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 بحث بعنوان ) عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي (

 
 إعداد : د.عائشة البشير قدمور                                 

 قسم الخدمة االجتماعية كمية اآلداب / جامعة طرابمس 
 

 مدخل وتحديد مشكمة البحث  

المدرسة ىي المؤسسة التربوية التي أنشأىا المجتمع بغرض استكماؿ دور األسرة في تربية أفراده ، 
ودورىا الياـ في إعداد الكفاءات المؤىمة تربويًا وتعميميًا ومياريًا لممساىمة في بناء المجتمع وتقدمو. 

لعالقة بينيا وبيف المجتمع وىذا يتطمب بذؿ كؿ الجيود الممكنة لدعـ وتعزيز دور المدرسة في توثيؽ ا
المحمي بمختمؼ فئاتو وشرائحو وتحقيؽ التكامؿ مع أفراد ومؤسسات المجتمع األخرى حتى تنجح في 
القياـ بوظائفيا التربوية والتعميمية المتعددة وتستطيع الوصوؿ إلى تحقيؽ أىدافيا المرسومة، وخاصة ما 

درسة ىي البنية والوحدة األساسية لمعممية التعميمية ، يتعمؽ بعممية التنشئة االجتماعية السميمة . فالم
 ( 1)وليا أىدافيا التعميمية والتربوية واالجتماعية التي تعمؿ عمى تحقيقيا لخدمة المجتمع . 

ويمكف القوؿ بأنو ال يمكننا انكار أىمية الوظيفة االجتماعية التي تؤدييا المدرسة في المجتمع ، حيث  
ذاتو يحقؽ وظيفة اجتماعية ، وقد  أة المدرسة ذاتيا منذ القدـ ، باعتبار أف التعميـنشأت ىذه الوظيفة بنش

 ( 2)  -تطورت ىذه الوظيفة بظيور الميف االجتماعية ، ومرت بثالث مراحؿ في تطورىا وىي :
المدرسة كمؤسسة تعميمية ، حيث كاف التركيز في ىذه  المرحمة عمى نقؿ المعرفة أساسًا مما  .1

د وتكثيؼ المعمومات لمطالب واالعتماد غالبًا عمى الحفظ ، مع وجود بعض صور التكافؿ أدى إلى حش
االجتماعي دوف مراعاة الفروؽ الفردية أو مقابمة رغبات الدارسيف وكادت أف تنحصر الوظيفة 

 االجتماعية لممدرسة عمى تزويد الطالب بالمعارؼ كمتطمبات يحتاجيا المجتمع .
ة تربوية ، حيث بدأ االىتماـ في ىذه المرحمة بفيـ شخصية الطالب المدرسة كمؤسسة تعميمي .2

وتحسس قدراتو كأساس العممية التعميمية كي تتحقؽ فاعميتيا وقد ساعد عمى ذلؾ تقدـ عمـ النفس 
والتربية والعموـ اإلنسانية واالجتماعية بوجو عاـ ، وركزت ىذه المرحمة عمى إيصاؿ المعرفة والخبرة 

 ريؽ تقدير خصائص وقدرات الطالب .اإلنسانية عف ط
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المدرسة كمؤسسة تعميمية تربوية ذات وظيفة اجتماعية متخصصة مباشرة ، حيث أصبحت  .3
المدرسة في ىذه المرحمة تمثؿ مجتمعًا تؤثر وتتأثر بالمجتمع العاـ تضـ جماعات الطالب التي تتعامؿ 

فتحت بذلؾ عمى المجتمع كي تحقؽ مع بعضيا البعض لمقابمة احتياجاتيا ومواجية مشكالتيا ، وان
 عمميات محورية ىي التعميـ والتنشئة والتنمية .   

وىكذا اشتممت الوظيفة االجتماعية لممدرسة الحديثة عمى إعداد الطالب لمحياة مف خالؿ نموه  
شباع احتياجاتو ومساعدتو عمى التفاعؿ االجتماعي البناء كسابو صفات المواطف الصالح وا   االجتماعي وا 

 (3)، والتغمب عمى مشكالت الطالب وتييئة الجو الذي يسمح بتكامؿ شخصياتيـ وتحصيميـ الدراسي . 
فالمدرسة الحديثة ىي مدرسة المجتمع ، التي تسعى دائمًا إلى النيوض بو ، لذلؾ يجب أف تعمؿ كؿ 

ثيؽ صالتو مدرسة عمى توثيؽ صالتيا بالمجتمع الذي تعيش فيو ، كما تشجع المجتمع بدوره عمى تو 
 بيا .

التي تناولت ىذا الموضوع نظرًا ألىمية  وتأكيدًا لما سبق هناك العديد من الدراسات الغربية والعربية
دور المدرسة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة ، في حيف أف الدراسات المحمية حسب عمـ الباحثة لـ تيتـ 

دراسات كمدخؿ إلثارة تساؤالت عممية بدراسة ىذا الموضوع ، ونعرض بصورة مختصرة بعض ىذه ال
 بغية اإلجابة عمييا مف خالؿ ىذه الورقة البحثية وىي كالتالي : 

 حيث أكدت نتائج دراسة ديفيدمميكيDavid  Mulkey)   ) إلى أف قدرات المجتمع في
المدارس الوصوؿ إلى التنمية االقتصادية تتأثر بعممية االستثمار مف خالؿ استفادة الطالب مف تحسيف 

وزيادة إنتاجية األفراد المتعمميف كما أف المدرسة يمكف أف تساىـ بوضوح في تنمية المجتمع بتقديـ نوعية 
مف التعميـ لكؿ الطالب وتوسيع مياـ المدرسة لتشمؿ إشباع احتياجات المجتمع التعميمية وتنمية ميارات 

ت اإلجرائية وتنمية الوعي العاـ لممجتمع القيادة والتركيز عمى التكنولوجيا الحديثة وتنمية الميارا
 (4) باالحتياجات التعميمية .

 وتوصمت دراسة ميممر بيرسMiller Pruce)   ) إلى أف المدرسة تمعب دورًا مركزيًا في حياة
المجتمع وأف المشاركة التعاونية بيف المجتمعات والمدارس غالبًا ما تشكؿ اتجاىًا قويًا في تنمية المجتمع 

ما يمي : المدرسة كمركز اشعاع لممجتمع والتي فييا تصبح المدرسة مصدرًا لمتعميـ الحياتي  مف خالؿ
المجتمع كمنيج يؤكد عمى مشاركة  -وتقديـ مدى واسع مف التعميـ الصحي والخدمات االجتماعية 

 –الطالب في دراسة المجتمع 
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ميارات عممية عف طريؽ تحديد  المدرسة المعتمدة عمى التعميـ الواقعي والتي فييا الطالب ينموف
نشاء أعماؿ إلشباع تمؾ الحاجات .  (5) الخدمات التي يحتاجيا المجتمع وا 

  وانتيت دراسة كيت نيمسوف (Keit  Nelson )  إلى وصؼ التشبيؾ المشارؾ بيف الطالب
ما وممثمي المجتمع ورجاؿ التعميـ ورجاؿ األعماؿ ومنظمي الخدمات كنموذج لمقابمة االحتياجات ك

 (6) أوصت الدراسة بوضع إطار لسياسة إلصالح المدرسة .
 كما توصمت نتائج دراسة جوف كيمباتريكوميمفورفالؾ(John Kilpatrick 

&Mulford,falk) إلى أف المدرسة في المجتمعات الريفية تمعب دورًا ىامًا في بناء وتنمية العالقات
التي يتقابؿ فييا أعضاء المجتمع ، كما أف وكانت المدرسة ىي المكاف الوحيد في بعض المجتمعات 

األنشطة التي تنفذىا المدارس ساىمت في تحسيف تماسؾ المجتمع وجاذبيتو وساىمت المدرسة في 
إحداث تغيير في المجتمع وقبوؿ أفكار جديدة ، كما كانت ىناؾ مساىمة مف جانب المجتمع في اتخاذ 

بالمشاركة بيف المدرسة والمجتمع ، باإلضافة إلى الدور القرارات المدرسية مما أسيـ في زيادة الشعور 
الياـ الذي لعبتو المدرسة في إدماج الشباب في المجتمع مف خالؿ التعميـ القائـ عمى الممارسة ومف 
أمثمتيا المشاركة في البرامج التطوعية لخدمة المجتمع ، وساىمت المدرسة في بناء األساس االجتماعي 

وفي تنمية التعاوف واالتصاؿ والثقة في المجتمع وقد ساىمت المشاركة المدرسية  لممشاركة مع المجتمع
 (7)في زيادة العمميات القيادية مع تركيز كبير عمى بناء العالقات عبر قطاعات المجتمع . 

