤسسات مأ الحكومية المؤسسات من
 (.42، 6044التعميمية)شمدان وآخرون،  العممية لتطوير

 الدراسات المسحية واالستطالعية: -8-5
واالستطبلعية ذات قيمة كبيرة في الوقوف عمى آراء التبلميذ وأوليائيم  المسحية تعد الدراسات   

لى أي مدى حققت أىدافيا  وتعميق خبراتيم، فتحميل اآلراء يساعد في تقييم عمل المدرسة وا 
ورسخت صمتيا بمجتمعيا ولبت آمالو، حيث تستخدم المدرسة المجتمعية مؤشرات وعبلمات تقود 

تستند إلى بيانات إحصائية من قبل األولياء والمعممين تبين أن وتوجو التطور في النتائج، و 
التبلميذ وأوليائيم  فيالنشاطات والفعاليات المختمفة التي تقوم بيا المدرسة ليا تأثير واضح 

والمعممين والمشاركين من المجتمع، وأن الجميع قد الحظوا التطور في تحصيل التبلميذ، وأن 
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داخل المدرسة أم خارجيا أصبحت أكثر نضجًا وتطورًا، أ ليم سواءٌ رفاتيم وعبلقاتيم بمن حو تص
وأساليب متعددة لمتدريب عمى برامج التواصل وكما أنيا تحدد  طرائقوتعتمد المدرسة المجتمعية 

 .(Dryfoos, 2003, 204)مقاييس لتقويم التقدم وتقدير تحسن النتائج
 ورشات العمل:  -8-6
ربوية الفعالة في المدرسة المجتمعية، فقد يعمد المعمم إلى العمل من الطرائق الت تعد ورشات   

تدريب اآلباء عمى كيفية مساندة أبنائيم في تحسين تعميميم، من خبلل ورشات تربوية خاصة 
تقام بيدف إكسابيم ميارات متابعة تعميم أبنائيم، والبد في أثناء الورشة من مساعدة المشاركين 

 (.22، 6005دمون المعمومات واألدوات المتاحة)سنقر،عمى فيم لَم؟ وكيف؟ ومتى؟ يستخ
  :والنشرات التقارير -8-7
 حيث واألىداف المطموبة، المحددة لؤلغراض تبعاً  لممجتمع متنوعة تقارير بتقديم المدرسة تقوم   

 والتعميمات المتعمقة بالبرامج الموائح توضح خاصة تقارير المدرسة من األمور أولياء يتمقى
 عمى عادة تكون وىذه التقارير المدرسي، تحصيميم في أبنائيم تقدم مدى توضح كما التعميمية،

 وكذلك التواصل، ودفتر الرسائل والتقارير الشيرية مثل مختمفة بوسائل مكتوبة مبلحظات شكل
 وتطورىا، التعميمية العممية سير آلية لممجتمع توضح دورية ونشرات تقارير بإصدار المدرسة تقوم
)شمدان وآخرون، المدرسية والفعاليات األنشطة عن موثقة صورة كذلك لممجتمع التقارير وتقدم

6044 ،42.) 
 الحديثة: اإلعالم واالتصال وسائل -8-8
 الشاممة لجميع التربية رسالة ويحمل المدرسي، اإلطار ليتعدى والتعميم التربية مفيوم اتسع لقد

 المجتمع مع التواصل لتعزيز اإلعبلم وسائل توظف أن المدرسة عمى أوجب مما المجتمع، أفراد
 .والتوجيو والتأثير االتصال مجال فائقة في قدرة من بو تتمتع لما المحمي،

والمجتمع  المدرسة بين اتصال كوسائل اإلعبلم وسائل إلى المدرسة تحتاج المنطمق ىذا من   
حيث  والمؤتمرات، الندوات مثل المدرسية بالمشاريع والتعريف اإلعبلنات، ألغراض المحمي
 مكنتالوسائل  ىذه خبلل ومن والتمفزيون، واإلذاعة والمجبلت الصحف ذلك في المدرسة تستخدم
 المواقف والقرارات وتوضيح األفعال، ردود إلى واالستماع القضايا ومناقشة الجميور مخاطبة

  التعميم. بأمور تمينالمي أراء بعرض اإلعبلم وسائل كما تقوم والتعميم، التربية شؤون حول
 والخموي، ومواقع االنترنت، األرضي الياتف" مثل الحديثة االتصال وسائلب كما تزود   

 أولياء األمور مع المدرسة تواصل مدى من تزيد ميمة حيوية بوسائل المدرسة "وااليميل
 المرسمة التقاريرمثل  التقميدية الوسائل توفره ال ما الوسائل ىذه توفر حيث المجتمع، ومؤسسات
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 األمور وأولياء المدرسة بين الفجوة من وتقمل التواصل، وسرعة الدقة حيث من وذلك بالبريد،
 (.45، 6044)شمدان وآخرون، ممكن جيد وأقل وقت بأسرع التواصل المحيط، وتتيح والمجتمع

 االهتمام بالشؤون الصحية: -8-9
طبيب أسنان و مساعدون، و تعمل فييا ممرضة بشكل دائم،  عيادة طبية أوليةبتجيز المدرسة    

يرتادىا التبلميذ لمحصول عمى فحص حيث مستشار نفسي، و وطبيب أطفال بأوقات محددة، 
ومعالجة طبية، وتقدم فييا نشرات توعية صحية، وتناقش فييا موضوعات تتعمق بالصحة العامة 

بالتعاون مع وذلك  ،سعاف األوليإلعمى إجراءات ا اوالوقاية من األمراض، ويدرب فيي
  .(Dryfoos, 2003, 204)لمجتمع المحمي وأولياء التبلميذان من ين من المتطوعياالختصاصي

ميما كانت الطريقة أو النشاط المعتمد في المدرسة نو إوبناًء عمى ما سبق، يمكن القول    
حسب تجربتو  مشاركة الجميع كلٌّ ميكية تقوم عمى المجتمعية، فيي تؤكد أن التعمم عممية دينا

وطريقتو الخاصة، وأن المعرفة الحقيقية ليست محصورة داخل جدران المدرسة بل يمكن اكتسابيا 
من خبلل تزويد المتعمم بالمرجعيات الفكرية والخبرات الحياتية التي تتيح لو إثبات ذاتو واالعتماد 

فيم العالم من حولو والتصرف  عمى نفسو في حل المشكبلت التي قد تواجيو، ومن خبلل
بمسؤولية والتحمي بالمبادرة والتحدي، والقدرة عمى الحوار والنقد البناء وقبول الرأي اآلخر، 

حياة الباإلضافة إلى القدرة عمى التعامل مع التقنيات الجديدة ومواكبة الثورة التكنولوجية في 
 األمثل لموقت وتنظيمو. لالعممية، واالستغبل

 لعناصر المشاركة في المدرسة المجتمعيةتاسعًا: ا
تقوم المدرسة المجتمعية بجيود مجموعة من القوى البشرية التي تتكامل وتتفاعل فيما بينيا    

 وتتداخل في مياميا وتتمثل ىذه القوى البشرية باآلتي:
مميزًا  التبلميذ الدور الرئيس في المدرسة المجتمعية، فيم يقدمون إسياماً  ؤديي التالميذ: -9-1

في الشراكة مع معممييم وآبائيم كونيم قنوات االتصال بين المدرسة والمجتمع، ويحرص 
المخططون لممدرسة المجتمعية عمى أن تكون بيئة يشعر فييا التبلميذ بالراحة واألمان ويساعد 

خبلل  ، منون اقتراحاتيم لتطوير العمل فيياو، ويقدمنبعضيم بعضًا ويتبادلون الرأي فيما يتعممو 
ترسيخ مبدأ تحمل المسؤولية واالعتماد عمى الذات، وبث روح التعاون، وبناء عبلقات إيجابية مع 
اآلخرين مما يوسع آفاقيم ويطور مياراتيم، وتتجمى مشاركة التبلميذ في فعاليات كثيرة منيا 

عداد النشرات والمجبلت العممية والتربوية، وفي ا لرحبلت المشاركة في اإلذاعة المدرسية وا 
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المدرسية والزيارات الميدانية، إلى جانب المشاركة في مشروعات خدمة البيئة والمناسبات الوطنية 
قامة المعارض، والندوات والمحاضرات)سنقر،   (.406، 6005واالجتماعية، وا 

قع عمى عاتق المعممين مسؤولية التغيير االجتماعي وجعل المدرسة نافذة ت المعممون: -9-2
بثقافة عالية وميارات متنوعة المعمم  لمتمميذ عمى ثقافة المجتمع، لذلك يجب أن يتمتعحقيقية 

تمكنو من فيم المجتمع والمساىمة في تطويره وتحقيق آمالو، والقدرة عمى التعاون مع المختصين 
من البيئة االجتماعية كي يعمموا معًا من أجل تطوير ميارات التبلميذ وتعميق فيميم لمقضايا 

 (.62، 6002ظواىر االجتماعية)البموي، وال
فالمدرسة المجتمعية توجب أن يتحمى المعمم بالقدرة عمى التنسيق بين المعرفة األكاديمية    

والتطبيق العممي، وتبني العمل التشاركي، واالنفتاح وتقبل اآلخرين، ودعم اآلراء والمشاريع 
 .(Woodyard, 2011, 38)التطويرية، والتحمي بالحيوية والنشاط 

إن دور المدير في المدرسة المجتمعية بالغ األىمية ويتوقف عميو مستقبل  المدير: -9-3
الشراكة مع المجتمع حيث من الصعب أن تتم عممية تغيير اجتماعية وتربوية دون إدارة فاعمة 
 وناجحة يتوالىا قائد تربوي ومدير كفء، وعميو تقع مسؤولية مد جسور التعاون والتواصل مع
كافة األطراف في البيئة االجتماعية، عن طريق تشجيع أولياء األمور عمى التواصل مع المدرسة 
وبرامجيا وزيادة وعييم بأدوار المدرسة وأىدافيا وخططيا وبرامجيا، ومن خبلل إشراكيم في 

ة في العممية التعميمية وخدمة التبلميذ، وكذلك التنسيق مع كافة القطاعات االجتماعية واالقتصادي
يجاد مناخ إيجابي وتعاوني بين  البيئة المحيطة لتكوين عبلقات ناجحة ومتبادلة بين الجميع، وا 
المعممين وأولياء األمور، فإن نجاح المدرسة المجتمعية في تحقيق غاياتيا يتوقف عمى مديرىا 

ق مع ومياراتو وحسن إدارتو لمقاءات واالجتماعات والنشاطات المختمفة، وقدرتو عمى التنسي
 (.62، 6022المجتمع المحمي)البموي، 

 جيد نإ إذ التربوي، عماد البناء واألسرة المدرسة بين اإليجابية العبلقة تشكل  األسرة: -9-4
التمميذ) الخطيب،  لشخصية المتكامل إلى النمو بالضرورة يؤدي المدرسة إلى جيد مضاًفا األسرة
ن22، 6002  لمتمميذ، العممي التحصيل مستوى رفع حاسمًا في تعتبر عامبلً  ىذه العبلقة (، وا 
 االنسجام تحقق بينيما الفعالة المشاركة وأن واحد، آن في التعميمية والتربوية العممية وتحسين
 محصمتيا األخيرة في والتي األسرة، في يتعممو المدرسة وما في التمميذ يتعممو بين ما الحقيقي
 (.45، 6002المجتمع)الشرعي،  أىداف تحقيق عمى تنعكس
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 ويتحدد دور األسرة في نشاطات المدرسة المجتمعية في مجالين:
 : في المجال ىذا في األمور أولياء مشاركة وتتمثل التشريعي: المجال - أ
 عمييا مبلحظاتيم وتقديم المدرسية والكتب المناىج لدراسة تشكل التي المجان في المشاركة -

 . بشأنيا ومقترحاتيم
 . التعميمية الخطة أىداف يحقق بما المدرسي اليوم تنظيم في المشاركة -
 المتفوقين رعاية بشأن قرارات لحميا، واتخاذ قرارات واتخاذ التبلميذ، مشكبلت تدارس -

 التبلميذ. من والمتأخرين
 : في المشاركة األمور ألولياء يمكن المجال ىذا وفي التنفيذي: المجال - ب
 يعوقو. ما وتبلفي بو النيوض عمى والعمل التحصيمي تتبع مستوى التبلميذ -
 . المدرسية مكتبة إثراء في بالمساىمة التبلميذ بين العامة الثقافة مستوى رفع عمى العمل -
 .التربوية سياستيا تنفيذ عمى لمساعدتيا ووسائل تجييزات، من المدرسة حاجة لسد التعاون -
 . المدرسية البيئة وخدمة المدرسي، المجتمع تنمية مشروعات تنفيذ في المعاونة -
واألندية  الفراغ أوقات استثمار وبرامج االحتفاالت، برامج تنفيذ في المساىمة -

 (.22، 6044الصيفية)القرشي، 
والجدير بالذكر ىنا أنو عمى المدرسة أن تأخذ بالحسبان حالة المجتمع الذي توجد فيو األسرة،    

وأن تراعى إمكانيات األسرة وقدرتيا عمى إعطاء الطفل ما يستحقو من االىتمام، فاألسرة ذات 
و عمى نإاإلمكانيات المحدودة لن تتمكن من تطوير أبنائيا دون مساعدة حقيقية من المدرسة، أي 

المدرسة أن تضع سياسات مختمفة حسب نمط األسر لتتمكن من توظيف إمكانياتيا في مجال 
 لكي البلزمة الثقة أو الخبرة إلى يفتقرون اآلباء كان وربما(، 462، 6005تعميم األبناء)سنقر، 

 بالتعميم بيرةك تجربة ليم ليست الذين األميون أو الفقراء اآلباء أما ،بكفاءة داء المدرسياأل يقّيموا
 المجتمع من متطوعين تدريب الحل في يكمن فقد ،لمغاية ضعيف وضع في المدرسي فإنيم

 ذلك وغير الحكومية غير والمنظمات المحمية والجماعات واآلباء والمعممين الدارسين من المحمي
المتحدة منظمة األمم (األطفال تعميم فياألسر  لمساعدة المدني لممجتمع الييئات الممثمة من

 (24، 6002، لمتربية والثقافة والعمم
إن تحقيق خطط المدرسة المجتمعية يتطمب دعم  المتطوعون من المجتمع المحمي: -9-6

المجتمع والييئات والمؤسسات العاممة التي جميعيا توفر ليا القوة الدافعة نحو تحقيق أىدافيا 
مد جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الحكومية والخاصة التي تتواجد في  يجبلذلك 

البيئة المحمية لممدرسة، وقد تكون ىذه المؤسسات ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو صحي 
أو تطوعي في مجاالت أخرى، ألن العديد من األسباب تدعو لذلك مثل حاجة المدرسة وبرامجيا 
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الموارد والمصادر المحمية، وكذلك لمقدرات اإلبداعية التي قد تتوافر في وأنشطتيا لكثير من 
المؤسسات المحمية، مما يرتب عمى المدرسة المجتمعية التشارك والتعاون والتشابك مع مؤسسات 
المجتمع المحمي في عممية التخطيط وصنع القرارات وتمويل اإلدارة التعميمية، وضرورة توفير 

 .(62 ،6002 البموي،)أىداف المدرسة والمجتمع افيين لتوفير تعميم يحققالدعم والتمويل الك
نو من أىم مبلمح المدرسة المجتمعية االىتمام بالبرامج التطوعية التشاركية إويمكن القول    

والتي يتم من خبلليا دعم األفراد الذين يريدون أن يعطوا وقتيم ويقدموا خبراتيم العممية لممدرسة، 
ربط المدرسة بما يحيط بيا محميًا وعالميًا، من خبلل وضع إمكانياتيم وخبراتيم  ويسيموا في

المتنوعة، الثقافية والعممية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية تحت تصرف المدرسة لتحقيق 
 .(422، 6005 سنقر، )أىدافيا

أنماط مشاركة المتطوعين من أفراد المجتمع المحمي ومنظماتو وىيئاتو حول الجوانب  وتتمحور   
 التالية من نشاطات المدرسة المجتمعة:

 تقديم مساعدات لممعممين والتبلميذ فيما يتعمق باألمور التعميمية. -
رشادىم إلى ال - ين الناجحة في تحس طرائقمساعدة أولياء األمور في متابعة تعميم أبنائيم وا 

 مستوياتيم التعميمية.
 يا ضمن فريق عمل المدرسة المجتمعية.إلي تقديم المساعدات المالية والمعنوية لمن يحتاج -
 تنظيم المعارض، والرحبلت، والزيارات الميدانية، بالتعاون مع المنظمين داخل المدرسة. -
بالحقوق تقديم خدمات متنوعة في مجاالت الرعاية الصحية، وتنظيم األسرة، والتوعية  -

  .(Amendt, 2008, 19-21)جباتاوالو 
 ؤديمما سبق يتبين أن العناصر البشرية ىي أىم مستمزمات المدرسة المجتمعية وأنيا ت    

الفعال في إعداد جيل أفضل تعميمًا وأكثر قدرة عمى التكيف مع مجتمعو، وأن  يالدور الرياد
العمل في المدرسة المجتمعية مسؤولية مشتركة يتطمب قيادة تربوية جيدة، ورؤية مشتركة، ومناخ 
يجابية من األولياء وأفراد  تعمم تعاوني، ومعممين متسمحين بكفايات مناسبة، ومشاركة فعالة وا 

يث يؤمن الجميع بالتغير اإليجابي، ويمتمكون النظرة الشمولية، ويتحمون بالمرونة المجتمع، بح
 منيم اآلخر ويحترمو. وديمقراطية وانفتاح، ويتقبل كلٌّ  والصبر والتفاؤل، ويعممون معًا بتعاونٍ 
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 عاشرًا: معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية
 اً ًا وضروريميمتعود إلى كونيا عنصرًا تواجو المدرسة المجتمعة عند تطبيقيا صعوبات عدة    

وبرامج متجددة بعيدة عن التقيد بالمعايير والتقاليد القائمة، ومن  طرائقإلصبلح مسيرة التعميم ب
 أبرز ىذه المعوقات ما يمي:

 في االستقبللية المحمية المدارس والمجتمعات مركزية إدارات التعميم الشديدة وعدم إعطاء -
 االجتماعي لممجتمعات النسيج في صميم التعميم األمر الذي يعوق دمج القرار التربوي، صنع

 المدارس وضمان استجابة األطفال، تعميم في تؤثر التي القرارات في اآلباء المحمية، وتأثير
  (.45، 6002، منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعمموالقيم المحمية ) لؤلولويات

 الكبير نحو مجتمعات التعمم. ىابأىمية المدرسة المجتمعية وبدور عدم اإليمان الفعمي  -
عدم وجود سياسة تربوية واضحة، واستراتيجيات وآليات مستمرة في عمل المدرسة وتعدد  -

 عمميات التخطيط.
 تضافر الجيود بين مختمف الجيات ذات العبلقة.عدم عدم التنسيق و  -
األىل أىمية التعاون مع المدرسة في تعميم أبنائيم، وعدم معرفتيم بالطرائق  عدم إدراك -

 المساعدة عمى ذلك.
ضعف التمويل البلزم لمشاريع المدرسة المجتمعية مما يجعل جيود المشرفين قاصرة عن  -

 (.426، 6005تأمين منظومة الوسائل التعميمية والتكنولوجية البلزمة)سنقر، 
 وخطط واستراتيجية سياسة في تغيًرا ذلك ويتطمباد المعممين وتدريبيم، عدم كفاية برامج إعد -

) المفرج وأخرون، المعممين تدريب في المعاصرة االتجاىات لمواكبة المعممين تدريب وبرامج
6002 ،445.) 

ضيق الوقت: فالمعممون ليس لدييم الوقت الكافي لزيارة  األىل، أو االلتقاء بيم خبلل أي  -
أو ألي مشكمة سموكية أو تحصيمية، وكذلك األمر فيما يتعمق بضيق الوقت نشاط تربوي، 

 (.26، 6002لدى األولياء) البموي، 
الحاجة إلى تزويد أفراد المجتمع بالقدرات المختمفة، والميارات المتنوعة التي تكسبيم القدرة  -

والتخاطب معيم، عمى مواجية التغيرات المختمفة، وتزويدىم بميارة فن التواصل مع اآلخرين 
وميارات تطوير الذات وتنمية القدرات لمواكبة المستجدات في مختمف مجاالت 

  (.26، 6002الحياة)القرني، 
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ومن أجل تجاوز الصعوبات والتخفيف من وطأة المعوقات وتوفير سبل إنجاح المدرسة    
ىمين لوضع الخطط توافر رؤية واضحة وشاممة لعمل المدرسة، وقادة تربويين مؤ يجب المجتمعية 

ورسم آليات صنع القرار، وفريق عمل منفتح ، وتوفير التمويل المناسب، وتعميق التعاون مع 
المؤسسات االجتماعية وتوثيق صمتيا بالمدرسة، واالىتمام بتدريب المعممين والمشرفين وتزويدىم 

التشاركية مع األسر  رات التي تمكنيم من االنفتاح عمى المجتمع وتنفيذ البرامجابالخبرات والمي
 ومنظمات المجتمع المختمفة، وتوحيد الجيود لبناء مجتمع التعمم المتكامل الفعال.

 الخالصة:
لتحقيق يعد ركنًا أساسيًا وىامًا فيما يتعمق بالمدرسة المجتمعية إن ما تم تناولو في ىذا الفصل    

وسياساتيا التربوية حيث أن  مدرسة المجتمعيةىدف الدراسة الحالية في وضع أنموذج مقترح لم
التعريف بيا ىو بمثابة المنطمقات والثوابت العامة التي البد من بيانيا ومراعاتيا كونيا تعطي 

ستتناول الدراسة السياسة التربوية الخاصة بالتعميم و  ،تصورًا شامبًل لجوىر المدرسة المجتمعية
 األساسي بالشرح والتفصيل في الفصل التالي.

 



 

 الفصل الرابع
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 تمهيد
ة التي سعى المخططوف التربويوف تعد المدرسة المجتمعية مف االتجاىات التربوية الحديث   

وواضعو السياسات التربوية إلى العمؿ عمى تضميف الخطط واالستراتيجيات التربوية أىداؼ 
السياسة جاء ىذا الفصؿ ليسمط الضوء عمى وقد  ،إجرائية تضمف تجسيدىا في الواقع التربوي

 معاييرتكوينيا، و  يف المؤثرة العوامؿو  وأىميتيا، ، وخصائصيا،ايمف حيث مفيوم التربوية
 ،أىدافوعمييا، و  يقوـ التي المبادئاألساسي، و  لتَّعميـلمفيوـ اباإلضافة ، بنائيا مراحؿصنعيا، و 

حيث تـ استخبلص أىـ  األساسي التعميـ مرحمة في المجتمعية لممدرسة التربوية السياسة وأخيرًا 
األساسي مف خبلؿ عرض تجارب  التعميـ مرحمة في المجتمعية لممدرسة التربوية السياسة مبلمح

لبناف(، والوقوؼ و األردف، و مصر، و ماليزيا، و ألمانيا، و كندا، و  بعض الدوؿ وىي: ) بريطانيا،
، حيث عمى أىـ السياسات التي التزمتيا لتعزيز تطبيؽ المدرسة المجتمعية في أنظمتيا التربوية

رح لممدرسة المجتمعية وسياساتيا تعد ىذه المحاور ثوابت ميمة جدًا تميد لوضع األنموذج المقت
 التربوية في مرحمة التعميـ األساسي في سورية. 

 أواًل: السياسة التربوية
 مفهوم السياسة التربوية -1
 التي تحدد مسيرة الّتربية، مجموعة المبادئ والقواعد والمعاييرُعرِّفت الّسياسة التَّربويَّة بأّنيا    
والنماذج المثالية  نحو األىداؼ الكبرى حركتيا في المجتمع جيات الرئيسة التي تحدد وجيةو والت

 تمثؿ رؤية المجتمع ، حيث إّنياالتي يراىا المجتمع صالحة ألبنائو خبلؿ حقبة زمنية معينة
(Swanson,1997, 144) ،بأّنيا مجموعة القواعد والمبادئ العامة،  وُعرِّفت وفؽ ىذه الّرؤية

عميـ فييا وتوجييو لخدمة أىدافيا العاّمة ومصمحتيا الوطنيَّة، وتنبثؽ التي تضعيا الدَّولة لتنظيـ التَّ 
مف الفمسفة التَّربويَّة فييا، وتتحدد عمى أساس واقع المجتمع وتطمعاتو وأحوالو وقدراتو، وتؤدي 
حاجات المجتمع ومتطمباتو مف القوى البشرية عمى مختمؼ المستويات وفي مختمؼ المجاالت 

وتتحدد الّسياسة التَّربويَّة مف خبلؿ التَّشريعات التي تصدرىا الدَّولة، والقرارات  ًا فييا،ميمعمبًل 
أّف ، ويبلحظ عمى ىذيف الّتعريفيف (13، 3891التؿ، )التي تتخذىا وتعالج أمورًا تربويَّة كثيرة 

مة وراءه السياسة التربوية مجموعة مف القواعد والمبادئ المستمدة مف نظاـ الدَّولة والفمسفة القائ
مكاناتو.  وواقع المجتمع وتطمعاتو وأحوالو وا 

وتوضح موقؼ  ،بأّنيا "تجسد األىداؼ العامة لمتربية والتَّعميـ السياسة التربوية ؼيعر وقد تـ ت   
فتحدد األولويات التَّربويَّة  ،سمية المسؤولة عف القضايا المتعمقة بنظاـ الّتربية والتَّعميـالجيات الرّ 
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وتعتمد اإلجراءات  ،ياسي واالقتصادي واالجتماعي والثَّقافي لممجتمعياؽ السّ سّ ال بناًء عمى
التَّربويَّة التي  االستراتيجيةوتوجو  ،نظيمية العريضة لمعالجة المسائؿ الميمة في الّتربية والتَّعميـالتّ 

يوضح الحالة يتميز ىذا الّتعريؼ بأّنو  ،(5، 2002وضع الخطط التَّربويَّة )مدكور، لتكوف أساسًا 
االستراتيجية، وتوجو  ،وتعتمد اإلجراءات، فيي التي تجسد األىداؼ ،كية لمسياسة التَّربويَّةحر ال

المتعددة لبموغ األىداؼ التَّربويَّة، بذوؿ مف أجؿ االختيار بيف السبؿ ويتفؽ ىذا مع أّنيا الجيد الم
ا المعنى تتضمف صياغة ، وىي عمى ىذ(21، 3880عفيفي، ) التي تبمور األىداؼ النيائية

 .مجموعة مف المسالؾ والبدائؿ أو االختيارات لتحقيؽ مجموعة مختارة مف األىداؼ
التي  ،العاـ لممراحؿ التَّعميميَّة نمطتحديد الومف جانب آخر ُعرِّفت السياسة التربوية بأّنيا     

 جيات،و ط والبرامج والتومجموعة الخط وأىداؼ كّؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ، ينتظـ فييا المتعّمـ،
 عممية الّتربية والتَّعميـ فيو بناء عميياالتي تسير  ،ةوكذلؾ القوانيف والقواعد والنظـ واألسس العامّ 

(Baker, 1993, 11)القاعدة األساسية التي تنطمؽ منيا  ، ووفؽ ىذا تعد السياسة التربوية
 .العممية التَّربويَّة والتَّعميميَّة

  لتَّربويَّةا الّسياسة خصائص -2
 وضعيا عممية وتعدّ  الدُّوؿ، جميع في العامة الّسياسة أركاف أىـ أحد التَّربويَّة الّسياسة تمثؿ   
 والوسائؿ األىداؼ لوضع المرشد األساسي ألنيا التَّربوي التخطيط عممية متطمبات أىـ مف

 يحتاج التي المؤىمة البشرية لممخرجات والتدريب والتنمية لئلعداد رئيس ومصدر واإلجراءات،
 ،(Swanson,1997, 165)المجاالت مختمؼ في النمو وتدعيـ الرخاء لتحقيؽ المجتمع إلييا

 :الخصائص أىميا مف بمجموعة دولة أي في التَّربويَّة الّسياسة وتتميز
 ،مواده عمييا تقوـ التي العامة األسس وتبيف لمتَّعميـ، العاـ الدستور تظير التَّربويَّة الّسياسة -

 أّنيا إال معمنة، وال مكتوبة غير أـ ومراسيـ، بقرارات ومعمنة مكتوبة المواد ىذه أكانت سواء
 . لمسيرتيا والموجييف ليا والمنشئيف التَّعميـ مؤسسات عمى المشرفيف لدى ذىنياً  مدركة

 لعبلقةا وتوضح المختمفة، ومؤسساتو التَّعميمي لمنظاـ العاـ اإلطار تمثؿ التَّربويَّة الّسياسة -
 إدارات بوساطة التَّعميميَّة، المؤسسات بو تقوـ أف ينبغي وما الببلد إليو تحتاج ما بيف

 وعاداتو وقيمو المجتمع خيارات عف فتعبر  المجتمع، أفراد بعض وبمشاركة مختصة
 .والمستقبؿ الحاضر في وتصوراتو

 التَّربوي، العمؿ وأساليب لقواعدوا التنظيمات لمختمؼ العامة المفاىيـ تمثؿ التَّربويَّة الّسياسة -
 (.Brown, 1998, 56)التنفيذية المجاالت في أـ التخطيطية المجاالت في سواء
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 حيث توضع شمولية، مداىا وفي تفصيمية، وليست عامة، طبيعة ذات التَّربويَّة الّسياسة -
 تشكؿ ذاتو الوقت وفي التَّربويَّة، والمشكبلت لممواقؼ المبلئمة القرارات صنع بحرية تسمح
 .كّمو التَّربوي لمعمؿ المنشودة األىداؼ لتحقيؽ المبلئمة القرارات يوجو اّلذي المجاؿ

 يطرأ وما تغير، مف المجتمع في يحدث لما تستجيب ومتطورة، مستمرة التَّربويَّة الّسياسة -
 ىيو  االقتصاديَّة، أو الفكرية، أو االجتماعيَّة، أو السياسية، أنظمتو في تحوؿ مف عميو
 ,Guleck)والتَّعميـ الّتربية مجاؿ في عالمية توجيات مف المجتمع بو يتأثر بما تتأثر

1980, 34.) 
 متفؽ أىداؼ وفؽ بناؤىا يجري توجييية، وظيفة وليا لمتطبيؽ، وقابمة مرنة التَّربويَّة الّسياسة -

 (.  201 ،2002 بكر،)عمييا
 تخص أكانت سواء معينة تربويَّة سةبمؤس تختص ّنياإ أي مؤسسية التَّربويَّة الّسياسة -

 قبؿ التَّعميـ مؤسسات وفي الجامعي، التَّعميـ مؤسسات أـ ةالجامعي قبؿ التَّعميـ مؤسسات
 كماؿ،)الثانوي أو اإلعدادي أو االبتدائي التَّعميـ تخص تربويَّة سياسات تكوف قد ةالجامعي
2003، 391.) 

 االختيار وذلؾ بدائؿ، عدة بيف مف اختيرت ونياك عمميتيا مف السياسة التربوية عممية، تنبع -
 عمييـ، فيي ستطبؽ ومف المجتمع لظروؼ مبلئمتيا يراعي الذي العممي التفكير عمى يعتمد
 في عممية ودراسات أبحاث نتاج ىي بؿ شخصية، اجتيادات أو عفوية، ارتجالية تليس

 .(18، 2000اختصاصيا)حكيـ، 
 بقوانيف وتترجـ لمّدولة، العامة الّسياسة مف جزء فيي سمطة،بال مرتبطة التَّربويَّة الّسياسة -

 (.8 ،3880 لوغراف،)وتعميمات وبرامج وأنظمة
 ويتأثر المجتمع، في يؤثر اجتماعي، نظاـ التَّعميـ ألف اجتماعي بعد ذات التَّربويَّة الّسياسة -

 .وتطمعاتو وبظروفو بو
 بطاقاتو والتَّعميـ الّتربية مجاؿ في تطبؽ ياألنّ  تربوي، تعميمي بعد ذات التَّربويَّة الّسياسة -

 .مخرجاتو وتجويد عممياتو إصبلح إلى وتسعى المتعددة، ومدخبلتو والمادية البشرية
 وىناؾ العممي، البحث نتاج بؿ ارتجااًل، ليست فيي عممي، بعد ذات التَّربويَّة الّسياسة -

 (.331 ،3888 أحمد، فتحي)مجاليا في كثيرة عممية بحوث
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 فيجب المرونة، وصفتيا لمتطوير، قابمة ألنيا مكاني، وبعد زماني بعد ذات التَّربويَّة ّسياسةال -
 في والسياسية والتنموية واالجتماعيَّة االقتصاديَّة عصرىا معطيات مع متبلئمة تكوف أف

 (.  Baker, 1993, 376)فيو تكوف اّلذي المكاف
 المجتمع قطاعات مختمؼ بيف الجيود تنسيؽ إلى تسعى إّنيا أي تكاممية التَّربويَّة الّسياسة -

 والّسياسة السميـ التَّربوي بالتخطيط والفكرية، والدينية والثَّقافية واالجتماعيَّة االقتصاديَّة
 .(Harwell,2001, 56) الوطني القومي التخطيط داخؿ الواضحة

 التي والتَّعميـ، الّتربية ميداف في والمشاريع األنشطة يوجو منظـ، تفكير ذات التَّربويَّة الّسياسة -
 الظروؼ وفؽ تحقيقيا إلى واألفراد المجتمع يتطمع التي الطموحات بتحقيؽ كفيمة تكوف

 (.Harpert, 2000, 99)المتاحة واإلمكانيات
 لمنظاـ التَّربويَّة الّسياسة تحديد عند التَّربويَّة الّسياسة بخصائص األخذ يجب سبؽ ما عمى بناء   

 إلى  يتطمع التي الطموحات تحقيؽ إلى تسعى اّلذي المجتمع خصوصية إطار في ي،التَّعميم
 .المتاحة واإلمكانيات الظروؼ عمى بناء تحقيقيا

  التربوية السياسة أهمية -3
 توجييات مجرد ليست فيي بيا، تقـو التي الوظائؼ خبلؿ مف التربوية السياسة أىمية تتضح   

 تقـو بؿ لمدولة، التعميمي والنظاـ التربوي المجاؿ في البداية نقطة مجرد أو التعميمي، لمنظاـ
 :وتتجمى أىميتيا في كونيا الميمة الوظائؼ مف بالعديد

 لممعايير توفيرىا خبلؿ مف : وذلؾاإلداري المستوى عمى القرارات صنع عممية تيسير -
 اتخاذ عمى دفتساع مشكبلت، مف يقع لما المقترحة الحموؿ وقيمة أىمية تبيف التي الحاكمة
 الصائب. القرار

 قياس يتـ التربوية السياسة ضوء ففي المقترحة: والخطط القائمة الخطط لتقويم أساساً  تشكل -
 عمى لمتعرؼ المقترحة، والخطط القائمة، لمخطط لمتقويـ معايير تتخذ بحيث الفعمي، األداء
  الخطة. في والضعؼ القوة نقاط

 األجيزة تصدرىا قرارات مف يتخذ لما وذلؾ زدوايية:واال  االتساق وعدم التذبذب عمى تقضي -
 مف يصدر وما اإلجراءات في االتساؽ يتحقؽ وبالتالي المتشابية، المشكبلت حياؿ المختمفة
 المشكبلت. اتجاه قرارات

 تتغير ال فييالنسبي:  االستقرار من ودرية العاممين، لدى باألمن الشعور من نوعاً  توفر -
 تضبط مواد تحوي لكونيا والتنفيذ، العمؿ استقرار عمى تساعد لتاليوبا المسؤوليف، بتغير
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 لمتطمبات الصحيح الفيـ إلى يؤدي مما المواد تمؾ تطبيؽ توضح وقواعد العمؿ، إجراءات
  مسبقًا. المحدد األمر عف االنحراؼ عدـ وضماف التربوي، العمؿ

ير الوقت والجيد والماؿ، حيث تعمؿ السياسة التربوية عمى توف والمال: واليهد الوقت توفير -
يتخذ القرار الصائب وفؽ الخطوات المحددة، ومف الجية المختصة باتخاذه، وبالتالي يتوفر 

 (.32 ،2000 الوقت والجيد والماؿ)حكيـ،
توجو العمؿ  تكمف في كونيا السياسة التربويةأىمية ف إسبؽ، يمكف القوؿ  بناًء عمى ما   

الفيـ الصحيح لمتطمبات و  ر واإلجراءات في جو مف وحدة اليدؼالتربوي وتحقؽ اتساؽ األدوا
 يوفر الوقت والجيد ويحقؽ الغايات بأداء متميز.مما  العمؿ التربوي

 التَّربويَّة الّسياسة تكوين في المؤثرة العوامل -4
 دينية،ال كالعوامؿ بو، الخاصة بالعوامؿ تتحدد بمد أي في والتَّعميميَّة التَّربويَّة السِّياسات   

 ىذه تساىـ حيث الواسع، بمفيوميا والسياسية واالقتصاديَّة، والجغرافية واأليديولوجية، والفمسفية
 وتأثيرىا ميمتيا حيث مف تختمؼ وقد التَّربويَّة، لمسياسة والنيائي العاـ اإلطار تكويف في العوامؿ

 فيو الداخمة التحوالت يرورةوص التطور، ىذا وطريقة المجتمع تطور وفؽ التَّربويَّة الّسياسة في
 :العوامؿ ىذه أىـ ومف بو، والمحيطة

 لفمسفة المرجعي اإلطار لممجتمع العامة الفمسفة تعد: واأليديولويية الفمسفية العوامل 4-1
 العميا والمثؿ والمبادئ النظريات مف مجموعة الفمسفةحيث إّف  ،(31 ،3883 النقب،) الّتربية
 أحواؿ في ومعيشي وثقافي، وسياسي، اجتماعي، لواقع مستقبمية رؤية أو فكرياً  مجاالً  تكوف التي

ف محددة،  األمريكية والبرغماتية والمادية والواقعية كالمثالية الفمسفات مف كبير عدد وجود وا 
 في أو اإليجابية السمبية آثاره لو واإلسبلمية، العربيَّة الفمسفة إلى إضافةً  والشيوعية واالشتراكية

 يمكف وعميو ،(335 ،3881 بدراف،)معينة فكرية فمسفات تبنت التي الدُّوؿ في التَّربويَّة العممية
 التَّربوي،  الّنظاـ فيو قاـ اّلذي المجتمع في السائدة األيديولوجية لتأثير نتيجة التَّربويَّة الّسياسة عدّ 

 تحديد في ما مجتمع في السائدة واأليديولوجية الفمسفات دور عف الدروس مف الكثير أخذ ويمكف
 الرخاء بأىميَّة تؤمف التي الرَّأسمالية الدُّوؿ ففي ونتائجيا، بمقدماتيا لبلسترشاد التَّربويَّة سياساتو

 والسمطات الحكومية غير لمييئات وتتيح التَّربويَّة، اإلدارة في البلمركزية ضرورة تؤكد االقتصادي
 التنوع مبدأ فييا التَّربويَّة المناىج وتراعي ربويَّة،التَّ  السِّياسات رسـ في المشاركة فرص المحمية
 (.9 ،2000 جوىر،) المتنوعة والبيئات األفراد حاجات لمقابمة
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 مسار عمى بآثارىا النفعية البرغماتية لمفمسفة األيديولوجية التوجيات ألقت آخر جانب ومف   
 ىي البرغماتية الفمسفة رأي في لفعالةا فالمدرسة األمريكية، المتحدة الواليات في التَّربوي العمؿ
 المجتمعية والمشاركة واإلدارة والمتعّمـ والمعّمـ المنيج بيف المتكاممة الصورة تبمور التي

(Liberman, 2000, 132.) 
 التَّربويَّة الّسياسة فإف االشتراكية الشيوعية لمفمسفة األيديولوجية التوجيات ذات الببلد في أمَّا   

 الحكومة أو الدَّولة عمييا تسيطر التي التَّربويَّة واإلدارة والتمويؿ لئلشراؼ نمط ؿبتشكي تتحدد
 التوجيات ذات الدُّوؿ والسيما خارجية، جيات عمى االعتماد إلى تؤدي مؤثرات، ألي تجنباً 

 (.31 ،3893 كونراكوؼ،)السياسية قراراتيا في تتدخؿ ال كي الرَّأسمالية، األيديولوجية
أىـ العوامؿ التي تشكؿ ثقافة المجتمعات وتحدد قيـ مف الديف يعد  :الدينية لالعوام 4-2

 الشخصية مبلمح أىـ أحد وىو ومفاىيـ األفراد فييا وأنماط تفكيرىـ، وعاداتيـ وتقاليدىـ وآرائيـ،
 كاألدياف معينًا، ديناً  أفرادىا أكثر يعتنؽ التي المجتمعات تمؾ وخاصة مجتمع، ألي القومية
 حيث أدت الوضعية، أو السماوية غير األدياف أو والييودية، والمسيحية، اإلسبلـ،ك ة،السماوي

 يزاؿ فبل وتربويًا، وثقافياً  واقتصادياً  سياسياً  المجتمعات حياة في دوراً  تزاؿ وال الدينية المؤسسات
سبانيا، البرتغاؿ في سياساتو ورسـ التَّعميـ أىداؼ توجيو في أىميتيا لمكنيسة  الدينية يئاتولمي وا 

 التَّعميـ مرحمة في التَّعميميَّة السِّياساتصانعو  يضع لذلؾ التَّعميـ، في الكبير نشاطيا انكمترا في
 لمعممية الضرورية التسييبلت وتقديـ التمويؿ في الكنيسة مساىمة حسابيـ في األساسي
 توجيو في دورىما شريؼال واألزىر المكرمة لمكة يزاؿ وال( Banghart, 1995, 185)التَّعميميَّة
 التَّربويَّة الّسياسة تعمؿ حيث ومصر، السُّعوديَّة في اإلسبلمي المجتمع بمعتقدات وربطو التَّعميـ
 ومستقيمة لوجيو، خالصة األعماؿ وجعؿ وحده، هلل الوالء تحقيؽ متابعة في أىدافيا تحقيؽ عمى
 التي اإلسبلمية مثَّقافةل األساسية ادئبالمب التمميذ وتزويد اإلسبلمية، العقيدة ودعـ شرعو، عمى
 أمة إلى االنتماء وتعزيز عنو، والدفاع إليو، الدعوة عمى قادراً  باإلسبلـ، معتزاً  تجعمو

 .(353 ،2008 القرني،)اإلسبلـ
ال يسمح ألي يا التنوع الديني الطائفي فيفي الدوؿ التي تأخذ بمبدأ عممانية التعميـ رغـ وجود و    

أف ىذا مف والتأثير المذىبي عمى التعميـ ميما كانت الدواعي واألسباب، انطبلقًا  طائفة السيطرة
التأثير يؤدي إلى زعزعة النظاـ التعميمي ويكرس الممارسات العنصرية والتفرقة تحت ذرائع دينية 

 .(8، 2033) العبيدي، أو روحية
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 وخططيا وأىدافيا التَّربويَّة ةالّسياس لفمسفة الموجية العوامؿ أحد يعدّ  الديف إف القوؿ ويمكف 
 .إلى آخر مف مجتمع متفاوتة بدرجات وبرامجيا

طبيعة السياسة التربوية لمنظاـ في  تؤثر العوامؿ الجغرافية: واالقتصاديَّة اليغرافية العوامل 4-3
 التعميمي مف خبلؿ الجوانب التالية:

جازات الدراسية وشكؿ المباني المبلئـ لبدء اإللزاـ، وموسـ اإل المناخ: فالمناخ يحدد السف - أ
 المدرسية، وكذلؾ طوؿ اليـو الدراسي وأنواع النشاطات التعميمية، ومواعيد االختبارات.

طبيعة البيئة: فالفرد يتأثر بالبيئة ويؤثر فييا، فالبيئة الجغرافية تميـ اإلنساف بما تحتويو مف  - ب
السياسة التربوية توجو التعميـ الكثير مف المظاىر الطبيعية، والتي تعد خبرات تعميمية، ف

ليحقؽ تفاعؿ التمميذ مع بيئتو وتكيفو معيا، ليستجيب ليا، ويؤثر فييا، وذلؾ مف خبلؿ 
 األنشطة التربوية.

مصادر الثروة والموارد الطبيعية : تختمؼ الثروات الطبيعية واستثماراتيا مف بيئة إلى أخرى،  -جػ
 (.33، 2000سياسات تمويمو)حكيـ، وبالتالي يختمؼ اإلنفاؽ عمى التعميـ، و 

السػػػػويد، )مػػػدوؿ التػػػي تقػػػػع شػػػماؿ الكػػػرة األرضػػػػية مثػػػؿلنظػػػاـ التعميمػػػػي القػػػد أثػػػر المنػػػػاخ فػػػي و    
فالمنػػاخ شػػديد البػػرودة ، واألمطػػار عمػػى شػػكؿ كتػػؿ ثمجيػػة، وشػػدة  (،فمنػػداو الػػدنمارؾ، و النػػرويج، و 

كمػا أدت الكثافػة  ،لسػاعات طويمػة قد ألـز سكاف ىذه الدوؿ المكوث في بيػوتيـ ،العواصؼ الباردة
كػاف لكػؿ ذلػؾ أثػره عمػى ، و الػبعضعػف السكانية القميمػة فػي ىػذه الػدوؿ إلػى تفػرؽ البيػوت بعضػيا 

 النظاـ التعميمي وقد تمثؿ ذلؾ في:
تزايد دور البيت في تربية األطفاؿ وتعميميـ ألف الطفؿ يقضي معظـ وقتو فػي البيػت وأصػبح  -

األشػػرطة و  ،لتعمػػيـ الػػذاتي فظيػػرت صػػية تعميميػػة جديػػدة) اإلنترنػػتجػػزء مػػف التعمػػيـ يػػتـ بمبػػدأ ا
 .اإلذاعة والتمفزيوف ... (و والممغنطة،  المسجمة

مظػاىر النمػو فػي المنػاطؽ  ءتأخر إرسػاؿ األطفػاؿ إلػى المدرسػة حتػى سػف السػابعة نظػرًا لػبط -
 الباردة.

 قمة الحاجة إلى إنشاء دور الحضانة. -
 ت اليدوية وربط المدرسة بحاجات البيئة.اىتماـ المناىج بتعميـ الميارا -
 ساعات ( والعاـ الدراسي قصير. 3اليـو الدراسي قصير)ال يتجاوز  -
 األخذ بنظاـ البلمركزية في التعميـ. -
 قيمتو في المجتمع.وزيادة ز الدور االجتماعي لممعمـ، و بر  -
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وذات واجيػػات  انتشػػار المبػػاني المدرسػػية ذات المبلعػػب المسػػقوفة، والمػػزودة بوسػػائؿ التدفئػػة -
 زجاجية كبيرة تسمح بإدخاؿ أكبر كمية مف الضوء.

حيػث درجػة الحػرارة ة، النظاـ التعميمػي فػي الػدوؿ الواقعػة فػي األقػاليـ االسػتوائي فيكما أثر المناخ 
 وقد تمثؿ ذلؾ في: ،ظيور البرؾ والمستنقعاتو سقوط األمطار بغزارة و مرتفعة 

 ./المتنقمةو لمحمولة والغير مسقوفة ا/ ظيور مدارس العراء أو اليواء الطمؽ -
 الدراسة مسائية. -
 سف التعميـ اإللزامي يبدأ في سف السادسة نظرًا لسرعة النمو في المناطؽ الحارة. -
  http://ar.wikipedia.org.جازات تكوف مع بداية الصيؼاإل -
 ة، وغيرىا(،الطبيعي والثروات والتضاريس الجغرافية) المناخ العوامؿ بيف وثيقة الصمة وتعد   

 والبيئية، الجغرافية العوامؿ مع تتوافؽ التَّعميميَّة لمنظـ التَّربويَّة فالسِّياسات االقتصاديَّة، والعوامؿ
 التَّعميميَّة الّسياسةتعطي  لذا األحواؿ، ىذه مجاؿ في البيئة في السائد االقتصادي النشاط ويدخؿ
          .(89، 3881دراف، ب)البيئات بتنوع والمناىج البرامج لتنوع أىميةً 
 التوزع نتيجة األساسي، التَّعميـ إلدارة مركزي نظاـ قياـ يمكف ال األمريكية المتحدة ففي الواليات   

 ما بعدد تعميمياً  نظاماً  50 أفرز مركزياً  ال الّنظاـ أصبح لذلؾ والية، 50 ووجود الواسع الجغرافي
 التَّعميميَّة بالمناطؽ التَّعميـ مسؤولية طتأني وقد ،(Bowen, 2004, 57)واليات مف فييا

 ،(95 ،3888 وآخروف، المفرج)وتنفذىا التَّربويَّة سياساتيا تقرر التي فيي ،(المقاطعات)المحمية
 نعمـ عندما لمعالـ، قائدة األمريكية األمَّة بجعؿ المدرسة بأىميَّة األمريكي المجتمع إيماف ويتضح

 (.58 ،3889 العولقي،)المدني الدفاع عمى تنفؽ مما أكثر ـالتَّعمي عمى تنفؽ أمريكا بأف
 حيث بمة وتمويمو، األساسي الّتربية عمى تنظيـ التَّعميـ تشرؼ وزارة االتحادية روسيا وفي   

 مف% 31 يعادؿ ما أو اإلجمالي، المحمي الناتج مف% 1,1 التَّعميـ عمى الدَّولة نفقات مقدار
 مف% 0,5 الخاصة التَّعميميَّة المؤسسات مشاركة وتعادؿ ـ،2003 عاـ في الحكومية الميزانية
 مجاني. روسيا في والتَّعميـ اإللزامية، المدارس

ttp://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Russiah 

 أكبر ثاني وفييا أوروبا، مساحة تساوي القارة فيذه الجغرافية، العوامؿ أثر يتضح أستراليا وفي   
 اضطر مما قميمة، حضارية مراكز في يتجمعوا أف السكاف عمى كاف لذلؾ الـ،الع في صحراء
 حيث الكبيرة، لممدف أوليما تمامًا، مختمفيف تعميمييف بنظاميف األخذ إلى األسترالّية الحكومة
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 ذات الصغيرة المدارس حيث الريفية، لممقاطعات ومدارس المناىج، والمتنوعة المجيزة المدارس
 (.308 ،2001 كي،ز )الواحد الفصؿ

تمتد عمى مساحة  ، حيثأكثر الدوؿ اتساعًا في أوروبا الغربيةالتي تعد مف  فرنسا وفي   
 الحكومة سياسات تحت واإللزامي المجاني التَّعميـ توفير يندرج فيياكيمومتر مربع،  533,010

أو ما يعادؿ يورو،  15810000تبمة ميزانية التعميـ الوطنية  حيث ،وزارة التربية الوطنيةو 
٪ مف الناتج القومي اإلجمالي، حيث تنفؽ 1.83٪ مف مجمؿ الميزانية الوطنية و21.13

٪ مف نفقات التعميـ مف قبؿ 95يورو لكؿ تمميذ، ويتـ تمويؿ أكثر مف  1830الحكومة الفرنسية 
٪، وغيرىا مف 23.1٪، والحكومة المحمية: 12.3المصادر الحكومية )الحكومة المركزية: 

 ((Ministère des Affaires étrangères, 2007,1٪(2.3رات الحكومية: اإلدا
األكاديميات بالدور ىذه وتتمتع  تعميمية، منطقة أي ( أكاديمية29) إلى جغرافياً  فرنسا وتقسـ   

دارية اإلمجالس وال المحمية المناطؽ كما تساىـ سمطات ،الكبير باإلشراؼ عمى التعميـ الفرنسي
اإلدارة  األساسي وتنفيذ السياسات التربوية التي تحددىا التَّعميـ دارة شؤوففي إستشارية االو 

 (.EURYDICE, 2009, 9)المركزية في الوزارة
 الوطف في وخاصة النامية، الدُّوؿ في التَّربويَّة الّسياسة في آثاره واالقتصادي الجغرافي ولمعامؿ   

 الصناعات يعتمد مف وىناؾ الزراعة، تعتمد تيال الدُّوؿ وىناؾ النفطية الدُّوؿ فيناؾ العربي،
 بآخر، أو نحو عمى فييا التَّربويَّة السِّياسات في العوامؿ ىذه أثرت وقد والسياحة، والصيد التقميدية

 برفع الحاكـ الحزب اىتـ كما أواًل، الدَّولة عاتؽ عمى التَّعميـ توفير عبء يقع مصر ففي
 العامة الميزانية مف% 39 تجاوزت التي لمّدولة، العامة انيةالميز  مف األساسي التَّعميـ مخصصات

 نشر في التوسع عممية وتعد ىذا المصرية، والمعارؼ الّتربية وزارة ميزانية مف% 32و لمّدولة
 التوزع بسبب جداً  شاقة والمدف والريؼ والجنوبية الشمالية المحافظات كؿّ  ليشمؿ األساسي التَّعميـ

 (.358-323 ،2003 حساف،)السكاف عدد مةوضخا الكبير الجغرافي
 ترجمة وواضعييا التَّربويَّة السِّياسات مخططي مف العوامؿ ىذه تتطمب: السياسية العوامل 4-4

 المحيط السياسي والمناخ داخمية، سياسية وقوى أحزاب مف فييا ما مع السياسي الوسط مؤثرات
 والحروب الدُّولية، المنظمات وتأثير ات،والمعون لميبات المانحة الخارجية بالببلد، والجيات

 وضع أثناء في بيا والوعي والخارجية، الداخمية السياسية الضغط وجماعات والصراعات،
 تعد األمريكية المتحدة فالواليات تحييدىا، عمى العمؿ أو تجاىميا أو بقبوليا التَّربويَّة، السِّياسات
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 ينصاع أف العالـ وعمى القرارات، منو تصدر ّلذيا والقطب العالـ، في سياسية قوة أكبر نفسيا
 عاـ (Georg Bush) األب بوش جورج األمريكي الرئيس إليو ذىب ما االىتماـ ىذا ويؤكد ليا،

 أف ألمريكا أردنا إذا: قاؿ عندما ـ،2000 عاـ ألمريكا الّتربية إستراتيجية إعبلف عند ـ،3883
 ،2000 محمود،) التَّربوي والتجديد التحديث مجاؿ في الطريؽ تقود أف بد فبل لمعالـ قائدة تبقى
 سياسي، تدخؿ دوف نتاجاتيا مف واالستفادة األخرى الثَّقافات عمى باإلضافة إلى االنفتاح ،(3

لزامية والحاسوب، االجتماعيَّة والدِّراسات والرياضيات والعموـ القومية المغة أىميَّة وتأكيد  التَّعميـ وا 
 القرارات تحكمو اّلذي التَّعميـ نمط إّنو جنسية، أو عرقية دينية اباتحس دوف مف ومجانيتو
 خاصة ومنظمات أىمية جيات لتمويؿ لخضوعو المحمي المجتمع وحاجات الداخمية، السياسية
 العولقي،) األجنبية لممعونات يخضع وال الفدرالية، الحكومية واألمواؿ محمية بنكية وقروض
3889، 10.) 

 الحكـ، عف الممكية فصؿ عمى يقوـ اّلذي السياسي وتاريخيا تركيبتيا بسبب يابريطان أمَّا   
 بمسألة كثيراً  تنشغؿ التي السياسية، لؤلحزاب الحكـ يترؾ أمر حيث تحكـ، وال تممؾ فالممكة
 وفي ذاؾ أو الحزب ىذا موقؼ لتعزيز سياسية كورقة التَّربويَّة المشاريع تستخدـ ما وكثيراً  التَّعميـ،

 يخدـ كي التَّربوي، المشروع تبنى اّلذي العمؿ حزب مشروعات رأسيا وعمى االنتخابية، مبلتالح
 قانوف خبلؿ البلمركزية تبني كذلؾ الحياة، مدى التَّعميـ فرص ليا ويوفر العاممة، الطبقات
 المحافظيف حزب في اليمينية القوى وضعتو واّلذي ـ،3899 عاـ الصادر التَّربوي اإلصبلح
 بنود مف رئيساً  بنداً  التَّعميـ جعمت حيث ،(Margaret Thatcher)تاتشر مارغريت برئاسة

دارية مالية تبديبلت وأحدثت التَّعميـ ىيكمة أعيدت حيث سياساتيا،  التَّربويَّة الّسياسة صيغة عمى وا 
 حكـ تحت المدارس بجعؿ المحمية السمطات دور تقويض وتـ ومضمونيا، القومي الطابع ذات

 (.35-32 ،3889، المعارؼ وزارة) والتَّعميـ الّتربية بوزارة ممثمة قوية حكومية تربويَّة سمطات
 التَّعميـ مرحمة في التَّربويَّة السِّياسات في تأثير ألمانيا جزأي لتوحيد كاف آخر جانب ومف   

 القتصاديَّةا والقطاعات األلمانية السياسية األحزاب بيف ضمنياً  اتفاقاً  ىنالؾحيث إّف  األساسي،
 تمويؿ في المشاركة ضرورة عمى األخرى الحكومية غير الضغط وجماعات والنقابات الخاصة
 بالتَّعميـ ةالخاص التمويؿ مجالس في الجيات تمؾ تمثيؿ عمى العمؿ تـ ولذلؾ اإللزامي، التَّعميـ

 (.25 ،3893 الخميج، لدوؿ العربي التربية مكتب) اإللزامي
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 الفمسطينية والقضية والسبلـ الدُّولية والمساعدات اإلسرائيمي العربي علمصرا كاف مصر وفي   
 عاتؽ عمى األساسي التَّعميـ توفير عبء ويقع األساسي، لمتَّعميـ التَّربويَّة الّسياسة تحديد في أثرٌ 

 مف وتعديبلتو، ـ3893 /عاـ318/ رقـ القانوف وفي الدستور في جاء ما ذلؾ ومف أواًل، الدَّولة
 الوطني بالوعي الحاكـ الحزب اىتـ كما مصري، مواطف لكؿّ  ومجاني إلزامي تعميـ توفير ةضرور 

 مؤتمر) والرجؿ المرأة بيف التَّعميـ في والمساواة التَّربويَّة، السِّياسات وضع أثناء في والقومي
 (.1 ،3881 االبتدائي، التَّعميـ مناىج تطوير

 والجغرافية األيديولوجية، والدينية، الفمسفية الذكر ةالسابق العوامؿ أدت عمى ما سبؽ وبناء   
 اّلذي والمجتمع الدَّولة في التَّربويَّة الّسياسة معالـ تحديد في ميماً  دوراً  والسياسية، واالقتصاديَّة،

 سياسات توجيو في فعميا فعمت وسمبياتيا، العوامؿ ىذه إيجابيات عف النظر وبغض فيو، ىي
 خصوصية بمبدأ األخذ عدـيجعؿ  لذلؾ المجاالت، كؿ في تبنتيا التي ّدوؿلم التَّربويَّة النظـ
 بالواقع محيطة غير التَّربويَّة الّسياسة التَّربوي القرار صناع لدى مجتمع لكؿّ  التَّربوي الّنظاـ

 يوجو العوامؿ ىذه مف وكؿ   الواقعي، التطبيؽ عف بعيدة يجعميا وما المختمفة، ونتائجو االجتماعي
 الفصؿ وال يمكف وآخر، مجتمع بيف متفاوتة بدرجات وبرامجيا وخططيا التربوية السياسة دويحد
 ىذه إف حيث متفاونة، وبدرجات التربوية السياسة صياغة في مجتمعة تؤثر فجميعيا بينيا

 التي التربية فمسفة مف تستمد التربوية السياسة وأف المجتمع لبنية األساسية المكونات ىي العوامؿ
 .وتطمعاتو وواقعو المجتمع فمسفة دتجس
 التَّربويَّة الّسياسة صنع معايير -5
 عمى الدَّولة تحرص التي المعايير، مف عدد وفؽ التَّربويَّة الّسياسة وضع يجري ما عادةً    

 :المعايير ىذه وأىـ صنعيا، عممية أثناء في التنفيذ موضع وضعيا
 .وفمسفتيا الدَّولة ديولوجيةأي إطار في التَّربويَّة الّسياسة وضع ضرورة -
 التَّربويَّة الّسياسة وضع أي الدَّولة، وأىداؼ يتوافؽ نحو عمى وبرامجيا التَّربويَّة الّسياسة تقرير -

 .والخارج الداخؿ في الدَّولة تطمعات ضوء في
مكانياتو المجتمع ظروؼ ضوء في التَّربويَّة الّسياسة وضع -  .وا 
 ما وفؽ وطموحاتيـ، األفراد حاجات تمبية عمى المقررة ويَّةالتَّرب الّسياسة تعمؿ أف ضرورة -

 .أفراده لكؿّ  المجتمع في والموارد لمقيـ تخصيص مف تمثمو
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 المشاركات، تعدد إطار في وذلؾ التَّربويَّة، الّسياسة صنع في الشعبية المشاركة توافر -
 .وتمازجيا المختمفة العناصر تداخؿ وضرورة

 عاـ، نحو عمى واإلنسانية العممية بالمعارؼ ترتبط التي العاّمة تالمجاال بيف الجمع مراعاة -
 .والتَّعميـ الّتربية بفمسفة ترتبط التي الكيفية والمجاالت

 االستراتيجيات خبلؿ مف إجرائية خطوات في تترجـ ألف قابمة التَّربويَّة الّسياسة تكوف أف -
 قابمة وأىدافيا مبادئيا تكوف أف مراعاة أي التنفيذ، خطوات مف ذلؾ وغير والخطط،

 (.13، 2000 أندراوس،)لمتنفيذ
تقتضيو المصمحة العامة لمدولة، وفؽ توفير المرونة الكافية في اختيار األىداؼ وتعديميا  -

 .(19، 2000)حكيـ، وتعد عممية تحديد أىداؼ السياسة التعميمية عممية عممية موضوعية
 وافرتتأف عند صياغة السياسة التربوية ضرورة أف مف أىـ ما يجب التزامو  ،يبلحظ مما سبؽ   

 ،الدولة وتطمعاتيا وأىدافيا فمسفةفي ضوء  والواقعية، المرونة والشموؿ والمشاركة فييا مقومات
مكانياتو مف أجؿ تمبية مع مراعاة  المتعمقة  طموحاتوتحقيؽ الحتياجات االظروؼ المجتمع وا 

  بالتربية والتعميـ.
 لتَّربويَّةا الّسياسة بناء مراحل-6
 دولة مف تسمسميا في تختمؼ قد التي المراحؿ، مف بمجموعة التَّربويَّة الّسياسة بناء عممية تمر   
 :التَّالية الرئيسة المراحؿ في تشترؾ ولكنيا آخر، إلى مجتمع ومف أخرى، إلى

 التَّربويَّة ةالّسياس ألف الحسباف، في لمببلد العامة الّسياسة أخذ مراعاة تتضمف األولى: المرحمة
 واالقتصاديَّة والسياسية األيديولوجية وتوجياتو المجتمع، وفمسفة العامة، المبادئ وفؽ عادة تتحدد

 لضماف حتمية ضرورة معيا التناسؽ وتحقيؽ ومنيجيا، الدَّولة نظاـ يحددىا التي واالجتماعيَّة،
 واالنسجاـ التكامؿ ويعزز المجتمع، مصمحة يحقؽ نحو عمى واحد، اتجاه في كّميا الجيود سير
 والصناعية والزراعية واالجتماعيَّة االقتصاديَّة األخرى القطاعات وأىداؼ التَّربويَّة الّسياسة بيف

 (.Brown, 1998, 130)ونشاطاتيا المختمفة والثَّقافية والعمرانية
 وفي فييا، ارالقر  وأصحاب التَّربوييف والمخططيف الساسة مف الّسياسة صياغةالثانية:  المرحمة

 وخطط سياسات اقتراح أو وصياغتيا، وبرامجيا التَّربويَّة األىداؼ مناقشة جريت المرحمة ىذه
 وأخذ التَّعميمي، الواقع عف والبيانات المعمومات جمع المرحمة ىذه في يجري كما بديمة، وبرامج
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 في التَّربوي العمؿ بواقع يطةالمح والتيديدات والفرص واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة الّسياسية العوامؿ
 . الحسباف
 التَّربوي اإلداري اليـر قمة أعمى مف وتبنييا التَّربويَّة الّسياسة إعبلف فييا يجريالثالثة:  المرحمة

 العامة وأىدافيا مجاالتيا مف مجاؿ لكؿّ  مفصؿ شرح معيا ويترافؽ فيو، موظؼ أدنى حّتى
 والمسؤوليات والمياـ الّسياسة، تمؾ لتحقيؽ تخدمةالمس والوسائؿ تنفيذىا، طرائؽو  والخاصة،
 المستوى لوضعيا إلى النظري المستوى مف االنتقاؿ المرحمة ىذه في ويجري قطاع، لكؿّ  المحددة
 أحمد، فتحي)الواقع أرض عمى التَّربويَّة الّسياسة تنفيذ عف المسؤولة التنفيذية لمقطاعات العممي
3888، 221-229.) 
 النظرية التصورات بتحويؿ الواقع في التَّربويَّة الّسياسة تطبيؽ فييا ويجري: الرابعة المرحمة

 بمختمؼ والمعّمميف اإلدارييف بمساىمة الفعمي التنفيذ حيز إلى ليا المخطط التَّربويَّة والمشاريع
 القيادات تقوـ المرحمة ىذه وفي وتطمعاتيا، التَّربويَّة الّسياسة أىداؼ تحقيؽ في المستويات
 في النمو مؤشرات ومتابعة الميداف، في التَّربويَّة الّسياسة تنفيذ بمراقبة والمتوسطة العميا اإلدارية
 يحقؽ نحو عمى والكيفية الكمية الناحية مف المستويات مختمؼ وعمى التَّربويَّة القطاعات مختمؼ
 (.33 ،2003أندرواس،)التَّعميـ جودة

 الرؤى بيف التطابؽ ومدى صبلحيا مف لمتحقؽ التَّربويَّة سةالّسيا تقويـ تتضمف الخامسة: المرحمة
 المحقؽ التقدـ ومدى ليا الميداني والتطبيؽ جية، مف الموضوعة واألىداؼ النظرية والتصورات

 (.13 ،3885 ومحمد، القبل)أخرى جية مف
 مف ليا التَّالية راحؿلمم األساسية الركيزة يمثؿ التَّربويَّة الّسياسة بناء أف مع أّنو ذكره والجدير   

 مرحمة ىو أىميَّة األكثر أف إال الّسياسة، مبادئ أو أىداؼ بإعبلف عادةً  وتنتيي األىميَّة، حيث
نما التطبيؽ، عف يختمؼ نظرياً  شيئاً  ليست الّسياسة إف حيث والتطبيؽ، التنفيذ  تكامبلً  يمثؿ وا 

ف الفعمي، الواقع في ليا وتجسيداً   وتجاوز المستمر والتطور تَّربويال االرتقاء يضمف ما وا 
 . أىداؼ مف حققتو وما التَّربويَّة لمسياسة المستمر بالتقويـ يجري الصعاب
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 األساسي التَّعميم ثانيًا:
 األساسي التَّعميم مفهوم -1
 مقومات مف يتضمنو بما معاصر، تربوي فكر ذات تعميمية صيغة األساسي التَّعميـ يمثؿ   

 لتوفير بسعيو ويتميز والعربيَّة، العالمية التَّعميـ نظـ معظـ إلى طريقيا تأخذ بدأت ومبادئ ومفاىيـ
كسابيـ لممتعّمميف المتكامؿ النمو  مف الضروري بالقدر وتزويدىـ لمتعّمـ، األساسية الميارات وا 

عدادىـ نموىـ، لخصائص المبلئمة األساسية والميارات المعارؼ  في والمواطنة لمحياة وا 
 (.30 ،2005 ،ديب)مجتمعيـ

 وبداية الطفولة مرحمة في الفرد تنمية في أىميتو تؤكد كثيرة، آراء األساسي التَّعميـ مفيوـ وفي   
  حيث العالـ، دوؿ معظـ في سنة 33 حّتى سنوات 1 عمر مف ممتدة مرحمة ألّنيا المراىقة،
 في التَّعميـ مف دٍ مزي لتمقي الدِّراسي استعداده مستوى ويرفع الطفؿ، عقمية تطوير في يساىـ

 تشريح مف األساسي التَّعميـ ألف االتجاه، ىذا تؤيد كثيرة أدلة وىناؾ البلحقة، التَّعميميَّة المراحؿ
 أقؿ عمى فيو لمفرد، األساسية واالجتماعيَّة والثَّقافية والمعرفية العممية البنية يقدـ لغويًا، المصطمح

 Quality Education) والحساب والكتابة بالقراءة ةالمتعمق األمية تجاوز مف الفرد يمكف تقدير

For all, 1993, 4)، أفراد مف فرد لكؿّ  توفيره ينبغي ،اً إلزامي شامبلً  اً تعميم يعد تربويَّة رؤية وفي 
مكاناتو قدراتو تطوير مف ليتمكف المجتمع،  لتفتح الفرص لو ويييئ يمكف، ما أقصى إلى وا 
 التي والميارات المعارؼ ويكسبو الفاعمة المتكاممة شخصيتو يفوتكو  اىتماماتو، وممارسة مواىبو،
 (.20، 2001عمار، )وتطويره مجتمعو تنمية في منو المنتظرة بأدواره القياـ مف تمكنو
 المواطنة متطمبات مف األدنى الحد اكتساب مف المتعّمـ األساسي التَّعميـ يمّكف آخر جانب مف   

 والحوار واالتصاؿ التعاوف وميارات والواجبات بالحقوؽ والوعي ة،واالجتماعيَّ  السياسية والمشاركة
 والحساب، والكتابة القراءة عمى القدرة ميارات واكتساب تقدمي، ديمقراطي مجتمع بناء في والرغبة

 حؿ عمى والقدرة التكنولوجيا استخداـ ميارات اكتساب إلى إضافة ىذا
 (.King,1999,12)المشكبلت

حيث إّف المنتجة،  الواعية لممواطنة التبلميذ إعداد في مميزاً  تربوياً  فكراً  األساسي ـالتَّعمي ويمثؿ   
المواطنة ىي قيـ وسموؾ وآداب وتكويف وذوؽ حضاري وتراث مرتبط بقيـ وثوابت المجتمع 
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التزامات أخبلقية واجتماعية اتجاه و فيي تتضمف حب الوطف والتعمؽ بو  ،وفمسفتو في الحياة
 :ة منياميمّ فالمواطنة تدؿ عمى جممة مف القيـ ال، مةالمجتمع واأل

 .التمسؾ بالقيـ األساسية الراسخة والمثؿ العميا والتصرفات الحضارية المشتركة -

 .العالمي ـأعمى المستوى الوطني  المشاركة الفعالة في تسيير الشؤوف العامة سواءٌ  -

 .في دستور وقوانيف الدولة التمتع بالحقوؽ والحريات الفردية والجماعية المنصوص عمييا -

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9 

تاحة التبلميذ األساسية، حاجات إشباع األساسي كما يؤكد التَّعميـ     تعددةم تعميمية فرص وا 
 أجؿ مف التطبيقية بالجوانب النظرية الجوانب ربط إلى يسعى كما بينيـ، الفردية الفروؽ لمقابمة
 بالبيئات وثيقاً  ارتباطاً  ويرتبط المرونة مف بقدر ويتميز مجتمعو، في المنتج المواطف إعداد

 نحو الميؿ نميةت إلى يسعى كما تنميتيا، عمى ويعمؿ متطمباتيا، ويواجو معيا، ويتبلءـ المحمية،
 (.312 ،2003 كحيؿ،)والمستمر الذاتي التَّعمـ
 العربيَّة الدُّوؿ في التنمية أجؿ مف التَّربوي التجديد لبرنامج االستشارية االجتماعات حددت وقد   
 ورؤية تعميمية، صيغة بأنو العربيَّة، المنطقة في وتوجياتو األساسي التَّعميـ مفيـو( ايبداس)

 أحوالو عف النظر بصرؼ الحياة، معترؾ دخولو قبؿ طفؿ كؿّ  تزويد إلى ترمي ـ،لمّتعمي جديدة
 ولسد لو، الضرورية والقيـ والتوجيات والميارات المعارؼ مف األدنى بالحد الثَّقافية و االجتماعيَّة

 (.30 ،2005 ديب،) السنوات مف معيف مدى عمى األساسية حاجاتو
 استثمار فيو مجتمع، أي النطبلؽ التنمية عناصر مف ميماً  اً عنصر  األساسي التَّعميـ غدا وقد   
 فبمداف األمـ، بيف متميزة مكانة إلحراز العقوؿ تصنيع مف ميمة ومرحمة البشري، الرأسماؿ في

 مؤسساتو وتعزيز األساسي التَّعميـ تطوير االستراتيجية أىدافيا ضمف تضع المتقدـ العالـ
 تتضمف تربويَّة مؤسسة األساسي فالتَّعميـ العصر، طمباتمت مع ومبلءمتو بجودتو واالرتقاء
 لممجتمع واالقتصادي والسياسي االجتماعي السياؽ في تؤثر التي العناصر مف واسعة مجموعة

 كؿّ  وتوفير التمميذ اىتماميا محور وأصبح مجاليا واتسع وظيفتيا تغيرت حيث فيو، ىي اّلذي
عداده والروحي والبدني العقمي نموه وتوجي عمى تساعد التي واإلمكانات الظروؼ  لتولي وا 
 المناىج لتنفيذ المعّمميف أداء بمستوى واالرتقاء والمستقبمية، الحاضرة حياتو في مسؤولياتو
 بالمجتمع والعناية الموضوعة، األىداؼ وتحقيؽ التَّربويَّة العممية ولتحسيف أجمو مف الموضوعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
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 والعمـ، والثَّقافة لمتربية العربيَّة المنظمة)أىدافو ؽوتحقي مشكبلتو حؿ في والمساىمة المحمي
3891، 52-33.) 

 :بالتالي األساسي لمتَّعميـ األساسية المبلمح تحديد يمكف سبؽ مما   
لزامي، شامؿ تعميـ -  .المجتمع أفراد مف فرد لكؿّ  توفيره ينبغي وا 
 .الضرورية والقيـ وجياتوالت والميارات المعارؼ مف األدنى بالحد المتعّمـ تزويد إلى يسعى -
 .أعمى تعميمية مراحؿ في التَّعميـ مواصمة مف وتمكينو المتعّمـ، استعدادات تطوير عمى يعمؿ -
 .المجتمع تطوير في يساىـ وأف الحياة، يواجو أف مف الفرد يمكف -
 يعمؽ حب الوطف واحترامو واالعتزاز بو. -
 .المشكبلت حؿ عمى والقدرة ريفواحتراـ اآلخ واالتصاؿ التعاوف بميارات المتعّمـ يزود -
 .المرونة مف بقدر ويتميز لمتبلميذ، الفردية الفروؽ يقابؿ -
 األساسي التَّعميم عميها يقوم التي المبادئ -2
 التي الرئيسة، المبادئ مف جممة إلى مجتمع أي في األساسي التَّعميـ مؤسسة عمؿ نظاـ يستند   

 المبادئ وتمؾ المجتمع، أفراد مف الناشئيف بيف عميـالتَّ  نشر في وتوجياتو فيو، العمؿ مجاؿ تحدد
 الدينية الخمفية مف أو السياسية، والنظـ الوضعية والتشريعات والقوانيف الدساتير مف مستمدة

 ولكف والمجتمع، لمّدولة واالجتماعي االقتصادي الوضع مف أو واأليديولوجية، الفمسفية والتوجيات
 فرضت المبادئ فتمؾ التَّربويَّة، النظـ عولمة ظؿّ  في والشعوب ـاألم تداولتيا مبادئ مجمميا في

 : المبادئ تمؾ أىـ ومف بقناعة، بيا وعممت تبنتيا، المجتمعات ألف أو اإلنساف، حقوؽ بقوة نفسيا
 التَّعميـ عمى الحصوؿ في فرد كؿّ  حؽ إلى يشير وىذا: األساسي التَّعميم ديمقراطية 2-1

 الديني وانتمائو وجنسو عرقو عف النظر بغض واىتماماتو وميولو دراتوق مع يتناسب بما األساسي
 تشكؿ بداية مع العالـ بمداف أكثر التزمتو المبدأ وىذا ،(Ackers, et al.,2001, 6) بشرتو ولوف
 والثَّقافة لمتربية المتحدة األمـ منظمة تقرير أشار وقد اإلنساف، حقوؽ ومنظمات المتحدة األمـ

 لتحقيؽ المبدأ ىذا عمى وافقت األعضاء الدُّوؿ مف% 300 أف إلى ،ـ2008 عاـ والعموـ
 في تحديات وجود مع أّنو التقرير بيف كما ـ،2035 عاـ حموؿ مع لمجميع التَّعميـ ديمقراطية

 الدُّولي البنؾ ويساىـ المسممات، مف المبدأ ىذا والحكومات الشعوب التزاـ صار التطبيؽ إمكاف
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 لمتربية المتحدة األمـ منظمة) الثالث العالـ بمداف مف عدد في تحقيقو في لعضويةا الدائمة والدُّوؿ
، والثَّقافة  (.5 ،2008 والعمـو

 عمى الحصوؿ في ودولتو مجتمعو داخؿ فرد كؿّ  حؽ يعني: األساسي التَّعميم ميانية 2-2
 وفؽ السادسة أو الخامسة عمر مف( ابتدائي تعميـ) سنوات ست عف مدتو تقؿ ال أساسي، تعميـ
 القراءة مواد في األساسية معارفو لتنمية السادس، الصؼ نياية حّتى دولة، لكؿّ  المحمية النظـ

 السمطات عمى ويجب تقدير، أقؿ عمى المحمية والجغرافية والتاريخ والعمـو والرياضيات والكتابة
 ىذا لتحقيؽ يالقوم الدخؿ ميزانية مف أجزاء وتخصيص توفيره والشعوب والحكومات المحمية
 تضمف أّنو األساسي التَّعميـ مفيوـ مراجعة مف ويبلحظ ،(Ackers, et al., 2001, 8) المبدأ
 لمبدأ مساند المبدأ ىذا أف إلى اإلشارة مف والبد األساسي، التَّعميـ مجانية صريح نحو عمى

  أف مف ليا فبلبد عميـالتَّ  لديمقراطية الفرصة والحكومات السمطات أتاحت فإذا التَّعميـ، ديمقراطية
  .مجاني نحو عمى توفيره عمى تعمؿ

 الحكومات التزاـ فيؤكد األوؿ أمَّا توجييف، ذو إلزاـ وىو: األساسي التَّعميم إلزامية 2-3
 في ىـ ممف لؤلطفاؿ تقدير أقؿ عمى سنوات ست مدة األساسي التَّعميـ توفير المحمية والسمطات

 ,Tsang, 2002) واكتسابو األساسي التَّعميـ أمره وولي الطفؿ إلزاـ فيؤكد الثاني وأمَّا التَّعميـ، سف

 مف% 99 أف ـ،2008 عاـ والعموـ والثَّقافة لمتربية المتحدة األمـ منظمة تقرير بيف وقد ،(16
 عف يقؿ ال نحو عمى االبتدائي التَّعميـ إلزامية عمى صراحة تنص قوانيف لدييا النامي العالـ دوؿ
 واحدة دراسية سنة المحمية التَّربويَّة السمطات تمـز المتحضر العالـ دوؿ مف% 11 و سنوات، 5

 مف عدد وفي ،(50 ،2008والعموـ، والثَّقافة لمتربية المتحدة األمـ منظمة) األساسي التَّعميـ قبؿ
 تعد ،البلتينية أمريكا دوؿ وبعض وفرنسا وبريطانيا المتحدة الواليات والسيما المتطورة، الدُّوؿ

 ,UIS% )80 تجاوزت إجمالية قيد مقدار حققت التي اإللزامي، التَّعميـ مف جزءاً  الثانوية المرحمة

2006, 89.) 
 مف متقدمة معرفية مكاسب لممتعّمـ يحقؽ تعميـ توفير تقتضي: األساسي التَّعميم يودة 2-4

 جميع المنطمؽ ىذا فم الجودة مفيوـ ويشمؿ ولمجتمعو، لو الفائدة فتتحقؽ والنوع، الكـ حيث
 التَّعميميَّة، والوسائؿ المدرسي، والبناء واألىداؼ، والمعّمـ، المتعّمـ، التَّربويَّة العممية مدخبلت
 المدخبلت عناصر جميع بيف والتفاعبلت والعبلقات الفيزيائية، والبيئة والمنياج،

 أف إلى اإلشارة مف والبد ،(30 ،2005، والعموـ والثَّقافة لمتربية المتحدة األمـ منظمة)والمخرجات
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 الثانوية البلحقة، التَّعميميَّة المراحؿ متطمبات تمبية في ميماً  عامبلً  تعد األساسي التَّعميـ جودة
 في سيؤثر نوعو عمى تحسف أي َـّ ثَ  ومف اجتماعية، عممية األساسي وأف التَّعميـ العالي، والتَّعميـ
 .(308 ،2003 عميمات،) ايجابياً  المجتمع

 في الحديثة التَّطورات أفرزتو المبدأ وىذا: األساسي التَّعميم في الحديثة التكنولوييا توظيف 2-5
 المستقبؿ، مدرسة في الضرورية المتطمبات مف أصبحت التي والتدريس، التَّعميـ تقنيات مجاؿ
 التطبيقات مؾت أىـ ومف وبالعكس، المتعّمـ إلى المعّمـ مف تبادلية عممية التَّعميـ جعمت والتي

 والفصوؿ المعمومات، لعرض الذكية والسبورة االلكترونية، الدروس التَّعميـ لتكنولوجيا الحديثة
 وشبكات التَّعميمي، والتمفاز االلكتروني، والكتاب االفتراضي، والتَّعميـ االلكترونية،

 التي لّتحدياتا أىـ مف المبدأ ىذا أف إلى اإلشارة مف والبد ،(83-83 ،2003كحيؿ،)االنترنت
 .النامية المجتمعات في والسيما األساسي، التَّعميـ نظـ عمى العولمة فرضتيا

 لعمؿ أردنا ما إذا أساسياً  مبدأ يعد: تدريبه وتعزيز األساسي التَّعميم معمم قدرات تطوير 2-6
 ومجانية التَّربويَّة، والتكنولوجيا العصر عموـ تطور فمع يتطور، أف األساسي التَّعميـ مؤسسة
لزاميتو، التَّعميـ  العولمة، عصر في بمسؤولياتو لمقياـ لممعمـ التَّربوي التأىيؿ تطوير مف البد كاف وا 
، فيو تطورت اّلذي  فيو والتقويـ، والتنفيذ التخطيط بوظيفة يقوـ الحالي العصر في فالمعّمـ العمـو
 والطرائؽ التَّعميـ وسائؿ باستخداـ وينفذ الصؼ، غرفة داخؿ السموكية لؤلىداؼ يخطط اّلذي

 التَّربوي العمؿ نتائج بتقويـ ويقوـ التبلميذ، لدى المعرفة وينمي األىداؼ، تمؾ التدريسية
 تمكنو التَّربويَّة التي الميارات مف مستوى امتبلؾ مف لممعمـ البد كاف لذلؾ ،(التبلميذ) ومخرجاتو

 (.33-18 ،2003عبيدات،) التَّربويَّة العممية وظائؼ تحقيؽ مف
 رئيساً  شرطاً  يعد األساسي التَّعميـ في المبادئ ىذه تحقيؽ إف القوؿ يمكف سبؽ ما عمى بناءً    
 التعميـ بمستوى االرتقاء يتطمب الحالي فالعصر لمجميع، ومتميز نوعي تعّمـ تحقيؽ أجؿ مف

لزاميتو التعميـ ديمقراطية تطبيؽ إلى باإلضافة جودتو وتحقيؽ  شرط مبادئال ىذه يجعؿ مما وا 
 ما الشاممة، التنمية تحقيؽ ويدعـ ومعارفو العصر ومتطمبات يتبلءـ تعميـ لتحقيؽ وضرورة
 . المبادئ وتأكيدىا بيذه األخذ التَّربويَّة السِّياسات عمى يفرض
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 األساسي التَّعميم أهداف -3
 إلى تيدؼ ال عامة، مرحمة وىي التَّعميمي، السمـ بداية تعد األساسي التَّعميـ مرحمة إف   

نما العممي، التخصص  القومية والمواضيع والرياضيات، والحساب القراءة مواضيع عمى تركز وا 
 وقدراتو، ميولو مع والمتوافقة التمميذ، بحياة الصمة الوثيقة والترويحية والصحية واالجتماعية

تسعى  وعميو مية،المستقب أو اليومية حياتو في تصادفو التي والمشكبلت المواقؼ لمجابية وتؤىمو
 :التَّالية األىداؼ لتحقيؽ والنامي المتقدـ العالـ دوؿ معظـ في األساسي التَّعميـ مدرسة

شباع واليوايات المواىب وتنمية واإلبداعية، والميارية الذاتية القدرات تعزيز -  الرغبات وا 
 .التبلميذ لدى النفسية

 وتعّود المنيجي، والتتبع والتجريب حثالب روح وتعميؽ التبلميذ، لدى العممي التفكير تنمية -
 .السميمة الّدراسة طرائؽ

 وتوافقو النفسية وصحتو والخمقية والعقمية الجسمية النواحي مف لمتمميذ المتكامؿ النمو تحقيؽ -
 .االجتماعي

 واالجتماعيَّة، الوطنية والمفاىيـ الروابط وتعميؽ الناشئ، الفرد لدى القومية الروح تنمية -
 .مجتمعو إليو ينتمي اّلذي القومي التفكير ويعتنؽ بيا، فيعتز وأمتو، وبوطن فتحببو

 (.Berry, 2003, 61)الرقمية األمية عمى القضاءو  المعرفة مجتمع بناء في المساىمة -
 عمى ويطمع يتمثمو، كي الناشئ الجيؿ إلى الدَّولة أو األمَّة وتاريخ والثَّقافي الفكري التراث نقؿ -

 .أجداده تراث
 المدنية بمسؤولياتو القياـ مف تمكنو التي االجتماعيَّة، الخبرات مف بمجموعة التمميذ تزويد -

 .واالجتماعيَّة
 حؿ طرائؽ وتعميمو الفكرية، الخبرات بعض بإكسابو الفكري النمو تحقيؽ عمى التمميذ مساعدة -

 .الصحيح التفكير أساليب وتعويده اليومية، الحياة في تواجيو التي المشكبلت
 عمى وطنو مصمحة وتقديـ اآلخريف حقوؽ احتراـ التمميذ بتعويد الخمقي السموؾ تنمية -

 والمثؿ األخبلؽ مبادئ تقتضيو ما وفؽ والعمؿ بالواجبات والقياـ الخاصة، المصمحة
 (.308 ،3881 ناصر،)العميا
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 لكي بيا، والعناية ونظافتيا سبلمتيا حيث مف فييا يعيش التي البيئة خدمة التمميذ تعويد -
 .ومجتمعو وطنو تقدـ الستمرار المبلئمة البيئة تكوف

 النظرية المجاالت بيف والربط الطبيعة، ظواىر مواجية في العممي التفكير عمى التمميذ تدريب -
 الزمني لعمره المبلئمة والبرمجيات الحاسوب ميارات مف وتمكينو المقدمة، لمخبرات والعممية
 (.51 ،2008الناصر، عبد) والعقمي

 .الطبيعية البيئة واحتراـ األساسية وحرياتو اإلنساف لحقوؽ االحتراـ تنمية -
 والسبلـ، التفاىـ، روح تسوده حر، مجتمع ظؿّ  في المسؤولية بتحمؿ تتسـ لحياة التمميذ إعداد -

 .الشعوب بيف والصداقة الجنسيف، بيف والمساواة والتسامح،
 منظمة)إمكاناتو لو تتيح حد أقصى إلى يةوالبدن العقمية وقدراتو ومواىبو التمميذ شخصية تنمية -

 (.13 ،2005 والعمـ، والثَّقافة لمتربية المتحدة األمـ
  متوازف جيؿ إعداد إلى يؤدي األساسي التَّعميـ في األىداؼ ىذه تحقيؽ إف القوؿ، ويمكف 

 .فيو والتأثير المستقبؿ واقتحاـ المختمفة، األحواؿ مع التكيؼ مف تمكنو متكاممة، بقدرات

 بعض في ثالثًا: السياسة التربوية لممدرسة الميتمعية في مرحمة التعميم األساسي
 الدول

يمكف استخبلص مبلمح السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي مف    
خبلؿ عرض تجارب بعض الدوؿ، والوقوؼ عمى أىـ السياسات التي التزمتيا لتعزيز تطبيقيا في 

ا التربوية، وفيما يمي تقدـ الباحثة تجارب وخبرات بعض الدوؿ فيما يتعمؽ بالسياسات أنظمتي
  التربوية الخاصة بتطبيؽ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي:

 بريطانيا: -1
نوع مف المدارس التي تموليا الدولة، وفييا سمطة التعميـ  يى بريطانياالمدرسة المجتمعية في    

، وىي المسؤولة عف القبوؿ في المدرسة، فريؽ عمؿ المدرسةؼ يتوظلمسؤولة عف ىي ا المحمية
وقد بدأت الحكومة منذ منتصؼ القرف التاسع عشر بإشراؾ المجتمع المحمي في التعميـ مف 
خبلؿ المنح السنوية لمجمعية الوطنية لتشجيع التربية الدينية، وجمعية المدرسة البريطانية 

، وتنص السياسة التربوية فييا عمى التوسع في إنشاء مدارس "لمدارس الطوعيةا" واألجنبية لدعـ
لمتعميـ األساسي بقيادة مجالس المدارس المنتخبة محميًا في األحياء والرعايا في جميع أنحاء 
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٪ مف مدارس التعميـ األساسي مدارس 61أصبح ما يقرب مف  ،ـ2009انكمترا وويمز، وفي عاـ 
 مجتمعية.

http://en.wikipedia.org/wiki/Community_school_%28England_and_Wales%29 

اإلطاري لعاـ  وقد تـ إدراج المدرسة المجتمعية مف قبؿ مجمس المعايير المدرسية والقانوف   
( 33,158)أكثر مف كاف ىناؾـ، 2033مقاطعة، وفي عاـالليحؿ محؿ مدارس  ـ،3889

 مدرسة مجتمعية.
والذي  ،المجتمعية في بريطانيا مف خبلؿ تقرير" التميز في التعميـ "وتتمثؿ رؤية المدرسة    

يتمحور حوؿ دور المشاركة الموسعة، وتوفير الحوافز المعنوية لمعامميف في المدارس، وضرورة 
تمثيؿ اآلباء في المجالس  أىميةتشجيع التعميـ األسري، وربط التعميـ باالقتصاد واإلنتاج، و 

واختيار المعمميف األكفاء وتدريبيـ وعدـ التسامح عند سوء األداء، وضرورة التعميمية واإلدارية، 
التقويـ المستمر، وأىمية وضع الخطط المحمية ومعالجة ضعؼ أداء التبلميذ وتوظيؼ التقانات 

ربط المدرسة بالبيئة، وتأسيس ورعاية المدارس المجتمعية النموذجية، إضافًة إلى في التعميـ، 
بار السف في لقاءات منتظمة مع التبلميذ وغير ذلؾ مف األفكار)وزارة المعارؼ، واالستفادة مف ك

3889 ،35.) 
 بريطانياومف السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي في    

 ما يمي:
 .يجب أف يتـ توظيؼ جميع أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لمشروط واألوضاع القانونية -
 .تفويض السمطة المحمية بقرارات التمويؿ والتنفيذ والمتابعةو توجو نحو البلمركزية ال -
صبلحية اقتراح تغييرات كبيرة، بحيث يجوز لمييئة اإلدارية في المدرسة تقديـ اقتراحات  -

 وتعديبلت لتوسيع المدرسة، أو إضافة نموذج، أو تغيير فئة المدرسة. 
 .اً معين اً ديني اً معية طابعليس بالضرورة التزاـ المدرسة المجت -
ىي المسؤولة عف تسيير العمؿ فييا بيدؼ تعزيز المجتمعية الييئة اإلدارية في المدرسة  -

مستويات عالية مف التحصيؿ العممي، وتتكوف الييئة اإلدارية مف نموذج عف أصحاب 
 .محميالمصمحة، مع ممثميف عف أولياء األمور، والموظفيف، والسمطة المحمية والمجتمع ال

http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/a00198361/c
ommunity-and-community-special-schools 

تقدير قيـ البعد العالمي، وتحقيؽ فيـ أفضؿ لمختمؼ المجتمعات والثقافات واألدياف، وترسيخ  -
 العدالة االجتماعية، والديمقراطية والمساواة والتنمية المستدامة محميًا وعالميًا.

http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/a00198361/community-and-community-special-schools
http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/a00198361/community-and-community-special-schools
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إشراؾ غير المعمميف والتربوييف في عممية تطوير المناىج، وربط ميداف التربية بالعمؿ  -
 .واإلنتاج

( The UK One World(:)UKOWLAعالـ واحد ) بريطانيايمكف مف خبلؿ منظمة و    
تحديد الفئات المجتمعية ذات الصمة ومصادر الخبرة في المجتمع المحمي لممدرسة حيث تعمؿ 

 ىذه المنظمة عمى التعاوف مع شبكة مف المنظمات المماثمة القائمة في جميع أنحاء العالـ.

http://www.dfid.gov.uk/Getting-Involved/For-schools/global-school-partnerships/Develop-
good-practice-in-your-partnership/Advice-on-how-to-involve-your-community/ 

تؤكد   السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في بريطانيا فّ إمما سبؽ يمكف القوؿ    
 العدالة االجتماعيةقيـ مختمؼ المجتمعات والثقافات واألدياف، وترسخ االندماج والتعايش مع 

أصحاب ومشاركة المحمية ات تفويض السمطو البلمركزية مف خبلؿ تعزيز طية والمساواة والديمقرا
 اتالييئ، ومنح المجتمع المحميممثمي المعمميف والتربوييف والموظفيف و و ولياء مف األ المصمحة
مف أجؿ تعديبلت تسيير العمؿ فييا القتراحات و اال تقديـفي المدارس صبلحيات تتعمؽ ب اإلدارية
 لمتبلميذ. التحصيؿ العممياء بمستويات االرتق

 كندا: -2
تتمتع بالسيطرة والسيادة التامة عمى المسائؿ المرتبطة بالتحديث في كندا إف المقاطعات    

عف معوقات البيروقراطية المركزية، وتقدـ الييئات الحكومية في  بعيداً  التربوي والتطوير
فيوجد في كؿ إقميـ أو مقاطعة  ،ر النظاـ التربويالمقاطعات الدعـ المالي والسياسي البلـز لتسيي

وعمى المستوى القومي يوجد جياز قومي بمثابة مجمس لوزراء  ،مديرية لمتربية أو وزارة لمتربية
(، وميمتو إتاحة الفرصة لموزراء أو المديريف في المقاطعات CHECالتربية ويطمؽ عميو مسّمى )

 .(8، 2000) فرح، معموماتلبحث آليات التعاوف وتبادؿ الخبرات وال
محافظة ساسكاتشواف  ابتدائية في مجتمعية أوؿ مدرسة تعييف تـ ـ،3890 عاـ وفي   
(Saskatchewan،) ما وىو مجتمعية، مدرسة (89) ـ، أصبح ىناؾ أكثر مف2003 عاـ وفي 

 في أكثر برامج المدرسة المجتمعية توسعت الوقت ذلؾ مجموع المدارس، ومنذ مف٪ 32 يمثؿ
 وشممت المدارس الثانوية، وتيدؼ والشمالية، الريفية في المناطؽ وكذلؾ الحضرية، لمناطؽا

 جودة ذات تعميمّية برامج: مف خبلؿ تحقيؽ األمؿ مجتمعات بناء في كندا إلى المجتمع مدارس
 والمساواة، المجتمعي وتحقيؽ التمكيف شاممة، وتوفير خدمات المشتركة، وتعزيز المسؤولية عالية،

 .التعميمية االبتكارات مجاؿ في دعـ القيادةو 
في كؿ إقميـ فيما يتعمؽ بالمدرسة المجتمعية في  التربية وزارات ومف السياسات التي تتبعيا

  مدارس التعميـ األساسي ما يمي: 

http://www.dfid.gov.uk/Getting-Involved/For-schools/global-school-partnerships/Develop-good-practice-in-your-partnership/Advice-on-how-to-involve-your-community/
http://www.dfid.gov.uk/Getting-Involved/For-schools/global-school-partnerships/Develop-good-practice-in-your-partnership/Advice-on-how-to-involve-your-community/
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وتخصيص  المجتمعية، المدرسة لبرامج التمويؿ عمى زيادة في كندا التربية تعمؿ وزارات -
 المحمي. والمجتمع المدرسة اجاتالموارد، ودعـ احتي

المجتمع، ومشاركة المجتمع،  مدارس نموذج لتنفيذ استعدادىـ لتوثيؽ المدرسة أقساـ تشجيع -
 وتحديد السياسات القرار، اتخاذ في والتبلميذ المدرسة في والعامميف التعميـ، ومجمس

 المتكاممة. المشتركة، والخدمات والممارسات التي تعزز القيادة
 إلى وباإلضافة الدراسية التي تضعيا الوزارة، لسياسات التربوية ضرورة التزاـ المناىجتؤكد ا -

 التي البرامج التعميمية مف كاممة لممدرسة المجتمعية في تنفيذ مجموعة تطمؽ حرية ذلؾ،
 واالقتصادية االجتماعية والخمفية الثقافة وتعكس األكاديمي، وتحتـر النجاح زيادة إلى تيدؼ

 .والمجتمع لمتبلميذ
وتمتـز  واالحتراـ، الرعاية مف بيئة تحقؽ المجتمع تعمؿ الوزارة عمى التأكد مف أف مدارس -

 .المبكر والتدخؿ الشاممة وذلؾ لضماف الوقاية االرتقاء بالتعميـ، أجؿ مف معايير التقييـ
http://www.education.gov.sk.ca/Community-Education 

تؤكد  السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في كندايمكف القوؿ إّف مما سبؽ    
المشتركة في إدارة الشؤوف التعميمية، وتقديـ الدعـ والتمويؿ البلـز  مشاركة المجتمع والقيادة

وتقويـ البرامج التعميمية التي تضمف االرتقاء المجتمعية، ومنحيا حرية تنفيذ  المدرسة لبرامج
  األكاديمي.التحصيؿ بمستويات 

 ألمانيا: -3
التقميدية مف خبلؿ المدارس المدرسة  أىمية التعميـ خارجببرليف  في مجمس التربية والتعميـ يقر  
 Community Education)رنامجبتعميـ المجتمعي و الالتزاـ يؤكد ضرورة و  ،يةلمجتمعا

Relation،)(CER) ، البرامج مع الشامؿ الذي يتفؽ مع احتياجات ومصالح السكاف المحمييف و
( تطوير CER، ومف األىداؼ العامة لبرنامج)المناىج القياسية المعتمدة التي تقدميا ةالتعميمي

البرامج المجتمعية، وتعزيز التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع، والتنسيؽ بيف الموارد واحتياجات 
يعّد مشروع المدارس الشبكية مف المشروعات الرائدة وتنمية التعاوف بيف الوكاالت، كما  المجتمع،

واليدؼ منو ىو ، مع المؤسسة األلمانية لبلتصاؿ عف بعد بالتعاوفالذي تقوـ بو الوزارة االتحادية 
داـ تطويع عممية التعميـ والتعمـ في المدارس لمتطمبات مجتمع المعموماتية، وذلؾ بتوفير استخ

إعداد المعمميف عمى المشروع اىتمامو  ىذاإضافة إلى ذلؾ يركز  ،شبكات االتصاؿ عف بعد
، وتقدـ وزارة التربية الدعـ المطموب وتشرؼ عمى تنفيذ المعايير األساسية لمتعميـ، وتقدـ وتدريبيـ

صادر الدعـ المادي، وتفوض مجالس التربية متابعة التنفيذ، وتترؾ ليا الحرية في استحداث م

http://www.education.gov.sk.ca/Community-Education
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تمويؿ إضافية، وتنفيذ برامج وأنشطة تفيد في تطوير مستوى التبلميذ األكاديمي وتنمي لدييـ 
الحس المجتمعي، وتقدـ المدرسة المجتمعية تقارير شيرية إلى اإلدارات التربوية لتقييـ أدائيا 

 ولمتدخؿ المباشر إذا لـز األمر.
www.straussesmay.com/seportal/secure/DistrictPolicy.aspx?policyid=2452 

ـ، 2031والجدير بالذكر أف المدرسة المجتمعية في برليف قد فازت بالجائزة العالمية لعاـ    
لة األمريكية للتعليم والتي منحتها لها الوكاكأفضؿ سمات المدارس المجتمعية، 

لمتمييز  اً (، كونيا نموذجCommunity Education Partnership)(، CEPالمجتمعي)
 ورعاية ثقافة المدرسة المجتمعية.

www.bcsberlin.k12.nj.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=5

26&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424  

 

 ومف أىـ السياسات التربوية التي تعزز تطبيؽ المدارس المجتمعية في ألمانيا:
 طريؽ عف وذلؾ التعميـ اراتقر  صنع في المجتمعية المشاركة وتوسيع البلمركزية إلى التحوؿ -

 مع التعاوف وتطوير التربية، وزارة في البيروقراطية عمى والقضاء المحمية، المجاف توظيؼ
 .المجتمعية المؤسسات والمنظماتلدى  المتوفرة الخبرات مف واالستفادة الخاص، القطاع

ة والتعميمية التخطيط المجتمعي، بحيث يقوـ مجمس التعميـ بالتعاوف مع المنظمات المدني -
ع األدوار، يوالمنظمات البمدية في المنطقة المحمية، لوضع الخطط التربوية وألياتيا، وتوز 

 وضع معايير التقييـ.و و 
www.csd99.org/assets/1/7/811_CommunityPlanning.pdf 

لتعميـ مشاركة أولياء األمور في كؿ مدرسة، وتعدىا العوامؿ الحيوية في تشجع مجالس ا -
 تأسيس عبلقات إيجابية بيف المدرسة والمجتمع المحمي.

www.csd99.org/assets/1/7/890_ParentOrganizations.pdf 
جب مشاركة المجتمع المحمي فييا، حيث توأىمية عالية لممعمومات الدقيقة التي  إعطاء قيمة -

يجري إصدار نشرات تتضمف معمومات حوؿ نشاطات المدرسة المجتمعية والفعاليات 
 الطبلبية وبيانات التحصيؿ العممي لمتبلميذ.

 وبيف صناعيةال المؤسسات بيف مف خبلؿ التعاوف والمشاركة وتنفيذىا التدريب برامج تخطيط -
 الفنية. والكميات والجامعات الفنية المدارس

www.csd99.org/assets/1/7/815_MethodsofCommunication.pdf 
تؤكد  ية في ألمانياالسياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعيمكف القوؿ إّف مما سبؽ    

 الخاص والمنظمات القطاع مع والتعاوف المجتمعية المركزية اإلدارة التربوية، وأىمية المشاركة

http://www.straussesmay.com/seportal/secure/DistrictPolicy.aspx?policyid=2452
http://www.bcsberlin.k12.nj.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=526&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424
http://www.bcsberlin.k12.nj.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=526&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424
http://www.csd99.org/assets/1/7/811_CommunityPlanning.pdf
http://www.csd99.org/assets/1/7/890_ParentOrganizations.pdf
http://www.csd99.org/assets/1/7/815_MethodsofCommunication.pdf
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ووضع الخطط التربوية، باإلضافة إلى  القرارات صنع المجتمعية ومشاركة أولياء األمور في
  دريب.الت أىمية توزيع األدوار والمسؤوليات والتزاـ التقويـ المستمر وببرامج

 ماليزيا: -4
 ديناميكية أكثر بصورة المواطنيف إعداد إلى عاـ بشكؿفي ماليزيا السياسة التربوية  تيدؼ   

نتاجية لمواجية  التنمية عممية في المساىمة عمى والقدرة المسؤولية العصر، وليتحمموا تحديات وا 
يزيا تعد نفسيا مجتمعًا تقنيًا والوطف، عممًا أف مال والمجتمع األسرة ورخاء وحدة ولتحقيؽ الوطنية،

لذلؾ نمحظ أف  ،طورة في تركيبو وآليات عممو ونشاطاتوتيعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة والم
والتي تعد   (Smart Schools)مفيوـ المدرسة المجتمعية يأخذ شكبًل آخر وىو المدرسة الذكية

 وتوجييية متطورة، وتنفذ عميميةت وتقنيات ميارات إدخاؿ أساس عمى ابتداعيا تـ تعميمية مؤسسة
 المعمموف الدراسية، ويتبنى ومستوياتيـ وقدراتيـ التبلميذ اجاتتيحال وفقاً فييا  التعميـ عممية
أمور  وأولياءوف ىـ ويشارك ومتطمبات نموىـ، التبلميذ اجاتتيحا تمبي ومقررات مناىج تدريس
الميمة،  المدرسية األنشطة بعض تنفيذو  ية،الدراس البرامج اختيار أنفسيـ في التبلميذ مع التبلميذ
 ، ومف أىـ مبلمح السياسة التربوية لمتعميـ األساسي فياوغيرى دراسية رحبلت في كالخروج

 ماليزيا التي تسعى لربط المدرسة بمجتمعيا وتحقيؽ المدرسة المجتمعية ما يمي:
 القيادة مسؤولية مدرسةال مدير يتولى، حيث التنفيذية الشؤوف في البلمركزية مبدأ اعتماد -

 التعميـ لسياسة وفقاً  الدراسية المناىج تطبيؽ عمى واإلشراؼ المدرسة، في واإلدارية المينية
 المنيجية األنشطة عمى باإلشراؼ ويقـو الدعـ، وخدمات اإلضافية وبرامج التعميـ الوطنية

 .المصاحبة وتعزيزىا
 والمساعدة الدعـ الجمعيات ىذه تقدـ مدرسة، حيث كؿ والمعمميف في لآلباء جمعيةإحداث  -

  .المدرسة والمجتمع بيف التعاوف وتعزز المدرسة، إدارة في
التزاـ الحكومة مجانية التعميـ األساسي، والتوسع في بناء المدارس وتييئتيا عمى أحسف وجو  -

 .مف ناحية البيئة المدرسية والوسائؿ التعميمية والخدمات الممحقة بالمدرسة
التدريس لمتطورات  طرائؽو  ،ومواكبة المقررات المدرسية ،يف وتأىيميـعممالم تدريبتعميؽ  -

، التي تعتمد عمى مفاىيـ التعمـ المجتمعي، والتعمـ الذاتي، والتعمـ مدى التربوية المعاصرة
 .الحياة

 تشجيع النشاط الطبلبي، وتقسـ أنواع النشاط إلى ثبلثة أقساـ كاآلتي: -
نادي و  ،نادي العبلقات العامة )برامج والنوادي مثؿالجمعيات: وتضـ عددًا مف ال -3

نادي رجاؿ األعماؿ الناشئيف، وغيرىا مف األندية و  ،نادي الصحافةو  ،العبلقات الدولية
 .(التي تسيـ في اإلعداد لمعمؿ أو تشجع عمى التفكير والحوار لدى التبلميذ
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 ،العسكريةو  ،فاءاإلط، و الكشافة )وفنوف الدفاع عف النفس مثؿ ،فرؽ الزي الموحد -2
اإلجازة  ـ، والمشاركة في واحد منيا إلزامي سواء خبلؿ الدراسة أ(التايكوندو، و الكاراتيوو 

 الصيفية.
التي يشارؾ فييا فريؽ العمؿ المدرسي وتتـ معظـ األنشطة نوادي األلعاب الرياضية:  -1

ط إلزامي ، والمشاركة في النشاوالعطؿ الرسمية اإلجازة األسبوعيةأياـ في الرياضية 
لجميع المعمميف ببل استثناء إال أف توزيعيـ عمى أياـ السبت يكوف وفؽ خطة ُتعدىا 

 المدرسة.
 ىيئة أعضاء مف يافي المدرسة، ويشارؾ مدير مدرسة يترأسيا كؿ في صحة تشكيؿ لجنة -

حداثو  األمور، والتبلميذ وأولياء التدريس في  األولية الصحية واإلسعافات لمرعاية قسـ ا 
دوري،  بشكؿ المدارس بزيارة األطباء ويقـو المختصيف، أو المعمميف أحد عميو يقـو رسةالمد

صحاح بالمدرسة،  المحيطة والبيئة المدرسية البيئة وتقاـ نشاطات لنشر الوعي الصحي، وا 
 مف جزءاً  األمور أولياء يكوف حيث المجتمع، مشاركة الصحي، ودعـ االجتماعي واإلصحاح

 .المدرسية المجاف

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../EXP7 

 وبث والتثقيفية، التعميمية النشرات إصدار خبلؿ مف التربوي لئلعبلـ واسعٍ  إعطاء اىتماـٍ  -
 مف ةمدّ ال في تعميمية برامج تبث التي المحمية التمفزيوف قنوات خبلؿ مف التعميمية البرامج
 إعداد التربية وزارة وتتولى أسبوعيًا، أياـ أربعة بمعدؿ عشرة، الثانية ىحت صباحاً  الثامنة
 .التمفزيوني البث أجيزة خبلؿ مف المبثوثة التربوية المواد

تسييؿ استعماؿ مؤسسات التعميـ الرسمية كمراكز تعميـ لمسكاف المحمييف )فتح المدارس أماـ  -
 .(العمؿ، وغيرىا،.. ، وعقد ورشاتالجميور، وتنظيـ سمسمة محاضرات عامة

األسرة والمجتمع، وتشجيع األنشطة التطوعية وأنشطة رابطات المدرسة و توثيؽ الروابط بيف  -
 (.33، 2000) وزارة المعارؼ، اآلباء والمدرسيف والمنظمات غير الحكومية

 تؤكد السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في ماليزيايمكف القوؿ إّف مما سبؽ    
، يفعمموتأىيؿ الم تدريبباإلضافة إلى تعميؽ  اإلدارة التربوية وضرورة تفويض السمطة، مركزيةال

 لئلعبلـ واسعٍ  مع إعطاء اىتماـٍ  ،األنشطة التطوعيةوالمشاركة في  ع النشاط الطبلبيتشجكما 
توثيؽ وتأميف الرعاية الصحية، كما أنيا تسعى إلى  نشر الوعي الصحيوالعمؿ عمى  التربوي

مرافؽ استعماؿ وتتيح  المدرسة والمجتمع بيف التعاوف وتعزيز الروابط بيف األسرة والمجتمع
 .لسكاف المحمييفا لخدمةمؤسسات التعميـ الرسمية كمراكز 
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 يمهورية مصر العربية: -5
تسعى وزارة التربية والتعميـ المصرية لمنيوض بنظاـ التعميـ األساسي، مف خبلؿ نظاـ تعميمي    

لجودة، بيدؼ بناء المواطف المصري وفقًا لمنظومة القيـ الحضارية واإلنسانية بنظاـ عالي ا
 .يعتمد عمى المشاركة المجتمعية الفاعمة والمنتجة المركزي

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Pages/vision.aspx  

ترتكز عمى تدعـ تحقيؽ المدرسة المجتمعية، و  تربوية ومشاريع وذلؾ مف خبلؿ تبني سياسات   
 :المحاور التالية

 بيئة تعميمية غير  فيالجودة لكؿ متعمـ،  عالي فعالة تقدـ تعميماً مدرسة  -
جيا وتقوـ عمى وسائؿ وأساليب التعمـ النشط، واستخداـ تكنولو  نمطية ترتكز عمى المتعمـ،

والتفكير  العممي،والتفكير  الذاتي،التعمـ  االتصاؿ بما يمكف المتعمـ مف التزود بميارات
 .والميارات الحياتية ،الناقد

تمكنو مف القيادة التربوية والتخطيط  التيمعمـ متميز عمى مستوى عاؿ مف المينية والخبرة  -
 . التغيير والتطوير فيالجيد وتجعؿ منو عنصرًا فعااًل 

 العممي، وتدعـ التفكير يج ترتكز عمى التعمـ النشط وترتبط باحتياجات الواقع المحممناى -
 .الناقد، وحؿ المشكبلت، والتعمـ مدى الحياة، وقيـ المواطنة

دارة المدرسة  المدرسيالمنيج والكتاب )العممية التعميمية فيتكنولوجيا تعميـ متقدمة تندمج  - وا 
 (.ونظاـ التعميـ

لدعـ جودة التعميـ وبناء ثقافة  المدنيمؽ الطاقات الفعالة لممجتمع مشاركة مجتمعية تط -
 .نحو البلمركزية القوميظؿ التوجو  في الديمقراطيالمجتمع  المشاركة وبناء

ولة والواعية ؤ ة والقيادة المساءلإدارة تربوية متميزة تعتمد عمى المعموماتية والشفافية والمس -
 .إطار البلمركزية فيلرؤية التطوير 

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Policies/Pages/politic_vision.aspx 
 

عاـ داعـ لمتطوير  يبناء رأو  ،والقطاع الخاص والمحميات المدنيتقوية الشراكة مع المجتمع  -
 .رالمستم

 http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Policies/Pages/entrances.aspx 

 .ولية بيف جيات الحكومة والقطاع الخاص والمدارس والمجتمعات المحميةؤ مشاركة المس -
المعايير  باستخداـ الصفيمف خبلؿ تقييـ األداء  رس المجتمعيةفي المدا قياس التأثير -

 وقياس ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكبلت( SCOPE) مصر فيالقومية لمتعميـ 
(CAPS.)  

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Projects/coop_proj/USAID/Pages/tilo.aspx 

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Pages/vision.aspx
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Policies/Pages/politic_vision.aspx
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Policies/Pages/entrances.aspx
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Policies/Pages/entrances.aspx
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Projects/coop_proj/USAID/Pages/tilo.aspx
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ومف المشاريع التي تبنتيا وزارة التربية والتعميـ لتعزيز المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ    
 األساسي ما يمي: 

 ىو برنامج ييدؼ إلى زيادة معدالت التحاؽو (: GILO) لمبنات التعميميمشروع تحسين األداء 
 الدراسي.وتحسيف مستوى تحصيميف  ،ات بالمدارسالبن
يتـ تنفيذ المشروع بتمويؿ مف الوكالة االمريكية لمتنمية الدولية بمصر وبالتعاوف مع العديد و    

 .مف األطراؼ المعنية عف طريؽ تطبيؽ استراتيجية االصبلح المتمركز حوؿ المدرسة
المدارس،  مدراءو مجالس األمناء، و عمميف، الم)مشروع الوتتضمف األطراؼ الرئيسية المعنية ب   
 ي(.المجتمع المحم وممثميأولياء األمور، و التبلميذ، و ييف، ربو الموجييف التو 

 وييدؼ المشروع إلى:   
إتاحة فرص تعميمية ذات جودة عالية داخؿ عدد مف المناطؽ النائية والمحرومة بصعيد  -

 .مصر
تاحة مزيد مف الفرص إ في يالمستوى المحمدعـ مشاركة المجتمع عمى و تحقيؽ البلمركزية  -

 .التعميمية لمبنات
 .نشاء ودعـ المدارس المجتمعيةإتمكيف المجتمعات مف  -
 .متمركزة حوؿ التمميذ توفير مواد تعميمية وممارسات تربوية -
 .دعـ وتدريب المجتمعات عمى كيفية تشكيؿ مجالس أمناء نشطة وفعالة -
دارة وف اإلؤ ش فيمعات المحمية ودعـ مشاركة المرأة تعزيز مشاركة أولياء األمور والمجت -

 .المدرسية
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Projects/coop_proj/USAID/Pages/Gilo.aspx 

وقعت اليونيسيؼ اتفاقًا مع الحكومة المصرية  ة في القرى المحرومة:مشروع المدارس الميتمعي
 لتطوير وتنسيؽ مشروع المدارس المجتمعية في القرى المحرومة مف الريؼ العموي لمصر،

المشاركة المجتمعية الحقيقية  المشروع مشاركة المجتمع في إدارة المدرسة، واعتبر ت عمىوحرص
التعمـ ، وميارات أساليب التدريس المبتكرة عمى تدريبال ، وتـالحاسمة لنجاح المشروعىي 

، لمجتمعباالموضوعات واألنشطة ذات الصمة بالذاتي، والتعمـ النشط، وتعزيز المنيج الرسمي 
أصبحت المدارس جيات اتصاؿ بالمجتمع المحمي لمخدمات الصحية وأنشطة التنمية  بحيث

.المجتمعية   

www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_Sear
chValue_0=ED482908&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED482908 

دعـ وتدريب و  ،المواد والمناىج الدراسية الوزارة عمى دفع رواتب المعمميف، وتوفيروعممت 
 . لمتعميـ المجتمعي وضعت اليونيسيؼ نموذجاً ، و المعمميف

www.equip123.net/docs/e2-EgyptCaseStudy.pdf 

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Projects/coop_proj/USAID/Pages/Gilo.aspx
http://www.equip123.net/docs/e2-EgyptCaseStudy.pdf
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حيث افتتحت ىذه المؤسسة بالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ  :مؤسسة مصر الخيرمشاريع 
 33و 3عمارىـ بيف أتتراوح  تمميذألؼ  33تستوعب نحو  ،مدرسة مجتمعية( 310أكثر مف)

نائية والفقيرة، المناطؽ ال فيالمتسربيف والمحروميف مف التعميـ  ميذبلت، إلتاحة الفرصة لمعاماً 
المواعيد،  فيالمرونة  يوتعمؿ المدارس المجتمعية عمى اتباع أسموب التعميـ النشط، كما تراع

 .ميذبلتسر الأل لخدمات الصحية والمواد الغذائية وبرامج التوعيةاتوفير ب تيتـو 
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1051277&eid=6109 

كما يتـ تنفيذ العديد مف المشاريع التي ترسخ مضموف المدرسة المجتمعية بالتعاوف مع العديد    
مذيف لـ يمتحقوا بالمدارس، لو  ،إلعطاء فرصة في التعميـ لممتسربيف منومف الجيات والمنظمات، 

 .خدـ الفئات الفقيرة والميمشة في القرى والنجوعت نياإحيث 
 السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في الجميوريةيمكف القوؿ إّف مما سبؽ    

مشاركة التي تتيح  البلمركزيةإطار  في إدارة تربوية متميزةتوافر  تؤكد المصرية العربية
مف أجؿ العمؿ  لمدارس والمجتمعات المحميةبيف جيات الحكومة والقطاع الخاص وا اتوليؤ المس
في التغيير والتطوير تمكنو مف  المتعمـ بمياراتيزود  الجودة عالي بيئة تعميمية تقدـ تعميماً  في

 مجتمعو.
  المممكة األردنية الهاشمية: -6
 المدرسة بيف تفاعمية شراكة عبلقة تطوير عممت وزارة التربية والتعميـ في األردف عمى   

 المشتركة المسؤولية يعزز المدارس، بما مع شراكة في لمدخوؿ المجتمع أفراد وحفز مع،والمجت
 .التعميـ نحو
 بيدؼ المممكة في وتعميـ تربية مديرية (25في ) ـ،2009وقد نفذ مشروع المدرسة المجتمعية    
 مف حكومية، مدرسة (15في) المحمي، والمجتمع المدرسة بيف وتفاعمية تشاركية عبلقة يجادإ

 والمجتمع، وقد حقؽ الخاص والقطاع والتبلميذ واآلباء المعمميف بيف مجتمعية لجاف تشكيؿ خبلؿ
 وتحسيف المختمفة البلمنيجية النشاطات إلقامة المحمية الموارد تفعيؿ دورًا واسعًا في ىذا المشروع

 .المحمي المجتمع مع بالتعاوف لممدارس المادية البيئة
 تشكيؿ خبلؿ مف المدرسة مع المحيط المجتمع مشاركة تعزيز حوؿ وعوتمحورت فكرة المشر    

 لتمبية المجتمعية المدرسة فكرة نطاؽ توسيع عمى والتعميـ التربية وعممت وزارة مجتمعية، لجاف
 المجتمعية المدارس اعتماد برنامج خبلؿ مف وذلؾ المشروع يشمميا ال التي المدارس رغبة

 ومعاييرىا.
 www.alanbat.net/post-18583.htm 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1051277&eid=6109
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ومف السياسات التربوية التي تنتيجيا المممكة األردنية الياشمية لتعزيز المدرسة المجتمعية في    
ما ـ، 3883( وتعديبلتو لعاـ 1قانوف التربية والتعميـ رقـ )مرحمة التعميـ األساسي باالستناد إلى 

 يمي:
يات صنع القرار في مختمؼ تدعـ آلالتي البلمركزية بتفويض أكبر لمصبلحيات تعزيز  -

 الشراكات المعنية. مف مستويات النظاـ التعميمي لترسيخ المسؤولية والمساءلة وبدعـ
وذلؾ بمشاركة المجتمع  ،اعتماد مبدأ التخطيط المحمي عمى مستوى مديرية التربية والتعميـ -

مديرية  تطويرية قطاعية لكؿالمحمي والمعنييف في العممية التربوية بحيث تتوافر خطة 
وتتضمف الخطة مبادرات نحو التحسينات ، عمى الخطط التطويرية لكؿ مدرسة ةمعتمد

 العممية في مديريات التربية  والمدارس.
اعتماد منيجية اإلدارة المبنية عمى المدرسة كوحدة أساسية لتطوير النظاـ التربوي بقيادة  -

االرتقاء بجودة المخرجات المدرسة وبدعـ المجتمع المحمي لتتمكف مف تحسيف أدائيا و 
 التعميمية.

