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فاعلية الشراكة اجملتمعية باملدارس احلكومية يف 
املدارس  يسلطنة عمان من وجهة نظر مدير

 ومساعديهم
 ***كوفان خولة بنت خليفه بن محمد الخنبشية      ** عبدالرحمن بن عبدهللا بن عوض         *صالحة عبدهللا عيسان

 

  

املدارس   ي في سلطنة عمان من وجهة نظر مدير  فاعلية الشراكة املجتمعية باملدارس الحكوميةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  _امللخص

ومساعديهم، ولتحقيق أهداف الدراسة وبيان أثر متغيرات الدراسة )الجنس، املسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، املحافظة( تم استخدم املنهج 

على أربعة مجاالت وهي أولياء األمور، واملؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي، ( عبارة موزعة 33الوصفي، وتصميم استبانة مكونه من )

لت ما نسبته 
ّ
% من مجتمع الدراسة حيث بلغت  20,10ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، وتم اختيار عينة الدراسة والتي مث

، ومن أبرز النتائج التي توصلت 161)
ً
 ومساعدا

ً
إليها الدراسة: جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة على مدى فاعلية الشراكة املجتمعية ( مديرا

ات  باملدارس الحكومية في سلطنة عمان بدرجة متوسطة في مجالي أولياء األمور، ومؤسسات التعليم العالي، في حين جاءت عالية في مجال املؤسس 

ال القطاع الخاص. ووجدت فروق ذات داللة إحصائية حسب تقديرات أفراد العينة ملدى  الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي، ومنخفضة في مج

 فاعلية الشراكة املجتمعية باملدارس الحكومية في سلطنة عمان تعزى ملتغير املحافظة في مجال أولياء األمور لصالح محافظة مسقط، ولصالح 

وق ملتغير النوع االجتماعي في مجال أولياء األمور واملؤسسات الحكومية واألهلية محافظة ظفار في مجال مؤسسات التعليم العالي، كما جاءت فر 

باملجتمع املحلي، ومؤسسات التعليم العالي لصالح اإلناث، في حين ال توجد فروق ذات داللة تعزى ملتغير الجنس في مجال مؤسسات القطاع  

تعزى ملتغير املسمى الوظيفي وسنوات الخدمة. وفي ضوء هذه النتائج تم وضع عدد الخاص، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة 

  من اإلجراءات املقترحة والتوصيات أهمها منح صالحيات أكبر للمشاركة في تقييم برامج وأنشطة املدرسة، وإشراك الطلبة في معسكرات العمل 

 مين، والعمل على نشر ثقافة الشراكة املجتمعية.التطوعية، وتشجيع األكاديميين على تقديم دورات تخصصية للمعل

 : الشراكة املجتمعية، الشراكة املجتمعية في التعليم.الكلمات املفتاحية
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  وجهة من  عمان سلطنة في  الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة فاعلية

 ومساعديهم  املدارس ي مدير  نظر 
 . املقدمة 1

عد      
ُ
الشراكة املجتمعية أهم املرتكزات األساسية لكافة التوجهات ت

واالستراتيجيات التنموية الفعالة، فالتنمية الحقيقية والجادة ال تقوم إال 

على جهود املجتمع كله، وليس على جهود عدد قليل من أفراده، حيث تتيح 

الفرصة للمواطن لكي يباشر حقه في صنع القرار املتعلق به وبمجتمعه، 

فاملشاركة املجتمعية تنمي الشعور باالنتماء وتقض ي على مظاهر السلبية 

[. وهكذا هي املدرسة واملجتمع 1واالتكالية، وتعد قيمة اجتماعية في ذاتها ]

الذي يحيط بها فهي تتفاعل معه ليس فقط بتعليم أبنائه، وإنما يتعدى ذلك 

دمية، ومن جانب آخر بتقديم الرعاية له سواء أكانت تعليمية أو توعوية أو خ

فإن املدرسة أيضا تزدهر بتفاعل املجتمع املحيط بها، وتسعى العديد من 

األنظمة خاصة التربوية إلى تعزيز هذا النوع من التعاون بين املدرسة واملجتمع 

 من أجل تحسين األداء الوظيفي لهذه املدرسة وزيادة فرص النجاح والتفوق.

ورقي األمم املتقدمة نجد أن األخذ بالنهج  وعندما ننظر ألسباب تقدم      

التشاركي أو عالقة الشراكة بين كافة مؤسسات التعليم من جهة وبين 

منظمات املجتمع املدني من جهة أخرى، هو العامل الحاسم في تقدم هذه 

األمم وتطورها كونها تؤمن أن املشاركة تعزز روح الفريق الواحد وتوحد 

[، ولهذا فإن الشراكة وسيلة مهمة 2ف املنشودة ]الجهود نحو تحقيق األهدا

بما فيها من مهارات وإمكانات ورؤى، تفتح الباب أمام منظمات ومؤسسات 

برى على كافة 
ُ
أخرى كجهات شراكة مع الدولة، فهي ذات جدوى وأهمية ك

 في مواجهة املشكالت املجتمعية التي 
ً
مستويات العمل املجتمعي واألكثر تأثيرا

 [.3مة عن مواجهتها ]تعجز الحكو 

وبما أن قضية التعليم مسؤولية الدولة واملجتمع بأسره، وأنه انتقل من 

قضية فنية يحتكرها التربويون وحدهم إلى قضية قومية تتعلق بأمن الوطن 

ومستقبل البالد، وأن الحكومة مهما اختلف مستوى تقدمها تعجز وحدها 

املواطنون، كما يتعذر عليها بمفردها عن تقديم كل الخدمات التي يحتاجها 

تنفيذ كل البرامج اإلنتاجية والخدمية في املجتمع ومن هنا البد من مشاركة 

 [.4مؤسسات املجتمع املحلي وطاقاته ]

فاملشاركة املجتمعية في التعليم ضرورة حتمية حتى تستطيع املدرسة أن      

)كمؤسسة تحقق أهدافها وطموحات مجتمعها خاصة وأن املدرسة 

مجتمعية( ال تعمل في فراغ أو عزلة عن الظروف والعوامل املجتمعية التي 

تحيط بها، ولكنها جزء من املجتمع تنفعل به وتتفاعل معه، ومن ثم فإنه 

يجب أن نستفيد من خدمات املجتمع املادية والبشرية، وفي نفس الوقت 

حل مشكالته  تقدم له ما لديها من إمكانات مادية وبشرية للمساهمة في

 [. 1وتطويره ]

كما يشير الفرح عن آرنست بيلي في رسالة عن املدرسة واملجتمع أن الجزء      

الهام في الجانب االجتماعي للتعليم هو أن املؤسسات التعليمية ال يمكن أن 

تؤدي وظيفتها بين جدران أربعة، بل يجب أن تتعاون مع املؤسسات الخارجية 

لوظيفة على الوجه املنشود، وكلما كانت أكثر استجابة في البيئة لتؤدي هذه ا

 وعليه فإن 
ً
لحاجات بيئتها ومجتمعها، كلما كانت أكثر فاعلية وأعمق أثرا

 
ً
املدرسة كي تؤدي وظيفتها االجتماعية على أحسن وجه البد أن تبني ارتباطا

 بينها وبين البيئة املحيطة بها، على أسس من التبادل التفاعل االج
ً
تماعي قويا

[5  .] 

وقد حرصت السلطنة من خالل وزارة التربية والتعليم على مشاركة      

املواطنين في جميع املناطق التعليمية من خالل ندوات إقليمية عقدت قبل 

م، 2002فترة من انعقاد الندوة الوطنية حول تطوير التعليم الثانوي عام 

طن حول تجديد والتي خرجت بمجموعة من التوصيات مثلت رؤية املوا

وتطوير التعليم الثانوي. كما أنها حرصت على مشاركة جميع قطاعات 

وشرائح املجتمع العماني، واضافة إلى ذلك فقد كان من ضمن محاورها 

الخمسة الرئيسية محور بعنوان "املعنيون كشركاء في عملية التطوير )األدوار 

تضمنت آراء  واالحتياجات(" حيث عرضت في هذا املحور ست أوراق عمل

واحتياجات الطالب واملعلمين وأولياء األمور ومؤسسات التعليم العالي، وواقع 

 [.6سوق العمل واحتياجاته ]

وتسعى سلطنة عمان إلى إيجاد حلقات وصل بين املجتمع واملدرسة،      

وركزت على املدرسة كمنظمة اجتماعية لها من األهمية ما يكفي ألن تكون 

ت املجتمع املحلي وباألخص املؤسسات الخاصة في محط اهتمام مؤسسا

تقديم الدعم املادي والعلمي، واعتبار املدرسة هي وحدة بناء املجتمع، وأن 

إصالحها ووضعها في أولويات االهتمام هو البناء الحقيقي للمجتمع املحلي 

 [. 6والدولة بشكل عام ]

 مشكلة الدراسة  .2

، حاجة إن التعليم يتجانس مع مجتمعه ت     
ً
 وسلوكا

ً
، فكرا

ً
 وتخلفا

ً
قدما

، وعلى هذا يجب أن تكون العالقة بين التعليم واملجتمع عالقة تناغم 
ً
وطلبا

وانسجام وترابط ال عالقة تنافر وتباعد وتنابز لذا فإن السياسة التعليمية 

 [.7تعكس أهداف وأولويات املجتمع ]

على تفعيل الشراكة وعلى الرغم من وجود بعض البرامج التي تعمل     

املجتمعية مع املجتمع املحلي، والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم في سلطنة 

عمان، مثل برنامج تواصل الذي هدف إلى ربط املدرسة باملجتمع املحلي، 

واشتمل على تبادل التعاون والفعاليات، وبرنامج تطوير األداء املدرس ي الذي 

 من مدخالته، إضافة إلى  يعتبر آراء ومقترحات أولياء ا
ً
 أساسيا

ً
ألمور فيه جزءا

ذلك هنالك بعض املحاوالت من قبل مديري املدارس في ابتكار طرق لتفعيل 

الشراكة مثل مشروع أمي تقرأ، ومشروع سفراء البوابة التعليمية، إال أنه 

 في تفعيلها.
ً
 الزال هناك قصورا

[ التي أشارت إلى  4افية ]وقد أكدت على ذلك عدة دراسات، كدراسة الصو       

وجود معوقات في تحقيق الشراكة املجتمعية في الواقع التربوي بسلطنة 

عمان، والتي كان أهم نتائجها أن أكثر الجوانب اإلدارية التي تتم فيها املشاركة 

هي التمويل، تليها اإلدارة، ثم االستشارة، بينما كانت أضعفها في التخطيط، 

ي دراستها بأن فشل النظام االجتماعي مرده ملعرفة [ ف8كما أكدت الحبس ي ]

كيفية ربط مؤسساته املجتمعية املختلفة الرسمية وغير الرسمية باملتغيرات 

املعاصرة التي طرأت على املجتمع، وهذا له انعكاس سلبي على املنظومة 

التربوية والتعليمية وشل حركتها في التطور التنموي الشامل، وخلصت عدة 

[، ودراسة مغربي 10[، ودراسة القحطاني ]9دراسة الجعيدي ]دراسات ك
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[ إلى وجود تحديات تمركزت حول مدى فاعلية الشراكة 11وفتحية ]

املجتمعية في املدرسة، وأيضا عدم التدريب على األساليب املتبعة في تفعيل 

 الشراكة املجتمعية.