  ًالتعرؼ عمى دور الخدمة االجتماعية في تنمية دراسة منال حمدي الطيب حاولت  عربيا
الخدمات التعميمية بالمدارس ، وقد توصمت إلى ضرورة وجود قنوات لالتصاؿ  المشاركة الشعبية لدعـ

بيف المدرسة والمجتمع وبيف المدرسة ومنظمات الرعاية االجتماعية بالمجتمع وانتقاء أساليب الممارسة 
 (8)المينية . 

  لى أف مشاركة الطالب في برامج األندية دراسة منى حامد عمي إفي حيف توصمت نتائج
شراؼ  الصيفية وأندية أصدقاء البيئة يؤدي إلى نمو الوعي البيئي لدييـ وذلؾ مف خالؿ توجيو وا 
األخصائي االجتماعي المدرسي مع ىذه الجماعات المتخصصة في حماية البيئة ، كما أف قياـ 
 األخصائي االجتماعي بأدواره مع ىذه الجماعات يتحقؽ مف خالؿ المناقشات واالجتماعات والندوات
واألبحاث . وقد انتيت الدراسة بوضع برنامج مقترح لنشاط أندية أصدقاء البيئة لتنمية الوعي البيئي 

 (9) لتالميذ المرحمة اإلعدادية .
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يتضح مما سبؽ أف الدراسات السابقة حاولت أف تمقي الضوء عمى طبيعة العالقة بيف المدرسة    
في التساؤؿ العممي التالي : ما عالقة  ة البحثمشكموالمجتمع المحمي ، ومف ىذا المنطمؽ تحددت 

 المدرسة بالمجتمع المحمي ؟ 
 أهمية البحث 

في أنو ركز عمى أىمية عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي مف خالؿ الوصوؿ إلى أهميته وتكمف    
المدرسة استخالص مجموعة مف الشروط والظروؼ التي البد مف توافرىا لتفعيؿ وتعميؽ العالقة بيف 

 والمجتمع المحمي . كما يعتبر إضافة عممية متواضعة لمبحوث والدراسات العممية المحمية .
 أهداف البحث 

في اليدؼ الرئيسي التالي : التعرؼ عمي  عالقة المدرسة  أهداف البحثوفي ضوء ذلؾ كمو تحددت   
 ية وىي :بالمجتمع المحمي . ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ الفرع

 عرض التفسير النظري لعالقة المدرسة بالمجتمع المحمي .-1
 التعرؼ عمى أىـ اآلليات والوسائؿ التي يتـ مف خالليا التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي .-2
 الوقوؼ عمى أىـ معوقات االتصاؿ  بيف المدرسة والمجتمع المحمي .-3
 زمة لتفعيؿ العالقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي .  استخالص مجموعة مف الشروط والظروؼ الال-4

 تساؤالت البحث 
سنحاوؿ اإلجابة عمييا تتمثؿ في االجابة  التساؤالت العمميةولتحقيؽ أىداؼ البحث أثيرت مجموعة مف  

عمى التساؤؿ الرئيسي : ما عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي ؟ وذلؾ مف خالؿ االجابة عمى التساؤالت 
 ية وىي :الفرع
 . ما التفسير النظري لعالقة المدرسة بالمجتمع المحمي ؟1

 . ما أىـ اآلليات والوسائؿ التي يتـ مف خالليا التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي؟  2

 . ما معوقات االتصاؿ  بيف المدرسة والمجتمع المحمي ؟ 3 

 المدرسة والمجتمع المحمي ؟ . ما الشروط والظروؼ الالـز توفرىا لتفعيؿ العالقة بيف 4
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 حدود البحث 
اقتصر البحث الحالي عمى تناوؿ الجانب النظري المرتبط بمعرفة عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي   

مف خالؿ تحديد مشكمة البحث والتي أعتمد فييا عمى مجموعة مف الدراسات والبحوث السابقة ، وكذلؾ 
 تحديد مجموعة مف األىداؼ لموصوؿ إلى تحقيقيا نظريًا .  

 إجراءات البحث
البحث كدراسة نظرية عمى مراجعة الدراسات واألدبيات والسابقة التي تناولت موضوع البحث  اعتمد   

 بيدؼ معرفة طبيعة عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي .
 منهج البحث 

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى وصؼ الخصائص العامة وجمع المعمومات 
ىذا المنيج لتحقيؽ أىداؼ البحث عف طريؽ جمع الحقائؽ والبيانات حوؿ موقؼ معيف. كما استخدـ 

 (10) عف الظاىرة لمحاولة تفسيرىا تفسيرًا كافيًا لموصوؿ إلى النتائج .

 مفاهيم البحث 
: تعرؼ المدرسة " بأنيا المؤسسة المسئولة رسميًا والمتخصصة والمؤىمة عمميًا وتعميميًا  المدرسة-1

ورعاية المسئولية االجتماعية عند أبنائيا ، وعمميات التعمـ والتعميـ التي تتـ في لتأىيؿ وتمكيف وتنمية 
 (11) المدرسة عمميات اجتماعية ألنيا تدور في سياؽ تفاعؿ اجتماعي ."

 ( 12) كما تعرؼ بأنيا " مؤسسة تربوية تستيدؼ تحقيؽ عمميتي التعمـ والتنشئة ."

وتعني أيضًا " مؤسسة تربوية اجتماعية أقاميا المجتمع لمقياـ بميمة التربية والتعميـ باالتساؽ مع بقية   
مؤسسات التنشئة االجتماعية بالمجتمع باإلضافة إلى وظيفتيا في الحفاظ عمى تراث المجتمع ونقمو مف 

ية الفرد وأنماط ػػفي تكويف شخص اػػػػػػػػجيؿ إلى أخر مع تنقيتو ومراجعتو باستمرار ، فضاًل عف دورى
 (  13)سموكو ." 

 عدة ػػػػخاصة ( تقوـ ب -ونعني بالمدرسة في ىذا البحث " بأنيا مؤسسة اجتماعية رسمية ) عامة 
يجاد البيئة المناسبة لمنمو العقمي والجسدي  وظائؼ ، أىميا وظيفة التعميـ ونقؿ الثقافة والتربية ، وا 

عدادي ( واالنفعالي واالجتماعي وين تعميـ متوسط  -قسـ التعميـ فييا إلى تعميـ أساسي ) ابتدائي وا 
 )ثانوي عاـ ػ فني ػ  معاىد متوسطة (."
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: ويعرؼ " بأنو مجموعة مف الناس الذيف يسكنوف في منطقة إقامة مشتركة يوجد المجتمع المحمي -2
حساس بالعضوية المشتركة ."   (14)بينيـ قدر مف التفاعؿ وا 

ونعني بالمجتمع المحمي في ىذا البحث " بأنو مجموعة مف الناس يقيموف في منطقة جغرافية محددة ،  
ويشتركوف معًا في األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويكونوف فيما بينيـ وحدة اجتماعية ذات 

رسة بمراحميا التعميمية حكـ ذاتي ، تسودىا قيـ عامة يشعروف باالنتماء إلييا ، وتقع في نطاقو المد
 المختمفة ."

