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دراسة حول الثقافة التنظيمية في مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية 
الواقعة ضمن ثانويات األئمة واخلطباء وفي مدارس األئمة واخلطباء 

اإلعدادية املستقلة بذاتها
İbrahim Erdem Yusuf Alpaydın

املــلـــخــــص
تطالعنا وجهات نظر متباينة حول تأثير وجود املدارس اإلعدادية والثانوية في نفس املبنى/احلرم املدرسي حتت إدارة موحدة على املدرسني والطلبة. 
بوسعنا أن جند في تركيا مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية في مباٍن منفصلة أو مع املدارس الثانوية. تهدف هذه الدراسة إلى بحث كيفية اختالف 
الثقافة التنظيمية في مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية املستقلة وتلك املتواجدة مع املدارس الثانوية. في هذا السياق مت استخدام نهج مختلط يجمع 
بني نهجي البحث الكمي والنوعي. يشكل املدرسون العاملون في املدارس اإلعدادية الرسمية لألئمة واخلطباء التابعة ملديريات التعليم الوطني في كل 
من أحياء توزال، بينديك، كاديكوي، أتاشهير وأوسكودار )في إسطنبول( اجلانب الكمي لهذاالبحث. مت تطبيق »معيار الثقافة التنظيمية« على 
298 مدرسا مت اختيارهم ضمن هذه املرحلة كعينات مالئمة للبحث. في اجلانب النوعي من الدراسة أجريت مقابالت شبه منظمة مع 10 مدرسني 
و5 إداريني عاملني في مدارس إعدادية مستقلة لألئمة واخلطباء ومدارس إعدادية مستقلة. عالمات معيار الثقافة املدرسية املطبق على املدرسني أثناء 
البحث لم تظهر وجود فارق يذكر – في أي من املستويات الفرعية - عن املعيار الكلي تبعا جلنس املدرسني أو تخصصهم أو شكل املدرسة التي 
يعملون فيها أو أقدميتهم. أما عالمات معيار الثقافة التنظيمية املطبق على املدرسني الذين يشكلون مجموعة العينات )في البحث( فأظهرت وجود 
فارق كبير على املستوى الفرعي لتدفق املعلومات بني املتوسط احلسابي لتلك املجموعات بحسب العمر. خالل املقابالت التي أجريت معهم حتدث 
املدرسون عن وجود ثقافة مشتركة في مدارس األئمة واخلطباء وصفوها بـ »ثقافة األئمة واخلطباء«. ولقد أعرب الكثير من املدرسني واإلداريني عن 
اعتقادهم بضرورة وجود مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية بشكل مستقل في حني اقترح قسم آخر منهم وجود املدارس اإلعدادية والثانوية معا. وأكد 
الكثير من اإلداريني واملعلمني وجود مشاكل كبيرة في التواصل بني املدرسني على األخص في املدارس كثيرة العدد وغير املستقلة بحد ذاتها وأشاروا 
إلى أن املدرسني )في مثل هذه املدارس( لن يتمكنوا من التواصل مع املجموعات األخرى فضال عن احتمال دخولهم في تنافس مع بعضهم بعضا 
بخصوص املستوى. كما يعتقد املدرسون أن معظم طالب املدارس الثانوية يتصرفون بشكل سلبي ويشكلون منوذجا سيئا لطلبة املدارس اإلعدادية. 
مع ذلك أكدوا في نفس الوقت أن طلبة املرحلة الثانوية قد يؤثرون على األصغر منهم ويكونوا قدوة حسنة لهم بتصرفاتهم النموذجية. كذلك مت 
لفت األنظار إلى املصاعب الناجمة عن إدارة نفس املدرسة بالئحتي تشريعات مختلفة وإلى أن اختالف اللوائح يؤدي إلى حصول ضغط كبير في 
العمل اإلداري، أما تقاسم األعمال فإنه يجعل من الصعوبة مبكان السيطرة على املجال املعني ويجعل التواصل أمرا صعبا. متت اإلشارة كذلك إلى أن 
االختالفات في كل من قوانني اإلجراءات االنضباطية وتنظيم فعاليات في األيام واألسابيع اخلاصة واختيار الدروس ومعايير النجاح في املواد الدراسية 

