
  
  
  
  
  

  

  ةـــــص الدراســملخ

  
  . ةــــــملخص الدراسة باللغة العربی -

  . ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة -



 ١٦٢   الملخص العربي

  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  :مشكلة الدراسة: أوالً 

یعـــد التعلـــیم هـــو المـــدخل الحقیقـــي لمعرفـــة وامـــتالك رؤیـــة إســـتراتیجیة لبنـــاء إنســـان عربـــي 
رجــــال التنمیــــة بــــالتعلیم كإحــــدى العناصــــر األساســــیة لتنمیــــة أي ومــــن هــــذا المنطلــــق اهــــتم . جدیــــد

لذا جاءت هذه الدراسة لتقییم دور الجمعیات األهلیة في دعم العملیة التعلیمیـة، وذلـك مـن . مجتمع
خالل تقییم دورها في مشروع المنح الدراسیة المقدمة مـن الشـبكة العاملـة فـي مجـال التعلـیم الممـول 

  .للتنمیةمن الوكالة األمریكیة 
ا ً   :أهداف الدراسة: ثانی

ــــة إلــــى تحقیــــق هــــدف رئیســــي مــــؤداه  ــــیم دور شــــبكات العمــــل (: تهــــدف الدراســــة الحالی تقی
، وینبثــق مــن هــذا الهــدف مجموعــة مــن األهــداف الفرعیــة )االجتمـاعي فــي دعــم الخــدمات التعلیمیــة

  :وهي
 .تحدید مدى فاعلیة شبكات العمل االجتماعي في مكافحة التسرب الدراسي - ١

 .تحدید مدى فاعلیة شبكات العمل االجتماعي في دعم التعلیم الرسمي - ٢

  .تحدید مدى فاعلیة شبكات العمل االجتماعي في تنمیة المهارات التعلیمیة للمعلمین - ٣
ا   :تساؤالت الدراسة: ثالًث

  :تنطلق الدراسة الراهنة من تساؤل رئیسي مؤداه
  الخدمات التعلیمیة؟ ما مدى قیام شبكات العمل االجتماعي بدورها في دعم

  :ویتفرع من هذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة تمثلت فیما یلي
 ما مدى فاعلیة الشبكات االجتماعیة في مكافحة التسرب الدراسي؟ - ١

 ما مدى فاعلیة الشبكات االجتماعیة في دعم التعلیم الرسمي؟ - ٢

  میة للمعلمین؟ما مدى فاعلیة الشبكات االجتماعیة في تنمیة المهارات التعلی - ٣
 ً   :اإلجراءات المنهجیة للدراسة: ارابع

 .تنتمي الدراسة الراهنة إلى نمط الدراسات التقییمیة :نوع الدراسة )١

 .في ضوء أهداف الدراسة الحالیة تم االستعانة بالمنهج التكاملي: المنهج المستخدم )٢

 :استندت الدراسة الحالیة إلى :الطرق المستخدمة )٣

 .ألعضاء الجمعیات الشریكة في الشبكة :الشامل طریقة المسح االجتماعي -  أ

وذلـك للمـدیرین والـوكالء واألخصـائیین والمدرسـین : طریقة المسح االجتماعي بالعینة - ب
  .للمدارس المطبق بها المشروع



 ١٦٣   الملخص العربي

 ً   :أدوات الدراسة: اخامس
  :وتنقسم إلى محورین یتمثالن فیما یلي

 :أدوات جمع البیانات )أ 

 مــاعي فــي دعــم العملیــة التعلیمیــة مطبــق علــى مقیــاس لــدور شــبكات العمــل االجت
 .األخصائیین والمدرسین بالمدارس المطبق بها المشروعو وكالء الو  نمدیریال

 ســـتمارة اســـتبیان لـــدور شـــبكات العمــــل االجتمـــاعي فـــي دعـــم العملیـــة التعلیمیــــةإ .
 .مطبق على أعضاء الجمعیات األهلیة الشریكة في الشبكة

 :أدوات تحلیل البیانات )ب 

 الجــة البیانــات التــي تــم جمعهــا عــن طریــق الحاســب اآللــي باســتخدام برنــامج تــم مع
، وذلــك مــن خــالل تطبیــق أســالیب )SPSS(الحـزم اإلحصــائیة للعلــوم االجتماعیــة 

 :اإلحصاء الوصفي والتحلیلي التالیة

 .التكرارات ـ النسب المئویة ـ المتوسط الحسابي ـ االنحراف المعیاري - ١

 .النسبیة ـ المتوسط الحسابي المرجحاألوزان المرجحة ـ القوة  - ٢

  .معامل ارتباط الرتب لسبیرمان - ٣
ا ً  :مجاالت الدراسة: سادس

 :تم التطبیق على: المجال المكاني - أ 

 الجمعیات األهلیة الشریكة في الشبكة. 

 المدارس المطبق بها المشروع. 

 :المجال البشري للدراسة -ب 

  مفردة) ٣١(أعضاء الجمعیات األهلیة الشریكة للشبكة وعددهم. 

