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 المقدمة 

 االفراد من مجموعة قيام خالل من قديما المدنى المجتمع مؤسسات ظهرت     

 وصحية وتعليمية اجتماعية خدمات مجموعة الداء التعاون من إطار فى يجتمعون

 . إليها والمحتاجين والمساكين للفقراء واقتصادية

 المدنى للمجتمع العشرين القرن نهاية فى أصبح أن الى لكذ بعد تطورت ثم     

 المجتمع لمؤسسات وأصبح والناميه المتقدمه العالم دول جميع لدى واضحا  دورا

 واألفراد للدول الشرعية الصور كافة فى والعون الدعم تقدم عالميه صورا   المدنى

 بدعم خاصة مؤسسات هناك وأصبحت . الخدمة تلك الى تحتاج التى والشعوب

 بالتعليم خاصة ومؤسسات والسكان بالصحة خاصة ومؤسسات والصحة التعليم

 المجتمعية المشاركة الى الدعوه فى وقوانينها بأجهزتها الدول ساهمت وقد وحده،

 للدولة، ومشاركا مكمال المدنى المجتمع مؤسسات دور ظهر ثم ومن . الشعبية

 (1. ) المدنى المجتمع مؤسسات من مجموعه تحتضن المتقدمة الدول وأصبحت

 الدوله بناء بداية مع المدنى المجتمع ومؤسسات منظمات تكوين بدأ مصر وفى     

 فى م1821 عام أهليه جمعيه اول أنشأت حيث عشر التاسع القرن اوائل فى الحديثة

 الوحيد الشكل األهليه الجمعيات وظلت هناك اليونانيه الجاليه بواسطة األسكندريه

 مع الظهور فى األخرى األشكال بدأت ان الى مصر فى المدنى المجتمع لمنظمات

 عمالى اتحاد أول إنشاء ظهر حيث العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن نهاية

 م1908 عام التعاونية والحركة م1907 عام السياسيه واألحذاب م 1898 عام

 من وغيرذلك م1912 عام المهنية والجمعيات م1910 عام التجارية والغرف

 (2. ) المدنى المجتمع ومؤسسات منظمات

 عديدة تطورات مصر فى المدنى المجتمع بمؤسسات الدولة عالقة شهدت وقد     

 يعد مصر فى كان والذى م1923 لدستور وطبقا الكاملة، والحرية المهنية مابين

 كان التجمعات واقامة الجمعيات انشاء حق فإن العصر، ذلك بمقايس قديماا دستور

 االربعيناتي ف بدأت ان الى بقوة ينمو ألني المدن للمجتمع سمحت بحرية مكفول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  20،ص 1990  للكتاب العامة المصرية الهيئة  - القاهرة  - الحزبية التعددية:  ثابت احمد .1

 المدنى المجتمع منظمات بين للعالقة دراسة مصر؟في  مدنى مجتمع يوجد هل:   يعقوب سامى ميالد  .2

 العدد – الثامنة السنة – واالستراتيجية السياسية الدراسات مركز – مصرية أحوال مجلة – والدولة

 .16ص، 2005 ،29

 



 

 

 

 الجمعيات قانون بصدوري األهل القطاع لتنظيم الدولة من رغبة العشرين القرن من

 انشاؤها تم قد كاني التة جتماعياال الشؤون وزارة نفوذ بفرض وذلك م1945 لعام

ي ف الحق الداخلية وزارة إعطاء خالل من وأيضا الجمعيات، على م1939 عام

 (1. ) م1951 صادرعام قانون بموجب الدينية الجمعيات مراقبة

 شهدتي قتصاداال االنفتاح ومع العشرين القرن من السبعينات حقبةي ف أما     

 فنجد سبقه، لماي لعكسه اتجااالي ف تطوراي المدن المجتمع بمؤسسات الدولة عالقة

 عام القرية بنكة الدول انشاء مع خصوصا اهميتها فقدت التعاونية الحركة ان مثال

 تم أخرى ناحية ومن ادوارها، من الكثير من الزراعية التعاونيات ليفرغ م1976

 على جديد من الظهوري ف المتعددة األحزاب لتبدأ الواحد الحزب سياسة عن العدول

 من وبالرغم م،1964 لقانون خاضعة تظل األهلية الجمعيات أن حيني ف الساحة،

 شؤوني ف تدخلها حدة تخفيفي ف الدولة من ورغبة المرونة بعض شهده تطبيق ان

 منذ تغيير دون عليه ماهو على العالقة حال وبقى المختلفة بأنواعها الجمعيات

 تم والذى م1999 عام األهلية للجمعيات جديد قانون صدور عدا فيما السبعينات،

 (1. ) م2002 اخرعام بقانون استبدالة تم ثم الدستوريةة المحكم من بحكم الغاؤه

 فى أصبحت قد المدنى المجتمع ومؤسسات األهلى العمل قضية ان شك وال     

 والمحللين المتخصصين بين للجدل المثيرة القضايا اهمو أجدى األخيرة األونة

 الى الدعوة تنامى مع وخاصة واالجتماعى، السياسى العام بالعمل والمعنيين

 السيما الديمقراطية والممارسة الشعبية المشاركة نطاق وتوسيع اإلصالح ضرورة

 المتغييرات مواكبة لها يتسنى وحتى العربية ومجتمعاتنا الثالث العالم مجتمعات فى

 وتعتبر  التقدم، بركب للحاق المجتمع طاقات كل حشد تتطلب والتى الجديدة العالمية

 العمل لمفهوم عمليا تطبيقا المدنى المجتمع مؤسساتي ف المجتمعية المشاركة

 (2. ) إجبار أو قهر دون واإلختيار الرغبة على القائم الشعبى
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1 . Ben Nefissa. S. 1995. Associations .egyptiennes :uneliberalistion sous 

controle . Monde Arabe .Maghrek N 150 october December 1995 p-p.40-56 . 

 المدنى المجتمع منظمات بين للعالقة دراسة مصر؟ فى مدنى مجتمع يوجد هل : يعقوب سامى ميالد .2
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 طريقها وشقت المعاصرة الحياة واقع على نفسها المجتمعية المشاركة وفرضت     

