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الملخص
استھدفت الدراسة التعرف على الفروق بين أدوار المؤسسة التعليمية في المشاركة المجتمعية ببعض المدارس المختارة بالمناطق المدروسة فيما يتصل بالدور الذى يقدمه
كال من المديرين والمعلمين والتالميذ لتفعيل المشاركة المجتمعية" .وقد تم تقسيم محافظة الدقھلية إلى 3مراكز وھم :السنبالوين واشتمل على  3قرى "تنبول – المقاطعة – كفر غنام"
 ،ومركز أجا واشتمل على قريتين وھم "برج نور الحمص – خطاب"  ،بينما اشتمل مركز تمى األمديد على قريتين وھم "الربع – وتاج العز"  ،وقد تم اختيار عدد " "93مبحوث
من كل مركز وذلك ليمثلوا المديرين والمعلمين والتالميذ )بواقع 12مدير ،و 36معلم ،و 45تلميذ من كل مركز( وبذلك أصبح إجمالى العينة  279مبحوث بمحافظة الدقھلية والذين تم
اختيارھم أيضا بطريقة عشوائية .وتم جمع بيانات ھذه الدراسة عن طريق استخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية للمبحوثين تم استخدام عدد من األساليب والمقاييس اإلحصائية
وھى :اختبار تحليل التباين االحادى وتحديد قيمة "ف" وقد توصلت الدراسة الحالية إلي عدد من النتائج وھى كالتالى - :توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة )السنبالوين
– أجا – تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة المدروسة ودور المديرين في تفعيل المشاركة المجتمعية -توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة )السنبالوين – أجا –
تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة المدروسة ودور المعلمين في تفعيل المشاركة المجتمعية  -توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة )السنبالوين – أجا – تمى
األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة المدروسة ودور التالميذ في تفعيل المشاركة المجتمعية

المشكلة البحثية
نجد ان مع تعقد الحياة اإلنسانية والتغيرات الثقافية واالجتماعية
والتحديات المعاصرة ،ومن ثورة علمية وتقدم تكنولوجي ...الى اخره من
التغيرات االجتماعية ،فقد تشكلت ھوة عميقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع
المحلي ،وبموجب ذلك زادت الضغوط واألعباء التربوية والتعليمية على
المؤسسات التعليمية التي ترتبط بشكل مباشر بقضايا المجتمع ومشكالته و
تؤثر وتتأثر باألحداث والتغيرات المعاصرة في شتى مجاالت الحياة .وبالتالي
أصبحت المؤسسة التعليمية في خضم ھذه األحداث بحاجة إلى إصالح مستمر
لتواكب التغيرات ،وتؤدي االدوار المناط بھا.
ولعل من األسباب الرئيسة لألزمة التربوية ھو فشل النظام االجتماعي
في معرفة كيفية ربط مؤسساته المجتمعية المختلفة الرسمية وغير الرسمية
بالمتغيرات المعاصرة التي طرأت على المجتمع ،مما انعكس سلباً على دور
المؤسسات التربوية والتعليمية وشل حركتھا في التطور التنموي الشامل .ومن
أمثلة ذلك عزوف أولياء األمور ومجالس اإلباء عن المشاركة الفاعلة ،وضعف
كثير من مؤسسات المجتمع المدني وتنظيماته في تأدية دورھا الذي أصبح نمطاً
تقليدياً ال يمثل أي عنصر قوة ضاغطة لتفعيل المؤسسات التربوية.
"وفى ضوء ما سبق يمكن إيضاح مشكلة البحث في كيفية النھوض
وتنمية العملية التعليمية عن طريق تطويرھا وتطوير مؤسساتھا وإزالة
المعوقات التي تعرقلھا وتفعيل أدوار المؤسسات التعليمية في التنمية الريفية
وسوف يتضح ذلك في أھداف الدراسة" .
األھداف البحثية:
"استھدفت الدراسة التعرف على الفروق بين أدوار المؤسسة
التعليمية في المشاركة المجتمعية ببعض المدارس المختارة بالمناطق
المدروسة فيما يتصل بالدور الذى يقدمه كال من المديرين والمعلمين والتالميذ
لتفعيل المشاركة المجتمعية".
االستعراض المرجعي
يعد التعليم عــــامل اساسى محـــــرك ومنشط لحركـــــات التغيير
المطـلــــوبة في أي مجتمع من المجتمعات االنسانية ،فالتعليـــــم ضــــــرورة
الزمة و ملحـــــة بالنسبــــة للمجتمعات النامية وايضا للمجتمعات المتقدمة فإذا ما
أرادت اللحاق بمسايرة الحضارة اإلنســـــانية وجب عليھا االھتمام باصالح
التعليم ،كمـــــا أن التعليم لم يعـــــد ھدفه محــــو األمية كمـــــا كــــــان في
المـــاضي بل أصبح فرع من فروع االستثمــــــــــار االجتماعي لإلنسان
لإلفادة منــــــه واالستفادة في تحقيــــــق أھداف التغيير التي يرنو ويسعى إليھـا
المجتمع .
اإلدارة التعليمية
"تعتبــــــر اإلدارة التعليميـــــة جــــــــزءا من اإلدارة التـــــربويـــة
بمفـــــھومھــــــــا الشـــــامل وقد عـــــرفھــــــــا )عبــــود (1993،بأنھــــا ھى