 بالمـــدارس المطبــــق بهــــا المشــــروع  المـــدیرون والــــوكالء واألخصــــائیون والمدرســــون
 .مفردة) ٩٠(وعددهم 

أشـهر بـدأت ٦فتـرة إجـراء الدراسـة المیدانیـة والتـي اسـتغرقت : المجال الزمني للدراسـة  - ج 
  .١٥/٦/٢٠١١إلى  ١٠/١٢/٢٠١٢من 

ا ً   :نتائج الدراسة: سابع
 : االجتماعي في دعم التعلیم الرسمي لعملشبكات افاعلیة  ىنتائج خاصة بمد -

فـي مجــال دعــم التعلــیم الرســمي  األهلیــةتوصـلت الدراســة إلــى وجــود ضـعف فــي دور الجمعیــات  -
 : حیث یتضح ذلك من خالل 

افتقـــار الجمعیــــات األهلیـــة إلــــى روح المشـــاركة المجتمعیــــة مـــن جانــــب أهـــالي المجتمــــع لــــدعم  -١
 .العملیة التعلیمیة
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 .مكنها من رعایة األیتام تعلیمیاالجمعیات األهلیة والتي ت ضعف اإلمكانیات المادیة لدى -٢

 .األهلیة لرعایة المتفوقین مادیا ومعنویا افتقار الجمعیات -٣

  .ةقصور في أداء الجمعیات األهلیة لدعم العملیة التعلیمی -٤
 :كافحة التسرب الدراسياالجتماعي في م شبكات العملفاعلیة  ىنتائج خاصة بمد -

رب الدراســي الحــد مــن التســ ور الجمعیــات األهلیــة فــي العمــل علــىتوصــلت الدراســة إلــى بــروز د -
 :تي ویتضح ذلك من خالل اآل

 .تقوم الجمعیات األهلیة بحث المجتمع بأهمیة التعلیم وتعلیم الفتیات بشكل خاص -١

 .وتعلیم الكبار  فتح فصول لمحو األمیة تعمل الجمعیات األهلیة على -٢

تقـــوم الجمعیـــات األهلیـــة برفـــع مســـتوى التحصــــیل الدراســـي للطـــالب مـــن خـــالل فـــتح فصــــول  -٣
 .للتقویة

عادتهم إلى التعلیم -٤ ٕ  .تقوم الجمعیات األهلیة بحصر الساقطین من القید وا

عادتهمتقوم الجمعیات األهلیة بحصر المتسربین  -٥ ٕ  .إلى التعلیم وا

 :یة الشبكات االجتماعیة في تنمیة المهارات التعلیمیة للمعلمینفاعل نتائج خاصة بمدى -

وجــود ضــعف فــي دور الجمعیــات األهلیــة فیمــا یخــتص بتنمیــة المهــارات  إلــىتوصــلت الدراســة  -
 :التعلیمیة للمعلمین ویتضح ذلك من خالل 

 .نوجود ضعف في دور الجمعیات األهلیة فیما یختص بتوفیر الدورات التدریبیة للمعلمی -١

 .افتقار الجمعیات األهلیة لتوفیر الوسائل الالزمة لعرض المناهج للمعلم -٢

  .ضعف دور الجمعیات األهلیة في توفیر خدمات التدریب العالجي للمعلمین -٣
ا   : توصیات الدراسة: ثامًن

  :توصیات خاصة بتدعیم دور الجمعیات األهلیة في دعم التعلیم الرسمي -
تــوفیر كافــة الصــالحیات التــي تمكــن الجمعیــات األهلیــة مــن إبــداء توصـي الدراســة بضــرورة  -١

 .الرأي في وضع السیاسة التعلیمیة

توصي الدراسة بضرورة إعطاء كل الصـالحیات للجمعیـات األهلیـة التـي تمكنهـا مـن إنشـاء  -٢
 .المدارس  في المناطق المحرومة

ة والتـــي تمكنهـــا مـــن توصـــي الدراســـة بضـــرورة إعطـــاء كـــل الصـــالحیات للجمعیـــات األهلیـــ -٣
المشـــاركة فـــي تفعیـــل األنشـــطة المدرســـیة حیـــث تســـاهم األنشـــطة المدرســـیة فـــي ربـــط الفتـــاة 

 .بالمدرسة 

 :توصیات خاصة بتدعیم دور الجمعیات األهلیة في مكافحة التسرب الدراسي -

توصــــي الدراســــة بضــــرورة تــــوفیر كافــــة الصــــالحیات التــــي تمكــــن الجمعیــــات األهلیــــة مــــن  -١
 .لى كشوف اإللزام بالمدارس لمعرفة المتسربین ومحاولة إعادتهم للتعلیماإلطالع ع
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توصـــي الدراســـة بضـــرورة إعطـــاء الجمعیـــات األهلیـــة الصـــالحیات التـــي تمكنهـــا مـــن تـــوفیر  -٢
 .وسائل نقل للفتاة والتي تساعدها في الوصول للمدرسة والرجوع منها بكل سهولة

المادیـــة للجمعیـــات األهلیـــة والتـــي تمكنهـــا مـــن توصـــي الدراســـة بضـــرورة تقـــدیم المســـاعدات  -٣
 .إنشاء المكتبات الخارجیة 

توصي الدراسة بضرورة قیام الجمعیات األهلیة بتوفیر قاعات دراسیة لرفـع مسـتوي التالمیـذ  -٤
 .في مجال التكنولوجیا والحاسب اآللي 

 :للمعلمین ةتوصیات خاصة بتدعیم دور الجمعیات األهلیة في تنمیة المهارات التعلیمی -

توصــي الدراســة بضــرورة تــوافر الخبــرات األكادیمیــة لــدى الجمعیــات األهلیــة  والتــي تمكنهــا  -١
 .من القیام بعقد الدورات التدریبیة المختلفة للمعلمین

توصـــي الدراســـة بضـــرورة قیـــام الجمعیـــات األهلیـــة باســـتغالل قـــدرات المعلمـــین مـــن خـــالل  -٢
 .دمجهم في مجموعات التقویة

قوافــــل طبیــــة لرعایــــة المعلمــــین ي الدراســــة بضــــرورة قیــــام الجمعیــــات األهلیــــة بتــــوفیر توصــــ -٣
ا ً  .صحی

توصـي الدراســة بضـرورة قیــام الجمعیـات األهلیــة بتـوفیر الخامــات واألدوات الالزمـة لعــرض  -٤
  .المناهج

  