الشراكة  من خالل ما سبق نجد أن هنالك حاجة لدراسة مدى فاعلية     

املجتمعية في املدارس الحكومية في سلطنة عمان، لذا جاءت الدراسة الحالية 

للتعرف على مدى فاعلية الشراكة املجتمعية في املجاالت )أولياء األمور، 

واملؤسسات الحكومية واألهلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات 

 ي وجهة نظر مدير  التعليم العالي( باملدارس الحكومية في سلطنة عمان من

املدارس ومساعديهم، وما يعتريها من جوانب قصور، بغرض التوصل لزيادة 

فاعليتها، وتبصيرها بالدور املطلوب في هذا الجانب، واألساليب الناجحة من 

أجل تفعيل ناجح للشراكة املجتمعية، لذلك يمكن التعبير عن مشكلة 

 الدراسة الحالية من خالل األسئلة التالية:

 أسئلة الدراسة  .أ

ما مدى فاعلية الشراكة املجتمعية باملدارس الحكومية في سلطنة عمان  .1

 املدارس ومساعديهم؟ ي من وجهة نظر مدير 

( في α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

استجابات عينة الدراسة حول فاعلية الشراكة املجتمعية تعزى ملتغير النوع 

 االجتماعي واملسمى الوظيفي وسنوات الخدمة واملحافظة؟ 

ما اإلجراءات املقترحة لتفعيل الشراكة املجتمعية في مدارس سلطنة  .3

 عمان؟

 أهداف الدراسة  .ب

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

. معرفة مدى فاعلية الشراكة املجتمعية )أولياء األمور، واملؤسسات 1

 واألهلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي(.الحكومية 

. معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2

(α≤0.05 في استجابات مدير ) املدارس ومساعديهم حول مدى فاعلية  ي

الشراكة املجتمعية باملدارس تعزى ملتغير النوع االجتماعي واملسمى الوظيفي 

 املؤهل العلمي والخبرة العملية.و 

. الوصول إلى مجموعه من اإلجراءات املقترحة لتعزيز فاعلية الشراكة 3

 املجتمعية في مدارس بسلطنة عمان.

 جـ. أهمية الدراسة 

 تتمثل أهمية الدراسة في املحاور التالية:

. بيان دور الشراكة املجتمعية مع املدرسة في تطوير العملية التربوية 1

 تواصل املدرس ي مع املجتمع وزيادة فاعليته.وال

. يمكن أن تزيد من إدراك املواطن العماني واملؤسسات املختلفة بأهمية 2

 املشاركة املجتمعية في مدارس سلطنة عمان.

. تنبع أهمية الدراسة من كونها دراسة ميدانية تكشف واقع مشاركة )أولياء 3

مؤسسات القطاع الخاص، األمور، واملؤسسات الحكومية واألهلية، و 

ومؤسسات التعليم العالي( في األدوار التي تقدمها الشراكة املجتمعية في 

تطوير العمل املدرس ي وتوضح املعوقات التي تواجه تفعيل الشراكة 

 املجتمعية.

 ي بناء استراتيجيات وخطط تعزز ــهم فــمدارس ومساعديـ. تفيد مديري ال4

 الشراكة املجتمعية.

 د. حدود الدراسة  

الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على مدى فاعلية الشراكة  .أ

املجتمعية باملدارس الحكومية متمثلة في املجاالت التالية: )أولياء األمور، 

املؤسسات الحكومية واألهلية، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات 

 التعليم العالي(.

اسة على محافظات مسقط، وجنوب الحدود املكانية: طبقت هذه الدر  .ب

 الباطنة، وشمال الشرقية، وظفار.

 م.2018جـ. الحدود الزمنية: تم إجراء الدراسة في العام 

املدارس  ي د. الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على فئتين: )مدير 

 ومساعديهم(.

 هـ. مصطلحات الدراسة 

أطراف ثالثة، هي: الحكومة، الشراكة املجتمعية: يقصد بها بناء الشراكة بين 

ومؤسسات املجتمع املدني، والقطاع الخاص في إطار من املساواة؛ حيث 

يكمل كل طرف األطراف األخرى من الشركاء؛ مما يؤدي إلى تعظيم املردود من 

الشراكة سواء على املستوى البشري، أو املالي، أو الفني، كذلك فإن الشراكة 

 [. 12ة االجتماعية لدى كل الشركاء ]تزيد من تعميق مبدأ املسؤولي

وهي "عملية يقصد بها تبادل األدوار والتفاعل املجتمعي حول قضاياه 

 [. 3ومشكالته وموارده بهدف اتخاذ قرارات رشيدة" ]

الشراكة املجتمعية في التعليم: هي عملية التفاهم والتعاون وتقديم 

لية التعليمية ما بين املشاورات وتبادل اآلراء واملقترحات املتعلقة بالعم

العاملين في املدرسة وأفراد املجتمع املحلي بمؤسساته املختلفة، وكذلك 

تبادل الخبرات والزيارات، وتقديم الدعم الذي تحتاجه املدرسة لتحقيق 

رسالتها، كونها مؤسسة تربوية اجتماعية تسعى إلعداد الجيل املؤهل واملدرب 

 [. 13لخدمة املجتمع الذي تربى فيه ]

[ على أنها االرتباط الكامل في املجتمع املدني بجميع 14ويعرفها حسين ]

منظماته في التعليم، ويتضمن التفاوض واملشاركة املسئولة في صنع القرار، 

 والتخطيط املشترك، والتنفيذ، واملتابعة، واملساءلة عن األداء، والتقويم.

ية إجرائيا بأنها: ويعرف الباحثون الشراكة املجتمعية في الدراسة الحال

 في 
ً
مجموعة قنوات التواصل والتفاعل بين املدرسة واملجتمع املحلي متمثال

املجاالت التالية )أولياء األمور، املؤسسات الحكومية واألهلية، مؤسسات 

القطاع الخاص، مؤسسات التعليم العالي( والتي تسهم في جودة املخرج 

 تمعية.التعليمي ويجعلها ملبية لالحتياجات املج

 الدراسات السابقة  .3

تعددت الدراسات السابقة التي ُعنيت بالشراكة املجتمعية من حيث       

[ التي تناولت تفعيل 4] واقعها وطرق تفعيلها ومن بينها دراسة الصوافية

املشاركة املجتمعية بين املدرسة واملجتمع املحلي في بعض الجوانب اإلدارية 

بمدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان وهدفت إلى كشف الواقع الراهن 

للمشاركة املجتمعية في بعض العمليات اإلدارية في مدارس الحلقة األولى في 

صفي الذي ضمنته بمصدرين األول استبانة سلطنة عمان وطبقت املنهج الو 

( والثاني مقابلة شخصية مع 507( عبارة وتم توزيعها على )41مكونه من )

( ومن أبرز نتائجها أن أكثر الجوانب اإلدارية التي تتم فيها الشراكة هي 80)

 التمويل تليها اإلدارة، ثم االستشارة، بينما أضعفها كانت في التخطيط.

اكة ليست فقط مع املؤسسات الخاصة إال أنها تمتد إلى وألن الشر      

[ التعرف 18املؤسسات األكاديمية فقد استهدفت دراسة الزائدي وسكانر]

على نشاط املعلمين في التدريس بناء على الشراكة بين الجامعة واملدرسة 
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والوصول إلى إيجابيات وتحديات تطبيق الشراكة، وكانت العينة عبارة عن 

( مقابالت ألشخاص 10من معلمين وأولياء أمور باإلضافة إلى ) ( فرد187)

مهتمين بالشراكة من طلبة الجامعة، واستخدمت املنهج الوصفي بتطبيق 

استبانات ومقابالت، وخلصت هذه الدراسة إلى نتائج تأثرت بسنوات الخبرة 

والعمر وأقدمية الدعم للطالب أهمها أنه من خالل الشراكة بين املدرسة 

 جامعة يتم إعداد املعلمين في التعلم والتدريس بطريقة ممتازة.وال

[ في سلطنة عمان الهادفة إلى التعرف على 13كما جاءت دارسة عاشور ]     

دور املدير في تفعيل الشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي من وجهة نظر 

الوصفي العاملين باملدرسة وأفراد املجتمع املحلي، والتي اعتمدت املنهج 

( من العاملين في مدارس التعليم األساس ي باإلضافة 513وتكونت العينة من )

( من املجتمع املحلي، وأبرز نتائج الدراسة هي أن دور مدير املدرسة في 80إلى )

تفعيل الشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي ظهر بدرجة قليلة، كما جاء 

أوجه تفعيل الشراكة، باإلضافة  ترتيب الشراكة في التخطيط املدرس ي في آخر

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املنطقة التعليمية. 

[ دراسة عن واقع املشاركة املجتمعية في صنع القرار 8وأجرت الحبس ي ]    

التربوي في النظام التعليمي العام بسلطنة عمان، واتبعت الباحثة املنهج 

 من 18شبه مهيكلة، وكانت العينة )الوصفي، واعتمدت املقابالت 
ً
( فردا

املنطقة( باإلضافة إلى   –الوالية  -أعضاء مجلس اآلباء واألمهات من )املدرسة 

أعضاء من لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس الشورى ومديري 

مدارس خاصة، ومن أهم نتائجها أن هناك قصور في القوانين التي تضمن 

شاركة في صنع القرار التربوي، وقصور في االتصاالت للمجتمع الحق في امل

ذات االتجاهين داخل الوزارة بصورتها األفقية والرأسية وخارج الوزارة مع 

 املجتمع.

[ إلى التعرف على دور اإلدارة املدرسية واآلليات 9وهدفت دراسة الجعيدي ]    

ية واملجتمع التي تتبعها في تفعيل الشراكة املجتمعية بين املدرسة الثانو 

املحلي، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، وقامت الباحثة بتصميم 

استبانة تم تطبيقها على جميع مديرات املدارس الثانوية الحكومية للبنات 

( مديرة مدرسة، وقد 131بمدينة الرياض في اململكة العربية وعددهن )

املدرسية في تفعيل توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها ضعف دور اإلدارة 

الشراكة املجتمعية بين املدرسة الثانوية واملجتمع املحلي، وكان من أبرز 

املعوقات: محدودية الصالحيات املمنوحة ملديرة املدرسة لتطوير التعاون مع 

 املجتمع املحلي. 

[ فقد ركزت على شراكة األهل مع املدارس 11أما دراسة مغربي وفتحية ]     

ينة القدس وسبل تطويرها في ضوء بعض النماذج الحكومية في مد

املتخصصة، وهدفت الباحثتان فيها إلى التوصل للتحديات التي تواجه 

املدارس الحكومية في مدينة القدس عند إشراكها لألهل معها، واستخدمت 

الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل نتائج استجابات العينة 

 و)766مديري املدارس و ) ( من41البالغ عددها )
ً
 ومعلمة

ً
( 11764( معلما

، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن هناك استجابة بدرجة 
ً
 وطالبة

ً
طالبا

تتراوح بين املتوسطة والعالية في رغبة املجتمع املحلي بتنويع آليات التواصل 

 مع املدرسة.

