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 لعربيةممخص بالمغة ا  
 الممخص:

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ بمدى تفعيؿ الشراكة المجتمعية في تطوير 
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة مناىج العموـ والرياضيات بالتعميـ قبؿ الجامعي بسمطنة ُعماف. 

( فقرات، وُتؤكَِّد مف صدؽ 9الدراسة )استبانة إلكترونية(، التي تكونت مف ) ُأِعدَّت أداة
(، وبمغت 4;2.9ة بواسطة صدؽ المحكميف، وحساب معامؿ ثبات ألفا كرونباخ )األدا

( فردا، وأسفرت نتائج الدراسة عف أف عددا ممف شاركوا في تطوير أحد 69عينة الدراسة )
%( مف المشاركيف عمى أف الشراكة  المجتمعية ميمة 3.;3(، وأكد نسبة )35المناىج )

مييا بدرجة عالية. وفيما يخص أي فئات المجتمع %( ع66.9بدرجة عالية جدًا، وأكد )
%( عمى أىمية مشاركة 7.3:يجب عمييـ المشاركة في تطوير المناىج أكد )

%( 64.8%( ألولياء األمور، و)77.5%( لخبراء المناىج، و)5:األكاديمييف، و)
( الشركات، والمصانع، ولوسائؿ اإلعالـ بنسبة ;.53لمؤسسات المجتمع المدني، و)

%( 4.3%(، وتساوت نسب الباحثيف الميمتيف بيذه المجاالت، والطمبة بنسبة )47.7)
%( عمى أىمية إشراؾ عناصر مف المجتمع في حمقات التطوير 3.:8لكؿ منيـ. وأكد )

%( أكدوا عمى أىمية إتاحة الفرصة بشكؿ دوري ألولياء إلبداء الرأي :.85)الورش(، و)
عمى أىمية عمؿ استبانات دورية لفئات المجتمع  %( أكدوا79.6في المناىج الدراسية، و)

%( عمى أىمية تقبؿ وجيات نظر المجتمع المقترحة 79.6كافة؛ لتقييـ المناىج، وأكد )
فيما يخص تطوير المناىج. ومف ىنا توصي الدراسة بأىمية مد جسور التعاوف مف قبؿ 

 القائميف عمى تطوير التعميـ لعناصر المجتمع كافة. 
 الشراكة المجتمعية -تطوير المناىج فتاحية:الكممات الم
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Abstract 

A proposed vision to activate the social partnership in 

developing science and mathematics curricula in general pre-

university education in the Sultanate of Oman 

The study aimed at identifying the extent of activating the 

community partnership in developing science and mathematics 

curricula in pre-university education in the Sultanate of Oman. study 

tool was designed, consisting of (7) paragraphs, was verified by the 

validity of the arbitrators, the alpha-Cronbach stability factor was 

(0.792), the study sample was (47) individuals, the results show that 

(13) persons participated in Curriculum development, (19.1%) of 

the participants emphasized that the social partnership is very 

important with a very high degree, and (44.7%) emphasized it with a 

high degree. (85.1%) Affirmed the importance of academic 

participation, (83%) for curriculum experts, (55.3%) for parents, 

(42.6%) for civil society institutions and (31.9%) Companies, 

factories. (68.1%) affirmed the importance of engaging elements of 

the community in the development workshops, and (63.8%) 

affirmed the importance of providing periodically opportunity for 

parents to express an opinion on the school curriculum, and (57.4%) 

affirmed the importance of making periodic questionnaires for all 

groups of society to evaluate the curricula And, (57.4%) affirmed 

the importance of accepting the proposed community views 

regarding curriculum development. Hence, the study recommends 

the importance of building bridges of cooperation by those 

responsible for developing education for all elements of society. 

Key words: curriculum development - community partnership 
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 مقدمة
نجازاتو، وترتكز عمى  المناىج الدراسية ىي مرآة المجتمع التي تعكس واقعو، وا 
قيمو، وفمسفتو، وتفتح نافذة مضيئة آلمالو، وتطمعاتو، ومع التطورات العممية والتقنية التي 
تشيدىا المجتمعات، وما تتركو مف أثر في النمو الثقافي والمعرفي لفئات المجتمع 

المرآة تحتاج إلى صقميا مف جديد حتى تتماشي مع الرؤى الجديدة،  المختمفة، فإف تمؾ
والتطمعات الحديثة؛ إلشباع رغبات الفئات كافة. لذلؾ كاف ىناؾ حاجة ممحة إلى إشراؾ 
المجتمع بصوره وفئاتو كافة في العممية التعميمية ككؿ، وعمى المستويات كافة ومف ىنا 

 . Community Partnershipظير مفيـو الشراكة المجتمعية 
وبمراجعة األدبيات مف البحوث والدراسات وجد الباحثاف أف معظـ الدراسات التي 

مف جانب تفعيؿ مجالس اآلباء وتحقيؽ  تناولت مجاؿ الشراكة المجتمعية  تناولتيا
التواصؿ الفعاؿ بيف األسرة والمجتمع والمدرسة فيما يخص تحسيف مستويات الطالب 

تسرب الدراسي، والعزوؼ الدراسي، وتفعيؿ الزيارات المتبادلة بيف وتقميؿ كؿ مف نسب ال
(  التي Sanders, Mavis. 2006مؤسسات المجتمع المدني والمدرسة، ومنيا دراسة )

أكدت عمى أىمية بناء الشراكة المجتمعية بيف كؿ مف المجمتع واألسرة ومدارس التعميـ 
ة نفسيا لمدارس التعميـ االبتدائي؛ لما ليما بالمرحمتيف المتوسطة والتعميـ العالي باألىمي

مف أثر في شعور األبناء بيقظة اآلباء، ومتابعتيـ باىتماـ مما أدت إلى تقميؿ نسب 
أىمية قياـ المدرسة بعدد مف  -أيضًا  –التسرب الدراسي، وارتفاع معدالت النجاح، وأكدا 

قييميا، وتطوير برامج الخطوات التي تتخذىا مف أجؿ تخطيط األنشطة، وتنفيذىا، وت
شاممة، ومصممة بشكؿ جيد لمشراكة بيف المدرسة واألسرة والمجتمع تحدث ىذه العممية 

( التي اىتمت بالتعرؼ 4238في سياؽ رؤية طويمة المدى؛ ودراسة )عبداهلل الينائي، 
بفاعمية مجالس اآلباء واألميات عمى مستوى الواليات بمحافظة الداخمية والصعوبات التي 

 عترضيا مف وجية نظرىـ.ت
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وىناؾ بعض البحوث التي اىتمت بتفعيؿ الشراكة المجتمعية بيف عدد مف 
المؤسسات المجتمعية والمؤسسات التعميمية؛  لتعزيز التعميـ، وتحقيؽ أىداؼ التنمية 

 ,Allen‐Gil, Susan; Walkerالمستدامة في مجاالت البيئة والطاقة .. ومنيا دراسة )
Liz& et al.,  2005 عمى أىمية  التي أكدت(  0228)رمضان محمد،  (، ودراسة

ة المجتممعية لما ليا مف أىمية في تحسيف المسؤولية اإلجتماعية لمتالميذ تفعيؿ الشراك
الريفيف؛ بتوثيؽ عالقة المدرسة بالمجتمع المحمي المحيط، ومعرفة إمكانيات المجتمع 
المحيط، وقدراتو مثاًل )معرفة مؤسسات المجتمع المدني التي يمكف االستفادة مف 

بالقيادات الشعبية، والقيادات الرسمية التي يمكف  التعرؼ -إمكانياتيا المادية والبشرية
ودراسة االستفادة منيا في دعـ المدرسة ومشروعاتيا المختمفة ذات الصمة بالبيئة وغيرىا؛ 

(Steiner, Amanda & et al. 2019 ) التي اىتمت عمى بتدريب الطالب المعمميف
ىتمت بتدريبيـ الميداني عمى كيفية تحقيؽ التواصؿ الفعاؿ مع المجتمع الخارجي كما ا

عمى تطبيؽ النظريات التي يتعممونيا في أعماليـ الدراسية بتجربة تعميمية حقيقية لمطالب 
، والتكنولوجا، واليندسة،  وأسرىـ؛ بتوفير فرص لممجتمع لمتفاعؿ مع مفاىيـ العمـو

واد ، ودعت ىذه المبادرة المعمميف والطالب والعائالت الستكشاؼ المSTEMوالرياضيات 
العممية والقابمة إلعادة اإلنتاج التي أثارت حؿ المشكالت والتفكير النقدي، وتوسيع 
المحتوى إلى خارج جدراف الفصؿ الدراسي، وتوفير فرص المساعدة في تطوير عالقات 
، وتعزيز رغبة الطفؿ في  ىادفة مع العائالت، ومشاركة أولياء األمور في تعمـ العمـو

