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  دور المعلم الفلسطيني في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي
  *  صالح أحمد الناقة د. 

   *إبراهيم سليمان شيخ العيد د.                                   

 الملخص
طيني في تعزيز اإلصالح تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المعلم الفلس

عينة الدراسة وتكونت  الوصفي التحليلي في الدراسة، واستخدم المنهجالمجتمعي . والتطوير

واستخدم  .المدارس من محافظة رفح وخانيونس ) معلم ومعلمة من معلمي ومعلمات200من (

استخدام النسب  فقرة، 50للدراسة، مكونة من محورين يشتمالن على  ةالباحثان األستانة كأدا

على لدرجة ممارسة المعلم لدوره في  المئوية لمعرفة قيمة الوزن النسبي، وذلك للتعرف

على الفروق بين  للتعرف ) ومعامل االرتباط،Tتعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي واختبار(

أظهرت النتائج أن هناك دوراً ايجابياً للمعلم الفلسطيني في تعزيز اإلصالح  متغيرات الدراسة.

ة إحصائية بين وجه نظر أفراد وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالل ،والتطوير المجتمعي

الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلسطيني لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي 

داخل المدرسة تعزى إلى (الجنس وعدد سنوات الخدمة)، كما وأظهرت الدراسة وجود فروق 

طيني لدوره في داللة إحصائية بين وجه نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلس

(حكومة/وكالة)  تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي داخل المدرسة تعزى إلى الهيئة المشرفة

لتنمية دور المعلم في تعزيز  الدراسة رؤية مقترحةو قدمت  وذلك لصالح معلمي الحكومة.

انب والجانب الثقافي والمهني والج وذلك في الجانب األخالقي ،اإلصالح والتطوير المجتمعي

  اإلنساني واالجتماعي.  
 ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the role of the Palestinian 
teacher in promoting community reform and development. The researcher  
used the analytical descriptive method in the study, and the study sample 
consisted of (200)male and female teachers of Rafah and Khan Younis 
schools. The researcher used percentages to determine the value of the 
relative weight, in order to identify the degree of the teacher for his role in 
promoting reform and community development and test (T) and the 
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correlation coefficient, to identify the differences between the variables of 
the study. The results showed that there is a positive role for the teacher in 
promoting Palestinian reform and development community. The study 
showed no statistically significant differences between the views of the 
members of the study about the degree of the Palestinian teacher role in 
promoting community reform and development within the school due to the 
(gender and years of service), as the study showed a statistically significant 
differences between the views of the members of the study about the degree 
of the Palestinian teachers role in promoting reform and development 
community within the school due to the supervising authority (Government 
/ UNRWA) in favor of teachers of the government schools. The researcher 
presented a proposed vision to develop the teacher's role in promoting 
community reform and development, in the moral and cultural domain, as 
well as in the professional, and the human and social domain. 

  :   المقدمة
 ، تحظى باهتمام الجميع، لما لهاعليم مهنة رفيعة الشأن و المنزلةمما ال شك فيه أن  مهنة الت    

 ، ويتجلى سمو هذه المهنة ورفعتها في مضمونهاير عظيم في حاضر األمة ومستقبلهامن تأث

هذه المهنة وعلو  ةعظم والمعلم يستمد .، وعائدها المجتمعي واإلنسانياإلنساني ومسلكها التربوي

صلى اهللا  –هو رسولنا الكريم محمد في هذا الشأن هوقدوت ه، ومعلماإلسالميةه شأنها من عقيدت

ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم  لَقَد كَان لَكُم في رسوِل اللَّه{  قال تعالى: .عليه وسلم

رالْآخ كَث اللَّه ذَكَر21 :األحزاب  }يراو.  

ئها وهذه المهنة العظيمة القائمة على التربية المقصودة+ ؛ والتي تقوم بها المدرسة بأعضا     

، وأعد بع من المجتمع الذي أنشأ المدرسة، وأنفق عليهاتن –بال شك -غير نابعة من فراغ، بل إنها

يشارك في بنائه و إليه، و لها المعلمين والكتب والمناهج. فالمعلم كعضو في المجتمع ينتمي

، وعلى عاتقه مسؤوليات جمة؛ حيث ينتظر منه المجتمع دوراً ايجابياً نحو إصالحه وتطويره

والتعليم هو فن صناعة المستقبل، وال يمكن أن يحقق  فالتربية هي صناعة اجتماعية، ،أبنائه

. وهذا يؤكد على أن دور أهدافه بدون عالقة جيدة بين المدرسة والمجتمع ، وبين المعلم والطالب

المعلم ال بد أن يكون تكاملياً مع األسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. والمعلم مطالب بتعزيز 
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؛ أال وهو الجانب الثقافي، وليس المنهج التعليمي والمدرسي في الجانب األهم واألوسع مجاالً دوره

 فقط، حتى يستطيع أن يحتوي المجتمع ليحتويه المجتمع .

بأن يمثل مجتمعه الذي هو عضو فيه، وذلك على وفي ظل هذا الواقع فإن المعلم مطالب      

   :مستويين: األول داخل المدرسة

لغايات المرجوة للتربية والتعليم، فهو مطالب بتحقيق ا ،في دور المعلم القيادي مع طالبه يتمثل   

، ويأخذ بأيديهم أن يوجههم ويرشدهم لغايات، وعليههذا الصدد يقود الطالب لتحقيق تلك ا وهو في

  نحو كل ما يرقى بهم حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. والثاني خارج المدرسة:

كونه  . فالمعلمالمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة يتمثل في دور المعلم الريادي على مستوى    

، غة وعيهم وتشكيل سلوكهملبشر وصيا، وكون عمله يتصل ببناء اأحد نماذج الصفوة المتعلمة

اجتماعية تساير روح العصر والتطور، منها: عالقته بالمجتمع،  فعليه أن يمثل عدة أدوار تربوية

. حيث يتفاعل معه فيأخذ منه ويعطيهحيث يطالب المجتمع المعلم بأن يكون عضوا فعاال فيه، ب

المعلم في  يكون ذلك إذا لم يسهم، فكيف قل لثقافة المجتمعالمفهوم التربوي الحديث نا فالمعلم في

خدمة هذا المجتمع في مناسباته الدينية والوطنية باإلضافة إلى فعالياته االجتماعية األخرى عن 

الجمعيات الخيرية الموجهة لخدمة المجتمع،  طريق مجالس اآلباء والمدرسين واالنضمام إلى

  مجتمع.والمتخصصين اآلخرين في ال والتعاون مع المؤسسات التربوية

) إلى أهمية دور المعلم كرائد وقيادي في النهضة المجتمعية من حيث 2007علي، ويشير(   

 يتمتع بعدة مميزات تؤهله إلى هذه الريادة  وهي : 

  ؛ المطلوبة في الحياة العامة. ات العلمية والفنية بين المعلمينوجود كافة التخصص -1

رشاد والقيادة واإلقناع عمليات التوجيه واإلإتقان المعلمين بحكم تخصصهم العلمي والتربوي  -2

 ؛ فهذا فنهم. والتنظيم

، حضرها ، مدنها وقراها، ساحلها وداخلهاتغلغل المعلمين في أرض الوطن، بعيدها وقريبها -3

 . طبيب أو مهندس أو محام يوجد معلموباديها، فحيث ال يوجد 

ئة إال والمعلم جزء في أي بي، فال توجد أسرة الناس من غير استثناء عالقة المعلمين بكل -4

  )191-190:  2007، إما فرد منها وإما مرب ألبنائها. ( علي، مكمل لحياتها
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) إلى أهمية توجيه المعلم الجديد؛ توجيهاً اجتماعيا ناقداً، ينصب هذا 2007ويضيف( فورة ،      

جدد على إعمال التوجه على رؤية جديدة لدور المعلم في المجتمع من خالل تدريب المعلمين ال

التفكير الناقد لما يجري في المؤسسات االجتماعية، واالقتصادية، والتعليمية إلثارة وعي الطالب 

المعلمين بالقضايا الملحة ذات األثر الفاعل في أوضاع المجتمع ، وإعدادهم للمساهمة العقالنية في 