العمليــــة الخالقـــــة التى يمكـــــن بمقتضــــاھا توفير الموارد البشرية وايضا
الموارد المادية وتوجيه االستفادة منھا بما يحقق األھداف التربوية تحقيقا فعاال
فى إطار مناخ تتوافر فيه عالقات إنسانية مواتية وتعاون مثمر".
ويقصد بھا أيضا أنھـــــــا الجھـــــاز المسئــــول عن تعبئــــة
الجھـــــود البشرية والمـــادية وتوجيھھا من أجل تحقيـــــق أھــــــداف
المؤسســـــة التعليميـــــة  ،بأعـــــلى كفـــــــاءة وفعـــــالية في ظل الظــــروف
البيئية المحيطة من خالل مجموعـــــة من األنشطة المتكاملة وھى في ھذا
االطــــــار تعنى بالنواحـــــــى االداريــــــة والفنيـة معا ) صالح الدين  ،بدون
تاريخ(
ھنـــاك مجــــاالت عمل إجرائية لإلدارة التعليمية ومن أھمھا كما أوردھا
)مرسى  (1986 ،ما يلي :
 -1عالقة المدرسة بالمجتمع :
لعل من قبيل المسلمات تأكيد االرتباط الوثيق بين المدرسة والمجتمع،
فالمدرســــة تعد مؤسســــة اجتمــــاعية قـامت لخـــدمة المجتمــــع وتحقيق
أھدافة بناء النشئ ويعتمد نــجــاح المدرســـة في تحقيق رسالتھا التربوية
والتعليمية على مدى تواصلھا العضـــــوي بالمجتمـــع الذي تعيـــش فيـــه ومن
ھنــــا يصبـــح أول واجـــب رئيسي لإلدارة التعليميـــــــة ھــــــو القيــام
ببرنــامج فعــال ومؤثر لتحقيــق العالقــات النـــاجحــة بين كل من
المدرســـــــــة والمجتمـــع ).جوھر (1974،
 -2تطوير المناھج الدراسية :
ويقصــــد بـــــه تطويـــــر العمليــــة التعليميـــــة من حيــــث األداء
والمحتـــــوي وھــــذا يعـني أن تعمل المدرسة باستمرار على تغير طريقة
أدائھا والطريقة التي تعلــــم بھـــا الطالب وكذلك تطوير محتوي ما تعلمه
لھؤالء التالميذ من مواد تعليمية وھذا يفرض على المدرسة ضرورة تطلعاتھا
للتطورات الجديدة باستمرار في ميادين التربيــــــــــة والتعليم وما يستجـــــد
في ھذه الميـــــــاــدين من اتجـــــــــــــاھــــــــــــات مستحدثة مبتكــــــــره .
) السمان (2006،
 -3التالميذ :
التلميذ ھو المستھدف االوحد من العملية التعليمية ،ويتضمــــن
ميــــــدان النشـــــاط اإلجــــرائي لإلدارة التعليمية فيمــــــا يتعلـق بالتالميذ تلك
الخدمات التي تكمل التعليــــــم المنظـــــــم داخـــــل الفصــــل  ،واھــــم ھذه
الخدمــــات ھي الخدمـات العلمية واالجتماعية والتوجيه واإلرشــــــاد والعالج
ومختلــــف الخدمـــــات السيكـــــولوجية والنفسية وتوفيـــر الكتب الدراسية
وغيرھا من المواد والوسائل التعليمية ووسائل النقل وغيرھا  ،وكـــــــــــــل
ھــــــــــــــذا يتطلب من جـــــــــــانب اإلدارة تنظيما وتنسيقا وإشرافا فعاال .
)حجى (1995،
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 -4ھيئة العاملين :
يعتبـــــــــر ميـــــدان العـــــامليــــن من الميــــــادين الرئيسيـــــة
لإلدارات التعليميــــة ويتعلــــق ھــــذا الميــــدان بتوفيـــــر ھيئة العاملين
المدربة والمؤھلة الالزمة لتنفــــــذ البــــــرامج التعليميـــــة  ،فالعمل في
المدرسة الحديثة يحتاج إلى الكثير والعديد من أنواع العاملين بتخصصاتھم
المختلفة  .ومن بين الوظائف التي تقوم بھا اإلدارة التعليمية ھو رسم سياسة
للعاملين ومستوياتھم وأسس اختيارھم وتوجيھھم وتوزيعھم واإلشراف عليھم
وتقييمھم وإعداد سجالت لھم وغير ذلك من المھام).مرسى (1986،
 -5المباني المدرسية والتجھيزات :
وھي تكون جزء ھاما من نشـــــــــاط اإلدارات التعليميــــــة .
فاإلنشاءات المدرسية الحديثة وتجھيزھا اصبح عمليــــــــة كبيرة وضخمة ،إذ
يجب توافر شروط أساسية فيھا منھا أن تكون وظيفية ومرنة واقتصادية
ومأمونة ومريحة وحسنة الموقع وجيدة التجھيز والصيانة وغيرھا من األمور
األساسية التي تلقي على اإلدارة التعليمية أعباء ضخمة فى عملية االختيار .
ان المجتمع الذي تخدمــــــــــه المدرسة وإمكانياته ومدى اھدافة وما
يتوقعه من المدرسة وربط أبناء المجتمـــــع بالمدرســــــــــة يحدد من
خــــــــالل برنــــــامج لخدمــــة البيئة وبرامج متنوعة لتعليم الكبار والصغار
ورؤية أبناء المجتمع باألنشطة المجتمعية والجھود المختلفة التي تقوم بھا).
البوھى(2001،
 -6الشــــــــــــؤون المـــــاليــــــة :
وھي جانب من جوانب اإلدارة التعليمية يختص باألمور التي تتناول
إعداد الميزانية وترتيب مرتبات المدرسين وعالواتھم وترقيــــــاتھم
والمشتريات والمناقصــــــــــــات والتوريدات وعمل الميزانية الختامية وما
شاكل ذلك ). .مرسى (1986،
 -7البــــــناء التنظيمي :
"يتعلق البنـــــــــــاء التنظيــــــــــــمى بالعالقات المتبادلة بين األفراد
بعضھم البعض من جھه وبين األفراد وبين التنظيم من جھه اخرى وذلك من
اجـل تحقيق األھـــــــــــداف المطلوبة ويتمن ھذا الجـــــانب عنـــــــاصر
رئيسية في مقدمتھا المفاھيم المتعلقة بالمنظمة الرسمية وغير الرسميـــة
والسلطة والرقابة وقنوات االتصال بأنواعھا والتمثيل المحتلفة.
مھام ومسؤوليات المدير في اإلدارة التعليمية:
أ .التخطيط  :ھــو مرحلة التفكير التي تسبق التنفيذ ،وينتھي باتخاذ القرارات
المتعلقة بما يجب عمله.
ب .التنظيم  :توزيع أوجه النشاط المختلفة بالمؤسســــة التعليميــــــــة على
تخصصه مـــــــــع
العــــــاملين بھا ،كــــل في مجال
تفويضـــــــــــھم السلطــــــة إلنجـاز ما أسنــــــــد إليھم من
أعمـــــــال في أقصـــــر وقت ممكن ،وبأقل تكلفة وبأعلى
مستوى لألداء) .احمد(2004،
جـ .التنسيق  :تحقيــــــــــق اإلنسجـــــــــــام بين مختلـــــــــف أوجــــــــــه
التضارب في
النشــــاط في المدرسة ،بما يؤدي إلى عدم
االختصاصات المحددة للعاملين بينھا ).حجى (1995،
د .التوجيه  :االتصال بالعاملين في المدرســـــــــــة ،وترشيدھم من اجل العمل
على تحقيق أھدافھم التربوية واھدافھم التعليمية التي تسعى
المؤسسة التعليمية إلى تحقيقھا".
ھـ .المتابعة  ":تعني اإلشــــــــــــــراف على تنفيذ ما تم التخطيــــــــــــط
والتنظيم لـــــــــه سواء كان ذلك يتعلـــــق بالدراسـة أو األنشطة
التعليمية ،أو األعمــــــــــــــال اإلدارية أو غير ذلك ،مما تقدمه
المدرسة أو تقوم به من خدمات تربوية") .احمد (2001،
و .التقويم  :تعني به التعــــرف على نــــــواحي القــــــــــوة وكذلك نواحى
الضعـــــــف فيمـــــا قـــــامت بــــه المـــؤسسة التعليمية من
أعمـــــال وما قــــدمتــه لتالميذھا من خبرات عن طريق استخدامھا
لوسائل معينة تمكنھا من تحقيق األھداف التربوية المنوطة
بھا) .حجى (1995،
األدوار التي يمثلھا المعلم ":
يمثل المدرس في العصر التربوي الحديث عدة أدوار تربوية تساير
روح الوقت والتقدم منھا :
 -1دور المعلم كناقل معرفة ) :ايوب (1997،
في ھذا الدور لم يعد المدرس ناقل للمعلومات والمعارف للتالميذ وال
وصل لھم  ،لقد أصبح دور المدرس في ھذا الميدان مساعداً للتالميذ في
م
ً
عملية التعلم والتعليم ،حيث يساھم التالميذ في القدوم على الدروس والبحث
والدراسة معتميدين على إرشادات وتوجيه مدرسھم الذي يعي الطرق الحديثة
والمتقدمة فى العملية التعليمة ولديه القدرة والمھارات في معاونة التالميذ على