تضع املصاعب أمام اإلدارة. بالنتيجة أوصت آراء املدرسني بإدارة مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية بشكل مستقل لتحظى بثقافة مدرسية فّعالة.
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كما هو احلال في األبحاث املتعلقة بالثقافة املؤسساتية فإنه وفيما يخص أبحاث الثقافة املدرسية أيضا تعتبر كل من: القيم التي 
يتشاركها األعضاء، نظم االعتقاد، طريقة حل مشاكل األعضاء، تاريخ وثقافة املدرسة، األساطير، األبطال والرموز عناصر حتدد الثقافة 
املدرسية )Alemdar ve Köker،  2013، ص. 235(. إن املدرسة وبوصفها نظاما اجتماعيا مفتوحا ومبا حتمله من ثقافة وما تلعبه 
من دور في نقل الثقافة إلى األجيال اجلديدة تؤثر في البنية الثقافية وتتأثر بها. تعّبر ثقافة املدرسة عن القيم واملعتقدات والرموز املؤثرة 
السلوك  أن أشكال   )1987( »Owens« يرى  .)1999  ،Wren( عامليها املدرسة وجميع  وإداريي  واملدرسني  الطلبة  في تصرفات 
والعادات واملعتقدات والطقوس غير املكتوبة السائدة في املدرسة يتم تعليمها كعناصر رمزية للثقافة املدرسية ويجري تناقلها من جيل 

إلى آخر في التنظيمات املدرسية.

التعديل األكثر جذرية الذي طرأ على بنية مراحل نظام التعليم التركي كان عام 2012 وكان لهذا التعديل تأثير وثيق الصلة بثانويات 
القوانني  وبعض  والتعليم  االبتدائي  التعليم  قانون  بتعديل  املتعلق  »القانون  صدر   2012 نيسان/أبريل   11 بتاريخ  واخلطباء.  األئمة 
12 سنة مقسمة  إلى   8 سنوات  التعليم اإللزامي املتصل من  القانون على رفع سنوات  6287. نص هذا  األخرى« والذي حمل رقم 
الثانوية. كما أجري تعديل  للمرحلة  4 سنوات  للمرحلة اإلعدادية و  4 سنوات  االبتدائية،  للمرحلة  4 سنوات  على ثالث مراحل: 
آخر على الفقرة األولى من املادة رقم 25 من قانون التعليم األساسي ذو الرقم 1739 لتصبح: »مؤسسات التعليم االبتدائي2 عبارة عن 
التعليم االبتدائي اإللزامي ملدة 4 سنوات واملدارس اإلعدادية اإللزامية ملدة 4 سنوات والتي تتيح إمكانية االختيار بني برامج  مدارس 
دراسية مختلفة، ومدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية«. ومبوجب نفس القانون مت تعديل املادة 42 للقانون رقم 1739 لتصبح: »إن إقامة 
مؤسسات التعليم االبتدائي على شكل مدارس ابتدائية وإعدادية منفصلة هو األساس لكن وبحسب اإلمكانيات والشروط املتاحة ميكن 
إنشاء املدارس اإلعدادية مع املدارس االبتدائية أو الثانوية«. هذا التعديل فتح الباب أمام إقامة املدارس اإلعدادية/مدارس األئمة واخلطباء 

اإلعدادية في بنية املدارس الثانوية. 

إدارة موحدة على  املدرسي حتت  املبنى/احلرم  نفس  في  والثانوية  اإلعدادية  املدارس  تأثير وجود  متباينة حول  نظر  ثمة وجهات 
املدرسني والطلبة. بوسعنا أن جند في تركيا مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية في مباٍن منفصلة أو مع املدارس الثانوية. تهدف هذه 
الدراسة إلى بحث كيفة اختالف الثقافة التنظيمية بني مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية املستقلة وتلك املتواجدة ضمن بنية املدارس 

الثانوية.