رعاية ىذه الرغبة انطالقا مف مبدأ أف الشراكات اليادفة بيف المدرسة اإلنخراط في العموـ، و 
واألسر يمكنيا أف تعزز دعـ العموـ إيجابيًا، فضاًل عف تحفيز تعمـ الطالب. وقد حضر 

مف الطالب وأفراد العائمة، وقد انتقؿ العائالت عبر محطات العمـو  347التجربة 
(، وطمب منيـ تقديـ تعميقات حوؿ كؿ محطة STEMوالتكنولوجيا واليندسة والرياضيات )

ُاْسِتْكِشَفت، وقد تضمنت ىذه التعميقات صورة، أو جممة لما تعمموه مف المحطة، ومعرفة 
محبتيـ المحطة أو ال. وقد سمحت ىذه الصور والبيانات القصيرة لممدرسيف وأعضاء ىيئة 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Susan%20Allen%E2%80%90Gil
https://www.emerald.com/insight/search?q=Liz%20Walker
https://www.emerald.com/insight/search?q=Liz%20Walker
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الجيؿ اآلتي المرتبط  التدريس بفرص تحميؿ إف كاف ىدؼ التعمـ المقصود ومعيار عموـ
لكؿ محطة يتماشى مع تعمـ الطالب. وتمكف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة مف 
استنتاج مف أوراؽ التحميؿ ىذه اف المحطات التي استكشفتيا العائالت حققت معدؿ نجاح 

% في إشراؾ الطالب وأسرىـ، وعبَّر الطالب المعمموف عف تمكنيـ مف بناء ;;بنسبة 
العائالت ومراقبة الطرؽ المختمفة التي تتفاعؿ بيا العائالت، وأصبحت الميالي عالقات مع 

شيئًا يمكف لمطالب المعمميف الرجوع إلييا أثناء تنفيذ الدروس؛  -ية اليندسة كمك -العائمية 
كما أدى نجاح الحدث إلى مزيد  إلجراء االتصاالت؛ واالستفادة مف خبرات التعمـ السابقة.

وؿ لياٍؿ عائمية مستقبمية متعددة الثقافات، وقد تعمـ الطالب المعمموف مف المحادثات ح
شراؾ العائالت في بيئة التعمـ، وىذا يساعدىـ عمى بناء  كيفية التفاعؿ اإليجابي، وا 
الميارات، والكفاءات الالزمة لغرس ممارسات مماثمة في مخزونيـ التدريسي عمى المدى 

رية عامؿ محفز لالستقصاء مف الصفوؼ األولى الطويؿ، كما أف أحداث اليندسة األس
 إلى الصؼ السادس في المدارس، وتعزيز الشراكة بيف المدرسة والجامعة. 

( أف الشراكة بيف الجامعة Wertheimer, Mindy & et al., 2004ويري )
والمجتمع يمكف أف توفر منتديات لتبادؿ وجيات النظر المتنوعة عبر المؤسسات 

جتمعات، ويمكنيا تطوير مناىج محمية لمشاكؿ المجتمع مف خالؿ تطبيؽ األكاديمية والم
المعرفة بأصوؿ المجتمع، وخبراتو، وموارده. وىذا ما أضافتو ىذه الدراسة حيث قامت 
بوصؼ الشراكة بيف الجامعة والمجتمع، بيدؼ تطوير المناىج الدراسية، وأتاحت الدراسة 

تصميـ المناىج بشكؿ مباشر في بناء القاعدة الفرصة لعناصر المجتمع في المشاركة في 
المعرفية بالحصوؿ عمى المعرفة والتجارب مف المشاركيف، وتوصمت الدراسة إلى أف 
تحديد أدوار واضحة لممشاركيف في المجتمع والتعبير عف تقديرىـ إلسياماتيـ يميد 

معية في تصميـ الطريؽ لشراكة ناجحة، وأيضًا توصمت الدراسة إلى أنو مع الشراكة المجت
المناىج تطمب درجة كبيرة مف الدعـ اإلداري، إال أف فوائد النيج التشاركي لتصميـ 
المناىج تفوؽ التكاليؼ بكثير فضال عف أف العممية التعاونية لتطوير المناىج الدراسية 
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التي تشمؿ المجاؿ، وأعضاء ىيئة التدريس والمجتمع إلى منيج غني، وتحسيف لمخرجات 
    وتقميؿ الفجوة بيف البحث والممارسة المستمرة.    التعمـ، 

بؿ وتمتد الشراكة المجتمعية لتطوير عناصر المنظومة التعميمية وىذا ما أبرزتو 
( بالتعرؼ بدور منظمات المجتمع المدني في تطوير 4239دراسة )ىناء مسعود، 

لى عدـ وجود المناىج، وتحسيف طرؽ التدريس في الضفة الغربية، وتوصمت الدراسة إ
( في دور منظمات المجتمع ( α= 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى إلداللة 

المدني الفمسطيني في الضفة الغربية في المنياج وطرؽ التدريس تعزى لمتغير العمر، 
وسنوات الخبرة، والنوع، والمؤىؿ التعميمي، في مجاالت واقع المنظمات، ودور المنظمات 

مميف، و دور المنظمات في تنمية الطمبة، وتوعيتيـ، ودور المنظمات في في تدريب المع
تأىيؿ بيئة المؤسسات التعميمية، و دور المنظمات في تحسيف أساليب التقويـ، بينما توجد 
فروؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت العالقة بيف المنظمات ووزارة التربية والتعميـ، 

المجتمعية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في صنع  ودور المنظمات في تفعيؿ الشراكة
السياسات التربوية، ودور المنظمات في تطوير المحتوى التعميمي، ودور المنظمات في 
تطوير الوسائؿ التعميمية، ودرجة دور منظمات المجتمع المدني الكمية، وأوصت الدراسة 

المدني ووزارة التربية والتعميـ؛ بأىمية بناء عالقة تشاركية  تكاممية بيف منظمات المجتمع 
 لتطوير المناىج والعممية التعميمية، وتغيرىا إيجابيًا. 

عمى المستوى المحمى، فمف الرؤى التي نالت اىتماـ المواطنيف كافة عمى اختالؼ 
(؛ ألنيا ورد بنص األوامر السامية 4262مستوياتيـ، وأشبعت تطمعاتيـ ىي رؤية )عماف

( وبمورتيا وصياغتيا 4262أف "إعداد الرؤية المستقبمية )عماف بمسودة وثيقة الرؤية 
بإتقاف تاـ ودقة عالية في ضوء توافؽ مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختمفة. 
بحيث تكوف مستوعبة لمواقع االقتصادي واالجتماعي ومستشرفو لممستقبؿ بموضوعية، ليتـ 

تخطيط في العقديف القادميف". )مسودة وثيقة االعتداد بيا كدليؿ ومرجع أساسي ألعماؿ ال
 (8، ص;423الرؤية، 
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إف الشراكة المجتمعية ىي العممية تصير بيا خبرات األفراد والمؤسسات، وتجاربيـ، 
سياماتيـ عمى المستويات كافة في بوتقة واحدة؛ بيدؼ الحصوؿ عمى منتج يمقى توافؽ  وا 

ى االرتقاء بمستوى األداء الفردي أفراد المجتمع، ورضاىـ فينعكس بشكؿ إيجابي عم
 والمؤسسي، ومف ثـ النيوض بالمجتمع ككؿ.    

وأكدت الوثيقة أيضا عمى عددًا مف األولويات الوطنية التي ستعمؿ عمييا الرؤية 
المستقبمية منيا إعادة تشكيؿ العالقة واألدوار بيف القطاعيف الحكومي والخاص ومؤسسات 

بوضوح منذ المراحؿ األولى إلعداد الرؤية حيث مرت  المجتمع المدني. وقد ظير ذلؾ
بمحطات متعددة، فانطمقت أعماؿ المجاف بتحديد محاور الرؤية، وركائزىا، تبعيا تشخيص 
وضع واقع السمطنة الراىف. وتحديد األولويات الوطنية، وسعيًا نحو تكامؿ األدوار، ولقد 

ومثابرة، وبالتفاعؿ المنشود مع  عممت المجاف وفرؽ العمؿ الوطنية المتخصصة بكؿ جيد
ذوي الخبرة واالختصاص، وفؽ منيجيات عممية وأفضؿ الممارسات العالمية، وحرصت 
في كؿ خطواتيا عمى أف تكوف ىناؾ مشاركة مجتمعية واسعة مف جميع فئات المجتمع 
وشرائحو وىـ األفراد، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع الخاص، الجيات 

 (:6، ;-:. ) المرجع سابؽ، ص صالحكومية
في  participatory approachالنيج التشاركي ” 4262عماف “حيث تتبنى رؤية 

مراحؿ تطوير المشروع الذي يضمف مشاركة القطاعات الفاعمة كافة ذات العالقة في 
الدولة، والمتمثمة في شرائح واسعة مف المواطنيف الذيف ُيَعدُّوف أساس التنمية، فضال عف 

لقطاعات الحكومية وشبو الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاممة في القطاعات ا
االقتصادية المختمفة، والمجتمع المدني، وقطاعات األكاديمييف، والنخب المثقفة، وقادة 

 (.:423.. نيج تشاركي، 4262)الرؤية  .الرأي
 مشكمة الدراسة:

ؽ مناىج كمبريدج لمعمـو بتطبي - :423/ 4239مع بداية عاـ  -قامت الوزارة 
والرياضيات؛ سعيًا منيا لتطوير المناىج الدراسية بشكؿ عاـ، ومناىج العموـ والرياضيات 
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بشكؿ خاص كونيا مواد ذات طابع عالمي، والعمؿ عمى االستفادة مف تجارب الدوؿ 
 الرائدة في المجاؿ العممي والتقني. 