استخدام المعرفة في الميادين العملية والعلمية المتنوعة ھذا إضافة إلى قدرة
المعلم على صياغة األھداف الدراسية والتربوية والعمل على تحقيقھا من خالل
الدرس والحصة والنشاطات الصفية والال صفية  ،لذا فإن المعلم في ھذا
المجال يحتاج إلى التطور والتجدد باستمرار ليحقق األھداف التعليمية
والتربوية.
 -2دور المعلم في رعاية النمو اشامل للطالب ) نصر (2005،
من المعروف في العصور التربوية الحديثة أن التالميذ محور اساسى
للعملية التربوية بجميع بأبعادھا المتنوعةوالتى تھدف أوالً وأخيراً التطور
الشامل للتالميذ "روحيا ً وعقليا ً ومعرفيا ً ووجدانيا ً وعلميا" وبما أن المعلم يعد
ھو فارس الميدان التربوي والعملية التربوية فھو مسؤول عن تحقيق ھذه
سواء أكان
األھداف السلوكية االيجابية من خالل األداء التربوي اإليجابي
ً
خالل المواقف التعليمية داخل غرفة الصف أو خارجھا في المجتمع المدرسي
سواء
والمحلي كل ذلك يتطلب من المعلم أن يتضمن خطط محكمة ومنظمة
ً
أكانت يومية أو أسبوعية أو شھرية أو سنوية  ،ولتحقيق األھداف السلوكية التي
تساعد في النمو المتكامل للطالب وتنشئته تنشئة واعدة و سليمة وفي ھذا
المجال أيضاً يتطلب من المعلم أن يكون قادراً على تحليل المناھج والمقررات
التي يدرسھا عامالً على إثرائھا وتوظيفھا لخدمة الطالب  ،كما ويترتب عليه
وضع الخطط الھادفة لألنشطة المختلفة والتي تساعد في توظيف المعرفة
وربطھا بواقع الحياة اليومى الذي سيساھم به الطالب عندما يصبح أھالً لذلك
ويطلب من المعلم في ھذا الدور أن يكون ذا عالقات إنسانية طيبة مع
الطالب والمجتمع المدرسي بأكمله ليتمكن من تحقيق إيجابيات ھذا الدور .
 -3دور المعلم كخبير وماھر في مھنة التدريس والتعليم :
يجب أن يسعى المعلم دائماً للنمو المھني والتقنى والتطور والتجديد
في مجال االطالع على الخبرات المھنية الحديثة والمتجددة كما ويجدر به
ويتطلب منه أن يعي جيدا األساليب والتقنيات الحديثة ليقوم بنقل الخبرات
المتطورة إلى طالبه بشكل فعال وإيجابي  ،كما ويطلب منه أن يكون مواكب
للعصر في توظيف تكنولوجيا التعليم والتعلم المبرمج واألجھزة اإللكترونية
الحديثة األخرى ،ومتجدداً ومسايراً لروح التجديد في أساليبه ومھاراته التعليمية
ليستطيع بالتالي من المساھمة الفعالة في تحقيق األھداف السلوكية التربوية
المرجوة والمأمولة )مصطفى (1998،
 -4دور المعلم في مسؤولية االنضباط وحفظ النظام :
يعتبر المعلم في المجال مساعداً ووسيطا ً لتحقيق سلوك اجتماعي
إيجابي لدى الطالب قوامه االنضباط والنظام  ،بحيث ال يتأتى ذلك اال من
خالل تجاھل األوامر والتسلط و من خالل إشاعة الجو الديمقراطي االيجابى
الھادف لرعاية الطالب في ھذا النحو بحيث يساھم الطالب في مشروعات
وقرارات حفظ النظام واالنضباط في حدود مقدرتھم وإمكانياتھم بشكل عام
فالطالب الذي يساھم في صنع القرار يحترمه ويطبقه  ،فمثالً عندما تكون في
المدرسة ظواھر شغب ومخالفات للقوانين والتعليمات وخرق ألنظمة الدوام
يقع على عاتق المعلم إشراك الطالب في دراسة األسباب وعم البحوث بشأنھا
وبالتالي تتخذ التوصيات واالقتراحات بشأن العالج" )البيلى (1997،
 -5دور المعلم كمسؤول عن مستوى التحصيل للطالب وتقويمھم :
إن مستوى التحصيل الجيّد في المجاالت التربوية المتنوعة معرفية و
وجدانية و مھارية يعتبر ھدفا ً ھاما يسعى المعلم الناجح لمتابعتـــــــــــه وتحقيقه
مستخدمـــــاً كل أساليب التعليم والتربية والتقنية وتكنولوجيا التعليم في رعاية
مستوى تالميذه التحصيلي على مدار العام الدراسي بل واألعوام الدراسية
وذلك في مجال ما يدرسه من مناھج ومقررات  .فالمعلـــــــــــم الناجح ھو
الذي يوظف اللوائح المتعلقة بتقويم الطالب في المجاالت المعرفية والوجدانية
والمھــــــــــــارية بشكل موجــه وفعال ويلزمه في ھذا المجال فتح السجالت
الالزمة لتوثيق درجات الطالب حسب التعليمـــــــــــــات ھـــذا إضافة إلى فتح
السجالت التراكمية لمتابعة سلوك الطالب وتقويمه كمـــــــــــــــا ويتطلب منه
أيضــــــــاً وضع الخطط الالزمة لمعالجة حاالت الضعف التى تقابله وحفز
"
حاالت التفوق ").قراقزة(1996،
كما أن على المعلم في ھذا المجال  ،القيام بأبحاث ودراسات إجرائية
لحـــــــــــاالت التأخر في مجاالت التحصيل المعرفي أو المجــــــــــــــــاالت ا
لسلوكية األخرى متعاونـــــا ً بذلك مع زمالئه وإدارة المدرسة ومع األسرة .
وتجـــــــــــــدر اإلشارة في ھذا المجال أن يتبع المعلـــــــــــم
األساليب المتطورة والحديثة في مجاالت القياس والتقويم ويجب أن يكون
المعلم حاكما ً نزيھاً وقاضياً عادالً في تقويمه لطالبه.
 -6دور المعلم كمرشد نفسى :
على الرغم من صعوبــــــــــــــــــة قيــــام المعلم بدور إرشادي