  ثمحاور البح
 مف خالؿ أىداؼ البحث وتساؤالتو ، سنقـو بدراسة الموضوع مف خالؿ : 

 المحور األول : عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي
المدرسة كوحدة اجتماعية ليا أىدافيا وضوابطيا المنظمة و قياداتيا المباشرة وعالقاتيا الواضحة ، مف   

ىنا كاف عمييا مسئوليات محددة منيا ما ىو داخؿ المدرسة ويتصؿ بتعميـ وتربية طالبيا وخمؽ مناخ 
مسئولياتيا خارج المدرسة ديمقراطي يتسـ بروح التعاوف بما يكفؿ حسف األداء وتحقيؽ األىداؼ ، وأما 

تتمثؿ في إتاحة الفرصة لممجتمع المحمي لالستفادة بإمكانياتيا ثقافيًا وترويحيًا وقوميًا وبالتالي فيي 
بحاجة لتأييد ومؤازرة المجتمع ليا بكافة تنظيماتو وبموارده المادية والبشرية بما يساعدىا عمى أداء 

عتمادات مالية لمواجية احتياجات التنظيمات وظيفتيا خصوصًا أف ما تضعو الدولة مف إمك انات وا 
المدرسية ال يفي بالغرض ، كما وأنيا تعجز عف الوفاء بمتطمبات ىذه التنظيمات بما يضمف حسف 

 -من هنا تتوفر مجموعة من المقومات األساسية لممدرسة التي تخدم المجتمع المحمي :(15.) أداؤىا
ف مبني ومالعب ومكتبة يمكف استخداميا مف قبؿ أعضاء المجتمع إف االمكانيات المادية لممدرسة م -

المحمي لمزاولة األنشطة التعميمية والترويحية ، فمكتبة المدرسة يمكف االستفادة منيا في إتاحة الفرصة 
لؤلىالي لتحقيؽ العديد مف األىداؼ مثؿ التثقيؼ وتنمية الجانب القرائي واالطالعي وقضاء وقت الفراغ 

ر والحماية مف آفاتو ، وكذلؾ بالنسبة لمسرح المدرسة إلقامة االحتفاالت الدينية والقومية بشكؿ مثم
شباع الميوؿ  لتقوية الوازع الديني وبث روح االنتماء واالستفادة مف المالعب والمرافؽ مف أجؿ الترويح وا 

لمتنفس الوحيد أماـ واليوايات ،  ومما يذكر أف المدرسة تعتبر في بعض األماكف مثؿ القرى والريؼ ا
األىالي ولذا فإنو يفضؿ أف تفتح أبوابيا في الفترة المسائية ليـ إلقامة البرامج واألنشطة المختمفة بإشراؼ 

 (16)بعض المعمميف مف قاطنييا . 
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إف المجتمعات النامية ال يمكنيا توفير امكانيات تشبو امكانيات المدرسة لمزاولة برامج تعميـ الكبار أو  -
ندية والمراكز االجتماعية لشغؿ وقت الفراغ ألبناء المجتمع . وبذلؾ يمكف استغالؿ امكانيات كاأل

 (17)المدرسة لخدمة المجتمع المحمي . 
معظـ التنظيمات المدرسية معطمة في اإلجازات الرسمية وفي اإلجازة الصيفية قد تمتد ثالثة أو أربعة  -

 خالؿ ىذه األوقات . أشير سنويًا ، ويمكف استخداـ امكانياتيا 
 وض         تتوفر القيادات التربوية الواعية في المدارس بما يمكف مف اسياميـ في الخدمات المطموبة لمني -

 (18)بالمجتمع . 
 المحور الثاني : التفسير النظري لعالقة المدرسة بالمجتمع المحمي :

عية في المجتمع بمعزؿ عف مؤسساتو أو مما ىو جدير بالذكر أف المدرسة ال تقوـ بوظيفتيا االجتما 
عف أنساقو االجتماعية والثقافية األخرى في المجتمع ، فيي ال تعد وأف تكوف نسقًا فرعي يجب أف يكوف 
متسقًا مع غيره مف األنساؽ الفرعية ومتكاماًل معيا في إطار النسؽ العاـ لممجتمع ، وعمى ضوء ذلؾ 

القة المدرسة بالمجتمع المحمي . ونقتصر في ىذا البحث عمى تختمؼ االتجاىات النظرية التي تفسر ع
والتي يمكف توضيحيا عمى النحو  البنائية الوظيفيةتفسير عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي مف خالؿ 

 التالي: 
 (  مفهوم النظرية البنائية الوظيفية  1

مبدأ المماثمة العضوية والذي  اعتمدت البنائية الوظيفية عمى تشبيو المجتمع بالكائف الحي مف خالؿ
المبدأ باإلضافة إلى كثير مف مسممات الفمسفة  ومف ىذاH. Spencerنادى بيا ىربرت سبنسر

الرومانية أو رد الفعؿ الروماني المحافظ لفمسفة التنوير تشكؿ األساس الفكري والفمسفي لالتجاه البنائي 
الوظيفي وارتبط بذلؾ ارتباطًا مركزيًا بفكرة " النسؽ " بوصفو مركبًا مف العناصر أو المكونات التي ترتبط 

 (19)خر بشكؿ مستقر ومستمر عبر الزماف . بعضيا بالبعض األ

عمى وجود التساند الوظيفي واالعتماد المتبادؿ بيف نظـ المجتمع في كؿ H. Spencerويؤكد سبنسر  
مرحمة مف مراحؿ التطور االجتماعي . والغاية التي كاف ييدؼ إلييا ىي إيجاد حالة مف التوازف تساعد 

كما كاف يتصور المجتمع عمى أنو جزء مف النظاـ الطبيعي لمكوف المجتمع عمى االستمرار في الوجود . 
 وأنو يدخؿ في تركيبو ، ولذا يمكف تصوره كبناء لو كياف متماسؾ . 

 Radcliffe-Brownوقد تبنى كثير مف عمماء األنثروبولوجيا ىذه النظرية وأشيرىـ راد كميؼ براوف   
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كممة " بناء " تشير بالضرورة إلى وجود نوع مف  فيو يرى أف البناء يتألؼ مف كائنات إنسانية وأف
التنسيؽ والترتيب بيف " األجزاء " التي تدخؿ في تكويف " الكؿ " الذي نسميو " بناء " وكذلؾ يوجد روابط 
معينة بيف ىذه " األجزاء " التي تؤلؼ " الكؿ " وتجعؿ منو بناء متماسؾ متمايز وبمقتضى ىذا الفيـ 

" الداخمة في تكويف " البناء االجتماعي " ىي "األشخاص"  أي أعضاء المجتمع  تكوف "الوحدات الجزئية
الذي يحتؿ كؿ منيـ مركزًا معينًا ويؤدي دورًا محددًا في الحياة االجتماعية . فالفرد ال يعتبر جزءًا مكونًا 

موف في في البناء ولكف أعضاء المجتمع مف حيث ىـ " أشخاص " يدخموف كوحدات في ىذا البناء ويدخ
 شبكة معقدة مف العالقات .
أيضًا أف البناء االجتماعي ليس إال مجموعة مف   Radcliffe-Brown كما يرى راد كميؼ براوف

"األنساؽ االجتماعية " واألنساؽ ىي األجيزة أو النظـ التي تتفاعؿ فيما بينيا داخؿ إطار البناء الكمي 
ماعية التي تتشابؾ وتتضامف فيما بينيا في شكؿ ترتيب الشامؿ . والنسؽ عبارة عف عدد مف النظـ االجت

منظـ . كما أف النظاـ عبارة عف قاعدة أو عدة قواعد منظمة لمسموؾ يتفؽ عمييا األشخاص وتنظميا 
 -الجماعة داخؿ البناء ، كما يرى أف عالقة النظـ بالبناء عالقة ذات شطريف :