                                               )                          5:  2007تغير هذه األوضاع .(فورة، 

،إلى أن دور المعلم وأدائه يشغل اهتمام أفراد الوطن والمجتمع Cohen) . ( 2008ويشير     

المحلي، وهذا االهتمام بأخذ بعداً اجتماعيا يمس كل فرد من أفراد المجتمع وأجهزته اإلعالمية، 

التغيرات التي تؤثر على دور  ث حول دور المعلم، وتحديديولد جداالً مهماً للبح –بالطبع  –وهذا

  :وهيالمعلم وهويته ليصبح معلماً محترفاً داخل المجتمع 

  إستراتيجيته اللغوية الحوارية مع أفراد المجتمع . -

، وهو متعاون ال معزول ، وهومنتج للمعرفة ال مسلم للمعلومات ؛ فهوثقافته وممارساته لها  -

 خطط للعمل.مغير ومحلل وناقد وم

 دوره في االتصال مع األعراق البشرية. -

 Cohen) . ( 2008:80 تعامله مع المؤسسات المجتمعية ونشاطه الفعال. -

، ومع ذلك هناك ع قد تصطدم مع المعايير المدرسيةإن دور المعلم ومسؤولياته في المجتم      

  Wood .2007) (تحديات تواجه دور المعلم في تعزيز النهضة المجتمعية وهي: 

  كيفية تحديد  دور المعلم وتعزيز هذا الدور.  -

 تحديد أهداف مشاركة المعلم. -

 تعقب التحديات التي تؤثر على ثقافة المنطقة. -

  .معرفة مدى تمكن المعلم من عالقاته بالمؤسسات المجتمعية وشروط هذه المؤسسات -

  Wood.2007 : 699) .(وصياتهمنطقة وعالقته بالسكان وخصمعرفة المعلم بديمغرافية الم -

في التغيير )إلى أهمية العالقة بين المعلمين القدماء والمعلمين الجدد Day.2004كما ويشير(  

، والمشاركة في عمل البرامج ل على تطوير وامتداد هذه العالقة، والعماالجتماعي واالقتصادي

بل في تعزيز  –فقط-ج للمعرفة، وتحسن دور المعلم ال كمنتي تطوير هذه المشاركةالتي تسهم ف

  )Day  (146 : 2004.حاجته إلى التغيير والبناء. 
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، و معالج ومشكل للعقول حسب إرادتهومع كون المعلم مؤثراً على عقول التالميذ؛ فه    

، إال إن مكانة مة مرهون بمعلميها، وتقدم األبين يديه من خالل عملية التعليم ومستقبل األمة

في حقيقته  "عاِلم الغد ابن معلم اليوم"والمعلم:Jacksأصبح ليس لها أهمية. يقول  -عالمياً - المعلم

ألباطرة ، وكان . فالمعلم في الماضي كانت له مكانته العالية بين الملوك واالبناء الحقيقي لألمة

لة ، فحاد المعلم مجده القديم، وأصبح ينظر إليه نظرة دونية، أما اليوم فقد فقموجها ومرشدا لهم

، المعلمين أعلى من رواتب المعلمينفالرواتب الحكومية لغير  -حقاً–المعلمين االقتصادية بائسة 

والمعلم الفقير ال سمعة له في المجتمع المادي. ومع ذلك فقد ظهر منافسون جدد للمعلم في العملية 

ياً إن لم يكن التلفزيون والحاسوب والهاتف. وبذلك سيقل دوره تدريج ية مثل:النهضوية المجتمع

، وستسيطر هذه محله التلفزيون والحاسوب والهاتففاعالً ومؤثراً في مجتمعه، وإال حل 

التكنولوجيا على مكانته ودوره، وسيتوجه المجتمع إلى التعلم الذاتي اآللي بعيداً عن المعلم. وبذلك 

وتكون لديه سيصبح دور المعلم حرجاً في القرن الحادي والعشرين في وجه هذه التحديات، 

  ) Kamaal (2009 . مسؤولية هائلة في تشكيل الجيل الجديد.

  فهل يستطيع المعلم مواجه هذا التحدي؟ وكيف؟    

فإن لم يتحرر المعلم من كرسيه العاجي و قوقعته المدرسية، ويندفع خارج النطاق المدرسي     

تكتالت العائلية والحزبية ليؤثر ليواجه المجتمع بروح ايجابية بعيداً عن الشحنات السلبية من ال

، و يواجه هذا التحدي م وأنديتهم وأماكن الترفية لديهمعلى األجيال في كل مكان حتى في بيوته

  ويستطيع إعادة مجده التليد بأسلوب حضاري جديد.

، فبعض في بيئتهم من خالل أجهزة اإلعالمإن أطفال اليوم قد يتعرضون إلى العنف       

طفال إلى ن في حالة شبيه بحالة الحرب، بينما في مناطق أخرى يتعرض األاألطفال يعيشو

. وكان في اعتقاد الكثيرين من اآلباء واألبناء أن المدرسة هي المالذ عصابات الشوارع الشاذة

األخير الذي يعول عليه، وهي أكثر أمناً وأماناً ، ولكن العنف أمتد إليها !!! . ولكن من المسؤول 

ء األطفال؟ إن المسؤولية مشتركة ، خارج المدرسة وداخلها، وال بد من تكاتف عن أمن هؤال

الجهود بين المعلمين واآلباء والطالب والمسؤولين في المجتمع؛  كل حسب طاقاته وإمكاناته 

  (Harlin .2008 :332)ليكونوا يدا واحدة لسالمة الطالب. 
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يا بسبب جنسهم أو انتمائهم أو مستواهم بأن األطفال يهملون أكاديم(Green. 2008) ويضيف    

االجتماعي، وهذا يدمر مستقبلهم التعليمي. ولذلك ال بد من سد هذه الفجوة بالتكاتف بين المربين 

والمسؤولين في المجتمع، فالمعلمون يقومون بتربية الطفل إلنسانيته ال للون بشرته، أو خلفيته 

سببة لهذه الفجوة : عدم المساواة بين األطفال، وجود االجتماعية واالقتصادية . وأهم العوامل الم

مناهج مملة، وجود مشاكل طبية، دعم وتشجيع اجتماعي لترك الطفل المدرسة للعمل أو لسبب 

أخر، الجنس، سوء العالقات االجتماعية، عدم تفاعل اآلباء مع المعلمين، الفقر، تحيز المعلمين 

                (Green. 2008 : 2) لجنسهم.

ومن هنا كانت ضرورة االهتمام بدور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي من      

الحاجات الملحة التي يفرضها الواقع حتى ينشأ األبناء في ظل مجتمع متماسك ومترابط ينهض 

فيه المعلم بواجباته معززاً دوره النهضوي كرائد لمجتمعه، وبذلك يشارك المعلم  بفاعلية في 

ساعدة الطلبة على فهم مشكالت البيئة المحيطة بهم، وفهم حقوقهم وواجباتهم كمواطنين يعيشون م

في المجتمع، وعلى أن يشارك الجميع بصورة أكثر فاعلية في التقدم االقتصادي واالجتماعي 

  للمجتمع الذي يعيشون فيه.

رفة دور المعلم الفلسطيني ولهذا كانت الحاجة الماسة إلى محاولة علمية جادة تسعى إلى مع     

طريق لمجموعة ، و يتوقع أن تكون هذه الدراسة، بداية المجتمعي عزيز اإلصالح والتطويرفي ت

، جتمعتدفع إلى تعزيز دور المعلم الفلسطيني في إصالح وتطوير الممن الدراسات الجادة، التي 

  والعمل على القيام ببحوث مماثلة تدعم هذا الدور وتبرز أهميته.  