عمى إعداد المواطنيف  ال خالؼ في أف تطوير المناىج ينعكس بشكؿ مباشر
المسؤوليف الذيف يمتمكوف المعارؼ، والميارات المناسبة، والالزمة لالرتقاء بالخبرات 
لمقطاعيف العاـ والخاص، وبناء عميو يحرز المجتمع تقدما في كؿ مف الجوانب السياسية، 

ير، واالقتصادية، واالجتماعية. وعميو يجب إشراؾ عناصر المجتمع كافة في عممية التطو 
واطالعيـ عمى الغاية مف ورائيا حتى يحقؽ التطوير أىدافو، ويكوف نابعًا مف المجتمع، 

 ويمقى قبواًل وتشجيعًا عند تطبيقو. 
ولكف لـ يجد الباحثاف في حدود ما قاما بو مف عممية بحث أي بحوث أو دراسات 

. بؿ عماف تناولت شراكة مجتمعية في عممية تطوير مناىج العموـ والرياضيات بسمطنة
نالحظ قصور الوعي بدور المشاركة المجتمعية بسمطنة عماف  في تطوير مناىج العمـو 

ولذلؾ انطمقت الدراسة الحالية بيدؼ التعرؼ بواقع والرياضيات بالتعميـ قبؿ الجامعي؛ 
المشاركة الحالي لممشاركة المجتمعية عمى مستوياتيا كافة في تطوير مناىج العمـو 

 :السؤال الرئيس التاليجابة عف والرياضيات لإل
"ما دور الشراكة المجتمعية في تطوير مناهج العموم والرياضيات بالتعميم العام قبل 

 الجامعي بسمطنة عمان؟"
 ويتفرع منو األسئمة اآلتية:

  ما الواقع الحالي لدور الشراكة المجتمعية في تطوير مناىج العموـ والرياضيات
 ؟بالتعميـ العاـ قبؿ الجامعي

  ما التصور المقترح لتفعيؿ دور الشراكة المجتمعية في تطوير مناىج العمـو
 والرياضيات بالتعميـ العاـ قبؿ الجامعي؟

  أهداف الدراسة:
 ىدفت الدراسة الحالية إلى:
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التعرؼ بواقع الواقع الشراكة المجتمعية مف حيث )مدى المشاركة لعناصر مختمفة  -
وـ والرياضيات(، مدى تقدير المشاركيف )عينة في تطوير المناىج الدراسية )العم

 الدراسة( أىمية الشراكة المجتمعية، ودورىا.
تقديـ تصور مقترح لتفعيؿ دور الشراكة المجتمعية في تطوير مناىج العموـ  -

 والرياضيات.
 :أهمية الدراسة

في  4262تنبع أىمية الدراسة الحالية مف انطالقيا مف أحد محاور رؤية عماف  
الشراكة المجتمعية لدى فئات المجتمع المختمفة ، واإلسياـ في تخطيط التعميـ، تفعيؿ 

 وتطويره، ولذلؾ تتضح أىمية الدراسة في جانبيف:
أوال: الجانب النظري: بإلقاء الضوء عمى مفيـو ميـ يمقي اىتماما عمى الصعيد المحمي، 

أنماطيا؛ وعالقتيا بتطوير واإلقميمي، والعالمي أال وىو الشراكة المجتمعية، وأىدافيا، و 
 التعميـ بشكؿ عاـ، والمناىج الدراسية بشكؿ خاص.

ثانيًا: الجانب اإلجرائي: إعداد استبانة إلكترونية قد يفيد الباحثيف في التعرؼ بأحد أليات 
رصد الواقع حوؿ موضوع ما، وقد يفيد القائميف عمى تطوير المناىج في االستفادة مف 

ر المقترح في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتفعيؿ دور الشراكة نتائج الدراسة، والتصو 
 المجتمعية.  

 ث: لبحامنهج 
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي؛ بيدؼ:

وصؼ واقع الشراكة المجتمعية الحالي؛ بإعداد أداة الدراسة )استبانة إلكترونية(،  -
س قسـ البحث العممي قاـ الباحثاف بإعدادىا، وأرسمت إلى وسائط عدة منيا )رئي

بكمية التربية بالرستاؽ لتعميمو عمى العامميف بالكمية، مديري بعض المدارس 
الحكومية والخاصة، بعض مجموعات وسائؿ التواصؿ االجتماعي لممعمميف 
بالسمطنة، عدد مف العامميف بمجاؿ اإلشراؼ التربوي( بيدؼ التعرؼ بواقع 
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 يا في تطوير المناىج الدراسية.الشراكة المجتمعية الحالي ودرجة إسيام
 التعرؼ بدرجة التأييد لممقترحات المقدمة مف الباحثيف لتفعيؿ الشراكة المجتمعية.  -

 اقتصرت الدراسة الحالية عمى حدود الدراسة: 
 .4242/ ;423الحدود الزمانية: العاـ الدراسي  -3
 الحدود المكانية: سمطنة عماف. -4
أعضاء ىيئة ة الحالية عمى كؿ مف ) الحدود البشرية: اقتصر تطبيؽ الدراس -5

( أولياء األمور -مدرسي وزارة التربية والتعميـ -التدريس بكمية التربية بالرستاؽ 
مع مالحظة أف ىناؾ مف أعضاء ىيئة التدريس ومدرسي وزارة التربية والتعميـ ىـ 

 أيضًا أولياء أمور.
 مصطمحات الدراسة:

 مفهوم الشراكة المجتمعية:
 ,Lewis, Laura; Kusmaul, Nancy; Elze, Diane; & Butlerيعرؼ )
Lisa (2016 الشراكة المجتمعية بأنو " وصؼ ألي مسعى تشارؾ فيو المؤسسات )

 األكاديمية ومجتمعاتيا المحمية بشكؿ متبادؿ".
ويمكف تعريؼ الشراكة المجتمعية بالدراسة الحالية عمى أنيا "العممية التي تصير 

سياماتيـ عمى المستويات كافة في بوتقة بيا خبرات األفراد وا لمؤسسات، وتجاربيـ، وا 
، وتوافؽ 4262واحدة، بيدؼ الحصوؿ عمى منتج يحقؽ أىداؼ رؤية عماف المستقبمية 

أفراد المجتمع، ورضاىـ؛  فينعكس بشكؿ إيجابي عمى االرتقاء بمستوى األداء الفردي 
 والمؤسسي، ومف ثـ النيوض بالمجتمع ككؿ".    