تخطيط واسع النطاؽ ومرتبط بإعداد موازنة موجية بالتعميـ تمويؿ لشراكة في دعـ مبدأ اتأكيد  -
 .بالنتائج

تأكيد إظيار فيـ بشمولية في البيئة المدرسية، و  ياتعزيز القيـ الثقافية والمجتمعية ودمج -
ية التي تؤثر فيو، والقيـ المجتمعية والمعتقدات المدارس لممجتمع والتأثيرات الثقافمف واضح 

 .التي تعمؿ عمى اإلسياـ في إثراء العممية التعميمية التعممية
تطوير البرامج واألنشطة والممارسات التعميمية بما يتبلءـ واحتياجات المتعمميف واحتياجات  -

 المجتمع.
وذلؾ مف  تبلميذ،فة والمتنوعة لمالتوجو نحو تفريد التعمـ وتقديـ التعميـ وفؽ األنماط المختم -

خبلؿ العمؿ عمى دعـ البيئة المدرسية الصفية عف طريؽ العمؿ التعاوني واستخداـ 
   وتشجيعيـ ليكونوا أكثر فاعمية ومسؤولية في  تعمميـ. تبلميذالتكنولوجيا، ودعـ ال

ف مبنية عمى وأولياء األمور والتربوييف بحيث تكو  تبلميذتعزيز المسؤولية المشتركة بيف ال -
إلى تعمـ مبني عمى االبتكار والتميز بما  اجاتيـ، وصوالً تيحاالتواصؿ المستمر بينيـ لفيـ 

 يدعـ بيئة التعمـ.
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مشاركة المجتمع المحمي وأولياء األمور بالتعاوف مع الجيات الحكومية األخرى والقطاع  -
 الخاص.

يا ضمف بيئتيا المحمية مف خبلؿ تمكيف المدارس بزيادة اعتمادىا عمى ذاتيا في إدارة أموال -
)وزارة التربية والتعميـ، الشفافية ومعايير المساءلة والتدقيؽو توفير تعميمات اإلفصاح المالي 

2030 ،21-13). 
 األردنية السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في المممكةيمكف القوؿ إّف مما سبؽ    

دعـ في تخطيط و  مشاركة المجتمع المحميو لصبلحيات ا تفويضو البلمركزية  تؤكد الياشمية
وتطوير البرامج واألنشطة والممارسات التعميمية بما يتبلءـ واحتياجات المتعمميف  التعميـتمويؿ 

دعـ البيئة المدرسية عف طريؽ العمؿ التعاوني واستخداـ التكنولوجيا، و  واحتياجات المجتمع،
التواصؿ و تعزيز المسؤولية المشتركة و  ،فاعمية ومسؤولية وتشجيعيـ ليكونوا أكثر تبلميذودعـ ال

  .وأولياء األمور والتربوييف تبلميذالمستمر بيف ال
 اليمهورية المبنانية: -7
ـ، بيدؼ 2005في عاـ اعتمدت الجامعة األمريكية في بيروت نظاـ المدرسة المجتمعية   

بحيث يقوـ اآلباء بدور مساعد لما تطوير إقباؿ التبلميذ عمى التعمـ ضمف وحدة عمؿ متكاممة، 
تقوـ بو المدرسة، ويتـ التعاوف مع الييئة االستشارية في المدرسة والمتطوعوف مف المجتمع ألداء 

 (. 359، 2005فعاليات كثيرة ضمف نشاطات عمؿ المدرسة)سنقر، 
ؿ المبادئ حو  لتطبيؽ المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي تتمحور السياسة التربوية  

   :التالية
 .التركيز عمى أف تربية الطفؿ مسؤولية مشتركة بيف األسرة والمجتمع والدولة -
توفير إدارة تربوية متطورة، وتقـو عمى مركزية التخطيط العاـ والمتابعة، وعمى البلمركزية في  -

 .التنفيذ والتقييـ
 .التعميـ عند الضرورة تتوفير مستمزماتشجيع المواطنيف عمى القياـ بدور فاعؿ يسيـ في  -
المدارس وخارجيا داخؿ تطوير الخدمات والنشاطات التربوية والشبابية والرياضية والفنية  -

وتشجيع انفتاح المدرسة عمى محيطيا بالتعاوف المثمر بيف اإلدارة المدرسية والجمعيات 
 .األىمية

 .لكبار ومحو األميةتطوعية في سبيؿ تعميـ االعمؿ التأكيد التعاوف والتنسيؽ مع ىيئات  -
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وعية التبلميذ وذوييـ والمواطنيف، مدنيًا وثقافيًا ومينيًا تعبلـ التربوي لغرض اإل تعزيز دور -
 www.mehe.gov.lb.وعممياً 

 السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في الجميوريةيمكف القوؿ إّف مما سبؽ    
التعميـ وتوفير ومشاركة المجتمع المحمي في دعـ توفير إدارة تربوية متطورة  تؤكد المبنانية

بيف المستمر  والتواصؿالتعاوف مف خبلؿ انفتاح المدرسة عمى محيطيا وتعزز أىمية  ،مستمزماتو
 المجتمع المحمي.اإلدارة المدرسية و 

وبعد تقديـ ىذا العرض ألىـ السياسات التربوية التي انتيجتيا الدوؿ التي تناولتيا الباحثة    
السياسة التربوية تعكس حيث إّف لدراسة لتطبيؽ المدرسة المجتمعية في أنظمتيا التربوية، و با

لمجتمع، وتتسؽ مع مخططات الدولة لمتنمية، وتتناسب مع اصورة المستقبؿ التي ينشدىا 
اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة، وتتفؽ واالتجاىات النابعة مف تاريخ المجتمع وفمسفتو، 

السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في مرحمة يمكف استخبلص أىـ مبلمح  ه وآمالووتقاليد
 التعميـ األساسي باآلتي:

السياسة التربوية في مجاالتيا التنفيذية إلى البلمركزية، واقتصار ميمة الوزارة عمى  توجو -
لسياسة بحسب التخطيط العاـ والمتابعة والتقويـ، وتفويض اإلدارات المحمية بتنفيذ مواد ا

 حاجة كؿ بيئة.
متميزة تعتمد عمى المعموماتية  العمؿ التربوي بصورةإدارة تؤكد السياسة التربوية ضرورة  -

 .إطار البلمركزية فيولة والواعية لرؤية التطوير ؤ ة والقيادة المساءلوالشفافية والمس
منظمات مشاركة مسؤوليات التمويؿ والدعـ بيف الجيات الحكومية والقطاع الخاص و  -

 المجتمع ومؤسساتو.
واعية ومبدعة،  طرائؽاستثمار كؿ اإلمكانات المتاحة في البيئة المحمية ألقصى ما يمكف وب -

 بحيث تخدـ العمؿ التربوي، وتخدـ اإلنتاج وتنيض بالبيئة والمجتمع في جميع المجاالت.
بلقة بيف المدرسة المدرسة مؤسسة تربوية اجتماعية، ومركز إشعاع لمبيئة، وتعزيز الع اعتبار -

 والمجتمع، ليتحقؽ المزيد مف العناية بجيود كؿ مف المدرسة والبيئة في صناعة جيؿ الغد.
وأولياء األمور والتربوييف بحيث تكوف مبنية عمى  تبلميذتعزيز المسؤولية المشتركة ما بيف ال -

والتميز بما يدعـ إلى تعمـ مبني عمى االبتكار  التواصؿ المستمر بينيـ لفيـ حاجاتيـ، وصوالً 
 بيئة التعمـ.
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التدريس لمتطورات  طرائؽسية و االدر  ناىجومواكبة الم ،يف وتأىيميـعممتدريب المتعميؽ  -
، التي تعتمد عمى مفاىيـ التعمـ المجتمعي، والتعمـ الذاتي، والتعمـ مدى التربوية المعاصرة

 .الحياة
 الخالصة:

تص بو ويكسبو طابعو الخاص، األمر الذي لكؿ مجتمع تكويف اجتماعي وسياسي وثقافي يخ   
ينعكس في توجياتو وآمالو التي يسعى لتحقيقيا، ضمف اإلمكانات المتاحة لو، لذلؾ يمكف القوؿ 

األساسي بشكٍؿ عاـ مع  التعميـ مرحمة في المجتمعية لممدرسة التربوية السياسة بعد أف تـ تناوؿ
 ألمانيا،و  كندا،و  بريطانيا،)  يا بعض الدوؿالوقوؼ عمى أىـ السياسات التربوية التي انتيجت

نو إالتربوية،  أنظمتيا في المجتمعية المدرسة تطبيؽ ، لتعزيز(لبنافو  األردف،و  مصر،و  ماليزيا،و 
والمرونة واالستفادة مف التجارب التربوية الرائدة مع مراعاة خصوصية كؿ  حالبد مف االنفتا

مناسبة لبلرتقاء بالمستوى التربوي والمحاؽ بركب مجتمع وتطمعاتو، ومحاولة توفير الشروط ال
فرنسا بالشرح والتفصيؿ  في التربوية وسياساتيا المجتمعية التطور العالمي، وسيتـ تناوؿ المدرسة
  .في الفصؿ التالي ضمف ىذه الدراسة



 

 الفصل اخلامس
 الرتبىية وسياساتها اجملتمعـيــة املدرســــــة

التعليم مرحلة يف  
 فرندا عن لمحة

 فرندا في األدادي التعليم: أواًل

 ثانيًا: المدردة المجتمعية في فرندا

 في فرندا المدردة المجتمعيةالخاصة ب ثالثًا: الديادات التربوية

 المجتمعية في فرندا المدردة ديادة في المؤثرة الثقافية العوامل: رابعًا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: المدردــــــة المجتمعـيــة ودياداتكا التربوية في مرحلة التعليم األدادي في سماخال الفصل
 فرندــــــــــا

 

118 
 

  تمهيد:
 في األساسي التعميـ مرحمة في التربوية وسياساتيا المجتمعية المدرسةييدؼ ىذا الفصؿ بياف    

دارتو، وأىدافو، ومبادئو، ،في فرنسا التاريخي لمتعميـ األساسي التطور تناوؿ فيو تـ ، وقدفرنسا  وا 
 ونماذجيا، باإلضافة إلى ، وأىدافيا،في فرنسا المجتمعية المدرسة مفيـو تناوؿ ، كما تـوتنظيمو
 المستوى عمى في فرنسا التعميـ مرحمة في المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات تناوؿ

العوامؿ الثقافية المؤثرة في سياسة المدرسة  ي، وأخيرًا الوقوؼ عمى أىـالمدرسو  المحميالحكومي و 
  يا.المجتمعية في

    لمحة عن فرنسا:

وراء البحار ما ىي دولة أوروبية تقع في أوروبا الغربية، وتتكوف مف مجموعة جزر وأراضي   
تمتد فرنسا مف البحر األبيض المتوسط إلى القناة اإلنجميزية وبحر و  ،الواقعة في القارات األخرى

 2كـ 547,535الشماؿ، ومف نير الرايف إلى المحيط األطمسي، وتغطي مساحة جغرافية تبمغ 
 :يوىي مف أكثر الدوؿ اتساعًا في أوروبا الغربية، ويتكوف نظاـ الحكـ فييا مف ثالثة أقساـ ى

 .ويرأسيا رئيس الجميورية ورئيس الوزراء :الييئة التنفيذية -
وتعد السمطة  اً عضو ( 577)ية الوطنية وعدد أعضائياوتتألؼ مف الجمع :الييئة التشريعية -

 .اً عضو ( 319)التشريعية األولى في البالد، ومجمس الشيوخ ويتكوف مف
 .وتتألؼ مف المحاكـ :الييئة القضائية -

قميـ، و إلى)منطقة،  اً تقسـ فرنسا إداريو      مف فييا عدد ويوجد ،بمدية(و مديرية، و دائرة إدارية، و ا 
 الفرنسية، الديمقراطية اتحاد وحزب الشيوعي، والحزب االشتراكي، الحزب مثؿ السياسية األحزاب
 مف الفرنسية النقض محكمة وتعد األحزاب، مف وغيرىا الوطنية الجبية وحزب التجمع، وحزب
 األوروبي، االتحاد دوؿ بيف األكبر الفرنسية المسمحة القوات كما تعد فرنسا، في المحاكـ أعمى
النووي،  السالح تمتمؾ وىي العالـ، مستوى عمى القوات عدد مف حيث حجـ (12) المركز وتحتؿ
 أيضاً  وفرنسا بينيـ، مف مساحةً  واألكبر األوربي، لالتحاد المؤسسيف األعضاء إحدى وىي

حدى المتحدة، لألمـ مؤسسة عضوة  لألمـ التابع األمف لمجمس الخمسة الدائميف األعضاء وا 
 .النووية بالقوى المقرة الثمانية البمداف إحدى أيضاً  وىي النقض، قوة يستخدـ الذي المتحدة

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7 

ـّ  ـ،1982 لكف مع صدور قانوفتعّد فرنسا مف الدوؿ ذات الطبيعة المركزية في اإلدارة، و    ت
صالحيات بشكؿ تدريجي إلى الالتوّجو نحو التخفيؼ مف المركزية الشديدة بنقؿ العديد مف 

ـ، ظؿ النظاـ 1981فمنذ عيد لويس الرابع عشر، وحتى عاـ األقاليـ والمقاطعات والبمديات، 
ذا أحكمت قبضتيا عمى كؿ ما إ التعميمي مركزيػػًا، وكاف الرأي السائد أف الدولة تحقؽ استقراره

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 النظاـ التعميمي في فرنساتـ إنشاء قد و يتعمؽ بأمور التربية والتعميـ في عمـو األراضي الفرنسية، 
عمى نحو بيروقراطي شديد المركزية واستمر الضبط فيو بإلحاح عمى القواعد واألنظمة التي 

 (.3 ،2511الحافظ ، ورة مماثمة)عبدوتنفذ في جميع األقاليـ بص تضعيا السمطات القومية وتقّرىا
( مميوف نسمة، مما يجعميا ثاني أكثر البالد كثافة 63,5ويبمغ إجمالي السكاف في فرنسا)   

% مف 13( مميوف نسمة، وتمثؿ نسبة 82,3سكانية في أوربا بعد ألمانيا بتعداد سكاني يبمغ )
ف لكؿ عائمة، ومف المتوقع يما بمعدؿ طفمجمؿ تعداد أوربا، وتتمتع بأعمى مستوى خصوبة فيي

إلى أكثر المناطؽ كثافة في أوربا وخصوصًا بفئة األعمار  ،ـ2535أنيا ستصؿ في عاـ 
 .سنة( 25الفتية)أقؿ مف 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-013/EN/KS-NK-06-013-
EN.PDF [cited 15.6.2008 

 فرنسا:أواًل: التعميم األساسي في 

 التطور التاريخي لمتعميم األساسي في فرنسا:  -1
قبؿ الحديث عف التطور التاريخي لمتعميـ األساسي في فرنسا ينبغي توضيح أف مفيوـ التعميـ    

لزامية المجانية العامة التي تقدـ لجميع التالميذ في ينطوي عمى المرحمة التعميمية اإل األساسي
 فرنسا.

في فرنسا بمفيومو الحالي إنما ىو نتاج النيضة وعصر التنوير، ولكف إف التعميـ األساسي    
لتعميـ جذور تمتد إلى القروف الوسطى، حيث كاف التعميـ منذ عيد يذا ال

وما تاله في أيدي األديرة والكاتدرائيات، وحتى اندالع الثورة الفرنسية  (Charlemagne)شارلماف
كانت وظيفة التعميـ تعتبر مف الوظائؼ االجتماعية لمكنيسة حصرًا، ولقد  ،ـ1789في عاـ 

عالف "حقوؽ اإلنساف والمواطف"، كما ارتبطت  ،ارتبطت الثورة بشعار "حرية، مساواة، إخاء" وا 
بوضع المشاريع التربوية والبرامج التعميمية مف أجؿ تحقيؽ الشعار وتطبيؽ اإلعالف، وعميو 

وية التعميمية موقعًا أساسيًا وحيويًا في فكر الثوار وممارستيـ، ومنيـ احتمت المسألة الترب
سعى فقد رئيس لجنة التعميـ العمومي التابعة لػممجمس التشريعي،  (Condorcet)كوندورسيو

 فيو يتحقؽ عمماني حكومي تعميمي لنظاـكوندورسيو إلى وضع معالـ مشروع تربوي تنويري 
 المخمص المواطف تكويف الخطة ىذه مف اليدؼ وكاف طفاؿ،األ لكؿ التعميمية الفرص تكافؤ

أىـ المخططات التي قدمت لمجمعيات  مفىذا المخطط يعد و  والقومية، الديمقراطية لممبادئ
 الثوروية ويحمؿ طابع عصره باتساع نظرتو، وتفاؤلو العميؽ. 

في  وسجمت لمتعميـ، جديد بنظاـ البالد تجييز في نيتيا باكراً  التأسيسية الجمعية وقد أعمنت   
 مجاني المواطنيف لجميع مشترؾ عاـ تعميـ) مبدأ الدستور يتضمنيا التي األساسية المؤىالت
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 تعميـ نظاـ أّقر ـ،1793 تموز/ /13 لمجميع(، وفي التعميـ األساسي الالـز ألقساـ بالنسبة
لزامو  مجاني  الشعبية. الروح مع تماماً  ويتفؽ المركزي الدولة، وىو لمراقبة خاضع وحر يا 

 في األطفاؿ جميع ويضـ ـ،1881 عاـ في المجاني الحكومي االبتدائي التعميـ تأسيس تـ وقد   
حداث الكنيسة، سمطة فصؿ تـ وبيذا البمديات، عميو وتشرؼ سنة، /13-6مف/ فرنسا  نظاميف وا 

 تشرؼ ديني والثاني الدولة، عميو تشرؼ مجاني إلزامي عمماني حكومي نظاـ األوؿ تعميمييف
  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288924http//:.الكنيسة عميو
  ة الزمنية ما يمي:مدخالؿ تمؾ ال  في فرنسا األساسي النصوص القانونية الصادرة في التعميـومف 

يمكف  : كّرس ىذا القانوف مبدأ حرية المعتقد والديانة)ال6المادة  ـ،1792 /أيموؿ /3قانوف  -
ومف خالؿ ىذا القانوف التأسيسي تـ اإلقرار  حتى الدينية منيا(، و،ئأحد أف يقمؽ عمى آرا ألي

 .تعميـ عاـ  رسمي ومجاني لكؿ المواطنيف بإنشاء
 قدرتو بكؿ يسيؿ أف المجتمع وعمى إنساف، لكؿ حاجة التعميـ: )ـ1793 حزيراف/ /4قانوف  -

 (.المواطنيف جميع متناوؿ في التعميـ يضع وأف العاـ، العقؿ تقدـ
لف تتقاضى  أكد أف الدولةو مجانية التعميـ  مبدأ القانوف ىذا كّرس: /1/المادة ـ،1881قانوف  -

 .أجورًا دراسية في المدارس االبتدائية العامة
كال ل(: التعميـ االبتدائي إلزامي ـ1936: )المعدلة في قانوف /4/المادة ـ،1882قانوف  -

ما ا  و  فرنسييف أـ أجانب والذيف تتراوح أعمارىـ بيف السادسة والرابعة عشرة،الجنسيف، سواء كانوا 
 والعامة، المدارس األولية أو الثانوية في المدارس الخاصة)الحرة(أبنية أف يعطى ىذا التعميـ في 

وحدد ىذا القانوف  أو مف قبؿ أشخاص)متخصصيف(، ،أو في البيوت مف قبؿ رب األسرة بنفسو
 .التي تضمف إيصاؿ التعميـ األولي إلى ذوي االحتياجات الخاصةما ىي الوسائط 

(: إذا ما تغيب أحد األطفاؿ عف الصؼ ـ1946)المعدلة بقانوف  /15/المادة ـ، 1882قانوف  -
بشكؿ ممحوظ وجب عمى األشخاص المسؤوليف عنو أف يعمموا اإلدارة المدرسية بدوف تأخير عف 

 .دوافع ىذا التغيب
 :الدوافع القانونية لمتغيب باالتي انوف أيضاً وقد حدد ىذا الق

 .مرض الطفؿ )المرض المعدي أو الوبائي( ألحد أفراد األسرة -
 ة.االحتفاالت الخاصة لمعائم -
 .المعوقات الناتجة عف صعوبات التنقؿ -
 .التغيب المؤقت لألفراد المسؤوليف إذا ما كاف التالميذ تحت إشرافيـ -
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( حوؿ تمقي التعميـ في البيت: يكوف ـ1936)المعدلة بقانوف  ،/16/المادةـ، 1882 قانوف -
األطفاؿ الذيف يتمقوف تعميميـ في المنازؿ معرضيف لتحقيؽ يصؼ حالتيـ بشكؿ موجز)الذيف في 
سف الثامنة والعاشرة والثانية عشر( مف قبؿ المديرية المختصة بذلؾ، مف أجؿ إقرار ما ىي 

وتصؿ نتيجة  ،مف قبؿ األشخاص المسؤوليف عف الطفؿ ىذا العمؿ التي تعمؿ الحجج المزعومة
ف يعيف أويمكف ليذا األخير أف يطمب مف مشرؼ المدرسة  ىذا التحقيؽ إلى المفتش العاـ،

اختبار  تـوي، مع األخذ بنظر الحالة الجسمية والعقمية لمطفؿ أشخاصًا أكفاء الختبار ىذا الطفؿ،
يعرض عمى  اً تقرير يقدـ نياية الوفي  بة والحساب،الطفؿ بالمفاىيـ األساسية لمقراءة والكتا

 (.6 ،2511 ، العبيديالسمطات المختصة مف خالؿ المقاييس المقررة)
 والتي عززت توجيو الثورة، ويمكف تحديد أبرز التطورات التي شيدىا التعميـ األساسي بعد   

 :التالية اإلجراءات خالؿ مف والمساواة نحو الديمقراطية
 .ـ1885 عاـ في البنات تعميـ ونحو الثانوي التعميـ نحو التعميـ انفتاح -
 .ـ1881 عاـ في االبتدائية المرحمة في مجانياً  التعميـ وجعؿ الدراسية الرسوـ إلغاء -
 .ـ1882 عاـ في عشرة والثالثة السادسة سف بيف المدرسة إلى لمحضور اإللزاـ نظاـ إنشاء -
 سنة /14-6/ مف لمجميع عاماً  مجانياً  إلزامياً  األساسي ليكوفالتعميـ  امتد ـ،1936 عاـ وفي   
 واحدة. إلزامية تعميـ سنة بزيادة سنة /13/ مف بدالً 
 المشيورة إصالحاتو الوطنية التربية ( وزيرGene Say) زاي جيف قدـ ـ،1937 عاـ وفي   
 المناسب التعميـ نوع الكتشاؼ كمحاولة التمييديةالصفوؼ  بإنشاء التعميـ، ديمقراطية أجؿ مف

 مف مزيد تحقيؽ أجؿ مف لو، المناسب التعميـ توفير وبالتالي وميولو، التمميذ الستعدادات
 في فرنسا ووجود الثانية العالمية الحرب بسبب قياـ فشمت المحاوالت ىذه ولكف التعميـ، ديمقراطية

 . ليا األلماف واحتالؿ لييبيا وسط
 عالـ رئاسة تحت لجنة قامت ـ،1944 عاـ األلماف مف فرنسا وتحرير االحتالؿ انتياء وبعد   

 عدة ومعو (Paul Langevin) النجفيف بوؿ اليساري الشيوعي الحزب وعضو معروؼ طبيعة
 التعميمية الفرص تكافؤ وتوفير لتطويره توصيات واقتراح كمو التعميـ نظاـ بدراسة تربوييف مفكريف
 :ومنيا لمجميع

 .عشرة الثامنة سف حتى لمجميع عامة مدرسة إنشاء -
 .عشرة الحادية سف عند االبتدائي التعميـ ينتيي أف -
 مالحظة مرحمة منيا األولياف السنتاف تكوف عامة ثقافة( 15-11) سف مف التمميذ يتمقى -

 .يناسبو الذي التعميـ إلى التمميذ يوجو األخيرتيف السنتيف وفي
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 .التمميذ يختارىا التي لممواد متخصصة لدراسة تخصص( 18-15) سف مف -
 قادروف أنيـ فييا يتحقؽ اريةباخت مدة قضاء عمييـ العالي التعميـ يريدوف الذيف التالميذ -

 .التعميـ مواصمة عمى
ي لزاملتعميـ اإلذلؾ العاـ نصت: أف ا مرسوـ قانوفل /2/المادةـ، صدرت 1959وفي عاـ    

 تعميـ الوظائؼ االحترافية والتقنيةو ساسية، وعناصر الثقافة العامة، لى تعميـ المعارؼ األإييدؼ 
ساسي في البيت مف قبؿ األبويف)أو : يمكف أف يعطى التعميـ األ /3/لمادة، وابحسب االختيار

  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288924http//:.أحدىما(،أو شخص آخر يختارانو
 /14-6/ مف بدالً  سنة، /16-6/ مف اإللزامي التعميـ مدّ  قانوف ؽتطبي تـ ـ،1967 عاـ ومنذ   

صالحات تحوالت والعشريف الحادي القرف مف األوؿ العقد خالؿ فرنسا في التعميـ ويشيد سنة،  وا 
 لممفاىيـ الواسع واالنتشار الحديثة، واالتصاالت التكنولوجيا وثورة العولمة، فرضتيا كثيرة،

 التعميـ إصالح جيود عمى ينعكس الذي األمر االجتماعية، والرفاىية والعدالة الديمقراطية
 ـ،2555 عاـ الفرنسي التعميـ لمستقبؿ العاـ اإلطار قانوف استصدار سيما الو  وتطويره الفرنسي

 (. 23 ،2511 ، العبيدي)الفرنسي اإللزامي لمتعميـ العامة األىداؼ بناء أعاد الذي
 المدرجة والميارات المعارؼ مف مشترؾ تـ تأكيد غاية فرنسا في تزويد التالميذ بجوىر ولقد   
األساسي اإللزامي  التعميـ إطار ضمف ـ،2555 نيساف 23 المؤرخ 385-2555 رقـ القانوف في

.تعميمو نياية في مشترؾ جوىر مف التمكف تحقيؽ تمميذ كؿ عمى يجب المجاني، بحيث  

http://www.education.gouv.fr/cid60743/lettre-a-tous-les-personnels-de-l-education-
nationale.html 

وضع  مستقبؿ المدارس الفرنسيةص بـ، والخا2555القانوف السابؽ الذكر عاـ حيث إّف    
مف خالؿ  ميذالتوالنجاح لجميع ال ضماف تكافؤ الفرص ىنتيجة لمناظرة وطنية واسعة تنطوي عم

إنشاء قاعدة معرفية مشتركة)إتقاف المغة الفرنسية والرياضيات والمغة األجنبية والمعمومات 
مف الشباب في عالـ  التكنولوجيا، والثقافة اإلنسانية( ودمج المزيدو  واالتصاالت

 (.Ministère des Affaires étrangères, 2007,1)العمؿ
وبعد ىذا العرض ألبرز التطورات التاريخية المرتبطة بالتعميـ األساسي في فرنسا والتي سعت    

لزاميًا، ينبغي ومجانيًا، عممانيًا، لجعمو تعميماً   تطوير مف ليتمكف مواطف في فرنسا، لكؿّ  توفيره وا 
مكاناتو قدراتو  مجتمعو تنمية في منو المنتظرة باألدوار مف أجؿ القياـ يمكف، ما أقصى إلى وا 

ىذا التعميـ يرتبط بالتطور الثقافي والحضاري لدى الشعوب ورغبتيا يمكف القوؿ إّف وتطويره، 
ية تمكنيا بترسيخ قيـ الديمقراطية والعدلة في أنظمتيا التربوية، وطوقيا لبناء قاعدة تعميمية أساس

 مف االرتقاء بمجتمعيا.  

http://www.education.gouv.fr/cid60743/lettre-a-tous-les-personnels-de-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid60743/lettre-a-tous-les-personnels-de-l-education-nationale.html
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 مبادئ التعميم األساسي في فرنسا: -2
 ينطمؽ التعميـ األساسي الفرنسي مف مبادئ أساسية، تتمثؿ باآلتي:   

وزارة التربية الوطنية ىي المسؤولة عف التعميـ ما قبؿ حيث إّف اإلدارة المركزية لمتعميـ،  -
 الجامعي.

 عف المؤسسات التعميمية وتقديـ تعميـ عاـ ال طائفي.العممانية المتمثمة بفصؿ الديف  -
 المواطنيف. لجميع مشترؾ عاـ / سنة، وىو تعميـ16-6التعميـ إلزامي ومجاني مف / -
 التعميـ أولوية وطنية عميا. -
 المساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة احتياجات التالميذ. -
  on_in_France:irn.wikipedia.org/wiki/Educatihttpالتعميـ حؽ لمجميع. -
 احتكار الدولة لمنح الشيادات بعد االمتحانات العامة. -
 (.195، 2557وجود التعميـ الخاص إلى جانب التعميـ العاـ)عبد القادر،  -

 حكومي تعميمي الفرنسي في تأسيس نظاـ التربوي يالحظ عمى ىذه المبادئ أنيا تجسد الفكر   
  التعميمية. الفرص تكافؤ يحقؽ عمماني

 التعميم األساسي في فرنسا: أهداف -3
ييدؼ التعميـ األساسي في فرنسا إلى بناء اإلنساف القادر عمى تحقيؽ التقدـ لمجتمعو مف    

 خالؿ تمكينو مف األمور التالية:
 تنمية الشخصية المتكاممة عند جميع التالميذ. -
 إعداد التالميذ لممواطنة وتنمية روح المبادرة لدييـ. -
 الذاكرة واإلبداع والخياؿ المبدع عند جميع التالميذ. تنمية -
 تعويد التالميذ احتراـ القواعد واألنظمة البيئية والمجتمعية. -
توفير فرص التعمـ المتكافئة بالنسبة لجميع التالميذ بما يساعد كؿ تمميذ عمى التعمـ وفؽ  -

مكاناتو واتجاىاتو.  قدراتو الذاتية وا 
 لغة أجنبية واحدة عمى األقؿ.جانب  ، إلىغة الفرنسيةملا إتقاف -
 تخاذ القرارات في الحياة اليومية.تمكنو مف االثقافة العممية والرياضية التي التالميذ كساب إ -
، ومحاربة جميع أشكاؿ عمى جميع الحضارات البشرية، واالنفتاح لثقافة اإلنسانيةتنمية ا -

 .التمييز العنصري
  المرتبطة بممارسة المواطنة والعيش ضمف جماعة.الميارات االجتماعية والمدنية  تنمية -
 ليكونوا مواطنيف مستقميف نافعيف. تالميذتنمية االستقاللية والمبادرة عند ال -

http://www.frenchentrec.com 
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 . الطويؿ المدى عمىمعيـ  النجاح شروط لبناء األمور أولياء مع وثيقة عالقات إقامة -
  .لو الدافع وتعزيز الجماعي العمؿ وتشجيع التالميذ،تطوير ميارات التواصؿ لدى  -

http://www.education.gouv.fr/cid60743/lettre-a-tous-les-personnels-de-l-education-
nationale.html 

التعميـ األساسي في فرنسا ييدؼ إلى بناء شخصية الفرد المتكاممة وتمكينو يمكف القوؿ إّف    
مجتمعو وقادرًا  في منتجاً  ذاتو ليصبح عامالً  تحقيؽ عمى وقدراتو، ومساعدتومف تنمية مياراتو 

  عمى التواصؿ واالنفتاح والمبادرة لتحقيؽ االرتقاء لذاتو ولمجتمعو.

 إدارة التعميم األساسي: -4
 زالتما والتطبيؽ المبدأ حيث مف الحكـ في الديمقراطي األسموب فرنسا التزاـ مف الرغـ عمى   
 التعميمية اإلدارة مف النمط ىذا وتنظيمو، ويستند التعميـ إدارة في التقميدي المركزي النمط تمثؿ
 بيا مر التي التاريخية التطورات بعض إلى يرجع كما الفرنسي الدستور مف مستمدة أسس إلى

 والمناطؽ لإلدارات أكبر دور بإعطاء الفرنسي التعميـ بدأ ـ،1985 عاـ ومنذ الفرنسي، المجتمع
 المحمية السمطة ـ،2554 الصادر في عاـ قانوفال وقد منح الصالحيات في الالمركزية لتحقيؽ
  www.fr.com.وتوجييو التعميـ إدارة في حرية أكبر المنتخبة

إدارتو النمط تتبع النظاـ التعميمي في فرنسا،  مف اً وباعتبار مرحمة التعميـ األساسي جزء   
 القومية الفرنسية عمى النحو التالي:   التربية ةاإلداري المركزي في وزار 

 :القومي المستوى عمى التربوية اإلدارة -4-1
 والحياد التعميـ، إلى الوصوؿ وحرية التدريس، حرية مبادئ إلى الفرنسي التعميـ نظاـ يستند   

 الدولة، حيث واجبات مف واحدة ىي اإللزامي العاـ خدمات التعميـ ف تنظيـأوالسياسي، و  الديني
 لذلؾ وصياغتيا، التعميمية السياسة عمى وحاكمة واسعة بسمطات فرنسا جميورية رئيس يتمتع
 الوطنية التربية وزير واعتمادىا، ويختص عمييا موافقتو فرنسا في لمتعميـ األساسية القوانيف تستمـز
 لمتعميـ، األعمى استشارية) المجمس ىيئات ساعدهتالمدرسية، و  التعميمية الجيات جميع بإدارة

 في الوزارة. المركزية اإلدارة تشكؿ ومكاتب وخدمات إدارات لممناىج(، ومجموعة األعمى والمجمس
nantes.fr/19754640/0/fiche_pagelibre-www.ac 

 المركزي النمط تعتنؽ الفرنسية الحكومة ماتزاؿ ديمقراطي فرنسا في الحكـ نظاـ فأ مف بالرغـ   
 التعميـ بتنظيـ الدولة ألـز قد الفرنسي الدستورحيث إّف  ،الوطني لمتعميـ إدارتيا في التقميدي
 في جاءت التي الفرنسية الدستورية النصوص خالؿ مف ويالحظ المواطنيف لكؿ مجانياً  وجعمو

 أكد ـ، والذي1958 عاـ الخامسة( الصادر الجميورية خرىا)دستورآ كاف والتي المختمفة دساتيرىا
 واجبات مف والعمماني المجاني الحر التعميـ جعؿ مبادئ مف لو السابقة الدساتير في ما جاء عمى
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 مادة أضاؼ قد ىذا الدستور أف كما والكبار لمصغار التعميـ في متكافئة فرص وكفؿ الدولة
 المواطنيف كؿ فأو ، عممانية ،ديمقراطية ،اشتراكية ،ءتتجز  ال ةجميوري فرنسا)أف مفادىا أساسية
، المعتقدات كؿ تحتـر وىي ،العقيدة أو الجنس أو األصؿ إلى النظر بغض القانوف أماـ فو متساو 
 لمشعب(. بالشعب الشعب حكـ ىو ىامبدؤ  واإلخاء والمساواة الحرية ىو الجميورية وشعار

ومف خالؿ النصوص الدستورية المختمفة التي تناولت التعميـ وتنظيمو في فرنسا يمكننا    
 : ة ومف أىميا ما يميميمالحقائؽ الاستنتاج العديد مف 

أف الدولة مسؤولة مسؤولية كاممة عف توفير التعميـ لكؿ مواطف بغض النظر عف وضعو  -
 . االجتماعي أو جنسو أو العقيدة الدينية التي ينتمي إلييا

 . أف الدولة محايدة تمامًا فيما يتعمؽ بتدريس الديف دوف استثناء في مدارسيا -
الطائفية الدينية دورىا في إدارة التعميـ وتنظيمو في مدارسيا دوف تدخؿ أف تمارس الييئات  -

 ة.مف الدولة فيما تقدمو ىذه المدارس مف تعاليـ ديني
مياميا اإلدارية  جمىتعّد وزارة التربية الوطنية ممثمة لإلدارة المركزية عمى التعميـ العاـ، وتتو    
 ،وتحديد أىداؼ التعميـ، تنظيـ التمويؿو  ،ةربويرسـ السياسة الت، و وضع التشريعات والقوانيفب
ي، المدرس معايير البناءتحديد و  بعد االمتحانات العامة، منح الشيادات، و وضع المنياج الدراسيو 
إدارة التعميـ الفرنسي  رغـ مركزيةو  أثناء الخدمة، رامج التدريبتنظيـ بتوظيؼ المعمميف و و 

وى المركزي بؿ تتشارؾ فيو أيضًا األقاليـ والبمديات إلى عمى المست فقطتمويمو  ال يقتصرالشديدة 
 .% مف مجمؿ موازنة التعميـ60تقدـ وزارة التربية الوطنية الخاصة،  حيث تبرعات الجانب 

 en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France#Governance//http: 

 اإلقميمي: المستوى عمى التربوية اإلدارة -4-2
التعميـ وتنفيذ  محدد يعمؿ عمى خدمة محمي إداري كياف أكاديمية، وىي( 28)في فرنسا توجد   

 التعميـ عمى بالدور الكبير في اإلشراؼ الفرنسية، وتتمتع األكاديميات السياسة التعميمية الوطنية
ىي: الرئيس،  رئيسية عناصر ةثالث في فرنسا في أكاديمية لكؿ اإلداري التنظيـ ويتمثؿ الفرنسي

 ف.و االستشاري األعضاءو األكاديمية،  الخدماتو 
 ويعيف الوزراء مجمس قبؿ مف( Recteur)ريكتور يسمىالذي  رئيس األكاديمية اختيار ويتـ  

والثقافية  التعميمية الخدمات كافة عف وزير التربية أماـ المسؤوؿ وىو الجميورية، رئيس مف بقرار
دارة واسعة تتعمؽ بتنظيـ صالحيات ولديو المدارس، إدارة ومراقبة الحكومة سياسة تطبيؽ وعف  وا 

 وتوزيع مؤقتة،ال االستثمار برامج الدراسية، وتنظيـ في المناىج والمشورة الميني والتدريب التعميـ
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 واختيار النيائية االمتحانات وتنظيـ التعميمية، لمبادراتيا المدارس نتيجة عمييا المنح التي تحصؿ
 العاـ التربوي الييكؿ وتحديد المدارس في الالزميف العامميف تعييف عف المسؤوؿ وىو محتوياتيا،

 اإلقميميمراقب التعميـ  المحمية، ويساعده السمطات جنب إلى المدارس في األكاديمية جنباً  لجميع
األكاديمية، في نطاؽ ىذه  عدارة المدارس التي تقا  و  األكاديميةوصؿ بيف رئيس  ةحمق الذي يمثؿ

 ويسيـ األعمى التعميمية السمطات مع اً مباشر  اتصاالً  الذي يحقؽ فرنسا في التعميـ قسـ ورئيس
 المركزية. التعميمية واإلدارة المدرسية اإلدارة بيف الربط تحقيؽ في فعاؿ بشكؿ

www.ac-nantes.fr/19754640/0/fiche_pagelibre/ 

 وىي: األكاديمية مستوى عمى بالتعميـ االستشارية المجالس مف عدد األكاديمية رئيس ويعاوف   
 المجمس ىذا ويقوـ األكاديمية رئيس ويرأسو :والبحوث العالي لمتعميم اإلقميمي المجمس -1

 بيف وصؿ كحمقة يعمؿو  ،المختمفة مؤسساتو بيف والتنسيؽ العالي التعميـ لمستقبؿ التخطيطب
 . المستقمة ةالعممي مؤسساتالو  الجامعة

 : التالية بالمياـ ويختص األكاديمية رئيس ويرأسو األكاديمي: المجمس -2
 . باألكاديمية المدارس عف سنوياً  تقريراً  لموزير يقدـ -
 . والخاصة العامة المدارس في بالمعمميف تختص إدارية تأديبية كمحكمة يعمؿ -
 فيما المشورة تقديـب وتقوـ األكاديمية رئيس اويرأسي المدرسية: لمخريطة األكاديمية مجنةال -3

 المدارس بناء في العمؿ تنسيؽو  ،المختمفة المناطؽ عمى وتوزيعيا المدارس ببناء يتعمؽ
 . فييا األوليات وتحديد

 مفتش يرأسيا تعميمية مراقبة فرنسافي  قميـإ كؿ في توجدباألكاديمية:  التعميمية المراقبة -4
 فنييف مستشاريف مف المراقبة ىذه وتتكوف األكاديمية، رئيس أماـ المسؤوؿ وىو األكاديمية

 تقديـ عف مسؤوؿ وىو المدارس عمى الرقابة في كبيرة بسمطة المفتش ويتمتع استشارية وىيئة
 .العالي التعميـ عدا المراحؿ جميع في التعميمية الخدمات جميع

 ويعد التعميمية األكاديمية بدورىا تتبع التي التعميمية المراقبة تتبع :ةيالتعميم األقسام إدارة -5
 اإلشراؼ في التعميـ مراقب مع التعاوفب القسـ رئيس ويقوـ التعميـ، لمراقب ممثالً  رئيسيا
، والتقنية الفنية المدارس في الفني التعميـ مسار عمى اإلشراؼو  ،المدارس إدارة عمى

 التي التربوية القضايا لمناقشة وذلؾ األكاديمية في األعمى التعميمية بالسمطات االتصاؿو 
 بالمدارس. العممي التطبيؽ في تظير

 en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France#Governance//http: 

http://www.ac-nantes.fr/19754640/0/fiche_pagelibre/
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 :المحمي المستوى التربوية عمى اإلدارة -4-3
ىو المسؤوؿ عف إدارة التعميـ عمى  /Inspecteur d,acade'mieمفتش األكاديمية /   

المستوى المحمي وعف تطبيؽ السياسة التربوية ومراقبة إدارة المدارس في محيط دائرتو التربوية، 
يشكؿ  تجمعات سكانية يربط بينيا عوامؿ ثقافية وجغرافية وسياسية مشتركة الكوميونات وتعد

 األساسية ، وىي القاعدةcomency.-www.arabاإلداري التقسيـ في وحدة مجموعيا أصغر
 وتاريخي واقتصادي اجتماعي واقع عف تعبر ألنيا الفرنسي النظاـ في اإلدارية لالمركزية
 ىذه تنفيذ عمى تعمؿ أنيا كما القومي، المستوى عمى التربوية السياسة صياغة في وتشاركي
 بصفو التعميمية بالمؤسسات العامميف وكافة والمعمميف المدارس مدراءب المباشر باتصاليا السياسة
 يرأسو منتخب بمدي مجمس كوميوف لممدارس، ولكؿ والمادية القانونية األعباء تتحمؿ كما عامة،

 إنشاء عمى والموافقة جديدة مدارس إنشاء اقتراح مثؿ الخاصة السمطات بعض العمدة الذي يتمتع
 المدرسية. المباني عمى واإلشراؼ الخاصة المدارس

www.naif.fr/content/pdf/enseignawts/votre-metier-er-pratique/fonctionement-ecole/naif-
cout-education.pdf 

 تستخدـ التي المدرسية الخريطة عمى تعتمد فرنسا في التربوية لسياسةا أف ىنا بالذكر والجدير  
 يتـ التي التعميمية والخدمات المنطقة في السكانية حركةال ربط خالؿ مف التعميمي لمتخطيط كأداة

 وىكذا ونوعًا، كماً  المختمفة التخصصات مف المنطقة تمؾ احتياجات ضوء في باستمرار تعديميا
 االجتماعية التنمية حاجات وفؽ التعميـ في البشري االستثمار بمفيـو التعميمية السياسة ترتبط

 السياسة كما تتميز الحديثة االجتماعية المتغيرات باستمرار تواكب جعميا ما وىذا االقتصادية،
 المؤسسة وأىميا المجتمع مؤسسات مف لمعديد الواضح واإلسياـ المجتمعية بالمشاركة التربوية
 (.Mauchamp,1994, 45)الفرنسي اليسار وأحزاب الدينية

 اإلدارة التربوية عمى مستوى المؤسسة التعميمية: -4-4
 تقـو واستشارية إدارية مدير المدرسة بتعاوف مع مجالس عاتؽ عمى اإلدارة مسؤولية تقع   

 إدارة مجمس ومف المجالس اإلدارية: بذلؾ، المرتبطة القرارات واتخاذ المدرسة أمور بتسيير
 االستشارية المجالس أما الصحية، والرعاية المواطنة تعميـ ولجنة التربوي، والمجمس المدرسة،

 أولياء يشارؾ ما وغالباً  والالمدرسية المدرسية واألنشطة المدرسة وقت تنظيـ في استشارتيا فيتـ
  االستشارية. المجالس ىذه بمثؿ األمور

www.naif.fr/content/pdf/enseignawts/votre-metier-er-pratique/fonctionement-ecole/naif-
cout-education.pdf 

http://www.naif.fr/content/pdf/enseignawts/votre-metier-er-pratique/fonctionement-ecole/naif-cout-education.pdf
http://www.naif.fr/content/pdf/enseignawts/votre-metier-er-pratique/fonctionement-ecole/naif-cout-education.pdf
http://www.naif.fr/content/pdf/enseignawts/votre-metier-er-pratique/fonctionement-ecole/naif-cout-education.pdf
http://www.naif.fr/content/pdf/enseignawts/votre-metier-er-pratique/fonctionement-ecole/naif-cout-education.pdf
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التعميـ في فرنسا رغـ تمسكيا بالنمط المركزي لإلدارة تعمؿ وفؽ  يالحظ مما سبؽ أف إدارة   
مستوياتيا اإلدارية السابقة الذكر لتجسيد التعاوف والتكامؿ واتخاذ القرارات الصائبة مف خالؿ 

 التعميمية، ومؤسسات بالمؤسسات العامميف بكافة المباشر مشاركة المجالس، والمجاف، واالتصاؿ
مختمفة، وأولياء األمور، مف أجؿ صياغة سياسة تربوية تمبي احتياجات واألحزاب ال المجتمع،

 المجتمع الفرنسي، وتحقؽ تطمعاتو وآمالو في تعميـ أبنائو. 
 تنظيم التعميم األساسي في فرنسا:  -5
 التربية وزارة قبؿ مف فرنسا في التعميمية لنظاـ التعميـ ما قبؿ الجامعي البرامج جميع تنظيـ يتـ   

 ىو ـ، الوزير2513 أيار عاـ مف واعتباراً  الوطنية، التربية وزير ىو الوزارة ورئيس الوطنية،
 (.Vincent Peillonبيموف ) فنسنت

 en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France#Governance//http: 

 16سنوات إلى  6وىو إلزامي بدءًا مف عمر  اً ومجاني اً ويعّد التعميـ األساسي في فرنسا عمماني   
نو يشمؿ مرحمة التعميـ االبتدائي والسنوات الخمس األولى مف التعميـ الثانوي، وفؽ إسنة، أي 

 التنظيـ اآلتي:
 التعميم االبتدائي: - أ

يشمؿ األطفاؿ ضمف الفئة  عمره مف السادسة في االبتدائية بالمدرسة الطفؿ يمتحؽ   
 لمبمديات تتبع العامة االبتدائية والمدرسة النادرة، االستثناءات بعض في إال ( سنة،11-6العمرية)
 Jules)فيري جوؿ مف بمبادرة ـ1882-ـ1881 قوانيف صدور وبعد ـ،1833 عاـ منذ المحمية
Ferry) ومجانيًا. عممانياً  العامة بالمدارس التعميـ أصبح كما إجباريًا، االبتدائي التعميـ أصبح 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 (37659إلى) ـ،2511-ـ2515 الدراسي العاـ االبتدائية في عدد المدارس وصؿ ولقد   
 التالميذ عدد ووصؿ خاصة، ( مدرسة1435و) حكومية، مدرسة (36174إلى) تنقسـ مدرسًة،

 الحكومية المدارس بيف تمميذاً  (5536553إلى) ذاتو، الدراسي العاـ في المدارس تمؾ في
 والخاصة.

www.education.gouv.fr 

وتقسـ المرحمة االبتدائية إلى صفوؼ يوزع فييا التالميذ بحسب العمر، كما توزع الصفوؼ إلى   
 حمقات، والجدوؿ التالي يوضح توزع التالميذ عمى صفوؼ المرحمة االبتدائية:

 ( المرحمة االبتدائية من التعميم األساسي في فرنسا1الجدول رقم)
 7 8 9 15 11 الصف
 سنة( 8-7) سنة( 7-6) العمر

 
 سنة (15-9) سنة (8-9)

 
 ( سنة15-11)

 المتوسطة األولية اإلعدادية الحمقة
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 لممناىج فااثن أو واحد مدرس الفرنسية االبتدائية وعادًة ما يقوـ بعممية التدريس في المدارس   
 كاممة، وغالبًا ما يكوف ذلؾ المدرس أنثى. الدراسية

 ويضـ المنيج الدراسي في المرحمة االبتدائية المواد التالية:   
 المغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا والدراسات المدنية. -
 الرياضيات والعموـ والتكنولوجيا. -
 فنوف والحرؼ اليدوية والموسيقا.الرياضة و البدنية و التربية ال -

 http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France#Primary_education 

 التعميم الثانوي: - ب
لزاميًا وعممانيًا وعامًا لمجميع حتى السنتيف األوليتيف مف  يعدّ     التعميـ الثانوي تعميمًا مجانيًا وا 

حمقة الثانية فيو)مدة التعميـ األساسي(، ويشمؿ جميع التالميذ بعد المدرسة االبتدائية مف عمر 
 ( سنة في حمقتيف ىما:18-12( سنة، ويمتد مف)11-12)
 .(Colle'g)اإلعدادية/الكوليج -
 . (Lyce'e)الثانوية/الميسييو  -

 تربوي نظاـ فييا ويطبؽ دراسية، صفوؼ أربعة (Colle'g)الكوليج اإلعدادية وتضـ المرحمة   
 :حمقات ىي ثالث عمى يقوـ

 .السادس بالصؼ ممثمة الثانوي التعميـ مع والتكيؼ المراقبة حمقة -
 .والرابع الخامس بالصفيف ممثمة التوسع حمقة -
 .الثالث بالصؼ ممثمة التوجيو حمقة -

 :الدراسية والحمقة لمعمر وفقاً  اإلعدادية المرحمة صفوؼ عمى التالميذ توزع يوضح التالي والجدوؿ
 فرنسا في األساسي التعميم اإلعدادية من المرحمة( 2)رقم الجدول

 3 4 5 6 الصف
 ( سنة15-14) ( سنة14-13) ( سنة13-12) ( سنة12-11) العمر
 حمقة التوجيو حمقة التوسع المراقبة حمقة الحمقة

 تحت دراسية برامج اإلعدادية المدارس وتقدـ دقيقة، (55الحصة الدراسية) مدة تبمغ  
 إشراؼ تحت والعمؿ القراءات مف يتمكنوف حيث الدروس ساعات موجية( خارج المراقبة)دراسات

 تمميذ كؿ مساعدة تستيدؼ تربوية عممية وىي بالتوجيو اإلعدادية المدارس مراقبيف، وكما تيتـ
 اعتباراً  التالميذ عمى يعرض والمينية، حيث الدراسية باختياراتو دراية أف يكوف عمى الدراسة طيمة
 .التقني الطريؽو  العاـ الطريؽ طريقاف الرابع الصؼ مف

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France#Primary_education
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 وطني، ويوافؽ اختبار بموجب البروفيو شيادة عمى الثالث الصؼ نياية في التالميذ ويحصؿ  
 أف بعد لمتمميذ إمكانات ةثالث تتوفر التوجيو، حيث حمقة اإلعدادية المرحمة مف الثالث الصؼ
 :يمي كما وىي الصؼ، ىذا ينيي

 .تقنية أو عامة ثانوية شيادة إلى يؤدياف وىذاف التقني، الثاني الصؼ أو العاـ الثاني الصؼ -
 الحقاً  يسمح المجاؿ وىذاالمينية،  الدراسات شيادة إلى الميني، المؤدي الثاني الصؼ -

 .تقنية أو مينية ثانوية شيادة عمى بالحصوؿ لمتالميذ
 المينية. األىمية لشيادة التحضيرية األولى السنة -

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France#Primary_education 
ف مجمس عف تصدر المجاالت ليذه التالميذ توجيو اقتراحات والجدير ذكره أف     لـ الصؼ، وا 

 .الغرض ليذا مشكمة لجنة أماـ اعتراض تقديـ يمكف وعائمتو التمميذ رغبة تحقؽ
 مدتيا الثانوي، التعميـ مف األخيرة الحمقة فيي تمثؿ ،(Lyce'e) الميسييو الثانوية أما المرحمة   

 مجانية بالكامؿ وىي فقط منيا األولى السنة في إلزامية وتعدّ  سنة،( 18-15) مف سنوات ثالث
 :يمي كما ىي أقساـ ثالثة وتتضمف .وعممانية

 .كاديمية(األ )العموـ العاـ التعميـ ثانوية -
 .التقني التعميـ ثانوية -
 .الميني التعميـ ثانوية -
 األوؿ، والصؼ الثاني، الصؼ: الترتيب عمى ىي سنوات ثالث في المرحمة ىذه وتحضر  

 التقنية، والشيادة العامة، والشيادة الثانوية شيادة: التالية الشيادات إحدى والصؼ النيائي، لنيؿ
 لمعمر وفقاً  الثانوية المرحمة صفوؼ عمى التالميذ توزع المينية، والجدوؿ التالي يوضح الثانوية
 :الدراسية والحمقة

 فرنسا في األساسي التعميم من الثانوية المرحمة( 3)رقم الجدول
 
 

   
 شيادة فروع ألحد توجييو بغية واستعداداتو تناسباف ميولو مادتيف باختيار تمميذ كؿ ويمـز  

 وحدات ضمف ساعات ثالث مدة إلزامياً  تعميماً  التالميذ يتابع ذلؾ عف الثانوية، وفضالً  الدراسة
 الفرنسية، والرياضيات، والتاريخ، المغة: لممواد العادية الدروس ساعات إلى عمؿ باإلضافة

 بيف الفردية الفروؽ مشكمة معالجة مف المدرسوف ليتمكف األولى، وذلؾ الحية والجغرافيا، والمغة
 .التالميذ

 النيائي 1 2 الصف
 ( سنة18-17) ( سنة17-16) ( سنة16-15) العمر
 (Lyce'eالميسييو ) الحمقة
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أساس  عمى فييا اختياري تعميـ متابعة التمميذ بإمكاف عممية ورش الثانوية المدارس في وتتوفر  
 .المدرسة تعدىا تربوية مشاريع

 http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France#Primary_education 
وتجدر اإلشارة إلى أنو في السنة األخيرة مف الميسييو تتفرع التخصصات الثالثة فييا)العامة،   

العالي، حيث تنتيي  والمينية، والتقنية( إلى تخصصات أكثر تنوعًا مرتبطة بتخصصات التعميـ
الذي يعد المقياس الوطني ليس فقط لتحقيؽ  (the Baccalauréat exam) باختبار البكالوريا

 اإلكماؿ الناجح لممرحمة الثانوية ولكف المؤىؿ الضروري لمقبوؿ بالجامعات الوطنية الفرنسية.
 www.lft.ca/wp/docs/FB_001E.pdf 

 ثانيًا: المدرسة المجتمعية في فرنسا:
 مفهوم المدرسة المجتمعية:  -1
/ 159المادة/و  /74وحسب المادة/قانوف التعميـ العاـ، حسب ما ورد في المدرسة المجتمعية    

التنسيؽ ؤسس عالقات وثيقة مع المجتمع لتحسيف التي تمنفتحة عمى بيئتيا و ىي المدرسة ال
شراكة مع المنظمات  خالؿ مففي المقابؿ تشارؾ بنشاط في مجتمعيا و  ،واالتساؽ في اإلجراءات

المجتمعية مف أجؿ تحقيؽ رسالتيا في التعميـ والمجتمع والتأىيؿ، بما يتفؽ مع خصائص 
 وتوقعات المجتمع.

(Document révisé à la suite des consultations tenues à l’automne, 2007,8) 

 ثقافة والعمؿ، لترسيخ والتفكير الحياة طريقة في النظر إلى إعادة وتدعو المدرسة المجتمعية  
 ويصبحوف ويزدىروف األفراد فيو يتعمـ ومكاناً  لممجتمع، ميماً  مركزاً  المدرسة فييا تكوف جديدة

 المدرسة تصبح مجتمعيـ، حيث ال تنمية في مساىميف ومسؤوليف فعاليف مواطنيف مؤىميف ليكونوا
األمور التعميمية أو  في لممساعدة مشروعًا أو برنامجاً  وضعت أنيا لمجرد «مجتمعية مدرسة»

ىذا البرنامج  بأف االعتراؼ خالؿ مف كذلؾ تصبح بؿ مجتمعية، المنظمات مع اإلدارية بالتعاوف
 والمجتمع المجتمعية بيف المدرسة الحقيقية الشراكة وأف التمميذ نجاح يدعـ أف يمكف أو المشروع
 .المجتمع ىدفيا تطور

(Rapport de l’équipe de travail sur le développement de l’école 

communautaire, 2005,23) 

حيث إّف الوالديف،  ومكانة وتعتمد المدرسة المجتمعية في فرنسا في برامجيا عمى تعزيز دور   
 وطني، مف خالؿ العمؿال لمتعميـ ميمة قضية األمور وأولياء المدرسة بيف جيدة عالقة وجود

 ىـ أف: " اآلباء والتالميذعمى ـ، والتي تنص 2556التعميـ  قانوف مف (111-4بالمادة رقـ )
 أف: " انتظاـعمى ، التي تنص مف القانوف ذاتو (137التعميمي"، والمادة رقـ) المجتمع أعضاء
 الخدمة إلى الموكمة الميمة تنفيذ فيرئيسي  عنصر ىو اآلباء مع عالقات المدرسة ونوعية

http://www.lft.ca/wp/docs/FB_001E.pdf
http://www.lft.ca/wp/docs/FB_001E.pdf
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 لضماف الدولة " التزاـ: أفعمى  تنص ذاتو والتي القانوف( مف 112العامة لمتعميـ"، والمادة رقـ)
 وأولياء المدرسة بيف الشراكة الضرورية وتعزيز لدعـ لألسر التعميمية العمؿ لتمبية االحتياجات

لموالديف  الممنوحة والتعبير حقوؽ المعمومات فعالية ضماف المدرسة عمى يجب األمور، لذا
 وممثمييـ".

(Ministère Education Nationale Jeunesse Vie Associative République 

Française,2011,3) 
يالحظ مما سبؽ أف المدرسة المجتمعية في فرنسا تعني االنفتاح عمى البيئة المحمية لممدرسة،    

مشاركة أولياء األمور بتعميـ أبنائيـ، بيدؼ تحقيؽ نجاح  ومكانة دور وتنسيؽ الجيود، وتعزيز
عداده لخدمة مجتمعو.  التمميذ وا 

 :أهداف المدرسة المجتمعية -2
 تيدؼ المدرسة المجتمعية في فرنسا تحقيؽ االعتبارات التالية:   

تأكيد فكرة التعمـ خارج حدود المدرسة مف خالؿ التواصؿ مع المجتمع المحمي والبيئة   -
 وقد العمؿ، خالؿ مف أفضؿ بشكؿ يتعمموف التالميذحيث إّف (، unschoolingلطبيعية )ا

 األخرى، الثقافات أو التاريخ حوؿ بشكؿ أفضؿ مف خالؿ إثارة اىتمامو التمميذ القراءة يتعمـ
 في التبادؿ أو صغير تجاري مشروع تشغيؿ خالؿ مف الرياضيات ويمكف أف يتقف ميارات

 والكيمياء، النبات، وعمـ مف الطبيعة عمى عالـ الحيواف، يتعرفوف وقد لألسرة، المالية الشؤوف
 . لمبالد التاريخي الوضع أو المناطؽ تقسيـ نظاـ اتباع طريؽ عف المحمي والتاريخ

وترسيخ ميارات  الذاتي، وتنمية وعييـ قدراتيـ، لدى التالميذ وتطوير الذاتي تعزيز التعمـ  -
 .المناقشةالعممي وحرية  التطبيؽ

 http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_in_France#France 

 تعميميـ إلنجاح الضرورية والميارات المعارؼ مف مشتركة قاعدة التالميذ اكتساب ضماف -
 المجتمع. في والنجاح المينية الحياة في واالندماج مستقبميـ وبناء تدريبيـ، مواصمة أجؿ مف

 وعالمية الثقافي والتنوع البشرية، تواجو التي الرئيسية التحديات فيـ عمى قادراً  التمميذ جعؿ -
 عمى واالنفتاح األرض، كوكب حماية ومتطمبات التنمية إلى والحاجة اإلنساف، حقوؽ

 Ministère Education)واإلبداع والفضوؿ واآلخريف، الذات واحتراـ اآلخريف،

nationale, 2006,5.) 
وتحديد اإلجراءات التي  والبرامج واإلجراءات المفاىيـ دمج خالؿ مف المدرسية المنشآت دعـ -

 التي الحكيمة التكامؿ عممية االجراءات، وتحقيؽ لمختمؼ التقييـ معايير لتمبية اتخاذىا ينبغي
 المؤسساتي. التخطيط تمس

 http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_in_France#France 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_in_France#France
http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_in_France#France
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التواصؿ مع  وفي ألطفاليـ، واألكاديمي التعميمي السموؾ رصد في الوالديف حقوؽ تأكيد -
 المشاركة في وحقيـ الفردية أو المقاءات المفتوحة، االجتماعات خالؿ الكادر التعميمي مف

 .التعميمية والمؤسسات المدرسية الييئات في لمعمؿ المعينيف أو ممثمييـ المنتخبيف خالؿ مف
www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html 

والمناقشات واالجتماعات  العمؿ حمقات والمدرسة، مف خالؿ األولياء بيف الحوار تحسيف -
 المؤسسة أبنائيـ، وتقييـ أداء تعميـ عمى المترتبة الدورية، مما يسيـ في توضيح اآلثار

 .التعميمية
www.education.gouv.fr/cid53083/la-mallette-des-parents.html 

 التمميذ المتكاممة مف خالؿ اآلتي: شخصية تنمية -
 والمادية. الفكرية قدراتو الشخصية، واستغالؿ المسؤولية لتحمؿ االستعداد •
 المالحظات، وتدويف وخطة العمؿ، الوقت تنظيـ) العمؿ الجماعي أساليب عمى االعتماد •

 .(والتركيز، والحوار، والتعاوف
 القرار. ووضع المشكمة وبالتالي تحديد والدقة المنطؽ مع تحميؿ السبب عمى القدرة  •
 الممكنة. الحموؿ مف العديد الختبار وتنظيميا، وتحميميا المفيدة المعمومات عف البحث  •
 Ministère)المختمفة المواقؼ وتعبئتيا في التخصصات مختمؼ إنجازات ربط •

Education nationale, 2006,4) . 
المجتمعية مف خالؿ أىدافيا تسعى إلى تزويد المجتمع بجيؿ منفتح  المدرسةيمكف القوؿ إّف   

متسمح بميارات التواصؿ وقادر عمى اإلبداع والتغيير، كما أنيا تجعؿ مف العممية التربوية عممية 
 مجتمعية تطور ذاتيا مف خالؿ العمؿ المشترؾ والتقييـ المستمر.  

 نماذج المدرسة المجتمعية:  -3
العديد مف  ياالتي ينظـ حولالمدرسة يي فالمدرسة المجتمعية تمثمو الذي  ميما يكف النموذج   

في المقاـ األوؿ  ىادور  يكوفوفي ىذا السياؽ ، منجاحلر ثفرص أك ميذالتالخدمات التي تقدـ لم
وتعزيز أثر أعماليـ نحو  والمشاركيف في برامجيا ضماف تحسيف التعاضد بيف مختمؼ الفاعميف

ميذ، ومف النماذج التي تتخذىا المدرسة التاإلمكانات الكاممة لم روىو تطويىدؼ مشترؾ 
 المجتمعية في فرنسا اآلتي:

  :المشتركة المدرسة -أ

 نحو عمى ح  م  الم   مف حيث أصبح اإلدارية في المدرسة وتعديؿ األمور النموذج ىذا تطوير تـ   
 الدور بسبب ومجتمعيا المدرسةقنوات تواصؿ مشتركة بيف  فتح عمى لمحفاظ سبؿ إيجاد متزايد
 مف أنو يؤكد الحالي والنموذج فيو، تأسست الذي المجتمع تطوير في بو تقوـ أف يمكف الذي

http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid53083/la-mallette-des-parents.html
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 مختمؼ بيف الجمع مف خالؿ الريفية، المناطؽ في وخاصة المجتمع بمشاركة بذلؾ القياـ الممكف
 نفس في.( االجتماعي،...إلخالتكافؿ و الشعبي،  الصندوؽو  المساعدات المجتمعية،)الخدمات
التي تقدميا المدرسة  المخصصة الخدمات ذاتو زيادة الوقت وفي المدرسة، يضـ الذي المبنى
 تحت ووضعيا( الصاالت الرياضية...و المالعب، و المعموماتية،  مختبرو  المكتبة،) مثؿ لمتالميذ
 توفير عمى اً قادر  اً حقيقي اً مكان المدرسة وتصبح التكاليؼ، بتقاسـ يسمح مما المجتمع، تصرؼ
 .بأكممو لممجتمع خدمات

(Document révisé à la suite des consultations tenues à l’automne, 2007,9) 

بالتعاوف مع المعمميف ومدير المدرسة وفؽ ىذا  المجتمع المحمي وأولياء التالميذ لممثمي ويمكف   
تسيـ  أف العالقات التي يمكف تسييؿ وسبؿ التواصؿ،المجتمعية، تعريؼ وسائؿ  لممدرسة النموذج

المشتركة  ةوالسمبية، وتحمؿ المسؤولي اإليجابية التغيرات ورصد تعميمي وضع في تحقيؽ أفضؿ
عتماد عمى الحوار والعمؿ االإليجاد الحموؿ المناسبة لممشكالت التي تواجو عمؿ المدرسة، ب

 .(Ministère Education nationale,2005,9)المشترؾ والتقييـ المستمر
يالحظ عمى ىذا النموذج أنو يرسخ فكرة إزالة الحواجز التي تفصؿ بيف المدرسة ومجتمعيا،    

وتأكيد دورىا في خدمتو، وتعتمد عمى التواصؿ المباشر والعالقات الحية القائمة بيف المدرسة 
 وممثمي المجتمع المحمي.

 :المدرسة الموسعة -ب
تسعى إلى تحقيؽ غايات المجتمع في تعميـ  لى رؤية تنظيميةإيستند نموذج المدرسة الموسعة    

يتناسب مع التطورات المتسارعة والتحديات التي تفرضيا ىذه التطورات، وذلؾ مف خالؿ الترابط 
بيف احتياجاتو ومخرجات التعميـ، فمف خالؿ نموذج المدرسة الموسعة مف الممكف أف يتـ توجيو 

تعاوف مع بال ذلؾتالميذ نحو التعميـ الميني، أو التقني، أو اإللكتروني، أو الفني، والتوسع في ال
مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ تكامؿ معيا تأسيس الشراكات و  ،منظمات أخرى ىي باألرجح تعميمية

لمتالميذ يحقؽ غايات المجتمع وتطمعاتو، ومف  أفضؿ نجاح تعميمي وفيرخبرة بغية تاللمخدمات و 
مكف مف خالؿ نموذج المدرسة المجتمعية الموسعة تأسيس عالقات ترابطية مع جامعات الم

محددة وتوجيو التالميذ لمتابعة التعميـ األكاديمي فييا وذلؾ مف خالؿ توجيو اىتماماتيـ نحو فروع 
الدراسة فييا وتسميحيـ بالميارات والمعارؼ األساسية الالزمة لنوع التعميـ الذي يتناسب مع 

ماماتيـ وميوليـ وقدراتيـ واحتياجات مجتمعيـ، وبذلؾ يحقؽ ىذا النموذج لممدرسة المجتمعية اىت
التكامؿ بيف الخدمات التعميمية التي تقدميا لتالميذىا وبيف تعميميـ في المستويات التعميمية 

 Document révisé à)المجتمع وتطمعاتو مف جانب آخر تاألعمى مف جانب، وبيف احتياجا

la suite des consultations tenues à l’automne, 2007,13) 
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 التماسؾ التدريب وتحقيؽ نطاؽ لتوسيع المدارس المجتمعية كطريقة بيف شبكات كما يتـ إنشاء   
 في التكامؿ لتعزيز المحمية السمطات مع الخصوص وجو وعمى الشركاء مع بالتشاور اإلقميمي،

تعزيز  ليـ، مف أجؿ المتاحة التدريب ألدوات أفضؿ عمى فيـ وأسرىـ ومساعدتيـ تدريب التالميذ،
 كبير بشكؿ المدارس التقميدية، مما يسيـ في التعميمية النظـ خارج قدراتيـ، وتطبيؽ مشروعاتيـ

الخاص،  والقطاع العاـ القطاع مؤسسات بيف المنطقة نفس في المحتممة التفاوتات مف الحد في
 لمتالميذ. واألكاديمي االجتماعي المزيج ويعزز

www.education.gouv.fr/cid2606/mentions-legales.html 
تخدـ مجتمعيا وتعمؿ عمى توثيؽ  النموذج أف المدرسة المجتمعية مف خالؿ ىذا يالحظ   

الصالت معو مف خالؿ تمبية احتياجاتو في توجيو التالميذ إلى تعميـ يتناسب وميوليـ وقدراتيـ 
 تطمعات مجتمعيـ مف جانب آخر.مف جانب، ويمبي 

 المدرسة الشبكية  -ج 
 والتعميـ التربية وزارةكجزء مف تنفيذ استراتيجية  ىذا النموذج لممدرسة المجتمعية تطوير تـ   

لجمب المدرسة إلى العصر الرقمي، وتعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية في المدرسة،  الفرنسية
وتمكيف المعمميف والتالميذ وأولياء األمور مف اإلفادة مف الخدمات الرقمية الجديدة التي توفر 

 فرص تواصؿ فعالة، وىذا النموذج مف المدارس المجتمعية ييدؼ إلي تحقيؽ األمور التالية:  
تاج وتوفير الموارد الرقمية والخدمات العالية الجودة في المدرسة، لتمكيف التالميذ مف تطوير إن -

 تعمميـ مما يحقؽ المتعة في الذىاب إلى المدرسة.
 تطوير استخدامات الرقمية في المدرسة لمحد مف الفوارؽ االجتماعية، والثقافية، واإلقميمية.  -
 محو األمية الرقمية إلعداد التالميذ لمعيش في المجتمع الرقمي كمواطنيف مسؤوليف فيو.  -
 تطوير الميارات الالزمة ألداء وظائؼ الغد، وتطوير اقتصاد البالد وقدرتيا التنافسية. -

 (Ministère Education Nationale  Vie République Française, 2013,2) 
النجاح والمثابرة المدرسية في المناطؽ الحضرية تحقيؽ نموذج ىذا التطوير واليدؼ مف    

 وأالمجتمعية  وأسية در اجتماعي يشمؿ جميع أصحاب العالقة، سواء المىدؼ  ىوو  ،المحرومة
القطاع الخاص الذيف يعمموف عمى تحسيف ظروؼ الحياة األسرية واالجتماعية والثقافية 

 المجتمعية المدرسة نموذج فمف خالؿ ،طؽ المحرومةواالقتصادية لمسكاف الذيف يعيشوف في المنا
الشبكية يمكف تقديـ البرامج التعميمية لمفئات المحرومة وتطويرىا بتعزيز استخداـ التقنيات المتطورة 

 Document révisé à la suite).وآليات التواصؿ الحديثة ةواالستفادة مف الشابكة اإللكتروني

des consultations tenues à l’automne, 2007,13) 
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 استخداـ حوؿ البحوث الشبكية تـ تكثيؼ المجتمعية ومف أجؿ تعزيز برامج المدرسة   
لغاء عف الشبكة في المدارس لمشاريع وتقديـ الدعـ التدريس في التكنولوجيا  الضرائب بعد، وا 
 Le)والبمديات والمدارس المجاف بيف خدمات االتصاؿ واإلعالـ وخصوصاً  عمى المفروضة

ministre de l'éducation nationale, 2006).  

المدرسة المجتمعية وفؽ نموذج المدرسة الشبكية يمكف أف تخدـ مجتمعيا يمكف القوؿ إّف    
بطريقة تتناسب مع التطور العممي والتقني بحيث يمكنيا اإلفادة مف الثورة التقنية وتقدـ وسائؿ 

 ميع فئات المجتمع وفي أي مكاف.االتصاؿ في توسيع خدماتيا التربوية لتشمؿ ج
والجدير ذكره بعد عرض نماذج المدرسة المجتمعية في فرنسا، أف ىذه النماذج ليست    

منيا ىدؼ تربوي اجتماعي يتمـ عمؿ اآلخر، ومف  ضة أو منفصمة بؿ ىي متكاممة ولكؿ  متعار 
مكف أف تعتمد نموذج ما ٍف واحٍد، كما يرسة المجتمعية بأكثر مف نموذج  بآالممكف أف تأخذ المد

وتغيره إلى آخر وفؽ ما تقضيو أىدافيا في خدمة المجتمع المحمي واالرتقاء بالمستوى العممي 
 لتالميذىا.

 في فرنسا المدرسة المجتمعيةالخاصة ب ثالثًا: السياسات التربوية

تربوية واضحة وضعت ليا سياسات إذا ما  ترتقي بأدائيا وتحقؽ أىدافيا المدرسة المجتمعية إف   
ثالث عمى  تيسر عمميا، وتنظـ آلياتيا، وعالقتيا بالمستفيديف مف برامجيا، وتنسؽ الجيود

 .يالمدرس المستوىو  والمستوى المحمي، ي،الحكومالمستوى مستويات: 
الخاصة بدعـ وتطوير المدرسة المجتمعية  التربوية وىذا القسـ مف الدراسة يبحث في السياسات   

  اآلتي: في فرنسا وفؽ
 المستوى فرنسا عمى في المجتمعية بالمدرسة الخاصة السياسات التربوية -3-1

 الحكومي:
غنية باألفكار المتعمقة بالشباب والتعميـ واألحواؿ مف القرف العشريف كانت سنوات التسعينات    

الحادي يحاوؿ القرف ، و مدةتشيد عمى حيوية الطموحات واألفكار التي ميزت ىذه الو  ،العامة
 مجتمعيا معًا ترابطمدرسة أكثر نموذج لمتطوير مف خالؿ  تفعيؿ ثمار ىذه األفكاروالعشروف 
 ذلؾ يؤكد ما يمي:حيث إّف  وتطمعاتو،

 .وطنية في جعؿ تعميـ المواطنيف واألطفاؿ والكبار أولوية الرغبة• 
مواطنيف مسؤوليف ومستقميف ومندمجيف في  في التعميـ بحيث يصبح األطفاؿ غداً  يماناإل• 

 المجتمع.
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حسب مجاالت عمؿ كؿ منيا في النجاح  منظمات المجتمعإلى مساىمة جميع ال الحاجة• 
  .التربوي

(Document révisé à la suite des consultations tenues à l’automne, 

2007,13) 

وقد وضعت وزارة التربية الوطنية في فرنسا عدة مبادئ توجييية لمسياسات التربوية المتبعة عاـ    
 ـ، لتعزيز التواصؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي وتفعيؿ دور المدرسة المجتمعية ومنيا:2515

عمؿ تحديد وظائؼ المدرسة مف خالؿ تعزيز الدعـ المقدـ لمتالميذ، والمساعدة الشخصية، وال -
 عمى إيجاد خدمات جديدة تفيد في رفع مستوى تحصيميـ.

العمؿ عمى مكافحة التسرب، وتشجيع وصوؿ التالميذ مف الفئات المحرومة اجتماعيًا لتحقيؽ  -
النجاح والتميز، وتقديـ الدعـ لألسر حوؿ مشكالت أبنائيـ، وتمبية االحتياجات التعميمية لكافة 

 التالميذ.
ر وتعزيز االستقاللية والمساءلة في المدارس وجعؿ التالميذ أكثر تشجيع التجريب واالبتكا -

 مسؤولية، ومنع العنؼ وأشكاؿ التمييز العنصري.
 .تعزيز التوعية الصحية وممارسة الرياضة واالىتماـ بالقضايا البيئية -

(www.education,gouv.fr/eid506863/mene1006812e.html,préparation de la 

rentrée 2010) 

 والمعمميف اآلباء بمساعدة وقدراتيـ، تطمعاتيـ عمى تعميميـ بناء مف تطوير تمكيف التالميذ -
 المساىمة والشركات المحمية، والسمطات المعنية، واإلدارات والمينييف، اإلرشاد وموظفي

 .(Buzy, 2012, 21)والجمعيات
 األعماؿ إلى الوصوؿ تيسير خالؿ مف التالميذ والثقافي في شخصية إثراء الجانب الفني -

 الفنية، العمؿ كورش مختمفة طرائؽب ذلؾ ويتحقؽ الفنية، الممارسة وتعزيز واإلبداعات، التراثية
قامة  .الثقافية المواقع إلى الوصوؿ وتشجيع الفنانيف، مع اجتماعات عقد وتيسير المعارض، وا 

www.education.gouv.fr/cid49902/les-partenaires-artistiques-et-culturels.html 
تكويف موقؼ إيجابي اتجاه المدرسة وزيادة الدافع اإليجابي نحو التعميـ لتحقيؽ النجاح   -

 األكاديمي.
 ؿ مع أبنائيـ وتعميميـ.تثقيؼ اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعام -
االعتناء بجودة العممية التعميمية، ورفع مستوى األداء الميني واإلداري لمعامميف في  -

 .(Doisneau, 2011, 3)المدرسة
 التعميـ، خدمة في الرياضة وأف الرياضة، خالؿ مف يتـ التعميـ االىتماـ بالرياضة، وتأكيد أف -

 المدرسية الرياضية واالتحادات األندية) الرياضة المصمحة أصحاب مع الشراكات وتطوير

http://www.education,gouv.fr/eid506863/mene1006812e.html
javascript:void(0)
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شراؾ ،(والوطنية  أو المحمي الصعيد عمى المدرسية والمسابقات االجتماعات في التالميذ وا 
 مما والترفييية، التعميمية ألغراض الموجية المتنوعة الرياضية األنشطة في والمشاركة الدولي،
 والتثقيؼ السالمة، وتعميـ الصحة، أجؿ مف التعميـ في المتمثمة لمرياضة التربوية القيـ يعزز

 لإلعاقة. النظرة وتغيير البيئي،
www.education.gouv.fr/cid49906/les-partenaires-dans-le-domaine-du-sport.html 

 التزاـ وجيت التي القيـ وتعزيز ميزتو، التي والتركيز عمى األحداث تنمية االعتزاز بالتاريخ  -
 والجمعيات المؤسسات مع الشراكات خالؿ مف التالميذ، لدى المعاصرة الصراعات في فرنسا

التذكارية، وتوجيو  والنصب المتاحؼ مع المجاؿ ىذا في مشاريع وتطوير والكميات، والمدارس
 الحربيف حوؿ وخاصة المعاصرة، والصراعات الحروب ذاكرة حوؿ التعميمية األنشطة

 مف أجؿ إعداد ـ،2512 /نيساف/ 5 في الصادر الوزاري المرسوـ العالميتيف عماًل بموجب
 ـ، وزيارة2514 عاـ األولى العالمية الحرب مف المئوية بالذكرى االحتفاؿ برنامج وتنظيـ

 عف تعبر التي والفنانيف واألعماؿ األشياء والخارج، واكتشاؼ فرنسا في التاريخية المتاحؼ
 .التاريخ في اليامة األحداث

www.education.gouv.fr/cid49904/les-partenaires-lies-a-la-memoire.html 
يالحظ عمى ىذه المبادئ التي توجو السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في فرنسا أنيا تسعى    

إلى بناء شخصية التمميذ المتكاممة واالىتماـ بالجوانب الصحية والفنية والثقافية والرياضية، وتعمؿ 
وممثمي المجتمع  والمعمميف اآلباء واالبتكار واإلبداع، ومشاركة إكسابو ميارات التجريب عمى

 الدافع المتنوعة، مف أجؿ زيادة األنشطة في والمشاركة المشاريع المختمفة، وتطوير المحمي،
 يخدـ المجتمع ويسيـ في تطويره.  ـنحو تعمي اإليجابي

المدرسة المجتمعية برامج لتعزيز  عمى المستوى الحكومي ومف التشريعات التي أصدرتيا فرنسا   
 ما يمي:

 المحمية السمطات دور وتفعيؿ الالمركزية نحو بالتوجو الخاص ـ،1982الصادر  القانوف -
 بػ يقدر دعماً  ومنحيا التعميمية، الخدمة تقديـ في والمساىمة التدخؿ واإلدارة المدرسية في

 .التعميـ لنفقات الكمية التكمفة مف% 25
 الحقوؽ المدرسة إدارةالذي تبنتو  الداخمي النظاـ يحدد: (3المادة) ـ،1985/آذار/  35 قانوف -

 ممارسة فييا تـت التي األشكاؿ المدرسي، ويحدد المجتمع ذلؾ في العامميف لكؿ والواجبات
 :اآلتي الشكؿ عمى والواجبات الحقوؽ تمؾ
 .العممانية مبادئ احتراـ •
 .ومعتقداتو شخصو في اآلخر واحتراـ التسامح يجب •



: المدردــــــة المجتمعـيــة ودياداتكا التربوية في مرحلة التعليم األدادي في سماخال الفصل
 فرندــــــــــا

 

139 
 

 العنؼ. اشكاؿ أي يمارس مف أخالقي ومعاقبة أو جسدي اعتداء أي مف الحماية ضماف •
 قبؿ مف الدراسي منيجو في المقررة النشاطات جميع في يشارؾ أف تمميذ لكؿ الممـز مف •

 (.6 ،2511 ، العبيدي) عميو تسري التي المياـ جميع ينجز المدرسة، وأف
 تالميذـ، الذي يوضح أف اإلشراؼ عمى تعميـ ال1994 ، الصادر عاـ(149-94التعميـ رقـ) -

أمر طبيعي ومشروع مف قبؿ والدييـ، ويبيف دورىـ في السيطرة عمى تعميـ أطفاليـ، وتقديـ 
 المساعدة لتطوير العالقات معيـ، وتقديـ كؿ االىتماـ المطموب منيـ.

 القرف لبناء الميثاؽ مدرسة تأسيس بشأف ـ،1998عاـ  الصادر (،11-25)رقـ التعميـ -
 .المحمي والمجتمع المدرسة بيف والتعاوف المشاركة إلى تدعو التي والعشريف، الحادي

، بشأف إنشاء شبكات مف االستماع والدعـ والتوجيو ـ1999عاـ  /آذار/ 9التعميـ المؤرخ في  -
مختمؼ الشركاء، وتقديـ الدعـ مف األولياء، حيث قررت الحكومة تطوير التواصؿ مع 

، ألف تجاوز اىتماماتيـ وآرائيـ وممثمي المجتمع المحمي والتوجيو مف جميع اآلباء واألميات
يـ سيجعؿ العممية التربوية غير فعالة وتعتمد عمى المبادرات القائمة، في ئبشأف تعميـ أبنا

بكة مف أصحاب عمميات جديدة، وذلؾ مف خالؿ إيجاد ش حيف أنيا تيدؼ إلى تطوير
المصمحة، واحتراـ تنوعيا في محاولة لبناء االتساؽ والرؤية المشتركة، وذلؾ بتوفير أماكف 
الجتماعات ألولياء األمور لتيسير المناقشات بشأف مصاعب الحياة اليومية، والتوفيؽ بيف 

بشأف  األسرة والحياة المينية، والعالقة مع المدرسة مف أجؿ إيجاد جميع الحموؿ المناسبة
القضايا المتصمة بالحياة المشتركة، والعالقات مع أطفاليـ، وأخيرًا لتشجيع المبادرات الرامية 

 لتحقيؽ االندماج في المجتمع والمساىمة في تطويره.
النتائج التعميمية  ضرورة نقؿالذي ر كز فيو عمى  ،ـ1999/ تشريف األوؿ/  13خطاب  -

 ًا إلى كال الوالديف المخرجات التعميمية ألطفاليـ ".لألسر، وقد ورد فيو " يجب أف ترسؿ دائم
بخصوص الحقوؽ والفرص المرتبطة بأولياء  ،ـ2555 /شباط/  11القانوف الصادر في  -

التعميـ الفردية، وتقديـ برامج التوعية واإلرشاد الضرورية  طأمور الطمبة ذوي اإلعاقة في خط
 مية.لتمكينيـ مف االندماج والتواصؿ مع مجتمعيـ بفاع

بشأف مشاركة جمعيات اآلباء واألميات ومؤسسات المجتمع  ،ـ2555تموز/  /3نص تعميـ  -
المحمي في العممية التربوية عمى ما يمي " إف االنتظاـ ونوعية العالقات ىو عنصر أساسي 
في إنجاز الميمة الموكمة لمتعميـ في تقديـ الخدمة العامة لممجتمع، وأف التزاـ الدولة لضماف 

عمى وجو الخصوص أدى إلى عممية تعميمية مشتركة نشطة التعميمية األمشاركة األسر في 
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وىذا يتطمب دعـ وتعزيز الشراكة الضرورية بيف المدارس وأولياء األمور، مف الناحية القانونية 
 .Buzy, 2012,30))المسؤولة عف تعميـ أبنائيـ "

الخاص بجمعيات اآلباء وممثمي  ،ـ2556/ تموز/ 28بتاريخ  (935-2556)المرسوـ رقـ  -
مدرسة المع  ومكانة العمؿ المشترؾ والتواصؿ المستمر مع المحمي المتعمؽ بدورالمجت

وتوضيح اإلجراءات الرئيسية، فالمدرسة يجب أف تسعى جاىدة لضماف فعالية اإلعالـ 
 والتعبير وحقوؽ اآلباء وممثمييـ ومشاركتيـ وفقًا لإلجراءات المنصوص عمييا ليذا الغرض.

بعنواف ممارسة السمطة األبوية  ـ،2511في عاـ ربية الوطنية الكتيب الصادر عف وزارة الت -
 .في المدارس، واليدؼ مف ذلؾ ىو تحسيف الحوار بيف الوالديف والمعمميف

www.education.gouv.fr/cid228/les-structures-de-consultation.html > (2009 

المجتمعية في فرنسا يتـ  لممدرسة التربوية والجدير بالذكر ىنا أنو عند وضع السياسة   
 "المكنوف ذلؾ الكنز التعمـ"ـ:1996 عاـTaylor ديمور جاؾ االسترشاد بما ورد في تقرير

Learning The Treasure Within، والتنمية التعاوف منظمة خاللو مف أكدت الذي 
 وتشجيع المشترؾ، التعاوني والتعمـ الحياة، مدى والتعمـ الذاتي، التعمـ مفاىيـ (OECDالفرنسية)

 التقميدية، مف خالؿ النقاط الرئيسية التالية التي وردت في التقرير:  المدرسة خارج التعمـ
 .المعرفة اكتساب مف بدالً  التعمـ أدوات تقافإ(: Learning To Knowلممعرفة) التعمـ -
 في المطموب العمؿ مف ألنواع التالميذ (: تجييزLearning To Workلمعمؿ) التعمـ -

 .المستقبؿ في والعمؿ التعمـ بيئات مع والتكيؼ االبتكار ذلؾ في بما والمستقبؿ، الحاضر
(: Learning To Live Together And With Others) اآلخريف معًا ومع لمعيش التعمـ -

 وتعزيز الكفاءة وثقافاتيـ، اآلخريف واكتشاؼ سمميًا، النزاع تنمية قدرة التالميذ عمى حؿ
 .االجتماعي وتحقيؽ االندماج ة،والقدرات الفردي

تنمية : (Learning To Develop A Full Personالكامؿ) التعمـ لتطوير الشخص -
والحساسية  وتنمية الذكاء والجسدية والصحية، الشخصية المتكاممة مف النواحي العقمية

 (.1996،37،منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعمـالروحية) والقيـ الجمالي والتقدير
 الالمركزية نحو ىذه التشريعات والقوانيف تتسـ بالتوجويمكف القوؿ إّف بناًء عمى ما سبؽ    

التعميمية، وتؤكد ضرورة التزاـ السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية  الخدمة تقديـ والعممانية في
 المحمي لتحقيؽ المجتمع وممثمي بيف مدرسة وأولياء األمور المستمر والتواصؿ المشترؾ العمؿ

 أصحاب مف شبكة إيجاد خالؿ مف وذلؾ مشتركة تجسد اآلماؿ واألىداؼ، تعميمية عممية
 القادر عمى االبتكار المتكاممة لمتمميذ الشخصية لبناء محاولة في تنوعيا واحتراـ المصمحة،
 لمشتركة.ا والرؤية االجتماعي مف خالؿ االتساؽ وتحقيؽ االندماج المستقبؿ، في والتكيؼ
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 المحمي: المستوى السياسات عمى -3-2
جميع المدارس والمراكز والخدمات المركزية  بيفكي تكوف رؤية المدرسة المجتمعية مشتركة    

عمى نطاؽ  الخاص بيا وشركاء المجتمع مف الميـ توضيح المفاىيـ ونشر اإلطار المرجعي
، يعتمد قبؿ كؿ شيء عمى وجود رؤية مشتركةالتنفيذ السمس لممدرسة المجتمعية حيث إّف ، واسع
في المركز السياسات التربوية لتعزيز المدرسة المجتمعية عمى المستوى المحمي ح ت وض   وىكذا

بحيث يمكف تحقيؽ تكامؿ  ،اإلداري وفي الشبكات، وفي كؿ حي سكني وفي المدارس والمراكز
والتدابير والبرامج مف أجؿ تبسيط  طرائؽمج مختمؼ المفاىيـ والد باإلضافة إلى ذلؾ، األعماؿ

ومؤسسات  وباإلضافة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة مع مختمؼ النقابات ،وتعزيز تناسؽ اإلجراءات
 التالية:االستراتيجيات الرئيسية المجتمع المختمفة، وذلؾ مف خالؿ 

  التعميم: ممدرسة في المجتمع المحمي في مجمسلاعتماد رؤية  -3-2-1

االستراتيجية اعتماد رؤية المدرسة المجتمعية مف قبؿ الييكؿ اإلداري في دائرة يتـ في ىذه    
، وبالتشاور مع مجمس التعميـ (Inspecteur d,acade'mie)مفتش األكاديمية  التربية برئاسة

المنتخب، وينبغي عمى جميع وحدات مجمس التعميـ أف تكوف طرفًا فييا لتعظيـ أثرىا في كؿ 
عمى كؿ خدمة وكؿ شبكة تحديد كيفية الدعـ والمساعدة التي تقدميا لممدرسة مدرسة، كما يجب 

لكي تنفتح عمى مجتمعيا، وليذه الغاية يقوـ مكتب العالقات المجتمعية بجولة عمى الخدمات 
والشبكات لتقديـ اإلطار المرجعي وتقديـ الدعـ في تحديث الممارسات التي تسيـ في تطوير 

 ناطؽ أنشطتيـ التقميدية.المدرسة المجتمعية في م
(Document révisé à la suite des consultations tenues à l’automne, 

2007,14) 

 ما يمي:وفؽ ويتـ إبالغ مجمس التعميـ والتشاور معو حوؿ الموضوعات، واتخاذ القرارات بشأنيا، 
 مناقشة خطة نجاح العمؿ.و  ،تحميؿ حالة المدرسة ومشروعيا التربوي -
 تزويد بالمعمومات واإلبالغ عف الخدمات التي تقدميا المدرسة.ال -
 إقرار قواعد السموؾ وتدابير السالمة. -
 خاصة.الضافية والخدمات اإلعرض الخدمات التي تقدميا المدرسة، والبرامج  -
 Rapport de l’équipe de travail sur le)البحث في اليبات والتبرعات. -

développement de l’école communautaire, 2005,40) 

والجدير بالذكر، أف ىذه الرؤية ليست ثابتة، ويمكف أف تتطور مف خالؿ التجربة والعمؿ بشكؿ    
ميا لممدرسة لكي تنفتح عمى يتقديجب تحديد كيفية الدعـ والمساعدة التي مف أجؿ  جماعي
 .امجتمعي
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 :تنمية الشراكات مع المنظمات الرئيسية في المنطقة  -3-2-2

اليدؼ مف ىذه االستراتيجية تسييؿ االتصاؿ والتنظيـ عمى المستوى المحمي، ويجب أخذ   
 األمور التالية في االعتبار: 

مف الضروري أف يكوف اليدؼ المنشود النيائي مشتركًا، واالتفاؽ عمى ذلؾ بروح تكامؿ  -
 األعماؿ، وفوؽ ذلؾ يجب االتفاؽ عمى العوامؿ التي تسيـ في تحقيقو.

 بعض المبادئ لتطوير شراكة مسؤولة، وىذه المبادئ ىي:احتراـ  -
 يتبنى كؿ شريؾ سموكًا منفتحًا ومتعاونًا. -
عمى كؿ شريؾ، مف خالؿ مشاركتو في المشروع االحتفاظ بيويتو ورسالتو وقدراتو  -

 الخاصة.
 .وضع إجراءات مشتركة إلدارة وتقييـ األعماؿلالتعاوف مع  ،يحتفظ كؿ شريؾ باستقالليتو -
 .يبدي شفافيتوأف مى كؿ شريؾ ب عجي -

يتـ تحديد األدوار و تفاقات بيف المؤسسات أو المنظمات، االمشراكات مف خالؿ لوضع مبادئ  -
تعميـ ومركز الصحة والمسؤوليات لكؿ منيا فيما يتعمؽ باالتفاؽ المحمي لمتكامؿ بيف مجمس ال

 .والخدمات االجتماعية
عمى المستوى  القطاعات جميع في المينية والمنظمات بيف المدارس والشركات تـ التواصؿ وقد   

نجاح المحمي لتعزيز  فيـ عمى التالميذ تشجيع الحياة العممية، ويتـ في التالميذ إدماج التعاوف، وا 
 مكاف في وتطبيقيا مف دراستيـ المستفادة الدروس والربط بيف التجارية، بعض األعماؿ وتشغيؿ

  .واالجتماعات، و...الخ الميدانية، والجوالت عمؿ، العمؿ، مف خالؿ ورش
www.education.gouv.fr/cid56432/les-partenaires-du-monde-professionnel.html 

 وتعييف محمية توجييية لجنة تـ إنشاء والمحمي اإلقميمي التشاور ودعـ التعاوف ومف أجؿ زيادة   
 الصحي الدعـ نشر في واالستمرار الحوار، تشجع التي مف أجؿ تطوير اآلليات ليا منسؽ
 االجتماعية، مع والخدمات الصحة وزارة مع الخدمات بالتعاوف تكامؿ مشاريع قبؿ مف خاصةً 
 لتأسيس الشركاء مختمؼ ومسؤوليات أدوار واحتراـ كؿ بيئة خصوصيات االعتبار بعيف األخذ
 متكامؿ. إقميمي نيج أفضؿ

(Rapport de l’équipe de travail sur le développement de l’école 

communautaire, 2005,41) 

 أعضاء بيف تعزز العالقات المجتمعية مف خالؿ ىذه الشراكات المدرسةيمكف القوؿ إّف و    
الرئيسية في البيئة المحمية، وذلؾ في جو مف االنفتاح والتعاوف  والمنظمات المدرسي المجتمع

  المحمي. المستوى عمى القطاعات األعماؿ  بيف جميع التعاوف وتحقيؽ تكامؿ والشفافية، لتعزيز

http://www.education.gouv.fr/cid56432/les-partenaires-du-monde-professionnel.html
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 :إنشاء لجان حي -3-2-3
وتـ تفويضيـ لتسييؿ تطوير المجتمع المدرسي، وتشمؿ  ـ،2556أنشئت ىذه المجاف في عاـ    

أعماليـ تقديـ الدعـ لنجاح التالميذ، وذلؾ بالشراكة مع األسرة والمجتمع المحمي، والبد أف تتكيؼ 
مشاريع ىذه المجاف مع االحتياجات المحددة في كؿ حي، بالتعاوف والتنسيؽ الوثيؽ مع مفوض 

ومف أجؿ  ،ز لكؿ حي لممشاركة في أعماؿ لجاف الحيالحي، وتدعى كافة المدارس والمراك
تسييؿ عمؿ لجاف األحياء يدرؾ مجمس التعميـ أف المؤسسات بحاجة إلى تطوير سبؿ العمؿ 
المشترؾ ويضع تحت تصرفيا الموارد المالية لدعـ إقامة ثقافة جديدة لمشراكة داخميًا تيدؼ 

تنفيذ األفكار واإلجراءات حسب ترتيب  المدرسة المجتمعية، وبذلؾ يمكف لمجنة الحي لتطوير
األولويات المحددة والعمؿ بالتشاور الموسع مع شركاء المجتمع لجعؿ العمؿ المشترؾ أكثر 

 فعالية وتماسكًا بيف الوسط المدرسي والمجتمع المحمي
(Document révisé à la suite des consultations tenues à l’automne, 

2007,14) 

 أف ىذه المجاف توفر ـ،2554المجتمعية الصادر عاـ  المدرسة تطوير تقريروقد ورد في   
 :التالية الخدمات

 واألنشطة المبتكرة. واألفكار اإليجابية والخبرات الجيدة الممارسات تبيف وثائؽ تقديـ -
 المحمي. والمجتمع بشكؿ متبادؿ بيف المدرسة المعمومات تقديـ -

 (Rapport de l’équipe de travail sur le développement de l’école 

communautaire, 2005,49) . 

 األفكار يالحظ مما سبؽ أف ىذه المجاف تدعـ نجاح المدرسة المجتمعية مف خالؿ تنفيذ   
في  مع الشركاء المشترؾ والعمؿ األولويات، وترتيب اإليجابية، وتحفيز اإلجراءات المبتكرة،

 المحمي. بينيا وبيف المجتمع وتماسكاً  فعالية بشكؿ أكثر المنشودة المجتمع، لتحقيؽ األىداؼ
 :دعم المنشآت الدراسية بنشاط -3-2-4

ىذا الدعـ  المجتمعية، ويتمثؿ ستراتيجية بالدعـ الذي يجب تقديمو لممدارساإل ىذه تتعمؽ
 ي:باآلت

المؤسساتية بيف الشركاء وتطور  عالقات والشراكاترؤية المجتمع المدرسي، وال اإلعالـ عف -
ومشاركتيا مع الموظفيف، وأولياء األمور، والمدارس  ،العمؿ المنجز في المجمس الدراسي

 األخرى، والخدمات المركزية، مف أجؿ إثراءىا انطالقًا مف وجية نظرىـ.
دعـ المنشآت المدرسية مف قبؿ جميع الخدمات المركزية، حسب تأثيرات تطوير المدرسة  -

 .جتمعية في الميدافالم
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في الذي بّمور رغبة المجمس الدراسي  ـ،2555 عاـالمجتمع في مع إنشاء مكتب العالقات  -
رؤية ازدىار المدرسة المجتمعية ضمف شبكة منشآتيا الدراسية وخدماتيا، وتتمثؿ ميمة ىذا 

ير ىذه المكتب بدعـ المدارس المجتمعية، والمراكز، والخدمات المركزية، والشبكات، في تطو 
 االستراتيجية اليادفة لتحقيؽ أفضؿ نجاح لمتالميذ.

قد تصبح ىذه و جمع ونشر بعض الوسائؿ ووضعيا مف قبؿ المؤسسات ومنظمات المجتمع،  -
لياـ، واإل طرائؽالوسائؿ و  ستراتيجيات الفائزة يجب أف تعرؼ ويعترؼ العمؿ بمثابة نموذج وا 

 ,Document révisé à la suite des consultations tenues à l’automne)بيا

2007,15). 

يمكف القوؿ بناًء عمى ما سبؽ بأف المدرسة المجتمعية يمكف أف تطور برامجيا وتتوسع في    
 واإلفادة مف وجية المركزية، والخدمات والمدارس األمور نشاطاتيا باالعتماد عمى دعـ أولياء

 .نظرىـ
ف إبناًء عمى ما سبؽ بشأف سياسات المدرسة المجتمعية عمى المستوى المحمي، يمكف القوؿ   
التي يجب اعتبارىا العمود الفقري  ،يـ الخاصةاتلشركاء لدييـ مجاؿ خبرتيـ، ومجاالت نشاطا

والروابط التي  طرائؽإيجاد الوالبد مف  برامج المدرسة المجتمعية،لمعمؿ المتضافر لصالح نجاح 
، والقياـ سويًة ةبشكؿ أساسي رسالة واحتياجات المدرستمبي تجاوز حدود الموارد البشرية، و ت

شراؾ جميع أصحاب المصمحة مف البداية إلى النياية.  بمشاريع مشتركة وا 
 :المدرسة مستوى السياسات عمى -3-3
إف المدرسة واألسرة والمجتمع ىي "مناطؽ نفوذ" ىامة تؤثر بشكؿ إيجابي في التنمية التعميمية    

لمتالميذ، وال بد حيف الحديث عف سياسات المدرسة المجتمعية عمى المستوى المدرسي مف تحديد 
عمييا ليات التواصؿ بيف المدرسة واألسرة والمجتمع المحمي، والتي ترتكز آالمبادئ التي تحدد 

 ىذه السياسات وىي كاآلتي: 
توضيح أدوار األبوة واألمومة: لمساعدة األسر في تربية األطفاؿ وفيـ الطفؿ واحتياجاتو  -

 مواتية لمتعمـ.اللتييئة الظروؼ األسرية 
يجاد اآلليات المناسبة لدعـ التواصؿ بينيما. -  التواصؿ الفعاؿ بيف المدرسة واألسرة، وا 
 األسر.مع وتحسيف ظروؼ إقامة مشاركة طوعية  ،العمؿ التطوعي -
 واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطوير تعمـ التالميذ وتكيفيـ مع بيئتيـ.  ،المشاركة في صنع القرار -
إقامة روابط مع المجتمع المحمي لدمج وتنسيؽ الموارد والخدمات لممساعدة في تمبية  -

 االحتياجات.
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المنزؿ لتزويد األسر بأفضؿ أساليب التدريس الفعالة واإلجراءات في  ميذمتاإلشراؼ عمى تعمـ ال -
 .Buzy, 2012, 45) )تمميذالتي تحقؽ أقصى قدر مف النجاح التعميمي لم

التعمـ الذاتي الذي يساعد التالميذ عمى تطوير قدراتيـ، والوعي الذاتي، والرؤية،  ترسيخ -
  والتطبيؽ العممي وحرية المناقشة.

en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_in_France#France//http:  

لمتميز لتحقيؽ أعمى  في المجتمع، والسعي والممارسات واألفكار الثقافات مختمؼ فيـ -
 مستويات االنجاز.

 والمتعة بالتعمـ، وتجاوز الذات، عف والتعبير واإلبداع، والفضوؿ، العاطفة، التزاـ تعزيز -
  www.asparis.org/page.cfm?p=1557الذات. واكتشاؼ واالبتكار، النمو وتحفيز المألوؼ،

المجتمعية أنو  لممدرسة التوجييي رنامجـ، فيما يتعمؽ بالب2556 / أب/11 وقد ورد في مرسـو   
أفعاؿ، وتحقيؽ الغاية المرجوة مف مشروع المدرسة المجتمعية، البد مف  إلى األفكار لتحويؿ

 :مراعاة ما يمي
شراؾو  ،لممشروع المناسب النيج تعريؼ - عمى دورىـ في تعميـ  واطالعيـأولياء األمور  ا 

  أبنائيـ.
 بالجيات والمؤسسات المختمفة في المجتمع المحمي. واالتصاؿ الشركاء عف البحث -
 لذلؾ. وفقاً  المخاطر وتحمؿ والمشاركة القرارات اتخاذ -
المياـ  وتحديد المقاءات، وترتيب المعمومات، وتبادؿ التحاور مع اآلخريف، -

 (.Ministère Education nationale, 2006,5)واألولويات

ضعيا في مقدمة العمؿ عمى مستوى تالمدرسة المجتمعية و  التي تتبعيا االستراتيجياتومف أىـ 
 اآلتي: المدرسة

 :رائدةتنسيق الجهود ضمن إدارة مدرسية  3-3-1
المنشأة المدرسية ىي محور التدخالت وتتولى إدارتيا قيادة مشروع المدرسة المجتمعية، ومع    

يتحرؾ كامؿ فريؽ العمؿ في  بؿتنفيذ ىذا المشروع فقط عمى عاتؽ اإلدارة المدرسية ال يقع ذلؾ 
مع ضرورة أف يشعر الموظفوف باستمرار أف القائد حامؿ لمتغيرات،  ،المدرسة ويشارؾ بنشاط

والقدرة عمى التحريؾ وتنسيؽ  ،وروح المبادرة ،واإلصرار ،ىذا يتطمب أف يكوف لدى القائد الرؤيةو 
وفي  ،اكة مع المجتمع المحميوكذلؾ تحديد اليدؼ المشترؾ لمشر  ،مختمؼ المجموعات والموارد

في و بعض األحياف قد يواجو إطار عمؿ المدرسة المجتمعية عوائؽ إدارية أو تنظيمية أو مادية، 
ىذا السياؽ مف الميـ جدًا أف تبقى إدارة المدرسة خالقة كي ال تصبح ىذه القيود عقبة أماـ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_in_France#France
http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_in_France#France
http://www.asparis.org/page.cfm?p=1557
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 Document révisé à la suite des consultationsالتنمية وتحقيؽ المدرسة لرسالتيا)

tenues à l’automne, 2007,15). 

فريؽ العمؿ  تشارؾ قيادة ولكي تكوف إدارة المدرسة المجتمعية رائدة يجب أف تتوافر فييا   
 األمور وجعؿ العمؿ، داخميا، والمشاركيف ببرامجيا مف أعضاء المجتمع المحمي ومؤسساتو ألداء

 المياـ ىي والدافع لتحقيؽ األداء المتميز واالتصاؿ التدريبحيث إّف تحدث بتأثير إيجابي، 
 والتنسيؽ، بروح التعاوف، والعمؿ األىداؼ والتحفيز وتحقيؽ العمؿ تسييؿ الرئيسية ليا، مف خالؿ

إنتاجية، وىذا يتطمب  األىداؼ عمى نحٍو أكثر لتحقيؽ معاً  العمؿ عمى العمؿ وفرؽ األفراد وحشد
 الست التالية:تمتع المدير بالصفات الرئيسة 

 اآلخريف واىتماماتيـ وقدراتيـ. لمشاعر واالىتماـ الحساسية، و اإلبداعية البصيرة -
  المستقبمية. االحتياجات وتنظيـ المستقبؿ استشراؼ عمى القدرة -
 التكيؼ. عمى والقدرة المرونة -
 اليدؼ. عمى التركيز عمى الناس حمؿ عمى القدرة -
 الطويؿ. المدىالصبر لتحقيؽ األىداؼ بفاعمية عمى   -

fr.wikipedia.org/wiki/Management#Pilotage_et_leadership//http:   
إليو، وتقدـ  يحتاجوف في ما اآلخريف وفي المدرسة المجتمعية تمتـز اإلدارة المدرسية مساعدة   

 واحتضاف واحتراـ فيـ خالؿ مف التنوع واالختالؼ وتقدر التسييالت والدعـ المناسب،ليـ 
وتمتـز  وسعي لتحقيؽ الغايات، الوعود عمى الحفاظ في وتمتـز الجميع، كما تشارؾ المسؤولية

 يراقب أحد. ال عندما حتى المناسب الوقت في الصحيح الشيء بفعؿ بالنزاىة
www.edinaschools.org/domain/355 

 وتتحمى بالمرونة، المبادرة، إدارة المدرسة المجتمعية تتمتع بروحيمكف القوؿ إّف مما سبؽ    
الجيود واستثمار  الجميع بفاعمية بنشاط، ويتـ تنسيؽ ويشارؾ الفريؽ، وبميارات العمؿ ضمف

 المشترؾ. اليدؼ لتحقيؽ الطاقات والموارد
  :تحديد هيكمية محمية لتطوير المدرسة المجتمعية 3-3-2
لكؿ حي سكني خصوصياتو، وتطوير المدرسة المجتمعية يعتمد عمى درجة تحرؾ الفريؽ    

في وقت معيف، وتبقى اإلدارة المدرسية ىي قائدة التغيير وىي المحمي المدرسي والمجتمع 
لى الناس إالمسؤولة بالتعاوف مع مجمس المدرسة عف إقامة ىيكمية محمية تعمؿ عمى التعرؼ 

ميدانيًا ومناقشتيـ حوؿ التعاوف الممكف معيـ، وىذه الييكمية قد تصبح عمى شكؿ لجنة، يمكنيا 
مسؤوؿ الذي سيصبح الحقًا دعمًا قيمًا إلدارة المدرسة أو عمى سبيؿ المثاؿ تعييف الشخص ال

http://fr.wikipedia.org/wiki/Management#Pilotage_et_leadership
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management#Pilotage_et_leadership
http://www.edinaschools.org/domain/355
http://www.edinaschools.org/domain/355
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 Document) المدرسة المجتمعية أو برنامج مشترؾ مع المركز الذي يرغب في تنفيذ مشروع

révisé à la suite des consultations tenues à l’automne, 2007,17). 
ضمف ىذه الييكمية المشكمة مف  واالستثنائية العادية االجتماعات في التشاور إجراء ويتـ   

 الحصوؿ ويتـ الشريكة(، والمنظمات المحمية، والجماعات المدرسية، )السمطة مف مجموعات
 العامة، واالجتماعات العمؿ، وحمقات المنتديات، كتنظيـ مختمفة طرائؽ وفؽ األفراد مساىمة عمى

جراء التخطيط عممية في المجموعات ىذه وتشارؾ االستقصائية  والدراسات البحوث، المبكر، وا 
 لتطوير المحمي، ضمف السياؽ المعمومات مف متنوعة مجموعة عمى والحصوؿ الصمة، ذات
 المجتمعية وتطمعاتيا. المدرسة رؤية

www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx 

 :التالية المبادئ المحمية الييكمية ىذه عمؿ ويحكـ
 والتعاوف األكاديمي نجاحيـ لتعزيز وأسرىـ التالميذ الحتياجات المدرسي المجتمع توجيو -

 .المجتمع لتنمية
 مع المشترؾ والعمؿ التعاوف وسبؿ العمؿ ومسارات واإلنجازات التطمعات حوؿ التشاور -

 .المحمي المجتمع منظمات
 Ministère)المجتمعية المدرسة برامج في لممشاركة ومنظماتو المحمي المجتمع أفراد دعوة -

Education nationale, 2006, 15.) 
 الكفاءة مف اً المجتمعية، واعتبارىـ جزء جميع األطراؼ المشاركة بمشروع المدرسة التزاـ -

 المدرسة وخارجيا. في التالميذ تعمـ رئيسية ضمنو، لدعـ أدوار وليـ فيو، والتقدـ
www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx 

 االحتراـ مف مناخ في المجتمعية، وذلؾ المدرسة تطوير في أساسي مفيوـ ىو التكامؿ -
 Document révisé à la suite)وتقدير االختالؼ والرأي اآلخر والمسؤوليات، لمميمات

des consultations tenues à l’automne, 2007,19.)  
ىذه  مف أجؿ إقامة أوسع صورة في يمحمال بالمجتمع صمتيا المجتمعية المدرسة توثؽو    

 الميتميف المجتمع أفراد بعض المكونة مف االستشارية إنشاء المجالسمف خالؿ  المحمية الييكمية
 المدير، (مف اً بلغا المجمس ىذا ويتكوف ،التالميذ أولياء مف كونيـ عفالنظر  بصرؼ شؤونيا،ب

 أصحاب وممثمي والتالميذ، األمور، وأولياء والموظفيف، التدريس، ىيئة أعضاء عف وممثميف
 هىذ ستطيعتو المحمي(،  المجتمع منظمات أعضاء مف ممثمة ومجموعة الرئيسييف، المصمحة

 تأييد قبوؿ إلى األىالي دعوت فأو  وآماليـ، األىالي آراء إلى رشدىاتو  المدرسة ؤيدت أف لساالمج
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 والنيوض بيدىا األخذ إلى والسعي ،معيا القربى أواصر وتدعيـ، رسالتيا في المدرسة
 (.Ministère Education nationale, 2005, 12)بيا
تبرز رسالة المدرسة المجتمعية في تعزيز التعاوف مع  ةوالجدير بالذكر ىنا أف ىذه االستراتيجي   

 النجاح لتعزيز الممكف التعاوف ومناقشة سبؿ مجتمعيا، مف خالؿ سعييا لتنسيؽ العمؿ المشترؾ
ترتكز في عمميا إلى مبادئ محددة وأىداؼ لمتالميذ بشكؿ منظـ ضمف ىيكمية  المدرسي
  واضحة.

 المجتمعية: المدرسة في التعميمي المشروع لتطوير المجتمع المحمي إشراك 3–3–3
األسرية  وبيف التربية بينيا المشتركة والمسؤولية التعاوف تسعى المدرسة المجتمعية لتجسيد   

 التعميـ في فرنسا، والتي أكدت التزاـ قانوف ( مفL. 111-4) بالمادة عمالً  والمجتمع المحمي،
 المدارس بيف المطموبة الشراكة وتعزيز لألسر التعميمية االحتياجات لدعـ العمؿ ضماف الدولة
 ،م137/2006رقـ/ التعميـ التعميمي، وما ورد في المجتمع أعضاء األمور باعتبارىـ وأولياء
 في رئيسي عنصر ىو األسرة مع العالقات ونوعية انتظاـ"حيث إّف  اآلباء ومكانة بدور المتعمؽ

 التعميـ". العامة الخدمة إلى الموكمة الميمة تنفيذ
)Ministère éducation nationale jeunesse vie associative république 

française, 2011, 2). 