 مشكلة الدراسة:
إن تعزيز دور المعلم في اإلصالح والتطوير المجتمعي يعتبر من االتجاهات الحديثة التي      

تسعى للرقي بالمؤسسات التربوية من خالل إبراز دور المعلم في النهوض المجتمعي. وعلى 

في هذا الرغم من األهمية التي يحتلها الموضوع إال أن هناك ندرة في الدراسات العربية 

المجال،ويأمل الباحثان أن ينسجم نتاج هذا البحث مع توجهات وزارة التربية والتعليم في الوصول 

إلى أفضل النتائج لتعزيز دور المعلم في اإلصالح والتطوير المجتمعي من خالل تشخيص جوانب 

  لبية.القوة والضعف وتعزيز الجوانب اإليجابية منها ، ووضع الحلول لمعالجة الجوانب الس

   :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة صياغة ويمكن
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  ما دور المعلم الفلسطيني في تعزيز اإلصالح والتطوير  المجتمعي؟

  يتفرع منه األسئلة التالية:

  ما درجة ممارسة المعلم لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي؟ 

في  دور المعلم العينة حول أفراد رجاتد متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 

 تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي ؛ تعزى لمتغير الجنس (معلم / معلمة)؟

في  دور المعلم العينة حول أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 

من ت/ أكثر سنوا 5(أقل من يز اإلصالح والتطوير المجتمعي؛ تعزى لمتغير سنوات الخدمةتعز

 سنوات)؟ 5

في  دور المعلم العينة حول أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -1

 تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي ؛ تعزى لمتغير الهيئة المشرفة (حكومة / وكالة)؟

 أهداف الدراسة:
 معرفة مدى ممارسة المعلم لدوره في اإلصالح والتطوير المجتمعي. -

(الجنس، سنوات الخدمة، الهيئة المشرفة) في تقديرات الكشف عن دور المتغيرات اآلتية -

  المعلمين لمدى ممارستهم لدورهم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي.

  لتنمية دور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي. رؤية مقترحة صياغة -

  معلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي .تقديم توصيات مقترحات لتطوير دور ال -

  :فرضيات الدراسة
العينة  أفراد درجات متوسطات بين  ≤ α ) 0.05(عند مستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي ؛ تعزى لمتغير الجنس (معلم/ معلمة). دور المعلم حول

 أفراد درجات متوسطات بين ≤ α ) 0.05(عند مستوى  ئيةإحصا داللة ذات فروق توجد ال  -1

؛ تعزى لمتغير سنوات تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعيفي  دور المعلم العينة حول

 سنوات). 5سنوات/أكثر من  5الخدمة (أقل من 

 أفراد درجات متوسطات بين ≤ α ) 0.05(عند مستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -2
في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي ؛ تعزى لمتغير الهيئة  دور المعلم العينة حول

 المشرفة (حكومة/ وكالة).
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  تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية:   :أهمية الدراسة
ندرة الدراسات المماثلة في مجال دور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي ، ولذلك  -

  ذا الموضوع للبحث والدراسة.قام الباحثين باختيار ه

  مواكبة التطورات الحديثة والتغييرات المنتظرة لمواجهة المستقبل. -

تحديد مجاالت السلوك الذي يتطلبه تعزيز اإلصالح المجتمعي كتطوير الجوانب اإليجابية  -

  الجوانب السلبية. ومعالجة

  طير دورهم في مجال خدمة المجتمع.نتائج هذه الدراسة المعلمين أنفسهم لت قد تفيد هذه الدراسة -

  الباحثين في مجال إصالح وتطوير دور المعلم في خدمة المجتمع  . قد تفيد هذه الدراسة -  

لتنمية دور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي وبعض  تقديم رؤية مقترحة -

  التوصيات التي قد تساعد في تطوير النظام التعليمي.

) معلماً ومعلمة من محافظة خانيونس 2183يتكون مجتمع الدراسة من(  :مجتمع الدراسة

  ) من محافظة رفح.1024و(

  عينة الدراسة:
) معلم ومعلمة من معلمي ومعلمات المدارس من محافظة 200تتكون عينة الدراسة من (      

  :  . والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة، وتم اختيارها عشوائياًرفح وخانيونس

  يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة )1دول رقم (ج

  : ة مناألداتتكون و :الدراسة اةأد

لمعلم في تعزيز اإلصالح ) فقرة مقسمة إلى محورين هما: دور ا50(استبانه مكونة من
المجتمعي  المجتمعي داخل المدرسة ودور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطويروالتطوير

  خارج المدرسة.

  الهيئة المشرفة  عدد سنوات الخدمة  الجنس    

 5أقل من   معلمة  معلم  المجموع

  سنوات

 5من  أكثر

  سنوات

  وكالة  حكومة

  200  90  110  92  108  82  118  العدد

  %100  %45  %55  %46  %54  %41  %59 النسبة المئوية
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   :منهج الدراسة

واقًعا موجوًدا، لذا فقد تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث إنها تصف             

  استخدم الباحثان "المنهج الوصفي التحليلي  لمناسبته لهدف الدراسة.

  حدود الدراسة:
المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في  الحد المكاني: -

  محافظة خانيونس. 

المدارس الحكومية ومدارس اقتصرت الدراسة على المعلمين والمعلمات في  الحد البشري: -

  وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بمحافظة خانيونس.

قام الباحثان بإجراء الدراسة أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة  للعام الدراسي  الحد الزماني: -

  م.2011 -2010

  مصطلحات الدراسة: 
اء مهنة التدريس، يحتوي على عناصر نموذج من السلوك العادي والمتوقع من أعض :دور المعلم

  )306:  1998،تعليمية واجتماعية وتقويمية.(حنا اهللا وجرجس

الدراسة الحالية بدور المعلم: جميع األعمال الفنية واإلدارية المخططة  في الباحثان ويقصد

  والمنظمة التي يقوم بها المعلم داخل المدرسة وخارجها من أجل تعزيز النهضة المجتمعية.

لفرد بسلوك أو استجابة العملية التي يتم بمقتضاها زيادة أو تقويم احتمالية تكرار قيام التعزيز: ا

طريق تقديم معزز يعقب ظهور هذا السلوك أو تلك االستجابة.(شحاتة  عن معينة،

  ).109: 2003،والنجار

ومساعدته في  ويقصد الباحثان في الدراسة الحالية بالتعزيز: تحسين دور المعلم من خالل دعمه

  اإلصالح والتطوير المجتمعي. 

  )301:  1998،( حنا اهللا وجرجسمقصود لتحسين التربية وممارستها.كل تغيير  اإلصالح :

تحسين وتحديث وإدخال تجديدات ومستحدثات لما يراد تطويره في المجال التربوي؛  التطوير:

ر وفاء وتحقيقاً لألهداف.( شحاتة بقصد تحسين العملية التربوية ورفع مستواها بحيث تصبح أكث

  ).107: 2003 ،والنجار
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ويقصد الباحثان في الدراسة الحالية باإلصالح والتطوير المجتمعي: الجهود التي يبذلها المعلم 

إلحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خالل التعاون والتالحم مع قوى المجتمع والبيئة المحيطة 

  .بالمدرسة و العملية التعليمية

  الدراسات السابقة: 
، ات ذات العالقة بمتغيرات الدراسةاستكماالً لما سبق عرضه سيتم عرض مجموعة من الدراس  

  وفيما يلي أهمها:  

) دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبة الصف 2001،بحثت دراسة(الهندي    

) طالباً 720ينة الدراسة من (الثاني عشر بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، وقد تكونت ع

وطالبة من الطلبة النظاميين والذين يدرسون في الصف الثاني عشر بمديريات التعليم الثالثة 

بمحافظات غزة وكانت النتائج كما يلي: تؤكد الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لى عدم وجود فروق ذات داللة بين كل من الذكور واإلناث في تنمية بعض القيم االجتماعية، وع

بين متوسطات درجات طلبة الصف الثاني عشر نحو دور المعلم في  0.05إحصائية عند مستوى 

خانيونس) وعامل التخصص - غزة-تنمية بعض القيم االجتماعية تعزى لمكان سكن الطلبة (شمال

عند مستوى داللة  أدبي) وتؤكد الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية-لدى الطلبة (علمي

بين متوسطات درجات طلبة الصف الثاني عشر نحو دور المعلم في تنمية بعض القيم  0.05

  االجتماعية تعزى لعامل التخصص لدى المعلمين.