 تطوير المنهج:  مفهوم
( المنيج بأنو "مجموع الخبرات التربوية )أو 46، ص 4232عرؼ )عايش زيتوف، 

الخبرات المربية( التي تييؤىا المدرسة لمطالب داخميا أو خارجيا بيدؼ مساعدتيـ عمى 
النمو الشامؿ المتكامؿ؛ أي النمو في جميع الجوانب العقمية )العقمية، واالنفعالية، 
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واالجتماعية، والدينية والثقافية، والجسمية، والحركية، والفنية، والنفسية( نموًا والنفسحركية، 
متكاماًل يؤدي إلى تعديؿ سموكيـ وأفكارىـ، أو وجدانيـ، وبناء معارفيـ بمساندة المعمـ؛ 

 لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة أو الغايات المنشودة".  
( المنيج بأنو"مخطط تربوي 86، ص4233وعرؼ )جودت سعادة، عبداهلل إبراىيـ، 

يتضمف عناصر مكونة مف أىداؼ ومحتوى وخبرات تعممية وتدريس وتقويـ، مشتقة مف 
أسس فمسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية، مرتبطة بالمتعمـ ومجتمعو، ومطبقة في مواقؼ 

لنمو تعممية تعميمية داخؿ المدرسة وخارجيا تحت إشراؼ منيا، بقصد اإلسياـ في تحقيؽ ا
المتكامؿ لشخصية المتعمـ بجوانبيا العقمية والوجدانية والجسمية، وتقويـ مدى تحقؽ ذلؾ 

 كمو لدى المتعمـ". 
ليذا يمكف تعريؼ تطوير المنيج  بيذه الدراسة بأنو "العممية التي بواستطيا يتعرؼ بغايات 

مناىج التعميـ فئات المجتمع المختمفة، وأىدافيـ، أفراد، ومؤسسات، وترجمتيا مف خالؿ 
العموـ والرياضيات في صورة خبرات معرفية، وميارية، ووجدانية، ومواقؼ تعميمية تتوافؽ 
مع رغبات المتعمميف وميوليـ وتضمف تفاعميـ معيا بشكؿ إيجابي، وتتيح لنا الحصوؿ 
عمى مخرج تعميمي يمبي حاجات المجتمع المحمي وقادر عمى المنافسة عمى المستوى 

 العالمي".
 راءات الدراسة:إج

 لإلجابة عف أسئمة الدراسة اتبع الباحثاف اإلجراءات اآلتية:
 مراجعة أدبيات البحث العممي لمتعرف بكل من: -2

 مفيـو الشراكة المجتمعية. -
 أوجو الشراكة المجتمعية. -
خبرات عربية وأجنبية تتناوؿ دور الشراكة المجتمعية في تطوير التعميـ بصفة  -

 ـو والرياضيات بصفة خاصة.عامة ومناىج العم
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 إعداد أداة الدراسة )استبانة( يستهدف فئات متنوعة من المجتمع؛ لمتعرف بـ: -0
مدى الشراكة المجتمعية بسمطنة عماف في تطوير مناىج العموـ والرياضيات  -

 بمراحؿ التعميـ العاـ.
 مدى أىمية الشراكة المجتمعية مف وجية نظر المشاركيف في االستبانة.  -
 ونو مف مقترحات مناسبة لتفعيؿ تمؾ الشراكة.ما ير  -

 ولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحثاف باآلتي:
إعداد أداة الدراسة )استبانة إلكترونية(، ونظرًا لعدـ وجود مقاييس مناسبة   -

لمتعرؼ بمدى الشراكة المجتمعية بسمطنة عماف في تطوير العموـ والرياضيات 
ة األولية مف أداة الدراسة بعد االطالع بمراحؿ التعميـ العاـ، فقد ُأِعدَّت الصور 

عمى الدراسات السابقة؛ لإلفادة مف منيجيتيا، وقد َتَكوَّنت األداة مف عدد مف 
( فقرات، وكاف ىناؾ عدد ;العبارات،  وتكوف في الصورة األولى لو مف )

( فقرات مف 4( فقرات نمط االستجابة عمييـ بكتابة فقرة قصيرة، وعدد )6)
( فقرة مف نمط  االختيار مف 5ؿ ما ىو مناسب، وعدد )نمط اختيار ك

متعدد، وكانت الفقرات إجبارية حيث يجب االستجابة عمييـ حتى ترفع 
 االستبانة، وتقبؿ.

 ضبط أدوات الدراسة، وتقنينيا؛ بإيجاد صدؽ وثبات أداة الدراسة، وثباتيا. -
عمى لحساب صدؽ أدوات الدراسة أعتمد الباحثاف  صدق أدوات الدراسة: -2

في صورتيما األولية عمى عدد  األداتاف ُعِرَضتصدؽ المحكميف، فقد 
مف أعضاء ىيئة التدريس، لمتأكد مف مدى وضوح فقراتيما، وارتباطيما 

صياغتيا؛ بناء وأعيدت بيدؼ الدراسة، وأجريت تعديالت بعض الفقرات، 
 .وُحِذَفت فقرتاف، وغيِّر نمط االستجابة لفقرتيفعمى آراء المحكميف، 

ُحِسَب ثبات أدوات الدراسة بتطبيقيـ عمى عينة  ثبات أداة الدراسة: -0
رصدت الدرجات، ( ،47عينة الدراسة، بمغ عددىـ) استطالعية مف خارج
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وُفرَِّغت، وحسب الثبات بواسطة معامؿ كرونباخ ألفا لالتساؽ الداخمي، 
( 4;2.9وكاف معامؿ الثبات ألداة الدراسة ىو) Spssباستخداـ برنامج 

 ىو معامؿ ثبات مرتفع نسبيا..و 
(، وتكونت االستبانة في 3ُأْخِرَجت االستبانة في صورتيا النيائية. )ممحؽ  -

( فقرات تمثمت االستجابة بطريقة االختيار مف متعدد 9صورتيا النيائية مف )
( فقرات، واختيار أكبر عدد مف النقاط لعدد فقرتيف مف فقرات 6لعدد )

ة لفقرة واحدة. وتعديؿ نمط االستجابة ليكوف إجباريًا االستبانة واستجابة كتابي
( فقرات، وىي الفقرة األولى، والثانية، والخامسة، والسادسة، والسابعة، 7لعدد )

غير إجباري لمفقرتيف الثالثة، والرابعة؛ الرتباط اإلجابة عنيا بنمط االستجابة 
 لمفقرة الثانية.

 تطبيق اإلستبانة: -3
المتبعة لتطبيؽ أداة الدراسة )االستبانة( بعد أخذ  تاإلجراءااتبع الباحثاف  -

موافقة قسـ الدراسات الدراسات التربوية الذي أرسميا إلى قسـ البحث العممي 
العامميف بالكمية، بالرستاؽ لتطبيقو عمى بجامعة التقنية والعموـ التطبيقية 
 مية بسمطنة عماف.إلى عينة الدراسة بالمجموعات التعميفضال عف إرساؿ رابط االستبانة 

 مجتمع الدراسة: -
تكوف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس جميعيـ في جامعة التقنية 
والعموـ التطبيقية بالرستاؽ ، ومف المعمميف العامميف بالمديرية العامة لمتربية 

 والتعميـ بمحافظة جنوب الباطنة، ومف المجتمع المحمي .
 عينة الدراسة: -

( مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة التقنية 69ة مف )تكونت عينة الدراس
العموـ التطبيقية بالرستاؽ، ومدرسي وزارة التربية والتعميـ، وعدد مف أولياء 

 ( 3األمور، وتوزعت عينة الدراسة عمى النحو اآلتي في جدوؿ رقـ )
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 (3جدوؿ رقـ )
 عينة الدراسة

 النسبة المئوية % العدد العينة
 %88 53 أعضاء هيئة تدريس

 %3.;3 ; معممون
 %;.36 9 أولياء أمور
 %322 69 المجموع

 مشاركًا. 69شارؾ في االستجابة عمى االستبانة عدد  -
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 لألجابة عن السؤال الدراسة األول:
ما الواقع الحالي لدور الشراكة المجتمعية في تطوير مناهج العموم والرياضيات      

 العام قبل الجامعي؟بالتعميم 
االستجابات، والنسب المئوية عمى جميع قاـ الباحثاف لإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستخراج 

لكؿ عبارة مف عبارات مقياس ما الواقع الحالي لدور الشراكة المجتمعية فقرات أداة الدراسة 
حة في تطوير مناىج العموـ والرياضيات بالتعميـ العاـ قبؿ الجامعي ، كما ىي موض

 ( اآلتي:4بجدوؿ رقـ )
 ( 4جدوؿ رقـ ) 

 االستجابات والنسب المئوية عمى فقرات أداة الدراسة
 الفقرات ـ

 االستجابة
 النسبة العدد  نمط االستجابة

 الفقرة األولى: تختص ببيانات العينة 3
 %88 53 أكاديمي

 %3.;3 ; معمـ
 %;.36 9 غير ذلؾ

4 
ؾ المشاركة في الفقرة الثانية: ىؿ أتيحت ل

 تطوير أحد مناىج العموـ والرياضيات.
 %47.7 34 نعـ
 %96.7 57 ال

5 
 الفقرة الثالثة: ترتبط باإلجابة

بنعـ عف الفقرة األولى وقد أجاب عنيا عدد 
3-7 35 ;4.;% 
8-32 2 22% 
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 الفقرات ـ
 االستجابة

 النسبة العدد  نمط االستجابة
 %9.3 3 32أكثر مف  ( فيما يخص عدد مرات المشاركة36)

6 

المشاركة أجاب عدد الفقرة الرابعة: كيفية 
 ( عف كيفية المشاركة.46)

( بعدـ المشاركة وكانت 32أجاب عدد )
 ( استجابة.36ىناؾ عدد )

 عبر المشاركوف في العينة عف طريقة مشاركتيـ كاآلتي:
إبداء الرأي في بعض مقررات التعميـ العاـ مف خالؿ ندوة حوؿ  -5

 تطوير التعميـ.
ت والمؤتمرات ذات المشاركة بتقديـ أوراؽ عمؿ في الندوا -6

العالقة. ومنيا ما يتعمؽ باألخطاء الشائعة التي يرتكبيا الطمبة 
في الرياضيات، وتأثير استخداـ اآلالت الحاسبة في قدرات 

 الطمبة، .. وما إلى ذلؾ.
 إبداء الرأي في التطوير. -7
، وأيضًا المشاركة TIMSSالمشاركة في تقييـ نتائج دراسة الػ -8

 التعميـ.في صياغة أىداؼ فمسفة 
 تطوير توصيفات مناىج األحياء.  -9
 تطوير مناىج األحياء. -:
 إبداء الرأي. -;

االشتراؾ في مشروعات خاصة بتطوير المناىج، ووضع  -32
 معايير لتخطيطيا.  