وتوجيھي للطالب إال أنه يجب عليه أن يكون مالحظا ً دقيقا ً للسلـــــــوكيات
اإلنسانية  ،كما يجب عليه أن يستجيب بشكل إيجابي عندما تعيق انفعاالت
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الطالب ما يجب ان يعلمـــــــــــه ويجب عليه أيضاً معرفة الوقت المناسب
لتحويل الطالب لألخصائي النفسي طالبا ً المساعدة ) " .البيلى (1997،
 -7دور المعلم كنموذج" :
يعد المعلم نموذج ومثال يحتذى به فبغض النظـــــــــر عما يفعله
المعلم داخـــــــل أو خارج الصف فإنه يعتبر نموذجاً للطالب  .ويستخدم
المعلمون النمذجــــــــــــة بشكل مقصود  ،فمثالً العروض التي يقدمھـــــا
المعلم في مادة التربية البدنية أو الكيمياء أو الفن تعتبر أمثلة مباشرة
للنمذجـــــــــــــة  .وفي مرات عديــــــــــدة يكون المعلم غير مدرك لدوره
كنموذج سلوكي يحتذى به من قبل طلبتـــــه  ،فعندما يدخن المعلم أمام طلبته أو
يستخدم ألفاظا ً نابية مع طلبته أو يقوم بأى تصرفات غير مناسبة لموقفھا ،فإنه
ال يدرك تأثير ذلك على سلوك طلبته المستقبلي ").قنديل (1998،
 -8دور المعلم كعضو في مھنته :
البد من انتماء المعلم للمھنـــــــــة التي يعمل بھا فينضم إلى
نقابتھــــــــــــا ويحافظ على شرفھا وسمعتھا  ،ويسعى باستمرار وعلى الدوام
بأن ينمو ويتطور من خالل جمعيات المعلمين ونقاباتھم ألن ھذه المؤسسات
تسعى دائما ً لتطوير وتجديد منتسبيھا من المعلمين ليواكب الركب من خالل
اللقاءات والندوات والنشرات  .كما أن المعلم في ھذا الدور مطالب بالمساھمة
في نشاط ھذه المؤسسات والجمعيات لما له من مردودات إيجابية فعالة في
مجال النمو واالرتقاء المھني").مصطفى (2000،
 -9دور المعلم كعضو في المجتمع :
يطالب المعلم في ھذا الدور أن يكـــــــــون عضواً فعاالً ايجابيا في
المجتمـــــــــــع المحلي  ،بحيث يتفاعل معه فيأخذ منه ويعطيه من خالل
المشاركة المجتمعية الفعالة  ،فالمعلم في المفھوم التربـــــــــوي الحديث ناقل
لثقافة المجتمع  ،فكيف يكون ذلك إذا لم يساھم المعلم في خدمة ھذا المجتمع في
مناسباته الدينية والوطنية والقومية ھذا إضافة إلى فعالياته االجتماعية األخرى
عن طريق مجالس اآلباء والمدرسين واالنضمام إلى الجمعيات الخيرية
الموجھة لخدمة المجتمع والتعاون مع المؤسســــــــــــــــات التربويـــــــــــــــــة
"
والمتخصصين اآلخرين في المجتمع ) .نصر (2005,
العوامل المؤثرة على دور المعلم )سعفان :(2002 ،
 -1التغيرات في المناھج الدراسية
 -2توقعات المجتمع ومتطلبات المؤسسات االجتماعية
يشير استقراء واقع المجتمع المصرى في المرحلة الراھنة إلى توقع
حدوث تغيرات ذات طبيعة مجتمعية تنعكــــــــــس على النظــــــــــــام
التعليمى وتفــــــــــــــرض ادوار جديــــــــــــدة للمعلـــــــــــــم على وجه
الخصوص )كامل (2007،
 -3تطوير المعرفة والتقدم التكنولوجى :
"تشكل التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصال وما صاحبھا من اثار في كل المجاالت تحديا لالنظمة التعليمية’
حيث يفرض عليه اجراء تغييرات جذرية في مكوناته ومنھا ادوار
تستجيــــــــــب لمطالـــــــــب ھـــــــــــذه
المعلــــــــــمين لكى
التطـــــــــــورات المتالحقة وتستفيـــــــــــد منھـــــــــــا في دعـــــــــــم
النظــــــــام التعليمى" )نصر (2005،
 -4طبيعة خصائص نمو التلميذ
المقصود من النمو ھو التغيرات التي تحدث لإلنسان متجھة به إلى
النضج الجسمي والعقلي والسلوك االنفعالي والعالقات االجتماعية وغيرھا من
خصائص النمو األخرى .وعلى المعلم معرفة مكونات الشخصية عند طالبه
ومطالب النمو  ،واحتياجاتھم التي تعد عامال مؤثراً في توجيه سلوكياتھم فضال
عن معرفة ما لديھم من القدرات العقلية التي تتباين عند الطالب  ،وھو ما
يعرف عند التربويين وعلماء النفس " بالفروق الفردية "  ،وأثر ذلك في التعليم
النشط والفعال  ،وفي اإلرشاد الطالبي والتوجيه االجتماعي  ،واإلشراف
التربوي التعليمي)توق واخرون (2001،
 -5المستوى الفنى للمعلم
يتوقف نجاح اى منھج على مدى فھم المعلم له والمامه بالكفايات التي
تساعده على تنفيذ المنھج وقدرته واستعداده لتنفيذه
 -6التجھيزات واالمكانات المتاحة
ان المعلـــــــــــم عند تنفيذ المنھج يحتاج إلى امكانيات معينة وبقدر
توافر تلك االمكانات وبقدر تمكنه من كفايات استخدامھا يتحدد مستوى ادائه
وھذا يستلزم ان تتضمن برامج إعداد المعلمين وسائط االتصال والتقنيات
التعليمية الحديثة )مصطفى (2000،
 -7اساليب التقويم
ان مفھوم التقويم واساليبه تؤثر على مسار جھود المعلم عند تنفيذ
المنھج وتطوير اساليب التقويم سيؤدى إلى تطوير جميــــــــــــع عناصر