 واالجتماعية واالقتصادية، السياسية، كافة والمجاالت النواحى جميع فى التطبيق إلى

 وشعارات عامة مبادئ وفى والقانون الدستورية النصوص فى التقنين وعرفت

 المشاركة أهمية وتزداد كافة، والنامية المتقدمة الدول جميع فى السياسيون يرددها

 إلى الشديدة لحاجتهاا نظر الخصوص وجه على النامية المجتمعات فى المجتمعية

سنين التخلف بجهد مضاعف من اصحاب المصلحه الحقيقيين حيث يعلمون  تعويض

 لتحقيق جهودهم تكثيف خالل من أوال أنفسهم مساعدة يجب ثم ،انهم في حاجه إليها

 عمليا تطبيقا المجتمعية المشاركة وتعد المنشودة، األهداف وتحقيق المشكالت حل

 ومن اإلجبار، أو القهر دون ختيارواال الرغبة على القائم الشعبى العمل لمفهوم

 تحسين فى بجهودهم أنفسهم الشعب أفراد إسهام هو المجتمع تنمية أن الواضح

 (2. ) حياتهم مستوى

 ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

 قبل التعليم فى المجتمعية المشاركة فى المدنى المجتمع مؤسسات دور ما س

 ؟ المنوفية بمحافظة الجامعى

 :  التالية الفرعية األسئلة السؤال هذا من ويتفرع

 ؟ المدنى المجتمع مؤسسات فلسفة ما .1

 ؟ الجامعى قبل بالتعليم المجتمعية المشاركة مجاالت ما .2

 فى بدورها القيام فى المدنى المجتمع مؤسساته تواج التى المشكالتأهم  ما .3

 ؟ الجامعى قبل التعليم

 المجتمعية المشاركة فى المدنى المجتمع مؤسسات دور تفعيل مقترحات ما .4

 ؟ المنوفية بمحافظة الجامعى قبل التعليم فى
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 دراسة ،المدرسية المشكالت بعض حل فى المدنى المجتمع مؤسسات دور : عطية محمد  محمد عماد -1

 السنة – مصر – بسوهاج التنمية اجل من الثقافة جمعية تصدرعن – والتنمية الثقافة مجلة  -ميدانية

  68،ص 2004 اكتوبر 11 العدد  -الخامسة

 العصرية المدرسية االدارة مشكالت حل فى ودورها المجتمعية المشاركة :  الردينى حمد بنت فاطمة -2

 – الوادى جنوب جامعة بأسوان، التربية كلية مجلة – ميدانية دراسة السعودية، العربية المملكة فى

  80ص– 2006 ديسمبر العشرون، العدد



 

 

 أنه لدرجة عليه الطلب زاد فقد التعليم بأهمية الجماهيرى الوعى الزدياد ونظرا       

 من لها لما المجتمعية للمشاركة ماسة الحاجة وأصبحت المتاحة اإلمكانيات تجاوز

 الفرص توفير فى والمساهمة الدول كاهل عن العبء تخفيف فى بالغة أهمية

 الحتياجات مالئما يصبح بحيث التعليم تطوير إلى باإلضافة المجتمع ألبناء التعليمية

 (1. ) المجتمعية المشاركة أهمية ويظهر المجتمع

 فقد التعليمية العملية دعم فى المجتمعية المشاركة بدور الدولة من وإدراكا     

 فى الديمقراطية المجتمعية المشاركة قاعدة وتوسيع بتفعيل التعليمية السياسة اهتمت

 التخطيط عمليات من بدءا التعليمية بالعملية الخاصة التربوية القرارات واتخاذ صنع

 للمشاكل المدنى المجتمع تفهم بهدف التعليمية المؤسسات بنية داخل النتائج تقويم إلى

 تحسين فى المدارس مساعدة لمسئولية وتحمله التعليم منها يعانى التى والمعوقات

 العملية فى المستخدمة الموارد من االستفادة تعظيم كذلك التعليمى، المنتج جودة

 (    2. ) للمدارس المادى الدعم وتوفير التعليمية

 لعمليات الضرورى من أنه على تؤكد المعاصرة التربوية االتجاهات كانت وإذا     

 المجتمع أفراد من به والمهتمين فيه المحلى المجتمع إشراك وإصالحه التعليم تطوير

 القرن من األخيرة الثالثة العقود خالل التعليم عن المسؤلين الوزراء أدرك فقد

 وارتفاع التعليم على المتزايد الطلب ولمقابلة التحديات هذه على للتغلب أنه العشرين

  تمويل فى دور المجتمعية للمشاركة يكون أن فعليه التعليمية العملية ولدعم تكلفته

 (3. )  بمستواه واالرتقاء ودعمه التعليم
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1 -Epstein, Joy cal: Improving family and Community Involvement in Secondary school 

Principals (NASSP), October 2007, 10 . 

 ، (2004 – 2000) العربية مصر جمهورية فى التعليم تطوير  :والتنمية التربوية للبحوث القومى المركز-2

 .62،ص 2004 القاهرة، والتنمية، التربوية للبحوث القومى المركز

 العربية، التربية مجلة المصرى، التعليم تمويل فى الشعبية المشاركة دور:  مدبولى عبدالخالق نبيل -3

 . 74ص م، 2001 إبريل القاهرة، السابع، المجلد( 21)العدد

 

 



 

 

 ألنها نظرا   المجتمعات بحياة ينبض الذى القلب المجتمعية المشاركة تمثل ولذلك     

 أكثر تمثل فهى للمجتمع المختلفة النجاحات تحقيق فى رئيس وشريك أساسى عامل

 للنجاح والمحركات الظروف أحد تعتبر فهى تعليميا   مجتمعيا   مطلبا مجرد من

 المجتمع فى واالنعزالية السلبية لالتجاهات وتقليصا للديمقراطية تعميقا   أيضا   وتعتبر

 (2. ) والجماعات األفراد بين للروابط وتوثيقا  

 عصر فى أهميتها وتزداد أهمية ذات مرحلة تعد الجامعى قبل التعليم ومرحلة     

 التكنولوجية للمعطيات وفقا العمل على القادرين األفراد إلى الحاجة حيث العولمة

 التكنولوجية المستجدات مع بالتوافق تعلمهم مواصلة على أيضا   والقادرين الحديثة

 :الدارسة أهداف

توضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية بالتعليم قبل  .1

 الجامعي بمحافظة المنوفية .

 المدني.وضع فلسفة لمؤسسات المجتمع  .2

 توضيح أهم المشكالت التي تواجه المجتمع المدني. .3

 التوصل لمجموعة من المقترحات لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني .  .4

 : الدراسة أهمية

 ودورها المدنى المجتمع بمؤسسات المهتمين الباحثين من العديد الدراسة تفيد •

 .  المجتمعية المشاركة فى

         من المشكالت حل تعوق التى المجتمعية المشاركة مشكالت الدراسة توضح •

  .لها مناسبة علمية حلول إجاد خالل

 بين الصعبة المعادلة لحل التربوية والمقترحات التوصيات من مجموعة تقديم •

 . المدرسية واإلدارة المجتمعية والمشاركة المدنى المجتمع مؤسسات
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 للنشر، الجديدة الجامعية الدار ،التربوى القرار وصنع المجتمعية المشاركة:  حسين عبدالعظيم سالمة-2

 . 6ص الثانيه، الطبعه ، 2007  األسكندرية،

 



 

 