 دورات تدريبية. -33
 حضور دوري لعرض المقترحات كولي أمر لألوالد. -34
 التغذية الراجعة لممقررات الدراسية. -35
ء، وتطويرىا في عدد مف إعداد توصيؼ مقررات األحيا -36

الجامعات السورية والميبية والعمانية. كذلؾ اإلسياـ في تأليؼ 
عدادىا، وكذلؾ تأليؼ كتاب ‘ الكتب الجامعية التدريسية وا 

سنوات(  6مرجعي في البيولوجيا الخموية. المراجعة الدورية )
عداد أدلة  لمفردات المقررات والمناىج التدريسية وتطويرىا وا 

 العممي.
 ساعدة بعض المشرفيف في المادة العممية.م -37
عمؿ لجاف مف جميع المختصيف وغير المختصيف مف جميع  -38

الفئات العمرية، ثـ حصر المناقشات لمجاف المتخصصة فقط 
مف المدرسيف وأعضاء ىيئة التدريس بالكميات؛ لموصوؿ إلى 

 صيغة التطوير النيائية. 
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 الفقرات ـ
 االستجابة

 النسبة العدد  نمط االستجابة

7 
إلى أي درجة ترى أىمية الفقرة الخامسة: 

تفعيؿ الشراكة المجتمعية في تطوير مناىج 
 العموـ والرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ

 %3.;3 ; عالية جدا
 %66.9 43 عالية

 %47.7 34 متوسطة
 %7.: 6 ضعيؼ

 %4.3 3 ضعيؼ جداً 

8 

مف وجية نظرؾ.. مف ىـ الفقرة السادسة: 
عناصر المجتمع الواجب عمييـ المشاركة 

ىج العموـ والرياضيات في تطوير منا
بمراحؿ التعميـ العاـ قبؿ الجامعي، حدد 

 كؿ ما تراه مناسباً 

 %47.7 34 اإلعالـ
 %5: ;5 خبراء المناىج
 %7.3: 62 األكاديميوف

 %77.5 48 أولياء األمور
 %64.8 42 مؤسسات المجتمع المدني 

 %;.53 37 الشركات والمصانع
 %62.6 ;3 ليةالمدارس الخاصة والدو 

 %4.3 3 الباحثوف الميتموف بيذه المجاالت
 %4.3 3 الطمبة

 %4.3 3 الوظائؼ اإلشرافية. 

9 

 الفقرة السابعة: 
مف وجية نظرؾ يمكف تفعيؿ الشراكة 
المجتمعية في تطوير مناىج العموـ 

العاـ مف  والرياضيات بمراحؿ التعميـ
 خالؿ:

إشراؾ عناصر مف المجتمع في ورش 
 التطوير

54 8:.3% 

إتاحة الفرصة بشكؿ دوري ألولياء األمور 
 إلبداء الرأي في المناىج الدراسية.

52 85.:% 

عمؿ استبانات دورية لفئات المجتمع كافة؛ 
 لتقييـ المناىج.  

49 79.6% 

تقبؿ وجيات نظر المجتمع المقترحة فيما 
 يخص تطوير المناىج

49 79.6% 
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 جدوؿ السابؽ يتضح اآلتي:وبمراجعة نتائج ال
( منيـ 69: قاـ باالستجابة عمى االستبانة عدد )فيما يخص الفقرة األولى -

( مف المعمميف بنسبة ;%( مف االكاديمييف، وعدد )88( بنسبة )53عدد )
%( ميف أخرى، ولـ يظير في العينة ;.36( بنسبة )9%( ، وعدد )3.;3)

 (:3أي مختص بتطوير المناىج كما يتضح بشكؿ )

 
 ( فئات المشاركين باالستجابة عمى االستبانة2شكل )

التي تيتـ بالمشاركة أو ابداء الرأي في تطوير أحد مناىج  فيما يخص الفقرة الثانية -
( نجد أجاب عدد 4العموـ أو الرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ: وكما يتضح بشكؿ )

( 57بينما أجاب عدد ) %( بنعـ، أتيحت ليـ الفرصة لممشاركة،47.7( بنسبة )34)
%(  بال، حيث لـ تتح ليـ فرصة المشاركة. ولكف بمراجعة 96.7بنسبة )

االستجابات الفردية عمى االستبانة تبيف أف ىناؾ أحد المستجيبيف بػ )ال(  قاـ 
 ( .35بالمشاركة في إبداء الرأي حوؿ تطوير أحد المناىج ؛ لذا يصبح المشاركوف )
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مئوية لممشاركين بالفعل في تطوير المناهج، ( يوضح النسب ال0شكل )

 وغير المشاركين
نالحظ مف النتيجة السابقة ضعؼ نسب المشاركة في عممية تطوير المناىج ) العمـو 
والرياضيات( حيث اتضح أف ربع العينة فقط ىـ مف ُاتيحت ليـ فرص المشاركة في 

( أكاديميا أتيح ليـ 53( أكاديميا مف إجمالي )33عممية التطوير واتضح أف عدد )
( معمـ مف إجمالي 4المشاركة في تطوير المناىج الدراسية بمراحؿ التعميـ العاـ، وعدد )

( أتيح لو فرصة المشاركة في عممية التطوير وكالىما نسبة قميمة لمشاركة عناصر ;)
 فعالة بالمجتمع في عممية التطوير. 

( 5ـ عف الفقرة األولى كما يتضح بشكؿ ): التي ترتبط باالجابة بنعبينما الفقرة الثالثة -
( الجابتيـ 4( فيما يخص عدد مرات المشاركة، وُاْستُْبِعَد )37وقد أجاب عنيا عدد )

عف المفردة السابقة بػ )ال( ولـ يكتبوا أي شيء عف طبيعة المشاركة، وبالتالي أصبح 
( 7-3مف )( وتمثمت نتائج عدد مرات المشاركة 35المستجيبوف عمى ىذه المفردة )

( 3( وعدد )35%( مف إجمالي المستجيبيف الػ )4.53;( بنسبة )34مرات لعدد )
 ( مرات. 32%( لممشاركات أكثر مف );9.8بنسبة )
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 ( يوضح عدد مرات المشاركة في تطوير المناهج3شكل )

 حدد المشاركوف كيفية المشاركة كاآلتي: وفي الفقرة الرابعة -
o مقررات التعميـ العاـ مف خالؿ ندوة  المشاركة بإبداء الرأي في بعض

 تطوير التعميـ.
o  مف خالؿ المشاركة بتقديـ أوراؽ عمؿ في الندوات والمؤتمرات ذات

العالقة. ومنيا ما يتعمؽ باألخطاء الشائعة التي يرتكبيا الطمبة في 
الرياضيات، وتأثير استخداـ اآلالت الحاسبة في قدرات الطمبة، .... وما 

 إلى ذلؾ
o لرأي في التطوير.إبداء ا 
o  إعداد توصيؼ مقررات األحياء، وتطويرىا في عدد مف الجامعات

السورية والميبية والعمانية. كذلؾ اإلسياـ في تأليؼ الكتب الجامعية 
عدادىا، وكذلؾ تأليؼ كتاب مرجعي في البيولوجيا الخموية.  التدريسية، وا 

ىج التدريسية سنوات( لمفردات المقررات، والمنا 6المراجعة الدورية )
عداد أدلة العممي.  وتطويرىا، وا 

o .التغذية الراجعة لممقررات الدراسية 
o .تطوير مناىج األحياء 
o .إبداء الرأي 
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o  االشتراؾ في مشروعات خاصة بتطوير المناىج ووضع معايير
 لتخطيطيا.  

o .دورات تدريبية 
o .حضور دوري لعرض المقترحات كولي أمر لألوالد 
o  ات الدراسية.التغذية الراجعة لممقرر 
o .مساعدة بعض المشرفيف في المادة العممية 
o  عمؿ لجاف مف جميع المختصيف، وغير المختصيف مف جميع الفئات