المدرسة المحمي، تعمؿ  المدرسة والمجتمع بيف المشتركة الصالت وتوطيد ومف أجؿ تعزيز   
 المجتمعية عمى تنفيذ االستراتيجيات التالية:

 األمور: وأولياء التعميمية الهيئة بين الزيارات تبادل -
 في ميمةمكانة  تحتؿ بالتالميذ الصمة وذوي واألولياء المعمميف بيف الزيارات تبادؿ إف   

 تعميمية بيئة عمى لمحفاظ المدرسة في العامميف جية، ودعـ جيود مف التالميذ تربية استكماؿ
 النشط المتبادؿ لمعمؿ المدرسي جية أخرى، ومف خالؿ ىذه الزيارات يتولد االىتماـ آمنة مف
برامج المدرسة  المدرسة، وتصبح مع منتظـ بشكؿ التواصؿ لتالميذ، ويتـ األكاديمي والنجاح

 لتشجيع األولياءلدى الجميع، وىذا يدعو  عمى السموؾ مألوفة المحافظة ونشاطاتيا، وقوانيف
 في العامميف مساعدة السموؾ، ويحمميـ عمى قواعد اتباع في تعمميو، وفي طفميـ ومساعدة

 التعميمية والسموكية. المشكالت والتعاوف لحؿ نشاطات المدرسة
de.pdfwww.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/co 

 األمور وأولياء فيو المعمموف يجتمع دراسي صؼ لكؿ دوري اجتماع عقد لممدرسة ويمكف   
 بيئة لمعرفة فائدة مف ىذه االجتماعات تقدمو بما يستياف وال وتعمـ التالميذ، المدرسة أمور لتداوؿ
 تربية في تواجييـ التي الصعوبات األمور ويعرض أولياء واجتياده، سموكو في وأثرىا التمميذ

http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/code.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/code.pdf
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 اكتشفوه ما إلى المدرسة نظر معالجتيا، ويمفتوف كيفية عف فبويير وجييف التالم ويسألوف أوالدىـ
 المالحظات نفسو الوقت في استغالليا وتنميتيا، ويقدموف يمكف خاصة مواىب مف أوالدىـ في

 الصفوؼ زيارةل أياـ كما تقـو المدرسة المجتمعية بتحديد المدرسي، العمؿ مناسبة لتطوير يرونيا
 دورية وتقارير شيادات الصؼ، وتقديـ وخارج داخؿ المدرسي النشاط لمشاىدة األولياء قبؿ مف
 .(Ministère Education nationale, 2005, 12)باستمرار التالميذ لذوييـ عف

 الميدانية: والزيارات الرحالت -

 واالجتماعية والثقافية االقتصادية لممؤسسات والزيارات المدرسية، بالرحالت التالميذ قياـ إف   
المحمي،  والمجتمع المدرسة بيف الصمة توثيؽ في كبير أثر ليا المعمميف، إشراؼ في بيئتيـ تحت

 الموجودة في الحضارية المعالـ عمى لمتعرؼ لتالميذىا االستطالعية الزيارات المدرسة تنظـ حيث
 شأنيا أف مف التي والخدمية واإلنتاجية العممية لممؤسسات الميدانية الزيارات تنظـ كما بيئتيـ،
 .(Ministère Education nationale, 2006, 22)التعميـ بالواقع ربط إلى تؤدي

 المدرسية: والمتاحف المعارض إقامة -

مور األ أولياء زيارة نشاطات التالميذ ومياراتيـ، وعند المدرسية والمتاحؼ تعكس المعارض   
بداعات يشاىدوف مدرسة في المقامة لممعارض المحميوالميتميف مف المجتمع   إنجازات وا 

التالميذ، ويتعرفوف عمى اىتمامات المدرسة ومشاريعيا المجسدة في األعماؿ الفنية واالبتكارات 
 أوسع. بصورة بالمدرسة صمتيـ يتـ توطيد وبالتالي بالمدرسة ثقتيـ تتعزز وعندىا العممية،

 www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx 

  المدرسية: الحفالت إقامة -

دورية في المناسبات االجتماعية والدينية والقومية،  حفالت تقوـ المدرسة المجتمعية بإقامة   
 الحفالت أو التمثيميات الميارات أو نواحي مختمؼ عرض فييا ويتـ طابع البساطة، عمييا يغمب

 لحضورىا وسموكيـ، ويدعى التالميذ وعف نشاطيا عف وصادقة أمينة صورة وتعطي الموسيقية،
 المحمي أسرة المجتمع وأفراد المدرسة مف كؿ وأفراد المجتمع المحمي، مما يجعؿ أولياء األمور

  وعمميًا وترويحيًا. ثقافياً  والمجتمع المدرسة مستوى لرفع تضامنية بصورة الجميع يعمؿ واحدة

www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx 

 واللقاءات: والندوات المحاضرات إقامة -

 الروابط بيف لتقوية اليامة الوسائؿ مف المختمفة والمقاءات والندوات المحاضرات إقامة تعد   
 الفكرية، الندوات المناسبات الممكنة إلقامة المدرسة حيث تستغؿ المحمي، والمجتمع المدرسة

لقاء المحاضرات المحمي وتعميؽ  المجتمع أفراد مستوى رفع بيدؼ والتربوية، والعممية األدبية وا 
 (.Ministère Education nationale, 2006, 23)نشاطاتيا عمى خبراتيـ، واطالعيـ

http://www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx
http://www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx
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في المجتمع المدرسة ع ير اوتستخدـ عدة وسائؿ لمناقشة مش ،الحماسىذه اآللية تثير و    
النشرات الصحفية، وأشرطة الفيديو، كأصحاب المصمحة مع المدرسي والمجتمع بشكؿ عاـ 

 www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx.المقاءات المجتمعيةو ، والتقارير

 المحلي لالستفادة من مرافق المدرسة وإمكانياتها: دعىة المجتمع -

 ومكتبة ،مف)مالعب إمكانياتيا كافة وتضع ،المحمي المجتمع أفراد لجميع أبوابيا المدرسة فتحت  
في خدمة أفراد مجتمعيا بشكؿ منظـ وضمف جداوؿ  ، ... إلخ(ومخابر ،لالجتماعات وقاعات

 مشكالتيـ لمناقشة مختمفة االجتماعات لغايات لعقد بالمدرسة األىالي يمتقي حيثزمنية محددة، 
ة، ويمارسوف ييستفيدوف مف محتويات المكتبة المدرسو  والتربوية، واالقتصادية االجتماعية

 األنشطة لممارسة مركزاً  المدرسة تصبح وبذلؾ فييا، المتاحة لإلمكانيات وفقاً نشاطاتيـ الرياضية 
 www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equity.htmlالمحمي. المجتمع المختمفة في

 المحمي لدعم احتياجات المدرسة ونشاطاتها: المجتمع دعوة -
تسعى المدرسة المجتمعية لحث المجتمع المحمي بما يضمو مف منظمات، ونقابات، وأفراد،    

مكاناتيـ، لرفد نشاطاتيا وتقديـ الدعـ الالـز ليا، مف خالؿ التوجيات التالية:  لوضع طاقاتيـ وا 
التخصصية مف  ف مف أصحاب الميفاالنقابات في المجتمع المحمي إلى تشكيؿ لج دعوة -

 الخ(، وتشكيؿ ، والصيدلي،...الميندسو  ،الطبيب)وأولياء أمور التالميذ مثؿ المتطوعيف،
لممشاركة في  الخ( ....والخياط البناء،و النجار، )الحرفية مثؿالميف  أصحاب مف لجناف

 .المدرسةأعماؿ الصيانة التي تحتاجيا 
مع المحمي مف تجموغيرىـ مف أفراد ال ،موراأل أولياءمف المثقفيف في المجتمع المحمي دعوة  -

  .أو مقترحات ،أو ندوات، لتقديـ محاضرات ،ذوي الخبرات والمواىب
في  ،لحكوميةوالشركات التجارية الخاصة وا ،والمصانع، أصحاب المؤسساتالطمب مف  -

، بيانيةالرسـو الو  ،صورمثؿ )الوسائؿ إيضاح ب تزويد المدرسةلالمجتمع المحمي 
،...إلخ(، وتنظيـ الزيارات لمواقعيا، وتحقيؽ التدريب خرائطوال ،ممصقاتالو  ،حصائياتاإلو 

 .الميداني فييا
 في مختمؼ مناسبةالدوريات الكتب و الأفراد المجتمع المحمي لرفد المكتبة المدرسية بدعوة  -

 .والفنية التخصصات العممية واألدبية
 ءأو إبدا ،المجتمع المحمي إللقاء المحاضراتوالثقافية مف أبناء  العممية طراأل دعوة -

 .والفني في المدرسةوالعممي النشاط االجتماعي  أو اإلسياـ في ،مفيدةالراء اآلتوجييات و ال
وأعضاء  ،واألىالي الميتميف بالجوانب الرياضية ،مف أولياء األمور تشكيؿ لجنة رياضية -

األدوات  توفيرلتدريب الفرؽ الرياضية في المدرسة، و  في المجتمع المحمي، األندية الرياضية

http://www.education.alberta.ca/admin/aisi.aspx
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equity.html
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بصيانة المالعب والصاالت والمشاركة  ،يا المدرسةإلي والتجييزات الرياضية التي تحتاج
 .الرياضية في المدرسة

www.edu.gov.on.ca/fre/parents/getinvolved.html. 
 المجتمعية تدرؾ أىمية التواصؿ مع األولياء المدرسةيمكف القوؿ إّف بناًء عمى ما سبؽ    

 رحالتوالقياـ بال الزيارات، المحمي، وتسعى مف خالؿ سياسات عدة مثؿ)تبادؿ المجتمع وممثمي
قامة الميدانية، والزيارات وتقديـ  المدرسية، والحفالت المدرسية، والمتاحؼ المعارض، وا 

مكانياتيا ولدعـ مرافقيا مف لالستفادة المحمي المجتمع ودعوة والندوات، المحاضرات  احتياجاتيا وا 
 واالستفادةبإنجازاتيا،  وتزويدىـ معيـ اتصاؿ عمى لكسب دعميـ، وتأييدىـ، والبقاء ونشاطاتيا(

 .بكفاءة أىدافيا وتحقيؽ لتطوير عمميا ومقترحاتيـ نظرىـ وجيات مف
 :عنصرًا أساسيًا في تطوير المدرسة المجتمعية التمميذجعل  4–3–4
 ىذهترتبط في و  لمتالميذ، تعزيز النجاح المدرسي يىالمجتمعية لميمة الرئيسية لممدرسة إف ا   
باالشتراؾ بيف فريؽ المدرسة ومجمسيا يتـ و  تمميذ،البيئة المباشرة لمة بشدة بنوعية الحياة في ميمال

عمى ىذا النحو يقوـ مركز ، و والقضايا المتعمقة بنجاحيـ في بيئة معينة ،تحديد احتياجات التالميذ
ينتمي ليا وغيرىا مف الشركاء بتشكيؿ صورة عف البيئات التي  ،الصحة والخدمات االجتماعية

اس ىذا التحميؿ والخطة االستراتيجية لممجمس الدراسي، يتولى المجمس اعتماد وعمى أس التالميذ،
في  (/159 المادة:/و /  74/ :قانوف التعميـ العاـ)المادة ، وىذا ما ورد فيمشروع تعميمي لممدرسة

، كميـ ممثميف في المحمي ومؤسساتو المجتمعمنظمات  وأ ،العامميف في المدرسة سواء األسر أف
سة يمكنيـ العمؿ بانسجاـ تاـ مف خالؿ تنفيذ األعماؿ التي يمكنيـ القياـ بيا لدعـ مجمس المدر 

 Document révisé à la suite des consultations tenues à)تالميذالتقدـ الدراسي لم

l’automne, 2007,17). 

 القوة ومعرفة نقاط التعمـ، عممية تمميذ اختبار كؿ عمى ففي المدرسة المجتمعية يجب   
 الوقت تنظيـ أساليب عمى المحمية، مف خالؿ االعتماد بالبيئة بيا وربطيا الخاصة والضعؼ

 الحموؿ مف العديد الختبار المشكمة والقدرة عمى تحديد المالحظات، وتدويف وخطة العمؿ،
 مختمؼ إنجازات وربط وتحميميا، المفيدة، المعمومات عف والبحث القرار، الممكنة ووضع

الذاتي إلنجازاتو، ويكسبو  مما يمكنو مف التقييـ المختمفة، المواقؼ وتعبئتيا في التخصصات
 الشخصية المسؤولية لتحمؿ واالستعداد والتقدـ، النجاح في والرغبة بالنفس، والثقة الدافع

 (.Le ministre de l'éducation nationale, 2006, 2)والمادية الفكرية قدراتو الستغالؿ

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/getinvolved.html
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 األكاديمية وفؽ معايير األداء التعميمية األىداؼ تعمؿ عمى تمكيف التمميذ مف تحقيؽ كما   
 ورغباتو الشخصية، وتطور لديو الميارات وتمبية تطمعاتو الكفاءة المطموبة، ومستويات المناسبة
 واإلبداع. الرقمية األمية ومحو والتعاوف واالتصاؿ المشكالت وحؿ النقدي كالتفكير المتعددة

www.asparis.org/page.cfm?p=1557 

الوصوؿ إلييا تتكيؼ مع البيئة  طرائؽف االحتياجات التعميمية ىي نفسيا لمجميع، ولكف إ   
 والتنشيط ،والظروؼ المعيشية لألسر ،التعددية العرقية، والتراث المعماري، فالتمميذينمو حيث 

وافع التي تؤمف تحقيؽ دالجميعيا تصبح  ومكونات غيرىا مف البيئة المحمية، ،المدني لحي ما
ىذا الواقع ىو الذي يعرؼ و  ،التعميـ متجذر في الواقع المحميحيث إّف ، تالميذأفضؿ نجاح لم
مف أجمو وضعت المنظمات  ذيوال ،الذي تعيش فيو األسر حياتيا اليوميةىو و  ،التمميذ فيو نفسو

عندما تنفتح المدرسة ، فظروؼ حياة المواطنيف في بيئة معينة فيالشريكة خبرتيا، ألنيا تؤثر 
 Document)مجتمعية أكثر فأكثر.المدرسة الوالصفوؼ عمى ىذه الحقائؽ، ينمو التالميذ في 

révisé à la suite des consultations tenues à l’automne, 2007,17) 
 مختمفة مما يمكف التالميذ طرائؽالمجتمع المحمي ب موارد استخداـ المجتمعية المدرسة وتشجع   

 العامة، المكتبات) المدرسة المصادر خارج مف متنوعة مجموعة مف المعارؼ اكتساب مف
 سياقات مياراتيـ في المختبرات العممية،...الخ(، مما يؤدي إلى تطويرو  الثقافية، والمسارح
 :الخدمات التالية وذلؾ مف خالؿ مختمفة،

 ليات المشاركة فييا.، ونشاطاتيا المختمفة وآالتعمـ فييا بشروط التمميذ لتزويد الدعـ خدمات -
 والميني المقدـ ليـ، التربوي والتوجيو األكاديمي، تقدميـ في التالميذ لمساعدة الدعـ خدمات -

 يواجيونيا. التي في الصعوبات والبحث
 األخالقي والبعد بالمسؤولية، وشعوره المتعمـ، استقاللية لتنمية المدرسية الحياة خدمات -

 والمجتمع. المدرسة إلى باالنتماء شعورىـ عف فضالً   والروحي،
وتسميحيـ  صحي، حياة نمط في بيئة مواتية لتطوير التمميذ ووضع الخدمات تعزيز  -

 .(Buzy, 2012, 49)صحتيـ في إيجابياً  تؤثر أف شأنيا مف التي بالميارات
الدراسية  المواد بعض في الضعفاء لمتالميذ تقوية صفوؼ وفي المدرسة المجتمعية يتـ فتح   

 المحمي، في المجتمع المؤسسات وبعض األمور، أولياء مع بالتنسيؽ أياـ العطؿ، وذلؾ خالؿ
 يمكف تقديميا لرفع سوية ىؤالء التالميذ عينية( أو مالية تشجيعية) مساعدات أي لرصد

حاطة رشادىـ أوليائيـ ومساعدتيـ لتجاوز صعوباتيـ الدراسية، وا   خارج عممو ما ينبغي إلى وا 
 وميامو مكوناتو ويتـ تحديد خاص بالتالميذ، مجمس الضعؼ، كما يتـ إنشاء ىذا لتالفي المدرسة

والرياضية، ويقـو التالميذ مف  والفنية الثقافية الصفوؼ نشاطات تنظيـ واجتماعاتو، حيث يتـ

http://www.asparis.org/page.cfm?p=1557
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والمعمميف والمشرؼ الخاص  األمور خالؿ ىذا المجمس بالتنسيؽ فيما بينيـ وبيف أولياء
فييا، كما يعرضوف وجيات نظرىـ حوؿ  ابالمجمس، لتحديد األدوار التي يمكف أف يشاركو 

عالجة مواضيع تتعمؽ بحياتيـ الدراسية، ويمكف مف خاللو أيضًا حؿ بعض الخالفات وم
مسؤولية  تأتي الحؽ ىذا ومع احتراـ وترحيب، بأنيـ موضع المشكالت السموكية، ويشعر الجميع

أمر يسيـ في توطيد  وىذا اإليجابي، المدرسة مناخ عمى والحفاظ أفعاليـ، عف لممساءلة الخضوع
 .إيجابية وآمنة تعمـ التمميذ بمدرستو لضماف نجاحو، ضمف بيئة عالقة

www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/code.pdf 

 المدرسة، ما يمي: نشاطات في التالميذ شاركةم إلى تدعو التي األسباب ومف   
 مف غيرىـ مع عالقات وبناء الحقيقي، العالـ مشكالت مع التعامؿ تعمـ لمتالميذ يمكف -

 .المدرسة في القيادة أنشطة في المشاركيف
والتسامح، والتعبير  تنمية التعاطؼ، التالميذ عمى يساعد النشاطات المجتمعية في المشاركة -

 . المختمفة النظر وجيات عف
 المسؤولة لدى التالميذ. والمواطنة والقيادة، المدرسية، بالسالمة الصمة ذات تعزيز األفكار -
 والكحوؿ، بالمخدرات، المتعمقة مشكالت السموكية درء في يساعد التالميذ مشاركة -

 والتدخيف. األكؿ واضطرابات

http://education.alberta.ca/media/588854/ch5.pdf 

والجدير بالذكر ىنا أف المدرسة المجتمعية عندما تتيح لمتمميذ اختبار تعميمو في البيئة المحمية    
ع وتوظيفيا لتطويره، تنمو قدراتو وتنصقؿ مياراتو، مما يمكنو مف وربط الخبرة األكاديمية بالواق

اإلسياـ المباشر بتقدـ مجتمعو، وىذا كفيؿ بحسف تكيفو واندماجو المثمر في النسيج االجتماعي 
 لمجتمعو، وىذه ىي الغايات البعيدة لبرامج المدرسة المجتمعية.

 المجتمعية في فرنسا المدرسة سياسة في المؤثرة الثقافية العوامل: رابعاً 
إف العوامؿ الثقافية التي تميز أي مجتمع تسيـ في تحديد فمسفتو العامة والغايات التي    

السياسة التربوية لمجتمع ما تنبثؽ مف الفمسفة التربوية التي تستمد مالمحيا حيث إّف ينشدىا، و 
األىداؼ والغايات، وبالتالي مف فمسفتو العامة، يبرز دور ىذه العوامؿ في رسـ التوجيات ووضع 

تتأثر السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في فرنسا بالعوامؿ الثقافية الي تميز المجتمع الفرنسي، 
 :ومف أىـ ىذه العوامؿ اآلتي

ة سن المسيحييف الكاثوليؾ بمغ عددقد و  عممانية فرنسا دولةتعد  :العوامل الدينية -4-1
 ويأتي ،% 15الالدينييف % مف سكاف فرنسا، وبمغ عدد65 ما يقاربةـ،2556
% 1% فقط مف السكاف، والييود 2 اربما يق البروتستانت ويشكؿ، %6الذيف  المسمموف بعدىـ

http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/code.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA
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%، أما الذيف يؤمنوف بأدياف أخرى 1 ما يقاربشخص، كذلؾ البوذيوف  655.555 ما يقاربأي 
 .مف السكاف % تقريباً 15فتصؿ نسبتيـ إلى نحو 

 أف أّكد الذي ـ،1946 عاـ دستور في وضع أف منذ دستورية قيمة العممانية مبدأ اكتسب وقد   
 بمبدأ االرتقاء تـّ  وعميو،" واجتماعية وديمقراطية عممانية وىي لمتجزئة، قابمة غير جميورية فرنسا"

 ذلؾ في بما وأفكاره، وآرائ بسبب شخص ألي التعرض يمنع حيث المستويات أعمى إلى العممانية
 السمطة استقاللية العممانية العاـ، وتتطمب بالنظاـ عنيا التعبير يخؿ أال شريطة منيا، الدينية

 ونأ كما الدولة عمى ليا سمطة ال التي الدينية أو الروحانية الخيارات مختمؼ واستقاللية السياسية
 عميو. سمطة األخيرة ليذه ليس
حرية الديف مف الحقوؽ الدستورية المنصوص حيث إّف  ،تجاه حرية الديف معقداموقؼ فرنسا و    

 عاـ منذ القانوف الفرنسي حث   ومع ذلؾ ،مف حقوؽ اإلنساف والمواطف ـ،1789عمييا في إعالف 
حظر ارتداء الرموز الدينية الظاىرة في المدارس  قدو ، عمى الفصؿ بيف الكنائس والدولة ـ،1955

الذي يغطي الوجو في  حظر ارتداء الحجاب اإلسالميـ، 2515في عاـ و  ـ،2554منذ عاـ 
 األماكف العامة. 

http://webcache.googleusercontent.com 
 ترجع حيث الفرنسي، التعميمي النظاـ في المؤثرة العوامؿ أىـ مف الدينية العوامؿ تعد كما   

 حتى امتدت والتي العاشر القرف منذ الدينية المدارس إلى فرنسا في التعميـ لبداية األولى األصوؿ
 John Baptist De La)ديالساؿ بابدتيست جوف جماعة قامت عندما عشر، السادس القرف

Salle )وحذت" المسيحيف اإلخوة"  باسـ عرفت ـ،1684 سنة مدرسة أوؿ بإنشاء الدينية 
 الدينية، المدارس جانب إلى عممانية مدارس وجدت المقابؿ وفي حذوىا، األخرى الدينية الطوائؼ
 يكونوا أف التالميذ بتمقيف الكنيسة قياـ مقابؿ التعميـ عمى تسيطر أف لمكنيسة المموؾ وسمح

 وتمويمو التعميـ عمى اإلشراؼ أمر ت رؾ عشر السابع القرف وفي لممموؾ، المقدس لمحؽ خاضعيف
 حوؿ والدولة الكنيسة بيف صراع حدث ثـ عشر، التاسع القرف حتى واستمر الكاثوليكية، لمكنيسة
 لمتعميـ متوازييف مستقميف نظاميف قياـ إلى األمر انتيى حتى التعميمي النظاـ عمى اإلشراؼ
 أف إلى األمر واستمر الدولة، توجيو عمماني واآلخر الكنيسة عميو وتشرؼ الديني التعميـ أحدىما
 أمواليا وصادرت الكنيسة مدارس عمى قضت كما لمكنيسة حكـ كؿ عمى الفرنسية الثورة قضت
 في وضع أف منذ دستورية قيمة العممانية مبدأ اكتسب وقد عممانية، دولة وفرنسا الحيف ذلؾ ومف



: المدردــــــة المجتمعـيــة ودياداتكا التربوية في مرحلة التعليم األدادي في سماخال الفصل
 فرندــــــــــا

 

155 
 

 وديمقراطية عممانية وىي لمتجزئة، قابمة غير جميورية فرنسا" أف أّكد الذي ـ،1958 عاـ دستور
 (.7 ،2558 الخزيـ،")واجتماعية

 التعميـ عمى والتأثير السيطرة طائفة ألي يسمح ال فرنسا في الطائفي الديني التنوع وجود ومع   
 مف التالميذ تمكيف أجؿ مف التعميـ عممانية مبدأ مف انطالقاً  واألسباب، الدواعي كانت ميما

 مظير أي منع تـ وقد الرأي، استقاللية ليتمّمكوا الطمأنينة مف جو في الذات وبناء العمـ اكتساب
 التعميمي النظاـ زعزعة إلى يؤدي التأثير ىذا أف بحجة التعميـ، عمى المذىبي التأثير مظاىر مف

 التي األسس نسؼ شأنيا مف روحية أو دينية ذرائع تحت والتفرقة العنصرية الممارسات ويكرس
 الديني، التعميـ مف تخمو الدراسية المراحؿ في الدراسية الخطة جعؿ ما وىذا المدرسة، عمييا تقـو

 (.9 ،2511 العبيدي،) دينية مواد أي مف تخمو األساسي التعميـ فالمرحمة
يا تمتزم التي التوجياتتنبثؽ  فرنسا في المجتمعية المدارس بيا تتمتع التي الحرية مف وبالرغـ   
 سمة بأي تتسـ وال والطائفي الديني التعايش إلى تسعى التي العممانية التربوية السياسات مف

 إلى وتسعى العممانية، توجياتو وتمثؿ فيو توجد التي المجتمع تمثؿ فيي معينة، مذىبية أو دينية
 وحده يعيش ال أنو لمتمميذ برامجيا خالؿ مف وتؤكد الديمقراطية، لمحياة األساسية القواعد ترسيخ

 الفضيمة لديو وتنمي وواجبات، معروفة حقوقاً  لو وأف تاريخ، عف نتج وأنو العالـ، ىذا في
 .العنصرية وكره الوطف وحب والشجاعة

 وبذلؾ تقريباً  نسمة مميوف ستيف مف أكثر فرنسا في السكاف عدد بمغ :السكانية العوامل -4-2
 تجمعاً ( 73)فرنسا وتضـ األوروبي، االتحاد سكاف مف% 13 نسبة يمثؿ الفرنسي الشعب أضحى
 في% 74 الفرنسييف أرباع ثالثة ويعيش نسمة، ألؼ( 155)عف منيا كؿ تعداد يزيد سكانياً 
 نسمة مميوف( 9)وضواحييا باريس ويسكف شخص ألفي عف سكانيا يزيد التي واألحياء المدف
 قديمة، أبنية األخرى والمدف باريس سكاف بعض يفضؿ كما الكبيرة، البنايات في الناس ويسكف
 وتأميف االزدحاـ لمنع المدف بعض مراكز في مرتفعة مباف إنشاء تمنع مشددة تعميمات وىناؾ
 مع المدف ضواحي في الوسطى بالطبقة خاصة سكنية مناطؽ أ نشئت وقد المنطقة، لسكاف اليدوء
لى أعماليـ مراكز إلى السكاف النتقاؿ الكافية النقؿ وسائؿ تأميف  في الميمة األخرى المناطؽ وا 
 الريؼ أىؿ معظـ ويتمتع ريفية مناطؽ في% 26 فقط فرنسا سكاف ربع يعيش بينما المدف،
 حيث التعميـ نفقات زادت السكاف لزيادة ونظراً  المدف، ألىؿ تتوف ر التي والرفاىية الراحة بوسائؿ
 مف% 7,1 يعادؿ ما أي يورو، مميار( 111,3)إلى ـ،2554 عاـ في التعميـ نفقات ارتفعت
 التعميـ قطاع في النفقات قيمة وتصؿ العامة، الدولة ميزانية مف% 37,8و الخاـ المحمي الناتج
 .ar.wikipedia.org/wikihttp//:تمميذ لكؿ يورو( 6655)أو السكاف مف فرد لكؿ يورو( 1815)إلى
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 ميزانية وصمت حيث التمويؿ مف كبير بنصيب المحمية التعميمية والسمطات الدولة وتشارؾ   
 .ـ2555 عاـ يورو مميار( 52.7) إلى األساسي لمتعميـ المخصصة التعميـ

www.education.gouv.fr 
 مصادر توفير عمى تعمؿ التي المجتمعية المدرسة ببرامج التوسع في ميـ دور لذلؾ وكاف    

 واألنشطة مرافقيا، استثمار خالؿ مف وأيضاً  لبرامجيا، والداعميف المساىميف مف رديفة تمويؿ
 .ليا اً مالي اً دعم تؤمف والتي تنفذىا التي والبرامج

 فيي رسميًا، فرنسا في السائدة المغة ىي الفرنسية المغة تعد :الفرنكوفونية المغة عامل -4-3
 بمد أكبر ثاني فرنسا تعد حيث ـ،1992لعاـ الدستوري القانوف منذ الفرنسية الجميورية لغة

 الناطقيف، عدد حيث مف األولى ولكنيا الديمقراطية الكونغو جميورية بعد العالـ، في فرنكوفوني
 وىي الفرنسية ونشر تطوير صالح في موجية جداً  نشطة لغوية سياسة تتبع فرنسا أف كما

 .لمفرنكوفونية الدولية المنظمة خالؿ مف وجمية واضحة
http://webcache.googleusercontent.com/  

 وقيمو الفرنسية، المغة وانتشار ثقافتو تأثير خالؿ مف العالـ تاريخ في بارزاً  دوراً  فرنساؤدي وت   
 بارزاً  عالمياً  مركزاً  فرنسا وتعتبر الخمس، القارات كامؿ في والجميورية والعممانية الديمقراطية

 الفرنكوفونية وتؤثر لميونسكو، العالمي التراث مواقع حيث مف قائمة أكبر رابع تضـ وىي لمثقافة
 الواسع بمفيوميا الفرنكوفونية وتشمؿ واإلعداد، واالنتشار االىتماـ حيث مف التعميمي النظاـ في

 المؤسسي، وبمعناىا قيـ، مف المغة ىذه تحممو عما فضالً  الفرنسية، لمغة الترويج نشاطات مجمؿ
 الست والحكومات الدوؿ بيف تجمع والتي ،(OIF)لمفرنكوفونية الدولية المنظمة صفة فيي

 .(23 ،2511 ، الحافظ عبد)ميثاقيا إلى االنضماـ اختارت التي والخمسيف
ف األرضية، الكرة عمى التواصؿ لغات أكبر مف اليـو الفرنسية وتعد     بيا التحدث يتـ كاف وا 
 األكثر فيالمغت اإلنكميزية المغة مع تظؿ أنيا إال واليندية، كالصينية أخرى لغات مف أقؿ بقدر

 في المستخدمتيف الرسميتيف المغتيف إحدى كونيا عف فضالً  جمعاء، الخمس القارات في حضوراً 
 والمغة الدولية، البريدية الخدمات في المستخدمة الوحيدة العالمية والمغة الدولية، األولمبية المجنة

 شبكات عمى متزايد حضور الفرنسية لمغة وأضحى اإلفريقي، االتحاد في األساسية
 ).9 ،2558 الخزيـ،)اإلنترنت

 يبمغ حيث المغوية، لمقدرة الفرنسي التعميمي النظاـ يولييا التي الكبرى األىمية يفسر ما وىذا   
 وقد أسبوعيًا، ساعة 52 أصؿ مف ساعة 18 األساسي التعميـ خطة في الفرنسية المغة نصيب

 توسيع أجؿ مف العالـ، في الفرنسية لمغة مدرس ألؼ تسعمائة نحو الفرنسي التعميمي النظاـ أعد
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 المدارس عمى باإلشراؼ الفرنسي التعميمي النظاـ ويقوـ الفرنسية، بالمغة الناطقيف دائرة
 .واسع نطاؽ عمى الفرنسية المغة لنشر الخارج في بيا والمعترؼ المعتمدة المدرسية والمؤسسات

http://ar.wikipedia.org/wiki 

 عمى وتشجع لمجتمعيا المغوي الرابط عمى المجتمعية لممدرسة التربوية السياسات وتركز  
 التالميذ وتشجع المجتمع مع والحوار التواصؿ لبرامج أساساً  الفرنسية المغة وتعتمد بو، االعتزاز

 المجتمعات وثقافات لغات عمى االنفتاح جانب إلى الفرنسية، بالمغة الكتابي واإلبداع التعبير عمى
 .األخرى

 ورئيس وديمقراطية،  رئاسية  جميورية ىي الفرنسية الجميورية :السياسية العوامل -4-4
 طريؽ عف مباشرة انتخابو تـ الذي (François Hollande) ىوالند فرانسوا  ىو حالياً  الجميورية
-Jean)ايرولت مارؾ جاف الوزراء رئيس بقيادة حالياً  والحكومة سنوات، 5 لمدة العاـ االقتراع

Marc Ayrault)، الشيوخ ومجمس الوطنية الجمعية ويضـ التشريعية الييئة فيو البرلماف أما. 
 في العضوية الدائمة الدوؿ مف واحدة باعتبارىا وتعمؿ المتحدة، األمـ في عضو وفرنسا   

 المحيط جامعة وأمانة ،(WTO)العالمية التجارة ومنظمة النقض، حؽ مع الدولي األمف مجمس
 وىي ،العشريف ومجموعة الثماني ومجموعة ،(COI)اليندي المحيط ولجنة ،(SPC)اليادئ
 الفرنكوفونية المنظمة في بارزاً  وعضواً  ،(ACS)الكاريبية الدوؿ رابطة في مشارؾ عضو
 ومقر العالـ في الدبموماسية البعثات مف تجمع أكبر ثاني فرنسا وتستضيؼ ،(OF)الدولية

 عضو أنيا كما نتربوؿ،واإل واليونسكو، والتنمية، التعاوف منظمة ذلؾ في بما الدولية لممنظمات
 .الناتو()األطمسي شماؿ حمؼ منظمة في
 كانت حيث السابقة، األفريقية مستعمراتيا في القوي واالقتصادي السياسي بالنفوذ فرنسا تحتفظ   
 في التنمية لمساعدات المانحة( المطمقة األرقاـ حيث مف)الدوؿ أكبر ثاني ـ،2559 عاـ في

 الوكالة تموؿ حيث اإلجمالي، المحمي ناتجيا مف: 5.5 يمثؿ وىذا المتحدة، الواليات بعد العالـ
ف الكبرى، الصحراء وجنوب أفريقيا في إنسانية مشاريع عدة لمتنمية الفرنسية  الرئيسية األىداؼ وا 

 السياسات وتنفيذ والتعميـ، الصحية الرعاية تأميفو  التحتية، البنية تطوير" ىي المساعدة ليذه
 ."والديمقراطية القانوف سيادة وتوطيد المناسبة، االقتصادية

 قتوصد   وقعت وقد ـ،1965 عاـ منذ بيا اً معترف نووية دولة فرنساتعد  ذلؾ إلى باإلضافة   
 أكبر مف واحدة مع كبيرة عسكرية صناعات لدييا كما النووية، لمتجارب الشامؿ الحظر معاىدة

 عاـ في فرنسا في السنوي العسكري اإلنفاؽ بمغ وقد العالـ، في الجوية الفضائية الصناعات
 مما المحمي الناتج إجمالي مف:   2.3 أو أمريكي، دوالر( 62555555555) ـ،2511
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 والمممكة روسيا و والصيف المتحدة الواليات بعد العالـ في عسكري منفؽ أكبر خامس يجعميا
 .webcache.googleusercontent.com/ http//:المتحدة

 التعميمي النظاـ عمى الواضح أثرىا تركت السياسية العوامؿيمكف القوؿ إّف  سبؽ ومما   
 القومية الوحدة تحقيؽ إلى يميؿ مركزياً  تعميماً  يعد فرنسا في التعميـحيث إّف  الفرنسي،

 الفرنسية التعميمية السياسة تتأثر حيث المدارس، في القومي الطابع وتدعيـ والديمقراطية
 في دورىا وتأكيد العالمي لمتفوؽ سعييا حيث مف المجتمع في السائدة السياسية بااليدلوجيا
 ضوء في المجتمع يتمناه الذي المواطف عف صادقة صورة لتكوف الدولية، واالتحادات المنظمات
 واالجتماعي الثقافي التراث مف خميط تعتبر التي السياسية والتوجيات الواضحة المستقبؿ تطمعات

 .المتفاعمة والقيـ والحضاري
 الوطف احتراـ نحو التالميذ توجيو وتمتـز لمدولة السياسية التوجيات المجتمعية المدرسة وترسخ   

 ترسيخيا الحكومة تتعيد التي والعدالة الديمقراطية قيـ مف حريتيا وتستمد بقيمو وااللتزاـ وتطمعاتو
 تعميـ تحقيؽ تمتـز التي العامة سياستيا عف المنبثقة التربوية وسياساتيا التربوية بأنظمتيا
 .فرنسا في التالميذ لكؿ عمماني عاـ مجاني ديمقراطي

 وقيمة العالـ في الخارجية التجارة حقؿ في دولة خامس فرنسا تعد :االقتصادية العوامل -4-5
 أىـ أما وارداتيا، أىـ النفطية المنتجات وتشكؿ الصادرات قيمة عمى قميالً  تزيد عندىا الواردات
 تبادؿ ويتـ والسيارات الكيربائية والمعدات واآلالت الكيميائية المنتجات تشمؿ فإنيا صادراتيا
 العربية المممكة مع وكذلؾ( األوروبي االتحاد)المشتركة السوؽ بمداف مع فرنسا تجارة نصؼ

 عمى الكبير بالتأثير الحكومة وتحتفظ األمريكية، المتحدة والواليات وسويسرا والياباف السعودية
 والطائرات والكيرباء الحديد سكؾ شركات أغمبية بممؾ التحتية، البنية في الرئيسية القطاعات

 .الدفاع ومصانع المصرفية، واألعماؿ التأميف، إلى باإلضافة الجوية، والخطوط واالتصاالت
 أكبر خامس اقتصادىا صنؼ وقد الكبرى، الصناعية الدوؿ بمجموعة عضو فرنسا أف كما   

 وقد المتحدة، والمممكة والياباف والصيف المتحدة الواليات بعد ـ،2554 في العالـ في اقتصاد
 تقرير وحسب ـ،1999 عاـ في اليورو إلطالؽ آخريف أوروبييف أعضاء 15 إلى فرنسا انضمت
 مصّدر أكبر خامس ـ،2554 في فرنسا كانت(OCED) االقتصادية والتنمية التعاوف لمنظمة
 .والصيف والياباف وألمانيا المتحدة الواليات بعد العالـ، في المصنعة لمسمع

 الذي النووية، الطاقة في الثقيؿ استثمارىا بسبب الغربية المستقمة الطاقة بمداف أكبر فرنسا وتعد  
 العالـ، في سبع صناعية دوؿ أكبر بيف مف الكربوف أكسيد لثاني األصغر المنتج فرنسا يجعؿ
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 المالية اإلعانات وجمع الحديثة التقنية وتطبيؽ الخصبة لألراضي الكبيرة المناطؽ أف كما
  .أوروبا في البارز الزراعي المنتج فرنسا جعمت األوروبية

http://webcache.googleusercontent.com/ 

 بالنظر تعتبر فرنسا أف العمـ عند الفرنسي التعميـ في االقتصادي العامؿ تأثير وي الحظ   
 صافي مف% 5 فرنسا تنتج حيث العالـ، في اقتصادية قوة خامس الخاـ المحمي ناتجيا إلجمالي
 نجاحيا فمقومات العالـ، أنحاء جميع في التجاري التبادؿ حجـ مف% 6 وتحقؽ العالمي، اإلنتاج

 والصناعات والالسمكية، السمكية واالتصاالت النقؿ، وسائؿ: بينيا مف متنوع، االقتصادي
 والمنتجات والسياحة، والتأميف المصارؼ قطاع عف فضالً  الدوائية، والمنتجات الغذائية، الزراعية
 خاصة)لمسمع مصدر رابع فرنسا وتعد ،....(عطور،و  جاىزة، مالبسو  جمود،)التقميدية الفاخرة
 الحبوب خاصة)والزراعة الخدمات قطاع في مصدر وثاني العالـ، في( التجييزية السمع

 التجارية مبادالتيا حجـ مف% 75 فرنسا تحقؽ أخرى، ناحية ومف ،(الغذائية الزراعية والمنتجات
 إجمالي بمغ وقد اليورو،ب المتعاممة منطقةال في% 55 منيا األوروبي االتحاد في شركائيا مع

  %.2.3المحمي الناتج نمو بنسبة يورو، مميار( 1648.4)ـ2554 عاـ الخاـ المحمي الناتج
http://ar.wikipedia.org/wiki 

 الميزانية مجمؿ مف: 23.31 يعادؿ ما أو يورو،( 65965555)الوطنية التعميـ ميزانية وتبمغ   
 ىناؾ كاف ـ،2556-ـ2555 بيف ما ةمدّ  وفي اإلجمالي، القومي الناتج مف: 3.91و الوطنية

( 6975) الفرنسية الحكومة تنفؽ حيث الخاص، والقطاع العاـ التعميـ في تمميذ مميوف/ 15/
 الحكومية المصادر قبؿ مف التعميـ نفقات مف: 85 مف أكثر تمويؿ ويتـ تمميذ، لكؿ يورو

 اإلدارات مف وغيرىا ،:21.3: المحمية والحكومة ،:62.7: المركزية الحكومة)
( 117955555555)المحمي التعميـ عمى اإلنفاؽ بمغ ـ،2555 عاـ في ،:(2.1:الحكومية

 منظمة دوؿ جميع بيف معدؿ أعمى وىو اإلجمالي، القومي الناتج مف: 6.9 يعادؿ ما وىو يورو،
 (.Ministère des Affaires étrangères, 2007,1االقتصاد) التعاوف

ف    ورفع بالتعميـ االىتماـ تزايد فرنسا في االقتصادي التقدـ عمى ترتبت التي ةميمال اآلثار مف وا 
 العاممة األيدي تأىيؿ مستوى تزايد في أثر األخرى الدوؿ مع التنافسي فرنسا فوضع جودتو،

 الشباب فئة لدى بطالة أفرز االقتصادي التقدـ أف كما والتعميـ، التربية في المتزايد واالستثمار
 وتجييز تمويؿ عمى والتركيز التعميـ، مخرجات مستوى لرفع العمؿ تـ لذا تأىياًل، األقؿ

نتاج التعميمية، المؤسسات  .(7 ،2558 الخزيـ،)عمييا المعمميف وتدريب التربوية البرمجيات وا 
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 المتجددة والعممية االقتصادية التحديات مواجية أجؿ مف التعميـ، مخرجات بمستوى لمنيوضو    
 :وىي التعميـ لتطوير التالية المبادئ فرنسا في التربوية السياسة التزمت باستمرار

 المطموبة المعارؼ إدخاؿ بغية دورية بصورة النظر إعادة إلى المناىج تخضع أف ينبغي -
 .المجتمع في التغيرات وعف العمـ تقدـ عف الناتجة

 .التفكير عمى المعتمد التعميـ عمى التركيز لمتربية ينبغي -
 .حديدياً  طوقاً  وليست مرنة المناىج تكوف أف يجب -
 .لمتالميذ عممي تقويـ نظاـ وضع -
 .التربوي االتصاؿ أشكاؿ تنويع -
 مع، التخصصات مختمؼ مف المعمميف قبؿ مف الجماعي التعميـ نظاـ عمى التركيز -

 .التخصصات مختمؼ بيفتكامؿ وال التمايزمراعاة تحقيؽ 
http://ar.wikipedia.org/wiki 

 أىدافيا، المجتمعية المدرسة عمييا تبني التي األساسية القاعدة أنيا المبادئ ىذه عمى يالحظ   
يمكف  كما وأرقى، أعمى تعميمية مستويات إلى التطمعات لتحقيؽ وبرامجيا توجياتيا منيا وتنبثؽ

 مكنيا حيث فرنسا في االقتصادي التقدـ مف ميـ بنصيب حظيت المجتمعية المدرسةالقوؿ إّف 
 التطورات مف واالستفادة لمتالميذ، األكاديمي التحصيؿ مستوى لرفع تطويرية برامج توجيو مف

 المقدـ الدعـ إلى إضافةً  مجتمعيا، مع والتواصؿ الترابط مف المزيد لتحقيؽ والتقنية العممية
 مخرجاتيا، في أعمى جودة وتحقيؽ التنافس مف المزيد تحقيؽ أجؿ مف المجتمعية لممدرسة
 عالقة فيو التعميـ ومستوى لممجتمع االقتصادي التطور بيف والعالقة استثمارية عممية فالتعميـ
 مف الستفادتو االقتصاد ازدىر التعميـ ازدىر وكمما التعميـ، ازدىر االقتصاد ازدىر كمما طردية،

 يساعد مما التعميـ، ميزانية زيادة أمكف االقتصادية التنمية معدؿ زاد وكمما التعميـ، نظاـ مخرجات
عداد مستواه وتحسيف نشره عمى  النمو لتحقيؽ الالزمة والمدربة المتعممة البشرية القوى وا 

 .االقتصادي
 أكثر وىي مربع، كيمومتر/ 547,535/ مساحة عمى فرنسا تمتد :الجغرافية العوامل -4-6

 المانش، بحرو  الشماؿ، بحر) بحرية واجيات أربع عمى وتطؿ الغربية، أوروبا في اتساعاً  الدوؿ
 ما والغابات الزراعي اإلنتاج مناطؽ وتغطي ،(المتوسط األبيض البحرو  األطمسي، المحيطو 

 مناخ ويعد ،اً إقميم 96و منطقة، 22 إلى فرنسا وتنقسـ األـ، الوطف مساحة مف% 82 يعادؿ
 تـ فييا الجو واعتداؿ لبرودة ونظراً  الجنوب، في قارياً  ومناخاً  الشماؿ، في بارداً  مناخاً  فرنسا
 العاـ ومدة( 4.45-8.15) الساعة مف الدراسة تبدأ حيث الكامؿ الدراسي اليوـ تطبيؽ
 عمى طبؽ واألقاليـ المقاطعات تركيبة وبسب الدراسية، االختبارات فيو بما أسبوع( 36)الدراسي
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 المدرسة، مدير)وىـ عضواً  35 مف ويتكوف سمطة أعمى يعد الذي اإلداري المجمس المدرسة
 .منتخبوف( تالميذو  منتخبوف، أىاليو  منتخبوف، معمموفو  المحاسب،و  المساعد،و 

 http://ar.wikipedia.org/wiki 
 السف تحديدحيث إّف  مف الفرنسي التعميـ نظاـ في الجغرافية العوامؿ تأثير مالحظة ويمكف   

 المباني وشكؿ الدراسي، اليـو قصر أو وطوؿ الدراسية، اإلجازات وموسـ اإللزاـ، لبدء المالئمة
 لظروؼ يخضع أف يجب تعميمية وسائؿ مف تحتويو وما والمختبرات البناء، مواد ومواصفات

 يتطمب وىذا المتعددة الطبيعية الظواىر مف فييا بما المتعمـ تميـ الجغرافية البيئة أف كما المناخ،
حيث  ليا، ويستجيب معيا فيتكيؼ ببيئتو المتعمـ ليمـ التعميمية والبرامج التربوية األنشطة توظيؼ

 مخبراً  لمتالميذ المحمية البيئة جعؿ في سيـأ الجغرافية مظاىرىا وتنوع فرنسا مساحة اتساعإّف 
 التي المجتمعية المدرسة برامج خالؿ مف طبيعية بخبرات ويمدىـ ثقافتيـ يغذي طبيعياً  حيوياً 
 التنوع ىذا سيـأ كما جانب، مف بيا والتأثر والتأثير مكوناتيا عمى والتعرؼ ببيئتيـ لربطيـ تسعى

 والتعاوف العمؿ وفرؽ األحياء ولجاف اإلدارية المجالس بتشكيؿ واألقاليـ المناطؽ وتعدد الجغرافي
 .آخر جانب مف المحمي المجتمع في المختمفة والييئات المنظمات مع

 :الخالصة
يبنى عمييا التحميؿ المقارف لخبرات أساسية يشكؿ لبنة  الفصؿ ىذا في وتناول تـإف ما    

فيما يتعمؽ بالمدرسة المجتمعية وسياساتيا  األمريكية المتحدة الوالياتوتجارب كؿ مف فرنسا و 
والذي سيتـ في ضوئو وضع األنموذج المقترح لممدرسة المجتمعية وسياساتيا التربوية  التربوية،

 المدرسة الدراسة ىذه مف التالي الفصؿ وسيتناوؿ ،الساسي في سوريةفي مرحمة التعميـ 
 وفؽ األمريكية المتحدة الواليات في األساسي التعميـ مرحمة في التربوية وسياساتيا المجتمعية
 .ياذات المحاور

 



 

 الفصل السادس
الرتبىية وسياساتها اجملتمعـيــة املدرســــــة  

 الىاليات يف األساسي التعليم مرحلة يف
 األمريكيّـــــــــة املتّحدة

 

 األمريكّيـــــــــة  المّتحدة الواليات عن لمحة

 األمريكّيـــــــــة المّتحدة الواليات في األدادي التعليم: أواًل

 األمريكّيـــــــــة  المّتحدة الوالياتمجتمعية في ثانيًا: المدردة ال

 الوالياتفي  المدردة المجتمعيةالخاصة ب ثالثًا: الديادات التربوية
 األمريكّيـــــــــة المّتحدة

المجتمعية في  المدردة ديادة في المؤثرة الثقافية العوامل: رابعًا
 األمريكّيـــــــــة  المّتحدة الواليات

 
 
 



 في األدادي التعليم مرحلة في التربوية ودياداتكا المجتمعية المدردةادس: الد الفصل
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 تمهيد:
 وأكدت المحمية، المجتمعات مف التعميـ إصالح عممية في الواليات المتحدة األمريكية انطمقت   

 ىو خدمة التربية مف الرئيسي اليدؼ أف اعتبرتو  معيا، والتعاوف ضرورة التواصؿ عمى
تاحة المجتمع،  في عمميات لممشاركة المحمي المجتمع ومؤسسات واألسر لألفراد الفرصة وا 
 اإلدارة نظاـ تعتمد التي األمريكية التعميمية أف السياسة المدرسية، حيث دارةواإل التخطيط

 بيدؼ المحمي المجتمع مع التواصؿ تعميؽ في مجاالت واسعة المدارس منحت الالمركزية
التاريخي لمتعميـ األساسي  التطور تناوؿ ذا الفصؿ ى تـ في وقد بينيا، والتعاوف العالقة تطوير
دارتو، وأىدافو، ومبادئو، ،األمريكي ة حدةالمت   الوالياتفي   المدرسة مفيـو تناوؿ وتنظيمو، كما تـ وا 

 بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات تناوؿ ونماذجيا، باإلضافة إلى ، وأىدافيا،ياالمجتمعية في
 والمدرسي، وأخيرًا الوقوؼ عمى أىـ الحكومي والمحمي المستوى عمى التعميـ مرحمة المجتمعية في

 العوامؿ الثقافية المؤثرة في سياسة المدرسة المجتمعية فييا. 
 :الواليات المّتحدة األمريكّية لمحة عن

ومنطقة العاصمة االتحادية، تقع معظـ  خمسيف والية تضـ فيدرالية ىي جميورية دستورية   
المحيط  بيف والعاصمة واشنطف والية (84، حيث تقع)أمريكا الشمالية وسط البالد في

مف حيث عالميًا في المركز الرابع األمريكية تأتي الواليات المتحدة و  ،والمحيط األطمسي اليادي
الذي  عدد السكاف مف حيثعالميًا ، وتحتؿ المرتبة الثالثة 2( مميوف كـ5.49)تيا التي تبمغمساح
الـ تنوعًا مف حيث العرؽ والثقافة مميوف نسمة، وتتميز بأنيا واحدة مف أكثر دوؿ الع (903)يبمغ

أكبر اقتصاد  االقتصاد األمريكي ويعتبر مختمفة،البمداف الوذلؾ نتيجة اليجرة الكبيرة إلييا مف 
دوالر  ( تريميوف38.9بنحو) ،ـ2004لعاـ  ميإجمالي الناتج المح وطني في العالـ، حيث يقدر

 .أمريكي
تحكميا األغمبية ويصوف فييا وديمقراطية  جميورية دستورية األمريكيةاليات المتحدة تعد الو    

لتنظيـ الحكومة حدده الدستور  لمضوابط والتوازنات األقميات، وىناؾ نظاـ القانوف حقوؽ
فيدرالي األمريكي، ويخضع ميركي، الذي يعد الوثيقة القانونية العميا لمبالد في النظاـ الاأل

 ،مستويات مف الحكومات: الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية والحكومة المحمية ةالمواطنوف لثالث
وتنقسـ واجبات الحكومات المحمية بيف حكومات المقاطعات وحكومات البمديات، ويتـ انتخاب 

 .في تمؾ المقاطعات انتخابات فردية مسؤولي الحكومات مف قبؿ المواطنيف عبر
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A
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التعميـ األمريكية مف  إدارةتدير الدولة والحكومات المحمية التعميـ العاـ األمريكي، وتنظمو و    
نظػػاـ التعميـ في أمريكا نظاـ" ال مركزي"  وليذا حيث إف  ، خالؿ فرض قيود عمى المنح الفيدرالية

بدرجة كبيرة ما بيف والية  وبرامجو القوانيف التي تحكـ ىيكؿ ومضموف التعميـ تتنوع السبب 
 وأخرى، ومع ذلؾ تبدو ىذه البرامج متشابية بشكؿ ممحوظ بسبب العوامؿ المشتركة بيف ىذه

والمعمميف مف والية إلى  ميذالتالواليات كالحاجات االجتماعية واالقتصادية والتنقؿ المتكرر لم
والتعميـ العاـ إجباري ومجاني في كافة المدارس الحكومية ويبدأ عادة مف سف السادسة أو ، أخرى

أما  ،عشر دراسة المرحمة الثانوية التي تنتيي في الصؼ الثاني تمميذالسابعة إلى أف يستكمؿ ال
ىذه  العتمادبالنسبة لممدارس الخاصة فيسمح ليا بالعمؿ وفؽ تراخيص خاصة وقواعد تتبع 

أو  بمدارس خاصة دينية % مف األطفاؿ32يمتحؽ و المدارس مف قبؿ الوالية التابعة ليا، 
% مف 94 ما يقاربويحوز ، يتعمموف في منازليـ % مف األطفاؿ2بينما ما يزيد عمى  ،عممانية

رجة التعميـ العالي وىو أكثر مما ىو الحاؿ عميو في معظـ دوؿ منظمة التعاوف السكاف عمى د
 .%83والياباف %88كندا والتنمية ما عدا

www.sacm.org/ArabicSacm/education.aspx 
 :الواليات المّتحدة األمريكّيةأواًل: التعميم األساسي في 

 :الواليات المّتحدة األمريكّيةالتطور التاريخي لمتعميم األساسي في -1
تأسست مدرسة بوسطف  السابع عشر، حيثفتحت المدارس األميركية األولى في القرف   

القس  يديرىا كومية في الواليات المتحدة، وكافأوؿ وأقدـ مدرسة ح يوى ـ،3391الالتينية عاـ 
أساسيات القراءة والكتابة و تعمـ المغة اإلنجميزية ، وكانت (Ralph Wheelock)رالؼ يموؾ
األسرة ، والكنيسة ، والمجتمع، والتدريب الميني، وأصبحت خالؿ تقميدية مف الوسائؿ بالوالحساب 

   .رئيسي في التنشئة االجتماعيةال العامؿفي وقت الحؽ 
 إلزامية وتحقيؽ المدارس إلنشاء اتالمستعمر  في جميع  ـ،3382 قوانيف في عاـ واعتمدت   

الثامف عشر  القرف وفي لمبنات، المرافؽ التدريسية مف قميؿ عدد مع التعميـ لمذكور،
 غرفة في واحد معمـ سيطرة وتحت األعمار جميع مف لجميع التالميذ " المشتركة المدارس"تئأنش

 الحكومات إعمار إعادة إطار في العامة المدارس أنظمة الجنوبية الواليات ووضعت واحدة،
 لمسود.  عامة مدارس ىناؾ كانت  العرؽ، حيث الثنائية

(:  Adams Johnآدامز) المتحدة األمريكية جوف الواليات ـ، صرح  رئيس3341وفي عاـ   
 نفقات لتحمؿ استعداد عمى وأف تكوف كمو الشعب ميـتع عاتقيا عمى تأخذ أف األمة يجب "إف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.sacm.org/ArabicSacm/education.aspx
http://www.sacm.org/ArabicSacm/education.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams
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، وتـ العمؿ عمى نشر التعميـ  مدرسة دوف مف واحد حي ىناؾ يكوف أف ينبغي ذلؾ، وال
 األساسي ليكوف تعميمًا عامًا وديمقراطيًا ومجانيًا لجميع األمريكييف.

 االبتدائية، المدارس في لتعميـ البنات خاصة أكاديميات إنشاء تـ ـ،3490عاـ  مف وابتداء   
 تقميد وتعزيز لإلناث، التعميـ نطاؽ وتوسيع وتحسيف الحتراـ الدعوة ـ، تمت3480وفي عاـ 

أنحاء البالد، وأشارت  جميع في الخاصة اإلناث أكاديميات وظيرت ومشرفات، كمعممات النساء
 خامسة فبي أعمارىـ تتراوح ( طفؿ مف الذيف9340000أكثر مف) ـ، أف3480 إحصائيات عاـ

وكاف  ،مجانياً  اً انتشرت المدارس التي توفر تعميماالبتدائية، حيث  المدارس حضر عشر وخامسة
لمتعميـ في والية  كاف الحضور إلزامياً  ،ـ3412عاـ  ، وفيالمجتمع فيىدفيا منع الفقر والجريمة 

  .مرت كؿ الواليات بيذا اإللزاـ ـ،3534ساتشوستس وفي نيويورؾ، وفي عاـ 
 بسرعة أنشأت التي الشمالية الواليات في سيماوال التعميـ، عمى التركيز ازداد الثورة عدوب   

 القراءة ـ، ازدادت بشكؿ ممحوظ معدالت الذيف يتمكنوف مف3430 عاـ العامة، وبحموؿ المدارس
 في المدف في الخاصة األكاديميات األمريكية، وازدىرت المتحدة في الواليات مف السكاف والكتابة
 المدارس قميؿ عدد كاف( الناس معظـ يعيش حيث) الريفية المناطؽ ولكف البالد، أنحاء جميع
 . ـ3440عاـ  قبؿ
 (أعمى أو) 38 سف حتى اإللزامي التعميـ قوانيف والية 98 طبقت ـ،3500 عاـ وبحموؿ   

 عاـ المدرسة، وفي األميركييف األطفاؿ مف %32 ـ،3530 عاـ خالؿ لذلؾ حضر ونتيجة
 http://ar.wikipedia.org/wiki .لزاـ في جميع البالدتـ تطبيؽ وتوسيع اإل ـ،4353
 ،ـ3594لتربوية الصادرة عف رابطة التربية القومية عاـ حددت توصيات لجنة السياسة اوقد    

 :في الواليات المتحدة األمريكية بما يمي األساسي متعميـلاألىداؼ العامة 
جعؿ الفرد مواطنًا صالحًا يحتـر قانوف البالد ويعرؼ الحقائؽ االقتصادية واالجتماعية  -

 .في حياة مجتمعو
 .ح متغيرجعؿ الفرد عاماًل منتجًا في مجتمع مفتو  -
 .جعؿ الفرد عضوًا صالحًا في األسرة والمجتمع المحمي -
 .تدريبو عمى القدرات في القراءة والكتابة والحسابو مساعدة الفرد عمى تحقيؽ ذاتو  -
وحسب لجنة السياسية التربوية األمريكية كانت المحطات اليامة في عممية تطوير التعميـ قد    

 ،نتيجة االستقرار وزيادة عدد المواليد اجتماعية كضرورة انطمقت عقب الحرب العالمية الثانية
حيث أصدر الكونجرس  ،ـ3513عاـ  (Sputnik)تنؾو طالؽ الروس صاروخ الفضاء األوؿ سبا  و 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%25A
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لتطوير التعميـ  قر تقديـ ربع بميوف دوالر سنوياً أو  ،ـ3514قانوف األمف القومي لمتعميـ عاـ 
أكد ضرورة تحقيؽ نشر التعميـ الذي  ،ـ3530 عالف المحكمة العميا عاـإوجاء  األساسي،

ال تتفؽ مع تكافؤ  االجتماعيةنص عمى أف" التفرقة األساسي وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية، و 
 .الفرص داخؿ المجتمع الواحد" والمقصود حقوؽ السود

www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html 

 Elementary and Secondaryالثانوي)و  االبتدائي التعميـ قانوف ـ، صدر3531 عاـ وفي
Education Act “ESEA”) الحصوؿ في ، الذي يؤكد المساواة "الفقر عمى الحرب" مف كجزء 

 وتحقيؽ المساءلة. عالية زاـ معاييروالت التعميـ عمى
www.cwx.prenhall.com 

 Equal Educational (EEOA) التعميمية الفرص تكافؤ ـ، صدر قانوف3538 وفي عاـ   
Opportunities Act ، التمييز يحظر األمريكية الذي المتحدة لمواليات االتحادي القانوف وىو 

 التي العوائؽ عمى لمتغمب إجراءات باتخاذ عميميةالت المناطؽ ويطالب بيف التالميذ، العنصري
 .المتساوية التالميذ مشاركة دوف تحوؿ

 http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Educational_Opportunities_Act_of_1974 

 Education for Allللجميع) قانون التعليمـ، 3531 عاـ في الكونغرس صدرأكما    

Children ) قبوؿ العامة المدارس جميع االمعوقيف ودع الذي شمؿ األطفاؿ (142-94الرقـ) اذ 
 .الفرص التعميمية عمى المساواة والحصوؿ لتوفير االتحادية األمواؿ

en.wikipedia.org/wiki/Education_for_All_ Children_Acthttp://  

حذر مف تدني الذي تحت عنواف " أمة في خطر"  ،ـ3549اـ وصدر التقرير الرئاسي ع   
وتطوير مناىج الرياضيات والعمـو  جيداً  عداداً إجياؿ عداد األإمريكا وضرورة أمستوى التعميـ في 

  .وزيادة الساعات الدراسية لمواجية التحديات المستقبمية اإلنجميزيةوالمغة 

www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html 

 ـ،3553عاـ  (Georg Bush)في التسعينات بعد صدور تشريع تبناه جورج بوش األب و    
صدرت ، تعززت أىمية التعميـ األساسي حيث لمتعميـ" إستراتيجية، 2000بعنواف " أمريكا عاـ 

التي تؤكد إلزامية التعميـ األساسي متحدة األمريكية ىداؼ التعميـ في الواليات الذاتو أعاـ في ال
  :يميومجانيتو وديمقراطيتو كما 

مستعديف لمتعميـ في بداية  ،ـ2000أف يكوف جميع األطفاؿ في الواليات المتحدة بحموؿ عاـ  -
 .حياتيـ الدراسية

 .% عمى األقؿ50يجب أف ترتفع نسبة التخرج مف المدرسة الثانوية لتبمغ  -

http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_and_Secondary_Education_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_and_Secondary_Education_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_and_Secondary_Education_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Educational_Opportunities_Act_of_1974
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_for_All_Handicapped_Children_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_for_All_Handicapped_Children_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_for_All_%20Children_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_for_All_%20Children_Act
http://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html
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 اإلنجميزيةفي موضوعات ومواد التحدي التي تشمؿ المغة  ميذالتتحصيؿ الأف يرتفع  -
 والرياضيات والعموـ والتاريخ والجغرافيا.

ىا استخداـ عقوليـ استخدامًا تالميذيجب عمى كؿ مدرسة في أمريكا أف تضمف أف يتعمـ  -
وزيادة  وليات المواطنة والمضي في تحسيف تعميميـؤ جيدًا حتى يكونوا مستعديف لتحمؿ مس

 .إنتاجية أعماليـ
 .األوائؿ في األداء في العمـو والرياضياتاألمريكية الواليات المتحدة  تالميذأف يصبح  -
أف تزوؿ أمية األمريكييف الكبار ويمتمؾ كؿ منيـ المعرفة والميارة الالزمة لمتنافس في  -

 .اقتصاد عالمي وممارسة حقوؽ وواجبات المواطنة
 يكا خالية مف المخدرات والعنؼ وأف تقدـ لمدارسيف بيئةأف تكوف كؿ مدرسة في أمر  -

  //:ar.wikipedia.org/wikihttp.منضبطة تساعد عمى التعمـ

بؿ الرئيس ، عمؿ أمريكا" تبناه 2000بعنواف " أىداؼ  ـ،3558صدر تشريع عاـ كما    
ولضماف (، مف أجؿ تطوير التعميـ األساسي وجعمو أكثر ديمقراطية وانتشارًا، Clinton)كمنتوف

 ستراتيجيات اآلتية:تبنت ىذه المرحمة اإل ىذا التشريع تحقيؽ أىداؼ
فضؿ وأكثر قدرة عمى تحمؿ المساءلة عف ألتصبح  جذرياً  تطوير المدارس الحالية تطويراً  -

 مخرجاتيا ونتائجيا.
 تستجيب لمتطمبات القرف الجديد.ة مدارس جديدة مبتكر إنشاء  -
توفير فرص التعميـ المستمر لمف ىـ خارج المدرسة أو في القوى العاممة لمواصمة تعميميـ أو  -

 إعادة تأىيميـ لتصبح أمريكا " أمة مف الطمبة " بدؿ " أمة في خطر".
 Improving America's)ـ، 3558عاـ  أمريكا في وكاف صدور قانوف تحسيف المدارس

Schools "IASA") ًحيث تضمف التعميـ، إلصالح كمينتوف إدارة جيود مف رئيسياً  ، جزءا 
 :التالية اإلصالحات

 عالية. معايير لمتالميذ لرفع مستوى تحصيميـ األكاديمي، وتمبية إضافية مساعدة توفير   
 المخدرات. مف وخالية آمنة المدارس 
 لتعميـفي ا تعزيز استخداـ التكنولوجيا.www.clinton4.nara.gov.html. 
تـ اعتماد برنامج مراكز القرف الحادي والعشريف لمتعمـ في األحياء الذي  ـ،3554وفي عاـ    

في  التالميذنجاز إبعد المدرسة والمدارس الصيفية والذي رفع مف مستوى  يوفر فرص دعـ ما
 والحساب. ةراءالق

http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://www.clinton4.nara.gov.html/
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ـ، جاءت أىـ حركة إصالحية مف أجؿ تعميؽ التوسع والتطوير في التعميـ 2002وفي عاـ   
 (Georg  Bush J)التشريع الذي تبناه جورج بوش االبف  الكونغرساألساسي وذلؾ بإصدار 

، ال يترؾ أي طفؿ في الوراء(، حيث تضمف ىذا No Child Left Behindتحت شعار) 
جديدًا لمحكومة الفدرالية في التعميـ العاـ يطمب مف كؿ مدرسة أف تعبر عف نجاحيا  التشريع دوراً 

إصالحات التعميـ المستندة إلى المعايير العالية، مف خالؿ  مف تعمـ، ميذمتبداللة ما ينجزه كؿ 
  واألىداؼ القابمة لمقياس التي مف شأنيا تحسيف النتائج الفردية في التعميـ.

en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Acthttp://  

كثر أمرونة ، و مساءلة شديدة عف نتائج المدرسة)ىي رئيسية ربعة مبادئىذا التشريع أواعتمد   
، ختيار المدارس ألبنائيـاألمور الكثر ألولياء أخيارات ، و كبر عمى التعميـأوسيطرة محمية 

 .(Bush, 2010,274)(وأساليب التدريس التي تثبت فعاليتيا طرائؽالتركيز عمى و 
تو الرئاسية مد  أف تطبع (، Barack Obama)أوباماباراؾ مف المشاريع التي أراد الرئيس و    

ير ( السكريتArne Duncanدنكاف) آرنيو حيث أعمف ىو  ،مشروع إصالح المنظومة التربوية
( Race to the Top األعمى،  نحو ـ، مشروع )سباؽ2005عاـ  اإلداري إلدارة التربية في

 األداء، إلى المستندة المعايير مثؿ التعميمية وتطوير التعميـ األساسي السياسات بعض لتمبية
 البيانات. نظـ وبناء المشتركة، األساسية المعايير مع والمطابقة

http://en.wikipedia.org/wiki/Race_to_the_Top 

لزاـ ونشر التعميـ األساسي ليتمكف تو بأنو يسعى لتحقيؽ إوقد صرح الرئيس أوباما في العاـ ذا   
أميركا ستكوف  2020جميع األمريكييف مف بموغ المستويات التعميمية المتقدمة بأنو " بحموؿ عاـ 

 .(Congress, 2009, 1)لدييا أعمى نسبة في العاـ مف خريجي التعميـ العالي

المالية  والمسؤولية نص قانوف المساعدة الرئيس أوباما أدرج ـ،2030 وفي عاـ   
في إطار تحقيؽ المزيد مف االنتشار  (Student Aid and Fiscal Responsibilityلمتالميذ)

( دوالر 1100قدره) أقصى حد إلى الدراسية المنح توسيع شأنو مفوىو والديمقراطية في التعميـ 
 عمى دوالر مميار (43بمقدار) الفدرالية الميزانية في العجز ـ، وخفض2030 عاـ في يأمريك
 سنوات. 30 مدى

en.wikipedia.org/wiki/Student_Aid_and_Fiscal_Responsibility_Acthttp://  

ـ، مؤكدًا ضرورة االرتقاء بالتعميـ األمريكي 2033أوباما عاـ باراؾ خطاب ألقاه الرئيس  فيو    
التعميـ مف الطراز العالمي ىو أىـ عامؿ في تحديد ما إذا كاف أطفالنا يمكف أف يتنافسوا "قاؿ: 

ما إذا كاف يمكف ألميركا أف تنافس يحد د ولكف فقط ذلؾ ليس لمحصوؿ عمى أفضؿ فرص العمؿ 
 .بمداف في جميع أنحاء العالـ "ال

http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Student_Aid_and_Fiscal_Responsibility_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Student_Aid_and_Fiscal_Responsibility_Act
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تـ تصميـ حممة حيث  بحممة "التعميـ مف أجؿ االبتكار" الرئيس أوباما قاـ  ـ،2033وفي عاـ   
 .لتحسيف مشاركة وأداء التالميذ في أمريكا

www.whitehouse.gov/issues/education 

في القرف منذ بداياتو  األمريكي ة المت حدة الواليات في األساسي التعميـ ا سبؽ يالحظ أفمم   
 المت حدة الوالياتوىدفًا أساسيًا أدركتو  في التنشئة االجتماعية اً رئيسي كاف عامالً  السابع عشر

 المدارس عدة قوانيف إلنشاء مف أجؿ تحقيؽ التطور واالرتقاء لمجتمعيا، فقد اعتمدت األمريكي ة
ونشر التعميـ األساسي ليكوف تعميمًا عامًا وديمقراطيًا ومجانيًا لجميع األمريكييف، وأكدت 

 كمو الشعب تعميـ عاتقيا عمى تأخذ أف األمة يجب الخطابات الرئاسية واإلصالحات التربوية أف
وتحقيؽ ذلؾ، وأف يتـ العمؿ عمى نشر التعميـ األساسي  نفقات لتحمؿ استعداد عمى وأف تكوف

عميو مع التزاـ  الحصوؿ في ديمقراطيتو ومجانيتو وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية والمساواة
المستويات التعميمية األمريكيوف أعمى  بموغوتحقيؽ المساءلة مف أجؿ ضماف  عالية معايير
 .تنافس البمداف في جميع أنحاء العالـل المتقدمة

 :األمريكّية مّتحدةال الوالياتمبادئ التعميم األساسي في  -2
 :باآلتي تتمثؿ أساسية، مبادئ األمريكية مف المتحدة الواليات في األساسي التعميـ ينطمؽ   
 في المرونة يتيح مما التعميـ، إدارة في المركزية السمطات مع المحمية السمطات اشتراؾ -

 .التنفيذ
عطاء والتعميمية التربوية اإلدارة مرونة -  في لممساىمة صالحيات ارسالمد ومديري المعمميف وا 

 .واإلصالح التطوير جيود
لزاميتو التعميـ عمومية -  لمدة يتعمـ أف يجب عمره مف السادسة سف عند فرد كؿ أف بمعنى وا 

لزامياً  عاماً  اً تعميم عاماً (32)  .وا 
 االجتماعية الفوارؽ إلى النظر دوف وميولو قدراتو وفؽ تمميذ لكؿ التعميمية الفرص تكافؤ  -

 .والدينية والمادية
 كؿ يخص فيما يختمؼ ولكنو العاـ لمتعميـ الدراسة سنوات لمجموع واحدٍ  تعميميٍ  سمـٍ  وجود -

 .أخرى إلى والية مف مرحمة
 في الرغبة لديو تحرؾ التي والتجارب الخبرات وجود وضرورة لمتمميذ المبكر التعميـ أىمية -

 .مبكرة سف في التعمـ
 .والتكنولوجيا والرياضيات العموـ لتدريس المخصص الوقت زيادة أو تخصيص -
 المحمي المستوى عمى التعميمية والتنمية التغيير بعممية لإلسراع تعميمية مجالس تأسيس -

 .والقومي

http://www.whitehouse.gov/issues/education
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 التدريب برامج إعداد يتعيف إذ التدريس، أزمة لحؿ صحيحة عممية أسس عمى التدريب توفير -
 .الخدمة أثناء التعميـ وأنشطة لممعمميف، الصيفية

 المجتمع احتياجات وتوافي العممي التقدـ تواكب بحيث التعميمية المناىج في النظر إعادة -
 .المحمي بشكؿ مستمر

 المراحؿ كافة أكبر في المشاركة في الشؤوف التعميمية في دوراً  األمور أولياء منح -
 .والموضوعات

 .والبنات البنيف بيف التعميـ في االختالط -

 www.whitehouse.gov/issues/education 

التعميـ وتنفيذ اإلصالحات المتعمقة  إدارة يالحظ عمى ىذه المبادئ أنيا تؤكد المرونة في   
  التعميـ المعمميف وتطوير المناىج، وأنيا تسعى لتحقيؽ عمومية تدريب التعميمية وبرامج بالتنمية

لزام  .لمتمميذ المبكر التعميمية، وأنيا تشدد عمى أىمية التعميـ الفرص يتو وتكافؤاألساسي وا 
 :األمريكّية المّتحدة الوالياتأهداف التعميم األساسي في  -3
يدؼ التعميـ األساسي توفير التعميـ لكؿ يتتعدد األىداؼ والغايات مف التعميـ األمريكي، و    

محظوظة منيـ، وأف يكوف ىذا التعميـ مجانيًا لكؿ قمية ليس فقط ألاألطفاؿ والشباب األمريكي 
تحقيؽ ي في الواليات المتحدة األمريكية بساسيمكف تحديد أىـ أىداؼ التعميـ األ، و المواطنيف
 :لدى التالميذ اليةالرئيسية التالنقاط 

 .النمو الجسمي والصحي والعناية بالبدف -
 .النمو الفردي مف الناحية االجتماعية والعاطفية -
 .موؾ الخمقي الممتـز المعايير والقيـ ويتضمف ذلؾ احتراـ القانوف والعادات والعرؼ السائدالس -

 .(Brandt& Modrak, 1980, 4)النمو الجمالي ويركز عمى تذوؽ الفنوف -

اآلخريف مثؿ القراءة والكتابة مع صؿ لتوااالتصاؿ ويشمؿ الوسائؿ التي عف طريقيا يتـ ا -
 .لفصيح واليجاء والترقيـوالتعبير واالستعماؿ المغوي ا

 .ومبادئ الجبر واليندسة ياتالعالقات الكمية وتشمؿ الرياض -
مكاناتيـ وتنميتيا -  .اكتشاؼ اىتمامات التالميذ وقدراتيـ وا 
 .تعريؼ التالميذ بالمجاالت األساسية لممعرفة ليصبحوا أقدر عمى اختيار المواد التي تناسبيـ -

 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Heraldry_Society#Educational_Goals 
المواطنيف  عدادتوفير تربية عامة جيدة لجميع التالميذ إل، و اإلعداد لممواطنة الصالحة -

 .الصالحيف

 .متابعة دراستيـ في الجامعة والمعاىد العميافي وف توفير اإلعداد الضروري لمذيف يرغب -

http://www.whitehouse.gov/issues/education
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Heraldry_Society#Educational_Goals
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توفير مواد دراسية نافعة لمذيف يرغبوف في إنياء دراستيـ بعد ىذه  -
 .(U.S.  Congress, 1993, 22-24)المرحمة

ديمقراطية التعميـ وتحقيؽ مجانيتو  وضماف التعميـ، في الجنسيف بيف المساواة تحقيؽ -
لزاميتو، وتعزيز تعمـ  المساواة. قدـ وعمى كامؿ نحو عمى تالفتيا وا 

www.nea.org/home/17485.htm 

مساعدة إلى التعميـ األساسي في الواليات المتحدة األمريكية ييدؼ يمكف القوؿ إف  مما سبؽ    
بناء فرد قادر عمى العمؿ وممارسة ما يتعممو وتطبيقو ، و الفرد عمى النمو في جميع المجاالت

قيـ المشاركة والتعاوف وتحمؿ مف التحمي باالجتماعي وما يتطمبو ذلؾ الوعي ويتمتع ب ،ً عمميا
 والمنظـ. منطقيالعمى التفكير  قادرٍ ، و المسؤولية

 :األمريكّية المّتحدة الوالياتفي  األساسي التعميم إدارة -4
نموذجًا ميمًا لمتعاوف بيف المجتمع المحمي األمريكية تشكؿ التربية في الواليات المتحدة     
حكومة الواليات والحكومة الفدرالية، وبالرغـ مف أف ىناؾ اتجاىًا متزايدًا لتوسيع رقعة الوحدة و 

لـ تزعزع اإلدارية التربوية، وزيادة المساعدات المالية التي تتمقاىا ىذه الوحدة مف الوالية والدولة، 
بصورة مباشرة في ىذه التطورات إيماف الشعب األمريكي بمبدأ الضبط المحمي ومشاركة المجتمع 

، وفيما يمي عرض لمستويات اإلدارة تقرير سياستو التربوية ونوع المدارس التي يريدىا ألبنائو
 ودور كؿ منيا عمى النحو التالي:

 اإلدارة التربوية عمى مستوى الحكومة الفدرالية )مكتب الواليات المتحدة لمتربية(: -8-3
 حكومات صالحيات يشمؿ حكومي ىـر أسر  عمى يقعاف الفدرالية والحكومة الدستور إف   

 كبير بقدر الحكومي المستوى كؿ يتمتع األميركي الحكـ نظاـ وفي المحمية، والحكومات الواليات
 المصمحة تتناوؿ مسائؿ ىناؾ لكف بو، محصورة بصالحيات لنفسو ويحتفظ االستقاللية مف

 ىذه مثؿ عمى الدستور وينص معًا، وعمميا الحكـ مستويات جميع تعاوف وتتطمب القومية
 في الواليات بحؽ االحتفاظ في األمريكي الشعب لدى دائماً  الرغبة كانت وقد أيضًا، الحاالت

 ـ،3353 لعاـ األمريكي الدستور مف المعدلة العاشػرة المادة تتضمف حيث التعميـ، إدارة شؤوف
 ال التي وتمؾ لمركزية،ا لمحكومة نصاً  الػدستور يمنحيا ال التي والصالحيات السمطات" أف عمى
 تمارسيا أف الواليات حؽ مف وصالحيات سمطات ىي ممارستيا، مف المختمفة الواليات تمنع

 الضرائب، فرض صالحية لمكونغرس: " أف عمى أخرى ناحية مف ينص الدستور ولكف  ،"بمفردىا
 لمواليات القومية والمصمحة الدفاع حاجات وتوفير بالديوف الوفاء أجؿ مف وذلؾ

 /http://beta.congress.govالمتحدة".

http://beta.congress.gov/
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 بيا، المتعمقة المختمفة التشريعات وأدخمت التربية إلى الفدرالية الحكومة نفذت ىنا ومف   
 وتتقي د المحمية، السمطات كبير حد إلى تديرىا المثاؿ سبيؿ عمى األميركية الرسمية فالمدارس

 أيضًا، الفدرالية الحكومة مف مساعدات تتمقى المدارس أف إال الواليات، حكومات تحددىا ربمعايي
 الفدرالية الحكومة تفرض كما وحيوية، قومية أىمية مف العممي والتحصيؿ التعمـ لشؤوف لما

 .التعميمية الفرص تكافؤ تعزيز إلى تيدؼ المدارس جميع في متماثمة معايير تطبيؽ
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2014/04/20140424298247.html#ixzz3
23UGguoH 

تقدـ الحكومة الفدرالية األبحاث والدعـ لضماف الوصوؿ المتساوي واالمتياز في التعميـ، و       
ع مو  ،بالترافؽ مع تمويؿ برامج إقراض لمتالميذ وتقديـ مساعدة لمتالميذ مف ذوي الدخؿ المنخفض

 ذلؾ تبقى مسؤولية التعميـ بصورة أولية مشروعًا عائدًا لموالية أو مشروعًا محميًا. 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile0.
5241663.html#ixzz3253GgIoC 

 تقوـ األميركي، التعميـ نظاـ في المحمية الحكومات لمسؤولية المدارس تخضع حيف وفي   
 بالدور ( U.S. Department of Education) اإلدارة التربوية عمى المستوى الفيدرالي

 المعمومات لتبادؿ مركز بمثابة وتعمؿ التعميـ، حقؿ في األىمية الغةب قضايا لمعالجة القيادي
 في المدارس تحسيف عمى المحمية والحكومات الواليات حكومات في القرار صانعي لمساعدة
 ذلؾ في بما التعميـ، حقؿ في الفدرالية بالمساعدات الخاصة السياسةاإلدارة ىذه  وتضع مناطقيـ،

 التعميـ وبرامج المحتاجيف، أو المعوقيف بالتالميذ الخاصة برامجوال التالميذ، قروض برامج
 .األساسي

 .U.S) اإلدارة التربوية عمى المستوى الفيدرالي رك زت الماضي، القرف مف التسعينات عقد وفي   

Department of Education )وتحسيف التالميذ، جميع مستويات رفع: التالية القضايا عمى 
شراؾ التعميـ األساسي،  مف وخالية ومنضبطة آمنة المدارس وجعؿ أبنائيـ، تعميـ في األسر وا 

 عمى التالميذ كؿ ومساعدة المالية، المساعدة التالميذ عمى حصوؿ إمكانية وزيادة المخد رات،
 .العصرية التكنولوجيا تعمـ

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2014/05/20140512299082.html#ixzz3
23VKCPgV 

 لمواليات االقتصادي الدعـ تقديميا خالؿ مف تتجمى الفدرالية المسؤوليةيمكف القوؿ إف  و    
نما مباشرة ليست الفدرالية اإلدارة أف بمعنى معظميا في شكمية ىي اإلدارة وىذه المحتاجة  وا 
 االقتصادي خؿالتد ىذا خالؿ ومف المحمية لمحكومات مالية ومساعدات قروض بمنح تتدخؿ
 الفدرالية الحكومة أف كما المحتاجة، الفقيرة الواليات فيالسي ما و  بالتربية الفدرالية الحكومة تتدخؿ
 لمدولة، العميا المصمحة يحقؽ بما انتشاره وتحقيؽ التعميـ لتطوير والزماً  مناسباً  تراه فيما تتدخؿ

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile0.5241663.html#ixzz3253GgIoC
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile0.5241663.html#ixzz3253GgIoC
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 الواليات مكتب) بػ تعرؼ أصبحت يةلمترب فدرالية ىيئة تشكيؿ الكونغرس قرر ـ،3525 عاـ وفي
 والمعمومات اإلحصاءات جمع عمى تقتصر المبدأ حيث مف ميمتو وكانت ،(لمتربية المتحدة
 لمواليات الفػدرالية الحكومة تقدميا التي المساعػدات زيادة أثر مف وكاف وتفسيرىا، ونشرىا التربوية

دارتيا ىذه توزيع أجؿ مف وذلؾ التعميـ، شؤوف في لمتدخؿ المجاؿ ُفتح أف  ورفع المساعدات وا 
  //:net.org-aataych@scshttp. عامة التربية مستوى

 U.S. Department of) ويمكف تحديد مياـ اإلدارة التربوية عمى المستوى الفيدرالي   

Education)  (مف القانوف302حسب المادة )  في44-53قـ/العاـ ذو الر/: 
 .لمتعميـ االتحادية المالية المساعدات سياسات وضع -
 خالؿ مف التعميـ وفائدة نوعية في التحسينات وتعزيز األمريكية، المدارس عف البيانات جمع -

 المعمومات. وتبادؿ والتقييـ، الفدرالية، الحكومة مف المدعومة األبحاث
 .ألساسيةا التربوية القضايا عمى الوطني االىتماـ زيترك -
 لضماف االتحادي االلتزاـ التعميـ، وتعزيز عمى الحصوؿ في وعدـ التمييز المساواة ضماف -

 .فرد لكؿ متساوية تعميمية فرص عمى الحصوؿ
 والمؤسسات الخاص والقطاع المحمية المدرسية والنظـ الواليات، تبذليا التي الجيود استكماؿ -

 والخاصة، العامة ربحية غير تعميمية البحوث ومؤسسات والخاصة، العامة التعميمية
 التعميـ. نوعية لتحسيف والتالميذ واآلباء، المجتمعية، والمنظمات

 .االتحادية التعميـ برامج في والتالميذ األمور وأولياء المجتمع المحمي مشاركة تشجيع -
 ؿواليياك باإلجراءات يتعمؽ فيما وخاصة االتحادية، التعميـ أنشطة وكفاءة إدارة تحسيف -

 بما مزدوجة،الو  الضرورية غير والقيود األعباء مف والحد االتحادية، األمواؿ لتوزيع اإلدارية
 . الضرورية الغير الورقية األعماؿ ذلؾ في

 .االتحادية التعميـ في تنفيذ برامج التشديد عمى المساءلة -
 ov/about/landing.jhtml?src=ftwww2.ed.g 

ىذه اإلدارة بصالحيات ال تتمتع / 44-53العاـ ذو الرقـ/ ( مف القانوف309وحسب المادة)   
نما يترؾ شأنيا لمواليات  والخاصة: العامة والمنظمات والدوائر تنفيذ المياـ التالية وا 

 .والكميات المدارس إنشاء -
 الدراسية. المناىج تطوير -
 . الحكومي التعميـ معايير تحديد، و والتخرج االلتحاؽ تمتطمبا تحديد -
 التعميمية. المعايير تمتـز الواليات كانت إذا ما لقياس اختبارات تنفيذ أو وضع -

doesnotwww2.ed.gov/about/overview/focus/what_pg4.html# 

http://aataych@scs-net.org/
http://www2.ed.gov/about/landing.jhtml?src=ft
http://www2.ed.gov/about/overview/focus/what_pg4.html#doesnot
http://www2.ed.gov/about/overview/focus/what_pg4.html#doesnot
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 (:المجمس التربوي لموالية) حكومات الواليات اإلدارة التربوية عمى مستوى -8-2

وىذه الدائرة مسؤولة بشكؿ  ،دائرة التربية في الوالية النظاـ التربوي في أغمب الواليات تدير   
تي النفاؽ وتمويؿ التعميـ وىي اعتماد اإل ىلإ باإلضافةمباشر عف رسـ السياسة التربوية لموالية 

ف في ىذه الدائرة عادة مسؤوؿ ويعي   ،تصدر القوانيف والتشريعات الالزمة لكؿ ما لو عالقة بالتربية
مجمس التربية في الوالية وفي بعض  يعيَّنوكبير يسمى مفوض التربية وفي بعض الواليات 

ا المفوض ويساعد ىذ ،حاكـ الوالية وني  وفي بعض الواليات يع ة،مباشر  فالمواطنو  ينتخبوالواليات 
 (.Vikas, 2009, 63)شراؼ فيياربية في الوالية وجياز اإلفي عممو موظفو دائرة الت

مجمس ُيدعى المجمس التربوي لموالية، وينصب أعضاؤه عف طريؽ كما يوجد في كؿ والية    
عضوًا ويشترط فييـ  /35-9 التعييف أو االنتخاب أو المزج بيف األسموبيف، ويتراوح عددىـ بيف/

 .كونوا مختصيف في التربية، ويرأس ىذا المجمس مسؤوؿ عاـ يسمى المشرؼ عمى التعميـأف ي

وقد أخذت حكومات الواليات في تحمؿ المسؤولية نحو التعميـ استجابة لمزيادة في عدد السكاف    
ات ، ثـ قامت الواليات بدورىا ومنحت األقساـ التعميمية المحمية سمطميذالتوتحقيقًا لممساواة بيف ال

 .كثيرة، محتفظة لنفسيا بحؽ اإلشراؼ النيائي عمييا

لقد كانت ميمة مجمس التربية في الواليات تقتصر عمى جمع المعمومات التربوية، ولكف     
داراتيا، واإلشراؼ عمى التعميـ لتشمؿ  مسؤولياتو اتسعت بالتدريج توزيع المنح الفدرالية وا 

ؽ المناىج الدراسية، وكثيرًا ما والمعمميف، وُتصد   ذميالتتضع المعايير لمىي التي و  ،األساسي
تختمؼ مف والية إلى أخرى الختالؼ  مجمسووظائؼ ىذا ال ،اختيارات الكتب المدرسية تتراجع

التربية مجالس أىـ الوظائؼ التي تمارسيا ، ومف تشريع الواليات وبالتالي اختالؼ المسؤوليات
 : في الواليات ما يمي

 الية عمى الواليات.توزيع المنح الفدر  -
 ية وتنفيذىا.و خطط التربال، ورسـ التعميـبتنفيذ قوانيف التي تصدرىا الوالية المتعمقة  -
المدرسية أو تقديـ تبني الكتب ، و ختياريةجبارية واإلتحديد المناىج ومواد الدراسة اإل -

 توفير الكتب والمكتبات وكؿ مستمزمات الدراسة. ،توصيات بشأنيا
التعاقد مع المدرسيف ومنحيـ إجازات و  ،ميف عمى مختمؼ المستوياتإدارة دور المعم -

 التدريس.
 وضع الشروط التي يجب أف تتوفر في األبنية المدرسية. -

iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile0.http://
5241663.html#ixzz3253GgIoC 
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فيي في نطاؽ إدارة مناىج التعميـ  الواليات حكومات مستوى عمىية و خدمات التربالأما     
ف يف ومشرفيالتي تموليا الحكومة الفدرالية، وفي ىذا المجاؿ تقدـ الواليات اختصاصياألساسي 

وتعميـ  والتربية الرياضية والصحة المدرسية والفنوف ووضع المناىج، األساسيعمى التعميـ 
 .األطفاؿ المعاقيف

يوجد في بعض األجيزة مستشاروف في األبنية المدرسية واقتصاديات التعميـ وخدمات كما    
في  تعمؿ حكومات الواليات عمى رفع مستوى التعميـو النقؿ والتغذية المدرسية والمكتبات، 

فقيرة ضمف الواليات عف طريؽ دمج عدد مف المناطؽ التعميمية بعضيا مع بعض المناطؽ ال
شاركة بصورة أكبر في إدارتيا، والمبدأ الرئيس في عمؿ ىذه الحكومات ىو ومدىا باإلعانات والم

تقديـ التوصيات، وتحديد المستويات والشروط العامة فيما يتعمؽ بالمناىج والمدرسيف واألبنية 
   //:net.org-aataych@scshttp.أما التفاصيؿ الجزئية ُفتترؾ عادة لممنظمات المحمية المدرسية،

 لمتربية(: )المجمس المحمي المنظمات المحمية في األقاليم اإلدارة التربوية عمى مستوى -8-9

واإلقميـ المدرسي ىو المنطقة الجغرافية التي يوجد فييا  تنقسـ الواليات إلى أقاليـ مدرسية،   
لمنطقة وىذا المجمس يتمتع مجمس واحد مسؤوؿ مباشرة عف جميع المدارس القائمة في تمؾ ا

بمطمؽ االستقالؿ أو ببعضو في إدارة شؤوف المدارس، واإلقميـ المدرسي ىو وحدة إدارية أساسية 
ومالية أيضًا، وىذا يعنى أف الوالية تمنحو صالحية فرض الضرائب المحمية لمقياـ باإلنفاؽ عمى 

 .ذه الصالحيةالمدارس، عمى أف بعض الواليات ال تمنح أقاليميا المدرسية ى

جميع ىذه الواليات أناطت وبالرغـ مف أف حكومات الواليات مسؤولة قػانونيًا عف التربية     
تقريبًا، أمر التربية بمنظمات أو مجالس محمية تسمى المجالس المحمية لمتربية، وىذه المجالس 

ت أو األمف أو األخرى المسؤولة عف الصحػة أو المواصال يمستقمة عادة عف أجيزة الحكـ المحم
غير ذلؾ، وقد تمنح بعض الواليات المجالس المحمية سمطة وضع القوانيف ورسـ السياسة 

دارة المدارس، بحيث ال تخضع لمسمطػة المركزية في الوالية  .التعميمية وا 

ًا وىو تعريؼ سابقإلى جانػب ما ذكر  يوىناؾ واجب ميـ يطمع عميو مراقب التعميـ المحم      
محمييف بشؤوف التعميـ، وذلػؾ عػف طريؽ الصحؼ وىيئات المعمميف واآلباء والييئات السكاف ال

انتقادات حوؿ سير عمؿ ىذه المجالس في المدارس،  الشعب والتعميمية المختمفة، فإذا وج  
دارتيا، فيما يمس قوانيف الوالية أو القوانيف الفدرالية أو يتعارض معيػا، أمكػف التقدـ لممحاكـ  وا 

   //:ar.wikipedia.org/wikihttp.في ذلؾ، ُفترغـ المدرسة عمى تصحيح مسارىا وأوضاعيا لمفصؿ

 
 

http://aataych@scs-net.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 : ما يمي لمتربية المحمي المجمسمارسيا يأىـ الوظائؼ التي ومف 

ـ دوف موافقة تعييف موظؼ ميمتو إدارة المدارس، وىو ال يستطيع التصرؼ في شؤوف اإلقمي  -
يعمموف تحت إمرة   )إذا كاف اإلقميـ كبيرًا(مف الموظفيف المجمس، وقد يتـ اختيار عدد آخر

 .المراقب العاـ، ويكونوف مسؤوليف أمامو

رسـ السياسة التعميمية في اإلقميـ في إطار قوانيف الوالية وسياستيا ورغبات المجتمع    -
 .، والمراقب ىو المنفذ ليذه السياسةيالمحم

تقديـ النتائج المدرسية لمسياسة المدرسية التي تتبناىا، وعمى ضوء النتيجة يقرر المثابرة عمى   -
 .ىذه السياسة أو تعديميا أو التخمي عنيا

 .إعداد موازنة اإلقميـ المدرسي، وفرض الضرائب الضرورية لمواجية المتطمبات -

www.hg.org/edu.html#2 

 المدرسة والهيئات الخاصة: اإلدارة التربوية عمى مستوى -8-8
ومنح  المتحدة األمريكية في الواليػات نظاـ موحد لإلشراؼ عمى التعميـ بالرغـ مف عدـ وجود  

تشديد  نحو ، ُيمَحُظ تحوُّؿٌ حرية اإلدارة الذاتية لممدارس في تسير أمورىا التربوية والتنظيمية
 أكثر المخرجات عمى أداء المدرسة، حيث ازداد التركيز عف التربوي النظاـ قبؿ قمة مف المساءلة

 عمى المحمية بالسيطرة األمريكي السائد التقميد فرغـ والمدخالت، العمميات عمى منو
 بوضع الفدرالية الحكومة قامت وترؾ حرية اإلدارة واإلشراؼ الذاتي لممدارس، (الالمركزية)التعميـ
 التعميمية السياسة أصبحت حيث الواليات، مستوى عمى مناىج وطرحت لمتعميـ، طنيةو  أىداؼ
 العامة المعيارية االختبارات عمى التركيز وازداد التعميـ، عمى الواليات فرض نفوذ إلى زيادة تميؿ
 العالي، التحصيؿ ذات المدارس عمؿ وتعزيز لمكافأة الخطط ووضعت أداء التالميذ، لقياس
يقاع  &Lunenburg)األداء لتحسيف المتدني التحصيؿ ذات المدارس عمى والضغط عقوبةال وا 

Ornstein, 2011, 327) 

 Publicعامة)المدارس الويتنوع التعميـ األساسي في الواليات المتحدة األمريكية الى    

School)  ليا مجانية وىي وتتميز  ،الضرائب المحميةفرض الفدرالي والواليات و  االتحاديمو 
جراءات الخاصة، االحتياجاتالتالميذ ذوي  حتىع التالميذ يبقبوليا لجم يسيرة التسجيؿ فييا  وا 

الفدرالي والواليات والقوانيف التعميمة المحمية  االتحادشراؼ ا  وتخضع المدراس العامة لرقابة و ، جداً 
رعات تعتمد عمى رسوـ التالميذ والتبو ( Private Schoolخاصة)المدارس الو  في التعميـ،

ليست ممزمة بقبوؿ و نتقائية ا ىيو ، ى عائدات الضرائبمتحصؿ ع وال، واليبات والمنح الخاصة
نيا تموؿ بصورة تخضع لمرقابة الفدرالية في التعميـ أل كؿ التالميذ كما في المدارس العامة وال

لؾ اختيار ساليب التدريس وكذأو  طرائؽوليا الحرية في اختيار البرامج والمناىج الدراسية و  ةخاص

http://www.hg.org/edu.html#2
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ظيرت كبديؿ لنظاـ التعميـ التي ( Charter Schoolخاصة) بإدارةعامة المدارس الالمدرسيف، و 
 ،بيف المدارس العامة والخاصة ةاجات المجتمع وتعتبر متوسطتيحتمبية ال ،ـ3550التقميدي منذ 

ليا حيث دارس العامة وتستمد ديمومتيا مف أدائيا مقارنة بالم ،مرافقيا باستثناءالماؿ العاـ  ويمو 
قؿ مف مستوى المدارس أداء ذا كاف األإف مف ثالث الى خمس سنوات تحت التقييـ المستمر بقىت

ضافة إفي  الذاتيةوتتمتع ىذه المدارس بقدر مف ، تغمؽ ويسحب منيا الترخيص فإنياالعامة 
               //:org/wikien.wikipedia.http.مع برامج ومناىج التعميـ العاـ ال تتعارضبرامج ومناىج 

األمريكية تتسـ بالنمط الالمركزي لإلدارة  المت حدة يالحظ مما سبؽ أف إدارة التعميـ في الواليات
حيث تعمؿ عمى مستوياتيا اإلدارية السابقة الذكر بحرية واستقاللية تامة ممتزمة التعاوف والتكامؿ 

 واإلدارات ة،لس المحمياالمجات، و لموالي ةيلس التربو االمجو  ،مكتب الواليات المتحدة لمتربيةبيف 
مف أجؿ صياغة سياسة تربوية تمبي احتياجات المجتمع األمريكي،  ،والييئات الخاصة ،ةيالمدرس

 وتحقؽ تطمعاتو وآمالو في تعميـ أبنائو. 
 :األمريكّية المّتحدة تنظيم التعميم األساسي في الواليات -5
قانوف تكافؤ الفرص )التعميـ في المراحؿ األساسية بحسب  تعتبر الواليات المتحدة األمريكية   

لمجميع وفقًا  ومجانيًا وعاماً  وىو القانوف االتحادي لمواليات المتحدة األمريكية، إلزامياً  (التعميمية
  لمقوانيف الفدرالية وقوانيف الواليات والقوانيف المحمية.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Educational_Opportunities_Act_of_1974 

القوانيف التي تحكـ ىيكؿ ومضموف تتنوع ، اً المركزي اً في أمريكا نظام ينظاـ التعميموكوف ال    
ؾ تبدو ىذه البرامج متشابية بشكؿ خرى، ومع ذلأبدرجة كبيرة ما بيف والية و برامج التعميـ 

التجريب والتنوع في كؿ والية ال يعوؽ دوف ظيور شكؿ عاـ لمنظاـ التعميمي في فممحوظ، 
أمريكا، والتعميـ العاـ األساسي إجباري في الواليات المت حدة األمريكي ة ومجاني في كافة المدارس 

بحسب ادسة عشر أو الثامنة عشر)سف الس السابعة حتى الحكومية، ويبدأ مف سف السادسة أو
كؿ والية( أي إلى أف يستكمؿ التمميذ دراسة المرحمة الثانوية التي تنتيي في الصؼ الثاني عشر، 

 وفؽ التنظيـ اآلتي:
 : االبتدائية المرحمة - أ

لمدارس االبتدائية ىي مدارس عامة يمتحؽ بيا جميع األطفاؿ عمى اختالؼ معتقداتيـ ا   
 يوجدالحؽ في التعميـ، لذلؾ فرد ينص القانوف األمريكي عمى أف لكؿ حيث ، وأصوليـ وثرواتيـ
مف المدارس االبتدائية، ويستطيع األطفاؿ أف يذىبوا إلى المدارس التي  وافرٌ  في كؿ والية عددٌ 

  en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Actttp://h.يريدونيا ال فرؽ بيف ىذا وذاؾ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Educational_Opportunities_Act_of_1974
http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act


 في األدادي التعليم مرحلة في التربوية ودياداتكا المجتمعية المدردةادس: الد الفصل
 األمريكّيـــــــــة المّتحدة الواليات

 

178 
 

 وفي حالة كوف الدراسة فييا ثماف سنوات تنقسـ الدراسة إلى ثالثة أقساـ ىي:   
القسـ االبتدائي ويشتمؿ عمى الصفوؼ الثالثة األولى، وأما القسـ الثاني فيو القسـ المتوسط 

السابع الصفيف والقسـ العالي ويشتمؿ عمى  الرابع والخامس والسادس،الصفوؼ ويشتمؿ عمى 
 والثامف.

 :كما يمي تنظيـ التعميـ في المرحمة االبتدائيةويتـ    
نجاحو في مواد  عندينتقؿ فيو التمميذ مف صؼ إلى صؼ أعمى كؿ سنة  التنظيم المتدرج:

احد نوعاف حيث يوجد داخؿ الصؼ الدراسي الو  ،وىناؾ تنظيـ آخر)التنظيـ متعدد التدرج( ،معينة
ويمكف لمتمميذ أف يدرس في صفيف مختمفيف في  ،أو أكثر مف التالميذ ينتموف إلى صفوؼ أخرى

وقت واحد كأف يدرس القراءة عمى مستوى الصؼ الرابع والحساب في مستوى الصؼ الخامس 
 والعمـو في مستوى الصؼ الثالث. 

ففي التوزيع الغير متجانس  ،انسيتـ فيو توزيع التالميذ عمى أساس غير متج التنظيم األفقي:
ينقسـ التالميذ بحسب قدراتيـ العقمية وتحصيميـ الدراسي، والوقت موحد لجميع التالميذ ولكف 

ينيوف ىذه  متفوقوفالوقت المخصص لالنتياء منو بحسب سرعة التمميذ في التحصيؿ، فال
 .(Vikas, 2009, 47) سنوات يالمرحمة في خمس سنوات بينما التمميذ البطيء في ثمان

يتمقى التمميذ األمريكي خالؿ الدراسة االبتدائية مبادئ متينة في مختمؼ العموـ والفنوف و    
في المحافظة عمى الصحة واإلسعافات  ودروساً  ،كالجغرافية والتاريخ والمحادثة والخط والحساب

لنبات والحيواف األولية، كما يتمقى معمومات حوؿ الكيرباء والمغناطيس والجيولوجيا وعممي ا
التي  أىمية كبرى لألعماؿ اليدويةاالبتدائية  والموسيقى والتربية الوطنية، وتعطى في المدارس

ومف ، عمى الخمؽ واالبتكار وتعدىـ الختيار مينة تناسبيـ خالؿ دراستيـ الثانوية التالميذ تحمؿ
إلى حرص الحكومة ذلؾ د المالحظ أف برامج التعميـ االبتدائي ال تشتمؿ عمى دروس دينية، ويعو 

، فاليدؼ عمى احتراـ نزاعات المواطنيف وعقائدىـ التي تختمؼ باختالؼ عناصر السكاف
 .الواليات المتحدة األوائؿ في األداء في العموـ والرياضيات تالميذأف يصبح األساسي ىو 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Race_to_the_Top 
أو  كاإلسبانيةتدرس المغات األجنبية الحية المغة، حيث  الثنائي وىناؾ اىتماـ كبير بالتعميـ   

مف السنة الثالثة  وذلؾ ابتداءً  الفرنسية أو األلمانية في بعض الواليات في المدارس االبتدائية،
 صؼ.في كؿ  االبتدائية عمى أساس خمس عشرة دقيقة يومياً 

http://en.wikipedia.org/wiki/The Improving America's Schools Act (IASA) of 1994 
 
 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Race_to_the_Top
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 :الثانويةالمرحمة  - ب

 متحررة ديمقراطية مدرسة األمريكي بقياـ الشعب رغبة الثانوية الشاممة نتيجة ظيرت المدرسة   
 في وليس واحدة مدرسة إطار في التنويع فكرة ديمقراطي لترسيخ تعمؿ بأسموب التقاليد مف

 وقدراتيـ االجتماعية أصوليـ اختمفت ميما الجميع أماـ مستقمة، وىي مدرسة مفتوحة مدارس
 برنامجاً  وتقدـ التالميذ لجميع أبوابيا تفتح مجانية عامة مدرسة الشاممة الثانوية العقمية، والمدرسة

 بيف التوازف ويحقؽ واىتماماتيـ الميذالت استعدادات اختالؼ مع يتالءـ ومتنوعاً  مرناً  دراسياً 
تأخذ أشكااًل األمريكية حيث  الشاممة المدرسة تنظيـ طريقة وتختمؼ والفنية، األكاديمية الدراسات

سنوات في المدارس  يمتنوعة مف التنظيـ فيناؾ المدارس ذات األربع سنوات التي يسبقيا ثمان
يسبقيا ست سنوات في المدارس االبتدائية االبتدائية وىناؾ المدارس ذات الست سنوات التي 

 وىذه تنقسـ إلى نوعيف: 
 يوجد عدة أنماط مف ىذه المدارس وىي عمى النحو التالي : المدرسة الثانوية الدنيا:

الػنمط األوؿ:  يمثػؿ ثػالث سػنوات مػف السػنة الثانيػػة عشػرة حتػى السػنة الخامسػة عشػرة، وىػػي  -
 برامجيا. تكوف حمقة منفصمة في مبناىا ومنياجيا و

 النمط الثاني: المدرسة الثانوية الدنيا الواقعة ضمف السنوات الست لمتعميـ الثانوي. -
الػنمط الثالػث: يشػكؿ مدرسػة ذات صػػفيف فقػط الصػؼ السػابع والثػػامف أمػا التاسػع فإنػو يمتحػػؽ  -

 بالثانوية العميا.
 يوجد نمطاف ليذا النوع مف المدارس ىما : المدرسة الثانوية العميا:

ة ذات ثػالث سػنوات، حيػػث يمتحػؽ بيػا التالميػػذ مػف السػنة الخامسػػة عشػرة حتػى الثامنػػة مدرسػ -
 عشرة، وتمثؿ المرحمة الثانية لممدرسة الثانوية الدنيا. 

النمط الثاني لممدرسة الثانوية العميػا وىػو ذو األربػع سػنوات مػف سػف أربػع عشػرة سػنة إلػى سػف  -
اممة الػنمط العػادي أو المػألوؼ لمتعمػيـ الثػػانوي ثمػاني عشػرة سػنة، وتعتبػر المدرسػة الثانويػػة الشػ

 ـفػي أمريكػػا، حيػػث يمتحػػؽ معظػـ التالميػػذ بالمدرسػػة الثانويػػة الشػاممة سػػواء كانػػت ذات السػػت أ
 األربع سنوات.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_USA#Secondary_education 

لى جانب المدارس الثانوية الشاممة توجد أنواع أخرى مف التعميـ مثؿ المدرسة المينية، وىي و     ا 
، كما مدرسة مينية فنية توجد في المدف الكبرى كما توجد مدارس خاصة تدعميا الطوائؼ الدينية

االختيار بيف مجموعة مف النوادي، والنشاطات،  بإمكاف تالميذ المدارس الثانوية أيضاً  أنو
واأللعاب الرياضية، وترتيبات خاصة مف العمؿ والدراسة، وغير ذلؾ مف النشاطات خارج المنياج 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_USA#Secondary_education
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ف يأخذوا مقررات تعميمية أكاديمية وف أيستطيعكما الدراسي وفقًا لدرجاتيـ ونتائج اختباراتيـ 
 نية.متقدمة أو حصصًا دراسية عامة أكبر أو مي

حيث يعتبر تعتبر المناىج الدراسية في المدارس الثانوية األمريكية متطورة وكثيرة التغير، و    
ف ىذا التغير مف عالمات القوة، ألف التطور في العمـ سريع، والمدارس الثانوية األمريكيوف أ

ة والدراسات المغة اإلنجميزي وفداخؿ المدارس وخارجيا، ويتعمم تالميذوالدراسات تيتـ بنشاط ال
االجتماعية والرياضيات والعموـ والصحة والتربية البدنية باإلضافة إلى اختيار مواد دراسية في 

 .الفنوف واألعماؿ التجارية والدراسة الحرفية
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile0.
5241663.html#ixzz3253GgIoC  

المعػػػػارؼ األساسػػػػية فػػػػي المغػػػػات،  تالميػػػػذإكسػػػػاب الإلػػػػى لمػػػػدارس الثانويػػػػة األمريكيػػػػة ا تيػػػػدؼ   
ليكونػوا  تيـتييئػ، و حة، والفنػوف الجميمػة، والتػدبير المنزلػيوالرياضيات، والدراسات اإلنسانية، والص

مف عمى اكتشاؼ مواىبيـ وقدراتيـ  تيـمساعد، و مواطنيف يدركوف حقوقيـ ومسؤولياتيـ وواجباتيـ
المسػػػار،  إلػػػى حػػػد مػػػا عمػػػى يـتضػػػعبحيػػػث  ،تقنيػػػة –لمجامعػػػة أو مدرسػػػة حرفيػػػة  ىـإعػػػدادخػػػالؿ 

مػػف  ولػػيس مطموبػػاً ، قػػدرتيـ ومعػػرفتيـ فػػي مجػػاؿ بعينػػو عمػػى وتػػوجييـ إلػػى مسػػتويات مختمفػػة بنػػاءً 
عمػػى المسػػتوى القػػومي إلكمػػاؿ المرحمػػة  أف يجتػػاز امتحانػػاً  األمريكيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة تمميػػذال

كثير مف الواليات اختبارات مستقمة، وقد تشترط اجتياز تمؾ االختبارات  يمتمؾ  الثانوية، ومع ذلؾ
الحصػػػوؿ عمػػػى عػػػدد معػػػيف مػػػف رصػػػيد الػػػدرجات وأف مػػػف عامػػػة  بصػػػفة تالميػػػذوالبػػػد لم ،لمتخػػػرج

وتتفػػاوت المتطمبػػات  ،دراسػػية معينػػة لتمبيػػة متطمبػػات التخػػرج مػػف المدرسػػة يسػػتكمموا بنجػػاح فصػػوالً 
 .والشروط مف والية ألخرى ومف مدرسة ألخرى

www.amideast.org/ar/usstudy/other-us-study-options/1694 

 األمريكّية المّتحدة ثانيًا: المدرسة المجتمعية في الواليات
 مفهوم المدرسة المجتمعية: -1

 :فرضيتيف أساسيتيف ىما قديمة قائمة عمى أميركية فكرة ىي المجتمعية المدرسة
 والديمقراطية. مواطنةال أجؿ مف الشباب تثقيؼ ىو التعميـ مف اليدؼ أف -
وىي مترابطة ومشتركة في أىدافيا  متكامؿ نحو عمى تتشابؾ والمجتمعات أف المدارس -

 .(American Educator, 2009, 22)وغاياتيا
 المدارس مع فمتساوي كشركاء واألسر والشباب المجتمعية يعمؿ المجتمع مدرسة فيو    

  :ىي مجاالت خمسة في لخدماتوا البرامج لتطوير األخرى المجتمعية والمؤسسات

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile0.5241663.html#ixzz3253GgIoC
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile0.5241663.html#ixzz3253GgIoC
http://www.amideast.org/ar/usstudy/other-us-study-options/1694
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التالميذ مف  جميع تمكف وأساسيات الكفاءة مف عالية عمى درجة  التعميـ: مناىج جودة -
األصوؿ واإلمكانيات المتاحة  جميع واستخداـ بأفضؿ المعايير، األكاديمية التحديات مواجية

  التعمـ. أجؿ مف كموارد المجتمع في 
وتشجيع المواىب واالبداع  تطوير مياراتيـ وامكانياتيـ عمى الشباب الشباب: مساعدة تنمية -

 .لمجتمعاتيـ موارد بمثابة بحيث تكوف أقرانيـ والكبار مع إيجابية عالقات وتشكيؿ واالبتكار،
الطفولة  تنمية وبرامج العائمية الرعاية األسرة: مف خالؿ التعاوف والتنسيؽ مع مراكز دعـ -

  .األسرية الحياة مف أجؿ تعزيز تماعيةاالج والخدمات ومراكز الصحة المبكرة
ف اء المجتمع المحمي ومنظماتو معنيو  وأعض المجتمعية واألسرية: أفراد األسرة المشاركة -

 والمجتمع. المدرسة في الجودة أنشطة ورصد ودعـ تصميـ وفاعمية في بنشاط بالمشاركة
 االجتماعية، الشبكات تعزيز المشاركيف في برامج المدرسة عمى جميع يركز المجتمع: تنمية -

 The Coalition For)المحيط في المجتمع المادية التحتية االقتصادي وتنمية البنية والنمو

Community Schools, 2003, 3). 

 مف موارد وغيرىا المدرسة بيف الشراكات مف يجسد مجموعة مكاناً  تعد المجتمعية والمدرسة   
 المجتمع، واالجتماعية، وتنمية الصحية الخدماتو  التعميـ األكاديمي، عمى تركز المجتمع،

وتعزيز عالقات أقوى  التالميذ، تعمـ تحسيف إلى وتؤسس شراكات مع المجتمع المحمي مما يؤدي
 الحقيقي العالـ في التعمـ خاصة تؤكد صحة، وتعتمد مناىج أكثر وبناء مجتمعات مع األسر،

 مف مجموعة عمى اىمة في تنميتو، وتحتويمشكالتو والمس وحؿ واالنفتاح عمى المجتمع المحمي
والنمو،  لمتعمـ ياإلي يحتاجوف التي األدوات كؿ واآلباء لمتالميذ والمصادر التي تؤمف الفرص
 .األسبوع نياية وفي عطالت مساء، وكؿ يوـ كؿ لمجميع في اً متاح لممجتمع اً مركز  تصبح بحيث
 ( المكوف مف المربيففريق القيادةمف)غالبًا  المجتمعية يتكوف فريؽ العمؿ في المدرسة   

 مشتركة رؤية بناء عف يشكموف الجية المسؤولة وىـ المجتمع، وشركاء والمدرسيف واآلباء
في المدرسة،  المشترؾ والعمؿ وآليات الدمج طرائؽو  والنتائج المطموب وتحديد لممدرسة،

 ويشكؿ المدرسة، يرمع مد جنب إلى جنباً  ( الذي يعمؿمنسق عمل المدرسة المجتمعيةومف)
 والمجتمع المدرسة موظفي مع العالقات بناء عف مسؤوؿ المدرسة، وىو قيادة فريؽ في عضواً 

 وخارج لمتالميذ داخؿ الدعـ وأيضًا إيصاؿ المحمي، المجتمع وسكاف األسر إلشراؾ والشركاء،
مدرسة)التعميـ وفي كؿ األوقات، ومف النشاطات المجتمعية التي تيتـ بيا ال الدراسية، لصفوؼا

التعاوني المشترؾ، والتعميـ الموسع، والميف والمواطنة، والصحة والدعـ االجتماعي، والتكافؿ 
 االجتماعي، ودعـ الطفولة المبكرة، والتطوير واالبتكار، والشراكة مع األسر، وتنمية الشباب(.

www.communityschools.org 
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 :أهداف المدرسة المجتمعية -2
 تحقيؽ االعتبارات التالية: إلى األمريكي ة المت حدة الواليات جتمعية فيتيدؼ المدرسة الم

وفي  الميارات األكاديمية، في واسع نطاؽ لدى التالميذ عمى وواضحة ميمة تحقيؽ مكاسب -
 األكاديمية. الغير لمتنمية األساسية المجاالت

 والمدارس يذ والمعمميفالمثمرة بيف أولياء التالم واالتصاالت تحقيؽ االستقرار في العالقات -
 .أطفاليـ تعمـ المسؤولية لنجاح مف اً اآلباء قدر  المشاركة مع إبداء

 أكثر مدرسية والعمؿ في بيئة التعمـ، تدعـ التي االجتماعي وتأميف العالقات الماؿ رأس بناء -
 إيجابية. 

 وحشد الموارد اإلضافية لدعـ نشاطات المدرسية، لممباني األفضؿ االستخداـ تشجيع -
 ,The Coalition For Community Schools)المحمي المجتمع دعـ المدرسة، وزيادة

2003, 17). 