 :الدراسة حدود

 : األتية بالحدود الدراسة تتحدد

  :الموضوعية الحدود •

 المشاركة فى المدنى المجتمع مؤسسات دور تفعيل  آليات على الدراسة تقتصر

 .  الجامعى قبل التعليم مرحلة فى المجتمعية

  :البشرية الحدود •

 هم فئتين من مكونة عينة على الدراسة تقتصر

 بمحافظة الجامعى قبل التعليم رحلةمب واإلداريون والنظار المديرون :األولى

 .  المنوفية

وأبعض أولياء األمور المهتمين  المدنى المجتمع مؤسسات أعضاء بعض : الثاتية

 . المنوفية بمحافظةبالتعليم 

 مشاركة ومعوقات الجامعى قبل التعليم فى المجتمعية المشاركة واقع لمعرفة وذلك

 حل فى المجتمعية المشاركة تفعيل وآليات المدارس بهذه المدنى المجتمع مؤسسات

 . الجامعي قبل التعليم بمرحلة المعوقات هذه

 :المكانية الحدود •

 لهذا المشابهة األبحاث لندرة وذلك المنوفية محافظة على الدراسة إقتصرت     

 .  المحافظة مستوى على البحث

 :الدراسة منهج

 المجتمعية المشاركة واقع لرصد وذلك الوصفى المنهج على الدراسة إعتمدت     

 لمعرفة الوصفى المنهج الباحث وإستخدم المنوفية، بمحافظة الجامعى قبل التعليم فى

 على التعرف وكذلك أهدافها تحقيق تعوق التى المدرسية اإلدارة مشكالت واقع

 المنهج ألن ،وذلكالعملية التعليمية دعم فى المدنى المجتمع مؤسسات واقع إمكانيات

 تفسيرها إلى يتعداها بل المشكلة أو الظاهرة وصف حد عند يتوقف ال "الوصفى

 المشكالت اوواهر الظ من وغيرها ومقارنتها وتطويرها وتحليلها فيها والتعمق

 ... "المختلفة

 

 



 

 

 :الدراسة أدوات

 قبل التعليم بمرحلة واالداريين والنظار المديرين انه موجهه إليإستب إعداد     

 اعضاءأولياء األمور و بعضة والمنوفي بمحافظة التعليمية السادات دارةإبي الجامع

 .المنوفية محافظةي بمركز السادات المدن المجتمع مؤسسات

 المدنية المؤسسات لمشكالت الميدانى الواقع سمات رصد إلى تهدفانه االستب وهذه

 الواقع من ومعلومات وبيانات حقائق على والحصول المجتمعية المشاركة ومشكالت

 تستكشف الوقت نفس فى نظرية رؤى من النظرى إلطار إليها وصل ما وتفند تدعم

 .البحث موضوع للظاهرة بالنسبة المعيش والواقع النظرى اإلتجاة بين الفجوة مدى

 :الدراسة مصطلحات

 (Community Participation) المجتمعية المشاركة •

 المحلية التنموية المشاريع فى المواطنين إشتراك" بانها صابر الدين محى  يعرفه

 مع مايتعارض يفعلون ال بحيث واإلنتماء الوعى من أساس على المجتمع لتنمية

 "بمشاركتهم ينتفع وحتى المحلى المجتمع مصلحة

 لرفع األوفياء األفراد جهود طريق عن إجتماعية تنموية عملية" هى أيضا   ويعرفها

 قديم مع تتفق التى االفضل للحياة المجتمع تغيير يتضمن وهذا .الحياة مستوى

 (1. )الدينية وثقافته المجتمع

 حرة إسهامات خالل من األفراد بها يقوم التى العملية "بانها مصطفى مريم وعرفتها

 واالجتماعية االقتصادية النواحى جميع من لألفضل الحياة نمط صياغة فى واعية

 (2. )والسياسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجتمع تنمية مركز مطبعة الليان، سرس ،المجتمع تنمية فى ودورها المحلية اإلدارة : صابر الدين محى .1

 .26ص م،1962

 المنصورة جامعة التربية، كلية ،المجتمع تنمية فى المؤثرة االجتماعية العوامل  :مصطفى مريم .2

 .27م،ص1986

 

 

 



 

 

 االعضاء مشاركة تتضمن عملية "بأنها (ObedMfum – Mensah) وعرفتها

 إلى مركزى نظام من واالنتقال المدرسى القرار وصنع التعليمية العملية فى المحليين

 (1.) التعليم تطوير على تأثير له يكون أن ممكن مركزى ال نظام

 لإلندماج وإستعداده المجتمع رغبة تعكس عملية" هى  الدين بهاء حسين وعرفها

 (2.) وتطويره التعليم تحسين جهود فى الفعاله والمساهمة

 فى الحكومية غير والمؤسسات الهيئات جهود تضافر" بانه سالم محمد  وعرفها

 المال واصحاب األهلية وجمعياته بتنظيماته المدنى المجتمع وجهود المحلى المجتمع

 بحيث المواطنين من وغيرهم الموسرين أو القادرين األمور وأولياء األعمال ورجال

 التعليم وتطوير لدعم الحكومية الجهود مع الحكومية غير الجهود تلك كل تتضافر

 (3.) والمنشودة المرجوة النوعية الجودة وتحقيق

 الغير الهيئات جهود مع الحكومية الهيئات جهود تداخل  " هى اإلجرائى التعريف

  . " منه المرجوة الجودة وتحقيق التعليم وتطوير لدعم وذلك حكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  ObedMfum – Mensah: Empowerment or Impairment ? Involving 

 traditional 1Communities in school Management, Kluwer Academic Pudlishers, the 

Nether lands, 2004,37 . 

 مصر، فى للتعليم القومية المعايير إعداد مشروع مصر، فى للتعليم القومية المعايير :الدين بهاء كامل حسين (2

 . 13م،ص2003  العربية، مصر جمهورية والتعليم، التربية وزارة األول، المجلد

 التشريعية، لألطر تحليلية دراسة مصر فى التعليم وتطوير لدعم المجتمعية المشاركة :سالم توفيق محمد (3

 للبحوث القومى المركز ،"المعرفة مجتمع فى الثانوى التعليم وتطوير المشركة" السادس العلمى المؤتمر

 . 162ص م،2005 يوليو   10 -9 القاهرة، والتنمية، التربوية

 

 



 

 

 الدراسات السابقة :

يوصف العصر الحالي بأنه عصر التغيير في جميع الحاالت، ولذلك فقد حصل      

الباحث علي العديد من البحوث والدراسات والتقارير والمقاالت العلمية ذات الصلة 

بمجال الدراسة، وسوف يعرض الباحث لعدد من الدراسات السابقة العربية 

عرض الدراسات السابقة بدءا  واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة، وسوف يتم 

بالدراسات العربية ثم األجنبية، وفقا  للترتيب الزمني من األقدم إلي األحدث وذلك 

 علي النحو التالي :

 أوالً : الدراسات العربية :

"تفعيل الشراكة  -م( بعنوان :1999دراسة )نادية محمد عبد المنعم، سنة  -1

راسة مستقبلية علي التعليم الثانوي المصري المجتمعية في إدارة النظم التعليمية د

 (1)في ضوء بعض الخبرات المعاصرة "

هدفت الدراسة إلي تفعيل شراكة المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة في إدارة      

التعليم الثانوي، وضمان استمرار هذه الشراكة خاصة بعد تبني الحكومة لسياسة 

دني للشراكة في عملية التنمية بجوانبها الخصخصة، وإعطاء الفرصة للمجتمع الم

 المختلفة، فضال  عن بيان طرق اإلفادة من هذه الشراكة، 

 وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي .

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها :

  قصور في تكافؤ مسئولية المجتمع وبخاصة القطاع الخاص مع التحديات التي              - 1

 يواجهها التعليم الثانوي .      