المنھج وتمتد اثــــاره إلى تطويـــــر االدارة المدرسية والعالقـــة بين
المعلـــــــم والمتعلـــــم ونظــــــام الفصول الدراسيــة واساليـــــب االشـــراف
او التوجيـــه الفنى ) .قنديل (1998،
التلميــــــــــــــــذ
وھو المتعلم وما يمتلكه من خصائص نفسية وعقلية واجتماعية ،وما
لديه من رغبة ودافع للتعلم ويعتبر التلميذ المحو و األساس في العملية
التعليمية ، .فعلى أساس خصائصھم يتم تطوير األھداف  ،واختيار المادة
الدراسية  ،واألنشطة التربوية  ،وطرق التدريس  ،والوسائل الالزمة لذلك.
وتختلف خصائص النمو لدى المتعلمين )الجسمية والنفسية
واالجتماعية( وباختالفھا تختلف طرق التدريس المستخدمة المناسبة لذا وجب
على المعلم مراعاة طرائق التدريس المناسبة للمتعلم  ,فيمر المتعلم بعدد من
التغيرات والتطورات في سماته العقلية والنفسية والجسدية والوجدانية في كل
مرحلة من مراحل نموه  ،ومن أبرزھا التغير في القدرات الجسمية والذھنية
والعاطفية واالجتماعية ،وذلك على النحو التالي ذكر) مخيمر  (2000 ،بأنھا:
 -1النمو الجسمي :
حيث أنه في كل مرحلة من مراحل النمو لدى متعلم التعليم العام
يختلف فيھا في زيادة نموه وطولة  ,لذا ينبغي مراعاة الحالة النفسية والمزاجية
من حيث االرتباك والتردد والخجل ..الخ والتي يمر بھا ,و مساعدته على
اإللمام بالعادات الصحية فيمارسھا في غذائه وفي نشاطاته اليومية حتى ال
يعيق نموه ).زيدان (1982,
 -2خصائص النمو العقلي
يتميز المتعلم بالتطور في اداءة العقلي كما وكيفا  ,ففي كل مرحلة
من المراحل يزداد سرعة التحصيل الدراسي ,أيضا تظھر الفروق الفردية بين
المتعلمين بشكل واضح  ,تظھر القدرات الخاصة للمتعلمين وذلك ألن النمو
العام يسمح بالكشف عن ميولھم التي غالبا ما ترتبط بقدرات خاصة  ,لذا على
المعلم كما ذكر ) مخيمر " (2000،ومن خالل تتبع األدبيات التربوية إلى عدد
من التطبيقات التربوية فى مساعدة المتعلمين على اكتساب القدرات العالية على
التفكير الصحيح في جميع مشاكلھم سواء ما ھو علمي أو اجتماعي أو
اقتصادي أو غيره من مناحى الحياة ،مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين".
 -3خصائص النمو االجتماعي
أن النمو االجتماعي لدى المتعلم تؤثر في اسلوب التعلم وفي تركيزه
على التعلم ذكر) زيدان  (1982،ومن خالل تتبع األدبيات التربوية إلى أن
النمو االجتماعي يتصف بخصائص منھا البحث عن القدوة  ،فعلى المعلم
تطوير المثل األعلى عند المتعلم إلى أن يصبح فكره بدال من أن يبقى متجسد
في شخص  ,ويكون ذلك عن طريق دراسة األبطال والزعماء وقادة الفكر
سواء في ذلك الشخصيات المعاصرة أو التاريخية .العمل على تقبل المسئولية
االجتماعية  ,وإتاحة الفرصة لممارستھا  ,عن طريق قيامه باألعمال المشتركة,
توجيه المتعلمين إلى أھمية اختيار الرفاق الصالحين
الدراسات السابقة
دراسة ) إبراھيم  " (2003 ،دور التدريب في تنمية الكفايات المھنية
لمديرى مدارس التعليم األساسى ":
استھدفت الدراسة التعرف على واقع الدور الذى يؤديه التدريب فى
تنمية الكفايات المھنية لمديرى مدارس التعليم األساسى واستخدم الباحث المنھج
الوصفى وتكونت العينة من  105مدير ومديرة بالمرحلتين االبتدائية
واإلعدادية بمحافظة اإلسكندرية"
ومن أھم نتائج الدراسة ":
قلة اھتمام برامج التدريب بإكساب المعلومات والمھارات المتعلقة بكل من":
 -1الجانب الفنى من عمل المدير
 -2األمور المالية والمخزنية
 -3العناية بالمبنى المدرسى
 -4ربط المدرسة بالمجتمع المحلى
 -5قلة االھتمام بمراعاة االعتبارات الالزمة لنجاح برامج التدريب فى تنمية
الكفايات .
دراسة ) مصطفى " (2009،اساليب الربط بين المدرسة والمجتمع المحلى
في ضوء خبرات بعض الدول االجنبية ":
ھدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب الربط بين المدرسة
والمجتمع المحلى فى مصر واالستفادة من تلك األساليب فى بعض الدول
األجنبية وتقديم تصور مقترح عن كيفية الربط بين المدرسة والمجتمع .
استخدم الباحث المنھج الوصفى التحليلى واقتصر فى دراسته على مدارس
التعليم األساسى بمحافظة الجيزة ) العام  ,الخاص ( " .
استخدمت استمارات استبيان تم توزيعھا على اإلدارات التعليمية
واإلدارات المدرسية وروعى في اختيار عينة الدراسة أن تتراوح االعمار في