العمرية، ثـ حصر المناقشات لمجاف المتخصصة فقط مف المدرسيف، 
 وأعضاء ىيئة التدريس؛ لموصوؿ إلى صيغة التطويرالنيائية.

o والرياضيات بالحمقة األولى. تحميؿ لمناىج كمبريدج في مادتي العموـ 
اىتمت بمعرفة إلى أي درجة ترى أىمية تفعيؿ الشراكة : وفي الفقرة الخامسة - 

، حيث المجتمعية في تطوير مناىج العموـ والرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ
%( يحدد أىمية 3.;3( بنسبة );( أف عدد )6أسفرت االستجابات كما بشكؿ )

%( 66.9( بنسبة )43ية بدرجة عالية جدًا، بينما عدد )تفعيؿ الشراكة المجتمع
%( يرى 47.7( بنسبة )34يحدد أىمية تفعيؿ الشراكة بدرجة عالية، بينما عدد )

%( يرى أىمية 7.:( بنسبة )6أىمية تفعيؿ الشراكة بدرجة متوسطة، وعدد )
%( يرى أىمية تفعيؿ 4.3( بنسبة )3تفعيؿ المشاركة بدرجة ضعيفة، وعدد )

راكة بدرجة ضعيفة جدًا. ويمكف استنتاج مدى وعي عدد كبير مف عينة الش
الدراسة بأىمية مشاركة عناصر مف المجتمع في تطوير كؿ مناىج العمـو 

 والرياضيات.
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 ( يوضح مدى أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية في تطوير المناهج4شكل )

 

في الفئات الواجب : التي تتعرؼ بوجية نظر المشاركيف وفي الفقرة السادسة -
عمييـ المشاركة في تطوير مناىج العمـو والرياضيات، فكانت النتيجة عمى 

( نجد أف األكاديمييف ليـ 7(، والشكؿ )4النحو في الجدوؿ اآلتي )جدوؿ 
%(، ثـ  ويرى عدد 7.3:( بنسبة )62النصيب األكبر حيث يرى عدد )

( بنسبة 48)%( لخبراء المناىج، بينما يرى عدد 5:( بنسبة );5)
%( لمؤسسات 64.8( بنسبة )42%( ألولياء األمور، ويرى عدد )77.5)

%( لممدارس الخاصة والدولية، 62.6( بنسبة );3المجتمع المدني، وعدد )
 %( فموسائؿ اإلعالـ . 47.7( بنسبة )34أما عدد )

ارتفاع وعي عينة الدراسة بأىمية مشاركة عناصر وقد يرجع ذلك إلى: 
وعدـ االقتصار تطوير مناىج العمـو والرياضيات، تو المختمؼ فيالمجتمع بفئا

 . عمى المختصيف بتطوير المناىج فقط
ج عمى النسبة األكبر إلى يرجع حصول األكاديميين وخبراء المناه وقد

مف المشاركيف مف األكاديمييف، ومكانة األكاديمييف  إف النسبة األكبرسببين:
 تقديرىـ ليـ.  العالية لدى فئات المجتمع، ومدى

ارتفاع مستوى وحصول أولياء األمور عمى نسبة فوق المتوسط يرجع إلى: 
الوعي بدور أولياء األمور الفعاؿ في االرتقاء بمستوى تعميـ أوالدىـ، وخاصة 
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ما عايشو أولياء األمور في فترة جائحة كورونا؛ حيث اضطر أولياء األمور 
باشر مع المناىج الدراسية وتكوف لمتابعة تعمـ أوالدىـ واالحتكاؾ بشكؿ م

خمفية إيجابية وسمبية لدييـ تسمح ليـ بالمشاركة في عمميات التقييـ والتطوير 
  لتمؾ المناىج.

ومع حصول مؤسسات المجتمع المدني والمدارس الخاصة والدولية عمى 
ويتفؽ الباحثاف عمى نسبة أقل بقميل من المتوسط إال أنها ليست قميمة 

دور مؤسسات المجتمع المدني والمدارس الخاصة والدولية وذلؾ أىمية تفعيؿ 
 في عصر االنفتاح العالمي، وأىمية تبادؿ الخبرات المحمية والعالمية.

وال يمكف تجاىؿ دور كؿ مف وسائؿ اإلعالـ والباحثيف الميتميف بتطوير 
المناىج كعناصر فعالة بالمجتمع، وأيضًا الطمبة دارسي المناىج الدراسية 

صحاب الخبرة الواقعية مف تمؾ المناىج ال يمكف تجاىؿ آرائيـ، وبعض وأ
الوظائؼ اإلشرافية الذيف يتفاعموف مع جزء مف مخرجات النظاـ التعميمي، 
والبد مف االستفادة مف خبراتيـ لتطوير المناىج التي ترتقي بمخرجات التعمـ  

 حتي يرتقي بتمؾ الوظائؼ.
 ( 3جدول رقم )

الفئات الواجب عميهم المشاركة في تطوير مناهج العموم النتائج الخاصة ب
 والرياضيات

 النسبة العدد الفئة م
 %85.2 42 األكاديميون 2
 %83 39 خبراء المناهج 0
 %55.3 06 أولياء األمور 3
 %(40.6) 02 مؤسسات المجتمع المدني )كالنوادي ...إلخ 4
 %(42.4) 29 المدارس الخاصة والدولية 5
 %(05.5) 20 ماإلعال 6
 %(0.2) 2 الباحثون والمهتمون بهذه المحاوالت 7
 %(0.2) 2 الطمبة 8
 %(0.2) 2 الوظائف اإلشرافية 9
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 ( يوضح النتائج الخاصة بالفئات الواجب عميهم المشاركة بتطوير المناهج5شكل )

باحثاف  التي تتعرؼ بمدى تأييد المشاركيف الطرؽ التي اقترحيا ال في الفقرة السابعة
لتفعيؿ الشراكة المجتمعية في تطوير مناىج العموـ والرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ، 

( منيـ 54( جميعيـ، واتفؽ عدد )69واقتراح بدائؿ أخرى، واستجاب أفراد العينة الػ )
%( وىي النسبة األكبر  ألىمية إشراؾ عناصر مف المجتمع في حمقات 3.:8بنسبة )

( عمى أىمية إتاحة الفرصة بشكؿ :.85( منيـ بنسبة )52ؽ عدد )التطوير؛ بينما اتف
(  منيـ بنسبة 49دوري ألولياء األمور؛ إلبداء الرأي حوؿ المناىج، واتفؽ عدد )

( عمى أىمية عمؿ استبانات دورية لفئات المجتمع كافة؛ لتقييـ المناىج. واتفؽ 79.6%)
المجتمع المقترحة فيما يخص  %( عمى تقبؿ وجيات نظر79.6( منيـ بنسبة )49عدد )

%( باالستفادة مف 4.3( بنسبة )3تطوير المناىج. عمى النحو اآلتي،  واقترح عدد )
التغذية الراجعة القادمة مف مؤسسات التعميـ العالي حوؿ مستوى الطمبة في ىذه المواد 

ى وقدراتيـ ومياراتيـ، حيث إف أداءىـ وخاصة في بداية مشوارىـ الجامعي يعكس مستو 
التشكيؿ والتكويف الذي تعرضوا لو في المدارس، فما ُيَعدُّ اليوـ مخرجات لممدارس سيكوف 
غدا مدخالت لمؤسسات التعميـ العالي، فإف صمحت األولى صمحت الثانية فنعـ المرضعة 

 .حينيا ونعـ الفاطـ
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 ( مدى تأييد المشاركين لمقترحات الباحثان لتفعيل الشراكة المجتمعية6شكل )

 جابة عن سؤال الدراسة الثاني:لإل
ما التصور المقترح لتفعيل دور الشراكة المجتمعية في تطوير مناهج العموم   

 والرياضيات بالتعميم العام قبل الجامعي؟
بوضع تصور مقترح لتفعيؿ دور الشراكة المجتمعية -لإلجابة عف ىذا السؤاؿ–لباحثافقاـ ا

 :ية، تحميؿ نتائج االستبانةفي ضوء كؿ مف الخبرات العربية واألجنب
في ضوء كؿ مف الدراسات والبحوث السابقة، ونتائج االستبانة اتضحت أىمية تفعيؿ 
الشراكة المجتمعية بصورىا كافة، وعمى المستويات كافة، وىذا يتفؽ مع دراسات كؿ مف 

 ,Wertheimer, Mindy & et al., 2004( ،)Allen‐Gil)(، 4239ىناء مسعود، )
Susan; Walker,Liz& et al.,2005) ،(Sanders, Mavis. 2006 ،)(Steiner, 