 قصور البنية األساسية إلحداث الشراكة وتعايش أطرافها سويا  . - 2

ضرورة دعم روح فريق العمل وإيجاد سبل للتعاون مع دعم ثقافة الجودة في  - 3

 المدرسة .

 

دراسة مستقبلية علي التعليم تفعيل الشراكة المجتمعية في إدارة النظم التعليمية نادية محمد عبد المنعم:  -1

الثانوي المصري في ضوء بعض الخبرات المعاصرة، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، 

 م.1999يونيو

 



 

 

م ( بعنوان: 2002دراسة ) سوزان محمد المهدي، رمضان أحمد عيد، سنة  - 2

دراسة مقارنة في "التنظيمات الشعبية وتحقيق الشراكة المجتمعية في التعليم 

 (1)الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا وبلجيكا وإمكانية اإلفادة منها في مصر "

 هدفت الدراسة تقديم إطار عمل يستند علي رؤية جديدة للشراكة المجتمعية في      

التعليم بجمهورية مصر العربية وإسهام التنظيمات الشعبية لتحقيق هذه الرؤيا 

اقع الفعلي للعملية التعليمية والتربوية باإلفادة من تطبيقات كل من الجديدة في الو

الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا وبلجيكا وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج 

المقارن في عرض وتحليل تطبيقات دول الدراسة المقارنة لموضوع الدراسة ككل 

 وأوجه االتفاق بين هذه التطبيقات .

 

 الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها :وقد توصلت 

محدودية الدور الذي يقوم به مجلس الشعب كسلطة تشريعية تمارس دورا  فعاال   - 1

 في تحقيق الشراكة المجتمعية في التعليم المصري .

ضعف أو قلة مشاركة التنظيمات الشعبية علي المستوي القومي في رسم  - 2

 ري .السياسة التعليمية في المجتمع المص

قصور في التوازن بين المجالس الشعبية والمحلية والمجالس التنفيذية من حيث  - 3

 السلطات واالختصاصات الممنوحة لكل منها .

شكلية أداء مجالس اآلباء والمعلمين وذلك علي الرغم من الدور المأمول من  - 4

 هذه المجالس في تحقيق الشراكة المجتمعية في التعليم .

 

 

 

 التنظيمات الشعبية وتحقيق الشراكة المجتمعية في التعليمن محمد المهدي، رمضان أحمد عيد : سوزا -1

دراسة مقارنة في الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا وبلجيكا وإمكانية اإلفادة منها في مصر،مجلة التربية 

 م.2002مبر،المكتب االستشاري للخدمات التربوية،نوف26والتنمية،السنة العاشرة،العدد

 

 



 

 

م ( بعنوان : "تفعيل دور 2003دراسة )رسمي عبد الملك رستم، سنة  – 3

المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وسلطات المحافظات في إدارة 

 (1)التعليم"

هدفت الدراسة تفعيل عملية الشراكة المجتمعية في نظام التعليم بالمرحلة الثانوية 

والمحلي بصفه عامه، مع التركيز علي بيان السيناريوهات علي المستوي القومي 

 الممكنة والمرغوبة التي توضح طرق تطوير الشراكة وصيغها .

 واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وبعض مداخل وأدوات الدراسة المستقبلية .

 وقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها

 تفعيل ودعم نظام الحكم المحلي . - 1

تنسيق الجهود والنشاطات بين وزارة التربية والتعليم ووحدات الحكم المحلي  - 2

من ناحية ومع األجهزة الحكومية واألهلية األخرى العاملة في مجال التربية والتعليم 

 والثقافة من ناحية أخري .

 تفعيل نظام المعلومات التربوية والتعليمية وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية – 3

 في تكوين نظم معلوماتية بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية في التعليم .

إعادة هيكلة إلدارة النظام التعليمي بهدف إزالة أي ازدواجية أو سلبية أو  – 4

 إضافة وحدات تنظيمية جديدة .

إعادة تخطيط برامج التنمية المهنية للعاملين في التربية والتعليم في ضوء  – 5

 ات والمسئوليات المجتمعية الجديدة .األهداف والغاي

 إعادة صياغة المحددات التنظيمية الكبرى بغرض تنمية كفاءة األداء وتفعيلة . – 6

توثيق العالقة بين النظام اإلنتاجي والنظم التعليمية من خالل برامج لالستفادة  – 7

 المتبادلة بكال النظامين .

 لنتائج .التحويل إلي نظام اإلدارة باألهداف وا – 8

 

تفعيل دور المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وسلطات المحافظات في :  رسمي عبد الملك رستم -1

 م .2003المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، القاهرة، ،إدارة التعليم

 



 

 

 ثانياً : الدراسات األجنبية ومنها :

م ، 2002سنة  ( Owsn , Anthony)دراسة ) أوسو ، أنثوني (  – 25

بعنوان : " المشاركة المجتمعية بالتعليم بغانا : قضية لتمويل التعليم في 

 (1) أسانتيمانوأوتومفو " .

هدفت الدراسة معرفة دور المشاركة المجتمعية في التعليم في غانا، ودور      

ليم في قيادة أسانت التقليدية في غانا في إنشاء صندوق تمويل لمساعدة التع

أوتومفو، ومعرفة الدور الذي تلعبة الحكومة في غانا في تمكين المجتمعات 

األسانتية في تزويد جودة التعليم للتالميذ الغانيين. واستخدمت الدراسة 

المالحظات والمقابالت الشخصية واستعراضات وثائقية مفصلة لمعرفة أسباب 

 انخفاض المشاركة المجتمعية في التعليم بغانا .

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها : 

الحاجة إلي قيادة تحويلية خالل نظام تقليدي أسانتي لتشجيع المشاركة  -1

 المجتمعية النشطة .

الحاجة إلي آليات تقليل االعتماد علي الحكومة المركزية لخفض عبء تمويل  -2

 التعليم .

مبادرات مشابهة مع الحاجة إلي خطط قادرة علي النجاح نحو تقدير وتوالد  -3

 المجتمعات الفقيرة لدي التوزيع التعليمي .

سنة  (Kunkel , Christine)دراسة ) كينكل ، شرزتن (  – 26

م، بعنوان : " دراسة للمشاركة المجتمعية وتطوير القيادة في مدرسة 2003

 (2)عامة حضرية " .

ك التضمني هدفت الدراسة فحص مدرسة عامة صغيرة جذابة لمعرفة اإلدرا     

لمشاركة التالميذ وكيفية رعايتهم في برنامج تطوير القيادة للتلميذ، ومعرفة دور 

 المشاركة المجتمعية في تطوير القيادة. واستخدمت الدراسة مقابالت ) لقاءات (

 

1- Owusu – Ansah, Anthony :- "Community Participation in Education in 

Ghana: The Case of Asanteman and the Outmfuo Education Fund",ph. 

Degree, Proquest – Dissertation Ohio University, Ohio, United States, 

2002. 

2- Kunkel, Christine D:-"A study of Community Participation and 

Leadership Development in An urban Public School", " phDegree, 

Proquest – Dissertation, Indiana University, Indiana, United States,2003. 