 البناء االجتماعي .عالقة النظاـ بأفراد الجماعة داخؿ  -أوليما 
 (20)عالقة النظاـ بسائر النظـ األخرى التي تتعمؽ بالنسؽ وبالبناء االجتماعي .  -وثانييما 

وفي سياؽ مفيوـ النظرية يمكننا أف نستند عمى بعض الدعائـ األساسية كمفيوـ لمبنائية الوظيفية مف  
 (21)خالؿ :

وف لمتطمبات مجتمعيـ ويجدوف مكانيـ في إطار النظاـ العالقة بيف الفرد والمجتمع : فاألفراد يستجيب-1
االجتماعي العاـ ويرتبطوف بذلؾ الوضع الذي يحدده المجتمع ليـ ، وأف ىؤالء األفراد لدييـ القدرة عمى 
التغيير ولكف ىذا التغيير البد أف يتـ بالطريقة التي يرسميا المجتمع ليـ ويحددىا ، وىنا يعتبر المجتمع 

فاعؿ النشط بينما دور األفراد يتسـ بالتبعية والسمبية ألنيـ مجرد أدوات لممجتمع وممكيات ىو العنصر ال
 خاصة ليـ . وىنا نفي إلرادة التغيير أو حتى قدرة الفرد عمى تغيير واقعو .

مفيوـ النسؽ االجتماعي : حيث يفيـ ىذا االتجاه المجتمع بوصفو " نسقًا " يتسـ بسمات أساسًا ىي -2
والتحديد والترابط . ويعني التوازف أف النسؽ االجتماعي نسؽ متوازف أو يتجو باستمرار نحو التوازف 

التوازف والتعادؿ ، وأي قوى تيدد استقراره وتوازنو تصبح موضوعًا لفعؿ القصور الذاتي ألجزاء النسؽ 
ف العناصر الخارجة األخرى . أما سمة التحديد تعني تحديد العناصر الداخمة والمكونة لمنسؽ لتمييزىا ع
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عنيا ، أي المحافظة عمى تحديد النسؽ أو حدوده ومكوناتو أو تغييرىا بالتدريج وببطء . أما سمة الترابط 
تعني أف جميع عناصر النسؽ االجتماعي ترتبط ببعضيا البعض ، وأي تغير يطرأ عمى عنصر واحد 

بة لذلؾ ، اف كؿ جزء يرتبط مف ىذه العناصر فاف عمى جميع العناصر األخرى أف تتغير استجا
 باألجزاء األخرى ويعتمد عمييا ) االعتماد المتبادؿ بيف أجزاء النسؽ االجتماعي (. 

مفيوـ الوظيفة :  ويعني أف جميع أجزاء النسؽ االجتماعي أو عناصره اما وظيفية أو ال وظيفية ، -3
لكف الغالبية العظمى مف ىذه العناصر عناصر وظيفية ، كونيا تمعب أدوارًا ايجابية مف أجؿ صيانة 

ة أو غير مفيدة أو النسؽ والمحافظة عمى توازنو ، أما العناصر الال وظيفية تتمثؿ  في أدوار غير نافع
 تتمثؿ في نتائج سمبية وضارة .

 من العرض السابق نرى أن البنائية الوظيفية ترتكز عمى مجموعة من المبادئ األساسية هي : 
المجتمع نسؽ يتألؼ مف عدد مف األجزاء المترابطة وييتـ بدراسة العالقة بيف مختمؼ األجزاء وبيف -1

 المجتمع ككؿ .
 كؿ واحد واالعتماد المتبادؿ بيف العناصر المختمفة لممجتمع .  تتكامؿ األجزاء في-2
المجتمع شبكة مف الجماعات المتعاونة وتتفؽ حوؿ القيـ المرتبطة باألىداؼ ووسائؿ تحقيقيا وتتجو -3

 ىذه الجماعات نحو االستقرار .
 كؿ أجزاء النسؽ متساندة وتسيـ في تدعيـ الكؿ .-4
مبدأ االعتماد بيف األجزاء وأي تغير يحدث في جزء مف أجزاء المجتمع يقوـ النظاـ االجتماعي عمى -5

 يصاحبو تغير مماثؿ في األجزاء وفي التنظيـ النظري وفي المجتمع .
عادة التوازف االجتماعي لؤلنساؽ -6 ارتبط المنظور الوظيفي بنزعة تطبيقية لمواجية مشكالت التكيؼ وا 

 التي يتكوف منيا المجتمع .
 تمعات نحو التوازف .تتجو المج-7
 القوى المكونة لمنظاـ االجتماعي تعمؿ عمى تخفيؼ حدة االنحرافات والتوترات داخؿ النظاـ .-8
كؿ نظاـ قابؿ لمتغير التدريجي والمستمر طبقًا لمحاجات والمتطمبات التي تشبع رغبات أفراد المجتمع -9

 واختالفيا تبعًا الختالؼ الزماف والمكاف .   
أفادت النظرية البنائية  النظرية البنائية الوظيفية لعالقة المدرسة بالمجتمع المحمي :( تفسير 2

الوظيفية موضوع البحث مف حيث أف البناء االجتماعي يتكوف مف مؤسسات لكؿ مؤسسة وظائفيا 
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المحددة التي تؤدييا حتى تستمر وتبقى ، والمدرسة كمؤسسة اجتماعية كغيرىا مف المؤسسات يمكف 
تحميميا إلى عناصرىا األولية ، فيي تتألؼ مف أجزاء ولكؿ جزء وظائفو وميامو التي يحددىا قانوف 
المؤسسة المدوف أو المتعارؼ عميو ، وىذه الوظائؼ تشتمؿ عمى مجموعة مف األدوار االجتماعية 

 التربوية ، ومجموعة مف الواجبات والحقوؽ .
ى أف المدرسة وحدة بنائية تتكامؿ مع غيرىا مف الوحدات ويؤكد أصحاب االتجاه البنائي الوظيفي عم 

البنائية لتكويف البنية األساسية في المجتمع ، فيي بناء ىادؼ أو لو ىدؼ ، ووجودىا ظير بنية 
االستمرار والديمومة لتحقيؽ ىدؼ أساسي يشبع حاجة أساسية في المجتمع .وبذلؾ تخضع لما يتطمبو 

األخرى في أف تحدد ىدفيا ومسئولياتيا وفقًا وتبعًا لمسئوليات وأىداؼ التكامؿ والتوازف مع الوحدات 
الوحدات البنائية األخرى ، وما يحدث فييا مف تغيير يجب أف يكوف لو صدى بالتغيير والتعديؿ في 
وظائؼ الوحدات البنائية األخرى في المجتمع وسوؼ يكوف لو الصدى بالتغيير والتعديؿ في وظيفة 

يفسر لنا ما حدث بالفعؿ في تغيير وظيفة المدرسة مف مجرد التعميـ إلى اإلسياـ في  المدرسة . وىذا
 ( 22)عممية التنشئة االجتماعية عندما بدأت تتراجع األسرة عف القياـ بيذه الوظيفة بكفاءة وفاعمية .