 للتالميذ الشاملت االحتياجاث لتلبيت كفاءة أكثز بصورة والصحيت االجتماعيت الخدماث تقديم -

 .(American Educator, 2009, 28)واألسز

تي واالكتشاؼ والبحث، وتطور قدرات تسيـ المدرسة المجتمعية في تعزيز ميارات التعمـ الذا -
إلى  اإلبداع والبراعة والتعمـ التعاوني مف خالؿ بيئة تعممية أكثر بيجة وسالمة، باإلضافة

عمى  المدرسية القواعد والتزاـ والسموؾ االنضباط مشكالت ضوخف ضماف التزاـ الحضور
 .تاـٍ نحٍو 

االجتماعات والمقاءات والمعارض  وتضمف حضور العائمي المجتمعية االرتباط تعزز المدرسة -
 المستمر والمباشر بالمعمميف مما يؤدي إلى االستقرار االتصاؿ في اً وتظير تحسن المدرسية،

 لتنفيذ اآلباء األساسية لألطفاؿ، وتنمي قدرة االحتياجات الضرورية لتزويد العائمية والقدرة
 .أطفاليـ ـلتعمي قدرتيـ في وتعزز ثقتيـ  العمؿ، في موقع االلتزامات

وتسيـ في حماية البيئة ودراسة  المجتمع المحمي إلى المجتمعية الحيوية المدرسة تضيؼ -
المحيطة  المنطقة في مشكالت التموث واألمراض واآلفات البيئية، وتعزز مفاىيـ األمف

وتعالج بعض العادات والمشكالت االجتماعية المتعمقة باإلدماف والجريمة واالعتداءات 
 ,Amendtغيرىا، مما يعزز االرتباط بالمجتمع المحمي بجميع  مكوناتو وظروفوالجنسية و 

2008, 23) .) 
التالميذ بميارات التعمـ المجتمعية مف خالؿ أىدافيا تسعى إلى تزويد  المدرسةيمكف القوؿ إف     

ريف قاد الذاتي واالكتشاؼ والبحث، وتنمي لدييـ قدرات اإلبداع والمشاركة والتطوير، وتجعميـ
المثمرة مع المجتمع المحمي وتستفيد  وتبني العالقات مجتمعاتيـ، في الرئيسية التحديات فيـ عمى
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والصحية  االجتماعية الخدمات مف جميع الفرص والموارد المتاحة ليا ضمنو، وتتبادؿ معو
 تجعؿ العمؿ التربوي في خدمة المجتمع.نسانية، بحيث واإل
 :المجتمعية المدرسة نماذج -3
األمريكي ة بعدة نماذج تجسد جميعيا فكرة  المت حدة الوالياتالمجتمعية في  تمثؿ المدرسةت   

التواصؿ والتشارؾ بيف المجتمع المحمي بمكوناتو المتعددة وبيف المدرسة، وذلؾ مف أجؿ تطوير 
 المدرسة تتخذىا التي النماذج ومف ،المجتمع ورفده بشباب متسمح بتعميـ شامؿ وميارات متنوعة

 :اآلتي األمريكي ة المت حدة الواليات في لمجتمعيةا
 (:Beacon Community Schoolsالمنارة المجتمعية) مدارس -3-1
تعزيز التنمية الصحية والتعميـ بيف جميع الشباب واألسر وأفراد المجتمع،  ةتمتـز مدارس المنار    

ية األسبوع في مبنى وتقدـ الخدمات والفرص والدعـ خالؿ النيار واألمسيات وعطالت نيا
المدرسة، وتفتح مرافقيا لالستخداـ مف قبؿ شريحة واسعة مف سكاف المجتمع في وقت واحد، 

وتسعى لتحقيؽ التأثير المتعدد المستويات مف خالؿ ، وتقدـ الدعـ الشامؿ لمتالميذ في المدرسة
مجتمعية في معظـ ال ةوحاليًا تنتشر مدارس المنار ، إشراؾ الشباب والكبار في تنمية المجتمع

األطفاؿ والشباب والبالغيف في  مف (180,000)أنحاء الواليات المتحدة، وتخدـ أكثر مف
(، Minneapolis(، ومينيابوليس)San Francisco(، وساف فرانسيسكو)New Yorkنيويورؾ)
كونيا مصممة عمى التكيؼ مع احتياجات المجتمعات التي  عمى الرغـ مفو  ،(Denverودنفر)
 ييا إال أنيا تتمتع بالعديد مف الخصائص المشتركة ومنيا:ف توجد
  .تعمؿ بإدارة المنظمات المجتمعية -
 .ركةتشممج الاالبر و تعمؿ عمى بناء ىيكؿ لمتعاوف ، و تعتمد نيج تنمية الشباب -
  لشباب واألسر والمجتمعات.اتتقاسـ المسؤولية مع الشركاء لدعـ مجموعة واسعة مف  -

www.szellerberkman@ydinstitute.org  

 The Children's Aid Societyمدارس المعونة المجتمعية لألطفال) -3-2
Community Schools:) 

 مجتمعية، وتؤكد ىذه ( مدرسة23أكثر مف) (CAS)مدارس المعونة المجتمعية لألطفاؿ تضـ   
ي المنطقة ف والشركاء التعميمية والمنطقة لموالية التربية الشراكة بينيا وبيف مجمس المدارس
 والتعمـ التعميـ بيف تجمع التي العامة المدارس مف نموذج تطوير ىو ذلؾ مف واليدؼ المحمية،

ورعاية الطفولة  والصحة، الشباب، وتنمية االجتماعية الخدمات مف مجموعة مف جانب وتوفير
 تالممارسا أفضؿ واآلباء والجمع بيف أفراد المجتمع مشاركة وذلؾ بتأكيد مف جانب آخر،

 والعاطفي النمو وتحقيؽ االستعداد الجسدي لضماف المنزؿ، في والمتابعة التربوية التعميمية
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 يقدـ الوطني الذي الفنية المساعدة التعاوف مع مركز خالؿ لألطفاؿ، وذلؾ مف واالجتماعي
 المجتمعية المدرسة نشاطات وبرامج وتنفيذ وخدمات تصميـ جوانب جميع في والتوجيو التدريب

 .الفردية لممجتمعات الفريدة القوة ونقاط االحتياجات مع اسبلتتن
www.communityschools.org/aboutschools/national_models.aspx#2 

 (:Communities In Schools, Inc.المدارس) في المجتمعات رابطة -3-3
 يفالمتحمسيف الذ المينييف مف وطنية شبكة ىي( CIS) المدارس في رابطة المجتمعات   

 في البقاء مف وتمكينيـ بالدعـ المجتمعي، التالميذ إلحاطة الحكومية المدارس في يعمموف
 . الحياة في وتحقيؽ ذاتيـ المدرسة

( 24في) تعمؿ التي والحكومية المحمية ( مف الفروع200) المدارس في وتضـ المجتمعات   
 يعالج شامالً  اً نيج ة، وتتبع( مدرس2800في) مف التالميذ وأسرىـ اً مميون (3.21وتخدـ) والية

 كامالً  اً تنسيؽ فريؽ عمؿ يمتـز دوام خالؿ مف لمتالميذ أكاديمية والغير األكاديمية االحتياجات
 نحو عمى المحتاجيف التالميذ عمى لمتعرؼ فييا العامميف مع لمعمؿ الحكومية المدارس داخؿ

 .معيةالمجت الشراكات خالؿ مف موارد المساعدة يوفر ثـ ومف أفضؿ،
ورجاؿ  واآلباء، المدرسة، وفريؽ العمؿ في السياسات التربوية، واضعي مع بنشاط وتتشارؾ   

مف التالميذ ومكنتيـ مف  العديد شممت المدارس في المجتمعات خدمات أف لضماف األعماؿ
 التعميـ الجامعي وتحقيؽ الزيادة في معدالت إلى الوصوؿ تجاوز الصعوبات التي واجيتيـ، ومف

  تخرج.ال
 بيف الشراكات بناء في مرناً  نيجاً  وتوفر المحمية، المبادرات الوطنية المنظمة تنسؽ ىذه   

( CISواالتصاؿ بمواقع) التقني والدعـ والموارد والتدريب وتقدـ المعمومات والمجتمع، المدرسة
 الممارسات ضؿأف وتبادؿ االبتكار وتشجع البالد، أنحاء جميع في ليا التابعة والشركات المستقمة

  الخاصة. والمنح وتقدـ الجوائز
www.communityschools.org/aboutschools/national_models.aspx#2 

 :(Center for Mental Health in Schoolsالمدارس) في العقمية الصحة مركز -3-4
 لتعزيز الجيود بذؿ مف خالؿ التعمـ دوف تحوؿ التي الحواجز يركز ىذا النموذج عمى معالجة   

 والعوامؿ واألصوؿ باعتماد المرونة واضح بشكؿ االستعداد لمتعمـ وتحسيف اإليجابية التنمية
 المجتمعية الشاممة والمتكاممة المبادرات مف العديد عمؿ عمى واضح بشكؿ تستند الوقائية التي

مف أبناء مف) األولياء، والمنظمات المجتمعية، والجمعيات التعاونية، وأفراد ميتميف وآخريف 
 القوة، نقاط وتعزيز المشكالت لمنع الدراسية والصفوؼ المدرسية البيئة لتحسيف المنطقة المحمية(

 ومعالجة والوقاية، الصحية، التنمية عمى والممارسة، بالتركيز السياسة في متساوية أولوية وتعييف
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 والمساعدة الدعـ لتوفير والمجتمع معاً  التالميذ، حيث تعمؿ المدرسة تعمـ دوف تحوؿ التي العوائؽ
 .الضرورية

 (:Schools of the 21st Centuryن)يدي والعشر امدارس القرن الح -3-5
 األسرة في ودعـ لألطفاؿ الرعاية لتقديـ خدمات نموذج ىي القرف الحادي والعشريف مدرسة   

مف  تتطمب األخيرة العقود في األسرية والحياة العمؿ أنماط في التغييراتيث إف  حالمدارس، 
 أف وذلؾ مف أجؿ ضماف األسرة ودعـ األطفاؿ رعاية برامج تقديـ في أكبردوٍر  تولي المدارس
 النجاح لتحقيؽ الالـز يتمقوف الدعـ وأنيـ لمتعمـ، استعداد وىـ عمى المدرسة إلى يصموف األطفاؿ
 المتعددة العالية لتوفير الخدمات مركز إلى التقميدية المدرسة يحوؿ مي، وىذا النموذجاألكادي

ومثرية، كما يمكف مف خالؿ ىذا النموذج تحقيؽ التعمـ واختبار  آمنة بيئة تعميمية الجودة في
ليا مف خالؿ  وتقديـ حموؿ المجتمع والمشاركة في استقصاء مشكالت الحقيقي العالـ المعرفة في

 مثؿ لمتالميذ األساسية االحتياجات ذلؾ تأميف إلى باإلضافة المدرسية، المناىج في يادمج
 واالرتقاء بمستوى نجاحيـ صحيح بشكؿ تحقيؽ تطورىـ ونموىـ أجؿ واألماف مف والصحة التغذية

 . األكاديمي
 A Model of Learning Powered byبالتكنولوجيا) المدعوم التعمم نموذج -3-6

Technology:) 
 إشراؾ يدعو إلى العمـو في والتقدـ العالمي االقتصاد وتحديات بسرعة المتغيرة إف المتطمبات   

 لمطابقة ما يجب أف يعمـعمى  الدارسيف، حيث يركز ىذا النموذج تجارب التعمـ لجميع وتمكيف
خداـ سيتعمموف، وذلؾ مف خالؿ است ومتى وأيف يتـ تعميمو، وكيؼ معرفتو، إلى الناس يحتاج ما
لياـ وتحفيز لتمكيف التعميـ في التكنولوجيا فف أو  خمفياتيـ، عف النظر بغض جميع التالميذ وا 

 المستمر التعمـ وتمكيف الذاتي فرص التعمـ أو الصعوبات التي يعانونيا، وذلؾ لتوفير لغاتيـ،
 مواردوال وتحميؿ المعمومات فرص الوصوؿ ليـ تتيح التي واستثمار التكنولوجيا الحياة مدى

 ليـ ويسمح العالـ، مع ومشاركتيا الوسائط المتعددة محتوى إنشاء مف المتجددة، وتمكنيـ
 بال المدرسة خارج جديدة أشياء وتعمـ االنترنت، عمى التواصؿ االجتماعية شبكات في بالمشاركة

 لحديثةا العمـو مف االستفادة مف خالؿ ىذا النموذج ىو التعميـ الذي يحققو نظاـ حدود، والتحدي
في المناطؽ المتطرفة لفئات المحرومة وخاصًة ا المتعمميف لجميع التعمـ خبرات لبناء والتكنولوجيا

 وواقع اليومية حياتيـ تعكس وبرؤية شخصية الصمة، وذات بصورة جذابةأو شديدة البرودة 
 مرونةال توفير خالؿ مف التقميدية، الدراسية الصفوؼ في مف التدريس النقيض مستقبميـ، عمى

 إلى المستندة والكفاءات األساسية المفاىيـ مف مجموعة العديد مف أبعاد، والعمؿ ضمف عمى

http://www.yale.edu/21C/index2.html


 في األدادي التعليم مرحلة في التربوية ودياداتكا المجتمعية المدردةادس: الد الفصل
 األمريكّيـــــــــة المّتحدة الواليات

 

186 
 

 في عدة خيارات فو والمعمم حيث ينخرط التالميذ التالميذ لجميع حوؿ ما ينبغي تعميمو المعايير
الفردية  األىداؼ لتحقيؽ مصممة فرؽ العمؿو  صغيرة، مجموعاتو  كبيرة، تعميمية)مجموعات

 موارد مف المزيد إلى الوصوؿ لتوفير متعمـ(، لكؿ السابقة االحتياجات الخاصة مع مراعاة الخبرةو 
 خارج الصفوؼ والموجييف والخبراء األمور وأولياء المعمميف مف أوسع بمجموعة واالتصاؿ التعمـ

مر الذي األ واستثمار الفرص وتحدي المشكالت الحقيقي العالـ مع التعامؿ ليـ الدراسية مما يتيح
 .U.S)عالمياً  المنافسة عمى قادرة عاممة وقوى إنتاجية أكثر يوفر لممجتمع أعضاء

Department of Education, 2010,4). 

، أنيا وفقًا األمريكي ة المت حدة الوالياتوالجدير ذكره بعد عرض نماذج المدرسة المجتمعية في    
الجودة،  عاليةبمعايير  والموارد والتدريب والمعموماتـ الدعـ الشامؿ يتقدمنيا تسعى ل ألي  

 ، وذلؾ ضمف بيئة تعميميةواألسر وأفراد المجتمعلمتالميذ تعزيز التنمية الصحية باإلضافة إلى 
 االبتكار وتشجع الحقيقي، العالـ وحيوية تمكف التالميذ مف اختبار ومشاركة المعرفة في آمنة

 بذؿ مف خالؿ التعمـ دوف تحوؿ التي لحواجزا وتعمؿ عمى معالجة الممارسات، أفضؿ وتبادؿ
االستعداد لمتعمـ، كما أنيا تؤكد استثمار التكنولوجيا  وتحسيف اإليجابية التنمية لتعزيز الجيود
 الشراكات بناء في نيج منظـوفؽ  الحياة، وذلؾ مدى المستمر والتعمـ الذاتي فرص التعمـ لتوفير
 والمجتمع المحمي. المدرسة بيف

 المّتحدة الواليات في المدرسة المجتمعيةالخاصة ب السياسات التربويةثالثًا: 
 األمريكّية

إلى سياسات تربوية واضحة تنظـ شؤونيا التعميمية وبرامجيا وتنسؽ  المدرسة المجتمعية تستند   
المستوى مستويات:  ةعالقتيا وتواصميا بالمجتمع المحمي، وتنبثؽ ىذه السياسات التربوية مف ثالث

 .يالمدرس المستوىو  والمستوى المحمي، ي،كومالح
في  المدرسة المجتمعيةفي الخاصة  التربوية وىذا القسـ مف الدراسة يبحث في السياسات   

  وفؽ اآلتي: األمريكي ة المت حدة الواليات
 المّتحدة الواليات في المجتمعية بالمدرسة الخاصة السياسات التربوية 3-1

 درالي:الفي المستوى عمى األمريكّية
إف تطوير العالقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي وفؽ نموذج المدرسة المجتمعية يستند إلى    

 : يمي ما لضماف التزاـ رؤية محددة
  جيدة. بصحة يتمتعوف األطفاؿ •
 لمنجاح. ومستعدوف جاىزوف لمتعمـ، في المدرسة األطفاؿ •
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 اقتصاديًا. ومستقرة وداعمة آمنة أسر في األطفاؿ التعاوف مف أجؿ نمو •
 The )الضرورية لمنجاح والتطوير والفرص التواصؿ والتعاوف االجتماعي يؤمف الموارد •

Center for the Study of Social Policy, 2010, 5). 

أساسية توجو السياسات التربوية الخاصة  الواليات المتحدة األمريكية مبادئوقد وضعت    
 بتفعيؿ دور المدرسة المجتمعية ومنيا:

 واالحتراـ المتبادؿ بيف الثقة مف وقادرة عمى بناء جو واضحة قيادة قوية تتمتع برؤية -
 . األمور وأفراد المجتمع المحمي ومنظماتو وأولياء الموظفيف

 عالية.أكفاء يتمتعوف بخبرات وميارات بمستويات  فو معمم -
 تحصيؿ عمى تحسيف مباشر تأثير عالية ليا وفؽ معايير المحتوى جودة مع غني منيج -

 .اإلمكانيات المتاحة في المجتمع مف االستفادة مف جميع التالميذ، وتمكينيـ

 وميارية وثقافية، وتعميمية، ونفسية، صحية، متنوعة خدمات تقدـ سميمة تعميمية بيئة توفير -

(The Coalition For Community Schools, 2003, 6).  

ضماف أف كؿ األولياء يشاركوف الرؤية المحددة لممدرسة، ويشتركوف في استخدامات البيانات  -
 الخاصة بعمؿ المدرسة.

 ومراكز الصحة الطفولة المبكرة تنمية وبرامج العائمية الرعاية التعاوف والتنسيؽ مع مراكز -
مف أجؿ تعزيز التواصؿ وتبادؿ الخدمات مع  ةاالجتماعية والمنظمات اإلنساني والخدمات

 المجتمع المحمي.
طار عاـ لممساىمة وتوزيع األدوار والمسؤوليات. -  تأسيس مخطط لمعالقات وا 
 تشجيع الحوار المفتوح حوؿ التحديات والحموؿ المناسبة ليا. -
إيجاد مصادر دعـ مالية وفتح قنوات تمويؿ إضافية مف خالؿ مساىمة المجتمع المحمي  -

 .(American Teacher, 2012, 7)لدعـ برامج المدرسة 
االسياـ في تعزيز ميارات التعمـ الذاتي والتعمـ التشاركي واالكتشاؼ والبحث وتطوير قدرات  -

 اإلبداع واالبتكار.
 االنضباط معدالت التسرب المدرسي، ومعالجة مشكالت وخفض ضماف التزاـ الحضور، -

 (.Amendt, 2008, 23)تاـعمى نحو  المدرسية عدوالقوا المياـ وااللتزاـ والسموؾ،
 المتحدة يالحظ عمى ىذه المعايير التي توجو السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في الواليات   

واالحتراـ الحوار  الثقة مف جواألمريكية أنيا تسعى لتحقيؽ الغايات التربوية مف خالؿ العمؿ في 
وممثمي  والمعمميف اآلباء ومشاركة األدوار والمسؤوليات المفتوح والتعاوف والتواصؿ وتوزيع
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، مف أجؿ تعزيز ميارات التعمـ الذاتي والبحث واإلبداع والتطوير، وتوفير الرعاية المجتمع المحمي
 الصحية واالجتماعية المتكاممة.

طمؽ الفيدرالي مف االعتقاد الم تنطمؽ التشريعات الخاصة بالمدارس المجتمعية عمى المستوى   
، وأف شباب ىو مسؤولية مشتركة بيف المدارس والمجتمعات المحميةالطفاؿ و األأف تعميـ ب
كؿ حيث إف  ب ،المجتمعفي شركاء الىي وسيمة لمجمع بيف األسرة والمدرسة و  يةمدارس المجتمعال

مع المجت لتحقيؽ النجاح، وذلؾ باستخداـ موارد ايإلي ي يحتاجتلديو فرص التعمـ والدعـ ال تمميذ
 :ما يمي كدو ىذه التشريعات ت عمى وجو التحديد، و بشكؿ أكثر فعالية وكفاءة

 والتطور. تحسيفبال تطمحلممدارس التي  حؿ جائزية ىي تمعجممدرسة الال ستراتيجيةا -
القطاعيف العاـ عمى مستوى المدرسة والمجتمع المحمي  بيفحوافز لمشراكات تقديـ   -

 .والخاص
 .زيادة التركيز عمى مشاركة األسرة، و يف المدرسة والمجتمعمزيد مف التنسيؽ بحقيؽ الت -
الفيدرالية بصورة  تحاديةاالوكاالت العبر  الواردة األمواؿاستخداـ مصادر التمويؿ و  تنسيؽ -

 .أكثر فعالية وكفاءة
درجات االختبار ويحسف مف وضع إطار المساءلة الشامؿ الذي يذىب إلى ما ىو أبعد  -

 .مؤشرات متعددة ؽوفالوصوؿ إلى البيانات 
 .فعالةالضماف التنمية المينية  -

www.communityschools.org/policy_advocacy/esea_reauthorization.aspx 

فيما يتعمؽ  الواليات المتحدة األمريكية عمى المستوى الفيدراليومف التشريعات التي أصدرتيا 
 المدرسة المجتمعية ما يمي:ب

 Elementary and Secondary Educationانوي: قانون التعميم االبتدائي والث -3
Act(ESEA) 

ىو و  ،No Child Left Behind( NCLBوراًء) عدـ ترؾ أي طفؿبقانوف  المعروؼ أيضاً  
رت إدارة أوباما أصدوقد  ـ،3531النظاـ االتحادي األساسي الذي صدر في عاـ قانوف 
لضماف معاييرىا  الواليات، التي سوؼ تسأؿ (ESEAت ىذا القانوف)لتعديال اً مخطط

يجاد، و عمميًا ومينياً عداد التالميذ لمنجاح إلاألكاديمية  نمو  تنظـأنظمة المساءلة التي  ا 

http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/index.html
http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/index.html
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داعمة ال العناويف التاليةأىدافيا، وقد ورد في ىذا القانوف وتقدـ المدرسة نحو تحقيؽ  ميذالتال
 :ممدارس المجتمعيةل

ية لمدارس المجتمعامكف الذي : (/ESEAقانوف) الباب األوؿ مف/ منح التطوير المدرسي -
 .لدعـ مجموعة متنوعة مف البرامج واألنشطة ىذه المنح استخداـ أمواؿ مف

/ 21st Century Community Learning )يمجتمعال ـيالتعمالحادي والعشروف )القرف  -
 وتوفير األكاديمي، اإلثراء فرص الذي وضع لتوفير (/ESEAقانوف) بع مفالباب الرا
 في والمحمية الحكومية األكاديمية اإلنجاز معايير لتمبية التالميذ لمساعدة التعميمية الخدمات

 مف واسعة مجموعة والرياضيات مف خالؿ تقديـ القراءة مثؿ األساسية األكاديمية المواد
منع المخدرات  وبرامج الشباب، تنمية أنشطة مثؿ واألنشطة، امجوالبر  اإلضافية الخدمات
التقني  التعمـ وبرامج الترفييية، والبرامج والموسيقى، والفف، المشورة، وبرامج والعنؼ،

 .وبرامج التعمـ الذاتي  التشاركي، التعميـ وبرامج والتكنولوجيا،
www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/index.html 

 Full Service Community :الخدمات المتكاممة المجتمعية المدارس قانون -2
Schools Act  

 :يمي ما أكد والذي ـ2033 عاـ الصادر
 بمثابة لتكوف العامة والثانوية االبتدائية المدارس لمساعدة المالية والمساعدات المنح تقديـ -

 .الخدمات كاممة المجتمعية مدارس
 ىذه تمقت حيث الخدمات، المتكاممة المجتمعية المدرسة امجبر  تطوير لدعـ الواليات تتعاوف -

 . ـ2030 – ـ2004 السنوات خالؿ أمريكي دوالر مميوف (20) البرنامج
www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1090ih/pdf/BILLS-112hr1090ih.pdf 

 Supporting Community Schools Actالمجتمعية:  المدارس دعم قانون -9
 والسيناتور ،(Sanders)ساندرز السيناتور أصدره ـ2033 في الصادر   

 المناسب نموذج ىي المجتمعية المدرسة إستراتيجية أف أكد والذي ،(Mikulski)ميكولسكي
 .أدائيا وتطوير المدارس لتحسيف

www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s112-616%20 
 
 
 
 
 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1090ih/pdf/BILLS-112hr1090ih.pdf
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s112-616%20
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 :مبتكرة وفرص التعمم التي تحفز اإلنجازالشراكات القانون تطوير  -8
Developing Innovative Partnerships and Learning Opportunities that 

Motivate Achievement (DIPLOMA) Act 

األعماؿ رجاؿ منح لتحفيز الشراكات بيف المدارس وأولياء األمور و تقديـ الالتشريع ىذا يخوؿ   
 األمريكي.شباب الومؤسسات التعميـ العالي، والمنظمات المجتمعية مف أجؿ ضماف نجاح 

www.communityschools.org/policy_advocacy/federal_legislation.aspx 

 :اآلباء والمجتمعات المحميةقانون الحفاظ عمى الترابط والعمل المشترك بين  -1

Keeping Parents and Communities Engaged Act (Keeping PACE)  
أجؿ تعزيز  مفـ، 2033في عاـ  (Edward Kennedy)السناتور إدوارد وضع مف قبؿ   

 يا مفتمكينو المدارس أداء تحسيف للمنافسة مف أجؿ تعزيز ا والمساعدات لموالياتمنح تقديـ ال
 وتكاليؼ البرامج  التعميمية والمجتمعية، لمدارس االبتدائية والثانوية العامةاستئجار ادفع رسوـ 

المسؤولة عف تحسيف مشاركة األسرة  يةالتوعية المجتمعتنسيؽ العمؿ بالتعاوف مع منظمات و 
 www.govtrack.us/congress/billtext.xpd%CF%89bill=s110-1302والمجتمع في ىذه المدارس.

 Time for Innovation Matters :االبتكار في التعميممسائل  قانون الوقت من أجل -3
in Education (TIME) Act 

 الوالياتلدعـ جيود الفيدرالي ر التمويؿ االتحادي يتوفـ، والذي دعا إلى 2033الصادر عاـ    
مبادرة اإلصالح ىذه حيث إف   والية،اليوـ الدراسي في المدارس النموذجية في كؿ  في توسيع

الذي يمكف مف تنفيذ المزيد  ستمكف المدارس ذات األداء المنخفض لتنفيذ اليوـ الدراسي الطويؿ
مف النشاطات التعميمية وتقديـ الدعـ لمتالميذ لتحسيف تحصيميـ األكاديمي وتنفيذ برامج وأنشطة 

 ،( مميوف دوالر910،000،000ـ )2030وقد خصص ىذا القانوف في عاـ ، تكار والتطويراالب
 .2038مميوف دوالر في عاـ  100يصؿ إلى وقد و 

www.govtrack.us/congress/billtext.xpd%CF%89bill=s110-3431 
 Promise Neighborhoods Actة:عداقانون األحياء الو  -3
في  تنافسمف أجؿ تحقيؽ ال (Thomas Harkin) السناتور توماس ىاركيف والذي وضع   

لتحسيف  التعميمية المحمية توكاالواللمنظمات غير الربحية والتعاوف والتنسيؽ مع ا، الخدمات
لمدارس بموجب ىذا القانوف وقد تمقت ا ة،ر يالفرص التعميمية والتنموية لألطفاؿ في األحياء الفق

 . ـ2032 – ـ2030مميوف دوالر في السنوات المالية  (340بمقدار ) اً منح
www.govtrack.us/congress/bills/112/s1004 

http://guest.cvent.com/events/mproc.aspx%CF%89m=98b74abc-b683-458d-94aa-af0ca5fdf83b&t=http%3a%2f%2fwww.communityschools.org%2fassets%2f1%2fAssetManager%2fDIPLOMA_FINAL_S426.pdf&s=Developing+Innovative+Partnerships+and+Learning+Opportunities+that+Motivate+Achievement
http://guest.cvent.com/events/mproc.aspx%CF%89m=98b74abc-b683-458d-94aa-af0ca5fdf83b&t=http%3a%2f%2fwww.communityschools.org%2fassets%2f1%2fAssetManager%2fDIPLOMA_FINAL_S426.pdf&s=Developing+Innovative+Partnerships+and+Learning+Opportunities+that+Motivate+Achievement
http://www.communityschools.org/policy_advocacy/federal_legislation.aspx
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd%CF%89bill=s110-1302
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd%CF%89bill=s110-3431
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd%CF%89bill=s110-3431
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd%CF%89bill=s110-3431
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s1004
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 Family Educational Rights andلألسرة: التعميمية والخصوصية الحقوق قانون -4
Privacy Act (FERPA) 

 حقيـ اآلباء لمتالميذ، ويعطي التعميمية السجالت صوصيةخ يحمي الذي االتحادي القانوف ىو   
أبنائيـ ويزودىـ بشكؿ مستمر بالبيانات الخاصة بتقدميـ الدراسي،  تعميـ بسجالت يتعمؽ فيما

وسجالتيـ السموكية والتزاميـ الدواـ المدرسي وقواعد النظاـ، مما يعزز التواصؿ المستمر ويسمح 
 واألسرة.بالمشاركة الفعالة بيف المدرسة 

www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/students.html 

ىذه التشريعات والقوانيف تؤكد ضرورة التزاـ السياسة يمكف القوؿ إف  بناًء عمى ما سبؽ    
بيف  مزيد مف التنسيؽحقيؽ التو  المستمر والتواصؿ المشترؾ التربوية لممدرسة المجتمعية العمؿ

يجاد مصادر  ،وضع إطار المساءلة الشامؿالمحمي،  المجتمع وممثمي مدرسة وأولياء األمور وا 
 مف خالؿ التعاوف والتكامؿالمدارس أداء تحسيف و لمنافسة مف أجؿ تعزيز اتمويؿ داعمة، 

 المشتركة. والرؤية
 المّتحدة الواليات في المجتمعية بالمدرسة اصةالخ السياسات التربوية 3-2

 الواليات: مستوى عمى األمريكّية

 يةالمجتمع ةمدرسال إستراتيجيةلدعـ  خاصة تشريعاتسياسات و  الوالياتالعديد مف  طبقتلقد    
، ومف أبرز المشاركة المجتمعيةتعزيز المدرسة واألسرة و التواصؿ بيف لتحسيف  إستراتيجيةك
 :ما يمي التي انتيجتيا الواليات في أمريكا يةالمجتمع ةمدرسلم داعمةال لسياسات ا

 المدرسة المجتمعية رسميًا: إستراتيجيةاعتماد  -3-2-1
المجتمعية رسميًا في كؿ  ـ، اعتماد المدارس2032عاـ  إصالح التعميـ فقد ورد في أجندة   

(، Community Schools in Education Reform Agenda 2012 )والية أمريكية
التعميـ وتعزيز المدرسة المجتمعية والتوسع  إصالح أساسية لتوجيو مبادئ وضرورة التزاـ ستة

 بتطبيقاتيا وىي:
 المرونة في اإلجراءات وتنفيذ القرارات. -
 لمتالميذ. خدمات التعميمية تعزيز  -
 االجتماعية. والخدمات الصحية تعزيز الرعاية  -
 توفير الدعـ المادي.  -
 المحمية. والمجتمعات األسر إشراؾ دعـ  -

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/students.html
http://www.governor.ct.gov/malloy/lib/malloy/educationreform2012.pdf
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 .التقويـ ومطابقة المعايير -
www.governor.ct.gov/malloy/lib/malloy/educationreform2012.pdf 

 إضافةـ بعنواف: 2005 عاـ الصادر في /0383-53الرقـ / يذ العاـ واستنادًا إلى القانوف   
 Public Act 96-0746: Adding Community )المدرسة رمز إلى المجتمعية مدارسال

Schools to the School Codeإلى جانب المدارس  المجتمعية المدارس (، تـ اعتماد
ضفاء  ومشروعة مبتكرة إستراتيجية باعتبارىا ئياإنشا الرسمي ليا، والتوسع في الطابع التقميدية وا 

 أولياء مشاركة وكذلؾ األكاديمي، النجاح الدعـ المادي، ودعـ عمى لمحصوؿ لممدارس وموحدة
لتحقيؽ المعايير  لمرقابة ىيكؿ برامج ونشاطات المدرسة، وتوفير في المحمي والمجتمع األمور

 .العامة لمتعميـ
0746-www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=096 

تسعى كؿ والية أمريكية إلى  التعاون والتنسيق مع مكونات المجتمع المحمي: -3-2-2
استثمار جميع اإلمكانات في المجتمع وتحقيؽ تضافر الجيود مف أجؿ خدمة العمؿ التربوي 

 تي:وتمبية احتياجات المجتمع وتحقيؽ تطمعاتو، وذلؾ مف خالؿ تنسيؽ العمؿ المشترؾ وفؽ اآل

 والييئات الربحية، غير والمنظمات المجتمعية المنظمات مع العمؿ المشترؾوتعزيز  التعاوف -
 وأفراد لمتالميذ الشاممة واالجتماعية واألكاديمية الصحية الخدمات تقدـ التي والخاصة العامة
 .والمجتمع األسرة

 مف تتكوف المجتمعية لممدرسة استشارية لجنة وتشكيؿ في المجتمع التعاوف مع الشركاء -
عف  وممثميف التربية في الوالية، عمدة ونائب المحمي، والمجتمع المدارس قادة عف يف)ممثم

 الوكاالت ير يومد العالي، التعميـ وممثميف عف مؤسسات المحمي، المجتمع منظمات
 ـ2033 الصادر عاـ المجتمعية المدارس حوافز المتعددة(، استنادًا إلى قانوف

(Community Schools Incentive Act of 2011 الذي يدعو إلى التعاوف مع )
تركة، والسعي لجاف عمؿ مش وتشكيؿ التعميمية، والسمطات المحمية التعميـ ووكاالت االتحادات

 المدارس صندوؽ وتأسيس كؿ والية، في األقؿ عمى مجتمعية مدارس خمس إلنشاء
 لكؿ والية.  دوالر أمريكي 3000000 الذي يمنح ما يقارب  المجتمعية

www.communityschools.org/assets/1/.pdf 

والمقاطعة، والوالية، انطالقًا مف  المدينة، لعمؿ المشترؾ بيف المدرسة ومناطؽوا التعاوف -
 The Schools Uniting Neighborhoods)السكنية األحياء اتحاد مدارس مبادرة

Initiativeمع وربط المدرسة بقضايا مجتمعيا، والتعاوف والتنسيؽ الدراسي اليوـ (، لتمديد 

http://www.governor.ct.gov/malloy/lib/malloy/educationreform2012.pdf
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=096-0746
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=096-0746
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=096-0746
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=096-0746
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=096-0746
http://www.communityschools.org/assets/1/AssetManager/District%20of%20Columbia%20Community%20Schools%20Incentive%20Act%20of%202011.pdf
http://www.communityschools.org/assets/1/.pdf
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 والعيادات المجتمعية والمراكز العامة والحدائؽ المكتبات األخرى مثؿ المجتمعية المؤسسات
 .والشركات العامة والخاصة في الحي والكنائس الصحية

www.communityschools.org/assets/1/AssetManager.pdf 

 Community Learning Centersفي بعض الواليات )ة المجتمعي التعمم مراكزإنشاء  -
(CLC عمى مستوى المحمية والمجتمعات المدارس بيف االرتباط تعزز التي الشراكات لبناء 
 العممي التحصيؿ دعـ ىو ىذه المراكز مف واليدؼ المعزولة، األحياء في فقط وليس المنطقة
 .المجتمع عمى العائد وتعظيـ المالي وتحقيؽ االستثمار األحياء وتنشيط لمتالميذ،

www.communityschools.org/assets/1/AssetManager.pdf 

 School and Community Partnership)المجتمعية والشراكة مدرسةالتطبيؽ سياسة  -
Policy) مف أجؿ خدمة عمى المنح والدعـ الفيدرالي الكامؿ في معظـ الواليات لمحصوؿ 
 يستوفوف الذيف التالميذ عدد زيادة عمى المجتمعية لمعمؿ المدارس وتمويؿ مشاريع المجتمع
 مف األىداؼ التربوية وتحقيؽ التي تواجييـ، وتجاوز التحديات األكاديمي اإلنجاز معايير
شراؾ المجتمع شركاء مع التعاوف خالؿ  عمى التالميذ حصوؿ وزيادة التعميـ، يف األسر وا 

 .وتنميتيـ صحتيـ عمى والتركيز األكاديمي، التطوير والدعـ خدمات
www.communityschools.org/policy_advocacy/local.aspx 

 Family Resource and Youth Services)الشباب وخدمات األسرة مواردمراكز  إنشاء -
Centers/FRYSC)/ غير شراكة لتجسيد  التعميـ العاـ إلصالح القانوفمف  يتجزأ ال كجزء 

 .U.S) اإلدارة التربوية عمى المستوى الفيدرالي بيف الواليات مستوى عمى مسبوقة
Department of Education ) واسعة والوكاالت المؤلفة مف مجموعة األولياء ومجالس 

دامةو  تنفيذ مسؤولية الشركاء يتقاسـ ىؤالء المصمحة، حيث أصحاب مف  في ىذه المراكز ا 
والدعـ لتمبية االحتياجات األساسية لممدرسة  الفنية المساعدة الوالية، ويتشاركوف لتقديـ أنحاء

 .وتزويدىا بالتمويؿ الالـز لنشاطاتيا

 http://chfs.ky.gov/dfrcvs/frysc 

وتقديـ  (،Readiness to Learn Initiative)لمتعمم دادمبادرة االستعالعمؿ بتوصيات  -
تضمف  ستراتيجياتإ وتنفيذ لتطوير المحمية بالمدارس المرتبطة المجتمعية لالتحادات المنح
التي تعيؽ تعمميـ، وذلؾ  الحواجز مف وتمكف مف الحد لمتعمـ، استعداد عمى ىـ األطفاؿ أف
 والخاص بما العاـ القطاع ووكاالت واألسرة والمجتمع شراكات بيف المدرسة تشكيؿ خالؿ مف
 يتمكنوف مف أف التالميذ وأسرىـ األعماؿ، لضماف ومجتمع والجامعات الكميات ذلؾ في

 التعممية، واستعداداتيـ قدراتيـ لرفع لمساعدتيـ الالزمة والخدمات الموارد إلى الوصوؿ

http://www.communityschools.org/assets/1/AssetManager.pdf
http://www.communityschools.org/assets/1/AssetManager.pdf
http://chfs.ky.gov/dfrcvs/frysc
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 بيف مشتركة فرؽ مع بكث المشترؾ عف والعمؿ المستمر والتقييـ الدعـ لألسر وتوفير
 .والعاطفية االجتماعية النجاح األكاديمي وتحقيؽ األىداؼ تمبية ممساعدة فيل الوكاالت

www.k12.wa.us/ReadinessToLearn/pubdocs/RTL3panelBrochure.pdf 
 

استخداـ المشي و  مف التالميذيف مكتلطرؽ آمنة لتوفير النقؿ األمريكية  ع إدارةالتعاوف م -
 U.S. Department of).إلى المدرسة بأمافلموصوؿ الدراجات اليوائية 

Transportation, 2013, 1) 
 http://saferoutesinfo.org/funding-portals/ 

مجتمعات قوية  مف أجؿ إيجاد اإلسكاف والتنمية الحضرية المستدامة التعاوف مع إدارة -
المحمي،  فرص العمؿ، وتشجيع االبتكارلتوفير اإلسكاف  برامجومستدامة مف خالؿ 

 U.S. Department of Housing and)والمساعدة عمى بناء اقتصاد الطاقة النظيفة

Urban Development, 2013, 2). 

المنظمات الوطنية والمجتمعية التي تقدـ خدمات اإلرشاد لمشباب تمقي التوجيو والدعـ مف  -
، حولياما مدارس ومجتمعات آمنة وخالية مف المخدرات لمنع العنؼ في المدارس و لبناء 

غير المشروع لممخدرات والتبغ، الدعـ األنشطة التي تسعى إلى منع استخداـ االستعماؿ و 
 .عزيز بيئة تعميمية آمنة لمشباب المعرضيف لمخطروت ،والكحوؿ

www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=153933 
الصحي  مالدع خدماتانطالقًا مف قانوف تحقيق الرعاية الصحية الشاممة:  -3-2-3

( تسعى الواليات إلى Healthy Start Support Services for Children Act)لألطفال
تحقيؽ النمو الصحي المتكامؿ لمتالميذ بالتعاوف مع المنظمات المجتمعية المعنية بأمور التنمية 

 ستراتيجيات التالية:مف خالؿ اإل، وذلؾ والرعاية الصحية لألطفاؿ واألسرة
" وجبات خفيفة بعد برنامج خدمة خالؿ مف  الصحيحة لألطفاؿ التغذية االىتماـ ببرامج -

بتمويمو وتجييز متطمبات تنفيذه، كما تقدـ  الزراعة األمريكية تشارؾ إدارة الذي المدرسة "
 .U.S)المحتاجة سرلألالخدمات الغذائية مع الوجبات الخفيفة  البرامج المحمية

Department of agriculture, Food and Nutrition Service,2014, 1). 
www.fns.usda.gov/cnd/afterschool/nslpqa.htm 

زيادة البرامج المجتمعية التي تعزز فرص الحصوؿ عمى الرعاية الصحية لألطفاؿ والشباب  -
 .تراتيجيات الصحية الوقائيةسوأسرىـ عمى الصعيد الوطني، وتوظيؼ اإل

تسديد بالمدرسة بممراكز الصحية المرتبطة ليسمح  الذيبرنامج التأميف الصحي األطفاؿ  -
 .تكاليؼ الخدمات الطبية المقدمة لمطالب المؤىميف في المدارس

www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=194533 

http://www.k12.wa.us/ReadinessToLearn/pubdocs/RTL3panelBrochure.pdf
http://saferoutesinfo.org/funding-portals/
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=153933
http://www.fns.usda.gov/cnd/afterschool/nslpqa.htm
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=194533
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السمطات التعميمية المحمية والمنظمات المجتمعية لتقديـ برامج التربية  التعاوف والتنسيؽ مع -
 التي تنشط التالميذ وتزيد مف حيويتيـ. البدنية وبرامج التسمية

www2.ed.gov/programs/whitephysed/index.html 
الحواجز حوؿ جمع البيانات مف خالؿ  مساعدة األطفاؿ والشباب المشرديف في كؿ والية  -

 .ىـ الصحي والسميـومتابعة التعميـ وتحقيؽ نمو  التي يجب التغمب عمييا لحضور المدرسة
ؿ الصغار مف خالؿ تصميـ وتنفيذ نظاـ متكامؿ تحسيف برامج التعميـ والتنمية المبكرة لألطفا -

 .العالية الجودة ةالمبكر  يةخدمات التعميمالبرامج و المف 
www.communityschools.org/policy_advocacy/Community_Engagement 

رس الريفية امدلمبرنامج المنح مف خالؿ  :والصغيرة لقدرات لممدارس الريفيةبناء ا -3-2-4
مساعدة و  في الواليات المحتاجة لتوفير الدعـ المالي والفنيالدخؿ المنخفض المدارس ذات و 

والدعـ  منحالالسمطات التعميمية المحمية الريفية التي لدييا صعوبة في التنافس لمحصوؿ عمى 
 .).Department of Education, 2011,1) U.S ونشاطاتياالضروري لبرامجيا 

www2.ed.gov/programs/reapsrsa/index.html 

مما سبؽ يمكف القوؿ بشأف السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية عمى مستوى    
الدعـ  ومشروعة رسميًا لتوفير مبتكرة إستراتيجية المجتمعية المدرسة تسعى العتبار نياإالواليات 

والدعـ  منحاللحصوؿ عمى واالتنافس لتحقيؽ مساعدة السمطات التعميمية المحمية ول المالي والفني
 المجتمعية المنظمات معالضروري لبرامجيا ونشاطاتيا، وتعزيز التعاوف والعمؿ المشترؾ 

 عيةواالجتما واألكاديمية الصحية الخدمات تقدـ التي والخاصة العامة االتحاداتو  والييئات
 ودعـ مشاريع المجتمع مف أجؿ خدمة التعميمية والسمطات المحمية التعميـ ووكاالت الشاممة
 لرفع لمساعدتيـ الالزمة والخدمات الموارد إلى الوصوؿ مف التالميذ وتمكيف المجتمعية، المدرسة
 التعممية.  واستعداداتيـ قدراتيـ

 المّتحدة لوالياتا في المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات 3-3
 :المدرسة مستوى عمى األمريكّية

العالي واضح عمى التفوؽ األكاديمي والتعميـ التركيز مف الالمجتمعية  ةالمدرستنطمؽ رؤية    
 ، وذلؾالوقتواستثمار  قيادة تعزز االبتكاربإدارة ممعمميف، لالتطوير الميني  الجودة، والتزاـ

http://www2.ed.gov/programs/whitephysed/index.html
http://www.communityschools.org/policy_advocacy/Community_Engagement
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، وتنبثؽ ىذه الموارد المادية الكافيةتوافر ، و نموذجية يةوصفوؼ دراس بيئة تعميمية ناجحة ضمف
 :وىي كاآلتي سياسات المدرسة المجتمعية عمى المستوى المدرسيتوجو الرؤية مف عدة اعتبارات 

جعؿ المشاركة أولوية أساسية وتعزيز التعاوف والتواصؿ المستمر مع األسر وأفراد ومنظمات  -
واطالعيـ عمى خطط وبرامج المدرسة، واالستماع إلى المجتمع واالستفادة مف مبادراتيـ، 

آرائيـ ووجيات نظرىـ مف خالؿ المنتديات العامة، وجمسات المحادثات المفتوحة، لتعزيز 
 )في قرارات المدرسة اً وميم اً أساسي اً مشاركتيـ وتقدير آماليـ، وتعميؽ ثقتيـ في أف ليـ دور 

The U.S. Department of Education, 2014 ,19). 
واألعضاء  تعزيز الثقة المشتركة واالحتراـ المتبادؿ بيف األسر والعامميف في المدرسة -

لتمبية االحتياجات الصحية واالجتماعية والمنظمات المجتمعية، والعمؿ جنبًا إلى جنب 
 واألكاديمية لمتالميذ.

عات تطوير وسائؿ التواصؿ مع األسر عف طريؽ فرؽ العمؿ والمجالس والمجاف واالجتما -
 والبريد والموقع اإللكتروني لممدرسة لضماف تمبية احتياجات األسر مف ثقافات متنوعة.

التطوير الميني لممعمميف والتعاوف مع مؤسسات التعميـ العالي وكميات التربية لتوفير  -
إرشادات الممارسات المينية وبرامج التنمية التي يمكف لممعمميف الحصوؿ عمييا لتوسيع 

 ية مياراتيـ في مجاؿ التعاوف والتواصؿ مع األسر والمجتمع.معارفيـ وتنم
تعزيز مبادئ التعمـ الذاتي، والتعمـ الواقعي، وميارات البحث واالكتشاؼ واإلبداع لدى  -

 (.the National Education Association, 2011, 21)التالميذ
المثالية ألداء التالميذ توافر برنامج تعميمي أساسي ومناىج متطورة وفؽ المعايير والتوقعات  -

تقاف الميف والتكيؼ لمحياة بنجاح. وتطورىـ،  والتزاـ إعدادىـ لمتعميـ العالي وا 
  تحفيز ومشاركة التالميذ في البرامج واألنشطة في أثناء وبعد المدرسة وخالؿ الصيؼ. -
والعاطفية  تمبية االحتياجات الصحية البدنية والعقمية، استثمار الوقت والموارد لبناء القدرات -

 األساسية لمشباب وأسرىـ.
)et  Jacobsonآمنة وداعمة، في جو مف االحتراـ والثقة المتبادلة العمؿ في بيئة مدرسية -

al., 2011, 21).  

ستراتيجيات اليامة التي تتبعيا المدرسة المجتمعية ا يمي سيتـ عرض بعض السياسات واإلوفيم   
ثبات دور   ىا وأىميتيا في المجتمع: لتحقيؽ غاياتيا وتطوير ذاتيا وا 

 :الشركاء جميع بين مشتركة رؤية وجود ضمان 3-3-1
 رؤية وجود في تحقيؽ سياستيا عمى المستوى المدرسي ينبثؽ مف المجتمعية إف نجاح المدرسة   

 عمى الشراكات عمى الحفاظ عمى مما يساعد الشركاء، جميع لدى مشتركة ألدائيا وتوقعات
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 إلى المعنية األطراؼ كؿ ويشجع المحمي، المجتمع في المدرسة فعالية ويعزز الطويؿ، المدى
  (Blank et al., 2012, 14 ).المحددة األىداؼ تحقيؽ في ليا واضح دور تحديد
 المدارس ومجالس لألسر النشطة المشاركة عمى الناجحة المجتمعية المدارس مبادرة وتعتمد   

 لتوجيو المحمية لمقيادة ىياكؿ وتشكيؿ الوالية، وحكومة المحميةوالوكاالت  والمنظمات والنقابات
المدرسة وأولياء  موظفي مف المؤلفة الحي االستشارية تتمثؿ بمجاف المدارس المجتمعية مبادرة
 في المدارس احتياجات ىذه المجاف حيث تحدد المجتمع، في وممثميف عف الشركاء األمور

 واألنشطة والفنوف المدرسة، بعد ما وبرامج والعممية، ية،والماد الصحية،)  المحددة المناطؽ
 االقتضاء، وتنسيؽ حسب الموارد وتوزيع الخدمات تقديـ لتنسيؽ معاً  الجميع ويعمؿ ،(غيرىا

 استخداـ ذلؾ في المدرسة بما عمؿ تنظـ التي والدولية لوضع السياسات الحكومية االتفاقات
 المدرسية لتمبية احتياجات الخطة وتحسيف الرسمي، التعميـ مع والمواءمة المبنى المدرسي،

 المجتمع وحشد موارد مف الشراكات واالستفادة وتنظيـ األكاديمي، نجاحيـ وتعزيز وأسرىـ التالميذ
  (.The U.S. Department of Education, 2014 ,23)والدعـ الالـز التمويؿ

جراء المناقشات البيانات وتنظـ ىذه المجاف لقاءات منتظمة الستعراض     حوؿ الصريحة وا 
 تمثؿ أفكار المستخدمة اإلستراتيجيات أف وضماف األولويات ومناقشة التقدـ في انجازات المدرسة

 واتخاذ القرارات صنع عممية دورًا أوسع في المداخالت جميع الشركاء مما يمكف مف إعطاء
 مف القضايا عمناً  مناقشة عمى والقدرة يةالجماع المرونة والثقة بآليات التنفيذ، وىذا يتطمب المتعمقة

 المسؤوليات والفرص والحموؿ، وتقاسـ التحديات حوؿ المفتوح الحوار وتشجيع الحموؿ إيجاد أجؿ
 (Blank et al., 2012, 17).واألىداؼ المنشودة الخدمات مع األنشطة واألدوار لمواءمة

في تنفيذ سياستيا عمى وجود رؤية  تعتمد المجتمعية المدرسةيمكف القوؿ إف  مما سبؽ     
ومنظمات المجتمع وىيئاتو ضمف  والمجالس لألسر الفعالة واضحة ومشتركة تنظـ المشاركة

 وتوزيع لجاف تعمؿ عمى تحقيؽ التعاوف وتنظيـ الجيود لتمبية االحتياجات وتقديـ أفضؿ الخدمات
 نشودة.واألدوار مف أجؿ بموغ األىداؼ الم المسؤوليات وتقاسـ الموارد

 العمل تحت إشراف إدارة مدرسية متطورة:  3-3-2
بيئة تنطمؽ المدرسة المجتمعية مف التزاـ تحقيؽ معايير عالية لنجاح وتفوؽ التالميذ ضمف    

جو  بناءقادرة عمى و  إبداعية، بصيرةوبرؤية واضحة تتمتع بقيادة قوية تتوافر فييا  عمؿ داعمة
ومكونات المجتمع  ميف في المدرسة وأولياء األموراإليجابية بيف العام العالقاتو مف الثقة 

تنمية قدرات المحمي، وتتمتع بالمرونة وبروح المبادرة والعمؿ ضمف فريؽ، وتتمكف مف تحفيز 
دعـ القيادة المشتركة عمى  أيضاً كفاءة وفاعمية، وقادرة  أكثرىـ ؤ ليكوف أداالمدرسيف بانتظاـ 
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وتشارؾ المعمميف  البناءالحوار  اؼ المرجوة، وتشجعبصورة جماعية وفؽ األىد واتخاذ القرارات
 واإلجراءات والبرامج المتبعة بشكؿ مستمر في التخطيط وتنفيذ ومراجعة المناىج والتعميمات

(The Coalition for Community Schools, 2003, 19). 
 ونشطة، إدارة المدرسة المجتمعية يجب أف تكوف مبدعة وخالقةيمكف القوؿ إف  مما سبؽ     

وأف تكوف قادرة عمى تحفيز  الفريؽ، وبميارات العمؿ ضمف وأف تتحمى بالمرونة والتشاركية
 وتطوير أداء العامميف والمساىميف في برامجيا.

 عممية تعمم التالميذ:المجتمع هو مورد ل 3-3-3
 وتخدـ التالميذ بحياة صمة ذات التعمـ عممية لجعؿ فعالة برامج المجتمعية المدرسة تنظـ   

 المحمي مجتمعيـ إلى الدراسية الصفوؼ في تعمموه ما لنقؿ المعمموف يساعدىـ حيث المجتمع،
 المحمية بالبيئة المتعمقة كالمشاريع مشكالتو ومعالجة تطويره في تفيد مشاريع وتنفيذ

 نوعية وتحسيف التموث مف الحد ومشاريع( واالقتصادية والسياسية واالجتماعية الطبيعية)ومكوناتيا
 األسر مع والتنسيؽ بالتعاوف التطوعية واألعماؿ المجتمع خدمة وأنشطة المحمية مياهال

 أكاديمياً  تعميماً  فقط ليس المجتمعية المشاريع خالؿ مف التالميذ ويتعمـ المجتمعية، والمنظمات
 اتوتكسبيـ ميار  الحقيقي العالـ في وتطبيقيا المكتسبة المعرفة استخداـ تعمميـ ولكنيا تقميديًا،
 البرنامج ىذه وتطور القرار، وصنع والحموؿ الفرضيات واختبار والتقصي والبحث الوقت تنظيـ

 مواطنيف خالليا مف التالميذ يصبح حيث المدنية المسؤولية وتشجع بداعواإل القيادة ميارات
مي تنو  المجتمع، وتحديات الحياة واقع ومعالجة لتحميؿ تعمموه ما استخداـ عمى قادريف مستنيريف

 اً آثار قدرات التالميذ، كما أف ليا ميارات و وتزيد مف الشعور بالمسؤولية وتزيد مف المواطنة قيـ 
والفخر  أكبر لمتعميـ،إيالء اىتماـ )عمى سبيؿ المثاؿو إيجابية عمى المواقؼ المدرسية والسموؾ 

حسيف تكويف صداقات جديدة، وتو  ، وزيادة الثقة،خفض معدالت التسربو المدرسة، والرضا ب
 مكاناً  المدرسة تجعؿ الممارسات ىذه أف كماات الدراسية(، صعوب ، وتجاوزاألقرافمع العالقات 

 (.the National Education Association, 2011, 17)والعمؿ لمتعمـ رائعاً 
المدرسة المجتمعية تفتح أبواب التعميـ عمى كنوز العالـ الحقيقي يمكف القوؿ إف  مما سبؽ    

ا التالميذ وتشجعيـ عمى االبتكار والتجريب والتحدي وتطمؽ تفكيرىـ مف خالؿ تجربة لينيؿ مني
سقاط المادة العممية في مختبرات العالـ الحيوية.  وا 

  والمدرسة:  األسر الفعال بين تنمية عالقات االحترام المتبادلة وتعزيز التعاون 3-3-4
مشاركة الفعالة والمتبادلة الو  حتراـواال عمى تعزيز عالقات التعاوف المجتمعية تعمؿ المدرسة   
مستندة إلى مجموعة مف النقاط الرئيسة التي توجو أنشطتيا وبرامجيا والتي  األسر والمدرسة بيف

 تعبر عف فمسفة المدرسة المجتمعية التي تحكـ سياستيا التربوية وىي كاآلتي:
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 المدرسية. بالمقاءات واالجتماعات والمشاركة الوالديف لممدرسة، زيارة تشجيع -
 المدارس. ومديري والمعمميف احتراـ وتعاوف بيف األسر عالقات بناء -
 طواؿ سنة. الصؼ مستوى تزويد األولياء بالبيانات والمعمومات المتعمقة بتعمـ أبنائيـ عمى -
 المستقبمية. وتطمعاتيـ اطالع األولياء عمى قدرات أبنائيـ األكاديمية -
 لألسر. دياالجتماعي والما توفير موارد الدعـ -
 في المعارض والمسرحيات واالحتفاليات التي تقيميا المدرسة. لممشاركة  عالية أولوية إعطاء -

  ومف السياسات التي تتبعيا المدرسة المجتمعية لتوثيؽ التعاوف مع أولياء أمور التالميذ ما يمي:
 المنزلية: الزيارات خالل من التالميذ نجاح تعزيز -
حيث    Home Visit Program (PTHVP) Parent /Teacherؿ وفؽ مف خالؿ العم   

 العميقة تتـ ىذه الزيارات بشكؿ متكرر ولجميع أسر التالميذ مف أجؿ تنظيـ العمؿ وبناء الثقة
قامة  البيئية المحيطة لجعؿ التعاوني، العمؿ خطط ووضع األولويات يجابي وتحديداإل التواصؿ وا 

تحقيؽ نجاح  في األسر لدعـ مشاركة وتقديـ المساعدة يـ وتعمميـلتربيت أفضؿ باألطفاؿ مكاناً 
 .(the National Education Association, 2011, 12)األكاديمي أبنائيـ

 الحفالت والمعارض المدرسية: إقامة -
باستغالؿ المناسبات االجتماعية والوطنية والدينية المختمفة إلقامة  المجتمعية المدرسة تقـو   

طة وتنسيؽ معارض تعبر فييا عف رسالتيا اتجاه مجتمعيا واىتماميا بمناسباتو، يقدـ حفالت بسي
مف خالليا نشاطات) عممية، وفنية، ورياضية( مختمفة يشارؾ فييا المعمموف والتالميذ وأولياء 

المجتمع المحمي مما يعزز الصمة واالرتباط بينيما وينمي الشعور باالىتماـ  واألمور وممثم
  (.The U.S. Department of Education, 2014 , 28) المشتركةوالمصمحة 

 Academic Parent-Teacher)فرق العمل األكاديمي المشترك بين األولياء والمعممين -

Teams (APTT):) 

اإلستراتيجيات و  طرائؽال وتعميميـ اآلباء مع لمتحدث تعمؿ ىذه الفرؽ عمى تنظيـ المقاءات   
 يمكنيـ التي والنماذج أطفاليـ األكاديمية، وتزويدىـ باألنشطة راتميا وتنمية لدعـ األساسية

عطاء المنزؿ في بيا القياـ  أطفاليـ بإنجازات وأداء والبيانات الخاصة المعمومات اآلباء معيـ، وا 
 ومياراتيـ وكيفية تعزيز اتجاىاتيـ وميوليـ. في معارفيـ الضعؼ ومناطؽ

  ات نظرهم:االستماع إلى آراء األولياء وتقبل وجه -
نشاء موقع  مف خالؿ فتح قنوات اتصاؿ متعددة لمحوار وتبادؿ اآلراء وتمقي االقتراحات، وا 

 تقدـ المعمميف حوؿ مع المعمومات والتواصؿ عمى الكتروني لممدرسة يمكف األولياء مف الحصوؿ
 تعمـ أطفاليـ.
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 (:Addressing Cultural Differences)الثقافية االختالفات معالجة -
 المجتمع ومنحيـ الثقة في المدرسة اجتماعات متعددة لمشاركة أولياء األمور إدارة يعقد مجمس   

 وتعزيز المغوية الحواجز وكسر والطبقية، الثقافية الحواجز فعالة لسد المدرسي، وتقديـ برامج
 .(the National Education Association, 2011, 13)باالنتماء إلى المجتمع الشعور

 لمتالميذ وأسرهم:  والعاطفية والنفسية الصحية االحتياجاتتمبية  -

في المجتمع المختصة بالرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية  تتعاوف المدرسة مع الشركاء   
مثؿ )النقابات الطبية، ومراكز رعاية األسرة، ومراكز تنمية الطفولة المبكرة، والمراكز الطبية،  

المنتظمة لألطفاؿ وأسرىـ، ومساعدة األسر عمى  الصحية لرعايةوا لتوفير الخدمات وغيرىا(
تحسيف في  الشاممة الصحية الرعاية تساعد توفير الشروط المناسبة لنمو  وتكيؼ األطفاؿ، حيث 

تحسيف األداء و  ،ميذالتباإلضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى ال، الحضور والسموؾ والدرجات
التغذية السميمة وممارسة رية، وتعزز برامج المدرسة المجتمعية والبيئة األس المناخ المدرسيو 

 The Coalition) المتبعة األكاديمية ميذالتعمى نتائج ال اً كبير  اً تأثير  لياف ألالرياضة البدنية 

For Community Schools, 2003, 20). 

 the Before- and Afterschool Support)برامج الدعم اإلضافي لمتالميذ  3-3-5

Programs:) 

المدرسة حيث  يوـ بعد برامج ما خالؿ لمتالميذ اإلضافي تمتـز المدرسة المجتمعية تقديـ الدعـ   
يمكف معالجة الصعوبات الدراسية وتقديـ الدعـ حوؿ نقاط الضعؼ في األداء، وتطوير الميارات 

 بالواج إلكماؿ استغالؿ الوقت والحصوؿ عمى مساعدات إضافية مف المعمميف، كما يمكف 
 يجتمع ىذه، حيث  الدعـ برامج مف يتجزأ ال اً جزء األمور أولياء مع البيتي، ويعد التواصؿ

 التدخؿ التالميذ ووضع خطط تقدـ لمناقشة الدراسة ساعات وبعد قبؿ األمور أولياء مع المعمموف
 الفردية األكاديمية

 (the National Education Association, 2011, 13.) 
لتعمـ ما بعد المدرسة عمى توفير الفرص لمتالميذ لممارسة اىتماماتيـ وتطوير وتعمؿ برامج ا  

األقراف، وتعمؿ عمى تنفيذ مشاريع ترتبط بموادىـ الدراسية مما يعزز  مع التعمـ وفرص مياراتيـ،
استيعابيا ويرفع مستوى التحصيؿ األكاديمي فييا، كما تنمي عالقات إيجابية مع المعمميف 

ؽ الرضا الذاتي عف األداء مما يعزز االرتباط بالمدرسة ويخفض معدالت الرسوب واألقراف وتحق
 والتسرب ويعالج المشكالت السموكية واالنضباطية.

www.thrivingstudents.org/sites/default/files/Sample_CSSSP_Strategies_12_9_2011.pdf 
 
 
 

http://www.thrivingstudents.org/sites/default/files/Sample_CSSSP_Strategies_12_9_2011.pdf
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   :في المجتمع مع الشركاء تعاون عالقات بناءالتشارك وتنسيق الجهود و  3-3-6
 ستراتيجييف،اإل لمتعاوف والتنسيؽ مع الشركاء فعالة تعمؿ المدرسة المجتمعية ضمف برامج

 العمومييف، والموظفيف المحمييف، قادةوال الدينية، والمنظمات االجتماعية، الخدمة ووكاالت
 تحسيف تعمـ في المحمية، واألفراد لممساعدة الحكومية والوكاالت والشركات الخاصة والعامة،

 عف المدرسة المسؤولة موقع قيادة فرؽالمجتمع، وذلؾ مف خالؿ العمؿ ضمف  وتطوير التالميذ
 عمؿ وتكامؿ في تحقيؽ مواءمة ساعدةوالم المرجوة النتائج وتحديد لممدرسة مشتركة رؤية بناء

المجتمع ويرأسيا  وشركاء واآلباء المربيف مف المدرسة، وتتألؼ ىذه الفرؽ غالباً  مع الشركاء
 عضو منتخب مف الوسط المدرسي.

 www.communityschools.org//resources/building_a_leadership_team.aspx 
لممشاركة في تقديـ خدمات كما تعمؿ عمى تشكيؿ المجاف مف المتطوعيف مف أصحاب الميف    

، محاضرات، والقياـ بنشاطات ثقافية وعممية وفنية ورياضية مشتركة وتقديـ الالمدرسة إلييا تحتاج
 الخدمات ووكاالت المحمي والمنظمات المجتمع مع الشراكات بناءو  ، واألمسيات،ندواتالو 

كما تعمؿ المدرسية،  بالمناىج ترتبط التي اإلثراء وبرامج الخصوصية الدروس لتقديـ االجتماعية
 الزمني والجدوؿ ،مقترحاتوال المعمومات تتضمف شيرية نشرةالمدرسة المجتمعية عمى إصدار 

طة والفعاليات الخاصة بيا مف أجؿ تنسيؽ التعاوف والعمؿ الالزمة، واألنش والموارد لألحداث،
التواصؿ  عممية وفنية، ونشاطات أمسيات أسبوعية ونشاطات المشترؾ، كما تقدـ المدرسة

رياضية، وتدعو مجتمعيا المحمي لالستفادة مف  اً وألعاب اإللكتروني وميارات استخداـ الحاسوب،
، خابر ،وصاالت، وقاعات، ومكتبة، ... وغيرىا(وم مف )مالعب، إمكانياتيا ومرافقيا كافة

خارج أوقات الدواـ الرسمي وفي العطؿ بشكؿ متاح ومنظـ  األنشطة والفعاليات المختمفة ممارسةو 
  (.the National Education Association, 2011, 13)وخالؿ اإلجازة الصيفية

 ماء وترسيخ التعاوف مع الشركاءباالنت ستراتيجيات المدرسة المجتمعية الشعورإكما تعزز     
 المجتمع دعـ مف وتزيد والمدراء والمعمميف واألسر، المحمييف والمنظمات والمؤسسات المجتمعية

 وترقية المرافؽ المدرسي المناخ المدارس وتحسيف إلصالح الدعـ حشدو  المدرسة، الىتمامات
موارد  وتأميف الدراسية، والمناىج التدريس إضافية لتحسيف لتنفيذ برامج الموارد وجمب المدرسية،

 االجتماعية الميارات األسرة، وتطوير ونشاطات دعـ المدرسة بعد ما لدعـ برامج تمويؿ جديدة
 الدعـ القيادية، وبناء الميارات والتحصيؿ األكاديمي لدى التالميذ، وتنمية االنضباط وسياسات

نشاء السياسي الماؿ الشعبي ورأس  والمجتمعات المدارس بيف ةلممساءل أقوى شعور وا 
 .(The Coalition For Community Schools, 2003,22)المحمية

http://www.communityschools.org/resources/building_a_leadership_team.aspx
http://www.communityschools.org/resources/building_a_leadership_team.aspx
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 المّتحدة الوالياتالمجتمعية في  المدرسة سياسة في المؤثرة الثقافية العوامل: رابعاً 
 :األمريكّية

 ،انتاج لمجموعة عوامؿ أثرت وتأثرت بي يألي دولة ى ربويةالت سياسةما ال شؾ فيو أف الم  
 ربويةالت سياسةالف ،بيف الدوؿ حسب الظروؼ والعوامؿ المحيطة ربويةالت سياساتلذلؾ تختمؼ ال

نتاج لمعوامؿ التاريخية والجغرافية واالقتصادية و  ،مرآة لمظروؼ المجتمعية الخاصة بالدولةي ى
 المت حدة اليات، وبناًء عمى ذلؾ تتأثر السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في الو السياسية والدينية

  :ز المجتمع األمريكي، ومف أىـ ىذه العوامؿ اآلتياألمريكي ة بالعوامؿ الثقافية الي تمي
بعد و  ،ـ وكاف ىدفو التثقيؼ الديني البحت3300ظير التعميـ عاـ  :العوامل الدينية -4-1

كوف ف يأـ ظيرت أحكاـ التعميـ عمى يد روبرت وجورج واشنطف ب3353إعالف االستقالؿ عاـ 
التعميـ تحت سيطرة الحكومة وخالية مف التحيز الديني ولكف كاف مف الصعب تطبيقو بسبب 
، التحديات السياسية واليجرة الواسعة مما أدى إلى وجود مدارس عديدة خيرية ودينية وخاصة

ـ تأسست األكاديمية 3313ـ ، وفي عاـ 3391بوسطف الالتينية عاـ  فيأنشئت أوؿ مدرسة و 
وكاف  مجانيالانتشرت المدارس التي توفر التعميـ  ـ3480عاـ وفي  في فالدلفيا،األمريكية 

مرت كؿ الواليات  ـ3534عاـ  منذـ، و 3412عاـ وفي ىدفيا منع الفقر والجريمة مف المجتمع 
 https://ar.wikipedia.org/wiki.بيذا اإللزاـ

يكفؿ التعديؿ األوؿ لدستور حيث  ،رسمياً  دولة عممانية األمريكية  يات المتحدةتعد الوال   
معظـ األمريكييف يدينوف و  ،حكـ ديني أيالواليات المتحدة حرية ممارسة األدياف، ويمنع إنشاء 

بينما  %(،34.8ـ بمغت نسبة البالغيف المسيحييف)2003طبقًا لدراسة عاـ و  بالديانة المسيحية
والبوذية  ،%(3.3)بنسبة ىي الييودية و ت الديانات المنتشرة غير المسيحية بمغ مجموع تقديرا

 والعالمية التوحدية، %(0.8)بنسبة واليندوسية%(، 0.3بنسبة) واإلسالـ%(، 0.3بنسبة )
مف األمريكييف يعتبروف ( %33.3نسبة) تذكر اإلحصائية أيضًا أف%(، و 0.9)بنسبة
 .دوف ديف أو مف ممحديف  أنفسيـ

ويعتبر دستور الواليات المتحدة وثيقة عممانية تبدأ بعبارة "نحف الشعب" وال تحتوي الوثيقة عمى 
ة الرب أو المسيحية، بؿ إف اإلشارة إلى كممة ديف في الدستور استخدمت عمى أي ذكر لكمم

نحو معاكس تماما لمتأكيد عمى عدـ التمييز بيف المواطنيف عمى أساس عقائدىـ، فالفقرة 
السادسة مف الدستور تنص عمى أنو ليس مف الوارد إجراء اختبار ديني ألي شخص يرغب في 

أوؿ تعديؿ أدخؿ عمى الدستور ينص عمى أف الكونغرس  شغؿ أي وظيفة حكومية، كما نص
  لف يقـو بأي حاؿ مف األحواؿ بتشريع قانوف قائـ عمى أساس ديني.

www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/259.htm 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/259.htm
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األمريكية متطورة وكثيرة التغير، وفي نظر  األساسيةسية في المدارس تعتبر المناىج الدراو    
تيتـ بنشاط حيث ألف التطور في العمـ سريع،  ىذا التغير مف عالمات القوة،عتبر يُ األمريكييف 

المغة اإلنجميزية والدراسات االجتماعية  تالميذداخؿ المدارس وخارجيا، ويتعمـ التالميذ ال
الصحة والتربية البدنية باإلضافة إلى اختيار مواد دراسية في الفنوف والرياضيات والعمـو و 

 .(Arnn, 2004, 37 )دوف أي تركيز عمى الدراسات الدينيةواألعماؿ التجارية والدراسة الحرفية، 
وفي بعض المدارس المجتمعية تمارس بعض المظاىر الدينية حيث يفتتح بعضيا اليوـ   

س التالميذ ومساعدتيـ عمى و قائؽ بيدؼ ترسيخ اليدوء في نفالدراسي بصالة جماعية لمدة د
يجابية في نفوسيـ، كما تنسؽ بعضيا زيارات التركيز في دراستيـ وتنمية مشاعر الطمأنينة واإل

لمكنيسة يمكف أف يشارؾ بيا مف يرغب في مناسبات دينية محددة بيدؼ تعزيز التواصؿ 
 .(Joanne & Young-Joon,  2011, 26) االجتماعي والديني

األمريكي ة تمتـز التوجيات التربوية  المت حدة المدارس المجتمعية في الوالياتيمكف القوؿ إف  و    
العممانية، وتعمؿ عمى تنمية شخصية التالميذ المتكاممة وتعزز مبادئ احتراـ األدياف والثقافات 

 ماعي متعدد. المتنوعة التي فرضتيا طبيعة المجتمع األمريكي المكوف مف خميط اجت
 ـ،2030بمغ تعداد سكاف الواليات المتحدة في عاـ  :العوامل السكانية -4-2

، وتعد مميونًا مف المياجريف غير الشرعييف(33.2)ما في ذلؾ ًا، بشخص( 904,381,194)نحو
، كما أف الواليات واليند الصيف الواليات المتحدة ثالث دولة مف حيث عدد السكاف في العالـ بعد

يبمغ معدؿ ، و بأعداد كبيرة تزايد تعداد سكانيا المتحدة ىي الدولة الصناعية الوحيدة التي يتوقع
% وىي أعمى بكثير مف 0.54ت النمو السكاني ، بينما معدال3000مف كؿ  39.42المواليد 

منح نحو مميوف مياجر غير شرعي  ، وقدتمؾ التي في أوروبا الغربية والياباف وكوريا الجنوبية
حيث دخؿ معظميـ مف خالؿ لـ شمؿ  ،ـ2030اإلقامة القانونية في البالد في السنة المالية 

  .األسرة
أكبر  األمريكيوف البيض ، ويمثؿًا في المجموعات السكانيةتمتمؾ الواليات المتحدة تنوعًا كبير و    

يرلنديةف جذور ألمانية يشكؿ األميركيوف محيث تمؾ المجموعات  نجميزية ثالثة مف األعراؽ  وا  وا 
أكبر األقميات في البالد وثالث أكبر  األفارقة األمريكيوف يشكؿو  ،األربع الكبرى في البالد

تعود جذورىا إلى الصيف و بينما يعد األمريكيوف اآلسيويوف ثاني أكبر أقمية  ،المجموعات العرقية
يعيش نصؼ ىؤالء في المدف و  ،% مف األميركييف في المناطؽ الحضرية42يعيش ، و والفمبيف

منطقة  (239)ىناؾ ، كافـ2004في عاـ ، و نسمة 10,000كثر مف األذات التعداد 
كما كانت ىناؾ تسع مدف تمتمؾ أكثر مف مميوف  ،نسمة 300,000تضـ أكثر مف  مدمجة

ولوس  ،نيويورؾ بأكثر مف مميوني نسمة )ىي مدف مدف عالمية نسمة، وأربع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3
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كما توجد اثنتاف وخمسوف منطقة حضرية ذات تعداد سكاني (، وىيوستف ،وشيكاغو ،أنجموس
 /https://ar.wikipedia.org/wiki.يتجاوز حاجز المميوف نسمة

تعد الواليات المتحدة أمة متعددة الثقافات كونيا تضـ مجموعات متنوعة مف المجموعات كما     
اجر معظـ السكاف تقريبًا أو أسالفيـ في غضوف القروف التقاليد والقيـ، فقد ىالمختمفة العرقية 

بيف األمريكييف، وىي مستمدة مف تقاليد  الثقافة األساسية الثقافة الغربية تعد، و الخمسة الماضية
السكاف ذوي األصوؿ المياجريف األوروبييف غير أنيا متأثرة بمصادر كثيرة أخرى مثؿ تقاليد 

أضافت اليجرة المتزايدة مف آسيا وأمريكا الالتينية مزيدًا مف التنوع الثقافي ورغـ  ، كمااألفريقية
 ,Thompson& Hickey)رىا الثقافية المميزةذلؾ تحافظ تمؾ المجموعات المختمفة عمى جذو 

2005, 6). 
ونظرًا ليذا التركيب السكاني المتعدد األجناس سعت المدرسة المجتمعية مف خالؿ برامجيا إلى 
زالة الفوارؽ العرقية وتعزيز مبادئ احتراـ اآلخر وتقبمو والتعايش معو  تحقيؽ الدمج االجتماعي وا 

مجتمعاتيـ،  في الرئيسية التحديات فيـ قادريف عمى وجعؿ التالميذ، التعددية الثقافيةاالعتراؼ بو 
قامة عالقات مثمرة مع المجتمع المحمي بحيث تجعؿ العمؿ التربوي في خدمة المجتمع، كما  وا 

حضرية ذات التعداد السكاني المنخفض وتوسعت في برامجيا فييا مف الاىتمت بالمناطؽ غير 
بيف المدرسة والمجتمع المحمي في تحقيؽ تعمـ وتكيؼ أفضؿ أجؿ نشر التوعية بأىمية التواصؿ 

لمتالميذ، فضاًل عف برامج التوعية الصحية ومعالجة مشكالت الفقر والجريمة اإلدماف في 
 المختمفة. ووجيات النظر االجتماعية والتوقعات الثقافيةالمناطؽ النائية والفقيرة مما يمبي 

مميوف ( 223)تحدث ـ2003في عاـ ، و ىي المغة الوطنية المغة اإلنجميزية :عامل المغة -4-3
 كما، % مف السكاف الذيف تجاوزت أعمارىـ الخمس سنوات المغة اإلنكميزية فقط40نسمة أو 

% مف السكاف مما يجعميا المغة الثانية األكثر شيوعًا وثاني أكثر 32 إلسبانيةلمغة اا ستخدـي
عؿ المغة اإلنجميزية المغة الرسمية في البالد كما ىو يدعو بعض األمريكييف لج، و اً يالمغات تدريس

ف يف الرسميتيواإلنجميزية المغت لغة ىاواي كؿ مف ، بينما تعدوالية( 24)الحاؿ في ما ال يقؿ عف 
 ال تمتمؾ لغة رسمية توجد نيومكسيكو عمى الرغـ مف أف والية، و اواي حسب دستور الواليةفي ى
، كما ىو الحاؿ افيي قوانيف تنص عمى استخداـ كؿ مف اإلنجميزية واإلسبانية فييا
بنشر  كاليفورنيا قـو واليات أخرى مثؿ، كما تبالنسبة لمغتيف اإلنكميزية والفرنسية لويزيانا في

تمنح عدة مف األراضي الجزرية االعتراؼ  ، كماإصدارات إسبانية عف وثائؽ حكومية معينة
بالمغة  الرسمي لمغاتيا األصمية إلى جانب المغة اإلنجميزية حيث تعترؼ ساموا األمريكية وغواـ

بينما  ،الشامورو في جزر ماريانا الشمالية كما يعترؼ بالكارولينية و ،الشامورو و الساموية
 /https://ar.wikipedia.org/wiki.اإلسبانية ىي المغة الرسمية في بورتوريكو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%8C_%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لمترابط االجتماعي تعترؼ بالمغة السائدة في  وبما أف المدرسة المجتمعية تعد ذاتيا عامالً    
عو بمغتو حيث تعتمد في برامجيا المغة الرسمية المعترؼ بيا في النظاـ مجتمعيا وتتواصؿ م

التربوي في الوالية التي توجد فييا، كما أنيا تشجع استخداـ المغات العالمية الحية التي تمكف  
التالميذ مف التواصؿ مع العالـ واالستفادة مف خبراتو واالطالع عمى المستجدات المعاصرة في 

 لتوسيع المعرفة الذاتية وتحقيؽ االرتقاء لممجتمع.شتى االتجاىات 

 جميورية فيي العالـ، في حية فيدرالية أقدـ المتحدة الواليات تعد :العوامل السياسية -4-4 
 االنتخابات فمنذ الحزبيف نظاـ بعيد زمف منذ المتحدة الواليات ويحكـ تمثيمية، وديمقراطية دستورية
 ،3428 عاـ في تأسس الذي الديمقراطي الحزب مف كؿ أصبح ،3413 في جرت التي العامة

 ىو( روزفمت ثيودور)ويعد ف،يالرئيسي فيالحزب ـ3418 عاـ في تأسس الذي الجميوري والحزب
 األصوات مف بالمئة بعشريف فاز والذي( التقدمي الحزب) ثالث حزب مف الوحيد المرشح
 .الشعبية

 الديمقراطي الحزب يعتبر بينما ،"محافظاً " أو سطالو  يميف مف حزباً  الجميوري الحزب ويعتبر   
 الشماؿ واليات تعد كما األمريكية، السياسية لمثقافة طبقاً " ليبرالياً " أو الوسط يسار مف حزباً 

 نسبيًا، ليبرالية أو" زرقاء واليات" الكبرى البحيرات منطقة واليات وبعض الغربي والساحؿ الشرقي
 مف وىي روكي وجباؿ العظمى السيوؿ مف وأجزاء الجنوب في ركزفتت" الحمراء الواليات" بينما
 .نسبياً  المحافظ التيار

 واألربعيف الرابع الرئيس ـ2004 لعاـ الرئاسة بانتخابات الفائز أوباما باراؾ الديمقراطي ويعد   
 االقتصادي الركود وسط انتخابو تـ وقد أفريقي، أصؿ مف أمريكي رئيس وأوؿ المتحدة لمواليات
 والتعميـ الصحية الرعاية نظاـ عمى كبيرة تعديالت ـ،2030 عاـ في عيده في وأدخمت العالمي،

صالحات  عاـ في (Obama) أوباما باراؾ انتخاب إعادة تتم وقد المالي، النظاـ عمى وا 
 ميت الجميوري الحزب مرشح عمى انتصاره بعد وأخيرة إضافية سنوات ربعأ لمدة ـ،2032
 .(Mitt Romneyرومني)

 الدائميف األعضاء مف فيي عالمياً  وسياسياً  وعسكرياً  اقتصادياً  نفوذاً  المتحدة الواليات تمارس  
 الواليات وتعد المتحدة، األمـ مقر نيويورؾ مدينة تستضيؼ كما المتحدة، األمـ أمف مجمس في

 تصادية،االق والتنمية التعاوف ومنظمة العشريف ومجموعة الثماني مجموعة في اً عضو  المتحدة
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 مف العديد إلى باإلضافة العالـ تقريبًا، دوؿ لجميع سفارات العاصمة واشنطف في ويوجد
 المتحدة لمواليات دبموماسي تمثيؿ يوجد ذلؾ إلى باإلضافة البالد أنحاء مختمؼ في القنصميات

 بشأف األطمسي شماؿ حمؼ منظمة أعضاء مع كثب عف وتعمؿ تقريبًا، العالـ دوؿ جميع في
 مثؿ الحرة التجارة واتفاقات األمريكية، البمداف منظمة في جيرانيا ومع واألمنية العسكرية اياالقض

 أنفقت ـ،2004 عاـ وفي والمكسيؾ، كندا مع الحرة لمتجارة الشمالية ألمريكا الثالثية االتفاقية
 .العالـ في كبراأل الرقـ وىو الرسمية اإلنمائية المساعدة عمى دوالر مميار(21.8)المتحدة الواليات

 الخدمة وتعد قادتيا، ويعيف البالد في المسمحة لمقوات العاـ القائد لقب الرئيس ويحمؿ   
 االنتقائية، الخدمة يتـ وفؽ نظاـ الحرب زمف في التجنيد أف مف الرغـ عمى طوعية العسكرية
 النقؿ، طائرات مف الكبير الجوية القوات أسطوؿ عبر بسرعة األمريكية القوات نشر ويمكف

 عبر البحر في البحرية مشاة ووحدات النشطة عشرة اإلحدى الطائرات حامالت ذات والبحرية
 الخارج، في ومنشأة قاعدة( 431)في الجيش ويعمؿ اليادئ، والمحيط األطمسي المحيط أساطيؿ

 ىعم تحافظ بأنيا المتحدة الواليات لوصؼ الباحثيف ببعض العالمي العسكري الوجود ىذا دفع وقد
 أكثر ـ،2004 عاـ في األمريكي العسكري اإلنفاؽ مجموع بمغ وقد القواعد، مف مبراطوريةإ

 ميزانية وبمغت العالمي، العسكري اإلنفاؽ مف% 83 عمى يزيد ما أي دوالر مميار (300)مف
 /https://ar.wikipedia.org/wikiدوالر. مميار (185)نحو ـ،2033 لعاـ الدفاع
 ليا كاف والتي األمريكية المتحدة الواليات بيا مرت التي السياسية اثاألحد مف العديد ىنالؾ
 :مايمي األحداث ىذه أىـ ومف التعميمي، النظاـ عمى القوي التأثير

 األمريكي الكونجرس جعؿ ما ـ،3513 عاـ( سبوتنؾ) األوؿ الفضاء لصاروخ الروس إطالؽ -
 سنوياً  دوالر بميوف ربع تقديـ عمى نصي الذي ـ،3514 عاـ لمتعميـ القومي األمف قانوف يصدر
 بتعميـ واالىتماـ الفضاء واكتشاؼ القومي لألمف حيوية تعتبر التي المجاالت في التعميـ لتحسيف
 .األجنبية والمغات العموـ

 A Nation) بعنواف ـ،3549 عاـ األمريكية المتحدة الواليات في رئاسي تقرير صدور  -

Risk) لمقرف المواطف إلعداد األمريكي التعميـ نظاـ صالحية دـع مف يحذر( )أمة في خطر 
 الماضية العقود خالؿ أمريكا في التعميـ عف وثيقة أىـ التقرير ىذا ويعتبر والعشريف، الحادي
 وفاعميتو بنوعيتو يتعمؽ فيما سواء األمريكي التعميـ في الضعؼ نقاط إلى التقرير ىذا أشار حيث
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طالة االنجميزية والمغة والعموـ بالرياضيات الىتماـا بزيادة طالب كما جدواه، أو  الدراسي، اليوـ وا 
 التعميمي. لإلصالح عممية خطوات اتخاذ التقرير ىذا عمى ترتب وقد
 أكدت التي( لمتربية إستراتيجية 2000 عاـ أمريكا) وثيقة إصدار تـ التسعينات مطمع وفي  -

 الدولة، تكويف في التعميـ دور وأكدت التربوي، ـلمنظا األمريكية المتحدة الواليات قيادة حتمية
 .الحياة مدى التعميـ أىمية عمى وركزت

 اإلصالح ستراتيجياتإ أىـ مف تعتبر وثيقة كمنتوف بؿ الرئيس أصدر ـ،3553 عاـ وفي -
 ذلؾ يتـ وأف العالـ، في تعميـ أفضؿ عمى فيياألمريك حصوؿ ضرورة فييا أعمف حيث التربوي،

 التفوؽ عمى والتركيز المساءلة، معايير وزيادة أبنائيـ، تعميـ في األولياء مشاركة تفعيؿ خالؿ مف
 .والمغات الحديث، والحساب التكنولوجيا، مجاؿ في
 Our)خطر في وأوالدنا مستقبمنا بعنواف اً تقرير  ـ،2030 عاـ أوباما الرئيس إدارة إصدار -

Children Our Future Are At Risk) األساسي التعميـ إلصالح تتوجيا تضمف الذي 
 بأف التقرير يوصي حيث عالميًا، والتميز التفوؽ لتحقيؽ التالميذ تييئ أكاديمية معايير وتبني
 األكاديمي لألداء أكبر توقعات وذات لمقياس قابمة صرامة أكثر مستويات المدارس تتبن ى

 www.ed.ed.gov/pubs.raising/vol1/pt4.html لمتالميذ.
 األمريكية المتحدة الواليات بو تتمتع الذي الخاص السياسي الوضعيمكف القوؿ إف   سبؽ مام   

 بيا، تتمتع التي والقوة باألىمية المؤمف اإلنساف بناء نحو التوجو التربوية السياسات عمى يفرض
 الده،لب العالمي الريادي الدور إلى لمحفاظ والساعي العالمية، السياسية األحداث عمى والمنفتح

 والتي والتعاونية المنفتحة التمميذ شخصية تكويف في المجتمعية المدرسة برامج تجسده ما وىذا
يجاد المنطقي التفكير عمى بالقدرة تتمتع  ىذه تعززه وما فاعميتيا، واختبار لممشكالت حموؿ وا 
 تحقيؽ ىإل تسعى أنيا كما  بو، واالعتزاز لو واالنتماء الوطف حب مشاعر تنمية مف البرامج
 .العالمي التفوؽ تحقيؽ أجؿ مف األكاديمي التحصيؿ مستويات أعمى

تمتمؾ الواليات المتحدة اقتصادًا رأسماليًا تغذيو وفرة الموارد الطبيعية  :العوامل االقتصادية -4-5
والبنية التحتية المتطورة واإلنتاجية العالية، وطبقًا لصندوؽ النقد الدولي يشكؿ إجمالي الناتج 

% مف الناتج العالمي بأسعار الصرؼ 28تريميوف دوالر  (38.43محمي لمواليات المتحدة البالغ)ال
% تقريبًا مف الناتج العالمي مف حيث تعادؿ القوة الشرائية، كما يعد أكبر ناتج 23في السوؽ و
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، محمي إجمالي في العالـ، وتعد الواليات المتحدة أكبر مستورد لمسمع وثالث أكبر دولة مصدرة
% مف االقتصاد بينما 11.9ـ، أشارت التقديرات إلى أف القطاع الخاص يشكؿ 2005في عاـ 

% 20.3% وأنشطة حكومات الواليات والسمطات المحمية 28.3يمثؿ نشاط الحكومة الفيدرالية 
المتبقية، وتعد الواليات المتحدة مف الرواد في تصنيع المنتجات الكيماوية، كما أنيا ثالث أكبر 

منتجة لمنفط في العالـ وتعد أكبر مستورد لو، كما أنيا الدولة األولى في العالـ في إنتاج  دولة
الكيرباء والطاقة النووية باإلضافة إلى الغاز الطبيعي السائؿ والكبريت والفوسفات والممح، في 

كبر بورصة نيويورؾ أ دعت% مف إجمالي الناتج المحمي، و 3حيف أف الزراعة تمثؿ أقؿ بقميؿ مف 
 .بورصة في العالـ مف حيث حجـ الدوالر

في دوالرًا أمريكيًا  (85,333ووفقًا لمكتب اإلحصاء بالواليات المتحدة بمغ متوسط دخؿ األسرة)   
مميوف شخص،  (318.3ـ بمغ تعداد القوة العاممة األمريكية)2030ـ،   وفي عاـ 2003عاـ 

نيا إحدى أكثر الدوؿ المتقدمة تقشفًا، إإذ حيث تعتبر الواليات المتحدة دولة رفاه اجتماعي، 
فالفقر النسبي والفقر المطمؽ منخفض بنسبة أقؿ بكثير مف المتوسط بالنسبة لمدوؿ الغنية، وعمى 
الرغـ مف زيادة اإلنتاجية وانخفاض البطالة وتراجع التضخـ، حققت مكاسب الدخؿ منذ عاـ 

يادة في انعداـ األمف االقتصادي بيف ـ معدالت أبطأ مف العقود السابقة، وصاحبيا ز 3540
% لجميع الفئات، 40ـ، حيث ارتفع متوسط الدخؿ الحقيقي بنسبة 3535ـ و 3583عامي 

وارتفع متوسط دخؿ األسرة في جميع الفئات نتيجة لزيادة الدخؿ المزدوج لعائؿ األسرة وتضييؽ 
 g/wikihttp://ar.wikipedia.or.الفجوة بيف الجنسيف وساعات العمؿ األطوؿ

العمؿ والتعمـ قيمتاف أساسيتاف متوارثتاف في المنظومة القيمية المجتمعية يمكف القوؿ إف  و    
األمريكية، وتتضح حقيقة االىتماـ األمريكي بالتعميـ عندما نعمـ بأف " أمريكا كأمة تصرؼ عمى 

لحكومي والخاص التعميـ أكثر مما تصرؼ عمى الدفاع عند مطالعة إجمالي اإلنفاؽ عمى التعميـ ا
لجميع المراحؿ التعميمية "، ويؤكد ىذا االىتماـ ما ذىب إليو الرئيس األمريكي بوش عاـ 

، عندما قاؿ : " إذا أردنا ألمريكا أف لمتربية إستراتيجية 2000 عاـ أمريكاـ، عند إعالف 3553
يالحظ عمى  تبقى قائدة، فال بد أف تقود الطريؽ في مجاؿ التحديث والتجديد التربوي"، كما

دعوات اإلصالح التعميمية بأنيا ركزت في المقاـ األوؿ عمى القضايا المرتبطة باإلنتاجية 
والمنافسة وبناء ميارات االقتدار لدى األفراد، وأف نظاـ التعميـ األمريكي يتميز بانفتاحو وارتباطو 

قرارات السياسة،  بقوى السوؽ، وبالتالي تحكمو خيارات المستيمكيف المالية أكثر مما تحكمو
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ويتمقى التالميذ أنماطًا مف الدعـ المادي، يمكنيـ مف مواصمة تعم ميـ، ويأتي ىذا الدعـ عمى 
ىيئة ىبات ومنح دراسية مف الوكاالت الفدرالية، وبرامج عمؿ في اإلدارات األكاديمية، وقروض 

لمجميع) بنكية، ومساعدات خاصة، وغير ذلؾ مف فرص تمكف مف تحقيؽ مبادئ التعميـ 
 . (15، 3554العولقي، 

األمريكية لمتعميـ في القرف الحادي والعشريف، تقـو  ستراتيجيةاإليمكف القوؿ إف  وبشكؿ عاـ،    
 عمى أربعة مسارات أساسية ىي

 .التطوير الجذري لممدارس لتكوف أكثر التزامًا ومسؤولية اتجاه جيؿ الغد -
 .تطوير جيؿ جديد مف المدارس المبدعة -
 .تطوير برامج التعميـ المستمر وتعميـ الكبار -
 .يا فرص لمتعمـ مدى الحياةفيتطوير المجتمعات التي تتوافر  -
وعمى أساس ىذه االعتبارات، تمت صياغة األىداؼ القومية الكبرى والمناىج التي تيدؼ إلى   

مواصمة تعمميـ  تحقيؽ التعميـ، وتمكيف الدارسيف مف اكتساب الميارات والمعارؼ المحددة، ومف
 .(Congress, 2009, 3)الذاتي مدى الحياة

التفوؽ االقتصادي األمريكي فرض استحداث تغييرات نوعية في بنى التعميـ يمكف القوؿ إف  و   
وطرائقو، وتطوير أساليب وآليات التقويـ واالمتحانات والمساءلة لمختمؼ جوانب العممية التعميمية 

التعميـ والتعمـ واألداء بمؤسسات التعميـ عمى مستوى عاؿ مف ومؤسساتيا، وذلؾ مف أجؿ جعؿ 
الكفاية، ودعـ مفيوـ الشراكة في اإلدارة التعميمية والمدرسية بيف الجيات الحكومية في كافة 
المستويات، الواليات، والمناطؽ المحمية، وفي مؤسسات وىيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني 

دًا مف الحرية لتدعـ مبدأ اإلدارة والمبادرة الذاتية، وفتح المجاؿ لمقطاع واألفراد، ومنح المدارس مزي
الخاص لممساىمة في تمويؿ التعميـ مع ضرورة استمرار الحكومة الفدرالية وحكومات الواليات 

 (.43، 3555والسمطات المحمية في توفير التمويؿ والمنح) المفرج وآخروف، 
ضيا الواقع االقتصادي األمريكي المتمثمة باإلنتاجية يالحظ عمى ىذه التوجيات التي فر    

والمنافسة، وتطوير أساليب التقويـ والمساءلة، ومرونة اإلدارة والتمويؿ، أنيا القاعدة األساسية 
التي تبني عمييا المدرسة المجتمعية أىدافيا، وتنبثؽ منيا توجياتيا وبرامجيا، المتمحورة حوؿ 
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ع، وتحقيؽ المزيد مف التقدـ والرفاه لألمة األمريكية لتبقى الرائدة البحث والتعميـ وخدمة المجتم
 .عالمياً 

 (5,423,390تبمغ المساحة اإلجمالية لمواليات المتحدة األمريكية) :العوامل الجغرافية -4-6
كيمو متر مربع، وتعد الواليات المتحدة األمريكية رابع دولة مف حيث المساحة بعد روسيا وكندا 

تمتمؾ الواليات المتحدة معظـ أنواع المناخ وذلؾ بسبب مساحتيا الكبيرة وتنوعيا والصيف، و 
  http://ar.wikipedia.org/wiki الواسع. التنوع البيئيوتمتاز بالجغرافي، 

اتساع مساحة الواليات المتحدة وتنوع مظاىرىا الجغرافية )سيوؿ، وسواحؿ، يمكف القوؿ إف    
راكيف، وغيرىا(، وتنوع أنماط المناخ، والتنوع البيئي الواسع جعؿ وجباؿ، وأنيار، وبحيرات، وب

البيئة المحمية لمتالميذ مخبرًا حيويًا طبيعيًا غنيًا يمكنيـ مف اختبار مكوناتيا والتعرؼ عمى أىـ ما 
يميزىا والمشكالت التي تعانييا مما يعزز ارتباطيـ بيا مف خالؿ برامج المدرسة المجتمعية التي 

خصوصية بيئتيا المحمية وتسعى لتعميؽ التواصؿ الحي معيا، وتعزيز االنفتاح عمى  تركز عمى
العالـ المحيط، واكتساب المعرفة الحيوية المتطورة مف خالؿ العمؿ في المخابر الحيوية المنفتحة 

نوع التي توفرىا ىذه البيئة الغنية الشاممة لممظاىر الجغرافية والحيوية المتعددة، كما ساىـ ىذا الت
مكاناتيا وتكيؼ برامجيا  في تأكيد أىمية المدرسة المجتمعية كونيا تراعي ظروؼ بيئتيا وا 
وخططيا بحسب واقعيا المحمي مف حيث تنظيـ وقت بداية الدواـ المدرسي وأياـ العطؿ المدرسية 

 .ونوعية األنشطة والمناىج المناسبة لمبيئة المحمية
 :خالصةال

ا الفصؿ فيما يتعمؽ بالمدرسة المجتمعية وسياساتيا التربوية في ورد بيانو في ىذواستناد إلى 
سعت  الواليات المتحدة األمريكية تبيف أفا الواليات المتحدة األمريكيةمرحمة التعميـ األساسي في 

تأكيد أىمية قياـ المدرسة بخدمة وتنمية و إلى تعزيز العالقة التبادلية بيف المدرسة ومجتمعيا 
مكانية مجتمعيا وتعزيز ر  بط المدرسة ببيئتيا المحمية والتعرؼ عمى احتياجاتيا واىتماماتيا وا 

اإلفادة منيا والعمؿ عمى تشجيع المجتمع المحمي لتوثيؽ صمتو بالمدرسة وزيادة مشاركتو المادية 
مكاناتيا واالرتقاء بمستوى أدائيا لتكوف قادرة عمى إعداد جيؿ قادر  والمعنوية لتطوير ظروفيا وا 

 تكيؼ األمثؿ واإلسياـ في التنمية الشاممة لمجتمع.عمى ال
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 :تمهيد
وضع  نحو سورية شيدت السنوات العشر األخيرة مف القرف العشريف توجو وزارة التربية في   

وفؽ أحدث والواقع التربوي ستراتيجيات التربوية  لتطوير العمؿ االخطط و والالسياسات 
المستجدات العالمية  اعتمادًا عمى مرتكزات عدة تمثمت في إيجاد شراكة بيف المدرسة والمجتمع 

العديد مف المشاريع التي  يوتبن  تقوية العبلقة مع كافة قطاعات المجتمع ومؤسساتوو المحمي  
  في سورية ميـ األساسيتعمفيوـ اليتناوؿ ىذا الفصؿ و ؛ تعزز مفيـو المدرسة المجتمعية

ومميزاتيا  ومقوماتيا  المدرسة المجتمعية  وأىدافيا   مفيـو  كما يتناوؿ   وأىدافوومبادئو
 .ونماذجيا  وتطبيقاتيا

 التَّعميم األساسي في سورية :أولا 
 :مفهوم التَّعميم األساسي في سورية  -1
الّتربية  مصطمح أطمؽ عمى نظـ تعميمية كما ورد في الّنظاـ الداخمي لوزارة  األساسي التعميـ  

 رقـ األساسي التعميـ قانوف بديمة تضـ سنوات المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية  حيث   صدر
 واحدة مرحمة في واإلعدادي االبتدائي التعميـ مرحمتي دمج وتضمف ـ 2002/ 7/4تاريخ / 32/

لزامية مجانية وىي األساسي  التعميـ مرحمة ىي التاسع  الصؼ حتى األوؿ الصؼ مف بدءاً  وا 
لزامية " فيي مرحمة تعميمية مدتيا تسع سنوات تبدأ مف الصؼ األوؿ وحّتى التاسع  وىي مجانية وا 

  والحمقة األولى لمتَّعميـ األساسي تبدأ مف الصؼ األوؿ حّتى الصؼ في مدارس القطاع العاـ
والّتربية  ربية الرياضيػػة والّتربية الفنيػةمدرسوف مساعدوف لمتو  الرابع  ويقوـ بالتَّعميـ معمموف 

تحقيؽ حاجة الحمقة الثانية  وقد دخؿ  عندنكميزية  وكذلؾ مدرسوف مجازوف الموسيقيػة والمغة اإل
تبدأ مف الصؼ الخامس حّتى  كّمية الّتربية(  والحمقة الثانية لمتَّعميـ األساسي حديثًا معمـ الصؼ)

 بامتحاف يا مدرسوف مختصوف  ومدرسوف مساعدوف  وتنتييالصؼ التاسع  يقوـ بالتدريس في
 (. 2  2004  وزارة الّتربية) األساسي التعميـ شيادة فيو الناجحوف يمنح عاـ
 :التَّعميم األساسي في سورية مبادئ -2
بالمبادئ التعميمية  المبادئ األساسية لدستور الجميورية العربية السورية فيما يتعمؽلقد ورد في    

 والثقافية ما يمي:
المادة الثامنة والعشروف وتنص" يقوـ نظاـ التربية والتعميـ عمى إنشاء جيؿ متمسؾ  -

 بيويتو وتراثو وانتمائو ووحدتو الوطنية".
 المادة التاسعة والعشروف وتنص عمى ما يمي: -
 التعميـ حؽ تكفمو الدولة  وىو مجاني في جميع مراحمو. -1
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ميـ إلزاميًا حتى نياية مرحمة التعميـ األساسي  وتعمؿ الدولة عمى مد اإللزاـ إلى يكوف التع -2
 مراحؿ أخرى.

تشرؼ الدولة عمى التعميـ وتوجيو بما يحقؽ الربط بينو وبيف حاجات المجتمع ومتطمبات  -3
 التنمية.

 ينظـ القانوف إشراؼ الدولة عمى مؤسسات التعميـ الخاص. -4
http://parliament.sy/forms/cms/viewPage.php?id=32 

 األساسي في سورية يؤكد تحقيؽ المبادئ التالية:وبناًء عمى ما سبؽ إف التعميـ 
 األساسي: التَّعميم ديمقراطية مبدأ -2-1
 وتكافؤ التَّعميـ ديمقراطية مبدأ يؤكد الّسورية العربيَّة الجميورية في الدستور عميو نّص  ما إفّ    

وميوليـ   وقدراتيـ إمكاناتيـ وفؽ تعميميـ لمتابعة استثناء دوف المواطنيف  جميع أماـ الفرص
 ويساير لمشعب المستمر التقدـ التَّعميـ نظاـ يضمف الدستور" ىذا مف( 22) المادة في ورد حيث

 فتنص الدستور مف( 25)المادة أمَّا والثَّقافية"  واالقتصاديَّة االجتماعيَّة لحاجاتو الدائـ التطور
 "أف عمى فتنص( 37) المادة أمَّا المواطنيف"  بيف الفرص تكافؤ مبدأ تكفؿ الدَّولة " أف عمى

لزامي مراحمو  جميع في مجاني وىو الدَّولة  تكفمو حؽ التَّعميـ  األساسي  التَّعميـ مرحمة في وا 
 يحقؽ نحو عمى وتوجيو التَّعميـ  عمى وتشرؼ أخرى  مرحمة إلى اإللزاـ مد عمى الدَّولة وتعمؿ
 .(39  2008 الّتربية  وزارة)واإلنتاج" المجتمع حاجات وبيف بينو الربط

 نابعة سورية في األساسي التَّعميـ ديمقراطية أف الدستور مواد لبعض السابؽ العرض مف يبلحظ 
 عقود  أربعة مف أكثر منذ السوري والمجتمع الحاكـ  الّنظاـ يتبناىا التي االشتراكية  الفمسفة مف

 المذىبي  أو الطائفي أو الديني انتماؤه كاف ميما مواطف  لكؿّ  الحؽ ىذا إعطاء في ذلؾ ويتجمى
 التَّعميميَّة الفرص السوري المشرع منح حيث لممرأة  حؽ األساسي التَّعميـ إف بؿ فقط ىذا وليس

 في اإلناث بتعميـ االىتماـ برز حيث السواء  عمى واإلناث لمذكور جمي نحو عمى المتساوية
 العممية في المرأة دور أىميَّة إلى نظراً  األخيرة  العقود في والسيما والتنموية  التَّربويَّة الخطط

 دوره المجتمع في فرد لكؿّ  وليكوف المطرد  والتقني المعرفي بالعطاء يتميز عصر في التنموية 
 لدور والمكمؿ والموازي الفاعؿ الدور المرأة لمشاركة فيو يكوف عصر في المجتمع تنمية في

 .(39  2008الّتربية   وزارة )الرجؿ
لزاميته األساسي التَّعميممجانية  مبدأ -2-2  :وا 
ويتجسد ذلؾ فيما نص عميو الدستور في الجميورية العربيَّة الّسورية  اّلذي يؤكد أف التَّعميـ     

لزامي في مرحمة التَّعميـ األساسي  حيث ورد في المادة) أف " (37حؽ لكّؿ طفؿ  وىو مجاني وا 
لزامي في المرحمة االبتدائ ية  وتعمؿ التَّعميـ حؽ تكفمو الدَّولة  وىو مجاني في جميع مراحمو وا 

الدَّولة عمى مد اإللزاـ إلى مرحمة أخرى  وتشرؼ الدَّولة عمى التَّعميـ  وتوجيو عمى نحو يحقؽ 

http://parliament.sy/forms/cms/viewPage.php?id=32
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لعاـ  (35كما ورد في قانوف التَّعميـ اإللزامي) "،الربط بينو وبيف حاجات المجتمع واإلنتاج
ممف ( في سوريةالفمسطينييف المقيميف )ـ إلزاـ جميع التبلميذ السورييف ومف في حكميـ 1981

لزاـ أولياء األمور بإرساؿ أبنائيـ إلى مدارس التَّعميـ االبتدائي  ىـ في سف التَّعميـ اإللزامي  وا 
الجزائية والقانونية  اّلتي قد تصؿ إلى السجف في بعض الحاالت   ةتحت طائمة المسؤولي

لمتضمف دمج مرحمتي ـ ا7/4/2002تاريخ  (32باإلضافة إلى قانوف التَّعميـ األساسي ذي الرقـ)
التَّعميـ االبتدائي واإلعدادي بمرحمة واحدة ىي مرحمة التَّعميـ األساسي  وجعؿ اإللزاـ شامبًل لكّؿ 

 (.44   2008وزارة الّتربية  )مراحؿ التَّعميـ األساسي
 مبدأ جودة التعميم األساسي: -2-3
اجتماع الخبراء اإلقميمي في مجاؿ تطوير معايير جودة التعميـ األساسي الذي تقيمو  وضح   

والمنظمة اإلسبلمية لمتربية ( يونيسكو)المنظمة التربية والثقافة والعمـوزارة التربية بالتعاوف مع 
مستويات الخطوات التي قامت بيا سورية لتطوير ىذه المعايير عمى )اإليسيكو( والثقافة والعموـ

تواصؿ مساعييا في تطوير معايير الجودة عبر   حيث أنيا والمعمميف والقيادات التربويةميذ بلتال
وضع معايير عامة لتقييـ جوانب العممية التربوية التي اعتمدت تطوير مناىج التعميـ العاـ 

أف و   بالتعميـودمج التكنولوجيا   وتعميؽ تأىيؿ المعمميف والمدرسيف  والتعميـ التقني والميني
الخطوات التي شممت المناىج ىدفت إلى تحديث العممية التربوية وتنمية الموارد البشرية فييا 

  وقد مواكب لعموـ العصر ويمتمؾ ميارات التعمـ والبحث الذاتيو لموصوؿ إلى إنساف مدرؾ 
ـ تحديد الدروس واألىداؼ التعميمية لكؿ صؼ حيث خضعت ىذه المعايير لتقويتضمف ذلؾ 

في حيف تـ  واإليسيكومنظمتي اليونيسكو بمشاركة خبراء مف  ـ 2006محمي ثـ دولي عاـ 
مف مدرسي الحمقة الثانية ( 3384)مف معممي الحمقة األولى و (33282)تعميؽ تأىيؿ

مدرسًا ومدرسة عمى ميارات الحاسوب في إطار دمج التكنولوجيا بالتعميـ حتى ( 19868)وتدريب
معايير لقبوؿ المعمميف تمثمت في المسابقات النوعية بالتزامف مع  تضعو كما  ـ 2009نياية 

ميذ  بلتالعمؿ الجاري لتطوير نظاـ االمتحانات إلى نظاـ اختبارات يضمف تقويمًا مستمرًا لم
والقناة التربوية   ورياض االطفاؿ  تنظيـ المؤسسات التعميمية الخاصة مشاريعباإلضافة إلى 

واستثمار   ومركز رعاية الطبلب المتميزيف  ومدارس البادية  والمؤسسة العامة لمطباعة  السورية
 خرىأالوزارة بمشاريع   كما تقوـ وتمييف التعميـ  تقانات المعموماتية في التعميـ واالدارة التربوية

ي ذو ودمج   مثؿ انشاء المجمعات المدرسية في المدف وضواحييا مف أجؿ تحقيؽ جودة التعميـ
والموائح الداخمية  لؤلنظمة المدارس لتعديؿ دورىـ وفقاً  مدراءوتدريب   اجات الخاصةتيحاال

مركز البحوث ومركز التقويـ والقياس والصحة المدرسية تطوير عمؿ كٍؿ مف و   الجديدة
 . syrianeducation.org.sy/www.والمعسكرات الصيفية والصاالت الرياضية

http://www.syrianeducation.org.sy/
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وضع نظاـ لضبط  قدوزارة التربية لفي إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة والجدير ذكره ىنا أنو 
الجودة في التعميـ األساسي يعتمد عمى مجمس أعمى لمتطوير التربوي تتبع لو مديرية لمتقويـ 

أف مياـ ىذه الجيات و   المدرسي وأكاديمية وطنية لتدريب المعمميف ومركز لبلعتمادية والترخيص
شر معايير تتمخص في تقويـ التعميـ في المدارس عبر زيارات ميدانية ووضع تصنيؼ لو ون

 .http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/225291التقويـ وتقديـ النصح لممعمميف
اإللزامي  المجاني التعميـ الجيدمبادئ التعميـ األساسي في سورية تعزز يمكف القوؿ إّف و    

تطوير البيئة المدرسية وسعي إلى المعتز بوطنو و بناء االنساف المتوازف والمبدع مف أجؿ لمجميع 
عداد المجتمع السوري لمواجية ا  سياـ في تييئة الموارد البشرية واالرتقاء بنوعية التعميـ و واإل

  .متطمبات النمو االقتصادي

 :أهداف التَّعميم األساسي في سورية -3
تعد مرحمة التَّعميـ األساسي مرحمة تعميمية ميمة في منظومة التَّعميـ الرسمي في سورية     

وتأتي أىميَّة ىذه المرحمة مف األىداؼ التي ترمي إلييا  كما جاء في دستور الجميورية العربيَّة 
شباع ميوليـ  الّسورية  حيث إف التَّعميـ األساسي ييدؼ إلى تنمية قدرات التبلميذ واستعداداتيـ  وا 

وتزويدىـ بالقدر الضروري مف القيـ والسموكات والمعارؼ والميارات العممية والمينية  التي تتفؽ 
مع أحواؿ البيئات المختمفة  حيث يمكف لمف يتـ مرحمة التَّعميـ األساسي أف يواصؿ تعميمو في 

  مرحمة أعمى  أو أف يواجو الحياة.
 تيدؼ مرحمة التَّعميـ األساسي إلى: مف الّنظاـ الداخمي لوزارة الّتربية (2وحسب ما ورد في المادة)

   تربية التبلميذ عمى االعتزاز باألمَّة العربيَّة  وتراثيا  وقيميا الروحية  ولغتيا القومية
واإليماف بالثورة فكرًا وممارسة وبالوحدة والحرية واالشتراكية ىدفًا لتحقيؽ المجتمع العربي 

 الموحد.

 عداد التبلميذ لممواطنة الصالحة  وتدعيـ مشاعر الوالء واالنتماء الوطني والقومي إ
 واإلنساني.

  يبلء الّتربية البدنية المكانة تييئة فرص النمو الجسدي والعناية بالّتربية الصحية  وا 
 المبلئمة.

 وتعويده المحافظة عمى البيئة المدرسية واالجتماعيَّة والطبيعية اّلتي يعيش فييا التمميذ  
العادات الصحية الجيدة لمواجية التغيرات الجسدية والنفسية والعاطفية في مرحمة 

 المراىقة.

  تنمية انفعاالت الناشئيف وتوجيييا عمى نحو يمكنيـ مف التصرؼ السميـ في مختمؼ
 المواقؼ باتزاف وحكمة  وتذليؿ العوائؽ االنفعالية اّلتي تحوؿ دوف بناء شخصية متوازنة.

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/225291
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 ـ ئة الحس الجمالي واألخبلقي السميميف في مختمؼ مجاالت الحياة  عمى نحو يبلتنمي
 أىداؼ المجتمع وقيمو.

  تزويد التبلميذ بالمعارؼ والميارات األساسية الضرورية لمحياة وروح العصر مثؿ التواصؿ
بلئمة  المغوي بالمغتيف القومية واألجنبية  والمواطنة  والعمـو  والمعموماتية  والخبرات الم

 والعمؿ عمى تنمية قدراتيـ  وتمكينيـ مف التواصؿ اإلنساني بأنماطو المختمفة.

   تنمية قدرات التبلميذ عمى التفكير المنطقي وتعويدىـ عمى المحاكمة  واالستقراء
واالستنتاج  والربط  والتقويـ  وروح النقد  والبحث عف الحقيقة  وتنمية حب االكتشاؼ 

 واإلبداع لدييـ.

 ط الوثيؽ بيف القضايا النظرية والعممية إلحكاـ الصمة بيف حياة الناشئة والبيئة الرب
 المحيطة بيـ.

  وغرس روح بلميذ في العمؿ الجماعي والتعاوفتنمية التوجيات اإليجابية لدى الت  
 المبادرة واإليجابية  وتعّمـ السموؾ المنتج والبعد عف السمبية وعدـ المباالة.

  مى مواجية مشكبّلت حياتيـ البيئية والسكانية باألسموب العممي  تدريب التبلميذ ع
وتشجيعيـ عمى االنتفاع مف خبراتيـ في اتخاذ مواقؼ إيجابية سميمة  لمساىمة في الحياة 

 العممية بكفاية.

  .تعويد التبلميذ احتراـ الوقت  واستخداـ أوقات الفراغ استخدامًا مفيدًا 

  لميف المبلئمة ليـ وفؽ حاجات التنمية الوطنية  ومبادئ مساعدة التبلميذ عمى اختيار ا
 التوجيو التَّربوي والميني.

  .إكساب التبلميذ ميارات التعّمـ الذاتي 

  .إكساب التبلميذ ميارات استخداـ الحاسوب مواكبًة لروح العصر  عصر العمـ والتقانة 

    تعزيز مفاىيـ الّتربية البيئية والسكانية والمعموماتية والصحية والمينية لدى التبلميذ
 ومساعدتيـ عمى اتخاذ قرارات مسؤولة اتجاىيا.

  التبلميذ لبلندماج في الحياة االجتماعيَّة  وتجاوز الروح الفردية  والتزاـ القيـ  تييئة
يثار ومبادرة وتضحية وتغميب لممصمحة العامة عمى المصمحة  االجتماعيَّة مف تعاوف وا 

 .(35  2008  وزارة الّتربية )الفردية

مف منطمؽ أف التَّعميـ ىو  إف سورية تولي اىتمامًا واضحًا بالتَّعميـ األساسي  وذلؾ وعميو   
أساس تقدـ األمـ ومعيار تفوقيا  وأف لتطويره أىميَّة بالغة أماـ تحديات العصر وتطمعات 
المستقبؿ  حيث ال يمكف ألي عممية إصبلحية أف تتـ إذا لـ تبدأ مف رأس الماؿ البشري  فيو 

 االستثمار األىـ لصناعة مستقبؿ أفضؿ.
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 ي سوريةثانياا: المدرسة المجتمعية ف
 :سورية في المجتمعية المدرسة مفهوم -1

تعد اتجاىًا تجديديًا في النظاـ التربوي و المدرسة المجتمعية: ىي برنامج تربية صحية بيئية     
في سورية  تشتمؿ عمى أساليب تساعد عمى تجويد التعميـ والتعمـ والتركيز بشكؿ أوسع عمى 
التعمـ الذاتي والتعاوني  وتزويد المتعمميف بكفايات تمكنيـ مف التعامؿ بإيجابية مع القضايا 

دور التغيير أداء يـو قدرة التبلميذ عمى الصحية والبيئية في مجتمعيـ  وينطمؽ المنيج مف مف
 والتطوير المستمر لمبيئة المحيطة بيـ  ويمكف الوصوؿ إلى ذلؾ مف خبلؿ:

تمكيف التبلميذ مف اكتساب القوة والقدرة عمى تحسيف أنفسيـ  وتعديؿ البيئة مف أجؿ  -
 حياة صحية ومنتجة ومتناغمة.

 ا معنييف بحياتيـ.تزويد التبلميذ بالمعرفة والثقة البلزمة ليكونو  -

تعزيز المشاركة والتشارؾ بيف التبلميذ والعامميف في المدرسة واألولياء والمجتمع المحمي   -
 وعدـ التمييز واالستغبلؿ.

 استخداـ بيئة عممية تؤدي إلى تمبية الحاجات األساسية الممموسة. -

المدرسي( ومف المسوغات األساسية لتطبيؽ مشروع المدرسة المجتمعية )المنيج الصحي  -
 في سورية  ما يمي:

تعد المدرسة أفضؿ مكاف لمعمؿ لتحقيؽ أىداؼ المنيج الصحي المدرسي  ألف جميع  -
 األطفاؿ يذىبوف إلى المدارس  وتقع عمى عاتقيـ إلى حد كبير مسؤولية مستقبؿ بمدىـ.

إف األطفاؿ في العمر المدرسي يسيؿ التأثير فييـ  وىـ متشوقوف لممعرفة ومنفتحوف  -
ف  ليا  كما أف لدييـ طاقة كامنة في نقؿ ما شاىدوه وتعمموه إلى أسرىـ ومجتمعيـ  وا 
ترسيخ المفاىيـ األساسية والمواقؼ واألنماط السموكية الصحية لدييـ يمكنيـ مف تغير ما 

سياـ بشكؿ إيجابي في تحسيف ىو سائد مف أفكار وممارسات خاطئة في مجتمعيـ واإل
 الحالة الصحية فيو.

المدرسة المجتمعية لمعممية التربوية ترابطًا حقيقيًا بيف األسرة والمجتمع المحمي مف  تحقؽ -
خبلؿ تنفيذ التبلميذ المشاريع والنشاطات البيئية والصحية  ومف خبلؿ مناقشة نتائج 
أعماليـ بمشاركة المعمميف واألىؿ معًا  مما يحقؽ المشاركة المجتمعية) وزارة التربية  

2006  26 .) 

 والقضايا المجتمع عمى المنفتحة ا سبؽ يمكف القوؿ بأف المدرسة المجتمعية ىي المدرسةمم
 وعي زيادة إلى وتيدؼ الدراسية  التربوية الخطة ضمف الصحي المنيج خطة وتنفذ االجتماعية 

 ىادؼ. جماعي بأسموب والصحية العممية مياراتو وتنمية التمميذ
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 سورية: في أهداف المدرسة المجتمعية -2

 تيدؼ المدرسة المجتمعية في سورية تحقيؽ االعتبارات التالية:   
 تنمية ميارات العمؿ بروح الفريؽ والتعمـ التعاوني. -

إكساب التبلميذ الميارات الحياتية مثؿ) التواصؿ  والتعاوف  والمشاركة  والبحث والتقصي   -
يجاد الحموؿ  وتوضيح القيـ  والتفاوض  واتخاذ القرا  ر  وغيرىا...(.والمبادرة  وا 

تنمية شخصية التبلميذ بجميع جوانبيا) الفكرية  والجسمية  واالنفعالية  واإلبداعية   -
 والقيمية(.

إيجاد سبؿ التفاعؿ والتواصؿ الحقيقي بيف المدرسة واألسرة والمجتمع  وتبادؿ المبادرات  -
 (.27  2006واألثر فيما بينيا) وزارة التربية  

التفاعؿ اإليجابي مع عمى ؼ أنيا تسعى إلى بناء منتج بشري قادر يبلحظ عمى ىذه األىدا   
 مجتمعو  مما يمكنو مف تنمية ذاتو وتحقيؽ تقدـ مجتمعو. 

 سورية: في مميزات المدرسة المجتمعية -3

 تتميز المدرسة المجتمعية في سورية بمجموعة مف الخصائص وىي كاآلتي:   
النفسية والمعرفية واألدائية والقيمية  ومحفزة عمى العمؿ في بيئة ممبية الحتياجات التبلميذ  -

 االبتكار واإلنتاج وفيـ الذات.

 تنمية ميارات التعمـ الذاتي  والتقصي واالكتشاؼ لدى التبلميذ. -

 اكتساب الميارات المتعددة مثؿ)  تحميؿ الواقع  ووضع الحموؿ  واتخاذ القرارات(. -

 البناء  واحتراـ اآلراء.تزويد التبلميذ بالقدرة عمى الحوار والنقد  -

 العمؿ في جو مف الصدؽ والثقة والشفافية. -

 االىتماـ باآلخريف  وتنمية روح العمؿ ضمف الفريؽ والعمؿ والبحث التعاوني المشترؾ. -

 تعرؼ الواقع الصحي  وتحميؿ القضايا الصحية والبيئة في المجتمع المحمي. -

 ا البيئية والصحية.مشاركة األسرة والمجتمع في تنفيذ ومناقشة القضاي -

  2006تعزيز نمط الحياة الصحي لدى التمميذ وأسرتو ومجتمعو المحمي) وزارة التربية   -
28.) 