املجتمع املحلي  أدى كل ذلك إلى ضرورة التعرف على برامج تعاون بين      

[ هادفة إلى التعرف على برامج 10واملدرسة لذلك جاءت دراسة القحطاني ]

التعاون القائمة بين املدرسة واملجتمع املحلي، واعتمد الباحث املنهج الوصفي 

( من مديري مدارس الثانوية للذكور في منطقة 121التحليلي، وكانت العينة )

ن أهمها أن مستوى العالقة بين املدرسـة عسير، وتوصل إلى عدد من النتائج م 

واملجتمع املحلي ال تزال ضعيفة، وإلى وجود معوقات من أبرزها محدودية 

الصالحيات املمنوحة ملديري املدارس، واالفتقار إلى الكوادر اإلدارية 

 املتخصصة في تطوير العالقـة بـين املدرسة واملجتمع املحلي. 

هدفت إلى التعرف على دور اإلدارة املدرسية  [ دراسة19وأجرى طالفحة ]      

في تفعيل الشراكة بين املدرسة واملجتمع من وجهة نظر معلمي ومعلمات 

مدارس لواء الكورة في األردن، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 

( عبارة موزعة على أربعة مجاالت، 28حيث تم بناء استبانة مكونه من )

( معلم ومعلمة، وتوصلت إلى أن دور اإلدارة 250من ) وتكونت عينة الدراسة

املدرسية في تفعيل الشراكة بين املدرسة واملجتمع من وجهة نظر معلمي 

ومعلمات مدارس لواء الكورة جاء بمستوى متوسط، وال يوجد فروق ذات 

( تعزى ألثر متغير النوع α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 واملؤهل العملي.  االجتماعي والخبرة

 يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن: 

 ملا يحتاجه  -
ً
أن غالبية الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي نظرا

ف 
ّ
هذا النوع من الدراسات، كما أنها استخدمت االستبانة وبعض منها وظ

 املقابلة، وكذلك جمعت معظمها أهداف رئيسية وهي معرفة واقع الشراكة

 ومقترحات تطويره. 

وقد أفادت الدراسة من الدراسات السابقة في بناء إطارها النظري واختيار  -

املتغيرات واملنهجية املناسبة وفي بناء االستبانة التي استخدمت كأداة لهذه 

الدراسة كما تم االستفادة من النتائج واملقترحات ملعرفة التوافق واالختالف 

 بينها.

 مفهوم الشراكة املجتمعية  -1

على أنها أكثر من عقد  partnership[ "مفهوم الشراكة 20عرف سليم ]      

بين أثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك، تعني تضافر جهود الحكومة مع 

القطاع الخاص واألهلي والقطاع الخيري على املستوى القومي أو اإلقليمي في 

( Effective Communicationفعال ) مواجهة أي مشكلة من خالل اتصال

( للوصول إلى صياغة مقبولة cooperationللوصول إلى اتفاق مع تعاون )

 بعقد )مشاركة رسمية(، أو تعاون 
ً
لهذه الشراكة سواء أكان هذا األمر ملزما

ملزم بقيم شراكة غير رسمية، وتأتي املشاركة في املوارد وتقوية أدوار جميع 

 إلى املشاركة coordinationخالل التنسيق ) األطراف املشاركة من
ً
( وصوال

( في التنفيذ الفعلي في إعداد وتنفيذ Effective Participationالفعالة )

 ومتابعة الخطة والسياسات واألهداف والبرامج واملشروعات واألنشطة". 

ويمكن القول إن املشاركة املجتمعية تعد أحد املبادئ األساسية في       

 للعمل يلتزم به املمارس، وتقوم  الخدمة
ً
 عاما

ً
االجتماعية كما أنها تمثل إطارا

 املشاركة على فلسفة الخدمة االجتماعية وإيمانها بأن قدرات األفراد 

 [. 21تسمح لهم بأن يتولوا أمورهم بأنفسهم مهما كانت املشكالت ]

 املراحل والعوامل التي أدت إلى تطور مفهوم الشراكة املجتمعية -2

لقد مر مفهوم الشراكة املجتمعية بالعديد من التطورات واملراحل، وذلك 

 [: 22على النحو التالي ]

: مرحلة املعارضة لفكرة الشراكة املجتمعية؛ حيث يرى القطاع الخاص 
ً
أوال

أن الدولة وحدها مسؤولة عن دعم املشاريع، ورعاية املواطنين، وتأمين 

 احتياجاتهم.
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: مرحلة النظر إل
ً
ى الشراكة املجتمعية على أنها شأن اختياري؛ حيث ثانيا

بدأت مؤسسات القطاع الخاص بمرور الوقت تتجاوب مع الفكرة، وترى أن 

 مساندة القطاعات األخرى أمر مرغوب فيه، ولكنه غير ملزم للمؤسسة.

 ينبغي القيام به من قبل 
ً
 ملزما

ً
: مرحلة اعتبار الشراكة املجتمعية أمرا

ً
ثالثا

القطاع الخاص، بل إن بقاء هذا القطاع مترتب على مشاركته في املجتمع؛ 

 حيث يجب أن يحتل املرتبة األولى.

وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى ظهور الشراكة املجتمعية منها      

االنتقادات العديدة من قبل املجتمع لعدم إسهام القطاع الخاص في تحمل 

العامة، وعدم رفع املستوى املعيش ي لألفراد، جزء من تكاليف الخدمات 

وتحسين مختلف جوانب الحياة، مما أسهم في زيادة االهتمام باملسؤولية 

االجتماعية للقطاع الخاص، وتوسيع نطاق مشاركتها لتشمل القطاع 

 من الشركات األمريكية الكبيرة شرعت منذ فترة بتعيين 
ً
التعليمي، بل إن كثيرا

غ للقيام بمهام األداء االجتماعي، وتطوير العالقات مع موظف أو أكثر متفر 

مختلف قطاعات املجتمع، مما يؤكد االتجاه الواضح نحو الشراكة 

املجتمعية في القطاع الخاص، وقد ساعد هذا التوجه على صدور تشريعات 

وقوانين في بعض الدول األوروبية واألمريكية تلزم املؤسسات والشركات 

م الخدمات، ودعم الشراكة املجتمعية. ومنها أيضا مبدأ باملشاركة في تقدي

إتاحة الفرصة للمؤسسات ملمارسة نشاطاتها وفق ما يسمى بالعقد 

االجتماعي؛ حيث يسمح املجتمع بإنشاء القطاعات املختلفة لتحقيق أهداف 

مشروعة في مقابل ما تسهم به من خدمات للمجتمع كجزء من مسؤوليتها 

ت تنحصر من قبل في أداء الوظائف االقتصادية، في حين االجتماعية التي كان

 بحيث يشمل مجاالت أخرى لها صلة بحماية 
ً
أن نطاق املسؤولية اتسع حاليا

البيئة، والعالقات العامة، والحرص على سالمة املجتمع، وتنشيط التعليم، 

وحل مشكلة البطالة، وتعزيز البحث العلمي، ورعاية اآلداب، ونحو ذلك من 

 إلى الشراكة، املج
ً
 جديدا

ً
االت األخرى. كما أن قدوم العوملة أضاف بعدا

 على تفعيلها؛ حيث فرضت ثقافة العوملة على دول العالم واملجتمع 
ً
وحافزا

العربي بشكل خاص بعض القيم مثل: التواصل مع اآلخرين، وتنمية ثقافة 

رد مالية املسؤولية االجتماعية، والعمل التعاوني املشترك، والبحث عن موا

إضافية من أجل تحسين جودة البحث العلمي. وأدت الدراسات العلمية في 

هذا املجال إلى ظهور مبدأ الشراكة؛ حيث أن الكثير من الدراسات في هذا 

املجال في سلطنة عمان والتي أكدت على أهمية دور مدير املدرسة في تفعيل 

ية التعليمية واإلشراك في الشركة املجتمعية في الرؤية واألهداف العامة للعمل

 [. 13,20التخطيط املدرس ي ]

 آليات الشراكة املجتمعية في املدارس  -3

تقوم الشراكة املجتمعية الفاعلة على مجموعة من اآلليات واللبنات التي 

 ل يحقق الغايات املطلوبة إذا ما قامت كل جهة ــا بشكــنجاحه إي ــتسهم ف

 بدورها على الوجه الصحيح، وفيما يلي عرض لبعض اآلليات:

  -أ
ً
 ضروريا

ً
مجالس اآلباء )أولياء األمور(: إن اتصال أولياء األمور باملدرسة أمرا

إلنجاح العملية التربوية، ليس فقط على املستوى اإلداري، بل على مستوى 

مي لألبناء حيث أثبتت الدراسات أن ُحسن التواصل يؤدي إلى التحصيل العل

[ بقولة "عندما 23[. ويؤكد على ذلك دونا أوتشيدا ]21نتائج ايجابية وفاعلة ]

يعمل اآلباء على نحو وثيق مع املدرسين واملدرسة، فإن التلميذ هو الفائز، بل 

 لدرجة التعاون واملشاركة، يكتس
ً
ب اآلباء ثقة ويكسب جميع األطراف. ووفقا

 لبيئتهم كبيئة تعلميه، ومعرفة بالبرامج 
ً
بالنفس في تعاملهم مع أوالدهم، وفهما

والخدمات املدرسية، وراحة متزايدة في االتصال مع املدرسة، ومشاركة أكبر 

في وضع السياسات التي تؤثر في تعليم أطفالهم. ويزداد احترام التالميذ 

لثقة في أعمالهم املدرسية ويحترم آلبائهم، ويشعرون بدرجة أعلى من ا

املدرسون واملدرسة وقت اآلباء ويقدرونه، ويكتسبون قاعدة أساسية مشتركة 

 بدعم اآلباء 
ً
للتفاهم حول نقاط القوة والضعف عند التالميذ، وشعورا

 لبرامج املدرسة.

املؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي: إن املجتمعات الناجحة في  -ب

ن الحادي والعشرين سوف تقوم فيها مجتمعات تعلم تتفق مع حاجات القر 

البيئة االجتماعية واالقتصادية املتغيرة بشكل متواصل، وهي التي تستعمل 

كل مواردها، املادية والفكرية، الرسمية وغير الرسمية، في املدرسة وخارج 

لداعمة. املدرسة، وذلك بما يحيط األبناء بعدد من املؤسسات االجتماعية ا

وعلى الرغم من التطورات الحادثة في املجتمعات العربية، وتلمس التغيرات 

 في املنظمات والهيئات 
ً
هنا وهناك إال أن فاعلية دور املجتمع املدني ممثال

والجمعيات لم ترسخ كثقافة اجتماعية لدى أفراد املجتمع، وذلك العتبارات 

ي أنه ال توجد ثقافة العمل ثقافية واقتصادية وسياسية. ولكن ذلك ال يعن

الجماعي أو التطوعي، لكنها لم تصل أو ترقى إلى مستوى الصدارة والفاعلية 

داخل املجتمع حتى تمكّنه من مواكبة التغيير والتطور الحادث في البيئة 

املحيطة. ولقد آن األوان للنظام التربوي أن يشرك تلك املنظمات والهيئات 

املجتمع ومواكبة العملية التنموية. ولن يتأتى ويستفيد من خبراتها لخدمه 

 [.21ذلك إال من خالل نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي لدى املجتمع ] 

مؤسسات القطاع الخاص: بات االقتصاد العاملي يعتمد على العلم  -ت

واملعرفة، حيث أصبحت التجارة العاملية تجارة غير مقيدة تتحكم في تداولها 

ول تتصف بامتالكها ناصية املعرفة والتكنولوجيا، مما يشير مجموعة من الد

إلى العالقة العضوية بين التعليم والتنمية؛ وهذا سبب اهتمام الدول 

بأنظمتها التعليمية وتطوير عقول ابناءها حتى تكون في أعلى هرم الدول 

[، وهذا ما أكدته وثيقة استشراف العمل التربوي والصادرة عن 24املتقدمة ]