 المحورالثالث : أهم اآلليات والوسائل التي يتم من خاللها التفاعل بين المدرسة والمجتمع
 المحمي 

تسعى المدرسة إلى توطيد عالقتيا بالمجتمع المحمي بشتى الوسائؿ الممكنة واإلمكانات المتاحة ، 
وتحاوؿ ايجاد نوع مف التعاوف والتنسيؽ المستمريف مع مختمؼ الفعاليات في المجتمع ، وعميو تتعدد 

 ي كالتالي : اآلليات والوسائؿ التي يتـ مف خالليا التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع وى
وتعرؼ بأنيا جياز منظـ ومنسؽ لمخدمات داخؿ المدرسة وخارجيا فيو مجالس اآلباء والمعممين :  -1

الجياز المنظـ لخدمات المجالس المختمفة كمجمس إدارة المدرسة ومجالس اتحادات الطالب ومجالس 
جمس مف مدير المدرسة الرواد والنشاط وغيرىا مف مجالس الحكـ الذاتي في المدرسة . ويتكوف الم

ومجموعة مف المعمميف وأولياء أمور الطالب تمثؿ كؿ معممي المدرسة وكافة أولياء أمور الطالب ، 
باإلضافة إلى األخصائي االجتماعي الذي يتولى أمانة سر المجمس ويعتبر المحرؾ والمنشط لبرامجو 

 (23) وفعالياتو .
اء في توطيد العالقة بيف المدرسة والمجتمع فقد أوالىا ونظرًا لمدور الكبير الذي تمعبو مجالس اآلب

المسئولوف عف التربية والتعميـ في أغمب المجتمعات المعاصرة أىمية كبيرة ، ويمكف أف نمحظ التأثير 
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 الكبير ليذه المجالس في توطيد عالقة المدرسة بالمجتمع في التالي: 
ف خالؿ التعاوف بيف اآلباء والمعمميف بحكـ يتضح ذلؾ متوثيق الصمة بين البيت والمدرسة :  -أ 

طبيعة أدوارىما في التربية والتنشئة االجتماعية السميمة لؤلبناء والعمؿ عمى اكتساب القيـ واالتجاىات 
الصالحة ، وىنا يدعـ مجمس اآلباء والمعمميف ىذا التعاوف بفعالية لتحقيؽ أداء أفضؿ لممدرسة في تربية 

 األبناء . 
يمكف أف يتـ مف خالؿ احتراـ متبادؿ بيف المدرسة واآلباء ، حيث يجب عمى المدرسة تأكيد وىذا الدعـ 

حساسيا ليـ  دورىا في المجتمع المحمي مف خالؿ استقطاب ىؤالء اآلباء لالستفادة مف خبراتيـ وا 
مسئوليات بتقديرىا ليذه الخبرات ، وىنا سيدرؾ اآلباء واجبيـ نحو المشاركة الفاعمة وتحمؿ األعباء وال

 (24)والتضحية بالوقت والجيد والماؿ مف أجؿ المساىمة في رفع عجمة العمؿ بالمدرسة .
يجاد الحمول المؤدية لالرتقاء به :  -ب   تعاني المدرسة مف العديد دراسة الواقع التربوي بالمدرسة وا 

نتاجيا ، والعمؿ عمى درا سة ىذه المشكالت وحميا مف المشكالت التربوية التي تؤثر سمبًا عمى أدائيا وا 
والتفكير بأسموب عممي في كيفية مواجيتيا يساعدىا عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة ويمكف االستفادة مف 
عداد الوسائؿ التعميمية اإليضاحية ودعـ  خبرات اآلباء في أعماؿ التوجيو والتدريب وتدريس اليوايات وا 

 (25)يبية لممعمميف والطالب وغيرىا . المدرسة باألجيزة التقنية الحديثة وعقد دورات تدر 
إف التكامؿ في أساليب التربية بيف األسرة والمدرسة توحيد الرؤى في األساليب التربوية المتبعة :  -ج 

مطموب ألنو سيصؿ بالمدرسة إلى اإلنتاج الفاعؿ ، كما أنو ال يربؾ الطالب ويشعره بالحيرة تجاه بعض 
والمعمميف ىدفو رسـ سياسة موحدة لتربية الطالب ، تتضمف توحيد القيـ والمعايير ، فمجمس اآلباء 

األساليب التي تتبع لتربيتو في كافة المواقؼ المعيشية والتعميمية التي يمر بيا ، أي إيجاد الجو الصالح 
والمتوافؽ لتنشئة الطالب في كؿ مف المدرسة والبيت ، لذا البد أف تكوف الموضوعات التربوية وما 

مف مشكالت احدى العناصر اليامة التي تعنى المجالس بتنظيـ برامج ليا تساعد عمى توعية  يتصؿ بيا
ويمكف لممجمس أف يقوـ بتنظيـ العديد مف الفعاليات  (26) اآلباء واألميات بأحدث األساليب التربوية .

سالـ ، اختيار التربوية كالندوات والمقاءات والمناظرات حوؿ العديد مف الموضوعات : كالتربية في اإل
األصدقاء ، القدوة والنموذج الصالح ، التسامح ونبذ الكراىية ، حب العمؿ ، احتراـ الوقت الوالء 
واالنتماء لموطف ، وغيرىا مف موضوعات يستيدؼ فييا كؿ مف المعمميف وأولياء األمور إلي توحيد 

قدر كبير مف الفيـ وكذلؾ القدرة عمى الفكر والرؤى بينيما ، عمى أف يكوف القائميف بيذه الفعاليات عمى 
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 (27)اإلقناع وتوصيؿ المعمومة في سيولة ويسر .
أف المدرسة ال يتوقؼ دورىا عمى تربية العمل عمى مقابمة حاجات الطالب والمعممين بالمدرسة :  -د

نما يتطمب منيا كذلؾ القياـ بالعديد مف األنشطة والبرامج المدرسية الم تنوعة والتي وتعميـ طالبيا فقط وا 
تقابؿ تنوع احتياجات طالبيا ، ولكف قد يعرقؿ تحقيؽ ذلؾ النقص في المرافؽ واألدوات ، لذا فإف مف 
واجبات مجمس اآلباء دراسة االحتياجات المدرسية ، أي دراسة كؿ ما تحتاجو المدرسة واستكماؿ ما 

و مختبر لمحاسوب أو مظالت ينقصيا كبناء مرافؽ تربوية داخميا أو قاعات لمنشاط أو مسجد صغير أ
لموقاية مف الحر والمطر وغيرىا مف المرافؽ .  ومف الضروري أف يكوف لممجمس دور في رعاية الطالب 
المتأخريف مف خالؿ تنظيـ فصوؿ التقوية بالمدرسة واإلشراؼ عمييا بالتعاوف مع إدارة المدرسة ، وعميو 

وكذلؾ االىتماـ برعاية الموىوبيف وذوي القدرات مف خالؿ أيضًا تشجيع ورعاية المتفوقيف ماديًا ومعنويًا 
المسابقات واألندية العممية واالجتماعية بما تتضمنو مف برامج عالوة عمى حفالت التكريـ لمتشجيع 

 واإلثابة .
كما يمتد دور المجمس إلى القياـ بعناية ورعاية المعمميف وذلؾ بالتعرؼ عمى دوافعيـ ومشكالتيـ  

حميا إف أمكف في إطار المدرسة أو في إطار المجتمع المحمي بما يضمو مف مؤسسات والعمؿ عمى 
 (28)وىيئات قد يكوف ليا دور في حؿ ىذه المشكالت والتخفيؼ مف حدتيا.

يمكف أف يكوف لممدرسة دور كمركز إشعاع تأكيد دور المدرسة كمركز إشعاع لممجتمع المحيط :  -هـ 
ادؿ الخدمات معيا ، والمجمس الناجح ىو الذي يشجع أكبر عدد مف لممجتمع المحمي إذا استطاع تب

اآلباء واألىالي لمتردد عمى المدرسة واإلفادة مف إمكانياتيا ، كما يستطيع المجمس االستفادة مف المدرسة 
 في تنظيـ أوقات فراغ األىالي بطريقة بناءة ، ومعاونة األىالي في إنشاء مراكز الخدمة العامة ، واإلفادة
مف مكتبة المدرسة ونادييا ومسرحيا ومالعبيا ومرافقيا المختمفة في العديد مف األنشطة والمناسبات 
االجتماعية والوطنية بما يعود بالفائدة المرجوة عمى أىالي المجتمع ، وتستطيع المدرسة بمعاونة مجمس 

يا سواء كانت ىذه الخدمات اآلباء والمعمميف أف تسيـ في تقديـ الخدمات العامة لمبيئة حسب احتياجات
 اجتماعية أو صحية أو ثقافية أو اقتصادية ....الخ 