تشكؿ ىذه المميزات التي تتسـ بيا المدرسة المجتمعية في سورية في مجموعيا في الواقع    
 .التربوي بيئة تعميمية وتربوية تحفز الطفؿ إلى التعمـ والمشاركة المجتمعية
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 سورية: في مقومات المدرسة المجتمعية -4

إف تجربة المدرسة المجتمعية في سورية ارتكزت عمى أربعة مقومات تعد األركاف األساسية    
لتنفيذ برنامج المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميـ األساسي  وىي)اإلدارة  والمعمـ  والمشاركة 

 ليا بالتفصيؿ وفؽ اآلتي:المجتمعية  والبيئة المدرسية( وسوؼ يتـ تناو 
يتطمب تطبيؽ المدرسة المجتمعية توافر إدارة تربوية ديمقراطية ذات فكر تطوري  اإلدارة: -4-1

تؤمف بالثقافة اإلدارية الحديثة التي تيدؼ إلى تجاوز األنماط اإلدارية التقميدية وتتمتع بالشفافية  
المحمي والتبلميذ في صنع قراراتيا   وتمارس عمميا بحرية وعدالة  وتشارؾ األسرة والمجتمع

وتسعى إلى تنظيـ الجيود وتنسيقيا لتنمية التبلميذ تنمية شاممة  كما يجب أف تثؽ بذكاء اآلخريف 
وتفسح المجاؿ لحرية الرأي والتعبير والمبادرة  وتأخذ برأي المعنييف  روقدراتيـ  وتعتني باالبتكا

في صنع القرار  وعمييا أف تؤمف بأف التعميـ ىو الحياة وأف المدرسة ىي مركز إشعاع لمتطوير 
االجتماعي  وأف تحرص عمى أف تكوف المدرسة المكاف الذي يمارس فيو التبلميذ وىيئة المدرسة 

متنوعة لتحقيؽ جودة العممية التعميمية  وأف تعزز ثقة كؿ فرد منيـ وتذلؿ مسؤولياتيـ بأساليب 
الصعوبات  وتزودىـ بنشاطات النمو الميني التي تطور أداءىـ في مينتيـ وفي عبلقاتيـ 

 (. 114  2005االجتماعية)سنقر  
 جتمعية ما يمي:ومف األدوار التنظيمية والتربوية المطموبة مف اإلدارة التربوية في المدرسة الم   

مشاركة المعمميف  ومنحيـ فرصة اإلدالء برأييـ  ومناقشتيـ حوؿ جودة اإلنجازات  -
 والوقت البلـز ليا.

 توفير نماذج لؤلداء المطموب  وتشجيع المعمميف عمى التقييـ الذاتي لعمميـ. -

 تحفيز المعمميف عمى مشاركة التبلميذ واألولياء والمجتمع المحمي والتعاوف معيـ. -

إعطاء األولياء الدور واألىمية في التعاوف والمشاركة في نشاطات المدرسة وتطويرىا   -
 واالىتماـ بآرائيـ فيما يتعمؽ بالنشاطات والحياة المدرسية. 

 التواصؿ بشكؿ مستمر مع األولياء ومساعدتيـ في متابعة تعمـ أطفاليـ في المنزؿ.  -

 يا.اإلعبلـ بشكؿ منتظـ عف أخبار المدرسة ونشاطات -

تعزيز تفاعؿ التبلميذ مع اآلخريف وتزودىـ بميارات الحوار البناء واالحتراـ المتبادؿ  -
 (.36  2006والتعاوف والعمؿ المشترؾ) وزارة التربية  

اإلدارة في المدرسة المجتمعية ىي إدارة ديمقراطية تطورية تشارؾ يمكف القوؿ إّف مما سبؽ    
مع المحمي في نشاطاتيا  وتفسح المجاؿ لمشاركة اآلراء المعمميف واألسرة والتبلميذ والمجت

والتواصؿ والتعاوف المستمر مف أجؿ تحقيؽ التطوير المستمر ألدائيا مما ينعكس بصورة إيجابية 
 عمى تنمية مجتمعيا وتطويره.
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يتوقؼ نجاح المدرسة المجتمعية في الوصوؿ إلى مجتمع تعمـ حقيقي عمى وجود  المعمم: -4-2
خبير الذي يستخدـ أفضؿ الممارسات  المعمـ المبادر ذاتيًا لمتغيير والتطوير  المتحمي المعمـ ال

بصفات وميارات تساند وتميـ اآلخريف وتولد التشويؽ والرضا عف العمـ المكتسب والممارسة 
 العممية مدى الحياة  ومف أىـ ىذه الصفات اآلتي:

اإلنسانية التي تتصؿ بالحياة تقاف الميارات البلزمة لبلتصاؿ وتوطيد العبلقات إ -
 االجتماعية  واالستفادة مف مجتمع المدرسة كمصدر حقيقي لممعمومات المفيدة.

 لتحقيؽ األىداؼ التربوية.قويـ الذات  والمثابرة و الطموح الموضوعية في ت -

الشخصية الجذابة المتمتعة بالحيوية والنشاط  والقدوة والنموذج لآلخريف في االىتماـ  -
حداث التغيير)سنقر  واإلقبا   2005ؿ عمى التعمـ وااللتزاـ  والقدرة عمى التحدي وا 
118 .) 

يجابي -  ومتعاوف وواثؽ ومتحمس ونشيط ويمكف االعتماد عميو. محط ثقة وا 

 فعاؿ في التعامؿ مع التحديات التي تفرضيا المتغيرات. -

 قبؿ الدرس وينوع المداخؿ إليو. اً يكوف منظم -

 المجموعات ويوفر جو مف الثقة والصداقة ويشجع مواىب التبلميذ. ينوع أساليب عمؿ -

 يستخدـ أفكارًا جديدة واستراتيجيات وأساليب تعميمية متنوعة. -

متفيـ الحتياجات التبلميذ واألولياء وقادر عمى إقامة عبلقات بناءة معيـ) وزارة التربية   -
2006  38 .) 

المعمـ يجب أف يتحمى بالمواىب والميارات التي تترؾ أثرىا الواضح في يمكف القوؿ إّف و   
الطريقة التي يدار بيا العمؿ التربوي  مما يعكس بصورة إيجابية عمى أداء التبلميذ ويمكنيـ مف 

 امتبلؾ القدرات التي مف خبلليا يسيموف في تطوير مجتمعاتيـ. 
درسة النظامية تقـو عمى نظاـ مؤسسي يأخذ عمى الرغـ مف أف الم المشاركة المجتمعية: -4-3

بعيف االىتماـ التكامؿ بيف المدرسة ومشاركة أولياء األمور مف خبلؿ مجالس األولياء والشراكة 
المشاركة المجتمعية ضعيفة فييا  فدور ماتزاؿ مع المنظمات الشعبية المعنية بقطاع التربية 
ة المجتمعية لتغير المفيوـ السابؽ لمشراكة بيف المجتمع محدود وغائب في التنفيذ  وتأتي المدرس

المدرسة والمجتمع وتسعى لتفعيؿ ىذه الشراكة مف خبلؿ طرحيا لمعايير خاصة بيا  كمساعدة 
عطاء األولياء أىمية في  التبلميذ واألولياء والمعمميف عمى إقامة مشاركة تعاونية منسجمة  وا 

ة ومتابعة تطور أبنائيـ بشكؿ منتظـ واالىتماـ التعاوف والمشاركة والتفكير في تطوير المدرس
بتعميميـ في البيت وترؾ فرص كافية لمتبلميذ لمتعبير عف آرائيـ فيما يتعمؽ بالنشاطات واألعماؿ 
المدرسية  كما أنيا تعزز مشاركة األىؿ في المناقشات واتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالنشاطات 
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عمى حميا  مف أجؿ جعؿ المدرسة مكانًا محببًا لمتبلميذ  المدرسية ومشكبلت التبلميذ والعمؿ معاً 
تعزز فيو قيميـ اإليجابية وتساعدىـ عمى التفاعؿ مع المجتمع المدرسي مما ينعكس إيجابيًا عمى 

 تحصيميـ العممي.
 ومف األسس التي تستند إلييا المشاركة المجتمعية في المدرسة المجتمعية ما يمي:

لتربوية  ويجب تمكنيو مف االعتماد عمى ذاتو والقياـ بواجباتو التمميذ ىو ىدؼ العممية ا -
قامة عبلقات متوازنة ووطيدة بينو وبيف المجتمع.  وتمبية حقوقو وا 

بداء الرأي. -  المرونة في التخطيط والتنفيذ مما يتيح الفرص لمجيات واألفراد لممساىمة وا 

ات متاحة ومتكافئة لدى االتصاؿ المستمر بيف كؿ األطراؼ المعنية كي تكوف المعموم -
 الجميع.

المشاركة في اتخاذ القرارات مف خبلؿ اتاحة الفرص لمجميع لمتعبير عف آرائيـ ومناقشة  -
 القرارات ووضع المعايير.

تدريب الكادر اإلداري والمدرسي عمى تفعيؿ المشاركة المجتمعية وتعميميـ ميارات  -
 التواصؿ والتعاوف.

تاحة تمبية الجيود التنموية الحتياج - ات فعمية في المجتمع الذي تقوـ فيو المدرسة وا 
الفرص لجميع فئات المجتمع لممشاركة برأييا لتكويف قاعدة تنظيمية تربوية مؤسسية 

 فاعمة في المدرسة.

لمجتمع المدرسة مما يضمف استمرارية جيود التحسيف  ءتنمية اإلحساس بالممكية واالنتما -
 والتطوير.

تمع مف أجؿ توجيو الجيود وتكامميا لنجاح العممية التربوية مشاركة كافة مؤسسات المج -
 وتحقيؽ جودتيا.

مشاركة األولياء بوصفيـ متطوعيف ومسانديف لؤلنشطة الصفية والبلصفية وفي تعميـ  -
حسب قدراتو ؿ إلقاء المحاضرات في المدرسة كٌؿ أبنائيـ في البيت  ومشاركتيـ مف خبل

 (.42  2006واختصاصو) وزارة التربية  

المشاركة المجتمعية في قيادة وتنظيـ برامج ونشاطات المدرسة يمكف القوؿ إّف مما سبؽ    
المجتمعية تعد دعامة أساسية في تطوير وتنمية المجتمع المدرسي حيث أف كؿ فرد لديو ما 

 يضيفو إلحداث التغيير اإليجابي.
يجب أف تراعى في المدرسة المجتمعية بعض الشروط الضرورية مف  البيئة المدرسية: -4-4 

أجؿ توفير بيئة مدرسية آمنة ومحببة ومحفزة عمى التعميـ كأف يكوف موقع المدرسة في منطقة 
واسعة قريبة مف الحدائؽ  وبعيدة عف الطرقات العامة والضجيج  وأف يتوافر فييا عدد مف الغرؼ 



 سوروةىفيىاألساسيىالتعلومىمرحلةىفيىالمجتمعوةىالمدرسة:ىالسابعىالفصل

 

222 
 

شطة العممية والتعميمية مثؿ ) مخابر مجيزة بالتجييزات الكاممة  المتخصصة تمكف مف تنفيذ األن
ومرسـ  ومكتبة وغرفة مطالعة  ومسرح  وغرفة موسيقا  وصالة رياضية  وقاعة اجتماعات ..( 
باإلضافة إلى تجييزىا بالتقانات والوسائؿ التي تنمي التفكير اإلبداعي والناقد وميارات صنع 

كبلت والتواصؿ الفعاؿ مع اآلخريف كالصور  واألدوات  القرار والقدرة عمى حؿ المش
والمجسمات  واألجيزة واأللبسة الرياضية والفنية  واآلالت الموسيقية  واأللعاب التعميمية اليادفة  
والكتب والموسوعات  وأف تتوافر في الغرؼ الصفية الشروط الصحية كالتيوية الجيدة  واإلنارة 

ث الذي يراعي متطمبات التبلميذ وأف ينظـ بما يتناسب مع العمؿ المناسبة  والتدفئة  واألثا
التعاوني بيف التبلميذ ويحقؽ إمكانية التفاعؿ مع المعمـ  ومساحة تتناسب وأعداد التبلميذ تحقؽ 

 (.56  2006ليـ حرية الحركة) وزارة التربية  
شطة العممية والرياضية توفير ىذه الشروط في المدرسة يمكف مف تنفيذ األنيمكف القوؿ إّف    

والموسيقية والفنية وربطيا بالبيئة الطبيعية والحياة االجتماعية لمتبلميذ وممارستيا بحرية وبساطة 
ومتعة بعيدًا عف التعقيد  مما يشعر التبلميذ أف المدرسة ىي المكاف األجمؿ بالنسبة ليـ وىذا 

 فييا. يجعميـ أكثر ارتباطًا بيا وتشوقًا لنيؿ العمـ والمعرفة

 نماذج المدرسة المجتمعية في سورية: -5

 التواصؿ فكرة جميعيا تجسد نماذج سورية بعدة في المجتمعية تنفيذ مشروعة المدرسة تمثؿ   
 :كاآلتي المتعددة  وىي بمكوناتو المحمي المدرسة والمجتمع بيف والتشارؾ

 المدف في المواطنيف أبناء جميع أماـ التعميمية الفرص إتاحة لمبدأ تطبيقاً  :المتنقمة المدارس - أ
 لمكؤل طمباً  مواشييـ مع المتنقميف البادية ألبناء وحتى المتباعدة المناطؽ وفي واألرياؼ
 عاـ في متنقمة مدرسة 102) متنقمة مدارستـ إحداث  فقد الشاـ  بادية في والمرعى
 لممعمـ سكف غرفة مف مؤلفة ليـ متنقمة عربة عف عبارة ىي المتنقمة والمدرسة  (ـ2008
 الحاجة حيف العربة ىذه وتجر وتمميذة  تمميذاً  أربعيف لنحو تتسع صفية غرفة ومف ومرافؽ
 بتدريس المعمـ يقوـ حيث البادية  أبناء فيو يوجد مكاف أي إلى سيارة أو زراعي جرار بواسطة

 خاص منياج لوضع البلزمة اإلجراءات وتتخذ الصفية  الغرفة ضمف تعميمية مستويات عدة
األساسي  ويمكف  التعميـ مرحمة مناىج ضمف بيئتيـ مع ويتبلءـ طموحاتيـ يمبي البادية بأبناء

ىذا النموذج مف تحقيؽ التواصؿ االجتماعي بيف المدرسة واألسرة والمجتمع المحمي  والتحرر 
ت مف الشكؿ التقميدي لمتعمـ وتنفيذ األنشطة التعميمية في الطبيعة أو في الحقؿ أو في أحد بيو 

األولياء  وبأشكاؿ مختمفة تتنوع فييا أدوار المعمـ والتبلميذ  وغالبًا ما يشارؾ األولياء أبناءىـ 
 www.nesasy.orgجمسات الحوار والمناقشة والعرض والنشاطات الثقافية.

http://www.nesasy.org/
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مف المدارس المجتمعية التي المدرسة المتنقمة ضمف ىذا السياؽ ىي نمط يمكف القوؿ إّف    
ىـ بالثقة والفاعمية ؤ يظير فييا دور البيئة بشكؿ أكثر وضوحًا  بحيث يشعر فييا التبلميذ وأوليا

كوف أنشطتيا تعد أكثر ارتباطًا مع نمط حياتيـ والموارد المتوافرة في مجتمعيـ مما يسيـ في 
 تحقيؽ تنمية عممية وثقافية ممحوظة فيو. 

ىي مدرسة تعميـ أساسي تختمؼ عف مثيبلتيا مف المدارس بوجود مادة  :المدرسة الريفية - ب
التربية الزراعية بشقييا النظري والتطبيقي باإلضافة لممواد األساسية  حيث تزيد الخطة 
الدراسية فييا عف الخطة الدراسية في باقي المدارس بمقدار أربع حصص أسبوعية  وتحتوي 

ة لمادة التربية الزراعية  وبركة مائية  ويقوـ بتعميـ ىذه عمى حديقة لتطبيؽ األنشطة العممي
المادة معمـ زراعة مؤىؿ تربويًا  وتتضمف ىذه المادة دروسًا مبسطة عف كيفية زراعة 
النباتات بأنواعيا) أشجار مثمرة  وخضار  ونباتات الزينة  وغيرىا...(  وعددًا مف الدروس 

وصناعة الجبف  وغيرىا...(  وعددًا مف  الخاصة بالصناعات الريفية)تحضير المربى 
الدروس عف تربية الحيوانات الزراعية)الدجاج  واألرانب  والنحؿ  وغيرىا...(  واليدؼ مف 
التعميـ الريفي ىو ربط التمميذ ببيئتو  وحب األرض  وتوثيؽ الصبلت بيف المدرسة واألسرة 

ولياء في حديقتيا المستجدات عف طريؽ جعؿ المدرسة الريفية مركزًا إرشاديًا يشاىد األ
( 417الزراعية  والتجارب الناجحة  وقد بمغ عدد المدارس الريفية في القطر السوري)

 (. 16  2006مدرسة) وزارة التربية  

يسيـ في فيـ التوازف والعبلقات في النظاـ  المدرسة المجتمعية ىذا النمط مفيمكف القوؿ إّف    
د الطبيعية والتنوع البيئي في مجتمعيـ  ويطور معارفيـ ومياراتيـ البيئي ويعرؼ التبلميذ بالموار 

تنمية العمؿ يسيـ في البلزمة الستقصاء المشكبلت البيئية وتحميميا وتحمؿ المسؤولية اتجاىيا  و 
 الجماعي ومشاركة أفراد المجتمع ويعزز االتجاه اإليجابي نحو حماية البيئة.

دمج بالتعاوف بيف وزارة التربية والشركاء الدولييف)منظمة بدأ المشروع الرائد لم :مدرسة الدمج - ج
اليونيسكو  ومنظمة اليونيسيؼ  وجمعية غوث الطفؿ البريطانية  وجمعية حماية الطفؿ 

( 40ـ حيث تـ دمج )2002السويدية  ومؤسسة كريـ رضا سعيد الخيرية( وذلؾ في عاـ 
( محافظات)دمشؽ  4عمى) ( مدارس موزعة8تمميذًا مف ذوي االحتياجات الخاصة في)

وحمص  وحماة  وحمب( بيدؼ تشجيع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة عمى 
المشاركة باألنشطة المدرسية والمشاركة في المعارض واألعماؿ اليدوية التي تظير قدرتيـ 
عمى استخداـ حواسيـ والتكيؼ مع إعاقاتيـ  ومشاركة ذوييـ في ورش تدريبية تقويمية  

المجتمع والبيئة المدرسية مف خبلؿ االجتماعات والمجاف المدرسية وتعزيز الرسائؿ  وتوعية
التوعوية في وسائؿ االتصاؿ اإلعبلمية) التمفاز  واإلذاعة  والصحؼ  وغيرىا ...(  وتفعيؿ 
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واستثمار األنشطة الصفية والبلصفية وحصص الرياضة والموسيقى  وتشجيع العمؿ 
 (.29  2006عب الجماعي) وزارة التربية  التعاوني والتشاركي  والم

نموذج مدارس الدمج أتاح لمجموعة مف األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة يمكف القوؿ إّف    
تاحة الفرصة لؤلطفاؿ  االلتحاؽ بالتعميـ األساسي وتطوير قدراتيـ وتحقيؽ التوازف لدى أسرىـ  وا 

ختبلفات والفروؽ الفردية ويتعرفوا عمى اآلخريف مف غير ذوي االحتياجات الخاصة أف يروا اال
 القيـ اإلنسانية لكؿ فرد ورفع الشعور اإلنساني واإلحساس بالمواطنة لدى الجميع.

والجدير ذكره بعد عرض نماذج المدرسة المجتمعية في سورية  أنيا تعزز التفاعؿ اإليجابي مع   
األسرة والمجتمع المحمي  مما ينمي ويرسخ و البيئة الحية والطبيعية والتواصؿ الفعاؿ بيف المدرسة 

القيـ األخبلقية واإلنسانية والوطنية ويسيـ في رفد المجتمع بجيؿ متكيؼ وواعي لقضايا مجتمعو 
مكانياتو مما يجعمو قادرًا عمى تحقيؽ تقدمو ونيضتو.   وظروفو وا 

 سورية: في تطبيقات المدرسة المجتمعية -6

طبقت في سورية عدة مشاريع تربوية مجتمعية تعزز مفيوـ المدرسة المجتمعية ومف أىميا     
 اآلتي:

ـ 1995الذي طبقتو سورية منذ عاـ  مشروع المدرسة المجتمعية في المجال الصحي: - أ
بالتعاوف مع منظمة  الصحة العالمية  ومنظمة األمـ المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسؼ(  

) اليونيسكو( بيدؼ تعزيز أنشطة التثقيؼ ومنظمة األم ـ المتحدة لمتربية والثقافة والعمـو
 الصحي في المدارس  وتضمف المشروع اإلجراءات التالية:

 تحديد أهداف المشروع: -1
 تـ تحديد أىداؼ المشروع وفؽ ما يمي:   

مور وأفراد اعتماد المشاركة والعمؿ الجماعي بيف التبلميذ والمعمميف والمديريف وأولياء األ -
 المجتمع  وبناء مواقؼ إيجابية اتجاه التعميـ الذاتي.

 توظيؼ البيئة المحيطة بالتمميذ لتمبية احتياجاتو األساسية المعرفية والميارية والقيمية. -

ف مع باقي أفراد المجتمع وفي يتدريب التبلميذ عمى تحمؿ المسؤولية كمتطوعيف وفاعم -
 تحقيؽ برامج ومشاريع تنموية. 

 تعزيز أنشطة التثقيؼ الصحي. -

 إجراءات التحضير لمبرنامج: -2
 تـ التحضير لتنفيذ مشروع المدرسة المجتمعية في المجاؿ الصحي وفؽ اإلجراءات التالية:   

تـ تشكيؿ فريؽ مركزي في وزارة التربية  وفرؽ إشراؼ محمية في مديريات التربية  مع  -
صحي  وقد شارؾ الجميع في التدرب عمى ثبلث لجاف لممتابعة  ومشرؼ متفرغ لممنيج ال
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كيفية التنفيذ وقدمت ليـ معمومات تغني خبرتيـ سواء فيما يتعمؽ بالكفايات التعميمية 
 المساعدة في تحقيؽ األىداؼ أـ في تقويـ التبلميذ. 

تـ توزيع دليؿ المعمـ في المنيج الصحي الذي يبيف فيو المبادئ التي يقوـ عمييا التعميـ  -
 يات العمؿ.الصحي وآل

خصصت قاعات لؤلنشطة الصحية مزودة بأثاث مبلئـ لمعمؿ الجماعي  وبالوسائؿ  -
 التعميمية والمواد التثقيفية المناسبة.

 طريقة التنفيذ: -3

 يتضمف التنفيذ الخطوات اإلجرائية التالية:
شارؾ فييا المعمموف والمشرفوف التربويوف واالختصاصيوف لمادة يمجموعات عمؿ تشكيؿ  -

العموـ وأطباء مف مديرية الصحة المدرسية ومشرفوف صحيوف في وضع خطط وورشات 
شراؾ أفراد  عمؿ تيدؼ إلى تحسيف الصحة المدرسية وتقديـ الخدمات الصحية لممجتمع وا 

 باآلتي:ىذه المجموعات  المجتمع المحمي وتوظيؼ إمكاناتيـ وتقوـ

عقد المقاءات والدورات وورشات العمؿ الفريؽ المشرؼ بزيارات منتظمة إلى المدارس وي قياـ -
يشارؾ بوضع برامج لنشاطات مدرسية صحية وبيئية  وتوظيؼ المناسبات   و البلزمة

الصحية العالمية والمحمية مثؿ) يوـ مكافحة التدخيف  التمقيح المدرسي  وصحة الفـ 
 واألسناف  وغيرىا...( لصالح المشروع.

ؿ صؼ عمى حدة  ففي الصؼ الثالث يتناوؿ تحديد موضوعات مشاريع المنيج الصحي لك -
السبلمة و القضاء عمى نواقؿ المرض  و المنيج الموضوعات التالية) النظافة الشخصية  

العادات الغذائية(  أما و زمر األطعمة  و تسوس األسناف  و تموث الماء وحمايتو  و واألماف  
التدخيف  و الجمد  أمراض و أمراض العيف  و موضوعات الصؼ الرابع فيي) تموث اليواء  

الرياضة والنوـ والمعب(  وموضوعات الصؼ الخامس) األمراض و التموث بالضجيج  و 
الوقاية مف و جياز اليضـ  و جياز اإلطراح  و التوازف الغذائي وسوء التغذية  و التنفسية  

صحة الفـ واألسناف(  وأخيرًا موضوعات الصؼ و اإلسعافات األولية  و   اؿاإلسي
العناية بنباتات البيئة  و   تالعناية بالحيواناو المعدية والوقاية منيا  السادس)األمراض 

 المناعة(.و المقاح  و العناية بالمسنيف  و الصحة اإلنجابية  و 

طمب مف كؿ متعمـ تسجيؿ المواقؼ والممارسات اإليجابية والسمبية لمموضوع الصحي ال -
 أياـ. 5-3ة ما بيف مدالمعطى لو مف واقع منزلو في 

والسمبيات لمموضوع الصحي  تالتمميذ بمفرده أو بالتعاوف مع اآلخريف بتسجيؿ اإليجابيايقوـ  -
أياـ  وتعقد جمسات  5-3ة ما بيف مدفي المحيط مف حولو) في المدرسة أو الحي( في 
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وا بتسجيمو مف مبلحظات وتعزز اإليجابيات وتناقش السمبيات مف أجؿ ممناقشة صفية لما قا
 زىا.إيجاد حموؿ ليا وتجاو 

يقوـ التبلميذ بإشراؼ المعمـ بإعداد مشروع لمشكمة صحية تـ رصدىا في أسرىـ أو مدرستيـ  -
والفوائد المحققة مف دراستو معرفيًا وسموكيًا   أو مجتمعيـ  محدديف اليدؼ مف البحث فيو

 وقيميًا.

يقسـ الصؼ إلى مجموعات يرأس كؿ مجموعة عريؼ ويساعده نائب عريؼ وتحدد ميمات  -
 موعة عمى النحو التالي:كؿ مج

 جمع المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ العممية مف خبلؿ الزيارات الميدانية. المجموعة األولى:
 جمع معمومات إحصائية عف الوضع الراىف المتعمؽ بالقضية الصحية. المجموعة الثانية:
وجمع الصور   موحات وال رسوـالتحضير الوسائؿ التعميمية المعينة)إعداد المجموعة الثالثة: 

غاني  واألشعر  والمسرحيات  والقصص  والمواد لئلذاعة المدرسية  وتحضير نماذج   وال
 وغيرىا....(.

اإلذاعة المدرسية  و إعداد مواد لنشرىا عف طريؽ )الرسائؿ الصحية   المجموعة الرابعة:
مجمة الحائط و الشعر واألغاني  و العروض والحفبلت والقصص والتمثيميات والمسرحيات  

 المدرسية(.
 مرحمة العرض والمناقشة:  -4

تقوـ كؿ مجموعة بعرض ما توصمت إليو في الصؼ وتنسؽ المجموعة الرابعة مع المعمـ    
والعرفاء إلعادة العرض والمناقشة في قاعة خاصة بحضور) أسرة المدرسة  والموجييف  

ممثمي المؤسسات االجتماعية( ويرافؽ والعامميف في الصحة المدرسية  وأولياء األمور  وبعض 
 ذلؾ العرض إنتاج المشاريع في أرجاء المدرسة كافة.

 مرحمة التقويم: -5
 يتـ تقويـ مشروع المدرسة المجتمعية وفؽ المعايير التالية:  
 ربط التقويـ باألىداؼ المحددة لكؿ مشروع. -

 لممشاريع المستقبمية.تسجيؿ النتائج بعناية وبياف التغيرات الحاصمة مف أجؿ التخطيط  -

تنوع التقويـ) قبمي وبعدي( بيدؼ تحسيف المسار وتطويره وتوفير الوقت والجيد واالستمرار  -
 بطريقة أفضؿ.

ارتكاز التقويـ عمى آراء األفراد الذيف اشتركوا في تخطيط المشاريع واألنشطة وتنفيذىا)  -
 التبلميذ  والمعمموف  والموجيوف  وأولياء األمور....إلخ(.
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ولكي يحقؽ مشروع المدرسة المجتمعية في المجاؿ الصحي أىدافو البد مف مراعاة تحقيؽ  -
 االعتبارات التالية:

تحقيؽ كفايات معرفية وميارية وتوجيات وقيـ تغير في السموؾ وتقوي الشعور بالمسؤولية  -
 اتجاه الفرد واألسرة والمجتمع.

ارات التفكير والتحميؿ والتفسير  اكتساب المتعمميف ميارات ضرورية في الحياة مثؿ) مي -
 وميارات اإلصغاء والحوار والتواصؿ  وميارات تحميؿ المشكمة وحميا(. 

ثارة الدافعية لديو لتطوير  - تنمية القدرة القيادية لدى المتعمـ مف خبلؿ تنمية حس المسؤولية وا 
 مجتمعو.

 ماعي واحتراـ آراء اآلخريف.تنمية القيـ إيجابية لدى المتعمـ كاحتراـ الجيد وتقدير العمؿ الج -

إثارة رغبة المتعمـ في المساعدة في المجاالت الصحية والبيئية وفي المشاريع التنموية)سنقر   -
2005  154.) 

 التعميم: في التكنولوجيا دمج مشروع - ب

 رئيس السيد عقيمة األسد أسماء السيدة عمييا تشرؼ التي لمتنمية السورية األمانة بيف بالتعاوف تـ   

 التعميـ في الحاسوب واستخداـ التعميـ في التكنولوجيا دمج تنفيذ مشروع التربية ووزارة الجميورية

 والتعمـ  التعميـ في المعموماتية الستخداـ المدرسيف تأىيؿإلى  المشروعىذا  يدؼوالتعمـ  حيث ي

 األساسي المحور تمميذال يجعؿ امم  التعمـ في المعمومات تكنولوجيا استخداـ مف تبلميذال وتمكيف

 بدؿ بالتشاركية الدراسية الحصص تتسـ وبذلؾ فييا  مرشد إلى المدرس ويحوؿ التعميمية  لمعممية

 في التعميـ في التكنولوجيا لدمج وحدة أحدثت  كما لمتعمـ ميذبلتال حماس ويزيد الممؿ يبعد مما التمقيف

 تدريب تـ حيث المحافظات في لمتدريب المحمية والفرؽ المركزي الفريؽ تييئة وتمت التربية  وزارة

 جميع ليشمؿ العمؿ ويستمر  ـ2008 صيؼ خبلؿ الجدد المدرسيف مف ومدرسة مدرس 7000

 .(29  2008) وزارة التربية  والمحمي المركزي المستوييف عمى زمنية خطط وفؽ المدرسيف
 ويؤكد ىذا المشروع ترسيخ النقاط الرئيسية التالية: 

ىو و  ميذبلتمشروع لترسيخيا عند الالىداؼ التي يسعى ويعد مف أبرز األ :التشاركيالتعميم  -1
خريف حوؿ مختمؼ القضايا والمواضيع المطروحة دفعيـ لتقبؿ أفكار وآراء وطروحات اآل

لمبحث والنقاش ويتـ بيذا القسـ عرض نتاجات المشاريع المقدمة مف كافة المحافظات 
بدراستو عبر الموقع  ميذبلتخاصًا بيا تشارؾ ال حيث اختارت كؿ محافظة مشروعاً 

ًا مف الدوؿ تبلميذمف سورية  ميذبلتضافة لإ ضـّ تأنفسيـ و  ميذبلتااللكتروني الذي أعده ال
العربية واألجنبية وقاموا بعد ذلؾ بتوثيؽ كافة نتائج دراستيـ وبحوثيـ وأعماليـ حوؿ 
موضوع معيف يدخؿ في مناىجيـ الدراسية بالموقع االلكتروني كي تعـ الفائدة عمى أكبر 
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وشممت النشاطات أيضًا القياـ برحبلت ميدانية لربط المنياج  ميذ بلتعدد ممكف مف ال
ج بالواقع ولعؿ مف أبرز الموضوعات   نشطة بالصورراء محادثات الكترونية وتوثيؽ األوا 

الجمؿ الشرطية بالمغة االنكميزية لتحسيف تدريس المغة وتطوير )التي طرحت لمنقاش 
والصراع العربي   والتموث البيئي  والتغذية  والطعاـ  وغزو الفضاء  ميارات المحادثة

  ....(تبلميذت التي تبلمس واقع حياة الوغيرىا مف الموضوعا  الصييوني

 ميذبلتيقوـ المشرفوف بطرح فكرة أو موضوع مف الحياة عمى ال : التفكير ومهارات الحياة -2
يجابياتو وسمبياتو وتقديـ اقتراحات حولو لتطوير الفكرة بما يتناسب مع واقع إلمبحث في 

مور ويوفر ليـ القدرة عمى اكتساب ميارات التفكير الناقد والحوار وتحميؿ األ ميذبلتحياة ال
عطائيا حكمًا منطقيًا مع الحرص دائمًا عمى احتراـ رأي اآلخريف. عادة تركيبيا وا    وا 

الذيف يتوزعوف في مجموعتيف  ميذبلتمفيـو جديد يطرح عمى ال :المناظرات التكنولوجية -3
حياة كأىمية التمفاز في حياتنا تقوـ المجموعة االولى بتأييد لمناقشة قضية ما مف صميـ ال

رى تأىمية التمفاز وفوائده وتناقش وجيًا لوجو مع المجموعة الثانية التي تعارض القضية و 
ميذ بلتقناعية لدى الىذا النقاش يحفز القدرة اإل  سمبيات عديدة بوجود التمفاز في حياتنا

وطريقة البحث المعمؽ عف كافة الجوانب المتعمقة بأي  لقاء أماـ الجميورويعمميـ فف اإل
 موضوع.

ميذ بلتبالتشارؾ في المعرفة والطموحات واآلماؿ فمف خبلؿ تدريب الوقد تميز ىذا المشروع    
عمى استخداـ االنترنت لمحصوؿ عمى المعمومة والعمؿ في فرؽ عمؿ والزيارات  والمعمميف

مف حالة الممقف والمتمقي الى  يـة تـ تغيير واقع العبلقة بينالميدانية وتحضير المشاريع التشاركي
 .في العممية التعميمية فعاالً  عنصراً  ميذبلتصبح الأوالتفاعؿ بتبادؿ المعمومة وبذلؾ حالة الشراكة 

http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=84233558220080305150455 

الذي أقامتو وزارة الصحة بالتعاوف مع منظمة الصحة العالمية  مشروع القرى الصحية: -ج
والمنظمة العالمية لمطفولة بيدؼ إقامة مستوصفات ومراكز صحية في القرى التي ال تتوافر فييا 

  وشاركت المدارس فيو  وقد حقؽ المشروع فوائد ليس في مجاؿ الصحة مثؿ ىذه الخدمات
والوقاية مف المرض فحسب  بؿ في مجاؿ التثقيؼ والتدريب والتواصؿ االجتماعي)سنقر  

2005  156.) 
 الثقافة مشروع أطمؽ ـ 2007 عاـ مف األوؿ الشير منتصؼ في :المتحفية الثقافة مشروع -د

 تعريؼ بغية  واآلثار المتاحؼ مديريةو  الثقافة ووزارة قزح قوس مؤسسة بيف بالشراكة المتحفية

 ثقافياً  إرثاً  يمثؿ الذي الوطني بالمتحؼ المشروع ىذا يرتبط  و العريؽ السوري بالتاريخ األطفاؿ

 كما عممي بشكؿ التاريخ بتعمـ المشروع ىذا خبلؿ مف األطفاؿ يقـو إذ  سورية في كبيراً  وحضارياً 

 والطبع المسمارية والكتابة بالفسيفساء الترصيع مف اآلثار عف تعبر التي الفنوف أشكاؿ يمارسوف

http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=84233558220080305150455
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 الحمي وتصميـ بالصمصاؿ  والتشكيؿ الفخار وصناعة اآلثار عف والتنقيب القماش  عمى باأللواف

 .www.nesasy.orgالخشب عمى والحفر

 الطفؿ مشاركة عمى المعنية والييئات الوزارات جميع تشددمشاريع حق الطفل في المشاركة:  -ه

 الحكومية والسيما الجيات جميع مع وبالتشارؾ الثقافي ودورىا بما يتناسب الثقافة وزارة تقـو حيث

 الشعبية والمنظمات واألوقاؼ  والبيئة والصحة واإلعبلـ االجتماعية والعمؿ والشؤوف التربية وزارات

 منظومة بناء عمى اليونيسؼ  كمنظمة بالطفؿ الدولية المعنية والمنظمات الحكومية غير والجيات

 انفتاحو وتعكس العربية الطفؿ ىوية السورية تتضمف العربية الجميورية في لمطفؿ متكاممة ثقافية

 خبلؿ مف الطفؿ عند الرأي التعبير عف حرية تعزيز في وتسيـ العالـ في األخرى الثقافات عمى

 القرارات الخاصة باتخاذ فييا األطفاؿ يشارؾ التي المختمفة لمنشاطات المدرسية التنظيمية المجاف

دارة والتنفيذ  والتحضير بالتنظيـ والمحافظيف  الوزراء معاوني مف المسؤوليف مع الحوارية الندوات وا 
 ثقافية مف العامة والشخصيات الطفولة مجاؿ في والمختصيف القرار وأصحاب المدف مجالس ورؤساء

 العرائس  ومسرح مدرسي تفاعمي عمؿ مسرح ورشات تنفيذ إلى باإلضافة واجتماعية  فنية وعممية

قامة األطفاؿ  قبؿ مف إعبلمية ورشات الوزارة بإقامة بدأت كما  احتفاليات تشارؾ بيا المدارس) وا 

 الطفولة احتفالية وأضيفت  ـ2002 عاـ منذ سنوي بشكؿ العالمي( الطفؿ ويـو العربي  الطفؿ يـو

 مسرح ربيع ميرجاف في تشارؾ كما البيئية  الجوانب لتغطية لمحيواف العالمي اليـو والبيئة واحتفالية

 إلى مشاركة المدارس باإلضافة الكتب  ومعارض الرسـ وورشات المفتوحة بالندوات الحوارية الطفؿ

 في السنوي الثقافي الياف مار أسبوع مثؿ والخاصة العامة يميا الجياتتق التي النشاطات مف لكثير

 في المحافظة أطفاؿ أغمب فييا يجتمع مناسبات السياحة وىي وزارة مع الزىور ومعرض حمص 

 عاـ تامة  وخبلؿ بحرية األنشطة المخصصة لممارسة الفرصة ليـ بحيث تتاح واحد مكاف

 ورشة /2/ وقراءة  ورشة أدبية  /32/عربي  خط ورشة/ 27 /رسـ  ورشة/ 236 /أقيمت  ـ2008

 ..nesasy.orgwwwصمصاؿ ورشة  /2 /موسيقية  
الذي أقامتو مؤسسة خاصة وأشركت تبلميذ المدارس والمعمميف مشروع حماية الياسمين:  -و

ألؼ شجرة ياسميف في مدينة دمشؽ القديمة  بيدؼ  رفيو  حيث قاموا بزراعة خمسة عش
المحافظة عمى جماليا وأصالتيا  وكاف المشاركوف يزوروف األسر في بيوتيـ ويقدموف ليـ 

  2005)سنقر  شجيرات الياسميف ويساعدوىـ بزراعتيا مبينيف ليـ فوائدىا وكيفية العناية بيا
157.) 

 كؿ مع بالتعاوف المشروع ىذا التربية وزارة تنفذ: التعميم أجل من المدرسية التغذية مشروع -ز
 األكثر المناطؽ البرنامج يشمؿ  و العالمي الغذاء وبرنامج الدولة تخطيط وىيئة الثقافة وزارة مف

دلب الزور ودير حمب في الشرقية والشمالية الشمالية المحافظات في احتياجاً   والحسكة  الرقة وا 

http://www.nesasy.org/
http://www.nesasy.org/
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  وحددت التسرب مف الحد وبالتالي الفقيرة واألسر المحتاجيف لؤلطفاؿ غذائية وجبة ميفأت وىدؼ
 23) تغذية تـ األولى السنة فيو  ـ 2009 عاـ في التطبيؽ بدأ حيث سنوات ثبلثب المشروع مدة

 الشرقية والشمالية الشرقية المحافظات في األساسي التعميـ مرحمة تبلميذ مف وتمميذة تمميذ ألؼ)
 تمميذ ألؼ (52)إلى العدد ليصؿ طفؿ ألؼ (29أضيؼ) الثانية السنة وفي مدرسة  (145)مف

 لممستفيديف اإلجمالي العدد ليصؿ وتمميذة تمميذ ألؼ (36)نحوأضيؼ  الثالثة السنة وفي وتمميذة 
 ممشروعيجابية لاإل النتائج  ومف محتاجة وأسر ميذبلت بيف ما فرد ألؼ (180)إلى البرنامج مف

 معدالت وانخفاض المدرسة عف لمتبلميذ الطويؿ التغيب وتخفيؼ األساسي التعميـ فاعمية تحسيف
 ..nesasy.orgwwwاإلناث عند وخاصة التسرب

( Movimondoقامت جمعية حماية البيئة وبالتعاوف مع جمعية) :ةالبيئيمشروع التوعية  -ح
التبلميذ بأىمية الحفاظ عمى البيئة  ولتحقيؽ اليدؼ اعتمدت التنموية اإليطالية بمشروع توعية 

 الجمعية اإلجراءات التالية:
حيث تـ تشكيؿ الييئة المشرفة عمى المشروع مف خبراء  مرحمة التهيئة والتحضير: .1

إجراء دورة تدريبية مكثفة ولمدة شير لممتطوعيف الذيف   وتـ مختصيف في ىذا المجاؿ
المشروع  ويتضمف منياج الدورة موضوعات متنوعة تتعمؽ بالقضايا يعمموف عمى تنفيذ 

البيئية) التنوع الحيوي  وتموث الماء واليواء  والضرر مف التموث والنفايات(  إلى جانب 
 موضوعات تتعمؽ بأفضؿ الطرؽ التربوية لمتواصؿ مع التبلميذ وتوجيييـ.

مة ولتبلميذ الصفيف الرابع التي تمت في ست مدارس في دمشؽ القدي مرحمة التنفيذ: .2
ف يمتقوف معيـ و ـ  حيث كاف المتطوع2004/2005والخامس فقط في العاـ الدراسي 

بمعدؿ ساعتيف أسبوعيًا ويتـ الحوار والتشاور والتوعية والتوجيو حوؿ أىمية الحفاظ عمى 
البيئة  وبعد انتياء الفصؿ الدراسي أقامت الييئة المشرفة حفبًل ختاميًا عرض فيو 

 المشاركوف نتاجيـ الفني والعممي واألدبي. 
إضافة إلى التقويـ المرحمي الذي تـ كؿ أسبوع ولكؿ متطوع عمى حدا   مرحمة التقويم: .3

أجري تقويـ شامؿ أعد فيو تقريرًا عف مراحؿ المشروع ونتائجو واالقتراحات المناسبة 
 (.156  2005)سنقر  لمتابعتو

الطوعي ومشاركة التبلميذ   العمؿ تعزيز جيود في األىمية الجمعيات تساىـاألشبال:  مشروع -ط
 في التطوع روح يبث الذي األشباؿ مشروع السوري العربي اليبلؿ األحمر حيث تدير منظمة

 يقبؿ كما اإلنساني  الدولي القانوف ومبادئ األولي اإلسعاؼ ويعمميـ عامًا  14 إلى 9 بعمر األطفاؿ

 حاالت في لؤلطفاؿ النفسي الدعـ في يساىموف شباب كمتطوعيف سنة16 تجاوزت أعمارىـ مف

 لطفولة قزح قوس مؤسسة أسست كما الخاصة  ذوي االحتياجات واألطفاؿ والكوارث  الطوارئ

http://www.nesasy.org/
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 ألىـ والتأييد الدعـ وحشد الترويج عمى اليافعيف لمعمؿ األطفاؿ مف تطوعي عمؿ فريؽ أفضؿ

 سبيؿ عمى ـ 2009 لعاـ كوكبنا األخضر بعنواف ئيبي مشروع اعتماد تـ وقد الممحة  القضايا

 .www.nesasy.orgبأنفسيـ بتنفيذىا وشرعوا مشاريعو األطفاؿ صمـ حيث األولى التجربة
والجدير ذكره بعد ىذا العرض ألىـ المشاريع التي طبقت في سورية بيدؼ تجسيد فكرة    

المدرسة المجتمعية أنيا كانت محاوالت ىادفة تمت مف خبلؿ تنسيؽ جيود وتنظيـ العمؿ ما بيف 
 مع والصحة وبالتشارؾ واإلعبلـ االجتماعية والعمؿ والشؤوف التربية وزارات الوزارات والسيماجميع 

 والمنظمات الحكومية غير والجيات الشعبية المعنية والمنظمات الحكومية والييئات معظـ الجيات

مف أجؿ تعزيز كفايات التبلميذ المعرفية والميارية والقيمية وتقوية الشعور  بالطفؿ الدولية المعنية
ثارة الدافعية لدييـ لتطوير وخدمة مجتمعيـ.   بالمسؤولية والمواطنة وا 

 :خالصةال
بناًء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف سورية تسعى إلى تحقيؽ اآلماؿ المرجوة في إيجاد مدرسة  

  وتعمؿ سبؿ التفاعؿ والتواصؿ الحقيقي بيف المدرسة واألسرة والمجتمعمجتمعية تفاعمية ترسخ 
   ميارات العمؿ بروح الفريؽ والتعمـ التعاونيوتعزز   شخصية التبلميذ بجميع جوانبياتنمية  عمى

 في المجتمعية المدرسة تطبيؽ ومتطمبات لمعوقات الميداني وسيتـ في الفصؿ التالي تناوؿ الواقع
 .سورية في األساسي التعميـ مرحمة

 

http://www.nesasy.org/


 

لثامهالفصل ا  

حتليل مقارن للمدرسة اجملتمعية وسياساتها 
مه فروسا والىاليات املتحدة  كل  الرتبىية بني 

 األمريكية
 تمكيد

 المقابلة خطوة: األولى الخطوة

 األدادي التعليم: أواًل

 األمريكية المتحدة والواليات فرندا في المجتمعية المدردة: ثانيًا

 المجتمعية بالمدردة الخاصة التربوية الديادات: ثالثًا

 التفديرية المقارنة خطوة: الثانية الخطوة

 األدادي التعليم: أواًل

 األمريكية المتحدة والواليات فرندا في المجتمعية المدردة: ثانيًا

 المجتمعية بالمدردة الخاصة التربوية الديادات: ثالثًا
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 تمهيد:

في مرحمة التعميـ  الفصؿ الحالي تحميبًل مقارنًا لممدرسة المجتمعية وسياساتيا التربوية يتناوؿ   
 وذلؾ وفؽ خطوتيف رئيسيتيف:بيف فرنسا والواليات المتحدة األمريكية،  األساسي

وتيدؼ إلى التوصؿ إلى الفرض  المقارنة المبدئيةخطوة المقابمة أو ما يعرؼ ب الخطوة األولى:
في لجوانب المختارة لممدرسة المجتمعية وسياساتيا التربوية الحقيقي لمدراسة مف خبلؿ تصنيؼ ا

ثـ الموازنة بينيا باالستناد إلى  ،األمريكية المتحدة والواليات فرنسافي  مرحمة التعميـ األساسي
 اإلطار النظري لمدراسة الحالية.

 المقارنة التفسيرية ألوجو التشابو واالختبلؼ بيف ىذه الجوانب المختارة وةخطالخطوة الثانية: 

 المتحدة والواليات فرنسا في في مرحمة التعميـ األساسي التربوية وسياساتيا المجتمعية لممدرسة
نموذج مقترح أالفرض الحقيقي الذي تقوـ عميو الدراسة ووضع  األمريكية، لمتأكد مف صحة

 .في مرحمة التعميـ األساسي في سورية ةة وسياساتيا التربويلممدرسة المجتمعي

 خطوة المقابمة الخطوة األولى:
سيتـ تصنيؼ المادة العممية التي سبؽ عرضيا في دولتي المقارنة والموازنة بينيا بيدؼ    

 التالية: التوصؿ إلى الفرض الحقيقي لمدراسة مف خبلؿ إجراء المقابمة لمجوانب
  األساسي. أواًل: التعميـ

 المجتمعية.  ثانيًا: المدرسة
 .المدرسة المجتمعيةالخاصة ب ثالثًا: السياسات التربوية

  األساسي التعميم أواًل:
 سيتـ المقابمة بيف دولتي المقارنة مف خبلؿ الجوانب التالية:   

 األساسي. التعميـ مبادئ -1
 األساسي. أىداؼ التعميـ -2
 األساسي. إدارة التعميـ -3
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 األساسي: التعميم مبادئ -1
 فرنسا - أ
 :التالية ساسيةاألمبادئ الينطمؽ التعميـ األساسي الفرنسي مف    

 وزارة التربية الوطنية ىي المسؤولة عف التعميـ ما قبؿ الجامعي.و اإلدارة المركزية لمتعميـ،  -
 العممانية المتمثمة بفصؿ الديف عف المؤسسات التعميمية وتقديـ تعميـ عاـ ال طائفي. -
 سنة. (16-6عمر)عاـ لجميع المواطنيف مف و التعميـ إلزامي ومجاني  -
 حؽ لمجميع.وىو التعميـ أولوية وطنية عميا  -
 مع مراعاة احتياجات التبلميذ. المساواة وتكافؤ الفرص -
 احتكار الدولة لمنح الشيادات بعد االمتحانات العامة. -
 وجود التعميـ الخاص إلى جانب التعميـ العاـ. -
 األمريكية المتحدة الواليات - ب

 :األساسية اآلتية المبادئ األمريكية مف المتحدة الواليات في األساسي التعميـ ينطمؽ   
 التعميـ. إدارة في المركزية السمطات مع المحمية السمطات اشتراؾ -
عطاء التربوية اإلدارة مرونة -  جيود في لممساىمة صبلحيات المدارس ومديري المعمميف وا 

 .واإلصبلح التطوير
لزاميتو التعميـ عمومية -  يتعمـ أف يجب سف السادسة مف عمره عند فرد كؿ أف بمعنى وا 

لزاميًا. (عاماً 12) لمدة  تعميـ عامًا وا 
 .والدينية والمادية االجتماعية الفوارؽ إلى النظر وعدـ التعميمية الفرص تكافؤ -
 يخص فيما يختمؼ ولكنو العاـ لمتعميـ الدراسة سنوات لمجموع واحد تعميمي سمـ وجود -

 .أخرى إلى والية مف مرحمة كؿ
 في لديو الرغبة تحرؾ التي والتجارب الخبرات وجود لمطفؿ وضرورة المبكر التعميـ أىمية -

 .مبكرة سف في التعمـ
 .والتكنولوجيا والرياضيات العموـ لتدريس المخصص الوقت زيادة أو تخصيص -
 .والقومي المحمي المستوى عمى التعميمية التنمية بعممية لئلسراع تعميمية مجالس تأسيس -
عداد عممية، أسس تدريب المعمميف عمى -  أثناء التعميـ وأنشطة الصيفية التدريب برامج وا 

 .الخدمة
 المجتمع وتمبي احتياجات العممي التقدـ تواكب بحيث التعميمية المناىج في النظر إعادة -

 .المحمي
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 .المشاركة في الشؤوف التعميميةأكبر في  دوراً  األمور أولياء منح -
 .والبنات البنيف بيف التعميـ في االختبلط -

األمريكية أنيا تتفؽ مع عددًا  المتحدة األساسي في فرنسا والواليات التعميـ يبلحظ عمى مبادئ
 :مثؿ لميونسكو التأسيسي مف المبادئ األساسية التي أرساىا الميثاؽ

خذ ومجانيتو وحؽ االنساف في الحصوؿ عميو دوف األديمقراطية التعميـ والزاميتو  مبدأ •
 حالتو االقتصادية، أو غير ذلؾ. عمره أو طبقتو االجتماعية، أو في االعتبار

 بالتعميـ. االنتفاع وتعميـ المعاممة في والتساوي الفرص وتكافؤ التمييز عدـ مبدأ  •
 ديمقراطية التعميـ. ألمبد وتعزيزاً  التعميـ المستمر تحقيقاً مبدأ  •
 النفجار المعارؼ وكثرتيا وسرعة تطورىا. التعميـ الذاتي نظراً مبدأ  •
 التعاوف والمشاركة في التعميـ مما أدى إلى بناء المجتمع المتعمـ المعمـ. مبدأ •
ساليب التقميدية في األو وعدـ التمسؾ بالشكميات  المرونة في التعميـ والتعمـ مبدأ •

 تقديمو.
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-enda/right-
to-education/normative-action/fundamental-principles/ 

 األساسي: أهداف التعميم-2
 فرنسا - أ

 ألمور التالية:تحقيؽ اييدؼ التعميـ األساسي في فرنسا    
 .لدييـتنمية الذاكرة واإلبداع والخياؿ المبدع و  ،تنمية الشخصية التبلميذ المتكاممة -
واألنظمة البيئية والمجتمعية احتراـ القواعد و  ميذ لممواطنة وتنمية روح المبادرةإعداد التبل -

 .ـلديي
اتجاىاتو.عمى كؿ تمميذ  ةساعدومتوفير فرص التعمـ المتكافئة  -  التعمـ وفؽ قدراتو وا 
 إتقاف المغة الفرنسية إلى جانب لغة أجنبية واحدة عمى األقؿ. -
مف اتخاذ القرارات في الحياة  ـميذ الثقافة العممية والرياضية التي تمكنيكساب التبلإ -

 مية.اليو 
 محاربة التمييز العنصري.و  تنمية الثقافة اإلنسانية واالنفتاح عمى الحضارات البشرية -
تنمية ميارات التبلميذ االجتماعية والمدنية المرتبطة بممارسة المواطنة والعيش ضمف  -

 تنمية االستقبللية والمبادرة ليكونوا مواطنيف مستقميف نافعيف. ، و جماعة
 . ولياء األمور لبناء معيـ شروط النجاح عمى المدى الطويؿإقامة عبلقات وثيقة مع أ -
  تطوير ميارات التواصؿ لدى التبلميذ وتشجيع العمؿ الجماعي وتعزيز الدافع لو. -

http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-genda/right-to-education/normative-action/fundamental-principles/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-genda/right-to-education/normative-action/fundamental-principles/
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 األمريكية المتحدة الواليات - ب
 :اليةالرئيسية التالنقاط تحقيؽ  ألمريكيايدؼ التعميـ األساسي ي   

 .النمو الجسمي والصحي والعناية بالبدف -
 .النمو الفردي مف الناحية االجتماعية والعاطفية -
 .السموؾ الخمقي الممتـز بالمعايير والقيـ ويتضمف ذلؾ احتراـ القانوف والعادات والعرؼ السائد -

 .النمو الجمالي ويركز عمى تذوؽ الفنوف -

القراءة والكتابة  االتصاؿ ويشمؿ الوسائؿ التي عف طريقيا يتـ االتصاؿ باآلخريف مثؿ -
 .والتعبير واالستعماؿ المغوي الفصيح واليجاء والترقيـ

 .ومبادئ الجبر واليندسة ياتالعبلقات الكمية وتشمؿ الرياض -
مكاناتيـ وتنميتيا -  .اكتشاؼ اىتمامات التبلميذ وقدراتيـ وا 
 .ي تناسبيـتعريؼ التبلميذ بالمجاالت األساسية لممعرفة ليصبحوا أقدر عمى اختيار المواد الت -
المواطنيف  عدادتوفير تربية عامة جيدة لجميع التبلميذ إلو  اإلعداد لممواطنة الصالحة -

 .الصالحيف

 .توفير اإلعداد الضروري لمذيف يرغبوف متابعة دراستيـ في الجامعة والمعاىد العميا -

 .توفير مواد دراسية نافعة لمذيف يرغبوف في إنياء دراستيـ بعد ىذه المرحمة -

ديمقراطية ومجانية وتحقيؽ إلزامية التعميـ،  وضماف التعميـ، في الجنسيف بيف المساواة تحقيؽ -
  المساواة. قدـ وعمى كامؿ نحو عمى الفتيات وتعزيز تعمـ

أنيا تتفؽ مع  في فرنسا والواليات المتحدة األمريكية التعميـ األساسي يبلحظ عمى أىداؼ   
 ة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة مف حيث توسيعأىداؼ التعميـ لمجميع التي وضعتيا منظم

 األطفاؿ جميع تمكيف عمى المبكرة، والعمؿ الطفولة مرحمة في شامؿ نحو عمى والتربية الرعاية
لزامي، وتمبية ومجاني جيد ابتدائي تعميـ عمى الحصوؿ مف  األطفاؿ، لجميع التعمـ احتياجات وا 

 ببرامج المتكافئ االنتفاع خبلؿ مف والراشديف الصغار لكافة  التعمـ احتياجات تمبية وضماف
زالة البلزمة الميارات واكتساب لمتعمـ مبلئمة  بيف المساوة وتحقيؽ التفاوت أوجو لمحياة، وا 

 بحيث لمجميع االمتياز وضماف لمتعميـ النوعية الجوانب كافة التعميـ، وتحسيف ميداف في الجنسيف
 والحساب والكتابة القراءة والسيما التعمـ، في وممموسة واضحة نتائج الدارسيف جميع يحقؽ

 لمحياة. األساسية والميارات
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-enda/right-
to-education/normative-action/fundamental-principles/ 
 

http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-genda/right-to-education/normative-action/fundamental-principles/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-genda/right-to-education/normative-action/fundamental-principles/
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 األساسي: إدارة التعميم -3
 :التالية الجوانب خبلؿ مف المقارنة دولتي بيف المقابمة تـتس   
 القومي/ الفيدرالي المستوى عمى التربوية اإلدارة -1
 / الوالياتميقمياإلدارة التربوية عمى المستوى اإل -2
 يحماإلدارة التربوية عمى المستوى الم -3
 اإلدارة التربوية عمى المستوى المؤسسة التعميمية -4

 فرنسا - أ
التربية القومية الفرنسية عمى  ةالتعميـ األساسي تتبع النمط اإلداري المركزي في وزار  ةإف إدار    

 النحو التالي:
 :التربوية عمى المستوى القومياإلدارة  -1
إف تنظيـ خدمات التعميـ العاـ اإللزامي مف واجبات الدولة حيث يتمتع رئيس جميورية فرنسا    

تستمـز القوانيف األساسية لمتعميـ و بسمطات واسعة وحاكمة عمى السياسة التعميمية وصياغتيا، 
دارة جميع الجيات التعميمية المدرسية، عمييا واعتمادىا، ويختص وزير التربية القومية بإتو موافق

 ،ىيئات استشارية ومجموعة إدارات وخدمات ومكاتب تشكؿ اإلدارة المركزية في الوزارة ويساعده
تتجمى مياميا اإلدارية بوضع التشريعات و تعّد وزارة التربية الوطنية ممثمة لئلدارة المركزية حيث 

التمويؿ، وتحديد أىداؼ التعميـ، ووضع المنياج والقوانيف، ورسـ السياسة التربوية، وتنظيـ 
وتحديد معايير البناء المدرسي، وتوظيؼ  بعد االمتحانات العامة، الدراسي، ومنح الشيادات

ورغـ مركزية إدارة التعميـ الفرنسي الشديدة إال أف  المعمميف وتنظيـ برامج التدريب أثناء الخدمة،
تمويمو ال يقتصر فقط عمى المستوى المركزي بؿ تتشارؾ فيو أيضًا األقاليـ والبمديات إلى جانب 

 .التبرعات الخاصة
 اإلدارة التربوية عمى المستوى اإلقميمي: -2
باإلشراؼ عمى التعميـ  ( أكاديمية وتتمتع األكاديميات بالدور الكبير28توجد في فرنسا)   

عناصر رئيسية ىي: الرئيس،  ةالفرنسي ويتمثؿ التنظيـ اإلداري لكؿ أكاديمية في فرنسا في ثبلث
 ونعيّ رئيس األكاديمية وي  مجمس الوزراء  ختاروي ،فو األعضاء االستشاريو الخدمات األكاديمية، و 

ولديو  قرار رئيس الجميورية، وىو المسؤوؿ أماـ وزير التربية عف كافة الخدمات التعميمية،
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دارة التعميـ، ويساعده مراقب التعميـ اإلقميمي ورئيس قسـ التعميـ  صبلحيات واسعة تتعمؽ بتنظيـ وا 
 زية.يسيـ بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ الربط بيف اإلدارة المدرسية واإلدارة التعميمية المركمما 

 :اإلدارة التربوية عمى المستوى المحمي  -3
القاعدة األساسية لبلمركزية اإلدارية في النظاـ الفرنسي ألنيا تعبر عف واقع  تعد الكوميونات   

اجتماعي واقتصادي وتاريخي وتشاركي في صياغة السياسة التربوية عمى المستوى القومي، كما 
أنيا تعمؿ عمى تنفيذ ىذه السياسة باتصاليا المباشر بمديري المدارس والمعمميف وكافة العامميف 

 التعميمية بصفو عامة، كما تتحمؿ األعباء القانونية والمادية لممدارس.بالمؤسسات 
تعتمد السياسة التربوية في فرنسا عمى الخريطة المدرسية كأداة لمتخطيط التعميمي مف خبلؿ و    

ربط حركة السكانية في المنطقة والخدمات التعميمية التي يتـ تعديميا باستمرار في ضوء 
مف التخصصات المختمفة كمًا ونوعًا، وتتميز السياسة التربوية بالمشاركة  احتياجات تمؾ المنطقة

المجتمعية واإلسياـ الواضح لمعديد مف مؤسسات المجتمع وأىميا المؤسسة الدينية وأحزاب اليسار 
 الفرنسي.
 اإلدارة التربوية عمى مستوى المؤسسة التعميمية: -4
تقع مسؤولية اإلدارة عمى عاتؽ مدير المدرسة بتعاوف مع مجالس إدارية واستشارية تقـو    

بتسيير أمور المدرسة واتخاذ القرارات المرتبطة بذلؾ، ومف المجالس اإلدارية: مجمس إدارة 
المدرسة، والمجمس التربوي، ولجنة تعميـ المواطنة والرعاية الصحية، أما المجالس االستشارية 

تـ استشارتيا في تنظيـ وقت المدرسة واألنشطة المدرسية والبلمدرسية وغالبًا ما يشارؾ أولياء في
 .األمور بمثؿ ىذه المجالس االستشارية

الفرنسية تستيدؼ تنمية الوحدة التربوية  مركزية اإلدارةيمكف القوؿ إف في ضوء ما سبؽ    
مؿ عمى تحقيؽ تكافؤ الفرص بيف المناطؽ تعحيث  االجتماعيالقومية والتضامف القوي والتماسؾ 

 متكافئةتوحيد مواصفات التعميـ ومنح فرص التعممية و في عمميات توزيع الخدمات  المختمفة
 .ةوليؤ ري وتحديد دقيؽ لممسادإؽ انضباط يتحقو  تبلميذ،لجميع المدرسيف وال
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 :األمريكّية المّتحدة الواليات  - ب
لمتعاوف بيف المجتمع  اً نموذجاألمريكية تعد في الواليات المتحدة  األساسي التعميـ إدارة إف   

 :التالي النحو عمى المحمي وحكومة الواليات والحكومة الفدرالية
 اإلدارة التربوية عمى مستوى الحكومة الفدرالية )مكتب الواليات المتحدة لمتربية(:  -1
نما مباشرة ليست الفدرالية اإلدارة إف     لمحكومات، المالية والمساعدات القروض بمنح تتدخؿ وا 
ضماف الوصوؿ المتساوي و  انتشاره وتحقيؽ التعميـ لتطوير والزماً  مناسباً  تراه فيما تتدخؿ أنيا كما

 مكتب) بػ تعرؼ أصبحت لمتربية فدرالية ىيئة تشكيؿ تـ ـ،1929 عاـ وفي ،واالمتياز في التعميـ
 ونشرىا التربوية والمعمومات اإلحصاءات جمع عمى وتقتصر ميمتيا لمتربية( المتحدة الواليات

بالترافؽ مع تمويؿ برامج إقراض لمتبلميذ وتقديـ مساعدة لمتبلميذ مف ذوي الدخؿ وتفسيرىا، 
 مع ذلؾ تبقى مسؤولية التعميـ بصورة أولية مشروعًا عائدًا لموالية أو مشروعًا محميًا. و  ،المنخفض

 )المجمس التربوي لموالية(: حكومات الواليات اإلدارة التربوية عمى مستوى -2
وىذه الدائرة مسؤولة  ،دائرة التربية في الواليةمف قبؿ  النظاـ التربوي في أغمب الواليات يدار   

تصدر التي اعتماد االنفاؽ وتمويؿ التعميـ وىي  ىلإ باإلضافةعف رسـ السياسة التربوية لموالية 
ف في ىذه الدائرة مسؤوؿ كبير يسمى ويعيّ  ،ما لو عبلقة بالتربية القوانيف والتشريعات البلزمة لكؿ

 الذي تشمؿ مجمس ي دعى المجمس التربوي لموالية، كما يوجد في كؿ والية مفوض التربية
داراتيا، واإلشراؼ عمى التعميـ  ضع المعايير وو  ،األساسيمسؤولياتو توزيع المنح الفدرالية وا 

 مجمسووظائؼ ىذا ال ،الكتب المدرسية واختيار لمناىج الدراسيةامصادقة والمعمميف، و  ميذبلتلم
 .تختمؼ مف والية إلى أخرى الختبلؼ تشريع الواليات

 لمتربية(: )المجمس المحمي المنظمات المحمية في األقاليم اإلدارة التربوية عمى مستوى -3

أناطت أمر التربية بمنظمات أو  يارغـ أف حكومات الواليات مسؤولة قػانونيًا عف التربية إال أن    
مجالس محمية تسمى المجالس المحمية لمتربية، وقد تمنح بعض الواليات المجالس المحمية سمطة 
دارة المدارس، بحيث ال تخضع لمسمطػة المركزية في  وضع القوانيف ورسـ السياسة التعميمية وا 

ـ المدرسي ىو منطقة جغرافية يوجد فييا واإلقمي تنقسـ الواليات إلى أقاليـ مدرسية،حيث    ،الوالية
 .مجمس واحد مسؤوؿ مباشرة عف جميع المدارس القائمة في تمؾ المنطقة

 : ما يمي لمتربية المحمي المجمسمارسيا يأىـ الوظائؼ التي ومف 

إذا كاف اإلقميـ مف الموظفيف) وقد يتـ اختيار عدد آخر، تعييف موظؼ ميمتو إدارة المدارس -
 يعمموف تحت إمرة المراقب العاـ، ويكونوف مسؤوليف أمامو.  ( كبيراً 

 ي.رسـ السياسة التعميمية في اإلقميـ في إطار قوانيف الوالية وسياستيا ورغبات المجتمع المحم -
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يقرر المثابرة عمى ىذه السياسة أو تعديميا أو التخمي  ىاضوءوفي تقديـ النتائج المدرسية  -
 عنيا.

 لمدرسي، وفرض الضرائب الضرورية لمواجية المتطمبات.إعداد موازنة اإلقميـ ا -
 اإلدارة التربوية عمى مستوى المدرسة والهيئات الخاصة: -4
ومنح  المتحدة األمريكية في الواليػات نظاـ موحد لئلشراؼ عمى التعميـ بالرغـ مف عدـ وجود   

تشديد  نحو تحوؿ يوجد حرية اإلدارة الذاتية لممدارس في تسير أمورىا التربوية والتنظيمية،
 وطنية أىداؼ بوضع الفدرالية الحكومة حيث قامت التعميـ، مخرجات عمى والتركيز المساءلة
فرض  إلى زيادة تميؿ التعميمية السياسة وأصبحت الواليات، مستوى عمى مناىج وطرحت لمتعميـ،

 أداء التبلميذ، لقياس العامة المعيارية االختبارات عمى التركيز وازداد التعميـ، عمى الواليات نفوذ
يقاع العالي، التحصيؿ ذات المدارس عمؿ وتعزيز لمكافأة الخطط ووضعت  والضغط العقوبة وا 

لى إويتنوع التعميـ األساسي في الواليات المتحدة األمريكية المتدني،  التحصيؿ ذات المدارس عمى
 .عامةالمدارس الخاصة و المدارس الو  عامةالمدارس ال

 في جٍو مفتعمؿ  المتحدة األمريكية الواليػاتفي  اإلدارة البلمركزيةيمكف القوؿ إف مما سبؽ    
 الحديثة،ما يتفؽ مع االتجاىات ب والتعممية التربويةالتنويع في المجاالت والحرية و  ديمقراطيةال
 التعممية اإلداراتتساعد عمى التنافس المستحب بيف ، و االبتكار واالبداعو  بالمرونةتتميز و 

 .التربويةالتعميـ والكفايات  ىيرفع مستو  وعممياً  فكرياً  فتسبب انتعاشاً  والمدارس
 المجتمعية  ثانيًا: المدرسة

 سيتـ المقابمة بيف دولتي المقارنة مف خبلؿ الجوانب التالية:   
 المجتمعية أىداؼ المدرسة -1
 المجتمعية نماذج المدرسة -2

 المجتمعية: أهداف المدرسة-1
 فرنسا: - أ

 تيدؼ المدرسة المجتمعية في فرنسا تحقيؽ االعتبارات التالية:   
تأكيد فكرة التعمـ خارج حدود المدرسة مف خبلؿ التواصؿ مع المجتمع المحمي والبيئة   -

 الطبيعية. 
 .وحرية المناقشةالعممي  لدى التبلميذ وترسيخ ميارات التطبيؽ الذاتي تعزيز التعمـ  -
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 تدريبيـ، ومواصمة تعميميـ إلنجاح المعارؼ مف مشتركة قاعدة التبلميذ اكتساب ضماف  -
 بنجاح. المينية الحياة في واالندماج

 وعالمية الثقافي والتنوع البشرية، تواجو التي الرئيسية التحديات فيـ عمى قادراً  التمميذ جعؿ -
 .واآلخريف الذات واحتراـ اآلخريف، عمى واالنفتاح اإلنساف، حقوؽ

 لمختمؼ التقييـ معايير لتمبية اتخاذىا وتحديد اإلجراءات التي ينبغي المدرسية المنشآت دعـ -
  المؤسساتي. التخطيط تمس التي الحكيمة التكامؿ عممية االجراءات، وتحقيؽ

مع التواصؿ  وفي ألطفاليـ، واألكاديمي التعميمي السموؾ رصد في الوالديف تأكيد حقوؽ -
 . المدرسية الييئات ممثمييـ في خبلؿ مف المشاركة الكادر التعميمي وفي

المناقشات واالجتماعات  و العمؿ حمقات والمدرسة، مف خبلؿ اآلباء بيف الحوار تحسيف -
 الدورية. 

 توقدرا الشخصية، واستغبلؿ المسؤولية التمميذ المتكاممة وتمكينو مف تحمؿ شخصية تنمية -
 الحموؿ واختبار المعمومات عف والبحثالعمؿ الجماعي  عمى وتقدر  ةيمنتوالمادية، و  الفكرية
 المختمفة. المواقؼ وتعبئتيا في التخصصات مختمؼ إنجازات القرار وربط ووضع

أىداؼ المدرسة المجتمعية في فرنسا تتفؽ مع األىداؼ يمكف القوؿ إف وفي ضوء ما سبؽ    
جعؿ مجتمع المدرسة مجتمع المعيارية التي تقـو عمييا المدرسة المجتمعية، والتي تركزت في 

دائـ التعمـ يكتسب فيو األفراد خبرات جديدة ومتطورة، وفي توثيؽ الصمة وتعميؽ العبلقات بيف 
مف ميارات التحميؿ الناقد بحيث يتمكف مف ابتكار المدرسة واآلباء، وفي تمكيف التبلميذ 

الفرضيات واستخراج نتائجيا وتمحيصييا بالممارسة العممية، باإلضافة إلى تكويف ميارات 
التواصؿ والتعاوف والمشاركة والبحث والتقصي وحؿ المشكبلت واتخاذ القرار لدى التبلميذ 

 القضايا فيـ رًا ربط التعميـ بالواقع مما يعمؽأكاديمية، وأخي والغير األكاديمية وتطوير كفاءتيـ
 ليا.  حموؿ تقديـ في واإلسياـ المجتمعية

 األمريكّية: المّتحدة الواليات - ب
 األمريكّية تحقيؽ االعتبارات التالية: المّتحدة الواليات تيدؼ المدرسة المجتمعية في   

 األكاديمية. والغير األكاديميةالميارات  لدى التبلميذ في وواضحة ميمة تحقيؽ مكاسب -
اآلباء  المشاركة مع إبداء والمدارس واالتصاؿ بيف أولياء التبلميذ والمعمميف تعزيز العبلقات -

 .أطفاليـ تعمـ المسؤولية لمنجاح مف قدر
 التعمـ.  تدعـ التي االجتماعي وتأميف العبلقات الماؿ رأس بناء -
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وحشد الموارد اإلضافية لدعـ نشاطات  المدرسية، لممباني األفضؿ االستخداـ تشجيع -
 .المحمي المجتمع دعـ المدرسة، وزيادة

 واألسر. لمتبلميذ الشاممة االحتياجات لتمبية والصحية االجتماعية الخدمات تقديـ -
 تعزيز ميارات التعمـ الذاتي واالكتشاؼ والبحث وتطوير قدرات اإلبداع والتعمـ التعاوني. -
ومعالجة بعض العادات والمشكبلت  وتعزيز مفاىيـ األمفاالسياـ في حماية البيئة،  -

التسرب  مشكبلت االجتماعية المتعمقة باإلدماف والجريمة واالعتداءات الجنسية وخّفض
 والسموؾ وغيرىا.

األمريكّية  المّتحدة أىداؼ المدرسة المجتمعية في الوالياتيمكف القوؿ إف وفي ضوء ما سبؽ    
في توفير بيئة  ة التي تقوـ عمييا المدرسة المجتمعية والتي تركزتتتفؽ مع األىداؼ المعياري

 لمتبلميذ أكاديمي والغير األكاديمي تعميمية سميمة تقدـ الخدمات المتنوعة، وتعمؿ عمى التطوير
ومنتجيف، وفي تحقيؽ المشاركة الفعالة وتوثيؽ الصمة  كمواطنيف الحياة في نجاحيـ يعزز مما

وتعميؽ العبلقات بيف المدرسة واآلباء والمجتمع، وأخيرًا في تكويف ميارات التعمـ الذاتي وربط 
 ليا. حموؿ تقديـ في واإلسياـ المجتمع في الرئيسية التحدياتالتعميـ بالواقع وتحميؿ 

 المجتمعية: نماذج المدرسة -2
 فرنسا: - أ

 مف النماذج التي تتخذىا المدرسة المجتمعية في فرنسا اآلتي:    
 :المشتركة المدرسة -

التعاوف  ومجتمعيا لتحقيؽ قنوات تواصؿ مشتركة بيف المدرسة يتـ فتح النموذج وفؽ ىذا   
المشتركة، باالعتماد عمى الحوار  ةوالسمبية وتحمؿ المسؤولي اإليجابية التغيرات والتواصؿ ورصد

 المبنى نفس الخدمات في مختمؼ بيف الجمع والعمؿ المشترؾ والتقييـ المستمر، ومف خبلؿ
 تصرؼ تحت ووضعيا التي تقدميا المدرسة لمتبلميذ المخصصة الخدمات المدرسي وزيادة

 خدمات توفير عمى اً قادر  اً حقيقي اً مكان التكاليؼ وجعؿ المدرسة بتقاسـ يسمح مما المجتمع،
 .بأكممو لممجتمع

 :المدرسة الموسعة -
تسعى إلى تحقيؽ الترابط بيف احتياجات المجتمع ومخرجات لى رؤية إنموذج ىذا اليستند    

 ذلؾالتعميـ، حيث يتـ توجيو التبلميذ نحو التعميـ الميني أو التقني أو اإللكتروني أو الفني، و 
مع جامعات محددة وتوجيو التبلميذ لمتابعة تأسيس الشراكات و  التعميمية،منظمات التعاوف مع بال

التعميـ األكاديمي فييا وتسميحيـ بالميارات والمعارؼ األساسية البلزمة لنوع التعميـ الذي يتناسب 
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المدارس المجتمعية  بيف شبكات كما يتـ إنشاء مع اىتماماتيـ وقدراتيـ واحتياجات مجتمعيـ،
 لؤلدوات أفضؿ عمى فيـ ومساعدة التبلميذ وأسرىـ التكامؿ يب وتعزيزالتدر  نطاؽ لتوسيع كطريقة
 ليـ. المتاحة التدريب

 :المدرسة الشبكية -
لجمب المدرسة إلى العصر  الفرنسية والتعميـ التربية وزارةستراتيجية إمف  اً جزءالنموذج يعد ىذا    

الرقمي وتمكيف المعمميف والتبلميذ وأولياء األمور مف اإلفادة مف الخدمات الرقمية الجديدة التي 
يمكف تقديـ البرامج التعميمية لمفئات المحرومة  خبلؿ ىذا النموذجومف توفر فرص تواصؿ فعالة، 

وآليات التواصؿ  ةوتطويرىا بتعزيز استخداـ التقنيات المتطورة واالستفادة مف الشابكة اإللكتروني
 الحديثة. 

والجدير ذكره بعد عرض نماذج المدرسة المجتمعية في فرنسا أنيا تسعى لتحقيؽ أىداؼ    
عاوف والتواصؿ مع المجتمع المحمي، وفي تحقيؽ المواءمة بيف المدرسة المجتمعية في تعزيز الت

احتياجات المجتمع ومخرجات التعميـ، باإلضافة إلى تقديـ الخدمات التعميمية والتدريبية المتكاممة، 
  في التعميـ. تعزيز استخدامات التكنولوجياوأخيرًا 

 األمريكّية: المّتحدة الواليات - ب
 :اآلتي األمريكيّة بعدة نماذج كما في المتّحدة الوالياتفي  المجتمعية تتمثل المدرسة

 المنارة المجتمعية: مدارس -

تعزيز التنمية الصحية والتعميـ بيف جميع الشباب واألسر وأفراد المجتمع،  ةتمتـز مدارس المنار    
وتقدـ الخدمات والفرص والدعـ خبلؿ النيار واألمسيات وعطبلت نياية األسبوع في مبنى 

، سكاف المجتمع وتقدـ الدعـ الشامؿ لمتبلميذ في المدرسةيا ستخدميفتح مرافقيا لتة، و المدرس
 .وتسعى لتحقيؽ التأثير المتعدد المستويات مف خبلؿ إشراؾ الشباب والكبار في تنمية المجتمع

 مدارس المعونة المجتمعية لألطفال: -

في المنطقة المحمية  والشركاء لموالية التربية الشراكة بينيا وبيف مجمس المدارس تؤكد ىذه   
 التي العامة المدارس مف نموذج تطوير ىو ذلؾ مف واليدؼ الوطني، الفنية المساعدة ومركز
 الشباب وتنمية االجتماعية الخدمات مف مجموعة مف جانب وتوفير والتعمـ التعميـ بيف تجمع

 والعاطفي االستعداد الجسديالنمو وتحقيؽ  لضماف ورعاية الطفولة مف جانب آخر، والصحة
 .لؤلطفاؿ واالجتماعي
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 المدارس: في المجتمعات رابطة -
 بيف الشراكات لبناء الحكومية المدارس في يعمموف الذيف المينييف مف وطنية شبكة وىي   

حاطة المدرسة وتحقيؽ  المدرسة في البقاء مف وتمكينيـ بالدعـ المجتمعي التبلميذ والمجتمع وا 
 كامبلً  اً عمؿ دوامالالتزاـ فريؽ  خبلؿ مف التبلميذ احتياجات كؿ يعالج شامؿ نيج ذاتيـ، وتتبع

 خبلؿ مف وتوفير موارد المساعدة احتياجات التبلميذ لىإ لمتعرؼ الحكومية المدارس داخؿ
 .المجتمعية الشراكات

 :المدارس في النفسية الصحة مركز 
 بشكؿ االستعداد لمتعمـ وتحسيف اإليجابية التنمية لتعزيز الجيود يركز ىذا النموذج عمى بذؿ   

 المبادرات مف العديد عمؿ عمى واضح بشكؿ تستند الوقائية التي والعوامؿ باعتماد المرونة واضح
 القوة بالتركيز نقاط وتعزيز المشكبلت لمنع المدرسية البيئة لتحسيف المجتمعية الشاممة والمتكاممة

 .التبلميذ تعمـ دوف تحوؿ التي العوائؽ ومعالجة والوقاية الصحية التنمية عمى
 ن:يدي والعشر امدارس القرن الح -
 المدرسة إلى يصموف األطفاؿ أف األسرة وضماف ودعـ األطفاؿ رعاية لخدمات اصنموذج تعد   

 األكاديمي، وتوفير الخدمات النجاح لتحقيؽ البلـز يتمقوف الدعـ وأنيـ لمتعمـ استعداد وىـ عمى
 الحقيقي العالـ ومثرية، واختبار المعرفة في آمنة بيئة تعميمية الجودة في العاليةالمتعددة 

 المناىج في ليا مف خبلؿ دمجيا وتقديـ حموؿ المجتمع والمشاركة في استقصاء مشكبلت
 األساسية االحتياجات ذلؾ تأميف إلى باإلضافة الموسعة، اليوـ برامج في وكذلؾ المدرسية
 . والصحة التغذية مثؿ لؤلطفاؿ

 التكنولوجيا: بدعم التعمم نموذج -
 والتعمـ الذاتي لتوفير فرص التعمـ التعميـ في التكنولوجيا عمى استخداـ فف يركز ىذا النموذج   

 والموارد تحميؿ المعمومات تتيح التي المستمر لجميع التبلميذ، وذلؾ باستثمار التكنولوجيا
نشاء  مف أوسع بمجموعة واالتصاؿ العالـ، مع ومشاركتيا الوسائط المتعددة محتوى المتجددة وا 

 العالـ مع التعامؿ الدراسية مما يتيح خارج الصفوؼ والموجييف والخبراء األمور وأولياء المعمميف
 وتحدي المشكبلت. الحقيقي

أنيا مف  األمريكيّة المتّحدة الوالياتوالجدير ذكره بعد عرض نماذج المدرسة المجتمعية في    
خبلؿ تنوعيا وتعدد مظاىرىا أنيا جميعًا تتفؽ مع اليدؼ والغاية المرجوة مف برامج المدرسة 

ـ يوتقد المجتمعية الواردة في اإلطار المعياري في تعزيز التعاوف والتواصؿ مع المجتمع المحمي،
 وتنمية لصحيةاالجتماعية وا الخدمات ، وتوفيروالدعـ توفير موارد المساعدةو الخدمات والفرص 
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 التي العوائؽ االستعداد لمتعمـ ومعالجة وتحسيف اإليجابية التنمية األسرة لتعزيز الشباب ودعـ
 والموارد إلى المعمومات الوصوؿ تتيح التبلميذ، واستثمار التكنولوجيا التي تعمـ دوف تحوؿ

 المتجددة.
 المدرسة المجتمعيةالخاصة ب السياسات التربويةثالثًا: 
 المقابمة بيف دولتي المقارنة مف خبلؿ الجوانب التالية:سيتـ 
 الحكومي المستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -1
 المحمي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات  -2
 المدرسة مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -3

 الحكومي: المستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -1
 تـ تناوؿ السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية عمى المستوى الحكومي مف جانبيف:سي
الخاصة بالمدرسة المجتمعية عمى  األساسية التي توجو السياسات التربوية المبادئ -1-1

 .المستوى الحكومي
 .بالمدرسة المجتمعية عمى المستوى الحكوميشريعات الخاصة الت -1-2
  المجتمعية: بالمدرسة الخاصة األساسية التي توجه السياسات التربوية المبادئ -1-1
 فرنسا - أ
وضعت وزارة التربية الوطنية في فرنسا عدة مبادئ توجييية لمسياسات التربوية لتعزيز التواصؿ   

 بيف المدرسة والمجتمع المحمي وتفعيؿ دور المدرسة المجتمعية ومنيا:
 تقديـ الدعـ والمساعدة لمتبلميذ، والعمؿ عمى إيجاد خدمات تفيد في رفع مستوى تحصيميـ. -
رب وتمبية االحتياجات التعميمية، ومنع العنؼ وأشكاؿ التمييز العمؿ عمى مكافحة التس -

 العنصري.
 تشجيع التجريب واالبتكار وتعزيز االستقبللية والمساءلة في المدارس. -
 تعزيز التوعية الصحية وممارسة الرياضة واالىتماـ بالقضايا البيئية. -
 .وقدراتيـ تطمعاتيـ عمى تعميميـ بناء مف تطوير تمكيف التبلميذ -
  التبلميذ. والثقافي في شخصية إثراء الجانب الفني -
 تكويف موقؼ إيجابي نحو التعميـ لتحقيؽ النجاح األكاديمي، وجعؿ التبلميذ أكثر مسؤولية. -
 تثقيؼ اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع أبنائيـ وتعميميـ. -
 إلداري لمعامميف في المدرسة.االعتناء بجودة العممية التعميمية، ورفع مستوى األداء الميني وا -
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 أو المحمي الصعيد عمى المدرسية الرياضية األنشطة في االىتماـ بالرياضة والمشاركة -
 الدولي.

 .ميزتو التي تنمية اعتزاز التبلميذ بالتاريخ الفرنسي واألحداث -
تنبثؽ  أنيا فرنسا في المجتمعية لممدرسة التربوية السياسة توجو التي المبادئ ىذه عمى يبلحظ   

خدمة المجتمع واالنفتاح عف المبادئ المعيارية التي تقـو عمييا المدرسة المجتمعية والتي تؤكد 
تتيح لمجميع الفرص لمتعميـ ولمتعبير عف عميو كونيا مكاف لمتعمـ والتواصؿ السميـ معو، وأنيا 

إقامة مجتمع التعمـ الفعاؿ تأكيدىا آرائيـ والمشاركة الحقيقية في األدوار المناسبة، باإلضافة إلى 
امتبلؾ ميارات مف خبلؿ االتصاؿ المباشر باألحداث الحية، والمشاركة في العمؿ الجماعي، و 

 . وتحقيؽ المواطنة الصالحة والمساىمة في التواصؿ المجتمعي السميـ التعمـ الذاتي والمستمر،
 الواليات المتحدة األمريكية - ب
أساسية توجو السياسات التربوية الخاصة بتفعيؿ  األمريكية مبادئالواليات المتحدة وضعت    

 دور المدرسة المجتمعية ومنيا:

 واالحتراـ المتبادؿ بيف الثقة مف وقادرة عمى بناء جو واضحة قيادة قوية تتمتع برؤية -
 . األمور وأفراد المجتمع المحمي ومنظماتو وأولياء الموظفيف

 وميارات بمستويات عالية.أكفاء يتمتعوف بخبرات  فو معمم -
 تحصيؿ عمى تحسيف مباشر تأثير عالية ليا وفؽ معايير المحتوى جودة مع غني منيج -

 التبلميذ.
 وميارية. وثقافية، وتعميمية، ونفسية، صحية، متنوعة خدمات تقدـ سميمة تعميمية بيئة -
امات البيانات ضماف أف كؿ األولياء يشاركوف الرؤية المحددة لممدرسة، ويشتركوف في استخد -

 الخاصة بعمؿ المدرسة.
 ومراكز الصحة الطفولة المبكرة تنمية وبرامج العائمية الرعاية التعاوف والتنسيؽ مع مراكز -

مف أجؿ تعزيز التواصؿ وتبادؿ الخدمات مع  االجتماعية والمنظمات اإلنسانية والخدمات
 المجتمع المحمي.

طار عاـ لممساىمة  -  وتوزيع األدوار والمسؤوليات.تأسيس مخطط لمعبلقات وا 
 تشجيع الحوار المفتوح حوؿ التحديات والحموؿ المناسبة ليا. -
 إيجاد مصادر دعـ مالية وفتح قنوات تمويؿ إضافية مف خبلؿ مساىمة المجتمع المحمي. -
سياـ في تعزيز ميارات التعمـ الذاتي والتعمـ التشاركي واالكتشاؼ والبحث وتطور قدرات اإل -

 بتكار.اإلبداع واال
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 .والسموؾ االنضباط معدالت التسرب ومعالجة مشكبلت التزاـ الحضور وخفض ضماف -
 المتحدة يبلحظ عمى ىذه المبادئ التي توجو السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في الواليات   

المجتمعية كونيا تؤكد تحقيؽ الغايات التربوية  لممدرسة األمريكية أنيا تتفؽ مع المبادئ المعيارية
األدوار  واالحتراـ الحوار المفتوح والتعاوف والتواصؿ وتوزيع الثقة جو مفمف خبلؿ العمؿ في 

، مف أجؿ تعزيز ميارات التعمـ وممثمي المجتمع المحمي والمعمميف اآلباء ومشاركة والمسؤوليات
 ر الرعاية الصحية واالجتماعية المتكاممة.الذاتي والبحث واإلبداع والتطوير، وتوفي

 :عمى المستوى الحكوميالمدرسة المجتمعية الخاصة بتشريعات ال -1-2
 فرنسا - أ

 المجتمعية المدرسة برامج لتعزيز الحكومي المستوى عمى فرنسا أصدرتيا التي التشريعات مف   
 :يمي ما
واإلدارة  المحمية السمطات دور وتفعيؿ البلمركزية نحو بالتوجو الخاص ـ،1982عاـ  قانوف -

  الدعـ المادي. ومنحيا التعميمية، الخدمة تقديـ في والمساىمة التدخؿ المدرسية في
 التسامح العممانية، وأنو يجب مبادئ الذي أكد ضرورة احتراـ ـ،1985/آذار/  33 قانوف -

 أخبلقي أو جسدي اعتداء أي مف الحماية ، وضمافوومعتقدات شخصو في اآلخر واحتراـ
لالعنؼ، و  اشكاؿ أي يمارس مف ومعاقبة  المقررة النشاطات جميع في ةالمشارك تمميذ زاـ كؿا 

 .عميو تسري التي المياـ جميع ينجز المدرسة، وأف قبؿ مف الدراسي منيجو في
ـ، الذي يوضح أف اإلشراؼ عمى تعميـ األطفاؿ 1994 ، الصادر عاـ(149-94التعميـ رقـ) -

 أمر طبيعي ومشروع مف قبؿ والدييـ.
 القرف لبناء الميثاؽ مدرسة تأسيس بشأف ـ،1998عاـ  الصادر (،11-23)رقـ التعميـ -

 .المحمي والمجتمع المدرسة بيف والتعاوف المشاركة إلى تدعو والتي العشريف الحادي
 .أف إنشاء شبكات مف االستماع والدعـ والتوجيو مف األولياء، بشـ1999 /آذار/ 9تعميـ  -
النتائج التعميمية  ضرورة نقؿالذي ر كز فيو عمى  ،ـ1999 /تشريف األوؿ/ 13خطاب  -

 لؤلسر.
ذوي  تبلميذبخصوص الحقوؽ والفرص المرتبطة بأولياء أمور ال ،ـ2335 /شباط/11قانوف  -

التعميـ الفردية، وتقديـ برامج التوعية واإلرشاد الضرورية لتمكينيـ مف  طاإلعاقة في خط
 االندماج والتواصؿ مع مجتمعيـ بفاعمية.

بشأف مشاركة جمعيات اآلباء واألميات ومؤسسات المجتمع  ،ـ2335 /تموز/ 3تعميـ  -
 .المحمي في العممية التربوية
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لخاص بجمعيات اآلباء وممثمي ا ،ـ2336 /تموز/ 28بتاريخ  (935-2336)المرسوـ رقـ  -
مدرسة المع  ومكانة العمؿ المشترؾ والتواصؿ المستمر المجتمع المحمي المتعمؽ بدور

 وتوضيح اإلجراءات الرئيسية.
بعنواف ممارسة السمطة األبوية  ـ،2311في عاـ الكتيب الصادر عف وزارة التربية الوطنية  -

 .يف الوالديف والمعمميففي المدارس، واليدؼ مف ذلؾ ىو تحسيف الحوار ب

 التعاوف منظمة خبللو مف أكدت الذي ،"المكنوف الكنز تعمـ"ـ:1996 عاـ ديمور جاؾ تقرير -
 الحياة، مدى والتعمـ الذاتي، والتعميـ المتكرر، التعميـ مفاىيـ /OECD/ الفرنسية والتنمية
 التقميدية. المدرسة خارج التعمـ وتشجيع المشترؾ، التعاوني والتعمـ

 تقديـ والعممانية في البلمركزية نحو يبلحظ عمى ىذه التشريعات والقوانيف أنيا تتسـ بالتوجو   
 والتواصؿ المشترؾ التعميمية، وتؤكد التزاـ السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية العمؿ الخدمة
وأنيا تتفؽ مشتركة تجسد اآلماؿ واألىداؼ  تعميمية عممية المحمي لتحقيؽ مع المجتمع المستمر

المجتمعية في الدوؿ التي تناوليا  بالمدرسة الخاصة مع التشريعات التي وجيت السياسة التربوية
 اإلطار النظري المعياري.

 األمريكية المتحدة الواليات - ب
فيما يتعمؽ  الواليات المتحدة األمريكية عمى المستوى الفيدراليمف التشريعات التي أصدرتيا    
 ة ما يمي:المدرسة المجتمعيب
ممدارس لداعمة الالعناويف قد ورد في ىذا القانوف : التعميم االبتدائي والثانوي قانوف -

 :المجتمعية التالية
 ىذه المنح استخداـ أمواؿ ية مفلمدارس المجتمعامكف الذي  :منح التطوير المدرسي 

 .لدعـ مجموعة متنوعة مف البرامج واألنشطة
  األكاديمي، اإلثراء فرص الذي وضع لتوفير): يمجتمعال ـيالتعمالحادي والعشروف)القرف 

 الحكومية األكاديمية اإلنجاز معايير لتمبية التبلميذ لمساعدة التعميمية الخدمات وتوفير
 .واألنشطة والبرامج اإلضافية الخدمات مف واسعة مجموعة مف خبلؿ تقديـ والمحمية

 المنح تقديـ أكد الذي ،ـ2311 عاـ الصادر الخدمات المتكاممة المجتمعية المدارس قانوف -
 مدارس بمثابة لتكوف العامة والثانوية االبتدائية المدارس لمساعدة المالية والمساعدات
 المتكاممة المجتمعية المدرسة برامج تطوير لدعـ الواليات الخدمات، وتعاوف كاممة المجتمعية
 الخدمات.
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 المدرسة استراتيجية أف أكد الذي ـ،2311 في الصادر المجتمعية المدارس دعم قانوف -
 .أدائيا وتطوير المدارس لتحسيف المناسب نموذج ىي المجتمعية

تقديـ التشريع ىذا يخوؿ و  مبتكرة وفرص التعمم التي تحفز اإلنجازالشراكات التطوير قانوف  -
األعماؿ ومؤسسات التعميـ رجاؿ الشراكات بيف المدارس وأولياء األمور و  منح لتحفيزال

 األمريكي.شباب الالعالي، والمنظمات المجتمعية مف أجؿ ضماف نجاح 
الذي أكد  اآلباء والمجتمعات المحميةالحفاظ عمى الترابط والعمل المشترك بين قانوف  -

المدارس أداء تحسيف للمنافسة مف أجؿ تعزيز ا والمساعدات لموالياتمنح ضرورة تقديـ ال
وتكاليؼ البرامج التعميمية  استئجار المدارس االبتدائية والثانوية العامةدفع رسـو  يا مفتمكينو 

المسؤولة عف تحسيف  يةالتوعية المجتمعتنسيؽ العمؿ بالتعاوف مع منظمات و  والمجتمعية،
  مشاركة األسرة والمجتمع في ىذه المدارس.

ـ، والذي دعا إلى 2311الصادر عاـ  االبتكار في التعميمالوقت من أجل مسائل قانوف  -
وتنفيذ المزيد في توسيع اليوـ الدراسي  الوالياتلدعـ جيود الفيدرالي ر التمويؿ االتحادي يتوف

مف النشاطات التعميمية وتقديـ الدعـ لمتبلميذ لتحسيف تحصيميـ األكاديمي وتنفيذ برامج 
 .وأنشطة االبتكار والتطوير

والتعاوف والتنسيؽ ، في الخدمات تنافسالذي وضع مف أجؿ تحقيؽ ال ةعدااألحياء الو قانوف  -
لتحسيف الفرص التعميمية والتنموية  التعميمية المحمية توكاالوالغير الربحية اللمنظمات مع ا

 ة.ر يلؤلطفاؿ في األحياء الفق
أبنائيـ  تعميـ بسجبلت يتعمؽ فيما حقيـ اآلباء يعطي والذي لألسرة التعميمية الحقوق قانوف -

ويزودىـ بشكؿ مستمر بالبيانات الخاصة بتقدميـ الدراسي، وسجبلتيـ السموكية والتزاميـ 
 الدواـ المدرسي وقواعد النظاـ، مما يعزز التواصؿ المستمر ويسمح بالمشاركة الفعالة.

ىذه التشريعات والقوانيف تتفؽ مع التشريعات التي وجيت يمكف القوؿ إف بناًء عمى ما سبؽ     
المجتمعية في الدوؿ التي تناوليا اإلطار النظري المعياري في  بالمدرسة الخاصة السياسة التربوية

 بيف مدرسة وأولياء األمور التنسيؽو  المستمر والتواصؿ المشترؾ كونيا تؤكد ضرورة التزاـ بالعمؿ

يجاد مصادر تمويؿ داعمة، ،وضع إطار المساءلة الشامؿالمحمي، و  المجتمع وممثمي مف أجؿ  وا 
 .المدارسأداء تحسيف و لمنافسة تعزيز ا
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 المحمي: المستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات  -2
 فرنسا - أ

المحمي مف  المستوى المجتمعية في فرنسا عمى بالمدرسة الخاصة التربوية تتجمى السياسات   
 التالية:االستراتيجيات الرئيسية خبلؿ 

  التعميم: ممدرسة في المجتمع المحمي في مجمسلاعتماد رؤية  -

االستراتيجية اعتماد رؤية المدرسة المجتمعية مف قبؿ الييكؿ اإلداري في دائرة يتـ في ىذه    
مفتش األكاديمية، ويتـ إببلغ مجمس التعميـ والتشاور معو حوؿ حالة المدرسة  التربية برئاسة

تزويد وال ،بشأنيا، حيث يتـ مناقشة خطة نجاح العمؿومشروعيا التربوي، واتخاذ القرارات 
البحث في و  ،خاصةالضافية والخدمات اإلبالمعمومات والخدمات التي تقدميا المدرسة والبرامج 

 اليبات والتبرعات.
 :تنمية الشراكات مع المنظمات الرئيسية في المنطقة -

 والمنظمات المدارس والشركاتبيف اليدؼ مف ىذه االستراتيجية تسييؿ االتصاؿ والتنظيـ   
تحديد األدوار و  تكامؿ األعماؿعمى االتفاؽ و عمى المستوى المحمي،  القطاعات جميع في المينية

 والمحمي. اإلقميمي التشاور التعاوف ودعـ لتعزيز والمسؤوليات

 :إنشاء لجان حي -
 وثائؽ وتقديـتقديـ الدعـ لنجاح التبلميذ و  أنشئت ىذه المجاف لتسييؿ تطوير المجتمع المدرسي   
بشكؿ  المعمومات وتقديـ واألنشطة المبتكرة، واألفكار اإليجابية والخبرات الجيدة الممارسات تبيف

يضع مجمس حيث  ،ومف أجؿ تسييؿ عمؿ لجاف األحياء المحمي، والمجتمع متبادؿ بيف المدرسة
ذ األفكار واإلجراءات حسب ترتيب األولويات التعميـ تحت تصرفيا الموارد المالية لدعـ تنفي

المحددة والعمؿ بالتشاور الموسع مع شركاء المجتمع لجعؿ العمؿ المشترؾ أكثر فعالية وتماسكًا 
 .بيف الوسط المدرسي والمجتمع المحمي

 :دعم المنشآت الدراسية بنشاط -
 ي:باآلتىذا الدعـ  المجتمعية، ويتمثؿ االستراتيجية بالدعـ الذي يجب تقديمو لممدارس ىذه تتعمؽ

ومشاركتيا مع الموظفيف، وأولياء األمور،  ،المجتمع المدرسي اتز انجرؤية واالاإلعبلـ عف  -
 والمدارس األخرى، والخدمات المركزية، مف أجؿ إثراءىا انطبلقًا مف وجية نظرىـ.

ت تطوير المدرسة دعـ المنشآت المدرسية مف قبؿ جميع الخدمات المركزية، حسب تأثيرا -
 .المجتمعية في الميداف
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لدعـ المدارس المجتمعية والمراكز والخدمات المركزية المجتمع مع إنشاء مكتب العبلقات  -
 والشبكات لتحقيؽ أفضؿ نجاح لمتبلميذ.

جمع ونشر بعض الوسائؿ ووضعيا مف قبؿ المؤسسات ومنظمات المجتمع،  -
 .الفائزة يجب أف تعرؼ ويعترؼ بيا ستراتيجياتواإل

 المستوى المجتمعية في فرنسا عمى بالمدرسة الخاصة التربوية يبلحظ عمى ىذه السياسات   
المحمي أنيا استجابة ألساس معياري بارز متعمؽ بالمدرسة المجتمعية يتعمؽ بتعزيز التعاوف 

يجاد الروابط التي و  بمشاريع مشتركة  ، والقياـةسبشكؿ أساسي رسالة واحتياجات المدر تمبي ا 
شراؾ جميع أصحاب المصمحة.  وا 

 األمريكية المتحدة الواليات - ب
 :ما يمي التي انتيجتيا الواليات في أمريكا يةالمجتمع ةمدرسلم لسياسات الداعمةمف أبرز ا   
 اعتماد استراتيجية المدرسة المجتمعية رسميًا: -
المجتمعية رسميًا في كؿ  ـ، اعتماد المدارس2312عاـ  إصبلح التعميـ فقد ورد في أجندة   

 إدارة التربية والتعميـ، وضرورة التزاـ ستة في االستراتيجي التنظيـ إعادة مف والية أمريكية كجزء
التعميـ وتعزيز المدرسة المجتمعية والتوسع بتطبيقاتيا  إصبلح أساسية لتوجيو مبادئ

االجتماعية، وتوفير  والخدمات الصحية زيز الرعايةوتع خدمات التعميمية، وىي)المرونة، وتعزيز
 .المحمية، والتقويـ ومطابقة المعايير( والمجتمعات األسر إشراؾ الدعـ المادي، ودعـ

 ـ بعنواف: "إضافة2339 عاـ الصادر في /3746-96رقـ / العاـ واستنادًا إلى القانوف   
إلى جانب المدارس التقميدية  المجتمعية المدارس المدرسة" تـ اعتماد رمز إلى المجتمعية مدارسال

ضفاء   يا.إنشائ الرسمي ليا، والتوسع في الطابع وا 

  التعاون والتنسيق مع مكونات المجتمع المحمي: -

 وذلؾ مف خبلؿ تنسيؽ العمؿ المشترؾ وفؽ اآلتي:   
 التي والخاصة العامة المجتمعية، والييئات المنظمات مع وتعزيز العمؿ المشترؾ التعاوف -

 .والمجتمع األسرة وأفراد لمتبلميذ الشاممة واالجتماعية واألكاديمية الصحية الخدمات تقدـ
 تتكوف المجتمعية لممدرسة استشارية لجنة وتشكيؿ في المجتمع التعاوف مع الشركاء -

 وممثميف التربية في الوالية، عمدة ونائب المحمي، والمجتمع المدارس قادة عف مف)ممثميف
 الوكاالت ير يومد العالي، التعميـ وممثميف عف مؤسسات المحمي، المجتمع عف منظمات

 المتعددة. 
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 والمقاطعة والوالية انطبلقًا مف مبادرة المدينة والعمؿ المشترؾ بيف المدرسة ومناطؽ التعاوف -
وربط المدرسة بقضايا مجتمعيا  الدراسي اليوـ السكنية لتمديد األحياء اتحاد مدارس

 .األخرى المجتمعية المؤسسات مع عاوف والتنسيؽوالت
 بيف االرتباط تعزز التي الشراكات المجتمعية في بعض الواليات لبناء التعمـ إنشاء مراكز -

 .المنطقة عمى مستوى المحمية والمجتمعات المدارس
في معظـ الواليات لمحصوؿ عمى المنح والدعـ  المجتمعية والشراكة تطبيؽ سياسة المدرسة -

 عمى المجتمعية لمعمؿ المدارس وتمويؿ مشاريع المجتمع مف أجؿ خدمة الفيدرالي الكامؿ
التي  وتجاوز التحديات األكاديمي اإلنجاز معايير يستوفوف الذيف التبلميذ عدد زيادة

 .تواجييـ
 العاـ إلصبلح مف القانوف يتجزأ ال كجزء الشباب وخدمات األسرة مراكز موارد إنشاء -

والوكاالت المؤلفة مف  األولياء ومجالس والتعميـ التربية وزارة بيف الشراكة لتجسيد  التعميـ
 .المصمحة أصحاب مف واسعة مجموعة

 المرتبطة المجتمعية لبلتحادات وتقديـ المنح لمتعمـ، العمؿ بتوصيات مبادرة االستعداد -
 لمتعمـ استعداد عمى ىـ األطفاؿ تضمف أف ستراتيجياتإ وتنفيذ لتطوير المحمية بالمدارس

 قدراتيـ لرفع لمساعدتيـ البلزمة والخدمات الموارد إلى الوصوؿ يتمكنوف مف وأنيـ وأسرىـ
 .التعممية

استخداـ المشي و  مف التبلميذيف مكتلطرؽ آمنة لتوفير النقؿ األمريكية  إدارةالتعاوف مع  -
 .إلى المدرسة بأمافلموصوؿ الدراجات اليوائية 

لتوفير اإلسكاف  برامجمف خبلؿ  اإلسكاف والتنمية الحضرية المستدامة إدارةالتعاوف مع  -
 .المحمي، والمساعدة عمى بناء اقتصاد الطاقة النظيفة فرص العمؿ، وتشجيع االبتكار

المنظمات الوطنية والمجتمعية التي تقدـ خدمات اإلرشاد لمشباب تمقي التوجيو والدعـ مف  -
دعـ األنشطة التي تسعى ، و العنؼو مدارس ومجتمعات آمنة وخالية مف المخدرات لبناء 

 .غير المشروع لممخدرات والتبغ والكحوؿالإلى منع استخداـ االستعماؿ 
الصحي لؤلطفاؿ تسعى  الدعـ انطبلقًا مف قانوف خدماتتحقيق الرعاية الصحية الشاممة:  -

تبلميذ بالتعاوف مع المنظمات المجتمعية الواليات إلى تحقيؽ النمو الصحي المتكامؿ لم
مف خبلؿ االستراتيجيات ، وذلؾ المعنية بأمور التنمية والرعاية الصحية لؤلطفاؿ واألسرة

 التالية:
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وجبات خفيفة بعد برنامج) خدمة خبلؿ مف  الصحيحة لؤلطفاؿ التغذيةاالىتماـ ببرامج  -
بتمويمو وتجييز متطمبات تنفيذه، كما تقدـ  الزراعة األمريكية إدارة( الذي تشارؾ المدرسة

 المحتاجة. سرلؤلالخدمات الغذائية مع الوجبات الخفيفة  البرامج المحمية
زيادة البرامج المجتمعية التي تعزز فرص الحصوؿ عمى الرعاية الصحية لؤلطفاؿ والشباب  -

 .وأسرىـ عمى الصعيد الوطني، وتوظيؼ االستراتيجيات الصحية الوقائية
تسديد بالمدرسة بممراكز الصحية المرتبطة ليسمح  الذيامج التأميف الصحي األطفاؿ برن -

 .تكاليؼ الخدمات الطبية المقدمة لمطبلب المؤىميف في المدارس
السمطات التعميمية المحمية والمنظمات المجتمعية لتقديـ برامج التربية  التعاوف والتنسيؽ مع -

 تبلميذ وتزيد مف حيويتيـ.التي تنشط ال البدنية وبرامج التسمية
جمع البيانات والحواجز التي مف خبلؿ  مساعدة األطفاؿ والشباب المشرديف في كؿ والية -

ومتابعة التعميـ وتحقيؽ النمو الصحي البدني والعقمي  يجب التغمب عمييا لحضور المدرسة
 ليـ.

وتنفيذ نظاـ تحسيف برامج التعميـ والتنمية المبكرة لؤلطفاؿ الصغار مف خبلؿ تصميـ  -
 .العالية الجودة ةالمبكر  يةخدمات التعميمالبرامج و المتكامؿ مف 

المدارس رس الريفية و امدلمبرنامج المنح مف خبلؿ  :والصغيرة بناء القدرات لممدارس الريفية -
مساعدة السمطات ول في الواليات المحتاجة لتوفير الدعـ المالي والفنيالدخؿ المنخفض ذات 

والدعـ  منحالالتعميمية المحمية الريفية التي لدييا صعوبة في التنافس لمحصوؿ عمى 
 الضروري.

تتفؽ  أنيابشأف السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية عمى مستوى الواليات  يبلحظ   
 المنظمات معلتعزيز التعاوف والعمؿ المشترؾ  مبتكرة استراتيجية المجتمعية مع كوف المدرسة

مف أجؿ  الشاممة واالجتماعية واألكاديمية الصحية الخدمات تقدـ التي والخاصة العامة المجتمعية
 مستوياتيـ وتحصيميـ مف رفع التبلميذ وتمكيف المجتمعية، المدرسة ودعـ مشاريع المجتمع خدمة

 العممي.
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 :المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات  -3
 سوؼ يتـ في ىذا المحور تناوؿ جانبيف رئيسييف وفؽ اآلتي:

 المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئ -3-1
 .المدرسة مستوى
 .المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -3-2

 مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة ترتكز عميها السياسة التربويةالمبادئ التي  -3-1
 المدرسة:

 فرنسا - أ
عمى  في فرنسا المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات ترتكز   
 : األساسية التاليةمبادئ ال
 أدوار األبوة واألمومة لمساعدة األسر في تربية الطفؿ وفيـ احتياجاتو. توضيح -
يجاد اآلليات المناسبة لدعـ التواصؿ بينيما. -  التواصؿ الفعاؿ بيف المدرسة واألسرة، وا 
 األسر.مع العمؿ التطوعي وتحسيف ظروؼ إقامة مشاركة طوعية  -
وير تعمـ التبلميذ وتكيفيـ مع المشاركة في صنع القرار واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتط -

 بيئتيـ. 
 لمساعدة في تمبية االحتياجات.واإقامة روابط مع المجتمع المحمي لتنسيؽ الموارد والخدمات  -
اإلشراؼ عمى تعمـ الطفؿ في المنزؿ لتزويد األسر بأفضؿ أساليب التدريس الفعالة  -

 التي تحقؽ أقصى قدر مف النجاح التعميمي لمطفؿ. واإلجراءات
والتطبيؽ العممي وحرية  سيخ التعمـ الذاتي الذي يساعد التبلميذ عمى تطوير قدراتيـتر  -

  المناقشة.
ت لتحقيؽ أعمى مستويا في المجتمع والسعي والممارسات واألفكار الثقافات مختمؼ فيـ -

 نجاز.اإل
 واالبتكار. النمو والمتعة بالتعمـ وتحفيز والتعبير عف الذات واإلبداع والفضوؿ العاطفة تعزيز -
 األمريكية المتحدة الواليات - ب
 الواليات في المدرسة مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات توجو   

 :أساسية ىي كاآلتي مبادئ األمريكية المتحدة
جعؿ المشاركة أولوية أساسية وتعزيز التعاوف والتواصؿ المستمر مع األسر وأفراد ومنظمات  -

المجتمع واالستفادة مف مبادراتيـ، واطبلعيـ عمى خطط وبرامج المدرسة، واالستماع إلى 
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في قرارات  اً أساسي اً آرائيـ لتعزيز مشاركتيـ وتقدير آماليـ وتعميؽ ثقتيـ في أف ليـ دور 
 .المدرسة

واألعضاء  تعزيز الثقة المشتركة واالحتراـ المتبادؿ بيف األسر والعامميف في المدرسة -
والمنظمات المجتمعية، والعمؿ جنبًا إلى جنب لتمبية االحتياجات الصحية واالجتماعية 

 واألكاديمية لمتبلميذ.
 تطوير وسائؿ التواصؿ مع األسر عف طريؽ فرؽ العمؿ والمجالس والمجاف واالجتماعات -

 والبريد والموقع اإللكتروني لممدرسة لضماف تمبية احتياجات األسر مف ثقافات متنوعة.
التطوير الميني لممعمميف والتعاوف مع مؤسسات التعميـ العالي وكميات التربية لتوفير برامج  -

 التنمية لتوسيع معارفيـ وتنمية مياراتيـ في مجاؿ التعاوف والتواصؿ مع األسر والمجتمع.
مبادئ التعمـ الذاتي، والتعمـ الواقعي، وميارات البحث واالكتشاؼ واإلبداع لدى تعزيز  -

 التبلميذ.
توافر برنامج تعميمي أساسي ومناىج متطورة وفؽ المعايير والتوقعات المثالية ألداء التبلميذ  -

تقاف الميف والتكيؼ لمحياة بنجاح.  وتطورىـ، وااللتزاـ بإعدادىـ لمتعميـ العالي وا 
 تحفيز ومشاركة التبلميذ في البرامج واألنشطة في أثناء وبعد المدرسة وخبلؿ الصيؼ.  -
 تمبية االحتياجات األساسية لمشباب وأسرىـ.و استثمار الوقت والموارد لبناء القدرات  -
 .آمنة وداعمة، في جو مف االحتراـ والثقة المتبادلة العمؿ في بيئة مدرسية -

 عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات ي توجوالت حظ عمى ىذه المبادئيبل   
أنيا تنسجـ مع المبادئ المعيارية لممدرسة  األمريكية المتحدة فرنسا والواليات في المدرسة مستوى

 ،مبدأ خدمة المجتمع واالنفتاح عميو والمساىمة في خططو وبرامجو، ومبدأ الشموؿالمجتمعية)
مبدأ الشفافية، ومبدأ التطوير وتحسيف و  المرونة، ومبدأ تكافؤ الفرص،ومبدأ  مبدأ الديمقراطية،و 

ومبدأ التفاعؿ االجتماعي، ومبدأ حرية  ومبدأ التعمـ الذاتي والتدريب المستمر، نوعية التعميـ،
 .مبدأ الموضوعية(و  االختيار،
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 :المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -3-2
 فرنسا  - أ
التواصؿ بيف المدرسة واألسرة المجتمعية والتي تعزز  بالمدرسة الخاصة التربوية مف السياسات  

 اآلتي:فرنسا  في المدرسة مستوى عمىوالمجتمع المحمي 
 :رائدةتنسيق الجهود ضمن إدارة مدرسية  -

القائد ىذا يتطمب أف يكوف لدى و كامؿ فريؽ العمؿ في المدرسة ويشارؾ بنشاط يتعاوف    
 ،واإلصرار وروح المبادرة والقدرة عمى التحريؾ وتنسيؽ مختمؼ المجموعات والموارد ،الرؤية

اإلبداعية،  ، والتحمي بالبصيرةوكذلؾ تحديد اليدؼ المشترؾ لمشراكة مع المجتمع المحمي
ؿ، المستقب استشراؼ عمى لمشاعر اآلخريف واىتماماتيـ وقدراتيـ، والقدرة واالىتماـ والحساسية
والصبر  اليدؼ، عمى التركيز عمى الناس حمؿ عمى التكيؼ، والقدرة عمى والقدرة والمرونة

 لتحقيؽ األىداؼ بفاعمية.
إليو، وتقدـ  يحتاجوف في ما اآلخريف وفي المدرسة المجتمعية تمتـز اإلدارة المدرسية بمساعدة  

 واحتضاف واحتراـ فيـ خبلؿ مف التنوع واالختبلؼ وتقدر ليـ التسييبلت والدعـ المناسب،
وتمتـز  وسعي لتحقيؽ الغايات، الوعود عمى الحفاظ في وتمتـز الجميع، كما تشارؾ المسؤولية

 يراقب أحد. ال عندما حتى المناسب الوقت في الصحيح الشيء بفعؿ بالنزاىة
  :تحديد هيكمية محمية لتطوير المدرسة المجتمعية -
تعمؿ عمى الشريكة(  والمنظمات المحمية، والجماعات المدرسية، تضـ ممثميف عف)السمطة   

 العمؿ وحمقات المنتديات كتنظيـ مختمفة طرؽ وفؽ لى الناس ميدانيًا والتعاوف معيـإالتعرؼ 
جراء التخطيط عممية في ييكميةال ىذه وتشارؾ واالجتماعات،  والدراسات البحوث المبكر وا 
 ويحكـ المحمي، ضمف السياؽ المعمومات مف متنوعة مجموعة عمى والحصوؿ االستقصائية،
 :التالية عمميا المبادئ

 نجاحو لتعزيز معيـ  والتعاوف وأسرىـ التبلميذ الحتياجات المدرسي المجتمع توجيو -
 .المجتمع تنميةو  التبلميذ

 .المحمي المجتمع مع التعاوف وسبؿ العمؿ، ومسارات واإلنجازات، التطمعات، حوؿ التشاور -
 .المجتمعية المدرسة برامج في لممشاركة ومنظماتو المحمي المجتمع أفراد دعوة -
 رئيسية. أدوار وليـ والتقدـ، الكفاءة مف اً جميع األطراؼ المشاركة واعتبارىـ جزء التزاـ -
  .وتقدير االختبلؼ والرأي اآلخر االحتراـ، جو مف والعمؿ في التكامؿ -
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ىذه  إلقامة أوسع صورة في يمحمال بالمجتمع صمتيا توثؽ أف المجتمعية المدرسة تستطيعو    
 الميتميف المجتمع أفراد بعض المكونة مف االستشارية إنشاء المجالسمف خبلؿ  المحمية الييكمية

 دعوت فأو  وآماليـ، األىالي آراء إلى رشدىاتو  المدرسة ؤيدت أف لساالمج هىذ ستطيعتو  شؤونيا،ب
 .رسالتيا في المدرسة تأييد قبوؿ إلى األىالي

 المجتمعية: المدرسة في التعميمي المشروع لتطوير المجتمع المحمي إشراك -
المحمي، تعمؿ المدرسة  المدرسة والمجتمع بيف المشتركة الصبلت وتوطيد مف أجؿ تعزيز

 المجتمعية بتنفيذ االستراتيجيات التالية:
الزيارات يتـ تعزيز  مف خبلؿ ىذه األمور: وأولياء التعميمية الهيئة بين الزيارات تبادل -1

 مع منتظـ بشكؿ لمتبلميذ، والتواصؿ األكاديمي والنجاح المتبادؿ لمعمؿ المدرسي االىتماـ
 لدى الجميع، وىذا يدعو األولياء مألوفة برامج المدرسة ونشاطاتيا وقوانينيا المدرسة، وتصبح

 النشاطات المدرسية في العامميف مساعدة في تعمميو، ويحمميـ عمى طفميـ ومساعدة لتشجيع
     التعميمية والسموكية. المشكبلت والتعاوف لحؿ

 عمى لمتعرؼ لتبلميذىا االستطبلعية الزيارات المدرسة تنظـ الميدانية: والزيارات الرحالت -2
 العممية لممؤسسات الميدانية الزيارات تنظـ كما بيئتيـ، الموجودة في الحضارية المعالـ

 التعميـ بالواقع. ربط إلى تؤدي شأنيا أف مف التي والخدمية واإلنتاجية
 أمور والميتميف مف المجتمع المحمي أولياء زيارة إف المدرسية: والمتاحف المعارض إقامة -3

بداعات تعكس مدرسة في المقامة لممعارض التبلميذ، وتعرؼ عمى اىتمامات  إنجازات وا 
 الفنية واالبتكارات العممية.المدرسة ومشاريعيا المجسدة في األعماؿ 

دورية في المناسبات  حفبلت تقوـ المدرسة المجتمعية بإقامة المدرسية: الحفالت إقامة -4
 فييا وأفراد المجتمع المحمي، ويتـ أولياء األمور لحضورىا االجتماعية والدينية والقومية يدعى

 الميارات. مختمؼ عرض

 الندوات المناسبات الممكنة إلقامة المدرسة تستغؿ واللقاءات: والندوات المحاضرات إقامة -5
لقاء المحاضرات الفكرية،  المجتمع أفراد مستوى رفع بيدؼ والتربوية، والعممية األدبية وا 

 .نشاطاتيا عمى المحمي وتعميؽ خبراتيـ، واطبلعيـ
 أبوابيا المدرسة فتحت المحلي لالستفادة من مرافق المدرسة وإمكانياتها: دعىة المجتمع -6

 ،لبلجتماعات وقاعات ومكتبة ،إمكانياتيا)مبلعب كافة وتضع ،المحمي المجتمع أفراد لجميع
 في خدمة أفراد مجتمعيا بشكؿ منظـ وضمف جداوؿ زمنية محددة. (ومخابر،..
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تسعى المدرسة المجتمعية  المحمي لدعم احتياجات المدرسة ونشاطاتها: المجتمع دعوة -7
مكاناتيـ،  لحث المجتمع المحمي بما يضمو مف منظمات، ونقابات، وأفراد، لوضع طاقاتيـ وا 

 لرفد نشاطاتيا وتقديـ الدعـ البلـز ليا، مف خبلؿ التوجيات التالية:
التخصصية مف  ف مف أصحاب الميفاالنقابات في المجتمع المحمي إلى تشكيؿ لج دعوة -

لممشاركة في  ، والصيدلي،... الخ(الميندسو  ،الطبيب)مور مثؿ األوأولياء  المتطوعيف،
النجار، )الحرفية مثؿالميف  أصحاب مف لجنة ، وتشكيؿتقديـ خدمات تحتاجيا المدرسة

 . ةيلممشاركة في أعماؿ الصيانة المدرس الخ( ....والخياط البناء،و 
التجارية الخاصة والحكومية في والمصانع والشركات  أصحاب المؤسساتالطمب مف  -

وتنظيـ الزيارات لمواقعيا والتدريب الميداني وسائؿ إيضاح ب المجتمع المحمي تزويد المدرسة
 .فييا

 دوريات في مختمؼالكتب و الأفراد المجتمع المحمي لرفد المكتبة المدرسية بدعوة  -
 .والفنية التخصصات العممية واألدبية

 ءأو إبدا ،المجتمع المحمي إللقاء المحاضراتوالثقافية مف أبناء  العممية طراأل دعوة -
 .والفني في المدرسةوالعممي النشاط االجتماعي  أو اإلسياـ في ،توجييات وآراء مفيدة

الميتميف بالجوانب الرياضية وأعضاء األندية و مف أولياء األمور  تشكيؿ لجنة رياضية -
األدوات  توفيرفرؽ الرياضية في المدرسة و لتدريب ال في المجتمع المحمي، الرياضية

بصيانة المبلعب والصاالت والمشاركة والتجييزات الرياضية التي تحتاجيا المدرسة 
 .الرياضية

المجتمعية تعزز مف خبلؿ سياسات عدة التواصؿ  المدرسةيمكف القوؿ إف بناًء عمى ما سبؽ    
 نظرىـ وجيات مف دعميـ وتأييدىـ واالفادةالمحمي، وتسعى لكسب  المجتمع وممثمي مع األولياء

والمجتمع المحمي المعيارية ضمف  المدرسة بيف التواصؿ ومقترحاتيـ، وىذا يتفؽ مع مجاالت
 برامج المدرسة المجتمعية.