عالقة دور المعلم في فهم السياق االجتماعي من خالل معرفته (Cargo.2006) دراسة وبينت    

وقد  ) معلما ومديرين ومعلم تربية بدنية،30(سة منوقد تكونت عينة الدرا صحي،بالوعي ال

والواجب القيام به اتجاه  أظهرت نتائج الدراسة أهمية: وعي المعلمين بالدور الصحي السليم

  . التعرف على السياق االجتماعي والمجتمع المحيط الذي يعيش فيه الطالب . الطالب

لتطوير أداء المعلم في ضوء تجربة إعداد رؤيته المستقبلية  ) 2007( فورة ، وتوجز دراسة     

  المناهج الفلسطينية في: 

وينصب هذا التوجه على رؤية جديدة لدور المعلم في المجتمع  :التوجيه االجتماعي الناقد -

بأن يتدرب المعلمون الجدد على إعمال التفكير الناقد لما يجري في المؤسسات االجتماعية 
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وعي الطالب المعلمين بالقضايا الملحة ذات األثر الفاعل في  واالقتصادية والتعليمية إلثارة

  أوضاع المجتمع وإعدادهم للمساهمة العقالنية في تغير هذه األوضاع.

بأن يشمل الخطة الدراسية إلعداد المعلم على مواقف حقيقية  التوجيه إلى التنمية الشخصية: -

ات عقلية ونفسية تدفعهم إلى المشاركة، أو افتراضية من شانها أن تنمي في الطالب المعلمين سم

  والتعاوني، ورعاية للصالح العام. والتقويم الذاتي،

إجادة التقنيات التي تنمي في تالميذ المدارس مهارات التفكير وتساعد  التوجه التقني: -

  المعلمين على أن يكونوا معلمين وباحثين في آن واحد.

وجه في استخدام الخبرات الذاتية للطالب المعلمين وينصب الجهد في هذا الت التوجه العملي:-

معارفهم التقنية والمهنية واألكاديمية وتركز على الجهود التي تبذل في نشاط التربية العملية  لتنمية

  من مالحظة دقيقة واعية لما يجرى في المواقف التعليمية.

ي سوف يتولون تدريسه المادة التبأن يتاح فرص كافية إلتقان تعلم  التوجه األكاديمي: -

للطالب في مدارس التعليم قبل الجامعي، عن طريق االهتمام أكاديمياً بتعليمهم األساسيات 

  .والمفاهيم الجامعة في المادة

درجة التزام المعلمين بالقيم  على إلى التعرف)2007،موسى والخوالدة(وهدفت دراسة     

معلم ومعلمة من معلمي  )400الدراسة من( عليم، وقد تكونت عينةاالجتماعية في ممارسة الت

وقد أسفرت وأسفرت نتائج الدراسة إلى: وجود جميع القيم  ومعلمات  محافظة جرش باألردن،

االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة بدرجة  كبيرة وكبيرة جدا ، كما أسفرت نتائج الدراسة أنه ال 

التزام المعلمين بالقيم االجتماعية تعزى  ) في0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوىتوجد ف

  لمتغير (الجنس، الخبرة، المؤهل الدراسي).

) إلى معرفة درجة تمثل المعلمين بمواصفات المعلم القدوة 2008وهدفت دراسة (أبو نمر،     

األقصى، األزهر)  (اإلسالمية،ومدى تمثلها لدى محاضري الجامعاتفي ضوء التربية اإلسالمية 

) طالًبا وطالبة من المستوى 342ن وجه نظر طلبتهم، وقد  تكونت عينة الدراسة من(في غزة م

األول والرابع في الجامعات الثالثة. حيث تم استخدام استبانه كأداة رئيسة للدراسة. توصلت 

إلى عدم وجود واصفات المعلم القدوة في اإلسالم. وتوصلت نتائج الدراسة الدراسة إلى رصد م
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ن لة إحصائية في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمواصفات المعلم القدوة مفروق ذات دال

(الجنس، المستوى الدراسي)، وإلى وجود فروق ذات داللة وجه نظر الطلبة تعزى إلى متغير

إحصائية في درجة تمثل أعضاء هيئة التدريس بمواصفات المعلم القدوة من وجه نظر الطلبة 

  الجامعة اإلسالمية. تعزى لمتغير الجامعة، لصالح

التحديات التي توجه المعلمين األمريكيين الفيتناميين،  (Nguyen . 2008) وتصف دراسة    

وقد تكونت عينة الدراسة من خمسة معلمين أمريكيين من أصل فيتنامي من جامعة كاليفورنيا، 

، ولذلك واجهوا للفهمي إطار الثقافة الفيتنامية وقد أظهرت النتائج بأن هؤالء المعلمين عملوا ف

وأدركوا بأن التعليم  صعوبات في معاشرتهم للدور الذي سيقومون به في التعليم األمريكي.

مشروع أخالقي وهم وكالء أخالقيون وال بد من وجود احترام متبادل مع الطالب واآلباء، وهذا 

  د.مع األصول التعليمية والسياق التعليمي الموجو -في أغلب األحيان –يتعارض 

أثر كل من العلم والتقنية والمجتمع والبيئة على  (Pedretti,et al.2008) وتبرز دراسة    

التعليم وأثر هوية المعلم وديانته في إبراز هذه العوامل األربعة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 ) طالبا معلما من طالب جامعة كندية كبيرة، وقد اظهر الطالب تأييدهم وثقتهم بخصوص64(

تأثير العوامل األربعة على التعلم، وأظهروا بأن السياسة والعمل واالنحياز والنزعات الدينية لهل 

دور في التأثير على هذه التعليم، كما أكدوا على أن لهوية المعلم وديانته أثر واضح في تناول هذه 

  العوامل والتأثير على المتعلم.

بين المدرسة والبيت من ناحية تقدير المدرسة  التعاون  (Deslandes.2009)وبحثت دراسة     

ن ) أب م125(اء ، وقد  تكونت عينة الدراسة منومعرفة دور المعلم وممارساته في تقييم األبن

%) من الحضر، قدم لهم استفتاء وسؤال 28إناث و( %)85(آباء طالب الصف األول األساسي،

يعرفون طرق تقييم المعلمين، وهم نصف مفتوح، وقد كشفت نتائج الدراسة أن أعلب اآلباء 

ونها بأنها مفيدة راضون بهذا التقييم، ويدركون أهمية التقارير المدرسية الخاصة بأبنائهم، ويصف

وتوصي الدراسة بأهمية وضرورة التواصل بين اآلباء .مراقبة تقدم أبنائهم في ومفهومة وواضحة

  والمعلمين.
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  تعليق على الدراسات السابقة: 
 نمر، (أبوح من خالل عرض الدراسات السابقة، أن بعضها تناولت الطالب مثل دراسة: يتض     

2008،((Nguyen.2008)،).2008 (Podrett et alدراسة:  مثل ،وبعضها تناولت المعلم

)، وبذلك اتفقت الدراسة الحالية معها في تناول المعلمين، أما من حيث 2007(موسى والخوالدة ، 

الدراسات السابقة إليها ، فقد تباينت هذه األهداف، وذلك من خالل تقييم  األهداف التي أشارت

الوضع الراهن لدور المعلم، والتعرف على الصعوبات التي تواجهه، أو توضيح أثر متغيرات 

محددة في دور المعلم المجتمعي، أو إعطاء رؤية مستقبلية لتطوير أداء المعلم، ولم تتناول دراسة 

في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي إال من خالل إشارات اقتضتها  واحدة دور المعلم

  ضرورة الدراسة السابقة، وبهذا تعرضت الدراسة الحالية إلى هذا الدور بصورة مباشرة. 