Amanda & et al. 2019 ،) فمجتمع اليوـ يختمؼ كثيرا عف مجتمع أمس؛ فقد أصبح
أكثر وعيا، وأكثر انفتاحا عمى الخبرات المختمفة المحمية والعالمية، أصبح ىناؾ تطمعات 
وآماؿ لألفراد والجماعات وأولياء األمور والمؤسسات فالتطوير والتطور والنمو ىو  السمة 

حقيؽ ذلؾ تسعى الدوؿ إلى تطوير أنظمتيا التعميمية عمى الرئيسة  لممجتمعات كافة. ولت

https://www.emerald.com/insight/search?q=Susan%20Allen%E2%80%90Gil
https://www.emerald.com/insight/search?q=Susan%20Allen%E2%80%90Gil
https://www.emerald.com/insight/search?q=Susan%20Allen%E2%80%90Gil
https://www.emerald.com/insight/search?q=Liz%20Walker
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مستوياتيا كافة ويتضح ذلؾ مف خالؿ مشاركات كثير مف الدوؿ في االختبارات الدولية 
 ، ... إلخ. PISA ، والبيسا TIMSSكالتيمز 

ولنتائج تمؾ االختبارات انعكاس عمى تطوير الخبرات التعميمية المقدمة لمطالب، وتعزيزىا، 
حبيا تطوير في أساليب التعميـ والتعمـ، وبيئة التعمـ، وبرامج إعداد المعمـ، وأيضًا ويص

 المحتوى التعميمي المقدـ لمطالب في صورة مناىج دراسية.
ومف المناىج الدراسية الدراسية التي تمقى تطويرا مستمرا ىي مناىج العموـ والرياضيات، 

 نولوجي بالمجتمع.الرتباطيا الوثيؽ بمدى التطور العممي والتك
ومع التطمعات الفردية والجماعية بالمجتمع لمتطوير والتطور يمكف اقتراح اآلتي لتفعيؿ 
، والرياضيات  الشراكة المجتمعية في تطوير المناىج الدراسية بشكؿ عاـ ومناىج العمـو

 (:9بشكؿ خاص، كما يمي بالشكؿ رقـ )

 
معية في تطوير مناهج ( تصور مقترح لتفعيل الشراكة المجت7شكل رقم )

 التعميم ) العموم والرياضيات( من خالل تكامل عدد من المدخالت.
 الطالب:  -3

إف الطالب ىـ المخالطوف أساسًا  بشكؿ مباشر  لممناىج الدراسية، وىـ 
المصدر إلى المجتمع عمى اختالؼ درجاتو، ولذلؾ ال يمكف غض البصر عف 

 آماؿ الطالب وتطمعاتيـ، ورغباتيـ.
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واقع الحالي ومع غزو التكنولوجيا المجاالت كافة، وتأثر أكثر لمطالب في ال
بيا، ومجاراتيـ لمتغيراتيا فال يمكننا تجاىؿ كؿ ىذا بؿ يجب فحص وتمحيص 
تمؾ المؤثرات والتفكير في كيفية االستفادة منيا في تطوير المناىج الدراسية حتى 

تتالقي تمؾ  تصبح مصدر جذب ليـ، وليست مصدر عزوؼ ونفور فعندما
المناىج مع رغباتيـ فإننا نصؿ إلى التعمـ الممتع الذي يساعدنا عمى بموغ 

 األىداؼ والغايات.
ويمكف لممسؤوليف عف تطوير المناىج بعمؿ مقابالت مع عينات مف الطالب 
في المراحؿ الدراسية كافة، واالستماع لتصورىـ عف المناىج الدراسية التي 

اىتماما مف قبميـ، فكثيرا مف األلعاب التي يقبؿ عمييا يتطمعوف لدراستيا وتمقي 
الطالب ثرية بمعمومات عممية وبيئية وصحية إذا أحسف توظيفيا، وُتعد مدخال 
لتعديؿ السموكيات الخاطئة، واألفكار السمبية فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ ألعاب 

راسة تتحدث عف الفضاء والكواكب والنجوـ فمماذ لـ توظؼ تمؾ األلعاب في د
المناىج مع تعديؿ الجانب السمبي بيا الذي قد يكوف سالحًا خفيا ال يدركو 

 الطالب، ولكف يدركو المختصوف.
ومثاؿ آخر ىناؾ ألعاب الحرب التي تمقى قبوال كبيرا مف الطالب الصغار 
والكبار، ومف المالحظ أف تصميـ تمؾ األلعاب تتـ في بيئات مختمفة  بعضيا 

حيطات، أيضا يمكف االستفادة مف تمؾ األلعاب في دراسة غابات، أو بحار، وم
التنوع البيئي ولكف أيضا معالجة السمبيات فيناؾ مف يقـو بقطع األشجار 
لمحصوؿ عمى إمدادات وىنا فرصة لممربيف لمتعرؼ بأىمية األشجار والحفاظ 
عمى الغابات كأحد متطمبات التوازف البيئي..... وىكذا مف مظاىر تخص 

 السالمة والغذاء واألمف ....إلخالصحة و 
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الخالصة: يجب النزوؿ لرغبات الطالب واالستفادة مف تصوراتيـ أثناء تطوير 
المناىج حتى نمقى قبوال وانجذابًا مف قبؿ الطالب لدراسة المناىج الدراسية 

 والوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة.
دركوف جوانب القوة المعمموف: منفذو المناىج، وأكثر الفئات احتكاكا بيا، والم -4

والضعؼ بيا، وأيضا ىـ أكثر دراية بخصائص الطالب، وميوليـ، وأىوائيـ؛ لذا 
ال يمكف تجاىؿ خبراتيـ الميدانية أثناء تطوير المناىج الدراسية، ويمكف تحقيؽ 
ذلؾ بطرؽ عدة، منيا االستبانات، والتقارير الدورية، والمقابالت التي تتـ مف 

 بيف المعمميف والمسؤوليف عف عمميات التطوير.كحمقات لموصؿ خالؿ اإلشراؼ التربوي 
مؤسسات المجتمع المدني: تسعى الدولة بمؤسساتيا كافة إلى تطوير األداء بيا  -5

ويصاحب ذلؾ برامج ودورات تدريبية بشكؿ مستمر حتى تستطيع مالحقة 
 التطورات العالمية، وذلؾ أيضًا يجعميا تتطمع لخريجيف ذوي كفاءات عالية،
يمتمكوف مف الميارات والخبرات التي تساعد عمى االرتقاء بالمؤسسة، وتحقيؽ 
أىدافيا المنشودة؛ ولذا يجب مشاركة العامميف بتمؾ المؤسسات في تطوير 

 المناىج الدراسية.
األكاديميوف: مف العامميف بالجامعات والمراكز البحثية والمبتعثيف المنفتحيف  -6

والقائميف بأبحاث عدة في المجاؿ التربوي  عمى الخبرات والتجارب الدولية
والعممي والصحي واالجتماعي ..إلخ، فال يمكف تجاىؿ خبراتيـ في تطوير 
المناىج الدراسية وذلؾ مف خالؿ المؤتمرات العممية، والندوات التي تسمح 

 يجية.في آليات التطوير، وأىدافو وكيفية تحقيؽ المناىج أىداؼ الدولة االستراتبمناقشة اآلراء 
أولياء األمور: ىـ عناصر مشاركة في فئات المجتمع كافة، فمنيـ األكاديمي،  -7

والمعمـ، والعامموف بمؤسسات المجمتع المختمفة، واألميات الالتي ال يعممف، 
ولكف لدييـ ثقافة، ووعي، وانفتاح عمى العالـ . وىذه الفئة المجتمعية أيضا 

كيا بأبنائيا، وأبناء أقاربيا، ويمكف اليمكف تجاىؿ آرائيا، وخبراتيا مف احتكا
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االستفادة مف خبراتيـ مف خالؿ مجالس اآلباء بالمدارس المختمفة، ونقؿ 
مقترحاتيـ لممسؤوليف المختصيف، باالضافة لالستفادة مف موقع البوابة التعميمية 
في عمؿ االستبانات الخاصة بالتغذية الراجعة مف أولياء األمور في المناىج 

 ومقترحاتيـ لتطويرىا.الدراسية 
المدارس الخاصة والمدارس الدولية: ىـ جزء مف مؤسسات الدولة، وميتموف  -8

بالتعميـ وفؽ توجو معيف، أو مستعينوف بمناىج أجنبية ثبت نجاحيا في الخارج؛ 
ـ في تطوير المناىج.  لذا يجب تفعيؿ قنوات التواصؿ  ـ واالستفادة مف خبراتي  معي