م، حيث 2000تب التربية العربي لدول الخليج العربي بالرياض عام مك

تحدثت عن األولويات الالزم اتخاذها خالل العقدين القادمين ملعالجة 

تحديات تمويل التعليم والتي نشئت في تعزيز املوارد الالزمة للتطوير النوعي 

مصادر  للتعليم، وابتكار وسائل وأساليب أجدى في تمويل التعليم، وتنويع

 [. 25تمويل التعليم عن طريق مشاركة مؤسسات املجتمع الخاص ]

مؤسسات التعليم العالي: إن الدور الرئيس ملؤسسات التعليم العالي   -ث

 أن تحديات العصر ومتطلباته فرضت 
ّ
يتمثل في الرسالة العلمية املعرفية، إال

حياة على هذه املؤسسات مسؤوليات وأدوار تشمل جوانب مختلفة من ال

اليومية، وعلى رأسها املسؤولية االجتماعية والفعل الحقيقي واملباشر 

[. 26واملستمر في تنمية املجتمع والقيام بدورها كمؤسسات مجتمعية ]

وباعتبار ان التغيرات في املجتمع متواصلة ومتجددة مع ما يشهده العالم من 

ئص األفراد تطور تكنولوجي وفي مجال االتصاالت، وانعكاس ذلك على خصا

واتجاهاتهم وسلوكياتهم، فإنه البد أن تتجدد وتتطور صيغ املشاركة بين 

الجامعة واملجتمع، من خالل تطوير ما هو قائم من صيغ واستحداث صيغ 

[، ويمكن إجمالي خدمات 27] جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات هذا التطور 

داد العنصر البشري الجامعة للمجتمع في زيادة املسؤولية االجتماعية في إع

القادر على إحداث التنمية املنشودة من خالل إعداد القوى العاملة القادرة 

[. وتقديم 28على مواجهة التغييرات العلمية والتكنولوجية املعاصرة ]
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مشورات ذوي الخبرة من هيئة التدريس لإلفادة من خبراتهم في مجاالت 

ح في ترقية املجتمع وحل اإلنتاج والخدمات. وعقد املؤتمرات التي تسم

مشكالته وتبني التعليم املستمر لتعليم الكبار من جميع األعمار، إضافة إلى 

التدريب املستمر للمهنيين لرفع كفايتهم واكسابهم الخبرات الالزمة ألداء 

[. ونشر العلم واملعرفة في املجتمع املحلي ومنها املدارس من خالل 29املهنة ]

باملجتمع إلى مستوى يجعل أفراده يتكيفون مع محاضرات وندوات ترقي 

مجتمعهم. وتقديم خدمات للمجتمع املحلي الخارجي عن طريق العمل 

 [. 30التطوعي في املؤسسات الحكومية واألهلية ]

 مجاالت الدعم التي تقدمها مؤسسات املجتمع املحلي  -4

تغيرات، وللنهوض باملجتمع واملساهمة في التقدم في عصر يتصف بكثير من امل

[ مجاالت الدعم، التي تقدمها مؤسسات العمل 23حدد أوتشيدا وآخرون ]

والصناعة والقادة املهنيين، لضمان حسن إعداد التالميذ للقرن الحادي 

 والعشرين كما يلي:

دعم الضرائب من أجل التعليم واالستثمار في التعليم مما يعزز قوة عمل  -أ

، ونوعية حياة أفضل 
ً
في املجتمع، وسوق واعدة للمنتجات أفضل تعليميا

 والخدمات، وتوفير تمويل أفضل للتعليم.

تطوير سياسات مرنة للمؤسسات تشجع الغالبية على املشاركة في  -ب

أنشطة املدرسة، والسماح لآلباء وغيرهم باملشاركة في األنشطة خالل ساعات 

ت للعاملين العمل، وإتباع سياسات حكيمة لإلجازات العائلية، وتوفير الوق

 لكي يتطوعوا للعمل في املدارس. 

املشاركة في املوارد عن طريق تشجيع املدارس على تنظيم رحالت ميدانية  -ت

لتالميذها لزيارة املؤسسات، والتبرع بأجهزة الحاسوب أو غيرها من املعدات، 

والسماح للكبار باستخدام التقانة أو غيرها من الخدمات، وتقديم النصح 

 فيما يتعلق بأمور العمل. واإلرشاد

تطوير املشاركات مع املؤسسات التعليمية وإرشادها إلى  -ث

احتياجات العمالة في املستقبل وتستفيد املدرسة من هذه املشاركة عن 

طريق الحصول على ما تحتاجه من موارد مالية، وفرص لتدريب العاملين فيها 

 وتالميذها.

املشاركة في شؤون التعليم كمجال للقيام بدور قيادي في املجتمع  -ج

فاملؤسسة التي تستثمر في األطفال واألسرة واملدارس، بشكل واضح 

وبحماس، تبعث رسالة قوية وواضحة مفادها أنها تهتم بمستقبل املجتمع 

أو            وبعمالئها عن طريق أن يصبحوا أعضاء في مجلس إدارة املدرسة، 

 لبعض الفصول الدراسية ــن لبعـــن وموجهيــشرفيم
ً
 ض التالميذ، أو زّوارا

 للربط بين ما يتعلمونه في املدرسة والحياة.

فاء فقط الذين طوروا من معارفهم ومهاراتهم.  -ح
ْ
توظيف العاملين األك

وتمثل املنظمات األهلية العمود الفقري للمجتمع املحلي، كما أنها تعمل على 

م وطاقات املواطنين في املجتمع لإلسهام في مواجهة تحديات تحريك هم

 في رعاية املؤسسات 
ً
 كبيرا

ً
التنمية البشرية، كما تلعب املؤسسات األهلية دورا

التعليمية والعلمية من مدارس وجامعات ومعاهد بحثية. وميزة أن تقوم 

روح تسري املؤسسات األهلية بهذا الدور هو أن يتحّول الهدف االستراتيجي إلى 

 تحت رحمة الروتين الذي ُيميت أكثر 
ً
 من أن يظل خاضعا

ً
في جسد األمة، بدال

، وال شك أن ذلك يرجع إلى عدم تعزيز ثقافة العمل 
ً
األفكار حيوية ونشاطا

 [. 21الجماعي لدى أفراد املجتمع ]

لة في املجتمع املحلي هي الخالص       
ّ
ولهذا باتت املشاركة املجتمعية متمث

قي في الوقت الراهن لتطوير املدرسة، حيث أن املجتمع املحلي يرجو الحقي

من املدرسة تحقيق أهدافه وطموحاته التي يصبو إليها، وعليه تفعيل كل 

مؤسساته املختلفة من خالل تبني العديد من املشاريع، ومنها على سبيل املثال 

اسية، مساندة محدودي الدخل، واألنشطة الطالبية، وتقديم املنح الدر 

والتوسع في إنشاء بعض املرافق الخاصة باملدرسة، ذلك مما يوثق العالقة 

 التشاركية بين املدرسة واملجتمع.

 معوقات الشراكة املجتمعية  -5

على الرغم من التأكيد على أهمية وجود عالقة قوية وتعاون بين املدرسة      

الميذ، إال أن هذا واملجتمع من أجل ضمان التنشئة االجتماعية السليمة للت

التعاون لم يتم حتى اآلن بالصورة التي تحقق األهداف املرجوة، بل وجدت 

معوقات تحول بين إتمام هذه العالقة على أكمل وجه، وبعض هذه املعوقات 

يرجع إلى املدرسة، والبعض اآلخر يرجع إلى املجتمع، ومن املعوقات املتعلقة 

لياء األمور، وضعف الترحيب بأهمية باملدرسة ضعف اهتمامها باقتراحات أو 

مشاركة الوسائط األخرى في العملية التعليمية، واختيار الوقت الغير مناسب 

الذي يتم فيه دعوة أولياء األمور لالجتماعات، وضعف التخطيط املسبق 

لالتصال باملجتمع، واعتماد املدرسة على األبناء لالتصال بأولياء األمور، 

نتقادات ألياء األمور واملسؤولين واملعنيين بأمر العملية وتذمر املعلمين من ا

[. في حين أن املعوقات املرتبطة باملجتمع حسب رأي 4التعليمية باملجتمع ]

[ تعود إلى اعتقاد بعض اآلباء واملسؤولين بأن التربية مسؤولية 31جاويش ]

املدرسة فقط، وضعف ثقة املجتمع بمؤسساته املختلفة بكفاءة املعلم 

معلوماته، وانخفاض املستوى االجتماعي والثقافي في األسرة، وضعف اهتمام و 

اآلباء بالتقارير الرسمية التي تبين حالة الطالب. بينما يذكر ضحاوي 

[ أن معوقات مشاركة أولياء األمور لإلدارة املدرسية تعود إلى  32وعبدالعزيز ]

ف بعض اآلباء من قلة الوقت الكافي من جانب املعلمين في املدارس، وتخوّ 

العمل املدرس ي، واغفال أهمية مشاركة اآلباء من جانب بعض املعلمين، 

والقصور في اإلمكانيات املدرسية، كذلك اآلباء الذين ال يرغبون في املشاركة. 

[ معوقات التعاون بين قطاعي التعليم 33ويعزي كل من صائغ ومتولي ]

ث يقتصر االتصال على واألعمال إلى ضعف االتصال بين القطاعين حي

املخاطبات والقنوات الرسمية، واالنطباعات الخاطئة بين القطاعين 

فالقطاع التعليمي ينظر بريبة إلى رجال األعمال بأن تركيزهم ينّصب على 

مسائل الربح املادي فقط، بينما يرى رجال األعمال أن منتسبي التعليم 

برات العملية لديهم ال يضاهي منغمسون في التنظير، وأن الرصيد التراكمي للخ

نظيره من الخبرات األجنبية، واالعتماد الكلي للقطاع التعليمي على الدعم 

 الحكومي، وقلة الوعي ألهمية العالقة بين القطاعين.

 مجاالت خدمة املدرسة للمجتمع املحلي  -6

تقدم املدرسة جملة من الخدمات للمجتمع املحلي بشكل مباشر وبشكل غير 

 [: 34وفيما يلي بعض األمثلة التي تشير إلى ذلك ]مباشر، 

توعية وتثقيف أفراد املجتمع حيث تقوم بنشر الوعي للمجتمع بمختلف  -أ

مستوياتهم ومساعدتهم على التكيف مع الحياة املعاصرة من خالل الندوات 

واملحاضرات وتوزيع النشرات ونبذ العادات السيئة كاإلسراف وغيره وترشيد 

 االستهالك.
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محو األمية وتعليم الكبار حيث أن املجتمعات النامية تعاني من انتشار  -ب

 
ً
األمية بين أفرادها وليست فقط األمية األبجدية والكتابية ولكن تفش ي أيضا

 األمية العلمية في استخدام التقنيات الحديثة وتغيرات عصر العوملة.

لبيئة االجتماعية حماية البيئة وتحسينها بمعنى أن املدرسة تهتم با -ت

املحيطة من خالل حمالت التنظيف واالهتمام بالزراعة وتنظيف املرافق 

 العامة وغيرها من الخدمات.