ذا شعر    والمدرسة تنجح في القياـ بدورىا في المجتمع إذا استطاعت إقامة العالقات مع األىالي ، وا 
ذا أحسوا أف اجتماعيـ في المدر  سة ىؤالء بدورىـ أف المدرسة ىي المكاف الطبيعي الذي يجتمعوف فيو وا 

يستفيدوف منو في استثمار أوقات فراغيـ وفراغ أبنائيـ في العديد مف األنشطة الترويحية وبإشراؼ بعض 
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ع المحمي ، وفي دراسة شئوف مجتمعيـ المحمي ، واإلفادة مف جيود ػالقاطنيف بالمجتم المعمميف مف
حتياجاتيا بحيث يسيؿ اآلباء واألىالي في مقابمة االحتياجات الالزمة ، ومدارسة شئوف المدرسة وا

 االتصاؿ بالمؤسسات والييئات القائمة في البيئة لالستعانة بيا في تقديـ الخدمات الالزمة لممدرسة . 
كما يستطيع أف يسيـ مجمس اآلباء والمعمميف مع األىالي في الرفع مف المستوى االقتصادي لمطالب   

عات صناعية خفيفة يمكف التدريب عمييا وأسرىـ إذا استفاد مف إمكانيات البيئة في إنشاء مشرو 
 ومزاولتيا في أوقات الفراغ في كؿ مف المدرسة والبيت وغير ذلؾ الكثير مف األعماؿ .  

يمكف تنظيـ ىذا اليوـ مرة أو مرتيف عمى األكثر خالؿ العاـ الدراسي بحيث تتاح اليوم المفتوح :   -2
أي ساعة مف ساعات النيار خالؿ ىذا اليوـ لمقاء الفرصة لآلباء واألميات لمحضور إلى المدرسة في 

مع مف يريدوف مف الييئة التعميمية واإلدارية في المدرسة ومشاىدة الخدمات التعميمية التي تقدميا 
المدرسة ألبنائيـ ، وكذلؾ زيارة الصفوؼ الدراسية وحضور بعض الدروس واألنشطة الرياضية 

 (29)  ي .ػػػػػػػػػػاط التعميمػػػػػػو النشػػػى غير ذلؾ مف أوجػػػػػة والمسرحية إلػػػيػػػػػػػػػػػػػػوالفن
ليحقؽ نظاـ اليوـ المفتوح أىدافو ينبغي أف يخطط لو ولفعالياتو قبؿ موعده بوقت كافي ، وتوجو    

الدعوات ألولياء األمور بيدؼ زيارة المدرسة في اليوـ المفتوح ، وقد أثبتت التجارب أف االنطباع الطيب 
يؽ اتصاؿ المدرسة بالبيت الذي يتركو ىذا المقاء في نفوس اآلباء مف شأنو أف يزيؿ عدة حواجز قد تع

أو المؤسسات االجتماعية األخرى ، كما يزيد مف فاعمية العالقة المتبادلة واالرتباط العضوي بيف 
 (30)المدرسة والمجتمع . 

البناء المدرسي ىو أكثر مف مجرد بناء عادي ويختمؼ عف المساكف العادية، المبنى المدرسي :  -3
يمو كٍؿ مف الميندسيف المعمارييف والمدنييف والمفكريف التربوييف مف أنو بناء ال بد أف يشارؾ في تصم

ذوي االختصاص مع االىتماـ بحاجات المعمميف والتالميذ كؿ ذلؾ بيدؼ المحافظة عمى الخصوصية 
 (31)التربوية لمبناء المدرسي وجعمو أكثر طواعية لمتعامؿ مع حاضر النظاـ التربوي ومستقبمو. 

تيدؼ ىذه النوعية مف المشاريع إلى تقديـ الفرصة مجتمع والزيارات الميدانية : مشاريع دراسة ال -4
لمطالب في دراسة مجتمعيـ وتطبيؽ المعرفة والميارات التي تعمموىا في المدرسة ، ففي ىذه النوعية مف 
ف المشاريع يقوـ المعمموف باستقصاء قضايا وشئوف تيـ المجتمع ، فيطرحوا أسئمة ويقابموا عناصر م

المجتمع ، ويستخدموف لذلؾ الرسائؿ أو المقابالت أو البريد اإللكتروني ، ثـ يقوموا بتحميؿ نتائجيـ ، 
وبيذه النوعية مف المشاريع يتعمـ الطالب الكثير عف مجتمعيـ وعف إنجازاتو وطبيعة المشاريع 
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 (32)االقتصادية والمؤسسات الخدمية واإلنتاجية الموجودة بالمجتمع . 
تصاؿ المباشر بالبيئة تحت إرشاد المدرسة وتوجيييا وحصوؿ الطالب عمى الخبرات حيث اال

والعادات والقيـ فالطبيعة المحيطة بالمدرسة بمثابة كتاب محسوس تمكف الطالب  والمعمومات والميارات
ة وتحقؽ زيارات الطالب الميدانية لؤلماكف المختمفة بالبيئ (33)أف يتصفحو ويتحرؾ فيو بكؿ حواسو .

باختالؼ أىدافيا الفائدة المرجوة مف ارتباط التدريس النظري في الصؼ الدراسي بالتطبيؽ العممي في آف 
 (34)واحد ، األمر الذي يضيؽ الفجوة بيف المدرسة والمجتمع المحمي ويخمؽ نوعًا مف التفاعؿ االيجابي .

ف معارفيـ وخبراتيـ النظرية وبيف والتطبيؽ العممي لممناىج العممية ىو ما يحتاجو الطالب لمربط بي   
واقعيـ االجتماعي باحتياجاتو ومشكالتو ، وآماليـ وطموحاتيـ لتغيير ىذا الواقع وقدرتيـ عمى حؿ 
مشكالتيـ ومشكالت مجتمعيـ ، وتظؿ أىمية توفر اإلمكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مثؿ ىذه المشاريع 

 والزيارات الميدانية .
يمكف توفر وسائؿ وآليات أخرى يمكف أف يتـ مف خالليا التفاعؿ بيف المدرسة وسائل أخرى :  -5 

والمجتمع ومف أىميا : عقد اجتماعات شيرية آلباء طمبة الفصؿ ليتـ التعارؼ بينيـ وبيف المدرسيف 
عرض إنتاج  -ومف خاللو يتحقؽ التعارؼ واالستفياـ ومناقشة الكثير مف الموضوعات التي تيـ أبنائيـ 

 -إعداد وتنظيـ مسابقات ثقافية مختمفة  -معارض ثقافية ( -بة بمختمؼ أنواعو ) معارض فنية الطم
إعداد مجموعة مف المحاضرات والندوات في أماكف مختمفة سواء داخؿ المدرسة أو المؤسسات 

 -بنائيا المجتمعية لمرفع مف المستوى الثقافي لؤلسرة بما يؤثر إيجابيًا في عممية التنشئة االجتماعية أل
إنشاء مجالس استشارية تضـ أفراد المجتمع الميتميف بالتربية والتعميـ ، وممف لدييـ الخبرة والدراية 
والمعرفة والقدرة عمى تقديـ التوجييات واإلرشادات التي مف شأنيا أف تنيض بالمدرسة والمجتمع المحمي 

إقامة المخيمات الدراسية التي تعتبر نوع  - االحتفاالت المدرسية بالمناسبات الدينية واألعياد الوطنية -
مف الدراسة المنظمة عمى الطبيعة وفرصة لبحث مشكالت المجتمع ودراستيا عمى مستوى أعمى وأكثر 

 (35)اتقانًا . 