الرسمية  اإلعدادية  املدارس  في  العاملون  املدرسون  يشكل  والنوعي.  الكمي  النهجني  بني  يجمع  مختلط  نهج  البحث  في  اسُتخدم 
لألئمة واخلطباء التابعة ملديريات التعليم الوطني في كل من أحياء توزال، بينديك، كاديكوي، أتاشهير وأوسكودار )في إسطنبول( 
اجلانب الكمي لهذا البحث. مت تطبيق »معيار الثقافة التنظيمية« على 298 مدرسا اختيروا في هذه املرحلة كعينات مالئمة للبحث. 
وللحصول على معلومات حول املدرسني الذين مت اختيارهم كعينات مت استخدام استمارات البيانات الشخصية، معيار الثقافة التنظيمية 
وأسئلة استقصائية للبحث النوعي. وقد ُحللت البيانات التي مت احلصول عليها من املعايير بواسطة برنامج SSPS في احلاسب اآللي 
بعد حتويلها إلى رموز. مت أخذ الترددات وتوزع النسبة املئوية املتعلقة ببيانات القسم األول من املعيار، ومت استخدام املتوسط احلسابي 
 “T” واالنحراف املعياري فيما يخص حتديد مواقف املدرسني وتصوراتهم، وللكشف عن التباين بني املواقف املختلفة اسُتخدم اختبار
في املقارنات الثنائية ألن التوزيع فيها يكون عاديا، وفي املقارنات بني املجموعات املختلفة التي تزيد عن اثنني مت استخدام حتليل التباين 
األحادي )ANOVA(. أما في اجلانب النوعي من البحث فقد أجريت مقابالت شبه منظمة مع 10 مدرسني و 5 إداريني عاملني في 
مدارس إعدادية مستقلة لألئمة واخلطباء ومدارس إعدادية مستقلة. وتهدف استمارة املقابلة غير املنظمة إلى رصد الفروقات خصوصا 
في هذا  أجريت  التي  البحوث  ودراسة  اخلبراء  استشارة  النوعي متت  البحث  أسئلة  إعداد  عند  التنظيمية.  الثقافة  معيار  تطبيق  بعد 
الصدد. وقد مت تبني نهج التحليل الوصفي في حتليل املعطيات النوعية وأجريت حتليالت من خالل إعداد مواضيع من األجوبة التي مت 

احلصول عليها.

إن عالمات معيار الثقافة املدرسية املطبق على املدرسني أثناء البحث لم تظهر وجود فارق يذكر – في أي من املستويات الفرعية - عن 
املعيار الكلي تبعا جلنس املدرسني أو تخصصهم أو شكل املدرسة التي يعملون فيها أو أقدميتهم. أما عالمات معيار الثقافة التنظيمية 
املطبق على املدرسني الذين يشكلون مجموعة العينات )في البحث( فأظهرت وجود فارق كبير على املستوى الفرعي لتدفق املعلومات 
بني املتوسط احلسابي لتلك املجموعات بحسب العمر، في حني لم يكن هناك فارق يذكر على املستويات الفرعية األخرى مع املعيار 
الكلي. الفارق املذكور يتجلى في أن تصور الثقافة املدرسية لدى املدرسني ممن تراوح أعمارهم ما بني 63-04 عاما ومجموعة املدرسني 
الذين تبلغ أعمارهم 41 عاما وما فوق يتسم بقدر أعلى من اإليجابية على املستوى الفرعي لتدفق املعلومات. فيما لم يالحظ فرق 

يذكر بني املجموعات األخرى. 