االستفادة من خدمات املبنى املدرس ي ومرافقه حيث أنه يقدم خدمات  -ث

جديدة ملؤسسات املجتمع األخرى من خالل تنفيذ الورش التدريبية، وإقامة 

ملؤسسات في املكتبة املدرسية، واستغالل الفصول البرامج الخاصة با

للمسابقات الثقافية، وأيضا تعليم األمهات للحرف الفنية واملشغوالت 

 اليدوية واملسابقات الدينية أيضا.

حل مشكالت املجتمع الناتجة بسبب التطور العصري في عاملنا املعاصر  -ج

وبالتالي على املدرسة التوعية حيث يتعرض املجتمع إلى مهددات االستقرار 

 عزوف الشباب عن تعلم الحرف التقليدية ومحاولة شغل 
ً
والتثقيف، مثال

 فراغ الشباب وتوعيتهم حول بعض املخاطر الصحية مثل املخدرات وغيرها.

ونالحظ مما سبق أنه البد من فهم أعمق ملدى فاعلية الشراكة املجتمعية  -ح

في البيئة املدرسية وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه تفعيل الشراكة 

املجتمعية والذي بدوره يساعد على تحقيق األهداف للمؤسسة التعليمية 

راسة ومؤسسات املجتمع املحلي على حد سواء، وهذا الذي ستعمل الد

 الحالية على تحقيقه.

 على ما سبق وعلى خبرة الباحثين، هناك العديد من املعوقات      
ً
وتأسيسا

التي تعرقل تفعيل الشراكة املجتمعية في املدرسة العمانية، كقلة وعي أولياء 

األمور في أهمية تفعيل الشراكة املجتمعية، وبعد بعض املدارس عن مركز 

لشراكة مع القطاعات املختلفة، وانحصار الوالية مما يصعب تفعيل ا

 مؤسسات التعليم العالي في واليات معينة.

 الطريقة واإلجراءات  .4

 أ. منهج الدراسة  

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، وذلك      

من خالل استخدام االستبانة كأداة حيث تم إخضاعها الختبارات الصدق 

ومن ثم تطبيقها على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة وتحليل  والثبات

[، ولتفسير ما هو كائن وما مدى 15البيانات باألساليب اإلحصائية املناسبة ]

املدارس ومساعديهم، وهو  ي فاعلية الشراكة املجتمعية من وجهة نظر مدير 

نمط من أنماط البحوث الكيفية ويعني وصف الظاهرة أو توضيح عالقات 

 [.16وبيان تأثيرها أو استنتاج أسباب وراء ظاهرة ما ]

 ب. مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس ومساعديهم في املدارس      

م في محافظات مسقط، وجنوب 2017/2018الحكومية للعام الدراس ي 

هذه  الباطنة، وشمال الشرقية، وظفار بسلطنة عمان، وقد تم اختيار

املحافظات كونها ممثلة للمجتمع العماني الختالف مواقعها بين محافظات 

السلطنة األخرى، إضافة لتوفر شركات تجارية تساعد على تطبيق الشراكة 

ووجود مؤسسات للتعليم العالي بها، وقد بلغ إجمالي عدد أفراد املجتمع 

، وتأتي أعدادهم التفصيلية على النحو التالي:801)
ً
( مدير 338) ( فردا

[، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد 17( مساعد مدير ] 463مدرسة، و)

 املجتمع: 

 1 جدول 

 ملتغيرات )املحافظة والوظيفة والنوع االجتماعي(
ً
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا

 ظفار  شمال الشرقية جنوب الباطنة  مسقط  املحافظة 
 املجموع 

 املجموع أنثى ذكر  املجموع أنثى ذكر  املجموع أنثى ذكر  املجموع أنثى ذكر  الوظيفة/النوع االجتماعي

 338 102 52 50 65 36 29 80 47 33 91 63 28 مدير مدرسة 

 463 105 66 39 93 62 31 133 88 45 132 86 46 مساعد مدير

 801 207 118 89 158 98 60 213 135 78 223 149 74 املجموع

 واملواصفات للشروط طبقا الدراسة مجتمع من% 20,10 نسبته ما أخذ تم     

( 161) العينة أفراد عدد وبلغ البسيطة، العشوائية العينة لسحب العلمية

 
ً
 النوع) الدراسة متغيرات حسب العينة أفراد توزيع يوضح( 2) والجدول  فردا

 (.املحافظة الخدمة، سنوات الوظيفي، املسمى  االجتماعي،

 2 جدول 

  الدراسة عينة أفراد توزيع
ً
 (املحافظة الخدمة، سنوات الوظيفي، املسمى االجتماعي، النوع) ملتغيرات  وفقا

 الوظيفة  املحافظة 
 النسبة املجموع  أنثى ذكر املجموع  سنوات الخدمة 

           سنة21≤ سنة21>

 ظفار
 13 7 20 6 14 مدير

67 41,61% 
 36 11 47 17 30 مساعد مدير

 شمال الشرقية
 1 6 7 7 0 مدير

14 8,70% 
 4 3 7 0 7 مساعد مدير

 جنوب الباطنة
 15 8 23 18 5 مدير

39 24,23% 
 11 5 16 1 15 مساعد مدير

 مسقط 
 17 6 23 13 10 مدير

41 25,46% 
 13 5 18 6 12 مساعد مدير

 %100 161 املجموع
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 الدراسة  أداة. ج

 باملدارس املجتمعية الشراكة فاعلية مدى توضح استبانة تصميم تم      

 واألهلية، الحكومية املؤسسات األمور، أولياء: )التالية املجاالت في الحكومية

 ملقترحات  للوصول  ،(العالي التعليم مؤسسات الخاص، القطاع مؤسسات

 في  جديدة أساليب على والتعرف املجتمعية، الشراكة لتحقيق تطويرية

 .تفعيلها

  الدراسة أداة صدق. د

 عن لألداة املحكمين  بصدق يعرف ما أو الظاهري  الصدق من التحقق تم     

 وعلم التربوية، اإلدارة مجال في املختصين من محكًما( 15) على عرضها طريق

 ظفار، وجامعة قابوس، السلطان  جامعة من كل  في االجتماع وعلم النفس،

 بمحافظة والتعليم للتربية العامة واملديرية والتعليم، التربية وزارة عام وديوان

 الشركات، بعض في ممثلة الخاص والقطاع ،(الديوان ) العام والقطاع ظفار،

 بإجراء الباحثون  قام وتوجيهاتهم، ومالحظاتهم، املحكمين، آراء ضوء وفي

 (.1) محلق املناسبة التعديالت

 اإلحصائية املعالجة. هـ

  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات امليدانية البيانات معالجة تمت       

 Statistical االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة باستخدام أسئلتها

Package for the Social Sciences (SPSS.) 

 ومناقشتها النتائج .5

  الجزء هذا يتناول       
ً
 إليها التوصل تمّ  التي  امليدانية الدراسة لنتائج عرضا

 عمان  سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة فاعلية مدى حول 

  ومساعديهم؛ املدارس مديري  نظر وجهة من
ً
 وذلك أسئلتها، لتسلسل وفقا

، معالجتها بعد
ً
 العينة أفراد نظر وجهات النتائج هذه ُتمثل حيث إحصائيا

 
ً
  يلي وفيما الدراسة أداة ملجاالت وفقا

ً
 اإلحصائية والبيانات النتائج لتلك عرضا

 . بها املتعلقة

 األول  بالسؤال املتعلقة النتائج. أ

 الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة فاعلية مدى ما" على السؤال ينص     

 عليه ولإلجابة" ومساعديهم؟ املدارس ي مدير  نظر وجهة من عمان  سلطنة في

 لتقديرات  والرتب؛ املعيارية واالنحرافات الحسابية، املتوسطات استخراج تم

 باملدارس  املجتمعية الشراكة فاعلية مدى حول  الدراسة عينة أفراد

 ومساعديهم، املدارس مديري  نظر وجهة من عمان  سلطنة في الحكومية

 .ذلك يوضح( 3) والجدول  الكلية، والدرجة األداة ملجاالت

 3 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  (161=ن) الكلية والدرجة ورتبها املجتمعية الشراكة فاعلية مدى على  الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنح

 فاعلية الرتبة ع  م  املجاالت  م 

 متوسطة الثالث 0,81 2,97 أولياء األمور  1

 عالية االول  0,81 3,42 املؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي 2

 منخفضة  الرابع 0,86 2,58 مؤسسات القطاع الخاص  3

 متوسطة الثاني 1,05 3,13 التعليم العاليمؤسسات  4

 متوسطة   0,73 3,03 الدرجة الكلية  

 املعياري  االنحراف= ع الحسابي، املتوسط= م العينة، أفراد عدد= ن *

 الشراكة فاعلية ملدى الحسابية املتوسطات أن ( 3) الجدول  من يتضح     

 مديري  نظر وجهة من عمان  سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية

 بين تراوح معياري  بانحراف ،(3,42 – 2,58) بين  تراوحت  ومساعديهم املدارس

 وبانحراف  ،(3,03) الكلية للدرجة الحسابي املتوسط وبلغ ،(1,05 – 0,81)

 الحكومية املؤسسات مجال ويعتبر. متوسطة فاعلية بمدى ،(0,73) معياري 

 حسابي متوسط على حصل حيث فاعلية األكثر املحلي باملجتمع واألهلية

 مجال  حصل حين  في عالية، فاعلية بمدى( 0,81) معياري  وانحراف( 3,42)

 معياري  وبانحراف( 2,58) وبلغ حسابي متوسط أقل على الخاص القطاع

 .منخفضة فاعلية  بمدى( 0,86)

 الحبس ي  دراسة نتيجة مع الحالية للدراسة الكلية الدرجة نتيجة وتتفق      

 املشاركة في الحق للمجتمع تضمن التي  القوانين  في قصور  إلى أشارت التي [ 8]

 الوزارة داخل االتجاهين  ذات االتصاالت في وقصور  التربوي، القرار صنع في

 دراسة ونتيجة املجتمع، مع  الوزارة وخارج والرأسية األفقية بصورتها

 محدودية: املعوقات أبرز  من أن  توصياتها في ذكرت التي [ 9] الجعيدي

. املحلي املجتمع مع التعاون  لتطوير املدرسة ملديرة املمنوحة الصالحيات

 اإلدارية الكوادر من االفتقار إلى أشارت التي [ 10]  القحطاني ونتيجة

 نتيجة وكذلك املحلي، واملجتمع املدرسة بين العالقة تطوير في املتخصصة

 دراستها، ملحاور  الكلية الدرجة في متوسطة بدرجة جاءت والتي [ 4] الصوافية

 اآلباء بعض اعتقاد إلى تعود الشراكة ضعف أسباب أن [ 31] جاويش ويرى 

 املجتمع ثقة وضعف فقط، املدرسة مسؤولية التربية بأن  واملسؤولين 

 االجتماعي املستوى  وانخفاض ومعلوماته، املعلم بكفاءة املختلفة بمؤسساته

 حالة تبين  التي  الرسمية بالتقارير اآلباء اهتمام وضعف األسرة، في والثقافي

 الصالحيات محدودية أن  نظره وجهة من البحث فريق يرى  حين  في الطالب،

  تؤثر املدرسية لإلدارة املمنوحة
ً
 يجعل  مما املجتمعية الشراكة على سلبا

 .متوسطة فاعليتها

 : حدة على مجال كل عبارات حسب النتائج (أ

  ورتبتها، املعياري، وانحرافها عبارة كل متوسط توضح( 7-4) من الجداول 

 :كاآلتي األداة مجاالت من مجال كل في

 
ً
 األمور  أولياء مجال: أوال

 في  األمور  أولياء فاعلية مدى عن تعّبر عبارات( 10) على املجال هذا يحتوي     

 وجهة من عمان سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة تفعيل

 الثالثة، املرتبة في املجال هذا  جاء وقد ومساعديهم، املدارس مديري  نظر

 ملدى  والرتب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 4) الجدول  ويوضح