 :عنصرًا أساسيًا في تطوير المدرسة المجتمعية التمميذجعل  -
 ونشاطاتيا األساسي في مشروعيا العنصر التمميذ تعمؿ المدرسة المجتمعية عمى جعؿ   

 العبلقات السميمة، وبناء الحقيقي، العالـ مشكبلت مع التعامؿ المجتمعية مف أجؿ تمكينو مف
 الصمة ذات المختمفة، وتعزيز األفكار النظر وجيات والتسامح والتعبير عف وتنمية التعاطؼ

 بالمخدرات المتعمقة المشكبلت السموكية ودرء المسؤولة، والمواطنة والقيادة المدرسية بالسبلمة
 والكحوؿ والتدخيف، مف خبلؿ السياسات التالية:
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باالشتراؾ بيف فريؽ  والقضايا المتعمقة بنجاحيـ في بيئة معينة ،تحديد احتياجات التبلميذ -
 المحمية. كز الصحة والخدمات االجتماعيةامر و المدرسة ومجمسيا 

، المختمفة  المواقؼ وتعبئتيا في المحمية بالبيئة وربطيا عمـالت عممية تمكيف التمميذ مف اختبار -
 والبحث المشكمة وتحديد المبلحظات وتدويف وخطة العمؿ الوقت تنظيـ مف خبلؿ أساليب

 .القرار ووضع الحموؿ وتحميميا واختبار المعمومات عف
 ومستويات المناسبة األكاديمية وفؽ معايير األداء التعميمية األىداؼ تمكيف التمميذ مف تحقيؽ -

 ورغباتو الشخصية. وتمبية تطمعاتو الكفاءة المطموبة،
 اكتساب مف مختمفة مما يمكف التبلميذ المجتمع المحمي بطرؽ موارد استخداـ تشجيع  -

 مختمفة. سياقات مياراتيـ في وتطوير المدرسة خارج مصادر متنوعة مف المعارؼ
أياـ العطؿ، ومساعدتيـ  الدراسية خبلؿ موادال بعض في الضعفاء لمتبلميذ تقوية صفوؼ فتح -

 لتجاوز صعوباتيـ الدراسية.
مف المشاركة في أدوار محددة وعرض وجيات نظرىـ  خاص بالتبلميذ يمكنيـ مجمس إنشاء -

 حوؿ مواضيع تتعمؽ بحياتيـ الدراسية، ويمكف مف خبللو أيضًا معالجة المشكبلت السموكية.
يبلحظ مما سبؽ أف السياسات الخاصة بالمدرسة المجتمعية عمى المستوى المدرسي تتفؽ مع   

االنتقاؿ بالتبلميذ مف المستوى المحدود لمفيـ األىداؼ المعيارية لممدرسة المجتمعية التي تؤكد 
متصدي لنيا واإلدراؾ إلى التحميؿ الناقد وربط التعميـ بالواقع وتطبيؽ المعرفة والميارات التي تعممو 

لممشكبلت والمواقؼ التي تواجييـ، وتكويف ميارات التواصؿ والتعاوف والمشاركة والبحث 
والتقصي وحؿ المشكبلت واتخاذ القرار لدييـ وتطوير قدراتيـ القيادية وتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ مما 

ـ العناصر يؤىميـ لممشاركة اإليجابية في تطوير مجتمعيـ، ومف جانب أخر يعد التبلميذ مف أى
وف الدور الرئيس ؤدي المشاركة في المدرسة المجتمعية كما ورد في اإلطار النظري المعياري حيث

في المدرسة المجتمعية فيـ يقدموف إسيامًا خاصًا ومميزًا في الشراكة مع معممييـ وآبائيـ كونيـ 
 قنوات االتصاؿ بيف المدرسة والمجتمع.

 األمريكية المتحدة الواليات - ب
ثبات أىميتيا في تنمية  التربوية مف السياسات   التي تتبعيا المدرسة المجتمعية لتحقيؽ غاياتيا وا 

 اآلتي:األمريكية  المتحدة الواليات المجتمع في
 :الشركاء جميع بين مشتركة رؤية وجود ضمان -
 رؤية وجود في تحقيؽ سياستيا عمى المستوى المدرسي ينبثؽ مف المجتمعية إف نجاح المدرسة   

 لمقيادة ىياكؿ الشركاء، ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تشكيؿ لدى جميع مشتركة ألدائيا وتوقعات
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وممثميف عف  المدرسة وأولياء األمور موظفي مف المؤلفة الحي االستشارية تتمثؿ بمجاف المحمية
 وتنسؽ المحددة، المناطؽ في المدارس احتياجات ىذه المجاف حيث تحدد المجتمع، في الشركاء
والدولية لوضع  الحكومية االتفاقات االقتضاء، وتنسؽ حسب الموارد وتوزيع الخدمات تقديـ

التعميـ  مع والمواءمة المبنى المدرسي، استخداـ ذلؾ في المدرسة بما عمؿ تنظـ التي السياسات
 األكاديمي، نجاحيـ وتعزيز وأسرىـ التبلميذ المدرسية لتمبية احتياجات الخطة وتحسيف الرسمي،
، وتنظـ ىذه المجاف  التمويؿ المجتمع وحشد موارد مف الشراكات واالستفادة وتنظيـ والدعـ البلـز

عطاء ومناقشة االنجازات واألولويات البيانات المقاءات الستعراض  دورًا أوسع في المداخبلت وا 
 مف ا عمناً القضاي مناقشة عمى والقدرة الجماعية المرونة والثقة القرارات، وىذا يتطمب صنع عممية
 المسؤوليات والفرص والحموؿ، وتقاسـ التحديات حوؿ المفتوح الحوار وتشجيع الحموؿ إيجاد أجؿ

 .واألىداؼ المنشودة الخدمات مع األنشطة واألدوار لمواءمة
 مبدأ األساسية لممدرسة المجتمعية ومنيا) المعيارية عمى ما سبؽ االتفاؽ مع المبادئ يبلحظ   

 االلتزاـ مبدأ المشاركة، و ومبدأ وبرامجو، خططو في والمساىمة عميو واالنفتاح المجتمع خدمة
 األخبلقي(

 العمل تحت إشراف إدارة مدرسية متطورة:  -
رؤية تتمتع بقيادة قوية تتوافر فييا  بيئة عمؿ داعمةالمجتمعية رسالتيا ضمف  المدرسة تحقؽ   

اإليجابية بيف العامميف في  العبلقاتو جو مف الثقة  بناءقادرة عمى و  اإلبداعية، بصيرةو واضحة 
ومكونات المجتمع المحمي، وتتمتع بالمرونة وبروح المبادرة والعمؿ ضمف  المدرسة وأولياء األمور

كفاءة وفاعمية، وقادرة  أكثرليكوف أدائيـ تنمية قدرات المدرسيف بانتظاـ فريؽ، وتتمكف مف تحفيز 
 بصورة جماعية وفؽ األىداؼ المرجوة، وتشجع كة واتخاذ القراراتدعـ القيادة المشتر عمى  أيضاً 

 وتشارؾ المعمميف بشكؿ مستمر في التخطيط وتنفيذ ومراجعة المناىج والتعميمات البناءالحوار 
 واإلجراءات والبرامج.

 إدارة مدرسية قويةوىذا يتفؽ مع الشروط المعيارية لممدرسة المجتمعية في ضرورة توافر    
 المدارس وربطيا بمجتمعاتيا. لتحسيف البلزمة الثقافية البيئة لتييئة ةوممتزم

 عممية تعمم التالميذ:المجتمع هو مورد ل -
 وتخدـ التبلميذ بحياة صمة ذات التعمـ عممية لجعؿ فعالة برامج المجتمعية المدرسة تنظـ   

 المحمي مجتمعيـ إلى الدراسية الصفوؼ في تعمموه ما لنقؿ المعمموف يساعدىـ حيث المجتمع،
 واألعماؿ المجتمع خدمة وممارسة أنشطة مشكبلتو، ومعالجة تطويره في تفيد مشاريع وتنفيذ

 ىذه البرامج التبلميذ وتكسب المجتمعية، والمنظمات األسر مع والتنسيؽ بالتعاوف التطوعية
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 والحموؿ الفرضيات واختبار والتقصي والبحث الوقت وتنظيـ وتطبيقيا المعرفة ميارات استخداـ
، المواطنةتنمي قيـ و  المدنية، المسؤولية وتشجع واالبداع القيادة ميارات وتطور القرار، وصنع

 .وتعالج المشكبلت السموكية
 التعميـ، نوعية وتحسيف وىذا يتفؽ مع المبادئ المعيارية لممدرسة المجتمعية والمتعمقة بالتطوير   

 االجتماعي. والتفاعؿ واالنفتاح المستمر، والتدريب الذاتي والتعمـ
 والمدرسة: األسر الفعال بين تنمية عالقات االحترام المتبادلة وتعزيز التعاون -
مشاركة الفعالة والمتبادلة الو  واالحتراـ عمى تعزيز عبلقات التعاوف المجتمعية تعمؿ المدرسة   
  مف خبلؿ السياسات التالية: األسر والمدرسة بيف
حيث تتـ ىذه الزيارات بشكؿ متكرر  المنزلية: الزيارات خالل من التالميذ نجاح تعزيز -1

قامة العميقة ولجميع أسر التبلميذ مف أجؿ تنظيـ العمؿ وبناء الثقة االيجابي  التواصؿ وا 
 .التعاوني العمؿ خطط ووضع األولويات وتحديد

باستغبلؿ المناسبات  المجتمعية المدرسة تقوـ  الحفالت والمعارض المدرسية: إقامة -2
االجتماعية والوطنية والدينية المختمفة إلقامة حفبلت ومعارض تعبر فييا عف رسالتيا اتجاه 
مجتمعيا واىتماميا بمناسباتو، يقدـ مف خبلليا نشاطات مختمفة يشارؾ فييا المعمموف 

نيما وينمي المجتمع المحمي مما يعزز الصمة واالرتباط بي ووالتبلميذ وأولياء األمور وممثم
 .الشعور باالىتماـ والمصمحة المشتركة

تعمؿ ىذه الفرؽ عمى تنظيـ   فرق العمل األكاديمي المشترك بين األولياء والمعممين: -3
أطفاليـ، ولتزويدىـ  ميارات ستراتيجيات التي تدعـبالطرؽ واإل لتعرفيـ اآلباء مع المقاءات
عطائيـ المنزؿ في بيا القياـ يمكنيـ التي والنماذج باألنشطة المتعمقة  المعمومات معيـ، وا 

ومياراتيـ وكيفية تعزيز اتجاىاتيـ  في معارفيـ الضعؼ ومناطؽ أطفاليـ بإنجازات وأداء
 وميوليـ.

مف خبلؿ فتح قنوات اتصاؿ متعددة  االستماع إلى آراء األولياء وتقبل وجهات نظرهم: -4
نشاء موقع الكتروني لممدرسة يمكف األولياء مف  لمحوار وتبادؿ اآلراء وتمقي االقتراحات، وا 

 تعمـ أطفاليـ. تقدـ المعمميف حوؿ مع المعمومات والتواصؿ عمى الحصوؿ
المدرسة اجتماعات متعددة لمشاركة أولياء  إدارة يعقد مجمس :الثقافية االختالفات معالجة -5

 الثقافية الحواجز فعالة لسد المدرسي، وتقديـ برامج المجتمع ومنحيـ الثقة في األمور
 .باالنتماء إلى المجتمع الشعور وتعزيز المغوية الحواجز وكسر والطبقية،



 من كٍل بين التربوية ودياداتكا المجتمعية للمدردة مقارن الثامن: تحليل الفصل
 األمريكية المتحدة والواليات فرندا

 

262 
 

تتعاوف المدرسة مع  لمتالميذ وأسرهم: والعاطفية والنفسية الصحية تمبية االحتياجات -6
 الصحية والرعاية المعنية بالرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية لتوفير الخدمات المنظمات

المنتظمة لؤلطفاؿ وأسرىـ، ومساعدة األسر عمى توفير الشروط المناسبة لنمو  وتكيؼ 
، تحسيف الحضور والسموؾ والدرجاتفي  الشاممة الصحية الرعاية تساعد األطفاؿ، حيث 

والبيئة  المناخ المدرسيو تحسيف األداء و  ،ميذبلتباإلضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى ال
 .التغذية السميمة وممارسة الرياضة البدنيةمج المدرسة المجتمعية األسرية، وتعزز برا

 وتعزيز المتبادلة االحتراـ عبلقات بتنمية يبلحظ عمى ما سبؽ بشأف السياسات الخاصة   
والمدرسة أنيا تنبثؽ عف المجاالت المعيارية التي تحقؽ التواصؿ بيف  األسر بيف الفعاؿ التعاوف

 درسة المجتمعية.ضمف الم المدرسة والمجتمع

 :برامج الدعم اإلضافي لمتالميذ -

المدرسة  يوـ بعد برامج ما مف خبلؿ لمتبلميذ اإلضافي تمتـز المدرسة المجتمعية بتقديـ الدعـ   
 ، وتوفير الفرص لمتبلميذ لممارسة حيث يمكف معالجة الصعوبات الدراسية وتقديـ الدعـ البلـز

األقراف، وتعمؿ عمى تنفيذ مشاريع ترتبط بموادىـ  مع التعمـ وفرص اىتماماتيـ وتطوير مياراتيـ،
الدراسية مما يعزز استيعابيا ويرفع مستوى التحصيؿ األكاديمي فييا، كما تنمي عبلقات إيجابية 
مع المعمميف واألقراف وتحقؽ الرضا الذاتي عف األداء مما يعزز االرتباط بالمدرسة ويخفض 

 المشكبلت السموكية واالنضباطية.معدالت الرسوب والتسرب ويعالج 
نشاطات وآليات عمؿ أنيا تنبثؽ عف  برامج الدعـ اإلضافييبلحظ مما سبؽ بشأف سياسة 

 فيو اإلضافي الذي تقدـ األولياء مف خبلؿ الوقت المتعمقة بمشاركة المعيارية المدرسة المجتمعية
  عممي، اإلثراء وبرامج المدرسية، الواجبات في مساعدة ويتضمف المدرسة بعد ما برنامج المدرسة

 المجتمع. وأعضاء واألولياء المعمميف مف فريؽ بمساعدة وذلؾ متنوعة، وثقافية معرفية ونشاطات

 :في المجتمع مع الشركاء تعاون عالقات بناءالتشارك وتنسيق الجهود و  -
 في والتنسيؽ مع الشركاءلمتعاوف  فعالة تعمؿ المدرسة المجتمعية عمى تنفيذ سياسات وبرامج

 المجتمع ومف أىميا: 
 وتحديد لممدرسة مشتركة رؤية بناء عف المدرسة المسؤولة موقع قيادة العمؿ ضمف فرؽ -

المدرسة، وتتألؼ ىذه  مع الشركاء عمؿ وتكامؿ في تحقيؽ مواءمة والمساعدة المرجوة النتائج
 ويرأسيا عضو منتخب مف الوسط المدرسي.المجتمع  وشركاء واآلباء المربيف مف الفرؽ غالباً 
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لممشاركة في تقديـ خدمات تحتاجيا تشكيؿ المجاف مف المتطوعيف مف أصحاب الميف  -
، محاضرات، والقياـ بنشاطات ثقافية وعممية وفنية ورياضية مشتركة وتقديـ الالمدرسة

 ، واألمسيات.ندواتال
 لتقديـ االجتماعية الخدمات ووكاالت المحمي والمنظمات المجتمع مع الشراكات بناء  -

 المدرسية. بالمناىج ترتبط التي اإلثراء وبرامج الخصوصية الدروس
 والموارد لؤلحداث، الزمني والجدوؿ ،مقترحاتوال المعمومات تتضمف شيرية إصدار نشرة -

 البلزمة، واألنشطة والفعاليات الخاصة بيا مف أجؿ تنسيؽ التعاوف والعمؿ المشترؾ.
التواصؿ اإللكتروني  العممية والفنية، ونشاطات األمسيات األسبوعية والنشاطات إقامة -

 الرياضية. واأللعاب وميارات استخداـ الحاسوب،
األنشطة والفعاليات  إمكانياتيا ومرافقيا، وممارسة دعوة المجتمع المحمي لبلستفادة مف كافة -

 .العطؿ وخبلؿ اإلجازة الصيفية المختمفة بشكؿ متاح ومنظـ خارج أوقات الدواـ الرسمي وفي
 المدرسية. وترقية المرافؽ المدرسي المناخ المدارس وتحسيف البلـز إلصبلح الدعـ حشد -
 األسرة، ولتنفيذ برامج ونشاطات دعـ المدرسة بعد ما لدعـ برامج موارد تمويؿ جديدة تأميف -

 الدراسية. والمناىج التدريس إضافية لتحسيف
نشاء السياسي الماؿ الشعبي ورأس الدعـ بناء -  المدارس بيف لممساءلة أقوى شعور وا 

 المحمية. والمجتمعات
يبلحظ عمى ما سبؽ االتفاؽ مع المبادئ المعيارية لممدرسة المجتمعية المتعمقة بتنسيؽ      

الجيود وتوزيع األدوار وتكامؿ المسؤوليات ومراعاة الشموؿ والشفافية والموضوعية لتحقيؽ 
 األىداؼ المرجوة.

ور المقابمة وما وفي ضوء ما سبؽ بيانو في خطوة المقابمة بيف دولتي المقارنة في إطار محا   
أنموذج مقترح لممدرسة المجتمعية  أنو يمكف صياغة ورد تحتيما مف عناصر، بدى واضحاً 

لمنيج بيرداي ووفقًا  لما تقّدـ ووفقاً ، وسياساتيا التربوية في مرحمة التعميـ األساسي في سورية
ارنة يمكف صياغة الفرض الحقيقي لمدراسة والذي سيتـ التأكد مف صحتو في خطوة المق

 التفسيرية، عمى النحو التالي:

 بالمدرسةالواليات المتحدة األمريكية فيما يتعمق و من فرنسا  كل  دراسة وتحميل خبرات  قد تؤدي
لممدرسة  مقترح وضع أنموذج إلى األساسي التعميم مرحمة في التربوية وسياساتها المجتمعية

 في مرحمة التعميم األساسي في سورية. وسياساتها التربويةالمجتمعية 
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 المقارنة التفسيرية الخطوة الثانية: خطوة
 مقارنة تفسيرية ألوجو التشابو واالختبلؼ بيف الجوانب المختارةإجراء  سيتـ في ىذه الخطوة   

 والواليات فرنسا مف كؿ   في األساسي التعميـ مرحمة في التربوية وسياساتيا المجتمعية لممدرسة
 األمريكية، لرصد جوانب التشابو واالختبلؼ بينيا وتفسيرىا، بيدؼ التأكد مف صحة المتحدة

الفرض الحقيقي الذي تقـو عميو الدراسة ووضع نموذج مقترح لممدرسة المجتمعية وسياساتيا 
 سورية. في األساسي التعميـ مرحمة في ةالتربوي
  األساسي التعميم أواًل:
 األساسي بيف دولتي المقارنة مف خبلؿ الجوانب التالية: التعميـ سيتـ مقارنة   

 األساسي. التعميـ مبادئ -1
 األساسي. أىداؼ التعميـ -2
 األساسي. إدارة التعميـ -3

 األساسي: التعميم مبادئ -1
 األساسي في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: التعميـ بالنظر إلى مبادئ

 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ
حؽ التعميـ التعميـ األساسي في دولتي المقارنة أنيا تتشابو في تأكيد  يبلحظ عمى مبادئ   

لمجميع دوف النظر إلى الفوارؽ االجتماعية والمادية والدينية، مف خبلؿ توفير تعميـ أساسي عاـ 
لزامي ومجاني وعمماني، وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية مع مراعاة قدرات وميوؿ كؿ تمميذ.  وا 

األىداؼ القومية التعميمية األمريكية التي وردت في تقرير أمة في  ذلؾ في ضوءويمكف تفسير    
ـ، بعنواف" أمريكا 1991ـ، والوثيقة التي أصدرىا البيت األبيض عاـ1983 خطر الصادر عاـ

وأف يبدأ كؿ األطفاؿ في  التعميمية، الفرص تكافؤ"، حيث دعا كبلىما إلى تحقيؽ 2333عاـ 
ية وىـ مستعدوف لمتعمـ، وتركيز االىتماـ عمى المواد التي تتحدى قدرات أمريكا حياتيـ الدراس

التبلميذ وىي العمـو والرياضيات والمغات، وأف يتمكنوا مف تحقيؽ السبؽ والتفوؽ العممي 
 أكبر في المشاركة في الشؤوف التعميمية دوراً  األمور أولياء ، ومنحواألكاديمي عمى مستوى العالـ

حاطتيـ بالنمو  شراكيـ في تنميتيـ مف جانب، كما وا  االجتماعي والعاطفي واألكاديمي ألبنائيـ وا 
 القرف مف األوؿ العقد خبلؿ فرنسا في واإلصبلحات التي شيدىا التعميـ يتفؽ مع التحوالت

نشاء قاعدة معرفية و  ميذبلتوالنجاح لجميع ال ضماف تكافؤ الفرصل والعشريف الحادي ا 
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التكنولوجيا، و  ية والرياضيات والمغة األجنبية والمعمومات واالتصاالتمشتركة)إتقاف المغة الفرنس
السيطرة والتأثير عمى التعميـ انطبلقًا مف في  دينية ألي طائفة، وعدـ السماح والثقافة اإلنسانية(

أجؿ تمكيف التبلميذ مف اكتساب العمـ وبناء الذات في جو مف الطمأنينة مف  مبدأ عممانية التعميـ
 المبادئ األساسية المعيارية لمتعميـ مف جانب آخر، باإلضافة إلى انسجاميا مع لية الرأياستقبلو 

األساسي التي وضعتيا اليونيسكو، حيث يعد رؤية تربويَّة لتعميـ شامؿ إلزامي، ينبغي توفيره لكّؿ 
مكاناتو إلى أقصى ما يمكف، ويييئ لو  الفرص فرد مف أفراد المجتمع، ليتمكف مف تطوير قدراتو وا 

ويكسبو  ،، وتكويف شخصيتو المتكاممة الفاعمةاحتياجاتولتفتح مواىبو، وممارسة اىتماماتو، وتمبية 
 المعارؼ والميارات اّلتي تمكنو مف القياـ بأدواره المنتظرة منو في تنمية مجتمعو وتطويره.

 أوجه االختالف وتفسيرها:  - ب
 مبادئ التعميـ األساسي في دولتي المقارنة بالجوانب التالية: تتجمى أوجو االختبلؼ بيف   

( سنة، أي لمدة عشر 16-6التعميـ األساسي في فرنسا عاـ إلزامي ومجاني مف عمر ) -
يجب أف يتعمـ  مف عمره سنوات، بينما في الواليات المتحدة األمريكية كؿ فرد عند السادسة

لزاميًا لمدة ) اً تعميم  ( عامًا.12عامًا وا 
احتمت موقعًا أساسيًا وحيويًا في قد المسألة التربوية التعميمية أف يمكف تفسير ذلؾ في ضوء    
 التعميـ وجعؿ الدراسية الرسوـ لغاءإ، حيث أكدت قوانيف إصبلح التعميـ التربوي الفرنسي فكر
 سنة ضمف /16-6/ مف اإللزامي التعميـ قانوف تطبيؽ تـ ـ،1967 عاـ ، فمنذاً ومجاني اً إلزامي
أف و  ،حقيقة االىتماـ األمريكي بالتعميـ تضحتكما األساسي اإللزامي المجاني،  التعميـ إطار

عندما نعمـ بأف " أمريكا  العمؿ والتعمـ قيمتاف أساسيتاف في المنظومة القيمية المجتمعية األمريكية
الي اإلنفاؽ عند مطالعة إجمالوطني كأمة تصرؼ عمى التعميـ أكثر مما تصرؼ عمى الدفاع 

عمى التعميـ الحكومي والخاص لجميع المراحؿ التعميمية"، ويؤكد ىذا االىتماـ ما ذىب إليو 
، عندما 2333ية التربية ألمريكا عاـ إستراتيجـ، عند إعبلف 1991الرئيس األمريكي بوش عاـ 

ث والتجديد قاؿ: " إذا أردنا ألمريكا أف تبقى قائدة، فبل بد أف تقود الطريؽ في مجاؿ التحدي
التربوي"، كما يبلحظ عمى دعوات اإلصبلح التعميمية بأنيا ركزت في المقاـ األوؿ عمى القضايا 
المرتبطة باإلنتاجية والمنافسة وبناء ميارات االقتدار لدى األفراد، وأف نظاـ التعميـ األمريكي 

األمة  حات التربوية أفوأكدت الخطابات الرئاسية واإلصبل ،يتميز بانفتاحو وارتباطو بقوى السوؽ
ذلؾ، وأف يتـ  نفقات لتحمؿ استعداد عمى وأف تكوف كمو الشعب تعميـ عاتقيا عمى تأخذ أف يجب

العمؿ عمى نشر التعميـ األساسي وتحقيؽ ديمقراطيتو ومجانيتو وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية 
 بموغوتحقيؽ المساءلة مف أجؿ ضماف  عالية عميو مع التزاـ معايير الحصوؿ في والمساواة
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 ، كما أدرجتنافس البمداف في جميع أنحاء العالـل المستويات التعميمية المتقدمةف أعمى ياألمريكي
 Student Aid And Fiscalالمالية لمتبلميذ) والمسؤولية ـ، قانوف المساعدة2313 في عاـ

Responsibility)  الرئيس قبؿ والديمقراطية في التعميـ مففي إطار تحقيؽ المزيد مف االنتشار 
 الدراسية. المنح توسيع شأنو مف أوباما الذي

أكثر مف أي دولة أخرى  اً يسنو  تنفؽ عمى التعميـلواليات المتحدة األمريكية ايمكف القوؿ إف و    
منظمة التنمية والتعاوف االقتصادي والتي تضـ لتقرير السنوي ال مف الدوؿ المتقدمة، فحسب

حيث  تمميذألؼ دوالر عمى كؿ  15أنفقت أكثر مف  دمجموعة الدوؿ األكثر تقدمًا في العالـ فق
 التعميـ ميزانية تبمغبينما  %،4.7إجمالي الناتج المحمي إلى مف عمى التعميـ  تصؿ نسبة اإلنفاؽ

إجمالي الناتج مف عمى التعميـ  حيث تصؿ نسبة اإلنفاؽ يورو، (65963333)في فرنسا الوطنية
 www.oecd.org% 6.1إلىالمحمي 

منيما أيضًا في  كؿ  عدد سنوات اإللزاـ المجاني في باإلضافة إلى ذلؾ يمكف تفسير اختبلؼ   
ضوء الفمسفة البرغماتية التي يقوـ عمييا المجتمع األمريكي والتي تدفعو إلى اإلنجاز مقابؿ 

د الذي يمكف أف يعود بالنفع عميو، فقد ركزت دعوات اإلصبلح التعميمي عمى أىمية الدور المردو 
 الذي يمعبو التعميـ في تحقيؽ التفوؽ التكنولوجي والسياسي والمجتمعي والتفوؽ االقتصادي أيضًا.

اإلدارة التربوية مركزية في فرنسا ووزارة التربية الوطنية ىي المسؤولة عف التعميـ ما قبؿ  -
الجامعي، بينما في الواليات المتحدة األمريكية تعد اإلدارة التربوية ال مركزية تتيح مرونة 

المعمميف صبلحيات لممساىمة في جيود التطوير واإلصبلح، و مديري المدارس  وتمنحواسعة 
 شراؾ السمطات المحمية وأولياء في إدارة التعميـ.إيتـ كما 

في الواليات المتحدة عامًا  (12)لمجموع سنوات الدراسة لمتعميـ العاـ تعميمي واحد وجود سمـ -
تعميـ عاـ  ، بينما ىواألمريكية ولكنو يختمؼ فيما يخص كؿ مرحمة مف والية إلى أخرى

 .المدارس و المراحؿ في فرنسا مشترؾ لجميع
، التربوية مف الدوؿ ذات الطبيعة المركزية في اإلدارةتعد فرنسا  أف يمكف تفسير ذلؾ في ضوء   
أف الدولة تحقؽ في السائد الثقافي الفرنسي  مرأيل تحقيقاً مركزيػػًا،  فييا نظاماً  النظاـ التعميميوأف 

إذا أحكمت قبضتيا عمى كؿ ما يتعمؽ بأمور التربية والتعميـ في عمـو األراضي  ااستقرارى
عمى نحو بيروقراطي شديد المركزية واستمر  النظاـ التعميمي في فرنساتـ إنشاء  حيثالفرنسية، 

وتنفذ في جميع  الضبط فيو بإلحاح عمى القواعد واألنظمة التي تضعيا السمطات القومية وتقّرىا
وديمقراطية  دستورية جميورية األمريكيةتعد الواليات المتحدة ، بينما صورة مماثمةاألقاليـ ب

http://www.oecd.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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لتنظيـ الحكومة حدده الدستور  لمضوابط والتوازنات وىناؾ نظاـ تحكميا األغمبية، تمثيميةو 
القوانيف التي تحكـ تتنوع وليذا السبب  ًا،ال مركزي اً نظام يا يعدنظػػاـ التعميـ فيوأف ميركي، األ

في  أيضاً  يمكف تفسير ذلؾكما  بدرجة كبيرة ما بيف والية وأخرى وبرامجو ىيكؿ ومضموف التعميـ 
إيماف الشعب األمريكي بمبدأ الضبط المحمي ومشاركة المجتمع بصورة مباشرة في تقرير  ضوء

أمة متعددة الثقافات وتضـ  األمريكية الواليات المتحدة باإلضافة إلى ذلؾ تعد ،سياستو التربوية
مجموعات متنوعة مف المجموعات العرقية المختمفة التقاليد والقيـ، باإلضافة إلى اتساع مساحتيا 
وتنوع مظاىرىا الجغرافية والبيئية، مما جعؿ لكؿ والية فييا ظروفيا وخصائصيا الخاصة التي 

، اعاتيا وأخذىا بالحسباف عند التخطيط لمتعميـ وتنظيمو فيياتفرض عمى السياسة التعميمية مر 
 .  بينما تؤكد فرنسا وحدتيا الوطنية مف خبلؿ نظاـ تعميمي عاـ وموحد لمجميع

عادة النظر  - تخصيص أو زيادة الوقت المخصص لتدريس العموـ والرياضيات والتكنولوجيا، وا 
توافي حاجات المجتمع المحمي بشكؿ في المناىج التعميمية بحيث تواكب التقدـ العممي و 

 مستمر.
أداة المدرسة ووسيمتيا لتحقيؽ التعميمي المنيج فييا  أف فرنسا يعديمكف تفسير ذلؾ في ضوء    

 ،المغات االجنبيةو  ،األنشطة الرياضيةو  ،الرياضيات، و لمغة الفرنسيةويشمؿ عمى)ا المجتمع أىداؼ
ال بد أف يبنى عمى أسس واضحة تراعي ثقافة و  (االجتماعيةالمواد و  ،الفنوفو  ،العموـ والتكنولوجياو 

الوطنية  وتطويرىا إشرافًا كامبًل اإلدارة ويشرؼ عمى إعداد المناىج المجتمع وحاجاتو وطموحاتو،
بوضع األىداؼ العامة  يقوـ المختصوف في ىذه اإلدارة، و لممناىج في وزارة التربية الوطنية
يعتبروف كؿ األسس المؤثرة في بناء  وىـ في ذلؾ، ة لممنيجوالمحتوى العاـ والخطوط العريض

ف إعادة بناء المنيج أو تجديده وتطويره يحتاج  ،وحاجاتو المنيج وأىميا ثقافة المجتمع الفرنسي وا 
 الكامؿ التغيير إف، والحاجة إلى التطوير تبعًا لتغير الحياة وتطورىا إلى قرار وزاري، معتبراً 

 أف إلى اإلشارة مف البد ولكف تطبيقو، مف األقؿ عمى سنوات عشر قبؿ عادة يتـ ال لممنيج
كبير، بينما تركز  حد إلى المنيج تغيير في كبير دور ليا الببلد في السياسية التغيرات

مف جانب آخر عمى تحقيؽ مستويات عالية  األمريكية الواليات المتحدةاإلصبلحات التربوية في 
جراء مجموعة مف  في اإلنجاز األكاديمي لمتبلميذ في مواد العموـ والرياضيات والمغات وا 

المتطورة  التكنولوجيااالختبارات المقننة لمتأكد مف أف التبلميذ قد أتقنوا تمؾ المواد، وتوظيؼ 
ـ، 1991يو الرئيس األمريكي بوش عاـ ما ذىب إل وتدريب التبلميذ عمى استخداماتيا، وىذا

" إذا أردنا ألمريكا أف تبقى قائدة، فبل بد أف تقود الطريؽ في مجاؿ التحديث والتجديد  عندما قاؿ:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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يشدد التركيز عمى  األمريكية في الواليات المتحدة إصبلح التعميـ األساسيالتربوي"، وأف 
الفضاء واالىتماـ بتعميـ العموـ والمغات  المجاالت التي تعتبر حيوية لؤلمف القومي واكتشاؼ

 ي معايير أكاديمية تييئ التبلميذ لتحقيؽ التفوؽ والتميز عالميًا.ناألجنبية، وتب
 األساسي: التعميم أهداف -2

 األساسي في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: التعميـ بالنظر إلى أىداؼ
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

 األساسي في دولتي المقارنة بالنقاط األساسية التالية: التعميـ أىداؼتتشابو 
العممية و  ةاالجتماعية والعاطفية والصحي في جميع النواحيتنمية شخصية التبلميذ المتكاممة  -

مكاناتيـ وقدراتيـ اىتماماتيـ فنية، واكتشاؼالو    وتنميتيا. وا 
بالمعايير والقيـ وااللتزاـ الثقافة اإلنسانية، واالنفتاح عمى جميع الحضارات البشرية،  تنمية -

 تضمف احتراـ القانوف والعادات والعرؼ السائد ومحاربة جميع أشكاؿ التمييز العنصري.لمتي 
  اآلخريف.مع  تواصؿالو تطوير ميارات التواصؿ لدى التبلميذ وتشجيع العمؿ الجماعي  -
االستقبللية والمبادرة عند و تنمية الميارات ممارسة المواطنة و واطنة الصالحة، اإلعداد لمم -

 التبلميذ ليكونوا مواطنيف مستقميف نافعيف. 
 .تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف في التعميـو  ،توفير فرص التعمـ المتكافئة -

أىداؼ التعميـ األساسي في ضوء األىداؼ التعميمية القومية يمكف تفسير أوجو التشابو في    
التي دعت إلييا حركات اإلصبلح التربوي في كٍؿ مف دولتي المقارنة، حيث تنبثؽ ىذه األىداؼ 

الواليات المتحدة األمريكية عف توصيات لجنة السياسة التربوية الصادرة عف رابطة التربية في 
عبلف المحكمة العميا 1958مف القومي لمتعميـ الصادر عاـ ـ، وقانوف األ1938القومية عاـ  ـ، وا 

ضرورة تحقيؽ نشر التعميـ األساسي وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية،  تي أكدتالو ـ، 1963عاـ 
ـ، الذي يؤكد المساواة في الحصوؿ عمى 1965وقانوف التعميـ االبتدائي والثانوي الصادر عاـ 

قانوف تكافؤ الفرص التعميمية الصادر عاـ ، و ية وتحقيؽ المساءلةالتعميـ وااللتزاـ بمعايير عال
جميع المدارس العامة قبوؿ  اـ، الذي دع1975الصادر في عاـ وقانوف التعميـ لمجميع ـ، 1974

األمواؿ االتحادية لتوفير المساواة والحصوؿ عمى الفرص التعميمية، وكما صدر التقرير الرئاسي 
إلى ضرورة إعداد األجياؿ إعدادًا جيدًا  امة في خطر" الذي دعـ، تحت عنواف " أ1983عاـ 

وتطوير مناىج الرياضيات والعموـ والمغة اإلنجميزية وزيادة الساعات الدراسية لمواجية التحديات 
ية لمتعميـ"، الذي إستراتيج، 2333ـ، بعنواف " أمريكا عاـ 1991المستقبمية، وصدر تشريع عاـ 

ـ، بعنواف " أىداؼ 1994ساسي ومجانيتو وديمقراطيتو، وتشريع عاـ أكد إلزامية التعميـ األ
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مف أجؿ تطوير التعميـ األساسي وجعمو أكثر ديمقراطية وانتشارًا، وقانوف  "، عمؿ أمريكا2333
ـ، لتوفير مساعدة إضافية لمتبلميذ لرفع مستوى تحصيميـ 1994عاـ  تحسيف المدارس في أمريكا
ـ، 2332وفي عاـ   عالية، وتعزيز استخداـ التكنولوجيا في التعميـ،األكاديمي، وتمبية معايير 

جاءت أىـ حركة إصبلحية مف أجؿ تعميؽ التوسع والتطوير في التعميـ األساسي تحت شعار)ال 
ـ صدر مشروع )سباؽ نحو األعمى(، وفي عاـ 2339يترؾ أي طفؿ في الوراء(، وفي عاـ 

ية المالية لمتبلميذ في إطار تحقيؽ المزيد مف ـ أدرج نص قانوف المساعدة والمسؤول2313
يبلحظ فاالنتشار والديمقراطية في التعميـ الذي مف شأنو توسيع المنح الدراسية، أما في فرنسا 

  أيضًا أف ىذه األىداؼ تنبثؽ عف النصوص القانونية الصادرة بشأف التعميـ األساسي في فرنسا
ـ، أف التعميـ حاجة لكؿ إنساف وأف يكوف في متناوؿ جميع 1793حيث حدد قانوف عاـ 
ـ، الذي 1882ـ، الذي  كّرس مبدأ مجانية التعميـ، وقانوف عاـ 1881المواطنيف، وقانوف عاـ 

ـ، 1936إلى جعؿ التعميـ إلزاميًا لكبل الجنسيف، سواء كانوا فرنسييف أـ أجانب، وقانوف عاـ  ادع
/، كما تتفؽ مع 14-6دَّ التعميـ األساسي ليكوف إلزاميًا مجانيًا عامًا لمجميع مف /الذي م

ـ، مف أجؿ ديمقراطية التعميـ توفيره لمجميع، 1937جيف زاي عاـ  التي قدميا اإلصبلحات
ـ، لتطوير التعميـ األساسي وتوفير تكافؤ الفرص 1944وتوصيات لجنة بوؿ النجفيف عاـ 

لزامي ييدؼ إلى ـ، الذي نص: أف التعميـ اإل1959القانوف الصادر عاـ التعميمية لمجميع، و 
تعميـ المعارؼ األساسية، وعناصر الثقافة العامة، وتعميـ الوظائؼ االحترافية والتقنية بحسب 

/ سنة الصادر عاـ 14-6/ سنة، بداًل مف /16-6االختيار، وقانوف مّد التعميـ اإللزامي مف /
ـ، الذي أعاد بناء 2335العاـ لمستقبؿ التعميـ الفرنسي الصادر عاـ ـ، وقانوف اإلطار 1967

 األىداؼ العامة لمتعميـ اإللزامي الفرنسي لضماف تكافؤ الفرص والنجاح لجميع التبلميذ. 
كونيا في  مف دولتي المقارنة كؿ  في  أىداؼ التعميـ األساسيالتشابو في  ومف جانب آخر يمكف 

التقرير العالمي لرصد اؼ المعيارية لمتعميـ األساسي التي وردت في مستنبطة ومتفقة مع األىد
تنمية شخصية التمميذ ومواىبو وقدراتو الذاتية العقمية والبدنية  والتي تتجمى في التعميـ لمجميع

 تنمية الروح القومية لدى الفرد الناشئ،والميارية واإلبداعية إلى أقصى حد تتيح لو إمكاناتو، و 
عداد تنمية مفاىيـ احتراـ حقوؽ اآلخريف واإلوتعميؽ الروابط والمفاىيـ الوطنية واالجتماعيَّة، و 

لحياة تتسـ بتحمؿ المسؤولية في ظّؿ مجتمع حر، تسوده روح التفاىـ، والسبلـ، والتسامح، 
والعمـ، والمساواة بيف الجنسيف، والصداقة بيف الشعوب)منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثَّقافة 

 (.31، ص2335
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 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب
األساسي في دولتي المقارنة، يبلحظ عدـ وجود اختبلفات جوىرية  التعميـ بالنظر إلى أىداؼ   

ف عبر عنيا بصيغ مختمفة، وأف التركيز عمى جوانب معينة مثؿ  إتقاف المغة في مضمونيا وا 
التربوية  السياسة في المؤثرة الثقافية بالنسبة لفرنسا يمكف تفسيره في ضوء العوامؿ الفرنسية

تؤثر الفرنكوفونية في النظاـ التعميمي مف حيث االىتماـ واالنتشار واإلعداد، وىذا الفرنسية حيث 
تدريس ، حيث يتـ ما يفسر األىمية الكبرى التي يولييا النظاـ التعميمي الفرنسي لمقدرة المغوية

المغة ( سنويًا، بينما تعد ساعة360 ( أسبوعيًا، و)ساعات 10)المغة الفرنسية بمعدؿ
كما ىو الحاؿ في ما ال  ،لواليات المتحدة األمريكيةافي لرسمية وا ىي المغة الوطنية اإلنجميزية
ف في ىاواي حسب يف الرسميتيواإلنجميزية المغت لغة ىاواي كؿ مف ، وتعدوالية( 28)يقؿ عف

ال تمتمؾ لغة رسمية توجد قوانيف تنص عمى  نيومكسيكو عمى الرغـ مف أف واليةو  ،دستور الوالية
بالنسبة لمغتيف اإلنكميزية  لويزيانا ، كما ىو الحاؿ فيفييا استخداـ كؿ مف اإلنجميزية واإلسبانية

تمنح عدة مف األراضي الجزرية االعتراؼ الرسمي لمغاتيا األصمية إلى جانب  ، كماوالفرنسية
كما يعترؼ  ،والشامورو بالمغة الساموية ريكية وغواـالمغة اإلنجميزية حيث تعترؼ ساموا األم

بينما اإلسبانية ىي المغة الرسمية في  ،بالكارولينية والشامورو في جزر ماريانا الشمالية
يدت المدارس في الواليات المتحدة موجات مف اليجرة خبلؿ تاريخيا واليـو ش ، كماريكوبورتو 

أصبحت المدارس األميركية متنوعة أكثر مف أي وقت مضى، مثميا مثؿ المجتمع األوسع الذي 
في أوائؿ القرف العشريف فاضت المدارس العامة في الشماؿ الشرقي والوسط الغربي ، فتخدمو

يستمر اليوـ و  ،المياجريف، الذيف قدـ معظميـ مف جنوب وشرؽ أوروبابأطفاؿ عائبلت 
 ميذبلتف األعداد األكبر مف الألمجموعات الطبلبية، رغـ االمياجروف الجدد في تغيير تكويف 

 ميذ،بلالتمف مجموع  %17ي شكِّؿ األفريقيوف األميركيوف نسبة ، تأتي مف أميركا البلتينية وآسيا
 مما أوجب البلتينيوف يشكموف أكبر مجموعة أقمية واحدة في المدارس العامة،بدأ األميركيوف و 

الذيف ولد أىميـ في الخارج بأكثر مف عشر لغات مختمفة، بدءًا ميذ بلتإيجاد مدارس يتكمـ فييا ال
وكانت النتيجة بقاء تعميـ المغة اإلنجميزية لغة ثانية إحدى ، بالعربية ووصواًل إلى الفيتنامية

 ليات األكثر أىمية لنظاـ التعميـ.المسؤو 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissird

.5241663.html#axzz3UZlUANnqile 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile.5241663.html#axzz3UZlUANnq
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/06/20090610102740ssissirdile.5241663.html#axzz3UZlUANnq
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 األساسي: إدارة التعميم -3
 :التالية الجوانب خبلؿ مف المقارنة دولتي األساسي بيف إدارة التعميـ مقارنة سيتـ
 القومي/ الفيدرالي المستوى عمى التربوية اإلدارة -1
 / الوالياتميقمياإلدارة التربوية عمى المستوى اإل -2
 يحمالماإلدارة التربوية عمى المستوى  -3
 اإلدارة التربوية عمى المستوى المؤسسة التعميمية -4

 القومي/ الفيدرالي المستوى عمى التربوية اإلدارة -1
القومي/ الفيدرالي في دولتي المقارنة، يبلحظ ما  المستوى عمى التربوية بالنظر إلى اإلدارة   
 يمي:

 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ
مف دولتي المقارنة تسعى  كؿ  القومي/ الفيدرالي في  يبلحظ أف اإلدارة التربوية عمى المستوى   

تطبيؽ معايير ، و حرية التدريس وحرية الوصوؿ إلى التعميـ والحياد الديني والسياسيإلى تأكيد 
رفع مستويات جميع التبلميذ، و  ،يدؼ تعزيز تكافؤ الفرص التعميميةبمتماثمة في جميع المدارس 

بتقديـ  ـااللتزاـ األبحاث والدعـ لضماف الوصوؿ المتساوي واالمتياز في التعميـ بالترافؽ مع يتقدو 
 .والدعـ البلـز تمويؿال
إلى  تعميـبالوصػوؿ مف دولتي المقارنة لتحقيؽ التنافس العممي وال كؿ  وىذا يتفؽ مع توجيات  

التربوية مف الجػودة في ضوء جممة مف المعايير المعتمدة بما يتناسب مع األىداؼ  مستػوى عػاؿٍ 
طموحات في الحصوؿ عمى موارد الؽ يتحقو التطمعات المجتمعية والتحديات والتطورات العالمية و 

 .بشرية ذات تأىيؿ عالي
ييئات تساعد في إدارة وتنظيـ العمؿ التربوي تتجمى في ال ىيئات كما يبلحظ وجود   
ستشارية)المجمس األعمى لمتعميـ، والمجمس األعمى لممناىج(، ومجموعة إدارات وخدمات اال

مكتب الواليات  فدرالية لمتربية)الييئة التربية الفرنسية، وال ومكاتب تشكؿ اإلدارة المركزية في وزارة
توزيع و المتحدة لمتربية(، وميمتو جمع اإلحصاءات والمعمومات التربوية ونشرىا وتفسيرىا، 

دارتيا ورفع مستوى التربية عامة.التي تقدميا  المالية المساعدات  الحكومة الفػدرالية لمواليات وا 
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دة إال أف تمويمو ال رغـ مركزية إدارة التعميـ الفرنسي الشديباإلضافة إلى ذلؾ يبلحظ أف    
يقتصر فقط عمى المستوى المركزي بؿ تتشارؾ فيو أيضًا األقاليـ والبمديات إلى جانب التبرعات 

التربوية اإلدارة ، وأف % مف مجمؿ موازنة التعميـ83الخاصة، حيث تقدـ وزارة التربية الوطنية 
مع عاوف ، وتتالمحميةتتدخؿ بمنح قروض ومساعدات مالية لمحكومات  مركزيةبللا األمريكية

شؤوف لئلدارة وتمويؿ عمؿ معًا تو  (حكومات الواليات والحكومات المحمية)جميع مستويات الحكـ 
 .التعميـ
وتنسيؽ  التربويويمكف تفسير وجود الييئات التربوية اإلدارية بدقة التنظيـ العمؿ اإلداري    

بو  تحظى الرغـ مما والجيود ضمف ىيئات ومكاتب ومجالس لتحقيؽ األىداؼ التربوية، وأنو عمى
الرقابة  لنفسيا بسمطة ما تحتفظ غالباً  فإف الحكومات المركزية واسع النطاؽ مف تأييد البلمركزية

أف التعميـ يعد  مف  دولتي المقارنة تؤكداف كؿ  العميا، ويفسر التشارؾ في تمويؿ التعميـ بأف 
نو ينبغي  إعادة توزيع في مجاؿ قوي المركزية بدور تحتفظ الحكومة أف أولوية وطنية عميا، وا 

 أنماط في التعميـ، لذلؾ تطبؽ فييما الفرص االلتزاـ بتكافؤ ينسجـ مع نحو الموارد عمى
 :ىي ،أساسية مجاالت ثبلثةبدرجات متفاوتة مع ضرورة األخذ بالحسباف  المالية البلمركزية

 الخاصة القرارات اتخاذ عف المسؤوؿ الحكومي المستوى تحدد التي وىي اإلنفاؽ سمطة ميمة -
 .باإلنفاؽ

 الحكومية المستويات لمختمؼ المخولة السمطات تحدد التي وىي الموارد جمع سمطة ميمة -
 .والرسوـ الضرائب فرض في

 المخصصة الموارد توزيع طرائؽ تحدد التي وىي الحكومية الموارد تحويؿ في المطبقة الصيغ -
 (.149، ص2335المناطؽ والقطاعات)منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثَّقافة والعمـ،  بيف
 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب

القومي/ الفيدرالي في دولتي المقارنة فيما بينيا حوؿ  المستوى عمى التربوية تختمؼ اإلدارة   
 مجموعة مف النقاط ىي:

فرنسا،  حكومة المركزية فيخدمات التعميـ العاـ اإللزامي ىي واحدة مف واجبات ال تنظيـ -
جميورية بسمطات واسعة وحاكمة عمى السياسة التعميمية وصياغتيا، الحيث يتمتع رئيس 

ف الدستور والحكومة في حيف أ عمييا واعتمادىا، توتستمـز القوانيف األساسية لمتعميـ موافقو 
عمى رأس ىـر حكومي يشمؿ صبلحيات حكومات الواليات والحكومات الفدرالية يقعاف 
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شؤوف تقرير كؿ المستوى حكومي يتمتع بقدر كبير مف االستقبللية في  إال أف المحمية
 .التعميـ

تعّد وزارة التربية حيث  يختص وزير التربية القومية بإدارة جميع الجيات التعميمية المدرسية -
، وتتجمى مياميا اإلدارية بوضع في فرنسا كزية عمى التعميـ العاـالوطنية ممثمة لئلدارة المر 

التشريعات والقوانيف، ورسـ السياسة التربوية، وتنظيـ التمويؿ، وتحديد أىداؼ التعميـ، ووضع 
تحديد معايير البناء المدرسي،  االمتحانات العامة، بعد المنياج الدراسي، ومنح الشيادات

التعميـ في  إدارة تتجمى مياـ ، بينماامج التدريب أثناء الخدمةوتوظيؼ المعمميف وتنظيـ بر 
 وتسعى إلى تركيز معالجة قضايا بالغة األىمية في حقؿ التعميـفي الحكومة الفدرالية 

 الحصوؿ في التمييز وعدـ المساواة ضمافو  األساسية التربوية القضايا عمى الوطني االىتماـ
لتبادؿ المعمومات لمساعدة صانعي القرار في حكومات ، وتعمؿ بمثابة مركز التعميـ عمى

 المجتمع مشاركة وتشجيع الواليات والحكومات المحمية عمى تحسيف المدارس في مناطقيـ
السياسة الخاصة  دارةاإلىذه ، وتضع التعميـ برامج في والتبلميذ األمور وأولياء المحمي

 تتمتع ال، بينما التعميـ برامج تنفيذ في لةالمساء وتشدد بالمساعدات الفدرالية في حقؿ التعميـ
 الدراسية، وتحديد المناىج والكميات، وتطوير المدارس التالية)إنشاء المياـ تنفيذ بصبلحيات
 اختبارات تنفيذ أو الحكومي، ووضع التعميـ معايير والتخرج، وتحديد االلتحاؽ متطمبات
 التعميمية(. بالمعايير تمتـز الواليات كانت إذا ما لقياس

 األمريكية الفدرالية اإلدارة أما المركزية التربوية اإلدارة نمط تتبع فرنسا بأفعمومًا  ذلؾ ويفسر   
مركزية مطمقة أو إدارة تربوية توجد  الو يمكف القوؿ إنولكف  البلمركزية اإلدارة نمط تمثؿف

 فويضالرتباطيما بت يعودف الواقع ىو مزيج بينيما بنسب متفاوتة والسبب إالمركزية مطمقة، بؿ 
 المصمحة تتناوؿ قضايا ف ىناؾا  و  ما، إلى حد   بلحيات أمر نسبيصال فويضف تأالصبلحيات و 

 .معاً  وعمميا الحكـ مستويات جميع تعاوف تتطمب القومية
 / الوالياتميقمياإلدارة التربوية عمى المستوى اإل -2

 في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: الواليات،/ اإلقميمي المستوى عمى التربوية إلى اإلدارةبالنظر 
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

المقارنة تمنح لمجيات  دولتي في الواليات،/ اإلقميمي المستوى عمى التربوية يبلحظ أف اإلدارة   
دارة بتنظيـ تتعمؽ واسعة صبلحيات التعميمية الخدماتالمسؤولة عف   الميني والتدريب التعميـ وا 

 الدراسية بالمناىج فيما يتعمؽ وتقديـ المشورة ،والتعاقد مع المدرسيف ومنحيـ إجازات بالتدريس
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 المدارس، عمييا تحصؿ التي المنح وتوزيع تبني الكتب المدرسية أو تقديـ توصيات بشأنيا،و 
ووضع الشروط التي  األبنية المدرسية علجمي العاـ الييكؿ وتحديد النيائية، االمتحانات وتنظيـ

 .وتوفير الكتب والمكتبات وكؿ مستمزمات الدراسة ،يافي تتوافر يجب أف
ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء سعي دولتي المقارنة لتحقيؽ التنمية الشاممة والتنافس العالمي مف    

خبلؿ تطوير التعميـ وتوفيره لمجميع بأعمى المعايير وتوظؼ جميع الجيود واستثمار كؿ 
مسألة وىذا يرتبط أيضًا ب اإلمكانيات وتنظيـ إداراتيا التربوية عمى نحو يحقؽ ىذا اليدؼ،

لمحفاظ عمى جودة البرامج التي تفرضيا اإلدارات التعميمية في كبل دولتي المقارنة ماد االعت
لمحفاظ عمى معايير عدة تخضع المدارس العامة لممراجعة والتنظيـ في مجاالت حيث الدراسية 
  .التعميمية الجودة

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:669y1ktjKgUJ:www.amide

ast.org/ar/usstudy/other-us-study-options/1694+&cd=4&hl=en&ct=clnk 

 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب
 حوؿ بينيا فيما المقارنة دولتي في الواليات،/ اإلقميمي المستوى عمى التربوية اإلدارة تختمؼ  

 :ىي النقاط مف مجموعة
 وتنفيذ التعميـ خدمة عمى يعمؿ محمي إداري كياف وىي أكاديمية،( 28)فرنسا في توجد -

 التعميـ عمى باإلشراؼ الكبير بالدور األكاديميات وتتمتع الفرنسية، الوطنية التعميمية السياسة
: ىي رئيسية عناصر ثبلث في فرنسا في أكاديمية لكؿ اإلداري التنظيـ الفرنسي ويتمثؿ

 االستشارييف. األعضاء األكاديمية، الخدمات الرئيس،
دائرة التربية في الوالية، وىذه الدائرة مسؤولة األمريكية ر النظاـ التربوي في أغمب الواليات ييد -

نفاؽ وتمويؿ التعميـ بشكؿ مباشر عف رسـ السياسة التربوية لموالية باإلضافة إلي اعتماد اإل
 .وىي التي تصدر القوانيف والتشريعات البلزمة لكؿ ما لو عبلقة بالتربية

 الوطنية التعميمية السياسة تنفيذيبلحظ مما سبؽ أف األكاديمية التربوية في فرنسا تقوـ ب   
رسـ أمريكية ت واليةكؿ دائرة التربية في أف  الفرنسي، في حيف التعميـ وتشرؼ عمى الفرنسية،

اعتماد االنفاؽ وتمويؿ التعميـ وىي التي تصدر القوانيف  ىسة التربوية لموالية باإلضافة إلالسيا
دولتي مف  كؿ  ، وىذا يفسر بالرجوع إلى النمط اإلداري التربوي في البلزمةالتربوية والتشريعات 
حكـ ت حكومة المركزيةالأف و ة المركزية، يتعّد فرنسا مف الدوؿ ذات الطبيعة اإلدار حيث المقارنة، 
القواعد وتأكد تنفيذ عمى كؿ ما يتعمؽ بأمور التربية والتعميـ في عمـو األراضي الفرنسية  السيطرة

التعميـ إدارة ظػػاـ ، بينما نواألنظمة التي تضعيا السمطات القومية في جميع األقاليـ بصورة مماثمة

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:669y1ktjKgUJ:www.amideast.org/ar/usstudy/other-us-study-options/1694+&cd=4&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:669y1ktjKgUJ:www.amideast.org/ar/usstudy/other-us-study-options/1694+&cd=4&hl=en&ct=clnk
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ة التربوية لموالية رسـ السياسفي دائرة التربية في الوالية يمنح الحرية ل في أمريكا نظاـ" ال مركزي"
صداراعتماد تمويؿ التعميـ  ىلإ باإلضافة القوانيف والتشريعات البلزمة لكؿ ما لو عبلقة  وا 
تتنوع بدرجة كبيرة ما بيف والية  وبرامجو القوانيف التي تحكـ ىيكؿ ومضموف التعميـ ، فبالتربية

وأخرى، ومع ذلؾ تبدو ىذه البرامج متشابية بشكؿ ممحوظ بسبب العوامؿ المشتركة بيف ىذه 
 .الواليات كالحاجات االجتماعية واالقتصادية

 مف بقرار ويعيف الوزراء ( مجمسRecteurيسمى ريكتور)الذي  األكاديمية رئيس ختاري -
 الجميورية. رئيس

، أو مجمس التربية في الوالية ونيعيّ و  ،مسؤوؿ كبير يسمى مفوض التربيةالتربية ة دائر يرأس  -
 .حاكـ الوالية ونيعيّ أو  ،بشكؿ مباشرف و المواطن ينتخبو

القرارات الرئاسية التزاـ يبلحظ عمى ذلؾ اإلشراؼ التربوي المركزي المتشدد في فرنسا وضرورة    
في الواليات المتحدة  مسؤوليةفيما يتعمؽ بتعييف المعنييف بإدارة التعميـ الفرنسي، بينما تفوض ىذه 

إيماف الشعب األمريكي بمبدأ الضبط المحمي ومشاركة المجتمع بصورة انطبلقًا مف  األمريكية
 وانطبلقًا مف التشريعات ،ألبنائومباشرة في تقرير سياستو التربوية ونوع المدارس التي يريدىا 

 No Child Leftالتشريع الذي تبناه جورج بوش االبف تحت شعار) ياأىمو  صبلحيةاإل اتحركوال
Behind)أكبر محمية وسيطرة أكثر الذي أكد تطبيؽ مبدأ)مرونة ، ال يترؾ أي طفؿ في الوراء 

 .التعميـ( عمى
 األكاديمية رئيس بيف وصؿ حمقة يمثؿ الذي اإلقميمي التعميـ مراقب األكاديمية رئيس يساعد -

دارة  يحقؽ الذي فرنسا في التعميـ قسـ ورئيس األكاديمية، ىذه نطاؽ في تقع التي المدارس وا 
 اإلدارة بيف الربط تحقيؽ في فعاؿ بشكؿ ويسيـ األعمى التعميمية السمطات مع مباشر اتصاؿ

 .المركزية التعميمية واإلدارة المدرسية
 الوالية في التربية دائرة موظفو عممو في الواليات المتحدة األمريكية في التربية مفوض يساعد -

 فييا. شراؼاإل وجياز
 وصؿ حمقة يمثؿ الذي اإلقميمي التعميـ مراقبه األكاديمية يساعد رئيسيبلحظ مما سبؽ أف    
 رئيس بيف وصؿ حمقة يمثؿ الذي التعميـ قسـ رئيس، و المدرسية واإلدارة األكاديمية رئيس بيف

 المركزية. التعميمية واإلدارة األكاديمية
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لتزاـ االالمركزية و  التعميمية واإلدارة المدرسية اإلدارة الفعاؿ بيف الربط وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ   
 التربية دائرة وموظفو التربية مفوض المطمؽ بتنفيذ السياسة التربوية، بينما يتـ تنسيؽ الجيود بيف

الوالية وتحقيؽ تميزىا  في رفع مستوى التعميـفييا مف أجؿ ضماف  االشراؼ وجياز الوالية في
 التربوي.

 المستوى عمى التربوية ويمكف القوؿ بعد ىذا العرض ألوجو التشابو واالختبلؼ حوؿ اإلدارة  
فييما نيا تفسر باالستناد إلى نمط اإلدارة التربوية المتبعة إفي دولتي المقارنة  الواليات،/ اإلقميمي

 منيما حيث تشدد فرنسا عمى الضبط المركزي فيما يتعمؽ مستمد مف العوامؿ الثقافية في كؿ  وال
يف المشرفيف عمى يويتطمب تع اعتماد االنفاؽ وتمويؿ التعميـو  الوطنية التعميمية السياسة بتنفيذ

 دة األمريكيةالواليات المتح، بينما تتحمى الجميورية رئيس مف تنظيـ الشؤوف التعميمية قرار
شراؼبمرونة أوسع   .التعميـ عمى أكبر وضبط محمي وا 

 يحماإلدارة التربوية عمى المستوى الم -3
 المحمي في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: المستوى عمى التربوية بالنظر إلى اإلدارة   
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

 تقسيمًا إداريًا عمى النحو التالي:يبلحظ تقسيـ المناطؽ الجغرافية في دولتي المقارنة 
تجمعات سكانية يربط بينيا عوامؿ ثقافية وجغرافية  في فرنسا: توجد الكوميونات التي تعد -

اإلداري، وتعمؿ عمى تنفيذ  التقسيـ في وحدة يشكؿ مجموعيا أصغر وسياسية مشتركة
ىو المسؤوؿ عف إدارة  Inspecteur d,acade'mieالتربوية، ومفتش األكاديمية  السياسة

 التعميـ وتطبيؽ السياسة التربوية ومراقبة إدارة المدارس في محيط دائرتو التربوية.
طؽ جغرافية امن يوى تنقسـ الواليات إلى أقاليـ مدرسية، األمريكية: المتحدة في الواليات -

مدارس واحد مسؤوؿ مباشرة عف جميع التربوي يوجد فييا مجمس  ومالية إدارية تشكؿ وحدة
ويتـ تعييف موظؼ ميمتو إدارة المدارس، وىو ال يستطيع التصرؼ ، القائمة في تمؾ المنطقة

مف الموظفيف)إذا كاف  في شؤوف اإلقميـ دوف موافقة المجمس، وقد يتـ اختيار عدد آخر
 يعمموف تحت إمرة المراقب العاـ، ويكونوف مسؤوليف أمامو.  اإلقميـ كبيرًا(

اطؽ الجغرافية في دولتي المقارنة إلى وحدات إدارية لتيسير اإلدارة يبلحظ تقسيـ المن   
في فرنسا  التعميمي تخطيطواإلشراؼ عمى التعميـ فييا، ومف جانب آخر يبلحظ  أنو تتـ عممية ال

 في باستمرار تعديميا يتـ التي التعميمية والخدمات المنطقة في السكانية حركة ربط خبلؿ مف



 من كٍل بين التربوية ودياداتكا المجتمعية للمدردة مقارن الثامن: تحليل الفصل
 األمريكية المتحدة والواليات فرندا

 

277 
 

 السياسة ترتبط وىكذا ونوعًا، كماً  المختمفة التخصصات مف المنطقة تمؾ احتياجات ضوء
 االقتصادية، االجتماعية التنمية احتياجات وفؽ التعميـ في البشري االستثمار بمفيوـ التعميمية
 المجتمع مؤسسات مف لمعديد الواضح واإلسياـ المجتمعية بالمشاركة التربوية السياسة وتتميز
تعريؼ الفرنسي، كما يتـ في الواليات المتحدة األمريكية  اليسار وأحزاب الدينية المؤسسة وأىميا

السكاف المحمييف بشؤوف التعميـ، وذلػؾ عػف طريؽ الصحؼ وىيئات المعمميف واآلباء والييئات 
انتقادات حوؿ سير عمؿ ىذه المجالس في المدارس الشعب و التعميمية المختمفة، فإذا وجّ 

دارتيا، فيما ي مس قوانيف الوالية أو القوانيف الفدرالية أو يتعارض معيػا أمكػف التقدـ لممحاكـ وا 
وىذا يشير إلى أنو في دولتي ، لمفصؿ في ذلؾ ف ترغـ المدرسة عمى تصحيح مسارىا وأوضاعيا

المقارنة يجب أف تحقؽ السياسة التربوية اآلماؿ والتطمعات االجتماعية واالقتصادية لتحقيؽ 
 ممة لممجتمع. التنمية الشا

 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب
 تختمؼ اإلدارة التربوية عمى المستوى المحمي، في دولتي المقارنة فيما بينيا حوؿ الجوانب التالية:

تنفيذ السياسة التربوية التي تضعيا وزارة التربية الفرنسية وتحمؿ األعباء القانونية والمادية  يتـ -
لممدارس، مف خبلؿ االتصاؿ المباشر بمديري المدارس والمعمميف وكافة العامميف بالمؤسسات 

  التعميمية بصفو عامة.
وسياستيا ورغبات المجتمع  رسـ السياسة التعميمية في اإلقميـ في إطار قوانيف الوالية يتـ  -

المحمي، وتقديـ النتائج المدرسية لمسياسة المدرسية التي تتبناىا، وعمى ضوء النتيجة يقرر 
عداد موازنة اإلقميـ المدرسي،  المثابرة عمى ىذه السياسة أو تعديميا أو التخمي عنيا، وا 

 وفرض الضرائب الضرورية لمواجية المتطمبات.
تنفيذ التزاـ  وما تفرضو مف ضرورة مط المركزي لئلدارة التربوية في فرنساوىذا يفسر تبعًا لمن   

، والنمط البلمركزي لئلدارة التربوية في السياسة التربوية التي تضعيا وزارة التربية الفرنسية
سمطة ويمنحيا  ممجالس المحمية لمتربيةلأمر التربية الذي يتيح توكيؿ  الواليات المتحدة األمريكية

دارة المدارسوضع   .القوانيف ورسـ السياسة التعميمية وا 
 اإلدارة التربوية عمى مستوى المؤسسة التعميمية -4
أف  يبلحظ المقارنة، دولتي في التعميمية المؤسسة مستوى عمى التربوية اإلدارة إلى بالنظر   

 إدارية مجالسمدير المدرسة بالتعاوف مع  عاتؽ عمى التربوية في فرنسا تقع اإلدارة مسؤولية
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في الواليػات المتحدة و  بذلؾ، المرتبطة القرارات واتخاذ المدرسة أمور بتسيير تقوـ واستشارية
ومنح حرية اإلدارة الذاتية لممدارس  نظاـ موحد لئلشراؼ عمى التعميـ رغـ عدـ وجودو األمريكية 

مخرجات عمى الحكومة الفدرالية تشدد المساءلة إال أف  في تسير أمورىا التربوية والتنظيمية
التركيز عمى و بوضع أىداؼ وطنية لمتعميـ، وطرح مناىج عمى مستوى الواليات، وتقوـ التعميـ 

االختبارات المعيارية العامة لقياس أداء التبلميذ، ووضع الخطط لمكافأة وتعزيز عمؿ المدارس 
يقاع العقوبة والضغط  عمى المدارس ذات التحصيؿ المتدني لتحسيف ذات التحصيؿ العالي، وا 

 .األداء
اإلدارة التربوية في فرنسا عمى مستوى المدرسة تتمتع بحرية تنظيـ يمكف القوؿ إف ومما سبؽ    

أمورىا وشؤونيا الخاصة واتخاذ اإلجراءات التي تراىا مناسبة وتنظيـ العمؿ ضمف مجالس 
في فرنسا، وىذا ينسجـ مع اعتقاد اإلدارة التربوية  متعددة بيدؼ تنفيذ السياسة التربوية العامة

التي تضعيا السمطات القومية في جميع  التربوية وتنفذ القواعد واألنظمة تقرّ أنيا عندما  الفرنسية
 جوىرتكوف قد ضمنت حصوؿ جميع التبلميذ في فرنسا عمى  ماثمةتبصورة منحاء الببلد أ

في الواليػات التربوية اإلدارة  واالجتماعي، في حيف أفمف اإلعداد العممي وفرص متكافئة  مشترؾ
شراؼ في اإلشراؼ عمى التعميـ تحت بحرية واستقبللية تامة  تتمتع المتحدة األمريكية رقابة وا 

تشدد المساءلة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الوطنية لمتعميـ، وأنيا حيف  االتحاد الفدرالي والواليات
تستجيب ألىـ  االختبارات المعيارية العامة لقياس أداء التبلميذعمى  تركزو مخرجات التعميـ عمى 
، ال يترؾ أي طفؿ No Child Left Behindتحت شعار)  الكونغرسأصدرىا إصبلحية حركة 

تضمف ىذا التشريع دورًا جديدًا لمحكومة الفدرالية في التعميـ العاـ يطمب مف تفي الوراء(، حيث 
اإلنجازات مف خبلؿ  مف تعمـ، ميذمتلة ما ينجزه كؿ كؿ مدرسة أف تعبر عف نجاحيا بدال

المستندة إلى المعايير العالية، واألىداؼ القابمة لمقياس التي مف شأنيا تحسيف النتائج الفردية في 
كثر أمرونة ، وتحقيؽ نتائج المدرسةفي شديدة المساءلة ىذا التشريع عمى الاعتمد ، حيث التعميـ

ـ 2339عاـ  الصادر مشروع إصبلح المنظومة التربوية، و عميـكبر عمى التأوسيطرة محمية 
 والمطابقة األداء، إلى المستندة ( الذي أكد المعاييرRace to the Top األعمى،  نحو )سباؽ

 .البيانات نظـ وبناء المشتركة، األساسية المعايير مع
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 المجتمعية  ثانيًا: المدرسة
 تـ المقارنة بيف دولتي المقارنة مف خبلؿ الجوانب التالية:تس

 المجتمعية أىداؼ المدرسة -1
 المجتمعية نماذج المدرسة -2

 المجتمعية: أهداف المدرسة -1
 المجتمعية في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: المدرسة بالنظر إلى أىداؼ   
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

 في دولتي المقارنة في تأكيد النقاط الرئيسية التالية: المجتمعية المدرسة تتشابو أىداؼ   
 والبيئة المحمي المجتمع مع التواصؿ خبلؿ مف المدرسة حدود خارج التعمـ فكرة تأكيد -

 الطبيعية، واإلسياـ في حمايتيا ودراسة مشكبلت التموث واألمراض واآلفات البيئية.
وتطوير قدرات اإلبداع والتعمـ التعاوني، واالكتشاؼ والبحث،  الذاتي ميارات التعمـ تعزيز -

 التبلميذ. واآلخريف لدى الذات المناقشة واحتراـ وحرية العممي التطبيؽ ميارات وترسيخ
 أكثر مدرسية والعمؿ في بيئة التعمـ، تدعـ التي االجتماعي وتأميف العبلقات الماؿ رأس بناء -

 المدرسيةاألنشطة  لمختمؼ التقييـ إجراءات إيجابية وتحديد
 التعميمي السموؾ رصد في الوالديف وحقوؽ العائمي المجتمعية االرتباط تعزز المدرسة -

 االجتماعات والمقاءات والمعارض المدرسية واالتصاؿ ألطفاليـ، وتضمف حضور واألكاديمي
 المستمر والمباشر بالمعمميف. 

بيف األولياء التبلميذ  المثمرة واالتصاالت تحسيف الحوار وتحقيؽ االستقرار في العبلقات -
 الدورية. واالجتماعات والمناقشات العمؿ حمقات خبلؿ مف المشاركة، والمدارس والمعمميف

 نطاؽ لدى التبلميذ عمى وواضحة ميمة وتحقيؽ مكاسب المتكاممة التمميذ شخصية تنمية -
وفي  تدريبيـ، مواصمة أجؿ مف تعميميـ إلنجاح الميارات األكاديمية الضرورية في واسع

 األكاديمية.  الغير لمتنمية األساسية المجاالت
مف دولتي المقارنة بأنيا تنسجـ  كؿ  المجتمعية في  المدرسة تشابو في أىداؼيمكف تفسير ال   

الفرنسي قانوف التعميـ / مف 139في المادة/مع اإلصبلحات والقوانيف التربوية فييما حيث ورد 
ؤسس عبلقات وثيقة مع وأف ت ،منفتحة عمى بيئتياال ، ضرورة أف تكوف المدرسةـ2336 العاـ

 خبلؿ مفتشارؾ بنشاط في مجتمعيا  وأف ،المجتمع لتحسيف التنسيؽ واالتساؽ في اإلجراءات
شراكة مع المنظمات المجتمعية مف أجؿ تحقيؽ رسالتيا في التعميـ والمجتمع والتأىيؿ، بما يتفؽ 
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ذاتو أف اآلباء  القانوف / مف4-111/ادةفي الم ، كما وردمع خصائص وتوقعات المجتمع
 عنصر ىو اآلباء مع عبلقات المدرسة ونوعية التعميمي وأف انتظاـ المجتمع أعضاء ىـ والتبلميذ

" : بأف تنص / والتي112العامة لمتعميـ، وفي المادة/ الخدمة إلى الموكمة الميمة تنفيذ رئيسي في
 الشراكة الضرورية وتعزيز لدعـ لؤلسر التعميمية االحتياجاتالعمؿ لتمبية  لضماف الدولة التزاـ
 والتعبير حقوؽ المعمومات فعالية ضماف المدرسة عمى يجب األمور، لذا وأولياء المدرسة بيف

لموالديف وممثمييـ"، كما أنيا تتفقمف جانب آخر مع اإلصبلحات والقوانيف التربوية  الممنوحة
/، )يمجتمعال ـيالتعمالحادي والعشروف )القرف قانوف/ ابع مفالباب الر األمريكية حيث ورد في 

 معايير لتمبية التبلميذ لمساعدة التعميمية الخدمات وتوفير األكاديمي، اإلثراء فرص ضرورة توفير
 مجموعة مف خبلؿ تقديـ األساسية األكاديمية المواد في والمحمية الحكومية األكاديمية اإلنجاز
 التقني والتكنولوجيا التعمـ وبرامج الترفييية واألنشطة والبرامج اإلضافية الخدمات مف واسعة
االبتكار في التشاركي وبرامج التعمـ الذاتي، كما دعا قانوف/الوقت مف أجؿ مسائؿ  التعميـ وبرامج
لتنفيذ المزيد توسيع اليوـ الدراسي في المدارس لر التمويؿ يتوفـ، إلى 2311/ الصادر عاـ التعميـ
النشاطات التعميمية وتقديـ الدعـ لمتبلميذ لتحسيف تحصيميـ األكاديمي وتنفيذ برامج وأنشطة مف 

 فيما حقيـ اآلباءلؤلسرة/  التعميمية والخصوصية /الحقوؽ قانوف كما أعط االبتكار والتطوير،
أبنائيـ وزودىـ بشكؿ مستمر بالبيانات الخاصة بتقدميـ الدراسي،  تعميـ بسجبلت يتعمؽ
تيـ السموكية والتزاميـ بالدواـ المدرسي وقواعد النظاـ، مما يعزز التواصؿ المستمر ويسمح وسجبل

كما يبلحظ أيضًا أف أىداؼ المدرسة المجتمعية في  بالمشاركة الفعالة بيف المدرسة واألسرة،
ىذه  دولتي المقارنة تتفؽ مع األىداؼ المعيارية لممدرسة المجتمعية الواردة في اإلطار النظري في

توثيؽ الصمة وتعميؽ العبلقات بيف المدرسة واألولياء والمجتمع المحمي الدراسة والتي تؤكد 
لتوظيؼ واستثمار جميع الجيود والقدرات وليعمؿ الجميع معًا عمى تحسيف النتائج التربوية 

 عمى قدرتيـ يعزز مما لمتبلميذ أكاديمية والغير األكاديمية الكفاءة مف كبلً  لممدرسة، وتطوير
باإلضافة إلى ربط التعميـ بالواقع وتطبيؽ المعرفة والميارات  ومنتجيف، كمواطنيف والحياة النجاح

التي تعمميا التبلميذ لتصدي لممشكبلت والمواقؼ التي تواجييـ، وتكويف ميارات التواصؿ 
تطوير  والتعاوف والمشاركة لدييـ، وتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ مما يؤىميـ لممشاركة اإليجابية في

 مجتمعيـ.
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 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب
المدرسة المجتمعية في دولتي المقارنة حوؿ فكرة أف المدرسة المجتمعية في تختمؼ أىداؼ    

تشجيع االستخداـ األفضؿ لممباني المدرسية، وحشد الموارد الواليات المتحدة األمريكية تؤكد 
 المجتمع المحمي.اإلضافية لدعـ نشاطات المدرسة، وزيادة دعـ 

تعتمد عمى دعـ وتأييد وتمويؿ المجتمع  الواليات المتحدة األمريكية ويمكف تفسير ذلؾ بأف  
المحمي بصورة أكبر مف فرنسا مما يجعميا توظؼ استخداـ المباني والمرافؽ المدرسية لضماف 

 اإلصبلح التعميميةدعوات ، كما أف الحصوؿ عمى الدعـ والتمويؿ البلزميف لنشاطاتيا وبرامجيا
ركزت في المقاـ األوؿ عمى القضايا المرتبطة باإلنتاجية والمنافسة  الواليات المتحدة األمريكيةفي 

وبناء ميارات االقتدار لدى األفراد، وأف نظاـ التعميـ األمريكي يتميز بانفتاحو وارتباطو بقوى 
  .ا تحكمو قرارات السياسةالسوؽ، وبالتالي تحكمو خيارات المستيمكيف المالية أكثر مم

المدرسة المجتمعية في الواليات المتحدة األمريكية تيدؼ ف ومف جانب آخر يمكف القوؿ بأ   
التزاـ المياـ والقواعد وخفض مشكبلت االنضباط والسموؾ و  ضماف االلتزاـ بالحضورإلى 

المتعمقة باإلدماف  ، باإلضافة إلى معالجة بعض العادات والمشكبلت االجتماعيةكاممة المدرسية
 والجريمة واالعتداءات الجنسية وغيرىا.

الواليات المتحدة األمريكية تعد أمة متعددة الثقافات وتضـ مجموعات كوف بويمكف تفسير ذلؾ    
متنوعة مف المجموعات العرقية المختمفة التقاليد والقيـ، وىذا ما يجعميا تعاني مف مشكبلت 

دماف والجريمة واالعتداءات المتنوعة، مما يدعو المدرسة المجتمعية باإلاجتماعية متعددة مرتبطة 
بعنواف " أمريكا  ـ،1991تشريع عاـ ، وىذا يتفؽ مع إلى تأكيد االنضباط والتزاـ القواعد السموكية

أف تكوف كؿ مدرسة في أمريكا خالية مف ، الذي دعا إلى ية لمتعميـ"إستراتيج، 2333عاـ 
قانوف تحسيف ، ومع منضبطة تساعد عمى التعمـ تقدـ لمدارسيف بيئةالمخدرات والعنؼ وأف 

 توفير / الذي أكد ضرورةImproving America's schoolsـ/1994عاـ  أمريكا في المدارس
 المخدرات. مف وخالية آمنة مدارس

قدمتو  والجدير ذكره ىنا ما ورد عف وزارة التربية في الجيورية العربية السورية في التقرير الذي   
 الوزارة لميونيسؼ والذي حدد أىداؼ المدرسة المجتمعية باآلتي:

 تنمية ميارات العمؿ بروح الفريؽ والتعمـ التعاوني. -
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إكساب التبلميذ الميارات الحياتية مثؿ) التواصؿ، والتعاوف، والمشاركة، والبحث والتقصي،  -
يجاد الحموؿ، وتوضيح القيـ، والتفاوض، واتخاذ   القرار، وغيرىا...(.والمبادرة، وا 

 تنمية شخصية التبلميذ بجميع جوانبيا) الفكرية، والجسمية، واالنفعالية، واإلبداعية، والقيمية(. -
إيجاد سبؿ التفاعؿ والتواصؿ الحقيقي بيف المدرسة واألسرة والمجتمع، وتبادؿ المبادرات  -

 (.27، 2336واألثر فيما بينيا) وزارة التربية، 
المجتمعية في دولتي المقارنة مف  المدرسة أىداؼ ىذه األىداؼ تشابييا معحيث يبلحظ عمى    

 ضرورة التفاعؿ والتواصؿ الحقيقي بيف المدرسة واألسرة والمجتمع، باإلضافة إلى حيث تأكيد
تنمية شخصية التبلميذ بجميع جوانبيا وتنمية ميارات العمؿ بروح الفريؽ والتواصؿ والتعاوف 

 لتقصي لدييـ.والمشاركة والبحث وا
 المجتمعية: نماذج المدرسة -2

  المجتمعية في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: بالنظر إلى نماذج المدرسة

 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ
فتح قنوات تواصؿ مشتركة  الذي يؤكد في فرنسا /المشتركة/ يتشابو نموذج المدرسة المجتمعية   

زيادة الخدمات المخصصة التي تقدميا و بيف المدرسة ومجتمعيا وخاصة في المناطؽ الريفية، 
ووضعيا تحت تصرؼ المجتمع، مما يسمح بتقاسـ التكاليؼ والعمؿ المشترؾ والتقييـ  المدرسة

تقدـ  التي ريكيةالواليات المتحدة األمفي المنارة المجتمعية/  مدارسمع نموذج /المستمر، 
الخدمات والفرص والدعـ خبلؿ النيار واألمسيات وعطبلت نياية األسبوع في مبنى المدرسة، 
وتفتح مرافقيا لبلستخداـ مف قبؿ شريحة واسعة مف سكاف المجتمع في وقت واحد، وتقدـ الدعـ 

إشراؾ الشباب  وتسعى لتحقيؽ التأثير المتعدد المستويات مف خبلؿ، الشامؿ لمتبلميذ في المدرسة
  .والكبار في تنمية المجتمع

عصر النيضة لنتاج ي ىاألفكار التي تميز ىذا النموذج في فرنسا ف ذلؾ بأ يمكف تفسير   
"حرية، مساواة، الفرنسية  بشعار الثورة وترتبط  تمتد إلى القروف الوسطى ىاجذور وأف والتنوير، 

 التعميمية الفرص تكافؤ يحقؽ عمماني حكومي تعميمي لنظاـ اً تنويري اً تربوي اً مشروعلتجسد إخاء" 
كد دورىا في خدمتو، ويعتمد ي تفصؿ بيف المدرسة ومجتمعيا، ويؤ يرسخ فكرة إزالة الحواجز التو 

عمى التواصؿ المباشر والعبلقات الحية القائمة بيف المدرسة وممثمي المجتمع المحمي، كما أف 
تشريع عاـ  المستمدة مف الواليات المتحدة األمريكية ىذا النموذج يتفؽ مع فمسفة التربية في

تطوير تتعمؽ بيات إستراتيج ىتبن، الذي ، عمؿ أمريكا" 2333بعنواف " أىداؼ  ـ،1994
فضؿ وأكثر قدرة عمى تحمؿ المساءلة عف مخرجاتيا ألتصبح  جذرياً  تطويراً  مريكيةالمدارس األ
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نشاء مدارس جديدة مبتكر ، و ونتائجيا تعمؿ عمى بناء ىيكؿ  لمتطمبات القرف الجديدتستجيب ة ا 
لشباب اتتقاسـ المسؤولية مع الشركاء لدعـ مجموعة واسعة مف و  ركةتشممج الاالبر و لمتعاوف 

يفسر ذلؾ باالستناد إلى المبادئ المعيارية التي تقوـ عمييا المدرسة ، كماواألسر والمجتمعات
 مبدأ خدمة المجتمع واالنفتاح عميو،الدراسة)المجتمعية والتي وردت في اإلطار النظري مف ىذه 

مبدأ المشاركة( باإلضافة إلى التشابو مع الخصائص المعيارية التي يجب أف تتسـ بيا المدرسة و 
المجتمعية بأف تفتح أبوابيا طواؿ اليوـ وخبلؿ اإلجازات األسبوعية والرسمية لسكاف المجتمع 

ـ وتأييد مجتمعيا وتنمية عبلقات شراكة فعالة المحمي ليستفيدوا مف مرافقيا مف أجؿ كسب دع
 معو.
 رابطةمف نموذج / كؿ  في فرنسا مع  /الموسعة/ نموذج المدرسة المجتمعيةكما يتشابو    

 مركز/، ونموذج /مدارس المعونة المجتمعية لألطفالونموذج / المدارس/، في المجتمعات
الواليات في  /دي والعشروناالحمدارس القرن / /، و نموذجالمدارس في العقمية الصحة

 ، مف حيث:المتحدة األمريكية
تعميمية وتأسيس الشراكات معيا مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ تكامؿ المنظمات الالتعاوف مع تػأكيد  -

لمتابعة التعميـ األكاديمي  يـتوفير أفضؿ نجاح تعميمي لمتبلميذ وتوجييو لمخدمات والخبرة 
 .وقدراتيـ واحتياجات مجتمعيـيتناسب مع اىتماماتيـ وميوليـ الذي 

ورجاؿ  واألولياء، المدرسة، وفريؽ العمؿ في السياسات التربوية، واضعي مع بنشاط التشارؾ -
تمكف التبلميذ مف تجاوز  التخرج، وضماف مف أجؿ تحقيؽ الزيادة في معدالت األعماؿ

 التعميـ الجامعي المناسب ليـ.  إلى الصعوبات التي تواجييـ، والوصوؿ
كطريقة لتوسيع  والمجتمع المدرسة بيف الشراكات وبناءإنشاء شبكات بيف المدارس المجتمعية  -

، مف أجؿ تعزيز قدراتيـ وتطبيؽ والدعـ ليـ والموارد وتقديـ المعمومات ذنطاؽ تدريب التبلمي
مشروعاتيـ خارج النظـ التعميمية في المدارس التقميدية، مما يسيـ بشكؿ كبير في الحد مف 

 الممارسات. أفضؿ وتبادؿ االبتكار ويشجع فاوتات المحتممة في نفس المنطقةالت
 الشباب وتنمية االجتماعية الخدمات مف مجموعة مف جانب وتوفير والتعمـ التعميـ بيف الجمع -

واآلباء والجمع  أفراد المجتمع مشاركة وذلؾ بتأكيد ورعاية الطفولة مف جانب آخر، والصحة
النمو وتحقيؽ  لضماف المنزؿ، في والمتابعة التربوية التعميمية الممارسات أفضؿ بيف

 لمتبلميذ. واالجتماعي والعاطفي االستعداد الجسدي
 االستعداد لمتعمـ لتحسيف الجيود بذؿ مف خبلؿ التعمـ دوف تحوؿ التي الحواجز معالجة -

 مف العديد عمؿ عمى واضح بشكؿ تستند الوقائية التي والعوامؿ واألصوؿ باعتماد المرونة
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 والمساعدة الدعـ وتوفير المدرسية البيئة لتحسيف المجتمعية الشاممة والمتكاممة المبادرات
 الضرورية.

 مثؿ األساسية االحتياجات المدارس وتأميف األسرة في لمتبلميذ ودعـ الرعاية تقديـ خدمات -
واالرتقاء بمستوى  صحيح بشكؿ تحقيؽ تطورىـ ونموىـ أجؿ واألماف مف والصحة التغذية
 .األكاديمي نجاحيـ

 المجتمع والمشاركة في استقصاء مشكبلت الحقيقي العالـ تحقيؽ التعمـ واختبار المعرفة في -
 المدرسية. المناىج في ليا مف خبلؿ دمجيا وتقديـ حموؿ

في الواليات المتحدة  ةرئاسيالرير اتقيمكف تفسير ىذا التشابو بأف ىذه النماذج تنسجـ مع ال   
/، لمتربية يةإستراتيج 2333أمريكا عاـ  /وثيقة /،أمة في خطر/ ـ1983 عاـ مثؿ تقريراألمريكية 

ـ/ مستقبمنا وأوالدنا في خطر/ التي أكدت ضرورة حصوؿ األمريكيوف عمى 2313وتقرير عاـ 
أفضؿ تعميـ في العالـ، وتفعيؿ مشاركة األولياء في تعميـ أبنائيـ، وزيادة معايير المساءلة، وتبني 

مع القوانيف التي كما تتفؽ الواليات لمعايير أكاديمية تييئ التبلميذ لتحقيؽ التفوؽ والتميز عالميًا، 
 الخاص ـ،1982الصادر عاـ  وضعتيا وزارة التربية الوطنية في فرنسا ومف أىميا القانوف

 في والمساىمة التدخؿ واإلدارة المدرسية في المحمية السمطات دور وتفعيؿ البلمركزية نحو بالتوجو
في السيطرة عمى ولياء األ يبيف دور ـ، الذي1994 الصادر عاـ والقانوف التعميمية، الخدمة تقديـ

، تعميـ أطفاليـ، وتقديـ المساعدة لتطوير العبلقات معيـ، وتقديـ كؿ االىتماـ المطموب منيـ
 والمجتمع المدرسة بيف والتعاوف المشاركة إلى الذي يدعو ـ،1998عاـ  والقانوف الصادر

 والتوجيو مف األولياء، بشأف إنشاء شبكات مف االستماع والدعـ ـ1999تعميـ عاـ المحمي، و 
بشأف مشاركة األسر ومؤسسات المجتمع المحمي في  ،ـ2335عاـ تعميـ و ، والمجتمع المحمي

ومكانة العمؿ  المتعمؽ بدور ،ـ2336عاـ  (935-2336)المرسوـ رقـ و  ،نشطة التعميميةاأل
نماذج مف ، كما أف ىذه المدرسة وتوضيح اإلجراءات الرئيسيةالمع  المشترؾ والتواصؿ المستمر

مف دولتي المقارنة  كؿ  تحقؽ ىدؼ مشترؾ مف أىداؼ المدرسة المجتمعية في جانب آخر 
 لدى التبلميذ عمى وواضحة ميمة تحقيؽ مكاسبو  المتكاممة التمميذ شخصية تنميةوالمتمثؿ ب

لمتابعة التعميـ  يـوتوجيي تعميميـ إلنجاح الضرورية الميارات األكاديمية في واسع نطاؽ
 وفي المجاالت ،يتناسب مع اىتماماتيـ وميوليـ وقدراتيـ واحتياجات مجتمعيـالذي األكاديمي 
 واضعيو تعميمية المنظمات الالتعاوف مع  تػأكيداألكاديمية، مف خبلؿ  الغير لمتنمية األساسية

 المجتمعية الشاممة لضماف المبادراتوتعزيز  واألولياء أفراد المجتمع مشاركةو  السياسات التربوية،
مبدأ األساسية لمتبلميذ، باإلضافة إلى تأكيد  االحتياجات وتمبية الضرورية والمساعدة الدعـ توفير
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المبادئ المعيارية التي تقوـ عمييا المدرسة المجتمعية  التطوير وتحسيف نوعية التعميـ الوارد في
 والتي وردت في اإلطار النظري مف ىذه الدراسة.

 التعمم/ نموذجفي فرنسا مع  /الشبكية /المجتمعيةالمدرسة  مف جانب آخر يتشابو نموذج   
تعزيز  إلىحيث يدعو كبل النموذجيف  الواليات المتحدة األمريكيةفي  بالتكنولوجيا/ المدعوم

 عف النظر بغضاستخدامات التكنولوجيا في المدرسة، وتمكيف المعمميف والتبلميذ وأولياء األمور 
مف اإلفادة مف الخدمات الرقمية الجديدة التي  أو الصعوبات التي يعانونيا أو لغاتيـ، خمفياتيـ،

 الحياة مدى المستمر مف التعمـ وتمكف الذاتي فرص التعمـ توفر، كما فعالةالتواصؿ التوفر فرص 
محو األمية الرقمية إلعداد التبلميذ لمعيش في و  حدود، وببل المدرسة خارج جديدة أشياء وتعمـ

األمر الذي  الميارات البلزمة ألداء وظائؼ الغد يمتمكوفالمجتمع الرقمي كمواطنيف مسؤوليف 
       .تطوير اقتصاد الببلد وقدرتيا التنافسية إنتاجية ويسيـ في أكثر يوفر لممجتمع أعضاء

في الواليات  التربوي يات اإلصبلحإستراتيجتفؽ مع بأنو ي يمكف تفسير تشابو ىذيف النموذجيف   
ية التربية إستراتيجـ، عند إعبلف 1991الرئيس األمريكي بوش عاـ فقد أكد   المتحدة األمريكية

" إذا أردنا ألمريكا أف تبقى قائدة، فبل بد أف تقود الطريؽ في مجاؿ أنو  ،2333ألمريكا عاـ 
  ضرورة فييا أعمف وثيقة ـ1997 عاـ كمنتوف بؿ الرئيس كما أصدرالتحديث والتجديد التربوي"، 

يبلحظ عمى دعوات والمغات، حيث  الحديث والحساب التكنولوجيا مجاؿ في التفوؽ عمى التركيز
 بأنيا ركزت في المقاـ األوؿ عمى القضايا المرتبطة باإلنتاجية والمنافسة ىذه اإلصبلح التعميمية

 في باإلضافة إلى قانوف تحسيف المدارسالمتطورة، التكنولوجيا و اإلفادة مف الخدمات الرقمية 
، الذي دعا تعزيز (" Improving America's Schools "IASA)ـ، 1994عاـ  أمريكا

الصادر عف وزارة التربية الوطنية  ـ2335كما أكد قانوف عاـ  في التعميـ، استخداـ التكنولوجيا
، الحديثة المعمومات واالتصاالت تكنولوجياامات التبلميذ مف استخد ية ضرورة تمكيفالفرنس

 الشبكة في المدارس لمشاريع وتقديـ الدعـ التدريس في التكنولوجيا استخداـ حوؿ البحوث وتكثيؼ
باالستناد إلى المبادئ المعيارية التي تقوـ عمييا المدرسة  بعد، كما يمكف تفسير ذلؾ عف

الفرص،  تكافؤ ومبدأ ،مبدأ المرونة المجتمعية والتي وردت في اإلطار النظري مف ىذه الدراسة)
( باإلضافة إلى الخصائص المعيارية التي يجب أف تتسـ المستمر والتدريب الذاتي التعمـ ومبدأ

تعتمد توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التعميـ عمى نحو  بيا المدرسة المجتمعية بأف
التربوية المعاصرة  تىي إحدى االتجاىا المدرسة المجتمعيةحثيث، كما يمكف تفسير ذلؾ كوف 

الساعية لبلنتقاؿ مف الدور التقميدي المرتبط بعممية التعمـ فقط إلى جعؿ المدرسة وحدة التغيير 
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فاء باحتياجات المجتمع ومتطمباتو، بما يتوافؽ مع المستجدات التي يشيدىا والتجديد والتطوير والو 
 العالـ المعاصر وما يحممو مف تحديات تتعمؽ بالثورة المعرفية والتكنولوجيا المتطورة.

 :وتفسيرها االختالف أوجه - ب
المجتمعية في دولتي المقارنة، يبلحظ أنيا رغـ وجود اختبلفات  بالنظر إلى نماذج المدرسة   

في مسمياتيا تتفؽ في أىدافيا األساسية التي تسعى إلى تحقيقيا، إال أنو يبلحظ عمى نماذج 
الصحية، وتوفير  التنمية عمى تركزأنيا  الواليات المتحدة األمريكيةفي المدرسة المجتمعية 

ياتيا وترسخيا بشكؿ إستراتيجف والوقاية لمتبلميذ بشكؿ أعمؽ في واألما التغذية السميمة والصحة
 واسع مف خبلؿ عبلقاتيا بمجتمعيا المحمي.

 المدرسة المجتمعيةالخاصة ب السياسات التربويةثالثًا: 
 سيتـ المقارنة بيف دولتي المقارنة مف خبلؿ الجوانب التالية:   

 الحكومي المستوى عمىالمجتمعية  بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -1
 المحمي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات  -2
 المدرسة مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات  -3
 الحكومي: المستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -1
 سوؼ يتـ في ىذا المحور مقارنة جانبيف رئيسييف وفؽ اآلتي:   

 المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئ -1-1
 الحكومي. المستوى

 الحكومي. المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التشريعات -1-2
 
 المستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عميها ترتكز التي المبادئ -1-1

 الحكومي:
 المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئبالنظر إلى    

 في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: الحكومي المستوى
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

 المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئ تتشابو   
 :التالية الرئيسية النقاط تأكيد في المقارنة دولتي في الحكومي
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وتعزيز ميارات التعمـ الذاتي  وقدراتيـ، تطمعاتيـ عمى تعميميـ بناء مف تطوير تمكيف التبلميذ -
 والتعمـ التشاركي واالكتشاؼ والبحث وتطوير قدرات اإلبداع والتجريب واالبتكار.

 وتحقيؽ االلتزاـ والسموؾ، االنضباط منع العنؼ وأشكاؿ التمييز العنصري ومعالجة مشكبلت -
 المدرسية. والقواعد التاـ بالمياـ

معدالت التسرب المدرسي، وتكويف موقؼ إيجابي اتجاه المدرسة وتمبية االحتياجات  خفض -
 التعميمية لكافة التبلميذ.

الدعـ لؤلسر حوؿ مشكبلت أبنائيـ، وضماف أف كؿ األولياء يشاركوف الرؤية المحددة  تقديـ -
 لممدرسة، ويشتركوف في استخدامات البيانات الخاصة بعمؿ المدرسة.

ثراء الجانب الفني -  تعزيز التوعية الصحية وممارسة الرياضة واالىتماـ بالقضايا البيئية، وا 
 يذ.التبلم والثقافي والرياضي في شخصية

تثقيؼ اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع أبنائيـ وتعميميـ، وتشجيع الحوار المفتوح  -
 واالحتراـ المتبادؿ. الثقة مف حوؿ التحديات والحموؿ المناسبة ليا، وبناء جو

ورفع مستوى األداء الميني  فعالةالضماف التنمية المينية االعتناء بجودة العممية التعميمية، و  -
 ة.ممساءلة الشامملوضع إطار اري لمعامميف في المدرسة، وتعزيز االستقبللية واإلد

 الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي النقاط السابقة مف المبادئ يمكف تفسير تشابو   
مف دولتي  كؿ  المقارنة في حرص  دولتي في الحكومي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة

الحكومي تنطمؽ  المستوى عمى المجتمعية المقارنة عمى أف تكوف التشريعات الخاصة بالمدرسة
 التعمـ مبدأ مف مبادئ تؤكد الغايات األساسية مف نموذج المدرسة المجتمعية مف حيث تحقيؽ

مف خبلؿ  التعميمية الخدمات إطار وتوسيع المدرسي، التسرب مشكبلت عمى والقضاء لمجميع،
توفير بيئة تعمـ فعالة تمبي االحتياجات الفيزيائية والعممية والعاطفية لمتبلميذ، وتؤكد االحتراـ 
تاحة  المتبادؿ والثقة والتعاوف الفعاؿ والترابط االجتماعي بيف األولياء وفريؽ عمؿ المدرسة وا 

ممسؤولية والمساءلة فرص التعبير عف رأييـ في مستوى التعميـ ونوعيتو، حيث تخضع المدرسة ل
الشاممة ليعمؿ الجميع معًا عمى تحسيف أداء المدرسة وربطيا بمجتمعيا بصورة أكثر عمقًا، كما 
تتفؽ ىذه المبادئ مع المبادئ المعيارية لممدرسة المجتمعية الواردة في اإلطار النظري مف ىذه 

سيف نوعية التعميـ، ومبدأ التعمـ مبدأ الديمقراطية، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ التطوير وتحالدراسة)
ومبدأ االلتزاـ األخبلقي، ومبدأ الشفافية(، كما تتشابو  الذاتي والتدريب المستمر، ومبدأ المشاركة،

أظيرت أىمية الدور الذي تقدمو المدارس المجتمعية في التي  (Taylor،1990)دراسة  مع نتائج
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الرسوب والتسرب المدرسي ومعالجة المشكبلت رفع المستوى التحصيمي لمتبلميذ وتخفيض نسب 
  .التي تؤدي إلى الرسوب

 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب
 عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئبالنظر إلى    

، إال ، يبلحظ عدـ وجود اختبلفات جوىرية في مضمونياالمقارنة دولتي في الحكومي المستوى
تـ تأكيد إيجاد مصادر دعـ مالية وفتح قنوات تمويؿ إضافية  الواليات المتحدة األمريكيةأنو في 

مف خبلؿ مساىمة المجتمع المحمي لدعـ برامج المدرسة، ويمكف تفسير ذلؾ بالعودة إلى طبيعة 
في مسؤوليات والتي تؤكد التشارؾ  الواليات المتحدة األمريكيةاإلدارة التربوية البلمركزية في 

 التمويؿ والدعـ المادي مع المجتمع المحمي بمكوناتو وشرائحو المتعددة.
 الحكومي: المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التشريعات  -1-2
في دولتي الحكومي  المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التشريعاتبالنظر إلى    

 المقارنة، يبلحظ ما يمي:
 وتفسيرها:أوجه التشابه  - أ

 في المقارنة دولتي في الحكومي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التشريعات تتشابو   
 :التالية الرئيسية النقاط تأكيد

 المدرسة لتكوف واألنشطة لدعـ مجموعة متنوعة مف البرامجالمالية  والمساعدات المنح تقديـ -
 الخدمات. كاممة المجتمعية

أف اإلشراؼ عمى تعميـ األطفاؿ أمر طبيعي واألسرة وتأكيد  المدرسة بيف والتعاوف المشاركة -
بالبيانات الخاصة  وتزويدىـالنتائج التعميمية لؤلسر  وضرورة نقؿومشروع مف قبؿ والدييـ، 

بتقدـ تعميـ أبنائيـ الدراسي بشكؿ مستمر، وسجبلتيـ السموكية والتزاميـ بالدواـ المدرسي 
نشاء وقواعد النظاـ، و  مما يعزز التواصؿ  شبكات مف االستماع والدعـ والتوجيو مف األولياءا 

 المستمر ويسمح بالمشاركة الفعالة بيف المدرسة واألسرة.
شراكات والتطوير التواصؿ و  المحمي والمجتمع المدرسة بيف تنسيؽ العمؿ المشترؾ والتعاوف -

التوعية ومنظمات  ميمية المحميةالتع توكاالوالغير الربحية اللمنظمات والتنسيؽ مع امبتكرة ال
تشجيع المبادرات الرامية لتحقيؽ االندماج في المجتمع المحمي، و  مختمؼ الشركاءو  يةالمجتمع

 . في المجتمع والمساىمة في تطويره
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 والتعميـ الحياة، مدى والتعمـ الذاتي، التعميـ تنمية شخصية التبلميذ المتكاممة وتأكيد مفاىيـ -
 والحساسية والتقدير وتنمية الذكاء التقميدية،  المدرسة خارج التعمـ وتشجيع التشاركي،
 الخدمات مف واسعة ومجموعة األكاديمي اإلثراء فرص الروحية، وتوفير والقيـ الجمالي
 واألنشطة. والبرامج اإلضافية

 اآلخريف، ومنع أشكاؿ العنؼ، وتنمية قدرتيـ واحتراـ التبلميذ وتعزيز مفاىيـ التسامح تنمية -
 االجتماعي. سمميًا وتحقيؽ االندماج النزاع عمى حؿ

 المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة النقاط السابقة مف التشريعات يمكف تفسير تشابو   
المقارنة في كونيا تتشابو مع توجيات السياسات التربوية لتعزيز تطبيؽ  دولتي في الحكومي

المدرسة المجتمعية في الدوؿ المعيارية التي وردت في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة حيث 
ولياء مف األ أصحاب المصمحةوكندا وألمانيا وماليزيا أىمية مشاركة  مف بريطانيا كؿ  أكدت 

وتوفير  المشتركة، وتعزيز المسؤولية المجتمع المحميممثمي والموظفيف و المعمميف والتربوييف و 
التعميمية، كما أعطت قيمة وأىمية عالية  االبتكارات مجاؿ في ودعـ القيادة الشاممة، الخدمات

لممعمومات الدقيقة التي يجب مشاركة األسر والمجتمع المحمي فييا حوؿ نشاطات وفعاليات 
نات التحصيؿ العممي لمتبلميذ، كما أكدت الدوؿ العربية أيضًا التي لدييا المدرسة المجتمعية وبيا

 أيضًا تجارب تطبيقية لنموذج المدرسة المجتمعية وبحسب ما ورد في الفصؿ الثالث ذاتو تعزيز
 الجيات مع والتعاوف المحمي والمجتمع والتربوييف األمور وأولياء التبلميذ بيف المشتركة المسؤولية
 المستمر، التواصؿ عمى العبلقات مبنية تكوف الخاص، بحيث والقطاع األخرى الحكومية

تطوير البرامج واألنشطة والممارسات التعميمية بما يتبلءـ واحتياجات المتعمميف باإلضافة إلى 
واحتياجات المجتمع، ومف جانب آخر تتفؽ مع نتائج الدراسات السابقة المتعمقة بالمدرسة 

بضرورة سف تشريعات تشجع المدارس  (2313دراسة)منصور، المجتمعية حيث أوصت 
والمجتمع المحمي وأولياء األمور عمى الشراكة، ومنح الصبلحيات البلزمة لممدارس مف أجؿ 
 ،مشاركة المجتمع المحمي ليا باتخاذ قرار، وتطبيؽ مبدأ المساءلة لتحقيؽ الجودة في مخرجاتيا

ضرورة مشاركة أصحاب االختصاص والخبرة مف أفراد التي أوصت ب (2339، )الييبلتدراسةو 
د، دراسة)اليدىو ، و المجتمع في التخطيط ووضع األىداؼ المتعمقة بإدارة المدرسة والعممية التربوية

 والممارسات المجتمعية المشاركة عمى يشجع الذي المناخ توفيرالتي بينت أىمية  (2336

 أظيرتكما  التعميـ، دعـ بأىمية المجتمع فئات كافة وتوعية التعميمي، في المجاؿ الديمقراطية
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أىمية المشاركة في اتخاذ القرار التربوي وانعكاس ذلؾ عمى  (Coe, et al., 2009)دراسة  نتائج
 ،تحصيؿ التبلميذ األكاديمي وزيادة ارتباط األولياء واىتماميـ بنتائج أوالدىـ ودورىـ في تحسينيا

المجتمع المحمي و عبلقات مع أولياء األمور الأىمية تطوير ( Amendt, 2008)دراسةوبينت 
يعود بنتائج ايجابية عمى تحصيؿ التبلميذ األكاديمي ويحد مف مشكبلتيـ المدرسية ويعالج 

 مشكبلت التكيؼ والتواصؿ بفعالية أوسع.
 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب
 دولتي في الحكومي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة بالنظر إلى التشريعات   

، إال أنو يوجد بعض االختبلفات ، يبلحظ عدـ وجود اختبلفات أساسية في مضمونياالمقارنة
معايير األكاديمية تحقيؽ الضماف عمى  الواليات المتحدة األمريكيةبشأف أنو قد تـ التأكيد في 

يجاد، و عمميًا ومينياً عداد التبلميذ لمنجاح إل وتقدـ  ميذبلتنمو ال تنظـلتي أنظمة المساءلة ا ا 
 أىدافيا.المدرسة نحو تحقيؽ 

 السمطات كبير حد إلى تديرىا األميركية الرسمية ويمكف تفسير ذلؾ بأنو رغـ أف المدارس   
 تسعى إلى تطبيؽ الفدرالية الحكومة أف إال الواليات، حكومات تحددىا بمعايير وتتقّيد المحمية،
 التعمـ لشؤوف التعميمية لما الفرص تكافؤ تعزيز بيدؼ المدارس جميع في متماثمة معايير

في التربوي  اإلصبلح ياتإستراتيج، حيث أكدت حيوية قومية أىمية مف العممي والتحصيؿ
وقانوف  ،(لمتربية يةإستراتيج 2333 عاـ أمريكا )ومف أىميا وثيقة الواليات المتحدة األمريكية

، (" Improving America's Schools "IASA)ـ، 1994عاـ  أمريكا في تحسيف المدارس
 معايير لمتبلميذ لرفع مستوى تحصيميـ األكاديمي، وتمبية إضافية مساعدة الذي دعا إلى توفير

 عاـ كمنتوف بؿ الرئيس والوثيقة التي أصدرىا ،في التعميـ عالية، تعزيز استخداـ التكنولوجيا
المساءلة وتبني  معايير زيادة خطر( ضرورة في وأوالدنا مستقبمنا ـ)2313 وتقرير عاـ ـ،1997

  لمتبلميذ. والتميز األكاديمي لؤلداء أكبر توقعات وذات لمقياس وقابمة صرامة أكثر مستويات
 نحو بالتوجو الخاص ـ،1982الصادر مف جانب آخر يبلحظ في فرنسا وجود التشريع    

 تقديـ في والمساىمة التدخؿ واإلدارة المدرسية في المحمية السمطات دور وتفعيؿ البلمركزية
 التعميمية. الخدمة
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ذات طبيعة المركزية في إدارتيا التربوية  الواليات المتحدة األمريكيةويمكف تفسير ذلؾ كوف    
عمى السياسات التربوية لمدوؿ المعيارية ذات الطبيعة فبل داعي لمثؿ ىذا التشريع بينما يبلحظ 

التوجو نحو  وردت في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة أف بريطانيا أكدت المركزية والتي
، كما دعت ألمانيا إلى تفويض السمطة المحمية بقرارات التمويؿ والتنفيذ والمتابعةو البلمركزية 

 عمى والقضاء التعميـ قرارات صنع في المجتمعية المشاركة وتوسيع البلمركزية إلى التحوؿ
، باإلضافة إلى ذلؾ التنفيذية الشؤوف في البلمركزية مبدأ اعتماد ماليزيا عززتوأف  البيروقراطية،

تدعـ التي البلمركزية بتفويض أكبر لمصبلحيات المممكة األردنية الياشمية إلى تعزيز سعت 
وأخيرًا  ،آليات صنع القرار في مختمؼ مستويات النظاـ التعميمي لترسيخ المسؤولية والمساءلة

توفير إدارة تربوية متطورة، وتقوـ عمى مركزية التخطيط العاـ إلى  ية المبنانيةتوجيت الجميور 
، كما يتفؽ ذلؾ مع توصيات والمتابعة، وعمى البلمركزية في التنفيذ والتقييـ

لتعزيز  التي دعت إلى التحرر مف قيود البيروقراطية والمركزية (2337)المسمماني،دراسة
( التي 2337ومع دراسة )توفيؽ،  ميـ العاـ بجميورية مصر،المشاركة المجتمعية لتطوير التع

إعادة النظر في السياسة التعميمية في مصر بما يتمشى مع آليات األلفية أوصت بضرورة 
ؤسسات المجتمع المدني فيما يتعمؽ ومكافة أجيزة الدولة بيف تعاوف بحيث يتـ ال التنموية الثالثة

توعية اآلباء والمعمميف بأىمية المشاركة المجتمعية ودورىا و بنشر ثقافة البلمركزية في التعميـ، 
 في تطوير التعميـ في مصر.

 الحكومي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة كما يبلحظ تأكيد فرنسا في تشريعاتيا الخاصة   
 .العممانية مبادئ احتراـعمى 
ويمكف تفسير ذلؾ كوف فرنسا دولة عممانية تدعو بشكؿ دائـ إلى عدـ ممارسة أي شكؿ مف    

المظاىر والسموكيات الدينية والمذىبية في جميع المؤسسات التابعة لمجيات الحكومية الرسمية، 
 ليسبريطانيا تؤكد أنو  السياسات التربوية الخاصة بتطبيؽ المدرسة المجتمعية في كما يبلحظ أف

 .اً معين اً ديني اً بالضرورة التزاـ المدرسة المجتمعية طابع
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 المحمي: المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات  -2
في دولتي  المحمي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياساتبالنظر إلى 

 المقارنة، يبلحظ ما يمي:
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

 دولتي في المحمي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات تشابو   
 :التالية الرئيسية النقاط تأكيد في المقارنة

األكاديمي  النجاح لدعـ مبتكرة يةإستراتيج رسميًا باعتبارىااعتماد رؤية المدرسة المجتمعية  -
 برامجيا ونشاطاتيا. في المحمي والمجتمع األمور أولياء لمتبلميذ ومشاركة

 العمؿ خدمة أجؿ وتعزيز التعاوف والتنسيؽ مع مكونات المجتمع المحمي مفتنمية الشراكات  -
تطمعاتو وذلؾ في جو مف االنفتاح والتعاوف  وتحقيؽ المجتمع احتياجات وتمبية التربوي

  القطاعات. األعماؿ بيف جميع التعاوف وتحقيؽ تكامؿ والشفافية، لتعزيز
 وثائؽ وتكامؿ الخدمات، وتقديـ آليات التعاوف تطوير أجؿ مف محمية توجييية لجاف إنشاء -

حسب ب ىاتنفيذو  اً مالييا دعموتعزيز  والمبتكرة، اإليجابية والخبرات الجيدة الممارسات تبيف
 .ترتيب األولويات المحددة

 الصحة وزارة مع وتحقيؽ النمو الصحي المتكامؿ لمتبلميذ بالتعاوف الصحي الدعـ نشر -
 والمنظمات المجتمعية المعنية بأمور التنمية والرعاية الصحية لؤلطفاؿ واألسرة.