 

 

، التالميذ، والوالدين، وأعضاء (KLC)فحصت فيها آراء وأفعال موظفي 

 المجتمع .

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها : 

أن المشاركين عرفوا خمس أفكار هامة والتي وضحت صفات القائد وتشمل  -1

ل الفرد مع الذات ومع األخرين وكيفية قيادة أفراد نحو فعل مهارات تعام

 عمل معين وأن يكون القائد رؤية .

أن المشاركين أيضا  أشاروا إلي أن القيادة ممكن أن تتطور بالفعل وأن هذه  -2

 القيادة ممكن أن تغذي من خالل المشاركة المجتمعية .

هذا  (KLC)أظهرت المقابالت أن برنامج تطوير قيادة قوي في مكان في  -3

البرنامج بدأ التركيز علي ذكاء التعامل مع األخرين في الحضانة والمرحلة 

 االبتدائية .

وفي المرحلة العليا من المدرسة يتوقع أن يظهر التالميذ القيادة في بعض  -4

 . (KLC)مجاالت خبرتهم التعليمية في 

، سنة (Stern, Meshel Gams)سة )سترن ، ميشيل جيمس( درا – 27

م، بعنوان :"كيفية استخدام االنترنت وأثره علي المشاركة المجتمعية 2006

 (1)والمحافظة علي جوهر الروابط االجتماعية : دراسة تجريبية" .

هدفت الدراسة التعرف علي كيفية استخدام االنترنت وأثره علي مستويات      

األفراد في المشاركة المجتمعية والقيادة في األحداث المحلية والمجموعات، 

وتوضح أيضا  كيفية محافظة أعضاء المجتمع علي عالقاتهم االجتماعية المقربة، 

 م الفرد لإلنترنت .وكمية الناس الذين يتصلون سويا ، ودرجة استخدا

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها : 

إن استخدام االنترنت ال يقلل كمية األفراد الذين يشاركون في المجتمع،  -1

والجماعات والمستويات العليا من مستخدمي االنترنت هي أيضا  مرتبطة 

 إيجابيا  بالتصرف كقائد أو منظم في األحداث المحلية .

 

1- Stern, Michael James: "How Use The Internet Impacts Community 

Participation and The Maintenance of Core Socialties: An Empirical Stndy", ph 

Degree, Proquest Dissertation, Washington State University, Washington, 

United States, 2006. 



 

 

جزء منتشرا  للطريقة التي يتصل بها الناس مع إن البريد اإلليكتروني أصبح  -2

روابطهم االجتماعية القريبة )الحميمة( خصوصا  عندما تكون هذه الروابط 

 خارج المنطقة المحلية بالرغم من الخصائص الديموغرافية للمستجيبين .

إن التصور المرئي لألسئلة يبدو أنه يؤثر علي المستجيبين بطرق متشابهة  -3

 صهم الديموغرافية .بالرغم من خصائ

 ,Swift Morgan)دراسة ) سوفت مورجان ، جنيفر (  – 28

Jennifer)  م ، بعنوان : " ماذا تعني المشاركة المجتمعية في 2006سنة

  (1)المدارس ؟ إدراكات من جنوب أثيوبيا " .

هدفت الدراسة التعرف علي تأثير المشاركة المجتمعية في التعليم بأثيوبيا      

 ة، وفحص شكل ومدي المشاركة في التعليم .الريفي

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها : 

أن الحكومات الوطنية، ووكاالت التطور والمنظمات غير الحكومية عبر  -1

 العالم النامي تشجع باستمرار المشاركة المجتمعية .

المشاركة المشاركة المجتمعية في ريف أثيوبيا معقدة ولكن جزء  كبيرا  من  -2

المجتمعية له إسهامات وقتية بدال  من االشتراك في صنع القرار أو التدريس 

 والتعليم .

 يوجد تحديات ومعوقات لمشاركة المرأة والفقراء . -3

أن الدوافع والمساعدات المالية التي تشجع هيئة صنع القرار تخلق دوافع  -4

 لمشاركة مجتمعية أوسع .

م، 2009، سنة (Fernieden, Marie) دراسة ) فيرندين ، ماري ( – 29

بعنوان : " )دراسة حالة( للمشاركة المجتمعية في التعليم األساسي في ثالث 
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عليم في ثالث قري هدفت الدراسة البحث عن المشاركة المجتمعية في الت     

وتطوير وتحسين  (NGO)ريفيه بأثيوبيا ) خيشا، تريب، شينكا ( بواسطة 

. واستخدمت الدراسة أسلوب دراسة الحالة، لعنونة مشكلة، أن (IEED)التعليم 

البيانات الموجودة غير كافية لتغطية المشاركة المجتمعية في المجتمعات الريفية 

 التعليم .بأثيوبيا في مجال  (NGO)بواسطة 

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها : 

أن المشاركة المجتمعية في القري الثالث الريفيه ) خيشا، تريب، شينكا (  -1

 بأثيوبيا تتم بعدة طرق مختلفة.

عالقة وثيقة مع المجتمع المحلي والتي أيضا  لها تأثيرا   (NGO)أقامت  -2

 إيجابيا  علي المشاركة المجتمعية في القري.

أظهرت المقابالت مع أولياء األمور والمدرسين، التأثير الجغرافي  -3

والتاريخي علي مستوى المشاركة المجتمعية وخصوصا  في خيشا حيث أشار 

المشاركة في المدرسة من أجل أمان أولياء األمور إلي أنهم يحفزون علي 

 وصحة أوالدهم .

 (IEED)أكثر المشاركة المجتمعية فاعلية كانت نتيجة للتفاعل اإليجابي بين  -4

 والحكومة الفرعية األثيوبية .

المشاركة المجتمعية تضمنت أكثر من مجتمع القرية فقد تضمنت الحكومة  -5

(IEED)  و(NGO) توسعت إلي  ومعني ذلك أن المشاركة المجتمعية

 المستوي المحلي لتحسين التعليم .
 

 civil societies ))   المدنية المجتمعات - •

 تمأل التى الحرة التطوعية التنظيمات من مجموعة "بأنها ابراهيم الدين سعد يعرفها

 بقيم ذلك فى ملتزمة أفرادها مصالح لتحقيق والدولة األسرة بين العام المجال

 (1. )فوالخال للتنوع السليمة واإلدارة والتسامح والتراضى االحترام ومعايير

 بالمشاركة المواطنون فيها يسهم حكومية غير مؤسسات " ىه عطية عماد ويعرفها

(2.) أمنا   أكثر أفضل غد فى أمال   مجتمعاتها مشكالت لحل الواعية الحرة

 

  قنديل أمانى تحرير – العربى الوطن فى الديمقراطى والتحول المدنى لمجتمعا :  إبراهيم الدين سعد (1

 . 5ص ،1995 القاهرة،  -اإلنمائيه للدراسات خلدون ابن مركز –

– المدرسية المشكالت بعض حل فى المدنى المجتمع مؤسسات دور:  عطية محمد محمد عماد (2
  68 ص سابق، مرجع



 

 

 -مكونات المجتمع المدني : *
يدخل في دائرة مؤسسات المجتمع  المدني طبقا  للتعريفات السابقة أي كيان      