 . األمور  أولياء مجال في الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة فاعلية
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 4 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  ورتبها( األمور  أولياء) األول  املجال لعبارات املعيارية واالنح

 فاعلية الرتبة ع  م  عبارات مجال أولياء األمور  م 

 متوسطة األولى 1,24 3,34 واألمهات.حضور االجتماعات الدورية ملجالس اآلباء  1

 متوسطة الثامنة 1,09 2,94 املشاركة في عملية اتخاذ القرارات حسب الصالحيات الواردة في الئحة شؤون الطلبة. 2

 منخفضة  العاشرة  1,26 2,07 املشاركة في تغطية العجز في حصص االحتياط باملدرسة. 3

 متوسطة الثانية 1,08 3,20 املدرسة. املساهمة في تنفيذ فعاليات  4

 متوسطة السادسة  0,95 3,02 التعاون مع األخصائي االجتماعي في حل املشكالت الطالبية. 5

 متوسطة الثالثة 1,03 3,14 مشاركة ذوي الخبرة من أولياء األمور في اللجان املدرسية.  6

 متوسطة السابعة 1,08 2,98 خدمة املجتمع. املشاركة في وضع الخطط املدرسية املتعلقة بمجال  7

 متوسطة التاسعة 0,98 2,84 املشاركة في تقييم برامج وأنشطة املدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها. 8

 متوسطة الخامسة 1,15 3,04 املساهمة في جمع التبرعات ألسر الطلبة ذوي الدخل املحدود.  9

 متوسطة الرابعة 1,06 3,14 التطوعية التي تقوم بها املدرسة. املساهمة في األعمال  10

 أفراد لتقديرات الحسابية املتوسطات أن ( 4)  الجدول  خالل من يتضح      

 ،( 3,34-2,07) بين  تراوحت األمور  أولياء مجال لعبارات الدراسة عينة

 بدرجة غالبيتها وجاءت ،(1,26-0,95) بين  تراوحت معيارية وبانحرافات

 الدورية االجتماعات حضور " على تنص التي ( 1) العبارة جاءت فقد متوسطة،

 ،(3,34) بلغ حسابي وبمتوسط األولى، املرتبة في" واألمهات اآلباء ملجالس

( 3)  العبارة جاءت بينما. متوسطة وبفاعلية( 1,24)  مقداره معياري  وانحراف

 في" باملدرسة االحتياط حصص في العجز تغطية في املشاركة" على تنص والتي 

 مقداره معياري  وانحراف ،(2,07) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة، املرتبة

 الصوافية دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت. منخفضة وبفاعلية( 1,26)

 املجتمع متابعة ذكرت حيث اإلدارة مجال في متوسطة بدرجة جاءت والتي [ 4]

 دراسة مع النتيجة هذه  اتفقت كما باملدرسة، التعليمية العملية النتظام

 متوسطة بدرجة تأتي األهل استجابة أن  إلى أشارت والتي [ 11] وفتحيه مغربي

 أولياء مشاركة معوقات أن [ 32] وعبدالعزيز ضحاوي  ويذكر. الشراكة في

 في  املعلمين  جانب من الكافي الوقت قلة إلى تعود املدرسية لإلدارة األمور 

 مشاركة أهمية واغفال املدرس ي، العمل من اآلباء بعض وتخّوف املدارس،

 كذلك املدرسية، اإلمكانيات في والقصور  املعلمين، بعض جانب من اآلباء

 على املجال حصول  أن  البحث فريق ويرى  املشاركة، في يرغبون  ال الذين اآلباء

 الشراكة بأهمية األمور  أولياء وعي درجة ارتفاع إلى يعود متوسطة فاعلية

 من املدراس مع مجتمعية شراكة خلق في الوزارة جهود عن والناتج املجتمعية،

 سفراء ومشروع تقرأ، أمي مشروع مثل البرامج من ملجموعة تنفيذها خالل

 .التعليمية البوابة

 
ً
 املحلي  باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات مجال: ثانيا

  األولى  املرتبة في املحلي باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات مجال جاء

 الحسابية املتوسطات( 5)  الجدول  ويوضح األخرى، للمجاالت بالنسبة

 مجال في املجتمعية الشراكة تفعيل مدى عن ورتبها املعيارية واالنحرافات

 . املحلي باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات

 5 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  ورتبها( املحلي باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات) الثاني املجال لعبارات املعيارية واالنح

 فاعلية الرتبة ع  م  عبارات مجال املؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي  م 

 عالية الثانية 0,90 3,70 ولقاءات لنشر الوعي الصحي بمشاركة املؤسسات الصحية باملدرسة. إقامة ندوات  1

 عالية األولى 0,92 3,75 التوعية املرورية بالتعاون مع مراكز الشرطة. 2

 متوسطة الثامنة 1,11 3,11 املشاركة مع املراكز الزراعية في تنظيم أنشطة تعليمية عن الزراعة للعاملين في املدرسة. 3

 متوسطة السابعة 1,16 3,12 تنظيم لقاءات دورية بين املدرسة ولجان البلدية لتعريف الطلبة بدورها في املجتمع.  4

استخدام مرافق املدرسة في تنفيذ فعاليات مؤسسات املجتمع املحلي الحكومية )مثال استخدام املدرسة   5

 كمركز لالنتخابات(.

 عالية الثالثة 1,25 3,55

 عالية الرابعة 1,04 3,50 التعاون مع املدرسة في تنفيذ املشاريع الهادفة )مثال املدارس املعززة للصحة (. 6

 متوسطة السادسة  1,09 3,16 املشاركة في تنظيم معسكرات العمل التطوعية التي تقيمها املدرسة. 7

 عالية الخامسة 1,07 3,47 مسابقات األندية الرياضية. استقطاب طلبة املدرسة للمشاركة في  8

 أفراد لتقديرات الحسابية املتوسطات أن( 5) الجدول  خالل من يتضح     

 املحلي  باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات مجال لعبارات الدراسة عينة

 ،(1,25-0,90) بين  تراوحت معيارية وانحرافات ،(3,11-3,75) بين  تراوحت

 على  تنص التي ( 2) العبارة جاءت حيث عالية، بفاعلية غالبيتها وجاءت

 وبمتوسط األولى، املرتبة في" الشرطة مراكز مع بالتعاون  املرورية التوعية"

 كما عالية، وبفاعلية ،(0,92) مقداره معياري  وانحراف ،(3,75) بلغ حسابي

 تنظيم في الزراعية املراكز مع املشاركة" على تنص والتي ( 3) العبارة حصلت

 األخيرة، املرتبة في" املدرسة في للعاملين  الزراعة عن تعليمية أنشطة

 وبفاعلية( 1,11) مقداره معياري  وانحراف ،(3,11) بلغ حسابي وبمتوسط

 حيث [ 11] وفتحية مغربي دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق متوسطة،

 عبارات  معظم حصول  ويعزى  والعالية، املتوسطة بين  االستجابة تتراوح

 مرد ولعلّ  املدرسة، تجاه بدورها املؤسسات قيام إلى عالية فاعلية على املجال

 حكومية جهات تمثل كونها الجهات تلك بها تتعامل التي  الرسمّية الصفة ذلك

[  21] الشرعي ويؤكد الفردية، الصفة عنها تنتفي وبالتالي أهلية مؤسسات أو
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 من  لالستفادة املجتمع لدى والتطوعي الجماعي العمل ثقافة نشر من البد أنه

 املدرسة بين  الشراكة تفعيل يحقق مما والهيئات املنظمات خبرات

 . املحلي باملجتمع واألهلية الحكومية واملؤسسات

 
ً
 الخاص القطاع مؤسسات مجال: ثالثا

  باملجاالت  مقارنة الرابعة املرتبة في الخاص القطاع مؤسسات مجال جاء

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 6) الجدول  ويوضح األخرى،

 . ورتبها الخاص القطاع مؤسسات مجال في املجتمعية الشراكة تفعيل ملدى

 6 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  ورتبها ( الخاص القطاع مؤسسات) الثالث املجال لعبارات املعيارية واالنح

 الفاعلية الرتبة ع  م  عبارات مجال مؤسسات القطاع الخاص م 

 منخفضة  الخامسة 1,12 2,57 تنظم دورات تدريبية ملجموعات من طلبة املدرسة لرفع كفاءتهم العلمية والعملية. 1

 متوسطة الثالثة 1,17 2,70 بمبالغ نقدية لتنفيذ بعض مشاريعها.تمويل املدرسة  2

 متوسطة األولى 1,11 2,79 التعاون في تنفيذ زيارات ميدانية لتعريف الطلبة على طرق تصنيع املنتجات املختلفة. 3

 منخفضة  الثامنة 1,07 2,45 تقديم استشارات ومقترحات لزيادة دخل املدرسة.  4

 منخفضة  التاسعة 1,11 2,45 املدرسة باألجهزة واألدوات االلكترونية لتلبية حاجات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.تزويد  5

 متوسطة الثانية 1,18 2,73 اعادة تدوير قرطاسية املدرسة لصالح املدرسة. 6

 متوسطة الرابعة 1,16 2,60 املعسرين باملدرسة.املشاركة في توفير التغذية واملستلزمات املدرسية املجانية للطلبة  7

 منخفضة  السادسة  1,05 2,47 املساهمة في تمويل اللقاءات التربوية التي تنفذها املدرسة. 8

 منخفضة  السابعة 1,08 2,47 إقامة ندوات لتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تنمية املجتمع. 9

 أفراد لتقديرات الحسابية املتوسطات أن( 6) الجدول  خالل من يتضح       

-2,79) بين تراوحت الخاص القطاع مؤسسات مجال لعبارات الدراسة عينة

 بدرجة أغلبها وجاءت ،(1,18-1,05) بين  تراوحت معيارية وانحرافات ،(2,45

 زيارات  تنفيذ في التعاون " على تنص التي ( 3)  العبارة جاءت فقد منخفضة،

 األولى،  املرتبة في" املختلفة املنتجات تصنيع طرق  على الطلبة لتعريف ميدانية

 وبفاعلية( 1,11) مقداره معياري  وانحراف ،(2,79) بلغ حسابي وبمتوسط

 باألجهزة املدرسة تزويد" على تنص والتي ( 5) العبارة جاءت بينما متوسطة،

 في " الخاصة االحتياجات ذوي  الطلبة حاجات لتلبية االلكترونية واألدوات

 مقداره معياري  وانحراف ،(2,45) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة، املرتبة

 فاعلية على املجال عبارات معظم حصول  ويبين  منخفضة، وبفاعلية( 1,11)