515

Ibtehal M. K. Abo Hussein. et al.
مرحلته األولى من سن ) 9-6سنوات ( وتسمى مرحلة الطفولة المتوسطة
وعولجت البيانات إحصائيا" .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ولعل من اھمھا النتائج االتية :
 -1تحرص المدارس الحكومية على القيام بأعمال الخدمة العامة
 -2المدارس الخاصة وبعض أولياء األمور يرفضون خروج أوالدھم إلى
الشارع للقيام بتلك األعمال
 -3معظم المدارس ترحب بدعوة الشخصيات البارزة ولكن تعوقھم
اإلجراءات المطلوبة لذلك
 -4تأخذ المدارس شكاوى أولياء األمور بجدية لما لھا من تدعيم ايجابي
لألعمال التى تقوم بھا
 -5إدارة المدرسة تتابع تنفيذ القرارات الخاصة بمجلس اآلباء لما له من أھمية
فى إحداث التواصل بينھا وبين ولى األمر .
دراسة )على  " (2010 ،الوظيفة الخلقية بالمدرسة الثانوية في ضوء
تحديات العصر – دراسة ميدانية بمحافظة الدقھلية "
ھدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تفعيل الوظيفة الخلقية بالمدرسة
الثانوية العامة فى ضوء تحديات العصر واستخدمت الباحثة المنھج الوصفى ".
اعتمدت الدراسة على استبيان قدم إلى مديرى ومعلمى التعليم الثانوى
العام للتعرف على واقع الوظيفة الخلقية بمدارس التعليم الثانوى العام بمحافظة
الدقھلية .
"ومن ابرز النتائج التى توصل إليھا البحث مايلى" :
 -1المستجدات المعاصرة أدت إلى حدوث توترات أخالقية وثقافية فى
المجتمع المصرى تتضح فى سلوكيات طالب المؤسسات التعليمية .
 -2تراجع الدور األخالقى للمدرسة الثانوية نظرا للتركيز على الدور
المعرفى
 -3الصورة الحالية لطبيعة المشكالت الخلقية فى المدرسة تؤكد أھمية الحاجة
الى وجود تربية خلقية أكثر تحديدا فى المدرسة الثانوية .
الفروض البحثية
الفرض النظرى األول
"توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة )السنبالوين – أجا
– تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة التالية )درجة المعرفة
بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر المعلومات  ،االتجاه نحو
تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور اإلدارة المدرسية فى المشاركة المجتمعية ،
معدل تحقيق أھداف المشاركة المجتمعية  ،أسباب العزوف عن تحقيق
المشاركة المجتمعية( للعينة المختارة من المديرين".
الفرض النظرى الثانى
"توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة )السنبالوين – أجا
– تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة التالية )درجة المعرفة
بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر المعلومات  ،االتجاه نحو
تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور المعلمين فى المشاركة المجتمعية  ،معدل
تحقيق أھداف المشاركة المجتمعية  ،استجابة التالميذ ألنشطة المشاركة
المجتمعية  ،أسباب العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية( للعينة المختارة
من المعلمين".
الفرض النظرى الثالث
"توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة )السنبالوين – أجا
– تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة التالية )درجة المعرفة
بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر المعلومات  ،االتجاه نحو
تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور التالميذ فى المشاركة المجتمعية  ،أسباب
العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية( للعينة المختارة من التالميذ".
اإلجراءات البحثية للدراسة
أ -المجال الجغرافى
ويقصد به المنطقة التى يجب فيھا البحث حيث تم اختيار محافظة
الدقھلية كمجال جغرافى .وقد تم اختيار " "3مراكز وھم "السنبالوين – وأجا
– تمى األمديد".
ب-المجال البشرى
يقصد بالمجال البشرى األفراد الذين سيطبق عليھم أداة البحث
الميدانى ممثلين للمؤسسات التعليمية المدروسه  ،فقد تم تقسيم محافظة الدقھلية
إلى 3مراكز وھم :السنبالوين واشتمل على  3قرى "تنبول – المقاطعة – كفر
غنام"  ،ومركز أجا واشتمل على قريتين وھم "برج نور الحمص – خطاب" ،
بينما اشتمل مركز تمى األمديد على قريتين وھم "الربع – وتاج العز"  ،وقد تم
اختيار عدد " "93مبحوث من كل مركز وذلك ليمثلوا المديرين والمعلمين
والتالميذ )بواقع 12مدير ،و 36معلم ،و 45تلميذ من كل مركز( وبذلك أصبح

إجمالى العينة  279مبحوث بمحافظة الدقھلية والذين تم اختيارھم أيضا بطريقة
عشوائية.
ج -المجال الزمنى:
يقصد به الفترة التى إستغرقھا عملية جمع البيانات  ،فقد إستغرقت
فترة جمع البيانات أربعة أشھر  ،بدات فى يوليو ) (2017وإنتھت فى
أكتوبر).(2017
د-أسلوب التحليل اإلحصائي:
"للتعرف على الفروق بين المدرس المختارة بمراكز الدراسة فيما
يتصل بالمديرين والمعلمين والتالميذ ،قد استخدم اختبار تحليل التباين االحادى
وتحديد قيمة "F