أما ما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة فهو صياغتها رؤية جديدة لتنمية   

الح والتطوير المجتمعي، باإلضافة إلى تقديم توصيات ومقترحات دور المعلم في تعزيز اإلص

  .  مناسبة لتطوير دور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي

  اإلحصائية: المعالجات
والنسبة الوزن لقيمة الوزن النسبي، وذلك  الوزن النسبي المئوية لمعرفة قيمةاستخدام النسب 

) Tلم لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي واختبار (للتعرف على لدرجة ممارسة المع

  للتعرف على  الفروق بين متغيرات الدراسة. ،ومعامل االرتباط

 :إجراءات الدراسة

الغرض من هذه الدراسة التعرف على دور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي، من 

ة من آراء المختصين في هذا المجال ومن خالل استبانه تقدم للمعلمين ومن خالل االستفاد

لتنمية دور المعلم  رؤية مقترحة االطالع على األدب التربوي. كما وتهدف الدراسة إلى صياغة

في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي والتوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي 

، وفيما يلي عرض لمنهج الدراسة، قد تساعد في تطوير هذا الدور، والقيام به بطريقة صحيحة

ومجتمعها ومتغيراتها وعينتها واألدوات المستخدمة والخطوات التي تم إتباعها لبناء أداة الدراسة، 



 
 
 
 
 
 

  ... دور المعلم الفلسطيني في تعزيز اإلصالح
  

14 
 

فراد عينة الدراسة والبالغ ) فقرة، وطبق االستبيان على جميع أ50حيث تكون االستبيان من (

  .)T. Test(دام اختبار.) معلما ومعلمة، وسيتم فحص الفرضيات باستخ200(عددهم

  :خطوات بناء األداة

  اتبع الباحثان الخطوات التالية لبناء االستبيان:     

  قام الباحثان باالطالع على الدراسات السابقة واألدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة. -

  ة.استعان الباحثان ببعض أساتذة الجامعات والمشرفين التربويين في بناء أداة الدراس -

  ) فقرة .41تم صياغة فقرات االستبيان في صورتها األولية وتكونت من( -

االستبيان على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  تم عرض فقرات -

) 50(تبيان في صورته النهائية مكون منوبعد الحذف واإلضافة والتعديل أصبح االس ،الفلسطينية

  فقرة.

   صدق االستبيان:

  تم حساب صدق االستبيان بطريقتين كما يلي:       

  :صدق المحكمين :أوالً 

لقد تحقق صدق االستبيان من خالل عرضه على لجنة من المحكمين من ذوي االختصاص        

في التربية، وقد تكونت اللجنة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية والعاملين 

ى اعتبروا االستبيان صالحا ومناسبا، وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة علفي سلك التعليم. حيث 

) فقرة في صورته 50( ) فقرة في صورته األولية، وأصبح41(فقراته، حيث تكون االستبيان من

  النهائية بعد إضافة وحذف بعض فقراته وتعديل بعضها اآلخر. 

 االتساق الداخلي: ثانياً : صدق
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان بتطبيق االستبيان على عينة استطالعية      

) معلماً تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ثم تم حساب معامالت ارتباط بيرسون 15مكونة من (

وذلك باستخدام البرنامج  بين درجات محوري االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان،

  والجدول التالي يوضح ذلك:  ) (SPSSاإلحصائي
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يمثل نتيجة معامالت االرتباط بين درجات محوري االستبيان والدرجة الكلية  )2جدول رقم (

  لالستبيان
 

  المحور
دور المعلم داخل 

  المدرسة

دور المعلم خارج 

  المدرسة
  دور المعلم الكلي

  94.7  75.6  -  دور المعلم داخل المدرسة

  92.5  -  75.6  درسةدور المعلم خارج الم

  -  92.5  94.7  دور المعلم الكلي

يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباطا واضحا بين محوري االستبيان وبين كل محور من 

  محاور االستبيان و االستبيان ككل 

  :ثبات االستبيان
قام الباحثان بحساب ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية، وقد تم استخدام درجات 

المجموعة االستطالعية لحساب ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية ،حيث احتسبت درجة 

النصف األول لكل محور من محوري االستبيان مع النصف الثاني لكل محور، وذلك بحساب 

معامل االرتباط بين النصفين وقد  اتضح أن معامل ثبات المحور األول الخاص بدور المعلم 

.) وهذا معامل ثبات مقبول إحصائيا ، وكذلك اتضح أن معامل ثبات المحور 75داخل المدرسة (

  .) وهذا معامل ثبات مقبول إحصائيا. 83الثاني الخاص بدور المعلم خارج المدرسة (

  عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها:

لدوره في  ما درجة ممارسة المعلم : على ينص والذي األول السؤال عن لإلجابة :السؤال األول

تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي؟ تم حساب ذلك من خالل إجابات عينة الدراسة على 

  االستبيان والجدول التالي يوضح ذلك : 
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يمثل إجابات أفراد الدراسة إزاء درجة ممارسة المعلم لدوره في تعزيز  )3جدول رقم (

  المجتمعي. اإلصالح والتطوير
  

 الفقرات  م

قيمة  منخفضة متوسطة عالية

الوزن 

 النسبي

النسبة 

المئوية 

لقيمة الوزن 

 النسبي
 %  العدد %  العدد %  العدد

 أوالً : دور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي داخل المدرسة

المشاركة في توضـيح أهـداف    1

األمور وأعضاء  المدرسة ألولياء

 المجتمع.

60 30 106 53 34 17 426 71 

ركة فـي تزويـد أوليـاء    المشا 2

األمور بتقـارير شـهرية عـن    

 المستوى العلمي ألبنائهم.

60 30 86 43 54 27 406 67.66 

المشاركة في بث الوعي التربوي   3

الذي يساهم في تثقيـف أفـراد   

  األسرة.

50 25 118 59 32 16 418 69.66 

تنمية االتجاهات االيجابية لـدى    4

الطلبة نحـو المحافظـة علـى    

ات العامـة فـي البيئـة    الممتلك

  المحلية.

142 71 44 22 14 7 528 88 

المشاركة فـي حـث  قيـادات     5

المجتمع المحلي للمشاركة فـي  

 النشاطات التي تقيمها المدرسة.

44 22 104 52 52 26 392 65.33 

حث الطـالب للمسـاهمة فـي     6

حمالت تنظيف البيئة المحيطـة  

 .بالمدرسة

90 45 74 37 36 18 454 75.66 

تشجيع أوليـاء األمـور علـى     7

المشاركة في االحتفاالت الدينية 

 والوطنية التي تقيمها المدرسة.

74 37 80 40 46 23 428 71.33 
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تشــجيع الطلبــة علــى شــراء   8

  المنتجات المحلية.
74 37 76 38 50 25 424 70.66 

التعاون مع المؤسسات والهيئات  9

 الخيرية لتقديم الخدمات للمدرسة.
42 21 100 50 58 29 384 64 

المساعدة في  استخدام مرافـق   10

المدرسة من قبل المجتمع المحيط 

 بالمدرسة.

20 10 66 33 114 57 306 51 

دعم العالقات االجتماعية بـين   11

 المدرسة والمجتمع.
76 38 108 54 16 8 460 76.66 

المشاركة في تصـميم بـرامج    12

 مدرسية تلبي حاجات المجتمع.
34 17 114 57 52 26 382 63.66 

المشاركة فـي توعيـة الطلبـة      13

ــالمهن    ــور ب ــاء األم وأولي

  المستقبلية.

70 35 88 44 42 21 428 71.33 

التعامــل الحســن مــع أوليــاء  14

 األمور.
174 87 20 10 6 3 568 94.66 

ــع  15 ــة المجتم ــاركة المدرس مش

 المحلي في (األفراح واألتراح)
80 40 86 43 34 17 446 74.33 

المشاركة في القيـام بزيـارات    16

 خاصة لمرافق المجتمع.
34 17 98 49 68 34 366 61 

المساهمة في إبراز دور المجتمع  17

المحلي مـن خـالل صـحيفة    

 المدرسة.

16 8 92 46 92 46 324 54 

مساعدة المعلمين الجدد وغيرهم  18

 .في معرفة شؤون المجتمع
56 28 114 57 30 15 426 71 

المشاركة في لجنـة العالقـات    19

  .العامة المدرسية
74 37 88 44 38 19 436 72.66 

المساهمة بجهـود فـي ألـوان     20

النشاط التي تساعد علـى مـد   
34 17 122 61 44 22 390 65 
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 خدمات المدرسة للمجتمع.

المساهمة في إعداد المعـارض   21

المدرسية التي تبـرز مظـاهر   

 التطور المجتمعي.

42 21 94 47 64 32 378 63 

تشجيع الطلبـة علـى ترشـيد      22

  استهالك المياه والطاقة.
116 58 64 32 20 10 496 82.66 

تشجيع الطلبة وأوليـاء األمـور     23

  بالتبرع لبنك الدم.
34 17 88 44 78 39 356 59.33 

إبــراز الــدور التكــاملي بــين  24

المدرسة والمجتمع مـن خـالل   

 .الحصص المدرسية

72 36 98 49 30 15 442 73.66 

المشاركة في اإلذاعة المدرسـية   25

لنشر األخبار المحليـة وإبـراز   

 النهضة المجتمعية .