مجتمعي منظم يقوم علي العضوية المنتظمة تبعا  للغرض العام أو  المهنة أو العمل 

التطوعي ، وال تستند فيه العضوية على عوامل الوراثة وروابط الدم والوالءات 

 فة والقبيلة .األولية مثل األسرة والعشيرة والطائ

 -وبالتالي فان أهم مكونات المجتمع  المدني هي  :

 . النقابات المهنية 

 . النقابات العمالية 

 . الحركات االجتماعية 

 . الجمعيات التعاونية 

 . الجمعيات األهلية 

 . نوادي هيئات التدريس بالجامعات 

 . النوادي الرياضية واالجتماعية 

 ة .مراكز  الشباب واالتحادات الطالبي 

 . الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال األعمال 

 . الصحافة الحرة 

 . (1)المنظمات الغير حكومية الدفاعية والتنموية 

 

 * أركان مؤسسات المجتمع المدني :

 

 (2)للمجتمع المدني أركان أساسية وأهمها : 

الفعل اإلرادي الحر : فالمجتمع األهلي يتكون باإلرادة الحرة ألفراده، ولذلك  -1

فهو غير الجماعة القرابية مثل األسرة أو العشيرة أو القبيلة ففي الجماعة 

القرابية  ال دخل للفرد في اختيار عضويتها، فهي مفروضة عليه بحكم 

ها أو سيادتها أو المولد، والمجتمع األهلي غير الدولة التي تفرض جنسيت

قوانينها علي من يولدون أو يعيشون علي إقليمها الجغرافي دون قبول مسبق 

منهم، وينضم األفراد إلي تنظيمات المجتمع األهلي من أجل تحقيق مصلحة 

 أو الدفاع عن مصلحة سارية أو معنوية .

التنظيم الجماعي : فالمجتمع األهلي هو مجموعة من التنظيمات، كل تنظيم  -2

فيها يضم أفرادا أو أعضاء اختاروا عضوية بمحض إرادتهم الحرة، ولكن 

 بشروط يتم التراضي بشأنها أو قبولها ممن يؤسسون التنظيم أو ينضمون إليه 

 

 
سسات المجتمع المدني وآراء خبراء أسس التربية الميدانية في ضوء جهود مؤاحمد زنهم نوار:  (1)

 . 27م ، ص2008"دراسة مستقبلية"، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة بنها ،  التربية

 –مجلة "فضاءات" بعنوان "مفهوم المجتمع المدني"  – المجتمع األهلي في ظل العولمةنجاح قدور :  (2)

تصدرها دار األصالة والمعاصرة   –خضر من منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األ

 . 32-31ص –طرابلس  –م م 2005يوليو  -مايو 20-19العدد المزدوج  -



 

 

فيما بعد، ولكن يبقي أن هناك تنظيما، وأن هذا التنظيم هو الذي يميز  -3
المجتمع األهلي عن المجتمع عموما، فالمجتمع األهلي هو األجزاء المنظمة 

 من المجتمع العام .
الجانب السلوكي : ويتعلق بمدي قبول االختالف والتنوع بيت الذات  -4

واآلخرين، وعلي حقهم في أن يكونوا منظمات أهلية تحقق وتحمي وتدافع 
عن مصالحهم المادية والمعنوية، وااللتزام في إدارة الخالف داخل وبين 
منظمات المجتمع األهلي بعضها البعض، وبينها وبين الدولة بالوسائل 

سلمية المتعارف عليها والمقبولة حضاريا، أي بقيم االحترام والتسامح ال
 والتعارف والتنافس والصراع السلمي .  

 
 

 ثانيا : أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم قبل الجامعي :

نظرا الزدياد الوعي الجماهيري بأهمية التعليم فقد زاد الطلب عليه لدرجة أنه      

تجاوز اإلمكانيات المتاحة وأصبحت الحاجة ماسة للمشاركة المجتمعية لما لها من 

 أهمية بالغة في تخفيف العبء علي كاهل الدولة ، والمساهمة في توفير الفرص 

تطوير التعليم بحيث يصبح مالئما الحتياجات التعليمية ألبناء المجتمع باإلضافة إلي 

المجتمع ومن هذا المنطق يمكن إيجاز أهمية المشاركة المجتمعية في التعليمعلي 

 (1)النحو التالي . 

 المساهمة في بناء المدارس والتصدي لمشكالت المباني بصفة عامة . -

 نفاق عليه .المساهمة في تمويل التعليم عن طريق تدبير الموارد الالزمة لإل -

التصدي لمشكالت التعليم وأهمها مشكلة الدروس الخصوصية هذه القضية التي ال  -

يمكن مواجهتها إال بتالحم الوزارة مع مشاركة المجتمع لكافة فئاته وأفراده 

 ومؤسساته .

المساهمة في تحسين األداء المدرسي من خالل مجلس األمناء الذي يساهم في  -

االجتماعي  –النفسي  –تحقيق النمو المتكامل للتالميذ ) العقلي المساهمة في  -التخ

الجسمي ( وهذا يعمل علي تكوين شخصية الفرد ولن يحدث ذلك إال من خالل  –

التعاون بين األسرة والمدرسة .تقوية المؤسسة التعليمية وتأكيد دورها التعليمي حيث 

 . طيط ألهداف المدرسة والمتابعة والتنفيذ ثم المحاسبة

 

"دراسة ميدانية"، مجلة كلية  دور المشاركة الشعبية في حل المشكالت المدرسيةأحمد كامل الرشيدى :  (1)
 .  345م ،ص1998التربية، العدد الثاني، جامعة أسوان، ديسمبر



 

 

أن إطالق الفرص أمام الجهود المجتمعية قوة ينبغي أن تتزايد لتقوية المؤسسة 

لمؤازرتها في جهودها التربوية ولتأكيد دورها التعليمية كمؤسسة يسعى الجميع 

 التعليمي .

تنمية العديد من المعاني والمبادئ والقيم اإلنسانية واالجتماعية مثل التراحم  -

 والتعاون والتماسك واالنتماء .

 تقليل العبء اإلداري الملقي علي عاتق مديري ومعلمي المدارس . -

الفاقد التعليمي ويقصد بذلك تحقيق عائد  انخفاض معدل تسريب التالميذ وتقليل -

 تعليمي وتربوي يتكافأ مع الجهد المبذول .

 

ويتضح مما سبق أن أهمية المشاركة المجتمعية تتجلي في كونها التعبير الصادق      

عن حق إنساني أكدته وتؤكده كافة المواثيق والدساتير الدولية المتصلة بحقوق 

إلنسان الحق الكامل في المشاركة في قضايا مجتمعية اإلنسان والتي تؤكد علي أن ل

عن طريق إبداء الرأي أو تقديم المعرفة لآلخرين واالشتراك في الشئون العامة 

 لمجتمعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

وفي هذا اإلطار تصبح المشاركة في مجال التعليم تعبير عن ديمقراطية التعليم       

ي تزيد من اهتمام الفئات المستفيدة من التعليم وتؤكد الشعور تلك الديمقراطية الت

بالمسئولية تجاهه وتؤمن تحريك كل الطاقات المجتمعية لمعالجة مسألة التعليم وحل 

مشكالته وهي أيضا وسيلة لتوفير كافة الموارد والطاقات البشرية الالزمة لزيادة 

 فاعلية النظام التعليمي . 