 من هذا ويعود الخاص، القطاع به يقوم الذي الدور  ضعف على منخفضة

 أن  يرى  -املعارضة مرحلة في- الخاص القطاع أن  إلى[ 22]الباز نظر وجهة

 وتأمين املواطنين، ورعاية املشاريع، دعم عن مسؤولة وحدها الدولة

  إلى  منخفضة فاعلية على املجال حصول  البحث فريق ويعزي . احتياجاتهم

 الشركة مالك أو الشركة إدارة مجلس أن  حيث الخاص القطاع خصوصية

 املدرسة، مع الشراكة يعيق مما الشركة عمل توجيه آليات يحدد الذي هو

 األول،  وموجهه الخاص للقطاع الرئيس الهدف هو املالي العائد أن  حيث

 مجال حصل  حيث[ 4] الصوافية دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واختلفت

 نظر وجهة من االختالف سبب ويعود متوسطة، درجة على دراستها في التمويل

 أن حين  في التمويل مجال في ككل املجتمع اعتمدت الباحثة كون  الفريق

 .متعددة مجاالت إلى املجتمع فرزت الحالية الدراسة

 العالي التعليم مؤسسات: رابعا

 مدى عن تعّبر عبارات( 6) على العالي التعليم مؤسسات مجال يحتوي 

 عمان  سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة تفعيل في فاعليتها

 مؤسسات  مجال جاء وقد ومساعديهم، املدارس مديري  نظر وجهة من

( 7) الجدول  ويوضح األداة، ملجاالت بالنسبة الثانية املرتبة في العالي التعليم

 املجتمعية الشراكة تفعيل ملدى املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 .ورتبها العالي التعليم مؤسسات مجال في

 7 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  ورتبها( العالي التعليم  مؤسسات) الرابع املجال لعبارات املعيارية واالنح

 الدرجة  الرتبة ع  م  عبارات مجال مؤسسات التعليم العالي  م 

 متوسطة األولى 1,15 3,38 التعليم العالي.تنظيم لقاءات دورية لتعريف الطلبة بمسارات وتخصصات  1

 متوسطة الثانية 1,17 3,19 مشاركة أكاديميين من مؤسسات التعليم العالي في الندوات التي تقيمها املدرسة.  2

 متوسطة السادسة  1,25 3,00 تنفيذ ورش من قبل األكاديميين للهيئة اإلدارية والتدريسية باملدرسة. 3

 متوسطة الثالثة 1,19 3,13 االدارية والتدريسية لحضور الندوات واملؤتمرات التي تقيمها تلك املؤسسات.دعوة الهيئة  4

 متوسطة الرابعة 1,15 3,10 اتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في الفعاليات واألنشطة التي تقيمها.  5

 متوسطة الخامسة 1,25 3,01 تنظيم مسابقات علمية لطلبة املدرسة تحت إشرافها.  6
 

 

 

 

 

 

 

 أفراد لتقديرات الحسابية املتوسطات أن ( 7) الجدول  خالل من يتضح     

 -3,38) بين   تراوحت العالي التعليم مؤسسات مجال لعبارات الدراسة عينة 

 جميعها وجاءت ،(1,25-1,15) بين  تراوحت معيارية وانحرافات ،(3,00

 لقاءات  تنظيم" على تنص التي ( 1) العبارة جاءت فقد متوسطة، بفاعلية

 األولى، املرتبة في" العالي التعليم وتخصصات بمسارات الطلبة لتعريف دورية

 وبفاعلية( 1,15) مقداره معياري  وانحراف ،(3,38) بلغ حسابي وبمتوسط

 قبل  من ورش تنفيذ" على تنص والتي ( 3) العبارة حصلت وقد متوسطة،

 األخيرة، املرتبة في" باملدرسة والتدريسية اإلدارية للهيئة األكاديميين 

 وبفاعلية( 1,15) مقداره معياري  وانحراف ،(3,00) بلغ حسابي وبمتوسط

 على  فرضت ومتطلباته العصر تحديات أن [ 26] طه ويؤكد متوسطة،
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 الحياة من مختلفة جوانب  تشمل وأدوار مسؤوليات العالي التعليم مؤسسات

 واملباشر الحقيقي والفعل االجتماعية، املسؤولية رأسها وعلى اليومية،

 واتفقت. مجتمعية كمؤسسات بدورها والقيام املجتمع تنمية في واملستمر

 أبرز  من كانت حيث[ 18]  وسكانر الزائدي دراسة مع الحالية الدراسة نتائج

 خالل  من ممتازة بطريقة يسوالتدر  التعلم في املعلمين  إعداد يتم أنه نتائجها

 متوسطة فاعلية على املجال حصول  ويعزى . والجامعة املدرسة بين  الشراكة

ر إلى
ّ
 بدوره وهذا السلطنة، محافظات معظم في العالي التعليم مؤسسات توف

 في  األكاديميين  وعي عن ناهيك املدرسة، مع الشراكة قيام السهل من يجعل

 الدور  إلى إضافة الشراكة، هذه تفعيل بضرورة العالي التعليم مؤسسات

 هام ركن واملدرسة املجتمع، بخدمة واملتمثل العالي التعليم ملؤسسات الثالث

 .املجتمع على التأثير في بارز  ودور  أثر من لها ملا تغييبه يمكن ال املجتمع في

 الثاني السؤال نتائج. ب

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل" على السؤال ينص

 ومساعديهم املدارس ي دير مل الدراسة عينة استجابات في( α≤0.05) الداللة

 واملسمى  االجتماعي النوع ملتغير تعزى  املجتمعية الشراكة فاعلية حول 

 عرض  تم السؤال هذا عن ولإلجابة ،"واملحافظة؟ الخدمة وسنوات الوظيفي

 :يلي كما حدة، على متغير كل

 االجتماعي النوع متغير .1

 أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم

 مستقلتين لعينتين " ت" اختبار باستخدام األداة، مجاالت على الدراسة عينة

Independent Sample T-Testالنوع ملتغير املتوسطات بين  الفروق ملعرفة ؛ 

 الشراكة فاعلية مدى حول  الدراسة، عينة أفراد تقديرات في االجتماعي

 .ذلك يبين ( 8) والجدول  عمان، سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية

 8 جدول 

  الدراسة عينة أفراد تقديرات في الفروق  ملعرفة  مستقلتين ملجموعتين" ت" اختبار  نتائج
ً
 (110= أنثى ،51=ذكر) االجتماعي النوع ملتغير  وفقا

 اتجاه الفروق  الداللة االحصائية درجات الحرية قيمة "ت" ع  م  النوع االجتماعي املجال

 أولياء األمور 

 

 أنثى 0,000 159 4,398 0,84 2,58 ذكر 

 0,73 3,15 أنثى

 أنثى 0,000 159 4,001 0,84 3,06 ذكر  املؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي

 0,74 3,58 أنثى

 غير دال 0,093 159 1,690 0,80 2,41 ذكر  مؤسسات القطاع الخاص 

 0,88 2,66 أنثى

 أنثى 0,000 159 4,888 0,95 2,63 ذكر  مؤسسات التعليم العالي

 1,02 3,37 أنثى

 أنثى 0,000 159 4,425 0,74 2,67 ذكر  الدرجة الكلية

 0,67 3,91 أنثى

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 8) الجدول  من يتضح     

 الشراكة فاعلية ملدى الدراسة عينة أفراد تقديرات بين ( α ≤ 0,05) الداللة

 في  االجتماعي النوع ملتغير عمان، سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية

 الخاص القطاع اهتمام إلى ذلك ويعزى  الخاص، القطاع مؤسسات مجال

 داللة ذات فروق توجد بينما. النوع متغير على التركيز دون  الربحي بالعائد

 الدراسة عينة أفراد تقديرات بين ( α ≤ 0,05) الداللة مستوى  عند إحصائية

 في االجتماعي النوع ملتغير الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة فاعلية ملدى

 مجال  في ذلك ويعزى  االناث، لصالح تعزى  الكلية والدرجة املجاالت بقية

  أكثر املرأة كون  األمور  أولياء
ً
 في اإلنات لصالح وكذلك. بالرجل مقارنة اهتماما

 التعليم ومؤسسات املحلي باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات مجال

 شأنه من والذي العماني املجتمع في والتقاليد العادات إلى ذلك ويعزى  العالي

 مع النتيجة هذه وتختلف الخدمات، تقديم  في الرجل على املرأة يقدم أن 

 وسبب  الجنس ملتغير فروق وجود عدم ذكرت والتي [ 19] طالفحة نتيجة

 في الدراسة عينة اختالف إلى يعود البحث فريق نظر وجهة من االختالف

 .الدراستين

 الوظيفي املسمى  متغير .2

 أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم     

 مستقلتين لعينتين " ت" اختبار باستخدام األداة، مجاالت على الدراسة عينة

Independent Sample T-Test ملتغير املتوسطات بين الفروق ملعرفة ؛ 

 الشراكة فاعلية مدى حول  الدراسة، عينة أفراد تقديرات في الوظيفي املسمى 

 .ذلك يبين ( 9) والجدول  عمان، سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية

 9 جدول 

  الدراسة عينة أفراد تقديرات في الفروق  ملعرفة  مستقلتين ملجموعتين" ت" اختبار  نتائج
ً
 ( 88=مدير مساعد ،73=مدير) الوظيفي املسمى ملتغير  وفقا

 الداللة االحصائية درجات الحرية قيمة "ت" ع  م  الوظيفة  املجال

 أولياء األمور 

 

 0,273 159 1,076 0,79 3,05 مدير

 0,82 2,91 مساعد مدير

 0,564 159 0,578 0,73 3,46 مدير املؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي

 0,87 3,38 مساعد مدير

 0,502 159 0,674 0,87 2,63 مدير مؤسسات القطاع الخاص 

 0,86 2,54 مساعد مدير
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 0,843 159 0,198 0,97 3,12 مدير مؤسسات التعليم العالي

 1,12 3,15 مساعد مدير

 0,561 159 0,582 0,70 3,06 مدير الدرجة الكلية

 0,76 3,00 مساعد مدير

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 9) الجدول  من يتضح     

 الشراكة فاعلية ملدى الدراسة عينة أفراد تقديرات بين ( α ≤ 0,05) الداللة

 في الوظيفي املسمى  ملتغير عمان، سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية

 الشراكة مجاالت نضج إلى ذلك ويعزى  الكلية، والدرجة األداة مجاالت جميع

 مؤسسات املحلي، باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات األمور، أولياء)

 املدرسة ممثل مع التعامل في( العالي التعليم مؤسسات الخاص، القطاع

  أكان  سواء
ً
، أو مديرا

ً
[  13] عاشور  دراسة مع النتيجة هذه وتختلف مساعدا

  اختالف سبب ولعل فروق وجود إلى أشارت والتي 

 .بينهما الزمني  الفارق  أو الدراستين  في العينات اختالف إلى يعود النتائج

 الخدمة سنوات متغير .3

 أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم     

 مستقلتين لعينتين " ت" اختبار باستخدام األداة، مجاالت على الدراسة عينة

Independent Sample T-Testملتغير املتوسطات بين  الفروق ملعرفة ؛ 

 الشراكة فاعلية مدى  حول  الدراسة، عينة أفراد تقديرات في الخدمة سنوات

 .ذلك يبين ( 10) والجدول  عمان، سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية

 10 جدول 

  الدراسة عينة أفراد تقديرات في الفروق  ملعرفة  مستقلتين ملجموعتين" ت" اختبار  نتائج
ً
 سنوات  ملتغير  وفقا

 الداللة االحصائية درجات الحرية قيمة "ت" ع  م  السنوات املجال

 أولياء األمور 

 

 0,074 159 1,797 0,80 2,88 سنة 21أقل من 

 0,81 3,11 سنة فأكبر  22

 0,106 159 1,624 0,84 3,33 سنة 21أقل من  املؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي

 0,74 3,54 سنة فأكبر  22

 0,073 159 1,803 0,92 2,48 سنة 21أقل من  مؤسسات القطاع الخاص 

 0,77 2,72 سنة فأكبر  22

 0,420 159 0,809 1,15 3,08 سنة 21أقل من  العاليمؤسسات التعليم 

 0,90 3,21 سنة فأكبر  22

 0,079 159 1,766 0,77 2,94 سنة 21أقل من  الدرجة الكلية

 0,70 3,14 سنة فأكبر  22

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 10) الجدول  من يتضح     

 فاعلية ملدى الدراسة عينة أفراد تقديرات بين( α ≤ 0,05) الداللة مستوى 

 سنوات ملتغير عمان، سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة

 املجاالت  أن  إلى هذا ويعزى  الكلية، والدرجة األداة مجاالت جميع في الخدمة

 الشراكة في لها املمنوحة الصالحية نطاق أو املرسومة خططها وفق تتعامل

 سنوات  ملتغير تعزى  فروق توجد أال البديهي  من فإنه وبالتالي املدرسة مع

  طالفحة دراسة مع النتيجة هذه وتتفق الدراسة، هذه في الخدمة

[19 .] 