 المحور الرابع  : معوقات االتصال بين المدرسة والمجتمع المحمي 
 -ىناؾ معوقات تعوؽ قنوات االتصاؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي ويمكف تقسيميا إلى:  
تتمثؿ في سوء التنظيـ والتخطيط سواء مف جانب المدرسة أو مف جانب مؤسسات  معوقات إدارية : -

المجتمع المحمي وكذلؾ عدـ توفر اإلمكانيات المادية التي تسيـ في رسـ الخطط وتنفيذىا. وقد يرجع 
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اري ذلؾ إلى عدـ دراية ومعرفة اإلدارييف باألساليب والعمميات اإلدارية الحديثة ، وىنا ضرورة إعداد اإلد
الجيد وتأىيمو دوريًا لزيادة كفاءة وفاعمية دوره اإلداري بالمدرسة ، وبالتالي مساىمتو الفعالة في توثيؽ 
عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي ، وضرورة مساىمة المجتمع المحمي في توفير اإلمكانيات المادية 

 لممدرسة بما يكفؿ تحقيؽ وتنفيذ خططيا المرسومة .
تتمثؿ في انخفاض الوعي بدور المدرسة وأىمية المشاركة وتبادؿ الخبرات وانخفاض : معوقات ثقافية  -

الوعي بدور مؤسسات المجتمع المحمي وما تقـو بو مف أنشطة ، وعدـ قياـ وسائؿ اإلعالـ بدورىا في 
لمدرسة التعريؼ بأىداؼ المدرسة ووظيفتيا التربوية والتعميمية وأىـ أنشطتيا المدرسية. ويتطمب ىذا مف ا

بإدارتيا ومعممييا وطالبيا العمؿ عمى تنظيـ لقاءات مستمرة في صورة ندوات ، أو محاضرات أو 
تحقيقات صحفية أو لقاءات إذاعية لمتوعية بأىمية المدرسة ودورىا في المجتمع ، وأىمية توثيؽ العالقة 

 بينيما وتفعيميا .
د التي تحوؿ دوف المشاركة أو تفاعؿ أولياء تتمثؿ في وجود العادات والتقاليمعوقات اجتماعية :  -

والتي تتمثؿ في بعض األفكار السائدة بأف دور المدرسة فقط تعميمي ويقتصر عمى   األمور مع المدرسة
دور المعمـ . مما يستوجب مف المدرسة توعية أولياء األمور بطبيعة دور المدرسة والوظائؼ واألىداؼ 

دة وسائؿ لذلؾ كمجالس اآلباء والمعمميف ، والندوات والمحاضرات واستخداـ ع، التي تسعى لتحقيقيا 
وتشجيع أولياء األمور عمى زيارة المدرسة والتعرؼ عمى أنشطتيا العممية واالجتماعية ، وغيرىا مف 

 الوسائؿ التي مف شأنيا أف تغير ىذه األفكار .
ة في أي نشاط مدرسي أو محمي  مثؿ عدـ قدرة ولي األمر ماديًا في المشاركمعوقات اقتصادية :   -

 وخاصة في الحاالت التي تتطمب وجود الماؿ لممشاركة .  
 المحور الخامس : الشروط والظروف الالزم توفرها لتفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي  

نستخمص مف االستعراض السابؽ حوؿ عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي أنيناؾ عدة ظروؼ وشروط  
بغي أف تتوافر لتفعيؿ قنوات االتصاؿ وتعميؽ العالقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي ونقترحيا في ين

 -التالي :
  تفعيؿ دور األخصائي االجتماعي في طريقة تنظيـ المجتمع ليساىـ وبفاعمية في توثيؽ عالقة

 المدرسة بالمجتمع المحمي .
 التصاؿ والعالقة بيف المدرسة والمجتمع تفعيؿ مجالس اآلباء والمعمميف بصورة تخدـ تطوير ا
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المحمي ، والعمؿ عمى إكساب المواطف اتجاىات إيجابية نحو المدرسة وأىميتيا وفي نفس الوقت يجب 
دارة المدرسة الوعي الكافي بأىمية مشاركة أولياء األمور والتعاوف مع  أف يكوف لدى المعمميف وا 

 يا.مؤسسات المجتمع األخرى مف أجؿ القياـ بميام
  قياـ المدرسة باعتبارىا مركز إشعاع ثقافي بالعمؿ عمى رفع وعي أفراد المجتمع بأىمية

 المشاركة في األنشطة المختمفة سواء داخؿ المدرسة أو خارجيا.
   التخفيؼ مف جانب المدرسة ومؤسسات المجتمع المحمي مف التعقيدات اإلدارية والبيروقراطية

 التي تواجو عالقات التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي . والروتيف وتيسير وتذليؿ العقبات
   تفعيؿ دور اإلعالـ في توعية المجتمع المحمي بأىمية دور المدرسة في المجتمع وأىمية تعاوف

 أولياء األمور معيا  لتحقؽ أىدافيا .
  ف بيف إعداد دورات تدريبية لمديري المدارس ورواد النشاط بالمدارس في مجاؿ تفعيؿ التعاو

 المدرسة والمجتمع المحمي . 
  . االستعانة بالقيادات الشعبية بالمجتمع المحمي في استثارة األىالي لمتعاوف مع المدرسة 
  االستعانة بوجيات نظر أولياء األمور وخبراتيـ عند تطوير السياسات التربوية وحؿ المشكالت

مف المدارس مسئولية ميمة في صناعة عمى مستوى المدرسة ، بؿ ويعطي أولياء األمور في العديد 
 القرارات المتعمقة بالمدرسة .

  مشاركة أولياء األمور واإلدارييف والطمبة والميندسيف في تصميـ المبنى المدرسي سواء مف حيث
التصميـ الداخمي أو الخارجي وبحيث تعتمد عمى السياسة التعميمية الواضحة لكيفية استغالؿ الحجرات 

 الدراسية .
 ماؿ المسرح المدرسي ألغراض متعددة وبالتعاوف مع وزارة اإلعالـ والثقافة ومؤسسات استع

أخرى لتقديـ العروض المسرحية اليادفة والحفالت االجتماعية وطرح القضايا االجتماعية . وكذلؾ 
 ـ .استغالؿ الممعب المدرسي في األنشطة الرياضية وذلؾ بالتعاوف قسـ األنشطة الرياضية بوزارة التعمي

  توفير المسجد المدرسي ، إلتاحة الفرصة لمطالب ألداء العبادات الدينية ، وما يمكف أف يقـو
بو مف دور فعاؿ في توعية النشء في وقت زادت فيو المؤثرات الخارجية وأيضًا مكاف يرتاد فيو أولياء 

 األمور والمجتمع في مناسبات مختمفة . 
  ؼ الطمبة مف الناحية االقتصادية وربطيا بالقضايا استغالؿ المقصؼ المدرسي مف خالؿ تثقي
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االجتماعية بحيث يشعر الطالب العالقة مف وجود المدرس والمجتمع المحيط بيا ، كما يعمؿ المعمـ مف 
 خاللو تعميـ الطالب آداب الطعاـ والسموكيات الجيدة .

  توفير المختبرات والورش العممية المختمفة ىدفيا تنشئة جياًل قادرًا عمى التفكير واإلبداع وربطو بمجتمع
متعمـ جديد يشعر بو باألماف واالرتياح مع التشجيع مف قبؿ إدارة المدرسة والمدرسيف وأولياء األمور 

 وأفراد المجتمع . 
 تدريب الطالب أثناء العطمة الصيفية إلكسابيـ  االستفادة مف منظمات ومؤسسات المجتمع المحمي في

الميارات العممية والمينية واالستعانة بالكفاءات الموجودة بو في تقديـ خدمات ثقافية وفنية لمطالب ، 
 وتنظيـ معسكرات عمؿ تطوعية أثناء العطمة الصيفية لخدمة المجتمع المحمي . 

  المساىمة في حؿ بعض مشكالت المجتمع المحمي مثؿ تنظيـ حمالت لنظافة البيئة المحيطة بالمدرسة
 ، وتمييد الطرؽ المحيطة بيا ، وتنظيـ حمالت توعية في عدة قضايا تيـ المجتمع المحمي . 