والدعـ لتمبية  الفنية المساعدة وتقديـ اتيا،ز انجاو  تيانشر رؤيو  مدرسة المجتمعيةدعـ ال  -
 .االحتياجات األساسية لممدرسة وتزويدىا بالتمويؿ البلـز لنشاطاتيا

 المجتمعية المدرسة في توافرىا يجب التي المعيارية الشروط إلى باالستناد ذلؾ تفسير يمكف    
 زمني وجدوؿ عمؿ ودليؿ لتحقيقيا، المدرسة تسعى التي لؤلىداؼ واضحة رؤية مف حيث وجود

جراء األدوار، وتحديد المياـ وتوزيع والقواعد، االحتياجات تحديد أجؿ مف  دوري بشكؿ التقويـ وا 
متوقعة، كما يتفؽ ذلؾ مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة  الغير النتائج لتبلفي فورياً  لمتدخؿ
 المجتمع مع قنوات التواصؿ فتح عمى العمؿ( التي أكدت أىمية 2311دراسة )القرشي، ومنيا

العمؿ التربوي،  بما يخدـ منيا واالستفادة والخاصة الحكومية المجتمعية مؤسسات وجميع المحيط
( التي بينت أف نموذج المدرسة المجتمعية الفعالة يعتمد مبدأ المشاركة Kelly, 2011دراسة)و 

بيف المدرسة واألسرة ومنظمات المجتمع المحمي والتواصؿ المستمر وتحديد األىداؼ وآليات 
التي بينت ضرورة  (2339دراسة)الييبلت،و  العمؿ ومعايير قياس اإلنجاز وتوزيع األدوار،

ختصاص والخبرة مف أفراد المجتمع في التخطيط ووضع األىداؼ المتعمقة مشاركة أصحاب اال
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بإدارة المدرسة والعممية التربوية، والعمؿ عمى ترويج فكرة المدرسة المجتمعية وبياف أىدافيا 
( التي أظيرت في نتائجيا أىمية Weekend, 2009)دراسةو  وسياساتيا لدى أفراد المجتمع،

 ( التي أظيرت ضرورة قياـ2337ودراسة)الشرعي، لمجتمع المحيط،إقامة عبلقات تشاركية مع ا

 دوف طرؼ انفراد يتطمب عدـ األمر وأف ،" الجميع مسؤولية التعميـ " مفيـو بغرس التربوي النظاـ

 المسؤولية، وتشجيع تحمؿ في الجميع يضمف مشاركة بشكؿ يتـ اً تكاممي عمبلً  كونول اآلخر

التي بينة أىمية الشراكة مع المجتمع المحيط  (2337)المسمماني،دراسةو  اليادفة، المبادرات
فاعمة  مشاركة إقامة ( التي أكدت أىمية2336دراسة)الكردي،وجعؿ التعميـ مسؤولية الجميع، و 

 التعميـ، مجاؿ في المشاركة لتفعيؿ اآلليات البلزمة مجاؿ التعميـ ووضع في مع المجتمع
 المدرسي، العمؿ تسيير في بالمشاركة اإلدارة مبدأالتي بينت أىمية  (2336دراسة)اليدىود، 

التي  (Shefelbine, et al., 1997)دراسةبدورىا، و  تقـو حتى المدرسية والمجاف المجالس تفعيؿو 
لآلباء  ومشاركة األمد، طويمة يةإستراتيج وخطة واضحة، ميمة لممدرسة يكوفأف  أكدت أىمية

 .الخاص القطاع مع لمشراكة لجنة ووجود المحمي، والمجتمع

 أوجه االختالف وتفسيرها: - ب
 دولتي في المحمي المستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياساتبالنظر إلى    

ف عبر عنيا بصيغ مختمفة، وىذا  المقارنة لـ يبلحظ وجود اختبلفات جوىرية في مضمونيا وا 
يشير إلى أف تطبيؽ نموذج المدرسة المجتمعية في األنظمة التربوية ألي دولة يتطمب 

يات محددة تحقؽ معايير وشروط نجاح ىذا النموذج عمى المستوى المحمي مع مراعاة إستراتيج
عاـ في أوباما باراؾ خطاب الرئيس لمحمي ومكوناتو المتعددة، وىذا ما أكده خصوصية المجتمع ا

التعميـ مف الطراز العالمي ىو أىـ عامؿ في تحديد ما إذا كاف أطفالنا "ـ، حيف قاؿ: 2311
ما إذا كاف يمكف تحديد ولكف فقط ىذا ليس يمكف أف يتنافسوا لمحصوؿ عمى أفضؿ فرص العمؿ 

قاـ بحممة "التعميـ مف  ـ،2311وفي عاـ ،  داف في جميع أنحاء العالـ "ألميركا أف تنافس البم
، كما دعا التقرير تـ تصميـ حممة لتحسيف مشاركة وأداء التبلميذ في أمريكاحيث  أجؿ االبتكار" 

 الحياة طريقة في النظر ـ، إلى إعادة2337عاـ  فيية الصادر عف وزارة التربية الوطنية الفرنس
 فيو يتعمـ ومكاناً  لممجتمع، ميماً  مركزاً  المدرسة فييا تكوف جديدة ثقافة والعمؿ، لترسيخ والتفكير
 .مجتمعيـ تنمية في ومسؤوليف فعاليف مواطنيف مؤىميف ليكونوا ويصبحوف ويزدىروف األفراد
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 المدرسة: مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -3
 سوؼ يتـ في ىذا المحور مقارنة جانبيف رئيسييف وفؽ اآلتي:   

 المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئ -3-1
 .المدرسة مستوى
 .المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -3-2

 مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عميها ترتكز التي المبادئ -3-1
 :المدرسة
 المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئبالنظر إلى 

 في دولتي المقارنة، يبلحظ ما يمي: المدرسة مستوى
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

 مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئ تتشابو   
 :التالية الرئيسية النقاط تأكيد في المقارنة دولتي في المدرسة

تطوير وسائؿ التواصؿ مع األسر عف طريؽ فرؽ العمؿ والمجالس والمجاف واالجتماعات  -
احتياجاتو تمبية مساعدة األسر في تربية وفيـ الطفؿ و لوالبريد والموقع اإللكتروني لممدرسة 

اإلشراؼ عمى تعمـ التمميذ في المنزؿ لتزويد األسر و  و،ة الظروؼ األسرية المواتية لتعممتييئو 
 .بأفضؿ أساليب التدريس الفعالة واإلجراءات التي تحقؽ أقصى قدر مف النجاح التعميمي

قامة روابط مع المجتمع المحمي لدمج وتنسيؽ الموارد و جعؿ المشاركة أولوية أساسية  - ا 
وتعزيز التعاوف والتواصؿ المستمر مع األسر  ،لممساعدة في تمبية االحتياجاتوالخدمات 

وأفراد ومنظمات المجتمع واالستفادة مف مبادراتيـ، واطبلعيـ عمى خطط وبرامج المدرسة، 
تعزيز مشاركتيـ وتقدير آماليـ، وتعميؽ الثقة المشتركة واالحتراـ و واالستماع إلى آرائيـ 
 .واألعضاء والمنظمات المجتمعية العامميف في المدرسةالمتبادؿ بيف األسر و 

في أثناء وبعد المدرسة  ةؿ التطوعياعماالو تحفيز ومشاركة التبلميذ في البرامج واألنشطة  -
 وخبلؿ فترة الصيؼ. 

ترسيخ مبادئ التعمـ الذاتي، والتعمـ الواقعي والتطبيؽ العممي، وميارات البحث واالكتشاؼ  -
 .قشة والتعبير عف الذات لدى التبلميذواإلبداع وحرية المنا

توافر برنامج تعميمي أساسي ومناىج متطورة وفؽ المعايير والتوقعات المثالية ألداء التبلميذ  -
تقاف الميف والتكيؼ لمحياة بنجاح  فيـ مختمؼ الثقافات واألفكار والممارسات و وتطورىـ، وا 

 جاز.في المجتمع، والسعي لمتميز لتحقيؽ أعمى مستويات االن
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 بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي يمكف تفسير التشابو في المبادئ   
التربوية في فرنسا المقارنة بأنيا تتفؽ مع التوجيات  دولتي في المدرسة مستوى المجتمعية عمى

 األمور وأولياء المدرسة بيف جيدة عبلقة مشاركة الوالديف، حيث أف وجود ومكانة لتعزيز دور
ـ 2336التعميـ  قانوف مف (111-4بالمادة رقـ ) وطني، مف خبلؿ العمؿ لمتعميـ ميمة قضية

التي تنص  (137التعميمي"، والمادة رقـ) المجتمع أعضاء ىـ التي تنص بأف : " اآلباء والتبلميذ
 إلى الموكمة الميمة تنفيذ رئيسي في عنصر ىو اآلباء مع عبلقات المدرسة ونوعية بأف: " انتظاـ

 لضماف الدولة " التزاـ:بأف تنص ( مف العاـ ذاتو التي112العامة لمتعميـ"، والمادة رقـ) الخدمة
 وأولياء المدرسة بيف الشراكة الضرورية وتعزيز لدعـ لؤلسر التعميمية العمؿ لتمبية االحتياجات

لموالديف  لممنوحةا والتعبير حقوؽ المعمومات فعالية ضماف المدرسة عمى يجب األمور، لذا
ذلؾ  التعمـ"ـ 1996 عاـTaylor ديمور جاؾ تقريروممثمييـ"، كما تتفؽ أيضًا مع توصيات 

 المشترؾ، التعاوني والتعمـ الحياة، مدى والتعمـ الذاتي، التعميـ في تعزيز مفاىيـ ، "المكنوف الكنز
الخاصة  ةيربو التشريعات التالتقميدية، ومف جانب آخر تتفؽ مع  المدرسة خارج التعمـ وتشجيع

 ـيالتعمالحادي والعشروف )القرف ومنيا قانوف/  في الواليات المتحدة األمريكية المدرسة المجتمعيةب
مبتكرة الشراكات التطوير  /قانوفو  الخدمات/، المتكاممة المجتمعية المدارس /، وقانوف/)يمجتمعال

اآلباء قانوف/ الحفاظ عمى الترابط والعمؿ المشترؾ بيف ، و /وفرص التعمـ التي تحفز اإلنجاز
األحياء  /قانوف/، و االبتكار في التعميـوقانوف/ الوقت مف أجؿ مسائؿ  /والمجتمعات المحمية

مف  األكاديمي اإلثراء فرص /، التي تدعو إلى توفيرلؤلسرة التعميمية الحقوؽ /، وقانوف/ةعداالو 
 تنمية أنشطة مثؿ واألنشطة اإلضافية، والبرامج الخدمات مف واسعة مجموعة خبلؿ تقديـ

لتنفيذ توسيع اليوـ الدراسي و  التشاركي والتعمـ الذاتي، التعميـ وبرامج الترفييية، والبرامج الشباب،
تنسيؽ العمؿ بالتعاوف ، و في الخدمات تنافسمف أجؿ تحقيؽ ال برامج وأنشطة االبتكار والتطوير

، المسؤولة عف تحسيف مشاركة األسرة والمجتمع في المدارس يةتمعالتوعية المجمع منظمات 
باإلضافة إلى أنيا  وتعزيز التواصؿ المستمر الذي يسمح بالمشاركة الفعالة بيف المدرسة واألسرة.

ومنيا:  في الواليات المتحدة األمريكية إصبلح المنظومة التربويةتنسجـ مع أىـ مشاريع 
التعميـ مف أجؿ االبتكار في عاـ ـ، ومشروع)2339عاـ  األعمى( في نحو مشروع)سباؽ

والتطبيؽ الواقعي، وميارات  التشاركي ترسيخ مبادئ التعمـ الذاتي، والتعمـل ـ( الساعية2311
والتكيؼ بنجاح ، البحث واالكتشاؼ واإلبداع وحرية المناقشة والتعبير عف الذات لدى التبلميذ

 . رسات في المجتمعفيـ مختمؼ الثقافات واألفكار والمماو 
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مبدأ التطوير وتحسيف نوعية )كما أنيا تنسجـ أيضًا مع المبادئ المعيارية لممدرسة المجتمعية   
مبدأ االلتزاـ األخبلقي، ومبدأ و ومبدأ المشاركة،  ومبدأ التعمـ الذاتي والتدريب المستمر، التعميـ،

التعميـ  ومبدأ التفاعؿ االجتماعي(، وأنيا تنسجـ مع توصيات التقرير العالمي لرصد االنفتاح،
 مف المحمي المجتمع مف تدريب متطوعيفضرورة  في (اليونيسكوالذي أصدرتو منظمة)لمجميع 
الييئات  مف ذلؾ وغير غير الحكومية والمنظمات والجماعات المحمية واآلباء والمعمميف الدارسيف
منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ األطفاؿ) لمساعدة األسر في تعميـ المدني لممجتمع الممثمة
 .(41، 2339 ،والثقافة

 أوجه االختالف وتفسيرها:  - ب
 المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسة عمييا ترتكز التي المبادئبالنظر إلى    

الواليات المتحدة المقارنة لـ يبلحظ وجود اختبلفات جوىرية، غير أف  دولتي في المدرسة مستوى
التطوير الميني لممعمميف والتعاوف مع مؤسسات التعميـ العالي وكميات التربية أكدت  األمريكية

مف أجؿ لتوفير إرشادات الممارسات المينية وبرامج التنمية التي يمكف لممعمميف الحصوؿ عمييا 
، معارفيـ وتنمية مياراتيـ في مجاؿ التعاوف والتواصؿ مع األسر والمجتمع توسيعمساعدتيـ في 

 عمى التدريب وما ورد خبلليا مف ضرورة توفير يامبادئ التعميـ األساسي فيوىذا ينسجـ مع 
 لممعمميف، الصيفية التدريب برامج إعداد يتعيف إذ التدريس، أزمة لحؿ صحيحة عممية أسس

، في 2333ية التربية ألمريكا عاـإستراتيجالخدمة، وىذا أيضًا يتفؽ مع  أثناء التعميـ وأنشطة
المعمـ إلى بوصوؿ و االعتماد عمى الكفايات والمعايير تحقيؽ التفوؽ والتنافس العالمي مف خبلؿ 

 .مستوى التمكف، مما يساعد في تحقيؽ التعمـ لمتميز
 :المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياسات -3-2

 ، يبلحظ ما يمي:المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية السياساتبالنظر إلى 
 أوجه التشابه وتفسيرها: - أ

في دولتي  المدرسة مستوى المجتمعية عمى بالمدرسة الخاصة التربوية تتشابو السياسات   
 المقارنة في النقاط الرئيسية التالية:

  لتطوير المدرسة المجتمعيةرؤية مشتركة )لجان استشارية( لها هيكميةتحديد أواًل: 
المجتمعية الناجحة عمى تشكيؿ ىياكؿ لمقيادة  ةتعتمد مبادرة المدرسمف دولتي المقارنة  كؿ  في    

ىيئة : ، وممثميف عف أعضاءالمدرسة مديرمف) جاف االستشارية المؤلفةملاالمحمية تتمثؿ ب
، حيث تعمؿ عمى وأولياء األمور، والتبلميذ، ومنظمات المجتمع المحمي(التدريس والموظفيف، 

 تحقيؽ األمور المشتركة التالية:
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وتحسيف الخطة المدرسية لتعزيز  ،توجيو المجتمع المدرسي الحتياجات التبلميذ وأسرىـ -
  .نجاحيـ األكاديمي والتعاوف لتنمية المجتمع

 نجازاتإالتقدـ في و حوؿ التطمعات واإلنجازات ومناقشة األولويات ومسارات العمؿ  التشاور -
ـ يتنظ، مف خبلؿ وسبؿ التعاوف والعمؿ المشترؾ مع منظمات المجتمع المحمي ،المدرسة

جراء البحوث والدراسات االستقصائية ذات وال جتماعاتاالمقاءات و ال منتديات وحمقات العمؿ وا 
 .والدعـ البلـزالصمة وحشد التمويؿ 

جزء  ـدعوة أفراد المجتمع المحمي ومنظماتو لممشاركة في برامج المدرسة المجتمعية واعتبارى -
عطاء المداخبلت دورًا أوسع في عممية صنع واتخاذ القرارات و ، يامف الكفاءة والتقدـ في ا 
 المتعمقة بآليات التنفيذ.

لمواءمة األنشطة مع الخدمات  مف االحتراـ لمميمات وتقاسـ المسؤوليات جوفي العمؿ  -
المرونة والثقة الجماعية والقدرة عمى مناقشة القضايا عمنًا وتحقيؽ واألىداؼ المنشودة، 

  .وتقدير االختبلؼ والرأي اآلخر وتشجيع الحوار المفتوح حوؿ التحديات والفرص والحموؿ
الصادر عف وزارة ـ، 2334المجتمعية عاـ  المدرسة تطوير وىذا يتفؽ مع توصيات تقرير   

 الجيدة الممارسات تبيف وثائؽ التربية الفرنسية، بشأف تشكيؿ لجاف عمؿ استشارية ميمتيا تقديـ
 بشكؿ متبادؿ بيف المدرسة المعمومات واألنشطة المبتكرة، وتقديـ واألفكار اإليجابية والخبرات
 ات المتحدة األمريكيةالوالي الصادر في /3746-96ذي الرقـ / المحمي، ومع القانوف والمجتمع

 مبتكرة يةإستراتيج المدرسة/ باعتبارىا رمز إلى المجتمعية المدارس ـ بعنواف/ إضافة2339 عاـ
 وكذلؾ األكاديمي، النجاح الدعـ المادي، ودعـ عمى لمحصوؿ لممدارس وموحدة ومشروعة
 لمرقابة ىيكؿ برامج ونشاطات المدرسة، وتوفير في المحمي والمجتمع األمور أولياء مشاركة

مف منطمؽ أف تشكيؿ المجاف  أيضاً  يمكف تفسير ذلؾلتحقيؽ المعايير العامة لمتعميـ، كما 
المدرسية المؤلفة مف موظفي المدرسة وأولياء األمور وممثميف عف الشركاء في المجتمع يعد مف 

يا أف الييئة أىـ آليات عمؿ المدرسة المجتمعية المعيارية، باإلضافة إلى ذلؾ يبلحظ في بريطان
اإلدارية في المدرسة المجتمعية ىي المسؤولة عف تسيير العمؿ فييا وتتكوف مف نموذج عف 

والسمطة المحمية والمجتمع المحمي، كما  أصحاب المصمحة وممثميف عف أولياء األمور والموظفيف
إيجابية بيف أف في ألمانيا يتـ تشجع مجالس التعميـ وعّدىا العوامؿ الحيوية في تأسيس عبلقات 

عطاء قيمة وأىمية عالية لممعمومات الدقيقة التي يجب مشاركة  المدرسة والمجتمع المحمي وا 
 والمعمميف في لآلباء ياؽ ذاتو تؤكد ماليزيا ضرورة إحداث جمعيةالمجتمع المحمي فييا، وفي السّ 

 بيف تعاوفال وتعزز المدرسة إدارة في والمساعدة الدعـ الجمعيات ىذه تقدـ مدرسة حيث كؿ
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العربية دعـ وتدريب المجتمعات عمى كيفية مصر المدرسة والمجتمع، كما يتـ في جميورية 
تشكيؿ مجالس أمناء نشطة وفعالة وتعزيز مشاركة أولياء األمور والمجتمعات المحمية، وأخيرًا 

األمور  تعمؿ المممكة األردنية الياشمية عمى تعزيز المسؤولية المشتركة بيف التبلميذ وأولياء
المحمي بحيث تكوف مبنية عمى التواصؿ المستمر بينيـ لفيـ احتياجاتيـ  والتربوييف والمجتمع

دراسة)العجموني والشايب، وصواًل إلى تعمـ مبني عمى االبتكار والتميز، ومف جانب آخر بينت 
المجتمع كة بيف اضرورة  تفعيؿ مجالس اآلباء والمعمميف في المدارس لتفعيؿ الشر  (2311

 والمجاف المجالس (أىمية تفعيؿ2336المحمي واإلدارة المدرسية، وأكدت دراسة)اليدىود، 
والمقاءات  الندوات طريؽ عف وذلؾ التعميـ دعـ بأىمية المجتمع فئات كافة وتوعية المدرسية

( أىمية Pinero, Diaz, 2011بينت نتائج دراسة) واالجتماعات وحمقات العمؿ المشتركة، ولقد
رتباط كؿ مف التبلميذ واألولياء وأعضاء المجتمع المحمي بعبلقات عميقة ومتبادلة تعزز ثقة كؿ ا

منيـ باآلخر وتضمف نجاح المدرسة بتحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ تفعيؿ دور المجالس المدرسية 
 وتعزيز أىمية التشاور حوؿ اإلنجازات واألولويات ومسارات العمؿ وسبؿ التعاوف والعمؿ المشترؾ
جراء البحوث والدراسات المسحية  وتنظيـ والندوات والمقاءات واالجتماعات وورش العمؿ وا 

( أف المدرسة المجتمعية تعكس مف خبلؿ Odile, 2007نتائج دراسة)والتطبيقية، كما بينت 
توجيو المجتمع المدرسي الحتياجات التبلميذ وأسرىـ وتنمية مجالسيا االستشارية التي تعمؿ عمى 

خصائص المدرسة الفعالة في القيادة والمشاركة وتحمؿ المسؤوليات وحسف  المجتمع المحمي
التواصؿ والتعاوف مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية وتفعيؿ التواصؿ بيف أولياء األمور وفريؽ 

 ميمة لممدرسة يكوف( أىمية أف Shefelbine, et al., 1997وأكدت دراسة) عمؿ المدرسة،
 مع المجتمع المحمي. لمشراكة لجنة ووجود األمد طويمة يةإستراتيج وخطة واضحة
 :العمل تحت إشراف إدارة مدرسية متطورةو  تنسيق الجهودثانيًا: 

اإلدارة يتطمب أف تتوافر في  قيادة مشروع المدرسة المجتمعيةالمقارنة عمى أف  اتتفؽ دولت   
 الصفات المشتركة التالية: المدرسية

قوية وخبلقة تتمتع برؤية واضحة وببصيرة إبداعية، وتمتاز باإلصرار والصبر وروح  قيادة -
 المبادرة.

قادرة عمى دعـ القيادة والعمؿ المشترؾ واتخاذ القرارات بصورة جماعية وفؽ األىداؼ  -
 المرجوة.

ـ ىـ أكثر كفاءة وفاعمية وتقديـ التسييبلت والدعؤ تنمية قدرات المعمميف بانتظاـ ليكوف أدا -
 المناسب.
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 تتمتع بالمرونة والقدرة عمى التكيؼ والمبادرة والعمؿ بروح الفريؽ. -
جو مف الثقة والعبلقات اإليجابية بيف العامميف في المدرسة وأولياء األمور  قادرة عمى بناء -

 وتقدر التنوع واالختبلؼ مف خبلؿ فيـ واحتراـ الجميع. ،ومكونات المجتمع المحمي
 الحفاظ عمى الوعود وسعي لتحقيؽ الغايات.و  وتمتـز النزاىةتشارؾ المسؤولية  -
البناء وتشارؾ المعمميف بشكؿ مستمر في التخطيط وتنفيذ ومراجعة اإلجراءات  الحوار تشجع -

 .والبرامج المتبعة
يمكف تفسير ذلؾ بأنو يتفؽ مع أىـ الشروط المعيارية التي يجب توافرىا في المدرسة    

ر قيادة مدرسية قوية وممتزمة قادرة عمى التواصؿ والتعاوف الفعاؿ المجتمعية مف حيث تواف
وتحقيؽ الترابط االجتماعي، وتتمتع برؤية واضحة لؤلىداؼ التي تسعى المدرسة لتحقيقيا والقدرة 

السياسات  عمى فيـ وتوقع االختبلؼ وتمتـز توفير جو مف الثقة واالحتراـ المتبادؿ، كما تتفؽ مع
في الدوؿ المعيارية التي وردت في الفصؿ الثالث مف ىذه ا لمدرسة المجتمعية التربوية لتطبيؽ ا

إدارة تربوية متميزة تعتمد عمى الجميورية العربية المصرية ضرورة توافر  الدراسة حيث أكدت
المعموماتية والشفافية والمساءلة والقيادة المسؤولة والواعية لرؤية التطوير في إطار البلمركزية، 

أيضًا ضرورة توافر إدارة تربوية متطورة تقوـ عمى مركزية التخطيط  ت الجميورية المبنانيةكما أكد
( في 2336دراسة)اليدىود،  والمتابعة والمركزية التنفيذ والتقييـ، ومف جانب آخر تتفؽ مع نتائج

 ,Amendtالمدرسي، ومع دراسة) العمؿ تسيير في بالمشاركة اإلدارة مبدأ ضرورة انتياج

 بالمرونة والقدرة عمى العمؿ بروح الفريؽ وبناء التي أظيرت أىمية تمتع اإلدارة المدرسية (2008
المشترؾ واتخاذ القرار بصورة جماعية  العمؿالحوار و  جو مف الثقة االحتراـ المتبادؿ وتشجيع

 وفؽ رؤية مشتركة.
المجتمع لتطوير المشروع بناء عالقات تعاون مع الشركاء في التشارك وتنسيق الجهود و ثالثًا: 

 التعميمي في المدرسة المجتمعية
تعزيز وتوطيد الصبلت المشتركة ل المتشابية التالية ياتستراتيجتنفيذ اإلتتفؽ دولتي المقارنة ب   

 بيف المدرسة والمجتمع المحمي:
والمشاركة بالمقاءات واالجتماعات  تبادل الزيارات بين الهيئة التعميمية وأولياء األمور -1

 التي تفيد في تحقيؽ األمور التالية:: المدرسية
 تزويد األولياء بالبيانات والمعمومات المتعمقة بتعمـ أبنائيـ. -
 توليد االىتماـ النشط المتبادؿ لمعمؿ المدرسي والنجاح األكاديمي لتبلميذ. -
 مى السموؾ مألوفة لدى الجميع.تصبح برامج المدرسة ونشاطاتيا وقوانيف المحافظة ع -
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 تعرؼ الصعوبات التي تواجو التبلميذ وكيفية معالجتيا. -
 اكتشاؼ مواىب التبلميذ الخاصة كيفية استغبلليا وتنميتيا.  -
 زيارة الصفوؼ مف قبؿ األولياء ومشاىدة النشاط المدرسي داخميا.  -
قامة التواصؿ اإل تنظيـ العمؿ وبناء الثقة العميقة -  يجابي.وا 
 تحديد األولويات ووضع خطط العمؿ التعاوني. -
جعؿ البيئية المحيطة باألطفاؿ مكانًا أفضؿ لتربيتيـ وتعمميـ وتقديـ المساعدة لدعـ مشاركة  -

 األسر في تحقيؽ نجاح أبنائيـ األكاديمي.
نشاطات وآليات عمؿ المدرسة المجتمعية المعيارية والتي تؤكد يمكف تفسير ذلؾ بأنو يتفؽ مع    
اركة أولياء األمور وتنظيـ الزيارات والمقاببلت المتكررة لدعـ برامج المدرسة وتأييدىا ومعالجة مش

( Kelly, 2011)الشؤوف المتعمقة بنمو وتطور التبلميذ، وتتفؽ مف جانب آخر مع نتائج دراسة
توزيع التي بينت أىمية التواصؿ المستمر وتحديد األىداؼ وآليات العمؿ ومعايير قياس اإلنجاز و 

 واالجتماعات بالمقاءات والمشاركة األمور وأولياء التعميمية الييئة بيف الزيارات تبادؿو األدوار
( Woodyard, 2011دراسة)وقدمت ، لمتعمقة بتعمـ أبنائيـاتزويد األولياء بالبيانات و  المدرسية

برنامج يوضح أدوار الشراكة في اإلدارة ومعالجة المشكبلت المتعمقة بالعمؿ المدرسي مف خبلؿ 
 المدرسيةوالمقاببلت والمشاركة باالجتماعات  وأولياء األمور مدرسةبيف الالمتبادلة الزيارات تنظيـ 

يا وتحقيؽ يعانونيا لمعالجت التيالدراسية  الصعوباتو التبلميذ لمتعرؼ عمى قدرات واىتمامات 
 وتوجيييـ إلى التعميـ الذي يتناسب مع قدراتيـ وميوليـ، مع نتائجأفضؿ تكيؼ ونجاح أكاديمي، 

( التي اظيرت أف المدارس لوحدىا ال يمكف أف تقوـ بإحداث Wooldridge, 2009دراسة)
واالحتراـ الثقة تعزيز تنظيـ العمؿ و التعاوف مع األىالي و إصبلح تعميمي ناجح، لذلؾ تسعى إلى 

والزيارات المتبادلة وعقد االجتماعات والندوات بصورة  يجابيالتواصؿ اإل المتبادؿ مف خبلؿ
 مستمرة لمتزويد بالبيانات المتعمقة بتقدـ التبلميذ التعميمي واىتماماتيـ وميوليـ واستعداداتيـ.

توثيؽ الصمة التي تسيـ في  :الميدانيةاالستطالعية و والزيارات  المدرسيةتنظيم الرحالت  -2
 بيف المدرسة والمجتمع المحمي وربط التعميـ بالواقع.

أىداؼ المدرسة المجتمعية المعيارية في ربط التعميـ بالواقع وتطبيؽ المعرفة  يتفؽ ىذا مع   
متصدي لممشكبلت والمواقؼ التي تواجييـ واتخاذ قرارات رشيدة لوالميارات التي تعمميا التبلميذ 

المدرسة المجتمعية تنظـ برامج ( التي بينت أف Ediger, 2004ا، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة)بشأني
قامةو  الميدانية والزيارات المدرسية الرحبلت تتضمففعالة  الحفبلت و  والمتاحؼ المعارض ا 

 المحمي. لجعؿ عممية التعمـ ذات صمة بحياة التبلميذ وتخدـ المجتمع المدرسية
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أولياء أمور التبلميذ اطبلع التي تمكف مف  :الحفالت المدرسيةوإقامة المعارض والمتاحف  -3
 األكاديمية وتطمعاتيـ المستقبمية، التبلميذعمى قدرات والميتميف مف المجتمع المحمي 

بداعاتيـ، وتعرؼ اىتمامات المدرسة ومشاريعيا، مما يعزز الصمة  ومشاىدة إنجازاتيـ وا 
 واالرتباط وينمي الشعور باالىتماـ والمصمحة المشتركة.

أىمية زيارة األولياء لممدرسة  المدرسة المجتمعية المعيارية والتي تؤكد خصائصمع يتفؽ ىذا    
والحفبلت،  والمسارح، ومشاىدة التبلميذ أثناء المعب والدراسة والنشاطات المدرسية)المعارض،

ليراقبوىـ ويتعرفوا عمى طريقتيـ في التصرؼ والتفاعؿ مع المواقؼ واآلخريف، كما وغيرىا..( 
أظيرت نتائجيا تحسف في التحصيؿ األكاديمي لمتمميذ  التي (Burns, 2000دراسة) يتفؽ مع

ألولياء وأعضاء المجتمع نتيجة مشاركة ا وتأثير مباشر عمى تعزيز رغبتو بالتفوؽ الدراسي
ت عممية، وتقديـ نشاطا المسرحيات واالحتفاليات التي تقيميا المدرسةالمعارض و  المحمي في

 .وفنية، وثقافية متنوعة بصورة مشتركة
 التي تفيد في تحقيؽ األمور التالية:: إقامة المحاضرات والندوات واللقاءات -4
 .أفراد المجتمع المحمي وتعميؽ خبراتيـ، واطبلعيـ عمى نشاطاتياوعي رفع مستوى  -
 تتضمف التي عدة وسائؿ كالنشرات الصحفية، والتقاريرباستخداـ مشاريع المدرسة  مناقشة -

المعمومات والمقترحات والجدوؿ الزمني لؤلحداث والموارد البلزمة واألنشطة والفعاليات مف 
 .أجؿ تنسيؽ التعاوف والعمؿ المشترؾ

روني وميارات ـ أمسيات أسبوعية ونشاطات عممية وفنية، ونشاطات التواصؿ اإللكتيتقد -
 .استخداـ الحاسوب، وألعاب رياضية

بداء توجيياتو إلقاء األطر العممية والثقافية مف أبناء المجتمع المحمي المحاضرات  -  ئيـوآرا يـا 
تقديـ الدروس و واإلسياـ في النشاط االجتماعي والعممي والفني في المدرسة  المفيدة

 المدرسية.الخصوصية وبرامج اإلثراء التي ترتبط بالمناىج 
المجتمعية المعيارية التي أكدت أىمية المقاببلت  المدرسة عمؿ وآليات نشاطات معيتفؽ ىذا    

 مخاطبة مف أجؿ والمقاءات والندوات واستخداـ التقارير والنشرات ووسائؿ االتصاؿ المتنوعة
 ردود إلى اعواالستم القضايا المعنييف بالشؤوف التعميمية وبرامج المدرسة المجتمعية لمناقشة

 الخاصة التربوية المواقؼ والقرارات، ومف جانب أخر تتفؽ مع السياسات وتوضيح األفعاؿ
 خبلؿ مف التربوي لئلعبلـ واسعاً  إعطاء اىتماماً التي تعطي  ماليزيا في المجتمعية بالمدرسة
 التمفزيوني. البث أجيزة خبلؿ مف التعميمية البرامج وبث والتثقيفية، التعميمية النشرات إصدار
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 الجياتتتعاوف المدرسة مع  حيث :تمبية االحتياجات الصحية والنفسية والعاطفية لمتالميذ -5
رعاية الصحية الالمختصة بالرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية لتوفير خدمات  يةالمجتمع

 حياة صحيبيئة مواتية لتطوير نمط وأسرىـ، ومساعدة األسر عمى توفير  تبلميذالمنتظمة لم
وتسميحيـ بالميارات التي مف شأنيا أف تؤثر إيجابيًا  تبلميذالشروط المناسبة لنمو وتكيؼ الو 

 .عمى صحتيـ
االىتماـ بالشؤوف المعيارية مف حيث  نشاطات وآليات عمؿ المدرسة المجتمعيةيتفؽ ذلؾ مع    

تفؽ مع التشريعات كما ي، الوقاية مف األمراضوكيفية  صحيةالتوعية النشر و متبلميذ ل الصحية
المجتمعية في الدوؿ التي تناوليا اإلطار النظري  بالمدرسة الخاصة التي وجيت السياسة التربوية

نشر الوعي الصحي لمتبلميذ و الصحية  رعايةبال االىتماـ المعياري حيث أكدت ماليزيا ضرورة
صحاح  مف دراسة كؿ  تتفؽ مع ، ومف جانب آخر بالمدرسة المحيطة والبيئة المدرسية البيئة وا 

(Rodriguez, 2011 و ،)دراسة(MacKenzie, 2010 و ،)دراسة(Witten, 2010 مف حيث)
 تأكيد دور المدرسة المجتمعية في تقديـ خدمات الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي.

المدرسة المجتمعية في سورية تعد برنامج تربية صحية بيئية ييدؼ إلى والجدير ذكره ىنا أف   
تمكيف التبلميذ مف التعامؿ بإيجابية مع القضايا الصحية والبيئية في مجتمعيـ، وتعزيز نمط 

 الحياة الصحي لدى التبلميذ وأسرىـ ومجتمعيـ المحمي.
مكانياتها وضع  -6 بشكؿ منظـ  ويتـ ذلؾالمجتمع المحمي: في خدمة مرافق المدرسة وا 

 .وضمف جداوؿ زمنية محددة
تدعو المعيارية لممدرسة المجتمعية والتي تميزىا بأنيا والشروط يتفؽ ذلؾ مع الخصائص    

 األنشطة والفعاليات المختمفة لممارسة إمكانياتيا ومرافقيا كافةمجتمعيا المحمي لبلستفادة مف 
تقديـ الخدمات التعميمية والترفييية والثقافية واالجتماعية الشاممة لجميع رواد المدرسة في و 

( التي أظيرت Ediger, 2004)دراسةومف جانب آخر تتفؽ ، منظـبشكؿ متاح و  المنطقة
أبوابيا لجميع أفراد المجتمع المحمي لبلستفادة مف  فتحتبأنيا  خصائص المدرسة المجتمعية

مكانياتيا بشكؿ منظـ وبتوقيت مناسب.   مرافقيا وا 
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ  دعوة المجتمع المحمي لدعم احتياجات المدرسة ونشاطاتها: -7

  اإلجراءات التالية:
 تحتاجيا المدرسةالمختمفة التي خدمات التقديـ اختصاصات مختمفة لتشكيؿ المجاف مف  -

  متنوعة. لقياـ بنشاطاتوا
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ذوي الخبرات والمواىب، لتقديـ المحاضرات و المجتمع المحمي  مف أفراددعوة المثقفيف  -
 والمقترحات.الندوات و 

تزويد ل أصحاب المؤسسات والمصانع والشركات التجارية الخاصة والحكومية التعاوف مع -
 .وتنظيـ الزيارات لمواقعيا وتحقيؽ التدريب الميداني فيياالضرورية وسائؿ الالمدرسة ب

تأميف موارد تمويؿ جديدة لتنفيذ برامج إضافية لتحسيف التدريس لدعوة أفراد المجتمع المحمي  -
 .بعد المدرسةدعـ برامج ونشاطات ما و 
يتفؽ ذلؾ مع مجاالت التواصؿ المعيارية بيف المدرسة المجتمعية ومجتمعيا المحمي والتي    

 متطمبات الدعـالتعاوف مع جميع الييئات والمؤسسات والمنظمات المجتمعية لتقديـ تؤكد أىمية 
واالىتماـ بالبرامج التطوعية التشاركية والتي يتـ مف  المادية االحتياجات والعممي وتأميف الفني

خبلليا وضع إمكانيات أفراد المجتمع وخبراتيـ المتنوعة الثقافية والعممية واالجتماعية واالقتصادية 
والتقنية تحت تصرؼ المدرسة لتحقيؽ أىدافيا، كما يتفؽ مف جانب آخر مع نتائج  العديد مف 

تعاوف بيف المدرسة والمجتمع المحمي واالستفادة مف خدماتو الدراسات التي أكدت أىمية ال
، وعتوـ)المتعددة لتطوير برامجيا ومنيا دراسة  فتح المجاؿ بأىمية  التي أوصت (2314، عتـو

التي بينت أىمية  (2313، منصور)دراسة، و أماـ المجتمع المحمي لتقديـ الدعـ بكافة أشكالو
 التي أكدت (2311، برىوـ، وشمداف، وصايمة)دراسةو  ،يتعبئة المدرسة لموارد المجتمع المحم

 (2336، دراسة)الكردي، و المحمي المجتمع مؤسسات تقدميا التي الخدمات مف االستفادةضرورة 
 ،مجاؿ التعميـ في المجتمع مشاركة تفعيؿعمى  التعميـ سياسة تركيزالتي أوصت بأىمية 

مشاركة أولياء التبلميذ والمجتمع المحمي  التي بينت ضرورة (2333، الخطيب)دراسةو 
أىمية  (2313 ،دراسة)بينيرو، ومف جانب أكدت االستخداـ األمثؿ لمصادر المجتمع المحميو 

تأميف الدعـ االقتصادي و المشاركة المجتمعية لكؿ مف التبلميذ واألولياء وأفراد المجتمع 
تعزيز العمؿ الجماعي التي بينت أىمية  (Wooldridge, 2009)دراسة، واالجتماعي والعممي

أولياء األمور والتبلميذ والمعمميف واإلدارييف والمتطوعيف مف المجتمع المحيط مع الشراكة و 
  .لتحويؿ المدرسة إلى بيئة عمؿ منفتحة وتعاونية

ويتـ  المدرسة المجتمعية: جعل التمميذ مركز االهتمام والغاية األساسية في جميع نشاطات -8
 خبلؿ اإلجراءات التالية: ذلؾ مف

نقؿ ما تعمموه في مف خبلؿ ـ برامج فعالة لجعؿ عممية التعمـ ذات صمة بحياة التبلميذ يتنظ -
مجتمع التطوير و عممية التعمـ  وتنفيذ مشاريع تفيد في اختبار الواقعالصفوؼ الدراسية إلى 

  .المحمي ومعالجة مشكبلتو
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التعامؿ مع مشكبلت مف لتبلميذ اف يمكلتوعية أنشطة خدمة المجتمع واألعماؿ التطتنفيذ  -
 مما يسيـ فينشطة ىذه األالعالـ الحقيقي، وبناء عبلقات مع غيرىـ مف المشاركيف في 

 . تنمية التعاطؼ والتسامح والتعبير عف وجيات النظر المختمفة
 ـلديير الميارات المتعددة يميذ مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية األكاديمية وتطو تمكيف التبل -

 ،االبتكار والتجريب والتحديو كالتفكير النقدي وحؿ المشكبلت واالتصاؿ والتعاوف واإلبداع 
ر يميارات تنظيـ الوقت والبحث والتقصي واختبار الفرضيات والحموؿ وصنع القرار، وتطو و 

  .الشعور بالمسؤوليةو قيـ المواطنة و المسؤولية المدنية عزيز ميارات القيادة وت
إيبلء اىتماـ أكبر لدى التبلميذ كالمواقؼ المدرسية والسموؾ مرتبطة بإيجابية  اتتنمية اتجاى -

 والقدرة عمى لمتعميـ، والفخر والرضا بالمدرسة، وزيادة الثقة بالنفس والرغبة في النجاح والتقدـ
التقييـ الذاتي، وتكويف صداقات جديدة وتحسيف العبلقات مع األقراف، وتجاوز صعوبات 

درء و  المشكبلت السموكية واالنضباطية، ةعالجمفض معدالت الرسوب والتسرب و خو الدراسية 
  .مشكبلت المتعمقة بالمخدرات، والكحوؿ، واضطرابات األكؿ والتدخيفال

مف والحصوؿ عمى مساعدات إضافية  يـوتطوير مياراتلمتبلميذ معالجة الصعوبات الدراسية  -
  .ميذ الضعفاءلتبلاصفوؼ تقوية خبلؿ برامج الدعـ اإلضافي و 

التي تؤكد أف المدرسة  يتفؽ ذلؾ مع المبادئ واألىداؼ المعيارية لممدرسة المجتمعية   
المجتمعية تسعى إلى إقامة مجتمع التعمـ الفعاؿ وتوفير سبؿ النجاح لمتبلميذ مف خبلؿ ربط 
التعميـ بالواقع وتطبيؽ المعرفة والميارات التي تعمميا التبلميذ في المواقؼ المباشرة والحصوؿ 

دافيـ مما يؤىميـ لممشاركة عمى المعمومات التي تمكف التبلميذ مف تطوير مياراتيـ وتحقيؽ أى
اإليجابية في تطوير مجتمعيـ، ومف جانب آخر تتفؽ مع نتائج العديد مف الدراسات التي بينت 
دور برامج المدرسة المجتمعية في تنمية شخصية التبلميذ المتكاممة وتطوير مياراتيـ وقدراتيـ 

( التي بينت دور Kelly, 2011)وتجاوز الصعوبات والمشكبلت الدراسية والسموكية ومنيا دراسة
 (Rodriguez, 2011)دراسة، و تحسيف التحصيؿ األكاديمي لمتبلميذ برامج المدرسة المجتمعية

، ومع ميارات التواصؿ االجتماعيوتعزيز دمج التبلميذ بنشاطات اجتماعية التي بينت أىمية 
ف يتحس تسيـ فيأف برامج المدرسة المجتمعية  ياأظيرت نتائجالتي  (Witten, 2010دراسة)

تحسف في طرائؽ التدريس والتحصيؿ و زيادة معدالت األماف في المدرسة و صحة التبلميذ 
تحسيف التحصيؿ ( نتائج ممموسة في Amendt, 2008)دراسةلمتبلميذ، كما بينت  األكاديمي
ميارات اجتماعية تكويف انخفاض معدالت التسرب، و و  وزيادة الحضور لمتبلميذ األكاديمي
 Diehel and)دراسةنتيجة التوسع في برامج التعمـ المجتمعي، كما أظيرت  أفضؿوتكيفية 
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Frey, 2008 ) التعاوف ما بيف المدرسة والمؤسسات المجتمعية في و أثر الممارسة المجتمعية
إلى تحسف التبلميذ ( Troy, 2008)دراسة أشارت نتائجالسموكية لمتبلميذ، و  خفض المشكبلت
كالتفكير  ر الميارات المتعددةيتحقيؽ األىداؼ التعميمية األكاديمية وتطو و  نجازفي التحصيؿ واال

نتائج باإلضافة إلى ذلؾ بينت  ،الشعور بالمسؤوليةو تنظيـ الوقت و النقدي وحؿ المشكبلت 
وتجاوز صعوبات  والتحصيمية السموكية التبلميذ مشكبلت انخفاض (Fratt, 2006)دراسة

تحسف في مستوى و التسرب نتيجة الشراكة بيف البيت والمدرسة وانخفاض معدالت  الدراسية
و  ،التحصيؿوالرغبة في  بالنفس وزيادة الثقةالتحصيؿ الدراسي خاصة في الرياضيات والقراءة 

تعمـ ميدانية ـ برامج يتنظو تأثير برنامج المدرسة المجتمعية ( Burns, 2000)دراسة أظيرت 
 االبتكارو  اإلبداعوقدرتو عمى تحسف التحصيؿ األكاديمي لمتمميذ في الصفوؼ الدراسية خارج 

 أظيرتكما  و وبقدراتو،بنفس تووزيادة ثقتعزيز رغبتو بالتفوؽ الدراسي و التفكير النقدي و 
أىمية الدور الذي تقدمو المدارس المجتمعية في رفع المستوى ( Taylor,1990)دراسةو 

 .وخفض نسب الرسوب والتسرب المدرسيالمدرسية التحصيمي لمتبلميذ ومعالجة المشكبلت 
المدرسة المجتمعية في سورية تعمؿ عمى تمبية احتياجات التبلميذ والجدير ذكره ىنا أف    

حفز عمى االبتكار واإلنتاج وفيـ الذات واالىتماـ النفسية والمعرفية واألدائية والقيمية، وت
باآلخريف، وتنمية ميارات التعمـ الذاتي والتقصي واالكتشاؼ والعمؿ ضمف الفريؽ بشكؿ تعاوني 
ومشترؾ، وتزويد التبلميذ بالقدرة عمى الحوار والنقد البناء واحتراـ اآلراء والعمؿ في جو مف 

 الصدؽ والثقة والشفافية.

 ف وتفسيرها:أوجه االختال - ب
 دولتي في المدرسة مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية السياساتبالنظر إلى    

المقارنة لـ يبلحظ وجود اختبلفات جوىرية وأساسية، ويفسر ذلؾ بأف تحقيؽ مفيوـ المدرسة 
ليا  عمؿ تحديد ىيكميةالمجتمعية بشكؿ صحيح يتطمب تطبيؽ سياسات تربوية شاممة تتضمف 

بناء وتنسيؽ الجيود و ، العمؿ تحت إشراؼ إدارة مدرسية متطورةتنسيؽ الجيود و و  ،رؤية مشتركة
والمشاركة بالمقاءات تبادؿ الزيارات مف خبلؿ عبلقات تعاوف مع الشركاء في المجتمع 

قامة المعارض و  ،المحاضرات والندواتو  المدرسيةتنظيـ الرحبلت و  واالجتماعات المدرسية ا 
مكانياتيا وضع ، و والمتاحؼ والحفبلت المدرسية  المجتمع المحميفي خدمة مرافؽ المدرسة وا 

جعؿ التمميذ مركز االىتماـ والغاية األساسية في ، و لدعـ احتياجات المدرسة ونشاطاتيا تودعو و 
 .الصحية والنفسية والعاطفية وتمبية احتياجاتو المدرسة  جميع نشاطات
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 المجتمعية بالمدرسة وفي ضوء ما سبؽ بيانو في خطوة المقارنة التفسيرية فيما يتعمؽ    
ومف  الواليات المتحدة األمريكيةو مف فرنسا  كؿ   األساسي في التعميـ مرحمة في التربوية وسياساتيا

خبلؿ بياف أوجو التشابو واالختبلؼ بيف ىاتيف الدولتيف في إطار محاور الدراسة وتفسيرىا، قد 
دراسة صحة الفرض المبدئي لمدراسة، حيث اتضح أف ثمة عبلقة  قوية بيف ت واضحة بد

 المجتمعية بالمدرسةالواليات المتحدة األمريكية فيما يتعمؽ و مف فرنسا  كؿ  وتحميؿ خبرات 
لممدرسة المجتمعية  مقترح وضع أنموذجو  األساسي التعميـ مرحمة في التربوية ساتياوسيا

 في مرحمة التعميـ األساسي في سورية. وسياساتيا التربوية
 الخالصة:

مف تبيف مما سبؽ أف مشروع المدرسة المجتمعية يحتؿ مكانة بالغة األىمية عمى مستوى كؿ     
وقد حظى باىتماـ واضح تجمى في  تنوع وجديَّة السياسات  األمريكيةفرنسا والواليات المتحدة 

نموذج مقترح لممدرسة أالتربوية الخاصة بو، وقد عّدت الباحثة ىذا الفصؿ ركنًا أساسيًا في وضع 
  .في مرحمة التعميـ األساسي في سورية ةالمجتمعية وسياساتيا التربوي

 

 



 

 تاسعالفصل ال
لواقع معوقات ومتطلبات  الدراسة امليدانية

 التعليم مرحلة تطبيق املدرسة اجملتمعية يف
 يف سورية األساسي

 

 ورينتكا الدرادظ مجتمع: أواًل

 الدرادظ أدوات: ثانيًا

 االدتبانظ تصميم خطوات: ثالثًا

 المقابلظ بطاقظ تصميم خطوات: رابطًا

 التطبيق إجراءات: خامدًا

  باالدتبانظ المتطلقظ الّدرادظ نتائج: داددًا

 الدرادظ فرضيات مناقذظ: دابطًا

 المقابلظ ببطاقظ المتطلقظ الّدرادظ نتائج: ثامنًا

 الميدانيظ الدِّرادظ نتائج ملخص
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  تمييد:
 جممة صعوبات) إدارية، وبشرية، ومادية( تعوق تطبيقيا في سورية تواجو المدرسة المجتمعية   

، وبناًء عمى أن االنطالق لمتجديد والتطوير التربوي ال يكون إال باالنطالق من في الواقع التربوي
إدراك السمبيات والعمل عمى تجاوزىا، يأتي ىذا المحور من الدراسة الحالية ليسمط الضوء عمى 

سورية،  في األساسي التعميم مرحمة أىم المعوقات التي تؤثر في تطبيق المدرسة المجتمعية في
 في سورية. في مدارس التعميم األساسي ياتطبيقالالزمة لمتطمبات باإلضافة إلى تحديد أىم ال

 التي الّدراسة ألدوات السيكومترية والّدراسة العينة، سحب وكيفية الّدراسة، مجتمع وسيتم وصف   
 والصدق التمييزي، والصدق المحكمين، صدق" والصدق من حيث التصميم، خطوات تضم

 عن باإلجابة المتعمقة النتائج عرض سيتم كما والثبات، ،"الداخمي االتساق وصدق التحميمي،
 .ومناقشتيا الفرضيات وتفسير ومناقشتيا، الّدراسة أسئمة

 أواًل: مجتمع الدراسة وعينتيا

لمدراسة الحالية أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية في سورية  األصمي المجتمع يشمل   
ىم: التَّعميم مديرو المديريات التَّالية ومعاونو وىم السادة  المعنيين بشؤون التعميم األساسي

األساسي، والتَّعميم الخاص، والتخطيط واإلحصاء، واإلعداد والتدريب، والمناىج، واألبنية 
 مديروو( فردًا، 81، والمعموماتية، وتقنيات التَّعميم، وقد بمغ عددىم)المدرسية، واألنشطة الالصفية

( مدرسًة، وقد تم حساب 353مدارس التعميم األساسي الرسمية في محافظة دمشق، البالغ عددىا)
 التالية: ثامبسون ستيفن العينة وفق معادلة

 
 

 
 : حجم عينة الدراسة.     nحيث :  

Nالدراسة المجتمع : حجم    
Z 1..8وتساوي  5..5: الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة     
d 5.55: نسبة الخطأ  وتساوي    
P= 0550 : نسبة توفر الخاصية والمحايدة   

( مديرًا ومديرة تّم اختيارىا .81وبعد تطبيق القانون السابق بمغ مجموع أفراد العينة من المدراء)   
ًا باستخدام العينة العشوائية البسيطة، وقد تم توزيع أداة الدراسة عمى جميع أفراد العينة عشوائي

 ( استبيانًا، والجدول التالي يوضح توزع813وبمغ عدد االستبانات الصالحة لممعالجة اإلحصائية)
 لمّدراسة: المستقمة المتغيرات عمى العينة أفراد



 المدردظ تطبيق ومتطلبات مطوقات لواقع الميدانيظ الدرادظ التادع: الفصل
 دوريظ في األدادي التطليم مرحلظ في المجتمطيظ

 

309 
 

لمّدراسة المستقمة المتغيرات وفق العينة أفراد توزع (:4) رقم الجدول  

 النسبة العدد المتغير

 مستوى اإلدارة
 %1... 81 مدير في وزارة التربية)اإلدارة المركزية(

 %5.18. 811 مدير مدرسة تعميم أساسي

 الجنس
 %1.88. .5 ذكر
 %18.51 838 أنثى

المؤىل العممي 
  والتربوي

 %.81.3 35 معيد متوسط
 %.15.5 .88 إجازة جامعية

 %85.35 1. دبموم تأىيل تربوي
 %8.13 3 ماجستير
 %8.13 3 دكتوراه

 اإلدارية الخبرة
 %3.13 1 أقل من خمس سنوات
 %8.58. 88 بين خمس وعشر سنوات
 %83..1 .83 أكثر من عشر سنوات

% ، 5.18.األعمى وبمغت كانت نالمالحظ من الجدول السابق أن نسبة اإلناث من المديري   
، كما كانت %.15.5 كما كانت نسبة الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية ىي األعمى وبمغت
 .%83..1 نسبة الذين يتمتعون بخبرة أكثر من عشر سنوات األعمى أيضًا وبمغت

بشؤون  المعنيينالمدراء  ( مديرًا ومديرًة من.8كما تم توزيع أداة الدراسة)بطاقة المقابمة( عمى)   
مدراء مدارس التعميم األساسي الرسمية في وفي وزارة التربية في سورية،  التعميم األساسي

 لمّدراسة: المستقمة المتغيرات عمى عينة المقابمة أفراد محافظة دمشق، والجدول التالي يوضح توزع
لمّدراسة المستقمة المتغيرات وفقالمقابمة  عينة أفراد توزع (:5) رقم الجدول  

 النسبة العدد المتغير

 مستوى اإلدارة
 % 88... 88 مدير في وزارة التربية)اإلدارة المركزية(

 % 11.55 31 مدير مدرسة تعميم أساسي

 الجنس
 % 15.35 .3 ذكر
 % .38.1 81 أنثى

المؤىل العممي 
  والتربوي

 % 1.81 8 معيد متوسط
 %11.3 33 إجازة جامعية

 %81.31 . دبموم تأىيل تربوي
 %8.51 . ماجستير
 %58.. 8 دكتوراه

 اإلدارية الخبرة
 %.1.8 3 أقل من خمس سنوات
 %31.11 .8 بين خمس وعشر سنوات
 %55.85 1. أكثر من عشر سنوات
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% ، 15.35المالحظ من الجدول السابق أن نسبة الذكور من المدراء كانت األعمى وبمغت   
، كما كانت نسبة %11.3 اإلجازة الجامعية ىي األعمى وبمغتكما كانت نسبة الحاصمين عمى 

 .%55.85 الذين يتمتعون بخبرة أكثر من عشر سنوات األعمى أيضًا وبمغت
 أدوات الدراسة ثانيًا:

 لتحقيق أىداف الدراسة اعتمدت الباحثة األدوات التالية:
القرار التربوي في وزارة أصحاب تم تصميم أداة االستبانة وتوجيييا إلى عينة من االستبانة: -1

مدارس التعميم األساسي الرسمية  مدراءالتربية في سورية المعنيين بشؤون التعميم األساسي و 
 لتعرف أىم المعوقات التي تؤثر في تطبيق المدرسة المجتمعية في ،في محافظة دمشق

 من وجية نظرىم. في سورية األساسي التعميم مرحمة

أصحاب بعينة من التقت الباحثة من خالليا حيث  المقابمة بطاقة تم تصميم بطاقة المقابمة: -.
مدارس  مدراءالقرار التربوي في وزارة التربية في سورية المعنيين بشؤون التعميم األساسي و 

المدرسة تطبيق الالزمة لمتطمبات ال لتعرف أىم ،التعميم األساسي الرسمية في محافظة دمشق
 .من وجية نظرىم في سورية األساسيفي مدارس التعميم المجتمعية 

 ثالثًا: خطوات تصميم االستبانة
 تم تصميم االستبانة وفق الخطوات التَّالية:

 صياغة االستبانة في صورتيا األولّية: -1
/(، قامت الباحثة 8من أجل بناء عبارات االستبانة بصورتيا األولية) انظر الممحق رقم/   

، واإلطار واألدبيات التي تناولت المدرسة المجتمعية بتصميم االستبانة في ضوء الدِّراسات الّسابقة
 وقد تألفت االستبانة من قسمين: ،النظري لمّدراسة الحاليَّة

تبانة وتوضح ىدف االستبانة، ومتغيرات الّدراسة المعتمدة)مستوى : مقدمة االسالقسم األول
 اإلدارة، والجنس، والمؤىل العممي، والخبرة اإلدارية(.

( بندًا موزعة عمى ثالثة محاور، .1يضم بنود االستبانة البالغ عددىا) القسم الثاني:
 المتعمقة بتطبيقالمدرسة المجتمعية، المعوقات البشرية  المتعمقة بتطبيقالمعوقات اإلدارية ىي)

 (.المدرسة المجتمعية المتعمقة بتطبيقالمدرسة المجتمعية، المعوقات المادية 
 المحكمين لالستبانة: إجراء صدق -2
 "رفع بأّنو الذي ُعرِّف المحكمين، أو ما يسمى بالصدق الظاىري، صدق الباحثة اعتمدت لقد  

 الموقف في المفحوصين تعاون ولضمان المقياس، لتقبل األقصى إلى الحد المفحوصين استثارة

 من أجل ذلك تم عرض االستبانة عمى عدد من السادةو  ،(51.، 551.، عالم) "االختباري
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( 85الّتربية في جامعة دمشق البالغ عددىم) كمية من أعضاء ىيئة التدريس في المحكمين
وتمثيميا لمغرض الذي  عممياً  االستبانة صالحية من لمتأكد /(،.رقم/، )انظر الممحق أعضاء

وضعت من أجمو بيدف التحقق من صدقيا الظاىري، واالستفادة من مالحظاتيم وآرائيم 
إذ اتفق السادة المحكِّمون عمى تعديل بعض البنود وحذف  ومقترحاتيم في تعديل بنود االستبانة،
   لصياغة، وقد أجريت التعديالت في ضوء مالحظاتيم.بعضيا، وطمب بعضيم تعديالت في ا

 االستبانة في صورتيا النيائية: -3
ُأعدت االستبانة في صورتيا النيائية وفق مالحظات السادة المحكمين، )انظر الممحق    
 /(، وتألفت االستبانة من قسمين :3رقم/

يتضمن مقدمة االستبانة التي توضح ىدف االستبانة، ومتغيرات الّدراسة المعتمدة  القسم األول:
 )مستوى اإلدارة، والجنس، والمؤىل العممي، والخبرة اإلدارية(.

 موزعة عمى ثالثة محاور: اً ( بند.5)يتضمن بنود االستبانة البالغ عددىا القسم الثاني:
 ( بندًا..8سورية، وتضمن) في بتطبيق المدرسة المجتمعيةالمحور األول: المعوقات اإلدارية المتعمقة 

 ( بندًا.5.سورية، وتضمن) في المحور الثاني: المعوقات البشرية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية
 ( بندًا.5.سورية، وتضمن) في المحور الثالث: المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية

ويجاب عن كّل بند من بنود االستبانة من خالل مقياس)ليكرت( الخماسي، وىو مكون من    
 منخفضة، غير بدرجة متوسطة، موافق بدرجة موافق جدًا، موافق، موافق خمسة احتماالت:

 الترتيب. عمى( 3،8،5،.،8إطالقًا، ويقابل ىذه البنود الدرجات) موافق
  الصدق التمييزي: -4
من أجل التأكد من صدق المقياس تم إجراء الصدق التمييزي، والذي يعرف بأنو: "مفيوم كمي    

حصااائي، يعباار بمغااة العاادد عاان درجااة تمااك الحساسااية وماادى قاادرة البنااد عمااى التمييااز أو التفريااق  وا 
بااين األفااراد فااي ذلااك الجانااب أو المظياار ماان الساامة التااي يتصاادى لقياساايا، وال شااك فااي أن القاادرة 

لتمييزية لمبنود تتصل مباشرة بصدق تمك البنود ونجاحيا في قياس ما وضعت لقياسو، وذلك مان ا
(، حياث قامات الباحثاة 11، 551.خالل مقارناة الفئاات المتطرفاة فاي المقيااس نفساو" )ميخائيال، 

( فاردًا مان المجتماع األصامي لمتأكاد مان صادق المقيااس وجارى 81بإجراء دراسة استطالعية عمى)
المعوقااااات اإلداريااااة المتعمقااااة بتطبيااااق الصاااادق التميياااازي عمااااى المحاااااور الثالثااااة لممقياس)اختبااااار 

 فاااي ساااورية، والمعوقاااات البشااارية المتعمقاااة بتطبياااق المدرساااة المجتمعياااة فاااي المدرساااة المجتمعياااة
، وتاام إجااراء الصاادق (سااورية فااي سااورية، والمعوقااات الماديااة المتعمقااة بتطبيااق المدرسااة المجتمعيااة

والثمااث  ( أفااراد ماان أفااراد الّدراسااة االسااتطالعية،1وىاام) عمااى المقياااس بااين الثمااث األدنااى،التميياازي 
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الستجابات المفحوصاين وفاق درجااتيم الكّمياة  ( أفراد من أفراد الّدراسة االستطالعية1وىم)األعمى 
ىماااال خمساااة مفحوصاااين التاااي كانااات درجااااتيم فاااي  عماااى االساااتبانة والبناااود الكمياااة لكااال محاااور، وا 

وتناااي(  –، حيااث رتباات البنااود تصاااعديًا وعولجااات النتااائج إحصااائيًا باسااتخدام معامل)مااانالوسااط
 الالبرامتري لداللة الفروق بين الثمثين األعمى واألدنى، وكانت النتائج كما ي في الجدول التالي:

 الفروق بين الفئة العميا والفئة الدنيا الستبانة الّدراسة ومحاورىا (:6الجدول رقم)

الصدق  المحور
متوسط  العدد التمييزي

 الفروق
مجموع متوسط 

 الفروق

مان 
 وتني
U 

 مستوى
 الداللة

 المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقات
 سورية في المجتمعية

األدنى الثمث  6 3.50 21.00 
.000 .000 

 70.00 10.00 6 الثمث األعمى

المدرسة  بتطبيق المتعمقة البشرية المعوقات
 سورية في المجتمعية

األدنى الثمث  6 3.58 21.50 
.000 .000 

 69.50 9.93 6 الثمث األعمى

 المدرسة بتطبيق المتعمقة المادية المعوقات
 سورية في المجتمعية

األدنى الثمث  6 3.50 21.00 
.000 .000 

 70.00 10.00 6 الثمث األعمى

 المجموع الكّمي
األدنى الثمث  6 3.58 21.50 

.000 .000 
 69.50 9.93 6 الثمث األعمى

 = Uُيالحظ من الجدول السابق أن معامل مان وتني لمحاور االستبانة ولممجموع الكّمي) 

(، وأنو ليس ىناك مشاىدات مشتركة بين الفئة العميا والفئة الدنيا، كما أن مستوى 0.00
أىداف  تحقيقويمكن اعتماد األداة ل(، إذًا فالصدق التمييزي لممقياس مرتفع، 0.00الداللة)
 الدراسة.

 :يالّصدق البنيو  -5

مدى قياس االختبار النفسي لتكوين فرضي أو مفيوم نفسي بأّنو: " البنيويالّصدق يعرف    
لذلك قامت الباحثة  (،881، .55." )ربيع، معين من خالل الجوانب المتباينة ليذا المفيوم

 بإجراء الصدق التحميمي لمحاور االستبانة وفق ما يمي:
  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية لمحور المعوقات البنيويإجراء الصدق 

 المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية سورية، والجدول التالي يبين ارتباطات محور المعوقات
 :بأسئمتو سورية في المجتمعية
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 بأسئمتو سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقاتارتباطات محور  (:7الجدول رقم )

 

اإلدارية ُيالحظ من الجدول السابق أّن معامالت االرتباط)معامل بيرسون( لمحور المعوقات 
(، وىي 698.و 214.المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية مع أسئمتو، تتراوح بين )

( 81، 81، 85، 88، 83، 88، 85، .، 1، 3، .، 8البنود)  حيث إنّ لة إحصائية، الذات د
دالة عند مستوى  (.8، 81، .8، 1، 1، 5، 8(، والبنود) 5.58دالة عند مستوى الداللة )

 (.5.55) الداللة
  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية لمحور المعوقات البنيويإجراء الصدق 

 بتطبيق المتعمقة البشرية سورية، حيث يبين الجدول التالي ارتباطات محور المعوقات
  :سورية بأسئمتو في المجتمعية المدرسة

 سورية بأسئمتو في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية (: ارتباطات محور المعوقات8الجدول رقم )

داللة  ذات (، وىي464.و207. ُيالحظ من الجدول الّسابق أّن معامالت االرتباط تتراوح بين ) 
 ،(5.58) الداللة مستوى عند دالة( 31 ،31 ،35 ،33 ،.. ،8.)البنود  حيث إنّ  ،إحصائية

 (.5.55) الداللة مستوى عند دالة وبقية البنود
  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المادية لمحور المعوقات البنيويإجراء الصدق 

 التالي: الجدولكما ىو موضح في ،  سورية

 10البند  9البند  8البند  7البند  6البند  5البند  4البند  3البند  2البند 1البند البند

 (**)294. (**)679. (*)216. (**)684. *515. (*)265. (*)218. (**)374. (**)516. (**)419. معامل بيرسون

 004. 000. 038. 000. 024. 010. 036. 000. 000. 000. مستوى الداللة

  19البند  18البند  17البند  16البند  15البند  14البند  13البند  12البند  11البند  البند
  (*)214. (**)337. (**)507. (*)220. (**)544. (**)698. (**)329. (*)233. (**)333. معامل بيرسون
  039. 001. 000. 034. 000. 000. 001. 024. 001. مستوى الداللة

  (0.05) االرتباط دال عند مستوى الداللة*
 (0.01)االرتباط دال عند مستوى الداللة**

 29البند 28البند 27البند  26البند  25البند  24البند  23البند  22البند  21البند 20البند بند

 (**)464. (*)230. (*)222. (*)247. (*)222. (*)264. (*)247. (*)237. (**)346. (*)230. معامل بيرسون

 000. 026. 033. 017. 033. 011. 017. 022. 001. 026. مستوى الداللة

 39البند 38البند  37البند  36البند  35البند  34البند 33البند 32البند  31البند 30البند  البند

 (*)207. (**)362. (**)356. (*)248. (**)346. (*)233. (**)326. (*)240. (*)227. (*)254. معامل بيرسون

 046. 000. 000. 017. 001. 024. 001. 020. 029. 014. مستوى الداللة
  (0.05) االرتباط دال عند مستوى الداللة*

 (0.01)االرتباط دال عند مستوى الداللة**
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 سورية بأسئمتو في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المادية المعوقات (: ارتباطات محور9الجدول رقم )

  حيث إنّ  ،داللة إحصائية ذات وىي ،(482.و  204.ُيالحظ أن معامالت االرتباط تتراوح بين )
 مستوى عند دالة( 51 ،51، 51، 55، 58، 53، .5، 58 ،55، .8، 83، .8، 88)البنود
 (.5.55) الداللة مستوى عند دالة و بقية البنود ،(5.58) الداللة

 صدق االتساق الداخمي: -6
وىو يبين االرتباط بين المجموع الكّمي والمجاالت الفرعية، "فاالرتباطات العالية بين مجموع    

الدرجات الكّمية لالختبار، والمجاالت الفرعية التي تقيس السمة نفسيا، تدعم الصدق وتؤكده، 
 اً كون االختبار منطقيحيث يتم إثبات صدق االختبار بطرق أخرى، ويفترض ىذا الصدق، 

حيث قامت الباحثة بإجراء ارتباط  ،(Gronuld, 1971, 12)في قياس السمة المقيسة"  اً جانسومت
 :التاليالمجموع الكّمي بالمحاور الفرعية كما يظير في الجدول 

 االرتباطات بين المجموع الكّمي والمحاور الفرعية: (10الجدول رقم )

 المادية المعوقات
 المدرسة بتطبيق المتعمقة

 سورية في المجتمعية

 المتعمقة البشرية المعوقات
 في المجتمعية المدرسة بتطبيق

 سورية

 المتعمقة اإلدارية المعوقات
 في المجتمعية المدرسة بتطبيق

 سورية

صدق االتساق 
 الداخمي

 المتعمقة المعوقات
 المدرسة بتطبيق
 مرحمة في المجتمعية

 في األساسي التعميم
 سورية

 ارتباط بيرسون (**)639. (**)441. (**)441.

 مستوى الداللة 000. 000. 000.

 العدد 91 20 20
 (0.01)الداللة مستوى عند دال االرتباط**

يالحظ من الجدول السابق أن ارتباط المجموع الكّمي مع المحاور الفرعية تراوح بين 
 المقيسة.متجانس في قياس السمة المقياس وىو ارتباط مرتفع ما يدل أن  (،639.،441.)
 
 

  49البند  48البند 47البند  46البند  45البند  44البند  43البند   42البند  41البند  40البند بند

 (**)379. (*)209. (*)238. (*)209. (*)212. (*)224. (**)332. (**)332. (**)482. (*)204. معامل بيرسون

الداللةمستوى   .050 .000 .001 .001 .031 .041 .044 .022 .044 .000 
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 ثبات االستبانة: -7
إجراء ثبات األدوات بطريقة التجزئة التنصيفية، لمتأكد من ثبات االستبانة اعتمدت الباحثة    

 التحميل وحدة عمىالبحث  أداة تطبيق تكرار أن" الثبات يعنيوطريقة االتساق الداخمي، حيث 
 تمك بتطبيق يقوم الذي الباحث عن النظر بغض ،ياالنتيجة نفس إلى التوصل إلى يؤدييا نفس

 مع أي ذاتيا، القياس أدوات عن المعمومات استقالليةقدار م قياس بالثبات المقصودف األداة،
 الضروري من أّنوب ذلك الزمنية، والعينة التَّحميمية والوحدات والفئات ،ياالظروف نفس توافر

 ،553. العبد،" )التحميل ووقت بالتحميل القائمون ختمفا ميما ،ياالنتائج نفس عمى الحصول
 ،(Spilt-Half Method)التجزئة التنصيفية لألدواتفقد استخدمت الباحثة طريقة  ،(18

والتي يمكن من خالليا تحديد الحد األعمى لمعامل ثبات المقياس، كما استخدمت الباحثة طريقة 
القيمة األدنى التي يمكن من خالليا حساب  ،(Cronbach Alpha)ألفا كرونباخمعادلة 

  :لمعامل ثبات المقياس، كما ىو مبين في الجدول التالي
 معامالت الثبات لممقياس ومحاوره :(11الجدول رقم )

 معامل كرونباخ ألفا معامل جتمان لمتنصيف المقياس 
 762. 0.84 سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقات
 571. 0.75 سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية المعوقات
 551. 0.84 سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المادية المعوقات

 594. 0.96 المجموع الكّمي

 ُيالحظ من الجدول أّنو:
 (وبمغ 594.فيما يتعمق بالمقياس الكّمي بمغ معامل كرونباخ ألفا ،) معامل الثبات

 ، لذا يمكن اعتماد األداة في إتمام إجراءات الّدراسة.(0.96معامل جتمان لمتنصيف)/لمتنصيف
 سورية، فقد بمغ معامل كرونباخ  في المجتمعية المدرسة لتطبيق اإلدارية أما لمحور المعوقات

، لذا يمكن (0.84معامل جتمان لمتنصيف)/ معامل الثبات لمتنصيف(، وبمغ 762.ألفا)
 إتمام إجراءات الّدراسة.اعتماد األداة في 

 سورية، فقد بمغ معامل كرونباخ  في المجتمعية المدرسة لتطبيق البشرية أما لمحور المعوقات
، لذا يمكن (0.75معامل جتمان لمتنصيف) /معامل الثبات لمتنصيف(، وبمغ 571.ألفا)

 اعتماد األداة في إتمام إجراءات الّدراسة.



 المدردظ تطبيق ومتطلبات مطوقات لواقع الميدانيظ الدرادظ التادع: الفصل
 دوريظ في األدادي التطليم مرحلظ في المجتمطيظ

 

316 
 

 سورية، فقد بمغ معامل كرونباخ  في المجتمعية المدرسة لتطبيق المادية أما لمحور المعوقات
، إذًا يمكن (0.84معامل جتمان لمتنصيف) ،معامل الثبات لمتنصيف(، وبمغ 551.ألفا)

 اعتماد األداة في إتمام إجراءات الّدراسة.

 خطوات تصميم بطاقة المقابمة رابعًا:
 المقابمة وفق الخطوات التَّالية: تم تصميم بطاقة

 المقابمة في صورتيا األولّية: صياغة بطاقة -8
/(، قامت الباحثة 8المقابمة بصورتيا األولية) انظر الممحق رقم/ من أجل بناء عبارات بطاقة   

، واإلطار واألدبيات التي تناولت المدرسة المجتمعية بتصميم البطاقة في ضوء الدِّراسات الّسابقة
 ( عبارًة موزعًة عمى ثالثة محاور، ىي:.3)لبطاقةضمت اوقد  ،النظري لمّدراسة الحاليَّة

 في مرحمة التعميم األساسي في المدرسة المجتمعية لتطبيقاإلدارية الالزمة  المتطمبات -
 سورية.

 سورية. في مرحمة التعميم األساسي في المدرسة المجتمعية لتطبيقالبشرية المتطمبات  -

 .سورية في مرحمة التعميم األساسي في المدرسة المجتمعية لتطبيقالمتطمبات المادية الالزمة  -

 المقابمة: المحكمين لبطاقة إجراء صدق -2
 من أعضاء ىيئة التدريس في المحكمين المقابمة عمى عدد من السادة تم عرض بطاقةلقد    

 من لمتأكد /(،5الّتربية في جامعة دمشق البالغ عددىم خمسة أعضاء، )انظر الممحق رقم/ كمية

وتمثيميا لمغرض الذي وضعت من أجمو بيدف التحقق من صدقيا  عممياً  البطاقة صالحية
إذ اتفق السادة  الظاىري، واالستفادة من مالحظاتيم وآرائيم ومقترحاتيم في تعديل عبارتيا،

المحكِّمون عمى تعديل بعض العبارات وحذف بعضيا، وطمب بعضيم بعض التعديالت في 
   تعديالت في ضوء مالحظاتيم.الصياغة، وقد أجريت ال

 في صورتيا النيائية: المقابمة بطاقة -3
في صورتيا النيائية وفق مالحظات السادة المحكمين، )انظر الممحق  المقابمة ُأعدت بطاقة   
 :محاور ثالثةوتكونت من /(، 1رقم/

التعميم األساسي في مرحمة  المدرسة المجتمعية لتطبيقاإلدارية الالزمة  المتطمبات :المحور األول
 .عبارةً ( 88سورية، وتضمن) في

 في مرحمة التعميم األساسي في المدرسة المجتمعية لتطبيقالبشرية المتطمبات  المحور الثاني:
 .عبارةً ( 88وتضمن)سورية، 
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في مرحمة التعميم األساسي  المدرسة المجتمعية لتطبيقالمتطمبات المادية الالزمة  المحور الثالث:
 .عبارةً ( 88وتضمن) سورية، في

 التطبيق خامسًا: إجراءات
 ميمة بتسييل الخاصة التربية وزير موافقة السيد عمى بالحصول التطبيق إجراءات تمثمت   

 انظر)أدوات الدراسة في مديريات اإلدارة المركزية)وزارة التربية( في محافظة دمشق،  تطبيق
األدوات في مرحمة التعميم األساسي في  تطبيق، والموافقة الخاصة بتسييل ميمة (/1رقم/ الممحق

جراء المقابالت و  االستبانة توزيع تم ، ثم(/1رقم/ الممحق انظر)محافظة دمشق،   عينة أفرادمع ا 
وذلك خالل سورية،  محافظة دمشق في في ومدارس التعميم األساسي التربية وزارة في الّدراسة
 وقد االستبانات، جمع تم ذلك وبعد ،(م585./83/3) حتى ،(م585././81)بين الزمنية الفترة
 اإلحصائية. لممعالجة صالحة (813ومنيا) ( استبانة،.81عددىا) بمغ

 ستبانة االب خاصةنتائج الّدراسة السادسًا: 
 اإلجابة عن السؤال الرئيس: -8

 المدرسة بتطبيق المتعمقة ما المعوقات نصو:لإلجابة عن السؤال الرئيس لمّدراسة، الذي    
، تّم حساب المتوسطات الحسابية سورية؟ في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية

واالنحرافات المعيارية والرتب لكل محور من محاور االستبانة، ولمدرجة الكمية، كما ىو مبين في 
  الجدول التالي:

 :(12الجدول رقم )
  االستبانة، ولمدرجة الكمّية محاورات والرتب الخاصة باستجابات أفراد العينة لكل محور من متوسطال

متوسط  المحور الرقم
 العينة

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 الرتبة البنود

 1 20 5.56293 82.3607 المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية 3

 2 20 5.39608 76.2404 المعوقات البشرية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية 2

 3 19 5.06236 75.3607 المعوقات اإلدارية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية 1

  59 9.72612 233.9617 الدرجة الكمية 
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 الّسابق ما يمي: الحظ من الجدوليُ 

  إن قيمة المتوسط الحسابي الكمية لدرجة أىمية محاور االستبانة الموضحة في الجدول
 في تحديد أىم المعوقات محاور، ما يشير إلى األىمية الكبيرة ليذه ال(233.9617بمغت)
 سورية. في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة

 ما يشير (75.3607و  82.3607المتوسط الحسابي لممحاور الثالثة تراوحت بين) إن قيمة ،
 كانت عالية ومتقاربة. محاورإلى أن درجة األىمية ليذه ال

  الترتيب التنازلي لقيمة المتوسطات الخاصة بالمحاور الثالثة، يالحظ أن المعوقاتوفق 
 المعوقات " سورية الواردة في المحور الثالث وىو في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة
سورية" جاءت في المرتبة األولى، ثم جاء  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المادية

سورية "  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية المعوقات وىو" الثانيبعدىا المحور 
 المتعمقة اإلدارية المعوقات وىو" األولفي المرتبة الثانية من حيث األىمية، ثم جاء المحور 

 .سورية " بالمرتبة الثالثة، وفق رأي أفراد عينة الدراسة في المجتمعية المدرسة بتطبيق

دراكيم أن ىذه المعوقاتويمكن تفسي    تشكل عقبة أمام  ر ما سبق في ضوء وعي أفراد العينة وا 
بدرجة كبيرة، وىذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة، حيث  سورية في المجتمعية المدرسة تطبيق
 المجتمعية المدرسة تطبيقعدة أمام  معوقات ىناك أن (588.عتوم، وعتوم، )دراسةبينت 
 الدعم لتقديم المحمي المجتمع أمام المجال وفتح المدرسة،ىذه  ألىمية الواسعة ةيتوعال تتطمب
( أن ىناك متطمبات ينبغي تحقيقيا من أجل 583.بينت دراسة)منصور،  ، كماأشكالو بكافة

)الوحشي، دراسة ، وأكدتتفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع في ضوء المدرسة المجتمعية
 تشجع استراتيجيات تبنيتطبيق نموذج المدرسة المجتمعية تستوجب ( وجود معوقات أمام 555.
 ،مشاركة أولياء األمور في صنع القرار التربويالمحمي وتعزيز  المجتمعتعاون مع وال التواصل

المدرسة ( التي توصمت من خالل دراسة واقع التعاون بين 555.)أبو رمان، باإلضافة إلى دراسة
( Witten,2010دراسة) واألسرة إلى وجود متطمبات ضرورية لتطويره، ومن جانب آخر بينت

 أن ىناك تحديات اجتماعية وتربوية تواجو بناء المدرسة المجتمعية.
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 اإلجابة عن األسئمة الفرعية -2
 المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية ما المعوقات :نصولإلجابة عن السؤال الفرعي الذي  -8-.

، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية سورية؟ في المجتمعية
 في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية والرتب لكل بند من بنود محور المعوقات
 سورية، كما ىو موضح في الجدول التالي:

 المتعمقة اإلدارية المعوقات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا لمحور المتوسطات (:13الجدول رقم)
 سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق

رقم  الرتبة
االنحراف  المتوسط البند البند

 المعياري
 51203. 4.5137  .تحد مركزية اإلدارة من مشاركة المجتمع المحمي في التخطيط واتخاذ القرار التربوي 4 1

 56324. 4.4918 .قصور ربط اإلدارة التربوية بمستوياتيا كافة بشبكة تواصل الكترونية تسمح بتبادل المعمومات 6 2

 50673. 4.3716 .غياب تحديد أدوار ومسؤوليات الجيات المشاركة في مشروع المدرسة المجتمعية 5 3

 58000. 4.2842 .من الخدمة التربوية ضعف التقويم التربوي القائم عمى رأي المستفيدين 19 4

 61434. 4.2131 .قصور التنويع في األساليب التي يمكن اتباعيا لتطبيق مشروع المدرسة المجتمعية 18 5

 45523. 4.1530 .قصور اإلفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال تطبيق المدرسة المجتمعية 8 6

 61395. 4.0874 .القرارات واإلجراءات التربويةقصور تطبيق مبدأ المرونة في  2 7

 61395. 4.0874  .ضعف قاعدة البيانات التربوية المرتبطة باحتياجات التنمية المجتمعية 3 8

 66683. 4.0765 .غياب التخطيط الخاص بمتطمبات تطبيق المدرسة المجتمعية 12 9

 81491. 3.9727 .في اتخاذ القرارات الخاصة بتمويل ودعم مشروع المدرسة المجتمعية قصور 13 10

 66530. 3.9508 .ضعف التوعية اإلدارية بأىمية مشروع المدرسة المجتمعية 16 11

 91479. 3.8579  .غياب التشريعات التي تسمح بمشاركة المجتمع المحمي في التخطيط والتنفيذ والتقويم التربوي 15 12

 69936. 3.8525 .عدم عقد اجتماعات دورية لتفعيل التواصل بين القيادات التربوية والمجتمع المحمي 10 13

 88656. 3.8197 .عدم تشجيع المبادرات المجتمعية الرامية لتحقيق اندماج المدرسة في مجتمعيا 7 14

ضعف التعاون والتنسيق مع المنظمات المحمية والعربية والدولية التي تعنى بالقضايا التربوية  14 15
 .واالجتماعية والصحية

3.7158 .90549 

 81756. 3.7104 .التخطيط التربوي ال يراعي خصوصية البيئة المحمية لممدرسة 9 16

 74746. 3.5191 .المدرسة في تمبية احتياجات المجتمع المحمي قمة البحوث والدراسات التي تعنى بدراسة دور 11 17

 86548. 3.3279 .ندرة دورات التطوير الميني لإلداريين 17 18

االفتقار إلى وجود رؤية تربوية واضحة لدى اإلداريين تأخذ بالحسبان احتياجات الفرد والمجتمع  1 19
 .وتطمعاتيما

3.3552 .71064 
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 :ما يمي السابقيالحظ من الجدول 
 (بندًا كانت عالية .8أن قيمة المتوسطات الحسابية لجميع بنود ىذا المحور التي بمغ عددىا )

كل بند من بنود ىذا المحور يمثل معوقًا  ن أأي ، (3.3552و  4.5137وتراوحت قيميا بين )
 عينة الدراسة.سورية، وفق آراء أفراد  في المجتمعية المدرسة بتطبيق اً ميمًا متعمق إدارياً 

 ىذا المحور، وفق أراء أفراد عينة الدراسة، تمثمت باآلتي مرتبة تنازليًا: أن أىم ثالثة بنود في 

 .التربوي القرار واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة من اإلدارة مركزية تحد -

 . المعمومات بتبادل تسمح الكترونية تواصل بشبكة كافة بمستوياتيا التربوية اإلدارة ربط قصور -

 .المجتمعية المدرسة مشروع في المشاركة الجيات ومسؤوليات أدوار تحديد غياب -

 وىذه النتيجة منطقية وتتفق مع الجانب النظري لمّدراسة الحالية التي بينت أن من أبرز   
المدارس  معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية مركزية إدارات التعميم الشديدة وعدم إعطاء

القرار التربوي، وعدم وجود سياسة تربوية واضحة  صنع في االستقاللية المحمية لمجتمعاتوا
 توجويتفق مع واستراتيجيات وآليات مستمرة تدعم عمل المدرسة، كما تعد ىذه معوقات كبيرة وال 

نحو  في أنظمتيا التربوية المدرسة المجتمعية الدول ذات التجارب الرائدة في مجال تطبيق
إدارة تربوية في إطار  تفويض السمطة المحمية بقرارات التمويل والتنفيذ والمتابعةو الالمركزية 

والتي قد سبق ولة والواعية ؤ ة والقيادة المساءلمتميزة تعتمد عمى المعموماتية والشفافية والمس
ما أكدتو مع الجانب النظري لمّدراسة الحالية، ومن جانب آخر تتفق ىذه النتيجة  تناوليا في

( ضرورة االبتعاد عن المركزية 583.دراسة)خميل، حيث أكدت الكثير من الّدراسات السَّابقة، 
ظيار المرونة في التعامل مع المجتمع أن  (583.وبينت دراسة)منصور،  المحمي، اإلدارية وا 

الصالحيات المحمي وأنو يجب منح  المجتمع تفعيل مشاركة اإلدارة التربوية تحد من مركزية
 (588.، ويوسف، عابديندراسة) ، كما بينتالالزمة لممدارس من أجل مشاركتو ليا باتخاذ قرار

وأنو يجب تعديل  ،المركزيالتربوي  النظام المدارس في المجتمعيةأىم معوقات المشاركة من أن 
عطاء  المدارس  مدراءاألنظمة والتشريعات الخاصة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي وا 

صالحية إشراك المؤسسات المجتمعية في العمل المدرسي، وتوفير خدمات االنترنت في 
المدارس، وبناء شبكة اتصاالت بين اإلدارات المدرسية ومؤسسات المجتمع المحمي لتعزيز العمل 

المشاركة تفعيل ىم التحديات التي تواجو من أأن ( 551. ،شورةكما أكدت دراسة)المشترك، 
مقاومة بعض قيادات التعميم لتجربة و مركزي لالنظام امصر  فيتطوير التعميم في المجتمعية 
، وىذا أيضًا عدم الفيم الصحيح لمنظام الالمركزي وعدم الوعي بأىميتو المجتمعيةو الالمركزية، 

جتمعية في ( التي بينت أنو من أجل تعزيز المشاركة الم551.يتفق مع نتائج دراسة)المسمماني، 
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التي ( 551.دراسة)اليدىود، تطوير التعميم ينبغي التحرر من قيود البيروقراطية والمركزية، و 
 الممارسات أمام تفعيل تقف التي لتجاوز المعوقات بالمشاركة اإلدارة مبدأ انتياجأكدت أىمية 

  التعميمي. النظام في الفعالة الديمقراطية
 المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية ما المعوقات عن السؤال الفرعي الذي نصو: لإلجابة -.-.

، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل بند سورية؟ في المجتمعية
سورية، كما ىو  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية من بنود محور المعوقات

 التالي:موضح في الجدول 
 المتعمقة البشرية المعوقاتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا لمحور  (:14الجدول رقم)

 سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق

رقم  الرتبة
 المتوسط البند البند

االنحراف 
 المعياري

 47460. 4.6612 .برامج المدرسة ضعف التعاون مع أصحاب المين والخبرات واالختصاصيين في تنفيذ 31 1

 49279. 4.6393 .ضعف التعاون مع المجتمع المحمي في حل مشكالت التالميذ التربوية والتعميمية 32 2

 50512. 4.5847 .عدم إجراء التربويون لمبحوث الميدانية ونشرىا وتبادل الخبرات داخل المدرسة وخارجيا 39 3

 66480. 4.2514 .المجتمعية المشتركة بين التالميذ والمعممين لتنمية روح االبتكار واالبداعقصور تنفيذ المشاريع  36 4

 90489. 4.1038 .قمة المشاركة باألنشطة التربوية الالصفية التي تعرف التالميذ عمى واقع المجتمع المحمي ومشكالتو 30 5

 78001. 4.0383 .تبادل الزيارات الميدانية بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحمي قصور 35 6

 1.02236 3.9016 .افتقار الدافع لمتطوير المستمر والتعمم الذاتي لدى المعمم 29 7

 89263. 3.8525 .قصور االستثمار األمثل لموقت 24 8

 70210. 3.8470 .الحياتية لدى التالميذضعف أداء المعمم فيما يتعمق بتنمية الميارات  20 9

 95911. 3.7596 .قمة إدراك أولياء التالميذ ألىمية التعاون مع المدرسة في تعميم أبنائيم 26 10

 92857. 3.7432 .ضعف ميارات التعاون بين أفراد المجتمع المدرسي لمعمل في مجموعات بروح الفريق الواحد 22 11

 1.04728 3.6503 .والنقد البناء لدى فريق العمل المدرسيضعف ميارات الحوار  21 12

 92468. 3.6503 .قصور في توفير مناخ تربوي سميم يتيح لمتالميذ تنفيذ األنشطة المتنوعة 25 13

14 28 
ضعف قدرة فريق العمل المدرسي عمى توظيف المناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية لتعزيز 

 .التواصل مع مجتمع المحمي
3.5410 .81686 

 1.02089 3.5191 .قصور تنمية كفايات التربويين في استخدام التكنولوجيا ومصادر المعرفة المتجددة 23 15

 1.04763 3.4973  .عدم تضمين البرنامج المدرسي لمقاءات الدورية مع أولياء األمور وممثمي المجتمع المحمي 34 16

 1.07311 3.4699 .بتقارير دورية عن المستوى الدراسي والتربوي ألبنائيمقصور تزويد أولياء التالميذ  33 17

حداث التغيير 27 18  82564. 3.2951 .غياب المعمم القدوة الذي يتصف باإلقبال عمى العمل والقدرة عمى التحدي وا 

 1.04409 3.1749 .ضعف ميارات فريق العمل المدرسي في بناء جو من الثقة واالحترام والشفافية 37 19

 81987. 3.0601 .ضعف قدرة التربويين عمى تقويم الذات ومعرفة نقاط الضعف والحرص عمى معالجتيا 38 20
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 :ما يميالمالحظ من الجدول السابق 
 (بندًا كانت عالية 5.أن قيمة المتوسطات الحسابية لجميع بنود ىذا المحور التي بمغ عددىا )

 معوقاً  يمثل المحور ىذا بنود من بند كل أي إن (، 3.0601 و 4.6612وتراوحت قيميا بين )
 عينة أفراد آراء وفق سورية، في المجتمعية المدرسة بتطبيق متعمق ميمًا بدرجة كبيرة بشرياً 
 .الدراسة

 ىذا المحور، وفق آراء أفراد عينة الدراسة، تمثمت باآلتي مرتبة تنازليًا: أن أىم ثالثة بنود في 

 .المدرسة برامج تنفيذ في واالختصاصيين والخبرات المين أصحاب مع التعاون ضعف -

 . والتعميمية التربوية التالميذ مشكالت حل في المحمي المجتمع مع التعاون ضعف -

 .وخارجيا المدرسة داخل الخبرات وتبادل ونشرىا الميدانية لمبحوث نيالتربوي إجراء عدم -

معوقات تطبيق  لمّدراسة الحالية في أن أبرزمع ما ورد في الجانب النظري  تتفق ىذه النتيجة   
عدم التنسيق وتضافر الجيود بين مختمف الجيات ذات العالقة، يكمن في المدرسة المجتمعية 

والحاجة إلى تزويد أفراد المجتمع بالقدرات المختمفة والميارات المتنوعة التي تكسبيم القدرة عمى 
فن التواصل مع اآلخرين والتخاطب معيم و  اتمواجية التغيرات المختمفة وتزويدىم بميار 

، كما تتفق وميارات تطوير الذات وتنمية القدرات لمواكبة المستجدات في مختمف مجاالت الحياة
 المدرسة المجتمعية ذات التجارب الرائدة في مجال تطبيقمع السياسات التربوية المعيارية لمدول 

ات الفعالة لممجتمع المدني لدعم جودة العممية والتي تؤكد أن المشاركة المجتمعية تطمق الطاق
حيث ىذه النتيجة مع ما أكدتو الكثير من الّدراسات السَّابقة،  التربوية، ومن جانب آخر تتفق

( ضرورة العمل عمى بناء عالقات تعاون وشراكة في جو من الثقة 583.دراسة )خميل، بينت 
طط المدرسة وبرامجيا باستمرار، خمحمي ببين المدرسة والمجتمع، وتزويد أفراد المجتمع ال

وكافة  المدرسة بين التواصل آليات تفعيل ( ضرورة588.، شمدان وآخرونوأكدت دراسة)
أىمية تفعيل دور  (588.دراسة )العجموني، والشايب، المحمي، كما أكدت  المجتمع مؤسسات

المؤسسات المجتمعية وتوثيق عالقتيا بالمدرسة وتنسيق نشاطاتيا الموجية لخدمة المجتمع 
 المجتمع مع االتصال قنوات فتح عمى ( ضرورة العمل588.المحمي، وأظيرت دراسة)القرشي، 

 منيا واالستفادة والخاصة الحكومية المجتمعية المؤسسات جميع مع التواصل خالل من المحيط
ضرورة مشاركة أصحاب  (.55.دراسة )الييالت، المدرسية، كما بينت  اإلدارة بما يخدم

االختصاص والخبرة من أفراد المجتمع في التخطيط ووضع األىداف المتعمقة بإدارة المدرسة 
 والدراسات األبحاث دعم( إلى 551.دراسة)الشرعي، والعممية التربوية، ومن جانب آخر دعت 

 والعاممين األمور أولياء بين المشتركة والمؤتمرات الندوات المدرسي، وعقد باإلصالح المتعمقة
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وأوصت  والمساىمة في حل مشكالت التالميذ التربوية والتعميمية، لتبادل الخبرات بالمدرسة
 مشاركة إقامة في المجتمع ووجياء األعمال ألسرة ورجال مشاركة بأىمية( 551.دراسة الكردي)

ضرورة تعزيز  (555.الوحشي، دراسة) نفيذ برامج المدرسة، كما أظيرت نتائجفي ت فاعمة
وتقويم نتائج األداء المدرسي واقتراح الحمول  مشاركة أولياء األمور في صنع القرار التربوي

قرارىا، اعتماد مبدأ المشاركة بين المدرسة في ضرورة  (Kelly, 2011) وىذا ما أكدتو دراسة وا 
 المحمي لمعالجة مشكالت التالميذ الدراسية وتحسين مستواىم األكاديمي،ومنظمات المجتمع 

ضرورة إجراء دراسات استطالعية حول آراء واىتمامات  (Woodyard, 2011)دراسةوأكدت 
بدعم  ((Witten, 2010أوصت دراسةكما ، أبناء المجتمع المحمي ودراسة حاجة سوق العمل

سات والبحوث العممية حول العمل االجتماعي التطوعي جيود الباحثين إلجراء المزيد من الدرا
في المدارس، وتعزيز المشاركة اإليجابية لممجتمع في تطوير البرامج التربوية والتعميمية التي 

(عن إبراز أىمية المشاركة في Coe, et al., 2009، وأسفرت نتائج دراسة)تقدميا المدرسة
التحصيل األكاديمي لمتالميذ، كما بينت اتخاذ القرار التربوي وانعكاس ذلك عمى 

وتوجياتيم  دور المشاركة المجتمعية في تحسين أداء التالميذ (Boaduo, et al., 2009دراسة)
ضعف التواصل بين المدرسة أن (Weekend, 2009)  ةسادر وكشفت نحو المدرسة والتعميم، 

 ,Troyدراسة) ودعمت ،اإلدارة التشاركيةتنفيذ يشكل تحديًا أمام  مورألوالمجتمع المحمي وأولياء ا
فكرة االشتراك والعمل اإليجابي مع الجمعيات األىمية والمنظمات المجتمعية لتقديم  (2008

لرصد اتجاىات أىمية توجيو المجتمع المدرسي  (Odile, 2007دراسة)الخدمة التعممية، وأكدت 
أن تعاون  Fratt, 2006)دراسة)وبينت ، وأراء المجتمع حول الخدمة التعميمية في المدرسة

وتجاوز انخفاض مشكالت التالميذ السموكية والتحصيمية  المدرسة مع المجتمع المحمي أدى إلى
 ,Taylor)دراسة أظيرتوأخيرًا ، وتحسن في مستوى تحصيميم الدراسي صعوباتيم الدراسية

صيمي لمتالميذ أىمية الدور الذي تقدمو المدارس المجتمعية في رفع المستوى التح (1990
 .ومعالجة المشكالت المدرسية

مع والتنسيق وتضافر الجيود التعاون  يالحظ مما سبق تأكيد الدراسات السابقة عمى أىمية   
 ، ودعمالمجتمع المحمي في تنفيذ برامج المدرسة، وحل مشكالت التالميذ التربوية والتعميمية

وىذا يتفق  ،وخارجيا الخدمة التعميمية في المدرسةلرصد واقع ودور  الميدانية والدراسات األبحاث
مع أن عدم تحقيق ىذه األمور األساسية يمثل أىم المعوقات المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية 

 في سورية والتي أسفرت عنيا نتائج الدراسة الحالية.
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 المدرسة بتطبيق المتعمقة المادية ما المعوقات لإلجابة عن السؤال الفرعي الذي نصو: -3-.
، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل بند سورية؟ في المجتمعية

سورية، كما ىو موضح  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المادية من بنود محور المعوقات
 في الجدول التالي:

 المتعمقة المادية المعوقاتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا لمحور  (:15الجدول رقم)
 سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق

 

 الرتبة
رقم 
 المتوسط البند البند

االنحراف 
 المعياري

 45936. 4.8251 .أعداد التالميذ الكثيرة في الصف المدرسي يسبب صعوبة تنفيذ برامج تشاركية معيم 47 1

 50512. 4.7486 .قصور تقديم الحوافز والمكافآت لمنشاطات المبدعة واألفكار الخالقة 46 2

 50986. 4.6557 .ضعف التمويل الضروري لموسائل التعميمية الخاصة بمشاريع المدرسة المجتمعية 48 3

 65305. 4.6503 .إقامة معسكرات مدرسية صيفية تطوعية لممشاركة في تقديم الخدمات المجتمعية عدم 59 4

5 49 
ضعف التمويل الالزم لدعم اإلعالم التربوي المتعمق بنشاطات المدرسة المجتمعية)صحف، ونشرات، 

 ..).وبرامج إذاعية، وغيرىا
4.4973 .65360 

 67007. 4.4863 .ضعف مالءمة األثاث المدرسي مع العمل التعاوني داخل الصف 52 6

 60790. 4.4481 .قصور استخدام مرافق المدرسة من قبل أفراد المجتمع المحمي حسب احتياجاتيم 41 7

 69940. 4.4372 .قصور تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والموسوعات العممية الحديثة 53 8

 73175. 4.3880  .ضعف التمويل المالي إلقامة المعارض والنشاطات الترفييية 45 9

 66494. 4.3005 .نقص األجيزة واألدوات الضرورية لمنشاطات التعميمية في المخابر العممية المدرسية 56 10

 1.02950 4.2350 .المتعمقة ببيئة الحيوان والنبات عدم وجود حديقة بيئية في المدرسة لتنفيذ األنشطة الالصفية 55 11

 59487. 4.1749 .قمة تصميم برامج ونشاطات مدرسية تمكن من التعرف عمى موارد المجتمع المحمي وطرق استثمارىا 40 12

 66746. 4.1639 ...)النقص في تجييزات المسرح المدرسي) مالبس، أدوات فنية، إذاعة، وغيرىا 51 13

 67471. 4.1311 ...(النقص في تجييزات الصاالت الرياضية) األجيزة الرياضية، واأللبسة، واألدوات، وغيرىا 50 14

 88781. 4.0546 .عدم وجود قاعات متعددة المصادر في المدرسة متاحة لمجميع 44 15

 98286. 3.7760 .قصور العناية بالصحة المدرسية ومستمزماتيا 57 16

 91656. 3.5683 ..).قصور توافر أجيزة وأدوات األمان والسالمة) مطافئ حريق، مواد إسعاف أولية، وغيرىا 54 17

 84199. 3.4372  .تصميم البناء المدرسي ومرافقو ال يساعد عمى تنفيذ النشاطات التعميمية والترفييية واالجتماعية 42 18

 83198. 3.3224 .االتصال الحديثةنقص تجييز المدارس بالحواسيب وتقنيات  43 19

 1.03621 2.2404 .قصور وجود غرفة خاصة باالجتماعات والمقاءات مع األولياء وأفراد المجتمع المحمي 58 20
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 :ما يميالمالحظ من الجدول السابق 
 ( بندًا كانت 5.قيمة المتوسطات الحسابية لجميع بنود ىذا المحور التي بمغ عددىا) أن

 المحور ىذا بنود من بند كلأي إن (، 3.3224 و 4.8251عالية وتراوحت قيميا بين )
 .الدراسة عينة أفراد آراء وفق ماديًا ىامًا بدرجة كبيرة، معوقاً  يمثل

 (58بمغ المتوسط الحسابي لمبند رقم )(:مما يشير إلى ضعف أىمية ىذا 2.2404القيمة )
 5الدراسة عينة أفراد آراء وفق سورية، في المجتمعية المعوق المادي أمام تطبيق المدرسة

 ىذا المحور، وفق آراء أفراد عينة الدراسة، تمثمت باآلتي مرتبة تنازليًا: أن أىم ثالثة بنود في 

 .معيم تشاركية برامج تنفيذ صعوبة يسبب المدرسي الصف في الكثيرة التالميذ أعداد -

 .الخالقة واألفكار المبدعة لمنشاطات والمكافآت الحوافز تقديم قصور -

 .المجتمعية المدرسة بمشاريع الخاصة التعميمية لموسائل الضروري التمويل ضعف -

معوقات تطبيق  مع ما ورد في الجانب النظري لمّدراسة الحالية في أن أبرز تتفق ىذه النتيجة   
أن من أىم مقومات ا وبرامجيا، و ييكمن في ضعف التمويل الالزم لمشاريعالمدرسة المجتمعية 

تنظيم غرفة الصف عمى نحو يالءم متطمبات التالميذ ويتناسب تنفيذ مشروع المدرسة المجتمعية 
 أعدادتكون مع العمل التعاوني بينيم ويحقق إمكانية التفاعل مع المعمم، وىذا يتطمب أن ال 

الصف، كما تتفق من جانب آخر مع نتائج الدراسات السابقة، حيث بينت  في الكثيرة التالميذ
 الحوافز ضعف المجتمعية المدرسة تطبيق معوقات بركأمن  أن (588.)عتوم، وعتوم، دراسة
 ،عابدينوبينت دراسة) راء،والمد المعممين عمى المدرسي العمل ضغط ذلككو  لمعاممين المقدمة

تمثل في مشاركة المجتمع المحمي في اإلدارة المدرسية أىم معوقات  من أن (588.ويوسف، 
( إلى إعادة النظر 585.)المعمولي، وضعف الدافع والتحفيز، ودعت دراسة الكبير العمل عبء

التوجو نحو البناء المدرسي القابل لالستخدامات المتعددة و في النماذج المعتمدة لألبنية المدرسية
أىم العوامل  أن من (551.، شورةدراسة)بين التالميذ، وبينت  تشاركية برامج لتنفيذ ألغراضا

وأكدت ، المشاركة المجتمعية ىي قمة اإلمكانيات المادية المتاحة بالمدارس فيالتي تؤثر سمبًا 
 يضمن الذي اليادف التطوعي والعمل الفردية، المبادرات تشجيعضرورة  (551.، دراسة)الشرعي

( أن التمويل الحكومي ال يكفي 551.دراسة)المسمماني،  ، وأظيرتوالمنظمة المشاركة الفاعمة
 (553.دراسة)الخطيب،  والبد من استقبال الدعم من مراكز ومصادر المجتمع، وأظيرت نتائج

المدرسة  تعبئة ، وتفعيللدعم المادي لممؤسسة التعميميةالمحمي االمجتمع منظمات تقديم أىمية 
 أنو لتجاوز تحدي (Woodyard, 2011)دراسةوأوضحت  ،واإلفادة منيا موارد المجتمع المحميل

، وبينت لممدرسة المجتمعية يجب ابتكار مصادر تمويل جديدة الضروري التمويل ضعف
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إيجاد مصادر تمويل بديمة ومتنوعة تدعم برامج المدرسة ضرورة  (Coe,  et al., 2009دراسة)
 المالي الدعم إلى حاجة المدرسة( Shefelbine, et al., 1997دراسة)وبينت  ،ونشاطاتيا

 .المبتكرة والتقدير لألعمال والمشاريع واألفكار الحوافز وتعزيز المبادرات اإلبداعية وتقديم
قصور وجود غرفة خاصة باالجتماعات  كما يمكن تفسير ضعف أىمية المعوق المادي)   

( في أن معظم المدارس في محافظة دمشق مجيزة والمقاءات مع األولياء وأفراد المجتمع المحمي
، حيث حددت وزارة التربية أنو يجب توافر عدد من مع األولياء بغرفة خاصة باالجتماعات

ميمية بشكل جيد ومنيا) قاعة نشطة العممية التعأالغرف المتخصصة في المدرسة تمكن من تنفيذ 
اجتماعات ولقاءات(، وبرأي الباحثة أنو يجب استغالل وجود ىذه الغرف عمى نحو يسيم في 

 5المحمياألولياء وأفراد المجتمع  تعزيز التواصل والحوار مع
 مناقشة فرضيات الدراسة: سابعاً 

 تّمت مناقشة فرضيات الدِّراسة الحالية وفق اآلتي:
 استجابات درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال" ص عمىوتناألولى:  الفرضية -1

 األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيق المعوقات اتجاه العينة أفراد
 "5(0505) الداللة مستوى عند اإلدارة مستوى لمتغير تبعاً  سورية، في
 المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقاتتحديد داللة الفروق في استجابات أفراد العينة نحو ول   

، نحو كل محور المستوى اإلداريمتغير ل وفقاً  سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية
 أفراد العينةمن محاور االستبانة والدرجة الكمية تم حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات 

كما يوضحو (، T- test) ت ستيودنت اختبار(، وذلك باستخدام 5.55عند مستوى الداللة )
 الجدول التالي:

 الفرق بين متوسط درجات استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير مستوى اإلدارة:(16الجدول رقم ) 

االنحراف  المتوسط العدد المتغير محورال
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 القرار الداللة

المعوقات اإلدارية المتعمقة بتطبيق 
 المدرسة المجتمعية في سورية

 4.724 71.235 17 التربية وزارة
 دالة 000. 181 3.645

 4.916 75.783 166 تعميم أساسي مدرسة

ية المتعمقة بتطبيق بشر المعوقات ال
 المدرسة المجتمعية في سورية

 10.911 79.058 17 التربية وزارة
 دالة 023. 181 2.287

 4.435 75.951 166 تعميم أساسي مدرسة

المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق 
 المدرسة المجتمعية في سورية

 12.434 82.117 17 التربية وزارة
 غير دالة 851. 181 189.

 4.3749 82.385 166 تعميم أساسي مدرسة
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 23.822 232.411 17 التربية وزارة مجموع المعوقات عامة
 غير دالة 492. 181 689.

 7.0028 234.120 166 تعميم أساسي مدرسة

 المتعمقة لممعوقاتالمحسوبة بالنسبة لمدرجة الكمية ( ت)ُيالحظ من الجدول السابق أن قيمة
تضمنتيا ، وكذلك بالنسبة لكل محور من المحاور التي سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق

سورية،  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقاتاالستبانة والتي تمثمت في)
 المتعمقة المادية سورية، والمعوقات في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية والمعوقات
، 2.091 ،10.814، 4.207) ت=، (، كانت عمى التواليسورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق
وفق ما سبق سواء بالنسبة لمدرجة الكمية الخاصة  مستوى الداللةوالمالحظ أنَّ  (،530.

المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في  محورلعمومًا، أم بالنسبة  معوقاتبال
(، أي أنيا غير دالة، ما يشير إلى عدم وجود فروق بين 5.55)كانت أكبر من ،سورية

محور من المحاور االستبانة تبعًا ال يذال متوسطات استجابات أفراد العينة سواء لمدرجة الكمية أم
 بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال الفرضية التي تقول" عندىا لمتغير مستوى اإلدارة، وبالتالي نقبل

 في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقات اتجاه العينة أفراد استجابات درجات متوسط
 ".5.55عند مستوى الداللة اإلدارة مستوى لمتغير تبعاً  سورية، في األساسي التعميم مرحمة
( عدم وجود فروق بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة .كما يظير الشكل رقم)   

 تبعًا لمتغير مستوى اإلدارة. عامة المعوقات بالنسبة لمجموع

 
 (2الشكل رقم )

 اإلدارةمستوى  بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرالفروق  
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سورية،  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية أما بالنسبة لكٍل من محور المعوقات   
 مستوى الداللة سورية، كان في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية ومحور المعوقات

عند ىذين ما يشير إلى وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة  ،(5.55)من أصغر
الفرضية  عندىا نقبلال من المحاور االستبانة تبعًا لمتغير مستوى اإلدارة، وبالتالي  المحورين

 اتجاه العينة أفراد استجابات درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال التي تقول"
 لمتغير تبعاً  سورية، في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقات
 ".5.55عند مستوى الداللة اإلدارة مستوى

 اإلدارية المعوقاتبالنسبة لمحور  بين متوسطات استجابات أفراد العينةويالحظ أن الفروق    
مدارس التعميم األساسي  ير يكانت لصالح مد ةسوري في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة

 بتطبيق المتعمقة البشرية المعوقات (، أما بالنسبة لمحور75.7832حيث بمغ متوسط استجاباتيم)
لصالح المدراء  بين متوسطات استجابات أفراد العينةكانت الفروق  سورية في المجتمعية المدرسة

 (. 79.0588في وزارة التربية حيث بمغ متوسط استجاباتيم)
حيث ال يوجد اختالف بين المعوقات حسب رأي عينة الدراسة،  تبين ىذه النتيجة أىميَّة ىذه   
 مدراءو  األساسي التعميم بشؤون المعنيين سورية في التربية وزارة في التربوي القرار أصحابآراء 

المعوقات بشكل عام، مما يؤكد  حول ىذه دمشق محافظة في الرسمية األساسي التعميم مدارس
أىميتيا وتمثيميا لمواقع حسب رأييم، وىذا يشير إلى أن المدراء عمى اختالف مستوياتيم اإلدارية 
طالع مستمر بالمستجدات التربوية المعاصرة وأنيم قادرون عمى تحديد معوقات  عمى وعي وا 

 تطبيقشر قوي عمى إمكانية تطبيق مشاريع تربوية حديثة في الواقع التربوي، وىذا يعتبر مؤ 
إدراك المعوقات وتحديدىا  حيث إنّ  سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة

 لتجاوزىا ووضع الحمول الممكنة ليا.  اً قوي اً يشكل دافع
 المعوقاتبالنسبة لمحور  بين متوسطات استجابات أفراد العينةكما يمكن تفسير وجود فروق    

يمثمون)اإلدارة المدرسية( وىي  يممدارس التعميم األساسي، بأن ير يحيث كانت لصالح مد اإلدارية
ستراتيجيات والخطط التربوية التي يقوم أصحاب القرار تنفيذي لمسياسات واإلالجانب اإلداري ال

التربوي في اإلدارة التربوية العميا) وزارة التربية( بوضعيا وصياغتيا، فيم من خالل دورىم 
فيذي يواجيون المعوقات والتحديات التي تفرضيا التطبيقات التربوية الجديدة في الواقع التربوي التن

بين متوسطات  وىذا يبين السبب في كون الفروق ،مما يجعميم أكثر قدرة عمى تحديدىا
 لصالحيم. اإلدارية المعوقاتبالنسبة لمحور  ستجاباتاال
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بالنسبة لمحور  طات استجابات أفراد العينةبين متوسكما يمكن تفسير وجود فروق       
كانوا أكثر موضوعية في فقد في وزارة التربية،  ينر يحيث كانت لصالح المد البشرية المعوقات

الذاتي،  والتعمم المستمر تحديد معوقات تتعمق بالسمات الشخصية والميارات الخاصة بالتطوير
التالميذ،  واالبداع لدى االبتكار وروح الحياتية الميارات لموقت، وتنمية األمثل واالستثمار

 واالحترام الثقة من في جو البناء، والعمل والنقد التعاون، والحوار باإلضافة إلى ميارات
حداث التحدي عمى والقدرة العمل عمى والشفافية، واإلقبال   الذاتي. التغيير، والتقويم وا 

 استجابات درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال" نص عمىوت: ثانيةالفرضية ال -2
 التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقات اتجاه العينة أفراد

 "5(0505) الداللة مستوى عند الجنس لمتغير تبعاً  سورية، في األساسي
 المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقاتتحديد داللة الفروق في استجابات أفراد العينة نحو ول   

، نحو كل محور من محاور متغير الجنسل وفقاً  سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية
 أفراد العينةتم حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات  ،االستبانة والدرجة الكمية

، وذلك باستخدام (5.55نحو كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكمية عند مستوى الداللة)
  كما يوضحو الجدول التالي:(، T- test)ت ستيودنت  اختبار

 الجنسالفرق بين متوسط درجات استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير  :(17الجدول رقم )

المتغي محورال
االنحراف  المتوسط العدد ر

درجات  قيمة ت المعياري
 الحرية

مستوى 
 القرار الداللة

المتعمقة بتطبيق  المعوقات اإلدارية
 المدرسة المجتمعية في سورية

 5.19989 75.0192 52 ذكر
 غير دالة 567. 181 574.

 5.02053 75.4962 131 أنثى

ية المتعمقة بتطبيق بشر المعوقات ال
 المدرسة المجتمعية في سورية

 6.19346 75.6154 52 ذكر
 غير دالة 325. 181 987.

 5.04955 76.4885 131 أنثى

المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق 
 المدرسة المجتمعية في سورية

 7.75638 82.2692 52 ذكر
 غير دالة 889. 181 140.

 4.44051 82.3969 131 أنثى

 14.02695 232.9038 52 ذكر مجموع المعوقات عامة
 غير دالة 355. 181 927.

 7.39070 234.3817 131 أنثى

 المتعمقة لممعوقاتالمحسوبة بالنسبة لمدرجة الكمية ( ت)الجدول السابق أن قيمةُيالحظ من 
، وكذلك بالنسبة لكل محور من المحاور التي تضمنتيا سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق

سورية،  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقاتاالستبانة والتي تمثمت في)
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 المتعمقة المادية سورية، والمعوقات في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية والمعوقات
، 987.، 574.، 927.) ت=، (، كانت عمى التواليسورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق
وفق ما سبق سواء بالنسبة لمدرجة الكمية الخاصة  الداللة مستوىوالمالحظ أنَّ قيمة  (،140.

(، أي أنيا غير 5.55)، أم بالنسبة لكل محور من المحاور كانت أكبر من عموماً  معوقاتبال
 دالة، ما يشير إلى عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة سواء لمدرجة الكمية أم

 ال ، وبالتالي نقبل الفرضية التي تقول"الجنسلكل محور من المحاور من االستبانة تبعًا لمتغير 
 المتعمقة المعوقات اتجاه العينة أفراد استجابات درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد

عند  الجنس لمتغير تبعاً  سورية، في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة بتطبيق
 ".5.55مستوى الداللة

( عدم وجود فروق بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة 3كما يظير الشكل رقم ) 
 . الجنستبعًا لمتغير  عامة المعوقات لمجموع

 
 (3الشكل رقم )

  الجنسبين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الفروق  
 المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقاتتبين ىذه النتيجة االتفاق العام عمى أىميَّة ىذه       

المعنيين بشؤون التعميم األساسي  ينر يسورية برأي المد في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية
كانوا ذكورًا أم إناثًا يتمتعون بوعي إداري وتربوي سواٌء ويفسر ذلك بأنيم في محافظة دمشق، 

فيم ، األساسي التعميم مدارس في المجتمعية المدرسة نموذج تطبيق يمكنيم من تحديد متطمبات
عمى اطالع مستمر عمى المستجدات التربوية المعاصرة، والنماذج التربوية الحديثة وما تتطمبو 

مكانيات لتجسيدىا في الواقع التربوي.  من معايير وا 
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ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات استجابات " ص عمىوتن: ثالثةالفرضية ال -3
 التعميم مرحمة في المجتمعية بتطبيق المدرسة المتعمقة المعوقاتأفراد العينة اتجاه 

 "5(0505عند مستوى الداللة ) المؤىل العممي، تبعًا لمتغير سورية األساسي في
 المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقاتتحديد داللة الفروق في استجابات أفراد العينة نحو ول   

، نحو كل محور من المؤىل العمميمتغير ل وفقاً  سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية
 أفرادتم حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات  ،محاور االستبانة والدرجة الكمية

وذلك (، 5.55نحو كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكمية، عند مستوى الداللة) العينة
  كما يوضحو الجدول التالي:، (One Way ANOVA) تحميل التباين األحاديباستخدام 

 العممي المؤىلالفرق بين متوسط درجات استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير  :(18الجدول رقم )

العد المتغير محورال  
االنحراف  المتوسط د

 المعياري
 قيمة

 ف 
 مستوى الداللة

Sig القرار 

المعوقات اإلدارية 
المتعمقة بتطبيق المدرسة 
 المجتمعية في سورية

 4.81628 76.9000 30 معيد متوسط

 دالةغير  0.26 2.825

 4.79178 75.2353 119 إجازة جامعية
 6.00298 75.4643 28 دبموم تأىيل تربوي

 1.00000 71.0000 3 ماجستير
 3.78594 68.3333 3 دكتوراه
 5.06236 75.3607 183 المجموع

ية المتعمقة بشر المعوقات ال
بتطبيق المدرسة 
 المجتمعية في سورية

 5.35423 77.4333 30 معيد متوسط

 غير دالة 0.38 2.825

 5.21052 76.4706 119 إجازة جامعية
 4.68294 74.8214 28 دبموم تأىيل تربوي

 2.08167 76.3333 3 ماجستير

 13.61372 68.3333 3 دكتوراه

 5.39608 76.2404 183 المجموع

المعوقات المادية المتعمقة 
بتطبيق المدرسة 
 المجتمعية في سورية

 5.16275 81.6333 30 معيد متوسط

 دالة 000. 7.005

 4.23638 82.3697 119 جامعية إجازة
 5.36400 84.4286 28 دبموم تأىيل تربوي

 1.52753 84.3333 3 ماجستير

 24.43358 68.0000 3 دكتوراه

 5.56293 82.3607 183 المجموع

 مجموع المعوقات عامة
 8.62428 235.9667 30 معيد متوسط

 7.95236 234.0756 119 إجازة جامعية دالة 000. 8.380
 7.08602 234.7143 28 دبموم تأىيل تربوي
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 3.21455 231.6667 3 ماجستير

 41.78915 204.6667 3 دكتوراه

 9.72612 233.9617 183 المجموع

 المتعمقة لممعوقاتالمحسوبة بالنسبة لمدرجة الكمية  )ف(ُيالحظ من الجدول السابق أن قيمة   
، وكذلك بالنسبة لكل محور من المحاور التي تضمنتيا سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق

سورية،  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقاتاالستبانة والتي تمثمت في)
 المتعمقة المادية سورية، والمعوقات في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية والمعوقات

، 2.825، 2.825، 8.380) =، ف(، كانت عمى التواليسورية في المجتمعية المدرسة يقبتطب
وفق ما سبق سواء بالنسبة لمدرجة الكمية الخاصة  الداللة مستوىوالمالحظ أنَّ قيمة  ،(7.005

المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في  الماديةالمعوقات أم بالنسبة لمحور)عمومًا،  معوقاتبال
(، أي أنيا دالة، ما يشير إلى وجود فروق بين متوسطات 5.55)ر منصغكانت أ (،سورية

محور تبعًا ال وبالنسبة ليذا عموماً  معوقاتلمدرجة الكمية الخاصة بال بالنسبةاستجابات أفراد العينة 
 دالة فروق توجد ال الفرضية التي تقول"عندىا نقبل ال ، وبالتالي العممي المؤىللمتغير مستوى 

 المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقات اتجاه العينة أفراد استجابات درجات متوسط بين إحصائياً 
عند مستوى  المؤىل العممي مستوى لمتغير تبعاً  سورية، في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية

 ".5.55الداللة
( المدرسة المجتمعية في سوريةالمتعمقة بتطبيق اإلدارية المعوقات )محورمن  بالنسبة لكلٍ  اأم   

كانت أكبر  (،ية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةبشر المعوقات الومحور)
(، أي أنيا غير دالة، ما يشير إلى عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد 5.55)من

 المؤىلمن المحاور االستبانة تبعًا لمتغير مستوى  ينمحور ال من ىذين لكلٍ  بالنسبةالعينة 
 متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال الفرضية التي تقول"عندىا ، وبالتالي نقبل العممي
 مرحمة في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقات اتجاه العينة أفراد استجابات درجات
 ".5.55عند مستوى الداللة المؤىل العممي مستوى لمتغير تبعاً  سورية، في األساسي التعميم
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 لمجموع ( وجود فروق بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة8كما يظير الشكل رقم)
 .المؤىل العمميتبعًا لمتغير مستوى  عامة المعوقات

  
 (4الشكل رقم )

  المؤىل العمميلمتغير  بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً الفروق  
لمدرجة الكمية الخاصة  بالنسبة(، 5.55ونظرًا إلى أن)قيم ف( كانت دالة عند مستوى الداللة)   
المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في  الماديةالمعوقات وبالنسبة لمحور)عمومًا،  معوقاتبال

 (Sheffe)شيفيو، قامت الباحثة باستخدام اختبار (، كما ىو مبين في الجدول السابقسورية
لتحديد اتجاه الفروق بالنسبة لمتغير المؤىل العممي، كما ىو موضح في  المتجانسةلمعينات 

 الجدول التالي:
 العممي اتجاه الفروق بين كل مجموعتين من مجموعات متغير المؤىل (:19الجدول رقم)

 المؤىل العممي  الفروق بين متوسطات مستوى الداللة
 إجازة 1.06818 73641.- 976.