  املحافظة متغير .4

 أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم

 سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة فاعلية ملدى الدراسة عينة

  ومساعديهم املدارس مديري  نظر وجهة من عمان 
ً
 املحافظة، ملتغير تبعا

 املعالجة نتيجة يوضح( 11) والجدول  الكلية، والدرجة األداة، مجاالت لجميع

 .اإلحصائية

 11 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  املحافظة  ملتغير  الكلية والدرجة األداة مجاالت على العينة أفراد لتقديرات واالنح

 ع  م  العدد  املحافظة  املجاالت 

 أولياء األمور 

 

 0,71 2,77 67 ظفار

 0,80 2,81 14 شمال الشرقية

 0,94 3,02 39 جنوب الباطنة

 0,74 3,31 41 مسقط 

 0,81 2,97 161 املجموع

 املؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي

 

 0,81 3,57 67 ظفار

 0,87 3,17 14 شمال الشرقية

 0,90 3,24 39 جنوب الباطنة

 0,63 3,42 41 مسقط 

 0,81 3,42 161 املجموع

 0,85 2,52 67 ظفار مؤسسات القطاع الخاص 
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 0,79 2,61 14 شمال الشرقية

 0,95 2,50 39 الباطنةجنوب 

 0,83 2,75 41 مسقط 

 0,86 2,58 161 املجموع

 

 مؤسسات التعليم العالي

 

 

 1,14 3,37 67 ظفار

 0,76 2,75 14 شمال الشرقية

 1,06 2,78 39 جنوب الباطنة

 0,89 3,22 41 مسقط 

 1,05 3,13 161 املجموع

 0,72 3,06 67 ظفار الدرجة الكلية

 0,72 2,83 14 الشرقيةشمال 

 0,84 2,88 39 جنوب الباطنة

 0,63 3,18 41 مسقط 

 0,73 3,03 161 املجموع

 عينة متوسطات بين  ظاهرية فروق وجود ( 11) الجدول  من يتضح      

 داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما وملعرفة املحافظة ملتغير الدراسة

 للمقارنة األحادي؛ التباين تحليل نستخدم املحافظة ملتغير تعزى  إحصائية

 والجدول  الكلية والدرجة الدراسة مجاالت من مجال كل في املحافظات بين 

 .ذلك يوضح( 12)

 12 جدول 

  الدراسة عينة أفراد لتقديرات( ANOVA) األحادي التباين تحليل
ً
 املحافظة  ملتغير  وفقا

 مستوى الداللة  قيمة )ف( متوسط املربعات  درجة الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين  املحاور 

 أولياء األمور 

 

 0,007 1,174 2,581 3 7,743 بين املجموعات

 0,618 157 97,077 داخل املجموعات

  160 104,819 املجموع

واألهلية باملجتمع  املؤسسات الحكومية 

 املحلي

 

 0,123 1,953 1,248 3 3,745 بين املجموعات

 0,639 157 100,357 داخل املجموعات

  160 104,102 املجموع

 0,533 0,734 0,551 3 1,652 بين املجموعات مؤسسات القطاع الخاص 

 0,750 157 117,724 داخل املجموعات

  160 119,375 املجموع

 مؤسسات التعليم العالي

 

 0,020 3,392 3,607 3 10,820 بين املجموعات

 1,063 157 166,931 داخل املجموعات

  160 177,751 املجموع

 0,233 1,440 0,768 3 2,305 بين املجموعات الدرجة الكلية

 0,534 157 83,811 داخل املجموعات

  160 86,116 املجموع

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود( 12) الجدول  خالل من يتضح     

 فاعلية ملدى الدراسة عينة أفراد تقديرات بين( α ≤ 0,05) الداللة مستوى 

 نظر  وجهة من عمان  سلطنة في الحكومية باملدارس املجتمعية الشراكة

  ومساعديهم املدارس مديري 
ً
 األمور  أولياء مجالي في املحافظة ملتغير تبعا

 روقـــالف اتجاه وملعرفة(. 0,020) العالي التعليم ومؤسسات ،(0,007=الداللة)

  الجدول  يوضحه كما( LSD) اختبار استخدام تم املحافظات يــف

(13.) 

 13 جدول 

 املحافظات متغير   في البعدية للمقارنة( LSD) اختبار  نتائج

 الداللة  الخطأ املعياري  الفروق بين املتوسطات املحافظة  املجاالت 

 0,001 0,15592 *0,53486 ظفار مسقط  مجال أولياء األمور 

 0,041 0,24341 *0,50234 شمال الشرقية

 0,044 0,30301 *0,61567 شمال الشرقية ظفار مجال مؤسسات التعليم العالي

 0,006 0,20768 *0,58362 جنوب الباطنة
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 في مسقط محافظة لصالح الفروق هذه أن ( 13) الجدول  من يتضح       

 أولياء طبيعة أن  حيث العاصمة كونها إلى هذا ويعزى  األمور، أولياء مجال

 األخرى، املحافظات  في األمور  أولياء طبيعة عن تختلف العواصم في األمور 

 والحرص واملتابعة االهتمام في غيرهم من أكثر العواصم في األمور  أولياء فوعيّ 

 لصالح الفروق كانت بينما املحافظات، بباقي مقارنة الشراكة تفعيل على

 لخصوصية هذا ويعزى  العالي التعليم مؤسسات مجال في ظفار محافظة

 املحافظة ألبناء األسري  والتداخل وتقاليدها عاداتها أن  حيث ظفار محافظة

 في  الدور  بذات مقارنة فاعلية أكثر العالي التعليم مؤسسات دور  يجعل

 من األكاديمية والقيادات اإلداري  الطاقم معظم أن  كون  األخرى  املحافظات

 إلى  تشير والتي [ 13] عاشور  مع النتيجة هذه وتتفق نفسها، املحافظة أبناء

 .دراسته في التعليمية للمنطقة تعزى  فروق وجود

 مقترحة  إجراءات. 6

 الباحثون  يقترح امليدانية الدراسة نتائج على وبناء النظري  اإلطار ضوء في    

 :اآلتي

 
ً
 األمور  أولياء مجال: أوال

 يساعد مما املدرسة وأنشطة برامج تقييم في للمشاركة أكبر صالحيات منح -1

 .املجتمع في فاعليين  أعضاء كونهم الشراكة على األمور  أولياء

 التربوي  املجال من املتقاعدين أو الخبرة ذوي  من األمور  أولياء تشجيع -2

 .االحتياط حصص لتغطية

 
ً
 املحلي  باملجتمع واألهلية الحكومية املؤسسات: ثانيا

 في أكثر فرص ومنحها املؤسسات، هذه مع الشراكة أوجه زيادة على العمل -3

 الوالية بها تعنى  التي  املجتمعية بالقضايا لتعريفهم الطالبية؛ اللقاءات تنظيم

 .الحمالت لهذه الطلبة مساندة وطرق  النظافة، كحمالت

 .التطوعية العمل معسكرات في الطلبة إشراك -4

 
ً
 الخاص القطاع: ثالثا

 .للشراكة الداعمة الشركات ملنتجات مدرسة كل في دعائي ركن تخصيص -5

 12-10 مدارس وخاصة الطلبة لتدريب الشركات استقطاب على العمل -6

 .العمل سوق  في لالنخراط جاهزين املرحلة هذه في الطلبة كون 

 .املحافظات مستوى  على الشراكة في فاعلية األكثر الشركات تكريم -7

 
ً
 العالي التعليم مؤسسات: رابعا

 .للمعلمين تخصصية دورات تقديم على األكاديميين  تشجيع -8

 .املحافظات مستوى  على الشراكة في فاعلية األكثر األكاديميين  تكريم -9

 
ً
  عامة توصيات: خامسا

 .املجتمعية الشراكة ثقافة نشر على العمل -10

 املجتمع جهات استقطاب في املدرسية لإلدارات صالحيات اعطاء -11

 .املجتمعية الشراكة تفعيل يسهل مما للمديريات الرجوع دون  املختلفة

 التوصيات. 7

  تقديم يمكن فإنه نتائج، من الحالية الدراسة عنه أسفرت ما ضوء في

 :التالية التوصيات

 .وتنميتها تطويرها على والعمل املجتمعية الشراكة من االستفادة ضرورة .1

 .املجتمعية الشراكة بأهمية  الوعي لنشر  ولقاءات ندوات إقامة .2

 تقدمها التي  الخدمات من االستفادة على املدراس إدارات تشجيع .3

 .التعليمية العملية خدمة  في املحلي املجتمع مؤسسات
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ABSTRACT_ The aim of this study was to identify the effectiveness of the community partnership in public 

schools in the Sultanate of Oman from the point of view of school principals and their assistants. The study 

also aims at showing the effect of the study variables, (gender, job title, years of service and governorate) on 

the degree of fulfilling the community partnership. To achieve the objectives of the study, the descriptive 

approach was used and a (33)-items questionnaire was prepared and distributed in four major domains: 

parents, governmental and community institutions, the private sector, and the higher education institutions. 

The sample of the study made up of 161 school principals and assistant principals represented 20.10% of the 

total population. The results of the study as follows: the domains of parents, and higher education 

institutions was medium, while the governmental and community institutions were high and low in the private 

sector. There are significance differences among the subjects of the sample, due to the variable of the 

province in favor of Muscat Governorate, and in favor of Dhofar governorate in higher education 

institutions, and differences due to the variable of gender in favor of females in parents, Government 

institutions and community partnership, and higher education institutions, while there were no gender 

differences in the private sector. There were also no statistically significant differences due to the job title 

and years of service variables. In light of the findings, a number of actions and recommendations were 

suggested, including involvement of students in voluntary work camps, evaluation of schools programs and 

activities and encouragement of academics to provide specialized courses in community services for teachers 

and the promotion of a culture of community partnership among community’s organizations. 

Keyword: community partnership,  public schools, Sultanate of Oman,  school principals,  assistants. 

 

 

 

 