 نتائج البحث   
ة بموضوع البحث ، مف خالؿ عرض اإلطار النظري وأدبيات البحث والدراسات السابقة ذات العالق  

 نستعرض مجموعة مف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ اإلجابة عمى تساؤالت البحث :
: تـ عرض عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي مف خالؿ  لإلجابة عمى التساؤل األول الرئيسي.1

اـ اإلمكانيات مجموعة مف المقومات األساسية لممدرسة التي تخدـ المجتمع المحمي ، ومنيا استخد
المادية لممدرسة مف مبنى ومالعب ومكتبة ، وغيرىا لالستفادة منيا في مزاولة عدة أنشطة تعميمية 
وترويحية ، وكذلؾ توفر القيادات التربوية والمينية الواعية في المدارس يمكنيا مف المساىمة في تقديـ 

 الخدمات المناسبة لمنيوض بالمجتمع المحمي . 
 التساؤل الرئيسي نعرض إجابات البحث عمى التساؤالت الفرعية وهي :ولإلجابة عمى 

: والمتعمؽ بالتفسير النظري لعالقة المدرسة بالمجتمع المحمي ،  لإلجابة عمى التساؤل الفرعي األول. 2
انطمؽ ىذا التفسير مف النظرية البنائية الوظيفية الذي يرى أف المجتمع نسؽ يتألؼ مف عدد مف األجزاء 

ترابطة ، وتتكامؿ ىذه األجزاء في كٍؿ واحد ، وأف ىناؾ اعتماد متبادؿ بيف العناصر التي تكوف الم
المجتمع ، وأجزاء النسؽ متساندة مع بعضيا البعض ، وتسيـ في تدعيـ الكؿ . ويمكف النظر إلى 

البنائية لتكويف المدرسة مف خالؿ البنائية الوظيفية عمى أنيا وحدة بنائية تتكامؿ مع غيرىا مف الوحدات 
البنية األساسية في المجتمع ، واعتبار المدرسة بناء ىادؼ أو لو ىدؼ يسعى إلى تحقيقو ، وأف وجودىا 
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ضروري وىذه الضرورة مستمدة مف تحقيقيا ليدؼ أساسي يشبع حاجة أساسية في المجتمع ، وبالتالي 
مجتمع إلييا إلشباع حاجات ىي مؤسسة استمدت شرعيتيا وضرورة وجودىا واستمرارىا مف حاجة ال

 وتحقيؽ أىداؼ .
مف خالؿ ىذا البحث تـ عرض مجموعة مف اآلليات  وفيما يتعمق بالتساؤل الفرعي الثاني :. 3

والوسائؿ التي يتـ مف خالليا التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي وىي : مجالس اآلباء والمعمميف 
جراءات تقـو  والذي تمعب دور كبير في توطيد العالقة بيف المدرسة والمجتمع مف خالؿ عدة أساليب وا 

دراسة الواقع التربوي بالمدرسة ومحاولة  -بيا ىذه المجالس منيا : توثيؽ الصمة بيف البيت والمدرسة 
مقابمة  -والسعي إلى توحيد الرؤى في األساليب التربوية المتبعة   -إيجاد الحموؿ المؤدية لالرتقاء بيا 

 والتأكيد عمى دور المدرسة كمركز إشعاع لممجتمع المحيط . -والمعمميف بالمدرسة حاجات الطالب 
باإلضافة إلى مجالس اآلباء والمعمميف ىناؾ اليـو المفتوح والذي إذا ما ُخطط لو بأسموب عممي    

سيحقؽ أىداؼ وغايات اجتماعية وتربوية تزيد مف فاعمية العالقة المتبادلة بيف المدرسة والمجتمع 
تساىـ في مقابمة المحمي . كما يعد المبنى المدرسي أداة ووسيمة البد مف تصميمو بطريقة مف شأنيا 

الحاجات المتنوعة ألفراد المجتمع المدرسي وتنمي ميوليـ وقدراتيـ . وتعتبر مشاريع دراسة المجتمع 
والزيارات الميدانية أداة ىامة مف خالليا تقدـ الفرصة لمطالب لالستزادة مف المعرفة النظرية والتطبيقية ، 

ية الطالب بجوانبيا المتعددة . وكذلؾ توجد واكتساب الميارات والقدرات التي تساىـ في نمو شخص
وسائؿ أخرى مف شأنيا تُفعؿ عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي كاالجتماعات الشيرية بيف اآلباء 
والمعمميف ، وتنظيـ المعارض السنوية ، والمحاضرات والندوات ، وكذلؾ االحتفاالت بالمناسبات الدينية 

قامة المخيمات الدراس  ية .والوطنية ، وا 
تضمنت إجابات البحث مجموعة مف المعوقات التي تعوؽ االتصاؿ  أما التساؤل الفرعي الثالث :. 4

بيف المدرسة والمجتمع وىي : معوقات إدارية ، معوقات اجتماعية ، ومعوقات اقتصادية ، والبد مف 
معالجة ىذه  تتضافر الجيود المشتركة بيف المدرسة والمجتمع المحمي بأفراده ومؤسساتو لمحاولة
 المعوقات وتذليؿ كؿ مف شأنو أف يعيؽ العالقة المتبادلة بيف المدرسة والمجتمع المحمي .

توصمت نتائج البحث إلى أنيناؾ عدة ظروؼ وشروط ولإلجابة عمى التساؤل الفرعي الرابع : . 5
مي ومنيا : تفعيؿ ينبغي أف تتوافر لتفعيؿ قنوات االتصاؿ وتعميؽ العالقة بيف المدرسة والمجتمع المح

دور األخصائي االجتماعي في طريقة تنظيـ المجتمع ليساىـ وبفاعمية في توثيؽ عالقة المدرسة 
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تفعيؿ مجالس اآلباء والمعمميف بصورة تخدـ تطوير االتصاؿ والعالقة بيف المدرسة  -بالمجتمع المحمي 
لعمؿ عمى رفع وعي أفراد المجتمع قياـ المدرسة باعتبارىا مركز إشعاع ثقافي با  -والمجتمع المحمي 

التخفيؼ مف التعقيدات اإلدارية  -بأىمية المشاركة في األنشطة المختمفة سواء داخؿ المدرسة أو خارجيا
تفعيؿ دور اإلعالـ في توعية المجتمع المحمي بأىمية دور المدرسة في المجتمع وأىمية تعاوف أولياء  -

ورات تدريبية لمديري المدارس ورواد النشاط بالمدارس في مجاؿ إعداد د -األمور معيا  لتحقؽ أىدافيا 
االستعانة بالقيادات الشعبية بالمجتمع المحمي في  -تفعيؿ التعاوف بيف المدرسة والمجتمع المحمي 

االستعانة بوجيات نظر أولياء األمور وخبراتيـ عند تطوير  -استثارة األىالي لمتعاوف مع المدرسة 
استعماؿ المسرح المدرسي ألغراض متعددة  -ة وحؿ المشكالت عمى مستوى المدرسة السياسات التربوي

وبالتعاوف مع وزارة اإلعالـ والثقافة ومؤسسات أخرى لتقديـ العروض المسرحية اليادفة والحفالت 
استغالؿ الممعب المدرسي في األنشطة الرياضية وذلؾ   -االجتماعية وطرح القضايا االجتماعية 

المساىمة في حؿ بعض مشكالت المجتمع المحمي مثؿ  -قسـ األنشطة الرياضية بوزارة التعميـ بالتعاوف 
تنظيـ حمالت لنظافة البيئة المحيطة بالمدرسة ، وتمييد الطرؽ المحيطة بيا ، وتنظيـ حمالت توعية 

 في عدة قضايا تيـ المجتمع المحمي . 

 المقترحات 
 : استكمااًل ليذا البحث نقترح ما يمي   
 . إجراء المزيد مف البحوث والدراسات خاصة الميدانية منيا حوؿ عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي .1
. إجراء بحوث ميدانية لمتعرؼ عمى دور األخصائي االجتماعي المدرسي في تنمية المجتمع المحمي 2

 ودوره في توطيد عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي .
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