 معيد

ت ال
وقا
لمع
ا

مادي
سة 
مدر

ق ال
طبي

ة بت
عمق
لمت
ة ا

رية
سو
ي 
ة ف
معي
مجت

 ال

 دبموم 1.37392 2.79524- 391.

 ماجستير 3.16608 2.70000- 948.

 دكتوراه 3.16608 (*)13.63333 001.

 معيد 1.06818 73641. 976.

 إجازة
 دبموم 1.09823 2.05882- 478.
 ماجستير 3.05655 1.96359- 981.
 دكتوراه 3.05655 (*)14.36975 000.
 معيد 1.37392 2.79524 391.

 دبموم
 إجازة 1.09823 2.05882 478.
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30 
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28 
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235.9667 
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234.7143 
231.6667 204.6667 

 المتوسط العدد متغير المؤهل العلمي
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 ماجستير 3.17634 09524. 1.000
 دكتوراه 3.17634 (*)16.42857 000.
 معيد 3.16608 2.70000 948.

 ماجستير
 إجازة 3.05655 1.96359 981.

 دبموم 3.17634 09524.- 1.000
 دكتوراه 4.26914 (*)16.33333 007.
 معيد 3.16608 (*)13.63333- 001.

 دكتوراه
 إجازة 3.05655 (*)14.36975- 000.
 دبموم 3.17634 (*)16.42857- 000.
 ماجستير 4.26914 (*)16.33333- 007.
 إجازة 1.84314 1.89104 901.

 معيد

امة
 ع
ات
عوق
 الم

موع
مج

 

 دبموم 2.37068 1.25238 991.

 ماجستير 5.46305 4.30000 961.

 دكتوراه 5.46305 (*)31.30000 000.

 معيد 1.84314 1.89104- 901.

 إجازة
 دبموم 1.89498 63866.- 998.
 ماجستير 5.27406 2.40896 995.
 دكتوراه 5.27406 (*)29.40896 000.
 معيد 2.37068 1.25238- 991.

 دبموم
 إجازة 1.89498 63866. 998.
 ماجستير 5.48076 3.04762 989.
 دكتوراه 5.48076 (*)30.04762 000.
 معيد 5.46305 4.30000- 961.

 ماجستير
 إجازة 5.27406 2.40896- 995.
 دبموم 5.48076 3.04762- 989.
 دكتوراه 7.36637 (*)27.00000 011.
 معيد 5.46305 (*)31.30000- 000.

 دكتوراه
 إجازة 5.27406 (*)29.40896- 000.
 دبموم 5.48076 (*)30.04762- 000.
 ماجستير 7.36637 (*)27.00000- 011.

   (0.0.الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة)  *
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 الجدول السابق اآلتي:يتبين من 
 يالحظ ما يمي: ية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةمادالمعوقات ال بالنسبة لمحور 

العممية) إجازة، دبموم،  العممي)معيد متوسط( وباقي المؤىالت ليس ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي قيم أكبر 948.، 391.، 976.ماجستير(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)

( أي إنيا غير دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات استجابة أفراد 0,05من)
العممي )دكتوراه(،  العممي)معيد متوسط( والمؤىل العينة عندىا، وأنو يوجد فروق بين المؤىل

( أي إنيا دالة إحصائيًا 0,05( وىي قيمة أصغر من )0,01حيث كان مستوى الداللة)
 العممي )دكتوراه(. ق لصالح المؤىلوالفر 

العممية )معيد متوسط، دبموم،  العممي)إجازة( وباقي المؤىالت ليس ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي قيم أكبر 981.، 478.، 976. ماجستير(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)

استجابة أفراد ( أي إنيا غير دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات 0,05من)
العممي )دكتوراه(، حيث كان  العممي)إجازة( والمؤىل العينة عندىا، ويوجد فروق بين المؤىل

( أي إنيا دالة إحصائيًا والفرق لصالح 0,05( وىي قيمة أصغر من)0,00مستوى الداللة )
 العممي )دكتوراه(. المؤىل

العممية )معيد متوسط، إجازة،  العممي)دبموم( وباقي المؤىالت ليس ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي قيم أكبر 1.000، 478.، 391.ماجستير(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)

غير دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات استجابة أفراد أي إنيا ( 0,05من)
العممي)دكتوراه(، حيث  العممي)دبموم( والمؤىل العينة عندىا، وأنو يوجد فروق بين المؤىل

دالة إحصائيًا والفرق أي إنيا ( 0,05( وىي قيمة أصغر من )0,00كان مستوى الداللة )
 العممي )دكتوراه(. لصالح المؤىل

العممية )معيد متوسط،  العممي)ماجستير( وباقي المؤىالت ليس ىناك فروق بين المؤىل -
( 1.000، 981.،948.التوالي) إجازة، ماجستير، دبموم(، حيث كان مستوى الداللة عمى

غير دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات أي إنيا ( 0,05وىي قيم أكبر من)
 العممي)ماجستير( والمؤىل استجابة أفراد العينة عندىا، وأنو يوجد فروق بين المؤىل

ا أي إني( 0,05( وىي قيمة أصغر من)0,007العممي)دكتوراه(، حيث كان مستوى الداللة)
 العممي)دكتوراه(. دالة إحصائيًا والفرق لصالح المؤىل

العممية )معيد متوسط، إجازة،  العممي)دكتوراه( وباقي المؤىالت ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي 007.،000.، 000.، 001.دبموم، ماجستير(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)
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فروق بين متوسطات استجابة أفراد  دالة إحصائيًا ويوجدأي إنيا ( 0,05قيم أصغر من)
 العممي)دكتوراه(. العينة والفرق لصالح المؤىل

 عامًة يالحظ ما يمي: معوقات المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةلمجموع ال بالنسبة 

العممية) إجازة، دبموم،  العممي)معيد متوسط( وباقي المؤىالت ليس ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي قيم أكبر 961.، 991.، 901.حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)ماجستير(، 

غير دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات استجابة أفراد أي إنيا ( 0,05من)
العممي )دكتوراه(،  العممي)معيد متوسط( والمؤىل العينة عندىا، وأنو يوجد فروق بين المؤىل

دالة إحصائيًا والفرق أي إنيا ( 0,05ىي قيمة أصغر من)( و 000.حيث كان مستوى الداللة)
 العممي)دكتوراه(. لصالح المؤىل

العممية )معيد متوسط، دبموم،  العممي)إجازة( وباقي المؤىالت ليس ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي قيم أكبر 995.،998.، 901.ماجستير(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)

ر دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات استجابة أفراد غيأي إنيا ( 0,05من)
العممي)دكتوراه(، حيث  العممي)إجازة( والمؤىل العينة عندىا، وأنو يوجد فروق بين المؤىل

دالة إحصائيًا والفرق أي إنيا ( 0,05( وىي قيمة أصغر من)0,00كان مستوى الداللة)
 العممي)دكتوراه(. لصالح المؤىل

العممية )معيد متوسط، إجازة،  العممي)دبموم( وباقي المؤىالت ىناك فروق بين المؤىل ليس -
( وىي قيم أكبر 989.،998.، 991.ماجستير(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)

غير دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات استجابة أفراد أي إنيا ( 0,05من)
العممي)دكتوراه(، حيث كان  العممي)دبموم( والمؤىل ين المؤىلالعينة عندىا، ويوجد فروق ب

دالة إحصائيًا والفرق لصالح أي إنيا ( 0,05( وىي قيمة أصغر من)0,00مستوى الداللة)
 العممي)دكتوراه(. المؤىل

العممية )معيد متوسط،  العممي)ماجستير( وباقي المؤىالت ليس ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي 989.،995.،961.م(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)إجازة، ماجستير، دبمو 

غير دالة إحصائيًا أي ال يوجد فروق بين متوسطات استجابة أي إنيا ( 0,05قيم أكبر من)
العممي)دكتوراه(،  العممي)ماجستير( والمؤىل أفراد العينة عندىا، ويوجد فروق بين المؤىل

دالة إحصائيًا أي إنيا ( 0,05ة أصغر من)( وىي قيم011.حيث كان مستوى الداللة)
 العممي)دكتوراه(. والفروق لصالح المؤىل
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العممية )معيد متوسط، إجازة،  العممي)دكتوراه( وباقي المؤىالت ىناك فروق بين المؤىل -
( وىي 011.،000.، 000.، 000.دبموم، ماجستير(، حيث كان مستوى الداللة عمى التوالي)

دالة إحصائيًا ويوجد فروق بين متوسطات استجابة أفراد أي إنيا ( 0,05قيم أصغر من)
 العممي)دكتوراه(. العينة والفرق لصالح المؤىل

الذين يتمتعون بمؤىل عممي  ينر ين أفراد عينة الدراسة من المدإمما سبق يمكن القول    
فقًة عمى أىمية كانوا أكثر موا ( من عينة الدراسة،%...3( وبنسبة)3/دكتوراه/ والبالغ عددىم)

ىذه المعوقات وىذا يشير إلى أنو كمما كان المؤىل العممي لممدير أعمى كمما كانت قدرتو عمى 
عمى المستجدات  طالعواالتحديد المعوقات أكبر وىذا يرتبط بامتالكو قدر أكبر من الثقافة 

التربوية وأن ىذا المستوى العالي من التأىيل العممي أكسبو ميارات وقدرة عمى تحسس الواقع وما 
 المجتمعية. المدرسةيعانيو من تحديات تعوق تطبيق مشاريع تربوية حديثة ومنيا 

ه(، وأن عممي عاٍل)ماجستير أو دكتورا توىسبموفي رأي الباحثة من األفضل أن يتمتع المدير    
يسعى إلى تطوير مستواه العممي عمى نحو مستمر، وأن يتم تأمين التسييالت التي يحتاجيا 
لتطور ذاتو وأن يتم تقديم الحوافز المادية والمعنوية لو، وتشجيعو أن يقدم أبحاث عممية ودراسات 

 تتعمق بالعمل التربوي واإلداري ومستجداتو.  
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات استجابات " ص عمىوتن: رابعةالفرضية ال -8

 التعميم مرحمة في المجتمعية بتطبيق المدرسة المتعمقة المعوقاتأفراد العينة اتجاه 
 "5(0505عند مستوى الداللة ) الخبرة اإلدارية، تبعًا لمتغير سورية في األساسي

 المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقاتتحديد داللة الفروق في استجابات أفراد العينة نحو ول   
، نحو كل محور من الخبرة اإلداريةمتغير ل وفقاً  سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية

أفراد تم حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات  ،محاور االستبانة والدرجة الكمية
وذلك  (،5.55)نحو كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكمية، عند مستوى الداللة العينة

 كما يوضحو الجدول التالي:، (One Way ANOVA)تحميل التباين األحاديباستخدام 
 الخبرة اإلداريةالفرق بين متوسط درجات استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير  (:20الجدول رقم )

االنحراف  المتوسط العدد المتغير محورال
 المعياري

 قيمة 
 ف

 مستوى الداللة
Sig القرار 

المعوقات اإلدارية المتعمقة بتطبيق 
 المدرسة المجتمعية في سورية

 5.36745 76.8571 7 أقل من خمس سنوات

 غير دالة 184. 1.708
 4.67840 74.2045 44 بين خمس وعشر سنوات

سنواتأكثر من عشر   132 75.6667 5.14176 

 5.06236 75.3607 183 المجموع
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ية المتعمقة بتطبيق بشر المعوقات ال
 المدرسة المجتمعية في سورية

 3.26599 75.0000 7 أقل من خمس سنوات

 غير دالة 703. 354.
 3.02098 75.8864 44 بين خمس وعشر سنوات

 6.06721 76.4242 132 أكثر من عشر سنوات

 5.39608 76.2404 183 المجموع

المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق 
 المدرسة المجتمعية في سورية

 3.25869 83.4286 7 أقل من خمس سنوات

 غير دالة 874. 135.
 4.24862 82.3636 44 بين خمس وعشر سنوات

 6.04303 82.3030 132 أكثر من عشر سنوات

 5.56293 82.3607 183 المجموع

 مجموع المعوقات عامة

 6.47339 235.2857 7 أقل من خمس سنوات

 6.07111 232.4545 44 بين خمس وعشر سنوات غير دالة 488. 721.

 10.78715 234.3939 132 أكثر من عشر سنوات

 9.72612 233.9617 183 المجموع

 المتعمقة لممعوقاتالمحسوبة بالنسبة لمدرجة الكمية ( ف)قيمةُيالحظ من الجدول السابق أن    
، وكذلك بالنسبة لكل محور من المحاور التي تضمنتيا سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق

سورية،  في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقاتاالستبانة والتي تمثمت في)
 المتعمقة المادية سورية، والمعوقات في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة البشرية والمعوقات
، 1.708، 721.)=، ف(، كانت عمى التواليسورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق
وفق ما سبق سواء بالنسبة لمدرجة الكمية  الداللة مستوىوالمالحظ أنَّ قيمة (، 135.،354.

(، 0.0.)كانت أكبر من من محاور االستبانة محور عمومًا، أم بالنسبة لكل  معوقاتالخاصة بال
أي أنيا غير دالة، ما يشير إلى عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة سواء 

، وبالتالي الخبرة اإلداريةتبعًا لمتغير مستوى  من محاور االستبانة محور لكل  لمدرجة الكمية أم
 العينة أفراد استجابات درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال نقبل الفرضية التي تقول"

 تبعاً  سورية، في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة المعوقات اتجاه
 ".0.0.عند مستوى الداللة الخبرة اإلدارية مستوى لمتغير
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عدم وجود فروق بين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة  التالي كما يظير الشكل
 .اإلدارية تبعًا لمتغير الخبرة مجموع المعوقات عامةل

 
 (5الشكل رقم ) 

 الخبرة اإلداريةبين متوسط درجات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الفروق 

سنوات خبرتيم اإلدارية إال  اختالف عمى الدراسة عينة أفراد جميع إلى أنَّ  النتيجة ىذه وتشير   
 التعميم مرحمة في المجتمعية بتطبيق المدرسة المتعمقة المعوقاتكانوا قادرين عمى تحديد  أنيم 

بدرجات متقاربة، وىذا يدل عمى أنيم يدركون واقع عمميم التربوي وما  سورية في األساسي
من شروط ومستمزمات  سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسةيتتطمبو تطبيق  

أغمبيم يتمتع بخبرة إدارية واسعة، حيث بمغت نسبة من  حيث إنّ وما يترتب عميو من معوقات، 
 في موضح ىو وىي النسبة األعمى/ كما (%83..1)يتمتع بخبرة إدارية تزيد عن عشر سنوات

اإلدارية  الخبرة لمتغير تعزى التي الفروقات جعل عمى تأثير لو وىذا /،(8)ذي رقم الجدول
إحصائية، ويمكن تفسير ذلك أيضًا أنو خالل ىذه الفترة من العمل  داللة ليا وليس بسيطة

بدورات  ماإلداري تمكنوا من تطوير ميارات متعددة، واختبار طرق وأساليب إدارية متنوعة وااللتزا
م قادرين عمى تحسس أىمية ىذه تدريبية عدة مما أغنى خبرتيم وثقافتيم التربوية وجعمي

 المعوقات.
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 ببطاقة المقابمة متعمقةًا: نتائج الّدراسة الثامن
 :المقابمة باآلتي تمثمت نتائج   
 المجتمعية المدرسة متطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيقالبعض أىمية أظيرت نتائج المقابمة  -8

لكل  والرتب والمتوسطات التكرارات، حيث تم حساب سورية في مرحمة التعميم األساسي في
في مرحمة  المجتمعية المدرسة متطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيقالعبارة من عبارات محور 

 كما ىو موضح في الجدول التالي: سورية التعميم األساسي في
 الالزمة لتطبيقالمتطمبات اإلدارية التكرارات والمتوسطات والرتب مرتبة تنازليًا لمحور  (:21الجدول رقم)

 سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة

 :ما يمي يالحظ من الجدول السابق
كانت  عبارةً ( 11ىذا المحور التي بمغ عددىا) عباراتأن قيمة المتوسطات الحسابية لجميع  -

من  ىاماً  يحدد متطمب يامن كلٍ أي إن (، 3.7347و  4.4898عالية وتراوحت قيميا بين)
 األساسي. التعميم مدارس في المجتمعية المدرسة الالزمة لتطبيق اإلدارية المتطمبات

 

ةالرتب  

 رقم
 

 البند
 البند

 التكرارات
ما  حد إلى موافق غير موافق إلى حد  ما موافق موافق تماماً  المتوسط  موافق غير 

 إطالقاً 
ةالنسب ت  النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت 

1 4 
 تكنولوجيا استخدامات عمى اإلداريين تدريب

 .واالتصال المعمومات
27 55.1% 19 %38.8 3 6.1% 0 0 0 0 4.4898 

2 9 
 واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة
 .القرارات

19 %38.8 26 53.1% 4 %8.2 0 0 0 0 4.3061 

 4.2041 0 0 0 0 %12.2 6 %55.1 27 32.7% 16 .واإلجراءات القرارات في المرونة مبدأ تطبيق 3 3

 4.1633 0 0 0 0 %22.4 11 38.8% 19 38.8% 19 .مشترك تعاوني بشكل الفريق بروح العمل 2 4

5 10 
 في الخاص القطاع بمشاركة تسمح قرارات استحداث
 .المدرسة برامج تمويل

13 26.5% 30 %61.2 6 12.2% 0 0 0 0 4.1429 

6 5 

 والمعممين لإلداريين تثقيفية تدريبية دورات تنظيم
 المجتمع من التعميم بقضايا والميتمين واألولياء
 .المحمي

16 32.7% 23 %46.9 10 %20.4 0 0 0 0 4.1224 

 4.1020 0 0 %2.0 1 %22.4 11 38.8% 19 %36.7 18 .التربوية األىداف تحقيق  في المساءلة مبدأ  تطبيق 1 7

8 7 
 مجال في الرائدة العالمية التجارب عمى االنفتاح
 .المجتمعية المدرسة تطبيق

15 %30.6 24 %49.0 10 %20.4 0 0 0 0 4.1020 

 4.0408 0 0 0 0 %22.4 11 51.0% 25 %26.5 13 .السمطة وتفويض الالمركزية نحو التوجو 6 9

10 8 

 والعربية المحمية المنظمات مع والتنسيق التعاون
 واالجتماعية التربوية بالقضايا تعنى التي والدولية
 .والصحية

13 26.5% 22 44.9% 12 %24.5 2 4.1% 0 0 3.9388 

11 11 
 مواءمة لتحقيق العالي التعميم مؤسسات مع التعاون

 .الشاممة التنمية احتياجات
7 14.3% 22 44.9% 20 40.8% 0 0 0 0 3.7347 
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 في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمة اإلدارية المتطمباتأن أىم  -
 ، تمثمت باآلتي مرتبة تنازليًا:دراسةوفق أراء أفراد عينة السورية 

 .واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدامات عمى اإلداريين تدريب -

 .القرارات واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة -

 .واإلجراءات القرارات في المرونة مبدأ تطبيق -

 .مشترك تعاوني بشكل الفريق بروح العمل -

 .المدرسة برامج تمويل في الخاص القطاع بمشاركة تسمح قرارات استحداث -
في  المجتمعية المدرسة الالزمة لتطبيق بشريةمتطمبات الالأظيرت نتائج المقابمة أىمية بعض  -.

والرتب لكل عبارة  والمتوسطات ، حيث تم حساب التكراراتسورية مرحمة التعميم األساسي في
في مرحمة التعميم  المجتمعية المدرسة الالزمة لتطبيق بشريةمتطمبات الالمن عبارات محور 

 كما ىو موضح في الجدول التالي: سورية األساسي في
 التكرارات والمتوسطات والرتب مرتبة تنازليًا لمحور المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيق (:22الجدول رقم)

 سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة

 

ةالرتب  

 رقم
 

 البند
 البند

 التكرارات
ما  حد إلى موافق غير موافق إلى حد  ما موافق موافق تماماً  المتوسط  موافق غير 

 إطالقاً 
ةالنسب ت  النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت 

1 21 
 عالقات إقامة من المدرسة في العمل فريق تمكن
 المحمي. والمجتمع األولياء مع صداقة

15 %30.6 30 61.2% 4 %8.2 0 0 0 0 4.2245 

2 20 
 الثقة من جو بناء عمى المدرسة في العمل فريق قدرة
 .المدرسي المحيط مع عالقاتيم في

13 %26.5 30 61.2% 6 %12.2 0 0 0 0 4.1429 

3 22 
 االبتكار عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تمتع

 .والتجديد
12 %24.5 32 65.3% 5 %10.2 0 0 0 0 4.1429 

4 19 

 القضايا استشعار من المدرسة في العمل فريق تمكن
 حمول تقديم في واإلسيام وتحميميا اليامة االجتماعية

 .ليا
13 %26.5 25 51.0% 11 %22.4 0 0 0 0 4.0408 

5 18 
 وضع عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تحمي
 .واختبارىا الحمول واختيار البدائل

12 %24.5 25 51.0% 10 20.4% 2 %4.1 0 0 3.9592 

6 15 
 توظيف عمى المدرسة في العمل فريق قدرة تنمية

 .المتطورة التكنولوجيا
12 %24.5 24 %49.0 11 %22.4 2 %4.1 0 0 3.9388 

7 16 
 اآلخرين مع التواصل بميارات العمل فريق تمتع

 .البناء والحوار
8 %16.3 27 55.1% 12 %24.5 2 %4.1 0 0 3.8367 

8 12 
 ضمن العمل بميارات المدرسة في العمل فريق تمتع
 .الفريق

8 %16.3 28 %57.1 9 %18.4 4 %8.2 0 0 3.8163 

9 17 
 البحث بميارات المدرسة في العمل فريق تمتع

 .واالكتشاف والتقصي
7 14.3% 24 %49.0 16 32.7% 2 %4.1 0 0 3.7347 
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 :ما يمي يالحظ من الجدول السابق
كانت  عبارةً ( 11ىذا المحور التي بمغ عددىا) عباراتأن قيمة المتوسطات الحسابية لجميع  -

من  ىاماً  يحدد متطمب يامن كلٍ أي إن (، 3.6735و  4.2245عالية وتراوحت قيميا بين)
 األساسي. التعميم مدارس في المجتمعية المدرسة الالزمة لتطبيق ةبشريال المتطمبات

 في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمةالبشرية  المتطمباتأن أىم  -
 ، تمثمت باآلتي مرتبة تنازليًا:دراسةوفق أراء أفراد عينة السورية 

 .المحمي والمجتمع األولياء مع صداقة عالقات إقامة من المدرسة في العمل فريق تمكن -

 .المدرسي المحيط مع عالقاتيم في الثقة من جو بناء عمى المدرسة في العمل فريق قدرة -

 .والتجديد االبتكار عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تمتع -

 وتحميميا اليامة االجتماعية القضايا استشعار من المدرسة في العمل فريق تمكن -
 .ليا حمول تقديم في واإلسيام

 .واختبارىا الحمول واختيار البدائل وضع عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تحمي -

في  المجتمعية المدرسة الالزمة لتطبيق ماديةمتطمبات الالأظيرت نتائج المقابمة أىمية بعض  -3
والرتب لكل عبارة  والمتوسطات ، حيث تم حساب التكراراتسورية مرحمة التعميم األساسي في

في مرحمة التعميم  المجتمعية المدرسة الالزمة لتطبيق الماديةمتطمبات المن عبارات محور 
 كما ىو موضح في الجدول التالي: سورية األساسي في

 التكرارات والمتوسطات والرتب مرتبة تنازليًا لمحور المتطمبات المادية الالزمة لتطبيق (:23الجدول رقم)
 سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة

10 13 
 النظر وجيات احترام المدرسة في العمل فريق  تدريب
 .اآلخر وتقبل

9 %18.4 22 %44.9 13 %26.5 5 %10.2 0 0 3.7143 

11 14 
 الميداني العمل عمى المدرسة في العمل فريق تدريب
 .العمل ورش ضمن

8 %16.3 23 %46.9 12 %24.5 6 %12.2 0 0 3.6735 

 

ةالرتب  

 رقم
 

 البند
 البند

 التكرارات
ما  حد إلى موافق غير موافق إلى حد  ما موافق موافق تماماً  المتوسط  موافق غير 

 إطالقاً 
ةالنسب ت  النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت 

 4.4898 0 0 0 0 6.1% 3 38.8% 19 55.1% 27 .المتطورة بالتكنولوجيا المدارس تجييز 24 1

2 29 
 العمل ورش بعقد يسمح الذي المدرسي األثاث توفير

 .المشترك والعمل التفاعمي والحوار
17 34.7% 29 %59.2 3 %6.1 0 0 0 0 4.2857 

 4.2041 0 0 0 0 12.2% 6 55.1% 27 32.7% 16 . واسعة اجتماعات بقاعات المدارس تجييز 23 3

 4.1429 0 0 0 0 10.2% 5 %65.3 32 24.5% 12 .االستكشاف ورحالت الميدانية الزيارات تكاليف تأمين 25 4

5 27 
 والبحث العمل لورش الالزمة والمصادر المراجع توفير

 . الميداني
12 %24.5 30 61.2% 7 %14.3 0 0 0 0 4.1020 
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 يالحظ من الجدول السابق :
كانت  عبارةً ( 11ىذا المحور التي بمغ عددىا) عباراتأن قيمة المتوسطات الحسابية لجميع  -

من  ىاماً  يحدد متطمب يامن كلٍ أي إن (، 3.6531و  4.4898عالية وتراوحت قيميا بين)
 األساسي. التعميم مدارس في المجتمعية المدرسة الالزمة لتطبيق المادية المتطمبات

 في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمةالمادية  المتطمباتأن أىم  -
 باآلتي مرتبة تنازليًا:، تمثمت دراسةوفق أراء أفراد عينة السورية 

 .المتطورة بالتكنولوجيا المدارس تجييز -

 .المشترك والعمل التفاعمي والحوار العمل ورش بعقد يسمح الذي المدرسي األثاث توفير -

 . واسعة اجتماعات بقاعات المدارس تجييز -

 .االستكشاف ورحالت الميدانية الزيارات تكاليف تأمين -

 .الميداني والبحث العمل لورش الالزمة والمصادر المراجع توفير -

 ممخص نتائج الدِّراسة الميدانية:
 تتمخص نتائج الدراسة بالنقاط الرئيسية التالية:   
 قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدِّراسة عمى محاور االستبانة كاممًة  بمغت

األىمية الكبيرة ليذه  (، ما يشير إلى9.72612(، وبانحراٍف معياري قدره)233.9617)
برأي أفراد  المعوقات المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةتحديد أىم في  محاورال

 عينة الدراسة.

  ترتيبًا تنازليًا وفق  ،المعوقات المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةيمكن ترتيب
 درجة األىمية كما يمي:

 .بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةالمعوقات المادية المتعمقة  -
 .المعوقات البشرية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية -

 4.0816 0 0 0 0 18.4% 9 %55.1 27 26.5% 13 .المتطورة التعميمية بالوسائل المدرسة تزويد 28 6

7 32 
 وتجييزىا المدرسة في والمعامل المخابر تأىيل

 .المتطورة واألجيزة باألدوات
11 22.4% 31 63.3% 7 %14.3 0 0 0 0 4.0816 

8 30 
 المدرسة نشاطات عن لإلعالم مادية مبالغ تخصيص
 . وبرامجيا

10 20.4% 31 63.3% 8 %16.3 0 0 0 0 4.0408 

9 31 
 ومكافحة الصحية التوعية لنشر مادية مبالغ تخصيص
 .البيئي التموث

8 %16.3 28 57.1% 13 %26.5 0 0 0 0 3.8980 

10 26 
 وأنشطة برامج في المشارك لمفريق الحوافز تقديم

 .المجتمعية المدرسة
7 %14.3 29 %59.2 13 %26.5 0 0 0 0 3.8776 

11 33 
 وتزويدىا الرياضية والصاالت المالعب تجييز

 .المناسبة والتجييزات باألدوات
3 %6.1 26 53.1% 20 40.8% 0 0 0 0 3.6531 
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 .المعوقات اإلدارية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية -
  وفق رأي أفراد المعوقات اإلدارية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةمن أىم ،

 يمي عينة الدراسة ما

 القرار واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة من الشديدة التي تحد اإلدارة مركزية -
 .التربوي

 بتبادل تسمح الكترونية تواصل بشبكة كافة بمستوياتيا التربوية اإلدارة ربط قصور -
 . المعمومات

 .المجتمعية المدرسة مشروع في المشاركة الجيات ومسؤوليات أدوار تحديد غياب -
  وفق رأي أفراد المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةبشرية المعوقات المن أىم ،

 عينة الدراسة ما يمي:

 .المدرسة برامج تنفيذ في واالختصاصيين والخبرات المين أصحاب مع التعاون ضعف -
 . والتعميمية التربوية التالميذ مشكالت حل في المحمي المجتمع مع التعاون ضعف -
 .وخارجيا المدرسة داخل الخبرات وتبادل ونشرىا الميدانية لمبحوث التربويون راءإج عدم -
  وفق رأي أفراد المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةمن أىم ،

 عينة الدراسة ما يمي:

 .معيم تشاركية برامج تنفيذ صعوبة يسبب المدرسي الصف في الكثيرة التالميذ أعداد -
 .الخالقة واألفكار المبدعة لمنشاطات والمكافآت الحوافز تقديم قصور -
 .المجتمعية المدرسة بمشاريع الخاصة التعميمية لموسائل الضروري التمويل ضعف -
 المعوقات اإلدارة في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه  كان ىناك تأثير لمتغير مستوى

بين متوسطات ، حيث كانت ىناك فروق سوريةالمتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في 
 المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقاتبالنسبة لمحور  استجابات أفراد العينة

مدارس التعميم األساسي حيث بمغ متوسط استجاباتيم  ير يلصالح مد سورية في
بالنسبة لمحور  العينةبين متوسطات استجابات أفراد فروق كما كانت ىناك (، 75.7832)

لصالح المدراء في وزارة  سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق البشرية المتعمقة المعوقات
 (.79.0588التربية حيث بمغ متوسط استجاباتيم)

  المعوقات المتعمقة بتطبيق لم يؤثر متغير الجنس في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه
 .المدرسة المجتمعية في سورية
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  المعوقات كان ىناك تأثير لمتغير المؤىل العممي في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه
، وكانت الفروق لصالح المؤىل المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية

 العممي)دكتوراه(.

 المعوقات المتعمقة في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه  الخبرة اإلدارية لم يؤثر متغير
 .بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية

  في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمة اإلدارية المتطمباتأن أىم 
 وفق أراء أفراد عينة الدراسة، تمثمت باآلتي مرتبة تنازليًا:سورية 

 .واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدامات عمى اإلداريين تدريب -
 .القرارات واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة -
 .واإلجراءات القرارات في المرونة مبدأ تطبيق -
 .مشترك تعاوني بشكل الفريق بروح العمل -
 .المدرسة برامج تمويل في الخاص القطاع بمشاركة تسمح قرارات استحداث -
 في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمة البشرية المتطمبات أىم أن 

 :تنازلياً  مرتبة باآلتي تمثمت الدراسة، عينة أفراد أراء وفق سورية
 .المحمي والمجتمع األولياء مع صداقة عالقات إقامة من المدرسة في العمل فريق تمكن -
 .المدرسي المحيط مع عالقاتيم في الثقة من جو بناء عمى المدرسة في العمل فريق قدرة -
 .والتجديد االبتكار عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تمتع -
 واإلسيام وتحميميا اليامة االجتماعية القضايا استشعار من المدرسة في العمل فريق تمكن -

 .ليا حمول تقديم في
 .واختبارىا الحمول واختيار البدائل وضع عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تحمي -
 في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمة المادية المتطمبات أىم أن 

 :تنازلياً  مرتبة باآلتي تمثمت الدراسة، عينة أفراد أراء وفق سورية
 .المتطورة بالتكنولوجيا المدارس تجييز -
 .المشترك والعمل التفاعمي والحوار العمل ورش بعقد يسمح الذي المدرسي األثاث توفير -
 . واسعة اجتماعات بقاعات المدارس تجييز -
 .االستكشاف ورحالت الميدانية الزيارات تكاليف تأمين -
 .الميداني والبحث العمل لورش الالزمة والمصادر المراجع توفير -

  
 



 

 عاشرالفصل ال

 أمنىذج مقرتح للمدرسة اجملتمعية
 وسياساتها الرتبىية يف مرحلة التعليم األساسي 

 يف سىرية 
 المقترحىاألنموذجىتصمومىخطواتى-ىأ

 المقترحىاألنموذجىرلوكاىوقومىالتيىاألدسى-ىب

 المقترحىاألنموذجىرلوكاىوقومىالتيىالمبادئى-ىت

 المقترحىاألنموذجىأهدافى-ج

 المقترحىاألنموذجىتنفوذىمتطلباتى-د

 المقترحىاألنموذجىمضمونى-هـ

 المقترحىاألنموذجىتنفوذىصطوباتى-و
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 تمهيد:
مرحمة إن الدافع الرئيسي وراء وضع أنموذج مقترح لممدرسة المجتمعية وسياساتيا التربوية في    

ن عممية اقتراح ىذا  التعميم األساسي في سورية ينبثق من مشكمة الدراسة الحالية ومسوغاتيا، وا 
األنموذج تستند إلى مرتكزات عدة تمثمت بخطوات تصميمو، واألسس والمبادئ التي يقوم عمييا، 

 .وأىدافو، ومتطمبات تطبيقو، وصعوبات تنفيذه، وىذا ما جرى إدراجو في ىذا الفصل

موذج مقترح لممدرسة المجتمعية وسياساتها التربوية في مرحمة التعميم األساسي أن
 في سورية

 مقترحالنموذج األ تصميم  خطوات - أ
 الّسابقة الدِّراسات ضوء األولية في صورتو في مقترحالنموذج األ صياغة تمت   

 اإلطاروفي ضوء  المجتمعية وسياساتيا التربوية، المدرسة تناولت التي واألدبيات
 تطبيق ومتطمبات معوقات الحاليَّة ونتائج الدراسة الميدانية لواقع لمّدراسة النظري
سورية، باإلضافة إلى نتائج  في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة

 والواليات فرنسا من كل   بين التربوية وسياساتيا المجتمعية التحميل المقارن لممدرسة
 أعضاء من المحكمين السادة من عدد عمىومن ثم تم عرضو  األمريكية، المتحدة
 البالغ وتشرين والسويداء دمشق جامعة في الّتربية كمية في التدريس ىيئة

 الذي لمغرض عممياً تمثيمو  من لمتأكد ،/(9/رقم الممحق انظر) عضوًا،( 18)عددىم
 ضوء في التعديالت أجريت حيث ومقترحاتيم آرائيم من ستفادةولال أجمو من وضع

 .مالحظاتيم
 مقترحالنموذج األ األسس التي يقوم عميها  - ب
 في ضوء األسس التالية: مقترحالنموذج األتم وضع ىذا    
 ومقترحات. توصيات نتائج الدراسات السابقة وما انتيت إليو من -
  المعياري لمدراسة الحالية.  اإلطار النظري -
 عمى: ةفييا الباحث تاعتمدالتي و نتائج الدراسة الحالية  -
  في مرحمة معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية الدراسة الميدانية المتعمقة بتحديد نتائج

أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية في من وجية نظر في سورية  األساسي التعميم
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في  سورية المعنيين بشؤون التعميم األساسي ومديري مدارس التعميم األساسي الرسمية
 .محافظة دمشق

  والواليات فرنسا من كل   بين التربوية وسياساتيا المجتمعية لممدرسة المقارن التحميلنتائج 
 األمريكية. المتحدة

 مقترحالمبادئ التي يقوم عميها األنموذج ال - ت
 األنموذج الحالي عمى مبادئ رئيسية عدة وىي كاآلتي: يقوم   
 الفمسفة التربوية في الجميورية العربية السورية.مع  انسجام أىداف األنموذج الحالي -
 انسجام أىداف األنموذج الحالي مع االحتياجات التنموية لممجتمع المحمي. -
 مواكبة األنموذج الحالي لمتغيرات التربوية المتسارعة في عالم واسع التجدد. -
 التعاون والعمل المشترك بين المدرسة واألسرة والمجتمع. -
 حمي والمساىمة في تطويره.خدمة المجتمع الم -
 توظيف جميع القدرات)المادية، والبشرية( لتفعيل دور المدرسة في خدمة مجتمعيا المحمي. -
 المتعمم ىو الغاية األساسية من مشروع المدرسة المجتمعية. -
 احترام الجميع وتقدير آرائيم واىتماماتيم. -
 اإليمان بالقيادة الجماعية والعمل بروح الفريق. -
 مراعاة التطور في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال. -
  مقترحالنموذج األ ف اهدأ -ج

 الحالي بما يمي:  يمكن تحديد أىداف األنموذج
سورية من خالل  في األساسي التعميم مرحمة تقديم رؤية لتطبيق المدرسة المجتمعية في -

السياسات و  ،المدرسة المجتمعيةنماذج ، و أىداف المدرسة المجتمعيةوضع مقترحات تتعمق ب
/، يلمدرس، واالمحمي، و الحكومي/مستوىالعمى  الخاصة بالمدرسة المجتمعيةالتربوية 
  /.المادية، و البشريةو  ،اإلدارية/تطبيق المدرسة المجتمعية ومتطمبات

 تطوير الواقع التربوي ومواجية المشكالت التي يعانييا ومعالجتيا. -
 جودة العممية التعميمية التربوية. تحقيق -
 تعميم ثقافة المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمة التربوية. -
 بناء العالقات الصحيحة من خالل مجتمع تعمم حقيقي. -
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 تحسين تحصيل التالميذ األكاديمي، وتكوين اتجاىات إيجابية نحو التعميم. -
 مقترحالنموذج األ  متطمبات تنفيذ -د

 المقترح تحقيق األمور التالية: يتطمب تنفيذ ىذا األنموذج   
عطاء صالحيات أكبر نظام إداري ال مركزي يتمتع بالمرونة  - التنفيذية لمعمل التربوي وا 

ية، ولمديري المدارس في صناعة قراراتيم بقدر معقول من االستقاللية ربو لإلدارات الت
 .الذاتية

والمجتمع المحمي وأولياء األمور عمى تفعيل الشراكة الفعالة سن تشريعات تشجع المدارس  -
 بما يخدم االرتقاء بالعمل التربوي.

أفضل الكفايات التي  نتقاء، حتى يتسّنى االتربويين اإلداريتعيين وضع ضوابط مقّننة ل  -
 .ق األىداف المنشودةيحقمن أجل ت تتمّيز بالصفات الشخصية والقيادية والفنية

ضم ممثمين عن)أصحاب القرار التربوي في كافة المستويات اإلدارية، تشكيل لجان ت -
والمعممين، وأولياء األمور، ومنظمات المجتمع وىيئاتو(، ميمتيا دراسة إمكانية تطبيق 

 أنموذج المدرسة المجتمعية فيما يتعمق بــــ) التخطيط والمشاركة والتدريب والتنفيذ والتقويم(.

 .المادية، و البشريةو  ،اإلدارية/تطبيق المدرسة المجتمعيةب المتعمقة متطمباتتأمين ال -

توظيف التكنولوجيا المتطورة ووسائل االتصال الحديثة لخدمة تنفيذ مشروع المدرسة  -
 المجتمعية.

 وضع معايير دقيقة تتعمق بتقويم تنفيذ مشروع المدرسة المجتمعية. -

 فترة زمنية معينة لتطبيق مشروع المدرسة المجتمعية. تحديد -

 مقترحالنموذج مضمون األ   -ـه
 النقاط الرئيسية التالية:مقترح النموذج يتضمن ىذا األ  

 أهداف المدرسة المجتمعيةأواًل: 
 المقترح تحقيق األمور التالية: تيدف المدرسة المجتمعية وفق ىذا األنموذج   
الوظيفية  المعرفةمفيوم تأكيد فكرة التعمم خارج حدود المدرسة وتطبيق و ربط التعميم بالواقع  -

باألسموب العممي، وتشجيعيم عمى  لتصدي لممشكالت والمواقف التي تواجييمالتي تتمثل با
 .االنتفاع من خبراتيم في اتخاذ مواقف إيجابية سميمة، لمساىمة في الحياة العممية بكفاية
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يم، وفي التواصل مع بنائفي رصد السموك التعميمي واألكاديمي أل ولياءز حقوق األيتعز  -
ة، والمشاركة من خالل ممثمييم دوريالمقاءات الو من خالل االجتماعات  التربويالكادر 

 المدرسية.والمجالس المنتخبين لمعمل في الييئات 

دفع أبناء و ومنظمات المجتمع المحمي  سرةبين المدرسة واألالتعاون توثيق الصمة وتعميق  -
 لممشاركة في برامج المدرسة ونشاطاتياجيودىم واستثمار قدراتيم  المجتمع كافة لتوظيف

تاحة فرص التعبير عن رأييم في مستوى التعميم ونوعيتو و  حل المشكالت التي تواجييا وا 
 ليعمل الجميع معًا عمى تحسينو.

جسمية، واالنفعالية، واإلبداعية، ميذ المتكاممة بجميع جوانبيا)الفكرية، والتنمية شخصية التال -
 والقيمية(.

التعمم الذاتي واالكتشاف والبحث، وتطوير و والتعاون  إكساب التالميذ ميارات التواصل -
قدرات اإلبداع والتعمم التعاوني، وترسيخ ميارات التطبيق العممي وحرية المناقشة واحترام 

 شاركة اإليجابية في تطوير مجتمعيم.الذات واآلخرين وتعزيز ثقتيم بأنفسيم مما يؤىميم لمم

والتعاون لتحقيق  ضمن فريقاإليجابي لدى التالميذ في العمل الجماعي االتجاه تنمية  -
لمصمحة العامة عمى المصمحة ايثار وتغميب اإلروح المبادرة و  أىداف مشتركة، وغرس

 .الفردية

فييا التمميذ، وتعويده  المحافظة عمى البيئة المدرسية واالجتماعية والطبيعية التي يعيش -
 .العادات الصحية الجيدة

توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم لتوفير فرص التعمم الذاتي والتعمم  -
 .المستمر

 المدرسة المجتمعية ثانيًا: تطبيقات
 ، وىي كاآلتي:عدة ممدرسة المجتمعيةتطبيقات مقترحة ل يتضمن ىذا األنموذج   

تيتم بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية السميمة والوقاية  التي: المجتمعية الصحية المدرسة
التالميذ من ذوي االحتياجات ورعاية  من األمراض لمتالميذ واألسرة ونشر الوعي الصحي

  ، بالتعاون مع المنظمات والييئات المعنية بالشؤون الصحية.الخاصة
عرف تيتم بالقضايا التي تتعمق بحماية البيئة ومكوناتيا، وت التي المدرسة المجتمعية البيئية:

طور معارفيم ومياراتيم الالزمة الستقصاء ت، و المحمية تيمالتالميذ بالموارد الطبيعية في بيئ
 .المشكالت البيئية وتحميميا وتحمل المسؤولية اتجاىيا
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ركة الفعالة لممجتمع المحمي تتبع استراتيجيات تدعم المشا التي المدرسة المجتمعية التعاونية:
لموصول إلى ما وراء جدرانيا لدعم الخدمات اإلضافية، ووضع البرامج لتحقيق االحتياجات 

ونوعية تعميميم، وتدعو إلى تحمل المسؤولية بشكل جماعي  مستوىاألساسية لمتالميذ وزيادة 
من يا حوليحو الذي عمى الن وربط التالميذ وأوليائيم وتزويدىم بالخدمات والفرص الضرورية

االتجاه التقميدي القائم عمى نقل المعرفة إلى االتجاه الذي يقوم عمى الشراكة من أجل تحقيق 
تتبنى مبدأ تحطيم األسوار بين المدرسة المجتمع بكل شرائحو وفئاتو، وتسعى إلقامة و  ،االمتياز

أبوابيا طوال اليوم وفي ممجتمع تفتح لمركز فيي عالقات مجتمعية مبنية عمى أسس رشيدة 
المساء وخالل اإلجازات األسبوعية والرسمية والسنوية لسكان المجتمع المحمي ليستفيدوا من 

 وتوزيع األدوار والمسؤوليات.العمل المشترك بمما يسمح ، مرافقيا
 إطار وتوسيعإتاحة الفرص التعميمية التي تعمل عمى  مدرسة التعميم لمجميع المجتمعية:

 ،النائية والمناطق كالريف احتياجًا، األكثر وبخاصةً  كميا المناطق لتشمل التعميمية الخدمات
 الرسوب مشكالت عمى والقضاء األمية ومواجية ذلك، فاتو لمن الفرصة باإلضافة إلى إتاحة

 .المدرسي والتسرب
تستخدم التقنيات المتطورة وتعتمد عمى التكنولوجيا  التي ة:التكنولوجيالمدرسة المجتمعية 

، وتزود الصفوف بميارات استخدام التقنية التكنولوجيا المتقدمة فرق العمل فيياالحديثة، ويتمتع 
كما يمكن تقديم البرامج التعميمية لمفئات المحرومة بتعزيز استخدام  باإلنترنت وبالحواسيب،

 وآليات التواصل الحديثة. ةالشابكة اإللكتروني التقنيات المتطورة واالستفادة من
 الخاصة بالمدرسة المجتمعيةالسياسات التربوية  ثالثًا:

 المدرسة عددًا من السياسات التربوية المقترحة التي تتعمق بتطبيق يضع ىذا األنموذج   
 المجتمعية، وىي كاآلتي:

 :الحكومي مستوىالالسياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية عمى  - أ
المقترحة التي يجب مراعاتيا واالسترشاد بيا عند  النقاط الرئيسية عدد من األنموذج يقدم ىذا   

  وىي كاآلتي: الحكومي، مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة وضع السياسة التربوية الخاصة
التربويين وقطاعات مع وصياغة األىداف التربوية بالتشاور والتشارك  الالمركزية نحو التوجو -

صنع القرار واإلدارة المدرسية في  المحمية السمطات دور وتفعيل المحمي، مختمفة في المجتمع



ىأنموذجطاذرالىالفصل ىمرحلظىفيىالتربووظىودواداتكاىالمجتمطوظىللمدردظىمقترحى:
 دوروظىفيىاألداديىالتطلوم

 

352 
 

 التعميمية، الخدمة تقديم في والمساىمة التدخل فيصالحيات أكبر  ياتفويضو التربوي 
صدار تشريعات تمزم بالمشاركة الو   مجتمعية.ا 

وتوزيع ، والتعاون التواصلسبل تطوير و  المحمي، والمجتمع المدرسة بينبناء رؤية مشتركة  -
تشجيع المبادرات الرامية لتحقيق و  ة،مساءلة الشامملموضع إطار األدوار والمسؤوليات، و 

 .والمساىمة في تطويره يافي مجتمعالمدرسة اندماج 
 الثقة من بناء جو، و مدرسةوال بين األسرة العمل المشترك والتواصل المستمر تعزيز دور -

بالبيانات  وتزويدىم تالميذاإلشراف عمى تعميم الالمتبادل وتأكيد حق األولياء في  واالحترام
حول تحديات العمل المدرسي  تشجيع الحوار المفتوحو  المتعمقة بتقدميم الدراسي، والسجالت

 والحمول المناسبة ليا.
ورفع مستوى أداء  ة لممعممين،المستمر  ضمان التنمية المينيةجودة العممية التعميمية، و تحقيق  -

 .المعمموتدريب المشاركة المجتمعية في برامج إعداد مفاىيم دمج و  فريق العمل في المدرسة،
تكوين موقف إيجابي اتجاه المدرسة وتمبية االحتياجات سميمة تساعد في  تعميمية توفير بيئة -

المدرسي، ومعالجة معدالت الرسوب والتسرب  مما يضمن خفض التعميمية لكافة التالميذ
 والسموك.  االنضباط مشكالت

وأنشطة االبتكار والتطوير  وبرامج اإلضافية التعميمية من الخدمات واسعة مجموعة توفير -
 .وتنمية شخصية التالميذ المتكاممة األكاديمي اإلثراء فرص لتوفير

وفتح قنوات تمويل إضافية من خالل  والتمويل الالزم لبرامج المدرسة وأنشطتيا، تأمين الدعم -
  .مساىمة المجتمع المحمي

 :مستوى المحميالالتربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية عمى  السياسات  - ب
النقاط المقترحة الواجب تعزيزىا ضمن السياسة التربوية  عدد من األنموذج يتضمن ىذا   

  وىي كاآلتي: المحمي، مستوى عمى المجتمعية بالمدرسة الخاصة
األكاديمي  النجاح لدعم مبتكرة استراتيجية رسميًا باعتبارىااعتماد رؤية المدرسة المجتمعية  -

برامجيا ونشاطاتيا، ويجب أن تتضمن  في المحمي والمجتمع األمور أولياء لمتالميذ ومشاركة
 ة التالية:يمّ مىذه الرؤية تأكيد النقاط ال

  القرارات.المرونة في اإلجراءات وتنفيذ 

  مناقشة خطة نجاح و  ،الخدمات والبرامج اإلضافية التي تقدمياو المدرسة تحديد أىداف
جراءات العمل   التقويم ومطابقة المعايير.وا 



ىأنموذجطاذرالىالفصل ىمرحلظىفيىالتربووظىودواداتكاىالمجتمطوظىللمدردظىمقترحى:
 دوروظىفيىاألداديىالتطلوم

 

353 
 

  طرق لشامل اللمدرسة ادليل اتيا من خالل)ز انجإاو  مدرسة المجتمعيةال ةرؤياإلعالم عن
نشرات ومذكرات إخبارية بشأن و ، موقع لممدرسة عمى اإلنترنتالتالميذ، و تحسن تعميم 

 (.تقارير عن أداء التالميذ وتحصيميمو  ، إنجازات المدرسة وخططيا

 لتمبية االحتياجات األساسية لممدرسة ونشاطاتيا والدعم الفني والمالي المساعدة تقديم. 

 العمل خدمة أجل من التعاون والتنسيق مع مكونات المجتمع المحميوتعزيز تنمية الشراكات  -
وذلك في جو من االنفتاح والشفافية،  تطمعاتو، وتحقيق المجتمع احتياجات وتمبية التربوي
المحمي مع ضرورة  المستوى عمى القطاعات األعمال بين جميع التعاون وتكامل وتعزيز

 مراعاة األمور التالية:

 واالىتمام بالمناطق النائية والريفيةكل بيئة ةخصوصي ،. 
  جراءات إدارة وتقييم اإلو  تحديد األدوار والمسؤولياتمن خالليا ضع مبادئ يتم و  .نجازا 
  العوامل التي تسيم في تحقيقوعمى أن يكون اليدف المنشود النيائي مشتركًا، واالتفاق. 
 عمى مجتمعيم. بما يعود بالخير إنجاح إدماج التالميذ في الحياة العممية 

مكونات المجتمع المحمي وتحقيق  التعاون آليات تطوير أجل من محمية توجييية لجان إنشاء -
 تكامل الخدمات، بحيث تعمل عمى تحقيق األمور التالية:

 والمبتكرة. اإليجابية والخبرات الجيدة الممارسات تبين وثائق تقديم 
 الالصفية. نشاطاتلتنفيذ الالضروري  والفنيمالي ال دعمتوفير ال 
 االحتياجات المحددة في كل حيو  واألنشطةمشاريع تحقيق التوافق بين ال. 
 تنفيذ األفكار واإلجراءات حسب ترتيب األولويات المحددة. 
  العمل بالتشاور الموسع مع شركاء المجتمع لجعل العمل المشترك أكثر فعالية وتماسكًا

 .بين الوسط المدرسي والمجتمع المحمي
المتكاممة  الصحيةوتييئة فرص النمو الجسدي والعناية بالتربية  الوعي الصحي، نشر -

 من خالل التأكيد عمى النقاط التالية: ،لمتالميذ
 المنظمات المجتمعية المعنية بأمور التنمية والرعاية الصحية و  الصحة وزارة مع التعاون

 لألطفال واألسرة.
  لألسرة.برنامج التأمين الصحي تفعيل 
 الفقيرة واألسر المحتاجين لألطفال غذائية وجبة مينأوت ،االىتمام ببرامج التغذية الصحية. 
  الصحية  اإلستراتيجياتوتوظيف األمراض بناء مدارس ومجتمعات آمنة وخالية من

 .الوقائية
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  المكانة المالئمة. التي تنشط التالميذ وتزيد حيويتيم والفعاليات الرياضيةإيالء التربية 
 العادات الصحية والوقائية الجيدة. التالميذ تعويد 
  مشاركة األسرة والمجتمع المحمي في تعرف الواقع الصحي ومناقشة القضايا البيئية

 والصحية.

 .تعزيز أنشطة التثقيف الصحي 

 .تحسين الصحة المدرسية وتقديم الخدمات الصحية لممجتمع المحمي 
 .إثارة رغبة المتعمم في المساعدة في المجاالت الصحية والبيئية 

 :ة بالمدرسة المجتمعية عمى مستوى المدرسةالتربوية الخاص السياسات -ج
 عمى المجتمعية بالمدرسة المقترحة الخاصة التربوية السياسات عدد من األنموذج يقدم ىذا   

  وىي كاآلتي: المدرسة، مستوى
، تتمتع برؤية واضحة خالقةو  العمل تحت إشراف إدارة مدرسية متطورةو  تنسيق الجيود -

المشترك واتخاذ القرارات بصورة  العملعمى  القدرةوتتحمى ب، لمرونةاو وتمتاز بالمبادرة 
جو من الثقة والعالقات اإليجابية بين العاممين في المدرسة  بناءو  بروح الفريقو جماعية 

  .وأولياء األمور ومكونات المجتمع المحمي
 ومنظمات وأفراد األمور وأولياء الكادر المدرسي عن لجان استشارية تضم)ممثمينتشكيل  -

لقيادة وتنفيذ مشاريع المدرسة المجتمعية تعمل عمى رؤية مشتركة المحمي(، ليا  المجتمع
 تحقيق األمور األساسية التالية:

  المسؤوليات  وزيعتو  ومتطمبات تنفيذ البرامج، وأولويات العملتحديد أىداف المدرسة
  .األىداف المنشودةو الخدمات و األنشطة بين ممواءمة لواألدوار 

  سبل التعاون مع المجتمع المحميتحديد. 
 جراء البحوث والدراسات بشكل دوري وحمقات العمل  جتماعاتاالمقاءات و الم يتنظ وا 

 .احتياجات التالميذ وأسرىمالمتعمقة باالستقصائية 
 حشد التمويل والدعم الالزمالمجتمع المحمي و  موارد من االستفادة. 
 عطاو أفراد المجتمع المحمي ومنظماتو لممشاركة في برامج المدرسة المجتمعية  دعوة  ئيما 

 .ىاتنفيذووضع آليات في عممية صنع القرارات  ميماً دورًا 
  المرونة. االحترام و و  الثقة من جوفي العمل 
  نجاح األكاديمي التالميذالبرامج واألنشطة التي تسيم في تحسين التعزيز.  

 ستراتيجيات التالية:لياء والمدرسة، من خالل تنفيذ اإلاألو  الفعال بين تعزيز التعاون -
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 بالمقاءات واالجتماعات المدرسية. والمشاركة األولياء لممدرسة، زيارة تشجيع 
 المدارس. ومديري والمعممين احترام وتعاون بين األولياء عالقات بناء 
 بتعمم أبنائيم. تزويد األولياء بالبيانات والمعمومات المتعمقة 
 واالستماع إلى آرائيم  المستقبمية وتطمعاتيم اطالع األولياء عمى قدرات أبنائيم األكاديمية

 .وتقبل وجيات نظرىم
، لتطوير مشروع المدرسة المجتمعيةالمحمي مع الشركاء في المجتمع وتنسيق الجيود عاون الت -

 التالية: اإلستراتيجياتمن خالل تنفيذ 
  والمشاركة بالمقاءات واالجتماعات المدرسيةتبادل الزيارات 
  الميدانيةاالستطالعية و والزيارات  المدرسيةتنظيم الرحالت 
 إقامة المعارض والمتاحف والحفالت المدرسية 
  أمسيات والنشاطات العممية والفنية.إقامة المحاضرات والندوات والمقاءات و 

مكانياتيا وضع  -  .المحميالمجتمع في خدمة مرافق المدرسة وا 
، وذلك من خالل اإلجراءات دعوة المجتمع المحمي لدعم احتياجات المدرسة ونشاطاتيا -

  التالية:
  لقيام وا تحتاجيا المدرسةالتي خدمات التقديم اختصاصات مختمفة لتشكيل المجان من

  متنوعة. بنشاطات
  ذوي الخبرات والمواىب، لتقديم المحاضرات و المجتمع المحمي  من أفراددعوة المثقفين

 والمقترحات.الندوات و 
 تزويد المدرسة ل أصحاب المؤسسات والشركات التجارية الخاصة والحكومية التعاون مع

 .وتنظيم الزيارات لمواقعيا وتحقيق التدريب الميداني فيياالضرورية وسائل الب
  دعم برامج ونشاطات المدرسةو تأمين موارد تمويل جديدة لدعوة المجتمع المحمي. 

، من المدرسة المجتمعية جعل التمميذ مركز االىتمام والغاية األساسية في جميع نشاطات -
 خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:

 م برامج فعالة لجعل عممية التعمم ذات صمة بحياة التالميذيتنظ. 
  عالجة مشكالتومجتمع المحمي ومالتطوير توظيف المعرفة لتنفيذ مشاريع تفيد في.  
  أنشطة خدمة المجتمع واألعمال التطوعيةتنفيذ. 
 م ر الميارات المتعددة لديييميذ من تحقيق األىداف التعميمية األكاديمية وتطو تمكين التال

االبتكار والتجريب و  كالتفكير النقدي وحل المشكالت واالتصال والتعاون واإلبداع
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والتقصي واختبار الفرضيات والحمول وصنع ميارات تنظيم الوقت والبحث و  ،والتحدي
الشعور و قيم المواطنة و  المسؤولية المدنيةعزيز ر ميارات القيادة وتيالقرار، وتطو 

  .بالمسؤولية
  لدى التالميذ.المواقف المدرسية والسموك مرتبطة بإيجابية  اتجاىاتتنمية 
  من خالل برامج  والتسربخفض معدالت الرسوب و لمتالميذ  صعوبات الدراسيةالمعالجة

 والدعم اإلضافي. تقويةال

 تطبيق المدرسة المجتمعية تطمباترابعًا: م
في معوقات تطبيق المدرسة المجتمعية بناًء عمى نتائج الدراسة الميدانية المتعمقة بتحديد    

تطبيق  متطمبات يقدم ىذا النموذج اقتراحاٍت عدة ألىم ،في سورية األساسي التعميممرحمة 
 ، وىي كاآلتي:  المدرسة المجتمعية

 :اإلدارية لتطبيق المدرسة المجتمعية المتطمبات - أ
 في سورية األساسي التعميمفي مرحمة المدرسة المجتمعية لتطبيق  اإلداريةمن أىم المتطمبات    

 ما يمي:
 واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع التربوية ومشاركة اإلدارة التخفيف من شدة مركزية 

 . التربوي القرار

 المعمومات بتبادل تسمح الكترونية تواصل بشبكة كافة بمستوياتيا التربوية اإلدارة ربط. 

 المجتمعية المدرسة مشروع في المشاركة الجيات ومسؤوليات أدوار تحديد. 

 التربوية الخدمة من المستفيدين رأي عمى القائم التربوي تفعيل التقويم. 

 المجتمعية المدرسة مشروع لتطبيق اتباعيا يمكن التي األساليب في التنويع. 
 :البشرية لتطبيق المدرسة المجتمعية المتطمبات - ب
 في سورية األساسي التعميمفي مرحمة المدرسة المجتمعية لتطبيق  يةبشر المن أىم المتطمبات    

 ما يمي:
 واختيار البدائل ووضعوالتجديد  االبتكار عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تمتع 

 .واختبارىا الحمول

 الفريق ضمن العمل بميارات المدرسة في العمل فريق تمتع. 

 المتطورة التكنولوجيا توظيف عمى المدرسة في العمل فريق قدرة. 
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 والمجتمع األولياء مع وود صداقة عالقة إقامة من المدرسة في العمل فريق تمكن 
 .لممدرسة المحمي

 اآلخر وتقبل النظر وجيات البناء واحترام والحوار التواصل بميارات العمل فريق تمتع. 

 المستمر والتطوير الذاتي التعمم بدافع المدرسة في العمل فريق تمتع. 

 :المادية لتطبيق المدرسة المجتمعية المتطمبات - ج
 سوريةفي  األساسي التعميمفي مرحمة المدرسة المجتمعية لتطبيق  يةمادالمن أىم المتطمبات    

 ما يمي:
 تشاركية مع التالميذ برامج م لتنفيذئتجييز المدارس بصفوف واسعة وأثاث مال. 

 الخالقة واألفكار المبدعة لمنشاطات والمكافآت الحوافز تقديم. 

 المجتمعية المدرسة بمشاريع الخاصة التعميمية لموسائل الضروري توفير التمويل. 

 المجتمعية الخدمات تقديم في لممشاركة تطوعية صيفية مدرسية إقامة معسكرات. 

 المدرسة بنشاطات المتعمق التربوي اإلعالم لدعم الالزم توفير التمويل 
 ...(.وغيرىا إذاعية، وبرامج ونشرات، صحف،)المجتمعية

 المقترح األنموذج قد تواجه تنفيذ صعوبات -و
 بعض الصعوبات والتي يمكن تحديدىا باآلتي: مقترحالنموذج قد يواجو تنفيذ األ

 المركزية اإلدارية الشديدة، وضعف مرونة اإلجراءات التنفيذية. -

 محدودية التمويل الالزم وعدم االستخدام األمثل لمصادر المجتمع وموارده. -

التي يعيشيا الوطن حاليًا)كالنزوح وتقطع أوصال المناطق  ستثنائيةاإلالظروف  -
 والمحافظات عن بعضيا، وغيرىا(.

 محدودية توافر متطمبات تنفيذ مشروع المدرسة المجتمعية. -
 في تقديم الخدمة التربوية. االجتماعيةضعف الوعي بأىمية المشاركة  -

في مجال تطبيق المدرسة  واالستفادة من التجارب الرائدة عالمياً  طالعاإلضعف  -
 المجتمعية في األنظمة التربوية.

 عدم اإليمان الفعمي بأىمية المدرسة المجتمعية وبدورىا في مجتمعات التعمم الفعالة. -

 .الواضحة المتعمقة بتطور التربية في الجميورية العربية السورية اإلستراتيجياتغياب  -
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باللغة العربية امللخص  

 ومفيوميا، تاريخيًا، وتطورىا نشأتيا حيث منالدراسة الحالية تعرف المدرسة المجتمعية  تىدف   
 ومجاالت وخصائصيا، فييا، توافرىا يجب التي والشروط وأىدافيا، عمييا، تقوم التي والمبادئ
 المشاركة البشرية والعناصر عمميا، وآليات ونشاطات ضمنيا، والمجتمع المدرسة بين التواصل

 حيث مفيوميا، وخصائصيا، تعرف السياسة التربوية من، ومن ثم فييا، ومعوقات تطبيقيا
تعرف التعميم األساسي ، و بنائيا مراحلصنعيا، و  معاييرتكوينيا، و  في المؤثرة العواملو  وأىميتيا،
 الخاصة بالمدرسة التربوية السياساتتعرف ، وأىدافوعمييا، و  يقوم التي المبادئمفيومو، و من حيث 
تعرف السياسات التربوية الخاصة ، واألساسي في بعض الدول التعميم مرحمة في المجتمعية

، باإلضافة الواليات المتحدة األمريكيةو  بالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي في فرنسا
 متطمباتو تحديد معوقات ، و في سورية تعرف المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي إلى

بيان أوجو التشابو واالختالف و ، سوريةفي في مرحمة التعميم األساسي المدرسة المجتمعية تطبيق 
بين فرنسا والواليات المتحدة األمريكية فيما يتعمق بالسياسات التربوية المتبعة لتطبيق المدرسة 

 وسياساتيا المجتمعية لممدرسة مقترح أنموذج وضع ، وأخيراً المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي
الوصفي التحميمي بأسموبو استخدام المنيج  ، وقد تمسورية في األساسي التعميم مرحمة في التربوية

 األصمي المجتمع شملوقد   ،لمدراسات المقارنة اعتماد منيج بيريداي المقارن حيث تمالتحميمي 
التربوي في وزارة التربية في سورية المعنيين بشؤون التعميم لمدراسة الحالية أصحاب القرار 

مدارس التعميم األساسي الرسمية في محافظة  مديرو( فردًا، و 81األساسي وقد بمغ عددىم)
( مدرسًة، وقد تم إجراء الدراسة الميدانية بتطبيق أداة االستبانة عمى 353دمشق، البالغ عددىا)

قرار تربوي فيما يتعمق بشؤون التعميم األساسي في وزارة  متخذ( 81)عينة عشوائية مكونة من
% من نسبة  23.34األساسي في محافظة  دمشق، أي بنسبة  مديرًا في مرحمة( 811التربية و)

المدراء  ( مديرًا ومديرًة من23كما تم توزيع أداة الدراسة)بطاقة المقابمة( عمى)، المجتمع األصمي
مدراء مدارس التعميم األساسي وفي وزارة التربية في سورية،  يالمعنيين بشؤون التعميم األساس

 .الرسمية في محافظة دمشق
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 :كاآلتي فصولعشرة وقد تألف الدراسة من    
تضمن مشكمة الدراسة وأسئمتيا، وفرضياتيا، وأىميتيا، و  :اإلطار العام لمدراسة :الفصل األول

وعينتيا، وحدودىا، ومصطمحاتيا وتعريفاتيا اإلجرائية، وأىدافيا، ومنيجيا وأداتيا، ومجتمعيا 
 والدراسات السابقة العربية واألجنبية.

ذات الصمة بموضوع  واألجنبية وتتضمن الدراسات العربيةالدراسات السابقة: الفصل الثاني: 
 الدراسة الحالية. 

 تاريخيًا، وتطورىا المجتمعية المدرسة تضمن نشأةو  :المجتمعية المدرسةالفصل الثالث: 
 وخصائصيا، فييا، توافرىا يجب التي والشروط وأىدافيا، عمييا، تقوم التي والمبادئ ومفيوميا،
 عمل وآليات ونشاطات المجتمعية، المدرسة ضمن والمجتمع المدرسة بين التواصل ومجاالت
 المجتمعية المدرسة تطبيق ومعوقات فييا، المشاركة البشرية والعناصر المجتمعية، المدرسة
وتضمن  :السياسة التربوية لممدرسة المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي: الرابع الفصل

 المحاور التالية:
تكوينيا،  في المؤثرة العواملوأىميتيا، و  أواًل: السياسة التربوية: من حيث مفيوميا، وخصائصيا،

 بنائيا. مراحلصنعيا، و  معاييرو 
 أىدافو.عمييا، و  يقوم التي المبادئمفيومو، و ثانيًا: التعميم األساسي:  من حيث 

تم عرض تجارب بعض  األساسي: التعميم مرحمة في المجتمعية لممدرسة التربوية السياسةثالثًا: 
 لبنان(.و األردن، و مصر، و ماليزيا، و ألمانيا، و كندا، و الدول وىي) بريطانيا، 

 في األساسي التعميم مرحمة في التربوية وسياساتها المجتمعـيــة المدرســــــةالفصل الخامس: 
 وتضمن المحاور التالية:  :فرنســــــــــا

دارتو، وتنظيمو.  أواًل: التعميم األساسي في فرنسا: من حيث تطوره التاريخي، ومبادئو، وأىدافو، وا 
 ثانيًا: المدرسة المجتمعية في فرنسا: من حيث مفيوميا، وأىدافيا، ونماذجيا. 

 مستوىالعمى  ثالثًا: السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي
 الحكومي، والمحمي، والمدرسي(.

 .نسارابعًا: العوامل الثقافية المؤثرة في سياسة المدرسة المجتمعية في فر 
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 في األساسي التعميم مرحمة في التربوية وسياساتها المجتمعية المدرسة السادس: الفصل
 وتضمن المحاور التالية: :األمريكّية المّتحدة الواليات

 ومبادئو، التاريخي، تطوره من حيث: األمريكّية المّتحدة الواليات في األساسي أواًل: التعميم
دارتو، وأىدافو،  .وتنظيمو وا 

  ونماذجيا. مفيوميا، وأىدافيا، من حيث األمريكّية: المّتحدة الواليات في المجتمعية ثانيًا: المدرسة
 مستوىال عمى األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية بالمدرسة الخاصة التربوية ثالثًا: السياسات

 الفيدرالي، والواليات، والمدرسة(.
 .األمريكّية المّتحدة سياسة المدرسة المجتمعية في الوالياترابعًا: العوامل الثقافية المؤثرة في 

تم من خالليا  :سوريةالمدرسة المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي في الفصل السابع: 
 لمحاور التالية:دراسة ا

 .، وأىدافوومبادئو، مفيوموحيث من  :سوريةأواًل: التعميم األساسي في 
ومميزاتيا، ومقوماتيا، ، وأىدافيا، يامفيوم حيثمن  :سوريةثانيًا: المدرسة المجتمعية في 

 ومعوقاتيا. ونماذجيا، وتطبيقاتيا،
 فرنسا من كل   بين التربوية وسياساتها المجتمعية لممدرسة مقارن تحميل :ثامنال الفصل

 خطوتين رئيسيتين:وتضمن  :األمريكية المتحدة والواليات
لجوانب المختارة لممدرسة المجتمعية وسياساتيا التربوية اخطوة المقابمة وتصنيف  :الخطوة األولى

 ثم الموازنة. ،األمريكية المتحدة والواليات كٍل من فرنسافي  في مرحمة التعميم األساسي
 المقارنة التفسيرية ألوجو التشابو واالختالف بين ىذه الجوانب المختارة خطوة: الخطوة الثانية

 والواليات فرنسا من كلٍ  في في مرحمة التعميم األساسي تربويةال وسياساتيا المجتمعية لممدرسة
 األمريكية. المتحدة

 في المجتمعية المدرسة تطبيق ومتطمبات معوقات لواقع الميدانية الدراسةالفصل التاسع: 
 سحب وكيفية الّدراسة، مجتمع وصف تم من خاللياو  :سورية في األساسي التعميم مرحمة
 الّدراسة أسئمة عن باإلجابة المتعمقة النتائج وعرض الّدراسة، ألداة السيكومترية والّدراسة العينة،

 .ومناقشتيا الفرضيات تفسير ومناقشتيا،
 تتمخص نتائج الدراسة الميدانية بالنقاط الرئيسية التالية:

 قيمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدِّراسة عمى محاور االستبانة كاممًة  بمغت
(، ما يشير إلى األىمية الكبيرة ليذه 9.72612(، وبانحراٍف معياري قدره)233.9617)
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برأي أفراد  المعوقات المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةتحديد أىم في  محاورال
 عينة الدراسة.

  فق ترتيبًا تنازليًا و  ،المعوقات المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةيمكن ترتيب
 درجة األىمية كما يمي:

 .المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية -
 .المعوقات البشرية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية -
 .المعوقات اإلدارية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية -
  وفق رأي أفراد المدرسة المجتمعية في سوريةالمعوقات اإلدارية المتعمقة بتطبيق من أىم ،

 عينة الدراسة ما يمي

 .التربوي القرار واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة من اإلدارة مركزية تحد -
 بتبادل تسمح الكترونية تواصل بشبكة كافة بمستوياتيا التربوية اإلدارة ربط قصور -

 . المعمومات
 .المجتمعية المدرسة مشروع في المشاركة الجيات ومسؤوليات أدوار تحديد غياب -
  وفق رأي أفراد المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةبشرية المعوقات المن أىم ،

 عينة الدراسة ما يمي:

 .المدرسة برامج تنفيذ في واالختصاصيين والخبرات المين أصحاب مع التعاون ضعف -
 . والتعميمية التربوية التالميذ مشكالت حل في المحمي المجتمع مع التعاون ضعف -
 .وخارجيا المدرسة داخل الخبرات وتبادل ونشرىا الميدانية لمبحوث نيالتربوي إجراء عدم -
  وفق رأي أفراد المعوقات المادية المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سوريةمن أىم ،

 عينة الدراسة ما يمي:

 .معيم تشاركية برامج تنفيذ صعوبة يسبب المدرسي الصف في الكثيرة التالميذ أعداد -
 .الخالقة واألفكار المبدعة لمنشاطات والمكافآت الحوافز تقديم قصور -
 .المجتمعية المدرسة بمشاريع الخاصة التعميمية لموسائل الضروري التمويل ضعف -
 المعوقات اإلدارة في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه  كان ىناك تأثير لمتغير مستوى

بين متوسطات ، حيث كانت ىناك فروق المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية
 المجتمعية المدرسة بتطبيق المتعمقة اإلدارية المعوقاتبالنسبة لمحور  استجابات أفراد العينة

(، 75.7832لصالح مدراء مدارس التعميم األساسي حيث بمغ متوسط استجاباتيم ) سورية في
 المعوقاتبالنسبة لمحور  بين متوسطات استجابات أفراد العينةفروق كما كانت ىناك 
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لصالح المدراء في وزارة التربية حيث  سورية في المجتمعية المدرسة بتطبيق البشرية المتعمقة
 (.79.0588بمغ متوسط استجاباتيم)

  ات المتعمقة بتطبيق المعوقلم يؤثر متغير الجنس في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه
 .المدرسة المجتمعية في سورية

  المعوقات كان ىناك تأثير لمتغير المؤىل العممي في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه
، وكانت الفروق لصالح المؤىل المتعمقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية

 العممي)دكتوراه(.

 المعوقات المتعمقة في استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه  الخبرة اإلدارية لم يؤثر متغير
 .بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية

 األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمة اإلدارية المتطمباتأىم  من 
 وفق أراء أفراد عينة الدراسة، تمثمت باآلتي مرتبة تنازليًا:سورية  في

 .واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدامات عمى اإلداريين تدريب -
 .القرارات واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة -
 .واإلجراءات القرارات في المرونة مبدأ تطبيق -
 .مشترك تعاوني بشكل الفريق بروح العمل -
 .المدرسة برامج تمويل في الخاص القطاع بمشاركة تسمح قرارات استحداث -
 األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمة البشرية المتطمبات أىم من 

 :تنازلياً  مرتبة باآلتي تمثمت الدراسة، عينة أفراد أراء وفق سورية في
 .المحمي والمجتمع األولياء مع صداقة عالقات إقامة من المدرسة في العمل فريق تمكن -
 .المدرسي المحيط مع عالقاتيم في الثقة من جو بناء عمى المدرسة في العمل فريق قدرة -
 .والتجديد االبتكار عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تمتع -
 واإلسيام وتحميميا اليامة االجتماعية القضايا استشعار من المدرسة في العمل فريق تمكن -

 .ليا حمول تقديم في
 .واختبارىا الحمول واختيار البدائل وضع عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تحمي -
 في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق الالزمة المادية المتطمبات أىم من 

 :تنازلياً  مرتبة باآلتي تمثمت الدراسة، عينة أفراد أراء وفق سورية
 .المتطورة بالتكنولوجيا المدارس تجييز -
 .المشترك والعمل التفاعمي والحوار العمل ورش بعقد يسمح الذي المدرسي األثاث توفير -
 . واسعة اجتماعات بقاعات المدارس تجييز -
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 .االستكشاف ورحالت الميدانية الزيارات تكاليف تأمين -
 .الميداني والبحث العمل لورش الالزمة والمصادر المراجع توفير -

 التعميم مرحمة في التربوية وسياساتها المجتمعية لممدرسة مقترح أنموذج: اشرعال الفصل
 مرحمة في التربوية وسياساتيا المجتمعية لممدرسة أنموذجاقتراح وتضمن  :سورية في األساسي
المدرسة  تطبيقات، و أىداف المدرسة المجتمعية ما يمي: شملسورية ي في األساسي التعميم

، المحمي، و الحكومي)مستوىالعمى  الخاصة بالمدرسة المجتمعيةالسياسات التربوية و ، المجتمعية
 .تطبيق المدرسة المجتمعيةل الالزمة (المادية، و البشرية، و اإلدارية)متطمباتالي(، و المدرسو 
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 حـقالـــــامل

 (1الممحق رقم)
 االستبانة في صورتها األولية

  سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة تطبيق معوقات استبانة

 جــــامـــعـــة دمــــشــــق
 كمية التربية   

 السيد:........................

 تحية طيبة، وبعد:
 التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة تطبيق معوقاتتقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية حول 

وزارة في المعنيين بشؤون التعميم األساسي من وجية نظر صناع القرار  سورية في األساسي
، وذلك من أجل االستفادة من وجية ومدراء مدارس التعميم األساسي في محافظة دمشق التربية
 في تحديد:نظرىم 
 سورية. في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق اإلدارية المعوقات 
 سورية. في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق البشرية المعوقات 
 سورية. في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق المادية المعوقات 

 وبإشراف الدكتورة سمية منصور. 
(أمام الدرجة وترجو الباحثة من حضرتكم قراءة بنود االستبيان، واإلجابة عنيا بوضع إشارة )

 .  مالمعبرة عن رأيك
مالحظة: إن المعمومات التي سيتم جمعيا سوف تعامل بسرية تامة )ألغراض البحث العممي 

 فقط(  
 الباحثة فتون الغفير

 

 الشكر و وافر االحترامولكم خالص  
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 البيـانات الشـــخصـّية

   
 المستوى اإلداري:

 مدير في وزارة التربية
 مدير مدرسة تعميم أساسي

 

 المؤهل العممي والتربوي:

 معيد متوسط              
 إجازة جامعّية

 دبموم تأىيل تربوي
 ماجستير
 دكتوراه

 

 
 

 الجنس:
 ذكر
 أنثى

 

 الخبرة:عدد سنوات 
 سنوات 5أقل من 

 سنوات 01-5من 

 

 

 سنوات  01أكثر من
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موافق  العبارات الرقم
 جداً 

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

غير 
موافق 
 إطالقاً 

 سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق اإلدارية المعوقات: المحور األول

       .رؤية تربوية واضحة تأخذ بالحسبان احتياجات الفرد والمجتمع وتطمعاتيماقصور وجود   .0

      .قصور تطبيق مبدأ المرونة في القرارات واإلجراءات التربوية  .2

       .قصور وجود قاعدة بيانات لمخطط التربوية السابقة وتقويميا وربطيا باحتياجات التنمية في المجتمع  .3

       .ال يتيح مشاركة المجتمع المحمي في التخطيط واتخاذ القرار التربوي نظام إداري مركزي  .4

      .االتصالو قصور تدريب اإلداريين عمى استخدامات تكنولوجيا المعمومات   .5

      .قصور تطبيق التقويم والمساءلة لتطبيق مشاريع المدرسة المجتمعية ضمن معايير محددة  .6

      .وضوح دور الجيات المشاركة في مشروع المدرسة المجتمعية قمة  .7

      .ضعف التنسيق بين الجيات المشاركة في مشروع المدرسة المجتمعية  .8

      .قصور اإلفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال تطبيق المدرسة المجتمعية  .9

      .استثمار الموارد المادية والبشرية في المجتمع المحمي قصور  .01

      .قمة تجاوز األنماط اإلدارية التقميدية والعمل بطرق مبتكرة بعيدة عن النمطية واآللية  .00

      .تمبيتيا في المدرسة واسيامات المحمي المجتمع احتياجات بدراسة تعنى التي والدراسات البحوث قمة  .02

      .التخطيط لما يتطمبو تطبيق مشروع المدرسة المجتمعية بمشاركة المجتمع المحمي قصور  .03

      لمشروع المدرسة المجتمعية. قصور اتخاذ قرارات التمويل واإلنفاق المناسبة  .04

05.  
ضعف التعاون والتنسيق مع المنظمات المحمية والعربية والدولية التي تعنى بالقضايا التربوية 

 واالجتماعية والصحية.
     

06.  
قمة استحداث قرارات تسمح بمشاركة القطاع الخاص والجمعيات األىمية في تمويل برامج المدرسة 

 المجتمعية وأنشطتيا.
     

      نشر التوعية اإلدارية فيما يتعمق بأىمية مشروع المدرسة المجتمعية. قصور  .07

08.  
قصور اتباع اإلداريين دورات النمو والتطوير الميني التي تطور أداءىم في مينتيم وفي عالقاتيم 

 المجتمعية.
     

      قصور التنويع في األساليب التي يمكن اتباعيا لتطبيق مشروع المدرسة المجتمعية.  .09

      تدني تطبيق األسموب الديمقراطي في التعبير عن اآلراء وقيادة االجتماعات.  .21

 سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق البشرية المعوقات :المحور الثاني

20.  
قصور قدرة المعمم عمى تزويد التالميذ بالمرجعيات الفكرية والخبرات الحياتية التي تتيح ليم إثبات 

 ذاتيم واالعتماد عمى أنفسيم في حل المشكالت التي يواجيونيا.
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موافق  العبارات الرقم
 جداً 

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

غير 
موافق 
 إطالقاً 

      ضعف تدريب فريق العمل المدرسي عمى ميارات الحوار والنقد البناء وقبول رأي اآلخرين.  .22

      ضعف ميارات التعاون بين أفراد المجتمع المدرسي والعمل في مجموعات بروح الفريق الواحد.   .23

      قصور قدرة كادر العمل المدرسي عمى التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة الثورة التكنولوجية.   .24

      قصور االستغالل األمثل لموقت.  .25

26.  
لمتالميذ تنفيذ األنشطة المتنوعة) المطالعة، والرياضة، والحوار قصور توفير مناخ تربوي سميم يتيح 

 مع أعضاء األسرة والمجتمع، وممارسة اليويات واألنشطة المحببة(.
     

27.  
قمة التشارك المستمر بين الكادر المدرسي واألسرة والمجتمع في األىداف واألفكار فيما يتعمق بتحديد 

 برامج وأنشطة المدرسة.
     

82.  
تمتع الكادر المدرسي بالقدرة عمى تكوين نموذج لآلخرين يتصف باالىتمام واإلقبال ضعف 

حداث التغير.  عمى العمل والقدرة عمى التحدي وا 
     

89.  
قمة توظيف الكادر المدرسي لممناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية لتوثيق الروابط االجتماعية 

 واإلنسانية بين المدرسة مجتمعيا المحمي.
     

      قصور تزويد المشاركين من أفراد المجتمع المحمي بالبرامج واألنشطة التربوية واالجتماعية لممدرسة.  .01

      قمة المشاركة باألنشطة التربوية الالصفية التي تعرف التالميذ عمى موارد البيئة المحمية ومكوناتيا.  .00

      لاللتقاء بالتالميذ وتوعيتيم.قصور دعوة أصحاب المين والخبرات واالختصاصيين   .08

00.  
قصور دعوة أولياء األمور وأفراد المجتمع المحمي لمساعدة التالميذ ضعاف التحصيل والمساىمة في 

 برامج التقوية ودعم الدراسة المنزلية.
     

      قصور تزويد األولياء بتقارير دورية عن المستوى الدراسي ألبنائيم.  .03

      قمة تنظيم المقاءات واالجتماعات المتكررة بين أولياء األمور والمعممين.   .03

جراء المقاءات مع العاممين فييا.  .03       قصور القيام بزيارات ميدانية بين المدرسة والمؤسسات الحكومية وا 

      قصور تنفيذ مشاريع تنمي روح االبتكار واالبداع بين التالميذ والمعممين.  .03

      مشاركة إدارة المدرسة والمعممين في األنشطة التي تركز عمى الديمقراطية وحقوق اإلنسان. قمة  .02

      تدني قدرة الكادر المدرسي في تقويم الذات ومعرفة نقاط الضعف والحرص عمى معالجتيا.  .09

      والنشاط.قمة تحمي فريق العمل المدرسي بصفات الشخصية الجذابة الممتعة الممتمئة بالحيوية   .31

      قمة إدراك األولياء أىمية التعاون مع المدرسة في تعميم أبنائيم.  .30

 سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق المادية : المعوقاتالمحور الثالث

38.  
تصميم برامج ونشاطات مدرسية تمكن من التعرف عمى مصادر المجتمع المحمي وموارده  قمة

 وكيفية استثمارىا.
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موافق  العبارات الرقم
 جداً 

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 منخفضة

غير 
موافق 
 إطالقاً 

      قصور استخدام مرافق المدرسة من قبل الجميع حسب احتياجاتيم وبما يخدم البيئة.  .30

      تصميم البناء المدرسي والمرافق المتوافرة فيو ال يساعد عمى تنفيذ النشاطات التعميمية والترفييية.   .33

      نقص وجود المصادر التعميمية اإلضافية المتعددة التي تعطي لمعممية التعميمية الحيوية والنشاط.  .33

      الحديثة في مجال التواصل مع المجتمع المحمي. تدني توظيف التقانات  .46

      ضعف التمويل المالي المتعمق بإقامة المعارض والنشاطات الترفييية.   .47

      قصور تقديم الحوافز والمكافآت لمنشاطات المبدعة واألفكار الخالقة.  .48

      معيم.كثرة عدد التالميذ في الصف مما يسبب صعوبة تنفيذ برامج تشاركية   .49

      ضعف االستخدام األمثل لمصادر المجتمع المحمي وموارده.  .51

      ضعف التمويل الالزم لتوفير الوسائل التعميمية والتكنولوجية الالزمة لمشاريع المدرسة المجتمعية.  .50

52.  
اإلعالم المتعمق بنشاطات المدرسة المجتمعية)صحف، ونشرات، وبرامج  ضعف التمويل الالزم لدعم

 إذاعية، وغيرىا..(.
     

      نقص في تجييزات الصالت الرياضية) األجيزة الرياضية، واأللبسة، والكرات، واألدوات، وغيرىا(.  .53

      نقص في تجييزات المسرح المدرسي) مالبس، أدوات فنية، إذاعة، وغيرىا...(.  .54

      ضعف مالئمة األثاث المدرسي مع العمل التعاوني داخل الصف.  .55

      قصور تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والموسوعات العممية الحديثة.   .56

      قصور توافر أجيزة وأدوات األمان والسالمة) مطافئ حريق، مواد إسعاف أولية، وغيرىا،...(.  .57

      عدم وجود حديقة بيئية في المدرسة لتنفيذ األنشطة الالصفية المتعمقة ببيئة الحيوان والنبات.  .58

      نقص تزويد المخابر العممية في المدرسة باألجيزة واألدوات الضرورية لمنشاطات التعميمية.  .59

61.  
قصور وجود غرفة طبيب في المدرسة مجيزة ) طبيب أطفال، وأدوات اسعاف أولي، وأدوية خاصة 

 باألطفال، وغيرىا.....(. 
     

      قصور وجود غرفة خاصة باالجتماعات والمقاءات مع األولياء وأفراد المجتمع المحمي.   .60

      وجود األلعاب والوسائل التعميمية التي تساعد عمى تنمية الذكاء والتفكير اإلبداعي.  قصور  .62
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 (2الممحق رقم)
 مرحمة في المجتمعية المدرسة تطبيق معوقاتالستبانة أسماء السادة المحكمين 

  سورية في األساسي التعميم

 مرتبة حسب الترتيب الهجائي

 القسم الصفة االسم الرقم
 التربية المقارنة مدرس ابتسام ناصيف  1
 المناىج وطرائق التدريس أستاذ مساعد آصف يوسف 2
 التربية المقارنة أستاذ مساعد باسمة حالوة 3
  وطرائق التدريس المناىج أستاذ مساعد رانيا صاصيال 4
 القياس والتقويم أستاذ مساعد عزيزة رحمة 5
المقارنة التربية أستاذ دكتور عيسى عمي 6  
 اإلرشاد النفسي أستاذ دكتور كمال بالن 7
 التربية المقارنة مدرس لينا شاالتي 8
 التربية المقارنة أستاذ مساعد محمد حالق 9
 أصول التربية أستاذ مساعد محمود عمي المحمد 10
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 (3الممحق رقم)
 االستبانة في صورتها النهائية

 في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة تطبيقالمتعمقة ب معوقاتال استبانة
  سورية

 جــــامـــعـــة دمــــشــــق
 كمية التربية   

 السيد:........................

 تحية طيبة، وبعد:
 مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيق المعوقاتتقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية حول 

وزارة في المعنيين بشؤون التعميم األساسي من وجية نظر صناع القرار  سورية في األساسي التعميم
، وذلك من أجل االستفادة من وجية ومدري مدارس التعميم األساسي في محافظة دمشق التربية

 نظرىم في تحديد:
 سورية. في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيق اإلدارية المعوقات 
 سورية. في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيق البشرية المعوقات 
 سورية. في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة المتعمقة بتطبيق المادية المعوقات 
  سمية منصور :بإشراف الدكتورةذلك و 

 الدور من لالنتقال الساعية التربوية الحديثة االتجاىات عممًا أن المدرسة المجتمعية ىي إحدى   
 باحتياجات والوفاء والتجديد التغيير وحدة المدرسة جعل إلى فقط التعمم بعممية المرتبط التقميدي
 تحديات، من يحممو وما المعاصر العالم يشيدىا التي المستجدات مع يتوافق بما ومتطمباتو، المجتمع

 بينيما من خالل اتباع استراتيجيات التفاعل وتسييل بمجتمعيا المحمي المدرسة ربط والتركيز عمى
 ونوعية مدى وزيادة لمتالميذ األساسية االحتياجات لتحقيق البرامج ووضع الفعالة، المشاركة تدعم

 الضرورية. والفرص بالخدمات وأوليائيم التالميذ وتزويد جماعي بشكل المسؤولية وتحمل تعميميم،
أمام الدرجة  (، واإلجابة عنيا بوضع إشارة)ةوترجو الباحثة من حضرتكم قراءة بنود االستبان   

 .  مالمعبرة عن رأيك
   .مالحظة: إن المعمومات التي سيتم جمعيا سوف تعامل بسرية تامة)ألغراض البحث العممي فقط(

 الباحثة فتون الغفير

 ولكم خالص الشكر و وافر االحترام
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 سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية المدرسة لتطبيق اإلدارية المعوقات: المحور األول

0.  
تربوية واضحة لدى اإلداريين تأخذ بالحسبان احتياجات الفرد والمجتمع االفتقار إلى وجود رؤية 

  .وتطمعاتيما
     

      .قصور تطبيق مبدأ المرونة في القرارات واإلجراءات التربوية  .2

       .ضعف قاعدة البيانات التربوية المرتبطة باحتياجات التنمية المجتمعية  .3

       .مركزية اإلدارة من مشاركة المجتمع المحمي في التخطيط واتخاذ القرار التربوي تحد  .4

      .غياب تحديد أدوار ومسؤوليات الجيات المشاركة في مشروع المدرسة المجتمعية  .5

      كافة بشبكة تواصل الكترونية تسمح بتبادل المعمومات. اقصور ربط اإلدارة التربوية بمستوياتي  .6

      يا.في مجتمعالمدرسة الرامية لتحقيق اندماج المجتمعية تشجيع المبادرات عدم   .7

      .قصور اإلفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال تطبيق المدرسة المجتمعية  .8

      المحمية لممدرسة. بيئةال ةخصوصيالتخطيط التربوي ال يراعي   .9

      التواصل بين القيادات التربوية والمجتمع المحمي.عدم عقد اجتماعات دورية لتفعيل   .01

      .المحمي المجتمع دور المدرسة في تمبية احتياجات بدراسة تعنى التي والدراسات البحوث قمة  .00

      .غياب التخطيط الخاص بمتطمبات تطبيق المدرسة المجتمعية  .02

      المدرسة المجتمعية.مشروع قصور في اتخاذ القرارات الخاصة بتمويل ودعم   .03

04.  
ضعف التعاون والتنسيق مع المنظمات المحمية والعربية والدولية التي تعنى بالقضايا التربوية واالجتماعية 

 والصحية.
     

      غياب التشريعات التي تسمح بمشاركة المجتمع المحمي في التخطيط والتنفيذ والتقويم التربوي.   .05

      ضعف التوعية اإلدارية بأىمية مشروع المدرسة المجتمعية.  .06

      ندرة دورات التطوير الميني لإلداريين.  .07

      قصور التنويع في األساليب التي يمكن اتباعيا لتطبيق مشروع المدرسة المجتمعية.  .08

      ضعف التقويم التربوي القائم عمى رأي المستفيدين من الخدمة التربوية.  .09

 المعوقات البشرية لتطبيق المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي في سورية المحور الثاني:

      ضعف أداء المعمم فيما يتعمق بتنمية الميارات الحياتية لدى التالميذ.  .21

      ضعف ميارات الحوار والنقد البناء لدى فريق العمل المدرسي.  .20

      أفراد المجتمع المدرسي لمعمل في مجموعات بروح الفريق الواحد.  ضعف ميارات التعاون بين  .22

      في استخدام التكنولوجيا ومصادر المعرفة المتجددة. نقصور تنمية كفايات التربويي  .23

      قصور االستثمار األمثل لموقت.  .24

      قصور في توفير مناخ تربوي سميم يتيح لمتالميذ تنفيذ األنشطة المتنوعة.  .25
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      قمة إدراك أولياء التالميذ ألىمية التعاون مع المدرسة في تعميم أبنائيم.  .26

حداث التغيير.  .27       غياب المعمم القدوة الذي يتصف باإلقبال عمى العمل والقدرة عمى التحدي وا 

28.  
العمل المدرسي عمى توظيف المناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية لتعزيز التواصل  ضعف قدرة فريق

 مع مجتمع المحمي.
     

      افتقار الدافع لمتطوير المستمر والتعمم الذاتي لدى المعمم.  .29

      التي تعرف التالميذ عمى واقع المجتمع المحمي ومشكالتو. قمة المشاركة باألنشطة التربوية الالصفية  .31

      ضعف التعاون مع أصحاب المين والخبرات واالختصاصيين في تنفيذ برامج المدرسة.  .30

      ضعف التعاون مع المجتمع المحمي في حل مشكالت التالميذ التربوية والتعميمية.   .32

      دورية عن المستوى الدراسي والتربوي ألبنائيم. قصور تزويد أولياء التالميذ بتقارير  .33

      عدم تضمين البرنامج المدرسي لمقاءات الدورية مع أولياء األمور وممثمي المجتمع المحمي.   .34

      قصور تبادل الزيارات الميدانية بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحمي.   .35

      بين التالميذ والمعممين لتنمية روح االبتكار واالبداع.قصور تنفيذ المشاريع المجتمعية المشتركة   .36

      ضعف ميارات فريق العمل المدرسي في بناء جو من الثقة واالحترام والشفافية.  .37

      ضعف قدرة التربويين عمى تقويم الذات ومعرفة نقاط الضعف والحرص عمى معالجتيا.  .38

      ونشرىا وتبادل الخبرات داخل المدرسة وخارجيا.عدم إجراء التربويون لمبحوث الميدانية   .39

 المحور الثالث: المعوقات المادية لتطبيق المدرسة المجتمعية في مرحمة التعميم األساسي في سورية

      قمة تصميم برامج ونشاطات مدرسية تمكن من التعرف عمى موارد المجتمع المحمي وطرق استثمارىا.  .41

      استخدام مرافق المدرسة من قبل أفراد المجتمع المحمي حسب احتياجاتيم. قصور  .40

      تصميم البناء المدرسي ومرافقو ال يساعد عمى تنفيذ النشاطات التعميمية والترفييية واالجتماعية.   .42

      نقص تجييز المدارس بالحواسيب وتقنيات االتصال الحديثة.  .43

      المصادر في المدرسة متاحة لمجميع. عدم وجود قاعات متعددة  .44

      ضعف التمويل المالي إلقامة المعارض والنشاطات الترفييية.   .45

      قصور تقديم الحوافز والمكافآت لمنشاطات المبدعة واألفكار الخالقة.  .46

      أعداد التالميذ الكثيرة في الصف المدرسي يسبب صعوبة تنفيذ برامج تشاركية معيم.  .47

      ضعف التمويل الالزم لموسائل التعميمية الالزمة لمشاريع المدرسة المجتمعية.  .48

49.  
ضعف التمويل الالزم لدعم اإلعالم التربوي المتعمق بنشاطات المدرسة المجتمعية)صحف، ونشرات، 

 وبرامج إذاعية، وغيرىا..(.
     

      النقص في تجييزات الصاالت الرياضية) األجيزة الرياضية، واأللبسة، واألدوات، وغيرىا(.  .51

      النقص في تجييزات المسرح المدرسي) مالبس، أدوات فنية، إذاعة، وغيرىا...(.  .50
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      ضعف مالءمة األثاث المدرسي مع العمل التعاوني داخل الصف.  .52

      قصور تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والموسوعات العممية الحديثة.   .53

      قصور توافر أجيزة وأدوات األمان والسالمة) مطافئ حريق، مواد إسعاف أولية، وغيرىا،...(.  .54

      عدم وجود حديقة بيئية في المدرسة لتنفيذ األنشطة الالصفية المتعمقة ببيئة الحيوان والنبات.  .55

      نقص األجيزة واألدوات الضرورية لمنشاطات التعميمية في المخابر العممية المدرسية.  .56

      قصور العناية بالصحة المدرسية ومستمزماتيا.  .57

      قصور وجود غرفة خاصة باالجتماعات والمقاءات مع األولياء وأفراد المجتمع المحمي.   .58

      إقامة معسكرات مدرسية صيفية تطوعية لممشاركة في تقديم الخدمات المجتمعية. عدم  .59
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 (4الممحق رقم)
 بطاقة المقابمة في صورتها األولية

 المدرسة لتطبيق الالزمة اإلدارية بالمتطمباتأواًل: أسئمة بطاقة المقابمة المتعمقة 
 :سورية األساسي فيفي مرحمة التعميم  المجتمعية

 .واإلجراءات القرارات في المرونة مبدأ تطبيق -
 .التربوية األىداف تحقيق  في المساءلة مبدأ  تطبيق -
 .مشترك تعاوني بشكل الفريق بروح العمل -
 .واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدامات عمى اإلداريين تدريب -
 والميتمين واألولياء والمعممين اإلداريين من كل فييا يشارك تثقيفية تدريبية دورات تنظيم -

 .المحمي المجتمع من التعميم بقضايا
 . السمطة وتفويض الالمركزية نحو التوجو -
نحو  عمى وقضاياه المحمي المجتمع عمى االنفتاح يحقق بشكل الدراسي المنيج تطوير -

 .أوسع
 .المجتمعية المدرسة تطبيق مجال في الرائدة العالمية التجارب عمى االنفتاح -
 .القرارات واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة -
 التربوية بالقضايا تعنى التي والدولية والعربية المحمية المنظمات مع والتنسيق التعاون -

 .والصحية واالجتماعية
دارة تنظيم -  .بفاعمية الوقت وا 
 .وأنشطتيا المدرسة برامج تمويل في الخاص القطاع بمشاركة تسمح قرارات استحداث -
 .الشاممة التنمية احتياجات ومواءمة التكامل لتحقيق العالي التعميم مؤسسات مع التعاون -

 المدرسة لتطبيق الالزمة البشرية بالمتطمباتثانيًا: أسئمة بطاقة المقابمة المتعمقة 
 :سورية في مرحمة التعميم األساسي في المجتمعية

 .الفريق ضمن العمل بميارات المدرسة في العمل فريق تمتع -
 .المستمر والتطوير الذاتي التعمم بدافع المدرسة في العمل فريق تمتع -
 .اآلخر وتقبل النظر وجيات احترام المدرسة في العمل فريق  تدريب -
 .العمل ورش ضمن الميداني العمل عمى المدرسة في العمل فريق تدريب -
 .المتطورة التكنولوجيا توظيف عمى المدرسة في العمل فريق قدرة تنمية -
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 .البناء والحوار اآلخرين مع التواصل بميارات العمل فريق تمتع -
 .واالكتشاف والتقصي البحث بميارات المدرسة في العمل فريق تمتع -
 .واختبارىا الحمول واختيار البدائل وضع عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تحمي -
 واإلسيام وتحميميا اليامة االجتماعية القضايا استشعار من المدرسة في العمل فريق تمكن -

 .ليا حمول تقديم في
 . اإليجابية الطاقات ورفع اليمم استثارة عمى المدرسة في العمل فريق  قدرة -
 .المدرسي المحيط مع عالقاتيم في الثقة من جو بناء عمى المدرسة في العمل فريق قدرة -
 المحمي والمجتمع األولياء مع وود صداقة عالقة إقامة من المدرسة في العمل فريق تمكن -

 .لممدرسة
 .والتجديد االبتكار عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تمتع -

 المدرسة لتطبيق الالزمة المادية بالمتطمبات المتعمقة المقابمة بطاقة أسئمة: ثالثاً 
 :سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية

 . واسعة اجتماعات بقاعات المدارس تجييز -
 . المجتمعية المدرسة وأنشطة برامج لتطوير خاصة ميزانية تخصيص -
 .المتطورة بالتكنولوجيا المدارس تجييز -
 .االستكشاف ورحالت الميدانية الزيارات تكاليف تأمين -
 .االجتماعي التكافل مشارع تمويل -
 .المجتمعية المدرسة وأنشطة برامج في المشارك لمفريق الحوافز تقديم -
 . الميداني والبحث العمل لورش الالزمة والمصادر المراجع توفير -
 .المتطورة التعميمية بالوسائل المدرسي العمل فريق تزويد -
 .المشترك والعمل التفاعمي والحوار العمل ورش بعقد يسمح الذي المدرسي األثاث توفير -
 . وبرامجيا المدرسة نشاطات عن لإلعالم مادية مبالغ تخصيص -
 .البيئي التموث ومكافحة الصحية التوعية لنشر مادية مبالغ تخصيص -
 .المتطورة واألجيزة باألدوات وتجييزىا المدرسة في والمعامل المخابر تأىيل -
 .المناسبة والتجييزات باألدوات وتزويدىا الرياضية والصاالت المالعب تجييز -
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 (5الممحق رقم)
 حسب الترتيب الهجائي مرتبة أسماء السادة محكمي بطاقة المقابمة

لدرجة الوظيفيةا االسم الرقم  القسم 
 المناىج وطرائق التدريس أستاذ مساعد آصف يوسف 1
 التربية المقارنة  مدرس ابتسام ناصيف  2
مساعد أستاذ باسمة حالوة 3   المقارنة التربية 
مساعد أستاذ عزيزة رحمة 4  القياس والتقويم 
  المقارنة التربية مدرس لينا شاالتي 5
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 (6الممحق رقم) 
 بطاقة المقابمة في صورتها النهائية

 المدرسة لتطبيق الالزمة اإلدارية بالمتطمباتأواًل: أسئمة بطاقة المقابمة المتعمقة 
 :سورية في مرحمة التعميم األساسي في المجتمعية

 .التربوية األىداف تحقيق  في المساءلة مبدأ  تطبيق -
 .واإلجراءات القرارات في المرونة مبدأ تطبيق -
 .مشترك تعاوني بشكل الفريق بروح العمل -
 .واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدامات عمى اإلداريين تدريب -
 . السمطة وتفويض الالمركزية نحو التوجو تنظيم -
 المجتمع من التعميم بقضايا والميتمين واألولياء والمعممين لإلداريين تثقيفية تدريبية دورات -

 .المحمي
 .المجتمعية المدرسة تطبيق مجال في الرائدة العالمية التجارب عمى االنفتاح -
 .القرارات واتخاذ التخطيط في المحمي المجتمع مشاركة -
 التربوية بالقضايا تعنى التي والدولية والعربية المحمية المنظمات مع والتنسيق التعاون -

 .والصحية واالجتماعية
 .المدرسة برامج تمويل في الخاص القطاع بمشاركة تسمح قرارات استحداث -
 .الشاممة التنمية احتياجات مواءمة لتحقيق العالي التعميم مؤسسات مع التعاون -

 المدرسة لتطبيق الالزمة البشرية بالمتطمباتثانيًا: أسئمة بطاقة المقابمة المتعمقة 
 :سورية في مرحمة التعميم األساسي في المجتمعية

 .الفريق ضمن العمل بميارات المدرسة في العمل فريق تمتع -
 .اآلخر وتقبل النظر وجيات احترام المدرسة في العمل فريق  تدريب -
 .العمل ورش ضمن الميداني العمل عمى المدرسة في العمل فريق تدريب -
 .المتطورة التكنولوجيا توظيف عمى المدرسة في العمل فريق قدرة تنمية -
 .البناء والحوار اآلخرين مع التواصل بميارات العمل فريق تمتع -
 .واالكتشاف والتقصي البحث بميارات المدرسة في العمل فريق تمتع -
 .واختبارىا الحمول واختيار البدائل وضع عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تحمي -
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 واإلسيام وتحميميا اليامة االجتماعية القضايا استشعار من المدرسة في العمل فريق تمكن -
 .ليا حمول تقديم في

 .المدرسي المحيط مع عالقاتيم في الثقة من جو بناء عمى المدرسة في العمل فريق قدرة -
 المحمي. والمجتمع األولياء مع صداقة عالقات إقامة من المدرسة في العمل فريق تمكن -
 .والتجديد االبتكار عمى بالقدرة المدرسة في العمل فريق تمتع -

 المدرسة لتطبيق الالزمة المادية بالمتطمبات المتعمقة المقابمة بطاقة أسئمة: ثالثاً 
 :سورية في األساسي التعميم مرحمة في المجتمعية

 . واسعة اجتماعات بقاعات المدارس تجييز -
 .المتطورة بالتكنولوجيا المدارس تجييز -
 .االستكشاف ورحالت الميدانية الزيارات تكاليف تأمين -
 .المجتمعية المدرسة وأنشطة برامج في المشارك لمفريق الحوافز تقديم -
 . الميداني والبحث العمل لورش الالزمة والمصادر المراجع توفير -
 .المتطورة التعميمية بالوسائل المدرسة تزويد -
 .المشترك والعمل التفاعمي والحوار العمل ورش بعقد يسمح الذي المدرسي األثاث توفير -
 . وبرامجيا المدرسة نشاطات عن لإلعالم مادية مبالغ تخصيص -
 .البيئي التموث ومكافحة الصحية التوعية لنشر مادية مبالغ تخصيص -
 .المتطورة واألجيزة باألدوات وتجييزىا المدرسة في والمعامل المخابر تأىيل -
 .المناسبة والتجييزات باألدوات وتزويدىا الرياضية والصاالت المالعب تجييز -
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االستبانة في مديريات اإلدارة المركزية)وزارة التربية(  تطبيق مهمة موافقة تسهيل
 في محافظة دمشق
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 محافظة في األساسي التعميم االستبانة في مدارس تطبيق مهمة موافقة تسهيل
 دمشق
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 مرتبة حسب الترتيب الهجائي أسماء السادة محكمي األنموذج المقترح

لدرجة الوظيفيةا االسم الرقم  القسم الجامعة 
 التربية المقارنة  دمشق مدرس ابتسام ناصيف  1
 المناىج وطرائق التدريس دمشق أستاذ مساعد آصف يوسف 2
 أصول التربية تشرين مدرس أميرة زمرد 3
 عمم النفس  السويداء مدرس بسام الطويل 4
جرمقانيجمال  5  عمم النفس السويداء مدرس 
الجزائري خمود 6  المناىج وطرائق التدريس دمشق مدرس 
 المناىج وطرائق التدريس دمشق أستاذ مساعد رانيا صاصيال 7
 القياس والتقويم دمشق أستاذ دكتور رمضان درويش 8
أبو فخر  ةظريف 9  المناىج وطرائق التدريس السويداء مدرس 

 التربية المقارنة دمشق أستاذ دكتور عيسى عمي 10
 التربية المقارنة دمشق أستاذ دكتور فاضل حنا 11
 المناىج وطرائق التدريس دمشق أستاذ دكتور فواز العبد اهلل 12
  المقارنة التربية دمشق مدرس لينا شاالتي 13
 التربية المقارنة دمشق أستاذ مساعد محمد حالق 14
 أصول التربية دمشق أستاذ مساعد محمود عمي المحمد 15
 عمم النفس السويداء مدرس مرسل مرشد 16
 المناىج وطرائق التدريس تشرين مدرس مطيعة أحمد 17
 المناىج وطرائق التدريس تشرين مدرس ميسون حسن 18
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اإلنكليزيةـلخص باللغة امل  

 The ABSTRACT OF STUDY 

IN ENGLISH LANGUAGE 

   This study aimed to defined the term of community school and its  evolution 

Historically, and its concept, and the principles underlying, and objectives, and the 

conditions that must be met them, and its characteristics, and the areas of 

communication between the school and the community, including,  activities and 

mechanisms of action, and human elements involved in, and obstacles to its 

application, and then defined the educational policy in terms of its concept, and its 

characteristics, and its importance, and  the factors affecting the composition, and 

the standards of manufacture, and the stages of its construction, and defined the 

basic education in terms of concept, and the principles underlying,  and objectives, 

and identify specific community school educational policies in basic education in 

some countries, then defined the community school educational policies in basic 

education in France and the United States, in addition to defined the community 

school in basic education in Syria, and to identify constraints and requirements of 

the community school application in basic education in Syria, and the statement of 

the similarities and differences between France and the United States of America 

With respect to educational policies adopted for the application of community 

school in basic education, and finally put the model proposed community school and 

its educational policies in basic education in Syria, This study has been using 

descriptive analytical method style analytical comparative, and the original 

community of this study included the educational decision makers in the Ministry of 

Education in Syria concerned with basic education (18) individuals, and managers of 

official basic education schools in the Damascus, (353) Schools,  the field study has 

been conducting  by the application of the questionnaire tool on a random sample of 

(17) educational decision makers in the Ministry of Education and (166) managers 

of official basic education schools in the Damascus, which represents 49.32% of the 

original community, also  the study tool (corresponding card)was distributed to (49) 

principals managers concerned with basic education in the Ministry of Education in 

Syria, and the basic education schools in Damascus. 

   And this study consisted of ten chapters as follows: 
Chapter I: The General Framework of the Study: included a the problem of 
study and its questions, and its hypothesis, and its importance, and its goals, and its 
Method and its tool, and its society and sample, and its borders, and its procedural 
terminology and definitions, and the previous Arabic and foreign studies. 
Chapter II: Previous studies: include Arab and foreign studies relevant to the 
current study. 
Chapter III: The Community School: included the emergence of the community 
school and its Historical evolution, the its concept and the its principles, and its 
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objectives, and the conditions that must be met its, and its characteristics, and the 
areas of communication between the school and the community within a community 
school, and activities and mechanisms for community school work, and human 
elements involved in it, and constraints of the school community application. 
Chapter IV: The Community School's Educational Policy in the Basic 
Education: included the following themes: 
First, The Educational Policy: in terms of its concept, and its characteristics, and 
its importance, and the factors influencing its composition, and the standards of its 
manufacture, and the stages of its construction. 
Second, The Basic Education: In terms of its concept, and its principles, and its 
goals. 
Third, The Community School's Educational Policy at the Basic Education: 
show the experiences of some countries a (Britain, Canada, Germany, Malaysia, 
Egypt, Jordan, Lebanon). 
Chapter V: The Community School and Its Educational Policies at the Basic 
Education Stage in France: and it included the following themes: 
First, The Basic Education in France: in terms of its historical development, and its 
principles, and its goals, and its management, and its organization. 
Second, The Community School in France: In terms of its concept, and its 
objectives, and its models. 
Third, the Community School's Educational Policies at the Basic Education Stage, 
At the (Government, Local, and School) Levels. 
Fourth: The Cultural Factors Influencing the Policy of the Community School in 
France. 
Chapter VI: The Community School and Its Educational Policies I at the Basic 
Education Stage in the United States of America: and it included the following 
themes: 
First, The Basic Education in the United States Of America: in terms of its historical 
development, and its principles, and its goals, and its management, and its 
organization. 
Second, The Community School in the United States Of America: In terms of its 
concept, and its objectives, and its models. 
Third, The Community School's Educational Policies In The Stage Of Basic 
Education At The (Federal, States And The School) Levels. 
Fourth: The Cultural Factors Influencing the Policy Of The Community School In In 
The United States Of America. 
Chapter VII: The Community School at the Basic Education in Syria: and it 
included the following phases: 
First, The Basic Education In Syria: in terms of its concept, and its principles, and its 
goals. 
Secondly, The Community School In Syria: in terms of its concept, its goals, and its 
advantages, and its components, and its models, and its applications, and its 
constraints. 
Chapter VIII: The Comparative Analysis of the Community School and Its 
Educational Policies in Both France and the United States of America: included 
two major steps: 
The first step: the Juxtaposition step and classification of selected aspects of the 
community school and its educational policies At The Basic education in both 
France and the United States, then the budget. 
The second step: the comparison explanatory Step of similarities and differences 
between these selected aspects of the community school and its educational policies 
in basic education in both France and the United States of America. 
Chapter IX: The Field Study Of Constraints And Requirements Of The 
Applying Of The Community School In  The Basic Education In Syria: 
The results of the field study Summed up as the following points: 
•The total value of the arithmetic mean of the responses of the individuals in  the 
study sample to the completed questionnaire axes  was (233.9617), and with  
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deviation standard of (9.72612), indicating the great importance of these themes in 
determining the most important obstacles concerning the application of the 
community school in Syria According to  the opinion of the study sample. 
 the obstacles concerning the application of the community school in Syria can 

be arranged, in descending order according to the degree of importance as 
follows: 

- The Physical constraints concerning the application of the community school 
in Syria. 

- The Human obstacles concerning the application of the community school in 
Syria. 

- The Administrative obstacles concerning the application of the community 
school in Syria. 

 the most important administrative obstacles concerning the application of the 
school community in Syria, according to the opinion of the study sample as 
follows: 

- The Centralized management Defiance the community participation in 
planning and educational decision making. 

-  Failure to link all educational management levels with electronic 
communication network that allows the exchange of information. 

- The absence of the roles and responsibilities of the actors involved in the 
community school project. 

 the most important human obstacles concerning the application of the 
community school in Syria, according to the opinion of the study sample as 
follows: 

- Weak cooperation with professions and expertise and specialists owners in 
the implementation of school programs. 

- Weak cooperation with the local community in solving educational problems 
of students. 

- The educators do not perform The field research, and dissemination and 
exchange of experiences inside and outside the school. 

 the most important physical constraints relating to the application of the 
community school in Syria, according to the opinion of the study sample as 
follows: 

- Huge number of the students in the classroom is causing the difficulty of 
implementing participatory programs with them. 

- Failure to provide incentives and rewards for creative activities and creative 
ideas. 

- The weakness of the necessary funding for educational means of special 
projects and community school. 

 There was impact of the variable management levels in the responses of the 
study sample towards the obstacles related to the implementation of community 
school in Syria, where there were differences between the averages of the 
sample responses to the axis of administrative obstacles related to the 
implementation of community school in Syria in favor of basic education 
schools managers, with average responses ( 75.7832), as there were differences 
between the averages of the sample responses to the axis of the human obstacles 
concerning the application of the school community in Syria in favor of the 
directors in the Ministry of Education, with average responses (79.0588). 

 The Gender variable responses in the study sample obstacles direction regarding 
the application of the community school in Syria did not affect. 

 There was the impact of qualification in the responses of the study sample 
obstacles direction regarding the application of the school community in Syria to 
the variable, and the differences were in favor of the qualification (phd). 

 The managerial experience variable did not affect the responses of the study 
sample obstacles direction regarding the application of the school community in 
Syria. 
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 The most important administrative requirements necessary for the application of 
community school in basic education in Syria, according to the opinions of the 
study sample, represented as follows: 

- Train the administrators on the uses of information and communication 
technology. 

- Community involvement in planning and decision-making. 
- Applying the principle of flexibility in decisions and actions. 
- Cooperation and teamwork together. 
- Developments of decisions allow the participation of private sector in 

financing school programs. 
 The most important human requirements necessary for the application of 

community school in basic education in Syria, according to the opinions of the 
study sample, represented as follows: 

- School's team Work must be able to establish friendly relations with the local 
community. 

- School's team Work must be able to build an atmosphere of trust in their 
relationships with the school environment. 

- School's team Work must be able to innovation and renewal. 
- School's team Work must be able to sensor important social issues, analysis 

and contribute to providing solutions. 
- School's team Work must be able to develop alternatives and choose the 

solutions tested. 
 The most important physical requirements necessary for the application of 

community school in basic education in Syria, according to the opinions of the 
study sample, represented as follows: 

- Equipped Schools with advanced technology. 
- Providing school with furniture that allows to hold workshops and interactive 

dialogue and work together. 
- Equipping schools with large meeting halls. 
- Secure the field visits and trips of exploration costs. 
- Provide THE necessary references and sources for the workshops and field 

research 
Chapter X: A Suggested Model For The Community School And Its 

Educational Policies At The Basic Education Stage In Syria: and it included a 

proposal Suggested Model for the Community School, and its educational policies at 

the basic education stage in Syria include: community school's goals, and models of 

community school, and the community school's special education policies at 

the(government, and local, and school) levels, and the(administrative, human, and 

material)requirements of the application of the community school. 
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