 

 يير المشاركة المجتمعية في التعليم قبل الجامعي :ثالثا : مجاالت ومعا 

وتتضمن خمسة مجاالت مختلفة وتضم كال منها عددا من المعايير وهي      

 (1)كالتالي : 

 المجال األول : الشراكة مع األسر :

 ويتكون هذا المجال من خمسة معايير كما يلي :

بشكل فعال في رسم  مشاركة أولياء األمور في صنع القرار التربوي وإسهامهم -1

 رؤية المدرسة المستقبلية وتنفيذ برامجها المختلفة .

 تيسير سبل اتصال أولياء األمور وأفراد المجتمع بالعاملين بالمدرسة . -2

 اإلعالم الكافي ألولياء األمور بالعمليات التربوية والتعليمية في المدرسة . -3

 المقدمة ألبنائهم . تعبير أولياء األمور عن أرائهم في الخدمة التعليمية -4

 
المشاركة المجتمعية المطلوبة لتفعيل مدخل اإلدارة الذاتية لمدارس محمد حسنين عبده العجمي :  (1)

(، كلية التربية، جامعة 58(، العدد )1، مجلة كلية التربية، الجزء )التعليم اإلبتدائى بمحافظة الدقهلية

 . 8م، ص2005المنصورة، مايو 



 

 

المجتمعية ألداء الطالب سواء في مجال اإلنجاز األكاديمي أو تحسين المشاركة  -5

 االنضباط السلوكي .

 

 المجال الثاني : خدمة المجتمع :

 ويتكون هذا المجال من ثالثة معايير كما يلي :

دراسة احتياجات المجتمع من قبل المدرسة ووضع خطط المشاركة المجتمعية  -1

 بناء علي ذلك وتقيمها .

 ومواد المدرسة في تقديم خدمات وأنشطة اجتماعية .استخدام مباني  -2

 مشاركة المدرسة في تنفيذ برامج ومشروعات اجتماعية في المجتمع المحلي . -3

 المجال الثالث : تعبئة موارد المجتمع المحلي :

 ويتكون هذا المجال من معيارين كما يلي : 

 برامجها التربوية .استخدام المدرسة للموارد المتاحة في المجتمع لتنفيذ  -1

تقديم المجتمع المحلي والشركات ورجال األعمال للدعم المادي للمؤسسات  -2

 التعليمية والمدارس .

 

 المجال الرابع : العمل التطوعي :

 ويتكون هذا المجال من ثالثة معايير كما يلي :

 تنفيذ برامج ترويج العمل التطوعي داخل وخارج المدرسة . -1

 المتطوعين للمشاركة في مشروعات المدرسة .وجود برامج لتأهيل  -2

توافر آليات لتنظيم تطوع أولياء األمور وغيرهم من المواطنين لدعم األنشطة  -3

 التربوية واالجتماعية التي تقوم بها المدرسة .

 المجال الخامس : العالقات العامة واالتصال بالمجتمع :

 ويتكون هذا المجال من ثالثة معايير كما يلي :

المؤسسة التعليمية استراتيجيات وإجراءات تشجيع التواصل بين جميع  تبني -1

 العاملين فيها وتضمن استمراره .

قيام اإلدارة التعليمية بشكل دوري باالتصال بالقطاعات المختلفة في  -2

 المجتمع .

تبني المؤسسة التعليمية استراتيجيات وإجراءات تشجع وتضمن التواصل مع  -3

 الشفافية في أدائها . وسائل اإلعالم بما يحقق

 

في ضوء ما سبق يمكن تحديد بعض اإلجراءات العملية المقترحة لتفعيل دور      

 المشاركة المجتمعية في حل مشكالت التعليم قبل الجامعي كما يلي :

   

 تفعيل المشاركة المجتمعية في خدمة التعليم قبل الجامعي : –أ 

 

التخلص من المركزية المطلقة وذلك من خالل وجود اتصاال إداري قاائم علاي  -

 التشارك والشفافية 



 

 

توفير أنظمة ولوائح واضحة ومرنة تسامح باالتطوير والاتخلص التادريجي مان  -

 البيروقراطية ومركزية اإلدارة .

استخدام إجراءات تحفيزية مادية ومعنوية للمشاركين في العملية التعليمياة مان  -

 زيادة فاعليتهم ورفع معنوياتهم . أجل

استقرار التشاريعات والقاوانين المنظماة لمؤسساات المجتماع المادني لفتارة مان  -

 الزمن حتى تستطيع تنفيذ برامجها والقيام بدورها علي أكمل وجه  .

تكليااو وسااائل اإلعااالم بتوعيااة المجتمااع المحلااي بأهميااة التعاااون الفعااال مااع  -

 ي تواجهها .المدرسة في حل المشكالت الت

عماال لقاااءات دوريااة بااين المااديرين وأفااراد المجتمااع المحلااي لحاال المشااكالت  -

 المدرسية واإلطالع علي كل جديد .

عقد ورش عمل ودورات تدريبية ألعضاء المجتمع المحلي وأعضاء المدرساة  -

لتنميااة مهاااراتهم فااي توميااو المااوارد المتاحااة للمدرسااة باعتبااارهم شااركاء 

 نجاح العملية التعليمية   . فعليين ومسئولين عن

تاااوفير الكتيباااات والنشااارات الدورياااة للمااادارس حتاااى تتااايح للمشااااركين كافاااة  -

 المعلومات التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في صناعة القرار المدرسي .

تعياااين عضاااو مااان أعضااااء الجمعياااات األهلياااة فاااي مجاااالس األمنااااء وا بااااء  -

 المجتمع المحلي .والمعلمين ينسق بين المدرسة ومؤسسات 

مانح مجاالس األمنااء الساالطات الالزماة لهام فاي المدرسااة للمسااءلة عان أوجااه  -

 القصور في العملية التعليمية لتحسين وتطوير األداء المدرسي  .

نشاار أسااماء المشاااركين فااي دعاام العمليااة التعليميااة فااي لوحااة شاارف داخاال  -

 المدرسة تشجيعاً لهم وحافزاً للمزيد من المشاركة .

مسااااهمة أفاااراد المجتماااع المحلاااي فاااي تزوياااد المااادارس بااااألجهزة والوساااائل  -

 التعليمية الحديثة لتطوير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها .

تبرع بعض مؤسسات المجتماع المادني بااألرض الالزماة إلنشااء المادارس إذا  -

 لزم األمر وذلك للتغلب علي مشكلة الكثافة الطالبية داخل الفصول .

أفااراد المجتمااع المحلااي مااع إدارة المدرسااة فااي وضااع خطااة تنفيذيااة  تعاااون -

 لصيانة المباني والمرافق الخاصة بالمدرسة .