104 52 70 35 26 13 478 79.66 

التعرف على المشاكل الخارجية  26

للطلبة والمساهمة في حلها داخل 

 المدرسة .

80 40 88 44 32 16 448 74.66 

اد مشاركة إدارة المدرسة في إعد 27

البرامج واالجتماعات والندوات 

والمسابقات التي تعمـل علـى   

 النهوض المجتمعي.

66 33 100 50 34 17 432 72 

مشاركة إدارة المدرسة  في حل  28

 المشاكل داخل المدرسة.
98 49 86 43 16 8 482 80.33 

 اإليمان بأهمية تعزيز اإلصـالح  29

 في النهضة المجتمعية. والتطوير
92 46 86 43 22 11 470 78.33 

إصـالح   الحرص على تعزيـز  30

 النهضة المجتمعية . وتطوير
94 47 84 42 22 11 472 78.66 

 ثانياً : دور المعلم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي خارج المدرسة

كحفظ  تنظيم المسابقات الدعوية 31

 .القرآن الكريم بين أبناء الحي
54 27 84 42 62 31 392 65.33 
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 تنظيم المسابقات الثقافية والفنية 32

والرياضية التي تهدف إلى ربط 

الحي، وتوثيق عرى المحبة  أبناء

 .والترابط بينهم

44 22 92 46 64 32 380 63.33 

 مساعدة الجهات الصحية فـي  33

التوعية واإلرشـادات وبـرامج   

 .الرعاية الصحية األولية

40 20 102 51 58 29 382 63.66 

 نشاطات مجتمعية لخدمةتنظيم  34

الحي مثـل تنظيـف وتشـجير    

 .الشوارع

40 20 78 39 82 41 358 59.66 

35 

االجتماعـات مـع أوليـاء     عقد

األمور لتعريفهم بدور المدرسـة  

 وأهميتها

60 30 94 47 46 23 414 69 

االجتماعـات مـع أوليـاء     عقد  36

أبنائهم  األمور لعرض مشكالت

  .عليهم

66 33 92 46 42 21 424 70.66 

دعم االتصال و التواصل بـين   37

 .المدرسة و المجتمع المحلي
68 34 110 55 22 11 446 74.33 

األنشطة الترويحية  تنظيم بعض 38

 .في المجتمع المحلي
30 15 108 54 62 31 368 61.33 

محاولة فهم البيئة الخارجية التي  39

يعيش فيها التالميذ وأثرها على 

العمل علـى  قدراتهم و ميولهم و

 .تقدمهم و نموهم

96 48 84 42 20 10 476 79.33 

المساهمة في مكافحة العـادات    40

الضارة في المجتمع مثل التدخين 

والمخــدرات ) بالتعــاون مــع 

  المؤسسات الحكومية المعنية .

86 43 96 48 18 9 468 78 

 64 384 30 60 48 96 22 44التعاون مع لجان اإلصالح فـي    41
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فض النزاعات بالطرق الوديـة  

  مع .في المجت

تشجيع األهـالي علـى زيـارة      42

المعارض والمتاحف والمكتبات 

  العامة .

24 12 118 59 58 29 366 61 

تزويد وسائل اإلعالم  ببـرامج   43

المدرسة و ما تقوم به من نشاط 

 . لخدمة المجتمع

26 13 76 38 98 49 328 54.66 

و التعاون بين المدرسين الجـدد   44

القــدامى مــن أعضــاء هيئــة 

المدرســة بزيــارات مشــتركة 

للتعرف على شـؤون المجتمـع   

 .المحلي

76 38 76 38 48 24 428 71.33 

المشاركة فـي بـرامج مسـح     45

 .المجتمع المحلي
16 8 86 43 98 49 318 53 

إعداد المعـارض  االشتراك في  46

التدريس التـي   مع أعضاء هيئة

تبرز المجتمع المحلـي( صـور   

 )نتجات، تراث،مناسبات م

38 19 88 44 74 37 364 60.66 

المجـالس و الهيئـات    مشاركة 47

 المحلية في جميع المناسبات.
26 13 104 52 70 35 356 59.33 

المشاركة في إصـدار كتيبـات    48

ــور   ــرز التط ــات تب ومطوي

  المجتمعي

14 7 98 49 88 44 326 54.33 

المشاركة في الصحف المحليـة   49

 النهضة المجتمعية . إلبراز
18 9 62 31 120 60 298 49.66 

استخدام االنترنـت والوسـائل    50

الحديثة األخرى للتواصـل مـع   

 أفراد المجتمع المحلي .

40 20 76 38 84 42 356 59.33 
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يتضح من الجدول السابق أن نسبة الوزن النسبي على إجابات أفراد الدراسة إزاء ممارسة      

وت، وتشير النتائج أن تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي داخل المدرسة  قد تفا المعلم لدوره في

) 30، 29، 28، 27، 25، 24، 22، 19، 18، 15، 14، 13، 11،  8، 7، 6، 4، 1الفقرات(

، 12، 10، 9، 5، 3، 2% وهي نسبة مرتفعة، وأن الفقرات الباقية (70ى نسبة تفوق حصلت عل

  .% وهي نسبة متوسطة69% إلى50صلت على نسبة ما بين ) ح26، 23، 21، 20، 17، 16

مشاركة معلمي المدرسة بفاعلية من داخل المدرسة في تعزيز  على وهذه النتيجة تؤكد   

اإلصالح والتطوير المجتمعي، وهم حريصون على النهضة المجتمعية مع ما يواجهونه من أعباء 

  .مدرسية

أفراد الدراسة إزاء ممارسة المعلم لدوره في تعزيز أما نسبة الوزن النسبي على إجابات      

راسة،  وتشير اإلصالح والتطوير المجتمعي خارج المدرسة  فقد تفاوت درجات إجابات عينة الد

% وهي نسبة مرتفعة 70) حصلت على نسبة تفوق 44، 40، 39، 37، 36(النتائج أن الفقرات

)     50، 48، 47، 46، 45، 43، 42، 41، 38، 35، 34، 33، 32، 31وأن الفقرات(

  % وهي نسبة متوسطة، أما الفقرة69% إلى50حصلت على نسبة ما بين 

  %. 50فقد حصلت على نسبة منخفضة وهي أقل من  )49( 

للمعلم، ومشاركته  (داخل المدرسة)كاتف والتكامل بين العمل الداخليوهذا النتيجة تؤكد على الت  

(خارج غير ملزم بهذه األعباء الخارجية ع أن المعلمفي نهضة المجتمع خارج المدرسة. وم

المدرسة) إال أن هذه النتائج تؤكد حرص المعلم الفلسطيني على مد روابط المحبة واألخوة 

أهمية هذا التعاون في تعزيز  - اًتمام–والتعاون مع أفراد ومؤسسات وهيئات المجتمع ألنه يدرك 

  ريادي في المجتمع بشكل عام. عمله في المدرسة بشكل خاص وتعزيز دوره ال

  السؤال الثاني:
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد لإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص على: هل   

في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي تعزى  دور المعلم العينة حول أفراد درجات متوسطات

ر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة تم حساب الفروق بين وجه نظ لمتغير الجنس (معلم/معلمة)؟

، وذلك من خالل إجابات عينة تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعيالمعلم الفلسطيني لدوره في 
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). والجدول Tالدراسة و حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتعرف على قيمة (

  التالي يوضح ذلك:

  )4جدول رقم (

يمثل نتائج داللة الفروق بين وجه نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلسطيني 

  لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي تعزى إلى الجنس.

  ) 1.96. ) تساوي( 05) وعند مستوى ( 198(ت) الجدولية عند درجة حرية (  

.) بين وجه 05يتضح عدم وجود فروق داللة إحصائية عند مستوى(ومن الجدول السابق      

نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلسطيني لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير 

  المجتمعي داخل المدرسة وخارجها وبشكل عام تعزى إلى الجنس.