النتائج والمناقشات
نتائج اختبار )ف( للفروق بين المدارس المختارة بالمراكز اإلدارية الثالثة
)السنبالوين وأجا وتمى األمديد فيما يتصل بالمديرين والمعلمين والتالميذ:
أ -الفروق بين المدارس المختارة بمراكز الدراسة فيما يتصل بالمديرين:
للتعرف على الفروق بين المدارس المختارة بمراكز الدراسة فيما
يتصل بالمديرين والمتمثلة فى اختبار الفرض النظرى االول ،تم صياغة
الفرض االحصائى اآلتى " :ال توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية
الثالثة )السنبالوين – أجا – تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة
التالية )درجة المعرفة بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر
المعلومات  ،االتجاه نحو تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور اإلدارة المدرسية
فى المشاركة المجتمعية  ،معدل تحقيق أھداف المشاركة المجتمعية  ،أسباب
العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية( للعينة المختارة من المديرين" .وقد
استخدم فى اختبار ھذا الفرض االحصائى تحليل التباين االحادى وتحديد قيمة
 .Fوالجدول اآلتى يوضح أھم النتائج التى تم التوصل إليھا فى ھذا الشأن:
جدول  .1الفروق بين المدارس المختارة بالمناطق المدروسة فيما يتصل
بالمديرين لبعض متغيرات الدراسة
المتغيرات المدروسة
 .1درجة المعرفة
بالمشروعات التنموية
 .2درجة التعرض لمصادر
المعلومات
 .3االتجاه نحو تفعيل
المشاركة المجتمعية
 .4دور اإلدارة المدرسية
فى المشاركة المجتمعية
 .5معدل تحقيق أھداف
المشاركة المجتمعية
 .6أسباب العزوف عن
تحقيق المشاركة المجتمعية
المصدر :استمارة االستبيان.

المتوسط
السنبالوين أجا

تمى األمديد

قيمة F

مستوى
المعنوية

)*(

0.016

18.97 22.89 17.47

)**(

0.000

26.31 27.42 24.22

)**(

0.004

29.39 33.08 29.14

4.307
13.36
5.711

)**(

17.47 23.42 20.78

8.15

0.000

14.31 17.50 14.08

)**(

8.197

0.000

27.56 27.53 30.47

)*(

3.253

0.043

)**( معنوى عند .0.01

)*( معنوى عند .0.05

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة معنوية بين متوسطات
المدارس المختارة بالمراكز المدروسة )السنبالوين وأجا  ،وتمى األمديد(
للمديرين فيما يختص بدرجة التعرض لمصادر المعلومات  ،واالتجاه نحو
تفعيل المشاركة المجتمعية  ،ودور اإلدارة المدرسية فى المشاركة المجتمعية ،
ومعدل تحقيق أھداف المشاركة المجتمعية حيث كانت قيمة )ف( ، 13.36
 8.197 ، 8.15 ، 5.711على الترتيب وھى قيمة معنوية عند مستوى 0.01
 ،بينما توجد عالقة معنوية بين متوسطات المدارس المختارة بالمراكز
المدروسة )السنبالوين وأجا  ،وتمى األمديد( للمديرين فيما يختص بدرجة
المعرفة بالمشروعات التنموية  ،وأسباب العزوف عن تحقيق المشاركة
المجتمعية حيث كانت قيمة )ف(  3.253 ، 4.307وھى قيمة معنوية عند
مستوى .0.05
وعلى ذلك ومن خالل إستعراض النتائج السابقة فإنه يمكن رفض
الفرض االحصائى البديل وقبول الفرض النظرى االول القائل ":توجد فروق
معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة )السنبالوين – أجا – تمى األمديد( فيما
يتصل بالمتغيرات المستقلة التالية )درجة المعرفة بالمشروعات التنموية ،
درجة التعرض لمصادر المعلومات  ،االتجاه نحو تفعيل المشاركة المجتمعية ،
دور اإلدارة المدرسية فى المشاركة المجتمعية  ،معدل تحقيق أھداف المشاركة
المجتمعية  ،أسباب العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية( للعينة المختارة
من المديرين".
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ب -الفروق بين المدارس المختارة بمراكز الدراسة فيما يتصل بالمعلمين:
للتعرف على الفروق بين المدارس المختارة بمراكز الدراسة فيما
يتصل بالمعلمين والمتمثلة فى اختبار الفرض النظرى الثانى ،تم صياغة
الفرض االحصائى اآلتى " :التوجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية الثالثة
)السنبالوين – أجا – تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة التالية
)درجة المعرفة بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر المعلومات ،
االتجاه نحو تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور المعلمين فى المشاركة المجتمعية
 ،معدل تحقيق أھداف المشاركة المجتمعية  ،استجابة التالميذ ألنشطة
المشاركة المجتمعية  ،أسباب العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية( للعينة
المختارة من المعلمين".
وقد استخدم فى اختبار ھذا الفرض االحصائى تحليل التباين االحادى
وتحديد قيمة  .Fوالجدول اآلتى يوضح أھم النتائج التى تم التوصل إليھا فى ھذا
الشأن:
جدول  .2الفروق بين المدارس المختارة بالمناطق المدروسة فيما يتصل
بالمعلمين لبعض متغيرات الدراسة
المتغيرات المدروسة
درجة المعرفة
بالمشروعات التنموية
درجة التعرض لمصادر
المعلومات
االتجاه نحو تفعيل
المشاركة المجتمعية
دور المعلمين فى المشاركة
المجتمعية
معدل تحقيق أھداف
المشاركة المجتمعية
استجابة التالميذ ألنشطة
المشاركة المجتمعية
أسباب العزوف عن تحقيق
المشاركة المجتمعية
المصدر :استمارة االستبيان.