2  ُيستخدم هذا التعبير كناية عن التعليم اإللزامي األساسي في تركيا سابقا والذي كان يشمل املرحلتني االبتدائية واإلعدادية. )املترجم(
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خالل املقابالت التي أجريت معهم حتدث املدرسون عن وجود ثقافة مشتركة في مدارس األئمة واخلطباء وصفوها بأنها »ثقافة 
األئمة واخلطباء«. خالفا للمدارس األخرى فإن مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية تتمتع بثقافة خاصة بها وينبع هذا االختالف من 
املدرسني  من  الكثير  يرى  سواء.  على حد  والثانوية  اإلعدادية  واخلطباء  األئمة  مدارس  في  موجودة  الثقافة  وهذه  الدراسية  مناهجها 
واإلداريني ضرورة وجود مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية بشكل مستقل حيث يعتقد املشاركون في الدراسة أن ذلك سيكون أفضل 
من حيث أنه يسمح لها بتشكيل نسيجها الثقافي اخلاص بها. كما متت اإلشارة إلى أن اختالف الرؤية - على األخص - في املدارس 
قد يؤدي إلى ممارسة طلبة املرحلة الثانوية ضغوطا على طلبة املدارس اإلعدادية وتشكيلهم منوذجا سيئا لهم. هذه األسباب وأسباب 
مشابهة قد تلحق الضرر بالنسيج الثقافي املدرسي ملدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية الواقعة ضمن بنية املدارس الثانوية. ذكر املشاركون 
أيضا أن تواجد املدارس اإلعدادية والثانوية التي حتمل رؤى وأهدافا مختلفة معا قد يعيق الوصول إلى حتقيق هذه األهداف، فضال عن أن 
طلبة مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية الذين يشتركون في املبنى مع الثانويات يرتدون زيا موحدا يحمل الشعار ذاته ما يشعرهم بعدم 
االنتماء إلى مدارسهم. كما مت التأكيد كذلك على أن التصرفات السلبية لطلبة املدارس الثانوية قد تؤثر على طلبة املدارس اإلعدادية 
حيث يعتقد املدرسون أن معظم طلبة املرحلة الثانوية يتصرفون بشكل سلبي ويشكلون منوذجا سيئا لطلبة املدارس اإلعدادية. في 
حني يرجح بعض املدرسني واإلداريني اآلخرين وجود املدارس اإلعدادية إلى جانب الثانوية مشيرين إلى أن التعليم املشترك قد يكون 
مفيدا من حيث إكساب الطلبة قيما مشتركة وأشاروا إلى أنه إذا ما حقق طلبة الثانويات جناحا أكادمييا رفيعا فإن ذلك قد يسهم في 
رفع مستوى النجاح األكادميي لطلبة املدارس اإلعدادية أيضا. وقد أكد كثير من اإلداريني واملعلمني خالل املقابالت التي أجريت معهم 
وجود مشاكل كبيرة في التواصل بني املدرسني على األخص في املدارس كثيرة العدد وغير املستقلة بحد ذاتها. وذكروا أن املدرسني 
التواصل مع املجموعات األخرى فضال عن احتمال دخولهم في تنافس مع بعضهم بعضا  لن يتمكنوا )في مثل هذه املدارس( من 
بخصوص املستوى. ومتت اإلشارة إلى أن مدرسي املرحلة الثانوية في املدارس التي تعاني نقصا في املدرسني يقومون بتدريس طلبة 
الدراسي وتوزيع احلصص  البرنامج  الثانويات قد تواجه مشاكل في إعداد  بنية  املوجودة في  املدارس  املرحلة اإلعدادية أيضا وإلى أن 
الدراسية. كما أشير كذلك إلى احتمال وجود تنافس بني املدرسني وتصنيفهم إلى فئات مثل »مدرس ثانوي« و«مدرس إعدادي«. 
لفت املشاركون في الدراسة أيضا إلى أن اختالف اللوائح والقوانني بني املدارس اإلعدادية والثانوية يؤدي إلى مصاعب في التطبيق كما 
أن اختالف اللوائح يعد مشكلة بالنسبة إلى الطلبة واملدرسني على حد سواء حيث إن إدارة مدرسة تقع في مبنى واحد بلوائح وقوانني 
مختلفة ُيحدث إرباكا ذهنيا للمدرسني. ومت التأكيد على ضرورة أن يكون اإلداريون العاملون في مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية 
الواقعة ضمن املدارس الثانوية على دراية كاملة بلوائح مؤسسات التعليم االبتدائي ومؤسسات التعليم اإلعدادي في آن معا. كذلك مت 
لفت األنظار إلى املصاعب الناجمة عن إدارة نفس املدرسة بالئحتي تشريعات مختلفة وإلى أن اختالف اللوائح يؤدي إلى حصول ضغط 
كبير في العمل اإلداري، أما تقاسم األعمال فإنه يجعل من الصعوبة مبكان السيطرة على املجال املعني ويجعل التواصل أمرا صعبا. متت 
اإلشارة كذلك إلى أن االختالفات في كل من قوانني اإلجراءات االنضباطية وتنظيم فعاليات في األيام واألسابيع اخلاصة واختيار الدروس 
ومعايير النجاح في املواد الدراسية تضع املصاعب أمام اإلدارة. بالنتيجة أوصت آراء املدرسني بإدارة مدارس األئمة واخلطباء اإلعدادية 

بشكل مستقل لتحظى بثقافة مدرسية فّعالة.
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