لى أن أفراد عينة الدراسة يتعرضون لنفس الظروف إذ أن وتعزى هذه النتيجة إ

األوضاع األسرية أصبح فيها نوعاً من التقارب بين الجنسين، واألعباء أصبحت موزعة بينهما، 

وأصبح للمرأة حرية الحركة والعمل في جميع مؤسسات المجتمع تقريباً، وهذا يسهم بشكل كبير 

  علم في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي.  في تقارب وجه نظر الجنسين إلى دور الم

 داللة ذات فروق توجد لإلجابة على السؤال الثالث والذي ينص على: هل السؤال الثالث: 

في تعزيز اإلصالح والتطوير  دور المعلم العينة حول أفراد درجات متوسطات بين إحصائية

  سنوات)؟  5أكثر من سنوات/ 5المجتمعي تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة (أقل من 

تم حساب الفروق بين وجه نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلسطيني لدوره      

سنوات/  5 في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة (أقل من

  وسطالمت  العدد  الفئة  محاور الدراسة
االنحراف 

  المعياري
  ت

الداللة 

  اإلحصائية

درجة الممارسة داخل 

  المدرسة

  10.98  64.71  118  المعلمين
  غير دالة  .220

  9.62  64.24  82  المعلمات

درجة الممارسة 

  خارج المدرسة

  8.49  38.27  118  المعلمين
  غير دالة  .130

  7.76  38.49  82  المعلمات

درجة الممارسة 

  بشكل عام

  17.92  102.98  118  علمينالم
  غير دالة  .072

  15.94  102,73  82  المعلمات
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ي واالنحراف سنوات)، وذلك من خالل إجابات عينة الدراسة وحساب المتوسط الحساب 5أكثر من 

  ذلك:). والجدول التالي يوضح  Tالمعياري والتعرف على قيمة ( 

يمثل نتائج داللة الفروق بين وجه نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة  )5جدول رقم (

  المعلم الفلسطيني لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي تعزى إلى عدد سنوات الخدمة
  

  

  المتوسط  لعددا  الفئة  محاور الدراسة
االنحراف 

  المعياري
  ت

الداللة 

  اإلحصائية

الممارسة  درجة

  داخل المدرسة

  10.02  64.26  108  سنوات 5أقل من 
  غير دالة  .270

  10.92  64.83  92  سنوات 5أكثر من 

درجة الممارسة 

  خارج المدرسة

  8.17  39.31  108  سنوات 5أقل من 
  غير دالة  1.271

  8.10  37.24  92  سنوات 5أكثر من 

درجة الممارسة 

  بشكل عام

  16.96  103.57  108  سنوات 5أقل من 
  غير دالة  .439

  17.30  102.07  92  سنوات 5أكثر من 

  ) 1.96. ) تساوي( 05) وعند مستوى ( 198(ت) الجدولية عند درجة حرية ( 

وجه .) بين 05( ومن الجدول السابق  يتضح عدم وجود فروق داللة إحصائية عند مستوى

نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلسطيني لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير 

  المجتمعي داخل المدرسة تعزى إلى عدد سنوات الخدمة.

وتعزى هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يمرون منذ سنوات بنفس الظروف من 

وتقارب السكن  لجغرافي لقطاع غزة،ا حصار وانتفاضات متتابعة، إضافة إلى صغر الحيز

والسكان فهذا يجعل هذا المجتمع وكأنه كيان واحد في التأثير والتأثر ببعضهم البعض، وهذا يقرب 

بين من لدية سنوات خبرة من غيره حيث اجتماعهم معا كثيرا خارج المدرسة، وكثيرا ما يتقابلون 

وهذا يساعد في تبادل الخبرات ويعمل على ويتشاورون لقرب المساكن وأماكن العبادة والترفية، 

كسر حاجز الفروق في الخبرة .باإلضافة إلى أن المعلمين باختالف مؤهالتهم العلمية قد تبلورت 

لديهم اتجاهات متشابهة ومتقاربة خالل مشوارهم التعليمي سواء في المعاهد أو الجامعات وذلك 

  من بعضها. لقرب الجامعات الفلسطينية والمعاهد في قطاع غزة
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 داللة ذات فروق توجد لإلجابة على السؤال الرابع والذي ينص على: هل السؤال الرابع:

في تعزيز اإلصالح والتطوير  دور المعلم العينة حول أفراد درجات متوسطات بين إحصائية

  المجتمعي تعزى لمتغير الهيئة المشرفة (حكومة/ وكالة)؟ 

راد الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلسطيني لدوره تم حساب الفروق بين وجه نظر أف    

في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي تعزى لمتغير الهيئة المشرفة (حكومة/ وكالة)، وذلك من 

خالل إجابات عينة الدراسة وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتعرف على قيمة 

)T:والجدول التالي يوضح ذلك .(  

يمثل نتائج داللة الفروق بين وجه نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة  )6قم (جدول ر

المعلم الفلسطيني لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي داخل المدرسة تعزى إلى 

  )الهيئة التعليمية (حكومة/وكالة
  

  المتوسط  العدد  الفئة  محاور الدراسة
االنحراف 

  المعياري
  ت

الداللة 

 اإلحصائية

درجة الممارسة 

  داخل المدرسة

  10.56  65.75  110  حكومة
1.307  

  غير دالة

  10.11  63.02  90  وكالة

درجة الممارسة 

  خارج المدرسة

  8.20  40.42  110  حكومة
2.889  

  دالة

  7.45  35.84  90  وكالة

درجة الممارسة 

  بشكل عام

  17.44  106.16  110  حكومة
2.168  

  دالة

  15.84  98.87  90  وكالة

  )1.96.) تساوي( 05) وعند مستوى (198(ت) الجدولية عند درجة حرية (

.) بين وجه 05ومن الجدول السابق  يتضح عدم وجود فروق داللة إحصائية عند مستوى(

نظر أفراد الدراسة حول درجة ممارسة المعلم الفلسطيني لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير 

لهيئة التعليمية (حكومة/وكالة)، أما بالنسبة للمحور الثاني المجتمعي داخل المدرسة تعزى إلى ا

والذي يشير إلى درجة ممارسة المعلم الفلسطيني لدوره في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي 

.) بين وجه نظر أفراد 05خارج المدرسة فقد اتضح وجود فروق داللة إحصائية عند مستوى(

  الدراسة وذلك لصالح معلمي الحكومة.
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ويمثلون عدد  مكن تفسير هذه النتيجة إلى أن معلمي المرحلة الثانوية وهم معلمو حكومة،ي

كبير من المراقبين في امتحانات الثانوية العامة نتيجة لحرص مديريات التربية والتعليم على 

اختيارهم كمراقبين لقربهم من هؤالء الطلبة ويحسنون التعامل معهم. وهؤالء المعلمون يكونون 

ر التصاقا بالمجتمع، وذلك ألن أولياء األمور بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام يولون أكث

أهمية كبيرة ألن هذا الصف هو نهاية المرحلة  –خصوصاً الصف الثاني عشر –المرحلة الثانوية

الثانوية ونتيجة الطالب في نهاية هذا الصف نتيجة  فيصلية بالنسبة له وألهله، ولذلك تحرص 

وبذلك تتقارب من المعلمين أكثر من ذي قبل، وهذا  ،ن األسر على معرفة مستوى أبنائهار مالكثي

يسهم بشكل ايجابي في تعزيز مكانة المعلم  في المجتمع. وتكثر الدروس الخصوصية التي تعزز 

هذه المكانة، وتدعم وسائل اإلعالم هذا التوجه حيث تتجه وسائل اإلعالم المسموعة منها والمرئية 

والمقروءة إلى إبراز هذا الدور من خالل عرض الدروس والتوجيهات المتلفزة والمذاعة 

  والمكتوبة.

  التوصيات والمقترحات:
لعل أهم التوصيات التي توصي بها هذه الدراسة من اجل تعزيز دور المعلم في اإلصالح  

  : جتمعي  تتلخص في النقاط التاليةوالتطوير الم

ورات في مؤسسات المجتمع المحلي لتدريبهم على مهارات التعامل مع إلحاق المعلمين بد    - 

  جميع أفراد المجتمع واالحتكاك مع جميع شرائح المجتمع . 