 

 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة التعليم قبل الجامعي : –ب 

 

ترسيخ مبدأ الثقافة التنظيمية التي تقدر مبدأ المحاولاة والخطاأ وإتاحاة الفرصاة  -

 الراجعة من خالل الوقوف علي األخطاء ومعالجاتها .للتغذية 

إشااراك مؤسسااات المجتمااع المحلااي فااي تااوفير المااوارد الماليااة واإلمكانيااات  -

المادية من أجهزة ومعدات ووسائل تعليمية حديثاة والالزماة لتنفياذ التغييار فاي 

 المدرسة .



 

 

ضااء وضع نظم ولوائح مرناة تادعم األفكاار الجديادة وتتايح فارص حقيقياة ألع -

المجتماااع المدرساااي للمسااااهمة فاااي تقاااديم مقترحااااتهم حاااول تحااادي  العملياااة 

 التعليمية . 

تدعيم نمط الديمقراطية الذي يعتمد علي المشااركة الفعالاة لكافاة األطاراف ماع  -

 استخدام أسلوب التفويض .

إعطاء أفراد المجتمع المدرسي قدراً من الحرية في تنظيم المدرسة مع ترسايخ  -

 لية والمحاسبية لديهم .ثقافة المسئو

تفويض بعض سلطات اإلدارة العليا ألفراد المجتماع المدرساي إلعطااء هاؤالء  -

األفااراد الصااالحية والمرونااة الالزمااة لتنفيااذ خطااط التغيياار وتحقيااق النتااائج 

 المرجوة .

وضااع نظااام الرقابااة الموضااوعية والمحاساابية ويااتم ذلااك بوضااع برنااامج عماال  -

واألهداف والمعايير والنتائج شهريا بهدف معرفاة لمراجعة األعمال واألنشطة 

مااادي التقااادم فاااي تنفياااذ األهاااداف المتفاااق عليهاااا وتجناااب األخطااااء وتصاااحيح 

 االنحرافات وإجراء التعديالت المناسبة    .

 توفير الموارد البشرية والكوادر المؤهلة القادرة علي التغيير والتطوير . -

 ختيار استراتيجية التغيير المناسب .إتاحة الفرصة ألفراد المجتمع المدرسي ال -

 اإلطالع علي تجارب التغيير السابقة التي تمت في المؤسسات األخرى . -

 تأسيس نظام معلومات دقيق إلحداث التغيير .  -

 

 آليات تنفيذ التصور المقترح : -4

انطالقا من األهاداف الساابقة، ورغباة فاي التوصال إلاي صاورة مأمولاة للتصاور       

 اجهة كافة المعوقات ينبغي القيام با تي :المقترح لمو

إصدار القرارات الالزمة للسماح للمؤسسات التعليمية بقبول التبرعات المادياة  -

وتناااوع مصاااادر إيراداتهاااا والعمااال علاااي اساااتثمارها مااان أجااال التكياااو ماااع 

 المتغيرات الجديدة .

رة إصاادار القاارارات الوزاريااة الالزمااة لتفعياال سياسااات الالمركزيااة فااي إدا -

 التعليم .

إصاادار مجلااة دوريااة للمدرسااة تنشاار فيهااا مساااهمات وجهااود المشاااركين فااي  -

العمليااة التعليميااة وصااورهم واإلشااارة إلااي مجهااوداتهم العظيمااة وأثرهااا علااي 

 التعليم لتكون حافزاً للمزيد من المشاركة .

منح إدارة المدرسة بعاض الصاالحيات ألفاراد المجتماع المحلاي إلباداء آرائهام  -

 ومقترحاتهم في حلول المشكالت المدرسية .

عقااد دورات واجتماعااات دوريااة مااع أفااراد المجتمااع المحلااي لمناقشااة عمليااة  -

 التطوير داخل المدرسة .

تحفيااز جهااود المهتمااين بااالتعليم ماان المجتمااع المدرسااي والمجتمااع المحلااي ماان  -

العملياة خالل إقامة احتفال سنوي لتكريمهم علي مجهوداتهم المبذولة في خدمة 

 التعليمية .



 

 

إسهام أعضاء المجتماع المحلاي فاي تقاديم األجهازة واألدوات الالزماة لتطاوير  -

 العملية التعليمية .

 التركيز الشفافية والوضوح لكافة األطراف المشاركة في العملية التعليمية . -

 ترسيخ ثقافة المشاركة والتشاور داخل مجتمع المدرسة . -

ط فااي توعيااة أفااراد المجتمااع المحلااي بأهميااة قيااام وسااائل اإلعااالم باادور نشاا -

 المشاركة في العملية التعليمية .

فااارض ضااارائب ورساااوم إضاااافية علاااي رجاااال األعماااال وبعاااض مؤسساااات  -

 المجتمع المحلي من غير المشاركين في تطوير العملية التعليمية .

 

 الصعوبات التي تواجه تنفيذ التصور المقترح :  – 6

 التي من المتوقع أن تواجه التصور المقترح في ا تي:يمكن تحديد الصعوبات 

ضعو المشاركة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي ألن أفاراد المجتماع  -1

المحلي ال ينظرون إلي التعليم علي أنه من مسائولياتهم وإنماا هاو مان مسائولية 

 الدولة وحدها .

 ع المحلي .نقص الكفاءات والقيادات البشرية المؤهلة من أفراد المجتم -2

قلااة البيانااات والمعلومااات لاادى مؤسسااات المجتمااع المحلااي وأفااراده التخاااذ  -3

 القرارات الصائبة تجاه العملية التعليمية .

رضااا أفااراد المجتمااع المدرسااي بالوضااع الااراهن والتمسااك بااالقوانين القديمااة  -4

 ورفضهم ألي جديد .

 القرار .البيروقراطية السائدة في المدرسة ومركزية السلطة واتخاذ  -5

القصور في البرامج والدورات التدريبية المقدمة ألفراد المدرسة أوالً ثم أفاراد  -6

 المجتمع المحلي ثانياً .

 نقص التمويل إلحداث التطوير والتغيير . -7

 

 الحلول المقترحة للتغلب علي الصعوبات التي تواجه تنفيذ التصور المقترح : – 7

 من الحلول المقترحة ما يلي :

مباادأ الالمركزيااة فااي التعلاايم يماانح فرصاااً أفضاال لتفعياال دور المشاااركة دعاام  -1

 المجتمعية في تحسين العملية التعليمية .

دعاام التشاااركيه بكشااراك أعضاااء ماان المجتمااع المحلااي فااي إدارة المدرسااة،  -2

فالمشاركة يمكنها أن تظهر بعض األفكار الجديادة التاي يمكان أن تفياد فاي حال 

 المشكالت التعليمية .

يجاااد قنااوات اتصااال فعالااة ومختلفااة بااين أفااراد المجتمااع المدرسااي وأفااراد إ -3

 المجتمع المحلي .

االهتماااام باااالبرامج والااادورات التدريبياااة المقدماااة ألفاااراد المجتماااع المحلاااي  -4

 إلكسابهم مهارات وخبرات في حل المشكالت التي تواجه العملية التعليمية .

الجدياادة واإلبداعيااة والتشااجيع علااي تاادعيم القيااادات اإلداريااة العليااا ل فكااار  -5

 تطبيقها داخل المدرسة .
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