المتوسط
السنبالوين أجا

قيمة F

مستوى
المعنوية

33.00

30.75

32.42

0.536

0.590

18.92

21.33

20.50

0.604

0.553

63.75

63.08

62.83

0.167

0.847

54.83

66.33

51.33

4.75

6.08

4.33

58.17

52.00

61.33

4.25

4.58

تمى األمديد

)**( معنوى عند .0.01

5.25

)**(

7.104

3.069
)**(

6.202

0.505

0.003
0.060
0.005
0.608

)*( معنوى عند .0.05

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة معنوية بين متوسطات
المدارس المختارة بالمراكز المدروسة )السنبالوين وأجا  ،وتمى األمديد(
للمعلمين فيما يختص بدور المعلمين فى المشاركة المجتمعية  ،ومعدل استجابة
التالميذ ألنشطة المشاركة المجتمعية حيث كانت قيمة )ف( 6.202 ، 7.104
على الترتيب وھى قيمة معنوية عند مستوى  .0.01وعلى ذلك ومن خالل
إستعراض النتائج السابقة فإنه يمكن رفض الفرض االحصائى البديل وقبول
الفرض النظرى الثانى القائل" :توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية
الثالثة )السنبالوين – أجا – تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة
التالية )درجة المعرفة بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر
المعلومات  ،االتجاه نحو تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور المعلمين فى
المشاركة المجتمعية  ،معدل تحقيق أھداف المشاركة المجتمعية  ،استجابة
التالميذ ألنشطة المشاركة المجتمعية  ،أسباب العزوف عن تحقيق المشاركة
المجتمعية( للعينة المختارة من المعلمين".
ج -الفروق بين المدارس المختارة بمراكز الدراسة فيما يتصل بالتالميذ:
للتعرف على الفروق بين المدارس المختارة بمراكز الدراسة فيما
يتصل بالتالميذ والمتمثلة فى اختبار الفرض النظرى الثالث ،تم صياغة
الفرض االحصائى اآلتى " :ال توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية
الثالثة )السنبالوين – أجا – تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة
التالية )درجة المعرفة بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر
المعلومات  ،االتجاه نحو تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور التالميذ فى
المشاركة المجتمعية  ،أسباب العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية( للعينة
المختارة من التالميذ".
وقد استخدم فى اختبار ھذا الفرض االحصائى تحليل التباين االحادى
وتحديد قيمة  .Fوالجدول اآلتى يوضح أھم النتائج التى تم التوصل إليھا فى ھذا
الشأن:

جدول  .3الفروق بين المدارس المختارة بالمناطق المدروسة فيما يتصل
بالتالميذ لبعض متغيرات الدراسة
المتغيرات المدروسة
درجة المعرفة
بالمشروعات التنموية
درجة التعرض لمصادر
المعلومات
االتجاه نحو تفعيل
المشاركة المجتمعية
دور التالميذ فى
المشاركة المجتمعية
أسباب العزوف عن
تحقيق المشاركة
المجتمعية
المصدر :استمارة االستبيان.

المتوسط
السنبالوين أجا

تمى األمديد

قيمة F

مستوى
المعنوية

28.82

30.36

31.98

)**(

0.000

22.78

27.07

26.89

)**(

0.000

18.84

19.58

20.82

5.104

33.53

33.22

26.87

20.659

40.56

36.96

36.04

)**( معنوى عند .0.01

10.048
13.884

)**(
)**(

)**(

7.652

0.007
0.000
0.001

)*( معنوى عند .0.05

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة معنوية بين متوسطات
المدارس المختارة بالمراكز المدروسة )السنبالوين وأجا  ،وتمى األمديد(
للتالميذ فيما يختص بدرجة المعرفة بالمشروعات التنموية  ،ودرجة التعرض
لمصادر المعلومات  ،واالتجاه نحو تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور التالميذ
فى المشاركة المجتمعية  ،أسبـاب العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية
حيث كانت قيمة )ف( 7.652 ، 20.659 ، 5.104 ، 13.884 ، 10.048
على الترتيب وھى قيمة معنوية عند مستوى  .0.01وعلى ذلك ومن خالل
إستعراض النتائج السابقة فإنه يمكن رفض الفرض االحصائى البديل وقبول
الفرض النظرى الثالث القائل " :توجد فروق معنوية بين المراكز اإلدارية
الثالثة )السنبالوين – أجا – تمى األمديد( فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة
التالية )درجة المعرفة بالمشروعات التنموية  ،درجة التعرض لمصادر
المعلومات  ،االتجاه نحو تفعيل المشاركة المجتمعية  ،دور التالميذ فى
المشاركة المجتمعية  ،أسباب العزوف عن تحقيق المشاركة المجتمعية( للعينة
المختارة من التالميذ".
تفسير ومناقشة النتائج:
يعزى وجود فروق معنوية بين المدارس المختارة بالمراكز اإلدارية
الثالثة الى ان اعلى استجابة كانت بقرى )برج نور الحمص-خطاب( بمركز
اجا وذلك لقرب اجا من العاصمة وارتفاع مستوى المعيشة بھا وقربھا من
المصالح الحكومية والعامة وايضا ارتفاع نسبة التعليم العالى وانخفاض االمية
وارتفاع مستوى المشاركات االجتماعية وتعتبر نسبة التسرب من التعليم
منخفضة واقل من المراكز االخرى
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Study the Differences between the Roles of the Educational Institution in Community
Participation in some Centers of Dakahlia Governorate
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ABSTRACT
The study aimed to identify the differences between the roles of the educational institution in the
community participation in selected schools in the studied areas in relation to the role provided by the
managers, teachers and students to activate community participation. The governorate of Dakahlia was divided
into 3 centers: Sinbillawain and included 3 villages: "Tanbol - Muqata'a - Kafr Ghannam" and "Agha". It
included two villages, "Burj Noor Al Homs-Khattab". . The number of "93" respondents from each center was
chosen to represent principals, teachers and pupils (12 principals, 36 teachers and 45 students from each
center), thus bringing the total sample to 279 respondents in Dakahlia governorate who were randomly
selected. The data of this study were collected through the use of a questionnaire questionnaire by the
interviewees. A number of statistical methods were used: the analysis of the single variance analysis and the
determination of the value of "F". The study reached a number of results as follows: - There are significant
differences between the three administrative centers (Sinblawin - Aga - Tami Al - Amadeed) in relation to the
independent variables studied and the role of managers in activating community participation - There are
significant differences between the three administrative centers (Sinblawin - Aja - Tami Al - Amadeed) in
relation to the independent variables studied and the role of teachers in activating community participation There are significant differences between the three administrative centers (Senblawin - Aga - Tammy
Amadeed) in relation to independent variables studied and the role of students in activating community
participation
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