لحاسوب إلحاق المعلمين بدورات تدربهم على استخدام الوسائل التقنية في التعليم والتي أهمها ا -  

  ، والبريد االلكتروني.التعليمي، وشبكة االنترنت

ثقيف المعلمين بضرورة تدريب الطلبة على استخدام الوسائل التقنية في التعلم واالتصال ت -  

والتواصل السيما الحاسوب التعليمي والبريد االلكتروني وشبكة االنترنت وخاصة إذا كانت 

وذلك للتواصل مع المعلمين  متوفرة في األماكن التي يعملون فيها، وفي الجامعات الملتحقين بها؛

  ميع األوقات. في ج

ضرورة تعاون المعلم مع كافة القوى والمؤسسات التربوية (األسرة، المدرسة، وسائل اإلعالم،  -

في إكساب القيم للنشء بحيث يكون هناك تعاون وتنسيق بين المعلم والقوى …) المسجد، النادي

عليم ال بد أن ) أن النظرة إلى الت2007.وقد أكد (الخطيب والخطيب ،  )والمؤسسات المجتمعية
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تكون نظرة جادة، فالتعليم أمر مجتمعي هام، وهو قضية األسرة وكل مسؤول والبحث فيه ليس 

 .ترفا أكاديمياً، وال يمكن تطوير مسارات التعليم وبرامجه وأهدافه وأساليبه دون تعاون الجميع

  ) 67: 2007(الخطيب والخطيب ،

تغيير ظروفه داخل المدرسة، وتحسين أوضاعه  تغيير نظرة المجتمع الدونية للمعلم من خالل -

  االقتصادية، وإبراز دوره الريادي من خالل وسائل اإلعالم.

فالمعلم بحاجة إلى تقدير أكثر، من جهة المجتمع، ال ينحصر في مجرد الكالم والمديح، وإنما   

، وما يترجم في صورة تنظيمات وقوانين ترفع من شأنه وتعوضه عما هو مطالب به من جهود

                              نلقيه عليه من مسؤوليات، فهو بشر قبل كل شيء، يحرص على أن يعيش كريماً معززاً.

  )   201:  2007 (علي،

التركيز على إبراز دور المعلم في اإلصالح والتطوير المجتمعي، أثناء التدريس،وذلك من  -

والتركيز على  الل المناهج وطرق التدريس في المسارات األكاديمية في الكليات والجامعات.خ

  التدريب الميداني لمعلم المستقبل .

تخصيص جزء كبير من دورات مراكز تدريب المعلمين ومديري المدارس والمشرفين  -

وكيفية تفعيله؛ ألن أي  التربويين، تتناول اإلصالح والتطوير المجتمعي من حيث مفهومه وأهميته، 

إستراتيجية لتطوير التربية في أي مجتمع من المجتمعات ال بد وأن تنطلق من الخصوصية الثقافية 

  واالجتماعية واالقتصادية والسياسية لذلك المجتمع .  

ل االستفادة من تم صياغة رؤية تربوية لتعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي، وذلك من خالو

، ومن خالل االطالع على األدب التربوي ومن نتائج الدراسة في رصد سبل ربينآراء بعض الم

المعلم الفلسطيني في تعزيز اإلصالح والتطوير المجتمعي، ومن خالل تجربة الباحثين كمعلمين 

  ومشرفين تربويين تم بلورة هذه الرؤية وذلك في الجوانب التالية:

  :أ) الجانب األخالقي
، وتقوية المجتمع باهللا واإلخالص في العمللهدف منها لتذكير أفراد عقد ندوات مستمرة ا -

  الوازع الديني لديهم ،وأن مهنة المعلم مماثلة لمهنة األنبياء .

  ضرورة تحلي المعلم باألخالق اإلسالمية  .  -

  ضرورة تعرف  المعلم على آداب المعلم وأخالقياته ومسؤولياته في الفكر التربوي اإلسالمي.  -



 
 
 
 
 
 
 

  2012عشر، العدد األول، يناير  سادسد. صالح الناقة وآخرون، مجلة جامعة األقصى، المجلد ال

  

27 
 

عقد محاضرات وندوات داخل المجتمع المحلي  تبين كيفية قيادة الرسول ألصحابه وكيف  -

  .من الطراز األول كانت قيادته أخالقية

المشاركة في بناء نموذج خاص يوضح دور المعلم في المجتمع وتوزيعه على المعلمين ليكون  -

  أثناء عملهم . لهم مرشدا

  ب) الجانب الثقافي والمهني:
المعلم المستمرة لالرتقاء بمستواه العلمي والثقافي في مجال التخصص ومطالعة كل  محاولة -

جديد  ليواكب التطور العلمي والحضاري، وهذا يحتاج إلى إعداد وتكوين وتدريب ... إعداد يقوم 

 على الوقوف على العديد من المعارف النفسية والتربوية والثقافية واالجتماعية، وتدريب مستمر،

  )201: 2007.(علي ،تناع وحب إلى مهنة التعليممع اق

مشاركة المعلم للباحثين في القيام باألبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية بما يمكنه  -

  من االطالع المستمر على كل ما هو جديد.

بين  االستفادة من المناسبات الدينية والوطنية ... للمساهمة في نشر الوعي الثقافي والصحي -

  أفراد المجتمع من خالل المراكز والمؤسسات المجتمعية. 

  :ج) الجانب اإلنساني واالجتماعي
شاركة الناس في الحث على التفاعل االجتماعي من خالل احتكاك المعلم المباشر بالمجتمع وم -

  .أفراحهم وأتراحهم

تماعية المنتشرة في خدمة المجتمع بشكل فاعل من خالل المشاركة الفاعلة في المؤسسات االج-

  المجتمع.

العمل على إبراز دوره في اإلصالح والتطوير المجتمعي ، أثناء التدريس ، وذلك من خالل  -

  .المجتمع وحاجياته والتفاعل معها اهتمامه بمشاكل

ره في وأفراد المجتمع لما لذلك من أثر على دو ضرورة وجود عالقات طيبة بين المعلم -

  .مجتمعياإلصالح والتطوير ال

  وفي ضوء ذلك وضعت مجموعة من المقترحات كان من أهمها:
  ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تهتم بعالقة المعلم بالمجتمع المحلي وتعززها. -
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إجراء دراسات تبين العالقة بين دور المعلم في اإلصالح والتطوير المجتمعي والتحصيل  -

  لميدان.الدراسي لما لذلك من أهمية في هذا ا

إجراء دراسات حول أثر دور المعلم في إصالح و تطوير المجتمع على الطالب واتجاههم نحو  -

  المدرسة والعاملين فيها.

إجراء دراسة موسعة توضح أهمية العالقة بين دور المعلم في إصالح وتطوير المجتمع،   -

  ودور كل من المدراء والمشرفين في ذلك.

  :المرجع
مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى  : 2008 ،ف سالمأبو نمر ، عاط -1

الجامعة اإلسالمية ،  ،تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم

  غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة . 

سالمي كمدخل معايير اختيار المعلم في الفكر اإل :2009 ،حماد ، صالح الدين إبراهيم -2

مجلة علوم  ،لضمان الجودة من وجهة نظر المشرفين التربويين وجماعة المديرين للمدارس

  WWW.ULUM.NL.  41إنسانية (الكترونية)، السنة السادسة ، العدد 

مكتبة  ،وية معجم المصطلحات الترب :1998 ،حنا اهللا ، رمزي كامل وجرجس، ميشيل تكال -3

  لبنان، بيروت: لبنان.

 ،استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي :2007،الخطيب أحمد والخطيب رداح  -4

  عالم الكتب الحديث.  ،عمان

الدار  ،القاهرة ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية :2003،شحاتة، حسن والنجار، زينب -5

  المصرية اللبنانية.

  دار المسيرة. ،عمان ،أصول التربية العامة :2007،ماعيلعلي، سعيد إس -6

 إعداد تجربة ضوء في المعلم أداء لتطوير مستقبلية رؤى: 2007،فورة، ناهض صبحي -8

الجامعة اإلسالمية  ،كلية التربية -رؤية واقعية -مؤتمر المناهج الفلسطينية ،الفلسطينية المناهج

  م 2007إبريل   29بغزة،
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