المراحؿ الدراسية كافة في ضوء مخرجات التعمـ  يقيَّـ أداء الطالب عمى -9
المحددة، يجب عمؿ تقييـ لممناىج الدراسية بنياية كؿ عاـ دراسي مف قبؿ فئات 
المجتمع المذكورة، والطالب، والعمؿ عمى تحميؿ نتائج تمؾ التقييمات واالستفادة 

 منيا في عمميات التطوير.
  توصيات الدراسة:

صوؿ عمى النتائج اتضح لمباحثيف إف ىناؾ عزوفًا كبيرًا بعد تطبيؽ االستبانة والح
جدا عف االستجابة لالستبانة مع أنيا طرحت بواسطة قنوات عدة، منيا البريد اإللكتروني، 
ومجموعات بيا معمموف وأولياء األمور لصفوؼ دراسية مختمفة عبر وسائؿ التواصؿ 

قصر االستبانة، وسيولة  االجتماعي المختمفة كالواتساب، والفيس بوؾ، برغـ مف
االستجابة عمييا حيث لـ يتطمب كتابة الكثير مف المعمومات. ومف ىنا توصي الدراسة 
بأىمية مد جسور التعاوف مف قبؿ القائميف عمى تطوير التعميـ لعناصر المجتمع كافة، مف 

والمعمميف أولياء أمور يتطمعوف لمستقبؿ مشرؽ ألوالدىـ، العمماء واألكاديمييف، والخبراء، 
والميتميف بالتعميـ وتطويره وذلؾ الطالعيـ المستمر عمى الخبرات األجنبية ومواكبتيـ كؿ 
ما ىو جديد عمى مستوى العالـ، وأيضًا ىـ حمقة الوصؿ مع الميداف الحقيقي الذي تنفذ 
فيو المناىج ولذلؾ البد مف تفعيؿ سبؿ االستفادة مف تمؾ الخبرات؛ وكذلؾ مؤسسات 

خاص كشريؾ فاعؿ بالمجتمع يسعى إلى االرتقاء بمستويات األداء حتى يحقؽ القطاع ال
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المنافسة عمى المستوى المحمي، واألقميمي، والعالمي، والمؤسسات الحكومية التي توفر 
البنية األساسية لممجتمع وتسعى إلى تحقيؽ مطالب ورغبات فئات المجتمع بمستوى عاؿ 

التي تجذب إلييا الكثير مف خالؿ تنوعيا مف  مف الجودة، ومؤسسات المجتمع المدني
جمعيات وأندية وترغب في أف توفر عوامؿ جذب براقة تجذب إلييا العناصر المميزة مف 

 مخرجات النظـ التعميمية لتسيـ في تطوير أدائيا، وأف تصبح فاعمة في المجتمع.    
 وتمثمت التوصيات في:

لمختمفة بأىمية المشاركة في بناء طرح برامج خاصة لزيادة وعي فئات المجتمع ا -
المناىج الدراسية وتطويرىا لما ليا مف دور رئيس في تطور المجتمعات، ورقييا، 

 والنيوض بيا. 
مشاركة وسائؿ اإلعالـ المختمفة، وجماعات خدمة المجتمع بالمؤسسات التعميمية  -

 في مراجعة المناىج التعميـ بشكؿ عاـ ومناىج العموـ بشكؿ خاص.
اؽ واسعة لممختصيف مف فئات المجتمع المختمفة في المشاركة العممية؛ فتح أف -

 لتطوير المناىج التعميمية، وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ليا.
تحديد نسب عممية لمشاركة مكونات المجتمع المختمفة في تقديـ التغذية الراجعة  -

 يات.المناسبة لتطوير المناىج التعميمية، ومناىج العمـو والرياض
تكميؼ كؿ معمـ قاـ بتدريس أحد المناىج بتقديـ التغذية الراجعة بعد قيامو بعممية  -

 التدريس، والتقييـ.   
اقتراح آلية عممية لتفعيؿ مشاركة المؤسسات المجتمعية كافة وفؽ خطة ىادفة،  -

وموضوعية تمتـز فييا المؤسسات بتحديد االحتياجات الواجب استيفائيا مف 
ت التعميمية، وكتابة تقرير تقييمي عف المناىج الدراسية المرتبطة مخرجات المؤسسا

بداء مقترحات؛ لتطوير تمؾ المناىج، والتعيد بتوفير فرص  بعمؿ المؤسسة، وا 
 لزيارات ميدانية، وتدريبية لمطالب بتمؾ المؤسسات. 



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 0202الجزء األول  

:9 

عمؿ استمارات تقييـ ألولياء األمور في نياية كؿ فصؿ دراسي بعدؼ التعرؼ عمى  -
 ف انطباعتيـ عف المناىج الدراسية التي درسيا أوالدىـ ومقترحاتيـ لمتطوير.  كؿ م

 مقترحات الدراسة:  
يقترح الباحثاف إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ كيفية زيادة الشراكة المجتمعية في عمميات 

يمية. التعميـ والتعمـ وكيفية تحقيؽ الترابط بيف مؤسسات المجتمع المختمفة والمؤسسات التعم
ومشاركة الطمبة أنفسيـ في تقديـ التغذية الراجعة حوؿ المناىج التعميـ، وقياس ذلؾ في 

 ضوء ما يمتمكو الطالب مف ميارات، وكفايات، وعمميات العمـ. ومف الدراسات المقترحة
 دور الشراكة المجتمعية في تقميص نسبة البطالة بالمجمتع المصري. -
 فعيؿ قيـ المواطنة الرقمية.دور الشراكة المجمتعية في ت -
دراسة مقارنة بيف عدد مف الدوؿ العربية واألجنبية في تفعيؿ دور الشراكة المجتمعية  -

 في تطوير المناىج الدراسية.
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(3ممحؽ )  
التعميم قبل ستبانة المشاركة المجتمعية  في تطوير مناهج العموم والرياضيات با 

 الجامعي بسمطنة عمان
 بالتعميـ العاـ قبؿ الجامعي والرياضيات العموـ جھالمشاركة المجتمعية في تطوير منا

 العمـو جھه االستبانة إلى التعرؼ بمدي المشاركة المجتمعية في تطوير مناذھتيدؼ 
 عماف، بسمطنة العاـ التعميـ بمراحؿ اتوالرياضي

مع مالحظة أف البيانات الواردة في ىذه االستبانة لف تستخدـ إال ألغراض الدراسة العممية 
 فقط

*Required 
 Mark only oneفضال وليس أمرًا أمأل البيانات التالية، ىؿ أنت               -3 *

oval 
 أكاديمي.

 معمـ.
 مختص بتطوير المناىج.

 غير ذلؾ حدد..............................
ىؿ أتيحت لؾ الفرصة بالمشاركة )بإبداء الرأي أو المشاركة الفعمية( في تطوير  -4 *

 .Mark only one ovalأحد مناىج العمـو أو الرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ.     
 نعـ.
 ال.
 اركة، ووصؼ لكيفية المشاركة .إذا كانت إجابتؾ بنعـ، قـ بحديد عدد مرات المش -5

Mark only one oval 
3-7. 
8-32. 
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 .32أكثر مف 
مف فضمؾ اكتب عف كيفية المشاركة:  -6

......................................................................................
............................................... 

......................................................................................
......................................................................................

...................... 
إلى أي درجة ترى أىمية تفعيؿ المشاركة المجتمعية في تطوير مناىج العمـو  -7*
 الرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ.و 

Mark only one oval 
 ضعيؼ جدًا.

 ضعيؼ.
 متوسطة.

 عالية.
 عالية جدًا.

مف وجية نظرؾ.. مف ىـ عناصر المجتمع الواجب عمييـ المشاركة في تطوير  -8*
مناىج العموـ والرياضيات بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي، حدد كؿ ما تراه مناسبًا.     

Tick all that apply 
 اإلعالـ.

 خبراء المناىج.
 أولياء األمور.

مؤسسات المجتمع المدني )النوادي الرياضية، واالجتماعية، مراكز الشباب، مراكز      
 البحوث، الجمعيات التعاونية .....الخ.
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 الشركات والمصانع.     
 المدارس الخاصة والدولية.     
 ________أخرى  ________________     

مف وجية نظرؾ يمكف تفعيؿ المشاركة المجتمعية في تطوير مناىج العموـ  -9*
والرياضيات بمراحؿ التعميـ العاـ مف خالؿ                                                 

Tick all that apply           
 إشراؾ عناصر مف المجتمع في ورش التطوير.     
 رصة بشكؿ دوري ألولياء األمور إلبداء الرأي حوؿ المناىج.إتاحة الف     
 عمؿ استبيانات دورية لكافة فئات المجتمع لتقييـ المناىج.     
 تقبؿ وجيات نظر المجتمع المقترحة فيما يخص تطوير المناىج .     

 
 

  


